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 _ مالس الا رجف غ ورب لوأ ذنم _ يكزا ةنيدم تيظح

 ئ ةيمالسإلا ةراضحلاو ئ ةيركفل ١ ةوحصل ١ نم بيصن ىفوأب

 نم عرف يهف ، بالطلاو داورلل اعترمو 0 عاعشإ زكرم تناكف

 . هتداقو ، ريبكلا يعاعشإلا زكرملا اذه ةانب نم ناكو
 ‘ ىسوم : هنباو & ٥هرزع نب يلع / ريبكلا ةمالعلا . همئاعدو

 ةدايقلاو ٤ ةيحورلا ةماعزلا ‘ عزانم نود هيلإ تهتنإ يذلا

 . يوكزإلا يمالسإلا حرصلا اذه نم جرخت دقو . ءايلعلا

 ‘ ءارعشلاو ‘ ءابدألاو > ءاهقفلاو . ءاملقملا نم ريثك

 ًارامقأو ‘ ةئيضم ًاسوُمش ٤ نرق لعب انرق نولاوتي { نيخرؤُمْلاو

 . ةرينم

 ةمالعلا } ركذلا نوقحتسي نيذلا ءابدألاو ءاهقفلا نيب نمو
 نب ملاس - لوحألا يبأب : ىنكملا ۔ رعاشلا بيدألاو ‘ يضاقلا

 يف ةدايس تاذ ةمورأ نم ردحنملا & يكمردلا ملاس نب دمحم
 اهتليبق نيب نم ةرادصلا لتحت تناك لب ، بدألاو ملعلا
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 8 رشع يناثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف كلذو . ةقيرعلا

 . رشع ثلاثلا نرقلا لئاوأ ىتحو

 اهتلسلس لوأو ، يكزإب ةيكمردلا ةمورألا هذه تقلأت
 من . يكمدرلا دمحم نب هللا دبع نب دمح خيشلا ةمالعلا

 هدلو امهولتي ، دمحم نب ملاس نب دمحم خيشلا ةمالعلا هديفح

 هذه يف هل مجرتُمْلا ملاس نب دمحم نب ملاس يضاقلا ةمالعلا
 ءالؤه نم لكلو {. دمحم نب ملاس نب ديمح هدلو مث ۔ ةلاجمملا

 . دهؤلاو ، رعشلاو ، هقفلا يف ةمسبو ةهجو ةعبرألا
 . كولسلاو

 3 ضيرقلا ةعاربب & لوحألا وبأ مهنيب نم درفنإ دقو
 ارعاش حبصأو 7 نويعلا هيلإ تفلف . ةحاصفلاب رهتشاو

 هناويد هنع هوني .« ًافيصح ايضاقو ‘ ابيدأ اقذاحو ٤ اديجم

 ةيعمب هركذ دقو { ناقتإو ةردق نم هدلخب امع ًاحصفُم { اذه

 هتمحلم يف } يشيقرلا ملاس نب دمحم خيشلا ةملعلا هيبأ
 ` لف ثيح ‘ يكزإ ءاملع ف ةيخيراتلا

 يرازفلا ىسنأ تسلو .مامإ رعشلا يف راص يذلا ملاس هنباو

 . ريدق ملاع نم ريدقت ةداهش اهنإ
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 رصاعُملا بيدألا خيشلا _ اضيأ _ امهنع هون امك

 ق روز ىلع " : هتمحلم ف ل يسنتغمل ادمح نب نافلخ

 ٠؛ لاق ثيح . " خيراتلا

 انيلاعم تلاط هب نم ىمحلا يماح اهكلاح سابقم ىدهلا نكرب فطو

 انيكمردل ا ليلس ًادن د اسو ادي قافو ادجم ىمس نم دمحم

 انيراجملا طوش بدأ يف زبو هتريس راس نم ملاس هلجنو

 . ةيبدألا طاسوألا يف قلفملا رعاشلا اذه تيص الع دقو
 نب ديعس مامإلا نب دمَح ديسلا حدم يف 0 ةينونلا هتديصقب

 ٠؛ اهعلطم . يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ مامإلا

 نمث الب بولقلا هب عابت قوس نميلاو ةنعس نيع يباب نيب ام

 ٠ لاق نل ىلإ ، ببشيو لزغتي اهيف ىشمو

 .سحلا لعفلا ىَلَع ا رصتقُم يالوم ادغ امك هيلع ًارصتقُم تلزال

 نمزلا قالخأ قلخلل تلحف هلالخ عيمج تدمح يذلا دمَح

 اهتاكاحُم يف هرذح نوذحبي هدعب نم ءارعشلا ذخأ

 لضفلاو ، ناقتإلاو يورلا يف ةبوذع نم اهل امل 0 اهجيسنو
. مدقتُملل



 يقوذتمو . ءابدألا بولق يف ةديصقلا هذه تناكملو
 ملاعلا رعاشلا اذه نع رخآ ائيش نوملعي ال مهنأ داك { رعشلا

 اهو } تالاجملا ىتش يف دئاصقلا نم ديدعلا هل امنيب { اهاوس

 رهسو . اهعمج نأ دعب } دحاو دقع يف لمشلا ةعمتجُم يه

 . هيقفلا ، يعسوملا ديسلا يلاعم - اقيقدتو انح _ اهيلع

 نب لاله نب دمَح نب دوعس نب دمحأ نب دمحم } بيدألا
 . هتايحب هللا انعتم 3 يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ مامإلا نب دمحم

 زربأ نم - هل مجرتُمْلا انتمألع ناك ، كلذ بناج ىلإ
 مام الا نب دمح ديسلا دهع ف ءاك رب ءاضق ىلوت ب هرصع ة اضق

 يف يعرشلا عجرملا نوكي نأ داك لب ، يديعسوبلآ ديعس

 ديسلا اذه نم . ةقلطم ةقثو . ىربك ةوظح لان ؛ هرصع

 هل ىنبو ، ةعيفر ةينس ًاللُح هيلع علخ دقو { ريبكلا ماملا
 نم هيف لمتشإ امل . ةيوكزإلا هعبارمو هلزانم هاسنأ { الزنم
 نم ىمسألاو ، ةعونتم ةيذغأو { ةينيص ناوأو 3 هيجابيد شرف
 . لاضفملا ديسلا اذه عم ةللاخُمْلا يه { هلك كلذ

 ثفني نأ ًالإ _ تابهلا هذه مامأ ۔ خيشلا اذه عسي ملو
 ركشل او 0 نسحل ا ءاننلا نم 03 هريمض هنكي امب هناسل

 . ءامصعلا هتديصق كلت مظنف ، ميركلا ديسلا اذهل ، ليمجلا
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 اهللاو { هللا ركشي مل سانلا ركشي ال نمو ب ن افرعو اركش
 لهأ ءاحصفلا نم هنأ نظي ىتح . يعل ١ قطنتو ّ اهلل ١ حتفت

 . ىهنلا

 ذ مهعماسمو مهبولق بآرشتل ‘ هءارق ىلإ هلكن . اماتخو

 اهتسردمو يكزا ىلع ًامالس ًامالسو ٠ اذه هناويد تايوتحمب

 . ىلوألا

 . 'ئزاقلا يخن

 ليلجلا ديسلا يلاعم ينعلطأ { ةمدقُمْلا كلت انزجوأ امدعب

 دئاصقلا ىلع _ اروكشم _ يديعسوبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم

 نافلخ نب ديعس خيشلا { ققحملا ةمألعلل يهو . ةيلاتلا

 . (هللا همحر) يليلخلا

 نم } هددصب نحن ام عوضوم بلص يف صنت اهنأ امبو
 . ةمدقملا ىلإ اهتفاضإ انيأترإ & لوحألا يبأ ةرجش نايبت

 خسشلا ىلإ ، (هللا همحر) اههجو 0 دئاصقلا هذه نم ىلوألاف
 دمحم نب ملاس - لوحألا يبأ - نب ديمح دهازلا ةمالعلا

 غلب اذه اديمح نأب { اهيناعم لالخ نم فشتسن « يكمردلا

 لجرب كيهانو {& مركلاو ةحامسلاو . ةفرعملاو ملعلا نم ًاوأش

 . يليلخلا ققحُملاك ملاع نم ءارطإلا لني
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 لكل . ةاباحُمْلا وأ ، ةلماجُمْلا وأ 3 ةغلابُمْلا مدعو { ةماقتسإلاب

 لوقعلا نزوب 0 (ىلاعت هللا همحرر فرغُغ لب ، بدو به ام
 ام حالملا نم كردي . اهتاياغو اههنك ةيهامو 3 اهلاجرو
 . هللا رونب رظني نمؤُم هنإ . دصاقملا نم سفنلا هيلع يوطنت

 نم ةكماردلا فارشألا ءالؤهل املو { ةيملعلا هتناكملو
 : لوقلا نونف نم هيلع تلمتشإ امب اههدرون { ةيلع ةناكم

 ه سفنلل ةيكزملا ةمكحلاو & عابطلا ققري يذلا بيسنلاك

 يهو ١}

 ىسلغلا كليل يف اقرب تمش

 ىلحف هاتف يف نم ىلجت دق

 تاعمال اهرغث نم سومش مأ

 ىلجت مأ اجشلا كل ىنستف
 الأات ايرثلا هب ديج تاذ

 حبص سمش هلاخت رحن تاذ

 هارت ادخو هسمش تعقرب

 ادرو تقسف سجرن رذ تطقاس

 هيرت امأ بحُملا يكشت يهف
 انيقي اهنم ملظلاو وكشت يهو

 يؤلؤل مسبم رون انس مأ
 يمحلا اهرغث نم حاقأ نع

 يئاشرلا اهديج نم ارودب همأ

 يرهوجلا اهدقع نم رون كل

 يرذؤج رظانو ىلجتو
 يهب ءانش هل نيبجك

 يقفش فحلمب اي دجسع

 ينش متاخ ينم ارو

 يفسويلا اهلامج نم ةرظن
 يرهمسلا اهدقب نعط تاذ
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 اذهو نيلتقت دق مك ىلإف

 فلخي اهدعوم تيأر امل تلق

 تباجأف افولا كيفال له كيو

 هارت ؤيلئومس ربح ةوه

 ناهبن يبأ لثمك هملع يف َوُهَو
 هتحاصف يف نابحسك لب

 ينعأ يليلخلاك طخلا يف وهو
 يوخر لكش تسدلا يف َوَُو

 لب معن اسايآ يكحي هاكذ يف
 مركأ يبحاص متاح دوجلا يف َوُهَو
 ءآدر اخس وذ بذهُم يحيرأ

 نم رطقي كفنإ ام ءادن وذ
 فرعت هنشنش لاونلا يف هلو

 هيبأ لب هدج نع اهاوح دق

 فيلح اديمح ينعأ يدايألا وذ

 ىوضر يقترت ملاس لجن اي قباف

 اهيلحب دوعسلا ةرهُم ابكار
 نمأ يف ةداعسلا فرطم ًاسبال

 يدمحألا كنيد سمش اعبات
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 يضحلا لاعفأل روجلا يذ لعف

 يعمليلا يفخلا لآلا فلخ

 يكمردلا انخيش فك يف َوُه

 يفولا ءافولا كلام افولا يف

 يمدكلا انخيش لكش وأ

 يرصوبلاكف وأ يرصبلا ىتفلاك وأ
 يردجحلا خسانك وأ ًادمحأ

 يفنحألا ةملظ يف ىلجت امأ ىري

 يعملألا اكذلا يذ سابع نباك

 يمتاح هدوج يف صخشب
 يحيرألا كلذب ببحأ حاص

 يفيصلا لباولاك

 يقت ربحل مزخا نم
 يعذوللا مراكملا يذ ملاس

 يلجلا راخفلاو دجملا وذ دوجلا

 يلعلا هلإلا ىضر يف ىلثلا
 يولعلا ناديمل

 ينه شيعو اعم حررو

 يرم نمأ لالظ يف أعتار

 هيدي دوج

كدعس



 يرمقلا يف يوبنلا ًابحاس

 نب دمحمل ، (ىلاعت هللا همحرر ، هنم ىرخأ ةديصق هذهو
 ةلصاوُم ىلع اهيف هنح ۔ مدقتُمْلا نبا ۔ يكمردلا دمحم نب ديمح
 اهيف هل ًامسار ، ربصلاب يلحتلاو تابنلاب هحصنيو .{ ملعلا
 ٤ هبنجتيو هنع ائني يذلا امو . هجهني نأ يغبني ام ةقيرط

 هرون نيدايم اهئوض ليذ

 : يه امك اهدروأ

 عدوم دمحم اي زنك ملعلا

 هباب حتفت تئش ام اذإ ربصاف

 يذلا رجضلاو وهللا نأب ملعاو

 برشم وأ لكام نم ةرثكبو

 ىوهلا ىلإ بولقلا فرص اهدشأو
 امو ايندلا ينب ىلإ تافتلإلاو

 انفعض عم اهلك دياصملا يذه

 غراف بلقب ىلوملا ىلإ عجراف

 ةرضح يف هركذ كريجه لعجاو

 اقرشُمم اديوسلا كنم ايضلا جلي
 يذلا يندللا ملعلا ىرت هبو

 سودرفلا ةنج رظنت كانهف

 ماس داهتجاو ربص نيب ام

 مالسب ىمحلا جلت ةزنك نع

 ماهفألل نالذخلا يرج امهب

 مانم لوطل انيدأت امهب

 ماطح لكو اينألا ةبحمب

 ماعتم لهاجل هوفرخز دق

 مالسإلاو ناميإلا خسار نع

 مايقل غرفتم هريغ نم

 ماودب هريغ نع هبيغ يف

 ماعنإلاب زوفلا لانت هبو
 مالعألاو تاداسلا ةفحت وه

 ( ماركإلا ةياغو عيدبلا كلملاو
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 امهو } ناتيبلا ناذه { اذه دمحم يف } (هللا همحرر هلو
 : ملعل ا ىلع ثحلا يف { لوألا ىنعم نانمضتي

 داعملل دوزتلا وجرت هب ملع لك دمحم اي ملعت
 داهتجإ ريغ يف تقولا عايض هيفق هرنكأ حزملا لخو

 . ديلت دجمو ، عيفر لصأ تاذ ، ةكرابم ةرجشل اهنإ

 هيلإو . تلفأ امدعب اهسمش ىرت نأب ، ىلاعت هللا ىلإ عرضن

 . دعب نمو لبق نم رمألا

 6©& قيفوتلا يلو هللاو

 يو انسلا يقورحملا دش ارم ن ْن اطلُس ن هلل ا دع / ملق
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 يف } يكمردلا دمحم نب ملاس خيشلا ةزوجرأ هذه
 : يهو 0 ىنسحلا ىلاعت هللا ءامسأ ريسفت

 هلل دمحلا

 بارت نم قلخلل هقلخ نم

 هفطن بارتلا كاذ ادغ ىتح

 هقلع يرمعل كلت تدتغا من

 هغضم كاذ دعب اهارب مث

 حاص اي هجرخأ اذإ ىتح

 هدشأ هرهد يف نفغلبيلو
 نامزلا يف دعب اودغيل مت

 اياربلا عصنأ )٢( ركع كاذف

 دري مهضعب مهنكل

 ميكح قلاخ نم هناحبس
 ناميإلا يخأ اي كيلع ضرف

 ةداهشلاف ةلمجلاب كاذك

 )١( زجاع : لكو .

 )٢( ءيشلا نم لصألا : ركعلا .

 هتمكح اياربلل اهيلع تلد

 باصنلا لضفأ نم مهل كاذ
 هفطل ميركلا هللا نم رظناف

 هقلخ يبر هللا ام نربتعاف

 ةغبصلا مت ةعنصلا يذل رظناف

 حارفخلاو نازحألا ىدل الفط

 هدمأ هرمعب هبر نإ

 يناف اريبك اخيش () لكو اذ

 ايانملل كش ال مهلكو

 دلأ ايه رمعلا لذرأل

 ميحر رفاغ فوؤر بر

 نانم دحاو وهف هللاب

 هدابعلا ةلمج متت اهب
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 يذهف اهريسفت درت نإو

 طق هللا الإ هلإ ال نأ

 ممأل ا ريخ يبنلا امنإو

 املسو انبر هيلع ىلص

 لوسرلا هب ءاج ام نأو

 ناسحإلاو نملا يذ هبر نم
 همج ءامسأ هثل نأب ملعاو

 انوعست اهدعب نم ةعستف

 ءامسأل ةعست دعب نوعست

 دمحم ىفطصملا يبنلا نع

 اهاصحأ نم لاق دق هنكل

 رداق ميحر نمحر هللاف

 روكش نطاب كيلم رب

 رفاغ ديعم يدبم روصم

 دحأ زيزع يقاب ردتقم

 ريصب كلام تيمم يحم

 عيدب عساو ميكح يح
 مويق ضباق يوق ىلوم

_-١٨_ 

 يذاه لوقت اميف نكت الو

 طبس مج قلخلل هدوجو
 مهتلا اذ عبتت ال هلوسر

 امستباو ىرولل حص ناب ام

 لوقعلا هركنت ال حص دق

 نامزألا ةدم هيف كش ال

 همأ دق بر ام يف نم باخ ام

 انوعمجأ هقفلا وذ اهفرعي

 ءاملظلا طبتخت الو مهفاف

 دبألا لوط هللا هيلع ىلص
 اهاشنأ نم ةنجلا هلخدأ

 رهاق فيطلو فوؤر بر

 روفغ ثعاب يراب قلاخ

 رطاف طيحم درف نميهم

 دمص تيقم لب بيسح يفاك

 ريصن قداص وفع نقح

 عيمسلاو حاتفلا ثراولاو

 ميظع يلع نانم رابج

ديمح دحاو طيحم يداه



 رخآ ريبخ قالخ ليكو

 باوت يلو لوطلا وذ طساب

 بيجملا ركاشلا هلإلا وهو

 دودو هقلخب ردتقم

 لالجلا وذ بيرقلا ىقطانو

 ديهشلاو ميدقلا هنإو

 نيتملاو دعب ربكتملاو

 نايدلاو ليكولا كلذك

 هدياز باسحلا يف تءاجو تمت

 حاص اي اهريسفت درت نإو

 هما هلصأ مسإ هللاف

 اماقتساف ةزمهلا وفذح لب

 هللا نم دهقاقتشإ امنإو

 ناسنإلل تهلأ نم ليقو

 تنكس دق اذ اولاق مهنأل

 ىقتشإ هنم غرافلا هلخلاو

 همأ يدثل لفطلا هلأ نم

 هلأتلل نم قتشم ليقو

 ابجتحإ ام اذإ هل نم ليقو

 ميحرلاو نمحرلا امنإو

 رهاظ مالس سودق لوأ

 باهو ينغ قازر نمؤم

 بيقرلا مياقلا عيرسلا مث

 امل لاعف هملاع

 ةوقلل وذ ريدق

 ديجملا هدعب ميلحلا مث
 نيملا اهيأ اي اهل ظفحاف

 نانحلا هدعب روبصلا اذك

 ةديافلل ابلاط اضعب تررك

 حالفلا حضتم هكنود

 وه الأ هب يمس ىرأ الو

 املو افلأ هولدبأو

 هلو دقو ةريح يف ادغ اذإ

 نايحألا ةدم تنكس اذإ

 تبرطضإ نهسيل بولقلا هل

 اقحلا نورخأ لاقو لوق

 همسر يف نرظناو اذهل مهفاف

 هلبس يف نكلساف دبعتلا وهو
 ابذك نم اعبتم نكت الف

 ميخرتلا امهلح ام نامسإ

_-١٩_



 غلب اولاق نمحرلا امنكل

 نيرادلل نمحرلا امنإ

 ناقتشم ةمحرلا نم اولاق

 فطعتلا عم ىقرلا ةمحرلاو

 رذتعي ال يذلا هللا رداقلاو

 ربدملا كلاملا ليق برلاو

 ةمحرلا ديدشف فوؤرلا امأ

 وذو قفرلا وذ فيطللا اندنعو
 ةبلغلا كانه اولاق دق رهقلاو

 نسحملا مولحلا وذ لوق ربلاو
 هرمأ ىلاعت نم كيلملا اذك

 يفخلاب ملاعلا نطابلاو
 راصبأل ١ هكردت ال زع دق

 ركاش دابعلل روكشلا وهو

 هدنع بيثملا هانعم ليقو

 مدعلا دعب دجوملا قلاخلاو

 ريثملاو جرخملا ثعابلاو

 روصلا يشنملا روصملا امنإو

 عجرملا ليق ديعملا امنإو

 بيقرلا نميهملا امنإو

 غزني امل ناطيشلا نم رذحاف
 نيذه عف ىرخأذلل يناثلاو

 ناستإلل درفلا هلإلا نم

 فطلتلاو لوطلا يذ نم قلخلل

 ربتعاو مهفاف لعفلا لك هيلع

 روسقلا اذ اي حلصملا ديسلاو

 همظن فرعاف ةمحرلا ةفأرلاو

 اوذبن اذهل نم بناج ةمحرلا

 ةبغسملا تيفك يلاعلا رهاقلاو

 نطفلا لاق قداصلا هنإو

 هردغ ريثك رهدلاو كلملا يف

 ييلو اي بلاغلا هنأ وأ

 راردم هدوج بعت قلخلل
 رفاظلا تنأو ضحملا لمعلا يف

 هدشر لضو داح نكي مل نإ

 يمكح يل ذخ قلاخلا ئرابلاو

 روفغلا وه بنذلا رتاسلاو

 رتتسإ ام اموي رهظملا ئدبملاو

 عيهم ليبس قحلاف هظفحاف
بيجم ايأ قلخلا ظفاحلاو



 دحاولا وهو رتولا اولاق درفلاو
 ءاشي امل يقبملا ظفاحلاو
 ينافلا فالخ ىقابلا هنإو

 زيزعلا ةفرعم درت نإو
 ن 7 اف ليلذلل ةل ٠ وهف

 يفاكلا هلإلا مسإ امنإو

 هتبسحأ ذإ رمألا هتيفك

 ملاعلا ليق بيسحلا امنإو

 ردتقملا ليقو يفاكلا هنإ لب

 رداقلا ليق تيقملا همساو

 اندبلا ي وقي توقلا امنإو

 جياوحلا يف دومصملا دمصلاو

 ضعبلا لاق ديسلا هنإو

 رشبلل تيمملا ييحملا هنإو

 ةايحلا هدض يدنع توملاو

 نوفاملا لهاجلا كاذ فرهي

 كلاملا وهو راتخملا كلملاو

 هب تفرصت ءيشلل تكلم

 ملاعلا وهف ريصبلا همساو

 . يصعلا : جفاعملا )١(

 دلاوو هل لبش دلو ال

 ءامسأ اي قلاخلا رطافلاو

 ناسنإلل قلاخلا هنأل

 زييمتلا يف ردبلاك اهكاهف
 ظفت مل ام هترطس ام لكل

 يفاوقلا يلوأ دنع رهتشم

 هتفرع نكت نإ اعيرس هنع

 ملاسلا تنأو قلخلا بساحملا

 رتبنم مولعلا يذ نع نكت الف

 رخأ لاق ظفاحلا دهاشلاو

 انحملا تيفك قتشإ دق هنم

 )١( جفاعملاب تجفع ول هيلإ

 ضرف كيلع قحلا كلوقو
 رذو بد هضرأ يف املكو

 تاوملا ههبشت ال يحلاو

 نومأم اي بابلألا يوذ نود

 كلاح ال رفسم ردب قحلاو

 هبتناف اذإ قتشإ دق هنم

 مئاق رون راصبألل ملعلاو
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 لطابلا فالخ اولاق دق قحلاو

 قحلا هللا مسإ هنم نإف

 ةبوقعلا كراتلا وفعلا وهو
 بذاكلا دض قداصلا امنإو

 الاق اميف قداصلا هنأل

 عمتساف ريصنلا ىنعم امنإو

 يضاقلا ليق ميكحلا مكاحلاو

 ثلاث لوق قحلا بيصملا وهو
 ءايشألاب طيحملا عساولاو

 ءايشألا عدبملا عيدبلا وهو

 ثاريملاو كلاملا ثراولاو

 افلخ دق ام ثاريملا كلذك

 مكاحلا ليق حاتفلا امنإو

 عمسملا ليق عيمسلا امنإو

 ىلوملا ىنعم رمألا يلوتملاو

 رداقلا ليق يوقلا همساو

 طسابلا دض ضباقلا اندنعو

 دوجوملاف مويقلا

 درت نإ ميلعلا هانعم ليقو

 همساو

 _۔٢٢-_

 لضافلا نبا اي قدصلاوهو كش ال

 قتشم اعم ملعلا ووذ لاق

 هبوتلا نمزلاف عاطأ نمع

 بياعملا نع لج دق هللاو

 ىلاعت هنإ هيف كش ال

 عمج دق ام نظفحاف نيعملا وهف

 يضام لوق داسفلا عناملاو

 ثراحلا لاق ءايشألا ملاعلاو

 ءاوهألا يذ بح بناجف املع

 ءافكألا ذختي مل زع دق

 فثامرألا ول كلملا ةغللا يف

 ىفو دق دوهعلل ىدوأ تام نم

 ملاعلا يمكلا ىتفأ هب يضاقلا

 عقصملا لاق ملاعلا هنأ لب

 ىلوأ لوق نمؤملا رصانلاو
 رماه ماه قلخلل هدوجو

 طساقلاب ام مكحلا يف نكو ظفحاف

 دودمم هقلخل هقزرو

دزو مهفاف احرصم هريبعت



 هظفح ام اذإ رمألاب ماق نم

 ديري امل قلخلا رباجلاو

 ىلاعت نم رابجلا امنكل

 ماهفألا وذ نانملا يف لاقو

 يلاعلا لثم يلعلا همساو

 هردقلاب امياد ىلاعت نكل

 ميظعلا ةفرعم درت نإو
 يلاعلا ليق ميركلا همساو

 هراكلا ضيقن ءيشلا لباقلاو

 لباقلا هلإلا مسإ قاقتشإ هنم

 ديدشلا ةفرعم درت نإو
 اشت نإ ليلدلا يداهلا امنإو

 ميلعلاف طيحملا امنإو

 دحلا رتولاف دحاولا اندنعو

 دومحملاف ديمحلا امنإو

 هاوس نم رومخلا لكوو

 ملاعلا وهف ريبخلا امنإو
 هقلخ دعب يقابلا رخخلاو

 اقبس دق نم لوألا امنإو

 رهطلا وه سدقلا ىنعم نإو

 هضف ر نم عدف قتشم تم كلذ

 ديرم اي رابجلا همسإ ىنعم

 الاقملا مهفاف ديدنلا نع

 ماعنإ ١ ق نملا ريثك وهف

 يلاثمأ عبتاف عيفرلا وهو

 هركذ ةايحلا لوط يف سنت ال

 مولعلا يذ لوق ريبكلا وهف

 لاوقألل فقاف داوجلا وهو

 هرارسإ يفو لوقلا نلع يف
 لذاوعلا كعدرت الو لبقاف

 ديدع رلاب سيل يوقلا وهف

 اشطع نم ندريلف هريسفت

 ميسنلاو بونجلا تبه ام

 دبألا لوط هدنع كيرش سيل
 دوعسم اي مذلا دض دمحلاو

 هالو دق حبصأ اهمكح يف

 مساح لالظلل بضع نقحلاو

 هقزر ليزج هللا نم بلطاف
 اقدو باحس ام دابعلا ىلع

 رفق رفص ملعلا عبرف ظفحاف
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 همسإ نقاقتشإ هنم

 وذ مالسلا امنإو
 دض ضباقلا امنإو

 ضباقلا دض طسابلا امنإو

 هكرتل اذإ لضفلا وذ لوطلا وذ

 سودقلا

 ةمالسلا

 طسابلا

 رصانلا ليق يلولا امنكل

 يلولا ةوادعلا يذ دضو

 نمؤملا وهو باهولا نمؤملاو

 يطعملا ليق قازرلا امنإو
 رتقملا دض ينغلا اندنعو

 اشي نم يطعملا باهولا امنإو

 هوعدلا بيجتسم بيجملا اذك

 عيرسلا اندنع يطبلا دض

 باسحلا نع هللا لغشي ال

 دوجوملاو دهاشلا ملاعلاو

 ظفاحلا ليق بيقرلا امنإو

 بقاعملا مقتنملا امنإو

 بحملاف دودولا امنإو

 ديجملا ةفرعم درت نإو
 لهاجلا دض ملاعلا امنإو

 سيسأتلا يف مكحأ امل مهفاف

 ةمادنلا يذ قحلي ام لك نم

 طساقلاب هسيل لدع مالك

 ضراعم الب ءاش نم يطعملاو

 هكرش ديعب بات نم باقع

 رصان اي هع قلخلا ظفاحلاو

 يح هلإلاو ىنفت قلخلاو
 نطق اي ذخ ملظلا هنم دابعلا

 طرشلل نلبقاف هيف كش ال

 رثألا يف همسإ قاقتشإ هنم

 اشعو احابص رهدلا ةدم يف

 هورذ يف ول هوعدي نمؤمل

 عيرم انل ملعلا عبرمو

 باتكلا يف صن ءيش قلخلل
 ديدن هل ام زعو لج

 ظعاولا يبألا لاق امل مهفاف

 بيافلا

 بطخ ملأ ام عاطأ نمل

 ديقت نع هذخ ميركلا وهف
 لماكلا ينبا اي مالعلا هلثمو

 من دهاشلا هفرعي
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 قلطم لوق لهجلا دض ملعلاو

 نم قتشم لاعفلا امنإو

 همحرلا بيرقف بيرقلا امأ

 هليالد يأ رهاظلا هنإو

 فيكي ال نطابلا هنإو

 انغتسإلا اذ لالجلا اذ نإو

 رداقلا لثم ريدقلا امنإو

 يوقلا ةوقلا وذ امنإو
 ىلعلا وذ لاعتملا يف مهلوقو

 هدوجو نم ميدقلا امنإو

 هللا مسإ ديهشلا امنإو

 ةبوقعلا لجعي ال نم ليقو

 امظعت نم ليق ربكتملاو

 قيلي هب سيل ام لك نع

 الفك دق نم ليفكلا امنإو

 انار دق نم نايدلا كلذك

 ي زاجملا كلذ ىنعم ليقو

 نيتملاو نانحلا امنإو
 ظز ( رف ةخنديث هذهف

 ه

 افصاو يبر ناك دف يذلابو

 قحمي ال قرشم ردب قحلاو

 انحملا تيفك روهشمو لعفلا

 همظن فرعاف دعبلا دض برقلاو

 هلياق رتب قحلاو ترهظ دق

 فصوي سيل قلخلا اك وأ لقعلاب

 ىنعملا نمزلاف ارط لضفلاو

 رهاظلا يف هريسفت ىضم دقو

 ىرهمس بضاقلاك قدصلاو

 الهج ام نمهفاف يلعلا وهف
 هديبع اي لوأ هل سيل
 ىهاللا اذ اي بياغلا هدضو

 هبوأ اذ نكت ول ميلحلا وه
 امسر دق امك قحلا عبتاف

 قيمع ىدهلا لض نم رمأو

 الخب ام مهقازرأ هدابع

 انام دق نم فنأو دابعلا هل

 زاجيإلا ىلع تلق امل مهفف
 نيمألا اهيأ روبصلا اذك

 رصبب لداجو تلق امل هقفاف

 افياصولا بهو فص هسفنل
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 ملو فيك وأ ثيحب فصت الو

 ةكرح وذ هنأ لاقي الو

 فصوي يدنع نوكسلاب سيلو

 بذك يبر فصو نيقيلابو

 قطانلا لاقي سيل هنإو

 حيصن هنأ لاقي الو

 ابجع دق هنأ لاقي الو
 مارح اذ نأ لاقي الو

 راربألا ىلع يضارلا

 باوثلا ىضرلا اولاق مهنأل

 اثدحم هلإلا ملع نكي ملو
 هبلاط ليلقو نيز ملعلاو
 هوناص مه ملعلا لهأ نأ ول

 الفأ دق هردب ام اذإ ىتح

 اسراود هعبرا تحبصأو

 اليبس ودتهي ال اوحبصأو
 (٢ر ثانجألا ىلع (١ر مزقلا تغط دق

 لهجلا ليل حنج يرمع زعك

 .ريصقلا : مزقلا )١(
 )٢( لوضألا : ثانجأالا .
 (٣) سانلا ةلفس : رثفلا .

 ملعو رون قحلاف نلو ولو
 هكرت دق اندلا يف ءيشل الو

 فعسم اي ربتعا لقعلاب كاذك
 بستكم هملع نيقيلا نإ

 قداصلا مالكلا يف لاقي امك

 حيلم حرف وأ نسح وأ

 ابغس دق نم معطيلو كاذ نم

 مالغلا اهيل اي هيأر يف

 راجفلل طخاسلا هنإو

 باقعلا مهل هنم طخسلاو

 اثدجلا تللح ول يمكح كاذك

 هبراش ليلقو رحب ملعلاو

 مهنكل مهناصل
 اليلأ ايجد رهدلا ركتعاو

 اسباع ىحضأ رهدلا هجوو هنم

 الومام ابرأم اولاني ملو

 ثاج مهنم (سررئغلا يعن سيلو
 لهسلاو مهدوط يف ىدهلا حبص

 هوناه
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 تروك مولعلا سمش ىلع يفهل

 تريس دق ىدهلا داوطأ نإو
 تلطع مولعلل راشعلا اذك

 ترشح ارط لهجلا شوحو نكل

 تجرع نامزلل اهمشأ ملو
 تلنس يدانتلا موي نأ يأرلا ام

 ترشن كانه فحصلا ىرت مت

 تطشك دق اهؤامس ام دعب نم

 ترعس ميحجلا ران نرظنتلو

 تفلزأ اموي ةنجلا ىرت مت

 ترعس اهيف لدعلا سمش هلل
 ةزوجرألا هذه تضقت دقو

 امومهلا ددبت اهكنود

 همجنأ فورح ليل اهرطسل

 ىدهو رون هللا عاطأ نمل

 ءاهبلا يف وجلا ردب حضفت

 صاوغلا ةرهوج اهتيمس

 هقيتع ةيرب اهنكل
 فقرقلاك اهقاذم

 تردكت اهموجن امنإو

 تريغت ىرولل لوقعلا ىتح

 تلطب دق مهلحب اهبتكو

 ترجس دق هرحبأ لب رهدلا يف

 تجوز دق اهسفن باابتلابو
 تلتق بنذ يأب ىمعلا اذ اي

 تركدإ هتمدق دق ام سفنلاو

 تطسب اضرأ لهجلل تحبصأو
 تردق دونك ملظ يذ لكل

 تقرخز دابعلا بر ىيقتملل

 ترضحأ ام تملع سفن كانه

 هزيزع اهتنمض ارهاوج

 امولكلاو حورجلا لمدتو

 همسحي هاجد حبص اهؤاور

 ىدتعاو هاصع نمل ةمقنو

 ءادلا عيمج نم ءافشلا اهيف

 صالخإلاب زاف اهعبتي نم

 ةقيقح سندم بيع لك نم
 هعدصم اهتاهم امضلا لمش
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 خيننلل 0 ميظعلا نآرقلا عفانم يف ةزوجرأ هذه

 : يهو 0 يكمردلا دمحم نب ملاس

 نآرقلا لزنم برل ادمح

 ةمحرو يقتملل ىده وهو

 ةلصفم ةمكحم هتايآ

 رشبلا ريخ ىلع هثللا هلزنأ

 داشرلا لبس هيف نيب

 قلخلا اذهل نيدلا حضوأو

 ازجعم امظن ناك بر مالك

 عفانم نم سانلل هب مكو

 فاك فاش قلخلا اذهل وهو

 امل تنش ام نآرقلا نم ذخف

 قيلي ام هنم ءيش لكل

 هينمألاو ةيغبلا كردتل

 ام ضعب هنم كل يدبأ فوسو

 ضعبلا ضعب تايآلا نم وهو

 اعفني نأ هب هللا لأسأو

 لالجلا يذ هللا ةالص من

 اناصغألا ابصلا حير تكرح ام
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 ناميإلا يوذل ءافش هيف

 ةمألا عيمجل نيبم رون

 هلمجم اذهو اذه ترسف دق

 رفس حبص ام هللا هيلع ىلص

 دابعلل قحلا حبص حالف
 قدصلاو لب نقحلاب هلزنأ

 ازجوأو ةرات هيف بنطأ

 عماوجلا يوذ عمج اهوحت مل
 يفاعم ىذأو ءاد لك نم

 املخلا ليزي تنش ىتم تنش

 قوري هلو تبلط امل
 ةينلا كيدل تحص اذإ هنم

 ءاملعلاو هنووري يبنلا نع

 ضرعلا مويل ارخذ هتددعأ

 اعمسي نأ ءاعدلل ريدج وهو

 لآألاو هبحصو يبنلا ىلع

انآرق ةجهل وذ يلت امو



 ةلمسبلا لضفب يدبأ الوأف 7

 ادبي مل اهب هيف ام لكو

 هوعد لك هللا دري الو

 تبتك وأ تنرق ءاد لكو

 ةرشع دعب نيفلا الت نإو
 الت يلت افلا نإ ناكو
 رشع ىنثإ متي ىتح ١ ذكه ق

 اجاحلا كاذ قازرلا لأس نإ

 هنامتس اهربح نم نإو

 هلوا ءيش لك يف يغبني ذ
 دق هنع ريخلاف
 هودبو ةلول اهل تناك

 تبن هنع ةلصاف هل اموي
 هرسعم ةجاح فيلح اهل

 ىلص هلإلل نيتعكرو
 ردقلا هيسني جاحلا امنإف

 اجارو اعرسم هيلإ افاو

 ادنو قئان

 هنف بهري مل هئاملا عبرو

 دعاسلا يف هدي يف اهطانو
 هميضي نأ دضلا قيطي الو

 املل ام لازف اهريغو

 ةحتافلا ة روس

 ةحتافلا لضف ركذ يتأي فوسو

 رصحي ال ىرأ اميف اهلضفو

 لوسرلا نع ءاج امك يهو

 ةريثك تفنص دق بتكو

 بجعلا ىأر امناد اهالت نمو

 ةحضاو تاكرب نم اهب امو
 ركني ال ىرج اميف اهعفنو

 لوغو برقع نم تيقر نإ

 هرينم دناوف اهب اهيف
برألا يأ نم هوجري ام لك يف



 هعطقم تبتك نإ افرحأو

 رهاط ءامب دعب تيحم نإ

 تنرق عيجولا سرضلا ىلع نإو

 اطخ ينالثلا قفولا فرحأ وأ

 فورحلا ىلع ولتي لزي ملو

 لفغي مل نكي نإ فرح لكل

 ادش فورحلا ىلع اذكهو

 هرم لك عيجولا لأسيو

 عضي نأب هرمأي لب ليقو

 هيقرلا متت ىتح نكي ملو

 فقيلف هناد نم افش نإف

 انيعبرأو ىدحإ الت نإو

 هتنسو هضرف نيب حبصلا يف

 نظلا نسح عم كاذ لكو

 رافسأ يذ فلخ اهالت نإو

 امدقت امك كاذ يف دعلاو
 رحسلا تقو كاذك الت نمو

 ةرشع ىدحإو أرقي ةنام وأ
 ةقلحلا قوف ثفني ادغ اذإ

 ابرج دق ديقم اذل مكو

_-٣١_ 

 ةعفنملا اهنم كردأ ىذأ يذل
 رهاظلا ماقسلا وذ اهاستحإ مث

 تنرب دق اهنيح يف اهتيأر

 اطح المر هيف حول بحاص

 فورعملاب باتكلا

 لمجلاب هباسح ىلع ادع

 ادمحلا أرقيو ولتي ام نيح نم

 هرضأ هب ام هنع لاز له

 عجولا اري هنس يف هعبصأ

 هيغبلا لاني ام يك اهعفري
 فرحألا مامت يف أربيف الوأ

 انيعبس ال باتكلا ةحتاف

 هتمأ فيرظ اي ميلا ىلع

 ينمو ينتيقرتسإ اذإ كنم

 يرابلا يبر ظفح يف هنإف
 ءامسلا بر هظفحي هناف

 رشبلا ىنغأ حبصأ ىتف اهل

 هحتاف

 ةرم ديزي الو ديقم

 ةقشم الب كفنيل وهف

ابهذو هنيح يف هكفف



 حبصي نأ ام دعب اهالت نإو
 نطبلا قوف هنم ثفن دعب نم

 حسمي ليوطلا فكلابو ماظ

 نمأ يف ىدص نم ودغي هجولاو

 سي ةروس

 اهب ءاج ام ركذأ يننإف اهبتنم اذإ نيسايل نكو
 رهتشم ىرولا دنع اهعفنو

 بتكتو هل أرقت امل يهو

 انيعبرأو ىدحإ تنرق وأ

 دمحم انيبن نع ليقو

 فياخ اهالت اذإ اهنأب

 هعاجوأ نم أربي ماقس وذ وأ

 راهنلا لوأ يف تنرق وأ

 احبصأ نيح ئرملا اهالت نإ وأ

 يسمي نيح ئرملا اهالت نإو

 نمحرلل ركذلا اهيف ليقو

 هلالجلل ركذلا اهيف نإو

 درو كلملا ةروس يف اذكهو

 رونأ سومشلا نم اهلضفو

 برشت نيح مالالا بعص نم

 انيحلا كاذ حجنأ برأم يف

 دبلا لوط هللا هيلع ىلص
 فلاحم هل نمألاو حبصأ

 هعابشإ يف عرسأ عياج وأ

 راطوألا وذ تاجاحلا اهب ىضق

 احرف يسمي ليللا ىتح لازال

 سفنلا بيطب حبصلا ىلإ زاف

 ناصقن الب تارم عبزأ

 هلاحم الب تارم فال

 ددعلا اذ لثم نيمسإلل ركذلا يف

_-٣٢_



 نمحرلل ركذلل ىتأ امهم

 ادقاع نوكي ىنميلا هدي نم

 هلاحلا كلتب ىرسيلا عبصأو

 ىلإ كلملا ةروس يف ىتأ نإو

 اعبصأ هنم نيميلا نم لح

 هلالجلل ركذلا يف ىتأ نإو

 هؤدب نوكي دقعلاو لحلاو

 هجاحلل اذ لعاف امناف

 هبرك يف اهوأرقي نم لكو

 هرصحل عطتسأ مل اهعفنو
 ضعبلا ضعب تبثأ ام هنمو

 نآرقلا

 ادناز ال ةدحاو عبصأل

 هلالجلا ىلإ ىتأ نإ دقعي

 الت نأ امل نمحرلا همسإ ركذ

 اعنص اميف قلاخلل ركشلاو

 ةلاحم الب ىرسيلا نم لح

 هؤدر يهف رصنخلا عبصأ نم

 هجالع هؤاد اذهو ىضتقي

 نم سي ءي راق

 هرثتكل هدعي نم لمرلاو

 ضمغأو ريصقتلا نع ضمغاف

 الح ليل بطخ نم مكو اهيف الج الظف يسركلا ةيآو

 مظعأ يبنلا لاق امك يهو

 ناطيشلا برقي مل اهنراق

 ضرف لك بيقع اهنراق

 عنمي سيل ةنجلا لخدي نل

 ملعي نم اهب نهيلف تايآلا

 ناطشأ هل هنع الب هنم

 ضرلا يحاد قلاخلل هادأ

 عرجت هل توملاب راص نإ

_-٢٢٣_



 هرشع فثالت اهئراق نإو

 فصوي ال ام تاريخلا نم لان

 اعبراو ةنام اهالت نإو
 فسنثكنتل اهنأف ةبرك يف

 اهأرقي نأ ليللا فوجب اطرش

 ددعلا اذهب موق اوعمتجإ ام

 املعأ لسرلا ددع اذه نذل

 يذلا تولاط باحصأ مهلثمو

 ددعلا يف مهلثم ردب لهأو

 هروس

 ةوالتلل تمدأ نإ رشحلاو

 دياكلا ديك كاذ يف فخت الو

 مظعالا هلإلا مسإ اهيف ليقو

 سجو يف نكي مل نورفاكلاو

 تعلط دق ام لك يف فخي ملو

 هرشع يف ةنامثالث دعب

 فرعي ال نمل هفشكو هقرعاف

 اعقو دق ىتف نيعبس دعب نم

 فرصنتو هقلاخ اعد امل

 اهأردي نأ هنع ريدج وهو

 يدتعملاب ارفظ ولانو الأ

 السو انبر مهيلع ىلص

 ىذتحيل هبر اكلم هاتآ

 يدتهم مهنم لكلا ناكو اوناك

 رشحلا

 ةوادعلا ىظل نم تنمأ اهل

 دساح نم ادسح رذاحت الو

 ملعي مل لهاج نم هب مك لب

 سمشلا عولط دنع اهنراق

 تغزب ذإ هموي سمش هيلع

 ةعقاولا ةروس

 ةعقاولا يف ىتأ ام تملع لهو

_٤ ٢٣ 

ةعفان ازغم لكل اهناب



 ارقفلا فاخي سيل هنإف أرقي نأ اهل ماد نم لكو

 لاوهألا نم شخي مل مان نإ يلايللا ةلمج يف اهنراق

 مؤاي همسج يف ىذأ الو ملت ةفآ نم فخي ملو

 هرسملا اهب لان سلجم يف ةرم نيعبرأ اهأرق نمو
.٥ 

 اصوصنم هل قزرلا بلط يف اصوصخ هتجاح تيضقو

 رصعلا ةروس

 رشع دعب عبرأ اهنراق رصعلا ةالص دعب نم كاذك

 هجاجأ ال قزرلا بذع ىقسيو ةجاحلا كاذب يضقي امناف

 ردقلا ةروس

 ١ رثكأ نامزلا ىف ١ ريتك اهل أ رق نم لجأ ردقلا ةروسو

 ادع نم اهقرعي ةدحاو ادعب نيعبرأ اهالت نمو

 هبر نركشيلف اهكردذ هبرأ ءاضق هثللا لأسيو

 هط ة روس

 رجفلا عولط يف هط أرقي رهدلا لوط بضاو نم نإو

 موقلا كلت نود ديدج قزر موي لك هيتاي ام لقأ

_ ٢٣٥



 صالخإلا ةروس

 اهلضف ءاج صالخإلا ةروسو

 نآرقلا ثلث اولاق لدعت

 هللا ىلص هنع مالكلا اذه

 اهب ناك هبحص ضعب ليقو

 لعفت اذام لوسرلا هل لاق

 اكلخدي اهكبح اذإ لاق

 ابضاو اهيلع نم لك نإو

 ادمصلا هلإلا مسإ اهيف نإو

 هبر برشو لكأ نع هينغي

 دمص ايل هراركت يف دجي

 اعبرأو الت نيثالث نمو

 هرركو ةولخ يف ادغ نمو

 ةروسلا يذه لعجي نم ليقو

 برقي ال اهلمحي نم لكو

 لخدي نيح داتعي نم ليقو

 عستي هقزرف اهوأرقي

 ادقرتل اعجضم تيتأ نإو

 اهلهج هنم حبقي مىتفلابو

 نازيملاب نزولا يف ال لضفلا يف

 هاور نم هاور ذإ هيلع

 اهلبق ال هتالص يف رثكي

 لمهأ تسلو اهبحل لاق

 اكله نميف كلهت ال ةنجلا

 ابكاس البو تاريخلا نم لان

 ىدملا لوط هل اركذ هلعاج

 هبلطم ادغ تاضايرلل ذإ

 دحأ هنع هلغشي نكي ملو

 اعزجي مل ىوطلا نم دمص اي

 هررض بولو بوح نم شخي مل

 هروطسم بنرأ محل قر يف

 برهي هنع كاذ رضم هنم

 لجر وأ ةأرمإ هتيبل

 عفتري ىرولا نيب هردقو

 ىدس كرتي مل ءرملا نأب ملعاف

_۔٢٣٦-



 ارفغتسم ىري نأ الا فخغي مل

 اذك نيثالث كاذ ارركم

 كدي يف ادج ثفنت نأ دعب نم

 اناك ول لق ةيآلا الت نمو

 دقف فهكلا ةروس مامت ىلإ

 يسفنب اهتبرج هذهو

 ى ذألا كنع يحتني ثالث دعب

 كدسج يف اهب حسملا دمعتو

 اناوت امو فهكلا رخآ يف

 دري ام تقو نمحرلا هظقوي

 سبل ريغب تنش ام ناكف

 رثوكلا ةروس

 رثوكلا رهن ةروس الت نمو

 امج الضف ناذألا يف نأو

 نذؤملا اذ لوقي امك لقو

 هدنع لقوح لعيح اذإ الإ

 ةماقإلاو ةوعدلل هنيبو

 برهي هنع سيلبإ لزي ملو

 نزح هنم بلقلا يف ادغ نمو

 اكش ام دنع لوزي هنإف

 رشبلا ريخ مونلا يف ىأر افلأ

 امصأ أرمإ هنع نكت الف

 نذؤي هاضرب هلإلا كل

 هدع ةاقث نع انعمس اذك

 همامغ تمه ام درت سيل

 برقي ال هعمسي ام ثيحو

 نذأي هتقو نم هل لقف

 اكح نمع عفان حيحص وهو

_-٣٧_



 هرم نذأ دولوملا نذأو

 انذأ دق نم عورصملا نذأو

 الض نيح نذأ نم ليقو

 رفسلا يذ افق يف نذأت نإو

 دوبعملا نم ناك ام برقأ

 برتقاو دجساو ءالألا وذ لوقي

 درو اميف دق رثوكلا ةروسو

 دادنألا نم لاخ عضوم يف

 اداع نم ىقل نأ ضعب ناكو

 هللا ىلص ناك دق يل ليقو

 هبزح عمجو

 هرافغتسإ يفف هللا رفغتساو

 مح ررك

 قحمي اياطخلاو

 العو لج قيض امبرو

 ارفغتسإ ام اذإ شيعلا قيضو

 ادحأ بذعي ملو

 بونذللو

 ا افغت

 احضاو اصن نآرقلا يف ءاج دق

 لوسرلا ىلع ىلص نم رشبلاو

 هرم وب هرضي الف هنم

 انفلا ىلإ ىند ول قافأ اهيف
 الدتسإ الفلا يف قيرطلا نع

 رفظلاب اعجار كيلإ ءاج

 دوجسلا وخأ هالومل دبع

 بغر نميف هل يندي امل بغراف

 ددعلا يف نينام نم اثالث التت

 دادضألا ىلع رصنلا اهب يوحي

 اداح هنع اودتراف لقوح

 ٥هودح نأ

 هبرحل اولبقأ نم اوربديف

 هران نم ةنج هيفناخل

 هاقلي هيلع

 قزريو هب دبعلا حنميو

 الصح بنذل دبع ىلع اقزر

 اررد اقزر ءالألا وذ هالوأ

 ىرت نمم العو لج شرعلا وذ

 احيل هدجت هأرقاف تنش نإ

 لومأملل كاردإلاو ريخلاب

_-٣٨_



 لبقت سيل راكذألا ةلمجو

 لعفت مل ول لبقت دق ليقو

 هدحاو هيلع ىلص نم نإو

 ىلع ىلص ام دعب عاد لكو
 همحرلا ةالصلا هللا نم فرعاو

 مربي ءاعد دبعلا نم يهو

 ىلع نيثالث ىلص نم ليقو

 نم ربقو هربق نيب حتفي

 نمحرلل ركذلا لخت ٦ و

 كرات ريغ ركذلل ادغ نمو

 همحرلا هنم هاشغت لزت ملو

 لامعألا لضفأ ليق ركذلاو

 يداهلا لوسرلا نع اذكهو

 بولقلا ةوسق ليزي وهو

 ارونم لزي مل ايحمللو

 ةدناقف نم ةنام هيف ليقو

 هللا ركذ عنمت ال تنأو

 هباجا نم عنمت نكي ملو

 )١( رافغتسإلا : يأ .

 لعفت )١( يذهب تنك اذإ الإ

 هدعاص ارشع هللا هيلع ىلص

 البقي نأ هب رشباف انيبن
 همخلا ي ذهل لج هدنع نم

 ملس لوبقلل ءاعدلا يفو

 ىلتجت ثالث دعب ىرولا ريخ

 نمزلا لوط يف هللا هيلع ىلص

 ناطيشلا نم زرحلا هناف

 م

 كنالملل ةفحتلا هناف

 همقنلا هنم سيلبإ يرتعتو

 لالجلا ىذ هللا دنع هلل

 يدابو رضاح نم ىرولا ريخ

 بوهولا نم قزرلا بلجيو

 اركذي مل هلضف نم اذ ريغو

 ةدئافلا ريثك خيش اهفنص

 يهال ريغ تنك نإ هركذ نع

 هبالط ارقاعم لزت مل نل

_-٣٩_ 



 هدايز نم عنمت نكي ملو

 نارفغ نم عنمت نكي ملو

 ركذي مل جهنمو سلجمو

 هيهاد فك رسع نم بصت ملو

 هلقوحلا يف اذ ريغ انملع دقو
 بعص رمأ لك يف اهعفنو

 هنأ لوسرلا نع يور دقو

 يدايألا يذ ءاعد ىلإ بصناف

 بيرق انقلاخ امنإف

 ادافف هباتك انل اذب

 اعدلا يف دبعل نذأي مل هللاو

 نسلألا يف هتعمس امك وهو

 ىعو بلق يخأل لاق ليقو

 لسي مل نم ىلع هللا بضغيو

 ننملا اذ لسي مل صخش لكو

 هبرقأ مث ءاعدلا لضفأو

 اجرحأ نمم بلقلا روضح دنع

 هجل يف عقاو قيرغ لثم
 هدحو هلمجلا الإ هل امو

 ةداع كنم ركذلا تلعج اذا

 ينادم هرافغتسإلل تنك نإ

 يرتعي صقن وهف هلجا هيف

 هنام مويلا يف لقوح دقو اصخش

 هلصفنم اهلوقب ةدئاف

 بضعلا ديدش مصخ نم فوخلاو

 هنجلا زونك نم اذه لاق دق

 يدايخلا هل طسبأو هل بغرأو

 بيجم اعد نم لكل وهو

 اداعيملا فلخي سيل هللاو

 اعمسي نأ هل نذأي ملو هل

 نمؤملا حالس وهف يبنلا نع

 اعدلا يف حلأ نم بيجم يبر

 لمي طق هب رثك نم سيلو

 ينغ ربلا هبر نع هنأك

 هبيطأو انبر نم ةباجأ

 اجتلإلا قدص دنع نوكي دقو

 هجمي نأ ردقي ال رحبلاو

 هدنع ابيجم هاقلي كانه

٤ .



 توحلا نطبب نونلا يذ لاحك

 تنأ الإ هلإ ال لاقف

 املسم اذهب وعدي ارت الو

 انبر اسمخ لاقو اعد نمو

 يعادلا وعدي نيح اطرش لاقو

 هاوآلا هيبن ىلع ىلص

 هلوأ يف ةالصلا يغبنيو

 ءاعدلا الإ اضقلل دري الو

 ربلا ريغ رمعلا ليطي الو

 نآرقلا يف ءاج دق امب وعدو

 ةريثك اعدلا تايآ نأو

 ريخلا موزل كيفك نطبب

 دق مظعألا همساب أشي نمو

 توثبم اجر اذ نكي ملف

 انتبخ ءارع اذوبنم داعف

 امنغي مل ةباجتساب سيلو

 ىنملا لان هناعد يف هلل

 عادبإلاو قلخلا وذ هبرل

 هما ىلع ينثي ام دعب نم

 هلمجم نم غرفي ام دعبو

 ىعزو نم ءاعدلا نع نكت الف

 رفكلا ريغ قزرلا لقي الو

 ناسنإلل نسحأ هناف

 هريرسلا يفاص اذ نكو هيف

 ريضلا عفد تنش نإ امهبلقو

 دقعو هاون دق اميق هوعدي

 ديدحلا ةروس

 ديزم الب رشحلا رخآو ديدحلا ةروس ردص أرقيلف

 ادارملا هغلبي هنإف ادارأ ام نمحرلا لأسيو

 نم مظعألا همسإ يف اوفلتخاو

 ىوسو طقف هللا وه ليق

 نمزلا يضام يف ملعلا روحب وضاخ

 اوه هل ةفص هنم كلذ

_١ع_



 مويق اي يح اي لب ليقو

 ماركلاو لالجلا وذ ليقو

 محر عطق ريغ يف اعد نمو

 هبر ثالث ىدحإ هحنمي

 فلس دق بنذ رفغ امإ يهو

 ةرفاولا تابهلا هيطعي هنم وأ

 منالي امب جاحلا نم اوعداف

 يبنلا ناميلس لاق امل عمساو

 باهولا كنإ يل به لاقو

 هدنع نم هرهد كلم لانق

 هكرب اولاق مالسلا امنإو

 ةماقإلاو ناذألا ربخ نم

 ميحر اي نمحر اي ليقو

 مالكلا نم ليق اذ ريغو

 مثام نم هناعد يف سيلو

 هبح كاذو كيهان كلذ

 فرتقإ امم املاس اودغيف هنم

 ةرخآلا يف هليني وأ رهدلا يف

 مئار هلإلا نم هل امل

 برخلا ءاضق هنم وه امل

 ءاعد وهف

 هدعب نم دحل يغبني ال

 باجي صلاخ

 هكرت نم نكت ال تلخد اذإ

 ر دقلا ة روس

 اهيأ اي لقو ردقلا الت نمو

 ثفني ءامب حربي ملو ارشع

 ديغرلا هشيع يف لزي ملو
 اهالت اذإ ردقلا ةروسو

_-٤٢_ 

 اهب رصنلاب صالخإلا ةروسو

 ثبلي ال اهيأ

 ديدجلا

مه مه



 تمت تسو رشع عم نيرشع

 هعسو قزر بر اميقم اقبي

 لمسب ليق لكلا تدرأ نإو

 المسب ام الكأ تيأر نإو

 اهتبتك نإ ةروسو

 ةأرمإ يف اهنيح نم تقلع نإ

 هروصلا ليمج هجولا نسح لب

 سيفنتلاو صالخلا لصحيو

 بلقو

 باذعلا وأ لتقلا نم يفو

 بيع هيف سيل اشبك حبذي

 مدلا كايذ نم يفكيل اطرش

 انيتس همحل مسقيل مث

 هتليع الو وسحي ال هنمو

 قيدصلا

 رذاحي نم هيفكي هنإو

 ساطعلا وذ أرقي اعبرأو

 ئرق نيتلا ةروس يف كاذك

 تمت ديدجلا بوثلا يف شرو

 هعم ماد وأ بوثلا كاذ ماد ام

 لدمحف هلكأت ام دعبو

 الكل هعم ناطيشلا امناف

 اهتسلط اهفورح نكت ملو

 ةرم يذ نسح نباب تءاج

 هرورسم هترتع هب بط

 سوبحملا لجرلا اهالت اذإ

 برلل لبقم روهط فلخ

 بانتكا اذ هنم ىسمأو فاخ

 بير هيف سيل لالح وهو

 مدق هاطي ال يك ةرفح يف
 انيكسملا قلمملا يطعيو امهس
 امت هاري ىتح همحل نم

 هتلوع همزلت يذلا الو

 رداق رومألا لك ىلع بر

 سارضألا ملأ ىفكي دمحلل
٠ 

 ارتوأ ام اذإ ىرخألا ةعكرلا يف

٤٢٣



 مه

 هروس

 تبتك امأ فهكلا لهأ ءامسأ

 عورصملا لجرلا هيف قافأ

 هحتافلا تأرق ءام ىلع نإو

 ايه تايآ سمخ عم ةعورصم

 شرت ءاملا كلذ نم لزت ملو

 ينجلل جارخإلا اشت نإو
 اعبس نذأت ىنميلا هنذأ يف

 ىرقت يناثملا عبسلا كلذك

 عم قراطلاو يسركلا ةيآو

 هلماك افص تافاصلا ةروسو

 سيجسلا ال ءاملا بذعب عقناو

 دقف قيرلا ىلع هنم ىتفلا يقساو

 اينج هب تلخ نإ كاذو

 برقع وأ ةيح نم عفانو

 عسلي ال هلماح امنإو

 نم برقي ال تيتلحلا كلذك

 ممش نإ هنإو اعورصملا

 فهكلا

 تتبثاو اعم تيبلا ردج يف

 عودصلا عدصني نأ لبق نم

 هحياط دوخل يسركلا ةيآو

 ايحوأ دق نم تايآلا لناوأ

 شعتنتل اهنإف اههجو يف

 يسنألا دسج نم هل امغر

 اعمج تاذوعمللو

 اربي هاكش دق امم تنش نا

 عفن ام ىقلي رشحلا يآ رخآ

 هلعاش رانب يلصي هنإف

 سوسلا قرع ولح نم ةيقوأ

 دمصلا درفلا دحاولا نذأب يفشي

 ايتع ادرام هيف ناكو

 برشيل مت لظطيلف هكاس نم

 عنمي تاغداللا لك هنعو

 نمزلا اذه ىدم نجلا هلمحي

 اعورم ىتف ناك امو ماق

 أرقاف

_٤٤



 هب خفنلاو حايرلا نم وهو

 ملأ حبصلا ةنس يف الت نمو

 اهيلي امو ليفلا ةروس

 ملاظ لك دي هنع رصقت

 ربخت مورت امب درت نإو

 ةلنزلزلاو اقرلا تنش اذإ أرقاف

 نينثإلا ةليلب اصصخم

 ىرت تنش نإ كمون يف كنإ

 رس ىلإف

 نيح يف اهأرقت ناك اذإو

 اذك يل نيب نيبم اي لوقت

 اقرس كيلع انيش نإ ليقو

 امدقت يذلا يف تلعف نإف

 هراهط ىلع مان نم ليقو

 هحتافلا دعب صالخإلا أرقاو

 ىلع لازامو نيعبس نيعبس

 هنفج صيلق مونلا بلغي نأ

 هيافكلا اوه نم يلصي اذك

 ادمحلا ولتيو تاعكر عبرأ

 هبرش يف وأ ناك ادامض عفن

 مأ مث نيتعكرلا ىلوأب حرشن

 اهيضقي ام دنع ارس أرقي

 مناغملاب زوفي لزي ملو

 رمضي بولقلا يف عيش لك نم

 ةلئسملا دارملاي حرصو اعبس
 نيأ وأ ىوط يف سيمخلا وأ

 ىرق رهط يخأ لك اذكهو

 رمخلا اذه يطرشلا اهيف

 نيبم ىلإ تنج نإو مون

 اذشو احير قشنتست هنمف

 اقرط نيح هفرعت ملو صخش

 املثم اصخش مونلا يف هتيأر

 هراهن وأ ةروجيد

 هحرات لكل يرابلا رفغتساو

 ىلإ ولتي هتالص ىرولا ريخ

 هنهذ يف هرمضأ يذلا ىأر

 هياغلا نفغلب هيف بون نم

 ادرف ملسيو تاعكرلا يف

 سمدلا

٥



 هرشع ىدحإ صالخإلا الت اذإ

 ىفكتسا هلإلاب امل حبصأ

 الوبقم هناعد لزي ملو

 اذإ تاعكر تس يلصي نمو

 باتكلا هحتاف ام دعبو

 امو سمشلل نهلوأب أرقي

 ولتي اهيلي اميف ىحضللو

 هسماخلا ىف اذإ نيتلا ةروسو

 هدحاو لكف تسلا هذهو

 أ رقي باتكلا مأ ام دعب نم

 ىلع ىلص اهلمك اذإ مت

 هلج ١ ىلع ينثي ام دعبو

 هنابإلا هل هللا لأسيو

 هللا ىلص هللا لوسر ىلع

 هليللا كلت هللا لوسر ىرت

 ولحت حارشنإلاف اهدعبو

 هسداسلا يف اهيآ ولتي ردقلاو

 هدنافلا لوصحل اعبس أرقت

 ارهج ال هضرف يف امك ارس

 الزنم هلجا دنع ىرولا العأ

 يهالب هرمأ نع نكي ملو

 هناعإلا كرديل ىون امل

 يبنلل رهصلا نيدخلا وهو

 اتش وأ ظيقم يف ارمأ تلواح

 هعفش كيلع ليللا لبسأ نأ

 المكت نأ ام دعب افلا لصو

 هاوفألا هب تهاف ام هيلع

 هلينو هلضف ىبحت هنمو

٦ع٤-_



 تاعزانلا ةروس

 لامكلابب طخ تاعزانلاو

 داجب هتبش درو ءامب

 جاحلا ءاضق رادقمب الإ

 لضعم رمأ ناسنإلا ىهد نإو

 ناكم يف فغيلو لستغيلو
 ديدحلا نم ءيش هدنع ام

 دنع أرقيلو

 نيبم اي ريبخ اي ميلع ايو

 اعبس كاذ دعب لقوحي مث

 امب ينملع ميلع اي لوقي

 نييب نيبم اي نيبم يفو

 هدحو يفغيو اعبس اهلوقي

 هعمجلا مويب تنش ام لصو

 يفو ىلوألا يف ميهاربإل أرقاو

 ىتف قلخلل جيحي ال هللاف

 ارسيت ام كاذ

 الكات اذإ سرضلل ليقو
 هدرفم اواو مث ءاهو انيس

 لازغ نم ناك قر طسو يف
 داقرلا يف قرغت ال هلمحاو

 يجايدلا نم تاعاس عبرأ

 لعفي فيك كاذ نم ىرد امو

 نالخلاو باحصألا نع ءان

 ديدجلاو فوصلا ميدق نم وأ

 ارهظأ وأ اهرسأ روس نم
 نيحي ارط ةنام كاذ لوقي

 اعمج نهلمك اذإ من

 املثم ريبخ يفو هتيون

 نيهلاب نكي امل يذلا يل
 هدو ام هل ودبي هناف

 هعكر نيتعكر نع دزت الو

 يفكتست الو رجحلا امهرخآ

 اتبخم ىلص ةالصلا هذهب

 ىلع هكرتاو قرلا يف هل بتكاف

 مال دعبو

 ماني مث

 هدوجم افلا

 ارق بلق فلخ

_٧ع-_



 نبللا راردإل تنش اذإ بتكاو

 رشحلا يقابو رصنلا ةروسب

 ىلع اعبس اهلتأ يسركلا ةيآو

 نكت نإ يدو ضحم ينم فتقاو

 اهنم فرحل سيمطت ريغ نم
 دقعلا كنع لحني هناف
 نآرقلا يف ليلهتلا كلذك

 ادوقعم ىتف تنك نإ هبرشاو
 رجفلا دنع لسفلا مادأ نمو

 دقو سنإلا الو نجلا نم الو

 باهتلا هتهبج يف رونلل
 املاظ تفخ كضرأ ىلع نإو

 .مه

 أرقاو ىقنت راجحأ ةسمخ

 قلفلاو ولتل سانلا نيترمو

 ىلإ سي مث اثالث ىلتت

 ارس اضيأ يلصو ىصحلا كاذ

 ارشلا يفني كضرأ نع هللاف

 نيح يف اهزعو باتكلا مأو

 اراجشألا اهب تششرو اعبس

 ىلإ ءاج اكرشم نأ ليقو

 نته ام ردصب وأ عرضب ناك

 رثك يف لزي امل هنإف

 المحت هرظنت ةدارج

 نكي مل بتكاف تسبح ءاسنلا نع

 اهنبرشو كل ءانإ ىلع

 دعب نم هتلواح امل ضقفاف

 يناوألا نم ءيش يف بتكي

 ادوعت نأب رشباف ءاسنلا نع

 رحس نمالو نيع نم شخي مل

 دسجلا لك يف ةحصلا هبحصت

 باجم هؤاعد اذإ وهو

 املاسم نمؤمل نكي ملو

 ارس اعبس باتكلا ةحتاف

 قفتم الوق صالخإلا ةروسو

 ىلع يسركلاو كلملاو اهرخأ

 ىرثن ارشع هللا لوسر ىلع

 ارضأ نمو يغابلا دعبيو

 نيدلا موي كلام ا رركم

ارامث تعنيأ عظطق دعب نم



 امنمنف هل كرشلا ةحرقل

 نمل فهكلا ةروس ردص ليقو

 ىنسحلا هلإلا ءامسأ امنإو

 اباجتسإ اهب هللا اعد نمو

 رطفاو سيمخلا موي مصت نأو

 اعدلا كايذ هثلا بيجتسيف

 ددعلا يف ةعست دعب نوعست

 نآرقلا ةوالت ىلإ دمعاو

 لغش هللا ةوعدب هب نمو

 ابذعي نل هللا نأ ليقو
 هيف نأ فحصملا نم أرقاو

 ةءارقلاب أرقي نم بسحو

 ةعمجلا ةالص دعب الت نمو
 قلفلا مث صالخإلا ةروسب

 لكل أرقي هنكل

 يفو نيدلا يفو اظوفحم سفنلا يف

 يفشت يناثملا عبسلا امنإو

 بتكت دق ام دعب نم تيحم نإ

 لسغ نأ ىربي هنم ضيرم لك

 هبلق نم يكتشي اناقفخ وأ

 هدحاو

 املساف هل حرشن ملف كاذ
 نتفلا نم ةنامأ اهأرقي

 ىنمت ام ذؤرملا لاني اهب

 اباوثللا كردأ هنمو هل

 رحسلا تقو قلاخلا اهب وعداو

 اعنمي نأ هتنش ام نكي ملو

 درت مل انبتك يف ةدوجوم

 نمحرلا ىضر هيف امنإف
 لنس هللا ام لضفأ هلوخ

 ابص امو هباتك ىعو ابلق

 هيفشي وأ فرطلل ةدايز
 هءعاد أربي هنم وأ ةدابع

 هعم نمل املكم نكي ملو

 قفشي مل ىرولا نيب البلا نم

 هدعاسم هل ايندلا ىري اعبس

 يفك رشلا يفو لسنلا يفو ايندلا

 فتحلا ريغ ثدحي ىذأ لك

 بحسلا هتلمهأ

 لجألا وندي نأ لبق نم ههجول

 ثيغ ءامب

 دواعء٥

٩ع-_



 ساطعلا

 نامدإلا

 رثأ اهالت نمو
 ىلع تارم عبرأ

 هرقتفملا ديلا وذ ينغي فوسو

 عزفو نيع ءاد يذ لكو

 تربح ام اذإ نارمع لآو

 ناصقن اهب ام تطخ كي نأ

 لبحت مل ةأرمإب تقلع وأ
 اثالث اهردص نم الت نمو

 هدعملا هتملآ دق ءرمإ ىلع

 ءانسحلا ةداغلا تدرأ نإو

 لاصفنإ الب اعبس ةولخ يف

 بايثلاو بنجلا روهط ىلع

 ىحضلاب اهالت نأ ءاوسو

 هلاحم ال دارأ ام نوكي

 هدئاملا باتك دعب عدومو

 رحسلا تقو ماعنألا نم بتكاو

 المكت ىتح كسسمي نأ يهو

 مهلا نيرق ءرملا عفنتو

 ادقر ام اذإ اهنم ئراقو

 هب تطين نم فارعالا ةروسو

 سارضألا ةدج هنم لبت مل

 نامزلا ىدم كاذ ىلع هنم

 ةرقبلا يآ لمحب ادغ اذإ
 عرصلا وذو هتركذ امب أربي
 ترمثأ تطين راجشألا ىلع مث

 نارفعز هيف درو ءامب
 لهنملا كفب تفاو اهتنياع

 اتافن لزي ملو اهيأ نم
 هدعسملا اهنم ءربلل ىأر هنم

 ءاسنلا رركف اهجيورت
 لاصخلا ةعاسو ىحضلا تقو

 باهولاب كنم نظ نسحب

 احرص لاؤسلل راحسألابو

هلالظلا



 هيف درو ءامب اهطخ نإ

 نم يهو

 اهقلع نم لافنألا ةروسو

 ىضر مكح يخأ دنع فقي ملف

 لالضلاو عابسلا

 هيفنت هرض هنعف داج

 ودعلاو قيرطلا نع
 اهقمن ام دعب اموي هيلع

 ىضق مصخلا ىلع امتح هلإلا

 ةبوتلا ةروس

 هوسنلقلا يف ةبوتلا ةروسو

 قيرحلا نم نمأ وخأ وهو

 اطخ ام اذإ اهنم سنويو

 ىلإ سم اذإ نم هلالا لوق

 ىلمتو ةديدج ةراخف

 نهدي هنم مت اليلق انيش

 اوبكرإ اهنم ليق دوه كاذك

 ةنيبملا ةيآلا متي ىتح

 قرفلا نم اهل ظفح اهنإف

 رادلا يف تكرت نإ فسويو

 جرخت دعبو نيمويو اموي

 ناطلسلا لسر هيلإ يتأت

 . صللا : وأ . دراملا : طورمع ))

٥١ 

 هودعي نل هبلطم اهلعاج

 قيرطلا وأ تيبلا يف ناك نإ
 اطق دق يذلا بضعلا ملقلاب

 ىلع نيحلا يف ةيآلا لمكي نأ
 ىلغي مارظ يف دعبو اتيز

 نميهملا اهنربي دقف لجرلا

 بتكت نيفس حول ىلع اجص

 ةنيفسلا ىلع حوللا رمسو

 قرط دق ثيبخ )١( طورمع لكو

 راطسملا يف بتكت ام دعب نم

 جلوت ال جراخ رادج ىلإ

 ناوعألا نم ودغي هل اميك



 اهاجو ةوظح هنم لانو

 ابتكت نأ ام دعب اهاسح نمو

 لوقعلا وذ لاق دق دعرلاو

 لثمو هلوق رارم عبس

 اثفن رتكأو لابجلا تسبو

 ريغصلل ميهاربال طخو

 عزفلاو ءاكبلا نم هعفنت

 روس ٥

 يداجلاب اهبتكي نم رجحلاو

 ردصلا يف اهرد اهنم رثكي

 هديب اهربح نم نأو

 ىرشلاو هيدل عيبلا رثكيل

 ناتسبلا طياح يف نم لحنلاو

 هرجش اهيف طق نياعت ملو

 اوداب موق راد يف تلعج وأ

 امقر امل ءارسإلا لماحو

 لعجا ساولا قيض ءانإ يفو

 اهاجر هسفن ليني ىتح

 ابكسنم هقزر هيلإ يتأي

 لولاثلا ىلع ولتي اهيآ نم
 امكتست ةثيبخ ةملك

 اثبنم ىلإ كاذ ىلع لتأ

 ريرح نم ءاضيب ةقرخ يف

 عجولا عيمج نم ىفشيل ىتح

 رجحلا

 اهاقس من

 ناصقنلا ىلإ تأف اهطخي

 هرمت نم اهب ام تعاضو الإ

 اوداش ام مهراد نم دهناو

 ىمر دق ام همهس باصأ اهل

 لزنملا طسو فهكلا يآ عيمج

٥٢



 قالمإلا نم نمأ اهنإف
 نأ فناخلاو ميرم اهلثمو

 ىضمو هط لمحي نم نإو

 موق نيب حالصإلا لواح وأ

 اركام اذإ نيشيج نيبو

 نامأ يف وهف اهيستحمو

 روس

 بتكت ضيرملل ءايبنألاو

 بكرم بنجب تطين نإ جحلاو

 يلاو وأ تبتك يضاق دنعو

 بتكت يجايدلا يق نونمؤملاو

 ءارضخ ةقرخ يف تلعجو

 مئانلا شارف يف ىوطت رونلاو
 بتتكت ساحن تسط يف كاذك
 هميهبلا قساو اهنم شرو

 روس

 ةروس طخي نمو ناقرفلا

 قانعألا ضياه نيد لكو

 نم نمأي هنإف استحإ اهنم

 ىضقناو ىنست اجيوزت ديري

 مويلا يضم لبق وحلاصت

 ارقملا ال وازو اقرفت

 ناطلسلا نم وندي نأ ءاش نإ

 ءايبنألا ة

 برهي داقرلا هنع رهاس وأ

 بطعلل هملست اهنإف

 لاوزلا ىلإ لآ تبرشو

 برشي مادملا داتعإ دق نمل

 ءاف هلإلل ريرحلا نم

 ملاحلا مالتحإل يفنتل هنع
 بكسي ءامب ىحمت اذ دعبو

 هميقس نكت نأ ىربتل يهف

 ناقرفلا

 هدنعو

 ة

 نامزلا ىدم تناك

٥٢٣



 ذؤم لك ضزرللا تارشح نم

 ١ ك قنع يف ,رشتناو

 قا ثيحف تيبلا يف ناك ن

 7 ن و لمنلا رخآو

 " تطين اذإ ءارغلا صصقلاو

 7 مث لوحطملا عفنتو

 ةروس

 ذ توبكنعلاو
 عفنلا تا ذ يهف توبكنعلا

 ةيض جاجز :ا يو قيض جاجز نم ءانإ يفو

 التعم . ١ : هنكاس لزي

 جإلاب ز امجالابف نامقل 7

 " دق ول ءارغلا زرجل

 ": تقلع هيلع نمو

 اهطخ دق نم بازحألا ةروسو

 اع قحب لي ةحب يلاعلا هتيب يف
 ٠ ٠

 يآ بتاكو

 دص اقملا يو د نم ذ نم اهآرق نمو

 رم فخي ٠ . ملو
 راتب مراص نم

 ذوذجملاك داع هنم ندي ,

 ٢ ( ذاو اهقلع نإ ضيبا

 د ا رحسل وأ زنكل 7

 تيفو اذإ فيزلاب نوت ال

 لؤاني الو ينزي , .

 ىدولا ىناد ول نوطبمل

 توبكنعلا

 ١ ىمح هتهوأ نم .

 . ىنغم يف مورلا تلعج ذ يقش تلعج ادإ

 ام هلخدي رفاس هو

 الب ٠ ٩ ٠ ٠. ٠

 الاو م فلخل دلا فزن

 زع لاو راد يف اهب 7 ذ اهبوتكم

 هقيقنششلاو : 7 ةلا و ىمحلا نم ى رب

 اهطح دق وأ ناك يبظ ى ي

 جاوزلاب نكلم : ذ ٠ أ ِ

 اوحلا نم نما حبص ك

 دس . ِ ٠

 اوحلا نم نما اد 7

 راج اجح " أ الو ال لابن ذ الو

٥٤



 ءاضيب ةقرخ يف اهطخ نإ
 هاجلا بر طخ نإ رطاف نم

 اهنم نيتيآ مامت ىلإ
 عبرأ يف اهبتكي نم نكل

 ةعاضبلا يف دعب نم اهطح نإ

 تبتك ام اذإ سي يآو

 اريثك اهرد اهنم حبصأ

 اهلمحي يذلل ءانث يهو

 نولتي نيذلا

 اهنع تلأس نإ ريخب يتأت

 يعملا بط بوث نم قرخ نم

 هعاص ليزجلا حبرلا نم الم

 تبرش دق اهئام نم عضرمو

 اريزغ هرايت تنياعو

 اهملست هنيعب نم نيعو

 تافاصلا ة روس

 لستغي نم تافاصلا ةروسو

 ىتح نأ هلوق اهنم صو

 امدنع رثكت لزت ملو

 رمزلا يآ هدضع يف لماحو

 ارط ريخب هنعأو ءانبأو

 لمدنت ٥ ودأ اهنامب

 اتأرق نأ تأت بارش ىلإ

 ام رهظي اهبف ارنب رفحت

 رشبلا لك ىدل ابوبحم حبصأ

 ١ رص نياعي امل مهنمو

 رفاغ ةروس

 ليللا يف اهطخ نم رفاغو

 هناكد يف بتاكلا اهطح نإ

 ليسلا يرج قزرلا هيلإ ىرج

 هناتسب يف رامنألا رثكتو

_٥ ٥



 لمدو حورف بر اهطان و ذ وهأ
 0 نم اهنامب تلصفو . م

 ةشي هنم كاذ ناق

 دناو هنم يفوع هدنز . دنز يف
 / قسو هنم لحكلا لبو الحك

 دحا ٣ نم دحقلا ضايبللو

 ىروشلا ةروس

 املاب استحإ ىروشلا ةروسو

 _ رصملا ىلع شر نم سيلو

 :7 ءام ةجوزلا يقس ,

 رمو نطبلا سبتحملا عفنتو

 ف تطخ منان سأر تحت و

 يلإ " امهيلإ رفاس يوريل اهنم

 : اذ ناطيشلا هب او ١

 :9 مل بلطملا نع اهنم
 ةكنتسي ِ : |

 نحملا لك نم شخي مل 7

 البلا شخي ملو ريخلا ىوس
- > 

 ناخ دلا ة روس

 اهلمحي نم رم ن ٠اخدلا هروس ةروسو

 كلم لك فخي مل باهم . وهو
 - اهؤ

 1 ١ ذتكإ دف هب متتكإ دق هبرشب

 ادا رأ نم عمني هدمح ,

 ةثيدح هقرخ يف اهطخ

 ا هيف طح درو ءامب

 رازإلا يف لعجت ة ن ة نا دعب نم

 اهلك دابعلا هتبح انم ةبحأ انم

 كمهنم يصاعملا يف سأب بح .
 . : ٠ ٠

 ذ لك ىف هبرشي نم نما _

 7 دق ى ألا مصخلا - ذلا بلغي ن
 د م

 ذش ه دوسم . هنتيت ال ءاصيب

 اكش 1 ال هبلغي هنإ

 رارزألا يذ عردلا بيج أ

٥٦



 الف لفط ىلع تطين اذإ يهف
 ٠ لقو

 هسار تحت و 1 - د من انل ١ اهطح

 ل و لص ل و نج هبرقي

 هيهاد لك نم اي : هن اف

 ه ب

 ث ,امآ
 ذ يف نجلا رش ںم

 فاقحخلا ةروس

 ة يه هفيحص ىف فاقحألا ةروسو

 ت اذ دعبو
 ٠ ٠ ء امب ىحمت

 ذل ا ىلص ي و 7 يبنلا ةروسو

 اجيل يف هيلع اهطان نم

 ة ا يف ىستحإ نإ اهنامو

 هيلع :7 0 اهقلع نم حتفلاو

 اد وأ طياح يف تع

 لسغي اذإ هنم اهؤامو

 . صح ١ ىلع نأ تايرادلاو
 م ٠ ٠ امل

 ١ وطلاو
 :. ر

 رم رم رتكأ نأ نوجسملل

 اسم اهتاي الت نإو
 ٠ د .

 1 ذه نمفأ اهنم مجنل ِ

 . ه د و ةساطرق
 لفطلل تقلع : -

 رأو
 رمقلا يآ رطس نم رم ن

 هفيظن نكت نأ طرش بتكت
 ؤب ١ ٠ ٠

 ملسم لك هاوهي اهبر

 هاف . ١ : حيصف كف ام هيلع

 ءادعألا ىلع روصنم حبصا

 هكلهم نم فخي مل نابج !
 هيدي اطساب اكلم شخي ! خي

 افيعلا وبأ هنم برتقي ٣

 / ا الل هنانسأ تدب

 دلولاب اعيرس تقل ا تقلأ اهقلع

. _ 
 تطح نأ ةيآلا لمكي ن

 عاحب : 7 لمي ءاكبلا تايآ كي مل

 ربنمل ذملا نود ءارهزلا إلا هعمجلاب

_-٥٧_



 دنفي ملو ادودوم حبصأ دسوملا تحت بتاكلا اهطحو

 نمحرلا ةروس

 دابكالاو لاحطللو ابرش داؤفلل نمحرلا ةروسو
 عييجولل ء ربلاف دمر وأ عورصم ىلع تطين اذإ يهو

 بتكت نيح لزنملا يف ليقو
 ةعقاولا اهيلع طين ضخام وأ

 اهولتي نم ديدحلا ةروسو

 اجرخ ديدح ىلع تنرق وأ

 حورجلا اهئامب تلسغ وأ
 ةدالولا لهست اذك يهو

 برقع وأ ةيح هنم ندت مل

 ةعفان ةدالولا ليهستل تناك

 اهولجت دسج يف ةرمحل

 اجتلإ اذإ عجو سم ريغ نم

 حورقملا اذكهو اهب تلن
 هداغ دوخ ذخف يف تقلع نإ

 ةل داجملا : روس

 هلداجملا ةروسل ىلت نمو

 نزخي دق امل ظفح اهنأو

 بتك نم جاجز ماج يف رشحلاو

 رطملا ءامب وحملا نكيلو

 لقعو ةنطف اذ لزي ملو
 ةنحتمملا ةروس ءام ىقسيو

 هلجاعلا يف يفش ءاد يخأ ىلع

 نزوي امم ناك ول ةوالت

 برشو اهاحم مت اهتايآ

 ىرح ظفحلاب ناك اهاستحا مت

 لهجلا فيط هقرطي ملو هنم

 ةنسلا كلت يف أربي لاحطلا فلخ

_-٥٨_



 رفسلا وخأ اهل رثكي نأ فصلاو

 هعمجلا يآل ولتي نم نأو

 ساوسولا نم نمأ اذ راصو

 ريغلا لك نم ظفحي ةءارق

 هعم وندي ال ناطيشلاف شاع نإ

 سانلا يف هلالضإ قطي ملو

 نوقفانملا ة روس

 لمدلا اذ نم ىربت نأ تنش نإ لتاو اعبس نوقفانملا أرقاو

 نباغتلا ة روس

 نمآ ريغ مكحلا يذ نم ناك نم نباغتلا ةروس اضيأ ولتيو

 قالطلا ةروس

 ءاملا شر قالطلا ةروسو

 ءاضغبلاو لتقلا هيف راثأ

 نكي مل لزنم طسو شر وأ

 ىلع أرقت نإ ميرحتلا ةروسو

 نأ رهسلاو عورصملا ىلع اذك

 قبي مل امناد اهالت نمو

٥٩ 

 ءامغلا يف لزنملا ىلع اهنم

 ناك الاجر تلخ

 نمزلا اذه لوط ىقبي كاذك

 الجاع ىربي ع وسلملاو ضيرملا

 ناعجرلا يذ لثم اعيرس ىربي

 قلخلا اذهل نيد نم هيلع

ءاسن وأ



 كلملا ةروس

 رحت نع فيفختلل تيملاو ربقلا باذع نم يجنت كلملاو

 ملقلا يآ امهل قمنف كنم ملأ اسح ذإ سرضلاو سأرلاو

 ةقاحلا ة روس

 ةقاربلا همأب تقلع نأ ةقاحلا يآ نينجلا ظفحيو

 دلبي ال هنأ نينجلا كاذ دلوي نيح يه هنم قست نأ

 ناليغلا نمو نابرقعلاو ناطيشلا نم اظوفحم ناكو

 ح راعملا ة روس

 جهانعلا هليل يف ملتحي مل جراعملا ةروسل الت نمو

 هداربإ يف حبصلا حولي ىتح هداقر يف عزفي نكي ملو

 حون ةروس

 اميانغلا هتلوج يف كردأ امناد حون ةروس الت نمو

هبراشم ا ذ دنع وفصتو ارط هبرآام ىرولا نم يضقنتو



 اتبرش اذإ نجلا ةروسو

 رظاني نم بلغت لزت ملو

 ناجلل ةمزاه اهنإو
 مكحلا يذ ىلع اموي تنرق وأ

 لداجي يذلا ىلع تنرق وأ

 يضق نيدلا لماح اهالت نإو

 ت ام تظفح اهنام نم

 رهاظ وهو قحلا ودبي كنمو

 ناكملا يف ءرملا اهالت اذإ

 ملظلاو هروج نم فخي امل

 لوازي امك ناك هل اظفح

 يضر قزرلابو ريخلابو هنع

 لمزملا ةروس

 ةروسل الت نمو

 التت ليقو

 اذ حبصأ امياد اهالت نمو

 همصاخملا وذ لمحي اهل نأو

 لمدو بوبح هتباصأ نم وأ

 لمزملا

 ةرم نيعبرا

 لسرلا ريخ مونلا يف ىآر ىرشب

 هرهفكم مونلا يف ةليل يف
 اذذجي نل عساو ريثك قزر
 همكاحملا يف بلغي هنإف

 لمدنإ ءادلا كلذ عيمج هنم

 رثدملا ةروس

 رسعم برأ بر ناكو رنتدملا ةءارق رثكمو

 هبرلا كلت شرعلا وذ هل ىنس هبر ميركلا هللا اعد مث

_٦١۔_



 همار دق يذلل يوقي بلقلاو

 هيل اهبتكإ

 يمان ملع بر صخش نش شقني

 رشبلا نم هلمحي نم نأل

 ناسنإلا ةروسو

4 

 همايقلا ةروس ءام برشب

 هيحضأ شبك قر يف ةدرفم

 ماخ عمشب هعمشو ي وطاو

 ررضلا نم هل اظفح لزي امل

 تالسرملا ةروس

 ارهظ مصخ لكو هءادعأ ارهق اهالت نم تالسرملاو

 لاومألا نم ناك ام لكل يلاك زرحف اهتبتك نإو

 أبنلا ةروس

 داقرلا بحاص درو ءامو يداجب أبنلا تايآ طخ وأ

 ادرشم همون هنعو ىسمأ

 دي نم عارذ ىلع تقلع وأ

 نطبلا

 رفسلا وخأ اهأرقي نأ كاذك

 تنرق نويعلا دمر ىلع نأو

 امانم ىون نم اهالت

 ءاد بهذي اهؤامو

 نإو

_-٦٢_ 

 اددبم هبوث نم هلمقو

 ةوق

 ندملا ةاسأ ايعأ نإو ابرش

 ررضلا لك نم نمأي هنإف

 تنرب اثالث اهنم اهتايآ

 اماد ام هل ظفح اهناف

ي اذو اذ هتيأر دب



 تاعزانلا ةروس

 انر ذم اهالت نم تاعزانلاو

 سبع يآ هريس يف لماحو

 انمأ هنم يداعلا ههجو يف

 سبتحا ناك ام تاريخلا نم لان

 هملم نم رذحي ام لكو همهلأ ام هللا هافك مث

 ريوكتلا ةروس

 رون تاذ حبصت يكل اهل ريوكتلا ةروس أرقت نيعلاو

 هوادبلاو رضحلا يف اهليزت هواشغلاو لضعملا دمرلاو

 ريوكتلا ةروس يلات ليقو

 هللا وعديو نيعستو ارشع

 ارق دق درول ءام ىلع نمو

 اهتحص هلجأل تظفحو

 هب رحس عبرم يف الت نمو

 هعضوم ميظعلا هللا همهلأ

 ترطفنإ ءامسلا اذإ اذكهو

 شبك دلج ةعطق ذخ تنش نإ
 نيعلا اقرز نوكت ةريبك

 ريزغلا لباولا ءاضقنإ دنع

 اهاطعأ هدي هنم دمو

 ارون هنم نيعلا لبو اهل

 اهتحمل ام دهشت اهب رظناف

 هبتني مل نوفدمللو اهل

 هعم نمو هتاذ رظي ملو
 ترخأو تمدق ام ىلإ اهنم

 اميانو هبعرت اظقيتسم

 شرك تاذ بوت نم ةقرخو

 نينيشلا ىلع يآل أرقتو

_۔٦٢٣-_



 باسحلا يف نيعست الت ارشع

 ودعلا ىتفلا باب هل ينعأ

 سأرلا تحت ةقرخلا لعجيو

 اسوبحملا جرخت كاذك يهو

 فياخلا نمأ يهو اهالت اذإو

 أرقت امل فيفطتلا ةروسو

 ي راق اموي ناتسبلا يف تنك وأ

 ضرالا شاشخ نم انيش ري مل

 ةدالولا لهست نقاقشنإلاو

 ةعسللا ناكم ىلع تيلت وأ

 برقي مل لزنم يف تلعجو

 بابلا تحت ةدلجلا نفدتو

 وده يف تاب هارت اليك

 سايقلا يف بتاكلا ىتفلا سأر

 اسوحنم همجن هيف ناك ول

 فلاخم عزف يف ادغ اذإ

 الكيس هنل ميمضلا ىلع

 رامثإلا ىلع اهنم اهتايآ

 ضرف وأ هزوم ضعبل هيف

 هداغ دوخ ذخف يف تقلع نإ
 ةعقر يف تبتك امأو ىربت

 برقع وأ ةيح نم هب ءيش
 تلجت اهتبرك رسعمل تلخت ىلإ تطخ نإ ليقو

 جوربلا ةروس

 اسأ هب نم جوربلا ةروسو

 اجرخيل ام دنع اهالت نمو

 لاملاو هتيب لازت نلو

 دودخإلا ىلإ اهنم الت نمو

 سانلا لوق روبنزلا ةغدلو

 اجنلا رمشلا نم لان هتيب يف

 لآلاو هلهاو سرح يف

 دودلاو يفك ريبانزلا رش

 سأرلا لب ءاملاب اهعفني

_٤ ٦



 تدجو دقو

 الهس تطين موطفملا ىلع نإو

 احطبناو اجدلا يف اهالت نمو

 بتكت وأ اهوأرقي يذلا اهب بجتحي اهنأ

 السو هنم ىسج وأ ام هيلع

 احبصي نأ ىلإ نمأ يف لازام

 قراطلا ةروس

 ارهط دق نم قراطلا ةروسو

 انمآ ىحضأ عبانلا هحيق نم
 ارهظ احرجو احرق اهنام نم

 انكاس لازيال هاذأ نمو

 هءاق ام هبرشم ىلع هنم ةءارقلا ددجي اهل نمو

 افشر اهنم ءادلا فيلح اذإ افش نطبلا ملأ نم اهنإو

 لوقعلا يوذ يذؤي الف ىلتت لوكاملاو بورشملا ىلع يهو

 بتاكلا كاذ دي هتحم مث بنارتلا ىلع اهنم بتاكو

 لجلا وند ىلإ دلت ملو لمحت مل ةأرمإل هاقس مث

 ىلعألا ةروس

 نينطلا ىلع ىلعألا ةروسو

 نإ عضوملاو روسابلا ىلع اذك
 ةيشاغلا تنرق شيعلا ىلع نإو

 ادكن اشيع شيعلا كاذ كي مل

 نينجلا ىلعو أرقت نذألا يف

 نمأ أربلاف هيف خافتنإ ناك

 هنشان وأ ىجدلا نم شبغ يف

 اد لك نم ىتفلل ءرب ناكو

٥ )٦



 هروس

 رشع ىدحإ اهأرقي رجفلاو

 هليلحلا عماج نإ هنإو

 دلبلا تايآ ] رقي ادغ نمو

 هيف امم أربي هناف

 نمل سمشلا ةروس ءام برشو

 أرقت عيرصلا نذأ يف ليللاو

 ىقري تدجو امك اهب يهو
 ففخي اذ دنع هنع هللاف

 تبتك ام اذإ ىمحلا عفدتو

 عنام باجح لاملا ىلع يهو

 بهذ دق امم عفنت ىحضلا اذك

 الض دق ام درل اهنإو

 رجفلا

 ركذلا ىلع هسرع عامج لبق

 هليبقلل بجع نباب تءاج

 دبأ ءاد هموشيخ يف ناكو

 هيفشت اهنأل ملل نم

 نكس ام داؤفلا يف فيجر هيف

 اربي هاكش امم هناف

 اقستسا هيف ناب دق ي ذلا ىلع

 فطعيو هب هللا فطليو

 تبرش مث ءاملاب تيحمو
 عياض وه وري مل اهدنعف

 بهذو انيع ناك ول ةءارق

 السنإ كيدي نم ءيش ناك وأ

 حارشنإلا ةروس

 هناثملا حتفت حارشنإلاو

_-٦٦- 

هنامز اهبرش ميدي نمل



 هنم ةاصحلل تفت يهو

 داؤفلاو ردصلا ءافش يهو

 موقلا نيب بضغت ال تنش وأ

 ارقيل اهل تارم عبسو

 مقرت جاجز نم ءانإ يفو

 عزفلاو فيجرلا نم اذكهو

 هنع ءاد لك يفنتو ابرش

 دابعلا نم ولتت اهل نمم

 موي لكب حرشن ملآ لتاف

 اربصلا بحي عوجلا ىلع صخش

 ملؤي ام فشت درو ءامب

 عزجو فوخ بر بلق لك نم

 نيتلا ةروس

 ءانإ يف فرصلا نارفعزلاو ءاملاب اهتبتك نإ نيتلاو

 رجشلا لوصأ يف هنم شرو رطملا ءامب هشطت مث

 تأنو اهنع نتافألا تدنو تمنو اهنم رامخإلا يف كروب

 ماقسأل ١ نم ءرب هل ىحصضي ماعطلا ىلع اه ولتي ء رملا و

 كبر مسب أرقإ نم اذك بتكاو

 مهفت صخش تنك نإ يجت ىتح
 ءافرطلا بشخ نم حدق يف

 امياصو ارهاط نوكي اطرش

 بذع ءامب ىحمت اذ دعبو

 مضخلا ناجيه دنع اهالت نمو

 نم نذألا نينطلا عفنتو

 اكيل ءاقص يحي نأ تنش نإ

 ملعي مل ام ناسنإلا ملعل
 ءاب الا ال ذالوفلا هملقب

 امياق ال ادعاق باتكلا دنع

 برشلل لمو سمشلا هرت مل

 مطتلي املو لاحلا يف نكسي
 نيحلا يف تأرق اهيلع اذإ

_-٦٧-



 هعمجلا ةالص دعب تبتك وأ

 تافآلا نم ءان اهلماح

 ردقلا يآ نأ تفرع دقو

 رخدي ام ىلع ىلتت اذك يهو
 هبرش يف يقس نمل اهئامو
 ميقسلاو ةمكحلا قزريو
 رافسألا بحاص اهالت نإو

 امن عرز ىلع اموي تيلت وأ

 اهأرق نإ درولا نهد ليقو

 اطخ دق ةأرمإ ردب امأ

 اكش امم هعفنت اهنإف

 تيلج ديدح ةآرم نأ وأ

 كرتتو اهبتكا يداح طرشب

 اهيف انيح ةوقلل وذ راصو

 راخف نم ناك ءاعو يف وأ

 يرب الإ دبكأ هيستحي ال

 أرق نم لاوزلا دنع ةئامو

 هعمج ليل لك اهالت نمو

 هنيبلا ءام لماحلا برشتو

 هبلقو هنيع رون ديزي

 مومهملاو هيربت ةءارق

 راطوذلل كردي هنإف

 امسلا بر هب هللا كرابو

 اهاردزا نكي مل نم هيلع

 اطعتسإ مغلب وذ هب مث

 ىري يداهلل مونلا يف اهتايآ

 هعلطي نل هلثم قافنلا ناك

 هنيه رومأ يف ودغتو ملست

_-٦٨_



 رصبلا يف ضايبلا وذ اهيستحي وأ

 الماح ىسمأ دعب نم اهل امأ

 ماروألا ةلمج يف تبتك وأ

 هلزلزلا يآ تربح نإ ليقو

 همسإل ددعب تبتك وأ

 دهده دلجب كلت ىلع مث

 دقر نيح هل نمل تقلعو

 الف ناطلس دنع اهالت نمو

 رضأ ام هنم تبنأ ناقريلاو

 المآ هنم ناك دق ام كردأ

 ماربإلاو لحلا وذ اهءاربإ

 هلدبا صخش بوث نم هقرخ يف

 همأ مسإو اضيبلا ةعقرلا يف

 ددبتلا نع فوخ نم تدلج

 دقعو كانه لح امب ابنأ

 الجلا الو هديأ سأب رذحي

 تايداعلا ةروس

 اناهلولا ئربت تايداعلاو

 نويدملاو فياخلا كلذك

 اناشطعلاو معناجلا عفنتو

 نيبم امهل اهنم قعفنلاف

 ةعراقلا ةروس

 هعراقلا ولتي مواد نم لكو

 فرشذخلا ناكملا يف نعفريلو

 تشط يف اهبتكي نم لكو
 ماوهلا تلمج هنع بهذأ

 هعفان موري امل اهنإف

 فرصت نم ناك نإ الطعم

 تيبلا يف اهءام اهنم شرو

 ماعلا كاذ لوط اهفخي ملو

_-٦٩-



 رثاكتلا ةروس

 رثاكتلا ةروسل الت نمو

 هريخذ هل هللا عم تناك

 بارش يف ءاملا كاذ باش نإ

 سأرلا عادص نم ءافش يهو

 عبرأ قاقش يف ولاق رصعلاو

 عضوم لكل ظفح اهنإف
 أرقت امأ مومضملا ىلع يهو

 ةزمهلا يآب نيعلا ىلع يقرأو

 هروس

 نم هجو يف اهتأرق نإ ليفلاو

 ىتم اهيراق بلق يوقي ليقو

 نيركسع نيب ام تنرق وأ

 ترسك حامر ىلع تقلع وأ

 فاليإلا ةروس تنرق نإو

 ةكربلا هيف نمحرلا لزنيو

 املأ ىشخي وهو اهالت نمو

 رماه نزم ثيغ رامهنإ دنع

 هريخل كاذب يلاتلا

 باشملا كلذ نم استحا مث

 سانلا عيمج نم ول ةوالت

 عبصأب ول بتاكلا اهبتكي
 عبرألا اياوزلا يف هنم كرتت

 أربي اهنم نونجملاو ظفحي
 هزلتمم اهتلع ىرت اهنع

 كر دأ و

 ليفلا

 نهتمم كنم حبصأ هتيداع

 ىتق لك ايلاع ودغيو لاج

 نيحلا راذح ىيغابلا مزهنإ

 ترطخ هيلع ام حامرلا نم

 يفاش امعط ناك ماعط ىلع

 ةكرتشم ةلئسم نكت ملو
امدنع ماعطلا كاذ نم ثدحي



 انمأ هنم ناك لكلل ءاش

 ساوسولا يف بلقلا هنم راصو

 مجنلا يف انمأ هيف راصو

 ساوسولا نم بلقلا ءافش يهو

 ءانإ يف نارفعزب تبتك وأ

 افش مسلا يقس نم تيقسو

 سمشلا عولط دنع تنرق وأ

 اجرخيل ام دنع اهالت نمو

 رجفلا ةالص دعب نم نيدلاو

 هلإلا نم ظفح يف حبصأ

 أرق نم افلأ رثوكلا ةروسو

 مل هيلع اهقلع نم لكو

 برشت لوبلا رصحل يهو

 مه لك هنع لاز اهالت نمو

 سانلا عيمج نم ول ةءارق

 ءامب تسلظطو

 افجر دق هبلق نم اذك ابرش

 سملا ميلألا عوجلا نم تفش

 اجن يغب يذ لك نم ارفاسم

 رشع دعب نيعست اهأرقي

 يهاو ودعلا هنع لزي ملو

 ىرولا ريخ هتليل ىأر اهل

 ملظ نم ءوسب شاع ام هلني

 بكسني ىلتبملا هاري اهنم

 اننه نزم

 نورفاكلا ةروس

 اعبس اهالت نم نورفاكلاو

_-٧١_



 الإ اجاح شرعلا اذ لئسي ملو

 ىشخي دق ام هنع يفني هللاو

 تشقن ام اذإ رصنلا ةروسو

 ابراضملا اهب ءرملا لبقتساو

 أربت تبت عاجوألا ىلع لتاو

 الهناف

 ىسثغي راهنلا ليللا ىري ىتح

 تشعرإ لازنلا موي ةبرح يف

 ابحاصم هل رصنلا لزي مل

 ىرق امهم كنطب يف صغملاو

 هدوج هلئنسي امل

 صالخإلا ةروس

 اهأرق نم صالخإلا ةروسو
 ارط مهنع ءالألا وذ ففخ

 دمرخلا عيجولا فرطلا ىلع يهو

 قلفلا طخ ةذوع تدرأ نإو

 نايبصلاب

 سفان نم اورذحي مل مهنإف

 لمعتساو هتحضوأ امب لمعاف

 اشرلاو كيدي يف اذه ولدلاف

 دعب طانت من

 صنتقاو بصناف كارشأذلا هذهو

 ماهسلاو ساوقخلا

 هنيسح ةموظنم اهكاهو

 انظلا اهيف تنسحأ اذإ نكل

 هذهو

 اهادهأ ىرولا تاومأل مت

 ارضأ مهب ام مهنع درو

 دمثألا عفن نبا اهنمو ىلتت

 قر ةحفص ىلع سانلا ةروسو

 ناوسنلا ىلع وأ لاجرلا وأ

 سماد ليل لاوهأ الو مهنع

 لزنتساو هب ريخلا بلجتساو

 اشت ام رنب يأ نم هب عزناف

 صلتمي ال هداطصت امل ضبقاو

 مالسلاو تنش ام اهب مراف

 هنيمض هبلطت ام لكب
 انملاو اهلضف ىولس كالوأ

_-٧٢_



 عنمي اهنم قربلا ام ةباحس

 هيلاع روصقلا لثم اهتايبأ

 هيداه تيب لك اهنم نإو

 هبرح ةادعلا يدري سرح وأ

 يدايأ اهنإف اهب شطباف

 يجنت وأ تنش نم اهب لتقاو
 ءام هدجت لآلا هب دصقاو

 اطيس دق اهب اننيدل املع
 م

 اشرتفم اهل بلقلا هفيحص

 لالضلا نع هنص اهرسو

 قراسل املس نوكت الف
 انشفق عيذأ رس اهناف

 ادمحأ ىشغت هللا ةالص من

 اراهطخلا هبحصو هلآو

 عملي نيح بلخي نكي ملو

 هيلاخ روصقلا نم اهنكل

 هيهاد لك كيفكي وأ كيدهي

 هبرش ةامظلا يوري لودج وأ
 يداعألاو مالعألل حلصت

 يجرأف وأ يعاسلا اهب فقوأو

 ءابه اهب ءادلا كرتاف وأ

 اطين دق اهب ءادلاو ءربلاو
 ىشحلا كنم اهتيب فقسو كنم
 لامعألا حلاصل اهب حمساو

 قشاغلا دياق وأ ىرولا ىلع

 اشقن باتك سيطارق نيب

 ادب حبص امو ليللا ملظأ ام

 اراثآلا مهنم نيعباتلاو

 49 ه
_-٧٢٣_



 نب دعاج ناهبن ابأ خيشلا حدم يف هلاق اممو

 هذه . (هلل اهمحر) يصورخلا كرابم نب سيمخ

 ىوهلا يرذع لاخأ تسلف ارذع

 هدريو هغيزي بحملا بلق

 ىوهلا يذ ينيعب انسح امه اذإف

 هل اهنم هل احبق امه اذإو

 هعابطب ىتفلا نسح امبرلو

 ادوسمو امركم نوكي اهبو

 ىتفلا هاياجس تمذ امبرلو

 اضغبم تودغ دقف رغأ اي هم

 الوأ كظحل فيس يبلق قش ام

 ارصقم ترص ةادغ كنع ترصقأ

 ىلإ ايعس يل نإف تنش ثيح رس

 يبياكر ثحتسإ سيمخ مىتفل

 ىصع اهل زه رعشلا تيب نأكف

 دونعل فياقب تسل تاهيه

 دودو ريغ دوت سيلو ادبا

 دينع دادولا قاذ نم بنج يف

 يدورلا يناوغلل قلخو قلخ

 ديمع فكب ادومعم دهاكرت

 ديع ةصغ ديعلا ةاهم اخسم

 دودخ نيسح اهعم نكي مل ول

 دودج مارك ىحضي اذإ اهبو

 دومحملا هلصأب بيعي امذ

 دوس عابط نم كب امل يدنع

 يدوع كدق ريضنل يوذ الأ

 ديجلا لوط كنم فرعأ تنك ول

 دوجلاو ىلعلا يذ بلطأ ءايلعلا

 يديصقب هدصق يف اهقوسأو

 ديحوب الفلل عطقتف ينم

_٧٤



 اهردصب هيلإ يقوش امنأكو

 اهبر نم تنقل دق اهنأكو

 تبرطأ الإ هيف اتيب تلق ام

 يل لوقت ماغبلاب اهنم نأكو

 ام ءايلعلا ىدل اهاعرم نادعس

 اهلحرب تططح دق موي برلف

 ىرسلا نع ىطملا لقع ام تبصأف

 ىدنلاب ديقي وأ لقعي حمسلاو

 دوضخملا هردس يف اهتمسأف

 هراز نم يذلا بحرلا لزنملا وذ

 دهاز وه دماح وه دجام وه

 اهقاورأ هفك بياحس ىقلت

 هدوعول مدقم ريغو يطعي

 ىروللو مولعلل هارت اجهل

 ىضم الإ ترفسأ موي سمش ام

 هتيار ميهبلا ليللا ىجد اذإو

 اكسمتم لزي مل كدبع يالوم

 الو ادبأ مكل ينيد نع بصأ مل

 ديرطل ةديرط هيلإ تدفف

 يديشن دنع رغلا يناعملا مهف

 ديبلا قوف فيطلا رم رمتف

 ديزمل بلطم كلذف اهيب

 يدوعس تويب ىسنأ الو تيسن

 ديزي نب دلاخ عم الو هعم

 دييقت ىرت نم بجوأو هنم

 ديدح ديقب الو لابحلاب ال

 دوضنملا هحلطب هنم تودغو

 دودمملا هلظب شيعي انم

 دوبعملا قلاخلل دباع وه

 دوفول فطلتم ههبش نع

 ديلتو فراطب نيقلمملل

 دوعو ريغب تمه ءامسلا وهف

 ديدرتلاو عيمجتلاب سانلا يف

 ديدستلاب سانلا رمأل هيف

 دوجه يأ هيف دجهتلا تقو

 دودو لك قوف كدو لابحب

 ديوهت وأ دضلا هيف تدواه

_٥ ٧



 مكترتخإ ماركلا ومسق ذإ سانلاو

 متبلط تيعدا ام ةحصل اذإو

 رعاش ةجهل لكو كيلع تننثأ

 مكدجمل سيفنلا ردلا مظنأ مك

 مهداعبك مهطامسأ ىدعلا ىريو

 تدصقأ لابن مكيف يتديصقف

 اهب ىمعت ةرظن كدبعل رظناف
 امنإ مكنع هللاب ينننت ال

 مكيف ينتريص ةبحملا ىرأو

 نمو نزح نم كلاو نمو ملساو

 دوهش لودع مكل يدناصقف

 دودو ريغ دضلل اهب ينثي
 دوقعب مكيلإ هنم ءيجأف

 دوفسلاب يأ رانلا يف اهب اهتدفس

 دوسح لك داؤفل اهتايبأ

 ديدش لك نيلتو ىدعلا نيع

 دوقنعلا كلذ يف ةبح انأ

 ديدع و ىرولا يف يباسح مكنم

 يديكنت نمو نحأ نمو نحم

  

_-٧٦_



 ٥ ذه ٠ ديعسس نب دمحم هقي دص ح دم يف هلاق اممو

 : يهو ‘ ةعوطقملا

 شعنت ثيملا يف بصخلا يآ حيرلا ىرلا

 ىرولا كردي يتلا بحسلا اهب يشنتو

 هطويخ لطت ابوث امسلا تسك

 امسلا اههجو تسبع ذإ تكب ام اذإ

 الفلا ىدل تامئاس يشاوملا ونرتف

 ةحارتسإ يف ىرولا حار تنلم دقو

 دمحم ليزن وحضأ ىرولا ناك

 ىلول يذل نم ىضترملا ديعس ليلس
 هلاونب ىدعلا ىدرم ىدنلا ييحمو

 ةهيرك موي برحلا ران شج اذإ

 شفنتف عورزلا نهع ىلع وطستو

 ششرت نيح يآلا كلت نحل اهب

 (١)شمحي دعرلاو هنم ىوهي ضرألا ىلع

 شبشتبتت اهعمد نم ابرلا تيأر

 شرفت رضخلا اهطسب اهتأر ةادغ

 اوشدكي ةشيعملل املو ءارث

 شتغي هنع ام هنم ادوج نولاني

 شعني رهدلا ةمزأ هترثع اذإ

 شطبيو دوجب امأ همادقأو

 شدخم ظح وهو هنم دضلا ىرت

  

 )١( بهتليو دقوي : شمحي .

_-٧٧_ 



 ٥ ذهب . ديعس نبي دمحم هقيدص حدمي۔ اضيأ - لاقو

 : يهو ‘ ةعوطقملا

 ضرفلا كنود اذه فرطلا مهساب

 هرهوج قار هنم ينيعل يبظ

 امك لوحنلا يف ادغ دق هرصخ نم

 هتمرح رجهلا نإف يروز ولع اي

 ةثداح داسحلا نم يفاخت الو

 انتمعن داسح ىأر ول هنإو

 ةللكم ادعألا ىلع اماسح يضني

 مكو مانألا يف هتببح هلاعفأ

 نم مظني رد هنايلع ديجل

 ايأ كنع نمحرلا ىضر دقف ملساف

 ضرجلا هنود اميف ناك نإو درصاف

 ضرعلاو مسجلاو هل تناه ح ورلاف

 ضرملا يمسج يف ادغ دق هنيع نم

 ضرتفم لصولا نإو تعاج عرشلا يف

 اوضكر ةعاس ينوأر ول مهنإف

{ - 

 ضمي ذإ هنم يداوغلا قرب نيأف

 اوضغب مهلاعفأ نم تلخ نم سانلا يف

 )»١( ضضخلا مظني هنم دضللو ىرعش

 اوضر ةافعلا كنع امك لاونلا بر

 )١( ءامإلا هسبلت ، ضيبألا زرخلا راغص : ضضخلا .

_-٧٨_ 



 نب دعاج ينابرلا ملاعلا خيشلا حدم يق هلاق اممو

 : ةديصقلا هذه . يصورخلا يليلخلا كرابم نب سيمخ

 لصاو ريغ ىنثناف الصو هنم اجر

 هيأن رفاو قوشلا رحب لوطو

 يتجهمب هاوه يف احمس تلزامف

 اشرلاب بصلا قشاعلل دقي مل اشر

 لزي مل نسحل لماك يلماك يبو

 اطلسم لامجلا ناطلس راص هل

 ةدوم موي لك يف هل ييحأو
 همسجو ابيبش يكحت يتجهم تدغ

 يمنالم تسل بحلا يف يمال ايف

 ىوهلا لمح يذلا نذأ ىوهلا مصأ

 اكبلا ىلع يرهد قيفوتلا يندعاسي

 ىدص نم لهانملل اقوش مميل

 ةولع مسإ ريغل ىركذ عطتسأ ملو

 تلصفف ينم بحلا ةانف باصأ

 رضان نيع يف تلخدأ ولو تيلب

 هيط وشح يف تيقلا فسرك ولو

 همهوب رمأ نأ بلق مار ولو

 لصاو ناينب هيف هاجر داعف

 لحاس ريغ نم دم اطيسب راصف

 لخاب ةيجس هنم يل لازالو

 لمآ لامآ داتقي اشرلاب الو

 لماك ريغ اصقان هنم يلاله

 لماع عوط هدنع يبلقف يلع
 يلتاق بحلا ةياغ لذبب راصف
 لتاقم نع هظاحلأ تور ةادغ

 لداع ريغ يلذاع اي يل كنإو
 لذاوعلا لذعل عمس هل سيلف

 يلذاخ ربصلاو ناولسلا نع يبلقو

 لزانملا لوح راكذتلا ينبذجيف

 لقاع ريغ لزأ مل ذم هب يروأ

 لصافملا لبق بلقلا ميمص هادم

 لخاد ريغ ينلاخ ينع ربخو

 لزاغ بده يف تريغ ام لزغلا ىدل
 لباح ةفكب هنم ينداطصإ امل
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 هب اذ لبق نمو فورعم بحلا يب

 اضفلل كعطق نافرعلا جتني امو

 يدساوح زعل ينافرع زع ولو

 هفرطب باصت ال بهش قفألا يفو

 الصاو يركذل وحضأ ىرولا تيلف
 ملاع يز يف هللا دنع ناك نمف

 هتوصل رازهلا سبحلا يف صق مكف

 املقو ىجنت كانغم امزال نكف

 ةهابن تحت لومخ نم مكف

 يذلا هبانلل ناهبن ابأ نأو
 الماع ملعلاب ناك ذإ املاع ادغ

 ههجو سمشلا ةروص انيلع ولتيف

 لباو نالمه داج امهم حضفيو

 ىرولل ملعلا نم امالعأ بصنيو

 عفان نيلاوملل دوجب وخسيو

 هموق لتمأل الثم ىرأ تسلو

 هسأبو ارون سانلا هأر املو

 مهنم داك هلاعفأ اوركني ملو

 لئابقلا نيب تركنأ امف تفرع

 لئاضفلا لين كاردأ هنكلو

 لخالد نع اوعس ينم يل نكلو

 لئاط ريغ ىري فرط له ردبللو

 لصاو ءار ىرولل ينأ تيل ايو

 لهاج يز يف هللا قلخ نيب نكي
 لنامخلا نيب وعصلا عوتر لاطو

 لبان ةلبن رقصلا ركو سطوت

 لماخ لك اهدنع اهيبن دعي

 لئاعفلا ضيب هنم هنع هبنت

 لماع ريغ املاع متيآر ىنأو

 لئامشلا باتك ولتت هقالخأو

 لئاو نابحس لاق امهم حضفيو

 لهاجم يف مهلهج يف وشم ام اذإ

 لتاق نيداعملل فيسب وطسيو

 لثامآلا ماركلا ءانبأ كلذك

 لخال ةهيركلا يف ليلب نجي

 لقاع لك (١ر) مهيناصيد بوصي

 )١( ديدشلا حجارلا لقعلا وذ : وهو ‘ صايدلا ىلإ ةبسن : يناصيدلا .
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 رعاش لآب مكقوش ىلبأ يالومأ

 ةعاضب مكيف حدملا ريغ لمحي
 مكنيب لاط اذإ مكاركذب شيعي

 همصت كأرمل يقوش ايمار نكف

 ملاع رارسأ مايألا يف هللو

 دغ يف دتعا ام مويلا لاخي سيلف

 تدغ صرف مكو اهيف سلخ مكو

 الوازم اهيف تنك ام لزت املو

 ىوه يخأ نم ةيمال اهكنودو

 يتلا اهتايبأب ادعألا ىلع انيضق
 اسألا نم نيقماولل ىسأ اهذخف

 مكحيدم تافص نم تلحت ذم تلح

 هلظ خسني سيل رورس يف شعو

 لباب رحس هرعش ىنعم ققحي

 لفاوق اكاه رعش يفاوق دول

 لبالبلا ران ركذلا هنم جاه نإو
 لحاورلا يسق نع برق مهسب

 لئاصألاو ىحضلا هاوفأب عاذت

 لماوحلا نوطب يف ام ىري ال امك

 لوانتملا يديأ ينامألا لينت

 لوازملل ةعاط اهنم كديفت

 لئام ريغ مئال نم مكنع مكب
 لتاقم يف تطخمأ اماهس اهوأر

 لذارثلا ةادعلل اهارأ ءادو

 لطاع حبق يف يهو تحضأ هالولو

 لئاز ريغ مناد ميعن يف مدو

 ة
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 نب دمحم حدم يف 4 ةعوطقملا هذه ۔ اضيأ ۔ لاقو

 : هيلع ءانثلاو . ديعس

 عمسأ ام مهل ينكلو اولذع

 يتجهم نم هثادحأ ىوهلا نإ

 هتلصاو نم عطق ينم موريأ

 امب يلاح حلصمب سيل تاهيه

 همالمو هلذع يف ىوهلا ىلعف

 هتحدمف هبحب تجهل دق انأ

 مل هنم يل ىدنلاب عربت امل
 هلاون مامأ هتشاشب ودبت

 ىرجاع وبني ركشلاب هل يركش

 اهؤايض بيغي ال اسمش لازال

:9    

 عجرأ ال هتممي يذلا نعو

 عفرت ال لذاع نم ةراهطب
 عطقتت يتجهمو هنم لذعلاب

 عيضم وهف لاحلل لب هادبأ
 عجني ال دمحمل ىدنلا ىلعو

 عمهي لاون هجتني بحلاو
 عربأ ينانث يف هيلع حربأ
 عملي اران ليسلا لبق قربلاو

 عبني هيتحار نم يل دوجلاو

 علطملا ينوسو انع برغم يف

9    
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 اهيف ينثي ، ةديصقلا هذه يكمردلا خيشلا لاقو

 ۔يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ مامإلا نب لاله ديسلا ىلع

 : هتلودل هصالخإ ركذيو 0 هل نوئش يف هبتاعيو

 لصوملا لاله اي كريغ تلخ ام

 امسلا قفأ يف دجت رودبلا ىرأو

 ةدع لزانم وذ ردب كادفو

 يف وهو كنامز يف ادرف تلزام

 ههجول نويعلا ونرت رفاس له
 ىرولا يف كب امسلا ردب اي ماه نم

 رضان فرط لك فعضت كارأو

 هلح رح لقع مك يذلا اذه

 ىوهلا نع نيلداعلا يع نابأو

 ىدرلا تيقو ءانجولا عضوم اي

 ىلع ال ةلحملا كلت ىلع يب فق

 ىوجلا كدشنأ كانه تفقو اذاف

 الئاق كل ادغ اهب تلزن اذإف

 يذلا تكردأ كانه تلخد اذإف

 هتنش ذم يذلا اشرلا اهيأ اي

 اهلابح تمرص ىلبح ىرأ اذإف

 لقنتي ملو هل لامكلا بسك

 لمكت مل اهريس الولو اريس

 لزنملا كاذ ردب اي اهلتحي

 لفحمب موجنلا نم ءامسلا قفأ

 لذبمك معنممو بجحمك

 ىلب مكو ماه ضرألا ردبب مكلو

 ىلتجملا فرط دحي وهو كانسل

 لقعم نم اديس لزنأو هنم
 لذعلا يغ ءالقعلل حصأو

 لهجم وأ دفدف ةحاس تبج نإ

 لموحفقف لوحدلا نيب ىوللا طقس

 لزناف كقوش فكي فوقولا سيل

 لخداف ندع تانج اه ناوضر

 لمأت مل ام تبصأو هتلمأ

 لزفملا يف يلزغت تفنأ ابح

 لفطملل يلفطت تفعو ينع
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 لزت ملو كنم لصولا مورأ يل مك

 افجلا ىظلب يكلام اي ينتعيش

 لطمتب يدلجت دوع تمجعو

 ينترز يرصن حتق يظح لان ول

 هنإف بابشلا نمز ىلع اهيب
 ىضقنملا نامزلا بوأ مرحمأ

 امدانم تمهو الو هيف تنك مك

 الو احبص ىجدلا رمق البقمو
 هبرقو بيقرلا رظن ينؤسيو

 مهلوقو ةاشولا يشم ينظيغيو

 انب يشاولا فجرأ ةنيدملا يف مك

 هناسل نإف يشاولا لتوق اي

 ادغ انب مانألا نيب ددنمو

 ةينم لب اهتيضق ةبرإ اي

 اهل ةفغبانو اهرذنم نبا تنك

 يفيلف انأ اهقيدص ةفالخو

 يبنؤمو اهبح يف يفنعمأ
 ةلوبجم يتشاشح نأف رصقأ

 لعفت املو ينفعست لوقلاب

 يلبنح ىظح بحلا يف يعفاش له
 لمهم عمدب هبرعأ تللظف

 لفقم باب فلأ كنود ناك ول

 لبقملا وفص رابدألاب باش دق
 لوألا عيبرلا رهز يل دوعيف

 ليلأ ليل حنج يف ىحضلا سمش

 لبقمب نكي مل يلبق هللو

 لزعم يف ىرولا نع نحنو انم

 لعفن مل وأ ءيشلا انلعف انيف

 لدعأ مل ىوهلا مكح نعو املظ

 لوقتملا ةلاقم ريغ دبت همل

 لصني مل ناريغ مهسب يمري

 لع نم ىودع تذقو اهتكردأ

 لخنملل اهيأر حبصي نيأ نم

 يلع وأ اهنع نامثع وأ قورافلا

 لبقي مل اندنع كلوقف ربدأ

 يلولا يلاولا ةبحمو اهبح يف

3 
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 . ارطم اهيف ركذي . ةديصقلا هذه ۔ اضيأ ۔ لاقو

 ‘ ناهبن ابأ ةمالعلا خيشلا ح دميو 0 ١ ` " احيرو

 . (هللا همحر) ناهبن يبأ خيشلل تضرع لاحب هونيو
 : لاق ثبح

 هنوفج دالبلا ىلع جمت تدغف

 اهتلخ ىتح راجشألا اهب تبطع

 ىكب اهتيمل اهيقاب نأكو

 ضراع رصب يرجي ضراع وه

 اونج امب دابعلا هللا ذخأو ول

 الئان قزرل ادحأ ىرت ال لب

 ايقاب ايح ضرألا يف ىرت ال لب

 ىرولاو كضرأ ضرألا نإ بر اي

 اي لدعلاو هتلق دق ام قحلاو

 بئاص مهنم ركشلا ليس نأ ول

 الياس كدوجل ىحضأ مهنم وأ

 )١( ادوقفم ةديصقلا لوأ .

-٥ ٨ 

 لقآ هنم ردبلاو ىجد تدغف

 لكاث وه امنأك نينحلا يدبم

 لدانج نهوشح نكلو اميد

 لبانلا مامغلاو سطرغت البن

 لماوه رامثلا نم عومدلا اهلف

 لطاه ةيزرلاب ةيربلا ىلعو

 لزانمو ىرق مهنيب قبت مل

 ليان هارت نمم هل ال لب

 ليآ ىلاعت هل ءاقبلا نإ

 لزان كب اضقلاو كدابع اهيف

 لعاف مهيف تنأ ام ىرولا ىلوم

 لياص مهيلع ىذأ كنم لاص ام

 لياس كدوجو الإ هسمت مل



 البقم بوتي ىسمأ مهنم وأ

 مهركش ةوهقب اوركس مهنأ وأ

 ىنتجاف كعينص اورفك مهنكل

 هدم ليوط لضف هل نم اي

 يجتريو فاخي انيف يذلا نمو

 نم هاشخن ام عيمجل يذلا نمو

 ينرض بونذ نم كوفعب لمدأ
 الناز نمأ سابل يلع لبسأو

 اعلاط اردب ناهبن ابأ مدأو

 انل اهلعجاو راطقخلا دي ئضأو

 هلجأل هوقفار موقب قفراو

 ىرولاب لثمي ناب هلجا اشاح

 مهيف قتف لك قتري لازام

 ملف دول نم لدعلل لدعمو

 نم شخي مل ذم ملعلا دهش راتشاو

 الباق كي مل قحلا لوق ريغلو

 اعضاوت لومخلا سبل هبنتم

 ايئارم هارت نلو لاعفلا نسح

 الولا اذو قحتسملا هاهل يطعي

 لباق كنإو الإ هحضت همل

 لحان اي الخاب كت مل طق كل

 لساف وه ام رامثأ ئرمإ لك

 لماك دوجو ىلاو نمل رحب

 لماشلا ءاطعلاو هاطس هنم

 لفاك فاك هوجرن امو رمأ
 لماد حرج لكل تنأف لمد

 لياذ عرد نمألا كنمف يعور

 لفآ مهنع وهو ري نل سانلل

 لعاش رون يهو اهيف ماد ام

 لتاق وفع لجأ نم اجن مكلف

 لثامي لوسرلل نم مهب ىريو

 لغاش لغش رمثلا كاذب هلو

 لداع ةيادهلا جهن نع وهو كي

 لساعلا وهو ناكف بالطلا لحن

 لئاق وه ام ريغ كي مل قحلاف
 لماخلا نامزلا يف ةهابنلا وخأو

 لناز ةسايرلا مفب ايرلا نإ

 لخاب يداعألا ىلع ميركلا نإ
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 لهانم ماركلل مراكفلا نإ ىنملل كردأ هالأ هريغ ام

 لغاولاو اهحاتمم ىقتسإ هنم مهمد ةافعلا ىلدأ اذإ نم اي

 لماك ردب وهو ىسمأ سانلل ىجد وأ ليل نج نإ يذلا نمو

 لياف مهس موقلا يف همهس ام هتاكز فيلح نم امظن لحتسإ

 لقاعلا ريبخلا وهو مهب ادغف يلتبيو دابعلا ربتخي لازام

 لشان ردق لك نم مهمحللو رشان مهنم لعفلل هديصقو

 لجاعلا ءانثلا هل حالصلا وخأو ةلاعج ءاجهلا هل داسفلا وخأف

 لئاص وجه ثيل كودع ىلعو بناص ركش ثيغ ينم كيلعو

 نتن تنا

_-٨٧_



 ىلع اهيف ينثي 0 ةديصقلا هذه ۔ اضيأ ۔ لاقو
 : ديعس نب دمحم بيذدألا بتاكلا

 املاع وأ ىدن اذ مهيف تلخ مك

 ىشم نم مركأ وهف دمحم امأ

 هلاعف تيلتبإ اذإ هارت صخش

 انخلاو اعوطق حربي مل يغلل
 هنيمي دوج ءاونألا هبشت ول

 هؤادعأ هعاري رص تبسح

 ارصقم نوكي هتدمب هملق

 هدادم جيلخ نم لمحيف يوهي

 لزي ملف ليلقلا مكلذب يرجي

 ىستحإ امب لبتسإ ام حناوجلا داص

 ارثاع وأ اضهان ضهنيو ىبكي

 اهطخ نإ هتادع فورحلا ونري

 ةبلح ىسمأ سرطلا كاذ نأ ول

 انع الب هنع لانيف ينغلا امأ

 )١) اهلوا دقف . ةديصقلا .

 الوئسم اذو ادوج الياس اذ

 الوقم هيفب ابخو ىرثلا قوف

 الوقعم ىرولا ىدل سابللا وشح

 الوصو راص ربلاب الولا يذلو

 الوحم رايدلا بابرأ كشي مل

 اليلص هابض نم ةباتكلا دنع

 اليوط نوكي مل ول الوطمو

 اليطعت ىدعلل تبثيف اليل

 اليلج كاذل ارمأ اضقلا يرجي

 اليلغ جمي امب هنم لبيو

 الومحم ادغ اذإ هنم يشملاب

 الوصنو هل اساوقأو البن

 الويخ داق تانيسلا نم هيف

 الوسلا لاؤسلا تفع ول بيصتو
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 ةلبن هارت اروط هفك يف

 ةبوبنأ هريغ دي يف هارتو

 فنأي ديعس ىتفل ىرأ امرك

 هبر نم هنأكف ىرولا ىنغأ

 يذلا رهنلا كلذ ئطاش نصغ انأ

 ىلع هنفاكأ نإ يرمع تزجعو

 مهلخبب ياجر اولتق دق سانلاو

 افوألا دعي ملو ءافصلا بحص

 ثباع امومس ينمز نم به ام

 هل يراعشأ نزو لدعأ اذإف

 اهماسح يلع تزه اذإ نم اي

 ينلاتغي نأ مار نإ يذلا نمو

 الحمم يعبر راص نإ يذلا نمو

 ام قوف كردأ تلزام يذلا نمو

 ةديرخ مالكلا ررغ نم كتءاج

 ىدنلا ةدنامل اهب كنم )١( تممله

 اهرغت لبقو الضف اهل لبقأف

 اليم يوادتلل اروطو يمصت

 اليمعتلا قزرت مل ةذوبنم

 اليلعتلا فلأيو هنم ديرصلا

 اليفك دابعلا قازراب ىسمأ

 اليوط تيستناف رجفت هنم

 الوذبم هفك نم يل ناك ام

 اليفارسإ نأك هادن هلو

 اليعامسإ ناك دق هنأكف

 اليلب بهو الإ ثداح نم
 اليكم هنم دوجلا يلإ يتأي

 الولفم هبرغ ريص يايند

 اليغ يل هعبر حبصأ يادعأ

 الويس يلع هيدايأ

 ال ومأملا هنم تلمأ

 الويذ ءانثلا نم رجت اركب

 اليفطت تتأ امو كيتحار نم

 الوسعم هب املظ دجت فشراو

 تمهأ

 كر دأ و

 )١( ملهك لعف مسإ تسيل يهو 0 هب بهذ : هب ملتهاو امله } هريغب قصل : يأ 0 مله نم : تممله .
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 اليمج قرتسإ مك ليمجلا نعو هتكلم ليمجلاب كل مداخ نم
 الوسغم هبلق كريغ بح نم لزي ملو ءافصلا هحنمت تيقبف

 



 نب رورس حدم يف 0 ةديصقلا هذه ۔ اضيأ ۔ لاقو

 : هناكمو هنامز لهأ نم وهو 0 توقاي

 اليلق الإ ترهس ىليل لك

 بلقلا بحأ دق ئرمإ مون حيبقو

 انإ هبح يف لاذعلا لاق يل

 لاوقألا لبقأ الو ولاق مهارأ مك

 ليللا ةنشان دشأ اونظتو

 مزلإ كبوبحم لاق يل يبلق نإ

 لام همكح يف كيلع ام اذإو

 تشع ام لوذعلا هيف صعاو

 رصخلاو ارمق ههجو نم يدفأ انأ

 هنم دعوم الب ةليل ينراز

 ينيقسي وهو ةنج يف هنم تب

 نيع ىلإ اليبس لس دوجلا منار

 حبصأ يذلا ميركلا دجاملا دي نم

 مدعلا اذ تاق يذلا توقاي لجن

 اليلغ يفشي لازي ام هدوج

 لوذبم سانلل هيدي يف ام لك

 هلل ةدابعلاب ليللا عطقي

 _٩١۔_

 اليلج ارمأ هيف تلمحت ذإ

 اليقث الوق كيلع يقلنس

 اليترت الترم الوق

 اليق موقأو مهل أطو

 اليتبت هبح يف لتبتو

 اليكو هذختاف روجلا ىلإ

 اليمج ارجه هرجهاف هنع ناولسلاو

 الوسر هيلإ لسرم الو

 اليبجنز اهجازم اسأك

 اليبسلس انرصع يف ىمست
 اليتق هنم لالقإلا انع

 اليزن ىنغأو

 اليلع يرجيو ىرولا رودص نم

 اليخب لازيال ضرعلابو

 اليصاو ةركب ركذلابو

ادفو ىساوو



 ينآر امل ليزجلاب يل داج

 ترجف يل كنإ ماركلا سيلسلأ

 دق ذإ كنم ينتلمح سبلبو

 تلبسأ ايحاض ينتيأر ذإ ىرأو

 ينمز يف رورس اي يل ترص

 حمسلا لكو اليلخ يل ترص اذلف

 ينم تبجوأ ءانثلا كيلعف

 جسني امف اميقع اركف يل ىرت ام

 ةمعن يف مانألا قبي ىقباو

 اليوط احبس راهنلا يف يل نأ

 اليلس ابذع كيتحار نم

 اليمج لعف لك كنم يل ناك
 اليلظ الظ يلع ادوج

 اليفك ينارب يذلا دعب قزرلاب
 اليلخ لازيال سانلل

 الينت نأ يل تنأ تبجوأ ثيح

 اليلك اناسل الو الك

 اليوط اديدم اهرحب لزي امل
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 ىركذو اباتع . ةعوطقملا هذه ۔ اضيأ ۔ لاقو

 : هقاوشأب هيلسي 0 هل بحمل

 يلاص مكقاوشأ ىظلل يرطاخ اه

 ةنس ىركلاو ينيع نيب امنأك

 ادغف ىونلا لبق نم نيبحم اناك

 مكنيع أرب ينيع مونلا افج امل
 هب نوملأت ال ام ينومتلمح
 هب لوقأ ام قدصي مل نمل اولاق

 افلأ يتماق تناك نيح مكتببحأ

 ىوس عابطلا نيش مكبح يف مال ام

 ىوه مامإ علخت مل موللاركاسع

 ةيلاغ يهو يحور بحلا يف تلذب

 اضرغ امنار الاف يمهس تلسرأ

 تلصح امق اير مكلصو نم تبلط

 ظ +: .

 يلاصوأ نارجهلا ىدمب تعطق ذم

 لاس هفلإ نع ادغ دق امهالك

 لاق اذل مكايذو كاذل اذه

 يلاكلا اهليل يف اهل وهو لازام

 يلابلا يمسج نم مكماسجأ نيب مك
 لاحلا نسلأ هيلع دوهش يدنع

 لادلاك ترص ذم مكولسأ فيكف

 )١( لامهإ نون اوداصو فاكبأو ءاف

 لاو افولا ىضاق هراد ىلع بلق

 يلاغلل سفنلا يلاغ لذبيو مكيف

 لافلاب رمألا ىنعم لاف ذم نابف

 لآ ىلع الإ هنام ىلع يسفن

" 
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 داصو ‘ هيبشتلا فاكو ث عابطلا نيشو 0 موللا مال : نيب ٠ لزغلا ىنعم يف ةيروت هيف تيبلا )١()
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 .هل اقيدص ح دمي [« ةع وطقملا هذه ۔ اضيأ - لاقو

 : ديعس نب دمحم : هلعلو

 صخرلا معانلل بصلا اذه بلق ابص
 ىوهلا عئاطلا امو الهج ىوهلا عاطأ

 ةرمع بح يف بلقلا هنم غلابي

 هرون الألت اهنم ارمق ىآر

 اهغدص برقع عوسلم لزي املو
 هنأك فرط فيس هيلع تلسو
 هعاطأ هنم سأبلاب نم دمحم

 انرهد هجو هب اضيبم راص نمو

 ىقتلاو ملحلاب سانلا نيب ناز دقو

 اعفار يلحم حربت ال يالومأ

 صخرلل بحلا الغلا دعب هملسف

 يصعي لهاج ىوس ام لاح لك ىلع
 يصقتست رهدلا هنارجه يف ةرمعو

 صعد ىلع ليمي بطر نصغ ىلع

 صخقعلاو ةريفظلا نابعت غودلمو

 صفح يبأك اطسلا يف نم اي كماسح

 ىصعي ارمالل ناك دق يذلا عيمج

 صفعلاو جازلاب يلطملاك ناك دقو

 صمقلا وذو اشملاب ال ىدنلا لذبو
 يصهو مكيف هتيداع نم ءاش اذإ
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 نبا ىلع :
 ٠ - ذتي : ذ

 ىنتي ۔ اضيا ۔ لاقو . ةعوطقملا هذه ۔ اضيأ

 . ۔ هئاقدصأ دحأ ۔ دبعس

 حير نيبحملا وحن نم كتيح

 ىضف ابلق كنم تيحاف تيح

 "ة عرزلا نم تلح

 : :أ اهنم كبسح ترج نأ % "

 ايطف نمو ءاملا تكرح

 " مكريغ نع ترظح اند 9 .

 , مكاوسل يحدم تمرح

 زي مل مكيف يضيرق ىلح

 هت

 حيرت مه لك نم اهتمشف
 ب ٠ ٠ ٠ ١

 7 7 خفن نم اهنأك

 7 | ىلع يكبي هتلخف

 . و تمش دا اهنم ناصغألا ىف تمش ذ

 ح عرب ماسجألا ىلإ ترج

 : ىحضأ قيربإلا مف هيف

 حيلمالا سانلا نيب لعفت

 حييبن ي دايألا كنم انلامب

 7 مكالع يف الإ مظنأ حيدم مكالع يف

 يبق مكاوس يف نكل نسحي

 ة
_٥ ٩



 هقيدص حدمي . ةعوطقملا هذه ۔ اضيأ ۔ لاقو

 : هيلع ينثيو ، ديعس نب دمحم

 طشني ةياوغلا غيز نم تاهيه

 هضقفرف ضيرقلا وهل ىوهلا نإ

 اذ وحن قرطي بحلا سيبق امهم
 هؤامد قارت نأ بئاجعلا نمو
 هداؤف بيبحلا بلس يذلا اذ انأ

 ايجرتم هب عمط نم تلزام

 دي الول تيم انأ امنأكو

 هجاومأ يذلا يماهلا لباولاو

 امف جار ىدن يذ دي تطنق نإ
7 

 هنيمي ءامس هنم تطمعأ دق

24 
 )١( هعبصاب نبل نم هيف ام ءاقسلا جرخأ : طسم .

 )٢) رثكإلاب همعنأ ءاودلاو . هانفأ : طحس .
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 طشنت لالص هل حالملا وهو

 طولتم هب طين مكو طين

 (١ر طسمي ال هؤام حومط بلق

 طبحتو هنم لطتو افجلا ابضب

 طقسي هيتحار نم ول دوأو

 طقليف قيرطلا ننس ىلع ىريل

 طسبتو هيلع ىجرت دمحمل

 )٢( طحست يداعمللو يلولا ييحت

 طنقت هادن وجري نمل هدي

 طمغأ ال هلضف ىلع ادوج
- 

  



 ديسلا اهيف حدمي 0 ةديصقلا هذه ۔ اضيأ ۔ لاقو

 : ۔ رافظ مكاح ۔ ليقع نب دمحم

 رانلا باذع نم كبر كاجن

 ىقتلا اذ اي ىدهلا اذ اي ىجحلا اذ اي

 ىوهلا يآ نم طخ كرب فك كل

 يززعمو ةماركب يمركم اي

 يل هنمو مورأ ام يل لهسمو

 يف يهو رافظ ىلع ترفظ امل
 سلطتم همسر اهيف لدعلاو

 ىلجناف كهجو سمش اهيف ترفسأ
 ىمعلا فستكناف لدعلا اهيف تمقأو

 اهديدع جاعنلا نم كادع تدغو

 ترو نتف مكف ران اهب تظلو

 ةنج كلذ دعب نم اهتكرتو

 ةمارك كيتحار اهيف تطسبو

 ىدل ىعرت اهرود ىزعم تكرتو

 اهروزت ءامسلا ةكنالم تتأو

 ادمحم دالبلا ىف نكم هللا

 اهب تحلطصإ ليقع لجن لقعبو

 راربألا لزانم ريخ تلزنو
 رافظ ريمأ اي ةماركلا اذ اي

 راطسألا نم مك يبلق حول يف

 راخقب يرخفم لب ةزازعب

 راثيإلاب داج لواحأ امم

 راهن ءوض دبي مل هب ليل

 راج اهيف روجلاو شمدختم

 رافسألا كلذب مالظلا كاذ

 راطقألا مكيتاه نع روجلاو

 رافظألا يضام اثيل تنك اذإ

 راث يذ ةسايس ءامب تكذو

 رارق تاذ سانلل ةوبر يف

 راهنألاو راطمألا نع تفكف

 راوض نهنأ ول اهنابوذ

 رازيعلا وبأ اهقرافو ابح

 راذقألا نم اهرهطي اميك

 رابجلا نم اضق رومألا لك

_-٩٧_



 نم يهف هنم رمعلا ليطأ هبو

 ءايلعلا امس يف امجن تحل كنإ يالوم

 ام طق قحمي سيل نكلو رمق

 اعتمم ميعنلا لظ يف شيعتو

 طساب انأ هشاتنت يكل اذه

 هنيمي مانألا نم كاوس اذ نم

 اهب ادج يتلا كتين تضحمأ

 اهنيح ةنبا كل اركب اهكيلإو

 يف هجولا ءايض اهنم ترفسأ ذإ

 نم كالع ديجل تمظن ةدالقو

 اهجسن لهله ءانسح ةلح يه

 لزت مل كب امنإ اهنرعشتساف

 ةعاس كسم رشن اهنقشنتساو

 هنإف كيلإ اهيدهمل رظنأ

 لمآو هيلع ادع نامزلا ىريو

 يجتريو ودعلا كبهري تلزال

 رامعب تلدبت بارخلا دعب

 رامقألا نم ارمق لب

 راجشألا يف قوطلا تاوذ تنغ

 رابتب عرت مل هيف كلملاب

 راحسسمل اب هلل ١ وح دأ يفك

 راصعحأل ١ ه ذهب تارصعملاك

 يرابلل ىضر ىوهت يذلا تلن

 راكبألا ىلع يرزت اهب انئج

 راهنك اهتمش يدآدلا ىدحإ

 يرارد نهنأ لب تهز ررد

 راع ديدح ابضك لوقم وذ

 راعشلا ةلح انسح دادزت

 يرادلا اذه نيراد نم هاتأم

 راظنلا نم ىجرملا كمودقل

 راثلاب اذخأ حبصتل هنم

 راردم دي ىدن قيدصلا كنم
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 لاح يف اهب ىنغت 0 ةعوطقملا هذه ۔ اضيأ ۔ لاقو

 : هناسحاب اهبرغتم 0 هناوأ ةصرفو 0 هنامز

 تايآلاب ءاجف عيبرلا درو

 زهتناو ينامألا مدق ىلع ضهناف

 اهب مكف رورسلا ررس ىلع دعقاو

 ملاسم نامزلاف كوهلب دعساو

 اهلطب نوصفلا يف مظنت بحسلاو

 ةنيز نسحأ لكب ننج ديغلاو

 هرشن انلهج ضور يف نزربو

 ترطعت تابنلا نم تانبلا لهف

 اهنأ انلهج
 اطسلا يذ ديعس ىتف طخ نهبشأ

 تاماق نينثو

 تالآلاب لاحلا بصنل ىتأو

 تاذللا ةبهنل نامزلا صرف

 تاحارلا سفانط روبحلا شرف

 يتاوم بيبحلاو وفص شيعلاو

 تامسنلا دي اهرثنتف اررد

 ةآرملاك نهل ريدغلا ادبو

 تاحفنلا ةمسنك نهجيرأو

 تانب رطع ضرألا تابن يف مأ

 تاماقلا نم ىرخألا نع يننت

 تاوزغلا يف دضلل اهزه نإ
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 دحأ اهيف حدمي . ةعوطقملا هذه ۔ اضيأ ۔ لاقو

 : هركذ مدقت نمم 0 هئاقدصأ

 ثيدحل ىوه نم ميدق يئانث

 هتبطتسإ اميف موللا ليمث لامث

 هعبط ردغلا نكل ايحم ليمج

 ينموسي وهو هيبح ىلع تبث

 يننيعأ ضيب اعبرأ انويع نرجت

 ىدنلاو هللا ةمحر الول تحبصأو

 هدفر تمر نإ لاملا لذبل ثيثح

 نكي مل هنم ىتف نم لبحب كسمت
 هعرف باط ذإ هيف الصأ باط دقل

 هدفول ريرج دوج اذ لازالف
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 ثيدح عامس نع هيف سانلا نم

 ثيبخ ريغ مال نم بيط يفو

 ثيكن ريغ هنم ادعو تلخ امف

 يثيغم نوكي نأ يل نمف لاوز

 يثيلثو ىذألل يسدسو يفصنف

 ثيفنك ىرولا يف ديعس نبا نم

 ثيثح ريغ هاوتف ىدل ناوو

 ثيثرب هلهأ رهد فثترأ اذإ

 ثوشك لك كيدفي هعرف ايف

 ثيعب مانألا يف يرعشب لضفو

 



 اقيدص اهيف حدمي . ةعوطقملا هذه ۔ اضيأ ۔ لاقو

 : صورخ ينب نم هل

 اوجرخاف لزانملا لهأ اي فيصلا ىتأ
 اولمحتو اوطبهأ رودلا رجح نمو

 اهب تدغ ميسن تبه اهب ام اذإ

 اهبيجيف ىركلا مهلا يذل وعدتو

 اهنأل احار هتقسأ هبسحتف

 توح اهل اداعو اباد ىرت كانه

 هنزم بوبؤش لهنأ اهيلع ام اذإ

 يذ رشنو يصورخلا بيس يذ ليس ىرت

 ىدتغاف بطخي ركشلل هدوج ىنف

 يهتنت حئادملا لك ءدبم ىلإ

. ٥ 
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 ججأت جأ ران هنم رودلا يفف

 جمهر وهو لزي مل ضور لظ ىلإ

 جرفتت اهقيض نم ىرولا بولق

 جرهب وهو همه هنم كرتيف

 ج رزخ نمألا يف هنم اسوأ لدجت

 ج ربتلا ضايرلا ناصغأ سنارع

 جراتت اهراهزأ هل لظت

 جبدت سورطلا يف هيلع ءانث

 جوزي ركف لك نم ةنبإ لكب

 اوجوعو هنع لوقلا يف وجرع اذإ
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 اقيدص اهيف حدمي . ةعوطقملا هذه ۔ اضيأ ۔ لاقو
 : هنامز لهأ نم وهو . همساب هوني مل . هل

 رطملا ضرأ ىلع عمدلا قرقر

 اهب طحق نع رطقلاب اهدر
 اهب ماص ذم رظانلا تقار

 اهتبن نم اهرهظ وسكي حار

 اهتنب اهيلع ىمسولا مسر

 نمو اهنم ىرولا هللا قزر

 يفو ثيل هسأب يف لجر

 تكلم ول هدي يف ةحار

 ايح هوفلأف دفولا هراز
 ادغ ذإ هنع نمحرلا ىصر

 رجشلا تام اهلحم نم ىأر ذإ

 ررغلا عيب اهنطب يف ام عاب

 رطق رذبللو ءاملا كلذ

 رظنلا يبصت ةرضان اللح

 رمث اهيف يلولا بوص ىضقف

 ررد اقزر ىدنلا باهو فك

 رمق نسحلا يفو ثيغ هدوج

 رشبلا اهتطعأل ايندلا ةلمج

 رهن مهنم دي لك يف هنم
 رمأ اميف هقلاخ اعئاط
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 دحأ اهيف حدمي . ةعوطقملا هذه ۔ اضيأ ۔ لاقو

 : همسإ ركذي ملو ، هناوخإ

 زع ينتفج امل يمون زع

 نم رجه ىلع ىوقي بلق يأ

 دجولا محاج هباذأ يبلق نإ

 قلحلا يفو ماقس هنم يمسجبو

 اجيه افجلا ران ديزي موي لك

 رهدلا ناثدح ىنزب زتبإ اذإ نم

 يديب ام بهن مار اذإ نم
 ىلاو نمل ولح قاذملا بذع وه
 حدملا للح هل اجسان لزأ مل

 اوزع يرابطصإ نع يبلقلف

 زجر بصلل بيبحلا رجهو ىوهي

 زلفلا الإ هنم قبي ملف

 زاج ردصلا يفو لزي مل ىجش

 زنت ينم داؤفلا ردقو

 زب يل هدنعف املظ

 زرج يل هعبرف نامزلا فرص

 زمح هيف ىدعلل ناك نإو

 زري ال هعيدب رعشب
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 هقيدص اهيف حدمي . ةعوطقملا هذه ۔ اضيأ ۔ لاقو

 اعبت هلعلو 0 هيبأب حرصي مل نإو ، ديعس نب دمحم

 : قباسلا حي دملل

 سوت كل ىوهلاو كل اخأ اذ مك

 ازجاع هيدل لاح يف تحبصأ

 دنادح نهبولق ءاسنلا نإ

 ادغ ناميلس يف كب ام ضعب ول

 سيجن وهف كنم ءاد ءادلاف

 دمحم فكأ نم الإ شيعلاو

 هسأبب هنم ءادعألا اضق دق نم

 هدوجبو هسأبب مانألا يف نم

 ىدهلا ربز اوررح دق رشعم نم

 امساب اشه رهدلا هجو راص دق

 هؤاجرأ تكلولحإ نامزلا اذإف

 سؤبلاو ىذألاو كلاغ بيسشلاو

 سيلبإ ةحيلم دوقي نأ كل

 سيطانغم ءرملا بابش اهلو

 سيقلب تتأ ام امدق هيلإل

 سيحن وهو راص رهد رهدلاو

 سيجسو ىهللا يف رم ءاملاو

 سؤبلا تام سانلا يف هدوجبو

 سوبلا باغو ادب هلإلا نيد

 سيمط وهو ناكو مانألا نيب

 سوبع وهو ناك ذإ انل مهب

 سومشو ىرولل موجن مهف

 ةربا
-٤ .١-



 الجر اهيف حدمي .‘ ةعوطقملا هذه ۔ اضيأ ۔ لاقو

 . دربلا ةدش ركذيو ۔ هنامز لهأ نم ۔ صورخ ينب نم
 : سانلاب هرارضأو

 خان ضرألا ىلع جلثلاب دربلا

 ىرولا يف تدغ تبه نإ حيرلاو

 ىلع ترم ىرجلا يف اهتلخ ام

 نكت وأ داأتفم ىلإ جحناف

 ىدتعإ كيلع رقفلا اذإ لعجاو
 هؤام يذلا بحرلا لزنملا وذ

 ىلع اموي طسي مل قفوم

 همزع هب مري مل مهسسلاك

 ءايض انع ملظلا ليل حازأ

 اذإ هنم دوجلا مج داطصن

 خاب كاذ نم رحلا سيطو رظناف

 خامسلا كستو يمهت عمدلل
 خارص انعمس هنم ىوس بوك

 خاف دربلا اذإ افحل ارقاعم

 خانم يصورخلا انالوم عبرم

 خاقن بذع وهف ماظ لكل

 خادو الإ راصمألا نم رصم

 خارو اريسأ شيطلل حارو

 خاز ضرألا يف دضلا ةادغ لدع

 خاخف انبصن ركشلا نم هل
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 : اهب هحدمي . ةعوطقملا هذه ۔ اضيأ ۔ لاقو

 دعي ملو ىلو دق كنع ابصلا رهد

 هتدم مايألا تدم ول كيهان

 نزح نم مث يداؤف ىلخأ ناك دق

 اهلوادت الاوحأ طش ذم تدباك

 ام ةبيبشلا رهد نم بذعأ ءيش ال

 اخأو هل ادن دحأ مري نأ نم

 يل ديادشلا دنع ادضع لزي مل نم

 هدي نم دوجلا ىدسأ وه نإ رحبلاك

 اطع فيلح حمس اطس فيلح رمذ

 معن اخأ هيلاوي نميف قبيلف

 دجو امدلا باكستب هيلع حمساف

 ددعلا ةياغ نع ترصق اهنكل

 يدي هيتحار نم تالتمإ ام دعب نم

 يدبك ىلع الاوحأ رهدلا ىدم وطست

 دبألا ةدم يصورخلا حدم ىوس

 دجأ مل سانلا يف هلثم دن فك

 يدضع نمو يقاس نم نتمأ راصف

 دسألاك وهف دالج يف اطس نإو
 دفص وخأ اوشاع ام دفولاو دضلل

 دلو ىلإ ناع بأ بلق قر ام
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 دحأ ۔ دمحم حدمي 0 ةعوطقملا هذه ۔ اضيأ ۔ لاقو

 : هنامز لهأ ءانبأ نم ۔ هناوخإ

 اوذخأ ىونلا موي ومه كنم بلقلل

 هتبحأ تناب نم بلق يف قوشلاو

 مكنيبل ابص اومحرإ نيبناغ اي

 هدي نم دوج وجرأو مكاضر وجرأ

 ينرتعت ايندلا ول نم دمحم
 همراص مسإو هادنو همسإ نأ

 امقن يدتعملل وحبصأ امبرو

 هل ليزجلا فرعلا اوميأر لقي امل
 ىدعل اطس نم بولق مك ةرتع نم

 مهتعيدب حربي مل لضفلاو دوجلاف

 )١( ذخأ اهلاغ مهنع كربص نيعف

 ذرج هربص هنم نكلو رم

 ذلف هعمد يف هتجهمف ىدوأ

 ذبر اهب ومأ ام سانلل دوجلاب

 ذقتنأ هنم دوجب الإ تنك ام

 ذوع هرهد ايازر نم هلخل

 اوذقو مكو ادعألا نم اودابأ دق مك

 اوذخ لاقو الإ اذك ديرن هنم

 اوذنح دق فيضلل رزج مكو انلخ

 اوذبتناو ءوسلا عيمج نع اوأن نكل

: 
 )١( دمرلا : ( ءاخلا رسكب ) ذخألا .
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 هقيدص اهيف حدمي . ةعوطقملا هذه ۔ اضيأ ۔ لاقو
 : ديعس نب دمحم

 ظفاح نميهملا كلف مقأ وأ رس

 اضقلاو كسأب نإ كودع رهقاو

 هب رمأ نم تنأ ام ىلع تبثاو

 ةفاطلو ةقر يلاوملل كل

 هلعفبق ىرولا يف كلعفب يجاف

 لفغد شيعب شع ديعس ىتفأ

 اهفرطف ضيرقلا راكبأ كتقشع

 ىوهلا كضراقت ةحضاو لك نم

 ةضب دوخ لك اهنم لجتسو
 ظفحتم ىدعلا نم تنأو ملساو

 )١( ظفاح ةعيرشلاو وهز رهدلاو

 (٢إر ظكاع كدضل مكلك رهدلاو

 ظئاغ يداعمللو يلولا يضري

 اوظلاغت نيذلل ةضاضفلا كلو

 ظياف ةساسخلا فلأ نم سانلا يف

 (٢ر ظلاد نميهملا كنع ىذألا لك

 ظحال وأ قمار وه ام كاوسل

 (٥ر) ظراقلا بوؤي وأ كل )٤( اكراف ال

 ظفال انأ هب امم اهتغص كل

 ظفاحم هلإلا ضرف يذلا ىلعو

2 
 )١( ميقتسملا نيبلا قيرطلا وه : (يناثلا) ظفاح .

 (٣) ظلاد ٠ عفاد .

 )٢( رهاقو سباح : ظكاع .

 )٤( ضضغابلا : كرافلا .
 )٥( رامعألا ناضرقي امهنأل 0 راهنلاو ليللا امهب ىمسيو 0 ظرقلا ةرجش ةرمثل عماجلا : ظراقلا }

 ناظراقلا بوؤت ىتح " : لثملا امهب برضيف 0 امهيضام بوؤيالو "" .
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 اهيف حدمي . ةعوطقملا هذه ۔ اضيأ ۔ لاقو

 : هيلع ينثيو { ديعس نب دمحم

 غناو بحلا وذ هنم عولو اذهو غلاو بصلا مد يف هنم ظحللا ابظ

 غزاب وهو ادب نإ فصن رهشلا نم ىضقنإ هب اليل ردبلا انيري لازغ

 غناز بحلا جهنم نع نم فاصنإو { رئاج لدع ىوهلا يف يجرأ مك ىلإ

 غلاب هاديوس يف ارس بحلا نم نكمم سيل يذلا ام يلايللا انيرت

 غناس يتاهل يف بذع وهو ادغ دق كنع و يبارش يل اجاجأ تراصأ

 غفقار وهو هب شيع مهلو ادغ ةمزأ سانلا تضع نأ نم دمحم

 غماد روجلل لدعلا فيسب كانه هنإف اروج سانلا يف ىأر نإ نمو

 غراف فكلا التمإ ام يلاوملا بلقو يرطاخ غرفف يفك الم دق مكف

 غبان رعشلا يف ركشلاب هل ينإو عبان يل هفك نم ىدنلا نإو
 غناص ينأل هيلحأ يسمأو يستكاو يرشأ هنم يرعشب يراعش

"% 
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 ينب اهيف حدمي . ةديصقلا هذه ۔ اضيأ ۔ لاقو

 هراد نم مهبرقل . لئامس له مهلعلو . صورخ

 مهنم ناك نم . ةليبقلا قلطم مهب ينعي هنأ وأ ، يكزإ

 : نامعب

 يبيطو بارشلاو يماعط ذلأ

 اهبحر ةحارب يتاحار حورأو

 براحم ريغ بطخلاو اهل انيعس

 بيصب ءاقبلا دوج انداج دقو

 علاط ةذاذللا ردب انل اهيفو

 اهدح بني مل مزعلا بضع ةيبضو
 هربك دي هنحت مل ابصلا نصغو

 يفو برع اهب انيلايل ءامإ

 اهلولح دنع نيمويلا وذ ينأك

 اهعوبر تللح امل اهب تللح

 ةعقبب طق فلت مل عبرأ اهب

 نيعأ ةرقو

 اهنوصغ رامثلا عاونأب ءيجت

 اهعورز اطش قلخلا اهنم بجعيو
 اهميشب ميعنلا تانج تركذت

 هاوفأ ةذاذل

 يبيط ةرارق يف ينيع ةرقو .

 بيحر كانه راد يف يحورو

 بيرح ريغ رهدلا انيلعو انل

 بيصم ريغ نيحلا لولح بيصو

 بورغب تنذأ يداوبلا بهشو

 بيشخ ريغ نمألا ماسح نتمو

 بيشمب نشي مل يبابش نسحو

 بون ةغبص مويلا يف انل اهاوس

 يبوهذ دنع لح يسؤبو يميعن

 بيهم لك فوخ يداه دنالق

 بوشم ريغ وفصلا اهنم ضرألا نم

 بولق حورو ماسجأ ةحارو

 بورضب اهل يحدم يف دروف

 بيجع لك هيف يرعشب يتأف

 يبوت كلاعف نم يسفنل تلقف
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 يلخدت ةمايقلا موي اهلثم ىسع
 اهب اقدحم هتلخ بعش دوط مكف

 ىدعلا اهل نش ءاوعش ةراغولف

 اهؤابظو اهداس ينملعت

 اهنأل ارخف راطقألا ىلع اهافك

 يذلا رصنعلاو ءايلعلا ةورذلا نم

 ىلقلا يوذل ىنملاو ايانملا لحم

 ىدنلا لهأ نويصورخلا كدالوأ

 ةيبصع مهريغ نم ىرأ ينإف

 مهتيبب ناكو يلبش نع تبغ ننل

 مهرهد هجو اتجابيد تبحش الف

 بونذ فلح تانجلا جلي لهو

 بوعشو تمس ذاخفأ داوطأو

 بوعش ماهل اهنم اهلباقل

 بيسنو مهيف حيدم مظنب
 بيرأ راخفلا يكاز ىتف لحم

 بويعو هب مذ نع سدقت

 بورحو ىدن يموي يف لقلا يذو

 بيرش ريغ سانلل مهبارش يذلا

 بيصع هاصع موي يف تنك ىتم

 يبيغمو هدنع يروضح ءاوس

 بوحش هجو نيع مهترظن الو
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 ينب اهيف حدمي . ةديصقلا هذه ۔ اضيأ ۔ لاقو

 يبا خيشلا ةمالعلا . مهنيب نم صخيو . صورخ

 : (هيلع هللا همحر) يصورخلا سيمخ نب دعاج ناهبن

 ىرج ام حرصي هيدخب عمد

 لزي مل هنم حال مسج لوحنو

 نم طح هيلع نإ قوش بيهلو

 اهسرغ نسحأ هيف دو نوصغو

 اقبلا بلط ىوهلا يف يسفن تقبوأ

 هتببحأ نم لصو بلطأ ترس ام

 لبقم ضيغب نم بيخأ تعجرو
 امراصو لفي ال امزع تزح دق

 ايدجي مل اضقلا دنع امه نكل

 هنيعب ءاضقلا وه بيبحلا دقف

 يبراقأ بح لينو ناسحلا لصو

 مهدادو توجر نإ يتايح تبت

 ىدنلا بحس مهتيدجتسإ اذإ مهف
 ينباصأ مث بطخلا فرط مار ول

 يتقاف منهج يف داص ترص وأ

 رثاكت نامزلا يف مهنم هلي مل

 ارج ذم ةبحخلا نم هيلع امدق

 اربعم هنع هاوهي نم دودصب

 ارعست بيبحلل ركذتلا بطح

 ارمثت نأ ىونلا رهز ىوس تبأف

 ارمحأ اتوم هيبلط يف تيقلف

 ارو ىلإ نامزلا ينصكنأو الإ

 اربدأ دق هبابشو ىمدلا ىوهل
 امهيأ ردت مل

 اردق ام همزعب دري نم وأ

 ىرت يسفن ىلع ىضق هاوس ىنأ
 ارذعتم امهنم الك نايس

 ارون أودحأ

 ىرولا نود يتبحأ صورخ ونبو

 ىرشلا دسأ مهتدجنتسإ اذإ مهو

 اروعأ ينع هونتأ مهاطسب

 ارثوكلا ىرجأ رانلا يف مهدوج يل

 اربقي ىتح فورعملا نع ادحأ
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 مهنع رهقي حدملا ميتي ىنأ
 ىدهلا سبتقت سانلا بولق مهنم

 ابغار اذه نيفنص ىرولا اوكرت

 بطخلا ةنجد يف مهذف ايحم ودبي

 ١اورتس بضاوقلا دامغأ دامرب

 اهب ىدن روحب ورجس مهحاربو

 ىرولا ىلع هيقفلا دعاجب اولضف

 يفتخي ال يذلا مهردب لازال

 هصخش دلوم لبق ارهد ناك دق

 هعضوب هلجا نذأ اذإ ىتح

 ىرت تدغف هب تدعس ةليل يف

 ارشبم نيعئاطلل ىتف متأف

 نم قاف ىتح ملعلل اسراممو

 هريغ عم ىرت نلف مولعلا ىوحو

 هبحص ىسمأ لح تسد قفأ يف
 هلضف انس هنم ربكأ قاف دق

 مهنم ربكأ ناك نم ىرولا يف ول

 املاسم نوكي نارجايدلا ولجي

 ارمحأ عئاقولا يف ابضع ماش دق

 ارهني نل مهدوج لياس ناك ةا

 ىرقلا ران ىلإ ىشعت مهنويعو

 ارذحتم د افناخ اذه و مهيف

 ١ رفسم احبص دوعي ململا

 ىرو رمأ يف هورهش اذإ ارمج

 ىرج دفو ىور نإ تارف ءام

 ارتسي نل مهلضف ردب لهأ مه

 ارجسي نل يذلا مهبلقو ادبأ

 ارمضم ارس بيغلا بلق ميمصب
 ارهظي نل ىرولل ارس رانأو

 اروحأ افرط مايألا ةهبج يف

 ارذنم ىلوت نملو ىصع نملو

 ارخأتو هلبق مدقت امدق

 ارهوجلا مض رحبلا فوج ريغ له

 ارين اردب ليخ ذإ هتالاه

 ارمحألا يزاوت ال يزاوقغلا نإ

 اربكألا ريغصلا تلخ يعس انس

 اريثعلا راثأ اموي اطس اذإو

 ارضخأ مراكملل اعبر داش لب
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 ىرثلا تحت الدجمو ىرث لوم هبرحو هادن يموي يف تلخ مك

 ىرسلا نبا نيع هترظن ىرقل اران هنأك هآر نم ابح هيتأي

 اروسق تقال ءارحصلا ىدل رمح مهنأك هنع رفت ةاغبلا ىرتو

 ارثدتم انثلا باوثأب قار ىلعلا بتر يف ناهبن ابأ اي مد

 ارهمت نل مكنم لوبق ىوسب تشن مكحيدم يف اركب لجتساو

 ارظحت نل مكيلعو ةبوجحم مكريغ نع لزت مل ركف تنب يه

 اردكتي نلو ىلق ليحتسي نل هنإ يدو وفص نع مكيبنت

 اربخي ال نأ لونسملل دبال اهماتخ لاؤسلاب متيده اوضف
 ىرولل مكب يدتهي نأ اهل اظفح ىلعلا قافأب ابهش متلزال

 توكت

-٤ ١١-



 ينباهيف ىنب اضيب
 هللا ة

 ٢ ب ك ةدصقل : حدمي

 ناهبن " صخي

 ا د ا هذ

 مم : _ ١ مهيف و با خيننلا "

 و

 ورخ ص دو 60

 م : (هيلع

 وطأ كل
 اكذ . كشيج

 : يل 1 _ الا | 2

 تنلنأ دق 7

 ىرأ 2
 هل . .

 . اد _

 كارأ 7 . له

_ : - - 
 » ٠ اي 7 _

ِ 

 ىدص اذ 7 رص " :
 ١ ه
 أ

 كارأ ليلل

 لاط

 تلق

 مهللا

 حابصلا 8

 7 ايو

 ول ابصل نأ

 " ك يبح ادب ول أل كاصضن

 _ ٤ 1 و _ يمد اب _

 تنا ىبيبح 1
 ىدنع لو - ٠ م ٠ اي

١٥ ١ 

 كلح رصق

 كلم |
 وير ىب

 كلثم 7

 0 لك جلا تاهجل

 ىبحي >و هحج

 ٦ [ [ ك ٤
 هنطب ىهف ٍ _ دأ دم -

 كللخ اك دا ن ِ . ذه ١

 درسأ ام كليبس

 كلعش ام ونل ںم
 - أ 1

 . رتللا ىلع

! ١ - 1 

_ ٠ 

 . ام
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 ناحبسو يبلق ىلع ترج

 ىفلتم اي ىرت امل

 نمل ينع ننكرت ال
 هب يل كارأ ام عد

 مأ كبلق رجح نم

 يلإ فيطلا اذل امو

 هارأ ليللا يف تنكو

 ناميلس ينجل امو

 نأ ملعأ يننإو
 يذلا بحلا اهيأ اي

 نم قوقعلاب تعطق
 ينع دساحلا كل امأ
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 كلمح ام ىركلا يف

 كلمح اذه لبق

 كلثم ام ىركلا

 كلهجأ اذه لتم
 كلس دصلا كلسم يف

 كلصو دق هربب

 كلدعو املاظ

 كلمح اذ ىلع ىننأ

 كلما يف غبت
 كلقع ىنع كلقع

 كل دعأ يذلا امو

 كلتق كار ول نم

 كل دجو هريس يف
 كل مأ ال هسأب نم

كلطخ ينعرصاف



 هل يب تررب ولو

 نيلاحلا دحأ رتخاف تنأو

 لان يذلل ميدع ايو

 هلست نأ كاذف هلس

 رثت تنش نإ هرزو

 هب للظت نإ دتهاو

 مف افك دعاج مد

 كل مأ نم اضراعو

 هدخب ارظانو

 ةحدم رد كلهو

 مكل اكلس همظن

 غناص يلح سبلف
 دعب كي مل هل دبع

 ركشلاو كدوج هتلوخ

 نمل لضف هرعشل

 كيلوي ناهبن وبأ ىقباو

 لزي مل شيع ضفخ يف

 رهاس بص لاق ام

2 
 )١( ءانثتسإا ةاداب لصتم بصن ريمض .
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 كلقم حتفاو

 مكلطمي نل ى دنلاب
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 هقيدص اهيف حدمي . ةعوطقملا هذه ۔ اضيأ ۔ لاقو

 : لئامس لهأ نم هلعلو ۔ همسي ملو ۔ يصورخلا

 هارجأ ام يلع بيبحلا اذه

 هدق نم هتانق حالسلا يكاش

 هفرطو جزألا هبجاح سوقلاو

 ميتم داؤف هب طق مري مل
 ىكح انيف هلعفو قيدصلا وهف
 هضرع بيع لك نم يذلا كاذ

 هب الإ ةدومحم ةلصخ ام

 امف اهفس هلهأو نامزلا ردغ

 هلقع لناذرلا لك نع هاجن

 هشخأل دابعلا نم ءانتلا هلف

 هارجأ هظاحل فيسب يمدو

 هاذأ لبتسي ال اهنيعطو

 هادي هتقوف اماضن مهس

 هاطخأ امف هامصاو الإ

 هادع موسج يف يصورخلا لعف

 هاكز ىرولا بر ةمصو وأ

 هادع مذي ام تمذو تدع

 هالإ افولا ىوحو افصلا فلأ

 هاجن ىذألا لك نم هللا

 هانث ليمجلا لعف نع ءيش ال
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 نم ةكرعم ركذ يف . ةديصقلا هذه ۔ اضيأ ۔ لاقو

 هذهو 0 يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ ديسلا مامإلا كراعم

 : يه

 رادقألا كدارم قوف كتطعأ

 هتيداع يذلا ىلع نامزلا ادغو

 هسأبل كولملا ونعت اكلام اي

 لنانب هنم رارحألا دبعتساو

 دحوم لك بلق نم ةنطف وذ

 ةرطق اهنم مهت مل دي امسو

 الولا وذ قزري هنم اربتو انيع

 هنادعأ ىلع اروصنم لازام

 اهدوقو كانه سأب ىظل ىروأ

 امف دحأ ىقب دق مهنم ناك نإ

 هرصع يف مهناقب لاحملا نمو

 ال هنم يسق امس لبن راطمأ

 هرمأ نع اوربكتسإ ةادغ اورغص

 ادغ نم يداعاألاب رفظي سيل مل

 مهيلعو اونثنإ ىتح مهب اوبشن

 اوردوفف هوردغي نأ ىدعلا مار

 رادقألا تضقتو ىدعلا ىضقف

 راتبلا مراصلا وهو كيديب

 رآءعزلا مغيضلا هنع رفيو

 رارحألا دبعتست ههيبنشب

 رارسألا هب هل عاذت تداك

 راطقلا اهب تبصخ دقو الإ

 رابت وهف هاداع نم نيعلو
 راصنأ هبر كنالم هلو

 رامعألاو حاورألا هدض نم

 رانلا دامرلا ريغ تفلخ نلا

 راصعإ هسأب نم مهباصأو

 اوراط مأ اهل اوفقو مهاطخت

 راغص رافصلا مكنلوأ ارعفقف

 رافظأ هلابشأ هل ادسأ

 رايطألاو ربلا عابس يننت

 راحب هنم ربلا رهظب مهمد
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 ىغولا سمحا وضغبأو رارفلا اوقشع

 مهدنع كسأبف اورف نإ راع ال

 لزت ملو ةاغبلا ليللا نجدأ نإ

 مهروطس كنم رمألا قيرب وحماف

 هلك كيعس هللا نإ يالوم

 يفو كلم اذ كايند يف ترص دق

 نرشباو كرهد هاوهت امل زرحاف

 ههلإ عناط كرمأ صعي مل

 رعاش نم يتأ دق ارعش كيلإو

 اهرشن اهنم نإ بيطت اهبو

 هميظن ضيرقلا نم نأ لحتو

 هتايحو افصلا بر ايح ملساو

 هفرصو نامزلا كدشني تيقبف

  

 رارق كانه مهنيعأل ام اذإ

 راع هيف سيل يتأي توملاك

 رامق كيدل مهليلف ارمق

 راطسأ مهتايح حولب مهف

 ران كبيصت نأ اشاحف ضار

 رابجلا ككلم ربجي كارخأ

 راج نميهملل كنأ دعب نم

 رايخألا هعيطت عيطملا نإ

 راعشأ هراعنتأ مكالعل

 راطعلا رعاشلاو الملا نيب

 رادلا معنل اهل يهو نيراد

 راصعألا اهل تيوط نإو ىقبي

 راحب ضيرقلا لهأ نمو ررد

 رامد بولقلا يف مئاخسلا يذلو

 رادقألا كدارم قوف كتطعأ

99 
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 اهيف حدمي . ةعوطقملا هذه ۔ اضيأ ۔ لاقو

 : هيلع ينثيو 0 ديعس نب دمحم

 قفخي بلق بصلا يف ىوهلا هيبش
 هبلق يف ام رسأ يجننلا اذإف

 هنول عقاف هيلع ليلدلا نمو

 ىمدلا ىوهل ابصلا مايأ تقفنأ

 ةبيجعو يننبشأ بيشملا لبق
 يل ندشنأ ءاقللا نهنم تمر ذم

 قوشت تييح ام ينم نهل

 ةميظع فشكل ىجري نم ريخ وه

 اوبنطيو هيف حادملا مظنيلف

 ىرولا يف ىرأ ملف ءايلعلل مسيلو

 قرقرتت عمدأو بوذي اشحو
 قطنت ادوهش هب هيلع تحضأ

 )١( قأتم هنم هاشح نإ مقسلاو

 قلمملا نسملا انأو يننكرتف

  

 )١( هقلخ قاض : قات .
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 اهيف حدمي .ةعوطقملا هذه ۔ اضيأ ۔ لاقو

 : هيلع ينتيو ٠ ديعس نب دمحم

 فخت مل فيك بلق اي

 همد بص لكو

 يف تربتعإ امفيكو

 نم رخفلا يف ىتف لهو
 يتللا ايندلل هنإف

 ولو رهدلا ىرد هب

 هادي تداج ذم فش ام
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 فلتلا ديغلا ىوه يفو

 فلط بحلا هلط نإ
 فلس نمب هلاعفأ

 فلتخإ اله ىوهلا لبق

 فلدزاإ دق دمحم

 فلد وبأ ال تفرع

 فلظ م ادع ١ بر

 فلك اذ ناكو هب

 



 اهيف حدمي مإ ةعوطقملا هذه ۔ اضيأ ۔ لاقو

 : همسإ ركذي مل هل اقيدص ۔ يصورخلا
 كاشم ءايمل اي كقوش يلإ

 اضرح ىجدلا اذه نعو ينع تحزحز

 يل حرف كنم لصوب ينم تكحضأ

 نمو كاده يف اجل يعجضم ىلإ اذ نم

 دقف هنع ثويدلا زجعي ىوهلا نإ
 نع بلاطملا لين يف دجلاو زعلاف

 امك كنم زعلا ينامألا لك تكردأ

 مرك يفو دوج يف بحسلا ىكح دق نم

 نع برعي لعفلا بيطو العف باط دق

 اذإ هادي تداج اذإ يلابأ امف

 كاسمو يرابلا كحبص ريخلاب

 كايحم هيف ارفاس يل راص ذم

 يكابلا رهاسلا يفرط دربو يبلق

 كارسأ ليللاب يل كيدفأ سفنلاب

 كادعأ فوخ نم هنمآ كارسلأأ

 كاهلا ليللا لوهو بيقرلا فوخ

 كاردإب ايلعلا نم يصورخلا زاف

 يكاحلل يكحملا هسحي ادغ ىتح

 يكاز بيط ميرك قيرع لصأ

 كاسماإب ىرغم ادع يرهد يلع
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 اهيف حدمي . ةعوطقملا هذه ۔ اضيأ ۔ لاقو

 نم هلعلو . همسإ ركذي ملو هل اقيدص ۔ يصورخلا

 : لئامس لهأ

 اولمحت موي بصلا ربص لمحت

 المجت هنم لابلا ولخ لواحو

 اومجعأو هنع بابحألا برعأ اذإ

 يذلا نم مهس نيبلا نأ لذاعأ

 ىدملا نع يتايح ينم ترصق ننل

 تخس مكو وحنشف ابرق مهتلأس
 هلاون هنم هللا دالب معي

 دابعلا قالخأ نسحو

 ىرت ابطرم اورلا دنع ةنيل مكف

 هسأب شرعلا يذ دعب ايالبلا حيزي

  

 اولمحت تاقبوملاب هل مهنمو
 لمجت لامجلا بابرأ دعب لهو

 لمهي عمدلل حضيلف اضرلا حاير

 لتقم ينم بلقلا نإو بحأ

 اولوط ياأنلل يحلاو بجع الف

 لاسي سيل ئرمإل يصورخلا فكأ

 لحمم وهو اهعبر اهنم ناك اذإ

 لفطتم الو مهنم لغاو الف
 لقدم يهو تدغ اي تحبصأ نإو

 لفكتم يل هللا دعب قزرلابو
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 هقيدص اهيف حدمي . ةعوطقملا هذه ۔ اضيأ ۔ لاقو

 : لئامس لهأ نم هلعلو 0 همسإ ركذي ملو ، يصورخلا

 يمظي ام رعشلا يفو يوري ام رعشلا يفو يمظن نم سانلا وتراف يركف رهن ىرج

 مسجلل حورلاك مسإلا كاذ ءاوحفف اوضق نإو ماركلا زعلا هب ىحأف

 متلا رمقلاك تسدلا ردص وهو ادب ىحض ى رولا هارأ حمس ىضق ام اذإ

 ملعلا وذ نيب شاع قلخو هتوح لهجم ةدينهلا ذنم هل قلخف

 معطلا كلذ نم معطلا ةاهم نوكي ىرد نكي مل نم رعشلا يف ينفنعي

 مخفلا رعاشلل سفنلاب اخسل هب ملاع يصورخلا لتم هنأ ولو

 مدعلا يذ ءاطعإب هنم ىنغلا لانف هلامب ءانثلا نسح يرتشي ىتف

 مهدلاب رمحلا نم هيدايأ هيلع تخس هءاج رعاش فرحب ام ازإ

 مرلاب مطلا نم ىودجلا نم يتأيف رهوجب هوحدام ارحب مميي

 ىمهت هبناحس هل مادو اهجيرأ حوفي اضور اهل ومادف
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 خيشلا اهيف حدمي . ةديصقلا هذه ۔ اضيأ ۔ لاقو
 ةليبق حدميو ، يصورخلا سيمخ نب دعاج ناهبن يبا
 : صورخ ينب

 يداصلا هاجر ابظ داعس تلقص

 ىونلا فرص اهدودص دعب هتفكو

 هب تعمتجإ امف اءرب هل تحضأ

 ال لحملاو اهلاصو دعب قوش ال

 هعودص كارأ موي يف كتراز

 اهلالد حور هابلا ليتق ىيحي

 سرعم جاهتبإ يف اهيف تلزام
 حضاف من وهو اراهن تراز
 هيعس يف ىوهلا وخأ داتقلا اطي

 اضغلا كوش هلجر سطلت لظتو

 هيعس يف ىوهلا اخأ نلذعت ال

 نم بلق يف عجانب سيل لذعلاو
 افص ام مول بصلا بلق دص ول
 تلجناف ةبحملا قدص هتيفصأ

 اذ لوقتو ىرولا نيب اشن رشب

 ىوس الم يف طق الوق لاق ام

 ي داصلا هاشح اهتروزب تفشو

 داسحلا مهسأ تشاطف تفصو

 داوعلا تتشت نوكل الإ

 يداولا باعش ترخز اذإ ىقبي

 دايعألا ةرهزو بيبحلا وهز

 داقر دعب لومرغلا هبنيو

 داليم اجش يفل نودساحلاو

 داوق نم لدأ دادولا نإ

 داعقل اخأ ايطتمم نظيو

 داضنأ بناحس ردغ هاريو

 يداؤف راص ثيح يمسج ريصمف

 داعبب هعيجن بيبحلا كفس

 يدادو لاونلا يذ سيمخ ىتفل

 دلولل ءابألا ةبحمك

 دالج موي لح نإ اطس كلم

 يداهلا لوسرلا لوق هب وعمس
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 اهدادس بر نيدلل ةملث مك

 هؤافو لاني دهع اذ لازال

 ىلعلا كالفأب اردب ادغ درف

 هتاحاس يف نوفاعلا دجاوتي

 دعقمب سيل وهو دعقي هنع نم

 هدوج لبوأو دلب يف لح دق

 يدتجملاو هاوه يف لذاوعلاو انأ

 ىدعلا صنتقأ نييصورخلا مساب

 نأ هللا دعب جرأ مل ةداس مه

 خذاب زعو دجم ارذ يف مد

 اهكاح ام ةحدم ةلح كيلإو

 دي اهب كيلإ تدم ةيناط

 يردزت كل حنادم ديدج سبلاف

 اهنأ يلاوغلا نمت اهل ددعاو

 اهلوبق ديصقلا نامثأ لاخأو

 ضيبأ ىقرك ظح اخأ ملساو

 ؟بل { ةرق

 دادس ريغ لوقي سيلو امدق

 داهعب نذؤم قرب برلو

 دارفألا اهموجن نيب هووذو

 دالتو مهل فرط نم لاختف

 داعقق يذب تسيل هدوعقو

 دالب لك سانلل هب تنلم

 دادضللا نم الين

 دايصلا ةلبن وه امنأكف

 يداضعأ مهاوس نامزلا صغ

 يداعم بحب ال هما

 داسآلا اطس يف بناحسلا اخسو

 دايق سلس رهدلا فرص بعص كل

 داجن ىلإ تقيس الو يريغ

 دادم ينب نم رت مل كاوسل

 بح

 دادجو حنادم دجأ اهعم

 داوج ريخل ةديج كيهان

 داصقلا ىلع دي معنب لبقأو

 دادمك دوسأ كدض ضيضحو

:. 
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 هقيدص اهيف حدمي . ةعوطقملا هذه ۔ اضيأ ۔ لاقو

 : ديعىس نب دمحم

 ينيدؤي يدو كيف لاح يأ ىلإ ينيد ىمح تبرخ ذم يوهل كترمع

 ينوفجي يمونو اليل هلصن هب ىركلا نفج دق ولخلا نفجو تيبأ

 ينينمي ليلخ نم يجرأ الإو ةينمب ضرعم نم هل ينمأو

 ينيلوي سيل هبنج نم هتمر امل ئرمإ نع لاوي ال يبلق لاب امف

 ينيوغت قحلا نع اذ مل ةرم ابن لطابل يناوغلا يدهت نكت مل اذإ

 ينيقشيل تدرأ ينيفشيل تدرأ اذإ هعبط نم بحلا تيأر املو

 ينيهدت يسفنو ينيدهي يبلقو ةعجرو ريس نيب ءوسب تفقو

 ينيذؤي هاشاحو هيدو ضآ ولو دمحم دادو يف الإ ضمأ ملو

 ينيوري هيفك رسي نم ديب ادغ ةمزأ دعب يتجهم امظأ رسعلا اذإ

 ينيصوي تمد ام هاودج ىلع ركشب هدوج راص اذإ لضفلاب هل رقأ
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 هقيدص اهيف حدمي . ةعوطقملا هذه ۔ اضيأ ۔ لاقو

 : ديعس نب دمحم

 وفصلا يذ ريدكتب هيضقتب ىضق وهلل يلايتخإو يباصتلا نامز

 وحص اذ مويلا ادغ اذإ ىحضأ بصلا هل اضن دقو نجد موي يرصع ناك دقل

 وضن دسج اذ تحبصأ دقف يسفنل ارهوج ناك ذإ ديغلا لاصوب ىضم

 يورت اضرلاب هل تناك املاط دقو اهرجهب يداؤف تنضأ ةيناغو

 ودبلاو رضحلا ةنتف تناك سانلا ىدل اهنيبج تدبأو اديع ترضح اذإ

 وفص اهريغ ىلإ نإ ام ةولح اهب اهتوضنف ابصلا مايأ يل تفص

 يوحن احن دق ىفطصملا ىمس لاون ىوس اهدعب امف تلو تضقنإ املف

 وزغلا يف رسك ءادعألا ىرقل نمو ىرقلل عسو فيضلل نم دمحم

 ودعلا يف سفنلا دهجأ هاوسو اهل ايشام لضفلا يف قبسلا تابصق ىوح

 وبر اذ لان يذلا نيألا نم هالق نمو ةحص اذ لان امم حبصاف

0 
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 اهيف حدمي م.[ ةعوطقملا هذه ۔ اضيأ ۔ لاقو

 : هرد هللو ، يصورخلا

 الذع اذه لثم يف نم نا

 سفنلا يل لذاعلا لذب دق هحيو

 امب ردي ملف ولخلا لفغ

 يذلل اولس ينم ىجتري
 امب بصلا نم بلقلا لغش

 ىوهلا راتخإ

 ادغ ىتح ةلزنم الع نم

 ىلجنإ بطخلا ىجد دهايحمب

 فوخلا نم يفكلو يبلقلو

 هنافوط قرفم رحب وهف

 الدع هارأ قحلا

 الدب هنع لبقأ يك

 القع ام لب بلقلا ينم ينضي
 السلا فوجلا يف دق دق هيأن

 الغش هيف ثرأ دق ناك

 ىلعلا راتخإ دق يصورخلاو
 الزنم هنم عفرأ ىري ال

 البلا سانلا عفدتسي هبو

 المو ىلخأ فورعملاو

 الولا اذ يلوي ردلاو هدض
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 هقيدص اهيف حدمي . ةعوطقملا هذه ۔ اضيأ ۔ لاقو

 :ديعس نب دمحم

 يغب ىسأ ىدوأ كيف نمع كدودص

 قشاعل كنم بلقلا قري مل اذإ

 ىرت ةدناف يأ هيف ءاملا اذو

 ةبس نكنم نايتفلل لصولا امو

 ءاقللا ةذل يملعت امل كلعل

 ةذل لصولل تقذ نإ يملعت يلص

 ىذأ نم كل ام لثم ءرب كنم يلو

 همصخ لدج لاص نأ نم دمحم

 ىغولا ةموح يف هاداع نمل مامس

 لفحم ردص وأ تسدلا ردص راص اذإ

 يعن هبح يف ناك هيلع ام نإو

 يحلا لتقي هب يك ال كنسحف

 ير شطع يذل هنم نكي مل اذإ
 يم تضمو ةولع تماقأ اذ ىلع

 يرش هنادقفو دهش هنادجوف

 يغ افجلا نأ كنم يلاخت يربو

 يرب دعلل ىرولا ىلوم نمو كاذب

 يمر اذو ديدح نم اذه نيفيسب

 يرأ هملس يف هالاو نمل نكلو

 يلح هقوف وأ هيف بلق وهو ادغ
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 هقيدص اهيف حدمي 0 ةعوطقملا هذه ۔ اضيأ ۔ لاقو
 : يكزا دلب يلاو . ديعس نب دمحم

 نابلا نصغ راغف سيمت ترطخ

 تزرباف رامخلا هجولا نع تضنو

 تدرجف قوشملا بصلا ىلإ تنرو
 يذلا ءاشرلا كلذل ءادفلا يسفن

 ىركلا يف ىتح يلإ لاصولا ىباي
 يذلا نسحلا ههجو هنم هلل

 هل ءيش امو هركذأ تلزام

 انل اهرداغف يكزإ يف لح نم

 ملو اهب نيبملا قحلاب ماق نم

 ىرقلا ىلع مث رخفلا ليذ رج نم

 اهء وض سمطأف تعلط هسمش نم

 اهب هتبثي نأ هلإلا وعدأ

 مئاد ميعن اذ اهيف قبيلو

 نا رقأل ١ ىلع ترزف تملكتو

 نارمقلا فسكي هادل ارمق

 نادح هل اذحش هل افيس

 نادفألا يلاع نكسي راص دق

 ينالصأ هلاصو عطق رانلف

 ناسحإلاب داج ام هبحمل
 يناسنل دمحم لاون الإ

 نارينلا دافم تناكو ىبوط

 ناودعلل ريمدتلا نع دعقي
 نانرج نم حفسلا هنم ندملاو

 نايغطلاو ملظلا ليل تاملظ

 نامأب اهفوخ اهنع طيميل

 نامع ضرأ هللا لضف مع ام
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 هخيش اهيف حدمي 0 ةديصقلا هذه ۔ اضيأ ۔ لاقو

 : (هلل ١ همحر) نافلخ

 انج هليل اذإ بص نم هللا هل

 ىوه نم ءامسأ قفألا حولب نأك
 امدنع ؤسلاب ءادعألا همار ولف

 اهنأك اقوفخ تدبأ ةجهم يذو

 اهنأكو اطس يذ نم اهنأ ىلع

 هقيرغ اذهو ارحب ىجدلا نأك

 امو همجنأ دع يف هلاوهأو

 هباب لوح ىركلا ريط محي املو

 هضايب حابصلا ىدبأ امتبرو

 يذلاو ةباتكلا سانلا هفلكي

 هدادمك هنيع يف هسرط نمو

 همومه هجوب يفنت ال مسقأو

 بجوم ريغ هءانتتسإ اوبسحت الو

 امعنم وندلاب هنم ناك دقل

 ىدتغاف هنم يوتري ارحب ناك دقو

 ىدعلل ناك نإو بذع قلخ هل
 هظفل رد ول قفألا دوي حيصف

 انج هبسحتف هيف هقوش ىنج

 انج ىأر هيلإ امأ هقمنف

 انفج ايضغم اوأر ام هنم ضمغي

 انمألا ترقاع يهو فوخ ةريقع

 انبجلا فلاح ئرما عور نم عورلا ىدل

 انظ الو ةاجنلا هنم ىأر نإ امو

 انجلا عزفت يتلا اهنم اعزفم ىأر

 انكو هنفج ىركلا رايطأل ناكو

 ثتسإ نافلخ هجو الإ سانلا نم
 انهذلا رماخ يذلا بحلا هبجومف

 ىندألاب سيل ىونلاب اباذع يلصاف
 انفس الماح نكي مل هنع يانلا ىدل

 ىنثأ ىرولا هيلع انلخ مكف اباذع

 انسح ابر ذإ هرهز نم لدب هل

_۔١٣٣-



 دق لاقف مضخلا يدبي ام نياعو

 هلوق لواقملا نسللا سرخأ دقو

 هتلخ لح نإ سيردتلا ةقلح يفو

 هديجل انم حدملا يلح غوصن

 يتجهل ينم صاوغلاو رحبلا وه

 تجرخأ رحبلا جلاو نم ةيلح مكو

 هدادوو يل ناك يب هرب نمو

 يتجهم مغر ىلع هنع يب نحوطف

 اهفرص يلايللا نإ انملعم

 هفك طسو ىصح ايندلا ىلع انأك

 هبارطضإو امئاد ينوكس ىوهأ و
 همورأ اميف مايألا ينعزانت

 اهلعجل يبتع لاط اهيلع ينإو

 يدي اعفار امسلا وحن لزأ املو

 ىنسحلاب ءاج اننود اذهو انأسأ

 انسللاو لواقملا انسل معن اولاقو

 انم ةراد هراد يف هل ءاكذ

 انغص ام عاض هديج الولو ولحيف

 ىنسخلا نمتلا اذ هنم يبلق عدوتف

 انقس يذلا هيلإ هنم نأ حص دقف

 انبإ هل تنكو رب ىرولا يف ابأ

 انزح يننيدؤي ندك رهد حياوط

 اننش امب ال اشي اميف انفرصي

 انض اهب يذهو اهنم ىمر يذهب
 ىنكس هراد يف هنم انيح يل يبأ

 انغض اهبلق يف رهدلا يلع نأك

 انهر ىونلا يدايأ يف مكنع يلثمل
 انك امك دوعن نأ وعدأ شرعلا يذل

  

۔١٢٣٤-



 ديسلا اهيف حدمي 0 ةديصقلا هذه ۔ اضيأ ۔ لاقو

 همحر) ي ديعسوبلاآ ديعس نب دمحأ مامإل ١ نب لاله

 : (هللا

 رفصأ مسج كيف ةدوملا ةمس

 ةجهمب حيرصلا بحلا نكسي مل

 يتجهم رهوج هاظل باذأ بح

 ةيلب بحملل ةبحملا نإ

 يب م درت ال اعيفش تناك

 اكرفم مالغلا ناك امبرلو

 ىهدلا نم نعقو امل عاقولا الول

 بعاوك لاجرلا ىلإ نكس املو

 ةنيزب نهلامج نعفش املو
 رتخبتت انمامإ مامأ اذ مل

 ةنتف يناوغلل يلاوغلا تأر

 اهعيجض سفن ضقت مل اضقلا الول
 اهرشن بيط بايطألا ملعت وأ

 اهفلخ رطخت ثيح اجيرأ يقبت

 ههجو ممتي امهم يفتحت ال
 اهرشنب ميسنلا ترس نأ نظتف

 رمحأ عمدو ضيب رظاونو

 رطفتت اهعامس تيأر الإ

 رهوجلا باذو قاب اهزلفف
 ربكأ اهنم دصلا فرصو ىربك

 رفغت ال ةلز ىحضأ بيسشلاو

 ركنت ال ةنع هيف ناك ذإ

 رعست بح ران يف انب جهم

 روصم لامجلا نيهف بارتأ

 رطعت نهرشن بيط ناعأو

 رفذأ كسم سافنألا نم اهلو

 رهقتو بولقلا هب داصت اكرش

 رمعمو دلخم وهو شاعلو

 ربنعلا باغو اهرماجم ترسك

 رمجم رطخت ثيح اهنع لاخيف

 رفست هجو سمشو حوفي رشن

 ررجتو اهطرم بحست كتءاج

_٢٥ ١



 ملظم ليل حنج يف ترفسأ وأ
 امغيض ينم ءارفع اي ترفع

 هلجألو ىوتلا اوهل ىونلا نإ

 يتفيحصف يقوشت يآ لتاف مق
 لزي ملو لوجي هعم رطاخ يل

 هريغ ةروسل رظن يل لحي مل

 هلاخ امدق ميهاربإ نأ ول

 هلاخ ةهالأ دبع نم نأ وأ

 مل هيدي نم اوقاذ ىسوم موق وأ

 هملع نم هكالمأ امنأكف

 هلاونو هسأبب داجو ىمحف

 هلدع الولو ايندلا هب تناز

 ي ذلا رصعلاو نيرصعلا ةنيز اي

 يننكل يلو بابحأ سانلل

 هبوبحم ىلع رصتقم لكلاو

 دحوم لك نود كبح ترتخاف

 رمقم ليل ليقو رارسلا يفخ

 رفعم وهو ناك ام ىونلا الول

 ردقي ال ام قاتشملا فلك دق

 رطسأ لاله اهالوم قوش نم

 رظني هامح يف يفرط نأكو

 روعأ ينع باغ ذم ىرولا ىأرف

 ربكأ اذه لاقل حاربلا دعب

 اوربكو هللا نود هل اودجس

 اوربصي املو هنع اولدبتسي

 رثأتسي اهب دحأ ىلع ينأ
 رسعملا ىرثأو هب ليلذلا زع

 رتست ال ةأوس تحضأل اهيف
 رفعج هادن نم يل دلاخ مك

 رفقفزتو جايهلا يف قهشت كاداع

 رعست كادع يف كمزع سمش نع

 رصعتن ىذألا نم هيلإ انرص

 اورثكو باسحلا يف ادع تللق

 اورصق امل تلوط يننكل

 رطخي ال يرطاخب كاوس ىوهف
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 يتلا كانمي فك نم عبصأ انأ

 اهظح كيلح نم ذخأتل ترغص

 ىوه اهيربي ناك دق املاطلو

 اهنأ ارخفو الضف اهب ىفكو

 هقوش كل هفش نمم كيلإو

 ارظنم هنم لجتست هلجتساف

 يلو هل لوبقلا ةرظانب رظناو

 اهلك يلايللاو دشنأ تيقبف
 ادمحم ءافولا نسح املاس شع

  

 رصنخلا اهاوق ىدحإ تحبصأ دق

 رغصألا صخي هب يلحلا نإ

 رصنبلا اهيلع تمسق مكتاذ يف

 رخقملاو العلا رختفإ هب نمم

 رعشي كنأش مظع نم ادغ ارعش

 رظنملا قار هانعم نعو انسح

 رمثي اذه لثم انصغ تنك ذإ

 رصعألاو اضقلاو نمؤت تسمأ

 رفظمو قفوم تنأو انيف
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 خيشلا اهيف حدمي . ةديصقلا هذه ۔ اضيأ ۔ لاقو

 . يصورخلا سيمخ نب دعاج ناهبن يبأ ةمالعلا

 : (هللا همحر) خيشلا نكامأ ضعب ركذيو

 رظان لك اهاري ىبيط

 اهب ةيناغ

 هاب هجولا ودبيف ودبت

 اهناجرأ يف تلخ ام

 ينب يف رأ ملو الك
 جاه سانلا يف اهل ىنأ

 ساب هجو اهيف ماش نم

 باغ ريخ رواسقلل يه

 باص بلقلا اهيلإ ينم

 سآ مسجلل اهؤاوهف

 داص درولل اهمأ ام

 ثاع وجلا اهنم حضي نل

 دان بحر اموي لح نل

 زان سانلا يف هتلخ ام

 باه شيجلا عقن راص نإ

 ع ١ ر ذع
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 رضان نسحلا نيبج اهنم

 رهاز نمألا ايحم هاز

 رهاب نسحلا هنم لقعلل

 ردام دام دق اهنانفو

 رففص فاصوأ اهتاحاس

 رجاه حدملا اهنعو ىفلي

 رساب رهدلا فرص هجو وأ
 رباغو تأ نم رهدلا يف

 رباص ريغ اهنعو ادغف

 رسآ بلقلا اهامد ىوهو

 رداص وهو اهنع عاصناف

 رثاع وهو دعاج سمي وأ

 ردان ىوفللا تيأر هنم

 رزان داج نإ الو ادبأ

 رسان ملعلا رقص بلقلو

رباه دضلا مسجل ودغي



 صاق هيفك نع حشلاو

 ضام ماش اذ ادغ دق مك

 ساق دضلا بلق لاخ ام

 ساك ناك رهظ برلو

 شان تمش هادل ينإ

 داب هنم ةيادهلا ردب

 غاص تاهزنلل غصي نإ

 هان ريخ ركن لك نع

 فاو هنم يل لزي امل

 ماط ملحلا جل هيدلو

 جاو عورلا يف همأ نا

 ماع بطخلا فرط لازال

. 

 رصاق ريغ هنم دوجلاو

 رضام ربصلا بخش مصخلل

 رساق داع دق هلإلا

 رساك ناك رهظو اللح

 رشان ملعلل ادغ الإ

 رداب ملعلا مارم يف إ

 رغاص وهو اهنع هاننثأ

 رهان ريغ هيلئاسلو

 رفاو وجرملا هفورعم

 رماط شيط هادع امل

 رجاو وهو هنع دغي مل

 رماع عبرلا هنمو هنع

 ن
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 ملعأ هللاو . هنامز لهأ ماكح دحأ ابطاخم لاقو

 دا رمب ٥ ٠

 ايسان تنك ام هللاو ال كلضفل

 هترتس يداؤف يف دو ضحم يلو

 يتجهل هيف يتجهم تنتبتسإ املو

 ىرولا يف ينم راعشألا ترعشأف

 يتميش ردغلا يضترأ ال يبأو الف

 الولا نم هيف تنك ام ىلع تبث

 انيب ةدوملا يانلا ريغ الو

 اهفك شدخت رهدلا تامزأ الو

 اممذم ىسمأ رهدلا نإ يالومأ

 ايواط هنم افولل ىحضأ ناك ننل

 الطاع تنك نإ ناطلسلا لمع نمو

 ايناج هايندب ىسمأ نكي مل نمو

 ىدم ىلإ ترسأ رارسأ هللو

 ةليلو اهنم رم موي لك يفو

 ىذأ تجيه ام لثم اهنم دبالو

 ةليل لك يف هللا وعدأل ينإو

 ايساكو يل امعطم امدق تنك دقو

 ايداب يف مكناسحإ ادغ ذإ مكل

 ايشاف سانلا يف راص ىتح هتعاذإ

 ايراثدو مكبح يراعش ناب

 ايداع نبإ ءافو مكنم يلو ال مكل

 ايلاو سانلل تحبصأ هب انامز

 ايفاص ردك كاذ نم اننيب الو

 ايراق تنك هل ينم ىوه روبز

 ايجار تنك ام هنم ينلني املو

 ايفاص ءاملا نجآلا در ول تسلف

 ايلاح نميهملا ىوقت نم ترص دقف

 ايجان هارخأب ىحضي نأ دبالف

 اهعدوأف

 ايواط ناك يذلا رشن امهب ىرت

 ايوادت نإ هل يمارجإو يبلقب

 ايجار تنك ام قوف هنم شاتنتل

 ايلايللاو انمايأ
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 ايلاوملا هادي ىلوت ىنملل امك اعد نمل بيجملا يطعملا هنأ ىلع

 ايسآ ءاج هدعب نم اثداح ىأر ىتفلا مقساأ هفرص نم ثداح نإو

 ايفار حبصأ هافك اقتف اذإ انل ةلاح ىلع يقابلاب رهدلا امو

 ايلاع ناديدجلا رك ام كمساك لزنمب نامزلا يف ىمساك تلزالو

  
_١ ١٤-



 يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ ديسلا مامإلا حدمي لاقو

 : ) هلل ١ همحر)

 هادهأو يبلق ىده لايخلا فيط

 هلو ىوهلا يف اميرغ ناكو ىفاو

 دقلف ىركلا لامج ركشأل ينإ

 بجع نمو ينافجأ نيعلا ىلع ىضخغأ

 ادبأ يتظقي يف لزي مل يذلا ىدفأ

 هب ءانغلا رومعم ينم بلقلاو

 دقو ململا فيطلا نسحأ ام هلل

 هطشنأ نيح يبلق ضوباأم ماشأ

 اكرش ىجدلا يف ينيع بادهأ تبصن

 هعتمي ىسمأ هب بص نهيل

 هملاظ ناك ابص فيط اي تللبأ

 هرهظأ مونلا يدل ابيبح ايو

 يف حبصاف ءام هعملي تريص

 اي كهافش نم ادهش يبلق تيفشأ

 هل كنم لصولا نأكف هتأربأ

 تفرش يتلا ضرألا يف هللا ةفيلخ

 هب نامزلا ناز نم يديعسوبلا

 هايحأف هايحف دوملا ىنم

 هافوو هافوأف لطم نقحلاب

 هاركإ هاركأ امو ينم دهاندإ

 هاراو دعبلا باجح نم ىرأ ىسمأ

 هآنأ نيبلاو يعم يمانم يفو

 هانغم يانغم يف ليللابو احبص

 هالاوو يغبي ام ميتملا ىلوأ

 هاعرأف لقع نم شرعلا وذ هاعر

 هادصأ ناك دق رطاخ هداطصاف

 هانضأو هاضنأ ناك دقو ليل

 هامصأو هامضأ دصلاو نيبلاب

 هافخأ فرطلا هابتناو ىري امك

 وه ام هردأ مل ال عملي ىفك

 هافشأ نيح هافشف هلع نم

 هاداع رهدلا يف نمل مامإلا عطق

 هاقنت ىلوملا اهل لدعب هنم
 هالح نيح ذم الحف هلهأل

-٤٢ ١



 هرزغأ ناك ام هبابحأل ليس

 همف يف ءادعألا ىلع نيمراص وذ

 ىري دلخلا دضلاب ءاش ام ءاش نإ

 ةلزانل وأ ربل هاعد اذإ

 هدعبأو هاندأ حشلاو دوجلاو

 هدي نم ناسحإلاو لضفلا ضراعو

 ىدل لوقأ هنم ةمعن يف تحبصأ

 اهسبال سانلا يف لزأ مل ةلحو

 يندعصأ كنم ادوج ركشأ يالوم

 اشنف ينتيذغ هب ىودجو ىدن

 تمنو تكز دق ءانت رامث فطقاف

 ةكرعم رهدلا نإ كدبعل رظناو

 تقطن ام راجلاو ىمحلا عينم ملساو

 لهو لازيال اكلم كالوأ هللا

 هاضمأ ناك ام هدض ىلع فيس

 هانمي هتزه ام كلذو اذه

 هاهوأو هاوهأ لاص وأ لاق نإ

 هاندأو هادنأ ناك امف عاد

 هاسرأو هارسأ لدعلاو روجلاو

 هاهمأو دهامهأ ملعلا درومو

 هامعنو انالوم معن اهل يركش

 هالول مايخلا اهبلستل تداك

 هانس٨ل ىسنأ ال زعلا نم ادوط

 هاضشنم ساانلا يف هب باطو يدوع

 هاورو هاورأ كفكف هنم

 هامعأو هاعمأ عطق كول

 هاوفأ نمحرلل ركشلاو دمحلاب
 هللا هكلوأ ام بلسيو يبضني
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 : هنامز لها ضعبل . ءاجهلا يف لاقو
 بابللا شيعلاو وهللا نامز

 باضخ ىوس بابشلا نول امو

 يعيفش ىحضأ ام لاط باضخ

 المش ملي بارغلاك دوسأو

 يلايللا دي هتحم دق طخو

 تحال اضيب يضراعب لجأ

 يدنع ناك ىتح وهللا تفعو

 اسأر باش نإ ئرمإ لك امو

 مينز نمز ىتف نع يباجع

 اهنم لخلل ىضر هنتليلح
 اليلو احبص انخلا اهمساقي

 اناكو ابنذ ايشخي مل امه

 سرع مأ جرفو تسأ هل

 حابم نذأ الب تيب مهل

 بابشلا ينع ىضن امل ىضم
 باضخلا نمزلا ىلع ىقبي لهو

 باعكلا لصت نأ تلواح اذإ

 بارغلا بعن نإ رض ام هل

 باتكلا يحم اذإ قرلا نابف

 باع نهدوسي نأ يسأرو

 بابسلا وه بابشلا دعب ىري

 اوباش نيدلا ضحمل نمم ىري

 باجع رمأ هل انز فيلح

 بابكنا وه هنمو اقلتسإ يه

 بايثلاو اهالح امهنيبو

 بانذ امهل انز اخأ لكب

 باعج باشن لكل نهف

 باب هيف مهيلع قلغي ملو
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 مامإلا نب لاله ديسلا حدم يف ۔ اضيأ ۔ لاقو

 : (هللا همحر) يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ

 مولحلا تايسار هوت مل فيك

 رودلا تلطع بوطخلا حير نلخ

 تراحف اهادص ىلبلا مصاو

 ىسمأف هتمده دق تيب بر

 ءافش بولقلل لبق نم ناك

 تنضأ هنم ةبرإ بر مرت ال

 اهتظفح هب تناك ءامس مك

 رارس ليلب اهسمش تدب ول

 هنم نيح هقفأ بطخلا رطف

 ءاوعلل ىوجو

 ءاخر احير بهأ ام انرهد

 اميلس اليلس اكرات نكي مل

 اليدب هيف

 هنم مصلا هفورص اذهلف

 رهدلا يف حبصأ لازأ ال مك هأ

 الإ ينع مومهلا طيمت ال
 هاومأ برشت لازتال لجأ

 ةالف وأ دفدف قوف ترج نإ

 موسرلا بصن موسجلا نويعو

 ميمو نيع يمسر تقبأو

 ميمصلاب انبولق انم مث

 موقرم ةحفصب تيب لثم

 ميقع ءاد فلح وهو ادغف

 ميقس فك ميقسلا يفشي فيك
 ميجرو درام لك نم بهنلا

 ميهب ليل شيج سأب فخي مل

 موجنلا تارين رهز تردكنإ

 ميننلاب وأ دوسلا رينزب
 مومس حيرب ىتأ الإ هنم

 ميلس بلق فيلح الإ طق

 مينزلا لتعلا ةنبإب تبقل

 مومهو ىوج اخأ ىسمأو

 ميرك لامجلا نم لحف تنب

 ميهلا برش ديبلا يف ليمذ

 ميقع حيرك اهتلخ نقلمس
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 وحنت تلخ ابرغم يب ترج وأ

 اهيديب الفلا حسمت لزت مل

 لاله يغبت لالهلاك تحبصأ

 ىحضأف املع هلإلا هابح نم
 ينالواف اميدع اقلمم هترز
 ىيحأو ينع زاوعإلا تامأو

 ارهد جوعإ ام دعب نيدلا موق

 رينز وذ ىغولا ىدل ثيل وهف

 دضلا ريجي نم ىدعلا ىلع وطسي نيح

 هاوس رازو هراز نم نإ

 تيعأ ةلضعم لك حاتفم وه

 عقنلاب مثلت نإ ضيبلا مثلي

 موحل فويضلا ىرق هيدلف

 دضلل نم داج اهلالخ راد بر

 اهيلع هنم فاط ذم نانجو

 لضفلل اورفك ذمو هلضف اورفك

 ميعن ريخ نيعئاطلل وهف

 حدم رد دمحأ نبإ كيلإو

 يف مداخ نم كاتأ اميسقو

 موجنلا تارين قرشلا ةهج

 ميتي سأرل ةفأر يذ حسم
 ميركلا نباو ميركلا مامإلا نبا

 مولع رحبو ىرولل املع

 مودعملاب دوجوملا هنم

 ميمر وضع لك دوجلا نم يل

 ميوق دق فلح وهو ادفف

 ميزه وذ ىدنلا ىدل ثيغ وهو

 ميلأ باذع نم عورلا يف

 مورحملاو نقوزرملاب ايمس

 ميظع رمال لك حاتفو

 موثلم رفاح فلح ىلع

 موقزلا نم يدتعملا ىرقو

 ميخرتلاب دضلل تطخف

 ميرصلاك مهل تحبصأ فناط

 ميثلا بسح ماثآلا دعأ

 ميحج رش نيملاظلل وه

 موظنملا ؤلؤللاك ماظن نم

 ميسق نم هل ام ضحملا كبح

-١٤٦-



 اصيرح ءالولا ىلع ىحضأ كل

 تلزال هرظناو هنم حدملا رظناف

 ميخو بح كاوس يبح نإ

 فعضب نامزلا ذقوت لزت مل

 لهو فرص سأب هنم فخت ال

 موهنملاك ءادعألا ضغبلو

 ميحر نيعب ةرظن اخأ

 يميخو يعبط كيبح ىحضاف يل
 موم وأ ىوث جلاف يذ فعض

 موجلعلا نم ىعفألا مس رذحي

  
_-١٤٧_



 : بانجلا لوهجمل باتعو لذع لاقو

 هحيصن تيوه نأ امل تنذأ

 همالم رثنو لوذعلا حبق

 ول رذعلا فيلح نم ةمالملا نإ
 ىجد تخرأ مكو احبص ترفسأ مك

 اهنافجأ نم هتلس دنهمو

 ةذوقوم يربصت ةاهم تحضأ

 ةميقس نامزلا يتجهم سمت مل

 ول يلع ميعنلا عنم الو الك
 ملو تحمس اهنأ ول اذبح اي

 اهبح ةمولظلا هجولا ةيحبصأ

 ةحرق كداعب نم ينم بلقلا يف

 مكنم يئانتلا ىدمب يتجهم يل

. 
" 

7 

2 

" 

 ث

 هحيصنو منال نم ةمالمل

 هحيلم يهو مال نإ اهبح يف

 هحيبق بحملا ىدل نوكت تنسح

 هحيسمو هحيفص نولو ودبي

 هحيرج يهو ءاشحألا هب تدغف

 هحيطن لاصولا معن تحبص اذإ

 هحيحص دوعول اهنم تحبصأ ول

 هحيبم لاصولا تاذلل تناك

 هحيحش سوفنلا ىوهت يذلاب كت

 هحيبص لك ترز ول ام رض ام

 هحيرق هاشح بص يف هللا

 هحيبذ ءافجلا بصن ىلع تسمأ

 ر
_ 

_۔١٤٨_



 : رطاوخلا ةليبق نم يلح غياص ءاجه لاقو

 يرطاخ نم ةغايص مورت ال هم

 هل هعم نمل هينامأ تلاط

 افو نع اشاحي نكل دعوم وذ

 هلعفب ترثع الو تعمس نإ ام

 ىدتغيو راظنلا ذخأ ىدل شه

 مهيلحو مهفكأ دقن شابه

 اي غاوصلا بذكأ ايرطيوخأ
 هلصأ ديدح نم كضرع ناك نإ

 مهرودب ماركلل حلصت تنأ ام

 ارطاخ مكيف نإ ىوزن لهأ اي

 رطاخم ريغ لاملاب وذ تنك نإ

 رصاق لعفب اهعبتيو يلح

 رداغلا دعو متي فيكو هيف

 رثاعلا اذه لعفك نيملاعلا يف

 رساب هجوب هب هوبلاط نإ

 رهاظلاو مهل ام نطاب سوس وه

 رضاحلاو مهيداب ىرولا ىندأ

 رعاشلا اذه حدق نم فخ هيلعف

 ربانم روهظ يف ابلك تيأرأ

 ردام ةءرخ لثم مكيلع اراع

  

-١٤٩-



 " رج هترو زب اربأ : ١ لبلع

 ١ جس ءارو نم انيري اشر

 ير نم لزأ مل لئامشلا لهس

 7 هتانجو يف درولاو و ضغ هتان

 "" يبسي ١ وخاو هنىسحب لوقعلا

 " اي ١ عوط يل لازام د ملو دايقل

 نكممو فخي نإ ىوهيف وعدأ

 " بيضقلاك انيوهلا يشمي هدبفب د

 بصلا حير هرشنب يلإ :ت

 ٣ رم دنع حيرلا لاعف وكشأ اهرورم دن "لف ركش

 رتف هفرع اسالتخإ ىتأت
 7 ٠

 د فيك ىرتف ال فيكو كانه هب منت

 "" مل اهنوكس دنع تنك دق

 يأر نيح ديبلا عطق تلصوف

 ىلع الوهجم لاحلا ينم راص مل

 ىوهلاو اليل ءاميهلا يب ىضنت

 . و اهلحرب تططح ىتح

 مدهم مدع نمل ي ١ ٤ ا ىذلو ارثل

 . رقب ةو ليلغ ما وأ هتلبقب ىفش

 " اهعولط لبق سمشلاك

 ومش فسنرب ينطبغيو المت

 رقت بقتلا و ضعلا ريغب ىنجي

 وبطعلا ةداغلا نسح هيبسي

 لوذع مالك هل دعيل ع

 . ريغ فدرلا هنم ناك ول

 7 دلب اسي 7 رم فيصلا ليلب اسيم

 / ىفلا قوق نم ىنمأ نإ

 : : دنع ومحملا كلذب لومحلا _

 ليبقو نطاق يح لك يف

 لوتقملا ةثج شعني ,

 .م ذ د ,
 . يىجهم ةلخ دادسل

 . ` بوب و لبح بوبحملا نم تعطق

 7 ةيواد يف ءاموك
 د . - ٠ ٠

 ريخ لضفلا لهأل انم

 ليقع مامإلا انالوم عبر يف
 جهنم حضوال يدهي ليبسو جهنم حضو يد

_١٥ .



 هلاعفقو هلاوقن هبر نم

 امدعب هيادهلا سمش هب تقرش

 بضاق فيس وهو حبصأ لدعلاو

 ىمعلا فشك ىلع ترصق ةمه وذ

 اشن هنع ىدهلاو عشقأ يفلاف

 ىدعلا مدب هفيس سجننت اذإو

 لوسر هبش ءاج ذإ هلوسرو

 لوفأب انرهد نم تنذأ دق

 ليلكب هلبق فرعي ناك ذإ

 ليوط مانألا يف عابو انع

 لوبقو لنامشب ءاج هارتف

 لوسغم ىذأ نم ضرعب ىفاو

    
_ ١٥١



 : بيشملا و ابصلا نهيف ركذي تايبأ لاقو

 هناولغ ىلع ىضم بابشلا نمز

 تضرقف نيضراقلا فيدر ادغو

 يف ريست بيشملا ءاضيب كتتأو

 يعمادم بيسعلا ءالزع نضفأف

 هموق مدقي بيشلا ديرب ىتأو

 ةماق اذ لزأ ملف راقولا ىتأو

 يتجهم ةعالخلا تعلاخف تزنو

 ىقتلا ينغم نم فعضلا ىنعمب تيحم

 ىرت نمف بونذلا دلي ابصلا نإ

 ىمحلا لوح ىعر ام اصخش تلخ له

 ناك رهدل اهاو

 اهنإ كلاعف وكشأ ال رهد اي

 لدبتم ىلع انبغ ىرأ نإ ام

 ىمدلا ىوه هيف ناك رهد ءاف ال

 يعتمت لاطأ انمز ايحلا ىقسو

 هرهد هنم

 هنامهي يف لضف ميهي ىعسو
 هناقلو هوند لابح هنم

 هنادوس ىلع تضقف ابصلا ليل

 هناكوب ىهنلا اهقثواف افسأ

 هناول رشنل هتلود هتلتف

 هنايض سينأ اهعزفأ ناك له

 هنامسأ نع بحلا تاذ ءامل

 هنابوح نم بوحلا لضأ هيف

 اهايش هيف

 هنالو

 هناش ةمر داذ

 هناد نع هلجن ضرعي هاودب

 هلآ نم دعت ميركلا دنع

 هنامس رهزب يجاسلا هليل نم

 هنامد كفسب ينفج ىلع يضقي
 همخلوو ىدنلا يذ يدفي ىوهب

322 
-٢ ١٥



 جهي لاقو وأ رهد وكشيو 0 هنامز ءانبأ دحأ وجهي لاق ٠ هناولأ /

 ركف تنب مكتتأ اله

 اهءعانشحأ مكل تلمح

 مكدجم ددجي اهبو
 ل تملث

 يل اومتلخب باوثلا نمو

 لوسرلاف مكلصت مل وأ

 اذ نيلاحلا يف لخأو

 ةح َ َ . ٠ ٠

 اصفلا يف ينأ تيل لب

 ٥١ را دقف نامزلا ست

 روقعلا بلكلا دلقيو

 ريزنخلاو درقلا دنع ريصيو

 دعل ٠ ٠ ٠

 و ١ عقب ي دلا وهو

 ىلع يريفظت رضغأو

 ٥هادب تدت

_ ١٥٢٣ 

 ركب لك تقرتسإ ركب

 ركذ ليمجو انث انم

 رصع لك يف مكالعو

 يرمأ كاذ يف ىصع اهب

 يرعش عاض اذهو مكل

 يردصب ىسمأ دق زاوعألا

 يربي كا ذو شيري اذل

 رح لك يربي ودغو

 طام سأ ه روسجي

 يهن اذ

 ي رضل ال ١ ىعس امو

 رد

رمأو



 يردق رهدلا ىلعأ ناك ردقأ ملظلل يننأ ولف

 يرسيو يرسع يف ركشلاو يل ربصلا تلعج نكل

 يرهد فرص فرصيل يبر ىلع يرهد يلكوتو

  
_-٤ ١٥-



 : هرصع ةاضقل ءاجه لاقو

 نيطلا نم نيتلا اوفرعي ال انماكحو مويلا انتاضق

 نيناجملا لثم سلجم يف اوقطني نأ لقاعلا مهاري

 نيعالمللا خيش ةمامع ىرولا يف مهتمش نإ مهربكأ

:: 

 : هنامز ءانبأ دحأل ءاجه لاقو

 اسفنلاو سفنلا رسي ام اهراجشأ هتقيدح نم هتتأ ءارث يذو

 اسرغ ام مومشم نم بلقلا حرفي وأ هكاوفلا لوكأمب ءاوخلا يفني

 اسبل دق رقفلا بوثل نم ىلع اهيف امب حشي راع ىدن نم هنكل
 اسبح هريغ نع اهناحيرب ترم اذإ ميسنلا سبح ىلع عاطتسإ ول
 اسبع ههجو ارقي لظ هل ليو لجر ىحضلاب هنم نيتلاب مأ ول

 رح مخ

2: 
_- ١٥٥



 : يلع نب فيس : ىعدي 0 هل اقيدص حدمي لاقو

 يعن ام تنأ مك دخلا لهس كتيدف

 ىنملا بخن يف تمكح ول تينمت

 ادغ ول كبالط يف ادهج لآ ملو

 عيضم داهتجإلا لذب نكلو

 ىري نأ ردبلا يهتشي نيبج تاذو

 اهنافج نم ءاوهلا يف ءافج تبهذ
 ىتأ ولف يمغرب يحور تذخأ دقل

 اعجاه تنك ول فيطلا ىضرذل ينإو
 هتلخ حال اضآلا وحن قراب اذإ

 ىوس ىرأ نأ نع يانيع تيمع دقو

 اهليزي سيلف يبلق تفلاح دقو

 اهب ىذتغإ يتلا يدايألا يذ يلع نبا وه

 كردم دسلاب سانلا دادس نأ ول

 ىظل يف نميهملا ىضري ام ناك ولو

 قرفم ريغ روجلا ريغل لدعو

 اعماس ناك ىوس هالوم عدي ملف

 يل نيحو الخ عامطألل تنك دقل

 ولو هتافاكم نع حيحص يزجعو

 ىعن ام كال تيم ينإف يدارم

 علاط كايحم نم ردبل ونرأل

 يعناط كاذ يف رودقملا ردقلا ىصع

 عفان ريغ ىتفلا ظح ادغ ام اذإ

 عراب هيف ام لثم لامج فيلح

 عفانملا وذ ىنملا لان ول يلثمو

 يعم اهري مل ليئارزع اهذخأ ىلإ

 عجاه ريغ ىجدلا لوط يننكلو

 علاضألا نيب دجولا بيهل نم اضأ

 يعماسم تمص لاذعلا نعو اهل

 يعطاق لصو عطاق فيس لصو ىوس

 عضارملاك اهتلخ ىتح قلخلا

 عساش ريغ هكاردإ ادغ هنعل

 عقاو يأ اعقاو اهيف حبصأل

 عماج ريغ انثلا ريغ هل ديمح

 عماس ريغ هل يعادلل كي ملو

 عماطملا لك ترجاه هدوج ىمه

 عئاضبلا لك يايند يف تقس هل

_-٦ ١٥-



 عئانصلا كلتب يركش يفي مل ولو هلضف مج ىلع يرهد هركشاس

 عنادبلا مظنب يرزت اهعنادب ادناصق هالع يف يرهد مظناو

 عنامم ريغ هاوهي امبو هل همالغ عوط رهدلا اذه لازالف

  
_ ١٥٧



 : مهل يفوت بيبح يف 0 هل اناوخإ يثري لاقو

 دومحم بطخلا لوزن دنع ربصلا

 لهو ءاكبلا يف نزح فيفخت ليقو

 امب نيملاعلل ىضرلاك ام تاهيه

 ادحأ ادقاف الإ سانلا يف تلخ ام

 اي كرهد لعف اعدب ناك دق كيف ام

 امب سحي انم ىتف لك نكل

 ام كلثم هيذؤي ةقم يذ لكو

 اداتفم راص داؤف تملع ول يل

 مكلو ىضق دق نميف يل ازعلا نسح

 ادبأ انناوخإ مكعيمج اوقباو

 ةلزان فرص اذه دعب مكمأ ام

  

 دودعم ناميإلا نم انم ركشلاو

 دوجنم شاهجإلاب لان ةدجن نم

 دوبعم مايألا يف دبعلا ىلع ىضق
 دوقفم سانلا نيب وهو نكي مل ذإ

 دوجوم قلخلا لكب لب دمحم

 ديكنتو رض هلاغ نإ هاقلي

 دوملج وهو صخش تنأ ال كيذؤي

 دؤفم لاغ امم يمسج نإ لب

 دوجلا بسني مهيلإ موق ريخ اي

 دولوم طق مكنم رهدلا دقفي ال

 دودرم وهو مكنع حبصيل الإ

  

_٥٨ ١



 : ديعس نب دمحم هقيدص ءاثر يف لاقو

 يدالتو يفراط لبقت تنك ول

 ةيدف صلاخب ينم ىضرت وأ
 دمحم يقتلا ربحلاب تيدوأ

 امنكل ىدهلا حلص هب صخش

 ةنيضم نك مايألا هب صخش
 هنأو مامحلا هاقنت صخش

 هلاعفأ ىقتلا هنع تدنسإ دق

 الو هنع ةليضف باب دسنإ ام

 ىقتلاو هيف دهزلا هلإلا عمج

 هلبق ىوضرل ىكبي متلخ له

 ىوث دق ربق دحل يف متلخ وأ
 تدعبأف نونملا ةلمعي هتلمح

 مكدنع ريرس يف هومتلمحف

 ىلبلا تيب يف دعب هومتعضوو

 انعطقل ناك روحلاو هنيب له

 هنأطبتسإف لصولا هنم نمر وأ

 اهلك ةنعس نيع يلايل تناك

 اهلك نامع هتتومل تكبف

 يدالب نيع ناسنإ يف توم اي

 دابكألاو بلقلاب هتيدفل

 داؤفو ةجهم مك هل تضقف

 داسف ريغل ىعسي ال توملا اذ

 دادح بوث تام امل نسبلف

 داصرملاب لازال ىقتنملل

 دانسألا ةحيحص يهو سانلا يف

 دادس ريغ لاق الوق لاق نإ

 دارفإلا نم هاننظ ىتح

 داوعألا ىلع الومحم ردبلاو

 يداصلا لبي هب ناكو رحب

 دازلا ريثك تلمح اهتيأرف

 داوج قوف سودرفلا يف هارأو

 دالخأ اذ دلخلا يف هلاخأو

 داعيم نم ولحلا نهلصولو

 داوعلا يف نهاننظ ىتح

 يداد نهعيمج نرصف اضيب
 دادعت الب اهعمجأ سانلاو

_- ١٥٩



 دالولا ملعم ناك نهيف ةسوردم سرادم هيلع تكبو

 دابعلاب موي ناك نهيف ةمج هيلع بيراحم تكبو

 يداني ةالصلا ىلع يحب تناك اهب ءانأو تاعاس هتكبو

 دارم لك هنع كردأو هنم اند دقو هلإلا وعدأ هل اذام

-١٦.-



 : قالح ءاجه يف ۔ اضيأ ۔ لاقو

 اسوبحم ادغ هيفك تلخ ذم اسوؤر روعشلا سانلا نم تطغ

 ىسوم قعصأ نجسلا هنمو اكد ادغ مهربح روط هنع سانلاو

 اسولف سوؤرلا عضخ ىلع ىطعا املاطو سوؤرلا عضخ ام لاط دق

 اسوشلا لاجرلا صتقإ هب انلخ امو تصق براش مك هل ديو

 اسوفن لاسأ مكو هيلع شرأ هب ام حرجب ىتف باصأ مكلو

 اسيكلا لسف اصل ادغ ىتح ىرولا ىلع هادي تلاط سيك وه

 ىسيع دمحم يلاولاو سانلا يف هلعف زراغ هادوأ هقالطإ

  
-١٦١-



 : دشار خيسلا ءاثر يف لاقو

 دمر ىرولا يداهلا بكوكلا رواحغ ام

 جرح ىلع الومحم ملعلا ادغ الو
 دحأ هدحل يف هدحو ادغ الو

 هترفح رجث يف دشار ىون الو
 نمو هيقفلا لدعلا ملعلا ملاعلا

 دحا مهاتفتسإ اذإ موق ريخ نم
 اوحتف ادصوم ملع باب اوأر نإو
 اذإو وضرعأ ءوس لهأ اوار نإو

 اطعو اطس وذ ثويل نم ىتأ ثيل
 هرماخي كرش نع بلقلا هزنم

 اهتنجد ىتح ادجاس ةليل مك
 هدي نم دوجلا فيلحل هلاخت

 ىدن موي هنم دوج لباو لهنأ ام

 اونغف ىرولل الاون لاسأ دق مك

 ملو هنم توسلانلا عفتنإ مك ثيغ

 ىهوف ةرم وذ دضع يل ناك دق

 دقو مانألا ىفاو هكلهمب سحن
 ام كلهيو ىيحي هضراع ناك ذم

 دمر ىدهلا نيع ىلع راغأ الأ

 دلبلا ملاعلل اجرح ادغ الإ
 دحأ اشحلا دورقم قبي ملو الإ

 دشرلاو سانلا نيب دشرلا ىوث الإ

 اودهش هؤادعأ ىرولا يف هلضفب

 اودقر مهدفر مهنم مار نإو اوتف

 اودصو اقلطم لهج باب اوأر نإو
 اودهش مهدنع الح ملعلا يوذ اوأر

 دلولا هلضف يدبي ربحلا دلاولاو

 دقتعيو ىضري ام لعفي ناك اذإ

 اودقر ىرولا لك ىأر امل هلل

 دي هيلإ تدم امو يدايألا يلوي

 اودري ىرولا لهنم هنم ادغ الإ
 ددملا هدنع ومني دملا ةرثكو

 دبزلا كلذ مهيدل ءافج بهذي
 دضعلا كلذ ينم توملا مراصب

 اودعس ةهرب امدق هايحمب اوناك

 اودعر وأ ءادعألا قرب نإ فاخن

_-٢ ١٦-



 اوند ةادعلا انلخ ىوس انع طش ام

 اودجو دق رغلا نوملاعلا هتومل

 هتيؤر دنع ابح هالوم زتهي
 هتمعن راثت حمنت ملو ىدوأ

 نم كلهم مث ىحوأف يناتأ يحو

 ىلإ ديربلا ىقلأ ام ءاوحف ناك

 ادسج انل بل الب ىرصق تحبصا

 اودعب مهانلخ اند امهمو انم

 اودجي مهب الثم هل اوسيلو ىنأ

 دعترت هنم افوخ باغلا يف دسألاو

 دلبلا هدعب ىقبيو عاس داب مك

 دمتعن شرعلا هلإ دعب هيلع

 دمكلا يبلق هاوح ضيرح ينيع

 دسجلا حلصي بابل ريغب لهو

۔١٦٣-



 دحأ عم ‘ ديقفل نيبأتو اباتع ۔ اضيأ ۔ لاقو

 : هللا دبع / وعدملا . هناقدصأ

 اعوقو هنم فاخ ام ىتفلا بيصي

 ام سيفن ءاضقلا شابه زتبيو

 اهنإف روطسلا امأ ةموظنمو

 اضقلا اهشاتنيو اهنم ىمحلا تنكس

 اهريخ ليل رفعج ديشر يلايل

 انمكم ردلل ءاملا تبسح تنكو

 افسآ سأت مل تاف ام ىلع تنأو

 ةنبإ كتجهم لسن نم تكله نإو

 ةرطق ةعيض ءامادلا صقني امو

 اعلاض ملحلا اخأ اي يلعف ناك ننل

 ىوس دجأ مل يننإ وفعب يل دجف

 ىدنلا يل كنم هللا دبع عبتت

 يتجهم عنص نم ركشلا درب كتوسك

 ىرثلا نم اعيلخ افك يل تلخ ذمو

 اهنانب لاونلاب يمهت كفكف

 ارسآ ترص دق بارعألا هب مويو

 اعراض كل مهنم الك ترلداغف

 اعيطم عوقولا دعب هلمحيف

 اعومد هيلع لبسي ملف هاوح

 اعودص لاخي اهانعمو لايل
 اعوج نطوت هاشحأاب نأك

 اعيرص عيطسلا اهانعم ردافف

 اعيضم راص ردلل هلاب امف

 اعوزج سيلف ىعجرلاب ءاب نمو

 اعوضو كتدع ذإ تمقع الف

 اعويس تيأر هنم ابرلا قوفو

 اعيلض لازيال ينع كوفعف

 اعيفش كيف نظلا نسحو يئاجر

 اعيبت هيف راص يركفف يضيرق

 اعينص كاتحار ينتبح ةادغ

 اعيلخ كنم دوجلا ةازبل ادغ

 اعيجن لاجرلا تاماه لمهتو

 اعيظف هوتأ رمأ مك كلبقو

 اعيرض كاجو نم اوقال ةيشع

-١٦٤-



 اعوشخو ةلذ اعوضخ كيلإ اوضمغاف كنم هللاو اوأجتلإ كب

 اعورم مث سيل عور كمرجب ؤرمإ كنإ مهنم لك ملعيل

 اعوجه يندلا اهنع ىوه ام اذإ ىلعلل فرطلا اظقيتسم لزت ملف

_-١٦٥-



 لاونم ىلع 4 هنامز لهأ نم لجر ءاجه يف لاقو
 ٥ هوجهي هنامز لهأ نم دحأ يف . هدلاو هلاق ءاجه

 : هءعاجه دارأ نمب ملعأ هللاو

 همداخ سيلبإ سانلا يف الجر ىرأ

 ربجت نم هعرد سأب فلاحم

 هحمرو بذكلا ليخ ابكار ادغ

 دنالق هنم ديجلا يف هرزو نمو

 هنقذب حابصلاو هجو ليللا هل

 اهب افقاو ادغ الإ هبير امف

 نمو تعطق هل بيع نم سبالم

 هل يذلا الإ سانلا لك مصاخي

 ىري يذلل هبح نم امساق ادغ

 اجراخ لظ الخاد هآر ام اذإ

 اهنظي هنم لاعفألاب رخفيو

 همنامع لالضلاو صمق يفلأ هل

 همراوص تلس روجلاو هيغب نمو

 همداصي نم ىلع ديدهت زه ىتم

 همنامت تطخ هللاب هكرش نمو

 هملاظم هتدوس نكلو بيشم

 همتاخ برتلا يف عاض حيحش فوقو

 همعاطم تطيس ركذلا صنب مارح

 هملاسيف وه اه دولا هتجوزب

 همساقي اهيفو هايحم اميسق

 همطالي النل ينغملا نم اعيرس

 همزاوج يهو سانلا يف هعفرتل

  

-١٦٦-



 : توقاي نب رورس حدم يف لاقو

 ريضن وهو دقلا كنم ديامت

 علاط كايحم نم ردب رفسأو

 ترصقف كنم رعشلا ليل ملظأو

 مكو يل كفدر روج وكشي كرصخو

 ادغ ذم كفرط كنم يمسج ضرماو

 اهوسح عرشلا يف لح رمخ كيف يفو

 ايحاص فلأ ملف اهنم ىجد توسح

 اعقاو ترص ىوهلا رحب يف ينارأ

 ترسشقو يدوع مايألا تحل دقو

 اغباس مهلا نم ابوث ينسبلأو

 هليل باجنيل يبلق يف نزحلا امو

 هركذ راس يذلا توقاي ةلالس

 هملس نابأ ءاملا لثم لئامش

 )١( لصألا يف ضايب .

 ريظن طق فلي مل هل دويم

 رودبو ءامسلا يف سومش هتدف

 روعش تايناغلل هب لوطل

 روجي يرسيقلا هيلع فيعض

 روتقو لزي امل ضرم هب

 روهطو لسلس بارش كلتف

 ريثت سيردنخلا لك ركسللو

 روبعو يل هنم زوف حص امف

 روشق طق فلت مل هب نأ ىلإ

 ريرح وهو زوزقملا يدتغي هب

 رورس هاجد يف يل ادب نأ ىوس

 ريسي ثيح ءانسحلا هلاعفأب

 ريعس بورحلا دنع هل سأبو

-١٦٧- 



 هركذ قباسلا . ديعس نب دمحم حدمي ۔ اضيأ ۔ لاقو

 : ناويدلا يف
- 

 هدارم وحن نداو رجاوحلاب جع

 ةنيسحب انل تنسح ةليل مك

 ىضرلا يل ناك ديغلا عبط مايأ
 دوسم بيشملا ساطرق مايأ

 ادعاسم بابشلا داوق ناك ول

 ىوس اهنم ةحيلم لصو تمر ام

 فخي ملف تبلط سورحم لصو مك

 ىدعاسو شارفلا ىرجح هل ىسمأ .

 همسج ىطغ ليللا مجنو ىفاو

 افجاو ابلق هيف اليهس ونرت

 هنفج صلقي افرط اهسلا ىرتو

 ةديرخ ردص هيف ايرثلا ىرتو

 دمحم هجو قفألا ردب لاختو

 مهلكو يوقلا مهرهظ لازام

 ادعوم كي نإو دعو الب يطعي

 امنأكف اهلهأو دالبلا يمحي

 ىغولا موي هودعو هنأكف

 هدارم قوشملا ىفلأ مك كانهف

 هداعسب تدعسأ مويو اهيف

 هداع ىوهن نهلو اهحفس يف

 هدادم بابشلا هب ىقارأ امل

 هداقنم ةحيلم لك تيفلا

 هدارا ريخ يف اهنم تنياع

 هداسح الو ادبأ هسارح

 هداسو داقرلا مار اذإ ينم

 هداقيإ دري ملو حابصلا بهل

 هداعب هاوه أشر نم فاخ دق

 هداقر عيطي تاراتو اروط

 هدلقو هنسح نمضت دقع

 هداضنأ هموجت هيف لاختو

 يف اولازي نأ ام

 هداعيم فلخمب سيلف ىدنب

 هدالب ربزهلا باغ ىدعلا ونري

 هدامر سيطولا يف رداغي مرض

 هداضعأ ىرولا

-۔١٦٨-



 ىوس ادبأ ةقاف وذ هراز ام

 هلبق لماوحلل يلايللا نك

 همأو هنم لب داؤف مكلف

 هداوهل دهي ملو داهولا عفر

 ادناكم هيبأ نم دباكملا تنأ

 رئاض دض وهف كدض نبا وهو

 هبان كضعي اباب هل حتفاف

 ام ريغ كداؤف ىضري نكي مل وأ

 ةرسم دورب انسبلت تلزال

 هدالتو هبيس فراط هالوأ

 هدالو نهل تيضق امو ىتأف

 هداتفم ةغضم ىحضأ مويلاو

 هداوطأ اضقفاخ حبصأو انيف

 هداكم ءالولا يف كب يلو ارهد

 هداوعأ هلثم ىقبي لصخلاو

 هدادو دمتست يداؤف دفاو

 هدايق يدل ىطوأ امف ىمصي

 هدادح دابعلا نمزلا سبلأ نإ

 اانا

-١٦٩-



 : هبابحأ دحأل قوشو باتع ۔ اضيأ ۔ لاقو

 ملأ ىونلا نأ اذ لبق اورت ملأ

 هل قوشملا رجه يكتشي ارجاه اي

 دقلف ىضر نع لصوب اودوجت مل نإ

 مد هنم رجي مل نم حرجلا فرعي ال

 مسي نم ةاوكملا ةيك يكتشي ال

 مدق اهب ىعسي مكنم ةنونيب
 مرض اشحلا يف رض وهف هل ميم

 مرعلا هليس مكنم دعبلا ضراع نم

 مرصنم وهو اهنع لازال مونلاو

 ملثني سيل افيس نيبلا ةعول نم

 مكحلا يدنع متهرك ول مكب يتأي

  

-١٧ ._



 : هنامز ماكحل موقلا ءادعأب ءارغإ ۔ اضيأ ۔ لاقو

 ليح كدض ديك دهمو يذه

 مهب نجتهم ركنلا عبن دوع لب

 ةملم لك باوبأ مهل تحتف

 مهنم ةميمنلا مفف مهشخت ال

 مهردغ رقاوم تلمح ام عاض دق

 ةكيفأ مامإلا عم كيف غيص مك

 توث راجشأ ناصغأ ىوس مه ام

 ةسخل قاري دقلف مهدباف

 مهدافصأ يف تشع ام مهنرقاو

 )١) اه رثغ ريثك راد يف تللحف

 مهعمجب تررم نإ مهارت ىتح

 مهنم كيرل حصنت الو حصناو

 )١( مهلذاراو سانلا ءاهفس : رثغ .
 )٢( طقسو بلقنإ : لفعج .

 لبهم قنتأ رهدلا نهل ىنأ
 لفطم مهنم شحفلا لعف ميقعو

 لفقي ال اهحوتفم مهل ادغف

 لعشي ال انمامأ دقح مارضل

 لصمم لماوحلا يفو عونيلا لبق

 لمهم لوق برلو اهحوي مل

 لمحت ىنأف اهنم اهزاجعأ
 لمثملا ضيخملا هلمثأ ناك ام

 لبتم رهد تنألف مهبتأو

 لدجأ اي اهريط ىرابح دطصاف

 )٢( اولفعجو سوؤرلا بيش اوبوص كل

 لسكيف مضي سرع يذ لك ام

_-٧١ ١ 



 . يفيدهلا 6 دمحم نب فيس حدمي ۔ اضيأ ۔ لاقو
 همحر) ي ديعسوبلا ديعس نب دمحأ مامإل ا ةالو دحأ

 : ىول ةيالوب 0 (هللا

 ايضلا ادغف اهتيب يف ىجد ترفس

 تضم دق نامز اهايإو يل مك

 او تلقف يلإ عجري ملف ىضمف
 ىلتاي ام هبطخو نامزلل ام

 ىول امف نامزلا نم توكش مكلو

 ىلع هتبيهب انلص يذلا فيس

 هلثم رأ مل سانلا يف يذلا فيس

 هنكل ىدهلا قرط ىرولا يدهي

 هنادعأ ىلع ىغو موي طسي مل
 ةعيرش ءاخسلاو ةعيرشلل وه

 ىدنلل اسابتقإو اسامتلإ غباف

 ىوكلا نم حولي ال نأ ايلأتم

 ىوهلا مكح هب يضمن همايأ

 او لوق عفني فيكو هيلع يفسأ

 ىوك ابلق هنامب هنم لب نإ

 ىول يلاو ىوس ينع هنانعل

 ىوعرا ىتح هفرصو نامزلا شيج

 ىوس قلخ يف وهو هارن دحأ

 ىوغ امو داشرلا قرط نع لض ام

 ىوه مجن هنأ انبسح الإ

 ىوترإ هتيؤرو هتياور نم مك

 ىوح امم اجحلا بر اي ملعلاو

 ى وصلا سمطنم نيدلا سيلو هعم

 اولعي نل اهقوف كريغ ءايلع

 اوس ؤفك اهل ام ذإ انل تلجف

 )١( تيبلا يف 0 يلع نبا : مظنلا يفو 0 دمحم نب فيس : ىلإ ةديصقلا ناونع )١٣( . عجاريلف .

١٧٢ 



 ىوطنإ كتبحم ىلع ريمضلا هنم حصفم غيلب دبع نم كتءاج

 اود هل حيتت نأ هنم كاجرو اهؤاد هيلع ىبع ] ةجهم ي ذ

 ىونلا قلف نم هيونت ام لك كل ارسيم حايرلا ترس ام تيقبف

۔١٧٣-



 نب دمحم : هلعلو . دمحم حدمي ۔ اضيأ - لاقو

 : هئاقدصأ لاجر دحأ ۔ ديعس

 اكادي لاونذنلل تلاط دمحم

 قلمم تاه لقي مل ول يذلا تكلم

 ايدهم تنك يذلا دهشلاك كقلخو

 هبيس لاس نم موقلا ميرك نإف

 يرأ ال تنك ذإ كامعن ىلع ينثأس

 ىرولا ىلع لحملا يلاع لزت املو

 ادشنم كدوجل يجارلا حرب الو

 اكادن ليزج يجارلا مدع الو

 اكاه نميهملل اضرق هنم لقت

 اكاعد سيل جاحلا وذ هلو هل

 اكاذ كلانه الونسم كي ملو

 اكانث ليخبلا بينأت دوجلا نع

 اكالع ديج حدملا غوصب ولحيو

 اكادي لاونلل تلاط دمحم

_ ١٧٤



 : ةديج ةمكح (هللا همحر) لاقو

 ةمعن لئاضفلا يذ نم تلصح اذإ

 ةمعن رهدلا هل يقبي نأ أش نمف

 مهيلتبت ول هللا قلخ رثكاف
 اسفان لكلا مهنم ىحضأف انسبل

 انل اهبتنم هتسمأ انتهابن

 هقلخ ءاس دساح نم بجع الو

 ةنيخس ينم هانيع تحرب الف

 دساوحلا اهيلع تماق لجر ىدل

 دحاج وهو اهل مهيف نكي اهاوح

 دحا ودسحي سيل نم مهيف امف

 دماع وهو همهس يضني هنم انب
 دقار وهو هفرط يسمي نيأ نمو

 دراطع ىنأ لاخ ذم الحز ادغ

 دراب ينم بلقلاو ىقب ام ىدم

  
٧٥ ١-_-۔



 ديعس نب دمحأ مامإلا حدم يف ۔ اضيأ ۔ لاقو

 : يديعسوبلا

 هب اقفرأ هالذاع اي ىوهلا ريسأ

 هنإ ميتملا بلق اقرحت الو

 امترلثأ نأ امكناف

 هلوذع حيبأ نأ ىنعملا عمدو

 ايلايلو انل امايأ

 هالذعت

 هللا اعر

 اهعوبر انفلأ اراد ايحلا داجو

 انر نإ رحسلا ثفني ىوحأ روحأو

 برعيو هيدل ناندع لناضت

 هنأ ريغ ىمللا لوسعم بنشأو

 ههجو قارشإ سمشلا عاعش دري

 ةموب ماش ذإ دص نكلو لوصو

 هب يذلا مامإلا اذه ىلإ تومس

 دمحأ يديعسوبلآ مامهلا كاذو

 امدعب فيسلاب ءارغلا ةلودلا ىمح

 امدعب ضرالاب لدعلا رون قرشأو

 ىحضلاب رفقلا همهملا يف هليخ ىرت

 هدونج ضعب وجلا روسن نأك

 هباتع نع اففكأو دهاملت الو

 هبارتغإل ةمحر اقرو بيرغ

 هباذع يف امتغلاب دقو هاوج

 هباكسناو هناتهت يف ديازت

 هبابشب بجعم يباصتلا نصغو

 هباعش نيب حلطلاو ىضغلا يداوب

 هباطخ دنع قطنلا رد ثعبيو

 هباستنإ يف هكاردإ نع رصقيو

 هباضرب ىدنلا ءام ىلع هيتي

 هباقن ميغ تحت نم ادب ام اذإ

 هبارغ ريط دعب نم يضراع ىلع

 هب ايضتناو مالسإلاو نيدلا امس

 هب ىفكو عفاش نم هب يبسحف

 هبارح بصن لبق انامز تحيتأ

 هباجحب ىدهلا رون ىمعلا ىشغت

 هبارش يف اموع يداعألا لتقل

 هباكر يف هدنع تراس راس اذإ

۔١٧٦-



 همصخب اراثو اقزر اهل ناك

 هراد تحت خنأ ىودجلا بلاط ايف

 اذنال كرهد روج نم هتنج ولف

 مهرجو هتتأ ول داع كلذك

 اقطان ردلا رثني ديجم بيطخ

 ىدنلا فرع ام كالول ىدهلا مامإ

 انب تلقثأ ىدنلا بحس ىدهلا مامإ

 ديس ريخ اي ديبلا كيلإ انعطق

 انريغو حيحصلا دولا كل انأبخ

 هلهأ تنأ امب انيننثأف انبأو

 دساحل امغر رهدلا لامج اي مدف

 هبالطل هدنع تراس راس اذإ

 هبانجب ذل ءادعألا فياخ ايو

 هبالتساب هتقراف ام كالول

 هبالقناب اهعار ام ةملسم

 هباتك رطسب اموظنم هيدبيو

 هباب حاتفم بالطلا نع باغو

 هباحس نم ةنزم انيلع رطماف

 هبايذو هنابوذ نم شخن ملو

 هباهأ وشح ضغبلا ءادب ىنعم

 هبايإب زناف روكش ءانث

 هباسح يف نكي مل الذ كنم ىري

  

_١٧٧_



 : ديعس نب دمحم هقيدص حدمي ۔ اضيأ ۔ لاقو

 هزجني سيل هدعو يبيبح مالأ

 هعبط لخبلا نكل لامج ينغ

 يل هيلع مالم ال ينلصي مل نئل
 هنفج ززجت وباع ذإ تلق دقو

 هدادو نإف ينيع نع باغ اذإ

 هعيجض هيف تب رارس ليلو

 ىدعلا نم نمأ هجولل هعيفلتف

 ازجاح رتسلا اننيب يخرأ تلزامف

 تججأت اران حبصلا تيأر نأ ىلإ

 هقوسي ماس حبصلاو ىجدلا نأك

 انعاط دضلا ودغي نإ يذلا كاذف

 ازكان ينم رسيلا رنب ماش نإو

 هبحب اينغ ىحضأ يرطاخ نمو

 ملف هلبق نم نمألا بوت قش مكف

 مرت ال دوجلاو لدعلا ديرمل لقف

 ازجوم كاه يل لاق تاه تلق اذإ

 ارذبم راص ليق ىتح داج دقل

 هتعب ركني سيل حامس لوسر

 هززعت ةايحلا ىنفي ال ينعو

 هزوعم رثي مل هنم ينغ برو
 هزجعي كاذ نع زجعلا تيأر ينأل

 هززجت هلغي مل بضع نفج لهو
 هزرحي يبلق فك ينم رمعلا ىدم

 هزمرجت مالظلا مرج نم ندي ملو
 هزربت نيح اننادعأ نم قفشنو

 هزجحيو فافعلا هنع ينزجحيو

 هزرحم ليللا نم يوطي اهتفاخم

 هزفحي لدعلاب هللا دبع نباو ىمع

 هزكوي حبصأ ىطخلاب يضرعل

 هزكني دوجلا راص يماوأ زلو

 هزوعي نيداعملا بح ىلإ سيلف

 هزردي سانلا يف سابلا حاصنب لزي
 هزكرم لوحت ام هنعف هاوس

 هزجوم سانلا يف حمسلا مالك ريخو

 هزنكي رثبلا هل ام انع ليق الو

 هزجعم دوجلاو يأرلا يآو ميلح

-۔١٧٨-



 هزبني سكنلا ثباعلاب ىتف يناف ادمحم كنم رهدلا راص دمحم

 هزرطت تنأ ترص ىتح ناز لهف متاح كاح دق دوجلا درب ناك ننل

 هزوفت اظيغ راف دق ي دتعملابو ازئاف نمأل اب قلخلا هلإ نم مدو

   

-١٧٩-



 : هئاقدصأ نم بحم يف الزغتم ۔ اضيأ ۔ لاقو

 اود هل سيل كنم ةبحملا ءاد

 اقئاس كلاهملا ىوطل ىوهلا ىرأو

 ةعول نم ىوهلا يخأ بلق لخي مل

 هنأ ول هلامجب بقنمو

 هتافوو هدنع يبلق ةايحو

 هلطم فراطم هدعاوم ترشن

 يل هلامج رون شرع يف ىوتسا امل

 اهبح ضرمأ نافجألا ةضيرمو

 هرغث نع تور يداولا ةكارأو

 ىوذ دق كنصغف هجعاول تجاه

 ىوه هنع اهتاوهب ىوه يذ مك

 ىوجلا يروت ةبرك وأ ىوقلا يهوت

 اودبي مل اذك ادب نيرينلل

 ىونلا يفو هنم برقلا يف ةدوجوم

 ىوط الو تسبل الف ءافجلا ديب

 ىوتسا شرعلا ىلع نم يصعأ تدك
 ىوقلا ينم هسأب فعضأو يمسج

 ىورلا بذعلا هنإ اقحو اربخ

2 

-١٨ .-



 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 ارجه وأ هاوهي يذلا هنع دص ام اذإ قوشملا بصلاب فيطلا فطلأ ام

 ارطولا غلبي نأ ىلإ هيدل حربي ملف بيبحلا يكحي هل الايخ يتاي

 ن
 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 رودصلا نكت ام دولا امنإ روز ةرايزلاب دولا بلط

 روزي ودع مكو دصقل افيفخت لصولا رصقي بحم مك

9 
 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 يهتني هب لذلا ىلإ وهف يهتني هيغ نع نكي مل نم

 هتسأ يف حوكنملا خأ وهف هيار هتجوز تكلم نم

9 
-۔١٨١-_



 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 قلاخلا كبلق ينع درب افجلا رانب يبلق اقرحم اي
 قباسلا كلعف يبلق قراف امو اذهب كنم ينقرفأ

٠ 

 قنار هلعفت ام لكف يل تنش امك نك مولم ريغ

9 
 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 اوروزف اوموق هللاب انتدشنل رودصلا هنم ألمت بحلل تنك نإ

 رودي تيح رودي هارتف يبلق عبتي لازي ام يدسج

 رود ةقيقحلا ىلع هتوح ناك نإو قيدصلا لح يبلقبو

 روذعم هناف الاو كيه انف قيدصلا ينرا ز ا ذاف

2 
 : هدلاول اهبتك ةلئسم ۔ اضيأ ۔ لاقو

 هاطعأ نمل اركش ىدبأف ىطعأ نم ملعلل تحرب ال يتبأ

 هاطتمإ سيل لوزنلا دنع قلخلا ريخب قاربلا جرع ذإ مم

- ١٨٢



 هاطخ قاربلا عرسي هب اليل هب ىرسأ لالجلا وذ ىتمو
 هاظطنأ يذلا كاذ اراهن ناك امو اليل ناك دق اذاملو

 هاطغ نيملاعلل فشتكاف مويلا كاذ سانلا ديس ناك مك نباو

2 
 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 قزار شرعلا اذ يل نبف تنش فيك دوسح اي نك
 قلافب هل سيلف يسأر ابكرم نوكي ال نم

 قلاخ رمألاو ىرولل وه نم رمألاو ىرولا كلم

2 
 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 رمق اهطسو ينم لح ةلاهك ةرناد ءادعألاو كركذ تنياع

 اورشح دق سانلا نأ بسحأو اذب هبسحأ تلزام كرتعم لوه يف

 رظطفنت دابكألاو رطقت بضقلاو اذ برضأو اذه ينبرضي تلزام

 رتبنت رامعألاو لهذت بابلألاو لهنت حامرألاو لطهي مدلاو

_۔١٨٢٣-



 اورسك يتثج يف مهفايسأل ابرض مهلكو ابرض مهب يفيس ترسك

 رصبلاو عمسلاو هل ينم لقعلاو ادغ بيبحلل يركذو وندي توملاو

2 
 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 اهلسرمل تازاب مهاردلا نإ

 ادبأ اهدنع نورحاذ لقت الف

 داطصي نرط ول هتاجاح رايطأ

 داقنم هللاو اهناسرأب لك

2 
 : اضيأ ۔ لاقو

 ىتف يلثم كانيع تنياع له

 دقو يريصحو ينادر تعب

 يتحار تكح يراد ىلإ رظناف

 ىضق ام ىلع هلل ركشلاف

 يتخب ىكح تخب اذ شاع دق

 يتحت الو يقوف ال تحبصأ

 يتخت ىلإ رظناو ةيلاخ

 يتحن نمو يعبط نم ركشلاو

2 
-١٨٤-



 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 ايجاه كل هتمش نأشل كيلع ابضغم راص اذإ نم سلاجت ال قفأ

 ايضار كنع ادغ نإ كفأ ةفالس ايقاس كل لزي مل هيف بوك نمو

2 
 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 بدأل ١ هنتاف نم كردأ ء يش ي ]

 بشن نعو يذغي رهدلا يف بسن نع هنإ

 برعلاو مجعلا ةلمج هب دست هعنطصاف

2 
 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 مكلو يل اهبحأ ادغ ريخلا لزانم

 مكب الو يب لعفي ام يردأ مل يننكل

2 
_١٨٥



 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 اريبك اخيش ناك ول ريغص لهجلا اذ نا

 اريغص الفط ناك ول ريبك ملعلا وخأو

2 
 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 يرابلا قلخ ءيش لمجأ يذلا وهو لقعلا بيبللا بسح

 رانلل نم يمحي يذلا وهو ىرولا يدهي ةنجلا ىلإ وهف

2 
 : ل خأ يف ةلاسر يف ۔ اضيأ ۔ لاقو

 اسولخم لزي مل ءامذ تدر اهدوروب يتلا كلئاسر ى وهأ

 ىسيع نم ةحفن يه امنأكف ةحفن اهنم تممشف اهتلبق

2 
۔١٨٦-



 : ةلاسر يف امهبتك نيتيب اضيأ لاقو

 اوروزف وأ انولتقاف ىوقن دعبلا ىلع انسل

 روز فيطلا لاصو نإ ةظقي انولصو

2 
 : هترايز بقتري نمل ۔ اضيأ ۔ لاقو

 نسولا ةذل ينوفج نع هدرط يف نزحلاك هللا ميأو رورسلا نإ

 ننم يذو دوج يذ كلثمل ىحضأ اذإ ذلي ءيش ىجرلا لثم سيلو

2 
 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 هعفانم نم يرهد تمرحأف اعفن هعنانص نم وجرأ تنك ابحاص اي

 هعباصأ نم تناك يه امنأك اهب حشف اكيواسم هنم تبلط

2 
-۔١٨٧_



 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 هيلإ لام نامزلا تيأر نإ هنم جنت ملاس دضلا ملاس

 هيلع نامزلاو تنأ نك كل اودع نامزلا رثعأ اذإو

2 
 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 هلكأت نارنفلاو صوخلا نم تيب ىلع تنكو ىوهأ نم ركذت يبلق

 هلبقت ينأ هب ينظو يهجو يل عسلت رانلاو يب تحرب امف

2 
 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 هسبح يف دح دق هلام نم يذلاب دحيلف اركش ءاش نم

 هسفن نع لخبي امنإف ىهللاب لخاب رثم لكف

2 
_-١٨٨_



 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 يطعي الو ذخأي نم اي كنم طبس ريغ ىمهللاب فكلا اذ لام
 يطغي ال هتسإل اليوط بلكلا بنذ هنأك لام كل

2 
 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 حاكن مورل وحنت ال كدرعب ىصحلا بقنت ةوق اذ نكت مل اذإ

 حالس ريغب ءاجيهلا ىلإ عاسك ههاب فعض عم ناوسنلا بلطي نمف

2 
 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 برأ نم نوضقت هدنع نم تاهيه هبناجب متذل ةطلغ يذلا اذه

 بهللا نم ينغي الو ليلظ الو هب ململل فاض ريغ هلظف

2 
-١٨٩-



 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 لحملا ضوفخم سانلا نيب وهو ىيحي ترواج

 يلصلل ال يضافخنإ ةرواجملابف تضفخنإ نإف

2 
 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 ملك دق ينم بلقلل هنإف ملألا اذه نم قلاخلاب ذوعأ
 ملف سانلا اودلا نم هتعني ام لكب هتيواد املاطو

2 
 : نآرقلا يف ةلالجلا مسإ ددع يف ۔ اضيأ ۔ لاقو

 نانثإو نوتس اهدعب عضاوم نافلأ نآرقلا يف ةلالجلا مسإل

 ناصقن ريغ نم اذكه ةدودعم ةعبرأ مث نينم ثالث اذك

2 
-١٩ .-



 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 يكابش كنم فيطلل اهلعجأل ادصاق مياوحلا ملع يف تسرفت

 كابس وهو سيقلب اي يشارف لزي ملو يمون دنع ارقأ ترص مكف

2 
 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 هرياس ىرولا نيب اهفاصولأ لزت مل ةيرس اهتقشع

 هرهاظلا يف ينع ترتس ام ارهاظ اهب يدجو لزي ملو

2 
 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 ارورسم هيسمت هتالايخ هنم بذك اذ فيطلا تلخ مونلا يخأ ىلع

 اروبقم راص دق نم فيطلا ثعبي لهأ هب مامحلا ى دوأ ي ذلا بيبحلا يتاي

2 
_-١٩١_



 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 اسق نمم فطلأ قر نمو اسأ نمع قفوأ وفعلا ىرأ

 اسر ادوط كلامتحإ يف نكو ىرج ءام كقيدصل نكف

2 
 : اضيأ ۔ لاقو

 رمعلا نم ارطش ينتييعأ فيكف ربك نم هللا كاحل يب ام ءاد اي

 رشبلاو نجلا برب الإ لوح ال ادبأ لحت مل ينعو الوح تلمكأ

2 
 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 قثوم ينبإل يبح يف يبلقو ةلعش يداؤف يف ينبإ ىلع يظيفل

 قفخي ينبإ ىلع فوخ نم يبلقو يدي يدلو ىلع ظيغ نم عفراف

2 
_٢ ١٩-



 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 ىلوو هنع لوسرلا ىفاجتف الصو لوي ملف الصو هنم تنش

 ال لب لاق معن لقف يبلق فاعسإلاب لب له لوسرلا تلاسف
 العو هاسع اذ دعب يل لاق الهن بذعلا هقير نم يغبأ تلق

2 
 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 هحمر وأ رمذلا فيسب يرزت ةجهل يخأ اصخش متاشو

 هحدق نم هادبأ ام هيلع املاح نكي مل امل درف

 هحلس ىلع بدنلا هسلج ىرولا نيب حلسي هلاخ ذم

2 
 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 العف تهرك ام ثيح ينبإ ينظاغأ

 ىلع بلقلا ركنأو يمف ظيغلا قلطاف

-١٩٣-_



 ال لوقت يتجهمو يتجهل هيلع تعد

2 
 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 هعقرب نسحلاب هقلاخ نأ ول ىنغ نامزلا اذه يف دبعلا نع انل

 هعلضأ هوت مل نإ كيف هلعف نم علض اذ كالخ نإ ورغ ال دبعلاف

 هعم ىصعلاو الإ دبعلا يرتشي ال نم ةيربلل لك نم رحلا مزاحلاف

2 
 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 اهمالك هنم هيفشي ال تاهيهفق اهمالك ايعأ ءانحشلا يذ سفن اذإ

 اهمارض ىفطي متشلاب متلخ دقو تمرضت انيلع اظيغ مكبولق
 اهمادو اهنم لاط نإ اهحرفي امف تحبصأ ةمرك يف ضخ ام ذإ

2 
-٤ ١٩-



 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 انيدخ فافعلاو حبصأ ملحلل انيد صلخأ هلل ىتف رهاص

 انونج مينللا ةرهاصم ىراف بيط ميخو مرك اذ هرتخاو
 انيمأ كانه اهعدويو هعم ةنامأ لالحلا يذ نم ىتفلا تنب

 انوبأ ام اثنخم ناصحلا يهو هتنب جوزي ىتف يأر داج ام

2 
 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 رغصألا ململا يف كتدقف ىرأو ربكألا ململل كترخذ يل ام

 رهظت ال مل شيول نبا ىلع نكل لزت مل اريهظ يل كنإ توجرو

 رفظأ مل ينلاب ام هب وطسأ يذلا يمراصو يديب يذلا تنأ

 رخشأ نم يدي يف كت نإ تيشوح مصاخم لك تدده املاط كب

2 
 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 اريبك اكلم ىتفلا تكلمو اريثك تحنم نإو ايندلا يه

-٩٥ ١



 اريرحلا سبل نم يرعلا اورعيف بالتساب هتسك نم بقعت

 اريصن أدر اهفرص نم مهل تنسف اموق تدعاس دق مكف

 اريسي الإ اهب اوثبل امف درطب مهتجشأو مهتوأف

2 
 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 شيعت مك ىلإ يدساح اي تنأ

 ينع عست نإف يل نيللا رهظت

 تممع نإو ينم لقعلاب ينأ ريغ

 انتدشنأ ةطلغ مك يدنع كل

 شيطت كنع تاثداحلا مهسأ

 شيشك اوطخت ثيح كنم يل ودبي

 شونأ لوقت ام اوحف

 شير كسأر قوف كيدلا قراس

2 
 : اضيأ ۔ لاقو

 فرحأ ةثالث فخ ريغ دهزلا

 اذإ هتنيز ءرملا كرت ءازلاف

 هب ىوهي ال هاوه كرت ءاهلاو

 لمهم .لاد مث ءاهو ءاز
 لفحم هاوح ألم يف ناك ام

 لفسمخلا رارقلا هيوحيف الفس

-١٩٦-



 لتبتملا دهازلا وه ريصيف اعم هايند ءرملا كرت لادلاو

2 
 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 ران يدبك نم تفطنا دق هنام نم ينعاق رود اي

 رانيد ةعرجلا ةميقو مهرد اهتميق هترطق

 راظطنق سخبلاب اهتميق اهءاش نمل هنم ةيرشو

 راهنأ دلخلا يف امنإب ةرم ىستحإ هنم نم كش ام

2 
 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 هيلع انقف نشاف سمأ ىكتشإ لفطلا يدلو

 هيلب عاس اذو هنع الئاس اذ ادغو

 هيرظان انيح حتفي افشلا ضعب ىأرف

 هيوخأ عم انناريج اجراخ هارو

-١٩٧-



 هيدلاو ابذكم

2 
 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 مل ىونلا سيع بابحألا مز نيح

 هاوهأ يذلا داعب الخ ءيش لك

 ىلع تفخ نيح تلسرأ تنك

 اولاقف مهنم هوأر ام اوأرف

 انإف هولتقإ وأ هوجلاع

 نوكي اذام دعب نم يلاح ردت

 نوهي نامزلا

 اونيلي نأ مهاسع مهيلإ سفنلا

 نيقي قح وهل لوقلا نمو

 نيبملا غالبلا الإ انيلع ام

 ثداح نم

2 
 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 ابحن ىضق دق مأ رهصلا ءافشلا لانأ

 ام لين لمأت هنم بر بر دقو
 اهتممض ذم ةنباب هنم تعتمت

 تهاف نباك هدعب نم ىرت فوسو

 ابحت هل ام هثاريم نم كتيلف
 ىبر ام تلن ام لثم هادي هتوح

 ابرغلاو سمشلل قرشلا تودغ كيلإ
 ابرتلا رواج هتلخ ام اذإ ءارت

-١٩٨-



 ابضنا امب ءانهلاب ىفوت ىفوت هتيار نإ دجسم يف ادكار نكف

2 
 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 ىرولاو كدبع نيب فالتخإ عقو

 اي تللظو ىدنلاب كتفصو امل

 يرطاخ سنؤي مهعيمج ادغف

 يجتري كلعفب ىتق لك نإلو

 ام تنأ كسفنل لب كدبعل رتخاف

 لزأ مل يل امهارد ترثن ننلف

 يننإف كيدل امب تلخب نئلو

 ارثوكلا هادي ترجأ اديس اي

 ارثكأ كردأ كنم وجرأ يالوم

 ارطمت نأ اعو ال نزم لوقأو
 ارسفتي نأ لاط دق امل هنم

 اريخم تودغ دقلف اهل ىوهت

 ارهوج كحيدم يف مظنأ تشع ام

 ىرتشت حئادملا ىرأ ثيح مؤاس

-١٩٩-



 : هئاقدصأ دحأل اركشو احدم ينثي ۔ اضيأ ۔ لاقو

 رذح وخأ بارغلاك دوسأ لك له

 رظان وأ ةجهم دوسأ لك مأ

 هرحبو كيدي نم ادادم انيش

 هبلق نم يذلا لطملاب تحمسف

 اهدوعر توص كس دق اهب نم اي

 هتلسرأ املك يمهس لاب ام

 همجن لباق هللا ذاعم ظح

 يدعسم يلع ىتف نوكي ول لب

 هفرصو ءاضقلا ينعواطي ادغو

 رشبلا نع ريطي هب حانجلا يفاض
 ررضلا ةرذاحم اهب ءاخسلا مدع

 رزج امو ضاف دملا ليوط امهب

 ردغ نم ةلعف كلتو حص هانعم

 رطم تحس الو تعشق امو يعمس

 رطو كردأ ملو يمصي ملو ىوشأ

 رفظلا يعسلا يف تفداص امف سحن

 رذتعاو يرهد بآل مورأ اميف
ردقلا ينعباتي ادغو ءاشأ اميف



 : همسإ مسي مل ، هل قيدص ىلع اريخ ينثي لاقو

 تذبل امل ايندلا تحضأ يدي يف ول

 ىده ةايحلا نيع ىلإ يدنع ناك وأ

 نم كلبق ضرأ امل ناوضر تنك وأ

 هل نوكأ نأ ىوهأ تنك ارظاناي

 كنم ضحملا ضايبلا كاذ رمحإ ام

 نعو ميظعلا هللا نم ءافشلا كل

 هلمعي ناك ام اذف كودسحي نإ

 يدي نود ءاضيبلا كدي يفو الإ

 ىدص تومأ وأ اهنم يلبق توسح

 دحأ نم تانجلا لخدي ىرولا اذه

 دبولا رظانلا لاعف هيقي انفج

 دمرلا نم ءاد ادع كيلع امل ىوس

 دقع يف بابحألا ىهن نم هنافن

 دسحلا وذ يالوم اي كلتم بنج يف

 تونلا

_١. ٢-



 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 ىدتعإ دق هارت ذإ مدأ نبإل لق

 ىرولا اذه يفو لجف تيوه املو

 ةنيطخ بسكل لزنت مل تحبصأ

 نكي مل كل هجاردتسإ وه اذه

 ةتغب كرتت كيلع فوسف اله

 ام رشلاو

 ىوهلا نكلو رصب اذ كارأو

 هفورص نامزو يشمت ءاليخ

 ضيبأ حبصب اهيف عقت مل نإ
 اليئان كبر قيفوت نم تلن ول

 ارصقم ةياوغلا قرط نع تنكلو

 ةفاسم كنم دهاندأ

  

 ىدس اكورتم تسلف تنش فيك نك

 ادع وأ اناسل انمز لطأ املظ

 ادعصأ نميهملا كلملا كل الأ

 اددوت كيلإ هنم هكاطعأ

 ادي هنم ىقنت مل نم رادقأ

 ىدملا لاط هتمض نم ىلع نكل

 ىدهلا دعب بصت ملف كنم هامعأ

 ىدرلا كارشأ نبصن قيرطلا يف كل

 ادوسأ اليل ناك كعوقو اهيف
 اددسم رومألا لك يف تودغل

 ادعست نأ ازجلا موي يف قحلاو

-٢. ٢



 : يكزإ هتدلب يلاو ىلع ينثي لاقو

 هداعلا لثم هنم انبلط امل

 هدوج يرسع قانعأ ىول لاو
 تكردأ ةيالولا ةهرهرب هنم

 هرمل عيطي نم ادوج لانأف

 اضقلا هدعاسي نأ يدارم ىصقأ

 يضقنت نأ ىلإ يكزإ يف موديو

 هدايزو انل همراكم تلاق

 هداعسب يل داج ةواقشلا نمو

 هداغلا كلتل ىفكو اهل اؤفك

 هدانع موري نم افتح لانأو

 هدارم لاني نإو موري اميف

 هداعق فلأ فلأ هنم قوسلل

-٢.٢٣_



 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 ابهذ الفلا رهظ يف كسرط لعل

 بصو هريس يف هلماح قاع وأ
 نمو باوجلا در هلانم تمرف

 ابضن دق دولا رفج ءام ام هللاو

 ولو نوطساق ءاخأ يذ ىلع الو

 له كرهد برض يدبتل انوعد مك لب

 ةلأسمب الإ دجت مل نإ ورغ ال
 نم كلوغي ال ايلع ىلع ملساو

 ابهذ هناولغ :ىلع لوسرلا وأ

 ابصو هريس يف نكي مل وأ عاصناف

 ابهو نكي مل ذف عيش ىلعىفاك
 ابضن نإو فاص خأ لكل انم

 ابطح افجلا نارينل انودغ هنم

 ابرض ادغ مأ هنم كل ادغ ابرض

 ابطرلا طقاس اموي زه نإ عذجلاف

 ابطع وأ لاغ ام لئاغ ىدرلا لوغ

-٤ .٢-



 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 ادومحم نتغدل ريبانزلا عمج

 تعسل ول نكيف ةربإ اذ تلخ مك

 تدغ حامرلا ناصرخ يه امنأك

 اهب نويقلا مس يتلا لابنلاك وأ

 هقلاخ هاجن هقاس امنأك

 مرو نم نمسلا يف همارجأ نأ ول

 ي دلو نع هللا نكلتاق نقفأ

 اديدبتو اريبتتو نكل ابت

 اديداعر وحضأ ىرولا اذه ناعجش

 اديصلا ةلوصلا دنع لدجت اهب

 ىدوم ىتفلا اهنم ادغف اهلاصن

 ادوجوم ليفلا ءاد هيف ادغ اهب

 ادوقلا هلمح ىيعأ مسلا نم اذك

 ادوجنم ندجنت مل نتنأ هنم نإ

٥ , ٢



 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 هنيبج لالهلاو ةلازغلا قاف

 نسحلا رهوج ىتح هاوس يذلا لج

 الط هتقير نأب ىرألا دهش

 ىشم نإ احمر زهي ماوقلا لمث

 هروفسب هنسح رنارس ترهظ

 هبحمل هجنغب لالدلا طلخ

 ولو وكشي ام لازف بحملا راز

 هنوفج كيلع ابظ لست يبظ
 هنيط هيلع ىزر عيدبلا

 هنيل اهنم نأل حيحصلا وهو

 هنيعط لبي امل هدق نم

 ةنيز دئارخلا نيش نع نابأف

 هنوجعم ههاب ةوقب ىضقف

 هنونج هيف دازل هنم ندي مل

٢.٦



 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 عرسأ فصولا يف هوف لاج اذإو عدبأ لاق ذإ نم سانلا رعشا

 عقري حدمي نيح وهو عضي سانلا يف جهي نأ مينلل يذلاو

 عدصيو لوقي ام لك يف رعاشلا ىوس نم نسحتسم كف يا

 عمسا وأ هنم رقاف رهدلا ىلع رعشلاك هيقبي سيل ءرملا فرش

 عطقأ كفيس رارغ نم ةجهل هيفف غيلبلا رعاشلا ملاس

 عنشو ضرع بوث وجهلاب قزم مكف هنع كنم ضرعلا نصو

 عفنيو رضي هلوق ىتف ركش دجت الين مار نإ هلنأو

_٧. ٢-



 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 هباقعو ىرولا ىلع هلإلا طخس

 ندن ملو هيلإ انبت اننأ ول

 انل هنم انتانسح تفعوض وأ

 انلاعفأ ىلع انيفاكي ول لب

 ىرولاب فوؤر بر هنكل

 اركاش كل ىرولا يف رأ مل بر اي

 مهءاج ام مهروهظ ءارو اوذبن

 امل اولعف ام راتخملا نياع ول

 مهب سأر هل ندب الو اودغو
 امف تعسو ةمحر كل امنكل

 مهنم كل نم لك ةنيطخ رفغف
 همساك كلضف مج لمؤم لعجاو

 هب نباو هباتم حيرص لبقاو

 ىري ال ىتح هيبأ ءاقب مدأو

 نايصعلا هءاصع زهي انيف

 نايدلا هنس دق ام فالخب

 ناسحإلاو ربلا الإ دبي مل

 نامع كلتو برغ ىذ ليق ام

 نارفغلاو وفعلا

 نارفك همدع كركش لاخأو

 اوناكو يبنلا كنع هب امدق

 باصي هنم

 نافجأ هفويس نوتم تمض

 نادبأ مهسوؤرل الو اسأر

 نمحر اي قيضلاب مهل تمكح

 ناعذإلاو هنم ةبانإلا تدب

 نازيملا عضوي ذإ ازجلا موي

 نابأ نهنإف بونذلا لبج
 نادقف هداؤف ضمي هنم

_٢.٨_



 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 الماع ملعلاب تلزال دمحأ ىتف

 امسلط بتكلا يف ناسنإلا دجو اذإ

 هل المعتسم دهافلأ امك يسميف

 يذلا هناد نم ءربلا هنع كرديو

 هب ىرد ام مسلط اذه نكلو

 ربعم ريغ ناك يناربعللو

 هل ازناج هلامعتسإ ىرت الهف

 اهضعبب تامسلظطلا نأ ليق دقو

 املسم عفني كارشإلا هب ام لهو

 ىدهلاب يالوم دضلا كادف يندفأ

 فنصم كنم عرشلا نايب نإف

 ىلعلا قفأ يف ردبلا لثم تلزالو

 الهاجو الض سانلا يف هب يدهتو

 الطاب رحسلا تبثم ودغي هنم هب

 المآ ناكام لك هنم كردأف

 التاق حبصي ءايحألا يف داك هب

 الت ام لثم هطخ نم هولتيل

 ىلإ ىرس سيل هنم ينايرسللو

 الزان ءربلا هل هنم ىأر ثيحب

 الخاد نميهملا هللاب كرشلا ىري

 الداع ناك ىرولا رهظ ىلإ الهو

 الئاس دبعلا ىتأ هنع ام حاضيإو

 العاش لظ ىدهلا رون هب بلقب

 الفأ كت ملو ايندلا كب ءيضت

-٩. ٢-



 ديعس نب دمحأ مامإلا حدمي ۔اضي بأ ۔ لاقو

 : (هللا همحر) يديعسوبلآ

 يدوعف لامجلا تاذ اي تنب دق

 ىوهلا ننس يف كارشإلاو كايإ

 ملف يندنفي ادغ كاوه يف مك

 نم ناك دق هبلق ابص تنخسأ

 عطاقب سيلف يلصت مل تنأ نإ
 اهب ىدصي ةفونت لك بوجأس

 ىلع يماطلا اهب ارس رحب ضوخأو

 لزت ملو دوكرلل حنجأ مالإف

 ىنغلا جرس دئاقب سيل هللات

 بلاط انأ يتلا ةهجلا يب وحنت

 يذلا لدعلا لضافلا مامإلا كاذ

 هدابعل هضرأب هلإلا لظ

 هملح يف ىرولا نم ليثملا مدع

 دينع لك لذ دق هسلبلف

 مل ثيح ةياوغلا ران هب تدمخ

 هدوج هبشأ رحبلا اذه نأ ول

 نعق ىلع دوعصلا يف ةياهنلا غلب

 يدوع لباذ رضخي نأ لعلف

 ديحوتلا وذ هنع بغري كرشلاف

 دينفت الو لذع ىلإ غصأ
 دوربملاك داعف ديدحلا ربز

 ديبلا عطق ريغ يمه بابسأ
 ديسلا توص بكرلا يدانت امأ

 ديعلا تانب نم فرح ءانجو

 دوكر ريغ قيفوتلا ةقان يل

 دويقب هنتانإ 4هتديق نم

 ديعس نب دمحأ عم اهخينأف

 دوجلاو هسأبب دابعلا كلم

 دوبعملا ةعاطب ماقأ ىلوم

 دوجوملا هدوجبو هلدعبو

 دونع لك در دق هلدعبو

 دومخب هسأب محاجل نذأي

-٢١ .-



 هركش يف يتقاط لذبأل ينإ
 يذلا ضحملا هربب هنم تيبحو

 ىرولا نيب هنباو ينأك ىتح

 انل الج بوطخلا تجد اذإ نم اي

 ةملم ليل نج نأ يذلا نمو

 رضان كدجم دوعو نامع يف مد

 دعاسم ودعلا ىلع هلإلا كلو

 تمكحأ كحدمب اتايبأ كيلإو

 مكبح يف مصاخمل اهتلدع
 اهغاص نم ىلع لبقأ و اهل لبقأف

 ةديصق متتساف مظنت رد

 تحبصأف دارملا قفو اهتعظطأ

 ام مالسإلا ةدمع اي اقنلا كلو

 دوعسملا كظحب طين دعسلاو

 ديرف زعأ رد نم مظنلا يف

 يدوهش نوكت اميك مكلوو

 دوهجملاو قوطلا قح هنم كل

 دوصقملاب كحيدم نم كتءاج

 دورلا ةاتفلاك اهيلتجملل
.- 

 دومعب ىجدلا بوث ايضلا دق

_١١ ٢



 : هنامز لهأ نم الجر وجهي لاقو

 راوب نهوشح كرنب ءاجرأ

 توتساف كمسجل اربق تردق دق

 ملو تهام امدنع كداؤف ترس

 ملو اهل روبقلا رابقأ تعلقو

 لزت مل كل لدانجب اهترفظو

 تعرفتف اهب اراجشأ تسرغو

 ادغ دق كرمعل بضق اشن اهبو

 امل اهب ترضح اذإ نحرفت ال

 اهناثدح نم شخاو يلايللا فخو

 ىرت نم رفص وهو كفكك ىرتس

 رمضم ايالبلا رس هب بلق

 اهكباف كتكحضأ دق امدعب مق

 امكالك كنمو اهنم ازعلا كلو

 امكاقب ضحم زع امل تيأرو

 امكتلبف ىلبلا بون امكتبطخ

 مهلاعف دابعلا ناز اذإ نم اي

 ادب ذم كرغف ليل يف تيسمأ

 بنقم يف بكار كنإ تبسحو

 رافن ءاضقلا نع سيلو رفناف

 رافحلا كل اورفح ام ءوس اي

 ران اهنم ءاملا نأب ملعت
 رابجلا هدح رجح كرجحي

 رافظأ ىدرلا نم دحت اهبو

 راجشلا تلآ رجاشتلا ىلإو

 رامعألا بضقت مل نإو ابضق

 راضح اهيلع ىحضأ نإو اهيف

 راشع تدلو ال يلايللا نأ

 رافص هيف وهو كهجوك ىرتو

 رامضم اهليخل وهو دوعيس

 راردم اهلبو نيع عومدب

 رامد كارتعاو اهارتعإ دقف

 راهصخلاو لهألا ىزعي امكب

 راثت بطخل امكدنع ناك له

 رانشو هنأش بيع سانلا يف

 رامق وهو ناك ذإ هب رمق

 رامح وهو رصخلا ىوق ادهن

-٢ ٢١-



 الملا نيب سبال كنإ تننظو

 الزان هيلزنملا حفسب ىرتو

 ةقان كل تدتغإ احلاص تنك ول

 نمو ىوقت نم هللا دنع تيرعف

 اهطق اهنع باغ يكزإ لاب ام

 ىكب مكف تودغ دق الهأ روجلل

 ىجدلا سانلل ناك كقلخ لثم ول

 ةراف كتاذ ثبخل تسمل ول وأ

 مهنيب الجع مادخلل تحبصأ

 اهتفرعف ةريس كدودج اوراس

 مهل فلخ ىرت امك تنأو وتام

 مكدوجوو اعم مكمدع لاخأو
 انخلاف كل بياعمب رثدتم

 بتاك كتافص يصحي نأ ءاش ول

 سمشم وحص موي يف اهضعب وأ

 يف حضت مل ولف رذق نم تروص

 هلعف دباعألا يتأي ام تيتأف

 ترذعتق يتحدمل تبلط دق مك

 ةرطق لت ملو يدي دوج مورتو

 رامطأ اهنكل ةءالمل

 رامجلا وه اه كلحر طحمو

 رادق تنأو اذب فيكو يكزإ

 راع هنم كارع امو نيد

 رافلا اهيف ثاع دق املاطلو

 راجلا كنم جضو بيرقلا كنم

 راهن ماتألل هيف حال ام

 راطع اهمض ام رجات نم

 راوخ تويبلا نيب هل ادسج
 ١اوراسأ ةادغ اهارسم تيرسو :

 رامثلا تشاعو نوصقغلا توذ

 راضتو ىرولا هب رست أدص
 راثد قافنلاو راعش ادبأ

 راطسأ اهلك اهتنمض ام

 رارس هانه ىجد داعل ىحضأ

 راذقأ اهب تناك امل يكزإ

 رارحألا هب يتأي ام تيبأو

 راعبألا ضضفت فيكو افنأ

 راطقخلا هب تصخ دقو هنم

_۔٢١٢٣-



 ةخبسب روذبلا عضي نم تسل انأ

 اهحبص كب ىتأ موي تلتوق اي

 ةملظ نم انخلل متكأ تلزام

 ايشاف الإ رارسألل فلت همل

 ام زب كروج نمحرلا ىأر امل

 ىري نم رقفأ كايند يف تودغف

 هقوسي كنم نارفكلا ىصع رقف

 اركاش كي مل هلل ؤرمإ اذإو

 هل امو اضقلا دي كاطم ترسك

 تدشنأف نامزلا بون تلثم لب

 اقبلا ىدل ناوهلاو ةلذملا كلف

 اهتلن رذع ريغ نم ةمقل ام
 لفاس لفسأ لازام ةلفس اي

 امنإ كضرع عايب رجات انأ

 هل ساخن وجهلا يف يتديصقو

 قتان قوس لكب فوطي هبف
 مهسل الإ راعشألا هذه ام

 اهلوط كبحسل تدع لسالسو
 رعاش انأ امنإ يئاجه نم تم

 راكبملا رت مل ذإ اهعيضيف

 راسخ راشخلا اذب ئجملا نإ

 راهن تنأ رسلا ىنعم ثبلو

 رارسأ مهل ام يزاخملا ىرسأ

 راسعاإلا كضيهيل هتكلم

 رانيد الو ال كل مهرد ال

 رافكلا اهؤانبأ نم نبإ اي كل

 راغصو ةلذ هتهد اربك

 رابج ءاضقلا مد نأل ربج

 رايد رايدلا الو تنأ تنأ ال

 رانلاو ءاقشلا كل ناك تم وأ

 رادغ هلان ءادغ مكلو

 رابغ وهو ناكف ولعلا بلط

 راجت عاعرلا ضارعأب ارعشلا

 راعشأ هب يراعشأ ءادنف

 رازنو هب نمي اوملعي يك

 راتوأ اهضنت مل ول كيمصت

 راصق روطسلا نم نإو رصق

 راعشلا ىأر ام لتقاو برذ

-٤ ٢١-



 رادقألا كقوف طقستو ادمع ىدرلا كيمصي كفني الف بجشاو

  
٢١٥



 : ايثار ۔ اضيأ ۔ لاقو

 م

 هل ام لبقم دولوملا ةلباقو

 ىذألا نم نيح لك يف هباتنيف

 نكي نإو بيرق هنم ىدرلا نإو

 ادصحم لاخ نم سانلا اذه عرزلاكو

 ديصت مانتألل ايانملا ةازب

 هلصأ ثتجإ دق هنم ضرأب مكو

 هعفن هنم ىستحملا دقف نكلو

 ىرولل بناكرلاك يلايللا نإو

 ىدرلا بلتجي لاط ول مقس امو

 ءيلأل ةايحلا كلس يف سانلا لب

 انبر هللا ىضق دق انيلع كاذب

 هتوم دعب نم ناسنإلا عفني الو

 اميخم ىقبيو ىنفي هنكلو
 اقفوم اديعس ىدوأ نمل ىبوطف

 انبولقب اقشلا لح يذلا ديعس

 اهعيمج هيلع انزح تئذلتمإ دق
 اهب هماوقأ داس تامركم وخأ

 لزي مل ليللا يف ماوقخلا أده اذإ

 ديلو بشو مهنم دلاو اشن

 دوقيو اضقلا ءادلا نم قوسي

 دوعيس ىآن هنع اذإ ضحم

 ديعب وهو لهجلا فيلح هاري

 ديخو روبقلا وحن مهب اهل

 دولخ باصي اهنم ةحص الو

 ديري مامحلا اهنم يذلا يهويو

 ديبع هلإلل اعيمج نحنو

 ديعب لحملا ينان الو بيرق

 ديمحو هدنع عينص ميمذ

 ديعس ميركلا ىدوأ اذك وجرنو

 ديقف وهو راص ذم انماسجأو

 ديحو وهو ناك اهيفو رورس
 دوسي تامركملا بر نأ ىلع

 دوجه هلمتسي املو ادوجه

۔٢١٦-



 ىري امنكل نمحرلل عضاوت

 هفكو ءاطخلا وحن اطخلا ريصق

 اطس نم دضلل كلت يروي نيم ارض

 هدقفل تراص مايألا ىرأ اسوحن

 ىلع اننازحأ ران نم انب بوذت

 ىقب ام توملا نم ىدفي هنأ ولو
 ينب مكيناث تحبصأ هدقف يفف

 مكل يتبسانم نع ال مكتكراشف

 ةبرقو ديفي برق الب بحو

 نم لكو ءازعلا هيف مكلو يلف

 هبر ةمحر هاشغت تحرب الو

 تدغ ول رهدلا ةبحص اي مكلاغ الو

 دوعصو ىلعلا وحن هلومس

 ديدم هادن يغبي نمل ليوط

 دوفو ملأ نأ رودقل يذو

 دوعس يهو سانلل هب تناكو

 دومج نهل ام عومد ديعس

 ديلتو يدي يف ءارث فيرط

 ديدن ديرشلاو ينات نب يلع

 دودوو مكل بح يننكلو

 ديدش هيلع نزح هتجهمب

 دوهي هيف ءيش ال هل ىوثمب

 دصت مانألل ايانملا ةازب
- 

_٧ ٢١-



 : ةزغلم لاقو

 ريثك الو باسحلا يف ليلق رهمو دقع الب ةاطومو

 روكذللو ثانإلل حابم لح لعفلا كاذ نأ اولاقو

3.28 
 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 ةملظلا ةالولا مض انتتاس اورتؤت ال

 ةمطحلا ةاع رلا رش ىرأو مهنم رشلاف

 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 جاهتبإ وذ اهب وهو ةنالف احكان ادغ دق نالف اولاق

جاجدلا ريغ داطصي ال بلعلا امنإ اوبجعت ال مهل تلق



 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 بطلا يفو فرصلاو وحنلا يف املاع ادغ دق () يلع اولاق

 بسلاب قلخلا اذه ملعأ ادغ دق هنكل معن تلق

:7 
 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 بوبجم بلق الإ ةيربلا نم هل ءاسنلا يف ةامح ىلقي ناك ام

 بوبحم مأ يبلق بوبحم مأ ام اهتنبإ تببحأ نإ مألا ىلإ نسحاف

342 
 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 ماج يمف ينم هل ام ادم ىحضأ يمفل يتجهم ينم رسلا عدوأ نإ

 ىعداف } ايعيش ناك ٥٠ ننفتم بيداو ٥ ديجم رعاش 0 يناساسلا تبات نب يلع وه : يلع (١)

 : اهلوأ يف لاق . ةديصقب يضابألا بهذملا بسو 0 يفنحلا بهذملا قنتعإ مث ، ةيضابالا

 ............................................ ضارعألا مناد يبرل ادمح

 : لاق نأ ىلإ
 ضايبألا ةلم نم ينطاماف هفطلب هلإلا ينكرادت ىتح
 . (٢١٢)مقرب . يديعسوبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم يف دوجوم رعش ناويد هلو

_١٩ ٢ 



 مالقأ رارسألا امهنم توح ىتح يمفو يتجهم هاجرخأ ول فيكف

 مامن قاروألا يف رسلاب طخلاف قرو يف رسلا عيذأ ينكرتت ال

 مالع را رسلا نم يلع ىقلي امب حشأ ينأ رطاخ يل نأو

: 

  

 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 رهني عمدلا لياس اميدق ناكو رهقي كي مل عمدلا ميتيو اند

 اورظني سانلا يلتم ول ىري ىلثئمو ههجو نساحم يف يهجو ترصباف

 رفصأ يهجو نأ يردأل دارا امنإو هارأ يك ينم ندي ملو

.2 

 مامإلا ىللإ تايبألا هذه لوحألا وبأ بتكف . مامإلا

 : ي ديعسوبلا ديعس نب دمحأ

 اباذك سانلا دنع راص دقف يعيش هبهذم سيل ايلع نأ لاق نم

-٢٢ .-



 ابابس ناك سيق ملعم اولاق اذإ مانألا شخاو هفنأ كنع يالوم

2.42 

  

 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 اودع لازي ال ردصلاو نانسنأللو ماظعلل ءاملا دراب

 ىوق فعضلل مسجلا يف اهنم نيللا بصعلاو راقفلا خملو

:23 
 : دحاو تيب يف ابط ۔ اضيأ ۔ لاقو

  

 بيهل لك هنع افطأ حبصلا ىدل ةلجر ءام نم مومحملا ىقس اذإ

. 
 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

  

 رهوجلا هيبش تلمح اهناصغأ ةردس يتايح تيقب ام سنأ ال

-٢١ ٢



 ركسلا ءامب تيقس امنأكف هلكأ يف هقبن ىلحأ ناك ام

2.0 
 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 ناسنإلا يف نوكت ثالث نم ودبيل نونجلا نأ يلع نع

 نانسفلاب رافظخلا صقو ىحللا رعش هفتنو نيط لكأ

2.2 
 : هنبإ لاقو

 نالبخلا ثروم وهو ىونلل رذبت ال يبنلا ىفطصملا نعو

2.2 
 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 م انيلع تبتع دق كنأك ابجع انيلإ تلصو ام كلام فيس اي

-٢٢ ٢



 هدعو نيد رحلاو انتدعوأ

 يذلا انقلطأ نحنو مولن اذ نم

 انيدلا تيضق ام كل امف يل لق

 انيدي نيب ناكو ةادغلا اندص

2.7 
 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 يقح يملاظ نم يفصنم نم

 مل وهو هل تشع ام عضخأ

 الو هنم لصولاب يندعوي

 نم بحلا يف شخأ مل ول هللاو

 ىوهلا يضاق دنع هنم توكش

 يقر كلام يرمعل وهو

2.2 
 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 نكأ مل ةودعلا يسفن نم انأ اذإ

 يبحاص لزأ ىدل يسلف لذأ مل نإو

 رقوم لمحلا نم دوع يف ريخالو

 نسحم يب يذلا ناسحإ سنأ الو

 قفرلابو فطللاب حمسي
 قدصلاب لماع الو ىفوأ

 قتعلا يوذ دنع يتحيضق س ه

 قحلابو هللاب تلقو

 ِ ٠ . . ق : الف يبابحأ . . ِ

 سلف اذ تشع الو فك اذ تشع الف

 سنإلا نم كاذب يواطلا عبشي ملو

 ىسنأ ىرولا نسحل يناسحإب نكلو

-٢٢٢٣_



 يسفن هتلوخل اجاتحم تنياعو اكلام يسفنل ىسمأ يننأ ولو

:.. 
 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 هربتخم ديغلا يف اهل ينادملابو هربتعم سانلا دنع دوخلاب دوخلا

 هرذق نم نيندت الو كنم ندت ال سند نم نمحرلا كرهط ولع اي

 هرذع اهبنج يف تدجو ةرمثك اهتراج هوركم نم دوخلا هركت دق

 هرطع اهرشن نم تحرب امل اموي ةجف انب تطح ول شهبلا ةذلمو

.     
 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 فرطلا ةحماط اهنيعو ةطبس دي تاذ ةصلو

 فرع الب كسملا كرتت نإ ىلإ هنم كسملا بيط سلخت

 فكلا ىلع مالع ريغب ىنثنإل ايفتخم تحفاص ول

.:.. 
-٢٤ ٢



 حيصفلاو . بقاتلا لقعلا وذ ، بيدألا رعاشلا لاق

 نب دمحم نب ملاس نب دمحم نب ملاس خيشلا {. رهاملا

 ناكو 0، يصورخلا ناهبن ابأ حدمي 0 يكمردلا هللا دبع

 : هتايح مايأ يف هلصاوي

 ثويغم اذح يداولا انب اومأ

 هعزج يف يضخغلا لظ اونيفتو

 هميسن تدهع دق اليلع هيف

 ىمدلاو دنارخلل هيف تدهعو

 ةثيدح لك بارعألا نم هيف

 ؤلؤلب نههاوفأ نم رتقي

 ةولغب نهل يليبقت نببحي

 هدودخ ران نسحلاب بقنمو

 ادب اكذ نبأ عرفلاو ههجو يف
 برعمب تسل بارعألا ةيتفأ

 يمر امل يب هاوه ةانب تنبع

 يتقانو دوي ال كريغل يبلق

 ىدنلا اذلو ةميرك لك ثاهلد

 الياسم عالتلا عدي هنزم ذم

 نكي ملف ءاطعلا يفو ءاغولا ادلو

 ثيملا لامرلا ثيح انب وفقو

 ثوحبملا هرفج نم اورلا اودرو

 ثيثح ريغ هيف انيوهلا يشمي

 ثيدح لك هيف اميدق دان

 ثويدب ةقوش ره ال نسلا يف

 ثيدح طومس نم يل هنرثني

 يثوفقر نهدنع ءيش بحأو

 ثيرات اذ ياشحب اهل ىحضأ

 ثيثأو حضاو نع ىجدلا ىجسو

 ثيكنب يدعوم كي ملو مكنع

 ثيبعلا رظانلا مهسب يبلق

 ثولد ريغ ناهبن يبأ ىوسل

 ثتومهد للهتم نع كيبني

 ثيغضتلا نع ىبأي دقو ادوج

 ثوبنكلا لخابلاب الو اعزف

٢٢٥



 هؤرب ىمعأ رسعلا قانخ اذإو
 هباحص نيعباتلا ىسمي داك دق

 مل تثوغ ثداح نم اذإ نم اي

 ابيط اي انمال كدادو يف مك

 ةحدم كريغل يدهأ ال تفلحف

 مهل يحدم ال هاضقإ مهدارمو

 اطعلاب حمست نم تيطع ىتمو

 اهراجن بجي ال كل يتدومو

 يجترأ ثداوحلا دنع مكلول

 هردص كت مل يدانلا ىرأ اذإو

 دي مكو يلع مكل ةنم مك
 ةعفد يرعش يمسو نم كيلإو
 هرشن اكسم ح وفي قيدصلا سنأ

 هنأل ميرك اي كل هتيدهأ

 الملا نيب هداشنإ ادل خصاأاف

 يحنادمب لزي مل كدجمو ملساو

 ثوتلاك هؤاطع ناك سانلا يف

 ثوعبملا انيبن دعب هآرم

 ينيغم هلإلا دعب هريغ كي
 ثيبخ ريغ مال نم بيطبو

 يذثينحت مهناطعب اولواحيو

 يثيوعت مكيحدم نع نكل

 ثيناتلا يذ ريكذت يل حيبتل
 ثوشكب اهتابن سيلو يديب

 يثودج نامزلا اذه يف تهركل

 يثوكم لوط هيف يبلق فاعيف

 ثوغد ريخل مكنم دي نم يل

 ثوغبملاك رعشلا تابن تكرت

 ثيتلحلاك سنإلا قحل ىريو

 ثوعوملاب سيل ليصأ رعش

 ثونثبملا كدجمو هيف كالعل

 ثولم بالملب دخك هيف

٢٢٦



 . ناضمر رهش موصب ةننهت 0 هيف ۔ اضيأ ۔ هلو

 : لاق اميف نسحأ دقلو 4 رطفلا ديعو

 همايصب انناهبن وبأ ءينهأ

 هل ادبأ هنامز لك لازال

 مياد زعو معن وخأ هيف
 هلاعفأ يف هيكحي يذلا اذ نم

 هلامب دوجي ىتف نيرتقملل

 هل ىجح فيلح ملع ةمالع

 دودو بحملل ةكيرعلا لهس

 دورو مولعلا رايتل هنم

 همولع حبص لهجلا مالظ ينفي
 هحامرو هفايسأ هل ثيل

 رفسم ردب نمحرلا نم هلو

 ةبصع صورخ ينب عيمج هلو

 اهزارط وهو دجملل ةلح مه

 اهدوسأ ريغ لابشألا لسنت ال

 ىرولا هرخافت تدرو نإو اذه

 هنوكو لوزنلا الإ مهنوك ام

 هنمسك سيل لاثمتلا يف لقنلا

_٢٢٧_ 

 ديعلا اذ هب ينه لب ديعلاو

 ديريو يهتشي ام هب اديع

 ديعس داعملا موي يفو ماس

 ديدن هيلإ افلي ام حاص اي

 دوجي جايهلا موي هسفنبو

 ديصت مولعلا رايطأل ممه

 دوقح عاصملا ىدل ءالقل يذلو

 دودص هنم لهجلا ءامسلطلو

 ديبيو ىمعلا تاليل بيحمو

 دونج رانبلا تاذ هيسقو

 دوعس هتلباق دق ام رصنلل

 دوعس فونألا مش ةيتف مه

 ديبع نامزلا يف ةيربلا هلف

 دوهش نه لصضصذلل اهعورفو

 ديعب ءامسلا وحن هل تبسن

 دوعص مانألا هرخافت امل

دوعي لاوزلا ىلإف امس دق ول



 دوقرو ةظقي ءاوس اموي مهيلع يف موق هيدفي

 دوعر تارصعملا يف تمهمه ام مياد زعو معن يف لازال

  
_٢٢٨_



 : هيف ۔ اضيأ ۔ هلو

 قارفلا هقرفأ نيح هلدت

 دجو بيهل هاشح يف مرضاو

 هنم عمدلاو همسج قفناو

 اذه ربصلاو هقوش حبصأو

 لصو كيلع قشي ال مطاف
 هنع لصولا لبح تقلخأ اذإ

 ولح لصولا نإ كيبأ رمعل

 دق ام قاشعلا معطي مل ىرأ

 يلامتحإ رثك ىتف ينكلو
 ول ىذأ وكشي ال ءرملا بحأ

 الإ سيل بياونلا ىحر نإف

 ىهوأو اهب بيصأ مهنم امف
 اولح مجنلا ماه قوف كلذل

 نأ امو ارمق ادعاج نياعأ

 ىتح دضلا هلإلا هل لأ

 يلاعملا قفأ يف رهدلا مادف

 حاطم اذ سأبو لام وخأ

 هاري اذإ دلي نم يدهيف

 قايسلا هل قاسي ىوج داكف

 قري هنم هعمدف هاون

 قافنلا يفن ىوهلا يف هنعف

 قلفع مكلذو ةلهابك

 قاقشلا هتجهم قش دق نمل

 قالخ ايندلا نم هل سيلف

 قاعز هبرشم دعبلا نإو

 اوقاذ تقذ دق امل الو تمعط

 اوقاعي امب قاعأ الف تيشخ

 قايطلا عبسلا همأ يف تمه

 قاقد اهل نيمركألا بولق

 قانخلا دتشإ نإ هبحاصل

 اوقف قافآلا يف لاعفألابو

 قاحم هب بوطخلا نيبتل

 قافر هل بوطخلا لود نأك

 قاقشنإ اهب هيرتعي ال ىده

 قاطي ال اذه كاذلو اذل

 قاذي اذإ بيطي ام يدهيو

-٢٢٩-



 قامس بذك هحدمب هاوس يحدمو هحدمأ نيح قدصأف

 قافدنإ هيف يتحيرق رحبل ىحضأ هيحدم يف تمع ام اذإ

 قاهد سأك هنأكف هل يحدمب هينغأ نم ركساف

 قاشتنإو سبل هنم نسحيف ابيط مشيو ةيلح سبليف

-٢٢٣ ._



 هباحصأو هيلإ هريسم دنع . هيف ۔ اضيأ ۔ هلو

 .هدلب ةفصو . ناهبن وبأ ةفص نع هنولأسي

 : لاقف ، هل مهتريجو ‘ اهينكاسو

 مهل تلق موقلا ىعست نيآ ىلإ اولاق
 هفرعت ملعلا رقم نيأو اولاق

 اوفرع امو دعب نم موقلا غلباف

 مهل تلقف انربخ كاذ ام ليقف

 مهيطم تدج مهتربخأ نيحف
 مهنيعأل تعاض اولصو ام دنعف

 لهف ءيضت اسمش ادعاج ونياع دق

 ىده ءايض اهادعاأف مهترواج دق

 لني ميركلا مأ نمو اولانف اومار

 اوراوز ملعلل مهنأ نظأ

 راونأ ايلعلا ىلعف اورظنا تلق

 ران مأ فرطلل ادب رون كاذأ

 راونأ هلل هب تلجت صخش

 اوراط ىوهلا قوف مهتبسح ىتح

 راجشأو راجحأو ليخن اهنم

 رامقأ لخنلاو ىصحلاو اهراجشأ
 راجلا اذ هادعأ ام كيهانو هنم

 راربأ هيلوت دق ربلاو مار ام

2192 
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 : يصورخلا

 تبلط ام ءايح وخأو
 هدعو يل ددجمو

 عملي أرو

 انع رحلا راسف ادبو

 ادب امل هلاختف

 دعترم هارت كاذ لجألو

 كاذ ءام نم هتبسحو

 هديرب ىتأ و ميسنلا

 ۔٢٢٣٢-

1 

 حقوت الل هلاصو

 حجني دعولا هنم سيل لب

 حسفي لصولاب نكي مل ذإ

 حرجو هتوفج فيس

 حبذي ول ينع رجهلا

 حرشي سانلل هجأ

 حول بلقلل امهنم

 حدنت نأ هنم لصولا

 حسمي دصلاك هل ادغف

 حصنأ تنك مهنم يأرلل
 حور رحلا نأو

حملي ناك دق يذلل



 كداعب نم قرفأ تلزام

 ايناث ابصخ تحبصأ

 ول لظي ءاوهلا كبو

 كحضت راهزألا هل ىرتف

 ادي هل دم راجلاو

 فك بيضخ رانلجلاو

 اهسجرنو ةبجعم ضرالاو

 ةحيلم دخ درولاو

 افياطق ثب حلطلاو

 هفغرب داج نيتلاو

 )١( ءاملا ريثك باحس : حلد .

٢٢٢ 

 حفصيو وفعي انءاج

 حدقي لعفلا هنم ماسجألا

 حفلي داسجاألل رحلاو

 حنمي دربلاو انرودب
 حربأ تسل ةبحألا

 حمطي حطسلا العاب فرط

 حرضي سيل فاحل ىوهأ

 حلصأ لمشلا عمج نإ
 حرفأ هنم كبرقو يل

 حرستو يوأت ىرولا كيف

 () حلد كيف بحس حضت مل
 حشرت هدي نم ءاملاو

 حمسي ردلاب هلاخ إ
 حتفي هنم لمانتألل

 حلمأ ناز دخ لك نم

 حورت قرو نم لضتل

 حنسي ريطلا فيض لاخ ذإ



 ارهوج رثني ردسلاو

 ترظطخ نإ حيرلاو

 حناوجلا رورقم رانلاو

 اهتراد رودلا طسو حاربك

 اهل وعدي ةميلوك
 يذلا يصورخلا كا ذأ

 انبولق لبي حمس

 هلإلا هغوص ملعلاب

 اذإ بحر لزنم وذ

 ذإ سانلل ةضور وه

 كحيو ءارعشلا رجات اي

 ع ابو هتعلس قاس نم

 هحدتماو هادع جهاو

 حدمب حصنت ال دهاوسل

 نيزاوم هب حيجرلا ىوسو

 ركف تنب دعاج كيلإو

 اهل اهدلاو كابحف
 )١( سبيو رثانت : حوص .
 )٢( قاضو سبي : حلحل .

-٢٢٣٤ 

 حجست امو كيلع ادوج

 حنرت اهنم هناصغأ ىلع

 حنجيو وحني اهوحن

 حربت سيل سانأ

 حمسي نيح دعاج ءالفجلا

 حلصي سانلل هلعف نم

 حدمص رهدلا امأ هادنب

 )١( حوص لهجلا تبن هنمو

 (إ) حلحل ريغ هيف تحلحل

 حجرات انب نامزلا ناك

 حبرت تيش نإ هل عب

 حلفأ نقاتسملا هقوسب

 حدمتو وجهت نكت نل

 حجنأ هارأ هيف حدملاو

 حجرت سيل ةحاصفلا

 حكني كلإ اهل ام

 حشرو اهابر نيح نم

 ح رسو ادحا



 -ه

 حدمت مكبحب بلق اهغاص رعش تويبو

 حرص بحلا ضحمب دبع مكل اهعرص ءانسح

 حزمي نيح ادج لوقلل هنم لاخي ناسللا برذ
 )١( حصمي سيل انع ناهبن ابأ اي الظ تيقبو

 )١( عطقنيو بهذي : حصمي .

٢٢٥ 



 ةشيعم لك نأ امتح هاريف

 اهنإف بابشلا مايأ هلل

 ىتفلل وه امنإف بابشلابأو

 اممعم داوسلاب ينظ لاخ نإ

 املك كل ايتفم كحرش ناك دق

 ةمعن كل هكنمف هامع ىلعو

 ىوج نم قفرأ تلظف بابشلا لحر

 يرظان قرطأو يسأر يف ءاضأو

 ىتفلل الحم تناك ىتماه له

 اهركتسم رباع ةرمغ هترأف

 الغلا دعب نم ديغلا دنع تصخرو

 ةلق يذ نع لازام يذلا كاذ

 اوحبصأ ارط سانلا نأ ول فاو

 )١( ملعا هللاو ۔ نظا اميف ۔ اهلوا نم ةعطقنم اهلعل .

 صمقتم رزاتم ىنضلاب وه

 صلقتي هلاخ ام افص الض

 صقنتو ىجن اهبقعيس اوفصت

 صبحي ال ادروم تناك وهلل

 صنقي ؤابضلا مأ هب دصيس

 صصخم وهو بحلاب ادغ هنم

 صخري كيلع يرابلا ددش دق

 صمرت ال ةبيصمل هليحرو

 صقري بورسك انيف برحلاو

 صخشي ةبيبشلا عم ناكو يبيش

 صيهلبت هنم بيشلل اهل ادغف

 صربخلا هنم نيأ تلاقو ينم

 صخرأ ال دعاج عم يننكل

 صحفي مولع نع وأ هلينيل

 صقن مهيف ناك ام هناريج
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 ىهللا لذب ىلع جهل ادنلا مج
 اهلهأ اقوقح هدي تصدنتساو

 ينثني ال اطس نإ برح مادقم

 تدتغف يلاعملا يف موق هاراج

 ايضلا سمطنم نيدلا اذه ناك دق

 هملع قحمي لهجلل ادغ بط
 اسماد اليل رهدلا ناك هالول

 هب ذلي نامزلا روج نم فاخ نم

 اري نل هادن الول يديس اي

 يضقنت ال يتلا للحلا ىرولا ىسكو

 اعراك كبح جيلخب ادغ نم اي

 ينطاوبو تفص دق كل يرهاوظف

 اهغاص ركف تنب ينم لجتساو

 يتجهم ةصالخ نم كل اهتصلخأ

 قطان ةدوملا اخأ نأ كيبني

 ىدعلا اهب ضرو اهب ضراف كتءاج

 امنرت بورع اهنم عرتفف مق

 ةلولغم ىدرلا دي كنع تلزال

 صرحي هنم ضرعلا ءانتقإ ىلعو

 صدنت ال مهل تناك مهدض نم

 صكني ال ىوه نإ مجر باهشو

 صمخأخلا هنم ثيح يف مهتاماه

 صخليو

 صحمي فيرشلا ملعللو انيف

 انل هنيبي ادفف

 صرتم لدع نازيم هفكلف

 صلختي نم فكلا رسع رسي نم

 صرمتي اجل وذ ادوع ناك ام

 صلمي نمم تسل كريغ بحلو

 صصرم نويعلا قار ام لك ام

 صفغغيال هبلق كقحب سدن

 صلختست نكي مل كسفن كريغلو

 صرمخم تكاس ةوادعلا اخأو

 صهوتو تادعلا يهوت اهيصعف

 صشنت ةلوعبلا نع باعكلا لك

 صرقت كمسج دلجل عيطتست ال
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 صمري ال رظان نم مكو ىذقت ال رهدلا نيع ناسنإ اي تيقبو
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 : ر هيف ۔ اضيأ ۔ هلو

 راتخملا عم اجهبتسم قيدصلاك ج ربلا جلاو خيشلاو تنك

 راغلا يف امه ذإ نينثإ يناث ينأك ترص نيح هللا دمحأ

 ن2 2

 ٥ يديعسوبلآ ديعس نب دمحا مامإلا نب ديعس ديسلا نب دمح ديسلا نأ : نيتيبلا نيذه ببس ليق (؟)
 ايلعلا نم ناهبن وبأ لزنف 0 ةميدقلا "" ينوس "ا ةدلب يف هايإو وه ايقالتي نأ ناهبن يباب اعد
 وجانتيل ى دمحم نب ملاس خيشلاو ناهبن وبأو دمح ديسلا راسف } عماجلاب اهيف ايقتلف ، هءاقلل
 نم راسف 0 برألا ضعبل ادمح دارأ ادحأ مث ، ىلاعت هللا ءاش ام هيف اوفقوف . عماجلا جرب يف

 هحرصلل اجرخو 0 ادارأ امب اثداحتف 0 ناهبن وباو ملاس لوحألا وبأ هيف ايقبو ، امهلبق ج ربلا
 لاقف ؟ امتنك نيا لاس هنأ ردأ ملو } اهرورم يف نيتيبلا نيذهب منرتي لعجو 0 سانلا دنع
 . هسفن ءاقلت نم وأ 0 امهل
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 اوثكن يذلل اولوقف

 نيش ءادعألاب ردغلا نإف

 ىملس لامب رقأ نم دجوي

 قحب بتكي مل رارقإلا إ

 اذه ليق ةلاهجلا تعدإ ول

 يليحرلا بوبحم نيإ لوق نمو

 هلإلا دبع يبأ لوق نمو

 علاط ءاهقفلا نم مهريغو

 اذهب مهعمج لاوقأ دجت
 ترقأ دق ىمع ال ىملس نأو

 لهجب تضقن نلو هل يهف

 ىمعأ لكل زاج ءاملا عيبو

 ليكو الب هيرتشي اولاقو

 هورصبت ال ام عيب كلذك

 قيتع دهع نم

 قيفرلاو خألاب ردغلا فيكف

 قودص ىتفل اهليكو وهو

 قيرط نم ضقنل ام اهيلع

 قيقدلا مهفلا وذ يمدكلا نع

 نهاندقع

 يقيقش اي راوحلا يبأ لوقو

 قيقحلا انبهذم لهأ عماوج

 قورسنلا ى دل سومنشلاك قلأت

 قوبسىلا ةعلمهلا اهتقانب

 قورطلاو ةيدجلا اهتقانب

 لوحذلا يبأل اهلعلو . اهنم بهذ تيب مك فرعا ملو . اهلوا نم ةعطقنم ةديصقلا هذه تدجو )١(

 : اهتيشاح يف بوتكمو 6 ملعأ هللاو ، هظفل نم ةبراقم اهارأ ينأل {} يكمردلا دمحم نب ملاس

 ٨ مالكلا عطقناف ، رطسلا عطقناف 0 "" لئاسملا هذه 0 دعاج دلاولا ةقثلا انالومو انخيش ربدت ""

 . عطقناو . " اهقزمفالإو ‘ نسحت اهتدجو نإ " : يناثلا رطسلا يفو
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 اوزاج اودهش نإ باسنألابو

 اضرأ عاتبملا يف نوفلتخيو

 ليكو الب هوممت قيرف

 اهآر ول ةلاكول ينبجعيو

 اليكو تثعب يتلل ولوقو

 ليكو ىلإ تتعب ام كلوقف

 رمأب يل تبثي كصلا نإف
 اكص راكنإلا لطبي ىناف

 يردي وهو يتخأ نبإ ينمصاخي

 قيلخلاب انأ امو يب رذغيأ
 اراهج مهنم اوبرلا ذخأ ىذل

 ينأ هوبلط يذلا تاهيهف

 يمسج نإ كديور يسفن ايو

 ءيش لك نع يلأست كنإو

 قيرح نم باذع يف اماف

 مهش لكل ريثت اهكنودف

 قورمعلا ىلإ عورفلا بسن هل
 قومرلا نع فك مث اهآر

 قيرفلا لوق مهضعب فلاخو

 قوقشلل ددحي ولو فكو

 قيل فورعملا اهل امب رقي

 قيثولا عم تبتك ام كلوقك
 قوقحلل تبثتي كصلاو امه

 قيفأ هب ةاضقلا ملق ىرج

 قوقعلا نمل يتموصخ نأب

 قيرخلا هحطان نبإل كرتيو

 قومهزلا هلظطابب مهلماعو

 قين قوف مهنع هللا دمحب
 قيمعلا ربقلا ىلإ هاراصق

 قيقد وأ ليلج نم تلعف

 قيحر نم بارش نم امأو

 قوشم بلق يذ لك هلوتو

20 20 

. 

-٤١٧ ٢



 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 امارك اسانأ ىوهت سفن يل

 وغللا اولعج سلاجم يف وسلج

 تنازو توسدلا مكلت تنسح

 الإ طق ىتف مهيف ىرت ام

 ليللابو احبص مولعلا نوسردي

 مهيلقي ءرمإ لكو مهاوهأ انأ

 ىتح مهب يلايللا تضيبإ دقل
 نوقلي افرغ دغ يف نوزجيسف

 امايأ انتاليل انبسح

 امالسو ةيحت اهيف

2 © 
 : اسبتقم ۔ اضيأ ۔ هلو

 امه بحلا داعب نم انلمح

 هنم مورن هيلإ انلسرأف

 امز دعبلا تايجان ةحيبص

 امثإ فاخي هنم سيل الاصو

 ىمسم لجأ ىلإ مكرخؤي انيلإ اموي هباوج ءاجف

 رج ج
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 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 ماقخلا ءالؤه نع ديعب لاخ سلجم يف دوعقلا ىوهأ انأ

 مالظلا يف يل ءيضت وأ هب يبتك ينسنؤتف اشحوم نكي نأ

 مالكلا ذيذل اهقارواب ناك هب اميلك دجأ مل اذإو
 مالققللاب نربح روطس يف ىرخأو ايند حالص هنم يل

 مالسىلا رادل اهباوجب يضقت لبس اهنأ ريغ رطسأ

 ماركلا عابط اذكه الأ رمعلا ةدم اهل اقشاع لزأ مل

:.:. 
 : اسبتقم ۔ اضيأ ۔ هلو

  

 اشف ىرولا مارك اي مكنع سانلا يفو اشن هلصأ مكيديا يف دوجلا ىرأ

 اشي نم هيتؤي هللا لضف كلذو متدسف تامركملاب ومتدرفت

32 
 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 راغص مهو مهمشت كيدي يف تحتذ جفا ون امك كونب

٢٤٢٣



 راغصلاو مهنم لذلا كارع اولاطو اوربك مهتنياع ذمو

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 داتعي لطابل هعدت الو اليوط هبدأ كنبإ

 داه الو ديه هل سيل اشن يبص يف اريخ سيلو

 ا ج

2:02 

 : اسبتقم هلو

 ميرغلا يفاوو ترسيأ كنإ مير ظاحلأاب ونري نمل تلق

٢٤٤



 ميدعلا كيرضلل ملظ رثدلا ي ذ نم لطملاو لطملا اذه م يفف

 ميلعلا زيزعلا ريدقت كلذ ىوجلا ىوكش دعب نم يل لاقف

 رح رح

296: 

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 طوقسلا نم هنم تفخو تدعق يلع ماس عضوم يف اذإ

 طوبهلل كلذ لبق لواحف اليبس هب ثوكملل رت ملو

 رج ٨

9 ! 
:: 

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 ضبأاملا لقتعي اهلوطل ةيشم الو افجعلا كبوكر
 ضبرت ام لبق اهنع طحف اهنهو نم تقفشأ نإو بكراف

ضهنت ال لامحألاب ضبرت يتلا لج نإ انيقي ملعاو



 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 هفيفخ تناك ةرثعل تحطو ديور ىشم اذ تنك ام اذإ

 هفينع هتيشم تنياع اذإ طوقس يخأ سأر خدش ىشخيو

_ 
2:20 

 : اسبتقم هلو

 هنس قوذت ام يجايدلا لوط يانيع تحرب ام هاوهأ نم ينع باغ ذم

 هنسح هلعف نم اهتددعأل انيح هب يلع اوخسي هنأ ول رهدلاو

 ةنس فلأ نيسمخ هرادقم ناك دق هتقرف موي الإ ركذأ تلزام

 : اسبتقم هلو

 قلطناو مانألا بس ىلع لاط هناسل ةرتحإ هب فلص نم هداؤف قمحأ و

 قلخ يذلا كبر مساب رقاو هم هل تلق قح ريغب ىرولا ضارعا بلثي هتعمس

 رج ج

2:02 
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 : اسبتقم هلو

 هنيز ىرولا بر يذلا لدعلاب يايإو مكيصوأ موق اي
 هنيه نكت امل هقلخ نم ىصع نم ىلع هللا ةوطسف
 هنيبلا مهتناج ام دعب نم ىرولا يف اوغب ماكح حيوف

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 علطم تنأ اميدق هيف ليق ام ىلع بيرغلاو ابيرغ كارن ولاق
 عفتني ثيح هاصع ىقلي ضرألا يف هتداع بللا فيلح نأ تلقف

 عفترإ هيف ناكمب ينلوغي بصن الب ضفخ ينداق يتبرغل
 عنتقإ نضن دق امب ينإف الول ىفكف يتحار تلان يه يتحار نإ

- ٢٤٧



 وق تسل نم ىسوم ىصعك دا يا ذ ٥هدب

 ک

 و أ ۔ هل ٠ ۔ اضب
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 . يمشاهلا ملاس نب سيمخ خيشلل _ اضيأ ۔ هلو

 : هيلإ ضهنف 0 ريسملا دا رأ امل

 يناع ديطصإو قلطم قلحف يناعد امو ليحرلا ىوه كاعد

 ينادملاب يب دن نم كت ملف ىوهأ كيعيدوت تنك نكلو

 ينازت نل ةباحصلا يف كنأك ىتح يلإ تفتلإ امو ترسف

 ينار ضحملا حيحصلا رذعلا ك ينأل بتع اذ كيلع تسلو

 نايعلا نع قدفق يصخش ىفخ نأ ىلإ ينلحنأ رهدلا نإف

 ينارتعإ ناك يذلا يمقس نمو يلوحن نم امالك عطسأ ملو

 ينأشب ينم اند نم ربخت حير روقملا يمسجل سيلو

 ناكملا كاذ يف تسل ينأب يلوت تدكل ترظح ول كدنعف

 ناخد نم هنم دبي مل هب سيطو يف يمسج تيقلأ ولو

 نامزلا مكح هسأبب دري اذ نمو ىرج نامزلا مكح اذب

 ر ر
 ٤32
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 : اسبتقم هلو

 : يل نضعلاك ةماق ى ذو

 . د هعبر يلاع تيفا وف هليل تاذ ز

 انداتسم تيج ينآر املو د انذأت

 تضقت لايل ذم اهيف بلاطأ ه , ٠ -ه

 يبو ب ل هنم عمط يتبغر هيف امب ط

 رالا اولخدإ لاقو يتلا ةسدقملا ضرأ

4 _ 
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 ولهج نمل ءايبغألا مولي يقشع ءالب مهمولو ا .ه
 تاهيه يفراصب سيلو امع ت

 ينعدو ققفراو دأتإ ولخ ايف
 دب ںم نميهملا هب بيصي ء اش َ ٠ ٠

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 ىدأ بص بلق نم مك قنعلا

 ءام ٠

 ء ل . -

 ب نمع هسأب فرصي ءاشب ن
 ٠ دو

 بيصأ هنع ىنلاختأ اذالم ا

٢٥ .,



 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 ارارق هيدل قطت مل انزح تنجف تيان ينإ اهوربخ
 ارابطصإ عيطتست ول ولستو ينع اهنيلسي اسنلا نيتأو

 اراط لقعلا اهمسج نم يب حرف نم تملع يتبوأب امل من

 ىراكسلا يشمك ايشم ىنثتت ناب نصغ اهنأك يننتتأو

 اران حناوجلا نم انم ليبقتلاو مثللاب كاذ عم انجنإ مك

 اراص ينيبو اهنيب ام قلاخلا ملع ةعاس يف انولخو

 ج ج

2:06 

 : اسبتقم هلو

 جيئن ترم رودلا يف اذإ اهل جيهت ذإ ابصلا حير ينبجعت

 جيرأ هنم كاذ عم انفونن ىلإ يتاتف ضورلاب رمت

٢٥١



 جيشنلا دنع ةيمهي هعمدو كحاض هقرب اباحس يجزت

 جيهب جوز لك نم تتبنأو هلبق تدمه اضورأ ىور

 ج ج

72:80 

 : اسبتقم هلو

 دومث موق ءانبأ اي هللا نم ديعوو اوعمست مل ىرج دعول
 ديهش ريغ هللا نأ كاذ ىلع متلخو اودع هللا دودح متاطو

 ديعبب مكنم طول موق امو حلاص موق مكلعف يف متهباشف

 رج ج

2:22 

 : اسبتقم هلو

 نودجاس مهو اياربلا مان نإ نوتيبي اماوقأ هلل

 نونمآ اوصع دق نم هفاخي املك نم ثعبلا يف مه موق

 نودلاخ مهسفنأ تهتشإ اميف مهو اوحضأ دلخلا يف نأ كيهان

 ج ا

72:12 
٢0٥٢



 : اسبتقم هلو

 نولبقي ال مويلا انم حدملل يآرلا لهأو مشلا انتاداس

 نوعسوي ال سانلل مهنكل عساو زياج مهيدل مهو

 نولقثتم مرغم نم مهف ارجأ مهحدم ىلع مهنم مرت الف

7:42 <
 

 : اسبتقم هلو

 يقيدصو يبحاصو يبحو ينيب املاظ يشي نمل ىنمتأ

 قيحس ناكم يف حيرلا هب يوهت وأ نحطي نيتيآلا يجتري

 ج ح

 ٢2:02

 : اسبتقم هلو

 اران حناوجلا يف شح ثداح اراس نايأ بيبحلا عادول

 ١ رانأ رظطق لك هايحمو احابص الإ دها رأ ام ىجد يف

 ىرايح مهارع امم اوراصف دجولا هقاشع نيب نيبلا مسق

_ ٢٥٢٣



 ىراكسب مه امو ىراكس سانلا ىرت ليحرلا موي اذهلف

 رج رجح

2:20 

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 امكح نإ روجلاب ولو كيلع يضقي امب ضراو كاوان نإ كنامز ملاس

 امدهنإ هب ادوط تحطن اذإ انرق اهل نإ رهدلا فورص جياهت الو

 رجح رج

 ٦7:22

 : اسبتقم هلو

 ميرك لكل ىحضأ اميصخ هللا هلتاق تيأ ر اصخش نإ

 ميحجلا ءاوس ىلإ هولتع اف ٥ وذخ لاقي نأ مويلا يتينم

 انيفياخلا سأر شرعلا هلإ نم لزت مل كنإ لوقت كارأ

_٤ ٢٥



 املظأ ام ادب نإ ليلب هعم امسلا ردب يفتخي لامج يخاو

 امعنأ اهيف يلع بصي اضيب ايلايل بابشلا نمز هتبحاص

 امصعتساف هسفن نع هتدوار يضراعب بيشملا طخو ى ] ر ىتح

 ک
5 : ١9 

 : اسبتقم هلو

 اباذ يبلق لعل كاذ لجألف ابأد اهنم دعبلا ناكف ترجه

 اباحو هيهتشأ اميف لاح نم ينبيجتل اهل اسمتلم تلزام

 اباش يسأر دوف ىتح تمش ام يل هنم احصن راشأك نم كاوسو

 اباوبألا قلغأ يرهد تمر ام الع اذإ مورأ اميف يرهاظمأ

 اباغلأ سانكلا يذ لخدمو هنم ةليحب ديدشلا بعصلا نيلمو

٢٥٥



 بابسألا غلبأ يلعل احرص يل نباف لصاوتلا ببس اضرلا حرص

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 يدل انالوم لاح نع ينلأسي يك هنم اتيره اقدش حتافو

 يلع يمهي اهلبو دايأ وذو هنادعأ ىلع سأب وذ تلقف

 ءيش لك تارمت هيلإ ىبجت اهريغو لزي مل نامع نمو

- - 
; 72 

 : اسبتقم ۔ اضيأ ۔ هلو

 نيبتسن اهب ةولخ انلو نيح رهدلا يف رمي انيلع ام

 نيمي شاوو هفرط صخاش بيقر انيلع الإ انعمتجا ام

 نيبملا ءالبلا وهل اذه نإب مك ىلإ نحن شيعن اذ ىلعف

 ج رج

2: 

_٥٦ ٢



 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 هللا نم نكل هب متقطن امك مهل تلقف فوخ اخأ كارن اولاق

 يهان رجاز يبر هنع ام لك نع مهل تلقف نبج وخأ تنأو اولاق

 يه اه مكل يكالمأو ينم ضرعلاب مهل تلقف لخب وخأ تنأو اولاق

 . ض
26:: 

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 توق ريخ همايأ يف عنقي نمل لضف خماكلاو رمتلا

 تومي نم ىلع )١( لزج فعس وأل ابأ نم ةميخ يف نكسمو

 تويبلا ماظع نم يلالعلا وحن حماط رظن اذ نكت الف

 4 م

72:22 

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 ردقلا هقاس هنم كل ام لك نم رذتعي كافاو دق كبيبح اولاق

 )١( ريثك : ىنعمب : لزج .

_ ٢٥٧ 



 ربكلا ينسم نأ ىلع ينومترشب مهل تلقف ىرشبلا كل هاضر يفف

 ا ج

2:22 

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 عارت هنم باعكللا بولق هءآرم راص هسأر باش نم لام

 عافتنإ ينارع هلصو نم ناك نم افجلاب ينرض تبش امنيح

 عاطي عيفش الو ميمح نم يلام رهدلا ثداوح ينتريص

 ض ه
 3: 9. ٢ ؟رل

 : اسبتقم ۔ اضيأ ۔ هلو

 ميظع يأ بلقلا يف اميظع ىوهأ نمل يقوش تيأر امل تلق

 ميهب ليل عطق مأ حبصبأ يلصول بيقرلا ةلفغ رظتنأ
 ميقسلا يبلق ءاد لصولاب فشأ ينبقتراو ىرت امب يل لق مث

 ميحرلا زيزعلا ىلع لكوتو ليلب ينلص باوجلا يناتأف

 _ رج

7:02 

٢٥٨



 : اسبتقم ۔ اضيأ ۔ هلو

 بابشلا رصع نسحأ ام هلل

 اعفاش يل سأرلا داوس ناك

 الو ءافج نهنم كشأ مل

 نإو دعو ريغ نم يننرز مك

 ةولخ يف هللا نيقتأ الو

 ىأن ينم سأرلا باش نيحو

 فاخأ ينأ تدوار نم لاق مك

 باب بطخلا هب قلغي مل يلع
 باعكلا ناسحلا ضيبلا عم ينم

 باتع يل ادب نهنم يلع

 باذك ادعو كي مل ينندعاو

 باع باوثأ نسبلي نأ يدنع

 باش دوللو ىوهأ نم ينع

 باقعلا ديدش هللاو هللا

:2 

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 ةلخ يل قبي مل ىوهلل ام
 يرظان نع لز يبيبح اذه
 ةلض اخأ دص نع ناكو

 هبرق اشحلل ءرب ناكو

 هتعبتأ بحلا ينع دص ذم

 ىونلا موي نيبلا لهأ نأ ول

 هلخ يل دس دها رأ الو

 هلز الو بنذ ام ريغ نم

 هلد افجلا قرط ىلع نمف

 هلع هدعب يداؤف يفو
 هلك هتعبتا يذلا يربص

٢٥٩



 هلغ ىشح لك يفو مهتم امد فرط لك يمهي تمسشل

 هلذ مهقهرت مهراصبن ىونلا موي لوه نم ةعشاخ

 رج رج

72:80 

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 رفظأ تمر يذلاب يلع ربصاو رجهي وهو يفلتم نم ىضرلا مورأ

 رفعأ بلق ةليل ىقلأ يلعل اعضاوت بارتلاب يدخ رفعاو

 ج رج

92:!:20 

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 ىفاعو هاذأ نم يبر ده اربأ افاعو ذيذللا مونلا ىلق يفرط

 افاط مه بلق يقالأ ىتمف ةليل نم مك فاط يبلقب مه

- . 
 ؟ر) ج ؟)

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 عفستو يبلق دجولا ران حفلتو عمهتو ليست اذ مك ىلإ يعومد

-٢٦.-



 عفرأ بلق ىرأ يدنع هليل ىسع يقلاخل يئاعد يف يفك عفراو

 ر رج

72:86 

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 شعري وهو مهفوخ نم نكي مل نبو اوش وش هبيبحل سارح يبلقل
 شمه بلق ىدعلا مغر ىلع لانأ ينلع شمه ] موقلا نيب تلزامف

_ 
٢2:02 

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 فصخغي سيل يل هنم هارأ لازغ فرصي ام ىوهلا يف يبلق فرصي

 فرحأ بلقب يقشع اولهجي يكل هتركذ نإ الملا يف يلوق فرحأ

 ک ٨

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 هلهأ هنم يل هيغبأ ام لهجيل يغتبأ هنم ام بوبحملل فحصلا

-۔٢٦١-



 هلقع لض هل ي دبأ امل وخاصأ مهعيمجو الملا نيب هل تلقف

 7 ےہ
72:02 

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 سأك نم ول هابر اي هاوهل نمل يريغ لبقمب ينلبت ال

 يساحلا كاذ حارلا وسح مار نإ ةجاجز سأك بانم بوني يمفف

 ساربن نم ناك ول اننيب ام اثلاث ردقت ال انيقتلإ اذإو

 سابقملاك عيضي وهو ليللا يف هحابصم نع بوني هنم هجولاف

 سانلا ءالؤه نم دساح ول بقارم لك نيع انع معأ مث

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 زوفأ تلق تاريخلا نم لانت يذلا ام كانرز نحن نإ ةلياقو

 ہ فص ٣
62:29 

۔٢٦٢-



 : لزغلا يف هلو

 بوذأ تلق تنأ يسمت فيك انب هليل سيعلا تراث نإ هلناقو

 بورك تلق كورعي يذلا اذامف مىلفلا يف ريسلا انب تدج نإو تلاقف

 بيشأ تلق تنأ لاح يأ يفف ىونلا ةبرغ انب تطش نإو تلاقف

 بيطي تلق لاحلا نوكي فيكف ةبوأب انم ترشب نإو تلاقف

 بيجع تلق مويلا كاذ فيك انب ةخانم اياطملا تمش نإو تلاقف

 26::2 عو ض

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 تيبن تلق هيغبت ي ذلا اذامف تنيج كرادل امأ ةلناقو

 تومأ تلقف ال تلاق رمألا نم هنيفرعت ام تلق اذامو تلاقف

 تييح تلقف انيح ىلب تلاقف ىجش اخأ تم تلق تم اذإ تلاقف

 ج ج
02: 

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 بغستو نامزلا كزوعي نايل لتكن كنإ كنع عمسأ تنك دق

۔٢٦٢٣-



 بلعت كنإ تفرع جاجدلا ديص ىجلا يف كل اببحم تيأر ىتح

_ 
2:20 

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 اراج رهدلا ميدق انل ناكو اراج قالخألا ءيس انيلع

 اراس راج نم هنأب حصو انررس انع ىضم نأ املف

 رخص ج

2:09 

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 يدي ناسل اذه مهل تلقف اذام يملق يتحار يف وأر ةادغ اولاق

 يدلخ يف ناك دق امب هيلإ ىحوي نمو ريمضلا يف امع ربخملا اذه

 دمكلاو نازحألا يذل يتأي هالول وأنف ورس بابحأ رابخأب اذ نم

 دبألا ىلإ ىسني امق نيرباغلا يف وضم نيذلا رابخأ ربخي اذ نم

 يدن زعأ فك اذو لخب فلحل ةدمحمو اوجه تبثم يذلا اذ نم

 الب ىلإ ىعسي دلب نم هالخ ادب هيلإ يبلق نم نيح برأمو

 ج ج

: 
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 . يبنتملا بيطلا يبأ ناويد خسن امل ۔ اضيأ ۔ هلو

 : ي ديعسوبلآ ديعس نب دمحأ مامإلا نب بلاط ديسلل

 همظن كيلإف مظنلا دارأ نم اذك

 يذلا اذو ضيرقلا انيطاعت حيبق

 هرشن مهلا اخأ يلسي ام رعشلا يفف

 همظن نسحي رعشلا سيفن نإو

 اقنرم اخسن ناويدلا اذ مت دقو

 اهناوه يذعلا ريخلا ةعنصمب

 اهنوكس انم باط اهيف نيرحبب

 اقروم راص هب يواذلا ينصغ نمل

 ىرث نم هيفكب امم ينمساقو

 هسفن مسقلا يف راص ىتح ضري ملو

 اهب ينءاج ةجاح يبلق مار اذإ

 ابلاط نميهملا يضري ام لازالو

 انمامإ ديعس ىلوملا هب رصعب

 يذلا اذو فيرشلا مسإلا هل اذهف

 اهضارو اياعرلا لك تنمآ هب
 هدوج بيبآش انع تعلقأ الف

  

٦٩ 

7   

 همتخ زوكلل هنم ىلوأف الإو

 همش نينارعلا يذؤي ام رعشلا يفو

 همقرو مانألا يف سيفن لكب

 همسر ديرغ خيراتلل دعلا يفو

 همري وهف هيف رطق ثاع نمف
 همعط سانلل ذل ام امهريخو

 هملي يحضأ قيرفتلا ىدل يلمشو

 همسقو يمسق نايس ادغ نأ ىلإ

 همهس يمهس نود ارب حبصاف
 هملع كردأ بلقلا ثيدحل لهف

 همسإ قتشإ دق هنم يذلا اذهو

 همكح ناطلسل الإ لقعم الو

 هملسو ودعلا برح هريبدتب

 هملحو هادن اهالحو هاطس

 همهس هيداعأ نع اموي شاط الو

 ج
9 



 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 ةنطف همظن يف يل رعشلا
 ىلع ينم رخفلا ليذ رجأ

 ةيشوم جسنأ افراطم
 انثلا سابل نم يرعأو اذه

 ةجهل اوقتإل سانلا اهيأ اي

 يذلا ليخبلا ضرع هب يرفأ

 اوهبشي يل رهدلا ءاحصف ام

 ينولعي هيف غيلب امف
 ينوراجي اوحضأ دق هيف نم

 ينوسكي ناك نم اهب وسكأ

 ينورعي ءوسلا فرص هنم نم

 نونسم دحلا يضامك ينم

 ينود نم دوجلا باب دسي

 ينوفاخو مهوفاخت الف

-٢٦٦_



 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 يتاتف عضوب ينرشبت تءاج

 يتلا يه ةايحلا ىدم يلع يذه

 اهداؤف رسي ينم يتلا يذه

 ينقاتشت ىونلا موي يتلا ي ذه

 ىمهللا ىندأ اهتاهلم يتلا ي ذه

 اهل يدسأ ام ليلقل يتلا يذه

 اهبرت رخافت يب يه يتلا يذه

 ىرت تبعل اذإ ىتح يتلا يذه

 ينرس ام تنياع نإ يتلا يذه

 اهءعاس يبلق ءاس ام تأر اذإو

 لس تنش ام يل لاق يبر نأ ول

 ےہ
9 

 تانجلاب ترشب اهتبجاف

 يتافو نامز ينب دنتو ونحت
 يتاه وأ يتينب كاه تلق نإ

 تاوعدلاب نمحرلل جلتو

 تاوهللا يف غاس ءيش لقأو

 تانلا نم ركشلا ليزج يدبت

 تاوخألا ةظف ددهت يب وأ

 تاوصألا عفرأب يلع ينثت

 تاعاسلا ىدم ترشن ةعاس يف

 تاربعلا ةلهنم اهتيأرو

 يتانب رمع ليطت تلقل ىطعت

 ہ
 _;ز
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 : رهش نود شاع ادلو يثري هلو

 رمعلا لذرأ ىلإ ىقبت نأ كتوجر

 يتجهم نبأ كيف مايألا كب تناخو
 نيأك كعضو هيف موي نسحأف

 دساح بلق نم تنخسأ مكف تدلو

 هنير هنم ىذأ يبلق يف تيقبأف

 اهفرص تتشي امايأ هللا احل

 ىدرلل نأ اذ لبق متعمس ىنأف

 اطس ول ينبإ لدج اي ردج ىرأ

 همسجب هنم ءابصحلا ىرأ ينأك

 همسجل يسمر نيح يف يدي نأك

 امنأك ىتح عمدلا هيلع ىهنأو

 رهش يفرط المكتسم نكت املو

 ردغلاو ةنايخلا مأ معن كابأ

 ربقلا ىلإ اهيف ترص اموي حبقأو

 رب خأ بلق تنخسلأأ مكف تمو

 يربي مهرم هل ام يربي يمسجل

 رحنلاب أرملل رطفلا ديع ةذاذل

 رثبلا نم ارتب لافطألا ىلإ ديري

 رفعلا نم اكد هالخ لبج ىلع

 رفظلا ردق عضوم هنم ولخي ملف

 رضلا ىلإ هنم مادق ام باد اذو

 رش نم تادوجنلا هنع تعفرالو

 ردأ مل بيغملا رمألابو نوهي

 يربص نم ةيقبلا تعيشو يداؤف

 يردص يف رانلا ةلعش يكذت نزحلا نم

 رحبلا نم اجيلخ هنم هربق ىرأ

 ر ہ

7 
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 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 بونج رمت ام انيلع ىرتأ

 انب قاوشأ نارين تمرضأ يه

 ىوهلا نم يلخلا حير ابصلا نإ

 انهوم ةبحألا اذشب هل يتأت

 ىرولا جهم تفداص ول ةمامن

 املثم اطويف يلاعلا طقست يه

 اذإ اهنع فوجم لك حيصيو

 اهرورم دنع قيربإلا ىلإ خصاف
 نكاس وه يذلا ءيشلا كرحتو

 ريغت ريظنلا نوللا نع اهبو

 تدغ اسبي اهب ام دراوملا يذه

 ىرج دق يعمدف يرجت ال حير اي

 ىدتغاف يبلقب أفطنم تجيه

 هعمد بص دخلا يف هل بص

 هبلق بص عمد دمجي نيأ نم

 ىشم نإ هنم جتري فهفهمو

 هفرط لسرأ سانلا يف انر اذإو

 هرغث ةقير نأكف امللا بذع

 بونجو انل جهم توتشإ الإ

 بوبه بهت نإ وكذت رانلاو

 بوبش داؤفلا يف ةبابصلا يذلو

 بيهلو

 بولق دابعلا رارسأ وحت مل

 بولأ يهو لخنلا وعمب تلعف

 بورضم هنأكف هب ترم

 بوخص ناف رتعلا نأ كيبني

 بينحت هب ىري ميقتسملاو

 بوضن ريزغلا ءاملا ازغ اهبو

 بيضه نوفحلا حرس امو اهنع

 بوكس نوكسلا مدع عم عمدلاو

 ةقرح هيف فتيبتف

 بؤش يتلقم نم ى رثلا يقسي

 بودن هيتنجو يف هل ىحضأ

 بوذي هنم قوشلا ران بيهلب

 بيضق هنم سيميو اقنلا صعد

 بيصت بولقلل نكلو البن

 بوطقم ةمامغ ءامب حار
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 ادب اذإ هنم حبصلا حولي اشر

 هلانم ياوس نع دعبي سمنتلاك

 هنأل ياوس ىري سيلو ىريو

 نكي ملف يلع هنم ىوهلا رصق

 ئرمإ لك امو بس هنأش ام

 ىوس ادبأ يل سيل هنع تيلآ

 ىلع يل دعاسملا دعاسم ىتفل

 رضاح ينزحف يراد نع تبغ نإ

 هعبرب تللح ذم يرهد تبراح

 تدتغاف ةيعرلا يف رهظأ لدعلل

 يلتعت مهاردلا تاوصأو يطعي

 هل اهتقرفل تخرص اهلاختأ

 تردابتو اهب احمس تعدو مأ

 هينار ىكذأ ءامهد تملظأ نإ

 ىدعلا يدري هسارتو هفيسبو

 يف سانلل هلثم يدهت سمنلا ام
 هنادعأ ىلع بون هفايسنأ

 هركذبو ههجو ةيؤرب نم اي

 ابلاطو هلإلا ىضرل ىعس نم انأ

 بيطلا هنم حوفيو هرافسأ

 بيرق وهو ءوضلا هنم ناك ول

 بوجحم ىذأ نم يفاعملا وهو

 بيصن هاوه نم هيف ياوسب

 بوبسم هبوبحم ىوهلا لمح

 بوهذ فيرسشللو هلإلا ىضرل

 بونت نيح مصلا نامزلا بون

 بيغي ترصخ نإ رورس ىدلو

 بولغم يبراحمو هتبلغف

 بيذلاو ىلفلا ىدل هايشلا ىعرت

 بوخشأ هدنع عمسي بخنلاو

 بوهوملا هسفن يكبي راص مأ

 بولط نشه اهعم ةيحتب

 بوبشم اهب مرض هنأكف

 بوضرق ىغولا موي امهالكف

 بوصنم اهب ملع امف امهبلإ

 بونت نونملا بير نع لاص نإ

 بوركملاو نوزحملا جرفتي

 بوجي ةالفلل حبصأف افرع
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 بئات ةلز رفغ نميهملا ىلعف

 ىنغ نم بونذ يرفس نم بؤاف

 ةيبص لنامشلا لهس اي يدلف

 رست ال هم مهنم لك لوقيو

 مكل ىسعف اورشبتسإ مهتبجاف

 نأ فوخ ينظ كيف قدص كيدفأ

 تكز مكب ةيكزأ اهكيلإو

 اهؤفك كتآر ذإ كل اهتيدهأ

 ىرأ دقف بيبحلا رهم اهل بسحف

 اهلك ملس مايألاو تيقبف

 بولي كيلع ىتف يعس كيلعو

 بونذ يلع ام عجراو يدنع

 بيصأو مهل يوحأ ام نوجري

 بوقعي انعيمجف فسوي اي

 بيصن فيرشلا فك نم ترس نإ

 بوذك كاذب ينأ وبسحي مه

 بويع دعت اهب سيلف الصأ

 بيطخ اهل ىتف لكو ينم
 بيسح تنأو لاع اهل ابسح

 بورح كنم ءادعألل يهو كل
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 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 باحصأو نالخ هيف تعمجت باب هل تيب ينبجعيل ينإ

 بايطأو نيحايرو ىوهلا ءاش امك عامسلاو مهيدل تابيطلاو

 بارتأ فرطلا تارصاق مهدنعو ةرياد حارلا سوك مهيلع ىرت

 : ىنعملا كلذ يف ۔ اضيأ ۔ هلو

 يداولا عزجب انأو اهنافجأل ةلهنم امسلاو كتركذ دقلو

 يداحلا نينح هل نحت تفاو هباعش تاهجلا لك نم تيأرو

 يدالوأ هب يلوح نمو جاس ىجدلاو كلانه يداولا يب طاحأو

 يداؤف ميمص ولخي مل كاركذ نمو اجنم الو اجلم ال تيأرو

 _ جح

2:22 

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 هايحم نول ىلإ رظناف ةتجاح لجر نم اشت امهم
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 هايؤرو اريخ هتيؤر نم قلت هتنياع انسح نإ
 هايندو هنع اينغتسم نك هللاب حال احيبق نإو

 وف

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 هلدي هيلع نم ارمع شغ دقل هلذي رمأ سانلل ىتفلا لاؤس

 هلك لاز همار ام لني مل نإو ههجو ءام نم فصنلا لاز لان اإ

 هلسأ قيطأ ال ىتح هجحلاو يتجهل ماصمص هنع دمع أ بر ايف

_ 
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 ةدشلا دنع . بوبحملا ركذ ىف ۔ اضيأ ۔ هلو

 : بركلاو

 رسكنإ دق طيحملا رحبلا يف كلفلاو رفسلا يف ةميمأ اي كتركذ دقلو

 رشك دق هنم باينألل توملاو مظطالتم هنافوط نم جوملاو

 رقتسإ ام يهجو هاجت مامحلا ونرأ انأ الإ اعم اوقرغ دق سانلاو

 رمغ يسأر ىلإ يلك يل ءاملاو هلك قيرغ حول يف تيقبو

۔٢٧٢٣-



 امدعم ماعط نم ارهش تثكمو

٣ 

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 ادئاز حبصأف امن نامزلا روج

 ةلالضو ةريح هيلإ وبسن

 ىدكلا مزل ذإ لض دق هرجح نع

 هؤاكذ يهو هينيع ىظل تدمه

 دحاوب نيرج نم هتعنقأ دق

 هلسح لكأي بضلا نإ يبظ اي

 هتيب مزال هاتآ اتشلا اذإو

 يرشناف بسني هيلإ قوقعلا ىرأو

 يميأتت ال تشع ام نإ يلعو

 هلامجل ةدابع قحتسإ ولف

 ىلوخلا سيقلب ماوقأ نم تنك وأ

 ركذلا هب موقي يراكذتو هيف

 رج

6::: 

 ادياص ةلازغلل حبصأ بضلاف

 ىده ىلع لدت ال ةلالضلا نإ

 ادياح كي مل يبظلا سانك نع نم

 ادماهل شهي اهنم اهب ادغف
 ادحاو الإ نرت مل هل نيع

 ادياع هيلع ادغ ءيقي اذإو

 ادراو هارأ الف فيصملا ىدلو

 ادجام ارب هارأ تسلف هنع

 اديارلا ديرملا يدوي نأ يلعو

 ادباع قلخ لك كل ادغ ارشب

 ادجاس كل امظعم ترصل ارشب ٠

 رج رج

 ؛٢م ج } ل
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 مامإل ١ نب ناطلس ديسلا حدمي ۔ اضيأ ۔هلو

 : ي ديعسوبلآ ديعس نب دمحأ

 يناطلس ناطلس مكلذ يفو ايحأ مهنأ تلق اوتام دوجلا وذ اولاق

 ينارقأ نارقألا ىدل هيلع ركش نمو يلع ينارقأ نيب ىدن ىمهأ

 يناهوأ ناهوأ يل دتشإ هسأبب دحأ امف هنم ة وق يندافأ

 ينادم نادملا امكلذ هاباص اعم هيتحار ادمو يفك لاق دق

 ينازوأ نازوخلا مكلت نم هنع ام ةلدعم يلاعفأ نازوأ ماش ذم

 يتالع نالع ىلع هنم لضفلاب ينظفحاو يرهد ينظفح نيحو
 يناطوأ ناطوخلا مكلت هنكل يمدق اطي نإ انيح زعلل تلخ ام

 ينايعأ نايعألا كنلوأ نيعل ادغ نامزلا نايعأ نيع ىتف يفصو

 ينانم نانملا كلذ نم ىلإ الصو ىدن الاقثم هنم مرأ امهم

 ينافك نافكلا امكلذ هافك ايمه امنيح نكل لأسأ تنك دق

 ينالوأ نالوأ يل رهدلا نشختسإ ادي هنم تمر نإ ةمعن يف مادف
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 نب بلاط يلاولا ديسلا هاخأ حدمي ۔ اضيأ ۔ لاقو

 : يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ مامإلا

 براس راس ام ديبلا يف مكقحو

 همور ضحم ىوس ليل يف رسي ملو

 هفك ريغ دص ماظ نم فشي ملف

 هب امصعتسم هللا دعب تنك اذإ

 ىجدلا سدنح الج دق هجو رون هل

 دعاق ريخلاف قزرلا بالط ينافك

 ىتفلل سيل امثيح تابث فيلح

 اينجمو هارت افيس هبحاصل

 يتبغرو هيلإ يدو ينداق هل

 بهاوم ليست هنم لزي املف

9 

 براق راقلا وذ ءامادلا هب ضاخو

 بلاط لاط نإو هيساوي اميكل

 بغاس غاس ام معطلل هريغ نمو

 بلاغ لاغ نإو بطخ يل تاهيهف

 بحال حال ىرولا يف ىتح فشكو

 بلاج لاج مكو يتأي ىتم يلإ

 بحاص حاص نإ لح رمأل نوكي

 براض راض كرعم يف هل سيلف

 بعار عار نإو يرهد هتبحاصف

 بلاس لاس امل انم امو انيلع
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 ٠ ةنسح ةظعوم هلو

 لوحت ام اهيغ نع يسفنل ام

 يبابش خرش ناوفنع يف تنك

 ريخلا لمع ىلإ يل سيل ادماس

 املو ىقتلا فيك يردأ تسل

 نكلو يلقعو فرط ينيعلو

 لهجلا لهجم يف ميهي يلثمك نم
 مل هنكل ريسلا يف بذؤد وذ

 امنغ منغي هنم يعسلا يف سيل

 افيفخ هأر دق هنم لمع

 هيلمع يف ردأ مل ينأكف

 كاذ ىلع نأ ردأ مل ينأكو

 يمامأ نأ ردأ مل ينأكو

 هللا ةوطس ام ردأ مل ينأكو

 بر ديدهت ردأ مل ينأكو

 ةايح نأ ردأ مل ينأكو

 اودبت توملل ردأ مل ينأكو

 ابارطضإ نأ ردأ مل ينأكو

 داوعألا ىلع نأ ردأ مل ينأكو

 لوجت اهاوه يداو يف لزت مل
 لوهجلا يوغلا فرسملا انأو

 لوقأ ريخب الو تافنتلإ

 ليبسلا نيأ ردأ مل يهلإ ىضري

 ليلك اذهو ينم ديدح اذ

 ليلذلا زع هيلع هيفو
 لوفقلا نوكي ىتم هنم ردي

 لوصحم لصاح هنم الو ال

 ليقث رزو هيلع هنم وهو

 لوئسم دغ يف هنع يننإ

 ليلجلا هلإلا ينيزجيس

 لوهي رمأ باسحلا موي هنم

 ليمي باوصلا نع نم ىلع

 ليبو ذخأ ةاصعلل هذخأ

 ليئارزع اهبلسب ىرغم ءرملا

 ليلألا لوطي اهدنع ةدش

 ليسي اعمدو ىقفلل هدنع

 لومحم ىرولا نم الك
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 تيب لك يف ردأ مل ينأكو

 ةدحولاو ربقلاب ردأ مل ينأكو

 روصلا يف خفنلاب ردأ مل ينأكو

 رشنلاو ثعبلاب ردأ مل ينأكو
 هيف هللاب ردأ مل ينأكو

 اهيف نم رانلاب ردأ مل ينأكو

 اهيف نم دلخلاب ردأ مل ينأكو

 حصأ مل ناركس تيقب مك يفسأ
 ىفاو يبيشو ىلو يبابشو

 فعضلا يمسج ىلع ىلوتسإ ينارتف
 رظناف هداتعت لازتام للع

 مل نإ رذحأ باقعلاب نم انأ

 حيبق لعفب يتأي ءوس دبع

 ينع ملحيو يصعأ نيح لك
 يحتسيو ءايح اخأ هنم ترص

 عيطسي ارظن امسلا ىلإ ام الجخ

 ىلومل ءيسملا دبعلا يف ىرت ام

 يرمع بيطأ تيظنأ يسفن فهل

 اميف يكسن تللضأ يسفن فهل

 لوقنم هبر هنع هنإ

 لولحلا نيحي امل هيف
 لوؤي هيدل انرمأ امو

 لوبخم هلوه نم لكو

 ليوط مأ هباسح ريصقأ

 ليوعو مهل اهنم جيجض

 ليلظ لظو ةمعن مهل

 ليحرلا ىنادت امنيح ىوس
 لوفأ نهل ام لب موجنب

 لينض لخ وهو لازامف

 ليلعلا اذه لبتسي ىتم

 لومأم هوفع نم ينع فعي

 ليمج لعف هيف هالوملو

 ليني وهو ءيجأ يرفكبو

 ليلذلا زيزعلا نم بنذل

 لومسم هنأك يفرط

 ليسي هيلع هناسحإ هنم

 لوقعلا اهنم لزت رومأ يف

 ليلظلا هلعف يف ىرزأ يل
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 يضرع سجرلاب تسجن يسفن فهل

 يداؤف حفص تيدصأ يسفن فهل

 بكرم ىلع وهل رحب يف ينارت مك

 يلع ةيادهلا لحاس ىرأ ال

 ينم ناك نإ قيفوتلاب يل فيك

 ىسمأ بنذلا بساك بلق اسق نإ

 ريخل دبع طاشن مارحو

 ناطيشلاو هايندو هسفن اعبات

 بوت ينمف ينع اوفع بر

 اهادبأ يل ةءعوسل ارتس بر

 رفغي امف تيفخ امع ارفغ بر

 المح ينع فطللاب ففخ بر

 ميرك تنأو ايجار لزأ مل

 ميرك باب قد دبعلا اذإو

 ر
 ج

 ليسغ وهو هنم ناك هتيل

 ليقص وهو هنم ناك هتيل

 لومش حير هيجزت يغ

 لوزنلا ينم قحي اموي هيف

 لوذخم يننأ هللا ملع

 لوغشم ةعاط لعف نع وهو

 لوصي هيلع ةرم وبأو

 لودع هجعي مل نهنع

 لوبقلا كنمو يسفن هتصلخأ

 لودزملا يلعف سانلا عم

 ليلجلا الإ ليلجلا كاذ

 ليقث ءبع نهل بونذ نم

 ليفك كنم هيجترأ امبو

 لوخدلا ىنسي نأ قح هلف

 ہ
 _;ز
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 نب دمحم نب هللا دبع خيشلا حدمي ۔ اضيأ ۔ هلو
 : (هللا همحر) يحاورلا ينيسحلا سامش

 باصوأ نم يف ام ىلع ينلك
 هيانل ماقسلا برق اينان اي
 يننإ يندعو يوحن دعف ال وأ
 يتحص كدعب ترجهف ينترجاه
 يملكت دنع بارعألا ينفكي مل

 لزي ملف بابيلا ناطيغ نمزال

 ةرث انيع نلبسأ يتلقم نم
 ىوجلا ترم يف دجولا يباوث ىتح

 ىرسلا يف فيانتلل عطقأ م ىلإف
 اهدج يف ام مايألا نم يغبأ

 اقفوم تودغ نإ لمعأ فوسلو

 ةيطعل يعد نإ ةحامسلا بر

 ىرولا هبسحت هاف امهم نابحس

 يرواجم وهو ناك ذإ هتددعأ

 اهلحلو تلكشأ لئاسملا اذإو

 ىند اذإو ىأن ينع نإ راتحإ
 هتمشو باوجلا نع تييع اذإو

 يباصوأ ىدرلل كملح ناك نإ
 بابسألا نم هل ناكف ينم

 يباذع كنم لاط كدعب دعب نم
 يبابحأ نم رجهلا يف يتحص ام
 بارعألا يبظ ينملكت نأ نم
 بابي لك طوغب لوجي يبلق

 يبايث بلس لقعلا ينم نبلسو

 باوثو هب رجأ نم تمدعف

 بارس رحب بيوأتلا يف ضوخأ و

 باقعألا ىلع تصكن هلين نع

 يباكر موك هللا دبع روزنتل

 باطخل يعد نإ ةحاصفلا اخأو

 باحس بوص لبو اولاخ داج وأ

 يبانو ودعلا لك ىلع يرفظ
 يباتك وهو ناك ودارأ ينم

 باوص قيرط هب تبصأ ينم
 بابلا تحت حاتفملل تنياع
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 يبلاطم ديص لين ىنانت اذإو

 ايلايل بيشملا نمز هترواج

 هل يتاركاذم يبلق ىلإ ىهشأ

 هلاعفو هلاوقأ اهنسحلف

 هدودجو هؤابأ هب نم اي

 دقو اومست ذإ م ىلإو ىتم ىتح

 قترمل تيفترإ دق ثيح قوف ام

 ايلجم تمد ءايلعلا ةبلح يف

 يبارشو هب يشيع يف تسدلا يف

 باجعأ اذ سفنلاب امو ابجع
 بالصألا يف وهو رخافملا ولان

 بابسذلا ىلع ايقترم تزواج

 باب نم لخادب سيلو ىقرم

 بادآ يذ لك كل ايلصمو
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 : يديعسوبلآ 0 يكزإ يلاو حدمي ۔ اضيأ ۔ هلو

 حجني ميتم اي كجاح نيأ نم

 هل امو هنم لصولا وجرتو يغبت

 لزي ملو لامجلا نم ينغلا وهف

 عزان رطخي ثيح كبلق هيلإو

 هرجه كداؤف يف حدقي م ىلإف

 هلصوب نمي مل ذإ ول كيفكي

 قيض كردص تب دق ةليل مك
 اذ تنكو داؤفلا رورقم تحبصأ

 الب هنم هتلواح ام تبصأف

 ىوتحإ ميلاوحلا ملع اذ لجالف

 ىركلا دنع اهتأرق تقشع اذاف

 يتقاف ددبي ىدن تدرأ اذإو

 هؤالآ يذلا يديعسوبلا

 ىدرلا اهبو ىدنلا اهيف ةحار وذ

 ىدعلا دابكأ هنم حضني سأبلاب

 ءيفي مل وه اذإ يغابلا بقاعيو

 ىوس ةلزان نيدلا يف تقلغتسإ ام

 اعزاج حبصأو رمأ هءاس ام

 حنجي ال هتببحأ نم كيلإو

 حكنت ال يتلا دلت لهو ببس
 حمسي ال لخابل هنم جاحلا اذ

 حمطي رفسي ثيح كفرط كيلإو

 حدقي كضرع موقلا هيفو اران

 حنمي كل ىركلا يف يسمي فيطلاب

 حرشي كردص فيطلا ىسمأف اهيف

 حفلت ةبآكلا ران هل بلق
 حلصأ اذه تلقو تلمح بنذ

 حبسي ينم بحلا رحبب ابلق

 حزني ينع ناك نم ينروزيف

 حدمأ ديعس ىتقفل ينتنياع
 حزني ال اهرايت هؤاطعو

 حرجي اروطو اوس اي اهب اروط

 حضني لمارألا زرج هدوجبو
 حفصي هنع هارأ ءيفي اذإو

 حتفي ةيربلا نود اهل ىسمأ
 حرفي ةرسملاب وه الو ادبأ

_٢٨٢×-



 هتيأرل همصخ ىوضر راص ول

 هلدعبو هدوجب نامزلا ضار

 رجبأ ةرشع هيديب اديس اي

 تبدجأ ام اذإ رشع بياحسو

 ارظان ارهز راص يكزإ هجو كب
 ام دعب ةيالولا حول يف تبثأ

 ىرولا يف كدج نإف تنش فيك نك

 اهموي ةنبإ كل اركب اهكيلإو

 ةحوجرإ اهل اهدشنم توص نم

 يذلا بدألا رجات نم ةلح يه

 ةجهل ةيدمب تحبذ ةميطلو

 اهناق مشو سبلاو عرتفاو ذخ

 اهل دي لكو مكل اهتيدهأ

 ءرمإ اهيف ىقب ام يكزاإب ىقباو

 حطحطي هنم سأبلاب هناكرأ

 حمجي هآر نأ امل سانلل

 اوحتميو نونماظلا جمي اهنم

 حلد بحس يهف انيلع ةنس
 اوجبقو هونيش موق ناك ذإ

 وحم مه هنمو هب كاوس وناك

 حرصي هيف كيبأ مسإل ىنعم
 حصفملا غيلبلا اهدلاو قر دق

 ححرتت الملا نيب اصع ىقبت

 حبري هيف سيل ام عبي امل

 حفنت تراصف اهدشنم قدش نم

 حلصت رمأ لكل يهو كتءاج

 حمطي فرط لكو لوطت تسمأ

 حبسيو ىجدلا يف دجسي هلل

_۔٢٨٢٣-



 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 اسأب دبرعت نأ رأ مل كيلعف اسأك ةبحملا نم تبرش امهم

 ىساق دق يذلا ةبقاع هنك يف ركفم ريغ دادو دادولا ىلحأ

 اسانلا ىشختو هيدبم هللا ام ةقالعو ىوه نم ىفخت م ىلعف

 ض ھ
2:22 

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 ارجحلا اهلبو اهنم رمغي نزملاك ينمز ينب يف يلعف ريخللو يل ام

 ارثأ دجت مل هيلع هنمف علقي ناف هيلع يمهي اذو هارت ابطر

 ض ض
; 72 

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 قوحس ءامسلا قوف ةلقر نم يب نفذق حايرلاو كتركذ دقلو
 قيفم ريغ كيف راكدأ ركس نم بلقلاو ةعاس يوهأ تللظف

-٢٨٤-



 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 الوحنم هنم يمسج راصو هدو يب حرب نمل تلق

 الوئسم هللا دهع ناكو هتفلخ لصولاب يل كدهع

 الوعفم هنلا رمأ ناكو ىرج اذه هللا رمأب لاق

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 مظعألا سيحنلا ءادلا كب اذه يل لوقي بيبطلاو كتركذ دقلو

 مدلاو كلذ دنع جرخي حيقلاو اودلا ةيذ يضتنت ينم هاديو

 مسيملا يحرج قوفو بيبحلا ركذ يف بلقلاو يتحارج مسول اندو

 ج رج

7:02 

 : اضيأ ۔ هلو

 جاومخلا مطالتب نقيتم ىدرلاو ةنيفسلا يف كتركذ دقلو

 جاد بناوذلا دوسم ليللاو فصاوع حايرلاو لطهي وجلاو

 جايهو ةراغل نونيهتي ركسع يداعالل لحاوسلا ىلعو

_- ٢٨٥



 يجانت ذلأ يف كركذو انأو ةحيص ةنيفسلا باحصأل تلعو

 ہ ج
 ٢2:02

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 بابحألا ةلمج نم هاوه يناوهي ناك نم باشف يسأر باش

 يننرجاهف هيف ضيب نحل

 نهيلإ نرجه ذم لسرلا ثعبأ

 نامتكلا اومزلإ لوقأ امئاد مهلو

 الصو نهومتلاس ام اذإو

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 ةعانق نيملاعلا لاؤس يل تبأ

 نكي ملو يموق نيب ازيزع تننعف

 باعكلا عابط اذكه الإ ضيبلا

 يبالط يف اودعاس ام نكلو

 يباد كلذ نإ رييلل

 باجح ءارو نم نهولأاساف

۔٢٨٦-



 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 اعبرأ كلذ دعب بقرأ تللظف اعبرذلا موي لصولاب ينتدعاو

 اعمسم يلك ترصو كنع نابكرلا ربختسأ ةجهل يلك تودغو

 رج ج

6:: 

 مامإلا نب ديعس نب دمح ديسلا ايثار ۔ اضيأ ۔ هلو

 : (هلل ا همحر) ديعس نب دمحأ

 هالعأ ام كمسلا ليوط اتيب انكاس كزعل دمح اي تنك دق

 هالذ او يلع حيصت يتحت نم ضرالا ىتح تم امل تودغو

٨ 2 
  9؟برل ` ٢

:: 
 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 رذعب انيلإ مكنم اننجف قزرن ملف مكارن يكل اننج نحن
 يردت تنك ول لوقن اذامو ردت مل تنك نإ انرذعو

 . ك

6::: 

-٢٨٧-



 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 ارهن هلوقمب ترجأ ئرمإ بلقب ارعشلا جتني ام يالوم اي فرعتأ
 ارقت همق انثلا تايآل حيصف ملعم انيف دوجلا نإ دوجلا وه

 ارد هل يدهت رهدلا ء احصف تدغ ىمهللا هجاومأ هنم ارحب ناك امق

 ج .

92::20 

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 اليلظ نانجلا يف الظو امعن مكل ادغ نيتنتإب نورتشت له

 اليصأو ةركب هوحبستو هتاقت قح شرعلا اذ اوقتت نإ

 ج ج

: 

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 هورذح افاصع نمل اباقع شرعلا يذ هلل نإ سانلا اهيأ

 هورفغتساو هيلإ اوميقتساف هاضر يف ومتبغر ام اذإو

 مج رج

72:02 
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 : ي ديعسوبلآ ديعس نب دمحأ مامإل ( يف - اضيأ - هلو

 نم تلن ام يالوم ينبجعأ

 ءانسحلا ةريسلاو ككلم ينرسو

 ىدهلا يبن ناك امك تنأ

 يفتخملا كنطاب انل ىحضأ

 ىجد تلج لدعلا سمش كنمو

 هتلن ام ركشلاب اديقم

 يغبني امك كيف يل يالوم

 ىجدلا يف اهب تب ةليل مك

 اقبلا لوط كل يهلإ وعدا
 نم تمر يذلل الوبق جراف

 اجتلإ كامحب دبعل رظناو

 رح

 ;؛

 هرطام اهبحس بر ةمعن

 هرناس ىرولا نيب يتلا

 هرهازلا هقالخأ نم هيلع

 هرهاظلا كلاعفأ هرهظت

 هرفاس تحبصأ ذم ىمعلا ليل

 هرماه ةيماه ةمعن نم

 هرهاط سند نم ةبحم

 هرهاس ةصخاش ةلقم اذ

 هرخألا يف زوفلاف هدعبو

 هرفاولا ةيفاولا ةمعنلا يذ

 هرداغلا هنادعأ نم فاخ ذم

 رح

 ؛_;ز

-٢٨٩-



 : هحدمي ۔ اضيأ ۔ هلو

 الئاسم تايلابلا لولطلاب فق

 يتبيبش ليذ تررج اهب نمد

 الزنم شحوأ ريعلا فوجك تسمأ

 الحان امسج تنكو تفقو دقلو
 مهليحر ةادغ مهل عادولا تمر

 اللضم دودصلا ليل يف تودغف

 ىجدلا قسغ يف سمنتلا نيري ديغ

 ةنيزب نزرب اذإ صالخلا فيك

 ىدهلا نع نامزلا لدع ذإ تلق دق

 اهنسحب ناسحلا بهذ نإ ورغ ال

 فيس دجملا تيب دمحلا بر دنع نم

 مامهلا نبإ مامإلا يديعسوبلا

 دمحأ ةماركلا وذ ةمامإلا جات

 هفاصوأ يف ثيغلاك لب ردبلاك

 هرذع رهظأل ايندلاب داج ول

 الباو اثيغ دوجلا موي هارتو

 ايضام افيس مالسإلا هدعيف
 ىدعلا ىشخي ال نالذج ىدرلا دري

 الهأ امدق ناك دق اهب نمع

 لزاغم لازفغلل اهيف تودقف

 الهانمو مهدعب اعوبر تفعو

 الهاذ ابلقو مهعبرأ نيب ام

 الغاش يعادو نم ينزح تدجوف

 الفاوأ رودبلا كلت تحبصأ ذإ

 الئاوم راهنلا يف لمر نوصغو

 الطاوع ميلحلا نيبصي نه ذإ
 الداع اهنم دقلا راجو ىأنف

 الصاو ىعسي ناسحإلا يل يتأو

 النانلا يلوي دجلا يكاز دنهلا
 الجاسم وخسي ةادغ مامغلاكو

 الفاك ىحضأ قزرلاب ىرولل وذ

 الطاه بصخي منت انيضم يدهي

 الئاس يفكي سيل كلذ لاقلو

 الساب اثيل برحلا موي هارتو

 الياس اليس ءارقفلا

 الباق ابيبح ىأر مارغلا يخأك

 هدعيو

-٢٩ .-



 الفاون فويسلاب مهيف ديزيو اضنارف حامرلاب مهيدل يضقي

 الهانم ةامظلا ىدل بيطي ابذع هؤام حبصأ رحبلا هنم ناك ول

 الماك يسمي نيح صقني ناكام هراونأ نم قفألا ردب ناك ول

 الناز يسمي وهو اليل تأي مل هلدع نم ول سمشلا ءوض كاذكو

 الحار ناكم نع علقي ناك ام هتاحار نم بحسلا ثيغ ناك ول

 العاف مراكملل حبصيو يسمي يذلاو جوتملا كلملا اهيأ اي

 الئاصلا ودعلا يب نتمشت ال ىرذلا سمتلم كيلإ تأجل ينإ

 الباق ةيربلا نيب نم نوكفل هب دجف ديرأ امب تملع دقلو

-٢٩٧١-



 ديعس نب دمحأ مامإلا حدم يف ۔ اضيأ ۔ هلو

 : يديعسوبلا

 الويسلا اهاقس يدعسل رايد

 اهناكس دعب اهب انفقو

 اريثك يقوش راص ذإ تلق دقو

 ىونلا موي لبق اهب رايد

 هباوث وهللا ينسبلأو

 مامتلا ردب نهيف تقناعو

 هب انيأر عيش بجعأف

 هرغث نم قربلا ضموأ نإو

 الإ ربي مل هنم ملأ يبو

 مامتلا ردب تلق هنسح نمو

 هراكذتب يداؤف رسي

 مالملا فك هيف يمتال ايو
 ارذاع نكت نإ ادعسم فقو

 يتحص هظحاول تلحن

 ينلوي ملو ىلوت املو
 يبلق تريغو هاوه تكرت

 ىدهلا مامإ يديعسوبلا وه

 الولط توقأف حسي مامغ

 اليوعلا يدبنو مارغلا ديعن
 اليمج يربص ناك ينتيل ايأ

 اليلو اراهن ىليلب انوهل

 اليذ نهيف يفلل تررجف

 اليحكلا لازغلا اهيف تلزاغو

 اليو تددر نسحلا ررك اذإ

 اليس عمدلا لسرت ةلقم يلف

 اليبسلس هقير نم تقذ اذإ

 اليمأ نصغ تلق هنيل نمو

 اليلع ينم بلقلا رداغ نإو

 اليلخ يل نكي مل نإ انأ امف

 الوذع يل نكت نإ ادعبم رسو

 الوحن ينم مسجلا اسك قحب
 اليلغلا يوري الصو رهدلا نم

 اليلج ازيزع اكلم تيلاوو

 الوطو الوط سانلا عفرأ ىتف

-٩٢ ٢



 اليوط عاب يأرلا نم دمف

 لابجلا جري شيجب ءاجو

 مداق هنا اورعشي ملو

 يداعسلاب هنادعأ لتاقف

 يهتشي ام هللا هلوخف

 ىوزن ريخلا دلب ىلإ راسو

 رصان ىتف يلع اهيفو

 ريمح ىتف يبرعيلا عم
 داسفلاب نم لك امهدنعو

 هشيج امنإ اوأر املو

 اريسأ الإ رت ملف اولوت

 اليق قدصأو العف نسحأو
 اليبس ىدهأو افكأ دنأو

 اليلس ىسمأ دشرلاو دجمللو

 اليثأ ادجم دجلاب ديشو

 اليلظ الظ ريخلا بلاطللو

 اليمو اغيز قحلا نع ومارو

 الوقعلاو مهراصبأ

 الوغو ابير هنم اورذحي ملو

 اليقص افيس مزعلا نم لسو

 الوزي نل هل ادعس لباقو

 اليخو ادنج ضرألا ألم دقو

 اليكو انزو هيف مهل ىفوأو

 اليحتسم اولواح ام حبصأو

 اليكو يبر هللا هل ناكو
 ال ودعلا تاقثلا اهيف براحي

 اليلك امهس يأرلا لسري ىتف
 الوذخلا نيعللاو ىوهلا عيطم

 اليلق الإ الم دقل

 اليتق مهنمو اعيرص مهنمو

 به ذأف

 ضذزنذلا

_۔٢٩٢-



 اليمجلا لويو ليزنلا يوأي نميهملا دمحب مامإلا مادو

-٢٩٤



 : ناطلس نب ديعس ديسلا احدام ۔ اضيأ ۔ هلو

 داؤفلاو ظحلت بهشلا نيعو

 ةانق هيداعأ تدهش ىتف

 ابعر ضرالا ريثي ةرفنضغ

 داصل لهف طيحملا رحبلا وه

 هامس امف مامغلا وهو لجأ

 حرجل ام كبسح ناطلس ىتف

 ينم كيلإو ىدنلا كنم يلف

 ىلآ هآر ريثألا نبإ ولو

 ر
9 

 مهسو ةنس مهفرط يىتغي

 مهو بلقلا باذأ اهاركذل

 مهسو قدح مهل اهزكارم

 مه هنم ةطيسبلا مل اذا
 ملم سرم امظلا وكشي انل

 مهر ثيغلا باكسنإ دعب هل

 مرت ةجلاعم هل تحرج

 متت ةغل هكبس ضيرق
 مذي للخ هب ام انيمي

 رح

9. 
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 : ناطلس نب ملاس ديسلا احدام ۔ اضيأ ۔ هلو

 نمحرلا معنأ نم يدنع تنأ

 طسقلاب نزولل ماق اريمأ اي

 مامكأ تاذ هليخن حامس وذ

 جرم ىدن نم نيفك قلخ

 ام كنم خزرب لطملا نم ام

 الت بورحلا يف تلص اذإو

 ىتؤت كنالملالا نم اهيدلو
 تراصف ءامسلا تقشنإ اذاف

 رضخخلا عساولا كعبر راز نملو

 كناسحإ لمؤي يذلل امهب

 وجري كدبع نإ ناطلس نب اي

 رضخ فرفر نم كادي وسكتلو

 يف املاس ملاس يالوم قباو

 نايبلل حصأ نم كايازمو

 نازيملا رساخ عدي ملو

 ناحيرلاك رشنلا يف قلخو

 نايقتلي نيدفاولل نيرحبلا

 ذإ امهنيب

 ناف اهيلع نم لك ابظلا كنع
 نالقثلا هنود راص اددم

 ناهدلاك مهلوزن يف ةدرو
 ناتنج ىدنلا رفاو نم
 ناتخاضن نانيع انم

 نامزلا فورص ىلع انوع كنم

 ناسح يرقبعو هارق
 انرهد

 نايغبي ال دوجت

 ناثدحلا بئاون نم

_۔٢٩٦-



 : ناطلس نب ملاس ديسلا حدم يف ۔ اضيأ ۔ هلو

 اكلإ هللا دعب لمؤن اذ نم

 هدي تخس ام انيلع نامزلا امهم

 ايدتعم لاص ودع انيلع نإو

 ايدتجم تاه اموي كل لقأ امل

 نم يل لقف ايندلا ونب كودواس نإ

 هقنالخ تباط انل نامزلا كب

 معن مك ءالآلا وذ كبر كاتآ

 مرك يف قبسلا تابصق ازئاح اي

 وذ كل اهكاح حدم ةلح كيلإ

 هرمأت تنأ اميف رهدلاو تمدو

 نم ملاس يالوم اي كمساك تشعو

 اكالح لضفلاب ىرولا بر هللاو

 اكاخسأ ناك ام انل لاونلابف

 اكاطسأ عورلا موي ناك ام هيلع

 اكاه يل تلق دق مكو كيتحار نم

 اكاواس ءايلعلا يفو مهنم دجملا يف

 اكالحأو يرهد اي كاكزأ ناك ام

 اكاتآ هللا امم تيتآف هنم

 اكادحت نم اهيلإ تقبس دقل

 اكاح ئ رمإ طق هل ام ةناطف

 اكابل زوفلاب هعدت ىتم اعوط
 اكاتف مايألا ينبب ادغ بطخ

-٢٩٧-



 : هحدمي ۔ اضيأ ۔ هلو

 هيبحمك ال هيف مصخلا رسخ

 ءيلأللاو هفك ربتلا بهت

 ملو اظفل ردلاك ينم كاه

 اذإ هيف لوجي مضخ نم

 اذإ قابسلاب ليخلا زجعت
 كبسح انل مد ناطلس نبا اي

 كدي ىدن يجري نم بخي مل

 ہ
 ٤٨

 ورعت ةداعسلاف ورغ الو

 رب وه اروطو اروط رحب وهف

 رقتسم هردق تاياغل فرعي

 ركبسم مهطم ناصح شاج

 رمخلا هنم لجخلا عورل تكطصإ

 رقي ركذ مانألل كاركذف هللا

 ربألا يلولا اهيأ سانلل ريخلا

_-٢٩٨_



 مامإلا نب ديعس نب دمح ديسلا ايثار ۔ اضيأ ۔ هلو

 : يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ

 رشبلا هكبت مل دمح ىوث امل

 نع ربخي لاحلا ناسل نإف رظنا
 انل تومت ليخ ال ءزرلا وه اذه

 الو تومي ديز ال ةبيصملا يذه

 الو دالبلا لك تملظأ هتومب

 لقف ج ومت تحضأ هدعب نم ضرالاو

 لقف طيحملا طحقلا اهمع اهل امو

 دقف ضاغ ءاملا نيأ ةريشعلل اي

 مكتمكح نيأ انيف ءابطألل اي
 ةدعقم ماوقألا ىرن انإ يأرلا ام

 تيمع دق سانلا لاخن انإ يأرلا ام

 ىرت تسلأ تناك دمح ىرولا ايند

 اوضقف ىرولل ةايح وهو ناكو

 انلزانم يف يبه ريخلا ةمسن اي

 انب هلجلا فاطلأ بئاحس ايو

 انعم يلزنإ هللا ةمحر اي مويلاو

 ىسعف ادع دق انيلع ارهد لعل

 رجشلاو لخنلاو ىصحلا هاكب ىتح

 ربخلا رهظي اهنعف اهيف تلق ام
 رقب الو لبإ الو لاغب الو

 رمع الو الك دلاخ الو ورمع

 رمقلاو سمشلا باغ ةيشع امك

 رجحلاو رخصلا نيأو لابجلا نيأ

 ررغلاو مالعألاو ءالدألا نيأ

 رعتست موقلا مايخ يف ىظل انمش
 رجفني وهف يوادي اميك حرجلاف

 روخلا اهمع دق اهؤاضعأو تسمأ

 رصبلاو مويلا اذه ةريصبلا اهنم

 رثأ اهل قبي مل تام مهنع ذم
 اوربق مهسامرإ يف سيل لب تام ذم

 ررش اهل رش ابظلا اهيف نإف

 رمهني كنم لبوب انيلع يدوج

 رقتفم كايقل ىلإ انم لكلاف

 رذتعيو انيف ىنج امع دوعي
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 ركتبيو لاح ىلع يسمي تاهيه هبلقت انيف ةداع نم رهدلاو

 ردقلا هسأب نم مهقيذي نأ نم مهدارم انيف اوكردملا نمأي ال

 اورفظ ام لثم اضيأ رفظن فوسل انبلطم توف هنم رذاحن الو

ردتبيف مور نع رصقيو ىظقي هنيعأ رهدلاو اننيعأ مانت



 : ناطلس نب ملاس ديسلا حدم يف ۔ اضيأ ۔ هلو

 اعضو دق نيجارلل ريخلا كدنعو اعضو امف اعفر ىلعلا بر كالوأ

 اعضو هب نم هنم نظلاب كيكحي ىتفو هب عوضوم مركأ تعضو

 اعضو مهيع نم هب مك وأ كامح ىلإ يطملا مز ةجاح يخأ مكف
 اعضو مكو اموكلا هسيع ةلخ نم مك معطأف ىفاو امنيح هتمركأ

 اعضو امف ايندلا يف ناطلس لجن اي هتعلس قيطنملا كعيابي امهم

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 اللع وأ هنم اذيذل الهن تبصأ اللعلا ئربي ينم كآرم يالوم

 الج ءافشلاب هنم يمسجو يبلق ىلع مانألل هنم دهشلا هنأك

 اللذلا لسرأف انيلإ الصو انل ريسملا دعب ادصاق نكت نإف
 اللم يدتجملل ىدنلاب نم تسلف الع كاذو اذه نم دبعلا مرحتال

 . ھ
062:::20 

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 اتاسنأ رهدلا فرص كلضفل نأ ام اناسنإ ناسنإلا قلخ يذلاو ال
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 اناخ نمل ادهع مكنوخن نأب ةيلاع ءامش ةميش انل ىبأن
 انآلا انب ىلوأ اذإ نوكي ناك ابرطضم رهدلا انيأر ذم اننكل

 اناك ام ناك ول ىرولا يف ىلعلا دوط نم كطح رهدلا ام يبأو ال تنأف

 اناب هرحن نع مأ كريغ ناب دق هبأ هنراق ينم بلقلا كتيبو

 ؟ب : ؟بل
`١ 

 لزانلا ثدحلا مالظ فشك ىرولا يف اننيد سانأ نحن

 لطابلا ىلع نقحلاب فذقن لب هاضرن روجلا عينص انسل

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 هاذا دصلا كلذ نم مكل يبلقف يتبحأ كنم ريخلا تمدع ال اولص

 هللا مرح يتلا سفنلا اولتقت الو ىقللابو وندلاب يتايح اوفالت

< - 

-٢. ٢٣-



 . هل اتيب ينبي هناوخإ ضعبب رم دقو ۔ اضيأ ۔ هلو
 : لاقف ، مدهنإ دق ناك
 انبلا مادو اضيأ انب هل يذلا مادو ماد انزؤانب

.٠ 

 انثلا هيلع اضرف ينمزلي هعنص ادغ ذإ هيلع ىننأ

 م ک
:: 

 . اضيأ ۔ هلو

 مامت رمق اهنيبج لكشو ماهس اهرظاون نمب تفغش

 مالي ال اقشع تام ام اذإ صخش لكو لامجلا لمج توح

 اومان سانلا تيأر اذإ يجأ تلاقف احبص اهلاصو تبلط

 مالظلا هوحمي حبصلا مالك تلاقف يتديس دعولا تلقف

_ 
92::2 060 

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 داعيملاو دهعلا نوك هيسني دالوألا بلطتو ىتفلا سرع

 دارم لينو ىنغ ضحم غولبو ىنملا نم تبصأ امب ءانهلا كلف
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 نمو انم غراف كبلقو ملسو

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 هسفن ةسايس هتيعأ ؤرملا اذإ

 ادعاق ناك نم سانلا سوسي فيكف

 يداؤف ميمص ولخي مل كاركذ

 هاوس سوسي نأ ديعب كاذف
 هاوه نيحلاصلا مارم هب

 ج ج

 ٢7:01

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 ةميمأ يلاحترإ موي ينعيشت

 عيشم لكف يدوع اهل تلقف
 اهدوع ينع راتخإ ام هللا اتو

 يننأل اهيلع نيأ نم قفشأو
 ظفاح ينع نمحرلا كل تلاقف

 لماه ينم نيعلا عمدو تلوو

 ديزت يهو ءاشحألا ىظل يفطتل

 دوعيف ىونلا طش هب ابيبح

 ديعب رازملا ثيح ىدم نكلو

 ديدش يلع ي رافسأ سأب ىرأ

 دوجت عومدلا باكستب تلظو

ديرم يلع يقاوشأ ناطيشو



 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 ةريغ اذ قاشعلا يف رت مل
 ايلاق هتعمش لزأ امل

 هيدح ىلع يداحلا هركأو

 ادغ امل كاوسملا ضغباو

 الطلا سأك هاف لبقي امل

 هبوث ىلع وطسأ نأ داكأ

 هنيب ابثاو رهدلا دسحاو

 يهازلا هردص ىلع يلحلا ىرأ ملو

 ىشم انيح برتلا يف اذإ ىوهأ

 هشرف يف مونلا ىلق هنمو
 ةيؤر وأ سانلل هتيؤر

 نمب اقفر بوبحملا اهيأ اي

 هلاح اذكه بصب فطلاو

 ر
 ٢

 بيبحلا راز موي يلثم ينيع

 بيقرلا نيع هبشت اهنأل

 بيصن يفنأل ناك دق هنم ول
 بينش رقغتب هنم هتالوج

 بيجو يبلقب هنم ادغ الإ

 بيطر نصخغب هنم ادغ اذا

 بيثكلاو هشعك اهمضل

 بيحرلا يبلق قيض ىوس

 بيرت وأ ىشم دخ ىلع ينم

 بيبرلا كاذ دهم ينم بنجلاو

 بيذت يداؤفل هيلإ سانلا

 بيجنلا لعف قفرلا نإ كاوهي

 بيجع ءيش هنم اذهو كيف

 ے

 _;ز
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 ۔ اضيأ ۔ هلو

 اهبابب ينتأر اذإ ىميلس لوقت

 ةرظن تلق يهتشت اذامف تلاقف

 يذلاب كنع ربخم اناتأ تلاقف

 بذاك ريغ انئاج دق ىلب تلاقف

 عناص تنأ ام هللاب اذإ تلاقف

 ةمحرب تلاق مث يلاحل تقرف

 بيرغ تلقف يكابلا هلاولا نم

 بيصن لاصولا يف يل نكي مل اذإ

 بوذك تلق رارسألا نم تعذأ

 بوتأ تلق لوقلا قودص نيمأ

 بوذأ تلق كاندعبأ نحن اذإ

 بونذ نيقشاعلل ام كانلبق

92:19 
 - اضيأ ۔ هلو

 رفس ىلإ ينعدت ال

 ماوألاو هيف عوجلا
 هب كاقلي دضلا

 هنأب ىتفلا يفكي

 نع دعبي هب وهو

 رشبلل اتوم ناك بايإلاو عوجرلا الول

؟بل 3 ب



 : فيس نب ردب ديسلا يف ۔ اضيأ ۔ هلو

 مايأ تضم دق نيموي دعب

 اقلخ زاح يذلا ديسلا اهيأ

 بيدأ نامزلا يف كرماسي مل

 الإ لمؤملا كراز الو ال

 ابيجم ءاجف ىعد دق نم انأ

 مالك يل نبي مل كنم اهبو
 مادملا سوؤكلا يف هنم تلجخ

 مانملا كاذ كنع ذل هلو

 ماركلا لينت يذلا قوف لان

 مامهلا اذه يأ كنم ايعاد

 مالسلاو انمآ رس يل لقف وا يل لقف ىلإ ةجاح نكت ن

 . رج

6:: 

 نب نافلخ نب دمحم ديسلا ,ار حدم يف ۔ اضيأ ۔ هلو

 : ي ديعسوبلا دمحم

 لوزن هبقعي سيل ومس

 ىدصت مايألاف تنش ام لقف

 لوحي ال كل تباث دجمو

 اولوقت امك لوقت اهعسستف

2:40 
 )١( ةلماك ةديصقلا ىلع رثعن ملو 0 نيتيبلا نيذه ىلع انرثع .
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 نب دمح ديسلا يف ء )١( ةديصقلا هذه _ اضيأ - لاق

 : (هللا

 نمث الب سوفنلا هب عابت قوس نميلاو ةنعس نيع يباب نيب ام
 نلو ال مهنم ماتسي نم باوجف اومكحتو هب اوركتحإ نم اورجت

 نجولا نم نارفعزلاو مهنادرا نم دوعلاو مهنادبأ نم كسملا

 ندبلا قرع نم درولا ءامو ارحس مهسافنأ نم جاه لفنرقلا اذشو

 مامإلا نب ديعس نب دمح ديسلا يف 0 يكمردلا دمحم نب ملاس خيشلا اهلاق ةديصقلا هذه )١(

 كلذو } لثملا اهب برضي ةياغ وهف . ناسحإ نم هعم هعنص امو © (هللا همحر) ديعس نب دمحا
 اجراخ اتيب هل ينبي نأ رمأ . نيملسملا نيب ةباتكلاو ماكحألل { اكربب ملاس خيشلا رقأ امل هنأ

 ١ يناوألاو ، قيدانصلاو 0 ركسلاو . رمتلاو 0 زرألاب همعفأ 0 ءانبلا لمك املف ، روسلا نم
 ؟ تيبلا وه نمل 0 مهريغ الو نينانبلا ربخي ملو 0 ملاس خيشلا نم ملع ريغب 0 كلذ ريغو

 خيشلا نم مهل ثاعبنالا نأ اونظو . ةفاك اكرب ىلإ مهلوصوب 0 ملاس خيشلا لها ىلإ لسرا مث
 نيذلل ، دمح ديسلا لاقو ‘ ضيرم املاس نأ : مهولا مهنظ ىلع بلغو 0 دمحم نب ملاس
 ىلإ مكلوصوب انرمأ ادمح نا : مهل اولوقف ، دمحم نب ملاس خيشلا لها مكلاس اذإ : مهثعب
 اولوقف 0 دمحم نب ملاس خيشلا لها لصو اذإ : تيبلاب مهرقا نمل لاقو 0 اكرب ةدلبب وهو ملاس
 . مكلوصوب ه ربخنف ملاس خيشلا ىلإ يضمنل نحنف } هيف اوثكمإ 6 ملاس خيشلا تيب ا ذه : مهل

 . ملاس خيشلل وه هيف امو تيبلا نإف
 تنأ : هل لاق 0 هاتأ املف 0 ملاسل ثعب 0 تيبلل ملاس خيشلا لها لوصوب دمح ديسلا ربخأ املف

 دمح ديسلا عم ىضمو 0 هعم ىضمف } يعم يضمتفا 0 ةهزنلل تجرخ ام اكرب يف تمقا ذنم
 دمح ديسلا لاق 0 تيبلا كلذ ءاذح اوناك املف ‘ ريثك قلخ 0 سانلا رئاسو هركسعو همادخ نم

 ‘ تيبلا ملاس خيشلا لخدو دمح عجرو ؛ كل وه هيف ام لك نإف ، تيبلا لخدأ : ملاس خيشلل
 نم خيشلا هب ريطي نأ داك ائيش 6 لاملا نم 0 دمح ديسلا هيف هل هعدوأ ام ىارو } هلها ىارف

 هل مظنف } اغيلب اركش دمح ديسلا ىلع ركشو 0 هيلع ىنثأو 0 هللا دمحف ، حانج ريغ نم حرفلا
 . ةديصقلا هذه لاحلا يف

 ٨8 بيبل ضاق نم هرد هللف } اهيف اهعدوا يتلا هظافلا نسحل 0 اهلك اهتبثأ نأ تببحا دقو

 . بيدا رعاشو 6 بيبل ضاق لك 0 هيلع ينثي نأ بجي 0 بيدأ رعاشو
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 امك هل لاقي ال الامج اوزاح

 افجلا يل نس تانجولا درومو

 هظاحل فيسب مكف حالسلا يكاش

 هلصوب حشو ينع ىونلا فل
 اكذ ترفس دقو هل ميلحلا نج

 مهلك اونثأ قلخلا هيلع منص

 هتوع دق ةبرإ هنم تمر مك

 نمف انهو هتقناع يننأ ولو

 امب ينينمي ىسمأ هنأ ولو

 هحورب وندلا يف يحور نأ ولو

 ال لطلاب يذلا بلقلا ةوقش اي

 هبحب تيلب ذم يبلق جشي مل
 ادغ امك هيلع ارصتقم تلزال

 هلالخ عيمج تدمح يذلا دمح

 نع هالس هراز نم لزنم وذ

 امق جار هل حتفي ملو وخسي

 الو انع ايلاك كي مل هارتل

 افص هنطابو هرهاظ سانلل

 هنأ الإ باونلا رهطمو

 نمك هب يلع حش مهب نعل
 نسولا بيط يتلقم مرحأف هنم

 نعط هتماق حمربو اشحلا برض

 نكس برطضمب يبلق نمو ينع

 نج ليللا هنم عرفلاو ههجو نم

 نولا مكلذ تدبعل ىقتلا الول
 نذأ الو ةادغلا نذأ امف ابغر

 نح بلقلا هيلإ يقوش نمو يهرش
 نده الو داؤفلا ىدهأ امل ىوهأ

 نأمطإ بلقلا هب امل دادولا جزم

 نكس همجاح لبولاب الو ىوري

 نغأ الو رغأ ال هاوس ىوهب

 نسحلا لعفلا ىلع ارصتقم يالوم

 نمزلا قالخأ قلخلل هب تلحف

 نطولا ىلإ نينحلاو دهاعملا ركذ

 نمك ادوج اخس ام وه اذإ ىريو

 نزو الو هادن انل لاك داج نأ

 نلعلا يفو هلإلا رسلا يف عاطأو

 نردلا نم يقنلا ضرعلا اذ راص دق
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 ثداح نم ؤرمإ ذال هب اذإو

 هساببو هملحب نامزلا اسكو

 ةنتف كرحي ال يأر ديدسو

 ىوس دض ىلع همراص لس ام

 مهؤالشأ هسأبب عابسلا ىرقو

 انشان يلاعملا غلب دق دجلاب

 هدادو ضحمب يلثم ىرش دق مك

 نع تزجع يلع ننم هل مكلف

 امزالم هنم يدل ءارثلا ارتف

 انح يل امل ءارعشلا لبلب انأ

 يك سانلل هلاونل نذؤمو

 هب وكزت ادناصق هنم تينأف

 اهب اللح اهباوثأ نم هوسكأ

 :اهنسح دنئارخلا ديغلا ىلع وبري

 اهقلت ةدينهلا دعب اهلجتساف

 هلصأ اقنملا عرفلا يذل تفز

 هنامز نأ دارأ ثيح عسيلف

 ىدن يل ألميو اسورحم قبيلو

    

 نهتميو ماضي نأب لاحملا نمف

 نتفلا ىلع داهولا لعي ملف ابدأ

 نأمطإ نتفلا هنكرح نإو تنكس
 نفج هتشاشح يف هنم لصنلل

 نفد دحأ اهل ام ذإ ىغولا موي

 نجتهف نصغ بش دق هلبق ام
 نبغلا قلي ملف هنم هوندل

 ننملا كلت ىلع هضرعأل ركش
 نعظ يراد نعو يفك نع رسعلاو

 ننفلا كلت يف تدرغىدنلا دوع

 ننسلاو ضنارفلا ىضقت هرمأ نم

 نمدلا ءارضخل ال اعرفو الصأ

 ندع يفخت اهلضفب داكت الجخ
 نقذلل دئاصقلا اهل رخت تدغف

 نكر بط دهاز مك اهل اركب

 نعط دحأ اهلصأ يف ام ءاعرف

 نسرلا هدي يفو هل دايقلا سلس

 نميلاو ةنعس نيع يباب نيب ام

23 
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 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 هقم يذ بحم ىتف باتك ىفاو

 انع نإ ةقيثولاب ذخأي رمألا يف

 نم مار ام ىلإ لك ىعس امل
 ىتف نع لاؤس ىتأ يلإ هنم

 هظفلب هيف لاق اتالث نكل

 ام دعب نم ةعجر اهنم موريو

 يتلل كرابطصإ فيك هتبجاف
 اهريغ ةبطخ غباو اهنع لستف

 ةرسم فيلح ودغت اهب ىسف

 يذلل اعيطم ايندلا يف تيقبو

 ےہ
 ٢

 هقطنم نيز قلخلا بر سانلا يف

 هقبوم يف ىري نأ ةفاخم بطخ
 هقبسأ ام العلا ىلإ ناك سانلا اذ

 هقلطم لاق ءانسحلا هسورعل

 هقرأو قارفلا هشحوأف اذه

 هقلغأو هنع دولا باب دس دق

 هقلحم كنع وجلا يف اهترداغ

 هقيش اهيلإ سفن اذ تنك ول
 هقفوم لازتحل كدارم ىلعو

 هقرحم اران كارخأ يف كيفكي

 ے

 _;ز
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 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 ةمعن كنم هتيلوأ نم كرمعل

 هنإف هيلإ اجاتحم تنك نمو
 كلام وهف ىنغ اذ هنع تنك نمو

 ىتفلل ةعانقلا نأ اعناق نكف

 ک

 هريمأ تنأف افك اهل دمو

 هريسأ تنأو ايندلا يف كريمأ

 هريظن تنأ ضرفلا لهأ ةمزأ

 هريشأ كيلإ ام اذهو نامأ

 ےہ
72:80 

 ىلع 0 ملاس نب سيمخ خيشلل باوج ۔ اضيأ ۔ هلو
 : هتايبأ

 ينيد نم اذبلاو ةيندلا سيل
 ىرولا طارشأ داس امل نكل

 ةصيقن لكل ابنتجم تودفغف
 دهاش نميهملاو يغبأ تلزام

 ىلإ يقوش نم بوذأ داكأ دقلو
 لب زعلاب مهفانكأ يف تشع دق

 ىقتلا لهأ اي رخفلا يف يل ناك نإ

 ينيبصي اسنلا بح الو الك

 ينيبنت مهنع مراكملا تلخ
 ينيد وأ مهب يضرع ىلإ اوندت
 ينيصلاب ولو يقالخأ ميوقت
 ينيدلاو ىقتلا لهأ لب تاداسلا

 ينيبو مولعلا نيب اوبرق مه

 ينيتاي مكناسحإ نمف ءيش

2 _ 
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 : ملاس نب سيمخ خيشلا ابتاعم ۔ اضيأ ۔ هلو

 هرهاظ قتاسرلاو نطاوبلا نود هرهاظلل هبلق تبحم تحضأ

 هرهاس اهنع ناب ذنم نيعأ نع مني مل ةبحألل فصنأ ناك ول

 هرثاكتملا هلاغشأ نع ناك دق هبرقو ناكملا يسن هلاختأ

 هرثانتم لزت مل ةدايزلا دنع التمإ ذإ ءانإلاك الإ بلقلا ام

 _ ھ
62:20 

 : ناطلس نب ملاس ديسلا يف ۔ اضيأ ۔ هلو

 صلختسأ ىوهلا نم ءاشأ املو صلخملا بحملا يل كاوس اذ نم

 صنقي بلاطملا رايطألل كرش يديس كتمدع ال كلوق نأكف

 صبتقأو ءاشأ ام ضبقأ كاذ نم ينتار ثيح هيغبأ امب اذإف

 صقرأ كلذل برط نم داكاف الملا يف كتيأر نإ حرفأل ينأ

 صصمخخلا كنم ثيحب كولملا ماه ىرت ىتح ىلعلا بتر ىلإ دعصاف

 صبحي ال امهالك نيدروم يل ىدملا بلط يف كوخأ و لزت امل

 2::7 ک
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 : فيس نب ردب ديسلا يف هلو

 اروجيدلا كنيبج ءوضب وحمت ارينم تحرب ال يرهد ردب اي

 اريسأ كفت وأ اريقف ينغت يغبني ام ىلع تلبج ةحار كل

 اريصنو ايداه كبرب ىفكو ىدنلاو ةماركلل كبر كادهف

 ج ج

6:: 

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 ىوهيو بحي يذلاب ىوس فيضلا مركي ال سانلا يف اميرك اي

 ىوقي سيل هبلق نيبلل مسجلا بيرغ ناب ةربخ اذ ترص

 _ ہ
2:22 

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 اروكشم ملاعلا عم نكت ىقتلا لهأ تبحاص اذإ بحاص

 اروكذم نآرقلا يف راصف مهل بلك فهكلا لها بحاص

 رج رج

72:06 
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 : يدارجلا برض ركذي ،©فيس نب ردب ديسلل 0 هلو

 دابعلا نيب فاصنإلا حيرصب يدارجلا برض كنع سانلا ءابنأ

 دادم ريغب تطخ تافل هنم رهظلا يف كنم برضلا ربح

 دايقنإلا يف ناد دعب نمو الإ ىصعلل هميلست نع ىصع ام

 داسفلا لهاب ىصعلا رسك قحلا ربج نإ ىصعلا رسك هيف
 دانعلا لهأ لج عبط اذو برضلاب قد ام دعب قحلا فرع

 : فيس نب ردب ديسلل يكمردلا باتك

 حرفلا نم نيرهاس انتب نورست امب ىتأ انيلإ مكنم ربخ اذإ

 حرتلا نم نيرهاس انتب نوءعاست هب امب انعمس مكنع ربخ نإو
 حرج اهل اذهو اهاواد كاذ نإو ىركلا اننافجأ نيلاحلا يف عدوف

 رج ك

72:80 

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 ىندأ ةحرفلل ربصلا نإب قاشعلا اهيأ

۔٢٣١٦-



 ىنخأ ةقرفلا ثداح مكيلع نإ اوعزجت ال

 ىنست ام مهل يلوق نم اوعمس ام دنعف

 انربص مأ انعزجأ انيلع ءاوس اولاق

 ر .

72:06 

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 بيدأ برذ ءرملل لك اهل ىوهيو اهاوهأ تنك ثالث

 بيبح عم يدوعق وأ رفسل يونر وأ نميهملل يدوجس

 يبورك يفنأ هب اذو ياده هيف كاذو هلمإلا يضري ا ذف

 ا رج

 ٢7:06

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 دناعم تنأو هلواحي اميف نكتالو نامزلا كريس ثيح رس

 دراولا ميسنلا هسبحيو ةهج اهحالم يحتني ةنيفسلا نإ
 درابلا لالزلا يمهي اهريغبو ةدلبل حايرلا هيجزت ناك دق
 دئاقلا مامزلا كلم نإو عنقاو ابكار لحراو كنع كب

-٢١٧_



 دياصم ظوظحلاف هنم هيغبت ام غولب هلإلا فطل نم وجرت مك

 ک
 . 3 ؟ب)

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 شاو لوقل قيدصلا عدت الف روز لوقب كاتأ شاو اذإ

 شاف نينثإلا زواج امهمف رس لك كرسب رهجت الو

 شامت وأ نراقت نم كسفنل رظناو ءوسلا نيرق بحصت الو

7 _ 

2:20 
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 ام ناويدلا اذهب قحلن ) ةدئافلا لجألو

 : مهو } هووذو ، رعاشلا دلاو 8 ةكماردلا هلاق

 يكمردلا ملاس نب دمح يلاولا ملالا خيشلا ح
 . . ۔ يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ مامإلا يلاو - .

 .. يكمردلا هللا دبع نب دمحم يلاولا خيشلا ح

 . يكمردلا هللا دبع نب ىيحي خيشلا 2 ك
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 يلاولا 0 لدعلا ةقنلا { حيصفلا رعاشلا هلاق امم

 مامإ حدم يف 0 يكمردلا هللا دبع نب دمحم نب هللا دبع

 هرصن ۔ يديعسوبلآ دمحأ نب ديعس نب دمحأ نيملسملا

 : ۔ هللا

 مامإلا رمع مهللا انل لطأ

 يذلا داوجلا مرقلا كلملا

 ادنلا موي راردملا لباولا

 ادعلا ماه قلافلا لقيصلا

 هفك ادن لحملا يف بوني

 ادعلاو ادنلا هيفاع ليني

 امو انيف ةريسلا نسحأ دق

 ام دعب نم دوجلا ميمر ايحأ

 ىلع اتيب دجملا يف هل داش

 هكلم هفايسأ تريصو

 هنإ ىوس بيع نم هيف ام

 مانألا ذالم يلاعلا فرشلا يذ

 ماسجلا اياطعلاب اياربلا مع

 مادصلا موي راركلا مغيضلاو

 ماتقلا يجايد وجدت ذإ برحلا يف

 ماجسنإلا يف رزغلا باحسلا نع

 مآوزلا توم برحلا يف هب وقلي

 ماذو باعم نم انيقل هيف

 ماكرلا لثم برتلا نطبب ىحضأ

 ماسحلا دحب ماس ىهسلا ماه

 ماودلا ليوط انيف هلدعو

 مامغلا قوفي مج هلاون

٢٢٢٣ 



 هلدع ايض روجلا ىجد الج

 ةمج همعن ىرولا يفو

 هصرع رفا و يقت رسپ

 ى رولا كولم داس لحالح

 دجام عورأ لصأ ميرك

 ىهنلا اذ اي دمحأ اي كيلإ

 هظافلأ هنم ارعش كاهو
 هنكل يرألاك همعطو

 هنأ لب دولا لهأ رسي

 ىرذلا عيفر تلز الف مدو

 مامتلا ردب ءاملظلا الج امك

 مامحلا نوصغلا قوف اهب ىنغ

 مامه داوج ربح دجمم

 مامذلا يفاو قالخألا بذهم

 مارك حالم ءابأ هتمن

 مالس فاص دولا يف مداخ نم

 ماظنلا رد نسحلا هنم قوفي

 مازخلاك وأ كسملاك هجيرأ

 مامحلا معط ءادعألا هب يقلي

 ماودلاب ةفوفحم ةمعن يف

-۔٢٢٤-



 يف } يكمردلا ملاس نب دمحم ملاعلا هلاق اممو
 : ۔ هللا هديأ ۔ هحدم

 هابرب نلزناف بصحملا اذه

 الدجم هيف لظ ربزه مكلف

 ىدرلا نمك دف يحلا زيزع مرح

 هرمس بكاوك تلمح هرامقأ

 هدق بسحت فاطعألا ليممو

 بجاوح يسق نع لبنب يمري

 هتانجو يفو دهش هقير يف

 هلصوب ماهتسملا بينكلا ىيحي

 دق ليللاو ارناز يناتأ دق مك

 هدخ نم ينتجأ اروط تللظف

 هناقلو هلصو الحأ ناك ام

 ديس دمحأ نأ ملعي هللا

 يذلا ةرفنضفلا يديعسوبلا

 هلدعب كولملا لك امس كلم

 هفيسب ميوقلا نيدلا امح ردب

 عقان مس هاوان نمل كلم

 لمؤم ثيغو فوهلمل ثوغ

 هابظ نويع نم كداؤف سرحاو

 هامد نكفس دق ءامد مكلو

 هاشر نفجو همغيض بان يف

 هابض ضيبب تسرح هسومشو

 هابص ميسن هحنري انصغ

 هانيع هب تكتق قشاع مك

 هانج هيبلاط نع ىآن درو

 هافجو هدودصب هتيميو

 هادر فيثكلا قفألا ىلع ىخرأ

 هاف لبقأ تاراتو ادرو

 هالحأ ام هالحأ ام هللات

 هاون تناق مامإ لدع

 هادنو هسأب ىجريو ىشخي

 هالعو هدجمبو هلضفبو

 هالوم ايضرم ةلالضلا ىحمو

 هالاو نمل دهش هنكل

 هاسأب نم دسلا فاخت ثيل
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 هلظب نوفناخلا ذولي دوط

 ةريثك مامإلا انديس لاضنفأ

 هكلم يقبيو هظفحي هللاف

 نمو مهلك ءارمألا ديس اي

 ادنلا رحب اي رحنلا ديعب دعسأ

 مدو ملساو ادعلا ككسانم رحناو

 ةيحت فلأ فلأ ينم كيلإو

 ام كيلع زعي نمو كينب ىلعو

 هلآو يبنلا ىلع ةالصلا من

 هانس نيققاخلا ءيضي ردب

 هاوفألاو مالقألا اهصحت مل

 هادعأ ىلع هرصني هللاو

 هابشألاو ءارظنلا هل تمدع

 هللا كابح دق ام ىلع ركشاو

 وه الإ ظفاح ال نم ظفح يف

 هايض رانتساو قرب حال ام

 هابج ميركلا انالومل تدجس

 هاده نيعباتلاو هباحصو

_۔٢٢٦-



 : ۔ هللا ه رصن ۔ هحدم يف - اضيأ ۔ هلو

 هجيرأ نم قنشتناف ءانث جيرأ يديس ديعلاو موصلا رهشب كيلإ

 هجوأب ىلاعت يماسلا مكدجمو مكدج هللا دعسأ ديعس ليلس

 هجولد نعىدهلا هادهأف لوسرلا ىده نع داه ىتف يداه ىدهلا مامإ

 هجوم طسو يف هاداع نم كلهيو انلأل يفاصملل يدهي رحبلا وه

 هجيتن نم فطتقاف فاصم بحم مديوخ نم يديس ءانه كاهف

 هجورب ىلعأ دجملا واش تيقرو ةمالسو ةمعن يف يديس مدو

 هجورع دنع مارهب ىلع تومس ةعفرو رصنو حتف يف تلزالو
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 . يكمردلا هللا دبع نب دمحم يلاولا خيشلا هلاق امم

 ديعس نب دمحأ 0 نيملسملا مامإ 0 انديس حدم يف
 : - هللا هديأ - يديعسوبلا

 هنادب بينكلا رغت الو هعد

 هنازحأ يف ديزي كنم لذعلاف

 هترذعل هب ام ملعت تنك ول

 هب امو هرذف هحصان تنك نإ

 اهنيطقو ىوللا ركذ نع فاختو

 هلهأ بعلم ثيحو بيذعلا نعو

 قراب مسبت اذإ هارت امفأ

 يدتفي ول ةبيبش رهد هلل

 بلستو رمي هبسحأ تنك ام

 يف ريطتو ىوهلا عطت ىتم ىتح
 زجاع اياندلا ىضري ىتم ىلإو

 نمل اطوسبم دجملا ليبس ىريو

 ادملا ضارعأ مري مل هلاب ام

 يذلا كلملا دمحأ ةفيلخلا وحن

 يف هاعدو ابغار رجاوهلا ماص

 ام نابأو ىدهلا جاهنم رانأو

 هنانعو هدجوب نيزحلا رذو

 هناكبو هبيحنو هليوعو

 هنادب لوذع اي ملعأ بصلاو

 هناودو هنادب ريبخلا وهف

 هنازجو هنابو قيقعلا نعو

 هنابظو هدسأو بيتكلا نعو

 هنايض ءوض ناجشألا هب ىرغأ
 هنادفل يرظان ىتح تلذبل

 هنادر ليمج يبنج نع همايألا

 هناملظ يف موعتو هقافأ

 هنادوو هبصن نم اهب يتؤي

 هئانبأ نم ناك وأ ىلعلا بلط

 هنارحص يف نشع سيع ماهسب

 هناضرإ يف دجف هلإلا فرع

 هئازج نسح هنم وجري ءاملظلا

 هيآ نم هرهد ثداوح تلبأ

-٣٢٨_
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 : هللا هزعأ هحدم يف 0 هللا دبع نب دمحم خيشللو

 ىلعلاو مراكملا كتحصب تحص

 ىكتشإ نيح ىنملا نكردأ نك ول

 يديس كريضت نأ يف يغتبت ام
 هبر نم اطخلا ريفكتل يذه

 اهفاعضأ هتانسح يف ديزيو

 ةمعن ريغي نأ مركأ هللاو
 هتكم يف هدبعي ريبخلا وهو

 هنيدل ءاقبلا هلئسن هللاو

 انمايأ هل ةقباس نوكتو
 هراطقأ يف لدعلا معي ىتح

 هماقسو هدهجب ندهج نم اي
 هماليإ ىلإ ىولبلا غلبت مل

 هماود دنع ماد ول اهعفن ام

 هماثأو هنابوح نم ليزيل

 هماركإ يف ديزيو هلضف نم

 هنامعن نم لوزتو هقلخ نع

 همايقو هدوعقو هريسمو

 همادعإ ىلع هدجوم دوجوب

 همايأ يف ريخأتلا ددميو

 هماعنأ نم ضرألا لمهأ معيو
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 : ۔ هللا هرصن ۔ هحدم يف ۔ اضيأ ۔ هلو

 هراونأ تقرشأف مامإلا مدق

 تقروأو رورسلا حيباصم تكذو

 تلجناو انع سؤبلا دقع لحناو

 ءانمغلا فشاكلا مامإلا معن

 رنآحل ميوقلا جهنلا حضوملاو

 هنانب ماركلا مركلا ملعمو

 هماسح دح لاطبألا لدجمو

 انقلاو بضاوقلاب قيقفنخ مك

 تقرفو عومجلا هلصانم تمزه

 ىرولا داس هملحبو همزحبف

 هلحم كولملا بتر ىلع ىلعو

 ةعيطم كولملاو كلامملا هلف

 اهبعص دئاقو اهكلام قبيلف
 هؤانبأ ىرولا تاداس قبيلو

 ايفاوق ميركلا دجملا ابأ اهذخ

 هب تنثعبناو دولا وفصب تجزم

 اددجم كينب ىلع مث كيلعو

 هراصمأ هب احرف تكحاضتو

 هرايطأ

 هراعش لازو هبهايغ انع
 هرافظأ تطس بطخ نإ وجرملاو

 هرابخأ ىدهلا نم هيلع تبرغ

 هراطمأ ىدنلاب تلهتسإ ثيح

 هرارش ريطي هب حافكلا موي

 هرارق رقتسإ امف هامر اوطسي

 هرافشو هرمس بناتكلا رمز

 هرانمو ىدهلا دوط هب امسو

 هرايت اعم مهقرغاو افرش

 هراصنأ هل اهتواتإ يبجت

 هرايد كلتو لوخ اهكالمأ

 هراهن باغ ليلل ام ةمعن يف

 هراكفأ اهل تحتن جرعأ نم

 هراطسأ اهسرطب قورت تتأف

 هرامث هنم نبط مالس ينم

 ٠ ذرتو هنا -
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 هراتخم دمحأ ةيربلا ريخ ىلع قدو ىمه ام كبر مالسو
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 : يكمردلا هللا دبع نب ىيحي خيشللو

 رصعلا قرشأ هلدعب امامإ اي

 اعبات ةريس سانلا يف ترس

 ترص اهبو اهركذ سانلا يف راص

 ةجهب اي تعمج الاصخو

 ابلقو يأر نسحو ءاجحو

 دؤسلاو رخفلاو تزح دجملا اهبو

 نيح يدتهت سانلا كبو

 ملف قوقحلا قحلا يطاعتو
 رهزلا عيانصلاب مهتدس

 دجملابو يلاعملاب تدرفتو

 ىسمأ سانلا يف تقرف ءارث مك

 ناك دقو ىبلف ىدنلا توعدو

 ننلو لخاب ضرعلاب تنأ
 يلاعملا عوبر ترمع دق كب

 حضفي اقللا موي مزع لكل
 قفرلا فرعت مل برحلا يف اذإو
 لاملاف تدرفت العلاب اذإو

 ارط قالخألا نسح تزح

 اميهب لالضلاب ناك دقو

 اميوقلا طارصلا نيب نم ةنس

 اميقم يلاعملا ربنم ىلع

 اميظعتلا كل تبجوأ دق مايأل ١

 اميلس اضرعو اتباث اقللا يف

 اموجنلا يواسملا لزنملا وذ

 اميسو اردب لالظلا ليلب تحبصأ

 امولظم ىعدي سانلا نم قلت

 اميسج الاون مهتيلوأو رفلا

 اميظع ازوف تزف كلملابو

 اميزه ضيغبلا رقفلا شيج هنم

 اميمر دوحللا تحت انامز

 اميرك كادي يوتحت امب ترص

 اموسر تناك كاذ لبق نم يهو

 امويغلا قاف دوجلاب فكو فيسلا

 اميحر ارب ترص ملسلا يفف

 اموسقم لزي مل سانلا ىلع

 اميقتسم ىرولا نيب اكيلم تيسماف
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 امومهلا بولقلا نع لدعب تحزحزو مهنع مومهلا تفننثكف

 اموظنم انثلا نم ارد دوجلا تيبو نامزلا ةجهب اي كاه

 اميحجو ةوقشو الابو ادعالل تلزالف مدو ملساو ىقباو

-٢٢٤_



 حدمي . يكمردلا دمحم نب هللا دبع يلاولا خيشللو

 : ىديعب .وبلا ديعس نب دمحأ مامإل ١

 امرضتو ابصلاب ىضقت نامز
 هين ينم عمدلا دوقع لحو

 ىضق دقو ىضقت ذم يربص ضوقت

 رناط كيألا ىلع يقاوشأ جيهو

 يتبيبش رصع مايأ ينركذأو

 يحناوج نيب دجولا رانو تيبأ

 هنأ ريغ امللا لوسعم فيهأو

 هنيبج حال رعشلا ليل تحت اذإ

 ةدعص يشملا يف دقل هيلع زهي

 ةضف يلأللا هايانث كيرت

 هرانلج هب دخ نع لهيبو

 ىدتجي نيح هفك امأ جلبأو

 رصنع : بيطو ءالآ ضحم هل

 هنيس بلاطو يصاعلا ىلع بصي

 اهب يدتهي ةريس الإ هيف امو

 هعابط ىفصملا يرآل نم ذلأ

 هديلت رح ملسلا موي قرفي

 امرضم هيلع انزح ينثرواأف

 املعم نزحلا نم ادرب ينسبلأو

 اموهت ال نأ هنم امتح نيعلا ىلع

 امنرتو هنانفأ ىلع ىنغت
 امتخم داوفلا يف ءادر دافغف

 اممص ربصلا مجحأ نأ ىوج ريثت

 امقلعو امس كيقسي هنارجهب

 امسبت مالظ يف احابص تبسح
 امزهل هينيع ظحل نم اهب لاخت

 امظنم ارد قطنلا كيلع ولحيو

 امهسأ ظحلل نم اهالعأ قوفو

 امسلا رمق ههجو امأو مامغ

 امس دق ةرجملا ماه ىلع دجمو

 امعنأ كلذو اسؤب اذ نيبيصن

 املظأو اروتس ىخرأ ىمعلا ماذأ

 امظلا ىلع لالزلا ءاملا نم ىلحأو

 امدلا قرهي ىغولا موي يف حمرلابو

٢٢٥



 ىلعلا ةياغ نع كالمألا رصق اذإ

 اهرسأب يلاعملا ءابعأ لمحت

 هرشعب ىوضر ماق ول امب ماقو

 ارفاك ضرألا ىلع كرتي ملف لاصو

 ىرت نلف اياعرلا لاوحأ ددسو

 اهبابش نامز ايندلا عجار هب

 فتعمل ءايميك هيدي لاون

 ةدجنو تايضام تامزع وخأ

 هلدع حبص نع روجلا ليل فشكت

 ههجو ةحفصب ودبي هللهت

 مظعم سوفنلا يف ريبك مامه
 ىوتحإ دق يحيرأ يبأ مامإ

 هبحب تانيسلا انع رفكت

 هلبقو انيف مالسإلا ديش هب

 ىدهلل دمحأ نب نب اي مكب انرظن

 اضراع كفك دوج نم انترطمأو

 يبلطم ةياغ كيليمأتب تلنو

 ةمجع دعب نم دوجلاب ينتقطناو

 ةهجو لك نم فطلاب ينتيعارو

 امنستو اهتاياغ ىلإ ىقرت

 اموقو مانألا جوعم فقنو

 امدهتو هلصأ هنم كدكدل

 امدعم ضرلا ىلع كرتي ملف داجو

 املظت نم هلام الإ ضرألا ىلع

 امسبت هنع مايخلا انل تدبأو

 امعلا نم يفشت ءارغلا هتعلطو

 امرمرعلا ماهللا شيجلا اهب لفي

 امهجت هنع لهجلا هجو بسكاف

 امجرتم ىنعم لضفلل انفرعي

 امظعم ابطخ تخرصتسإ ذإ كيقي

 امظنت رعشب ىصحت ال لئاضف

 امنهج يف ىرولا ىقلي هنايصعو

 امسراو ارود تفع روجلا دي

 امجنأ و دالبلا يف ترانأ اسومش

 امسوم فلخأ ماعلا ام اذإ اريزغ

 امركم مانألا يف الحم ترصو

 املكتم اقطان احيصف ترصف

 امضهأو ماضأ نأ نم يل ضرت ملو

۔٢٢٣٦-



 ةدالق لالحلا رحسلا نم كاهو

 عيانص نم ينتيلوأ امل ركشو

 مداخ ة ورملا اذ اي هب كابح

 دقاف قونلا نم تنح ام قباو مدو

-٢٢٣٧_ 

 امهسم عيدبلاب حيدم دربو

 امعنأ و اليمج مكنم يل فعاضت

 امتنإ ذإ هامتنم مكيلإ بحم

امرغم بلقلا هلاو قرب جاه امو



 يف . يكمر دلا دمحم نب هللا دبع خيسلا هلاق اممو

 : يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ مامإلا نب لاله ديسلا

 امالس ميسنلا عم كيلإ يدهأ

 لعانو مانألا يف فاح ريخ اي

 ىضترملا ميركلا ربلا كسانلا

 ترقهقو سيطولا ىمح نإ ثيللاو

 تحوصو نامزلا مزأ نإ ثيغلاو

 هماسح تنأ لاله مامإلا لبش

 دجملا ءامس ارمق امتلزال

 نكي مل دادو يذ نم امكيلإو

 مكحيدمب هناعم قورت اسرط

 انهلا جحلاو رحنلا ديعب مكلو

 امامغ قش قربلا ام ةيحتو

 اماصو جحو ىلص نم ريخ اي
 امامت تامركملا ديري اقلخ

 امادص بشت ةمحلم ناسرف

 اماوأ تامركملا ضور تابذع

 اماسح كاذ معنو هادع يدرملا

 اماوق ميوقلا نيدلل ءايلعلاو

 امامذ دادولا دهع نم عيضيل

 اماظنو انلاب اظفل قوريو

 امامتو انس امكرونب اداز

٢٢٣٨



 : ي ديعسوبلا ديعس نب دمحأ مامإل ١ يف - اضيأ - هلو

 احرف ترشبتساو مكب انوزم تناز

 تبحسناف لدعلا دورب اهومتسبلأ

 تتأف انقلا فارطأب اهومتكلم

 تعضخ وذ داجمألا ةداسلا اهيأ اي

 ةكرعم لك يف مهلصانم نمو

 عجتنمو ثوغ ىرولل مهنمو

 ترشتناو هللا نيد زع مهب نمو

 ىتف ماحزلا مادقمو نانجلا مهش
 هتعلط راونأ يذلا مامإلا كاذ

 هردكي ال اوفع فرصلا بهاولا

 ةصخاش راصبألاو عمجلا مزاهلا

 ضرع نع لاطبألا اوبراضلا هدلوو

 فرش يف نيدلا مامإ اي متلزال

 ةننهت ديعلاو مكل مايصلابو
 ةيمست دايعألاو ديعلا انل متنأ

 مكيعس باط ذإ مكب ءانثلا باط

 ةرشان مالسإلا ةلود مكب تماد

    

 احدص اهديرغ اذإ رورسلابو

 احرم اهفاطعأ تنثو اهلايذأ

 احزن نمو اهنياود اهركو اعوط

 احمط نم داقناو مهل كولملا ديص

 احدق حداق ام اذإ ودعلا يمصت

 احدف ثداح وأ تمجن ةمزأ نإ

 احجر هنازيم مهبو همالعأ

 احمس ىدنلاب اوذ دمحأ هديعس

 احضو ىدهلا رون اهب نيملاعلل

 احفط ىدنلا موي هرحب هب نم

 احبس هبرهم ىلع جاجعلا تحت

 احبض ىغولا موي مهب ودغت ليخلاو

 احطن دق ءازوجلاو مجنلا ةماهل
 احض تامركملاب مهدوج ةداس اي

 احرش ىور دق نم اذك زاجملا ىلع

 احدم حدام امإ حدملا بذعتساو

 احرف مكب ومست ادبأ اهمالعأ

 رج
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 مامإلا يف 0 يكمردلا هللا دبع نب دمحم خيشللو

 : يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ

 اررقت ادعس رطفلا ديعب تدعس

 ادلخم اكلم شرعلا بر كاتأو

 دغ يفو مارملا ايندلا يف تغلبو

 ادعلا يساك ىدنلا رحب ىدهلا مامإ

 يذلا كلملا دمحأ ديعس ليلس

 ىلإ امس نم ىلعلا جات الملا ثايغ

 هريغب مامإلا ساق قمح يذو

 اعماق يفغبلل هللا هاضن ماسح

 اقروم راص ىدهلا ضور هتلودب

 تقرشاف اهيف لدعلا سومش تءاضو

 هفيسب لالضلا ناكرأ مدهو

 القعمو ازنك ناوخإلل هاقبأو

 قراب حال ام لك يمالس هيلع
 مهدعبو ماركلا رغلا هنانبأو

 هتاكرب عم هللا ةالص يكزأو

 ابصلا تبه ام لآلاو هباحصأو

 رج

 ٢
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 ارفوم ارجأ موصلا رهشب تلنو

 اربجت نم ىلع اناطلسو اسأبو

 ىرم الب ميعنلا تانج نكستس

 ارعست يدبت برحلاو ادرلا ءادر

 ىرولا رئاس ىلع تمع معن هل

 ارذلا عفرأ ىقتراو اقح دجملا امس

 ارثلا نم ايرثلا نيأ هل تلقف

 ارصان قحلل قحلا هارب ثيلو

 ارمثأو نصغ لك مهنم عنيأو

 ىرقلاو ننادملا لك اهراونأب

 ارمدو نيملاظلا لمش ددبو

 اردكي نل اغياس اتارف ادروو

 ارطمأو مامغلا راردم لهنأ امو

 ارشلا دسأ ادعلا مس همع ونب

 ارشبملا ريذنلا هط اهب صخي

 اربك مث ؤرمأ هلل لله امو

27 
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 يف . يكمردلا دمحم نب هللا دبع خيسلا هلاق اممو

 : يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ مامإلا

 مدنلا اهرامثأ ىنج اهاوس امف مذخلا مراصلاو انقلا الإ لسر ال

 مدهنم دنهلا فويسو انقلا رمس هدطوت ال كلمو دجم لكو

 مد قاري نأ الإ ةمالسلا سيل هبحاص فتح يندي ةمالسلا بح

 ميدامدلاو يضاوملا قوربلا ثيح اهتبنم زعلاو ىلعلا نأ ليقو

 مطتلي توملا رحبو فويسلا تحت هتجاح مادقملا غلبي امنإو

 مرو اهمحش يداعألا نإف عزجت الو موجنلا ايلعلا كتمهب حطنأ

 مخرلا تءاج ام اذإ ارقص داطصت نلف ةادعلا مار ام كلوهي الف

 مجعلاو برعلا هيف كل ةبيه نم تعضخ اخذاب اكلم كاطعأ هللا

 ممهلا هب دعقت مل هللا رصانو ادهتجم هللا نيد رصن يف تمقف

-٤١ ٢٣



 :يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ مامإلا يف ۔ اضيأ ۔ هلو

 مزهت رجفلاب ليللا دنجو ملأ

 يب ملأ رايدلا دعب ىلع بيبح

 امنأكف ههجو نع اشثغلا لازأ

 ةنجوو دودخلا درو هناز دقو

 فلاوسو هناز ضيضغ فرطو

 ةقرح بلقلا يفو اروط هتلبقو

 ىوجلا نم يب امو يدجو هل تنتب

 ةلالم نع ال رادلا دعبل لاقف

 امنإف تدعب امأ هل تلقف

 تنعذأو نيقفاخلا خادأ مامإ

 هل تملستسف ضرألا كولم داسو

 ابرغمو اقرش ضرأخلا لالخ ساجو

 ىحضلا قنور يف عقنلا ريثت درجو
 ةحار مركأو اراج ىرولا زعأ

 هرهد لوغ هلاغ ميدعل لقف

 امنإف ميي دوصقملا هباب ىلإ

 ببحم نيلمألا قوقح ءاضق

 اهعءالد ةافعلا يلمت هرحب نمف

 ملس براغملا جرب يف مجنللو

 متكي ليللاو بيطلا هيلع مني

 ملظم ليللاو سمشلا ءايض ءاضأ

 مسبم ورفثو انسح اهب ديزي

 موقم دق مت ليحن رصخو

 مجسي دخلا يف عمدلا و ىونلا راذح

 ميتم بص هايقل ىلإ ينإو

 مرصي لصولل رادلا دعبو ترجه

 مسحي كدو نيدلا مامإ دصقب

 ملسمو كرش برعلاو اهمجع هل

 مغرتو ارسق داقنت اهفارشاف

 مزرت قونلا نم لاقرم لك ىلع

 مزهت عمجلل ناعمجلا ىقتلإ ام اذإ

 مركيو لوصي ذإ ارارغ ىضمأو

 مرغم ةريشعلا نيب هلقنأو

 اوممي جياوحلا لهأ هباب ىلإ

 منغمو حبر لاملا لذبو هيلإ

 م ٠ . و ّ غ و ثيل هنأ ىلع

٣٤٢



 هعبط نأ هل تايآ دهاوش

 عقاو ريخلا رئاط هيدل نأو

 هب نمو اوفع دوجلا ضافأ نم ايف

 انب تمترإ ميركلا دجملا ابأ كيلإ

 اهنأل تمار دوصقملا كباب ىلإ

 اهداسو كولملا زع اكلم مدف

 اعوبتم ىلعلا قابطأ قوف مدو

 تنشنأ دولا صلاخ نم اهكنودو

 مكركشب هتقطنأ ركف جياتن

 انضورب ماه كيفك نم لازالف

 هباوث هلإلا كيزجي موصلابو

 مكلضفو رون ديعلل مكنأ ىلع

 ميخم هيف لقعلا نأو يكز

 محري نميهملا ىشخي نمو ميحر

 مجرتو داسفلا نيطايش لفقت

 مسرت ةطيسبلا ضرع يف مساور

 مركي كباب دنع دفو لك تآر

 مدخت كزع ضرألا كولم اعاطم

 مظني كب هدقع ادجمو اهارذ

 محلت لضفلابو ىدست انثلا نسحب

 مجست نهامس ءامعن غباوس

 معنيو اروط رضخي هب لاون

 مدقي ديعلا امثيح ينهت ديعلابو

 متخيو ليمجلا ركذلا ودبي هب

٢٤٢٣



 . يكمرلالا ملاس نب دمحم ملاعلا يلا ولا خيشللو

 : ي ديعسوبلا ديعس نب دمحأ مامإلا يف

 هلالح نع هلنساف امحلا اذه

 ىونلا موي يل عاض اداؤف دشنأو

 ىضقناو مرصت اشيع اذبح اي

 يتبيبش ليذ تررج هب نمز

 ةيكذ ميسنلا نم قيقعلا يح

 ىدرلا نمك دق يحلا زيزع مرح

 هفطع بسحت نيقاسلا لخلخمو

 هدخ ةرانلجب لوقعلا يبسي

 رضان حاقأ همسبم نأكو

 هنافجو هرجهب تيقش ءاشر

 امعنم لبق تنك دق املاطلو

 امس دق دمحأ نأ ملعي هللا

 ىضترملا مامإلا يديعسوبلآ

 هلازن موي ناعطملا سرافلا

 هلاون تلخ داج ام اذإ كلم

 هلدعب كولملا ىلع فانأ كلم

 خماش رخمشم لدع دوط وه

 هلالطأ يف عمدلا ثلم بكساو

 هلامر بذكب هاقلت كاسصعف

 هلاولا قوشملل عجري ناك ول

 هلاظو قيقعلا ناذوح نيب ام

 هلاجسب ايحلا يمسو هاقسو

 هلازغ نفجو همغيض بان يف

 هلامش ميسن هحنري اضغ

 هلاخ ربنعو هيغدص سآبو

 هلالز ءامب الولطم راص دق

 هلاطم لوطو ينع هدودصو

 هلاصو بيطو ينع هناضرب

 هلاكشأ ىلع ايلعلاو دجملاب

 هلاقو دوسحلا ليق نع لج نم

 هلاون موي ناتهلا ضراعلاو

 هلاكيم يتحار نم ىرج اثيغ

 هلامكو هلالجو هلضفبو

 هلالظ فيثك ىلإ مانألا يوأت

٢٤٤



 ىندلا لك ترون قح سمش وه

 اغلاب ةزعملا هيلوي هللاف

 يذلا ىلوملاو تاداسلا ديس اي

 هنمأو هلإلا ظفح يف ىقباو مد

 اقبلا ادم لازتحل ديعب دعساو

 ةيحت فلأ فلأ ينم كيلعو

 ىفطصملا يبنلا ىلع ةالصلا مث

 هلاله لثم ريدقتلا يف هاوسو

 هلامآ ىهتنم ىرخآو ايند

 هلاثمأ ىلع هكرادم تزع

 هلاسرإ يف نزملا بوص داج ام

 هلاضفأ عم كاشغت هتاكرب

 هلامجب ةكم داح مأ ام

 هلآو يمشاهلا ريشبلا هط

٢٤٥



 هللا دبع نب دمحم يلاولا خيشلا هلاق اممو

 . ي ديعسوبلآ ديعس نبي دمحأ مامإل ١ حدمي .4 يكمر دلا

 هلئاضف تعاش قلخلا يف اكلم ايأ

 هفاخي نامزلا فرص اكلم ايو

 هدجمب ماركلا قاف ادجام ايو

 هفك ربتلا رطمي احمس كانيفل

 ايحلا لخب نإ ثيغلا ناكم بونت

 دجام مركأ تنأ ديعس نبإ ايف

 امنإك نانب وذ ميرك داوج

 هنود دجملا نم تيب يف تدرفت

 هسامطنإ دعب قحلا رانم تفشك

 ام دعب ملظلاو روجلا عمج تددبو

 هتافر دعب دوجلا تيم تييحأو

 ىدنلاو لدعلاو فرعلاب ىرولا تكلم

 هدادو اضيرق دبع نم كاهذخو

 هبلق كدضو ايلعلا ىرذ يف مدو

 هلفاون نيملاعلا عيمج تمعو

 هلناوغو هتلود هبهرتو

 هلنان بناحسلا حس ىلع قافو

 هلثامي لاونلا موي متاح الف

 هلناخم الاون انيورت كفكف

 هلمانأ لاونلاب تداج ضرملا ىلع

 هلئاس بيخي ال نأ تمسقأ دقو

 هلضافأو ىرولا داجمأ رصاقت

 هلنخلدو هناهرب انل حالف

 هلطابو نيملاعلا يف هلهج اشف

 هلكاوث هيلع تحان ام دعب نمو

 هلئامش تقرو تباط نم كلمتو

 هلناوأو ةظوفحم هرخاوأ

 هلجارم يلغت مغلاو ىسألا رانب

 رخح _
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 ديعس نب دمحأ مامإلا حدم يف ۔ اضيأ ۔ هلو

 : يديعسوبلا

 ةلظو الهج قشعلا لهأ كمالم

 تدب دقو قيقعلا ءاحطب تركذت

 ةريجو كانه اناطق ترصبأف

 يتبيبش رصع مايأ ينركذو

 هبوث بلسي نسحلا نأ ردأ ملو

 اندهعل ىقبي شيعلا نظأ تنكو

 ابصلاو وهللا بهذأ نامز ءاجف

 دمحأ نيطالسلا ريخ هنكلو

 علوم تامركملا يف اشن مامإ

 هحابتسإ نيح كلملا بعص ضار دقل

 هقرط عراشم تدس هريغ نعو

 هناوث دعب مالسإلا شعتنإ هب

 هلاح حلاص فورعملا ىلإ درو

 ىمتنإ ذإ ديعب يدؤن اذإ بيرق

 ةزيزع سفنب ىعست ذإ هللا كل

 فشارل لالزلا بذعلا درابلا يه

 اوملكتف ىرولا قا زرأ تلفكت

 هقناذ تسل يذلا قاذ نم حلت الف

 هقناقع تحالو هيلها بعالم

 هقراوب تحال نيح سنأ نالزغو

 هقراو هيتلاب زتهي هب ريضن

 هقرافأ انيح شيعلا كاذ ينإو

 هقنار لبي مل نسحلا سابلو انل

 هقعان ةبحألا قيرفتب حاصو

 هقتاف رهدلا ام قتر يف انل نيمض

 هقنالخ تبش لاعفألا حلاص يفو

 هقرافم هنم ناك ام هل درو

 هقلاغ بابلا قلغأ دق هريغ نعو

 هقنالع نعطقنإ امل ىرثلا نطبب

 هقرافت ةايحلا داك دق هالولو

 هقداصأ دفرل وعدت اذإ بيجم

 هقشاع كنأك اجيهلا يف توملا ىلإ

 هقشان وه نمل اتوتفم كسملا يه

 هقزار قلخلا اذ تنأ موق لوق ىلإ

۔٢٤٧-



 اهركذب ينغت انسحلا كقنالخ

 اجهنم نيدلل تحبصأ ىدهلا مامإ

 تقرشأو سوبعلا رهدلا مستبإ كب
 دق وهو سانلل دوجلا قرط ترهظأو

 هضايغ قوف بيوثتلاب تيدانو

 كلامل سابللا نسح ال نسحلا وه

 هب ترج اذه ضرألا كولمل لقف

 مكتعنم كلسم يف مكمدقت
 ترج ول ىلجملا نتألا قحلت لهو

 اهنأك كيلإ تءاج ىدهلا امإ

 ىلب اذإ ىلبت سيل حدم ةدالق

 هنإف لوبقلا ريغ اهرهم الو

 هقناسو ئيطملا يداح ىرسلا لوطب

 هقنارط نيكلاسل تحضتا دق

 هقراشمو مكلدع نم هبراغم

 هقناقح تباغو ارهد مكلبق افع

 هقناع عنملاب يرلا نود قاع امو

 هقناف تنأ هب الإ كلم امف

 هقحال مويلا مكنم له هعنانص

 هقياضمو هراع وأ هب كولسلا

 يف عمطتو
 هقناذ درولا بذعتسي يفص لالز

 هقناقعو هتاناجرم دقعلا نم

 هقباسو يف ناسحإلا قحال مكل

 هقباستف ككا ردا

-٢٤٨_



 هنأكو 0 اهب هحدمي ةديصقلا هذه ۔ اضيأ ۔ هلو

 هننهيو . هنادعأب اهيف رفظي مل ةعقو يف هيلسي
 . نئاكلا رودقملا ىلع ربصلاب ىلحتي نأو 0 ةمالسلاب
 حيس ةعقو يه . اهيلإ راشملا نأ يدنع دعبيالو
 ةنايخ ببسب مامإلا شيج يف ةميزهلا لعلو 0 بيطلا
 : لكلا ءارو نم هللاو ‘ شيجلا قرف دحأ

 هرمو نامزلا ولح ىلع اربص

 نناك ردقملا نإ سنتبت ال

 ثداح كنامز نم كباصأ نئلو

 ةوبن بضاوقللو دايجلا وبكت

 ىتأ ذإ كبر لوسر بيصأ دقلو

 دمحن ةفيرشلا كتمالس ىلعو

 هزعو تنأ مالسإلا ةمالسف

 اهذخأب نرفظت مل نإ تنالف
 ىدهلا ىلع ميقتسملا مامإلا تنأ

 هتيقسو هدونج تمزه مكلف

 درمتم دناعم لك تررجو

 رهظمو ناعملاو قفوملا تنأ
 يذلا فرشلاو لضفلا لهأ تنألو

 هرمأ غلاب ءاش اميف هللاف

 هرض وأ ىتفلا ةعفنمب راج

 هرسيب هلإلا نرق دق رسعلاف

 هرهد يف ؤرمإ رثع امبرلو

 هربصب ناعتساف انينح اموي

 هركش نسحأب هركشنو ىلوملا

 هردب لماك ءايضو هماوقو

 هرجأب هلإلا نم ترفظ دقلف
 هرحن يف هديكف ودعلا دكف

 هرسأ يف هتددشو ىدرلا سأك

 هرهظ وأ هموشيخ ىلع تاع

 هركذ يف ىتأ امك نيبملا قحلا

 هرخف لزانم تلع موجنلا قوف

-٢٤٩-



 هرحبو هلإلا رب يف قبسلاو انسلاو دماحملاو مراكملا كلو

 هركو نامزلا رم ىلع ادبأ املاس ازيزع اروصنم تلزال
 هرس نطاوم مكل تفص دو يذ مالس كينب ىلع مث كيلعو

 هرشنو يكذلا كسملا حئاورب اهقدو بكاوس يمهت ةيحتو

_ ٢٣٥ ._



 هللا دبع نب دمحم يلاولا خيشلا هلاق اممو

 : يكمر دلا

 رصنلاو زعلاب نورقملا رفظلا كل

 اطعلاو دوجلاو لالجإلاو دجملابو

 ةمهب كولملا ماه ىلع تومس

 ايضام لدعلاب قحلا فيس تدرجو

 انقلاو ضيبلاب برحلا ران تججأو

 ةرمج فيسلاب هللا نيد ترهظأو

 ددوسب مامه اي ادوسأ تدسو

 اهتزحو روغثلا تددس كدجب

 ىذألاو لذلاب كاداع نم در دقو

 دمحأ يديعسوبلآ ديعس نبإ ايف

 اهلثمب ءعيسملل يزاجت ميلح

 امدان ءاج اذإ يناجلا نع حوفص

 مهنأشو نيمركألا بأد كلذف

 ةيانع ميركلا هللا نم هتتأ

 هناشب بيبللا يبنت هعياقو

 ىلعلاو رخفلا وذ روصنملا كلملا وه

 ىوح نم مسإلاو قالخألا نسحلا وه

 رخفلاو دعسلاو لابقإلاو حتفلابو

 ركشلاو دمحلابو امعنلاو لضفلابو

 رسنلاو نيكامسلا ىلعأ ىلع تلاعت

 ركملاو روجلاو يغبلا نكر تعزعزو

 رضلا يلوأ نيدسفملا ةاغبلا لتقل

 ردغلا يوذ نيدتعملا ران تدمخأو

 رمسلاو ضيبلاب دجملاو ىلعلا تفنو

 رسخلاو لذلاب ناك المش تددبو

 ردصلا حرشنم كالاو نم حبصأو

 ركن الب نيملسملا مامإ تنأل

 ربلاب هيزاجت ىنسحلا لعف نمو

 رزولا نم هانج امع هل ليقم

 رضلاو عفنلا ةلاح يف مهتردقو

 رصنلابو نيبملا حتفلاب ديأو

 ركفلل ريحتلا يدهت هرابخأو

 رمألاو دقعلاو لحلاو ىدنلا برو

 رصحلا نع اردق لج دق ام لضفلا نم

-٢٣٥١_



 ثداح نع نأ ماغرضلا دسألا وه

 اهءعوضو ءامسلا قفأ يف سمشلا وه

 بهيغ قفأ يف حال اقرب تمش نإف
 عقاعق توص كانذأ تعمس نإو

 امرمرع اليس كانيع ترصب نإو

 ربنعم رشن ناوكألا قبع نإو

 لقف تقرشأ دق قفألا سمش رت نإو

 دمحأ يديعسوبلا مامإلاك نمف

 ىدنلا يف يديعسوبلآ مامإلاك نمو

 ىغولا يف يديعسوبلآ مامإلاك نمو

 ادغ نم مظعأ لضفلاو ىقتلا مامإ

 ىجحلا اذل مامإ ءاجيهلا ىدل مامإ

 ةسايس وذ فراع ريدق يوق

 مشمشغ يعذول يمك عاجش

 ادعلا مغيض ىرشلا ثيل ىرولا ربزه

 ةضيرف لاونلا لذب ىري داوج

 هلبن دجملا كردأ مامه لجأ

 هؤاطع كولملا نيب التم ادغ

 هفك لياضف يصحت نأ تنش اذإ

 رهدلا ىلع ىتح سأبلا ديدش ملم

 رمح نمو رمسو ضيب نم قلخلا ىلع

 رضج نم لس هفيس اذ لق عقنلا نم

 رغلا هسارفأ توص اذ لق دعرلا نم

 رداف اذإ هادن اذه لقف ليسي

 رشنلا قيافلا هفاصوأ اذش اذ لقف

 رشبلا ةلاح يف حاضولا ههجو انس

 ركذلاو رثآملا يف ديعس ليلس

 رخفلاو زعلاو خاذبلا فرشلا يفو

 رمسلاو بضعلاب برحلا دنع سابلا يفو

 يردلا بكوكلاك رهدلا اذهب اديرف

 رسكلاو نهولا رباج ريجم ريشم

 رحنلا يف نعطلاو فيسلا برضب بيصم

 رهدلابو رومألا قامعأب ريصب

 رصنلاب ةعيرشلا مالعأ ديؤم

 رجت هلفاون تلازامف هيلع

 رسيلاو لضفلاب حس ىلوم مركأو

 رعولاو لهسلا يفو ارط الملا نيبو

 يركف هرصح نع قاض ءيش كلذف

_ ٢٣٥٢



 هل ةعضاخ ضرألا كولم لظت

 اكلامأ يردي سيل اريقح اليلذ

 ههجو هنلا سبلأ دق ةبيه هل

 ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذو

 هديبع ضعب ترص دق يننأ ىلع

 هعيرب لذ دعب زعب ىظحذل

 هؤالعو هرخف الإ رخف الف

 هلاؤس لان لناس هاتأ ام اذإ

 ىضرلاو وفعلا بلاط هيلإ يتأيو

 انثلاو دمحلاب دومحملا دمحأ ايأ

 ينمهأ دق يذلا رمألا يف كتدصق

 ىضرلاو وفعلاو حفصلا يارق لعجاف

 اضفاخ ناك ام دعب يناكم عفري

 هبالقناب ارهاط الح راص دقو

 اهل ةعمس يل كنم لضفب عيشو

 ىدعلا نم اعينم ارخذ يل كتلعج

 يجتريو كيلإ ىجلأ نم باخ امف

 ةريتك نيملاعلا بر بهاوم

 يديس كامحر نيع نم ةرظن ىسع

 ةاقالملا

 رفصلاو لذلاب ءاف مأ هدلخي

 ردبلا ىلع نيدهاش ارونو ءاهب

 ركشلاو يئانث عم يبرل يدمحف

 رجلاو ضفخلا نع يلاعلا هبزح نمو

 يرهد ادبأ يب راج نإ يشتخأ الو

 رطقلاك ماهلا هدوج الإ دوج الو

 ربلاو لئاضفلا تاليزج لانو

 ردصلا حرشنمو ارورسم عجريف

 رفغلاب بنذلل وفعلا يجار كتيتأ

 يرهظ يل لقثأو امسج ينلحنأو

 رمألا ةفلاخم نم ينم ضاملا نع

 رزولاو ةئيطخلا لاعفأب اطيطح

 ركسلاب رضلا ةموسوملا ةرمخلا نع

 يرمأ اضقناب ةرهش نامع رطقب

 رهدلا دبأ امناد انيصح افهكو

 رشبلا قئار اي يالوم اي كلاون

 ركذلا بيط اي نهنم انل تنأو

 رمألا ةفيخ نم فج اداؤف لبت

 رذلاك دنع مهرابجف

_ ٢٥٢٣



 ىضرلا نم ءيسملا ىسنت ال كنإف

 عساو وفعلاف تبنذأ دق تنك نإف

 همنب انيف مامنلا عمست الو

 ىضرلاو وفعلاب كنم طخب يل دجو

 يذقنمو تابنانلا يف ينأجلم ايو

 امنإو رعشل ماظن انأ امف

 ةديصق ينم كتءاج دقف كيلإ

 اهبلا قنور يف ظافلألا نم اسورع

 يديس كلوبق الإ اهرهم امو

 ةديرخ نيملسملا مامإ اهذخو

 ةجهبو ارون ديغلا ناسحلا قوفت

 اشحلا ةموضهم ءاضيب ةردخم

 اهيلحو اهالح يف ىداهتت تتأ

 سرعمو لعبو لفك اهل تنأف

 يديس كديبع يناجلا دمحم

 ةعيفش كيلإ ينم اهكنودو

 اقناعم نيمركألا نبإ اي تلزالف

 الفار ةرسملا بوث يف تلزالو

 ةزعو عافتراو رورس يف مدو

 ربجلا نم ريسكلا ىسنت ال كنإو

 رزولا نع حفصاف تأطخأ نإو كيدل

 يرجي اشولاب دساح ودع نم مكف

 يرخذ اي بنذلل نارفغلاو نمألابو

 رضلاو سؤبلا نم رمأ ينبان اذإ

 رعشلا ةغيص ىلع يب يولأ كحيدم

 ركملاو ردغلا نم ارهد يكتشت تتأ

 رخفلا يلوأ مانألا ىلعأ ىلإ فزت

 ردقلا عفترم تلزال هب معنأف

 ركفلا نم تغيص ظافلألا ةبرعم

 ردبلاك الألت هجو نع رفستو

 يرحبلا ربنعلاو دنلاب ةخمضم

 ردلا ىلع قوفي رغث نع مسبتو

 يرخذ اهمظانل ادعألا نم نصحو

 رضلل كوجري هللا دبع ةلالس

 يرسك يل ربجتو يلامأ غلبأل

 ردقلا يلاع اي دجملاو ىلعلا ديجل
 رخفلاو ةداعسلا لايذأ ررجت

 رمعلا رخآ ىلإ لابقإو دعسو

ع ٢٣٥



 رصنلاو زعلاب نورقملا رفظلا كل دشنم لاق املك يمالس كيلع

 رخفلاو دجملاب صوصخملا دمحأ ىلع قراش رذ املك يهلإ ىلصو

_ ٢٣٥٥



 : ۔ هللا ه ديأ ۔ هحدم يف ‘ (هلل ا همحر) ۔ اضيأ ۔ هلو

 رخفنو لوطن تقفاو نإ كبتكو

 ةجهب رطاوخلا انم اهب ديزت
 اهقاذم ناك ىتح انل ذلت

 اهجيرأ دالبلا قافآ رطعي
 اي كادي اهتقمن بتك لثم لهو

 ةغالبو ةدوج اهتلضف الف

 ىرذلا خماشلاو فنألا مشألا تنأل

 ىمعلا فشاكلاو لدعلا مامإلا تنأو

 ىصحلا عناملاو راجلا زيزعلا تنأو

 ةليضفو بيط ءانت لكف

 هنيد ميوقتل ىلوملا كراتخإ دق

 اذخآ كلامملا لك اكلام مدف
 انهلا كل فيرشلا جحلاو رحنلابو

 هلضفو هلمجلا ناوضرب اديعأ
 ايفاوق نيملسملا مامإ كاهو

 ربحنو رورسلا هجو انل ودبيو

 رمعتو بولقلا اهآرمب اولستو

 رمعم فالس وأ ىفصم قيحر

 رشني نيحايرلا بيط اهبيط نمف

 رطست قرلا ىلع بتك نم دجملا ابأ

 رهظت هيناعم ازاجيإو امظنو

 رهزت سدانحلا يف ءانس تنأو

 رقفم لح نإ لامألا عجتنمو

 رهشي محالملا يف ليقص لكب

 رشني كتاذ رشن نم اهبيطأف

 ردقملا ميكحلا وهو هراهظإو

 رهقتو لينت ىداع نم دي يلع

 رحني كمصخل رحن نم كروبف

 ردكي ال هوفص شيعو كيلع

 رخفت رثنلاو مظنلا نيب كحدمب

 رح ج

 ٦2802
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 هللا دبع نب دمحم نب هللا دبع خيشلا هلاق اممو
 : (هللا همحر) مامإلا انالوم احدام 0 يكمردلا

 لذبي مل نإو هل لاصولا لذب
 الحار هنع بوبحملا لقنتو

 ايروم مالكلا ضرع يف لوقيو

 اقللا لذب نإو هلصوم لازغو

 اهلهأو نيتيرقلا دصق ريسيو
 اذذلت بيبحلا مسإ ركذل يغصي

 نكي نإف قاذملا ولح ىوهلا نإ

 ىوهلا يف ةينملا قاذ مرغم مك

 دنتإ هل تلق بحلا يف فنعمو

 ىوهلا يف يمسج بوحش نركنت ال

 هتببحأ نم كانيع تدهاش ول

 ىوهلا بابرأ نأ اقح تملعو

 هنسح نم ةلك يف عنممو
 ىوهلا بابرأ نسحلاب كلمتم

 هنسح موي لكب ديزي اشر

 ةنجد نيقشاعلا لظت منص

 هباضرو هدق ؤزهي نصفلاب

 لدبتي مل هنع هاوس ىوهل

 لقنتب هبح يف رتعي مل

 لصوملا لازغ اي كريغ تلخ ام

 لموح يف نمل ادبأ هنينحف

 لمؤمل ةجاح هنع كانهو

 لذعلا مالك هل ذلي ىتح
 لظنحلا معط وهف دودص هيف

 لتقمب هنم قوشلا مهس قد ذإ

 يلخلا لثم ىوهلا يف ىنعملا سيل

 يلمحت فعضو يلابلب ميظعو

 لذعت املو هيف ينترذعل

 لضعم ءادب هنم اوفلك دق

 يلتجملا فرط ديقو لوذعلا لذع

 لدعي مل ىوهلا مكح يف نكل
 ىلب ينم يربصت هيفو ادج

 ليلأ ليلك يجادلا هرعش نم

 لسلسلا دوربلاب ؤزهي قوذلا يف

٢٣٥٧



 هرعش نم دراو يعافأ تبد

 هحاشو دنع رصخلا فيعض اكشو

 ةدرو هنم ظحللا يضاوم تمحو

 ىلع انسح هلاخ ربنع معيو
 هل يلقع ىرع تلحنإ يذلا اذه

 نم يالوم يفو هيف يل راس مك
 ىلعلا داش يذلا يديعسوبلآ

 يذلا دجملا وذ ناطلسلا رصانلا

 هيدهب ءاضتسملا ءيضتسملا

 لسرم نم ىفطصملا دعب ناك ول
 اهب ينثي هحيدم تافص تداك

 هتبلط ةايحلا بيط ولو حمس

 مهذالمو مهفهكو دابعلا زنك

 ىري ال اموي مادقملا تبانلا

 هلاختف مراص ضيبأب وطسي

 لزانل مانألا شهدنإ اذإ لبج

 ةيلب ليل ملظأ ام اذإ ردب
 اهرطق فلخأ بحسلا ام اذإ ثيغ

 هلاختف اطعلا يف لزجيف يطعي

 لجرألا دنع نسحلا ثيدح يورت

 ليهألا بيثكلاك فدر روج نم

 لبذت مل ةضغ دخ ضور نم

 لسلسم بولقلا غدص هب غدص

 لقعم يف هنسح نم ادغ امل

 لصفمو مكحم حدمو لزغ

 لبذ رمسو ضيب بضاوقب

 لزعألا كامسلا ماه ىلع ومسي

 لكشم رمأو ةلزان لك يف

 لزنملا باتكلا يآ هب تءاج

 لفحم يف هلاثمأ نم ليربج

 لخبي املو اهب كيلع ىخسل

 لضعم بطخ لك يف مهل امثو

 لصنملا عمل ريغ هيف عقنلاب

 لفحجلا سيمخلا ردص ىرشلا ثيل
 لبذيك هيف ناك ىولب مظع وأ

 يلجنيف هنم يأرلا حابص ىدبأ

 لبسملا مامغلا نع بان هاودج

 لقعي مل هب وخسي ام مج يف

_٢٣٥٨_



 هنأ الإ تمصلاب ايلحتم

 اضرلا لاح يف ءاملاك هقالخأ

 هتأت مل نإو همركي كاوثم

 هناطع مامأ هللهت ودبي

 هلضف غباسب هلمؤم ىقلي
 ةطوسبم ىدنلاب افك دميو

 الو ايندلا هنيد نع ههلت مل

 هبحب طحت انع انل رزو

 اعدوم ىحضأ هيف رس هلل

 هنإو نيلي ال ةكيرعلا بعص

 ةطونم نيملاعلا يف ةريس وذ

 بصنمو ضايرلا لثم لئامشو

 رثآم مانألا يف ديعس ىتفل

 هقزر بلطم هايعأ يذلل لق

 ىنملاب ىظحت سيعلا هيلإ ممي

 ةيده نيملسملا مامإ اهذخ

 تفرعف عيدبلا اهفرع ءانسح
 ىمهللا ىلع كالع هب تمدخ احدم

 ىسلا نم بحملا بلق هب ىفشي

 لوقملا حيصفلاب ىرزأ لاق نإ

 لدنجلاك هتبضغأ نإ لوحتو

 لاست مل نإو هلنان هلانتو

 للهتملا ضراعلا دنع قربلاك

 لصنمبو فقثمب هودعو

 لوطأ دجمو دمح ىلإ يضفت

 لمهمب هارت ايندلا ةرامعل

 لوهم رشح موي يف انراز وأ

 لضفألاب هرس عدوي هللاو

 للذتملا عياطلا نيع هلل

 لسرملا يبنلاو نميهملا ىضرب

 لقصملا ماسحلاك ميدخلا يفاص

 لهجت مل ةروثأم اهرانآ

 لكلكب خان رهدلا فرص هيلعو

 لفقي مل هباب ىقلت قزرلاو

 لوقم ةهيدبلا رمغ مداخ نم

 لدنملا فرعب اهنم اضفلا بحر

 لسلسلا دوربلاك اسلس غاسني

 لعشملا قيرحلا لثم ىدعلا ىلعو

٢٣٥٩



 لبقم اذه دعب ديع لكبو ىرولا ريخ اي رطفلا ديعب دعساو

 لصفت مل اقبلا مايأ ءاقبب اهلوصوم ةداعس بايث سبلاو

-٢٦.-



 ديعس نب دمحأ مامإلا ديسلا احدام ۔ اضيأ ۔ هلو

 : (هلل اهمحر) ي ديعسوبلآ

 دهعملا موسر لسو لولطلاب فق

 مهلامج نيعضلاب تلقتسإ نميأ
 ىمللا بذع فهفهم لكب اولحر

 روسمو روحاب بولقلا يبسي

 مهبابق نيب تررج املاطلف

 يقرفمب ململا بيشلا امنكل
 اهلهأو رايدلل ركذتلا عدف

 هزعل كولملا هل نيدت كلم

 هدايج ودعلا ريمدتب ترجو

 هناصرخ انداوص رودصلا درت

 نم بلقف هلإلا هديأ بعرلاب

 هنيمي لاونلا سجبنمب تمهو

 هنانث نسح نابكرلا لقانتت

 مهلكف دوفولا رمز همأاتو

 ايحلا هركاب ضورلا رشنك قلخ

 اهلوصأ تامركملل هب تمت

 خذاب زعو فرش يف قبيلف

 درخ ضيبب اولحر ةريج نع

 دمه رايد نع اومأ نيأ مأ

 دلمأ بيضق ىلع سام ردبلاك

 دوسمو لخلخمو

 دسح نم انمآ وهل نادرأ

 ددلا نع ناندلا فرص يتملبو

 دجملا مامإلل كيطم ممزاو

 دسفملا فتحب هبضاوق تضقو

 دضصعمو

 دتعم دانع يخأ لك نبصاأق

 دوسألا عيجنلاب اهنم لعتف
 دقرت مل هنيعو راط هاداع

 دجسعو قوري قرو نيب ام

 دفدفلل اعطاوق باكرلا قوف

 دتغيو حوري هتجاح ءاضقب

 ددلت ءوسو ربك هنأش ام

 يدتهملاو يدتجملل اهعورفو

 ددوسلا العأ تافرش ىلع ماس

-٢٦١_



 دغرأ شيعو معن يف ريخلل اقفوم ميركلا دجملا ابأ اي مد

 دشنملل اهماظن قارو تنسح مكحيدمب جرعأ نم ومكيلإو

 دعبي مل مكدوج هنعف دعب هوفص ردكي مل دو ضحم نم

 يديس كدبعل ظح نم هافول امف اظح هل اهكلوبق لعجاف

_۔٢٦٢-



 ديعس نب دمحأ مامإلا حدمي ۔ اضيأ ۔ هلو

 : (هلل ١ همحر) ي ديعسوبلآ

 رخفلا ليذأ ىرولا نيب هب رجأ يننيزي ءاسك ينوسكت تنك دقل

 رسيلاو لضفلاو دوجلا لحم تنأو هتدقف ماع دعب ماع مث نمو

 رحلاو دربلا ةعوس ينيقي ءاسك يل تنأف الإو وجرأ ينتأي نإف

 يرمقلا قنع يف قاوطألاك دئالق اهلانق انعاب يتاللا ننملا كل

 رض يف دناعملاو ماه كفكب ىدجلاو عملي نيدلا ءايضو مدف

-۔٢٦٢٣-



 : (هللا همحر) مامإلا انديس احدام ۔ اضيأ ۔ هلو

 دجولا ملأ نم بصلا داؤف اوذيعأ

 مكاضر يحور فلت الإ ناك نإف

 اذبحو مارغلا يف ينومتكلمت

 يتشاشح ىمدأ نيبلا مهس ناك نإف

 هتيوه نمع لاذعلا يننثت ملو

 دنفم نم ىوهلا يف ىهدأ رأ ملو

 هنفج مونلا فرعيال هلو يذو

 ىسلا ثعبي ىوج هيبنج نيب امو

 هزؤي ميسنلا قافخ لازالو

 ةربع هورعت ءايمل تركذ نإو

 يتجهم ملسأ دجولا اذه يليلخ

 ةنج فرخزب ينيع تدعس دقو

 ةروزب هنم مالحألا يف ترفظف

 يتيغب نستعني دوقلا تالمعيلا ىسع

 ههجو ردبلا ىكح اثيل ينغلبتو

 ىدنلا نع نانبلا فوفكم ريغ ىتف

 ارخافم كولملا قاف ىرولا يف ىتف

 هلاونل بلاط هاتأ نإ ىتق

 دعولا نم مكنم ناك ام هل اوفوأو

 يدنع اهفلت مكيف ءيش نوهاف

 دصلاب هاشاحو ىوهأ نم راج نإو

 يدشر هدينفت يغ يف يل جزامي
 دقنم ةبابصلا يف بلقب تيبي

 دعبلاب مونلاو نفجلا نيب مكحيو

 دجن ىلع قرب حال ام هبرطيو
 دجولا محاج نع سافنألا اهدعصت

 دملا ىلإ يعمدب ىضفأ ذم رزجلا ىلإ

 يدعس نم ينيع ناسنإ اهظحالي

 يدهع هب لاط هنم انامز ينترأ

 دخولاو لقرلاب لامآلا يل نضهنيو

 دعسىلاب هافاو هيجار هماش اذإ

 دعو الب يطعيو لطم الب دوجي

 دهزلاو ملحلاو ملعلا يف مهقافو

 دسنم ريغ ىدنلا باب هدنع ىري

-٢٣٦٤-



 اطس نإ ةميكشلا لهسلاب وه الف

 لزت ملف هنع ربكلا بايث طامأ

 هطخس لاح يف مسلا قاذم قوفي
 اهنأو يصاعملا وحن ىطخلا ريصق

 ىلعلاو نيدلا نع لوغشمب سيلو

 ىدنلا نع نيمنالل هلوق نمو

 هبارطضإ دنع رحبلا نوكس اوحيتأ

 ةليضف لك رودقملا هل دوي

 ةجيتن اهذخ كالمألا كلم ايأ

 اهؤفك تنأ ذإ قوشلا كيلإ اهادح

 مكتافص يف رهام بط ةجيتن

 اهنإو مامإلا ىلاو يذلا رست

 كلام ريخ اي ءايلعلا ىرذ يف شعو

 درولا دسألاك رك حافك ةادغ

 دمحلا نم بايث انم هدجم ىلع

 دهشلا نم ىلحأ ملسلاو اضرلا دنعو

 دقفرلا ىلإ فاع هادان اذإ لاوط

 دشرلا نع كولملا لهجلا لغش اذإ

 يدسي ام مج يف لاومألا هريذبتو

 يدجي ال بتعلاو موللا اذهف الإو

 دنجلا رصنأ اهلين يف هل ودغيف

 دخلا ةدرو تدب نإ اهنم كرسي

 دغو ةجابله لك نع ترشن دقو

 دولاو ةافاصملا ضحم مكيف هل

 دلصلا رجحلا نم يناشلا ىلع دشا

 دعسلاو ةداعسلا لوط اهدنع ىرت

-٣٦٥-



 هللا دبع نب دمحم يلاولا ملاعلا خيشلا هلاق امم
 نب ديعس نب دمحأ نيملسملا مامإ حدم يف ‘ يكمر دلا

 : - هللا هرصن ۔ ي ديعسوبلآ دمحأ

 تملس يلايللا نإ ىدهلا مامإ

 لخاب لك نع دجملا تأرف اندصف

 ىقتلاو ربلا كتاعاط يفو تضهن

 اهتثعب دق يتلا كايارس الولف

 ةمأ ريمدت هللا دارأ املو

 ىلعلا ىلإ مامإلا تاراجم تدارأ

 رصبم ريغ اوفداص ول اوردغ دقف

 ذخآ ريغ اوفداص ول اولتاق دقو

 مهدوهع ثكنب يرابلا اوذبان دقو
 القاعم اوداشو اناطيح كنع اونب

 اوعمجت داسفلل امل تعمجأف

 انقلاو مراوصلاب مهيلع تلمف

 مهيلع ايانملا ليخ تضكر دقل

 مهرايدو مهناطوأ مهدعب تدغ

 ةعاس ليخلا مهنع فكفكت مل ولو

 ةيقب مهنم رهدلا يف تيقب امل

 ربكلا اهليازو اناعذإ رمألا كل

 رهدلا كفاعسإب ىفاو دقف ميمذ

 ربكلاو كرشلاو داحلإلا اهردص يفو

 ركذ الو تيص مالسإلل عاش امل

 رشلا اهب لحف الهج اهبر تصع

 ركب الو ناوع هنم مهل سيلو

 ركملا مهانغأ ناك ول اوركم دقو

 رفلا مهاجنأ سيل نكلو اورفو
 ردغلاو ديعاوملا ثكن مهب لحف

 ردجلا مهنع مكتدر امف الاوط

 رهجلاو رسلا كمزع نم فلتخي ملو

 رصق الو عينم روس مهمحي ملو
 رعذلاو فوخلا مهانفأ تفقو ولو

 ربغ ةيواخ يهو اهوفلخ دقو

 رمسلاو ضيبلا مهنع عجارتت ملو
 رشحلا مهرشح لبق نم مهافاوو

_۔٢٦٦-



 رفظم ءاوللا روصنم منازع

 ةباغ ثيل هباوثأ يفو ركو

 ىنملا غلاب هباحصأ ىلإ داعو

 دمحأ يديعسوبلآ مامإلا الولف

 ىضقنإ الو ىنعم مايألل ناك الو

 هتايح يف ىدنلا در ام هالولو

 تدغ ام دعب انمايأ تقرشأ الو

 ىلعلاو شرعلا وذ لاق دق هنكلو

 دمحأ نب نبا اي مالسإلا كب ءاضأ

 امناد دمحتلا كيرابل كنمف

 اذإ يذلا ءانثلا كاه ىدهلا مامإ

 ترصبأ يه ىتم هيناعم لاوط

 ىجدلا سلغ يف نابكرلا هب ىنغت

 هنأك لاح دجملا ديج كنم ادغ

 دبعت كولملا ريخ اي كحيدم

 ک

 رصنلاو حتفلا هبرح يف هرناشب

 رقص ىدعلل هفاطخت يفو رمو

 رشبلاو ةقالطلا رون ههجو يفو

 رفكلا سمطناو لدعلا رون حال امل

 رفولا رقو الو ايندلا ينب دارم

 ربقلا هنمضت دق انامز ناكو

 ردك ةملظم يهو اليوط انامز

 رسيلا هبقعي رسعلا ناب ىلاعت

 رفقثلا مستباو هجولا هنم قرشاف

 ركشلا كب انلنأ اميف هلانمو

 رحسلا وه ناك ناذآلا يف جلوت

 رصق هتايبأ دادعت يف ناك نإو

 رفسلا مهارَتسم لاط نإ هب ودحتو

 رذشلا هلصفو ناجرم دقع هب

 رعشلا هب طيحي نإ ولعي كفصوو

_ 
7:02 

-٢٦٧-



 : يكمردلا هللا دبع نب ىيحي خيشللو

 رصنلا نم اباب نمحرلا حتق دقل

 امب ترشن دقو تحال مكمالعاف

 دناعم لك مالع أ تيوط دقو

 اقفوم بانجلا روصنم تلزالف

 رصقلا يلاع الع هنم مكأوبو

 رمعلا ةدم يف ريسيتلاب نوبحت

 رضلابو ءاب نارسخلابو يداعم

 رهزلا مجنألا ىلع ماس ىدهلا مامإ

_ 
.02::2060 

 : يكمردلا هللا دبع نب ىيحي خيشلا هلاق اممو

 نمو ما رحلا رعشملاب تمسقأ

 ينفرع ءامسلا هلإ نإ

 دي ريخ لوسرلا ناسل ىلع

 ترشن ذإ تعياب نيح

 يندجوأ نيح هلل دمحلاف

 ينم فيخ نيكسانلا نم مض

 انهو دق رايخألا نامز نل

 ىنم ضراب ىدهلل تعياب

 انمي اهمالعأ يبر دونج

 انم هتوح امو ارط ضرألا يف

 انهو يذلا فلاخ نمز يف

70 
-٢٦٨_



 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 مم

 هلقم سانلا حبصأ نإ ىدهلا مامإ

 تملكتو لكشم يف تقطن نإو

 ةململ انمايل تملظأ نإو

 هركشب اوهافف افرع ىرولا تحنم

 ىرولا اولوأو ىرولا تنأ ىدهلا مامإ

 تعباتت بوطخ نم انأجل كيلإ

 تسلط كيدايأ الول ىدهلا مامإ

 تحبص كنم لدعلا جاجم الولو

 اقللا ىدل كنم سبلاو ىطسلا الولو

 تمسبتو مكب تشه اهنكلو

 ةنمب اعيمج ايندلا ينب تدسو

 تربنإ تايآ ءايلعلاو دجمللف

 تلجنإو ةيادهلا سمش ترفسأ دقل

 ىدعلل برحلا ىحر تراد ول تمسقأف

 انرهدب مامإلا لثم له رهدلا ينب

 ةمأ لك هب تلازالو مادف

 اهريصب تنأف ايندلا ىلع ءيضت

 اهريصب تالكشملا لحل تنأف

 اهرون كنإف وجدت ةثداحو

 اهرون ثيغلا ركشي ريطم ضورك

 اهريطخو ترخاف نإ اهكلامو

 اهريطخ لجو انيف اهلزاون

 اهروثد نابتساو نامع موسر

 اهريعس ىكذي نايغطلا ةوذج اهب

 اهروسو اهنم ناكرألا تكدكدل

 اهرون لدعلا كراثآ يف حال دقو

 اهريسأ اذهو اهنم ىدنلاب اذف

 اهروطس تنابتساو اقح كهجوب

 اهرينمو اهسمش ءيضم تنأو

 اهريدمو اهبطق اهنم كنإف

 اهريظن ماشي له هيديو ىري

اهرورسو اهحارفأ هب مودي



 : يكمردلا ملاس نب دمحم يلاولا ملاعلا خيشللو

 انمآ دمحأ ءاول لظ تحت رس

 الزان ثداوحلا تفخ اذإ للحاو

 همكحو نامزلا نم مذملا وهف

 اهدرل تاتداحلا هتدناع ول

 افقاو ةيربلا كالمأ هتباه

 ىرت نأ لواحت ةدجاس هتتأف

 اهشيعو ةايحلا نوجري هبو

 هفك نم ىوس ابولطم جرت ال

 اهلهأو رايدلا بهي يذلا وهف

 فلاس نم ةتثارإ هاتأ مرك

 امهطم هيدي ىودج نم قاس مك

 ادراطم ءالعلا قفأ يف هارتو

 انباقر كولملا كلم اي تقوط

 ةلوقعم انسلأ انم تقلطأ

 معنمل نيركاشلا ركش ناك نإ

 تمأ نإو تييح ام كنركشنالف

 ةديرخ نيملسملا مامإ اهذخ

 هناول لظ تحت دجوي نمألاف

 هنابقو هبابق بنجب اراد

 هنارآ يف يأرلاو هفك يف

 هناضمو هسأبب ديرت امع

 هناضغإ عم هنم تفاخو اهنع

 هخلو تحت نوكتو هدنج نم

 هنارثو هلاومأ نم قزرلاو

 هناطع ريغب الو كنع زع نإ

 هخلآ يغتبمو نيدفاولل

 هنابآ نم نيضاملاو دادجألا

 هنارجا يف راطل ميكشلا الول

 هناوهو هوج يف هرويطل

 هنادأب مقن مل ام انتحنمو

 هناشنإ يف لوقلا يف تفرصتف

 هنازج ضعب دعي ليمجلا ىلوأ

 هنانث ليزج ىمظع نم كيتأي

 هناحرب نم دجولا فيلح يربت

٢٧ .-



 هناطخو هبنذ فلاس نارفغ ادغ وجري مكدادول مداخ نم

۔٢٣٧١-



  
  

    
    

  

 



  

  

  


