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 ىلوالا ةعبطلا
    

 م ١٩٧٩ - ه ٩

 ةيناتلا ةعبطلا
    

 م ١٩٩٥ ۔ ه ٦

 رشانلا
 رشنلاو تاساردلل ةيفحصلا ةعومجملا

 ةزوجعلا - نيهاش دمحم /د .ش ٤٦

 ةيبرعلا رصم ةيروهمج
 ٣٠٢٨٢٣٣٢ / سكافو نوفيلت

 هدالوأو ناويدلا عماجل ةظوفحم عبطلا قوقح

 ةيناثلا هعبطلا قوقحو
   فلؤملا دافحأل ةظوفحم



 : ميدقت

 دجلا ةحيرق عم ءاقتلإلا فرشب ىظحأ نأ مايألا نم أموي ىدلخب ردي نكي مل

 " نايبلا خيشب " ,يملاسلا نيدلا رون همع نبا هانكأ ىذلا " ناخيش نبا " رعاشلا

 يبرعلا بدألاب نيمتهملاو ءازعألا ءارقلل رعاشلا ميدقت ضرعمب انه تسلو

 ةزوجرأ دئاصقلا مظعم ىف تلكش ىتلا هحيرقلا كلت هب تداج ام ميدقتل لب

 . عماسلا لبق ئراقلا برطت

 ىلع ةيبرعلاو صوصخلا هجو ىلع ةينامخلا ةبتكملا ىف ناويدلا ةردنل ارظنو

 هعبطلا هذه مدقأ نأ ماركلا لاوخالا عم رواشتلا دعب تيأترأ دقف مومعلا هجو

 ءارقلا رئاس ىلا ءارغلا نامع نم ىبرعلا رعشلا ىبحم روهمجل ةديدجلا

 . . . رعشلل نوقوذتملا

 نيطاسأ نم ضعب ىلع ناويدلا ضرعب ةعابطلا ىف ءدبلا ليق تمق دقلو

 اهنمضتتس ىتلا هرينلا ءا رآلا مهل تناكف هبورعلا رصم ىف نيرصاعملا رعنشلا

 . هللا ءاش نإ ةثلاثلا هعبطلا

 . بينأ هيلاو تلكوت هيلع هللاب الإ ىقيفوت امو

 يناوربلا دلاخ نب دمحا نب دوعس

 فلؤملا ةديفح نبا

 ه ١٤١٦١ رفص : ةرهاقلا
م ١٩٩٥ ويلوي





  
 ءادمجإلا

  

 موحرملا ىدج حور ىلا

 ناخيش نب دمحم نب فسوي "

 يناوربلا دمحا نب دوعس





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ناويدلا عجارم ميدقت

 سحي ىتلا ةسيفنلا ةمدقملا هتنمضت امب ميدقتلا اذه نع ءانغتسالا ىندعسي ناك

 خيشلا ةمالعلا اهب جوت ىتلاو 0 ةرشابملا ةيصخشلا رداصملا نم اهنأ اهئراق

 اذه عمج ىف ديهجلا هدهجو ديجملا هلمع يملاسلا هللادبع دمحم

 هدئاصق نع بيقنتلا يف ةقشم نم هاناع امب هونأ نأ تدرأ ىننكلو...ناويدلا

 تاوطخلا ىلع ءىراقلا علطي نأ تدرأ امك..هابشألاو رئاظنلا نيب فيلأتلاو

 يلعل ةيرصع ةلح يف ناويدلا جارخال ةيرورض تناك يتلاو ، عبطلل ةقباسلا

 يقوذتمو بدألا ةاوه هلمعب فحتا نيح ناويدلا عماج هاغتبا ام اهب تققح

 لبق نم (ناخيش نبا) رعاشلا فحتأ امك ينامعلا رطقلا ىخرؤمو رعشلا

 ةروهمم مهيلإ اهقاس ، ررغ راعشأو ةعئار دئاصقب هيرصاعمو هيحودمم

 ..مهلئاضف ىلا ةدودشم وأ 0 مهلاضفأب

 وأ 0 ناويدلا اهب ردص ىتلا ةافقملا حئادملا هذه ءازإب نأ هنايب نم دب ال اممو

 داوج اهنيدايم ىت ىرجا ضارغألا ةعونتم دئاصق 0 هنانثأ ىف ةرثانتملا

 وهو - اصلاخ ًأضحم حيدملا مامز اوكلم نمم أريثك أذاب وأ - الجاسم هتحيرق

 حدملا طلاخ امب نيحودمملا ريغل ابيصن هيف لعجي امب اجوزمم وأ - ليلقلا
 9 ةمكحلا ةشاشب وأ ، رخفلا ءاهب وأ ، فصولا ةعارب وأ ، لزغلا ةوالح نم

 .. يبرعلا رعشلا اهفرع ىتلا ضارغألا عيمج ىف دئاصق نم كلذ ريغ ىلإ

 تايبألا ةزاجإ وأ ، ةنسحتسملا راعشألا سيمخت ىف مج بيصنب هماهسإ عم
 .ةيملعلاو ةيبدألا ىجاحألا ءاشنإو لاتمألا مظن وأ ، ةروتأملا

رعشلا ىف ةفورعم ةريثك غيصل ةيبدأ ءادصأ ناويدلا ايانت ىف لمأتملا ىريسو



٠ 

 كانهف ءارعشلا نم هريغ ريثكل ةبسنلاب - اهتدوج وأ - اهدوجو زع ىبرعلا
 ىلغ امو يرتحبلا ةعئار ناهذألا ىلا ديعت (ةينيس) و ..ةديدع ةروصقم دئاصق

 ةيجراخ ىرخأو ةيلخاد اياضق ىف ةيسايس ةدئاصقو..هدعبو ىقوش لبق اهجهن

 ةريزجلاو جيلخلا ءاجرأ لمشتل دتمت اهتلق ىلع روص ىهو..ةيملاع وأ

 نيواودلا ىف هدقتفن عباط كلذو ىبروألا انايحأو ىمالسالا ملاعلا راطقأو

 ةشياعم نع ةروص انيطعي امم ةبقحلا كلتل ينامغلا رطقلا ءارعشل ةعوبطملا

 امك..اهيف شاع ىتلا ةعقرلا قاطنب ةدودحم ريغ هرصع اياضقل (ناخيش نبا)

 ءاظلاو دانضلا نإ ىتح - ردن ام الإ - يورلاو ةيفاقلا عاونأ ىتش جلاع

 ملو ناويدلا اهيور نم لخي مل ، ناسللا اهب يلعتسي ىتلا فورحلا نم اهوحنو

 ةيونعملا ضارغألا هذه نع الضف هلو .(نايبلا ريمأ) ناخيش نبا اهبيهتي

 نم فشظطلب اهيف ذخآ تايبأو..قلعت نأ ةيرح لاوط دئاصق ةيبدألا ناولألاو

 ام (ةيانكو ًاهيبشت) نايبلا نونف نم اهنمض وأ (اسانجو هيروت) عيدبلا ةيلح

 .عبطلل ًافولام عمسلل ًاغئاس ًاعيط ءاجف 9 لايخلا هاعدتساو لاحلا هاضتتا

 رب امي ًائزتجم 3 ناويدلا نع تاعابطنالا نم هسبح كلمأ مل ام ضعب اذه

 ةديصق لك عم ءىراقلا هجاويس ام وأ ، هتمدقم ىف ناويدلا عماج لضافلا هنع

 ةصاخ ةينف ةساردو هونمضمل ةيبدأ ةمدخ نم ناويدلا هرظتني ام وأ 0 اهؤرقي

 ىبرعلا بدألاب نيينعملا لوانتم ىف هعضوو ناويدلا جارخإب نيهر هلك كلذو

 مايقلاو هيف رظنلا ماعنإ مهنكمي كلذبف..صخألا ىلع هنم'ئنامغلاو ةماع

 ينامزلا راطالاو ه دئاصقل يدرف ضارعتسا لالخ نم هل ةلصفم ةيبدأ ةساردب

 اهنم ميدقلا ةيبدألا تاهاجتإلا ىف هتلزنمو رعاشلاو رعشلل يناكملاو

 ةيرعاشل ةمدقملا هتنمضت ىذلا قيقدلا ميوقتلا ءوض ىف كلذو..ثيدحلاو
 رطقلا ءابدأ ىلع يملاسلا لضافلا هقلع ىذلا لمألل اقيقحت..(ناخيش نبا)

..ينامثلا



 جا رخال ةعرسلا هتضتقا يذلا ىدملا يف - دهج نم ىننكمأ ام تلذب دقو

 نم ةديحولا هتخسن طلاخ امم ةميلس ىلوألا ةعبطلا هذه ردصت يكل - ناويدلا

 ةاورلا يديأ هتفلخ امم ةحفص لك ىف تانه عضب نع لقت ال ةمج ءاطخأ

 ةنبل لوأ ربتعت يتلا دهعلا ةثيدحلا ةديحولا ةخسنلا ىف هلك رهظو 0 ةبتكلاو

 نود ، طخ نم هنقتي اميف هدهج هلذبل ركشلا اهخسان قحتسيو 0 ناويدلا ظفحل

 يمايرلا يلاذعلا دومح لآ دومح نب هللادبع ملقب ىهو) . كلذ ءارو ام

 مل كلذو م٨٧٩١ زومت ١٦ = ه٨٩٣١ ماع نابعش عباس اهخسن متأ (يطقسملا

 كلت قبس ام ىلع فوقولا نكمي مل امك ، طوطخمك اهتلماعمل ةصرف عدي

 ءاطخألا كلت مظعمو...خلا عاقرلا وأ لئاسرلاك قاروألا تادوسم نم ةضيبملا

 نزولا ميوقتل بدألا بتكو مجاعملا ىلا عوجرلا وأ لمأتلاب الإ هباوص رهظي ال

 عيزوتب فاحجالا ىف كلذ رهظو هب لالخالا ىف خسنلا ءاطخأ تببست ىذلا

 نم ءاطخألا كلت ضعبو .اهلك ةديصقلا رحب نع تايبألا جورخ وأ نيرطشلا

 ىنلا رعشلا تارورض ةاعارم نود فولأملا ىلع ةملكلا لمحب ديزتلا

 روصقملا ىيف بارطضإ نم عقو ام حالصإ نم دب ال ناكف ، رعاشلا اهغاستسا

 فذح وأ تابثإو ، ةطوبرملاو ةطوسبملا نيءعاتلا ريوصتو تازمهلاو دودملاو

 8 موزجملا عراضملا ىف ةلعلا فورح نم رهظ ام طاقساو..ةقرافلا فلألا

 ىلع ىرخألاب امهادحا لادبا عقو ةريثك نطاوم ىف ءاظلاو داضلا نيب لصفلاو

 .ةحضاولا ةيوغللا وأ ةيوحنلا خسنلا ءاطخا نم كلذ ىلا امو باوصلا ريغ

 نم دب ال ام لامكتسا مت دقف هترعم نع يلختلا ىرج ام ضعب اذه ناك اذاو

 مصعي امب يرورضلا طبضلاك ةفورعملا جارخالا لوصأ نم هب ناويدلا يلحت

 رصحو ميقرتلا تامالع كلذكو دارملا ىنعملا يف ددرتلا وأ اطخلا نع

 ةيدرفلا نيوانعلا كرت عم - ةيميسقتلا نيوانعلا ميظتتو ساوقأ نيب مالعالا

تقحلا مث ةيلصالا تاقيلعتلا ضعبو..عمجلا يف هيلع تعضو امل أقفو دئاصقلل



 ةبسانمب ءاج امم هريغ رعشل رخآ اسرهفو ، راعشألل ًاسرهف ناويدلاب
 مهلوح رودت نيذلا مالعالل اريغص ًاسرهفو..لاؤسلا وأ ةزاجالا وأ سيمختلا

 ..هقسن ىف هاوتحمل ًاسرهف اريخأو دئاصقلا

 اهتربتعا )١( ةعتمو ةمهم ناك ناويدلا اذه ىف لمعلا نإف فاطملا رخآ ىفو

 لضفب 0 بدأو ًاخيراتو اهقف ينامعلا ثارتلل ينم ةميدقلا ةعباتملل ازيزعت
 ةضهنلا عباتم لكل هعم دكاتي امم تيوكلاب ةفلاسلا هتماقا ءانثأ يملاسلا لضافلا

 كلذ لهجي نم ىلع امو ث ىمالسالا ىبرعلا انملاع نم ةعقرلا هذهل ةلوصملا

 هللا دمحب ممهلا تكرحت ةفرعملا نم رخاز ملاع نيبو هنيب ءافخلا ةحازا الإ

 ..ةفورعملا ةيمسرلا دوهجلا نع الضف 3 نايعألا نم ةلث ىعسمب هنالجل

 .قيفوتلا ىلو هللاو

 ةدغ وبأ راتسلا دبع .د

 ححصو نيترم هفورح تدضن مت . لوألا عمجلا عايض ببسب نيترم عمج هنأ ناويدلل لصح ام بئارغ نم ) ( ١

 ( ناخيش نبا ) رعاشلا ةرهش يف ةينثتلا ةروص نيبو كلذ نيب ءافرظلا دحأ طبر دقو..ةرم لك ىف

 



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ناويدلا عماج ةمدقم

 نا" : لئاقلا ى ةمحرلا يبن ىلع مالسلاو ةالصلاو ، ةمعن لك بر هلل دمحلا

 ."ةمكحل رعشلا نم

 نأو ء خيراتلا ىلا همدقي نأ ىبرعلا بدألل فشتكملا ىلع بجاولا نمف ، دعبو

 .بدألا قاشع هب رشبيو سانلل هنلعي

 ةملك تناك ث لبنلا ةورذو ، فرشلا مانسو 0 لقعلا رونو لضفلا ةيلح بدألاف

 ىاع قلطت تناك مث ، ىقلخلا بيذهتلا ىلع قلطت مالسالا ردص ىف بدلا
 اذهب تلمعتساو ، كلذ ىلا امو اهخيراتو برعلا مايأو رعشلاو ةغللاب ملعلا

 8 يسابعلا دهعلا ىف ةفاقتلا تعستاو باتكلا ءاج املف .يومألا دهعلا يف ىنعملا

 ىنعم عستا ةيسرافلاو ةيبرعلا ةفاقتلا فرعي نأ بتاكلا نم نوبلطتي اوراصو

 ."فرطب ءيش لك نم ذخألا بدألا" : اولاقف ، بدألا

 نع ربعو 0 سفنلا زهو 0 بلقلا برطاو ؤ عبطلا كرح ام يرعشلا بدألاو

 ىلعو ٠ قطنيف دامجلا ىلع رعاشلا هيقلي ، ةايحلا ءادصأو سحلا تاجلخ

 ليخبلا ىلعو 0 ومسيف يندلا ىلعو ، طشنيف نابجلا ىلعو 0 قشعيف لماخلا

 عفريو ث يدانلا ردص هب لحيو ث يدايألا هب افاكت برعلا ةراجت وهف 0 دوجيف

 نم عوبطملاو ، هقحتسا ام ىلع ردقلا يف هديزتو ؤ هقوف نم ىلع هتوص

 8 هزجع هتيب ردص ىف كارأو ، يفاوقلا ىلع ردتقاو رعشلا لهله نم ءارعشلا

 .ةزيرغلا يشوو 0 عبطلا قنور هرعش ىلع نيبتو ، هتيفاق هتحتاف ىفو

 قيرط نع الا اهتراضحو اهخيرات فرعي ال ممألاو بوعشلا نأ ملسملا نمو

{ مهيديا ىلا لصي امو 0 ءىراقلاو ى ثحابلا اهيلع فقي ىتلا ةفاقثلاو بدألا



 ةرورض دكؤي امم يضاملاب رضاحلا طبرت ىتلا بادألا كلت ىلا ارظنو

 هنم تمرح ىذلا رمألا وهو ، حوضوب فدهلا رهظي ىتح بيقنتلاو ثحبلا

 ءارو ةسيبح ةفلتخملا اهتفاقثو اهبادآ تلظف نمزلا نم ًاحدر ةينامعلا انتما

 ائيش ىبرعلا ملاعلا ةفرعم مدع ىلا ىدأ امم 0 دومجلا قوسو ث ةلزعلا روس

 نم جرخت نأ اهل ضيق ول ةيضاملا اهروصع ىهزاو 4 ةدلاتلا اهتراضح نم

 ولجي ًاءاضو ارون انخيرات ىلع تضافأل اهرمأ ىلع ملاعلا علطيو 0 اهتلزع

 .ًاميمع ًاريخو أريثك الضف يناسنالا ثارتلا ىلع تءافأو هحمالم

 { اهتاتش دعب ىديألا تعمج (سوباق) مظعملا ناطلسلا ةمهب ةرابجلا ةضهنلاو

 نسحإلا تبهذاو اهضغابت دعب بولقلا نيب تفلأو 0 اهفالتخا دعب ةملكلا

 قوس تمزهو ث ةلزعلا دويق تمطحو ث اهنارين لاعتشا دعب كئاسحلاو

 رشتناو ، تآبخملا نع لاؤسلا رثكو ، لوهجملا نع ثحبلا دتشاف ،دومجلا
 هقفلا باب ءاملعلا حتفو ث داقنلا باب سانلا قرطو ى سومطملا ىلع بلطلا

 ،مكو 7 ةزرابلا هتايصخش نع لاؤسلاو بدألا ىلع لابقالا ديازتو ، ةفرعملاو

 ةياردلا مهل نمم ريثكلا ىنبلاطو ؟ هرعشو هرتنو ىنامثلا انبدأ نيأو ، فيكو

 نبا) انمع رعش نع حيرصتلاو انبيدأ ةفص نع حيضوتلاب هنع ةباتكلاو كلذب

 .هتايبدا نم ريتكلا دقفو هناويد باهذو هرعش عايضل كلذ تضفرف (ناخيش

 لوانتم نم دئاصق نم هيلا تعطتسا ام تبتك ؤ ةحلملا ةرورضللو 6 دعبو
 ينأ معزأ تسلو .ةساردلل ينامعلا بدألا رددصم نم اردصم نوكيل 6 انيديأ

 اذه ودبي نأ تلواحو ، ليبسلا يمامأ قيض ةداملا مدعف { هيلا وبصأ ام تغلب

 ينيع بصن اهتلعج ىتلا ةياغلا ىلا ، ناسللاو هجولا يبرع ينامثلا ناويدلا

 .يدهج ىدم هغلبو ، يعسو هيلإ ىهتنا امب

 : ناخيش نبا ةيرعاش

ةلزجلا هرعش يناعم نم كل هتبتك ام سمتلاو ، هتاحفص بلقف هايإ كنودف



 ةمكحو ةغلو لثمو بدأ نم هبحاص يتوأ ام لضف فرعاو ث ةيقنلا هظافلأو

 : ضيرقلا ةيصانب ذخأ هنإف
 رهظأو هبقانم رهشأف ، حودمملا ركذب ةداشالاو حاضيالا قيرط كلس حدم اذإ

 .هماقم فرشو هبسانم

 اذإو .ماظعتسالاو فسألاو فهلتلاب اجوزمم ةرسحلاو عجفتلا رهظأ ىثر اذإو

 هوحن بولقلا ليمل قوشلاو ةبابصلا طرفو قارفلاو دجولا ىكش ببش

 .هيلا هوجولا فرصيو

 اذإف .فارتعالاو راذتعالاو فالنتسالاو فاطعتسالاب هباتع جزم بتاع اذاو

 ٥ قوقحلا باجيإب بقع هديشن ىف هل عامتسالاو هيلا ءاغصالا نم قثوتسا

 .ديزملا ىلا أمظ سوفنلابو عطقي ملو ؤ لميف لطي ملو هرعش ىف لحرف

 : هيحودمم رهشأو هحنادم

 نب لصيف) ناطلسلا حيدم ىف هلاق امب نداب 0 ًاماسقأ ناويدلا تلصف دقو

 ناطلس ، لصيف ناطلسلا ناك ذا ديصقلا تيب مهنأل هتيب لهأو هلاجنأو (يكرت

 ءارعشلل اقوس ماقافءةيبرعلا ةغللا ردق ربكيو رعشلا دجمي نمم.نامغ
 دوهجم غلبي ناسل لكب هحيدم ىلع نيقبطم : ديعبلاو مهبيرق هيلا لحرو

 ثلاثو ث ليلجلا ماقملا ىلا لصي غيلبو ث ليلق مالك ىلع ردقي يعف ، ناسنالا

 .ةينمألا غولب اهب لمأيو { ةينلا ىلع رصتقي

 هل ءىيهت نأو 0 مهمامأ قيرطلا ناخيش نبال حسفت نأ تعاش ةايحلا نأ ىلع

 نأ ىلع هسفن لمح لب همسا عمليو همجن قلأتيل ناطلسلا باب ىلا ليبسلا

 هيلا مدقف .الهمتم ىشمي ذا هوطخ ءارو نودتشي مهلعجي نأو اعيمج مهزبي

 ىتلا (نامغع ناطلس حيدم ىف نامزلا ةرغ) ةامسملا هتديصق ىف هنف ةصالخ

 [ ٨٤ ص ] : اهعلطم

_ ٥ ١



 اهلوعم ًاعوط ىهنلا اهيلا تقلأ اهلكيه نسحلا راص سنالا نم سمش
 ةديصقلا هذه تناكف ةيرقبعلا يحوو نفلا ةقد اهيف " ةزاتمم اهنأ لاقي ام لقاف

 ناكملا ناطلسلا نم لتحي نأ ىف رعاشلل ليبسلا تأيه ىتلا لماوعلا زربأ نم

 يفو 9 نينسلا نم اددع هب هتلص دتمت نأو هراوج ىلا هوعدي نأو « عيفرلا

 ةداسلا هب بحر ذإ 0 كلاملا تيبلا لاجرب هتالص زربأ ةلصلا هذه حبصت نأ

 مهيلا ادفوم مهروصق باوبأ هل اوحتفو ، مهتالوو مهتيب لهأو ناطلسلا ونب

 باوبا ىلع وهزيو رثكي رعشلاو ، اريزغ ًاجاتنا مهب جتنأو ًابيثتسمو ًاحدام

 الاو ى رهدزاو امن هوعجشو هوقوذت نإف ءارمألاو ءافلخلا نم ةيخسلا روصقلا

 .ردحناو فعض

 ناو باجعالا دشا اهب بجعي ناو ةديصقلل ناطلسلا لواطتي نأ ورغ الو

 .ءارعشلا نيب ةرادصلا ناكم اهلضفب لتحيف هراوجب هلزنيو هيلا رعاشلا وعدي

 .ًاميسقت هضارغأ مسقو ث أديوجت هنف دوجو اهيف هتيرقبع رصتعا رعاشلا نإف
 تافقو فقوو 0 ناطلسلا حدمب اهيف داشأ { اليصفت ضارغألا هذه ىف لصفو

 ىلا ضرغ نم صلختلا نسحأو 0 هملحو هتسايسو همرك اهيف روصي ةينف

 هيخأل بتك هنإف ، هرصم ءابدأو هرصع ءاملع كلذب هل دهش ناسحا ضرغ

 : هباجاف اهلان ىتلا ةزئاجلا ةماخفب هربخي نيدلا رون

 ةغالبلا نم تزاجح. دقلف ڵ ناعملا نم اهيف امو 0 نامزلا ةرغ تيأر دقو.."

 ظافلألا دئارف نم تعاجو ث اهالعاو اهلهسا رعشلا كلاسم نم تكلسو س اهانسا

 مظع نأو اهل رهمب اهنع اهيلإ قبس ىذلا رهملا امف ، اهالغاو اهنمثاب

 كناويدب اهقحلنسو ث اعطق نوبغملا تنكل افلا تيب لك نع كاطعأ ولو يرمعل

 .".. ىلاعت هللا ءاش نا

 ايرهش ابتار هل ضرفو اماع رشع ةعبس ناطلسلا فنك ىف ناخيش نبا يقب
هل تلصح مث ، لزجيف هيطعي ناطلسلاو ، نسحيف لوقي ناكف زئاوجلا قوف



 هل تناكف جيلخلا ماكح ةرايزو جورخلل نذأتساف ه١٣٣١ ماع ىف ةوفج

 ايفاح هسلجم نم جرخف أدراب هايإ هلابقتسا ىأرف مهدحأ رازو .مهيف حئادم

 وهو لوقي كلذلف ، ءاضمرلا ناحفلو امظلا هصخغنف 0 ظيقلا ةرامح تقولاو

 : ءاجه الو مذ ريغ نم ةلاحلا يكحي

 امظلا انلتقي داك أرب لجرلا ىلع انريس (نيويج ما) نم ةرجاهو
 امب هفطل نم نمحرلا اهكردأف اقبلا نم تاسيآ آاسوفن انلذب

 اممذم ريسملا (نيويج مأ) ىلا ادغ دقو لامشلل اريسم انحدم

 نم هايإ مرح امو © انثلا نم همدق امل فسأ ىظلتيو اظيغ زيمتي وهو هنع جرخ

 كلعلو 0 هريغ ىلا اهفرصي ملو اخيرات اهلاح ىلع ةديصقلا ىقباو ث انعلا

 ٢٦١[. ص] . ناويدلاب اهدجت

 8 سانلاو هايحلا ىف هيأر دوساو رعشلا نع علقأ ةدساك هتعاضب ىأر املو

 الا هعفن ىجريو هب قثوي نم الو ، قاب قيدص ال نأ فرعو امهب دهزف

 سيردتلل اديمع بختناو (قاتسرلا) لوألا هنطو ىلإ عجر مث 0 قالخلا قازرلا

 .اهنم ةضايبلا عماجب نونفلا حلطصم ىف

 : رعاشلا ةايح نع ةذبن

 : هتدالو

 فلأو نيتئامو نينامثو عبرأ )١٦٨٤( ماع ىف (ناخيش نبا) ةدالو تناك

 .(قاتسرلا) لامعأ نم (نيقوحلا) ةيرقب ةيرجه

 ': هبسن

 ىنكيو 0 يملاسلا سيمخ نب نافلخ نب عنام نب نافلخ نب ناخيش نب دمحم وه

.نايبلا خيشب ةمئالا بطق هبقلو ، ريذن ىباب



 : هتأشن

 هتليبق نيب ناوألا كلذ ىف ةمئاق تناك ىتلا كراعملاو ثداوحلاو فالخلل ارظن

 هب لحر دقف س لزننلا نم لهآلل ليو : لهج ىبأ لوق اهيف قداصلا اهناريجو
 ندعم تقولا كلذ ىف تناك ثيح ى ةيقاتسرلا ةمصاعلا ىلا نيقوحلا نم هدلاو

 .لضافألاو ماركلا رقتسمو ملعلا بالط دصقمو ءاملغلا

 : هتالقنت

 نم لوألا دقعلا ىف نيدلا رون همع نبا ةرجه رثأ ىلع ةيقرشلا ىلا رجاه دقل

 © اليوط اهب ىقبو ًانكسم سبح لآ نادلب نم يبيضملا راتخاو ، ةناملا هذه

 لوألا هنطو ىلا همايأ رخآ ىف داع مث (لصيف) ناطلسلاب هلاصتا ناك اهنمو

 .هتافو نيح ىلا اهب يقبو قاتسرلا
 : هخويش

 قاتسرلاب ىرصق دجسمب يكمللا فيس نيب دشار خيشلا ىلع هقفتو ذملتتو أرق

 ملعو ةلآلاو ناسللا ملع ةءارق لمكتساو .اهب ءاملعلا ةدمع خيشلا اذه ناك زإ 3

 .مالكلاو ناللا ملع ىف غبنو عربق يملاسلا نيدلا رون همع نبا ىلع مالكلا

 : هتافص

 راعشأل اظفاح داهشتسالا رضاح باوجلا عيرس ث ءاكذلا دقوتم ايكذ ناك

 وذ 0 رمذتي مل شقون اذاو ، مثعلتي مل نحتما اذاو ، جلجلتي مل لئس اذا «برعلا

 © اهعامسأ فنسف هتمهلأف ةعيبطلا مهلتسا ، ةضايف ةحيرقو ةذف ةيرعاش

 ىلع أدنتسم ث هيفاوقو رعشلا نازوأل اظفاحم هارتف ث اهعيدب نم ريثكلا هتحنمو
 ىف امامإ ىحصفلا ةغللا نم ةورت اذ ، ليلق ريغ يبرعلا نايبلا نم ظح

 اهتسالسل ودبتف اهيف رظنلا ىلع هتحيرق ضار ىتلا يناعملاب اطيحم ث ةيروتلا
 مل اهنأك اهلك ضارغألا ىلع ةعزوم ث ديقعت الو اهيف فلكت ال ةيقيلس ةيرطف

.اهل الا قلخت



 : هقالخاو هتيلح

 ،يقلخ اذه : لاقف ، بتوعف وهز هتيشم يف ‘ توصلا يروهج أاليبن ايرس ناك

 رعشلا دومعب اكسمتم ، هرعشو هتركاذو هتيلوحفب زازتعالا ديدش ناكو
 ىلا حنجت ىتلا ةيبرعلا ةقيرطلا ىلعف لزغت نا ، هتاملك ءاقتنا ىلع اصيرح

 ٨ عبطلا هناخ هدارأ اذإف ءاجه الو لزه هرعش ىف ىرت ال 8 فافعلاو نوصتلا

 انل نا باجاف 0 ءاجهلا نسحت ال كنإ جاجعلل ليق هنأ باجأ هنع لئس اذاو

 ال أيناب تيآ ر لهو ٠ ملظن نأ نم انعنمت اباسحأو 6 ملظن نأ نم انعنمت امالحأ

 ؟ مدهلا نسحي

 ءادجتسالا نم هل ةديصق ولخت داكت الف ى هريغ هبحي امك لاملا بحي ًاحماط ناك

 نيعروتملا نم رذعأ كولملا نم ءاطعلا مهذخأ ىفق ءارعشلاو ، ءاطعلا بلطو

 ىلص هللا لوسر دهع ىلعو مالسالا لبق ةداعلا هب ترج امل ، ايتفلا باحصأو

 رمع لوق ىلا نودتتسيو 0 يكز ريط محل هنأ اولاقو 0 هدعبو ملسو هيلع هللا

 مامأ لجرلا اهمدقي ، رعشلا نم تايبألا برعلا هتملعت ام معن : هنع هللا يضر

 .ميئللا اهب فطعتسيو ث ميركلا اهب لزنتسيف 0 هتجاح

 ءاتثلا ىق ءارعشلا اهيلا اجلي ىتلا تافلابملاب رثأت دقف هناميا نم مغرلا ىلعو

 امل هل رذع نع بقنن انيقب ولو 0 هلهأ ريغل حيدملا هيجوتو . ءادجتسالاو

 .اهيلا حماستف هيلع تغط خيشلا ةيسفن نأ ىوس اندجو

 ءايربكلا نم مهعابط يف امل رعشلاب بسكتلا ىرت الف ميدقلا ىف بردملا امأ
 ركشلاب الإ اهقح ءادأ عيطتسي ال دي نع ةأفاكم مهدحأ هلوقي امنإو ةفنألاو

 .رخف وأ ث ةهاكف هلوقي وأ 0 اهل ًاماظعإ

 اهرحني لبألا نم ةنام ةبقع نب ديلولا هيلإ ثعب هعيبر نب ديبل نأ ىرت الأ
 لجرلا اذه ىركشا ... : هتنبال لاقف ، لقأو نسا دقو ابصلا تبه اذا هتداعك

 تلاقف ى رعاش باوجب ايعا ال ينارأ دقلو ؤ ينبيجت ىسفن دجأ ال ىنإف

_- ٩ ١ _



 .اهلوقل ةيهارك . تدعتسا كنأ الول تدجا : لاقف هيلع هتضرعو

 برشف نيلب هلبا يعار هاتأف ةعئارلا هتديصقب روصنملا ىلا دفو ةدايم نباو

 ريمأ ىلع دفأأ هللا ناحبس لاقف ةلحرلا ىلع مرغ دقو هنطب ىلع حسمو

 ءايربكو هتمه دعبل اعجار ههجو فرصف & ينيفكت ةبرشلا هذهو نينمؤملا
 .لضف لكلو ث رخآلا ىحنم رياغي هيلا وبصي ىحنم رعاش لكلو ،هسفن

 : هتذمالت

 ٠ يرذعلا رماع نب هللادبع : ناخيشلا هتيص عاذو مهنم غبن ، نوريثك مه

 ،يليلخلا مامالا رصع ىف ءاضقلا يلو امهالكو ، يلوعملا يلمازلا دمح دمحمو

 .نيفوفكم اناكو

 : هتافو

 تس ةنس لوألا عيبر رهش نم رشع نماثلا ةعمجلا ةليل ناخيش نبا ىفوت
 قاتسرلا ةنيدم نم نرقلا تيبب ةيرجه )١٣٤٦( فلاو ةئامثالثو نيعبرأو

 .نامغب

 يملاسلا نيدلا رون نب دمحم

 ه١٧٩٣١ ماع نابعش رهش نم لوألا مويلا

 م٧٧٩١ (يالوج) ويلوي رهش ١٨ قفاوملا
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 ناويدلا ةحتاف ١

 : ( ملسو هيلع هللا ىلص) دمحم انيبن مظعالا بانجلا ىف هل

 أدبم ىبلق قفاب زاجحلا ىومهل
 هنوجشف 8 ىمحلا ىلا نحي ابص

 هنوفجو ىشحلا لصأ ىف نآاد

 ةرظن ادتبا بحلا ىف لصألاو

 ىمحلا اونكس ىلألا انتبحأ ىرتأ

 ولو أدبأ مهاسنأ ال هللاو

 قزمتم مهنع ربصتلا بوت

 ىتفقو ةعيطقلا ءاضمرب تلاط

 ىترضح ىف مهريغ ىل اوركذت ال

 مهضرأ نع رباص ىنأ نظتأ

 بجاو دلجتلا نكلو الك

 امب انلماعو ططشت ال ارهد اي

 ىنتكرتو ىعبرم نع ىتتدعبا

 اصلخت مومهلا نم مورأ ال وأ

 هتايآ ىذلا ىحاملا بقاعلا

 رخؤي ال )١(

 أدبيو مارغلا ىل ذوعي اذلف

 اقرتال هعومد رمحو 6 ىقرت

 ولؤلو ، ضيفت ام أربت نيعلاف

 أربت ال ةلع تداعو تمنف

 اتفي ال مهركذ نع ىتف اوركذ
 (١)أسُئي ال مهقحو ءافجلا لاط

 افريال مهلاصو نسح ريغبو

 [ايفتأ مهن سح ةضورب ىتمف

 ! ايقتا مهاوس ركذب ىنإ

 اللتياهوحن أقيرب ىرأو

 أرجتي هب رهد ىف رذلل

 أوسا وه امب ال نسحا كنم وه

 أرطي بطخ لكو مومهلا نهر
 اجلملا نيلسرملا ريخو ؟ال مل

 أرقت امدق ناوكالا ةحفص ىف

 



 يلع تماق ىذلا لصألا ردصملا

 ذلا ُعوضتت ىذلا كسملا بيطلا

 اخ هتدبأ ىذلا درفلا رهوجلا

 هلبق ةلالضلا هبش ىف سانلا

 اشنملا هنم ناكف تانئاكلا ه

 أوضتت هرونبو ء هب اين

 ابخت تناكو 0 انل روهدلا ةيل

 أردي ال ىذلا قحلا ىتأ ىتح

 (ملسو هيلع هللا ىلص) مظعالا بانجلا ىف اضيا هلو ٢
 اهتيقبب رفظي ملو

 مرغم ةنيدملا ةيدواب لك

 مهراكذت نم تاجُملا عمجتت

 ةميشأو اقراب ركذأ تنك ام

 اهذجيهيف ةرحس لبالبلا ودشت

 مهقوش ىداح قاشعلا ىف ذشي مل

٠ 

 مكحم بولقلا ىف اهارت ىوهو

 مدلا لهني ىنيع نموالا

 اوُميخ بصحملاب نم ىلا "قوش

 مزمزو ميطحلا مهتحوالا

٭



 لوالا مسقلا

 ( ىكرت نب لصيف ) ناطلسلا حئادم

 ( ىفاوقلا ىلع ةبترم )

٣ ٧٢-





 فل ألا ةيفاق ٣

 ( ىكرت نب لصيف ) ناطلسلا حيدم ىف هل

 ىوللا ناب ذإ اوه شويج تعلط
 هعومد ربت قوشلا ارح باذآو

 اولوحت نيقشاعلل ةمحر اي
 ملسم نم ىوهلا ثيداحأ اوذخف

 هثيدح رشن عمدلا ناسل ىونو

 اوان ىتم حالفلا ىوذ هوجولا نل
 حناوج ران ريغ ىنورداغ ام

 ضراع نم ىشحلا ىقرأ مهركذبف
 ىتلعل هيفتشأ سآب ىل نم

 ملو ا تتفقو ءادرجلاب هلل

 اهضرأ ىف تدب دق بئاجع انم

 الا اهأردب ام ،ىوتلا الا اهنصغ ام

 ةلازغ ميدناذ عم ىننكل

 نيأو ، لامجلا ىواح امهالكو

 سلا انكيلم لثم نسحلا ءاول تكلم

 ادنلا لهنم ملحلا ميظع كلم

 ذا دمحلا تويب همئازع ترمغ

 ىوطنا ام ةبابصلا طرف نم نابأف

 ىوتلاب ةرارحلا هيرجت ربتلاو
 اوه ةدفئفأو ةعطقم اشحأ

 ىوغ امو مارغلا عرش نع لض ام

 يون وخأ حورشلا ىف نسحاو ىرجف
 ىونلا ضرأ ىف رجهلا بوبح اورذب

 ىوشلاب ذخأت قوشلا رانو ، ىوشت

 ىوهلا ةهج نم ءاج نكل ءاج دق

 اودلا معن مهدودخ درو ميمشو

 ىوجلا ةمدانم الا اننيب الي

 اوهلا معن 0 اهئاوهو اهئامسو

 ىوهناالااهريطام ‘ ىوزنا

 ىوُس اسيل امه لب انسح ردبلاك

 ىوح امل اه ؤانس رينملا ردبلل ١

 ىوقلا لدتعم شطبلا ديدش بعص

-٥ ٢۔



 ىرتسا همراكم ىسرك ىلع اكلم دجت هممي فورعملا بلاط اي

 ىوترا همميت نمف تارفلا رحبلا كنود دراوملا بلط ايداص اي

 ىوطنا ام رشني جحلا ديع كافاو ىجترملا مامهلا كلملا اهيأ اي

 ىون ام دبع لكلو انهلل لبي قأ ديعلاو ائنهم كاون لك

 اوتسال ١ دحي تفاو دق رعشلا ىف مداخ ةديرخ لبقاو شعو ملساف

۔-٢٦۔ .



 (ءابلا ةيفاق) ٤

 :اضيا هحيدم ىف لاق

 بابشثلا دهعل مالس مالس

 ةوشنابصلا دهعل انيفو

 تماص نع ملكت رهدو

 هرمأ ىف رهدلا رظن نمو
 ضراع ضرغ ىف بيطالو

 ىندالا ىذهل ىناتلا ناو
 اعماط هدهج ىتفلا عسيل

 تلع رادكالإ ءرملا امف

 ةدوقفم بلاطملا لكو

 هبر ىتفلا عطا ام اذل

 ةلوص مهرهد نم سانلا ىفو
 ة باينأ رسكأل ىناو

 ردان ىبأ (ىكرت) ةلالس
 دحلا نم دس ريغ (لصيف) امو

 دوسألا ديصت تاوطس هل

 ءامسلا نويع ىكبت 'مراكم

 باطتسملا هناعيرب ىضقت

 بالقناو انب وحص رهاللو

 باوجلا ناكو لاوسلا ناكف

 باجع ئش هينيعل نيبي

 باهذلل ه عجرم ناك اذإ

 بالقنالاب ملعلا عم زجعل
 بارتلل ىهتنملاو ءاش امب

 بارخلا ىعاود اهيلع تملف

 بابشلا رصع لثمالو ارورس

 بالتساو ةبهوم رهاللف

 باقرلا تايتاع هل عالطا

 بان ديدحتو فيس ديرجتب

 باهملا عاظطملا كيلملا لضفب

 برضلا ثيل مهشلا روميتو

 بالصلا بوطخلا دسل دي

 باعصلا نيلت مزع مادقأو

بالطلا هوجو أرب كحضتو



 ةيآ ههجو ىف وفعللو

 مايصلا مامتب هل ًآانينه

 ىذلا اذ اي رصعلا كلم ايأ

 يدساحلا ترتك كيدايا

 كيلا ىلوصأو آابنذ نوذعي

 اذإ ىتح دهنلا لواح نمك

 لوبقلا حير كنم تحفن ولو

 : ىدهلا رونب ريصبلا لاقو

 ىذألا ىنيقي لضفب ىل دجف

 نامألا عاب ثيللا ىل دم اذا

 ه لالج ىمساب ةايحلا ىف زفو

 ٥ لاقو :

 بجاو عبرلا ىف بصلا عمد ةقارا

 ةتافتلا نينعاظلا رثا بلقللو

 فئاخ ةريح ناريح اهب تفقو

 ائفطُم دهاعملا ىف ىفوقو سيلو

 قشاعل دجو فيفخت هنكلو

 ؟ ىتم ىلإ فوقولا اذه ام ىليلخ

 ؟ هرانب ىلصي تاب ىداؤفل امو

 ىمحلا بناج نم ضورلا ميسنل امأ

 باقعلا تاكرد هفيس ىفو

 باوتلا ميظع مانالا ديعو

 بابعلا ضيف محازي هادن

 بانتكا ىف ىل كليمج نم اودغ ن

 بانجلا كاذ لصو اومرح ىتم

 باص : لاق هلين نع اطاخت

 بابذلا لتمك كوتأ مهيلع

 باوصلا نيع كدصقب تبصا

 بايث اهيلع بائذ يلوحف

 باكلا ىنتتحن نا فوخ الف

 باصت ىفوأو ، لامك ىصقأو

 بهاذملا انيف بحلا ىف تمكح اذك

 بهاذ دهاعملا ىف ىنيع ناسناو

 ُبئاكر تلضو راثا هنع تفع

 بئاغ ىنع هاوها نمو أليلغ

 ابجاو وه امل هنم ةيااتو

 بئاجنلا نينعاظلاب تلصف دقو

 ؟ُابيآ فيطلا نم فيض هراز لهف

 ؟بهاوللا ىاشح نم ىفطتف صولخ

_- ٨ ٢-



 امأ؟ عطقنم ءادرجلا اوهل امو

 ؟ةعجرا(")ىبيضملاراد ىلإ ىل لهو

 ةفلإ قرفتلا دعب نم رهاللو

 هفرصرو نامزلا ىف ركفتي نمو

 اهتفلأ رايد نع ءانل ىناو

 اهذضو ميركلا قالخأ ضرألا ىفو

 أرواجم ترص ناطلسلل انأ اذإ

 ؟ابناوج(ا)كارألا ىداو اذش رم هل

 براوض كانه ةابكأ نكستف

 بئاطم باعصلا دعب نم ضرلثالو
 بئاجع هنم هينيع ىلع تدبت

 بهاذملا ىلع تقاض اهب ام اذا

 بناج نال بناج ىب ابن ام اذا

 بئاونلا ىنتقراف نا بجع الف

 تعقو ىتلا برحلا ىف( ه ١٣٢٣ ماع) لاقو ٦

 : مليوس نب ناميلس ىلاولا نيبو ىتلحلا ىلاها ليباقملا ةليبق نيب
 أبرط اوليمف رصنلا حفن
 هبكوك ادب ذعلبللا اذاو

 ىبأ نا سأب دعسلا ىذ ىلع امو

 الفظحلا همدخي نملو

 الف دجملا ىلع ماق نملو

 نم رصنلا ىقلتب قيقحو

 دقلو ىتش سانلا ىعاسمو

 الو قلخلا ىلع رمالا ىوط
 تجزم ةايح ىلحأ ام ا! هآ

 ابجع ىلايللا ىدبت اذكه
 ابظلاو ىلاوعلا هينثت سيل

 ابسح اميف ميجتتلا ىذ لوق

 ابرشثم ىلاصملا الا ىضتري

 ابكرم ايرثلا ولعي نأ مول

 ىبرو أداذاهو ضرألا خود

 اببس لكل هللا لعج

 ابنلا هللا نم ىتأي نأ دب
 ! ابظلا ىديأ نم مصخلا ءامدب

 .ءادرجلا ةيدول نم كارألا ىداوو نامع نم ةيقرشلاب فورعم عضوم ءادرجلل )١(

 )٢( نامع نم ةيقرشلاب رعاشلل دلب ىبيضملا .



 نسح ىدنع ضيبلا حافصو

 ئدم برحلا اهدج ىف تذخا

 اهنظ ساك براش ئتف مك

 افولا جهن نع (ىتلحلا) لهأ لض

 مهيف انمأ ناطلسلا رشن

 . مهكلم نم اوأر نإ اياعرلاو

 ميلس ىلاولا مهبرح نع دص

 هتميمش نم ناطلسلا نكل

 مهمعز ىف اعضخ وتأ دق

 هيتف مهيلا ىلاولا ثعب

 هبحص نم ةرنغاوباصلاف

 مكو 0 اوفخا ام نودبي ادعلاو

 ىرتو ي ريخ رشلا نلببو

 ىلعفعرز تبنتسا اذاو

 احمنال آاضوهن ىلاولا ىأرو

 ىلع هنم ممه تراذناأف

 البج ىقالي ول قدص شيج

 العلا بابرا ناسح ىنب نم

 ادعلا مس مه رمعم ىنبو

 افولاانبأل اوناك مهلك

 اودرو نوطب نم مك مهبو

 دارجلل )١(

 اببسلا حافصلا أضيب نكت نا

 ابعلاهوبسح لاجر نم

 ؟ ايرش اميف رملاو ةولخ
 ابس ىديأ اهلاح تلاحتساف

 ابلطم اوغاصنف هولاطتساف

 ايدألا اوعاضأ نمألا ةرغ

 ابرحي نأ هل ئأرلاو نا

 ا بنذأ نمع وفعلا تاحفص

 ابغر مهنع وفعلا حازاف

 ابهتنم القعم تدرتساف

 ابهر اونادو اوداقنا ام دعب

 ؟ابخلا ىف تاماك ايانم نم

 ابتخا نمألا ىف هوركملا دصار

 (١)ايدلا هنع اوعردي نا هلهأ

 ابجو هيلع اضرف مهيغب

 ابجل نونم شيج مهضرأ

 ابكو هنم د هنال اخماش

 ىشبرلا راهزأ مهشلا ىلعو

 ا بجنلا سوعر سير ىنبو

 ابأوأمأ ميضلا ةبأو



 مل رفشلا ليطتسم ثيل لك
 الجزالا ‘عمستالف فق

 الفخايازرلااالا ىرتال
 امو ميهيداو وحن اوضافأف

 تمحاز رايد (ىتلحلا) افنا

 اهتورذ ىف نصحلا ناكف
 اهل ىحضت نأ بهشلا ُهتفعاس
 ١لوأ ءادشأ لهأ اهبو

 اذأ ري بادم ليباقملا ام

 تلغ حاوراب مفوقلتف

 مرع ليس شيجلا ناكف

 تعمل ران عمصلا نأكو

 اهب ماهلاو فيسلا ناكو
 ثداح نم ةفعقعقت اهل اي

 ىلا ليباقملا رمأ ىهتناف

 نم نيب ءالب ازجأ اودحغو

 اولذخ نكلو نبج مهبام

 . (ابد)و( راحص) ضرأ اولعج

 ىتم نكلاهب ىلاولا كي مل
 ىلع رقولو ىفبلا اذكه

 ىلا رصنلاب نمحرلا ىضقف
 ىدنلاو الصأ روصنملا وهف

 ابقالا نربقلا يف همري

 ابهشثالارت مل فق مث

 ابطع ايانملاب تالماح

 ابخ س ايانملا الا اودهاش

 ابصنم ىراردلا رهأز العلا ىف

 ابترا (ناويك) قفأ ىف لحز .

 ابكرم هنع .زنزهيلدت نم

 ابعصالا نوبكتري ةوطس

 ابره ابعر ناسرفلا ترف

 ابثو ث يلك ناميل و

 ابس هيقلت د نع مهو

 ابطح تراص ماسجالا هلو

 ابطخ هيلع تماق ربنم

 ابجر ىدامج نم اهتعمساا

 ؟ابره عاجش نم مك بره

 ابحتناو ىكتناو اهنم رف

 ابهذم مهيدل ىفغبلا ادغ اا

 ا بهنم ءادتعا اهيلاوح نم

 ابضغ اهآرو اهيف بآ

 ابه هنم ادفل ىوضر سأر

 ابلطملا لانو ىلاولا هدبع

 ابكسنا نيح بحسلا هيدي نم



 ذا ةكونشلاو رصنلاب هدم

 هبجعزا دق ناطلسلا نكل

 يف رجي مل بكرم نم هل اي

 امك رحبلا قرتخي يشضمف

 هتحت اذهف نيرحب مض

 هنم ىخسأ بكارلا نكل

 تتأ ىرشبلابو (امحص) ىتاف

 ارشبتسم اجار ىدبتف

 نمل ركشلاو دمحلاو ىهتناف

 ىلا تفز دق ءاروح هذه

 امو نسحلا للح ىف تلفر

 ادبأ ىنفي سيل حدم زنك

 نم ناطلسلا اهسبلأ اذاف

 سلجم ىف تيلت ام اذاو

 ابونلا ىيلجف ظحلاو راس

 ابكرم ايهف ىلاولا ربخ

 ! ابهللا ىقالي ىتح هنام

 ابييغلا ىلجاف قربلا عمل

 ابكراذن هقوف نكل لذ

 ا بعت هيدتجم ىقلي سيل

 ابصلا حير اهلمحت لسر

 ىبرلا قوف نم ردبلا ودبك

 ابهو ام ىلع قلخلا قلخ

 ابجو ‘هنم رهملاو كلم

 ابذألا نامزالإاهطح

 ابهو دق ام لصحي اهل له

 ابرط تهات لماشلا هدوج

 )١( ابكلا رشن اهموتخم نم حاف

 يأ هلو ٧ : اضيأ هل

 بيطلا اذشلاب انيلع تبه

 ىثدح ابصلا حير اي هللاب

 ةلمج ىرولا رابخا كدنع

 عج راو ايناث یىدوع هللاب

 روخبلا عون : ابكلا )١(

 بيصلا سفنلا كاذ درب اي

 بيغلا هبابحا نع ىبلق

 بعتملا ىشحلل اهيلصفف
 بشعُم انل مهنم شعنمب

- 1 ٢- 



 مهضرا نم حيرلا بهم ايو

 مهب ىنعم نم مهيلع رشناو

 ةدوع ىتم .افطل : مهل لقو

 مهف ، ىبلق لاح نع مُهلسو

 اضغلا ىداوب نوميقملا الول

 مهفرع نم حيرلا قاشتنا الول

 انب تفاطف انهو مهب ترم

 اهب اوماه قاشلا كلذل

 ىتجهم ايف 0 رادلا نع اوناب
 هلح ىذلا ءاملا ملع ول
 مهصاخشا ىنع اوْجح دق

 بهاذ مهلك ىظح ءوس نم

 ىفو ىب اوان ول مهيلع اذام

 هدجت مل ناسنالا تمهو

 ىوهلل ابهذم مهيف تعرش

 ناو غوط ءاوهالل سانلاو

 حضوم مييف ىعرش نكل

 ىحتست امأ 6 رغثلا قراب اي

 ميهئالالب تبشت : للق

 همهنيباضرتعم ارمق اي

 ههجو ىفف هبشلا افلكت

 )١( .ادبا ىنعمب ,

 بيط مهنم رشنب حمسلا

 بتكت ملو ارقت ألناسر

 ؟ بدجلا لزنملا موسر ىحت

 باقي مل )١( ضوع مهنعو 0 ىبلق

 بربرلا الو امسننلل بصا مل

 برشا مل ركسملا اهساك نم

 بح سملاو لايذالا ةلولبم

 بجعم تعدوأ رسل ادجو

 ىبكسا ىنعملا نيعايو ، ىبوذ

 بذعي مل مويلا هنع نابف

 بجحت مل بلقلا ىف اهنكل

 بهذي مل مسجلاو ، ىتجهمب

 بلسي مل ىلك مهتمدخ

 بتكي مل وهو رمأل انيش

 ىبهذم ىلع مويلا ٬ُهلهاف

 بوصألا جهنملا فالخ ناك

 بحراألا عسوالا ليبسلا د صق

 ؟بنشألا مهرغث نم عملت

 ىب رخفلا ًاعدال ال ، مهب ارخف

 ىبنجأ لصافالا تنأ ام
 ى تغت ال ة لكلا للذنالد

_ ٢٣ ٢٣ _ 



 مهلثم ىعدت اسومش ايو
 عدُم همسا لثم ىعدملاو

 ،اهديجافهرغ%ءابظايو

 اي تيهاب رعشألا كديجب

 اهتنج مهدأ ليل بر اي
 ىاتنا حابصلا فحز نم ليللاو
 اذو ، عمتجا وذ نامز كاذ
 هب دطصاف نسحأ ام رهدلاو

 امف لضف ةلح هب بلساو

 اقبلا لومخب ىضري فيكو

 هنانبأو رهاللو ىلام

 مهالوم ريذقت مهفكي مل

 ىلع لكف :0 هللا رفغتسا

 هئيص نم (لصين) انناطلس

 ةبيه وذ ملحلا ؛ميظع كلم

 ةرضح وذ سلجملا عستم

 ةعفر هل دجملا ديشم

 ةنم وذ لضفلاو اطعلا رحب

 انلا ئلم ىعسلا ذدسم

 ىدنلا ضيفل احاترم زتهي

 ىبرغت مل تنك اقح ناك ول

 بذكي مل قحلاب لقي نمو
 () برلا ةكحض الا تنأ ام

 بهذملا اهديج نم هل ادعب

 بهشأ درجنم ىلع هيف

 بلعت نم باسني دوسأك

 بنذملا ك هوذ عا ذنامز

 بلودلاك ويف ىنامألا شخاو

 بسكملا انس الا ىتفلا سبل

 ؟ بصنملا ةرغ هتكنح نم

 بعشأ نع تام ارهد نويحي

 برشملاو معطملا ةغلب نم

 بلطملا دراو (ىكرت نبا) لضف

 برغملاو قرش.اا ىف راس دق

 ك لابترلا اهل اودفغي

 بجنهلاو لضفالا اذش ىدبت

 بكنملاب (ناويك) امس تكح

 برقألاو دعبألا ىلع ىتأت

 بهذملاو ةحعلطلا نسحتسم

 بصقألا مراصلا زازتها لثم

 ايل ! ع 1 \ ١ ٦

 هناف مضب ) لف نزو ىلع اهعمج ىف لصالاو ، بورع ول ءايرع عمج اهنا "برعلا" ةظفل ىف رهظي اميف )١(
 ىف عالطالا عساو رعاشلا اذهو ، نزولا اذه انه نكمي ال نكل ابارتل ابرغ ) زيزعلل هباتك ىف هللل لاق ( هنيعو

 هملع ىندز ابر " لصل ىلع ةملكلا هذه هضو هلعلف ةغلللو ةلالا ملع

 _ ا ٣ -

  

 



 : ىنغلا ىجارل هافك لوقت

 . اهصاوغ ةركفلا رحبتسم

 ىمحلا ضايح ىماح ظقيتسم

 ًآاحلصم هراصمأ ىف فوشطي

 ىلا (رافظ) تنح املاطو

 اهظح نم رهدلا راثأ ىتح

 ريس ىف رحبلا رهظ قشي

 هقوف نم بكرملا ىرد امل

 هةلألالج رحبلا عضاوت

 ىتأ نا ىلا ىرجي ادنيبف

 ىلع تهاتف الصو اهعسوأ

 اهبلق ىفو اهنع ىضم مث

 تدغ (رافظ) ىسرم ىتأ امل

 اهضرأ تحزن نسح سورع

 اهئاجرأ حطس ىف اهنأك

 ةهرب ئلق نمال ةروجهم

 آابزاع هلصو اهنع ناك نا

 مكو سأيب ىهو اهءاجف

 ةجهب هلصو نم اهسبلأ

 تعس هيلا ىعست تردق ول

 ةروسام رجهلاب اهنكل

 . ةريصم ةريزج ) ( ١

 بحرم نمو لهأ نم كلمك

 بق مل ةمكحلا جرختسم
 بعصألاو لاوهألا محتقم

 بغري مل هيف رصم ىأو

 بتعت ملف أرهدهتروز

 بكرم ىعسي اهمءاجف

 بكوكلاك ودعلا ىف ىوهنيو

 برطملا حرفملا هيت ارع

 بكرملا نيل ارهظ دتماو

 بسرملاو ناتيحلا (ا!ةزريرصم

 بجعملا هع تاتلاك اهلاثما

 بقعم حزان نم ىسألا ران
 بجوملارفظاكهلألالف

 بيطألا اهفصو ىف تدرفناف

 بسرت ملو وفطت ةرهوج

 بجنألا كلملا لصو وجرت

 بززعي مل ضئافلا ةلضفف

 بعصتسم دعب نم ىتأ ارس
 بطرلألا اهنصغ ىف تقرشأف

 بكرملاو رحبلا هعجو ملت

 بكوم ىف قرشي اهءاجف
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 بيط مكف اهايابخ تدبأ

 هبيبآش نم اهيلع ضاف

 مهاقلت داذاجنألا اهلهأو

 ةباهن ةقلخلا وفوش

 مهلسن نم جوجاي امنأك

 ابنلاو مهسزرأ وثرجم

 مهنيب تردوغ ابرح لاخت

 هعيه مهتازه ىف عمست

 ةيبظ مهراد امنأك

 سلا ىمح ىف ةلخاد نكت مل ول

 مهماسجاأب ثيغارب اهب

 ىلا ث اذ اي : عوسلملل لوقت

 ةنج اذ عم (رافظ) نكل

 الو 0 زيزع ايندلا لاكو

 بلاغ اهب نسحلا امناو

 ةبذع اهراهنأ تلسلست

 تدش ذا اهراجشأ تقتتعاو

 الفلا شحوو ريطلا نم اهيف

 ىذلا لاني ىديألاب داكي

 هشرع ىف ناطلسلا انيبف

 الصاو هتجهب ىف بآف

 . ناسللا ىف لقنلاو يعلا : نكللا . )١(

 برغتسم ءاج ديدج مكو

 يبحرأ عساو لضف ةيد

 بيهبه ورذن ازج مهنأك

 بلحطلالاك ةزبلا وئسندُم

 بسنألا ىلا بوسنم ئشلاو

 بلظخلا قرابلاك هلولاسم

 بلغت ىنبو ركب دهع نم

 بلخم ىذو بات ىذ نيب ام

 بهنملا ةعيض تناك ناطل

 برقعلاو لصلا لعف لعفت

 برهملا ىلا : لاق ؟ ىرسلا نيا

 برشملاو معطملا ةبيط

 بقنم صقنم نم ىرقلا ولخت

 بلغألا ىلع نورجي سانلاو

 ! بذعألا اهلاسلس ىلا ًاهاو

 برصملا اهنحل ىف اهرايطأ
 بشرخلا ةنبا ةنع )١( تنكل ام

 بنرأ نمو ىبظ نم رسي

 برغملا ةم

 بصخملا ضراعلا لثم طقسم

 ت ٨ كفت ذا

 -۔٣٦-

  



 اهئاجراب الالجا زتهت
 انهلاو ى يديساي 6 انسلا كل
 انهلا كيلا هللا فعاضف

 ىف ثيلاي نمحرلا كرابو

 ةجام مهلك ةوخإ مه
 (ردان) اذو (روميت) كاذ نم

 افق ةلك ‘ نييدولوم ريخاي

 ىف نادوط 0 ةنملا ىف نارحب

 ضفخني ملف يردق اوعفر مه

 ةيروح كنود ىديساي

 تحضا مكتءاج اذإ ركب

 اهزع يف هيتلا ليذ بحست

 ةعفر مكحدم اهداز دق

 دياب تاشن عناصم كلتو

 اهارذ ىف دونج مأ ‘ دوسأ

 ؟ اهابخ ىف ديدح مأ ديصو

 مايخ ىف كولم مأ كالم

 برشملاو جيهبملا هلصو نم

 بجوملا رظطفملا ديع ديعلاب

 بيطألا رهزألا مودقلا اذب

 بهذملا ىمح ديصلا كلابشأ

 بلغألا فرشلا ىف اوعفرت
 بصنملا لع زاح امهالك

 بالا جهن ددؤسلاو دجملا ىف

 بهيغلا ىف ناردب ، امهايلع
 بصناف انلاب يناسل ايف
 بهذملا اهطرم ىف تللجت

 برعملا اهلاح نع مكحدم ىف

 بيطلا ىبأو سوأ نبا ىلع

 بيطلا ىف بيطلا لامك نمو

 بابق مأ ةطيسبلا ىف بهشو
 ؟ باهش ايهيدياب ازوجلا مأ

 بابض اهوسكي توقايلا نم

 ؟ اباجح اهل سيل كالفألا مأ

 ؟ُبارع درج اهتحت درشو

 ؟ابارح ةفقم مأ نرضيبو

اويص ال رون ب ما روجب



 تامناح رويط مأ روصق

 اييمتحت سنأ تاميخ ايف

 يرقبع اساك قفألا كلسك

 لاخ ىدرولا كدخ مشوو

 امل تاجاحلا كلوح بنطت

 () اهيتوقعب دوفولا تبحرو

 انول ضورلا درو لثم بالك

 الوقي (نادرب) و (نادرو) ف

 الوق نهل درت (ةيات) و

 همتتلأ يوحن يبظلا اوجيعأ

 يراوضاي الهم : يبظلا لاقف
 لوقب مكيجانأ اوخصلأ الأ

 اباوج اوئغمس اسمو اودر امف

 يمهس : دايصلا ةيدم تلاقو

 هامد ىف طبخي يبظلا لظف

 اهارو نم رظني ضرألا كلمو

 يوحن سارفألا اوجع :مهل لوقي

 انيدل تيوط دق ضرألا يذهف

 ايلنملا نوباهت متنأ امف

 ارهز سنألا ضاير تئلم دقو

 اديصو احرم بيهتنن : اولاقف

 .رادلل ةحاس : ةوقعلا )١(

 ؟ بارش ةيماد لك نم اهل

 اوباعتسي مل ةداس ثويل

 باقن قفش نم كيلع ناكف

 باضخ كلم نم كيلع ناكف

 بانط اهل دم كيفك تأر

 باحر اهاجراب تقار ىتم

 اباتذ وأ شوحو اهب داصت

 اباقغاي هذخ : يبظلا فشحل

 ْباتعلااذه ام يالخ ايأ

 باوجلا هل دري ىريغ لهف

 باهذلا الو عصيحملا تايهيهف

 بآم مكنع يل مويلا سيلف

 ُبايناي أققر : رفظلا لاتقو

 بالكاي مكدق جادوألا نم

 باطخلا عطقناو موقلا ىدياب

 اباهتال دوسأ هب بوظطت

 اباجت ارط مكرمأ اودبأو
 باضهلاو ةماهملا مكبسحف

 اباقراهلجاعتمكليخو

 ُباهتنا اهل رورسلا تاعاسو

 اوباطو اوحرف (غبئ) ىببقف



 ادر حارفألا دراش اودرف

 مارك ةفراطغ كالماب

 ثويغ نيمايم نيطالس

 سومش ةرشاكأ ةلواقم

 فوهك ليوا قم ليدابم

 يساورلا هل رخت دجم مهل
 يلاملا لابشأ (ناطلس) ونب

 اعمج رهدلا نيعب اوفرش دقو

 ؤ داص مث ٤4 ءاي مث. ءافب)
 ىعدي موي هراكملل بوظطق

 يركف هيدل راحي قلخ هل

 لضف (روميت ىبأ) نم يبسحف

 هينكاسو نامزلا ىسنأ هب

 : رغ يهو سواسولا ىل لوقت

 ءيش ريغ ىف ابصلا ىلو دقو

 يذاي كنم ىنيعد : اهل تلقف

 يلاعملا قرب عجتنا ىنيرذ

 ىعسا هامعن ىرذ ىف انآ اهف
 ةنم شيعلا ميعن ىف دفرأو

 طسباو (روميت ابآ) معناو شعف
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 باطو اهل قش سنألا ىدانف

 باصو بهش مهلين بئاحس

 باتكلا لزن مهنايدأ ىلع

 باوصلا ىفخ اذإ ملع مهف
 باكسنا اهب زع ءاونألا اذإ

 اباسح هل دع ال لضفو

 اوباجتساف ارط دجملل اوغذ

 ُبايترا الف نامزلا ناسنإو

 باجع ءيش (اهدعب مالو

 باخص هب سيل هجولا شوشب

 باقع يناجلل هيف وفعو

 باضتقا طق هلام ريزغ

 بارتغا لاط نإو ىناطوأو

 بابشلاو ةوتفلا تضم دقل

 بايالاو عجارتلا ىكبي لهف

 باب لضفلا باب ريغ يلامف

 اباهئلا (الصيف) يالوم اذف

 بايث ةل قشتال لضفب

 اباوث هل قاط ال دوجب

 بارغلا دوسا نم دوجلا يدايأ



 ءاتلا ةيفاق ٩

 : اضيأ هلو

 هتنجو ران وأ 0 هتعلط رون ىف

 مكلاسن هجولا كاذ رون اي هللاب

 ىشحل امأ هيدخ ران اي تنأو

 ىتمو٬هب لهج اذ ملسلا ىف تنك دق

 ابصتنم لاخلا نالب وعدي ماق ذم

 ةرهاظ بحلا ىوعد٬بصلا لذاعاي

 هتبحم ىف رذع بصلل سيلأ

 أربخ (لباب) نع فشكتسم تلزال
 8 هتلبق كسنلاو ، هتلبق كسملاو

 هتهكن بيط نم أذش عاض كسملاو

 مسقنم نسحلا نا بسحأ تنكو

 عمتجم نسخلا رحب نأ ىل نابف

 ةرهاب سودرفلا ىف روحلا:يل ليقو
 امف تانئاكلا يشنم هللاب تنمآ

 ةبيط حبصلا تامسن اي نتنآ

 اهبش بسكت مل ول قرب اي تنأو

 أدبأ هتيكاح ام يبظ اي تنأو

 هتجهمب ىمري نأ بصلل سأب ال

 هترط ليل نم ىجد ىف ةياده

 هتقير رمخ نم ةلهن ىلطصا كيف

 هتنتف ران تبش : تلق تبهلت

 هتوعد لهأ انرص دخلا ربنمب

 هتربع تايآ اهديياتب تماق

 ؟ هترغ حبص وأ هترط ليل نم

 هتلقم رحس اهنع ىل ىور ىتح

 هتلبقب مركأ .هتلثب معنأ
 هتبح لثم اظيغ لا۔ةلاك دوساو
 هتروص نسح انيأر ىتح قلخلا ىف

 هيتطقن لثم ةنع ذش امو 0 هيف

 هتيور دنع الإ تققحت امف

 ! هترطف تايآ نم رهباو ىهبا

 هتحفن راثآ نم نتفشترا ثيح

 هتبسنب أرخف رحت مل هرغث نم
 هترفن نسح هنم تملعت نكل
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 ةلصاوم اينذلا امنإ 0 انبابحأ

 مكلصوب تناك ىتلا ىلايللا نيا

 دقلف ىقتلملاب انمايا نياو
 ةيناث رهدلا كاذل عوجر الأ

 ىنرظني ضغبلا نيعب نامزلا ىرأ

 كلم ىمح ىف ينإف كيلع نوه

 تعضخ هل نم ىكرت نبا مامهلاوه

 هقراط جاعزإ يف بطخلا عفادلا

 ثرتكمريغ اوفع عمصلا بهاولاو
 ةمركمو اناسحإ لاملا مساقلاو

 ةلئان تقو افرع ضرألا عسوأ نم

 همسبت ىف اياطعلا ليس لهناو
 هتمعنب طوبغم : نافنص سانلاو

 . هقراشم نم ليلد راهنللو

 ؟ همراكم نم يلخ دوعي اذ نم

 هتحار ضيف نم اننم ىرولا ىور

 ٥ هترظنب فورعم رشبلاو ريخلاو

 فرش ىف نامزألا تعزاتت اذا

 تبغر دق عبسلا ىلعأ ناويك ءامس

 هلقنت هيلاعم للمك نمو

 رفص نم نيرشعلاو ةثالثلا ىفو

 ترهظىذلارصقلاب بيسلا ىف لحو

 هتبحص قح يمعا ري نم مكلثمو

 ؟هتضور لظ ىف مكب ارورس تباط

 هترظنب ىرزي هل راقتحا ىبو
 هتضبق تحت اعوط ارهداي تنأو

 هتمدخل تداقناو رهدلا خماوش

 هتدش جالدإ يف بركلا جرافلاو

 هتفحز موي اسأب عمجلا مزاهلاو

 هتلمجب اموتخم دمحلا كلاملاو

 هتوطس تقو افوخ دسألا سبلأو

 هتسوبع ىف ايانملا بيس دهناو

 هتمقنب طوخسم رخآو ء الضف

 هتبيتك نم ليلد مال ظللو

 ؟هتءعورُم نع اينغ نوكي اذ نم

 هتنمب أركش نسلأ اهلكف

 هت رضحب فولأم سنالاو فلظطللاو

 هتلودب ارخف يلتعي انرهدف

 هتبتر لثم اولع نوكت نأ يف

 هتعفرل أصقن الو يرسي ردبلاك

 هتعلطب دوعسم راس (طقسم) نم

هترسأ ىف ىلجتف هتاريخ



 هيدرأ مويلا نامزلا اهاسك راد

 ىلع رمي ول شيجب الإ راس ام

 علطضم سأيلاب دسأ مهلكف

 اهبناحس ىف تعاضا قوربلا لثم

 هل ءامسلا ريط عم شحولا ىرتامف

 اهذئاق وهو تالحر تكروبف

 همراكم نم تاحفن هذهو

 ررد اهلك دوقع يذه يالوم

 ابجعاي ردلا هيفو تنأ رحبلاو

 مكركش ءادات نع يناسل نكل
 اهل لوبقلا كنم تبلط "ةيده

 حرف هلك نامز يف شعو ملساف

 ىف كقيرط وفقي (ردان) لزي ملو

 هتلفغ بيط يف تهزف هنسح نم

 هتمدصب اكشو همدهل (ىوض)ر)

 هتيجوعأ وأ هةتيجن ىلع

 هتميدب اهيجزي ثيغلا ديسلاو

 هنيعر نع الضف عضاوخالإ

 هتعلطب ومست ةدلب تكروبو

 هتلخلاأدس اهب أريقف ىيحت

 هتعلطب ومسي "نسل اهب ىنأ

 ! هتجلل اهيدهتق يلاللا يشنت

 هترذعب داب فرتعم زجعلاب

 هتيده نم ىردت ءرملا ةميقو

 هتوخإو (روميتبو) مكب ومست

 هتمتت نم لكو ليمجلا لعف

 ٠ ١ اضيأ هلو :

 ه؛ ٣١٣ ماع لاوش رهش نم عباس خيراتب اهلاق

 ! هافشلا سمل نم هآ

 اهابظ ليبقت نود

 ظاحل نم ىريجُم نم

 ؟ نويد نم انيلع له
 آابرض هركاالالن

 نكل لاخلا كاذ زاف

 ؟ تافشر نم انل له

 ةابلظلا ليبقت اريط

 ؟ تاكفا س ا نامدل

 ؟ تايد نم اهيلع مك

 تاظحللا فويس نم

 تانجولا ران نيب

_ ٢ ٤- 



 ت لاوت 4 م ننم

 ` دح ل > ي ة "ررد

 ىلجت رصعلا كلم

 اأرانختنا ا 7 ق

 يمهتهيديأ لزت

 تارف سم رود بك

 اديور نيشمي فوس

 ) د خ . كد ٦ ج ١ منإ

 ىهابن ارخف هيف : ةخسن يف )١(

 تايقدنبلا نم عون )٢(

٠.٠ 

 ةدغلا ران ن م ه

 تا همو ةا دحو

 ؟ !ترات ثو عا هتجاو

 ؟ تام سنلا ب همب

 ترا رضاملا عوجرب

 تار هع نا هأ نم

 تامركملاب ى ذم ى

 تاهجلا لك ىف ضاف

 ةنذلاو ىصاقألا ىف

 تاهبجلا ى

 تا ثلا ى سرك قوف

 )١( تا رلاخلا كو املل

 تايداعلا نينسلا يف

3 , ,“ 
 رر

 تاملظم لا ل ي ذ

 تايمراذ(ااارزدرم
 ترا دج دملا 1 ا ملل

 تالقملا اياطعلاب

 ةايحلا ءا م ا
٠ 
14٥ 

 راعرلاو

 زا
 م

 د ذلاك ترا

 تايلاخلل روصعلل

  

  

  

    



 ميجلا ةيفاق ١١

 هيف هلو

 ةيرجه ١٣٢٤ ةنس ةجحلا ىذ رهش ىف اهلاق

 ج رألا ةبيط روغلاب ةحفن له

 مهئاجرأ نم تامسنلا تبه ام

 مهميسنب ىتجهم دربأ يلام

 ىشحلا جرعنمو يبلق ىمح اونكس

 مهتايبظ نم حودلا ىداو اتايبظ

 هناصغأ تملع دق مهدودقو

 ةفوصوم اهليم عم اهنكل

 هرامقا تبسكا دق مههوجوو

 يل سيل اعيرص مشدعب اتردوغ

 يل نإف لوذعاي ينع كيلإف

 قشاور نويعلاو ربصتلا فيك

 بهذمتم ىوهلا ىف "بص قبي مل

 ابصنم ضخبأو 4 مهدروأ ينا

 ىسألا ران ىشحلا يف متكا ماتح

 قهاش ةماهب تقرب ةمامغو

 تفكوتف تدعرا تعاضا اذإف

 (دصيف) مسلا نك اهنف

 ؟ جهولا طرف نم باذ داؤف يفطت

 جعزنا دق ميسنلاب يبلقو الإ

 جهُملا قرتحت به ام اذا هبو

 جرعنملاو ىمحلا نيب ةفقو مك
 جعدلا نم بيصنلا اهنيعاك تذخأ

 جوع الو ىلإ ال ، ةلامإلا ملع

 جشالا ارمع اهرثإ وفقي لدعلاب

 جلبلا اهل متف انسح مهرون نم

 جرألاب للعتلا ريغ ىري قار

 جزتماو طلاخت مهبحب ابلق

 ؟ جحل اهبجاحو اهتلقم مهس نع

 جردناف مهاعد هبهذمو الا

 جمس مهريغ دادوو 4 مهاوسل

 ؟ جج اهرهاظم نم ىنيع رحبلو

 جعتلتو ليست هبناوج تكرت

 جزه ادبف تمه جزه ىضقنا اذاو

 (جلفلا تيب) نم نيفاعلا ىلع يمهت

_ ٤ ٤ _



 ىدتغاف ةطيسبلاب مراكملا طسب

 ةرفق كت ناو راد ىف لح ام

 هتيبو ريزغلا جلفلا ىقترا امل
 . الفحم الإ قلت مل هتنج نإ

 هنامز هيلع ىنخأ رسعم مك

 الملاو مراكملاب قفدت رحب
 اذ جحو مارحلا تيب هنأكف

 ولو .ث ردق وذ ‘ هلل عضاوتم

 هلامج درب هيلا نامزلا جسن

 مل جحلا ديعب 0 انديس ء تننه

 مهديع تلضف نإو 8 تنأ جحلاو

 تلت ايهيتخأل ًادوخ اهكيلاو

 رهاب كلضف نإ تلضف نرششني

 ٠٭

 جرد امو هلإلا نلخ نم بد ام

 جرسلاو ننادملا ترخافو الإ

 جرع هعم هلهأو نامزلا : تلق

 جهرلا ىلعأ ألهاص وأ ألصنم وأ

 جرفلا بابسأ هافاو ذم هتفاو

 جف لك نم هدورول هنوتأي

 جح اذ موي لك نكل ث ماعلا ىف

 جرفنال اولع همحاز (ناويك)
 جسن امو نامزلا ىشو ام هلل

 ججحلاو رئاشبلاب كروزي حربي

 جعو جث ىف لاومألل رحنلاو

 جلالا اهب ئضنسسي اثالث أررد
ججخلا هدهاوش نم انيلع تماق



 ( لادلا ةيفاق )

٢ ١ 

 ادم بابشلا ءآج

 وسكي ء ربلا لبقأو

 لح ذم هللاب ذولاو

 ىلوف ماقسلا ناك

 انامز تركش زا

 انامز وكشا ف ركو

 ادوج صغ هب رهد

 لاونو ةوط سب

 (ىكرت نبا) مامهلا نا
 را رد ه ةصع ناو

 : هلو

 ادج 4 ذأ د محلاو

 ادرب ةليلعلا س ذ

 ادرب ى رلقل ىد هأ

 ادهش ىداورف تقس

 ادقع عما سملا ىسكت

 ادرط رلا برا هل

 اد ةح لل ل 7

 اد__۔عأ ةحاسب ودعي

 اد زر دل ء رب ىنا هك ١ ١
 م

 ىدبت (ىيكرت نبا) هيف

 ١ دجم ق ر _ تأ و 4 ذم

 ادبع رهدلا ةل ىحضا

 ىدحإو نييئم الف

 د ر اد مالا دد _۔۔۔۔سي

 ١ ` ك وو 1 -

 ١ دفر ةطيسبلا ا)م

 دعو يلوي

 ادنج ةطيسبلا لم

 ١ درجو ١ درمو ابش

_ ٦ ٤ _ 

  

  



 كولم ن دع نا سنا

 نمم ناطلس لآ نم

 اياربل ف مهلثم نم

 ‘ بعص قحلاو لوقا

 عمج قحلا بلاغ نإ

 قحب مصاخي نمو

 ملظب ىدرت نمو

 ىتش قحلا ىف سانلاو
 ىنا هد نا مهزلا نا

 ابطخ لضفلا ىذب ىفك
 ىرقف ش يجاي هللاب

 كيلجي نم ىل ناف

 نم (لرصيف) ىل دمه نا

 نم ةراغ تببقاو

 وجرأ مويلاانأ اهو

 ى ` م ل ۔ك 4 دذفد

 ادش ىضارألا اوخود د ة

 ؟ىدناو ىدساو ىدجا

 :ادبأ ركذلاب قحلاو

 ادرف قحلا م هبي
 ى ١ = 1 م 4 1 ٢

 ىدر 5 د ٣ ذإ 1

 ىذد_۔عأو ى .هدأ رقنلاو

 ادك لضفلاب شيعي

 ١ دجو كتمدع ابه ذا

 اد ع ىنا كم ن م

 ١ ١ د ر م جلا هتابه

 ىدحت رصنلاب هدن

 اد ةف ر ةفلا عرو

 ًاضيأ هلو ١٣

 نييبايسلاو ناطلسلا نيب تعقو ىتلا برحلا ىف اهلاق)

 ىرمعملا نوهرم ني ملاس مهلتق ببسب ، (اعفن) لهأ

 : ( هبحاصو "لخت" دلبب

 دعصت مئازعلاو قاب لدعلا

 هلهاو نامزلا ةمدخي ناك نم

 ذهشت مراوصلاو ناف ىفبلاو

 هدسُم وهف نمحرلا هدصيو



 اول قفخت هناول تحت
 ّ _۔

 القالا :زئسلأ ر

 اذا ابن " .

 : , ناخ نم و ف رسلا ةنسلأ ناك

- 
 . " ساق ن . رولا ناطلس : 7

 نع ش مظعملا نم نامع 7 ) م "..

 اوبنث . ل ه :

 : ف 5

 ىلع : اضصضهن مهن

 5 ةبوقع "

 تددج أ . ح

 _ ١

 , ارهش بيسلاب الس

 هدصقم ١ ں . ل

 " لاق (لخن امل ب ىضم

 , " رلا وحن . .

 ٠. _ ك _

 7 و)ضاخ 7 7 (ضوخلاىدا 7 ح

 . 7 بناج : ,

 رجه مث أ : .

 | ! : ىتاو

 " " دقمب ب هم ١ اهب لخن -
 : مويلا كاذ " ر
 " وط لظ :

 ىتح رحس بطخ عقو انعمس ١

 ا) اذاف و (نوهرم نبا) دحاص 4 بح ادغ

 ب ة بحرو تا ت

 وهق روم ذهب

 ذيسلا وهف هنع برعت

 7 | ىريو : ل | رصنلا هبردل

 و ١ ذحوأل . : ١

 ثدبتي . 7 . -

 و 3 و

 دع _

 . و

 وني اذا هب نيسيل

_ = / : , 

 _ همعن .و فصن

 . مه دوسي «

 اوددبت | " : .

 7 5 جب : اوس ح ةءارجب

 ) نسلو ؛ _

 7 ذا

 ك ذ ا 2 هن

 ددرتي . :

 - ش لو (ل

 ,تي ىرقل " :

 .. 9 " اوردف

 | . ذلأب

 (نو راس مور (لامس) .
 و 1 (

. : . 

 ىرقلا اهب باط ( _

 ./ ( 1 ١
 7 جل

. 

 , صت " 0 -. _
 دقرم 0 : : _

 ك | 7 ,

 : و تاب |

 ثداوحلل . : ّ 7
 ص

 وح دق ل " ؛ج_سملا ا : لك
 ق 1 ؛



 'ذند نإ رمع ءرملل (ملاس) اي

 هنما ىف دجام مك (ملاس) اي
 امكامد نا نظتا (ملالس) اي

 ةيناطلس دبال ةضهن نم

 ضيبأ (لخن) هجوو ءاج سمألاب

 افصلا دعقن كيف انك (لخن) اي

 اندارمو لماش سنأب انئج

 افولا نم نودهعت ام ىلع : تلاق

 ًاملستسم اهودع ودعلا ىتاف

 نمبانثيس قافآلا ربختساف

 ىري ىتح ةدم لخنب ىوثو

 اذا دومحم لافلا رداقلاو

 مهنأب مولع مويلا هعم تدكأتقف

 هبحصب تابو (لخن) نم حار دق

 هبحص مسق حبصلا ىدبت امل

 دبدبل وهف روباس وبا اما

 مداق اياعرلا ناطلس هوباو

 هرصن ىبلت نا لئابقلا بلط

 اهنأك دونجلا تلبقف ىدان

 ةرثك مهنم ضرألا قيضت اورسو

 غمال قرب فيسلا ءوض نأكف

 دبدب عراشم اودري نا دبال

 ذفني دق هب ببس نم -: بال

 ذجوي ال هوفك اليتق ىض

 ذجمألا مامهلا اهبلاطو رده

 ذملجلا بوذي اهتدش رح نم

 دوسأ (لخن) هجوو داع مويلاو

 ؟ ههعن كب ىذلا ىضم نيا ث دولاو

 ذمكا وه ام متف .ة متي نا كب

 ودعلا عنص ةديكم كلتو ، ىنم

 ذحجي هتعدا امو ماملا وحن

 ذهشم رطق لكل ناكف اولتق

 ذمعي وه ىذلا ىف ىنأتلا بلط

 صرلا نولعافلا (اعفن) لهأ مه

 ذ قوتي هظيغو (جيلفلا) دلب
 ٥ذصقي قيرط ىف لك نيرطش

 (ذبدب) اي ‘ةزع كبسحو ىضمي

 ذنجي دونجلاو ننلطي بيسلل

 ذجتت بناوجلا لك نم هتتاف
 ذبزُم رحب تاماللا محازتب

 ذفدفلاو اهناطيغ ترج مهبو

 ذعرُم قدو عمصلا توص نأكو

 ذروملاو اهب مهردصم بيطيف

_ ٩ ٤ _ 



 لئاخمك ئحض اهيداوب اولزن

 وبا مهدناق تاكربلا وبا مهبو

 ابظلاو عفاودلا نم ديدحلا رج

 ذا نا"ايسلا ىلع قاض رمالاو

 ىبا ىلا سوفنلا اودهي ناب اوآرف

 اوبكرف نيلجرتم هب اولزن

 مدقم (روميت) مهشلا مامهلا ىتاو

 انبلا عفترم ردقلا ميظع كلم

 (ردان) مظعملاو وه ايقالتف

 ديدبب داسفلا نع شويجلا عنم

 هشمده (اعفن) ناينب ادغ امل

 مكوحن تبلج دق (اعفن) لها اي

 لهف ‘ الثم مكوفك لئابقلا لك
 أرصان لئابقلا ضعب نم نودجت
 ىلألا برعلا متنأ (اعفت) لهأ اي

 لئابقلا تقتلا اذإ مكحدمأل ىنا

 ىلع مكسفنا ضيرحت ىف 'مولأو

 نيذللا نيماميهلاب متوجن نكل

 هباوبأ آأحتاف لبقأ رصنلاو

 ىلا اوتأي نا ناطلسلا امهاعدو

 ىلا مرك ىف شيجلا بآو اوتاف

 رهاب كلضف ناطلسلا اهأ اي

 ىلع (روميت) قبيلو ، شعو ملساف

 أوسأ باحس اهيلخي تفكو

 درجم بوطخلا ىف فيس ث روباس

 ذعرت عفادملاو قربت كيتاه
 ةثعُسملا لقو مهل ريصنلا زع

 اودشرتساو هل اوداقناف روباس

 اودروأ دئادشلاو ، مهادألا قوف

 ذصتتي انقلاو لفاحجلا ة

 دجنأ بجنأ ردصلا عيسو بحر

 ذدؤسلاو العلا بحطصا امل رظناف

 دسفي وه نم زع ال 0 اهريغبو

 اوديش دق ام ده ىقبأ ىلأ

 ؟ دشرُم بيبل مكب سيلأ ارض

 ؟ ذي وأ ُلوط ناطلسلا ىلع مكل

 ذجوي كي مل ناطلسلا ىلع نكل

 ذهعمو ليزنلا ىف رثآم مهل

 ذ تحملاو لذلاو لبانقلاو

 همحأ كلذ كرتو قاطي ال ام

 ذقرفلاو اهسلا امهنود طحنا

 اودعصاو ىبابب اوجل : لاقو امهل

 ذصقملا معن ىهف ةفالخلا راد

 , همهلا د محتو هعناطروأ

 ذثعسا كدجو دودمم كاقبو

 ) ١ مح م)و (ردان)و لامكلا جوأ

٩ ٥- 

 



 :هللو ١٤

 هجم الع ) )١ اعمصلا) ى ذل

 هلك ا ه اذا

 مل افتح'تابثو اهل

 وأ اذا

 . ه
 ت !.ه ت

  

 :اهل نورظانلا لوقي

 ثرولا دللا ا ي

 همبلاو بر

 ذ ةنم نينالا شح

 هنجلاو ناطلسلا اذف

 ذ ءعرلاو قربلا اذهو
 هؤرف رهام اهالج

 ؟ذنهلاو نيصلا نياف

 !ذمحل هل نم كرابت

 ٥ ١ اضيا لصيف ناطلسلا حدم ىف لاقو :

 ىداهت ىتاللا درُخلا ءابظ

 نسح ديقب داؤفلا نترسأ
 ىننج نكتضافا فكت ملو

 نامأ انل نكظاحلا نمأ

 رفمانل نكتاماق نمو

 اقح نلقف داؤفلا نتنكس

 )١( تايقدنبلا نم عون .

 ى:'في رسأ نم بقلل امأ

 اداؤفلا مدع ئرما لاح نم امو

 اداقرلا نتبلتسا ىتح امد

 ادادح ًافايسأ ندرج دقو

 اذعص ًاحامرأ نعرشا دقو

 اداوسلا مكبولق نم انكس

 -١ ٥۔



 لقع لضف روعش نئلدس

 نف لك نسحأ نتيدبأو

 اروهظالا تبأ ىراذعاف

 مومه انأ كارأ : ةلئاقو

 رح ريغ انأ لهو : اهل تلقف

 ىدارم نع منازعلا تبك ناف

 ادابعلا اس نم ناطلسلا وه

 (ىكرت) لجنك ريرسلا ىف
 ًاديناتسم ك تيتأ انديسأ

 هتدعتأ ريسأ نع كتلأس

 صالخ نم كلضفب هل سيلأ

 انعجتناف "اريخ كيف انيأر

 موي لك ىف لزي مل كلضفو

 عيبر ىف كب اننامز لكو

 انلعج انقلاخ هللا دعبو

 هجوب ايندلا كب تدان شعف

 ادذشرلا نحسوأ نكهجوأو

 اداشتحا د شتحي بحلا ماقف

 اذامنخنا الا ثبأ ىلاذغو

 ادانز ىراولا كبلقب نحدق

 ادافعلا مزتلت رذلا ايندو

 ادارملا ىفغلبي كلم ىلف

 ادازو امرك ىرولا ىلع داجف

 ادايجلا ببكر هلثم رأ ملو

 ؟ ادانتساو الا كيتاي نمو

 اداعب هتمه ناطوالا نع

 ادذاهولاو ىباورلا لم دقو

 اداققسم ىموي بصخلا قربو

 ىداني نأ ربكو انيزاني

 ىدامج ىف دمي ريخلا فيكف

 ادامتعا انايند رومأ كيلع

 ادذاُعم آاحبص ىجدلا هب لاخت

 ١٦ اضيأ هيف هلو :

 هدعس بكوك نابو بحملا زاف

 هلاصو ءامب تيحم هيآ مك

 هنيبج حبصب ىرس ‘بييبحلااذه

 هدعوب حالملا كلم هل ىضقو

 هدص لمأب ةرطسم تناك

 هدنرفب ىجدلا عدص دقو ىتأو

-٢ ٥ _



 درجلا ةضورب ميعنلا ىف ىبرت اشر

 انتتيبم كارألا ىداو نم هلل

 ةرجم موجن مأ ىه هؤابصح

 اهنأكف انموسجب ابصلا ىرت

 اذنليميف انباتع ثيدحلا وطعن

 هدخ نم ىنتتجأو باضرلا درأ

 هرغث نم ةلهنب ىادص ىفطا

 ةقالطو ‘ هدخ نم ةلجخ اي

 هنم ىركشك هركشأ تلزال

 نمناطلسلا دحوألا(ىكرت نبا) كاذ

 أرئاج هينب ىلع نامزلا ناك

 اعناط ىبلف ىنسخلل هادان

 هريرسبالئغلا عاد هرقأو

 نم مايألا ةجهبو مانألا ثوغ

 ىرولا دايجاب 4هلمانأ تغاص

 ةمعن متيأر اذإف هدبع انأ

 ةبرك نم مكف هب هلإلا داج

 ثلتم كي ملو ءامس كولملا لك

 اظفاحم عيفرلا فرشلا ىف لاز ال

 هدجنو ريوغلا ىمحب ال ,ءا

 هدرب نامزلا حمس امو ‘ ىلو

 ؟ هدقع رهاوج مأ ؟ هيلع ترثن

 هدرب بيطأ ج ابيدلا نم تجسن

 هدنجب مارغلا انيتايو ابرط

 هدروبو هدروب 'تزفف ادرو

 هدخ نم ةلبقب ىاوج افشو

 هدق نم ةقاشرو { ههجو نم

 ه۔ .رفو نامزلا كلم نم دتمت

 هدجميو هلضفب نامزلا كلم

 هدربو هلدعب لذتسا ىتح

 هدبع هباجا ىلوملل قحيو

 هدهم ىف ةوبر متنسا امل

 هدع ربو هتقربب مافخغلا له

 هدمحب ُ؛ئضت تلا زالف أررذ

 هدنع نم اهنإف ىيف هلل

 هدفرب هلإلا اهجرف ردصلا ىف

 هدعب نم ال و ادبأ هلبق نم

 هدجيو هدحي هامح ىمحي

٢٣ ٥-۔



 هلو ١٧

 نيب تعقو ىتلا بردلا ىف اهلاق)
 ماير ىنبو ىكرت نب لصيف ناطلسلا

 مليوس نب ناميلس ىلاولا همداخ دئاقلاو

 ةيرجه ١٣٢٢ ةنس ىف كلذو

 دشرلا مالعأ رصنلاب تفرفر

 الخلل اردص مالقالا عرق

 دقف ترد نا رهد اي اذك رذ

 يذنف نانفك رفهذلا اذهلو

 مهعمج ىف اوتبث موق ىأ

 نم رهدلا كلمب ذتلي فيك

 يبأ امف اناولأل رهالل نأ

 هرهد نم بعت ىفق ىتنلاو

 اهفرعي الف ايندلا ةرغ

 دقو ايندلا نمؤملا نجس نل

 ايفاص شيع عسوأ دري نم

 نمل حبرلا امنا ىرصمدعلو

 اذف حدك وذ قزرلل مهلك

 ىذلاو قاب حوللا ىف ىذلاو

 مهنم ىتش سانلا ظظحو

 هموقرذلا سانلا نمو

 نم ءاش ول نمل ظحلا امنإ

 ددجلا ىذ ىف الثلل انينهف

 ددسلا حوتفم نميلاب ادفغق

 دلبلا فاطعأ حارفالا تزه

 دمكلا ىفطُت ىذو اشحالا دمكت

 ددب اوحار دقو الا ةطبغ

 دقتفي آعيمج كلملا وه

 دغب دوسي كموي ىف ض

 دكنلا رهدلا نم قلي شعي نم
 دهز اهيف ىذلا الا قداص

 دبك ىف اهنم ناسنالا قلخ

 دري ىلوملا اضر رهن ىلعف

 دبألا ىقبتساو ىنافلا كرت
 دكب كذهو اوفع هءاج

 درال امكح رادقا تضق

 دقر اييلعلل ظقيتسا اذا نم

 دعق مسجلا اذا انوع هظح

 د.قتنال رذ مجنألا ردب

٥٤



 ىنناىدان ظحلا للمكو

 اقللا نوميم 'جببأ كلم

 امسلا رطق نم بيطأ اطع وذ

 هتمعن ىف سانلا شاعم اي

 اذف: نيفنص كلضف لزي مل

 هل قبسلاب دجملا تحبتساو

 :هربنم ىلع دجملا بطخ

 ىرولا تاداس ناطلس ىنب نم

 ايحلا نض اذإ ثيغلا وهف

 اطسو ءاطع سانلا عسو

 هباب ىف "نسح لك عضو

 ؤ هب موسوم ملحلا نا ريغ

 قذحلاب كلملا رمأ ساس

 هل افيس هتربخ تدرج

 ىذلا (ناميلس) ىلاولا كلذ

 ىنملا حاتجاف ةلودلا ىف دج

 ىرقلا نيطايش هنم تبعر

 هقئاط عدي مل (نامغ) ىف
 الئلا لايذأ ( ريمح) تبحس
 هماه اولعأو زعلا اوفلسأ

 )١( ساقم ريغ ىلع ةوطس عمج .
 )٢( رعشلا ةرورضل انه ىهو ؤداهو : ةدهو عمج .

 دمتعا نيأ مخ ىكرت نبال

 ددملا لوصوم جهنملا رماع

 دسألا راز نم "بيهأ )١( اطسو

 دسجلا سانلاو ، حورلا لثم تنا

 دجن دق اذهو ، ضرالا ىف راغ

 دي هكلمت مل ئشلا حابيو

 دحأ مويلا كريغ ىضرأ انسل

 ()دهولاو ىباورلا مع مئلضف

 دسف رهللا اذا خلملا وهو

 دعو وأ ىفوأ دعوأ نأ وهف

 دقتنملا وهف وهف فلاخ اذإو

 درفنتا نيطالسلا نيب هبو

 دض لك هنع عفاد دق هللابو

 دح هنم متي مل امراص

 دد و دعب ضرألا خود

 دجو ئشلا ىف دج نم اذكو

 دمو دش ىذلا دواد نباك

 دشوالإ اهناطلس ترباك

 دلب لك ىف ذتمت تدغف

 درطب هوودحف
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 نع ايلعلا ةيدرااوترو

 ابسب اكولم اوناك دقلو

 ىذلا (ناهبن) كلملا زاح مت

 نم رضخالا لبجلاب اولزن

 هلل ريذنلا ئلتمم لبج

 ىتلا ىهو (ًاريمح) وجها فيك

 ام بابسا ركاذ ىنا ريغ

 ملو انما مهموي اولاطتسا
 مهروج اونبو ملظلا اورشن

 دلب نم ةلفاق تتا نت

 ءابرلاو ى اعيب رحلاب اورجت

 نم لدعلا لقو روجلا ريثك

 الو ارهج اودسف ذم اودا

 نم ءرملا نطب مننتا اذاو

 اودع ىتح ىرج ام مهافك ام

 الو ىنارقأل ءفكلا ىننا

 الوأ

 ىلا رصعلا كلم مهاعدف

 اذا أذمع مهبرح دري مل

 اوولتماو هرما اوفختساف

 اذا يرازن ساب مزه

 برح ى زفلك اذاو

 دشا نح ث ديدش نع ث ءاربك

 (دمس) ىف اولاطو ءاعنصبو

 دقعو (نامع) كلم ىف لح

 دسالا جرب نم عنما مهزع

 دعص مجنللو راط فرش

 دجبو دجب دجملا تزاح

 دصحنا ىتح مهبح نم اوروذب

 دغرلا شيعلا ىلع ىلوملا اوركشي
 دح لك اودعتو اياربلا ىف

 () درجلا نيحارسك اهوبهن

 دشا كاذ نم رحلا عيبلو

 دشرلا ليس اوبرخ ءارما

 دسف لصالا اذا عرفلا حلصي

 دعملا فعض نمق لكالا هلق

 درب هوفا كيال نم ىمحل

 دسالا ةاداعمب ىل لبق

 دلخلا ولخ هتيقال ىل بنذ

 دكو دق مهيلع ام اودؤي نا

 ددسلا اوراتخاو قحلل اونعأذا

 دحج دق لكو كهةنم هذفنا

 د_ قتا تاموصخلا ران تدرب

 .اهيف تابن ال ضرالا : درجلاو . دسالاو بئذلا وهو ناحرس عمج : نيحارس )١(
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 اواربكن ساف مه زع مه رغ

 اوتبث مهاملع اوعا طأ ول

 عمتسم نم ملاعلا ىلا له
 امراص مييف ناطلسلا درج

 ىرولا ديدانص (سبع) ىف ءاج

 البلا قيلاغم برحلا بطق
 اهران اوبشو برحلا اوعضو

 ادلو مهتعد تجاه اذإف

 ؟ خأ (نايبأ) ريغ سبعل له

 قباس س_ بعب ىلليلخلاو

 هفيسامأو اماه هفك

 تفطخ قرربك اولقتساف

 البلل ربص ةمال اوسبل

 تيجتحا رازنلا نا اوملع

 ةكوش (ماير) دح ىنف نا

 ىلع ىلاولاو ، ريطلاك اوضمف

 تخمشايغب (ىكزا) اوتاف

 هب نصحلا كلملل اهبو

 نم ددورسلاو ةوطسلا ثرو

 امو اهيساور ىف اولظعتف

 مهبابلأ ىلع هللا برض

 )١( دسالا :لاييرلا .

 دبألا لذ ميهيغب مهاسكف

 درال مهيف قاسلا نكل

 دوم مويلا ملاعلل ىر ال

 دصق زمه ازإ (ناميلُس) نم

 دلجلا بابرأ ةدجنلا قذص

 دد سلاو ايابخلا حيتافمو

 دوتاماودوو اوزرب اهبو

 دلولااوعدتةدلاواهلاي

 دعص (سبع) الغ ناييبذبو

 دسأ ىف ىدحتملا تيمكللك

 دبكلا رهن ىفغتبي ماظ وهف

 دصرلل ىوهت مجرلا بهئثك وا

 درز سأبلا مكحم نم مهبو

 دحأ اهمونقي مل دو شلب

 دصمخنا بنتت نإف مويلا مهنم

 درو (!)لابيرك شيجلا مدقم

 دلوو اهيلع روجلا نكس

 (دمح نب دوعس) مهشلا كلذ

 د رأ ٨ عل هذ > دحتاو ه

 دلأل ١ مصخلا نم عفد مهعا ر

 دنع لك ذإ نالذخلا عباط

 -٧ ٥-۔



 اهتهبج ىلع ناميلشسو

 ادغف أسبك (ا) ىكلملا لم

 زراب نم مكف ارصح مهدش

 اوتأ ام مهيلع اينذلا قيض

 نع شيعلا بيط بنج ام لثم

 اشف تعاض ذم مويلا راذنلاو

 اهتشيع تحبر (فوتت)و

 امو زتعاف ناطلسلا حلاص

 نمو د شرلاب صوصنملا ذخأ

 7 (ىكزا) تأده

 ىغولا راناهب ىلاولا دقوأ

 اهأرمذ ىوزنب برحلل ماق

 ىور سأبلا ةدش نم لطب

 ىوتساف أشيج ةدملل دم

 نم مالسالا ةبصع هتديأ

 ىفولا داوق بابلالا حجر

 اهقح اوداو برحلا اوفرع

 ةبصع (ىوزن) لهأ نم مهبو

 همساك ضامب ( فيس )مهداق
 ًالدذلع مهيلع فيسلا مكح

 )١( ىكزإب رهن : ىكلملا .

 دطوو أريهق ناكرالا ديش

 دمفنتلا قيضلاب ثفني هردص

 دوقلا شخي ملو التق هلاغ

 دنفصلاب مهارقالا ادلب

 ٦ = ف ىس دينجلا كاذ هراد

 درطاو (ماير ) يف فعض لك

 دسألا ىأرلا اهبحاص ادتهاب

 دكيداك نمو لتخي داك

 دري ىوعدلاب صوصنملا ماص

 دلوب ىلبحك (ىوزن) تدغو

 دقتت برح ران ىكزابيو

 (دمح نب فيس) ديدنصلا كلذ

 دمألا لضفلا ةبلح ىف ادغو

 در ةدرلا ىلا امكح اهلو

 دفرلاو ىلاصملا لها (مكح)
 دد شلا دارو باسحالا :حضو

 دُمو لايكم ءلم اهودقو

 درو توملا اذا توملا درت

 درم مصخلا سؤرأ نع هلال

 دوألا ميوقت فيسلا مكحبو

 دبزلا لبنلاب فذقي ادغو
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 هنافوط (دمس) تقلتف

 ادعلا ىف قدص تارك مهل

 اقللا دومحم (نادمح) مهبو

 اقرتفا مث ناصمجلا ىقتلاف

 ىغولا ءاجرأ عفنلاب تميغ

 ادب حال ابظلا قرب اذاف

 نم سمشلا نيع ءادمر تدغو

 هيفن رخ لصُمو لجم مك

 اضقلا لح نأ (ريمح) تأرف

 نمو 0 مهيصايص نع اولختقف

 مهطيلست اوأر تيبلا ىلعو

 ىتم(نادمح) ةكربلا د مح

 :اهتورذ ىف ءايلعلا تدان

 اورشب ىدان لاحلا ناسلو

 انهلا ىف ايرج باط ىعاريو

 همسا دض اهُسراد لذي مل

 ىذلل أركش ناطلسلا اهيا

 ىذلا حتفلاب كل انينهو

 ىذلل الضف دولا تضحم له

 دس لثم مهتلباق لاجرب

 دسألا ركلا ذخأ دق مهنم

 دمت سا ( ناهبن) و (ناميلُس) نم
 دح )١( عمصلاب مئنيب الع ذإ

 دكو ىتح امدلا اإبوص ىمهو
 دع رف اديدش عمصلا قئاس

 دمر اهيفامو شيجلا جهر

 دجسف اعيرص عمصلا كرعم

 دج رمألاو اونج امم مييف

 دريو بلغي بلاغلا بلاغ

 دتتسملا طيلسلا (!) تيب 0 ةحار

 دالبلا ناطلسل تذفأز (دمس)

 (٢"دمس ىف ىوزنل هللا كراب

 دغرلا شيعلاو ريخلاب (ادمس)

 ( دوي ريخ اهحتف) خرأ تلق
 دمتسم آاضيف هللا راحب نم

 دم كرمع ىفو 0 ىلوملا كصخ

 دمالا لوط هداتعت لزت مل

 دبزلا ككلحو ركفلا ضحم

 )١) برضلا ىا (عمصلاب) اهطبض حصيو . عطاقلل فيسلا وهو .عمصا عمج .

 )٢( ىوزن ةيالع ردص ىف وهو ةنهابنلل ةعباتلا تويبلا نم : طيلس تيب .

 )٣( رعاشلا اهانغ ىتلاىهو ىوزنب ةلحم : دمس .
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 ملو 0 ىتمص ىف ناطلسلا بتع
 ةساك ءارعشلا قوس : تلق

 هتجل نم رهوجلا جرخي

 هج نم هدي ملل اذاو

 4 تايآ ت دل اماذإو

 نم قرفلا يردي سيل رمغ لك

 وأ (كمرب) ينب نم نامز له

 تركذ ام اذإ رعشلا قرشي

 ىلع هللادمحنانأ ريغ

 هلضف ىضفأو لبسلا عسوأ

 . حتفلا اذ ناهكلا رشح

 مهعمج يف أرمز اوقالتو

 هظفل نايبرح سين لك

 مهبابسأ مهعنص نم اومرو

 امف يرعش اصع تيتلأ من

 ةفوفزمايهكنود يديس

 تهتناو لامك درب تسبل

٠ 

 ددملا اذه ىدمل سرفتأ

 دبكلا ضوضمم مويلا بيدالاو

 دسك اعيب ةماس ام اذإو

 دمكلا ران هتركف تججأ

 دعي ال نم اهباع تامكحم

 "دعقو" ىنعم "ملاعلا سلج"

 درتسي انيف (نادمح) ىنب نم
 دئضعلا كلملاو بحاصلا ةرضح

 دجو دق (يكرت نبا) هيف نمز

 دسال آباب رعشلل ىدهو

 دروو الا رعشلا يف رحاس

 دقنلا ثافنو سالخ نيب

 دلخلا حاتجيو مهفلا ذخأي

 ددملا حاتمت دتمت تعسف

 دجس دقأعوطو الا رعاش

 دق سمنلا ميدأ نم هجو تاذ

 دمصلا ىلوملا نم رجألا يغتبت

-٦٢١ .- 

 



 (ءارلا ةيفاق)

 يكرت نب لصيف ناطلسلا حدم يف اضيأ اهلاق ١٨

 ` : (ةيرجه ١٣٢٢ ةنس)

 رئام نصغ قوف سمشب تزرب

 رتاب فيس نيب درو ضوربو

 رهاب نسح صيمقب تصمقتف

 رظانلا سأر قوف ام ىرت تدغو

 رئاحلا ميقسلا بلاي هللاب
 ركاش كاش كنم بصب اقفر

 رئانلا ايحملا يف كعرف ٌميهبف

 رداقلا يوقلا كقلاخب امسق

 لصيفك لامجلا كنساحم تثرو
 هتيفاو نإ ىسركلا ىلع كلم

 ىدنلا ضيف ىلع احاترم زتهي

 يذلا صقنلاب لاومألا لباق دق

 هسأب ةدحب هتفاطل تجزم

 ةباهمو ةمارك نامزلا الم

 هتارخز طقسمب مضخلا وهف
 يبيرلا عم داهولا ىقسي ايحلا وهو

 مهعيمجف هبابب نومحازتي

 رتاف فرط تحت يبظ ديجبو

 رئاج بيثك نم رصخ ملظبو

 رطاع كسم ميسنب ترظطعتو

 رظانلا ءايض نع تلوف بيش

 رهاسلا ميلسلاك الا ناك ام

 زصاق صاف كنم ماهتسمبو

 رئاس راس هيف بص غادخ

 رظانللةجهبالا تنأ ام

 رباك نع أرباك ةفالخلا ثرو

 رطاملا مامغلاك قرشي هاقلت

 ركابلا ءادنلاب وفهي نصغلاك

 رفاو ضرع لامك ةافغلا ىف وه
 رتابلا ماسحلا ىلع قيربلا لثم
 رهاظتملا نسحملا نامزلا لثم

 رداص ىف دراو نم ىرولا هلو

 رثاعلا ريقفلا ىلا ةايحلا وهو
رداغلا نامزلا .يلع راثملا ىغبي



 ىبآ) ىلا نامزلا نم رفأ ىنا
 هقالخأ يذلا كلملا اهيأ اي

 مل جحلا اديع دوعي ءانهلا كلف

 لزي مل كدوجو نمف تنأ ديعلاو

 اهركشب 'عوبأ امعن ينتالق

 نع زجعلاب برعُم يناسل نكل

 قيرطو يرتاس كحفص فيثكف

 انبرل لامكلاو حضوأ رذعلاو

 هلو ١٩

 راهنلا علط دقف ىب

 ىوهلا فشك يف شيعلاو

 ىجذلاب أزيهي حلملاو

 ىدنلا نم مامغلا غاص

 بشطرلا ميسنلا ادغو

 وُسجلل ثدحيف يرسي

 ربت بوذنل رانلجلاو

 ىنطاعف مينلناي مق
 ففخي يل كثيدح ىسقف

 يلل ءادرجلا ةيالعب

 ةتجضنأ امم ف_يضلل

 نيتآشاعلا بولق اولعج

 (ردان) و مامهلا مهشلا (روميت

 ركاملا مالظلا يف ردبك ترهز

 رتنئاد ماع لك كروزي حربي

 رهاز ديع لك كدوج ماودو

 رتاسلا يلولل آقح ركشلاو

 رداقلا نأش وفعلاو هعكاردا

 يرماع كتاذ فيرشو يرصان كلضف

 رخابو لواب ءانثلا هلو

 : اضيأ هيف

 را وج ال >أ ب دلاو

 راذعلا علخ يف رذعلاو

 را زهللب صقري نصخفلاو

 را ييلا دا يجاب ررد

 رازالا ريمهازأال ج نني

 رادتقا هعنم ه فعضب م

 را ز ل ح ` ةوُي رهزلا

 را ةّحلا تا ساك دولاب

 راوا ن مه ي لقب ا م

 ران بذخت مل مهل برع

 راعت سال ١ بولكقللو

 ا .7 ح هدو ليخل
- 

١ 
 م
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 ! ىنحنملا ىداو ء بظأ

 يلو راج مكل ىبلق
 مكدعإل نا ف م كنب

 عوبرلا يف يلهتأمك
 منيزجف ي

 ے مئيرسو

 بولقلا معدنعو مترس

 انما سجأ متر رداغ

 امرغم متمحراله

 تمه قرباضأ اذإف

 ٠ ميه ٠

 ه رج > ١٥

 كارألا ىداو { سستكا اذلف

 موجنلاو افو هانئج

 ل دلع الإ ا ننبار ا م

 هذ ريو ليلعل ١ وهو

 لمرهاهم هيف ياشحب

 ةشيعدغرأ تشع مك

 ا ييف تاذ

 ابصلا نمز ىلع يمدن

 لامينأ يف هنم يامدذف

 __للا ت ةت >- فض؟5 ف

 ؟ رافنلا ١ ذه ام هللاب

 راج تاصرعلا ىلع عمد

 رابطصا لج مكدعب نم

 رايللا ي ف ي ل ةنحو

 را د ريخ يف ىنملا ريخ

 راهنلاب / ذجذلا وز ك

 راسإلا تحت اهرسأب ب

 ١ بتع ١ و ذه
 م

 رارملاو مازخلا ريغ
 رار 4 ] رقت سل ال م

 رازغلا ميدلا ينفجأ نم

 رارضخا بوث يعمداب

 راروزا ا هنيعاب انل
 ١ هىكتأ ٩: همد دد

 م - -

 راطت سملا ليلعلا ين شي

 راز_۔-تالو روز تال

 رابج تضم نيقشاعلا يف

 راذعلا مححاهلظ يف

 راعُم بوث ابصلاو

 (راون) يف (قدزرفلا) مدن
 رامهن ىف عسادملاو

 راحبلا الو لويسلا ال
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 هتاهلاششاذإ ةلم

 لاو دوجلا ريسي كلم

 ابعلا نميلا هل ونعت

 رم رشبلاب للهتم

 نم ضرألا قيضت بحر
 يلجنت بطخ فاشك

 نكلملحللب رقم
 ل ذل `< وتم ال يأرلا

 ربتلا )٢( ءامأد صاوغ

 ب_نطملا هلقعم تيفا و

 4 مزع ١ ةوت \ مل

 بهذلل : راضنلا )١(

 رحبلا : ءامادلا )٢(

 راد رهدلا نن تنتيأ

 راس ثيح ةعم ءايلعلاو

 راززلاةفراطغلاو له

 (ا) ررضلا ضيف ىدل حات

 راثملا موي هتافجر

 رابكلا ن۔ تفلا دوجوب
 و و

 عم 4 مه { 7

 راشملا رظن ىلا يضفي

 را ذ 4٨ ١ ٦8

 رابتعإلاب سراف
 را ر كال ت ةو مسبتم

 را رذلا ىأ ر غ اجنلا هنم

 را ركللو را صلل

 رابتخا ةضماغ هبجحت

 راوضلاو (ردان) و (روميت)

 راسيأزنك لب ناردب

 ةادفلا ىوشطأ

 راحبلا جح جل ةراتو

 راغلاو يلاوعلا ب

 را ١ ١ ٢ ٢ و د

 ناو ١ \ يد تت ك

 ه كلاو ٦١ . ١ ؤ ١ ١ل_ دسب
 ر ٠ مر
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 نوملعيال مهو اوراس

 ىرقلا ه

 ليخلاو اضفلا اوو_لم

 قلت قر

 مطا(ا) مدنعلا اسنأكو

 باحسلا عطق امنأكو

 هفدهل ه \ " و

. 
 ٠١٩ ت

 م

 _ب ا هنأكف

 روقص مهسيع نأكو

 ثيغ ناطلسلا امنأكو

 (جيلفلا) د لب ىتأ ىتح

 نم قانعألا تدتماو

 ضرعأو اهترايز ىباف
 نكل(اكرب) تكربتف

 (ةعنصملا) د لب ىتأ ىتح

 (قيوسلا) ىلا لقتسا مث

 ءايلعلا (ةروباخلا) ةل تفشك

 اسورع (امحص) يقل ىتح

 فيرلا هبكومب ىضمف

 ام لا

 (ناميلس) يلاولا اهريمأو

 بكومب ينفاو

 ذ - ٨ > 1 . 1 ١ ١ . 4 `

 ى -

  4قو ١

 نيوخألا مد : مدنعلا )١(

 راس نيأ هنم دصقلا

 رازت نأ دت لك

 رارشلا اهكبانس نم حدقت

 راذفغلا بيبآشثلا يف

 راحصلاو يباورلا يلع

 رايدلا تبضتأف ترس

 را حب ي ة نئافس وأ

 ل الم .
. . 

 را دت ساف = رم

 راهنلا رجه دقو ىحض

 راخفلاب تهاتو ل خن

 را سيلا ن ح ن د هيلل

 ٣ `< [أ اب د كوك را ي ر

 راغصلاب ١ د ذل ز [ 1 {أ و
 .م

 رازملا فرش توتحاذف

 رابكلا منلا تقيسف

 را سف را رخأ

 را . . . . ق .

 (راحص) ايلع يف لحو

 رارض نم ا را حرلا ` جت

 را مذلا يماحلا يتفلا

 راث ذخأل هيلا تنح
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 نم تيرفع قبي مل

 افيس ناطلشسلا هاس دق

 هتءاج نادلبلا لئابقو

 هاوفعو اضر وجرت

 مهلدمورق برلو

 فختساف ةبوقعلا اونمأ

 حيسفلا قاض زإ وتاف

 نكسملا وفعلا مهاسكف

 يذلا كلمل اهيأاي

 ٥د , ةر كلا رأ ٦ ع . :

 در :] نا ت ايمج \ ثاح

 ضررو ىمه كيدي ىدنو

 راط هنزم الا نا دلبلا

 راقفلا ىذ

 ل ٨ .< ذاو ل ذ ي
 مر

 ك'ل فيال

 رازب نم هنم نسألاو

 رارتغاو لهج ششبلل

 راسخلل مهاوه ميهب

 رارفالاونظو مهب

 راذتعا ب هو _ كأ زإ

 راحبلا هةمراكم تحضف

 راظتنالاو اجرلا خنس

 ذع ىد ر
 م

 را رفصاب ك

 را د ل > ي ٢ ىهتناو

 ٢٠ اضيأ ناطلسلا حدم ىف لاقو :

 ن ١ ز ١ و لآل 9 { ٠.

 ررغ اهنسح يف تدغ
 رعشلا ةدخ اهلوادت
 : عنم ا هتلزنأ د قل

 أبجعا هتيدها مخل

 نييعتاهب دصقأ ملو

 ةضنلا : قرولاو ةقرلل )١(

 رح۔ منلا ىلح نم ره اوج

 ركفلا د د هتغ اص

 رهدلا ةجهب حولت

 رصم ىلا رصم نم

 رفقلا ب سيل داوب

 ؟ رحبلل رذلا ىديأ

 ر خفلا لزا ذم ل دت

 (ا) ربتالوةتقرال
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 ال يسرعل آأ_بوثالو

 ت لط ا سفنأ ُهزن ز

 افاكم تلصح نإف

 ناطلس لآو فيكف

 ورعملل سانلا ةدف

 مظعملا انديس لضف ركني

 لابشأ لضف ر كننو
 ررلا رهز ركني لهو

 يرسي مهو يريخ مهف

٢١ 

 رفصلا نم ً‘ةنامالو

 ركذلا ةمصو نم الع

 رح جألل ى هف الإو

 رضحلاو ودبلا عيبر

 ردبلاو سمشلا لثم ف

 ٠١ دك { ١ ل كألا ه

 ى

 ر ا نيمايم غ 4

 رطقلا لباولا لضف ض

 رسعلاو رسكلا نامز

 هيف هلو

 : ردانو روميت نيديسلا هدالوا ىفو

 رحسلا تاميسن نع ينوثدح

 مكليصفت يف بلقلاب اوققرأو

 ادغف انهو ةمسنلا تبه

 دي رهالل يئابحأ اي

 اقللازع اذا يئابحأ اي

 اهراك مكنم عنقا يننإ
 مكتمدخ يف نفجلاو راشحلا

 (الصين) وجرأو مكوجرأ انأ

 يب رهدلا ءاسأ نإ يدامع مه

 همدخي مهالاو لزي مل

 ربخلا يابحأ نع يورت يهف

 رظطفنيال يك بابحألا ربخ

 رمسو ثيدح ليل انليل

 ريفلا بهن نم ةذللا عجرت

 رحسلا حير مكاركاذ اولمح

 رظنلا زع نإ ركذلا عامسب

 رهسلاب اذهو قفخلا ب كاذ

 رشبلا نيب نم مويلا هينبو

 ردكلا لح اذإ وفصلا غشو

 ردقلا هعيضريو رهدلا خماج



 ىغولا دتشا اذا روميتك نم

 طساب ايحملا قلط كلم

 ترهظ مهيفن ردانلااذكو

 ىقتلا تارامأ هنم ترهظ

 ابيط ىحضأ لصألا ام اذإو

 ام لثم ىجرملا ذمحملاو

 اقللا حاضو ةفعلطلا نسح

 امهنم لك لتحا نارمق

 ديس اتنب ناسمش امهف

 :انس لكلا نرتقا امل تلق

 مهطعاو كراب لكلا ىف انبر

 امف ردبلاب ردبي مهلك

 اكلم مهابأ قبأ مهقبأ

 رطملا نض اذإ روميتك نم

 رردلاو يلاللا فك ىرولل

 رثألاو يعاسملا تاريخ هنم

 ريسلا تاميرك هنم تدبو

 رمثلا ىلحتساو عرفلا هنم باط

 رجشلا ءايحإل ثيع ىجتري
 رغأ نوميم ةفزرلا قهاش

 روصلا نسح تبس دق ردخ سمش

 ررغ تاداس ةورذ دجام

 رمقلا كاذهو سمنلا هذه

 رخذي اكلمو لسنلا حلاص
 ردبلاب ودبي وهو الإ بش

 ررضلاو اياربلا عفنلاب داس
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 داضلا ةيفاق ٢ ٢

 : ضيأ ناطلسلا حدم يف هلو

 ضيضغ هاف تلبق معان مك

 ةضيب نساحملا ءاضيب برلو

 ىتفلاو الاصو اهتليل انييحا

 ةديدُس لك حتف ذدسملا يضرغ

 مكهوجو حبصب مترس انبابحأ

 متلقو زاجحلا وحن ؛متضفأو

 يممدأ لسرُم عبرلا يف ؛متقلطأ
 اقللاب ضرعأ انأو متضرعأ

 مكدودصو مكيلإ ليمأ يلام

 مكرادقأ امس يف متيقر امل

 اوعفري نأ العلا بابرأ ناش نم

 ىلألا كلس ام ريغ متكلس دقلو

 مكرينغ ةيؤرب ينيع تضوعتأ

 ىنغ وذ ينأ نوردت متنك ول

 مكنافرع مكنم ىناهد نكل

 .لخنلا غلض ول : يرط ضيبأ لك )١(
 .يشملا ةعرس ىهو 4 ةضكضكلا نم ةنأك (٢)

 ضرأ ميعنلاب ضورب ارحس

 ضيبلاب ةسورحم اهردخ يف

 ضيبلا يلايل ايحت هب يلثم

 () ضيرغإلاب تاكربلا ةيادبو

 () ضيضك ريس قاتشملا نع أليل

 يضيف ميتملا نيع اي : ذعب نم

 ضيبق يزب مكدنع بلقلاو

 ض يرعتلاو ضارعإلا يف رمعلاو

 يضيغبو يد ساح حرفي ينع
 ضيضح لذأ يف ميتملا طقس

 ضيقرتلا نع ميل بحملا ردق

 ضيورتلا ةدوجب باعصلا اوكلم

 ضيوعتلا ىلا تلام ام تاهيه

 ضسيضفتلاو بيهذتلا نم ينيع

 -٦٢١٩-۔



 مكتعدوأ دقف مكلضف فخي مل
 وذ تيفوغ لتبُم ةبحملا وخأو

 يل زعلاف ىوهلا لذ يب ناك نإ

 ملف اوفع تمه هاياطع كلم

 هب ىقلأ نم ناطلسلا ذحروألا

 انثوغ مظعملا كلملا (الصينلا)

 8 هجوأ ىف } اهفحص ىف همالقأ

 ادعلا يذقُت اهدامغأ ىف هابظو

 اهلس نع ميينكت اهاامغأ

 عزانم لكل ضرم هتايحو

 تقلغأو توكسلا نآ دقل : اولاق

 ىلع ايندلاو 8 زع مراكملا وخأو

 يقاب (يكرت نبا) مادام : تبجأف

 اهقرب عملي ادن بحس لازال

 ىلع مهتضحف هاياطع تضرع

 ةُموص رهشب انديس تذننه

 اذ تمدو لامكلا جوأ يف تلز ال

 يضيضقو ىوهلا يف مكيلإ يضق

 ضيضم مومهلا عاونأب بلقق

 ضيبلا يدايألا ىذ (يكرت نبا) نم

 ضيرعتلاو حيرصتلا ىلا ‘جتحي
 ضيوفتلا ةمزأ نامزلا اذه

 ضيورتلا ةجلو حامسلا ضور

 ضييبتلاو ديوستلا امس يدبت

 ضيمغتلاب ءادمرلا اذتقا لتم

 ضيبلا لالس مهنع عدف ابعر
 ضيرم لكلةربة4ذابهو
 ض يرقتلاو رعشلا قوس باوبأ

 ضيحم تاذ ريغ زوجع ابذألا

 يضيرقو يتحدم يدهأ هيلإف

 ضيموو ةميد يف هنتافغو

 ضيرعتلاو ضرعلا باب مازلإ

 ضيفم لاونلل ديعو ‘ ضرف

 ضيرع ءانتتلاب ليوط رثع

» : 
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 نيعلا ةيفاق ٢٣

 ًاضيأ ناطلسلا حدم ىف هلو

 ه ١٣٢٨ ماع يف اهلاق

 عبارملا قوقح يضقن ةعاس افق

 اهصارعو اهتاحاس نم . منلنو

 ةعيدو بولقلاو ىرايح انفقو

 اعلطم ضيبلل نهاندهع رايد

 اهنأك سينألا دعب ابجع تدغ

 دئاصم نم اهملل اهيف ناك مكف

 ىتم ىلا ؟ فوقولا اذه ام يليلخ

 عبارم قح عمدلا ربتب انيضق

 انفوقو رايدلا ىف دجمب سيلو

 اهب "ةعجر ىمحلا تايشعل امأ

 تعدص ظيقلا ةحفن يذه يليلخ

 قماو ردص نم حورلا اذه سفنت

 قراب ءوض ىلعاربص ىرت حاصا

 عمادملا زونك نم ناق رمحأب

 عتاورلا ءابظلا مادقأ ءيطاوم

 علنادولا عوجر اهاضاقتن اهب

 عجاسو رايدلا يف كاب ريغ ىرت

 علاوطلل لزنم الإ قرشلا امو
 عفنب الصأ حورلا دعب مسجلا امو

 عكارو واه نيب ةالص فوفص

 عراصم نم ىهنلل اهيف ناك مكو

 ؟ عماس ريغ ىلا اناوكشب خيصن

 عماجملا لكب ايهيلهأل اندعو

 عداجالاف ىوللا نيب انابحأو

 عجاورب ىمحلا تايشع تسيلف

 عزان نطاوملل داوف ميمص

 عبارملا ميسسناذه امفالإو

 عماه عمدلا لماه يقالتلا ديعب

 عمال تايتثلاو ايانثلا رفغتثب
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 ةمسنو قوفخ ىبلق نم أدهيو

 ىحضلاب عماولل ليبس يل لهف

 هتنزخ ينيعب دقع يل ماد امف

 هل لهف داؤفلا عودصمل ينإو

 هعينص كاش رهدلا مومه ريثك

 مهرهد نوكشي سانلا عيمج تيأر

 هظح لوانت هنم مهلكو

 لاق ؟ تنأ يل فيك : يرهدل لوقا
 فرشأ وه يذلا لقعلا مهتوبح

 يذلا انناطلس ءاش ول : هل تلقف

 اذإ انثوغ (الصيف يكرت نبا) نإف
 اقنور قلطلا ههجو يف ىرت مامه

 عماه دوجأ ءامأدلا نم فكب

 أ فئاخل ناما 6 فومهلمل ثايغ

 لهنمو 0 ريط : تاجاحلاو 0 هيدايأ

 )٢( عقاف رقفلا ىذا نم هيجو برف
 ادنالق تفيص قانعألل عئانص

 ركاش لضف عناص الإ رت ملف

 هل ةبرعم مالقألا ةنسلاف

 اوحبصأف كولملا دنع هركذ ىرج

 .لأسي ال يذلا : عناقلاو } لأسي يذلل ريقفلا :رتعملا )١(

 عئاض دبغلا ىمح نم ريبعب تتأ

 عقاربلا نايص نع تلج ديغلا نم

 عماوللا نيب عاض ىتح ربتلا نم

 عماج ةبحألل لمشب رابجنأ
 عناص أوسأ رذحلا رهدو ىللا

 عئناجو ءارثلاب ءيلم نييف

 عئاجفلا مهسب فوفحم مهلا نم

 عفاري تسل بادالا يلوأل انأ :ىل

 عماطم نع مهتيفعتساو رهاوجلا

 عئاط ريخ يل تنك دبع تنأ هل

 عجاق لك انرهد نم انب ملا

 عماطملا لينب هيئارل اليفك
 عساو دعبا ءامهدلا نم ردصو

 عئاقل شاعم ى (١)رتعمل ءارث

 عقاو لهانملا يف ريط بأرايف

 عصان لضفلا ىدن نم هجوب ءوبي

 عنننصلاب اتلا رد اهلباقي

 عناص لضف أركاش الإ درت ملو

 عفادملا دكوعر هنع تبرعأ امك

 عئاش ضرألا ىف هنم لضفل ىرايح

 .عصان ضيبأو عقاف رفصا لاقي ‘ ضيبألل عابتا ًاعصان نا امك رفصالل عابتا )٢(
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 هلاونو هعسأب نع اوثدح اذا

 ةميرك سفنو لاع ردق هل

 ايحلا اهركاب ءانغ ةضور امف

 ىقتلم عفد يف ءايلعلا ةمهلا هل

 هدرف اديك (روص) ىف اوروص دقو

 ةياكن (راحص) ارحصلا ىلوأ ماسو

 رداق وهو هلضف اهيلع ضافأ

 رخاز :لك هنود ارحب لبسلأف

 ضيف نم ضرألا ىف تمه نماي

 رتشم ريخاي حدملا كيلع تضرع
 هرئض باينأب رهد انضع دقل
 ًاعفاش بلطي تاجاحلا ىلوأ الكو

 اهرذع كل تدهم سورع ىذهو

 لزي ملو ليمجلل الهآ تلز الف

 عماسملاو ىمحلا ءلم هركذ ادغ

 عضاوتم دس نم هب مركاف

 عماطل هاقل نم ىرشب جهبأب

 عزاعز هامح يف تبه ثداوح

 عناصملا عاجتراب اراهج مهيلع

 عماطملا فكأ اهنع ىحض فكف

 عفاد ثداوحلل لضف برايف

 علط لك هنود آردب ليقأو

 عفانملا هوجو نع تدبأ بئاحس هلضف

 عئاب فك نم لضفلاب انثلا نسحل

 عماق كليمج نم ريصن نم لهف

 ىعفاش هللاب نظلا نسحو 0 كيلإ

 عماج نساحملل حفصب لياقق

علاطملا رودب ايندلا ىذب كونب



 (فاكلا ةيفاق) ٢٤

 : اضيا ناطلسلا حدم ىف لاقو

 ا ريسأ ك خ

1 

 ذم تود

 فج وكشا

 مل ىوهلب ىنبملاو

 يبرع ىیوره يبو

 ظحل يدنهب وطسي

 ه ١ و د ک ١

 . ه ٥ را ٦٩
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 ماللا ةيفاق ٢٥

 : لاق اضيأ هيفو

 لمجأ لمجتلا لول

 قلطم يعمدو اوراس

 ىوجلا ران نم بلقلاو

 نم مسرلا يناع مسجلاو
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 ١ ةلا اذام انبابحأ

 الو ىر ي م كفيط ال
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 كلاف ا ةيلع ةطع

 انوحنمتعجر نلف

 اونغت نأ مانناح

 ىلع ىرهد اودعت ال
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 لعفأال ام ان لظعفل

 ل سلسم وهو تبجعق

 لعشم حناوجلا نيب
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 لكوم تاتباثلا مو

 لمجأ لصاوتلالف ؟ علط

 لوطأ انيلا مكنم

 لمجيف هيف ءاسي مير

 لوألا نامزلا ع جر

 لفغيال نم للح نع

 لعفي ا

 لثما ۔ هيف يأرلاو

 لدعيف لوقي مكح
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 آابصخُم عجريف ىسي

 ملحلا ىف هب قلخ

 ىيحي سابلاو ىدنلا رحي

 الودرف لفحج وه

 ذإ شآجلا طبيبر ثيل

 دوعر تقرب اذإ ثيغ

 ادعلا مدب افقلا ىوري

 ىذلا كلملاايهيأاي

 دمهت نأ كلاس ىنا

 رف ءانسح ةداع كل

 _ قتت سيلف تنأ رحبلاو

 مكبانج ري غل ى ت

 لي فيكف كنم زعلاو

 لاؤسلا راركتب حمساو

 _ يمجلا كب نظن انإ

 لوسرلا كمصميت اذنذف

 كملا ذ ذم

 لو حتي ال تام سقلاو

 ل تتيو لاونلا ب

 لفحجلا قل ىشي

 لجرملا شاج برحلا ىف

 ليشلا وهف (ا)عمصلا
 لهنملا لحعُملا وهف

 العفير لو قيأ قح

 لضفتت ا ه ى ع

 لسلستت لزت ملان

 لحنلا ءالد

 للذتأال ةلخلا يف

 لماي كل نم لذلا يق
 لز جأ ك !دحف نإ :

 ا ه م

 لأسن انتج كاذل ل

 السرُملا زا ذ : لو ةز

 "لصيف" ناطلسلا حدم يف ًاضيأ لاقو ٢٦

 (رحبلا رون) ىناطلسلا تخيلا ىلع (رافظ) ةيبونجلا ةقطنملا ىلا هرفسو

 : مههجاو ىذلا نافوطلا ركذيو

 لفكلاب رطخت رحبلا جومك تءاج

 .فيسلا وهو : عمصا عمج )١(

 لفك اشحألا ىف نعطلاب اهماوقو

  

 



 اههجو ةرسأ تحمل ام ءاضيب

 اهتافص نسحب اوماه ىوهلا لهأ
 ىوهلا ىلوأ بولق ىلع نويعلا غقو

 ببحم فوتحلل ضرتتلا نا

 هبونذل ىتفلا ةفراقم الول

 ةلنغب نامالا مايأ ةرملاو

 هبلق قرحأ بطخلا هاتا اذاف

 ةيامح بوطخلا ىلا دعا اله

 هبيبحل هءاقل نأ ردي نم

 هتعضأ بيبحلا قح ىلع يفسأ

 ةمج موي لك ىف هملعن

 ام سانلا اذه نإ يبر هللا

 أعتر اوسماف اثبع اوقلخي مل
 اذإ نم اياربلا يف مهنم سانلاو

 تلبقا نإ نم دلجلا روبصلا نإ

 (لصيفن) مظعملا انديس ماقمك

 يف ناطلسلاو (رحبلا رون) ب اوبكر
 أللذتم هرهظ اطوأ رحبلاو

 ةدقرب وهو هيلع ريسي انيب

 ' هزهف كيرشلا فرع امنأكف
 وتسُم هيلع اذه ىرد دقوأ

 لا ىأر ذإ ضفر هنم كلذ لعلو

 لفأ الإ آاضرعتم ىجدلا ردي

 لقالاي اهوأر ولو فيكف اعمس

 لسألا عقو نم ذشأ ءاقللا موي

 لمألا ىلا لوصولا هتياغ ناك نأ
 لجألا انسل أتفاهتم هتدجول

 لسكلاو ةلاطبلا يف حبصيو ىسم
 لمعلا ىكاز ىف طيرفتلا ىلع افسأ

 لهتباو دلجت اهلهتتااذإف
 للزلاب ىقالي نا نسحيأ "متح

 لجخلا طرف يف هنم ىهجوف أرهج
 لزت مل اهتلباق يصاعملا ولو

 لجألا وهو ةقيقح هلالا اوفرع

 ل مه مهنأك اهيتمهيغ يف
 لذتسا اهل بوطخلا ةيهاد هتقرط

 لطبلا ناك البلا رمز هتاهجب

 لفق دق (رافظ) نم وه ذإ رحبلا ىف

 لمحلا جرب ىف سمشلاك هيسرك

 لمح نم فرعي بكرلل ةنيكسب

 لبتخاو رخاشألاب هبنت ىتح

 لمعلا ىف كراشي نم كلذك ظيغ

 لفس دق اذهو هتماه ريرسب

لذجلا هب فختساف مظعملا كلم



 ىلع الع نيح هنم فوخ كاذ ما

 ىلع ىلوملا هقاس رما كاذ لب

 ىلع هتردق هللا نابا دقلو

 ىغولا ىف عاجش مك ربكا هللا

 ءاجف ارمج هتامحف تد_قوتف

 حتو مهقوف تاملظلا مهتيشغ

 ةهجو نم ةجوم مهتتأ اذإف
 يفف دحأ ىلا دحأ تفتلي مل

 ةئيلم رورسلا ةيدراي اوعجر

 امهاسنأ هفقرتم فرتُم مك

 ةمدص نم مك (رحبلا رون) معناي

 تلجناف تلقتسا هيف ةملظ مك

 هرصعق لبقي نأ كشويف ىوهي

 مهلاوحأ ترمشو قاض رمألاو

 هل لدي ىرف فلتي نا لاملاو

 ىلا مهرمأ لآو خيرصلا العو
 ذا تاملظلا يف نونلا اذ ًاعماساي

 اوبرقتو اوغروتف اوعورتو

 _ يب توملاو اصلخت نوكرادتي

 اذب ىتح مهئارآ تفلالختو

 ارهاظ مهنم زجعلا هلالا ملع

 ىلع هنم ةمحر مهتكرادتف

_ ٩ ٧ _ 

 ل جو هصئارف تدعترا هتاوهص

 شملاك اظعو راصف هفخي مل نم
 لجالا كلملا هنا قنالخلا لك

 لذخنا دق لويملا رحبلا دهاش ذا

 لبجلا لثم مهقوف ولعي خول
 للخلا دوس مهيف تناكف مهت

 لبقلاك اهيلا مههوجو اولو

 لغش رمأ هريغ نعهللكك
 لحر دق نكل (رافظ) تابيط نم

 لجألا افوخ ةمعن نم هداتعي

 لف ال ردصب اهمحاز رحبلا يف

 لقتسا موي هرونب هيبكار نع

 لحز ىغبي ةرات ولعيو ًآاروط
 لمألا عطقناو بعرلاب اهقاس نع

 لدب اهل سيلق فلتت نا سفنلاو

 لوألاو رخاوألا بر ىرولا كلم

 لزن ام كديبع نع فنتكافق أادان

 لجألا لاط نا هلل مهروذنب

 لهملا نمز اووعرا اله مهنويع نس

 لمتحا روخلاب (رحبلا رون) ريبدت

 لضع ذإ هيلا هعجرم رمالاو
ليحلا تعطقت امل مهذاقتنإ



 جلروخ تنا ام ةمارك روخ روخاي

 نم رمع اهنمو ارامعأ تنصح

 بدجُم ضرامك ايندلا هب ترهز

 ىرولا دايجاب همراكم ترفس

 ىتأ هتبحصب (روميت) مهلاو

 هواش كرديل رمأ يفق مه ام

 ىدنلا بحس يف افك تقربأ ام

 تزتهاف ةمالس جاتب اوعجر

 ٠8 مهب احرف انزؤاجرأ تسبلتو

 لدألا نمألا لحاس ىف مهب تراط

 لجألا عستم تنا لب ةمار

 لدع هتميقي ايندلا نزوت ول

 لهتساو قرشاف هب ميعنلا ركب

 ؟ لوخ هتحار لاونل لهف ۔اررذ

 للجلا رمألا دراو ةميكشلا بعص

 للقلاو ةماهملا تحزحزت الإ

 لمالا ةجو اطعلاب قرشاو الا

 لودلا تقرشاو مهمدقمب ايندلا

 لصو دق اياعرلا ناطلسو ؟ال مل

 يكرت نب لصيف ناطلسلا يف اضيأ لاقو ٢٧

 : رذاوج ردنب ىلا هيلا اهلسرأ دقو

 لزي مل (لصيف) ناطلسلا انديسأ
 نكي نإو تبكر رحب نم كروبف

 نكي ناو تيتأ رب نم كروبو

 ةشحو كدعب دعب انتيشثغ دقل

 (دمحم) ناديسلا الولو لوقأ

 ةماركو ةجهب يناشعنا امه

 ارئاز ءاج ىذلا ديعلا كل ائينه

 ىرقلا رئاس اتفوتسا ناتمعن امه

 لحر وأ لح امثيح هيلي دجمب

 لجخ يف ةريزغلا كيدايا نم ادغ

 لجو ىف كشيج عقو نم ردص ىلع

 لحملا كتاذ نم نمحرلا شحوأ الف

 لصو دق بطخلاف نوميملا (انروميت)و

 لمألا ىتتغلب ناسحالاب تنأ امك

 لهتساو راد ىذلا (!ا) نزملا ةعيشي

 لقع نم لك ىلع قح امهركشو

 يلاتلا تيبلل ىف امك ديعلا دعب نيتمعنلا ىناث وهو . ءاملا وذ باحسلا : نزملا )١(
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 لق كاذو ؟ ركشب اهافالت هيلع ةمعن هللا معنأ نإ ىذلا اذ نمو

 لمتحاف ةيحتلا لمح هحراطي ىوهناأف كوحن رحبلا ريس نزملا ىأ ر

 انس نم لفرت ءارغ امكنودو

 مكيلإ بيرغ ةبع اهفز دقل
 يشنيف ارخف رايتلا اهب هييتي

 ديسل فزت نا آابيجع سيلو

 يذلل رشنلا بيط مالس ينمو

 للخلاو يلحلا يف مويلا كيلا يحيدم

 لزن مكرادب نم أبيرغ سيلو

 لجع ىلع قوش لايمألا اهب يرجتو
 لمعلاو لوقلا هقالخا يف بحاصت

لبجلاو لهسلا تمع دق همراكم



 ( ميملا ةيفاق )
 (ديعلاب هينهيو) اضيا هحدم ىف لاقو ٢٨

 مالظ راهنلا عم ىقبي سيل مالملا كاذ نيا سمشلا هذه

 آاحصن لذاوعلا نم ىجرأ

 ىتح نسحلا عئادب ىف تلفر

 ايامر اييتلقمل انودغو

 ىواشنانودغاهنمانأ ريغ

 ظحل لئسا اهننج نم بيجع ال
 توص ةقر ىلحلا مامحل

 ام اذا نانجلا روح انتركذ

 :نيلصأل حامرلاو ضيبلل نا

 هنمو لصا عرفلاو ايحملاو

 اميهنمف اهيتنجو ران تبخال

 ليل عرفلا نم ىلجنا ال اذكو

 ىلجت هجو حبص هللا ىعرو

 ىلصملاب اندهع هللا ىعر اي

 سناأابعلم هامح ىف ىل ناك

 ران ءافطال ىدعسم نم ! ها

 ماظع بالكلا ةراح افقام

 اسجالاو بابلالا ا هتمدخ

 ماهس ظاحللا امهنم انلو

 مادم اهاتلقمو اهاملف

 ماسحلا هنم لتسي نفج لك

 ماقتالا اهعامس نم تعدبا

 مايقلاو اهشم ىلحلا كرح

 هلاو قلا كاذو س ا هظحل

 مالظلاو ارفم حبصلا اشن

 ءارض بش نيقشاعلا ئهن ىف
 مايهو ةريح هيف انلف

 ماقمو دعقم هيف انل مك

 هارصتا بوطخلا نم هاهدال

 مايالا اهبيط هيف ترشن

 ؟ مارغ ًافرغ كلتو ازاجم ىب

-٢ ٨ _- 



 ليس ىردص قوف ليهنا امك

 اهوعد حابصلا ةمسن هذه

 ىئانتتلاب ةجهم غودصم انا

 لك امو ميسننلاب تيفشت ام

 احايترا اهنم تدجو ىنأ ريغ
 ىلاصعملاو ىدنلاب حاترا املثم

 افك رحبلا نم ىدنلا ىحيرأ

 افك ضرت ملفالنخلا هتبطخ

 اعوط ذصاقملا وحن تتأو

 نكلو كولملا العلل تعسو

 نكلو هاوس العلا ىف اوقبس

 اياعرلل هفيسو هيدي نم

 الضف (طقسم) ناطلس ىفخي فيك
 ٥ ىرجي رحبلاو ربلاف لضف رحب

 : عمج سانلا هلوحف ، رفظت هرأز

 ىتش ىهو مهتاجاح مهتعمج
 نكلو ى ضيبلا هلاعفا هتدوس

 ادرف ةفالخلا تسد ىف ادغف

 ايالبلل هنع حازنت لافتحاب

 سلاب ديعلا كراز دق مامه اي

 زوفلا بلطي مكاتا ديعب نم

 نكلو كارق ىغبي مكاتأ ام

 ماوا اهيف ديزي ىعومد نم

 مامز بولقلل ىف ىد تهت

 ماتلا ىنادتلاب ناك اهلو

 ماقسالا هب ىفشت ءاود

 ةارفلا داؤفلاب جل املك

 مامهلا كيلملا دحوالا ( لصيف )

 ما. عالاو قاهرالا اهرزي مل

 مانالا اهيف دوهشلاو ، هريغ

 مالغ نامزلاو مكحلا ىرجف

 ماما كولملل لضفلا ىف وه

 مادقا مهلبق هنم تقبس

 ماقتنالاو ماعنالا : ىداعالاو

 مالعالا هباب لوح ترشن

 ماملا هلضفب لكلو

 مايق نورخاو ي دوعق

 مارملا لالني هب هوأرو

 ماصمعالاو ءابالا ه تديا

 ما ظعالاو لالجالا هيلعو

 مامغلا هنع حاتمت لاونو

 مارتحالا رئازلل مكنمو إ د

 ماين بولذظطنخلاو ككاييتقلب

 مالسالا كتافص نم هقاش



 مكاتقب نأ مايالا هتنذآ

 كشالهلللنمةمعنهنإ

 اقلبا فلاو رشبلا كف
 احارشناو ةجهب هللا كداز

 يناهتلاو انلا مداخلا ىلعو

 مارصنا نامزلا لوط ىف هل ام

 مارح انيلع ايهنارفكو
 ماركالاو كتم ركشلا هلو

 ماعتالا مكيلا تلاوتو

 مامتلاو اقولا كلضف ىلعو

 هحدم ىف اضيأ لاقو ٢٩

 .(ه ١٣٢٩ ةنس لوالا عيبر ٣ ىف اهلاق)

 ؟ مسابملا قيرب ما قورب عملأ

 اولمحت نيذلا ىئابحأل اما

 اوبثاوتف مهبح ىف هرمع ىضق

 همغرب ىضقي بحلاب ىلب نم اذك
 ىوهلا هفلك ىف ربصلا فيعض ىنإو
 له ؟كنم مئامسلا ىذه ام ىميدن

 ابصلا تبه اذا احاترم كلامو

 ىضم امل ركذ راد ام اذا ىلامو

 ابصلاو عبرلل ءرملا نينح ناو

 امئاد جهلي رملا تيأر ام اذا

 ةصعجر عيطملاب نامزل اما

 ىنعوري نامزلا ناك ناو ىناو

 ةلهن ريغ هفطُي مل امظ ىبو

 ةياقو غرد نيدلا نيصح نم ىبو

 ؟متامغلا عومد مأ ىعومد كلتو

 ملاعملا كلت نيب ابحم اوعاضا

 مداه ربصتلل رجهب هيلع

 مزال ةبحملا ىف مكحب هيلع
 مئاظعلا لمحل ًاماوق تنك ناو

 ؟ مئاسنلا رُم ءادرجلاب تقششنت

 ؟ مداقب "جاهتبا ىرشبلا نم اهيفا

 ؟ مجاوسلا عومدلا ضيف ىنقباسي

 مزالملا ءافولا نسح ىلع ليلد

 مئا ق كل انه رس نمف ئشب

 مداقتم هب دهع نم هللا ىقس

 معاونلا ناسحلا ديغلا ىلا وبصأل

 مسابملا فاشترأ اهينجي دهشلا نم

 مثآملا ع وقو نم ىتقوتأ هب
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 ةيافك تابيطلا بانج نم ىلو

 ةباعذو ةوبص اذه عم ىلو

 (لصيف) مظعملاب "حمس ىرهدو

 ىرولل للذتلل ىجايتحا فيكو

 غعلضتم انلاب ئلم مامه
 ههجوب ارطس هللا افطل طخ دقل

 امهالك دوجو سأب اعضوم هل

 مصلالغلاو ىهللا عطق هفيس ىفف

 هلام ننازخ ىف موي لك هل

 الئلا ىف هبتتلل اتتاظقي هل
 هديعب ىنادت رما ىف مقها اذا

 اهناك حوفت رغ يش هل

 ىدجلا رفاو ادعلا مس ، ىدملا ليوط

 هفورص نوفخلا رهدلا لصو اذا

 ملهيلاوهب زتحعُمل ىناو

 العلا لماك اي لضفلا زيزع اي شيعف

٠٠ 

 مراحملا بوكر نع فيثك رتسو

 ٠ متاك ردص نم مهلا ران دربت

 معغارضلا دوسألا ديصلا هدالوأو

 يمدانم لازي ال (ىكرت نبا) لضفو

 محار ةفيلخلل ماح ملحلا نم

 مئارجلا ةانج هولتي روذنلا نم

 مساب هجو نم رشبلا ىدبي دتشا اذا

 متاح فلأ ىدنلا موي هفك ىفو

 مراكملا ىعاد نيفاعلا ىلا ىداني

 مئانب سيل بلقلاو ىركلا ؛ايلق

 منازعلا تافعضُم هنع دعابو

 مئامكلا تارشان ضور ريهازأ

 مظطالتملا رخازلاك ىدنلا طيسب

 مراص لك هناسحا نم هاقلت

 مظاعتملا ىرهد نم ًافجال لزأ
 مند رمعلا ىدس نم حيسف ىف مدو
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 ءاهلا ةيفاق

 :اهامس دقو . اضيا هل ةديصق هذهو . ٣

 نامع ناطلس حيدم ىف نامزلا ةرغ
 ةيروتلا نم ريثك ىلع ةيماسلا اهظافلا تنمضت

 هلكيه نسحلا راص سنألا نم سمش

 . اقلخ ةيشاطب ى دقلا ةيحمر

 ىلع ءامدلا كنس اهغرش ةينمأ

 ةيمار سانلا ىف اهظحل تقوف ام

 ممر ىف ىكسملا اهرشن ىرس الو

 تأشن دق نسحلا ضاير ىف ةناب اي

 مكب رم ءارمس اي 0 ىبتع ميسن

 نمف ميسن اي ىوحن كليم نآ له

 مكتيدح ىنسح ىتجهم تديقام

 . مكب نيتمقرلاب انمايأ معن اي

 مكمويب أرهد ىتجهم ىرتشي نم

 لود مكنود تلاحو فورص تتأ

 ةلزنم فصت مل هعبط نم رهدلاو

 ملو نامزلا لاوحأ ىب تبن امل

 ىقنع تلقثا نويد ىب تقدحأو
 ٥5 ىمعن دساح امإ 0 نافنص سانلاو

 اهلوعم اعوط ىهنلا اهيلا تقلأ

 اهل تارينلا ونعت . دخلا ةيحبص

 اهلمحيف ابنذ الو مارغلا لفأ
 اهلتقم بابلألا نم تباصأ الا

 اهل نمقو الإ ىوهلا مكحي ىلبت

 اهلسلس تاذللا ةوفص نم تيقس

 اهل دعا ناك ام اهلدعأ رمسلاو

 اهليمي نا ىيلاوعلل هتاداع

 اهلسرُم عمدلاب ىلتقم تور الإ

 اهلوأ ناك ام انمايا ريخو

 اهلهسأو هالغأ ناكام هلل

 اهلفحج مايألا بون تلسرأو

 اهلدبي نا الا ضري مل ءرملل
 اهلُمنأ لب دق ام ىفكب نكي

 اهلمحت ىنع هلضف نم فلأ مل
اهللخت ذا ىسفنب نيهتسم وأ



 لفس ىلع تناه ناو ىقتلا سفن

 مهتمعن نودوسحم لضافألا نا

 همراكم نمم ةوعد ىنداقو

 همنثجأ نا ايأر هللا ىناسك

 ةممعم نابقع ةدمع "تدمع

 اهتماهو ،ىمظخغلا ةرخصلا اهلاعن

 اهتورذب انيلاعت ف اننأك

 ىلع تافرشتسملا اهنابقع تبج دق

 علا بلط ىف ءايشألارعوا اببجي نمو

 اهردكاب قوبسم كايند وفصو

 ةعراك لامآلا ىب تخانا ىتح

 ممه هب تراط دق طقسمل نم اي

 اهلصيف ءادوسلا ةجاحلل تمر نا

 ةلمجم ناسحإلا ميش هب "كلم

 هجرخم باوبأ تحتف نإ ليسلاو

 ىلع روحبلا كيتاه محرأل ىنا

 همراصب ىكلهلا سفنألا محرأو

 ةهج ىف رقفلل ةماه تلبقتسا ام

 ، هتوطس دسألا دوقت شطب ديدش

 ترشن ولو. لذ الب ملح ريبك

 ةرذعمب أموي دحأ ءاج ام

 تضرع ام ملحلا ىقرمب ىقرت نمو

 اهلضف هللا نأل ناهتسن ال
 املضفأ سانلا ىردت لذارألابو

 اهليكأ روساملا قنع نم لحت

 اهلهسأ داترأ ىك رمألا بعاصم

 اهل دجأ لاتغت اهلبجأ بحسلاب
 اهللك جاتلاب اهليلكإو ىرعشلا
 اهلودج كاندروأ ةرجملا ىلع

 اهلجرأ هللا ىوقي مزع نابقع

 اهلهسأ حاتجي نأ دب ال ءايل

 اهلظنح تعرج اذإ الإ لحت مل

 اهلكلك هيف تابراض اهجل ىف

 اهلزنم تاجاحلل تأوب كارشب

 (اهلصيف) ءاضيبلا ديلا اذ نمميف
 اهلصفم ايندلا ىلع نشي نكل

 اهلنسأو اهالعأ ىحاونلا مع

 اهلجخأ هيفك ىدن ذإ اهئامأد

 اهلفحج توملا دوهش تراثأ امل

 اهل دنج لاحلا ىف ىدنلا ىضامب الإ

 اهلزلز مشلا ىف هركذ ىرس ولو

 اهلمحت هيف اهتبكن هايند

 ايهليقتالااهلز ةلز نم

اهلصحو الا ةجاح هدصق ىف



 ةفقاو لامآلا ىرت ىعس روسيم

 اهل دعا تلام اللا ىراوس اذا

 نم ةسايسلا فاطلاب (نامغ) ىقي

 ىلع ملأ بطخ اذا مزع ىوق

 مهتلود ريبدت ىلع فرط نارهس

 ادهتجم كلملا سوسوي بلق ناظقي

 ةيهادب آموي ىمر ام ربدم

 ةلواحُم اوغاص ىبنلا ىسيع دابع

 ىمحب مهعار(حيبص) ىشاوطلا لها

 تضهن الو مهيعاسم ىف اوكرو ال

 هتلود رومعملا كلملا اهأ اي

 يقف لجت ًاماعنأ هللا اهكالوا

 ًاحدتمم راعشالا ىبأد نم ناك ام

 ابض هتكلها ىفاوقلا (بيلك) اذا

 لمل ةلبق نسح هعيدب اهذخ

 هتياغو اصقأ نسحلا نم تزاح

 ارلمجا هيف اهنم سبليف .هل

 اهلدعو اهاوسف زع نيكمت

 اهلقعم حاتجت نأ كرنتلا لزالز

 ايهلقتو ارسق هدر اهكالمأ

 اهلفغأو ىفغأ امف ماين مهو

 اهلهات تاماقمب هظفح ىف

 اهلضعم فشكلاب ىمر الا ءايهد

 اهلمنأ نوربي اونثناف هكلم ىف

 اهلجرا دش امل (نامقل نبا) راد

 اهلمؤُم اوقال الو )١( ال. مهتانق

 اهللذو ايشألا ززع نمل اركش

 اباوطأ طعت ليوط ركشب اه
 ايهلفقم دوجلاب انل متحتف نكل

 اهلهلهُم ودغأ مكب ىنا . لخبلا غ

 اهلبقيل هوعدأ هللاو رعشلا كو

 اهلمكأ ءايلعلا بتر نم تزحو

 ٣١ ةامسملا ةديصقلا هذه اضيا هلو :

 مارغلا رعش نم مارملا ةغلب
 : رتسلا ءارو نم ربعف هيلع ناطلسلا اهحرتقا

 اهمارغ جاه سننلل ام ىليلخ

 ىتلا ةجهملا ىقبتسن نأ نآ امأ

 )١( ةانق مهل : ةخسن ىف .

 اهما رطضاو اهنارين اهدواعو

 اهُمايه لاطو ادجو اهمسر افع
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 اشحلا متعدواو متنب انبابحأ

 هقارتحا الا بلقلل امف متي رس

 مكاوهب أمرغم متمحر الهف

 مكضرأ وحن نم ءامسنلا تبه اذا

 افولا ميش نم لصولا نإف ىنولص

 افصلا نم ةيلع متنك امل اودوعو

 مكيلا حابصلا ءامسن لمحأ

 حربم دجو افشك الإ دصقلا امو

 ةميتس مكيلا ىركس تدرو اذا

 ةدوم ايابخ نع مكتعلطأ ناو

 تعدو موي ةيبظ مكنم سنأ ملو

 ؤكسجاوه بولقلاو ى دعب نم تنر

 ةرسح رثإ ةربع ال اناك امف

 0 املثم مدلاو عمللا ىنم كراشت

 تضم مكو ماع دعب ىتآس : تلاقو

 اهئابظ نع ىمحلا تاناب لئاسأ

 انهوم قربلاو ردلاب نجش ىلو

 هنأل ميسنلل ىسفن لذبأو

 اشحلا ىف رانلا مرضت تا رطخ ىلو

 انبولق ىف ىتلا نسحلا ةكلم انيا

 ثةكيلم لامجلا لها ىف تنك ننل

 دجام سفن تللذ ردق ةزيزع

 ايهُساتتكا قاظطيال دو رئارس

 اهُماجسنا الا نيعلل امف مترجو

 اهُمانم اهرزي مل نوفج ريهس

 اهماج راد ذا رمخلاك اهئيطاعت

 اهُمامح ىتأي داك بص سفن ىلف

 اهُمانتتغا الا رهدلا اتاصرقف امو

 اهماجسنا لهتسي قوش لئاسر
 ايهُمارم ءاقللاو سفن 'ليلعتو

 س مكيلا ىوري ىمقس نعف

 اهُماقم مكيفو . فاعضأ بلقلا ىفف

 اهُمارض وبخي سيل تارفظ ىلو

 اهُماهس بولقلا تابح طخت ملف

 اهُمارصناو ةجهم الا ناك امو

 ايهُسالكو اهذقع اهبش كراشت

 اهُماع تأي ملو ماوعاو روهش

 اهُماوقو اهديج الا دصقلا امو

 اهماستباو اهرغث الا كاذ امو

 اهُسالغ اهيف رم ضرأب رمي

 اهُماحز ىبلق ناديم ىف قوشلا نم

 اهُماكتحاو اهماكحا ةوطس ترج

 اهُمامه مارغلا لها ىف ىنإف
 اهمالتساو امسلا الا هردق امو
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 ابظلا اهصنقت دسألل ابجع اوف
 ىرد دقلو ىوهلا ىف ىسفن للذأ

 ةليلج لك لين ىف ةمه ىلو
 نم بجب اهنم حصأ مل ةركس ىبو

 نم حوفت ىتح ءامسنلا فطعتسأو

 ىذلا قرابلا اللساف اموق ىليلخ

 ىوجلا ىظل نم ةوذج ىل ئفطم لهو
 ةقاط بئاحسلا توص اي كيف لهو

 ؟ افجلاو عنامتلا اذم انبابحأأ

 ىتجهمو مكاوه ىف ىعمد مسقت

 مكبانج ىف اذكه ىنم ناك اذا

 ىعمدأ ضيف نع نامصلا ىداو اولس

 نع هولس كارألا ىداو اذف الاو

 مكرششنب الا ءادرجلا تباط امو

 ةصاقتنا الا سنألا لظب ىلامو

 مكبرقب ىلمش نمحرلا عمجي ىسع
 اهلامك ىف مكفاصوا تهتنا ام اذا

 اهُمارُم لينو تديص هيبظ مكو

 اهماما ىنا زعلا تيب تاعامج

 اهُسامتها ليلجلاب الجألا سفنو
 ايهُمايخو اهتاذ ىنع ضوقت

 اهمالس ىل اهدنع ىتأيف اهامح

 اهُماقم اهيفو اضرا ىقس له اضأ

 اهُماهتسم اهب ىلصي ام لاط دقف

 اهُسارك ىتتفج راد ىلا ىلمحل

 ؟ اهُماظتناو مكقالخأ اذك تناكا

 اهماسقنا ىلتمل ىبأي ةوبص ىبو

 اهناارتحا ىعاري ال ىسفن لاب امف

 اهُمامغو اهبحس هتبشعأ امأ

 اهماقم ىفخي سيل قوش بتارم

 اهُسازخو اهدنر اهنم رطعت

 اهُسامت الا سمشلا ىف مكل امو
 اهُساهر ضيفت فاطلأ هللف

 اهماتخ كنم ناطلسلا كلملابف

 ٣٢ اضيأ هلو :

 اهامد ضيفت نأ نيعلا ىلع ام اهابر كلتو مهراد هذه

 اها رث مل ءاكللاب تيظح ام اذإ هابجلا ىلع ليلقو

 انابص ناند نم سنألا سؤكأ انيلا ترادأ انهلا فكأو
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 ىنترع نا ىلا اهب ىدهع لاط

 انيف كل مك بابحألا رايد اي

 مارض ىف تبلقت بولقو

 توهاف ابح بولقلا تيذج دق

 انع مويلا ىسالا بوث انعلخ دق

 ىصعمدب تبتك ىننإ ىتداس

 باوج درب اوحمست مل مل

 متملعل اشحلا ىنم مترشن ول

 ولس هللابف ليست ىتلقم هذه

 اهوشتف ىتشاشح ىذه مث

 اهاخرب مكتايح ىف متزف

 بص ةجهمل ةمحر هب نم

 لعتو قارفلا ةعول نم ! هآ

 عولط ىبلقب اهل آاسومش اي
 دوهش ىبلقب مكصاخشا نا

 سحلا عمج ىذلاب نوكلا مسقأ

 ىداياك ىرولا ىف ضاف مكبح

 فألا مجن ، هجولا ةرغ ث جاتلا ةرد

 حلا ران ليللا مغيضءليخلا سراف

 هاقل بولقلا شعني كلم

 اراضن فكالا رمغي كلم

 نم مك ءادلا نم ىقي ام ملاع

 اهاقل موي شاهدنالا ةزه

 ؟ اهارك كنم بيصت ال نيعأ

 اهوش ام اذا اوبجعت ال

 اهاظل رانب اهتعقوأ ثيح

 اهادر رايدلا يمعن انتسكو

 اهاضتقُم افصلاو ، دولا فحص

 اهالم ىضارألا لك مكادنو

 اهاوط دقةدوم مك هيف

 ؟ اهاكب مكاوس ىف له :اه

 اهالب لوصأ مكنأ اودجت

 اهاقآشو ىتجهم نع متلفغو

 اهاجرو اهسأي نيب تحرط

 "هاو" و "هآ" لوقب ىنعملا لي
 اهنس ءوض نيقفاخلا لم

 اهوس ىغبأ فيكف هتلغش

 ىها ال مكلضف نأ مكب ن

 اهايح ضيفي لزي مل (لصيف)

 اهاحض سمشو ءالعلا ردب ، ق

 اهاحر ب ظطقو اهراعس بر

 اهالجالاءاآمغ تلجت ام

 ا هالتبا امم .باقرلا كفيو

اهاكحو ىهنلا اهكاح ةمكح



 رقفةلعب سفنهتتام

 هامحل ئجأ وأ هنع بغأ نا

 تننذآ كتيأر : لئاق ىل لاق

 مهامح نع اهجوت ىغبت فيك

 ىقرتت مهب ةزع ىف تنا
 حالصو مهل ةمدخ ىف تنك

 رايتخاب مهنع ترس ام : تلق

 ريط خارفاك ةيبص ىل نا

 (ىكرت نبا) لضفب مهيورأ فوس

 . كولم . اياربلا ةداق . ةداس

 ىنوكردتساف مايالا ىنتشطعا

 تلاز الو لامك ىف نولازي ال

 ممي هللاب تاجاحلا فيلح اي

 ىنامالا ىعرم نامالا ىسرم ثيح

 اياربلا اجلم دوجسلا ىوهم ثيح

 أراختفا كولملا ىلع انهت نحن
 قدص رابخا هنع رهدلا ىور دق

 اركشف يكرت نباب رهدلا حمس

 ”رهدل يكرت نبا هب ارهد نا

 ٣٣

 ؟اهاود اهارأ الإ جالعل

 اهاجتا لازت ال هع ييااياف

 ىهاضت ال ةداس نع ًاريسم

 ؟اهاجو أزع تسبل دق مهبو

 اهارذ ىف العلا نم موي لك
 اهارقو اهناسسا ىقلتت

 اهانم ىطعت سوفنلا لك سيل

 ا ھاجرو اهراظتنا ىف لاط

 اهاومأ هلبشأ اياطعو

 اهامسو اهضرأ دجملا ىف باط

 اهادناحس لهني دايأب

 اهادم لوطي مهيراجم

 اهامح ىف ىنغلاف ثيقلا (طقسم)

 امهام ىصقا نييلمآلا غلبم

 اهالع ميقملا اهناطلس ثيح

 ىهاب هات نم نإو ىكرت نباب

 ! اهاور دق ام هلل . ىلاعملا ىف

 ىهانت ليمج نم رهد اي كل

 اهاهتنم هتامركم تغلب

 هللو

 . ١٣٢٦( ماع لوالا عيبر )٧ ىف

 اهانم سوفنلا ىضقت ةعاس فقف اهابظو ةرجو ىذه ريخلا كل

-٢ ٩۔_



 ةطونم نيقشاعلا بولق ىذهو
 ةلهن كلامأ ىرحلا ىدبك ايو

 هذهو دومجلا اذه ام سفن ايو

 ترفظاف انهو ماسجألا شعتت تتا

 ةليلع نيقشعلا سوفن تيأر

 اوللعت بيبحلا نايقل زع ذبمو

 ىلا انراكفا حبصلاب ةمسن تعد

 اهئابخ نم انراكفأ بجت مل ملو

 اذا انماهفأ دايجأ نكت مل ملو

 نلئالغ عيبرلا جسن نم ضرلئالو

 تمسبت ءامسلا نيع تكب املو

 قشاع ةلقم ضورلا نويع نأك
 ايحلا ةكحاض ضغلا زاوحقألا اذا

 اهل هرابخا ضورلا ميسن ثبي

 ىرولا هنسلأ ضورلا ميسن ناك

 ةعيطم تامركملا هتتا مامه

 ةمج لبق نم رهدلا يواسم تناكو

 ةدلبب تدم رقفلا لابح ام ذا

 اهلصا دجملا لالط سفن هللو

 تضرورف ليثألا دجملا ىمه اهيلع

 هذه : ناتميد (يكرت نبا) فكب

 اهامد قيرأ اهيف مكلف اهب

 اهارث باطو تباط دقلف ؟اهب

 اهابص نثعب دق ىوزح بناوج

 اهاوطو ىوهلا اهافخأ رئارس

 اهاود بيبحلا الا اولع امو

 اهاوج نهب ىفشتست ءايشأب

 ؟اهاعذ لوبقلا : تباجأف ىوه

 ؟اهاعد عيبرلا سافنا ثعابو
 ؟اهالخ عيبرلا تاقوأو . حالم

 اهاضفب ةطوسبم ةرضخم

 اهاضر هوجو نع ىدبت ضرالا اهل

 اهانع بحملا ونعي ىذلا نأك

 اهايح طرف ضرالا دودخ ىف ادب

 اهرس فيطل نم ابيط زتهتف
 اهانث بيط ناطلسلا ىلا ثبت

 اهامحفاال خلا أؤسانجأ هتبلو

 اهاوطو هناسحإ اهزنفكف

 اب اصع يآب اضيبلا هدي تمر

 اهامسو اهضرأ ءامن تباطو

 اهاقسو اللا اهاذغف تماقو

 اهاصح دهت ىرخالاو ‘ عفنلا اهب
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 ىرولا ىلع تنج بصخلا تاملظ اذإ

 فكو أابناح س هاياطع نأك

 هتاذروص قلخلا هلإ نأك

 اللاو هزنتلل تالحر هل

 ىتأ رفص نم نيرشعلاو عبارو

 تببقا دواد نب ناميلس ناك

 ةيدغ ىجزت حومهلا حايرلا دي ناك

 “ةجل (لصيف) ناطلسلا دي نأك

 ةلح سمشلا اسك هايحم نأك

 سلا ةرجم تايداعلا رجم نأك

 مهعمص هاوفأ موتملا اضقلا نأك

 اهحدقو بحس عقنلا راسم نأك

 هب ةقرشم ضرألا هوجوو ادغ

 ةراضن بوث رهدلا اهاسك رايد

 اهريرس قوف ناطلسلا ىوتسا املو

 اهتاولف ىلع تاراغ ليخللو

 اهتاوهص ىف ناطلسلا بكر اذا

 ىغولا ةموح ىف ليخلا قوف راص امك

 وتسم ةفالخلا تسد ىف وه امك

 تتع ةيبظ مكو تديص بنرأ مكف
 ديؤم لبش ناطلشسلا كلمللو

 ادتغاف (لئامس) احيفلل هجوت

 اهالجو هتامه اهب رانأ
 اهايح هاتأ الا ةدلب امف

 اهاسك ليمجلا لاحلاو ذ لضفلا نم

 اهادم غولب نع لك رصتقي

 اهانس رانأ ماع نم (بيسلا) ىمح

 اهاخر نهب ىرجت هبيئاتك

 اهاضفو الفلا نألمي مئامغ

 اهاطع بيس نيفاعلل قفنت
 اهاحض رون راص ىتح نسحلا نم

 اهابظ موجن تحال اذا ءام

 اهاضق ناحو الإ تبرض امف

 اهايح لهتسي قورب رارشلا

 اهالغ فينملا بيسلا نم لحو

 اهالك باطو اهيناغم تباظطف

 اهارث بيط (ناوهك )امس تنمت

 اهاطق برس ىرجلا دنع قباست

 اهابظو اهريما اعوط هتباجا
 اهاحر بطق ءاجيهلا تراد اذا

 اهانع نيبت هاياعر لكو

 اهاوه عيرص ىوهي رئاط مكو

 اهاعد نيح دجملا ايلع هتباجأ

 اهاذش حافو ارهق اهتماهب
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 اكرحتم ادغ ام اهنم نكسف

 امنإ هلل (روميت ابأ)أركشف

 دنالق تاذ ءارغ اهكنودو

 ىتجخف ىاوس رعش ىذ لك عدو

 ىتفلا اهب ءيجي ىوعدلا لبقت الو

 طساب ةطيسبلا ثوغ ىديس شيعف

 ىلع هتوخاو (روميت) لاز الو

 اهاظل ران حالصالاب افطأو

 اهاصع كيلإ تقلأ ىرولا رومأ

 اهانم وهف كنم ألوبق ديرت

 اهايض نيقفاخلا المي سمشلا ىه

 ا هاده رونب هديؤي ملل اذا

 اهادن افجيال اهيف كيدايآأ

 اهامس موجن ايلعلا ىف ضرالا ىنب

 ٣٤ اضيأ لاقو :

 هيداصلا بولقلا ىلع ميسنلا ىلمأ

 ذإ نابلا نوصغ ابرط تليامتو

 اهلاو سب انؤاشحأ تفطلتو

 ىوهلا نتم ًاحراش فنص بلقلاو
 ةضور نم ابصلا صيلختب ىل نم

 ىوجلاب محف ىهو اهيلع ترم

 هلتمو 0 ميسنلا قتتعال ىنا

 مكدعب ةبحملا تضق انبابحا
 ملف ارهد مكلصوب نامزلا حمس

 ىف تاذللا عماجم نوركذت له

 ألا رادو ى ةيراج حارفالا لوادجو

 هنسح نم مكلصوب نامزلا جسن

 ترج اذا عومدلاب قرشأل ىنا

 هيوار تحضاف ارحس ىمحلا ربخ

 ةيفاخ تناكو هيناعم تمهف

 هييناجتملا هتايبظ نع هايإ

 هيشاحلا ىف هرس حضوأ عمدلاو

 هيراولا بولقلا اهايرب ىفطت

 هيفاص اير ءارضخ تلوحتف

 هيصاق ضرأل ىنلمحيل ، ىمسج

 ةيضاقلا انيلع تناك اذننثلا الول

 هيراعلا درتساو الخب هممتي

 ةيضاملا ىلايللا ىف لزانملا كلت

 هيراجلا نويع نم افرص سن

 هيشاحلا زارط ىف عدباو اللح

 هيمادلا ىفك ضعأو مكاركذ
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 ملا كلذ اديعم انل نامزلا ىرتا

 انبولق ةايح اي انيلع افطع

 متيكبل ىتشاشح نوملعت ول

 كاذ دعب قرفتلاب اناهد اذ نم

 ام دريو انلمش عمجي هللاو

 نا دب ال افج ناو نامزلا نا

 دلا نساحم نيذبيل نامزلا فلح

 تدب امل هنيميب افو دقلو

 لزت ملف ليمجلاب دوعت "كلم

 ةييلبل ه تممي اذإ كلم

 هتحفاص نا تحلالاص ةنم وذ

 . ههجو ةفيحص ىف ىآ ملحلل

 ذا ضرألا هنم زتهت ةبيه وذ

 هداؤف زفتسي ال ىجحلا تبث

 ىتأ ناو دوسحلا لوق عمتسي مل
 هدنع الضفو الالجإ دادزي

 املكف تاذثداحلل دصرتم

 (لصين) مظعملا انديسب انا

 نم هاتأ ميدألا ىراع تعشأ مك

 هنامز هيلع ىنخأ مدعُم مك

 نم ريخ يكرت نبال بئاكرلا ىدحت

 : هلوقب نبرط ىداحلا ادح اذاف

 ةيفاص ةرسملا ىل عجرتف ىضا

 ةيلابلا موسجلا ىذه اوكرادتو

 هيه امك بوذت ذا اهومتمحرو

 ةبحانلا كلت بيطب عامتجالا

 ةيلاخلا دوقعلا نم نامزلا بلس

 ةيناث هاوط امك ليمجلا ىدبي

 ةيكاز ةيربلا ىف سفنب اين

 ةيلاعلا كولملا لجن (لصيف) ىف

 . ةيماه ضرا لك ىف هملعنا

 ةيفاعب ليمجلا عم تعجر ث تلزن
 ةيزاغلا بوطخلاو كسفت نيب ام

 ةيناجلا سوفنلا اهارقت لاز ال

 ةيراس ضرأب ةبئاتك تعلط

 ةيشاغلا رومالا نحم نم مل ام
 هيفاصلا سوفنلل تاششونشمب

 هيداعتملا سفنالا هتعزان نم

 هيهادي باوجلا اهل دعا تلزن
 هيلاخلا كولملا مشلا ىلع انهت

 هيماسلا دوربلا ىف حبصأف دم
 هيفاكلا اياطعلاب الاح ءانغأ

 هيداع ليخ لك بكريو ىشمي

 هينادلا ىعارملاو لهانملا ىذه
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 ال ليخلا جارس قوف نطوت كلم

 هب تهات ىوتسا ليخلا ىلع اذاف

 ةل تلهص ىشم اذاف هب تفلا

 هب امف لامكلاب قلخت كلم

 هملعل لقتسيو ريثكلا ‘بهي

 هضوعب حانج لدعت مل ناك نا

 هل ةينآ ىهو {. ءام مسجلاو

 هتايحف ا_نكيلم هلالا ىقبا

 (لصيف) مظعملاب عفرأل ىنا

 (دمحم)و (ردان)و كاذ (روميت)
 ةناكمو ةحابص رودبلا مهف

 مهركشل ‘تبصتناف ىماقم اوعفر

 مكلضف . جوتملا كلملا اهيأ اي

 مكركشب ءافولا نع ناسلارصق

 ةحدم مكيف رصعلا نقفنألف

 مكلضفب نيدساحلا نمغرألو

 تحبصا دق ةداغ ىذه ىالوم

 تملكتو سلجم ىف توتسا اذاف

 ةمعن دمتسم لامك ىف شع
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 هيراج ودعت ىهو ليم هورعي

 ةيتاع كت ناو اهللذو "احرم
 هيجار الصو هنم ىغبتو اقوش

 هيفاولا ىدايألا الإ ىري بيع

 هيناف اهازي اينألاو ب هللاب

 هيواس ىوست فيكف هلالا دنع

 هينالا عادصناب ابهذي ءاملاو

 هيمانتمهب ممأاهبايحت

 هيداعلا نينسلا داسآ هنيبو

 هيماهلا ىدايألاو ىلاعملا لفأ

 هيماطلا روحبلا مهو ةجحمو

 هيهادلا تالزانلا انيفك مهبو

 هيراجلا ريسم ايندلا ىف راس دق

 هوفاو موي لنت ىف مكتابهو

 هيقاب مكيف رهدلا لوط نوكتل

 هيل اهئنامض مكلا ضف ىلعو
 هيلاغلا روهملا ال كعافص ىفبت

 هيلذغلا هيلع ترثن مكحيدمب
 هيهانتم ال باهولا كبر نم
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 ىناذلا مسقلا

 : لوصف ةعبرأ ىلع لمتشيو
 لصيف نب روميت ناطلسلا حدم ىف - لوالا لصفلا
 لصيف نب ردان ديسلا حدم ىف - ىناثلا لصفلا
 لصيف ىنبا دمحو باهش ديسلا حدم ىف - ثلاثلا لصفلا

 ديعسوب لآ نايعأ ةداسلا حدم ىف - عبارلا لصفلا
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 لوألا لصفلا

 يكرت نب لصيف نب روميت ناطلسلا حدم ىف

 ٥ ٣ هل احدام لاق :

 ءا ثعح رد دلا ح اط

 ضرأ قو ة ىنا تأو

 1 ةل ُو اح "رفا ,

 ؤ ٩ . ب ]بق \ ۔أ<

 هنم قييرلاو هغدص

 ) `. كلو 4 رف 4 1 ج و

 .ران ىه لب ء ةنج _ نذج

 قشعلا ىلوأ ءاشحأ نإ

 ءايض قفألا ىستكاف

 ءاميس تراص امسلل

 ءا ذتجا ا نمر د اف

 ىئا ةت “ت نادت نا

 ء ايح رمحا هدخ

 ءاد عقوت سي ةر

 ءا ضتناو أ كتف ىد

 ءا هتحا تنر ى ه

 ءاودو ءاد را ص

 ءا به تدا ح هواو

 ءالطصا لا ذلا هبو

 ءا وش تحضا اهل

 -١٠١-۔
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 ءامد ترجا انب مك نسح ةيمدا هلاي

 )ء _ طو \ ا ة) اد _ با اهنم نسحا ىرت ام

 ء ٦ ١ ة 1 ذ .مأ ا ل ىسنب ىرانلا ايهيأ

 ءا خر ىعدت ست ةدشلاو 4 سأيلا دعب تئج

 ۔_ظطت لهو كلننظدق

 انلا اشرلاب ابحرم

 (ا)ءاكأذ - ليلاب عل
 ءاجف . آأماوعأ رف

 ءا :ح تدبا < كار سم ىف كل مالسف

 ءابقر ىراردلا نظ نم نتعي مل افيك

 ءابظلا ىع رت ا ظلاو ىبظ نتعي مل فيك

 ءاطغ رعشلا ليسا هيلعول ىنتام

 ءا ةخ ىضريالف ملض ناو كسملاو فيك

 ء لجنا الا تبا (روميت) ممهشثلا اياطعك

 ءا سا ءا ل ناو سانلا ىف نسحا كلم

 ءايح رطقلا ےسكو ءابح رلا الم

 ءالع مجنلا بلطت تقرت د ة عاسم وذ

 ءادتبا ىمهت هفك ن كلو ف كلا ضئاف

 ءا مظع كولم نم ىللعملا عرف كلم

 ءارما مار ك ليل \ هب رغ ةناس

 ءاش ث يح آأ عيطم رفلالا حبصا هيبال

 الوعفم نيعت امل نكل 9 هل العاف نوكيل علطن وهو رخا لماع هبلطيو كاننظل لوعفم . سمشلا ءامصا نم )١(
 ... وحنلا ةعانص ىف عزانتلا باب نم اذهو . اريمض لعافلا راص
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 د هد ج (ي

 ضاير يف دجم عرف

 باط عرفل (روصيت) نإ

 لضفو لضفلا رفهثي

 ماعنأ (ناطلس) ينبل

 اهيف لفرن لزن مل

 اهارث ساد نم ريخ

 نيوث) و

 ي م & دلا م هل

 ىد م ى ةرت 1 :أ

 ىحضاأف يردق اوعفر

 صت رو ميت نا

 ينا

 ةفهزنلاو ديصلاب غلوُم

 يلح نوييملا هريس

 مت را مقا ي ف را س

 اوطاعت ابب حص مهلو

 لوي سك اولقت ساق

 ضاير ي ة دا يجب

 ١ را د (رشوب) اوذشميخ

 ا 8 د اح `١٦ج أأ ر 4

 ىرشب (رشوب)اي كل

 روميتبو ضرا تنا

 ء \ د سو ١ ` جم معنت

 ءاوترا باط دق زعلا
 ءام سو \ ضرأ

 ءا ذثلا ه يلوي ءر هلا

 ىءارت ر ا ةيلع

 .ءاهب تران ةوسك

 ءارث ا جرأ م هب

 ءات ,ك شلا ر هوج

 ءاسا يب نامز نم

 ءالبلا يفكي هلضف

 ءاذ تحا ردبلا -<

 ءا سك ري ذلا (ر شوب)

 ءا ضا ل ك ةو خل

 ءال م ل ضفلا سوؤكلا

 ءام م. اجرلأل ١ بصضخت

 ءاو ع ت ةل الؤمش

 ءال خ تلاط ساق

 ءاو ل ا هولح موي

 ءاضفلا ريخلا مففا

 7 تراص ء ال لذنلا
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 كينغت ةفعلطلا بيط

 يوهية يلحلا سراف

 مه(ا)(ةشير)نم هيف
 اهيلع ءادلا لزنا

 ءاذلا نم مويلا يهف

 لسن هللااهابحدق

 كثال ث ل دجحتبو

 الصا (ةشير)تكز دق

 طاسب لثم اهري
 سنلاو ءربلاب تننه

 ميرك()(ننايرك)و

 غ الف أبس زحي نإ

 ۔۔بيت) ىف لضفلا تافصو

 ء ا... طح 4 ردايأ

 ءانتتعاو اعمج ليخلا

 ءال ابجنا غيهلا ىلجناف

 ءاودلا ىحوا اهل نم

 ءافثلا ا هيف ىرت

 ءافص ي شعت ةرهم

 ءاهب هللا اهداز

 ءا هن تبا ط اذ اف

 ء اخر تحضا دق يهو

 ء \ ده و ء \ ذه ل

 ءادع قربلا قبسي

 ءالعلا زا
 م.

 ح ٩٩ و ر . ١ ١

 ء \ فو ت هت دق (روم - م

 ءا 3 ۔هانغص كل د وه قع ىذه يديس

 ءا هتنا ل ضقلا 0 او ءاد تبا ح ١ ملا ي نم

 : اضيا هلو ٣٦

 ابه دق حبصلا ميسن

 أل تا فتلا بلقللو

 .حودمملا ليخ ءامسا نم )١(
 .حودمملا ليخ ءامس نم (؟)

 ىبل دق نيعلا عمدو
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 ناسنا ىدتغاف اولوت

 شيعلا س

 هذاؤفو ؤر

 ىشح__لاو متياآن اتتبحأ

 مح كبحم متردذخغو

 تاليل نمحرلا ىعر

 سنألا كاذ هع للا درو

 ٩ً د دلأ م ١ و

 مأ ذ ةليأ

 رو ميتك م ٩

 مششحتم ديس مامه

 .وطست ىذ : نافك هل

 ءادعألاو بابحألا ىلع

 ادجم تلع هيعاسم

 الضف ىمه نم هوبأ

 ي ذ ىها

 امك هأ دت انب غ روصي

 تت (روميت)و

: , 
 يل صف نسح ىدهاو

 ٠. ٠ 2 ىم

 تبذجنا دق ةرهوجك

 لا نيع هنأك حولي

 يرورهي يرتشملا داكي

 ك ذمت نا فا

 ايبرثثالواسطال

 ا بهن ى ابلا د ۔-بيب

 \ بثو م ؟وفقي

 ابرك هع سفنب دودرجي

 ابر مكب ا هانيصق

 بحألاو

 ابرضلاو نعللا بحي

 ا بعصلا لهستسي

 ضقت ي ذ ٨ و

 \ بلقلاو با

 ابحئللا ح

 ابعرلاو نمالا يضتقيو
 ا_ طنلا اهربدم نظت

 ابزغلاو قرشلا مفف
 ابعاذا رحبلاك اخنللا

 اب شغلا لباولا غوصي

 ابردلا ىجدلا يف نيبي

 \ دذج ا نبابلأ اهل

 \ دجح ت كذلت 1 ِ رأ م

 \ دح 4٨ ايبقت ى آ

 ا دل ه لق نوكي

 ابسثتثلا ءامسلا نم يل

_ ٠٥ ١ 
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 اوتاهو اوذخ دايجلا ناديمب

 تاملعم نطاوم هيف انل

 { دورو انل قابسلاب مويو

 موي ناديملاب هللا ايو

 ودعت ليخلاو ےحض هانيتأ

 ابيط ناديملا نم اندوعت

 أرشب هنم رن مفف هانيشغ
 ؟ باتتكا اذ كل ام ناديم ايا

 تداعت اذا بيطت ال كل امو

 تانب يلو بيطأ لهو : لاقف

 اذا () (اهتشير) نيا : يل لقف

 ؟ يلو (١)(فاوشلا) ىرلا يأ ىفو

 ؟ تراس نيا (لصلصملا) كيتاهو

 ولخي سيل (ةشيرل) ةجو يبو

 انيعو اسفن بطتسا : هل تلقف

 اهارع دقلف (ةشير) اماف
 أءعربيو ةيفاع هللا اهاسك .

 حودمملا ليخل ءامسا لصلسصملاو فاوشللو ةشير )١(

٦ ٠- 

 : لاقو

 ةامكلا ليخلا ىلع ترهظ دقف

 تاهجلا اهدهاشم ىلع قيضت

 اتابث انل دارطلاب مويو
 ةاتفلا ىلجت امك هانولج

 تايراس مئامغ ترم امك

 تايداعلا هع يلع تحبض اذا

 تافتلا انل ناك هنم البقو

 ؟تاتداحلا كيلع تثدح لهف

 ؟‘تاموسُم كادم يف دايج

 ؟ تاتشلا اهدرشف اهب شيعا

 ؟ اطقلا وبكت اهفلخ تلقتسا ام

 ؟تايقاب موسر هل سيلأ

 ؟ ءاهتشم يقوف ليق يه امأ

 تاقرحم يلبقب قاوننثاو

 تاعجار بيرق نع كتانب
 تاينضم اهاشح يف حورق
 تاكلهملا اهيلع تقرط الو
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 دهع ءا _۔حيفلاب فاوثللو

 انيبأ ىلا عوجرلا نآ اما

 نا نم دبالاتتخأ (ةشير) و

 ءادف ىحضا دق ليخلا لكف

 ايحنو ايهيتأن فوس : تلاقف

 :ايهيلاايهكلام لاق (ةشير) و

 : تلاق ؟ راص كلاح فيك : كتلأس

 ىشخأو ءاد _ يديس =- ىناتآأ

 يفاخت الو تملس : اهل اتلققف

 :اقبأدودمم ناك ام اذإ

 ارهد ءربلا هلالا كوسكيس

 مهش نوميملا كرهظ بكريو

 ريخب تضمو اهسفن تباظطف

 ىجرُم كلم ديس مامه

 اياطعلا لهنم سأبلا ديدش

 يلاصعملاو مراكملا ايحأ دقل

 لضف قاوطأ هل )١( دايجأب

 رمع ماودو ةمالسب ىقب

 ةاهم اي لصلسصملا عم لوقي

 تايداب مومه انل هيفف

 ةايحلا كل : نيلئاق اهارن

 تا همألاواهؤابآ اهل

 تاتبلا هل دوسحلاو ، أعيمج

 تابسلا نمألاو ى ريخلا كاتأ

 تابيط ى كشيعب يلاوحاف

 تامملا هب نوكي نأ ينفنل

 اجنلا يتات اهتنالا د فعف

 تايث ىلجلا ةلصول سيلف

 تاحلاصلا اياقبلا كقلتو

 تاقباسلا موسرلا كيتاتو

 ةافنلا روميتب تباط امك

 ةاسنذلاو يصاةألا هل نيدت
 تابهلا هعجهبت لضفلا ريثك

 تافر ممر الذخلل تناكو

 ةابظلا تمكحت ىرخأ يفو

 تابنلا شاع دق رطقلاب امك

 تابثلاو نكمتلا هل مودي

 امك لضف قاولا دايجأب هل : لصألاو . ريخأتو ميدقت تيبلا يفو ؤ حودمملا ىلا دوعي هل يف ةبيغلا ريمض )١(
 نيلاوملا نأ : ىنعملا ةصالخو قوطلا لحم وهو ديج عمج دايجأ نل ىفخيالو .همكحم افويس ىرخأ يف هل نل
 ه أ فويسلا مهيف ةمكحم نيداعملاو . لضفلاب نوقوطم .
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 احرف اضخاجرأ اوولم دقو اوراز

 مهبصلاوتقر ةداس مهب مركلا

 ،اونرو مهصاخشا ىتجهم ىفو اوراس

 مكرجه موي متملع ول 0 انبابحا

 اقارتفا متنب امل يمونو ىننج

 يل ةقافا ال اعيرص ينومترداغ

 نمحرلا افعف ةروز انومتييحأ مويلاو
 يف رزات لك برع ىوللابو

 ىجد ردب كاذ مهيف نسحلا اوبهاتت

 مهوحن .نيفنص تدغ بولقلا نا :

 ابصتنم داع دق اذك موسجلا لثم

 ىدر ماهس مهنم لقم تقوف ام

 مهتحاس نرق بص لمأي فيكو

 ًاقبتغم ، ساكلاك مهل يركذ تلعج ©

 امك مارغلا لهأ احنم اودلق دق

 فرش وذ دجملا قيرع مامه مهش

 غولا موي ثيللاكء ىدنلا موي ثيغلاك

 هتياغ زاح ىتح دجملا ىلا ىعس

 ينب لوقع تسيق ولف لقع نيزر
 اهدئار ءاج ام هل لضف ضاير

 هرهوج نا الا لضفلا نم رجب

٨ ٠- 

 : اضيأ هلو

 احرم هفطع يشي تأ دلا مئاقو

 احمس ا قللاب رهدبو اولصاوف

 احرشتا اذو ترق يذ ردصلاو نيعلاف

 احربلاو رجهلا ىل مترتخا امل ، ىب ام

 احلطصا مكيف يعمدو ىنج نكل

 ادفن مكنم ميسن ربالا

 احمو انل مكنم ىضم امع

 احشتآو راونألاب ضفلا هميلدأ

 ىحض سمش هيبشت الو كلتو يرسي

 احرت ىوذ دق اذهو 0 بوذي اذه

 احرطم راص اذهو اذه دجولل

 احبش اننبابلأ نم لكلا ادغ الا

 احبذ ىنملا ذيج مهفايسأ دحب
 احبطصمو . ًاقاوشأ يامادن يوري

 احنم ىرولا قانعأ دلق (روميت)

 احمل ذا فرطلا هنع رصقي لاع

 احزتنم ردبلاك 0 الفتحم رهدلاك

 احبر دقو ايلعلا يف هاعسم متو
 احجر هلقع اعيمج نامزلا اذه

 احدص اهققا ىف ىدنلا يداحو الا

 احفط دق نيفاعلل هيلاعأ ىلع
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 ةيفاخ ناديم يف سرف اذا

 اهلبانق تفتلاو برحلا تجاه ام

 دلب يف دوجلا باب قلغت امو

 ىتف يأ (روميت) انديس هلل

 افرش هقالخأ نم لقنتلا ىحضا

 ىلع رمف (اكرب) ىلا اموي راسف

 همحازي ول لاجر نم ديزمب

 ةيداع قوف باغ داسآ نيبام

 قرح اهادابكأ يفو اهنع راسو

 اومسف رماع نم لزنم يف لحو

 اهبرشم باط هايم يدارحللو

 احن مث رصعلا ليبق اهنع راسو

 ىمح وحن هنم تاكرب تدب ذمو

 اهتماه نرق اننظ اولع تلاط

 ةبغار ضرألا رودص هتلبقتساو

 ةيذداعب ارجف اهتحاس دازو

 طبترم شحولا تانب نم رفانت ن مك

 اهترسحو (اكرب) ىلا اهنم

 هلامش ىلحأ ام (روميت) هلل

 هدلاو رصعلا كيلمو ال فيكو

 اب آ و

 هبقاوع ومحم (روميت) لعفو
 مكو 6 يلع يمعت لزت مل هماعنأ

 ٨ امتتخم ديصلا ماركلل ادغ نم اي
 م

 احضتاف قبسلاب اهرمأ الج تمغ

 احر بطق سابلا يف اهل ناكوالا

 احتفناف فرلا هيلع ضافأ الا

 احبض هناديم يف ليخلا قباسو

 احلملا لمكتسي هريس يف ردبلاك

 احرف هب تزتهاف (بيسلا) بناوج

 احضتفال هنم ردصب تارفلا رحب

 ابس اهب لك ةيجان قوفو

 احلك اهب رهد نم بلقلا ةباصم

 احتف دق ريخلا بابو ث اماقم هب

 احن هيلإ أروميت نأ ول دوي

 احجن دق لصولا ذعوو يدارحلا وحن

 ابمطصا اهئايلع يفو اهاتأ (اكرب)

 احطن دق مجنلا ماه سأبلا ةدش نم

 احنس اهديص نم ام حمستل هيف

 احمل ذا نزملا قرب قبست داكت

 احرط دق وجلا تانب نم رئاطو

 احفل اهردص يف اهرح ىضم امل

 احشر اهب احبص امسلا نزم نأك

 احنم نمو ىطعأ نم ريخ انناطلس

 احص ءامسلا هجو نإو ىقبي ليسلاك

 ؟ احسنفنا ينع ادنب ثداح نم

 احتتفم حدملا باب كل ادغ دقل
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 ٣٩ ًاضيأ لاقو :

 حرفلا تاياغ لايقالا رشن

 ىلع دعسلا اببنكوك ىلاعتو
 ىتم رغثلا كحاض ًانامزاي

 تمظع يتاوللا كيدايأ ىتم

 ىلع (روميت) لبقأ ذم : لاق

 اسأ نا نامز نم بيجع ال

 ىلجنا دجولا ههجو ىنرمبف
 ىربنا ضرالا يف ريضلا ملمو

 دد4هللاظفح

 اميهنع ايالبلا !هللا عفر

 (الصيف يكرت ىبا) 'هللا ىعرو

 ضئاف رورس (روميت) وع

 ىفتخا ردبلا لباق نإ انس وذ
 املظم ارورس ضرألا لم

 بيط نم امف يلاملاب لح

 هتعلط نم قرشلاو ىتأو
 اندي ساي كل النينهف

 ٥ تدرو انيلع تارسم اي

 ١ ك ام ى را

 حرمو ىناهتلا فطع ىنناو

 حضوو أراهج دجملا ةماه

 ؟ حتفنا ىرشنبلاب رغثلا كنم ناك

 حشتا ريخلابو (روميت) 'دوع

 حرتو سؤب قبي مل (طقسم)

 حلص نا نامز نم بيجعو

 حرشنا ردصلا هلصو ىصمعنبو

 حفت ايندلا يف ريخلا ميسنو

 حملللب تهات (حرظطم) هبو

 حلطصاو اياعرلا رمأ ءامسو

 حنمو ىدجأو ىدسأ نم ريخ

 حشر ضرألا ةحفص يف ىدنلاك

 حضتقا رحبلا محاز نإ ىدنو

 حنملا ءادسبإب ضرالا لم

 حمسالإهلهايابخ نم

 حدص سنألاب ريطلاو 0 قرشم

 حرفا
 حجن مويلا كدعو هالب

 دندلا ا ١ مودقب

 ٠. ٤ اضيأ هلو :

 (دنهلا) رايد تئج نا هللاب

 يدجروو ىتبابص مهل ركذاف

 (دنه) ىباور نم بيط حافو

 ؟ يدعي نم مهلاح ام : مهل لقو
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 يدعسب )١( يدعب ىوقي لهف

 يدسي ابانج مهنع ندصتقأأ

 يدحل روزأ وأ ايح تمد ام

 دعرلا روغث نم قربي حال نا

 دو وذ ىتف مهنع ينل سي مل

 يدولا (قراط وبأ) كاذ

 دنزلا يراو لضفلا فيلح مهش

 دشرلا ءامس يف ماقمهل
 دع ريغب لاملاب دوجي

 دهشلاك هعبذعب ىدنلا ولحي

 درولا تاذ ضورلاك هقالخا

 دقنلا نيعب رهدلا يتب ىأر

 دصلاو افجلاب مهيف راسف

 دعبلا ضورب بقلا هزنو

 يدهي مكحب هكلم ساسو

 دقع يف هل يتحدم ُتيدهأ

 دعسلا مجنب 7 لاز ال

 دهعلاو افولا يلع مهل ينأ

 يدصق عيمجو يانم مهو
 يدشر نع ةئاحل اذا ينا

 د__هنم عحمدمب هع تلباق

 يدهملا لصيفلا كلملا ريغ

 دتمملا مركلاب الغلا قح

 دجو بأ نم لصأ فرسش

 دجملا اقزر هنرد رصقي

 دفرلاب ةجهب حيرتسيو

 دهملا يغ ه عضر هنأك

 دجن تامسن هيلع تبه

 دهع نم مل موديال ذا

 درفلا هلالاب مهنع ضاتعاو

 دنهلا نانج يف لحو 0 مهنع

 دشرلا قيرطو يلاعملا ىللا

 دمحلا فصول لهأ هنإف

 دغر شيع بيط يف ًايقابو

 ٤١ لاقو :

 ذئارخلا ونعت حاضولا اهعلطمل

 رهاوز تانئاكلا لكف تلجت

 ءاه دونج "حالملاو ٥ نسح ةريما

 ذساوحلا اهتدسح نا بجع الف

 ذجا وس تاريذنلا لكف تلجو

 ذئناق ظصحللاو ، بابلألا اهمادخو

 .ةمجعملا نوكسو ةدحوملا مضب دعب يف ةغل ةمجعملا نيعلا حتفب يدعب )١(
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 اهلم نيعلا رت مل لكش ةعيدب
 اهنأك نيملاعلا يف ةيآ تدب

 هشيع وفص نم رهدلا بابش اهاسك
 اهفدر لقاثت ىعست تضهن اذا

 حلا ةميضه ث نيدعاسلا محل ةيلم

 تكتشاو يرلا نم تصغ اهجلامد

 اذشلا ةيراد فاصوألا ةيعيبر

 ارئاز هيف اهتنج ليل هللو

 ادعلا ةوطس هشت مل ادسأ تأر

 ةعاس ليلعت ريغ انم ناك امف

 اهموجنو ى ةيجنز ىجدلا ناك

 ىذق ىلع صخت نيع اهلا ناك

 هفلخ بكاوكلاو اليه س ناك

 هكمس ليللا رسأتسا كامسلا نأك

 تعمجت دق ةوسن ايارثلا ناك

 ىجذلا بنذ يف ردبلا عولط ناك

 رجات ةراف رجفلا ميسن ناك

 ىجلا بذن يف ردبلا عولط نأك

 (لصيف نبا) مامهلا مهشلا ديسلا وه

 امنأك 6 هنم رهدلا يكبيو رسي

 ةمحرو ث ةادعلا ينفت ةلوص هل

 هتافغل ةمحز هيبأ بابب

 ذهاشم لامجلا تاماقم يف اهل

 ذهاجملا تامملا لبق اهلجعت

 ذئادشلا اهيلع قرطت ملف ادورب

 ذعاسُم يجراخلا بيرغلل امف

 ذعاصتم اهردص نم اهديج ىش

 ذنئالقلاو اهواشحأ امظلا موزل

 ذهان ءايمل فاطعألا ةيعيدب

 ذجام ةقيقحلا ىف انالك 0 ىفيسو

 ذوار اميف توملا اتارمغ الو

 ذشارملاو ىهنلا اناهنيف الإو

 ذئارف اهيلع تطين دق ءىلآل

 ذهاوش نويعلا روح اهتوخاو

 ذلاجي ماق شيجلا مامأ عاجش

 ذراوتملا هةعحمر اشح ضاخف

 ذجاوتم ىوهلا ثب ىلع لكف

 ذعاوملا هتجعزأ بيبح ايحم

 ذفادفلاو اهرشن نم ىبرلا صغت

 ذهاشملا هتلج (روميت) د نهم

 ذلاو معت ايو دولوم معن ايف

 ذئاس شلاو هؤارس هب ماقت

 ذماخ مويلا هظح نم اهب شيعي

 ذراو كلذو ى هنع رداص اذف
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 لمآ هوادجل نم الإ ءا ج امف

 ٠ ةنيزل امإ : ليخلا مارك دعأ
 لا ةعيرس مامغلاك ليخ نهنمف

 (ةشير) مويلا يمتنت يصيعملا دهعل

 ىوتسا اهجرس ىلعاعمصلاب مرقلا اذا

 ةرمجك تضاخ ءاملظلا ىشح يف اذا

 دجسع قروزك يرجت تدغ ام اذا

 امنإو 0 اودع مسالا لثم (ةشير)و

 اهرهظو { ميدألا ءارمح (ةشير)و

 ةفيحص يف تقرف ضيب مهارد
 ىنملل غلبملا (نايرك) معنو

 ىغولا تبه اذا (نايرك) معنو

 رقشأ وهف اندنع اميف (نايرك)

 همسجل غاص قلخلا هلا ناك

 تدع نا (ةيبئلا) كيتاه هللو

 ىصصقلا غلبت ىدملا لوط ىلع بعت

 اهدلجب تبيش شحولا ءامد نأك

 اهنإو تمست (كارش ةيب)
 ضيبأ وهف هنول امأ (نادبر)و

 ةلالغ سقمد نم هيلع نأك

 بكوك الا نادبر ام (نادبر)و

 هجرس دهم ىلع ىلوتسا بكارلا اذا

 ذماح هايقلل نلمالإ راسالو

 ةماحملا هتبجوأ رمأل امإو

 ذراوم ةاظطقلا لبق اهل يضم

 ذئاصم قاتعلا ريطلاو شحولا اهل

 ذعار مويلا قرابلا نأب تملع

 ذ قاوم الا ليللا تامحف امف

 ذكار هيف ترج نا رحب وجلا يفف

 ذمالجلا اهنم أضفرت اهكبانس

 ذكاور اتاقرشم تارعش هب

 ذئارفلا اهالخ نم تراغ ربتلا نم

 ذصاقملا دايجلا ليخلا تتاف اذا

 ؟ ذراطملا نيأ : ناسرفلا تنلعاو

 ذهاش نوللا ةرفص نم هب نكلو

 ذساجملا هيلتجت ادلج ربتلا نم
 ذنئاز رحبلا ىلع الإ اهودع امف

 ذراب مسجلاو فرطلا حملك هنم

 دقان شقلا نم هافص ربتلاكو

 ذحاو مويلا اهزاح نسح ةديحو

 ذماوج قاقر رمح طقن هب

 ذئاصملا اهامد نم اهيلع تشرف

 ذرام نجلا نم نرق هلو ىوه

 ذ قار دقارفلا قوف هنإ : لقف
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 ىدملا تبرق مويلا مامالا (ادبر)و

 ةحمس لضلألا (ةينادمح) كلذك

 اهتابثو نم جوهلا حايرلا يرابت

 امسلا تبك دقو تلك اصعلا ام اذا

 تديقت ةالفلا يف تلقتسا ام اذا

 اينف اليخ مويلا نهب مركاف
 اهتاوهص اهناسرف تكر اذا

 ىغولا كرعم يف ناشيجلا محتلا اذا

 انقلاو مراوصلا ضيبلا تزف اذا

 تفرئثو اقلخو اقلخ تفرش دقل

 ةجهب تاذ ةنوميم اهكنودو

 بهاذ وهام كنم ديبعل بهف

 ذعابتملا لوطألا اهنع رصاقت

 دعاص ليخلا ىلع ماس فرش اهل

 ذتئار توملاو لاوهألا محتقتو

 ذئاع محقتلا الا اهب سيلف

 ذباوألاو اهنابقع ةوفع اهل

 ذنالق نامزلا ديج يف منارك

 ذواسأ دوسألا تحت ام نا ىرت

 ذمعاوص ةامكلا تابلل نهف

 ذئادشلا اهغرت مل تحارتسا اهيلع

 ذكوفلا انيلإ هنم ترثك نمب
 ذئاصقلا اهيلا تناد تدننتنا اذا

 ذلاخ كبانج يف يحيدم نإف
 :هلو ٤٢

 رو سام ح مدلا قيلط روجهملافطع الأ

 روحسم يز د تا ف با حأ 4 دح تفا جت

 عبرلا موسر ىلع رودي

 ةمي سنل 4 سفنب دوجي

 اشحلا يورت ةميد بقاري

 نيبام هعمد طقاسي

 يف يبظ لصو لواحي

 هتعلط نسحب قوفي

 اصولدعسُس يل لهف

 رو ١ ۔_للا و .اللظطال او

 روفغلا ن
 رو طلا بننا

 ر ٥ ذنمو مو

 ٩ ت 4٨

 روصقم ماشلا روصق

 روحلاو نادلولا ىلقع

 روجيد حنج ىف هل

-١١٤- 



 امك اشحلا جححعل دقل

 ق ةلم ل للاو ١ ١ ل

 ىنعا ج ن كلو اد ىأ اد

 لوقبو هشظاحل روبت
 افرص ابصلا برش دقل

 نعف راذحعلا دهش نمف

 عومسم نيبا ذمعن
 وبو ث يدحلا ا بذاجت

 ي ذ ةلاح ك ةالف

 عا ب ذإ ملا س ل أاحك

 ىده دعب يغلا ىدرت

 ءر هلل ا طخلا ف شكنيو

 نارفغ نمحراي
 ظ دللاو ةفقو ا ذفقو

 ف دطلب ا ذليل ا ةعطق

 ليلامدانب ضاخو

 أقرف اعرسم ىلوو

 ُ ٢ ساحم تضا د )

 نيفاعلا ىلع تضاف امك

 .يبظ )١(
 .ةيروت هيفو اهدروب لثملا برضي ةدلب مسا (!)

 .قانعالا برضب لكوم ديشرلا نوراهل ىلوم مسا )٣(

 رو ت ط

 رونلاو ررنذلا لضفب

 )١) روفي ق اخ ي ذ

 )٢( يرو ج هدود خ درو

 رومخم لثمك لا هف

 روذعم ري غ أاو ه

 رو ال ١ هو موم ٢ مو

 رو سلاك نا هيإلا انن

 رورغم للحك عابتجالا

 رو بنطب ه

 روجام ريغ ىلوو

 روصلا ىف خفنلا موي

 روصحم ريغ يبزنذف

. 
 مصحح٩

 () رور م فاي لاك

 روشنم - قر - بتع

 روقعم حبصلا فيسب

 روعذم رف يبظك

 روضحم سنألا يكم

 ابلا ىلع

 ) روميت) مهلا افك

 رو ` لاو نا `

_ ٥ ١ ١ 

  

  

  

  



 روصنم هللب ىدلا يدهم يأرلا ديشر

 رونلا عماس ايحملا جهتبم لضفلا ز يزع

 روجسم ريغ ارحب ت دهاش هتدهاش أا

 رورسم هجوب تعجر الب فثك هللبست ناو

 رورز_۔م مجنلا جاتب افرش وذ لقعلا ريبك

 روتسم ريغ ليمج ون نكلرتسلا ميظع

 روشنم تابللا ةحفص يفهل افرغمفكن

 وك ثم تا كربلاب سانلا يف دئاع نم مكو

 رودقم م <ك<أولُغ هب موتقيردق هل

 روطمم ريغ ىفاو ضرألا يف بناج نم امف
 (روطلا)ىلع افرش تلت _ عاف (هيطولا) ءيطو دقو

 رو كنم ري خ (ي ذيوث) هد لاول تنا ك هك

 (رورص) ىلا (ريص) نم زتهتاهلحاماأا

 روهمج حالصل تمس هيعا سم (رو هيت) و

 روه شمريخ (لسصيف)ن اا هغ كيلم هدلاوو

 (روباسو) لع (لقره) ىلع هيتيبسن4لو

 روذ دم لك م تينك (روييت)يالو مايا

 رو مغم لضفلا ب مكنم نامز يف متشعو

 روحلا يلح نم اد قتع ركفلا كيل ىدها دقل

 رو خذم ريغ هذخف مكب لامكلا يف ىقزت

 : أضيأ هيف هلو ٤٣

 (روميت) ناطلسلا مدقم ادب امل رونلاو قارشالاب نوكلا سبلت

 -۔١١٦-

  

  



 رورسمو سونأم نيب ام سانلاو هتعجرب الالجإ ضرألا اتزتهاو

 رودلاو ضرأل ١ عيمج معت ىرشب لب ةفالخلا راد اي سنألاب كا رشب

 روصلا يف خفنلاك ادغف ىتأ ىتح هتبيغ تقو ىتوم سانلا امنأك

٤٤ 

 رجفلا ةمسب نم بابحألا ريخ اوذخ

 مهثيدح ارشن حيرلا درب يط يفف
 ىتبرغ قح اوعد بابحأ رسلابو

 ملف ادبأ مهيف يبح عاش معن
 القلاو ةعيطقلاب اراهج ينومر

 ةلالم مهنع أنأ مل يننأ ىلع

 ىوهلا ةجلاعم تدتشا اذا فلكت

 هجالعف هؤرب ريسع لكو

 ةفورص انتملاس ارهد هللا ىعر

 مكرادب رمأ : انسحلا يل لوقت

 ىوجلا نم تدجو ام اهيلا توكش

 ىلا له نيعلا ةرقاي اهل تلقو

 اقللاب حمسي ريخلا نامز لمل

 ةطسبو اضبق قاشعلا هم توح

 قاتسرلا ةيدوأ نم قادص يداو )١(

 : اضيأ لاقو

 رجهلا ةوذج نم بابلألا اهب اووادو

 ىلطصم ىوجلا يذ نم اهئرب يفو

 ردلاب بلقلا لزنم نم مهنكساف

 يرجت ةعمدالو 0 ال ريمض هعسي

 يرسي مهحراوج يف يل مهدوو

 رسلا ىلا أراظتناو ءاجر نكلو

 رلاب عفدي رشلا ضعبف كيلع

 ربصلاةيودأب لهس ىجحلا يذ ىلع

 ىرست انب يطملاو )١( (قادص)ىداوب

 (يرشل)اهظاحلأو ‘ يرجت اهعمدأو

 يربت اهل تلقف ؟ىمست مكراد امو

 رزنلاب فكتسا : تلاق ؟ ليبس كاقل

 رمعلا رخآ يف نمحرلا انعمجيف

 رهدلا ةمدخ اننانلس ىوح دق امك

 )٢( هلوق دح ىلع هيروت هيفو ليباقملل ىرخأ دلبو اضيأ قاتسرلا لامعأ نم دلب : يرمو :
 ىوهت تنك اذا تلاق
 الاو ىدخ درو فص

 يروفن ىشختو يلصو

 يروج تيدان روجآ

-١١٧-



 و

 اجلم (روميت) ناطلسلا كلملا وه

 هلضف رشني ىسركلا ىلع ىلجت

 هفرص سانلا دهجا نامز يف ادب
 هلاح جوعع نم مهنم موقو

 ٥8 ىدن هتاقوأو ى دن هقالخاأف

 ىرولا ىلع قيفش © ايلعلا ىلا قيرط
 هئاول تحت قلخلا راس راس اذا

 9 "ىده هلاعفأو ى بهن هلاوماف

 ابأ اي كرابملا ديعلا كل ائينه

 ةلصو داتعي ديعلا اذه لازالو

 ةدايز ينع شرلا هلا هازج

 رمغلا لئانلاب ضرالا ثيغو مانألا

 رجبلاو رطقلاو ردبلل هلجخ ايف

 رثدلا ندبلل حورلا لحم ناكف

 رسكلل ربجلاك سنلا لاحل ناكف

 رزجلا يف رحبلا اذو ةم هقازرأو

 رخفلاب هيتلا هب ايندلا ىلع قيقح

 رشحلا فقوم هدنع بسحت ماق نإو

 رصعلا اذب حولت بهش لامآو

 رحقلا يق دقعلاك رحنلا مويف ديعس

 رغلا همايأو ارفغلا هتاليلب

 رمغلاو. زعلاو فورعملاو كلملا نم

 ٥ اضيأ هلو ؛ :

 رطملا رك دقو حيرلا رجمز

 ىجذلا دبراو تقولا مهلداو

 مكرلادقأ متزواج دق : تلق

 دلاو دعرلا ناسلب اوباجاف

 ىدن (روميت) فك يكحن نحن
 هروط يدعتملا كذكو

 الذخلا ناكرأ ديش كلم

 نعو 0 كلملا ثرو هيبأ نع

 الع ضرألا اوخود كولم نع

 رجشلا لصأ هحير تراطتساو

 ررشلاب يمري قربلا دانزو

 رشبلا لوط ىلع متلواظطتو

 رجدلاب يراربلا يف يمري عم
 رصقلاب ا نيلبف انحضتفاف

 ردق ثيح ىلا آأمغر يشني
 رقتساو هيلإ رمألا ىهتناو

 ررشلا ديصلاو ناطلسلا هدج

 ررضلاو اهيلع عفنلا اوسب
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 رثألا وفقيالُغ هيف اورج دق ئدم ىف راج (روميت) ىقفلاو

 ردبلا 4 ذم تر ١دب ءا 7 ليسلا وأ رحجبلا ردي ام اذاف

 رمآ ثيح اورمتناف آمكاح الغلا تسد ىلع سانلا يف ماق

3 ٤٦ 

 اضمو قرب ىقوشأ جاه

 ىصحلا وري ملو قربلا عمل

 نم عجريامأ . يامادناي

 اذاالا قفي مل يبلقل ام

 لق اوللع

 اودعسي نأ افولا لهأ ىلعف
 مهعبر يف ابجاو انيضق دق
 8 يدبك آاعودص وكشت مهدعب

 ىتم(روميت)و مه ونان

 ىجترملا مامغلا ثيغلا وهف

 اطسبنم هلضف يف لزي مل

 رفاو مهسب ايلعلا لواح

 يذف رقنلا ضرم هانع نم

 دوسأ بطخ لك ىقلتي

 8 اجرلا مع اذا ركشلا ابحاص

 ، الملا فتحا اذا ربصلا عماج

 } ىدملا دتما اذا ليخلا ابحاص

 ً مه را ك ٦` ر ي

 ىضمو ىضقت دق نامزل

 اضفلا نهنم ضاف يعومدو

 ىضغلاب موي شيعلا كاذ ضغ

 اضأ قرب وأ برقلا 'قرب ءاض

 اضوع مهنع ري ملهنإ

 اضرع بطخ عفر يف افصلا اذ

 اضرغلا انيضقام انأ ريغ

 اضضم وكشي بلقلا كاذكو

 اضحدنا ينع مهلاف هتئج

 ىضتنملا ماسحلا ثيللا وهو

 ا ضبقنأ نامزلا اذه املك

 اضرغلا باصأو اهاوحف

 اضرملا ينشت ءاضيبلا هدي

 اضيبا هع جوب سانلا عور

 اضقلا مح اذا ربصلا بحاص

 اضفلا قاض اذا ردصلا عساو

 ىضقنا ريخلا اذا ريخلا بكاس

 -۔١١٩-



 اضحم دق مكل ابحم نم ةنفوفزماهكنود ‘ ىديس

 اضرلاو مكيلإ ريخلاب ءاج ىذلاديعلب كلأ ينهو

 ه ١٣٢٩ ةنس ىف اهلاق اضيا هيف هلو ٤٧

 ؟ اعلط نداش ما ئجد ردي كاذا

 يلف ؟هنم ناغدصلا ما نابرقعو

 ؟ هتلقم ناسنالا ما (توراه) كاذو

 ًادمك تقرحأ يبلق ةبح كلتو

 انرئاصب ىعادلا دوسألا هلاخ ما

 ؟اقن بيثك ىف ىلجت ناب نصغ ما

 ًامتص اهبلا نيط نم غيص لكيه مأ

 ؟هتبسن ليئارسإل ما ؟ هتاذ ما

 ىف عمج نسحلا عيدب تيأر امل

 ًارظن تقرشأ ضاير ىف هتلزاغ
 رجح ىلع ترم ولو ىوكش تشب

 ىتظع نم دصلا باجح هنع تطما

 ىنعواط هنم ائيش 'تمر املكو

 أدبأ قرتفن مل ىوه ىفيلح انرص

 ةرظان سانلا بولقف مظعم

 ًاسمغنم لازال اللا ىف ةطسب وذ

 اهرهوج لازال ىدنلا ىف ةجل وذ
 مهرثكأو ٥ ىطعت ةحار مهادنأ

 ؟اعمل هرقت ما ادب قرب كاذو

 اعسل ذا قايرتلا درابلا هقير نم

 ؟اعطق هظحل اذ مأ (تورام) كاذو
 ؟اعضأو اهب كسم اتطقن ما ؟دخلا ىف

 ؟اعرش هل تداقناف دخلا رينمب

 ؟اعجطضا هب فدر ىفق ماق هذق مأ

 ؟اعضخ هنسح نم ىهنلا لك هيلا

 ؟ىعسو انوحن (ندع) روح نم رف مأ

 !اعرتخا يذلا ناحبس :تلق هصيمق

 اعمتسمو امش تدشو تكسمتساو

 اعدصتال دودشملا هبلق ىلع تسمأ

 اعدخناف آالصولا تلأس مث ث نالف

 اعقو ىوهلا ىف ىنم ماد املكو

 اعمتجا دق ايلعلاو (روميت) لثمك
 اعشخ هل لك اهراصبأو هل

 اعلطضم ماق ىتح بذعلا اهرحب ىف

 اعمل ىرولا دايجأب ودغيف ىضغ

 اعنطصم فورعملاو لضفلا ىف سانلل
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 هلئامش ىلحأ ام (روميت) هلل

 تخس ءامسلاو احبص مويلا 'هتلصاو

 ىمحو ةهزن تباط (ةيطولا) هب
 هعبتت هللا دونجو اهمأ دق

 احرف هنما ىف تصقر دق ليخلاف

 اهبناوج الالجإ زتهت ضرالاو

 ادب موي هادبم ىف هللا كرابو

 افرش هليش (ديعس) لازيالو

 هظفحي رمعلا ليوط لازيالو

 ةعزاج (اروميت) انديس كتءاج
 اقب لالظ ىف ىلعأ كردقف عتراو

 اعمه ىوهلا قفأ نم نزشلا اهناك
 اعهل اهتافاح ىن قربلاو 0 دوجلاب
 اعفترم ناك ام ةعفر تلواطو

 اعبت اهردب وفقت بكاوكلا لثم

 اعزف هفوخ نم تلؤض دق دسألاو

 اعمط هب ارورسم قرشي هجولاو

 ىعس موي هاعسم ىف هللا كرابو

 ا- ذش هدج ديعسك أبصنمو

 ب ضترمو آاموطفم تاوامسلا بر

 اعزجلا بهذي لوبقب اهل دجف

 اعلط العلا قفأ ىف كُمجنف عبراو

 هحدم ىف اهلاق ةديصق هذهو ٤٨

 : (ه ١٣٢٦ ماع نم مارحلا مرحم رهشت نم سماخلا خيراتب)

 فرصناو داؤفلا لس

 ى __ تلقم هتفقوتساو

 4 تروص ى ذ ١ا ك :
ُ 

 ىلا لبقأ ًآاأبهاذناي

 ى !ع اناحلا تد دصت

 ىظحل كدخ نم ء اش ول

 ى ه ى ليل ت 1 2 اب

 : اقرتفا يربصو يعمد

 فرغلا ىف ىبرت ئبظ

 1 ٨ ةو ا هف ةعد 9 / ه

 فرتلا طرف نم بوذي

 ف ذتالو أ ذمآ

 . ةنا : ىا 3 . .

 ٠ . ل ىا ح {

 فسال ابو ىسأل اب كاوه

 فلتخا اذو س ىفو كاذ
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 ىوه ردبلا و سملل

 ارارفصاايهب هذهف

 ل ك نأ ول اذ عمو

 ظفو دقلا نيلاي
 امل سمأابص تبذع

 زا ج عرش ىأ ىيف

 اهتره س ة ايلو

 ىتمردبلاا هنأك

 1 زونكم ةرب رج

 افصو قر - تقولاو

 اعدو م ع ر ثبلاو

 ىديس (رافظ) نم له

 ناكملا ىرا ى ناف

 مدا ةب ابحرماي

 مساب نامزلا رفغت

 ا هلللا ىيحي هلضف نم

 ى تأ اذإ يذلا وهو

 ذاهاورأا ئ مالظ مك

 طع نا ىللبي الف

 انعلا ىنشياظطعلا ىفف

 ؤ فر ساذه :لاقي

 ) روسميت) ا١)لنلا زاح

 ف اك كلا رذبو

 فلصلا كنع عد ب لقلا

 فرت أ ب ذ ىا .ف

 ف تلل سو ن ءاقلإ

 فحتلا بحسلاب رد بلاو

 فشكنا ميغلا ههجو نع

 فدصلا نم تجرخأ ١ ق

 فصوو قد ركفلاو

 فتهو رورنبللا ىمعالا د

 فلظطتنا ريخلاب (رويت)

 فجترا تا رسسملاب

 ١ ٠ ٠ 1 لاو ا ٠ {ا 4 د

 فك سنألل "طسابو

 نغي هلصوو

 فكوو رورسلا ىتأ

 فرتخغا هيفك رحب نم

 ف شطع نا ىللبييالو

 ف هللا ى

 ف __تعلا ىفني ىخغرولا ىفو

 فرس ريخلا ىف سيلو

 -۔١٢٢-

  



 ىف رايتلا ىرا ىلام

 طلس افاو املكو

 هقوف نم ىرد لهف

 4 لع ىوت سأ ا هل

 اد ب دحلا ى دأ ذ مو

 رحبلا هل ىحضأ هناف

 ابرطضم لز د ملف

 لثم رحبلا رون هلل

 )١( ( ناري ذلا) تدا .ف

 ىف (طقسم) ىتأ ىتح

 ئتف رو__ يتب مم كأ
 اصرلاب ءا ذهلا ك (

 ىهف تيتا ة الاي

 \ ةولاب نامزلا ىلآ

 \ ذبولق ت

 \ ةللا رك
- 

 صقر دق

 س اا هزه د ة

 ريشبللاهب ةليل لي

 اه (روميت) ىديس اي

 ق سترا ٨ 3 ١ دجل

 ف بنتعاو أر جت نا

 ف ذأو 4 ذم عا راف

 فقو هقيش (رومهيت

 فسأو ها نا ه ذم

 ف ر دثلا ى ذ اد ` ٥٠

 فذ :ا م هف جري

 ف طخف حال قربلا

 ف شر م كو ه ارق

 ف ر شلاو ءا ةبلاو ل

 اق ١ طلا ن ه 4 ةرط

 ق اد ا مل ى ذو د أ

 فخت سأ رنبلا اهب \ مل

 فحتلا ىهبا نم تنا

 تفز ٦9 ةد رخ \ 4 ك

 ف أد ٣ ا ى ذ ك همكمعلا

  

 تايرق نيب وه ناكملا اذهو دكري ىتح هيف لظتف رحبلا يف نافوطلا عقي امدنع هيلا اجلت نفسلا نامأ ىسرم )١(

 . دونص قيرط ىلع ىقرشلا رحبلا لحاس نم ىتبو
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 ٠. ف ز الو م. ٩ ٠ 4 ل ه ح عن ) _ف ) شع

 ى ففد __ لا _ فأردب ناطلسلا كدلاو لزي ملو

 فرتعا لضفلا لماكب جم كل د جم ىذ لكف

 : اضيأ لاقو ٤٩

 الهسو تنجألبج الهم قرابلا ايبأ

 >)لهأ تأت برغ مث انهو )١( لثألا ىداوب جع

 ال ح بلقلا كنهو اعمج بحلا كنيف

 ال بو ىنيع نم وراف ت بص كابنيع اذاو

 ىلصملا لهأ ألززم اولح مويلا (؟) نويعلا

 القت لاحُناملك مييلاااقحش ىبنإ

 . تق دا سآلا رداغ ىبظ () حودلا ىداوبو

 ىلبتهينيعابظب ىلص هيدخ ىلب
 الميش ىبظلالاب اعماج . ره د هيف ىسأ تسل

 ىلجت (روييت) هيف .رهد ريخ : ريخ رهد

 الصووآ_بيطاهؤلم ًانورب كح هنسح

 اعملا حدقلا همهس ىلاعملا يف ئد حلأ

 ا١لخضف ضرالا مت هيدايأ مهش كبلم

 ىلج ج يرفت ه بوب جارل سينته يف

 سوبحلا ضرأب داو )١(

 ىفو ثيغاربلا ىنولكا ةغل ىلع اولح لاق امناو نويعلاب الزنم ىلصملا لها لح لصالاو ريخأتو ميدقت هيف (؟) .

 . رملوعلل ناتدلب : ىلصملاو نويعلاو . ةيروت نويعلا ةظفل

 ةبنجلا ةيدول نم )٣(

 -١٦٢٤-۔



 ىلعت ب طخلا م هدا ام اذا ر ومصيتك نم

 الهتساو آأسفن بإبط اليمج دادزا املك

 ال ما را بحلا ذخ ٣ ه دي ع و . ى 1

 : لاقو . ٥

 ؟ هلامج مز دنع انيلع تلجت هلامج يدابم مأ سمش ةفلطأ

 ؟هب ىفتشأ عفاش نم له ىدليلخ

 نداش ميلكتب رهد ىل حمسلا
 همع رونلاب نسحلا تيأر املو

 هنودو ارس لاخلا مثلب يل نمو

 جلاعب هتزربا سنأ ةودغو

 هفدرب لقتساو ى دقب ىشت

 انلاذف‘ظحلو دق نم هللو

 تأر امب ىرايح انيحضأو اتتبو

 متلفغو ى مكليل متمن ، يابحأ
 مكب انلاب التمأو متمنو انرهس

 مكدوهع تيسن ينأ اوبسحت الف

 ابص ىتم اهولس ، تبه ابص ىذهو

 هنإف ميسنلا ريغ اوثعبت الف

 ةليلع ىهو ءامسنلا تبه اذا

 هلامدنا نيهر مكنم دلخ ىلو

 متيسنف ىتلاح متفرع مكبهو

 هئاضقو ىوهلا مكح ىلع ىناو

 هلصو نيبو ينيب ام ليح دقف

 هلاعن بارت ارورسم مثللف

 هلاخ ةكسم ليبقت ىلا انممه

 هلاعتشاب قرحم رمج دخلا نم

 هلازغو هردب نم ةلجخ مكف

 هلالتو هعناصغأ ىلع هاتف

 هلابنب اذو ى لالسعب دوجي

 هلامجو هععرف نم انرظاون

 هلاحو بحملا ليل نع دعبلا ىلع

 ؟ هلابب انرد نحن نم مكنم لهف

 هلآم نع اولأساف مكيدل ىداؤف

 هالخ نع ب دي يبلق مكريفل

 هلالتعاو انضلا ىف ىمسجك ليلع

 هلاجرو ىوهلا ثيداحأ نع تور

 هلايخ ريغ قبي مل دسج ىلو

 هلاحب ىردأ ءرملا نإ قحلا ىفو

 هلاثتما قيرط ىف راجو ضارل

_- ٥ ٢ ١- 



 هلظو ريوغلاب متنأو ىل لهف
 هتعطق ريوخلاب موي هللو
 ًاحشوم "ادرب سنألا انيلع ىخرأو

 تبنطو دايجلا هيف تلهص دقل

 ةجهبو ابيط ضورلا ىرشب داز دقو

 تشثناو لضفلا امس ىف ىلجت ميرك

 ايحلاهزه لئاس هاتأ ام اذا

 لئاس ريغ نم فرعلا لذبل ىدصت

 ةنايص ميدقلا دجملا بسك ىتف

 ةل ةفرعم لاملل ىتفلا اببسكو

 ديس ريخ هنأ انيقي تفرع
 يذللا انناطلس ضرألا كيلم هوبا

 انبلا عفترم (روميت) انديسو

 هبوين نامزلا ىدبأ اذإ مامه

 ههجو قرشأ تسدلا ىف هتئج اذإ

 ىلع هب لدتسي هجو رشب هل

 اهنشي موي لك ىف ةراغ هب

 تباث ليخلا ةوهص ىف نطو هل
 فهرم ةمغنب لاع برط هل

 هتافص نأ .ريغ هيف بيعالو

 ةحامس اميس رحبلا هنم ملعت

 هدعو زاجناب ىرجي "دئاع هل

 هلاضو ريوخلاب ىمسجو ‘ ليبس

 هلاجح تارصاق ىأرمي ارورس

 هلادتعا تابيط نم ةيلاحب

 هلالظ تحت سابلاو ىدنلا مايخ

 هااعف نسحو ( روميت) قالخاك

 هلاون تادراو اركش هيبلت

 هلؤس ليق لضفلاب هقبسيف

 هلالهنا دنع ثيغلا لثمك ضافف

 هلاذتبال هفك هتبسك امو

 هلامب الا ناسنالا فرثيالو

 هلافتحا ريرس ىف ىلجت ام اذا

 هلالجل اعئاط ادبع رهدلا ادغ

 هلانم برق نيقارلا ىلع زعي

 هلاصتو هناسحا ىف نرسكت

 هلالسنا تقو فيسلا لثمك ءاهبب

 هاتاج نم هنوجري ىذلا غولب

 هلام فالتإ وأ 0 هادع وزفغل

 هلازن كنضب ودغت تجض اذا

 هلاصن يداح ماهلاب ادش ام اذا

 هلامكب هداس نع ثدحتا

 هلامب راج رحبلاف بجعالو

 هلاقم قدصب ىضقت هلاعفأف

-۔١٢٦-



 "ةهزن لقنتلا تاذلل ببحم

 تحبصأف ريوخلل آموي رفاسو

 ىلع ةرواسق ىف اهيلا راسو

 بئاجن نم ةرايط ىلع انرسو

 “لجحم ريوخلاب موي هللف

 ٠ تردابو ةالفلا ردص مهب تسادو

 بذكا ةثالث ىلشي ميهبالكو

 اهتابثو ىف قربلا عمل قباست

 ةيح ىنوذخ تلاق بنرأ مكف

 مهدايج هتتأ رفق ةمهم مكو

 ةصعف بئاقحلاو انعجر نا ىللا

 ةيلصيف ةحفن انيلع تبهو
 مكليمج اذه ('روميت) انديسا

 مكبانجل هدرف ىف مكدبع افص

 ةتافتلا هيف ملعلل مز ىضم

 هلهأل ازعو انوع متلز الف

 هلاقتنا نسح ردبلا لامك نم اذك

 هلالد عيدب ىف ىداهت اسورع

 هلامهنا دنع ثيغلا يرابت دايج

 هلانم لبق نومأملا اذفغلبت

 هلاحر ىف انتتاذل ىنج انعمج

 ؟ هلامر مأ تيشم ةيساور قوفأ

 هلازغو هفشخ ىف كرعم اهل

 هلايتغا لبق هيمري ام كردتو

 هلاضع ءادب ىنيمري بلكلا الو

 هلابج قوف هيتلا ليذ بحسيف
 هلالق قوف لكألا رودق تماقف

 هلاصفنا لبق ردلا عيضرلا ىستت

 هلاثم عيدب ىف أرذ انمظن

 هلاقم ناسل هيدبي حبصاف

 هلاجرب ىضفني نامز كلو

 هلامكب العلا لك متزح دقف

 (لصيف نب روميت ناطلسلا حدم ىق) اضيأ لاقو ٥١

 مالسلا رو_يتل ىدفاأ

 ميركلا نب ميركلا كاذ

 كيلملا نب كيلملا كاذ

 ىدنلا 4 ز دنأ حا ضو

 ماميلا نب مامألا كاذ

 ماركلا نب ميركلا نب
 ماظعلا نيطالسلا نب

 ماففلا ءاد أ خا ضف

 مالظلا هتعلط رون نم

-٧ ١٢- 



 ايبابق هيلع تبرض

 ىلظعايرتسم لتقاو

 ةم ءارفلا هقالخا

 ةلمج مراكملا زاح

 هتاذ ىف درفم وه

 كحضي رهدلا تيأر اذاف

 يذلا كللاايهيااي

 ماطفلا لبق نم ءايلعلا
 مامتلا ردبلا ك ىسركلا

 ماه رلا هركاب ضورلا ل

 مانالا اهب ا ىس كاذ اف

 ماهللا شيجلاوه نكل

 ماودلا ل ىآ { نورقم ةصعن ىف شعو مل ساف

 : هحدم ىف هلو ٢ ٥

 ىنوعض عبرلا ىمح ىف
 اياطملا ىنم تكرح

 ىقوش ران ىفطي سيل
 \ هل ىبا بحا نا

 اعيرص ىبلتاوكزت

 الالض ىبح اوركن

 أفاضم لصولل اننك

 فوم ةمرحاذ__که

 بجهلاو لصولا ىف افولا اذ

 اناخو سانلا ردغ

 احيرط ترص افولا ىف

 نوعظلا قون تلصف

 نوك سلا لك ىونلاب

 ينويع ءام مهدعب

 ينوفصناام اولحر

 ىنوفج ىلاوضاذنأو

 ىنوفرعي ال اوضمو

 ىنزوفذح مهنع مث
 نيمأ د __ هعلا تبات

 ينودجي افغيمج ر

 نونظلا يف اؤذاسأو

 نونملا بابسا نيب

 -١٢٨-۔

  

  

  



 ال ق قدصلاو افولاو

 ميهف سانلا حرطاف

 اربص رمه دلا ىف ع رداو

 . جوزو ءا ملا در :

 رشناو هع علخا راذ علاو

 دلع ةرهزلا رظناو

 ا طخ ب د:كك املثم

 مشلاف ؤهلا ب ( كتباو

 نلا اههسك (روميت) تلخ

 ىلعملا بر كلم

 دعاسم ومست كلم

 يدايألا ىمهت كلم

 نوبزيحلا نامزلا ىف

 نورتفوايالب لها

 نومجنملا لثم وهف

 نوجرزلا ت نيب

 نوجللا تلا

 نيبتسملا لالهلا ءا

 نون قوف نم ةطقن

 نورقلا قوف تد

 نيبجلا ءوض نم رو

 نيصر دجملا مكحم

 ن يبم ناهربب ه

 ن ر تيلا ليسلاك هعنم

 ل رس

 نينسلا رم ن م أ ` صي ل ح ابأ ىأ ام

 نوصم ضرع وذ وهو اعا ذم لا ملا ب هو

 نو جو نا ج ءل م ن ه لزا آ ح دوي

 نونجلا لا ةمأ لام لا لذب دنع هيرتعي

 ن رمكلا ره دلا كو رحبلاذك و ؤ رطقلاك وهف

 نوتلا ى ` يا ةر بز هدر ٦ذح 5 د جم في ب

 ( هنارتقا ةبسانمب ) هيف لاقو ٥٢٣

 7 ة بحال ا راز ىنملا انلندق يارشب

-١٢٩- 

  

  



 لاصولا ليلاورس امل

 افهوؤاجرا مهب )١( تقرش

 هورمحو ىمحلا او_لزن

 ةحررطم ةجهم مك

 ذا نأ ١ ت هلع نكل

 الو اا)لف ىبظ قبي مل

 4 لا ى ذادلل تيأرف

 تا نئاكلا ناسل اذدغو

 مامهلا (رويت) ءا نهك

 برأ تاداسلا ةليلسب

 اميهقزراف ا ذبر ا ل

 لخلا تسد د ےلع ىتبي

 ى كأ 4 دف ى 5أ اذا ٦1

 « +أا ترا دار قا ذ

 ك ملا 4 ل دوأ ضايف

 4 ٢ دمب 1 4 ١ ا ف
 مم م

 15 4 ل ب فتكا اذاو
 ى

 ىنإ(روميت) ىديساي

 قرشاك ءارلل حوتفم قرش املو تصغ ىنعمب نيعلا روسكم لعف باي نم رسكب تقرش )١(

 . صقانلا سانجلا تقرشا نيبو ةقراشلا سمشلاك هنمو

 ى رمج ان دوي ددح مأ 4 هيمح

 اندلا تقر

 ىنملاو ايانملا نييب

 . ١ و \ ح رأ

 انعلا ناه ى ةغلا نآ

 ىتناالااقنلا نصغ

 ىخجلا ط_قةتلأل مهب

 ى د` ة دد . ل كب

 انهلاب بر هي ىلا

 ىتتبا موبلااهب نبيب
 ١ ذ ٨ دلاو 1 آ ج أأ ب ر :

 \ : أ دا م هدم 7 ث د

 \ ذيعالا ر ر 1 ` لو

 \ ذي اتم 1 هد:٩ ة 3

 ةلا و أ هو هأ كلم

 عط ىنعمب وهف

-١٣ .- 



 (رومهيت) ت مل ىنأ ك

 اق ` ش وذ ا ح ملا ى ح

 6 هلئا ش اتا ميرك

 )١( قاتسرلل لامعا نم دلب : ىقانم .

\ ٨ ١ 1 4 .> : < ! 
. ٠ ١ 

 انعالب كنم ىلا

  

 هيفطي س ل ي + مدو

 4هيدبم كاذ نكل

 هيقاو هل ى ذ يرجيف رف

 4ه...فكر س دأ : عمد
 م م م ٠ ي

 هياايا ىف مظعملا

 4 رقا رم ى 77 ةرت

 هع \ ددبم را مهل ن ح

 ه يدابم تززع
 4 م ١ رم [ : 2 ل “راد

 ۔١٣١-

  



 ىدنلا رطق لك ىف هل

 علا فرش ىف نالصآ هل

 أسلا ذكيل هك ن هو

 روميترصقامو

 م كل يدس أنينه

 يحاون تراص دقف

 حد م طم س فك نودو

 مكلئا ضف ت هلك د ةل

 ٠

 ل ١ ذم ى ٦١

 ۔١٣٢-

  

  



 ىناتلا لصفلا

 : (لصيف ناطلسلا نب ردان) ماغرضلا لطبلاو مامهلا ديسلا حدم ىف

 : كرابملا ىحضالا ديعب ائنهمو احدام لاق ٥ ٥

 حزانلا برقب ىبلق اي 0 تننه

 البقم انيلا ىتا بيبحلا اذه
 افولا لعف هناش نم امداق اي

 اهترفك - نامز - اي - تائيس كل

 ًامدانم ءامسلا ردب ىل ناك دق

 اعجار لصا باحصتسال تودف

 دقو هتروزب اتتيل هلل

 ىركلا نم ذلآ رمس ىلع اتتب

 ىمللاو ىباصتلا رمخ نم نانسو

 هقير ةرمخ ركس نم هتهبت

 تليامت حابصلا ءوض ادب امل

 ايلاح اديج صنو ىلا انرو

 هنافو ريغ هنم كي ملو ىضمو

 نم ناطلسلا ديسلا نب ديسلا

 حزاملا ظفل دجلا لوق راص دق

 حفانلا ريبعلاب ىحاونلا ىشغي

 ىحراوج رورسلا نم تئلم دقلف

 حلاوص ليمجلا ىف تابقعمب

 حياللاب اللعت بيبحلا دعب

 حجارلا لوق حوجرملا ىلع ابرف

 حشاكلا نيع تالفغلا دي تلمس

 حشارلا مامغلا ءام نم قراو

 حداصلا مامحلا ودش نم ناظقي

 ىحلاصم وهو لام نكل قافأف
 حزان جهنب ادغو 4ةفاطعا

 حراسلا لازغلا اذ نع اوثدحتف

 حسمانلا مامهلا (ردان) ءافوك

 حضاولا لامكلاب رباكالا قاف

-١٣٣-_



 هنيمي نا ريغ دوج رحب وه

 ةلالض جاجالا رحبلاب هانسق

 ىقتلاو مراكملا هلامش تعمج

 اضفلا رمغ دقو الغ ذوسي ال مل

 (رذدن) مظعملا انديس هلل

 لا ما ادل لامكلا ىلع مامهلا وها

 نم تيتوأ امب انديس تننه

 دق جحلا رهش ديعب ءانهلا كلو

 نأ كنم بلطت ءاروح اهكيلاو

 حفاط رذب يفاعلا ىلع ىموت

 حلاملاب ان سايق متي ىتمو

 حلاصلا متالا يقابلل لام ذا

 ؟ حعتارو ليمحلل دافغب عنم

 حباس دارجا قوف ىلجت امل
 ؟ حناجلا مئامغلا ىلع مامتلا ردب

 حبارلا بيصنلاب كبر ماعنا

 حرات قوش طرق رشني كافاو

 حماسم ريخ نوكتو اهب ىضرت

 هل احدام اضيأ لاقو ٥٦

 : ديعسلا ديعلا لولحو مايصلا رهش مامتإب اننهمو

 دجناو قربلا مهتا

 ىدرتالااضفلاام

 ايل رهزلا ےسنتكاف

 ىعومد ىرخغا ا ملالاب

 اوه ىف ىدعتام
 أ فلار كذيا نلك

 ىروملا رتسلا رهشأ

 الا يبظلا ىدبت ام

 دجنأو شاج ىوهلاو

 ددرت ال ١ ا شحلاو

 دج هدع و ى ضف نول

 ١‘`١ _ عتو ى ح 3 ذا

-٤ ١٣- 



 دنهملا ل م اد غ ذا ىنهملا طحلا

 د مغم وهو يربي هنم بجعاف نفجلا ) ےف كتاف

 دررجتاملإ(رذان) ىدفملا فيس نم راغ
 دورسمل مهشلا كلذ اياربلا ثو

 د_۔عصتي ممي لك ايازملاو اياطعلا ىنف
 د دتتال ترش لضفةلحىراام

 ديؤت نيدل ةبصع ىجرن مويلا هع يف

 ددؤز سو تال امكو ارال

 (دكسم) ناطلس هلصا ىق ١

 درفملا ديعلابو موصللب تنه ىديس

 دد جتي مو ب لك اديع كنلضف لزي ملل

 ١ ةني س دل لا هکو ليوط رمع ىف ىقباو

 د دسم ل ه ذفلا ى ذو ريخلا ىف كمهس لزي مل

 رصاقل صا د ا هف ت

 رئاح هوتعملاك وهف هد

 رئامضلا ه دنجا د د \

 رجا حملا 4٨ ةعاضاأف ا

 رجا ` ةم سن هذ ه اد يور يا

-١٣٥- 

  

  

  

  



 4 لع ادر د ت ضفنت

 ىداورف اهنم اودرب

 اهنم رطاخلا اوربرجاو

 دوسلا نم يريجم نم

 رس `>درر9 ن د رجدي

 بلالا ىلع ام

 كاذ نا 1 هب اتح مدح

 كار سمل هللا كراب

 سو ةذل _نينهو

 ايوا‘ىبتاي كدق

 امسج رشبلا راطأ ول

 ايهب تد_جامبو

 يلصوب تدج ام لنم

 ت ةو ة سلخ اهترز

 رجات ةك سم تدغف

 رنئاونللا وشحم وهف

 رطاوخلل ريرج ىهف

 ؟ رذجلا قلخ ىف نئج

 رهاوجلاو يلآلا

 ر ئارجلل نييلع

 رشظاونلل بولق نم

 رذاونلا ضور تأر نا

 رضاح مداخلاو ننلا

 رفا ن ري غ هارأ ال
 رت ة رو >أ نتا 8

 رئا ط ب اقلا ٨ لعو

 رهابيو هاب هئاضعأ

 رككع ليللاو يب رم

 رئ ملا قشنت هنم

 رئا ض ك سم الو

 رفاضت ىآ د هم ت ابقا

 رئاشبلا كتءاج كاصحعن

 رئاط يمسج اي تنك

 رئابكلا ترفك رهد

 رباغ رهد ىف ةداغ

 رواسالا هعيف تدرب
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 بانعب درولا حسمت

 الهأ : ىل تلاق مث

 اذا ر دلا اذ __ <كه
 م

 ط __ بارف يلو اذاو

 انيحوا انيح ينرس

 6 ٨ 1 ذ

 ح

 ينيعُمو ‘ يرقف ع راش

 ف < ط هدا د ك لم

 ما ٣ عفرلا كما ٣

 فال كم ١, 5 دلا ي حيرا

 ليوط سفنلا ضير

 هيلهآو ملعلا مركم

 مو د لس ك ىقرت
 4 ف ن محرلا كراب

 ثوغ مالسالل ١ ىف وهف

 ايلعلاو دد وسلا كلم

 قابس ةبلحلا سراف

 فاولا ب كر \

 فرش (فاو
 4 ذنم نا ` دملا . حرفي

 م اذا :

 لللا) اسنا

 رهاوجلا ب ي مرتو

 رلا زو راس نم كب

 ر ٦١١ و 4 ذم ٦ ذف ١ ج

 رباصو ايالب ىف

 رداوب 4٨ ذم ت عاط

 رنا د يب طيحم نيذلاو

 رففالظأو بورين نم

 (رذن) قلخلا بر دعب

 رخافملا ع

 رهاط ةبلطلا بيط

 رباص سفنلا ز يزع
 رهاس ةرتفلاو تمصلا

 مج هنا ك

 ره اب لضخضنللا هاسكو

 تأ ب يأ دا حو

 ره \ ٥. 77٦ ل كف

 رماوضلا ليخلا ےلع

 (ران) : ل

 رئاغ فرطلا حمل لثم

 زفاولاب اشي نا

 كلل لق
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 ل > نا سرفلا ده ت

 :الاق قإاساإذف

 هيف ضيب هنول

 نيجل نم ءامس ىف

 را - غذةص ت رقاوي وأ

 ماخر نم جربك وأ

 ةفاو ش ه ةخأ

 امهنم ل ك نول

 ناوجرا نم امهب

 مامصغ ىوار هحك رأ

 ) ةفاو شلا) ت معن

 الا ى م اهتنب :ها

 ليخلا ف مويلا نهلك
 ندروأ ناد ملا اذإ ف

 م كو \ عمس كصأا ` _ ه رت

 اه فزأ ت نطو

 فوي سا يلا بت ال

 تاعر شم لاوع مأ

 دوسأ نم رينزمأ
 دتمل لاوهالا ين لك

 ىدفملا ليخ هذه

 رصاق (فاوشلا) ىدم نع

 )١۔ آ ل كلاو 6 لوأ

 رناود رمح طقن

 رهاوز ربتلا مجنأ

 رظانملا قرف تقرف

 ربانذدلا ه

 رهاظملا ىيف اهنم تنبلاو

 رهاظتم ناق رمحأ

 رظاونلا ش رعت ة اح

 ركسعلا نيب اترم

 رئاطك ترم اذا مويلا

 رظان ةحمل ىدملا ىف

 ق ت _بك ر

 رئا لخنلا تا ميدع

 رتا خب ني شامت

 رشطاوخلا يشملاب جه

 رنارق ليخلاو ى قربت
 رئابكلا دوسلا بوذلل

 ؟ رجانخ مأ تقالت دق

 رجانحو صاون ىف

 رجامز عمصلا نم مأ

 رعا خب ن .هيلع لخ

 (ردذان) سلجملا ةجهب
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 ر مآو ه ١ ك أم

 رجاز دوجلا رحب لضفلا

 ربانملا اهنع تبرعأ

 رعاش رحس نم ةفشفن

 رهام كلضف اهلو

 ٥٨ اضيأ هلو :

 رصانالو نيعم نم امآ

 ىتناو ىأن تونر ام اذا

 هيشم ىف رطخت املو

 ًايفصتسم دولا هل انب

 ىنطاب ىف دولا هل اتسرغ
 ارفتتسم ينع ضرعأف

 هلك اأرهس ىجدلا تصعظطق

 هل عوط رجهلا ىلع ىناو

 ةلض هريغ ىلا وبصأأ

 ىحضلا سمش هجولاو تاهيهو
 / مدخ ا ةبابلا ه ةحاطأ

 نيقشاعلا ىف ظحللا زربأ اذا

 ىرولا يف هل يبح عاش دقل

 هلضف لزي مل اطعلا ريثك

 هدجم لزي مل الخلا عيفر

 رفا نلا اشرلا اذ عجر ىلع

 رطاملاب نصغلا ىيشني امك

 يرطاخ ةقم هل تلغش

 رداغلا نم ءافصلا نيأو

 يرهاظ ىف رمثأو ب شف

 يرظان نع مونلا رفن دقو

 ! رهاسلل ليللا لوطأ امو

 يرذذاع نك هيف يلذاع ايف

 !رساخلاب يفلا قيلأ امو

 ركاملا ىجدلا حنج عرفلا اذو

 رداقلا ةعاط نم ديالو

 !رهاقلا اهناطلسب مظعأف

 (ردان) ىتفلا لضف عاش امك
 رضاحلاو دابلا ىلع ضيفي
 رمهازلا بكاوكلا ىلع يرابي
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 ىنملا غالبو اتلا لحم

 مف أبس ه يدايا ضيفت
 البلا يف ةنساحم تراسو

 يذلااياعرلا كيلم هوبأ

 هذه (ردان) انديسأ

 نإفاالوبقديرت كتتأ

 رثاعلا نمزلا اذ ة عجرو

 رداصلا دراولا ةفلك دري

 رئاسلا لثمللاك 1 ةتت د

 رخازلا ىدن قوفي ادن

 رهاب مكل د ةع ةميتي

 ! رجاتلا ةحبر ايف تليق

 ٥9٩ ًاضيأ هلو :

 : (ه١ ٣٢٩ ماع نم لوألا عيبر ٨ خيراتب هيف اهلاق)

 اسبي افجلا لوط نم ربصتلا نصغ

 ىحض دوعي نأ بيقر نم افئاخاي

 ةسنؤم دخلا رانو اليل داز دق

 هتيانج وكشا ىسعل هتيتا
 ةحفاصم انقناعت انيقتلا امل

 ةتقرحأ تدك وأ هقرغأ تدكتف

 ىنسبليو اقوش ينبرشي داكو

 ركذ نم يبظلا ركذل تدصق امو

 ةيناغ ركذ نع هب تينك نكل

 أرزهز اهب تناك اتتاليل لكف

 ةيكاب يهو اهنع ترس دقو تلاق

 تضرع دقو اهايحم رون ناك

 هل ليبس ال رحب لضنلا امنأك

 اسئيام يبظلا كاذ لصو نم بلقلاو

 اسغ وأ تنج ًاح.ص عرفلاب ساب ال

 اسبق ىدنملا هنم بلطأ تئجف

 اسعل ةرغت يناجم نم يتتجاو

 ىسأو ةعول يرانبي لك راصو

 اسفن يتبل وأ اعمدا يتربع نم

 اسبتلا رخآلا سفنب لكو اقوط
 اسجنلا برقي نا نم يمل اثاح

 اسمغ دق سمنلا نيعب ميدأ اهل .

 اسرع اهب تناك انمايأ لكو

 ىسع تلق دعب انيلا دوعت امأ

 اسبع ذا روبآنس ينا مامهلا افيس

 ا هجبنا هفك ىلدت املو آايرج
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 ةلمنأ هينك نم بحسلا يف نأك

 ال بألاو دجلا ميرك لصا فيرش

 اهكردي لامآلاب هجولا ضيبي

 ايهبلاقب راج الغلل لفؤم

 مكحنادم نم دقع ةميتي يذه

 المتحم رتسلا نيعب اهيلا رظناف

 هعبتي سرغلا اذهب انهلا كل

 اسبتحا هرطق نا لزي مل هدوجو

 اسند هبوث وأ هبصنمب ىرت

 اسمتل ال ضرألا يصاقاب تان ولو

 اسلج وأ ماق نإ آكلم هفرع

 اسرغ دق دولا ضايرب مداخ نم

 اسخُب ام حدملاب مكل ىدصت نمف

 اسمو ةركب يتاي هللا نم ريخ

 ٠ ٦ ماع رفص يف) هحدم يف اضيأ لاقو ١٣٢٥)

 ؟ىعسأ مكيل يجأ ىعسلا ةريجإاي ىتم

 يضاملااننامزل لهو

 اب ام يدبك يذهو

 تبه مكأبص كلتو

 رت ساف ا ذبابلأ ت عد

 انترطاوخ تحاترا اهب

 ت :ةل ال ه ت ةلطنا اذا

 اب ام ‘ ابصلا ناونخإأ

 ذللاب اقيرب تماش نهف

 ربللا نأشو ٠5 تمهف 0 اضأ
7 

 ب اطي ال بلقل امو

 احطبلا هع ل اوركذ اذا

 ؟اعمج مكوحن عوجر

 اعدص تسجوأ دق اهل

 اعجرهب ارنوج مكت

 اعدبالفانمه نإف

 ىعدي نم بيجيو تلس

 اعقو ترنثأ نكلو

 اعدرالو در مكب

 ؟اعمد تلسرأ ينيع ل

 ؟ اعمل ىجلا قرتخا ىو

 اعمهلا بلجبتسي نأ ق

 ؟افبرلاو مسرلا الإ

 ىعجرلل لا هو مال ء
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 الل تنلا اوبصيالو

 الا يداو يف ءادرجلابو

 يعلا داوس اهعلطمف

 حل نمةلمرةلازغ

 هد نم يتعجر بقارت

 نا فالظطعنا رافهاللو

 ردان مظعملابو ءاسأ

 لا يف طساب مامش
 يف ىتش دمحلا تافص

 لذ لا ي > درا م ررك

 ذإ اسأب ب_لتلا ءيلم

 هد هم ىوفأ ازإ
 ن >! 4 ! ىدعت

 ١ ع نم هرارخغ ناك

 نم (لئامس) يف ىقزت

 روتم ى قتلل فولأ

 يرسي لقاع بيبل

 نم قرفتام عشي
 بجعالوالصأاكز

 ٠ رفهالا يبلي هدلاول

 لا ناطلس تيصلا ديعب

 يذه يديس (ران) أ

 افعبطلا قفاو ام ىلإ
 ى عرت ة لازغ كار

 ىعرم ايهلاشحألاو ي ن

 ىعرص ىرشلا دسأ اهظ

 اعنم تقفاو ال اهر

 ىصعجرلا نسحيف ءاسأ
 ١ علطلا ن سحأ دق

 اعفنلاو رضلا نيملاح

 اعمج اهحاتجاف ىرولا

 اعمصلاو فيسلا يطعي
 اففنلا ل فحجلا رانأ

 اعف ش هد ة ماهب

 ا عفرلاو ضفخلا د _۔بيفي

 اعبط ىستكا هكلام ل
 (اعنص) ترخافف (نامغ)
 اعر شلا بحصت دي ع

 ا عدصلا ربجيف كذ
 \ عمجلا قرفيو لع

 اعرفاكز دق مالغ

 اعمس مكو. اعوط مك

 اعفن ىرولا ىكزأ ىرق

 ىعست تلبقأ سورعح
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 اعم نبللا و بلقلا اهالح ت سكف اهما ر س اترس 7

 () (اعنص) اهجيسن قافو

 امارك آأابحص ىمحلاب

 ٦١ اضيأ هيف هلو :

 املسلا ينع اوذغلب

 اعيرص ب صلا اور دا خ

 ماود نا ةجأ ن دب

 يريلأ . حبصلا ةمسن

 الا لهناام ىدنلاو

 ح د ري اي 1 !ا يفت شيا

 يناوغلا اير تقرس

 اقفر ‘ )ع زبلا) ء ابظاي

 ىنضُم مد متكتنس د

 نيد لهأ متعمس له

 ارا ن ة ذجولاب نا

 كاذل الإ ن كت م ل

 آ مارغ قوشلا ىيننداز

 ابطخ قوشلاب ىفف

 _لنلا) ديبلاب ىفكو

 امازتلا اد مهب

 امايهفوأمه للظ

 ا ماود د جو ى ظلو

 \ ماود ي دلا ربخ

 ىمادنلا نيب تفرفر

 ىمازخلا حير تطلا خ

 اماتخ تجا ض اذلف

 امامن برغلا يف نا

 \ ماه صو ى اص م كب

 ا مارحلا نولحتسي

 امارض وطست ىشنحلاب
 املسو ادر ب للخلا

 ا مايخلا اولح ىيلأل

 اماهتسم ي ل ى كو

 امامو امهش (را

 اهجيسنب لثملا برضيو نميلا نم ءاعنصو . ءاعنص جيسن يأ )١(
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 هيدايأ ابح س ك ام

 هتأوب عاس وذ

 تعاضأ د ة للففو

 اعوط ءايلعلا تنخ

 4 .أي لز تتما وذ
 ِ ف

 هاعد 5 . موي ر ص

  

 قورب ك اونقت .ق
 مييف(روبس وب) و ).. :

 اسورع (دذخن) ىتف
 نا ى !أ ع :ح ى ضمو

 تمزع تبهمن م < - ٠
 لطم) تزهو اينع ىرنو

 م
 ار هج ) :< .تم) عدو خ ٠

 ا ءوجرالل ىبا

 أ حابص (بي لا) ى تتأو

 اياعرلا ناملس نبأ
 ا :7 الا لا طأف

 يذه (زان) يدس
 لوبتب ا هيلع د_۔ج+

 ٦٢ اضيأ هلو :

 مارفلا هتشاشح يف مكحت

 هالب نم ففخي ملو مالو

 اماج سنا الا ت رأ

 اماقم مجنلا ة ماه

 امالظلاايراالب

 ا مامزلا ه

 امالكلا لعفلا قبسي

 اماهللال شيجلا بذجي

 اماهجلا بحسلا قبست

 ا ماظعلا دوسلا فشكي

 ١ ٦ وأ ل ً 1 د >

 ا مامتلا ردبلا لجخت

 اماقم (ايينلال لح
 امامتها ١ سلل ه ذم

 اماوق ريفلا (حر
 \ مامل ه ذم ةكد

 ي 2

 امارتحاو هيبأل

 ا مانألا رينلا ىأ رو

 ىماسو ىهاب نم ريخ

 ا مانألا لضفلا تلوأ

 املنلللا يدهت ةاخغ

 امامت ار هملاويهف

 م

 مارملا هفعاسي ملف مارو

 مابشبلاو ےمازخلا الا ىذأ
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 رف نم بلقلا يلخ اي كذيعأ

 دو دوهع نيتمقرلاب يلو

 عيضت ملآمامذ اهل تظفح

 ىملأ ماشلا ىراصن نم يبظو

 ل ولب ايحم ىد أ اذا

 يمري رتسلا لالخ يل ىدصت

 ابلق ظحللا ماهس يطخت لهو
 بذج سيطانغم ظحللا نأك

 لاخ تانجولا هذه ربنمب

 انملتسا رجحلا دوسألا نأك

 سحلاو افنثلتم ينراز ةليلو

 تايلاع روصق نم ىلدت

 فاج وهو يب ام هيلا توكش

 نسحو ةبيط لك ىدبأو

 ءايح هيفطع زهي ماقو

 درف وهو ةبحملا انمساقت

 يلاعملاو ، يناوغلا نسح ىوح

 يماتيلاو لمارألا ثوغ ىتف

 ىرسح راصبألا عجري ولغ

 مارتخا عدبلا ةيلح يف هل

 هينب ىلع نامزلا لخب ازإ

 ماسحلا عبط دق هنم دجو ط

 ماقم اشحألا ضماغ يف اهل

 مامنذلا رفتخت رهدلا اذ يفو

 ما شو نمي هنسحب ميهي

 مامتلا ردبلا نسحل زرخي
 >ح_ {

 ٩ هذلا ١ ا منح ب 4 ةمض
 7 - ه ٠ و

 مهسنا طخت ملف همهساب
 ذينل هيعالي احبش ادغ

_ 
  

 متناو بذج بلقلاب هلو

 ماتألا محدزا هنسح ةيعكب

 ملتسا ان نويعلاب نكلو
 ماوقلا : حمرلاو ، ظحللا : ما

 مامغلا اهتاماه قوف نطوت

 مابتبالاالا هنم كي ملف

 مارحلا الا ازجاح كي ملو

 مادلا هحنزرت يعم تابو

 ماهتشملا بينكلا انأو ، انس

 ماميلا كلملا (ردان) اهاوح

 ماللا فش نإ دوخلا رتسو

 مارلالو ممضيال زعو

 مارتحا نيدلا ةلحل هنمو
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 درب هارس نم ملسلل هل

 درو لاطبألا كرعم نم هل

 ىلحملا فيسلا هدوج نم ىتف

 يردي لاطبألا دئاق عاجش

 اوفص ليخلا قوف ناسزنفلا ذإ

 ىحضأ (فاوشلا) ةوهص يف اذا

 لحف ريخالإ (فاوشلا) امو

 ايانملا كرتعم موي يف هل

 موي (ءاحيفلا) ةيالعب يلو

 نكلو هب تابيطلا تينج

 ىجرملا انديس هللايو

 ىلجت نإ (لصلصملا) ىلع هارت

 ناوجرأ نم اسك اهب ناك

 يغبت درولل ب اظطقلا ةقباسم

 يلاعملا وذ ديؤملا ا مهكيلم

 هجو تاذ أسورع اهكنودو

 ًأعمج نسحلا لامك تزاح دقل

 مارطضا برحلل ءاساب نمو

 مامحلا هل موحي امل موحي

 ماظعلا عمصلا هماركإ نمو

 ماهللا (اشيجلا هب يراجلا نم

 مامالا وهو مهمامأ ماقأ

 ماهجلا هيراجم نع رصاقت

 مارك ليخ هب تعاج ثىتأ

 مالغلا هل بيشي الب ميظع

 ماقم هتوهص قوف يل ادغ

 مامتلا مت دق (فاوشلا) ىلع

 مانقلا العو انقلا كبتشا اذا

 مامغلا رم امك هب رمت

 ماثللا بهذلا نم اهل غيصو

 ماجللا صغ دقو اهودعتف

 مالكلا قدصلا ا يهلامكب

 مانألا هل نيدت نم هوبأ

 ماظنلا اهتعلط نسحب هيتي

 ماتخ اهل لوبقلا كسم نمو

 اضيأ لاقو ٣ ٦

 هيدنألا هيف بصتت هييدروأ الا دخلا ام

 و لا كر اجأ قشعل ةلاحو
 ه ۔يدرم 4
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 ال ء ره أأ ٦ سع ءاد

 بيبحلا نم ءاودلا الإ

 ىسألا فيفختب يل نم

 تنك ءادرجلا ةمسنو

 ىردامو تعطفنا ذف

 يننأ يظح ءوس نم

 نم حيرلا صولخ وجزأ

 ميهضرأو ت دفت ا م

 م فيروأ اانبابحأ

 يننأ متيرد اما

 تن لخدا د ة مكظاحل

 امب انيف تلعف دت

 / ةباع ت ةرصناو

 تورت مكانففرع موي

 اذا حورلل ح ورلاام

 ةينغم : ةخسن يف(

 ةيودألا هيف عفتت

 هيألا غيب
 هيل ن م داؤ ألا نع

 م

 هيل م بو ذل

 هيبام اهابر يبظ
 هينبألاا يلع تو اع

 هيدت سلا مهضرأ

 هيوهألا عيمج اهب

 هيلصُم أرا_ن بلقلا ب

 هيرروتلا ما م ___ <

 هيدعتلا زمه )ىفلا ےفق

 هسيضقألا ه .يلع يرجت

 هيد مكو دوق مك

 4 : ٦ه 4 : ج ه

 ه يورتل موبو مكت
 ! ةيلوت ديم 4 هاد

 هيعوالا هعنسست ملام

 هيرالو ةرارم

 ةيورت م ةم سن

 (هيميت ن با) يننا ك

-٧ ١٤- 

  





 ثلاثلا لصفلا ٦١٤

 ىكرت نب لصيف ناطلسلا نب باهش ديسلا حدم يف اهلاق

 ت اذخ د 3 ع وبرلا نا

 ذ ١ و رس دت \ 4 ك ت ذ=> الم ۔آ

 < ثٹت !طعت

 / بعل ينوردذاغ دق

 اهل اونا

 اتدد جت ةرب ع م -_ک

 ينصتقتت ال ةركفو

 ت يفوع ىو يهلا نإ
 ةرظن ن م 4 لوأ

٩
-
 

 آتق ها هتنمو

 ت سرد \

 ثانألا ءا

 اورس يبا بحا ن أو

 لا صولا ما رأ نيأف

 اهانيعر تاذل نباو

 ؟ ه جنم وأ سنؤم وأ

 ل ملجلا بوذ : ١ د

 ى ذملجلاو ىرثلا ةب

 ` 93 او ي ددصمدب

 ل صري ءال ل 4 ذم

 د ركأل ا د ذم د ةت

 هر ذلا ءا دنلاو

 ؟اود جنا مأاوميهتأأ

 ؟ . سملا نا مزلاو

-١٤٩- 



 \ هدرب ذ ۔۔ي يلا م

 ى اع ر حل ي و

 ةريح ينامز ےضم
 ىد لل ي دادح ى ح

 4 ل كررا بم عر ٢

 هد لاو اذ اح ا ,

 هقيق ث اذ بحو

 ‘ ىدنلا رجي « ىدهلا ردب

 رجبلا ياحي س اولاق

 ىرج ءا خ ي ۔_ه \ مب درف

 4 أ دعأ ى !ح افيس

 يبرع لضف عيبب
 هزحي مل ام العلا زاج

 و

 م

 ء لذ تبم هرا ضن

 ىتم (اكرب) يف كروب

 افهؤاجرا لزت ملو

 \ هظلا اتاس كيلإ

 ريزعلا ينف شعو ملساف

 ١ محأ ه

 ؤرما وهو . ابي نذننلا

 هد ۔۔جوي ال هري_لنن

 يسلااذاهب لح
 ٨ ح متو 4 وم ٨ هل

 ثروملا معن تناو

 ذ مصلا ظيفحلا كمع

 دمح ديسلا حدم يف لاقو ٥ ٦

 يكرت نب لصيف ناطلسلا نبا

 دحأ نم هللا ريغ يدنع سيلو دحألا ةليل يناتأ يبظ هلل

_ ١ - 

  

  



 هتلقم ناسنإ اننبابلأ دوقي
 اولتق هظحل نم ىلألا نبسحتال

 هتعلط درون نم أقفش ىجدلا اسك

 هتروزب نسح ىنلخدي داك دق

 احرف ىشحلا ايحأ دق ، هارسمب الهأ

 مدق ىلا عرف نم هولجأ تبن

 ةغباس مثللاب ايحلا اسك امل

 ئوه ثيدحلا فارطأ بذاج انيب
 ادسج ادحاو انودغ انقنتعا امل

 همسيمو يماسلا هقطن نم تلزال

 دلخ يفو دلخ يف معنا ترص دق

 دقف دايقلا نسح ينكلم ناك نا

 انحضفي حبصلا ةءوضو ىدنع تابو

 امبش الغلا رهن يف عركت مهش
 ةحنال ناسحإلا ميش ههجو يف

 هبناوج نوميم رمألا دد سم

 نمو دعتال عمج هيف "نساحم
 امرك تعنيا عرف دجملا ةحود نم

 ادغف اللا دهم يف بش ملاسو

 عضترم دجملا قيرع ليمجلا يواح

 امهقيرط يف اقش ناقيقش امه

 هلئاضف تمع كلم امهوبأ

 ةبيط رمعلا يف ةحسف اذ لازيال

 دوق الب اهيمصيف ادمع لتقلل
 دنف الب ‘ ايحأ مهنكلو ، ىتوم

 ديم نمو نسح نم نصفلاو ردبلاو

 دمكلا ةدش نم ينبرشي ناكو

 دسجلاو حورلا ةايحب ابحرمو

 يدضع هتدسو دقو يدنع تابو

 درزلا ةلمج هنم مضلاب تككف

 يدبك ىلع هافكو انقنتعا ىتح

 دسج يف نيحور نم ءيشلا بجعأو

 دربلاو رذلا نيب قرفلا نيبأ

 دلج الو دلج الب ارهد اتشعو
 يدي هتوح ام يبابش نم هكلم
 (دمح) ىجترملا هجو رون هنأك

 دلتلاو دجملا فيرط نم ىوترا ىتح

 ددملاب نيفاعلا معنأ هفكو

 دلبلا يف ثيغلاك ىرولا عفن ريثك

 ددعلاب ناطلس ينب ليمج ىصخي

 د كنالب اهانينجف هرامث
 دسألاب لبشلا ءافتقا هابأ وفقي

 دشرلا ىلع موظطفم مراكملا رذ

 دمألا ةياغ ازاحف ىلاعملا وحن

 ! دلو نمو ومسي دلاو نم هلل

 دغرلا ةشيع يف اذك الازي ملو

_ ١ ٥ ١ _



 اضيأ هيف هلو ٦٦

 ٠ ادفلا نهل يبلق اسنلا يه

 تذفنأ دق لجنلا نهنويع

 ىوه ترخف نرطخي نيتا

 ابصلا ضاير يف تاسمعنم

 ىجدلا يف نم ندشرأ اههوجو

 تسق نكل ماسجالا ةقيشر

 .ةقر امسلا ءام تقروأ يذ

-. 

 ىجدلا ردب 0 دوجلا رحب ضايف

 ىجدلا قشي ليللا مفغيضلا

 هفك نم فورعملا رجفت

 أرفظتسم ىسركلا ىلع ماق
 ىرشلا دسأ عرصت ةييه وذ

 ىشحلادرب ثروت ةمحرو

 ةبلح تقرشةافص هل

 الغلا قحب اذ يف منا قف

 ؤ ىدلا رشنب ايلعلا ينب داس

 ال فيك (لصيف) هوبأ نمف
 ىجترملا كلملا وخأ نمو

 الغلا يف هلاعفا نكت نمو

 ادعلا نهمو 0 تابيبحلا نه
 ىدرلا ماهس بحلا ةلود يف

 اجُس اهل آعوط اذننابلأ

 ىدصلا يفطي قيرلا تالسعم

 ىدهلا يف نم نللظأ اهعورف

 ادبيكالا عدصت بولق اهنم

 ادملجلا تلوأ يذ ةوسقو

 ىدنلا يلويو آاساب ادعلا يلو

 ادي ىدنأو آابعك ىرولا ىلعأ

 ادجلا يلوم ، ريخلا لبس حاضو

 ىدملا قشي ليخلا سرافلاو

 ادبزأ اذإ رحبلاك لاسف

 ادررفملا ملعلا هيف ناكف

 ادعلا مزع عدصت ةلوصو

 اد شرأ انم مظنت ةمكحو

 اد قرفلا مظت دق هنأك

 ىدهلا قحباذن يف مناتقو

 اس ىوتساف هيف ملحلاو

 ؟! ادشرم الصيف ميف نوكي
 اددؤوسلاو دجملا زاح (روبيت)

 ادكوألا فرشلا لان 0 دجملاو

_ ٢ ٥ ١ _



 ذملا و ا ةلا كرد هدصتقم
 ى

 ادصقملا هعل هللا لمكأف

 (ريمشك هامس راحصب هل اناتسب ركذيو)

 اهراد ىلا بولقلا نحت

 نطوم نم ءرملل دبالو

 الفلا ىغبت جرخت ريطلا يذف

 أبجاو ىتفلا سفن بهذتو

 اهرارساب سفت فرشتو

 اهبح يف ضرالا تتوافت

 ةجهب تبز امم ريمشكو
 اهتخا ى للا ن دت كنا كو

 ىرقلا لكوا ضور لك ىلقع

 ام نهنم نيعلاو سفنلو

 ةلاح ىلع زيزعلا سفنو

 تفقو هللف

 اري ايلاو ج سفنبلا نيبو

 ةجهب تينغأ دق سمشلا نع

 امناد هتكوش درولا ىري

 1١ هدنع اا

 امرادقأل سوفنلا اوبصتو

 اهراك وأ هيف أآبغار ىر

 اهراكوال انيح عجرتو

 ا فهراهظال واا هحالصال

 اهرارشأب سفن ملظتو

 افهرامغ لثماهبيط يفو

 ا هرادقأب او .لع تلللظطو

 اهراطقأ زوح يف لخدتل

 اهراد يف ريمزا تخألا اهل

 ا هراوطأل ناقتسيو

 اهراوزل ا يهيديدمت

 ا هراهنابو اهراجشاب

 افهراهزا نيحاير حوفت
 اهاروز 1 ليو ر ة

 اهراصنا بح ىلا ليمت

 اهراطعا ساك انب فوظطت

 ا هراتحم ة

 اهراونا ةع

 شهد درو ل ( و

 شا تفك

 اهراونن نيع هسرحتو

_ ٢٣ ٥ ١ _ 



 يحيرالا دمح انديسب

 افهراهزا ةيار مو۔قم

 اهناينب ناكرأ دي شم

 ةل تامركم نع رهدلا لس

 هلسحامغخجلازالف
 ةقاتشم سمشلا ا يهدعلاطت

 امهرادقا عفر نع برعي

 اهرامضم ةبلح مدقم

 اهراثآ نا هرب د __.يؤم

 اهرابخأ قدص نع كربخي

 اهرادنصلو اهادارؤول

 امهرلاونأ نسح نم دا دزتف

 اهرات ٣ بو \ ه راطعأاب ًاكسمتسم ردبلا اهل ىتأيو

 اضيا لاق هيفو ٨ ٦

 ىس ذمتي ا م _ قلب نتملا بلقلا رشب

 انزح هنع اولازاو ًامههنعاوطابأو

 انصقر نا انملت ال اوراز ابا بحألا مےکتلت

 ن هدهدنأق عورفو هو جوبي \ نولباق

 آاحابص نهولا اورص

 .اريبع نوكلا اوولم

 د دعصي ا يقتلاو

 متنأ فيك اماركاي

 ح عي \ .ةك د _ ةلو

 دحألا ةن شنش اذكه

 اونح انماند نم

 انهو حبصلا اوداعأو

 انمأ ءاجرألااوسك

 انم سافنألا د__ ص

 !انك فيك مأ ؟ اندعب

 انع نسحلا يف افعتر

 انفجوا بلق رهم

 ذح ملا ب صأا با

 ذحأ و ى دأ ذقلي

_ ٤ ٥ ١ _ 

    



 \ ذح ل ظ < أأ نا جح لوص ي 9 ة دعل \ تكرت

 ذ و 1 لط ئن سو عاذ ر دبلا _-کك ٦

 \ 1:>٩؟ صحأا ى > و : دحو اقو هف تر > ١

 \ : و [ 51 حأ ك شو : :[ آ `١` ١ ح و ت :< سو

 ى دأ دج دعلا ى دو ارا ةتحا ردلا بيهب

 ىتثتت سررعكک (راحص) هنم تدغ دق

 انبا (روميت) هو نص وأ (لصين) هوبأ نم

 ؟اندر زتهيال افيك ارخف زتبيال فيك

 ذجو أ ىنإ ىتاف ىهانت مجلا ه اضف

 انسح ءاروح ةاا ث سررع يذه ىدي

 ا نهئمويلكبف |[ فك ا هل ىر ال

 ىنم ناورم اهب ءا ج دقلف اهنلبقاف

_ ٥٥ ١ 

  



 ١ ه \ هن ٦ >

 ركذ رهظياذنكه

 ىنغ يرع ش هبو ضور ك

 ا خض ل محتال ةفلألا يف بابلألا اذكو

.7 ٦ ٥ ١ _ 

  



 دمحم ديسلا حدم يف هلاق اممو ٩ ٦

 ديعس نب يكرت نب لصيف ناطلسلا نبا

 ادقرفلا ىعري ليللا لوط تاب نم
 ولو ١ ران يحناوج تألم دقلو

 . ناو مه يف اتودخغ تودخغ اذاو

 هبح نم ةروز بقري ناك نم

 ىوهلا فيلاكت يف لهس بطخلاو

 اهنأ ول ةيبظ ىوهأل ينإ

 ةماز يف ةليل أراهج تزرب

 لهف اهب بيذعلاب يدهع لاط دق

 هب انيطاعت دق رهد هلل

 ةرسح الإ ءاشحألاب قبي مل
 ىتجهم نم ىوهلا ءافطإب يل نم

 ةحدمب ياشح ىذل نففطألن

 غلبم ى نيفتعملا بطخ فاشك

 ةجهب بحاص ث رغا ، نيبجلا قلط

 ال ردصلا بحر ردقلاو ءانبلا يلاع

 مدعُم نم هب مك مراكملا مج
 للحم تالزانلا يف للهتم

 ىرقلا ناطلس مهشلا مامهلا لجن
 اهنسح ةديحو ىذه ىديساي

 ةنباايهنإف لوبقلاب اهيلع ننمأف

 ىرولا فهك متنأ (لصيف) ءانبأ

 ادقري نا ىوجلاب عمطي تاهيه

 اد لجلا اتنبذأ اهيفطي غملا ال

 ادهسم موجنلا عم ترص تيسسأ

 ادعوملا ىسني فيكف داؤفلا ىفشت

 ىدصلا يفشي ام هيف كردي ناك نا

 ادوسأ ةلازغلا رون ادغ تزرب

 ادجس ةحالملا دنج اهل ادغف

 ىدرلا نم سوفنلا يجنت ةعجر نم

 ادغ امو حارف افرص ىوهلا سأك

 ادد بتو ةقرف الا لمنلاو

 ادمخي نا هران رعست ىبأي

 (ادمحم) ميركلا كاذ اهب ىنعأ

 ىدنلا هيدوأ ضايف 7 مهلامآ

 ادرجم ماسحلاك قرشي اقلت

 ىدصلا نم بولقلا ورعي ام هورعي

 ادلقم ليمجلا قاوطأب ىسمأ

 ىدلا لهأ للجم تالكشملل

 اددؤوس مظعأو ادي كولملا ىدنأ

 ادحروألا اهيف تنكو كيلا ىعست

 ادمرس رخافم مكلو ي اهموي

 ىدترا دق ليمجلاب نم مكوبأو

_ ٧٢ ٥ ١ _ 



 اضيأ هيف لاقو ٠ ٧

 ليأ موي يح انأ

 اذ هو ايحأ ال ف رك

 يبلقف ى لو اذاو
 ىدبت وأ ىدعت نا

 نكل قلطملا يعمو

 يدااورفو اوهف

 كل فا ثشكلا عمد
 ي

( . . 

 ه ١ وه يف ي رمع نإ

 () ىبقملا يبظلا ا ييأ

 \ _ لح ت وأ `< 5 ٢ م

٠ 

 ٠ ٠ م
 ا دصقن 19
 ٠ م

 ي ةورع ىأ

 مارغ دت شا اذف

 هيفريسلاانعطقت مك

 ابح هوتعملاك ترص
 ءوضأريغ يناده ام

 (دمحم)هجرانس نم

 اياجس اوبرت ةذَس

 الضف ديسل لس لس

 ناعل صيلخت هع يف

 دص قا ضام اذاو

 لبقا 4 نتمالإ انسل

 لولوت نيبلا ىذأ نم

 أَةأا ٥ نع

 ل لعتو ى

 لصفملا ردلا هعمد

 للهبس ع \ دص 4 _ اك

 لبقملا كذ نلام هآ

 ) ( أحتا ن ٩ ت ر ددن

 لحرا نيا يردأ انسل

 لجبملا مهشلا انس نم

 (زرصيفق) ناطلسلا دلو

 لسملا رطقلا لع

 لسلس نآمظلل وهف

 لمجم صيلختلا هعلو

 تلا ه اذ لوطملا حر

 )١( ليذملا سانجلا لبقملاو ىبقملا نيبو 0 ءابقلا سبل ىذلا ىبقملا .
_ ٨ ٥ ١- 



 لفحم نيب ردب وهف

 ناكم ىف ثيغ وو

 باباذاخاتفموفهو

 امانا حابصموفو

 اموق حدمأ ال فيك

 : دلع ن م مفوبأو

 لفحج دنع ردص وهو

 لحمأ بناجلا ربغأ

 لفتم حبصأ ىدنلا

 ليلل ليلا عرف راص

 لمكي لضفلا مهب

 لوعملا - شرعلا ىذ دعب

 لجسلا رينلاب جحلل هيع كراز ىديس
 للجم رونلاب وهف ه رف ك اآأانينهف

 ل !م ردلا ل وهف ح ` ٨ جا - ل _ بقتو

 : هيف اضيأ هلو ٧١

 ىلجت ردب نم ىارشب ايا

 اقل نم سأي دعب ىناتأ

 آاعوجه ىنمرح ىأنلا ناكو

 ىمسجل انكس هلاصو داعف

 اكسم ءاير نم ضرالا ىذهف

 انسح الحب هديج ىلحت

 رذ دوقع موجنلا هيف تأر

 كل سبانك انتيل : تلاقف

 داتسم يرون :ردبلا لاقو

 امل هيلا نيعضاخ انذدجس

 ًالالد ىنعسروأف هفألا

 ىلوف رتشم ليللا هآر
 الصو كيلا ذري رجه مكو

 الحآ يمد نيتلقملا فيسو

 المت نل ةايح 4 تيؤرو

 الصن هآرم نم وجلا اذهو

 ىلحت هب هالح لب قرششأف
 الصأ ردلا ذؤوتقتع تناك اهل

 الحم انل ناك ديجلا كاذو

 الضف كدقف كنم سمشلا رونو

 ىلص ظحلا فيس هنم انيأر

 الدو ةدهاشم ىنررحو

_ ٩ ٥ ١ _ 



 جار لك ريح لضفلاب امك

 ءاقلا جيهب ديس مامه

 : تلاقف ًأاطسبتم بحسلا هتأر

 :هادن ىأر نيح رحبلا لاقو

 هنم دوجلا قورب انمش امف

 يكاذملا درجلا ةوهص يف هل

 اهيلع ىلوتسا اذا (انزولا) يه

 تكيح نيدلا لهأ بولق نأك

 3 لحق ريخالا (نا دبير) امو

 نيجل نم اصيمق هل نأك
 ىدفملا لصألا ةييالجو

 ترم ءارمح ةمامغ نأك

 اسك اهسبلا رجفلا نأك
 ينامالا لجرلا غلبي اهيلع

 تقافف ترهتشا ىتلا ليخلا ىه

 اياعرلا ناطلس مهشلا هوبأ

 ىلاعملا لمش عماج مامه

 نسح تاذ ةاتق اهكنودو

 تباطو 0 مكلا ضف تلمج دقل

٠ 

 القتسأو لصيف نب (دذمحم)

 ىلحملا فيسلاك نيعلا رسي

 الطو البو يل هنم ىضويف

 الهم 0 رايتاي تيبرأ دقل

 الهتسا هلنانو الا تس

 ىلعت اذا بيطتسي ماقم

 الهتساو قرشأفاد لج اهل

 الل ها رجم يف هنم قباسي

 الُط هيلع نيقشاعلا ابلقو

 ىلعملا حدقلا اهقبس يف اهل

 الحمضملا بيدجلا تبصخاف

 الح قوعلا اهنيبج طسوو

 الجأل ١ رمأل ١ اهقوف كرديو

 ىلج قبسلا يف اهب اهبحاصو

 الذب سانلا ىخسأ (نامغ) كيلم

 الهأ حدملل لزت مل اهذخف

 الهس مظنلا راصو 6 مكلئامش

-. ١٦١-۔



 عبارلا لصفلا

 مامهلا ديسلا حدم ىف لاق ٧٢
 :(ه٥٢٣١ ماع) ماشغلا رصان دمحأ نب دمحم

 هناد بلقت نمالا بلقلا ام

 ىوهلا ىق حراوجلاو مدلاو بلقلاو

 لهو 0 اوطلغ ، هجالع بيبطلا :اولاق

 ةيدجن ةللسر ميسنلا عمو

 ةبابص ظاوُش وطسي ىشحلا ىلعو

 ام هنم يفطي بطرلا ميسنلا ىسعف

 هنابحأ ميتمل ةمحر اي
 الو ى لوح الو .ربص ال هوكرت

 امو ىنضملا نع اولأس امو اولحر

 هب اوقفر مهنأ ول مهرض ام

 ةحورطم ةجهم الا قبي مل

 اهراك لمحت نمل ءادفلا انأو

 ةعور بلق لكب طحف ىلو

 مكيلا ناكملا نح انبابحأ

 مئاه اعيرص مكدعب بصلاو

 يذلا سنالا كلذ متركذ اله

 هناودو هعنادب ميلعلا وهو

 هلنالبب فتكم لك ءاكرش

 ؟ هناقبب هؤاود بيبحلا ريغ

 هئاشحا ىف دربلاو افشلا ىقلت

 هنافطا ىف ربصلل دعسم له

 هناوهو هدربب مارفلا ىروأ

 هنامدب هعمد حزمي هوكرت

 هنامبو هسفنب دوجي ، ليح

 هناضق لدعب هب مارغلا لعف

 ؟ هناد ىصقأ لصولاب اوعبتتو

 هناجرو هسأي نم كرعم ىف

 هنابظ نسحو يلاعلا هعبر نع

 هلتالجب . ةشحو عبر لكبو

 هلنانفب ةعاس اوجوئف اقوش

 هنانف موي لبق هوك را دتق

 هناجرأ ىف رصقلا صفي هنم

-١٦١-



 يتلا ة بعالملاو ةناجملا نيأ
 يتلا ةسناؤملاو ةعالخلا نيأ

 انهلا قبتست تاذللا قباوسو

 مكنسحب تالجخملا ىلايللا نيا

 نع رهدلا نويع تمان ةسلخ ىمه

 معان شيع لظ ىف مكب انك
 مكهجو نساحم نع انوبجحت نا

 مكبحمل مكداعيا اويسحت ال

 اكبلاب ةحيرقلا نيعلا اوبسحت وأ

 ؟ هُبوذ نمم: هولس داؤفلا اذه

 الو مكب قوفخلا بلقلا بذنكيال

 هنيميب مكاوه طاحأ دقلف

 ادب مكل قيقرلا لازفلا يرعش نم

 ؟هئارس ىف رصقلا اهنم زتهي

 ؟هناكرش نم لابقالااهدع دق

 هناضف حيسف ىف ودعتف مكب

 هئالآ ىلع يبارلا ىجدلا ردب

 هنالآ نم دهت هنم يهف اه
 هناهدو مكداعنب تصقتتق

 هئاوضا نع بلقلا نوبجحت له

 هنالو ماقم نع ادعب ةيلوي

 ؟هناكب ليبس نميف : اذ نفجلاو

 هئانبأ ىف ضيفلا قودصلا نفجلا

 هنئاروو همامأو هلامشو

 هنانث نسح تامشغلا ىبأ ىلاو

 ٧٣ هيف هلو :

 شرعلا يداو نع ريخلا يداو ناب

 اهطسق هيف ةذللا توح

 هءاج نزح ابحاص اذاف

 هضرأ ىفاو د يدعرلا اذاو

 ٠ ىتأ ءاش نم ريخلا كانهف

 . ى ىنمو نمأ حلالصلل هيف

 شرتفاو ايرثلا ماه ىقر ذا

 شرع لكلاو ، سأيلاو ، الماك

 شعتناو اكشو ريخلا هءاج

 شهنو هيف ةكوشلا سبل

 شطب مار نم .سأبلا كانهو

 شنحو لص حشاكلل هيف

-١٦٢-



 لئاه هيف ليخلا طابرو

 امف ‘ نيعلاو نذألل ةجهب

 شعتراالإا سرافهاتأام

 شمغ وأ هيف ثدحي شرط

 شطعلاو اعيرس ربلا . ئفلطي مبش ن كلو اي ذ ح هوام

 شبحلاو هيلا مجنلا عضخ مهلضف نمق ( برعلا ةداس

 : هيف لاقو ٤ ٧

 تاكربلاب ض ورلا ميسنلا حفن
 هتفلأ نيح هنع لدبت مسا

 يداو اي لب )١( تافعضلا ىداو اي

 اذ لجأ نم هريخ تفعاضت دقلف

 اهنأ ىدنع حص دق هتامسن

 اندنع اذ همسا نع لجي دقلو

 لهآ عبر بذعلا كامح ىف ىل

 تدب اذا تايتاغلا ءاسنلا كلت

 رشعم ىف اهتاظحل تلسرأ ام

 دهاز روصح ًاموي اهقلي مل

 اهزنارين اهتانجو ىلع تعطس

 انبولق كلت تانجولا ىف لاخلاو

 : اهرعش ىلايل تخرأ ذإ تلق مك

 لزت مل هوجو نعف نرفس اذاو

 )١( شيرعلا يقرش بيسلاب دلو وه .

 تاريخلا يداو لبقي ادغف

 هتاملكلا نسحأ نم ادب مساب

 تاكربلا ىداواي لب 0 تاريخلا

 (تافعضلا يداو) اميدق يمُس

 تاكرحلا ةفيعضو ةلتعم

 تاريخلا ىلا هانفضا اذلف

 تابلظب هتايبظ ةفوفحم

 تاهبجلاب رامقألا اهل تعضخ

 تاجيهملا رفاون نذدصوالا

 تاوهشنلاىلا هةعتدرو الا

 تانجلا ىف نارينلل ا تبجعف

 تابحاهب تدقف اهب تقرتحا

 تاملظلا نم انجرخأ ، براي

 تامستلاب ليللا داوس وحمت

-١٦٣- 



 نم بيسلا ضراب تبرش ىلألا نه
 ملا هكلم نئازخ نم اهيلع ىخرأ

 يلزغت لالط بقلل امو يلام

 انب ادعألا لعفت ال ام نلعفي

 ىوهلا طرف نع بلقلا تيهن اذاف
 نذمت تاوذ تافيرش برع

 نطوتسم ىهتنا نهيف نسحلا

 ىدي نم يبلق درب ميعزلا نمو

 اذا اتتمصعب انل ميعزلا نمو

 ىلعاتتبثي ناب ميعزلا نمو

 .ةيلب لاجرلا ىلع لامجلا قل
 ام نسحلا تاوذ نم اهيف (بيسلا)و
 اهيف رصقلاو ، ةنج الا (بيسلا) ام
 ال تاذللا عمجم ةقيدحلا كلت

 ىرقلا نيب انساحم ، لوطت ال مل
 (دمحم) مامهلا مهشلا اهريمأو

 دنهم زازتها ‘ لضفلل زتهي
 ةرشع رخاوز هلمانا تضاف

 فشاك ةرامالا لاقأ لامح

 اهنسح لئالغ ىف (حورطم) لاتخت
 ربدم لاجرلا لاوحاب نظف

 ىف قلخلا الا قلت مل هتنج نإ

 تارضنلاو وفصلا بابشلا ءام

 تانسحلاو نسحلا دورب ‘ ىلو

 ! تارفخلا اهبلا تابر بح ىف

 تانهترم نهب بولقلا ىرتو

 تاربعلا قباوس هيلا تبل

 تاظحللاو جنغلاب اننيبسي

 تانكسلاو تاكرحلا ىف نهعم

 ب نهتاقفل

 ؟ تارطع اهبلا للح ىف نليقأ

 ؟ تافطعنم نهب رورملا تقو

 ؟ تايلتبم نحبصي انب ىتمف

 تاياغلا ىلا اهب لامجلا ضكر

 الا ة

 تا ةفللا لمنأ -

 تاذ ةر دحو خما ش

 تاردكلا ىدص اهب بولقلا ورعي
 تاكربلا وذ ناطلسلا اهكيلمو

 تاصعلطلا كرابم ءاقللا نسح

 تابزللا براجت هتلقصا دق

 تاجاحلا يوذ ايهئضتاوف تورأ

 تامزعلا دعاصتب اهميظعل

 تاجيهبلاب أاصفخغتو هب أرقف

 تامزألا ثداوحل د_سأتم

 تاإث نيعمجتم مهتاجاح

-١٦٤- : 



 ؟ تابه ذوتع مكنم اناايجأ

 تارشبلا بيط احبص نزملاك

 تارسحلا ىخأ ىلا رورسلا يدهت

 تابث لوطب ىلوملا كل يضقي

 : هحدمي اضيأ لاقو ٧٥

 ىلع مك دمحأ نبااي كرذ هلل

 لئامش بيطو ىدنب اتتجهبآ

 ىتلا كتعلطب انل نامزلا حمس

 ارهاظ ةرامالا تسد ىف تلزال

 دهعملا تامسن يذه يارشب

 ىلع ريخلا لئالد هذهو

 احرف يبلق زتهي ال فيكو
 تلبقا دق مهباكر انبابحأ

 مهمالحأ تهبتنافق افجلا لاط

 ىتجهم نم اوسنآ املو اولظ

 ادمك بوذت نأ اهيلع اوفاخ

 رشتني مل نئاك يأف اوداز

 حرف ىف ميهب ىتاقوا لكف

 تخمض سرع مايأ اهنأك

 هقالخأ تيور لضف ريمأ

 لجعتسم ىدرلا نع لهم وذ

 هرهوجافط دق نكلو رجب

 . صقتني مل هرون نكلو "ردب

 ىري لقع هلك نكلو ثيل

 ه عضطقني مل هلبو نكلو بحس
 مهيف ماقو سانلا فرغ دق

 دعوملا مامتب انيلع تبه

 دصقملا حجنب تحال ىنملا هجو

 يدصلا بلقلل ءاملاك مهلصوو

 دوجألا رورسلا نم ةروقوم

 دصمكملل افولا د صق اوكلسي نا

 يدتهيايهيلا لك اوتأ ارات

 دربملا ءا كللاب اهوكردتسااف

 دجسي مل قرشم يأو اكسم

 دمك ىف مهب ىداسح لكو

 )د محأ نب دمحم) انهلا نم

 دروم ىنهأ فرملا ليبسلس نم

 دغ ىلا رظتني مل ىدنلا ىلع

 ىدصلا يفشي هؤرب نكلو بذع

 دعسأ ىف هتقو نكلو رهد

 دسألا لالخ نم سيل لقعلاو

 دنفي مل هلصن نكلو بضع

 دسفمو حلصم نم هزييمت

-١٦٥-۔



 ىهنلاو ديدحلاك الا عسانلاام

 ةليمج ةداع نم مكو اذه

 هب ىلوملا نرق اردب راص نم

 ىرولا بر اهجرخأ ةرهوج

 اعمتجا ام اذا ردبلاو سملاو

 امهلسن يفو امهيف كروب

 ءانفرلاب ء لاو ءانهلا كل

 رمح يفق ةحسف لوطب عبراف

 ةسنأ كيلع ككوم متا

 دربملاك مهل رهدلاو دهشت

 دعبأو برقأ نم هل مهيف
 ددؤ سلا يف اعمتجاو احئضلا سمش

 دبزُم رحب ةجل نم هيلا

 دقرفلا ريغ لسنلا نوكي لهف

 ددم ظفاح ريخ هللاو

 دصقملا غولبو نينبلاو

 دغرأ شيع بيط ىفاصب عتراو

 (دمحم) ىلع ىلوملل ركلاو

 ٧٦ اضيأ هحدم ىف لاقو :

 ىوهلا ف_افكن اولبقاو

 ىتبحص ناب ذنمالن

 ددجم عا يتل ےف

 ةفطع ‘ ىحلا ةريج

 ه لظوظح هترسأ

 ز ١ متلخ }د ___ ة

 ىدصلا مئاهلا ربخ

 ذ مهتب ب يرعل

 ١ هعمل آ ةح ض ةت

 يدتبي ب صلا اوعدو

 ٦ كنم ر مأ ف ا

 دد .7 عا هتجاو

 ١ رقملا ري 1

 ديغأ لكاقل نع

 دعوم حجن مكلصو

 دبعأو لاو ه نع

-١٦٦- 

  



 ري ي ري

 قدصم يل مهلك

 ب ھاذ مو _يلا ا ذأو

 ج ابأ رد صلا م ساو

 برجم مهش وهو

 ح ر ط هأ ٥ را )_ ` ٩

 هب تق ر نأ د ةلو

 ٦٣ - د 3 (ب د دلا) نمو

 دحلا ٨ آ ترلا ة ث دح

 . ات ح مجت يتا بيط .

 077 ط ل كلا و 6 نجاف

 \ هب 1 دنأ ر ١ ` ف

 مظنم حرص قوف

 ` محم \ ي ىديس

 ترد كت ذا ي ! ت 1

 ح ربمصلا يره د يف تنا

 \ ةولا ةدا غ اا كاه

 4 دحت ذم ى ه

-١٦٧- 

 دقرف قو ٩ ات

> 
 .1 ملا ل دملا ى

 د ري < :4

 ١ 4 مم و ! ل

 ١ _محأو 4 ألا ١

 ١ املا ددح

 !ط ت

  



 ٧٧ هحدمي ًاضيأ هلو :

 تبه (بيسلا) تاحفن

 ىداوف اي لتف

 اريخ زعلا ماقمو

 رايتخا ءرملل سيل

 ناكام ءرملارايتخاو

 (راحص) وطعي ىوهلاو

 را ردلل عو جرب

 راغصلا ىف ماقم نم

 رارطضا ١ نه ر وق

 را ٦ زا ه ___ رق 4 -_أ

 راس ملا ت ةو اذ نإ : رمش(ةمشغابأ)مق
 را حبلل بو كرب هعد ديغلا بوكرو

 رانرجبل طسو دق وأ دق رجبلا رون كاذ

 را خقلا ل رذ بحا س اقح ناطلسلاب وهف

 رارت خالا تال ةث مكتهد بعك ىنباي

 راذتقعالاالا هعنم يجني سيل نم مكعاج

 : لاق هيفو ٧٨

 ةمسن ىل بختنا (شرمعلا يداو) اي
 ىهنلا يلوأل بذاج كتثاهع دقلف

 هبوث ىف ىرت ىتف (راحص) ىق ىل
 هتيتأل يب رهدلا دوعت الرل

 هرحب نم رهاوج يلا يدها
 ايناف ىناتأ اضرع هتلخ دق

 ةحنمو 6 نيقماولل ةحنم وه

 ةشيع انع شرعلا بر هازجف

 املس ماميهلااذ غلبت ينع
 اماوأو ىسأ ىخقطظطملا كنئاوهب

 امامغ هيدي ىف رصبتو اذدسا

 اماظن موجنلا غاص ابنأكف

 اماود هالح يقابلا وه اذاف

 ىماستت ةمكحو نيدساحلل

 اساين بوشظطنلا رذت ء ولكم

-١٦٨- 

 



 ٧٩ اضيا هيف هلو :

 نيربي مهدعب نم لهف اوناب

 رظنمب جيهبلا نسحلا رظنملا ال

 هتاضور الو كسم ال هارثو

 ترفصعو ناسحلا هنع تان امل

 اهب تثح ىتجهمو ولسلا فيك

 ؟ اوعجري ىتح يدل نيمضلا نمف

 هنوتم قوف يحلا كاذب يدهع

 انل تدها املاط وهل مايا

 انشيع عبرم ، بذع اندرو اا

 ال ضوحلاو ، لقنتم ال ءيفلاو

 ادمحم نأ نظت لاصخلا ضيب

 ينشونت تداحلل امو يلام

 يذلا نكرلاو لاضفملا ديسلا

 هدوقي فونألا مشلا دئاقلا

 الا هيأرف رومالا هب ساست ىلوم

 نعرأ هيدل بجل نع لال

 ىرثلا ةنع يحتني نا ثرتكي مل

 ولو يتؤي امب حرفي مل كلذكو

 هيسرك ىلع روميت هاخرا

 اهل () علتي مل مث هنامألا ظفح

 قنع اهل لطي مل )٢( فيسلا : عينصلا )١(

 'نونخلاذا يناهب ولسأ

 نيعم نيعملا ءاملا ال و 6 نسح

 نير سن هنير سن الو درو

 نوفج نهدودخ عادولا موي

 ؟ نيزر نيتمقرلاب اهل بخن

 نوكس داؤفلا طسو مهل برع

 نيعلا ريرحلا يشو ىف لاتخت

 ُنوميملا اههجو رنساو اننم

 نيتم هيف لمشلا لبحو بصخ

 نومنمال نملاو ‘ رد كتم

 نيميهادن نم اهيلع تحسم

 نونسملا رتابلا (ا) عينصلا وهو

 نوزحملا فئاخلا هيلا اجلي

 نونسملاو هللا نيد ضورفم

 نود يأر لكو لجالا ىلع

 نوبز نوبزلا برح الو بجل

 ؛رويلملاو فالآلاو تا نيملا

 نوراق هزونك حتف هاطعا

 نوضوملا هريرس ماقف املع
 7 دنرع اهل . 7 ملو م .

-١٦٩- 



 ٠ ٨ هحدمي اضيا هلو :

 اهاذشو ، ىمحلا ةضور اذبح

 بلقلارحأو ابصلا دربأ ام هآ

 يبلتاهوغد ةحفن هذه

 نكلو تاييناغلاب يدهع لط

 تايبظ ةمار فا :كأبو

 تذجف الاصو ىوهلا لهأ مار

 اميدق اهيلا يضوخ ىسنأ تسل
 داوق اهابحاصو 06 رسفت ىل

 انيأرق ىمحلا ىلع انطت سف

 ضيبلا حافص الا هجو ال انيأرو

 فوخم لك ماحتقا اندمحو

 ميسن نم ةوشن ىب ينأ ريغ

 يذهو تركس اذا بيجع ال

 ىصتأو { نانجلا ةجهب دلب

 اهابر ىف تلبقت بولق مك

 : نم لهف 0 اهنم نايلداولا اذبح

 بلغ قنادحاهب تطاحأو

 يباوجلا موسجلا تداز اذاف

 اهيلع اورادأ ةداس اهب مك

 ىضظحتف آموي روزأ نأ ىسعف

 )١( ىظحتل لعاف (يسفن)و . (لوخد) نيونتب .

 اهاذآ موسجلا نم يفني حاف

 اهادن ه

 اهاعد بولقلا ىدص نم ًايعاد

 اهاقلل ت تفلت د ق ىتجهم

 اهابظ ضيب دوسأل تدرج

 اهانم سوؤر اهتحاس نود

 اهاجد بابع ىفق توملا ةرمغ

 اهانع ليزي لك ت ماسو

 اهامح لوح ءالبلا تابلاج
 اهاضت وا يمحلا اهمض نا

 اهانغ يدهي سوفنلل انع مك
 اهاضق نمم حاورألا درتسي

 اهابص ساك راد (بيسلا) ةحفن

 اهارث غذثل نيقشاعلا لمأ

 اهاضف ىف تسفنت سوفنو

 ؟امهاظل يفطت سوفنلل ةفهن

 ا هانجو اهلالظ تلدتف

 اضهانم لوخدلاب سفنلا تضق

 اهافص لالخ ىف سنألا سؤكأ

 اهاوه اهيفف .يسفن )١( لوخدب

 دلا تلسرأ ذا

_ ٠ ٧ ١- 



 ءارضخلا ةضغلا ةديدجلاب ابحرم

 يتش نساحم توح دق ةنج

 جرتألاو درولاو نارفعزلا اهبف

 أبيط زوملاو نيمسايلا اهبو

 ايحم بلقلا ةجهب نيعلا ةرق
 اياعرلا نيب ناطلسلا لثم ىهف

 اهيلا رورسلا ةيار ترشن

 اهيلع بيط لك رهدلا علاخ

 ترم ةفيعضلا مسجلألا اذاف

 روصق نم مدعني مل رصق لك

 ءامس لك موجن تنمت دق

 يذه : تلق هتلخد ام اذاف

 انسح مهشلا (دمحأ نبا) اهاسك دق

 حمس لئامشلا بيط ديس

 ىلاعملا لهأ نيدايم ىف قباس

 ًارارطضا الا مانيال ظقي
 ًاماسُح عواطملا مكاحلا هلس

 ءارغلا ةلودلا حلاصم ىف رظان

 ىتح (حرظطم) ءابعا هوطح
 اهيف حلاصملا يدبي ىدبتو

 لاصخ نم (دمحم) ىف مكلو

 لضف لهنمو ةجهب ىل ناك

 دجمو زع لامك ىف لزي مل

 اهاذش بيط ميمرلا ييحي

 اهاوه قرو اهؤام افضف

 اهانفب شرا ع مر كلاو

 ىهانت اذ أبيطو ٠اذ اشت نا

 اهاضر سفن لك تاياغ مسجلا

 اهاجو ازع نانجلا كلت نيب

 اهاول ضرأ لك قوف ىوتساو

 اهابناج بيط لك ىسنتكاو
 اهاوق اييلا تدر اهاقلل

 اهارذ هتأوبت رصق ريغ

 اهايض متي يك هيف تبكر
 اهارن ىك تمدق دلخلا ةنج

 اهارق ىف تلع دق (بيسلا)هبف

 اهايح يميي لاز ال دايا وذ

 اهالع ىف ةلصخ لك ًزداح

 اهالب رومألا رج ىف رباص

 اهاربالاغءايهد هتتأام

 اهانب دشي اميف درف ءا

 اهانكو ىتتعتام اهنع فك

 اهانس ءوض حالو ترانتساف

 اهافخ عاطتسي ال تابيط

 اهانع سوفنلا يفكي ًآالثايغو
 اهارذ ىف العلا نم ىقرتي
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 لاقو ٨١

 ديعس نب يكرت نب دمحم ديسلا هلأس دقو

 ةديصقلا علطم نم لوألا تيبلل ةزاجا

 اماضت نأ ةيبألا يسفن تبأ

 يشطع يهو هراكملا اهدررواف

 ًاميدن اهل ءامدلا ردب ادغ

 ينبت يهو عضاوتلاب تلحت
 اياندلا ىلع ةايحلا ىلح فاعت

 ادرب رانلا ديعي ملح يلو

 ر { ج د ١ هف روسلألا : ح ورحعمو

 فرشب انارهس مجنلا يعارأ

 ريزغ ملع هب ردص يلو

 اهاجد الع تالكشملا ام اذا

 قدص ماقم نوصملا رسللو

 ىضزأ تسل مراحملل رويغ

 ارورم اهب ميدنلا نم راغأ

 ضخبب تلج ناو ايينالا ىرأ

 ه بيبل ايندلاب نضي فيكو
 لضفو مرك ىدم نع ُرصتقأأ

 يلاعملا تاماقم ىف ينبهف

 اياربلا ىواس يذلا لضفلا انل

 : اامش ىلعأ اهتلمح ولو

 اسماوألا فلت ملو اهردصأو

 اماج ليللا موجناهل ريدي .

 اماؤزلا توملا ىلعلا ىف بلطتو

 امارطضا ءاملا كرتي مزعو

 اماقتسا الا يتمكح هيلع

 امانملا ىباي اللا ىعري نمو

 اماطتلا مظطتلي رجبلا نأابك

 امالظلا فشك اذا بجع الف .

 اماتخ هل اضف ال يبلقب

 امارتحا الا اهقح ىف اهل

 اماملاهب لايخلا فيط نمو

 اماطحالاا هلام را ملو

 امارصناو آأباهذ الا تبأ

 ىماست انل كولم ينابآو

 امامغ وأ ًاماسح وأ امامه

 امانألا اذس ىذلا لضفلا انل
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 اعمس : با `اف انرهد انوعد

 اياربلا ودغت انباوبأ ىللا

 ت اسولج اودعق اهلوح مهارن
 ًاأتارق ارحب اوأر اولخد اذا

 ىلعملا حدقلا ةورذلا يف انل

 امالغ مكل اتودغ دق ًاعوطو

 امايه ةلسرم سيعلا ىدحتو

 ا مايقتاوفقواهبةنوآو

 اماجس اليس اوأر اولحر ناو
 امامتانل ليمجلا لاعفأو

 ناطلس ني ديعس نب زيزعلادبع ديسلا حدم ىق لاقو ٨٢

 دنهلا ضرأب يابمب ىلا هيلا اهلسرأ دقو

 ةيناطيربلا ةموكحلا لبق نم ايفنم اهب اميقم ناك ثيح

 همع ينبو هيخا ينبو هنيب هنتفلا عقت نأ ةيشخ

 ولخي سيل مهركذ نع يبلق نا

 متدعب وأ متوند نا ىتاس

 لصوب ىلع افطع امارك اي

 ىلت ارانل ىفعلضأ ىف نا

 متلدعل ىتيضق متملع ول

 تبه دنهلا نم ةمسن هذه

 ينإف ىداوف يلست اهوصلخ

 بيط هنوب ميسن نم انبار

 يطعي لمانالا ضئاق كلم

 ولحي وهف مهبتع رم اذاو
 لحم اماود مكل ىداوفف

 ُل بو وهف مكلصوب اهوئفطاف

 لقالا : نامزلا ىف لدعلا ولوأو

 لبخ بحلا نمهسمدقفق مك

 قع دترااذااهب بيجع ال

 ولسآ طق مكب نكل مكنع تسل

 لهأ كلانه هل هافق

 لحي (زيزعلادبع) اهامح ىف
 لقتسي هنإو ريخ لك
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 نيقي ملع لازتيعالا بلط

 نيدل آاظفح لازتعالا ىف نا

 ديعس لجن (زيزعلادبع) نا

 لهأ لضنفلل تناف انلأس نا

 اياربلا كولم ةداس نم تنا

 اياطملا ثحت مهباب ىلاو

 مهادنو ى ىقتراو ليسلا لزن

 عرق باط امف مهنم اعرف تبط
 افرع ددجتةاشنهذه

 لحمضت ةرهز ره كلل نا

 ل ٦ 2 ذنرع ] ح ةصو

 لجألا مامهلا دسلا كلذ

 لبوو ثيغ تنأف انللح وأ

 اولح ثيح مهنم ضرألا فجرت

 لهسو رعو باجي ميهيلإو

 لهتسي مهيدي نم لزي مل
 لصأ باط 4هلالاهانج ىف

 لقملا يدهي مالسلاو اننيب

 ينيوت نب براح نب ةفيلخ ديسلا حدم ىف اضيا هلو ٨٣

 رابجنز ناطلس ،‘ ناطلس نب ديعس نب

 : ( نامع نم هيلا اهلسرأ دقو)

 بئابحلا ليل مونلا بيطب انيي

 هنول ةغبصل ال . ليلب ترهس

 ىسالاو ةبحملا بتك هب ثبا

 انليلب تارنسملا هوجولل امأ

 اهبيطب تايضلاملا يلايلل لهو

 ابصلا نمز ىف لصولا يلايل نأك
 ىشحلا ةنآمظ نيقاسلا ةنايرو

 قراوش دعس لآ ىف اهعلاطم

 بناوجلا بحر بصلا ليل دهشنلابو

 براغب ءامسلا مجنت الو 0 ءالجنا

 بئاتكلا ثبب هيف ينلباقي

 ؟ بهايغ يف اهدعب ىنإف غولط

 ؟ بداونلاو ىونلا ىف يلاحف عوجر

 بصعاوكلا روحن ىف رد دنالق

 بئارتلا لضيب فدرلا فخ ةميظع

 براوغلل اهلصا ىزعيو ، تبجع

 براحم نم اهظحل نكلو اهاهب
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 اوردامو اهولذاع دارج لآو

 اقنلاو ىبظلاو نصفغلاو اهب تولخ

 امسلا ةحفص ىف مجنلاو ىوهلا انثثب

 ةناح ةرجملا الا اانل سيلو

 اهعورف ليلب اهايحم ناك
 ةفاطل بوذت تداك اهحراوج

 ئوه اهبجاح سوق ىف ىشحلا تنهر
 اهدوقع نيب ءاض هجو نسح اهل

 ىهنلا بذجت ىوهلل تاكرح اهل

 هرثإ لضفلاو ريخلاو ، اهرهد ىضم

 العلا بلاط نم رهدلا اذ ىف قبي ملو

 مهيفو تامركملا لهأ تامالو

 ةبغر ءايلع لك هتعد مامه

 هؤاوتحافقف اللا لصأ ىف قرعت

 هليلسب مأ معلاب مأ لانلابأا

 ةضورب ءامس نم ىلدت ثيفك

 مهنم ضرألا فجرت ماظع كولم

 ةفيلخ مامهلا مهشلا انديسو

 بداون ىف هلام موي لك يفن

 ةجهبو انسح فيسلا لثم كقوري

 ةبيهو ةافْلا يديا ةبه الم

 بهانملاب ىهنلا ينغي بهاو اذف

 بلاغ نب يؤل ىف اقيرع ياوه

 بحاش ةبآك يدبي امسلا ردبو

 بتاك طبضا لقنلل ىجدلا سفنو
 براشو قاس نيب ام اهل نحن

 بلاطملا داوس ىف اياطعلا ضايب

 بناوذب تكسسأ نكل دماوج

 بجاح سوق اهل ًانهر يضترأ الو

 بكاوكلاب تنيز ءامس ردبك

 بئابشلا رصع ءاوهألا بذجي امك

 بلاسو طعم يز ىف ىتفلا رهدو
 بصانملاو ىرذلا مش ةداس ىوس

 (براح) لجن احلصم أمهش (ةفيلخ)
 بطاخ مركاو انفك اهل ناكف
 بكانملاي امسلا كح افرش ىلع

 بساتملا زع دجلاب مأ بألابو

 بناج لك نم تنبلاب اهممعف

 بئاتكلاو ىدنلا موي اوزرب اذا

 بقانملل عماج اياطعلا تيتش

 برآم ىف هلاح موي لك يفو

 بئاحسلا روغث هتدبا ثيغلاكو

 بئاجعلا ىدبُم رحبلاك مهرودص

 بهاوملاب ىمهللا ييحي “بهان اذو

_ ٥ ٧ ١



 الغلا ةوبر ىق ردبلاك اعلاط ادب

 ةرسم رابجنز تثتثت املو

 تهز اهشرع ىلع امكح ىوتسا املو

 ىنجلا ةبيط ءانغ ةضور تدغ

 اهرمأ ميق راص ذا اهل آانينه

 ةرم لواب ًأءودبم لاز الو

 لاقو ٨٤

 بتارملا ىلعأ رادقملا ُهأويف

 بجاو لك اهقح ىق تضيهتتسا هب

 بئابشلا نامز ىق سورع وهزك

 بناوجلا ارضخ سافنألا ةرطعم

 بعاك نسحلا ةبر نم اهب ينهو

 بقاوعلا نسحب ًاموتخمو ء ريخب

 ديعس نب دمحا نب دمحم ني لاله نب دمح نب دمحم ديسلا حيدم ىف

 ةيبظ ىعار

 ابيلقلا رشبق ميسنلا به

 هبناوج تقاض نإ رسألاو

 ارذتعم داعو بآ رهدلاو

 يل ةبحألا تدعسا ٬رهد اي

 احرف ىهنلا اونلم دقو اوراز
 آابرت مهاشغم نم اتصعنف

 اند`س تدمحو ىننأكف

 (دمح) ىتف يماطلا رخازلا

 ادغف انلا همراكم تعرز

 انلع ىرولا ىدان هفورعم

 ادغف افصلا هنم انتآاش دق

 هتبحصب انجهبا دعلنللا

 م

 ابرق او__نزذآ ةيحألا نأ

 ابركلا جرفق هلالا حلفأ

 ابنذلا رفكيهنج امم

 ابتع الو ىوكش ال مويلاف

 ابصخ انماسجأ مهب تبرو

 ابرتلا مهاشمم نم تمتلو

 ابدنلا (ادمحم) لامكلا جات
 ابهن هلام ىحضا سانلا يف

 ابشعلا ايحلا يلوي امك 0 ىلوي

 ىبل هفورعم ىلا لك
 ابجع الو 0 ىنكو افولا هنم

 ابحصلا جهبأو يوطلا وحن
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 ةكرابم راظطعم ءارضخ
 ىرثو ىمح اهبناوج تباط

 هلجارم يلغت اهب تماق

 حرف ىلع اهب راهنلا عمج

 توهف ارمئض يكاذملا بكر

 اذا تانفاصلا دايجلا كلت

 اهتوهص قوق اهيلع اودعق

 يف ةمامغلا لثم ام : تلق نا

 ابرط اهلظ قبستق ودغت

 نم قبسأ نا دبير ام (نا دبر)

 اهلحومط (انزولا) امهنكل

 اذا قويسسلا (ناميهذ) انأ

 ةلجحُم (ءاال _ يحكلا) يرجت

 اذا يركلا (نا نذو) ه للو

 تفشك مكف تدسب ( حيهذلا) يذه

 اهتميسش نسح (اميونلا) كلت

 ادغف ىدملا (ناميوشلا) بلط

 ةبرقم درجلا لويخلا يذه

 بلط ىفق رك نأ ام نهنم

 امس بايهملا اهظطبرم هلل

 هتباهم تلح ) دصمحم)و

 أبذج اهؤاوه بولقلا بذج

 احلا ىشحلا ىلوتسا نا وهو

 ابرعلاو مجئلا معي أمرك

 ابكر هماقمل ىننا مث

 ابصنُم ليسلاك وأ حايرلاك
 ابحس ترياطت ودعلا رك

 ابهش اولسرأ قدص ناسرف

 (ابدهلا) : يل ليق ؟ىرجو نول
 ابعتالو ةكردم دوعتو

 (ابكنلا) ىرس نمو ءاضفلا قرب

 ابهشلا ةعلقلا نولو قبس

 ابطخلا فشكيف عيهملا مهد

 ابهص ةمامغك الفلا ىرفت

 ابثو ىدملا عطق ىدرلا علط

 ؟ابركلا تلجو مهالا مأ

 ابكس تمه ذا (باكس) تماق

 ابطقلا كرحف نييراجلاك

 ابرح نإو ًاملس نا رصعلا ىف

 ايثرش اطقلا قبس ىدصلا ىفشي

 ابصحلاك دأ ملام تكرتو

 ابعرادمعلا التماو راحصب

 ابلقلاو فرطلا لالجلا امسب
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 هتحامس ًاضيف ت قفدتو

 ةعس يفو دعص ىفق لا ز ال

 ٥ ٨

 ىدتهي ىنيعل ىوهأ نم فيط ىسع

 ىوهلا نم ىبلقب ام ىنفجب نأك

 ىسألاو ةبآكلاب ىراهن ىضتقأ

 ىمحلا بناج نم ءامسنلا قشنتسأو

 ىلمحت حابصلا حير اي هللابف
 ىتشاشحب اوان بابحأل امالس

 افولا ىلع ميقم ىتأ اوملع امأ

 ايراج ثيغلا قبسي يعمد ردحت

 هنوفج نم ىوهلا عوبطم بلق ىرج

 امكيدي يردص قوف نايب نع اعض

 ىر الف اهارظناف يعومد يذهو

 ىشحلا ةناصمخ نيقاسلا ةنابرو

 ةليل ةنارزيخلاك ىتنت تتأ

 ةملظ لك اهراونأ نم قزمت

 اهفدر ملظ نم مولظملا اهرصخ ىكش
 الصفم باتعلا رد اهل ترتن

 ىشحلا اهتنجو مثللاب تقرحأ اذا

 ىنملا يتتجن ىوهلا ءاش امك انتبو

 ابرغلاو قرشلا اهنم لانأاف

 ابرلا ركشيو لامكلا ىقري

 : هحدمي اضيأ لاقو

 دقرا نيعلا تضيبا امهم يناو

 دقوتي عب اضمغ بقتري ىتم

 دهسملا ميلسلاك يليل عطقاو

 دقوتم ىشح نم ًابيهل يفطتل

 دمكم رادلا حزات بحم مالس

 دهعمو عبر نيب ئقلُم اتردوغو

 دنفأ مل ىوهلا نيد ىف ينآو
 دملج لثم امكينيع ىرأ يلامو

 ددرتملا ىعدملا عومد تراغو

 دقومب يئامد الا اد جت ملف

 دجسع لثم نكت مل نا :ىوهلا قودص

 دجسي ةنجدلا .ردب اهري ىتم

 دعجتملا اهرعش نم ةيفادغ

 دقرم لك اهراطعأ نم رطعت

 ىدصلا قشاعلا اهملظ نم ىكتشي امك
 (دبعم) نحل ىكح ام ينيعل تدبو
 دربملا اهيف قير نم ىشحلا تيفش

 ددسم لك مغلا دعب حتفنو
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 ىونلا دي اهنع دعبلاب تضق نأ ىلا
 ىدتعا هتا به رهدلا ىوكشو يلامو

 ةليل دعب ةليل يئئجر تبصن

 ةديدش لك بكر يسفن تلمحو

 انل ادب نأ ىلا ارحب ىجدلا تضخو

 ءامدلا لهنملا وه 0 امأدلا لجخملا وه

 ةديدش لك جارف الغلا قيرع

 ةديمح لك لاعف 0 انثلا ءيلم

 ةمغ جيرفتل آموي هتنج اذا

 هباهت تارتاثلا ديدش عاجش

 ةحامس اميس رحبلا هنم ملعت

 ةمحر لئابقلا نايعأ هيااني

 الفلاو بسابسلا ىوطت هباب ىللا

 ةداس لهايع ايلعلا ىلا ةتمن

 نم هاتأ مأ العلا زاح (دمح) نما

 اهشيع ضرألا بصخت دوج بئاحس

 (دمحم) ليبسلا كلت ىلع ماقو

 اهب ىضق تارين هيف لئامش

 ابكار ليخلا ةوهص هارت روطف

 اربدم ريرس يف هارت روطو

 ةجهبو الامج هنم تستكا (راحص)

 امدعب ةرامعلاب اهيلع ماقأ

 يدتعي مث يذتجي مكح رهاللو

 ؟ يدجنُم نيآ وأ هنم يريصن نياف

 دبهقم ريسيتو :لومام ليصحتل

 ددشم فرح قوف يريس تفلكو

 (دمحم) مامهلا هجو ىحصلا سمشك
 يدنلا يف ردبلا وه ىدنألل رطقلا وه

 ديلاو هجولا طساب ، اياجسلا ميرك
 دمحي سانلا يف فورعملا لعفي نمو

 دنهملا لثم زتهياهلهارت

 دقوتملا هسأب نم ىرشلا دوسأ

 دبزُم راج ادغ زإ اظيغ دبزاق
 دصقمل احاجن يغبي مهلكو

 دهشم لك يف هاعسم ىلع ىشيو

 ددؤ سب اولاصو اولاط دق ميدابقم

 ؟ (دمحم) مأ العلا مط يذلا (لالم)
 (دمحأ) لدعلا امس نم انيلع تلجت

 يدتغيو ليمجلا لعف ىلع حوري

 ديس لك نع زاتماو العلا قوقح

 دجسم نطب أفكاع هارت ًاروطو

 يدتهيو يدهي لدعلاب هتموكح

 درفتملا اهنسح يف هب تلاظطق

 ديشم ءيش لك اهتم برخت
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 ىهن نم قرفتام اهيف عمجو
 اهبابش ديعتست آاسورع تحضاف

 ةنيز ليألاو ليخلا مارك دعا

 وأ نيجللاك وأ نيعلاك ام نهنمف
 تلجخأ مئاركلا بجنلا هل اهنمو

 ةعمج نساحم هنم ترهظ مكو

 انباكر بوجت دعب نم انيتأ

 ىضم امل قايتشالا هيلا انادح

 رخاز لضفلاب رحبلا الا رن ملف
 هناقل دنع لامآلا انل تمتو

 يدنلا قلخلاو ء فطللاب اهفئاوط

 دغرأ شيعلا نم بيط يف عترتو

 دعبأ بيرقتو بولطم كاردال

 دوسأ غبصلا كلاح ليل ةعطقك

 دعسم رهد يف نامعنلل منارك

 يدتبيو الإ لضفلاب يهتني امف

 . .دفدف دعب ًادفدق يفايفلا هيلإ

 دكؤملا ميدقلا دهعلاو دولا نم

 دعسأ جري يف رجفلا الا رت ملو

 دصقم لك يف لابقالا هل متو

 اضيأ لاق هيفو ٨٦

 ىمحلا ةمسن هذه ابه ، يليلخ
 ىضم امو ناسحلا ديغلا انركذت

 امنإو بيبحلا وحن انلجعت

 ىوهلا نم بوذت نأ اعومد انكسم

 ادع امو نامزلا تنأ ، ابصلا نامز

 ادب نإو اهنم خصأ مل ةوشن يلو

 علومل تايناغلا بحب ينأو

 ةمدصب داؤفلا عودصمل ينإو

 افولاب نيبحملا نيب نم تزيمت

 امظلا نم بولقلا يفشت ارحس ترس

 اميتملا قوشت ىركذلاو دهعلا نم

 ىمحل ىلإ عوجرلا يئانلا ىتفلا ىراصق
 امجرتم عومدلا ظافلأب أرسو

 امهجت اليل ءارفلا كتاقيوأ

 امجنأق بيش رون يبابش ليلب

 امرحملا لانت نأ ىبات يسفنو

 امدقت أنامز يراكذتو دابلا

 ىلل مثللاب بابحألا نم اتزفو
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 ةديدش لك لمح ىسفن تفلكو

 ةدهوو ًادجن ربلا بارس ضوخأ

 انلاحو (راحص ) نم انددش ًاموين

 اتتلاو ركشلا ةولمم اننبئاقح

 اد مكو ث انعطق دق ( ىتح يداو و )

 شلا بناوج نيميلا تاذ ىلع انرسو

 انريس (نيويج ما) نم ةرجاهو

 اقبلا نم تاسيآ آاسوفن انب
 ادغ دقو (لامشلل) ًاريسم انحدم

 مهتضرو لامشلا فيراطغ تفرع

 وب لآ لثم ىرولا ىف ىخسأ رأ ملف
 مهنأ دمحا لآ مهيف دمحاو

 اهبطقل لاق دجملاو العلا نأك
 (دمحم) مامهلا مهشلا ىشم ام اذا

 ةباهم يراوضلا دسألا الم ىتن

 امسقت هانس نم الا ردبلا امف

 اهنمي قلخلا ىلع تضفأ هب نيمي
 ادرجم ماد ناك ول هل فيسو

 اهقزر ضرالاب فاط ول هل فكو

 ىهنلاو لئاضفلا لهأ هوركنذاأا

 امئاد ملسلاو برصلا نيتلاحلا ىفر

 اقفوم الا ناسنالا هتأي ملف

 امقلعو أيرا رهدالارومأ تقذو

 ىملط وأ دهوأ رحبلا مانس ىرفأو
 امميم (لامشلا) انرداغو أريصع

 اصمعنأ بهاوملاب انيلع نم ىلع

 امزحم بيجع يف { (بيجع) نم انل

 امتغم لصولا ىفتبن انئجو لام

 امظلا انلتقي داك أرب لجرلا ىلع

 امب هفطل نم نامحرلا اهكرداف

 .اممذم ريسملا (نيويج ما) ىلا

 املعُم لاجرلاب ، اريبخ تنكو
 امركأ ناكالو ىنحأ الو ديعس
 امجنأ لضفلا امس ىف اولجت كولم

 املس كنودق دعصأف دمحأ ىتف

 امسلا نم رخ قفألا لاله تبسح

 امحعنأ ةطيسبلا ءاجرأ عسوأو

 املعت هادن نمالا رحيلا امو

 امستت اهنم قزرلا ناك اوشاعف
 امرجم ضرألا ىلع ىقبأ امل قحب

 امدعم ضرألا ىف قبي مل ىنغلا ضيفل

 امدقملا ناك دجملاو اللا لهاو

 امستبم هتنج اماذإ ارت

 امركم الا رملا هنع ضمي ملو
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 املسم ديعب نم هيلإ تعجر
 هلاون ريسملا دنع انل ضافو

 ايماه ةيربلا يف اتيغ لاز الف

 هلضفب (راحص) أرهد تحربالو
 اديس لازال سانلل هتا امأ

 يدي ترصق اهليصحت نع جئاوح

 انل ةمتاخو اءدب ادغ ادن

٧\٨ 

 املسم نوكي نأ يلثمل قخو
 اممتم ليمجلل اقح هوجرنو

 املعُم ةييتكلا يف اثيل لازال و
 () ىمذلا اهل ونعت ءانسح ةفرخزم

 () امإ اهل تارماعلا رايدلا لكو

 امنغتو لوطت نأ هنم لضفلابو
 امتخُملا دا ز ء ١ دبأل ١ نسحأ نمو

 حيدم يف اضيأ هلو

 سيق نب ميهاربا نب ديعس ديسلا
 : قاتسرلا مكاح ديعس نب دمحا نب سيق نب نازع نب

 ابرط هبح نع لحأ مل ىذللا انأ

 هدعابت يف ربص هنع يل سيلو

 هتمدخب لوغشم يعيمج نم اي

 احرف مكب ىقلأ نأ رهدلا يل ضقي مل

 ببس الو ىنضملا نع نيحزاناي

 اع كت نإو ىنضملا ىلع متفطع نإو

 ةنسلأو ©، ىحرف اننيعأ متدهاش

 آاجرف هل بلطتلف قاض نإ رمألاو
 ًابقح اسأ الإ الاح قبي مل رهدلاو

 .ةيمد عمج (ةلمهملا مضب) ىمدلاو : عضخت ونعت )١(

 ابرق وأ ءآش ام اذإ بيبحلا ىان

 ابدا ىوهلا يف يسفن ربصا نكل

 ")ابهذ مكيف عومد نيجل محرا
 ابعت مكب ىقشأ نأ يل ىضق نكل

 اببس الو متنش امك انيلع افطع

 ابجعلا متدهاش افجلا بيبحلا تاد

 ابه مسجب ىحرج ةدتفأو ، ىحصف

 ابلط هل كردن مل تاف نإ رمعلاو
 ابقح هناسحا يف داع هلهأ يف

 حاتفتسا ةادأ ىلوألاف اهرسكب امإ نيبو ةزمهلا حتفب تيبلا لوأ يف امأ نيب سناج دقو ةمأ عمج (؟)
 . الاك

 .نيجل عم ةملكلا هذه يف ةلباقملل ماهبل )٣(
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 تفرع يتلا سفنلل لمجأ ريسلا
 يرفس يف هنع ضار مويلا يننإو

 همراكم تداز نم مهشلا ديسلا

 حضتم سمشلاك امهنيب قرفلاو

 ةعلاطم نوميم هجولا كرابم

 هفراطغ هيمتت دجملا ديؤم

 ئدنو ئغو يموي يف رغثلا مسابلا

 ةمركم لاومألا مسق اخس اذا

 هتلالج ودبت اكلم هتفرع

 ايوتسم ليخلا رهظ قوف هنأك
 ةردقمو املح هنن تحعضاوت

 ايدترم مزقلا فيس وهو هترز دن

 اجهتبم بلقلا هاقل نم لزي ملف

 اهل غوصأ نأ يسفن يششنحن
 الو حيدملا ءادهال الها لازال

 آايدتقم مهشلا هيباب لزي ملو

 تعطس نم (ميهاربا) فراعلا ديسلا

 ابلط ىجدلا ايحا ث ًابرأ ىجحلا اسك

 ايدتقم لضفلاب هلبش لزي ملو

 هتعلط دومحملا (دمحا) لزي ملو

 ابرض وأ ناك ارم براجتلا معط

 ابدألا مركم (ًديعس) يدصق ناك نا

 ابكسناو لهنا نيح بحسلا ىدن ىلع

 ابهذلا رطمي اذهو 0 املا رطمي اذ

 ابهتلم فيسلا لثم جلبأ رغأ

 اجن ىرولا اتاداق نونامي ةيص

 ابجتحم هاقلت ال لضفلا طسابو

 ابهتنم لاجآلا مسق اطس ناو

 ابكر وأ ضرالا طاسب يف ىشم اذا

 ابحُسلا طلاخ ردب قبسلا ىوح دقو
 ابتر اهلا ولعي العلا يف هردقو

 ابلح يف ناك فيس دمغُي مزعلاب

 ابرتغم بحرلا امح يف نكأ ملو

 ابجح]ا هل ىدهي ام رعشلا رهوج نم

 ابحطصم فورعملاو لضفلل لازي

 ابآ كولملا دع اذإ تامركملا يف

 ابهشلا تراب ىتح رفغلا هتافص

 ابس كولملا داس 0 ًابسح العلا داش

 ابصتنم لدعلل اعفترم دجملاب
 ابستكم ءايلعلل ركذلاو د محلل
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 , ٠ : ١ لاله ديسلا حيدم يف هلو ٨٨

 ديعس نب : دمحأ نب دماح ردب نب يلع

 ١ داحاي لب مزحل ابح ١حلا . اص ر اب

 ًأجهتبم كارسم " يف ةكيبشلا تناو

 _ ( تتن ىتح دفادفلا وطاو

 3 اسفن حرا ليشولابو :ا عه يهتن ث ولاب

 اهقلازم نم رما يدم ةلا زم ,0 رذحاف طيحازملا يده

 سم (ةخيط) ربلا راوجب ندصق مد

 : 73 ١ ةغ) نم انل ارايد دصقاو

 1 ح  . ١ ه . ٠

 ه ِ ٦ د بناوجلا ءارغ تينل رسصحم

 كقيرط اهعجاف عضاوملا ي

 رمتعم قاتسرلل كجحب | ه نكو

 ذ ؤاتسرلا يف دصقلاب : ةلاب صخو

 7 ذلا د هجولا كرابم

 م ضاو ي , رطضاو ءاجيهلا تماح اذإ
 61 ادنم

 لطب ديس رورس لك ح .

 ١ ى د ِ ١ دنلا رحب 0 ادعلل ىدرل مس

 تجهنب ٍ ذ او قاتسرلا هنوع توعدل تبل

 )١ ٠ ٠. ىلا نب جع

 ١ اهب يقسنسن [ 9 ةشتسن (مزحل

 ممهل و رب . " . , ١ ربصلا طابر وهف ه ر

 ِ , مبشلا اهئام نم تب "

 ةأ امسلا لبو يفو ب ىلع

 " : ًادشر اهب فداصت "

 ملسلاو نمألا تاجشو اهئاي

 مسننلا ةراطع ىحض ليخنل " : َ ذتلا ءام

 رحلل يعسلا لتمك ادصق 7

 ركلاو فورصملا م ةبعك اهنإ

 7 ١ يلاع الاله لامكل ر

 ذغلاو اب " ١ او بذلا نيب فلؤي ١

 " لك لضفلا ضيفب يوري

 ر َ ىد غ او تاذلا ميرك ر _ 7 ميشل دق عيفر

 ملظلا طب
 ا ٠

 معنلا رحبي ( ا تضافو ١ ورس
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 ثلاثلا مسقلا

 لضافألاو ءاملعلاو نامع ةمئا حدم يف

 8 يبرعلا جيلخلا ءارمأو
 مهنايعاو نيملسملا ءارما ضعبو
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 لضافألاو ءاملعلاو نامع ةمئأ حدم يف

 يصورخلا دشار نب ملاس لداعلا مامالا حدم يف لاق ٨٩

 : قاتسرلا ةيالو نم مزحلا دلب نصحل هراصح ركذو

 آأبهذم انيف قحلا لازيال

 نإو قحلا ىلعف انيقب ام

 نلو لدعلا انتريس ابلا

 ذإ ناطلسلا ىلع انمق نم نحن

 ال سانلا ملظو يغبلا ابنإ

 انبهذم ىلإ اورطضا انموق

 امب 0 انكسو 0 انموق نحن

 ردق انيدل اينذلل سيل

 () دح ترب نإو ايندلا انضفر

 لناز ماطح ايندلا اننا

 انل تقار نإو ايينذلا ملعت

 8 ىدُئلل نوقع انيف تشن

 آأسفتأ انلذب نإ يلابنال

 تعمل تاقزاب انعرت مل

 نم نكلانؤادعأ ترثك

 ىبأ مأ انيلع مصخلا يضر

 ابلقنملا هب انسحأ ى ض تن

 ابهذن وأ هرشن نع ينتتنن

 كرتن ال راج

 ابكرم هيلع كلملا تبتي

 ابجوتسم مهناطلس اولزع

 ابرطضملاو ى جوعملا مهيف

 ابلط اهومظع موق لثم

 ابقخ تءاسو تلو نإ فيك

 ابجوام ىتف اي اهنم ضقاف

 ىبتجملاو ىلتجملا اهادع ام

 ابصنلا وكشت هيف موسجو

 ابلطملا ىتؤنو ىلوملا اضر يف

 ابظلاب تاقعاص ترانأ دق

 ابر لق نإو قحلا بحص

 .اهلئامي امو ققحو ريدج تاوخأ نم ةملكلا هذه لصاو بجاو يأ ))
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 الو مكحلا يف فاضنإلا اننأش

 ةردق يذ نم زجاعلا فصنن

 ادبأ انلعفانلق اناف

 مكو لوص نم ذقنا انلوق

 ةيبهو ةحفن ن تبذج

 الطاب وحمت ضرالا يف تجرخ
 اهب سمشلاك ءارغ ةلود

 اهب فلت مل ءاضيب ةلهس

 هفطل نماهلهللا بهو

 اعمال ااسح هللا هلس

 ارمألاو املثلا هعياب

 يف نيملا ناكف رمألاب ماق

 ىرقلاو يصايصلا حاتف وهف

 يف ديعلاك ء هب ايندلا تهذز

 نم ءاملا دربك فطل هبو

 ، اضرلا دنع ىرج املا وهف

 ىذلل لومح ربصلا مناد

 امل فلخ الف ىروش هرمأ

 هدصقي امل رصنلاب ففح

 دقوالا بعصأ هانعام

 أ انبلا نومام 0 ةمألا دشار

 © ىدملا دودمم 0 بناجلا ملاس

 ابرلا باب وأ ةوشرلا جلن
 ابرقأ وأ اذعبأ نم ناك

 ابذكلا لوقن الانييحام

 لابجلا ناكرأ لزلز انلوص

 ابه روجلاو ركنملا لعجت

 ا بكر نمم ملظلا درتو

 ابتر ومستو ايندلا قرشت

 بتعضواآردك وأ آجرح

 ىبتجملا مامألا كاذ (ًاملاس)

 ابهيغلا ولجيو رفكلا عطقي

 ابصنم ىقرتف اياربلاو

 ابهذ وأ ىتأ ثيح هيعس

 ابرلاو يراحصلا حاضو وهو

 ابيط ارهد قفاو هلهأ

 ابهللا يفطي نآمظلا دبك

 ابضغ نإ ىر رانلا وهو

 ابركلا يلجي ركشلا مئاق

 ابقنلا ءمنذعلا هعيضتري

 ابجحلا ليزي ناهرببو

 ابعصألا هيلإ هللا لهس

 ابشلا نونسم ، ةمهلا دقاو

 ابلا دوقعم ، ةزجخلا رهاط
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 ٥ اقللا نوميم ء دصرملا نمآ

 يذلا مهتلا (رصانلا) هوخأو

 العلا دومحم ةحارلا طساب

 ءافولا لهأاي ء نيدلا ةامح اي

 ىضترملا مامالا اذه اوديأ

 اوكلساو مكنم داقحالا اوعزناو

 اوفلتخت الو رمألا اودعمجاو

 مكقح اوع راو ةفلألا اوبلطاو

 امق يقابلاب ينافلا اولذباو

 ىرولا يردي مكتلود هذه

 ملو انم اهلصأ بيجعو

 مكتيد يف مكالوماو بتار

 ةريغ نم له مالسالا ينباي
 تربتخا حيسملا دابع كلت

 مكرمأ اوفعضتسا ام اذاف

 مكرمأ اوبعصتسا ام اذاو

 ،٥ فلتخت مل مهتلاح هذه

 انمالعأ ى ترهب دق انلاح

 ت فهر افوييس انم اوريلر

 ابجل آسيمخ انم اوريل

 ةرففص ةنر انعمس دق

 مكتوق يأ )١(
 لاثمالا ىرجم ىرج نيقرفتم يا (!)

 ابهشلا ولعي ى دصقملا دعاص

 ابستحم ىدلا لبس يف ماق

 ابدألا ىوام ةحاسلا.عساو

 ابضغ اوموق ‘ سانلا ماركاي

 ابهذملا اذه لدعلاب اورمعاو

 ابصولا اووادو ريخلا لبس

 ابهذت نأ () مكحير اورذحاو

 (!) ابس ىديأ متنك ذا اوركذاو

 اجنلا الا فرشألا بلطي

 ابطثلاوا هناكرأ مكنا

 ابس ىندأب اهنم قلتعن
 ابدألاو مكنيد او ظفحاو

 ؟ابلقنملاو دعقملا ضهنت

 ابك مأ ايعس لاط له مكرمأ

 ابهنم وأ آامنغم م كولعج

 ابره اولوو مكنع اوربدا

 ا بلغت نأ انلاح لا دمو

 ابتك اهيف رصنلاب 0 تفرفر

 ابحبح آاسؤؤر مهنم تفطق
 ابجع اتوم لمحي الجع
 ابهبه انلقف رفكلا ينب نم
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 هعمست ئدص لك نكي مل

 برع انإف فيسلا ىدص به

 العلا كرد ىف توملا ىوهن نحن

 اهتاوصا تلع برحلا اذاف

 ىلع رفكلا ونب ردي ملوأ

 ىلطلا موقلا سؤرا نم يستحن

 اددع انم رثكا مهو

 نمو قحلا اندنع انا ريغ

 انل ركذلل ىف لزن دقلو

 هنااوللقو ىسيع اودبع

 نم لذخنالف هلل شاح

 هنأ ىدبأ ميهاربا نباو

 7 مهب ىدحتو

 ىأرف آبرح ةافسملا ىمرو

 © ىلع (نيدلا رصانلا) رانأف

 هلمنا تيقس قدص شيج

 ال مزحلا تاهجب اوطا حاف

 ىضخغو نوبشي ميداقملا

 اهءاجرأ تكرح (نامغ)و
 ملو آأسبك مهرهن اوتامف

 هقاتسر ىف سانلا ماماو

 نم دجنتسي (دمحأ) ىضمو

 مهل سيل يذلا ىف ىراصنلاو

 ابظلا توص الو فيسلا تلص

 ابرألا يضقت فيسلا بايذب

 ابجو مكح توبسلا نألو

 ابرض انصقر نا انملت ال

 ابسح ريثتكاناانلق

 ابرض انيف برضلا دعنو

 ابشن انم رثكا مهو

 يبرلا قوف الع قحلا هدنع

 ابلغ ريثكل ليلق مك

 ابأ هللا اودقتعاو ء "دلو

 ابدتنم هديحوت ىف راص

 ابتكلا ثبو ، انيف هرمآ

 ابجتحم ىتنا مث ائيس

 ابجل نونم شيج هبرح

 ا بطعلا قيذت ناعجش مس

 ابرضم مهيلا نصحلا دجي

 ابالاك ه يلل نوبديو

 ابصو ًاروبد يرجت تدغو

 ابرشم لفطل هيف اوعدي

 دغر 4 دللا نوللاوتي

 ابلط ىراصنلاو دح س لآ

-١٩١.- 



 ةيهن وذ ،ملسُم يدايا

 ىلتعاو 0 “لآ وهو ‘ ءام نظ

 يف حلصلاب ًايضرتسم ىنأو

 ايهتلم ةرغ ىف لزي مل

 نكي مل هارن (!) (مرحلا) بحاص
 اذو ‘طحناف مايألا بلاغ

 تقرط يداوعلا نأ ىرد ام

 الحو ‘ أابيط رمضأ هتيل
 دحأ نم رئاث هيلع ام

 اكذلاو هعنم لقعلا كاذ نيأ

 ىلألا ديصلا هءابآ ىفتقا ام

 ىرثلا ثيغ يرولا ثوغ ميهف

 اوبلغ يأرب ينج ونبو

 اوار دق نوكسو لقع لفا

 ء ةلزنم اوعفتراف اوحللص

 اوعمتسا نيملسملا مامإ اي

 همض ث الالح ارحس اودجت

 مكب ىلوملا نم رجالا بلطأ

 قاتسرلا لئابق مظعم رفاغ ونب )١(

 ابحرمال لق؟ مالسألا ةلود

 ابه ىهو ‘ اهدم لابحب

 ابتعتسم ، آأضر ال (ا)ينج لآ
 ىبأمثالغ مث العو

 ابرج نمالو مزحلا بحاص

 ابلغألا يداعي ماق نم نأش

 ابثكاهاعدامل هلوح

 ابيط الوق داتعاو 4 ادروم

 ابقترم هل ناك الو ال

 ؟ ابهذ ىنأو ؟ ىلو اهادلاو

 ىبرو داهو ضرالا اوخود

 ابرغ ىتح قرش مهلدع
 ابلطم اوعارو سنالاو نجلا

 ابوصأ أروف حلصلل مهليم

 ابخُس اورابن انوج اومهو

 ىرلا حود ىف حدصي البلب

 ابذع لوقو لزج قطنم
 ابلطملا متي نأ هع يلعو

 مزحلاو مزحلل نيب ماتلا سانجلا تيبلا ىفو ةبراعيلا ةينبأ بيجاعا نم يذلاو عينملا نصحلا (!)

-١٩١- 



 اضيا هلو 4٠ ٩

 (ه٥٣٣١ماع قاتسرلا ةعلقل يصورخلا دشار نب ملاس مامالا حتف يف اهلاق)

 ىرش حتفلا اذه ناولالا اسك

 اذه 0 ريخلاب ىرج كلف ايأ

 ىنفت سيل بئاجع ايندلا ىفو

 انيفمايألاهذه فلؤت

 رس عيدب ءاضقلا ط ىفو
 ربصاف رهدلا رومأ تدتشا اذا

 يفوت ماييألاف طبتستالو

 موق ضرأب رارقلا بلط نمو

 ءادتبا فعض ناو ىوقتلا وذو

 هادي تلاط ناو انانا ونو

 لامي دوقعم كلملا ءاول

 ىنغي لاملا ريغب د تج الفق

 لامب دنج نع نغتسي نمو

 ىقال هنع لئابقلا عطقت نمو

 الاكتا مزحلا ىرغ ضقني نمو

 ركمب هتريس سانلا ىف نمو

 فنعب ىدم راس سانلا ىق نمو

 قلخل وفصي ال نيهجولا وذو

 ليلد الب قيرطلا كلس نمو

 اهيف لدعلا رشن ضرالا مامز

 ارحبو ١ رب هكسم رطعو

 ىرجم تفداص دق رجاف كنامز

 ىرخأ كتعماج تضم ىدحإ اذإ

 ارقت بلقلاب ةريسع فئاحص

 ارهج رهدلا يداوع عب حويت

 ارقو سوخبملا اهقح ذخأتو
 ارمو اولح مه رهد عباط

 ارقو دادزي هماقم ناف

 ارسخ دترت هرومأ نإف

 ارعوو الهس اوخود دنجو

 ىردي كلملا !ين سكعلاب الو

 ىرعُس ًاتوقمم لذلا ىف شعي

 ارمتسُم أناوه ام مويب

 ارك روذحملا اذا افسأ ىضق

 اربش هوفقي مل هنم اعارذ

 اربيف نظ هب نسحێالو
 ارش لاتشاو ةوه طبخت

 اره د ريخلل اهلهأ دئاقو

-١٩٦٢-



 8 الالض ينافلا ىف سانلا ىنافت

 رضم هترهزل بح مهب

 اعبط سانلا نيب ىفغبلا راصر

 اضرف فورعملاب رمألا سيلا

 الهج ملعلا راص هللا ىلاعت

 سيق نب نازعب نمز ىضم

 تباطو ايندلا هب ترهز دقل

 روج تاونس هدعب ترمو

 نمم قحلا رجف ناب نأ ىلا
 ارس نامزالا رباغب ناكو

 ، اياربلا ثوغ لداع ماما

 اياربلا ىفق صورخ ينب نأك

 اياندلا نم مامالا (ملاسلو

 ىخسأ لذبلا عيمحيرأ ميرك

 الل نيل يداعألل ديدش

 رصعب ادب مامإلا (ملاسلو

 (نامع) نم لقاعملا حتف دقل

 ىتح برصلا كلمب ىفكتسا امو

 كلم شرع الإ قاتسرلا امو

 اتفك قاتسرلا اهسفنل هتعد

 هيلا وكشت امب ا هقدصف

 يقالي ول شيجب اهابلو

 ارهظهولرهلاوقلخامو

 (ارفع) يرذعلا (ةورمغ) ةبحم
 ارجت ضعب ىلع مهضعبف

 ارضو أ ضغب مهنع ارديف
 اركن ناسحالاو لدعلا راصو

 اريو الدع ىضترم اماما

 ارطقو انمز هب اهلامش

 ارفظو أبان اهءانبأ ترف
 اردب لدعلا ءامس ىف يدبت

 ارهج راصق ءاضقلا هعلقتق

 ارنقو اقرش الع 0 ىصورخ

 ارحبو ارب تسر دق لابج

 ار صت نيللا ماميلا (رصان)و

 ارضطق لهنملا نم ىدن ضيفب

 ارث لالس ملع رحب قداص

 ارخف نامزألا ىلع هب هيتن
 اربوألا عاهقحب ماقو

 ىرسك كلم نم ةوهص منست

 ارهق دوعسملا يوتسي هيلع

 اركب نيضاملا ىمح ىف تناكو

 ارهم هللا ءاضر اهقدصأو

 ىرسح هنع تلو ره دلا فورص

-١٩٣-



 هنم ضرألا صخت ثبنمب

 حون نافوط هنأك مشي

 ايانملا هرداوب ىلع خولت

 اوعاب هلل لمك لاجر

 اوعاطأ مكو مامالا اوعمس مكف

 نيجل هنع مهابصأ امف

 تعش اوتاف اومعو مهاعد

 ديدح نم دس لثم اوؤاجف

 لدع تايار تفرفر هيلع
7 

 اودسو اولزن دق قاتسرلابو

 اهيف (ميهاربا) لجن (دمحل)و
 ايازملا درفنم دجملا قيرع

 ايالبلا ىف اربص سانلا دنأ

 فطخ قوربك هل باحصأو

 ايانملا ودارو برحلا دوأ

 أاسأيو ىدن لاعفلا نوريثك

 مهيدل البقاوري ملاملو

 أريض كيلا رجي ريخ مكو
 تراصو هب شويجلا تقدحأف

 امل ءاب شلا ةعلقلا ناك

 ارسي لح نسح تاذ مصعمك

 ابارطضا برحلا اهران تبشو

 ارمج ءاملا :ابناج ججؤي

 ارحب تممي انذزنيأ فداصي

 ارمح توملا ضايح مهدروتف

 ىرشت تانجلا اهب مهسوفن

 ارهجو أرس هلاوحصن مكو

 ارزش هورظنالو بهذالو

 ارصع حيرلا اهتدح راظطمأك

 ارم نيأ ةيانعلا هب فحت

 ارطس رصنلا هلإلا بتك اهب

 ارجح قرطلا اومعو اهذفانم

 اربزه ىقال سراف ربزه

 ارب خ سانلا ىمدأ نألا ميظع

 اردرصو آ فك مهيف عسواو

 ارشو اريخ اضقلا نوبصي

 ارقن فرطلا نووقفي ةامر

 ارزن لدعلا ىفق اندنع اوناكو

 ارهظ نصحلا اوراصأ ةزرابم

 ارش كنع عفدي رشلا ضعبو

 ىرتت نصحلا وحن هللا دونج

 ارصخ مض حاشو اهب طيحا

 ارسع قاض راوس هب طاحأ

 ارشك ءاجيهلا اهبان تدباو

-١٩٤-



 الالد تزتها ةعلقلا قورب

 أقرب ءاضا (ثييدحلا) جرب اذا

 ايانملا (نيطايشلا جرب) ىفو

 ام اذا اهدئاوع نم ىرسكو

 اهيلع وبري ىتأ ئش اذو

 تدبأو اهنع ىبرلا تدعابت

 ايلم ًآاقفناوقفنادق مكف

 اهتملك عفادملا ةنسلاو

 ىحرجو ىلتق نع بطخلا نابن
 توم ةارق (ةارثثلا جلف) ىفنو

 شيج مضخ مامالا نم ضافن

 رمتساو اعمج ربصلا قاعو

 نمم (ميهاربا نبا) سئي دقو

 راج هللا رمأ نأ نقيأو

 موق باللا بلاغي فيك
 هنم تايآلا مهتغلب دقو

 انيشف ائيش مهلاح تلاسحر
 هوأر امل جورذلل اولافف

 ىلايلل دمحأ راص (دمحأ)و

 ىعسي مزحلاب أذخآ لبقأو
 اليلق الا رهشأ ةسخر

 حوتف لاوش رهش رذنآو

 ارتقو عامسألا اهمالك دازو

 ارهج دعرلا ىدبأ (حيرلا) جربف
 ارطق نافيذلا رطمت باحس

 ارسك هنتلوأ ادعلا شيج ىتا

 ىردأ رادقألا

 ارظطق ءاجرألا عرقت ذفانم

 ارسق هتسلتخاف دورابلا نم

 اربك كاذ ولعت يهو يدهب

 ارطش لاغ الك نيدصرلا نم
 ارمأ (مزحلا) ىف اوثدحأ موقل

 ارقعو القع م هعمج درشف

 : ئ ثلا تاذو

 ارحتساو اعرذ رمالا قاضو

 ارضو اعفن ىمحلا ىف يجرت

 ارجأ ضرالا لهأل ىرجأ هب

 ارط قلخلا ولعي هللا رسو
 ارس نمحرلا نم هل ناو
 ارسجف ارسج ىدهلا ولوأ لاطو

 ارخذ هودع ىذلا دفن دقو

 ارسي رمالا دادشال ىجرأو

 ارقتساف انهو (مزحلا) نصحل

 ارذع راص ىرسكل اقح ىضق

 ار شب قاتسرلا بيط ماعب

-١٩٥- 



 نم اقلطم قلاغملا حتف دقل

 اعوط كتتأ نيملسملا ماما

 ًالالد تلام دق قاتسرلا هب

 ىزاغملا ىف ةداعسلا تلن دقل

 ريخ لكل ليلدلا تلزالو
 لاتقو ٩١

 ارج ملهو اهب ىرتقو(ىهن)
 اركش هلل غلئصف ةيبلم

 ىركس رصقلا ىف تلبقأ دوخك

 ارحبو ارب ىرقلا كل نيدت

 ىرخأو ايند ىرولا كب ثافغي

 ىليلخلاديعس نب هللادبع نب دمحم مامالا راصتناو لخن ةدلب برح ىركذ ىف
 ةيرجه ١٣٤٢ ماع ىف كلذو صارح ينب نم هتعاط نع نيقشنملا ىلع

 لطابلا ليل قحلا سومش تفمد

 ىتم ًافاطعا مالبإلا ليامتو

 العلا جرد ايقار دعصي لدعلاو

 ابظلاو بئاتكلا تمداصت اذاو

 اهليزي لاجرلا تاوادع ىراو

 سرتحي الصا مالسالا لعجي نم

 اعرسم ىضمي قيفوتلاب ظحي نم

 ةياقو قلي هللاب مصتعي نم
 ىمترا ىلجلا ىف هللا ريغ جري نم

 لا ةبغ دمحي رارحألا مركي نم

 ىلعاذف عابسلا قالخا سانلا ىف

 حلاصم مومع ىق عفنأ قفرلاو

 اودلاو امدق ءادلا انتملع دقلو

 لهاجلا مسر لدعلا "فكأ تحمو

 لجاع رصنب هل هونب تماق

 لفاسلا ىفق ًايواه طبهي روجلاو

 لمآلا بلق هوجري امب تمكح

 لئاملا سار لقي ديدحلا عقو

 لزاه ئشب هسندُي نا نم

 لئاهلا ماقملا رسج ىف قربلاك

 لئاق وأ عقاو ةمدص لك نم

 لزانلا ديدشلا رمألا ةوه ىف

 لئئاطو لوزي ال لوطب ىبقع

 لطابو ليطتسي ملظب اذه

 لطابلا لاوز ىف عمقأ فيسلاو

 لئاس ةيربلا ىف حرق لكيو

-١٩٦-



 مزال ةرضملا نع ءامتحالاف

 مهدهي مل ةلالض لهأ سانلاو

 ةيبالود مايألا ثداوحو

 تكاس نم مكف ريغ وذ رهالاو

 يذلا ىق كلقع كرجزي مل تنك نا

 نكت الو تعطتسا ام كسفنل عناص

 اينذلا ةمالسو ةحار بلطت تنك نا

 نسحم ةمعنب اوعتر رشعم مك

 هبرح اودبأو هتزعب اوزع

 نمو هتمعن لاوز روفكلا قح

 ىدهلا لهأ اوققاو موق برلو

 اورفق ىولبلا مهتحضق امبرلو

 مكل نمز ىضم صارح لآ اي

 بلاط ةلالس افرش ىوح دقلو

 ال لبشلل ام ثيللا تافص ىذه

 ةقيرط داشرلا ىف متكلس اله

 ةينا سفن ءاوهأ هذه مأ

 متفقوو اوبرحت مل مكتيلاي

 نم لدعلا لهأل مكدنع ناك ول

 ىرتجا ينيقرلا نا متبسأ

 هلعقو مامالا يلاو هيل رأ

 " نكي مل اروج لتقلا لك ناك ول

 لكاتسملا لسصاتسملل عطقلاو

 لسالسو هراكم ريغ قحلل

 لناح مكحب ةسكاعم ىرجت
 لئاقلا ناسل نم 'حصفأ ركفلاب

 لئاغ نم فخف نيد الو ىشخت

 لكذلل ةفضم (ةشيب) دوسأل

 لماخردقبايهيف حارف

 لغاش ىف هودع بحب مهو
 لقاعلا لاح نوكت كلتأ آاضخغب

 لتنازب سيل هللا لضفف ركشي

 لئابق نيب لضفلا قبسب اومسو
 لفاجلا رارف ىوقتلا يلوأ نع
 لفاك ةمه مالسالا ةرصن ىف

 لهآلا ليمجلا ىلع تامف مكنم

 ؟ لهاذ ةروتف هيف مأ ؟؟وفقي

 لئاواب ةنورقم رخاواب

 ؟ لئاو نم اهرمأ لسلست مكيف

 (لضافلا نب دمحم) فوقو انع

 لزانلا ملل متربرص دو

 لهاجب سيل تاهيه مكب الهج
 لطابي سيلو قح هرمأ نع

 لصاف نم ىدهلاو ةلالضلا نيب
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 عدي مل عئارشلا عرش دق هللاو

 ىدهلا ىف فنئالخلا لدعلا ةمئأو

 لا ةبوقع باتكلا ىف لزنا هللاو

 هلوسرو هبر براحي نملو

 ام نافلخ مكخيش نم اشف دقلو

 دئاكم بصنو لاوحأ رييغت

 ةريثك لازتال (لخن) رومأو

 ابئاغ اهنم روجلا لصأ ناك ذم

 هروضح نإف أرظن اووطخا دق
 هرمأ نم ادهاج ىسوم راتخاو

 اقفوم ريصي دهتجم لكام

 دازو نافلخ رمأ رهاشت ىتح
 الساب ادبع قلخلا بر ماقأف

 لزت مل (دومح) ىتف تنأ هلل

 اهبسح كريغ (سبع) ىف نكي مل ول
 (ملاس) ةلالس اي كموي هلل

 ىدهلا لهأ متنا (شيقر) ينبا
 مهريمأ لتق (صارح) تأر امل

 بأو نايبذو صارح لآ نم

 نوذنصقألا الوطلا لهأ نايبذ

 لكداداروةكيرع لك داسآ

 انذلا ىف مهنع راعلا لاوز اوبلط

 لمآلا ديرملل ارايتخا اهيف

 لذاعل زاوج الف ءاييبنالل

 لصاف مكحأ وهو حضوأو ىغاب

 لئاق قدصأ لاق ام هؤازجف

 لهاكلا لمحب لخن هب تقاض

 لضافأ لتقو لاومأ فالتو

 لماح ىرخأو ةدلاو نيبام

 لماشلا حلصلل ا ييف هودر

 لئاطلا مايقلا ىف ًايغب داز دق

 لهاج ةلاحب اوبلقناق نيعبس

 لماعلا داهتجاب رجأ ريخلا ىف

 لئاكلا ليك قوف آابص ليملا
 لماعلا ديدحلا رح هتقاذأف

 لئئغ غاب لك عطقي افيس

 لفاح لمرك مهو فيكف افرش
 لكاتلا لكُت روجلا تقذأ دقلف

 لئانلاو ىغولا اونبو ادعلا انفو

 لتاقلا لتقل مهعومج اوعمج

 لئاصلا فوع عمجو بايسلا ءانس

 لسداولا ىبايسلا برح نم نوندألاو

 لتقم لك لاطبأ 0 ةديدش

 لز انم رشأ ىرخألا ىفق رانلاو
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 ىدهلا ىف ةوذبلا نأ اورد امرأ

 هابأ ىداع مهضعب ةباحصلا يذه

 ملو ىلوملا يضر أنيد اورثآ دق
 ىدرلا الا اوبأ صارح دونجو

 مهل أحصن هدو نم لذاب مك

 ىتفلا بلق ىلع ىلوتسا ىوملا اذاو

 ناو ردق نع نغي مل ىتفلا رذح

 هل نمو نيبلافغلا نولافا

 ىلع أبثو مهدونجي اوتفاهتن
 ابصلا نا ولو اهذفانم اوذس

 ملو هيف نم (١)(موقاعلا) اولزنتساو

 اولبقو لاتقلل دعاقم اوداش

 ملو (ناذاش (؟) لخن) ىف اونكمتو

 برح )٣( (ىدجنلا) نيز دق

 هنودو عينملا نصحلا اولبقتساو

 تلواطتو هل اقفن اوحرقتساو

 مهل موق نم قانعالا تدتماو

 يف نا نونط مهيف ترثاكتو

 هبزحو مامالا ىلا خيرصلا امنن

 دلبلا رغث ىلع لبج )١(

 لئاعلا لالضلا ىف ةوبالا ىمرت

 لباقت دنع رفكلا ىف هنبا وأ

 لهاج ةيمح هيف مهذخأت

 لعافلا دايقنا وأ نيملسملاب

 لباق نم له حصنلل انموق اي
 لذاصلا لذعب هنع ىنتني ال
 لز'ذلاب اضفلا قاض اضقلا ناح

 لئاطلا يوقلا برح ىلع لوح

 لئام رغث لك اودسو (لخن)

 لئاح ىوقأب تعجر اهب ترم

 لئاق ةفقو نصحلا لهأل اوعدي

 لساب مرق لك هجوأ عمصلاب

 لهام وا لمآ نم مهعفدي

 ليآ رسب مهعقواف مهل نيملسملا

 لذاخ غاب لك فطخت بهش

 لهاج ةياوغ مهرصحل مهيف

 لواحم د صق مالسالا لقاعمب

 ل.اكت لوطو افعض ىدهلا بزح

 لجعلاب يبصغا هللا ةداغ اي

 وا نلذاش ىلا اهتفاضاو كرحم اهلصاو رعشلا ةرورضل ةمجعملا نوكسي انه لخنو ناذاش ىلا لخن ةفاضاب (؟)

 . امهترهشل امهيلا تفيضا ناروهشم ناصخش امهلعلو امهتبسانم ىلع رثعن مل نوناش ىل

 )٢( سيلبا وهو هللا هازخا ةرم وبا .

 ۔١٩٩-



 ةدجن نم له مالسالا ةريغ اي

 ىدهلا ىتمف ادتعالا دونج ىذه

 (ذمحم ليلخلا وبا) مامالا ىتأف

 ‘ىحضلا سمش ىجدلا ردب العلا جات

 انهلا ناونع رهدلا نيع نانننا

 اهماقم باطو ايندلا هب ترهز

 ةمقنو نيدتهملل ةمحر وذ

 للحم تا بئانلل للذلهتم

 ىرولل ادوجو املع ىمط رجب

 4 ذكل ٨ سفنل ن بضغي ٧

 لهنم مايألا ةجهبو مانألا ثوغ

 هلمش عماج نيدلا تافر ييحم

 ىوتساف ابسكو اثرإ العلا زاح
 ةفيلخ مامإلا ملاسل ىسسأ

 ةبضه يلاعأ نم افان ناعرف

 يف وهف (ليلخ وبا) مامالا اما

 اهتاقلح تقيض دئادشلا اذاو

 شيج أيحام لبقا كاذلو
 امرمرع ةاغبلا ىلع مامالا ىضفا

 هجاومأ مظطلالتم امط رجب

 هبيهل ناك اران ججاتم

 هتايار لجاع رصنب تفح

 لدانجب ألدنجم لالضلا عدت

 ؟ لزالزو قعاوصب ادعلا يمري

 لداعلا مامالا كايذب مركا

 لكانلاو ىدعلا رهق ىدهلا رهد

 لمآال ىنملا ىصقأ 0 انذلا رون

 لكآمو براشمب انل تلحو

 لئاسلل ةمعنو نيدتعملل

 لزاونل ف شكم تالكشملل

 لئاعلا ريقفللو دينتسملاو

 لئئاص 'ةلوص هيتثت ال

 لئانبو قعاصب ماففلا

 لصاحلا داشرلابو تافهرملاب

 لماكلا ماقملا يسرك ىلع اهيف

 لثامتملا هماقم لتم ماقاو
 لضافلا قيرطلا زع ترمتا دق

 لثامم ميدع ادغ مولعلا رشن

 ا ك فاك هنس فشكب تيمر

 لسابلا ىشيقرلا رمأ اتبتمو ةاغبلا

 لباذلا زه ضرألا هنم زتهت

 لئاو بئاصع تقرغ هرعق ىف

 لطابأ عورز ةقرم رقس

 لتاق مسب تعبط هتابظو

- ٠ ٠ ٢- 



 ةيرضخ الو ةحزحز مويال

 لزانمل فصاق وه لزان مك

 ورخ 0 مكح ، ريمح ي ةانه ، سبع

 قاتسرلا لئابقو مهيف ليكش ونبو

 عضاوتم ديس ردب لآ نم

 دهاجملا خيشلا مهيف صورخ ونبو

 هلامبو هة سفنب داج هلل

 “قبشُس لئابقلا كيتاه عيمجو

 ىغولا ةحج احج ةفراطغ لك

 يذلا برغلاو قرشلا ريمأ ىتأو

 يذلا ثوغلا لداعلا ريمألا (ىسيع)

 باصت مالسالا رهظم ةيربلا فهك

 ةلود ىوزنب تماق ام هالول

 اهنا دهع شت قاتسرلا كلذكو

 اهل ىرسف افش ىلع (لخن) كاذكو

 ينب ىف ، ىسيع لآ ىف 0 دمحي ىف

 لوبشلا ىق 0 ىلع ينبو 0 كلام ىف
 بادنت مهتوخاو نادمه لآ ئف

 دروم بيطأ توملا نيينراولا

 مهاعسم ىف هللا نيفرالاو

 لخادتو عفادت عقو هيكحي

 لتقمب فراع وه لتاقمو

 لواعم سمشو 0 نابيش ، لهذ ، ص

 لاكلا لال هلا ةمدقم

 لضاوفو لئاضفب ىرولا داس

 لضافلا مامإلا ونص (رصان)
 لصانمو لزانم تالو امسو

 لبانلاب ق شرو تامركعملل
 لئامشو مراكمب الخلا اوداش

 لئاضف مجحب ايندلا هب تنكس

 لصاوتملا همزعب بوطخلا فشك

 لماشلا حلصلا ىف ةسنآلا
 لداعلا ديهشلا ىيصورخلا دعب

 لطاع لاحب تراص دق هالول

 لث_۔حجب ة اوصوم لفاحجب

 للنالذب ةبيهو لآو ‘ سبح

 لباش ةنيرعلا ف ثيل لكب

 لئابق سوؤر ىف (اعفن) خيشو

 لهآلا ليمجلا ىلع نيرداصلاو

 لجآو اضر اوبلط لجاع ىفق

 دعدو دنهك طسولا نكاس ىثالث ملع لك اذكهو تيبلا نزو ميقتسيل نيونت نودب ىا فرصلا عنمب لخن )١(
 .ناهجو هيفف هفرص زوجيو

_- ١ ٠ ٢ _ 



 ىف مالسالا رئاعش نيرشانلاو

 لعملاو ديحوتلا ةملكل نينلعملاو

 مههوجوو ميهفكأ نيط سابلاو

 ادعلا مدب مهفويس نيبضخملاو

 يف ردبلا ريسم مهب ريمالا راس

 عضوم نم مهرورم دنع قبي مل

 مكف اولصو نمات ةليلو اوراس

 اوجوامت (تاملسمب) نومل سملاو

 اوعمجت دوسالاك لواعملا ىراو

 ىلا لسر تفدارتو اوهتنا ىتح

 اوبأ مهلكو ًاحصن اولبقي مل

 اولبقأو مامالا بضغلا حنتوتف

 اوقبطاو نوملسملا اهيلا ىرسا

 رشاع ةليل حبصلا ليبق اومدق

 :خراف مهترصن موي نع اولفغي مل
 اولبتتساو اهماما ةادغلا اولص

 ىلعاومدقةباصع رد هلل

 جتلا ةيسادرم ديحوتلا ةيبهو

 ةبرق ةسيفنلا مهسوفن اولذب

 اهفيض مركتل ةفرشم روحلاو

 نم رسنلا عوقو ادعألا ىلع اوعقو

 مداصتو ىغولا ران تدقوتو

 لصانمو قدانبب مهراذظطقا

 ل ساع رمسأب اهبجاو ني

 لزابلا نامزلا ىفو نيلزانلا ىف
 لهاون ءامدلا ىف قح فويسب

 لحاملا ناكملا ىلا مامغلا للظ

 لحاولا رثا ريسي داكو الا

 لصاولا ىف لباق رمأ حجن نم
 لحاسلاب هعجوم فذقي رحبلاك

 لفاحلا ماهللا عم(تاملسم) ىف

 لزان ةمدص لبق حصنب (لخن)
 لتاوق تاردا دقلا الا

 لئاسلا فارجلاك (لخن) هوجول

 لانأب متاوخك ا_تهتاهجب

 لماكتملا ةجحلا ىذ نم ديعلاب

 لفاغب سيل هللاو اهلك

 لماك هجو ءايضب ادعلا ردص
 لزانلا ءاضقلاك آاريحس (لخن)

 لهابتملا ة يبوبحم دير

 يب لا

 لذابلا حبر نيمتتغم هلل

 لخالخو رواسا نيب زتهت

 لزانلا ناكملا ىلع ءامسلا وج

 لئاه ميظع جهر ىف ناعمجلا

_ ٢ ٠ ٢ _ 



 نكلو ةملظم دودابلاب قفألاف

 تفكناو قدانبلا تقعصأو تعاض

 هباوبأ هلهأ حتف نصحلاو
 تفتخاو بنارضلا نم ماتقلا العو

 نعو ىلتق نع بطخلا نابتسا ىتح

 هيف هوداتعا ام ديعلل اورحني مل

 ةرسح نم مك مويلا كاذ حبص اي

 مكو افرص ىغولا درو لساب مك

 مهحاورأ انفلا ايح دق ءادهش

 هبزحو مامالا ىدل حص رصنلاو

 اهعمج قزمت لخن نم صارح

 ريسأ وأ ليتق وأ حيرج نم مك

 مهنانجو ، تمده دق مهروصقن

 امو موقاع جرب مده جربلاو

 ىدرلا (ملاس) لجن (ةومح) ىقسو

 امدعب أهوجو (لخن) تهوشتو

 مكرمأ بيجع (لخن) ىنكاس اي
 ؟مكل"“انحم مهنم مدقتام زرأ

 رابولابو راغصلاب متيمر ام رأ

 مهمصخ اوداعت نا اعرف قيليأ

 منشاغ عباوت متنأ مكتكل

 مكلاح ةياعر ىف متكلس اله

 لئ-اشمب هنود ىف تقرشأ

 لئئاخمو قراوبو دعاورك
 لكاوأ ةامكلل د سأك اودغف

 لحاك نم اهل امو ءامسلا نيع

 لفاسأو ةمج لضافأ ىحرج

 لهابعو ةداس اياحض ىوس

 لمارآو تنع ماتيأ بلق ىف

 لضافو مامحلا دهش لضاف نم

 لصاوحب تعدوأ رضخ ريط ىف

 لطابلا ةمح ىلع لح رهقلاو

 لباب نم اهلهأ قزمت ابسك

 لاجمب ا كلاه ميزه وأ

 لعاشلا ىف مهحالسو ى تمرص دق

 لتاخلا ءانبلا نم فاخي هنم

 لصاف مصالغلل ضام رح نم

 لذاخلا بابشلا ىف ًاسورع تناك

 لتاقم رشا ادعألا عم مترص

 لهانم رجب مهنم متصصغو

 ؟ لباخلا لاكتنلابو راننشلابو

 لئاغ غاب رصن اعرش ‘لحيو

 لقاعلا ميحرلا ىلا نوعضخت ال

 :لئاقلا ميكحلا جهن هحالصو

_-٢٣. ٢



 تينج رجش نع ريطلا دوذأ الال

 اوعجرتساو اولصتتو اومدنتتف

 هدونجب دراو ريمح ريسلو

 هبزحو مامالا زع رادتم

 نم هوبأو اززعم نوكيال مل

 ةداوه هيرتعت نا نم هاششاح

 اذب ىفكو هلصأ عبات عرفلاو

 ىرقلا اوكلم ىلألا ناهبن لآ نم

 اوضيفو ريبكلا لبجلا نم اوطبه

 تفطنا اهتوذجو تفج امدلا اودجو

 تهباش لخنب تلح ةعقو اي

 خيشو نازع ضرألا مامأ اهلو
 انماماذج قافآلا ةمالع

 اهلدأو اهلجأ مولعلا رشن

 اخس نم سيق نب نازع هلل

 يذلا لصألا (ديعس نب دمحأ) نم

 ىدصلا ىلجأ يذلا هلل دمحلاو

 : ىعنادب صاقتنا يغبي يذلل لق

 لداهتم هل رمث نم رملا

 لماعلا ربب مكراد حالصل

 لماكلا شويجلا ىذ دعساأك ابرح

 لجاعلا رصنب يضاملا بقعتسم

 ؟ لعاف لوأ رمالا اذه ماوقل

 لذاع حال لوق نم ةليم وأ

 لساتتم ىدهلا ىف لصأل افرش

 لهاوصو لصانمو لباوذب

 لطاهلا باحسلا .لتم هءاجرلأ

 لخادلل ةحوتفم اهروغثو

 لقانلا ثيدح ىفق اميدق (اعفن)

 لماش ريخل هدشرم ملعلا
 لداسلا مالظلا ىفق ىلجملا كاذ

 لئاسو تايقابلل لئاسمب

 لخابلا نامزلا كاذ ىف لدعلاب

 لواظطتملا هلدعب نامع تران

 لبالب تايداش نم منرتب

 لماكلا رحبب هقرغأ ىنا

_ ٠.٤ ٢



 امد يداول يثراحلا ىلع نب حلاص خيشلا حتق ىف هلو ٩٢

 : ةيرجه ١٣١٢ ماع ىف كلذو

 ممهلا علطم نم قحلا حبص جلت

 يرولل رشنت رصنلا حاير تحانر

 هدبع ةداعسلا هللا قزر اذا

 مقي ملو يعاسملا اروسيم ناك نمو

 هلوح دراوملاو داص دص نار

 العلا ىف ةسيفنلا سفنلا لذب نمو

 وعار ادعلل انمآ ىعرم يحي نمر

 هجالعو اشحلا ىف ءاد كودع

 هنودو ةهش دجملا نأ دهشاو

 ىتأ امثيح نسحتسم الفلا نار

 اونيابت نكلو ًاهابشا سانلا ىر

 هلعف ضرأ ىف سرفلا ماقا لكو

 ىنج اذو ميركلا رهزلا ىنج اذهن

 نم ناو دمحي لدعلا رهز نجي نمر

 دسفم رصعلا اذب ىخرا ملاظ لهر

 ىغولا ىق ثيللا وه امهدلا ىف ثيغلا وه

 لقي مل مراكملا دهم ىف بش ىق

 هفك بحس ىفق دوجلا قورب حرل

 اههنك كردي سيل لاصخ هينر

 ملظلا ةلح هب ىنفا نم ناحبسف

 ممرلااهل موقت تداك ايهيلاوغ

 ملقلاو فيسلا هداعسإ ىلا ماقا

 مذ لك زجعلا هل ىدهأ اهفرشأب

 مدنلاو فساتلا ضوح ىف عركت

 ملي ملو رذعي بولطملا كردي ملو

 مرتخي هنم ةر اوباصا امهمو

 ملآلا هب جلاعف هنم امدلا بارش

 مسدلا ىف مسلاو نهدهشاف راكم

 مكحلا ةعاط ىف ءاج نا اميس الو

 ميشلا ىفو يعاسملا ىف العفو تافص

 مركلاو مؤللا ىف رامثألا فلتختو

 مضي مل كبر دنع لكو هاوس

 ملظ نم باخ دقو دمخي ةلض ىنج

 ملظلا فشكي حلاص نم ادب رونو
 ممهلا ىف رهدلا وه امظلا ىف ردبلا وه
 معنايهبتبتتوالا أدبا معن

 ميالا بكستتو الا تيقستسا امف

 ميقلاب زاتمي ردلا اهب ىلاعت

_ ٥. ٢-



 ء ىقتلا ههجو ىفو ث ايلعلا هجات ىفف

 مهف هلاب شاي ىلوملا هد ياو
 حلا ةجهبو تالحمملا عيير (وسيعف)

 اطس وأ داج نإ (هللادبع) هللو

 لا ريتمب بيطتلا كاين (دمحأ)و

 الملا ةورذ ىق وهف (ىلع) امأو
 اوللاو رصانلا مه اوللل ورطاملا مه
 اديؤم تايتانلا ىق ادغ دق ميهب

 تطوم لك ىق قحلا ءاول ماقأ
 همكح لصق ىق لدعلل الا بأي نمو

 هلظب نوجتلي لجر هاتأ

 تسكاعتف هتلخ موق مار مكو
 ينب ىلا انيد حصنلا ضحم دقتعأو
 ًافعفادت تارفلاك شيجب مهاتا

 مهيلع مامغلاك ارصع رمو
 رجاحو فوع عوطللي هل تنادو

 تعقرت رايت قرع امو فوعو

 (امنإل ىلع ضاق ىلوتسلا ىتم راسو

 تفتخاو ةربجمللا قوق تسر رايد
 ةرغأ ميهش نم ثويلاييفو

 مقنلا هفيس ىفو 4 ىمخنلا هفك ىفو

 مركلاو دوجلا نطبأ ىعاسملا مارك
 مت ردبو تامركملا رحيو ةاي

 مهبلاك ميبلا رسإتساو ىرولا ثاغا
 ميشلاو مراكملا دومحم رخافم

 ملعلاك لضفلا بصتم ىق ادغ ئلع

 مهألا وفشاكلا مه ىوغألا وفصاقلا مه
 مزتلا هب امدق نيدلا رما ناك ناو
 منغلاو لدعلا ىف بنذلا نيي فلاو
 مدخلاو لضفلا ىق مودخملا هل ىواست

 ملسلا هل اوقلف مهيف مهروما
 ممذلا هل اولحو هوداعق ميهش

 مجس ذا ليسلاكو ًادوسم ليللاكو

 مقنلا بصح مهتاماه ىلع بصف
 مظعلاو فجاورلا كلت دهاشت ىتم

 مدهناف يغبلا اهناينب ىمر ءامس

 مد كنسو ةايحلا كتف امد نودو

 مدقلا اهب لزت لبس اهتافاحب
 ؟ مارحلاو 'لحلا ام نوردي ال ليهاجم

 مضب دسالا وهو ةمهب عمج ةدحوملا ءابلا مضب مهبلا اماو هدرفمك عمجلا ىف ةحوتفم ءابلاف ةميهب عمج )١(
 ( مهبللو مهنلا نيب قرفي ال نم) ىريصوبلا لاق نوكسف
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 ةشيج نيحاتجلا وذ مهيلع ركف

 ابظلا تقريأو اجرألا تميغو

 براهو ىحرجو روسأم نيب اودغ

 تخس ىتم نصح ءارضخلا ةربغللو

 مهديكل ًامرص نصحلا كاذ مدهو

 اههابجب تنتعذأ دق مهتبنو

 تملاس موي ةيعامسا نع فعرو

 عجار ريغ ىلا مومنم كوفعو
 :اوخرا كئتويج يداولا حتف اذمو

 مهرايد دالبلا ثوغ اي تكلف
 ء ربم / ح انحل 2 ١ روبجم تحبصار

 مضو ىلع امحل ضرألا ىف مهعطقو
 ممقلا تقرواو اعمصلا تدعراو

 مدا مهرادب حربي ملو ىلتقو

 مشحلا اهلها نع حفصلاب تنقوك هب

 مرضلا دمخي دق ءاملاب مكلذك

 مسألا اهناينب ملع ىف ىضق دقو هل
 مرج ذا تاحالقلا مادقم دفصو

 الب مدنلاب بآ نمل دومحم كوقعو

 ملسلا اهوحن (اُمن) تقلا بعت الب

 مشظعلاو ةلالجناب انيلإ تيأو

 متألا فرشلا كريط ىقري لذلا نم

 ةامسملا ةديصقلا ٩٣

 .سوبحلا لاوحا نع سوبلا فشتك

 تناك امو ةيبيضملا مهرايد فصو اهيف 0 مهنيب ةعقاولا نمضتت

 هيلا تلآ امو هيلع

 ةيرجه ١٣٢٢ ةنس نم نابعش رهش ىق ةعقاولاو

 يسني رمألا ضعبو ئسأ تركذ
 الاوط الامآ ءربلا موري

 ينجي رشلا لوصأ سرفي نمر

 ارايد ينبي يذلا ناتشو

 سشأل ةمناد رهدلا ىف امو

 سكعب ه يضاقت 'ءايندو

 سأ ريغب ءابلا مقي ملو

 سرفب ةعناي نزحلا رامث

 سردو بيرختل ىعسي نمو

_ ٧. ٢-



 لحمالب ءالعلا بلط نمو

 زع تنب بطخي سانلا ضعبو

 ركشب اصعنلا ظفحي مل نمو

 يوادتللاب أربي ءادلا ضعبو

 ٥5 "فرص وهو دنج ءرملا سلفو

 لضف لاملا قوف ريبتتللو

 ةامح مهو دونجلا عجن نمو

 ريمأالبي دونجلا مقت ملو

 يضمي يأرلا ءاول كلمي نمو

 تا ةراع لوقع ىبقعللو

 تباش ءاجيهلا ىظل ببش اإ

 يزاخملاو دماحملا مكلانه

 تيبب ينازحأ ت قلط دقل

 ينامز نم حلصب اهب تنبل

 اهارق يف يبيضملا راد امو
 نامأ نم ادر هللا اهاسك

 ديعب نم اهيلع فرشت ناف

 ليلب فيضا هداز ام اذا

 دربو رح ىذأ اهب سيلو

 تابيط )١( ليسم اهتحفصب

 .لصألا وه )١(

 سكرل ده لاطم ه دا 5

 سفر ريغ اهنم هتطعأ امف

 سعتب ىمري نأ هالوأ امف

 ں كنب دودرم هنم ضعبو

 سلف ريغب دونجلا مقت ملو

 سفنب اعمتجا امه اذا فيكف
 سحنب يهذو هرمأ قرفت

 () سنق ريغب عورفلا مقت ملو

 سرعو يماحعب لفحي ملو

 سدحو نيمختب ىتاي امب

 سنأو أابصب تيذغ سوؤر
 سكنو د يدعر ارشغ فذقو

 (سبح) رادب وهو نمالا عيسو
 سرع مايأ اهب يمايأو

 يسرك قوف كلمكالا لع

 كب دهي
 .م

 ..يه ٠

 ددن اه
 سدقو ة 1 -

 سمشب تقدح ةمامغ تبسح

 سمم ريغ داز بيطب هترق

 سرضلا يهيوأت تارشحلا الو

 سرطب تبتك لياسم لثمك

 عمج ةزمهب يهف لئاسم ةيناثلا ةملكلا فالخب لاس نم هتدامو ءاملا ليبس وهو ليسم عمج ةزمهب ال ءايب )١(
 .ه أ فوجا هنآك لعفلا ريصيف ةزمهلا نيلي دقو طسولا زومهم لاس نم اهتدامو ةلئسم

_ ٠٨ ٢ 



 به اهتامننن اذا

 ىواششن اهلياسم يف مهارت

 اذسف يغبي نمب اهتالعو

 اهيتلحم طسو قوسلا ناك

 تكيح ءارمح ةلالغ نأك

 ٨ َ م 3 { ٨ ل
 . صم

 موق ميرك يخس زفلا نأك

 ءاتش يلصف هءام نيابي

 رح سمللاب اذف رق نإف

 يدث وهو لفط سانلا ناك
 ريرخ هل راوصلا عم تعمس

 يوري روصعملا دجسملا ناك

 يفق هريظنك ىمحلا يف طسوت

 هيدل عوضوم رينلا ناو

 (سبح) رايد يخسرزفلاب تمس

 اراهن وأ اليل تنج اماذا

 نيع لك ةذلب تدرفنا دق

 اهيلع ارش اهلهأ ىنبت

 تارهاط لتئالغ تسيل دقو

 نم تلخ دق رمهاوزلا اهدجاسم

 دوخك الطع اهقوس ىساو
 سفنو نيع مك هلل اين

 سنج لك يف اه رطع عوضت

 سن ءامسنلا نم نافجأب

 يسنت ةيهاد ه يدرت اهب

 سرو ءامسب ةرجم موجن

 سقمد نم فلا رط اهطسرواب

 سغر ضيفب نيتحارلا طيسب

 سنجب ىناو امكل فيصو

 سملب هرب اذق -" رح نإو .

 سبحملا يف ريزغ ةحعضرمل

 سرف ناسلب هملع ققحي

 سرغ ملع نم هل يلمي امل

 سدتب ازاتماو ضرألاو امسنلا

 لكب لومحمو

 سرط لك رمسي ركذلاب امك

 سمشو رمق نع ينغتست اهب

 سفن لك ةوهشو ايندلا نم

 سنأ دعب نم ةشحو تحضأف

 سجنب تسمغ ةدرب تسساف

 سردو دراو ل تا عامج

 سبل دعب نم اهلح طقاست

 -٩. ٢-۔



 رش جتنل ساسختلا تمذقت

 مهاده يف داهتجا زات ملو

 هاوس نع ويهناو فرعلاب اورم

 موق راد يف ىنزلا رهض اذا

 لدعب مكراد ظفح اوغارو

 تحُس عيب نع اويتنا مكقوسب

 راع وهو ارات رذلا عيبو

 اوعراو نازيملاب لدعلا اوميقا

 ظعو يأ (نيدم) لها يف مكل

 لدع ءابطخاهب تماق مكو

 ظعوو حصن مهب بسري مقق

 وثع ال ‘ مييف نمألا لاطو
 انويع مهل ودعلا حت اذا

 توقاف ًأانادلب ازجزلا سمو

 يداعألاك ةليبقلل رأ ملو

 ينادألا يهلت ادعلا ةبراحم

 ظافعتاو ظعو ضارمألابو

 تلاوت تايآب اوعدص دقو

 مهيف رايجلا ةمكح ىضمأف

 يداعتلاو لوانتتلاب اوجذا مف

 كلم لين لواحي مهضعيف

 ىدحإ لكو نيتقرف اوحضاو

 س خألا ةمقم تجتت دقل

 سبل ريغي داشرلا انحضرواو

 يسميو ودغي مكل نكس اذو

 سرفب يضقو افقفلا رتك ميهب

 سمطب تيمر تدع ذا برامق

 سكروو سكم اتتقاو سخيو

 سرتسُملا ء نبلا ة برخمو

 سدسو لايكمب ىلوملا ىمح

 يساتلا حبق دق رارشألابو

 سق باطخ (ظاكغ) يف ركذت

 سمب اومر نيذلاك اوهاتو

 يسمي ضرم الو مهحبصي

 سمطب ملا ا هكرادت

 سمب مهتزوحل ر ظني ملو

 يسعتلل ب هذاو اهل ملأ

 يسسنتو مهنيب ءاضغبلا نع

 يسنملا بنذلا نم اشح نيلو

 يسمتو يحضت ةركس يف مهو

 سجر طاوسا مهنيب ىقلاو

 سفنو لام يف رئضلا اوئناسو

 سررب هنامي مهضعبو

 سخب ايهبذاجت ىرخألا ىلع

_ ١ ٢ .



 ديك فلحل موي تلذ اوغاصو

 رصح تقو مشنم رطع اوقدو

 قرب ريغ رت ملو عمست ملف

 ناسليط ةلح عقنلا كاحو

 ىلجت دوسُم نييب انفطو

 بهش ئيمرملاو يمرلا ناك

 لحن تاوصا اهسيسح نأك

 يفاوعلا نالعاو سب انوعد

 برح معط لئابقلا تهتنا اذا

 مامغ ا يهعفدمل مهتلتو

 تدرف اهبطخي تيبلا نأك

 ةيت نهب تويبلا ةرهمجو

 ادهع طق ىسيعل اوعري مل
 حبص هجو دمحيو مهحبصو

 حرجو لتق نع بطخلا نابفن

 ينافتلا نابعش رهشب ناكو

 بج : خيراتللو نمألا لاطو

 ىضقت رهش نم هاهدأ امن

 الاف ناك سبحل نابعشو
 اونافت نا سبح بجعت الف

 آميدق اومدتحا ةليق انناو

 يس س ميلوسي مهعمجو

 سروبي يللم سمشلا دجوو

 سحو اشن انس نم دعرو

 سفنب تلحتكاو ءاجرألا ىلع

 سجه لك تخاصا ةدعارو

 سفن لك ىلعت د هنمو

 رسملب نيطايش ىلع رخت

 رسب هاجت نيتيبب نظطحا

 سب انيت مهعمصو

 يسدملا عبشلا ىوس يفشي الف

 سرجو ةمهمه دعر هادح

 سرع هجو فلؤي ال دهب

 سرخ ريغ ملكت ةنسلاب

 سناءاحلص نم هاوسل الو

 سيعب مهبرحب هوسمو

 سرب ةبهار يأ تناكو

 سمخ رصع هنم تبسلا مويب

 سنلادعب ننه ةشحو انترع

 سمأ ناكام ةربع كيسحو

 سبح موزلو بعشتب مهل

 سبعو نايبذ عابتا مهف

 سهماكاوخضمهو لناو انباو

 -٢١١-۔



 يبانج يف اسبح مذلا فيكو

 دوسا ةحجاحج ةفراطغ

 هولزتساو ىدم اولزن اذا

 اوداج ءارضخلا دي تنض اذإ

 اوننك ءاجيهلا ىحر تماق ناو

 ايانملل قدص تابثو مهل

 يلاعملا امسل اودهم بئاصع

 لك عومجملاو نآزج مه

 اماقا مهيف دمحي انطبو

 تجاهف ىرخا ةنتف اراثأ

 ايانملا نوياهيال ةمك

 تضافا مهيصايص تبرض ىتم :

 لتقو كنس يف ءرملا ناكف

 تباط يبرغلا اهنادلب نمو

 هولدب امسا بمهازلا ناكو

 ايالبلل حيهملا ببسلا وه

 قيرف ىلوتسا هنارضخ نع

 مهيلع أذودمم دهعلا ناكو

 عوجب مهدالب تترش دقو

 نكلو ارش اهنطب رمضاو

 اهنع رشلا فرص هللا تلأس

 نم ىلع تلوتسا ةتتفلا يذهو

 يسرتو ىلبأ اذإ ينيس مهو
 سلغ رودبو لفاحج رودص

 سفن ةاخشُس نيتلاحلا يف مهف

 سنأو دي طسبب اربغلا ىلع
 سرجو رود يف باشظطقألا اهل
 ! سبحل اي يدانملا خرص اذا

 سأبو ىدنب اوقتراف يقارم

 سرتسم لصاب قارعاو

 سق ءازوجلا نم جارباب

 سمخ برحلا ةانج نم ًاسوفن

 سرضب وا مهتمر اهبلتمب

 سصعت باحس داد شلا مهعمصب

 سمأب اهتمع ولت تناكو

 يسحتلاب ترمو هبراشم

 سجر دادمب تظطقت لاذب

 شأللو

 سبيو بطر نم هيف رخآل

 سخب هبذاجي مهلكو

 سكعب تقرش امدعب فوخو

 سرحو رسع نم ناعبش ادغ

 سفنو لالم يف ريخلا دوعو

 سدب اهكراشو اهيف ىوث

 يسؤت بابسا ءاي

 -۔٢١٢-



 ىرايح اهب نوفراعلا ىسلاو

 نيع ضرف اهنع سفنلا لزعو

 نميف ريخلا لك ريخلا ناو

 ولح وهو بعص سفنلا لذبو

 يلخ اهل شالش نم يلناو

 اهيلع تلد انل ايؤر مكو

 ىشخت ءاهوش ةركب تعاجف

 تلوو ى تلح الو الها الف

 ؟ سجر لامعا نمؤم لخديا

 سلح لاثما هتيب نوكي

 سخألا يف رمو 0 ادعألا ىلع

 سجوب اهلصالص نم أكأ ملو

 سدحب اهيف رظان لقعو

 سنع يزب داق اهعلاطم

 ںكعو درط يقن سب بذ

 يسلخ لبق يلبق كاوقت ىلع تبثف يب ىفحا تنا يهلا
 يسفنب ام ملعا تناو تدرا اميف كيف ينظ نسح يسننب

 سدقو ةيكزتب يلمع ىلع متخاو نارفغلاب يلع نمف

 ةلجو مالسلا روفقوم دبعلا نم

 اقثلا علطضم فورعملا نم ءيلم

 ىغولا مدتحمب قدص امدق هل

 هلضف مداقت نا الا توفالف

 هقربو مامغلا ذعر هفيس نمف

 ةجهب مويلا تلاط (ىوزن) : نولوقي
 ةعفرو الامج هنم تمدع الذف

 هلحو نامزلا دقع هل نم ىللا

 هلزجو ليمجلا رفو ىرولا يف هل
 ةلجر دهاشملا يف تلز مرقلا اذا

 4هلصن مداصت نا الا تومالو

 ةأطو مامغلاب لبو هفك نمو

 هلدع قرشا كشالاهب : تلقف

 ةلحمو هصخش اهنع باغ الو

-۔٢١٣-



 يصورخلا دشار نب رصان خيشلا حدمي لاقو ٥ ٩

 هل اتدح نيدولومب هئنهيو

 ب ديح أ لصولا د دا <

 \ طع ` جملا لا مآ و

 ا فهو دح سلا ى اجتو

 ىرشب: لدعلا اذ اعدو

 تدا ن ظ حلا ي عاودو

 ثيغ ضرأل اهجو مع

 هيف ء اج رهد بالط

 ي دا حألا دا ركأبو
-. 

ِ 

 الاو د تضا ف هد ي

 ىلجو 0 لدعلا يف بش

 عيبر لضفلا يف وهف

 انايذهك أ ائينهف

 ازاح ناردب اميف

 نكلو دجملا ا عضر

 ىسؤْبو ىسصنن اصيق !

 ءوسلا نم هللااميهل

 ىدامج يرهش ا _۔فعلط

 اكسم رهشألا ا خمض

-٤)٢١- 

 بيط قافآلا ىرف

 بيطرلا نصغلالاب سام

 بيرملا ليل أ كتاه
 ب_۔يزقلا حتفلاب كل

 بيدألا رهد اي مساف

 ث ل ` ج ! ك ىوتراف

 بيهملا نيدلا رصان

 بيصخلا فك طساب

 بيصم مهس هل مك

 بيبص اهنم ىرولا يف

 بيب شك _لح ل >

 بيبح نب عيبرلاك

 بيجنلا لسننلاب رص

 بيصن ىفوأ العلا يف

 بيلح نمێللامههل
 ب دلصلا داذابغع د ذع

 ب بترو ظ فح
 بي ش رونلاب ىجدلاف

 بيصخ رهدلا امهنم

 بيط ه ةغي : اوخ رأ

  



 ٩٦ لاق اضيأ هيف هلو :

 ماهتسملا ب ات اقنر

 نم بلقلا نيمر دنلور

 فقومب نزري دلو

 ةرجو ءابظ ريغ قلت مل

 ام سلا را مقأ ريغ رأ

 الفلا نا صغأ ريغ زرأ

 ذذحللا و تدا ج . ملأ فلا ذهف

 طاح دقو را رذلا فيك

 يداو ل 1 ةتفقو ىآ ١

 ىهنلا ب ل عفت ضيبلاو

 اوللا دوقعم نسحلار

 يعاداك نيدخلا رينمبو

 ىشح وأ عمد ىبي مل

 تد هحم .د \ أ ١ 4٨
1 

 \ ةجلا لا ط ى ا بابحأ

 نامزلا اذ يف افولا ونأو

 نكي ملو روه دلا تضم

 م ر دقلا دو أأ س ل رأ

 مكانضم ى !ع [ ذع

 ى ارت ا ةمر اوك رادتو

 \ ةنيب ا ه اور كذتو

 مايخلا كيتاه روح اي

 ماهسلاب ظ محاوللا سوق

 ما < ز 4 ر نيق ثاعلل

 ماظعلا دسألا ام_ فقت
 ماغرلا رزرامقأل تدجس

 ماو ةلا تا برل ت عضخ

 مادصلا كرت عم تا

 مارفغلا شيج ىوهلا يذب

 ماشبلا تحت ىنحنملا
 مالملاو لعفت ضيبلا ك

 م أ زأل ا ه كعاطل وعدي

 ما ة لا ذلا لال _ب

 ما هو 7 ه يب را جا الإ

 مامغلا لهنم تيقس
 ؟ مامنلا نيأ ؟ افولا نيأ

 ماعنلا ضيب نم زعأ

 مارصناالا انل مكنم

 مارت دا رذنأ م كيدل

 مارملا نيع مكلا صفف
 مقس نم لايخ نم

_ ٥ ١ ٢ 



 نزحف اد_عألا اوتمشت ال

 امامل وأ ا ماود اوروز .

 افصلا لها نم لكلاف

 ري ر هدلل ا مو يللم

 فيس تدرج املك وأ

 يننإ >7)ّهم ٥5 رهد ابي

 ى ١ هلا ن ر ذلا رصا ذلا

 4 ةانفب ى جتلا اذا ذ

 ان ل ك ى مخ فا شك

 جل رهدلا نيع نانننا

 ٥ ىرشلا ثيل 0 ىرولا ثيغ

 مالا د نز

 زعو هل راضخضنلا ناه

 ٢ 4٨ 1 دس و م آ

 فونألا رهدلا قرفم يف

 لبيس نابأو ادعلا رمغ

 ةموكحلا ءابعأ لامح

 ديؤملا خيششثلاايأاي

 مويب ًآفرص انهلا كلف

 مانللا حرف ىقتلا يلوأ

 الك وأًأملانم وأ

 مازتلا حص اذا نسح

 ماصتغال ١ مسب ينيم

 ءالثنهب نع زىلا

 ما هه 1 خي شللل كوك شأ

 مار ل ك ى اجو : لز

 ماسحلاد_نرفإ رببلا

 ماؤزلا توملا ء ادعلا مهس

 ماسجلا بولا يف هاديو

 مانألا ن دب هري ظن

 اقأدق لدع دونب
 م2_كلا ف ۔شكناو د شرلا

 ماصخلا ىوعد أ عطاق
 (امنث) وأ (ىوضر)

 ماقم ى احأ ي ة تمد

 مارحلا رهشلاو رحنلا

-٢١٦- 



 بطقلا حئادم يف هلاق اممو ٩٧

 يرنازجلا يبعصملا يبرغملا فسوي نب دمحم خيسلا همالعلا مامالا

 بيتكلا دهع برغلا خور ددج

 ىوهلا لهأ فاعسإلاب رشب

 ىنملا رمع لاط دق ث انبابحأ

 ىنملا لانن نأ اندهتجا دق

 مكراونا_ -ب متيعانتت امل

 مكدعب يتلاح نع اولأستال

 ؟ مكما يأو مكيلايل نلأ

 ؟انل مكنم سنألا كاذ نيأو

 ؟ ىنحنملابي دهعلا كاذ نيأو

 ترس رودب هللا ةمذ ينف

 يتجهم يف دجولا ءادب يل نم

 ةضور اذش نم ميسن لهو

 ةمسن ترس امل تصلخت

 (فسوي) ىتف ىركذ اهنأك

 ىرولا ثوغو رصعلا ةمالع

 هراونناب ايندلا تقرشا

 يف لهني ملعلاو ىدنلا رجب

 همادقأب ضرأ يف لحام

 اند الضفو ء التم اشن دقل

 بيبحلا هنم قر ىتح قارف

 بيئك بلق لك هولحنأف

 ؟ بيصن مكنم لصولا رمعل لهف

 بيصيال دهتجم مكف مكنم

 بيطو ولح لك اندقف انع

 بيرغلا لاحل هللا ةمحراي

 بيرألا شيعو رهدلا ةراضن

 بيشق رهد درب يف زرطم

 بيقرلا نيع مون دق دعسلاو

 بيغملا ياشح الإ اهلامو

 بيبطلا زعو حرقلا عستا

 ؟ بيهللا رح ياشحأ نم ءىفطت

 بيلس بلق لك تزهف مهنم

 بيبح ىركذ بيط اي (دمحم)

 بيدألا جح لضفلا لهأ ةبعك

 بيغي ال اذ رون نكل سمشلاك

 بيبص هنم قاروألاو ى قافآلا

 بدجلا ناكملا رضخيو الإ
 بيرقلا ديعبلا كش ال وهف
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 هتاراجم ملعلا ولوأ مار

 هسارطأ ضور يفق هشغاري

 هقاروأ ربنم يف ماق ام

 هقرف نم سفنلا ليل ناب ام
 هلضف يف خيشلا كاذ هلل
 العلا مجن رصعلا جات ةرد

 ىهنلا لهأ متخ اي كنود

 افولاو افصلاب ارهج كوعدن

 بيلقلا يف اوبلقناف اوقبتساف

 بيجع ءيش لك ىدبأو الا

 بيلدنعلاك برطأ ادن اذا

 بيطخ ىحضاو قيقحتي الإ

 بيرملا يدهي قحلا حبصو الا

 بيرض نم هل سيل هملعو

 بضخلا فك رصملا ضور ةرهز

 بيطر دق تاذ ركف ةنبا

 بيجم يفو يعادلل تنأو

 ٩٨ داعملا راد ىلا دازلا نايميه" ريسفتل ًاضرقم لاقو "

 يبرغملا ينجسيلا فسوي نب دمحم خيشلا ةمئألا بطقل

 ةيلمرلا رحيألا نم ‘ ةيلادلا تايبألا هذه تأشنأ : لاق)

 اهب دجو نمف { ةحيحص ريغ ماهفأو ، ةحيرق ةحيرق نم
 ( ةنملا هللا نم هلو اهدسيلف 0 ةنجم

 دارملا لين ىلع هللا دمحن

 هب نم ام مامتإ ىلعو

 هلضف نم انل هللا عفر

 هب موقلا ىلع انزح اددؤس

 ةر ذخآ ا تمأ لقت ال

 تيلب د_تقا ذمايأ الو ال

 ةدم ينغي "دازلا نايميه'

 دابعلا نود انصخ ام ىلعو

 داشرو ءادتهاو ءانث نم

 دادشلا عبسلا هب انلن املس

 دالبلل ننسو قبسلا بصق

 دامعلا لثم اهلبق اميف يهف

 يلج دجلاب يهف

 داز اندز نا اذو يديألا ددم

 ذا ذ ج ا “را

-٢١٨- 



 ىدملا لاط اذا دازلا ذفني

 امك رحبلا ىلع أراونأ قاف

 اهلك تناك رحبألا ول

 هقيمتت يف راجشألا اذكر

 ولو ىصحي نا هللا رس لج

 هظح الك لضفلا وذ ابح لب

 مهاتآ ام فعض هابحو

 هب نوكلا قرشي سمش وهف

 ىدهو زوف ةمألل وفر

 تعلط سمش برغملا نمأ

 (()) دمحم) يف مهللا كراب
 العلا ليصحتل مونلا رجاه

 ب دجلا لين نا

 دجام الا دجملا اذ لني مل

 م { و ` ح \ ١

 هرهد ارخف داس دق (فسوي)

 دقق رخفلا ىلع ارخف قفي نأ

 ام ليوأتلا عمجم نم عماج

 يذلا يهلالا ملعلا نزاخ

 ام ليزنتلا نم املع رهظم

 ام ركذلا يآرس نم فشاك

 يذلا يضابإلا جهنلا دل

 تاجهللا ضعب يف قطني امك مسالا لوأ يف ةزمهب (ا)

 دافن'طق هلام قاب وهو

 داقتاو "ءايض سمللاب قاف

 دادملا ضعب نم نك دادم نم

 دادح آامالقا نك ول تينف

 داوسو أضايب ضرألا تناك

 دارا دق امم ريسفتلا ىوذ نم

 دايدزاو الضف فعضلا فعض دعب

 دانعلا لهأ عطاق فيس وهو

 داتتلا موي ىلا سانلا دشري

 داه قرشملاب سانلل اهرون

 دايالل انجس (نجُسي) نلعجاو

 داهسلا ليصحت زعلا لينل اذا

 داهجلاب الل ددريهجملا غلبي

 داص داصراألاب ملعلا دودشثل

 داس رهالا اذ يف (فسوي) ىتفو

 داقتعاو افشك فاشكلا سفان

 داح (نيرحبلا عمجم) يشنم هنع
 داهتجاو أذج (نزاخلا) زجعا

 داشرو انايب لقعلا شعني

 دافأو أبهو ماهوألا بسكأ

 دامعو سأ نيرانتلل وه
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 ئدهو أنيقي اندز هبف

 : اوخرأ اعبطو افيلات قاف

 دالجلا موي ١ ذب انلط هيو

 "دابعلل ىضرأ دا زلا نايميه"

 بطقلا حدمي اضيأ لاقو ٩٩

 رئاشبلا كيلا تفوتسا برغملا ابأ

 ةيشع يتتتأاملاهب تدعس

 نم مسجلةايح لب بح ةيحت

 فرعيو 0 دادولا دنع ىلقلا ينغيو

 هليمج كنع لخي مل نم لخلا ىرأ
 يوتحت فئاطل رارسا هللو

 ىونلا نع يبيبح ىركذ ينرغ امو

 رمآو ان تنأ يبلقب مكحت

 هتاتش ميمر ييحي ثعاب ىسع
 هردصبو هب فاعسإ كي نإف

 هعاطقنا دعب لصولا ذلأ امايو

 هنإو مومهلا ينا شثغتل ينإو

 اميأ مسجلا دئاق الا بلقلا امو

 انل تدنسأ ةمسن نم ةوشن انل

 هدقب بيبحلا فطع انركذت

 : اقنلاو يبظلاو نصغلا اذهل ليقو

 )٢( عئاش رعشلا ىف وهو (نم) نع راصتخا ميملا .

 رئاوز نوحزانلا نومركألا له

 رظطاوعلا حايرلا كلت اهعوضت
 رتاوبلا فويسلا رحبلا نم هترب
 رئاد ملعلاب رهدلاو ىدصلا () مافصلا

 رأاوعلا فورصلا كيف ترثع ناو

 رئاخذ سوفن اهيدبت لئاضف

 رهاظ بدجلا يف ثيغلا عقن نإ ىلب
 ركاش يف هتنش دق امل ينإف
 رباص دعسيق 4 أموي هتجهمب

 رئاز لمشلا عماج نم يلف ، حارشنا

 باد ةبحألا رجه اي تنأ لهف

 رداصملا يلع تقاض اهرارتتب
 رطاوخلا مومهلا هنع احص وأ اشن

 رئاصبلا هنم حاترت ىوهلا حيحص

 ؛رئاوملا نوصخلا هتنم تحضتخفا امو

 راض ةلذملا راهظإ نا اوفق
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 ةياغ زجعلا يف وهو ىدصتي نمو

 فرتعا نمو ، فقي ًائفك نكي مل نمو

 ؤ زفي هشخي نمو 0 حجني هقتي نمو

 ىدي اذإ لامجلا يواح احضاف ىفك

 اهمامح ريطي ال نسح ةضررو

 يرشظاون هترأ ذإ يداوف ناك

 يننأ بحلا يي له ىوهلا لوسر

 رتاوفلا نوفجلا ينيع ترتف اذا

 اهئات رعشلا نم ليل يفق ثب ناو

 رظان ةتتف هاشنأ نم كرابت

 كلذ قحلا ىلع ىوس نم ناحبسو

 ينغلا نظطفلاو ريرحتلا ملاعلا وه

 يذلا لضافلاو يضرملا لماكلا وه

 (فسروي) ةلالس يفاصلا لماعلا وه

 ةيآ مويلا برغملاب ادغ مامه
 رسيم وهق هب اهيف بعصم امف

 ىرولا يف يفقينحلا نيدلا قرشا دقل

 اوعدبت امل لهجلا لهأ ددبو

 ىلع ىوتسا مت نيدلا نكر ديشو

 رهوج بتكلا هملع نم انقوطو

 اهنإ عفتت هللا ضرأب تراسو

 هنزم لهناف ملعلا ءامس يف امس

 رواسقلا هتبشان اهنع نثي ملو

 رباكي سيلف ىضرتسا نمو 0 دني

 رناذنلا يفكتو ، حضفي فخي مل نمو

 رئاد نسحلا هب رون ىذ لك ىلع

 رضاوح اهيف سانلا نويع نأك

 رئاط رانلا ىلع ىلصي ىوهلا ريطخ
 ؛رظاونلا هتديق دق ىوجلا ريسا

 ر ااذنلا اهتلسرأ نم تردغ 0 َئسأ

 رتاس حبصلا ههجو يف هل اذهف

 رداق هللاو ى نسحلا لك هاطعأو

 رخافم نيملاعلا يف هل ث مامإلا
 ؛رهاوبلا مولعلا هنم تلقن يذللا

 رباكألا ةارسلا هايلعل نيدت

 رماسلا دجملا يفاولا (دمحم)

 رظطاوخلا اهيلا تداقنا قرشملابو

 رضاح ريخلاو رشلا اهنع (نجسيو)

 رهاظ قحلاو يبهولاو يضابألا

 رتاب رفكلل هللا فيسو ًالالض

 رفاوسلا رودبلا هنم تدبف ىرقلا

 رئاصبلا هتمزال قوط معن ايف

 رخافم نيفراعلا دنع رخاوف

 'رهاوجلا ىنجت هنم اراحب داعف
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 ةيشخو 0 ىنغت هللا يف ةبيه هل

 ةحارو سومشلا هنم تدب أيحم

 هبلقو راد بطقلا هيلع ناسل

 اهبيط نوكلا رطع رشب ةمسنو

 العلاو دجملا امس يف ىلجت ردبو

 ىدنلاو لدعلا رطمي ىلخت نزُمو

 ىقتلاو ملعلا فذقي ىلعت رحبو

 ىنذلا يف رفكلا قرحت ىظلت رانو

 انضرعل ًانوص راص ىضتت فيسو

 ةبيهو ءاكذ انيف ادغ ىوضرو

 اجلمو ئجنم هاوأ نمل فيكو

 ازكرم هيف تبنأ ملحل ضرأو
 ىتقتلاو ظفحلاو ملعلاب يل عذأف الأ

 ةديرف كيلإ تفز ايكنودو

 يذل تبتك ةمحرالا تنأ امو

 ةدوم ىفصأو ملست ينمو

 نم لكو ماركلا بحصلاو كصخأ

 ىهتناو لئاضفلا كيف تلمك دقل

\ 

 رطاوف وبلقلا اهنم ىصحلا بيذت
 'رخاوزلا رحبلا اهيف تققدنا هل

 رئازغلا مولعلا هانكس رحبلا هب

 'رصاعألا اهتكسمتساو اهب انصصخ

 رفاظ قفوملا هنم ىدهلا ىدهاف

 ارئاخالا هتمنغتساو ىرولا ثافغف

 رئازجلا هتكلمت سأف ىهنلا قحمتو

 رساخألا اهيف هينجت ام قحمتو

 زنئاودلا انيلع تراد اذا أنوعو

 ٬زساودلا بوطخلا ىنغت اذا أرهظو

 رضانو شان هاعري نمل ضورو

 رظانو شان هيتأي العأ ملعل

 رساح كلذ ىلخ نم يلخ يبلقف

 رهام ريخلا ةوعد نم اهل تنأو

 رفاس حبصلاو ، قيفوتلاو ةباصالا

 رخاوف مكيلإ تايحتو تمس

 رثآم ميقتسملا قيرطلا يف هل

 رشبلا كيلا تفوتسو دجملا كب

 اضيأ هل بتكو

 مهلعجو ءاملعلا لضف ، هؤاطع رصح الو ، هءانث ىصحي ال نماي مهللا كدمحن

 يف هرمأ تاميظع نم مهحيدمو 0 هضرف تابجاو نم مهبح لعجو هضرأ ءافلخ

 .هضرع موي
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 ٨ هللاب هللا قلخ فرعا 5 قداص حجرأو ء قطان حصفأ ىلع ملسنو يلصنو

 ةادهو 0 نينمؤملا ةداق هبحصو هلآ ىلعو "ءايبنألا ةثرو ءاملعلا" لئاقلا

 .نيدلا موي ىلا ، نيمزالتم نيمتاد مالسو ةالص ،نيملسملا

 نم يجارلا } ريصقتلاو زجعلا وذ ريقفل اهمظان اهب هجو ةديصق هذهف ث دعب امأ

 مظعألا ملاعلا ةرضح ىلا ، يملاسلا ، ناخيش نب دمحم هدبع ث نارفغلا هبر

 ةمالا ملاع ث نيدلاو انيدلا بطق 0 قيقحتلاو قيقدتلا لهأ مامإ ، مخفألا فراعلا

 ؛ يضابإلا فسوي جاحلا نب دمحم جاحلا خيشلا ، نيقيلاو قدصلا بحاص

 ؤ هعفر ميركو & هعفن ميظع هللا نم ايجار اهب هتحدم ى ينجسيلا ؤ ىبهولا

 هيلإ ةبرق اهاضري نأ هللا لاسأو ، ةرخآلاو ايندلا يف ث ةرتاسلا هتاماركب ًافحتلم

 : تلق هببسب يذلا هلكوتبو ث تدمتعا هيلع يذلا هنوعب ث هيدل ةصلاخ اهلعجير

 راطعالا لئاسر بيبحلا ثبب

 اهبيط خمضي ىركس انب ترم

 اهسؤؤك نوصغلا تاماقب تفاط

 ةميشه بولقلا نمد تلبقتساو
 افجلا يف بهذمت ناو بيبحلا نإ

 ةمالعو ىقتلا ةفلأم نيللاو

 ابصلا رمأ ىنض يتوم ىأر امل

 تعضرأف امل تفشر ةحفن اي

 ةفيعض فيطللا اهارسمب ترطخ

 ةقر كلتم وهف يمسجب يجوع

 ىلا يب ضكرت ظحلا ليخ لعف

 ادب ام وحمت رهدلا فك لعلو

 راحسالا ابص اهب ميهت تتأف .

 راجشألا منامعو ىجدلا للح

 راكبسإلا ةزه نم تليامصتقف

 ران لعاشم اهذراب حازاف

 رارحألا بجاومب افولا د صق

 رانلاك وأ ءاملاك اقشلا وحمت

 يرادب جوت نأ ةبطألا سأر

 يرابلا مكح هيف مسج ءاشحأ
 راوسألا ةبوضخم أطخلا يندت

 راج كرثإ ويف يعمدب يرجاو

 رادقالا ةبلح يف اقللا ضرا

 راتسلا هليمجب هفرص نم
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 اضرلا ليل ىشح انضخ املاطلف

 ةضف رمجم خيرملا امنأكو

 هعورت نيبجلا دوسم ليللاو

 دقو اهتنسأ نم افوخ دوسي

 ىلع تقفد دق هاجد شويج نكل

 يذلا ىلا رورسلا انب رجي ادغف

 ةقيدح قفأ لابقإلا انب العف
 تجبذ أدورب اهل عيبرلا جسن

 اهمايخ سوؤر ىلع مامغلا بصن

 رهاوجب اهراجشا تللك دق

 اهران مرضت نامحنلا قئاقشو
 ىتم تأقف دق راونلا رضاونو

 امنأك نوصغلا يف ودشي ريطلاو

 ةمسن لئامخلا نيب نم بهتو

 !اهباتتييل ىلحأام هلل

 ةرسأ تابنلاو 0 شرف ضرألاف

 سوؤكأ بكاوكلاو فرص رهنلاو

 اهب حربن ملو انسح تهتنا دقو

 ىرج امك ضايرلا يف اهاذش ىرجو

 (دمحم) يبرغملا مامالا كاذ

 العلا دوط ىرولا كلم اندلا بطق

 ةيآ ربكأ شرعلا بر انأ

 يراجم رورسللو قارفلا ليبق

 ران نم ةيقب هيلع تبش

 راثلاب بلاطمك امسلا بهش

 رامقألا ىنس نم انمأ ضيبي

 راحب بابع هاذدعا قارغا

 راصبألا ةرق هيفو ىوهن

 راصبألاو عامسألا ةعامج

 راضنو ةضف ينول نسح نم
 رات سالا ف حالم نيهكافلل

 راجحألا رهاوجب ال راهزألا

 راهزألا لنئالغ ربت بيذتل

 راهنالا ةضف اهيلع تباذ

 راتوألا نم برض هتامغن

 راقع سأكب اشحألا ىلع تفاط

 راظنلل نسحلا فونص تعمج

 يراهن ماقملاو ى كسم رشنلاو

 راوج نوصغلاو دوع ريظطلاو

 راطعم ةضور نم اهب مركأ

 راطقألا رئاس (فسوي نبإ) لضف

 راثيإلاو فورعملاو لضفلا وذ

 يراسىلل ىدهلا ملع ىدنلا بر

 راصبألا يلوأ ترهب دق ضرألا يف
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 ةفيلخ نيملاعلا يف هماتأو

 لزي ملف مولعلا يف رجبت دقلو

 افذاق يضارألاب عفانملا رشن

 ايهعفت ةسيفنلا ةجناتن يدبت

 تقرشاف ميوقلا نيدلا ىلع ىرجو

 ًامدهم لالضلا تسيب هب ادغف

 اهواش كردي سيل لاصخ هلو

 يتلا ججحلاب ءاغلبلا محفأ دق

 يذلا تقولا يف ناعجشلا لطبأ دق

 يتلا ممهلاب ءابجنلا زجعأ ذق

 يذلا عرولاب داهزلا دهزا دق .

 ىلع ىضمق هؤاكذ نامزلا داق

 هءانبا ه ُمايأ تمدختساو

 نم ءاش ام هاوهأ تمحتنر

 الثلا ماه هتامه هب تلعو

 ىرولا نيب هماكحأ تفرصتو
 هلدعو هادن ايندلاب فاشطاو

 ةمالس بوث شرعلا بر هاسكف

 هلضق نم دراو لآكو ادغو

 يتجهم يف هبح نطوت نماي

 يتبتر عقريف يل كبرل بصنار

 يننإف مولعلا ينمهلي هلاساو

 رافكلا ةيآ وحمي لاز ال

 راصمألا راس يف اقفدتم
 راكذألاو رزراثآلا رآهاوجب

 رارشألاذبكأ عطقت نكل

 راتسألا ةفوشكم هملالعا

 راثآلا سراد سناوألا يواخ

 يرامُم نيح تالو مانألا يبست

 راحسالا ىلع ىشغي اهناهرب

 رايتلا ىلع يزرت هجاوما

 ران ةوذج ءاملا يف اهب يرو

 راجحألا ةوسق هنم باذنتت

 راوبب هل نذأي ملو نمأ

 رابجلا ةعاط يف مهب ىرجق

 راقولا هجب ليمجلا لين

 رامقالا ةرسأب ىوتسا ىتح

 رادقألا نم ردق هنأكف

 رادكألا ةلازإب ل فكتق

 راقوو ةنيكسو ةلالجو

 رارق رادلوأ انيدلابل
 رارسألا ضماغ نم ىنغ يل به

 رايغألا ماع نم ينزرجيو

 راع فراعملا للح نم كش ال
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 ينب نم لفرت ءارذع اهكيلإو
 اه رجأ ولجي فوس خيشل تفاو

 اكلسم رت ملف هنساحم تلمك

 راربألا ةنجب ماقملا ىلعأ

 راونأل ١ سدنسب كيلا يحدم

 رازوألا ىدص ينم هحيدمب

 يراج هيف وهو الإ لضنخنلا يف

 هحدم يف اضيا لاقو ١ ٠ ١

 لزنملا كاذ لهأ اي متكروب

 هفانكأ يف نازحألا لزنت مل

 اوديش دق هدوجب ماركلا نا

 مكرايد ليزن ىتا بيزغلا اذاو
 ! ميهفوفك لاون ىضفا ام هلل

 رخاز ملعو ىدن رجب هلل

 (دمحم) ماركلا نبا مامالا كاذ

 هب انتتجحو انبهذم نيع وه

 ايهيلجو ايهيفخ مولعلا فهك

 هب ىنفا يذلا هلل دمحلا

 اهئاوذ دعب نيدلا لوصأ ىيحأ

 كسنتو ئقت نم دماحملا زاح

 هفيسبو ، ىرولا قزر هفكبق

 ةيرقبةافبلا نرق ادص اذاو

 هدمخغب دري مل افيس لس نل
 العلاو ةلالجلاو ةباهملا سبل

 لحرت مل ةمعن يف متبثو

 لزعم يف هرييغت نع رهالاو

 لزلزنت ملو تسرف هناكرأ

 لزنملاو هبيبح ركذ هوبلس

 لمؤم لك فك فرعي راص دق

 ! للهتملا هبيسب روحبلا حضق

 ! لضفأ نم هل اي ةمئألا بطق

 لزعألا كامسلا ماه ىلع ومسن

 لكشملا لحب ادرفنم لاز ال

 لضفم لك لوق نم اوفرخزام

 لزنم فرشأ سودرفلا هؤازجف
 لضفتو ةحامسو هعاجشو

 لفحجلاو ادنلا دنع ادعلا فتح

 لصنأنم ًاباحس هيلا ىدهأ

 لحمملا ناكم يورت امدلا ىتح

 لمكألا ماقملا فرش ىقترا اذبف
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 : اضيأ لاق هيفو 63/

 ناقفلا اهنسح يآ تيلت

 اوقلأف حالملا رشعم تدهش

 ربكف آموي راونألا اهتأرو

 ىتح كلملا ةرسأ يف توتساو

 افونص ريرحلا نيل تبسب

 تشمتف اقبلا ةوفص تبرش

 تلامق بابشلا حير اهتحنن
 انسح رهدلا ةراضن اهتبكا

 يرزت نسحلا ركاسع يف تشمو

 اهنس نم ةلح هللا ذذفا

 املف بولقلا ىعرت تبجتو

 يفايفلا ءبظ اهنيع تلع

 رصن ةيار قيق شلاب تلح

 آاحمأر ندللا اهماوق نم تدرج
 اهيلا ترخف )١( آجلاع تتار

 اهيف نسحلا عتنادب اهتشهاا

 اوماحف الصو مارغلا لفأ مار

 يضاوملا فويسلا اهلصو تبجح

 اتعمسأ اهءانغ انعمس نا

 ناقنألا ىيلعاهلاندجسق

 ناعنذاا دلاقم اهيدي ذ

 ناسنالا قلاخ ناحبسف ن

 ناطلسلا ةفالخاهؤتروأ

 ناجرملاو ردلا

 نانجلا روحك العلا مايخ يف
 ناوششنلاك لالدلا ضاير يف

 نادبالا ةقاشر يف ارهاظ

 نادلولاو نابثثلا عومجب

 نامزلا سومش إيهب اهاسكف

 ناهذالا ىلع تلوتسا اهتكلم

 نانسلا دحب يمرت تاقفل

 نافجألاابظ اهلوح تبكر
 ناصغالا ىرذ هليم تملع

 نالزغلاو تاريذنلا هجوأ

 ناتتفالا بئارغ تدبا نيح

 (!) نارملا قراوب اوماش نيح

 ناعجششلاو لاطبألا يديأ نيب

 ناحرسلاو لابيرلا ريئز نم

 7 1 َ 1 ! جتو

 . جلاع لمر ىصحأ يذلاو هنع هللا يضر سابع نبا لاق لمر هيف ناكم مسا (ا)
 . ةنارم اهتدحاو . ةندللا ةبلصلا حامرلا (؟)
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 ودبيو حافصلا اهحاصفا نود

 اهيف تب ةليل هللا ىعر اي

 أرارمحا ىدبأو ايتخا راهنلاو

 _جأ دقو تلو كارتألا شويجك

 تلض مهادأ ىجدلا نأكو

 ذم ىلب . اييلإ ةروز مرأ مل

 لصوب نامزلا ىمعن انتترفظا

 لقعلا شهدي امب ىرج ام ىرجو

 ينع تاقيوألا كلت تضقتف

 ينتبشتناو مومهلا ينترشسا

 اهيدي نم اصلخت وجرا فوس

 بطقلا ةمألا ملاع خيشلا كلذ

 الفط ملعلا رنئازغ هتبطخ

 ارهن ركفلا رخاوز نم ىتاو
 ىتح ةيلعلا ةرضحلا دهش

 نأ ىلا ماهف اهفرص ىستحاو

 نويع اذ ارشبتسم ىدبتو

 قرب فشكلا امس نم ميش اذإو

 سانلل مراكملا يدهي ىلجتو

 ىتح ضرالاب لاونلا فاضطاأف
 انيلع ضاف (تارفلا) نأكف

 يطعأ دوجلا ةميش ءرملا اذاو

 نانسلا قرب نانسألا قرب نود

 نامألا سوؤذك ةفيخ يلنتجا
 ناسليطلا راسك يف ليللا ىتأ ذإ

 نادوسلا قراطب اهامد تر

 ناكملا لبس موجنلا اهتدهف

 ىنامألا زرح ظاحلألا يل تعفد

 يناهتلا لا

 ينا ثغأ د ر ركذ ام اذا

 نامشالا ىظل ىشحلا يف تعدوأ

 نازحألا رنذاالظأ اهادتعاب

 نامزلا بطق راد د ق يفكيف

 نافرعلا ىرذ يقارلا مامألا

 يناعملا سومش هل تفر مت

 نانجلا نانج هضيف آابصخم

 مم

 دح ا ددن اتلد ح
 . مم .

 ناقيإلا ةبتر يف هتعفد

 نايعألا ملاع نم افطل باغ

 يناف قلخ لك نأ ترصبأ

 ناوكألا ةقيقحام ىرد دق

 نانع ريغب مهل يرجتف

 ناتتمالا ىبر اهلك تتبتأ

 ناكملا عيمج هبيس المو

 نادو صاق لك لضفلاب مع
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 نونظو العلا ءيشنت نونف وذ

 ريفقفو ي ةزع يف ليل

 8 ماعط ميظع ىوطلا يف هل مك

 رهدلا كحضي هسأبو هادن نم

 اهيف زج ترعس بردلا اذإف

 اعمج حورلاو نامتجلا ىفاتتي

 امحل شحولا عسوأ دق برح ثيل

 ىضما هيداعأ ىلع هاعر

 ودع لكل امراص لزي مل

 اناتأاق هقلخ هللا عدبا

 لضفلاو ملعلا نم تروص ةنيط

 هاده هلالا همسا متأ ذم

 دترا ركذ اذا خيش نم هلاي

 هانج باطق يرضان ىقس دق

 ايحاف يل اعدلا درب يناسكر

 تايآ ىلب 0 رعش تايبأ يل ىتأر

 هءاعد انتتاف
 ءام ريخلا اعد يلو نصغ انا

 ينع ذخاؤي نا هللا لاس

 يلضق سوق مهل أرتوم ادغ دف

 \ ذمعنو ا

 نا زاللا بقاوع تارصاب

 نامأ يف نناخو 6 ءانغ يف

 ناعط ميمص ىغولا يف هلو

 نالذجلا فناخلاك يكبيو

 يناج لك )١( ىهل هفيس ابظب

 هنم امهف
 نا . جي سيل

 نا سرفلاو سارفألا موسج نم

 ناديملا يف ماسحلا ناسل نم

 نانسو ددورسو نا لب

 ناطيشلا سجاور نم ارهاط

ةلح يف تراذنق
 نا ميالا 

 ناوفنتنلا يف مياتلا يبابش

 ينانج بآف يرظان ىعرو

دري تفشزرت ذا
 ينا هثح ج ه

 ينافلا ةايح ىلب . ركذ

 ناتهملا اهلضفو اهاف شب

 ينا ح ل 4 رق د دادزا املك

 ناودعلاو ضغبلاب مار لك

 ناوهلا ماهس العلا عالق يف

 عطقت اهللا" اهنمو ناسللا ىلع قلطتو قلحلا ىلع ةفرشم ةمحل يهو اضيأ حتفلاب ةاهل عمج هل وأ حتفب يهل (ا)
 .ةيطعلا دارملاو ىحرلا مف يف ىقلي ام يهو درفملاو عمجلا يف مضب ةوهل عمج ىلوألاو ااهلل
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 ناوضرلاو زوفلاب يلغ يل يفشيو يلضف ديزي نا هعداو
 ناسحإلا ىهتنم اي حمساف كيف ريصق ءانثلا ادتبا يف يقطنم

 لاقو :
٣ ٠ ١ 

 دراولاو رداصلا ةجل اي

 ىدنلا ىعرمو لضنفلا تبنمو

 دشار ابأ) خيشلا هب ينعا

 يجترملل لمآلا حجنا نم

 ىقنورهنازايحُم هل

 مهرد الب قرشلا نم تنج

 لهف لضف ةداع يتتفلسا

 اذاآأرخز كتاوبت د قف

 يف رحلاو
 { ب همايأ

 ذملا لابح دم يل قرشلاو

 ىضم دق ذا هنع احفص تبرض

 4 تيب [ خيشلا يناعد امل

 يدعاس نكو الضف يدعسُم نك

 ىمه ًاثيغ ءاحيفلا يف تلزال

 امراص اهب افيس لزت ملو

 :صاقلاو لمآلا ةجهبو

 دهاشلاو بئاغلا ة ينمو

 (دشار) ىتف مهلا (دمحم

 دفاولل لاوحألا حلصاو

 دجاولاب مدعلا رشبي

 دئاقلاو بوكرملل قفنأ

 ؟!دنازلا مركلاب اهديعت

 دجاملاب رهدلا روج حرب

 نانلا ذي هولبت فرصلاك

 داصلا ةديص ينعلجيل

 دشارلا رصانلا مامالا لضف

 دلاولل دولوملا ةيبلت

 دعاس الب فك يفق عفن ال

 دعارلا قرابلا ثيغ لجخي

 دداجلا ىلع قحلا كدرج

 ةداسلا ضعب حدم يف لاقو ١٠٤

 ("ةيقدنب" قفتب هيلع دوجي نأ هنم بلطيو)

 ذا رجل ١ تانفاصلا بحاص ايو هضرأ يف لضفلا سراغ ايا
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 دالبلا بيغ رصعلا ةجهب ابأ

 ا هناته ب

 تنلعا دق رذلا كفاصرأر

 انتتلا يدبت سانلا ةنسلأر

 دح ٦٩ & كاي ١ أ

 دق تنأ هب رهد هللر

 ىكح ًاتاذو آأفصوو اللففن

 دانزلا يراو مهشلا انديساأ

 هتعب قفت يل ناكدتق

 يل سيل يدي يف يذلا اذهر

 دابعلا ثغ لضفلا ةجل ايو

 داهولا نوطبو ىرلا سوؤر

 دان لك يف حصفلا نسلألا اهب
 داجتسملا اهقطنمب كيلع

 داشرلا لك لضفلا ىدم نم ىوح

 داس ليق نإ ورغ الف ءابأ

 دامعلا عيفر ايحملا ليمج

 داسفلا قورط هيلع تيشخ

 داجتسم ةيمر اذ يل بهف

 ٥ ١ ١ لافو :

 بلطلاو دصاقملا فرش هرس نم

 بلسلاو لصاتملاو لهاوصلا لهأ

 الغلاو لئاضفلاو مراكملا لفأ

 قهاش نصح لكب نيلزانلا

 خماش فنا لكل نيمغرملاو

 بيط لوق لكب نيلئانلر

 اقلاو بقانملا ىلع نيجئاعلار

 مهماعنأ ث ةروشنم مهمالعا

 ابيظلاب ةعينملا مهرايد اوظنح

 ةروهشم ةدلبل (زيرلالا) 7

 بلطملا دبع دالوا نم نديلف

 ببقلاو لفاحملاو لفاحجلا يلوأو

 بسحلاو دماحملاو لفاحملا يوذو

 بيرلاو هراكملا يلوأ نيلزاعلاو

 ب شنلاب اياربلا ىلع نيمعنملاو

 بجو امل ليمجلا نم نيلعافلاو

 بركلاو دئادشلا يذل نيجرافلاو

 بدألا قوس مهمايا 0 ةروثنم

 بهشلاب ظفحت ردبلا ءامس اذكو

 (بلح) اهنساحم نع رصقت لضفلاب
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 اهتارسو اهتامكو اهتامحو

 ةنازر لويهكلا لثم مهنادلو

 ينب وأ (ًاديعس) مهدشرم ناك نم
 ىرولا قانعاب مهلمانا تغاص

 ةمحز مراكملل موي لك يف
 ىرقلا لهأ مهاتأف ىرقلا اوطسب

 نيه )١( عضُم مهدنع لاملا

 ةمج اهوفلسأ رثآم مهلو

 ةديكمو ةروز نم ادعلل مك

 الفحج مهيلع ارمألا درج مك

 ةمرحو ليزنلا يف مراكم مهلو

 انقوسي نيرئاز مهيلا انئج

 لماش دوج ريغ مهنم قلن مل
 ىرولا راطمأ رمعلا لاوط اوماد

 ١٠٦

 برصلا لايقأ ءامركلا اهلها مه

 بش لضفلا يف مهعيمجو { ةهابنو

 بتر ومسي مل فيك (قيس نب دمح)
 بقحلا ىدم دفنت ال لضف قاوطأ

 بصن يف بصانملا يوذ نأشو مهيف

 بحس مهل مهنإف نيرطمتسم
 بهذلا الو نيجللا ىلا نورظني ال

 بأ ميركو ىضم دق دج ريخ نم

 بقعلل مهيلع اهودرف تبصن
 بنذلا عوطقم رابيدالاب دتراف

 بتسلاب ردكي ال سنأ ماقمو

 برطلا يداح مهئاقلو مهرايلدل
 بجعلا اننيعأل تدبأ ةماركو

 بترلا ىلعأ الخلا ح رد نم نيقار

 : ًاضيأ لاقو

 ممألا يف (بيلك ينب) رايد دصقاق مه لك كداؤف نم ولجت تنش نا

 مداداك ال اون ےمهت مهيديأ

 ممهلابو تافه رملاب اهءامهد

 اوضيفو مانألا يف مراكملا اوداش

 اوننشكف تابئانلل اومدقتو

 .ىفخي ال امك هتعاضا نع يهنلا يف دراولا ثيدحلا ىنعم هلوانتي الف هلذب يف ةغلابم انه لاملا ةعاضإ )١(
 يرسب ىرس ةدام نم لوألاف ركنم صوقنم مسا راس عمج وهف اهمضب املو ىرس عمج ةلمهملل نيسلا حتفب )٢(

 نم وهف يناثلا امأو ، يسرك ءايك ةؤابو عراضملا يف اهحوتفم ىضاملا يف نيعلا روسكم لعفي لعف نزو لع
 عمجب مضي دقو ديسلا ىرسملاو عراضملا يف اهروسكم يضاملا يف نيعلا حوتفم لعفي لعف ىلع يرسي ىرس ةدام
 .ليللاب ريسي يذلا يراسللو هيف
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 يفق وهف (ليهس) ىقف (يلع) اما

 يقو ادي مالظلا يف (ردب) كاذكو

 مراكم روحب ىخغو دوسأ مهفن

 ابظلاب ةعينملا مهدالب اومن

 رومألا حيتافم مه لهلهملا ونبو

 يف رهدلا بوطخ تدتشا اذا موق

 اورداب ا رشح : اوق ت رهظ اذا موق

 اودغ اجيهل د ١ ىحر تراد اذا موق

 انلانق نتيرئاز مهيلا اننج

 ترثأ تلاوت اذا لوي بللا نا

 اهأرمع دعسب انرتقم لازال

 ملعلاك دماحملاو مراكملا جوا

 مركلاو ةعاجشلا يف عرعرت عرف

 مذ لك بناجو ىعس ماركلا جهن

 مت رودبو تمس ةيدنأ رودصو

 مرإ يكحت مرت ملو يهف ث عمصلاو
 ملظلا حيباصم مهو تاقلغملا

 مهألا مهلضفب اونشك هنانبأ

 ملظلاو ملاظملا اونشك هؤاجرأ

 مقنلا فوخ ةعرس نع اهرييغت

 محدزملاو ىغولاو بئاتكلا دسأ

 مع ريخلاو لماش رورس مهنم

 معنلا رجفتت هنم اعفن ضرألا يف

 م تالا مهلعفب يضقي مهلاقمو

 يكمللا رصان نب ناميلس مامهلا خيشلا حدم يق لاقو ٠١٧ ١

 (مالسلا ردنب ىلا هل ةديصقلا لسرأ دقو)

 مالسلا باب مأ مالسلا ردنب

 تدب ءاديغ ةحفن هذه مأ

 ىجدلا هجو يف كسملا جمت ترم

 شلا يه له ىرايح سانلا تسمان

 انس اهايحم سمنلا ةفلطر

 انس نم برح ةمأل تسبل دق

 ؟ مالسلا راد مأ ءامسن اي تيتأ

 ؟ مالظلا بابلج كتهت اههجوب

 ماكألاواهنم داهولا تصخغو

 ؟ مامتلا ردبلا مأ اليل تدب سم

 ماظنلا رهوج رفثلاو 4 ةجهبو

 مانألل تلجت مث اهتافص

-٢٣٢٣_



 ادنهماهظحل نم تدرجف

 اهرعشو اههجو نم ةروص نم

 ادغ الإ ىوه شيج تلبقتسا ام

 ايهمللو ىےهنلل تلجت الو

 ىرجو اعوط بولقلا اهل تنع

 ىوهلا بابرأ بولق تكلمت

 ىصحلا نالزغ روفنلا تملع

 يداولا ةنأب يتثتلا نسح تملعو

 الفلا ريهازأ ايهنم تذخأو

 انس سمشلا اهرون نم تسبلاو

 قرتحي مل اهلاخ نم ًايجعاو
 م غنماهرانيا هلاخو

 نكي ملو اهلصو بيطب تخس

 ام لثمك يتيغباهنم تكرذأ

 نم يكمللا برعلا لامج كاذ

 اقلا ةعومجم ةلطلا كرابم

 نم لهنت لزت مل داياهل

 جتلمو حترم نم هبابب

 هقلخ قحو هالوم قحل

 يفو آروط ىري ةرابع يفف

 ممقلا مث انقلا رمس تلقتعاو
 مارغلا لها يف ةملظلاو رونلاب

 مازهناو حارجو كاله نيب

 ءالسلاو اذ يقلا اهتلاوو الا

 ماكتحا بحلا اضق نم موسجلا ىلع

 مايهلابو ىسلالاب مهتمدختساو

 ماهسلاب تايبارلا تا

 اشبلاو يلاوعلا فاظطعاو

 مازخلا حير اهتهكن نمف ابيط

 مالظلا ليل اهرعش نم تسكو ال

 اقل دعقم هجوب هترضن

 ماض بصلا اشح يف اهنم ماقو

 !ماهتسملا ىنعملا بلق تقرحاو

 مالسو درب هيلع اهنإو

 مارحلا الا انعنمي زجاح نم

 مامهلا (ناميلس) وجري نم كردا

 ماقتساو ليمجلا شرع ىلع ماق

 ماقملا عوفقرم ةجحلا ديؤم

 مامغلا لهنا امك سانلل هيدي

 تفللا و

 ماخرلا مود دتهمو دتجمو

 مازتلا هل اذو اذب بقارم

 ماعط يف ىرخأو ىرخ ةدافإ

-٤ ٢٣- 



 عضوم هيف ملحلل بناج رذ

 ةنكسم يذلل ددوت هين

 هدفر ميظعو قلخ ميرك

 ىوشظطلا بابرأو نيكاسملا دفر

 رببتعم الخلا يف تالحر رذ

 امو 0 رذلا لودلا يف ةريخ رذ

 لزي مل مولعلا يف صافم هل

 رحبلا هنيمي يفو ردبلا ههجو يف

 ىتأ راع مكو صقنلا نم راع

 ىلع لضفلاو فورصملل زتهي

 انل كانددع (ناميلس) ابل

 ىلا اعسوت كنم يفبن كاننج

 ةمن يدلو نيد يع

 يف لايفالا كلابشا لزت ملو

 ىرولا ءابعاب آماوق تلزال

 ةيفاص ةشيع يف لزت ملر

 يذلاو تنا فورصملا ةبكر

 ىلع كاعسم ركشن لزن ملر

 ماقتنالا لحم هيف بناجو

 ماشثألاو ولعلا ىذل ةدشو

 ماذو لزه نم ضرعلا بوشي امف

 مارتحالا لهاف نيطالسلا دشر

 ماقا امو ىضم ام حالص اهيف

 ماظتناو تاتش نم اهنم نونكي

 ماظنو رثن رذ هنم جرخي
 ماؤزلا توملا هماسح ىفو

 ماسج رارباب ىستكاف ، امح

 ماسحلا لوقصم زازتها هتافغ

 ما ظعلا رهدلا دئادش ىلع انوع

 مارملا ليبن انل هللا يضقي نأ

 مامذلا يدوي نم يمو اروف

 ماركلا جاهنم نوفقي ةيفاع

 مايقلا موي يف ىرخأل ابسحت

 مارصتنا اهلام ركشلاب ةسورحم

 مانألل جف لك نبم اهجحي

 مامتلاو ءافولاب ليمجلا لعف

 لقني دلب ريمأ يولعلا نانس نب فلخ خيشلا حدم يف لاقو ١١٨

 لقني يتلقم نغ عمللا اوعد

 اهب يمسج ةفيحص ىذمفهر

 لسرملا ىوهف ىوهلا ثيدح

 لهجت ال ةبابصلا يشاوح

-٢٣٥- 



 ىوهلا رس بصلا مكك اذا

 ىوهلب تقطن هحراوج

 مكنارجه لالط انبابحأ

 مكدعب ىسألا فيلح يناو
 ارنخآ مكبحم متوقج

 مكانعُم نع متلنفافغت

 مكيلا بيتب متلغانت

 ئوه يمسجو يداؤف متلغش

 مكل يدجوو ياوه ثتبا

 نكي نا ىونلا ىوهأل يناو

 مكبح أيقتسم لسراس
 ًامزتسم كلام : نولوقي

 ىنغلا ينبا نيأ نمو تلقف

 ةلقن نم دبال ناك نإف

 اهب يلع ريمألا رايد

 ايجارايهتنج اذإ رايد
 تامركملا عمج فلس ىضم

 هلضف لئئس ىدنلا زيزع

 اجرلا لهأ لضفلا حنم اذا

 ةحا س 4 انان ضاف اذا

 لمهلا ه مدأ ه ةعاذا

 لوقملا تكس نإ ب

 لمحي ام بصلا ىلع قشو

 لقثمافجلاب \ انضلا حيرط

 ؟ لوألا مكنا مز نيا ذ

 لفغيالوهو مكراوناب

 لغشُمم مكب وهو بصلا نع
 لخدم مكري ةل س

 !لمجي اذنكأ ، يننوفجتو

 لصحي اهب يلع مككضر

 ؟ لحرملا اذ نيأ ىلا نكلو

 ؟الحرتال بحرلل كناكم

 ؟ لضفألاو لضفلا بهذ دقو

 (لقني)اي كوحنل يضمنق

 لزني (١ا) امسلاب امسلا ردبو

 لبقملا جرفلا كب طاحأ

 لمكم الا

 للسيهل نمع لئسي

 د ر الف

 .ف
- 

 جال ف اخ اذو

 لبسملا ضرالا حضتقا هبي

 لودجلاو رظطقلاو رحبلا امف

 وهو هب حودمملا دوج هبش دقو لزني امسلاب هلوق يف رطملل انه اهيناعم نم دوصقملاو ةكرتشم ةظفل امسلا )١(
 لهأ دنع ماتلا سانجلا ىمسي عونلا اذهو نيءامسلا نيب سناج دقو هجولاو ةادالا فوذحم هن ثيح غيلب هيبشت
 . عيدبلا

 ۔٢٣٦-



 هدنع اأمره (مره)ادغ

 ىنملا يلوي لاق اذا يلو

 ةردق نع لعفيو لوي

 نم عاتري لالص اذا عاجش

 الو أتاذ مويلا لفحجلا وه

 ،امساردقو انسح ردبلا ىكح

 يلجني امسلا ردب نأ ىلع

 نيبلاط حزان نم اني

 ه ةلخ ةجهب انعسرأن

 ىدلا لهأل آاقهك لاز الف
 هلوح ه راصنأ لاز الو

 هرصع أل صتم لاز الو

 ١١٩

 نيتنجلا قيرط ربلا لمع

 ىقتلا يف فونص تادابعلاو

 هل دب ال ريخلا ءانبو

 ءرملاو تاينلاب لامعألا انا

 ىفخلا ه اوخ اذاو

 الو يقابلا يف ينافلا لذباو

 ام نباف ءانب تئش اذار

 ئقت ريغ ىلع ىنبملا كي مل

 اا ك

 لوألاهل(نانس)لكو

 لخبيالو ليزجلا يطعيو

 لعفيالو لوقي ضعبو

 زب شملا د سألا هع تباهم

 ذحجلا هدصماقم دري

 ؟ زضفأ امييأ ردأ ملف

 لمكت سيو د دزي اذ هو

 'ؤ ينملا بلطيامكهاقل
 لمأتا 7 ذم ا ذغلبو

١ 
 ب

 لمش هنضناوف ارحبو

 لبشلا هلوح ىرننلا ثيلك

 لعكالاهردقاعفترمو

 : لافو

 نيتينبلا ماوق لدعلا ىلعو
 نييلذلاولا رب لامعألا نم

 نيد لك نم صلاخ ساسأ نم

 ؟ نيأ ضحملا نياو لوئسم

 نيديلا لوغم حاص اي نكت ال
 نيجللاو ارخذ دجسعلا لعجت

 نيب لبق قاو سننلل هعفن

 نيتلبقلا برل ىنبي ام لثم

-٦٢٣٧٢_ 



 نكيلف بيصن ريخلا هل نم

 ايعاد اتيب (طقسم) يف داش

 ىرثلا رعق يف نصغ لوصأ وذ
 اذو نيعلاك هللا تويبو

 رهاي لالامجب ىءارتي

 ةمه بيصت نم هتسبلأ

 ىلع لضفلاي حدمي ادغ دق

 اوخرأ : أرهج دجملا يعاد لاق

 نيولملا دجم زاح بيصنك

 نييلقثلا عيمج ىلوملا اضرل

 نييذقرفلا ىطاعتت عورفو

 نيع ناسنا هنسح يف اهنيب

 نييتلقملا رون فطقي قرشم

 نيز لك ينابملا بيجاعا نم

 نيترعشلا يرابيو تيي لك
 (نيقفاخلا نيب عماجلا جرم)

 ٠ ١ ١ ًاضيأ لاقو :

 ىدهلاب ماق نم قلخلا ريخ نأ الا

 ببحم راص فورصملا لذب نمو

 تحبصأ ملحلاو قفرلاب رزتي نمو
 ىتأ نم ءادعأ رهدلا اذه ءانباو

 مهنم دصاقملا بذكلا وخأ لاني

 الف 0 اشف قافنلاب نامز اذهو

 ًاعمجتم هلمش ىقلت لهجلا وخا

 ًاعتار ةرسملا يف هارت اذهف

 هقلخ رهظم هللا اهارأ ظوظح

 قراط رم املك صخشب يل نمو

 ىرولا يف فيلاكتلا ءابعأ لامحو

 ىدرلا نم مانألا لدعلاب ذقنأو

 اديس لضفلاب هوراتخاو سانلا ىدل

 ادجس عضاوخ هيداعا هيلإ

 ادظطوتم غلاب حصنب مييلا
 ادصقم قدصلا وذ لان امم رثكأب

 ادوسُم عدخو ركم يذ ريغ ىرت

 اددبتم هلمش ىقلت لقعلا وذو

 ادمكم ةرضملا يف هارت اذهو

 ىدس اوقلخي مل نوكلا يف مهلكو

 اددجتُم هدو ىحضا رهدلا نم

 ادع نمز يف ركشلا .لقو ، ليلق

-٢٣٨-



 مهتمو نولماكلا لاجرلا لقو

 تحبصأف ليمجلاب هادي ضيفت

 هراد باي ىلا آاجاوقأ سانلا ىرت

 تمحازت ىتح ريخلا لعق دوعت

 نم تاكربلاو ريخلا يداو ضيفو
 ىقتلاو ةدايحعلل اتيب ديشو
 تريغت هيلع ءايشألا ىأر املو

 ىذقلاو ةءاندلا رمأ نع عفرت

 ايضاق لهألاب هللا تيب رواجو

 هليمجل ارشان اهيف حبصاف

 هلامو القتسم اهيق ميخو

 ىجدلا ملظ يف رامقألا هدالواو

 مهيبأ جهت لضفلا يف اوكلس دقل

 ةجهبو رورس يف اومادو مادو

 ىدنلا دوجلا ضياف ىسوم نب يلع

 ادبزُم رحبلا حضفت ادوج هيدايأ

 ادروم نوفاوي وأ ىعرم نوقالي

 ادحومو ىنثم سانلا يعاسم هيلع

 ادرقم نساحملا يف ىحضأف هيدي
 ادجسم معتايف 3 اعنص همكحأو

 ادرجتم ىرثلا مأ ىنا ىلوت
 ادعصم زعلا ينتبت آاسوفن ناصو

 (ادكسم) داتراو دترا مث ، كسانم

 ادوعت ليمجلل امدق ناك امك

 ادهعم لضفلاب دادزي امك ديزي

 ىدهلاو دشرلاب دجملا قيرط اؤاضأ

 ىدتعا امف هابأ الضف عبتي نمو

 ادمرس هللا بناج نم مهعلاطت

 لاتقو ١١١

 ذهاعم دعب (ءايلع) نم (١)(زيجلاب)و

 اهضورب تابيطلا رامث تينج

 اهتولخ دق ةليل اهيف هللا ىعر

 دراومو تمس اهيف يل رداصم

 دصاقملا اهامح يف ىرمب تمتو

 ذاوش ءانهلا فانصأو ارورس

 )١( نامع ىرق نم 0 ميملا ديدشتو ةلمهملا حتفب مح يداوب ةيرق (دعب)و . دعب ةيرق ىلعاب عضوم : زيجلا .
 .نامعب زرحم لآ ةليبق صخت
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 ةيتفب ال) سنال ا كاذ مت امو .

 امهالك (فيس)و(ناطلس) لثم لهو
 الزنمو -7 ىعرم احرب امف

١١٢ 

 هاعد يرذعلا ىوهلاف هاعد

 بيبح ىلع مالملاب اليمو

 اريرغ اشر يدتفأ يفنب
 امل كارتالا ينب نم يبظو

 دادح ابظب ىرولا ىلع لوصي

 ديج تاتفل نم يبظلا ريعي

 هيبش هل وهو يبظلا ىحضاف

 ىتح مايالا هب تراج دقل

 ديجباد_يج يقناعُم لظو

 اماوق هل اترصع اذا ليمي

 امهمو هايحُم يل يندو

 اينج ادرو نتجا يل لاتقو

 يعيجض يشاولا ةلفغب تابو

 يداوف هنم يفتشيل ليطأ

 اضيب مايالا انل تناك دقل

 ىتح بلقلا يف لزي مل هاوه
 تمعو تلج ول ءالجلا ىتف

 ذئارف نيلزانلا باقر يف مهل

 ذجام دوجلاو سأبلا ماقم يف خأ

 ذئادشلا هعرت مل افهكو اعيفر

 : لاتقو

 هالذفعتال ىوجلا هع قرأو

 هاسع ىنضملل قري اسع

 اتلقم ىنتعمنا بيلق تبس

 هاعر امو داؤفلا بح ىعر

 ابظ هانيعو مهرسليف

 انس نم انسح ردبلا وسكيو

 اخا ىسمأ دق متلا ردبو

 هادعاسو يدعاس تقالت

 اتنجو بلقت يتفش ىلع

 اف انلبق املك مسبيو

 اث دخ نم مذللا تدرا

 اتتجا ىلحأ ام بصلا بلقل

 امل نم يفشر ليطا تبو

 هافش امف. هافش نم ففشري

 اونا اهنوسف هاييتلب

 هار تلقتعا رداقلا دبعب

 هاحر تراد نا بطخلا بطقو

_ ٠ ٤ ٢



 بدج ضرأب ملأ ول ثيغو

 .يدن هفعلطمو الغ ردبو

 الفط هتغان ذمو مه ونأ

 اقلخ سفنلل ايإلا الا ىبأ

 يلاعملا قرط ىرولا ىدل نسو

 اوح ءانتيا يق ناك ام ىوح

 ايازملاو اياجسلا لج ىوح

 ايرثلا هب طانا عاب نمف

 هنم نكرلا داشأ لضق نمو

 ىتح دجملاو العلا يف لغوأو

 هييقذال دق ةرسع يذ مكف

 هنع در دق فئاخ نم مكو

 ايحم هتعلط رشنب كيري

 رشبو نسح يف ردبلا هاكح

 يقالي نم عضاوتلاب يقال

 ءايح هتحار فرغ يراو

 هتم لضفلا ءاول يف يوشطيو

 أركش هيلوت اذا ىسننيالو

 ! اياطعلاب نوهأ هيدي ضيفب

 ءا هل هبهاوم ىندا نف

 هيدفاول موجنلا بهو ولو

 هاوس. وجري نم باخ دق ىتف

 هاعد عاداعد نإ ثوغو

 هادنهدرومو‘اكذ رحبو

 ءالع ىلا ومنلا الا ىبأ

 ابأ ىتح ىجتريال نأو

 ادم ايهيفاوفغلبي مل نأو

 اوح هنسحأو ىنسحلا نم

 التأالا رختفم نم امو

 ؛امر ازوجلا ىلع مدق نمو

 هانب فرش ىلع فرش نمو

 ادر ةرثأم لك نمضت

 اسك راع مكو .انغاف

 هامح روعذمو ي ىولبلا د ي

 هاري نم يناسللا لين ىري

 هاكح ام رثآملا رشن يفو

 هابجلا هتيؤر دتع عضختو

 ايح ىراو ام سانلا يدبتو

 اوط امهم ىرولا هرششنتف

 هالب ًأنأ.سحا كالوا ناو

 هايملاو بئاحسلا ر قتحتو

 اهب هيقانم ىدجأ نمو

 هاطع ىندأ اهنأب نظل

 اجر دق نم بئاخب سيلو

-١ ٢٤-



 ديأ كاسمإلا ىلع تداتعا دق

 رخذو رسي يفق سانلا يناما

 ايرس الجر ىرولا يفق عمستو

 هنم نميلاب (طقسم) انيتل

 ميرك نم (نامع) يرعو الخ

 بدن لك نع هعبر رفقاو

 هيق ريخال ىرت نم كلهيل

 يلايللا ا هولهأو تبضغ اذا

 يفاوقلا هبحم ينملعت

 هيلع يقتثأ ىوهلا يب جلو
 ءانث يصحا نأب يل ىنأو

 لصأ ليصأل ىرولا تمتتنا اذا

 ىمني تيبلاو اسكلا لهأ ىلا

 انهم هب نامزلا لاز الف

 ءا حر جا دحم لكل مادو

 ٭

 هادي طسبي ىوس تداتعا امو

 هام ايندلا يق ركذلا نسحو

 هاوس ادحا ىرتال رصبتو

 اصح هتأطوب تزاف دقق

 هالخ ام هيق ريخلا لاخي

 هادع ام بناوتلا ىدل دعي

 هاقب اعفن نكي نم ثكميو

 هاضر انزح اذا أبعنالف

 هاوه هحنادم يلل ءىنتنيو

 انت يصحا ال هللاو الو

 ؟هابأ ةرديح ناك نم ىلع

 امتنم رهطملا ل صلأللف

 اسك ىنعم اسكلا كاذ نمو

 ه ٨ 3 ت 1 لاز الو
 ٠

 هاد_۔ء .ا

 هارذ تحرب ال نيقاعللو

-٢ ٢٤- 



 جيلخلا ءارما حدم يف

 تيوكلا ريمأ حابصلا كرابم خيستلا حدمي لاق ١١٢

 حابصلا دنع بحلاب هركس يل

 هبابرأال رم ىوهلا متك

 ابصلا ميسن نم يبلقل امو

 ىشحلا يق ىوجلا ران تدقوت

 ىتم (دجن) ةمدنناي هللاب

 اهب يداؤف يهو ةديشن

 اهدنع يي رم رهد ولحاي

 ىلا انهو حورلا دري يل نم
 نإ وهو ةدر يغبأ فيكو

 يننأ انبابحأ ىرد له اي

 يرطاخ نم ضاه ام اوأربج ول

 4 أذع ي د ش رتسا حالو

 تقرغأ دقو الإ ىرد امن

 اههجو نم بح يف يلنلذعي

 هدوج يف لذعي هنأك

 ىبا ىتح لاملا لذب حابا

 الملا ءامهطسل ىقرت خيش

 ةبورضم زعلا مايخ ىنب
 اطع نع هل ثيداحأ ىورت

 حابو ىعمد حضفا نإ ورغ ال

 حاضتفالا يم قشاعلا ةذلو

 حايترالا ىوس (دجن) نم به ذإ

 حابصلا بوبه ادقو اهدازو

 ؟ حاطبلا تانكاسلاب م كدهع

 حا رو ساك نيب ام هتيضق

 حارشنإلل ءادرجلا نم يحور

 حالملا وحن بلقلا راظطأ داع

 حانجلا ريسك ترص مهدعب

 ؟حانج نم لهف مهنم ةرظنب

 حالو يعمد قراب اضأ دقو

 ح اس مث هلذم يعمد لويس .

 حابصلا ءوضب ليللا ىلع راغ

 (عابصلا ني) ةعلطلا (كرابم)
 حابأ اميف لذاملا عمسي نا
 : حامسلاب امسلا كلت ىقر نكل

 حافصلا ضيبو قرزلا لسالاب

 حابر نع عفان نع كلام نع

-٢٤٣- 



 يف نيلاجب افوغشم لاز ال

 ىدنلا تقو ةوفصلا قرفي

 هفك ي ة ردقا هنأك

 ىنقلا اميس ح اضولا ههجو يف

 تروص ه تنيط ا منأك

 ىدتباامل ريقلا لعف متأ

 حالسلا عمجو لاملا هقيرفت

 حافكلا تقو ةكوشلا عمجيو

 حاتملا مممحلاو اياربلا قزر

 حابصلا هوجولا يف ىردي ريخلاو

 حالصلا ربتو لضفلا رهوج نم

 حاتتفالا يلع ينبم لعفلاو

 نيرحبلا مكاح حيدم يق لاقو ١١٤

 ةفيلخ لآ ىلع نب ىسيع خيسلا

 ذهإاسُم بحملا فرط

 لامجلا رسا يق بلتلاو

 ءافجلا ران نم عمللاو

 ابطصا د ت ذبابحأ

 () ةمحر انيلع اودوع
 اذف يقمر وكرلادتو

 مكاركاذ تر ج انناف

 يدا دلا اد > اذاو

 1 لايل نور هكذت له

 ديجب رردا ينأكف

 تاليلاي هد آ

 ذ __ يقم ب ربحلا ع ,

 ١٦7 حدص مو ر _ام م

 د فني مك انج له ير

 ٩ محا ه 7 دوعلا

 , . ه -
 ددر :. 3 ي ٩ب س ٩در

 ل ح ٢ ملا مو ةي ا 4 ق

 ٩ ملجلا بوذ :آ م كف ٨ هوب

 : ح 7 7 7
 4 ديب م لقث و ب ( ه

 د ة وتت ةد رخ

 (!ا ديعأ يلايللا مكل

 يأ ضفاخلا عزنب هبصن اضيا ىءارتيو هلجال لوعفملاو لاحلاو ردصملا ةبراضتم هوجو ةمحر بصن يف )١(
 .همحرب

 .ديع عمج (؟)

-٤ ٢٤- 

  

  

  

 



 ايو ا

 مكدعب ش

 بذ نهر ينومترداغ

 متناو موجنلا يع أ

 قرؤي : م كليلو يليل

 اودتراف معنتلا مكل

 يداعملا رهاللو يلام

 أروطو ينيمري رقفلاب

 يل سيل نأ يننأ

 لضفو هتوطس شخأ مل

 ا يحلل نظ اذا خيش

 مئئامغلا ضيف نم افك

 ذع ى د خئبت ال

 رح . ِ ر ط ام

 تالزا ةأا ح 3٦٦]أ ىب ذي ٣

 ض دبأ ه جوب و اجي

 ىوذو ى ةلا ى )وأل

 هنأش لضافألا يواي

 ىرو أأ : حي 4 لضفبف

 قا ٠ ب ٠. . ١ دج ألا 1 ٠

 _؟.ز رك ح . ا

 4 : ) ر ملح هل

 مالسلا تاذ ينم تيدها

 ٥ اود بت ال ا زبابحأ
 م

 ذرومو عوبرلا يف يل

 ذفعقيو موقي ى ب

 ذ قرةرسألا قوف

 د ةري اذ هو © اذ

 ذ قرفلاو اه سلا او

 د ھتي 1 مئاد

 دد .ل دا عبلل

 ح 7٤ لع نو ح

 ذجوي (ى .يع) خي للا

 دو جا ر خاوزلاو
 ذر حم . .تدا ته دملا

 و دسأ مل طخ ما ٩ نا

 ذه عبمو برقم ءاقنلا

 ٩ 1 2 دو ل ` ل

 ذ حروأل ١ تامركمل ١ يف

 ٩ شنزد ا حي ذم 4 ١

_ ٥ ٤ ٢ 



 ملكلا ررد هب ادقع

 هل ركذ هب ىتبي

 . حامسلا خيش اي ق_بتلف

 الخلا جرد يف كونبو

 مانألا مهثاغقتسا اذاف

 صلخم ةيده لبقاو

 تيم س ةد رصقلا نا

١١٥ 

 يلزغ ادبم ودبلا لازغ يف

 نمب ًادومحم كلذع نكي مل

 يف كلت : بولقو نويع مك

 امودخلا لق ىوهاانأ

 الو ظحللا نم ىوعدلا لطبت

 للع اف تلبتاملك

 هقوشعم نم بصلا لازيال

 ال_لم هيف عرش ابجع

 مكل كرتت مل كرتلا ءابظاي

 __ ضنمو م اظنم

 دعسأ كر ھ د ح دمج

 ١ عصي \ هيلع ل ك

 او ` ج زأ ديد - ش ى اح

 ذكأ ر 4 :حص ي ه

 ٩ صقت د - 4 1 ىا

 ةيرجه ١٣٢٨ ةنس هحيدم ىف اضيا لاقو

 يلذع حرطاف هيف يرذغ حص
 لمحلا جربب سمنلا ههجو

 (ا) لعئث يف يذو هنم لغش
 () لبق نم يف ظحللا ماسحل

 لطبلل ىدرلا درو يفق سأب

 () للع يف يتيفاع تديقا
 يلخ كاذ نم وهو ءالب يف

 (؛ا يللم يف ًاعراش هارأو

 لثم ىوعد ودبلا تايبظ

 نويع نم.مك يا نوكس مضب هلعش عمج حتفف مضب تيبلا رخآ لعش يفو نيتمجعملا مضب هنم لغش يف )١(
 .فحصملا سانجلاو رشنو فل تيبلا يفف قايتشالا ءارج نم ةقرتحم بولق نم مكو راظتنالاب ةلوفشم

 سانجلا امهنيبف ةقاطلا ىنعمب حتفف رسكب لبق نمو ةمثللا يهو نوكسف مضب ةلبق عمج مضب دخلا لبق )٢(
 .اق

 عمج وهف تيبلا رخآ اللع اماو ةلمهملا حتفب وهو لهنلا هلولو ايناث برشلا هلصاو ةرم دعب ةرم يا للع )٢(
 .فرحملا سانجلا نيتظفللا نيب لصحف عمجلاو درفملا يف ةلمهملا رسكب هلع

 .فرحملا سانجلا امهنيبو . فورعم امهالكو (ميملا حتفب) ىلمو . ةلم عمج (ميملا رستي) اللم )٤(

-٢٤٦- 

  



 ايلاب ال ضفل ودبلل نا

 ىشحلا تاميضه هجولا حضو

 ىقتو سأب بحاص تبس مك

 اهركشا ىتف انمد ام انا

 هدوج يفق عماج قدص خيش
 ايماط ارحب نيرحبلاب نأ

 اهثلاث ه ¡ا بيجعو

 ترخز امل دوسلا راحبلا ام

 ىريو اريثك لاملا ابنسيهي

 ىدنلا ابل المآلا ىتأ نإ

 هتبتر امس يف (يقع)و
 ا ةرعت لشب
 املثم ايهش توملا ثري

 ىتم كانئج دجملا ىلع اي

 اوضم تاداس نيرحبلاب ناك

 آأيدتقم مهب كانفرع دق

 الضعم ارهد كل انوكشو

 .م

 \ مه دمتثته 4
- 

 ةدودمم ةشيع يف لزي مل

 ل لكلا نيب ,مسحلا تاوذب
 لفكلا ماظع رصخلا لحن

 لقنلا فيسو دقلا انقب

 (يلع نب ىسيع) هيف رهد ركش

 لمعلاو "عن لاق نأ نيب

 لزنلا يديل رذلا فذقي

 يلتعملا لثم ةعبسلل وهو
 ل شولا لثمك الا هدنع

 لمألا كردب رشبأ : ايعاد

 يلكيملعه يلاعمو

 لسألاوابظلا ةقالم يف

 لسعلا ضايح يناجلا دري

 لثملا ريس كناسحإ راس

 يلم رعشلا يف رجاتلا مهب
 لوألا جهن لضفلا ميظعب

 لضعملا فشكل كانوجرو

 يلو بر نم تاريخلاب كل

 هفيلخ لآ يلع نب ىسيع نب هللادبع مامهلا خيشلا حدم يف لاقو ١٦
 ه ١٣٣٦ بجر رهش ٢٤ خيراتب

 يعمد لهنااعلكف

 ى ذح سلو ئ ِ 1 . ذي زل

 ةو لق دادزي

-٢٤٧- 



 يمارض يفطي عمللا ال

 م هيف ة بحألا الو

 اراج رجهلا ىلع اوناك
 ا ه ث لا ط مهرجهف

 ذولا نم

 ال ة ةنأ ه ينكل

 4 دح تف نكت ولو

 ان ٩ ء \

 . دو ن م ابل دلا ةنسو

 .. \ : م ئ ح نربضلأل

 (دجن) حير اي هللاب

 تجاهف احابص تبه

 ءا ظ ث يدح تور

 1 لق ي { ت جهباو

 (ىسيع نب ه_لالادبع)

 وفقي يعسلا كرابم

 يللعمللا لين هاوه

 باقر يف ىدنلا غاص

 اعوط رهدلا كلمت

 ىتح هيديا تضا ق

 را يد ه تصع ناو

 ءاول تحت راس ام

 ءاقدصالاو يداعألا ىقس

 ادح رجهلا ى

 ادو ه دبحم ي لوي

 ادب دصلا نم ىري

 ادج بلقلا ب كاو هي
 أد صو \ ضح د ق اي

 ىدفملا ب دبح أأ ء \ ت

 اد جوو ١ ديد ن اقو 4

 اد هع ي ١ تدد جق

 اد ٠١ : خي تأأ _ <

 ادرق لضخلا يف راص نم

 ادجم ما ر ٩1 ح 4 ٢

 ١ ` مح اه سكي لذبلا د

 ادقعو ا ةوط رارحألا

 ١ ` قةعو ٦ 7 ءا 4 \ م

 ١ ١ فر ةطي سبلا ال ه

 -٨ ٢٤-۔

  

  



 ٧ ا ل ` ي ذ < ر ( ز ١

 عابتأ يف اونسحا دق

 ادر ه مأ ذن لوي
 . 7 ي -

 اد ة بلقلا رالظطفي

 اد عو ال ٨ اخي س ل

 اد لو ت دج أأ ت دج زأ

 ١ ` ج ه كر سي 1 مي

 ادبع رهالااذد غ مكل

 ىدنار ىدسارو ىدجأ

 ادخغر شيعلا افص اهب

 م ١ أ دشألا

1 
 ام

 نايهن لآ ةنيلخ نب دياز نب نونحط خيشلا حدم يف هلو ١١٧
 : يبظ وبأ مكاح

 ىوجلا بطخلا رهظأ دق

 ىور ١ _ 4 ي مد كاذ ١

 نمزلا ةادا حم الو ل

 ر طولا ن ك ي ز دعبا

 ركا لل ‘ ن سحُم ن م

 رككفلاماللخلااذ يف
٠٧٩٠ 

 ىوللا ناكس ركذب
 رثا ذو مظا ن ن ح

٠ 

 نمدلا كلت نع تبغام

 ردانلا نامزلا فرص

. 

 اضللا ضيف يف عمللا و

-٢٤٩- 

 



 ىضم دق رهد ركذ نم

 ن تاوفلا \ سنلا نه

 نكاوس ا هب يق

 ادهازلا ميلحلا يبصت
 و

 اداخلا ميمرلا ييحت

 ىرتذإايهيلا اقوش

 ر تاوف ا _ هنوفج
 رلظطا وخ اه دودق

 نفجالا ب اهفاي سنأ
 ينب فايسلا 6 ) ثمك

 .. سيئر ا منأك

 )ذأ ٦ رلظلا ع ه
 مر ٠ . ح

 نكنأاسم ) ۔ے هذل ١ اهل

 رجاحو الى ٩ ألا ي ة ال

 رهابلا لل مجلا نم

 ر اوب ا هظاحل

 رطاوخلا ه ب دلت

 ١ 1 ١ ! دل >
 ] م ٠

 .نيربلاك لاخلخو طرقو رلوس نم ةقلح لك يهو ةرب عمج ةدحوملا مضب ىربلا )١(

_ ٥ ٢ ,- 



 قرشم ردب نون
 قدفغم رطق وه لب

 4 لئاصف ةري ك

 4 أئاتع ةز زع

 ذ أ ز ٥ و ا ن هف

 د دأ ز ٨ د ذي ٢ < ١

 انانلا ماقملا لح

 افراطو ١ دلا تو

 ينعار نامزلا اذا

 ينع \ طا ه اضفف

 ه ماركا ينرا با

 ٨ م \ منه ١ ا ه :ا ه

 ى لع ا رقاب لاز ال

 « ه ؤم 1 دد ددم

 خازلا مضخلا لع

 فرا للا عال علا زا 7

 رباك نع رباك نع

 ينعاضا د ة ر ةذلاو

 رس صا د ر خ نا كو

 ه ۔۔۔_۔ما رتحا ) ےنزع و

 رخاف ل ك ل ينل

.7 ١ ٥ ٢ _ 



 نايهن لآ ةفيلخ نب دياز نب نادمح خيسشلا حدم يف لاقو ١٨

 نونحط هيخأ دعب يبظ وبا مكاح

 ينانغا نادلولا نع يناوغلا ابح

 ةنتتاف ظاحلالا ةرتاف لك نم

 ةبيط تابللا ةقارب ءاضيب

 ةحجار نيقاسلا ةنايرظ ءاميظ

 اهفداور نم وكشي رصخلا ةمولظم

 هب ميسنلا رم ذإ نصغلاك زتهت
 اهلجرأ رطلاب تخمض اهروعش

 اهصنقت باغلا دوسأ تيآر لهو

 ذلا ىلع لامجلاب اهولضف يتلا يه
 تمشه امك يبلق اهظحاول تده

 ةظفاح ءادرجلاب يل تضرعت

 يل رهظتف ىتابابص اهيلا وكشا
 ىوه كري ىوعت يذلا تيأر اذا

 امد ليسي اناعمدو يكبتو يكبا

 انل داعو انقرفتف اذك انك

 ينانا سانل ١ عبمج - نه ركذو

 نادلوو روح نم نسحأ ءاروح

 ينا ذلا تيملا مسج شغنت سافنالا

 نايزم نييدثلا ةدهان نيفدرلا

 يناجلا نم ى نل امك < ت

 ناجرمو رد (١)ىلح اهيلع « احبص

 نابنك قوف تلعت اروطو 0 اروط

 ناسنإب فقح ىلع بيضق ىلع

 نانسو فرطلا يجاسب شحو ءابظ

 نانثا اهنسح يف فلتخي ملو اس

 يناطيربلا شيج ايناملا عفأا دم

 (يناميلسلا) زرحلاب (فسوي) لامج

 نامزا لوط نم تدباك ام فاعضا

 يناقلا كعم هيف عاض امف هنم

 نايقعب ١ ذه ١ دب ١ رذو ١ ذه

 ناسحإو ءوس نم هيف مكف رهد

 ىلحو نيعلا حوتفم ءافلا روسكم عمجلاف ىحلو ةيحلك لعفو ةلعف نزو ىلع ةيلح عمج حتفف رسكب ىلح )١(
 .هسنجىلا ءيشلا ةفاضا باب نم هيلا فاضم ردو فاضم

_ ٢ ٥ ٢ _ 



 مكنيبو ينيب ام هللا قرفال

 امك قارفلاب نامز انامرالو

 اجد حال قرشلاوحن قربلا رهاساي

 هبذجت حيرلاو ىرس دق اضراعاي

 ةيوار حبصلا تامسناي تناو

 دقق بيئكلا بصلا نع مهثيدحو

 اعفترم ضرألا مانس دقي أروط

 اهعطقي ءا هلدلا بكري ةراتو

 امك رومألا ريسيت هللا نم وجرأ

 دقف نوؤخلا رهدلا عمط هب خيش

 الم يف خايشالا ركذ اذا مهش

 ىلع رمي ال لقعو لضف ريبك

 عفترم 0 ءاشحفلا نم رازالا يلاخ

 الف دوسلا هنم تبعر ةبيه رذ

 امك ةادعلا شيج هقدانب يمرت

 ةمركمو 0 يغابلا ىلع رادتقا وخا
 اهلئنان مع ىتح هيدايأ تضاف

 هتحار ناسحإلاب حبصتو يست

 هلئاسل أموي امرك "ال" لاقام

 برتغم رادلا ديعب هاتأ الر

 لدعلا : نازيمو هلوقب دوصقملا (ا

 يناثلا يرمع متناف نيلصاو اي

 يناحيرو يحرر مكنإف ، ىضم

 يناريجو يبابحأ يمالس غلب
 ينامثجب ينلمحاف ةبحألا وحن

 يناجشأو يتابابص مهيلا يوراف

 نازحاب مكنع ىونلا يديأ هتمر

 ناطيغب أروط آاضفخنمو أدجن
 نالهثك وأ ىوضرك اهنم جوملاو

 (نادمح) خيشلا لاون ةافعلا وجرت

 ناسحإب تاوس رهد اي ترتس

 يناث هل يتاي نأ تاهيهو ث ادرف

 ناسنإك مهيف اذو ، نيعك مهف

 نازيمو ناسجإب الإ ايند

 ناشلاو ردقلا عيفر ، حيبقلا نع

 ناعذإو ميلستل الا هيتأت

 ناطيش لك بهشب ءامسلا يمرت

 يناجلا نع حفص وذو ، قيدصلا ىلا

 ينادللبو يضاقلاب لزني ليسلاك

 نايحأ لك يف ىرولل ةطوسبم

 نايياو ءالأ ءال اؤوؤالذف

 ناطوأو لهأ نع هالسرو الا

_ ٢٣ ٥ ٢ .7 



 هترضح مسجلا يراع هجوتالو

 هلزنم فايضاألاب قياضتالو

 هل وهو عوجلا لهأ دازلا رثاتسي
 اوركذ نا ناسنالا وهف العلازاح

 ىلع نامزلا قاض نإ (نادمح) هلل

 ينسنتآف امومهم هيدان تيتأ

 ًآأبصتنم 0 لضفلاب اعفترم لازال

 ةلئاط داسلألا هتوخإ مادو

 اذكو ث (مهرقص) (ديعس) و (ةفيلخ)
 ةملظمب اولح اذا رودبلا مه

 ىلع تررم نأ يعاسملا حالف دصقاو

 مهيعس ٠ سانلا ةاعد هوجولا ضيب

 ةيداع ناسرف مهف اوبيبكري نإ

 ةربحم اه ذخ دشار اباايف

 اهل غباو لابقإلا دي اهيلا طسباف

 ًامتتغم زعلا ماقم يف مدو شعو

 ١١٩

 ناولأ تاذ ادورب ىسكيرو الإ

 نابضغ ريغ ارشب كحضيو الإ

 ناعنش ريغ يسميف رارطضا وخأ

 !ناسنإب ناسنإ لك امو 0 اصخش

 ناته هنم لضفب اوشاع هينب

 يناسنأ لهألا راكداو ، هليمج

 (ا) يناعلاك هلل اضفخنم 4 لدعلل

 نامزأ لوط ميعن يفق مهرامعأ

 (ناطلس) دعب نم عبات (دمحم)
 ناطحقو ناندع فيراطغ مهو
 يناد مهريخ فداصت حالف ينب

 زاضلاو زعملا ةاعر ال ، ىدهلا ىلع
 ناجيت باحصأ ميهف اوسلجي وأ

 ينا ذلا نع يقايلاب كتصخ ءارغ

 نارفغ بوث لدسأو لوبقلا هجو

 ناكمإو نيكمتب لامكلا زرح

 اضيأ لاقو

 : دياز نب نادمح خيشلا حدم يق

 :راطوأو “راطوأ حنسلا بناج يل

 ةجسان ءاونألا ذي لازت الو

 ريسالا : ىناعلا )١(

 زاته ءارفلا اهيلايل ىقس

 ناولأ يهو نسح باوثأ هيلع

 ناريج حفسلاب ةهبابحأو ٥٨ بص

_ ٤ ٥ ٢ _ 



 لصولاو ىوهلا عوط نمن اا
 نمي نم ناكسلا ةعومجمب مركا

 امك نهل حاورأ رذلا اهناكس

 () نويع نع ونرتو يشمت ديغلاو
 آأنتتتفم بلقلا لازي ال اهنسحب

 اهنساحم ىوقتلا يلوأل تنيبت

 اهدبعت سانلا بولق نسح مانصأ

 مدخ اهبلا تابرل لاجرلا نإ
 هب يرطلا درولاو ضغلا سجزنلا

 نمف ةايحلا نيع هبناوج يفو
 ىظل ران ضعبلاو ةنج اسنلا ضبب

 طرق نسحلا تاوذ ءاسنلا يف يل

 رطم ىمه وأ قرب حال املكف

 ابكستم ءادرجلاب حال اتراباي
 كارألا يداو ىلع تفطعنا اله

 ينلمجيف قاط نم كبوصل لهو
 ىون سوقب ينيمري رهداللو يل ام

 الف داعبلا تالاح يب تلتتت

 هبلقت يف انامز نوكشأال

 انل نامز اي ليمج لك تيوح

 نانفأو تاراضغ بابشللو انعمجي

 اوناب الو توقأ ال لزا_نملابو

 ناديأ ناكسلل لزانملا نأ

 نالزغو ناصغأ ليق اهلجأ نم اهم
 ناتف ناسنإلل لاملاك نسحلاو

 ناطيش نسخلل مكو ث مهتدفاف

 ناثوأ رفكلل تدبغ مكو اعوط
 ناتسب تفصنأ اذا نهنإو

 نامرو ىتش ةهكاف هيفو

 نادزي لاحلا يح وهف اهب برشي

 ناسحا مت اهيفو نسح ضمبلاو

 ناصحإ ءاشحفلا نع لالحلابو ىوه

 نانح هنم ينإف حور حاف وأ
 نآمظ لاسلسلا كبوص ىلا ينأ
 ؟ نالم بصلا بلقك كنم اشح لهو

 ؟ ناطواو لها اهب رايد ىلا

 نايدم رهدلاو سففم يننأك

 ناعمإو ريثأت رحبلاو ربلا يف

 نازحاو حارفأ البق نم رهدلاف
 (نادمح) خيشلا كيف ءاج ذإ تمدو

 اهنويع يف نسحو ةعسل ءاسنلا اهب هبشت ةيشحولا ةرقبلا ىهو اضيل اهحتفب ةاهم عمج ميملا حتفب اهم(ا)
 .ةددعتم ناعمل ةكرتشم ةظفل يهف سمشلا اضيا ةاهملو

_ ٥٥ ٢ 



 جهتبم٬لضفلا ريرغءايحملا قلط
 هل ءاوللا روصنم يعسلا كرابم

 درفنم دفرلا مج دعسلا علاطم

 ىرت سيلف الضف هلمانأ تضاف

 ةمركم رارحألا مدختسا هناسحإ

 دحأ امق ىلتت هناسحإ تايآ

 مهو هيلا آجاوفأ لئابقلا ىرت
 حضف هلضف يف مهو نوعجريف

 هلو 0 هقالخا نم عضاوتلا ىحضأ

 ردك نم ءاضيبلا هقئالخ يف ام

 يف كرمع لاط دق (دشار ابأ) ايأ

 ةلزنم نودذفاولا كتوخا مادو

 مهعزعزي ال يساورلا لابجلا مه

 امهرتا ماق (ديعس) و (ةفيلخ)

 اولمح دق لاقثألا نم قدص خويش
 اوضهن ناو 0 اولح اذاو انرودص

 ىغو موي روصنملا مهشيج راس ام

 اوبكر اذا آأقح مهفرعت ليخلاو

 هنساحم تعاش نم (دياز) ءانبا

 اوبكر ىطملا اؤاش نإو ، اوداسو اولح

 نم حلفأ ، سانلا ةارس حالف ونب

 يف عجريف تاصلمب مييتاي

 زادزي لضفلاب قند وذ ث لدعلاب

 ناكمإ بعصلا هيدل ظح مادقإ

 ناصقن ايلع ىرتعي ال دجملاب

 نادبع هيف لك ث هيداوب ارح

 ناسحإ رارحألا مدختسا املاطو

 ناونع نهنم ههجو يفو الا

 نانفأ تاجاحلاو جئاوحلا ىتش

 ناوص ءامعنلل ركشلاو ء ركشلل

 (ناويك) لح ام ىلع لوطي ردق
 لامثا د محلل ررد اهلكف

 ناوخإ رهدلا كتمدع الو زع

 ناسنإ طق اهمري مل ىرولا نيب

 ناكرأ دجملا ءاني يف مهو بطخ

 (زطلس) و (رقص) هلبق (دمحم)
 (نالهث) و (ىوضر) هلمحي سيل ام

 نافوطف اوداج ناو ، باغ دسأف

 ناجلاو سنإلا هنم لذاخت الإ

 ناسرف ليخلا روهظ يف مهنإف

 ناينبو سأ مهل يهف ضرألا يف

 نابكرو ناسرفو رودب ميهق

 نابضغ رهدلا هيلعو مهيتاي

 نالذج هجولا و هبان امل رس

_ ٩٦ ٥ ٢ _ 



 ناوعا قلخلا يف مهف مهموقو هتوخإو (آانأا دمح) ىهلا ىتنأ

 هحدم يف اضيأ لاقو ١٢٠

 خيراتب ديدجلا هنارق ةبسانمب هينهيو)
 ١٩٣٣) ةنس رفص رهش نم يداحلا

 يناعملا راكتباب عمسلا فنش

 به يذلا ميسنلل سفنلا لذباو

 يديعأ ليلب تبه ًآقورب اي

 ءاجرألا ةرطعم ةعقب يرظماو
 دو رزرتثآ لامشلاب يلل نإ

 ومست ةيلعلا (يبظ وبأ)و

 دورب ةايحلا ةجهب تبب

 ارورس نامزلا اهب ًانينن

 دوخ ةميركلا هسفن تبطخ

 عرفلاو لصألا ةميرك خيش تنب

 لمش عمج يف رادقألا هتنعاس

 ميرك ءفكب اهل ًانينين

 اهنمو هنم لوبقلاب تيظح

 (نادمح) مراكملا اذ هللا ىعرو
 اياطعلا لقتسم دوجلا ضئاف

 ينافملا راكداب عمدلا فرذاو

 . يناوغلا حير هتكسم دقف

 ناسحلا تاهج يف نزُسلا ربخ
 نانجلاو ىبرلا ةرضخم

 ينافجأ اهحوُس يفق هترثن

 (ناويك) امس ىلع اهارق يف

 نامزلا نسح فكأ اهتجسن

 (نادمح) اهنيشل آ ينهو

 ناكرالا ةديشم يميربلاب

 ناكملاوال علا ةورذ اهل

 ينامألا لين زاحف يميربلاب
 ناسنإ ةميرك نم اهبو

 ناوعم كرابم لسننبو

 ناتتمإلا ي

 ناينبلا لئاط دجملا خماش

 لوا هناوخإو

- ٧ ٥ ٢ - .-.. 



 ددؤسلاو لضفلاو دجملا يف يدحوأ

 ناكم لك مع مجلا هلضف

 مامتها نسحب (طقسم) يف ءاج
 يدايآلا لهآ ماركلل ادعسم

 ىبلو مييف روهلا ماقاف
 لازالو اريخ هلالا هازجف

 نأشلاو الحلاو ز علاو

 نادو صاق لك مع ايحلاك

 نامع لهأل آحلصم ًارناز

 نالس ينب نم زعلا ةورذ

 ناطوألا نم تبه تاحفن

 ناسحإلاو نسحلاب آ فيفح

 يحالفلا نايهن لآ ةفيلخ نب دياز نب ناطلس خيشلا حدمي لاقو . ١١

 يرجه ١٣٤٤ ماع ناضمر رهش ١٥ خيراتب

 ناطيشلا لئابح ءاسنلا نمه

 ةرظنب لاجرلا بابلأ نبلسي

 يفو يلح يف نلمو نيشم اذإف

 ىرولل نساحملا نع نرفس اذاو

 ةلازغ عولط نم ةقافرلل اي
 ىحضلا سمش اهل تدجس تدب اذاف

 ىلع يلوتست نسحلا شرعب تماق

 اهل ةعيابم اهب مانألا يضر

 اهدق يف اهيلح مئئامح تحدص

 الو ى ريط انبولق هيلع نصغ

 اهبابش مادم اهحنرت ىركس

 نم بيطلاو تببقأ ةليل هلل

 يف عمالاو ةقيفش يلع ترم

 ناعجشلا عجشا اهيلإ ونعي

 نانج لك سيطانغم ظحللاو

 ناجشألا نماكم نرثأ للخ

 ينلع بلق لك عرصم كانهف

 ناتفلا اهنسحب بولقلا ىع رت

 نابلا نوصغ تدجس تذتثنا اذاو

 نادلولاو روحلاو ىوهلا لهأ

 ناوضرلا ةعيب تمتف اعوط
 ناصغألا مئئنمح بأد اذكو

 ناهذأ الب تراط اذا بجع

 ناليملا يلوأ نع نكل ليمتف

 ينافلا بيئكلا ييحي اهنادرأ

 ناجرملاو رداك اهتانجو

_ ٨ ٥ ٢-



 ؟ىوهلا نم تدجو اذام : يل لوقتو

 ، اذك تفشو ث انع ام اهنم تفشو

 ملفاذكو اذك انقرفت ىتح

 ىونلا يديأ مكب تبهذ © انبابحا

 ةبابصو ىسآ يف انومترااغ

 مكدعب نم افجلاب انومترهبا

 ةماهت روغب مكلهانم تراغ

 انماسجا تحترا درفلا عرجألاب

 ةيحت حايرلا يف متبالم
 مكب انك ًايلايل نوركذت له

 مكنا مكنم نمحرلا شحزأال

 يتقرف بجوت مايأللو يلام

 لزانت ينأو يبدأ ترد دترأ

 عماج حالف ينب ريمأ غيش
 امنإف لقتسيو ريثكلا بيب

 هفاختو ىرشلا دسأ هباهتر

 ىدملا لاط اذإ (ناطلسل) هلل

 ذإ هيلا دايجلا ليخلا للنت
 ىقترا اذا يمكلا (ناطلسل) هلل

 هماسحب ىغولا يف عاجش نم مك

 مئاق لزاونلا ءبع لمحتم

 براجتو ةمكحب رومألا ساس

 نارينلا جحعاول تدجو دقلف

 نابلقلا ىوتسا هيف ىوهلا ريخ

 نانحتلاو راكذتلا ىوس حربي

 ناطوألا ىلا مكعوجر ىتمف

 نازحألا ةلثو موجنلا ع رن

 يناهتب مكدعب يف م_تمعنو
 نايرلا لهانمب مهتيورو

 نامصلا ةضور يف مكموسجو

 نارجهلا ةوذج نم ىشحلا يفطت

 ناسحإلاو نسحلا نيب لاتخن

 نادبألل حاورألا متنك دق

 ؟ ناكم لكب يديرشت بحتو

 (ناطلس) دياز ةلالس ىمحب

 ناعجشلا ةعاجشو ىرولا مرك

 ناوه نيعب اهرظني هايند

 ناكلملا هععوريو ىرولا ديص

 ناديملا يف ناسرفلا قباستو

 ناسرفلا سرفأ اهارذ يف وه

 ناعمجلا ىقتلاو ةهيركلا دسأ

 ناشثجلا قزمتم ادغ امغر

 نانسو دنهمب اهنشك يف

 نايب نسحو ريبدت حجنبو

-٢٥٩-۔



 هلوهت سيلو امستبم هاقلت

 هنافجو ةدوجوم هتابهف

 تدعرأو هيتحار بئاحس تقرب

 تبشعاف جاجفلا بحر تلبقتساو

 هبانج لوح دارولا محازتف

 ىرولل افهك شرعلا بر هاقبأ

 هنوفقي هل الابشا ماداو

 ىلألا لضفلا ىلوأ هتوخا مادأو

 ىقفلا د محم رقص ةفيلخف

 ىرقلا تلزلزت اذا لابجلا مهف
 يفق سانلا ةاده مه حالف ونبو

 نافيضلا ةرثك موي لك يف

 نالقتلا ه فويضو ةءولمم

 ناسحالاب راطمألا تلهناف

 ناتهلا هدوج نم اهتاحاس

 نادوهاتأ دق صاق لك نم

 ناميالاو لضفلا لهأ ذالمو

 ناكرالاك زعلا تيبل مهف

 (ناويك) ىلع مهلزانم اوداش

 ناشلاو الخلا لها مهونبو

 نامزألا ةدشب ثوغلا مهو

 نمحرلا ةيادهب ىدلا قرط

 لافو ٢٢ ١

 يبيد ريمأ يسالفلا موتكم نب ديعس خيسشلا حدم يف

 (يبد) نم اير تمه اذا

 نع اهرابخا انل تلقن دقف

 (سالف) هيمنت لصألا عيفر

 ةياضقلا فاشك لصفلا عيدب

 ايحملا جهتبم لضفلا عيبر

 امح يف مراكملا قوس تدغ

 دمح لك يرشي كفني الف

 رمخب ال ىراكس انليامت

 رشح نب موتكم لجن (ديعس)

 رصع دعب ارصع ء ايلعل ١ ىلا

 رضو عفنت وذ لدحلا عيرس

 رخف لك ةراجتاهب ماقت

 رطق لك دماحم تعيب اذا

-٠. ٢٦٢-



 وحميل هرهظأ هللا نأك

 ال وطو الضف هونص (ةعمج)و

 يضقي لضنخلا يف هلثم (رشح)و

 اثيغ ضرألا لهأل اولاز الف

١٢٣ 

 رهدلكهانجأبنذهب

 ردب لثمك حولي هياانب

 ربو مرك ىطع امهليبس

 رحبو رب ين ثيغلا لثمك

 هلو

 يسايلا يسالفلا ليهس نب يطب خيسلا يبد حدم يف

 رمقلا ك لا ز
 م

 طخ امل هل أ تلات

 ةرفذف نلا بولقلا داص

 ةرهاس ا نويع اين

 ندبلا حور هنإ

 \ سنلاو لا جرلا بح

 ب لا ذي

 ربأو اببو اقلا ى ھن

 ؟!رشبمأ نج تلنأا

 ةرحا لا ت ر ظح \أا ل

 4 ٨ هلاب 1 ينه 4 رف

 نسحلا هجولا يف هاضق

 روصلا ضب يف قلخت

 اسردق عبط بلقل يف

 ( طولا بح ا

 يح قشعلا تيم داعف

-٢٦١- 



 ي ث ل 7 ذع لا زو

 ارطع نأ بجع ال

 ىر ج ك رم 4 نإف

 (ليهُس نب يضطب) )١) راد

 ليس ضاف ام اذا رحب

 ثم هفيسو
 م

 رد ةلا ل

 لامشلا يف انيأرامف

 سلجازاالببجك
 سن د هضرعب سيل

 هت ششاشب يف ضررلاك

 .م - ٠ .٠

 رحسل ١ ت ٩ و ب > م

 ربو رجحب يف ضافف

 ليل نج اما ذإ ردب

 رظطملا لهنم حضفي

 ر خز رس >ر 4 هكو

 رشب يعاسلا ىلع وطسي

 رضو عفنت ىلع ىوحي

 ررك هدروبالو

 هحا ٨ هدي ي ة ثيغلا َ ٩

 اذهو هدعب اميف لوقلا اذكو ردب وه يأ هرخآ ىلآ اذل ردب لاق مث يبد يأ يه هريدقتو فوذحم أدتبمل ربخ رلد )١(

 .فنأتسم مالك

 -۔٢٦٢٢-



 هتفاطل يف دربلا ك

 ٦ لضف ت ملع اا هل

 العلا ينق يبيد تماد

 هاون نمبو اللا ه

 ؛١!١

 ٨ امان ام ل كو

 ر شبلا ثو ح 4 زاف

 رح اكذلا ١ اد اذم

 ر ك ن م لا < لذو

 لافو

 يبد ةرامإ خويش دحأ يسالفلا دشار نب عنام خيستلا حدمي

 علاطم لاجحلا تابرل رايد

 اهعوبر ءامس يف تلجت سومش

 ىونلا اهل وكشأو اهيدانأ تفقر

 ىهنلاو دسألا صنقت تايب اهب

 غعمادملا لهتست اهيبناج ىلع

 غ راصم نيقشاعلا تاجهُم ىلع

 عماس تادامجلا منص نم يلامو

 غ راصم نيقششاعلل لب }٠ دئاصم

-٢٦٣- 



 اهل تدغف اهفانكا نم نلمحت

 ىهنلاو رادلا متشحوأ انبابحأأ

 ةجهبو رورس مكنيادت ىف مكل

 ةياقو هفتكت مل ئرما لكو

 اهنساأب مكنم مايالا مكلت لهف

 يل دوعيف اهركذ ىبلقب لوجي

 اهسنأو يلايللا كلت ىلع مالس

 تولخ اذشلا ةيكسم نينيعلا ةيروحو

 ىبرلاو دعسلا مجنأ ىنيعب تحالو

 اهموجن رهزو ضور ىجدلا نأك
 ابصلا ترم ذا تاضورلا اذش نأك

 اهدنعو ركس راهزالا اذش نأك

 ىجدلا فرط ىف حبصلا جالبنا نأك

 العلا بلط همه نم دشار ىتف

 ايحلا قنور ههجو يف ادب مامه

 8 عباتتم ، هرب عيرس ، زيزع
 ءاهمانسو اهماه (سالف) ىف هل

 هتاقلخ بيط ىشاوحلا فيطل

 ىقتلاو لضفلاو ملعلا لها للجي

 هتاذ ريخلا ةنيط نم تقلخ نمو

 غراجألاف ىمحلا ءاحطب نطاوم

 عبارمو مكدنع بولق تباطو

 عئاجفو ىسأ مكيئانت ىف يلو

 عئاض وهف هبر نم هفطالت

 عجاور تاقرشملا ىلايللا كلتو

 عماوه عومد ىناششغتو ريقز

 عئاض كسملا اهبيط نم اهماياو

 عطاس رونلا اهب ىأرملا ةيلازغ

 عماسمو نيعأ ىل ايهمجنأو

 عئاب انا امب ىرشم حبر ايف

 ئاضب (روبعلا ىرعشلا) نم تحافو
 عماول يلايل (ازوجلا)و ريهازأ

 عئارش موجنلا 'ءاوضاو لوسر

 غ راسمو ط ةخضم واهو اياطع

 عتام داج هنأ يبتت فئاحص

 عئاش تالامكلا كرد ىف هاعسمو

 عماج لضفلل وهف ىضقفاو ضافق

 عضاوتم ‘ هردق عيفر . ريبك

 عماوجلاو ىرذلاو (يبد) ردصو

 عناص هالح فيسلا لتثمك حولي

 غفار ءرملل لضفلاو مهعفريو

 عباتهللا نم داه هل موقي
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 ىرولا ىف ناك هقالخا تفطل نمو
 هداهتجاو ىدلا هاعسم ناك نمو

 ىرج لب هيدايأ تلاس نا هيداني

 هدنع جئاوحلا ىف ىتش سانلا ىرت

 6 ىدن ةراو اذو ى ازع ةصاق اذف

 هنمو امامتها اوعاش:امب ,ىضقين

 ذفان رصأالو لاعف لوقلو
 همايق لاط دنهلل ةلحر هل

 همودقب ةجهب (ايبذ) تمعو
 ىبناج ظحالي ىل اقيدص ناكو
 ادئاق ءانثلا اذه هتسبلاف

 ًارمعم بانجلا ظوفحم لاز الف
 هلصأ عبتي هنم عرف لازالو

 ةمارك ىفق هل ناوخا لازالو

 هطورشب افصلا تز دشار ىتف

 ١٢٥

 عئاش وهو مهيف ىسساو ابيبح

 غراض هللا نم قيفوت هاقلت
 عفانم تمعف هيداو سانلا ىلع

 عجار كلذو هنع رئاس اذف

 غزاج كلذو 6 ارهد كتشم اذو

 عفان وه نم بأد اذهو الضفو

 غراض قحلابو لامح لقللو

 علاط وه ذا ردبلا لثمك ءاجو

 عفادملا اقل ىف ارورس تدبأو

 عساو وهو ىل هنم اردص طسبيو

 عصان بلقلل نم دو اهتناقح

 عباتتملا هناسحا ىدنلا ليوط

 غراسيو العلا جاهنم كلسيو

 غراب هللا نم فطل مهعلاطي

 عئانص نيلزانلا باقر ىف هل

 لاقو

 يسالفلا رشح نب موتكم نب ةعمج خيستلا حدم ىق

 لزانملا نيب نيعلا عومد ليس

 ىشحلا مرضي وأ نيعلا ليست ال ملو

 اهرثإب تافتلا بققللو نيرس

 ةجهب لزانملا كلت ىف قبت

 لعاشملاب ىوهلا فك ىشحلا يمرتو
 لئا ةعلا ضيب حودلل تعمزأ دقو

 لحار يز مئاق ىنملا مسجو

 لجارملا ينانأ الا رثأ الو
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 مهقوقح ءادأ ىنضملا ىلع قحف

 هبلق رظطفي نا هيلع قحو

 ةبابص فلإ ريغ هورداغ امو

 اهمارع ىف تضم تاليل هللا ىعر

 ىمحلا ةينفاب يرجت امذلا ضيبو
 ةذلو لصوب أرهد اهب انمعن

 تمح امك ازع نيدلا نيصح اهامح

 مهبايق تايلاع ىعاسسملا مارك

 مهرايد خويش (موتكم) ءانبأو

 ء ةملظو بطخ لك ىف ىجدلا رودب

 بيط لضفلا رشان مهيف (ةعمج)و
 العلا ينب جات دجملا لوصأ قيرع

 لا ميارك بلجل ومست ةمه هل

 اهميعزل هناأآقح ملعتو

 هسيلج لمي ال يشاوحلا فيطل

 عضاوتم ، هرذق عيفر 0 ميلح
 امف مهترايز يغبت مهانيتأ

 لزي ملو ليوط رمع اذ لاز الف

 لئاس عبرلا ىلع عمد نم رمحا امب
 لناع هلاقم نع اعوط ماص دقو

 لماه عمدلا عماه حيرق نفجو

 لياسملا كلت نيب فقو ديقغللو
 لصافملا ىف امدلا يرج اهأرمعتق

 لئاط ريغ ىف ءرملا ايندو ترمق

 لبانقلاو انقلاب ايد (سالف)

 لهانملا ازغ مهيعارم ضاير
 لئاضفلاب مهتاحاس اوؤلم دقل

 لحاوسلاك مهيديأ ىدنلا روحب

 لئامشلا ميرك ايحم رغأ

 لفاحملا ردص ردبلا ءايض لامك
 لهاوصلا تانفاصلا عمجو اياطم

 لفاحجلا نيب روهشملا اهسرافو

 لئانو لوق نسح نم هرس امب

 لضافألا نيملسملا ردقل زعُم

 لفاكو فاك ريخ الا هاندجو

 لئاصألاو ىحضلا ىف هالع ديزي

 يسالفلا ليهس نب يطب نب ديعس خيسلا لاقو ١٢٦

 ه٤٣١ ٤ ماع ناضمر رهش ١١ خيراتب

 يطو نيتيلالا مخض رصخلا قيضم طشتمم نسحلا ىفسوي نم هيدفأ

 يطب مالكلا لقن ىف ظفللا ثنؤم هرساك فرطلا يجاس ظحللا ركذم
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 هتيعر ىف عاطم نسح ريملا
 8 فمداخ لاخلاو ، هبجاح رعشلا

 لهم ىلع هيتنثت ىف ىرج ااا

 رلاو ديلا ىف بانعلاو دخلا ىف درولاف

 نم ةيربلا سفن هبرشت داكت

 هتقيدح ىف انتعمج ةليل اي

 ةمركمو ناسحاو ًاتسح تيوح

 عفترم دجلا ىلاع دجملا لثؤم

 امف حامسلاب هاتحار ترجفت

 هلئانو اهيبشت رحبلاب هوكح

 ةيكاح ءاملاب امسلا هتلبقتتساو

 ةرظان باغلا دوسا هتمجعتساو

 ىلع لامكلا بابرا قباست اذا

 هعفانم ىجرت يذلا ميركلا وه

 امرك هلتم (ليهس) هوخا نكل

 ةمركم جهن ىف دشار (دشار)و
 ةربحم يذه العلا ديعس اين

 اهعبتي رهملاو اهل ةفك تنأف

 طمنلاو لصالا يورسك "مكحم

 طرشلا ةلمج نم هلماع ظحللاو

 ططشلاب سانلا بولق هيلا ترج
 طسولا ىف ناسوسلاو ردصلا ىف نام
 طلتخم ءاشحألا مدب هل بح

 طفنلا نم ىرهد يف كانددع دقل

 (يطب) لجن مهشلا (ديعس) اهاوح امك
 طسبنم عابلا ليوط لحملا بحر

 طبضنم ريغ دوجب الا ضيفت
 طلغلا ىف هيبشتلا جردناف ديزي
 طق : كاذ دنع تلاق هيفك ردل

 ططش ىلع ودعت تنثناف هسابل

 طرذفلا ةيرج ىدبا لضفلا دراوم

 طقسلا نم دودعم سانلا رثكاو

 طبتخم ضرألا ىف برطضمل ادب

 طخسلابو ىضقت اضرلاب هقالخا

 يضبن ال لوقلا يبرع نم كتتا

 طرتشم ريغ ليمجب مكدنع نم

 لوألا ةقراشلا مكاح حدم ىف هلو ٧! ١

 يمساقلا دمحا نب دلاخ خيستلا

 ةقماو ةجهم يلو اناعد

 انهوم ىصحلا قورب تحالو

 ةقئا ش انناطوأل ميسن م م

 ةقباسلا عمدألا اهل تضافف
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 انزاشحأو قوربلا يذهف

 قوربلا كلت تارابع انمهف

 قوربلا كلتو حايرلا كلتو

 (داخ) اقل دعب كتبلف

 ةبذع هدراوم ميرك

 ةضور ىرولل هتحاسف

 مامغلا بوص لثم بسن هل

 ىرولا تقف (دمحأ) لجن ايف

 نيمنغتسم كيدانب انررم

 امسأالحمالارنملن

 ه قفاخ ا زبابحا فا زكأل

 ةقطان نكت مل ناو انيلا

 هتاس ألجا ح ا ةتعجرل

 (هقراشلا) ىتقو العلا ريمأ

 ه قئار هرداصم ميلح

 ها قفاد ىدنلاب هتحارو

 ةقهاش لجأ نم ردحت

 هنئافلا كلئاميش نسحب

 هقراشلا كترضح كاقل

 ةقشاع الغلا لينل أاسنفنو

 هقئار ةشيع ىدملا لوطو ىنملا غولبو انهلاب شعف

 خيشلا احدام لاقو ١٢٨
 هقراشلا مكاح يمساقلا `رقص نب ناطلس

 رطع ليذ بحست ء امسأ تدي

 تدخذ بت اذا لامجلا تكلمت

 ليلد الب راس حبصلا اذهف

 رغألا هجولاب ليللا وز غتو

 ردبو سمش انس ىلع هيتت

 ىركس مويلا لالدلا ىف اهيدل

 يرفيطق اذهو وبصي اذف

 رددوقعباهديج ىلحت

 ربحو قرو ىتغبص انابأ

 ىرسي تاملظلا ىف ليللا اذهو

 رمخو (نيراد) كسمب لت
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 يكبأو يرئض اهدنع وكشأ
 يفشأل ةقف شم انيتأ :لوقن

 أابونذ وحمت انليل اتتبو

 رذعي اهيف ىلذاوع لوست
 دق امك ارط توتحا نسحلا ىلع

 ايحملا نسح ىقتلملا ميرك

 ىدايألا طسبنم لضفلا زيزع

 أقلط فيسلا لثمك هجو هل

 يداوفغلا رك ىدنلا موي هل

 نس ريغص وهو كلملا ىف ىرج

 ةيبأ نع ةموكحلا ثرو دق

 يلاعملا ولوأ ماركلا هتاوخاو

 اومادو ناطلس خيشلا مادو

 ربت طومس ياتلقم بكستف

 رضو ملأ نم هاقلت امب

 رجهو دعب نم رهدلا اهانج

 يرذع بحلا ناب اوملع امو

 (رقص نب ناطلس) ناسحالا ىوح

 رقملا يلاع ىقترملا عيفر

 رطق لك ىف هرطق ردحت

 ىربي فيسلا دح لثم مزعو

 ربزهلا رك ىغولا موي ىفو

 ردق عيفر وهو هيلع ماقو

 ريبخايشأهل فلس نعو

 رخقو ىده لها سانلا ةاعر

 رمع لوطب ةايحلا ىف اوزافو

 ةميخلا سأر مكاح حدمي لاقو ١٧٩
 ١٣٣١ ةنس ىف يمساقلا ناطلس نب ملاس خيستلا

 ًاملاس رقفلا نم ىقبت نا تئش اذا

 هنأكف هقورعم ىف شيع ىتن

 تدعاصتو هقالخأ تمرك ئتف
 الجعم الاون ىقلت هتنج اذا

 ابظلاو قدانبلا ريخ هلوح ىرت

 (املاس) مهشلا ةميخلا سأرب رواجف

 امجاس لهني ضرألا تبنل مامغ

 امئاد دعسلا بحصتساو همئازع

 امراكملاو ىدنلاو آحيبص اهجوو

 امئاركلا اياطملاو ىكاذملا درجو
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 ادعاق نيفنص هيدان ىف سانلاىرت

 هتيبم ةدملا دابكأ رظطفي

 ًايماط رحبلا هفك ىف ىدنلا مويف

 ارئاز (ناطلس) لجن اي مكتيتأ
 انب تدرش دق رافسألا نطولا نع

 ًاصخاش هللا ىلا هاعسم ناك نمو

 دمحمل ابأ ناطلس نيبا اي شعف

 . ٣ ١

 اماق رخآو ى ىوكشلا هل ثبي

 امجاه ثيللا هفيس ىف ىغولا مويو

 امزال ريخلا هب قلعي مكراز نمو

 امراضخلا روحبلا انمتست نا ىللا

 امداق ةرسملا ىقلي نأ ورغ الف

 امتاخ مراكملل انبا كل شاعو

 نامجع دلب مكاح حدمي لاقو

 ىميعنلا زيزعلادبع نب ديمح خيستلا
 ١٣٣٦ ةنس بجر رهش ٨ خيراتب

 ديع دلا ردبلا علط

 (ديمح) خيشلا اننا

 ايحملا قلط جيهب

 الاون رحبلاك وه

 جاجأ رجبلا اننا

 نكلو ليسلاك وهو

 ديدش سأب هللو

 تا __ نفاص لويخو

 ‘قآقفتو فويسو

 قيرب ءاش نا يهف

 دو نجو دو ببو

 ديشملا نصحلا ١ دبو

 ديحو هايازم ىفق

 ١ يدم ل تقلا ر ةا و

 ديزي رحبلا ىلع لب
 ١ دلجو دهب ك و ٦ و

 دودرجي ربتلا ب و ه

 در سألا هدنم ترأ ز

 ديعبلا ىوطي اهتحت

 ل مي __ ح رفا ١` مو

 دارع ر ع اش نا ىهو

 ديصو قيرا لطبو
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 د دمت أر د‘64 4 و

 ديرف ميخلا بيط

 ده شر لعفلا و, ه

 دوسيو ى ١ ل و 4٨ ٩ ٤ ددأ ح ه ى نك

 ذ دبي إ لا مكو ءا د ى ٩ الا ٩١ ل م ١

 نيويقلا ما مكاح حدمي لاقو ٣١ ١
 ىلعملا دمحا نب دشار خيسلا

 الحمضا لصولاب رجهلا ليلو الح دعسلا مجن ريخلا كاتا

 رجه دعب نم ىل قر بيبح

 هجوب املظلا عدصي يناتأ

 دو لصأ يفاجتلا ضرتعا اذا

 ًانصغ ضغلا بابشلا ىف ليامت
 نكلو لالخ هتلنجو ىلع

 انيلع هلظتحاول تراج اا

 عرف تحت هنم هجولا ئضي

 نم ىضم ام خسني لصولا ياب

 هنم ناك ام ىلع هبتاعا

 ءايح يناقلا ةدخ دروت

 يركشك أدبأ هلاصو تركش

 اياجسلا دومحم لصألا ميرك

 التتاويهب ىرا نا ققشاو

 السن هتأر نيح سمشلا هتعد

 الهس لصولاب هجالع نوكي

 ىلدت ريط انبولق هيلع

 ىلصي لاخلا ال اهرانب ىاشح

 الدع بحلا عرشب هانددع

 ىلجت ئجد تحت ردبلا لثمك

 العفو الوق ىوهلا فيلاكت

 الضفو نانسأ ردلا ىدييف

 الك تلن ىتح ىلا لامف
 ىلعملا نبا مامهلا يدصق ىلع

 ىاعأ (ناويك) ننم ردقلا عيفر
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 هآر نم 'جهبي هجولا شوشب

 يف دجن مل دمحا نبا اي دشارأ

 اياربلا مع يذلا لضفلا كل

 الاق اقاوطأ كادي غوصت

 ادوجو ئدن لاؤسلا اخأ تقبس

 يلاعملا ىلع ماركلا تعراقت

 نكلو افرش ىوح مهلكو
 الا قلت م

 ىكاذملا درجلا هلويخ تيأر

 آاماظن ايندلا ه هلزانم

 ىتح ديبلا ىوطا هيلا تيتا
 نا ىلا ىدنب يتبرغ كرادت

 ليوط رمع اذ هيف كروبف

 ٣٢ ١

 { 4 ةنج ا م اذا

 يدنلا درابلا اهقير نم اودلا ىل اوذخ

 ىهنلاو ظحللا كرعم نع اني اوجوعو

 رهوجك موجنلاو سنا ةليلو

 ىندوقي اهنم بيطلاو اهب تيرس

 ارمثم ىلحلا نم انصغ اهب اترصه

 اهدخ ضور نم درولا مذلب تنسن

 اهظحل فيس اهليبقت نم شخا ملو

 ىلحملا فيسلاك هانس حولي

 لثمطق كليمج ىفو كالع

 الهسو البج ايحلا مع امك

 الضفو أمرك ىرولا قانعاب

 الصا لآستلا ىلا جتحي ملف

 لين بحرلا اهادم نم اولانو
 ىلعملا حدقلا العلا ىف كل ادغ

 لجرو اليخ ًانعرأ آاسيمخ

 لجألا ديصلا هلاجر تمشو

 ىلعملا نبا نيمركألا لكو

 الصو ؛امحب ىل نمحرلا ىضق

 دسي :, ىسنت 1 طو 4 الفهأوا
 - ٠

 السن دسالا هينب ىف كروبو

 : لاكو

 ىدصلا مئاهلل ءادلا ءافش هيفق

 دنهمب انبابلأ تكنس دقق

 دبتم اهقفا ىف ةجل ىلع
 دشرم سانلا نم داه الب اهيلا

 دراتملا ةنابلا نصخغك ليمي

 دقوتملا هرمج نم قرتحا ملو
 درجملا ماسحلاب ىنتدده ناو
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 ىنملا يكرد ىف بطخلا ىلع نوهي

 الفلاو دئاد_ششلل يماحتقا ناو

 ةريس كلاس ناسحالا هنأش ىتن

 ةفلك ريغ نم لاومألا ابهي ىتف

 اتثلاو رجألل لاومالا قفني ىتن

 هنويد هتقلغأ نم هب مل

 ىغولا ةموح ىف راركلا لطبلا وه

 الغلا ةورذ مكل (كوملد) لآ ايف

 تمكارت (يبد) ىفق تامزأ مكف

 8 هرجأ مويلا ىف ىحلل مكلضفن

 9 هرجأ تيملاو يحلل اطعلا لذبن

 ةمعن ةدايز ىف شع دشارابا

 ىلألا كلابشأ رامعا ىف كروبر

 ١٣٣

 تانسحلاو نسحلا تاذل الوق

 ةنيعط نيقشاعلا بولق تكرت

 اتل تديق ىوه نم ةاحص انك

 تعقوأ ام اهقآاشع ترد امأ

 لزي مل بصل اهنم ةمحر له

 يذلا بصلا نع تلأس امو تلو

 الو شيع اهدعب نم ىل نهي مل

 اهراكذت نم تعبش تيوط اذإف

 دهشتملل فيسلا عقو ناه امك

 (دمحم) ميركلا ايقل ىف لهسيل
 (دمحا) نيكاسملا ثوغ هدلاول

 دعوم ريغ نم لامآلا زجنتسيو

 ديقملا ريسألا كف اهب وجريو

 دكؤملا صالخلاب الا رس امف

 دهشم لوه نم نارقألا ترف اذا

 ددوسو لضفب ابحألا ىلع متلطو

 ددملا ليمجلاب متمق سانلا ىلع

 دغ ىف نوقلت تيملل مكتبسحو

 دحوم نم ىوذلا صالخاب “ميظع

 ددجتملا كركش نم ةديقم

 ددسم كالع نم ليبس ىف اورج

 : لاتقو

 تاظحللاو جنفغلا فويس دمخت

 تارطخلاو تاماقلا ةن بسنلاب

 تاركسلاب بحلا يعاود تتاف

 تاجيهملا ضما .غ ىف اهقادحأ

 تارسحلاو قوشلا رانب ىلصي

 تاوفجلا د ي هلبقت تتاب

 تاذللا سلاجم يدل تباط

 ىتاربع نم تبرش تنمظ اذاو
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 آاقراتم هتب ليل برلو
 هلوط ىكشأو هبكاوك ىعرأ

 هنأك حابصلا قلف ادب ىتح

 ىقلملا بيط ايحملا جيهب

 اهعاشاف ةلمج مراكملا زاح

 هبابي دوفولا تفلاخت خيش

 انرهدب حولت هناسحم تسسما

 ةراجت ليمجلا لعف هناش نم
 هبرهابح ابب ءانهلا هلف
 هلبش (ةعمج) مودقب انهلا هلو

 وأ ردبلاك ادب ذا (ةعمج) هلل

 همودقب هلهأل رورسلا مدق

 الو اهرمع شرلا ابر لاظطاأف

 تارفزاب اجد محف تيرؤأ

 تاملظلا هعجل ىفق احرظطتم

 (تايب نب دمحم) ميركلا هجو

 تاكرحلا نميتم ىقترملا عيفر
 تاجاحلا ونب تمحدزاف سانلا ىف

 تآ رخآو فرصنم نيب ام

 تاهبجلا ىلع ررغ اهنأكف

 تانسحلا رقاو حبر هاتأف

 تاحفنلا ةيكسم ةمعت نم

 تاكربلاب يدنهلا هريس نم

 تارمغلا ضئاخ لبقا ثيغلاك

 تاجهبلاب سانلا بولق المو

 تابثو الغلا يف دجمب الاز

 لافو ١٣٤

 ١ هنلا ترا عاكلاو در خلا ءا بظلا لول

 اهنمو كرعم ىل ىوهلا برح ىف ناكام

 ح هت رود لا ا هل ه جواب يل نزر_ ب

 دمغي نوفجلا يفال ىشحلا ىيف ظحل فيسو

 دصقتو ىرولا ى د دو جت تاماق رمسو

 ١ دت ءا ذلا ه ١ ام نهنم يل تابف

 د عقيو ى ميقي ىوهلاو ےنع نرسو
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 دحا 4هنم لخي مل (لا سل) دوج لثمك

 ` >دح ر ال هليمج ح ددصم ه ` لاو

 ذ حصيو ١ 2 "٦ ى ةري 4 >مذؤ ى ة (ملاسلو

 د » جم د ذه م ديؤم دوم

 دد لاو ٦٣ دلا د ١ هد جم ي ف ل ؤم

 اد دم د لامو دد هم أاحف

 ١ سألاا هنم با هي تلطرفا دق ةوطسر

 د ملحلا اهنم ضري ةر اك ةو ةو

 د ٩ ذألا ن كت \ مل 4 ة راخ ةدحو

 ذه شيو ىد ذلا ل ها هل لضفلاب رقي

 ١ ةنت ال هہعان ةشيع ىف لزي مف

 : لافو ٣٥ ١

 اها ركذو ىبلق اوعد

 \ ح ب ١ > - ا دف

 ترتتساق سمنلا اهتأر

 ١ رغل ١ ء \ 2 اج ١ ١ تب آ مك و

 : تمسب ذا رحبلا لوتي

 هضاميا يف قربلا كشو

 ب اقلا و 4 لمر ة لازغ

 اهاوهي ب لقلا نإف

 اهايحم نم ءايح

 اهلمهششثممو ا هتتفل

 ؟ ا هايانث مأ ىرذأ

 اهاف ترخثا ل ه
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 نسحلا شرعب ة كلش

 انبولقو انعومد ضيفت

 ينيع اذا ب جع ال :

 هللا مسابو ىرجت تدغ

 خيشلا د دت امك

 اللو ما ادي ضبنت
 (ناطلس) خيشلا تافص

 د ىر

 هلضف ىف دجت ملل ديحو

 لضفلا ىف ةطخ نم مكف

 رهدلا ةحفص ىيف هل

 رجبلا لثم ضرألا يدبو

 جارخا ب لو ط 4 ل

 تزع ناو اهتيؤرو

 اهاياعر اششحألاو

 اها ٨ ۔م ى _ 4 آ

 اهايقل اق و ش تر 7

 اه سرمو اهارجم

 اهاياطع يف (نرقم نبا
 ا هاومأ لينلا ضيفو

 ا ه اير ىأ 7٦ ع و حت

 اه اب تأ ر_وھی ث ملا

 اه ايحأ م ٩ تت مه

 ا هانأرق د ة ن احم

 اهايابخ نم ارد

 اهاياوز نم دما حبلا
 اها ؤبو \ ھامعنب

 اهايانج ق اخ ى ا

 اهالوم ر ردقت ن مف

 اذ هايلعو اهت سافن

 اها وك ة حيبت نامزلا

 اهايافخ م اعت م او

 اهاولب ه ٦ جي

 اهايالب ن ه ه__رقر

 اهارضخو اهترهزب

 اهايؤر ل امك رمت
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 ا هاقرمب وم هت ةما ركو ةمالسب مدنف

 اهالعا د ج هلل ءاميس نم (نرقم) خيشلا لحو

 ا هانهأو تلمك ة شيع بيطأ ب م _كلز الر

 : لاقو ١٣٦

 ١د محأ ىلع اجوع ىبيلخ

 ايحلا قيلط ايحملا قيلط

 ءاففلا عيدب ءانسلا عيفر
 نيلزانلا ىلع ليمجلا ريثك

 هباب ىلع ةا فلا ماحز

 ةلوص هفك ىدن ديزي

 هتنج اذا ءاقللا شوش
 الف اعيرس داج لاتقازا

 ةبيه ىرشلا دسأ الير

 امسلا موجنك فلس هل
 ةوسأ هل مهيف (دمحا)و

 ةجل ةلزنم لاز لذن

 هناسحإ ىفق نمز ىضم

 عراض هل يركشل يناو

 هناقرعب يدهي لازالو

 ىدنلاو ىدنلاو ىدلا فيلح

 ديلا قيلط ءايحلا قيلط

 يدصلا ىوري ءاتلا عيبر

 ىدتبيذا مراكملا د بيعب

 دروملا ىلع شالظطعلا ماحز

 دعسألا علاظطلاك كاقلت

 د ذفلا هزاجنإ رخؤي

 ددورسلاو ةعاجشلا طرفب

 ىدتتقملا (فلخ) هدلاوو

 ىدتهيهبو يدتقي مهب

 دعباألاو ينادلا لع ضيفت

 دججأ ملو كاذب رقأ

 د صقملا حضاو هل يدوو

 ددوسل اميس نم هناسحإو

 دشرألا جهنم ىف لهجلا اخأ
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 لاتقو ٣٧ ١
 ه٤٤٣١ ماع ناضمر رهش ٢٤ خيراتب

 دصقملا غولب أيغتبم تنك نا

 ىدلاو مراكملا وخا ميركلا وهف

 هتامزأ يف دتشا نامزلا اذاو

 قرشم هجوب امستبم كاقلي
 قراط نم العلا لبس تلخ اذاو

 اولبقأو للجرلا ترخات اذاو

 هداتعيال ملحلاب قللختم

 هلثمف ليمجلا عاونأ لاعف

 هراد ىف هءاقل بحن انك

 هرمع أرهد قلخلا هلإ ىقبأ

 (دمحم نب يطب) دصقاف هجاح ىف

 دروملا بذع دوجلا بحس ضايف

 دبزملا مضخلاك هادي تضاف

 دعسألاب هعولط دنع ردبلاك

 ىدتهم داه ويف اهيلا يتاي
 ددؤسلاب هل اوفرتعا هتافصل

 دصرمب هيلا ىرسي الو بضغ

 دجوي مل ايلاغ اندهع اميف

 دصقملا متا انه ناكف (ىملد)

 دسرأ شيع ب يط ىف هماقأو

 ٣٨ ١ لاقو :

 (ناخ) ةدلب تممي نا هللاب

 ىذلا مهشلا (ديبع نب دمحمب)

 ههجو نم ةرظنب تيظح اذاف

 ايحلا هركاب ضورلاك هتافصف
 تحبصأف ليمجلاب درفت خيش

 ةذشيتأو هلضفب تعمس امل

 ناسحالاو لضفلا يذ ىلا لزنافق

 نامز لكب هنساحم تعاش

 ناطوألاو لهالا ركذ كتسنأ

 ناتهلا ضرالاك هتابهو

 نارقألا ةمودعم هلاعفأ

 نانذألا عمست ملام ترصبأ
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 يف تنج (دمحم) اي كرد هلل

 اقرشم هشاشبلاب اخيش اترصلإ

 هفكبو 0 ىقتلا رون ههجو ىف

 تبراقت ماؤزلا توملا هفيسبو
 ظقيتو ةمكحب رومألا ساس

 تفرصتق ه ةالخأ تع موتو

 ناف ايندلا ىلع ىرخألا رثاتسار

 هبر هعاطل ايندلا لمعتسار

 اهتارييغتو ايندلا ىأر نملو

 هلهأو نامزلا فرع (دمحبلر

 مهلجأو ىهنلا بابرا راتخاو

 مهب آيدتقم ءاملعلل داقنا

 اذ لجأل ليزنلا ىفق رثآم هلو

 هلحم نيدصاق انئج كاذلر

 ةمعن رفوأ شرعا بر هازجف

 نامزالا ىع هب هيتن نمز

 ناميالا قنور هعنم كيفكي

 ناشطعلا دراولل ىدنلا ضيف

 ناعجشلل لاجآلا هدح ىف

 نازيملاب ءايشألا ىلع ىرجو

 ناسحالاو فورعملاب سانلا ىف

 نابسحلا ىف رجألل هلام قف

 ينافلا ماطحلا ىف بغري ناك ام

 ناوه نيعب اهرظني قلخلا ىف

 ناصقنلا لع مهرومأ ىأرو

 نايصعلاو يغبلا لها لذاو

 نمحرلا ةعاط يف مهكولسل

 ناقيا نمو ملع نع هانج

 ناقيا ىلعأ؛ايتللأبرط

 نامزال ا ثداح نم ةسورحم

 لاقو ١٣٩
 ٤ ١٣٤ ماع لاوش ٢٨ خيراتب

 يهانتم اهرمأ دئادشلا نا

 ىتقفلل بئاجعلا دالو رفهاذلار

 ةمج يعاسملاو عون سانلاو

 ابظلاو ةنساألاب لصحي زملار

 هللاب قثاو ةنايدلا وخأو

 ىهال هلاهجلا دهم ىف بلقلاو

 هاجلا لذبو ىوقتلا اهلامجو

 يهاو مزعب كردي مل دجملاو
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 امبرو كنع ملظلا يفني ملظلاو

 نم لقو 0 ماركلا ميش نم ملحلاو

 يذلا برفلا ةقش يوطا ماتح

 ىنفشو بيغملا ينطو نع لاط دق

 ةقشم قورط ىرفس ىف شخا مل

 الع نم (باهش وبا) مامهلا كاذ

 هلضف رهابي امركلا الجنخملا

 ال ، لاومألاب (هللادبع نبا) داج

 اللا بلط هنأش موي لك ىف

 هل ىتف يصقلا لمألا كردي مل

 هتافص نسحب (ًادمح) ىرولا دمح

 ىدنلا ضيف هعبط ًافهك لاز ال

 . ٤ ١

 امومهو ةعول يساقأ ينعد

 اوضق مهعم ىركلا لاط ىلألا نا

 مهدعب لزانملاو رئاصبلا اوكرت

 ةرات هينب يري نامزلا اذكو
 هثادحأ ىف ركفلا ماقا نملو

 يعمدت تناكو اوأن نيذلا ىدنفأ

 هبابص حيرط مهدعب ترص دق

 يهاشتملا هين قفرتلا ىدبا

 اد قيضم ىف هيلع ىقبي

 يهاجتو يتنميب لامشلا هيف

 يهاز قيرط ىلع هيلا يعجر

 (هللادبع نب د مح) يهجوتو

 ىهاونو رماواب الخلا تسد

 ابنألاب ءالقعلا ز بعملاو

 اومالاب دوجت باحسلا لثم

 يهاقمو نخادمب لغشي مل

 يهالمو ةوشن _ احبصو اليل -

 يهاضمو ةباشُم تالو امسو

 ىهانلا يهنب هنع يهتني ال

 : لاقو

 اموسرو ًامرأ بدنأ لذظأو

 اموجنو ئجد ىعرأ نا دعبلا ىف

 امشهو اقزمتم الب يفنص

 امومغ كاذ رثآ أروطو 0 احرف

 اميظع فالخلاب ابيجع دهشي

 اموظنم اأولؤل يل مهمالكو
 اميقم نونعاظ محري ناك ول
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 مهدرو قئادح ىف اورادو اوراس

 مهدرو لهانم ىف ايلم اوعرك

 مهروعش داوس نم انيلا اوثعب

 ىوهلا ىديأ هب تقلع ىتللا اذاو

 مهب يرم ابصلا حير اي هللاب

 ىتجهم دربي بطرلا كاذش يسعف

 هلسُي مل ىشحلا مرطضم بلقلاو

 ىجترملا سيئرلا خيشلا كلذ وه

 تفرعتو هدجم صصخت نملو

 ىلع ىضقو العلا عمج هنأش نم
 لفحجب ةامكلا تقتلا اذا لب

 هراظطقا ىف لدعلا ماقأ مكح

 هملحبو هدوجب مانالا عسو

 ايحلا هركاب ضورلاك هل قل
 هدقر عسويو 0 ىوقتلا يلوأ ىوهي

 ةزع سانأ نع ضرعي ءرملاو

 ةلزنم ءابدالا عمجي .. بيدا مهش

 برجم تابئانلل نشظطرتم

 اهلها فرعت ايندلا ثداوحو

 هفورص باهي ال برجملا نا

٠ 

 اموصيقلاو خيشلا ىعرا تيقبو

 اميهلا بولقلا اوفطي ملو اوضمو

 اميحج داعبلا ران نمو اليل

 اميلو مالتساو ىفخأو ىدبأ

 اميمش حوفي اكسم ىمجرا مث

 اميتس قارفلاب امسج حصو

 (ابيهاربا نب دمح) اقلالا

 اميمع رايدلا همراكم تمع

 اميمعتلا هعلضف بجوأ هايلع

 امسستتلاو قيرفتلا هلاوما

 اميلستلا اوبجوا آاقح هيلإف
 امولظملا فصناو مولظلا در

 اميلح مانالا ىف اميرك ادغف

 اييثأت ىرتالو هيف وفغلال

 اميركت اجحلا اذ يلويو 0 امرك
 اميركت هل مهنم دجي مل نا

 اموسرم اكنذلاب هارت

 امميشجت مشجتم اهتابزل

 اميلعت اههركن ىف مهديزتو

 اميقم اري لاح ىف سيل ذا
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 مهنايعأ و نيملسملا ءارمأ ضعب حدم يف
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 اقطن دق بحلا طرفب يعمن ناسل

 هفكفكت يراسلا قرايناك عمنلاو

 اذو ى ءاضفلا ىفق أرد طقسي اذه

 هب مارغلا ىروا دت قربتك بتناو

 ىقر مارغلاو ادح بحلا يب ىقر

 اهف داهسلاب ينيع دعبنا اطخأ ام

 اهب عيدبلا نسحلا فكع ةلخنو

 ىلع رانا دق ليل حنج ىق ردبنك

 هحراوج ايندلا ةوفص تبرشا دق

 ةدتفأوافاصوأ قر امهالك

 فنتد نم هللا كاقو لاتو تلاق

 اشر يل ءادرجلابو يلايتحا فيك

 اذكو ةوذج هاتنجو تقرشا دق

 امهران طسو نكلو زاف لاخلاو

 تقرتفا املك مارغ دقو هنم يب

 ادعف ةسلخ ضورب ةنم تلواح

 اوسكف مهراد تءعانتت نيذلا يدفا

 احتفنم راص ىنفج باب مهدعبفق

 مهلظ تحت ابلق هللا درب اي

 : سماخلا داشر دمحم ناطلسلا ينامثعلا ناقاخلا حدم يف لاق

 اقدص ىوهلا يف الوق لاق املكف

 اقفدنا هب ترم اذإف ابصلا حير

 اقفالا المي لكو 0 قيقعلا ىمري

 اقفخ ىمحلا فانكأل لكو أرات

 اقر نوكي نا اشاح ينيع عمدو

 ىقر ليلق يغبأ ىوه باصملا انا
 اقرو تهز ذا اهيلع راط بلقلاو

 اقن بيثك ىف ىنثت بيطر نصغ

 اقلع هقاشع ىمن اهيف طيسو

 اقمراكرتيملاقمراذا نكل

 اقو ىف لاق نم اي سفنلاب كيدفأ

 اشر ىرشلا داسآ هنم تند اذا

 اقرش ابصلا ءام نم هيراوس اير

 اقرتح ال نسحلا ءام تاضويف الول

 اقلا ىوهلا لها نم ةبابصلا ران
 اقلطنم داع لحك 0 عمدلا هفلخو

 اقرح اذو ًادهس اذ ، يبلقو يفرط

 اقلغنم سنألا باب راص مهدعبو
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 تملخن ىنلا انيلايل نيأرهد اي

 انل غوصت نأ ىجرأ كنم تلزال

 انريغ دعبلاب ىذلا نامزلا ىسع

 ناطلسلا كلملاب نيدلا لمش عمجت امك

 انؤجلم رصعلا كيلم مامهلا وه

 ٨ دما محاصتقأ ، أدي كولملا ىدسأ

 ىلع ةاصع ىدبأ ول مزملا ديؤم

 ادمأ ةل ىصقا ول يعسلا كرابم

 هل غوصي لك اتثلاو انفلا بحر

 ةنسلأ مالقالاو ربانملا نا

 اقرق ىرولا دشر تعرش ةمعن وذ

 اقرح هفيس نم ىشتخت اطس اذا

 تعشقناو مالسالا هتعلطب ادن
 الطاب دمختف يرجت هتسايس تماق

 ةلزانل قطني نإف ء دم كلسلا

 ه لدنج مالسالا ىمح روفقنثلا دس

 هتماه ساد لك رحبلاو ربلاف

 ميف كولملا اببلغ هتبيهل تلن

 هتلودل ايندلا لود تمل ستسار

 تلخ ول ضرالاو امسلا بر هللاو

 ةبناج نوميملا كلملا اهيأ اي

 اهل تنأ ءاضيبلا ةلهسلا ىه يذه

 ؟ فق'لاو بابحألا كنساحم اهيف
 ه

 فللا امف موب اه رذ نم ٠ انخ ٦7

٠ ` ` .. ... ٩٠ ٠ 

 م ث مدعب موب لمنلا عمجي نا

 ذفن ١ 6:اسحالاب فتلاف
 .- `>=۔. ٠

 ذبس دق لضفل رشنب نم (دمحس)

 نتخ هه كنأ ۔ ادس مهاضنقا

 فن ال هلا نذاب مضخلا ماه

 تنع هكاردا ىلا ايه (ناويك)

 قرو ناو اربت نا حنادملا يلح

 اقضن همساب لك عمصلاو ضييلاو

 قرف ىرشنا دسا تعرص ةمقنو

 اقرغ هبيس نم ىشخت اطع ناو

 اقحم مكو ايحا مك © رفكلا ةباحس

 اقهز لطاب نا بجع الو

 اقبتسم قربلا ناسل هيلا ىحوا

 اقبس ىدتعملا لمش تتش رفكلا ما

 اقرتخم قربلاك ةرايس لكب

 اقرف اوعمج ول اقرف هنوشخي

 اقمع اهب ايندلا تسر ىتلا يهو

 اقبطنال ديحوتلا ةملك نم قافآلا

 اقرط هديدست ىف كلملل تحضوا

 اقبس ام تييحا نأ ورغ الو ‘ ييحم
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 عمتجم ءارللو ىروش رمالا

 حضتم لدعلا جهنف تكلس امف

 نتلا سبقلاو ريبدتلا اذ ربكا هللا

 سملا حضو ما روتسدلا ما كاذ رونلا

 ةدلخم تلاز ال كرتلا ةلودو

 اهمدقي رصنلا ءاول لازيالو

 فرش ىرذ نم ائيش كرتلا كرتت

 دقلق اهناطلس اي رهدلا ىدم شعف

 برط هزه بحم مالس اذه

 هب طاحا نيد نم لاحلا هب تقاض

 ةدعسم رادقالاو كرهد رهدلاو

 ٤٢ ١

 مئاق دجو ءاروزلا وه نم يب
 اذش ىدنب ىتجهم رظطفي اذ نم

 هبيجيو ىشحلا (١ا) ىدص لبي اذ نم

 ةرم ةرسملا ىب رمت ىتمو

 ةشيع هبحالا دعب ىل قورتأ

 افلكت سيلو يربص يل ذلليو

 اقرف اهل رايعم ضحملا كلقعو

 ىقتو برهم هنعف تكرت امو

 ىقسو هبر هاعر لصأ ريو

 اقرش دق رومعملا هنوك ما روت

 اقطتنم لضفلاب اهرهد لزي ملو

 اقنخدق مالسالا ىمحل هنإف

 اقنألا ةرشن نم تألم دقوالا

 اتنش ىدهلا تعلطأو اروج تدمخأ

 اقبط انثلا رد نم رحبلا ىلا يدهي

 اتقبعلا كلضف يداني صالخللو

 اقب لالظ يف عتراف كنوع هللاو

 : دادغب ريمأ اشاب مظان حدم ىف لاقو

 مجاس نيع عمدو بوذي ىشحو

 'ماص ىنإف اموي اهضرأ نم
 مناد ةبحألا دعب هبيجوف

 مظان يلمش عمجل نوكي ىتمو

 معانلا يرهدو يوفص مهو 0 الك

 مااه ديشملا ربصلل قوشلاو

 نيبنعملا ىف ىدصلا مادختسا هنأل . مادختسا ةظفللا هذه ىف تيبلا ىفو . لبجلا هدري امو 3 شطعلا : ىدصلا )١(

 هييجوف هلوقب هيلع لدي ىدصلا ىلا دئاع ريمضلاف . هييجيو : هلوقب توصلا دربو . ليب : هلوقب شظعلا ىف
 . خلل
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 اقداص ىنيع عمد رفعج ناك نا

 مهللمج عيدب ىوها نكا نللو

 مهنسح رئاصبلاو رظاونلا راص
 ؟ الطاع يلاح بابحالا ىرد له اي

 افشلا مهو افع يلاح اوأر اذاو

 لحان مسجو ةعدصم دبك

 مهدعب يليل نأب تملع دقلو

 امبرو هيهتشاو لامجلا ىوها

 صخغنتم ذذلتم ىوهلا وناو

 ىوهلا كرش نم ناسنالا صلختو

 هلك ىبحف ىنضملا انأ ابأ

 الغلا ررد ىرولا ىف رثاتت دقلو

 ىدهلا نينس ىلع يراجلا دشرملا

 ةريثك يهو لامآلا حجنملاو

 اهضيفم وهو تاكربلا عماجلاو

 امراص هنتم ناطلسلا درج دق

 اكردتسم اهلاح حبصأ دادغب

 اهظفحب ماقف ايرط هب تسام
 يدتهملل ى عربتم يدتبجملل

 اهل فلد وبا ال ذا ، الغلا عمج

 ىدنلاب ةصاصخلا نم حارجلا يفشي

 مظطالتم اهْجومو روحبلا حضن

 مظاكنا ىسوم مويلا ىنإف مهيف

 ملال ىنملي مل مهيف ء أدبا
 مداخ حراوجلا لك مهيلإافق

 ؟ محار ىل لهف يلاح اوأر اذاو

 مزال مهنم ءايحالا افصلا عمف

 مئاه بلقو ةدنسم ديو

 مئان معنملا مهليلو رهس
 مداقلا ءالبلا وهو ىتفلا يوهي

 'منافغمو مراغم هنم بحلاو

 مغار لذ هاوهو هل ىلعأ
 ملاعم ءالعلا ىلاو الغ مهب
 مظانلا اشاب مهشلاو هكلس نم

 مزال قح داشرالاو سانلا ىف

 مئاظع ىهو لاوحالا حلصملاو

 مزاحلا وهو تامرحلا عناملاو

 مراص درجملا 'لك امو ىربي

 مكاحلا اهيف وهو ال مل ريخلاب

 مئاقلاو اهنيس وه ذا زعلا ىف

 مظاعتم ىد_تعملل ي عضاوتم

 مساقلا وهو لاملا لذبل ىضمو

 مهارم حورجلل مهاردلا نإ

 مداصتم اهلصنو بورحلا ىتأو

_ ٥ ٨ ٢



 اتباثاذهواذنه ىف ماقاو

 ةعاجش ضاير ىف عتري لاز ال

 يتحدم لبلب هيف درخي ضور

 ىدملا ىلا روغثلا ةحتاف داش دق

 ةيارد داؤفلا يدهتسأ تلبقا

 هلامف مامهلا ىلا ماظنلا يدها

 ةيحت رايدلا ثوغ اي كيلاف

 اهناف لوبقلاب اهيلع ننماف

 حلاص كرهد نإف دمو طسبأو

 الملا ةلمنأب ادب تنا صللاو

 ٤٣ ١

 مساب درق وهو رمحا توملاو

 مراكم ضايرلا نمو ةحامسو

 مغابلاو هب يداشلا حداصلاو

 مساوب بيدأللو مانالل ىه

 مساوم ضيرقللو حيدملا يدها

 مظانلا وهو مظنلا هيلا يدهي

 غقارلا ءافصلا اهيجزي رعشلاب

 لاعلا ءايحلا اهرثعي تحنن

 ملاس كرمع نإف دجو عبراو

 اخ مراكملل كناو تهزنف

 برغلا سلبارط ةثداح يف لاقو
 : ( سداسلا داشر دمحم ينامتعلا ناقاخلا رصع يف )

 تايآو وحص هدخ ىف قحلا

 أدبأ راصنأ ةبلاغ قحلاو

 ةابخم رارسأ ريداقملا يفو

 اهنفس هتاقوأ ىضقنت ال ءرملاو

 ادمتعم قحلا شيج نهولا يرتعي ال

 هفئاط رمأ ديدس لازيالو

 ةحضاو ءاضمالاب دادزي رمألاو

 مهُشذقي ناك اموق هللا لذخيال

 تابثاو وحم هدح ىف فيسلاو

 تاقيم ريذقتلا ىف رخأت ناو

 تاياغو ‘ تايادب رومأللو

 تالاطبلا اهيف تثبع اذا الا

 تاسايسلا هيف تفعض اذا الا

 تاينو لامعا قفاوت اذا

 تاروشتملا هيف ترثك اذا الا

 تايارو ءارآو مزحو مزع
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 مهدصقو ريخ ىف نولازيالو

 ةكرابم مهيدابم لازتالو

 اورثك ناو اولق ناو نوملسملاو

 اسرتحُم كلملا ماوق لازيالو

 امرتخُم كلملا ماظن لازيالو

 تعمتجا اذا يعس ىف موقلا حجنيال
 ةبطاق دنجلا رما لاملاب موقي

 افش بولقلا تاحارجل مهارم

 مهداهج يف موق تبثي لاق نم

 مهودع نم موق لان امبرو

 هعتقواف ارش نطبتسم برو

 : لوالا عوضوملا

 ينبل ايلاطيأل ١ةنهادم تراص

 سلبا رط ىفق مهنم نييبت ىتح

 مزتعم مزح تدافأ تاصمدتم

 هتيلخاد ظفاحي مل نم كاذك

 مهتدوم ا دعألا نم نبطختال

 مهلف مهديك نم رذح ىلع نكو
 جهر ىف فيسلاو انقلا ىقالت اذا

 اورتس ام ءادعالا نم بوردلا ىدبت

 نم قدصت فيك دض نيذلل رفكلاو

 لا ىلعف انئادعأ نم نونيرب انا

 .اتاسيثا مالساللو وحم رفكلل

 تابتاؤ قدص اهنطاوم يفو

 تلع نالذخللو ا نوقفوم

 تانامالا هيف ترهظ نا لدعلاب

 تانايخلا هيف ترثك ام لحني

 تاتشا موقلا بولقو مهماسجا

 تاياكشلا ىقبت ال مهاردلابو

 تاحارجلا ماتلت مهارملابو

 اوناب امو اولان امو عايج مهو

 تادارا أرط هقلخ ىف هلل

 تادوملا هنم ترهظ ام دعب نم

 تايوطلا هتنجأ اذيك نامثع

 تارابتعا ايندلاو نيبت دق ام

 تايبرجتلا اياضقلا اهتبجنأ دق

 تايجراخلا ىداوعلا هيلع ودعت

 تايح كش ال مهف ةايح ىلع

 تاداع قحلا لهأ ةاداعم ىلع

 تاديكملا عقنلا عم ءابه تراط

 تاياكنلا اهوحمت تايانكلا نا ١

 ؟ ٌةافاصم ىرخأل نيتقيرطلا ىدحا

 ةافاغملا نياللو ، ءافعلا رفك
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 : يناثلا عوضوملا

 مكزفتسي ال (ايلاطيا) عمج اي

 نأ كشوي ، كرشلا وهو ، لمرلا هسأ نم

 ىلع هيرصان اقح رصني هللاو

 سلبارط ىف تاعقو مهبسح اي
 مهراعش ًاذسأ اهب ةلالا ىعر

 ةكرعم لك ىف ادعلا نيلبقتسم

 ىلع نيلذاب ايانملا راحب اوضاخ

 ةقعاص لصنلا نوتم ىف تدعرا نا

 ةعرتم توملا اسوؤذك تريدأ ناو

 مهب تلزنأ نا ةنشاشر لكو

 : ابظ تاقراب ىصايصلا قوفو اولاق

 ىرافةرك ريخب شيعأ الأ

 لشف وذ مان نا مهحاوراب مهل

 مهتادع نم ينامالا قرب حال نا

 ةعبسمب نج (ايلاطيا) ناك

 مهعبتت قحلا ا يامرو مهنأك
 ةدنسُم بشخ مهماسجا ناك

 : ابرط مهتاماه يف دشني فيسلاو

 مهنأ ريغ اولانو مهنم لين دق

 : ةيلوم ايندلاو ‘ عرص يفبلاو

 ةأزرم روجلاو ةكلمم قحلاو
 تدهز ناو مهايند بح ىف سانلاو

 تادر نيغابلل هللف ء اذه

 تاميد ديحوتلا نم هيلع يميهي
 تالالضلا حازنتف بيلصلا لآ

 تايحولا ىتات نا لبق اهلها نم
 تايأو ديحوتو لدعو لضف

 تاماركلا اهيف تقرشأ هجوأب

 تاسيفنلا يهو ًاسفنأ ىمحلا ظفح

 تانيق لصنلا ناك اهولبقتسي

 تاناح توملا نأك اهوبذعتسي

 تاعاشقا بسحللو شاشر اولاق

 تأ ينثلا كيتاه و ى انثلا يذه

 تارك مصخلا ىف مهل موقل ارصن
 تابه ءادعالا يقو تابه مهنع

 تاينملا رصنلا نم مهيلع تمه

 تايأ نآرقلا نم اهيلع ىلتي

 تايدرام بهش نيطايشلا فلخ.

 تايفرشملا فويسلا اهتربت دق

 تامالع اهيف ىفق لزانملا يذه

 تالود مايالاو هللا نع ىمع

 تابث مالسالاو عمجي قحلاو

 اجنم قدصلاو ةكلهم بذكلاو
 تانج مويلا رانو 0 ةايحلا يذه
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 : ثلاثلا عوضوملا

 ينب دنج هللا دونج نوبلافلار

 اوغط نيرفاكلا نا نامثع لآ اب

 ةخراص ضرألا نا نامثع لآ اب

 بضغ مكيف يدهع نامثع لآ اب

 مكل هلالا راصنأ نامثع لآ اب

 سلبارط ىف يداعألا شويج ىرأ

 ةصر اهريغ ىف مهل موي لكر

 ةل طيحملاك شيجب مهيلع اومين

 تلصف نا رحبلا لثم عباتت شيج

 الو زعو 0 ىلع الو ولعي نيللا

 شر) دابعلا ناطلس رصن بقتري نم

 ايم ءاوللا روصنم 0 مهسلا ددس

 . ةقرشم ضرألاو ىرولا هنم زتهن

 هتمعن ءارضخ ىف شيع نا ورغال

 امرك ىرولاو الضف نوكلا سبلأ دن
 ةيوهأو اضرأ هتمورأ تامل
 ضيب ةقر نم غيص دق بلاق هنأك

 ارصتنم ناطلسلا خرصتسلل ينا

 مهل حيسملا دابع مويلا كرتتال

 امق ءامدلاب مهنم ضرألا رهطر

 مدخ هنا افيس قحلا درجر

 تاخبأو ماسقأ رصنلاو نامثع

 تاراث مالسالا يمحل مكنمو

 نتادامجلاو مكنم رصنلا لجعتست

 تارخمشملا لابجلا هنم ذيهتت

 تاقيم مويلاو ، ىدملا اذه ث قبس

 تانر رفكلاب اهنيطايش ىدل

 تاراغ مالسالا ىلع هيف 'نشت

 تادمو رزج ىدتعملابو ، دس

 تاجوم هنم ترك جوملا نم ىدحا

 تالن الو ، ىزلا الو ، بيلصلا زع

 تابكنو لذ هةرعي مل قلخلا (دا

 تالصم ث جاتلا زعُم ، ءانقلا كر

 تاتابنلا زهت هنم ايحلا لثم

 تاوقأ سانلل هماعنأ نإف

 تاوامسلا اهتيحف الدع ضرألاو

 تاذللاو فصولا باطتساو ةعفرو

 تالامكلا هيف تعبط دق ءاض

 تاييلبلااهيف تتأ راد لكل

 تافآ نيذلل ميهف ةيقب

 تاراهطلا الا اذالل مهؤامد
 تاماه رفكلا يعاودو دنهم
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 ةملظم ماثآلاو جلبا قحلاو

 مهمدقت هللا دونج مهيلع رثآ

 مهمد نم موقلا تاهبج ىلع بتكاو

 تاميم عفادملاو تافلأ انقلا نا

 ىلع نيمداقلل لمأ هنومضم

 مهب قيض لك رحبلاو ربلاف

 : عبارلا عوضوملا

 ةحئاج طوس مهيلع بص بر اي

 اهلسرت كنم ادونج مهيلع رصناو

 ببس الب اهانلفغ ابونذ رفغأو
 اهج٬ عاطتسا ام 0 ارط دحوملا ىلع

 اضرتفم ركذلا ميظعو ىفطصملل

 حضتم فورعملاب رمألا امهيفو

 دسج ةوخأ اعيمج نوملسملاو

 امف هلالا بزح مه نونمؤملاو

 إلاف بهاذملا ىتش اوحبصا ناو مهو

 رثتنم نيدلا ىف مهدقع نا به

 امو هلإلا رادعأ ضخبأل ينا

 امو هلإلل يلو لك بحأ

 نإف تعطتسا امهم مهداعسا يلع
 ىتف لك مالسالا ةرصن يلا وعدأ

 تانجدلا حبصلا عم ىقبي سيلو

 تانايدلا اهودحت رصنلا بئاتك

 تالآ مسرلا ىف هموقي ارطس
 تا مل تاماللا امنكلو

 تاحوتفلا يضقت مهل ث ادعلا عفد
 تاقرغو تاقرح هنم مهاششخغت

 تادهو مده مهراصمعأب اهل

 تاوصأ ضرالا ىف مهل مضت ىتح
 تا نيطخلا اهين اننالذخي ىضقت

 تاين لامعأالو نيدتعملا د

 تايآو . رابخأ نواعتلا رمأ

 تاراث نيدلاو هدض نع ىهنلاو

 اخوملا جاتحت ةاساومللو

 العملا الا ادعلل مييلع

 تايحيرألاو مهعمجي مالس

 تايمحلا هيف مهمظنت اله

 تاموصخلا الا أدبا مهل يدنع

 اللوملا الا ادبا مهل يدنع

 تالالد يلاح نم زجعللف زجعا

 تاءاطتسا هيف .ول رطق لك نم
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 ةنوأ لك ىف مهريثتساو

 ىلع دابعلا ناطلس هللا دعسأو

 يل رسيي نأ يبر هللا لاسأو

 دقو دشيام هنم نيلالل دتمي

 هب زوفأ ارمع يل هللا لوطو
 هب نيعتسا ادعس تنك يتيل اي

 بجع الف ريخ هتايادب نمو

 تاميزع مهيجزت لاملاو سفنلاب

 تالوط هيف تلاطو دالبلا ثوغ

 تادافإلا ودبت اريثك اريخ

 تايبأ ملعلا رشنل هنم داشت

 تايانعلا هللا بناج نم هاعرت

 تامشلا هللابو باوثلا وجرأ

 تاياهنلا هيف تنسحأ نا حاص اي

 يلع نب نيسح فيرشلا حدم ىف هلو ١؛٤

 ) ةمركملا ةكم فيرسشت)

 ىزاجت مل مأ تيزاج وبصا انأ

 رصقأ فنعملا مناللا اهبأ

 .ىشخأ تمل املكو ولسأ فيك

 يرهاق ىتجهمل مارغ ىب

 راظتنا ىف مكدبع نا ىتداس

 مكنع سانلا ةرثك هيهلت سيل

 متملعل هداؤف مترشن ول

 يناك داوفلا عطق مكبح

 متحتقو اقللا باب متددس دق

 يريفز قرب حالو ىعمد ضاف

 هنع لحا مل مكاوه ىزاج
 مكنع ربص ال هايملاك متنا

 زاجملا طسو كيقلت يعومد نم

 زاجعالا لئالد نع ئبنم

 زايتجاب هل ةعاس اوحمساف

 زايتما ىلعاب هنع متنأ

 زايحنا ىف هميمص نم مكنأ

 زازب يدي ىف بوثلا عضاو

 زاوج نم لهف هنافجأ باب

 زاجحلا لهأ ثيغلل ىدصتف

 ى,اجمو ىيبتقيقتح متنأو

 يزاوج تسيلو لخن اناهنو
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 ابر ايو 0 ناوه ىوهلا نا حاص
 زع يل مكاوه يرمعلو

 ىصحيدمف ىوهلا لذ ىب نكي نا

 فيرش ليبن دجام ديس

 بدن دعولا قداصو دوجلا ضئاف

 اياطعلا ماقم ىف ثيقلا وهف

 يلاعملاو ىدنلاو لضفلا زرحا

 فيسك نامزلا كلام هزه

 يراهطلا يبنلا لآ حدم نا

 مكيلع يئانث ىفطصملا ينب اي

 نيسحل ىتحدم دصق نسح

 ىفصملا راضنلاو زنكلا هحدم

 ضرأ ضور بادآلا يداوب يل
 ةيراخبلا نطبب تعضوأ اهك اه

 رتسب لوبقلا بنج نم اهل دج

 انايب تمت ظفللاو يناعملا ىف

 يزاخملا ىف هلهأ طح ىوه

 يزارلا رخفل هنا ئزار

 يزازتعا نوكي هب نيسحل

 يزاب لضفلا رئاط لصالا بيط

 زاسجنالاب نيلئاسلا قبسي

 زاربلا ماقم ىف ثيللا وهو

 زارحالالب كالمالا نوكتو

 زاج اد علل دحلا مراص

 يزافم لينل بجوم ببس

 يزايتعاو مكيلا يراقتفاو

 زارطلا اذ ىف ناقباسلا امهو

 يزاغ نبا حيدم نع ينغتسا هيف

 (يزانملا)و (يريونصلا) هفصي مل
 (زازل) رهظب اهتيلاي

 زاهجب ىدنلاو ربلا نمو

 زاجيإلاو بانطإلا عيدب اي

 ٥ ١ ةنس) ةيرداق ةيكت ءانب نأش ىف هلو ١٣٣٠ (ه :

 هيرجفلا مسابملا ىف (مرا)
 تحال رهاوجلا نم دوقع مأ

 اهايض انيلا ادب سومش مأ
 انتكرتامهراونأ هوجو مأ

 ةيرد بكاوك مأ ت ضو

 هيرحنلا اهناطوأ تافل

 هنيولغلا زكرملا ىف تقرشأ

 ةيكرتلا بعاوكلل ةبعل

  

 -۔٢٩٢-



 قين قوف ةلولسم فويس مأ

 ينابملا ىف تلع ةيكت انس مأ

 ارونو اولع بستكت مل مل

 مهش ةمدخ هلل اهتبرت

 فيرش ليبن دجام لضاف

 ثيغ (دمحم) اي لضفلا ىف تنأ

 ادجم (دمحم) اي تدش دقر

 ارجأ ددجت ةبرقاهلاي

 اهيلزان نم ريخلاب ءاعد مك

 بيرغ وا ىتا مدعم اذإف

 اهيلا وعدي حارفالا ناسلو

 ارهج فتهت رورسلا ىعاودو

 اهيلا تآ لك دعسلا تبح

 : خ رأو فص ىل لاق مك يعاريو

 هيبرعلا ةلسبلا ا هتدرج
 هيدنهلا عناصملا اهتدش

 هيولع ةباصع نم ترهظ
 ةرداق ةلالس نم ديس

 هيجسلا ميرك ىقتلملا نسح

 هيصقلا تاهجللو ينادألل

 هينلا صو هسأ أيقاب

 هيربلل نيبكيلاألامجو

 هيثوغةيكتاقح ىه

 هيشعو ةركب وعدي كل

 هيدتلو ىرقلاب هاقلتت
 هيضرم ةشيع ءاش نم لك

 هيهشلا يناجلا يغتبي نم نيا

 هينميلا اهباوبا ف الخاد

 "هيرداق ةيكت دعسلا تيح"

 ييحي نب هللادبع نب ناميلس خيشلا حدمي لاقو ٤٦ ١

 نادخأو ناوخا ضرألا ىف ءرملل

 بتك مهنيب ام تبرق اوأن نإف

 هلو هسفت نع ؤرما عيضي نلر

 أدبأ ةذل بحصل متي نلو

 نم كبيصن نم مهنمت نافنص بحصلار

 ناج شأو دو مهل د فنعو

 نادبأو حاورأ يهف اوند ناو

 ناسحاو فطل هبر نم ضرألا ىف
 :اميا دولا دنع حص اذا الا

 نا دجوو سنا هتبحص دوجو

۔-٢٩٢٣-



 البج هتلمح اذا نم مهنمو `

 فرشلا يذ (هللادبع نبا) لثم

 اهلمحت دولا طاسب قوف كتءاج

 همدقت قاتشملا نم دو باتك

 اهمميئ (ناميلس )انيعم ىبسح
 مكرايد ىف ابيرغ مث تنك نا
 ةطساوو اهيف انل ًاعينش نكف

٠ 

 نالذج بلقلاو هسفن هب تماق

 ناشلا هب ايحي يذلا (ييحي نب) يماسلا

 (ناميلس) اي اهنصف مزع ءاخر

 ناطلس ضرألا ىف هلتم نكي مل نم

 ناطوأو راطرأ كلهاجب يلف

 ناكمإ مت نإ هدنع نم ريخلا يف

-٢٩٤-



 عبا رلا مسقلا

 مكحلا يف وهو
 ظعاوملاو

 { هيلا ةهجوملا تالاؤسلا ةبوجأو زمغالملاو

 ٥ ىثارملاو

 لزغلاو
 ةسمخملا تايبألاو

-٢٩٥-





 مكحلا يف
 ٤٧ ١ هلاق امم :

 ١ بحملا ب ١ تونلا قوف معنتتم درا ل

 يولا ١ ) دا سحل ٧ مهنع كفني ٠ توبكلاو

 : تركسلاو هع نع تمصلاب يد ساح ح _بذأل ي

 تومي نا كشوأ هيف انأ اا 7 ةمص ىأر اذذذف

 دوسحلا بلق ىيف تمصلاف

 ىتف نع ضرعأل ينا

 ةلح نم هجسن ىنف
 نم فرصلا قيدصلا نا

 . ذكتم ن

 قلشظطاون ايندلا ثداوحو

 يف ريخلا لك ريذلاو

 م تد 1 جع و

 تويبلا مده نم دنأ

 توبث هتتادص يفام
 توبكنعلا جيسنك نهو

 تومي نمر كيلع ييحي

 توق هيينغيامب ةلو

 تورمصاهل بولقلاو

 تربلا ممزلإو ىوقلا

 :اضيأ هلو ١٤٨

 املُس بلاطملل هذخ لاملا وه

 مودعم وهو اللا فيسلاب داش نمو

 ىوتسا ىتمق العلا لان ئرما برر

 ةديدش لك ناجارف نانيرل

 املك 0 لاملاو فيسلا هيديب نمو

 امظي نأ الخلا دح هب ظفاحو

 امدهي نا هناينب ىلع ىشخأف

 امهنم ضعبلا هناخ اهيفرط ىلع
 ىمحلا هيصان ناعانم نانيصح

 ام لُك درولا يفاص هادروآ ادع

 -۔٢٩٧-



 لجحم رهظ قوفالا زعلا امو

 هثورح ىعرت دسالا نا ضري نمو

 مهرومأ ناهتسا سانلا فرع نمو

 نم هوعمطأ هسفن مهتطلاخ نمو

 نم ناو يلاعملا بالط سانلا ىرا

 تفلاختو مهبح اهيف عمجت

 هقلخ فيرصتب ريبدت هللو

 اهناو يلاعملا ىوهي مهلكو

 ةباهم يراوضلا دسألا الم ىتف

 امسقت انس نم الا ردبلا امف

 هبوطخ لبح سؤبلا نامزلا دمو

 اهنيمي قلخلا ىلع تضفا هب نيمي

 هدحب تدج لاجألا هب فيسو

 اللدت مانأل اذوجرتو . فاخت

 اد راس وأ ، بدجلا رف رق نإف

 امس هلضف ىدن نا الا توق الف

 ابكرم ةرجملاي يلاعملا هتزأ

 ىمر ام ةسايسلا ماكحأب ريبخ

 القعم لذلاب ضري مل نمب مهامر

 تضأ قدانب أموي تدعرا اذا

 تدغ هبناتك آموي تمسق ناو
 تلبقأ هاياضق اموي تلزن ناو

: 
 امدلا هباقعأ تافاح ىلع تتقيرأ

 ام-طم مغرلا ىلع اموي هكرتتس

 امركت مهنع سفنلا لازتعا دعو

 امقلعو أذيذل مهيعاسم رامث

 امدقت دق ألو مهيف مدقت

 امسقماقزر دجلاب مهيعاسم

 امس اذ د يصأو آاضرا اذ لزنف

 ممصملا ىوقلا الا مهابأتل

 امعنأ ةطيسبلا ءاجرأ عسوأو
 املعت ادن نم الا رحبلا امو

 امرصتم هلضف ىضامي راصف

 امسقت امهنم قزرلا نأك اوشاعف
 امك ىرج ةادعلا رمع نم ءاش اذا

 ىمخ فئاخ اذو الضف بلاط اذف

 ىمحلا هب ماقتسا ماق ناو ث ايانملا تر

 ىمه هلصن ىدر نا الا توم الو

 انمستم اهروهظ ىلعاب راصف

 ى مرةييهادب الا هع يلداعأ

 امتنا انخلاب الو اراج ىنزلاب الو

 امالا اهبحس نم لهتت هقراوب

 امهسأ موقلا سؤرأ نم هبئارض

 ىمعلا فشكت انراصبا نم هايابخ

-٢٩٨-



 اهلثم ى دسألا {صنقت تاوطس هل

 نإف هددوس دييشت ىلع صيرح

 مانألا بذجيو نامزلا ورملا كلمي ازب

 ةنا تئش امب هرُم ىدنلا اذ ابا

 ةروث لضفلا كلام اي هل ادن

 كاذك ةلعف نمو ء بحصاف اذ لثمالا

 العلا يف ءاملا كتاماه تلعشا اذا

 هريغ دهي مل ردي مل ريخ نمر

 ةديرخ كلت رعشلا ءارمأ ايأ

 سدي لجخ نم ميلا اذهو مكتت

 هيبن ةالص اهيشنم لتي ىتم

 امغر نينارعلا مشلا اهل دوعت

 امحتقت هالغ اييفأالببشس ىأر

 افخنملا مارملا حا تبجيو
 ىمه : ادعلل هتمس نا ىدرلا مامغ

 امستم تامركملل ىد تفي اهب

 امرحملاو ىذألا ينجي نم كنع عدو

 املوأ ميفهتمراميف كل ىتأ

 اممذم داع بأي مل هرض نمو

 امسلاو ضرالا ىف ءاوضألا حضفت تدب

 امجنأ ضمغي ليللا اذهو ارد

 املسو الإ قطنلا غيلب نم امف

 ١٤٩ ةنس يف اهلاق) اضيا هلو ١٣١٧ه( :

 ملع سأر ىلع قمحلا عدص

 هلهج نم ةركس ىف ىتللا

 ولو ناك امب بطخلا مظع

 هرمع نم ةحار ىقلي فيك

 اضقلا لح نإو ىوعدلا رثكت
 اذا رمألا كردتسي ابر

 نم ةحصلا ةذل يردي سيل

 هقلخ ىعري هللا لازيال

 ه ةمقن م يهلهمأ اذار

 ملظلاو ًاكيشو ملا ىلجناف

 ملقلا فج اذا الا قفي مل

 مدعلا راتخال لقاعلا ريخ

 ؟ممهر مومهب ىضقتي

 مكحلا درفلا ىلا رمألا عجر

 مدنلا تاراما هنم ترهظ

 مقسلا تارارم لبق قذي مل

 مقتنا اولض نإف هوعاطأ ام

 ممالا لامهإ لاهمإلا كي مل

-٢٩٩- 



 يذلا ةاعارم ءرملا ىلعف

 يذلا لعف ىلع ءرملا دمحي
 هيعس نسحي لقعلا يذل لق
 افصلا لها نم رثكأ اذاو

 مل هفنألا ولوأ سانلا نكل

 هروط ىدعت ناسنا لك
 لبقتال نم تيداع اذاو

 هنارقأ اآشي نم براحيلف

 ىذألا سانلا نع فك نملو

 هتزع ىتفلا للم اننا

 4 تبرج اذا لا خلا امنا

 م٦ذايف الاو حال دصأ ه ف

 ملسو ابرح ره دلاف يرولا ىف

 مهأام هيلع هللا للق

 مشغ نم الا قلخلا ىف اوبهري

 مزتلا ذ 4 دلا ر هدلا هدر

 : ةذلل بهأ ةف ه رف ك ١

 ممقلا نيطالسلا برح عد يلو

 مفغلا حازناو سانلا هنع فك

 معب وأ ومسي نيح لاخبال

 مغ معلا كلذكو . لاخ وه

 ٠ ٥ ١ لاتقو :

 ادو ترهظأ ناو ايندلا نم ىريذع

 اهلامج بيبللا نيع ىلع ىلجت

 اهماطح لوح سانلا اذه تفاهت

 هؤوسي ام ىريال نا هرس نمو

 قشاع ةبابص اهيف مهل لكو

 هربق وحن هبوبحم هعيشي

 هتانيسح هبوبحم تحبصا نمو

 ىوهلا نع دصو هالوم فاخ نمو

 همضت تنأ زع ئش عفنامو

 انبر دنع امو ىنفي اندنع امف

 ادقح ترمضأ مكو امه تبقعأ مكف

 ادهز اهعسويو ًارزش اهظحليف
 ادكلاو فسأتلا الا اولصح امو

 ادقف هل فاخي انيش ذختي الف

 ىدري مهقشاعو ىنفي مهقوشعمو

 ادحللا لدبتسي وهو هنع عجريف

 ادلخلا هب ىقلتو اتيم هسننؤتف

 ادغر هل ارقم ىلوملا ةعاط تدغ

 ادصق هقفنت هلل نكي مل اذا

 ادنو ه هجون ذا قبي فرلا نم

-٣ ..- 

  



 ةورثب مانالا قاف ىذلا سيلو

 هبر هللا قتي نم هككلر

 مهمهي ال مهايند نم تاف ابو

 ةعرسب لوزت ايتدلا ةرهز ارأر
 ىلقلاو ةوادعلا سانلا سفنأ ىفر

 يذلا دسحلا وه مهيلاقت لصأر

 ةمعن هالوم هالوأ يذلا اذ نمر

 ةوادع مهيف ناطيشلا سرغ دق

 .ىلا مهتاودع مهنع اوفرصي ملأ

 ةداهتجا لصأو هاعسم ةياغر

 هقلخ قازرأ نمحرلا ردق دق

 باخو اهقزر هللا ىلع الا ةباد امر
 ةمقلل اسفن ءرملا لذي فيكر

 اوفداص لكوتلا قح اوصلخأ ولو

 اولوع .قلخلاو تالآلا ىلع نكلو

 يظح نمف صالخلا رمألا ةمتاخر

 ادع مهمركأ ناك فيرش لصأو

 ادبع مهمركاف أيجنز ناك ناو

 ادهع ىقتلا ىف مهل ىلوملا تبثا اذا

 ادرو مهل باطف ىقبألا ىلا اولامف

 ادفر مهتشيعم ىلوملا مسق دقو

 ادبعلا كلهي ىذلا ربكلا رمخ ادغ

 ادج دسح وخأ هنع اهلوحف

 ىدعأ مهل هنأ هوفرع دقو

 ادض هل اونركي ىتح هتاودع

 ادرف ىظللا ضوخي اليك مهتياوغ

 ادح هقزر ىف ءاش يأل دحو

 ادفرلا ىفغتبي هريغ نم يذلا

 ادهجلا لذبي هلثم نم اهلواحي

 ادتمم هللا نم ًأقزر ببس الب

 ادك مهقزر قلخلا لجأل ءاجف

\ 
 ٥١ ١ لاتقو :

 ) ے فخي خي ال د ورلا ءاذنص

 ا 1 شأ سا ألا نار

 . اأمرك سراخغ اذب

 ءا .م ٨ د ن ح اذر

 روصحم ركنتلا نسحر

 افطتال ضفبلا رانو

 : افلخلا ىرت ىعسملا يفو

 افلح ع ١ رز اذه و

 ى ذل 7 7 3 اذو

 افزغلا عرزي نم ىلا

 -۔١ ٠ ٣۔.



 طوسبم مذ ال افكو

 لضف يلوأ نع انقدص

 اوؤاآنفف مهري

 الهج مهل اعضاوت

 نيعلا انيلع اوحتف ىتم

 ام عضاوتلا لوط نمو

 ام براجتلا نسح نمو

٥٠٢ ١ 

 ح \ درأ

 هرداوب هتمح بعص الخلا ليبس

 افسعت ليلجلا رمألا بكر نمو

 هرمأ بقاوع ىف ركفي مل نمو

 هبلق بضغلاك مزعلا ىوق برو

 هدنع ، توملا ىرتشي شيجب هاتأ

 امنأك هنم ضرألا قيضت برحو

 مانألا بذجيو مامزلا ءرملا كلمي اذب

 يخنتبيو مانئلل ىدصتي نمو

 ةشيعم بيطو أدجم ىتفلاب ىفك

 ةقيدص يداعي صخش ىف ريخالو

 ىدرلاو ةحيضفلا سابلل آاحبقو

 هئيب ناك نم سانلا زعا ناو

 افكلا ضيقي نم ىلع

 ل {م لو _نوندأق ف 2 ب

 افكأ مهلام اننأك

 افعض انملح اونظف

 افرط مهل انضعغا

 افتعلاو لذلا كيري

 افلتلا و فإلإال ١ نيبي

 :هللو

 هرطاوخ هنخت من نم ىلع لهسو

 رماوأ هيلع تمت نا مول الف

 هرذذاحم ةيلع تمل نا ورغ الف

 هرنئاود هيلع تراد امو هاتأ

 هرتاوب تابحصملا نيلت ديدح

 هرئاط رانلا ىلع ىوهي قرح اهب
 رئاصب ىرجت جهنلا اذ ىفو

 هرصان كبر نل يلاعملا مارم

 هرذاحي ودع وأ دوسح كاله

 هرظان وهو هراج ىداعالا ىذؤتو

 رئاص وه يذلا لاحلا ىلع اميقم

 هراتس يلاعملاو . يلاوعلا رودص

-٢. ٣- 



 اذاذل بولقلا يلوي

 اذفن ىمصعملا قرخت

 اذهواذن نم مويلاو

 اذ ه ليق د ةو الا

 اذ م نلوتنالو
 اذاذ ح ى دضاأ

 ىذوم هنم ريصت

 اذاذر ل ة ناكو

 اذالم ه ذم تد جو

 اذال كلا _هملا ن ح

 اذاذ ب لا تامب

 اذا ةو حا لظططنلا ىف

 اذفن باعصلا يف

 اذذابجنا هيلا ىو ه

 اذاو ١ لم ست الو

 اذذاجورهدو_+ نم

 اذ ال ق ةالخلا

 اذا ذختا ا اندلا الو

 اذذاقتنا ككلهلا نم

 اذالم فا ذختا ه

 اذا هم داعملا ي :

 اذا دع بلا ةملاب



 ٤ ٥ ١ خيراتي) لاقو ٢٤ ةنس مرحم ٤٠ ١٣ ) :

 اجن نم اجن هلالا ىوقتب

 هل لعجي هللا قتي نمو)

 (بستحي ال ثيح نم هقزريو

 ادغ الا قلذنالخلا ياو

 هقلخ نع نغتساف هللابف

 هباب ىلا قدصب هجوو
 هنا جتراو ئجتلا هيلا

 مومهلا كيلا تلاوت نا نكو

 اهفص اهمونش نم كسفنو

 اهب جرخا اهنايصع لذ نمو
 اهمثا نم سفنلا تلخ اذا

 ملظم نكسم ىتفلا سفنو

 ىدهلاب هبر نم ظحي نمو

 اجر ام ىلا راصو زافو

 اجرخم هرمأ نم لاتق امك

 اجرف هي رما قاض ناو

 اجوحأ أرقتقم هللا ىلا

 ىجتري هريغ نم عفن الف

 ١) جترم جترم هذفلي ملق

 اجتلملا وم هو ىجترملا وه

 اجهبتسم هركا ذب ايلم

 اجرخماهستاسل نكو
 اجحلا بر ةعاط زع ىلا

 ىجلا ىلوتو ىحضلا ىلجت

 اجرسأ ىقتلاب هيحُي نمو

 اجن دق نم قفوملاو اجن

 ٥ ٥ ١ اضيا هلو :

 ةلذو زجع ناطوالا ةمزالم

 هنوكس دنع رحبلا باهي سيلو

 امئاق ناك اذا ىفاصلاب رهنلا امو

 دحاو موزلمب ايندلا تناك ولو

 ادصقم حجنأ ءايلعلل رأ ملو

 ةرسُي بلطن ضرالا يذهب انبرض

 رخفلاو دجملاو زعلا بارتغالا يفو

 رنبلا برطضا ذا ىشخي هنكلو

 رهنلا ىرج ام اذا وفصي هنكلو

 ردبلاو ةلازغلا لقنلا تأر امل

 رعولا بكرملا دنع ارمأ ناه نمك
 ١زرشُسيلا هتضبقب نمم انلامآل

 )١( ماتلا سانجلا امهنيبف قلغم ىنعمب ىرخالا ةملكلاو جار يا جترم .
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 ةل لهف الوط ملظلا مالظ ىهاتت

 ١٥٦

 همامز أدبأ يلوقم عنمأس

 رهدألالإهرث نزمحأو

 ىبوطق ء يجني يذلل ىعسلو

 الا كنع تد دص تكآا ند اذا

 يذ يف ءالقعلا سقانتي امو

 امم كيلا انبت يالومايل

 ٥٧ ١

 هلزنلا ناش ةشضلخلا ريعأ

 هلملاو اهب ايندلا ةمالس

 هلهأل ا هقفأ يق ةعلاط

 هلغ نم اهلها تع تأقطظأ مك

 هلد هاوس اهيف نكي مل ول

 ر دب ميلألا ابنإ

 سنج سانلا ظولتحو

 و ٥٨

 4 رتأيف لا دلا ح أصن

 أزيفق انل 5 ا هلك

 ١٩

 ينوأر اذا نوحشاكلاو

 .صجلاو بارتلل صوخلا نم قلاوج .هبش )١(

 ارجف هرخآب ودبي ىسع حابص

- 

 : لاثو

 همادنلا يل قوسي نأ ةفاخم

 هماهشلاو ةلالجلا يندلقي

 هماتسالا جهن هيف ىعسمل

 همارك هب كبهف ىلوملا اضر

 همالسلا ليصحتل الا ىنل

 همايقلا موي ينجنف تينج

 :هنعو

 هلك اهيف ريخلا نوملعيو

 هلبجلاو داؤذزفلا ةجهبو

 هلدألااهبر نع ةعطاس

 هلخ نماهريتب تافرو

 هلضف اهوس ىلع اهلالع

 جو ٥ راد ةألا \ هبو

 جزو در ذ ا هعون

 : اضيا لاقو

 مهحاب نأ انحأ
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 رقأ ل _يرزع ينناف

 اضيأ هلو ٠ ٦ ١

 هوخإلا نيب ةمكحلاب لوقأ

 هوهز را شثلك مال كللو
 هوطخلا يف اذ نيب نيب لاقم

 هوحص ىدبأو قحلا رهظي دق

 هوعدل بحاص كاعد اذا

 ح حناو هنع زواجتالو

 هورملا يذل افصلاب يعسلاف

 هوه يف افولا حاط ؟ افولا نيأ

 هوخن نامزلا ءانيأ فنا يف

 هوفص مولعلا يذل مهيف ام

 هوزعالةمرحالةمشحال

 هوسك لومخلا نم مهاسك

 هوستقلاو افجلا هنم اوذخأف

 هولس هلإلاب مهنعفق مهعد

 هوبن رارفلا مراص لكل
 هو ففه راشتسملا ميلحللو

 هولطو ةلوط مال_كللو

 هويرب ة :جك ه رهزو

 هورذلا يف اذو اذ ضيضحلا يفو

 ةوحصو ةودغ تقو تقولاو

 هوعدلا بلو رسألا لتتماق

 ةوهقو اعد ةرمتل ولو

 هورمتاو افصلا نيب ام ىعلاك

 ؟ هوه نيو .. يفاصلا عمالا

 هوجن نم انرهد يف هل سيل

 هو شنو ىمع مهلوقع يفو

 هوفجو .ىلق هلل مهيعسو

 هومفغ يف مهزع نع مهرهدق

 .رسا من لك يف مهل وهف
 هوفصلاو افولا هنع اوذبنو

 هوبك زاركلا قباس لكو

 هوقلا ديدشلا ىلوملا لماكلاو

 ىدهلاب ماق نم قلخلا ريخ نأ الأ

 اببحم راص فورصملا لذب نمو

 ىدرلا .نم مانألا لدعلاب ذقنأو

 اديس لضفلاب هوراتخاو سانلا ىدل
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 تحبصا ملحلاو قفرلاي رزتي نمو

 ىتأ نم ءادعأ رهدلا اذه ءانبأو

 مهنم دصاقملا بذكلا وخأ لاني

 مهلوقع تشاط لاملا وذ مهءاج اذا

 الق اشف قافنلاب نامز اذهو

 ًاعمجتم هلمش ىقلت لهجلا وخأ

 أاعتار ةرسملا يف ارت اذهف

 هقلخ رهظم هللا اهارا ظوظح

 قراط رم املك صخشب يمل نمو

 ىرولا يف فيلاكتلا ءابعأ لامحو
 ىرأ الف نولماكلا لاجرلا لقو

 أرشعم ترخأ فيك : يرهدل لقو
 نكأ مل ينأي ملعت ملأ : لاقف

 ةشيع بلاط تنك نإ نبخو قفانف

 ٦٢ ١

 الهج مهل اعضاوت

 ارحب مهل ا ففذتأو

 اوقوذ : مهل انلق دقو

 ١٦٣

 هيفصنمب نامزلا ىنفأ ؟ افولا نيأ

 يف سفنلا ظافحبن ىرحأ ربحلاو

 ادجُس عضاوخ هيداعا هيلا

 دد متم غلاب حصنب مهيلا

 ادصقم قدصلا وذ لان امم رثكأب

 ادبغو هيلا اعوط اوحبصا دقو

 ادوسم عدخو ركم يذ ريغ ىرت

 اددبتم هلمش ىقلت لقعلا وذو

 ادمكُم ةرسملا يف هارت اذهو

 ىدُس اوقلخي مل نوكلا يف مهلكو

 اددجتم هدو ىحضأ رهدلا نم

 ادع نمز يف ركشلا لقو ث ليلق

 اددوتم وأ رقفلا يذ ىلع اميحر

 ادرومو ألهأ ملعلل اودغ دق مهو

 ادصقم مراكملا ىدبأ نم عفرأل

 ! انب نكي مل يذلا لثم نكفالاو

 اضيا هلو

 \ م ة { او ظف

 اتح شلاو ءا ضغبلا نم

 \ دع ا أ م كد نا

 : اضيأ هلو

 هيقفرم نع انل رذعلا رمش دق

 هيقرفم نيبملا رهدلا دهاشم
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 ةشيع حيرتسي نأ دري نمو

 هبحاص ىر نمم ًآايجعاو

 ةقم ءاضر يفاصلا لواحي

 هلكأ نم بحاص يلقي فيكف

 هلا اونح اموم سانلا كرتيلق

 هيلع نم امو . ًاضارعإو أاضخغب

 هيلا جتحي مل كلذ ىوس امو

 هيدل نم نابكسنم هبرشو
 هيتحار نم هدوج ضيفي تاب نم ةصعنلاو ةنملا بحاصو

 هيدي طسبيلف جوعألا اننامز يف رارحألا مدختسي دري نمو

 هيتلقم نم ىنذلا تازع لاحأ ىرثلا .ىلا هريصم ىرد نمو

 هيرغصا نمجلێيلو عتتقيلقف ادغ زوفلا ربكأ دارأ نمو

 : اضيأ هلو ١٦٤

 طاسبلا يف دوعقلا همه نم

 طاميسلا ةرطاف هنيعو

 طالخألا ةمحفلا تاو هقلاو

 طابرلاو داهجلا يلوأ جهن

 طارصلا نع لئام كاذف

 طابرلاب دشي نا جاتحي

 يطامتلاو داقرلا هبأدو

 ي طالبلاو صابخلل نالجع

 يطاعتلا نع ال ذ ا ذب ىضري

 طايسأل او نيلهألل يعبتلا يف

 طاشنلا طقاس صخت كاذو

 طايسلاب .برضلا قاذي ناو

 ٥ ٦ ١ لاقو :

 : ىسألاو مهلا بهذت تس بح يبو

 ىسع ام ةقيقحلا رهن نم يدروو

 . ينقاف ينع فك فافك فاكو

 © ادعلا مصقي يكاش احالس يلمحو

 اسر سلجم يف بتكلا تارمث ىنج "

 اسع ام يركش نصغ نم هب يورأ

 ٨ اسنلا لمجأ نم يهو دوخ ةولخو

 ' اسكلا رخفأ مهنيب اميف يسبلو

 ! اسفنأو يتايح ىلعأ ام هللف
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 اضيأ هلو ١٦٦

 (نيلوألا نيتيبلا لييذت لئس دقو)

 " ممألا يف لثتمم كرمأو مومهلا كترع مل : هلنناقر'

 'ممهلاردقب مومهلا نإف ٠ يتللح ىلع ينيرذ : تتف

+ : :+ 

 مركلا يداغيو ىركلا يداعي لزي مل ءىرما بلق حاتريل

 مهبالا شيعلا عطقيامف الغلا لين هاعسم ناك نمو

 ميهبلا س يع هايندب شيعي نأب يعاسملا ريبك ىضري

 مدق نم اهدعب هل سيلو ىننالا زع ما ر نم سانلا نم

 . : . - ٠.

 مد٥لا عرف ريغلاو أ دصقلا يه ذإ ارخا رابتخا نم مهنمو

 مسلا ريخ هلللا هقفوف امهيتلك راتخأ نم مهنمو

 مع رينلا اذإ نوهيو 6 ىذا نم لخت مل بلاطملا لكر

 ؟ ملس يف هرهد نمهاعسمو هلاح لزت مل يذلا نيأو

 مت لوقلاو ‘ قفوي اهيلع مهلك امو . ظوظح يذو

 شورقلا يف اهلاق \ اضيا هلو ١٦٧
 (نامع لهأ نم سانلا نيب لوادتملا فرصلا تالايرلا يهو)

 اشوحولاو دوسألا صنتو ا شورقلا بلجت شورقلا نا

 اشويجلا دونجلا ثعبتو اشوركلاو نوطبلا لتو

 ا شوشحلاو رو صقلا لخدتو اشورألاو تايدلا لقنتو

 اشورطلاو فويضلا مركتو اشوشخلاو فونالا مغرتو

 اشوحجلاو شابكلا معطتو اشوشقلاو ضورفلا بصختو
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 اشوعنم اهبحاص لزي ملو اششوشغلاو بويعلا رتستو

 اشوهدم اهمدعُم لزي ملو اشوشب اقللا يف اشثوشه ىري

 اشورفم هل همذ د_ همو اشوفنم هلها يف هضرعو

 ١٦٨ هلاق اممو :

 ادنج ذلي سلا ا ذاتأف اريس مويلا اندرا دق

 ادبأ ه الا با بحو اباسح ءرملا بسحي

 : لثم مظن هلو ٦٩ ١

 اليف بح ت ة امن : اليق ضرالا ىف لنذثم

 اليلجلا خي شلا ه دح ب سي رمغلا يبصلاو

 رختفم لاقو ٠ ٧ ١

 اعضوم سمشلا ىلع ىضرأ ال يدجمب

 ولو اهعبس لب دجملا ءامس تبكر
 ةرهج دسألا صنقت يأر فئاطل

 العلل مزعلا ىوق نم يب ام نأ ولو

 اوه ىلع يوقلا رسنلا قلح ولو
 ةفاخم ينع ره دلا فورص دصت

 ىتفلا : اهل تلق ؟ تنأ اذ نمو : تلاقق

 مه ري ح و يجر زخلا تنأو : تلاقف

 اعنقم رهدلا يكلم يف يبضترأ الو

 املطم تايهل ًاعيس اهقوف ىرأ

 اعقو ريطلا لعجت سأب ةدشو

 اعملت ارهج داع رجب جل ىلع

 اعطقتم ىوهن ال آأنالغ ءامس

 اعم اهتددرأل يوحن تممي ولو

 ىغولا يف لدنجملا بحلا يف لدنجملا

 اعطم دوجلاو د جملا يف ملاس ونب

-٢٣١ 



١٧١ 

 مالكلا ريمأ اعوط يل لل
 ذإ فنألا هناسرف يف داقنو

 هجل نم ركفلا رذ ج رنأ

 ٦ دشنا ١ لهاج عم راعشل

 اذإ ميدن عمس هب يلأ

 هلو

 اضيأ هلو

 ة_م هلاحل سا املكف
 ي

 يندو هزع يف هفيرش

 ي ر اي ١ ١ ` ك ه لت ج ١ و

 يند عم يرهوج يدبا فيكف

 يتدس يدعاس يرهد لخلا

 (سراف ضرأ نم ةجنل ردنب ىلع فرشأ نيح)

 ) 4 جنل) غلبا يتمو ةجهب( ة جنل ) يف رأ

 هجهم ح اترت ى تمو ي ايلغ ىف 7 شل ى تمو

 4 حرفل ها راوز تدك شأ اذا رس مألا ي : نا

 هجهل س نألا هب انل رمألا ضعب نا

 هجم قاوذألا قناص هنم ضببلا حميو
, 

 هجهن ف طللا م اي نا يرح ش ل ذم قييقحو

 ) ءاعنص ( مكل تكاح وأ ه د هدح ات ٧ ٩

 : لاقو ١٧٣

 هردسسلا نم بد_ عت الذف

 ىوجناهباوروأ مكف

 ديا كم { ١ ر ٠
 س هن ر هو

 هردقلا اهب تلاح ىتمف ذ

 هرمج تهتناف اراهج

 هرهج البلا قلي ةيفخ

 -۔٣١١-



 ظعاوملا يف
 : لاق

 تاوامسلا براي قلخلا قلاخ اي
 ا١لصتم دمحلاو اقلطم انثلا كل

 دحا الو دوبعم كريغ بر ال

 رفقتفم وهو الا قنالخلا يا

 انبهذم قاض انع يهلا جرف

 تاورملا لهأ اي قزرلا طساب اي

 تاذلاو فصولاب ًاسبلتم حدملاو

 تامهملا يف ىجريو كاوس ىشخي

 تابهرو تابغر كوعدي كيلا

 تا ميظعلا دوسلا بركلا جرافاي

 اضيأ لاقو
 ه ١٣١٦ ماع لوألا عيبر رهش نم سماخلا خيراتب اهأشنأ دقو

 ردقلا مكح ةيربلا يف ىرج

 موي لك يف ثداوحلاب ىفك

 تمقتسا رومألا تربتعا ام اذا

 الهذم ا

 ىضماممو ءاتبلا انقشع

 ةايحلاانيلا ببحت مل ولو

 ذل ءا __ ذفلا ت أر

 \ ذلاجآ و يلا يللا نيبو

 هل اليخ رمعلا لعج نمو

 بيط يق شيعلا ةذل ىرأ .

 لهاج اهغاس امفالاو

 َ ى رما دنع شيعلا ةذل امو

 ءىرما دنع شيعلا ةذل امو

 ربعلا نيا براجتلا يذهف
 رظتنملا كلقن ىلع اليلد

 ربتعملا يف ةماقتسالاف

 رضتحم هبرش ى لا لكو

 ربغامم رثكأ رمعلا نم

 رضتحت نأ لبق ىسأ انتتمل

 ريفلا هيلع ريخت للجم

 رشع يلايللا مهذ قباسو
 رخدي حلاص وأ لجعي

 ردلاب ب شت مل لقاعالو

 رفخلا يف هعرصم عقوت
 رطخلا رحبب ارايتخا ىسمارت
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 ليلذ دبع بطخلا مظعأ امف

 هكلم يف هللا ىلع سيلو
 رمالا ملسي نا دبعلا ىلع

 انل ىدبأ كبر رت ملا

 ةوق امهيف انل أشنأو

 ام حوللا يف هللا رطس امن
 دبعب ارمأ هللا دري نإف

 ءازج الا لدعلاو لضفلا امف

 ىضم ام ىلع نفسأتالف

 تفرتقا اميف قحلا بتعتالو

 ىرأ ينأ لقعلا ملاع ايا

 ميظع ناش كل نكي مل ولو

 نعف اجات مجنلا لعجت الف
 ريصملا نيا ردت مل تنا اذا

 نومركألا ت ذم انبابحاأ

  

 ىقتدوزتن ملل ماتحف

 اقلا يف مهدعب عسل
 نامزلا ديجب اديرف اوناكو

 مه را ب حال اذا كذت قرا

 لازنلا رومت لاونلا روجب

 رهب دق بئاغ ىلاداقي

 ردق اميفدبعلا نم ضارتعا

 رمتؤيام لعفيو هعآلل

7 =- 

 رمأوا ىهنامانفرعو

 رطسام ىلع نوكيدارا

 ربتخي نادعب ةمكح

 ردقلاواضقلا دري اذ نمف

 رشظطملا كنمو حايرلا كنمف

 رما أرما نوكل يف كروم
 رقسوأةنج تفقلخامل

 ردملا كيلع لاهي ليلق

 ردكالارزنلا كشيع امف

 ربخلا فيرط مهنم ردوغو

 رثألاو فقنلانا ملعنو

 رفسلا يف مهداز انحاوراو

 رثتنا ىتح ثداوحلا هترب

 رطملا ينيع بحس نم ردحت

 رمسلا رودب لاجرلا رودص .

 (اردق هل تناك وأ ةفالخلل ءاج) رعاشلا لوقك ولولا ىنعمب انه ول )١(
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 روغثلا ةمح روغثلا امس

 مهلاثمأك ايانملا اوياجا

 قارعلا نياو مآلا نيإاف

 نسلالا ووذ شيرق نيأو

 ىفطصملا اورصن ىلوألا نيأو

 ةسبابعلاو نويومألا كلم امو
 ةرصايقلاو مجعلا ةرساكألا نيآو

 دالبلا اودذاشأ نيذلا نيأو

 مايصلا اوفذاضا نيذلا نيأو

 حامسلا اوشانأ نيذلا نيأو

 داهجلا اوماقأ نيذلا نيأو

 ايانملا قياس مهملسأو اوضقت

 دالبلا يف مهدعب نمل اوحضأف

 ةولس م هيضقتب ىفك

 هنكلو الدع توملا ىرأ

 كيلع نكل كريغ كبت الف
 ام تفراشو يلايللا رمت

 وه تربتعا ام اذا عومدلا لحم

 ايهبلاخم تاتداحلا هذه انناوخأأ

 ةبوصنم لئابحلا يذهو

 اهككارششثأب مكنعدخت الف

 ىنذلا تارهز مكيتتفهو

 ردقلا ةالع رودقلا ةالغ

 رعتسملا ىلع ادامر اوتباو

 ررغ كولم نم امهيف نمو

 رذختفنملاو د جملاو ةحيضفلا

 رفظلا اولانو يلاعملا اوزاحو
 ربو أر حب م خلا

 ربع اوحضا مهلاو

 رشبلا اواسسو دايجلا اوداقو

 رهسلا اوفاوو مانملا اوفاعو

 ردبلا لذبب حانتجلا اوشارو

 ررضلا اومأ و داشرلا اومارو

 ةدلا تا ملظ ى آ

 روسلا لثمك ىلتت ثيداحا

 ردقلا فورص نم انلان امب

 روصلا سيل مراكملا يكيت
 رظنلا يف هب قحأ تنأف

 ( ج د ا ) [ ٦ ه کأ دلقو تد حو
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 لجانملا هذه امف اهروذحافالا

 ةتلا غالبب اوربعاوالا

 راقتحا نيعب اهورذظنأفالا

 ةايحلا ضايح نم افص ام اودر

 لام عمج يف سفنلا اوبعتت الف

 فافكلابو الام سفنلا ىنغب ىفك

 اونمأت مكهلا اوفاخو

 راصقلا يلايللا يذهل اربصو

 ييهتنيدمأ هل لكو

 لالحلا رحس رعشلا وه اذهو

 بولقلا رخص يظعوب تعدص

 ىهنلا ينارم نم ىدصلا تولج

 مكلثم ظعتمانا لهف

 نوكا نا نم يبرب ذوعا

 كاتا فيعض دبع يهلا

 ى

 هبنذ يف رتعي وهو ىتا

 موهلا هاشحب تبعل دقل

 ل , ط كيدا را ي ةتدوع د 1

 ينامألا هب دوج ضايفب ينغا

 ميظع نم يتلز ىلع لدسار

 هتمر يذلا مامت نإف

 ر مثلا ف طقل الا

 ربع نم ىلا ليبس كلتف
 ر۔قتحم لفآأانس لكف

 ردص نم دراو يف دب الف

 رخدم مكريفل كاذو

 رذطولا ل _ بينل ءا ك

 ر شنحملاو ةمايقلا فوقو

 ربص اهيف ناك نمل ىبوظطف

 رقتسم ىلا اكيشو يرجيو

 رجدزم مكل هبسح ايو

 رجحلا مص تنيلو مكنم
 ردكللاب ءىلتمم يبلقو

 رطملا هيف قبي مل دلصلا مأ

 ربتعمهب يلامو اظعو

 رطخلاو اطخلا نيب رظخي

 رثع نا هضيهنت كوجرو

 رفسلا بارتغا نهدعاسو

 رب ريخ اي رجبلا كلضف ىوس

 رصتقي نا كشاحو نم

 رعغ د

 رتس يبونذلام كوفع

 رطولا ىصقأو يلوس ةياهن

 ةاهل ىقرغ
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 اضيأ لاقو ١٧٦

 : يبرغملا بطقلا يعن هغلب امل

 هيف امب ىلعالا كلفلا ؤاسكت ما هيلاعا نم ىعادت ىوضر كاذا

 هينادو هيصاق دهناف نوكلا يف بثك نم فتنحلا مهس رهدلا قوف دق

 هيقلي فيزلاو همك يف زيربالا بهذلا ذخاي يفريص هنأك
 هياسم ىقبت نمل ءاقب الف هنساحم تتام اذا تيم رهدلاو

 هيقاب فك نم ىرت ىودج يإف هتجهبب هيضام راس نإ رهدلاو

 هيلاق ءاس دقام هنم هرسي اذف رودي داد ضا سانلل رهدلاو

 ١٧٧ يبيضملا هثداح يف هلو :

 نتفلا ران تبلقتاف تخغبف ةنج يبيضملا رادلا تناك
 نكس نم يدايا هتراطاف ًانمزاهيلع نمألا خرف

 نسحلا اهايحم رهدلا إببون تهوش آسورع تناك دقلو

 ننسلا دصق نع ماوقألا تراح دقلف ارصن نيدلا ةةمحاي
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 لئاسملا ةبوجأو . ةيروتلاو 0 زاغلألا يف ١٧٨

 (وحنلا يف ةزغلم ةلأسم ىلع اباوج) لاق

 القعلا ركست رمخ كلاؤس يفأ

 ىلع ءافصلا نيدايم يف اقباساي

 ةيبقأ دولا فونص نم يل تلصف

 هملسأ لوقلا ريخو لوقأ معن
 ال ةلاطبلا بابرأل جهن زفللا

 هتوابغ نم ىرسح رئاصبلا ودغت

 ةلكشم لح نإ ةدئاف ليلق

 ةلخنلا ثيدح هيف لصألاو زئاج هنكل

 تشهدناو مهفلا تارداب تبن ازإ

 الس كدق" وحن ازغل تمر ام لثم يف

 نم كبسح هانعم ادتبم كدقن

 الإو ، كاذ وهف اذه كزفغل ناك نإ

 فيعضلا دبعلا ىلع لدساف براي

 ١٧٩

 المث هسأك نم انلك ادغ دقو

 الغ الك تزرحأ دقل ءافولا درج

 اللح انثلا كوسكأ مويلا انأ اهف

 الب رج هيتآ ىلعام هرشو

 المع اكز دق اقيرط كلساو كلست

 الذتبم داع هامغ طيمأ نإو

 الكن هلح نع نكي نإ ةرسحو

 الثم أنمؤم يتاحت )١( تللا

 الج وهف ملعلا باعص نم كرعمب

 "المح البلا شيج اذإ ازع ملعلا ح

 المع هب عوفرم دعبامو 0 زع

 اللخلا رتسي ءادر فيثكلا وفعلا نم

 "ةنينجلا" ىمسي ناتسب يف لاقو
 نامعب سوبحلا نادلب نم قراسشتلاب

 قماولل ةنج ةنينجلا نا

 اهتامس فرع هادان قراط مك

 نويع تكبو اهضاير روغث تكحض

 اهتاهج موسج تلخد اهحاررأ

 قمارلا نيع ذوذتل ترغص دق

 قراطلاو امسلاو 0 اهيلإ ىبوط

 قباطتملا اذل بجعاف اهضايغ
 ق شثانل ١ . زال آ ك  ٠.٠

 .يذلا يف ةغل ةمجعملا نوكسب ذللا نأ امه يتللا يف ةغل ءاتلا نوكسب تللا )١(

 ۔-٧١٣-



 اهئايضو اهءام دهاشت نالف

 مل سمننلاف اهنسح ةجهبب تينغ

 اهنام ةحفص ليبقت تلواح نا

 ايهناصغأ تنح تبه ابصلا اذإو

 هبضق رواست امسنلا اهنأكف

 اهتابنج يف تارظنلا جوامتت

 اهفك تذجف ازوجلا اهب تزاج
 اهرون ةعشأ نم ءايض تفرس

 براغ الإ سحنلا مجن قلت مل
 ١٨٠

 تباثلا ماقملا يف (ةيلالعلا) تئج

 اهلوط نم ةلخن لواحي نكل

 اهبحب ريثكلا هلذعي لازال

 ةلاوركذاذا نكل قطان وه

 لزت مل زوجع يف بغر تأ : اولاق

 اهلام لواحأ ينا مهباجأف

 اهنس نميف ريبدتلاو لقنلاو

 مكنع اولخو اهنم يل دبال

 هلاوعد ءابإلا ةنم اوأر امل

 قرابو بيذعلا نيي ام سنتت مل

 قشاعلا هجوب الا اهب مسملئ

 قفارمب هل ريناند ترثن

 قئاقح ع امتسا ) ىغبت دت ه ريرخل

 قطالنلااذهلهيدبتفأرس

 قراغ فرطب اه رظني مجنلاو

 قراسلا فكل دودحم عظقلاو

 قلاخلا غكح دحلا اهيلع ىضقف
 قرانلاب اه رهن ىمست امل

 اضيأ ةيروتلا يف لاقو

 () (يتباثلا) يف احلاص انكرت اولاق

 تبانلا لحملا يف تسيل ءاليم
 تفاهتم ا اق اذ هارأو

 تكاسلاك ادغ امذ اهفصو نم

 تئافلا بابشلا نمز ىلع يكبت

 تئاملا ثارت نم بلطي يحلاو

 تناعلا ةاتفلا نس نع داز دق

 تماشلا لوق ءيشلا رشف يلذع

 تباثلا ليمجلاو اهنم لننلاب

 هل ا
 ] ٠

 .ماتلا سانجلا يتباثلاو تباثلا نيبو نامع ةيلخاد نم ةيقرشلا ةقطنملا يف دلب مسا ) ( ١
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 اضيأ لاقو ١٨١

 حمر ينب نم ينإف () فيس ينب نم كات ناف

 حبص ينب نم ينإف ليل ينب نم كتذنلإو
 لاتقو ١٨١٢

 ؟ رهاظلاو نطابلا فلتخم ىتف يف مكلوق ام يتبأأي

 هلو ١٨٣

 () .رهاظلا يف كشال ينطابب مكدنع نهترم يرهالذنف

 اربأ برقلا ل ى دمف ل لع `ح دلا 1 1 1 زأ

 لاقو ١٨٤

 (" اربذاب ل ذلااقلب ير هد حم ي ى تمو

 )٥( ىسيع دالوأ ىلا معن تلقف ()؛) اسيع تددش كا رأ هلئاقو

 ١ لاتقو ١٨٥

 (٦))اسيفنلا رعشلا مظني بيد بحم يل ةيوحلا د لب يفو

 غلاب مر <وذ هنكل يرولا يف غئاص اديعس نا

 لاقو ١٨٦

 )١( يغئاصلا ةزوجرأ اوؤرقأ اوموق ةزوجرأ هوادج يف تنلا

 ليو لك مهتفدرا بورح ىبيضملاب سبح نيب تلاوت

 .نامع يف ةروهشم لئابق ءامسأ حبص ينبو حمر يبو فيسم ينب )١(
 .نامع نم ةيقرشلاب ةيدب نادلب نم دلب مسا (!)

 .نامع يف ةيقرشلاب دلب مسا )٢(
 . {{ ٠قاينلا )٤(

 .ةيقرشلا يف ةليبق مسا (ه)
 .يلاغلا سيفنلا )٦(

 :.يغئاصلل ديعس نب ملامم خيشلا وه )١(

 .نامعب سوبحلا نلدلب نم دلب مسا يييضملا )٨(
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 يليهعسلل يبيضملا دلبلا نم يزاغملا ربخ مهنع انيور

 اضيأ هلو ١٨٧

 احصنأ يسفنك يل تيأر امف احصنلا لكو يباحصأ ترواش

 :احصفم الوق كلذ يف تلقو احصحصلا تعطف قحلا صحصح دق

 )١( احصنم تيتأ اذإ ًابيط تركس

 هلاق اممو ١٨٨

 قزار نم ليت لقعلا شعنت (!) ةحئار ىلا جاتحمانا

 اضيأ )٢( ةيروتلا يف لاق ١٨٩

 )؛ ( ىرن اهل 2 ىمست مكرلا د امو مكرايد رمأ انسحلا يل لوقت

 هلو ٠ ٩ ١

 عيمجلا ىلع راختفالا تبحس ينإ : راجشألل ردسلا لاقو

 )٥) عيبرلا نمز ىتأ رمت يلو يتات ظيقلا نامز مكرامتث

 عيدبلاب كمالك ومسيامك ومسي رهدلا عيبرلا ماياب

 )٧) عيبرلا نع )٦() ح احصلا يورن امكاحاحص هنع انماسجا تور

: + 

 : تيبلا اذه يملاسلا نيدلا رون ةمالعلا ملاعلا هدششنأو
 )٨) دقو دقو ماق مت ءالطصا ديرأ يننإ رانلا دقوأ : يلخل تلقو"

 ةيوونلا ثيداحألا يذ ؛.اتك - حاحصلا )٦( نامعب يداو حصنم )١(

 نب بيبح نيب عيبرلا مامالا وه - عيبرلا )٧١( .مشلل حيرلا هلمحت ام )٢(
 باتك بحاص . ينامعلا يدزالا يديهارفلا ورمع يقزلرلل نيمسايلل ةيروت )٣(
 عيبرلا دنسم ةليبق هنكست نامع نلدلب نم دلب مسا - يرم )٤(

 لعشأ ىنعمب - دقو )٨( ليباقملا
 .ةنسلا لوصف دحأ - عيبرلا )٥(

-٣٢ .- 



 ١٩١ روفلا ىلع هباجأف :

 () دقف دقف : لاقف وكشي ام دقفت هلعل :لاقو ادهج ىشحلا ىروأف

 : اضيأ هلو ١٩٢

 لئا زو ماد ةا ل ها ( لوا عملا نا ىبحا ص

 لفا حج لا د ذخ ت رع ق ذ ص تا ر ك مهلو

 )( لواعملا تاركب دل دصلا رجحلا ءاقب ام

 ١٩٣ اضيا لاقو :

 قوش شويجب ىتجهم كلمت قوط لآ نم ادب دق يبظو

 (؛ يقوط وهف هنع كفنأ الف الالد يبلق هبح قوت

 : هلاق اممو ٩١؛

 (©}) شباغ نباافولا يف مكيدل لهف شنار افصلا ىف راس نيا انا

 )١( هعاضا ىنعمب - ئيسلا دقف - دقف .

 . سمش نب ةلوعمىلا بستنت نامعب ةليبق - لواعملا (!)
 . ضرالا اهب رفحت ةادا ىهو لوعم عمج لواعملا ()
 . نامعب ةليبق (؛)
 ءاهقفلا دحا وهو 0 ءالولاب يلفونلا شباغ نب هللادبع هيقفلا خيشلا ناف ؟ شباغ نبا كلوق ىنعم ام لنس (ه)
 . كلن ىلا ىعادلا فرعي مل هنا ثيح . نيتيبلا نيذه ىف زمرلا هءاس ، نامع نم ةيقرشلاب
 ةمزالمب فوصوملا انل ىنعملاو - راس نبا ةنيرقب ةيروتلا درجم الا شياغ نبا ركذ نم تدرأ ام : باجف
 . ليللا لول ىف ريسلا : ىرسلا نأل . هرخا ىفو هتقو ءادتباىف نلوخالل حصنلاو افصلا قرط ىف ىعسلا
 هيفكيو . ىفاصلا بحملا قوقحب افولا هبحالا رشم اي مكنع لهف ، هرخآ ىف ريسملا يهف ةشبغلا فالخب
 .ارخأتم هتقو ناك ولو هل مكزافو
 هسفنل امضاه لاح ىلع ىقبي ال . نلولا بحاص ىا . شقارب وبا رهدلا : هلوقب رهدلا هياكش انمضم لاق مث
 ىنا ةبحالل ىفاص ىناو 0 لوقلا ال لمعلل داقتعا عم تمصلا ليلخلل ىغبني ىا - خلا تمص كبسح =- هلوقب
 اشقار ىمسيف الاو لاق امل لعفلاو لمعلا هنم بولطم لناقلاف . لناق لك ناسل ىلع هللاو . مهقوقحب فاو
 وه امك . ىنعملا كلذ هناو ، دصرتملا كمهفو . دقوتملا كناكذ ىلع ىفخي الو . همالكل انيزم هناسلب افرخزم

 . ملعا هللاو . فرطملا سانجلا شقارو شقارب نيبو ، جامدالا ۔ شقارب وبا هلوق ىفو . بولسالا
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 شقار ليلخ نم تمص كبيسح شكقارب وبا ره دلاو لوقا

 : اضيأ هلو ١٩٥

 هرسأ ريخ نم ىتا ابن ايا

 ارسك ءادعألا رطاوخ ترسك

 يناهتلا بطر العلا نم تينج

 :لاقو ١٩٦

 هرسأ بلقلا اذ نم تقلطا دقل

 هرسح غيزلا لها سوفن تدزو

 هرسب نبا لجأ ابظلا دي فظطتقب

 دوسألا رحبلا اهيلع ضاف ةونه ابأ طيحازملا نا

 دقوت هبوكرم نم رانلاو ًابكارا ذغ رحب نم تبجع

 ةكيبسلا ىمست ةدليىف هلو ١٩٧

 نامعب قاتسرلا ىرق ىدحا مزحلا نصح راوجب

 ميسولا اهرظنمب تقاف ةد اب (ةكيب شلا) نا

 ميظعلا نصحلا اذ زاوجب ىرقلا نيب الُغع تزاح

 ميعنلا تانج ترصبأ ا هضاير ترلذنن اذا ذ

 : دولومب ةراشب ىف هلو ١٩٨

 بخيانب ريشبلا رم دقل

 يناو اثدح انءاج ىبص

 بيجع الو رورسلا انابلو

 نكل ربلا داهم ىلع بشي

 آابولق هتبحم تيشغ دقل
 ىلوأ رشع عباس نينثإلايف

 'ببحتامب ةادفخلا انربق

 بصل ايقبو هيقل

 بل حارفالا براط ام اذا

 بشي تدمخ نإ ركشثلارانل

 "بح هاشغي" اوخراينعو

 بحألا هدلوم ناك ىدامج

 )١٣٢٦ه(
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 ١٩ ةرطمم ةليل ىف لاقو :

 اهميعن نم انل تكاح ةليل ايا

 ىرأ ىتم اهيف قربلا رغث مسبت

 ىلع اعفن )١( عرفلا يداوب ترشن

 عبطلاو نسحلا ةجهب اهيف سبالم
 عم۔.اا نم ءاضفلا رجادق بحسلا اكب

 عزجلاك طقسي لطلا اهيلعو ءاذب

 (!)عرفلل كباستناب الصا تبط دقو

 لمر بيثك يف اضيأ هلو ٢٠٠

 ةيدب نادلب نم دلب ةيوحلاب

 ميسن اهل شارفلا ةنيلو

 سننل اهلامش تطسب اذا

 نكل كسملا حايراهب حوفت

 ضرأب اهنساحم ترذنتن اذا

 اهيلع ًايوتسم تمق اماذا

 نمأب اهيفاهغعيجض تيبي

 اهاده ةهئات لكل ديعي

 اهاشح حارفأ فيطلب تشح

 اهادر تبضخ دق سرولا نولب

 اهادف نم ةطيسبلا نابثكف

 اهمس ىلع تولعدتق كنأك

 اهابص هسرحت مان ام اذا

 : هصن امب ازغل لئسو

 يملسلا لو ةياذنذام"'"

 ىلع ىقلأ لكشم ينف"

 نبا يل ناك دق"

 مهضعب اوراص ينبو '

 .يداولا بسني اهيلاو . فوع ينب يداوب دلب : عرفلا )١(

 .لصألا دض : عرفلا )٢(

 "؟ ىدنلاو مراكملا وخأ

 " ىجلا بهايغ يبلق

 "ادب ناامل هاخا تنكو

 "ىدلا يف ضعبل امع
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 يذلا اذه نم تود عو .

 (ريذن ابأ) كنم تيأرو "

 ىتف ىلع مالسلا ينم"

٢٠١ 

 ر ى د ماو ٩  4الا

 هؤا _3 ي أأ ى تنو

 اهعافدب ةي يلا م

 ىتجم زغالملا يف ام

 رئاصبلا ةرمل نكل

 بيجمللب يسلتلا الول

 هنو هونب مهف
 بألاو مألا ت ظحل اذاو

 انا را ص ضعبلا۔-ف

 يذ _لا 4 _ ]) ` محلاو

 ٠٭ ز

 ب 4 ١

 . ىدرلا ملظ هب يخفنن

 : يلي امب باجأف

 ىدملا ةر دا د د ةر

 ىدملا يف وبكت بابل

 ١ دي ه آ ي لح اد

 ١ و ١ 7 ١` د ١ ل
. 

 هل
 & ي

 ىدص اهل تبجأ امل

 ىد ةي ليب -

 اد۔ےءعاا ه دلوأف ح هج

 ىدنلا عضتراف لفللا

 ادي اهنم مهل خال

 ىد هلا ت مر ميف

 اذدع دق امعو مهضعبل

 ١ دبلا و ةياهنلا ه ذم
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 : ءاج رخآ زغل يف لاؤس اذهو

 " اللخلاو لاملا نومسقي اوحبصاف مهتيم تام سانا يحل اذام"

 "الثم ةبوجعأ مكل تحرش :تلاق مهل مهريغ نم ةأرما مهتءاج"

 " المحلا اوفرعت ىتح لاملا اوُمسقت ال : مكل حصان ينإو ‘ ينطبب لمح

 'الصح دق ثرالافةنبادلأ نإو مكلام لاملاف أركذ دلأ نإف"

 ' الزن ذإ قحلا نوفرعت متنك نا ٥ مكبر لاق ٠ ثلث لاملا نم اهل"

 : هلوقب مهباجأف ٢٠٦

 الغتشم زغللاب ىتفاي نكت الف القع نمل ىودج نم زغالملا يف ام

 اللس دق زغللاب نمل أباوج يدي تمقر ام ملعلا لهأ ةاعارم الول

 الذبم فشكلا دهب راص هتفرع اذاف ىدصلا ولجي لقيص هنكل

 المك اهمسق 6 ثلثو ‘ سدسو ‘ فصن : تملع ةتس نم مهتضيرف يذه

 الصح دق ثاريملاف مألا وخاو اهتريرص يف المحو امأو اجوز

 الضف ام ثرالا نأل بيصن هنم هل سيل ثرالاف آأركذ دلت ناف

 الزن دق نآرقلا يف فصنلا اهضرفو ةثراو تخألاو اهُبصاع كاذو

 الضع ام لح اذهو مهفاف كاذك هريص لولاو ثلث اهفصنو

 يربتلا ديعس نب ميهاربا ةمالعلا خيشلل هنم باوج اذهو ٢٠٢٣

 ةراعتسالا يف هلأس دقو

 ةعاربلا لهتسم يناعملا عيدب ةرابعلا قيشر ينافقاو كلاؤس

 ةماقتسالا نع اوهألا يلوأ روجو لغاش بلقلل فاصنالا ةلق نمو
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 هضرعو بيبل نم بلق حاتري

 مهريغو٬يرجي مكحلا ءافعضلا ىلع
 ىدتغا ةينامعلا ايلعلا ةلودلا يفأ

 نم تننش انيف لاحلا اذه ماد نئل

 انرادل آاحالصاي (ديعس نبا) ايل

 اندول ءافصلا زنك نم تجرخاو
 ةمج ةراعتسالا نإ مهفلا اخأ

 يذلا يف ةقيقحلا ىنعم اعدا كلتو

 ىتأ هل راعتسسلل مزال امو

 ىلع ادغ ثيغو ء يمري ادب ثيلك

 ةيعبت يذ قتشملاو لصألا يفو

 ام تركذ مث سفنلا يف ترمضا نإو
 ىلع اهرافظأ مايألا تبشثنأك

 ايهئافخل ةينكم اهرامضإف

 ىمتنا ام ةراعتسالا فونص ىلعأو

 ملاع كبرو اقح ىرت ام ذخف
 هب عتتقاف زجوم باوج اذهو

 ىلع هب لدتسي ليلق برو

 لزت ملو موللل الهأ تلز الف

 ةلاهجلاو انخلا لهأ ه قزمي

 ةلاح لك ىلع رذع هل غاصي .

 ةلادعلا ےسرم يهو مكح فقوت

 ةراغ لك ىندلا يف يرعش بئاتك

 ةعاضب ريخ ملعلا تلعج تحبر

 ةراضنلاب قرشم لاؤُس راضن

 ةراعتسالا امس نم نزُم لهنم

 يتفام هبشملا هلب هب يكاحي
 ةعاجشلا يف ةلثم يأ ٥ادب ثيلك

 ةلاقم حشر هنم وأ 0 ةدرجم

 ةماركلاب يأ ، لهني ىرقلا عيمج
 ةياكشلا مظعب يلاح تقطن امك

 ةيانكلاب نتساف اهيلع لدي
 ةلالضلا عومج تقبتساو لضفلا يلوأ

 ةلالدلاب ةيليخت اركاذو

 ةيامعلاب ةيوطم ةحشرم

 يتدالبب برعم يلاحو 0 يلاحب

 ةيافكلا عوت هيف ام ىتفلا بسحو

 ةياردلاو راكذلاب مولع ريثك

 ةياعرلا نسحب اناعرت كاياجس
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 لاؤسل اباوج هلو ٢٠٤
 : ( ةرخآلاو ايندلا رسخ) : ىلاعت هلوق يف

 نسحلا منلا يدهماي

 مولعلا يف رحب نبا تسل
 ال__ دمُم ينثغت _ ست ال

 (اعنصب) هتجاح ناك نم
 _ ك ه زكل

 م

 م 4__. مكح

 يف ضا رغأ ١ توافتت

 اناح داه رجأ مك

 امه لقف تبصن اذذاذف

 نالووعفم لوقلاو اصهييف يا

 هلعاف يضاملا لعفب "رسخا

 \ جحلا ة

 . .٠ ه م . . اذاو

 مسلا وهو فاضم "رسخا

 لالح بصنلا ب هنا رأ

 بوصنملاك ضوفخملل فلظطعلاو

 ىدهلاب م علا ه الاو

 ٥ . ٢

 رح دد تب ده ةم سناي

 صم اد هع ا ةتركذ

 نسحلاو د ا

 ننملا يف رفعج نباالو

 نقهاذال باحسلا انسل

 دز ن

 (زندع) يف ىضق فيك

 (نييل)يفالبردت مل
 نذ شلاو يحاونلا لك

 ندبلا ةدبيقنت بطلا ك

 نمتؤملا ليبسلا د__صق

 نمزال ناكما لفرظ

 نن دلا ود هر ال

 نم بان ريمض

 نكس دق ةفاضالاب ايند

 نكساامع رب ذم

 ن جه مذ ى اع وا

 نرق يف يرجي
 نكس اينالل لدعلاو

 ةيوحن ةلأسم ىلع اباوج هلو

 ربخلا ف رك ا

 خألا د_

 تركذ

 ١ ابلا لبالذلقلاب
- 
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 بابرأ مشلا لابجلا ىرام
 ا ذل ةر شبم ت ه

 حبصاف ي مهف ه تدلق

 دمحم ريمألا نبااي

 ح 1 : ١ تو ١ خ ا ملع

 مالعألا مكلت يف "لأ" لوخدف

 اشفام يعامسلا نمف
 ال لضفلا ك ن م فا كلاو

 هقمءيش لك لب

 حاف ص _4ه سلا نا {ذ ٠

 امو يدذنهلا حلاصلاو

 "ل" د __يرجت هةسايقو
 ال ذ ه ب تيتأ اذاف

 ة 3 -< ن ه اذ آ كيو
.7 

 رهظ ام اذهو مهناف

 ىرابتخاو م حأ 4 الاو

 انينكيو انيدهي هللاو

 رظنلاو ةرامالا

 رث نم طمس مودقب

 ربح يف يمهف دج

 رصق يف يعابف رصقا

 ربتعملا يلحملا دمحلاب
 رهظ د د ل دز

 رزنام يعامسلا نمو

 ر كنام رصقي رصحلل

 رقمهيف"لأ" لورذخدف

 رهتشا نسحلاو روصنملاو

 رثألا ىلع رم هءاهاض

 رق فصولا حملل نكل

 رطخالو ت تأ [ طخ

 رب تعم أ

 رطتسم باوج نم يل

 ربخلا نود ى
> 

 رس دنلل ا _

 ٠ 

 حو ١ 9: \ 7
 م ه -

 كف ا _
 م

 كو ءال لا

 تلخد اذاف ، مالعألا ىلع لخدت ال ماللاو فلألا نأ ةيبرعلا ةغللا يف لصألا

 تناك ةقتشملا مالعألا ىلع تلخد اذإو ء ةرورضلل تناك ةلجترملا مالعألا ىلع

 كلام نبا ةمالعلا انخيش لوق يفو 0 ريثك هنكلو يعامس وهو 0 ةفصلا حملل

 نم درو اذاف ، رصحلاو طبضلا مدع ىلع ليلد نامعنلاو ثراحلاو لضفلاك

 ذهم زاك ىفك [ ل : 4 مه ري غو بدألا ل ن هأ ٠ا سل
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 . ٧ كلذ ىلع لومحم وهف ، لضافلا نب دمحمو يلع نب حلاصلاو رفيج نبا
 دشارلا انلق اذاف ى كلذك سيلو هلثم هيلع لمحي ال ام عومسملا نأ متمهوت مكلعلو

 نا نويوحنلا لاقو ، عومسملا كلذ نمف لاجرلا ءامساو ، نسحلاو دوعسملاو

 وهو 0 ضكر ريمألا ءاجو 0 ةتغب ديز علطك لاحلا عضوم يف نوكي ردصملا
 ٨ ايعس دلاخ ىلوو ٨ اجاهتبا ارمع عجرو ، اكحض ديز ليقأ انلق اذاف ، يعامس

 له ث اهدروأ ةملك نع يملاسلا ةمالعلا اناخأ تلأس دقو ، عومسملا كلذ نمف

 ركذي مل ام عامسلاف كلذ وحن وأ اهلثم عومسملا ىلع : لاق ؟ سايقلا ىلع يه

 .ملعأ هللاو ، هتاينزج ىلع ةلمتشم ةيلك ةدعاق هيف

٢٠٠٦ 

 رطتسم مالس ناميلس ىلا
 ةدو ايابخ نم يلا ىدفاأ

 هتجل نم ردلا اذه جرنأ

 هلؤذزس بيطب ينهكاذف

 نكي مل وهف درفملا ملظلا

 وأ تيتت نإ درفملا ملعلاو

 هلاح تلاحتسا اذب هنأل

 ال ى فيرعتلل كلذ ىلع لاف

 اميف "لالب اي" يداني ناو

 اقباس ىدانتملا ددع ضببلاو

 هب ادصاق نابننااي لوق

 ينف نوديزاي ناديزاي هنمو

 : هيلا تهجو ةيوحن ةلأسم نع ابيجم لاقو

 رحسلا ءاميسن ينع هلمحت
 رردلاك [.=7 مالس يطمس

 رصبلا جيهبأو ععسلا فنشثف

 رمتلا باط دقف باط نإ لصألاو

 رشبلا داس نم جهن نع افرصنم

 ربس نم اهأ ري امك ا ةدئاز

 رهظ ىنعم اذ صق ناتفرعم

 ررفلا فراصملا فنص نم دصقلاب

 رهتشا ديز ايك ويهفأنيعم

 رظنلا امييلا عجرتساف هانعم
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 ربخ اذو 0 ادتبم مسا ملكلاو .ةلصاو ةفناتسم واولاو

 رضح ام اذهو ظفل انمالك ىلع ةلمجل فظطعلل زاجو

 ربخلا ربخلاك سيلف يب هلت ال اكذلا دقاو ملعلا فيلح نكف

. . . 

 : لاؤس

 : ضعبل مهضعب ةاحنلا لوق نع ث يمشاهلا دشار نب هللادبع ةمالعلا خيشلا نم

 ؟ هبارعإ ام ث ريخلاب كيسمي هللاو 2 ريخلاب كحبصي هللا

 باوجلا

 تقو ريخلاب هللا كاتأ : هانعمو ث غيلب حيصف مالك "ريخلاب كحبصي هللا" هلوق

 .بلطملادبع تنب ةكتاع لوق نانعم يفو ث غيلب زاجيإ هيفف ، حابصلا

 راهنلا لاوط نيمشاهلاب رجفلا ةادغ هللا كحبص

 ىجري يذلا نأل مامتهالل ريخلاب كحبصي هللا مهلوق نم ةلالجلا مسا ميدقتو

 لعفلا نم "ريخلاب كحبصي" ةلمجو ث أدتبم ةلالجلا مساف 0 هللا وه فاخيو

 ىلا "كحبصي هللا" ةلمجو ًادتبمل ربخ عفر لحم يف قلعتملاو لوعفملاو لعافلاو

 لو دح ىلع بارعالا نم اهل لحم ال ىنعم ةيئاشنإ اظفل ةيربخ هرخآ

 : رعاشلا

 ميظعتو ليمجت كادرب املاس انل كيقبي هللا

 رهاظلاو ماهقالا يف ردابتملا وه بارعالا اذهو ةيدعتلل ريخلاب مهلوق نم ءابلاو

 وأ هللااي يا ءادنلا فرح فذح ىلع ىدانم ةلالجلا مسا نأب لوقلاو مالكلا يف
 ٨ لوألا نم ىفخأ هنكلو هجو هل ث هللا لاسأ يأ ميظعتلا ىلع بوصنم وه

 (ه٣٤٣١ ماع رفص رهش ١٤ خيراتب ررح) .ملعأ هللاو ينرضح ام اذه
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 لئسو

 ميدع نب ملاس نب رصان خيشلا هلاق يذلا رعشلا تيب نم "نانسو" ةملك عفر نع

 : وهو يحاورلا

 نانسو وجلا اذاي كفرطل امف نانرم نهيداح قراوبلا كلت

 باوجلا

 هبصن بجي امناو ، هعفر ثيح "نانسو" هلوق يف رصان خيشلا نحل : لوقأ

 عم وجشلا بحاصاي كفرط ةنس نم بجعتا ىأ زييمتلا ىلع وأ ، لاحلا ىلع

 هيف هجو الو اهل جعزملا اهيداح توص ةنر ةدشو اهناعملو قراوبلا هذه روهظ

 ديزل ام لاقي ال امك مدقم ربخ "كفرطل" و ، رخؤم أدتبم وه : لاقي الو عفرلل

 هلعلو ؤ دئاز ريغ فرحب رورجم وهو كفرطل ادتبملاو ربخ لاقي الو كلذك مئاق

 ماقملا نأل ، دعب ىلع كلذو نانسو وه يأ وه 0 هريدقت فوذحم ًادتبمل ربخ

 اوهبتني مل فيك نامعو رابجنز ءايكذا نم بجعلاو .ربخ ماقم ال ءاشنإ ماقم

 .ملعأ هللاو ، ةطرولا هذه ىلع

 : لاؤسلا اذه لئسو

 "انعلا كاوتفب انع لزأو ا تتفأ انيف لضافلا اهيأ "

 ' انأ تنا يبراضلا تنا انلا : يف رصعلا ةاحن بارعا فيك "

 هللا همحر باجأف ٢٠٧

 ىنع نم هيفرابخألاددع أدتبم "يبراضلا تنأ انأ"
 انعةغنع ريخي" نأول هلعاف يبراضلا دعب " تنأ"

 ىتتئأامهيف"تنا"نع ربخ "انا تنا يبراضلا " نا مث

 "نأ تنأ" ىلا "تنا" نم يهو ربخ هنع ةلمجلا "نأ" و
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 لئسو

 رتاوتملاو كرادتملاو بكارتملاو سواكتملاو يورلا نع رعشلا ةيفاق نع

 ؟ وه ام فدارتملاو

 باوجلا

 : ةيفاقلا

 ؛ امهنيب نكاس لبق كرحتملا لوأ ىلا تيبلا رخآ نم يه ث رعشلا يف ةيفاقلا نإ

 ناتملك وا ضعبو ةملك وأ ةملك ضعب اما يهو

 : هتقلعم يف سيقلا ءىرما لوقك لوألاف

 لمجتو ىسأ كلهت ال : نولوقي مهيطم يلع يحبص اهب افوقو

 : ةديصق علطم نم يلوق هلثمو يلم مج اذكه ء ايلا ىللا ميجلا نم يهو

 (يعمادم) : اذكه اهمسرو ءايلا ىلا لادلا نم يهو

 : سيقلا ءىرما لوقك يناثلاو

 يلمحم يعم۔ لب ىتح رحنلا ىلع . ةبابص ينم نيعلا عومد تضاف
 : يلوق هلثمو . ةملك هلك يلمحمف

 هيدرم ةهلإلا كر اجأ قشعلا هلاحو

 : هلوقك هلك ةيدرمف

 : هلوقك ثلاثلاو

 برت حرابو شبحا لطه اهملاعم احمو تفع نمو

 يلوق هلثم . (وبرت) اذكه اهمسرو . واولا ىلا ءاحلا نم ىهو

 بحسلا فوفص هف . يسب قربلا ترتخاو

 ( يبحس سن) : اذكه اهمسرو ءايلا ىلا ءافلا نم ىهو
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 : سيقلا ءىرما لوقك عبارلاو

 لع نم ليسلا هطح رخص دوملجك اعم "ربدم لبقم رفم ركم
 : يلوق هظمو ٠ ) لع نم ( امه و ناتملك ىهو

 دحأ نم هللا ريغ يل نكي ملو دحألا ةليل يناتأ يبظ هلل

 : ملعا هللاو ةيفاقلا امهو ناتملكلا دحا نمف

 : ناسح لوق هلاثم ى هيلا تبسنو ةيفاقلا هيلع تينب فرح وه - يورلاو
 ءالخ اهلزنم ءارذع ىلا ءاوجلاف عباصألا تاذ تفع

 : ةيوبن ةديصق علطم يف يلوق هلثمو ث ةيزمه ةيفاقلاو ، ةزمهلا يورلاف

 أدبيو مارفلا يل دوعي اذلف أدبم يبلق قفاب زاجحلا ىوهل
 مجنلا يبا لوقك - اهينكاس نيب تاكرح عبرا ىلاوتت نا ةيفاقلا يف : سواكتملا

 : يلجعلا

 ...ربجف هلإلا نيدلا ربج دق

 ءاهلا لبق فلالا - نانكاس اهنيبو تاكرح عبرا اهيف ءابلاو ميجلاو ءافلاو ءاهلاف

 : يلوق هلثمو - ربج نم ءارلاو هلا نم
 رثآ تاهجلا لك يف معو هرطم نابو بحسلا قتفت

 هردبو هردب اهيف حالو هردق ضايرلا ردص يف لاطو

 هربخ حايرلا جوه يف عاشو َ

 ظلغ اذا : رجشلا سواكتو ، بكارت اذا : مالغلا محل سواكت نم ذوخام وهو

 .ةفثاكتم ةعمتجم ةسواكتم تاكرحلا تناكف ، رثكو

 : بكارتملاو

 : هلوقك : اهينكاس نيب تاكرح ثالث ىلاوتت نأ
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 : يلوق هلتمو عضوأ اهيف بخأ

 اقدص ىوهلا يف اظفل لاق املكف اقطن دق بحلا طرفب يعمد ناسل

 اضعب اهضعي بكري اهيلاوتب ثالثلا تاكرحلا كلت تاكف
 : كرادتملاو

 : سيقلا ءىرما لوقك - نينكاس نيي ناتكرح ىلاوتت نا

 لسنمب كاوه نع يداؤف سيلو ابصلا نع لاجرلا تايامع تلست
 علطم يف يلوق هلثمو ءايلاو نونلا نانكاسلاو ماللاو نيسلا ىلع تاكرحلاف

 : ةديصق

 لعفأ ال ام تلعفل لمجل لمجتلا الول

 (ولعفا) اذكه همسرو 6 واولاو ءاتلا نانكاسلاو ماللاو نيعلا ىلع ناتكرحلاف

 أ ضعب كردأ هضعب ناك : سوماقلا يف لاق 0 آاكرادتم يمسو

 : ءاستخلا لوقك ى ةكرح اهينكاس نيب ةيفاق لك : رتاوتملاو

 سمش بورغ لكب هركذأو رخص سمشلا عولط ىنركذي

 : يلوق هلثمو (يسم) ةروصو ءايلاو ميملا نانكاسلاو نيسلل ىلع ةكرحلاف

 رصان بحلا يف هلام رباص ريغ بصل نم

 : ًاضيلا يلوقو

 دجناو شاج ىوهلاو دجنأو قريلل مهتأ

 .داصلا ىلع يهو امهنيب ةكرحلاو ، لوألا تيبلا نم ءارلاو فلألا : نانكاسلاف

 ميجلا ىلع يهو امهنيب ةكرحلاو . يناثلا تيبلا نم لا ذلا : نانكاسلاو

 : فدارتملاو

 : هلوقك كلذو ث اهانكاس عمتجا ةيفاق لك

 رو هدلا اهتحم .روبز مأ ترفقأ مهراد هذه

 و و ا اعت هتاحبس هللاو ٠ ءارلاو واولا : نانكاسلا

 (ه٤٣٣١ ماع نم ةرخآلا ىدامج رشاع يف ررح)
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٢.٠٨ 

 مللاك بص افوتقاأ
 بحأ نم اير كلتمأ

 ام ءانغ ةضرور مأ

 ارب لاو 4 __.يال ولا نا

 ةعيرش فوقولا اذكو
 كفك عرشلا يف هنكل

 نيد فوقوف : ةسمخ وه

 ءىرمأ يف نيد فوقوو

 كيلو يف يأر فوقوو

 هين مكحلا فيك ردت مل
 فوتقواذف تلاس اذإف
 لاك _ ثا فوقوو

 يذلا ببسلاام ردت مل
 يلاويال كش فوقوو
 يف كش دق ذاهنلاف

 عسي مل انيد فوقوو
 توذنقتامو تفقو اذاف

 روجحملا يقتي نم ىضترملاو
 ىلا ىعسي نم فرصلاو
 قفوملاو حلبا قحلاو
 هنيلد_۔_۔_ح هللاو

 هيلا ردص لاؤس ىلع اباوج هلو

 ؟ ميرك بوبحم رايدب

 ؟ ميسنللا اهب رمف ترس

 ؟ ميعنلا اهركاب نيح تس

 هنودبو ميقت هعي ال ا

 ميمصلا وهو اهلصأ

 ميلعلا تسل هتافصب

 ميبلا ثنحلا ب ءاج

 ؟ميكحلا نع لستمل

 ملس بلط يذ لاؤس

 ميظع يف كءايلوا لتل قت
 ؟ ميسجلا بطخلا بجوأ دق

 ميمحلاالو ودبلا ال

 ميقتسملا طارصلا لهأ

 ميلعوأ رمصغل الهج

 ملسلا بلقلاب تيتأ

 ميتلا عرولاب

 ميركلا هالوم ةا ۔ضرم

 ميهيالو لضيال

 ميرحللذمتالفأدح
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 ىمحلا لوح مخي نملو

 ى خ ب ذذلا و _ تلاو ط

 ٩. ٢

 هتقنادح انتركاب ضور رشن نمأ
 مظنم لاوس مأ لال يذهو

 هدوقع نأ ريغ هيق بيعالو

 هظفل قربأو ، هانبم ميغت

 هؤافص يحشاولا ءام حشوت

 انبولق هتقناع ىلجت املف

 امو هبحاص دوجلا لذي لصاوي

 امناو فالتنا حنتلاو لخبللو

 هعتمو ء لخب : لاملا لوضف عنمف

 ٠ ١ ٢

 لجب يبسح اذب يبسح

 نم قاذ له يلاس لس
 لميالا

 اهعرتي برقلا لاجسلا لهو

 ايحالب لوقأ نكل

 عتم ها أ

 . د هيلا ل ةم ههورجا

 يمننلاك ال يقتملاو

 ميحر ىلوملاو هوحمي

 : باجأف ، حشلاو لخبلا نيب قرفلا نع لئسو

 هقئالخ لخب تحاترا مأ انركس

 هتناقر أسخب رعشلا قيقر عيبت

 هقرابو مامغلا اهيناعم يف امه

 هتقراو قروأو ، هانغم قدوأو

 هقراش هانعم كالقا نم قرشاو

 هغشاع هاقلت قوشعمك امارغ

 هقرافي الا لخيلل اعضوم ىأر

 هتقئاذو مالكلا ىواش امهزيمي

 هقفاوي حلش نيفامحعلل صرحلا عم

 : هيلا هجو لاؤس ىلع اباوج هلو

 لهملا هب فيعضلا قح

 لسعلا تالاؤوسلا دم

 ليمێال بح لصو
 ل وللا نم ليلقلا

 ل كتملا هلإلا ى اعو

 لح ريفكتلا هدضخضو

 لصعلا كذ الموئف

-٣٣٦- 

  

 



 زيم هللا راج خيشلاو

 يسانتلا وه لوهذلا : لاق

 ناننأب ي

 ةيودب ا هکكيلاو

 نإف ىلوملا اضر وجرن

٢١١ 

 رغت أ ي _ب مهأ

 ابمب مهنم عدو مأ
 اولها جت م هلعل

 اولهج وأ اولهاجت

 يتريح يف ادب ابأ

 لهف يب ليمجلا اونظ

 يف سرعلا سامل يفو

 اهمرح م

 ىلا يضفيال : ليقو

 ىصع له كاذ عمو

 ادعام يفهللح
 __ يزنتلا انكل

 زأ لا كابا تكو

. 
 مرصحجحارف

٠ 

 ال____ل) ه

 لف نإ يزجي بوتلا
 ل اجار 1 ذإ

 ى

 ل غ ى نعم ا ههالكو

 ل هحامب لوألل

 ل اد ن 7 ا ا اما ك

 لز زا ذب مولعلا

 لمعلا متاجرلا مت

 : رخآ باوج اذهو

 رغا نم لاؤس مكف

 رهب رعش نم اور

 رهظاببميهملع عم

 رطف نم يلاح مظي

 رصق يعاب يفو لوط
 ربذخلاري ذلا قفاوي

 رطتنس لاقم ايف

 ز۔جتحيام ىتأدتقذإ

 رخألا يف ءاج ث نامرحلا

 ؟ ر فتنم ل عف كاذ مأ

 رطولا لين اه شحم
 رب تعم رمأ هاو ة

 ۔٣٢٣٧-



 اهركذو اهرهظطل

 وأ ق اط نا ف اخلاو

 امهب : مو ق لا ةف

 ها ةلاف ب زذلا د هعت

 ذا عوقوال : ليقو

 وهو نونجملا ءاوس

 حابملا يلا لصي الف

 ا هب يز جي ه ذاو

 حال ص ه . سي ءرملاو

٢١٢ 

 هنانج ركفب لخ نم تأوبت

 .هديغ نسح هنسح ينكلمف

 يننا كدوب انافرع يب ىفك

 فلكت نع نيقيدحلا نيب ام عمجلا ىرأ

 امياو لح غبدلا دبعب كلذف

 ام لكو هنع يمهنلا غابدلا لبقو
 هضرف دبعلا حلصأ امهمف ارذعو
 عييمل رارطضالا قيرط نإو
 ال ليق عافتنا تاساجنلاب لهو

 نمك نكي رومألا يف لجتعي نم

 ناهر يسرفك امه يأ )١(

 رذ قللال ةقولخم

 رك سدق وهو قتعأ

 م

 رذ ص ا مع ة د وفح

 رذ < ا 44 م \ مي

 رمأ لقع ه ب سيل

 ١ ظنلاو سا يقلا ي ة

 رظن وذ يصاعملاب

 رشو ريخ نم مدق

 رد ة مي 4 سقفت

 رفللا يفوتسي ريخلاب

 : لاؤس ىلع اباوج هلو

 هنانج يف يحعترا لاؤس عيبر

 هنسحو هناسحإ يف تسنفانف

 هتامجرت نم بحلا ليلد تفرع

 هنأ شو ثيدحلل ىلعأ خنننلا

 هنايب يف حضاو ثيدح بامهإ

 هنانعب ىدتقا تاساجنلا يف ىتأ

 هنامز نم لغاش برح هاقلت

 هناحتما تقو رطضملا هب رمي

 هناهر )١( افرط نالوق معن : ليقو

 هناوأ لبق ءيشلا لوصح ديري
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 هنم باوج اذهو ٢٢٣

 يصورخلا دامح نب فيس يضاقلا خيستلا نم هاتأ لاؤسل

 \ دص ح ير هذه

 

- 
 ال )ر

 م

 ىحض (ن يرا د) كسم ما

 هراهزأ ن م غ ا صف

 اد ے دا مح نبا نا

 اررذ ى لا ىد ها
 ي - ر ن . لا ّ

 ءافصلاو ءالولا الول

 قحلا لنالد تدب امل

 اننأامم بات نم

 نوكي بوتلاب ءرملاو

 د مي ابد تي نإف

 فيعضلل ةلمجلا ةيالو

 الولا سانلا يف لصألاو

 ام ملعنال نحنو

 هل بو <]ا ت هثن نا

 ن ماحمك هالو تن أ

 ىلا يواهلا هبلق نع

 ر ٥ نود ١٨٦ ه لا حو

 ا ه ذم 1 صضصاةم

 ابركلا د تي أفي

 ال شخنم اهب ا ہےحعبي

 ابذهاحيصفألو_ ق

 \ ذلاو ءا ذولاو

 ا بيغلل ليزت

 ا < و ٩٨٩ 4 ٩ ١

 جوت .م الو ال

 صن كت

 عابطلا ثاح د ضلاو
 ابكر دقامو ىتأ

 ابطعلا انيرد امو

 ي أ بو دلا

 ابصو هوه دقام

 ابرشثم اياطخلا دع
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 \ ةبلا ه الا لأ سنو

 4 اضف ه تي نأو

 ٢٠١٤٤

 \ بذك ال 4 ٩رهح

 ابهوت م ى ةتلا ى لع

 دص ت ه م ي ذع

 هنم باوج اذهو

 يثنامسلا يميلسلا ديبع نب دمح يضاقلا خيسثلل

 اعطس ىدلاو (ديبع نبا) اعد امل

 اهلف اهقح نم تحبر ام سرملاو

 ناو لوخدلا دعب ةقلطم تناك

 هلف هلام يف اتبتم نكي ناو

 هب رايخلا عيب اهعاب نكي ناو

 اهلوهو سرعلا رهمل قادصلا نا

 ىرت لاؤسلا لثم يف كوجرأو اذه

 اذ كنامز يف ناع وه امل لسو

 اهسنئاسد نم رذحاو كسفن تفتساو

 ٢٩١٥

 اباألا مركلا يف يل

 هلهجب فرتحي نم

 ءىرما ىلع ةعابتالو

 الهاج ىكزت نفغف

 نم ملعلا يعديال
 امهف زجعلاو لهجلاو

 ا يكنم لوا طتي ال

 اعد نيح ءرملا باجيو 0 هتبجأ

 اعبت دق حبرلاو اهكلم هنأل

 اعرش اقلطم يدنع لوقلا ىرأ اليق

 اعنم هفيرصت نع لاملاو لغ ام
 اعمطلا كرتيلف اهل هامن امف

 اعرش دق رهملاو هب لحت كلم
 اعطس ىدهلاب ام هل اقلخ دقفلا يف

 اعفتنم ملعلا يق هي نوكت امو

 اعبتم قلخلا ريخ ةنسل نكو

 ديعس نب ملاس يضاقلا خيشلل هنم باوج اذهو

 ابسن ى عأ بحلا ٠

 1 بدأ ى أحت د ةذ

 ا يجو ا ه ى ضق

 ابذك ىدر 3 د .ف

 ١ بلغ ه لع لهجلا

 ا _ بكر \ عبط ق خملل



 كفلا م ضاوت ولو
 ى ح

 ملاعلل مويلا عاشيالو
 ادغ مو يلا ملا علاو

 اززعا لقعلاب قحي

 ادغ دق نامزلا نم

 يخفغتبيهلل نم لتقو
 / امج نولئا سلاو

 تايرق يضاق ملاسو

 قارو قر هلاؤ :
 هنكل ى يهنلااب س

 اوق يقستسي نايدص

 هيف ي بصلا جوزت

 ضعبو عنملاب ليقف

 ةنبأو حصألا وهو

 يفو مكحلا ءاوس

 ة -ا رم امهيف لخأ او

 يبصلا هنبا ح رزي نمف

 اب__دننا ,نا 7 سفن
 ل

 1 ن وأ ر ما

 \ دهتنم هداؤو ذ

 لابجلا سرزؤر ىلع هل

 اب هكم مو أعلا

 ا _بنطأو اذ زجرأ

 ا بتر ى ةرت

 ا_بدال ١ قرت سلاو

 ابسبس ا زاكم ىدا ز

 ابضن ءام هنم يف

 اب سن فال تخالا

 ا هذ زاوجلا ١

 اب ال ذا ا ثكملننل

 ا لطم ه. ر

 ا بهلا ل دم ظفاف

 ابطتخم 4 ١ ى ٨ ضرت

  



 . مك ليق ه ةصنو

 4 جوز ي دصلا س ه

 ذل ح صألا لوألاو

 هوبا نمضي نإ رهملاو

 4 عأخ زا < نس مو

 الو زا ج ه جيورن

 نوكي ال ي لولا م ك

 4 1 رال ل صا ںلال ١ و

 ابجعم الو رق نا >

 ابيطأمامت سملب

 ابكرم س .ي مل ول

 ايعل ذإ رب تعي مل ل

 ابرألا للن جرفلاب

 اب 7 لعف

 ابجو أرا رطضا ىأ ر

 ابن زع نا قيلظطتلا

 دجوت دم ٨ !ذه

 ابب دد ىو قاو ىناا

 ا_برعيل هغولب
 ا جببغلا ف ثكيف 4 ذم

 ا.يغلا ں م ن "حأ

 ا بيطلا لا دلا الإ

 ا به ذم افولا و

 ابهيغلا و اح د ١دل دا

 دص ت اه ا ٨

 ابهوو ىدلا اذد___با

 اهب سردملا يدمسلا يميفهجلا نافلخ نب هللا دبعل اباوج هلو
 ء اننال ١ و دا ش ذال اي كي ت ذي ء انغ ةضرورب نغأ ىدع
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 تكرح (دبعم) تامغن هذه مأ

 ةدوم ثيدح دمس تححص ما

 الصفم ءانثلا طمس ىل تغص دق

 سيمخ لجن دهع عبتت ديزا

 هليل عم هراهن مايصلا لصو

 هيهنب ثيدحلا درو ىذلا اذه

 ىوتسا ام الا رهدلا موص زيجأو

 نم هيبشتلاب جتحملا هزاجأف

 هماص ىسيع هللا حور نأبو
 ميرحتلا ال فيفختللف يهن ىتا اذاو

 رمالا يف هيبشتلا امنإب هيلا ىتاو
 ذا قورافلا ةلالس ىبنلا ىهنو
 الاو فلخلا هيف كشلا موي مايصو
 يف موصلل ارتكم ىبنلا ناك
 وأ تلعف ءاشت الفن نا هيلعو
 ىك كشلا موي موص ةركملا نا

 مل نابعش نم ليق اميف موصلاو

 هب تهات ام هللا هيلع ىلص

 له دعلا نودي تحزن نا رئبلاو

 ةساجن عفر د_صقلف لوئلف

 مل هيف ةساجنلا تدسجت اذإف

 هرون ىحاونلا .07 دق قحلاو

 ءارعشلا رشعم اي مكراكفا

 ءام سنلا مف دنس نع هيوري

 ءازجلا بكاوك هيف تمظن

 ءالضفلا عبات كبسحف الضف

 ءابنالا وذ هنع مكاهن ام وه

 ءالقعلاب فطللا لجأل هنع

 ءاربفلا نكاس هيف رظنلا ىف

 يئاجلا ثيدحلا "اص ابنأكف"

 ءابجنلل لدعلا مامالا وهو

 ءافعضلا ىورق نمال ذا

 يئارلل عنام رد نلا

 ءاوأللا يوذ ىعار هموص ىف
 يئانلا دورو ىسالا ليق كسم

 ءاف فاق ناضمر ذا نابعش

 ءاضقل آقفوم تيضق اضرف

 ءاوسب مهريش ىف اوطلخي ال
 ءافقلا بقاعلا لعفب مرحي

 ءامدقلا ىلع هتما رخفلا ىف

 ءاملا دوعب اصحالا مأ ترهط

 ءاضيبلا ةنسلاب رخآلو

 ءاقلإلاب مرت ملاذ رهطي

 ءاملظلا طباخل هاده يدهي
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 ىلا لخ نم ءاج لاؤس

 هضيف ىفطي ضراملاك ءاج
 افع دق عبرب يعادلا ايهيا

 يذ مكحلاف تعضرا ايبص نم

 نمق لحف اهل ناك اذإف

 بألانيخأ تخا نكت نم

 اذك لفحفلل ردلا كاذ نا

 ال قحلاو هتنس عبتاف

 ٢١٨

 ىدهلا عبتاو بات نم ىلع مالس

 ىضم ام طبحي بنذلا نإف 0 دعبو

 ملاس ويف اصلخم هنم بات نمو

 هبرل ليلد " لمعي نم" هيآو

 نم رجأ عطقي سيل ميرك يبرو

 اطبحم بنذلاب ناك ام ىأر ضعبو

 ةبوت صالخإب أروفغم ناك امو
 هباسح تقو هللا هيري ليقو

 هباتك ىف ةودبم اهقلي ىتم

 لفاغب سيل هللا نا ملعيف

 لاؤس ىلع اباوج هلو

 ىعمسم تلح هد ذم لآل ما

 يمظ ءاشحاب تيش ةوذج

 يح تيدان ول تعمسا دقلف

 ىنب وهو 4هُمأ عضر نم

 ىذفلااذ نم هنبا هة تعضرا

 ىلع ىذ مارحف عاضر نم

 يصق رخف نع رابخالا ىف ءاج
 يجدلا حنج ىف ردبلاك ىفتخي

 : لاؤس ىلع اباوج اضيا هلو

 ىد ةغاو هالوم تاعاط ىلع حالو

 ىدرلا ىف عقويو يكازلا لمعلا نم

 ادتبم عجري بنذلا لبق ناك امو

 ادنسم "بنذلا بئاتلا" ثيدح لدو

 ىدتهاف لض ناو ىوقتلا فلسأ هل

 ىدس هل وهو هعفني مل بات ناو

 ادغ هدبع ىلع ىلوملا هرتسيف

 ادرفم هيصاعم هيف ىري اباتك

 ادب ام دعب هل رتسي ةلصفم

 ادمرس هللا ةنم هيلع ناو
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 ىدتعا هل لاقيال يكزتف ىصع ىذلاو محرأ قلخلا برو اذهف

 ادتبمو يب ىهتنم اهادر ىطغي ةمح ر نميهملا يالوم لأسأو

٢٩ 

 عمطي هيف ىدصلا وذ يفايفلا بارس

 ىلع هبحس ضفي مل نم ثغتست الف

 رداق ريغ نم رصنلا نبلطتالو

 هبايث باحسلا نول حبش ىرت

 ةمهم فشكل ىجري نم ىش

 هنافص ربت ركفلا باذأ نم ايا

 ىدهلل قفاوي ام ىباوج نم ذخو

 اهب ىرت أتاذ ركذلا روذب حرشأ
 احزان قئالعلا تعطق تنأ ناو

 سباي دراي بلقلا تومل عمقاو

 امه ذا برشلاو لكألا ىف نفرستالو

 ىوطلا نم بولقلل ايحأ رت ملف

 ايب ةولخ مزتلي املع ءاش نمو

 ىرولا نع اديعب اقدص هلتي نمو

 مفغلبل عطقو تايآ ظفنحللو

 ةمض ةلالجلا مسا نم ءاهلا ىفو

 تلا ىف مضلاو رسكلا نيب كقطنو

 اهؤاود اواو ءاهلا كلت دم نمو

 ىنننا ريغ يتلاح نم ررتخت الو

 : هدرو لاؤس ىلع اباوج هلو

 غرزم ءرملل هيف داو لك امو

 'عمهت بئاحسلا لك امف مانألا

 عفني ناك نم عداف نكلو هيلع

 عقلب ىفو اهتيتستساو كترغف

 عطقا فراعملا فطق نع يفكو

 غرضأ كركشل ينا بهف ىلا
 عشعشتي هرو : جهن قصحللف

 علطت فراعملا سمش ىدهلا قفاب

 عطست قئاقحلا ترصبا قلخلا نع

 عمقي دضلاب ئشلاو اهدضب

 عطقاو بولقلل أرارض دشا

 غمجي نيذ نمب ماركاىقتلا ضحمو
 عبتت ملعلا رحبا هنمف ميلع

 غرست ةباجالا هتءاج طرشلا ىلع

 عمجا ةبحملاو ىصاعملا كرتو

 عسوأ مضلاب قطنلاو ةريبكتب

 عفري فلخلاو مامشالا وه هافشلا اق

 عماي دمعلا اضف .يف قرب ضقنللف
 عبتأ 'تلاز ام قلخلا ريخ ةنسل
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 : رخآ لاؤسل باوج اذهو . ٢٢

 ئدن ماشف يلاح هرغ نمل الوق

 فعت ماصو ىلص ام كرت نم بات نم

 فكيو ىضم امل اضقلا هيلع اهنم

 تدلو امف ىلبح ةمأ نع اني نم

 ايدتهم قحلا ءايضب نكو اذه

 ىدص كنم فشي مل هتمش يذلا نا
 اددع ىرت ليواقأ هيفف ادام

 ادرو اضقلاب وأ ةظلغم نرف

 ادلولا ديسلل ىري ضعبو 0 هل

 ادبأ امئاد ادمح هلل دمحلاو

 ٢٢١ لاؤسل باوج اذهو :

 رعشلا ةلح ىف نئج نامج دوقع

 تعوضت عيبرلا سافنأ كيتاهو

 هب تتأ لاؤس ىنجم نم هللف

 ىسألاو مهلا ةضبق ىف ىشحلاو ىتأ
 هسفنل ىدعا ناسنألاك رأ ملو

 ةمعنب هيلع ىلوملا معنأ اذا

 هبونذو هتالز ترثك نمو

 هيلع ناكو لام اذ ناك نإف

 صلخت ريغب يفكت ةبوت الف

 ةفكب عاريلا ناك نم بتكيأ

 كلاسل قيض ء اضيبلا ةلهسلا ىنفأ

 ربتلا ةلح ىف نحل ناوغ رهزو
 رجهلا ةوذج نم نوزحملا تحورف

 ركفلا ةضور نم بادآلا دي ىللا
 رهدلا ةطسب ىف لهجلا لهأ نا امك

 رزولا بناج نم رشلا اهيلا رجي

 رفكلاب لعفلا .ئس نم اهلباقي
 رمالاو ناشلا يذ هلل اصلخم بذتا

 رذعالب دويلف قوقح دابيمللا ,

 رسيلا ةلاح ىلا ىوني ًامدعم ناو

 رصإلل فيسلاك دبعلا ابوتو يقش
 ردبلاو سمشلا نم ىدها اهراوناو

 ٢٢٢ لاؤس ىلع اباوج هلو :

 ببسلاب ءايشألل دبعلا لصومو بصولا نم ىفشي اودلاب نم ناحبس

-٣٤٦-



 ةردقم ًاحابشا قنالخ اشنا

 هتنيز ناسنالا ةروص ىف نيعلاو

 ةكلسم ةيدهت هدنع ةميرك

 نم دلوت اذف رعش اهب امو

 ةيقنت لاهسا او ئقلا هجالع

 فزخ ىف لامجألا رعش قرتحي نا

 تعضو نا فتنلا دعي ةاشلا ةرارم

 كالاب عفني نامرلا رصتعم ءامو

 _سمك نومكلاب ىلطي فتنلا عضومو

 اميسال هيف ئش فنتنلاو

 مهضرمم قلخلا يراب كيفشي هللاو

 بقحلا فلاس ىف البلا ماهس ىللا

 بهشلا ةنيز اهتلح ءامسلا لثم

 بدهلاك ئشلاب ىدتفت ةفيطل

 بلتجم نافجالاب نفعت بطر

 بهذلاك لاحكالاو مسجلاو سأرلل

 بصتخم ريغ ٠ لاحك قد رانلاب

 بصو نم هعفتت هيلطت نفجلا ىف

 برج وا نيعلاب رعش نم لاح

 بزتلم هيف قيرب ديدحلا قوح

 بصو ىلع يلط اذا لازفلا مد

 ببسلل ريثأت الو حصملا وهو

 : يدمسلا سيمخ نب ملاس نم لئسو

 ترصبا نم اي لوق اسم"

 نع ءا _۔ملظلا تلجتو"

 1 عيبر بوص باصأو"

 ح برلا ب

 ضيرقلا زميربا فكاح نم"

 4 ب ١ خلب 4 غالبب"

 ةورعلا نكرب “رمنذلا

 همزع ى نزقب ىدر"

 يخيش ناخيش ىتق ينعا"

 دصح ١ ` ةف"
 م

 "نمزلا نيع هدوجوب

 "نلعانلءاضأرون

 "ننُسهب نسرد ىنغم

 'نغألا اشرلا هب أنجهتبم
 "نسحلا يشولا زرظطو

 "نف لك ىلاعملا قفا

 "ندش ذم كسمت ىقولا

 "نكس ىتحادملا نرق
 حلا ك اذ " ن . هلل ١ رب

 -۔٣٤٧-



 هلام رصانلا يكاز

 كولملا ةعبطم بتك ىف"

 اهنارشو اهعيب يف "

 ره اش مسر كلتبو "

 ازئا ح ا عيب ارتا"

 تبا ث م سر كاذ ما"

 ىدهلا ىلا تيده يل لك

 عساش نم ةد يرخو"

 ىضقللب تماقو ىضقف"

 اتلس للح فيك لك

 ط رحملا تأر ةبيصروأ"

 حاكنلا تريفغف تزرب"

 اهجورخ للح فيك لق

 صل ضفأ نف

 غك ا دحو"

4 

 4 دح ل 1

 ل همزم ث

 بولقلا ىفأكش ىتقبيمل

 ضحم باحصال او كيلعو"

٢٢٣ 

 نسحلا ىلا بولقلا ب زرط

 هبذجت ما فالا رفاونو

 سيمخ نبملاساي

 ذا يل لحيو

 "امكحت يل هعنميو

 'نملا هعجرم نوكيا
 ' نطولا ةلص اهجوز عم
 'نأ ن ييبلل ى ةم ىك شو

 "نزحلا ىلا لوخدلا نيح
 'ندفلا نول ىكحاهب

 ٢ ندبلا سفن نح تفجو "

 نسحلا يبأل ةدح نم

 "نتهلا كضراع بوث نم

 ح رم ] ِ ر < ددب ر ۔ه ` \ ٠ .

 "نرد ن مال تف الو

 "نخغضلا و جت ة حت

 : الئاق خيسشلا هباجأف

 نسولا ىلا نويعلا برط

 نسرلاك قئاقرلا \

 ننملا ى ذ نم ىنتتلقتا

-٣٤٨- 



 عيطتساال ىینتتلعجو

 ا ة ادو خ ىنتكلم

 هرد فذ ةي ر جحبلاو
 هر غ كرع ث نأ كن

 كبهف ي ١ ىآ ٦م ك 1

 عبرمب تعبر نكل

 ناك ىدص ك نعمطي ال

 مجا "٣ ل > ا م

 1 لاق كا عبنا اد ٢:

 يلق ىدمس نمو رت ساف

 \ يجنزلا ب 5ك فا ةيا

 ح هو م 4 مهلامعا

 ىضقي ملاذااذه

 راهتشا رهتشا اهفاقيا

 : ب ا بعيال ذ ذلاو
 ا ___ نلق ىذ !ا ى اعذ

 ىلصت نا ه تيمملا ىلعو

 ناظطروألل ء رملا ذاختا نا

 ملهعزني نا كاذكو

 مامتل عرف رسصتلاو

 دعقت لاق ضعبو اذه

 نساننمك موقا ناب

 ؟ نم تنبب ترفظ يعادلا

 نمزلااذ ةهبجب ترنس

 نم ريغ نم ةنرم

 نكس الو هيف ءا ۔م ال

 نع نيح ءام اآلا

 نمينمنميلكام

 نجملا رهظ يباح لل

 نش بلقت نيليال ل

 نهو هب سيل نيير

 نسر اوملظ ولو نمض

 ننسلا ييحم اهقارنتتساب

 نفلك ىفا همولع

 نرال عمجلا تفلاخ نا

 نملا هكلمت رو_بحمف

 ن هتؤمللا هعوجرو

 نلطر هنطاوم ىيف

 نكسلا ى ذ ل صأ

 نعل ناالا ه عزني

 نسستسيجررخالب

 نزحلا لجا ىنا ذا

-٣٤٩- 

  

  



 ه تالصب ا يهتالصو

 مدلا نم ليلقلا له و

 نيتضيحب كاذ للق نم

 ثأأ٦ل ٩ 7 ھت ذعف الوا

 سوبل نم باوج اذه

 هقح قراشم نم ذخ

 ةلاهجلا ملظ هب غ مداو

 املاس كمسا لثم نك

 نم نمحرلا كب انفطأ

 نطشلا هب تبق ىضقف

 نع موي ضيح فورعملا

 نحملا يفكت ه بيقع

 نتخلا ءاج تضم نا

 نطفلا عولخم لهجلا

 نج ليلللااماذا ارون

 ننسلا كل ريتسي هل

 ننسلا ةيمار مهس نم

 نتفلاران ىرقلا رمس

 يليلخلا ديعس نب دمحا ملعلا خيشلا باجأف
 : ةيبصلا ةلأسم يف هيلع ادر

 ١ برل ري ةفلا لا و "

 ةلاهج قيرغ ينإ "

 ثحابم يلع تضرع"

 ىتف انبهذم خيش نع
 لوقأ ةركاذم نكل"

 4 ربص حا كن ل %

 تريس ح 1 ربصلا اذاو "

 ت . ح ` < م 1 : "

 ىذلا ضيحلا كلذ الا"

 4 رف صيخرتلا ظفحن ال "

 " ننملاو دما حملا ىلوم

 "نحملا جاومأ قيرغو

 ٠ نسببلا نسحلا اهباوجو

 ' نمزلا اذ يتفم ناخيش

 " نمتؤم ةلاقملا وذو

 ' نسف ىتأ يبنلا نعو

 " نته أ ضيح تأ ر امهل

 ن دجي

 "نزتا هب ح اكنلا حسف

 " .ز سلا الو با تكلا ن م

 ى ٠. " ح

- ٢٣٥ .- 

  

 



 . نو نكل ابصلا عم حا كنلا م درحتب الا "

 . نكسلا درت ملف ةما اهضيح يف تررح ول "

 'نلظبا هتلع جورخل ةضخضيح ثلاث نوكيا"

 " نلظطفلا اذو هيبنلا نكف اندنع ءاوس ا مهو

 'نعمرياضيحم هنتلقلاهمد نكي مل نا"

 ' نسحلا لوقلا يف ضيحلا ىندأ مم يألا ةثالثو "

 'نتحمي نمديهتبيلف اهنود ضعب زا بأو "

 'نمثالب هيل تفز تنيزًأآسورع اهذخا
 "ندبلاو كبلق بيطو لوبقلا كنم ا هقادصو "

 لاؤس
 يديعسوبلا ناميلس نب دمحم خيسلا نم

 'ارهزدتقوراتسادق نامزلا رون هب نم ايا

 " رطخلا قرط تبكن يب عبراب ت دلتيا ي

 "ارش لك يف يمترت نن اهلداهاوه يسنن"

 " رهتشم أمتح ءادعألا مها يندلاو س رلبأ "

 " ردتقم ك لم نم الت وجرأ :زك] "

 "رصبلل لهأ الئاس ؟ سسجتلا ىنعم ام لوقاو"

 "؟ رخنلا ظحلمأ بلقلاب ما عمسلاب ما قطنلاب "

 ز "

_ ٥١ ٢٣ - 

 



 راحب يف قيرغ ينا "

 ايفاك ا باوج وجرا "

 تدالك شملل يذ لا ت زا "

 اديدش انكر يف تلزال"
 مكيف يدو تصلخا "

 يبنلا ىلع ةالصلا ينم "

 7 ه ا ر حصألاو لآلاو "
 ٠ ١

 " ركفلا بولسم لهجلا

 "رهز ردب وأ سمنلاك

 " رزاألا ل ِ

 "رهدلا لوط آ بتاد

 'رخفلاو يزع لهأ اي

 "رشبلا ريرخ ىفطصملا

 "رظنلاو ةمهابنلا لهأ

 _۔ ا هلحت

 : هلوقب هباجأف

 ؟ ررذ مأ رب دو ح أ

 هتحاتأ ( لباب ) رحس مأ

 سذ ما

 راكفألا نم تيحأ ةحنن ما

 1 ؟أ تر اه 4 م

 انيلإ تدر ةوشن ما

 قرا ش نم ة علط ما
 ن م لا دد لاو ددن اذ ما

 ضيرقلا رعشللو يلام
 مومهلا يلل هع تضخغن دق

 ىججتري دو ءا تيإ

 نامزلا يلا تلكو اذاو

 باب ساب لوخ شم ب_قلاو

 اصلخت تدرا نلنلو

  

 ؟ ررغ ما رجق موجنو

 ؟ ر كفلا ت ةب ا ذل

 ؟ رح هلا ت ةو 4 ذاير

 ؟ ١ وا ناس > 7١

  

 ؟. ذصلا دهع آ فهوم

 ؟رظنلا تجهبإاف ترفس

 ؟رجحلا مص هتافشر

 تبم ةعم لكو

 { ه تضفرو

 هع ءا ةوو

 ربعلاو بئاجعلا ىرت

 ةلعلا

 رتولا عدو فخ رتولاف

_ ٢ ٥ ٢٣ _ 

  

 



 هتعاط موز ب يذلا وهف

 ةيودأب اهجلاع سفنلاو

 ةريرغلا سفنلا عبتي نم

 عابتا عرش ىوهلا نا

 ه تجلاع اذا ءاد

 ال ناطيشلا كودعو

 ناسنإلل هنم ىدعأ ءييشال

 رب د ا يندلا بلا طاي

 ايندلاب رتغت نأ كايإ

 له ر تل ا

 ك لتو م

 هل ىنبت

 هروصق يذه

 ميهكلمف اهنطاوم اوكلم

 يذلل مهتردا
 آأفافخوأألاقت ا

 ىقل نم كيلع عسو

 ةقيقحلا ىلع زاجملا يهف

 اهب رمعتالو ربعاف

 ا هضغب ةمالسلا سأر

 بارق يف كناسل د فغاو

 يذلا ءرملا مل سلاف

 لوضفلا ةنسلأ تحت ام

 خ م

 فخ دحلولا هللاف ىنعملاو "رتولا بحي رتو هللا" نم اذه )١(

 ١ .١5 اظلا ك -ل أن
 - م

 امك سملا فال ذلا
 م

 رش لك يف همرت

 هدزت ا ر نل

 رثألا ت بهذأ ضفرلاب

 ربكل هدصارم لهجت

 ٩ 1 ` ٦ ١ ١ ١ >< ل١
 م مر

 ربأ ايندلا ككرتف

 رو صلا ة رخزم

 ؟رقم قولغمل اين

 ربع تحضا مهروبق

 رد لا ا هنطاوب

 ربخال مهدعب نم

 رثألا لع كو جتراو

 رفس ىلع تنأف اداز

 ٢ ل اح مو ١ " ال
 ر ! ى

 ربع نمل ) ليبسل ١ ) ىهف

 رظنلا سأر انه دادوو

 رث ح نإ نمأ د ات مصلا

 رنبلا ملس هرش نم

 رش لك نماكم ىوس
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 افصلا ناوخا س نتال

 تجاه ءاوثلا

 ميهعفن لصنأب او ءظطق

 ةياعرب مهدداما نف

 { ١ ١ ذا م ه و

 كافح ناو كخا مز لاو

 لا ع يتن نإ كبيل

 تافللا ي ة سسجتلا نا

 يلولا بيع نع ثحبلاو

 ناسللاو لصحي بلقلاب
 4 أاح ا م لئا _ ةكف

 4 دانفب ى مع يذ _ .كو

 فشكيل ىعس ثالثلاب وا

 كلاهملا يذه نم ندي نم
 ةدا 5 ق : ددر 4 لل

 ة ذاعالا هلأ سا هللاو

 درلا 1 ه وررلداب

 ررضلا تاماه سانلا يف

 ( صبلا اب طب 7

 رتس امب كا ك د ةف

 رتسا ام رتساو تاروع

 ربخلل صحفتلا وه

 رثألا يف مرحملا وه

 رظلبو ١ ح ام_ لابو

 ؟ رسكنا وأ ماقتسا لهو

 رثألا عمتسيل يفختسأ

 ربخلا يراسم نع
 رطخ يفاهنم ناك

 ردقلا يرجي اهتقو يف
 ١ ٦ دلاو

 م

 نيدلا رون ةمالعلا ملاعلا هباجأف
 يملاسلا ديمح نب هللادبع خيشلا دمحم وبأ

 : هللا همحر

 يوا كفلا . يطا دلا { م "

 ةلاني سيل هع قنلاف"
 ب ىتأ نم هنكل "

-٤ ٣٥- 

  

  

  

  



 هضماوغ يف شتفي ادغو "

 هيف تقف كرعش رعنتلاو "

 رصقم تنا هقفلاو "

 ةكلهم هيف رد صتلا نا '

 راثعلا نع راذحلا ذخف"

 باوجلا ىوس تيبأ اذإف"

 يف ديقلل سبيلف قلطأ '

 ن ع ى هن 4 ۔-_لالا نا "

 4 همكح س سجتلا نا ,

 الو فوم يف لحاما‘'

 يلولا
 باتكلل صن هفالخب !

 حيحصلا رنذألا هفالخب "

 هتم ش رفس يا يف ٠

 ب د رقتلا ع : ١

 4 تلق يأر كاذ ما "

 دري ال ك ٨ تيفخأ "

 رنألاام يردت .سيل مأ '

 كفتبانه عجراف"

 ا ملاظ ينب سحت ال

 لاعف نم سسجتلا سيل"

 ىنززلاو مهناف لتقلاك
 ءانزلا دصق يذل ا ىرتل"

 " رر نلا هد عاوق

 ' رظنلا يف كرصم لها

 "رذو عنتاف هلين نع

 "رصبلا يلوأ ريغل

 'ارثع دتقاداوج مكف

 "رثألا يف لئاسي نميل

 " رتم سسجتلا ىنعم

 ' رشبلا لك نم تاروعلا

 " رضحلاو مرذح ودبلا يف

 "رفك نييفالو صاع

 ' ربكلا ىد

 'اربخلا ماكحا صنو

 'رثاللب ىزعت ف_ فيكف

 '؟رذثأهمعزتف يل لق

 '؟رثاللك كيأر تلعجف

 "رظنلا يف كلوق كيلع

 "؟ رلمشفأوفل هتننظو

 '؟رق نيأ كماقم فرعاو

 " رجزنا كل تلق نيح كل

 " روصلا لعف لب بقلا

 'ارهظدق لعف لك عم

 " ر_لننتنملا لالتلا وا

 دأ ٤ زاف

_- ٥٥ ٢٣ 



 ٠. ٠ " 

 ٩ ناز ل يعدي

 نازرب يع دي >اإ)لف الك"

 ذزلا \ صق و لو ى زح

 مهفاف دصقلا ريغ لعفلاو "

 لتا

 ار ط لاعفألا ك اذكو "

 كلضفب ينلعجاف براي"

 نييف مهللا ينلعجاو "

 أر ون مهللا ينلعجاو "

 يبنلا ىلع ةالصلا مث"
 كلا ب دصلاو لآلاو "

٢٢٥ 

 مار

 لئاخم يف حال بصخ قربأ
 تبهذا د ق بهذ تارذش مأ

 ارحس تلح رحسلا تاقفن مأ

 مدآ نم سفنأ تاحفن مأ

 مكل مك (ديعس نبأ) اي (دمح) اي
 متقرحدق قرحم لآ

 اهجح لذب ةبعك متلزال

 نم ءاهلا رسك بارعإ ام تلاس
 فيضأ اذا رسخو رساخو

 اهتربتعا اذا ةءارقلا نا

 . ريفو ىع و ه لب
 " ركنتلا 4 .. ٩ ل ك او

 " رب - ا ميف ا همكح

 " رتت + د ة .ة ورف

 " زت _ 3 م 1 اب

 " ةلخال ١ ه ف

 " رشبلا ريخ يمشاهلا

 " رهز مجنت ام رخفلا

 : هيلا هجو لاؤس ىلع باوج هلو

 ؟لئامخ نم حاف بشع قتفو

 ؟لئئاقعلا رحنأب انلوقع

 ؟ ( لباب) نم انلابب تلبلبف

 ؟ لئئ سرلا سفنأب ةلسرم

 ؟ لزانلل ةروشنم ةبه نم

 لخابلا ضيرحلا بلق مكدوجب

 لحارو لزان نيب نوعابسنلا

 ؟ لصافلا باتكلا نم هرخآ

 لعافلا مسا ةفاضا نم وهف

 لداعلا يبنلا نم ةعومسم
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 هنفطعت امو فلظطعلل واونف

 هفطعب رجلا ةرخآلا يف مكحلاو

 بصنلابو فوذحم ربخ رسخو

 هب لدعت الو هدحو هللاو

 ليدبت دواد يديس نع ىور امو

 لوقي دحومل زوجيال إ

 ةرهاظ ملسم نم ىتأ امو

 ننارق ترهظ نإ اميسال

 هباشت نم يآلا يفام لكو

 ىلع ىلوألا ةلزنملا نوملسملاو

 ىلع ىلوألا ةلزنملا بذكلاو

 اهقحب مهرهبت تكرت ام

 (دواد) نع ليق دق ام حص إ

 ىلع اعرش لوؤوُس هن
 دبع نبا : هانعم هللا نبا انا لوق

 هلإلا ءانبأ ريسفت يف لير

 منلو 6 دلوي ملو ث دلي مل هللاو

 انبر ىلصو هلل دمحلاو

 تلواطت ام هالول يذلا وه

 لماعلا مكحب لبق ام عبتي

 لماش رجلايينالا لع

 لعاف نزوو مذلا ىلع

 لداعم نم هالا ىلاعت ائيش

 لاننمأهطخورأ ىتأ

 لئاسرلا ىلوأ نع الضف كرشلا
 لباقهجوبةلوأاف رفك

 لمألل هديحوت ىلع هنم

 لئاقلااذهل يردت ةجحف

 لماح لاقمو لعف لك يف

 لطابلاب تفرح هلإلا لسر

 لئام داقتعابافهوفرح لب.

 لطاب لك ةمصو نع موصعملا

 لداعلا قيرطلا يف فاضم فذح

 لثامم نم ناكام وأ .هللا

 لضافألا هلاسر ونب يأ

 لفاكو وفك نم هل نكي

 لماكلا لوسرلا ابيبن ىلع

 للناوألا ىلع رهدلا رخاوأ

 : نيتيبلا نيذهل ناوخإلا ضعب هلأسو
 هب مارغلا داز نإ ءرملا ةليح ام"

 ٨ هل ليبس ال اذهف اكرت مار نإ

 " ؟ لوغشم ريغلا بحب بحي نمو

 " لولحم ربصلا دقعف اربص مار وأ
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٢٢٦ 

 هدعسيل ىحرفلا ةلقملا دجننسي

 هحناوج يف اران دجولا دقويو

 خرف اهرثإ رمأ ةش كلتو

 هتينم وجريام لبق لني نلو

 ىتف : لاقي نأ نم افرش هبسحاي

 اذ ى كريغب لوغشم بح يف ريخ ال

 ام كبيبح ىقلي نا بحلا بذعأو

 الناق هباجأف

 لو لطم دخلا ا.ياوز يف مدانم

 لوبتم بحلاب ىشح اهاظل ىلصي

 لوصوم حارفألاي نزحلا ىهتنمو

 لوعفم نمحرلا ردق ام لكف

 لوتقم وهو ىسمأ بحلا كرعمب
 لوبكم رسألا يف هل تنأو . هال

 لوبقم بحلا اذهو . هنم هاقلت

 اضيأ نيتيبلا ىلع ميسو وبأ باجأو

 هفس لهف هاوهتو كاوس ىوهي"

 ٠ هلزان لك افيس مزحلاو مزملا"

 هصلخمل هعصلخاو كاوه هزن"

 "ليلضت ىأرلا ضحعبو؟دشأ تاذ نم

 "لولغم كش ال امهيدحب لك

 "ليلكإ سأرلا قوف ةهازنلا نإ

 ىنعملا اذه يف ملسم وبأ باجأو

 هتقيلخ يف يرست ةبابصلا لخ"

 هلحني بحلا لخو هيلع ربصاو"

 "ليلذتو فطل هرس نم بحلاو

 "لوهذم وهو اموي كلاصو ىلا

 "ليوحت بحلا يف امو.ح رجي احرج
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 يثارملا يف
 الاجترا تايبألا هذه لاق ٢٢٧

 هللا همحر فسوي نب دمحم خيشلا بطقلا ةافو هتغلب نيح

 هيلاعأ نم ىعادت ىوضر كاز

 بثك نم فتحلا مهس رهدلا قوف دن

 الا بهذلا ذخاي يفريص هنأك

 هنساحم تتام اذا تيم رفهالاو

 هتجهبب هيضام راس نإ رهالا
 اذذف رودي دا دضأ سانلل رهالاو

 هيف امب ىلعألا كلفلا سكن مأ

 هينادو هيصاق دهناف نوكلا يف

 هيقلي فيزلاو همك يف زيرب

 هيراسم ىقبت نمل ءاقبالف

 هيقاب فك نم ىرت ىودج ىاف

 هيلاق ءاس دق ام هنم هرسي

 عاص نب دمحا نب هللادبع خبستلل ايثار لاقو ٢٢٨

 ىدنلا عفتراو دوجلا تام يليلخ

 هفيس درج رهدلا نإ يليلخ

 هفورص ىشخأ تنك ينإ يليلخ

 رقتحي ةبيصملا هيف تمظع نمر

 اكرابم يعاسملا دومحم ناك ىتن

 يتناو مراكملا حود يف عرعرت

 ىدرلا هاجاف هللادبع : ليق ىتم

 ادمخم داع ذا بلقلا ءايضل نمو

 ادمغُم ناك دقو ايلعلا ةماه ىلع

 ادمحأ نبا توم دعب ائيش شخأ ملو

 ادع زإ رهدلا هب ابعي ملو هاوس

 اديؤم ايحملا قلط هذلاطم

 ىدنلا عضتراو لضفلا ضاير رهنب
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 ةكيبس تاثداحلا هتعمج دقل

 امظان مراكملل انافك ناكو

 ةمامغ ءامك قلط رظنم هل

 اكذلاو نميلاب نايتفلا دس ىضم

 اهل نمو 0 قابسلا ليخلا سراف ىضم

 ارثعتم ىرقلا روسكم ثيللا ىضم

 اشنم ردبلاك نسلا ريغص ناكو

 ةداع فسخلاو ى فسخلا هيلع حصف

 ىرولا ىلع نوؤخلا رهدلا نماي نمو

 ىسألا امنكل قلخلا مع توملا ىرا

 الا انخيش رمغ يف نمحرلا كراب الأ

 هب ةنورقم لضفلا ةايح نإف

 هتناول تحت راصنألا تلازالو

 هقيتشلاذنك هيفل ءازع

 همساك وهف احلاص هاخأ ىقبأو

 ىنملا هل متو اصعنلا هل تمادو

 ٢٢٩

 اومدقت نيمركألا نا يليلخ

 اوفلخو ةادغلاب اوراس يليلخ

 ةجهب تاذ انمايأ مهب تناكو

 كلاس قلخلا هب اجهن اوكلس دقل

 ادجسع لضفلا بلاق يف هغرفاو

 ادبم تامركملا دقع حبصاف

 ادش اهب رمف انغ هضور ىلع

 ىدهلاو لضفلاب نابشلا ىتف ىلوو

 ؟ادنلا اهب لاطو اموي تمحدزا اذا

 ادعلا ةروس هدعب نم رساك نمف

 ادعضُم ردبلاك ردقلا ريبك ناكو

 ىدترا دق لامكلاب ردب لك ىلع
 ىدرلا يف بيشلاو نابشلا ىوتسا اذإ

 ىدهلاو دشرلاو لضفلا لها توم ىلع

 ادمرس لضفلا ىلع هاقباو ريم

 ادجنم هايا مالسالا مدع الف

 اديشم يفينحلا نيدلا هب موقي

 ادحوو انيقي ىلوملا فرع نمو

 اددسم حالصلا جهن يف لاز الف

 ادمحم شاعو ىنسحلا هل تقحو

 : هناسل ىلع لاقف مهضعب هلأس دقو

 مهنع ربصتلا اذه يف سنآ الف
 مرضتت امئاد يبلقب آامومه

 مرصتت ا يأ نا الإ

 اومسي قلخلا اهل راد ىلا اومأو

 دملأا .ا
51: 

٣٦ . 



 مهضعب ركبو 4 اليل مهضعب ىرس

 ؟ ةذل بحصلاو لهألا لاحترا دبأ

 مكحتم لحفتسم انفلا ءادو

 ةءارجو ةوق يف ىتفلا نيبن

 انهلاو ذذلتلا يف ودفغيو حوري

 اهتابيطامو ايندلا ةذل امرو

 ةرارح يبلقب ام يعمد علاطي

 قرشم لسنلا نم ردب انل ناكو

 ىضقنا ىتمو ةجهب يفق انليل هب

 البلا ىلع اربصو دعبت ال (ناميلس)
 اهمهسب ايانملا كتلاغ كت ناف

 يذلاف ةبيصملا كيف تمظع ناو

 الف هقلخ نم نمحرلا ذخأ امو

 ةليغ ليللا نم الوتقم تب نإف
 هحوضو نم يفتخي ءيش دي الف
 ىضم مك كلثم لتق ابيجع سيلو

 ةيشرق ةضهن نم يل دبالو

 ةيعبس سفنأ الا سانلا امو

 ةعجف ضعبلا يفو بابسأ تومللو

 اننإف (ديعس) اي اربصو ءازع

 همسجل ءاعو ايندلا تناك نمو

 .بيبطلا ةزمهلا دمب يسآلا )١(

 مجهي ةيشلاب ضعبو 0 اراهن

 ؟ متحم رما ترملاو ةذل لهو

 مجنملا راحو (') يسآلا هب اياعت

 مغرم وهو انفلا يعاد هداتقا ذإ

 مودأو انهأ دلخلا شيع نأ ىلع

 ؟ مدصيو الإ بوبحملا دجوي لهف

 مجرتم يداؤف نم يعمد نا ىلع

 مهدا بطخلا قراط نم هب راغف

 مللنم وهف انليل نع نلاست الف
 ملسي توملا مهسا نم دحا امف

 مهسأ نم انماسجأ يف لح دقف

 مظعأ كدقف بطخ نم انسفنأب

 مضهي لتقلاب ناسنالاو ةميضه

 ملعي ناك ول لوتقملا كلتاقف

 مهفي حبصلاسب ليللا افخ دق امو

 مفيضو مامف الوتقم كلمك

 ملصتو تايسارلا مص عدصت

 ملظيو اذه سفن اذه لواطي

 مركأ ضمبلا مهنم ىتش هولهأو

 متحُب توملا ىلا ايندلا ينب ريصم

 متم اعولا ثيح نم ريفت
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 هلجنو (يلع) يقابلا فلخلابو

 ةيقب ريخ وهف (يلع)اماو
 بيط 0 ق نالخلا هتبحأ ميلح

 ةمعنو رمع لوط يف متلز الف

 ٢٣٠

 مزلي (ناميلس) نع لسنل (دومح)

 مركا قئالخلا دومحم )لسنلا نم

 مغيض ديصأ 6 ردصلا عيسو ٠ ماقل

 محرأ قلخلاب شرعلا برو ضيفت

 يرصملا اشاب لماك ىفطصم يف ءاثرلا اذه لاقو

 يكرت نب لصيف ناطلسلا ةلالج نم ةراشاب
 ناطلسلا ىلع ءانثلاب ةديصقلا رخآ يف فطعناو

 هبيئاون تانئاكلا ىشغت رهدلا وه

 اه ردغ ملعيو ايندلا ىتفلا دوي

 ةلفغ سانلا يفو تالوص ره اللو

 هدونج موي لك مهيلع نشت
 ةراغ هنم هيييف الا 7 لف

 ةليوط ارومأ هنم ىتفلا موري

 لئاط ريغ يف سفنلا هيف دهجيو
 هؤانف قحي ام هنم بلسو

 يد قغيف بارتلل هنم عمجيو

 قطان حصفأ رهدلا ناكف انقطن

 اتتاذل الصأ ءدبلا ناكف انأدب

 مهوبأ وهو ءانبألا كفه اإإ

 ةقيقح هنم كالهألا بسنت امو

 هبئاجع موي لك يرجت قلخلا ىلع
 هبذاجي اعبط بحلا اهيلا نكلو
 هبئارض مهيفو الإ اورعشي ملف

 هبئاتكو هبتك مهيف تبثتو

 هْبهان لح هقوف الإ رعوالو

 هنلاطم هيلإ متحت ملو يضعييف

 هذنلاوجو البلا الا هل سيلو

 هبلاس كش ال رهدلا نأ ملعيو

 هبئارتو هبارتأ تعطق دقو

 هلااعم الإ شيعلا يف امف انشعو

 هبلاطمو هوفص ىجري . د ك ٢

 هْعا ود هيضتقت 1 زاجم نكل و
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 ةدارإ قبس قولخملا يف هللو
 ةشيع ةذل ءرملا يجري فيكو

 هلهأ عراصم هانيع دهاشن

 هلهأ بان ام نأ اقح ملعيو

 لطابو وهل هيوحي ام نا ىرد

 ايانملا بلاطو بورهلا نيأ ىلا نياف

 رضاح ضعبلاف نيدلا لثم رمعلا ىرا

 دحاوف : فونص ىتوملا ةرهمجو

 ةلها هيكبي تامح نإ مهضعبو

 -عضعضت الا تام ام مهضعبو

 الغلا لماك ىفطصم ءزر ده امك

 هحالص ابخ ضرألا المي ناك نمو

  

 هروضح ارورس ايندلا كحضأ نمو

 العلاو رخافملا عمج هنأش ىتف

 ةمكحو امكح ناطوألا زرحأ ىتف

 ىرولا هب ءيضتسي ارون ناك ىتف

 ترهظأو املع ءايشألا سرام ىتف

 القعمو أزرح مالسالل ناك ىقن

 هلالا ةملك زارحال ايلعلا ةمهلا هل

 ضراع لك اعطاق افيس درجت

 اولاوللا رشان همايأ يف ناك دقل

 هنبطاخمو هماكحأ ترج اهيلع

 هبابشو هديغ هتتراف دقو

 هبئان كش ال رييغتلاو فتحلا نم

 هناه وه امب هانذأ عمستو

 ؟هنقاوعو هتاياغ ام ردي ىتم

 هبراه هنم تفي مل عيرس

 هبلاط رظني هنم ضعبو ىدؤي

 هبراقأ هيلع نزحت ملو تومي

 هننابحو هل أدقف هناريجو

 هنراغمو هدقف نم هقراشم

 هبناص هنم اهمع نا بجع الف

 هبئاغ تاوامسلا ىكبأ نإ ورغ الف

 هبصانمو هيعس أرورس اهاسك

 هبساكم ايعس نيدلا تاتش مظنو

 هبقانم نيملسملا رايد تساسو

 هنراجت رومألا تايفخ انيلا

 هبناوج لهتساف 17 أنصحو

 هُبجاور ءالعلا يف تلاطف هل

 هبناج دتشاف مالسإلا مرح ىلع
 هبطاخ ضرألا يف ماق ىتح نيللا
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 ةيامح ايانملا مهس نم ناك وفف
 لابجلا تراس:اتلق مهقوف هولمح ذمو

 هبويغ لاط فيك لضف ردب ايف
 هريغ لدب فيك دفر رهدايو

 يذلا ىلع يحون مالسإلا ةبصع ايف

 ةرسح سفنلا بهذتلف هلثم ىلع

 ملسم لك ايأ لب رصم لهأ ايف

 مكل ةولس ىفطصم نع ىفطصملابف
 ددبم نيملسملا دقع يهلا

 توخ دقف مهش نيالل أرصان مقأ

 ؟ مهلمش عمجيف مهنم مظان املا
 يلتعيف ماح مالسالا ىمحل امأ

 ىلألا برعلاو نيدلا ةامح نيأف

 مكيف حصفاو يعادلا نلعا دقل

 ىفطصم ةبيصم اشحألا قرحت نإف
 رمشم نامع يف (يكرت نبا) الولف
 نم (لصيف) ناطلسلا كلملا وه

 هلها حاتراف مالسالا ةزوح ىمح

 هبهاوم تمع ضاف هادن ام اذا

 نكلا لك هلاضفا تحصفا دقل

 لزت ملو ليوط رمع يف لاز الف

 هْبضاوقو هرمس ه تمدحل أذا

 هننئارغ ودبت رشحلا اذهو

 هبراوغ تضيغ فيك لضف رحبايو

 هْبكانم تده فيك دجم روط ايو

 'هنكاوكو هرامقأ ، ىوه ذإ ، توه

 هبكاس عمدلا بكسيلف هلتم يفو

 هبحاص رفظي ربصلا نإف ءازع

 هبراش دب ال لكلاف ابرش امو

 هبلاخم مهيف رفكلل تقلع دقو

 هْهاذم تقاضف افعض هملاعم

 ؟ هراضم لفت مهيف مئاق امأ

 ؟هكاوك ودبتو هيلاعم ءامس

 هبكار ناك ال ؟ راعلا ركذ نوفاعي

 ؟ هْبواجي مكنم قحلاب ضهان لهف

 هبتارم قوفت نم مكنمو انمق

 هبداون اهيف مالسالا ىلع تماقل

 هبراشم تباطو الضف هدراوم

 هلاط حازناف كلملا رما ربدو

 هنبراوخ تمط رايتلا هكحي ملف

 هبنقاث عزجلا مظن ىتح قفدف

 هنئاغرو ىدلا يدبت هبئارغ
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 لزنلا يف

 ىونلا ةقثث يف كاعري تم ساتلا يفو دعيلاو برقلا يف لضفلا لهأ ةيلعر
 ىوط ام رشتي كيتأي نمم .سانلا يقر
 عرتس بنلقلاو كينأي نم سلشلا يقو
 مات ةجهبب اتع الحر الب ةدوس هنتم كيلوي نم .سانلا يفو
 اهل انضزا ىلا .دجت لببص دتناكر نكي ,ملف بطخ .ساطزقلاب كح لهن ىلا .تفتلم بلقلاو نمز ىضم
 ةباعد الا كاذ انتم ناك ابمر ؛ةرشم ةجولاو ناتك ديع دكي معن ةلفغ كباج ينف انم ناك لهر

 دولاةيعاد ناسنالل د كوت
 دهعلا ىلع نامزلا بيلقتب ىقييو
 يدب يذلا ىفخأ باغ امهمو ءافص
 دعبلا ىلع داز راس امهمو ءاقو
 دصلاورجهلا ىلع وأ اعبط لصولا ىلع

 دعسلاو لصولاب كنم سرط ةعيلط ! يدعب نم كلح ناك ام. هلهأ ىلا
 ؟ دجولا ةيشاح ءاشحألا ىمحب هل
 دجن ابص تلاح تحمزأ ذمو بوبه
 ؟ دفولا ةلاح يف ماركإلا نم روصق

 دفرلا نم كيلا ىلوملا رسي امب
 دهشلا الط دوهشلا لمهأ ىلع ريدت

 دربلاب رطمت باحصألا دبك ىلع ةمحرو ىمست كنلملا ينق ةقزتع .يل
 اضيأ هلو ٢٣٢:

 هداهشُسو ٥ ركف تل وأو تل وو هداونف ّ ١ ت :. . ٠ ل ح .اتدبت

 هدايطصا يفبي صافقلا ىأر لازغ امنأك ترمو « .مليستب تسمرأر
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 ىسألاو دجولا ةوذج هيلع تروأو
 ةرسحو باتتكا يف الا بصلا امو

 ةيانجو ةنتتف الا فرطلا امو

 امنإو وغل بيشستلا يف كلوقو

 ٢٣٣
 دمكلاو دجولا فيلحل دعسم نم

 تعضت اف لامهإلاب لهألا هعاضأ

 ترس نيأ ليللا موجن ىعري تيبي
 ٥ ةلحما ربصلاو ، هلحنأ مقسلاو

 هب رسي ءيش هبابحا دعبأ

 تيقب ام حورلاب شعتنم مسجلاو

 ٢٣٤

 تيكتشا كيلإ يبلق آكلاماي
 هبام ألطاع يمسج تكرت

 ول رض امف دبال ناك نإ

 يب لح ام ملعت ولو ترس

 مهاوه يق ىوهلا بارش تقبس

 ىوهلا يف هتيقالام لكو

 امفانهو كراد يلا تنج

 هدافن يجر ال امه هتتبأو

 هدارم بيبحلا هغلبي مل اذا

 هدابع بويعلا راتس محريو

 هداقتعا يطاوي اميف ىتفلا كاله

 :لاقو

 (ا)درفنم فكلا رفص لهألا نع ءان)

 ددملاو لصولا ماقم نع هلاوحأ

 دكنلا مراص هيلإ يضني حبصلاو

 دلجالو دلج الب ًاوضن داق

 دغرلا هشيع ىنسأو هافش مهو

 دسجلل حورلا .د_ ب عفنت الو ى هيف

 اضيا لاقو

 تيكب يلاح ملعت ول هللاب

 تيأت نكل كصخش ىوس ىنكس

 تيوعرا الهف كنم يب لح دق

 تيمكلاب مهتقباس دقوال مل
 تيضترا ام اذا لهس ةبكن نم

 تينتناف ادحا اهيف تدجو

 هناكمب نيمضتلا نم وهو (للخلا نع هانتم يرع فيسلاك) : تيبلا مامتو } هتيمال يف يئارغطلا لوق نم اذه )١(

٢ 
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 ة ربح يبو الإ تنتنتنأ مل

 ٢٣٥

 يردب وهف هيلع جرح الف

 بعص بحلا رمأ رشلا كادع

 قدص ليلد حيلملا دجولا يفو

 : يعمد ضيفل نولذاعلا لاقو

 ىدفملا أاشرلل ردبلا راقو

 ىلو نسحلا رسأب نم ينب

 انلقف هدي يف ساكلاو ىرس

 ااهسالإانل كرتي ملف

 يرويلالا اضفلا نكس امو

 امل روفلاو اقنلا بح يبو

 امل بضطرلا ميسنلاي ركسو

 امح نم حاير تمه اذإ

 اتتبرطأ يه اذإ بجعالو

٢٣٦ 

 تيشم امل ضرألا يف ينحرطت

 تيرد ول ايكاز امالس ينم

 تيورامهليبخ نم تيور

 تيضق يتايح ىقبأ نم لصول

 :هللو

 يرذغ بحلا هيفو لذع الو
 يردي سيل اذهو ىردي اذف

 رجهو قرأ نمهاقلأامب

 يرجت تسل ةاجد ءام ايالأ

 يرمغ لوط كل دساح ينإف

 رسأب هعم انيولق عمجو

 ردبب تنرق ىحضلا سمش ىتم

 ركفو حيربت نيب مسقت

 رمجب انالصين انين هل
 رصخو فدر ىقتلم يف ادغ

 رطع ليذ بحسي هنم صلخت

 رمب ال ىراكس انليامت

 رفغا اببوبحمل ترم دقو

 اضيأ لاقو
 ؟ 6.تاا ,-. إ . .

 رمقلا تخأ لصو يف يارلا امو ؟ رظنلا فيك هللاب ينيلخ

 رشبلا لك نسح هب لاخت ا|ا ههجو ادب ام ١ ذإ ةنتف
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 ررشلل ءيفطم اهلصو لهق
 رفتغمهبتتادع الالح

 رمسلا ف طلنب ا

 رحسلا قرو ثيدحلا قارو

 رقس يقاهبح. نم يبلقو
 رظنلاب يتلقم اي تننهوب

 ةت رايز

 رصبلا ح ملكأ الا .ت زك.ا ه. ةعحا هه ( ( ظت. ١ 4 ايل رف

 هلاق اممو ٢٣٧

 رهاظلاو نطابلا هلاونعي رهاش هتلود يف ابلا

 سلفمهمار لازغ مكو

 ىوهلا ريغ فرعي ال بصلاو

 اولهجت ال قاشعلا رشعم اي

 : ىوهلا نبال نافنص سانلاو

 حبتسم بح ين هلذعي

 نم بح يف لذعيامبرو

 اذل اذه قوشعملاك بصلاو

 رخآلا نع لك نافلإلا بحو

 يقابلا ىننأ ىلع هلل دمحلاو

 ذخأ ةلل رس ل ه ذكلا هدهع يف لوألاك يا وه

 رصان ةل ) سيل ل كب مو

 رصاق هلين ن ح 4 ذكلا

 رهاسلا هلهجي ال ليللاو

 رباصلا انأ ينإ يتيضق
 رذذعح.اذو:.. اذ ه لذا ىف

 رهاظ هبوبحم رذذ۔عو

 رتس.هل سيلهلامج

 ردا غ هل نفلا ذو ك فاو

 ر جا .ز, ه ةرصي ال

 ركاشلا ربناصلاو ىوهلا
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٢٧٣٨ 

 حبصلا تامدننل لق هللاب

 حرب طرفو حدق يتجهم يف

 حزنللاب تقر ام يرجت ينيع

 يحير قوسو يراضوأ ناطوأ

 حرشلا ىوعد لخ يلخ لوقي

 حزنلاماهسب بالصم لك

 حرصلاب هسيل عمد جل يف
 حتنلا رايدو يبيضمللا نيب

 حرج لك مهرم اهدري يف

 ٢٣٩

 شعتنا دق دلؤفلل ام اننيلبحأا

 مكبحمو مكنع يلستللا فيك
 املكو لوذعلا لوق عمتسا مم

 مكظحل نم ةعابت: بولقلا ىلعأ
 انبولق ظاصحللاب متشمخ اذاف

 ةيبرع ةيبظ ينتبس مكنم

 ةيشحو لب ‘ سنجلاب هيبننإ

 ًايلذتم اهريدغ لص(١) لاص۔ام
 اهرصخ نكتل نيقاسلا ةنايرن

 مهضعب ناسل ىلع اضيا هلو

 حرقيأوحرق ىشحلا يقو
 حزف رايلل قوش مظع نم

 ةليلو ي ي حبصو ي تلبقو

 حزملاب نكي مل دج بحلاق

 حبسللي لتبُم ينيع ناسنا

 حتفلاب انل ىضقي انيف

 : ةداسلا ضعب ناسلا ىلع اضيأو

 شرملا ىداو نم ةتحفت ةمسن له

 شرتفاو حريملا رهسلا دهم دق

 شرظطلا اهلخاد ينذا نم هاندا

 شطب اهب نامألا هنم تأر اذإف

 شمخانممكدودخلرظانمك

 شهدنا الا ىجدلا ردب تلباق ام

 شبحلاو مجاعألا ردت مل ث دعبلاب

 شهناللانبولقل ةعسل نم

 شطعلل يفطي اهقيرو ءامظلاا وكشي

 .رئادغ عمجلاو ءاسنلا رعش نم روفضملا ريغلاو . ةيحلا لصلل )١(

-٣٦٩- 



 شيف هترارح هنم ىمللا حسم ةرارح بحملا بلق ىكتشا اذاو

 اضيأ هلو . ٤ ٢

 ىقتشمو عومدلل ىرجم كلانه افق انبابحأ عبر اذه يليلخ

 افقوم بهالسلا درج انل ىلحت هتاصرع يف ديغلا ءابظ دعبأ

 افل امو زاجحلل ءايض تداعف تفعفرت مث هيف سوفن تلجت

 افطعتي نأ دولا نصغ نآ امأ ىونلا ةقش مكب تلاط انبابحأأ

 .افعامو الوط دادزي ىوجلا عبرو مكداعب دعب ربصلاو مكعبر افع

 ٢٤١ اضيأ لاقو :

 لامشلا نم نيميلا ةفرعمل لامشلا سفن اي سفنلا تيده

 لاقتعالا اياوز يف ًآأحيرط بلق لك مهاون تكرت دقل

 لامجلابو ليمجلاب. اوراسو لمجب آاحض لامجلا اودش مه

 يلايللا ا رهس مهدعب نم يلو تقو لكب ةايحلا بيط مهل

 لاصولا نمز مكب يضقتسنف دح رجهلل امل اتتبحأ

 "لمجلا يف لمألا غولب" ةزوجرأ ظيرقت يف هلو ٢٤٢
 : ديمح نب هللادبع خيشلا ةمالعلا ملاعلا ، يملاسلا نيدلا رون فيلأت

 لمج تافص يذ حيلم نم لمألا غولبب يشيع مت

 لزفغلاو ىوهلا مدخ نيب اكلم ىحضأف نسحلا ذخأ

 لضخ ظفلب سمش تقطن ًايجع نكلو سمشلا ههجو

 لعتشملا اهنوض نم توتساو ايهبل نم هتنيط تذنجع
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 هظحل يف انلاجآ تنمك

 هدق ي نبذاو ا قفنأ ا م

 ال هث لالد__ب ىءارتي

 ههباش امستبم اذب ذم
 ق < ى هوج دقعل اي

 الو وح ذلا يف تفنص ام ريخ

 ١ : أأ تا ث ةركفلا دقاو

 ءامس نم اسمش ح ةل

 تانب نمأركقف زربأ دقلو

 راحب نم ارد ح رخا : و

 رخا ذ با هأ و دق تكب

 جرخم باتك لك يف وهف

 هترغ نم قرشأ ىتمو

 : هخيرات يف تلق ىفاوتو

 ٢٤٣

 يلب نم لوأ تسل يناوغلا بحب

 رظان انأ ام كانيع ترظن ولو

 ةرظن لوأ سانلا بولق ضمبو

 \ بصب تاخسان هوجو ابرو

 ةيمد لك نع نسحلا فونص نررخ

 يفاخ نزرباق أموي ىل نيئارت

 لجألا ءعإذضقناب اثرف

 لسألا يف اهبوذ ىرحأ نإ

 لحو لاز فك ىداهتو

 لجو بص عمد رأ هدقع

 لمالا غولب نم فورحك

 لجر بيبلملع نم ورغ

 لمعلا يكاز ةنطفلا مراص

 يلجلاو مهفلا يلوأ نيب اجحلاو
 لصتم أنس تاذ اجحلا

 لمجلا ملع وحنلا بابل نم

 ل محلا جربب سمش برعم

 لدتعملا فرثثلا للمكب

 لدتعملا فرلا جسني

 لمألا غولب بطلا جسني

 :لاتو

 يلخاي كلذع بلقلا ىجش نع عدف

 يلتبي ةبابصلا يف ىلثمك تدعل

 لبذي لثم لباذ ضعبو 0 بوذي

 لذع هجوأ هتخرأ ىجد داوس

 لتبتملا دهازلا نيد ندسفأو

 ىلخلاو ىشولاو ناسحإلاو نسحلا نم



 رئاح هتهب ريغ ىنم كي مقق
 اهرسأك بولقلا داتقت بئايح

 اهرشو اريتك ايندلا نتف ىرا

 الو اهظحاول نم ماس لوصت

 اسنلا ىه لاجرلا تاذل بيطاو
 ينعوري بيشملا .ناك ناو يتاو

 ىونلا ةقشث مكب تلاط اتبابحأأ
 شمعتتو موسرلا ييحت ةدوع ىتم

 ٢٤٤

 امهرهد ىضم نيفلا بر
 .مل .بصخلا .ضورب نيتصغ لثم
 رفان اذ نم كلن ىعسف

 ارففاتاذن نم كلذادفغف
 نم ةوذجلا رهظأ لالد مك

 امو رييلا ةقش الاطت ساف

 افجلا مكح ىلع ربصلا ايأر

 ؤ يبو ءاس .ىرأ ضعبلا بتك
 أعجطضم ىنذإ هرف
 ذإ د _عولل هتظقي ىجتراو

 هتدقر يف وهو هنع را

 : مهضعب ناسل ىنع اضيأ .لاقو

 للدتملا ة ققفل الإ ن ةمو

 لفقحمي دوسألا داطصت لئابح
 لوأ دهع نم ناك ذا اسنلا الي

 كلذبتملا عرافقلل ابصلا رهدو
 ىلتجأو ناسحلا ديقلا ىلا وبصال
 لزتمو عير لك مكنم رققأو
 للعم ابلق نلك يقشتو موسجلا

\ 
 امسقنم ىوهو جاهتبا يق

 امؤك نكلو امرك اتبتي

 املس .قلخل زرهدللا مشي

 اسيهنيب ىنحلا ييرفقي ىوهلاو

 اك ؛بذلقلا ينف وهو لامج يذ

 املك .ياتعب لك ءاف

 افتك ام ارهظتساف اربص

 املظم بقرت ضعبلا ىتأو

 امكحتشا :هيتلقم .ينق ىركلاو
 .افغفلاو 4 ذم 4 . : ولا ١ ق

 اب ملظتنم ه ببب 1 ` ةح 2... ١ ١

 املعم هيلع دبس بيطلا يقبو
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 امرملا لاعف نماذه سيل : الئاق هيلع نابضغ حار

 امننلل عضاف ىوعد وهف افولاب ديؤي مل بذ لك

 امدق بيبح تتقرةنس هذخاتال صلخملا ابنإ
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 سيمختلا

 ةديصق نم تايبأ ةعبرأ اسمخم لاق ٤٥ ٢

 اهعلطم ىتلا يئارغطلا

 ( لطعلا ىدل ينتناز لضفلا ةيلحو لطخلا نع يتناص يأرلا ةلاصأ)

 ينسر العلا ناديمب هيف تررج نرق يف ريخلاو ىرج رهد هلل

 ىنمز يب دتمي نا رثوأ تنك ام) يذنفلخو ارفلا هتلودب ىضم

 (لفسلاو داغوألا ةلود ىرأ ىتح

 ملأهلك عرق دضلا ةبحصو مهدنع تفلخ ممهلامو يلام

 مهطوش ناك سانأ ينتتمدقت) مهطحو يعفر ام رهدلا ىرد امأ

 (لهم ىلع يشمأ ذإ يوطخ ءارو

 جمس مهدو مرقل ينوملسأو اوجرع اهل امل العلا قوقح اوضق
 اوجرد هنارقأ ءيرمأ ءازج اذه) جمهلا دساتسي نأ رهدلا ىضق اذك

 (لجألا ةحسف ىنمتف هلبق نم

 بنذ مهو سأر يننإ يل بنذلاو بتر مهب ىل تلدتو اوردصت

 بجع الف ينود نم ينالع نإو) بير الو ينود مهو يلع اولع

 (لحز نع سمنتلا طاطحناب ةوسأ يل

 اسمخم هلو ٢٤٦

 تمر ةيمارل يدانلا ةنج انأ تمس ةدمحمل يداحلا ةلحر انأ
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 تمحوز ام اذإ يداولا ةرخص انأ) تمصوخ ام اذإ يداهلا ةوعد انأ

 (ءازوجلا يننإف تقطن اذإو

 رهاظ رئاصبلا لهأ يف يالعو رهاب ةيربلا يف ميظع ينأش

 رذاعف يبغلا ىلع تيينخ اذإول رهاش ردب نيئارلل فخي مل

 (ءايمع ةلقم ينارت ال نا

 اسمخم اضيأ هلو ٢٤٧

 هزازجأ الاب تشالتو هءاوأل 4هبوكرم تدغ نم

 هزالشأ تنفد نم تمي مل) زايلع تيقب يح وهف

 (نيتلصملا لاصن نيب ىغولا يف

 ؤرماايحي ناب توملا امنإ) ءىزرم توم لماخلا ةشيع

 (نينألا هاعري يحلا عوبر يف

 اسمخم لاقو

 مومس يمه ران نم بلقلا يفو مومهلا فيلح ودغأو حورأ

 مومهلا كترع مل :هلناقول مورأ اميف رهدلا ين سكاعي

 (ممألا يف لثتمم كرماو

 تلنالحز تبلط ولريب تلط دق دجملا يف كيعاسم

 يتللح ىلع ينيرذ : تلقف ةف) تلاق ام لعفت كسفنو

 (ممهلا ردقب مومهلا نإف
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 اضيا لاقو

 طسوألا جهنملا يف هانبلط طبهي مل دجملا يف يعسلا انل

 يطتمت ام تددعا تنا اذإا) طلغت ال مزعلا بحاص ايو

 (ىوشلا تاوذ نيب تسياقو

 دارطلا مويو قابسلا مويل دايجلا تانفاصلا كل ددعاف

 دانتسي ام سئافن نهف) داذدسلا مويو داد شلا مويو

 (ىنتقي ام مئارك نهو

 نونملا لايتغا لبق قبست نونجلا هبش ريسلا ىدل اهارع

 نونظلا جالتخا سحت داكت) اونتتقاف اهلتم متنش نإ

 (ىشحلا نيبو عولضلا نيب

 ادي ينامألا لينب يلوتو ىدملا ىصقأ ريسلا يف برقت

 ادعلا بولق ىوجن ملعتول ادب دق ام سنألاك مهفتو

 (ىونلا موي ةبحألا رسو

 ةوجن ىدرلا ع وقو نع اهل ةودغ | دعلا ليبس يف اهل

 ةوطخ اهزناديم دعبإاف) ةوطس ادعلاو ىدملا يف اهل

 (ىدملا اهاطخ ام برقأو

 اسمخم هلو . ٥ ٢

 اهتنرب تءاج ذإ ريداقملا نم اهتنأ فلا ىرسح سفنلا لعجت ال

 اهتنعأ يف يرجت ريداقملا عد) اهتنسأ نم اعارُم نحبصتال

 (لابلا يلاخ الإ نتيبت الو

 اهتلاحتساب لالح لك ىلع يضقت ا هتداعب مم كحأ ريداقمللق
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 اهتهابتناو نيع ةضمغ نيب ام) اهتلاحل رييغت تقولا عرسا يف
 (لاح ىلا لاح نم هللا لدبي

 : أسمخم اضيأ لاقو 3

 اراطخأ الئلا لين يفاوبكر ارادزعلااوؤ بت موق بر

 ارابك سوفنلا تناك اذاول ارابطصاو ةفلك مسجلا اوبعت

 ماسجالا اهمارم يف تبعت

 اضيا هلو ٢٥٢

 ىرنشتالو يلاملا عابت ىرولا اذه لاح نم تبجعت

 ىرأ يلع قراشملا فوطا) ىرقلا ظفح مويلا اولمهأ دقل

 اهرارحأل بيطت ادالب
 سفنألا بصنملا مهتافف سفنأ العلا لالحنا يف تعس

 وت أروسلاالا ىرأ ملن) اونام اوركذي نا تلمات

 (اهراظن دابكأ عدصتو

 فلتخملا ىمحلا ماظن يف ىعس فتني هتماهش يف نمو

 فقأ ملاذا ييح تمدع) فنألا رايد يمرت فسخلاب

 (اهراطقأ عفن ىلع يتايح

 ةما ىمحو ىمح ظفحل ةمج اوعس لاجر نم مكف
 ةمه يذ لاب تسلول ةمغ الجناو الغلاب اوضم

 (اهراكنإل نامزلا ىدصت
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٢٥٣ 

 امتدزو يدساح اي امتبرجت

 اماشأ ضغبلا نم ارطع امتققدو

 اسمخم اضيا لاقو

 امهسأ ةبحألل ا نيب امتذفناو

 امدعب نايبذو ًأسيع امتكرا دت)

 ) مشتم رطع مهنيب اوقدو اونافت

٢٥٤ 

 لئاط ريغ ىلع ايندلا تلاط دقل

 لضاف ديعبتو لوضفم بيرقتب

 مهبر قنالخلا رمأ يف فرصت
 ميبأأ ينارت ذإ ازاجم يلوقو

 : اضيأ هلو

 لقاسألل اهب ىلوملا ىضق كاذل

 لهاج ميدقتب ايندلا ىلع تبتع)

 مہبرقو هنم ك ش ال مهديعبتو

 مهبحأ كاذل يئانبأ لهجلا وننب)

 (ىرخأل يترض ءانبا ىقتلا لهاو

٢٥٥ 

 اش سأرلا اهنم رهدلا مومه

 اسمخم لقو

 اباش هنم ةوالحلا رملابو

 اباوجلا وجرن ال ثيح بتافن)

 (اباتعلا عمتسي سيل انامز
 - د ٠ ٠ : قيرط نم كل ايف

 ا ةيهش ة ث ىآرم يف فللللا انيرب

 قيرع هبلقت يف ردب

 قيرغ ىوكش هملظ وكششنو)

7 

 (ابا رطضا هب ديزي جوم ىلا

 مون غ ١ رمو ةظقي ةلوصو
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 موي لك حربن سيل نامز) موس يأ افسخ رحلا موسي

 (ابالقناو جاجوعا هيف ىرن

 ليلد ىلا هيف جاتحن الف ليلجلاو ريقحلا ب ىشالت

 ( اذ ١ زيزعلا هب داتقي) ليبنلا لقع هفرص ريخي

 (اباقعلا هب بارغلا صتتقيو

 اع و > ٨1 احم يف أ دبيق اعورش هاياضق يف فلاخي

 (ابالكلا عبشلا ةرثك مشبتو

 ان ايب زاجب ى رت تسلو ح افو ايندلا نم بلطت الف

 ءتبهلديرت نم بهذتو) ءاقل هل ديرت نم دعبتو

 (اباهذ هل ديرت نم يقبتو
 اضيأ اسمخم هلو ٢٥٦

 5 زينن نهو ٥ وعدي لذ دجملل لزن دق كارتعا ستنلاو ل ةعلل

 لزي منو زعتماف يلاعملا تمر) لزتعت ةءاندلاو بلطي زملاو

 (قوشعم اقشاع عنامي ادبا

 _نجن ديص ىلع ألاتحم تبلطف لبنلا ةفراطغلا ناش العلا بلط

 زا ملو نيئلن ىتح تربصف) لشلا حاتفم ربصلا نا تملعو
 (قيلطتلا كرافلا ءاود : ارجض

 ىنعملا اذه يف اضيا لاقو ٢٥٧

 شل نب نق ربصلاب دواعُمو لم مث رصق دجملل بلاط مك

 ۔ ب نل ر زرعتماف يلاعملا تمر) لزالا يف ردقملا ودحعي ٧ ءرملاو

 (.قوشعم اقشاع عنامي ادبا
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 لفتالو ءيفت ال برص شويجب لع لك ءىفطأل ىلُجلا يف تعركف

 لقا ملو نهتلن قح تربصف) لقملل نوع ربصلا نأ تربسو

 (قيلطتلا كرافلا ءاود ارجض

 ٢٥٨ ۔ + اضيا اسمخم هلو :

 ةبذلغو انيل ك يف افص ىقبيو ةظقيو امون كاعري نم كقيدص

 ةلظفل تلق اذا نم اقيدص س يلو) ةظحل كلعفل باترمب سيلو

 (ارمأ اهعقوم ءاتثأ يف مهوت

 هنيفد ىدبأ تبغ املو دوا دو - هنيمي كا را نم اقيدص سيلو

 هنيمي تعطق ول نم هذنكلو) ةنيمأ تودخ إ انظ كؤوسي

 ٢٥٩ اضيأ لاقو :

 اهحالص يلا يضقي امسلا بزو اهحاجن ديرأ الامآ لمأ

 اهحاقل وجرأ تنك ًاسورغ تسرغ) اهحاير ريثي اموي يل دعسلا ىسع

 (اهتانج بيطت نأ اموي لمآو

 الما ع مزالملا ظفحلا انهل ماقو الهام ربصلا نم افرص تبرش دقل

 المآ تنك ام ريغ يل ترمثأ نإف) الماك تمر يذلا رمألا رمثت ىسع

 (اهتالخن تلظنح نأ يل بنذ الف

 اسمخم هلو ٢٦٠

 اقاينلا هلئان ضيف دروأو اققأسو يداحلا ادح انديسل

 اقاحل كردي ملفاهدوعت) اقايتشا ليخلا هل تلهص دقو

 اقابطلا عبسلا هدجمب لانو
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 لاوطلا رمسسلاب دجملا زاحو ) ملاعملاو دماحملا زرح ىت

 يلاوعلا جهبملا هل تنمض دقق) لا زتلا موي هب بجعت دت الل

 (اقاتعلا ليخلا همه لمحو

 موع يأ يكن ذملا هب موقت مون بيط وجهي دجملا يف ىتن

 (اقارط مهانلعج اودعب ناو

 نامزلا ةلزانل نم يدونو ناولا برحلا ىحر تراد اذا

 ناكم ىلا خيرصلا عقن نإو) ينامألا نفغليو هب ندرو

 (اقاقد ةللؤم هل نبصن

 ابرش ادعألا مد الل تبا ابارع اليلخ اهلثم ىقالت

 اباوج امهنيب نعطلا ناكف) ابارض اضعب اهضعب لئاسي

 (اقاوف امهنيب ثيللا ناكو

 اياندلا سند مهب ةينجم ايانثلا د سأ اهتاوهص ىلع

 ايانملا اهيصاون ةيقالُْم) ايلا زرلا رحب مهب ةضلئاخرو

 (اقانعلا اهسراوقف ةودعم

 ارخف توملا لاجم يف حدمتو ازمح لاطبألا مد مهب ضوخت

 ارمخ لاطبألا يف نأك سيمت) ىركس ليمتف ةوشن اهترع

 (اقابتغاو احابطصا اهب نللع
 ناطلسلا احدامو امسمخم لاقو ٦٢ا

 : لصيف نب روميت

 ةجح ديؤملا (روميت) يالومب ةعفرو ادجم داسحلا ىلع تومس
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 هبتر مويلا ةلودلا فيسب تفغلب) ةجحم نيسحلا نبا لاقم تلقو

 قرشمو برغ نيب ام اهل ترثأ

 يقتم لك عم قحلل ةبصع هنل ىقترم مجنلا ىلع(روميت)مهشلا الع

 قمحا ةيحلب وهلي نا ءاش اذإ) قبسي ءاش ام ملعلا يف سرف يلو

 (قحلا : هل لاق مث يرابغ هارأ

 هتددم مهاقل يف قح لفحجو هتددر دق هب داسخ ديك مكف

 هتدصق ائيش داسحلا دمك امو) هتدهش ظيغو مهيف دمك مكو

 (قرغي رحبلا محزي نم هنكلو
 اسمخم لاق هلو ٢٦٢

 انريخو اليوط ارهد انسنا توح انريط عورتال رادل لوقأ

 انريغ رهدلا كل ىدبأ نإ راد ايأ) انريس قرفملا رهدلا انل ىنداو

 (سنألا عم تضقت امايأ سنت الف

 اندعو رصنلاب هللا متأ كيفو اندعس راد اي هللا لاطا كيفف

 اندعب راد اي كيتاي نمل يلوقف) اندعب تقذ امو انيندأ كيف مكف
 (سمألاب كلاثم اوناك دقف لمأت

 ىنب ام تتنتملا رهدلاو مدهف انبلاب لهجلا وخأ ايندلا فرخز مكق

 : يندلا ةفرخز مار نإ هل يلوقق) انعلا ىوس اهنم رورغملا كردي ملف

 (سمرلل تفرخز هللا ىوقتب الهف

 الخلاب لدب سنألاب رماع مكو البلا هاجاف لابلاب معنم مكق

 العلاو لفرتلا يغبي حبصم مكو) الفلا يق حبصف يسيمُي سنؤم مكو

 (سمي ملف ايانملا مهس هفداصف
-٢٨٣۔



 يبلهملا ريهز ءاهبلا تايبأ سيمخت هلو ٢٦

 اهعامتجا لمن ال يل ةسنؤمب اهعاستا نعطق دق لصو دهام

 :اهعادو تدرأ امل ةلنئاقو) اهعامتسا نهرك تازه نيبلا

 هتعرز كامح يف ريخ لصأ مكو هتعضر كاقل نم سنأ يدث مك

 هتعمس ثيدح قدصي ال برايف) هتعزف ءيش عامسألا قرط دنر

 (يعماسم يف ىرج ام يبلق عار دقل

 ةنم ذ أ دا دوللا نو زرخمل تناكو ةنبنض ذينش قا رقفلاب تحشق تحس ر

 ةنيزح يكبت رتسلا ءارو تماقو) ةنيهم ميلسلاك تنأو تنحر

 (عباصألاب اننيب هتبقن دقو

 ارما ع ربصتلاب ءانب تدهو ارما زم ثيدحلا دنع تكح املر

 ارثاتتم أولؤل ينتراف تكي) ًارهاوج قيقعلاب هيلإ تبش

 ةقيرأا ب بيئكلل دو ةئيلم ةقيلخ ءافولاب دهع ةين

 ةقيقح قارذلا نا تأر املو) ةقيفش نوؤوخلا ره دلا نم رون

 (عئاط ريغ هركم هيلع ينأو

 اهلك ةدوملا يذ مدقتت ملو اهلبق ناك ول نيبلا نامز تن

 اهلثم سمننلا ام هللاو الف تدبت) اهلصو عظطقت دق نأ ترد ادلر

 (علاطملا يف اهراونأ تقرشأ اذإ

 ةرامأ نويعلا ظاحلاي تحوأو ةرابع عومدلا ظافلأب تناب

 ةراشإ يلع ىنميلاب ملسنت) ةرارح يقارف نم اهيلع ناس

 (عمادملا يراجم ىرسيلاب حسمتو
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 ةبآك يلع يدبت لزت املو ةباصم يدعُب مهس نم تنتف امو

 ةبابص يكبأو يكبت تحرب امف) ةباذم يدجو ران نم تدغ نأ ىلا

 (عئاقو تاذ ضرألا انكرت نأ ىلا

 انتتارسح ىظل نم انيلع ىضقيو انتارفز نم ضرألا بوذت داكت

 انتتاربع نم ضرألا كلت حبصتفق) اتتارمغ نم لهني ام قرفيو

 (عئار تينلا قئار بصخ ةريثك

 يبنتملا بيطلا ىبا تايبأل اسمخم هلو ٢٦٤

 اهجراعم ومست تدغو تلسرتساف اهجهانم تباط ًاحئض سيع هلل

 اهجداوه تراس امبر رناوص) اهجهابم تمت اهب اديغ نلمح
 (بورضمو نوعطم نيب ةعينم

 اهبلطم دنع تقيرأ ءامد مكف ايهبكرم نود دوسأب ةفوفحم

 اهب يظطملا يديأ تدخو امبرو) اهبهذمب برح تحلطصا امبرف

 (بوبصم ناسرفلا نم عيجن ىلع

 ةيلاع ءازوجلا حطتت ةمهو ةيهاو ريغ تامزع نم هلل

 ؟ ةيفاخ بارعالا يف كل ةروز مك) ةيفاو ليللاب دي نم مك حاص اي

 (بيذلا ةروز نم اودقر دقو ىهدأ

 لسألاو ضيبلا نيب يل ةروزو يلمأ يل هادهأ ملأ نم هلل

 يل عفشي ليللا داوسو مهروزأ) لشفلاب ليللا اوس يمزع مري مل

 (يب يرغي حبصلا ضايبو يتنأو

 اهعئانص يف لضف ريغلا ىلع اهل اهعضاوم يق ىشخت ودبلا ةعامج

 اهع.ارم ىنكس يف شحولا اوقفاو دق) اهعئابط يف ظح شحولا نم مهل
 (بينطتو ضيوقتب اهوفلاخو
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 اهلئاقع يف اعينص اوؤاسأ نكل اهلهاجم يف ًاتعئت شحولا اوفلآ دق

 اهل راوجلا رش مهو اهناريج) اهلزانم يق اهامد اوحابتسا ثيح

 (بيحاصألا رش مهو اهبحصو

 مهتوبث يف ةلف لك بيطو مهتوعن يفق بيدأ لك ناسل

 مهتويب يف بحم لك داؤف) مهتوخت يف بيبح لك نسحو

 (بورحم لاملا ذيخأ لك لامو

 هبناوج يف لامج لك ءيضي هيع اوك يق داب ودبلا يف نسحلا

 هب تانسحتسملا رضحلا هجوأ اف) هبسانم يف لضف ةراضحلا ىلع

 (بيباعرلا تايودبلا هجوأك

 ةيلجتب ال لاج ةوادبلا نسح ةيضقأب يرجي امهنيب قرفلاو

 ةيلطتب بولجم ةراضحلا نسح) ةيلحت لك نع هي تاييناغلاو

 (بولجم ريغ نسح ةوادبلا يفو

 اهبيطا ريغ ءيش لك نم وحت مل اهبتكأ نلثيب تاتفتلم هلل

 اهب نفرع ام ةالف ءابظ يدفأ) اهبنطأدم.الإ رصقلا ام ردت مل

 (بيجاوحلا غبص الو مالكلا غضم

 ةلفاك نسحلا عمجل اهارت نكل ةلفار يشولا دورب يفق اهفلت مل

 (بيقارعلا تاليقص نهكاروأ
 مهجلا نب يلع تايبأل اسمخم هلو ٢٦٥

 هرذعب تماق نسحلا لودع نإف هرمو مارغلا ولح يق بصلا اوعد

 هرسل بحملا نيع نم حصنفاو) هرض طرف نع هانيع تحصف ذ دقل

 (يرجت ةربع تقلطا نإ اميس الو
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 اهلوح تطسوت ىتح ةبوبحمل اهلوه مزعلاب ترشاب ةلهجمو

 اهلوق سنأ ال ءايشألا م سنأ امو) اهلوطو يرجه لول اهيلا توكش
 ( رحلاب بحلا عسوا ام اهتاراجل

 انقيفرب ىجد يرسن نأ سأب الو انقيرط نع انب اوليم الأ : لوقت

 انقيدصل امف : ىرخألا اهل تلاقف) انقيقر ضعب راص انم نسدحلابف

 (؟ رذع نم كل هلتق يف لهو ؟ ىنعم

 مجعأو برغ نيب هاوه عاشو مدلاو محللا يف كايا هبح ىرس

 ملعاف هييحي لصولانإف هيلص) معنملا لامجلا يف أقايتسثا تا.و
 (رسألا مظعأ يف بحلا ريسأ نأب

 امونو كيلإ أ ظاقيا داكو اميتم كيف بصلا اذه حص ىتم
 املقو هنع سانلا دوذأ : تلاقن) امركي نأ هقح نم مكنيضف

 (رتسلا كهتنمل الا ىوهلا بيطي

 اتلانو يبلق بل يف اترثآو اتلامو ثيدحلا ساك اتحراطت

 انتلاقف تعمس ينأ اتنقيأول اتلاخو يغصا تسل نا اتنظ دقو

 (؟ يردن الو انيلإ يغصملا قراطلا نم

 ىوطلا نم هيفتشي اديص دصاري اوهلا نم رخ رقصلا لثمك تنكو

 ىوملا متك امتنش نإ ىتف : تلقف) ىوجلا جعزا يذلا تاذ نم اتاعأو
 (رذعلاو ةنعألا عالخف الاو

 اهلحم هتفرع ىتح هتداقو اهلبح ةبابصلا هتطعأ دجولا وخأ

 اهلخبو آامولظ وكشي هنأ ىلع) اهلصو ةداعسلا هتلوأو ءاجف

 (رشبلاو ةشاشبلا ميلستب هيلع
 يقتراو مانالا يف ومسأ انلز الف قدصم ريخ تنأ : يل اهتلاق ذمو
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 يقطنم رهوج تيدهأ هل ينإف) (قترأ نب يزاغب) يرزي ىتف حدمب
 (رهدلا بون ىلع روميت لثم نمو

 ٢٦٦ اسمخم لاقو :

 رعشلا اهسأر نم هيدبي اتشلا ليلو رغثلا هرهظي رجفلاو اهل لوقأ

 ردبلا لفأ نإ ردبلا ناكم يرينأ) رهدلا قرشأ دقل ىليل اي كهجوب
 (رجفلا رخاتسا ام سمشلا ماقم يموقو

 اهأروح دلخلا ةنج نم انل كتتأ اهرورس كتأر سفن نم لخي ملف

 اهرون ةرينملا سمشلا نم كيفف) اهرودب يوحت سيل ام ًانس تيوح

 (رغثلاو مسبتلا كنم اهل سيلو
 اسمخم هلو ٢٦٧

 ا هلحنوانلأفارطأ د قعنو دهلجاو اهلق يلايللا انيرت

 اهلعل ينع مايالا غلبم نمف) اهلغ متكتو تاشاشب عيشت
 (عفادت ينعو يبابحأ برقت

 اضيا اسمخم لاقو ٢٦٨

 اي ممئل يدثلاو فداورلا تبأ) اهصمو نهقايرأ ىلع امأو اهصمخو نوطبلا ضيبلا نم ينع اهصعب مارفقغلا ثيداحأ اوذخف
 (اروهظ نلني نأو نوطبلا سم

 تحراطتو اهبح يف تحواطتو تحوارتو اهدنع تداغت جيهم

 تحواتت يشغلا عم حايرلا اذأول تحوارت نهفاطعأ اذا ميه
 ارويغ نجهو ةدساح نهبن
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 اسمخم لاق هلو ٢٦4٩

 يلاحل اوترت ملو مكب ميهأ يلام عزجب نيبحأ يأ

 يلايللاو عمجت مايألا ىتم) لامجنابو ليمجلاب متيان
 (؟ لاصولاب ىظحأ و يلمت مكب

 بند لك هنع ترك مكب برقب انل نامزلا حمس نلنل

 يبلق رورسو مكل يحور نمرول) يبح طرق متوند نا ح رشتأس

 (يل ىرج ام ةياغب مكتدحا
 رعشلا نم نيتيبل اسمخم لاقو ٢٧٠

 لزهلاو ةلاطبلا مايأ ركذ نمو لهجلاو ةياوغلا بح نم ينوعد

 لهم ىلع نفرصناف ينع نكيلإا) لجنلا نيعألاو نسحلا تابحاص ايو
 (لصو الو رجهب عاترمب تسلف

 ىلتبأو نكلاتمأ ىلا وبصاو العلاو دماحملا هيف ام كرتأأ

 ىلق الو نكل ضغب نم كاذ امو) الوأ ينم ناك دق ام تاهيهف

 (لغش يف نكاوه نع يبلق نكلو
 اسمخم هلو ٢٧١

 انضلا يذل ءرُب فيصلا حاير يف اما انعلا هب جل بلقلل ام يليلخ

 اند اذا بحملا نا اومعز دقو) ىينلل غلبا يانلا لعل انيان

 (دجولا نم يفشي يأنلا ناو لمي

 انباثتكا اد ءاشحألا يف داز دقو انبابش رصع دصلاو ىسألاب ىضم

 انبام فشي ملف انيوادت لكب) انبارتقاب الو ىفشن ىونلاب الف

 (دعبلا نم ريخ رادلا برق نأ ىلع
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 عماط بح أأ اقل يف حيرج بلقو ع ر ةشاشحلا يف مهب ابوند

 عفانب سيل رادلا برق نا ىلع) عنام ريغ يل رادلا برق ناك امف

 (دو يذب سيل هاوهت نم ناك اذا
 اضيأ لاقو ٢٧٢

 :ةص نم 'طق اهيلع ئيش فخت مل يتفصنم بحلا يف لزت مل ةبوبحم

 (لجخ نمو فوخ نم رمحاو رفصاف

 - رث اهدخ ذج تو بيقرلا ء اج) يتفششا ر يهو اهاف تفشرت امل

 ينقراست فوخ نم ظحللابو تماق ينقناعت تماق دقو هتأر امل

 (للم الو ينع يهتنت يلق نع ال
 : اسمخم هلو ٢٧٣

 ينقرافت فوخ نم ء ايمل ءايمظ) ينقفاوي ام ىوهتو يبيقر ىشخت

 ) ١ ( تبرشأو ‘ بولق ابح تيدغ اهب تبكر سمنلا ةنيط نم ةمع انو

 (ريست باكرلاو اياطملا مارك

 تبرمو ليحرلل انمزع املو) تبهرو قارفلا بابسأب تيفخأ

 ارساوج تادساحلا عجر تلواحو ارساوح اياطملا در ىلع تممه

 اردابم يدي يردص ىلع تعضو) ارخآ دهعلا اذ ناك ال : تميهفأ دقو

 (ريشي قانعلل بحم : اولاقف

 ميقاو فاضملا فذح لجعلا بح ىا "لجعلا مهبولق يف اوبرشأو' ميركلا ةيآلا يف ىنعملا اذه لصأ )١(
 .اهبحب بولقلا تجزم يا تبرشا ىنعم ريرحتو هماكحأ يطعاف هماقم هيلا فاضملا
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 املكتم ادغ له يداؤف تسمل امهسأ بلقلل عيدوتلا قوف ىتم

 امنإو ؟ قانعلاب يل نمو : تلقف ) املسُمو يفختبي آقانع : اولاقف

 ريطي داك نسح يبلق تكرادت

 اسمخم اضيأ هلو ٢٧٤

 ادرب اهنسح نم سمشلا هتسبلأ دقو ادرف يل ضرعت ابوبحم سنأ ملو

 ادرولا ينركذاف هادخ دروت ( ادرو هقير نم ليبقتلاب تمر اذا

 ( ادق الو الكش هنم ىلحأ رأ ملف

 هنينج نم تعدبا يناغملا ناك هنيحب يلا اهادبا نساحم

 هنيبجب تقلع ايرثلا ناك) هنيمي غسر لتحا لالهلا ناك

 (ادقع هل غاص رحنلا ىف ىجدلا ردبو

 هبجعل دبم وهو يرافقتحا هيرا هبر مكح ىف نالاح ىوهلا يف انل

 هبحب يئاقش ىف يلتم رأ ملو ) هيبحمل هلثم ىدعأ رأ ملف

 ( ادبع يب ضري ملو ىلوم هب تيضر

 : اسمخم هلو ٢٧٥

 هبرش قور قفألا موجن يقسو هبلص دم دق ليللاو تتأ دوخو

 هبحن ليللا ىضق ىتح اهب اتوهل) هبجح هنع اهأراونأ تقزم دقو

 ( رجفلا نفك ىف رادقملا هجردأو

 : تايبأل ًاسمخم لاقو ٢٧٦

 يتقفرو يلها نود اهيلا تيرس يتقرفو يرجه ءوس تلاطأ دوخو
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 يتقشو ريتك ينادعأ كتيدف) ةقشم نم ىرأ ام اهيلا اوكش

 (ليلق كيدل يعابشأو ديعب

 يتلعو يا ذض قافشإب ياودو يتلغ كقير درب نم ينفطاف الأ

 ةلعلاتنج تنج ام اذإ تنكو) ةليل لك ادعلل يب يحمست الو
 ( ؟ لوقأ فيكف يتالع تينفأف

 ةجاجم مالكلا لضف نم قوذلا يفو ةجاجل كيلإ ينم يغبني الف

 ةجاح كضراب يل موي لك امف) ةجالبنا كيلا تناب "ةجاح نمو

 (لوسر كيلا يل موي لك الو

 اهئيور كنع ياشحأ نع فرطلا نع اهتيوح مارغلا يف يدنع ثيداحأ

 اهتيوط باتعلل يدنع فئاحص) اهتيون ىوكش يأ يبلقب كنمو

 (ليوط نامزلاو اموي رشنتس

 ةفيفع نيش سبل نع اسنلا ريخف ؟ ةفيطل يلاحب قالخأ كلامأ

 ةفيعض تنأو يبنذ يلمحت الو) ةفيفخ تنأ مويلاو يلتقت الف

 (ليقت باسحلا موي يمد لمحف
 اضيأ اسمخم لاقو ٢٧٧

 ءادوسلا اهناشع اهنم سم ءادوس اهنيع ءاضيب يب

 ءانسح مهلوقب اهوعدخ) اوؤاش ام اهتافص يف اونلعأ

 (ءانثلا نهرغي يناوغلاو

 امسر يب ةصتخم تناك يهو امسق رهدلا نم يظح تناك يه

 امل يمسا بسانت اهارت ام) امهو اروصق الإ اهدزي مل

 (ءامسألا اهمارغ يف ترثك
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 مسقملا اهيقشاع بح اهرغ ملأتت ىتجهمو ىلاتت

 مل نأك ينع ليمت يتتأر نإل مدقت دارفنا ةذل تيسنت

 (ءايشأ اهنيبو ينيب كي

 مالسالاو ديحوتلا ينيد نإ ماليال ىوهلا وذ لقعلا اخأ اي

 ملسف ةماستباف ةرلظن) مارقلا هيلع ينبني ام لضأ

 (ءاقلف دعومف مالكف

 ىقي نم انبامو ىنتتن انع لأست يخأاي درت نإ
 انك موي لست الف انك موي) ًانصغ دولا ىبر يف ناك انلك

 (ءاشن ام ىوهلا نم ىداهتن

 بيصن داحتالا يف انيدلو بيجي لكف ىوهلا اناعد دق

 بيقر فافعلا نم انيلعو) بيجع رمأ مارغلا يف انلو

 (ءاوهألا اهمارم يف تيقب
 ٢٧٨ اسمخم هلو

 انبرق يف ةذل انوكرنناف انيزح نم ىوهلا يف اونوكت نا

 انب تذفح دق راه زأل ا ه ذه) انبرش يع اود مكيف تفته

 (نيمسايلا ينجنو درولا فطقت

 انانش انف يلاتلا انأش انباهذأ الج يامادن اي

 انناتسب يف سجرنلا حفن) انناحير نم بابلأل ١ اوحرنشاق

 (نيزحلا بلق تفش نيحايرب

 انهلاب يضارألا ه تقلتف انعايحو ٥ذعرلا مهمه

 اننأ ىدانو درولا كحض) انزح ١ دبأو بحدنلا ىكب ذم

 (نيدتعملل انتكوش ةلود
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 ىدهلا يل ىدنا ضورلا ميسنو اده قربلاو قرولا تملع ذُم

 ادعس اي مكب الهأ : ْتلق) ادش نصغلا يف كيألا مامحو

 (نيسيآلا بلقل حرش متنأ
 هميظنت يف ءيشلا لامجو هميلعت يف لوهجملا ةربخ

 همينرت يف رعاتشلا قدص) هميظعت يف فرعي ىوهلاو

 (نيعماسلا عمس ع رقي مكركذ
 امئناقانيف سنألا قاورو امئان انع رهدلا افرط تاب

 اناد ازعو رخفلا متلل) امعان آأشيع موق اي اوذرف
 (نيمئان موق رهد يف اعتر

 اهنانفأ يف نسحلا نونو اهناسحإ يف (ريمنشك) هذه
 اهناطيح ىلع دعسلا بتك) اهناوعا نم (ريمزا) تحبصا

 (نينمآ مالسب اهولخدأف

 اسمخم هلو ٢٧٩

 دوعلاو كسملاب مويلا اتتركسا دقل يدوع انبابحأ وحت نم ةحفن ايا

 دوعلا ىلع انرمس مايأ هللا اعر) دوعلا ىلع وهل مايا انتركذو
 (دوعلا ىلع ءاقللا كاذ انقوشف

 اهلطو تايراسلا ليلب تدرب اهلعو سوفنلا تارارحل ايف
 اهلظو راجشلا كلت ىلع انرهس) اهلحم يف تقرشأ سنأ تاليلب

 (دوعلا اذش يكاحت نيحاير تبهو

 انبلق حيرفت راهزألا ةحفن يفو انبرك جيرفت راجشألا ةجهب يفف
 انبرضل رامثلا كلت ىلع انركس) انرقو دوسحلا دعب ىلع انإو

 (دوعلا كلذ ىلع خوخ ان ركسأف
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 انعلا ىدص جاهتبالا فكب انطمو ىنملا ةدرو ىهتشملا فنأب انممش

 انهلاب خوخلا لكان انامز انيضم) ىنجلاو هكاوفلا بيط ىلع انعتر

 (يدوع انبر ايف انيلايل كلتب

 افجلاو ةعيطقلا كارشأ عطقن افصلاو ةبحملا دهع ىلع انيقب

 افولا ىلع ءاضرلاب دوهع انعطق) افلام دولاب ناوخالا ذختنو

 (دوعلا لجأ نم ناتسبلا ةدرو ىلع
 ارهزمو اساك تاذللا هب انعطق ارهزا نسحلا هب ناتسب هللف

 ىرج يذلا ثيدحلا اوسنت ال يامادن) ىرس يذلا ميسنلا مت هبيط ىلع

 (دوعلا لفسأ نم نامرلا ةهج ىلع

 افو ىوهلا لهأ عرش يف يذلا لقو افجلاو ردغلا ىلع ماوقأ تفاهت

 افولا ىلع ينا بابحألا اهيأ ايف) افصلا مزتلا هللا دمحب ينإو

 (دوعلاب مويلا برعُي لصو ناك اذا
 اضيأ اسمخم هلو ٢٨٠

 يرجاه كنإو ينع ًارجاهمو يرئاس كنود بلقلاب أرئاس اي

 (يرنارس كته قوشلا حابتسا الا

 يرضظاون كيلع أذجو تبصتول يرئامض كيلا اقوش تبهلتو

 (رهاس كئافج نم ليلب تتاب

 لصتم نب ىوجلاو كتافص تمسو لصفني مل ىوهلاو كباكر تلصو

 لص تببحأ نإف ينم ىوهلا غلبل لصو دق كدو لبح ىبلق طاينب

 (يرظاونو يتشاشح كتدف الوأ
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 ارفاسم هانس نم ءايح ىلو ارفاس كهجو حال ذإ ىجدلا رمق
 ارجاز فداصا مل كنسحب امسق) ارجاف كأ مل تررب تفلح اذإف

 (يرجاز يدنع ناك كنسحو الإ

 هتيداع دق كيف ىلدنفمو هتيفاو دق كيف رمأ لوه مك

 هتيقال يذلا نم كافك ام وأ) هتيفاص دق كاوهل ديؤمو

 (يرشاعم نيب لذلا يناسك هلو

 اشر اي كنسحل اعضخ ًاعضاوتو اشوشت لازفلاو (١)ةلازغلا كنم
 ىشحلا ىط نم فشي داكي ىنضو) اشف دق ةيربلا يف دو كيف يل

 (يرئامض حاضتفا هب تيشخ ىتح
 امدلا قارمهإو اشحالل بهنلاب ىمدلا يف ةعاطملا كظحاول تمكح

 املثم كبحم دجت تئش فيك نك) امدختسم لزأ مل كنسحل اناو

 (رياغم ريغ نيلاحلا ىلع ىوهت

 اقنشم ونحي سيل كبلق ىلعو اقرطُم كئافج نم حبصأو يسمأ

 اقثوم ىداؤف نم كنوفج تذخأ) اقرشم كهجو لامجل مداخ انأ
 (رداغب تسل كاوه دهع يلعو

 عراسمو قباس كئاضر ىلعو عبات كريسم يف كنسحل يبلق

 عواطم تدرا امب كيلع يربص) عفار ةبحملا ءبع لمحتم

 (رباصب كنع تسل نكلو ادبا

 نخي مل كدادو يف بصب اقفر نك : لاف كتاذ قلخ يف نمب امسق

 نكي ناو دودصلاب يبلق تبذع) نئي مل كردقو هتقشم تناه

 (يرئاس كنودف اضر ضعب هيف كل

 .سمنلا ةلازغلا )١(
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 ى ذئلابو داهئللاب ينفج تيمرو ىذأل ابو داعبلاب يمسج تينضأ

 ا ذبحو لال دلاب يرمع تعضأو) ١ ذو اذه ينأل كبحب نكل

 (رخالا يف عمطم 3 حص نا

 اوتثدحأو بيبحلا داسنفاب اوعسو اوثيشت لالضلا لايذأب موق

 اوثدحتو اننيب لوقتلا رثك) ثكتتالاننيبدو دوهعو

 (يرجاه كنا كاشاح يرجاهاي

 ةرذع نم ينتتيتأو ينتلصول ةردق نم ىوهلا يف يدنع ناك ول

 ةروزب تننض اذا كاضر يبسح) ةرظن لوأب يلا ذغ تحضفو

 (رئازلا قيفر اهب روزملا يشمي

 هترذع كاوه يف يل فنعُمو) هترشن كاهب يف بح ع اض ام

 (يرذاع كتيدف يفلك يف كاسعو

 اسمخم لاقو ٢٨١

 لاتقلل آابضع هينيع نم لس لامج يذ بيبح نم يريذع نم

 : لاقو هيعارذ بحلا طسب) لالدلا ركس هزه امل تلق

 (بيبح اي الها تلق ينولبق

 : لاق مث ارورس بلقلا الثماو) لازغلا ليبقتب يموي يف تزفق

 (بينكلا يفشت ةلبق نم اهل اي

 هرهوج نم رثني ١ دغو ٥ رظنم ذم انس سمنلا حضف

 هروحم ىلا بحلا عجر) هرذخغفم يفق لوقلا داعاو

 (بيبرلا ىبظلا دسألا قرتساو
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 ليبسلسلا املل يفاشتراب ليلغلا تافطأ هنم ينأ ريغ

 ليلخ اي اعمس : تلق & الهم : لاق) ليبس نم اذه ريغ يف يل سيل

 بيقرلا باغ دقو تقولا افص دق

 تمرضت ران راكذتلا يب ججاف تمرصت دق انل امايأ تركذت

 تمحمحف بيبحلا راد ىلع تررم) تمركت را د وحن اي ذو ت .

 (دهاعملا دايجلا وجشت لهو يداوج

 يللعتو ىوهلا يف يئافش اهيفو يلزغت اهيف لاط ارا د ركتنأأ

 لزنم مسر نم ءامهدلا ركنت امو لوأ دهاعم يليخ تفرع اهب

 (دئالولا اهيف لوشلا بيرض اهتقس
 اسمخم اضيا لاقو ٢٨٢٣

 اهلحب تلاق فيك سوفن لتقو اهلدب تلد فيك اهنم تبجعت

 اهلك بئاجعلا كلت نم بجعاو) اهلحم راج مسجلاو ىلقلا يدبتو

 (روزت ديعبلاو بيرق يناكم
 اسمخم اضيا هلو ٢٨٤

 هبرش كل ألوأ ولحي ناك ناو هبطخ مظعي بحلا نإ دجولا اخأ

 (ملاظ انأ : لقف امولظم تنك نإو
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 ىوغدق دشرلا نع نمم ىوهلا يف نكف اودلا كئاد ىلع ىقلت نأ تمر ناف

 ىوهلاو كبح تفلاخ نا كناف) ىونلاب كعوري ال ابيبح فعاسو

 (مغار كفنأو ىوهت نم كقرافي
 اسمخم هلو ٢٨٥

 ابح ىبلق راط د - ه ي ايلخ ا ا

 ابلا ة هقر ن هقري) ((ا ۔برأ) تا ذب يذ ه

 (ابلألا نحضف ىتح
 تا جهملا ٦١ راوأ تا ظحللاي ` رصت

 يتاوللا ا مور ترا ذي) ترا ربظ ن م 4 !{

 ( ابعل بلقلاب نبعلي

 اذيق يبلق نلكلم اداهس ينيع نلم

 ١ داوف نو حد نا ة) ادا بعلا ند " نسحلاب

 ( يبل بحلا فرعي مل
 بحم لكب اقفر بر ه الا هللا

 اب لو ايل لاق ل كو) ب صو ل ` ل ة

 ( ابهنو ابلس حار دق

 دابعلا تا ةناف ن م يداو أل ٦ ةنم ن م

 يدالب ل ه أل \ رف) ى را أف هن ثهدأ

 ) ابرأ تاشهدم نم

 ٦ ٨ ٢ اسمخم لاقو :

 انمامح انيلا ىندأ دق كبحف انمارغ كيلا يهنن ىهنلا ميرغ
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 انمايه عفغشو انحماس كقحب) انماقم انيلع يفخت ال كانللس

 ىفتخا يذلا فشكي انحماست مل اذا

 ىوقلا نم اندجو ام انم فعضاو ىوهلا ضرم انماسجا ىف مكحت
 اودلا انل تنأو ءاد انل تناأنف) ىوجلا ةلع فراع بيبط تناو

 (افصلا انل كنمو سؤبلا انل كنمو
 اسمخم لاقو ٢٨٧

 ظحلءوشُس ىناع نيعلاب ناو ظعوب ولسي ال ءاحربلا وفأ
 يظح ءوُس ةبيبحلا ىلا توكش) ظف ريغ نكلو بلق يلو

 (داعبلا ملأ نم تيساق امو

 نيديلل رفصم ظحلا ءوسب ينيزو ىنيع اي كنع عجلأأ

 ينيع لثم كظح نإ تلاقف) نيقلاخلا مع كيف يدوو
 (داوسلا يف نكلو معن : تلقف

 اضيا هلو ٢٨٨

 ذقني ميظع لكالب نم ىذتغيأبح تيبلا لآب نم
 يذللا رونلاو ءارهزلا ينباسي)

 (سبق ران هنا ىسوم نظ
 ذل بابلابو ارهج مه دان

 مكادعأ ىدرلا لك ىأرو مكادان نم هوركملا ن مأ

 مكاداع نم نا يدنع حص) مكادبأ يذلا هللاو تلق

 (سبع نم رطس رخآ هنا

-٣٩٩-



 اسمخم لاق اضيأو ٢٨٩

 ينوريسغ مهناف يمومهو ينورذ تلاق نامزلا تانسح

 ينورتن امسلا نم رد انأ) ينورشن ىندلا ىلع اكسم تنك

 (نيطبسلا دلاو جيوزت موي

 أضايح ميعنلا نم ىنها اننك ًاضاير نانجلا نم ىهبا تنك
 اضايب نيجللا نم ىفصأ تنك) اضامتغا اهنم نيعلل ىلحأ تنك

 (نيسحلا رحن ءامد ينتغبص

 اسمخم هلو ٢٩٠

 ىجوو ىوج يف يراهنب يجدو ةريح يليل لك

 ىجش داوفلا داز د فقلو) اجرو ةينم يننامزو

 (هننف ىلع يكبي فتاه

 اكشو ىونلا لوط نم نح ىكح مارغلا تاياورل
 <بق هقاشث ام ينقان) ىكزو افص فلإ ةقاش

 (هنطو ىلع ىكبي انلك

 ى

 اضيأ لاقو ٢٩١

 ةعاضب ءافولا نسح مكل داعو ةعامج ءافصلا يف مترص يالخأ
 ةعاس بحلا نم قرسن انب اولاعت) ةعاضم يرجت مايألا اولعجت الف

 (فطقنو اهيف لصولا رامث ينجنو

 ةفلز لصولل ناك ام اهبيطاو ةفلإ بحلا يف مايألا بيطأ امف
 ةفلك كاذ يف نوقلت متنك ناول ةقلخ لذعللو اظح ىوهلل وعد

_ 

 (اوفلكتت الو ادجو تما ينوعد

_ ٩ ٠ ٤- 

 



 اسمخم هلو ٢ ٩ ٢

 لج كيلإ دو نع ربعي لك يلب ما رغلاب يبلقو يمسجو يفرط

 ,ل حبصا كيف يبح طارفا ناك نا) يلمأ اي كيف تانسح اهتددع

 (رفتغي سيل بنذب الهأف ابنذ

 اسمخم اضيا لاقو ٢٩٣

 يناخ يف ضحملا نهل يدو تدلخ يدلج تطقسا تايبظ طقسمب

 يديب امئاد يدازف رمأ ناك ول) . دمكلاو بحلا لاوزب دي يلام
 (يدبك ىلع ينميلا يدي تعضو امل

 اسمخم لاقو ٢٩٤

 ةبرق ريخ هبوبحم نم بحلا ىري ةبرك لوصوم بحلاب سناتسمو

 ةبرغ راد يف سمي مل شحوتسمو) ةبحص لك نم شحولاو هسنا هب

 (بيرغ بحي نمم هنكلو

 هريس شحوتلا دصق ىلع راسف هريضو هنم نارجهلاو دصلا ىأر

 هريغ لصولا رعشتساو ىوهلا هاوط) هريخ ردي مل رادلا بيرغ راصو

 (بيرق دارملاو هاون تطشف

 اهروصق اهيف كتوأ دق كي ناو اهرورس ىشالت راد يف سنأ الف

 اهروزآ ال يتلا رادلا ىلع مالس) اهروفن ينع دص نإ نطو الف

 (بيبح ىلا صخش اهلح ناو

-١. ٤-



 اهروذو اهابر ينم تبرق ناو اهرودبو اهروخ يتتدعبا دقل

 اهروتس يرظان نع تبجح ناو) اهروزم ىءاتت ول اهيلع مالس

 (بيطتو هب ايندلا نسحت ىوه

 ىوجلا كرش يف موقلا زيزع ناو ىونلا هب تلاط بصلل ةمحر ايف

 ىوهلا بلاط يف سفنلا عوضخ نإو) ىوقلا حرطم بحلا رمأل عوضخ

 (بيجع هيف تركف اذإ رمأل
 اسمخم هلو ٢٩٥

 مهدصو ىلا مهليم تيردو مهدجو تفرع ميهلزه سانلا
 مهدو يل اورمضا ًاسانا وكشا) مهدم وكشا تقفطف مهتبرج

 (اوراج يدايق اوكلم اذا ىتح

 اريحتم مهنع أفرط تضضغو اريختم ىسا يف مهنم تيقبف

 ىركلا نم تمجه نا ينظقوت ال) ىرأ امم ةركس يف يننأكق

 (رازه حابصلا يف درغي ىتح

 امد يعمد ىرج ترطخ مهاركذ املك يبلقب اوان نيذلا يدفا

 امف ينع مهبحا نيذلا بهذ) ىمحلاو رطاوخلا تشحوت مهنم

 (رابخأ تتأ مهنع الو اوعجر

 هلس يعمد لهني مهرثابو هليم ةبحألل يبلق لاز ال

 هليلال مهدعب نم ىمحلا نإ) هلين رذعت مهدعب سنألاف

 (رامس هرامس الو ليل

 هدهج ةباكلاو دهجي ياشحو هدهس قرافي ال يننج نآلاف
 هدهع ركذت امل ىتفلا ذخأ هدهم فرعي سيل بصل امها

 (راظنألا هعمد ارقتف ىكبي

 _ ٢ ٠ ؟ _



 هحفصلا

١٣ 

١٤ 

٥ ١ 

١٧ 

١٧ 

١٨ 

٢١ 

٢١ 

٢٢ 

٢٣ 

٢٥ 

٢٥ 

٢٥ 

٢٧ 

٢٩ 

٣٢ 

٣٧ 

 ةديصقلا

 ىوتحملا

 عوضوملا

 فلؤملا ةديفح نب ميدقت

 ناويدلا عجارم ميدقت

 : ناويدلا عماج ةمدقم

 ناخيش نبا ةيرعاش -

 هيحودمم رهشأو هحئادم -

 رعاشلا ةايح نع ةذبن

 هتأشن } هبسن } هتدالو -

 هقالخأو هتيلح . هتفص } هخويش 0 هتالقنت -

 هتافو 0 هتذمالت -

 : ناويدلا ةحتاف

 (ملسو هيلع هللا ىلص) دمحم انيبن مظعألا بانجلا يف هل

 (علسو هيلع هللا ىلص) مظعألا بانجلا يف اضيأ هلو

 لوألا مسقلا

 (يم ت نب لصيف) ناطلسلا حئادم

 - يفاوقلا ىلع ةبترم -
 : فلألا ةيفاق

 لصيف نب ناطلسلا حدم يف

 : ءابلا ةيذاق

 اضيأ لصيف ناطلسلا حدم

 . مليوس نب ناميلس هيلاو ةبراحم فصوو 0 لصيف ناطلسلا حدم

 اضيأ لصيف ناطسلا حدم

 اضيأ لصيف ناطلسلا حدم

-٢٣. ٤ 

 



٤-٤٢. 

٤ 

٤٦ 

٤٧ 

٥١ 

٥٢ 

٥٤ 

٦١ 

٦٢ 

٦٦ 

٦٧ 

٦٩ 

٧١ 

٧٤ 

٧٦ 

٧٧ 

٧٧ 

٨٠ 

 دبصقتل ١

 ٩و ١٠

 واا ١٥

١٦ 

١٧ 

١٨ 

١٩ 

٢١ 

٢٢ 

٢٣ 

٢٤ 

٥ ٢ 

٢٦ 

٢٦ 

٢٧ 

 عوضوملا

 : ءاتلا ةيفاق

 اضيا لصيف ناطلسلا حدم
 : ميجلا ةيفاق

 (ه٤٢٣١ اهلاق) اضيأ لصيف ناطلسلا حدم
 لادلا ةيفاق

 اضيأ لصيف ناطلسلا حدم

 اعفن لهأ نييبايسلل هتبراحم فصوو لصيف ناطلسلا حدم

 اضيأ لصيف ناطلسلا حدم

 ناميلس هيلاوو لصيف ناطلسلا حدم

 ماير ينب ناميلس هيلاو ةبراحم فصوو لصيف ناطلسلا حدم
 : ءارلا ةيفاق

 اضيا لصيف ناطلسلا حدم

 اضيا لصيف ناطلسلا حدم

 اضيا لصيف ناطلسلا حدم

 (ردان روميت هيدلو حدمو) لصيف ناطلسلا حدم
 : داضلا ةيفاق

 اضيأ لصيف ناطلسلا حدم

 : نيعلا ةيفاق

 (ه٨٢٣١ خيراتب) لصيف ناطلسلا حدم

 : فاكلا ةيفاق

 اضيا لصيف ناطلسلا حدم

 : ماللا ةيفاق

 لصيف ناطلسلا حدم

 (رحبلا ناجيهو رافظ ىلا هرفس فصوو) لصيف ناطلسلا حدم
 (رذاوج ردنب ىلا هيلا اهلسرا) لصيف ناطلسلا حدم

_ ٤ ٠ ٤ _ 

 



٨ 

٩٠ 

٩٢ 

٩٥ 

٩٦ 

١٠١١ 

١٣٣ 

١٣٣ 

١٤٩ 

١٤ 

٥٧ ١ 

١٦١ 

 ا١٦

١٦١ 

١٧٧ 

١٧٢ 

 ة ديصقل ١

٢٨ 

٢٩ 

٣٠ 

٣١ 

٣٢ 

٣٣ 

٣٤ 

٣٥-٥٤ 

٦٣٥٥ 

٦٤ 

٦٨:٦٥ 

٧١:٦٩ 

٨٠:٧٢ 

٨١ 

٨٢ 

 عوضوملا

 : ميملا ةيفاق

 ( ديعلاب هتئنهتو ) لصيف ناطلسلا حدم

 (ه٩٢٣١ خيراتب ) لصيف ناطلسلا حدم

 : ءاهلا ةيفاق

 نامع ناطلس حيدم يف نامزلا ةرغ : ةامسملا ةديصقلا

 حدم يف مارغلا رعش نم مارملا ةغلب : ةامسملا ةديصقلا

 اضيا لصيف ناطلسلا

 اضيا لصيف ناطلسلا حدم

 (ه ١٣٢٦ خيرتب ) لصيف ناطلسلا حدم

 اضيا لصيف ناطلسلا حدم

 يناثلا مسقلا
 لوألا لصفلا

 لصيف نب روميت ناطلسلا حدم

 يناثلا لصفلا
 لصيف ناطلسلا نب ردان حدم

 تلاثلا لصفلا

 لصيف ناطلسلا ءانبأ دمحو دمحمو باهش حدم

 لصيف نب دمح حدم

 لصيف نب دمحم حدم
 عبارلا لصفلا

 ديعسوب لآ نايعأ حدم
 ماشغلا رصان نب دمحا نب دمحم حدم

 ديعس نب يكرت نب دمحم لاؤسب ةديصق علطم ةزاجا

 (هيفن ءانثأ) ناطلس نب ديعس نب زيزعلادبع حدم

_ ٠٥ ٤ 

 



 هحفصلا

١٧٤ 

١٧٦ 

١٨٢ 

١٨٤ 

١٨٥ 

١٨٧ 

١٨٧ 

٢٣٠ 

٢٣١ 

٢٣٢ 

٢٣٣ 

٢٣٥ 

٢٣٧ 

 ةديصقلا

٨٣ 

٨٦:٨٤ 

٨٧ 

٨٨ 

٨٩ 

٩١ 

٩٢ 

٩٣ 

٩٤ 

٩٦٥ 

٩٧ :٣ ٠ ١ 

٠٧ ١ 

١٠٨ 

١٩}:١١ 

 عوضوملا

 ناطلس نب ديعس نب ينيوت نب براح نب ةفيلخ حدم

 ديعس نب دمحأ نب دمحم نب لاله نب دمح نب دمحم حدم

 (ةيبظ يعار)
 ديعس نب دمحأ نب سيق نب نازع نب سيق نب ميهاربا نب ديعس حدم

 (قاتسرلا مكاح)
 ديعس نب دمحا نب دماح نب ردب نب يلع نب لاله حدم

 ثلاثلا مسقلا

 : لضافألا ءاملعلاو نامع ةمئأ حدم

 مهتايعاو نيملسملا ءارما ضعبو يبرعلا جيلخلا ءارماو

 : ل طافألا ءاملعلاو نامع ةمئأ حدم

 مزحلا نصح هراصح فصوو يصورخلا دشار نب ملاس مامالا حدم

 قاتسرلا ةعلق ةحتف فصوو اضيأ ملاس مامالا حدم

 .لخن ةدلب برح ىركذو يليلخلا هللادبع نب دمحم مامالا حدم

 امد يداو هحتف فصوو يثراحلا يلع نب حلاص خيشلا حدم

 سوبحلا لاوحأ نع سوبلا فشك : ةامسملا ةديصقلا

 ىوزنب مامالا حدم

 يصورخلا دشار نب رصان خيشلا حدم

 هريسفت ظيرقتو فسوي نب دمحم خيشلا بطقلا حدم

 "دازلا نايميه"

 ةيقدنب هؤادهتساو ةداسلا ضعب حدم

 زيردلا لهأ نم بلطملا دبع دالوأ حدم

 بيلك ينب ضعب حدم

 يكمللا رصان نب ناميلس خيشلا حدم

 (لقني) دلب ريما يولعلا نانس نب فلخ خيشلا حدم

 نايعألا ضعبل حئادم

-٦. ٤- 

 



٢٥ 

٢٥ 

٢٥ 

٢٥ 

 ؛٢٦

 ا٢٦

٢٦٢ 

٢٩٦٥ 

 آل

٢٦! 

٢٦٨ 

1 

٢٧' 

 ا٢٧

٢٧! 

٢٨! 

٢٨٤ 

 ةديصقلا

٤ ١ .: 

 عوضوملا

 جيلخلا ءارمأ حدم

 | ( تيوكلا ريمأ ) حابصلا كرابم خيشلا حدم

 ( نيرحبلا مكاح ) ةفيلخ لآ ىلع نب ىسيع خيشلا
 ٠ ؟ َ َ حدم

 ةنيلخ لآ يع ل يا يلع نب ىسيع خيشلا حدم اضيا .

 : نب ىسيع نب هللا دبع خيشلا حدم

 ح دم نايهن لا هفيلخ نب دياز نب نونحط خيستلا

 ب دياز نب تلا حدم |يب هن مح ) نيهت لا ةيلخ نب از نب نادمح شلا ع . [ (يبظ وبأ

 اضيا دياز نب نادمح خيشلا حدم

 ١ ٧٣ ارقب هتئنهتو دياز نب نادمح خيشلا حدم هنارقب هتئنهت .

 / . دم يحالفلا نايهن لا هفيلخ نب دياز نب ناطلس خيشلا ح

 ) يبد ريما ( يسالفلا موتكم نب ديعس خيسلا حدم

 (يبد ريمأ) يسايلا يسالفلا ليهس نب يطب خيش
 , يس دشار نب عتام خيشلا حدم ( يبد ةراما خويش دحأ ) يسالفلا دش ..-

 يسالفلا رشح نب موتكم نب ةعمج خيشلا حدم

 . يسالفل ليهس نب يطب نب ديعس خيستلا دم `إ ٠ ١

 (لوألا ةقراشلا مكاح) يمساقلا دمحأ ن 1

 ٠ نب ناطلس خيستلا دم ر ا مكاح ) يمساقلا رقص ب خدىت

 ميشلا سلا يمساقلا ناطلس نب ملاس خيستلا حدم يخلا سار مكاح ( اقلا ن . ِ

 جع مكاح ) يميعنلا زيزعلا دبع نب ديمح خيش

 م ) ىلعملا دمحا نب دشار خيشلا حدم ( نيويقلا مأ مكاح ه دشار عيشا عم

 جيلخلا نايعأ ضعبل حئادم 7

 مهنايعاو نيملسملا ءارما ضعب حدم

 ) سماخلا داشر دمحم ناطلسلا حدم ينامتعلا ذ ن

 ( دادغب ريمأ ) اشاب مظان حدم

_ ٧ ٠ ٤ _ 

 



 هحفصلا

٢٨٦ 

٢٩٢ 

٢٩٢ 

٢٩٥ 

٢٩٧ 

٣٦١٢ 

٣١٧ 

٣٦٥ 

٣٧٤ 

 عوضوملا ةديصقلا

 داشر دمحم ناطلسلا حدمو ) برغلا سلبارط ةثداح فصو ١٤٣

 ( ينامثعلا سداسلا

 ( ةمركملا ةكم فيرش ) يلع نب نيسح فيرشلا حدم ١٤٤

 ةيرداق ةيكت ءانب خيراتو فصو ١٤٥
 ىيحي نب هللا دبع نب ناميلس خيشلا حدم ١٤٦

 عبارلا مسقلا

 تالاؤسلا ةبوجاو زغالملاو ، ظعاوملاو 0 مكحلا

 ةسمخملا تايبألاو ، لزغلاو ، يتارملاو
 مكحلا يف 3= { ٧

 ظعاوملا يف ٧٤: ١٧٧

 لئاسملا ةبوجأو ةيروتلاو زاغلألا يف . ٨

 يتارملا يف ٢٢٧: ٢٣٠

 لزقلا يف ٢٤٤:٢٣١

 سيمختلا ٤٥ ٢٩٥:٢

 عاديإلا مقر ٥٧٠١ / ٩٥

 ىلودلا ميقرتلا ٥.-۔ ٦٢٥ ٥۔ ٩٧٧

      

 هجارخاو هقيسنتو ناويدلا اذه عمج ةداعإ مت
 رشنلاو تاساردلل ةيفحصلا هعومجملاب

 رصم - ةزيجلا - ةزوجعلا - نيهاش دمحم .د ش ٤٢

 مويلا رابخا راد عباطمب تعبط

_ ٨ ٠ ٤\ _ 

  

  

  

  

 




