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 ماعلززماعنارش افلا ايدلار ضر
 ب املم هدابع .7 اولاع هموق ايرتا اهلا

 نيلسما تاقدحصعردبعو نالا يونتلا اكينلا
 زرلحا جنم تضم لزؤالاف هثج بوص دشمتنم نينلا نقتد

 انلادملسددماوفصرجحج ينلا جبمخلآهم ناثلاو دهلا
 هزن دحب ام عئابزا فيرشل كنل . كفل انل او هييلع
 ءارعشلا لتم ناوج رظن عار اذلصج جتمجراحرصم

 سمير عدتنلو بولا فدادجرب ا نكا تت ثبحعولود

 رتير غدوجإلا رم . اجلسلا لب حيم ام ننلإ
 ه ال ءوص صخاو رح موضإر د راعلا ليث
 ل وشو ن بانكلاانصلوا نونب

 ; ماظنلاو مجرلا نرلا ةدناسمل " رنلا ىفع
 ةنالا.س لاو تل هلزعآجرو ثاحنالا قلات ا هثد ديحلا
 تناماقم حبر ههتيعلاذبيورلارزانميربل ناتلزو
 نل !دشاو اوةداشحالاالا_تاسحالاءاعلهدشتدوسلا
 اهرشرارآبناو ةفجر "ناتللا ح احجش كحاألازلاآل
 ننإلااع هلوسر برعي ريعن زم بياد نآجلأباناناو
 :. اضرلا تاتشلا ١ ت ا نات د
 د د ١ زارد ادعو د لدعو

 ر اف دعب اما ثآسصنالاو نجاملا
 توت !يوز ف . اد٭نينسؤوملا ناخص

 نس دموظبنم ازي١ !تا ؟ئركتس احخطحدؤن لهو

 امكدكسا كبا ل ا ىشعل ا مالم ! هاخالا برذ

 آميتكس كس نرج الاد سلوال ى نامماع) مل 27
 ذتكرم ةتفرجاعفرتل امتكبس حبآنشا حارف اريف ريسالو

 طوطخملا نم ىلوألا ةحفصلا ةروص

 - _ ٣

  



  

 ث سرع نرلا نفل ءاوع ت شارغ ا ىنمت اضرماليط 7
 تس زيلا .ريمشلاد : س انوسالزيوز ل تتمدسر دد ثرحار ش

 ت رثنريضارل ح وتمش 7
 ت رشح 31 1 ا :ن :7 ت
 :7 ١ > اتا ا و

 ني ركاردخخ : ت بم داش او د « س

 :ت مر لوشاعتازحس ث - رير رصا لثم نكاختلزهر نماوتلم ة :
 ہب . اركرب اضبا هلو

 ت كفب . نق كام نلاَكاصع ىت ث
 7 : ليراد نكعر ن لب ذب روصخوضشماتا ت
 ااال اناولبولم اع ه هنعاطلاتوعل ههاامراتا ث
 ت لسر : لالم ا اا و ت

 دازبيم ظزر م لح

 .وهام د 1 [ لشو ت ارو اش
 . ابل و 27 ةكايزلإ( كريارشختساد

    ر : : ا اديم نيلا د

  



  

 





 ملع يف ةطسب هيدلو الإ 0 اينامع املاع دجن املق

 . بدألاو رعشلا يف ةكلمو 0 كلفلاو ، فرحلا

 وه 0 نفلا اذهب نيزيمتملا ءاملعلا ءالؤه نيب نمو
 خيشلا ، ةريهشلا فونت ةدلب ىلإ ةبسن ‘ يفونتلا انتمالع

 ناميلس نب هللا دبع نب دمحم نب رصان نب يلع حيصفلا
 ؛ لمعلاو ملعلا يف ةمقو ، بسنلا يف ةورذ 0 يناهبنلا
 يف كانهو انه ةرثانتملا هدئاصق عمتجت نأب ةيانعلا تءاش

 . عمال دقع يف هررد ةعمتجم 0 دحاو كلس

 ثلاثلا نرقلا لوأ يف 0 فونت دلب يف ملاعلا اذه دلو

 نمو ٠ هد رصع خياشم نم امولع ىقلتو . ة رجهلا نم رشع

 . ءاهقفلاو ءابدألاو ءاملعلاب صغت تناك ٠ ةفلتخم اياوز

 عا رمحلا دلب ىلإ لقتنإ ‘ ةفرعملا يف ١ وأش غلب نأ امو

 نب نسحم « ميركلا اهخيش ىمح يفو - نييربعلا : رضاح ۔

 اهبو ‘ سيردتلا ةفيظو اهيف دلقت ؛ يربعلا دمحم نب نارهز
 بقلملا ، رارساو ةعيرشلا مولع يف ىلوطلا ديلا اذ مدان
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 ؛ ي ربعلا دشار نب سيمخ ريبكلا ةمالعلا . ءعاربقغلا ي ذب

 ءيلأل نالدابتي انيحو 0 امهركف ةآرم اعم نايلتجي ةراتف

 ءافصب ةجوزمم 0 امهدتحم سأك نايطاعتي ةراتو ، امهمظن
 . اهالم دولا

 . يداني ادشنم انتمالع ماق 0 يداونلا كلت لالخ نمو

 اكاق 0 ه٥هءالآو هرهاوج ارتان 0 هتانق ازاه 0 ءاثرو احدم

 . فرحلا مولع تانونكم نع اصحافق 0 كلفلا رارسأ زومر

 يفاوي نأ رادقألا تعاش 0 ءاطعلاب ةلفاح ةايح دعبو

 موي هتافو تناكو 0 اهب نفدو ، ىلهب دلبب هلجأ خيسنلا
 هنارو اكرات .ا ه٤٦١ ةنس بجر رهش نم رشع عبا رلا

 . اهقاشعل ةدئام اهمدقن 0 اهنونف تعونت ةورث

 ۔}۔۔ دصقلا ءارو نم هللاو

يرانمل) ىنررل) رئلر ن لاثم نب لل بت



  





 عيمجل ةعماجلا . ةدبصقلا هذه . رصان نب ىلع خبشلا هلاق اممو

 : ملعلا اذه بلاط هيبلإ جاتحي امو . كلفلا يناعم

 رفظلاب فورعملا كلفلا بلاط اي

 عم بكاوكلا تاعاس لاعفأب يدباف

 ةلزنم عبس اهنم ةعاس لكل

 ةلزنمو ثلث هل جرب لكو

 هقرعتف اهنم اعلاط درت نإو

 ىرت نيح فورعملا علاطلا فرعتف

 ىتم راهنلا تاعاسب راهنلا يفو

 ةلزنم ليللا داوسل رشع ىنتإ
 ةتباث يهو تويب جوربللو

 لقو جوربلا دادعأك تويبلا دع

 اذك جوربلا مالعأو تويبللو

 اهلو اهل ريكذت مت عيابط

 ةفرعمب ادعس ابكوك ىرت نإو

 اهب سوحنلا اقلت نإو دعسب مكحاف

 يف بكاوكلا تاديعس لحي نإو
 اذك مث دعسلا كلت ناصقنب مكحاف

 رضحلاو نيدابلا عم لوس لك يف

 رهشلا يف نيرشعلا نماثلا لزانم

 ريغ نم هيف ام ةلزنم قوف نم

 رذع الب اهنم ةلزنم رثإ يف

 رظنلا رينلا راهنلاب وأ ليللاب

 رمذ ملاع ايؤر لزانملا كلت

 رصب ىلع اهايإو اباسح طبضت

 ركعلا كلولحملاو لزانملا نم

 رصعلا يف نيلوق ىلع اهيف رودت

 رذحلا لئاسلل اهلوأب ىدباف

 رمعلا ىدم ماسقأ بكاوكلا عم

 ربتخمل صوصخم لكلاو رابدأ

 رظنلا يف دعسلا تيبو دعس جرب يف

 رذحلا ةياغ رذحاو سحنب مكحاف

 ررغلا نم جاربأو سحن تويب

 رصتخمو ىزاجي ال رظناو سحنلا يف
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 هل تيده ىوقألا لوذلا علاطلاو

 اهدعسأو اهاوقأو ةايحلا تيب

 اهرشاع زعلا تيب هولتي كاذك

 انتوسن تيب هنع لونسم تيبو

 ةهج يف مكحلاو اننابأ تيبو

 ال جياوحلا راضحإب ليلدلا وه

 لقف ءاقدصألاو اجرلا تيب كاذك

 مهتيب دالوألل وهف سماخو

 انتوخأ تيب يدنع وهف ثلاثو

 سحن رشع يناثلا انئادعأ تيبو

 انلئاسم تلح نإ بكاوكلا يفو

 هب وهو لاوحألا لبقم نم كاذف

 لق طقاوسلا يف ليلد لحي نإو

 اعم ج وربلاب جزماف بكاوكلا امأ

 ةنمزأ مت معطو لكش لك نم

 ىتم تويبلا نرظان بكاوكلا اذك

 اسحن ىرت وأ اهنم دوعسم لك نم

 نراقملاو اهنم لباقملا امأ

 اهبلظطاف اهيغبت ةجاح لكو

 رفسلا اهداتوأ نمو تويبلا نم

 رطو هب داتوأ يقرش كاذو

 رردلا نم يلامش ءامسلا دتو

 رشبلاب فورعملا عباسلاو يبرغ

 رفظلا ةياغ اذ يفو بونجلا نم

 رضحلاو دابلا يف لبقتسمو ضام

 ررض هب ام دعس وهف رشع يداح

 رقسلاو ملعلا تيب عساتو دعس

 رصتنمل يناتلا وه لام تيبو

 رسي يفو رسع يف راود رهدلاو

 رصعلا يف داتوألا يلي امم جورب

 رسعلاب سيل رسيو ءاجرلا قدص

 ردنلا طقاسلا ليلد باهذلا ىلع

 ردن جزمم عبطب تويبلا مث

 رذت ملو اذه نم اقبت مل نوللاو

 رظنلا يف ثيلثت وأ سيدستب لصت

 ررضلا عفاد دعس نيذه دنعف

 ررغلا رهاظ سحن سحنلا يف عيبرتلاو

 رمعلاو مايألا ةدم اهتيب نم
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 هب كيلع الامعأ تنش نإ ردبلاو

 هعم ذخ ردبلا ينسلا تيب برو

 هب ىدباف رمخلا تابت تدرأ نإو

 لجع يف رمألا ءاضق تدرأ نإو

 هل ناك لاحلا يف اطسو اشت نإو

 ةلماك راونألا يف ردبلاو هلمعاف

 يف كبسح سوحنملا علاطلا ىرت نإو

 لجع ىلع تفاو ةذبن هذهف

 مك بكاوكلا تاعاسب انيتأ دقو

 اندياصق نم اعبس نهيلإ رظناو

 هتميزع ىنثي ال ملعلا بلاطو

 امب مانألا ريخ ىلع هلالا ىلص

 ردتباو هعبتاو هيلإ رظناو

 رطولاو داتوألا يف جاحلا بلاط اي

 رهزلا مجنألا تاتباث يف ردبلاو

 ريغ الب اهيف بلقنمب لمعاف

 ربخلاو باقلألا يفو تادسجم
 رمقلل ناصقنلا يف كلذ دضو

 رشبلا لئاسلا سايإ رومألا لك

 رهدلا بلق نم لغش يف بلقلاو

 رظنلاو لاعفألاو تالالدلا نم

 رزغلاو حبسلا ريزغ رحب كاذو

 رجض الو فيوستب دارملا مظع

 رطملا قدودغم امه مامغلا نم

 : ارعش . جوربلا ىف هلولحو . لحز ةفرعم ى ليق اممو

 لمحلاو نازيملا يف ناويك لح نإ

 برطضم تالاحلا فلتخم رعسلاف

 اعبترم ناك امهم رعسلا صخريو

 ةلبنسو ءازوجلاو توحلاو سوقلا يف

 هبرقعب ىحضأ نأ هنم يل هللاف

 لطبلا سهيبلا ناطرسلاو يدجلاو

 لبجلاو ضرألا لهسب اصخرو الغ

 للعلا للقأ نم ايجان ءربم

 لحز عم صخرلاو اجرلا جورب يذه

 يلو ريخ ثيللا يف وأ روتلاو ولدلاو
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 : رعاشلا لاق

 الحز ةرهز نم ىرش دق دراطع اهعبتي خيرملاو رمقت سمش

 : تاعاسلا ىف هيغ لاقو

 رامقأ دراطعب ترها زتف هسمش نم هخيرم ىرش لحز

 : داجأو مولعلا بلط ىلع اضرحم . باتكلا اذهل مظانلا لاقف

 المألا غلبت ملع لك ىلع صرحأ

 ةهكاف لك نم ىنج امل لحنلاف

 هب ءاضتسي رون ليللاب عمسلا

 المك دحاو ملعب شيعت الو

 السعلاو عمشلا نيرهوجلا اندافأ

 الب لك هللا نذإب يفشي دهشلاو

 سمشلا ةعاس ليالد ىف لاقق . ةيكلفلا بكاوكلا ةحبس لوأ هذهو

 : ةرينملا

 رشبلا قلاخ يبر هلل دمحلا

 اهرركي اماوعأ رهدلا مسقو

 ىلع نامزلا تاعاس هللا بكرو

 دق بكاوكلا ناطلس سمشلا ةعاسف

 اي كهلإ امسأ نم تنش اذإ اهل

 اهل نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 رمقلاو رايسلا بكوكلاو سمشلاو

 رهشلاو تاعاسلاب يلايللا رم

 رهدلا ىدم تالاعفناو عيابط

 رهزلا ةيرونلا دحألا نم اودبت

 رمعلا ىدم اميلعت مويقو يح

 رذع الو لهج الب باتكلا نم
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 اهديس نمحرلا ةكنالم نمو

 اهل امسملا نجلا نمف بهذمو

 اهتللد ابآلا ىلع لدت دقو

 مهكولم العا ىرولا كولم نمو

 رخف ماعطلاو بهذ نداعم نمو

 هترقصب رمحم نولم نمو

 هل مث ءرملا بابش نامز نمو

 تركذ اذإ اهالعأف لابج نمو

 اهل تقرع ليل يف نيعلا ةرسيو

 اهعلضأ فارطأ بصع ةدعمو

 اهلوأ سيل نيفد نع لئاسو

 ةقرحم سمشلاف ةعماجم يفو

 ترهظ دق سيدست وأ ثيلثتب نإو

 ىلع نيلخادلل اهتعاسب مركأ

 درت نأو لامعأ تاءادتبإ يفو

 اهتعاس برحلا شيجب مودقللو

 ةلهشم هينيع ةرمح يف ضيبم

 يل رودم زورغم عوبرم قيقد

 ىري كولملاب بيرق حارج هب

 رصب يذ مهف مهفاف لينايقورف

 رصعلاو مايخلا دحأ اهل اذك

 ربخ اذك تلح عبار يف صوصخ

 رمحلاو نابكرلا نم تانفاصلاو

 روصلا نم ريودت لكش نمو في

 رفصلا سبلملا دورب ريرح نمو

 ربتعاف توقايلا رمحألا رهوج نم

 رصبلاب نيعلا نيمي راهنلابو

 رجت الو اهظفحاف بلقلاو خملاو

 ركذلاك وهو عبط سبيلاو رحلاو

 رخآلاك نوفدملا ةضباق نجلاو

 رذح ذخ عيبرتلاو لباقملابو

 رظتناف دعسلا ميظعل بكوكل

 رفظلاو زوفلا لانمب مهكولم

 رطولا ةلمج نم ةيضقم تاجاحلا

 رطخلا نم اوجني ال هيف بياغو

 رشبلا قراسلا فصو سأرلا علصأو

 رظتنا ةيحللا ثك روصملا هجولا

 رظنلا قدصأ طسباف مسجلا لبعاو
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 هلو بناج نع بناج يف ليمي

 ىلعف ابكوك اسمش نراقي نإو

 مه نوبلاغلاو ةيقرش سمشلاو

 اهتعاس بولطملا بلاطلا بلغتو

 اذكف ءرمإل جرب بر نكي نإو

 امهب هل حبر بهذ ةضفو

 اهبو بياغ نع لس قراشملابو

 اهعضومو تجاه هتلع رحلاب

 هلو ةلتعم هناضعأ لكو

 ادبأ اهب طلخت ال سمشلا ةعاسو

 هرمحأ ضيبملا دسلا اهجربو

 لحز لوأ يف هجوأ اهجربل

 هل مث خيرملل هجو ثلاتو

 اهثلاث ءاطلا مت ميملا اهفورح

 هصعيابط ارفص ةرم ةيران

 ركذ تبات يقرش يراهنلا وهو

 ةنكاس يهف اعيمج جوربلا ىننأ

 هتدعم ناسنإلا دسج نمف هل

 هل مث فورعملا بصعلاو دلجلاو

 رهظ يقو بعك يف ةمالع ىرت
 رشبلل قارسلا ةروص هتافص

 رمزلا نم مه امصخ قراشملا لهأ

 رتبلاب نامصخلا تمحازت اذإ

 رفس ىلإ ىعسي وأ نكسي قرشلاب

 رجتمل اذه يف ةراسخ الو

 رذحلا لماحلا لاني ضيرملا نع

 ربخ نع هيقاس نع بلقلاو سن رلاب

 ردتباف رمعلا لوط بطرلا درابب

 رثك نمو لق نم لزانملا نم

 ركذلاب كيتأت لماح نع تلأس

 ردتقمل اريخ يرتشملاو ةيناث

 ررغلا لولا ىدامج روهشلا نم

 رردلاك دقعلاب تنمض دقل ءان

 رذت الو يقبت ال سبيلاو رحلاب

 ردقلاب مايألا ىدم كارتحإ هل

 ركذ رين جرب كيرحتب لقو

 رهظلاو هينتم عم بلقلاو بنجلاو

 رمقلا ىهتنم كلمب كرت رايد
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 انطف اهل نك مكحو رمأ ريسيت

 اهفرشت ملعاو عبار اهعامس

 اهل طوبهلا نازيم ولدلا اهلابو

 امب نينسلا سمخ ىلعف اهفوسك

 اهلف علاط نم حرف عساتب

 اتو نيسو ءاح فلأ اهفورح

 ةقداص سمشلل ةنطف اشت نإو

 ةلزنم يأ يف رمق ىلإ رظناو

 ةلزنم لك نع عمتجإ اميف سمشلاف

 رصتخمب تءاج ةفص انل ظفحاو

 ريغ نم هيف ام لمح نم كيتاه

 ررضلا رثكأ اقلت فشكت سأرلاب

 ربع ىلع كالفأ بكاوك تراد

 رهزلا ةيران اهل تاذنلثم

 ربخلاب كتعاج ةعبرأ كلتف

 رهشلا يقاب فرعاف لزانملا نم

 رمقلا يقاب نم ىقب دق امك فضو

 ررغلا انمايأ نم نينتالث ىلإ

 : رمقلا ةعاس ليالد ىش ۔ اضيأ ۔ هلو

 نامزأو رهد ينب نع الئاس اي

 تفشك مك ءانسألا قرشملا انسوباق

 انتوفص ليق ام ىلع امسي نمو

 اهنيزو ايندلا امس يف هؤامس

 انقلاخ ءامسأ نم ليق دقف هل

 كلم هل يرابلا ةكنالم نمو

 نم ضيبأ نينثإلا يهف هدويو

 هلخد اقح ارزولا ىلع تلد

 ناشلا اذ يرونلا رمقلا ةعاس يف

 ناريحل تالالض نم هرونب

 ناولسو يلاعلا كلفلل سوماج

 ناجلاو سنإلا بر هللا هرونب

 نامسإ نمحر ايو ميحر ايف

 ناوضرب ميلست هانشغي ليربج

 نايبتو يلوق عمتساف هل نج

 ناسنإ لك عم بسن نم مذلا

- ١٧١ .



 نم كلذك ىنسحلا ةضيبلا ةضفلاو

 اهظلغأ لاكشملاو معطلا حلامو

 هب مولعلا لهأ عم لفطلاب لدو

 هرهوج عبط دعس وهف هنأو

 هل ليقصلا فيس ةرضخ ضيبأو

 هلخد لامعأ تاءادتبإ الو

 اهعبتي ءايشألل ركذلا ةرثكو

 هل هايملا مث ةيضرأ مولع

 هل ءاسنلاو لقع فعض ىلإ اذك

 ابذك لق رابخألا ةلص عم لسرلاو

 نم فخاو ةاعس ماعطلابو

 انرين رابخألل لقعلا بحاصو

 نع كلاؤس ىنسألا رمقلا ةعاس يف

 انقراس هجولاو ةرمح عم ضيبم

 لجع يف يشملا قاقد نيدعاسلاو

 ىلعف ابكوك اردب نراقي نإو

 هلخد تلد دق رهشلا لوأب

 هرخآو فصن ىلع ءدالتمإ يفو

 هدناز رونلا لدي ضايبلا ىلع

 نانيع سنجلل ترظن اذإ سنج

 ناولأ لك نم هل ضايبلا اذك

 نامزأو مايأ راركت لك نم

 ناهداب عبط دراب يمفغلبف

 نار انر نإ ىتنا يبرغ يليل

 نايدأ مت شاعمل ةداعس

 نايتإ لقعلا حيحص سفن ثيدح

 ناهربو قدص نم تلق امل مهفاف

 ناوسنب فيرشت كلذ ليلد

 نامتكب رس ال ةميمنلا عم

 ناد هدعب اريس ريسلا بكاوكلا

 ناسنإو لقع نم نينيعب رظناف

 نادجاوب امكح هب مكحاف نيفد

 نالجع قيطنم يف ةماق ريصق

 ناج ىنج ام بيع هجولاو دخلاب

 نادلا وأ يصاقلا قراسلا هتافص

 نايبص نيب ريغص يبص ىلع

 نابش ريغ بيشو لاهتكإ ىلع

 ناصقنل اوندي ىتم داوسللو

- ١٨



 ىدمب ىرن هارسي ءرملا نم هل

 هدعقمب موقلحو قاذملا اذك

 ىلع تابنلاو بونج حاير نمو
 هلف عبرأ يذ نمو زوم كاذك

 نمو لدي املا بيرقلا ناكملابو

 ةحلاص مويلاب ةعاس هذهو

 ارفس ىون نم اهيف بولطم لاني

 بعت الب اكوردم قزرلا لصحيو

 هرخب مث اهيف فطعلا بتكاو

 تبتك املك رخب لقملاو ليخلاب

 هل باتكلاف سخبب كالهللو

 نم كتيب هاوهت امل لخداو ضبقاو

 ةديجو انيش اهب جرخت الو

 بذك لق كافاو ربخ اهب نإو

 ةلئسم تمر نإ اهب حاكنلا يفو

 هملؤت دق هيف ريساوب لقف

 هدي ىلع اهاقلي ةشوب هيفو

 ههواي مقس هلصافم يفو

 هتعاس عبط نع الئاس ىتأ نمو

 ناميإ ليللا لوطبو انراهن
 نايرشب هنم هل لكب قحلاو

 نافكب هينثيو رقب ضرأ

 نافنصب ىنغتساو رقبو لبإ

 ناقلاب سيل نول رضخأ هارت

 ناشلا رجبألا رفسو رب لامعأ

 نالخ قازرألا بلط عم ثرحلاو
 ناسحإب اهيف اولخدأ ءاسنلابو

 نامنأب يلاغلا ربنعلاو دوعلاب

 ناودعو يغب يذ كله يف كادي

 ناصمق ديدجت هتعاسب سبلاو

 نانمل انم ىرت هيفف ءيش

 نايوطو راهنأ رفح عم عرزل

 ناتفأ لونسملا اهب ىتنأ لمحلاو

 ناو ال لوقلا كاهف ضيرم نعو

 ناحم لوق كرتاف ماحرأ حيرو

 نادان نطبلا عيجوو هدسجو

 ناوخ ريغ دو ةلاقم ظفحاف

 ناطعأ قوذلا حلم بطرلا درابف

_- ١٩



 اذكو يمغلب ناطرس هجربو

 اذكو ةرهز هوجو تالت هل

 لخد هرهش اذه رخآ عيبر

 يف نكاس ىليل بلقنمو ىتنأ

 هل عولضلا مت ةير عم ردصلاف

 اهيناثو ىرفصلا هتينمراف

 فرش اذك خلب عم رهنلا ىرو امو

 اي نراقت امهم يدجلاب هلابو

 دراظطعلا مت لحز امهدكني

 هكراش فثيلثتلاو مومذم كاذف

 رظن عم دعسلا يف هل لاصتإ يفو

 لمع الف اسوحنم ردبلا ىرت نإو

 لمع ال نينتلا بنذ هفوسخ

 ىرتو همأ ام هل تاذنلتم

 هلو هل ىحضأ حرف فثلاتب

 اهبرضاو هيضام رهشلا نم ذخف

 ج رد نم سمنلا هتعطق امب دزو

 هل طعاف نيثالث جرب لكو

 امب لحي ىنسخلا رمقلا امنإف

 نادضب هيواد بطرلا درابلاف

 ناديدجلا لوط رمق دراطع

 ناجرمب يرزي همظن هفورح

 نايد قلخ نم هل لامش هاج

 نادلبو تاناكم نم هل اذك

 ناسارخ يقرش عم مكاح نيصلاف

 يناتلا برقعلا طوبه رونب هل

 ناذ يف خيرملاو ةرينملا سمشل

 ناسحن عيبرتلا عم تالبقملاو

 نادعس رهدلا لوط ناذه سيدستلا

 ناذهب سحن نم ىشخت الو دعساف

 ناسنإ لامعأ نم حلصي ضرألاب

 نارسخ لك يقالتف هب لمعت

 ناوعأ نيب ديعس وهو تابي

 ناهجو ناذه حرت عسلتب

 ناصقن ريغ نم رشع ثالث يفف
 نايسن دنع رذاحو ينسلا جربلا

 ناوآل لولح سمشلا جربب يدبأو

 نامزأ لوط قاب نيثالثلا نم

۔ ٢٠



 اذ كبسح نيتالتلا نم يقب امف

 اهديالق | ريهطت تو اماظن تمت

 ناشلا عطاق لق رمق هجرب نم

 نابقع طامسأ ىلع ارخف ليمت

 : خيرملا ةعاس ليالد ىش ۔ اضيأ ۔ هلو

 سوحنم تقو يف الناس ىتأ نم اي

 يف كعوقو نم ةاجن هلإلا لس

 هبحاص سوحنملا بكوكلا هنإو

 كلم اي ءامسألا ةلمج نمف هل

 هتيآ نيدلا موي كلام تربخأ

 كلم هل يماسلا سماخلا اهؤامس

 اذكو هل نجلا رمحأ لاق نجلا م

 ةرشعم روجلا لهأ قرطلا عطاقو

 عم تويبلل اعبط برخي نمو

 لجع وأ نارينلاب لماع لكو

 هل ديدحلاف ادرف رهاوجلا نم

 لدتعمو فيرحف ماعطلا نم

 نمو بابشلا طاسوأف نامز نمو

 نمو عابسلا اهولتي ريزانخلا اذك

 مخر عم مت رويط روسننلابو

 سوبلا اذ خيرملا بكوكلا ةعاسب
 سورغم فيسلاب اهب مك كلاهم

 سورلا ةعوطقم نم بكاوكلا يفو

 سودقب اقطن هعبتت كاذك

 سوردم موي اثالثلا موي دمحلا م

 سينأتل ام سنإب صوصللا لك

 سيسأت لصأ مهفاف لتقلاو برحلاو

 سوظطنم نيدادحب صصخاو عانصلا

 سيمطتو روج عم توملا ةنجفو

 سيلخت دنع اصوصخ وهف فيسلاو

 سيتخت تيب انول رمحأ لاكشا

 سورفمو تيب نم كوشلا اذ راجشأ

 سييرقن دنج نم ةعبرأ تاوذ

 سييكتو عبط هبرجو هل

- ٢١



 هعيابط ارفص ةرم ةيران

 هفرشت يف يدج ركذم يف رش

 اهعبتت تاييبارتلا هةتنلتم

 ادبأ هل حارفأ تيب سداسو

 هليالد تلد حفيج هفورح

 هل راص ناسنإلا دسج نم سأرلاو

 هترارم نم مدو قورعلا عم

 اددج اوسبلت ال المع اولمعت ال

 ىرش عيبل دصقت الو رفاست الو

 ةأرمإ الو لخدت كلم ىلع الو

 مكتوسن خيرملا بكوكلا ةعاسب

 لق فلاتو لتق نعف تلأس نإو

 ةقداص ءوسلا مولع عيمج لقو

 هل زاجأ نم لتاقو براحو حبذاو

 ةعس رقشأ رمحأ هجولا رودم

 هب سيلو باذكو ردص عيسو

 اذ ةسايرلا باحصأ دنج نم لاتق

 ضرم يذ لك نع اهب تلأس نإو

 هملأي سأرلاو هب نج حيرو

٢٢ 

 سيرعتو تاقوأ ىليل خيرملا

 سوحنم جرب ناطرس هطوبه

 سيكعت ريغ نم ةيوام جورب

 سيباقملا نازيم رونلا هلابو

 سيعلاب رفسلا بيرقو ةوخإب

 سومان بنجلا نيعو هروعو

 سوسلا ينب اي اروبد حايرلابو

 سورغم لك نم اوجترت ال عرزلاو

 سوأ نم ناك ول اركسع درتالو

 سييقتو لام يذل عزانت الو

 سييكو لالد نبا اهجاتب

 سيعدتو توم نعو حيحصلا وهف

 سوحنمل يفكت نتتخاو اهب مجحاو

 سيماوشلا ىوقتلاو ملعلا يلوأ التق

 سوشلا قراس قيقد قنع قطنلا يف

 سوجهم كاذ رش بحاصو لوط

 سوطغم فنألا حيبقو ةمالع

 سومدق مدلاو ةرمح نم كاذف

سوماق رد كسماف لصافملا عم



 هب رودت ارهد همسج يف حيرلاو

 ةبلاغ برغلا موقف موصخ نعو

 هتيعر باهن قارس لاتق

 مهتاكلهم نم ارذح هل لقف

 فرش لق خيرملا بكوك هتيبو

 ةنلاثف ءارهزو سمش خيرم

 هلو رفص ارم يقرش يران

 ندب نم سانلل ركذ بلقو

 هل ليق نيطسلف لباب رادو

 اهعماطو اهلاو فلأ هفورح

 هل هوجولا ءارهزو سمش خيرم

 هتروع مث ازجع يلامش تباث

 اتوح يذلاو نميو برغ رايد

 هفقرحأ تنش نإ ارو نيعو مال

 اهرطسأ دقعلا ماظن قوفت تمت

 سيواسولا لك عدو ياده ذخف

 سيلبإ رمأ يف لقف كيلم نعو

 سوباق ناوخإلا نع تلاس نإو

 سييأتب ال يوجر دعب نم تنأو

 سيعاسعلا انجو نم ةيلجلا سمش

 سومظطم ريغ جرب وهو ههوجو

 سيماونلا راهظم سبيلاو رحلا يف

 سيطن لك نم هل هجوو سأر

 سورحم راد سراف ناحين رادو

 سيعادملا خيرم تيب برقعو

 سيراركلا يوحت ام كلقعب تبثاف

 سيق ينب وأ ميمت نبا دسج نم

 سيقلب كلم يهاضيلف هل اكلم

 سوق عم نادلبلا يف ةجنط لاجح

 سيقاونلا تاوصأب اهاذش يفو

 : در اطم ةع اس لياد ش - اضي أ - هلو

 لاحلا حلاص جرب ةعاسب مركأ

 لقف روكذلا دنع هنول امسلا نول

٢٣ _ 

 لامآ تاياغ غلاب دراطع

يلاعلا دسأتسملا ركذلا وه اذه



 ىري نيح دعس ىثنأف ثانإلا عم

 نم ميظع اي ميلع اي هؤامسأ

 هل ميركلا كايإ دبعن كايإ

 اكلم هب مركأ ةكيالم نمو

 نمو هل ناقرب نجلا نم اذك

 ةعبرأو يناتلا امسف هؤامس

 هدهده مت كيدف رويط نمو

 ةبلعتو رونسو ريمحلا لتم

 هل وهف ناسنإلا دسج نم قنعلاو

 هدرمز عم دجربزو قبيزو

 هل كاذك معط نم ضماح لكو

 هنولت يناخد ةقرزب رمسأ

 ىلع مت باتكلا ىلعف ينلدي
 ةغالبلاو موجن ملعب اذك

 اطع اهيف ذخألا مث ةراجتلا عم

 ةكراشم اهيف هل ءامدلا عم

 مهسأب روهشملا ركسعلل عمجلاو

 ةحبار ناملغلا عم باودلا رش

 هتبحم لق اهيف دولوم لكو

٢٤ 

 لاحلا يف سوحنملا عم اسحنو ادعس

 لاوس دمحلا م هتيآو امسلا

 لات اي طرشلا مامت نيعتسنو

 لاكيمب امسألا نم اعديو هل

 لالقإو رقف يذ نيكاسملا سنإلا

 لابلا يلاخ اهاوس ام همويف

 لاتمأ كيتأت عبرأ يوذ نمو

 لاحلاو حجلا لثمك تابنلا نمو

 لاوق لوق ناسل اعمأ عابصأ

 لاغلاو فورعملا رهوجلا نم هل

 لاكشأ لك نم ىتف اي عبرم

 لاوحأ ريخلا نامز نم ابصلا مث

 لاوقخل مهفاف بدأ عم باسحلا

 لاونمو تاحاسم مت رابخألاو

 لاتخ ركم نم ةسدنه دعب نم

 لايمب لك ىلإ عبط جوزمم

 لابرسب هيف يستكت نأب رذحاو

 لام يذ لك نم اهب ساقل فطعاو

لابقإو تادايزب هلهأ نم



 ةق :
 داص رابخأ نع كلاؤس ىف
 ٠ پ يفو

 سكعنم رمالاو قساف رياجف

 تم نيح زورينلل دراطع ىري . 3 ٠. ٠ ٠

 وفص برغلا يف ىريف قرشمب

 امهم مداق بئاغو هب تلأس ك

 . اهنع ءاج لماحو اهيف لناس اهن _
 ں!و لاؤسلا نيدالب نع ىتأ نإ ٠ . ١

 ں!و لق رابخذلا نع تلأس نإ تدعس لق :

 مهلو هما دق هنوبحي لقف

 - 3 . ٠

 ١ دب و هيفاص ريغ بولق ديبعلاب

 هفيكي ال بح كبح تلقف

 - . ٠

 هتلع جنلوق لقف ضيرم نع

 هت .

 - أ ٧

 ةأرمإ وأ ىربي الجر نكي
 ٥ _ ذ

 | ؤسلا هيف ىتأ نإ براهو لقف لاز ِ ره

 قراسو صل نع كلاؤس يف نم ق

 ر اس لوا دراطع نمق لحز ةع 7

 ةي . ¡- ِ
 " | قلت ملعتم هنإو

 وا مداخ لثم بيرق كنم ناك وأ

٢٥ _ 

 لآلا يف عابلا ليوط كيلم نع

 لاتغم لوغ رذحاف هيداعأ 7

 لاهجل عمست الو اموي نيعبس

 7 انرهد اذ نم نامزأ ضعب ف

 ه نس مغر ىلع احاكن ممتأو

 أب تنأ اذإ رذعاو نانثإ

 لاوص لك يواستب فصاختي

 لاؤسب ناوخإ بح يف كاذك

 لايم بح مهنع باغ اذإ ضغب

 " يذو حور نعف تلاس ناو

 | اب بلقلا سيلف تولس نإو

 لالغأب مكحاو ةعبات حيرو

 و ىلصو عمتساف ةبكرو

 | أو خيش يف توملاو تومت

 لاخ وأ نكسلا رادل ابيرق رهظي

 .7 نيز نم مويلا كعاتم

 رعا حلصي مل رضخأ نول وذ

 " و قلخ يف ءاس ةفيفخ

! يعس ىعسي كل ملاظ خا



 اهرخآب ارمح ةأرمإب لقو

 لجر ىوح يف تناك قاسلا ةقيقد

 هعم لقو ناكد بحاصو رجات

 هل طوبهلا توح فرش ةميضق

 هفرعاف نازيملاو ولدلا اهلابو

 رهش اهل كز هتزوج فورح

 اهنلاثو خيرم منت رتشمو
 امهف نكف بطر عم رحلا هعبطو

 وه حايرلاو يراهنلاو ركذم

 نيبكنملا نيبو قنع تحت ام

 ناحنيو درارمأو هيضرأ ناجرج

 هل رايدلا ناقرب رصم ةقرب عم

 هلف رخآ ىدامجف هرهشو

 هل كاذ نيهجولا ثلاث دراطع

 دسج نمف ءاعمألاو نيراصملا نطب

 عم ةريزجلاو تارف مت ماشلاو

 انتديرف اماظعإو اماظن تمت

 ةرفغمو اوفع هلأسأ هللاو

 ةكلهم لذ نع ينعفري هللاو

٢٦ 

 لاثمأ ريخ مهفاف قلخلا ةئيسم

 لاع لزنم عيفر ردق ريبك
 لالجإو رخف اذو مولعلا ضعب

 لآ ىرت ءازوجف هتلثم

 لاتمأ ريخ اي جرف ثلاثو

 لاتلا ال فورعملا لولا ن عيبر

 لاج ىجدلل رون ةرينملا سمننلا

 لالجإ ليللا هجوب يئاوه يومد

 لامشاب ام نيدسج وذ يبرغلا

 لاوشب يديألا عضوم ىلإ نيدضعو

 لات اهل ناحرت ناليج ناولح

 لاضفم ريخ اي هجرب ةميضق

 لابقإو هجو نم ةرهزو سمش

 لالجإب رظناف ضيب فورح

 لاضفأ رود نم ةعماج راجح

 لامهإب تصخ ام سراف دالب

 لامسإ شرعلا بر هلل دمحلاو

 لالغاو يرسأ نم يقنع كفو

يلالعا يهف هاضر رايد ىلإ



 لالغأو اهاصح ازع اهلاضفأ ةلزنم ظحلا يند نم ىقتراف

 : يزتشملا ةعاس ليالد ىف ۔ اضيأ ۔ هلو

 يرتشملا دعسب انل رورسلا لمك

 نم هلو هنول يف ضيبأ وه

 نم لاعتم اي ناشلا ريبك اي لق

 هلتي نون لاد ءاهو فلأ

 نمو لينايفرص ةكنالملا نمو

 هل سنإ نم ملعلا لهأو هلو

 همويف سيمخلاو ضيبأ صاصرو

 نمو نول هل ربغم ضايبو

 نمو ةهكاف بيطف تابنلا نمو

 اهضايبو ةعقب ةلوهس هلو

 اهدنع ءابظ مانغأو رقب

 عم ماحرألاو نالجرلاو نادفو

 هدعس اراهن صقله هفورحو

 تجزم ارحب هتعيبط بطر

 اهلامج ةايحلا عم لد سفنلاب

 عورأ ةفع نيدلا قدص قح عم

٢٧ 

 ربكألا دعس فورعملا بكوكلاو

 ربكمو دحاول ماظعلا امسخلا

 رصبتو مقف يآ هل دمح

 ركفف ميقتسملا مامت فلأ

 رظناف سورهمش كلذف نج

 رهوج نم هل ةسداس ءامسو

 ردكم ريغ ولحلا ماعطلا نمو

 رهدأ نم نهاك لوط لاكشأ

 رضخأ مرك نوتيزلاو نامرلا

 ربخم كنودف ةعبرأ تاوذو

 روصم مسج ماظعألا نم هلو

 رسيألا عمس مث دبكو نطب

 رونأ ينس يراهن يقرش

 رثخت ريغب لدتعم هاوهو

 ربعم ريخ كايؤر ىلع ىضقو

رخفخلا لامتحإلاو انثلا نسح



 ةرصن ةماركلاو ةيمحلا مت

 هتاقدص اذك لام يف ليملاو

 لزانم لج ءانبو ةرامعو

 هتاذل عم ناهذدألاو بيطلاو

 هلوخدل ةعاس نم اهب مركأ

 ارخاف سبلاو كلم ىلع لخداو

 ديشو تعرز ام دصحاو عرزاو

 مث طسباو ضبقاو يرتشاو عب

 ارب رفاس بتكلا يرشاو خسناو

 تتأ نإ بذكف رابخأ يدرو

 دلت اركذ اهنأ لماحب يتفأو

 هضماف حاكنلا نع تلأس اذإو

 براق يليهسلا بنجلا بناجبو

 مهنيب بوذك لقف موصخلا نعو

 نعو اقح يوتست ةعارزلا نعو

 مهتاين تفص دق ةوخإلا نعو

 بقاوع معنب لقف رايدلا نعو

 قراس نع اذإ اهب تلأس اذإو

 اقيار اميلح انول اضيبأ لب

٢٨ . 

 رمشلا كولملا عم نيمظعألاو

 رشعمب مانألا ةفرعمو اخسو

 رفصخلا جازملاو دهعب افوو

 رثكذلا حاكنلاو تاهكافمب

 رفسم نمؤم راس ام اذإ ملح

 رتخبتو اجياوز باعكلا ذخو

 رمحألا ديدحلا سبتلاو ناينبلا

 رمعأو حلصأ هوجرت يذلا لاملل

 رفحاف ارهن رابآللو ارحبو

 ربخاف اقدص رابخألا ةديعسو

 رهزأ هجو ردب اميلح يكاز

 رفنتم بناغل روهظلا يضقاو

 رجبألا ضعبب وأ ءام تارفب

 رجتم عاس لك دي يف حبرلاو

 رذوج ةفيفع انسح لقف ديغ

 رمضلاو دايجلا نع حالصلا لقو

 رصعأب لوزي ال اهنم ريخلاو

 رسعمب لوهكلا يف ليوط اذ لق

رصبم يناعملل ملعت اذإو



 ههجو رفسمو هينذأب هلو

 هناطرس هل فرش يرتشملاو

 لق تايحايرلا اذكو ةيران

 هل حرف سماخ يف هجاربأ

 هروهش ريخو سوق هل تيب

 هل يعم وهو بنذلل هل فرش

 ثلاثو ينسلا رمقلا يف هيناث

 هب ام ارفص هيف سبيو رح

 هل يقرشو يراهن يران

 هل اولاق ىتفلا دسج نم ناذخف

 هلاوز ناهبصأ اولتي دادغب

 هل توح هل ذشف فورحلا نمو

 فرشت هيف جحلا رهشب هلو

 الب لحز هجوأ ةتالت هلو

 يمغلب عيابطلا يوأم كاذكو

 نم هل مت نيدسج اذ هارأو

 تمتت دلب هل ناتسربطلاو

 ةكرشل ليقو ناجرج ضرأ نم

 اهدنع ةفيرشلا نميلا كلذكو

 ۔ ٢٩

 رهدأ يف اهروهظو ةمالعف

 ربخمب حص ىدجلا يف هطوبهو

 رتشملا تانلتمق يلئاس اي

 رشحملا ىتح كاذ مهفاف توحلاب

 رصعألا تابيط ديس ناضمر

 روخلا هجوك هجو دراظطعب

 رطساأب تاي عبط هل لحز

 ررمت دشأ نم نكلو ولح

 ركذم ريغ هوعدت ال نيدسج

 رضحاف كبلق نادلبلا نم هلو

 رثكم ديدع الب لابجلا مث

 رين سوانحلا يف جرب لك نم

 رخفأ هجوب ارهزلا ةرهزلل

 يرتشملا يناثو ةتلات خيرم

 رتمم يلامش يليلو يننأ
 رطسم لكب نامدق ناسنإلا

 رهطلا لامشلا ةيحان كاذكو

 ريغم ريغ ماشلا ىتح مورلا يف
ردنكسسلا ةريد عم ةريزجو



 رطس ١ مظنب ةقياف ءا رغ

 : ةرهزلا ةعاس ليالد ىش ۔ اضيأ ۔ هلو

 ءامعنلا كب تمع ةرهز اي

 هتانجو تدروت نامزلا كبو

 اهنسحو تايناغلا نسح نيأفأ

 هرايد طارص نع لالض يذ مك
 بكار ةداعسلا دوط ىلع مكلو

 ىضر يف بكاوكلا كلم يف تعفشو

 اهموي ةفيرشلا كتعاسب مركأ

 اهعبط درابو بطر هيبرغ

 ةيضرع ةرارحب ةجوزمم

 هضيبم ىلإ ؤلؤللا رفصأكو

 اهل لق ةذلو جيوزتو برط

 اهل بح ةضف يلحو ءيشو

 اهل حارفأو راتوأو بيط

 قنتعتو ددوتو ةءارج

 خوخو نامرو معط اهل مت

 ءاوضألا كهجو نم تألألتو

 ءاملظ ةليل ترانتسإ كبو

 ءانسحلا ةداغلا كنع نيأ مأ

 ءاكذ هتقراف ذم ىدتهإ كبف

 ءادعسلا كهوجو هتنراق نم

 ءاعفشلا تزع نإ ةماركو

 ءارهزلا ةعمجلاف انرهد نم

 ءارسلا هب لدتعم كاذكو

 ءاجرألا اهب تقاض ةقارب

 ءاسن مورت ام ليالد اهلو

 ءانسحلا ةوسكلاو ةحاصفو

 ءانغو ةنيز صقرو كحض

 ءاذش هيلإ اذشو حكانتو

 ءامعفغنلا اهل ليلاكأ مظن

 ءاذش يارس امازخلاك

 ءامسأ اهل ايف ءاسنلا يلح
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 اهل ام ريط هايمل رهوج نم

 بايثلاو لحاكملاو تيب عاتم

 اهل راونأ غبص يساركلا اهل

 اهكلم رهظأ ناكم لك نيسحو

 سجرن سآو خيطب لانم

 اعبرأو نيمسايلا مث درولاو

 عبرم لك لاكشخلا نم اهلو

 ةبيبش ءام نامزألا نم اهلو

 اهل تناك هفرش يف هيلدو

 ةرمح الهشو ةعساو نيعلاو

 ةماقب لادتعإلاو ةحيصفو

 ةرفصب ليمي دق رقشأ سأرلاو

 ءرمب ةلالد اهل ناتيلكلاب

 اهل امس نيذلا عم ليق طارص نمو

 نم لينايغ وهف ةكئالملا نمو

 ملعم دنع نايبصلا اهب ريس

 اهلك ةديعسلا رابخأب قدص

 اهب تيب نم ءيشلا جورخ رذحاو

 اهب عدف ودعلا ىلع داهجلا اذكو

 ءارهز اهل ضرأ نمو كمس

 ءاغلبلا اهل تدهش تءاخر

 ءانسح اي ناهذدألا هكاوفو

 ءاديغ اهل لق ضرأ رمث نم

 ءايم اهل راجشأ سنج نم

 ءادعس اهكلم لباو منغ

 ءارذع اهل لق ضيبأ نوللاو

 ءاضعأ تقنورتف ىرج امهم

 ءاضيبلا ةنسحلا كلت ءاديغ

 ءاقرزلا يه تراص اهناوأ

 ءارذع ةرظن ضيرع هجو

 ءاملس اي نانسألا ةريبكو

 ءامسألا اهل لق يفاك ينغو

 ءامسف اهل تاوامس ثلاث

 ءاملعلا ىرت ةعبوزف نج

 ءاوسلا ةنونج هيف بذكلاو

 ءارشو هب حبر ال عيبلاو

 ءالب كولملا ىلع لوخدلا اهبو

 ءابنأ براه نع تتأ اذإو
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 هل لق رفاسملاو عجري عيرس

 اهب بولطم ريغ اهنم لانيو

 لقف ضرم نع مت اديص ديصيو

 عم هينذأو اعجو هسأربو

 اهجاتن ثانإلاف لماوحلا نعو

 اهلابو كاذك تطبه ةميضقب

 هتيب يف وأ كاذ عم نكت امهم

 اهل حرف ةوسن نم ةقاحس

 اهل اقح فرحأ ضرم نم كاذكو

 ههجو يناتو هجو دراظطعب

 لق يضرأ هعبط سبيو درب

 هل يليل ضماح هنم قوذلاو

 هدالب مت موقلحلا هل اذكو

 هفورح من داركألا كلذكو

 هل بجر اذك جرب هنازيم

 ىنتنإ لحز هل رمق هب هجو

 هل لقف ءاوهلاو بطرو رح

 همكح ركذم بلقنم يبرغ

 نم هيكرو رصاخو ناتيلاإلاو

 ءانسح ةليمجف هرفس نم

 ءاهقفلا ىرت هبلاطب رفظي

 ءاميش ةداغ اقشع هتنتف

 ءاد لصافملا يف رداغ نيلجرلا

 ءافرشلا هب اهفرش توحلاو

 ءاملعلا تلاق برقعو لمح

 ءاغلبلا تلاق اروجف تلد

 ءارصبلا تلاق عباسو سماخ

 ءاملعلا تلاق رونت عم

 ءامكحلا ىرت لحز اذك رمق

 ءادوسلا هل يبارت اذكو

 ءاحلص اي ناسنإلا نم قنع

 ءالقع اي نادمهلاو نيهاملا

 ءالو سايقلا يف واوو ءاب

 ءادرو هل فرش هل لحز

 ءاوضألا تحال ام يرتشملاو

 ءالآألا ادب ام يراهن يومد

 ءافوو هل دسج نم بلصلاو

 ءافرع اي مورلا يهف نادلب
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 ةقرسو شويجلل موجن اذإو

 هل تحص ةكرش ناسراخطو

 اهفورح مامت فشك اهفورحو

 لوأ يف اهدوعس دودح ملعاو

 رخاواب اهسوحن لك دودحو

 تلجخأ انسح قورت كيلإ اهذخ

 ءابجن اي تايقيرف ىلإو

 ءامرك اي خلب عم ةءعره يف

 ءالضفلا هب تدهش اهلضفلو

 ءامهفلا اهل تفرع اهجوربب

 ءالهجلا كلذ لهجيو اهنم

 ءارغلا ةداغلا اهتأر امل

 : لحز ةع امس لياد ش - اضي أ - هلو

 تاييلبلا لك نم هللاب ذوعأ

 لحز يف نلق اممو امومع انلق

 ام كبرو هومس سحنلا ربكأو

 ادبأ هل انوك اشي مل نم لكو

 هعدوأ وهو قحف ملع لكو

 لحز سباي عبط دراب ليقو

 مهدشري لاومألا ىلع لك اريثك

 عم كلذك رافسأ دعب عم ثرحلاو

 نزح نإ مغ عم رهقلاو ردغلاو

 هل روبقلا رفح عم توملاو لتقلاو

 ةنكسمو ضارمأ لك ىلإ ا ذه

 تاليلو ماياب سوحن نمو

 تاسوحنلا تاعاسب صوصخلا وهف

 تانيشملا لك هل نوكي اشي

 تاكوكشلا كنع عدو نوكي الف

 تايربلا لك نم ءاش نم بولق

 تارارم يف دوسأ حيرلا نتنمو

 تاعارزلا راهنأو ريب رفح نم

 تاييانخلا لك عم ركنمو دقح

 تايانجلا لك ىلإ تاركنملاو

 تاقافو لذ ىلعف طلسم

 تاراقعلل عضوم يواح لسلاو
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 هلو اذك قولخمف توم سنج نم

 انف ناكف ءايشخلا ىلإ رظني نيحو

 لهأ عم تاركلاو تاراقعلا ىلع

 ىلع لد برضلا مت نجسلاو سبحلاو

 ابعت هنايتإ يف بجوم لكو

 هل ليق ءامسألا يف قازر حاتف

 هل مث مايألا نم موي تبسلاف

 هل مت ليارزع ةكنالم نمو

 هلق رهوج نم لقو ديبعلا هل

 هل كاذ دعب صفعف موعط نمو

 هعبتي لاكشخلا نم ريصولا مث

 مرهلا هل مس نم مسلا درابو

 هل ماوهلا سانجأو بالكلا ليق

 طرق ىلإ يضفي بنذل ةرافو

 بصع عم ناسنإلا دسج نم قاسلاو

 همظعأ نيلجرلا عم نيديلا اذك

 سبل نمو قورغم هيف رفاسم

 هسبلم رانلا نود رافلا قرخيو

 نأ كرذح نينثإ نيب عماجت الو
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 تارورضلا رش رظن نم سمنشلاب

 تاليللا يجاد دوسأ اهتايح

 تالالدلا كلت ىلع لد عورزملا

 تاواقشلا لهأ الخبلاو نايصخلا

 تايفخلا رتس بصن ىلإ يضفي

 تايآ ليترت عم لمحلا رخآو

 تاوامسلا عبسلا عباس امسلا نم

 تاقيلخلا سنأ نم نوميم نجلا م

 تالالدلا يف ديدح صاصرلا دوس

 تاراشإلا يف ركفتف جلليلهأ

 تايضيبألا دض دوسأ نوللا يف

 تاذ عبرأ يذ نمو نامزلا نم

 تانيبخلا حير عم فوصلاو رعشلاو

 تاهيبش نم اذه لثامي امو

 تاناتملاو لاحطو ةبكرو

 تاقيلخلا لك نم عمسلا نميأو

 تاقارتحإ يأ ةقورحم باونألا

 تاعاتم نم ائيش طلاخت رذحاو

تاعازنلا كنع عدو اكولم دصقت



 ال كتحصن يرشت الو عيبت الو

 نإ لكايو لخدت ةأرمإ ىلع الو

 ربخ قاص ءيش دوسأب يتأي

 ةلنسم دنع حيحص لق براهو

 هتداعس اولاق ربخ يف بذكلاو

 مهب نونظلا ءوس لقف ديبع نعو

 اولاس لماح نع وأ لاومأ قارغإ

 ىتأ لاؤسلا مت تميلاف اهب امأ

 اذإو هل مسج نم ءيش هب اذه

 هل ءافشلا اجري ةيآ هل بتكي

 اذك ديدحلا هايند قفاوي امك

 ادبأ عفترت ال ةعاس هذهف

 يذ بحاصت ال اهيفو رح لعف نم

 لمح يف نازيملاب فرشت هب

 هل لابولل ناطرس عم كاذ

 حرف هل اولاق لحز عبارو

 فرش هل لاوش مث يدجلا هل

 ةيناث خيرملا لوأ يرتشمللو

 ةعبرأ يهف فورح نم غشنرو

 تاحربلا لك نم طعت الو ضبقت

 تافرح لك ضقراو ادود تعرز

 تاومذأل توم يفف لاح يدر

 تاديعبلا نادلب تايصق ىلإ

 تاجوز لك نم تقسف ةجوزو

 تالاوس يف قافن ريمألابو

 تافآ دعب نم تميلف اهب ام همأ

 تاموعطلا لكأ نمف ضيرملا نع

 تاراجحلاب اهيبش هيف تركف

 تايآب يفشتسي رشحلا رخآ نم

 تامارحلا حبر عدف مارحلا لك

 تافقوخملاب افلتف ناكم ىلإ

 تابارقلا لهأ نم ناك ولو رفس

 تايالولاب ناطرس طوبه

 تاباغل يلاعلا دسألا يف لوقأ

 تاحرت رش اهيف رشاع كاذك

 تاصنإ ريخ يف نكو مهفاف خيرملا

 تاوالتلا دنع اهتلات سمشلاو

 تالالدلا ىدهأ انقراسب هل
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 هبف ءيس قلخ دوسأ دبعف

 نكي نيح هيلجر يف ةمالع هل

 هترضخل ليم هنول قرشمو

 ىلإو عبار نم علاط يف ليمي

 ربك ةماق ليوط يدج نمو

 هتروصل حبق يف نانسأ ريبك

 ربك اذ نيعلا ريغص رعش ليلق

 ىرت نيتبكرلاب هلف ةمالع

 اهل باهذلا هيف ةقرس ىلع تلد

 ةدعسم سمشلا تيأر ام اذإ الإ

 اهل باصتغإلا يف ةردق هل الو

 لقف مالكلا نيح يفو يشم لوجع

 قرتحمو روتكمف ءيش لكب

 ةسباي ءادوس ةرم هعابط

 انطف نكف ىننأ بلقنم ىليل

 هل ليق ناسنإلا نم ناتبكرلاو

 اهل مث نيرحبلاو دنهلاو دنسلاو

 امهدنع مت ءات داص هفورح

 ادبأ هريغ ال هل جرب ولدلاو

 تاعيدخلا ركم هب رعش ليلق

 تاميمن وذ بوذك لاجرلا نم

 تامل ريبكت هل بونجلا يفو

 تاماق دوع ليوط ديبعلا سنج

 يتآ اي هجولا ليوطو هسنرب

 تاديعبلا يف ءيش دعبأ كنعو

 تابيهذلا لك تعجر علاط يف

 تالاح لك يف هناطلس هجوب

 تاسوحنلا رش نم بكوك كاذف

 تايربلا قلخ هللا قتاف

 تادوربلا تاعيبط عم ةيضرأ

 تايبأ جسن مهفاف بونجلا وهو

 تاشوبحلا نادلبف رايد نمو

 تاناويحلا تيب نامع مت ناركم

 تايؤلؤل دوقعب تلع داض

 تاروهشلا لك نم ةدعق رهشو
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 لق دراطعلاو هجو يه ةرهزف

 يومد اذك يناوه بطرو رح

 ةيناث جاربألا نم يحاير يبرغ

 هل ليق ناسنإلا دسج نم ناقاس

 اهعباتو اهيحاونو ةفوكو

 اهلهجت سيل رصمو طسق ضرأو

 يف لبق ليذلا ام اذإ يليذ مجنو

 هب حالصلاف سأر لبق ثيحو

 اهل نيقباسلا اماظن قوفت تءاج

 تاليلب ىننخلا رمقلاو هينات

 تانيضم يراهنو ركذم

 تابتإب ايندلا يف لازال كاذو

 تاماقملا نادوسقف رايد نمو

 تازاجحلا هجو نم يزاجحلا رهظ

 تاريخ ضرأ ىرجمو دنس ضرأو

 تابارخ عم رشو تومقف راد

 تاداعسلا ىنسأ يف تارامعلا عم

 تالالدلا لك يفو كلف ملع يف

 رمقلا لزانم ش ۔ اضيأ ۔ لاق مث ؛ اهيبلإ راشملا بكاوكلا تمت

 : رقسلل

 ارافسأ راصمألل لواحي نم اي

 ةلزنمب ادوعسم ردبلا ىرت نإف

 نم ريثكلاف نيطرش يف لح نل

 يفو ريثكلا ريخلا هل ايرتلابو

 هجياوح يضقت تحلص ةعقهو

 نإو عارذلا لح نإ لتقلاو بهنلاو

 همنانغ ملست لب منغي فرصلاو

 ارافسأ ردبلل اهتنش اذإ رظنا

 اراتشم ملعلاب نكو رفاس رافسألا

 اراتقأ داز نيطب يف وأ تاريخلا

 اراز مك توملا ناربدلا هلولح

 اراس نم بهنلا فاخيو ةعنهب

 اراضوأو افيرشت لان ةرثنب

 اراص ىنغ يف اهاج لان ةهبجو

- ٣٧ _



 ةمتاخ ءوس نم هفوخ ةربزو

 نإ قرغيو ءاوعلاب ةمينغلا امأ

 هرشبي ىنسألا فرشلاب رفغلاو
 هتفيخ لاملا باهذ نابزلابو

 هيهان سأرلا هنم عطقي بلقلاب

 مقس يف لاملا حبر مياعنلابو

 علب يفو مومذم وهف حباذو
 هحرفي حبر هل دوعسلا دعس

 هعجري لاملا نود مدقملا غرف

 هميانغ تاميظع توح نطبو

 ترفس ةداغ ابوعل ابوعك اهذخ

 اهتيا سحنلا تاملظ نم كيدهت

 ارافسأ هنع فرصاف فرصلا هلتمو

 اراد هل يتأي ملو كامسلا لح

 اراط ول توملا هيلع فاخي نكل

 ارارضأ رافسا يف ليكأب ىشخي

 اراب ةلوش ام اذإ ىشخي توملاو

 ارام ول نيلاحلا طسوأ ةدلبو

 اراتشأ نم ىشخي دمر نمو دعس

 ارايت هيقلت ةيبخأ دعسو

 اراد ام ريخلا هيف رخؤملا غرف

 اراتخم ريخلل نكو همنتغاف

 اراونأ نقف لامج هوجو اهنم

 ارانلا يفطي رونب دوعسلا ىلإ

 ةدوسمحملا تاعاسلاو . رهشلا لزانمب رمقلا لولح ىف ۔ اضيأ ۔ هلو

 : لامعألل

 لامعألا بلاط ةلاقم اذخ

 يف ردبلا لحي ىتم كولملا ىقتلاف

 نم صوصخو اهسوق لوأ فصن عم

 نازيملا وأ توحلا يف ردبلاو

 لامآلا يوذ نم موي لك يف

 لاقنلا لماح دسأو لمح

 لاحلا يذ نم ثيلثت وأ سيدست

 لامعلاو ءارزولاو لابشنذلل

- ٣٨ _



 ةزوجب راوجلا عم ديبعلا ىرشو

 هفصن رخآ مث ولد كاذكو

 اهناطرس اهتوح برقعل بلطاف

 مكتاناويح ديصو رويطلا ىرشو

 اهلح نإ يذلا يدجلا ثلاث يف

 رخآب بحتسي بياجنلا ىرشو

 يدجلا جرب عم نيفصنلا لوأ نم

 يفو لمح يف ردبلا تيأر اذإو

 اهئارش تابنلاو بلاخملا يوذو

 اب ثيلثتلاو سيدستلا يف كاذلف

 ةزوجب لاوطلا راجشذلا رشو

 هب رمق نإ نازيملاب كاذلو

 نإ راجشألا نم لدتعم ءارشب

 هريخأ فصن ناطرسلا هدعب نم

 يفو نازيمب اهسرغاف لخنلاو

 يف راهنألاو ردفغلل ةميضقو

 دكار ءامل صوصخم توحلاو

 يذلا لمحلاو ولدلا مت دسمذلاو

 ةوسكل جوربلا بلقنمب سبلاو

 لامك ردب نازيملا ةميضقو

 لاوحخلا حلاصو رينملا سوقلا

 لابشذلل يدجلا فصن ريخأو

 لاوتب هتوح ةميضق ازوج

 لامك دعس كاذف لامكلا ردب

 لالتملا كردي سوق فصن نم

 لاقمب ذخ فالظألا يوذ امأ

 لاعفذلل دعس كلذف روت

 لاعلا باهملا دسألا يف ردبلاو

 لآ ةدوم جوزمم خيرملا

 لادج ريغب دسأ عم ولدلاو
 لايلب هتنياع يلاي وأ

 لاستلاو برقعب لحي رمق

 لالتملا رهازلا رينملا توحلا

 لام ولدو هتزوجو دسل

 لاع توح ولد برقع ناطرس

 لاقمب لزانل صخ ناطرس
 لاحب دعتست كبرح تآلآلا

 لابرس ىلإ اددج اهب عطق

_ ٣٩



 تباوث دنع ردبلا لحم رذحاو

 ةميضقو ةزوج يف دراطعو

 دراطعب اذإ جوزمم سوقلاو

 هتيلثت وأ سيدست نم صوصخو

 ام لكو جوربلا بلقنم لك يف

 هغباف تباوثلا يف رفس يطبو

 يف لاح عم نولتو طسوتو

 هغباف روث جرب كسرع فافزو

 اهريخأ مث نازيملاب كاذكو

 نم رنتثعلا مت يدجلا طسو كاذكو

 ولدلا لمح عم نيطرشلا نم رذحاو

 امهارش عاتملاو ةوالحلا امأ

 اهبارت جورب يف ةضومحلا ىرشو

 ىرت رمق نإ كاود نهب برشاو

 يفو دسأ يف كاود بارش رذحاو

 حلاص ءيقو ةرغرقغل امأ

 اهب مجحت ال جاربألا ةيضرأ

 ىوس ام وأ ةيران يف دصقلاو

 برقعو ما وهلا ناطرسب يغبا و

٤٠ _ 

 لاضفألاو ملعلا يذ اي جاربألا

 يلاعلا دادو لحز يف كاذكو

 لابقإلا رففسم بوأ بيرقو

 لاجعالا ةعرسب هاضقنإ يفبت

 لاح نم هتابث ديرت امبو

 لاوت جوربلا ةدسجم لاح

 لاجر لكل جيوزت دقع وأ

 لاتلا كاذ نيفصنلا نم ازوجلا

 لاقمل عمتساف برقع مايأ

 لاحلا دارملا لمعلا كلذ يف

 لاوحخلا حلاصف ءاوهلا جرب

 للز ءام جرب ةحولملا ىرشو

 لاضنخفأخلاو بللا اذ اي نهيف

 لاؤسب بلاط يدجو رونت

 لاب هركي نازيملا برقعبو

 لات ةحيصنلل نمم تنك نإ

 لافق جوربلا يناوه ءازوجلا

لاعلا يدجلا سوقلا يف مدهلاو



 رمقلاو نهب اسوحنم ردبلا نوكيو

 متنش ام اذإ اسوحنم ردبلاو

 هعاعش تحتو سوحنم كاذكو

 ىرت الحز اذك بنذ عم ناك ذإ

 برقعب ناتخلا تنش اذإ رذحاو

 دمحم لقنب هانذخأ اذه

 ةربعب ميركلا نارهز لآ نم

 مهرخفو نيملسملا رخذ هاقبأ

 دمحم ميركلا يالوم ةالصو

 دشرم وه ديسو مانخلا ريخ

 لاع نصح لكو عالقلا حتق

 لاوع ءارش خيرم سحنبو

 لاومألا يف يدجلا جربب عرزاو

 لآلا نيب ملعلا اذه بالط

 لايقخلا صلاخ مركملا ليقلا

 لامآ هلعف قدصب يبر

 لاصخلاو راكبإلا ىدم ىسغت

 لاضفألابو ىربكلا ةيآلاب

 اهولتيو . حيصفلا مظن نم . اهاندجو امك ةيكلفلا دياصقلا تمت
 لزانملا ىش لاقق . هبفل يكلفلا نفلا اذهل ۔ ىلاعت هنلا ءاش نإ ۔

 ١ سرعلل ةدومجمل :

 مركلا لجألا ملعلا بلاط اي

 ثداح سرع لوخد تمر تنأ نإ

 لزنمب لح ردبلا تيأر اذإو

 اهماع تتام نيطرشلا يف لح نإ

 ذذلت لاجرلل ايرثلا يفو

٤١ 

 موقألا ماظنلا يف الاقم عمسإ

 مجنألا نيب ردبلا لحم رظناف

 مكحاف كدنع سرعلا لحم ركذاف

 مهفاف لعب تومي نيطبلا اذكو

مزحاف هنع ناربدلا يف رقفلاو



 الطاب اسوبع يتأت ةعقهبو

 القاع سينر دلت عارذلا يفو

 ةهبجبو اهجوز ضقغبت فرطلاو

 انملا تلن ةربزب تلخد اذإو

 ىتفلل تاكرابم ءاسنلا هيف

 اهلئنم سحن ءاوعلا كلذكو

 هب ىوهي ام لك ىوهت سفنلاو

 انزلا عم نابزلا يف افلي ملظلاو

 اهبلق يف ابلاغ افلي بحلاو

 ىقتلت مراكملل مياعنلا امأ

 حباذ دعس دنع لعب توميو

 امهارد دوعسلا علب يف لانيو

 مدقم دوعسلا دعس يف دعسلاو

 رخؤم مث نيغرفلا مدقمو

 اهنأ ملعاف توحلا تيأر اذإو

 ملالا ريذك يتأت ةعنهبو

 ملعاف يثانخخلا دلت ةرثنبو

 ملساو هنع ذولف قارفلا عقي

 مجنألا فيرشلا دعسلاب ترفظو

 يمترت سحنب ءاموشلا ةفرصلاو

 مدقملا يف كرابم كامسلا اذكو

 مولم ريغ سوقلا هيف رفغلاو

 ملوت ريغ ليلكإلا يف رقفلاو

 يمترت سحنب اموشلا ةلوشلاو

 يمتني اهيف رمالاف ةدلببو

 مهفي نم ىلع ةنس نم لقأف

 ميقلا لوخدلا دنع اهب ىظحي
 ىمع اي كلذك ةيبخأ دعس عم

 ملعملاب اسنلا ىلع نهب اومكح

 مدقملا يف ةدومحم ءاسنلا ريخ

 : رمتلا لزانم روص ىش ةزوجر كا هذه هيقلو

 لمحلا سأر نيطرشلا اهلوأ

 فخلا طخ امك تامجن ثالث

٢ ٤ 

 للعم هتقو يف ادب اذإ

فرحنم ماوقلا نع امهادحإ



 ةجلوصلا نأك اهيف ةعنهو

 بتاكلا ءاب طخلا يف اهنأك

 ماغرضلا دسألا عارذ مت

 نامجن امهنم عارذلا لك

 رظنلا نايفخ نامجن رثنلاو

 هيومت الب نامجن فرظلاو

 هفلتخم ةعبرأ ةهبجو

 نامجن امهو نانرذخلاو

 دحاو مجن كلتف ةفرصو

 مجنأ سمخ ءاوعلا كلذك

 امهنم لكلف كامسلا امأ

 هلزنملا يل زعألا كامسلا مت

 نازيملا لوأ وهف رفغلاو

 تاجوعم تامجن تالت

٤٣ _ 

 يفاخلاب هبشت ةثالث

 فلتخت هدادعأ يف سانلاو

 جرعي مل قفألا يف هلادو

 نيبم رمحأ ريبك مجن

 ءارلا نيعل اهولجأ فوسو

 ةطلتخم اهبرق نم اهبسحت

 ةجوعم اهسأر اتلك نكل

 بكارلا فالخ سأرلا ةجوعم

 يماش اذهو ينامي اذه

 يناميلل كلذ يف مكحلاو
 ربخلا لثم امهنيب ةحضاو

 هيخأ نم ربكأ دحاوو

 هفصلا مار نمل فاكلا هباشت

 يناث مسإ ةربزلا امهلو

 دعاسم هبرق يف هل سيل

 ملعاف مال طخلا يف اههبشي

 امسلا يف هاخأ هيرابي مجن

 هل مكحلا كاذ سيل يحمارلاو

 نامي لزنم لكب أدبي

تامرلل رتو اذإ سوقلاك



 موجنلا عم تانابزلا مت

 ليلكإلا هدعب نم ادب من

 ةرين ثالت حال دق بلقلاو

 ةرشع موجن اهل ةلوشو

 نيبم اهصخش موجن يهو

 مياعنلا اهدعب نم اذكهو

 ةعبرأ اهتلباق دق ةعبرأ

 رصقأ وهف ةدلبلا عضومو

 ءارلا نيعل اودبي اهصخننف

 حباذلا دعس حولي اهدعسو

 علب دعس هدعب نم علاطو

 هدعب دوعسلا دعس ادب دقو

 ةيبخألا دعس حولي هدعبو

 ناغرفلا هدعب نم اذكهو

 توحلا نطب وهو ءاشرلا مجن

 ةكمسلاك ةرباد هموجن

 : لزانملا ءامسأ ۔ اضيأ ۔ هربقلو

 تربدف ايرتلل انيطب انيطرش

٤٤ 

 ميوقتلا يف حمرلا لثم نامجن

 لوقعم هل نمل نيبم

 ةرهتشم ةمجن نهنيبو

 هربإلاب ةهبشم اهرخآ

 نونلا فورحلا نم اههبشي

 ملاعلا اهاري تامجن عستب

 هرهتشم ةسمخب نهقوفو

 رثأ موجنلا نم هل سيل

 ءارلا فرح طخلا يف اهنأك

 حجار نيزر لقع يذ لكل

 عستم نم امهنيب ام نامجن

 هدض ماوقلا يف وهو نامجن

 ةيبارلا نهنأك ةعبرأ

 ينانلا لكش طسوألا امنأك

 تويبلا يف لضف هنأك

 هكبتشم اهبرق نم اهبسحت

ع ١ رذب تعنهتساو اهتعقهب



 , ههبج مت فرط ةرثنو ةربز ة :

ِ . 
 وش بلقلا للك نابز رفغ

 مي دوعس علب ب نيغرف مت ٥هدعب

 ع دالبلا لك اهمياعن امس

 ل يتو عاو هميح توحلا اذه نطب ىف او ةميخ ,

 " اوكل او تويبل ١ ش - اضب أ هبقل : ثك -
 هم ف و

 ١ - نمحرلا ىضق املو : و اشبك ن ابرقع

 ٠ ٥

 اقلع ةرهزب نازيمو رون

 و حاص اي ردبلا ناطرس يف عمتساف

 رتشملا سوق برقع و ةزوج دنع ي دشملا

 او لوقلا يف خيرملاب نقلعت لمعل ذ
 7 ِ د نقلعت

 دراطع ارذعلا ةزوجلا اذك

 " نم لوقلا يف سيل سمش ثيللا يف

 دف ولدلا مث يدجلا اذك ز اقحل دق لا

 ا س و ا لوصقلاو لزانملا ىق ۔ اضيب أ هبقل : ةعبرال :

 "7 رباد ايرث نيطب طرش

 . تيرل يف ازوج روتل ادب اذك

 رصب ةربزلا ةهبج فرطلا عم

 " هض ناطرس اهب اذك

 9 7 نابزلا عم

 سوقلل ةبرقع ن

 " بخاو دوعس علبل "

 ءاتشلل توح كول داح ىفو

٤٥ 

 : عيبرلا لصف اذف عارذلا عنه الع .

 رصلا لصفل كامسلا ءاوع الفك دق فيصل ١

 03 لسو . نكي مل فيصمل لبنس

 فيرخلا لصف ةدلب

 ب هب بلطت الف فيرخلا لصف الدب هب ر "

 " ءاتشلا لصف اذك توح نطبب ه :

جلا كرتاو جورب نم ةشالث



 : رهشلا ىش لماوكلا مايألا ىف ۔ اضيأ ۔ هريغلو

 الماوك اعبس مايألا نم قوت

 هلخف ديدجلا بوثلل كسبلو

 ىتف اي رادلا ىرش وأ اريب كرفحو

 ةرشع ثلاث مت سماخو ثلاثف

 ةموشم يهف نورشعلا ةدحاوف

 اهنإف رودت ال عوبر ميو

 يذلا ن سابع نبا ربحلا نع اذهف

 رفس الو اعيب نهيف ذختت الف

 رجشلل سرقغلاو ناوسنلل كحكنو

 رذحلا رذحلاف ناطلسسلل كبرقو
 رشعلا سداسلاو حاص اي امهاقوت

 رذألا يف سمخلاو نورسشعلا ةعبارو

 رمتسإ دق سحن مايألاو رهدلا ىدم

 رثألاو ملعلاو ناميإلاو نيدلا ىوح

 : موي رهش لك ىف ۔ اضيأ ۔ هريغلو

 نم ٤ موي ؛ رفص رهش نم ١٠ موي ؛ مرحم رهش نم ٢ ١ موي

 نم ١٤ موي ؛ رخآلا عيبر رهش نم موي ؛ لوألا عيبر رهش
 ١٢ موي ؛ ةرخآلا ىدامج رهش نم ! موي ؛ ىلوألا ىدامج رهش

 رهش نم ٢٤ موي ؛ نابعش رهش نم ٢٣ موي ؛ بجر رهش نم

 ؛ ةدعقلا وذ رهش نم ٢٨ موي ؛ لاوش رهش نم موي ؛ ناضمر
 . ملعأ هللاو تمت ، ةجحلا وذ رهش نم ٨ موي

 : ايندلا نم عبرألا تاهجلا ىش هريغ لاقو

 با رتل او قرشلل رانلاو لمتشت دها ومأل ١او برقعلل حيرلا

- ٤٦



  

 : تاهجلا هذه ىلع دجبأ فورح ةمسق ىف هربغ لاق
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 رجشلا سرقل حلصي اميق . يلوعملا هلل ا دبع نب دمحم خيشلا لاقو

 : لخنلاو

 عسات موي يف لخنلا سرغ بنجت

 امناد ةثالثلا يذه يف ليق دقف

 ديج نهيف عطقلا لاقي نكلو

 الف بجر نم نورنتعلاو عباسو

 اولأساف ماعلا نم سمخ ةقورسمو

 مهدص تبسلاو نينثإلا رفسللو

٤٧ 

 رشع عساتلاو نورشعلاو عساتو

 رجش الو الخن نهيف اوسرغت الف

 ربخلا بحاص هلاق حيحص اذهف

 رجشلل سرغلاو لسفلل اهزواجت

 رثألا ةدومحم سرغلل اهب اريبخ

 رجحلاب عفري سانخلا دحألابو

  



 رهظ مهجيوزت تاعمجلابو ءاثالثلل ةماجحو اعبرألاب اودلا برشو

 رضحلاو ودبلا نم اهيغبت جئاوح اجياوح سمخلا موي اهب يضقتو

 رهتشاو رعشلا ةلوق يف ىدب ام ذخف ارثؤم باتكلا يف اتدجو اذهف

 رشع يتنتإ اهذخ ردبلا دوعس عيمج مهسرعل دوعسلاب يبحص ربخاو

 رذو ىلح ام ذخ بتكلا يف ةتبتم هسوحن ءامسلا يف رشع ةتسو

 : يخبرلا رمع نب كرابم نب هللا دبع هلاق اممو

 روتلاو نازيملاو يدجلا يف ناك وف لمح يف ردبلاو المع يدتبت ال

 ( روكلاب () روحلا لاح بقعي هنمف اعم قاحملاو ناطرسلا يف ناك وأ

 روغلاو دجنلا يف وأ رقلاو رحلا يف رمق يف ءازوجلاو جوزت الو

 : قزرلا بلط ىش . يصورخلا سيمخ نب دعاج ناهبن وبأ خيشللو

 ىرخخلا ةرودلا يف خيرملاب ثلتو يرتشملاب كافاو لحز اذإ

 اردبلا قحلت يك لعفلاب اهجردت دراطع مت ءارهزلاف سمنشلابو

 ارضخ ةبق نم وجلا نوج اهيقسيف ةبرش ةطيسبلا ىقستست كلانه

 ارمحلا ةحودلا نم اناولأ رهظتو ةبيجع لك رامنخلا نم يتاتف

 : ةديصقل ١ هذه - اضيأ - هبقلو

 ددعلا ريثك ىقبي ادبوم دمصلا زيزعلا هلل دمحلا

 . ناصقنلا : روكلا )٢() . ةدايزلا : روحلا )١)

. ٤٨ 



 ارس بكر ام هللا ةالص مت

 بتكلا ضعبب ىوري دق هنعو

 دحذلا مويب بايثلا عطق نم

 مركي اهب نينثإ مويو

 قرسي دق هبوت انلثلابو

 قزريس افعبرذلا مويب امأ

 ينتقي مولعلل سيمخلابو

 هرمع لوطي ءارهزلا ةعمجلاو

 ضرملل يساقي تبسلاب نكل

 دمحأ مانألا ريخ نع كاذك

 قرتحي ةعرس يف هنإف

 نيننإ ١ ىحض يف تسبل نإ وق

 اعبرألاب اسبال نوكي نمو

 اسبال سيمخلا موي نوكي نمو

 ةرهتشملا ةعمجلاب سبالو

 هلوس ىطعي تبسلاب سبالو

 اسبال ديدج تنك اذإ اذه

٤٩ 

 ىصقأو ةياغ نم هل امو

 ىرولا ريخ ىفطصملا يبنلا ىلع

 بنتكت الو حص امب ذخف

 دكن نامزب امغ باصأ

 معنيو امللس نوكي دق

 قرغي تايراجلا هايملا يف وأ

 قهريو ينشنتخي ال وه سيلو

 ينتجي هنمو بوتلا كلذ يف

 هرسع يفكيو اهيف عطقم

 ضرقني مل هبوث يقاب ماد ام

 دحذلا مويب بوثلا سبل نم

 قرخني لجاع كيشو نعو

 نيكمت اوذ سانلا يف لزت ملف

 اهمؤش نم فخف اهيف اوثبلي مل

 اعس ثيح احجان نوكي دقف

 اسعان نوكي ول الام بيصي

 هرربلا ماركلا نم انبإ قزري

 هلودو ةطبغ لاني دق

اسباع اظيلغ اظق نكت الو



 اضقلا نانفأب ريطلا درغو اضأ قرب ام هللا ةالص مت

 برعو مجع نم هلآو يبرعلا يمشاهلا يبنلا ىلع

 



  

_ ٥١ 





 ناميبلس نب هنن ادبم نب دمحم نب رصان نب يلع خيشلا هلاق اممو

 : وحنلا ىه ةذبن . يناهبنلا

 ريسلاو نيدلا مولعب مهيحمو رشبلا قلاخ يبر هلل دمحلا

 رهدلا ىدم افطي نأ لج ي ذلا رونلا اذ ةيربلا ريخ ىلع ةالصلا مث

 رفظلل نيداهلا ةداقلا هباحصأ ىلعو ىفطصملا يبنلاو انلوسر

 رمعلا ىدم ايده مهديس ملع نم اوذخأ دق هقفلاو ىدهلا موجن اومه

 : مالكلا لصأ ةفرعم باب

 رصتخمب ناكرأ ةثالث ىلع هعماوج بلطي نمل مالكلا امأ

 رذح ذخ فيرعتلا ةلآ اهلوبق تتأ فورحلاف فرحو لعفو مىسإ

 رثآلا لبقم لاحو ضام لعفلاو ةبطاق نيعلا هترظن ام مسإلاو

 : لاعفألا ضعب بارعإ باب

 رسع قيض رمأل لوهجلا راس لقت نيح لاعفألا نم ضامل بصناو

 رمعلا لبقتسم يف حبرلا دصحتس رصب هل نم اريخ عرزي لاحلاو

 : هب لوعفملا باب

 رسيلاو نمألا لحم هيقفلا لان لقتف هب لوعفم لك ىلإ بصناو

- ٥٣ _



 : لوعفم وهو لعافلا بارعإ باب

 رشبلل قحلا صنب لوسرلا ءاج لقتف ملاس لعف لك ىلإ عفراو

 : هلعاق ىمسي مل ام باب

 ررسلاب دلخلا نانج تزيم لوقت هلعاف هيف ىمسي مل امل عفراو

 : اهدعب ام رجت يهو فورظلا باب

 رذو اذك عم يف ذمو دنع نودو يدلو ىلع ىلإو نم رجلا فرحأو

 رظنلا يف نيلاح ىلع فورظلا مت ةدياز فاكلا مث ماللاو ءايلاو

 : نامزلا فرظ باب

 رج راهنلاو ليلو نينسلا مت اهرهشأو تاعاسف نامزلا فرظ

 : ناكملا فرظ لوالاق . اهبارعإو فورظلا ةمسق باب

 رهشلا يف رحلا لحم ناكملا فرظ اهعمجأ تسلا تاهجلا نأب ملعاو

 رثآ اقب ام سق اهب مث تحتو دي قوف ءرملا لامش دنز نيمي

 : نامزلا فرظ باب

 رهزلا دعسأ نم ي رتشملا ةعاسو ةسحانف خيرم ةعاس هيفو

_ ٥٤



 ربع يذ راصعإ تمس درب مويو تمرص نإ رهشلا مويك ماع فلأو

 رمعلاو ماوعألاو نيحلاو تقولا يف لثم ىلع سق نامز فرظ كاذك

 : ةفاضإلا بارعإ باب

 رجتمل حبر هب يقتلا رعس لقو فاضملل ضفخاف تفضأ نإو

 : ناك بارعإ باب

 ربتخمل اقح اربخ هب بصناو اهتوخإو امسلا ىلإ ناكب عفراو

 ركدمل رسي ىدهلا ريغ راصو اعبتم موقلا ريمأ ناك لوقت

 : اهتاوخأو نإ بارعإ باب

 رسكلاب رجلا عفر كمضو نكس هب تمزج ام حتف كبصنب ريص

 ربخلا نع يراجلا ربخلا عفرتو اهتوخإو امسألا ىلإ نإب بصناو
 ريخلاو زوفلا رادل رونو يده انقلاخ هللا باتك نأب ملعاو

 : عوقرملا دنسلا باب

 رقس ىوه نع ديعس اي جع لوقت ادبأ هتيدان درفم ىلإ عفراو

 : ةقاضإلا ءادن باب

 رشبلا يف لضفلا تلن لدعلا بكار اي لقو كادن بصناف ادنلا تفضأ نإو

_ ٥٥



 ردك نم هصلخاف المع ابلاط اي لقت مث توعنملا وه كادن بصناو

 : ردصملا باب

 رعذلاو رشحلا مويب اريس ريست هب لابجلا اولاق ردصم ىلإ بصناو

 : لاحلا بارعإ باب

 ركدم ناش يف الماع هملعب انملاع ءاج اولاق بوصنم لاحلاو

 : عراضملا لمقلا بارعإ باب

 رذت الو اهذخ نإو ىتحو وأو ةعراضم العف يكلو يكب بصناو

 رذح ىلع هنم نكف بوني اذ ول اطخ نم ءرملا بوتي ىتح لوقت

 رثآ نمو وحن نم لناوألا بتك تنلم هب ام علاطو اذ ىلع سقو

 رحت الو هنم ذخ مت هملع نم رمذ ملاع هيقف لكل لأساو

 ريسلاو نيدلا ملع ملعلا عفناو لمع يف ملعلا ريخو رحب ملعلاف

 رظنلاو لقعلا نيعب هيلإ نعماف امرك هتلق ام يذلا يف ىتأ ام ذخ

 ركفلاو لقعلا فيعضل يننإف هب تيأر اميف للخ نم دسو

 رمذ بيات رب لك نعو ينع ةرفغمو اوفع يل هللا لأساو

 رهدلا ةدم ةالص ىنسأ نمحرلا نم هيلع يداهلا ىفطصملا ىلع كراب

22 
۔ ٥٦ -



  

 _ا٧ا٥ _





 دمحم نب نارهز نب نسحم دوجلا ميركلا خيشلا ىش هلاق اممو

 : ارهد هلثا ىلإ ىكش امدعب . اذه لوقلا نم هيبلإ راشملاو . يربعلا

 ددع نم تينفأ ام كبسح رهد اي

 دمع نم ترسك امو تشظطب امو

 ددج نم تيلبأ ام يراخف نمو

 دمك جتلم ىوكش هلل كنمو

 دمأ نم برقلاب اجرف يجترأو

 دحأ دحاو ميرك نم ةنمب

 دي لوطو قارعأو قلخ ميرك

 ددع نمو يضاملا يف كل هتددعأ

 دمتعم هللا دعب ناك ام لك نم

 ددم نم تمرضأ امو ترصح امو

 دمك نم تيروأ امو ينزحو يتب

 يدبأ هرمع رسع دعب نم رسيلاو

 دمصلاو لوئسملا نسحملا دي ىلع

 دسألا ةرك يرسع لتق يف ركت

 حدمي . حيصفلا اذه نم تاعوقرملا تاروكذملا تابيفرحلا كنودو

 دمحم نب نارهز نب نسحم دوجألا خيشلا . مهلجأو هموق فيرش

 : هارت امك ميبلا فرح ىلع يهو . يربعلا

 يماسلا ميملا دولماك تلام

 ةولمم ةموكرم ةموضهم

 امه مك مسب اهتدوم تجزم

 ةمثل عم ةمض اهنم مار نم

 اهماقس طامي ال اموسج تضرم

٥٩ _ 

 مالظ ءامس عم سمشب اليم

 ماسجذلاو تامسنلا ةلولعم

 مارم عنمب اهنم انملا نزم

 مار مهسب اهتلقم هيمرب

ماق سسألل ءامكحلا جلاعمب
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 : هنم هظفل لخت مل } ءاحلا فرح ىلع هحدمي ۔ اضيأ ۔ هلو

 حادرلا ناسحلا نسحلا ةيواح

 اهينحمب قادحأ ءاروح

 مذذاح امح يحلا ةيماح

 مكح امحلاب نسح مكاح

 اهمارحإل لحانم ارح

 الح مامح حار ةلماح

 هفتح نم بحلا ةايح لواح

 اهنسح حمل بحم اشاح

 حابصلا حوضو اهايحم اماح

 اهحنج اكح حنجلا ةكلاح

 اهتامامح احمر ةلماح

 تمتحاف امحلاب مولح تراح

 هننسحإل حاحس رتاح

 هملح مهبسح برح مزاح

 هدح مساح برح ماسح

 هتاحار د_محلل ةرذذاح

 هبحص هوحن ذاذاح دماح

 حاشولا لحم ىنسح ةلحان

 حالسلا حارج اشحألا ةحارج

 حالملا تاحماللا حلمب ماح

 حافصلا دحب بابحأ حرطب

 حافص تاحفص نم اهحفصب

 حال يحل الو حاترم هوسحي

 حايتراو توح تاحار حارب

 حالصلا بحم هايحم بحم

 حاضتفإ قح حابصألا حضتفاف
 حانجلا تامحاف تاكلولحم

 حاتم مامحب احدص حدصت

 حامسلا فيلح ىنسحلا نسحمب

 حام لحملا رفنحسملاو دومحملا

 حافكلا ماحدزإ دنع مهمزحل

 حابصلا قحي نيح ابراحم

 حاحششلا هترجح ام ةحيبم

 حاجنلا بحت تاجاح حجنل

- ٦١



 ىوح ىدحإ ملح لماح

 هداسحل ءاشحأ قراح

 ح اجرلا ماسحلا مالحأ مولح

 حاف حورلاب نيح دمح حيرب

 حا ٥ ايحمل حملب ١ ولح

 : نيسلا قرح ىلع هحدمي ۔ اضيأ ۔ هل تايثرحلا نمو

 ساكب ميلسسلل داعس تحمس

 انرورسب اهسيع رياوس تراس

 اهرسأب سوفنلا تارسم تقاس

 ةمالس ليسب اهحراسم ايقس

 كماس نسحو ناسحإب تقبس

 هراسي ليسب هبياحس تحمس

 هنامس ةداعس ملسب ماس

 ىوتساف ةعاطتسإلا سيعب راس

 هدوعس ومسلا تاومس تكمس

 اهيمس سوفنلا هيعاسم تداس

 توتساف يواسملا هنساحم تملس

 ىسالا يعسك تعس ليبسلسلاك

 سايلا سمو ىوسآلا نع تلسف

 سانيإلاب نسحلا سومش تحنسو

 يساقلا تايسار عجسي اعجس

 سافنألا ةيكسم ةيسوق

 ساندأ نم ساكلا ميلس تقسو

 ساحنلا نم تملس ةداعسو

 سانلا نينسحم نسحم قابسك

 سايق ومس امس نيرسصعملل

 سابتقملا عطاس رسب يماسلا

 سار امساب هددوس يسرك

 سارو لوهسلا اهبياحس تقسو

 ساش وأ برعتسم اهيخسو

 سابلا سابتلإ اهملاس سمشلاك

۔ ٦٢ .



 مل ناسحإ طاسب طسبب ىواس

 ةوسك انسأب تيسك هتاحاس

 ةدوعسم هسوحن سحن تاعاس

 تمس اهنسحم باحس لويس تلاس

 مهمومس مس سأك دساوحلا تقس

 انسلا هددؤس تكلس ةينيس

 اسبالمو انىساحم ناسحلا تبس

 يسآلاو هسفن ءيسم وأ نيسح

 ساكلا ىنسلا هددؤس جسن نم

 سامشلا هدعس عطاس عوطسب

 سانخلا نم تملس هومسب

 ساخ ءاسك ىوسأ مهتسكو

 سالفلا رساك نساحملا طمس

 ساوسولا نم تملس ارواسأو

 : نونلا فرح ىلع ۔ اضيأ ۔ هحدم ف تايقرحلا نمو

 ناصغألا بضاون ميسن تمن

 اهريظن رشنو اهمسان تاحفن

 اهنسحل نحي انسح ةيرون

 انبولق تابهانلا نويعلا الجن

 نم ناب ارون نيرمقلا نع تبان

 اننيب ةنابب انحياون تحان

 هنانج نيمركالل اشن شان

 نالزغلا نم ةرظان وندي

 ناحيرلا مساون رشنب اومنت

 ناهلولا ةنحب ناسحلا نسح

 نافجألا سعاون لبن ناعظطب

 نابلا نيصغ نم هنجدلا نود

 نابثكلا هةعيناب ةناحير

 نارجهلا نم تاياهن اهنأ

 ناجلا نود نانج نكس نيبلا

 ناسحإلا نسحم انع ناب نإ

 نامعب مهتاجنو مهتانج

- ٦٣ _



 ةنانح لمنأب لاونلا لان

 ادنلا دنع هنيمي نزمب تلزن

 هنمب مانألا نيب هوءامعن

 اهلان لزانم نع نويع تمان

 هرانو ريسن هرينب مجن

 لزنم نم هنأش ربنمب اومسن

 ينهلا هرظنم ريمن لهنب اولسن

 انثلا انسأ هناسحإ نم هيلون

 هناسح ريظنلا درفنمب تفان

 هموجن ماظنلا ناجرمب تمظن

 اهنسح نساحملا تاياهن تلان

 اهنامج رثن ماظنب انملا تلن

 نامرحلا نم ةيجان نملل

 ناجرملا نتاوه نيفتعملل

 نامزب ةمقن نم ةنومأم

 ناربدلا مجنأ اهنع طحنت

 ناشو مانخلا نيطايش يمرن

 ناش رونأ لينب نيهملا نوهلا

 ناودع نمو ايندلا ةنحم نم

 نالخلا نسحأ نسلا ناسلب

 نادخخلاو ساندألا نم تنصح

 نانج نانجلا قفقدنم نانبب

 ناهذألا جياتن هنجتنأ ام

 ينانلا ءانهلا لان همظنبو

 ةرهاط ظافلألا ةيرد [ : اهامس دتو ) هحدمي - اضيأ - هلو

 : [ ضارعألا

 مالسلا ىنسا افع للط ىلع

 يءالب اونخخلا فكاو هالب

 داع مقر سرط هبش انرصو

 اهتمرضأ يدجو نارين امب

 مالسلاب يدا ؤف امصأ نإو

 ماق سلا رش ىونلاو يبحب

 ماع دعب اماع رهدلا هافع

 ماودلا لوظط يركذت ميسن

۔ ٦٤ -



 توصب الع نينخلا دعر امو

 دوو دهع نم كيف يل امب

 سومش اهنراقت مهرودب

 اندعس ام ةفيلخلا كالولو

 لاحو ىولبلا كموقب لحو

 اعيمج مهلمش ماظن تنكف
 هيلع فسأ انب فلس امو

 ىوضر مار ول يذلا ملحلا كل

 دعسب ىرشبلا كموقلو انل

 رمأب ىلوملا ةعاط يف مدو

 شيع ءافصو ةمعن يف شعت

 يرفاو رحب ماظن كاهو

 ماودلا نافجأ باحس حسو

 مادق باحصأ عم ديدج

 مالظلا لمش اهرون قرفي

 ماحتلا داسآ تاباغ ىلع

 مارملا دنع مهتويل ماهس

 ماذخلابو ماسجلاب ليتق

 ماهسلا ىدرأ مهو ءابظ هتمر

 مامحلا عرج مهنيب اوقوذي

 ماركلا فلس نسحم كبانم

 مارم نع روصق يف انشعو

 مانتلإ دعب مهلمش قرفي

 ماظنلا ةطساوو هلماحو

 ماظعلا مشلا ةفيلخ تنأو

 مايقلاب زجع ال هب موقب

 مانخلا يف ةفيرشلا كتعلطب

 ماسو لاع رهاق يهنو

 مارصنإ ىلإ لوي ال زعو

 ماط رحبلاو هردل صوغ ]

- ٦٥ _



 : هيبلا اهثعب ام ةموظنملا هذه حدمي ۔ اضيأ ۔ هلو

 هدلاوك يسفن يف لعفلا نسحم اي

 ةرهاط ظافلألا ةيرد كاهف

 ام كلبقف اهلبقو اهيلإ لبقأف

 هدلات مت فيرط نع يدفارو

 هديالق العا عناص نم ضارعإلا

 هديارخ عم ىنسح كريغل تفز

 دمحم نب نارهز نب دمجم هيقفلا خيشلا حدمي ۔ اضيأ ۔ هلو

 ١ يربعل :

 نويعلا فيس هنم ملسلاب لس

 يداؤف امدأو يتجهم أربف

 يناود زعي ءاد يف لزأ مل

 لازغ كاكف اوعدأ موي لك
- 

 يليل هجولا ةيسمش يدانأو

 اوفالتت اهب ةمحر مكل له

 يح الو تيم سايإلاب ال وهف

 هاجر اويحاو سايإلا اوتيمأف

 تيب لياضفلاو لضفلا ندعم

 ريخ دمحم ىرولا يف يتوفص

 ناسحججإاو قلخلا مراكم نم ثعاب

 قاضو اقلخ قارو اقلخ قاف

 نوفجلا لبنب هسوق امرو

 نونجملاو ميلسلاك انأف

 نيينظ ليخب ىلع انيهرو

 نيمثلا لاصولاب ديجلاو ظحللا

 نوصغلا نيلي دق ادعص رعشلا

 نيهملا باذعلا نم لخ ريخ

 نيب دعب نم لاصولا وجري

 نيبجلا ردب لاوذنلل ايح ام

 نوزحملا ةولس دوجلاو دجملا

 ينيعم ينيعم يترخذ يتربخ
 نيفد تيم لك دوجلاو

 نيمضت هةحدمل اقح بتكلا

۔ ٦٦ ۔



 دوجوب الع رخفم يف قباف

 رودب متنأو مكل سمش وه

 دعس جرب مكدوعس نم انلو

 تبان نإ بانلاب لفي بانجو

 مكتمدع الو مككنمدع ال

 اهترطف مكل ةداغ هذه

 ابيطو انسح تاييناغلا تقاف

 لييخالخب ةحيرق اهتنيز

 مكيلإ ءاجرلا قون اهتلمح

 نسحم خيشلا حدمي ۔ اضيأ ۔ هلو

 : كببعلاو موصلاب

 ديصلا ةداقلا ءافرشلا ةوفص اي

 اهتنيزو ارمحلا هب هيتت نمو

 هتمورأ ارخف هب لوطت نمو

 تقدص يتلا يلامآو يلامو يلآ

 ىتف داوجلا يكازلا نسحملا انريمأ

 ديدجلا ديعلاو موصلاب تينه

 ةيفاص شرعلا هلإ نهداعأ

 نيمضلا ليفكلا نسحألا نسحملا

 نوته ءامس ىلع موجنو

 نيح لك انداسح يمري وهف

٠ ٠ 

 كسيبهبو . دمجم نسب نارهر نب

 دييشت يأ يلاعملا داشأ نمو

 ديغلا رهوجلا

 ديجمتو ميظعتب مانألا ىلع

 يدييأتو يلاضفأو يدجمو يدج

 يديدستو يلامآ غلبم نارهز

 ديدبت دعب عمجو ديزملا لضفلابو

 دقعب باعكلا هيت

 يديكنتو ءاسأب لك نم كيلع

۔ ٦٧١ -



 ةدطوم ناميإو نمأ راد يف

 مكل ءاعدلا ريخ عم دمحلا ةياغو

 هتريخ مالسإلا يف تنك يذلا نم

 مرك اذ ظحلا ديعس مؤي نمو

 ديدشتب تدش دق هللا ةعاطب

 ديدجت يأ اديدج مالسلا عم

 ديبلاب ءاديبلل عطقي ءاجو

 ديمحتو دعس يف موركم شيعي

 وهو . يربملا حلاص نب دمح نب فيس خيشلا حدمي ۔ اضيأ ۔ هلو

 : هحودمم لاخ

 دنهملا يمس اي مالس كيلع

 هريبع رشن كسملا هاذش قوفي

 اهفورح ماظن يرزت هطامسأو

 قراب حال ام مايألا ىدم مودي

 هب نمو قيدصلا ربلا قداصلا نم

 مكامح كاقل ىوهي ىتأ مك نمو

 تلحرت اهنع ليق اضرأ ترز اذإ

 اقللا هب موي يأ يرعش تيل ايف

 شحوم سنايو قاتشم حرفيف

 اميخم ترص ءارمحلاب انأ اهو

 زرطم دجم بوت موي لك يلف

 ينقاسو هارذ العأ نمل ادمحف

 دجمملا يفصلا ربلا دمح ىتق

 دقرف لك ايض اولعت هؤاوضأو

 دجسعو نيجل نم رد ديالق

 دعرم رطقلا لماه باحس نزمب

 دروم بذعأ دولا بارش نم مكل

 ددؤوسب ثيغملا دجلا هدعبأف

 دحوم بلق يف ترص ىتح كباكر

 دمكم بلق اظل نم اليلغ يفشيف

 دعسأ علاطب سوحنم دعسيو

 دجمم ءالع يف دجم ةورذب

 ديلا طسابلا نسحملا ميركلا فكب

 دلخم ركش دعب اركشو هيلإ

- ٦٨



 دعلح راس ام شرعلا هلإ ىلصو

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 دابعلا سوماق ناهبن ابأ

 ملع رونب كوكسشلا ىجد تفشك

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 ماقم ثيدحلا دجسم انإ

 الامج تدازو ارمحلا هتوتحاف

 هالع العأ هلل تيب وه

 دعس دوسملا ددؤسلا ملاس

 حلاص هناينب يف ىفنتقإ دق
 ءاتش ال اقفرم رادلا قفرأ

 ارهن هيناب نيمي هتقوط

 لخن تاذ ةقيدح هابحو

 ادرب ضورلا سدنس نم هتسكو

 هيف اوميقأ و يتوخإ هيف اوعراس

 هيف رمعلا ىنإف هللا اوعياب

 يهف اوربص مث اوربصاو

 دعلج رثأ يربازلاب ىفطصملا ىلع

 داشرلاو ةقيقحلا سوباقو

 يداه وهو طارص نم نيقي

 ماقم دالبلا يف هوذحي سيل

 مالحألا اهب تدهش الالجو

 ماغرضلا رفنضقلا هانبو

 ماسحلاو اطسلاو نيذيلتسسملا

 مارملا هيف داز لب فالسلا

 ماشت مومس الو يذؤت هيف

 مامغلا لهتسإ امم نيمي نع
 مارت ال هفحت لامش نع

 مامكألاو راهزلا هتبيط

 مايقلا وهف هلجا ركذ

 ماودلا هيفو ىرخأخلا ميعنب

 مارضلا نهلاتغي لالق مايأ

۔ ٦٩ -



 ولحف رمألا ربصلا رم نإ

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 ةيراج راهنألا اهب روصق اهيف

 اجتلم كاذ دوفو مهيلإ يوهت

 امجسنم ثيغلا اهيلع لبسأف بر اي

 اهب ماقو ارمحلا نكس نمل ىبوط

 مكح ونب اربع نم تيلاصملا اهب

 مهب طاح عورلا ام اذإ ثويل مهو

 يفو تايسارلاب اهروس هللاف

 مهتحاس لح فيضل ثويغ مهف

 مهتيلح فورعملاو ملعلا مهيفو

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 ملاس كنأ ثيح ملاس تيمس

 انوحن كمامأ تتأف انتيفاو

 تحصفأ كدوعس اهنع رئاشبو

 اهب حارفأاب يحارتأ تلتقو

 مراكمب يفلاس نع يتفيلخأ

 ماقسلا لوزي هبرش نم ثيح

 اجاهبإ لخنلاب تجهبتسإ اهضورو

 اجاوزأو ادارفأ دفرلل كاذو

 اجاجتو الاطه يكامس ناد

 اجاردإ تاقوألا جردي ةزع يف

 اجاهنم قحلل مهيدهي هللا
 اجادوأ و ارودص تحفس مهفايساأ

 اجاربأ دجملل اوديش اهتافاح

 اجاتحم ءاج نم اطعلا يف اوفرسأ مك

 اجاهو سانلل اسبق اودغ ىتح

 ملاسمو يرطاخ ردكي امم

 منافغمو ةريثك هلإلا ننم

 ملاعلاو لهاج اهايض ىقلي

 مسابمو تمسب اروفث يلك

 مراكم نهل تناد يتولس اي

_- ٧٠ _



 رهاز ضيرأ يف ينيع تضور

 انهلا يلف ةيحت كنم تللحو

 ىرأ نمو ميظعلا لضفلا وه اذه

 انملا كارداب يبر هل اركش

 هل انيقبيو هيقبي هللاو

 اننيد ةماقتسإ راد انميقيو

 انيبن مالسلاو يبر ةالصو

 مهل نمو ماركلا كتباحص ىلعو

 : = اضيأ ۔ هلو

 ىرشبلاب تينه تاريخلا كل سيمخ

 اعدلا براق يذلا ريخلاب تلوافت

 احدام رعشلا مكايحإ يف تضرقو

 ةنم قوط مكل يدمح ىلع ناكو

 ةناعإ هلإلا اوعدأ مكلو يلو

 ةظحل لك يف شرعلا هلإ ىلصو

 مهليبس نيعباتلاو هباحصأو

 : اضصي أ " هلو

 ىوهت ام كرمعب ىقلت نأ تنش اذإ م .: -

 مساب ضور وهو كهجو ضور نم

 ميادلا ميعنلا انلو انملا تلن

 مواقي سيلف هيطعم ركنتلاب

 مياعلاو هلضفب قيرغلا انأو

 مدانم ماودلاب شيع دغر يف

 محارلا وهو صالخإلا ةصالخب

 ميامغ كارث تداج ام كاشغت

 مظاعتو ىرولا لك ىلع لضف

 ارعشلا يتركف نم ماهلإلا نمض امو

 ىرحأ هب متنأو ىلوأ اذب تنكو

 اربقلا نكسم الحار مكنم تنيرأو

 ارخق الو مكيلع اموي ةنم الو

 ارجذلا انلصوي اقيفوتو ادشرو

 ارقت هنآ رق ماد ام ىفطصملا ىلع

 ارثأ هتوعد زنك نم رتقم امب

 ىوزن ىلإ راد لك لخو مميق

- ٧١١



 الح الو اهاوس يفرط يف قار امف

 اهنإو اهاوس ايندلا ةنج امو

 اهريغل احدم حاص اي نلبقت الف

 اهب البلا نأ ريغ انسح لاق نمو

 ىقتلا يلوأ قوقح يف ايالبلا لكو

 نم يدل ىكزا مقسلا يف مرك يذو

 خماوش تامركملا يف اهل ىوزنو

 اهنويع تذلو سفن تهتنشإ ام اهل

 اهروصق مشل تفح ةنيل مكف

 بيطو مومعلا يف بيط لك توح

 تقثوأو تقاش مث تقارو تقافف

 املعت نامزلا ىنفأ املاع مكو

 دجهتم دجسم يف دهاز مكو

 درجم داهتجاو دهجب دوجي

 ىرولا يف نيعيطملل امومع ابوطف
 ىلوألا نم نيتنجلاب مهزوفل

 اهميعن نم تجرخأ سفن عزج اود

 اورمش مث اورداب ىوزن لهأ ايف

 قداص ةموق هللا رصنل اوموقو

 ىولسلا و نملاك ءاتقلاو موفلا امف

 ىوصقلا ةياغلا يف فييكتلاو هبشلا نع

 ىوري يذلاك وأ رابخألاك ربخلا امف

 ىولبلا دي اهتملاس دالب ياف

 ىوحفلاو ظفللا مهفاف اياطعلا لجأ

 ىوهأ اهل سوفنلاو ميلس همينل

 ىوضر هكمس نع طحني فرش اهل

 ىوعد الو قجب ايندلاو نيدلا نم

 ىوفص اهب يرجت راهنألا اهتحت نمو

 ىودجلا ةكرابم ءاجرألا ةرطعم

 ىوقت ةقرافم ال طقف ابولق

 ىوري ال هقفتلا رحب نمو اهيلع

 ىوجنلا و رسلا ملاع ى وجنب يجش

 ىوأملا ةنج هدعب طارص عطقل

 ىورغ الو اصوصخ ىوزن يحلاص يفو

 ىوقتلا يلوخل ةدودعم ةرخآو

 ىوشت ادبأ اهرعق يف ىظل رانل

 ىوهشلا اوبنتجاو لامعألا حلاص ىلإ

 ىوعشلا ةراغلا يف شأجلا طيبر يوق

۔ ٧٢ -



 مكبزح رصني نمحرلا رصنت نإف

 انرصم سفن نم ليق ام ىلع ىوزنو

 اهلكل حالصلاف اهوحلصت نإف

 ةمحور افطل هللا اي بر ايف

 البلا نم ىوزن كنم لضفب يفاعو

 اهماقس دعب مالسإلا ةضيب دعو

 ملاع تنأ يذلا مقسلا اهصم دقف

 ةلودب اهيف مالسإلا ةجح مقو

 ةبصع ةموقب ارصن اهل موقو

 اهلالخ مارك يف يتايح لعجاو
 قراب حال ام شرعلا هلإ يلصو

 ةلز لك نم نمحرلا رفغتساو

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 ف ونت اهنساحم يف فونت

 فاص عرذلا بيحر ردص اهب

 اهاذغ ةققاوم يف اهاذع

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 م اركلا نبا اي دجاملا

 ىوقغل الو ميكحلا ركذلا يف هللا نع

 ىوتفلا ةحص يف عامجإلاب نطبلا يه

 ىودألاب لكلا ةرسح اي اودسفت نإو

 ىوفع انلك انل طسبأو العلا ىوزنب

 ىوسلألا نم اعيمج ذقناو اهلوح امو

 ىوفك اهل بحت نم لعجاو ةيرب

 ىوكشلا يفو ءاعدلا يف تحلأ و هب

 ىولي ال ملاظملا لبح اههجو ىلع

 ىوكت ىدعلا بولق مهيضاوم رونب

 ىوثم يل كوفع دعب اهارث نطبو

 ىونلا تحس امو اقح ىفطصملا ىلع

 ىوجرلا مظعأ هدبع نع هوفع يفف

 فوخم هريغي ال نمأب

 فولأ اهنظطاقب اهلزانم

 فوؤرلا وه ينهلاو يرم

 دشار نب سيمخ دصقأ

- ٧٣



 اقلخ قاف ي ذلا كاذ

 امالس ينم هيرقاو

 : » اضيأ ۔ هلو

 دوعس دحأ ىلإ تماق اذإ

 انمو انمأ هفوخم راصو

 يضميف ةعراضم يوني نإو

 يلاعملا قبس ىلإ تماق مكف

 ءانب تمظع ةعلق ديشو

 ىوزنب ادمس اهزعب زعأ

 العملا فيسلا اهيأ اينه

 امهم هللا ركشب هديقو

 امومع هتعاط هللا ركشو

 اديعب وأ ابيرق هب معت

 هلص ناسحإلا اذ ناسحجإلابو

 يمأو يبأ ليلس ىقباو مدو

 داه كاده يبنلا يداهلابو

 انيلع ةلسرم ةالص هيلع

 دما حملا لك زاحو

 دعابت ال هل لقو

 دهاش

 دوعص دجم ىلإ هلصوي

 دوجو هديؤي مدع نمو

 دوسح همزجت سيل لاحب

 دوقت ىوهي ام قوف دوعس

 دوسي نم اوداسي نم بضغاف

 دونبلا اهبناجب تقفخ نإو

 دونج هعمحازت ال كلمب

 دودولا وهو هءاقب تدرأ

 دوحج هجوعي ال لدعو

 دومعلا ق دامعلا وه كا ذف

 دودص هنع هل نم هيلإ

 دوجي هتمعنو هتمحرب

- ٧٤



 و ١ نهت ة رصن هذه ي داحألا ن

 نم مكو ىدهو تلذ ةرصن

 : × اضيأ ۔ هلو

 اهل ام دوعس دعس لآل رمق

 بهش ىقتلاب دعس علاوط مهل . : ةت

 7 ..- 1 ِ 1 ٠

 | يف ةبصع مه مه همناف هلا ىف ةصع |
 ء ذلاب مهل ىبوط يدلاب مهل : اوناك ٢ نم هبلع

 ل )وم ذ ةرط ىلإ اوعدي ةمأ انب اوماق

 7 نمك ايندلا قنور مهبسي

 : اف نيدلا ملع ريغ .

 دإ قحلاب اولمع مهنإ اوملع ة _

 | نم دشر نع اولدعت ال موق اي اولدع 3 ً ٠

 د | ونوك وعد هيلإ اميف اعبت مهل اون

 ,ةلالضلا رمت اونجت نأ لبق نم

 مهتوعد نيغاطلا عفنت ال نيحف
 أ رانلا لهأ رانلا ىلع امف مهربصأ رانلا لهأ _

 م م . ٠2

 هتوفص هتلا يبن راوج نعو

 ح هلل ١ رصنب دوذأ اهب كنع هثل

 امك سوحنم سحنلا علاطب اوركذ

 | اههجو نم مهودع يمرت ررش _

 [ ,روسلاو حيبستلا مهنم اهرامع

 وردح الو اوناخ امف ةاصعلا ىلع

 اوربص ىذ
 ور يدلل ىرشبو ميوقلا نيدلا ٠ دلل :

 ورذع الو اوكفنإ امف نيبملا حل

 او | ِ 1 ٠ ٠ ٠

 ورظن اهريغ يف مهلو الهاجت

 ب نمو اربك اذ ناك نم رعص هب ن

 رصب . : مهيدهي رذنأ مهدوقي

 رصن دق نيدلاو اولمع ام لك

 ايو ديز اي قحلاو رهاظ

 ت ذ ادنلا فك ب يوهت ذإ ةمادن رقس مكب :

 دع مهيجني الو ءاكب الو

 = ربطصم سودرفلا ةنج نع فيك

 دلخلا رادب مانألا نم وربتعاف دلخ _ "

_ ٧٥ _



 ىرت مالسلا راد يفف مالسلا راد

 اهل دعأ ام سفن ملعت سيلو

 نمو ةضف نم تقلخ مهروصق

 نمو ؤلؤل نم تقلخ اهضعبو
 اهنطابف اهيراب ةردقب تمس

 اهب نينكتم رضخ فرافر ىلع

 يف ةماركلا ناجيتب نيجوتم

 مهسابل اهيف رضخأ سدنس نما

 ةدامو ناسحإو نسح لكو

 اهل ناسحلا راكبأ سيارع مهل

 ترفس اههجو نع ةيروح نأ ول

 ىلعو ةجهب اهاوسل نكت ملو

 ولف نهبيط نسح بياوذ اهل

 ةبطاق ضرذلا جيرأ لك باطل

 هري امو ايندلا رمع ءرمإ ىنسح

 اهري ةرظن يفاكي ام هلكو

 اولصو اولمعاو اذه لتم ىلإ اوموق

 مكبر هاضري يذلا يف اوعراسو

 نكي هورصنت امهم هللا ةرصنب

 رصحني لامجألا ةلمج يف سيل ام

 ركش نم تانج يف نيعلا ةرق نم

 اوركداف يرونلا دجسعلاو زيربألا

 ررس اهل ءاضيبلا ةضفلاو زيربألا

 رهز هفافش ىرت رهاظو

 رظنلا اهله ناسح يرقبع نم

 ررغ مهلك رغ ةماقإلا راد

 ريخلا مهتصخ قربتسإ قوف نم

 ريغ اهب ام امعنو عون لك نم

 رصبلا رصقي هيدل عيدبلا نسحلا

 رمقلاو سمشلا اهيدل نرفس امل

 رذن الو ىقبت ةملظ الف ايندلا

 رشتني نهنم ةمسن اندلا ىلإ

 اوردو انتاومأ تيحو امسلا ىلإ

 رقتحمل اذه يف بعاتملا نم

 رمع ةمسن نم الو تارصاقلاب

 رمزلا اهيأ يلايللاب مكمايأ

 اورصتناو باوبألا قلغت نأ لبق نم

 رفظلاو قيفوتلا هبو مكل رصن

- ٧٦



 هترصنب الإ هرصن نكي الو

 مكباتك يف ام ايداه مكافك

 اورصنت نمو يداهلا نحتمإ هب اميف

 دقو رومخلا تاديدش اوساق سيلأ

 اولذب ام دعب نم اوملظ ام دعب نم

 مهبرب ناميإ ريغ مهداز ام

 مكلناوأ نع متنأ نيأ انموق اي

 اورفظ يذلا لثم اورفظت نأ تاهيه

 ادبأ صكان دجب متيضر دق مأ

 اولمح يذلاك احفص ركذلا ضرعتف

 ةريشعلا دعس نم نيدلا دعسيو

 انل ديمعلا نازع نب دومح اذه

 : = اضيأ " هلو

 ربلا صلاخلا اهيأ ىفاو كباتك

 ةمكحو ادادو اقارشإ ألأالت

 يلتعن كبح ناحير انل حافو

 ةعاس كايحم ينيع تمرح الف

 ىده اخأ نوملسملا كتمدع الو

 روسلا هل تءاج مك ركذلا مكحمب

 ربخلا هب ىفاو ىفطصملا نع امو

 اورجه مهناطوأ ىلإو اورجاهو

 اورصتناو هلل مهسوفن اوعاب

 ريغلا مهيف تتاعو الامو الاح

 اورفك يذلاب اناحتمإ يبنلابو

 اوركذ مهل عابتأو يبنلا عم

 اوربص يذلا لتم اوربصت نأ لبق نم

 اورسخ نمك ايندلاب نيدلا متعبو

 اوربق نم دنع مكنع رباقملا ىلإ

 رضم الو يح مهنود نم ناطحق ال

 رمتأت مايخلا هل دامعلا وهو

 ركشلا هناسحإل ىقبي يذلا سيمخ

 رطسلا هرون نم ضيبت نأ داكي

 رشنلا اذبح اي ناحيرلاو حورلا ىلع

 رهزلا كقيالخ يسفن تقراف الو

 رهد ادبأ مهبان ام اذإ افهكو

ا٧ا٧ -



 انثلا عم ءاعدلاو يناعد دعبو

 ةمحرو ءازج ىلوملا كل تلأس

 اددجم مالسلا انسأ ينتقإ ينمو

 : = اضيأ - هلو

 ملاس كنإ ثيح ملاس تيمس

 ةمحرو ماخألاب لضف هلل

 انهلا كلف انملا كتينم تحضأ

 اهقيرط جهن لبق ةداعسلا تلن

 ةرسح كتيكب نأ بياجعلا نمو

 حداف كليحر يف يناكب ىرأو

 هناضقب اضرلا هلأسأ هللاو

 هرجأب يلع لضف نم نميو

 يتفيلخ نوكت نأ يسفن ذيعأو

 يذلا ىلع مالسلاو يبر ةالصو

 هجاهنم يف اوضم نيذلا ىلعو

 : = اضي أ - هلو

 عفانو بحم لصو يذ لك امف

 ارجذلا كل نمب ال ىفاو كنمف

 رقفلا هنكاس تنأ اعبر لح الو

 رمعلا كل نامزلا لوط يف لاط امب

 مناغلا تنأو ةكلهم لك نم

 مظاعتو ةنمو نينمؤملاب

 محازي سيل رقفلاب انغلا تلن

 ملاع وه امب اهكلام دوج نم

 مساب ةماركلا نم تنأو ىسآو

 ميادلا رورسلا هبو يتدومب

 مياه انأ هب امم ينزعيو

 محارلاو هدبعب فيطللا وهو

 ملاس اي افندم ادقفو امنإ

 مياوق نيقتملل هب تماق

 مياقلا رينملا وهو هجارسب

 عداخم ودع ءادعألا لصاو مكق
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 عنام لصولا نع ابرقلا عنم مكف ضغبم لصولا نع عطق يذ لكالو

 : = اضيأ ۔ هلو

 عماس نذإ ىرولا يف اهتعمس ولو عشاخ بلق تفداص ول ةظع ىفك

 عساشو بيرق نم سانأ ليلق انئاوس اومصو اهنع اومع نكلو

 عفان عفنأ ىمعلا تايساقلا نم انل ةظعوم لك لعجا بر ايف

 عجاوفلاو اخرلا يف ىجرتو اوفعتو يلتبتو ىفاعت نأ لهأ كنإف

 عيارشلا ريخل يداهلا كتوفصو دمحم ماخلا ريخ ىلع يلصو

 : = اصي أ - هلو

 دادزت برلا ءاضرب ةمعنو دالوأو داعسإو ينه سرع

 دادرتو عيجرت بطاخملا يفو هفر امم هفرع أ نم اي

 دابكأ قوشلا ميلأ نم اهب يربت ةلص الو هيف انل باوج الو

 : روصنمو ىسوم هدالوأ خيشلا ركذي ۔ اضيأ ۔ هلو

 يل برآم يف ىشمتأ اهب نمو ةكرابم تحضأ يتلا ياصع ىسوم

 يللع نم ءوسلا نامزب يتحصو ادبأ هب روصنم روصنمف امأ

 يلو لكو يناقبأو اليوط ارمع هتعاطب انوع يل هللا امهاقبأ

 لسرلا متاخ يعيطمك انلامعأ انقلاخ تاريخلاب هللا متخيو

- ٧٩



 : = اضصي أ - هلو

 اهتكردأ ةصرفب بحت نم رز

 ةنورقم ةمادن تاوفلا عمف

 اهتاوف موي لبق اهيف كاعدو

 اهتايح لوط بحلا يذ نم سفنلل

 وهو . هببلإ اهثعب ام . ةموظنملا هل حدميو . هحدمي ۔ اضيأ ۔ هلو

 : ءارمحلا نع ةعاس ربسم . رضخألا لبجلاب ةدبلب . ةاقسملا ناكس نم

 رهطملا ءافولا اذ اي دمح ىتف

 ةدالق ليوطلا رحبلا نم كاهف

 اهنامس قفأب اهيرارد ءيضت

 رخفأ دجامألل لخ ريخ ايو

 رهوجو رد ريخ نم ةمظنم

 رونملا ءامسلاب يراردلا ءايض

 هئنهيو . نارهز نب نسحم دوجألا خيشلا حدمي ۔ اضيأ ۔ هلو

 : هيخأو . ديعلاب

 نيطالسلا ثوغ اي ديعلاب تينه

 مكو هلإلا ماعلا ديعلا كل ادهأ

 هب لوصن نم اي هب لوطن نم اي

 هرساك راص يغب قادشأ بان مك

 هل راص ناسحإلاو نسحلا نم نمو

 امهلينب مركأ امهيمسإب مركأ

 امهلضفو اموي امهركشب مكو

 نيكاسملا ثيغ اي هينهت امك

 نيدلا يف رخفلا بوت كنم هتوسك

 نيطايشلا در هب لوقن نم اي

 نيتارب وأ بضع قافخب انع

 نيحلاو لاحلا يف هلضف نمو مسإ

 نيميرك نيداوج نم مهب مركأ

 نيواودلا قاروأ رهدلا يف تئلم

_ ٠١ ٨



 ىضرب ىضم نم انتفيلخ مدو

 ١ دشو ١ دي ام مالس ىلع نمو

 نيياحذلا لوط يضقن ام اضأ شيع

 نيتاسبلا قاروأب قروو قرب

 : ۔ه٥٥٢١ ةنس ف ىحض ا ديعب هئنهيو هحدمي ۔ اضيأ ۔ هلو

 بتر هدجم نم اي ديعلاب تينه

 هب وهو بصخلا نامز ءاج ديعلاو

 اهعمدأ رغلا مامغلا نويع تبص

 هرظنم مامكذلا يف لطلا حبصأو

 ةعجاس ح ودلا تاقروم يف قرولاو

 : هجدمي - اضيأ - هلو

 هتانسح نمو ىنسحلا نسحم اي

 ابنذم دعوت اذإ وفعلا وهو

 يبلاطمب يبياكر كيلإ تمأ

 : هحدمي - اضي أ - هلو

 هدوجو هاخس انيع املك نمو

 بسحلاو قلخلاو بدأ اهنيزي

 بشق هدرب عيبر ليذ رجي

 بحتنيو يكبي ذإ ضورلا مسبأف

 بهذ مجنأ اهنمو رد موجن

 بعللاو وهللا هيدل اودبي نصقلاو

 هتادعو انداسح اهب تيلص

 هتادعو هتابه هنم لانيو

 هتابلط انثلا تاياغل نم اي

 هلياسو درت ال يتابيان يفو

 هلياس لاس هدوج لحم عبر تأر
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 دجسم ةرواجم اهانب ىتلا ةلبسلا ركذيو . هحدمي ۔ اضيأ ۔ هلو

 : ءارمجلا ةيرق نم همجسلا

 لونسمو لوس ال دجملا سلجم اي

 ةقرشم دجملا سمشو ءامسلا تنأ

 ةبترمب لاع نم كقوف قوف ال

 مرك يفو ملح يفو عرذ عيسو
 دقل ليبسلا ءانبأل ليبسلا ىلع

 ةعس يفتعملل ةعس نم كيف ام

 ىلع دايألا لذب ىلع يداني دان

 هرياز دومحملا وه دمح تيبو

 يذ ةنيز ءارمحلا ةيرق هب تنيز

 امك ةادعلل الإ هايؤر لوهأم

 هدساح لوذخم هدفاو لوذجم

 ةينبأ دجملل ترمع نأ ىورغ ال

 انث عرزو ناسحإو نمأ ريمأ

 انب وهو مايألا ثداح نم اشخن ال

 انلتقتف اراثقإ رذاحن الو

 لوط الو لوط الو كيلإ الإ

 ليدنق كودعي ال ردبلا لماكو

 لوهجم دافولل كلحم الو

 لوقنمو لوقعم ثيغلاو ثوغلاو
 لوزجمو لوذبم دفرلاو تزربأ

 لومأمو لولدم كب ةلالد

 لوسرم هنم ناسل دانو رضح

 لولعمو لوهنم يرلاب نآمظلا

 ؤلؤل عم ناجرملا نم دقعب نسح

 لوهام سنإلا سنأب بحملا بلق

 لودعم لودعم هدفار لودعم

 ليصوتو ليصأت هنم اسر دقو

 لوهامو لوتمم وهو هلثمب

 لوضفمو انم لضاف دهاشو

 لولسمو لوقصم براضملا يضام

 لوقعمو لوقنم هنم ىنغلابو

. ٨٢ .



 لونسمو لومأم وهو ةعفرو ةعفنم مالسإلل هيقبي هللاو

 . [غياصلا تيب] ىمسملا هنيب ىلع اهانب ةفرغ ركذي ۔ اضيأ ۔ هلو
 : ءارمحلا ةيرقب يهو . اهمامتل خيراتلاو

 امأ ةمركم لك يف هلوق نمل امت دقل هلجا ريسيتب ءانب

 امز اهلو ابكار اهيلع راصو اهسأر خمشأب ايلعلا هل تطاطو

 امع لسن امعو تالآب هيلإ اهلك ةرامإلا تايصع تنادو

 املا ةورذلاب ءارقلا ةدعقلا نم انبلا اذ خيرات نيرشعلاو تسلا يفو

 امع هلضف نم يمخلا انديسل ةرجه دعب تضم دق غزبر ماعب

 امت ي ذلا مالسلا و ةالص هيلع لسرم مركأ قلخلا ريخ دمحم

 . ىارمحلا ةيرقب خيشلا اذه هانب يذلا تيبلا ركذي ۔ اضيأ ۔ هلو

 . هتاقفرغف ددعو . هتافص هذهو . [ يلاصلا تيبلا ] هامس دقو

 ةمولتنملا لاق . ذقلا تيبلا ىشو ؛ هناينب خيراتو . اهئامسأو

 تيبلا كل نيبي . دحاو فرح اهنم تيب لوأ نم تذخأ نإف . ةليوطلا
 نايبل ةراشإ . ةموظنملا تايبأ ىلع يذلا رشنلا رظناو . مامتلا ىلع

 . هيببلع تبكر ةموظنملاو ‘ ذقلا تيبلا ىف رهظألا حيرصتلاو . كلذ

 : وه كنودو

 راتخملا ةرجه نم فلأ دعب نيتنام عم نيتسلا ماع مت

_ ٨٣



 : ارعش اهببلإ راشملا هذهب نطابلا امأو . رهاظلا خيراتلا اذهف
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 سخإلاو نجلا قلاخ يبر كرابت

 هرادتقإو هكلم ىلاعت كيلم

 ةدارإ رس رصقلا اذه كمس الع

 ةرسم لك نادفأ هب تماقأ

 اهفيخي ديرم ال نمأ تاماقم

 ىضآ انسحم ابكوك اهيف ارت ملأ

 دمحم رورسلا لك مهب هل

 ةربعو ماركلا نارهز ليالس

 نسحم لك ىلع مهيف انسحم ارت

 ابصانم يبنلا ناطحقب لوطي

 ادصقم قاض اذإ ادصق هل ثحن

 اهرانم يدهي نيراسلا هعبارم

 رتقم فك يف لاملاب اخس دامع

 ةميش ةوالتلا اهيف هتاماقم

 اهدادع ديدجلا تيب افرغ ارأ

 يدتبأو يماظن اهامساأب ريشي

 ةفرغ ةحالملا تاذ اهرظانت

- ٨٤ _ 

 يسركلاو شرعلاو ضرذلاو امسلا برو

 سمرلا نم تارخانلا ماظعلا ييحمو

 سحنلاو دضلا ملاس ديعس دجب

 سفنلا ةيغب ىلع ناسحإو نسحو

 سرح ىلإ جوحي ال مجر بكوكب

 سمت لب رهزلا هجوألاو اهركابي

 سونشلا ةوفص هلبش دومحو خأ

 سرغ يذل ثيغو فوهلم توغ مه

 سرخلا نسلألا يذب حصفت نأب داكت

 سردلاو ركذلا يذ هللا يبن دوهو

 سخب الب دارملا يف ءافو اضحنف

 سمنتلاب قرشلا ىلإ يدهي امك هيلإ

 سرتلاو فيسلا عم اجيهلا يف سفنلابو

 سرظط نم هيف اون ام يلاوألا بتكل ا

 سنج يف نهنم لكلاو رشع ىنتإف

 ىسنت يتلا حابصلا با وبأ ةقرغب

سق تنق يتلا نسحلاو ةليوطلا
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 ةفرغف اكمسو انسح اهب اهابي

 يتلا ةفرغلا ةرصبلاف اهب يماسن

 ابرغم ءاقتلملا باب كهجوب

 لخدم لوأ لامعلا ةفرغ ىلع

 انم نم تنش امل لخدت ىتم توند

 ةديفاو اهعنص اندمح دايأ

 تنيزو اهتنيز يدايأ انمنل

 ةفرغ بيطلاو نسحلا يف اهقوف امف

 اهب تسر سأر سأر يف ةعنمم

 اهدع رصقلا اذ باوبأ ربخم ابن

 لزنم كباب نإ هيلإ مله

 هلعفو ليمجلا ىوهي هب ليمج

 هرسي رسعلا نم هايؤرب انيأر

 هدوفو هتتأ امل هدوج امه

 هلاون مظع هجو نم يننإ الأ

 هقحب يسفن ريصقت نم ارأ امل

 هرمع لوط عم ناسحإلاو ريخلا نم

 نسحم ناسحإب زاج مكف ريبخ

 هطورش ءعاننلا مئاع دلا مامت

_ ٨٥ 

 سفن اي تنش املك اهيف نيازخلا

 سبح نمو قيض لك نم ةعس اهب

 سنأ يذب لخداف يبرغلا بناجلا ىلإ

 سرف وأ برع نم لامعلا ةلآ اهب

 سجو اهب نكساف رارسألا ةفرغ ىلإ

 يسركلا ةعوفرم هللا تيب ةفرغب

 سنألاو قيادحلا راهزأ ةفرغل

 سمت وأ حبصت نيح عرذ ةعيسو

 سبللا رختفمب اومست لب دعاوق

 سبلالب فاق مث فاكو لادك

 سرضالو رهد فرص بانب ضعو

 يسوب ةلع نمو لضف نم كيساوي

 سبع يف رهدلاو رشبلاب انلباقو

 يسكي وأ معطي نيح يف ةرذعمب

 سكن يف يسأرو سوبكم يقنعق

 سخب نع هيزجي هللاو همظع ىلع

 سمخلا ضرتفمب ناميإو نمأب

 سأب نم هاقوو هيف ازجلا ريخب

سمنلا رهبأب هرون نم ىلع ةالص



 ىدهلاو ةلاسرلا بر اهب ديرأ إ

 هب هريغ يقتري ال اقترم اقر و

 : هحدمي 7 اضي ا 77 هلو

 دوجت فكألا يأ لياق مكو

 العلاو دجملا بكارلا نيمي تلقف

 هب اهلوح نمو ارمحلا تباط نمو

 ةزعأ رهز نبا نارهز ةلالس

 نسحمب ءيسملا رهدلا نسحأ انب

 هوءعاقب نيملسملاو انل مادأ

 سفنلاو لعفلاب قلخلا ريخ دمحم

 سفنلا ةيحور هللا ةالص هيلع

 دوعر قوربلل اهنم لهنتو

 دوجي مانألا نيب هدوج نمو

 دوجنو هوجن روغ عظطقيو

 دودج هيدل ناطحقو دوهو

 دوعو ديعولل هنم لظطبأو

 دودو نينسحملا لكل ميرك

 ديشملا رصقلاب بكارلا بابلا فصبو . هحدمي ۔ اضيأ ۔ هلو

 : روكذملا

 اهابت ال ةعنص بابلا لمك

 ايلع دجملا ةورذب هتديش

 اهارت يدايخلا لذب يدايأو

 اهيف داس ةمال ميركل

 تلاق هانسح ىلإ نم نسحم

 نم هلا ومأو نمأ هامحب

 اهاضي ال يذلا رصقلاب ابكار

 اهالع الإ هالعأ ام ةمه

 اهامل اهامل لقي ال امزال

 اهانغ اهانع ىتم بطخلو

 اهانف اهانف ىدعلا تانيس

 اهامح اهامح ام مجلا ةدوج
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 اهارأ امع كربخت انامع لس

 هيلع داضشملا رصقلا دامعلاو

 نيتئام عم نيتسلا ماعبو

 نم يذلا رشبلا ةرجه نم وهو

 يماس لبسلا ميق لسرلا متاخ

 هيفطصم نم هيلع ةالصو
 ممه

 اهارقف ترشب مك اهارقف

 اهانت اهانت دق نسحلا فرغ

 اهاتدم تمرصت فلأ دعب

 هط ةروسب تلزنأ دق هارشب

 اهاعد نم اي تاحارلا يماه لضفلا

 اهاحضو ةيشع مالسو

 : ديشملا رصقلا باب ركذيو . هنبإو هبخأو هحدمي ۔ اضيأ ۔ هلو

 ميركلا باب تنج نإ مالس لق

 اذه ةرامع يف هللا دمحأو

 مالسإلا هب زعي نأ هللا لأسأو

 نمأو نينمؤملل نمبو

 ءاربكلا ةنالثلا ءاقبب

 دامعلا ديمعلاو دقعلا طساو

 دومحو دمحم هيخأو

 اميقتسم مهوءاقب مهيف ماد

 اودغ ةالص ىفطصملا ىلعو

 يكلاسلاو هباحصأو هلآ ىلعو

 ميسجلا ءاطعلاو دوجلا بحاص

 ميعن يف هوءاقب لأسأو رصقلا

 مينزلا نامزلا ةلذ نم

 ميظعلا ريبكلا لضفلا وذ هنإ

 ميركتلل نيلهآلا ءامركلا

 ميمحلا ميلحلا نسحخلا نسحملا

 ميمش ءامس يدقرف هلبش

 ميحرلا فوؤرلا نم ميعنب

 ميلعلا عيمسلا نم ايشعو

 ميقتسملل هطارص
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 : هقيارلا هذهب . ه٥٥٢١ ةنس ىف . رطفلا ديعب هينهي ۔ اضيأ ۔ هلو

 هانصح هانسح نمل ينه ديع

 المك هناسحإ نم قتشإ همسإو

 نم ةافرلل ييحمو ةافعلا زنك

 ةاوطلا ماعطمو تارعلا يساك

 ىلع نيميلا طسب يف نمالب انم

 قلخ نع ضقغلا هنم ضقفلا لباقلا

 هتيطم اربص البلل يظطتمتو

 هب نامزلا انخأ ىتق حنج شار مك

 نم بوظطخلل بوين دح لفو

 ىلع رورسلا لاخدإب بلق فوغشم

 ىتفل ام فيرشت سدنس نم هاسك

 امو رورسلا هيف اري نأ هرورس

 مكو هادي يوحت امب داوجلا وه

 همراوص اوفع اقتع تقتعأ مك

 هنسحم تنأ انامز انمدع الف

 هري مل درفلا لامجلا ةاتف اهذخ

 ىوج كيلإ قوس الب قوشب ىعست

 هاروس هاروش لطخ نم ناكو

 هامسأو هامس مجلا هلضفو

 هايحأ هابحأ نمو تافصلا مشلا

 هامع هامع لسو ةاغطلا ناعطمو

 هافاو هافاو نمو نيمتلا لذب

 هاروأ هاروأ نمو ملح لوطب

 هارسل هارسم فرط العللو

 هاربأو هارتنف هاري دقو

 هادان موي هادن بوطقلا هجولا

 هانقأو هانغأو ابح يلع

 هايرو هايؤر مدعت فارنننلا

 هارصإو هارض فشك يف هازجأ

 هادعأو هادوأ هادن اوجرت

 هابحأ يف هابح دعي الو

 هانسحو هانسحل اندقق الو

 هلجأ هبش نم هالجأ الإ

 هاعرمو هاعسم باط نم يعسب
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 نمز يف كنم عينصب اهتنيز

 اهتحاصف يف نامز لك نابحس

 الو كاوس لعب اهتمطي ناك ام

 هاعنصو اعونصم هاماش ماش ام

 هاليلو هاحبص ةحابصلا يفو

 هاوهنو هانمتن اهل لهأ

 : هرفس نم همودق ركذيو . هحدمي ۔ اضيأ ۔ هلو

 افرشمو اقرشم مالسلا ينم

 هرفس نم همودقب يذلا نمل

 هليحرب انعيبر فيرخلا ناك

 افراطم عيبرلا لست الو هلس

 هتافع عيبر تحضأ هعوبرو

 ةرايز هيلإ ارمحلاب كيدهت
 اسآلا نم داوجلا نسحلا نسحمبو

 اشي امك مانألا قلخ نم ناحبس

 يف وهو مراكملل لهؤم اذه

 اقب امل ماركلاب رسل الول

 اعس مكف ديدشلا يعسلاب ليق نإ

 بساكمب بلاطمو يوق يذ نم

 ىوهي نم درجملا بلطلاب نكل

 امك اناسحإ تلن ام اذإ نسحأ

 افقرعمو انيهمو افرعمو

 افنشمو اروسم نامزلا رفس

 افيرذخلا عيبرلا احضأ انفيرخو

 افرطتم ةفرط وأ افياطلو

 افرشت لوصفلا لك هتابهب

 افلكت تلصو ال كسيع لوقتو

 افو نع مراكملاب رفظتو اوجنت

 افرعمو ىرولا نيب اركنمو

 افش ىلع هاوس مورحمو رسي

 افلؤم ةافعلل الام قيرفتلا

 افهلت لان مث عاس قزرلل

 افسأتو الب هبلطم هالوأ

 افصلا لهأ نم قيفوتلا عم اجري

 افطعتو انسحم نسحأ سانلا يف
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 : دابعلل ةنسح ةظعومو . داشرلا ليبس ىلإ داشرإ ۔ اضيأ ۔ هلو

 ازيمم القع هللا تابه لجأ

 اتبثم ايالبلا لك ىلع اربصو

 هنيد قح يف ريصقتلا ىلع افوخو

 فخت الو ادرف هللا الإ اوجرت الو

 الكوت هلإلاب للح لك يفو

 اضرلا نسحأ اضقلا مكح ىلع ىضريو

 هقدص نميهملا هللا ملع نمو

 انم نم هاطعأو فوخ نم هاجنو

 ةدابع صلخأو هلل دهتجاو دجف

 لئاقك الإ ءرملا ةايح سيلو

 ام لان دوزت ىوقتلل ناك نإف

 ةمحرو افطل هللا اي بر ايف

 دمحم مانألا ريخ ىلع يلصو

 هلآو ماركلا رغلا هباحصأو

 لمعي هلل ناسنإلا هب املعو

 لضفأ وه امب امعنلا ىلع اركشو

 لمجأ وهو افو نأ انظ نسحيو

 لأست نميهملا ريغ الو هاوس

 لكوتي نمو هيجار باخ الف

 لعفي ءاش ام لاعفلا لأسي الو

 لمأي وه يذلا لان هتعاطب

 لقعي وهو هسفن يردت سيل امب

 لبقي ضحملا صلاخلا ريغ وه امف

 لحري لحرلاب فوس ليلق امعو

 لنوم كلاهملاف الإو دارأ

 لوعأ هنم يذلا بنذلا نم اوفعو

 لسرمو يبن انيف ىدهلا يبن

 لمحت ةمايقلا ىتح مهعباتو

 : يربعلا دمحم نب نارهز نب فيس خيشلا حدمي ۔ اضيأ ۔ هلو

 مسا ونلا حاير تبه امو مالس مئامغلا قورب تحال ام فيس ىلع
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 ةنزم لك يف بحسلا دعر نح امو

 رياط به ام رهدلا لوط ضورلا نم

 قراب لك اندلا يف هانس قوفي

 هنعا عديمسلا نارهز ةلالس

 هناطسب هنأ الإ ثيللا وه

 ىرولا عمجأ ىلع ايلعلاب درفت

 هؤامس اولعي شرعلا هلإ تلأس

 ةماه لك ىلع هاعسم لعجيو

 هلوهي ءيش لك نع هخسفيو

 ةيحت انسسأ ناوخإلا ةوفص نمو

 مساب لك ىلع ابكنلا تبه امو

 ملاعملا موسر اقرولا تنح امو

 ميازخلا ضور هاير اذش يرزيو

 مجاعألاو اهبرع نم ىرولا يف هل

 مداصتلا موي دسألا هيلإ درت

 مكاح لك ىلع ايندلا يف مكحلابو

 مراوصلا تارتابلاب هرصنيو

 مغارم لك لوه عم هنادعأل

 ميازعلاو انثلا عرد هسبليو

 مئامغلا قورب تحال ام فيس ىلع

 دمجم نمب نارهز نب نسجم دوجال ١ خيبشلل ةبحت ۔ اضي أ هلو

 : ۔ه٤٦٢١ ةنس رفص ٤ موي . يربعلا

 ادو هتيفصأ تنك نم ىلع مالس

 يبناجب نامزلا ءاس ام نسحأو

 هب رهز يذلا نارهز ةلالس

 هب انرس دقل رهد انل اينه

 ارقوم ارقوو ارخذ ارخفم مدو

 ادتماو لاط هب يعبر نمو يعيبر

 ادص نم ءاس انرض ول انرض امو

 ادجم هدجم يقتري ركشو ركذب
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 : طيسبلا رحب نم . ةجاح هلأسيو . هحدمي ۔ اضيأ ۔ هلو

 يبأ هانغ انغأ دقل هابأ نم اي

 هتبسن ءابرعلا برعلا ىلإ نمو

 ادن رحب تلزال نسحم انريمأ

 لمأ اهفش ام ىلإ كنم سفنلا يف

 ةعس دجت هيف امب يلع ننماف
 هتجاح كلأسي نأ كنم لجخمو

 : ارعش هحدمي - اضبأ - هلو

 يراعشأ موظنم نم ديالقلا رد

 اهكرشأو يرزأ اهب دشأ مكو

 مرك اخأ اهانسحب تيزج مكو
 ىتمو ىتفلا اطعي ام لضفأ ملعلاو

 هسخاب وهف افرح هنم رتشمو

 نم ةليضف ايندلا يف لداعي اذام

 انم لك لين يف ملس اندلا يفو

 اولص مت ميلعتلا اوبلطاو اوردابف

 بونلا قياع نم هب افاعي نمو

 بسحلا رهاط نم امس عرفب مركأ

 يبو ةادعلل فيسو نيفتعملل

 بجح اهفشك نم لجخ ىنثناو

 برخلا ةياغ هيف كفك دوجف

 بحسلا ةلهنم نم درولا لجخمك

 يراطوأو يميركتو ينانغ اهب
 رانلا ةوذج يفطأو يرمأ درفب

 يراطمأ بيس يرزتف هادي ىمهت
 راتخم ريخ هارتف هراتخت

 راطنق فلأ هيف ذفني ناك ول

 يرابلا دحاولا ءاضر لاني هب

 راتقاو لذ نم كريجي دقو

 راحسأب لاصآو حبصب اليل

 . اتايبأ . يملاسلا هللا دبع نب نوهرم نب هللا دبع هنم دارأو
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 : ميلعتلا ىلع ثحلا ىش يهو . هل اهمظنف

 لمألاب نيرادلا يف رفظي ءاش نم

 ىوس ةايحلا تاقوأ عيضي الو

 ترفظ امو يضمي نارمعلا ةفاخم

 هب تلمع نإ ءيش عفنأ ملعلاف

 نع حيصفلا ربحلا لوقملا زجعيو

 ابتر هب هولهأ لان مك ملعلاو

 هب ريقفلا زنك هب ليلذلا زع

 ابلط يذلا لاسملا هنود نم نغي مل

 ال ةعيرشلا ملع هديس ملعلاو

 هتقيقح اقلت يذلا لكب لمعاو

 لمعلاو ملعلا بالط يف دهتجيلف

 لهم ىلع احضي الو ءالؤه يف

 لجرلا ةحار ءيشب مهملا نم

 لبسلا قرشم ينامألا ناملسو

 لمجلل ليصفتلاو لضفلا يف ليضفتلا

 لحز ىلع اكمس يلتعي اهعافي

 للزلاو لهجلا تاملظ يف رونلاو

 لوخلاو لاملا برل لامجلا وهو

 للملا نم رذحاو يدتبت هريغب

 للملا ديس اديشر اديعس اقبت

 لبجب وهو . ءارمحلا دلب نم ديعلا ىلصم ركذي ۔ اضيأ ۔ هلو
 هنم فرشأ امف . اذه نسحم خيشلا ةلبس نم بيرق ناينب هالعأب . رمحأ
 : اناكس رغلتأو . هناكم

 ديعلا ىلصم يف كلصوب ربك

 ةنجو ةدروك ارمحلا يف هاقلت

 هكمس عفا رو هندجمل ركشاو

 هباحس نتم قوف كنأك ىرتف

 ديجمتلاب كيلع مالسلا لقو

 ديغلا تانسحملا ريخ هجو يف

 ديعس نبا دشار ةوفص دشرلا يذ

 ديب يف ةضور رضخأ قوف نم
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 جرام تاهجلا جهتبم وجلاو

 انراصبأ مكو انرياصب هبو

 لزت مل يداوبلاو ىوضر سافنأ

 هليلغو ىرولا يف ردص ليلعو

 ربنمب بيطخلل عمست موي يف

 انبر هاصع نم دعوت امم

 هدابع ميركلا دعو هب امبو

 هيهتشي وأ مهنويع ذلت امم

 ىدهلاو ةناعإلا هلأسأ هللاو

 هنيدو نيلسرملا ريخ رثأ يف

 هراوجو هبرقب زوفأ ىتح

 اضأ رون ام هللا هيلع ىلص

 هلآ مركأو هتباحص ىلعو

 دولمأ بيطم لك ميننب

 ديكنتلاو ءاذقأخلا نم تيلج

 ديدجت يف مامكألا رطاع نم

 دوهشملا انماقمب يفتشي مك

 دوملجلا يساق عدصي اظعو

 دودعملاو روذحملا 4هباذعب

 دولخ رادو ايلعلا ةنج يف

 دوبعملا معنأ نم مهسوفن

 ديحوتلاو ركشلا لهأ قيرطل

 دومحملا دمحم هيلإ يعادلا

 دودمم هب لظ يف نوكأو

 ديشر لكل هتوعد سمش نم

 دييأتلا ىلع مهركش ماد ام

 لاسسم . رضخألا لبجلاب يسهو ) ةافسملا دلب ركذي - اضيأ - هلو

 : ءارمحلا نع ةعاس

 لحملا اهريغي ال اضرأ هللا اقس

 امه را رق مننشخل ١ دوطلاب عنمت

 اهنيزي ديضنلا حلطلا اهتاضورف

 اولحي ابيط لزي مل اهابر رمتو

 اولعت العلا عاقب يف نوه لك نعو

 لخنلا هب فح نامرلاو مركلا عم
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 اهضاير لالخ يرجت اهراهنأو

 اهضرأب ادرب قلت ال اتشلا لصفب

 اديشم اتيب هلل اهب مركأو

 ةباحس قوف تلخ هيف تنك اذإ

 تضوع مت انبلا ريخ دي هتنب
 ارماع حبصأو ىسمأ نمل ىبوطف

 ىرشلا نهوم ىركلا بيط هنيع تلق

 ىرج اعمدم ىرتجإ ام ىلع ىرجأو

 لكلا لدتعم تقولاو اهتايبأو

 لظلاو ءاملا نخسي اهنم رح الو

 لثم هل ساقي ال اهارذ العأب

 لذبلا اهمياعن يندي ةضور ىلع

 لخبلاو مذلا اهقاع ام انثلا ىنس

 لضفلاو دمحلا هل اومسي يذلا ركذب

 لينلا اذبح ىرولا ىلوم ىرت لينل

 لبو هلط اربنإ هارت عمدب

 نب نارهز نب نسحم نب دومح لجألا خبشلا حدمي ۔ اضيأ ۔ هلو

 : يربعلا دمحم

 ريبدتو يأر هل دومح اذه

 هتسايس ايلعلا هتساير تمأ

 مرك نع دقرلا مج دفولا لجاعي

 ىلع منت داوجألا ةنس هذهو

 تنسح يذلا لبشلاب نسحم تينه
 هلعفي رمخلا لبق رمخلا انع ىتم

 هتللد ىنسلا كعلاظطل اذو

 ممه وذ نسلا ريغص ملح ريبك

 ريمشتو ريمذت هنم افوللو

 ريونتو رون اهمدقي سمنتلاك

 ريقوتو ريفوت مراكمللو

 ريسيتو رسي مهل وهو داجمألا

 ريخست رايخذلل وهو هقالخأ

 ريذحتو ريمأت رمخلا يف هنمو

 ريسكأو بطق هل تنأو دعس

 ريبعتو ملع هل يلاعملا يفو
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 هتعلط مايألا ةرهز نم نإو

 مهرهزب نارهز لآ امس يفو

 ةعفنم مالسبإلل هللا مكاتقبأ

 مكقح ضعب يف ةوعد هذهو

 مكقيالخ يف اقوشم مكيلإ افاو

 رييختو ريخ اذبو اهرهزو

 رييغتو سحن هب ام اورهزأف

 ريصنتو رصت مكلو ةعفرو

 ريطست مجلا ءانثلا يف هل نمم

 ريصقت ريقوتلا نم هافو يفو

 . يربعلا نارهز نب دمحم نب ردب خيشلا حدمي ۔ اضيأ ۔ هلو

 ٠ نيدق نب ديب :

 لضافت رودبلا ىلع كنم ردب اي
 ةديعب تافصلاو كمسإ ردبلاو

 لضانمو لتاممو لكاشمو

 لماكلا ءايضلا كل نأ ثيح نم

 ميهاربإ نب دمحم نب نارهز دجمالا لجألا حدمي ۔ اضيأ ۔ هلو

 : يربعلا
 رصانعلا ميرك اي مالس كيلع

 ةضور رهزاب تمن جسجس امو

 هؤايض يجايدلا قرب انس قوفي
 العلاو دمحلاو دجملا فيس فيسأ وبأ

 اقنارخ دوسألا لك ىري ريمأ

 اهبيس مع ةطوسبم ةحار هل

 رصان نبا يلع نم يلايللا ماود

 رياط لك اهنايفأ ىلع ىنغو

 رهاز بيطأب يرزي هل بيطو

 رضاحو داب لك يف ىرولا ريمأ

 رجاششنتلا موي برحلا يف تراز اذإ

 رطاوملا تادغرملا تاقرابلا ىلع

۔ ٩٦ -



 امظلا ينفش اذإ يفاصلا ددوملا وه

 مراص دح هل اوبني امف فيسو

 زرابم جايهلا موي همار امف

 اهسفن دجملا ىلإ اومست ةمه هل

 ةمعنو زعب فيس ابأ اي مدو

 رصانو مانخلا يف نيعم ريخو

 رتاب لك اقللا موي ابن ام اذإ

 رفاغ ءانبأو انميلا نميلا نم

 رهاوزلا جوربلا قوف نم ناك ولو

 رداقملا فرص ءوس نم ظفتحمو

 دمحم نب نارهز نب نسحم دوجلا لجألا خيشلل اباوج ۔ اضيأ ۔ هلو

 : ىربعل ا

 انسحلاو لضفلا نسحم افقاو كباتك

 اربنعو اكسم قاف اجيرأ باطو

 يف كنم هيجرن ام اندأ كلذو

 ركاذ تنأ يذلا يف يناضر ناكو

 ةميقتسم ةلود يف انخيش مدف

 اددجم ميدقلا دهعلا يف تلزالف

 انسسألا هموظنم ردلا ماظن قوفي

 اندألاو هيف انءاج دالب ىصقأب

 انشألا وه ناك تنأ الولو نامز

 انغألا حلاصلا كيأر يبسحو كاضر

 انخألا نمزلا ةلوص نم ةدوعم

 انحألا فلسلا فلاس نع انتفيلخ

 دمجم نب نارهز نب دمحم حيصفلا خيشلا حدمي ۔ اضيأ ۔ هلو

 : ارعش ل يربعلا

 مكحلا اهسمش ءامس ماقأ امل مكال ١ و مالعأل ( هرخفمل تلام

 ١ ومهق نم ماهفأ نم ملعلا ريامض اهقراشم رامقأب مالظلا ينفم

- ٩٧١



 ةيبلم تماق نم مظنلا مزالم

 همواق مظنلا ماقمب لوقم ام

 امو نيمركاألل هحيادم يدهم

 هجزامي ام نم هنم انمع نم

 ميش نم مسإلا ديمحو اندومحم

 همدقم مايألا مدق نم دوهعم

 هديشم يماسلا هكمس دمحم

 هكلاسم روهشم روكذم فورعم

 همسان كسملاب امس مالسلا ينم

 مهركذ تيم ييحمو كولملا دجم

 نمو ميقتسملاب مهركش ميقم

 ممر مظعأ يناعملل همهفل
 اومظن نم ناجرملا نم طمسب نمو

 مرك اهلودعم هحيانم مهنم

 ماسلا همأ ذم هسم امو نم

 ممذ هؤلم الحم هتمس اميش

 اومدق نم مادقأ عم دجملا دعقمل

 ملع اعم هيلاعمو هملعو

 ممه اهعومجم نمو كامسلا ماه

 ملك هطامسأ نمل امظن طسسلاو

 مهركذ مايألا ىدم تيمي نم عم

 مكذلاو مالعألا هرخفمل تلام

 ركذي . عيراصم ةينامث تيبلاو . نونلا ةيفاق ىلع ۔ اضيأ ۔ هلو
 : نيمدقنللا لاعقأ

 ناشلاو زعلاو دمحلا اذ اي دمحلا كل

 ناجلاو سنإلا بلاغ ضبقو رهقو

 ناهربب تانياكلا لك نوكم

 نامصخ روجلا اكش نإ لدع مكاحو

 ناسحإ عساو وفعلا ميظع تنأو

 ناطلسو كولملا لك ىلع كلمو

 نايدل انيد ضرألاو امسلا لهأو

 ناوعأ نوع الب لاعف ءاش امو

 يناف هدعب املك قاب نمحرو

 ناعلا دفاولل دفرلا ليزج تنأو

۔ ٩٨ -



 نانم نم صلاخ ضحم كدوجو

 ناد لحاس الو قمع الب رحبو

 ناسنإ نيعلا همكأ نم يفتخيالو

 بيع ىلإ ترتس مك ملحب تنأو

 بولطمو لونسلل دوجب تدجو

 بوضخغم ريغ يذلا لضفلاو نملا كل

 بوبحم لك هريخ يطعتو هيلع

 يبر يديس اي مهللا كلأسأو

 برقلاو كنم ابتجإلاو افطصإاا اوذو

 برك نمو مومغ نم رورس لكو

 يبزح همواقي ال فحز لك ىلإ

 بحصلا ىلعو هجاوزأ ىلع ىلصو

 برعلا يف ةوبنلا حابصم ةاكشمو

 بتكلاو عئارشلا مالعأ راصنأو

 بيرلاو كشلا ىجد يلجي مهلالدإو

 هداهج قح هللا يف اودهاج مه

 هدابع ريخ فيسلاب اورهاظ مكو

 هداعمب تقدص سوفن عيبب

 ٥ داشر ليبس ١ درف ٥ داشرإ و

 ناتهب روكشلا ركش ىقرغتسمو

 نار هجوم انر مك تارف بذعو

 ناعوج نآمظ لك هيلإ ينديو

 بوح يذ ةبوقعلا لاجعإ تلهمأو

 بوت يذل ترفغ دق ميظع بنذو

 بوضقغم لك نم تنش نم همرحتف

 ناوعمب ال اشت نم ييحتو تيمت

 بحلاو كلوسر ىيحي اهب ةالص

 بحر ىلإ قيض لك نم انجرخمو

 برحلا ةموح يف ناطيشلل مزهيو

 ناطيش ةملظ لك نم هب يدهتو

 بجنلا انتاداس عابتخلاو لآلا عم

 برقلاو قرشلا يف هللا نيد راصنأو

 يبسح مهب يبسحو عوبتم مركأف
 نانيع دشرلا نع تلظ نإ نانيعو

 هدانع لهأ قدصلاب اولتاق مكو

 هداسف نم ىدهلا نيد اورهط مكو

 هدامع زعو ىقثولا ةورعلابو

 نالعإو رس ءايحأ مهو اوتامو

۔ ٩٩ -



 رارغ رادلا هذه يف مهرغ امق

 رارف لئاضفلا فحز نم رف الو

 رافك ماق ام ناقذألل بكنتف

 رابج ضرألا يف فنعلاب هل لذو

 تاداس مراكملاب موقب مركأف

 تاداق بتارملا العأ ىلإ اوناكو

 تاداعو عابط ايندلا تقرافو

 تادوم هيلإ مهالوم ةوعدب

 ربصلا ىنف ىتم اربص اونبجي ملو

 ربك مهرغ الو رقف مهرض امو

 رثك مهفطي الو لق مهلذ الو

 رجذلا مظع دقف ىولبلا مظع نإو

 عماس نذأ مكيف له انموق ايف

 عماجم نم ادتهإلا ليبسل لهو

 عزاجو باذعلا نوه فياخ لهو

 عماطب نيدتهملاب ادتقإلا يفو

 عراوق نم مكباوبأ تعرق مكف

 عظطاوقب مكبابسأ تعطق مكو

 عراسم نم ىدهلا لبس ىلإ سيلو

 رارج لهجلاو لذلل مهرج الو

 راركو يوق مهنم ىوقلا فيعض

 راجف مغرلاب قحلا نيدل اونادو
 ناميإ صلاخو مالسإ ةزعب

 تادابع يلاعملا العأ مهب تلع

 تاداهز يناغملا ىنغأ ىلإ تماقو

 تادارإ مهيف قبت مل اهتسخل

 ناعلا لياحلا نع مهنم تلصفنإ دق

 ربخ مهرابتخإ دنع مهصلخأو

 رمألاو يهنلا رمذلل مهداقو

 رملا مهناد ءاودأ اوملع دقو

 ناسحإب نينسحملا ءازج نأو

 عماقمب ىوهلا برح عماق لهو

 عشاخ بلقلا رين نم مكيف لهو

 عطاهو باونلا ريخ ىلإ جارو

 ناميإب بيجم يعادلا ةوعد ىلإ

 عراصمب مكبابحأ تلجوع مكو

 عجاوفلاب مكلاهج تعجف مكو

 عزانم رب ءوسلا نسفنل هانو

- ١ ٠٩ ١



 عداورلا تاكلهملاب ربتعمو

 ةنتفب متنتف مك ماع لك يفو
 ةنساأو ميمرت اهمهسنب

 ةنحب اهنع دتعا ام رظتنمو

 ةنجو باوثلا لهأ نم عامجإو

 ةقفر سنب اي نيدلا ءازج متمرح

 ةقشمب ىوس ايند الو نيدف

 ةقير رش مكدايحأ ىلع اقبيف

 ةقرح قرحأ رانلاب هقرحبو

 كش الب نيمعنملا راد رادلا يه

 كسنلا يذل نارفعزلاو اهربنعو

 كبسلا ةصلاخ ءاضيبلا ةضفلا نم

 كفقفإ نم نيكذملاو بنذ لك نمو

 اهروصق لالخ يرجت اهراهنأف

 اهرويط رضخ ناحلألاب كيبستو

 اهرودخ اضيب روحلاب ةجهبمو

 اهروفس جيهب يف رورس لكو

 اهايؤر نيعلا رصقت نيع ءاروحو

 اهاوض رون نم سمشلا هجو فشكيو

 نانيعو عمسو بلق يذ لك نمو

 ةنحم مظعاب ايندلاو نيدلا يفو

 ةنإ عجفاب ابحن ىضق مكنمف

 ةنسو ضرف عييضت نم بات الو

 نارينب باذعلا ءوس نم ىشخي ملو

 ةقفص رسخ ال ادإ مكرجتمو

 هقفن ضخغبأب هولانت مارح

 ةقر دعب نم بلقلا يسقي انيزو

 ناوضرو ميعنلا راد همرحيو

 كسملا ةبرت يف راجشذلا اهب تماقأ

 كمسلاو نسحلا ةياغ يف اهب روصق

 كرشلا نم نيصلاخلل بهذ نمو

 نايدأ لضفأب نايدل اونادو

 اهرود بيطاب تباط اهراهزأو

 اهروزملا اهراجشأ ةينادو

 اهروفس درف نسحلا عيمج كيرت

 نادلو نيب هل تناك نمل يبوطف

 اهاير رهبي فرطلا تارصاقلا نم

 اهايحب اديعس ايحي نمل ىبوطف

- ١٠١



 اهايقلو ميعنلاب انيع معنيو

 اهانيع ذتلتو سفن يهتشت امو

 بصلا اهيأ اي رتغملا اهيأ ايف

 بصني سجنلا طياغلا اهنمو لوبو

 برلاو نيدلاو لاملا عيبت اهيفو

 بكت اهنود الو ىزجذلا مأ اهيلإ

 اندلا ىلع ارابطصإ ىوقت ال تنك نإو

 انسلا اهدلاخو ىرخخلا نع فيكف

 انسحلا لماكلا اهنسح يف ةقيافو

 انسأ نمو انفأو انغأ نمل عيطم

 ايندلا ىلع ارابطصإ ىوقت مل تنأ نإو

 ايحت اهب لالق مايأ ةنحمو

 ايحت ىضترملاو قلخلا ريخ ةريجب

 ايهد ةيهادب اهدأ اذإ تنأف

 كلملا كلم اي هللا اي بر ايف

 كنضلاو صخغنملا نوهلا لزنم نمو

 كسملاو طسبلا يف مهللا ينيدهاو

 كرشلاو لهجلا نم ينيد يلإ رهطو

 كلسم ريغ نع لض انامز يدهأ

 اهايحم تومي ال ةايح ايحيو

 نانذأ عمس الو نيع تأر ال امب

 بكنت ةدالولاو ضيحم تاذب

 بحلا كنافرع دعب اهيف مظعيو

 بصت ةركذت يه لب التبإ اهب

 ناهلوو ناسحللو اهب مركأف

 انفت ةلجاعو راذقأ تاذ نعو

 انسحلا ةرهطملا نسحلا ةياغ نعو

 انعياهب اهاوس ام نع ةيناغو

 نمحر كلملا كلام نم هريغ ىرن

 ايلعلا ةيغبلا نم اقلت ام ةدشو

 ايشخلا هب ساقي ال ريبك كلمو

 ايحلا مه نيحلاصلاو ايبنألا عم

 نارسخب ميحجلا يف اربص نهوأو

 كلهلا و رسخلاو نايصعلا نم ينرجأ

 كرشلا ةرغ نمو ءادعألا مهسأ نمو

 كفلاو دقعلاو نالعإلاو رسلا يفو

 ناطيش لك نم مهللا ينمصعاو

 كلهم قرطلا دسفم نم جوعأ ىلإ

- ١٠٢



 كفسم بآ لك هيف دوسو

 كوهتم مك هللا تامرح ىللإ

 كلحم بير نم نيدلا طارص رونو

 هنوصي نم ىدهلا نيد ىلإ موقو

 هنوصم ةادعلا لذن نم عنميو

 هنوصع ام ىرولا رش ىلع ديدش

 هنوضتني مه فيح الب افيسو

 ازع هب ززعاو مالسإلا هب رصناو

 ازإ هعيداعأ هيلهأب نإو

 ازجي امب نسحي مهنم دحأ الو

 ازجأ نمل باقعلا بوهرم ةبوقع

 ادبؤم ادجم مالسإلا هب دجمو

 ادمرسم ارهد نيدلا ةانق موقو

 اددمم ارخمشم ادوظطو الهسو

 ادرمت رهقب اولعي اصع نم ىلع

 قزرلا نم لالحلاب انيلع عسوو

 قلخلا نم مومعلاو اصوصخ معي

 قرشلا عم ابرغ مث اشعنو اليهس

 قحملاو طحقلاو بدجلا ران ءيفطيف

 كتهف ةمالسلا نيكاسم ءامد

 كتشم ةربعو الفط محار الف

 نايغطو ديبملا يغبلاو لهجلا نم

 هنوصح ىوقي يك ايوق انيمأ

 هنوصغ ةادهلا ءاوناب ىقسيو

 هنوضترإ نينمؤملا لكل اميحر

 ناطلسب ايده سانلا مؤي امامإ

 ازع يذلا قوف زع هارت ىتحف

 ازكر ادبأ هل عمست نم قبي الو

 ازجي امبو هب ىوري ام لجاعب

 ناثلا ربكذلاو نوهلا باذعلا ليبق

 اديؤم ادعس ناميإلا هب دعسأو

 ادفدفو ادلب قافألا هب رونو

 ادي هل لعجاو ازع هب ززعاو

 نادحجو رفكو كرش اووذ اوحميو

 قلخلا نسحلاو ناميإلاو نمألابو

 قدولاو لبولاب بصخلا انيلع لجعو

 قربلا مجسنمو بحس مكب رمت

 ناته رزغأاو لهنم لجعاب

۔- ١٠٣ ۔



 اعضر لافطأ مهللا كتمحرب

 اعتر مياهب فاجعأ ضرألا يفو

 اعس اذإو دعاق ءاوس انمو

 اعد نمل ءاعد عمست مل تنأ اذإ

 امعنلا طساب اي هللا اي بر ايف

 امظعلا كتمحرب يعادلا ةوعد بجأ

 امحر انبرقأ ريخ انيلع رمأو

 املح انتبثأو انيد انصلخأو

 لهجلا لباقلاب تاومألا هب ييحأو

 لبن ةداس ةداق ءاملع نمو

 لسرلا عم ءايبنألا ريخ ةقيرط

 لصف الب ةالص مهايإو هيلع

 ينافلا بياغلا يف يدجي ول افسأ اوف

 ناوخو ميثأ كافأ لك ىلع

 نارلا هدلاو دعب نم انتفيلخ

 يناتلا قطنملاو هقفلا مولع رحبو

 ىوجر يف ةياورلا قيدصتب انأو

 ىوضخلا ةرهاب راونألا ةقرشمو

 ىوجنلاو رسلا ملاع يهلإ لضفب

 اعكر دابع مالسإلا يف خايشأو
 اعسوأ قاض دقل اعرذ مهبو انب

 اعر اعسرم الو ىعسم حبار الف

 ناسحإ لك ىلإ رض نم دمحلا كل

 امسأ نمو ةافص ىنسحلا هل نم ايو

 امظن املك ةمحر انيلع رطمأو

 امكح انلدعاو ىوعد انقدصاو

 نآرقب كنع ءاج ام انملعاو

 لضفلا فلاس نم تاف ام انل فلخاو

 لبسلاو قيارطلا ريخ يدتهن مهب

 لدعلاو دشرلل نيداهلا هباحصأو

 ناحيرو حور حاف ام اهلصو ىلإ

 ناوخأ رصان ناهبن يبأ نبا ىلع

 ناطيش ةيربلا يف لضم واغو

 ناجلاو سنإلا عم امظعلا ةبيهلا يذو

 نايد نيد نم رارسألا ضماغ ىلإ

 ىوصقلا ةياغلا ةوعدلا مولع ةايح

 ىوهذالل عماق لدعلاب مياق نمو

 ىولبلا و ةرورضلا رش ىلإ فشكو

۔. ١٠٤ _



 ىودخلا هذه نم نيدلا سفن ذقنتو

 ىورملا دراولا ربخلا حيحص الولو

 ىوتفلا يلوأ ةايح نم يسايأ ناكل

 ىوهأ نم تنياعو ينذأ تعمس امب

 ىوآملا حدبأ نم نيدلاو مهايندب

 دعب يف هللا نم اوراص مهدعبل

 يدعم وأ ناطحق زوفلا ىجري فيكو

 دجملا ةورذ هنايصع نم بلطيو

 دهجلا يف ءربلاو ءاضغبلا نم دوو

 بنذ يلوأ ميظعلا شرعلا نكس ولو

 برح هراصنأ هللا قلخ ةلمحو

 يبني هيح اتيم ايقس ناكو

 يبحص نم فعضأب رتغم لاق امف

 انغ هرقف يف هللا يلو امأو

 انتقي رصنلا هب رتك هلق يفو

 انت ةديؤم ادعس ةديؤم

 انسحم كلملا كلام انم جوتي

 لاب يذ نسحأب رظنيلف كش نمو

 لامعأ ءعيسب ىنسحلا ىلإ حارو

 ناصلخب نيدتعملا فنأ مغر ىلع

 ىوري هنيد يف هللا لوسر نع امو

 ىوقالا مهنكرل ىوقتلا يلوأ اذهو

 ىوهملا لفسأ يف موقلا سوفنب توه

 ناسنإب قيلي ال اضيضح تلحو

 دعسلا ةلزنمو ايلعلا ةورذلا نع

 دعولا قداص نم دوعوملا يف كش اذإ

 دضلا يف لصولاو نيدلا لذب نعو

 ناوكأب نوكي نأ لاحم اذهف

 برلا دحاولل ءادعألا نم ناكو

 بركلاو لذلاو نوهلا ريسأ ناكل

 بللا يوذ سايق يف ءيش رقحأو

 ناينب ةزع منإلاب هذخاتو

 انملا ةياغ هب زع هلذ يفو

 انهلا اهب ةايح انسأ هتوم يفو

 انسحأ ةماركلا ناجيت ريخ نمو

 ناجيتو سابل نم رخفأو مركأف

 لافغإو ءوسو لهج يذ لاح ىلإ

 لاعفأ ء وسسأو ريبدت حبقأ و

- ١.٠٥ _



 لامها بحاصو هارخأل سانو
 لامع دسفأو لامعأ حبقأب

 ىلثملا نع متنأ نيأ نامع ليهأ

 ىلوألابو ىرخأ تاريخلا ةعماجو

 ىلوأ اهب مكاضر عم هاضر اهيفو
 ىلصي اهب دولخلا ران نم فياخو

 ىمحت ةعنمأل لذلا بايت متسيل

 مكحلا لداع مكيراب نم ةناهإ

 مرج الب ىماتيلا لام مكبهنل

 ملظلاب ملظلاو روجلا ماق روجلابو

 فرعت روجلاو ملظلاب مكنيطالس

 فنأت لفاونلاو ضرق لك نعو

 اوفنعي نيحو امعنلا اورفك مكف

 اوفوخي نيحو ىوقتلا نع انانع

 ريثات قح يف ءاج ام اوملعي ملأ

 ريبدت نسحل اومنت ريس نمو

 ريمشت ريخ اورمش نيد ةمنأ

 روربم رصنلابو قدص يذ رب نمو

 ضرعلاو لوطلا ىلع تراس ريس مهل

 م

 لامآ ةنيرق هنم تسكعنإ دق

 نارسخ لك ايواح اديرط ىحضأو

 ىلتي يذلا باتكلاب مكاده قيرط

 العألا كلملا ىلإ ابرق اولصت هب

 ىلوملا ةمعن ركاش دبعل ىرخأو

 ناننشل اماعت وأ ماع داح اذإ

 ىمري مكضعب مكضعب نم مكسأبو

 ىمهت امسلاو مكقازرأ ةقوحممو

 مسق يلوأ مسقب مكنم يضتري الو

 ناودع ربكأ نيدلا يف مكناودعو

 فصوت ربكلاو ءاشحفلا و قسفلابو

 فصنم مكحلا ةموح يف مهنم امف

 فرصيو يماعنلا يدبي مهملحأف

 نايصعب باقعلا ءوس اوفخي الف

 ريراحن كولم نم هيلإ اولامو

 ريعاسم موقل ماكحأ لدعأو

 روصنم مث رصان نم مهيف مكف

 نانم ريغ صلاخ هلإ هجول

 ضرألا ةيحانب مولعم لك ىلإ

. ١٠٦



 ضرفلاو لضفلاو نونسملا ىلع لدت

 ضرعلاو ةمايقلا موي مهل امو

 يضرم نمؤم صلخم يقت لكل

 رخفلا ىلع لوطي ارخف مهبسحو

 رفسلا عم اودشت نابكرلا هب اركشو

 رخصلا هيساق شهنت هل داكت

 رهزلا مجنأ هل اليبقت رخنتو

 ىرسك ىلإ ام مهناذأ تعمس امأ

 ارقت يتلا مانألا نيب هتريسب

 ارفك هنيد اتأ ذإ هوقشعت نأب

 ارحلاو دبعلا اري ىوآ هماكحأب

 الامع ةيعرلا ملظ نع ضرحو

 الاكنأف هيلإ اورج مهرد نإو

 الاهج خبوي هنع اربخ افك

 الافغأ لضفلل هيبنتلاب عرقيو

 ىربك ةيآ ىدهلل هدفت مل نمو

 ارقي يذلا باتكلا ليزنت ناك ننل

 ارمألا بجح يذلا نيدلا نم ابولق

 ارمع ايح ام هدوبعم ىلإ اديعب

 ىصري مهبو انب عرب نم ناك امو

 ضوعلا ىلع ءازجلا افوأ عم زوفلا نم

 نمحر لضفلا لزجم دعو قداصب

 رهدلا ىدم اليوط اقبي مهل اركذو

 رضحلا عم عامسلاب داب ذتليو
 رفقلا نم افسع شحولا هيلإ اونعتو

 نايمعو رسخ هنع فنأ خمشتو

 اربخ يضتقملاو عوفرملا ربخلا نم

 ىرحأ متنأ يذلا لدعلا قسغ دقل

 ارمأ يلو نيح وهو رفك تيب نمو

 ناد نمو صاقو ارثأ نمو ءاوس

 الام مهل مه ام نم اوبصغي نإو

 الالغأو ءازج هنع مهدعوت

 الالض مكحلا يف فاصنإلا ىلإ يدهيو

 نامزأب اركذ ناورش اونأ تييح

 ارغصلا ةيؤرلاب داقني ناب اشاحف

 ارب الو اظعو عامسألا عرق امف

 ارجأ امو ميركلا انالوم ةعاطب

 ناويدب ىوري هللا لوسر نع امو

- ١٠٧ _



 ناسنإ لك ىلع اربكلا ةجحلا وه

 ناجلاو سنإلا عم ارابخأو انايع

 نايمع لقاعو لهج يذل رذعو

 ناوخإ بحصلاو هللا لوسرب افك

 حابصم حال ام هللا ةالص هيلع

 حاورأ حاف امو ايمسلا هتلاسر

 حايرأ مظعتف امظعلا هلياضف

 حاولأ رياشبلا تايآب ىلمتف

 ركذلا ءيراق نمو مكايإو تلعج

 رجألا مظعأ ازجلا موي مهل نمو

 رزولا نم ريبكلاو ريغص لكو

 رهطلا ديسلا ءايبنألا ريخ ةمرحب

 لعفلا ءيس نم نمحرلا رفغتساو

 لغ نمو داقتعإو كرتو لعفب

 لصألا يف طخسلا عضوم يف ىضر لكو

 لك نم لكلاو قحلا لكب نيلأ

 ناهرب حضوأو نازيم لدعأب

 نآرق دعب ةجح نم تيقب لهو

 ناسنإ دعب نم نيعلل ةيؤر لهو

 ناوضر راد ىلإ ىده مهعباتو

 حابص جلبت وأ هاده امسو

 حاحس رظطمأو هاركذ حور ىلإ

 حارتأ نيدلا رطاخ نم اهب لوزن

 نالخ ةداعسلا راد ىلإ لصوت

 رغلا ةداسلا ةداقلا نيحلاصلا نم

 رصخألاو بنذلا كلهم مهنع طح نمو

 رزأ مهرزأ تددشأ نمب دشو

 ناشلا و نملاو لضفلا ريبك لوسر

 لهجلاو ملعلاب تأطخأ ام لك نمو

 لدعلا ةعرش تفلاخ ردص داقحأو

 لصولا عضوم يف لصولا قحل لضفو

 نايد مع وأ صخ امم بوتلابو

 قيزر نب دمحم نب ديمح لماكلا حيصفلل اباوج ۔ اضيأ ۔ هلو

 . قاتسرلا نم هعوجر دعب نم هيلإ اهثعب ةديصق ىلع . يلخنلا

۔ ١٠٨ -



 : يدببعسوبملآ نازع نب دومح ديسلا همامأ ضحدو

 نسحلا نسحتسملاو كماظن افاو

 ةهركم دعب نم اتأ ريخ ربخو

 ررد نم غيص ضيرق طمسب مركأ

 ترظن يذلا ال قيزر نب اي تيتأ

 ابن هلثم يبنتملل تاي مل

 هلضانم اوجرن الو انيأر الو

 ةيزعت ريخ يف ةينهت تنعب

 عم ةياكحلا تايانك هيف تيتأ

 الع مساب تيمس مكو ترشأ مكو

 اوبنط يذلا تزجعأ تزجوأ نيحف

 اهب لوطي لوط اتيضق يفو
 ةعراضم يوني نأ ةداعسلا اوذو

 اونهو امو موق انرصن ىلإ اوماق

 مهب انل راصنأ ةربع لآ نم

 ىتف ماركلا لجن نسحم مهمادقم

 انتوعد لبق نم انل نوعراسي

 ةلتاقم انيداعأل مهفويس

 نزحلاو سوبلا اهوبأ ارس ركذ نم

 نمزلا هب افاو مك رسيلاب رسعلاو

 نفسلا هجوم يساقت ركف رحبل

 نذأ هلتم نم تعمس الو نيع

 نسح الو هيرابي يوس ءرمإل

 نميلاو ماشلا مانألا يف همضت

 نمت هل ام ءانم ءازعلا راص

 نطفلا اهيأ اي اهل تعن بيرغ

 نهو يذلل ضفخب تعفر مكو

 نتتفي بانطألاب تبنطأ نيحو

 نكل هدعب امسيو لونقلا لوق

 نبج هب ام ثيلو تيغ نارهز

 ننملاو دييأتلاو رصنلا وه اذو

 ننحلاو برحلل انعرادم مهو

- ١٠٩١



 فخو رهاظ لعفب رس كاذو

 ربتعمل انيف ربع اهب مكو

 اهتيأ رصنلاب انلمؤت مكو

 تحلص ةمأ انم ضرألا ثروتو

 اجد مالظلاب ام اجدلاب يلجنيو

 اهتنس دوهعم اهتنسل ييحت

 مههوجو اوضأ نم ضرألا قرشتو

 مهرهاظي ايندلا هذه يف هللاو

 انث ريخو ىنسألا فرشلاو لضفلاو

 هل مالسلاو هيلع ةالصلا من

 ىلع هاده نم حابص رون حال ام

 امو تاقروملا قوف قرولا ادش امو

 نلعلاو رسلا هيدل ءاوس نمل

 نهذلا اهيأ اي ربتخم ريخو

 نعتست مالسإلا هب رصن بيرق

 نخد اهقاع ام تحبر ةقفصب

 نتف اجنلا نفس اجرس تدقوأ ام

 ننسلاو ضورفملا اهتنعأ الب

 نحخلاو مايخلا نحم يلجنتو

 نتف الو انيف مهل ناتتفإ الو

 ندملا تماد ام اندمحم ىلع

 نمقلا متاخلا وهو كسم هماتخ

 نمدلا هب ترضخإ امو حالف امس

 نصغ ينثني امو هيلإ ميسنلا به

 دوجأو . يومألا ةديصق لاونم ىلع . لزغلا ىش ۔ اضيأ ۔ هلو
 : علطم ا

 انويعلا نلسأو ىوهلا نمتك

 حود قرومب اقرو نيجشأو

 ابطأ انكو ابحأ انرذو

 يحابطصا حوبص نيب نحبصنأو

 انينألا نينحلا لوط نفدرأو

 انوصغلا بيذي حون برغاب

 انونجلا اديأو ابح لقعا نم
 انيزحلا حيرملا جلوملا حاري

- ١١٠



 نافغم العاب ناغأ اجننأو

 حادر اضغو حابص اضيبو

 نانجلا روح ركذت ينانج

 الامك اولعتو الامج لجت

 ليثم ال نم ليتمت ضعب نمو

 حالملا يدهل حادملا نياف

 تافصوملا نم تافصلا نيأو

 نسح ضعب تدب ىنسح نأ ولو

 انعمس ناغأ ضعب نأ ولو

 بيط ضعب اهبيط نم حاف ولو

 تابيط نمو نهب مركأف

 تادلاو الو تادللخ نمو

 موقل تدعأ تارهاط نمو

 انينمؤملا ىلإ تانمآ نمو

 انينغ نهب ناوغ الحأل

 انيرت صعدب حاشو افيهو

 انينسحملاب ضورت ناسح

 انوقشاعلا اهل الاحم اولستو

 انويعلا لوقعلا نويع نشهد

 انوقباس هب فرط لك ابس

 انيفصاولا نم نسح تاياغب

 انيح ىقبن ملو امارغ انتمل

 انيعماسلا نم لوقع تباغل

 اننيتيملا هب تيحذأل انيلإ

 انيبيطلل سانلا نم تدعأ

 انيمعنملا ىلإ تامعان نمو

 انورهاط مه سجرلاو بنذلا نم

 انينمآلا نم اوحضأ فوخلا نم

 هببلإ لسرأ . يرفاغلا دمحم نب ناميلس خيشلل باوج ۔ اضيأ ۔ هلو
 . ةرهاظلا نامع لهأ ةفل ىلعو . رسلا لهأ نم الاجر نأ ىلع اباننك
 ركذ ىش ةرخافلا ةدالق ] اهامس دتو . هنلا نيد رصن ىلع اودهاعت

 : [ ةرخآلا لاجر

 لطبلا العلا ناندع ةداس عرفو لبنلا ةداقلا نب اي كباتك افاو

- ١١١



 هب كافو دوؤاد نبا يمس افاو

 نم مركأو هارش رثكأ ناك ام

 يخأ نينمؤملا نيملسملا رشب اذإ

 اهفدارت ىبقع مهيديأ قحو

 مهو مايقلا نولوقي نأ مهاشاح

 انترصن لوقلا دورو ريبك تقم

 نمز ىلع اقبأ له يرعش تيل اي

 اولوأ نيأ نويضابخلا ةامحلا نيأ

 سباوعلا نينارع نومدقيو

 ىلع طارصلا ءاضيب ضيبلاب نومحي

 هتوخإو رامعب نودققملا

 اددع مهل يصحأ ملو ددعأ مكو

 نع ربخت بتكلا نوطبف متنش نإ

 اولغش الو ناتسب فير مههلي مهل

 اووه ضيب ىلع دودخلا ضيب

 باتكلا نونكمب نودتهملا

 ىوهب اوقراف ام ىوهل اوقباط ام

 اولذخ مهنأ ول اولذخنإ مه الو

 اولذب اهل مك اسوفن اوعاب هلل

 لسرلا متاخ يبن يمس ىتف
 ىلع هارق عم هارق نيح هارس

 لضفلا انناوخإ نم نيدلا ةرصنب

 للخ نم يغبلا فويس لست ادهع

 لبخ نم عورلا عورب نولقعي ال

 لجر نم ليزنتلا نم لعف ريغ نم

 لودلا نم ارغلا ةلودلا هب اقلأ

 ليقلاو يغبلا ةامر ةامكلا دوجلا

 لهنلل ءارح يف سماوخلا مادقأ

 لذجلاو ناميإلا نم طاسبنإ طسب

 يلو لكو سادرمو بادحلا لهأ

 لبسىلل مالعألاو ةمنألا نم

 لمعلاو ءامسلا نعو مهرانآ

 للكلاو ضيبلاب ارشلل ارسلا نع

 لذعلاو بيذعتلا نع ديزي ىوه

 ىلج باوصلا عامجإو باوتلا نونسمو

 لخد ىلع صالخإ دعب اوقفن ام

 لجخلا ةدم يف اولتتقإ ام لوطي

 للعلا ملاس اعيب نيدلا ةرصنب

- ١١٢



 مهو فويسلا نتم ىلع فوتحلا اوذو

 يف ةماركلا نأ مهملع ثيح نم

 مهتمالس يف الإ ةمالسلا امو

 اورفظ دقف اقدص اوربص مه نإو

 مهمدعأو يرهد مهدقفأ ناك ام

 هل نوكي نأ انمتي انرايخ

 اونبج دقو اماوقأ يليلخلا اعد

 ددع ىلإ الإ اعد ذإ اعد امو

 ةتيم يهو ارومأ راغص اوفاخ

 امصتعمو ادرف امزتعم ماقف

 هدحاوو ارصن هربص ادغ ىتح

 الب داهجلا لضف يغتبي نم لهج اي

 ارج عومجلا نيب يذلاب ارد امأ

 لطب مك بازحألاو ةتؤم موي يف

 دادحلا ضيبلاب نيدلا ادغ ىتح

 تتأ نيتقورعملا لمجلاو رادلاو

 اربتعمو اركذ ةدحاو كيفكت

 افرشلا يناوخإ افكو اهب يبسح

 انهو انه اه نم انملا انسأ نأ ول

٠ 
 لشف نم نيدلا رصنب فونذلا مش مه

 لفسلا لياحلا يف ال ةماقإلا راد

 ليملاو فادصخلاو ةمالظلا نم

 لمعلا نم اقح اورجتأ ام حبرب

 لدج الو نيم الب يرمعل يرمع

 لسكلا مياد ادوعق مايقلا لضف

 لذخنمو لوذخم نيب ةرصن نع

 يلي نوصحلاو ليخو باكرلا نم

 للحلا نم اهودعاف مهلهجب

 لزي ملو نبجي ملف ادج هللاب

 لذج قرشم بيرق حتف سيمخ

 لجعلا دشرخلا دشخلا دالجلا سأب

 لضفلا ةبحص عم ىرولا ريخ نيبو

 لذحنم رصنلا ردبو نينح يفو

 لزأ قداص ربصو دايجلا ليخلابو

 يلع رهنو نيفصو يبنلا دعب

 للع نم كيفشت ارثأ اهصتقت

 لقملا همكأ نع افخ اهيوتحي ال

 لولل ناك انيوهلاب هكاردإ

_- ١١٣



 هثعبم جاتحا ام ىرولا ريخ ناكو

 دياكم اهيف مك ديادش اساق

 ىلع دالجلا لبق هدعب نم راصو

 ىلع ءاج راربألا ىلإ رايتخإ وهو

 مهراجو اروف مهراد مري نمو

 هضقنب ىلوألا هب الواق ال وأ

 لجو بيات هنم بنذلا رفاغ اي

 رطخ هءوس نم يذلا ءعيسملا انأ

 تعسو نمو امظعلا ةمحرلا عساو اي

 ملظ نم بر اي يب دهاو يندها من

 هب تيده داه هل داه يدهب

 نيدلاب ديؤملا لسرلا متاخ دمحم

 ةمياد كنم ةالص ريخ هيلع

 هب حالفلا حابصم حابصأ حال ام

 اوكلس ام عابتألا و بحصلاو لآلاو

 اهب مهي اهيدهم ةيده يده

 لبذلا ةيطخلاو ضيبلاو درجلل

 لطب نمؤم نم تذخأ مك رافكلل

 لسو مق بحصلا مجأ داهجلا قدص

 لصتم رابجلا نم رابتخإ رس

 لسعلاب هبرشي مهرابطصإ نم

 لكنلا رفاكلا ريصم ءوس لبق نم

 للز يأ رفغاف لجخ رفغتسم

 لتبنم ريغ يلبح كوفعب نكل

 يلمأ اي فعاف ءيش لك هلوقب

 للملا دياح نم لمج اهب تلض

 لطخلاو لهجلا يواهم نم ىدتهإ نم

 لحي ملو لهجي مل ديؤملا

 لسرلا متاخ نم انل ةالص مكو

 لقملل حيرلا حور حاورأ حافو

 لدتعم قحلا رونب قدص طارص

 لهجلل لهجلا رهفكملا نم ايده

 ةودقلا خيشلا حيصفلا ملاعلا ةموظنم لاونم ىلع ۔ اضيأ ۔ هلو

 قرب لالت ] اهعلطم يمه يتلا . يليظلا دمحأ نب نافلخ نب ديتس

. ١١٤



 : اهل ابواجم هنأ لاقيو . [ عشمشم يجايدلاب

 عنمتم ىوج نع يلودع يلوذع

 نهوم يرارطضإل يرابطصإ دلجو

 اكحاض ربصلا نايحأ عطتسأ ملو

 ةلعب الإ مسجلا لوحن سيلو

 ةحارتسإ نم مسجلا ميقسل مكو

 انسوفن ىسال ىس امف نكلو

 فساخف لامكلا ردب مهنينتب

 هنإو ماقعلا ءادلا وه اذهو

 امع نم يدهي الو امغلل ىوري الو

 قداص ةموق هللا رصنب موقي

 ةجهم بيط عاب بح ةجهلب

 ينثنيو لازن اوعدي نأ عراسي

 ينتيميف اغولا يتأي ىتم لوقي

 البلا ديب يتحص احصأ نإو

 اهلهاب سيل نمألا رايد نأو

 مهركذب يليلخلا خيشلا حصفأ مكو
 اجر يذل نوكي ام اجرأو اجناف

 عنمأ وهو ىون ىوهأ نم زاح ىتم

 عورم رناز برق رازم طشب

 عجوأ وهو اكبلا عنم اكن دق امل

 عمدأ ينيعل يمهت ذإو مقسو
 عمطتو اجرت ءربلاب ةحار نمو

 عفقدي سيل مهسوي سان سانسنب

 علطت سيل ادتهإلا لامج سمشو

 عفنت نيجاعملا هيف امف ماقس

 عطقي قافنلا قانعأل نم ىوس

 عجري سيل هيغ نع فداص ىلع

 عجشأ وهو ىرولا يف برقب برل

 عدصت مشلا اهب لاجوأب لاجر

 اوعد يتنج يتينم انسأو يتايح

 عدبم ةمالسلا رمع يتظع نمو

 عطقي فواخملا راطخأل نم ىوس

 عمطي انيفو انيزعي مهنمو

 عفني سيل اودلاب اد يذلا ادرأو

- ١١٥



 هنامز مينز يف مازق تومي

 لزي ملو ديعس ىقشي بجع مهب

 اوسفانت سيسخلا يف ساسخ مؤلف

 مهسوفن مؤل خيبوتلا ملؤي امو

 ةنجب ازاجي نيد مهل امو

 ةلاهج اعرص ريغ مهنم قبت ملو

 ةباصع ايحأب ايحي هنأ ولو

 رفاصب اميدق ادان هنأ ولو

 رد ام بغر لاملا لذبي ول نإو

 عماطم ال ذإ ادان هنكلو

 ةلفغو ةايح نع لهج نايمعو

 اسيآ عمطو اتاومأ فوخو

 مجاعأ نيب قيطنملا ةعيض ايف

 هركف رحب نم ردلا يلاغ صخر ايو

 الذر عضولا ةياغ انداب تعضو

 مهنم عفرأ مذلا نأب ريشي

 ةمأ لضافأ يف اركذ تقف امك

 مهنم ضحملا ره وجلا رس هزبت

 عيضم بيبحلا بطلا مهبيبط

 عجشي انيحو انيح مهخبوي

 اوعمجت تانياكلا سيفن دهزب

 اوعلهتب هب هولهأ راعلا الو

 اوعتمتي اهب ايند مهلل الو

 عرصت تابوقعلا عون نم عراصم

 عفريو ءاشي نم ايحأو تامأ

 عجشتم اغولا يف ثيل هابلل

 عربتم متاح لضفل باجأ

 عمقت هنع مهل نالذخ عماقم

 عقوتي امل ضارعأ ةرغو

 عمطت وأ مهتفوخ نإ نايسو

 عفرتي الأ تاومألا عم يحو

 عضخيو روجبلا رد هل نيدي

 عضوأ عضولا كلذ نم هنكلو

 عفري كلوقب هوقحتسي الف

 عفرأ ركذلا كلذ نم مهو ةاده

 عنمأ ناك ولو انيف اوركذي ناب

- ١١٦



 مهتافصو مهتاذ امساب انرظن

 هرهد لضفلا اوخأ فوغشمف نكلو

 مهركذ قح يف لضفلا ميظع ناو
 الماع كي نأ ملعلا اوذ ىلع قحو

 ةبوقعب ةرات اذه بهري

 فياخو جار وهف ايح ناك نمو

 تيمل ةايح ايحلا ىلع سيلو

 ارمشم ايح ناك نم ىرولا بسحو

 ازج امك اريخ شرعلا هلإ كازج

 اغولا ةموح يف دومحملا ديسلابو

 مترصنو ادتهإلا ليبس متيده

 ةلخل ارتس نافلخ ىتق ارذعو

 هلسر متاخل كسم اهمتاخو

 امياد يقيقحلا رونلا ألأل امن

 هب افرشلا هلآ عم هباحصأو

 عضوي لبازملا نيب امف ردك

 عجسيو بيطخ مهيف لب لضفلا اذب

 عمجي ميتملا تيل مهركشو

 عدري لدعلاب فورعملاب رمآو

 اوعو نم بغري ىنسحلاب رخآو

 عمطمو فوخ هللا يف هب اخاوت

 اوعيشيو هلهأ اوزعي نكلو

 عرقي نيلضملل فيسو ديعس

 عمسي هللاو هللا نيدل ةامح

 عمقن لهجلل مالسإلاو يايإو

 عفديو دوذي هنع انل امامإ

 عطست ةداعسلا رامقأل ادوعس

 عنمتو زعت نازع نبا دومح

 عمجت ام ادتعإلا لمش قيرفتب

 عسوأ رذعلابو ىلوأ انب تنأف

 عوضتب اهبيط يهلإ ةالص

 عنشعشتي يذلا قوف هتعرشب

 عبتي ناك نمو انيد مهعابتأو

- ١١٧١



 ةفل اخمو > هيبنبو ) رهدل ١ اوكشيو .هل ضرع ق " اضي أ " هلو

 : هحودمم ركشيو . هل هباحصأ

 لياضفلاو انثلاو يبر دمحلا كل

 ذفان وه يذلا رمألاو مكحلا كل

 ةلاح لك يف مهللا كل رسو

 ارت الف اطغملا رسلا فشك ولو

 اضرلاو نمآ بيغلاب نمل ىبوطف

 ةلالضو امع اذألا ارن ملف

 مهيمع نيعأب ىحضأ انفورعمف

 مهيدل ءيسملا وهف اننسحمو

 اضفلا نم ابيحر اعرذ مهب قيضي

 مهدجم تام اهداوطأ ىلع اولعتو

 اهل اوكته مه الإ ةمرح امف

 مهبرل هوكرات الإ رمأ الو

 لطاب ةعدبو تءاس ةنس مكو

 اومظنو نينمؤملا ماظن اولحو

 يننإو ىصحي سيل ام ىلإ اذهف

 هقاذم اجاجأ اسأك مهب تيقس

 لداع كلملا كلام بر كنإو

 لياز هنع امف يضار وأ طخاسب

 لياح لهجلاب لاح نكل نحن اهب

 لداع دشرلا ىلع يضقت امل طخسب

 لدانقلا هتدشرأ ذإ اضقلاب هل

 ليالقلاب انرهد يف ىدهلا لهأو

 ليازملا هنع يهنملا ركنملا وه

 لذاراف مهنيب نم انفارشأو

 لزان ةورذ لك نم مهلزنيو

 لفاسأ يلاعملاب اولعتو داهو

 ليام هادعت دق الإ دج الو

 لداجو هوبكار الإ رمأ الو

 لسانتو مهنايحأ ىلع اوماقأ

 لئاوألا كاذ دض نم اوتتش امب

 لخاد ديادشلا راد مهناولبب

 له ان لوانتلا دنع هيب صخي

۔ ١١٨ -



 يتحار نأ ىوس مرج نع كاذ امو

 كلاهم نم هتذقنأ ىتق نم مكف

 هقوقح يف هتفصنأ ىتف نم مكو

 ةرصن ريخ هتيلوأ خأ نم مكو

 هل بستحم ريخ هيدل تنكو

 يدسح دهشم لك يف يب تمشأو
 مهنمو ينم ناك اميق ىورغ الو

 لزي مل وهو انسحم يذؤت سؤب الو

 افرشت نينسحملا ءازج يفكيو

 ازج نم سفنلا ملعت ال امب نم مكف

 هلاني مل ول فورعملا دصق نمو

 اغب نم ةيغب مورحملا امنكلو

 انثناو هللا دهاع دق امل ناخو

 ايزاج ينع هللاب افك اذ يفو

 هنانتمإب هوفع يبر لأسأو

 هنإف رهد روج نم ينفصنيو

 ممذم هيدل نارجه يلصوف

 ةدارإو ىرولا يف مكح هللو

 اههجو لابقإو ايندلا ةفأر امو

 لهانملا ءامظلا دنع مهل تفص

 لجاعب كلذ دعب يكاله راصف

 لواصيو اذ رثأ يف ينملظيف

 لجأ مث اهل اوفصت لجاع امب

 لذاخ لكلاب وهو الإ يردأ ملف

 لتاخ لكلل لكلاو هداسحو

 لماح وه ام حس باحس لكف

 لياه وه الو اقشي امف اديعس

 لياط رخفلاب لاط نإ مهانسحب

 لجاع كلذو انيع هب رقت

 لمآ وه امب مورحمب سيلف

 لياص وهو هقلخ يف لداع ىلع

 ليابح رسخ لك يف هل رسعب

 لياح يغبلا يف لاح ام هريغ يفو

 لماع رجؤي موي ينع بنذلا نع
 لهاجتم هماكحأ يف يقحل

 لطاب يقح مث رفك يركشو

 لعاف وه ام نمحرلا لاسن الو

 لقاع لقعلا ةحص يق اهب رسي

- ١١٩١



 ةعدخ ريغ اهسأب نم يطخس امو

 تردكت اراد وفصلل بلاط لهو

 لضافو يلو نم مك مهدعب نمو

 هب تقس نإ مهل اسأك يضترت امأ

 ابتعت قيلي لوضفمب فيكو

 ينتيلتبإ ام اذإ يل غرفأ بر ايف

 يدلجت كالتبإ لك يف قر دقف

 بياتو اوعدأ هللا كيلإ ينإو

 هقح بابلا عراق فيعض ينإف

 قباسل كنم لضفلا هارق اوعديو

 فياخ كمؤي نأ لهأ كنإو

 فياخ كل بنذم دبع ينإو

 دمحم مانألا ريخ ىلع ىلصو

 هنادهو هراونأ ايضب امو

 رباصو روكش ارسلا ىلع يبن

 هلآ من هباحصأ ىلع ينثنو

 اندلا ىدم نيعباتلاو مهعباتو

 لهاج مكحلا لهجي واغ ناطيشل

 لفاغو ريرغ الإ ايبنألا ىلع

 لياوغلا اهيتحار نم مهلوغت

 لواظطتملا اهيأ ابذعو اجاجأ

 لضافو ىواست دق اهيف لوضفمو

 لباقم تابثلاب اربص رمعلا ىدم

 لساك دجلا دعاق لضف لك نعو

 لباق بنذلا رفاغ بر كنإو

 لواحي ام ىلإ ليصوت كلضفب

 لذابو ميرك اي بنذ قحالو

 لطامت ال امب رطضم كوعديو

 لجاو كل لمآ يرمعو جارو

 ليالدلا نيريازلاب تدخو امب

 ليالدلا ليبسلا دصق ىلإ تلحت

 ليان ءاسأب لك نم هلانأ ذإ

 لطاه لط ام هللا ةالص مهيلع

 لياضف تلين ربصلاب ام ناسحإب

 . لهب دلبب هباحصأ ىلم بتعتلا ىي نيذف نيتيب ۔ اضيأ ۔ هلو

- ١٢٠



 : ةبراعيبلا مهو

 ليحرلا ةلحار هددجف دالب يف كدجم ثر ام اذإ

 ليبس نم ةماقإلا يف كل امف اهينكاسو دالبلا نكس عدو

 ىلم سيل هنأو . مهيلع هبتع . برعي لآ ةداسلا غلب ام هنأ مث

 دجملا دوجألا خيشلا بانج مدق دق وه ناكو . مهيلإ عوجر تين
 ىف هدنع نكسو . ءارمحلا كلبب . يربعلا دمجم نب نارهز نب نسحم

 ام ةبراميبلا ىلع كلذ قشق . هللا ءاش امك هيف ماقأو . ديدجلا هتنيب

 . يبرمببلا ناميبلس نب دمجم نب كلام هيلإ بتكف . هبنع نم مهل ناب
 : ارعش ةديصقلا هذهب هباجأف . ةينس ةيدهو . افيطل اباتك

 ليامش هالع تداش نمو مالس لياضفو امس لضف هل نم ىلع

 لياح هنع هلاح ام افصلا قيحر .افولا ةوفص ىفطصملا يمس ليلس

 لياصألا هتملاس دعس كومس امس يف كل انس ام يمالس مودي

 لياس نذألا قراف امهم كعمسو ادنلا قراف نإ كنم فك نح امو

 لهاوصلا كيلإ تقاتشإ امو ادجمو ةجهب تقرشأ كلملا ريرسب امو

 لمآ انأ امب ارغلا كتلاسر تتأ دقلف كلام يمالس دعبو

 لياسرلا يدنع لضفلاب اهل تنادو رخاف لك ىلع ارخف اهب تلظف

 لياق روزلاب لاق نإ عمتستالو ارذاحم هنع تنك امم كاشاحو

 لفاحملا ينتلءعاس نإ افولاب ىوس مكتركذ ام مكتقراف ذم ينإف

_ ١٢١



 لزاه لزهلا ددج نإ مكتحاسب هديدج ثر دجلا توكش نكلو

 لماحتلا بارتغإلا يف هب فيكف انطاو لجخي لمسلا سبل راص نإو

 لضافتلا هيف ربصلا نإ ربصلا ىلع اهترجز ام اذإ ينيصعت سفن يلو

 لفأ لضافتلا حابصم هنع نمل ىرولا يف نيبحملا بح عفان الو

 لصاوتم اومتلصاو نمب يلبحف اننيب لصاوتلا رهدلا عطق نإو

 . ۔ه٢٦٢١ ةنس تناك ىتح . ىلهب كلب ىللإ عجرق . هوجلص مهنأ مث

 نب دمجم مامإلا نب رصان نب ديمح نب دشار مظعملا خيشلا مهبرح

 اقبق . ةبراعيلا اوقرقتق . ىلهب دلب نم مهجرخأق . يرفاغلا رصان
 ىف هل افلاخم هنأ الإ . يفبني امك مكاحلا همشح دقو . هناكم خيشلا

 ىش رسلاب تام دقو . هموق ىش هفرش مظعل . ةمدانملا لببلقو . نيدلا
 همدقت دقو . ه٩٢٢١ ةنس ناضمر رهش نم ٦١ موي ىف . نينيعلا تيب

 هدلو امأو ؛ ىلهب دلبب . لقأ وأ ةنسب . دشار نب ديمح هدلو ةاقولاب

 ىتح اقبو . ىلهب برح ى عفدمب برض دقف . دشار نب زيزعلا دبع

 ةوق لهأ اوناكو . نيربيب ديمحو . هيف نقدو تامو . نصحلا صلخ
 . ةفاك نامعب

 نسب زيزعلا دبع دبمألا حدمب هلوق . هيلع نحن ام سلإ انتجر

 : ديمح نب دشار ريمالا

 عافي العاب هيلاعأ اولعت عاطملا زيزعلا دبع اي كالع

۔ ١٢٢



 هبابع مع برع ديمع

 : هحدمي ۔ اضيأ ۔ هلو

 اديدج اقبي مالسلا انسأ نإ

 فرع ناحيرو احير احور قاف

 اروكب زيزعلا دبع اهينتقي

 : هحدمي - اضيأ - هلو

 حاطبلا يواطو رفقلا بياج اي

 حانجل ١ ضيفخ فك ملتس او

 حال ق ربل ١ا املك مالس لقو

 عاستإاب راعشلا رشاعم

 اديدجت العلل دج يذلل

 اديرف ادقع فورحلا مظنبو

 ادييأت اديؤم اليصأو

 حامسلاو ادنلا عبر ىلإ دصقأ

 حافكلا دنع بضعلا زيزعلا دبع

 حابصلاو اسملاب ينم هيلع

 : اهعلطم ك اهق . اه اني أر الو ) ةليوط ةديصقب ٥ اثر ٤ شوت الو

 عزجلا كنادقف نم سفنت اذإ عدصنت ربصلا لابج زيزعلا دبع

 يداوب . ماير ىنب لبجب [ مرلا ] ىمسملا هلام حدمي ۔ اضيأ ۔ لاقو

 : ببببح ينب

 مرلا كمسإ يل لاق نم فصنم امأ

 هلالخ يرجي هلل ا نذاب رهنو

 مىسإلا اذ كتافص نم يدنع قتشم تمو

 مسجلا هب يوقيو ىتوملا ثعبت هب

- ١٢١٣



 طياح كب يذلا قوطلا نياع نمو

 تليامت دق هب نامر ناصغأو

 هلكأ باط يذلا رمتلا انل لوقي

 هل ادب ارهز حافتلا أدب ام اذإ

 مصلا رجحلا هعنص يف هنيل نمو

 مست اهراهزأ نإ اهيتو اراخف

 مقسلا هسم نم سفنلا ءافش ىدل

 مثللاو مشلا هناز ارهز درولا نم

 : يداولاب لبجلا نم . [ هليلصلا ] ىمسملا هلام حدمي ۔ اضيأ ۔ هلو

 هليلصلا ىلإ يداولاب تنج نإ

 اهللز نم درابلاب ذتلاو

 رجشلاب تففح ضاير كلت
- 

 يعيبرلا سدنس نم تبستكإ دف

 راجشلا رياس نم اهب مكو

 راهنألا اهتحت نم اهب يرجت

 ارجنشلا اهيف أشنأ نم ناحبس

 هليلضلابو اهايرب مدنأ

 اهلالغأ نم نيعلا ءاذق ىلجأو

 رهزلا ريخب يمار لزي ملو
 يعيبط رمحأو ضيبأ نم

 بيطأ خوخو نامر ولحو

 رامنألاو راهزألا بيط نم

 راهن الو ليل عنام ال

 ارجحلا اهيلإ ءاملل جشو

 اممو . نيقابلا دضب ملعتلل بغارو . مدانم هل ناك هنأ عم اذهف

 نب فيس روهشملا خيشلا وهو هتخأ نباو همع نبا كلو هب حدم

 . فوذقملا يناهبنلا ناميلس نب هننا دبع نب دمحم نب ريمح نب ناميلس
 : امهنيب برح نم احلطصإ ام دعب نم كلذو

 مستبم راونألا قرشم ههجوو منتلم دوجلا لمش هافكب نم اي

- ١٢٤



 هب لاونلا جاجع جاه اذإ نمو

 ىلعو الع هايلعب انولع نمو

 ةمركم لك انلن هانسحب نمو

 ملتحإ يذلا ناميلس ليلس فيس

 هب باوصلا أطخي ال يأرلا ديؤم

 هتوطس دنهلا فويس فاخت فيس

 ةذحشم ءارألا نم افويس مكو

 ةبترم ريخ يف شعو ةايح اقبأف

 انل ءاقبلا بيط ارن كاقب يفف

 هتمزأ ينثت مل كل ىقماو نم

 انثو حلاص لافو ءاعد اذه

 انأق يكلام اي يب تنش امب مكحاو

 : اعضاوتو ةبوت ۔ اضيأ ۔ هلو

 ماظعلا بونذلا نم اوفع بر

 ملعب تأسأ يذلا عيمج نم

 بينم كيلإ بيات ملسم

 بنذ لك نم مهللا كيلإو

 هللا كنإ نمؤم بر اي كب

 مطتلي نيح ادوج ردلا فذقيف

 محدزي سيل هالع عافي ىلع

 مركلاو لقعلا هيلإ هاده انسح

 ملتحي لبق نم يذلا فيرشلا ملحلا

 ممهلاو ءارألا هب عيضت الهج

 مسحنم مصخلا ماسح هابظ نمو

 مزتلت مزحلا نصحب مزعب هل

 مرصنت مرصلا فكب ام ةمعنو

 معنلاو لاضفألا كب انتلباق ذإ

 اومقن نإو اومال نإ كنع دساوح

 مهفلا ظقيتسملا اهيأ هب رشباف

 مكحلا كلاملا تنأ كنأب ضار

 مانال او بونذلا ريفخصو

 مارتجإ نوكي هب لهجبو

 مالم حوصن رفغتسم بوت

 ما ودلا لوط باتملاب نياد

- ١٢٥



 يبنب قدصم رقمو

 دمحأو ىمسملا مساقلا اوبأ نم

 قح وهف هب انءاج يذلاو

 ىعيفش نوكي نأ هللا لأسأ

 ءيسم دبعو بنذم يننإ

 ضعبل المح عيطتسأ ال يننإ

 يهلإ يكبت روخصلا مص نل

 روخص يكبتو يبلق اوسقي فيك

 هاود نيفد ءاد اذه نإ

 طارص ميقتسمل يكولسو

 ربص عم اقت ىلع يرابطصاو
 نوعب يناود اذو يناد كاذ

 ديبعل ةمحرو اوفع بر

 اتعسو ةمحرو لضفبو

 ةالص ميظع اهب ةالصو

 قلخ ملعأ يمألا يبنلل

 نيعباتلاو هباحصأو هلآ ىلعو

 مهادهب مهيده رون اضأ ام

 اهينتقأ ةليضف اهيغتبأ

 ماقملا عيفرلا قداصلا ةمحرلا

 ماسآلاو هب مركأ دمحمو

 مالكلا قدصب الإ اناتأ ام

 مالسلا دعب هيلع ةالصو

 ماظعلا تانيسل يصحي سيل

 ماكآلا لتم تنك ول اهنم ضعبلا

 ماودلا نويعلاب كنم ةيشخ

 ماظع انهوب ةفضم انأو

 مايهلاو ىوهلا نع يسفن يهن

 مالعلا ةعاط يف يداهتجاو

 يمايأ يف رورغلا عاتم نع

 ماركإلاو لالجلا اذ اي كنم

 مايقلا موي كاوس ىجري ال

 مامزب ذخو يفعض محراف كنم

 مالسلا يلعلا نم مالسو

 مالسإلا رهظم لسرلا متاخ
 ماركلا رايخلا رذلا

 مامتلا ردبو ىحضلا سمش قوف

 مامحو ةليضف يتايح يف

_۔ ١٢١٦ -



 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 كارأ يل ام كيذخلا ميامح

 انفلا ليحر كنع اولحرت

 لحار نم دخولا تيده ففخ

 ىضرلا قوت ناولسلا ىلإ جعو

 لزي مل انقيرفت يف رهدلاف

 بيان انرابخأ نع ربخلاو

 البلا يداياب تيب لهأ مك

 افع نم مهلزنم افع دقو

 ىرولل نيعأ نع اوبيغو

 ةيطوخ ءانسح ةداغ مك

 ةييناهم ديجلا ةيميري

 ءامب ادودخو امسج لعي

 اهلخ اهلزاغ نأ لوقت

 ةحورطم ءاربغلا ىلع تحضأ

 اهنسح البلا فك تريغ

 77 اضي أ - هلو

 رهزأ عماج نسحلا كيري هجوو

 كارألا يداو لهأ اوجش بدنت

 كالق اودارأ دق ليحرب مأ

 كافج ليلخ نع وأ اجتري ال

 كاسع اليلغ يفشت نأ كاسع

 كاهد دق ام كريغ اهد دقو

 كافك اقلت كانيع ام كافك

 كاجش دق نم قيرفت اوقرفت

 كاذب اولاطأ بابحأ لزنم

 كاتأ له يل موقلا ثيدح نمو

 كاز نسحلا نم درب يف لفرت

 كاحت اماوق ادعصلاو ظاحلألا

 كاذ قوف امو يواجلا عم درو

 كادق ليلخ ريخ اي تلعج

 كابل ءاكب ضرألا عمست ال

 كالهلا رايدل اهتملسأو

 اووه دقل نيقتملا لك هايؤرل

- ١٢١٧ _



 ىدعلا ديل ىدرلا كيقسي هجوو

 هبيقر يبن هنم اتأ يحوو

 اهران حرصت نإ دودخ دروو

 اوون ىونلاب هلهأ اموي لبق اذإ

 اووغ دقل نيلذاعلا عيمج نأب

 اووث اذإ نيدباعلا اهيف ىورغ الف

 ةجابيد انه هلو . [ هةتغ ] دمحم يبنلا حدم ىش ۔ اضيأ ۔ هلو

 . باتكلا لوأب ةجابيدلا دوجول . اهلقن دنع انرصتخإ دق . ةينس

 هللا عاطأ امك . مهعاطأق . كلذ هنم اودارأ هباحصأ نأ ربشيو

 هتدببصت امس دقو . هببلإ بغري وه امك . هنم مهدارم نوكل . هلوسرو

 : [ تع لئ اوكلاو رخاوألا ريخ حدم ىف لياسولا مأ ] : هذه

 ملعلاو ءاروزلاب مسبت قرب

 يدبك يف قوشلا ران دجولا مرضأو

 اقرغ يتلقم اي اقرح يتجهم اي

 هضماو حال قرب يناجش الو

 اهدهعأ تنك اعوبر تركذ هب

 اهب ديدجلل البأ رهدلا ثداحو

 اهب تفلأ مايأ فلاسل ايعر

 ةبعاك ءاروح ةبوبعر لك نم

 ةفساك سمشلا درت ردخ سمشو

 ةقياف نالزفلا ةلضانم نمو

 مدب اكبلا عمد يتلقم ترطمأاف

 مرض يف رانلاو مجسنم عمدلاف
 مجسنمو مورضم نيب اتريح او

 مهأ ملو ىنسآلا هقلات الول

 مدقلا رصعألا رورمب تفع دقو

 ميدلا فكاو اهنم مسرلا ريغو

 ميشلاو قلخلا مارك هوجولا ضيب

 مرتعم لاح نع لحي مل مذاحو
 ممه نع نرقلا دري اجيه نرقو

 محتقم ناسرفلل زرابم نمو

۔ ١٢١٨ -



 ةبرطم نيعلا تامغن نم دوت

 مهريافظ اودبت ىتم مالظلا ىرت
 مهب لوطت قالخأو قلخ ناسح

 مهمراكم ىنسح مهمراكأ تراح
 اهفراطغ تماق ةبصع ىلع يفهل

 ةرصانم يف ليلذ نم اوشعن مك
 اولدع امو اقدص اولدع مهمكح يف

 همكاح قيرفتلاب رهدلا ىضق ذمو

 مهقارف نم اقوش تمه ام لاطو

 مهعوبر يف اثيغ بحسلا اكب امو

 مهنطاوم نم تامسن ترس نإو

 اهسفنت نم يبلق دادزي سيلو

 بجع الو انيف هعبط نم رهدلاو

 بدأ اذ فتحلا سؤك قاذأ مكف

 ةظعومب هنم ةظع يف تنك ول

 يل دورتملا قاس نع ترمش تنكو
 اهتميكش تضع نأ سفنلل تنكو

 ررغ يف سأرلا بيش دعب نكأ ملو

 امف بيشملا راذنإ دعب هنإف

 مجالا يف دسألا ريئز اشختو اعمس
 مههوجو ىوضأ نم رفسي حبصلاو
 مهدجب قارعأ بيط العلا ىلإ
 ممش بصنم نع مدق ةداس نع

 مهموي موي يداعالا بزح برح يف

 ممص اذ ناك نم ىمع نم اورصبو

 مهلبحب البح اولصو نم لصو نع

 مهدعب دعب يشيع لضنحت دقل

 مهركذ حار نم اعم تركس مكو

 مهدهع ركذ نم امد تيكب الأ

 مهضرأ حفن ينقشنأ اهتيدان

 مقسلا مظعأ يمسجو امالك الإ
 منتلم تاتشأ عم قرفتلا عبط
 مرك يذ لك انفاو مانألا نم

 مهب هل ءارض تيسانت امل

 مسقلا يف دازلا ريخ وهو اقتلا نم

 مهن ىوهلا يف حامجل البكم
 مدنلا ابصلا تارغك ةايحلا نم

 مهتلاو لاهمإلا يف راذعأ سفنلل

- ١٢١٩١ _



 للم ةعاط نع هؤاد نم ءربو

 اعم راهنلاب الاصو مالظلا ايحأ

 بجت هب تراس نم ريخ يذلا كاذ

 قلخ يفو قلخ يف قنالخلا ريخ

 ترهظ مك لسرلاو ايبنآلا متاخو

 انديسل ارفغلا دلوملا ةليلو

 ادلو هدجم اي ادلوم هبيط اي

 اهب ماركلا لسرللو ءايبنألل

 مهنمأ لسرلا ىوآم يحولا طبهمو

 مهبيط هللا تيبب فاوظطللو

 مرك ىفطصملل مدآ نم راتخي

 اودلو املك حاكن نع لزي ملو

 ةنمآل ىرشبلا هدلومب ىتح

 ىدهو اهل اسوباق ناك ةليل يف

 بهش اهب مهيمرت نيطايشلا امأ

 اهفتاوه ىرشبلاب فتهي نجلاو

 اهرظنت ماشلاب اهرصيق روصق

 هدلوم نيح ىرسك ناويإ رسكو

 اهرت مل رونلاب اهران سرافو

 مرو نم يتآلا همادقإل ىوكش

 ممخلا يف هللا لوسر اركشو اركذ

 مدق ىلع ايعس ىشم نمم ريخو

 مجعلاو ءابرعلا برعلا ديسو

 مع لك نيع اهتأرو هتايآ

 ملظلا يف راونألا ةليل اهب مركأ

 مرحلاو تيبلاب ادلب هرخف اي

 مهموقل تاماقمو نطاوم

 مهيعسل ىعسم اعدلل عضومو

 معنلل ءادهإلاو قلحلاو يعسلاو

 مدق نم رغلا تاهمألاو ءابآلا

 مهلصاو مهاشنمب حافس الو

 مماللو ىلعالا فرشلابو تقح

 مظطتلم لك يرابي لضف سوماق

 مهدهع دوهعم نم عمسلا دعقم نع

 مرحلاو لحلا يف هب تاينهتلاو

 مكحلا يف نارينلاك ةكم ءاحطب

 مهربج رسك ىرسك دنج ربخم

 مهرهن يرحب دماج اهلهأو

- ١٣٠



 هلئاضف ىرسإلا ةليل طحي نمو

 لمج هل اندأ وأ نيسوق باق نم

 ةطساو دقعلل ةليل اهب مركأ

 اهريخو يرابلا اهصخ ةليلو

 اهلئاضف اندهاش صنلا دهاشب

 اددم اهب اوماق ادجس ادجهت

 اهب يبنلا افاو ةليل اهبيط اي

 هتمحرب ىرنتبلاو ةيحتلابو

 هب نيلوذلل ةزجعم ناكو

 ام قرفي ناقرفو رونو ىده

 هب مث نيدلا هيف هللا لمكو

 اهبلطي ءاش نم هب مولعلا لك

 امكو خسان باتك اذه دعب ام

 تلقث نم مالسإلا ةجح دمحم

 هتوعدب هايإ ردبلا ردابو

 ىرج تارفلا ءاملا هلمانأ نمو

 اعم ريعبلا مت هملك يبظلاو

 همعاطم نم افلأ عاصلا عبشأو

 تسرغ هب ماع يف لخنلا ةرمثو

 ملكلا يف ليصفتلا ودعلا ىلع اهب

 ملق يذب ىصحت ال لياضفلا نم
 مركلاو ديجمتلاو لضفلا رهوج نم

 مهو الو كش الب رهش فلأ نم

 منت الو اهيف مق لضفلا يغتبم اي

 مكحلا دحاولل اددع مهصحت ال

 مكحلاو ليزنتلاب هللا نم يحو

 مهلك هللا دابعل ةمحر اي

 مري مل طق اواشو نيرخآلاو

 مهفلل لحلا نيبو مارحلا نيب

 معنلا ركاش اي هتمعن متأ

 ماس يذب ام اهيلإ يده رونب

 مسن يذل لسر الف لوسرلا دعب

 مسقلاو طسقلا موي نيزاوملا هب

 ملظلاك دوسلا نيدساحلا هجوأو

 مف ريغب تادامج هتملكو

 ملآلا لكاثلا نينح نح عذجلاو

 مظ نيح فلألا يوري ءاملا هعاصو

 مظعلا ةيآ هنم ناملس قح يف

- ١٣١



 اهعبنم ضاغ انيع در ةلفتب

 مكو هيدي اضيب ابصو تنربأو

 ىعسو اعد هالوم ةعاطب الوم

 يف ةداعسلا حابصم حابصأ حاضيإ

 ممأ مك ضحملا هاده نع اولهاجت

 مهل مك تاروتلا نع دوهيلا نيأ

 ةزجعم لك نع مهنيعأ نيأو

 هتلاسر ىوعد تققح هتايآ

 ابذك رتفم اولاقو هوركنأف

 هتمأل يداهلا قداصلا هنأب

 امدق مهماوقأ اورشب يذلا وهو

 اوبذك ام دعب نم اوبذك مهنكل

 امب دوهيلا بازحأو ىراصنلا ىلع

 مهلخدي كالمخلاو هللا نم انعل

 فلس يف لسرلاو ايبنألا اوبذك ذإ

 ىده ريغب يتأت نأ نييبنلا اشاح

 نمو ماركلا لسرلا بذك نمل ابت

 اوتأ و ىفطصملا فكب باذعلا اوقاذ

 هدحاج شرعلا برب رقأ مكف

 مع هوجولا يف نيع ناسنإ درو

 معنلا نم تلوأ مكو اليلغ تفش

 متتكمو نالعإب دجملا يعس

 ملك نم هيتأي ام حاصفأ حابص

 مهلهجب ام دانعو ةوقش نع

 مهباتك نع ىراصنلاو هب تلد

 مهربخو مهانيعب انايع هل

 مهمولع يف تافصو مهبتكو
 مهسوفن يف هوفرع ام دعب نم

 مهدوحج ىوعد تلطبأ ةجحب

 مدقلا يف ناك دق نمو ىسيعو ىسوم

 مهبتك قدص نم اوأر دق يذلا ىلع

 مهكرشب اوتأي امو اذنعل هولاق

 مرضلا مياد رانب دلخ باذع

 مهمعزب انالوم لسرلا متاخو

 مهتلا نم مهاشاحو نيلسرملاو

 مهليبس ىدهأ ىوس اليبس يغبي

 مهفونأ يف امغرو ارغص هيلإ

 مذخلا مراصلاب ىفطصملا دحاجو

۔ ١٣٢



 هب ئيج رافكلا نم زيزع مكو

 ةعضاخ ناسرفلا هل عاجش مكو

 اهب نيملسملا هوجو ردب لتم يف

 دحأ نم لهجلا يف دحأ نم سيلو

 اورصن اهب مك ىتش نطاوم يفو

 ةموسم اكالمأ هللا لزنأو

 نمو كيف راصنألا لعف امب مركأ

 اورصن دقو الإ اودعق امو ووآ

 ىتأ داهجلا يف رمأب باتك اذإ

 اولمح املك برضق نعط ناسرف

 اورصن مهب راصنأو نورجاهم

 مهنأو يديخلا عم هوجولا ضيب

 مهبر نوعدي اعكر اعشخو

 اوركذ مهالوم املك مهارت

 مهعومد ىتح اكبلا نورثكيو

 نم قيالخلا ريخ اي نينثإ يناث اي

 يبن ماقم امظعلا ةدرلا يف تمقأ

 نم كريغ هاشخي امب لابت ملو

 اوعنم مهنأ ول مهتلتاق تمسقأ

 مدن نع فكلا ضعي لذ ريسأ

 مهبلاو رمسلا نيب ةسيرف احضأ

 مهرصنب يرابلا نم مت رودب

 مقن نم رفكلا سيمخ هيف لان ام

 مهودع نم مغرب يبنلا بحص

 مركلاو هللا لوسر رصن قح يف

 مدع نعو رسي نع رجاه كيلإ

 مهربب ادعاألا ىلع كورهاظو

 مهبتك رثأ يف مهبناتك تماق

 مجرلا يف مجرلا بهش تلخ ادعلا نم

 مهلضفك لضف لهو ميوقلا نيدلا

 مهدض ينيع يف عياقولا دوس
 مهبنذ رسأ نم مهقانعأ كف يف

 مهبر فوخ نم مهصاخشأ زتهت

 مهبويج يف بحس ناته لوقت

 مهقحب مهافوأو لوسرلا دعب

 ممه نع هللا لوسر افوت امل

 مهسابل ابرعلا برعلا ةدترم

 ممخلا ديس الاقع هوطع امم

- ١٣٣ _



 ةحباس جرس مهيلإ تبكر ذمو

 اهل تنأ مالسإلا يف لياضف مكو
 مهمدقأ قيدصتلاب قيدص تيمس
 مهل ىفطصملا ةافو دعب تنكو

 يف عزانتلا موي مهلياق لاق ذإ

 مكيبن ركب ابأ مكيف ماقأ
 ابأ ماقملا كاذ نع لزعلا ردقي نم

 ىلع نيعللا سيلبإ برهي ناك نم

 مه رصيقو ىرسك نم نيادملا حتف

 هل قارعلاو هيلإ رصم حتفو

 ةحتافم نع حوتق نم هل مكو

 يوذ دنع راصمألا ةعبسلا رصمم

 هب نيملسملا نيد هللا رهطأو

 يف ةرامإلل يوق لدع مامإ

 مكو مايصلا تاليلب مايقلا نس

 لدب نم قحلل ايغبي مل ناذه

 ىلع نيملاعلا هلإ هلإلا ىلص

 ىده نيفتعملل هحابصم حال ام

 ىلع مث باحصاو لآلا يحلاصو

 مهدهع ديدجت ىلع كيلإ اوناد

 مهلوقع يف اهوفرع دقو لهأ

 مهيبن عم قيفر ريخ تنكو

 مهلمش عامجإ ىلع ماظنلا دي
 مهفالخ نع الهم ةفالخلا رمأ

 مقسلا يف سمخلا ةالصل هماقم

 مهب مهقوراف هعيابف ركب

 ملسلاو برحلا يف هلظ نم ليق ام

 مهكولم نم مغرب هيدي ىلع

 مهيأر قوف هومكح اهلهأو

 مهمزع فايسأ ارمألا نم ينثت

 مهملعب الهج هلضف ام راصبألا

 مهودع نم اهرك دعبلاو برقلا يف

 مهربب فورعم ةيعرلا ظفح

 مني مل ركذلا قحب مالظلا ايحأ
 ملعلا رينلا لوسرلا ناتفيلخ

 ميشلاو قلخلا ميرك نيمألا كاذ

 مهب مهل هيف هحاورأ حافو

 مهيدهب ىدهي يذلاو هتاجوز

_ ١٣٤



 اهب كيلإ افاو ةدرب هذهف

 تفرش يذلا حدملاب كنم اهتنيز

 ةرهاب تايآلاو كتازجعمو

 الو حيدملا ىصقأ يف عمطأ تسلو

 قرتفيو امسالا هبتشت ثيح نم

 يف لياسولا مأ ينعمطت نكل

 يف ةعافشلا لوبقم تنأ يذلا عم

 اهر العلا باش يتلا بونذلا نم

 نمو بونذلا رسأ نم يقنع كفو

 ىوس ريسلا كف يف ردقي سيلو

 يل ةعافشلا بابسأو عيفشلابو

 هترجهب يعادلا ىفطصملا دمحم

 تحضتاف راصتخاب نيدلا ةرصنو

 ةدهاجم نم داهتجإ يف ارت مكو

 تلعو ىفطصملاب برثي تقرشأو

 تنلمأو دعسلا يدبأ تكلمو

 ينلمحت هللا لوسر كيلإ ىتم

 اهل ءاضقلاو جح كسانم يضقأ

 تجهل ةجهم يفشأ ةرايزلابو

 مدخلا رغصأ نم اهكاح ةيده

 مظعلا يف هنم العأ كايلعو هب

 متيلا يف لضفلا متأ الفط تنأو

 مهنزوك ينزو نم رعش ايرابم

 مهعافي نم يضيضح نيأو ىنعملا

 مرك نعو وفع نع كنم ةعافش

 مهزوفب لومامو بونذلا لهأ

 مرهلاو بيشلا ناوأ لبق سأرلاو

 مضي الو اقشي ال تنأ هعيفش

 مجسنم كنم دوجب ريدقلا تنأ

 مرصنم ريغ لبحب ةاجنلا اوجرأ

 مصقنم ريغ الصو ةنيدملا ىلإ

 ملظ نم راصباألل جهانملا هب

 ملس يفو برح يف هللاب هلل

 مشألا رخفملا شرع ةنيدملا هب

 معنلا لضفأ اهابحو هب ارون
 مرحلاو هللا تيبلو ةرايس

 مرض نم دبعلا قتعو نيد ءاضق

 ملس يذب ام ابحو كيلإ اقوش

- ١٣٥ _



 اذإ بحملا تايحت ييحأ ىتح

 رمع ىلإ ركب يبأ كيبحاص عم

 امف ريمضلا يف امم كنبأ دقو

 نع ةيحتلل باوج ريخب ىسع

 ىضر ضاير يف ينيع ضورأ دقو

 يفو دوجسلا نيح يفو مايقلا نيح

 اهغلابم يصحي نم تسل لياضف

 مرك نع ناسحإلا عساولا ةمحر يف

 اهملعت تنأ ابونذ يهلإ رفغاف

 اجرو قدص بوتلاب اهمظاعت يفو

 اهنلعأ بنذلا عيمج نم يتبوتو

 يرمع نم تشع ام يب دهاو يندهإ مت

 ىلع ضيرقلا يف ينيعم ريخب يزجاو

 مهدشر مالسإلا ةعفنم سيمخ

 ادن ضايح تناك مهعبارم نمو

 مهب ماركلا نارهز ةربع لآ نم

 مهل هلضف نم هلأسأ هللاو

 نمو ةالصلا بر ىلع ةالصلا عم

 متكنم ريغ بحب اميظع افاو

 ممذلاو مالسإلا ىلع كيتفيلخ

 ملالاو ءادلا ءاود كيلإ الإ

 مهبحب ينع ىضرو ةعافش

 منتلمو هنم ملتسم بيط اي

 محدزمب وأ رسب دوعقلا نيح

 مدهنم ريغ دامع ءاجرللو

 ممللاو بنذلا ريبك نع هدبعل

 ممللاو سأرلا بيش ناك اهلمحب

 مقنلا ةنومأملا كتمحر عيسو

 مرتجمل ناسحإب رفغاف كيلإ

 ملظلا قحاملا ميقتسملا كطارص

 مظتنم هيف طمسب يبنلا حدم

 مهمهو ءاملظ يف دشار ليلس

 مهدوجب اهانجم تانج ضاير

 مدك نم ءارمحلا ةيرق انل تباط

 مهركشب الوصومو اريخو ىده

 مصت ملو ايندلا تلص ام هالول

- ١٣٦



 : [ هلآو هببلع هللا تاولص ] هحدمب ۔ اضيأ ۔ هلو

 ءالآألا يذ دومحملل دمحلا

 هلثم ام يذلا درفلا دحاولا

 قلاخلا ريدقلا كلملا كلاملا

 دجوملا وهو مودعملا دجوملا

 اشي امل ديجملا برلا لعافلا

 هدابع قوف نايدلا رهاقلا

 بزاعب سيل مالعلا ملاعلا

 محارلا ميحرلا برلا ءيرابلا

 هنيوكت يف دوهش تانناكلا

 كلذ نميهملا دمصلا نمؤملا

 بنات ةلز رافغلا رفافلا

 هقلخل هلإ ال يبر هلا

 اذ هذخأت ال مويقلا مكاحلا

 يذلا اذ نم ةنورقم هتايآ

 هنذإب عيفشلا ناك اذإ الإ

 الجاع عطقي هللا نأب اوجزأ

 عفشمو عفاش نم هب مركأ

 ءارضلاو ءارسلا ىلع ادمح

 ءارضن نع هللا ىلاعت ءيش

 ءامس لكو ضرأ يف دوبعملا

 ءايحأ نمو تيم نم دوجوملا

 ءامكحلا ةناعإل رقتفي مل

 ءاكرشلا ةكرش نع هزنمو

 ءايشألا نم ءيش هملع نع

 ءامحرلا محرأ بر نمحرلا

 ءاملعلا ةداهش يهو اهايإ

 ءاصلخلا سفنأ صلخم سودقلا

 ءاضق نيح ماكحألا يف لدعلاو

 ءانف ديعملا يحلا وه الأ

 ءارم ريغب مون الو ةنس

 ءاجلم هدنع عفشي قلخلا يف

 ءالهجلا ةلمج اي اوملعتف

 ءاقش لبح هللا لوسر يديب

 ءادلا ءاود يسفن ىرت هبو

۔- ١٣٧



 اهلجأو ةبتر قيالخلا العأ

 ىفطصملا يبنلا يداهلا لسرملا
 دمحم وهو دومحملا دماحلا

 ابتجملا روهطلا وفعلا رهاظلا

 هيفصل هؤافص قيحرلا الحأ

 الو دسح امف سفن ىرولا ىربأ

 هسفنو نيفطصملا سوفن اقنأ

 ةصالخ صالخلا صالخإب افصأ
 هداشر ليبس ادشر ىدهلا ىدهأ
 ةداهزو ةعانقب ىرولا ىرنآأ
 اندلا كرت ىلع اسفن ىرولا اخسأ

 افو مهرتكأو افك مهادنأ

 ةنعأ كيف بر اي مهارجأ

 هلجأو ةبتر بتارملا العأ

 اهرون قرشي ضزألا يف همالعأ

 هحدم نم ةياغ كردأ تمر نإ

 يديسو كيلإ ارذع يددسمأ
 هتمدق اننثلاف يبونذ رفغإ

 اعفاش يل نكت نإ كلضفب وجرأ

 ءامسب ىنس اهانسأو اردق

 ءالع لكل يلاعلا هقلخ نم

 ءانمألا ديس ةيربلا ريخ

 ءاجر قحملا بيطلا بيطلا

 ءاحصنلا حصنأ رب رباو
 ءاربكلا عم ربك الو لغ الو
 ءاذقألا نم ةرهطم سفن

 ءالبب التبإلا ريك كبس عم
 ءادعسلا لزانم نيبلاظطلل

 ءارثلل ةرورضل رقتفي ال
 ءارضخلا ىلع فنتكم لك نم

 ءامسب اضأ اهجو مهاهبأ
 ءاجيهلا ةموح يف مهامزرأ

 ءالوم اهنود محازي نأ نم

 ءارهزلا مجنألا رون فاعضأ

 ءادعملا لوأ يداوج اوبكي

 ءانث قحب ريصقت لك نم
 ءاعد كيلإ يدي نيب تاقدص

 ءاعفشلا عفشأ بنذ لك نم

- ١٣٨



 حيادمب يتحيرق كيلإ تمأ

 فراطمو نساحم نسحب تبآ

 اهناحير اهحور كحيدم احضأ

 ءانسحلا ةداغلا لثم ءا رغ

 ءامجع لخالخو ديالقو

 ءانغلا ةضورلا ميسن تلعف

 فقاولا اهيأ رلقناو . [ هيبلع هللا تاولص ] هحدمي ۔ اضيأ ۔ هلو

 . كرظان رقتو . كرطاخ رسي ام نهيف ازتس . نيتزمهلا نيتاه ىلع

 : ادبأ اولخي الف . فلأ نهنم تيب لك لوأب نهنوكل

 ءانسحلا ةداغلاب ابصلا ىنسن

 اهنيبج ردبو اهايحم ىوضأ

 اهقارف عيطتست ال اضظاحلا

 ا١لطصت رانب اهنم انؤاشحأ

 اهيط ايعأ دصلاب انماقسن

 اهروزت ةالفلا نالزغ مارآ

 اهتارطخ عم نابلا نوصغ تلآ

 ةفوطقم انبولقو اندابكأ

 ةيرمق ةيشحو ةيبننإ

 اهدو قرافت نأب سوفنلا تبأ

 اهءاولب يضقنت ال انمايأ

 عفان عيفش الإ انل انأ

 ءاضيبلا ةردلا لامجلا سمش

 ءاملظلا ةليللا داوس تفشك

 ءابرحلاك سمشلل اهنأكف

 ءارهزلا ةنجلا يف اننويعو

 ءافش لصو سونيلاجبألا

 ءاديبلا نم تبصغ اهنظتقف

 ءارحصلا اقن ىلإ ليمت ال نأ

 ءالجنلا نيعألا سوق ماهسب

 ءاجرذلا ةناحير هيليل

 ءافج ريغب تبأو اهدص عم

 ءاول سكعو بوبحم رجه نم

 ءاعفشلا يف هللا لوسر الإ

- ١٣٩



 بخي ملو دارملا لينلا هب اوجرأ

 ام كاردإ يف نظلا نسح هيفصأ

 الضفو الضفت مانألا افوأ

 هدادو بونذلل ءاود افنأ

 هسفن اسفن تاريخلا ىلإ اعسأ

 هبر نم هبرقل مانألا ىرسأ

 هبلق رهط ليربج نمب مركأ

 اهريغو كلتب هيراب هالوأ
 تلزنأ بتك ريخ هيلإ ىحوأ

 اهتاهبتشمو اهتلمجل تيعأ

 اهرس ةياهن ىصقأ اوهتني نأ

 نأ نيلقثلا هلمح اوموري نأ وأ

 ةلالدو هل ةزجعم هاقبأ

 هب ام طارص ىلإ ماخلا مأ

 ءادنو ادن يموي يف هيجار

 ءاضيبلا ةفك نم هتلمأ

 ءايلعلا ةورذ نم مهالعأ

 ءاقب لوطي هب ءادتهإلاو

 ءانم لكل لنأو اهبحأو

 ءاسمو ةودغ يف مهدجأو

 ءاجيهلا عم مهنعطأ كاذكو

 ءارققلا ىلع افطع مهدوأو

 ءانث لكب مهالوأ كاذكو

 ءانمألا ديسو نيلسرملاو

 ءاولبلا ىلع مهربصأو اركذ

 ءادوسلا ةغضملا رس شغ نم

 ءاصلخلا ىلع اليضفتو الضف

 ءالوم اهب اردق هلجأف

 ءاملعلا عم اهمكحم كاذكو

 ءاصقإلا نع اوزجع مهلك لب

 ءادحو هلثم ةروسب اوتأي

 ءايض ريخو هتمأل ىدهو

 ءامع لك ليل رونب جوع

. ١٤٠ _



 ىدهلل كدبع مهللا هب يدهإ

 ام نارفغلا عساو كنأ تنقيأ

 ءاولبلا محازت دنع هنعاو

 ءاصحإ ىلإ اوندت وأ فييكتلا

 ءاجرل بخت ال يبونذ تمظع

 : ل اوف ا ا ذه ىلع يهو ) هجام - اضي أ - هلو

 بقتنم رونلا روفس هجوب تدب

 اجد حنج تحت نم اقن ناب نصغب

 يف مظنملا ردلا تقاف مسبمب

 نإ لتقت ءارمس ةدعص ةماقب

 ىدر ماهس يمرت اهبجاح سوقب

 مهرت امف قاشعل اموسج ترب

 تبرق نإو اتوم لزي مل اهداعب

 هدمغت سيل افيس هللا اهل ىرب

 يمد كفسب لدع يدهاش اههجوب

 اهمصعمو اهيقاسبو اهديجب

 اهتداوح نم اهادفب اهترشاب

 ينقشنتو احار ينللعت تتاب

 ىضرو هلح فيض موي اخسلا يداب

 هرهوجك هاقلت دقعلا ؤلؤلب

 بحسلا نم هبش يف رفست سمشلاك

 بجعلا بجعأ اذهف اسمش لقت

 ببحلاو حلطلاك امو قيقعلا طمس

 برعلا عجشأ يف تلبقأ نإو تلو

 بهنلا نيعألا حملب نفج بادهأ

 بركلا نم ءايحأب ءاكبلا الول

 برتقمو توم ىلإ ةايحلا يهف

 بلتسمو دو يذ دابكأب الإ

 بذك مد نم تلاقو هتركتنأف

 بهشلا رهزأ ينجنو سومنلا انلن

 بلطلا ةياغ يينب ينترشبف
 يبن ريخ ناحير هب تركذ احور

 بسح الع يف قلخو فك ميرك

 بسنلا رخفأ نم ابيض سومشلا اولعت

۔ ١٤١ -



 تفشكناو راونألا ةياغ هرونب

 هل حيصفلا قطنلابو ركف تمصلاب

 ترهظ دق ءارفلا دلوملا ةليلب

 ىوهف ىوهلاب ال هقطنم يحولاب

 مقتنم هللا ىف يف مصتعم هللاب

 ةثداح لك يف عردم ربصلاب

 لسك هسم ام لغتشم دجلاب

 ليم هباش ام لمتشم دهزلاب

 هتوهشو هنع انغلا يفني رقفلاب

 ةقحلمب تسيل هلاضفأ قارب

 يركفل اراكبأ مويلا كتركاب

 ةبعاك ءانسح ترهب مك نسحلاب

 ةنيزم انسحلا للحلاو يلحلاب

 تعنص لمآ دبع ةركف فكب

 هلداعي ال وفعب كنم هركاب

 يلف عيفشلا هلعجاف هللا كنمب

 هبيانل اجرملا ديسلا كنأب

 هلو نياخ ءوس دبع يننأب

 انقلاخ ناسحإلاو دوجلاو لضفلاب

 بهل امسلاو ارون ضرألا قرشأو

 برع برعم نم هب مركاف ركذ

 بغت ملف نيع نع رصيق روصق

 بطعلا ىلإ اذه ىوسل ىعدإ نم

 بضقلاو رمسلاب ملطصم رفكلل

 بتكلاو هللا نيمأب رزاؤم

 برألا برقأ نع للم هب امو

 بهذلا خمش تءاج نيح اندلا ىلإ

 بصنلا يف شيعلا ذيذل نع اهدص مك

 يبنو لسرم لوسر لك لضفب

 يبلط ىهتنم اوجرأ كل حيادم

 بشقلا اهباوتأ يف هيتلاب سيمت

 بدأخلا ةنيز يلاعتملا كحدم نم

 يبرأ ايو يبسح اي ةعافشلا كنم

 برط ىلإ برك نم هصلخو لضف

 بضغلا نم تاليسو كيلإ هب

 يب مدقي هللا دنع كريغ سيلف

 يب لمجأ بوتلاب اجرلا نسحو بنذ

 بخي مل كوجري نمو وفعب ننماف

۔ ١٤٢ -



 بشي مل طق يناجر سايإلابو هب ءاجرلا يناجان زوفلاب يارشب

 : لاونملا اذه ىلع اهارت امك يهو . هحدمي ۔ اضيأ ۔ هلو

 تافصو نساحم نسحب تهات

 اهنسحب نيقشاعلا سوفن تعبت

 انحاورأ اهتاحار ىلإ تقات

 ةحار تحارتساف سوفن تفلت

 رهاب ةلازغلل هجوب اودبت

 رذوجو ةاهملل نيعب اونرت

 اهنابثتك يف ناصغألا حضفنتت

 هلبل 4 يببضق هيربت
7 

 ةيرمق ةيمير ةيكزت

 اهلامجو اهنسحب مانخلا يبسست

 اهل قبع نم تامسنلا لمحتت

 جراتك اهب اجرألا جراتت

 ىدهلا قرط نع ءاملظلا سفنتت

 نم داكتو هب ايندلا دجمتت

 هقلخل هلإلا معن هب تمت

 هدابع نيب هللا باتك يلات

 تانابلا ليمتك تليامتف

 تاساكلا لتقأ نم مهتقسف

 تاحارلا يف فتحلاو اهبح نم

 تآ اقح توملاو انب امم

 تاليللا غباص ليل تحت نم

 تاهم لك نيع لجخت لضتف

 تارظطخلا ةدور اهتلباق نإ

 تاظحللا ةياشر ةيناب

 تافللا ةيماش ةيرد

 تاحفنلا ةيحور اهبيطبو

 تاضورلا حياور قوفي احور

 تاداسلا ديس ىركذب ايندلا

 تاملظلا فشاك افطل هاف ام

 تانجلا لزانم نحت قوش

 تامقنلا نم ةذوعم تدغو

 تاظع و ةمكح نم مه ديفيف

- ١٤٣ 



 هقيرط يدهب ماوقأ هولتت

 اهلضف نيبت تايآل اوفقت

 ةلاسر قح قدص نع مهيبنت

 ةبتر نيح لك يف مهب اولعت

 اننيد حلاصم اهبحاصب اولعت

 يذلا ىلع شويجلا تايار هوفقت

 تأر ىتم نيكرشملا سوفن تفلت

 هرون مسبمب اجيهلا مسبتت

 ةبيهب دايجلا ليخلا رثعتت

 هنادعأ نم داسآلا بلعتتت

 ىرت ىتم نابجلا سفنلا عجنشتت

 رخافم جات تالودلا جوتتت

 انغلا لك ىرت مل نإ ادي تبرت

 ىرولل غباوسلا معنلا عباتتت

 ةمعن يهلإ يل كوفعب ممت

 تاجنو ةنم مظعأب اورفظ

 تاهبش الب اهيلات لضف عم

 تاقرطلا حضوأ نع مهل تفشك

 تاجردلا فرشأ يف ىهتنملاو

 تاورذلا نم هادعأ طحتو

 تايآلا يف ءاج ام عبتي مل

 توبظلاو تايارلا قفاوخل

 تاملظل اكف هادعأ نيعبو

 تاهبجلا ىلع اهبكارو هيف

 تاولفلا ىرذ يف هتلباق نإ

 تامزعلا جعاول هنم برحلا يف

 تاوطسلاب دشتو هلضف نم

 تاحارلا طسبأ هيتحار نم

 تايح لك ماودب هلضف نم

 تالزلا نم يل عفاش هلعجاو

3249 
- ١٤٤



  

- ١٤٥ _ 





 ىش كلذو . ىرقلا نم اهلوح امو ءارمحلا دلبل ةثاغإ ۔ اضيأ ۔ هلو

 : لحملا نمز

 لزانمو عبرأ نم ايحلا نيقس

 امظلا نم يوري داص نم مكيف مكف

 رفنضغ زاربلا موي لطي نمو

 اهنأو اهيلإ يراسلا يدتهي اهب

 يذلا نسحلا نسحملا ميركلا دوجب

 اهفيرخ هجو ءارمحلاب رضخأ دق

 اشي نم هيتؤي هللا لضف كلذو

 ةثاغإ لجع هللا اي بر ايف

 ايواذ ربغأ ناك ام ىرأ نأ ىلإ

 اهضراب ضايرلاب اضرأ هللا اعر

 لمآ حرفيو لومأم كرديف

 دمحم مانألا ريخ ىلع يلصو

 لزانملا رهز ريونت ةرونم

 لزانو بوغل نم افاعي فاعو

 لزانم لك ءاجيهلا يف لزانم

 لطاوهلا تايراذ يراوس داوغ

 لياس ريغ نم كيوري لياس هل

 لحام ماع يف دوجلا عبن راونأب

 لضافألا نيمركألا قبس تاياغو

 لباوو نوته نم لهنو لعب

 لياضفلا فير ءارمحلا نم ابيصخ

 لهاونلا ليبسلس رهن ضايفو

 لياسو نم تعمج نويد يضقتو

 لياصألاو ىحضلاب اياربلا هلإ

 نب نسحم دوجلا خيشلل . سرف يهو . هلالهلا يثري ۔ اضيأ ۔ هلو

 : نارهر

 اراكس مومهلا ملظ يف نحن ذإ اراوت باجحلاب هلالهلا رمق

_ ١٤٧ .



 اهلامجل يمهوت ريغ قبي مل

 قيالخ ميرك نم قلخ ليمجو

 اعرادم مالظلا اهسبلأ ناكف

 اهلاخت ناعطلل دراطت ىتمو

 ابك دق خماوشلا رعو يف مصعلاو

 اهب اهسراف رس ام ةسارفو

 هنيع رصقت رسنلا ثيحب ارتو

 اهبزحو نونملا بجن امنكل

 الو اوجنت اهكتف نم قبس ال

 اهفحزب نابجلا وه عاجشلا نإ

 اقبلاب اهيف ضقي مل انفلا راد

 ىوهلل افالخ ىوقتلا اورعشتساف

 نم ىقثولا ةورعلاب اوكسمتو

 اهلابقتسإك ىرخألا اولبقتساو

 امب ايندلا مهتنتف يذلا اورذو

 نم تاولص دمحم يبنلا ىلعو

 اننيدل زعأ هتجح فيس ام

 اران ةشاشحلا يف ججؤي ارون

 ارايح حيدملا دصق نم نرداغ

 اراوسو اضأ الاخلخ حبصلاو

 ارارش موجنلا عم كترأ ابهش

 اراطأ ثيح حتفلاو اهنود نم

 اراهج هنم رسلا ناكو الإ

 اراهن بيرقلا رظن امك اليل

 اراثع لحي نم اهيلإ اوبكي

 ارارك هقلت ول قباس نم

 ارادهملا اهب ىقلي الجنفخو

 ارابتت مراكمب مظاعأل

 اراكبأ ىونلا لهأ ىونلا لبق

 اراصتخلا اورصناو ميوقلا نيدلا

 ارابدإ اوربداف ربدملا نعو

 ارارغلاو ردقلاو مهيدري

 اراذنإلاو كاذب ماقأ ارذع

 ارافك اكرشم لتاقن هبو

 : ةاقسملاب يربعلا حئاص نب دمح حلاصلا خبشلا يثري ۔ اضيأ ۔ هلو

 لاوزب تنذآ كصخش سومشق لاوحذخلا حلاص حلاص نبا دمح

۔ ١٤٨ .



 يذلا ركذلاب ركشلا لاوز امأ

 ةنح ةنمب تلطه ةنزم مك

 ىرقلا ران ىرقلا بابرأل مكلو

 اهتقراف يتلا دلبلا ةشحو اي

 ابقاث امجن كافلخ ارن مل ول

 نمو ىنسحلا نسحمو داوجلا فيس

 ىرثلا لان هلاونب يذلا نمو

 امس اتيب هنالع فكب انبو

 هب اعدي يذلا فرننشلا وه اذه

 لاحم دشأ نم كلذف اقبي

 لاونل ةنحب كيتحار نم

 لايلب ىرسلا بابرأو تحال

 لاحلا ليمج اهتسنأ دعب نم

 لالخ سمش وهو مجر باهشو

 لاضخفخلا بتارم هيدل تنسح

 لاومألا نع ىنغتساو هيجار

 لاضفألاو ملعلا لهأل افرش

 يلاعلا فيرشلا وه مانألا نيب

 هتقرمم دارأ نمو . يديمسوبلآ ملاعلا ديسلا يثري ۔ اضيأ ۔ هلو

 همسإ هل نيبيل . ةموظنملا هذه نم نافرح تيب لك لوأ نم ذخأيل
 مهفاف . ةنسلاو مويلاو . هيف ىفوت يذلا رهشلاو . هدجو هيبأو

 لك لوأب ارثن هانيب دقو . مظانلا اذه ةحاصف نم ديفتست ربدتو

 ىفوت ] هيق ءاج ثيح . [ راثآلا بابل ] باتك بحاص وهو . تيب
 نماشب نيسمخلا ماع دمحم نب نافلخ نب انهم دجمألا ملاعلا ديسلا
 : ةديصقلا يه اهو ؛ [ ةنس فلأو ةنس نيتيام دعب لاوش

 ارس اهتاريخو ىولب اهتاحصق ارض اننيب اندلا تارسم دوعت عت

 ارهظ تحبق انطاب تءاسو تمتأ تدعوت امهمو تناخ تدعو نإو او

_ ١٤٩



 ل م

 بح

 اهعينص حيبق انيف يضقني امق

 لهاج لك تعد نإ ابيجم مأي

 اهبارس عملب عاس مك ارت ملأ

 الحرت اهنع غباف دالب ريخل

 اعد نمل بيجم ىدان نمل عيمس

 انملاب دعسيو ىتؤي امب رسي

 هملع ءوض نم لهجلا لالض يجايد

 هرونب ابلق نمحرلا هل رانأ

 ىقتأ ام ملعلاو هافاو ىقتلا سابل

 هركف تهبشأ رحبلاب اذإ راثع

 لكشم لح ىلإ ايح هل همأأ

 ىنغلا ىلإ ريقفلا دصق يديس نمل

 هقوقح ومسلا لازال لزانم

 القعم نيدلل مايألا كب تداشأ

 ةبكنب روخصلا مص تعدصنإ ول

 هءاهد نينألا تافلاب ينأأ

 افسأت نيملسملا بولق تألم

 ةحارب نيرتعملا ريسك تربج

 ىدهلا ىلإو ىدنلا لين ىلإ توعد عد

_- ٠ ٥ ١ _ 

 ارتت انسفنأ كتف يف اهتاراغو

 ارفلا ةرغلاب رورغملا عدخنيو

 ارم اهتوالح نم عارو يدرت

 ارمخلا كلم اهل ناوضرب ادصقو

 ارقفلاو كرشلا الف صالخإ صلاخب

 ارجذلا اجن ينعملاو انهملا دوعس

 اردق تلعو ةبتر تلحف تلجت

 ارزألا هب دش مت هاجد قشف

 ارتبلا رتبي يذلا مزعلا همراصو

 اردلاو رحبلا هب اولعي امب هيفو

 اربقلا نكس ام دعب هاوس يل نمف

 ارسألا لياحلا دشري نم وأ كفالخ

 ارمعلا ردقلا لمكتسإ ىتح هللا نم

 ارسكلا هل نونملا فك تأر نكلو

 ارخصلاو دمالجلا كايزد تدابل

 اربأ نأب لجخلا ءزرلا نم ىجرأ

 اربص اهجهاو يقبي ال ىسأ رانو

 ارصن اهروصنم مولظملا ىري انامز

ارفق الو الهج دافولل قبي ملو



 د م

 م ه

 أ ن

 ي أ

 هملع طارقب لهجلا ليلع يوادم

 هتايح رهد لهأ انهي مامه

 قباوسب ىرولا تايند نع ىأن

 اجحلاو هيداعأ يدان يف هيدايأ

 تديش مجلا هملع يلاعم ىوقتب

 ترس مك ةينسلا هيعاسم قاين

 انب تلسنإ ام اذإ سانخب انسنخ

 هباصم نيحلاصلا رودص مسل

 هقزر لضفلا انف انقأ هرمع انف

 ازع الو نيملاعلا ءازع مهأ

 هدقف بدنت لهجلا لهأ بداون

 هدعب تاومأ لهجلاب مهنأب

 انسوفن ليم ليو نم هب ذولن

 ديؤمو ديس ديجم ديفم

 انرارتغإ شويج انفت هب ماسح

 امعلاب هايند هايؤر نم هزنم

 اهدعأ نم اهدض نإ اهدح اهد

- ١٥١ 

 ارخفلاو عيارشلل اسيع ثعابو

 ارصعلاو بتكلا هدعب ازعيو هب

 ارجألا نع اوبكت سيل قلخ مركأل

 اردبلاو سمشلاو رحبلا تقف هيدانت

 ارفغلاو رينلا حطنت دجمب تماقف

 ارس مك دجلاب دجلاو امس امسأل

 اركس هفتح نم رحبلا توحو سوفن

 اردص اهب باصأ مكادعصب ىمصيو

 ارتس الو افهك مالسإلل قبي ملو

 ارذعلا عفري ازعلا نإ هعرصمب

 ارهد هيدنأ تمد ام مد عمدب

 اردق ىرولا روبق البأ مهموسج

 ارضلا فشكي هيرأ يفاش ىرأ نمو

 ارسخلا ذفنت دي ىبقعلل هيف امب

 ارثألا انملا ىنسأو انهألا بستكتو

 ارزش ةقطنم لقعلا نيعب ناكو

 اردقلا ى وغ دق اهدلا راد اهدو نمو

ىيحي نب سيمخ نب دعاج ملاعلا ديسلا يثري ۔ اضيأ ۔ هلو



 : [ هللا امهمحر ] هركذ مدقتملا ديسلاو . يصورخلا

 ربق نطب يف مولعلا رحب ضاغ

 لالض يلايل ىمعلاب تجدو

 ضعب قوف اهضعبو تاملظ

 لهج رعو يف ءاوشعلا انطبتخاو

 ىوقتلاب دوسملا ملاعلا كلذ

 ناهبن يبأب ىرولا نم انكلاو

 رحبو ىوضر قوفي ملح دوط

 هاوس انهملا ريغ انهم نم

 اياربلا ىلوم رادقأ مهتدعاس

 اهونبو مهايند مهتمدخ

 هالوأ هالوم عاط دبعلا اذإو

 ام وأ هاضرأ هاضر ام اذإو

 ىنس ميظعلا شيجلل نم نب اي

 ادتهإلا كب ىدهلا سمش تنك

 اوراص كاوتم دعب كاودج لهأ

 كاوتق دعب نم مت كاوأم باط

 امولع طيحملا انسوباق تنك

 رفق رفقأب اهسمش افخو

 ردب لمكأ دشرلل اراوت ذم

 رجفب اهنم صيمقلا دقت ال

 رطق لك يف راصبإلا رون دعب

 ربتو رجب ال ملالابو

 رس لك يف نايعلا نيع

 رجب جل هب قراغ مك مظعلا

 ردي سيل انب ىنملا ىنسب

 رفغو كامس اقرم مهاقرو

 رجبو ربب اهريد اونبو

 رتكو هاذ لق نم هانم

 ربيل هاشي امب هايإ اش
 رخفو رخذ ريخ هللا ةجح

 يرجي كيدانب ادنلاو ادتقإلاو

 رهن لك اهنود راغ ةضور

 رسك تاذ ةنيفس ينإف

 يرمعل طيسولا انسوماق مث

_ ١٥٢



 كب هملت نيدلا تدس 4

 دلا ت 2 يضابالا نيدلا 2 الالج ,ش ٩

 رب رخاف هنم تلب 7

 و فوخلا دي نم تع ىوقتلاو فوخ 7

 " : نامزلا ءالهج متيدتقإ اله :

 " ١ فلأ و ه دابعلاو ملعل (

 ي وه امب اقبي ام "

 , ىصقأب الإ مكارأ ام قيرف ىصقأ ١

 ماد لهجا ١ نم مكيف ادرأ سيل

 إ دشأ مكب مك تع

 س و مهب اعرذ قاض عيس مكاضف (

 | . نينسحملا ازجو لعف ءوسا نين

 يقت لتب ب اونزهت مكلو

 ( : مكنم سوفنلا قدحأ ام نم ازج مكن "

 مهارتو مهكلمب مهيلع

 رح تقب الإ نيدلا نم ةم " ١

 ذ رما هلالل عاطم أ :

 دامتعإ ىبنلا ةنس - "
- ٠ - - 

 دنم تف ةنس رهد ذنم تفع تيح

 جو دي لك ىدم اقبي ا رمع ١

 ه " جيسنب ارابي ال

 0 ِ ورد ر نم كيقت اع

 بح لايذأب متكسمت

 . نع زازتعالاو رع لك ن ١

 رف رفوأب هسفن |

 رعو رش يف "

 و 3

 مكدو ام هل ريخ : ر

 " . ب ىرولا قحأو جهو ملظب

 . : تماو مهناضقغب نم التم

 وج مظعا لوذعلاو مكعم

 ١ ,قن
 . جتو | يقننلا ردق ولجت

 رمم ارجا وهو توملا لجاع

 7 . ب ايبنألا بذك فلاسب |

 ربك باوتاب اودتراو اورخف

 ناذآلا ناكف رقوب دنع " ا ,

 مكعءع ١ رو مت ذبنو

- ١٥٣



 داسفب مكحالص متيأرو

 فاعض متنأو اكلم متوجرو

 ىماتيلا بهن سوفنلا ءانغو

 الإ زعلا اوملعت ام مكارأو

 محلو ىولح ءامعنلا لجأو

 سبل يف ءرملا ةنيز نونظتو

 نيجلو دجسع نم يلحو

 متلهج اميف نومكحت ام ءاس

 طارص كولس يف زعلا امنإ

 اجنو باتكلا ثح هيلإو

 نم اهب ندع تانج مهازجو

 اومورت اميف قيفوتلاب ىضقو

 متفرع ام يتلا ةمعنلا يهو

 رشو ايند ريخب متيلتباو

 رابتعاو ةركف نم اهادلو

 ارارتغإ رابتعإلاب متذخأف

 امو سوفن مكيف تهفس

 اهجو فرصت بيغرتلاب الول

 ي أر قوت ميعنلاب مكلف

 رسخ رش يف حابرألا عيمجو

 رهقو ءادتقا يذ تاداعمب

 ربجو رفكب امعنلا دايقو

 رصق لك نم ناينبلا ولع يف

 رغي دنقلا ركس نم بارشو

 رمحو رضخ سنج نم دورب

 رد ريخ ةموظنم دوقعو

 ورمعو ديز ماكحأ يف همكح

 رش لك نم نامثلا وهف هللا

 رضو ءوس لك نم هيكلاس

 رصحب لجي ام نيعلا ةرق

 رصنو حتفو مهل زعبو

 رخفو رخذ ريخ يهو اهقح

 رفكو ركش راهظإ يف ةنتف

 ركف صلاخ لك عم راكدأو

 رتخو رفكب اركش متذبنو

 رجز غلبأب ظعو اهيف عفني

 رجاب اهاده ىلإ اهاوه نع

 رحو اده ميحجلا رانبو

_ ١٥٤



 مكيف ازجلا لجاع مكلو

 رورغ عاتم هب متبلسو

 ايندل هيلع متنأ يذلا ام

 حيرتسم نم هايند يف مكب ام
 مكارقف نم رضأ مكاينغأ

 باتكو ازخلا مكيدانبو

 الالض الإ دشرلاب متذخأ ام

 نيرلاو ةلاهجلا ءاد نمو متم

 درب قيزمتب اقتر متلطأو

 ايندلاو نيدلا حلصي ام متلهجو

 ملظ لك نم عالقإلا الإ سيل

 نع اوهناو فورعملاب اورمأو

 اهورجزاو اسسفنأ هللا اوعياب

 ةنس عم باتكلاب المع

 امامإ نيتواق شلاب اورننبأو

 خيبوتلاو مذلاب سوفنلا قحأو

 ينغي ناك نإ تينج امم ها

 لهأ وفعلل تنأف رفغاف بر

 و يسفن تملظ ينإ بر تنأ ذن تملظ

١٥٥ 

 يرجت سيل بياصم ىتشب ىرخأ

 رفك لهأ اهب مك هللا عنم

 ردغ يأ متردوغ ىرخأل مأ

 رقفو ءانغ يذو يوق نم

 رضو نوه رش يف مكارمأ

 رمأو يهن كرتب اذه هللا

 رزو مظعأل ازجلاب ارتجاو

 رشو ريخب اونبعت امف

 رمطب متمق اندلا لمش نيدلا

 رسع دصقمب ارسي متمرو

 ربم نم بجاو ناك اذإو

 رشحب اودابت نأ لبق نم ركنملا

 رشبل اهوصلخاو اهاوه نع

 رسيو باوص يذ عامجإو يداهلا

 رهظ فلخ نم ثالتلا نيذبان

 يريغ لبق اهؤسل يسفن

 يرعش يبونذ نم وفعلاب تيل

 يرذع يهلإ لبقاف اراذتعاو

رمأ جوعمو يليم لدعاف لدعلا



 ارارتغإ ينم عاض رمعلا بيطأ

 ايوس اطارص يب دهاو يندهاو

 ارتت كيبن ىلع ةالصو

 هط هحابصم حبص حال املك

 فرح لك نم هيعبات ىلعو

 اوداشأو مهايند اودابأو

 نطب لك ىقتلا داز نم اونلم

 وتامو مارك اوشاع ءادعس

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 عماوه عومدلاب ينيع نافجأ

 هضيمو نويعلا ىلع ءاضأ اذإو

 اشحلا مرطضمب ىقري يعمدم ال

 اهضور عرممو اهعبرأل ايقس

 اهضرزرأب ةايحلا ءام ايحلا ىقسو

 يعمادم ليس هارث جمت ىتح
 هدحل نمضت اربق هب مركأ

 يتيبص دعسأ ريخلا ديعس هيف

 اهلك دماحملاو مراكملا فلأ

 ردغ رادلا هذهل ءاوهب

 ريخب نيملسملاو ينثغأو

 رشن ريخ اهل عوضم كنم

 رشنب حاف حالفلا ءابكو

 رسيو رسع مويب اولابي ال

 ربص رم مهل الح ذإ مهنيد

 رمض صمخأب ايند نم لحار

 ردبو دحأ لثم يف ءادهش

 عمال ةجيرشلاب قرب حال نإ

 عطاس بيهل يناشحأب ولعي

 عمادم مارضلا يفطت الو الك

 عباتي ةمحر نم رظطاومب

 عقاو يدبك ذالفأ هب اربق

 عنام كلذل امو تايداغلاو

 عناص يبرو اقالخأو اقلخ

 عياطلا يصعلا وهو مهربأو

 عفانلا رضملا وه ناكو الفط

_ ١٥٦ _



 ىنننإ الإ انثلا كاردإ تمر ام

 ةديدشو ةملم رش تفخ ام

 هدعب شيع وفص ال يتوفص وه

 ىلع انل نيدقرفلا لتمك انك

 اهثتجإف ةناب ينصغ لتم وأ

 انسوفن ءادفلا ىنغي ول هيدفن

 ىرثلا كبيغ ديعس كيلع يفهل

 اقبلا راد البلا راد نم ترفاس

 اقشلا و كلاهملا كرش نم تجرخو

 ال ثيح كباصم نم يبلق نوهيو

 تهتشإ امبو ةنجب تزف كارشب

 نكي له كناقل يف يرعش تيل اي

 هنخخل ككقل هللسأ هللاو

 يذلا ىلع مالسلاو يبر ةالصو

 ىقتلاو ةوبنلاو ةلاسرلا لهأ

 هبر نم ىتأ ام احدم هافكو

 اهءايض قوفي ىنسحلا هتافصو

 هنيبج ءايض نم نيعل ىبوط

 ةرظن ينويع مرحت ال بر اي

 علاضلا ليلذلا وه ناكو يفرط

 عفاشلا يلجلا وه ناكو الا

 عزاج انأ هب امم يتولس وه

 علاطمو قراشم دالبلا هجو

 عزاعزو فصاع حير توملل

 عباصأو ةحار هتوتحإ امبو

 عقالب كتفطختساو يتلقم نع

 عجان اهيلإ اهنم عجار ال

 عئاشلا ميظعلا رطخلا كبان ام

 عيار كعوري الو كيلع فوخ

 عماسمو نيعأ ةذلو سفن

 عماج قيلالخلل كبر موي يف

 عنام طعم وهو ةباجإلا لهأ

 عنارش نيملاعلل هب تعرش

 عيادب هانث ىصحت ال دهزلاو

 عياشلا حيدملا هلو هباتكب

 عياذ اهعذي مل ول ىحضلا سمش

 عماطم كاذل يبلق يفو تلحك

 عساولا ءاطعلا كلف ههجو نم

_ ١٥١٧١



 هلامج هجو نيرادلا ينقزراو

 هل نمو ةالصلا هتباحص ىلعو

 عفاش رذعت نإ ةعافشلا اهلو

 عبات ةمايقلا موي ىلإ مهلو

 ناميلس نب هللا دبع نب دمحم نب رصان نب يلع خيشلا ىفوت دقو
 هتافو تناكو . اهب نفدف . ىلهب كلبب . ينامعلا ىشونتلا يناهبنلا

 نب ديمح خرؤملا ةمالعلا هاثر كتقو . ۔ه٤٦٢١ ةنس بجر رهش نم ١٤ موي

 اهيف لاق ةديصقب . قيزر نب دمجم

 حاصخإا دي اهفياحص تقش

 يتلا ةركاذملا نم ىدنلا الخو

 هل تناك يتلا امغنلا ىلع اكبو

 البرستم ىسالاب اسوبع ادقف

 مهربص هلذبب اوحش مراكأو

 اجد مهنزحب مهحابص اورظن

 هل نم يدوأ لاقف ىعنلا ركب

 مكبولق داكت امغن اهب ىوحو

 اقداص كحيو تنك نإ هتبجأف

 يل لوقي ءافولاو اعمد تحفسف

 اكبلا اهب حابتسي ةيزرلا ضعب

 نمف احنج ىسال اب يحبص راص دق

 حاحس عمدأب ضيرقلا اكبو

 حاحصب اهسوماق نع رتفت

 حارفالاب هيلع حورت امعن

 حارتألاو دجولاو ىوجلا للح

 حاحش ريغ عمدلا حسب مهو

 حابص ريغ نزحلا موي حابصو

 حارق لك قاف ةحيرقلا بذع

 حانج ريغب اهل ريطت اقوش

 حاونب ينعارف تام يلعف

 حانجب مكيلع ءاكبلا سيل

 حابم ريغ ربصلا اهاوج ىلعو

 حابصملاك حنجلا يف نم دعب يل

_ ١٥٨



 رصان رصان نبإك يلإ نم مأ

 اقداص اقيدص الخ يل ناك دق

 رهاوج ضيرقلا مظن يف هيلإو

 نأب تمغن يتلا هتمغن داكتو

 رثكم لقملل ايحملا قلط

 لبذي حشوت ول ملح هيلإو

 هماش سيوأ ول دهز هيلإو

 همادقأ هب مادقإ هيلإو

 هدع مياهبلا يف كي ملو دسأ

 ارشلا داسآ توفت مانألا دسأ

 ىهنلا يلوأ دنع ناكف لامكلا زاح

 ىغولا اذإ حامرلا لثم هوؤارآ

 ريمح يردب هيلع راخفلا رح

 ةبآك هيلع هدعابأ تكبو

 مهنم حراوجلاب اعيمج اودفف

 افولا باحصأ نيب ةدوملا نإ

 يعمادمو هنزح يناجش نم انأ

 يدي تدس لذاع يناجل اذإو

 نكي مل ذإ اضقلا مكح ىلع اربص

 حازمب نكي مل لاح لك يف

 حالصو ةورمب افولا لصي

 حاضولا اهءايضب ةقارب

 حاير ريغب ىوه نوصقلا يننت

 حامسو لنانب لاؤسلا لبق
 حاشو فخأ ادغل هراقوب

 حامل هل رون ىلع ىنل

 حافص رمجو رمس اظل تساد

 حافك مويو ىدن لذب موي يف

 حابشألاو هابشألاب ثحبلا يف

 حاورألاك ماسجألل دولاو

 حامر نعطو ابظ برضب تسبع

 حاحس رماه عمد رمحم

 حاورو ىحض يف براقألا اكبك

 حارج دشأ مهنزح ىجو نم

 حاضيإلاو حاصفإلا يه بسن

 حاترملا لذابلل تدغ الذب

 يحاللا مالك نع يعمس هاوفأ
 حاونب امن اذإ حاونلا يدجي

_ ١٥٩



 ةماقإ رادب ايندلا هذه ام

 هحارفا يف ناسنإلا ىرت انيب

 اكبلا هيدجي سيلو هيلع يكبي

 عفانب حايصلا امو حايصلا اميف

 يسآلا ناك نإو يدو ينب اربص

 مقلع مراكألا ىلع ميركلا دقف
 الع دق وه نمب ينإ افولا لهأ

 ىسالا فيس ىضتنإ دلجتلا ىلعو

 ىلع ادي مامحلا اوطعأ افولا لهأ

 هضيموب ىضم دق رصان نبا نإ

 هربق يعمد لبوو مامغلا اقسف

 حاملا لاوزلا هل لاقملا طخ

 حاطبو لدانج نيهر ادفف

 حاصحصلاو حاحسلا عمدملاب

 حايصب هعري ام ىدرلا ضرف

 حامرألاب رحلا بحملا نعط
 حارلا لهن مدفلا مينللا ىلإو

 حارج ىوج يف العفو امسإ

 حالس وهف كاذ للجتلا ىلعو

 حادصلا ىلع يرزي يذلا حونلا

 حاينلا هيدن ءادن الخو

 ح ابصخلاو لاصالا يفو ارحس

 : هلوقب ل ] ىمل اهت هلل ١ كمحر [ هيثري - اضي أ - هلو

 امد هانيع ضيفت ضيرقلل ام

 امف الخ ىكذلا نم ىدنلا ىرأو

 اهرغث احضأ حاصفإلا فياحصو

 اهناسل فج مالقألا مسابمو

 الياح الحم ةدعسم قرولاو

 دقو يبلق هركف ركفي ادفف

 امكحملا مالكلا ييحي نم تامفأ

 امف الو ديفت افك ىرأ هيف

 امكبأ ةقابللاو ةقالذلا دعب

 امعطملاو اهبارش انمدع امل

 امنرتملا هبيطخ حوني ىسنب

 املظم مهوتلا هل راهنلا كرت

۔ ١٦٠ -



 ىوجلل ضرعملا يعانلا ىتأ ىتح

 ةراشإ تلقف ىضق بيدألا لاق

 هعومد ءامك ال اعمد تفرذف

 ىسالا علخ ذإ ربصلا بوت تققشو

 هتسق امهم وهف مقافت بطخ
 هب نمب ضيرقلا بهذ دق تلق مك

 ىلع ترثتناف متلا ردب ناك دق

 ترخات لاجرلا رختفا اذإ لجر

 هتامغن يذلا يدانلا اهيأ اي

 انلثم كنإو هاندقف انإ

 لزي ملو ماركلا اكبأ دقل دقف

 نكي ملو ميهبلا وه ميئللا عنص

 البرستم ءرمإ فتح هرس نم

 مهنم ملكت اذإ نيذلا نيأ

 هتسق نإ مهماظن نيذلا نيأ

 املعم اثيدح اوكرت دقو اولحر

 ةرصن رصان ليلس هابح نم اي

 امرمرع ديعصلا يف اشيج هفرذاأف

 املكم هنم يلإ مالكلا ادفف

 امه دق كعمد نيح كلوق يلعب

 امرضتم امحاج ارمج ناك نإ

 امتقأ ةيزرلا نم يلع ابوث

 امظعأ هنم ناك بطخ ميظعب

 امحلا نابرع نابو مامحلا بهذ

 امجنأ عمادملا ينم هنادقف

 امدقتو هدنع رخف لك نع

 امعخلا تدقف امفأ امعنأ كل

 املعو ثيدحلا ملع نم هيوري

 امن دق هب يذلا عمدلا لذخت ال

 امرمرع ناك كاذ كل هرصن ذإ

- ١٦١



 امركم كعمدب نكف ميركلا ناك

 هنإف حيرصلا دولاب داج نم

 لسلس مراكألا ىلإ ميركلا ايحم

 هتنكسأ هدو يبلقب نم انأ

 ىهنلا نيع نعف ينيع نع باغ نإ

 ذإ قدصلا ناسل نع ينانج نم ذخ

 هدادوب املسم ارح ناك نم

 بذهم مامح هحرفي ناك نم

 مكءعافو تفرع ينإ افولا لهأ

 هضعبب دادولا علخ يذلا اورذف

 اند يف وأ الع يف متنأو ينإ

 لزي ملو دادولا انضحمي ناك دق

 ةلمج انم هيلإ راص نآلاف

 هيدن بيدألا ركذ اذإ يكبن

 هبويج قش دعرلا هارث ىلعف
 ٥ ربق ةقيدح انعمادم تقسو

 امركتم دجت مل نم ىلع هبو

 امهردلا كيرضلا دجو اذإ يدحي

 امقلعلا فاعذلا يكحي هتاممو

 اميخم هيلإ اميخ هتلعجو

 امعلا وكشت هنيع ام ذإ باغ ام

 املكتأ نأب ىضرأ ال هاوسب

 املسم ارح هافلا نم ضريلف

 امألاو ىندلا نم سخأ ىحضأ

 امجسم يعمدك ىحضأ مكعمد ذإ

 اممتم يذبلا صقنلا ىلإ ادغو

 امجمجم نوكت نأ ةورملا ىبآت

 امسقتم ادغ ىتح اننيب ام

 امرصتت نل رهدلا يف هبابسأ

 املس لخ لك انم هيلعو

 امتأم احضأ دقفلاو ىسآلاب ذإ

 امدنتم هنانب ضعو افسنأ

 :امسلا بر امسلا ميد نم هاقسو

- - 2:22 

۔ ١٦٢ -



  

 هحفصلا

١١ 
١٣ 
١٤ 
١٤ 
١٤ 
١٤ 
١٧ 
٢١ 
٢٣ 
٢٧ 
٣٠ 
٣٣ 
٣٧ 
٣٨ 
٤١ 
٤٢ 
٤ ٤ 
٥ ٤ 

٥ ٤       
- ١٦٣ 

  



  

  

٤٦ 

٤٦ 

٧ ٤ 

٤٨ 

٤٨ 

٤٨ 

 هحفصلا

٥٣ 

٥٣ 

٥٣ 

٥٣ 

٤ ٥ 

٥٤ 

٥٤ 

٥ 

٤ ٥ 

  

  

 علطملا

 نم قوت

 برقعلل حيرلا

 سرغ بنجت
 المع يدتبت ال

 لحز اذإ
   هلل دمحلا

 ةيفاقلا

 رفس الو
 بارتأخلاو قرشلل

 رشع عساتلاو

 روثلاو نازيملاو
 ىرخخلا ةرودلا

 ددعلا ريثك

 ةيوحنلا دئاصقلا

 علطملا

 ىبر هلل دمحلا

 ` مالكلا امأ
 ضامل بصناو

 ىلإ بصناو
 ىلإ عفراو
 امل عفراو
 رجلا فرحأو

 نامزلا فرظ

 نأب ملعاو

.- ١٦٤ 

  

 ةيفاقلا

 ريسلاو نيدلا

 رصتخمب ناكرأ

 رع قيش
 رسيلاو نمحلا

 رثبلل قحلا
 ررسسلاب دلخلا
 رذو اذك

 رج راهنلاو

 رهشلا يف

  

  



  

  

٤ ٥ 

٥ ٥ 

٥ ٥ 

٥ ٥ 

٥ ٥ 

٥ ٥ 

٥٦ 

٥٦ 

٥٦ 

 ةحفصلا

٥٩ 

٥٩ 

١ ٦ 

٢ ٦ 

٣ ٦ 

٦٤ 

  

  

 ةعاس هيفو
 تفضأ نإو

 ناكب عفراو

 ىل عفرا و
 تفضأ نإو

 ىلا بصناو

 بوصنم لحلاو

   يكب بصناو
 رسكلاب رجلا

 رقس ىوه

 رشبلا يف

 رعذلاو رشحلا
 ركدم ناش

 رذت الو

 حدملا دئاصق

 علطملا

 كبسح رهد اي
 دولماك تلام

 نسحلا ةيواح
 داعس تحمس

 ذ تمن

   للط ىلع
 ۔ _ ١٦٥

 ددع نمو

 مالظ ءامس
 حاشولا لحم

 ىسالا يعسك
 نالزغلا نم

 مالسلاب يداؤف

  

  



  

 هحفصلا

٦٦ 

٦ ٦ 

٧ ٦ 

٨ ٦ 

٩ ٦ 

٩ ٦ 

٧ . 

٧ . 

١ ٧ 

٧١ 

٣ ٧ 

٣ ٧ 

٤ ٧ 

٥ ٧ 

٧٧ 

٧٨ 

٨ ٧ 

٧٩ 

 ينه سرع   ٧٩

 ۔- ١٦٦

  

 ةيفاقلا

 هدلات مت

 نوفجلا لبنب

 دييشت يأ
 دجمملا يفصلا

 داشرلاو ةقيقحلا

 ماقم دالبلا

 اجاهبإ لخنلاب
 ملاسمو ي رطاخ

 ارعشلا يتركف
 ىوزن ىلإ
 فوخم هريغي

 دشار نب

 دوعص دجم

 اوركذ امك

 ركشلا هناسحإل

 مناغلا تنأو

 عداخم ودع

 عماس نذا

   دادزت برلا
 



  

 ةحفصلا

٩ ٧ 

٠ ٨ 

٠ ٨ 

٠ ٨ 

٨١ 

٨١ 

٨١ 

٢ ٨ 

٨٣ 

٨٤ 

٨٦ 

٨٦ 

٨٧ 

٨٨ 

٨٩ 

٩ 4 

٩ 4 

٩١ 

٢ ٩ 

٢ ٩   
 ۔ ١٦٧١ _

  

 ةيفاقلا
 مم

 يل برام
 اهتاوف موي
 رخفأ دجامألل

 نيكاسملا ثيغ اي
 بسحلاو قلخلاو

 هتادعو انداسح

 هلياسو درت ال

 لوطالو
 امأ ةمركم

 يسركلاو شرعلاو

 دوعر قوربلل
 اهاضي ال
 ميسجلا ءاطعلاو

 هاروس هاروش

 افرعمو انيهمو
 لمعي هلل
 مساونلا حاير
 ادفر ينعسوأو

 بونلا قياع

   يراطوأو يميركتو



  

 ةحفصلا

٩٢ 
٩٣ 
٤ ٩ 
٥ ٩ 

٩٦ 
٩٦ 
٩٧ 
٩٧ 
٩٨ 
١٠٩ 
١١٠ 
١١١ 
٥ ١١ 
١١٨ 
١٢١ 
١٢١ 
١٢٢ 
١٢٣ 
١٢٣ 
١٢٣   

 علطملا

 ءاش نم

 كلصوب ربك
 م

 هللا ىقس

 دومح اذه

 كنم ردب اي

 مالس كيلع
 افاو كباتك

 هرخفمل تلام

 دمحلا كل

 كماظن افاو

 ىوهلا نمتك
 كباتك افاو

 يلودع يلوذع

 دمحلا كل

 ثر ام اذإ
 هل نم ىلع

 اي كالع

 انسأ نإ
 رفقلا بياج اي

 زيزعلا دبع

.- ١٦٨ 

  

 هبذفاقلا

 لمعلا و ملعلا
 ديجمتلاب كيلع

 اولحي ابيط

 ريمشتو ريمذت
 لضانمو لثاممو
 رصان نبا

 انسلا هموظنم

 مكحلا اهسمش
 ناطلسو كولملا

 نزحلاو سوبلا
 انينألا نينحلا

 لطبلا العلا
 عنمأ وهو
 لداع كلملا

 ليحرلا ةلحار
 ليامش هالع

 عافي العاب
 اديدجت العلل

   حامسلاو ادنلا



  

  

٢٣ ١ 

٢٤ ١ 

١٢٤ 

٢٥ ١ 

٢٧ ١ 

٢٧ ١ 

٢٨ ١ 

٣٧ ١ 

٩ ١ 

١ ٤ ١ 

٣ ٤ ١ 

 ةحفصلا

٤٧ ١ 

٤٧ ١ 

٤٨ ١ 

٤٩ ١ 

٢ ٥ ١ 

  

  

  

 ةيفاقلا علطملا

 مسإلا اذ فصنم امأ

 هليلضلابو تنج نإ

 مستبم راونألا هافكب نم اي
 ماثآلاو بونذلا اوفع بر

 كارذلا يداو كيذلا ميامح

 اووه دقل كيري هجوو

 مدب اكبلا مسبت قرب
 ءارضلاو ءارسلا دومحملل دمحلا
 ءاضيبلا ةردلا ابصلا ىنسأ

 بحسلا نم هجوب تدب
 تانابلا ليامتك نسحب تهات

 ءاثرلا دئاصق

 ةيفاقلا علطملا

 لزانملا رهز ايحلا نيقس

 اراكس مومهلا هلالهلا رمق
 لاوزب تنذآ نبا دمح

 ارس اهتاريخو تارسم دوعت

   رفق رفقأب رحب ضاغ
 ۔ ١٦٩ -

  

  



  
٦ ١ 

٥٨ ١ 

٠ ٦ ١   
 عمال ةجيرنننلاب ينيع نافجأ
 حاحس عماأب اهفياحص تقش

   امكحملا مالكلا ضيرقلل ام

    

_ ٠. ١٧ . 
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