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 : كا +بيملإدعودقتوةنلززنارعتو عست ددعكو
 1 ¡وززلنيو دلوسدياغنازالاكتدباخب ه اوصاوانماطعب ناب بلا" ام ىني يلار ا نلزن
 :وكيو. هفاخيلممدررطملا اهياوخيرو
 ش نتاط٥ ال دععنتلنماات 1
 2 .. ح .ؤ _ ا |
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 ةانرعباعينلديملودإلابولانفلاللاو ر لااذاي كدوج
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 . يصورخلا نامثع نب نافلخ نب انهم خيشلا نسحأ دقل
 تاملك 0 علطملا ضماوغ نع فشكلا يف 0 امئاد داجلاو ، بوهوملا

 . يرازفلا علطملا دئاصق

 نم ةرينم ةلعش 0 انهم خيشلا نأ ‘ مولعمو روهشم وه امكو
 قوف هل عربتو 0 هقح "ا يرازفلا ناويد " ىطعأ دقف كلذل ؛ ءاكذلا

 . هقح

 رهمأ نم عراب سراف 0 يرازفلا خيشلا نأ : لوقأ قحبو

 هبوشي ال ۔ حيسف عساو ناديمب ، هنالوج يف عونتف لاج 0 ناسرفلا
 ريثكلا ىلع تلمتشإ يتلا 0 ةيبرعلا ةغللا يه كلت 0 قئاوعلا نم عيش

 ةعس الولف ، ظافلأ ةدعب يدؤي ادحاو ىنعم ىرتف 0 يناعملا نم ريثكلا

 لوجتي نأ 0 يرازفلا عرابلا رهاملا انرعاش نكمت امل 0 ةيبرعلا ةغللا

 . يناعملل ةقباطم 0 هاقتنُم اظافلأ بختنيو

 وه كلذ ‘ عرابلا رهاملا انرعاش نكم 0 ناث دفار كلانه نأ مث

 حئادملا لج نأ متملع 0 "" يرازفلا ناويد " متأرق ىتمف 0 حودمملا

 ة ىده ملاعمو 0 خماوش لابجو 0 رخاوز روحب مهو 0 ةبراعيلا ةمنأل

 نم ليلقلا ليلقلا يفوتسي ال وهف 0 حداملا لاق امهمف 0 داشرإ رانمو

 : مهتافص

 يملك مكل ىضرأ امف حدم دوقع اهمظنأف يل وندت بكاوكلا تيل
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 مامإلا ىلع قلمتُملا انرعاش اهليهي 0 حئادملا ىرت كنأ مث

 ىصقتست نأ نكمي ال يذلا مامإلا وهو } دح الو دع الب 0 برعلب

 . ىربكلا ةمامإلا مامإلا هنإ } هلئامش ىصحت نأ الو 0 هلئاضف

 نأ الأ . (مالسلاو ةالصلا مهيلع) ءايبنألا ةفيلخ مامإلا نأ اهموهفمو

 . داهتجإلاب لانت ال ةوبنلا

 هللا ىهن ام نع هتنمو 0 هب هللا رمأ اميف دهتجُمل هللا قفوي دقف

 . هلل وهف ، هقيرط كلاس ى هللا يضري ام لك عبتي 0 هللاب امئاق ، هنع

 هلكو . همظعو ‘ همحلو ‘ هقورع و حبصأف 0 هللا ىلعو 4 هللابو

 . نيع ةفرط رتفت ال 0 هلل ةحبسُم 0 هتيلكو

 ةفيلخب : ىربكلا ةمامإلا يف ناك نم يمس 0 لوألا ردصلا يفو

 ميظع بناجب 0 يرازفلا مهحدم نيذلا ةبراعيلا ةمئأو ؛ هللا لوسر
 هنأ ، يرازفلا ىلع ذخؤيو ؛ ةديمحلا قالخألاو ، لضفلاو 0 ملعلا نم

 بلطيو . هحدمب مامإلا ىلع لدي ذإ ، هحدم يف بدأتلا نسحي مل

 . مامإ هب بطاخي نأ نسحي ال بولساب 0 الجاع نمنلا
 لك عمج يذلا مامإلا وهو 0 برعلب مامإلل 0 يرازفلا حئادم رثكأو

 كردي نأ 0، يرازفلاك حادم رعاش عسوب سيلو 0 ةديمحلا تافصلا

 : هلوق يف حدملا دودح محتقاف 0 برعلب مامإلا تافص

 ردقلا هرمأ يف هفلاخي الو ةعفنمو رض نم ءاش امب يرجي

 قزار وه نم رادقملا مرحي الو مراح وه نم رادقملا قزري الو
 م

 : هلوقو

 رضخلاو هللا ميلك ىسوم ناك ول افغش اهب ى دوأ نم رذعي ءارذع
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 ةغلابم تيبلا يف : [ ءارذع ] : رعاشلا لوق يف ققحملا لاق

 ال ءايبنألاف ؛ ةقوشعمب فغشلا يف 0 هللا ءايبنأ هليثمتب ، ةمرحُم

 تاولص) لامكلا ةياغ يف مهو ‘ هلبجلا صناقن نم هنأل } نوقشعي

 . (مهيلع همالسو هللا

 تيبلا يف : [ يرجي ] : يرازفلا لوق يف ۔ آضيأ ۔ ققحُملا لاقو

 كلذو { هدقتعيو هلوقي ملسّسل يغبني الو 0 ناميإلا ةديقعل مدهم ولغ

 ةنيشمب آلإ ، هولعفي ءيشب اولوقي نأ نويهنم ءايبنألاو ؛ رهاظ رفك
 . باتكلا كلذب صن دقو ، هردقو هنلا

 ول ىلوأ يهو . ًاتبترم انصلختسإ اننأب 0 يكذلا ئراقلا ملعيلو
 اوتأ . نيبوهوملا انعارعش ضعب نأ يهو 0 يرقبعلا انرعاش اهذختإ

 . مهحودممل لاؤسلا نع عفتري امب

 يملك مكل ىضرأ الف حدم دوقع اهنظنأف يل وندت بكاوكلا تيل

 وهو ‘ يمايرلا نمحرلا دبع خيشلا ‘ ينطولا انرصاعُم داجأ دقو

 : لاقف ‘ يحاورلا دماح نب دمحأ خيشلا حدمي

 سمرع ىلع داح اهب اودحي ربنم ىلع داش اهب ىتأ
 سلفملاب تسل يبر دمحأ امهرد الو ًاسلف يغتبأ ال

 : يرازفلا رعش نم ًانيش ركذن نأ سنب الو

 اللح ءانثلا نسح نم كنسبلأل اهنساحم ىنفت ةلح ينتيدهأ

 مم

 هلوقو :
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 كلام نب فيس نبا لجن اي كوسكأس

 بعاكب تثعب دق يرمعل كيلإ

 : طرشلا عمسإ مت

 اهحاكن لحي رهم نم دب الو
 هلهأ تنأ يذلا مجلا مركلابو

 : لاقو

 اهحاكن مامإلا ريغ ىلع مارح

 : لاق ثيح 0‘ هسفنل حمس دقو

 دمحم يبنلا تنأ امنأكف

 رهدلا اهقلخي سيل ءانث دورب

 رمع الو اهيلي ديز ال رعشلا نم

 رهملا يديس اي ةاطوملا ةأرمللف

 هالول ضرخلا ىلع انك ام هالولو

 صيعو كانه عرف هناز نإو

 رهملاب لخبي سيل نم اهتحكنأو

 هناسح يننأكو ىرولا نيب

 امك . ركتبي نأ د ارأو ‘ سبتقي نأ ىصري مل ‘ عرابل ا انرعاشو

 : يريصوبلا لاق

 مهيبن يف ىراصنلا هتعدإ ام عد

 تفطتقإ يتلا ايندلا ةرهز درأ ملو

 : هلوق يف يقوش داجأو

 ايعاد لب احدام كباب تنج ام

 مكتحاو هيف احدم تنش امب مكحو

 مره ىلع ىننأ امب ريهز ادي

 ءاعدو لسوت حيدملا نمو

 امك . حيدملا ىلاإ لزغلا هامس امم صلختلا . يرازفلا نسحي ملو

زعُملا حدم يف 0 يبلهملا يناه نبا ىلإ عمتسإ ؛ ءارعشلا رثكأ نسحأ



 : يمطافلا

 نوزخملا همسإ وأ زعملا سأب هنود ةبيرضلا ىقلي امنأكو

 نيدلاو اجوتم زعملا اذه اهلك قنالخلاو دعم اذه

 نونكملا اهبيغو هلإلا أدب يتلا ىلوألا ةأشنلا ريمض اذه

 نيوكتلا نوكو باتكلا مأ يف رودقملا ردق اذه لجأ نم
 نيعت ءامسلا هنكلو ضرأ هلثم لمحت تلمح امل اشاح

 ءاعدلاب انباتكل متتخن نأ نسحيف ‘ انلوق يف انضخ اننوكلو
 : (ملتْتلا) نيدباعلا نيز داجسلا مامإلا نع 0 رونأملا

 تيطعأ نمو 0 نيلذاخلا نالذخ هررضي مل تيلاو نم كنإ مهللا ]

 . نيلضملا لالضإ هوغي مل تيده نمو 0 نيعناملا عنم هصقني مل
 كريغ نع اننغاو ‘ كدابع نم كزعب انعنماو 0 هلآو دمحم ىلع لصف

 دمحم ىلع ىلص مهللا . كداشرإب قحلا ليبس انب كلساو 0 كدافراب

 غارفو . كتمظع ركذ يف انبولق ةمالس لعجاو 0 [ هبحصو ] هلآو
 مهللا ‘ كتنم فصو يف انتنسلأ قالطنإو ‘ كتمعن ركش يف اننادبأ

 . [ نيمآ

 .©©} دمحلا هللو مت

 ي ديعسوبلآ دوعس نب دمح نب دمحم
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب )»

 : يرازفلا ناويدل ققحملا ةمدقم
 9 يرازفلا هللا دبع نب رماع نب ريشب ةمالعلا ليلجلا بيدألا رعاشلا وه

 . هدجو هوبأو وه 0 ءامسألا هذه نم رثكأ رداصملا هنع ثدحتت مل هبسنو

 / خيشلا ركذو ؛ هتافوو هدلوم ةنس ديدحت نع نيخرؤملا رداصم ترذعتو

 خيرات يف نايعألا فاحتإ " : هباتك يف 0 يشاطبلا دماح نب دومح نب فيس

 فيس نب ناطلس : ةبراعيلا ةثالثلا ةمئألا رصاع هنأ : " نامع ءاملع ضعب

 يف كلذو 0 ناطلس نب برعلبو 0 لوألا ناطلس نب فيس : هينباو 0 لوألا
 ه ١١١٠ خيرأت ىلإ هنأ : ۔ اضيأ ۔ ركذو ؛ ةنس نوسمخو ثالث اهردق ةرتف

 ۔ ه ١٠٧٩ ماع ذنم هرعش يف هغوبن ةرتف امأ 0 ةايحلا ديق ىلع رعاشلا نأ

 يناثلا نرقلا نم لوألا دقعلا يف هنع دجو ام رخأ وه يذلا خيرأتلا اذه ىلإو

 . يرجهلا رشع

 ةثالثلا ةمنألا ةلود ءاملع نم رصاع هنأ : "" فاحتإلا " بحاص ركذو

 . آدناقو ، آدهازو 0 اخيشو 0 ًابيدأو } املاع نيرشع ددع ىلع وبري ام

 ددعو 0 قيقحتلل انيديأ نيب وه يذلا ناويدلا اذه يف مهنامسأ تدروو

 . رعاشلا اذه ركذ دنع " فاحتإلا " بحاص مهنامسأب

  

 نب ملاس / خيشلا ةمالعلا ةباسنلا هركذ امكف 0 "" هرازف " ةليبق امأ

 نأ نم . "" نامُع لهأ باسنأب فاعسإلا " : هباتك يف . يبايسلا دومح

 ةيرازنلا لنابقلا مهأ نم مهو 0 يلهاجلا رصعلا ذنم ةقيرع ةليبق هرازف

 اهلهجي ال ةيخيرأت فقاوم مهلو ، ةيبرعلا ةريزجلا يف ةيناندعلا ةيرضملا
 ونبو ) 0 اذه انموي ىلإ ندمو ىرق ةدع يف مهنم ريثك نامغ يفو 0 خيرأتلا
 هللا لوسر برحل ةنيدملا راصح ىلع هبزحتملا لئابقلا نمض نم ( هرازف

 مهازغ ، ةرجهلل تس ةنس يفو ؛ لاوش رهشب ةرجهلل سمخ ةنس 0 (امجى

 ةسمخ ةنيدملا نيبو مهنيب 0 ماشلا ضرأ نم ىرقلا يداوب ةثراح نب ديز
- ١٧ _ 



 يبنلا اهبهوتساف 0 ةفيذح نب كلام تنب ةيراج مهنم ىبسو 0 ةليل رشع
 . نزح نب نمحرلا دبع هل تدلوف 0 بهو نب نزح هلاخل

 ةلودلا نم نيروكذملا ةمئألا حدم 0 اذه هناويد يف يرازفلا رعش لجأو

 مهل امل مهحدمب داشأ دقو 0 مهمكح ةرتف ىلإو ۔ مهيلإ انرشأ نيذلا ۔ ةيبرعيلا

 مهتدراطمو مهتاحوتف ركذو ‘ رخافمو نساحم نم مهل املو ‘ لضف نم هيلع

 هحنادم يف هب ىتأو الإ انيش مهبقانم نم كرتي ملو 0 يلاغتربلا رامعتسإلل
 . هقنارلا هعنادبو هفونص فلتخمب هراعشأ نونف يف ولحيو قوري امك 0 مهل

 . ةقنافلا هتغالبو

 : هبدأو رعاشلا فصو

 بيسنلاو 0 فيفرلا لزغلا نيب ددرتت رعاشم ليلجلا رعاشلا اذهل نإ ًاقح

 ةفع نعف ‘ لزغت نإف ‘ كوبسملا ءانثلاو & كوبحملا حيدملا نيبو 0 فيرولا
 ةيار اوعفر نمم 0 لضفلاو لدعلا لهأ يفف 0 حدم نإو 0 اهدح زواجتي مل

 . بيرق محر وأ ‘ بيرأ يلو يفف 0 ىثر نإو 0 اهدونبو مالسإلا

 . هيناعم ةقر هفصو زاح دقف 0 ىراجي الو ىرابي الف } هرعش ةدوج امأ
 رخفلا ركذ هل ةلخو }‘ همظنو هرعش ةناكم عفر امم كلذ 0 هينابم ةسالسو

 . هموقو هنارقأ نيب دجملاو

 عم ةيبدألا هتناكم لتحي امبسح 0 بدألاو رعشلا ةمظع نأ ىفخي الو

 تنيابتو 0 ناولألاو نسلألا تفلتخا نإو ‘ بدألاو رعشلا قح فرعي نم
 لدبتي الو 8 سفنو سفن نيب فلتخي ال ادحاو انيش نكلو { نايدألاو بهاذملا

 حاورأو . ةيسفن رعاشمو 0 ةيرشب فطاوع اهنأ ريغ 0 سمالاب مويلا لدبت
 نم عشت اهنأل ‘ اهتيرهوج جاشوأ جزتمتو اهتيرقبع جوازتت ‘ ةيونعم
 ليق ارعش أرقي بدألا بلاط نأ ىرن امنيح 0 داضلا ةغل يهو 0 ةدحاو ةاكشم

 هنساحم ىلبت نلف ‘ مويلا ليق هنأكو ديدج لازي الو 0 انرق رشع ةسمخ ذنم
 نأ لبق نم 0 لامكلا ذحو 0 دشرلا نس غلب دق بدألا نأو . هنتافم قلخت نلو
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 كيهانو 0 بدأ الب اوشيعي مل مهنكلو 0 ملع الب ارهد رشبلا شاع دقو 0 دلوي

 اوكرتو { دهعم الو ةعماج الب ‘ بدألا رحب يف هلهأ قرغ 0 يلهاجلا رصعلاب
 . دبألا ىلإ ركذلا مهل دلخ ام ‘ بدألا نم انل

 . برعلا ناويد هنأل ، ثادحألا ريوصتب متهي هنأ بدألا مظعم ىرن اذهلو

 ه ةعيبطلا عيدبو لامجلا نع ثدحتيو 0 ةفطاعلا لايخو عقاولا ةصق روصيو

 اهنونو كالفألا ةكرحب فتهيو 0 لاثمألاو مكحلا نوديو تاداعلا مسريو
 فصوب ىفغتيو 0 عاقبلاو عبارملا ىلإ نينحلا رعاشمب ميهيو 0 اهمساومو

 لبإلاو ليخلا فصيو 0 ايقسلاو دراوملا ىلإ فهلتيو ‘ ريطلاو شحولا

 ءارعشلا رعاشم تناك اذكهو . اهتافصو اهتايش عم اهيلع ريسلا بورضو

 نأ رعاشلا ىري الو 0 يلاغمو فصنمو 0 لقمو رثكمف دح ىلإ فقي ال ام
 . مهريغ نم كلذب ىلوأ مهو 0 مهل قح وه لب 0 مهب رزم كولملا ءادجتسا

 : ىرازفلا ناويد فصو

 ملو { ةقرفتمو ةعومجم قاروأ ةدع نم ناويدلا اذه دئاصق عمج مت دقل

 هراعشأ عيمج مضي ناويدك الو ، هرعشل عماج باتك ةجرد غلبت اهنأ دكي
 . همظنو

 اهل ظقيأ . رهدلا ايانح يف ةرثانتملا لاصوألا هذه لشني نأ هللا دارأ املو

 نب دمحم ديسلا يلاعم وهو الأ ‘ بدألاو ملعلا قحب فراع لجر ةمه

 نوؤشلل ةلالجلا بحاصل صاخلا راشتسملا - يديعسوبلا دوعس نب دمحأ

 نامُغ نم بيسلا ةيالوب ةيرثألا ةيملعلا ةبتكملا بحاص ۔ ةيخيرأتلاو ةينيدلا
 . هدئاصقو ناويدلا اذه تاتش عمج ىلإ ءاوضألا هيلاعم طلسف 0 ةبيبحلا

 . بيدذلا رعاشلا اذه رعش نم ةميق ةعومجم نمزلا نم ةرتف دعب هل تلجتف

 يذلا ، هيلاعم ةمهب ناك كلذ لكو 0 " يرازفلا ناويد " : مسإ اهيلع قلطأو
 لضفلا ايازم هل لمكتل 0 ناويدلا اذه قيقحت ىلإ ىعسو 0 هدهج ىراصق لذب

 . هزاربإو هرشن دعب رونلا ىريل 0 نآلا هيلع وه امك ناويدلا ءاجف { ريخلاو
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 : ناويدلل تاطوطخملا

 . ةصاخلا هتبتكمب يه يتلا } يلاعملا بحاص اهيلع رثع ةطوطخم لوأف

 الو 0 ةيادب الب 8 فارطألا ةعطقنم اهنأ ريغ 0‘ ( ١٧٤ ) : مقر تحت ةلجسملا

 ةيئالمإ طالغأ نم لخت ملو 0 اهخسنل خيرأت الو 0 اهبتاكل نايب الو 0 ةياهن

 . ةينامغ طوطخب يهو 0 خاسنلا لبق نم

 ثارتلا ةرازو يف 0 تاطوطخملا ةرئادب ىرخأ ةخسن ۔ اضيأ ۔ كانهو

 نم انيدل دجوي ناك اذإ ام هيلاعم بلط مث . ىرخألا امهادحإ لمكتل 0 ةفاقثلاو

 8 يباوعلا ةيالوب ةصاخلا انتبتكمب هدئاصق نم ًانيش رعاشلا اذه راعشأ

 .اهنم ةروص هيلاعمل انملسف 0 هدئاصق نم ةديج ةعومجم ىلع انرثعف

 هل لصح ام اندنع هرعش نم اندجو 0 نيتعومجملا نيب انضراع امدنعو
 . لاحلا وه امك ةيمهالل ةعومجملا دئاصقلا دادعإ متف 0 كلتو هذه نيب عمجلا

 ثحاب لكل اهب ظافتحإلل 0 هيلاعم ةبتكم يف عجرمك تاطوطخملا هذه لظتسو

 . ءعيراقو

 انيلع هرماوأ ردصأو 0 هرشنو ناويدلا قيقحت ىلإ هيلاعم مزع طشنف
 هللاو ، ناويدلا اذه راعشأ ةمظع عم 0 عضاوتملا قيقحتلا اذهب مامتهالل

 . نالكتلا هيلع و ناعتسملا
 ىم ٠. _ هه ٠ ١

 .م ٥

 ةنامأ نم ققحم يأ هب مزتلي ام ةيلوئسم انلهاك ىلع انذخأ اننأ املع

 يف روصق وأ } ءالمإ يف ءاطخأ نم هحالصإ نكمي ام حالصإو . ةيملع
 امك . ناويدلل خسنلاو ةباتكلا لاح بتاكلا ىلع ةذاش ةملك دقف وأ 0 ةرابع

 تايمسم ةطوطخم يأ يف درت مل ثيح 0 ناويدلا نم دئاصقلا ةنونعب انينتعا

 ٠ اهوجو ةديصقلا ىنعم عم بسانتي ىمسم ةديصق لكل انرتخا دقو 0 هدئاصق
 ةليلق . ةعوطقملا كلت نومضمل ءيراقلا رظن تفلي يذلا موهفملا نع ريبعت

 . هنع نبؤملا ةافو نع احضاو خيرأت يثارملا ضعب يف دجنو 0 ةريتك وأ
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 اننأ امك 0 اناكمو انامز ‘ رعاشلا ةايح خيرأت ةحص انل تتبثأ ةقيقح كلتو

 ةيبرتو ، سفنلا بدأ يف هراعشأ نم اريبك اءزج ناويدلا اذه يف دجن

 ةليلج ةحيرش هذهو 0 لهجلا ناردأ نم اهريهطتو حورلا ءاكزو 0 قالخألا
 مكحلا دوقعب ايلحتم 0 ةيمالسإلا ةغبصلاو ‘ يبرعلا بدألا اهيف صخلتي

 قرشت 0 حئاصنلاو داشرإلاب ًاللكُم ، قئاقرلاو ظعاوملاب احشوم 0 لاثمألاو

 . ةفرعملاو ملعلا راونأ هيلع

 ٥ عفنلل ماعلا يبدذلا كولسلا نساحمب ينتعي 0 لفاح ناويد هنأ كش الو

 نايبل اهنم دب ال ادوهج انلذبو 0 عمسلاو يعولل ةقرطملا 0 عبطلل منالملا

 ءاوس . ءيراقلا هيلإ جاتحي امم 0 ةفولأملا ريغو ةبيرغلا ةيوغللا تاملكلا
 . مظنلا يف مهنامسأ تدرو مالعأ نع ةمجرتلا وأ ، يوغللا بناجلا نم تناكأ

 ةضماغ ةلمجل ىنعم ىلع قيلعتلا وأ 4 عاقبلاو نكامألا نع فشكلا وأ

 ىلع انلوع دقو ، دوشنملا ضرفلاو دوصقملا نايبل 0 ءيراقلا فقوتست

 : لثم 0٠ ناويدلا ظافلأ ضماوغ نع فشكلل 0 انيدل ترسيت يتلا عجارملا

 باتكو 0 برعلا ناسلك 0 ةيبدألاو ةيخيرأتلا مجاعملاو { ةيبرعلا تاعوسوملا

 دصارمو 0 نادلبلا مجعمو 0 ةغللا سيياقمو } طيحملا سوماقو 0 نيعلا
 الو ؛ ربكألا عماجلا ةعوسومو 0 ءايشألا ءامسأو 0 ةغللا هقفو 0 عالطإلا

 بر هلل دمحلاو 0 هب الإ لوح الو 0 هنم الإ نوع الو 0 هنلا نم الإ قيفوت
 . نيملاعلا

 يصورخلا نامثع نب نافلخ نب انهم / ققحملا ملقب
 .ه /,١٤٢٧ ناضمر !١٢/ : يق ررح

 . م /٢٠٠٦ ربوتكأ ٥ ٠/ : قفاوملا

 ةايحو ناويدلا مظن نم ماع رخأ نيبو 0 هرشنو ناويدلا زاربإل قيقحتلا اذه نيب ه
 . ملع أ هللاو . ايرمق اماع رشع ةعبسو ةنس ةنامتالت ، همظان
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 يبن لجأ
 دمحم يبنلا ضرأ ادصاق ايأ

 ةبيط ضرأ نم بيطلا تممش ام اذإ

 ىوح يذلا حيرضلا كاذ ىلع ملسف

 ربنعو كسم وهف هارت لبقو

 يذلا ركب يبأ يكازلا ىلع ملسو
 ىقتلاو سأبلا وذ قورافلا هبحاصو

 لبكم دبع ميلست مهفلبو

 ارناز كتنج هللا لوسر اي لقو

 دفدف دعب ًدفدف اهيلإ بوجي
 دجمملا يمشاهلا ربق تدهاشو

 ديسو مانألا يف يبن لجأ

 ددوتم عشاخ ليلذ مفنأب

 دحوم لك قيدصتلا يف مدقت

 دهشم لك يف دومحملا صفح يبأ
 ديقم بونذلاو يصاعملا لبكب
 دغ يف كبر دنع يل اعفاش نكف

 و ٦2٩ ;
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 لباوو لط هنم بحس نوكلا ىسك
 ةنزم نيكامسلا ءون نم هتداغو

 اهدوعر نأك لاع لجز اهل

 هزهي بصع ءوض اهيف قربللو

 لزانمو ىوللاب موسر ينتجش
 اهنأكف يحمت تداك لزانم

 ةورع قامآب يكبأ اهب تفقو

 هعوبر نمم ترفقأ دقل
 اهلهأو اهنع لاذعلا ينفلكي
 كلام نب فيس نب ناطلس نثي ناف
 ديؤم لدع نأشلا ميظع مامإ
 خذاب فنألا خماش اياطعلا ينس

 ةبيهو راقو اجات هسأر ىلع
 لبذي لمحت ول انبع لمحت

 ىصع نمل لابولا هيف ملق هل
 دحاو ءاملاو ضرألا تابن كاذك

 هروفو نم ييح ام هادن تيمي
 هتارفش نع هينفغت هرافشأف

 ١' لفاوحلا باحسلا فالخأ هتداجو
 ( لماوه ماوه فظطو اهعمادم

 ١»}" لكاوت اهتبواج قون لكاوث
 6١ لساب ةهيركلا يف حيشم يمك
 لزانملا كلت لبق نم ينجشت ملو
 لدانجلا اهتنمض روبز روطس
 لسالسلا هتقثوأ ريسأ فوقو

 لهاوأ ينم بنقلا يف اهنكلو
 لطاب ةقيقحلا يف اذهو اولس
 لذاوعلا ينتنت لاذع لذبلا نع

 ١“ لحالح يبرعي يبأ يقت
 لداع دعولا قداص اياجسلا ديمح

 لنانو ملع نارحب هبحصيو
 ا}١ لفاسأخلاو هب هيلاعأ تنانل

 لباو صعي ملو ىلاو نمل هيفو
 لكآملاو هنول هنم دداضت

 لبانقلاو انقلا لاملا هل يحيو

 6١ لدانقلا ءامسلا هجو تعنق اذإ

 وهو 4 عرضلا فالخا دحاو : (رسكلاب) فلخلا ؛ ريزغلا رطملا : لبولا ؛ؤ مناذلا رطقلا فيعضلا رطفلا : لطلا ))

 . ةنلتمملا : لفاوحلا ؛ هفرط

 )٢) مومه ةباحس : ماوه ؛ اهنام ةرثكل . بناوجلا ةيخرتسم تناك اذإ } لفطلا ةنيب عءافطؤو ةباحس : فطو ٥

 انالمهو المه ءامسلا تلنمه : لاقي : لماوه ؟ رطملل ةبابص : ي أ ٠ نوكس عم اه رطم ماد : تلمهناو

 . فعضو

 . دعر وذ : يأ ٠ لجز باحس : : لاقي : لجز (٣)

 ؛ اهرتس : ي أ ؤ حالسلاب هسفن ىمك يذلا وهو 0 ةامكلا نم 4 يمك وه : يمك ٤ عطاقلا فيسلا : بضع )ؤ)

 . اضيا رذحلاو ‘ هرما يف ذاجلا : : حيشم

 . هتريشع يش ذ ديسلا : لالحلا : لحالح )٥)

 )٦( ةماميلا نم ذوذغم 0 دجن دالب يف لبج : (فلالاب) لبذا : .لاقو . رضنيك . ننذيو : لبذي .

 )١( ءاكبلا نم هينيع رافشأ تحرق : لاقي : هرافشأ ٠ ةديدح لك وأ نيكسلا : هتارفش ؛ دحاولا بدهلا تبانم يهو

. 
 ءامسلا موجن نع ةيانك : (ليدنق عمج) لدانقلا ؛ اهنول : ءامسلا هجو ؛ ءاطغلا : عانقلا ؛ ةداح

 ۔ ٢٤ -

 



 اهبورغ يلاوعلا لثم همالقأو
 يلزان مغارضلل اموي ليق ولو
 قزأمو سيطو يف هتلزان ولو
 ىغولا يف ماهلا تدج ام اذإ اروقو
 دجنأ عالط تادشلا ىلع روبص

 ىشم اذإ ءامسلا ضرذلا هب لوطت
 بلطمل ناجهلا سيعلا بكر نإو
 اهلسي نيح دنهلا ضيب دسحتو
 همسج لسغلل ءاملا سمي ام ىتم

 دهاش ةدوملا ءانبأل داهش

 هلتمب ئيجي نأ ىوقي رهدلا الف
 ارونم اليمج اهجو تلبقتسا امو
 هل يذلا ءادرلا رمغلا كلملا وه

 ىمتحا لفحجلا ىلإ اجيهلا يف جيتحا اذإ

 هنيمي تداج ءاونألا تنض نإو

 هلعف هنم ىجترم هاذأ فوخم

 هلامش مث هانمي تطسبنا دق

 هماطف لبق دجملا تاجرد اقر

 حفاصي حيصفلا نابحس نأ ولو

 )١( فوخلا ةدش نم ةدعرلا وهو : (لكفأ عمج) لكافأ .

 )٢( ىجنملا : صانفملا .

 لصاوق فويسلا لثم هؤارآو
 لزانت تعاطتسا ام فيس ةلالس

 6١ لكافأ اهنم ءاشحألا يفو ترفل

 ؛ لصانملا صانملا نادجو زع دقو
 (" لداجألاو ىرشلا دسأ هسنارف

 6 لجاورلا هيلع يشمي ام دسحتو
 لهاوصلا اهتسفان اهيلع راسو
 6ُ} لساوعلا يساوعلا رمسلا هلباوذ
 لساغ ءاملا ال ءاملل هنامتجف

 ؛‘}١ لتاق ةوادعلا ءانبأل مسو

 لماوحلا ءاسنلا كاذ دلت املو
 » لباوقلا نيملسملا مامإ هجوك
 نهانمو رفغت مل لضف عيباني
 لفاحجلا هيلإ تجاتحاو فيسلا هب
 ( لمانالا هنم ءاونألا نع تنغأو

 لقاع كلامملا ريبدتب ريصب

 لنامشلا هنم سيندتلا نع تنيصو

 لفآ مجنلاو ضرألا كلمب ماقو
 6'ُ» لقاب وهو هدنع ىسمأل فيس نبا

 )٣( ؤطاطت هيف : يأ . بكنملا لدجأ : لاقيف . رقصلل ةفص : (لدجأ عمج) لداجأ .
 )٤( هيمدق ىلع يشاملا : يأ ، بكارلا سكع : (لجار درفم) لجاورلا .

 )٥( اليل بلطلا وهو : دحاو ىنعمب ‘. (ساجو 0 ساحو } ساع) : يساوعلا .
 )٦( ذاهبش عمجلاو . اهنم صخأ : ةذْهشلاو . اهعمنش يف لسغلا : (دهش عمج) داهشلا .

 )٧١( ءاسنلا دلوت يتلا يهو : (ةلباق عمج) لباوقلا .
٠ 

 لك يف هتعاس نم هلباقي ، قرشملا نم هيبقر عولطو 0 رجفلا عم برغملا يف لزانملا نم مجن طوقس : ءونلا )٨(
 رشع ةعبرأ اهل نإف ةهبجلا الخ ام . ةنتسلا ءاضقنا ىلإ اهنم مجن لك اذكهو ؛ اموي رشع ةنالث ىلإ ةليل
 ة راطمألا فيضث برعلا تناكو ؛ عضوملا اذه يف الإ طوقتسلا هنأ ءونلا يف عمسن ملو : ديبع وبأ لاق ؛ اموي
 . اذك ء ونب انارطم : لوقتف . اهنم علاطلا ىلا : يعمصذل ١ لاقو ؛ اهنم طقاسلا ىلا ٠ دريل او { ًرحل او .ح ايرلاو

 نم خصخغا : لاقيق . ةحاصفلاو نايبلا يف لثملا هب برضي . نبسل 0 غيلب } لباو نم لجر منسا : نابحس )٩(
 . لقاب نم ايعأ : لاقي . قمحلاو يعلاب رهتشإ 0 ةعيبر نم لجر : لقاب ؛ لئاو نابحنس
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 ردامك الإ يئاطلا هدنع امو

 هتيصو نامع نم ىوزنب ماقأ
 هركذو مانألا نيب هلضق اشف

 ىطسلا دسألا ملع حافك ربزه
 هدالتب هتيدجتسا اذإ يخس

 نئاص بلاثملا لك نم ضرعللو

 دشرم نب مامإلا توملا ىوط املو

 هدعب ةمامإلل اوفك رن ملف
 هماقم اياعرلا ريبدتب ماقف

 هب رست مل رهاق كلمب راسو
 هنإف يلوق دض هيف لاق نمف
 هتفصو اميف ناطلس اي كتصقن

 اهرسأب موجنلا يصحي يذلا اذ نمو
 احدام تنج امو يريصقت يبنذف

 ةورثو الام كيدجتسمب تسلو
 انل مدت نيملسملا مامإ اي مدف
 ىدهلاو ةمامإلا بونت اسبال شعو

 ) لوادجلا روحبلا يكحت نأ تاهيهو
 «» لجاوهلاو ىرقلا هنم تألتما دق

 لبابو رصم هاركذ نم لخت ملو
 لحاس طق هل ام حامس رحبو

 ١" لخاب دجملاب كاذ عم هنكلو

 لذاب هللا يف لاومألاو سفنللو
 (" لماوه نهو هاياعر تسمأو

 لداعي ال نمو ناطلس لدعلا ىوس
 لنابقلا انيف ماق ذم هل تنادو

 لئاوألا كولملاو اياربلا سوؤر

 لهاج مكبأ عمسلا مصأ ىمعأل
 لماك كيف يذلاب ملع يل امو
 لماش كاذ عم ليللاو اهدع اذإ

 لمآ كوفقعل ينكلو يبنذب
 لئاس حفصلاو نارفغلا يننكلو

 لئاضفلا ىقبتو ىربكلا ةحارلا كب

 لحار تيبلا ىلإ ىرسأ ام رهدلا ىدم

; ٨“٦© 

 )١( لخبلاب رهتشإ لجر : ردام ؛ مركلاو دوجلاب برعلا نيب هترهشل فيرعتلا نع ينغ : متاح .
 . ةديعبلا ةزافملا : (لجوه عمج) لجاوهلا ()

 )٣( ةمناسلا نم اهريغو . لبإلاو } ليخلاو 0 قيقرلاك . ةدلاوتملا لاومالا : دالت .

 )٤( لماوه لبإو . باقع البو ؛باوث الب ئدُس : يأ } المه سانلا هنلا كرت امو } ىدسلا : لمهلا لمه : لماوه :

 . كورتم : يأ } لَمْهُم رمأو . ىغذرث ال ةبّينض

- ٢٦ 

 



 نإو نيملسملا مامإ كيلع ينم
 هل كولملا ديص تدجس يذلا تنأ

 رصب اذ ءاسعقلا نميلا ىلع مدق

 ةلمهم ءوسلا تيفك اهعدت الو
 رح دادولا يفاصلا كدبع دشارو

 رمهنم كنم لاونب هساوف

 ميلست ناغضإلا يلوأ بولق تناد

 6١ موكلا هفك اياطعب ترقوأو
 «» ميدقتو ريخأت كرماأب هل

 موظنم دجملا اذ اي كب اهكلسف
 موللاو موللا هادع نم اي كاذب

 (ميهلا هلامأ هتمجب يورت

; © 2 

 عضوم لك يف ناطلس اي رذحلا ذخ

 هلك رمخلا يف مزحلا نكرتت الو
 اهب ىدتهي يتلا سمشلا كنأ ىلع

 انسوفن نيملسملا مامإ كتدف

 رذحلا ردقلا نع ينغي ال ناك نإو
 ركملا كلملا ىلع نومأمب سيلف

 رفكلا لجني مل ناطلس اي كالولو

 رمعلا كل لاطو ىمعنلا كل تمادو

; %“© 2 

 )١( باكرلا : موكلا .
 )٢( رافظ : اهب دارملاو . اهتزعل نميلا ضرأل ةفص ةراعتساو . زيزعلا لجرلل ةفص : ءاسصقلا .

 )٣( طسوب ةريبك لامآ هل حودمملاف 3 ءاملاب ىورت الف 0 لبإلا بيصي ضرم : ميهلا ؛ سارلا رعش عمجم : ةمجلا
 ةرثك نم . ءاملاب ىورت داكت ال يتلا شاطعلا لبإلا : ميهلاو 0 اهترثكو اهترازغ نم ميهلا يورت . هسأر
 . ةفاسملا دعبو ريسلا
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 ىدهلا ماما
 كلامملا فلإ ميلستلا اذب صخأ
 ىدنلا مرضخ ىدعلا فتح ىدهلا مامإ
 مدآ بلص يف رخفلا بايث ىدرت
 ىضرلاو ةمالسلا اهيف هتعاطف
 هل اكلاس نكي مل قيرط يأف
 هلاوف يرفاغلا ينعأ هيلاوو
 ةمورأ باطو اقالخأ باط ىتف
 اهنأك ضاوم مالقأب لوصي

 عفانم نيملسملل اهيرج يفو
 ايلاو كتمدع ال نانس نبا ايف
 تشم ام لزانملا عوفرم تلزامو

 كلام نب فيس نب ناطلس دجملا اذو

 6} كراعملا ثيل مادعإلا ينب ثايغ
 كماس فنألا خماش دجمب نابو
 كلاهملا ىدحإ كش ال هنايصعو
 كلاسملا رش وهف هنكلست الف
 (}" كراف لوأ هاداع ئرمال نكو

 ("" كتاوبلا بانم تبان هؤارآو

 كفاوس ءامدلل رمس لماوع

 كلاهو نهيرج نم ملاس نيف
 0١ كحامم لك هللا نوعب الذم
 )0 كتاورلا يشم ربولا رمح ديبلا ىلع

 ج ©٨%٦ ;
 فيس نبا

 ليل جارس هرصع يف

 ليس لهنم ىمه اذإ

 د ٦9٩ ;

 )١( ءاطعلا ريثك : يأ } مرضخ لجرو ؛ مرضخ رنبو ؛ ءاملا ريثك : يأ ، مرضخ رحب : لاقي : مرضخ .
 . ضغ اب : كراف ) ( ٢

 (٣) بعك نب كلام فيسل ملع : كتابو ؛ فيسلا ءامسأ نم عطاوقلا : كتاوبلا .

 )٤( ناعّْبلاو نامصقلا كحافثو ؛ جاجللاو يدافمئلا : كفملا .
 )٥( براقتملا يشملا : كترلا : كتاورلا .

- ٢٨ _ 



 ةراشبلا كل

 ءانهلاو ةراشبلا كلو انل

 مقس دعب يفوع نيدلا نإف
 فيس لاضفملا كليلس ءربب

 يلاعملاو مراكملا ترششابت
 اليل نوكي راهنلا داك دقو
 سمش وهو ىعفأ هتذآ نأل

 امج هافاع يذلل ًاركنف
 حيدم اهيف ًاداصق كاهو

 اهنم ظافلألا ةسالس نأك

 آمامإ انل مودت نأ انانم

 قدو لهنا ام يديس اي شعف

 ءانثلا هللو فيس ىتف

 ءافشلا هل داع دجملا نإو

 ءاضم هل بورحلا يف ماسح

 ءايلوألا رسو هتحصب
 ءايضلا هعجار لب املف

 (ا'ا ءاكذ نينتب تفسك مكف

 ءاهتنا هل نوكي ال ًادمحو

 ءاجه مكيداعي نملو مكل
 ءامو رمخ اهتدنشنأ اذإ

 ءاهدزا كتلودب ايندللف

 ءاعد ينم ىلعلل ٢

 و © إ
 لضفلا بحس

 اريقف شيعي رمال ابجع
 دقر لباو هيدي يف كلم
 الفط ملعلاو تامركملا فلأ
 هادن حاير انل تلقأ مك

 لامب حنشلا نع الداع نكي نإ
 ماالس هيلع املاس مديلف

 ليزجلا ءاطعلا هل يفيس نباو

 ليبو نيدتعملل باقعو
 ليفط فخ هيدل ملح عم

 ليلق نهعالقإ لضف بحس
 ليمي ال لداع مكحلا ذ

 ليوط ضيرع ىرولا هلإ نم

 ; © و

 لوحي امدنع رمقلا بكوك لظ : سمشلل فوسكلاو ٠ ةميدق ةيرضن يهو . تباوتلا موجنلا نم مجن : نينت )١(
 يف : يأ } طقف )٢٩( : ىلإ )٢٧( : يف اهفوسكو . رمقلا فوسخ : هسكعو 0‘ ضرالا بكوك نيبو امهنيب

 . سمشلل مسا : ءاكذ ؛ ةريخذلا ثالثلا مايألا دحأ

 ۔- ٩



 ذيذل لكأم

 لنانب انل موي لك

 ديدج ديعو لزت مل ةجهب
 ميلح ميرك لداع كلم

 ادهش هيلاوم يستحي لزي مل
 يعاسملا ديمح ًاملاس مديلف

 () برعي نب كلام نب فيس نب ناطلس

 برشمو ذيذل لكأم هدنع

 برغو هيدي نم دوجلا قرش
 برقعو ىعفأ مس هيداعمو

 برطو احبص مامحلا ىنغت ام

; ٦9 2 

 رعشلا كحدم يف هعواطي

 كلام نب فيس نبا لجن اي كوسكأس

 اهكاح ةحاصفلا لزغ نم سبالم
 ةبغر رعشلا كحدم يف هعواطي

 مهيلع ضيرقلا لهأ يف لضفلا يل
 بعاكب تثعب دق يرمعل كيلإ

 اهحاكن لحي رهم نم دب الو

 كلام نب فيس نب ناطلس نبا تيقب

 رهدلا اهقلخي سيل ءانث دورب
 رثنلاو مظنلا هناهذأ يف ناه ىتف

 رعشلا هعواطي نأ نم ابجع الو
 رخفلاو لضفلا ىلعلا لهأ يف كل امك

 ورمع الو اهيلي ديز ال رعشلا نم
 رهملا يديس اي ةاطوملا ةأرمللف

 رمعلا كل لاطو ىمعنلا كل تمتو

 ; ؟٩2© و

 )١) ءاطعلا : لنانلا .



 ايندلا تهات

 همارم بعص دجملا نأ كرمعل
 ةحامسو ةوطس الإ وه امو
 بذهم الإ دجملا لاني سيلو
 رفنضغ يحيرأ يعاسملا ديمح

 هل تعضخ يذلا لدعلا انناطلسك

 كلام نب فيس نب ربلا كلملا وه
 هلدعب ترانتساف الدع ضرذلا اسك

 بيشأ وهو هفورعم انمع ىتف
 تنيزتو هب ايندلا تهات ىتف
 ةريس نسحأ مالسإلا يف راس ىتف

 هحيدم حخاستنا امأ مرك وخأ

 ىفتعا
 هدوج هايحأ تام ءاجر ام اذإ

 اذكهو حيمتسملا ءادن يبلي

 اهرصح نود ىصحلا ىنفي هلناضف

 اقروم رضخأ لضفلا كيأ لازالف

 ايقار كلملا يف ناطلس اي تلزالو

 خسارف نيبلاطلل هنود نمو

 خسار تاململا يف ملحو ملعو
 خذاب زعلا نم تيب هل ميرك
 خضاون مانألا يف هادج نويع

 خماوشلا تايسارلاو ىرشلا دوسأ

 6١ خداش فيسلاب رفكلا سأرل مامإ

 « خئابسلا نيعرازلل هب تباطو
 ١}( خ راش وهو هحالصإ انمع امك

 خناشملاو اهنابش هل تنادو

 خراوقلا رويطلا هايلعب تنغو

 خسان ىقرلا هب ام ريخ نمف
 خضار مجامجلل فيس لك امو

 6;ؤ» خنارزو هل تيرابك اهيفو
 خفان هنم ةروص يف هل ناكو

 خراص ةهيركلل هاعد ام اذإ

 خراوتلا نهناصحإ نع رصقتو
 خرامشلا انيلإ هنم تند دق هب

 خباط رانلا دقوأ ام فرش ىرذ

 ; ؟ إ

 )١( فوجذلا ءيشلا رسك : خذنشلا .

 )٢( ةينس ضرأو 4 (ةخبس عمج) خيابسلا ٥ ردم وأ حلم تاذ : يأ .

 )٣( هناعير : بابشلا خرش : خراش .
 )٤( ةقراح ةلعتشم نداعم ء امسأ : خينرزلاو تيربكلا .
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 ةيلوح ةديرخ

 كلام نب فيس نبا اي ينم كيتأيس
 قرغم ركفلا رحبأ يف ةصغ هل
 متاوخ انيف ناطلس اي كياايأ

 هتلنف مالكلا مظن ىلع تصرح
 ىرولا هب معأ مل صوصخ يرعشل
 عضومو ليخبلا حدم نم ينيعد
 كلام نب فيس نبال الإ حدملا امف

 ةفيخ برحلا يف نارقألا صكن نإو
 رئابح يركف جسن نم هب مامإ
 ةديرخ لوح لك هيلإ فزأ
 اهرازإ هاوح ام امأف احادر
 اهناك اسورض تدبأ تمستبا اذإ
 اهحاكن مامإلا ريغ ىلع مارح

 هسفن لصولاب هتنم ىتف نم مكف
 رناط منرت ام فيس نبا تيقب
 لزت ملو يلايللا ثادحأ كنع تأن

 صيوع ريصبلا ريغ ىلع ضيرق

 صوغي روحبلا يف يلثمو قيمع
 صوصف نهل يراكفأ رهاوج

 صيرح ءانثلا بسك ىلع تنأو

 صوصخ كيتحار ىودجل سيلو
 صيخر هيف رعشلا يلاغ ضرالا نم
 ا صيحي سيل دشرلا ليبس نع ىتف
 ا""صوكن هنم باقعالا يرتعي الف

 ا"١ صيمقو ذوشم هادن نم يبو

 اا صوب دعقيو دق اهب موقي

 ١}6 صيمخف اهنطب امأو ؛بارف
 ا١ صوشتو دي اهولجت ئلال

 » صيعو كانه عرف هناز نإو
 ا صونت هنع يهو هجو يأ نمو
 ١}‘ صولق ذغملا تحت تصقر امو

 ©}‘6٠ صومر كارت ال يك اهنيعأب

 ج ©٨٩}“٦ ;
 . ءيشلا نع ديحيو لدعي : صيحب ) ١

٢ ( 
 . ةمامعلا : : ذوشم ؛ ةينمي بايث : : (ةربح عمج) رايح ( ٣

 . ةزيجعلا : ) ٤

 ) ٥ (  : 7عفترم .

( 
 . عجر : يأ . هبيقع ىلع صقن : لاقيو ب ءيشلا نع ماجحإلا : صوكنلا : صكن (

( 
 وب (

 . نانسألا ىلع اضرع ديلاب كاوسلا : صوشلا : صوشت ( ) ٦
 . هتبنمو ءيشلا لصأ : صيع ( ) ١
 . دعتبتو ىانت : صونت ( ) ٨
 . ةقانلا : صولقلا ؛ ريسلا يف عرسأ اذإ بكارلا : ذغملا ( ) ٩

 . اهجوف نيعل ١ هظفلنت ضيأ صنضغ : صرلا : صومر ) ( ٠ ١

 - _ ٣٢

 



 ديعلا موي هصاصخ

 (ا١ فسري ةصاصخلا ديق يف كدبعو ىدنلا رطق اي رطفلا ديع ءاج دقل

 فعضت نينسحملا تانسح هب كرابم رهش هللا كاده اذهو

 فرعي سانلا عم يردق هب فرعب ينبحأو يبح مادعإلا ينع لجف

 فتهيو مامحلا قرو اهب ينغت ةزعب نيملسملا مامإ اي شعو

 ; ؛؟٭© و
+ .2 

 دادولا ضحمل ينم

 داوس نسحب هيف ضايب نسحب يهذزي
 ا‘اداسجو ربنعو كسم رشن ىوح دقو

 ريقفلل اخس نا ١ و

 ثيغ لهن ١ ام قبيلف

 ١! داهعلا ءامب بيش

 داوجلا ميركلا لدعلا

 يدايأخلا يذ كلام نب

 ؛"١ داعصلاو ىبظلا ىب

 دارملا قوف هاطعأ

 دالبلا شاطع يقسي

 ; ؛“٨٭© ج
 )١( دّيَقْملا ةينثم : (نافنسرلاو ، فيسرلاو } فنسزرلا) : فسر ؛ لاحلا ءوسو رقفلا : ةصاصخلا .

 )٢( نارفعزلا : (ميجلا رسكب) داسج .

 (٣) يمسولا رطم لوأ : داهعلا .

 )٤( ليوطلا لبجلا : دعصلا : داعصلا .

 



 ىدهلا مامإل الإ حدم ال

 هنسح يف ردبلا قوفي كلم
 ابكان هجهن نع ارما حلاف

 هفك ىضترملا يبرعيلاف

 ايضار هقالخن امنأك

 ادغ دق ىدنلاب مامإ وهو

 احالف هيف حدملاف برعلب
 !"حالف ايحملا هنم ادب اذإ

 ١" حالف هيف كاح ال نإو اموي
 حارو فكأ اهاودجل تناد

 )حارو ريمن معطلاو قوذلا يف
 '} حارو اموي ءارضلا يلوأ ىلع

 إ ٩٥9 ;

 نمحرلا ةفيلخ

 هضرأ يف نمحرلا ةفيلخ ىضرلا مامإلا ناطلس نبا نإ

 هضرأ لب رهدلا لوط هبضغت الو يهنو رمأ يف هعطأ
 هضرف يف شرعلا هلإ صعت الف ضرف هلل هتعاط

 هضرف نم رمتلا يبلهم ازنام هب لقع اخأ نكو

 ©2٩؟؛ ;

 )١( زوف : حالف . 5

 )٢( ضموا قربلاو ، الالتو ءاضا مجنلاو . رهظو علط : حال نم : حالف .
 (٣) هعزانملا : يا 6 ةاحالملا نم . هحالف كاحال املثم : ي أ ] حالف .

 )٤( فكلا ةحار : حار .

 )٥( رمخلا : حار .
 ( ٦ ) ح اورلا تقو : ح ار ١6 يضشعلا : ي .

_ ٣٤ 

 



 أجلم قلخلا يف تنأ الإ يل امو

 يناسل ضيرقلاب ىرجأ كحامس
 ينناعأ كيف حدملا تمظن املو

 رعاش كلضف ركش يدؤي سيلو
 اعناط داقناف رعشلا نانع تكلم

 امنيح نكامالا يمظن ايح معو
 أجلم قلخلا يف تنأ الإ يل امو

 ةعفر نيكامسلا يحدمب تغلب

 قماوو قيدص نم يرعش رس مكف
 يكب نإو حي دملا داربأ كوسكأس

 ينام رد سانلل يمف ىقلأف

 ناعم ريغ ءايشألا ىلع هلإ

 يناع مراكملاب ريسا كيدل

 نانع ريغب تاياطم تدقو
 ينانع كنم لضفلا حاير تردأ

 ينانع ةايحلا يف ءانع ام اذا

 يناشو ةايحلا يف يردق مظعو
 يناشو كانه مصخ نم ءاس مكو

 يناشو فجي ال فكب يدوسح

 ; ؟ إ

 مامإلا لاون
 يلايللا ملظ لمآ ىنشخيأ

 لاون هل مامإلا انديسو

 هقافو ايندلا ىلع ةقناضو

 هقافو الاطهت ثيغلاب ىرز

 إ ٦2٨٩ ;
.۔ _ ٣٥



 برعلب مامإلا حدم يف

 )١) رطقل نع ن ,هفك و يفكي به اوم برعلب نيملسمل ١ مام ١ فكل

 ؤ"١ رطقلا وأ بانذألا مش نع كتنغأل اهحير تقشنت ول عابط هيفو

 6"}» رطقلا نم نآ هينذأ يف بص دقف هركذب دوسحلا يلاقلا عمس اذا

 إ ٦٥٩ ;

 ةسايسلا نسح

 رصانو ماح هللا نيدل مامإ برعلب لثم برعلا يف ام يليلخ

 'ا١ رصانو فيس نب ناطلس ساس امك . ةظلغو اياربلا يف نيلب سوسي
 ؤ رصانو هيدي نم ثيغم مهاتل ىرولا ىلع ديدشلا لحملا ركتعا اذإ

 ا) رصانو نهنيب يفاع قرفيف لنان جاومأب يمرت هل نيمي

 ا رصانو ديفم هيفاعل اهيفو نقبوم هيفاجل فتح هفك يفف

 ; ؛٦“٭© و

 )١( رطملا : (حتفلاب) رطقلا ؛ ريزغ : يأ & فكاو رطمو } فكاو عمد : لاقي : نهفكو .

 )٦٢( رماجملا : رطاقملاو 0 دوعلا : (مضلاب) رطفلا ؛ هيهاضي رطع وأ . كسملا : بانألا .
 )٣( ساحنلا : (رسكلاب) رطقلا ؛ كنألا : نآلا .

 )٤( ةيبرعيلا ةلودلا سسؤم } دشرم نب رصان مامإلا ديري هلعل : رصان .

 )٥( عاق وه : ليقو ؛ رصان ذجاولا 0 لويسلا رصنيف 3 ديعب ناكم نم ءاج ام : لئاسملا نم رصاونلا : رصان

 )٦( ىنغ وذ : رصان .
 )٧١( مهثاغأ : يأ 0 نالف ينب ضرأ باحسلا رصن : لاقي ؛ نوعو ثوغ : رصان .
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 دمحو ل دح

 ىرولا هب ساسي ام لضفأ لدعلا

 سبلم فرشأ ناسنإلل ملعلاو

 ةبحم بولقلا يف سرغي دوجلاو

 ىقتلابو ليمجلا قلخلاب رخفلاو

 ىتف الإ هلاني سيل دجملاو
 ;ئرماب الا قيلي سيل كلملاو
 اذوشم ةداهزلا ذختا دق كاز

 يذلا برعلا يبأ ىقتذلا انمامإك
 ىدتراو دماحملاب ممعت كلم

 ىده مهنيبأو ادي كولملا ىدنأ

 ىجح مهربكاو اسأب مهدشأو
 ةبوذع ريمنلا يكحت هقالخأ

 ىدنلا موي هتافعل مسبتم

 اغولا موي هتادعل فنثكتم

 هفاصوأ نم ضعبلا نركذالف
 ههجو ةعلطب انلن يذلا وهف

 هلدعب دالبلا رمع يذلا وهو

 امل هالولو هرهظأ نيدلاو

 لصانمب هسا ديش دجملاو
 همسر ددجو هددس كلملاو

 ىلجناو ربدأ ملظلا مالظ هبو
 هءاقب ليطي نأ لأسن هللاف

 دناعم لك لذيو هزعيو

 )١) ةمامعلا : ذوضشملا : ذوشم .

 (٢) بذعلا ءاملا : ريمنلا .

 ىرتشي ءيش لك سفنأ دمحلاو
 ىرذلا ىلعأ يف ءرملا ريصي هبو

 ارفوألا ءانثلا هبحاص ديفيو

 ىرنلا يف ماظع الو ءارثلاب ال

 اركلا ةنس هب دعقت مل ناظقي

 اريد اميف يأرلا ديدس لدع

 ( ارزنم ةهازنلاو اعرد ربصلاو

 اربكا نع ربكا نم ىلعلا ثرو
 ارزات فافقعلابو تامركعملاب

 ارصنع مركأو اسفن مهزعأو
 ارخفم رتكاو الام مهلقأو

 0١ ارمنتو اطس نا امس لوحيو

 اريذلا لالهلا ىشغي حضاو نع
 ارشلا دسأ اهل اونعت ةوطس نع

 ارصحي نأ نم لجأ كاذ لك ذا

 ارضخأ اشيعو اناميإو انمأ

 ارمعت نا ىرولا سني ام دعب نم
 ارهظم امامإ هل مانألا دجو

 " ارهمس نم لساوعو ةيدنه
 ارشنأ ةحامسلاو كلهأ لخبلاو

 ارفسأو دالبلا يف قرشأ قحلاو
 ارصبيو حالصلا هسبليو انيف

 اركنمو دالبلا يف اداسف يغبي

 )٢( حامرلا موقي ناك لجر } رهمس ىلإ ةبسن & يرهمس حمر : لاقي ‘ حامرلل تافص : رهمس .



 هودع تيمي نأ لأست هللاو

 هنامعن ىلع هركشن هللاو

 ةمعن انيلع ا ذه انمامإ

 مكمامإب اودتقا سانلا اهيأ اي

 هيأرب تالكشملاب اوحصنتساو

 اورذحاو آعيمج اورمتا هرمأبو
 ىصع دق دبع كاذف هعطي مل نم

 ىكح ناطلس نبا اي احدم كيلإو
 ىنلوأف كالع هب تمدخ ًاحدم

 ارس ام كبر مالس كيلع ملساو

 ارمحألا لاكنلا هدساح قيذيو

 اركشيو عاطي نأ يف اهماودف
 ارفكت ال نأب تقح انبر نم
 ارسيخلا داشرلا جهن اودتهت يك

 ارع بدج نإ هيفك اورطمتساو
 ىري ام يف هل يهن اوبكرت نا
 اربكتساو هضورفم يف هالوم

 اربنع وأ اصلاخ اكسم رشنلا يش

 ارصقم نوكأ ولو لوبقلا كنم

 ارجهو مارحلا تيبلا ىلا بكر

; ٦٩ 2 
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 دجملا كماس

 ابناحس تلقأ ىتح ترج حاير
 اهنأك دوعر نع يكبت بناحس
 اهنأك قورب نع انهو كحضتو
 تحبصاف ضايرلا ىكله ايحلا ىيحاف

 افرافر عيبرلا يديأ اهل تكاحو

 هنأك اهيف ضغلا ناوحقألا ىرت

 اقناقش دودخلا لثم تتبنأ دقو

 اهرشن حاف ىتلا نيحايرلا ناك
 برعلب ميركلا تاحاس كلذك

 ىلعلا ىلإ هيبأ ناطلس يرج ىرج
 ملاس وهف هل بح اذ كي نمف

 هتحتو زع ناجيت هسأر ىلع
 ةحالم نامزلا داز هتعلطب

 هتافع نم هلين امأف داوج

 ام هيبأ ىودجو هاودجل انزفح
 ؤرما ينغ ام رمغلا هادن الولف

 هثارت يف ىدنلا كارشأ دم دقل

 ىجحلاب متعاو ناسحإلاب رزات

 هلانم لانت نأ لاجر ىنمت

 تزواجت فيس نب ناطلس نبا كيلإ

 ىرسلاب نيوطي ناينبلاك حباوس

 )١) فيفخلا وأ ريزغلاب سيل رطملا : ةكشدحلا : كشاوح .

 )٢) عطاقلا : كتابلا : كتاوبلا .

 6١ كشاوح هايملاب عورض نهل
 كراوب نهقوف قون لكاوت
 ا" كتاوب حافكلا موي تدرج ىبظ

 كحاوض يهو ثيغلاب اهريهازأ

 ا"}١ كناح طق اهكاح نإ ام رونلا نم

 كواسملا اهتلج ذإ ىراذعلا روغث
 كراشتو اهنسح يف اههباشت
 (ُث كناص قرافملاب كسم كلانه

 كلاعصلا ةافعلا اهيف تلزن اذا
 كلامو فيس هادج هناخ امو

 كلاه وهف هل ضغب اذ كي نمو
 كنارأو خذاب دجم ةرسأ

 كلاوحلا يلايللا هنم انل تءاضو
 كماس وهف هدجم اماو نادف

 كماربلاو متاح امدق داج هب

 كلاسملا انفرع ام هاده الولو

 كباوشلا هدصت مل ام اهب داصف
 كلامملاو ىلعلا هتبلق ىدانو

 كلاهملاو ىدرلا لين ام نود نمو

 6ُ} كتاور سيع ديبلا تارفقم انب

 ؛١ كهاوسلا اهيلع ىوقت ال هماهم

 )٣( ةفرقَر : ةدحاولا ‘ طنمبئ رضخ بايئلا نم برض : فرفأرلاو . (فرفر عمج) فرافرلا .
 )٤) هاذش رهظو قبع : بيطلا هب كاص : كناص .

 )٥( وطخ ةلباقم يف ودعلا : كترلا : كتاورلا .
 )٦( حايرلا : كهاوسلا .
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 اندب رعشلا نم اراكبأ نلمحيو
 اهروحن نأك راكفأ جناتن

 داصق نهنأ الإ دنارخ

 انسحم ناك نم جاوزالا نم بحت
 اسنارع اهذخ دوجلاو ىلعلا نبا ايف

 ىقتلاو ةلايألا بوت ًاسبال شعو
 ةليلو موي لك لصم كيلع

 كسان وهو ىتفلا نيبسي معاون
 كنابس مت ءاضيبلا ةضفلا نم
 6كلاوفلا ىراذعلا نهيدل فاع
 «'كراوق نينسحملا ريغل نهو
 «"}» كنارد سورطلاو رطع ربحلا اهل
 ( كحامملا دلألا مصخلا كب اناهم
 كرابم كيفو ىرابلا هتمحرب

 و ٦٥٩ ;

 )١( اهايدث رادتسا يتلا ةاتفلل ةفص : (كلاف عمج) كلاوف .
 )٢( ضغبملا : (كراف عمج) كراوفلا .

 )٣( طاسبلا : (كونرد عمج) كنارد ؛ ةفيحصلا : (سرط عمج) سورطلا .
 )٤( مصاخملا : كحامملا ؛ هساسو هحلصأ : ةلايا ءعيشلا لآ : ةلايإلا .
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 اياعرلا ةينم
 آريخ ربلا مامإلا هللا ىزج

 فيس نب ناطلس نبا برعلا ابأ
 يلاعملا وخأ نيملسملا مامإ

 رس سانلا يف ىدنلا ثب ىتف

 ىماتيلاو لمارالا لفك ىتق
 لخب هانمي نم ندي مل ىتف
 ادوجو الع كولملا لاط ىتف

 ىتح ناسجإلاو لدعلاب اعر
 ينامألا هنم هتافع لانت

 هيعمصأ نم ىدهلا سبتقيو
 هاطس هيداعأ تأزر دقل

 تبه ةادغ لالضلا حير تجس

 فيس نب ناطلس لجن الولف

 ىمري رهدلا لظل هالولو
 شيع باط ام هلدع الولو

 ىلحو هتمعن هللا مادأ

 يلايللا هدعاست تحرب الو

 اياربلا رمأ هحالصإ ىلع

 اياطعلا وجرم سأبلا فوخم
 ايانثلا عالط نيدلا ماسح

 ايارسلا ثب املثم ًارهجو
 اياطملا رمح هدفو ىطعأو

 اياندلا تند هضرع نم الو

 ١0اياكرلا مهو اسملق ناكو
 اياعرلا اهل مودي نأ تنمت
 ايانملا هنم ادعلا لاتغتو

 «"ايادهلا هلمانأ نم عبنتو

 ايازرلا بيبآاش مهتداجف

 اياجسلا يكاز نع لدعلا حاير
 ايانثلا روسكم نيدلا ىسمل

 ايانح نع بنياونلا باشنب

 اياقب فورعمل تيقب الو
 اياشعلاو ارهد تاودغلا هب

 اياضقلا هل دوعسلاب يرجتو

; 0٥00 2 

 عمج)ر اياكرلا ؛ ميظعلا ديسلا : _ اضيأ ۔ سشلقلاو ؛ رخاز : يأ ، (ميملا ديدشتب) سلق رحب : سملقلا )١(

 . راطمألا دعب هايملا اهيف عمجتت رفخ وأ . ليطتسملا ضوحلا : (ةيكر

 )٢) مزاعلا ي أرلاو . يكذلا بلقلا : نيعمصإالا : هيعمصأ .
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 لدعلا ديسلا

 6١ لوطلاو لوطلا مانألا يف هل نمو هتعلطب ايندلا تلمجت نم اي

 "» لوغلاو لوغلا هيدي نم ادعلا لان دنس نمو لدع ديس نم كيدفن

 ١" ليم الو ليم هتيرس الو هتيضق يف ام يذلا مامإلا وه
 6١ لينلاو لينلا هيتحار نم يلع اذإ ضافوالإ ىدن هنم تمر ام

 ث١لوسلاو ليسلا اهيف هايقل نإف هتخاف حبصلاب تحدص ام قبيلف

 د ٦٥٩ ;

 مامإلا الول

 اجتري ةيربلا يف رح ناك ام برعلب يبرعيلا مامإلا الول
 ١اجتري نل اهبابف نيفتعملل ىهللاو مراكملا حتف هنكل

 و ٦٥٩ ;

 )١( ةردقلا : (حتفلاب) لوطلا ؛ لضفلا : (مضلاب) لوطلا .
 )٢( ةقشملا : لوغلا ؛ ةينملا : لوغلا .

 بوكر نسحي ال ي ذلا : (حتفلاب) ليم ؛ هعم حمر ال ي ذلا وأ } نابجلا : لاجرلا نم ليمالاو . (رسكلاب) ليم )٣(

 . بناج يف جرسلا نع ليميف ‘ ليخلا
 ريص . واولا تاوذ نم للا نأل : دارملاو 0 ةجاحلا غولب ىنعمب انهو : (لين عمج) لينلا ؛ ءاطعلا : لينلا )٤(

 . تّيَم : هلثمو 0 لين : لاقف . اوفقخ مث ٥ لين : اولاقف . ءايلا يف واولا اومغداف } لوين هلصا نأل . ءاي اهواو

 ءاطعلا ةرثك هبش . رصمب رهن : (رسكلاب) لينلا زوجيو 0 « الين ودع نم نولاني الو » : نآرقلا يفو ؛ تيمو
 . هب

 )٥( دارملاو دصقملا : لوسلا ؛ هاياطع ةرازغ نع ةيانك 0 ليسلاب ههبش : ليسلا ؛ ةقوطملا ةمامحلا : ةتخاف .

 )٦( قلغي : جتري ؛ ةميظعلا اياطعلا : ىهللا .
 ۔. ٤٢ -



 تلق اذإ

 يف هلقف حيدملا يف ارعش تلق اذإ

 لخاب مويلا هدنع ميرك لكف

 6١ عياض هايلع فرع مامإ حيدم

 ١" عياض هيف لقي مل حيدم لكو

 ; © و

 هلهأل حيدملاو ركشلاب رهجلا

 ىدهلا رصن يذلا هلل دمحلا

 دجام يحير أ ةعيسدلا مخض

 مغيض ةلوصب هب داع ىقلي

 الئاس رقافملا لهأ نع هارتو

 هركذب ضيرقلا يف هونأ ينعد

 اهلايذنأن هب ايندلا بجحسنتلف

 هلاونو هرب ينافك ىلوم

 هحيدمو هركشب نرهجذلف

 لداع ةيربلا يف رب مامإب
 ا}» لداع ةلالضلا جهن نع ناضقي

 لئاس فك لاونب هتافعو
 لئاس ةمغن عامس لبق دوجيل

 لئاقلا لوق نادزي هركذبف

 6١ لئاقلا نيع ءافغإلا انهتلو
 يل هاجلا نيع كاذو شاعملا مه

 لهاجلا نذأ هنع مماصي ارهج

 و ٦2٩ ;

 )١( هاذش حاف رطعلاو 0 تخقن : اعوض يرلا تعاض : لاقيف . عوض نم : عياض .

 )٢ ( ارده بهذ : ي أ ، عاض نم : عياض .

 ليخلا ىلع كلمحأ ملا . مدآ نيا !! : ثيدحلا يفو ؛ ءاطعلا لزجي : يأ .٠ عسدي نالف : لاقي : ةعيسدلا (٣)

 يأ . عسديو عبري وه : كلملل لاقي و ؛ "" كلذ ركش نيأف . عسدتو عبرت كتلعجو 0 ءاسنلا كتجوزو 0 لبإلاو
 . ةليزجلا ةيطعلا يهو . عناسدلا ءاطعمل هنإو . ةعيسدلا مخض نالف : هنمو ؛ ءاطعلا لزجيو عابرملا ذخاي :

 . لداعلا مامإلا اذهب هلهأو نامزلا رخف نع ةيانك : اهلايذأ هب ايندلا بحستلف )٤(

 ۔ ٤٣ -



 ليمجلا ركذلا

 ليمج لازهلا دعب اهل راصو :انمامإب ىلعلا قوتن تنمس دقل

 ليمج مانألا يف ركذو ليزج لنانو ليبو ذخأ هل مامإ

 ليمج حيدملا يف ينع رصقو متاح دوجلا ةبلح يف هنود ابك

; ٥%٦© 

 ني للا رصن

 لدع راصمألا الم صخشب نيدلا رصن

 الذءع فورعمل ١ يف عمسي ال ة ريسل ١ نسح

; © 
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 زعل ١ كل م اد

 ثيغلا نع لحملا يف بوني يذللا يبرعيلا مامإلل لق

 )١) فتيعل ١ نم ضرأل ١ ترهط انتدس ذمف زعل ١ كل م اد

 ؛ ؛؟“}٭© و

 ربلا ةسايس
 د . : . . .

 رب هتسايس يف مامإب اوعر مهل ١ سانل ١ ىلع ي رايبل ١ معدب نمو

 (}١ُرث هفك ايح نم دوجب ةايح ىرڵثللف انعم دوجلا ىنعمب قوفي

 ; ؟“%© إ

 )١( داسفإلا : ثيعلا .

 )٢( ريثك : يأ ، رث ءامو ؛ رطملا ةريزغ : يأ ‘ رث باحس : لاقي : رث .
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 عاريو مراص

 "عاري ريغ رغأ لبت عورلا يف يضرلا برعلا ابأ انديس لبت نا

 ") عاريو مراصب مامإلا لاص نثاربب تلواصت دوسالا اذإو

 "عاري توص هينذأ يف لذعلاف ىدنلا يف ةمالملا هعماسم تفلأ

 ؛ ؟}٩© و

 رون سانلل مامإ

 0'" الجو مهنع تالضعملا فشك رون سانلل مامإلا ا ذه نا

 الجو زع هلل اباستحا روجلا ىوطو مهيف لدعلا رشن
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 )١( نابج : عاري .
 )٢( ملقلا ةفص يف ءارعشلا دحأ لاق دقو ؛ ملقلا : عاري :

 ادنجلا مزهتسي هنم اريرص نإف ةعاري هوعد دق نأ ررتفغت الف

 )٣( رامزم : عاري .
 )٤( لازاو فشك : الج .



 قيحس كسم هنأك راصو ي رعش باط فبس : نبا ح دمي

 (ا١) قيحس ءان هجم نكلو نادف هنم ىدنلا امأ ىتف

 إ ٦2٨ ;

 هتلود هللا زعأ مامإ

 اودصق نا رقفلا لهأب لافتحا وذنذ هتلود هللا زعأ مامإلا نإ

 ١( دصق انق اهيف قاف نجانج تبدن ىغولا موي هنادع ال مكو

 إ ٦١ ;

 )١( ديعب : قيحس ؛ هاذأ : هجم .
 (٢) سوؤر : ليقو } ردصلا ماظع : نجانج ١ حامرلا تذّصقئو ؛ حمرلا دصقلا دق : لاقي ؛ دصق : انق ؛ عالضال :

 مهل هبرحو همادص ةدش نم حامرلا رسكتت ثيح 0 هنادعأل هنم عقي ام نع ةيانك ، ترسقن .

- ٤٧ _ 



 ىدهلا ملع

 ىمعلاو ملاظملا ملظ تلجنا دقل
 ىلعلاو ةفالخلا تيب ىمح كلم
 هبلق ةينم هاطعا قماو مك
 هلدعب بانذلا عم داقنلا ىعرت
 ىرولا نيب هحيدم نرنتنالف
 هنادعا يف فايسأملا مكح دق

 ىدهلاو ةحامسلاو هحاصفلا ىنجت
 هلاون ميعن يفف ةافعلا امأ
 تدتغاو فياحصلا هحنادم تالم

 ةمعن غباسو فرش يف قبيلف

 همامإو ىدهلا ملع برعلبب
 همامأو هفلخ نم بضاوقب
 همامح سأك هاطاع ققاشمو

 همامح ريط هاشخي ال زابلاو
 هماعنإ ىلع هل نركشألو
 هماعنأ يف فايضألا هميكحت
 همالكو هنانبو هيأر نم
 "همالك ريعس ىلصت هتادعو
 ١}ٍ همالس نيب رخصلا يف ةقومرم
 همالسب هبر نم ةلوصوم

 ؛ ؟%٩© و

 ىدهلا مامإ
 امظن وأ حدملا نم ارثن ىدهلا مامإ

 امظن الو عوجن ال هيدل نحنف

 برعلب داوجلا ربلا ىلإ يدهاس
 درومو ىعرم هاودج انل مامإ

 ; ؟٩2© و

 )١( منغلا راغص : داقنلا .

 )٢( حرجلا : ملك عمج . (رسكلاب) مالكلا : همالك .
 . ةراجحلا : اهانعمو . هل درفم ال عمج . (رسكلاب) مال هلأ ) ( ٣

 - _ ٤٨



 ههجو للهت

 بسبس نم برعلب وحن تبج مك

 اهبرب بارسلا يف حبست ءانجو
 الفلا عطق اهتفلك ام هالول

 ههجو للهت الإ ينربي مل

 هنيمي ءاطعلاب طسبيل الآ
 يرطاخ جناتن نم روحب دعساف

 دجأ مل كدوج ضايح تدرو امل
 دفان مزعو ةردقمو وفع

 مدآ ةنيشملاب نميهملا قلخ
 ىلعلاو يدنع رخفلاب مهقحاف

 6١ نونلا فرح لثم فرحب رفق
 6 نونلا حبس ءازوجلاب سمشلاو

 ١" نيربي ىلا يكزا نم ديبلاو
 ينيربي كلاح مه لك نم

 نيمي لك نقرغي اهجاومأ
 نيمي ربأ يدنع هنيميو
 ينيع مركملا ايحأ يذلا اذ اي

 نيعم كانه ىدن ضايح الإ

 نيقي نسحو اناسحإو ىجحو
 ينيقي فاخأ امم يذلا وهو

 » نونسملا ىربلا امح نم هينبو

 نونسملاو ضورفملاب ماق نم

 ; ؛؟“2© و

 ؛ ليلق الك هب ناك امبرو . ةنكمألا نم يلاخلا رفقلا : رفق ؛ رافقلاو زوافملا يهو : (بسابس نم) بسبس )١(
 . اهلازه نع ةيانك . هدح وأ ، فيسلا ةرفش : نونلا فرح ؛ ةبلصلا ةرماضلا ةقانلا : فرحلا

 ضرذلا يه يتلا 0 نيجولا نم ةقتشم . ةديدش ةبلص 0 هجولا محل ةظيلغ . قلخلا ةمات ةقان : ءانجو )٢(
 يف ةضرتعم اهنأل كلذب تيمس 0 ءامسلا جورب نم :ءازوجلا ؛ توحلا : نونلا ؛ ةراجحلا وأ ٠ ةبلصلا

 . . اهطسو
 )٤( يربلاو ؛ بارلا نم قلخ : يأ { ةيربلا هنمو ؛ ىربلا هنفب : لاقي 0 بارلا : ىربلا ؛ دوسأ نيط : امح :

 نيتنلا ريغتملا : نونسملا ؛ قلخلا .

- ٤٩ _ 



 مامإلا بانج
 اراقف كنم ضاه رقفلا اذأو

 اسوبل كاسك نإ سؤبلا اذكو
 ىضحتل مأ مامإلا بانجق

 سارم ثيلو سنار هنإ
 مادم سأك ريدأ ام مديلف

 رورسو ةرسأ يف شحعيلو

 6١ رابجلا دي نم ريخلا بلطاف

 رارحألا ىلإ لصاو هرح

 راسيو ةنمي نع راسيب
 "_ راخف جات هنم سأرلا ىلعف

 رامعألا بهان رادلا رماع

 رازغ دوج بحس ليذ ابحاس

 ; ؟%٭© ج

 ارصنلاو ةداعسلا كل هللا مادأ

 همورت اميف قيفوتلا كبحصاو
 يكتشي كدبع كالمالا ديس ايف

 م

 لمآ كل يننإ يئاجر قحف

 ارصعلا كب نازو ايلعلا كب داشو
 ىرخألا يف زوفلا نم وجرت ام كاطعأو

 اربص اهدنع قطي مل ابوطخ كيلإ
 ارذعلا كمداخل دهماو املاس شعو

  2©٩٭٩}“؟ ;

 دعب ةنضرنملاو . نزحلاو مهلا ةدواعُم : ةضَهلاو ؛ هربج يوتنس داك امدعب مظغلا كزرنسك : ضيهلا : ضاه )١(
 . ضيرملا : ضاهتنسضلاو ؛ ةضزرملا

 )٢( سينر : سنار .



 دساحلا فرط رق ال

 اضرألا اطي نم ريخ برعلب هبكوكو ىدهلا مامإ الول
 اضعب مهضعب سانلا لكأو امكترم لالضلا ميغ لظل

 اضغب هل ىون داؤف الو دسح نع هآر فرط رق ال

 ; ؛٦“2٭© إ

 اكذ قوفي سرط

 6١ هجوجنأ ىرولا نيب ام حوفيو هجيرأ بايإلا اكذ قوفي سرط
 هجيلخ ةافعلا ىلع ضيفي كلم ىدهلا ىلع ميقملا كلملل هيدهأ

 «» هجورب لويخلا جابثأو يرسي ههجو ةرغ ردبلاب ترز ردب
 «"هجيشوو هفايسأ هنود نم ىبظلاب ديشم زع يف قبيلف

 ; ؟%©

 )١) هب رخبتي يذلا دوعلا : (جوجنألاو جوجنيلا) : هجوجنأ ؛ ةفيحصلا : سرفطلا .

 )٢( هطسو ءيش لك جبتو ؛ رهظلا ىلإ لهاكلا نيب ام : جابثأ .

 )٣( حمرلا : جيشولا .

_ ٥١ 



 فوخ دعب نامأ

 نمحرلا هفيلخ اي اهكاه

 ىداهت يدهلاك يهف تيلح
 ايشو كحدم دورب نم تيسك

 نزو لدعأ مالكلا تنزوو
 نايبو ةمكحل يرعش نإ
 تحضأ كلدعب يدهلا مامإ اي

 ارط ملاظملا ةملظ تلجناو

 اياربلا نإ هلالا نيمأ اي

 يأرب كنم دابعلا ئيضتست

 فيسب مهامح نع نوبذيو
 اوناعتساو ادعلا اوزرا اذإو

 ادوهع داهعلا فلخأ اذإو

 تنابف مولحل ١ تنسشاط | ذاو

 ضراب رخف ماركلاب نكي نإ
 تذخأ كارأ ىلعلا ريصن اي

 مكح تذقنأو ىوصلا تبصنف

 كنم فثبنأو فويضلا تيرقو

 اميلظ انيف مولظلا تكرتو

 ارحبو ارب شويجلا تثعبو

 )١( راهنلاو ليللا : ناولملا .
 )٢) حمرلا وأ } ةيوتسملا ةانقلا : ةدعصلا .

 (٣) فعض : : نادر .

 ناهذالا جياتن نم ةداغ

 نامج دوقع يفو لامج يف

 6١ ناولملا هديدج ىلبي سيلو
 ناسحالا ندعم اي يحيدمو

 نازوألا لنام ريغ ىتأف

 نايذهلاب هوفي نمم تسل
 (_ نانىس ريغب يدتعملا ةدعص

 نايدألا ىلع اننيد العو
 نامالاب مهفوخ دعب اورفظ
 نارمقلا هنود تاململا يف

 "}» نادر ريغ عراصملا يف رتاب

 نابج ريغ نيبجلا رغاب
 نادي كنم دوجلاب مهترمغ

 ه نابأ لتم توسر ململي
 نامغل هلك رخفلا كبف

 ناطلس نعو رصان نع كلملا

 ناشو كانه قماو يف هللا

 ناكمو ةيرق لك يف لدعلا

 ا١ نابقعلا عم ىعرت اظطقلاو

 ناثوألا يدباعو ىراصنلل

 امه : ليقو ؛ ةيدابلا يف نالبج نانابا امه : نابأ ؛ نميلا له أ تاقيم وهو 0 ململا يف ةغل : : ململي : ململي )٤(
 . ةرازق ينبل دوسألاو ؛ ؛ دسا ينبل ضێبالاف ؛ ضيبا رخآلاو } دوسا امهدحا 0٠ نالبج

 رانمك ارانمو }\ ىَوُص مالسالل نإ "" : ثيدحلا يفو ؛ ةروص : ةدحاولا ؛ ةراجحلا نم مالعالا : ىوطصلا )٥)
 . "" قيرطلا

 . فعضلا نع ةيانك } ماعنلا ركذ : ميلظلا )٦)

 ۔ _ ٥٢



 مامح سأك ةادعلا تيقسف

 اعومد مهنم نوفجلا تألمو
 برحب مهنم بولقلا تبذأو
 امامإ كار ذإ مصخلا تهب

 ءاطع موي كنم بحسلا لجخت

 يداعألا فتحو ىدهلا مجن تنأ
 قلخلل ضرذلا يف هلإلا لظ تنأ
 تحضأ كالول حامسلا فك نإ

 ازيزع كولملا ديس اي قباف
 اركب حنادملا نم اهعرتفاو
 يلاعملا رد تمظن دق نكت نإ

 يحمرو يفيس كنعي مل اذإو

 يلاقمب هتيقس لاق بر

 مغ ران هتيلصأ دوسحو
 اسأر ةسانرلاو كلملل تمد

 (ا١ نارملاو فويسلاب ةرم

 نافجألا نم يبظلا تيضن ذم

 نادلولا بياوذ اهنم باش

 ناتهب نمو انخ نم ارهاط
 ناعط ةادغ ى رذنلا دوسأو

 نامزلا نيعو ىلعلا بيبطو
 نافهللاو ديهضلا ثوغو

 نانب ريغب هفوفكم يهو
 ناثدحلا ثداوح نم املاس

 ('} ناوعو اهنود نم ركب لك
 يناعملا رد تمظن دق انأف

 (!" نابطخلا ةراصع يباطخو

 ينانغأ يذلا كفك ىدنب

 ناوالل ةجهبو اللمجو

; %“© 2 

 )١( انقلا ةعامج هب ىمست : نارملا .

 )٢( عيش لك نم اهنس يف فصنلا : ناوعلا : ناوع .
 قاقر اهفارطا . تايحلا بانتاك وأ 0 نودزرجح نزو ىلع ننويلهلاك ‘ شيبشخلا رخآ يف تن : (مضلاب) نابطخلا )٣(

 يهو ‘ ضيأ اهلوصا ىلإ كلذ نود امو إ ٦ كلذ نود امو . اداوس هنم 7 وه وأ ‘ جنسقتنلا هبنتن

 . ةرارملا ةذيدنش

_- ٥٣ _ 



 ةيادهلا سمش

 يضرلا برعلا ابأ اي كب
 هقدو ماه دوجلاو

 هب تحضأ يذلا تنأ

 هما سحب تحتقفتو

 هقثوأ دجم بر اي
 كالمألا ىرت كلم

 سانل ١ باقر ىرتو

 هفل لدع فيفلو

 هادن فسسأ

 نا

 نإو
 درا وم هنم نملل

 رطا ٠ 4 : ت ٠ اه ٠ ٠

 اهب تكرت ارب
 ةداعس نيب تلزال

 هقروم مراكملا رجش
 "هقلأتم هقوربو
 هقرشم ةيادهلا سمش

 هقلغم موق باوبأ

 هقلطأ دقن ريسأو

 هيدل ةعضاخ

 هنم ناسحإلاب

 هقرف يغب قيرفو

 هقرلا لذب دقف اموي

 ("هقلحم هنم ءاييلعلاف

 "ؤ"اهقنرم ريغ نملاب
 (" هقملاو ةحيصنلا عمج

 هقدزرفو اتهاب اريرج
 هقدحم كب ةمالسو

 د ٦٩ ;

 )١( رطملا : قدولا .
 وهو . لفسذلا ىلإ ىلعألا نم لزني هنأل 0 رطملا وأ ىدنلاب ههبش ، ضرألا نم وندلا : فافسإلا : فسأ )٢(

 . فافسإلا

 )٣( ةردكم : ةقنرم .
 )٤( ةبحملا : ةقملا .

_ ٥٤ _



 راتخت امو ىوهت ام

 راتخت امو ىوهت ام تيطعأ
 ةلالك ءامسلا بر نم كتبحص

 يغولا يف كدونج نم كرهد لازال
 تردابت تبأو دلب نع تبغ نإ
 هركذب ضيرقلا نسح يذلا تنأ

 هباقعب ادعلا بضغ اذا ينفي

 فراوع نيفتعملل هفكبو
 اهرامغ فاخت الف بورحلا امأ

 مهعبطو مانللا قلخ نع ديحتو
 هدوجب ريقفلا ينغي اديس اي
 اهلوبقف ىتيده تيده عمسإ

 رادقملا كدارم كيف دارأو

 6١ راردم ةميدو تهجتا ثيح
 راصمألا هفورص نأك ىتح

 راصبألا كمودقل هعوفرم
 رامسألا هثيدحب تنيزتو
 رامعإلا هءاطعف افع اذإو

 رايغأ اهردل كولملا ررد

 راعلا كيلإ وندي نأ فاختو

 رارجلا لفحجلا كنع ديحيو

 رابجلا هتاوطس يف لذيو
 راعشألا اهركشب رينت ةلص

 إ ٦2٩ ;

 )١( هدبعب هتيانعو هللا ظفح : انه دوصقملاو . هب طاحأ : يأ ، ءيشلاب للكت نم : ةلالك .

_ ٥٥_ 



 رطاخلا ةديرخ

 فيس نب ناطلس نبا ينلانأ

 ادرب ناسحإلا نم ينسيلأو
 اءانث هل تمظن ينأ ىلع

 يرعش نسح نم ىلعلا تدلقو
 ىنثي سيلو هيلع ىنثي ىتف
 اياربلا ممغ فشاك ريمأ

 ارينم اعفترم مالسالا ادغ
 حامس نع حنادملا مرك امب

 هابظ تثرغ املك عاجش

 ماه هادع عيجن ءاجيهلا يفف

 ءيش لك نسحأ ناسحالا ىري
 نكلو ايدتجم دري سيلف
 ىلعأو بصو نم مالسالا ىفش
 دورش ةمكحم كتناج دقل

 امعطو ابيط ترز دقو كتتأ

 نكلو تنسح رطاخ ةديرخ

 اوفك كالإ اهل ام سورع

 مارملا ىضق هلاون نسحب
 مانالا نيب هلويذ تبحس

 ماظنلا نسح يف ردلا قوفي

 مالكلا ررد تنمض دنالق

 مالم الو هادن نع لدعب

 مامغلا نم بودجلا يف نغمو
 مالظلا رسحنم مظلاو هب

 ماركلا يديأ هب تلجخ هل

 ماهو قانعأ محل اهاذمغ

 6١ يماه هادن نينسلا بهش يفو

 مارحلا نم ريقفلا نامرحو
 مادصلا موي يف شيجلا دري

 مالسإ راد اهدنع ملالس

 مامإ ىكزأ اي كالع مؤت

 «" مادملاو تتفملا كسملا ىلع

 ")مامت يف انسح ردبلا قوفت
 ماع دعب اماع ىقبإو اهذخف

; ٦2٩ 

 )١( اقلطم مدلا وأ } داوسلا ىلإ ناك ام وه : مدلا نم عيجنلا : عيجن .
 )٢( تقاف : ترز .

 )٣( بقثت مل ةؤلؤللا : ةديرخلا .
- ٦ 

 



 اهريسأ داؤفلا نإ
 اهرودو تفعت دق داعس يناغم

 ايحلا الو حايرلا بكن اهلبت ملو

 اهبارت تيقس نإ يارم لخف

 ينتيأر ام اذإ يمول نرثكت الو
 يتبيبش رصع تلزاغ املاط دقو

 اههوجو احبص ليللا مالظ كيرت

 اهدودخ اهنم ضورلا قيقش يكحتو

 اهدودق ضايرلا ناصغأ لجختو
 اهنأكف اهفادرأ تمظع دقو

 هل تعضخ نم حدم يف ذخو اهعدف

 كرعم لك يف ناعطملا برعلا يبأ
 فناخ لك اهملظ نم انمآ ادغ
 اهروج فيخ املاط اسوفن تامأ

 ةميمر اماظع ايلعلا نم ايحأو
 هرحب وهف ادنلا ضاف اذإ مامإ

 ظفاحم هلإلا ىوقت ىلع مامإ
 هملحل تايسارلا فخت مامإ

 ىذأ الب داوج ربك الب زيزع

 يوتحيف ةافعلا دوجلاب ردابي
 اهميرك وهف ءاوجألا تدع اذإ

 اهثيغ وهف ةمزأ انتمهد نإو
 اعر ذم هاياعر اروج تفرع امف

 اهروطسو اهتايآ تحمناو الب

 اهروطشو اهضيوقت هنكلو
 اهروم يلاوقلا قاف دقف اعومد

 اهريسأ داؤفلا نإ افقاو اهب

 اهروفن اريثك انالزغ كلانه
 اهروعش اليل حبصلاو ترفسأ اذإ

 اهروغت يحاقألا راونب يرزتو
 اهروحن ايارملا تايلج يكحتو

 اهروصخ تقدو نابثك لقثلا نم
 اهروقص تلذو ايندلا ةربابج

 اهرودق يلغت برحلاو انقلا رمسب

 اهريقف اينغ هاودجب ىسمأو

 اهروشن روشنلا ىتح اجتري الف

 اهروبق اهنع قشنت تحرب امف
 اهريعس وهف ءاجيهلا تجاه نإو
 اهروجف لالظلا كالمأ نأش اذإ

 ااهريبتو اهسدق اهنم فجريو
 اهريبك ضرأ لك نم هل نيدي

 اهرودب نيرينلا قوف يلاعم
 اهريمأ وهف تاداسلا تدع نإو

 اهرون وهف ةملظ انتيشغ نإو
 اهريجي فاخت امم هنكلو

 )١( (رنسقلاب) عصنلا ريبثو ؛ عارضقلا ريبثو ؛ اهمظعأ وه : ليق ؛ ةربثألا ريبث يهو { لابج ةدعل مسإ :ريبت .
 ريبئو ؛ جومغألا : لوصألا ضعب يفو ؛ جرغألا ريبئو 0 جنزلا ريبثو ؛ ةفلدزملا لبج وهو 0 هيف ضاينل هناك
 وأ ‘ ئنم ءانثأ يف ةفرع ىلا جراخلا نيمي نع وه له . هيف فلتخملا ثيداحالا يف ذارملا وه : ليق ؛ بذحالا

 . هراسي نع

_ ٥٧ 



 مون سانلاو ءافغإلا رجه دقل

 ايحلا دجوي مل ثيح ادوج لاس مكو

 ةزع ريثك رعش يف تقف ولو

 ةهرب ناطلس نبا ترشاع يننأ ولو

 ةحالم ناسحلا نردخي بعاوك

 ةرسأ قوف كلملا روصق نم شعو
 ةشيع و ريهش تيص | ذ تلزالو

 اهريجه ماح سمشلا ثيحب ماصو
 اهريفز لاع برحلا رانو لاصو
 اهريثك يدنع راعشألا نم لقو
 اهريشع يماظن يف اهنم مظنا امل
 اهروهم تابهلاو اهالح كالع

 اهرودخ نويعلل اهتزربأ اذإ
 اهرورسو انحاورأ ىنم كاذف

 اهروهشو اهماوعأ ةسدقم

 إ ٩89 ;
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 بحلا رس

 هرطاخ دجولا نم ىفخأ يذلا عاذأ

 ةيشع اياطملا نومزي مهآر

 امتاك لبق نم بحلا رسل ناكو
 هسفن يحلا عدو امل عدوفق

 ايكاب نايسأ يحلا عبرب راصو
 ابصلا -نمز هب تناك املاط دقو

 هنأك ماوقلا لودجم ديغأو

 هنيبج احبص ليللا دري داكي

 اجرضم ادرو هيدخ ىلع نأك

 امساب هيف يف موظنملا ؤلؤللا ىرت

 هحيدم تنرق ينإ هبح نمف
 برعلب راقفلا وذ فيس نبا نبا وه
 هتحت زتهت نأشلا ميظع مامه

 هرفوب يخس هايلعب ليخب

 هنإو اعور هنم بولق ريطت
 هلزهو تادمحملا يف هدج ىتف

 هلويخ بورحلا يف وبكت سيل ىتف
 لناس فك هل تدم امو دافأ

 هرطش مراكملاو يلاعملل ادغ

 امثيح دوجلاو فاصنإلا هبحاصي

 هل ادعسم ىرولا يف نانب لكف

 هرطاقو هنم عمدلا ىراج كلانه

 هرجاحم ادس عمدلل عطتست ملف

 هرئارس ودبت نيبلا موي بحلا وذو
 هزظان بهذي قيدحتلا نم داكو

 هرذاع قوشلا ةدش نم هل داعف

 هرذذجو اهنالزغ هلزاغت
 ١( هرتاف فرطلا روحأ سانك لازغ

 هرنادغ اليل حبصلا درتو انس

 » هرئاش هيفصي ادهش همف يفو

 هرواجت نيح ردلا هنم ظفلتو

 هرواجم ناهي ال زيزع ىحدمب
 هرصانعو هقالخأ تمرك ىتف

 هربانمو هب اهيت هترسا
 هرفاو ضرعلا رهاط يبأ ىقت

 هرناط نميلاو دعسلاب ىرج نيمأ
 هرهاظو تاحلاصلا يف هضظطابو

 هرتاوب كانه اوبنت الو الالك

 هرزاآام هيلع تدش امو داسو

 هرئاس قحلاو فورعملاو نيدللو

 هرناسي عيفرلا دجملاو هجوي

 هركاش ةقيلخلا يف ناسل لكو

 لناملا نانسولا : ذيغألاو ؛ ديغلا ةنيب ةمعان : يأ } اضيأ ةداغو . ءاديغ ةأرما : لاقي ؛ ةموعنلا : ذيغلا ديغأ )١(

 . رجشلا يف هعضوم : يبظلا سانك : سانك ؛ بصقلا فيطل : يأ 0 قلخلا لودجم ناسنإ : لودجم ؛ قنعلا

 . هفارطأ زيزحتو ‘ هنسح وهو : رشأ هرغث يفو ؛ رشؤم رغثو : لاقي : هرئاش )٢(
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 هفيرغف انقلا امأ ىغو ربزه
 هسابل ادرف ءادعألا هبيهت

 ةرصن ةيأ مالسإلا رصن دقل

 رعاشل فيس نب ناطلس نبا اي خصأ
 هتويب نأك مظن ىلع ظفاحو

 . يتنطف رحب نم ردلا كيلع ترثن
 ىنملا كب تلنو ايلعلا كب تقغلب

 اقفوم ازيزع ناطلس نبا تيقب

 الفار ةسايسلا درب يف تلزالو

 6) هرفاظأ يهف دنهلا فويس امأو

 هركاسع اموي هتفح اذإ فيكف

 هرصان هللاف مالسإلا رصن نمو

 (} هرنابح ىلبت سيل ًاحدم كديفي

 هرهاوج عيضت نأ ربت دنالق

 هرثان انأ يذلا ردلا ظفلاف الأ
 هرعاش فرشي ءايلعلاو دوجلا وذو

 هرناز تيبلاب فاط ام ىمحلا عينم

 هرذاحت امم هللا ءاقو كيلع

 ; ؛٦}٩2© و

 ةضأرقُم نوكتو بذبذت . فيسلا بارق لفس يف ةغراف رببش نم وحن مدأ نم ةذلج : ةفرغلاو : هفيرغ )١(
 . يبلكلا ةثراح نب ديز فيسل ملعو ؛ ةنيزم

 . ةينمي بايث : (ةربح عمج) رنابح )٢(



 هنبإ ىلإ رعاشلا ةيصو

 ةمكحل ضيرقلا نم نا ينبا
 اعروتم ادجامف تحدم اذإو

 يذلا برعلا يبأ يكازلا انمامإك

 ىلإ اقرو اعفاي ةسايسلا فلأ

 ةعلطب هنم نيدلا روغث تمسب
 دقل ىتح هنيمي ريثكلا بهت

 تدعرأ صنارفلا اذإ نانجلا تبث
 هسفن مراكملا بح ىلع تلبج
 اعم ىرجو هرهظ ةفالخلا لمح

 لجخ

 ادغ دق ىتح قازرألا هب ترد
 هل ًادسح هتادع بولق تباذ

 لهو اودجو امف ابيع هل اومار

 بكاس فرعو فورعمو دهز

 هلاونو هلامكب ىرولا داس
 هلدعبو هلضفب ةادعلا دهش

 هدوج نم هلابحب ىلعلا داص

 ةحامس مضخ ةكرعم ماغرض

 هفك مهاردلا لذب ىلع تغبو
 مناقو ريجهلا يمح اذإ ماظ

 هلاونب ينلانأ لحملا يلاع

 قفاخ ءاول هل ءادرلا رمغ

 هل تنعو هدوجب باحسلا

 قنأتف ةديصق تمظن اذإف
 قفدتم ىدن اذ ليامشلا لهس

 قلخي مل هلاثم نيملاعلا يف
 قلحم ءامسلا يف دجم تاجرد
 قرشملا رينملا رمقلا نم ىهبأ

 قدغملا مامغلا بوص ىلع تزرأ

 6١ قزمم لك ءادعألا قزم دق

 قحلي مل هوأشو ميركلا وهف
 قبسلا يرج ءايلعلا ةبلح يف
 « قرزألا جيشولا تحت ىرشلا دسأ

 قزري مل نم قزرلاب اعتمتم

 قرحم رمج حفل يف اهنأكف
 قمحخلا ريغ دنع بيع سمننلاب
 قطنملا يف ةحاصفو ةحابصو

 قرشمبو برغمب راخفلا هلف
 قلأتملا ىحضلا انس نولهجي وأ

 قلطم لامب اهديقو اموي

 قزاملاو ىدنلا يف ىشخيو اجري

 قليفلا ماه قيلفت ادعلا نمو
 قسفغملا ليوطلا ليللا يف هلل

 قيضلا نامزلا يف ةشيعملا ةعس

 قفخي مل رطاخو جايهلا موي

 )١( ردصلاو فتكلا نيب يتلا ةمحللا يهو : (ةصيرف عمج) صنارفلا .

 )٢( حامرلا : جيشولا ؛ بعتو ةقشم اهلان : تنع .
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 مهتم يف ةدوجوم هتابهف
 مراص بضع بابذب ادعلا مصق

 ىرولا يف يلاعملا هل هلإلا بتك
 اي كتداع ةباصع هلإلا نعل

 املاس كناقب الإ انلؤس ام

 لماش نامأ يف حبصنو يسمن
 ةبحمو ةمدخ كتحدم دقلو

 هريغو لالحلا رحسلا وه اذه

 ةلاقم دوسحلا نم نهركأ ال

 اقفوم تشع مالسإلا رصان اي

 6 قرعم يف ةعومسم هتافصو
 قفدتم لنانب ةافعلا ابحو
 قلخي مل ةداعس بوث هاسكو

 يقتملا نامأ ايو ميدعلا زنك

 يقب دق ريخ لكف تيقب اذإف

 يقش دق كدض هيف دعس نامزو

 قلمتم ئرما حدم ال هللات

 0" قهيفتم لهاج هف نايذه
 قبعي مل ةرمج الول دوعلاف

 قفوم ريغ مصخلا شاعو انيف
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 )١( ةماهت يف لزانلا : مهتم ٠ قارعلا يف لزانلا : قرعم ؛ ةكم يهو .
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 دتحمو لاعف أ

 رصملا كب راخفلا لايذأ رج دقل

 هرهظ دتشاو فورعملا دي تلاطو

 تدتغاف كلدعب ايندلا تقرشأو

 ملسمل ةايح تباط ام كالولو

 ىدج اهل افك مورحملا دجو الو

 ىرولا ىلع مج هثلا لضف نكلو

 اهساس ةيعرلا نأ هلضف نمف
 كلام نب فيس نب ناطلس ةلالس

 مظعم سوفنلا يف ريبك مامإ
 مماصتم ىرولا شاط اذإ روقو
 امركت ءيسملا تاءوسلل "روفغ

 هبحب تانيسلا انع رفكت

 هبايجنإ دعب لدعلا ماقف ماقأ

 لنانب دالبلا راظنأ قبطو

 ادرمم انصح نيربي يف ديشو
 عقادمب هجاربأ تيشح دقو

 مغايض هوجولا ضيب هب فوطت

 مهنأ ريغ ىرشلا داسأك ارش

 ادعلا بعري هركذ برح ثيل اذك

 هلاونو هسأب ىجريو فاخي
 ادتحم باط امك ًالاعفأ باط دقل

 رفوم نوصم ضرع هل مامإ
 ةهازن ميمذلا عبطلا نع ديحي

 )١( ميرك لك نم تبنملاو ، بسحلا لصأ : رجنلا .
 )٢( ريثكلا : رجملا .

 رصعلاو دجملاو نيدلا كيلع ىنثأو

 رهظ الو سأر كارشإلل قبي ملو

 رضخ اهفانكأو ضيب اهقافآو
 رمأ الو يهن مالسإلل ناك الو
 رفظ رفظ يف مولظملل جات الو

 رصح هب طيحي نأ ام هناسحإو

 رمذلا برعلا وبأ يكازلا العلا مامإ

 ردب هتعلطو رحب هفك ىتف

 ربك الو كانه بجع هب سيلو

 رقو هب سيلو ىودجلا يف ميل اذإ
 رفغلا اهنود ىلعلا يف تاجرد ىقر

 رفك هنايصعو :7 هتعاطف

 رقفلا هدوج نم تام نأ ىلإ داجو
 رطقل ا دقف نإ رطقل ١ ماقم موقي

 رهزلا مجنألا هناكرأ نع اأطأطت

 رمج اهناشحأ ؤلم يداعألا عفدل

 رمسلاو مراوصلا ضيبلا مهيديأب

 اورك اذإ ريثك ودع اذإ ليلق
 رحبلا قرفي هجوم يف ىدن رحبو
 رضلاو عفنلا هب خورقم رحبلا اذك
 )١) رجنلا رمنلا نع يبني مكلذك

 رفولا هلناسل الوذبم ناك نإو
 6١ رجملا لفحجلاو دسألا ديحت هنعو
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 رفاظ تلزال مالسإلا رصان ايف

 ىرولا نع لالضلا ريشانم تيوط

 ابكانم ربج دالوا نم ترسكو
 تفعوضو آريخ مالسإلا نع تيزج

 املاس كؤاقب الإ انلوس امق
 ةديصق ديبعلا ىندأ نم كنودو

 رهام ةجيتن اولاق تدشنأ اذإ

 اهنيشي بيع لك نم ةرهطم
 اهنأك لامجلا يف ىداهت كتتأ

 ًادنالق لالحلا رحسلا نم اهيلع

 رصنلا كقرافي ال دض لك ىلع
 رشن اهكيط دعب نم اهل سيلف
 ربج اهل سيلف ناهبن دالوأو
 رمعلا كل لاطو ىربكلا ةمعنلا كل

 رهدلا يقب ام مالسإلل قباو شعف
 رجألا هب قحتسي ام اهب تدصق

 رهملا هل فزت نمم اهل قحي

 ربحلاو قرلا اهب يهزي ةربحم
 ركب ةمعان كارتذخلا نم ةاهم

 رثنلا ؤلؤللاو ردلا اهيدل ناهي

 و ©©٦ ;
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 ( همه هوم بح

 بيبحو لزنم ىركذل تقرأ

 هبيهل آدجو راكذتلا يل جاهو
 يقرحت ميسنلا به اذإ ديزي
 يدساح يل اثر ىتح ىوهلا ينارب

 ىوجلا هب حابف يدهج ىوهلا تمتك
 ارذ وأ ةبابصلا يف امول يليلخ

 اهلامج اتف يبل تبلس دقل
 اهتبسح لويذلا لضف تبحس اذإ

 ىجد نع رسحتو رد نع مسبت

 حشرم لازغ ينيع نع رظنتو

 اهعيجض اهامل نم ارمخ فشريو

 اهبح طرف ينفش نأ ابجعت الف
 يننرزو ناسحلا ترز املاط دقل

 عساو رهدلا نم شيع يف كلذو
 اهدصو يفك راتقإ اهرفنف

 الوأ ناك ام لثم يشيع عجريس

 دجام عورأ ضرعلا يقن يقت
 مساح ملاظملا قانعأل ماسح
 هل تتع دق يذلا مرقلا هب تينع

 هضرأ لهأ ىلع انيراب ةفيلخ

 لهلهتم ىدنلا يف نيبج وذ ىتق
 ةنتف لك هفيس نع تدمخ ىتف
 هلدعب انمأ سانلا فوخ راص ىتف

 انخلاو يغلاو يغبلا نويع تضاغو

 بيرق لاصولا مايأب دهعو
 بيهل لكل بهل ةرح ادل
 يبيحن ضيمولا كحض عم رثكيو

 يبيبطو يدناع يتايح لمو
 يبوحشو يعمدم هيلع لدو
 بيجمب امكيعاد ىلإ تسلف

 بيبل لك لقع هيدل بيغي
 بيثك قوف ناحيرلا نم ابيضق

 بيضق قيوف ردب نع رفستو
 بيضخ فكألا يف صخرب اوطعتو
 بيطو ريبعلا لثم ةحنارب

 بيجعب ىوهلا لهأ نم كاذ امف

 بيقرو انب شاو نم شخن ملو

 بيشق بابشلل وهز سبلمو

 يبيشمو ادب ذم يريتق ضايب

 بوهو دامرلا مج كلم ىدل

 بينم دابعلا بر ىلإ ميلح

 بيرم لك مالظإ تلج سمشو

 بيغمو ةرضح يف ادعلا مورق

 بيعم لك كارتلا برعلا ابأ
 بيحر ءاجرلا ءانبأل ردصو
 بيدج لك هاودج نم بصخأو
 بورغ دعب نيدلا موجن تحالو
 بوضن دعب لضفلا هايم تضافو
 بويعب خستت مل ةرهطم
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 عقت ملف دالبلا يف يفرطب تبرض
 هدوسح نأ نمحرلاب مسقأو
 ديؤم مامإ نم يداعألا كتدف

 ةمكح عماسملا تيطعأ تلق اذإ

 رفنضغ برح ثيل انلق تلص نأو
 ىلعلاو ةفالخلا ءابعأب تضهن

 ىذألا نم بانجلا سورحم قباو مدف
 ةديصق ديبعلا ىندأ نم كنودو

 ةضيرم ًابولق تءاس تدشنأ اذإ

 امنإو ارخف حدملاب يبلط امو
 مكتامركم يف رعشلا مظنل تبصن

 بيرضو هل هبش ىلع يظاحل

 بوركو هفش دق ؛بعت يفل

 بيرأ رومخلا ريبدتب ريصب

 بيطخ لك ظافلألا يف تزجعأو

 بورح فثتويل ايلعلا ىلإ هتمن

 ١6ه بوغل رح كسسمي ملو اضوهن
 بونج حاير تبه ام رهدلا ىدم

 بيرغ حيدملا يف ئنعم لك توح
 بولقل اهرس ارورس ناكو
 يبونذل ةرافك مكحدم ىرأ

 بيصنو رفاو ظحب تبأف
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 عيبرلا را ونأك اهذخ

 كلام نبا فيس نبا ناطلس نبا كيلع
 يرطاخ جسن نم كيتأت تحرب الو
 سنارع يركف راكبأ نم كيتأتو

 بلاط نود نم رعشلا باب دس اذإ
 انب امف لاجر يديأ تلخب نإو
 رعاش كيف هلاق رعش عاض امف

 قماو برطأ كيف ائيش تلق اذإ
 ةحيرق فيس نب ناطلس نباب يلف
 دساف لهجلاب رعشلا ريثك نإو
 يناعم عيبرلا راونأك اهذخف

 يذلا بنذملا مداخلا قح سنت الو

 هولد كرحبب يلدي نأ تاهيهو
 املسم دوسحلا مغر ىلع تيقب

 حنارو رداغ نمحرلا نم مالس

 حنادم نهنأ الإ رنابح
 حكان ةلوعبلا نود نم تنأ اهل

 حتافمو هل ديلاقم يدنعف

 حئاول سومشلاو رقف عمشلا ىلإ
 حدام رسعلا كفاصوأ نم لان الو

 حشاك بذعو ًاداسح بعتأو

 حنارقلا مولعلا يف اهنع رصقت

 حلاص لقعلاب رعشلا ليلق نإو

 حناورلا حايرلا مش نم فرعتو
 حفاص كنأ تالزلا يف كدعي

 6١ حتام ءاج امك انانمظ عجريف

 حداوصلا مامحلا ىنغ ام ترمعو

 و ٦2٨ ;

 )١( ءاقستسإلا : حتملا : حتام .
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 ملظم رهدلاو سمشلا عولط تعلط

 هقلخ كدوجب يفشي يذلا كافش
 ادعلا ىلإ كنع رشلا عيمج لازو
 ةداعس نيعب اظوحلم تلزالو
 يذلا كلملاو نيدلا مامإ اي الأ

 تعرفت ىتح نيدلا لوصأ تيقس
 ملظم رهدلاو سمشلا عولط تعلط

 اتع نم تخودو ىلاو نم تمركأو
 هفك المت ماعنإلاب رقفلا وذف

 ابنجم يلاعملا اذ اي املاس شعف
 ةيالو يف صلخم نم اهكنودو

 هقزر كنيمي نم مهيلع يرجيو
 هقدو سؤبلا ضراع مهيلع بصو
 هقرط هللا ىلإ انيدهت هللا نم
 هقحتسا مانألا يف ارمأ كلمت

 هقرعو امسح رفكلا عرف تلجاعو

 هقرشو ارون قفألا برغ تقبطف
 هقح كاياعر نم الك تيطعأو
 هقنع برضت ماصمصلاب رفكلا وذو
 هقدو ماقسلا لج ىدملا لاوط

 هقدص دولاب باش دق قداص نمو

2 © ; 

 ليزج ءانث

 قاتشملا كديبع نم اهكاه

 ليزج ءانث اهنمض ةعقر

 هاذش بيطب يفتكي قبع

 ىرزأو ميسنلا ىكح ىتح قر

 ديرف مظن روطسلا نأكو

 ملساو برعلب انخيش اي قباف
 دوجلا ملس اي مالسلا كيلعو

 قالخالاو راجنلا ميرك اي

 قافآلا يف عوضي مالسو

 6١ قارحإلا يف يلدنملا ىذش نع

 قاذملا يف همعط لحنلا انجب

 قانعألا يف ناسحلا هتقلع

 يقاب تشع ام فورعملا عانطصاف

 قارشإلاو يشعلاب تنك ىتم

 و ٦٥٩ ;
 , يلقاقلا هدوجأو ، بطرلا دوعلا وه : لدنملا : يلدنملا ))
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 حي دملا حود

 ىدنلا فرع ام هالول ىدهلا مامإ

 ىضم الو خمر مالسإلل زتها الو
 انخلاو ردغلاو موللا بايث تحرط
 دتحمو عابط يف اياربلا تقفو
 ةضع تسس ذم رهدلل تيشخ امف

 هعمس كحدم ضاخ ودع برو

 الئاس دعبلا نم ىفاو لئاع مكو
 حكانب جايهلا يف شبك لك امو

 6١ بيضق حيدملا حود نم رضخا الو

 )") بيضق لالضلا ميقالح يف هل

 ١"« بيضق وهو يغبلا سأر ترداغو
 (}» بيضق تنأو نلقب مهنأك

 ١}©6 بيضق هيف رشلل ترتوأ الو

 (ا}١ بيضق كانه تدن امك دنف

 بيضق كيدي نم هيلع لاسف

 بيضقو ةيصخ هيف ناك نا و

 ; © و

 ميركلا قلخلا

 فيس نبا نباب ىدهلا نإ الأ
 ٥هاوص تسمط دق ىفلا نإو

 انابو ادب نيملسمل ١ مام ١

 6١ انابو انع هميغ عنشقأو

 ا انابو انادوج نفصت الو

 ; ؟ و

 )٢( رجشلا بضقب تهبش : بضق ةيدنهو ؛ ةحيفصب سيل قيقد : بيضق فيس : بيضق ؛ موقلح عمج : ميقالح .
 )١( رجش نصغ وأ دوعلا : بيضق .

 )٣( عوطقم : بيضق .
 ابنعو ٭ ابح اهيف انثنناف » : ىلاعت لاق ؛ ةبطرلا : بنضقلاو ةبنضقلاو ؛ يسقلا هنم ذختي رجش : بيضق )٤(

 . ابنضقو
 وأ ، همامتب بيضقلا نم ةعونصملا وأ ‘ قوقشم ريغ نصغ نم تلمع يتلا يسقلا نم بيضقلا : بيضق )٥(

 ١ قاق دلا م اهسل .

 )٦( ضرت مل يتلا ةقانلا : بيضق ؛ ادراش بهذو رفن : يأ { ريعبلا دن : لاقي : دن .

 )٧( دعتباو لاز : ناب ؛ ةراجحلا نم مالعألا : ىوصلا .

 ( ٨ ) نب ناديح نب ةرهم نم يح مصرفو . هموق يف ا ديس ناك دقو 6 يمصزفلا ىيحي نب نادوج هلعل : نادوج

 ةعاضق نب فاحلا نب نارم .
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 كيلم لك زعأ

 ًايدتقم نيدلا رومأ يف نكي مل نم

 جهر يف لاص ام ىذلا بورحلا ثيل
 هلنان رمغلا يلولا مامإلا كاذ

 ألم يف يالوم اي كحدم لتأ مل

 ةقشقش لك اموي فيسلاب تنكس

 ادغ ذنم مالسالا مد تنقح دقو

 هبناوج ٦وسم رهدلاو تعلط

 تعطق دقل نيربيب تمقأ نأل

 هتعلط ءاملظلا تلج ابكوك اي

 تدغ دالبلا يف راوض دوسأ نم مك

 مهرهش دادعت اولهج مهبعرل

 فرش اذ نيدلا مامإ اي مدو شعف

 ارفك دقف ناطلس نبا يبرعيلاب
 6١ ارفك ادعلا ماغرض رداغو الإ
 ارفن ىرولا يف كيلم لك زعأ
 ارفن وأ ءاضغبلا وخأ باذو الإ

 ١}0 ارده ىرولا نيب اهمرقم ىفبلل

 ارده ىدهلا ماصمصب لالضلا مد

 ارفس دق قافألا ىلع رجف عولط
 ارفس ىرولا راصمأ كلضف رابخأ
 ارقب دق ملظلا نطبل ًاماسح ايو

 ارقب ىطسلا فيس اهل تززه امل

 ارفص الو اهنم ًابجر اوفرعي مل

 ارفص فاص اهقعي مل ةمزعو

 ; ٦“٭© و

 )١( ةكرعملا رثأ نم رياطتملارابغلا : جهرلا : جهر ٠ هرتسو هاطغ : ءيشلا ءيشلا رفك : ارفك .

 )٢( خفن دنع ثذخث . ةقيقرلا ةدلجلاب ةهيبش يهو 0 جاه اذإ هيف نب ريعبلا اهجرخي يتلا ةقشثنشلا : ةقشقش
 . لبإلا نم لحفلا : مرقملا ؛ جاه اذإ ريعبلا
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 ه ده و

٠ 

 ىدهلا مامإ كلملا يف ماد ام

 ادغ دق ىذلا هللا ةفيلخ

 نمل ًادعسو هيلاقل ادعب
 ايصاع هل رمألا يف تاب نم
 افعضتسم ملاظلا هب ىسسأ

 ةكتف نم برحلا يف هل مكو
 هلتساو قحلا هالج فيس
 هنيد هل هللا رهظأو

 هب ىدهيو هيدهي هللاف

 ةنسو ةثمو هدج

 هنج انل رهدلا بون نم

 هنج نمو سنإ نم هالاو

 هنم هلابرس يفو تاب
 هنم اذ مولظملا حبصأو

 هنم نم ملسلا يف هل مكو

 هنس دقو يفغبلا ىلوأ ىلع

 هنس نمو ضرف نم ناك ام
 هنس ضرذخلا يف ىلعي هللاو

 ; © ج
 مالظلا هب رانأ ردب

 هتوبح هيلع تقاض ءرمال لق
 هراقف هنم رقفلا عالضأ رسك

 هفك يف يذلا ىلإ نلحراو مق
 برعلب نيملا ربلا دجاملا
 دقف هب كولملا تسق اذإ كلم

 نكي ملو مالظلا هب رانأ ردب
 (قرشم ًاديعس هعلاط لازال

 نوجسملا ةلاح يف ادغ ىتح

 نوهلاو ىسألا ةيدرأ هاسكو

 نوزحملا ةولسو روسكلا ربج
 نوميملا رئاطلا يذ اغولا ثيل

 نونكملا ؤلؤللاب ىصحلا تسق

 6١ نوجرعلاك دوعيف اصقانتم
 نونلا فرح ساطرقلا يف طخ ام

 ; ؛}© و
 )١( ةلخنلا ىلإ رمتلا قدع خيرامش قوف ام : نورلا .
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 رحبلا محزي نم

 قرغلا نم ملسي مل رحبلا محزي نم
 هعسال وهف اعاجش بعالي نمو
 يرح وهف ناطلسلا مصاخ يذلا اذك
 مهبولق تغاز رفن ىلإ رظناف
 تعلق اهنود نم اعلق اولواحو
 مهب قاحف اديك مهديسل اوداك
 ةرمطم فوج يف مهديك مهراصأ
 مهل دوقت ال دويق يف مهضعبو
 ةليخم سمألاب مهيشم ناك دق
 فرغ نمو ريصاقم نم اولوحت
 ابعت اورتشاو سؤبيب ميعنلا اوعاب

 مكسرغ معط اوقوذ ءوسلا ةبصع اي
 رصتنم نكرلا زيزع مامإلا نإ

 نع حفصيو ىنسحلا نسحأ يذلا يزجي
 دضتعم هللاب دنس نم هلل

 غرو دجام ميرك يبأ مذ
 فنح الو نم الب نفمو [ نغم ]
 حبطصم سأبلا ديدش ءادرلا رمغ
 هرصنع بيط نم هقنالخ تباط
 لمأ يذل زنك لجو يذل زرح

 رزتم عابلا ليوط عابطلا ولح

 ٠ ناخد نودب رانلا - : ظا 7

 ب لبح : قبرلا )٢( . مهبلا هب دشت \ ىرع :-. 7 ))

 6١ قرتحي رانلا ظاوش يف جلي نمو
 قلفني رخصلاب هسأر دقي نمو

 قنعلا نع اموي هتماه لزعب

 ؤ» قبرلاب دسألا دايق ونمت ىتح
 قدحلاب نز نويعو كحاوض
 قحي مل ركملا لهأب ديك يأو

 ١}' قلفلا ىلا اهيف اوييح امف اليل

 قرحلاو ليكنتلاو ةناهملا ريغ

 قلحلاو دمعلا يف مهلجرأ مويلاف
 قسفلا هبشم اهاحض نوجس ىلا
 قرالاب مونلا اولاحاو ةحارب

 قذي هرامتأ نم رشلا سرغي نم

 قزن الو بايهب سيل هللاب
 ث قلزلاو مارجإلاو ةءاسإلا لهأ
 قلتعم لذبلل قنتعم لدعلل

 قبل عورأ [ يقت ] يقن هكاز
 قبل الو ميغ الب ثيغو ثيل

 قبتغم ناسحذلاب دماحملا سأك

 قلخلا بيط يتأي لصألا بيطو

 يقت لكل لظ نغض يذل لص
 قبتسم تاريخلا ىلإ تامركملاب

 (٣) رومغملا وأ ىطغملا : رومطملاو ؛ ةرفحلا وأ ءانبلا : ةرمطملا .

 )٤( للزلا : قلزلا .



 فشترمل ىدأ هركذ امنأك

 هل تيأر بدج ىرولا باصأ اذإ

 اسبق هل ىدوأ ثداح اجد نإو
 اهدمخأ سانلا يف ةنتف ىأر نإو

 ةغبسم موي ريقف هاتأ نإو

 هلجاسي نأ يف هسفن ابعتم اي
 تحضتا امل ناطلس نبا مامإلا الول
 ًاملتسم مالسإلا لزن يذلا وهف

 بع ر يف راطقألا هدض ىلع تقاض

 رشب ىذأ ناطلس نبا اي فخت الف

 الو هلإلا تاذ يف كرمأب عدصأو

 ىلع ثري ال ًآعانث ينم كاهو

 ةقنال يالوم اي كب ةحدمو
 ترشن اذإ يدانلا اهرشنب بيطي

 انل نيملسملا مامإ اي مدو ملساو

 قنشتنمل كسم اذشو هنسح نم

 قدفقغلا لباولا ماقم موقي ادوج

 قفألا نع هيلجيف هيأر نم
 قلتؤم عورلا مالظ يف مداصب
 قعبنم قدولاك مرك نع هاطعأ

 قرولاو نايقعلا نم ساحنلا نيأ

 قرطلا رئاس نم ىدهلا قيرط انل
 قرولا نم فاص هدروم نيدلاو

 قضي مل بعرلا يذ ىلع هرطق ىلإو
 قنحلا دساحلا ديك كيفكي هللاف

 ىقلملا مناللا مول هللا يف كذخأي

 قلخلا يلب ىلبي الو نامزلا رم

 قلي مل لدعلا ريغب حيدملا نا

 قبع بيط كسمك يهف سانلا يف
 يقبو افصلا ماد ام كهجو قبيلو

; ٦2٩ 
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 قدص مامإ

 ىدهلا مامإب انمأ دقل

 ىرولا هالع لظ يف شاعق
 لماش هلدع قدص مامإ

 ايكاب هبر وعدي تيبي
 هتاحاسو ثيغ هحامس

 الئاس الو ًامورحم در ام

 هضرع امك ضحم هباصن

 هبر ىضر دوجلاب بلطي

 ىلعلا ينجيف لاملا كلهيو

 ضيغبلا يدتعملا نامزلا بير
 ضيضغ هنع رهدلا فرطو ارهد

 ضيفتسم ىرولا نيب هتيصو

 ضيفي عمدب هالوم فوخ نم

 ضيرأ ضور ءابهشلا ةنسلا يف

 ١6ضيرجلا لاح لاق عورل الو
 ؤ١ضيحر يقن مذلا سند نم

 هضيبو دوس عمجلا هوجو موي
 ضيرعلا ليوطلا ركشلا منغيو
 ضيرملا ةاسأو يماحتلا دسأ

 ١"! ضيرع امحل فيضلا نومعطتو

 ضيفت اهلخأ مل دوج راحب
 ضيمو موي لك يف هل اسؤب
 ضيهملا ريسكلا مظعلا اورباجو
 ضيرقلا مظنل تيدصت الو

; ٦٥0 ٩ 

 ضيرقلاو ؛ ةصغلا : ضيرجلاف ؛ " ضيرقلا نود ضيرجلا لاح " : لثملا يف لاقي : ضيرجلا )١(
 . رارتجالا نم ةصغلا تعنم : يأ

 ضيحرلاو ؛ هتلسغ : ي أ » يبوث تضحر : ضيحرلا (٢)

 )٣( نوعطقت : نوزفت .

 . ةرجلا :

 . لوسفملا :
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 ةبراعيلا ةمئأ سبق نم

 فراو كب ىدهلا لظ ىدهلا مامإ
 توطناف كلدع راصمألا ىلع ترشن

 ىرولا يف يغبلاو روجلا لهأ تدروأو
 ىلجناف ملاظملا مالظا تيلجو

 اهناكذ عولط ايندلا ىلع تعلط

 ةفيلخ الامج ايندلا سبلأ دقل

 عنام ةمامإلا رس ىلع نيمأ
 هباقعو هدوج ىشخيو ىجري
 هملع رحب دراو انم لهجلا وخأ

 قفاوم باتكلا ماكحأل مامإ
 ةيار تحت وأ هنم ي أر تحت فقف

 هب ذلف نامزلا فرص نم تفخ نإو
 عماس دفرلاو دشرلا يعادل كيلم

 اهفونأ رمسب ايلعلا ينب كيلم
 اهنأك عاصملا يف ضاوم ضيبو
 مهبولق شيطت ال لاجر يديأب
 اوعد اذإ فافخ اوقال اذإ لاقن

 مهتاعقو نع كربخت مهنع لسف
 مهنإ براعيلا تاداس هللف

 دشرم نبا مامإلا لدعلا سسأ دقل

 رصان ديؤملا ربلا كلملا وه

 نكي ملو اثالث ايندلا قلط ىتف
 اهتاعبت نم بيجلا يقن تامف

 . ريزغ : فكاو )١(
 )٢( ليللا : سدنحلا .

 )٣( ةدلاجملا : عاصملا .

 0١ فكاو كيفك بحس نم ىدنلا ثيغو

 فواخم نهوشح روج ريشانم

 فشار هنم ىوترا ام لابو ريدغ
 فناط لدعلا انس نم هيلع فاطو
 " فشاك سدانحلل ءايض تنأف
 فنالخلا هالع ىقرم نع رصاقت
 فراع هللاب نيدلاو العلا ميرح

 فناخ هيناشو جار هقماوف

 فراغ هاودج رايت نم رقفلا وذو

 فلاخيو ىوهلا يصعي هنكلو

 فقاو رصنلاو قيفوتلا زرحأ مكف
 فراص هال ١ ره دلا فرصل سيلف

 فداص يفغلاو كاسمإلا ةوعد نعو

 فعاور نيلفحجلا ءاقتلا ةادغ

 (إ فطاوخ مانألا راصبأل قورب

 فجاور بولق تشاط اذإ كانه

 فلات ةهيركلا موي مهمداصم

 فقاومو مهل اجيهلا يف دهاشم

 فصاوع يهو روجلا حاير اوتامأ
 فصاو هيصحي سيل اليمج نسو
 فكاع هالوم ةاضرم ىلع مامإ

 فراخزلاو اهقالعا هلغشيل

 فصاو لهنا ام هللا ةالص هيلع
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 كلام نب فيس نبا ماق هدعب نمو
 لزت ملو اياطعلاو ايازرلا ثتبف

 هداهج قح نمحرلا يف دهاجو
 هلغش هللا ةعاطالإ ناك امو

 هب ترمع ناو مالسإلا امس نأ ىلإ
 هلدعب اسورع ايندلا تحبصأو
 هبر هللا ةمحر هيلع تامف

 ادس ةفالخلل انيف فلخو

 ابذهم ايحيرأ ايكز ايقت
 ىرولا رئاس نم هالاو نمب افوؤر
 ةيند لكو ايندلا نع ىفاجت
 يذلا برعلا وبأ يداهلا دشرملا وه

 هدوجوب انمايأ تحرب الف

 ةداعس نيعب ًاظوحلم لازالو

 فحاصملا همذت مل اديمح اماقم

 فراوعو ةيشخم مقن هل

 فراح قحلا نع مول هنثي ملو
 فداورو ىلط اموي تلغش دقو

 افنانتو انميلقإ نم نئادم

 فحالمو الع نم ىلح اهيلع
 فناحصلا هعست مل ءانث ىقباو

 فتاوه مامحلا قرو هددؤسب

 " فحاج ةصاصخلاب بيس ليس هل
 (" فئاسحلا هتلقلق نم ىلع اديدش

 فغاش هللا ةعاط نع ههلي ملو

 ث فراطو ديلت ايلعلا نم هيدل
 6" فلاوسلاو اهتابل ةدلقم
 فراوذ باحس تحس ام هللا نم

; % 1 

 )١( اهب سينأ الو ءام ال . ةديعبلا ةزافملا : (ةفونت عمج) فنانتلا .
 ( ٢ ) رمهنم ريزع : بيس ٠4 رقفلا : هةصاصخلا ٤ رثأ وحمي ي ذلا فراجلا ليسلاب همرك هبش ؛ فراج : فحاج

 . ريثكلا هناطعب ةصاصخلا

 . ةوادعلاو ظيغلا : فناسحلا (٣)

 (٤) لاملا نم ثدحتسملا : فراطلا ب ءابألا نم ثوروملا : ديلتلا .

 (٥) قنعلا ىلعا : (ةفلاس عمج) فلاوسلا ؛ ردصلا نم ةدالقلا عضوم : (ةبل عمج) اهتابل ,
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 مئامعلا ناجيت

 همساوم تضقت دق لصو ةولعل

 (اعمدأ هيقست بحسلاو هب تفقو

 هبارت تممش ذإ ىبرت ىكتت
 معاون دعب شحولل اعترم ادغ
 تقرحأ هيلايل يدنع تركذ اذا

 ىوجلا نم اولخ موقلا يبغ يناري

 قوشتو ىوه يبلق يفو فيكو
 لباوب ميدقلا اهانغم هللا اقس

 يذلا برعلا يبأ يكازلا ىدهلا ماما

 هبايت لاتقلا دنع هغباوس
 هنيمي مامغلا داج امو دوجت

 هدنع دمحلاو ءايلعلا عمتجتو

 ضقان وه ام تاداسلا مربت الف

 قزار وه ام مايألا مرحت الو

 سخاب دوجلا يف ثيفغلاب ههبشم
 همالم كرتاف فكلا طسب دوعت

 هماجسنا دنع لبولا فكي اذ نمو

 هتابه نيفتعملا روزت مامإ

 اهنأكف هب ايندلا
 تردابو يصعلا رهدلا هل تنادو

 الفحج برحلا هب برضت 7 ماسح

 هداجن هنم مالسالا قتاع ىلع

 م ٥٠ م

 تديندسنيحل

 هملاعم رهد ذنم تفعت مسرو

 0١ همجاس ينيع ءام نم اهدعاسف

 همنامح مامحلا ءاد يل جيهو

 همعاون هتقراف عبر شحوأو
 (" همسايم بيبحلا قوش نم يداؤف
 همتاك انأ امب ملع هل سيلو

 ١}( همحاج رانلا محاج نم ىظل رحأ

 همنامغ فيس نبا نبا نانب نأك
 ؤ همراكم نامزلا تانر عطقت

 همنامع لاجرلا نيب هناجيتو
 همنازع فويسلا يضمت امو يضمتو

 همهارد هيتحار نم تقرتقا اذإ

 همداه وه ام نونبي الو يأرب
 همراح وه ام مايألا قزرت الو

 هملاظ سابلا يف ثيللاب هفصاوو
 هميال دوجلا نع هيناثب سيلف
 همطالتم امط نا امل رحبلا وأ

 همراوص نيدتعملا روزت دق امك
 همناعد تماق نيدلا اذهو سورع

 همجاعأو هبارعأ هتعاطل

 همجامج راثملا عقنلا عم رياطت
 همناق ةيربلا قالخ دي يفو

 )١( غمألا : ْمجَّنسلاو ؤ رطملا كلذكو ؛ رثك وأ لق ، اهنم عملا نارطق : نيعلا م 7 همجاس .

 )٢() اهيلع لامجلا رثأ : اهمسيمو ؛ مسيمو لامج تاذ ةأرمأ : لاقي : همسايم .

 )٣( ةمرطضم رحلا ةديدش : ةمحاج ران : محاج .

 )٤( ديدشلا : نانرالاو ؛ ءاكبلا دنع حايصلا : نينرلاو ؛ ةنيزحلا ةحيصلا : (ةنر عمج) تانر .
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 هدوي ال نم لضفلاب هل رقي

 اغولا يف براحملا دضلا بلاسلا وه

 ايضار ناك ام دهشلاك قلخ هل

 هسحت نيح نابعتلا نيلأ امو
 هدويص جايهلا يف يداعألا دوسا

 هكيرش هانغ يف فيعض لكو

 عضاوتم سعقأ لوجع قيقر
 تحجرات صاير هاياجس ناك
 هنأ ريغ ايحلا هاياطع ناك
 ملاس ريغ هدفو نم هل ام ىتف

 ىركلا هنيع نع هللا فوخ داذ ىتف

 هباضخ ربزهلا سفن اغو ربزه

 علاط دجملا ةوك نم ىده ردبو
 هنأك احدم نيدلا مامإ كاهف

 دنالق هنم فورعملا ببل ىلع

 رصقم بحم دبع هب كابح
 لنان حئادملا مظن ىلإ هاعد

 هنإف كيف حدملا اذه رمع شعو
 ادئاع كرابملا ديعلا اذ لازالو

 همنالي ال نم رصنلاب هل وعديو
 هملاسم ءاطعلا موي هبلسيو

 همقالع ىدرت ظافحالا ىدل عبطو

 همعاط توملا ىري مس همف يفو
 همنانغو هلافنأ مهلاومأو

 همداخ ةيربلا يف فيرش لكو
 (ا١ همساب رغثلا كحاض ايحملا ليمج

 هفناطل ضقت كسم وأ ثيغلا ىدل

 همناد دوجلا ثكام اذهو بيغي

 هملاس دجملا قسوتسم هنكلو

 همنان لابلا عرافلاو ىجدلا ماقف

 همناع ريعلا كردي ال ىدن رحبو
 همهاوس الا حاربا الو ريسي

 همظان فنعي ال ديرف ماظن

 همتاوخ يلاعملا يديأ يفو حولت

 همعاطمو مكدوج نم هبراشم
 همتاحو يدع ىسني هدنع مكل

 همظانم باسحلا موي ىلإ ىقبتس

 همجاون بيغت ال دعسب كيلع

; 0 2 

 . عينم : صقأ ( ١(

 ۔ ٧٨ ۔



 يغبلا ءازج

 لطابو يغ هولعي ال قحلا وه
 زجاع كلملا بلطي مك ابجعاوف

 غديمتس الإ ماوقألا مدقي لهو
 امس يذلا مامإلا يكازلا انديسك
 كرعم لك يف مادقملا برعلا ىبأ

 ىدنلاو لدعلاب فورعملا كلملا وه

 هرونب ءاضتسي ردب هايحم

 ىهسلا ىلع ىقرت دجملا يف بتر هل
 هنايضب اودتها سانلا اهيأ ايف
 ذعاس لضفلل دتمي مل هالوف
 ملاعل لاقم عمسي مل هالولو

 انهلإ نم ةمعن اذه نكلو

 ادبؤوم امج مهللا كل اركشف

 هلدعو نيملسملا مامإ نيمي

 هكلمب اثبع ءادعألا لواح دقل

 مهسوفن نوصحلا ذخأ مهتنمو

 مهدنع دشر ال ءاغوغ ةيساوس

 مهركم ءوس ىلع يرابلا هعلطأف

 ىضرلاو لدعلاب ناطلس مهبقاعف
 هلايعو هراد نع براه نمف
 دفصمو هنجس يف كلاه نمو

 هل اوربطصاف يغبلا ءازج ا ذهف

 لزاهو ذَجُم هيف يوتسي الو
 لماخ دجملا يعدي مك ًابجعاوو

 ؛١لعاف كلاملا ريبدتب ريصب
 لنابقلا هيلا تداقناو نيدلا هب

 لكاشم نيملاعلا يف هل ام ىتف

 « لحالحلا ىحيرذلا يعاسملا ديمح

 لحاس طق هل ام "رحب دهانميو

 لواظطتملا اهكاردإ نع رصقي

 لئالد قيرطلا ىغبي نمل هيفف
 لهاك لدعلل دتشي مل هالولو

 لهاج شحاوفلا لعف نع هتي ملو
 لجاع هنم انل ناسحاو انيلع

 لضاوفلا مودت ىمعنلل ركشلابف

 لناوالا هلنت مل نمأب انيضح

 لفاغ ناطلس نبا نأ مهنظ يفو
 لطابو نامأ مهنم تقدص امف

 لقاع يغلا نع ىهني مهيف الو
 لفاك قحلل رصنلاب هنأ ىلع

 !"» لكافأ هنم سانلا باصأ اباقع

 لزان فوخلا نم شيج هبلق يفو

 لسالسلا هتقثوأ دق مدن يخأ

 لعاف وه امب ىزجُي ¡يرما لكو

 )١( (نيسلا مضب) غاْێَمُْس : لقت الو 0 فانكألا اطوملا ذّيسلا : (حتفلاب) غذْيَمتسلاو ، عدمس نم : عديمس .
 )!٢( نيزر نيكر : لحالح كلمو ؛ ديس : لحالح .

 )٣( فوخلا ةدش نم ةدعرلا وهو : (لكفأ عمج) لكافأ .
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 هنإف نيملسملا مامإ امأف

 مهفيضف سيطولا ران تيمح اذإ
 بكاوك كولملاو ارون سمشلا وه
 ىدهلا لبس انل تناب اهتعلطب
 ىجدلا فشكناو نيدلا سمش قرشأو

 ةنجه لك نع ضرعلا نوصي هارت

 ىرولا تمع دقو ايلعلاب لخبيو
 هركذ ءاملاب يذاملا نم ذلأ

 هحدمب تلغتشاو هاوس تكرت

 ىجحلاو سأبلا يخأ فيس هونص ىوس

 ةهيرك موي رك ام اذا ربزه
 مهتاهبج نم ليخلا لاجم داجو
 هناوطنا دعب فورعملا ارشن امه

 ىبظلاو رمسلاب مالسإلا نع ابذو
 مراوص ضيب برحلل امهداتع

 ىرولا نم نيدتعملل امهدنعو

 ةداعسو لماش ريخب انشيعف
 ادنارف نامزلا درف اي كنودو

 ُرغاص كدضو ذوصقم كلحم

 ةهرب لك يف رطفلا ديع لازالو

 لتاقم هلإلا نيد ىلع رويغ
 لباوف ءامسلا ىديأ تكسمأ نإو
 لوادج كولملاو جل وه امك

 لئاوألا تامركملا سومش تدرو

 لباذ وهو ىدنلا دولمأ رمثأو
 لذاب هللا يف لاملل هنكلو

 لخاب دجملاب حمسلاو هتحامس

 "لئاع هاقلت رسي نم نسحأو
 لفاونلا تابجاولاب تطقس دقو

 لصاف هللا نم فيس هنأ ىلع

 لبانقو انق هنع ىدعلل تهو

 لهاونلا حامرلا هنم تيور امد

 لماوه يهو دجملا يطم امزو
 لذاع لاق ام قحلا يف اعمسي ملو
 لهاوص درجو رمس ةيطخو
 لنانو أوج نيفاعللو ذويق
 لماش قلخلل ريخلاف امتشع امف

 لمآ كلضفل دبع اهب كابح
 لطاه كدوجو ذودمم كلظو

 لباق رهدلا نم موي هب كيلع
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 ىرولا ذالم

 ىدهلا مامإ حدم يلناس اي
 ىلعلا رادم بطق برعلب

 هحدم يف يرعش نم كنود

 ةضور هنسح يف هنأك

 ىكح ناوحقا :

 ىضر مامإ ناطلس نبا نا
 ىرشلا ثويل ونعت هل ثيل
 رخاز هجوم دوج رحبو
 ىرولا ذيلتست زع فهكو
 انناريخ دشري بكوكو
 رتاب مزع فيسو

 ةيلح اهل قدصلاو كتناج

 ام نيدلا رصان اي مدو ملساف

 هكلم يف لداعلا كلاملا
 هكله نم رئاحلا ذقنمو

 هكلس يف ردلا قوفي ًامظن
 ١6هكر وأ ثيغلا لبوب تديج
 هكسم وأ راطعلا ربنع نع

 هكحض يف تادافغلا مسابم

 هكسن يف كسنلا لهأ نقوفي
 هكتف نم برحلا يف ةفاخم

 هكلف عم رحبلا هيف قرفي
 ("هكحم ادل رهدلا نم هب

 "هكش اخط هنع يلذجنيف
 0 هكتب نع دنهلا ضيب زجعت
 هكرش نع جاعنا ماسحلا هنم

 هكف يف ديكلا كاذ درف
 هكفس نع مالسإلا يلوأ مد

 هكته يف يعاسلا نهوأو

 هكعو نم رققلا ضيرم لب
 0}هكمس يف ناويك ًاتماسم

 هكنض يف كيناش لزي ملو
 اد هكبس يف ربتلاك ةصلاخ

 هكفإ نم بيع لوق برو
 هكيأ يف كيألا مامح ىنغ

; © 

 )١( فيفخلارطملا : كرلا : هكر .

 )٢( بضقلا دنع ةجاجللا يف يدامتلا : كحملا .
 (٣) همالظ : ليللا ةيخط : اخط .

 )٤( عطقلا : كتبلا : هكتب .
 )٥( لحزل ميدق ىمسم : ناويك .

 )٦) هبح يف قداصلا بحملا : قماولا .
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 ةردقملا دنع وفعلا

 رظان اذ دمحم كاذ ناك نا

 هلاون نيعل رظنت ىتم لجر

 فكاو ثيغ ماجن ١ هفكلف

 هردق ةبوقعلا ىلع هيفو وفعي

 رظانلا كاذ ناسنإ برعلب

 رظان ةشيعملا يف هجوب عجرت
 رداخ ثيل مادقا هبلقلو

 رداق نع ىتأ ام الإ وفع ال

 رباص بلقب ايندلا دنادشو

 ; ٦٩ و

 جهبيو نيملسملا رسي مالس

 جهبيو نيملسملا رسي مالس
 ىرولا نم دودولا نيع هب رقت

 اعساو قفاوملا ردص هب حوري
 ةفيحص ءامس يف ظفل بكاوك
 ربنعب بوشملا كسملا جرأ هل

 كلام نب فيس نبا لجن هب صخي
 عرتفإ برعلا ابأ اي يفيس نبإ ايف
 امراكأ الإ نحكني ال منارك

 ابحاوس ءانثلا زخ يف كنيتأ

 رشعم حار ام ناطلس ىتف اي مدف
 برعي لآ مكل ينبت تحرب الو

 جرفيو مهنم مهلا حرس درطيو

 جضنتو دوسحلا نيع هب ىمحتو
 جرحي قفانملا ردص دسح نمو

 جلبتت هنيب يناعملا رودب

 جرأتي ىرثلا دوهعم ضورلا وأ

 جسنيو ماركلا حدم يف مظنيو
 جرخت كريغل ام ركف جناتن

 جوزت دق اهؤفك ةاتف لكو
 جربتلا نهلاز حيدم لويذ
 اوجلدأو مارحلا تيبلا ةبعكلا ىلا

 جرباو مانألا يف دجم لداجم
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 بيخم ريغ هيجار

 داعس وند يف ةداعسلا نإ

 اميتم روزت ول اهيلع اذام

 هنوفج داقرلا لوط افج دقلو
 ىونلا هنع تون امل امنأكف

 يتلا يهو اهدايق عوط تحبصأ
 دناق اهيلإ ينم ىنداتقي

 ءرما بحص نإ راتقإلاو بيشلاو
 يملظ يف هللا ىفاخ داعسا
 برعلا يبأ انالوم فاصنإ يركذتو

 هماكحأ يف لدعلا بيصملا وهف

 دقو دفص يف هنم يلاوملا كرت

 هدعو فلخي سيلف كدعي امهم
 قدصم ريغ تنك نإ هلام نك
 هلهأو نامزلا هدعاسي ىلوم

 هحامرو هفايسأ امنأكو

 هلاومأ هنيمي لاون وكشت

 اهدامغأ نم لاس هابظ اذإو

 اهديدح نأك همراوص تمقر

 هل تالأ ثالثب اغولا ىقلي

 )١( ديقلا : ىنعمب ۔ اضيأ ۔ يتأيو ؛ ءاطعلا : دفصلا .

 يداعبو اهدعب يف يتواقشو
 داؤف ريغب تناب ذم هتكرت
 داقر بيطب رفظت ملف اقوش
 داهس لحكب هعمادم تلحك

 يدايق عوط بيشلا ليبق تناك

 يداح اهيلإ اهنم ينقوسيو
 دامر فك ضيبلا دنع وسي مل

 داصرملاب نيغابلل هللا نإف

 يداعلا ربزهلا ناطلس نبا

 دالج موي عير ام ىذلا وهو
 6١ دافصألا يف دللا ةادعلا ىقلا

 داعيإلا يف زاجنإلاو فلخلاو

 داع وأ هباقعو هباونب
 دانجألا نم هل تانداحلاف

 دالوألا نم هل حايصلا موي
 داصقلا محازتو ىدنلا موي

 دايجألا يف ندمغأ اغولا موي

 دادضذلا مجامج كانه ىوهي

 دايجو لباوذو لصلانمب
 داسألاو ديصلا ريغ برحلا يف
 داوج لاون وجري نم بيجمو

 دايعالاك نسحلا يف اذإ مكب
 داوعلاب دقحلا لهأ عوبرو
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 ىدهلا لبس انل مكب تدب دقلو
 ذمحم ىيعذوللا ىعملالا

 هرونب مانألا يداغلا بكوكلا

 ههجو قبعب يدانلا نيزتي

 هتايح ءاقب الإ يتينم ام

 الفار مراكملا للح يف لازال

 داشرإلا يذ هللا دبع لجنبو
 ه دالصألا نيلم مولعلا رحب

 "دانو ملظم بطخ لك يف
 يدانلا يف بكوك وه امناكف

 داسحلا نيعأ نخسي كاذ ذإ

 يداغ وأ حنار نوج حسام

 ; ٦ ٭© و

 )١( بلصلا وهو : (دلص عمج) دالصالا .
 )٢( ةيهادلا : دآنلا .
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 راخفل ١ جات

 هدو كل افص دق ديبع مالس

 ةداغ ردص هنسح يف ىكح مالس

 اهرارق داج ءانغلا ةضورلا وأ

 تجرأت ذإ اهناجرأ يلع نأك
 ةوالح هنم ظافلألا تقاف دقو

 ىرولا نم دودولا نيع هبرقت

 هدوج رحبلا لجخي نم هب صخأ
 ىدنلاو لضفلاو لدعلا اذ ىدهلا مامإ

 هسأب رابخأ دسألا عورت عاجش

 ةهيرك هتترج ام اذإ فيسو

 هنيمي بحس لضفلاب تمه مامه
 ادغ دقل يلاعملا يف درف ناك نئل

 الع ىلإ افاضم ادجم ىهللاب ىوح

 مكديور هورخاف كولمل لقف
 ىقتلاو قحلا نم الإ ارخفم لهو

 ديس كلم اوطبخت ال مهل لقو
 هفيس مزعلاو رصنلا هوخأ مامإ

 امركم يلايللا رم ىلع ىقبيل
 برعلب مامإلا انالوم لان دقل

 هلدع ءاشلاو بنذلا نيب فلأو

 هدعب كنع يديس اي هزاح نإو

 هدقع رظاونلل هيلع حولي
 هدع دهاعملا يوري ام ثيغلا نم

 هدن ميشايخلا يف دوع لآلا نم

 6١ هدهش ءاملاب بيش دق ام يرذلا نم

 هدبكو دوسحلا نيع نع هيفخيو

 هدجم بكاوكلا ماه ىلع ولعيو
 هدمح مظنلا قرغتسملا برعلا ابأ

 هدقر منامغلا قدو ىلع يرزيو
 هدح مصخلا مد نم اير ضرخلا ىقس

 هدرو رقفلا نم يفشي ىدن رحبو
 هدفو دقنلاو لاملا يف هل اكيرش

 ("هدجو هوبأ امدق هل اهاوح

 هدربو راخفلا جات هل اذهف

 هدرُج رخفلا ةبلح يف تقبتسا اذإ
 هدنج برحلا يف نمحرلا ةكنالم
 هدبع نهذلاو قيفوتلا هبحاصو
 هدج ةداعسلا يف اميقم ًاميلس

 هلين نيطالسلا ىيعأ ام دجلا نم

 هلين طحقلا يف ثيغلا ماقم ماقو

; {“© 2 
 )١( لسعلا : يرذلا .

 )٢( اياطعلا : ىهللا .
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 نامزلا ضع نم ينرجأ
 ةهرب ذنم تفع لالطأ ةيمل

 ًابناحس حايرلا كلت اهل تراثأ

 هوج نيعلا المت ًاضاير تحضاأف

 افرافر عيبرلا ىديأ اهل تكاحو
 سجرنب تلحت ذإ اهابر نأك
 اهحاقأ نم ىدنلا ولجي ىذلا نأك

 اهدرو قوف نم لطلا طيقس نأك
 هب تخمض ربنع اهارث نأك

 ةيدغ حايرلا اهنع تردص اذإ
 برعلب ميركلا قالخأ عوضت

 هفك دوجلا نع ضوبقم ريغ ىتف

 ةلاسب ربزهلاو لين رحبلا وه
 اغولا ىف سراوفلا ىديأ تشعر اذإ

 هتادع نيع هالاو ىذلا لانأ

 هردص حبصأ رارسألا عدوأ اذا

 اترزأ فرعلاب هافك اتشج نإو

 ركاش لك هدوج نم ةلجخ يفق
 اغولا ىف هينيع ظاحلأ تعقو اذإ

 مراص لك نع هينغت هؤارأو

 )١( فيعضلا رطملا : شغاب .

 ا شغاب لك اهدنع فوصقعع لكب
 "ه شفاوح عومد نع اهتكب ًالاقن
 )١}" شئاشحلا فونص نم هتتبنأ امب

 شقان فك اهب ثبعت مل رونلا نم
 شيهاود نويع نع اونرت بعاوك

 6 شماوح ؛تاثل ىف ودبت ذجاون

 ؤ شماخ ريغ ةداغ يدخب عومد
 ا شحاف ريغ اهديج دار ةاتف

 شراعو واخ لك اهنم عوضت
 شيماونلا تاتداحلا ىف ىرولا ذالم

 شناطب جايهلا موي هبلق الو
 "د شراكعلا رارف هنم ادعلا رفت
 شعارب كانه وضع هل سيلف

 شفافخلا نويع يمعي ىحضلا رونف
 شبانب عاري نإ ام اثدج اهل

 شنئاج كلانه رايت لك ىلع

 شطاب لك هسأب نم ةعور ىفو

 شناعب سيلف ًاموي هتوق ىلع
 ا شنار لك نعو لاسع لك نعو

 . لي ّ ا : ةشفاحلاو ؛ دحاو ۔..ه ٠ ىلإ بناج لك نم لاس اذإ : اشقح شفخي ليسلا شقفح : شفاوح ( ٢)

 (٣) هلخادو هنطب : ءيش لك ةوج : ةوج .

 (٤) ةشمح ةذل : لاقي : شماوح ٠ ةنسح ةقيقد : يأ .

 )٥() ءاكبلا دنع اههجو شمخت يتلا ةأرملا : شماخلا .

 )٦( لوطلا ديدشب سيل : يأ 8 شحافلا ؛ قنعلا : ديجلا ؛ فادرألا ةليقث : حادر .

 )٧( بنارألا نم ىثنألا يهو : (ةشركع عمج) شراكعلا .
 )٨( مهسلا : شنارلاو ؛ حمرلا : لاسعلاو ؛ فيسلا : مراصلا .

 ۔ ٨٦ -



 كلام نب فيس نب ناطلس لجن ايف
 هنارج ىقلأف ًارابص ىنآر

 ارمأ ئربي نأ رهدلا عيطتسي نلو
 يننإف فيس نبا تنش ثيح نكف

 الفلا نم تاشحوملا كيلإ تيوط

 ندب رعشلا نم راكبأ يدنعو
 ةلوعب نيمركألا نهل تيضر

 6 شراهملا نامزلا ضع نم ينرجأ

 ١}" شناعملا باغر ىف يريغو يلع

 شنارب كيدي ىودج نم كسمت
 !"}إ شماك باوثأ كيدصق ىف ترزأت

 6}» شهاورلا تاننال يقارتلا نامس

 شحاوفلاو انخلا لهأ اهتبنجو

 ; ؛}2© و

 )١( دتشا : يأ ، نامزلا شره : شراهملا .
 )٢( شيعلا دغر : باغر .

 )٣( يضاملا عيرسلا : شماك .

 )٤( عارذلا رهاظ يف يتلا بصعلا : ةشهارو } (شهار عمج) شهاورلا .

_ ٨٧ 



 عورف كنم سأرلا بيشل تعير
 بشي نمو هتأر ذم كلابح تعطق
 هراذع ًريتقلا طخو ًارتقم اي

 ةداغب ءاسنلا نم تفلك ىنإ
 بهار ينيعل ودبت ول ءانسح

 اهقير فشرت اعوسلم نأ ولو
 اهنطب نع اهدوهن صيمقلا عفر
 اهماوق نأك تسام تشم اذإو

 اهعرف محافو اهتهبج نأكو
 اهظحل نم مهسأب بولقلا يمصئ

 ةعول ىبلقب تكرت ىتلا كلت
 ىري و أ اهاوه نع عجرأ تاهيه
 علوم دماحملا عيمجتب كلم

 قرفم لالضلا لمش هلصنبق

 ىرولا ىلع هنم ليست لاونلا غفذ
 هفوخ نم هتادع نويع ترهس

 خلاصمو ىحضلاب تالص هلف
 فراعتو اغولا يف لايص هلو

 هشطبب ربزهلا دسذلا ثدح ول

 هدخ ةءاسإلا ىذ نع نئططاتم

 ادعلا نم نيدتعملل هفك ىف

 هفيسو هيدي نم يرجي كفنا ام
 اوعجاض دقارملا نع كولملا اذاو

 . ديعب وأ ليلق : عوسش ؛ رابغلا : ريتقلا ))

 . ليللا نم ثلثلا وحن ءزج : عيزه )٢(

 عوري ناسحلا ديغلل بينشلاو

 عوطقم هلبحف لاذقلا هنم

 6١ عوسش كيدي نم ىراذعلا لصو

 عونمم اهلصو حدار ,دور

 عوبتم ىوهلاو اهيلإ ابصل
 عوسلملا كلذ يفوعل ًارحس

 عوقرم اهرهظ نع اهفدربو

 عولضو مظعا هيلع تسيل
 ") عيزه مالظلا نم هيلي رمق

 عورد نهعقو نم يقت تسيل

 عولوو اهب فغش هجاتهي
 عوجر حامسلا نع مىبرعيلل

 عوبطم ىدنلاو ةعاجشلا ىلعو

 عومجم ىدهلا لمش هلدعبو
 عوفدم اهليسب نامزلا طحق

 عوجه نوكي ال ةفاخملا عمو

 عوكرو ىجدلاب ةالص هلو
 عوضخو ىدنلا موي ةشاشبو
 عيرص وهو رخل جايهلا موي
 عيرس ريقفلا ةاساوم ىلإو
 عيبر ةافعللو ذيبي فتح

 عيجنو ًئدن اجيهلاو ملسلا ىف

- ٨٨ _ 



 برعلب نيملسملا مامإ الول
 هلدعب نامع تلدتعا ىذلا وهف

 مراكمب ىلعلا داش ىذلا وهو
 هنأكف اشن ذم بقانملا فلأ

 هسأبب ةاغطلا عار دق ناك نإ

 هلوذع لذع دوجلا ىف ىصع نئلو
 اديؤم نيملسملا مامإ اي شع

 يرطاخ دنارخ نم تءاج كيلإو
 ىكح ام كحدم رد نم اهتدلق

 امك اهتحفنو اهيناعم تباط

 هءاجر بحملا كمديوخ لناف

 ىكب ام كبر مالس كيلع ملساو

 عولط داشرلا مجن نم ناح ام

 عينم وهو مالسإلا امح ادغو

 عودص ةادعلا دابكأب اهنم

 عيضر وهو نهب نابللا يقس
 (ا١ عيرم ةافعلا يداو هدوجبف

 عوبر بينكلا بصلا تقاش ام

 (' عومش بيرتلا ةيفاص ءارذع

 عيصرتل ١ هن از رد نسحل ١ ىف

 عورفو مكنم لوص تباط

 عيضي سيل كيدل ءاجرلا وخاف
 عومد مامغلل تلاسو دعر

 ؛ © و

 )١( بيصخ : عيرم .

 )٢) بورطلا ةحزاملا ةيراجلل ةفص عومش يتاتو ؛ اهرونب ةعطاس ةنيضم : عومش ؛ ردصلا : بيرتلا .

 ۔- ٩



 اهناسنإ ىدنلاو نيع لاملا

 دجأ ملف نامزلا ينب تولب ىنإ

 دجأ ملف كولملا مرك ىف ترظنو

 الب هبلاط دجملا نغلبي ال

 ةحار ةديعسلا هتعلطب انلن

 ىدن الب دوسي نأ اوجري ناك نم

 بهاومب انناطلس ادي تخسو

 اهناسنإ ىدنلاو نيع لاملا

 ىلعلاو مراكملا ىف فيس نبا مه

 هدوجب تامركملا ينبي كفنا ام

 ناطلس ىتفلا نم ربأ ادحأ

 ناطلس ىف طق فيس نبا مرك

 ناطلس الو

 نامأ دربو ناميإ ميمصو

 ينامأ هيف كش ال هؤاجرف

 ناسنإ ادي اهب نحشرت ال

 ؤ ناسنإ الب ينغت ال نيعلاو

 نابو بيذعلاب كارأ يف ال
4 

 يناجلا فطاقلا تنأ

 همركأو ىلوملا هريخت نم اي

 ىلإ ماركلا نادقفو نامزلا ضع
 اذإ قحتسأ مل ولو يلإ نسحأ

 هل ريصي ىك ىضيرق سرغ قساو

 ناجلاو سنإلا نيلقثلا ةعاطب
 (" يناجلأ ناطلس اي رمغلا كلاون

 (" يناجلا بنذملا نيع تنك ناو حفصاو

 (}ه يناجلا فطاقلا تنأ كنإف انج

; ٥٥0 ! 
 )١( اهداوس وهو ؛ نيعلا ناسنإ دوصقملا : ناسنإ .

 )٢( ءوجللا نم : يناجلا .
 )٣( هيانجلا نم : يناجلا .

 )٤( رمثلاو رهزلا داصح وهو ‘ انجلا نم : يناجلا .

 ۔ ٩٠



 ههجو قارشإ ليللا مالظ يلجي

 هروطس ديرفلا طامسأك مالس

 الالت لثم ساطرقلا ىف الألت
 هجيرأ هنم كسملا جيرأ نأك

 هنوفج بونجلا هايرب تءاجف

 يذلا ناطلس نب فيس هب صخأ
 تلواط مث هقالخأ تنسح ىتف
 هفويسب هنادعأ ىلط فاست

 اهرتس ةباهملا هنع تعفر الف

 ىوهلا عطي ملو ىوقتلاب لبرست
 هنيغ وهف ىرولل طحق نع اذإ
 فسوي ةفعو نامقل ملح هل
 اعكار هلل ليللا لاوط تيبي
 هراهن مايص ىف اموي لازالو
 هموص هلل صالخإلاو ملحلابف
 هضرع سندملا بيعلا نع نوصم
 هجو قارشإ ليللا مالظ يلجي

 ةوادع انم هوفجي نم ليو ايف
 تضقنا ام رهدلا نم ناطلس نبا اي شعف

 مداخ كيف هلاق ًارعش كنودو

 6١ هروح بنارتلا ىف هتلمح اذإ
 هرون نزملا ىف حال ام اذإ ضيمولا
 هروم ءاملاب شر امل ضورلا وأ
 هروبد كاذب تءاج مأ لورهت
 هريظن زعو انيف هلضف اشف
 هروصق ءامسلا بهش ًافرش هب

 6}ه هروحب موي لك هنم دروتو
 هروتس نيفتعملا نود خرت ملو

 هريمض هلإلا فوخ نم لخي ملو
 هروصه وهف عورلل هعدت نإو
 هروط كذ امنيح ىسوم قافشإو
 هروجأ هيلإ ىقلث نأب اءاجر
 هروطف هنم ءابرحلا رهص دقو
 هروطف هنم ناسحإلاو ربلابو
 هروقو نيلناسلل ةلوذبمو

 «" هرودب قاحملا ىف تراص ليللا اذإ
 هروزي لازيال دبعل ىبوطو
 هروهشو همايأ لب هيلايل
 هرورس ءاقللاو هاسأ كاون

 ; ؛}2“© و

 )١( ردصلا نم ةدالقلا عضوم : (ةبيرت عمج) بنارتلا .
 )٢( توملل هقنع تلام : لجرلا ىلطاأ : ىلطلا .

 )٣( ري ملف لالهلا قحمنا اذإ ، رهشلا رخآ : قاحملا .

- ٩١ _ 



 بكوك قارشإ هولعي ال سمشلا انس

 بألاو دجلاب رخفلا سيل ىليلخ
 ىلعلا يف تارخمشملا روصقلاب الو

 ةنيتب لثم ضيبلا يناوغلاب الو

 ىجحلاو ملعلاب ءرملا رخف نكلو

 كلام نب فيس نب ناطلس ةريسك
 انخيش ةنالثلا رقفلا هدالوأو

 اهب يلجني ىتلا رهزلا مجنألا مه

 مهملح لداعي ال لدع ةمنأ

 ىمعلا ىجد فويسلاب نامع نع ولج

 تثدحت ىتح سانلا ىف مهلضف اشف

 كلام نبا نبال كالمألا تلذ دقل

 هبانب ديصي ال نكلو ًربزه
 هءوض صقني سيل نكلو ردبو

 اهجاجوعا دعب نيدلا ةانق ماقأ

 ههجو ةرغ سمشلا نأك مامإ

 دمحم داهج ىف حون مزع هل

 لقي نمو ةبش سانلا ىف هل ام ىتق
 كلام نبا نبا رخاف كلمل لق الأ

 ىلعلا ةبلح ىف هاراج رمال لقو
 متبعت هوفلاخ سانأل لقو

 قراش رذ ام ناطلس اي قباف الأ

 شعيلو ةمامإلا بوث اسبال شعو

 ؤا١ بصعملا يمحتألا سابللاب الو

 بسكم لك نم عومجملا ىنغلاب الو
 بنيزو بابرلاو ايرو ردعدو

 بهذم لك ىف ءانسحلا ةريسلابو
 بذهملا ىحيرخلا مانألا ذالم

 برعيو فيسو ىكازلا برعلا ىبأ
 بهيغ لك تقرشأ امهم سانلا نع
 بكبك نكر الو ىوضر الو أريبت

 بسبسو دجن لك ىف مهتيصف
 برثيو قارعلاو رصم لهأ هب
 ا" بلغأل جاعنلا لذ ىدهلا مامإ

 بلخمب ديصي ال نكلو رقصو
 برشم ريخ هؤام نكلو رحبو
 يبنلا دمحم انيداه ةفيلخ

 بمهلتلا دعب روجلا ران افطاو

 برغتو موجنلا فخت حلي ام ىتم

 بجشي نبا وزغو ناميلس كلمو
 بذكي ضرالا ىلع ةبش انناطلسل
 بكوك قارشإ هولعي ال سمنلا انس
 بكرمب حايرلا ىراج نم قدحليأ
 بعتي رمخلا ىف ناطلسلا فلاخ نمو

 برغمل راهنلا سمش تحنج امو
 بيخم ظحو لذ ىف كيداعم

; 90 2 
 )١`( كاحي مث ، غبصي مث } لزغي مث ‘ جردي مث ‘ بصعي هلزغ نال : بصعم ؛ نميلا دورب نم برض : يمحتآ .

 (٢) شطبلا ديدشلا روسجلا دسالل ةفص .: بلغأ .
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 برعلب زعألا ىلوملا لزن اذإ
 اهوج ملظأ نيربي نع راس ذمف
 انخ الو حنش هنع ىوري سيل ىتف

 هعوج هنع ىوط يواظطلا هراز اذإ

 رماع ساس ذم مالسإلا دهعم اذف

 ىتقاف بناتك هاودجب تمزه

 اعتمم ليوطلا رمعلاب لازالف

 القعمو اياعرلل افهك لازالو

 اوزن اهريغ ىلع ارخف تزن ضرأب

 ىوزن هب تءاضأ ىوزن ىف لح ذمو
 ىوري ىدنلا ثيدح هنع امنكلو

 6١ ىوري هباب ادل يداصلاو عبشيف
 6 ىوقأ هلهأ نم كرشلا مسر نكلو

 ىوقأ اهمزه ىلع هالول تنك امو
 اودع ىدنلا موي جوهلا حايرلا ىرابي
 اوع الو كانه ىشخت ًاقهر الف

 ؛ ؛}2© و

 رردلا

 ررد ءامس يفاعلل هاودج

 ررغلا قوفت رصعلا ةهبج يف
 ررغل ١ ىدر أو دجمل ١ ديشو

 ; ؛}٭© ج

 )١( اعناج هراهن ىوط : لاقي ؛ عناجلا : يواطلا .
 )٢() اهلهأ نم رادلا توقأ ؛ لاقي : ىوقأ ٠ تلخ : يأ .

 ۔ _ ٩٣



 ةيافكلا قزر نم دعس اي

 هنانس ليلس فلخ ىضرلل لق

 القثم المح هللا كنع طح دق

 استكاو ةيافكلا قزر نم دعس اي
 تحبصأ ذوخ ىهف ةيالولا امأ

 هب تخدش ىذلا فيسلا هب ىنعأ
٠ ٠ 

 فصنم لدع تحت اميدق تناك

 امهالكو اهل لهأ امهالكو

 ىلعلا ىذ فيس نب ناطلس مرقلا
 ادحاو ادرف رصعلا ىف ادغ كلم

 حنادم دورب هل نجنننالف

 ىرولا نيب هنانت نرشنالو
 هل اماركإ هللا نلأسذألو

 دجاولاب نكت الو كاشح ددري

 دماحلا نيع هلل نكو ركشاف
 دراب شيع لالخ لومخلا بوت

 دجام ءؤفك سورع قالطلا دعب
 دجام ةلالس افيس ادعلا ماه

 دهاز رمذ تحت تراص نآلاو

 دناقلا مامإلل عيطم دبع

 دراولل غناس تارف رجب

 دحاولا كاذ مايأ انل تماد

 دماحم روصق هل نينبألو

 دساحلا داؤف هب بوذي رشن

 دلاخ كلم لظ ىف ةزعمو

; ٦٩ 

 داوجلا كلملا

 برعلب داوجلا كلملل ليق ول

 ةرثع وذ هءاج نإ هنكل

 اهلاق ام دلخم تنأو ال لق

 اهلاقأ كانه اهتلاقإ يغبي

; ٥0 ! 
د٩٤ -



 رمقلا لزانمو مامإلا ةوزغ

 نيطرشلا يف ردبلاو انطرش مك
 ابعر مصخلا نطابب انكرتو

 ايرثلا لح ةادغ انعرصو
 بهشلا ناربد هدنعو انعطقو

 اعاقتهل تيأر مهناولأبو
 يصاونلاو ىلطلا مهنم تعنه

 عارذ لك ضيبلاب انمسحو

 ةرثنلا يف وهو مهماظن انرثنو

 ىلاوقلاب مهنويع انفرطو

 ةهبجلا يف وهو مههابج انججشو
 ةربزلاب لح دقو مهانربزو

 ةفرصلا يف وهو مهعومج انفرصو
 ءاوعلاب لح دقو انبنذ اوعو

 6١ نينحب ةعقو موي انثج

 6}» نيطبلاب لزان وهو اكلهم
 ١" نيدخلا ىلع ىرذلا يف اتع نم
 0ؤ» نيه ريغ ًارباد موقلل

 6ث}) نيبلل ىتلا ةعقهلاب وهو
 0١ نيمزرملا ةعنه لح ام نيح
 6١ نيترعشلاو عارذلا يف ادعلل

 0١ نيدحلا فهرم لك نع

 6ث}» نيعلاو هتيب فرط يف وهو
 ٠) )نيقفانخلا هنايض ىنثغي

 6١١ نيل ريغ قطنمب اموي
 ©}66١ نيلجر الب آذإ ىرجي
 ١}66 نيلقثلا قلقأف مهيف

 . عيبرلا نم مجن لوأ وهو 0 لمحلا انرق امهنأ : لاقي 0 نابكوك : ناطرتشلا : نيطرشلا ( ) ١
 . لاقي اميف 6 لمحلا نطب وهو . ءامسلا موجن نم مجن : نيطلاو : نيطبلا ( ) ٢
 ِ . ةريثك موجن اهلالخ يف {. تارين مجنأ ةتس وهو } فورعم مجن : ايرثلا ( ) ٣
 يف اهارتو 0 روث سأر اهتلمج نأك 0 ةريثك موجن هيلعو ‘ ضيبأ رين مجن وهو . ايرثلا ربد وه : ناربدلا ( ) ٤

 . لادلاك رظنلا
 وهو 0 دسألا ةعقه ىمستو : ةعقهلا ؛ عزفلاو فوخلا نم ريغت : يأ 0 عاقتها هنولب تيأر : لاقي : عقتها ( ) ٥

 . ءازوجلا يهو . ةبولقملا ءارلاك ةبراقتم راغص مجنأ

 ٥ ءون هل بكوك : مزرملا : نامزرملا ؛ هبنذب برض مث ، ضبار بلعث اهنأك 0 ةبراقتم ةريتك مجنأ : ةعنهلا ( ) ٦
 . نامزرم امهو

 ؛ ماشلا يلي امم نامجنو 0 نميلا يلي امم نامجن اهنمف 0 مجنأ ةعبرأ وهو 0 دسالا عارذ وهو : عارذلا ( ) ٧

 . عارذلا يف يتلا غءاصێَمغلا ىرغبشلاو ؛ ءازوجلا يف يتلا روبعلا ىرغبشلا : نيترعشلا
 . ةطبلا لجر لتم 0 ةريثك مجنأ امهنيبو } نافيفخ نامجن : ةرثنلا ( ) ٨
 امهينبو . رخآلا نم ربكأ دحاو 0 نامجن 0 دسألا فرط وهو : فرطلا ؛ اهانيمدأو مهنويع انبصأ : انفرط ( ) ٩

 . طوس ديق
 )١٠( فاكلاك ةليطتسم مجنأ ةعبرأ . دسألا ةهبج يهو : ةهبجلا . 7

 مجن . ةدعابتم مجنا هنالث يهو 0 دسالا ع ارذ اهب ىمري . سوقلا يهو : ةربزلا ؛ عنملاو رجزلا : ربزلا )١١(

 . نايفخ نامجنو 4 رين
 )١٢( ةريثك موجن هلالخ يفو . ضيبأ رين مجن : ةفرصلا .

 )١٣( ماللا هبشت مجنأ ةسمخ : اوعلا .

 ۔ _ ٩٥



 لح امك انللح ىتح انكمسو
 ىرسي رفغلا يف ردبلاو انرفغو
 نوبزب انتادع انيقلو

 ليلكإلا يف لح دقو مهانيرأو
 بلقلا يف وهو مهبولق انرطأو
 لوشلا رحنن امك مهانرحنو

 لح دق مئاعنلا يفو انرركو
 ةدلبلا يف وهو مهدالب انسج مت

 حيابذلا يف لح دقو مهانحبذو

 6١ نيمأوتلاو ءامسلا كامس

 "» نيدوفلا سكان ءاج نم بنذ

 "}») نيح سأك اوعرجف انابزلا يف
 0" ينيدر لك لكي انعط

 ١}6 نيأ لك هب اوقل برضب
 ا١ نيدضلا ةلوش لح دقو

 "»" نيتمعن انركب انلنف
 ؤ نيترم انل ىلجتي اموي

 6 نيترفشلا مراص لك نع
 ٠0}٠‘نيعر وذ اهدافتسا ام علب

 )١١() نيتمقن ىلع انببصو

 )١٢() نيتملظلا يف كانه اوسمأف

 "6١ نيولملا مناد رخفلا

 6\؛}) نيغرفلا رخآ ربصلا لمجأ

 }0١ نيننإلا ةحيبص حتف نطب

; © 9 [ 
 . ينامي رخآو 0 يماش دحاو } نامجن وهو 0 لزعألا كمسلا وهو : كامسلا ( ) ١

 . راغص بكاوك هبرقو 0 نارين نابكوك : رفغلا ( ) ٢

 . يناميو 0 يماش . نامجن وهو . اهانرق وهو 0} برقعلا انابز وه : نابزلا ( ) ٣
 . نميلاو ماشلا نيب ، ةليطتسمو ةفوفصم بكاوك ةتس وهو } برقعلا سأر : ليلكإلا ( ) ٤
 ةيفخ راغص بكاوك هب تطاحأ ‘ رمحأ بكوك وهو ٠ برقعلا بلق وهو : بلقلا ( ) ٥
 . رين بكوك دنعو } نونلا هبشب ةريدتسم امجن رشع دحا يهو 0 برقعلا بنذ يهو : ةلوشلا ( ) ٦
 . رين بكوك هطسوو . ةيماش ةعبرأو . ةينامي ةعبرأ 0، موجن ةعست : مياعنلا ( ) ١٧
 . رين مجن اهلوح نمو . ةريدتسم ةريثك مجنأ : ةدلبلا ( ) ٨
 . نالزان نارخذلاو ٠ عفترم دحاو & بكاوك ةثالث : حباذلا ) ( ٦

 . يماش رخآلاو 0 ينامي امهدحأ } طوس ردق امهنيب } نامجن : علب دعس )١٠(
 )١١( رخآلا نم ىلعأ امهدحأ . نامجن : دوعسلا دعس .

 )١٦٢( ةريثك مجنأ نيب ةينادتم بكاوك ةعبرأ : ةيبخألا دعس .

 )١٣( رخآلا نم رونأ امهدحأ 0 نيبكوك : مدقملا ولدلا غرف .

 )١٤( مدقلاك امهنيب . نارين نابكوك وهو : رخؤملا ولدلا غرف .
 )١٥( مجن هلو . ماشلا يلي امم هسأرو 0 نميلا يلي امم هبنذو 0 ةكمسلاك ةريدتسم ةريثك مجنأ : توحلا نطب

 رهاز .

- ٩٦ _



 ل دعلا ءا در

 ؤا١علولا حلاص رحل هلسرأ هللا مالس
 ؤ" عردم دمحلا طرمل ملع ملاع ماهه
 عدص مراص ماسح رم ادعلل مامس
 علهلا ادل ادس اطس هلو دروم ال اهل
 عرولاو لدعلا ءادر انالوم هللا هسكع

 علطم لكل دوعصلا هاطعاو هرمعو
 ) عكل كحامم لكو هدساح رمع مرصو

 ; “+٭© 2

 امساح افيس تلز ال

 هداعبو هبرق يف مكيلاوي هدادو ىف صلخم ديبع مالس

 هداقر بيط دجولا تاقراط تفن هقايتشا بانجلا كاذ ىلا ريتك

 هدالب ميمر يرابلا كب مرَي ةفيلخ انيف تلزال ىدهلا مامإ

 هدابع رصنل انيراب كدعأ ةنتف لك ًامساح ًافيس تلزالو

; {“© 2 

 )٦( قتعلا ةدش : علولا .

 اهب رزتؤي ناك ‘ زخ وأ ، فوص نم ةيسكأ : طرملا (؟) .
 )٣( ةارملا : عاكلو ث ميئللا لجرلا : عيكللا : عكل ؛ ةمصاخملا يف جوجللا : كحامملا .

- ٩٧ _ 



 مظعملا كلملل ةيده

 راطسألا يف ردلا هنم حوليو راطعلا ةنوجك حوفي سرط

 6١ راطسملا نم ىهشأ لب ذلأو ابصلا نم قرأ املك انمضتم

 راطفإلا ةيشع لالهلا لثم ادب اذإ نويعلل ىءارت سرط
 راطوألا ىهتنم مراكملا بر ىرولا يف مظعملا كلملل هيدهأ

 راطمألا ىلع هبهاوم يرزت ىذلا برعلا يبأ يكازلا دجاملا

 راطخألا بكارو ريطخلا يطعم ىضترملا مامإلا نبا مامإلا كاذ

 راطقألا ةلمج هنم لدعلاب انلام ازيزع ًاروصنم قبيلف

 يراط اهنم قاتشملا ىلع ارطو ىحضلاب مئامحلا قرو تدرغ ام

; ٦٢٥9 ! 

 فيس نب ناطلس نبا كلملا ةريس

 فيس نب ناطلس نبا كلملا ةريس نع يلناس اي

 فيس ريغب جايهلا موي ادعلا يدري لساب وه
 فيص لكو ءاتشلا تقو رطمم لضف باحسو
 فيض لك يوأيو مولظم لك اجلي هيلإو

; ٦٥6 2 

 )١() ةضومح هيف بارشلا نم برض : راطسملا .

 _ ٩٨ ۔-



 دشرم نبا مامإلا تنب

 ارخفمو انيدو ًاناسحإو فافع دشرم نبا مامإلا تنب تعمج دقل

 ارهطم آاضحم ضورلا اهنم رصبتو مدعمو مفاعل ابهن اهلام ىرت

 ارصنعو الاعف تباط ةبذهم ةبيرب نزت ال ناصح ةاتف
 ارع اذا .ريقف مورحمل احامس اهلثمك نيملاعلا ءاسن يف امف
 ارجتم حبرأو اردق ىرولا لجأ رصان دجلا وذ نيدلا ريصن اهوبأ

 ىرولا يف نيمامإلا نيذه لثم لهف اهلعب مراكملا وذ فيس نبا ناكو

 ارزنم طق اهل سيندت سم امو ىقتلاو فرعلاو ناسحإلا تدوعت

 ارفوم رجأو اناسحإ هنم لني هبر تاذ يف لاومألا لذبي نمو

 ارجهو بكر حار ام ةمركم ةزيزع يلايللا رم ىلع قبتل

 ; ؛2٦٭© إ

 مراكمل ( عمج ا ديس

 اهتشو ةادعلا ديدبت دعب نم ىلعلاو مراكملا عمج اديس اي

 (ا‘١ اهتم يف ىلعلاف كفك تميو هديكو ودعلا كيفكي هللا

 اهتبكو ةادعلا ظيغ ىلا ببس هلوطف قيدصلل كرمع ليطيو

 ؛ ٦2٥

 .دم : تم )١(



 دوسحل ١ مغ ر ىلع

 بذعملا دوسحلا مغر ىلع يدهأس

 اهنأك سيمت ناهذأ جئاتن

 احناور ضايرلا نيكحي حنادم

 ارداص نهنع حيرلا ميسن ءاجف

 كلام نب فيس نب ناطلس لجن ىلإ

 اهب ايغتبم لاومألا بهي ىتف

 لدجأ بلخمو نابعت بان هل
 ابصخم تشع هترواج اذإ داوج

 ةعاجم نم اهلح ,ضرأب سيلف

 هتدجو هيف ركفلا تلجأ املو
 هحيدمو هركش يسفن تمزلأف

 تبص اذإ اوبصي فورعملاو دجملا ىلإ

 بكبكب هنم ملحلا نونزت ولو

 ةبيرغ لك ريخلا لاصخ نم ىوح

 ىرثلا ىلع لاجرلا ديص هل رخت

 ىنغلاو رعشلا يننقرع هفراوع
 هتابه فورصلا ينع تفرص دقو

 هنأك امظن حدملا هيف مظنأس

 هريمض يف يل ناك نم هب ظيغأ
 تدلوت يمالك نم مولك برو

 بذهم ىنعم لك اهيف دئاصق

 6١ بصعملا سقمدلا صمق يف سنارع
 بيص عمادم نع اهيف نزملا ىكب
 بيط كسملا نم توتفمك ر شنب

 برعلب ءاطعلا يناد ىلعلا ديعب

 بسكم لضفأ وهو هنع هللا ىضر

 6" برعي ةلوصو ماصمص ةوطسو

 بكوك ءون ىلإ جتحت ملو هيدل

 بدجمل اهيف ماد ام اهعاق الو

 ىبلطم ةياغو ىلامآ ةياهن

 يبكنم لقثأ دوجلاب هنأ ىلع
 بنيزو بابرلا بح ىلا لاجر

 ١}"( بكبك نود نم ناحجرلا هل ىحضأل

 برغمو قرش نيب ام اهب رانأ

 بجعم ةزه هورعت الو آادوجس

 برعم حصفأ مظنلا يف ىننريصو
 بلخمو بان نيب نم يننصلخو

 بقنم ,نامج وأ رد دلنالق
 يبهذمو ينيد لهأ يضرأو آءالق
 بيخملا موشملا يناشلا دساحلا ىلع

 )١( كاحي مث . غبصي مث } جردي : يا 0 هلزغ بصعي } نميلا دورب نم برض : بصعملا ؛ زقلا : سقمدلا .
 )٢( فيسلا : ماصمصلا ؛ رقصلا : لدجالا .

 (٣) ةفرع فقوم ىلع فرشم 0 ليذهل لبج : بكبك .

 ۔ ..١٠٠



 بهلت يأ ظيغلاب هتشاشح تبهلت يلاقم يلاقلا عمس اذإ

 برقعو ىعفأ مس اريجه ىسحت هنأك ىتح هنم هيلع ىننغيو

 بلعثب ربزهلا ىدفي نأب قحو هدوسح فيس نب ناطلس نبال ًئدف
 برثيب يبنلا ريز ام رهدلا ىدم ايعار هللا نم ًايعرم لازالو

 ; © و

١ ١٠-۔



 بولقلا هتلالج ترهب

 بهيغلا باغو انل ليبسلا ناب
 ىلجناو ةلالظلا هتعلطب تداب
 ىجدلا حابصم ملعلاو ىدنلا رحب

 هدوجب تامركملا روغت تمسب

 قداص هايح يعجتنمل قرب
 تحبصأو بولقلا هتلالج ترهب
 تددجت نيملسملا مامإ اي كب

 لساب ثيلو ثيغ نم تكروب
 هدادو ضحم كالوأ نمل ىرست

 يتلا كتلود مايأ انل تيقب

 بكوكلا اذه حال ذم ىدهلا ادبو
 برغملاو انضرأ قرشم هانسب

 برعلب كولملا كلم ىلعلا نكر

 بكست لضاوفلا بحس هب تدغو

 بلخ قرب وهف هاوس امأ
 بلقتت هلدع نم ةمعن يف
 بهذملا ءاضو انل رورسلا للح
 بهري دق اذإ امك هادن ىجر

 بذعم ةايحلا ىلع ودعلا نإ
 بيط اي ىرولل كلدعب تباط

 ؛ ٩٢٥٩9 و

 رعشلا سئارع

 اهتففز سورع مك

 يضر دجام نم زع

 )١( نزولا حيحص ريغ تيبلا .

 ۔ ٢٠١۔



 تارفلا رحبلا

 اكلم ذم بيع ام يذلا يبرعيلل دسح يوذ اماوقأ مغلا قراف ال

 6١ اكلم هتابخإ يفو ثيغ دوجلا يف هبسحتو اثيل اغولا يف هلاخت
 اكمس اهسلا قوف هدجم نم ناطلس ىتف مامهلا مرقلا برعلا ابأ ينعأ

 اكمس ال سانلل آرهوج هجاومأ هفذقي دارولا ىلع تارف رحب

 ; ؛“٭© ج

 مامإلل ىرشب

 احدق دق مالس إلاو قحلا ةلود يف نمو نيملسملا مامإ رشب

 احدق مهنم سفن لك ادرلا نوقسيو ناوهلا نوسكي فوس مهنأب

 ; ؛٭© إ

 ؟ مالسلا يدهت نمل

 هتالص يلع تلطه ي ذلا كلملل تلقف مالسل ١ يدهت نمل ولاق

 هتالصو همايص ريثكلا برعلا يبن يكازلا انمامإ يبرعيلا

; {“© 2 

 )١( هعضاوت : هتابخإ .



 ةيرمقلا ةعلطلا
 [ فيس نب ناطلس مامإلا اهيف حدمي ]

 امتاحو حامسلا يف انعم تمدقت

 ىدنلا يف ثيغلاو ءاجيهلا يف ثيللا امو

 ةيرمع ةريس انيف ترس دقو
 كلام نب فيس نب ناطلس نإ الأ
 ىدنلاب دمحلاو ءايلعلا ديق ىتف
 تروهت ىتح قحلا فيس درجو

 هلضف مظع عرما سفن تلهج ننل
 نئاك وه ام لقعلا هيري يكذ
 ابصلا اهتاحفنب يرست ول قنالخ
 اهفطل حولملا يحاضلاب رم ولو
 كرعم لك يف روصنملا كلملا وه
 هلدع ضرالا يف توتبملا مئاقلا وه

 معنم ةلوصب ايندلاو نيدلا ىمح

 ايذاحت دوجو ملع الهنم هل
 ةشهدو ذاعترا هنم هنادعأل

 هفوخ مظع مهنافجأ نع مونلا ىفن
 هشويج اهتدقوأ ناوع برحو
 ىدعلا هجوأ هب يمرت ررش اهل

 اسنارف مهنم ناسرفلا تردوقغف
 هليذ بحسي نيدلا كانه لظف
 ابش هل اموي ءاجيهلا تلف الف

 دهزتلاو ىقتلا يف ىسيع تهبشأو
 دوجأو كنم ناطلس اي عجنشأب
 دوسأ لك اهقارشإ نع جلبت
 دشرم نبا مامإلا رثأ اهب توفق

 ددؤوسو نيملاعلا يف مرك وذل
 ديقم لك لاومألا نم كفو

 درجملا ماسحلا كاذ نع يغبلا ىجد

 دمرأ نيع ىحضلا سمش ىرت تسيلف

 دغلا نم حابصلا رافسإ لبق ادغ

 دفدف لك عم قافآلا ترظطعل

 6١ دربملا لالزلا برش نع هانغأل
 ديس لك ىلع يماسلا ديسلا وه
 ديصأ لك هل يناعلا مغيضلا وه

 دلومو عابط يف اياربلا قافو
 يدتجي رقفلا وذو يدهتسي لهجلا اوذف

 دهشمو بيغم يف مهيلع ءاوس
 دقرمب ذلتست ال مهنيعأف

 دنهمو قرزأ نانس لكب
 دقوتم انقلاب سيطو رحو

 درمأو ركب يبس نع اوعفدي ملو
 ديؤملا مامإلا ماوقأ ةرصنب

 دحلم لك ىلع ًالولسم لازالو

 ; %© و

 ۔ ١٠٤

 )١( شطعلا عيرس : حولم .



 ء

 مامإلا معنو ىدهلا مامإ اي
 ىتح ضرألا يف كنم لدعلا قرشأ

 نيد لك ىلع اننيد العو
 برح دعب هلهأ رهدلا ملاس

 عاتن لك لمش تمملأ تنأ

 ايهنو رمأ ميلاقألا تألم دق

 هيف ليولاو لابولا تننبو
 مهيف كفك فرغ سانلا فرغ

 تعار دقو املح نيبنذملا عست

 سانلا رزو اي رازإلا فيفع اي

 ىتح ةيعرلا كفورعم مع
 امل نيطالسلا انناطلس قاف

 وس وحن ىلإ تشم ام ديس
 امعط مركلا انج هنود قلخ

 اياطعلا يف مربت اذ ىري ال

 ميسج وهو هاتأ رما بر
 دنهلا ديدحب اهماقأ دودحو
 رخف رنابح ًآاسبال شعيلف
 هيلع ًاملاس مديلو

 لدعلا قرشأ

 ماضئ تسيلف اهتنس ةمأ
 مالظإ اهقوف ملظلل سيل
 ماظعلا كولملا كل تناد نيح

 مالسإلا ىوتساو يغبلا ىوطناو
 مالملا كانث ام دوجلا نعو

 مالقألا كحيدم يف ترجف

 مادعإلاو ءادعألا لحمضاف

 6١ ماهرلا كولملاو ىقدولا كنأ

 مالح ألا ىركلا يف مصخلا كب

 مانألاو رازوألا كتدع

 مامعألاو لاوخألا كتركش

 ماعنإ هل انتاقاف دس

 مادقم ىغولا يفو هامدق

 ماركلا دوجت ام قوق ًئدنو
 ماربإلاو هنم صقنلا ىريو
 ماسجألا هلقت نأ تزجع

 مايق فوتحلاو برحلا يف
 ماع رم ام كانه روبخو
 مالسلاو هتالص ىلاعت هللا نم

 ; ؛}© ج

 )١( فيفخلا رطملا : ماهرلا ؛ هنيهو هديدش 0 هلك رطملا : قدولا ٠ ٠ . د ٠ .

 ۔ ١.٥



 كالمألا ديس

 مساوقلا عوبرلا كلت ىلع مالس

 دهان ءافيه لك نم تفع ايد

 نيعأ بحسللو يكبأ اهب تفقو
 هنيضترا عيبرلاب آاضاير تسمأف
 اهقيقش تايناغلا دودخ قوفي

 اهبرت بياطألا مش نع كينغيو

 امنأك اهنم ءاجرألا تجزأت
 اهحود ماه يف رايطألا تدرغو

 اهتابنج يف قرولا ءانغ نأك
 ىمحلا ةنكاس بح الول تنك امو

 نكأ مل ربلا لداعلا مامإلا الولو

 كلام نب فيس نب ناطلس مرقلا وه
 هلدع حيباصم الول ىده مامإ

 لدجأ بلخمو نابعت بان هل
 ىوح هنأ ىوس بيع هب سيلو

 ههجو ةيؤر مومغملا ىسأ ليزن
 ايضار ناك اذإ ولحت هتقاذم
 ةلخ لك نم ضرعلا نوصم هارت

 ىرولا نم عونقلا بابرأ هاقليو

 هفك لذبلا نع مفوفكم ريغ ىتق
 ىدرلا نم اساك يغبلا رادب رادأ

 اهساجو تافهرملا ابهشب اهامر

 سراوف يدياب مفايسأ جلاوص

 لفحج رحب اهناكس ىلع ضافأ

 ملاعملاو ابرلا كيتاهل ايقسو
 معان ديغأ فرطلا ضيضغ لكو

 مجاوسلا عومدلاب اهيلع يكبت

 مداقتملا ىوهلل عوبر تناكو
 مساوبلا روغت اهيحاقأ يكحتو

 مغاف ميشايخلل بيط لك نعو
 مئاطلب اهنمطلي ابصلا حاير
 مناه لك نم قاوشألا تكرحف

 مجاعألا نايق نم راوج ءانغ
 منامحلا توص ليللاب ينوجشتل
 مظانو ديرفلاك حدم رثانب
 مراكملاو ىلعلا وذ ايحملا ميرك
 ملاظملا مالظ اناشغي لاز امل
 مراص ةوطسو ماغرض ةلوصو
 متاح ةحامس يف ,سق ةحاصف

 منانغلا سمخ دوجلل هفك يفو

 مقالعلا هايم يكحت هطخس يفو

 مهاردلا لاذُم ىحضأ نإو باع

 مجاو ريغ آرشبتسم ىدنلا ةادغ

 مزال ةبرض دوجلا هيلع نأك

 مدانم رش يغبلاو اهلهأ ىلع

 مهاوس درجو ريعاسم سلاب

 مجامجلا ريغ دصقلا يف مهل سيلو
 مطالتملا هجوم يف مهقرغاف

۔ ٦٠١۔



 عناقوو ةروهشم هل خونف
 ىرولا يف ةوبنلا يطعي نأ داك دقل

 انقلاو ضيبلاب ءايلعلاو نيدلا ىنب

 ديؤم يبرعي يبأ كيلم

 نكي مل نويلخلا مان اذإ مامإ

 هنابص يف ىدنلاو يلاعملل ابص

 هبيشم لبق دجملاب مقي مل نمو

 ةديصق اهذخ كالمألا ديس ايف

 ىرولا نم دلألا مصخلا اهب تكرت

 ىكح ام كحدم نسح نم اهتنمضو

 ةفاطل ميسنلا نيرابي ناعم

 كلام نب فيس نبا اي اهيلع ظفاحف
 ىدنلا ىنتعضرأ ناطلس اي تنك دقو

 ىرولا أجلم اي .رهدلا ءاقب تيقب

 مقارألا مس دضلا اهيف عرجت

 متاخ ريخ ةموتخم اهنكلو

 مداه لوأ كرشلل اهب ناكو

 منازعلا يضام سفنلا زيزع ميرك

 منانب دالبلا كلم هريبدتل

 مئال ةمول كاذ نع هننثت ملو

 مناقب كانه لاح ىلع سيف
 مداخ دولا قداص نم ةبذهم

 مغار سطعمب [اسافنأ ددر

 6١ معاط لك عم ىذاملا هتذلب

 محاج ةحفل دقحلا يذ ىلع نهو

 مناد كنامز نم رورس يف شعو
 يمطاف ةعاضرلا دعب نم كت الف

 ملاوعلل لماش ءاعد اذهو

 ; ؛}2© و
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 لدعلاب رمأي هللا

 لدعلاب رمأي هنلا نإ كرمعل

 طقسم ذخأ يف جنرفإلا عمطت الف
 اعترم رذآجلا اعرت نأ تاهيهو

 هلوح ضيبلاب نويضابإلا ماقو

 ىصحلا ددع يف جنرفإلا تءاج ولو

 اهجورب يف مهو اهنع مهاندرط
 مهزع دعب نم ناطلس مهلزنأو
 انل اهلقاعم تراص دقو فيكف

 ىلإ اولبقأ نإ جنرفإلا رشب الأ

 مهبزحو ىراصنلا هللا رصن الف

 انلاتق نع ايديأ اوفكي مل ننل
 مهموسج يرفت ءاجيه مهل انجهو

 اهبيهلو اهرح نم افصلا بوذي

 امنإف مهنم ناطلس اي شخت الف
 هدعو فلخم هللا نبسحت الو -

 هب اورفك املاط اموق رصنيو

 مكيرن فوس ناثوألا ةدبع ايف

 مكعولض نم انقلا فارطأ لهنتو
 امك هنولانت الام متينمت

 طقسم لين مكنم لهجب متوجر
 اهنود نع امب ملع مكدنع امأ

 ىمعلاو رفكلا يلوأ اي انيدل نإو

 طقسمب نيملسملا فويس متيسن

 لهجلاو يغبلاو ءاشحفلا نع ىهنيو

 لهس الو نامع نم رعو ئطوالو

 لبشلا وبأ نيملسملا مامإ هامح

 لدجلا نم مامحلا خارفأ ليو ايف

 لعن يتعقر طقسم نم تكردأ امل

 لجرلاو لبحلاب كاذ ذإ مهانسبحو

 لذلا لزنم ىرولا نيب مهنايغطو

 لقعلاو يأرلا لماك نيمأ نيمي
 لتقلاو رسألاب نيينامغلا لاتق

 لجعلا ةروص هنود نم اودبع دقف
 لبذلاو مراوصلا رح مهانقنأ

 لصع مكلانه فايسأ باينأب

 لفطلا قرفم اهلاوهأ نم ضيبيو
 لكلا ىذأ كيقي نأ لهس هللا ىلع

 لسرلا ننس وفق اماوقأ لذخيف

 لضفلاو ةماركلا لهأ هبزح ىلع
 لبق نم سانلا اهب عمسي مل عئاقو
 لعلاب كلذ دعب نم اهعبتنو
 لعف الب مالسلا راد متينمت

 لحقلا مكفكأ نم ايرثلا نيأو

 لبنلاب ىمرلاو حامرألاب نعطلا نم

 لصق ئبظ برضو الاكنأو ألاكن

 لهملا نم ًاسؤك مكوطاع ىلايل
۔ ١١٨



 براهو ناع نيب ام متحبصأو

 ةعقوب مكيلإ اندع متدع نإف
 ةريخالا نع مكيهلتو ىلوألا مكيسنتو

 اهثويلو ىغولا ريعاسم نحنف

 ىدنلاو دجملاو مالسالا اونب نحنو
 انخلاو يغبلاو كارشإلا ونب متنأو

 مكيف نميهملا هللا كراب الف

 مكمجن لزانملا سوحنم لازالو

 لكثلا ةعول همأ يساقت تيمو

 لكشلا ةقوشعم لك مكنم ميات
 لخبلاو ةلالضلا لهأ اي

 لحملاو بدجلا يف سانلا ثويغ نحنو

 لذبلاو مراكملاو يدايألا لهأو

 لتخلاو ةنايخلاو يزاخملا لهأو
 لسنلا الو اموي ثرحلا يف مكل الو

 لفس ىلا رادحناو طاطحنا ريسأ

 ; ؛}٭© 2
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 نارق دوعسلاو كمجن نيب ام

 نارق دوعسلاو كمجن نيب ام
 اي كهجو نسح رظاونلا رهب
 اذإ هب ءاضتسملا مامإلا تنأ

 ىرولا ضع اذإ هب ذالتسملاو

 اهالم رخافملا نم نامغ تلان
 ىلعلا يف ةئيضملا سمشلا تناك ول

 دوجوملا كؤاهب رينملا رمقلل ناك وأ
 املاط كولم مكل تأطأط مك

 ىصحلاو كنيمي يف ةراجحلا ىدنت

 ىوتساف ةيربلا كفراوع تمع

 ىدهلا عفتراو كارشإلا ربدأ كب

 ىمعلاو ةلالضلا ليل ىلجنا كبو

 اهغاص دنارخلاك دنارف اهذخ

 فرحأ الإ لاوقألا ةرثك ام

 نارقألا هسأبب رقأ نم اي

 ناسحإلا كفكب لاطو ,فيس
 ناهذألا تراحو بوطخلا تجد

 ناثدحلا هبانب تالضعملا يف

 ناميإلاو نملا اهيف ماقأو

 نازيملا اهب طبهي مل كاورش
 ناصقنلا اهب ثبعي مل

 ناجيتلا اهتاماه ىلع تعضو
 نادر وهو فيسلا يضميو الضف

 ناقهدلاو كولعصلا اهلين يف

 ناربدلا هنازإب ادغ ىتح
 نامع ميمذلا روجلا نم تفصو

 6١ ناظقي ءرما كيلاعم ىلطل
 ناسل هتذفن ملعب تغيص

; ٥٥0 ! 
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 كدوج رحبلا لجخأ

 ىدهلا حضوأ نم ريخلا انع هللا ىزج
 آاجوعأ ناك نم فاصنإلاب موقو

 يذلا وه فيس نب ناطلس لدعلا وه

 ايضاق ةيشعلا تقو لزي مل ئتف
 اشعان دوجلاب بدجلا يف لزي املو
 الئاق ماد ام عامسألا هب جيهت

 ىضرلا كلام نبا نبال ابلاط ايف
 ىنغلا ةيدرأ هنم هيدتجم اسك

 ًاعناقو لالضلا لهأ ىلع نشو

 هدوج رحبلا لجخأ اموي داج اذإ

 ةميرك نينسلا يف انيمي دمي

 امنإ مئازعلا فوفكم ريغ ئتف
 هلضفل يلاعملا حود تتبن دقل

 اتنام ناك ام لامألا نم ىيحأو

 اتاس ناك نم ناسحإلاب قطنأو
 اتبات لظ ذإ ملعلل ىوصلا ماقأ

 اتناق ليللابو ايندلا ينب قوقح

 اتباك برحلا يف ءادعألل فيسلابو
 اتماص ماد ام هاوفألا مجتعتو

 اتناف ناك ام تلواح دقل اهيبش

 اتنافتم هب مهنع مهرقف ادغ

 اتماوش ءتارشبتسم ىلعلا نكرت
 )اتهاب موقلا عقصم ىقبأ هاف نإو

 اتباث ةهاركلا يف ابلق لمحيو
 اتفاوك تسمأ يغبلا لهأل هاطس

 اتبان ءاملاب ضرألا حود ناك امك

; {© 2 
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 هنانس تحت ردبلا لحم

 كلام نب فيس نب ناطلس هللا ىزج
 ٥هءعوسي امم نيرادلا يف هافاعو

 ىبتحاو مراكملاب ىدرت مامإ

 ىرولا نم تالمرملا نأك مامإ

 اعضاخ حبصأف زع نع عضاوت

 انسلاو نسحلا يف ردبلا لثم ناك نئل

 ةدجنو اسأب ثيللا لثم ناك ننل

 امنإف ادوج رحبلا لثم ناك ننل
 دمحم دعب نمحرلا لعج ولو
 هضرأ حلاصم هيف هتريسف

 تحتفت اموي نمحرلا اعد ام اذإ

 لطاب لك هب يرابلا عمق ئتف
 برعلب ءادرلا رمغلا هنبا كاذك
 سنارف نيرعلا دسأ هل ًربزه

 هلضفب صخش ءارضخلا غلب ولو
 ىدنلاو سأبلا وخأ فيس هلجن اذك

 ذتحمو ايرثلا قوف فرش هل

 همزع مولل ا ةرثك يننت سيل ىتف

 ىلعلاو ةفالخلا ناكرأ كذنلوأ

 ىوتحا يذلا يرفاغلا رد هللو

 لناو نابحس ضيرقتلا يف قاف دقل
 ةعمج ددسملا يلاولا يف كروبو

 ةداعس بوث رادقملا دي هتسك

 هنازج ريخ مالسإلاو دجملا نع
 هئاطع ليزج نم انع دهافاكو

 هنابح ضيف رطقلا ماقم ماقو
 هنافطنا دعب نيدلا جارس ىكذأو

 هناسن ضعب نهنع هلأسستل

 هنايربك يف لاتخي نم لك هل

 هنانس تحت ردبلا لحم نإف

 هناقل نود ثيللا ءاقل نإف
 هئام ةحولم هنع ترصق هب

 هنايبنأ يف هانلخدأل ايبن

 هئامس باب حاتفم هتوعدو

 ه4هناعدب ةمج تاكرب انل

 هنانف دعب فورعملا هب ىيحأو
 هناخس نود ثيغلا ءاخس ذاوج

 هئاضم نود فيسلا ءاضم فيسو
 هنادر لضف ءارضخلا ىلع رجل

 هنايضب ىجدلل ىلجت لاله

 هنارثل كلهم اوج ميرك

 هنانت هنك ماهوألا غلبت الو

 هناوتلا دنع نيدلا رمأ لالحو

 هناوتحا يف غمطم ال ام ملعلا نم

 هناكذ ميمص يف اسايإ قافو

 هنافو نسح دوهعملا مركلا يخأ

 هئاقب لوطب يرابلا انعتمو

; ٥9 1 
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 ءازج ريخ فورعملاو نيدلا نع هلا هازج

 ءازج ريخ فورعملاو نيدلا نع كلام نب فيس نب ناطلس هللا ىزج

 ءازج تبن عاصنا ام هدلخو هحور فناطل نم انع هافاكو

 ءازخ بوث هاداع نم سبلأو هدج دعسأو ىولبلا هبنجو

2 © ; 
 بلطملا حاجن

 اناطلس مامإلا نيتنيلف هبلطم حاجن يغبي ناك نم

 اناميإو هب ًانمأ نامع تنلم يذلا بهانلا بهاولا
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 دفرلا بلاط

 6١ بلاط دفرلل وهو آدوجو آاءاطع هموري اميف حجنلاو جري ناك نم

 6١ بهاو لاملل وهو يفيس ةلالس يدتجيل نيملسملا مامإ مؤي
 بناخ نضلاف يديألا رفص فرصيو هلاؤس دري نأ اموي نض نمو
 براسو راس هنم اياطعلا لانو هلاون فك ناسحإلاب كييحي
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 لخاب مويلا هريغ ميرك لك

 كلام نب فيس نب ناطلسب انمأ
 سمار ملاظملا ءايحأل مامإ

 ىلعلا هتروأ رحنلا ميرك يزع

 هعيجض يفرشملا لصنو تيبي
 ةليلو موي لك هيدي نم انل
 هصيمقو تبي صخش هصعي ىتم
 متاحب اموي دوجلا يف هتسق اذإ
 لخاب مويلا هريغ ميرك لكف

 ارخفم كب ىرد ول ماس لان دقل

 يديس نناغضلا بابرأ شخت الف
 رفنضغ الإ ءاجيهلا يف تنأ امف

 ىولا يف ركشلاو دمحلا تدصح ام اذإ

 هرصع قورافو ركب ابأ تعبت
 لباو لحملا يف ناطلس اي كؤاطع
 لزي ملو الدع يغبلا سوؤر تقلف
 ىدهلا انل حال ءارغلا كتعلطب

 ةمأل نيملسملا مامإ تيقب

 ةميرك آاسورع يرعش نم كنودو
 رفاو كظحو توبكم كودع

 ثراك رهدلا نم بطخ انعار امف

 ثعاب مراكملا تاومأل ْمرقو

 ثراو كلامملاو يلاعملا بسكل

 6١ ثفار ةلجسلا دوخلا عجاض اذإ

 ثكام ثيغلا علقأ ام اذإ لاون

 ثقان فوخلا نم لص هب لوجي
 ثناح تنأ ام نأ ملعاف تمسقأو

 ثغاربلا نيرينلا رضت تسيلف

 ثكان مويلا هريغ يفو لكو
 ثقايو ماح هاقرم نع رصقي

 ثباع سراوفلا تاماهب بوعل
 ثراح ربلل تنأ ذإ بجع الف

 ثلاث لدعلا يف كالإ امهل امف

 ثداوحلا اوجدت نيح رون كيأرو
 ثراف كماسح نم يدعتلا شركل

 ثباع حلصأو ١اتحم رصبأف

 ("ثباوض كنم لدعلاب مهفكأ

 ثبال ككلمو لوذبم كلامو

; ٦٥9 ! 
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 ايندلا هب تناز

 اهيبش رهدلا ينب يف

 اهيتت نأ تداكف

 اهيقتري الإ من

 اهضتني فويسو
 اهيبن ًاحمس ًاضقي

 اهيفي ديعاوملاو

 اهيسستحت دمح سأك

 اهيأو ركف يشو

 اهيقفلا خيشلا محقفت
 اهيجو ترص اهبو

 اهيركلا رمألاو رشلا

 ؛ ٦2٥٦ و
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 ىغبل ( ي دب أ رصق

 احالملا تكنلا مظنأ ينيرذ

 يلاعملا مرح نع بذ مامإ
 تافهرمب داسفلا ملظ الج

 توم دعب مراكملا ايحأ ئتف

 فك لاونو ةوطسب ساسو
 زحل مؤللاو انخلا فلأ ننل

 يداعألا ماه يف ضيبلا لفي

 ىتح لاومألا قرف ريمأ
 ادسأ هللا ةادع ىلإ قاسو

 امنغ ءاجيهلا يف توملا نوري

 برح لكب نولمحي ًامارك
 ءاول مهل هلإلا سكن الف

 دج ديعس مامإلا لازالو

 تلاط يفبلل ايديأ رصقي

 هوتأ اذإ ةافعلاب حرفيو

 ورمع قاف دق بهاو غاجش
 ىتح ءايلعلا ةبلح يف ىرج
 يدايألا مجلا هنبإ كلذك

 رزو ليلق رازإلا فع ىتق
 افاعز امس رصي بضغي ىتم
 فبس لاضفملا هليلس كاذك

 . ليخبلا قيضلا : زحللا )١(
 )٢( فيسلا هجو وه : حفصلاو ؛ فويسلا : حافصلا .

 )٣( بولحلا ةقانلا يهو : (حوقل عمج) حاقللا .
 )٤) ةبيط ةحنارب حاف : اكذ .

 .ه

 احادتما اهب مامإلا حدتمأو

 احابم اهب ودعلا ىمح راصو

 احالصلاو انيف لدعلا ثبو

 احاحص ىضرملا اهموسج درو

 احاحش هعم انمارك دعت

 6١ احامسلاو ةهازنلا فلأ دقل

 احامرلا مهرودص يف مطحيو

 احارو ايدترم دمحلاب ادغ

 احافكلا اوداتعا دق ريع اسم

 احارج وأ التق نوشخي الو

 احالس اهل ليمجلا ربصلا نم

 "احافص مهل ودعلا لف الو

 احاجنلا هبلاطم يف ًابيصم

 احامج تدبأ ًالجرأ لقعيو
 احانجلا مهل ادنلا يف ضفخيو

 احايتراو اقالطنا متاحو

 احايرلاو اهيف نيرمقلا ىنن
 "احاقللا بهي يذلا برعلا وبأ

 احالفلا هل نورنازلا لاني

 احارو ءام ىضرلا يف ودفيو
 ٫6احاف قلخلا يف هقالخأ اكذ

 ۔ .١١٦



 احابصلا يكحي هنوض ايحم ىدبأ عقنلا هوجولا رتس اذإ
 احاب ناثدحلا مهالع رسب ًاقح نيدلا ةامح مه كنلوأ
 احار تامزالا ادل مهادنأو ًالصأو افرش ىرولا ىلعأ مه

 احالو مجن ادب ام مهالع سرحاو بر اي مهكلم دظف

 ; ؛2© و

۔ ٧١١۔.



 امركم نيملسملا مامإ اي شع

 ثداحب اموي رهدلا كامر ام اذا
 هل تملستساو مالسإلا ىمح كيلم

 ايذاه دجملاو دوجلاب لزي مل ئتف
 اهرد ةيحيرألا هتذغ داوج

 يف وهو كيلاعصلا يدانلا ىف هيذاحت
 اطخاس ناك اذإ امأ قلخ هل

 نجآ ريغ هنأ الإ رحبلا

 ايحلا نع بودجلا ىف تنغأ هاياطع

 هنامز راخفلا لايذأ رج هب
 رصيق يعس هدجم نع ارصاق ادغ

 عفاي وهو ىلعلا نيدايم ىف ىرج
 بلاخم لاوطلا رمسلا هل ربزه
 مهنم ظيغلا افش اموق ىزغ ام اذا
 ايفاص ىضابالا نيدلا دروم ادغ

 امركم نيملسملا مامإ اي شعف
 قماو كل مداخ نع تردص دقف

 يذاغ مركأ ءرملا سفنل كاذو

 يذاحم نيرينلل يفرش ىرذ
 ا يذامق هاضر ىف امأو رشف

 "» يذآ بهاوملا الإ هل سيلو

 ذاذرو انل اهنم لباو مكف
 ذايع يأ مالسإلا هب ذاعو

 6١ دابق ليلس ىرسك ًارسكنمو

 ذاذب يأ ضرالا كولم ذبف
 ث يذام لبرست هنم يقي سيلف
 ذاذج يأ رفكلا سور ذجو

 يذاقب سيل ناطلس انناطلسب
 ١ يذاهو ضيرقلا كاذ ىلع ظفاحو
 ١" يذاك عوضت يف يرأ معط اهل

 ; ؛2٦© و

 )١( هب يذهي يذلا ءيشلاب علوملا : (نايذهلا نم لعاف مسإ) يذاه .
 )٢( ضيبالا لسعلا : يذاملا .

 )٣( رحبلا جوم : يذآلا .

 )٤( يمجعأ مسإ وهو ۔ سرفلا كلم ۔ ناورشونتأ ىرسك وبا : ذابق .
 (٥) ةلهسلا ةنيللا عردلا : يذاملا .

 )٦( ةديصقلا ىلإ ةراشإ مسإ : يذاه .
 )٧( اذيكلاب ةفورعم ةيرطع ةرجش . يذاك .

 ۔ ._١١٨



 تسد لالهو ةمامإ لامج

 لاصولاب ةحيبص نم عمضتأ

 ادر دور اهنإ كديور

 يقلث نيح ةلازغلا هجو اهل
 بوشم برض اهباضر نأك
 تباذأ اهبناوذ تفشك اذإ

 اونرتو مهملكتف مهملتن
 يفك راتقإ تسنآ املو

 تدصو ىنع ىونلل تدصت

 بص ربصلا ليمج عطسي ملو
 يدجو ناب ةحيبص تناب ذمف

 بص مالم كنع لخ يليلخ
 بذع هينب دنع بحلا باذع

 ىتش قالخألا ىف هللا قلخو
 لابب اوخسي ال سانلا ضعبو

 ريقح اضرع انناص كي نمو
 تلام لاملا هادي تلذب نمو

 ءعانت ىلوأ ام لاملا ريخو

 يف امب مهعنقأ سانلا ىنغأو

 الامو القع ىتفلا قزر اذإ

 فيس نبا ىنعم ىلا انب ريست

 لاذقلا ضيبم تحبصأ دقو
 6١ لالدلاب ةبابصلا ىلع نلدث
 ('}" لازغلا ظاحلأو اهعقارب

 6«"}٫لالزلاب ىفصملا برضلا نم
 لابو ًئشح لك قاشعلا نم

 لابن نم لتقأب مهيمرتف
 يلالت هل ريتقلا ترصبأو

 لاحتراب ةشاشحلا تنذآف

 لامجلا قوف هبابحأ ىأر

 يلاح رسب عومدلا تنلعأو
 0" لالخلاك الخ بحلا يف ادغ

 لاقم ىلا هيف نوغصي الف
 يلاق دلأو قماو بحم

 يلابي ال ةيطعلا ىف ضعبو
 لاذم ضرع اذ كفني الف

 لاجرلا ةدنفأ هيلإ كانه

 لالحلا نم ديفتساو ًارجأو

 لام سأر ةعانقلاو هيدي
 لامكلا تاياغ لان ًاليبن

 6ُ} لائرلاك هماهملا ىف صالق

 )١( ةبغرلا عم عانتمإلا : لالدلا ؛ ةليقثلا ةأرملا : حادر ؛ ةنسحلا ةباشلا ةأرملا : ةدارلاو دؤرلا : دورلا .

 )٢() سمنلا : ةلازغلا .

 )٣( رخآ ءيش عم طولخملا : بوشملا ؛ ليقثلا لسعلا : برضلا .

 )٤( نانسألا نيب ام اهب للخي يتلا ةبطحلا : (هلوا رسكب) لالخلا ؛ مسجلا فيفخلا لجرلا : (ءاخلا حتفب) لخلا .
 )٥( ىنغم وهف ماقم لكو . حودمملا ةماقإ ناكم : ىنغملا ؛ تيوقو تدتشا اذإ 0 ماعنلا خارف : لانرلا .

 ۔ . ١١٩



 بهش ءامس تحت ىهو يسمتف
 هيلإ اهانثثح اذإ لوقت

 يبكر فيجو لالهلا ةهج ىلإ

 تلجف تعلط ىتلا سمشلا ىلإ
 ناسح هلنامش لجر ىلإ

 هنه دوجت ثيح نيفاعلا ىرت

 هادي ىودجلا ىلع تلبج ئتف
 اموي سانلل ادب اذإ راشي
 فيس نبا اي كئنادع تعير دقل

 يلالت ةقرشم لدعلا سومش

 لبو نهب ةافعلل بناحس
 ايازرلل لوصن ًئطس ماسح

 اياعرلا هب ءيضتست ردبو

 رطق هنم اولخي سيل رطقو
 ارضو ًاعفن يوتحي رحبو

 قفأ لك ىف اهل ئده سمشو
 فالتخا هتفالخ ىف ام ىتف

 تسد لالهو ةمامإ لامج
 اوف هلو هدجم نليينأ

 يحضت نيح ةميزعلا نع لجي
 لوكن ىف هنم ءادعألا ىرت

 اشيا نبا نبا وهو كلملا ىف ادغ

 . باحسلا : يلازعلا )١(
 )٢( لبج مسإ : لاثأ .

 )٣( دؤاد وبا : اشيإ )( .

 لآ ءامس قوف يهو يحضتو

 لالكلا ةنسلأب ةبطاخم

 لاونلا قفأ ىلإ لب انلقف

 لالظلاو انع ملظلا مالظ
 لامشلا عم نيميلا طسب دقو
 لامنلا ددع ىلع هلسمانأ

 لابجلا ىرذ زهت هتبيهو

 لالهلا ىلإ راشي امك هيلإ

 لايخلاب كلويخ رصبت ملو

 لاقث ىودجلا

 لابولا فانصأ ءادعاللو

 لاصنلا رفش تبن امهم هب
 ىلايللا بون تملظأ ام اذإ

 6 يلازعلا لهنم قربلا قودص

 يلاوعلا رمسلا هباغ ثيلو

 يلاعملا يه جوربلاو ءايض

 لادج نم كلمت اميف الو

 لاف ديعسو ةمأ سناسو
 "لاثأ نم تبثأ ءاجيهلا ىدل

 لالج ىف لهاوصلا جهرلا نم

 لاكن ىف لكو ًئغو لكب
 '} لامجلا ىف فسويو ناميلس

 نم بحس ى دل

 ۔ ١٢٠



 اياربلا نم نيلناعلا لوعي

 امظن كيلإ نيملسملا ماما
 رجح نبا نذأ هب تذالتما ول

 ليزج ىنعملاو ظفللا ليلق
 اديغ ركفلا تانب نم كنودو

 ناب نابضق تهبشأ دودق

 بيع لك نم ىلطلا ةلطعم
 لثم رعشلا ىف اهل ام سنارع
 ملساو كالمألا ديس اي مدف

 ميمص ىوقأ ىلعلا ىف كميمص

 ( لالمرلا فاقحأك فادرأو

 يلاوح نسح يف نهو كانه
 لاثم نم ةيربلا ىف كل الو
 ىلاوبلا ننسلا كب ترشن دقق

 لآ ريخ ةسايرلل كلآو

; {“© 2 

 )١( جاوزلا : لاعبلا .
 )٢( لمرلا نم ةلتلا : فقحلا .

 ۔ ١٢١



 ادعلا مغر ىلع ملسإ
 نكي مل نم ىلعلا رمث ينتجي ال
 رماب الإ قيلي سيل دمحلاو
 هل تدهش ىذلا ناطلس لدعلاك

 ىضترملا يبألا ظقيلا دجاملا

 ىدنلا رمهنم سفنلا زيزع كلم
 هنافص لهأل هلنامش تقر

 مئازع فويسلا لمح نع هتنغأ

 اعرضتم هبرل تيبي ظقي
 اندلا بلط ىف سانلا ظلأ اذاو

 دنزم لك ناطلس اي كيدفي

 عتارم نيمتاشلل هضرع يف
 لباو كنيمي نم لسري لازال
 فلاخم لك نيع كفوخل ترهس
 مهنإو ةادعلا مغر ىلع ملسأف

 ظافحو اهنود نم هل فنأ
 ظاقيو هناسحإ ادل ىتش

 (ا‘١ظاكع ءاكذلاب سق نود نم

 ظافلألا هفصوب طيحت ال نم

 ظاتغت هفويس ةادغ ىضري

 ظالغ ةادعلا ىلع نهو اموي

 ظاحل حامرلا نعو ىغولا موي
 ظاقيأ ىرولا نم ماركلا نإ
 0١ ظاظلإ مهبالط دضب هلف

 ا"ظاظف لاونلا موي هقالخأ

 "ظامل هيدي نم لصحي سيل ذا
 6" ظاوش ودعلا ىلعو ىبتجملل
 ظاقنأ ةحرفل سيلو ادغو

 اوضافو تملس ام ًاسوفن اوباذ

 و ٥9 ;

 نم هب نوعمتجي برعلا ناك قوس مسإ : ظاكع ؛ برعلا ءابطخ رهشأ نم 0 يدايألا ةدعاس نب سق وه : سق )١(
 . نوقرتفي مث نورخافتيو نودشانتيو ، رهش ةنس لك

 .حلأ : ظلا )٢(
 (٣) يعدلاو مينللا : دنزملا .

 )٤( ظيغ : ظامل .

 (٥) هيف بهل ال يذلا ناخدلا : ظوش .

 ۔ ١٢ ٢۔.

 



 دجملا مئاعد

 اهناز بعاوك اهذخ ىديس ايأ
 مداخ نيدلا رصان اي اهب كابح

 ةنطفو املع رصعلا ءارعش الع

 اوحبصأف مانألا كيلاعم تظأ

 هرغي نمم ناطلس اي انأ امو
 مناعد الإ دجملل متنأ امو

 ىرولا ديس اي دايعألا كب ينهأ
 تدتهاو يغلا الج دق رون كناف

 ىدنلا عرضأ ىنتعضرأ دق ريخلا كل

 امك اذإ نحت ىودجلا ىلا نانب
 ةملم لك دنع طيبر ,شاجو
 املسم شيعت نأ ىلؤس ةيافف

 لامك تامركملا كنم ناز امك

 لام كدوجو ىوأم هل كامح

 اولاقو هوور اميف مهقافو
 اولاقو نهلظ ىف اوعتر دقو
 لآو ةالفلا رهظ ىلع بارس
 لآو نامزلا ىف لهأ كلمللو

 لاجر نهب اموي تينه اذإ :

 لاجرو هب نابكر دشرلا ىلإ

 لاصف كنم عاضرإلا بقعي الف

 لاصق .نهتحت ام ىلإ نحت
 لابوو ىلقلا لهأ ىلع لبوو
 لابو كاذب يل بلق معنيف

 ; ؛“}٭© 2

۔ ١١ ٣۔



 الئانو الدع ضرأل ١ توسك

 اعبان كلضف لازال ىدهلا مامإ

 آرصان فيسلاب مالسإلل تلزالو

 مدا بلص ىف رخفلا ءادر تسبل
 الئانو الدع ضرالا توسك املو
 هب ىدتهي بكوك الإ تنأ امو
 انقلاو ضيبلاب هللا دودح تمقأ

 اعصان كلثم فرعلل ىرأ نإ امف

 انتيقس ذإ ايحلا كانغم ضرأ ىقس
 يبلطم ةياغ مشلا ءامس تفلب
 كلام نبا نبا اي دوجلاب ينتقطنأو

 دناعم لك فيسلا دحب تكرت
 همحل ءالشأ نابقعلا عم لوشت

 اهتنثثتج نيدتعملل ثتج مكو
 بلعث عورلا ىف ماغرضلا كل ريصي
 انكلأ كدنع موقلا حيصف ودغيو

 كلام نبا نبا اي دوعلا بلص تلزالف
 ابضاخ كفيس ءاجيهلا ىف لازالو
 هناوطنا دعب لدعلا ترشن تنأو

 هتيقر ناوعفأ الإ رهدلا امو
 تكح ذإ رشنلا ىف كسملا قوفت اهذخف

 هبلق ؤلم مكاح نع تردص دقل

 اغزاب دعسلاو لابقإلاب كمجنو
 اغماد رفكلاو كارشاإاللو انيعم

 6١ اغلافو آاحونو آاسيردإ تيماسف
 اغباوسلا ءانثلا داربأ كانوسك

 6_»اغبارو آريبت ولعي ىجح دوطو
 اغناز ناك نم فاصنإلاب تموقو

 اغناص يلثم رعشلل ىرت نإ امو
 اغئاس كنيمي نم ًاتارف الاون

 اغلاب تنك ام ناطلس اي كالولو
 اغثال تنك ام دعب احيصف ترصف

 اغرام برتلا ىف هجولا رحل اعيرص
 ("}> اغلاو بلقلا ةرومات ىف حبصيو
 ()اغلات ةيفرشملاب اهل تنكو
 اغنار مجحأ تمدقأ اذإ آريقح

 6 اغلاس يعلا نم اسيت هنولاخي
 اغضام ناك نم نانسأ ىلع ًاريسع

 اغباصو عيجنلاب ىداعألا بايت
 "}١اغشاف يغبلل ناك ىتح قرشنأف
 ("اغداإال ناك دقو اموجلع حبصأف

 ) اغباد ناك نم كسم يكاحي ًاضيرق
 غراف ناك ول دهاكذأ امف ًامومه

 ع ٥ إ

 . ([ثتقا) حون نب ماس نب دشخفرا نب خلاش نب رباع نب غلاف وه : غلاف )١(
 )٢) دجنب عضوم : غبار ؛ ةفلدزملا لبج : رييث .

 (٣) مدلا : 2 ليقو ؛ بلقلا : رومات .

 هقلف : ءيشلا غلث : اغلاث )٤(

 )٥( فورحلاب قطنلا ديجي ال يذلا : نكلألا ؛ هنانسا تطقس يذلا : غلاسلا : اغلاس .
 )٦) هرذج نم هعطق وا . هيلع ىطغ : ءيشلا ىلع غشف : اغشاف .

 )٧( نسملا : موجلعلا .
 (٨) دابزلاو كسملا هيف لعجي يذلا ‘ غوبدملا دلجلا : : (حتفلابو) ؛ روطعلا نم : (رسكلاب) كسملا .



 هجولا رغ
 ءاخس هل مامإلا نإ الأ
 عورو ًئدنل هعدت ام ىتم

 البو دوجلا موي هادي كيرت
 يدايألا الإ ذختي مل ىن
 ملعو ةمركم لك نم ىوح
 هيف حدملا تمظن دق كلذل

 ©ا‘١ ابرض هيدل كولملا قدو ىرت
 0١ ابرض هجولا رغأ الجر دجت

 ابرضو انعط ىغولا موي ىفو
 () ايرض سانلا نيب ريخلا عنصو

 ث ابرضو انف ىرولا ىف دجمو
 ١}6ُ ابرض راعشألا نم كرتأ ملو

 ; © و

 ضرألا كادن مع

 امط "رحب ناطلس اي كدوج

 دقل ىتح ضرألا كادن مع

 ىدهلل لزت مل فيس لجن اي
 ةبرك اذ كيناش لزي ملو
 ىلإ ارش رظني نم نيعب

 (ا١ برغلا هحزنت ال رحبلاو

 برغلاو قرشلا هنم بصخأ

 ١}( برغلا هرهوج ىمح افيس
 6 برغلا هنيع نم اهب يرجي
 «>هبرغلاو راوغملا انناطلس

 ; ؛© 2

 )١( فيفخ رطم : برض ؛ ديدش رطم : قدو .

 )!( مسجلا فيفخلا : برض .
 )٢( عنص : برض .

 )٤( فنص : برض .

 )٥( عون : برض .
 )٦( ولدلا : برغلا .

 )١( فيسلا دح : برغ .

 )٨( عومدلا نم عطقنت الو ليست تناك اذإ : يأ ، برغ هنيعل : لاقي : برغ .
 . نيعلا يف جرخي جارخ : برغلا (9)

 ۔ ١٢١٥



 رهدلا لامج

 يتبابص تكذاو يدجو تجيه دقل
 اقنادح داهعلاب تحضأ دهاعم

 ابناجع ىدبت قادحألل قنادح

 اهلوحو ,تامساب حاقأ روفت

 اهنوصغ اهنم ريطلاب ابصلا زهت

 ربنع حيرلا اهراطقأ نم لمحتو

 كلام نب فيس نبا قالخأك ضاير
 هلام قالطإب ايلعلا رسأ دقل

 ىغولا ججل همزع نم هب ضوخت
 اننيد قرشأ ءارفلا هتعلطب

 هعوبر ةافعلا مأ اذإ مامإ

 امهاوس ًادرج هاداع نمل ذعم

 ىلطلا اهلكام ءاضيب ةفهرمو
 ىضر هتريسو ىلثم هتقيرط

 هقيفر ناهي ال ميلح قيفر

 بذهم رازإلا فع مرك وخأ

 يناعم ىلاعملا نبا اي اهكنودف

 اهناكف اهساطرق ىف لياخت
 تدح ام كلملاو رهدلا لامج اي مدق

 6١ قدولاو لطلا اهتايآ احم لولط
 قرخ اهفرافر يف ام هحنادم

 "قتفلا اهرون نع مامكألا ذخأ اذإ

 قش اهنسح نشي مل قيقش دودخ

 قطن اهل نوصغلا قوف اهيبصيف
 قحسلا اهرارسأ ثب ًارطقو اكسمو

 قلخلا همايأ لظ ىف تعتر ئتف
 قلط رشبتسم وهو هارت هجوو

 قرب هل اهاجد ىف ولعيو قارب
 قرشلا هلضف ىف ضرألا برغ سفانو

 قحلا طسبناو كارشإلا ضبقنا هب
 قرط هلدع نم سانلل تحتف دقو

 قزر مهل هدوج يلازع نم ىمه

 قذح اهل ناعطلاب ثويل اهيلع
 قزر اهل ىهشأ ءارمس ةيطخو

 قدص هدايعمو رمغ هلنانو
 قفر هل سيل عورلا ىف هنكلو

 قمح الو ربك هيف ام يضر زيبك
 قرلا اهرارسأ ناص ظفل ةقيقر

 قيشعلا اهل قحي راكبأ سنارع

 قرولا اهحود ىلع تنغ امو لامج

; ٦٥0 ٩ 
 . ديدشلا رطملا : قدولا ؛ فيفخلا رطملا : لطلا ))

 . رهزلا : رونلا )٢(

 ۔ ١٢١ ٦ا.



 ادانع كاصع نم باخ

 « سملاو » : ةروس لصاوف ىلع اهتيفاق

 مامإ حيدم ىوح ا عش كاه

 يجايدلا ىف ىرولل هنم ادبو
 ءاهب راهنلا هبشي كلم

 يداعألا ىف هليخل انيأر مك

 فينم دجم ءامس نم هل مك

 الا صري مل كرسشلل ضرأ ابر

 نكلو بطخل اعشاخ ى ري ال

 ىوقت ةسيفنلا هسفن تمهلا

 ناطلس اي كتعاطأ ¡ئرمإ سفن اميأ
 ادانع كاصع نم باخ دقلو

 ىلإ ةادعلا سفنأ اعد نإ

 اميدق ًادومث تبذك دقلف

 ُبيجتسم "ورم ١ ةمألا

 :١اوعري ملو دوهعلا ةقان اورقع

 مهيصاعمب مهبر هلل ا مدمد

 رصنلا عادر تيسك : ٤ ىدهلا مامإ اي

 كناسحإب ةافعلل هللا جرخأ

 افهك لضفلل مودت نأ يتينم

 اهكاه كلام نب فيس نبا اي

 بعك رصع يف نوكت ول ةمكح

 اهاحضو هلدع سمش تقرشأ

 اهالتو اهفلخ راس رمق

 0اهالج ةنجد ىف ادب نإ

 اهاشغي لزي اشل عقن ليل

 اهانبو اهكمس هللا عفر
 اهاحطف هشيجب اهازغ نأ

 اهاوس نمل هسفن تعشخ

 اهاوقت اهنازف ًاحلصو

 اهاكز دقف ىرت اميف

 6 اهاسد هسفنو فيس نبا اي
 اهاهنف لناق تنأ ام بيذكت

 اهاتأ حالصلاب وهو ًاحلاص

 اهاقشأ هدضو اعوط كل

 اهايقلًّس الو ًاذإ اهامح

 اهابقع فخي ملو مهيلع

 اهادر اسك ةادعلا ثيح

 اهاعرم اهنام دعب نم

 اهانم ىتش سوفنلاو ادبأ

 اهاشنأ مكحيدم ىف مداخ نم
 اهاعداو هسفنل اهازعل

 و 2٦ ;
 )١( ميغلا قابطإ نم ملظم : يأ ، نجاد موي : لاقي : ةنجد .

 )٢( اهملظ : اهاسد .

 ۔ ١٢١٧



 نامع انيع تئرب هب
 كلام نب فيس نبا كلم انل ميدأ

 ىهللا نع يناوغلا هيهلت سيل ىتف
 هلدع قارشإ ملظلا تاملظ الج

 ةمصو ضرعلل هيف ام نع ضرعيو

 هجوم لهجلا مطلي ملع مط هل
 دفاو لك نع سؤبلا فكت فكو
 ىمعلا نم نامع انيع تنرب هب
 املسم نيملسملا مامإ تيقب
 ميق تمد ام نيدلا ماوق نإف

 باحس حسو قرب ادب ام ىدم

 0١ باعك باعكلا هاندم رغ الو

 بارح بورحلا بعص هل داقو

 بايع هيلع ابيع تنمض امف
 بايت هنم مؤللاب تثول الف

 بارس تايسارلا هيدل ملحو

 باهش بودجلا ءابهشل هامر

 بابش بيشملا دعب اهعجارو

 بابقو ىلعلل بق كفحت
 باحر رورسلا تاحاسو ميلس

; ٦٥٩ 2 

 )١( اياطعلا : ىهللا .

 ۔ ١٢٨ ۔



 نامزلا نحم ىلع ربصإ

 دهاعم قيقعلاب دهعأ تنك دق

 اسناوأ هوجولاو بنارتلا ضيب
 ندصيف اهملا لقم نع نرظني
 ىوهلا ىف ةنابللا نهنم تيضق
 اهدودخ درو ليبقتلاب تينجو

 اهرودص رامث ةعناي تفطقو
 اهل ًالالطأ مايخلا يل قبت

 اهب تثبع ىلبلا يديأ اهب ىرأو
 اهموسر تلأس اهب تعقو امل
 سراد عبر لاؤس نونجلا نمو

 اهلويذ حايرلا ابكن هب ترج
 نكت الو نامزلا نحم ىلع ربصا
 هتالاح هذهو نامزلا اذه

 هميعنب هسؤب جزمي رهدلاف

 ادهاون رودبلاك اديغ نيوحي
 © ادئارخ هافشلاو بناوذلا دوس
 ادناصلا ربزهلا ناك نم ظاحلألاب

 ادعاسم بابشلا يل ناك مايأ

 ادرابلا نهروغت قير تفشرو
 ادناوم نهل ًاناصغأ تززهو

 ("" ادكاور مامحلاك يفانأ الا

 0}) ادماه لحطأو اهتدج دعب نم
 ادماج امدق ناك اعمد تلسأو

 ؤ} ادباوأ تايناغلاب لدبتم
 ادهاعم داهعلا ليس هل ادغو

 ادماح ةيلبلا فشك ىف رهدلل

 ادقانلا ريصبلا تنك نإ هفرعاف
 ادئادشو ةحار ىقلي ءرملاو

 ©٥“؟ :

 )١( نيتوقرتلا ىلإ نيتودنتلا نيب ام يهو : (ةبيرت عمج) بنارتلا .
 )٢( ردقلا اهيلع عضوت راجحأ ةثالث : يفاثألا .

 )٣( ضايبلاو ةربغلا نيب نول : لحطأ .
 شحولا : دبوألا (؛) .

 ۔ ١٢١٩



 برحلا ثيل

 ءادتها ردبل انناطلس نإ

 ثيغ هامن بودجلا : كلم

 لابو هيف ودعلل ضراع
 هانسب ىرولا يدتهي بكوك

 لحم نع اذإ مهل عيبرو
 حصأ "رخص دالجلا ىف هبلق

 ايوطم ناك ام دعب قحلا رشن
 تناك ام دعب نم مالسإلا ماقأو

 نطقلا ابوتو عاريلا هحمر ذيس
 لهجلا ملظ هلدعب تلجتو
 قدص عناقو هل ابرح ثيل
 فيرغ حامرلا هل برح ثيل
 اتارف هنم نوفتعملا دري

 ضرأ لك نم نيلناسلا ىرتف
 ىلإ شويجلا ثعبي لزي مل
 مهيلع لابولا رطمت ابحس

 ريمح مهنم دسألاو مهتكرت
 ١ رفكلا لجاوسلا مويبو
 فويس قوربلاو ضرألا اورطمأ
 اباذع تقاذ جنرفإلا كانهف
 نيعلا ريرق ىحضأ مالسإلا كانهف
 ملساو نيطالسلا ديس اي قراف
 ءانثو ةحدم درب عرتاو
 فاص كل مداخ مظن ذ عمتس او

 جاربأ هل ىلعلا ءامس ىف

 جارس مالظلا ىف هايحمو
 اه جاجت لباو دولا يذلو
 جاجفلا ةارسلا ىلع ىفخت نيح
 6" جايهلا رطمقا اذإ ربزهو
 جاجز ىهو بولقلا اودغت نيح

 جادوالا اهدومغ ,ضيبب
 جاجوعا اهيف مالسإلا ةانق
 جات ةمامعلاو هاعرد

 جاعنلا ةالفلا بؤذأ هيف تفلأ

 جاهنملا هب ىرولل
 ١" جاومأ ىدنلا هل مضخو

 جاجأ حلم هادع ام اغناس

 جاوفأ هباب دنع مهو
 جاجترا اهنم تايسارلل جنرفإلا

 جاجض اهنم ركملا ىف مهلف
 جاجد مهنم روقصلاو اغولا ىف
 جاجش ةارشلا ىبظ نم هبو
 جاجعلا باحسلاو لبولا مدلاو

 جارفنا كاذ نود هيف نكي مل

 جالبناو ةرضن هولعت
 جالبنا حابصلل ناح ام قباو
 جابيدلا هيشو دنع ىردزي
 جايتحا هيف كيلإ يحدمل ام

 ع { ٥
 . بابصنإلا ديدش : جاجث ؛ ديدش رطم : لباو ؛ ةبقاعلا ة ةدش .: لابو ؤ قفالا يف ضرتعي باحسلا : : ضراع ( ١)

 )٢( لاتقلا : جايهلا ؤ دتشا : : رطمقا .
 )٣( رجشلا نم عون : فيرغلا .

 ۔ . ١٣٠



 ةلو دلا سنئاس

 ةلودلا سئاس ىف نوكي نأ ىغبني
 ماستباو لنانو ءاكذو

 فيس نبا ساس لاصخلا يذهبف
 مل ذإ يلاعملا ديق كلم

 ظفلب هنع ىدنلا ىف هاف ىتمو

 ىتح سانلا هفك بحس ترطم

 يقستست ةيربلا هب دعس مجن
 ول عناقو هل غاجنو
 فيسب هنم لالضلا سأر تب

 ىتح مراكملا ينتبي لزي مل
 تاملك هحدم ىف انمظن دق

 هللا نم هيلع املاس رنشفعيلف

 تونقو ةفعو لدع
 تيرفعلا هباهي سوبعو

 6١ تولاط ىقترا ام قوف ىقتراو
 توبث هيدي ىف لاملل قبي
 توقايلاو هنم ردلا طقل

 6هتورملا نهثويغ نم تبشعأ
 ("" توحلا ىوخأو تلحمأ اذإ

 تومي داك ربزهلا اهنع ثدح

 )١( نآرقلا يف هركذ درو } يربع ملع وهو . يمجعأ كلم مسإ .
 )!( ميمتو ريشق ينب نيب موي هل ، ىزعلا دبع نب نامح ينبل يداو مسإ : تورملا .

 )٣( ءاتشلا جورب نم جرب : توحلاو ؛ فج : ىوخأ : توحلا ىوخأ .
 )٤( لوصوم : توتمم .

 ۔ ١٣١۔.



 نويعلا رحس

 يناغمو تفع نالطأ وهلل

 اهنلدب هدوسو نامزلا ضيب

 اهناز ديغل يتلزاغم تلاط
 ادعاسم بابشلا يل ناك مايأ

 هنوصغ رامثلا ةعناي بحلاو
 ترفقأو بابشلا ينف دق نآلاف

 ىبصلا يليل ىف بيشلا حبصل ادبو
 يتلاطب ضعب تبناج نإو ىنإ

 ىلتجملا نويعلا رحس ينقوشيل

 الزنم ىسنأ تسلف تيسن ىتمو

 اشحلا ىف دلوي درب نع نمسبي

 اهتلن لئاضف ىلع تدسح ننلو
 هدوجب شاعن ناطلس قبي مل
 ىدتراو مراكملاب رزأت كلم
 اغولا ىف غباوسلا نع بونت صمق
 هتربخو هترصبأ اذإ هلو
 هعوشخو هتونقل هنأكف

 هتابه مانألا تلقثأ ناظقي

 ىدتغاف ميقع ةنس هب تءاج

 هل امو ءانثلا لاملاب عاتبي

 6١ ناطرسلاو يدجلا ءونب تيقس

 6ُ» نابرغلا جحاوش دوس ضيبلاب

 6"} نالزغلا فلاوسو اهملا لقم
 ىناوعأ ىوهلا ىلع نوحشاكلاو
 ينانع نهدوقي تاييناغلاو
 ناطوألاو رودلا كلت تاصرع

 ناوسنلا مجنأ ىفخأف ءوض

 & ناجه لاذقلا ىف بيش حوضول
 يناقلا دودخلا درو ينقوريو
 ناسح دودقلا ءافيه ىسنأ وأ

 نارينلا نم ىظل رحأ ادجو

 نامز لكب دوسحم لضفلاف

 ناطلس ىضترملا مامإلا ريغ

 ناسحإلاب متعا مت رخفلاب

 ه ناجيتلا نع ينغت ممنامعو
 نابهرلا ةريسو كولملا فرش
 ناسنإلا ةروص ىف ادغ كلم

 نالقتلا هلضفب رقأ ىتح

 ينات نم هل ام ادرف كلملا ىف

 ا‘١ يناث نم هءاضمإ ىري امع

 الو ، جوربلا نم وهو . ولدلا قزلب ي ذلا : رخآلاو ى شعن تانب عم رودي ي ذلا : امهدحأ . نايدج : يذجلا )١)

 . رمقلا لزانم نم لزنم : ناطرسلا ؛ برعلا هفرعت
 )٢( جاحش : ظلغو نسأ اذإ بارغلا توصل لاقيو : (جحاش عمج) جحاوش .

 (٣) دخلا ىلع ةلسرملا رعشلا ةلصخ يه و : (ةفلاس عمج) فلاوس .

 )٤( دوسألا رعشلاب ضيبألا رعشلا طلتخأ : يا } طلتخم : ناجه .

 (٥) ةعساولا عردلا : (ةغباس عمج) غباوس .

 )٦( هعجريو هدري هينثي دحأ ال : يأ } يناث .

 ۔ ٢٣١۔.



 ىدعلا ىلع نشو انيف ىدهلا نس

 ةليوط نيفتعملا ىف هل مدن
 هب الج ىذلا هلل دمحلاف

 ابحاس لفري هللا نيد لازال

 دجن مل ةسانرلا وذ فيس نبا الول

 ةرغ نم هب امو رغأ لجر

 ىرولا نم ودعلا هنع لست امهم
 لماش عيبر يف هنم قلخلاف

 ىلعلا ىف بيرغ نف نم زاح مك
 ادي انل ءاطعلاب طسبي كفنا ام

 هل يماحلاو مالسإلا رصان وه

 هماسح علظب ةرناد ىفغبلاف

 ىلعلا نكر ايو انيدلا ةنيز اي
 اعرش ةنسألا كرت ىذلا تنأ

 دناصقب ادصاق كتيتأ ينإ
 اهتمظن ديرفلاك حدم ظافلا

 اهتنصو كيلع الإ اهتمرح
 ادنالق كالع ىلطل اهتلعجو

 ةفوفزم ً[اسنارع كيلإ اهذخ
 اينثت حيدملا لايذأ نبحسي
 همالس هلإلا نم كيلع ملساف

 نانسو دنهم لكب ًامقن
 ؛١ نامعنلا دي ترصق اهنود نم

 ناودعلاو ملظلا مالظ انع
 نايدألا ىلع هب راخفلا ليذ

 ناثدحلا ىلع هب لوصن افيس
 ينادلاو هدوجب ديعبلا شاع

 ناعطملاو ماعطملاب كربخي

 نازيملا ىف سمشلا نوك رض ام

 نانخذلا ىف رايطألا هب تنغ

 يناعلا كقفو اهب قيلطلا رسأ

 نايغطلاو روجلا لهأ لذمو
 ('"ناربدلاو مجنلا قوف نيدلاو

 ناكرخلا مناق ككلم لازال

 ناميإلاو قحلا عرشل ارصن

 0١ نايقعلا نع اهيفاوق يفغت
 يناعم كيلع اهنم ترثانتف

 ينامرح ىري ناطلس لك نع
 0 ناذآلا ىلع ًاطارقأو ىقبت

 يناوعو سناع ركب لك نم
 ناصغألا لياختك الياختو

 ناولملا كدقف انارأ نإ ام

 د ٦٩ :
 )١( رذنملا نب نامعنلا . ةريحلا كلم وه : نامعنلا .

 . اهعبتي : يأ 0 ايرثلا ربدي هنأل ، كلذب يمس مجن : ناربدلا ؛ ايرثلا : مجنلا ()
 )٣( بهذلا : نايقعلا .

 (٤) قنعلا : ىلطلا .

 ۔ ٣٣١۔



 داعيالاو دعولا

 هبتاك انأ ىذلا سرطلا كل يديس

 هقر هجو ىف ربحلا داوس نأك
 كلام نبا نبا اي كيف يحدمب تغلب

 يتحدم نامرح دو نا دوسح برو
 كلام نبا نبا نم ييحتست بحسلا ىرأ

 ايحلا نع اياعرلا هاياطع ينغتو

 هبتك يوطم داعيإلاو دعولا ىوح
 ذفاون رومخلا يف تامزع هل

 اهنأك بورحلا ىف نيع ظاحلأو
 ىدنلا ىفو راروزإ اهيف هبجاحل

 كرعم لك ىف روصنملا كلملا وه

 هبر ناطلس ناطلسلا لداعلا وه
 تلواطتو همايأ ترخف هب

 هل هنادعأ ضعب نم ىتفلا نأك

 رعاشل نيملسملا مامإ اي خصأ
 ةناطف كيفو تاجاح سفنلا ىفو

 ىدنلاو دجملاو نيدلا ىقبيل تيقب

 هبنارغ بيرغلا يلست ئرما ضيرق
 هبكاوك يناعملاو حنج ليللا نم

 هبتارم امش ءايلعلا نم الحم

 هبحاص قفوي ال بالط كاذو

 هبهاوم يتأت نيح هنم لجختو
 هبناحسو هءاونأ تكسمأ اذإ

 هبئاتك ارط ضرألا لالخ تساجو
 هبقاوع مذت ال ارمأ ناك اذإ

 هبضاوقو اهكتف ىف هلماوع
 هبجاح روزي سيل قلط هيفاعل

 هبلاخم فويسلا نكل ثيللا وه

 هبناج أطوملا وهو هقلخ ىلع
 هبراعي ءامسلا تحت نم لك ىلع
 هبراقأ نيفتعملا نأكو معن

 هبعاوك رهش لك مكيلإ فزئ
 هبلاط انأ ىذلا رمألا كفرعت

 هبهاذمو ىدهلا راونأ قرشتو

 و ٥0 ;

۔ ١٣٤



 برعي ةلود ريمأ

 ءرما الإ ىلعلا جرد يقتري ال

 ;ئرماب الإ قيلي سيل حدملاو
 هل ايلعلا نم تيب هب امسو
 هب اوجني ىذلا لدعلا انماماك

 برعي ةلود ريمأ يبرعيلا
 سنارع حيدملا نم هيلا تفز
 ةطيسب نهف هلضاوف امأ

 بهاوم بحس لحملا ىف هل ترطم
 هدعم نيدتعملل هفايسل

 لقعم الإ ناطلس اي تنأ ام

 ىقتلاو ةحامسلاو ةحاصفلا كيف

 ىلعلاو ةسايسلاو ةسائرلا كلو

 اهتكلسو ةقيرط تيأر امهم
 يلجنت بهايغلا هترغب يأر
 فقوم ىف ىدعلا ماه ابراض اي
 يف لاتخت رطاخ ةديرخ اهذخ

 اهب فيس ىتف اي كتدصق آركب
 ىرولل كرمع هللا لاطأ ملساف

 زيزع نانجلا مهش ىدنلا قدغ

 6١ زيربإلاو هيلع نيجللا ناه
 زيلهد ىجحلاو فقس ناسحإلا

 زوفيو هل اعبتم ناك نم

 زوحيو ىلعلا بستكي لازال

 زوشن هنع نهل سيلو تسمأ

 زيجو باطخلا ىف مالك هلو
 زيرطت هب ايشو ابرلا تسك
 « زونك نيفتعملل هروفوو
 «} زيرح رورشلا نم نيملسملل

 زييمتلاو لقعلاو ةعومجم
 'ؤ» زيربتلاو ريبدتلاو يأرلاو

 (ا} زوزخ سورظطلاو يناعمل ١ يلح

 زوجعو بيت دئاصقلا نمو
 6١ زورينلا انمايأ ىف ماد ام

 ; © ج
 )١( صلاخلا بهذلا : زيربإلا ؛ ةضفلا : نيجللا .

 )٢( ىنغلا وأ لاملا : (رفو عمج) هروفو .
 )٢( نيصح : زيرح .

 )٤( روهظلا : زيربتلا .

 )٥( احرلاو دعرلا توص : زيزأ .
 )٦( ريرحلا وهو : مسيربإ ؛ فوص نم جسني ام : (زخ عمج) زوزخ .

 )٧١( سرفلا دايعا نم وه امنإو }‘ يبرع سيل : زورينلا .

 ۔ . ١٣٥



 فورعملا ةبعك

 هقحتسي ال حدملا نإ يليلخ

 لساب عورأ لاملا لاذم ميرك

 ىدنلاو سنبلاب ءايلعلا ىوح مامإ

 ىقتلا مرح ىف فورعملا ةبعك ىنب
 ىبظلا نع ينغت عورلا ىف همنازع
 ايحلا نع ينغي لحملا ىف هناسحإو
 رضاحب اموي تبغ نإ رضاح الف
 ملاسم لك ربلا ءامب ترمغ

 عشوي كنأك ىتح انل تنمض

 اهماظع ميمر الامآ تييحأو
 انعارا هيوتحت اشيج تزهجو

 انقلا دروت ىرشلا داسآك ةارش

 ًامنغم برحلا ىف توملا نوري ةامك

 ىغولا ىف لاص اذإ ثيل مهدوقي
 دمحم نانجلا تبثلا لسابلا وه
 ةتبب ىراصنلا قانعأ تب ئتف

 نعاط نيدلا يلوأ نم رمذ لك ادل
 كلاه نيب ام جنرفإلا تحبصاف

 بهاومو ىطس وذ الإ سانلا نم

 بتارملا ىلاع ضرعلا نوصم زيزع
 بضاوقلاو انقلاب اهيلع ىماحو

 بناج لك نم دمحلا اهيلإ جحف

 بناتكلا يدياب يغابلا تبك اذإ
 بناحسلا فكأ اموي تفلخأ اذإ

 بناغب ترضح امإ بناغ الو

 براحملا فك توملا لبحب تيطنو

 6 براوغلا تامركملا سومش دري
 بكاوس كيدي نم دوج راطمأب

 6" بكارم ليخ جاومألا هب قشت

 بنارتلا ءامد اشطع تحبصأ اذإ

 بناه ريغ مدقم هيلع نكف
 بلاعتلا لثم داسآلا هل ريصت

 بصانملا ميرك ,دوعسم ةلالس
 ("" براش ةحار رجألا سأكل دمو

 براض ةهيركلا يف يمك لكو

 براهو دويقلا يف ريسأ نيبو

 عشوي ناكو . (مثێتا) ىسوم هثعب نيح 0 سمشلا هل ىلاعت هنلا سبح 0 (ملوقا) نون نب عشوي وه : عشوي )١(
 لأسف . مهنيبو هنيب ليللا لوحي نا يشخف ‘ ةيقب مهنم تيقبو مهلتقف ٠ ةربابجلا لاتقل احيرأ ىلإ ٨ هتخأ نبا
 . اريثك مهراعشأ يف كلذ ءارعشلا ركذ دقو 0 هئاعدب اهسبحف ‘ غرفي ىتح سمشلا مهيلع سبحي نأ ىلاعت هللا

 . عيفرلا يلاعلا لبجلاو ميظعلا شيجلا وه : (نعرا عمج) نعارأ ق
 لهأ نم . يمراصلا دوعسم نب دمحم هدناق ةطساوب مامإلا اهحتف 0 دنهلا ضراب ةعطاقم : ةتبو ؛ عطق : تب )٢(

 . يكزا
 ۔ ٦٣١۔



 بكاوكلا قوف مالسإلا كتلودب امس دقف نيملسملا مامإ رخفف

 بعاوكلا ناسحلا هيت مكب تهاتو ةجهبو انسح مايألا كب تديزو
 بذاك ريغ هدو ىف قداص ىتف اهكاح حدملا نم ًاداربأ كنودو

 بهاذ ريغ اهنسح مظن سنارع اهنسبل عيبرلا راونأك اًدورب

 بناكرلا يداح ءاملظلا ىف درغو قراب حال ام نيدلا ريصن اي مدو

; ٨2٩ 

۔ ._.١٣٧



 ىقتلاو دجملا خأ اي كلام نب فيس نبا اي
 اقرشم راص دق كب هنوض نيدلا اذ نا

 اقنورت حبق دعب ههجو رهدلا كبو

 اقلات يحاونلا ىف هقرب قحلا كبو

 اقفدت روغ دعب هوام لضفلا كبو

 اقرفت نامع نم هلمش روجلا كبو
 اقدصت نأ تذفنأ ةبصع هللا لتاق

 اهقرخمأ نل قداص يتللقم ىف ىننإ
 اقفوم انيف تلز الف ىدهلا مامإ اي

 اقمليو ادرب رخفلا لئاصو نم ًاسبال
 اقللا لضفي ام دمحلا لهانم نم آدراو

 اقلطم ناك ام دجملا نم ىدنلاب ًاقثوم

 اقترم ريخ ىرولا ىف ىلعلا ىرذ نم ايقار
 اقن ىلع ناب نصغ اهزازتها ىيفاهكاه

; ٥0 2 

 )١() بذكأ وأ ريحتأ : قرخمأ .

 )٢( ةدرم : اهل لاقي . ةيناهبصا همأو 0 ةبيب نب دلاخ دلو نم ‘ عشاجم ينب نم 0 رشب نب شادخ وه : ثيعبلا ٨
 هلوقب ثيعبلاب بقل امنإو 6 ةدرو وأ :

 يبيزع ًرمتنساو ياوق ترمأ ام دغب ثبت ام ىنم ثبت
 هلو . ةانقلا ذخأ اذإ ، ميمت ينب بطخأ ثيعبلا ناكو : كلام ابأ ىنكيو } ربكو نسأ ام دعب رعشلا لاق : هنأ دارأ
 نب لاقع نب ةيجان نب ةصعص نب بلاغ نب مامه وه : قدزرفلا ؛ اريرج ىجاهي ناكو 0 ةيدابلاب بقع

 روهشم رعاش ؛ مراد نب عشاجم نب نايفس نب دمحم .

 ١٣٨ ۔



 هدهم يف يلعلا زاح

 هفيس ىتق ناطلسب اننع

 اننيب نم صخ لدع مامإ

 رتنع ىلع سابلا ىف داز دق

 هارسي رسيلاب انتأت نإ

 سمرع هب تراس نم لضفأ

 ىوتحاو هدهم ىف ىلعلا زاح
 ههجو انس حبصلا نع ىنغأ
 تدرغ ام مهللا هقبأف

 نمألاو ناميإلا ةحاس ىف
 نسحلاو ناسحإلاو لقعلاب
 نعم ىلع دوجلا ىف دازو

 نميلاب هنم انتتأ ىنميلاف

 6١ نطب ىلإ رهظ نم ظحو
 نسلا لوأ ىف ىرولا كلم

 نزملا نع ينغت هفكو

 نصغ ىلع اليل ةيرمق

  2©٩ل}؛ ;

 )١( ةديدشلا ةقانلا : سمرعلا .

 ۔ ٩٣١۔_



 كلملا ةجهب

 كلام نب فيس نب ناطلس نإ الأ
 هعور لخدي سيل نيرع ربزه
 هنيع درو نع مونلا دوذي اذامو
 هب ًذنال هتممي اذإ مامإ
 ةضيرف ةالصلاك اهأر تالص

 هؤاهب هنم سمنلا ءايض يهابي

 ىهللا نع اموي هاهلأ كلم مكو
 ةحشأ حدمب انم تيجئش ننم
 هب ادصاق نكت مل آاضيرق تعضأ

 كلام نب فيس نبا لدعلا كلملا وه
 مهلاطو ارط كالمألا لضف دقل

 ىمعلا ىلجناف ىدهلاب ًنامغ معو
 لزت ملو سابتلإلا سابل انعلخ
 هدشرب مانألا هللا ىده ريمأ

 4هحدمب مامحلا يرمق درفقف

 ابتارم ءامسلا قوف ىنبف امس
 نكت مل دنسلاو دنهلا ىف ةبيه هل
 همهم عطق ىف ريعلا انبكر امهمف
 هنضخم رعش دبز هيلإ يدهنو
 ىدعلا الو ةافعلا هيف ىرت ال ئتف

 ىرولا يقل ىذلا ردبلا اهيأ ايف
 نماك رسيلا اهب ىرسيلا كدي ىرأ
 ةجهب كلملل ناطلس اي تلزالف
 ابناجُم بانجلا سورحم تلزالو

 انفج هل فافعلا ىحضأ ًئطس فيسل

 انفج هل ساعنلا ىشغي الو غايترا
 انع دق ركفلا هنود هنكلو ماقس

 انع امو ناعأ ىولبلاو رقفلا نم
 انم دق ناك امو اهادأف هيلع
 انم نإ بحسلا ىلع 9لاضفأ بحسيو

 انم ىدتجي نإ وهف رمخو رامخ
 انبت مهحيدم نم اناف اقش

 ىنبت ىلعلا روصق هيلاوعب ئتف
 ىنمت اذإ بوطخلا ىف روبص مامإ

 ىنمت ةفطن نم لكلا لصأ ناك نإو
 انزح دقو رورسلا تايبأل انتبو
 انزح هب يساقت نزح ىف هيداعأ

 انمأ مهفوخ دعب نم مهلدبأو
 اتمأ دقو جيجحلا عمج هب جعو
 ىنسح هلضف نم ناسحإلا ينب ىلوأو
 انسح انفسوي وهو دنه نب ورمعل

 انبج هتقاسم تلاط نإو هيلإ
 انبج انريغ هل ىدهأ نإ حنارق
 انبج الو الخب عورلاو ىدنلا ةادغ
 انميلاو دعسلا ةدومحملا هتعلطب

 ىنميلا كدي ىف نميلا نومكك انل
 انصح مهل رهد تادحأ نم سانللو

 (ا١ انصح وأ كحيدم انغص ام ءوسلا كل

 ؛ ٥9 و
 . قحلا نايب يه و : ةصحصحلا نم : انصح ) ( ١

 ۔ ٠٤١..۔.



 ىذق اهب كنم نيعلا تيل هنينب

 علاط كباقن نم ردبب ميهأ
 تلح نإو هايملا هيورت سيل ئدص
 ةوق لذعلاب دادزي ًئوه طرفو
 ةنيثب لصوب رفظت مل تنأ اذإ
 ةرسجب كنع مهلا لسو اهعدف
 اهقوفو نيملسملا مامإ مات

 هرصع رخأت الول ًئده مامإ
 ىقتلاو ملحلا ىستكاو الدع ضرألا اسك

 ىبظلا تلك اذإ يضاملا مراصلا وه

 اهرصح سيطارقلا يعي ننم هل

 انض هبح ترمضأ بولقب امف

 ةبودج نم اهلح ,ضرأب سيلو
 حئادم دورب يرعش نم هوسكأس
 اهتجسن عيبرلا راونأك دورب
 كلام نبا نبا مغنأ اودعت ام ىتم

 نأ قحف يهنو رمأ ىف هوعبطأ
 انسوفن نيملسملا مامإ كتدف

 (ا١ صرخلا لعفي ام قوف ىب تلعف دقف

 ؛'}١ صعد هكسميو نصغ هب ليمي
 صملا كقير نم هيوري امنكلو

 صقن هتدايز نم يب هنكلو
 صرحلاو حربملا قونلا كبعتأو

 ١"« صقر اهل يطملا ءايعإ دنع ىري
 صخر هقوس ىف سيل رعش عئاضب

 صنلاو ركذلا هلضف ىركذب ءاجل
 صتخيو انم راتخي نم ناحبسف
 6١ صلدلا ىظتنُي نأ ريغ نم هب دقت
 6 صفعلاو جازلا اهقيمنت ىف دفنيو
 ا'١ صمر ههجو ترصبأ نويعب الو
 (ا}© صجتي هاودج ماد ام انشي الو

 صمقلا ىلبأ اذإ ىلبت ال يقاوب

 صمح الو يجسن ءاعنص عطتست ملف
 اوصحت ال رعشلا نم هيف هتلق امو

 اوصعي الو مانألا لك هعواطت

 صغملا كئادعأ فاوجأ ىف لازالو

  2©٧٭ل؛ ;
 )١( رقلاو عوجلا : صرخلا .

 . ةريدتسملا لمرلا نم ةعطقلا : صعدلا (؟)
 )٢( ةعيرسلا ةديجلا ةقانلا : ةرسجلا .

 )٤( ةقاربلا ةنيللا ءاسلملا عردلل ةفص : صلدلا .
 اهنم لمعي داوم يه : صفعلاو جازلاو 6 طولبلا ةرجش : صفعلا ؛ ةيودألا نم وهو 0 يناميلا بشلا : جازلا )٥(

 . ربحلا
 . نيعلا بيصي خسو : صمرلا )٦(
 . جرخي : صجني )٧(

 ۔ ١٤ ١۔.



 ير دت تنك ول

 قرابو بيذعلا ركذ ىنبذعي
 لقاع ركذي نيح يلقع بهذيو

 ًادهاعم يورت دق ايح ذاهع
 ارذاجو ةلزغ اهيف تلزاغو
 تقئع قيرلا نم ًآرمخ يننيطاعي
 ةملظ رامقأ بابلألل رماوق
 هنيزي ءابض ىف تاظحل ىبظ
 منالمب ىل تنأ ام ىمنال ايف

 ىوهلاو ةبابصلا ام ير دت تنك ولو

 قمحأ ةبحصب ىضرأ ال يليلخ
 انخلاو ةنايخلا بوت يستكأ الو

 هعفنل الام رج نمم انأ امو

 اهلهأ ريغ ىف راعشألا عضأ الو
 الفلا انب يوطت نوميملا ههجو ىلإ
 انصالق هيلإ اديب تصلق مكف

 ديمس حيرا مامه ماما
 انقلاو ضيبلاب ملظلا تاملظ الج

 ةقرف لك هنادعأ نم قرفو
 ىغولا ىف ةنسألا فارطأ ملقو

 ىدعلا ىلع حامرلا بهش تلعج دقو

 ه قراب ضاميإ تمش امهم قربأو
 قرافملا بيبحلا نيب نم قرفأو

 6}» قراف ريغ ىبصلا ليذ اهب تررج

 قرافملا بيش نفرعي ال ضيبلا نم
 "} قتاوعلا كلت نيب اغيزن اودغاف
 6 قشاع لك ىوهلاب اهيلإ ريشي
 قئاقشلا رارمحإو يحاقألا ضايب

 قناذب ميلألا دجولل تنأ امو
 قئاش بح ىلع قاتشم تمل امل
 قداص ريغ ىرولا ىف قيدصل الو

 قناد نوص ىف ضرعلا نلذبأ الو
 6}> قلامسلا لآ وهو ًآءام بسحيو
 قنالب مامإلا ريغ ىف رعشلا امو
 قيانألاو انلامأ نم لحاور

 6١ قناقنلا صقر نهيف تصقر مكو
 6}» قباس يرج ىلعلا نيدايم ىف ىرج
 قزأم لك ىف يفبلا شيج قزمو
 قلايفلا ماه ءاجيهلا ىف قلفو
 قراوبلا تحت توملاو همالقأب

 قساغ عقنلا نم ليل ىف طقاست

 )١( ةفوكلا نم بيرق عضوم مسإ : قراب ؛ ميمت ينبل ءام : بيذعلا .
 ( ٢ ) ضزأذلا عضاوم هدهاعتل : اداهع يمسو 0 رطمم باحس : داهع .

 )٣( تكردا ام لوأ ةباشلا : (قتاع عمج) قتاوعلا ؛ ناطيشلا نم هسوسولا : غزنلا : اغيزن .
 )٤) تاريحم : رماوق .

 (٥) فصغفصلا عاقلا : (قلس عمج) قلامسلا .

 )٦( اهتوصل هبسن 0 عدافضلا : قناقنلا .
 )٧( فيرشلا ميركلا ديسلا : عديمسلا .

 ۔ ٢٦٤١.۔

 



 ىجتريو ىشخي نوجلا باحسلاك ىتف

 تعدصتو ابرلا هيدايأ نم تبر
 هركذ برافملا ىصقأ ىف راس دقو

 سناس لدعأ مكحلا ىف هنأ ىلع

 ةمجع دعب يننقطنأ هبهاوم
 ىنغلاو زعلا نم افيس ينندلقو
 لذاب حمسأ لاومألاب ناك نئل
 دئاصقب ىدهلا سمش اي كتدصق
 رطاخ جناتن راكبأ دنارخ

 ايحلا هركاب ضورلا قوفت ناعم
 هحيدم عيبرلاب آاضور حبصاف
 ملاس تشع ام نيدلا نإف تملس

 دناعم لك مغ هيف كوعءاقب

 قعاوصلا نوكو هيف ايحلا نوكل

 قهاوشلا لابجلا مش هتبيهل
 قراشملا يصاقأ يف هادن ضافو

 قذاح لمكأ ريبدتلاو يأرلا ىفو

 قماوو لاق نيب ام يننفرشو
 قراوطلا بوطخلا عمج هب تمزه
 قطان حصفأ رعشلا ىف همداخف
 قناف حنادملاب ًئنعم لك توح

 قئالخلا ميرك اي ًابغ كنرزي
 ؛١ قداو ضمولا قداص باحس لكب

 قشاونلل هؤاجرأ تجرأ دقو
 قفانملاو ودعلا نيع تنخس نإو

 قفانم :لك مغ هيفو دوسح

 ; ؛؟}٭© 2

 )١( رطمم : قداو .

 ۔ .٣ ١٤



 دمحلا تارمت

 سراود قيقعلاب موسر ىنتجش

 ضراوع اهيف قربلل تمستبا اذإ
 امنأك اضور نيلاحلا ىلع تحضأف

 ايحلا اهسبلأ نيح اهابر نأك
 اهزازتها دنع سآلا نوصغ نأك

 مجنأ ضغلا سجرنلا نويع نأك
 اهناوحقأ نم ضيبي ىذلا نأك
 اهنسح فرطلا رهبي ضور بعاوك
 اهنأكف اهراونأ ىف ليامت

 ابصلا هلمحت نيح اهاذش نأك

 كلام نب فيس نب ناطلس قنالخ
 هنأ ثيح نم دمحلا تارمت ىنج

 هركذو نامغ ىف اميقم هارت
 مسابف حامسلا ىف امأف ربزه

 بينأ مراوصلا برغ يف رمسلا هل
 ةبيهو نيملاعلا ىف ةوطس هل

 ىدنلاو ملحلاو لدعلاب انساس دقل

 هديري ام يف مايألا هل كيلم

 دساحو ناش لضفلاب هل رقي

 عساشو ناد دوجلا يف هركشيو

 )١( حايرلا : سماورلا ؛ يداو مسا : قيقعلا .

 6ا١سماورلاو اهنايحأ ايحلا تامأ

 «»" سجاوب اهيف ترملل نيعأ تكب
 "» سقانطو اهب ًيبارز نرسشن
 سناوأ ذيغ راهزالا نم آدورب

 سناوم ريرحلا صمق ىف دنارخ
 ؤ» نسدانح مانألا راصبأل اهتلج

 سناوعلا هافش هنم اهل روفت

 سبالم عيبرلا ىشو نم نهيلع
 سنارع ميسنلا رم اهزه دقو

 ُ سماد وجلاو راطمألا رثأ ىلع

 سبال رخافملا داربأل مامإ

 سماغ مراكملا راجشأل اوج

 سرافو قارعلا هنم تذلتما دق

 سباعف حافكلا ىف امأو فيطل

 ١" سنارف لاجرلا ناسرفو كانه

 سعاقتملا هسأر اهنم ئطاطي
 سناس لضفلا ىلا همدقتي ملف

 سلاج وهو اهمادقأ ىلع مايق
 سيابو رثم ريخلاب هل اوعديو

 سياو جار عورلا يف هرصنبو

 )٢( رجفنا : يأ } نيعلاو باحسلا نم ءاملا سجبنإ : لاقي : سجاوب ؟ اهيف تبن ال يتلا ةزافملا : ترملا .

 )٣( لحرلا قوف ةقرمنلا : (ةسفنط عمج) سنفانطلا ؛ ريرحلا نم ةعونصملا طسبلاو شرفلا : يبارزلا .
 )٤( مالظإلا ةديدش يلايللا ةفص : سدانح .

 (٥) ملظم : سماد .

 )٦) فيسلا ةوبض دح : برغلا .

 ۔ ١٤٤

 



 سبايو بطر مث رمو ولحو ةدشو نيل نهيف هعنابط
 ؛©}١ سمالق نيفتعملل هلمانل امنأك نيتحارلا يدن مامإ

 سضطارقلاو انمالقت تينف دقو هفصو لواحي نمم ًابجعاوف
 سلافملا ةافعلا كربخت هنع لسف لنان رحب هنأ قدصت مل اذإ

 ١}'« سراوفلا ةامكلا هنع هربختس لطسق ثيل هنأ هيف كش نمو

 سفانم بحي اميف عرما لكو سفانم تامركملاو ىلعلا ىف ئتف

 سلاجملاو هجاربأ هب وهزتو هرونب مالظلا باجني ردبلا وه
 )١"( سمال نهانج فطقي مل سناوع اسنارع نيملسملا مامإ اهذخف

 © سلاخملا نهنسح ىف ةرظن ىلإ لصي ملف نبجح ابارتأ بعاوك
 سنافن نهنإ الإ رهاوج ذنارف نهنأ الإ دناصق

: © 

 )١( رخازلا رحبلل ةفص : (سملق عمج) سمالق .
 . اهسفن ةكرعملا نع ةيانك 0 رياطتملا ةكرعملا رابغ : انه دوصقملاو 0 رابغلا : لطسقلا (!)

 )٢( تضاحو تكردا ام لوأ ةاتفلا : رصعملاو ؛ رصعملا قوف ةاتفلا : (سناع عمج) سناوعلا .

 )( دحاو رمع نم وا ‘ بحاوص : يا 0 بارتأ ؛ اهادهن زرب يتلا : بعاكلا : بعاوك .

 ۔ ١٤٥



 هللا نم رصن

 [ةتب حتف ]

 رفظلا ربكأ اذه ربكأ هللا

 هرناشب انتئاج هللا نم رصن

 ىدر سأك جنرفإلا تقس ةراغو
 ترقب ذمف ًادسأ مهنظن انك

 تزكر ىذلا مرقلا ةبراحم اومار
 هقشاقش اموي ترده ىتم لحف

 بذهملا لدعلا ىضرلا مامإلا كاذ

 ةرصاق فلث مل ىذلا يبرعيلا

 اهلمشي ءاملا ريمنك لنامش

 ررغ اهب نورقم ريغ ةرغو
 هلنان رقفلا فاخي ال لنانو

 تعمتجا كبلق ىف ىرأ فيس لجن اي
 تدغ من ءاجيهلا تشاج اذا اشيج

 تقلف دقو الإ اوعجري ملو اورك

 اهل فيرع ال دوسأ رد هثل

 مهدويص ميغارض هوجولا ضيب

 ةروسق برحلا ثويل نم مهدوقي
 اندمحم يكازلا دوعسم نبا كاذ
 هتكتف كارشإلا ةفناطب تفاط

 مكل نإ نيدلا ةارش اي مكل ىرشب

 )١) ءايربكو ةفنأ : رعص .
 )٢( دسالا : ةروسقلا .

 رضخلاو ودبلا ىف هب ثيدحلا راط

 رشبلاو نجلا يف تمظع ةعقو نع
 رغصلاو لذلا ءادر مهتسبلأو

 رقبلا نم اودغ ىبظلاب مهنوطب
 رغئلاو ماهلا ىف مهنم هبارح

 رده مد نم يضاوملا شاطع ىور

 رطخلاو نأشلا ميظع فيس نب ناطلس

 رضغلاو ءادعألا ىلط نع هفويس

 رمنلاو ءاشلا نيب فلؤي لدع

 رمقلاو سمشلا نيرينلا نم ىهبأ

 رطملاو رحبلا نيدوجألا ىلع يرزي
 ردقلاو فيسلا نييضاملا مئازع

 ررشلاب موقلا يمرت رشلا ىظل اهيف
 رطبلاو ىغبلا لهأ قليف تاماه

 رزالا يرهاط مارك لاجرلا الإ
 ؤرعص يذ ءاجيهلا ىف ديصأ لك نم

 6" رفظلاو بانلاب هنارقأ بوني
 ردكلا نم يفاصلا ميشلا دروملا

 رمسلا يلوأ عم اثيدح كاذ لاص ذإ

 رقتحم ريغ اهاجو اميظع أرجأ

 ۔ ٦٤١۔.



 امد نادللا رمسلاو ضيبلا متيقس

 مكل لماش رصنو يفب متنف
 مهناك ىعرص مهجولع تسا
 ارزج مهلاطبأ ىبظلاب متكرت
 انس قوربلا لاثمأ قراوبلا ثيح

 اقرف ىدرلا اوقاذ مهنم ةقرفو

 مصتعم هللاب مرك ىذ ريبدت
 عبتم قحلل عنطصم فردلل
 مذخ ةماصمص ملع ةمالع

 ةبذهم قالخأ قلخلا ىف هتناز
 هرصنع صايعذألا ىف هللا بيطو

 لصتم هنم لابوب ادعلا مع

 ئدنو اجد ىف هارت رحبو ردب

 ئغوو ًئدج ىف ربزهو ًبيصو
 هتوبن متخي مل شرعلا اذ نأ ول

 هلو ىضرلا لاح ىف ةقاذملا ولح

 نع وهو هنم يدايالا رامث ينجت

 رغص ىف طق راغصب سبتلي مل
 بصو نم مالسإلا ةلم افش دقل

 همراص دح الول نيدلا ردجأ ام

 ) 7يط : م ١( سفنلا بيط : مذخلا ؛ دسألا : ةماصمصلا .
 . هتبنمو ءيشلا لصأ : (صيع عمج) صايعألا (!)

 رفحلا يف باغ ودع لك ماه نم

 رصتنم ريغ ىراصنلا عمج ءافو

 رعقنم ءاربغلا ىلع لخن زاجعأ
 رزجلا نم برض مكدنع مهنأك

 ركتعم برحلا جاجع نم ,ضراع ىف

 رمحلاك ضرألا ىف ترفت ةقرفو
 ربطصم هللا ىف مقتنم هلل

 رزتم ملحلاب لمتشم لدعلاب
 6١ رهتشم تيصلا ضيفتسم مظعم
 رهزلاب ضورلا نيزي كاذك رهز

 « رمتلا بيط ًايكز ءاجف اموي

 ١}( رمهنم هنم رلبوب نيفتعملاو

 ردبلاو راونألاب فعسيو يدهي

 6 رفشلاو دارفالاب دعسيو يقش
 روسلاو تايألاب لسرأل امدق

 (ثُ) ربصلاو باصلا معط طخسلا ةلاح ىف

 ردتقم وفع وفعي لز اذإ يناجلا

 ربكلا ىق ربكلا ءادرل ىدترا الو
 ؛١ رمسلاو دنهلا ضيبب اهنع تببذ

 رذجلاو ناكرالا طقاس ىري ناب

 )٣( ديدشلا رطملا : لبولا ؛ ءوسلا ةبقاع و رشلا : لابولا .

 )٤( ةيطعلا : ىدجلا ؛ رطملا : بيصلا .
 (٥) رم رجش ةراصع : باصلا .

 )٦( ضرم : بصو .

 ۔ ٤١ا٧.



 رصب الو رون الب تناك هالول رصب اهل ناطلسو نيع رهدلا

 ركفلاو ناهذألا اولوأ اهيف راحي طلتخم ريغ ركف ةجيتن اهذخ
 رذتعم يعس اهيف كل اعس دقف ةرذعم ريصقتلا ىف كدبعل دهماو

 رجحلاو برتلا تحت كيناش ردقو اعفترم يالوم اي كردق لازال

 ردكنم ريغ ًارينم موجنلا نيب يفرش ىف دوعسملا كمجن لزي ملو

 رمعلاو عابلا ليوط عوبرلا كب ةرماع سانلا دوست تحرب الو

 و ٦٥0 ;

۔ ٨٤١۔.



 فارشألا ةميش

 ىفاعلا ميدقلا للطلا ىلع اجوع

 هنايق ءانغ نم لدبت للط

 اهملاو دباوألاب دنارخلا نمو

 اهلويذ تايراذلا هيلع تبحس
 ينبيجي فيكو ًاحبص هتلئاس

 سناع دوخ لك نم الخ غبر
 اهبلق ةبابصلا بر ىلع ساق

 اجد نع رسحتو درب نع رتفت

 اهميدأ قرو اهنساحم تقار
 اهحرط رطاوخلا بلس ىتلا كلت
 نم ناطلس ىفو اهيف يل راس مك
 همايأ هناكمب تهز كلم

 اعتاور بانذلا عم هايشلا كرت
 ةرينم دالبلا هتعلطب تسسأ

 ىطسلا بوهرم ردقلا ميظع لجر
 هسفن مراكملا بح ىلع تعبط
 انقلا نع بونت مالقأ هيدلو

 هدودج نأ ثيح نم انداس ام

 هلامكو هلامجب انداس لب

 ىفاشب سيلو ىفشي هلعلف

 6١ فادغ بيعن وأ موب ميننب
 0١ فاقحألا ةناعب دايجلا نمو

 0"» فاكو لجلجم لك هاحمو
 ؤ يقاثأ ثالث الإ افع غبر

 &ث} فادرذلا ةليقت حاشولا ىثرغ

 فاطعألا نيل اهنم مسجلاو

 يفاصلا بابشلا درب ىف سيمتو
 فافش ىلع فافش بوثلاف
 ١‘© يفاخ فرط لك اهيلإ انرو
 يفاوقو قنار حدمو لزغ
 يفاعلا ريقفلا ىرثأ هدوجبو
 فاصنإلاو لدعلا فيس لس ذم

 فانكذلا ةرضخم هب تدغو

 فايضخلا مركم ىداعألا يدرم

 فارشألا ةميش مراكملا نإ

 فايسألا نع ينغت منازعو
 فالسألا ةداس اوناك لبق نم

 فاوطلا هلاونو هلالجو

 ؛ نينألاك فعض هيف توص : ميننلا ؛ ةصاخ ةينغملا اهنأ ىري مهضعبو ؛ ةمذلا يه و : (ةنيق عمج) نايقلا )()

 . دوسألا بارغلا : فادغلا

 نم : فاقحذلا ؛ شحولا رامح نم عيطقلا : ةناعلا ؛ شوحولا : دباوألا ؛ ركبلا : (ةديرخ عمج) دنارخلا (؟)
 . رادتساو مظع ام : لمرلا

 )٢( ةرازغب بكسنا : فاكو ؛ رطملاب قبطم دعار باحس : لجلجم .
 )٤( ةيهادلا : يفاثألا ةثلاثو ؛ ردقلا تحت عضوت راجحأ : يفاثأ .

 )٥( رصخلا ةفيحن : ىثرغ ؛ تضاحو تكردأ ام لوأ ةاتفلا : رصعملاو ؛ رصعملا قوف ةاتفلا : سناع

 )٦( اهثيدح : اهحرط .

 ۔ . ١٤٩



 هلدعبو هملحبو هملعبو

 انل ايحأ يذلا كلملا اهيأ اي

 ةماعد لك مالسإلل ماقأو

 ىدهلا جرس هب تعطس ىذلا تنأ

 ةرم كهجو ءاهبب لحتكي نم
 تننثناف كفصو ناطلس اي تلواح

 اعساو ارذع كنم كدبعل دهماف

 هب دعساف هديعب ءاج رظطنفلا

 اهتويب نأك ةدراش كيلإو
 اهفطل ةبوذع ىف ىه امنأكو

 اهل ىضرأ الو ىضرت ال ءانسح

 برقت كنم كيدي دوجب اهلف

 يفاصلا ريثكلا مجلا هلضفبو
 6١ فادجأ ىف ناكو حامسلا تيم

 فالخ لك ران دمخأو تلام

 يفاطب سيل تشع ام اهنئايضف
 6" فايش هل لحك نع نغتسي

 فاصوذلا نع تزجع دقو ينطف

 يفاحو كانه لعتنم ريخ اي
 فارطالا ملعم ءانت سبلاو

 فادصخلا نم ًاررد ةموظنم

 (" فالسب هتبش ةمامغلا ءام

 فافزب يديس كريغل آدبأ
 ث ىفاجت حيحشلا زحللا نع اهلو

; ٦6 2 

 )١( (ففدج عمج) فادجأ  0٠ربقلا : اهانعمو . ءاف ءاثلا تبلقف ‘ ثدج اهلصأو .

 )٢( مسجلل قايرتلاك 0 اهل ءاود هيف 0 نيعلل لحك لكل مسإ : فايشلا .

 )٣( رمخلا : فالسلا .

 )٤( قلخلا قيضلا ليخبلا : زحللا .

 ۔ ... ١٥



 ضرفلا بجاو نم هتعاط

 ضرألا نم حايرلا هتراثأ راخب

 هدربب داع وجلا ىف الع امإف

 اهنوطب ىف ىذلا لمحلا اهب ءوني

 اهزيزه ناك بحس نم كل ايف
 اهنأك تاعمال اهنم حرجتو

 اهدعر تاوصأ عمسلا مصت داكت

 اهبضه بضاهألا رطقلاب لخلخف

 اهرون كحضي عاقلاب ةضور نمف

 ةحيلم دخ درولا يدن نأك

 اهحاقأ نم ىجدلا ولجي ىذلا نأك

 اهنوصغ قوف ريطلا ريفص نأك
 هرشن باط ربنع اهارث نأك

 هحير بيط نم وجلا حير قبعتف
 مامإلا لئاضف نيملاعلا ىف ترشتنا امك

 ىدنلا رمهنم نأشلا ميظع مامإ

 ذناق رانلا ىلا رفك هنايصعف

 لحالح يبرعي يلو يقت
 مزال ةبرض دوجلا نأك يخس

 ابهذاف قزرلا امكايعأ نإ يليلخ

 كلام نب فيس نب ناطلس كلُم ىلإ

 . لهم : ضهم )١(
 . اهرطم : اهبضه ()

 )٢( قرفتم رسكنم : ضفنم .
 )٤( ليلقلا : ضربلا .

 ضعبلا ىلا هنم ضعبلا مضت تراصو

 ضيهنلا نع موسجلا تاليقث اباحس

 6١ ضهم ىلع يشمت ريسلا ىف اهبسحتف

 ضقنم شيرلا يفاو يحانج فيفح
 ضبنلا ةعرس نم سمللا توفت قورع

 ضيمولا ةدش نم راصبألل فطختو

 ١" ضغلا رهزلا نم ايشو اهسبلأو
 ضرألا دماه ىلع اهنم ايحلا ءاكب

 ضعلاو مشلا نع هتناص كرتلا نم
 ١" ضقفنم ريغ هتبن رغت رشؤم

 ضقرلا يلوأ نايق نم راوج ءانغ
 » ضربلا للعلاب هاداغ ايحلا ام اذإ

 ضرعلاو لوطلا ىف سافنألا رشتنتو
 ضقنلاو دقعلا مكحم فيس نبا

 ضرعلاو بوثلا رهاط اياجسلا ميرك

 ضرفلا بجاو نم نيدلا ىف هتعاطو

 ىضرئ هلاوحأ لك فينع فيطل

 ضح ىلا هيف جاتحي امف هيلع

 ضحملا مركلاو ضايفلا لنانلا ىلإ

 يضمي همراص لبق نم همزع ئتف

 ۔ _ ١٥١

 



 اهنإف هنع مالقألا ترج اذإ

 هكلم رمأ ىف ريبدتلا هقرؤي

 ةعلطب هنم مايألا تنيزت
 هفك دوج هب ايلعلا ىلا ىضخفأو

 اهتففز نيملسملا مامإ كيلإ

 ةجهب نيعلا المي هجوب كتتأ
 هنيلو اهنم دقلا ءانثنا الولو
 اهؤفك تنأ ذإ قوشلا كيلإ اهادح

 اهقح سنت الو انيع اهب رقف

 يضقت اهنايحإب وا سفن فالتإب
 ضصمغلا نم نويعلا ليللا ألم اذا

 يضرت ةريس ىف ضرالا لهأل تءاضأ
 يضفت نأ دجملا ىلإ ىودجلاب قلخأو

 يضخغت ال كنع اهنيع بورع اسورع

 6ا١ضب هتعاضو ىف فيطل مسجو
 يضف منص اهنأ اهيف كش امل
 ضتفم لك ىلع رجح اهجيوزتو
 ضفخ ةشيع ىف ردقلا عيفر اي مدو

; ٩90 ! 

 )١( امهيلع قلطا ابيلغتو ‘ ةضفلا ءامسأ نم هلصاو } ةضفلاو بهذلا نم يفاصلا ندعملا : ضبلا .

 ۔٢ ١٥ ۔



 دمحلا سوؤك

 ١© فناط فنارطلا كلت ىلع ىوكشب فئاطل يفيس نبا دوج نم ينتتأ

 (" فراو فراوعلا كيتاهب يحيدم ةمج فراوع ىف هنم تلزالو

 فصاو فصاوعلا جوه يطتمي ولو هلضف هنك يهتني ال ًئده مامإ

 ١" فجاو فجاورلا دنع هبلق الو هتافغ نع ةضوبقم هدي الف
 فزاع فزاعملا وهل نع وه امك غلوم رخافملاب ميرك رغأ

 ١}ُ( فقاو فقاونلا لوق نعو هيلع بضاوم ضام هللا لوقل يقن
 فشار فشارملا تافيطل قيرل هريغو ساح دمحلا سوؤكل ئتف

 6}ر فراط فراطملا يشوم رخآو ذلات مجنلا ىلع اولعي فرش هل

 ؤ١فطاو فطاوعلا كيدايأ نزمو فصاوع يفيس نبا كايارس حاير
 6" فكاو فكاوعلا بهشلا ىفو انيلع تجد اذإ بوطخلا ىف سمش كنإو

 ؛» فناح فناحصلاب روفك كاذف ىدهلا بكوك اي ءاملظلا كب ترانأ

 ©2٥}؛ :

 )١( لاومألا : فنارط ؛ كاخأ اهب فطالت 0 ايادهلاو فحتلا : فناطل .

 . فورعملا وهو : (ةفراع عمج) فراوع (!)
 )٣( عيرم رمأ لك انهو : ةلزلزلا يهو : (ةفجار عمج) فجاورلا .

 ةبغم نم هرذحي نم انه دصقو 0 رومألا يف رظنلاو ريبدتلا بحاص لجرلا وهو : (فاقن عمج) فقاونلا )٤(
 . ميرك هنأ : ي أ ۔ باسح نود هلامب دوجيو هاتحار يضمي لب . تفتلي الف ، هريغو مركلا يف فارسإلا

 . ملع هلو عبرم زخ نم ءادر : (فرطم عمج) فراطملا ()
 )٦( ةباحسلاب ههبش رطمم : فطاو .

 )٧( ةرازغب بكسنم : فكاو .

 )٨( لنام : فناح .

 ۔ ١٥٣



 ةءاسإ بيشملا ناسحا

 ةءاسإ بيشملا ناسحإ نإ الأ
 هلام لق وأ باش دق رمال امو

 اهنأك انيمي ناطلسل نإو
 ةلوص رفنضفغلاو الدع سمشلا وه

 هركذ سانلا نسلأ ىف الح مامإ

 اغولا ادل بولق تشاط اذا روقو

 هنإ كرذح ءاجيهلا ىف هنم ذخف

 ةداعس انلن ءارفلا هةتعلطب

 مهاوس راستعلا هيف تدسح مكف

 قلخم هيدايأ نم صيمق يلع
 نكن ملف عابطلا هنم تنسح ىتف

 هبلق ةهاركلا ىف ًاريبت نأك

 اطقلا هدهع ىف نيهاشلا عور امف

 تنيابت قاقرلا ضيبلا درج اذإ
 تلسرأو الإ ءاجيهلا تماق امو

 فصاوع ىهو موللا حاير تامأ

 منان لبق نم دوجلا فرط ناك دقو

 بونذ بابشلا يف عيسمل امو
 0١ بونذ تايناغلا دنع بحلا نم

 " بونذ هتردك ام امط مضخ

 ١}"ٍ بيرض نيتلاحلا ىف هل سيلف
 6١ بيرض هيف بيش امك راصف

 ُ بيرض سيطولا ىف انيعط مالو

 بوعش هنم ءاجيهلا ىف بهرتل
 بوعش كاذب انم تيقش دقو
 بيش قهارملا هيف تسفان مكو
 بيشق كانه يشوم رخآو

 بيعن هيف قالخألا نم يشل
 ه بولق جيشولا تحت تفجو اذإ
 ا بولق هيف مانغألا رقن الو

 " بونجو هل ءادعأ مجامج
 بونجو ابص اهيف هترصنل
 بوبه كاذ دعب نم اهل سيلف

 6ه بوبه مانملا دعب هبقعاف

 ; © و
 )١( بيصن : بونذ .

 )٢( ولد : بونذ .
 )٣( ريضن : بيرض .
 )٤( لسع : بيرض .

 )٥( بورضم : بيرض .

 )٦( لبج مسإ : ريبث .
 )٧( سرتفم لكل وا 0 هلوأ حتفب وهو 0 بنذلا ءامسأ نم : بولق .

 )٨( بناجملا ودعلا : بونج .

 )٩٦١( ضوهن : بوبه .

 ۔ ١٥٤



 لابشألا ابأ

 مناه موللا لقعي املو مولا
 ىتبابص رشع لاذعلا تقاذ ولو
 ىمللا ةلوسعم فرطذلا ةمعانو

 اههجو حبصلا ةروص ىف ىجدلا كيري

 لباب رحس هب يفرط نع رظنتو
 رفنضغ بلق ظحللاب تحرج مكف
 ةديعب ينم ىهو ينتنعط مكو
 يتورثو يسفن بحلا ىف اهل تلذب
 ىسألاو قرحتلا كنع عد بلق ايف
 دتزُم حدم كنع يلخ سفن ايو
 كلام نب فيس نب ناطلسل يدهأو
 ىلعلا ةنيط نم هللا هارب مامإ

 ىقتلاو ةباهملا بوث هسبلأو
 مهاري نيح نيفاعلا ىلإ شهب
 اغولا ةموح ىف لابشألا ابأ ىنكي
 هءاقل نوملسملا بحي ربزه
 مدقم لوهلا ىلع ثيل نم كل ايف

 هفصو ضعب مكل يمظن ىف ركذأس
 ةلاح لك ىف دومحملا ديسلا وه

 يف سيل قلخلاو قالخألا نسحلا وه

 )١( رصخلا : حشكلا .

 )٢( مينللا ليخبلا : دنزملا .

 )٣( فزنلا : حتملا .

 )٤( هسفن ىعرملا : ليقو ؛ ىعرت يتلا ماعنألا : حرسلا .

 حصنلا نع مص قاشعلاو حصنأو

 حلصلا ىلا اولامو ىرذع مهل نابل
 6١ حشكلا ةموضهم نيدخلا ةدروم
 حبصلا نم ىهشأ نيعلا ىف هنكلو
 حمللاب رحسلا لعفي ال ام لعفتف
 حرجلا نم فاخي ال ,ضام عورلا ادل
 حمرلا ةنعط هنود دوهن حمرب

 حبرلا نم ءيشب رفظأ ملو تبأف
 حسلاو يرجلا نع يفك يتلقم ايو
 } حشلاب متعاو ءاشحفلاب قطن
 حدملا نم غاصت يتاللا كدنارف
 حتفلاو رصنلاب وزغلا ىف همركو
 حدكلا رئاس ىف ريخلل هقفوو
 حفصلاب ةيانجلا اذ ىقليو احامس
 حمسلا لجرلاب دفولا دنع فرعيو

 ١}ٍ حتملاب عضعضي ال ءاطع رحبو
 حلم الو جاجأ ال تارف زحبو
 يحرش الو يمظن هغلبي مل لكلا ذإ
 (') ح رسلا ىف ةسايسلا لدعلا سناسلا وه

 حبق نم قلخلا الو ىنسحلا هقئالخ

 ۔ ١٥٥



 ىضرلاو طخسلا ىف قحلا هادع ام ئتف

 امتاخ دمحأ لسرلل نكي مل ولو

 هفيس لجن اي ملظلا داب كفيسب
 اديؤم ءاوللا روصنم لازالف

 اغولا ىف كودع اموزهم لازالو
 ىلعلاو دجملا نم انادقأ كل ىنب

 خذاب ضرذلا ىلع حرص نم كل مكف

 سبالم سورطلاو رطع ربحلا اهل
 ةسيفن كيلإ اهاقلأ دنارف

 اهلهأ ريغ نع هللا كنصي اهنصف

 حزملاو دجلا ىف مومذملاب ءاج الو
 يحوي ام هللا هميظعت ىف لزنأل

 حنج يف سانلا هناملظ نم ناك دقو

 حدقلا زياف هئاجيه ىف كسيمخ
 حرقلاو ةينملا نهر ىبظلا ديصح
 6» حطنلاو رفغلا ىلع اولعت ىرولا هلإ

 حرص نم ةماقملا راد ىف كل مكو

 حكنلا ىف كريغب ىضرت ال سنارع
 حسملا يف لوخت نا اهيف لياخت
 حزنلا ىلع ضيغي ال رحب رعشلا نم

 6_» حلطلاو لاضلا ىلع قرو ىكب ام مدو

 و ٦9 ;

 )١( ناطرشلا : حطنلا ؛ ديشملا رصقلا : (ندف عمج) نادفأ .
 )٢( ناليغ ما ةرجش : حلطلا ؛ ردسلا : لاضلا .

 ۔ ١٥٦



 ءاخر رهدلا ةدش

 ءاضأ اقرب ىأر نم
 هي ضتني ما ك
 ةاتف ر ةفمك وأ

 كحضي لزي مل
 اير دجولا يناقس
 ءاد يل نا >

 دقل قربلا اهبأ

 يبلق هب صغ ًئوهو
 مسق ول المي ئوجو
 مهلا فيض نا
 فيس نبا وحن ىرسيلاو
 مالسإلا هب لان كلم
 ايح ىدنت هفك

 اميس ءادعألا عرج
 احالص ضرذلا اسكو
 تحضأ ناطلس اي كب

 اسأب داسذلا كنود
 ضرأذلا لا دجو

 دهز هللا حور تقف

 دق امك سانلا لظف
 ابحم لوق عمتساو
 امإ ةمكحلا مظني

 امامإ كنمدع ال

 9٧9 ٤ ف
 )١( هتقشمو شيعلا فلك : ءاحربلا . , (:ليار فسوي : ليحار نبإ )٢(

 ءاشع نيربي وحن
 ءاصضتنا عورلا دي يف

 ءاور نيعلا المت
 ءاكب لهنت نافجذألاو
 ءام لالطألا ىقسو
 ءاودو ةايح ضرأللو
 ءايع أًاءاد يل تجيه

 ءاوه ناك دقو
 ءاوجلا ضرألا ىف
 ءادحلا الإ ئرق ىضري ال
 ادءاخَحَرْبلا يفني وهف

 ءانسو [از .

 ءايحو ارشب هجولاو

 ءاخر رهدلا ةدش
 ءاضم دنهلا ىبظو
 ءاطعو ًاملح رجبألاو

 0١ ءاهب ليحار نباو
 ءاقب [اعاب مهتلط

 ءاير نلوقي ال
 ءاذه ريغلا مظت
 ءابه رقفلا عدت
 م ء ب ضو ًاميقتسم

 مم



 لاح ىلع يقبي ال رهدلا

 لالطأ راكذتلاب كمارغ تجاه

 ترمع ام دعب نم ترمغ لزانم
 تفعف هليذ اهيلع ءالبلا رج

 درب ىصح اهايانت نأك ذور
 امهلقأ دق آاحنجو اردب كيرت

 تمجه نإو اهيلايل ركذ سنأ مل
 هنسحأ ناك ام ىبصلا دهعل ايقس

 ةعناي بحلا رامث تينج مكو
 ينرماخ رصعلا كاذ تركذت اذإ

 يلذع نعو يمول نع فك يلذاع اي
 اهبحاص بلق يمع ةبابصلا نإ
 ةلمعي رهظ الإ مهلا درطي ال
 اهبسنت نيح اهوبأ اهوخأ فرح

 ةعطاق ضزذلا جاجفل ةناريع

 ةقلزم حلطلل اهبارقأ ءابلغ

 كلم ىلإ ًايدخ اهبكارب يدخت

 همنازع ضقني مل عورأ رغأ

 ىتف يحيرألا يبألا يبرعيلاك
 كلامملا ريبدتب زيصب لدع
 تعمج ىذلا ناطلس مرقلا هب ينعأ
 توحو هؤابأ ىلعلا هتثروأو

 مطتلم دوجلاب مرضخ هنيمي

 . ردسلا : لاضلا ؛ ناليغ مأ ةرجش : حلطلا ))

 . حمرلا : لاسصلا ؛ ةنسحلا ةباشلا : دورلا )٢()

 (٣) ةعرسب يشم : لاقرإ ؛ ةعس يف لبإلا ةيشم : ليغبت .

 )٤( عرست : يدخت .

 ؤه لاضلاو حلطلا كاجشو ةيمل
 لاح هل ىقبت ال رهدلا ىذكهو

 لاتخت يشملا ىف ةمعان لك نم
 (" لاسع دقلاو لسع اهقيرو

 لايم صعدلاك لفك ىلع نصغ
 لاغشأ مايألا هذه نم ىلع

 لايذأ ديغلا نيب يل تررج مك
 لاسلس لصولا ءامو ضغ شيعلاو

 لابلبو وجش ينرماسو ثب

 لاذعتو مول ينهنهني امف
 لالض قشعلا لهأو داشرلا نع
 لاض وأ ديبلا يف رفم اهنأك

 لاخ اهمع الإ طق اهل امو

 ٫}6 لاقرإو ليغبت دعبلا ىلع اهل
 لآ الو اهينثي ليللا سدنح ال
 (٢) لاطهت ضرألا ىف هلنان بحسل

 لاق الو ليق اهرارمإ دعب نم
 لاضفم نأشلا ميظع مامإ يفيس

 لالجإو انيف ةبيه هل مادقم
 لاعفأو قالخأ دماحملا هل
 لاوخأو مامعأ رخافملا هل
 لاش وأ هاودج ادل كولملا يديأ

 ۔ . ١٥١٨



 هب ماقسلا ىفشتسي هجولا كرابم

 اذكو هحبص هيف يسملا سفاني
 همدخي لظ مملمإ مامإلا معن

 هلف ىرولا يف لآ دجملل ناك نإ
 مهراخف يفيس ىتفب مهيفكي
 هب ذالتسملا مامهلا مامإلا وهف

 الو هاجر ام هيف مصخلا غلبي مل

 هبضغت نيح الإ ةقاذملا ولح

 اذإ تامركملا بسك ريغ همه ام

 هل نيدت ًاثيل هدلاو ناك دق

 ةنكهب ءارذع ىدهلا مامإ اهذخ

 يفو ءانتلا يشو ىف لفرت ءاضيب

 هتنطف نود نم لحي مل رعاشل
 هل سيل رعشلا يناعمب لهاج مك
 ام ةحاصفلا لهأ ىلع بيعي ىحضأ

 ترصق لب دوقنعلا ىف ةضومح الو

 مهرعشل اومار رفن انه اهو
 مدو قباو ناطلس اي كنلوأ ضفراف

 لالبإ دوهجملا بصولل هايؤر

 لالقإو لذ هراج يرتعي ال
 لاوش هيف انناضمر سفانم

 لاكيمو ليربج هللا ةعاط ىف
 لآ ىرولا نود نم براعيلا لآ
 لايقأ رخفلل تبدتنا اذإ آموي

 لاوهأو غازفأ سانلا ارع اذإ

 لامأ هللاو هلمآال تباخ

 لاتق لاحلا ىف مقلع هنإف

 لاومأو الوأ سانلا تمهأ

 لابشأ لابشألا اونبو ىرشلا دسا

 لاخلخ حدملا نيجل نم اهقاس ىف
 لاخلا لفري دق امك حيدملا يلح

 لافقأ مظنلا تويب حاتتفا نع

 لاقثم زيمتلاو مهفلا ةلمج نم
 اولاق ام ريخ نم لني مل ذإ هولاق

 6١ اولاط دقو هنع لفون يبأ ادي

 لاَهُج رعشلاب مهو امدقت
 لاصآ مايألا ركب تبقعأ ام

 : ؟“٭© و

 )١( مرصح هنإ : لاق 0 بنعلا بلعثلا لني مل اذإ ] : ةلوقملا تيبلا اذه نمضو ‘ بلعنلا : لفون وبأ .
 . [ هيف ريخ ال

 ۔ . ١٥٩



 ماركلا خآ
 مهءاخإ دوُغ نإف ماركلا خآ

 صقان نم ةمذم تعمس اذإو

 انخلا يتآ ال هللا دمحب ينإ
 المانأ ضابقنإلا باصأ اذإو

 لورج ةنيطحلا رصع تكردأ ول
 حئادم نيملسملا مامإ ىف يل

 اوربك الإ نيلقثلل حال ام

 امثلتسم اغولا ىتأي ال كاذكو

 ىوتساف ةيربلا هلضاوف تمع
 تدرغو ةادحلا هاركذب ترسو

 هدنع لثمي ول بيهم كلم
 هناطع نود رحبلا ضيف ناك نم

 لبذي ال رضوضخم انجلا ولح

 6١ لبذي كنأك نكو تيده ملحاف
 "» لّصنأ ةيربلا نيب الو اموي
 لمنأ ىل ضبقنت مل لئان نع
 ١»}" لورج اهاعد ال يركف راكبأ
 6١ لورج يداعملا هجو ىفو رغ
 اوللهو لالهلا رظن نم ريبكت

 اوللهو نوكرشملا رفو الإ
 ث لبلبلاو ىرولا نم ليقثلا اهيف
 لبلبلا حاصو اهب مامحلا قرو
 6})ه لثمي نيح عير دنه نب ورمع

 لثميو هوءاطع ساقي امبف

 و ٦٥٩ ;

 )١( لبجل ملع : لبذي .
 ( ٢ ) ةميمنلاب ىعسأ : لمنأ .

 )٣( فورعم رعاش 0 كلام نب سوأ نب لورج وه : ةنيطحلا .
 )٤( عابسلا ءامسأ نم : لورج .

 (٥) ريصقلا : لبلبلا .

 )٦( موثلك نب ورمع هلتق يذلا ‘ ةريحلا كلم وه : دنه نب ورمع ,

 ..١٦٠ ۔



 رجفلا عولط تعلط

 اينامألا تلن ناطلس اي كلينب

 يدساح مهلا ىلع افوقوم حبصاو
 احنادم كيف دجملا اذه مظناس
 ارئابح يفاوقلا يشو نم جسنأو

 همهف ةلقل يرعش بناع مكو
 ىري ال ثيح ىمعلا اوذ مولم ريغو
 امنأك يلع اظيغ نئلتممو
 هتلضف ينأ ظيغلا كاذ ةلعو
 دفان وه ىذلا لاملا نم يندفأ

 ارمآ فرعلاب تلزال ىدهلا مامإ

 اديؤم الدع ضرذلا لهأل ترشن

 الطاع جئابقلا مؤش نم تنك نئل
 ىهنلاو لدعلاو لضفلاب ىرولا تيعر

 بهيغ رهدلاو رجفلا عولط تعلط
 لزت ملو تافهرملاب ىدهلا تيمح
 ةمحر سانلاب هللا دارأ املو

 انس نع كلانه ايندلا تقرسناف

 كلام نب فيس نب ناطلس ةعاطب
 املسم تنك هتقفاو اذإ مامإ

 اطخاس لاحلا ىف ناك امإ يرشلا وه

 )١( رانلا هب ىروي ام وأ 0 اران : ادنز .
 )٢( ةضغلا ةنيللا ةارملا : ةنكهب .

 )٢( نميلاب دوربلا نم برض : (ةربح عمج) رنابحلا .
 موجنلا وأ بكاوكلا : ةيراردلا (؛) .

 )٥( لضنحلا بح وه : يرشلا .

 ايلاخ ةشيعملا مه نم تيسماو
 0}) ايراو بلقلا ىف هنم ادنز دباكي
 ١}( ايناوغلا تانكهبلا نهب يهابت
 ٫}6 ايلآل ىناعملا رحب نم جرخأو
 ايناعملا هيف تحضوأ يننأ ىلع
 0٠ ايراردلاو ىحضلا رافسإ هينيعب
 ايرارذلا تيبس وأ هابأ تلتق
 ايلاق لضفلا ىلع يل ادوسح راصف
 ايقاب رهدلا ةدم ءانث كدفأ

 ايهان سانلا ىلع روجحم لك نعو
 ايواط روجلاو يفلل هب تذكف
 ايلاح حنالملا رد نم تلزالف
 ايعار ضرالا ىف كنم ىكزأ رأ ملو
 ايلاج بهايغلا كيتاهل تنكف
 ايعاد رسلاو نالعإلا ىف هللا ىلإ
 ايداه دشرلا ىلإ امجن مهل كارب

 ايجاد ضرألا ىلع كرتي مل قحلا نم

 ايجار ناك ام رهدلا يف ىتفلا لاني
 ايصاع تنك هتفلاخ نإو اعيطم
 (ُ} ايضار رمخلا ىف ناك امهم يرذلا لب

 ۔ .١٦١١



 ادعلل بش ام دعب الإ داس امو

 ةوسن ميأو الافطأ متيأو

 تحبصأو اموي دجملا كاذب لانق

 ةطبغ ليذلا بحست نامقل لقف

 مكنإف اولوط مالسإل يوذل لقو

 ىنملا نم وفيس نب ناطلسب متلنو
 ةداغ سانلا فرشأ اي اهكنودو

 اهتارطخ ىف حدملا لويذ رجت
 اهنرقحت الو انيع اهب رقف

 ايقارتلا سوفنلا اهيف تفلب ئغو

 ) ايصاونلا بيشت ابرح مهل ىكذأو
 ايلاوم كولملاو اراد ضرذلا هل

 ايهاز رخفلا نم آادرب تسبل دقف

 ايلاعملا هلإلا قيفوتب متفغلب

 ايصاقذلاو مكشيع ىف اهينادأ

 ايداهت نارزيخلا بيضق يكاحت
 ايفاو نسحلا نم امسق تذخأ دقو

 ايفاوقلا كيف كلاح نم ىدنلا يلوأو
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 )٦( ركب ما } تناك بيث 6 جوز نودب ةأرملا : ميا .

 ۔ ١٦١ ٢۔_



 خماشلا ملعلا

 خماش ملع يفيس نبا نإ
 ادب ام اذإ سمننلا هنأك

 امف نرق نسلا ىف هكحي نإ

 هنارقأل درم ًئغو شبك
 ملو يلاعملا ءابعأ لفأ
 امو زخ هيف كوحم لك
 اذإ دجن جاجح هل اوعدت
 الو يرعشك نذأ تعمس ام

 ىرثلا فجو رطقلا كسمأ نا
 ىدنلا هيدي نم انيلع يرجي
 دجام ذيس لدع مامإ
 ادعلا عومج نم عمج لك ىف
 يفو ورب يجسن نم هيلع
 ةمعن يفو زع يف قبيلف

 ؤا١نرق هدنع دوط لكو
 ؛} نرق ىرولا راصبأل اهنم
 (٣) نرق هنايلع ىف هاكح

 (" نرق انساس ذم الخ دقو

 ث نرق الو سانلا نم ليج
 )) نرق هل لقف امو اهيف

 () نيع اوعمجأ ام ىلع هل

 66}“ نيع هلاضفأ نم يدي
 )}0١( نيع انساطرق ىف طخ ام

 ؛ ٥9 و

 . ريغصلا درفنملا لبجلا : نرقلا ؛ ليوطلا لبجلا : ملعلا ( ) ١
 . اهعاعش لوأ : سمشلا نرق : نرق ( ) ٢

 . ريضن : نرق ؛ هنس يف وه نم : لجرلا نرق : نرق ( ) ٣
 . ماع ةنام : نرق ( ) ٤

 . ةما : نرق ( )٥
 . دح : نرق ( )٦

 . بيع : نرق )٧١(

 . لابحلا نم عون : نرق ( ) ٨
 . دجن لهأ تاقيمل ملع : نرق ؛ رهظو مهل ادب : نع ( ) ١

 . ةلبقلا نيمي نع يتأت يتلا ةباحسلا : نيع )١٠(

 . ءاملا عبن : نيع )١١(

 . نايعلل ةرهاظ : نيع )١٦١(

 . بيقر : نيع )١٣(
 . رضاحلا لاملا : نيع )١٤(

 . نيعلا فرح : نيع )١٥(



 ىرولا فرع ام كالول

 ادعلا ىلع هلإلا كطلس ناطلس

 اعماج رخف لكل كارأ ينإ
 ايساك مراكملا للخ نم كارأو

 ىلعلابو ءارتلاب احمس كارأو

 لصنمو روحبلا لثم نلمنأ كل

 ىرولا فرع ام ناطلس اي كالول

 اعناط فيس نبا اي كل نكي مل نم
 ىصع دق كلذ نأ انملع دقلف

 ىرولا ىلع هلإلا ناطلس ناطلس

 آابتارم نيملاعلا زعأ ىلوم
 ةمه ربكأو اردق مهلجأو

 عطي ملو ميركلا هقلاخ صعي مل
 اهب ادغ ةادغ يكزإ هب تلان

 اهلح امل هانس داز حبصلاو

 هدوجب ريقفلا حرف هب تحرف

 هل تحضأ ىذلا كلملا اهيأ اي

 افتعا نم لاونلاب كنيمي تنغأ

 ىقتي سأبو اجري لنان كل

 )١( ىنغلا : رفولا .

 ( ٢ ) ي زاخملا : بلاثملا .

 ادرلاو ةل ذملا س سأك مهتيقسف

 6»اددبم تعمج دق رفو لكلو
 6}» ادرجتم ايراع بلاثملا نمو

 6"}ه ادنزم لاجرلا ىف ليخب الجر

 ادمغم ىداعألا نم سوؤرلا يرفي
 ىدهلا الو ءاخسلا الو باقرلا برض

 ادمعتم ىرولا كلم اي كاصعو

 ادمحم يبنلاو ةيربلا بر
 ادجس رباكألا هل رخت ىلوم

 ادن مهرنذكأو الخب مهلقأو

 ادتحم بيطأو ًاسأب مهدشأو
 6 ادنفم حامسلا ىف الفط ناك ذم

 ادقرفلا اهارث ىف انارأ افرش

 داوسأ اليل ناكو ءاض ليللاو
 6ُ ادونت كانه ًاهيت تدوأتو

 ادبعأ اياربلا نم كولملا لك

 ىدتعا نم ماسحلاب تنفأو اموي

 ىدتجئو ةايحلا ىف ىشخلئ تللظف

 )٣( هلامب اميرك 0 اهلذبب اليخب . هفرشو هضرع يهو . هيلاعم يمحي : يأ . حالسلاب ججدملا : دنزملا .

 )٤( بذكملا وأ ، لقعي ال نم : دنفم .
 (٥) تنثتو تلام : تدوات .

 ۔ ١٦٤



 كلام هلني مل اكلم تيطعا

 ةسانرو ةحامسو ةحاصفو

 ذيس كنأل ارط ىرولا تدس
 يطعأو نودساحلا كادف ملساف

 اسبال ةيربلا ريخ اي تلزال

 انقلاو مراوصلاب كتادع ينفت

 اددوسو موجنلا قوف ًالزانمو

 ادلجتو ةلالجو ةسايسو

 اديس فيس نبا اي كلثم ىقلن مل

 ادسحلا نتبكتل هيجترأ ام

 اددجم ميظعلا كلملا نم ابوث

 ادجلا نم قوري ام كتافع يرتو

 ؛ ©

۔ ١٦٥



 لمؤملا عيبرلا
 ارماع راص يذلا رمع انل ليطأ
 هفيس لس املك فيس ةلالس

 ابناج لدعلا نع لدعي ملو ميوق
 بلاط تنأ يذلا ىتؤئ هتأت ىتم

 ابح ذإ لاملا هقافنإ يف لام امو
 ةصغ طسقلاب طسقلا لهأ عرجو

 لمؤملا عيبرلا وهو ىدنلا عبرل
 لمنأو ماه ءادعألا مذب تمه

 لهنمو دوج لهنم هنأ ىلع
 لدعي طق هب ندع هل سيلو
 )لغشيو ىهليي طق هاهل نع الو
 ١'( لطسق بحسلاو لطلاك امد لطو

 و ٦٥٩ ;

 )١( ةليزجلا اياطعلا يهو : (ىهللا درفم) هاهل .
 )٢( قفشلا ةرمح : لطسقلا ؛ كفس : لط .

 ۔ ٦١٦١۔



 كرابملا ديعلا كل ائينه

 دوعس نامزلا ردص اي كموجن
 امنإو آموي ناطلس اي ديعلا امو
 يديس كرابملا ديعلا كل انينه
 ةمأ كب ىدهلا نإ ىدهلا مامإ
 اهلالظ تحت دجملا ىعسي كيعاسم

 هتددم غرد لضفلا اذ اي كلظو

 اهلحك تنأ ةلقم الإ نيدلا امو

 ذعصم كدجم قوف فيرشل امف
 ىرولا دحوأ اي دجملا دح تزواجت
 كلام نب فيس نب ناطلس كيمسم
 ديس كدج نأ نم انتدس امو
 تكز اذإ ميركلا قالخأ نكلو
 ةيغبب ةادعلا كنم ترفظ الف

 ةناف كحدقو روصنم كناول

 رفاو كضرعو لوذبم كرفوو

 اجدلا قسغ ام دجلا ديعس تيقب

 هنأك فيس نبا اي آاضيرق كاهو
 سناوم ءانثلا صمق ىف سنارع
 ذنالق مالكلا رد نم نهيلع

 اهلثمب ديلولا تأي مل دناصق
 ىلعلاو دوجلا ىف ناطس اي تنك نئل
 يبئاكر لمحو دعب نم كتدصق
 ُبهيغ نج ام رهدلا لامج ابي مدف

 دوقر كنع هاشخت ام نيعأو

 ديع كتايح نم موي لك انل
 دوعي كيلع ىرشبلاب لازالو

 دولو يهو مقعلا لوط دعب تدغ
 6١ دونب نهو شيج ىلعلا نأك
 ديدح عوردلا لك امو ميلع
 ديدح لاحكلاب يفرط لك امو
 دوج كدوج قوف ميركل الو
 دودح تفلب ءايلعل سيلف
 ديمح وهو دعسلاب هلأف ىرج
 دودج تارثأملا كتتروأ نإو

. 

 دوسيف ىرولا نيب هدوست
 دوقو كنع مدعلاب تعجر الو
 «» ديدس رومخلا لك ىف كيأرو
 ديقف نامزلا لهأ ىف كلثمو

 دوع نقروأو حابصم قرشأو
 ١}( دوقعو ىلطلا ىق ربت دنالق

 دودق نهل اموي نكت مل نإو
 دورب سورطلا الإ اهل سيلو
 ('ؤ ديبلو لورج اهعطتسي ملو
 ديحو ضيرقلا يف ينإف ديحو
 ديصقو ابرلا تاضورك انت
 دوسح باذو دقح وذ باخ نإو

 ؛ ٦2٥9 د
 )١( تايارلا : دونبلا ,

 )٢( كضح : (هلوا رسكب) كحدق

 )٢( رمخلا : (حتفلابو) ؛ قنعلا : (هلوا رسكب) ىلطلا .
 )٤( اقباس مهل مجرت 0} يومألا رصعلا نم ءارعش : ديبلو . ديلولاو 0 لورج .

. ١٦١٧._. 



 موصلا رهش لحرت

 رهاوز تييح ام يلاعملا موجن

 ةنيبم نيكلاسلل ىدهلا لُبُنسو
 كلام نبا نبا اي دايعألا كب ينهأ

 ةنيز كتابه نم موي لك انل

 هنإو كنع موصلا رهش لحرت
 ىقتلاو ربلاب هلل هتمص دقل

 هدنعو كيلع لاوش لبقأو

 عشاخ يز ىف نابجلا ىلا تزرب
 انقلا مهيدياب ناسرف كلوحو

 ةلطم كيلع تايار نابقعو

 ابعاوك حامرلا فارطأب نأك

 رئاس ملحلاو ملعلا دنجو ترسو

 ةريشم كيلإ الإ عبصأ الف
 تملسل دامجلا قلخلا قطن ولو

 اهلضف مجلا ةنسلا تيضق املف

 مهقوقح نيفتعملا يضقت تلبقأو
 رساك رقفلا اهل تاراقف نم مكف

 الئاس دوجلا نع يتأي دراو مكو
 ذماخ كباهش ال ولع ىف مدف
 رخفمو زع داربأ اسبال شعو

 رخاوز تامركملا روحبو انل

 رطاوم نيلناسلل ىدنلا بحسو

 رباكأ نهل ًاموي تينه اذإ

 رناد تارسملاب انيلع ديعو

 ركاش كعينص نم هيف ناك امل
 رتاوتملا كناسحإ هعيشو

 رئاشبو ىضرلا ضور نم حناور

 6١ رهاط كضرعو لوسغم كبوثو
 رتاوبلا تافهرملاو ةددسم

 ركاسعو اهتحت شويج ريست

 «» رجايد جاجعلا موكرمو ءيضت
 رئاس كفلخ ناسحإلاو كمامأ

 رظان كوحنو الإ فرط الو
 ربانملا ءانثلاب تهافو كيلع

 رجامز ةارشلا دسأللو تعجر

 رقافمو مهل تاعاجم تدسف

 رباج كريغ رسكلل لهو تربج
 رداص كنع هلؤس يف هربخيف

 رثاع دجلا الو نلولفم دحلا الو

 رفاو كضرعو لوذبم كرفوو

 )١( نيديعلا ةالص هيف ىلصت { نارمعلا نم غرافلا ناكملا : نابجلا .
 )٢( مالظلا وهو : (روجيد عمج) رجايد ؛ ةكرعملا رثأ نم رياطتملا رابغلا : جاجعلا .

 ۔١٦١٨ ۔



 ىرولل كرمع شرعلا هلإ لاظطأ

 ركاش كامعنل دبع نم كنودو

 اهديدج ىلبي سيل حدم رنابح

 حدام كل ينننأ ارجأ ينافك

 مظان يقوف رعشلا ردل سيلف

 ةقرف كهجول ايندلا تقاذ الف

 رماع كب ىدنلا اذ اي ىدنلا عبرف

 ردابيو يفغتبي اميف عراسي
 رنابحلاو انباوتثتأ تييلبأ اذا

 رعاش كل يننأ ارخف يبسحو

 رثان كريغ دوجلا ردل سيلو

 رجاحم يلايللاو نيع كنإف

: ٦٨٥٩ 

۔ ١٦١٩



 صاصقلا رمس

 روح اهؤلم نيع رظاونلا ىمصأ

 ةمعان ءاضيب ةيناغ هجو ىف

 تفرت ةنجو اهنم هيوحت درولا
 اهلوجمو اصعد اهرزنم مضي
 افغش اهب ىدوأ نم رذعي ءارذع

 جعد اهفرط ىف جرح اهفنأ يف
 ةربدم ءازجع ةلبقم ءافيه
 اهب سيل فرطلا تارصاقلا نم ذور
 اهتبحم نم الإ هللا رفغتسأ
 هل ءاوللا روصنم مزعلا ديؤم
 ىتف نيملسملا مامإ كاذب ينعأ
 دحأ هلبق اهرسي مل ةريس اي

 ةعفنمو رض نم ءاش امب يرجي
 ممه ىفو ركذ ىف هلل تيبي
 اربص ادعلاو اربص بلقلا عرج مك

 تعنص ام صاصقلا رمتس ادغ ىتح

 هتعلطب انلن اننإ انل ىرشب

 لحز اهلين ىنمتي ةعقرو
 تدهش ىذلا لدعلا كلملا وه اذه
 ةكسمم ءاونألاو فكلا طسابلا

 الع كولملاو الدع ةمنألا قاف

 رتو اهل ام سوفن بولقلا يمصت

 رمقلاو سمشلا ءاهبلا ىف اهنود نم

 رطع متاخ اهنم هيوحي دهشلاو
 رمت ىوهلاو رشق نسحلا هل انصغ
 ه رضخلاو هللا ميلك ىسوم ناك ول
 ('}»" رشو اهرغت ىف ةعس اهردص ىف

 ربد الو اهنم لبق يهتني ال
 رصق الو آموي هب باعت لوط
 رطولا هب ىضقي ئتف حيدم نمو
 رطملاو رحبلا اهنع رصقي فك
 رزتم دمحلاب هنأ ىلع فيس
 رمع وأ قيدصلا ركبوبأ الا

 ()" ردقلا هرمأ ىف هفلاخي الو

 ركذلا مراصلا شارفلا يف هعيجض
 ربصلاو ربصلا هيف زع عضوم ىف
 رمسلاو ضيبلا هادعب ىغولا موي

 رشب انلبق اهلني مل ةداعس
 رضحلاو ودبلا اهيف حار ةحارو
 رضم تنقيتساو نمي هلدعب
 رعتست ءاجيهلاو شأجلا طبارلاو
 رفظلاو ديياتلا هرفظ يف طخو

 إ ٥٥9 ;

 صناقن نم هنأل . نوقشعي ال ءايبنألا 0 ةقوشعمب فغشلا يف هللا ءايبنأل هليثمتب . ةمرحم ةغلابم تيبلا يف )١(
 . (مهيلع همالسو هللا تاولص) لامكلا ةياغ يف مهو ٠ ةلبجلا

 | . نانسألا نسح : رشو ؛ ضايبلا يف داوسلا ةدش : جعد ؛ قيض : جرح )٢(
 نويهنم ءايبنألاو ، رهاظ رفك كلذو 0 هدقتعيو هلوقي ملسمل يغبني الو 0 ناميإلا ةديقعل مدهم ولغ هيف تيبلا )٣(

 . باتكلا كلذب صن دقو 0 هردقو هنلا ةنيشمب الإ . هولعفي ءيشب اولوقي نا

 ۔ . ١٧٠



 روصنملا كلملا

 دمهث ةقربب ًالالطأ قربلا ىقس

 افع ام يحلا عبرأ نم ايحلا داجو
 اجبدم ًاضور ءاونألاب حبصيو
 دنارخ نويع يدبي سجرن نمف
 بئاحس هتكحضأ ناوحقأ نمو
 اهناكب تلاطأ امل انل ىدبأف

 اهتارهز نم ضرذلا نأكو تدغ
 ةبيجع لك فرظلا اهنم نياعي
 امنرت مامحلل اهيف عمستو
 ةبابص لك ديرغتلاب جيهي
 ابناد فاكلا هناحلأ يف رركي
 يل لاقف لوقت اذام هل تققف

 كلام نب فيس نبا ءايلعب ودشأو
 نكأ مل كالول ناطلس اي كشيعو
 ادنالق يلاعملا ءايحإل تمظن

 عنادب كنمو ينم ىرث فوسو
 حئادم دورب يجسن نم كوسكأس

 امتاحو حامسلا ىف انعم تمدقت

 ىدنلا يف ثيغلاو ءاجيهلا يف ثيللا امو
 ةيرمق ةعلط انيلع تعلط

 6١ دهعم لك ابصلا اهنم دهاعو
 0" يدصلا دماهلا كلذ اهنم زتهيف

 (٢) يدنلا هيبرت نم كسملا قيحس نأك

 (ُث دروم دودخلا لثم رهز نمو

 ددبتملا اهعمد نم ىحض هتقس

 ث} دردأ ريغ اهرغث دوخ مسبت

 ١٠( دضعملا ءالملا يف ىننت سورع

 ديلا رثأ اهب قلعي مل عنصلا نم
 6 دبعمو ءانغلا يف نانع توصك
 درغمل ١ مامحل ١ كا ذ يف كروبف

 دجهتملا مئاقلا ءاعد وعديو

 يدجومو لالجلا اذ يبر حبسأ
 دمحم نيملاعلا ريخ ةفيلخ

 دشنمو حيدملا يف .رعش لناقب
 ث دجسع و نيجل نع ينغت حدملا نم
 يدسح مغر ىلع ىودجلاو رعشلا نم
 ددجتت انباوثأ تقلخأ ىتم

 دهزتلاو ىقتلا يف ىسيع تهبشأو
 دوج أو كنم ناطلس اي عجنب

 دوسأ لك اهقارشإ نع جلبت

 )١( قرشملا حير : (حتفلاب) ابصلا ؛ مراد ينبل برعلا دالب يف فورعم عضوم : دمه ةقرب .
 . داوسلل لئاملا : يدصلا ؛ يلابلا : دماهلا (؟)

 . نيزم : جبدم )٢(
 (٤) ركبلا : ةديرخلا .

 )٥( همف يف هل ايانث ال يذلا : دردألا .
 يف ىشوملا وأ . دضعلا لكش ىلع ططخملا : دضعملا ؛ ةفحلملاو ةطيرلا : ىمسيو 0 رازإلا : ءالملا )٦(

 . هبناوج

. 
 رطق نبا ىلوم . بهو نب دبعم ينغملا وه : دبعم ؛ ءانغلاب ترهتشا 0 يفطانلا ةيراج : نانع

)٧( 

 . صلاخلا به ذلا : دجسع ؛ ةضف : نيجل ) ( ٨

 ۔ ١٧١۔.

 



 م م

 نناك وه ام لقعلاب ىري يكذ

 ابصلا اهتحفنب يرست ول قنالخ

 اهفطل جًولُملا يداصلاب رم ولو
 كرعم لك يف روصنملا كلملا وه
 هلدع ضرذلا يف ثوتبملا مئاقلا وه

 معنم ةلوصب ايندلاو نيدلا ىمح

 ايرابت دوجو ملع الهنم هل
 ةبيهو ذاعترا هنم هنادعأل

 هفوخ مظع مهنافجأ نع مونلا ىفن

 هشويج اهتدقوأ ناوع برحو
 ىدعلا هجوأ هب يمري ررش اهل
 (سنارف مهنم ناسرفلا تردافف

 هليذ بحسي نيدلا كانه لظف
 هب تعطق يذلا فيسلا هنإ الأ

 ابش هل اموي ءاجيهلا تلف الف

 دشرم نبا مامإلا رثأ اهب توفق

 ددوسو نيملاعلا يف مرك وذل

 ديقم لك لاومألا نم كفو

 درجملا ماسحلا كاذ نع يغبلا ىحر
 دمرأ نيع ىحضلا سمش ىرت تسيلف

 دغلا نم حابصلا رافسإ لبق آدغ
 6 دفدفو رطق لك اهنم فزّرعل
 6"}» دربملا لالزلا برش نع هانغأل

 ديس لك ىلع يماسلا ديسلا وه

 6"}١ديصأ لك هل يناعلا مغيضلا وه

 دلومو عابط يف اياربلا قافو
 يدتجي رقفلا وذو يدهتسي لهجلا وذف

 دهشمو بيغم يف مهيلع ءاوس
 دقرمب ذلتست ال مهنيعأف

 6ؤ}ه دنهمو قرزأ نانس لكب

 دقوتم انقلاب سيطو رحو
 درمأو ركب يبس نع اوعفدي ملو

 ديؤملا مامإلا ماوقأ ةرصنب
 دتعمو مانألا يف غاب لك ادي
 6 دحلم لك ىلع لولسم لازالو

 و ٩٥9 ;

 )١( ىصحلا تاذ ةعفترملا ضرألا : دفدفلا .
 (٢١) هيف رد ال يذلا يدنلا نم فيفخلا صملا : جلملا نم : جولملا ؛ نآمضلا : يداصلا .

 )٣( لاطبألا ةارسلا مه : ديصلا نم دحاولا ؛ ديصا لك هل دصاقلا : يناعلا ؛ دسالا : مغيضلا .

 )٤( فيسلا : دنهملا ؛ حمرلا : نانسلا ؛ ىدملا ةليوط : ناوعلا برحلا .
 )٥() هدح ءيش لك ابش : ابش .

 ۔ ٢٧١۔.



 ينامألا ضور
 كهاوس ريغ ليلاب ترج خاير
 تفثاكتو اهناكرأ تلع املف

 هقاور مالظلا دم دقو تيأر

 اهنأك كاذ دنع ًاربزه تدبأو

 ةعقب لك يف ءاملا بصت تتابو

 اهنأك ازغ فطو مميد اهل
 هؤاكرش هلام يف ترنك ىنف

 مغيض مادقإو رايت دوج هل

 هب اده مث ه للا هاده مامإ

 انخلا نع ذيعب ىنسحلا نم بيرق
 ههجو بيطقت شيجلا دري داكي

 ةكيرع نيلو فطل اضرلا يف هل
 هفاخن عيش لك نم هب انأ
 اهنأك ميلألا نزحلا نم تيبت
 براوش ينامألا ضور يف هولاوم
 هطاسب كولملا هاوفأ لبقت

 ةكيرع موي مادقإلا هركي الو
 كلام نبا نبا اي مالسإلا مد تنقح

 ىلعلاو مراكملا مودعم تدجوأو

 0١ كلاوحلا باحسلا بوج انل تجاهف

 كباوشلا موجنلا تارينم تطغو

 كتاوبلا تافهرملا تاعمل اهل

 كرابملا يف هلو راشع نينح

 ١'( كشاوح عورض نم ابص ضرألا ىلع

 )"» كلام نب ناطلس لجن فيس بهاوم

 كراشم نم هكلم يف هل سيلو

 كسان ةفعو رابج ةبيهو

 كلاسملا ريخ كش ال هكلسمف

 كماس مجنلا ىلع ماس يفرش وخأ

 كحاض دوجلا ىدل هجو نع رفسيو

 6 كنارعلا ديدش بوهرم طخسلا يفو

 كلاهملا يراجم انع هب تدسو

 6ُ}ه كناسحلا لهأ داسجأ كسح ىلع

 كراعم يق هفوخ نم هؤادعأو

 كلامملا عمج برحلا يف هرصنتو

 كتاف ديصأ ريغ اهيف داطصا الو

 كقاوس ءامدلل ,رافش ضيبب

 كلاهو تيم لك اهنم تييحأو

 )١( كهسلا نم اهب ةنتن ةحنارال : يأ ‘ كهاوس ريغ يهو . هيرذتو بارتلا قحست يتلا حايرلا : كهاوس .

. 
 ملظملا كلاحلاو نوجلاك 3 داوسلا ءامسلا يف بوجلاو ؛ باحسلا يف ةجرف : يا . بوج ؛ ةهيركلا هحنارلا

 فيعضلا رطملا وهو . ةشغبلا قوف رطملا نم ةكشحلاو : (ةكشح عمج) كشاوحلا (؟) .
 (٣) ةدشب بكسنا : فطو .

 )٤( بناجلا : ةكيرعلا .
 )٥( ةوادعلا اهب دصق : ةيناثلا كسحلاو ؛ منغلا فاوصاب قلعتت 0 ةنشخ ةرمث هل تابن : كسحلا ,

 ١٧٣ ۔



 كنارأو ةعوفرم ررس ىلع اهب انكتم دجملا روصق ءوبت

 "هكراف ريغ ادهان اركب ديغلا نم ةميرك اسورع يرعش نم كنودو
 كلامملاو ىلعلا ءانبأل حابم اهحاكن ماركلا ريغ ىلع مارح

 ا" كئاح فك اهلتم ىطاعتت الو اهديدج ثري ال حدم داربأو

 ; ؟%© 2

 )١( كراف ةأرمإ : لاقي ؛ يلاقو ضغاب : كراف .
 )٢( لزغلل جسانلا : كناحلا ؛ ةنيزلا عاوناب هفارطأ ةاشوملا كولملا سابل وهو : (ةدرب عمج) داربا .

 ١٧٤ ۔

 



 هقداصأ ال هنادعأ همهارد

 هقئاقع قيقعلا قرب نم ينتجش
 لقاع نالزغ ركذ يلقع ميهو
 ةبيشق بابشلا داربأ يلايل

 ةنتف دنارخلل يعرف محافو
 ىوهلا اهمارآب يكذت ةمار ذإو
 تحبصأو ريتقلا يسأر ىلع املف

 كلاس يغلاو وهللا ليبس تكرت
 هفك قلخلا رطمتسي مرك يخأ
 هلدعب ربش لك انمأ مامإ
 ههجو ةيؤر مهلا ليزت مامه
 امدلا ردهي يذلا لحفلا برعلا يبأ

 مداه وه ام رهدلا ديشي ال ىنف
 مراح وه نم رادقملا قزري الو
 ىغولا ةموح يف لاطبألا تماص اذإ
 ابكوك ركفلا علطأ بطخ نج نإو
 هنيمي هتضراع بدج نع نإو
 هلامك رينملا ردبلا يطعا ولو
 هلاعف عيقن امس تجزام ولو
 امقلع طخسلا عم ودغت اهنكلو

 امنأك هادي يوحت ام قرفي

 امنأك اسفن ءاجيهلا يف لذبيو

 6١ هقراب قريبألا دهع ينركذو

 «» هقرابو بيذعلا يبنج بذعو
 هقنآ رظاونلا ؤلم ابصلا ضورو
 6١ هقئار ديغلا فطقت يشيع قنورو
 هقنادح بلغ وهللاو ىوهلا لهأل
 هقرافمو ةضيبم هبناوذ

 ث هقئارط دقت ال كيلم قيرط
 هقلاخ لهجلا ةوه نم هب يدهيو
 6 هقراوط نامزلل انتعرف امف
 هقنالخ ماقعلا ءادلا نم يفشتو
 هقشاقش جايهلا موي ترده اذإ
 هقتار وه ام مايألا قتفت الو

 هقزار وه نم رادقملا مرحي الو
 هقراوب تلص توملا اهيف رطفأو
 هقساغ بطخلا كلذ نم هب ريني
 هقداو لحملا مزهي دوج ضراعب
 هقراشم قاحملا هيف تدجو امل
 هقناذ توملا تدعتسال ىدرلا لاحب
 هقفاوي ال هنيد عاس لك ىلع
 هقداصأ ال هءادعأ همهارد
 هقشاع وهو هل ًاقوشعم توملا ىري

 )١( ءاقلبلاب ةلبج نب ثراحلا هانب رصق : قريبألا ؛ برعلا ةريزج يف عضاوم ةدعل مسإ :قيقعلا .

 (٢) لبج : ليقو 0 ءام مسإ : لقاع .

 )٢( ركبلا : (ةديرخ عمج) دنارخ ؛ دوسأ : محاف .

 )٤( اددق قئارط انك كلذ نود انمو نوحلاصلا انم انأو » : ىلاعت هلوقك . ةينيدلا هلبس قرفتت : دقت « ,

 )٥( هثداوح : هقراوط ؛ انتعزفا : انتعرف .

 ۔ . ١٧٥



 همشن امم ناك ول قلخ اوخأ

 همار نابحس نأ ول قطنم وذو
 ىهسلا ىلع تفوأ دجملا يف ةبتر وذو

 هناضم نود فيسلا نأ ول مزعو

 ةردق لضف عم نيناجلا نع ًوفعو
 هلبوو هايح هنم انل باحس
 ىرولا نم يقشلا هيداعي ثيلو

 بكوكو ادوج رحبلا قوفي رحبو
 يرطاخ جسن نم يالوم اي كنودف

 الصفم يناعملاب حيدم دقعو
 تمسبت عيبرلا راه زأك ًارعشو

 ةمكح ريسكإ نيدلا مامإ كاهو

 لوعم بحم ذبع هب كابح
 ةقرف كهجول ايندلا تقاذ الف

 هقشان كسملا ىلع اموي هرذآل
 هقطان ةحاصفلا كلت عم سرخ

 هقفاد ثيغلا حضفي دوجو آولع
 هقناقد ملع لك نع تمس ملعو

 6١ هقهاش رغلا ةعقب يف انر ملحو

 هقعاوص نيضغبملا نيملاظللو

 "» هقماو ةيربلا يف ديعس لكو
 هقراش سمشلا قرغتسي ينس داكي

 () هقنابت ثرت ال انت صيمق

 هقتاوع تايناغلا قوفت ًاركفو

 هقناقش كانه ترمحاو هيحاقأ

 "» هقبايزو هتيربك مكدماحم
 “١هقنالع كنم تبنت امف مكيلع
 0١ هقساب كدجم ناينب نم دهنا الو

; ٩69 ! 

 )١( ىسر وأ 6 رظن : انر .

 )٢( بحملا : قماولا .

 )٣( هعون نم ءيشلا هب لصوي ام امومعو . لبحلا ةلصو وأ ‘ هسنج نم بوثلا ةلصو : (قنابت عمج) هقنابت .
 )٤( نوللا يصاصر 0 لئاس ندعم : قبنزلا ؛ هتالداعمو هبيكارت وأ 0 ءايميكلا وه : ريسكإ .

 (٥) هاياطع : هقنالع ؛ عطقنت : تبنت ,

 )٦( عفتراو لاط : قسب نم : قساب .

 ۔ ٦٧١۔



 ارخف برعي ينب

 لوجت مارغلا حير هب ذاؤف
 اميتم ابينك متفلخو متلحر
 ةولس مار املك هانض ديزي
 دهاش ةبابصلا كرف ىلع يمقسف

 ةنجو درولا ةرمح نم اهل ورو
 لجرم ميهبلا ليللا نم غرفو
 امهاوح نيتنامرلاك نايدنو
 هتحتو المح فخ ليحن ًرصخو
 اهتارطخ يف نابلا نصغك سيمت
 اهب يفتشأ ةروز اهيلإ تبلط
 ةصاصخ كيف نينيع ىرأ تلاقف

 ةلالجو َئقت يبيش اهل تلقف
 هطيمي فوس سؤبلا سابل امأو
 ترصاقت دق يذلا مرقلا برعلا يبأ

 هلاعفب ىدهلا لهأ يدتقي ىتف
 افطلت هنم تاجاحلا يوذ ينديو

 ةليبق مانل تناع املك ىتف

 حباس لك ىلع تاراغ ناسرفو
 لطاه لاملاب نيفاعلا ىلع مامغ

 هدج نكلو لبو هناسحإ
 بهاوم هيدي نم انيدل ضيفت

 )١( نيلحارلا : نينعاضلا .
 . قنع : ليلت ؛ ةضغلا ةنيللا ةباشلا ةاتفلا : دور (؟)

 . ردص : نابل )٣(
 . رقف : ةصاصخ ؛ نيتجاح وأ {. نيئيش : نينيع ) 3

 6١ ليسي نينعاضلا ءارو غمدو

 لوحنو مكدعب مه دهانيرق

 لوذع هاحل نإ هاوه ىوقيو
 ليلد ميظعلا دجولا ىلع يعمدو

 ©}_ ليلتو ةلقم اهيف يبظللو
 ليمج رينملا ردبلا نم ةجوو
 ؛} ليقص باعكلا ةآرمك نابل

 ليقث بيثكلاك فدر مسجلا نم

 ليميو اهوحن يبلق جمطيف
 ليلع قوشملا نأ تملع دقو

 ث لولح كيضراع يف هل ابيشو
 ليلج نويعلا يف بيش لك امو

 ليزيو ىضترملا مامإلا لاون
 6ُ لويقو هتاياغ نع نيطالس

 لوقي نيح قدصلا هنع ردصيو
 لوصي نيح دسخلا هنم قرفتو

 لوصنو هدنع نم انق مهتزغ
 ليهصو انقلا تحت جرم هل

 ليغ لساوعلا رمسلا هل ثيلو
 ليبو جايهلا موي هنادعأل

 ليلق نهدنع اياطعلا ريثك

 )٥( ةداعلا قوفو 0 كولملا نود مهو 0 لواقم ىلإ عمجيو . (ليق عمج) لويقلا .
 ۔ ١٧٧ ۔



 قوطم هنم دوجلاب قنع مكف

 هراج ةيربلا يف زيزع مامإ
 ىلعلا نم هادي يوحت امب داوج

 ىلعلا نم ليزهلا ثغلا نمس هب

 لباذ ساس ذم كارشإلل ماق امف

 اهلافأ يلاعملا قون تدقف الو

 ىلعلا متلن دقف ارخف برعي ينب

 رصان قحلا ةرصن يف مهمدقت

 مراوصب ىدعلا تاماه قلفف

 كلام نب فيس نبا ماق هدعب نمو
 هداهج قح نمحرلا يف دهاجف

 مهبولق رح ناسحإلاب دربو
 يضرلا دجاملا هنبا ساس هدعب نمو

 ترغاصت دق يذلا لحفلا برعلا وبأ

 مكديور هوقباس كولمل لقف
 ةداعسو الع يف شع العلا مامإ

 رماع كعبرو لومأم كؤاطع

 لوبك هنم نيلجرلا يف رخآو
 ليلذ نيديلا يهاو هيناشو
 ليخب نيلئاسلا درب نكلو
 ليزه وهو يغبلا نيمس ىسمأو

 لوبذ تامركملا ضور سم الو

 6 لوفأ فيخ نيدلا سومشل الو

 لوصأو مكنم غورف تباطو
 لودع نيشي امع مهل لودع
 «»" لويذ لالظلل ترج ةيشع

 ليلص نيدتعملا سوؤر يف اهل

 ليوع مامإلا دقف نم سانللو
 ليقو كانه لاق هنثي ملو
 لويس هيدي نم مهيلع تلاسو
 لودت نامزلا تالود نأ ىلع

 لوحفو ىرولا يف ءامظع هل
 ليبس لالهلا لين ىلا سيلف

 لوزي داكي ال فيرش كلمو
 ليوط نامزلا درف اي كرمعو

 ؛ ! ٦٩89

 )١( (ليصف عمج) نالصفلا : لافا .
 )٢( ةنس يف ةمامإلاب عيوب ، ةيبرعيلا ةلودلا سسؤُم 0 (هللا همحر) يبرعيلا دشرم نب رصان مامالا وه : رصان :

 ١٠٤ ةنس يفوتو . ه : ١٠٥٩ كلام نب فيس نب ناطلس / همع نبإ 0 ةمامإلا ءابعاب هدعب ماقو 6 ه

 ةنس يفوتو © يبرعيلا : ١٠٩٠ ، هتمامإ ثيح )٢٠( (مهل رفغو هللا مهمحر) 0 ةنس .
 ١٧٨ ۔



 قاتشم ميلست

 اميدع تنكو هب تينغ نم اي

 هبيرو نامزلا نم تفصتنا هبو

 اهتلمأ يتلا يلامآ تفلبو
 ىدهلا اذ اي يفاوق كيلإ يدهأ
 ىوجلا هب رضأ قاتشم ميلست

 اهداهسل هنافجأ امنأكف

 ىتيغبو كاقل هلأسأ هللاف

 قماولو ,ضغبمل كارأ ينإ

 امساب قرطي نيح كدفو كاقلي
 الئاس انم كافاو نم تدلق

 همالس هلإلا نم كيلع ملساف

 ناطلس كيبأ نيملسملا مامإ ىلعو

 اصوصخ فيس ىضترملا كيخأ ىلعو
 هجيرأ نأك ًاميلست كيلعو
 تمظن لآل يكحت هراطسنأ

 اهترصبأ اذإ هفرحأ نظتو

 اميعن ةايحلا يف يسؤب راصأو
 ١6)١اميلظ ربزهلا وهو هتكرتف
 اميقس تنكو يبصو نم تنربو

 اميلستلاو دمحلا كيلإ يقلث
 امومس كادن نم وسحي لازال
 () اميوهتلا معطت ال تمسقأ كب
 اميركتلاو زازعإلا يديس كل
 اميمحو اكلهم امامح انم
 اميتش ودعلا برحلا يف كاريو
 اميرك مانألا هب كاعد امرك

 اميم وأ بتاك امال طخ ام

 اميقمو الحار فيس نب
 امومع ةالولا ىلعو هدعب

 اميسن باصأ اذإ ضايرلا رشن
 ") اموظنم ةلفط دور ردص يف
 اموجن نهتاعمل نم سرظطلا يف

 ; © و

 )١( ماعنلا خرف : ميلظ .
 )!( فيفخلا مونلا : ميوهتلا .

 )٣( ىشعألا لاق ؛ عباصألا ةليوط : (هلوأ حتفب) ةلفطلا ؛ دقلا ةسنام : دورلا :

 لالخب هفكت اماخُس بئرت لمانألا ةلفط ةرح نيمدقلاو نيبعكلا ةصخر
 : ي : رغطلا حومجلا لاق ؛ لهمتب يشملا وأ ؛ ةباشلا : دورلا ةيراجلاو ؛ معانلا : صخرلاو ؛ نيللا : ماخسلا
 . دور ىلع يشمي نم لثم اهناك

 ۔ ١٧٩



 ىدنلا بحس

 هدوجو يبرعيلا دوجو الول
 ايقستسم هتنج ام اذإ كلم

 هناخسو هملح عم 4

 هنانتو هتيص رهاش كاذلو

 انقلا دجت دق داسآلا نم دسأ

 تحنر ام هزع يقبي هللاف

 ايدعت نامزلا نم تيشخ اذإو
 ابرعلب نيملسملا ماما دصقاف

 امل اليس هنيمي دوج ناك ول

 6اراغو ضاغ لضفلا ءام تيأرل
 ('"١اراغو كاقس هنم ىدنلا بحس

 (}» اراغ و طاشتسا دهايلع ميس نا

 «}»اراغو دالبلا يف دجنأ حاص اي

 }} اراغو سيطولا يمح اذإ اباغ
 ١}( اراغو ةالفلا يف اناب ءابكن

 ا اراجو نجملا بلق هتيارو

 ا" اراجو فيهلل اريجم ندجت
 ١}( اراجو ةالفلا بابضأل يقبأ

 و ٩٥٩9 :

 وجرأل ينا
 ىدنلاو ملحلا يف نيدلا مامإ انولب

 برعلب نوكي نأ وجرأل ينإو

4 

 امتاحو اسيق هانيفلأف انامز

 امتاخ لضافألل يفيس نبا ليلس

 ; ؛2٦٭٩© و
 )١( ضرالا نطاب يف صاغ و ىفتخإ : اراغ .

 )٢( بصخأ : اراغ .
 (٣) ةريغلا نم : اراغ .

 )٤) نميلا يلي امو 6 ةماهت يهو 0 روغلا ىتأ : اراغ .

 (٥) هنادعأ ىلع لمح : ي أ 0 برحلا ةراغ راغ : اراغ .

 ٠. ماعطلل ةبيطملا لباوتلا نم اهقرو ٠ ةرجش مسا : اراغ ( ٦)

 )٧) فصتو ملظ : اراج ٠

 )٨( ناعاو ثاغا : اراج .

 )٩( امحلا : يا ‘ رجولا نم وهو . (ةيلصا واولاو) ‘ بضلا تيب : اراجو .

 . ١٨٠ ۔

 



 دسألا ديسلا

 رطملاو رحبلا نادوجذلا هدوجو هلنان نود حسسل مامإلا نإ

 ردقلا فيسلا نايضاملا اهنود نمو همنازع يضمت دسأ ذيسو

 رفظلاو دجلا نايقاولا ىغولا يفو هبحصي دجملا بالط يف لزي ملو

 رثألاو نيعلا نادهاشلا هلضفو هتحار ءادسإ نعو هنع كنبني

 رذحلاو فوخلا ناجعزملا هبلق يف [سمغنم لذلا يف هضغبم كفنا ام

 رصبلاو عمسلا هاتقث هناخو هجهنم لظ يقش نم هل نيو

 ؛ 2 ٦٥٩

 فوهلملا ريجم

 اراجو نجملا بلق هتيارو ايدعت نامزلا نم تيشخ اذإو

 اراجو فيهلل اريجم ندجت ابرعلب نيملسملا مامإ دصقاف

 اراجو ةالفلا بابضأل ىقبأ امل اليس هنيمي دوج ناك ول

 ; © و

۔ ١٨١



 ربكألا رصنلا

 [ ةسابمم حتف ]
 رونألا نيبملا حتفلا وه اذه

 رخخفألا ليلجلا رفظلا وه اذه

 ىدهلا رصن يذلا هلل دمحلاو

 غشاخ ئيبرعي يبأ ندع
 ىدنلا وجرم سأبلا فوخم ًرمذ
 هل ونعي يذلا يراضلا مغيضلا

 نم لازال يذلا بضعلا مراصلا

 انل هيف يذلا نتهلا ضراعلاو

 هل تباجنا يذلا ناطلس نب فيس
 هنايضو ىدعلا ىلع هلإلا فيس

 ايزاغ ىراصنلا ىلإ شويجلا ثعب

 اومهوتو ىبضلاب اهومح رود
 عفادمب اهتاوكأ اونصح دق

 هلوح نم هنونبي قدارسو
 مزاهلو ةيدنه مراوصو
 هنأك مامإلا شيج مهاتأف

 نئافس ليخ رحبلا يف مهتلمح
 اهب اوونثف ةسابمم اوتأ ىتح

 مهراصح لوط دعب مهيلإ اودعص
 هبزح ديأ نمحرلا امنكل

 6١ ربكألا زيزعلا رصنلا وه اذه

 رهشألا ليمجلا تيصلا وه اذه

 ركني ال هلضف قدص مامإب

 ربكتي الو ىمهزي ال هلل

 رجبألا هادن نم رصقت رحب

 ردخملا نيرعلا ثيل ىغولا موي

 6 رطقي كراعملا يف سراوفلا قلع
 رطمي نابو يداعللو لبو
 ريحتملا ىدتهاو ةلالظلا ملظ
 ريختملا هنيمأو هضرأ يف

 رمعت تناك رفكلاب مهل آرود

 ركسع مهيلع اهلخدي سيل نأ
 رعست موي لك يف اهنارين
 رفحت كلذ تحت نم نقدانخو

 رازت دسأ فكأب ةيطخ
 ردحتي ىدرلاب يبأ نيس

 رمضلا دايجلا ليخلا اهنود نم
 رطختو حالسلا يف يشمت دسأالاك

 رسكتو يهت تداك ملالسب
 رصنيو ءاشي نم لذخي هللاو

 مث } جنرفإلا اهدرتسا مث 0 (لوألا) فيس نب ناطلس مامألا اهحتف دقو 0 ةسابممل ريخألا حتفلا وه اذه )١(

 اذكهو } م٨٩٦١ ماع 0‘ (ضرذالا ديقب) : بقلملا 6 (لوألا) ناطلس نب فيس مامإلا هنبإ مهيديأ نم اهداعتسا

 ءاجرلا سأر ىلإ 0 ايقيرفأ يف ةينامغلا تاحوتفلا تدتمأ اهدعبو 0 نيينامغلا يديا يف يهو 0 لاحلا اهب رمتسا
 . ملعا هللاو 3 حلاصلا

 . ظيلغلا مدلا : قلعلا (٢)

 ۔ ._٧٢ ١٨



 مهيلع ةارشلا دسألا محقتف

 لبلب ىراصنلا نم باقعلا اذإف

 مهل دي لك نأكو مهوفلا
 ىبضلاب اياحضلا حبذ مهوحبذ

 هدبعل زيزعلا هللا نم رصن

 ةعلق نم مك جنرفإلا رشعم اي
 اهزنتباف مكيلع مامإلا لاص

 ضيبأ ماسح هنم مكتحي مل
 ةلوذخم هدونج لالضلا . نإ

 ىدرلا ءاودأ ويدلا مويب متقذ

 ىتف مكديس سأب نم اومتيقلو
 مكؤامد تافهرملاب تردهأ دق

 مهلهك موقب ممكوزغي فوسلو
 طلسم ءادعلا ىلع مامإلا نإ

 انل ناطلس نب فيس اي تلزال
 هديكو ودعلا كيفكي هللا

 رفاو كظحو رومعم كانغم

 اوروستو ىحضلا تقو مهراوسأ

 رذؤج كلانه يراضلا مغيضلاو

 رصنخلاو اهماهبا
 ١© رمحأ ناق توكلا ىتح توكلاب

 رخقمو ميركلا ناطلس نب فيس

 روستو ىبضلاب طرقت مكل

 رظنت اهيلإ مكنيعأو مكنم
 رمسأ كلانه حمر الو اموي

 رفظم دونجلا روصنم نقحلاو

 رثكأ مكنم تب ةتب مويبو
 رهبي ام ةسابمم يف ناطلس
 ردهت مكيف برحلا لوحف تدغو
 رفنضغ نانجلا مهش مهمالغو

 رسأي ضعبو مهلتقي اضعب

 رصبت انيعو هب ذولن افهك

 رذحتو فاخت ام عقوم كيقبيو

 رمعم تنأو ةيقاب كالعو

 ه دودشم

; © 2 

 وا . ةيدنه ةفل اهعلو 0 ةعلقلاو نصحلا هب دوصقملاو ‘ يبرع ريغ ظفل وهو : (ناتيك اهعمج) توكلا )١(
 . ملعا هللاو ‘ ةينيتال

 ۔ ١٨٣



 ءافش بون

 ملظلا تباجنا هاده رونب نم اي

 هل قارخنا ال ءافش بوت تسبل
 تىنتعتناو مايألا كتحصب تحص

 اهنياب ناك ءوض سمشلا دواعو
 مستبم مويلا كنم سانلل حالو

 انسو اخذاب ءانس كولملا تقق

 تدرفنا ىرولا برع هدتحمل كلم

 هترصن هللا نيدل الإ سيلو

 هديؤم ناطلس نبا اي ةمالس

 مركلاو تيفوع اذإ يفوع دجملا
 ملألا كنادعأ ىلإ كنع لازو

 ميدلا اهب تلهناو مراكملا اهب
 مقس اهمسج يف هدقف امنأك

 مستبي نيح الإ ثيغلا طقسي ال
 مدخلاو مودخملا هبتشي فيكو

 مجعلا هناسحإ يف برعلا كراشو
 ممألا هنالآ يف بلقت ناو

 اوملس دق سانلا لكف تملس اذا

; ٩69 ! 

۔ ١٨٤



 رقعلا نصح يف

 نميخلا ديعسلا كعلاطب تعلط

 ىرولا ىلع كنم دوجلا باحس تمهو

 ىمعلا باجناو مالسإلا كب ىمسو
 تحبصخل نيملسملا مامإ الول

 تضجحأ سراوفلا اذإ موقي لطب

 همزع دهنملا دح نع بونيو

 ةءاسإ هيدي نم مهاردلا وكشت

 هماود رضي ال نكلو ثيغ

 تريحتو هناسحإ ىرولا رمغ

 هفك لضاوف نم سرفغي كفنا ام
 هلدع نم عطاس رون لازام

 نطاوم نيمركألاب تفرش نإ
 يذلا مركلا ندعمو ءالعلا عبر

 ىمتحا الإ هل بولطم ذال ام

 ادغ انصح هرقعب مامإلا داش

 ادساح تبكيل الإ هنبي مل

 هل اونعي يذلا نيدلا رصنيلو

 ىدرلا كرش يف كارشإلا حبصيلو
 ةلودل نيملسملا مامإ ملساف

 نهوملا هجو نولجف ىدهلا بهش

 نتهتسملا ضراعلا دوجب ترزف

 نسلألا دمح كايلع تبعوتساو
 نصخغأذا تايواذ مراكملا رجش

 نعرأ شيج ماقم جايهلا موي
 6١ نشوج نع هبوث ينغيو هيف

 نسحم زواجت هل ئيسملا نعو

 6} نثربب لوصي ال نكلو ثيل
 نيعألا قادح مهنم هنسح يف

 ينتجملل اهتارمت تلح رجش
 نسحخلا ليبسلا ىلإ مانألا يدهي

 نطوم فرشأ نيربي ادغ هبف
 ندعم ىنغأ رقفلا لهأل ىحضأ

 ينغ الإ ةقاف وذ الو اموي

 نمست مل مهمغ مناهبلاب ول
 نيدتم هناوسب ءرما لك

 نخخثألا مالظلا فوشكم ملظلاو

 ينب ام اهنم دهي داك كالول

 ; ؛٭© 2

 )١( عرد : نشوج .

 )!( بلخم : نثرب .

 ۔ ١٨٥



 يضر مامإ
 مامإلا رصن مهللا كلأسأ

 ى دهل ( يناشو هيناش مصقو

 اهلايذن ةلودلا بح_سستل

 ةصغ اذ بصاغلا حبصيو

 ةحورقم عمدلاب هنافجأ

 ىضر مامإ ناطلس نبا نإ
 ىغولا موي دسألا هنم قرفت

 ىرولا ساس ذنم ملظ قبي مل

 اهناسنإ وهو نيع نيدلا
 هلغش نم هللا ةادع مطح

 هبر يف هوركملا دباك مك

 يبظلاب انتلم نع بذو

 ىدهلا باهش سانلل حالف

 انطاح يذلا هلل دمحلاف

 تدع فك لك انع فكو

 هريغ الو ايريح شخن مل
 هرمغ انل زعلا يف ليطأ

 مانألا ةاغب ناكرأ دهو

 ماصخلا دلأ رابج لكو
 ماستبا رفغت مالسإلا يدبيو
 مامتغا فيلحو فوخ فيلأ
 ماتقلا هيلع داب ههجوو
 مارك سانأ نم ميرك لدع
 (»مامغلا هنم لجخي ىدنلا يفو
 مالظ سمش دنع ىقبي فيكو

 ماسحلا هيف وهو دمغ رهدلاو
 ماطحلاب اولغش كولم اذا
 مالملا هيف هدخأي ملو اموي

 مايقلا لجأ طسقلاب ماقو

 مامحلا مامح يغلا يف حانو
 مامإلا ذهب ناطيش لك نم
 ")ماغرلا يف ادعلا فانأ سدو

 )مامزلا مامالا فك يف مادام
 مامحلا ليده اقاتشم جاه ام

; ٥0 2 

 )١) فاخت : قرفت .

 )٢() بارتلا : ماغ رلا ٠

 )٣( ركام : يريح .

 ۔ ٦٨١۔_



 هتزع ناسنإل ( فرش

 بدذألا ةلح سبلاو تنش نم نبا نك

 هديشن ناينبب راخفلا سيل
 هتفع ناسنإلا

 هضقفخيو ىوقتلا هعفرت ءرملاو

 اعفترم مالسإلاب ناملس راص دق
 هديس كولمملا لضف امبرو
 مهنأ بادآلاو ملعلا ىلوأ بحصاف

 اهب ناوهلا كاشغت راد يأو

 ةقناضب ايندلا نم تيلب ناو
 امب نضي ال ميركب نعتساف وأ
 ةدناز نبا نعم ىلع ديزي ىتف

 هلو هلام يف ابجاو ىدنلا ىري
 هبهاوم نم يناضقف هترز مك
 عبط نع لاعفألاو عبطلا هزنم

 فرش امنإو

 .هدي يف ماصمصلاو هللا ىلإ اعد

 انلو بصاو باذع يف هتادع

 ىنغو ةحار يف مهو ةافعلا حار

 هبجحي راصبألا نع لالج هل

 هب بوطق ال هجوب دوفولا ىقلي

 ترقص امو ىدنت هبجاور مرق
 هلف هرب نم تنلم يبناقح

 )١( راقعلاو لاملا : بشنلا .

 )!( برطظا : يأ ، بجو نم : بجي .
 )٣( بغي : بجي .

 )٤( بصو : بصو ؛ رمتسم مناد : بصاو .

 بسنلاو ءابآلا مرك نع كينغت
 6١ بشن الو يشو الو نينب الو
 بسحلاو رخفلا لهأ لضانت اذإ

 بنتجاو ءوسلا لخف لاعفلا ءوس
 بهل يبأ يصاعلا ىلع نيملاعلا يف

 بأو ةنيق مأب ال هعبطب
 بحصلاو ناوخإلاو ءالخإلا ريخ

 برتغاو سفنلا يندل اهلخف

 برطضم ريغ رح ربص اهل ربصاف
 برعلا يبأ انالومك هادي توح

 بحسلا ىلع الاضفأ بحسيو ادوج

 (' بجي مل ءاجيهلا تشاج اذا بلق

 بجي مل قحلا هيلع ثيحب اقح

 ١" بجي ىجدلا ردب هري نإ رضأ
 بجي مل ناك دق يذلا باجأ ىتح

 !» بصولا نم ىفشي مرك هفك نم

 بعت يف مصخلاو هتحار ضيف نم
 بجتحمب اموي هدفو نع سيلو
 بطقلا نع ولعت ىدنلا يف ةمهو
 ١}6ُ بجر الو هنم رفص يف ءاجيه
 بقحلا ىلع ىقبي يذلا ءانثلا ينم

 )٥( اهسيطو دتشاو تمح : ترقص ؛ لمانألا يلت يتلا عباصألا لصافم : بجاورلا ؛ هموق يف مظعم ديس : مرق .

 ١٨٧ ۔

 



 هلو هتبضغا نا مسلا نم برض

 ىرتف ىغولا يف بيشخ فيسب وطسي

 مكو قاينلا اهدسحت ليخلا بكري نا

 ةعس ىرت هممي لاحلا قيض اي
 هلنان رايت نم كفكب فرغاو

 ةردخم ناطلس نبا اي اهكاهو
 تينغ ام حدملا سيفن نم تدلقت

 اهل تدجو ام احادر مظن سورع
 نإو بابشلا خرش يف حبصتو يسمت
 انل قباو ريخلا كادع ال اهب معناف

 6ه برضلا نم ىلحأ ىضرلا يف قئالخ
 (" بشخلا نم يهوأ هنادعا موسج

 بكرلا ىلع الالجإ ديصلا هل تثج
 برأ نم تلواح ام لك يضقنيو

 ببس ىلإ جاتحمب هادج امف
 برغلا هجوخلا ناسح ىراذعلا نم
 بهذلاو ءاضيبلا ةضفلا نع هب

 بطلا يف تغلاب دقو كاوس اوفك

 بشت مل يهف يناوغلا يصاون تباش
 بهشلا ةعبسلا ءاقب .يلاعمللو

 و ٩٥٩9 ;

 (٦) صلاخلا لنضلا : برضلا .

 (٧) دوحشم : بيشخ .

 ۔ ١٨٨



 ءايلعلا ةبلح

 اقالتنإ قلتي به ضيمو
 فغم لابلا يلخو هل تقرأ

 هنم تلخف قيقعلا وحن ىرس
 يطاع ضاميالا اهيأ اي الأ

 فاعب اهل حايرلا الو تسلف

 دوخ لك نم ترفقا نافم
 اقيرت يحاصلا اهظحلب ريصي
 انيعو ةفلاس ميرلا يكاحت

 هجو نسحب ءاسنلا يف ىهزتو

 بيثك ىلع بيثكلاك دخو

 بنج لك نم اهتبن جرخيف
 اضيرأ اضور هيغ حبصيو
 اهنع بطرلا ميسنلا ردص اذإ

 ىدفملا ميش تهبشا ضاير
 مرق تامزعلا دقان مامه

 اياجسلا مرك نم قافنالا ىري
 ادوج رارحألا دبعتسي ادغ

 ايبص ايلعلا ةبلح يف ىرج
 لدع رونب لالضلا قسغ الج

 )١( ركذلا يف ةغل : ركدلا : راكدإ .

 6١ اقايتشاو اراكدا يل جاهف
 اقاور هل مالظل ١ برض دقو

 )٦١) ا ةاقر ة : ٠ 1 . ةافغ

 مم

 (اقانع اهل لمت ال حادر

 (" اقافا اهتقير هتقسا ناو

 “داقاسو انيع هكحت مل ناو
 ١‘( اقاحملا ردبلا يكتشي هيدل

 ( اقام هيلإ ميلحلا رظن اذا

 اقاقشنا هنع ىرثلا قشنيو

 ٨ اقارف ايشو ايحلا دي هتسك
 اقاشتنا هل فونالا تحتفت

 اقافرلا قاف يذلا برعلا يبأ

 اقاقح هل مورقلا تعجارت

 اقافنلا بنتجيو هيتأيف
 اقاتع هدبعأ كفي حارو

 )) اقاسفغلا هدناعي نم عرجو

 . ءيسلا ىلع موجهلا : قفغلاو ؛ هبرض : اققغ هقفغي . طوسلاب هقفغ : قفغ ) ( ٢

 )٣( قلخلا ةمات ءازجع : حادر .

 )٤( توملا ىلع فراش : قرت .

 )٥( قنعلا ةمدقم : ةفلاس .

 )٦( ري ملف لالهلا قحمنا اذإ رهشلا رخآ : قاحملا .

 )١( بنتكاو متها : قام ؛ عمتجملا لمرلا : بيثكلا .
 )٨( تابنلا نسح : ضيرأ .

 . اليل قرطت يتلا بناونلا : قاسفلا ()

 ۔ . ١٨٩



 يداعألا قرف يبضلاب قرفو

 دوج نويع هيفتعمل قشو
 ميرك قلخ اذ هللا هارب

 ديأب اهانبتك ول دايأ
 ايرثلا هنم ىرثلاك دجمو
 الضف قانعألا قوطم نبا ايف

 ادجمو ىدن مانألا تلط ننل

 يركف راكبأ نم كيلإ تففز
 ؤفك كاوس نهل ام منارك

 اقارف ايندلا هل تقاذ الف

 اقاقشلاو ةوادعلا اهب تامأ

 اقالخلا نم هندل نم رفوو
 اقاضل هعمجأ ساطرقلا ىلع

 اقاتعلا ليخلا رهبي مهو
 اقاطأ ام كديبغ نم لبقت

 اقافو ارعش مهلاط كدبعف

 اقادصلا كنم يفغتبت سنارع

 اقاربلا كبلاطم يف بكرتو

 و ٩٥٩ ;

۔ ١٩٠



 برعلا يب أ ايلع

 اديس رواجيلف اروج فاخ نم
 يذلا نطفلا لداعلا مامإلا كاذ
 هتيصو ماقأ نيربيب كلم
 فراوع ةافعلا ىلع هنم لهنت

 هركذب دوسحلا يلاقلا عمسي مل

 ادغ ادجم هدوجب مامالا غلب

 نم مالسالا رشعم اي انل تمسو

 ىلألاو ةيبرعيلا كولملا نبا اي
 ةباهم لاجرلا نم رودصلا اوذلم
 ىوس نع تانكهب يلاعملا نا

 ىدنلاو ةيعرللو نهل هملساف

 ريصق ناوهلا عاب هراج نع
 ريصق هنم ءارآلا ملعتي
 ريسي نيملاعلا يف هؤاننو

 6١ ريسي نهدنع بناحسلا قدو
 رورسم هنأك باذو الإ

 6» روصق هادي نم سفن لكبو
 روصق ميركلا برعلا يبأ ايلع
 رودص حامسلل مهنع ناك دق
 رودص مولعلا رد مهل توحو

 12 مراكأل ١ نم نهنافكأ

 "درون بهايغلا يف ذباكف ادب

 ©٨٩ل2}؛ :
 ارخف انبسح

 عرو همكح يف لداع انمامإ

 ةرفكم عورلا موي نبجلا ىري كلم

 امهقلت تبدجأ نإ هيفك قستساف

 افكو هب ارخق انبسح اننيد يف

 }©٨( افكو ىدنلا كاسمإو اتقم ربكلاو

 ١}( افكو اذإ يدافلا ضراعلا نم ىدنأ

; © 2 
 )١( ليلق : ريسي .

 )!( صقن : روصق .

 )٢( لَكَهب : اولاق امبرو ؛ ضغ : يا 0 نَكهَب بابش تاذ يهو 0 ةضغ : يأ 0 ةنتهب ةارما : لاقي : تانكهب ,
 )٤( تاملظلا : بقهاێغلا .

 )٥( بيع : افكو .
 )٦( ةرازغب لاس : افكو ؛ ءاطعلا ريثكلا : يدافلا ؛ باحسلا : ضراعلا .

 ١٩١ ۔



 امرك ىرولا قاف
 برعلب يبرعيلا نإ لاق نم
 همصخ دهشي لضفلاب هل كلم
 لوطأ عاب دجملا يف هعارذف
 افطلت نيفتعملل عضاوتم

 ؤ نيمي سيلف امرك ىرولا قاف
 6 نيمي هيلا تبلط هنا ولو
 ١»"ٍ نيمي تامركملا يف هلامشو
 6 نيمي سيطولا ىمح اذإ هلو

 ; ؛}٭© 2

 هتعلط ءاملظلا تلج ارين

 هتعلط ءاملظلا تلج ارين اي

 ابهر ادعلا دالصأ كسأبل تنال

 هتحار لحملا يف تمرك يذلا تنأ
 كلئان نادجو عم سانلا دقفي مل

 6 ابرغ دق تحل ذم همجن ىمغلا نا
 )ابرغ هضرأ يف مهعبن راصو
 ابهذ تقرحتساو ةضف ترطمأف
 ابهذ ذإ يناطلا الو ضايفلا

 ; ؛}٭©

 )١( بذكي : نيمي .

 . مسق :
 )٣( لامش دض : نيمي .

 )٤( ةوق : نيمي
 (٥) هتيؤر اوعيطتسي ملو 0 لالهلا مغ اذا : ىمغلا .

 )٦() ضوحلاو رنبلا نيب ءالدلا نم رطقي يذلا ءاملا : برغلا : ابرغ .

 .٢ ١٩ ۔



 بيهملا كلملا

 يجاهنم هودع ضغبو ينيد ىضترملا يبرعيلا مامالا بح

 يجاه نم هضرعل سيل ناضقي ادجلا لومأم سأبلا بيهم كلم
 6) يجاح وأ هطقتسأف هناكذو هحامسب قدصم ريغ تنك نا

 (" يجاح وأ ةعرسب حاجنلا اهيف مىفتبي بذع كاذ كي نأ هدصقاو

 (٣) يجادوأ تعطق ول هحيدمو هنالوو هدو نع يننننأ ال

 0٤١ يجاد وأ لصقم يف ىدهلا وه هريغ ًامامإ يغبأ الو الك

 جارس ءايض نع انهو هجولاو ىدنلا نع لوحملا يف هادن ىنغأ

 يجار سنافنلاب رفظأو آموي سيآ هادن نم وه نم باخ دق

 ; ؛}2ل٨` و

 )١( ةلداجملاو ةججاحملا نم : يجاح .

 )!( ضرغ وأ برا : (ةجاح عمج) يجاح . /
 )٢( طاحأ ام جادأوألا : ليقو ؛ (جادوأ عمجلاو) . رخّنسلا ىلإ سارلا نم ناقزرع : (ناجتؤلا جدو) : يجادوا

 مدلا هنم جرخي 0 نينذألا لوصأ يف قورع يه : ليقو ؛ قورعلا نم قلخلاب .
 ( ٤ ) ناسلو ث ع اطق : لاصقو . لصقمو 4 لصاق فيسو + هعطق : هلصتقاو . الصق هلصقي ءيشلا لصق : لصقم

 ملظم : يجاد ؛ ةدشلا موي نع هب ىنك ؛ هبايناب عيش لك مطحي : لصقم لمجو ؛ ضام : لصقم ,

 _۔٣ ١٩ ۔



 يداهلا بكوكلا
 ىلع ىلاعت هلل دمحلا
 هؤاونأو يدهت هراون
 يذلا مامهلا مرقلا هب ينعأ
 ىضترملا انديس ابرعلب
 اذو لاذم رفو اذ لازال
 هل انولتف هاان الت

 ىدنلا ضيفو ملحلا ةدوس

 متاح ىدن يف ورمع ةبيه
 همايأب هللا انعتم
 ةمعن يف يالوم لزي ملو

 يداهلا بكوكلا اذه عولط
 اه دجسعلاو ةضفلاب لهنت
 "ديص ئرما لك هل اونعي
 دتحملا رهاظلا يبرعيلا
 "» ديج رفاو نوصم ضرع
 ددوسلا ةروس دان لك يف
 دوسألاو ضيبألا ىلع هنم
 دمحأ ىقت يف حون مزعو
 دسحلاو ضغبلا لهأل امغر
 دع هل ام دعس مويو

 ©2٨٩؛ ;

 نم هلباقي ‘ قرشملا نم هيبقر عولطو ٠ رجفلا عم برغملا يف لزانملا نم مجن طوقس : ءونلا : هءاونأ )١(
 نإف 0 ةهبجلا الخ ام . ةنتسلا ءاضقنا ىلإ 0 اهنم مجن لك اذكهو 0 اموي رشع ةثالث ىلإ 0 ةليل لك يف هتعاس

 برعلا تناكو ؛ عضوملا اذه يف الإ . طوقسلا هنأ ءوتلا يف عمسن ملو : ديبع وبأ لاق ؛ اموي رشع ةعبرأ اهل

 انرطُم : لوقتف . اهنم علاطلا ىلإ يعمصألا لاقو ؛ اهنم طقاسلا ىلإ دربلاو رحلاو حايرلاو راطمألا فيضن
 . بهذلا : دجسعلا ؛ اذك عونب

 . اربكو رورغو اوهز يلاعتلاو عفرتملا : ديص (٦)
 . لوذبمو طوسبم : لاذم ؛ لاملاو ىنغلا : رفولا (٣)

 ۔ ١٩٤



 ليسو فيس

 ةيحت ميركلا كلملا ىلإ يدهأ

 قياف حدمب ينم هصخأو

 ىرولا هيفك دوجب شيعي كلم

 ةبغر بناغرلا لذب يف ديزيو
 ىضتنم لدع فيس الإ تنأ ام

 اهمالب ثتويللا
 ةمكح عماسلا كقطنمب يطعت

 بساح اموي هيدست ام دع ول
 فصاو كفصو رايت يف ماع ام

 ىلعلاو مراكملاب الإ تمه ام
 امصالغ ةادعلا نم تعطق دقلو

 ىدعلا مغر ىلع انل مامإلا يقب
 ةملظ انترع اذإ ءايضلا وهف

 تنصحت اذإو مم ٥٠ يب

 امالسو اهسافنأ يف كسملاك

 امالسو هدنع ابوص لوقأو
 ١0امالو مامغلا رطقلاب نض نإ
 امالو مينللا لذع اذإ اموي

 امال اتقو ءافلا هنم ريصتو

 امال كلانه سبلت مل برحلا يف

 امالك دارا نم لجخي كيدلو
 اماع هنم رشعلا رشع صحي مل

 اماع رحبب نمك ناكو الإ

 اماهو ءاسنلاب كريغ نج نإ
 اماهو ليقصلا يضاملا كماسحب

 امادو راهنلا سمش تقرشأ ام

 امادو مانألا طحق اذإ ايحو

: 2٥٩ 2 

 )١( ةمكحملا عردلا : ماللا .

 ۔ ١٩٥



 صاوغ ةرد نم سفنأ ةبحت

 ىدهلا يذ ىلإ ىدهت ةيحت

 ربنع اذشو ,يرأ معط يف
 ىلإ هاوه ناد نم ثعبت

 ىجحلا صيمق هللا هسبلا

 ارصنع ىكزو الاعف باط

 هلضف ىلع اموي هركنأ

 يصاعلا هدبع نم برعلب
 صاوغ ةرد نم سفنأ

 يصاق هدجم عيفر بدن
 اه صامقب هيف نكي ملف
 6""صايعأو ناصغأ بيط اي
 صالخإو دو يخأ ركش

 ؛ © و

 فورعملا

 ادغ دق يذلا ناطلس نبا كاذ

 ارشبتسم نيدلا هجو راصو
 نم لك ىلع ًاروصنم قبيلف

 افورعم ناسحإلاو ربلاب
 افورعمو اماركإ قلتو
 افوشكم ملظلا مالظ هب

 افوشكم رفكلا هجوو هب
 افوفحم ةزعلاب هاداع

; ٦٩ 2 

 )١( هيلجرب نجعيو . اعم امهحرطيو هيدي عفري نأ وهو . نئنسا : يأ } هريغو سرفلا ًصمق : صمقلا .
 )٢( هتبنمو ءيشلا لصأ وهو : (صيع عمج) صايعأ .

 ۔ ١٩ ١٦.۔.



 ديرفلا ماظن يكاحي مالس
 تقتُغ ةلومشم معط هل

 ةضور نم نيعلا يف جهبأو
 اكحاض اهل حاقأب تهز

 يحيزأذلا دجاملا هب صخأ

 يذلا يبرعيلا برعلا ابا

 هلامعأ حلاصب ىحضأو

 يف هيناش علاط لازالف

 يف مصخلا ةلود تحرب الو

 همايأ هللا انل مادأ

 دور دقلا رتسي ام ردص ىلع

 دوعو م؛تييتق ,كسم ةحفنو
 دورب يف اهرون نم يهو تدغ
 دودخلاك رمحأ رقشأ ىلإ
 دوهعلا يفو لالخلا يكز
 دوجو ملعب مانألا يف امس

 دومث يف ىضترملا حلاصك

 دوعس يف هعلاطو ,سوحن
 دوعص يف هتالودو طوبه
 دوسح ودع لك مغرأو

: ٦٨٥٩ 2 

۔ ٧١٩١۔_.



 ا ءانثلا

 لمج يف ليمجلا ءانثلا ىدهأ

 اهحوارو كحاض اهركاب

 اهعوضت اهركش نم ناكف
 رهز اهل ًارشبتسم رتقاو
 امرك امط ىذلا مضخلا ىلإ

 انبرعلب ىضترملا دجاملا
 ئدنو ًاغو يف رغثلا مسابلا

 نطف يلو هتعن ىنزجعا
 دحأ هلضف فصو يف رجي مل

 يللز ىلع ىل رذعلا طسبيلف
 ام ةماركلاو زعلا يف قبيلو

 ليمجل
 فنأ ةضور وه امنأك

 6اهفكي هعمد نزملا نم كاب
 ا" فطي يذملا ضراعلا كلذل
 فلتخت تافصلا يف هناولأ
 فرتغت ةافعلا هنم لظف

 فقي امثيح رفكلا قحاملاو
 فدسلا هب يلجنملا بكوكلا

 فحصلا اهضعب رصح نع قيضت
 فصي ام قوف وهو ىننثنا الإ
 فرتعم روصقلاب يننإف
 فلألا دهشتلا مال قناع

; ٦٥9 2 

 )١( رطقي : فكي .

 )٢( ةرازغب بكسني : فطيو . اهنام ةرثكل 0 بناوجلا ةيخرتسم تناك اذإ 0 فطؤلا ةنيب : ءافطو ةباحس : فطي .

 ١٩٨ ۔



 قشاع مول امتيلخ ول يليلخ
 هعمدو مارغلا نامتك لواحي
 عمادم ضيف حفسلا ركذ دنع هل

 منامح مامحلا ءاد هل جيهت

 دهعم يقس ىلإ رداب ايحلا داهع
 هنابظ نم ةولخ يف ينلزافي
 نكي ملو بولقلا هيعارم لازغ

 هرغت فشارم نم وسحأ تب مكف
 هردص نامر يافك تفطق مكو

 ابصلا نم ىقرأ بيبشت هيف يلف
 يذلا برعلا وبأ يكازلا دجاملا وه

 ةضيرف لاونلا نأ ىري داوج
 ىرولا يف مسقي ول نيمي ءاخس
 ادب املك قرشم نيبج رونو

 لثؤم دجم تيب نم امن فيرش
 ىلعلاو لئاضفلا لين ىلع صيرح

 كلام نب فيس نب ناطلس نبا اي مدف
 هنامن لبق رقفلا تابن تيمت
 اهغاص حدملا نم اتايبأ كنودو

 ابعاوك يناعملا دوع هب دوعت
 اهنأك ىتح ساطرقلا يف ألألت

 ةحيرق وذ اهكاح رخف ةلحو
 مداخ ةءورملا اذ اي اهب كابح

 قفوم ديعس دج اذ تلزالف

 حيرج نويعلا ظاحلأب هاشح

 حوبي مارغلا رارسأب هيلع

 حوفس ماهتسملا نفج نأ ىلع
 حونتو اهداوعأ ىلع يفنفغت

 حورأو ايهال ودغأ تنك هب
 حيلم نيتلقملا ضيرم لازغ
 حيشو كانه ام لثأ هيعارم

 حيرت مومهلا عاونأل ًامادم

 حوشم مالظلا جسن نم قفألابو

 حيدم يبرعيلا مامهلا يف يلو
 حيبذ ةاغطلا شبك همراصب

 حيبق نيفتعملا عنمو هيلع
 حيشم مانألا يف ىقبي داك امل
 حوضو هنم رهدلا تاملظ الج

 حوطس ءامسلا قوف هل عيفر
 حيطن موجنلا حطن هتمهب

 حور مسجملا لضفلل كنإف
 حير كفك ناسحإ نم هوردتو
 حيصف يفرشملا دحك ناسل

 حيحص وهو ظفللا ميقس ودغيو

 حولي روحنلا ضيب ىلع ذيرف
 حورق بوطخلا ةاساقم نم اهب

 حيصن دادولا يف قودص بحم

 حوفي كنم فرعلا فرع لازالو

 ؛ %% 2
۔ ١٩



 يداهلا بكوكلا
 ىفع ام ةزع لالطأ نم ثيغلا ىقس
 كلاه لك ىلإ اهنم ايحلا درو
 درجت دعب ثيغلا اهاسك غوبر

 اهنسح نيعلا المي آضاير تحضأف
 اهامح .تحت سآلا نوصغ نأك
 هتاحفن يف كسملا اهارث نأك

 الكلاو تبنلا ةرضخ نم هبسحتو

 جزهت نوصغلا قوف نم قروللو
 هرد طقسأ بطرلا ءاوهلا ام اذإ

 ىدنلا هلب دقو ىناقلا اهدرو امف

 اهتابنج يف ءاملا ريمن سيلو
 اهعمد هيقست بحسلل اهدر امو

 برعلب اياجس نم ارشن بيطأب
 قفوم رازإلا فع انل ريزو
 ةنيطخ وذ هءاج ام اذإ ميلح
 اغولا يف ملحلا فرعي ال هنكلو

 دجأ مل طق يننأ الإ ثيللا وه

 جهنم ريخ ىلإ يداهلا بكوكلا وه
 متاح ةحامس عم ورمع ساب هل
 هناسل سيق ظافلأ نع قطنيو

 سلجمل موق باسحأ تركذ اذإ
 ةيبرعي ةموثرج نم اشنت

 )١( ءاضيب طوطخ وا } طقن هب يذلا : فوفملا .
 )٢( رمخلا : فقرقلا .

 (٣) يوتسملا موقملا : فقثملا ؛ حمرلا : حيشولا .

 افش دقو ميقسلل ىسمأو ةايح
 افرحأ قبي ملو اوحم اهداز نإو
 ) افوفم عيبرلاب ايشو تبنلا نم
 افرع قفألاب رشلا اهنم رم اذإ

 )افقرق مئامغلا اهتطاع سيملا نم
 ىفتكاو كسملا نع ىنغتسا همش يفو
 افرفر نيعلا رظان يف هتجهبل
 افندم ناك نم لك امارغ ديزي
 افنشو اهنم ناذألا قطرق اهل
 افزنأو بيبحلا دخ نم نسحأب
 افشرت اهامل نم ىلحأب يدل

 افنفن حيرلا هب ترم دقو احابص

 افطلأو فيس نب ناطلس ةلالس
 ىفتقاو لضافألا راثآ عبتت
 افع هلوط نم وفعلا مارو رذعب
 افهرم ضيبأ لس امهم وفعلا الو

 "افقثملا حيشولا الا آامجأ هل
 افشكتو اجدلا باغ هتعلطب

 افنحأ ملح يف ءاثعنششلا ىبأ ملعو

 افسوي نسح نع هجولا هنم رهظيو
 افرشم رقفلا ىلع اتيب هل انركذ
 افدنخو راخفلا يف ًايلذبف

 ۔ .٢٠٠



 ايفان دوجلا هسفن نع نكي مل ننل

 هنإف راعو شحف نم رعي نإو

 هحايترا حاير هيف امل تلقأ
 عبت تاراغ ءادعألا ىلع نشو

 هفصو بتكلا يف تبثأ يننأ ولو

 هتافص رشع رشع صحمب تسلو
 هدوج رقفلا ةرفح نم ينكرادت

 يرطاخ جناتن نم هيلا يدهاس

 سمال نهانج فطقي مل سناوع
 مداخ لوق نم نهذخ يديس ايف
 اهلهأ ريغ اهب دصقأ مل دئاصق

 ىلإ اهب تيوط دق رعش رئاعش
 رعاش كل يننأ ارخف ينافك

 )١( ضرألا نم يوتسملا : فصفص .

 افن هسفن نع مؤللاو انخلا نإف

 افولاو دمحلاو فورعملا نم سأكل

 افرخزو انيجل يمهي ًئدن باحس
 افلأو هلإلا تاذ يف تتشو

 افرحأ ةطيسبلا يف يقبأ تدك امل

 افط دق ةحاصفلا يف ارحب تنك نإو

 افش ىلع تنكو اهنم مىنذقنأف
 اففعتملا ىتفلا نيبسي بعاوك

 افرجعت الإ نيشمي ال سئارع
 افلكت اهلقي مل مظن بيلاسأ
 افنعو اهيف مال نم اهب تق
 6افصفص ضرالا نم علق مكبانج

 افرشم ترص كيف ىرعشب ىنإو

 افص ام نردكو هيلايل يلع

 افلجم وأ ًاتحسم الإ لاملا نم

 افتعا نمل ًالطاه ًاثيغو جارس

 ۔ . ٢٠٠١



 لهأ ىلع ملس ال
 دجولاو ىسألاب ملعأو
 لا يحلا لزانم يحو
 يفلك نم ترص لزانم

 نإو موسرلا كلت ىقس

 رحس هل ام ليلو
 ىوهلا وخأو ىوهلا ىلع مالأ

 يمنال اي ينتفصنأ ولو

 يلوذع يمول يف جل ام اذإ

 يلاذع كيف يصعأو

 علب ميركلا يصعي امك

 الو رييثكلا بهي ىتق

 نيب فلؤي ندع هل
 هيف ودعت سيل مكحو
 كش يدؤي ال لضفو

 لزي مل تيصو

 دوجوم هيدي دوجو

 ناطلس نبا اي كتدجو

 ىودجلاب قلخلا
 اوملع ول كادع نأك

 . ةنيدملاب لبج مسإ : مضإ )١(
 (٢) لذلا نع ةيانك مدختست : مضو ىلع امحل .

 )٣( ريثك : رفنحسم .

 تممع

 ملسل او لاضل او اصضقل ١

 ملعلا ةريج ينع

 اهمضإ ادل مه نيذ
 "مضو ىلع امحل اهب
 "ميدلا رفنحسم تفع

 منأ ملو حبصا مف
 ممص يف كاذ نع

 ملت مل بحلا يف
 يمل يب جل

 يمد مارغلا كفس نإو
 مهلذ عل يغضأ الو

 مركلا يف هيحال بر

 ملو نلو الب هوفي

 مرضلاو ءاملا عبط

 منغ ىلع نابؤذ
 مفب الو ديب هر

 مجعلاو بارعألا نسلأ يف

 مدع يف هبشلا كاذو

 معن يف سانلا ربأ

 معن يف كنم اوشاعف
 معنلاو ءانشلا نامس

 مقنلاب نوردي الو



 حامرلا ملقت كارأ
 اهقليف ماه قلننفتو
 يضاملا كديدح نقاره

 ملع ىدهلل كنإف
 انل ءاتشلا يف رح كنأو

 قبل اهمظن ىلوت
 ناطلس نبا اي ظفاخف

 ضرعلا نوصم اي اهنصو
 اهمظان دوجلا يلوأو
 براعيلا لآ مكريغ حدامو

 اهبشمل ضيرقلا نم نإو
 مكل مودت نا انانم

 ملقلاب ء اجيهل يف

 )١) م ذخل ١ مراصل ١ ريغب

 0١ مههبلاو مهبلا ءامد

 م : ٦ دباع

 ملحلا ةذخضارق

 ممألا يف زعلا يلايل

 : ؟٨2© إ

 )١( يضاملا عطاقلا : مذخلا .
 . لاجرلا ةارس : (هطسوو هلوا حتفبو) ؛ ماعنألا : (مضلاب) مهبلا (!)
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 ىدنلا هب نيزي كلم

 دوقر ةاشولاو ةنيتب تراز

 اهناك ءامسلا قفأ يف بهشلاو
 مقت مل امادم ىنيطاعت تتاب

 بيط ةقاذملا بذع مسبم نم

 اهقاذم نودو اهفشرأ تقفطقف

 ىجدلا هجو يف حبصلل ادب ىتح
 انل تلب دقو ينعدوت تماق

 اهيشم يف اهلويذ رجت تضمو
 ًبناحس بابشلا رصع يف كتداج

 برعلب يحيزأذلا يف ةوسأ يل

 هءاطعف ةدوم حامسلا فلأ

 هقارحأ هبيط فعضي رطقلاك

 هدج دعسأو هددس هللا

 ادناح لاذرالا عبط نع هاقلت

 ادعلا ةنسلأ لضفلاب هل تدهش

 هؤادعأ هتاوطس تركنأ نإ

 ديعب حابصلاو جاد ليللاو

 دوقو مالظلا عم نهل جرس
 دودح تركس نإو يلع اهيف

 دوقنع الو ند اهوحي مل
 دوعلاو اقللا معط اهجيرأو
 دومع هيلع هل ماقو حضو
 دودخ قارفلا لجأ نم عمدلاب

 "» دولمأ اهنأك هيف سيمتو

 دوعرو اهدنع قورب فظطو
 دوعي سيل مايألا نم يضاملاو

 "} دور بنارتلا ءاضيب هتنكس

 ديجلا لازفللو ماثللا نصغ

 ديميو اقنلا ىلع ليمي نصغ
 دينفتلا الو ىنعدري موللا ال

 دوجلا هتيحار قرافي ال نم
 ديزي مالملا يف ةدايزلا دنع

 ديعي سيل موللا نإف ففكاف
 ديبي داكي ال ازع هاسكو

 ديحي هنع رارجلا لفحجلاو
 ديصلا ةامكلا هتبيهل تنعو
 دوهش تافهرملاو انقلا هلف

 سنوق ةئيهك . هلفسأ يف ةعنصلا ىوتسُم ليوط هنأ الإ . بحلا ةئيهك ديقاورلا نم مظغ ام : نذلا : ند )١(
 . هضيبلا

 . معانلا نصفلا : دولمالا : دولمأ )٢(

 )٣( ةنسحلا ةباشلا : ءاسنلا نم دورلا : دور ؛ نقذلا تحت ناسنإلاردص ىلعا يهو : (ةبيرت عمج) بنارتلا .
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 اغولا يف مراوصلا مهماهب تبعل
 مهتابل يف ناصرخلا تقدناو
 برعلب هجو مايألا نيز دق

 ةداس براعيلا نم هتمن لجر
 ىهسلا ىلع فينملا دجملا هل تنبو
 اغولا موي مهبولق نأك موق
 نثارب دادحلا بضقلا اهل دسا

 مهنم ةيربلل جرخأ هللا
 الداع ةلايإلاب اريصب اظقب
 يذلا كلام نبا لجن هب ينعأ
 ةجهب فيس نب ناطلس دجملا اذ
 يلجنتو ىدنلا هب نيزي كلم
 ةوقش يف هناف ودعلا امأ

 اطباه مناخسلا ينب ظح لازال

 هل انقذ الو ايندلا تقاذ ال

 ديدش سوؤرلاب مراوصلا بعل
 ديصح نيربدملا ريغ لكلاف
 ديع موي لك يف امنأكف

 دوسأ هوجولاو يدايألا ضيب
 دودجو هل ءابأ رفغلاو

 ديدحو هراجح فويسلا تحت
 دويص ثويللاو باغ رمسلاو
 ديبع كولملا لك هل اكلم

 6دوسحو حشاك انم هيدفي
 دييأتلا هناول تحت لازال

 دوقلا هيلا يدحت نمو ايندلا
 دوسلا يلايللا هترغ ءايضب

 ديعسف هدج امأو ةنم

 ادوعص ءامسلا قوف هضحلو

 دوقفملا هدض نكلو ًادقف

: ٥٥0 2 

. 
 هيف رظنيلف . تيبلا يف ليقن هنا الإ . رهدلا دئادش نم ةدشلا : ةلألاو ؛ هل هجو الو . برشلل ءاعو : ةلايإلا

)١( 

 )٢( داقحالا : مئاخسلا .

 ۔ ٢.٥

 



 يتعانص نيمركألا نبا اي كحيدم

 ئلآل مظن سرطلا يف ىكح مالس
 هقاذمو ربنع هاذش نأك

 يفتشيو افطل داقحألا هب تومت

 مداخ ردص نع دولاب ارداص ادب

 بذهم نيديلا حمس دجام ىلإ

 لئامشو ىلعلا يف عاسم ديمح
 يذلا برعلا وبأ يكازلا عورألا وه

 هل دفص نم هالاو نم لظ ىتق

 ةمصو لك نم ضرعلا نوصم هارت
 ايحلا نم اخسأ لحملا يف ةحار هل

 هرغو يفرشملا دحك مزعو

 لباذو ماسح نع يفكي رمسأو
 لباوب ةافعلا مع ىرج ام اذإ

 ىدهلاو لدعلاو ءايلعلا ىمح مامه
 حلاصمب ىرولا يف ىعسي لازالو
 غلاب لئاضفلا عمج ىلع صيرح
 ئضر هتريسو لدع هتيضق

 دعوتو هل دعو يف فلخ الو
 ىذأ الو انم ناسحإلا عبتي الو

 ًاحئادم يفيس نب ناطلس نبا كاهف

 هروطس تطخ ردلا مظنك اضيرق
 الصفم اياجسلا رارسأب مني

 ىتعانص نيمركألا نبا اي كحيدم

 لامج تاذ ءاديغ هب سيمت

 لالزب اهتبش رمخ ةفالس
 لاضع كانه ءاد ىذ لك هب

 يلاوم ماركلل يفاصم ؛بحم

 لاونو ةوطس نع ىرولا سوسي

 لامشو ىدنلا يف نيمي طيسب
 ىلاوم كولملاو دبع رهدلا هل

 ١6لاكنو ةرضن نم دفص يفو
 (_" لاذم كانه لام اذ ناك نإو

 '}) لاثأك اغولا يف طيبر شأجو

 لالهو بكوك نع اهب انينغ
 6 لاب ءوض ثادحخلا ىجد يف هل

 لابوب ادعلاو ماه دوجلا نم

 يلاوعو ىلطلا يف ضاوم ,ضيبب
 لالظو ةملظ نم مهذقنيو

 لاجر فكأ اهنع ترصق الع

 لاوس ريغب يتاي هلنانو

 لاعفو هل لوق يف بيع الو
 لاطمب هدوج اًابيشم سيلو

 لالح نايبلل رحس ذنالق
 لاله نبا مف نع لاله نبا دي
 لاقص ماركلا ضارعأل حدمب

 يلام لمارألا ثيغ اي كدوجو

 و ٥ ٤

 )١) ديقلا ىنعمب ۔ اضيا ۔ يتأيو ؛ ءاطعلا : دفصلا .

 )٢( لوذبم : لاذم .
 )٣( لبجل ملع : لاثأ .

 )٤( جارسلا ةليتف : لابذلا .



 حامسلا فلإ

 ايحلا هركاب ضورلا نأك مالس
 برعلب حامسلا فلإ هب صخأ
 ذي هدوج نم لخت مل ابح ام اذإ
 هرق هيبحم نم نيع لك يفف
 اجر ام كرداو ىوقتلا ىلع ماقأ

 6١ رطقلاو كسملا هنود رشنب ءاجف

 ١"( رطقلا هلمنأ هيدست ام نود ئتف

 «} رطق هليخ نم لخي مل ازغ امهمو
 ('» رطق هل هادع نم نيع لك يفو

 رمعلا هل لاطو ىمعنلا هل تمتو

; ٥9 ٩ 
 بذهملا دجاملا

 دجام ىتف ناطلس نبا نا
 اغولا موي ديصلا ديصي فيل
 الو فك هاودج نم لخت همل
 امل هنم باذ ودع ابر

 بزال هل ظيغ نم تبنأو
 اناطلس نباو فرط رهدلا

 هدح رتاب فيس قحلاو
 هدنع جدوه ىركف تنبل

 ٫}6ُ روفصع قالخالا بذهم

 (ا}) روفصع زابلا هيدل زاب
 6 روفصع هاركذ نم ىلخا

 ا روفصعو موزيح رمضي

 0}هروفصعو نايرش تيل
 “>}©}6١٠ روفصع ةهبجلا ىلع هنم

 ©}©١} روفصع فيسلا كاذل وهو

 ١}6١ روفصع ناسحإلا نم هل

 و ٥٥9 :
 )١ ( دوعلا : (مضلاب) رطقلا .

 )٢ ( رطملا : (حتفلاب) رطقلا .
 )٢ ( ضرالا نم يحاونلا يهو : (راطقأ هعمج) رطق .

 . ساحنلا : (رسكلاب) رطق ( ) ٤
 . كلملا : روفصع ( ) ٥

 . ةريغصلا رويطلا نم عون وأ {. ركذلا رئاطلا : روفصع ( ) ٦
 . ميركلا ديسلا : روفصع ( ) ٧
 غامدلا نم ةعطقلا : روفصع ( ) ٨

 سارلا ةيصان يف مظع : روفصع ( ) ١
 )١٠( جات : روفصع .
 )١١( دح : روفصع .

 , رذنملا نب نامعنلل تناك بنئاجن وأ 0 نيمانس تاذ لبإلا نم عون ريفاصعلا : روفصع )١٢()

 ۔ ٧٠٢.۔.



 هيدي ىنمي يف نميلا

 هنابو قيقعلا كوجشي ماتح
 اركاذ حبصتو يسمت ىتم ىلإو
 اهدهع عجري سيل دهاعملا نإ

 سراد غبر كنزحي الو عبرإ
 هلهال هعدو اذه نع ىلستو

 ىرسلا هنهوي سيل ديقملا معف
 قراب كرغي الف تعجتنا اذاو

 برعلب ضايح درف تدرو ىتمو
 هلجرل ءامسلا ادغف امس لجر

 انرزا انددش هب رازالا فع
 ادرلا نم هتوح امل باقرلا كلم

 هحطنو نيطبلا هينابم تحظطن
 هلوصح هيدي ىنمي نم نميلا
 ىنغلا ببس هفرعب ةافعلا فرع

 دق ناوخإلا بذهم ناوخلا هكف
 تعنشقتف هفيس ملاظملا قاس

 ىرولا نم ةافعلا نع نفرعي ال

 ييح دق ىدفملا برعلا ابأ اي كب
 نم نإف تنش فيك كنانع قلطأ
 حباس الإ دجملا اذ اي دجملا ام

 كونصو هرضان تنأ رهد نهيلف

 هنامزو ىبصلا ركذ نإ بوذتو
 هناوأو هتقو ىضقت ًآوهل

 هناش كتاف وهللا نإو يضاملا

 6ههناوفص همضي يحولا لنم
 "١هناكتر هناز مرق ميسرب
 "هنابل لزا هدلقم مخض

 هناعمل الفلا ليقاسسعا يكحي

 هنانع لهتسملا ةافعلا ثيغ

 هناكم لاني الف زعو العن
 هناسحإ يني ال قنالخلا نسح

 (هنافجو هنافجأ ىرقلا نمو
 هنانب تامركملا تويبلا ىنبو

 هنايرج امهارسي نم رسيلاو
 هنافرع ىفتخال هادن الول

 هناوخو هناوخإ هب ترخف

 هنانس كوكشلا الجو اهتاملظ
 هناعطو هماعط ةادعلا نعو

 هنافكأ ترشنأو حامسلا تيم

 هناديم قضي مل ةداعسلا بكر

 هنانع كيدي ىدحإ ىفو ودعي
 هناطلس امكوبأو ههجو

 )١( افصلا وه : ناوفصلا ؛ ةسرادلا لولطلا يف ضرالا ىلع مسرلا وأ 0 ةباتكلا راثآ انه دوصقملا : يحولا 6
 . ةنيللا ءاسلملا ةراجحلا وهو

 مرقلا ؛ اهوطخ ةدش نم ضذزلا يف رثؤت : ي أ 4 موسر ةقان : لاقي : ميسر ) ( ٢

 . وطخلل هتبراقم : كترلا
 : هناكتر ؛ لبإلا نم لحفلا :

 )٢( بارسلا عمل يهو : (ةلقسع عمج) ليقاسع ؛ ديقلا عضوم : نيقاسلا نم ديقملا ؛ ئلتمم : معف .
 )٤) عاصقلا نم نوكي ام مظعأ : هنافج ؛ هفويس : هنافجأ .



 هناكرأ متنأ دجمو ادبأ هراصنأ متنأ نيد نهيلو

 هناسل ماسحلا يضمي الو ىضمي نسلا يعملا ةجيتن اهذخ

 هنانج يعذوللا حيصفلا وهو اهلاثم ديلولا دلي مل ءارغ

 هناسح تايناغلا ناسح تقاف ىذلا رقفلا وذ ىزفلا كلذكو

 هناهذأ ىرولا نيب هتثثبو هتجرخأ ىذلا رحسلا جرخت مل
 هناجو ءادفلا كل نامزلا سنإ املسم تمدو ىمعنلا كل تماد

 هنابل داهشلا معط نم ذلأل هنإو حامسلا ىدث ىنتعضزأ

 هنادقف ةبيصم رش دوجلاف ىنتيطعأ امدعب ينمرحت ال

 هنامرح مرحمو يديس اي هؤاطعإ ةضيرف كيلع يلثم
 هناسنإ اقفناو يداعملا دبك هب تعدصناف رعشلا كيف ثتنتسح

 هناسح يننأكو ىرولا نيب ذمحم يبنلا تنأ امنأكف

©٨}؟؛ ;



 سفن لك يف هتبيه

 عمادملا ءام حفسلا ركذل تحفس

 دهاعم دهع ضاميإلا كركذو

 ًابلاج ناك ام دجولا دوجو الولو
 ابصلا تبه املك ىباصت كارأ

 تشحوأف اهنع سنألا ءابظ تنابو
 ىهنلا يف غاس ام وهللا رصع هللا ىقس

 ايحلا رفنحسم يحلا موسر داجو

 انحيدم عيبرلاب آاضور حبصيو
 تكحاضت مامغلا نيع تكب ام اذا

 سجرن نقادحاب انونرت قنادح
 اهنوصغ ميسنلا به اذإ ىننت

 ةمجع دعب نم ريطلا اهيف قطنتو
 اهل اجرأ هناجرأ نم قشنتو
 ربنع ةراطعلا يف اهارت نأك

 برعلب داوجلا نيربي ضور تكح
 كلام نب فيس نب ناطلس ةلالس

 ًادصاح دجملاو دمحلل لزي مل ىتف

 ابعاوك يناعملا راكبأ ضتفا دق

 قزأم لك يف يغبلا شيج قزمو
 اهل رزو ىرولا هتدعأ اريزو

 هنإو ردص لك يف ةبيه هل
 امك هتيؤر سانلا نويع يف تلح
 قطان لك نع عمسلا فك لاق اذإ

 اعرش ةهيركلا موي هرمس ىرت

 )١( ريثك : رفنحسم .

 علاضألا تحت ناك ارس ترهظأو

 عبارملاو البلا يديأ تبعل اهب
 عجاوسلا مامحلا ديرغت كمامح

 عقالبلا رايدلا كيتاه ركذ ىلإ

 عماج تارسملل سنأ رثإ ىلع

 عجارب سيلو ىلو دق ناك نإو

 6١ عشاخو تيم لك اهنم ز تهيف

 عقافو كانه ناق رقز نمف
 عصاون روغث نع ىحاقألا هوجو

 عقارب يف اهيشو نم اههجوأو
 عباصألا تانيل ديغ يننت

 عماس لك اهناحلأ ىلا يغصيف

 عبارم يف اهنسح نم اننيعأو
 عناض كلانه كسم ىلإ فيضأ

 عناسدلا مخض ملعلاو ىدنلا ريزغ

 عئانصلاب ىرولا قانعأ قوطم
 عراز لوأ فرعلل هنأ ىلع

 عراد لك يف حمرلا بوعك قدو
 عطاق نيلضملا .قانعأل فيسب
 عجاف رهدلا نم يشخم لك ادل

 عناق لك اهب ىرثي ةبه اوذل
 عماسملا يف هظافلأ مهنم تلح

 علاط لك نع فرطلا ضغ حال نإو
 عنارشلل خسان ,نيد ةرصنل
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 هراهن حامسلاب ضاق ةيجس

 ىوتساو نكمت ايلعلا لهاك ىلع
 ترجفتو هب ايندلا تنسحت

 لضفتم لساب نم هب مركأف

 حرامب نامزلا ءارسل سيلف

 اهتففز حامرلا سيرع ثيل ىلا
 ينثنتو نصغ قوف ردبب لدت
 هركف مسقي ول يط ةجيتن
 اهتاملك تملك يناعملا ام اذإ
 ةلح كدبع كاح دق ام كنودو

 مداخ كل هغاص مظن ؤلؤلو

 ادنالق هنم ءايلعلا تدلقت

 لئاقل فيس نب ناطلس نبا اي خصأ
 عمال هيف نعط ال ام كنع عدو

 ةديدج شيع داربأ آاسبال شعو
 ةعقو لك يف كاداع نم عرجت
 الناف يارلا الو نلولفم دحلا الف

 عكار ليللابو ايندلا ينب قوقح

 عراف لك التعاف ًالهكو ايبص
 عباني نع هناسحإ نم ضرألا انل

 عضاوتم ةزع يف دجام نمو
 عزاجب يلايللا ءارض دنع الو
 عزانملا دوسحلا مغر ىلع اسورع

 عراسأب اهفك وطعتو رحسب
 عضاوملا عيمج هنع اذإ تقاضل
 عمال نهذلا نم قرب انس هاده

 عناص لك اهنسح نم ابجع ىري

 عقادتملا هرحب نم هجرخأو
 عباوضلا نينسلا رم ىلع مودي
 علاخ نقلمتلا باونأل بحم

 عجاعجلاب هناذآ تألتما دق

 عنام ريغ يدتجملل امحلا عينم
 عناقولا ءام كالاو نمو ًامامس

 6١ عقاوب كنم تايارلا رئاط الو

 : ؛}٩٨٩© إ

 )١( ئطاخ وا ، فيعض : لناف .
 ۔ ١١٢۔.



 ءيش هنثي مل
 . ا انل مادا

 جوم هجو ا نمحرلا دي فكو
 نم ل عذوللا يبرعيلا وه

 و ف هل دوجوم ريع

 " " ماعنإلا لعج ىتف اس هتيعر كرتي منو سو

 ه ءانثلا ليصحتل "

 اديؤم نيبناجلا زيزع

 ا هب
 ذلا رسحناو مالظإلا رسحن .

 " زهني هافك تفكو ٣

 لا هردص يف وب . .7 وبخملا ملعلا

 ِ )١) مسللا دجو نإ " زإو هيرابي

 در هل وهف يغبلا ىرجملا ٠
 " ىملس كاد نع ١

 " . ديص نم ناك ىتح دوجلا نم

 مجد قسع ي ز ش يف حال ام هدض ىلع

 د ٥٥0 ;

 القع ال اءايح . توكسلا : مسلل )١( مسللا :
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 كرابملا ديعلا كل ائينه

 امالملا لقأ يمناللا اهبأ

 حير كمولو ىظل يدجو نإ
 ءابظ نم نداش لقعلا بلس
 الوحن ينتدروأ رصخلا ةقد

 اليسأ ًآدخ هنم درولا هبشأ

 ايانثلا هنم تلخ رتفا اذاو

 رمخ هيف نم باضرلا نأكو
 فيطب مانملا يف داج هنيل

 ىكبأو بابشلا بدنأ ىنلخ
 هيلع ءالبلا ليذأ تررج
 ةطبغلاب رهدلا ثداوح هنتلدب

 سنألا كل ديعي نأ هللا لسف

 يغبلا يلوأ لذي نأ هللا لسو
 انع ملظلا الج ىذلا ماسحلا

 لدعلا احر بطق هيزنلا هيبنلا

 حمسلا برعلا ابأ ىضرلا ميركلا
 الالج نويعلا المي ديس

 رفكلا ىدرأ رفولا قلطأ رخفلا ديق
 مادعإو فوخ كارع نإ هب ذل
 هنم دوجلا يف تككش ام اذإو

 اياشعلاب هباب دنع فقف وأ
 تمعل ًابحس نوكت ول لمنأ
 تابآكلا ىفني رغأ ايحمو

 امارغ مالملا ينداز دقلف

 امارطضاو ةوق دادزي وهف

 اماهسلا قوفت هظاحلأ سنإلا

 اماقىسس هنم نوفجلا ماقسو

 اماوق هنم نارزيخلا ىكحو

 امايه الإ كدزي مل ادرب

 امارح يلع ادغ اذهلف

 امانم قوذت ال نيعلاو فيك

 اماقم بيبحلل ناك ًاللط

 ىماعنو اهبوبه يف نلأامش

 اماعن ىناوغلابو انزح
 امانتلإلاو رورسلا كاذو

 امامإلا زعي نأو اعيمج

 امالظإلا الج ىذلا ءايضلاو

 اماغرضلا ةهيركلا ربزه

 اماركلا هادن يف دن ىذلا
 اماهوألا الميو الامجو

 امالسبإلا هفيسب ىيح

 امادعإلاو فوخلا كنع طمي

 اماتيألاو تالمرملا لاسف

 امامغقلاو ايحلا لجخي ام رت

 امماضهألاو عالتلا اهايحب

 امالإللا هرشبب يفشيو
۔ ٢١ ٣۔



 امارصنا هنم فاخت ال مكحم لبح وهف هنيدب كسصمصتف

 امارك إلاو كنم برقلا ىفغتبت ًاسورع كيلإ ىدهلا مامإ اي
 اماغرلا ودعلا ثروي ارظن اهيلإ رظناو لوبقلاب اهقلاف
 امايصلا هلإلا بجوأ دق هيف رهش دعب اكرابم ديع اأنهاو
 اماعف ًاماع مانألل اسناس ازيزع كولملا ديس اي قباو

 ; ؛٦“٨2© و
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 اطس نا ماسح ىطعأ اذإ رحب

 ىنغلا يغبي وأ زعلا موري نم اي

 ىرولا نم ماركلا ذختا دق ًاكلم

 ىفتعأ نمو افه نم عضري لازال

 ةمكح عماسملا طعي هفي ىتمو

 اطس نإ ماسح ىطعأ اذإ رحب

 ةباهم لاجرلا نم بولقلا ألم

 افاألا لذبي اميرك ممي

 افالأ هسفنل تامركملاو

 (ا‘١ افالخأ هلاونو هوفع نم

 افالخإلا بنجتي دعي ىتمو
 اففاص نإ ايح ىداع اذإ توم

 افاصنإ ىرقلا ألم ام دعب نم
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 ريظنلا ميدع

 يذلا ىلإ لاونلا نم تبلط ام مر
 هعبط ةوالح تقاف ىذلا كاذ

 برعلب يضرلا لدعلا دجاملا

 ةلاذم نيمدعملل هلاومأ

 اهمعو تامركملا لاخ هوعدن

 براحم لك نأ ملعاو هملاس
 الواطم هاتأ انابحس نأ ول

 ىذألا نم بانجلا سورحم قبيلف

 ميمر وهو دجملا ماظع ىيحأ .
 ميرك هتفي ملو موركلا تنب
 موللاو انمول هادع لجر
 ميدع نيملاعلا يف هريظنو

 ميمع هيدي ىدن نأ ثيح نم
 ميلس وهو هنم افوخ تابيس
 ميلك وهو هانتل همالكب

 ميسن بونجلا حيرلل به ام

 ; © ج

 (١) باحسلا : فالخذلا .
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 ىعفإلا ةغدل نم تملس

 لمرلا ةيح اي دوجلاو ىلعلا تبصأ
 كلام نب فيس نب ناطلس ةلالس

 دمعت نع مأ مسلا تججم اطخأ
 هلجر ليبقت تلواح مأ ليولا كل
 ًادجام ةعيسدلا مخض ءرما تلهج

 لنانو مالظلا ولجت ةرغ هل

 اقداص ناك ام لاوقألا نم بحي

 ىنملا لئاسلا غلبي ىتح مركيو
 اهدازف نامزلا نيع تلحتكا هب

 هدمغ رهدلاو لصنلا الإ وه امو
 هدوجب آرس ءايلعلا ىلا بدي
 ةبابص ليمجلا عنص ىلا وبصيو

 نكي ملو هيلع ىنثي مرك وخأ

 ىدنلاب سيكلاو لاملا نيب قرفي

 املسم احيحص ايندلا ىف تشع اذإ

 كلام نب فيس نب ناطلس نبا كاهو

 قراش رذ ام دجلا ديعس تيقب

 لضفلاو ةماركلا اذ افيس كعسلب
 لخبلا لتاق ىدنلا يحم ىدعلا ديبم

 لعنلا عقوم هلجر نم هتعقواف
 لجرلا نع ىفكي لعنلا مش ناك دقو
 0١ لهجلاو يغلاو ءاشحفلا نع اديعب

 لحملا نمز ىف ثيغلا ماقم موقي
 لقعلا ىف زاج ام لاعفألا نم ىضريو
 لذبلاب مراكألا نض اذإ هادن

 لحكلاب دادزي نيعلا رونو اءايض
 لصن الب نوكي دمغ ىف ريخ الو
 لظلا دبك ىف سمشلا بيبد كانه

 لمج الو باصب معن ىلا سيلو
 لذعلاو موللاب فورعملا نع ىنتيل
 لدعلاب ةاشلاو بنذلا نيب عمجيو
 (" لتقلل كسفن تضرع دقف دعقتو

 لكلا مقس همقس ىف ئتف ءربب
 يلغت اهنزح نم ىهو ىرخأ كلانه
 لحلاو دقعلا ىف قيفوتلا كل افيلح

 لذلا نع آديعب زع ىف كاقبأو
 لتعمب نامزلا ىف يلابن انسلف
 لحنلا انج قوفي معط هل امالس
 لبنلاو دوجلا ىف قاف نم اي كنربب
 لبولا بكسنم دنع قرب حال امو

; ٥0 2 
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 ناطلس نب برعلب مامإلا ىجه نم ىلع در
 ىوزن هكرتو نيربج هنوكس ىلع

 اددع ىصحي سيل دمح هلل

 ماعنإ نم هالوأ ىذلا ىلع

 ناميإلاو نامألا يف سانلاف
 ةمعنلا كلت هللا متأ من

 لضافلا نيمألا ربلا هدبعب
 بسنلا فيرشلا مرقلا كلاملا
 ىدنلا يف هابأ الت ةفيلخ

 مالسإلا نع فيسلاب بذو

 مايألا

 ءادوسلا ةمغلا جارس وهف
 نيكسملاو ميتيلا بأ وهو
 يلاعلا رينملا ردبلا يجاه اي

 اميرك ادس مذت فيك
 دابعلا حرتست مل هالول

 نيزي ال كلملا نأ تمعز

 همدخت تحرب ال

 كالمألا دوجأ تيسن من

 ناينبلا فرخز نإ تلقو
 ىضم دق فيس نب ناطلس نأو
 قفانم اي كلذ يف تبذك

 افلخلا ناك كوبأ مأ تنأأ

 لمارألاو ماتيألا هذه مأ

 )١( اهيف رطم ال يتلا : ءابهشلا ةنسلا .

 )٢( عاجشلا : رمذلا .

 ادبأ ديبي ال ركشو ينم

 ماسج ننم نم هنبو

 ناطلس ىلا رصان رصع نم
 ةمعنلل ىلجو هيبأ ىلع

 لداعلا مامإلا حمسلا دجاملا

 برعلب انديس ىضترملا

 ىدهلا لبس يف سرادلا ددجو

 مامه لساب نم هب مركأ
 مانألا هلظ يف يحعترتو

 6١ ءابهشلا ةنسلا عيبر وهو
 نيدلاو اعم ايندلا رصانو

 لاكنلاب هللا كامر رشبأ

 (" اميلح القاع ًاداوج ًارمذ

 داشر الو الدع نكي ملو

 نيربي هنكسم لجرب
 كاسمإلا ىلإ كنم لهاجت

 ناعط نعو ,برض نع دهاهلأ
 ىضتريف فلخ نم هل امو

 قفانم الإ بذكلا لوقي الو

 افسأذلاو اسألا هللا كقاذأ

 لكام مهل كيدج لام يف

 ۔ ٧١٢.۔.



 هنيد اموي هلل امح نمو
 فوهلملا يجتلي هيلإ نمو

 رافقلا هوحن باجت نمو

 مدقت نيح دوقولا هذهو
 اريفخلا كردق تلهج نكل
 نيربي ىرذ يف نوكسلا امأ

 لماه هنم لضفلا نزم نأل
 ءانبلا نم تبع ام كاذك

 كلام يأو ناطلس يأف

 اباغلا ىوأي ماغرضلا ىرت انمأ
 كولملا ددُع نوصحلا نإ

 ءارذثلاو لاملا عمج كلذك

 يلاعلا ريمألا ىنغتسي سيلو
 ملعاف لاجرلا داقنت سيلو
 اذهجلا كلملا دارأ اذإ

 ركنم ريغ قمحأ اي تركنأ
 صاصحلا ةباد رامحلا نإ

 فيخس يف فرعي ال فرغلاو

 هجاجزلا 4همتكت ال رعسلاو

 لعج دوسحلاو درو لضفلاو

 املؤم اضع كيفك ىلع ضضعاف
 ابارتلا كقرفم ىلع ثحاو

 اقحس احلم كينيع يف رذو
 قلحنم سأرب رخصلا حطنتلو

 )١( ريجألا : ريفخلا .
 )٢( ثوروملا : لاملا نم دلاتلا : دالتلا .

 هنيكسملا كزوجع مأ كوبأ

 فيعضلا كدلاو مأ تنأأ

 رامح اي كمأ مأ كوبأ

 معطت كيدلاو ماعط نمأ

 ا اروزو ابذك تيتأ ىتح
 نيدلا يف حداق ريغ كاذف

 لماش هنم لدعلا لظو اموي
 ءاكذلا يلوأ عم بيعب سيل

 كماس عينم نصح يف كي مل
 ابارقلا ةماصمصلا نكسيو

 كولملاو كلملا ةلوص نع

 ءارم الو كش الب اضيأ

 لاجرلا نعو حالسلا نع
 مهرد ريغو رانيد ريغب
 (ا}١ ادالتلا هزيهجت يف قفنأ

 صامق هتحرأ نأ هيفو

 فينك نع ردصي ال بيطلاو

 هجاجدلا هفرعت ال مزحلاو

 لثملا كاذب ابورضم راس دق
 امدن نم هفك ضعي امك

 ابابحألاو نيلهذلا قرافو
 اققدنم امهعمد ىري ىتح

 قلفنيو هخم ريطي ىتح

 ۔ ٨١٢۔



 ناوهلاو لذلا فيلح شع وأ نازحألاو مغلا ليتق تمو
 ةدراش ءاجهلا يف ينم كتتل هدحاوب اهدعب تقطن نإو

 هنود مس لك ًامس كيقست هنونسملا ةيدملا يرف كيرفت

 عاطملا ديسلا اذه ءاقب يعادلا بيجم هللا لأسنو

 فكاو حسو ضاميإ حالو فناط قيتعلا تيبلاب فاط ام

 ©2٥؟ :
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 زع مالسإلل هيف كؤاقب
 موسجلا كتحصب تحص دقل

 تاقماو كل سفنأ ترسو

 اميدق تناك نيعأ تمانو

 ضغبو دسح ىذ لك حبصأو
 هيف هاشح نأك ىسأ بوذي
 ىتاوللا كلئامش تدقف الف

 امجن هللا دبع نبا تلزالو
 زع مالسإلل هيف كؤاقب

 مولعلاو مراكملا تيفوعو
 مولك تلمدناو تيفش ةادغ

 ميرك اي كماقس نم رهاوس

 ميقس نوزحم وهو كنربل
 مومس وأ اران مغلا طرفل

 مويغلا اهتداج ضورلا قوفت
 ميهبلا ليللا هنوضب ئضي
 ميم ساطرقلا ىف طخ ام نس شعف

 : © د

 ةجهب تاذ ةضور

 املع رحبلا ىلع ىرز اهيقف اي

 امالس ىنم كيل ١ ىده أ فوس

 ظفل رد ىلع ى وتحت ةعقر

 يلألاك اهفورح الألتت

 اهدجت ماتخلا ضضقت ىتمو

 تحضأف عيبرلا لباو اهداج

 ميسن اهنع جيرألاب ىرسو
 ملس او ةيربل ١ يضاق قباف

 راتحملل ليبسلا نابأو
 راطقألا ىف هنم رطقلا بسحت

 راحبلا رد ماظنلا ىف هنود

 راطسألا ىف نيجللا نظتف

 رارقو ةجهب تاذ هضور
 راهزألا فرافر ىف ينننت

 راحسلا ليذأ هنع تقبع

 يراس هللا ةبعك وحن ىرس ام

; © 2 
۔ ٢٢٠



 مارحإلا ةريبكت ءاه نيكست راكنإ

 نم هللا مسا ىف نيكستلا ىري نم اي
 وذ تنأو باتكلا بارعإ تفلاخ

 هقح كبر هللا مسإ طعت مل

 ةلالد نوكسلا ىلع باتكلا ىف له

 رصاق كمهف نإف تججتحا نإف
 هواو ةدايز نم افوخ تفقوو
 ىذلا وحنلاو ماهفألا ىلوأ لأساو

 ىذ نيدلا مامإ نم عروأ تنافأ

 برعلب رغألا ىكازلا ديسلا

 ىلعلا عمج ىف لاملا لينملا وهف

 جربأ لهاوصلا بق هل ردب
 اننامز هيقف نم دهزأ تنا مأ

 دمحم داوجلا ملعلا ملاعلا

 ىذلا ناميلس دادم نبا نباو

 هل نم نانس ىتق ىرفاغلاو
 ةعمج مرابضلا دمحم ىتفو
 ىجحلا لهأ نم خايشألا ةيقبو
 عباتو دانعلا بكترم تنأ مأ

 هب امب نيدت نأ ةيادهلا نمف
 لداع يقت رب انماماف

 ىتحيصن لوبقلاب لباقو عجراف
 هدنعف مامإلا ةفلاخم رذحاو

 لباوذو ةيدنه مراوصو
 ادعلا مغر ىلع هيقبي هللاو

 نحال كنا مارحإلا ةريبكت

 نئاب هيف قحلا نأب ملع
 نناشلا عينشلا نحللا وه اذه

 نكاس ىماسألا ىف مسإ يأ ما
 نهاوو هلإلا مسا ءاه مض نع
 ننازخ مولعللف نملعتف

 ننازو نيقطانلل عفار وه
 نمآ كبلق ءامجب ىذلا لدعلا

 نطاق ةرجملا قوف هدجم نم
 نئاص هنم ضرعلاو هنيدلو
 نثارب ليوطلا لسألا هل دسأ

 نجام وه ام دجلل ىنتجملا
 نعاظ جف لك ىف هتيص نم
 نداش لفط وهو ىلاعملا فلأ

 نئافس ضيرقلل جل لك ىف

 ١6نطابلا هنم هلل افص لجر
 نهاكلا لوقي امل نيضفارلا

 نعاط ةمامإلا ىفو كاوه هيف
 نناد ةعيرشلا نم مامإلا اذه

 نتاه انيلع هنم ىدنلا نزم
 ننام ةلاقملا ىف انأ امف ًاعوط

 نزاخمو لسالس هيفلاخمل
 نعاوطو براوضو ةيطخ
 نجاود نوصقلا قوف تدرغ ام

 ؛ ةو 2
 )١( دسالا نم قلخلا ديدشلا : مرابضلا .

 ۔ ٢٢١



 بحم ىفص (

 همعط ذ هنأك مالسلا يدها

 أ ضايرلا رشن ٢ 7 تن امناكو

 و و ىرظان ةرقو ىخ |
 هحرس 7 لئامشلا نسحلا نسحمل

 . ِ 7 هتيش ةمامغلا ءام
 قيحرب

 قيحس عورفل ١ يع كسم رشن _

 ” ريخو يل بحم 7

 قيشر و لكل ىودجلاو قفرل

 ;؛ ؛“}٭© و

 رصعلا حيصف

 هنسح ىف هنأك مالسل ا يده

 ذ ل ١ ل ٠ ٠ ق . ٤ " رح امجلا ةعراب هج وا

 ل . ٠ انس - : لبلس فلخ ىجحل ١ يح

 ىتلز رفغاو رصعلا حيصف ذ اي شع

 دان ضورب ادب عيبرلا رهز ز

 انو لازفغلل ديجب "
 رئثاع ف 7 َ ٢ ه فرشملا لصالا ىلإ يز

 رفاغ كيلم ىضر ل اميك

; {© 2 

۔ ٢٢٢



 ماتغ نب ملاس نب رمعل ةلاسر

 (هلل ١ همحر) نيملسملا مامإ ١ حدمو

 تأر الو كوف ضف ال ملاس ىتف

 ةديصق لك راعشألا نم تيور
 يفاوق مامإلا حدم يف كنودف

 لفحمو ردان لك يف اهب اانف
 برعلب كولملا نيب نم زاتما امك

 هثتيغ وهف ىرثلا فج اذإ مامإ

 عبصأب هنم لايقألا . ١ نزو ولو

 هعوبر رمعاو بر اي هرمع لطا

 اهرسي ًنيش كيف يداعألا نويع

 اهرعشب سحت ناطلس نبا حدمب
 اهرشن درولا ربنعلا جيرأ نأك

 اهركذ دئاصقلا نيب نم زاتميل

 اهردبو ءامسلا بهش ىوتست لهو

 اهرمج وهف ىغولا ران تيمح نإو
 اهرفظ حجري نزولا ىف مهب داكل

 اهرمعو انيدل ايندلا ةحار لطت

  2©٨٩“؛ ;

 رورس يف شع
 كرابم نبا اي هللا تاكرب ىلع

 ةميمذ ريغ نادرألا ةرهطم
 ةعفرو رخف كايإ اهجيوزتو
 دساح ةلاقم اهيف نعمست الو

 ةداعسو لماش رورس يف شعو
 هكلم مايأ نمحرلا انل مادأ

 ناصحإو نسح تاذ سورع كتتأ
 ناصخغأو عرف و قارعأ ةيكز
 ناسحإ لهأ مكنإ اهيلا نسحأف
 يناش مكل ىرولا يف نيبم ودع
 ناطلس نبا مامإلا لدعلا ديسلا ادل
 نابكرب صالق تراس ام دهاقبأو

; %% 2 
۔ ٣٢٢٢ه



 مرقل ( دجامل

 هرطسأو هيحاون حوفت سرظط

 ةرطعم ًاظافلاو ًاءانت وحي

 تعضخ ىذلا مرقلا دجاملل هيدهأ

 تنعو هب ايندلا تنسحت نمو

 تخس ءامسلا يديأ تكسمأ اذإ نمو

 تدرط ىذلا ناطلس نبا مامإلا كاذ

 هلباوب ترضخا ىذلا مامغلا كاذ

 هحنادم تعاش ىذلا مامهلا كاذ

 تدهش دق قبسلاب ىذلا داوجلا كاذ

 ةفراطغ رغ برعي نم هتمن

 هب ذولت افهك تدجو ام هالول

 تمغر نإو ملساو ىدهلا مامإ شعف

 اهدهزاو ايندلا دحاو اي كيرغت

 نيحاير اهيف ةضور هنأك

 نيناجملا اهاير بيط نم قيفي

 نيطالسلا داقناو رباكألا هل

 نيحارسلاو اعوط مغارضلا هل

 نيمايم ىودجلا يف لمانأ هل

 نيطايش هيضاوم بهشب انع

 نيتاسب ايلعللو تامركملل

 نيواودلا اهنم تنلم دقل ىتح
 نيدايملا ةاراجملا ةادغ هل

 نيعاطم ميعاطم هوجولا ضيب

 نيكاسملاو ىماتيلا نامزلا نم
 نينارع ايلعلا ىلع كيدساحل

 نيعالملا كيداعأ مانألا نم

 }٨٩}؛ ;

۔ ٢٢٤



 رهزالا ءالعلا مجن

 ربنعلا رشن تيبلا يف هنأك مالسلا يدهأ
 رطمملا باحسلا بغ اذش تحاف ةضور وأ

 رونألا داشرلا جهن ىلإ يداهلا ديسلل
 رخفألا يبرعيلا مامإلا لدعلا كلاملا
 رهزألا ءالعلا مجن برعلب نامزلا درف
 رذخضخأ ,شيعو يرابلا نم معن يف قبيلف
 رصعأخلا ءاقب ىقبت ةزازرعو ةداعسو

 ; ٥٥9 و

 ةيحتلا ينم هل

 اسافنأ هبيطل سوفنلا دجت اساطرق ًانمضم مالسلا يدهأ

 اسارلا اهنم لح دق ربنع وأ ةداغ يدخب كسم هنأكف

 اسآلا ىورو اهامازخ ىقسف اهرارق باحسلا رطم ةضور وأ
 اسابل فافعلا داربأو اجهن ىدهلا لعج ىذلا ظقيلا مزاحلل

 اسارم ربزهلاو ادوج ثيغلا ىضترملا قيدصلا دعولا قداصلا

 6١ اسانلا هيعمصأب قوفي لجر ةحرس ىمسملا لمرح نبا كاذ
 اسادو هيصمخأب كامسلا اط و دقل ىتح هلاعفأ هب تكمس

 اساعن نوفجلا تقبطأو ليل احس ام اًزيزع ًارورسم قبيلف

 ؛ ٦٥٥09 إ
 بلقلا هب فصويو ث مامضنالاو ةفاطللا : عمصلاو ؛ نيتفيطللا سأرلاب نيتقصاللا نينذألا : نيعمصألا )١(

 . يكذلا فيطللا

. ٢٢٥ 



 اعتار هيراب ءامعن يف لازال

 دشار سبالملا يقان لجر ىلا دعاسم دادولا يفاص خأ مالس

 دشار ةمورذلا يكاز رمع ىتف ىدنلا يذ نييرذنملا خيشب تينع

 دهاش لضفلا ىلع دج ا ذ كفنا امو اعتار هيراب ءامعن يف لازالف

 و ٦2٨ ;

 ميركلا سرظطلا

 بيبح راذع نم عوضت كسم بيطلا يف هنأك مالسلا يدهأ
 بيبحو دشار ةوافصلا يوذ ًارصانعو اقنالخ نييكازلل

 بورغب ىحضلا سمش تنذآ ام ةداعسو ةمعن يف ايقبيلف

 بورغب هل يكبي امكيناش لزي مل اميرك اسرط امكيلإو

 ; ؟2٭©

۔ ٦٢٢۔



 تارفلاك عبط

 انيعم نامزلا بطخ ىلع ابحم ابحاص ينع تاريخلاب هللا ىزج

 0١ انيعم تارفلاك اعبط زاح ىتف رماع نب بيبح يكازلا عرولا وه
 انيدو مانأل ١ يف ايند لان دقو ًادتحمو ًاقلخو اقالخأ باط دقل

 انيمس شاعملا ثغ هب يحضيف انهومو احبص يمسولا هراد ىقس

: ٦2٥ 

 كرابم ديع

 سورط مالسلاب هنع كروزت مداخ يناهت اهذخ لمرح ىتف
 سوحن هيلت ال دعسب كيلع اًادناع كرابملا ديعلا اذ لازالف

 سوفن رورسلاب انم رفظتف انروزت نأ ىجدلا رون اي اينامأ
 سويو شاعملا يف قيض كدعبو ذقوتم انئاشحأ يف كقوىنف

 سوؤك مادملا برش ىلع ترادو مئامح تنغت ام يمالس كيلع

 : ؟“٭© د

 )١( ضرألا هجو ىلع راج : نيعم .

 .٢٢٧ ۔



 ديرفلا مظن
 ةيحت يفصلا لخلا ىلإ يدهأ

 توح دقو ديرفلا مظن ةموظنم
 اهفطلب رودصلا لغلا نم ىفشت

 ئزجم يلح لك نع اهماضنف
 ىجحلاو ةيادهلا يخأل اهتيدهأ

 ةحرس بذهملا نطفلا رهاملا

 ىدنلا تدوعت دقف هادي امأ

 يذلا نعو هفعضب ليمجلا يزجي
 هلاقم نمض قدصلا ناك لاق نإ

 دجاوب تسلو ينمقسأ قونلا
 انطوحيو انلمش عمجي هللاف

 يفاص دوب ينم ةجوزمم

 يفالس معطو روفاك تاحفن

 يفاط ةميخسلا رمج اهدرببو

 يفاك بيط لك نع اهجيرأو
 يفاجلا دوسحلا مغر ىلع اموي

 فاصنإلاو فورعملاو دوجلا يذ

 فايسألاب ءاجيهلا يف برضلاو
 يفاع حوفص ارذتعم هيتأي
 يفاولا ميركلا وهف دعي ىتمو

 يفاشلا ءاودلا وه ءاقللا الإ

 يفاعيو لماش وس لك نم

 ; © إ
 ميظنلا ردلا

 خيشلا نم يناتأ طخ ىلع اباوج

 راهن ىلع حولت راطسأو

 ىفصملا لسعلا لضفي معطو
 م

 يقايتشا ادبو يدلجت دابف
 حمس نيمي هتقمن باتك

 ديشر كاز رهام حيصف

 ينم هيلعف ةحرس يبحم

 ميظنلا ردلا يه ظافلأب

 ميهبلا ليللا اهدادم نأك

 ميمشلا كسملا هنود رشنو

 ميهي فلك نم بلقلا داكو

 ميزهلا قدولا هناطع نأك

 ميظع قلخ هل ملح ىخأ
 ميسنلا به املك مالس

 ميعنلاو ةداعسلا هب فحت

 و ٦2٩ ;
۔ ٢٢٨



 رورسلا موي

 هرحن نيداعملل ارحن كفنا امو لمرح نبا ميركلا ديعلا كل ائينه

 هرق ةداعسلا فانصأب كيلإ انخيش ءاج دقف انيع هب رقف

 هرفو سمشلا ترذ ام مكلو انل رفوم رورسلل موي لازالو
 هرفن رهدلا رباغ يف هلابقإب ًارفنم انع نازحألل كفنا امو

 هردصو ودعلا موزيح قاض نإو انل مكهجوأ هللا مادأ اومودف

 هرثنو لالحلا رحسلا همظن ىوح قفاوم ديبع نم اهومكنودو
 هرعش كلذب هنع مكرعشيو هلوقب دادولا بابسأ ددجي

 ; © و

 دقرفلا قوف هالجر
 دمحم نب ةعمج يف ىهنلا يوذ لاصخ تقمُج
 دعستو حاجنلا قلت هللاوف مامإلا يلاو
 دروملا بذع ناسحإلا عبنم ايحملا نسح

 ؤاهدقرفلا قوف هالجر تدغ ىتح امس لجر
 يدتجملل ه قك يف ةداع دناوعلا لذب
 يدتعملل هداتع ليقثلا ديقلاو نجسلاو

 ددوسلاب تيلجتو هب ىكزإ تكز دقلو
 دع سم دجو ناميإو نمأ يف قبيلف
 دمكم بص ناميه ابصلا حير تجيه ام

; © 2 
 نافوطيو . نابرغي ال . ءامسلا يف نامجن امهو 0 نيدقرفلا : لاقيف 0 ىنثيو ، هب ىدتهي يذلا مجنلا : دقرفلا )١(

 ى رغصلا شعن تانب يف نابكوك امه : ليقو ؛ بطقلا نم نابيرق نابكوك امه : ليقو ؛ يدجلاب
 ۔ ٢٢٩



 روبحلا تاربح
 رماع نب هللا دبع خيشلا نم ينتئاج ةطوطخم باوج ]

 [ ( هللا امهمحر) رماع نب بيبح هيخأو

 طوطخ مأ حئادم ضور كاذ

 لال مأ تالالت ناعمو

 جاد ليللاو حولت موجن مأ
 دق هجوأ نع نرفس ,ناوغ مأ
 حالصو ىقت يوذ نع تردص

 انيلإ تدهأو انلغ تفتف

 اهتبتك المنأ هللا مصع

 دايأ اهنم ضيفت ديأ كلت
 اءوس نهيف هلإلا انارأ ال

 6 طومس مأ ةضف نم راوسو
 طوطخلا روطسلا ىلع اهتمظن

 طيبغ م أ ةعيب حيباصم م أ

 "» طوخو هجو لكب نصغ لام
 طيحن ال هفصوب حامسو

 طوطخلا كلت روبحلا تاربح

 ("" طورم ىشوت امك اهتشوو

 طيمنو ىذألا عقدن اهبو

 ١ طيع ديبلا يف جيجحلاب ترس ام

 ؛ ت 2

 درولا سافنأك مالس

 امنأك مالسلا يدهأ
 ةمهابنلاو ةهازنلا يخأل

 ىذ لدعلا يلاو هللا دبعب ينعأ

 هنيد يف يفتقملا

 زعلا نيعب اقومرم قبيلف
 ناسح لاعفأب ومسي

 درو سافن أ هسافنأ

 يدروو يفاصلا يلهنم

 دعملا دوجلا

 دعم ىكزأ نم ثوعبملا

 دجوو )ج | ذ

 دجو ةدلاوب ال

 و ٥٥9 ;
 )١( كلس وهف الإو } زرخلا هيف ماد ام طيخلا : طمتسلا .

 )٢( ةطوخ ةدحاولا . ناب طوخ :لوقي ؛ ةننسل معانلا نصفلا : طوخلا .

 )٢( هب رزتؤُي ، زخ وا فوص نم ءاسك وهو : (طرم عمج) طورم .
 )٤( غاطيعةقانو . طيعا لمج : لاقي . قنعلا لوط : طيعلا ,
 ۔ ٠٣٢..۔



 اياربلا كتدف

 ارئاز سمألاب ناطلس اي كنتيتأ

 كلام نبا نبا اي كنم لاون مورأ
 قلاع ريغ ىدنلاب يرفظو تبأف

 لئاس نع اذإ يل باوج ياف
 اهدضو تبذك ىناطعأ تلق ناف

 اديؤم نيملسملا مامإ اي مدو

 روزم ريغ كيف حيدم يدنعو

 رتقم لك ىلع فوقوم كلامو
 رفظم مامإ نم اياربلا كتدف

 رجفتملا كدوج نع ينلئاسي

 رصباو يباوج ىف ركفف حيبق
 0١ يرهمس زه ام سفنلا زيزع اميرك

 ; }%© إ

 ىقاو كسرط

 ناطلس نبا اي ىفاو كسرط
 ةقر يف رطسا امنأك
 ةضور هرشن يف هنأك

 اهسافنأب رطقلا ىلع يننت
 ىقتراو هب دبعلا رنشبتساف
 املاس ىجدلا نج ام قبيلف

 نابحس ظافلأ ًانمضخضم

 نايقع طامسأ اهنسحل

 (ا') يناد حلد اهارت داج

 ناحلاب يبصت اهريطو
 (_" ناويك قوف الحم هب

 يناشلا هدساح هدقفيلو

 ; ؛}2“© إ

 )١( حمرلا : يرهمسلا .
 )١( ءاملا ةريثك ةباحسلل ةفص : حلد .

 )٢( لحزل ميدق ىمسم : ناويك .

 ۔ ١٣٢۔.



 ١ يوكزإلا يرازفلا هللا دبع نب رماع نب ريشب خيشلا لاق
 دمحا نب ملاس نب دمحا نب رمع نب ناميلس خيشلا حدمي

 نمز يكف امهناكو . هنم ردص باتكل ريدصت « يحنمل ١ يباصقل ١

 : يبرعيلا دشرم نب رصان مامإلا

 ردقلاو لصألا عيفر باتك افاو
 دومحم قياوبلا نومأم قنالخلا لهس
 فاشك بهاوملا رايت بتارملا يلاع

 دولوم ركاسعلا مادقم رثآملا مج

 هدي ىدن ىرزي ىتف نم هب مركأ
 رغص نم سانلل هب ام رمشم
 يبدأ يف قاف دق برذ بذهم

 فرج ىلع ىوكشلا نم نحنو هافاو
 اهعمدأ لهنت انل نيع لكو

 هتءارق يف انرص نيح ترششبتساف

 اهرظنم فرطلا قوري روطس هل

 اهطلاخ كسملا نأك ابيط حوفي
 اهبتاك نمحرلا ةمعن يف لازال

 اهب ملي ال شيع ةراضغ يفو
 هيفاعي نأ اموي هللا لأسنف

 مهقبيو هيلهأ ملسي نأو

 رمقلاو سمشلا لثم بهايغلا

 رقتفم لك ىوأم رباكألا
 رطملاو ليس ام اذإ مضخلا ىلع

 رزتم ملحلا رازإب رهطم

 رصب ىذ بيرجت برأ برجم
 رعسلا مضعأ يف انؤاشحأو راه

 رهسلاب مونلا ذيذل نم تلدب دق

 رطولا ةياغ انغلبو انبولق
 رردلا نم طامسأ يه امنأك

 ررشلاب سم دق يذلا ءابكلا وأ

 رشبلا نم ايندلا يف هيلاوي نمو

 ررض يفو سؤب يف هيناشو سؤب
 رمعلا ةدم يف هل ديزي نأو

 رهزلا مجنألا نيب ردبلا قرشأ ام

; % 2 

۔ ٢٣٢



 ةريعش يواسي ال رعش
 ةمالس هيف ناسنإلل تمصلا وه

 نكيلف لوقلا نم دب نكي مل نإو
 بلوت مأ ضكار نم ابجع ايف
 هماظن ىدهأف اعدو مظان نمو

 ةديرجب ىتأ نمم ابجع ايو
 عقاصم دنع هللا كاحل يذهتأ

 هل ىذلا نيملسملا مامإ مهنمف

 ىدنلاو سأبلاب فورعملا برعلا وبأ
 ىدهلا ندعم ىلإ يدهملا اهيأ ايف
 ةنج كب مأ لقعلا فيفخ تنأأ

 ةريعش ىواسي ال رعشب تنجف
 هذه دعب نم نيكسم اي ذهت الف
 ةضفو ربت مظن مظن لك امف

 ملست كسفن تمصلاب ايقاو نكف
 ملكت نع ىتأ ملك مكف ريخب
 6 مهس نيحارسلاك ليخ ناديمب
 ١}6 مظنم رد لك هيدل نم ىلا
 «" موقملا جيشولا نيب اهزكريل
 محقي ةحاصفلا بر اوبطاخ ىتم

 ميرم نب دهزو نابحس ةحاصف
 مركم ربح لك نم هدنع نمو
 يمتحتق هنم سفنلا عيهت اذهو

 ملظم يغلا نم ,داو يف كب تمر
 ممذم لوقعلا يف حيبق ظفلو
 مدنت ةحيصنلا عرت مل تنأ نإو

 مهسم درب جسن جسن لك الو

; %% 2 

 )١( ةنجهملا : ةمهسملا ليخلاو ؛ داوسلل لنام ناولألا نم برض : مهس ؛ ريغصلا رامحلا : بلوت .

 )!( هنم ربكلاو . رغصلا يف توافتت 0 ضيب زرخ يهو } رحبلا نم جرخل } راغص فانم : تاعذؤولا : عدو

 . قيقعلا
 )٣( حمرلا : جيشولا ؛ ليخنلا فعس نم صوخلا اهنع درجي يتلا : ةديرجلا .

 ۔.٢٣٣ .

 



 سرعب هئنهت

 متام نئاغضلا لهأ ىلع سرع

 كرابم ليلس انديس نهيلف
 ةرسأ رورسلا نم هيدل تبصن

 هتاكرب ىرولا ىلع ضيفت اسرع
 لداع جلبأ لظ يف شعو معناف
 ىضترملا مامإلا نبا مامإلا كاذ
 هل اونعت ىذلا مرقلا كلاملا
 امركم بانجلا سورحم قبيلف

 منغمو نيقماولل ةرسمو
 مجنأ هيف دعسلل تدب آاسرع

 ملس ةماركلاو ةمالسلا نمو

 مرجي ال ىذلا كرابم ىتفب
 معنأو هيدي نم سؤب لهني
 مركتملا ديسلا نبا ديسلاو
 مغيضلا ربزهلاو رباكألا ديص

 مهمهتي اجدلاب ذعر تاب ام

; ٦٩ 2 

۔ ٢٣٤



 نسحلا اهيف لماكت

 اناكف مكنم انتتأ سورط
 اهناك ميسنلا اهايرب ءاجف

 اهناك روطسلا اهيف ىرت سورط
 اهناك ناعم اهنم انل اودبتو
 تلماكت ثيح نسحلا اهيف لماكت
 ارماع كدعب لازال رمع ىتف

 مفراو شيعلا نم لظ ىف تلزالو
 انخلا نم نورهاطلا كونب كلذك

 اجدلا اهب ريصي ضيب ةجوأ مهل
 هنوصم مهنم ضارعألا ىرت لاجر
 بذت نإو هوجولا كلت ىلع مالس

 منامقلا ةادغلاب اهتقس ضاي

 ( مئاطل يكدلا كسملا نم هبدل ١( من : "

 6١ مظان ردلا نم اهيناعي طومس
 يع نم سنارع معاون ءاسنلا ديغ ن

 . هنع تردص نمل مراكملاو ىهنلا د -

 | مساط وهو ىوتحملا عبر حبصيف

 )مغار وهو هب ىناشلا سطعم ى
 مراكألا نولضفألا عابطلا مارك . ٠٥ ري
 مساوب فويضلل زوغتو ئحض

 ه ردلاو مهلاومأ تلذب نإو اردل
 )مزايحو ادعلل بولق كاذب

 إ ٦٥٩ :

 )١( كسملا يهو : (ةميطل عمج) مئاطل .
 . (سارطأ عمجلاو) ٠ سلظطلا كلذكو ؛ تبتك مث تيحم يتلا يه : 6 زاقيو هفيحصل س ط عمج) س ط

 مس رايد ناكو . مساط مسر : مساط (٣) ٠ ر ل ل ( الط نم اهيف رثا ال . " رايد ه ١ ايد , ) اط . ( / ( ٤
 ضخغبمل : ين ١ ؛ فنأ : سطعم ( . ضغبملا : ىناشلا ؛ فن

 . ردصلا وهو : (موزيح عمج) مزايح :

. ٢٣٥ 

 



 رمسلا دقار ظقيأ قربلا رهاس اي

 رمع ىتف تفاو دق رماع نبا نم
 اهرطسأ سأك يطاعتملل لوقت

 ادحأ نعتسا اهيناعمب ًارهاسو

 ةدنفأو ًابابلأ نمضت مظن

 هضماوغ ىوحف نم بللا وذ لكي
 برط نم ماه اداؤف ترسف تتأ

 اهمظان وفك ينأب تممه نإق
 رظن اهل اودبي ىسع بويجلا كلت
 ًادحتم هوجرأ ام تلسرأ نآلاو

 اهتعانص عم ىنإو بويجلا يذه
 كولملا كلم انل قبأ بر اي
 هقلاخ هللاب هءايلع ذيعأ

 اجهتبم دعسلاب هبحصي هللاو

 رختفمل ارخف عدت مل ةديصق

 رمسلا دقار ظقيأ قربلا رهاس اي

 رهس ىلع اناوعأ عزجلاب لعل
 رصبلاو بلقلا ءاوس هيف ديزو
 6١ رطخلا يف طارفإلل رجهي بدنلاو
 رطأ مل فيك ينم بجعت ريطلاو
 رفتغم ريغ بنذ كلذ ناف

 0١ رحسلا يف ردبلا لثم نهولا يف ردبلاو
 رظن ىلإ جاتحم ريغ هعنص يف
 رذح نم يبظلا قور قوف يننأك
 رفظلاو ءايلعلا ابأ نيملسملا مامإ

 رشبلا نيعأ نم ال بهشلا نيعأ نم
 رمعلاو ءايلعلاو لالاو لاحلاب

; © 2 

 )١( هيناعم تاصيوع : هضماوغ .

 )٢( هلوا يف ليللا نم ءزج : نهولا .

 ۔ ٢٣٦ ۔



 ىدهلا مجن

 ١6منال ةمولب مكنع يوعري ال مداخ دبع ميلست ىوح سرط

 ١}« مراص وأ مكلصو يراصب اموي نكي ملو داعبلا ىلع دادولا ىفاص

 ١" مئاطلب اههوجو ميسنلا مطل ةضور حناور هحناور سرط
 مجاسلا حامسلاو ةحاصفلا اذ اي ىدهلا مجن اي كانغم ىلإ يدهي

 مظانلا ديرف ىلع قوفت امكح ًامظان كتمدع ال نانس ىنفأ

 مداق ديع لك لب ىضم اديع انناه اليوط ارمع شعو ملساف

: © 

 )١( باتكلا وا ةفيحصلا : سرط .
 . عطاق : يراص (!)
 . كسملا : (ةميطل عمج) مئاطل )٣(

 ۔ ٧٣٢۔



 عبط مهبح
 مهبلصأو اقالخأ سانلا بيطأ اي

 مهعسوأو اردق ىرولا لجأ ايو

 دوب نأبعت ال

 هتبنم ءاشحألا يف ناك ام بحلاف

 اعمط ىتفلا نوبحي نيذلا نإ
 اذإ هوجولا رغ ةيتف ىلع لبقأ
 اوفخي مل برحلل مهتوعد .نإو
 مهتبسح اولاق اذإ اموق كنع عد
 اذإ دادولا نودبيو كنم نوندي

 اوتبت مهتاينمأ كنم اوكردأ نإ
 ةردقمو ساب ىلوأ الاجر مزلاف
 اذإ نونملا سأك ادعلا نوعرجي

 تلحك اغولا يف مهانقب نيعأ مك

 اولاق اذإ اقطن مهبوصأو ادوع

 اولاق اذا هيفاعل ًادفرو ًالظ

 لآ مهلوق سانأب قثت الو

 لآ مهباسننأ يف كنع وأن نإو

 لام هل اموي بلاج نكي ملو
 اولام هلام مهنع دعابت اذإ

 لاب مهل فسكي مل دوجلا ىلا اوعد

 اولاب مهعدت نإ مهريغو اهنم
 لاعوأ لعفلا يف مهو ًامغايض
 اولاع وأ مايألا بون مهتضع

 اولاح اوكردي مل نإو عادخلا ىلع
 لاح مكدو نع مهب لوحت نإ ام
 اولاص وأ برحلا سيطو يف اومدقأ ام

 لاصوأ ضيبلاب تعطق مكو اموي

 ; ٦}٭© و

۔ . ٢٣٨



٠ 

 رش '" : باتكل ضيرقت

 مئاعدلا سأ تمكحأ دمحأ ىتف

 هنأك ظفلب اهيناعم تحرش

 رهام لك اهريسفت ىلا تقبس

 اهحرش كريغ ملعلا اذه مار ولو

 امك هريغ ىلع لضف اهحراشل
 انخيش لثم ملاع نم ام هللاوف

 اهحرش زاتجا لوألا ىدامج رهشب

 ةجح نيعبس دعب ارم نيماعل
 دمحأ ةرجه ءارغلا ةرجهلا نم

 بهيغ نج ام هللا ةالص هيلع

 كلام نب فيس نب ناطلس دهع يفو
 هب تسدق ىذلا يكازلا ىدهلا مامإ

 ةعفرو ازع مالسالا هب لانو
 ههجو ةرغ مهللا انل قبأف

 مهعيمج نيضفغبملا هادع ددراو

 همالعلل !! مئاعدلا ح

 )١) يشيقرل ( هلل ديبع نب دمح نب فلخ

 ملاع لك هماكحإ يف تزجعاف
 مئاح رغث يف لاسلسلا هتقرل

 مساط لك اهراثأ نم تددجو

 مداوق رصقو ريصقتب ءافل

 مظان لك ىلع لضف اهمظانل

 مناع مناعدلا رحب يف ىنيقرلا

 منال ةمول كاذ نع هننثت ملو

 مداقتم اهلبق فلأو رشعو
 مشاه لآ نم ثوعبملا ىدهلا يبن

 منامغلا بكر دعرلا ةادح تقاسو

 مراكملاو ىلعلا ىذ يعاسملا ديمح

 ملاظملا عيمج نع تنيصو نامع

 مناعنلا لحم تلح ةلزنمو

 مناد قحلا ىلع كلم يف هدلخو

 ملاظو هيلع غاب ءرما لكو

  2©٥“؟ :

 )١( يلنامسلا رضنلا نب ركب يبأ نب دمحا خيشلا فيلأت 0 "ا مئاعدلا "! : باتك ,

 ٢٣٩ ۔

 



 هردق ىلع ءرملا قزر ول
 رفعج نب دمحم نب رمع خيشلا هقثلا خال ١ يف ملكت لجر ءاجه يف تايبأ [

 [ هل اراصتنإ اهتمظنف ، ءوس مالكب

 قمحأ اي كبس ىنرض ام
 لاوقألا بذاك اي لاعفألا ءىيس اي
 عساو هنلام ليخب تنأ
 امنكلو ريخ نم كيف ام
 امك اموي ةهبشلل ريطت
 ةفع اذ لهاجلا كبسحي
 ىلإ اليبس حدملا دجي ال
 هب ىمست ام امذ كيفكي
 ةليع اذ كينيع ترصبأ ام
 ابذاك نكت مل ول قدصم

 هب ىوكيس لخبلاب كلام
 ايغطم ىنغ تلن دق تنك نإ

 هردق ىلع ءرملا قزر ول

 قدصي ال ثدح اذإ نم اي
 قرخأ اي مامن اي
 قيض ىدنلا موي هفكو
 قطني انخلاب ناسل كيف
 6قدوس اطقلا برس ىلإ راط
 ١}( قسفأ افسلا راق نم تنأو
 قيلأ هب مذلاو كضرع
 قصبي ال حشلا طرفل نم اي
 قربت ةفيخ تداكو الإ

 قرست نكت مل ول نمتؤم
 قرفملاو ةهبجلاو كرهظ
 ا"} قربشلا هب ىقسي دق ثيفلاف
 قزرت ةبح اهنم تنك ام

 و ٦9٥٩ ;

 )١( رقصلا : قدوسلا .
 ( ٢( بارتلا : افسلا .

 )٣( باودلا اهلكأت } ربغا اهنول ‘ كوش تاذ ةرجش : قربشلا .

 ..٠ ٢٤ ۔



 باتكل باوج

 ميسنلا نم قرأ ظافلأب ىفاو ناسحالا اخأ اي كباتك

 يميقس ىفشو يرطاخ بيطو ينيع رقأو يتبتر ىلعاف

 ميعنلاو ةداعسلا يف شيعب ينع درفلا هلإلا كازاجف

 ميلس ىنم رطاخ ىلع تتأ مالس اهعم ة دوم كاه و

: © 2 

 قذاح ىرولا يف بيبط لك اهليلقتب ىصوأ ةفبزأ
 قطان عرما لك نم قطنلاو اسنلا ءىطوو لكألاو مونلا

© ; 

 لصبلا لدبتسا دق ىولسلاو نملاب

 لصتا دق بحملا دبعلاب كربو لصو دق ءادرلا امأ ادرلا تيفك

 لصح رمع ىتف اي هيف نسحلا لب هنيشي ابيع طق هيف رن ملو
 لصبلا لدبتسا دق ىولسلاو نملابو هسنج ريغ نم لهالا دارأ نكلو
 لصو دق كنم ىدنلا نأ امك كيلإ لصاو لنامشلا لهس اي وه اهف

 و ٦٥0 :
۔ .٢٤١



 نطفلا دقانلا

 رمع ىتف اي ىهلإ كاده ملعإ
 تلصو اهتلسرأ ىتلا بويجلا نأ
 نطف دقان ىنأب تملع امأ

 : مظان ىننأو
 ىتف ىبرعيلل مداخ ىننأو
 هب ءاضتسملا مامهلا. مامإلا كاذ
 هتلود ديلخت هلأسأ هللاف

 هدنالق تحضأ

 رمعلا ةدم اراغص كاسك الو

 يرظن يف لحت مل اهتعنص نكل
 رضو يذ ريغ ليمج لك بحأ
 رردلاك دجملا تانب روحن ىلع

 رفظلاب موسوملا رفظلا يذ ناطلس
 ركذلا ثداحلا مالظ مهلدا اذإ

 رجشلا يف ريطلا تاحداص تدرغ ام

 : ؟٩2© د

 عساو كوفع

 اباوج درت ال مل يديس اي
 نم دوسحملا كبحم عاضأ اذإف

 عساو كوفعف بنذ نع ناك نإ
 ةءاسإ كيلإ تناك ام هللاو

 ضغبم ,شاو لاقم نعمست ال
 نم باتغأ الو يدو يف قذم ال

 ينقساو كدوج نيعب يلإ رظناف
 الفار ةسايسلا درب يف تلزال

 اباجأ توعد امهم مديوخل
 اباتع قحتسيف دادولا نيد

 ابات نإ هبنذ رفغي ديعلاو
 اباتع ءافجلا يل لعجتف ينم
 اباعلا يغبيو يل ةصيقنلا ىوهي
 اباغ وأ ىأن امهم هتبحاص
 اباذع دوسحلا هب قوذي ابذع

 اباشو حابصلاب ليل ضيبا ام

 ©2٩؟ ;
 . نبللا وا { ءاملا نم ةليلقلا ةعرجلا : ةقذملاو ؛ بذك : قذم ) ( ١

 ۔ ٢٤ ٢۔.



 ل دعلا قورب

 كرشلا ةمجمج فيسلا دحب تقلف

 تعنثقأف كنم لدعلا قورب تحالو

 كلام نب فيس نب ناطلس لجن ايف
 ىرولاو ضرذلا يف هللا لظ كناف
 ىدنلاو رشبلاب مادعإلا يوذ تيقل
 هتقبس ىتح كاراج كلم مكو
 ىرولا ىلع ربج دالوأ ادع املو

 هيعس لض نمب اموي مهتقحلأو
 إأكلتب هسفن هتثدح نمو
 هب اومصتعيل ابعص البج اوقر
 مهيمزهنم ريغ مهنم جني ملو
 هكلم بادهأ ناطلسلا بذاج نمو

 هرمأو مامإلا جهن نع داح نمو
 دقف هريغ نم قحلا نإ لاق نمو
 ةمعنو رورس يف شع ىدهلا مامإ
 دعسم كدجو روصنم كناول
 تنمض رعشلا نم اتايبأ كنودو

 ركاش كلضفل دبع اهب كابح
 رعاشب ضيرقلا لاق نم لك امو
 اهعامس نيقماولا رسي اهذخف

 كلسلا مظتنم مالسإلا كب ىحضأو

 كشلاو يقلاو ملظلا تاملظ اهب

 كلملاو مراكملل اميلس تيقب
 6١ كتبلا يف نيرارغلا يضام همراصو

 كتفلاو رسألاب ىغبلا لهأ ترشابو
 كلفلا ىلع قبس راودلا كلفللو
 كلهلا ىلا يدؤي ارسك مهترسك
 كحملاو ملاظملا جييهت رثآو

 كمل ينب عينص رظنيلف قحلا نع
 كد اميأ ابظلاب هيلع اوكدف

 يكبت مهجاوزأو مهاماتي اولخو
 كفسلل هيف يتلا سفنلا ضرع دقف

 كته اميأ هرتس هنم كتهيس

 كقإلاو روزلاو ناتهبلاب ملكت
 كنضلا ةشيعلا يف كاوان نم لازالو

 كرتلاو مورلا عم روهشم كتيصو
 ("كسملاو ةولخلا رشن هل احيدم

 كرتلا نع رفق اضرف مكحدم ى أر

 ("" كنألاو ربتلا هميق ءاوس سيلو

 كعؤولاو مغلا يف كيلاق اهب اودغيو

; ٦٥00 2 
 )١( عطقلا : كتبلا ؛ داح فيس : يا . نيرارغلا يضام .

 )!( هب رخبتي يذلا دوعلا : ةولألا .
 )٣( يعلقلا صاصرلا وهو . بزرنسألا : كلآلا : كنآلا ؛ بهذلا : ربتلا .



 رخفلا

 اولبقأو ضورعلا اوناص ارستعم ايأ
 ردام لخب يف لاملاب مهدوجأف
 مهثيدح ءارهلا ناك اوقطن اذإ
 اطقلا نم ىدهأ مؤللا قرطب سوفن
 مهليذ رج يف رخفلا نأ نونظي
 ىقتلاو ملحلاو ملعلا الإ رخفلا امو

 لذارأ ةابر يردق تلهج ننل
 يدساحب رضأ دق يلضف كي نإو

 ؤ) مراحمو مهل ضارعأ لذب ىلع
 متاح دوج يف ضرعلاب مهلخبأو
 مئاهبلا يوارش اوناك اوتكس نإو
 مراكملا لبسل اموي يدتهت امف

 منامع ثولو مامكأ ليوطتو
 مهاردلا لذبك رهم ىلعلل امو
 منالب ةاندلا لهج ىلع تسلف
 » ملاسب درو حير نم لعج امف

© ; 

 ةعانقلا نم عانق

 نوصم لاؤسلا نع هجوو

 ا"١ نوصحو ىضرلا نم صايصو

 نوصغ ًاموي نهل تنثت وأ

 ثيللا سطعم نم زعأ سفن يل

 فاص ةعانقلا نم عانقو

 تدان يه نإ عامطألا بيجأ ال

 ©٭2٠؟٦ ;

 ١( هريغو لام نم ايندلا عاتم : ضورعلا . ٍ . ِ

 ( ٢ ! هدسحب ادمك تومي . ةمعنلا برل دساحلاك 0 درولا هحنار نم تومت اهنأ اهصناصخ نم ةرشح : لعج وبأ .

 )٣( نوصحلا : صايص .

 ۔ ٢٤٤



 بابشلا خرشب ررتغت ال

 اضمغ معطت فيك رغلا اهيأ
 دازب دامعملل توملا رداب

 بدناو كاياطخ نم هللا ىلإ بت
 امدق تدسفأ تنك ام حلصأ مث
 ىسمأو كنم بابشلا ءام فج
 سأرب كنم بيشملا فيض لح
 افوخ عمدلا فرذت كينيع لخ
 ملعاو حراوجلا ةبوتلاب واد
 ابذ يصاعملا كسفن نع بذ

 امم بات ابنذم هللا محر

 بيرق ليحرلاف سفنلا دوز
 ودغيو فاخت ام كيتاي فوس
 غعاطم خش سوفنلا يف ام رش
 بابش خرشب ررتغت ال حاص

 هاوه عيطي رما يعس لض
 ابارش عاق بارس نم ابلاط
 ايانملا توفي نأب الهج نظ
 ىتح قنئنامألا ةجل يف ماع

 ةايح نم هل ادب ام هرمغ

 وهل ركس نم ريرغ اي قفأف
 هتعنص ام مايخلا كترأ دق

 اودابف مهيلع اهفرص تررك
 نوصح نونملا نم مهطحت مل

 )١( نيل : ضب ؛ هتراضنو هناعير : بابشلا خرش .

 اضكر كفلخ نضكري ايانملاو

 ىضرتو بحت ام قلت حلاص
 ىضقت بونذلا يف كنم ًارمُغ
 اضرف ناك وأ كانه ًالفن ناك
 اضغ ناك دقو آالباذ هدوع

 ىضنأو بابشلا سبلم ىضنف

 اضرعو ابوث نسند بونذ نم
 ىضرم كالوم تيصع ام اهنأ
 اضفر تشع ام لوضفلا نضفراو

 اضرق هللا ضرقأو ناك
 اضفخو اعفر قلت ريخلا لعفاو
 اضفخ ذنلا هبحت بصن لك

 ىضهم لقعلا بسكي هنم ًئوهو
 ('اضب نسلا خراش تام ىتف مك

 اضرعو الوط لامألا دميو
 اضبق لاملا ىلع هفك ًاضباق
 اضرأ ةبحألا عدوأ دق وهو

 اضغ ةبيصملاب توملا هصغ

 اضغب كلذ دعب راص اهبح
 اضحم كل يتحيصن نم نبرشاو
 اضقنو ًالتف دابعلا كولم يف

 اضر نوضري ىرثلا يف ودغو
 اضمو توملا ضراع نم اوماش نيح

 ۔ . ٢٤٥



 اضعب كلملا ىلع مهضعب يوتحي ليلق نامز ىوس اوماقأ ام

 اضحد فقاوملا تباث مهب ىسمأو سوؤرلا ىدرلل اوسكن

 ا اضربو دهش نوبرشي هلبق اوناكو فاعزلا دروملا اودرو
 اضخم ةحيرقلا ينم هتضخم بيبل لك هيعي اظعو كاه

 «" اضحر ظعاوملاب بلقلا ضحراو رقو عماسملاب كنم نكي ال
 اضف مونلاو داقرلا ضفي اهيبنت كنود داقرلا ريثك اي

 و ©٦2٩٨ ;

 )١( تابنلا نم تبني ام لوأ : ضربلا ؛ لتاقلا مسلا وأ 0 ديدشلا توملا : فاعزلا .
 )٢) هلسغ : ءيشلا ضحر : ضحر .

 ۔٢٤٦ ۔



 ريخلا ريغ عرزت ال

 هال تنأو ليحرلا فزأ دقل

 اياطخلا كرت رمال ىبوظطف
 ريخ ريغ كسفنل عرزت الف

 اكاببش ىوقتلا ىوس بصنت الو
 اسوؤك ًامسط ىدرلا ىطعأ دقل

 ارارق ايندلا ىلع اودجو امف

 غاب ضرذلا يف ملاظ نم مكو
 نمأ فوج يف ىدرلا هلجاعف

 ادازو ةلحار تددعأ امو

 ادازو اعوط هضرف ىدأو

 اذاصح عورزم لكل نإف
 اداص حالفإلا اهب دبع مكف

 (ا١ادارم ىقسو ًامهرج اطاعو

 ادارم ايندلا نم اوغلب الو
 اداسف ًارهق اهلهأ كلمت

 اداسف الإ عدي ملو تامف

 ©٭“٦ ;

 ةجوزلا رايتخا
 مسبمو لام كررغي الو ةاتف ًاحكان تنك نإ نيدلا تاذب كيلع

 اهلامج نويعلا قار ةداغ مكف
 عراب نساحملا يف نسح تاذ عدو

 6 مسيمو :يزخ جوزلل اهنكلو
 () مسيم يزخلاب باجعإلل كلذف

 و ٦٥٩ :

 )١() نميلا نم يح : مهرُج ؛ مهنم لئابقلا ىف اوقرفت موق يف لاقي ام لإ 0 اوداب ةبراعلا برعلا نم ةَمأ : : منسط ٠

 ةكم اولزن ٥ ةليبق وبا : دارم ؛ هللا مه دابأف . مرحلا يف اودحلاو . هللا اوَصعف . (:اتتقلا) ليعامسإ مهيف جوزتو

 ابنس نب نالهك نب ذيز نب كلام نب دارم وهو } نميلا نم .
 )٢( ةلالدو رثأ : مسيم .

 (٣) لامج تاذ : يا . مسيم تاذ لاقي : مسيم .

 ۔ ٢٤٢ا٧.



 نآرقلا ئراق اي

 هب الماع نك نآرقلا ئراق اي
 مهنايذه يف سانلا تيأر امهمو
 مهتدجو مانخلا تلمأت ام اذإ

 اهوهل بناجو ايندلا ضقر امو

 ارقف الو ةايحلا يف الذ شخت الو
 ارقاف اهتنيزو ايندلا مهركذو

 ىرسأ اهدي يفو ايندلا ىلع اصارح
 ىرسأ اهتخأ ىلإ اهنم لجر ىوس

 د ٦2٥ ;

 ىرثلا قابطأ تحت ىواست

 حصان نم ةيصو كاه حاص اي
 مكف ةيفاعل ايندلا نمأت ال

 خماش دجمو زع ىذ برلو
 ىرثلا قابطأ تحت ىواست دقلو
 اهريخب زوفي ال رادل لمعاف
 ىلعلاو ةداعسلاو ةماقملا راد

 اهب ىصوأ نم ريخلا راخدا ىغبي
 اهباصوأ نم مسجلا حيحص تلع

 اهبانو هيلع اهبلخمب تلاص
 اهبان وأ الماخ اهيف ناك نم
 اهباوت لينل ىعسي ءرما الا
 اهب ىوت تامملا دعب نمل ىبوط

 ; © ج
۔ ٢٤٨ ۔



 لوأ نم فورحلا لوأ تذخأ اذإ كنأ كلذو . ةبيرغ ةتكن اهيفو ‘ ةظعوم

 « هدابعب فيطل هللا » : ىلاعت هلوق اهنم جرخ 0 يلاوتلا ىلع ىرخألا عيراصملا

 لمجلاو دازلا نيأف ريسملا نآ
 ربتعم لبق نم ىصم نم يفف رظناو

 اهفرخزو ايندلا نع كاوه فرصإ
 اهعمجأب ايندلا ىلع تيوتحا كبه
 هرخآ رمعلا ناف تنش فيك شع

 هل سيل توملا ماقس نأب ملعاو

 لهم يف مايألا نم تنأو لمعا
 ةردقمو ساب ىلوأ كولم نم مك
 ةعفان توملا برش دنع نكت ملف

 اهتجهب دعب نم ممهوجو تحضأ
 هل دعتست ىك ىدرلا لوزن ركذاف
 ىرمع نم تاف ام ىلع يبص نيع اي
 ىحرطاو هللا ىفاخ سفن اي تنأو

 لحترم ءرملا نأب تملع امأ
 لمألا كب بعلي الو نيرخآلل

 لجولاو تابخإلا اهرهم ةنجل

 لقتني فوس لظك الإ يه له
 لجأ هل ايحملا يف لكلاو توملل

 لمدني حاص اي هحرج الو بط
(١( 

 لمع ىدرلا دعب نم نكمي سيلف
 اولقن دق نادفألا ةعس نعو اوداب "(

 لودلاو راصنحلا تنغأ امو مهنع

 لتتقي دودلا اهيلع دوحللا نيب
 لغش هركذ يف هل نمم تنك نا

 لقملاو نافجذلا هل ضيفت ًاعمد

 لمق هلغ ناوه وهف كاوه

 ؛ ٦٩٥٩ د

 همسا ةلمكتل . (ءايلا فرح) يناثلا هرطش يف تيب خسانلا ىلع طقس هناك ودبي 0 تايبالل ناونعلا بسح )١(
 . لمأتيلف 6 « فيطل ) : ىلاعت

 . ديشملا رصقلا وهو : (نذق عمج) نادفالا )٢(

 ۔ ٩٤٢.۔.

  



 هماقا رادب ايندلا ام

 . ليلق ايندلا امنإ الأ اهعاتم ليلق

 " ىدامر نم توقب ىض اس

 :97 نع سفنلا درأ فوسو ١ . ٠

 7 لحرتلل اداز ذخآ

 7 ١ رادب ايندلا ام "

 7 : لس اذإ ىنأك امحل 7 اسح | ١

 نكت ا نم حور ايجار ايف رهملا حو
 , : زوفلاو سودرفلا كليمأتو

 اعسب 7 ىلعألا كبر عظطأ

 مكيلع فوطت نادلوو روحو

 :/" ع . ىقاب ام تاهيهو ينافك عاتملا ىق
 7 تيص . ر اموي هب ام اذا

 ! ج دقف " هراذنا ا

 و اهكرت يف الذعت الف
 7 دو هل ينادانف :

 أو هركم نع ةلفغ .

 يناماو ةلض ءوس ل "

 و ي تقو لك ناواو يضقني 7
 ةيعواب هيع ينناواو ةضف نم 1 7

  2©2٨؟ ;

 دلاولاو ناطلسلا ةلأسم

 - ىسب نب يلع بلاط أ ل زرح 9

 ل ٠ ٠ ذ ١ ٠ : ١ ١ ىوس ابيع ( سانل ؛ ( ٢

 لاو او فر ١ بدالا ىذ دلاتل ةراظطل

 او ناطلسلا ةلاسر

; ٥“٦© 2 
۔ ٢٥٠



 سحنلا رطمو دعسلا قورب

 ردكلاب شيعلا وفص بقعي رهالا
 ةملاسم ىدبأ نإو هننمأت ال

 ةحنال دعسلا قورب تيأر نإو
 اهفرخزب ايندلا كنرغت الو
 ةقشار رهدلا ايانح لازتالو

 افرغ ىرذلا قوف اونب نيذلا نيأ
 مهجع زاف ايندلا ىلع اليلق اوشاع

 اولحتراو لاومألاو رودلا اوفلخف
 ةظعوم بابلألا يلوأل مهيفن
 اهل ءاقب ال ايند ةرامع كرتاف

 ةعشاخ راصبألا هب مويل لمعاو
 همقافت نم ىراكس مانألا ىرت

 هبحاص سودرفلا ىلإ وعدي ريخلاف
 هل عساف تببحأ امهيأف رظناف

 ىلإ كنم ريخلا لاعف رخؤت الو
 لذج يف ليللا ردص تاب رما بر
 هتبيبش يف ريثك تومي دقو
 اهتينم تناح اذإ سفن لكو

 ةرفغمو اقيفوت هللا رفغتسا

 ربصلاب شيعلا يرأ جزميو اعبط
 رذحلا ةياغ هنم كسفنل ذخو

 رطملا يف سحنلا نأب ققحف هنم
 ©} رهزلا يف نيناجلل دصري مياألاف
 رشبلا سفنأ ايازرلا لبنب اهنم

 رفح يف نووثي مهنأ اورد امو

 (" ررسلاو نادفألا نع نونملا بير
 رفسلل توملا يدانم مهاعد امل

 ربعلاو راكذتلا غلبأ مهيفو

 رمعلا ةدم يهالملا يف عضت الو

 رصب اذو عمس اذ حاص اي تنك نإ

 رمقلاو سمشلا ءايض ىراوت دقو

 رقس ىلإ بوحسم رشلا بحاصو
 رفظلاو فتحلا بان نيب عقت مل ام

 رثألا يف توملا ديربف دغ
 رحسلا يف حاورالا ضباق هلاغف

 ربكلا ةياغ انم ضعبلا ىهتنيو
 ردقلا نم ىتأي ام در عطتست مل

 رطولا يف هنم احاجنو ةمحرو

; © 2 

 )١( ةثيبخلا ةيحلا : ميالا .
 (٢) رصقلا : (ندف عمج) نادفالا .

 ۔ . ٢٥١

 



 مارحلا نع نعروتو
 ابناج عماظطمل ا عدو

 نامزلا بون ىلع ربصاو

 ; ؛}٭© 2

 اهاقبأ لامعألا نم ترخدا اله

 اهاقبأ لامعألا نم ترخدا اله .هتدم لاملا راخدا يف اًينفم اي

 اهاقتأ هللا دنع ةيربلا ريخ ىنغو هتلن هاج كنرغي الف

 اهاقنأ ضارعألا فرشأ امنإف ًامرك اهخاسوأ نم كضرع قنف

 اهاقشأ قلخلا سوفن رشف اموي ابلتجم سفنلا ءاقشل نكت الو

 اهاقسأ ربصلا سؤك نم ءرما زع عمط ىلا تقات نإ ربصلا اهقساو

; ٦٨ 2 
۔ ٢٥٢ ۔.



 ايندلا نم دوزت

 هسفن ناد نم ماوقذلا سيك ىزأ

 اينمتم هءاوهأ عبتي نمو
 لحار كنإف ايندلا نم دوزت
 ىقتلا هذخآ تنأ داز لضفأو

 افئاخ تنك نإ تاعاطلا ىلع بضاوو

 اهلامب كيلع ايندلا تداج نإو
 نكت الو هلإلا تاذ يف هقفنأو
 عدت الف ليمجلا لعف نم تعطسا امو

 يننإ حاص اي لوقلا لوضف بناجو
 [(صقان حبصأ ءرملا مالك ام اذإ

 نم دوي موي نابحس ىلع ىتأيس
 تلبقأ يه نإو ايندلا ضفرا يخا

 الماع ةينملا دعب امل ناكو
 الطاب هينمت ىسمأ هبر ىلع
 الحار ناك نمل داز نم دبالو
 الهاذ بلقلا يهاس هنع كت الف

 المآ تنك نإ تاريخلا ىلا عراسو

 الخاب شمت الو الاتخم شمت الف
 الذاب هللا ىضر يف الإ كلامل

 العاف ناك امب ىزجي رما لكف
 الئاق ناك امب اذوخأم ءرملا ىرأ

 الماك رونلا عطاس القع زاح دقف

 القاب يعلا يف ناك نأ همقافت

 الباق ينم حصنلل نكو كيلإ

; © 2 

۔ ٢٥٣



 ةمكحو ةظعوم

 ماثألا ككرت كنم حورلا ةحار

 احيحص شيعت نأ تنش اذإو

 نإ كناسل حرتسي نتمصاو

 ملعاو لاملا كرغي نأ نرذحاو

 يناوغلاب ىرث نأ قرخلا نمو
 رون ملعلا امنإف ملعتو
 لقعلاو ملعلا هتاف ءرملا اذإو

 لالح ناكم نم لاملا ذخو
 ام اذإ كنع ءارثلا ينغي سيل

 ابحم وأ ًاضغبم قلت ىتمو
 ءام نم كنإف ءايربكلا عدو

 اءاخرو ةدش هللا دمحاو

 مامتهإلا ةرثك بلقلا انضو
 ماعطلا لكأ راثكإ بنجتف
 مانألل ةمالس هيف تمصلا

 مامغلا لظك لناز هنأ

 اهمالكو دعاوم يف اقثاو

 مالظلا يف هب ىدتهي عطاس
 ماعنألاب هو قحلأ دقف

 مارحلا باستكا يف هللا قتاو
 ماظعلا ميمر ىرثلا تحت ترص

 ماستباو ةشاشب اذ هقلاف

 ماغرو روصم نيهم
 ماتخلا ءوس رش نم هذعتساو

; ٦2٩ 

 بولقلا ينضت ةعبرأ

 اهكاهف بولقلا ينضت ةعبرأو
 ةليلحو اهب ىطب ةدنامف

 ةباتك دنع رجي مل ملق ادك

 ه

 لقع هل نمم تنك نإ هنيبم

 لعبلا يغتبي يذلارمألا نع فوزع

 لخ اي لصولا مهفاف ينورهظو

 إ ©%٦ ;
 )١( ريحتملا لجرلا : هطسو رسكبو ؛ ةريحلا : قرخلا .

 ۔ ٢٥٤



 ىوقتلا نع ينلغشنتأ

 () ارانلج اهنم نادخلا ىكح درو بحب تلغش دق ينارأ

 اران لج نميهملا قلخ دقو هاتف ىوقتلا نع ينلغشت

; ٥0٩ 

 عيدبلا رعشلا

 هنازوأ نل دعو مامإلا حدم يف همظنا عيدبلا رعشلا مظان اي

 هنازوأا هردق مختةخفو الإ ئرما رعش يف ءاج ام هحيدمف

 د ٦٥ :

 كايند نع فاجت

 ريتك بارتلا نبا اي هليلقف ايضار كتقوب نكو كيلع نوه
 رورغم اهبحم نإو ىنفي اهميعن نإ كايند نع فاجتو

; ٨%“٦© 2 

 )١( نامرلا رهز : رانلج .

. ٢٥٥ 



 ! تويب روبقل ةلا الإ انل سيل

 هالع
 . ه _
 ه ذع ةعانقل :ى قلا اذ يفكي "

 ا ءاوهلا يف ىنبن
 اخذاوب

 اخد

 نحن ةانن
 تومن 2 ذ هنع :7 ذ اميف 7 . سف

 تويب ر

 ; ؛٨2© د
 ٠ هم ل مل

 ! رانلا ذلا ف ةاخت

 زراك كمسج اذا
 ذؤي ن

 ي ل دوي لف
 و و

 : ر رانلا ف

 دربيل
 هديدش م يه

 ديع اب هص وعبل ١ صع هملؤي ويو

 اهسم نم سيلو دبي هلل ١ يص اعل
 ٠

: 
 ايندلا يف ريخ

 ىلع تنك نلا
 م ل - ك

 7 ( ِ : ه : ر فلاخو
 ءاوه

 نكو
 - او

 ف :. :

 اهراب رضي : اي ةرملا 7 نم نت 7

 ٥هر وقت انلا ةرارح

 ولبلا نم ةن , ذ هللاب

 هت الو ر " : 2

 وقتل _ اس : كارسم

 : _ ٠

 / ام | :
 ل ث ا

 ٍ كداز

 وت _ كتذغ . 3

 ى آ | :

 ى 7 .

 ىوتمل / ملا اهدعب

 : ؛؟٩٥2© و
٢٥٦.



 مانألا رش

 هيت ليذ بحاس وهو ىشمو هيف سفان ماطحلا بحا نم

 هيبأو همأ نم ئرملا رفي مويل ايسان نكت ال

 هيخا بويع ىرولا دنع ركذي لزي مل نم مانألا رش نإ

 د ٦٥٩ :

 نايصعل ( ىلع ء يرج

 ناتدحلا كرمع ينفيو وهلتف نامأ ميحجلا رح نم كدنعأ

 ناوه هيف قشعلاو اهقشعتو تمت مل كنأك ايندلا يف سفانت

 نابج تابجاولا ءادأ دنعو مدقم كبر نايصع ىلع ءيرج
 ناكم هنم لخي امل كبرو ابقارم تولخ امإ هل تسلو

 ناصت هنع سمالاب اهدهعاو اهقوف برتلا مقر هوجو نم مكف
 نالف تام ليق ذإ اهرهظ ىلع ارتخبت يشمي ناسنالا ىرت انيبف

; © 2 
۔ . ٢٥٧



 ؟ رمعلا عيضأ مك ىلإ

 ارح شعت كنع مومذملا عمطلا عد

 هقلخ نيب ام قازرألا مسق دقف

 هركش سنت الف لام اذ تنك نإف

 اكلاه هللا محري مل نإ ينارأ

 ىبصلاو وهللا يف رمعلا عيضأ مك ىلإ
 تند دق ةينملاو اوهلأ ماتحو

 ىوهلل َيباكترا دنع ئظل ىسنأو

 نسحم دبعلل وهو اريثك تأسا

 ارفو لنت مل ام كالوم مهتت الو
 ارذلا الو رويطلا سني ملو لدعب
 اربصلا كرتت الف رقف اذ تنك نإو

 ارصح اهب طيحأ ال بونذ مؤشب
 ارمع ادبأ هريغ ىطعمب تسلو

 ارعشلا اهدنارب ينم تمسو دقو

 ارحلا الو آموي دربلا قيطأ تسلو

 ارذعلاو بوتلا لبقي يبرو روفغ

; © 2 

۔ ٢٥٨



 ليحرلل بهأت

 لجرلا اهيأ مك ىلا
 ليلق نع رباقملا ىلإ تنأو
 ليحرلل اناخأ اي بهأت

 ايندلا هذهب تلغش

 اهعماطم ىلإ تلمو

 ىتف اي يباصتلا ماثحف

 هيف ادغ دق كسأرو

 موق ركذ يف ةربع كلامأ

 انهر ىرثلا يف اوحضأو
 اوبهذ ام لثم بهذتس

 اوجرخ ام لثم جرختو
 ذل امهم مسلا

 ايندلاب رقغت الو
 ردك اه ءافص ناف

 دقو دولخلاب عمظطتأ

 ه م

 لمحا ىنملاب كرغي
 .7 فوس

 لجخا اند دقف

 لغش ى درل ١ يف كل الو

 رمت اهبحب تنأف

 لزفل او وهللاو
 لعتشي بيشلا ضايب
 اولحر دق كنع

 اولمع امو اوبسك امب

 اولزن امثيح لزنتو
 اولخد امثيح لخدتو

 لسعلا كموقلح ىف
 لجر اي كتفاص نإو
 لخدلاو رضلا اهيفو
 لسرل ١ كلبق نم تلخ

 و ٦٥9 :

۔ ٢٥٩



 ءايرلا عد

 عاطأ نم مقع أ هللا
 ىمسي الف ءايرلا عدف

 "" نميهملا جراو
 ليح كلاحر ممز ١

 بارتلاو كب ""

 ىصع نمو دابعلا نم
 اصلخم ءاري نم

 2 ١ هت . 1 م ١ . : ٠

 نداو و كداز ندأ
 ىصحلاو كقوف لاهي

 ; ٥٥ د

 ةميمنلاو كايا

 هلوق 4 ٠ لاب ٠ ٠ نم اب

 هميمنب ةه اجو نبلطت ٢

 هلاعفو هلاقمب دري مل نم

 ب ةايح يه سفانتلا عدو اهدعب ة 7

 يتلا كتين كتلاغ ًالمنم اب

 ىرولا يف كلعف حيبقل ادغ ىتح

 وشم دالبلا ىد راع ترداغ اهوش ذ اراع ت

 ٍ لا ىدرلا سفنلا ثروت ةميمنلا نإ

 اهيجو نيملاعلا دنع نوكيل

 اهيجو تامركملاب اهمأ لب
 اهيفس لازي الف هلإلا هجو

 فنا ىبغأ امف توم

 .ون ىرولا ملظ يف تنك دق

 اهيونت [اهونم ضيرقلا اذه
 اهيوشت ىرولا نيب هركذ كل
 اهيوات يتلا رانلاو راعلاو

 ؛ ٦٥ و

 سانلا نيب هميمنلاب ايشام : المنم )١( . سانلا نيب ةميمن

 ۔ ٠٦٢.۔

 



 ناسلل او فرطل ( ى ولب

 ةروع لك نع نيعلا ضفب كيلع
 هناسلو هفرط ىولب قوي نمف
 عمطمل ايحملا ءام نقرهت الو
 مهفكأ يف ام سانلا نلأست الو

 ىرت نلف ميمذلا صرحلاو كايإو

 الناق تنك ام لوقلا لوضف كرتو
 6١ الئاق ةمالسلا ريصاقم يف رصي

 الئاس تيقاويلا بالخ ناك ولو

 الئاس تنك نإ نمحرلا لس نكلو
 الئان مهلاو دكلا ريغل اصيرح

: 2٥ 2 

 كهلإ ركذإ
 نمزلاف تويب هل هلإلا نا
 هل خصأف ىدهلا ىعاد اعد اذإو

 بحتناو دجساو هيف كهلإ ركذاو

 ( هيراس كناك نكو تويبلا دحأ

 (!" هيراس ىدانملا عمس امك عمساو

 (؛ُ» هيراس عمادم يكحت عمادمب

: ٦٥0 2 

 )١( راهنلا فصتنم : يا . ةلئاقلا تقو يف مامجتسإلاو ةحارتسإلا : ليقملا نم : الناق .

 )٢( ةناوطسا : ةيراس .

 (٣) رمع شيج دناق مسإ : ةيراس .

 (٤) ةرطمم ةباحس : ةيراس .

 ۔ .٢٦١

 



٠ 

 كهلإ ركذإ
 يسانلا لوفغ لفغت الو دعست ىحضلاو ةيشعلاب كهلإ ركذإ

 : © د

 اباوج لوهجلا نع توكسلا

 اباوج لوهجلا نع توكسلا نإ لهاج اموي كآر ام اذإ تكسأ

 اباذك مهلوق رذحإو ةقت ىتف نع الإ هعفرت ال لوقلاو

! % ; 

 عبطلا ميرك
 فالخإ داعيملل كنم نكي الف مهدنع دغولا الإ دعولا فلخي ال

 6١ فالخإ ردلا ريغب ينغي سيلو رطم هدنع ال قراب يف ريخ ال
 فالآ هينغت ال ثيح هلاومأ ترثك نإو مورحمل ضيرملا نا
 فالأ داغوألا نم يل نكي ملو بدأ اذ عبطلا ميرك لك تفلا

; ٦»© 2 
 ؛ فيلاخم م ىلا عمجتو 0 لماوحلا قونلا : (حتفلابو) 0 © ةقانلا عرض فرط : (ءاخلا رسكب } فلخ عمج) فالخإ )١(

 . مهريغ دنع ةيالولاك 0 نميلا لهأ حالطصاب ةريغص ةرامإ : فالخملاو

 ۔ ٢٦٢۔

 



 ديربلا ضكر ناضكري انب توم ىلإ راهنلاو ليللا امنإ

 ديعب لك نايندي امهو بيرق لك نايصقي امهف

 ديلج لك نايهوي امهو حيحص لك نامقسي امهو

; % 2 

 ايند اي كبحن
 قشعنو ءافجلا كنم انقحليو ةودع تنأو ايند اي كبحن

 قشري كيسق نع ايازرلا لينب همسجو انم رورغملا كنمأيو
 قشنت كحير سانلا فونأ ناو ةفيج كنأ ءايشخلا بجعأ نمو

; © 2 

 نامزلا ربع

 تاربعلا ةمج ًانويع يغبت اهنكل ةريثك نامزلا ربع

 تاربغ ا[هجوأو رودبلا لثم اهجوأ ىقلت هيف مويل لمعاف
 تارسح يخأ اي كسفن تاف ام ىلع بهذت الو ىطعت امب عنقاو

 تارشح اهلك ةيربلا بهو مصتعاف نميهملا دمصلا كبربو

 ; ؟2©
۔ ٢٦٣ ۔



 ابرلا رذ
 : ةءادرلا يلاغ ة رتشت

 .ه ١ ٠ . ٠ حم صيخرل

 نا هصخ

 انمل : ران هن |

 ر ءيدرلا ئشل
 شت ك

 ي
 ٠

 -_- م
 ردو قه حم عيبت برلا رذ اهب اميف ايرل

: ٦٥9 2 

 يز يف رش يخأ نم مك حلاص يز
 ةبجحس هل حلاص

 حلاص صخش

 و

 يز

 " دس

 . ٠

 . م رولا نم
 و رخأ مكل 7 يف

 ; ؟%© د
۔ ٢٦٤



 حلاصلا سيلجلا

 ملعتملا لئاسلا دنع هايتفو مهدأ ةلاقم عمست ملا يخأ

 ميتملا وبص ايندلا ىلإ توبص ىرولا نم ينغلا تسلاج تنأ اذإ

 مدعم لك مهنم سلاجف ليلق لاب تعنق ريقفلا تسلاج تنأ نإو

 ممذملا حيبقلا ربكلاب تلبرست مهيلع ريمألا تسلاج تنأ نإو
 ملست نهبنتجاف الهج كندزي سلجمب ءاسنلا تسلاج تنأ نإو
 مهفت اذ نكف هيهالم تدازو هجازم داز نايبصلا سلاج نمو

 مثأام لك ىلع ًارارصإو الهجو ةءارج داز قاسفلا سلاج نمو
 ملعاف هللا ةعاط يف دنس مهف احلاص ناك نم ناوخإلا نم سلاجف

 ملعتو اهقف هنم بسكت هسلاجف لهاج ريغ ملاع ,سيلج ريخو

 ؛ 2 ٥:

 كولملا ةسلاجم

 اقطان قدصلاو قحلا ريغب مهيدل نكت الف كولملا تسلاج تنأ اذإ

 اقداص ناك نإو مامن ريخ امف رما ىلع منت نأ نم آرذح نكو

; ٦٥0 2 
۔ ٢٦٥ ۔



 نالخلاو رهدلا بلقت

 انيزحو ًايكاب هيلع تعجر ايكاب تنك دق هنم رهد بر الأ

 انيبم مانأل ١ يف امصخ كل ادغ ابحاصو الخ راص ودع برو

 ؛ ٦٥0 و

 بيبللا ةرواشم

 امدنتف ريشي اميف هفلاخم نكت الف بيبللا ترواش تنأ اذإ

 امد اهل عومدلا دعب نم يكبتف لقاع ةحيصن ددرت ال كايإو

; © 

 فرشلاو هاجلا بح

 الذلاو نوهلا بقعي هيف سفانت يذلا فرشلاو هاجلا بح نإ ألا

 القبلاو شئاشحلا ءاملا تبني امك ىرج اذإ قافنلا بلقلا يف تبنيو

 ; ؟٩2© و
۔ ٢٦٦ ۔



 سفنلا ةفلاخم

 رشلا ىلإ كتداق هاوهت ام لك اهتيطعأ نإ كسفن

 رسلا يلذاب نم نكت الو امزاح نكو سفنلا فلاخف

 ؛ ٦2٥٩٦

 لابولا تابلاج
 عجاور لابولاب هيلع نهف رما يف نك اذإ ءايشأ ةثالث
 عياض وه يذلا ثكنلا اهثلاثو نملعاف ركملاو يغبلا نهلوأف

 عماج يهنلاو رمالل هنأ ىلع انل اهتلمج نآرقلا نيب دقو

 ؛ ؟©٭© و

 ابئاغ و ارضاح ةدوملا

 باتغم تبغ ام اذإ وهو ارضاح هدو ينيري نم

 باترم وهو يبلق تكرت امك اقيدص وأ اودع يل نك

  2©٨“؛ ;
۔ ٦٢ا٧۔.



 اهريخب زوفي ال ؛بأدل لمعاف
 ىلعلاو ةماقملاو ةداعسلا تاذ

 اهب ىصوأ نم ريخلا راخدا يغبي
 6اهباصوأ نم مسجلا حيحص تلع

 اهبانو هيلع اهبلخمب تلان

 اهبان وأ ًالماخ اهيف ناك نم
 اهباوث لينل ىعسي اؤرما الإ

 اهب ىوث تامملا دعب نمل ىبوط

 ;؛ ٦٥0 و

 لثملا يخأ اي مهفا

 الثملا يخأ اي مهفاف كريغ ردق يف لمح نم كل ريخ كردقب ريط

; % 2 

 )١( ضرملا وهو : (بصو عمج) اهباصوأ .

 ۔ ٢٦٨ ۔



 فلحلا ريثك

 باذك هناف ثيدحلا مار املك فلحي ءرملا تيأر اذإو

 د ٦٥ :

 نومالي ال ةثالث

 اماص يذلاو ضيرمو رفاسم اوبضغ مه نإ مهملت ال ةئالث

 ؛ ٦٥0 و

 رسلا

 هاشفقفأ هنأ ملعاف رسلل اعضوم بلطي ءرملا تيأر اذإو

 إ ٦٥9 :
۔ ._٢٦٩



 يبون ذ وحمت كنم ةمحر

 ةمحر كنم لمآ ينإ ىهلإ
 قزار ريخ اي تاريخلا يل رسيف
 يننغأ كلضفب نانم لك نعو

 المجتو اعفان املع يل بهو

 ىسبلم ءوسلاو ءاشحفلا نم رهطو

 0ا٢ىبونذ عيمج وحمت ةرفغمو
 ١}6 ىبونذ نهلاوحأ نم لخت الو

 ")ىبونذ عونقلا ليخ يف يرجيل
 » ىبونذ ليمجلا لعفلا نم رفوو
 0}ىبونذ بونذلا لمح نم ملسيل

; © 2 

 )١( يصاعملاو ماثآلا : (مضلاب) يبونذ .
 )٢( بيصنلاو ظحلا نع برعلا اهب ينكتو 0 ةميظعلا ولدلا : (حتفلاب) بونذلا : يبونذ .

 )٣( بنذلا بله عساو رفاو سرف : يا } (مضلاب) بونذ سرف : لاقي : يبونذ .
 )٤( هرثأ ىلع يلاتلا : ءيشلا نم بناذلا : يبونذ .

 )٥( دوربلا نم برض : يبينذلا : يبونذ .

 =۔ ٠ ٧ ٧٢ -



 ( زغل ) اهباوجو ثاريملا يف ةلأسم

 عبرأ لنالح نع ىدرت لعبو
 لنت ملو اقادص تلان ةدحاوو

 زحت ملو اثارت تزاح ةدحاوو

 اهقادص تزاح جاوزألا ةعبارو

 اسلف هلام نم طعت مل ةدحاوف

 اسرع هل تناكو اثاريم كلانه

 اسفن هدقف ىلع تباذ دقو اقادص

 اسمرلا نكس ام دعب نم اهثاريمو

 : ؛}٢© و

 ثاريملا ةلأسم باوج

 هلاخت اباوج ينم ذخ ريخلا كل
 هبر قتعلاب نم ممالغ كاذف
 هل امهاتلكو ىرخأ هحكنأو

 اررحم مالغلا كاذ ادغ املف

 ةلقم تاذ ةيمذ اهدعب نمو
 ارفوم قادصلا هنم اهل يذهف
 اهقادص هنم ءانسحلا ةرحللو

 اهل ام قرلا ةكولمملا هتجوزو
 اهطعاف اقاتع تكف يتلا امأو

 انيبم تلأس هنع يذلا كاهف

 اسمش وأ جلبت اردب هقارشإ
 6١ اسعل ةيراج هاطوأ دقو هيلع
 اسمه ال كلانه ارهج اهقتعأو

 اسجرلا ىقتت ةرح ادوخ جوزت
 «» اسنخلا ةلقم اهظاحلأ يف هباشت

 اسرض تعرق ولو ثرإ اهل سيلو
 اسمل هتخرص ىيغبلاو اهثاريمو
 اسمخلا كلذ ىلع تضع ولو ليتف
 اسحنلا رذحاو رفاو اثرإ لاملا نم

 ىسني الو لضي ال هلإ مكحب

  2“٨}؛ ;

 )١( داوس اهتفش يف يتلا : اسل .

 )٢( ةبنرألا ضرعو ةبصقلا ضافخنا وهو . سنخ اهفنا يف : لاقي : اسنخ .
 ۔ ٢٧١ ۔



 ملعلا بلاط اي
 اليلو بالطلا ىف اراهن بصناو هب نلغتشاف ملعلا يغبت تنك نإ

 ىليلو باعكل ءامسأب ًاموي لغاشتم هب ىضحي ال ملعلاف

 د ٦٥ :

 لض هيأرب دبتسا نم

 الز لجعتسم ئتف نم مك هلواحت اميف اقف ار نك

 الص هب أرب دبتسا نمف برأ اذ هيف رواش رمأل او

 : © و

 مايأل ١ بئاصم دش

 بارتغإلاو ىونلا يف اقس سمخ مايألا بناصم دشأ

 بابشلا يف تومو ىنغ فالخ راقتفاو زع دعب نذو

 باجتحا يف هنم فرطلا ىحض أو رون دعب نم ىتأ ىمع كاذك

; ٦٥ 1 
۔ ٢٧٢ ۔.



 اوحربي مل اهب مهو

 و ٦٥9 ;

 داؤفلا كلم

 ىبظ لازغ داؤفلا كلم دقل
 ىفصملا لسعلاك هامل باضر

 لالهلا هجو هنيبج نأك
 يلالهلا بطر وأ قيذ ام اذإ

 ; ؛}2“© و
۔ ٢٧ ٣۔.



 رانو ءام

 زوسشن يذ مير لاصو مورأ
 رانو ءام هتانجو ىلع

 ىفصم السع هرغت نمصت

 ريخ فلأ لذاوعلا هللا ىزج

 داصي الو هيرظانب ديصي
 داقتا ءاملا كلذ يف اهل

 داؤفلا هنم يل فصي املو

 دارملا وه هيف لذعلا اذهف
 داعس هنع تأن نم دعسيو

 ; ؟%١٭© و

 رينملا رمقلا يف سيل نسح

 اهيف قيرب تينغ ةيناغو
 اهنم فارعذلا لوأب تفرع
 ارط بابلألا زمغت ةاتف

 اهدزي ملف راظنلاب تلحت

 ام اذإ ارح ىوهلا يوذ ديزت

 هيف لاط آرصع يمسولا ىقس
 بحم نم كلام راتقإلا اخأ

 6١ روشملا يرالاو ءابهصلا نع

 ريمنلا بذعلا اهقير ةوالح

 رينملا رمقلا يف سيل نسحب

 ريضن الب هيف يهو الامج
 ريرحلا يفو يلحلا يف اهآر
 ريرسلا ىلع دوعقلاو يرورس

 6 ريتقلا يف كباصأ نإ آصوصخ

; ٦“© 

 )١( ينجملا : روشملا ؛ لسعلا : يرألا ؛ رمخلا : ءابهصلا .

 )٢( بيشلا : ريتقلا .

 ۔ ٢٧٤



 ياوه تيصع

 ردبك ترفس اذإ ةيناغو

 اهيلإ اعد نيح ياوه تيصع

 ميرك ترظن نإو انهو ادب
 ميرك ئتف لك لعف كلذو

 ; }%© إ

 فيصنلا طقس

 عوضتي اهبايث بيطو ترم
 اهنيبج باقنلا تحت امنأكو

 اهمسج ةموعنلا طرف نم داكيو
 هطوقسب ترد امو فيصنلا طقس

 اهقيرب ناوحقألاك ذجاونو
 اطقاس هتأر امل تطقابستف

 ادن درو ىلع ببح اهنأكف
 يذلا عاض اهمأل لوقت تلظ
 اهلوق ةقيفشلا مألا تباجأف
 عضوم يف هب اذإف تقفلتو
 يذلا عم فيصنلا نإ اهل تلاق
 هلجأل راحبلا جاومأ باجتو

 (١) عزهتي هنيل نم اهماوقو

 عقربتم ةباحس بونب رمق
 عجوت صيمقلا رود نم هورعي
 «"عفسأ ليلو ردب انل ادبو
 عملي اقيرب تمستبا اذإ يكحي
 عمدألا اهنم نيدخلا ىلع فسأ

 عطقي ماظنلا هنم ؤلؤل وأ
 ١}" عفلتأ هب لك نع تنك دق
 عجري كفيصن ىسعف ينزحت ال
 عضوملا كاذ معن اي اهقدر نم

 عروتملاو هيلإ ميلحلا وبصي

 عمسيو فيطللا هيعاد باجيو

 إ ٦2٩ ;
 )١( زازتهإلاو بارطضإلا : عزهتلا .

 )٢( رامخلا : فيصنلا .

 (٣) رتتسأو لمتشا : عفلتا .

 ۔ ٢٧٥ ۔



 ىميلس

 يننأك الخ دجولاب ينتيلخو
 ىنملا كتيؤرب يفشأ نأ لواحأ

 كفدرو ردب قوشعملا كهجو اكح

 كاوس بح طق يدادو يف امف
 كاوس دوع نارجهلاو قوشلا نم
 كارأ نيح دادزي ىوجلا ءادو

 6١ كارأ طوخ دقلاو اقن ليقنلا

 ؛ ؛؟٥2©

 اميتم اومولت نأ لدعب سيل

 لقثأ لمرلا اقن نم فدر بنيزل

 هليل دعب نم حبصلا ديعي عرفو
 شحافب سيل ميرلا ديجك ديجو
 نيل ةنارزيخلا دوعك دقو

 هناز ةبيغملا ةآرمك ردصو

 اميتم اومولت نأ لدعب سيلف

 لضنح معط اهنارجه نم قاذ نئل

 لتقأ فيسلا ابش نم ضيرم فرطو
 لمجأ وه لب ردبلا هجوك هجوو

 لطقم كاذو لاح هنكلو

 لجخيو نيقشاعلا بولق دقي

 0١ لقلقتي ال جاعلا قحك يدث
 لذعيو اهاوه نم يساقي ام ىلع
 لضنحو ذاهش هيف ىوهلا نإف

; 2٥ 

 )١( معانلا نصفلا : طوخ .

 ىلإ اهقوشب اللعتو ةيلست 0 اهتارم نم اهلامج ىلإ رظنت يهو 0 اهجوز اهنع باغ يتلا ةأرملا : ةبيغملا ()
 . برطضيو كرحتي : لقلقتي ؛ جاعلاو بشخلا نم . هنم تحني ام : (ءاحلا مضب) قح 6 رظتنملا اهجوز

 ۔ ٦٧٢۔.



 نيبلقلا نيب ناتش

 لاخو مارغلا يف مع لك اصع قشاع همالم نع افك يليلخ

 0١ لاخو ءاسنلا يف عيدب نسحو ةراضن تاذ ءاروح ه لقع تبس

 «'}» لاخو لاجرلا يف مارغ وذ الو ةعارظ وذ اهشغي مل ةفهفهم

 (ا""لاخو كانه نآالم ناتشو لتممف يبلقو ينم اهبلق الخ

 ('} لاخو كاذب يل يقرت كاسع يعمدأ لناخم يمش يتبذعم

 : © و

 بحلاو رمتلا نيب

 بحلا ىلإ يلؤس امنإف ةبغر هل رمتلا ةيف ناك نم

; %% 2 

 )١( ةماش : لاخ .
 )٢) لاخ ٥ مهلاو بحلا نم داؤفلا يلاخ : يأ .

 )٣( غراف : لاخ .
 )٤( يركفتو يلمات : لاخ .

 ۔ ٢٧٧



 اهقرشو دالبلا برغ

 قرشم لك يف ولسلا نيعب ترضن يتبحأ دالبلا برغ ىوح املو

 ; ؛}%© ج

 بيغلا يف متاشلا

 الصاو ناك نإو اعطق هل تسبل يمتاش بيغلا يف ءرملا تيأر ام اذإ

 : ة؟٨١© إ

 لزعم يف لهجلا نع نك

 لقاعلا نع كيدي فكو لزعم يف لهجلا نع نك الأ

 ؛ ٦2٥
۔ ٨٧٢۔



 ةينيسلا ةلاسرلا

 « ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نمسو 0 كتدايس سبالم تلسغو 0‘ كتداعس ءامس تسرح ناطلس انديس

 ۔ كحامسب مالسإلا سرافغم تيقسو 0 كئاخس باحس حسمو 0 كنانس مانس

 ترانتساو . كدوسح (" فسخلا ميسو 0 كحالسب داسفلا (ا١ نطاعم تمسحو

 . كتسايس ساسأ مكحتساو ‘ كتساير سدق اسرو 0 كدوعس نيملسملل

 بحسو 0٠ كسأر ومسل نيطالسلا تدجسو 0‘ كسأبل داسآلا تملستساو

 . كنسوو كظاقيتسا ةعاس مالسلا ‘ كسرحو كنسل لسالسب نابحس

 سكولاو فسخلاب موسوملا كدساحل ةرسحو سؤبو نيجسو نجسف

 ١" سبللا سدنح ىرسناو فيس ةلالس ةرسم انسبل ىنسحلا كتريسب
 سفنلاو سنافنلاب ملساف تيساوو ةحامس ءامسلا تلجاسف تحمس

 سنألل سنألا تقاس اياجسلا نسحو تمس ةنطلسل اناطلس تيمسو

 سمنشلا انسك عطاس طسقب تسسو ةوطسب نيطساقلا سوفن ترسق

 كلبسو ‘ ةموسوم 06 كبيسب سيلافملاو 0 ةموسحم كفيسب ءاوسأالاف
 . ةينيسلا ةمالسلا سبلا . ةكوسنم ةنسحلا ككسانمو 0 ةكولسم ةميقتسملا

 . مالسلاو . ةيدمرسلا ةداعسلا دعسأو

 ؛ ٦٩٥٩

 )١( ءاملا ىلع اهقرابم لإ نوكت ال اهلطاعَمو 0 لبإلا ناطغا : نطاعم .
 )٢( لذلا : فسخلا .

 )٣( ةملظلا ديدشلا ليللا : سدنجلا : سدنح .

 )٤( ءاطعلا : بيسلا .

 ۔ ٢٧٩

 



 ( امظنو آرثن ) ةينيشلا ةلاسرلا

 رارشألا ميشايخ بذشو ×٭ ١( كتانش لمش ءايشألا ئشنم تتش

 فيرشلا انخيش ٭× كتايف رشمب ناطيشلا شويج درشو +٭ 0١ كتابشب
 ٭ شطبلا ديدش ٭ شرعلا خماش خيش ٭ دشاحلا دهشملا باهش ٭ دشارلا

 ىشاوغو × هقوشرم شاحيتسالا باشنب هتاشوو × هقوشعم هلئامش
 ٭× هفوشرم ركشلا هافشب هركش لومشو ٭ هفوشكم هسمش قارشاب (” مىشغلا
 هترجاشمو ٭× فرش هترشاعم × اقش هتقاقشمو ٭ ءافش هتهفاشم

 مهفرشاو ×٭× هميكش ةمىتغلل مهعشخأو ٭× هميش رشبلا فشا ٭ ( فظش

 ٭ ١}( هشاير اشفو ٭ هشاعم ا١ شير ٭ ةشاشبو ةسارش مهرشأو × ةشاشح
 اشعان انشعتنم × ديهشلا ةيشخ هراعش ٭× امهش باعشلا بيشع شاع

 رعشلل شهي × بوشم هدهش يرشب ٭ ديشرلا عشاخلا هنشنش × هيشت

 حشاكلاب ميشت ٭ ديشرلا فرشملا انعرشل ٭ اعارش ارشان رمش ٭ ديشنلاو
 فشكو ٭× كوشملا شاعتنا هناش ٭ ديدشلا شهدملا هشطبل + اشاعترا

 ذوحشم شعيلف × قاشملا مشجتو × قاقشلا بشخ قشو كوكشلا ؤ" شطغ

 ةدشلل ارشابم × فيرشلا ىشوب المتشم ٭ رارشلا رشتنم × رافشلا
 ٭× فيشكتلاب

 .م

; © 

 )١) ضخغبملا هراكلا : (يناش عمج) ةانشلا : كتانش .

 )٢( هدحو ءيش لك فرط ابشلا : كتابش .
 )٣( ملظلا : مشغلا .

 )٤( ةدشلاو قيضلا : فظشلا .

 )٥( معان نيل : شير .

 )٦( ةنسحلا هاياطع نع ةيانك انهو ‘ نسحلا سابللا : شايرلاو شيرلا : شاير .
 )٧( مالظلا : شطغلا .

 ۔ . ٢٨٠



 : ةبتاكم هذهو

 4 ميحرلا نمحرلا هللا مسب «

 ةحاصفلا دئارف طومس ىلع يوتحيو 0 هسافنأ ةدوملا رارسأب منت مالس

 ضاميإلا الألت يكحيو 0 هحاير ميسن ضايرلا تاحفنب يرزت 0 هساطرق

 يف لزي مل يذلا 0 ميلحلا دهازلا } ميركلا دجاملا زذهللا 8 هحابصإ ؤ) هجلبت

 مولعلا رظان يفو 0 ًاديروو م اطاين ةسايسلا بلقلو 0 ًآديروت ةسايرلا ةنجو
 ةورعلاو ىقتألا ديسلا وه 0 ًآراقف مالسألاو نيدلا رهظلو 0 0 آراروحا ةيبدألا

 سبالم ددجو 0 ةديعسلا هتلود مايأ هللا مادأ ، ىقرملا خذابلا ملعلاو 0 ىقثولا

 . حابص حالو حابصم قرشأ ام 0 ةديدجلا هتكلمم

; ٦٨ 2 

 )١( هقارشإو هروهض : هجلبت .

 )( نيتولا ىلإ بلقلا هب طين ظيلغ قرع : طاين .
 )٣( هلك داوسلاب اقدحم ضايبلا نوكي نأ : راروحا .

 ۔ . ٢٨١



 : اضيأ هتاباتك نمو
 « ميحرلا نمحرلا هللا مسب )ا

 . روثنملا ؤلؤللا فورح هنأكف 0 هراطقأ جلبتتو ، هراطسأ 0١ جرأتت مالس

 . هينابم فوقس تافرش نهذلا نايقع غلبت ال 0 ١}( روشملا ("ا يرذلا هظافلأو

 حنارق فقت الو { هينابم 0' هنك ةفرعم ىلإ ملعلا يف ناعمإلا اولأ لصوتي الو
 ةمكحلا نم عدوأ ام نسحب ءاحصفلا ناذآ تعمس الو 0 هيفاوق لثم ءاغلبلا

 ىلع ولعيو ، اقاذم 6١ يذاملا قوفي ؤ هيفاوق يف سق هلثم زربأ الو ؤهيف يف
 ةجهب تاذ ىلع هقدو ىمهف . ًاقاشتنا كسملا نع ينغيو 0 اقارشإ 0١ ءاكذ

 نينافأ ةرضخم . 0١ رارعلا وأ راغلا ميمش هتنج نانج نم حافو 0 رارضخاو
 . ١}‘( داهعلا اهضرأ ا" دهع ايحف 0 اهراهزأ ناولأ ةفلتخم 0 اهراجشأ

 . يراسلا ميسنلا عم اهجرأ انيلإ تدهأف 0 داهولاو عالتلا اهنم تبشوشعاو

 اذه نم بيطأب حئاوار نم بيطأب 0 يراربلا تاروع ليللا رارزأ ترتس دقو
 هظح عفرو 0 هرافظأ رفظلاب مسوو 0 هراد ةماركلاب هللا رمع 0 مالسلا

 ام 0 قحلاب هنادعأ ('‘©سطاعم ما: سطاو 0 فنألا خماش لاز الو 0 هرادقمو

 . مامغلا 6ا}١ مخلطاو 0 ١''0 روجيدلا ١"0 ردمساو 0 0©ا"“}) رويهصلارقمسا

 . رافقلا بارس قلأتو . راحبلا ("‘} يذآ 0" طمطغتو 0 مالظلا (ا©“» مهلداو

 ه تيبلاب فئاط فاطو 0 دوسملا دئاسلا مظعو 0 دوسحملا دساحلا بعتأو

 .تيبلا رعق ةمألاو ، تيملا ةالص ةمألا تمزلو

 ؛ ٥٥ و
 . هقدو هرسك ءيشلا : سطو )١٠( . بيطلاب حوفت : جراتت )١(
 . فنألا : (سطعم عمج) سطاعم )١١( . ضيبالا لسعلا : يرالا )٢(
 هنم } تيبلا عاتم هيلع عضوي ام : رويهصلا )١٢( . ىنتجملا : روشملا )٣(

 . هريغو رفص . ةقيقح : هنك )٤(
 . ملظا : ردمسا )١٣( . ضيبألا لسعلا : يذاملا )٥(
 . روجيد ليل : لاقي 4 ةملظلا : روجيدلا )٤ ١) . سمشلا : ءاكذ )٦)

 )٧( .ربلا راهب : ىمسي تابن : (ةرارع عمج) رارع )١٥( مكارت : مخلطا .
 )٨( لزنملا وهو . مهدهعم ةبحذاللا دهع : دهع )١٦( دوساو فنك : مهلدا .

 هنع اولحر يذلا . )٧ ١ ) برطضا : طمطغت .

 )٩( عيبرلا رطم : داهع . )١٨( جوم : يذآ .
 ۔ _٧٢ ٢٨



 . ةبتاكم هذهو

 « ميحرلا نمحرلا هللا مسب »

 . ا١ فينم دجم يذ 0 فيرش ميرك ديسل ‘ فيعض بحم دبع ةيحت

 لضفو 0 فيطل 0١ رمغ دوجو 0 فيفخ حيصف قطنو 0 فيظن يقن ضرعو
 تينع ‘ حيبق ريغ لعفو 0 حيلم هجوو 0 ميرك رصنعو 0 ميسو قلخو ؛ميسح
 ءوس لك نم هبر هظفح ؛ يدبك دربو 0 ينيع ةرقو 0 يديسو يخيش . هب
 عمجو ‘ هتردق بهش موجرب هدجم فقس سرحو 0 ريخ لك هقزرو 0 ريضو
 لك هردص نم عزنو ‘ ةلع لك نم همسج ىفشو 0 هترتعو هنيد لمش هب
 . مرجم ودع لك 0> نينرع هب عدجو 0 ملسم لك هرمع لوطب عتمو 0 ةلغ
 هودعو ، دورب هدوجو ‘ دوعص يف هريخو ‘ دوعس يف هدمحن لزن ملو

 هفيلحو . دشني هحيدمو } دصقي هلحمو 0 دمكي هدوسحو } دصحي هفيسب

 يمنيو 0 حوفي قبعو 0 حوريو ركبي ميلست ينم موي لك هيلعو 0 دشري
 . ديرم دتعم لك دبك عدصي ىتح . ديزيو

 ; © ج

 )١( عفترم يلاع : فينم .

 )٢( ريثك : رمغ .
 )٢( فنأ : نينرع .

 ۔ . ٢٨٣



 ةحناجلا

 ةحناج نيتيرقلا تباصأ

 ةفصاع ينتعلاب تتأ حير

 اهمظعم رك نيح تفقوف

 هللا ىلإ افوخ دالبلا لهأ جضو

 تكله ةحرس خيشلا ةجوزو
 انقلاخو انبر نم كلتو

 هتمحر نإ هلل دمحلاف

 ارشب ةبيصم تباصأ امف

 ثادحألا تناك دقل ىرخألا ىدامج يفو

 نيعستو تلخ دق عبرأل
 ترخفق يذلا ىفطصملا ةرجه نم

 تعلط ام هلإلا هيلع ىلص

 مم

 و

 ربتعم لوقعلا لهأل اهيف

 رجشلا علقي اهنمو لخن
 اورشح مهنأب اونظو

 ردقلا اهل اهقاس ةلخنب

 اوربتعيل ىرولل ةركذت

 ررد اهؤامس اياربلا ىلع

 رشبلا هبصي بنذب الإ

 اوربتعاف هللا نم ىركذ

 ربع اهعقو يف انينس فلأ عم
 رضم وأ ناطحق بوعشلا هب

 رمق ىجدلاب حال امو سمش

 و ٦2٥9 ;

۔ ٢٨٤ ۔



 برعلا ابأ بجنأ نم تام ام
 ربصلا ىرع انم ءزرلا اذه لح دقل
 اهرودق يفغتو الإ دبك الف

 ىرولا ىلع ليقت بطخ نم كل ايف
 ةريحو شاهدنا يف هنم سانلا ىرت

 مهلوقع كانه تشاط نإ ورغ الو

 عضرم لك ىرت نأ ابيجع سيلو

 ةفيلخ تومل ايندلا ملظت نإو
 كلام نب فيس نب ناطلس لدعلا وه
 يذلا مغيضلاو لاضفملا مسابلا وه
 نكي ملو ريبك لام اذ ناك ىتف

 ىدنلاو لاملاب نيفاعلا رمغ ىتف
 لطاب لك نم هللا ضرأ رهطو

 ىطسلاو بهاوملاب اياربلا ساسو

 لنانو ليبو ذخأ هل مامإ
 ميرم نبا حيسملا دهز هل مامإ

 ةراجت هلإلا ىوقت هل مامإ

 ادرومو ىعرم نيفاعلل ناك دقل

 الباوو يجايدلا يف اجارس ناكو
 امرضخ رهدلا ثداح هنم ضيفف

 اجلم قلخلل ناك ادوط مدهو

 ادحلم 1 يف راص رحبل تبجع

 اهعومد ضيف لق نيعل سيف
 هصخش قبي ملو ىدوأ دق ناك نأل

 هتافول اننادلب تملظأ نأل

 هلاون بايث انع تيوط نأل

 رمجلا نم رحأ انزح انل ىكذأو

 يرجت اهعمدأو الإ ةلقم الو
 رشحلاو ةمايقلا لاوهأب ملأ

 ركس يوذ اوسيلو ىركس مهنأك
 رمخلا ةركس هنود ام اهرماخو

 رجحلا يف وهو اهلفط نع تلهذ دقو

 ردبلاو ةرينملا سمشلا ىلع قوفي

 رحبلاو ربلا يف روهشملا كلملا وه

 رملا ىدرلا معط عورلا يف ىدعلا قاذأ

 ربك الو مانألا يف ءاليخ يذب

 رسألاو لتقلاب كرشلا لهأ بذعو

 رمسلاو ضيبلاب مالسإلا ىلع ىماحو

 ربلاو لدعلاو فاصنإلاو لذعلابو

 رفغلا ىلع لطأ دق دجمو ليزج

 ركب يبأ ملعو سيق ىتق ملحو

 رخذلاو حبرلا سفنأ يرمعل اهيفو

 رحلا نم بوذت دابكأل دربو

 رطقلا نع باحسلا يديأ تكسمأ اذإ

 يرسملا هب ئضتسي ارون افطأو

 رهدلا بون نم ءايهد تقرط اذإ
 ربق يف الألتلا دعب ىوث ردبو

 رذع نم نزحلا رصق بلقو هيلع

 ركذلاو ثيداحألا بيط هل قابف

 رجفلا جلبنم لثم نع ترتسأ دقل
 رشن اميأ هدعب نم ترشن دقل

۔ ٢٨٥



 هدعب ةفيلخلا ناك نم تام امو
 رقاو دجملا نم ظح هل مامه

 عيشم يقرشملا دحك بلقو

 تعمجأو مانألا هالوت يلو

 اهلوفأ دعب دجملا سومش درف

 هدومخ دعب لدعلا دانز ىروأو
 لطاه لحملا ىلع ثيغ نم هللف
 انخلاو يغبلا اذ ماصمصلاب بدؤي

 ىلعلا ةبلح يف رجفلا دايجب ىرج
 هنأ ريغ ىدنلا لهسلا كلملا وه

 امنإو نيلئاسلا دري سيلف
 دهاجم وزغ هللا ةادع وزغيس

 مغارض ثويل ريعاسم موقب

 اديؤم انيف تلزال ىدهلا مامإ
 اخداش نميهملل افيس تلز الو

 ىلعلا ةثج يف حورلا الإ تنأ امو

 ىغولا يف كفويس نم فيس لاز الو

 ىلعلا خذابلا وه ىودجلا قدغلا وه
 منامح تنغت ام ريخب اشيعقف

 ركاش كامعنل دبع نم كنودو

 رهام لك ىلع اليذ اهل تبحس

 رمغلا لنانلا وذ مادقملا برعلا وبأ

 رفولاب لخبي سيل فوكو فكو

 رخصلا نم بورحلا يف ىوقأو دشأ
 رمألا اولوأ نيملسملا تاقث هيلع

 رخفلاو دجملاو دوجلا ميمر ايحأو
 ربجلاب مراكملا روسكم لدعو

 رمذ ىغولا ركم يف روصه ثيلو

 رقفلاو سؤبلا اذ ماعنإلاب رمغيو

 رسنلا ىلإ حامسلا رسن هب راطو

 رعولا قزأملا يف رفكلا دنج قزمي
 (ا١ رجملا لفحجلا اطس اجيهلا ادل دري

 رجالاو لئاضفلا لين ىلع صيرح
 رغ ةرفسم عقنلا يف هجوأ يوذ
 رصنلاو زعلاو قيفوتلاب هللا نم
 رفكلاو ةلالضلا تاماه هللا كب

 رصعلا ةلقم يف رونلا الإ تنأ امو

 رضحلاو ودبلا يف تيصلا ريهشلا كوخأ
 ردصلا عساولا وه ىلجلا فشاكلا وه

 رمع يف نيدلاف رمعلا يف متمد امف

 رعشلا نم بيرغلا يف ىداهت ايده
 رهملاب لخبي سيل نم اهتحكنأو
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 هب ءاصتسي رون

 للط الو عبر يل نزحلا اذ جاه ام

 ةحداص حبصلاب ةتخافل الو

 ىتف نيملسملا مامإ دقفل نكل
 تعضخ يذلا ناطلس لدعلا دجاملا

 هب ءاضتسي ارون رهدلا يف ناك دق

 الطه اضراع لحم لك يف ناكو
 ةروسق نيشيجلا ىقتلم يف ناكو
 هل مانإلا ناد يذلا مامإلا وه
 هب تامركملا ليس رد يذلا وه

 تحضتاو ماعنإلا لبسأ يذلا وه

 هبهاوم تضاغ كلم ىلع افهل

 اهدحاوو ايندلا لجر ىلع يفهل

 هتريسو انيف هتريرس تباط
 ترذو ىهللاو يلاعملا هتكب دقل

 هرزنم رازوألا سسمت ملو ىضم
 همظعأ مض احيرض مامغلا داج

 هتمحرو هيراب ناوضر هيلع

 هتيمل يفطي ىدهلا رون ناك دق
 امدهنم دجملا ءانب ىقلي داكو
 هتعلطب ايندلا تراص ةفيلخ

 هب بوطق ال هجوب دوفولا ىقلي

 هل تدجو الإ هرناز تنج ام

 . هداوس دتشاو ملظأ : مخلطا )١(
 )٢( دسألا : ةروسقلا .

 )٣( ةميظعلا اياطعلا : ىهللا .

 لسي يعمدم ةاتف نيبل الو

 لوألا همايأ تضم بابش الو
 لعتشي يبنج يف نزحلا ىظل فيس
 لودلا هل تداقناو نيطالسلا هل
 6١ للجلا ثداحلا كانه مخلطا اذإ

 لطهلا ضراعلا نضي نيح سانلل
 «»" لطبلا سرافلا هيدي يف ةسيرف
 للملاو نايدألا هنيد تعواطو

 لسرلا هب تراس امب انيف راسو
 لبسلاو لالضلل كلاسملا هب

 للعلاو للهنلا اهنم ناك ام دعب نم
 لجر هلثم ام يذلا يبرعيلا

 لمعلاو لعفلا هنم لوقلا قفاوو

 6"} لبإلاو ليخلا نهعمدأ هيلع
 لستغم رازوألا نم وهو تامو
 6 لجزلاو ضاميإلا هعم لباوب
 لفطلاو حابصإلا فلتخا ام كانه

 للش اهحاتجي ىدنلا فكو اموي
 لجعلا ظقيتسملا برعلا وبأ الول
 للحلاو يلحلا اهيلع احادر اركب

 لمهني رشبلا باحس نم لنانو

 لذتبي مت الامو انوصم اضرع

 )٤( رطمملا باحسلا يف دعرلا توص : لجزلا ؛ يفخلا قربلا : ضاميإلا .
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 بلط الب هاياطع ةافعلا ىتأت
 هب مامغلا يقستسي هجولا كرابم
 ذننيح تنقيأ هتلمأت امل
 ادبأ هطخس بناجو هاضر يف نك

 اهجربأ ليخلا روهظ نكلو سمش
 هتعلطب رورسم لك ىلع دعس

 عمط هب قلعي مل عئابطلا يكاز
 ىعو موي مالقألاب رمسلا ملق مك
 ةيضام فايسألاك منازع هل
 اهبهاوم تضاف املك ةحارو

 ةبصخم هيدسي امب عوبرلا نإ
 ادضع هل يكازلا هونص لزي ملو

 انتلم ردب فيس نميهملا فيس
 دي دوجو ورمع هل نيدي سأب
 ةرمثم فرعلا تارجش هب تحضأ
 ةيدوأ ضاوخ ةيدنأ لاله
 ةلضعم لك يف هب كيدي ددشاف
 انل نامزلا انمامإ
 مرك همايأ يف كل يهتني ام

 تنسح تننا

 اولسي نأ لبق نم ىرولا يقسي ثيغلاو
 للعلاو ماقسأذلا هب ىفشتو اموي

 لمألاو نظلا هيف بذكي سيل نأ
 لسعلاو باصلا هاضرو هطخسف

 لسألا هباغ نكلو برح فثيلو
 لحز مهدادضأ ىلعو ىرولا نم
 للخ هرمأ يف امف لالخلا ثمد
 لتتقت لاطبألاو رفكلا لظطبأو

 لبجلا هنود بلقو جايهلا موي
 لجخ اهضيف نم هب باحسلا حار
 لمحلاو توحلا عيبرلا نعنميلف

 لذعلا همزع ينثي سيل ارزؤم
 6١ لدعني دآنملا هميوقتب ىتف

 ١ لشو ىدنلا موي هبنج يف نوحيس
 لكأ اهفطق نم انل نيح لك يف
 لمتشم فورعملاب لئامشلا ولح
 ) لضع ىلعلا مسج يف وهف يديس اي
 لحكلاو رونلا هيتلقم يف تنأ اذإ
 لجأ همايأ يف كل ىهتنا الف
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 ةيدف لبقي ال توملا
 مدهيو ىنبي رهدلا نإ يليلخ

 ةصغب رورسلا دعب مهطوني

 ابناد ةعامجلا موظنم رثنيو
 هفرصو نامزلا ركم انمأت الف

 مهدارم اولاني مل ذارم نيأف

 مهنامز لجسلا يط مهوطي ملأ
 هدج داج نإو وجني ال ءرملا ىرأ
 هفعضل فيعضلا نأ ابسحت الف

 هرهد لنابح نم وجني زاب الف
 مهريقفو ىدرلا ىف اياربلا ينغ

 معنتم هشيع ىف ىتف نم مكف
 هل هتفلأ دعب نم ىرثلا ىف ىون
 ديشم جرب توملا كيقي سيلف
 ةيسق لابن نم جانب تسلو
 ةيدف لبقي توملا نبسحت الو

 ىدرلا نم ءادفلا يذغي ول هللاوف

 برعي رونملا ردبلا دقف امل
 ىرولاب فجرت ءاربغلا تداك دقل
 اهبورغ لبق سمشلا بيغت تداكو
 لماح لك اهل تقلأ ةبكن ايف
 تحبصأو بويجلا كنم تققنش ننل

 اندنع مطللاو قيقشتتلاب كلثمف

 اندنع بئاصملا مأ اي كباذع
 هنايض فوسكلا عار ئده لاله

 اقرشم سمالاب ناك دجم بكوكو

 ملظيو هينب انايحأ فصنيو
 مقلع جث هب ادهش مهيقسيو
 مظني نيياحألا ضعب ىف ناك نإو
 اومدقت نيذلا بطخ ايسنت الو

 مهرجو اع مت دومث نيأو
 مهنم تارخمشملا روصقلا ىلخأف

 ملعي لاحلاب لقعلا نباو توملا نم
 ملسي ةسارشلا نبا نأو تومي

 مغيض نتاربلا نتش دسأ الو

 مدقملاو ىرولا ذوبنمو ءاوس
 معنتلا هيبكنم آهيت كرحي
 مكرم وهو برتلا هيلع ىحضأو
 مرمرع حالسلا يكاش لفحج الو

 مهسأ كوحن نهنم تددس اذإ

 مهردو كيدل رانيد ناك نإو

 مذهلو ماسح انع هعفديو
 ملسم ضرالا ىفو ناطلس ةلالس

 مدهت لابجلاو ىدوأ ةيشع

 ملظيو راهنلا كاذ نم دوسيو
 مرهيو اهنم لفطلا بيشي داكو
 مظطلت متآملا ىف يناوغلا دودخ

 مثامف كاوس ىف امأو قيقح
 متام وهو انسرع ىحضأو اباذع

 ممتملا رينملا وهو هكردأف

 مجنأ بناج لك نم هب فحت

۔ ٢٨٩



 الفآ ةعشألا سومطم حبصأف

 اتماش نالذج راط نم اي كؤازج

 هحرتب حجاهتبإلا دعب نرقتس

 ىرثلا نم حيرض ىف ىقلتف دعبو
 كلام نبا نبا انل ىقبأ نمل آدمحف

 هعوبر ةافعلا مأ اذإ مامإ

 ضقان وه امل انيف مربم الف

 ئفطم وه امل انيف ٌمرضم الو
 هحورج ىسؤت سيل نكلو ماسح

 اسرطغتم ىري ال كلم ربدم
 ىرولا نم نومدعملا هيدتجي ولو
 ةداع لذبلاو ناسحإلا ذختا دق

 ةيمتاح ذي انيف هل اوج
 املسم نيملسملا مامإ ىقبيل

 هب هعرف ىكز دق نبإل قبيو
 امئاق ضرالا ىف هللا نيد لازالف

 مظعملا عيظفلا بطخلا وه اذهف

 منهج فيس نب ناطلس نبا تومب
 مد الو محل كيف ام اهب ريصت
 مقرأو ىعفأ رهدلا هيف كانيرق

 مركملا مامإلا وهو ىرولا ذالم
 مرضخ هيفك دوج نم مهاقلت
 مربم وه امل انيف ضقان الو
 مرضم وه امل انيف ئفطم الو
 ملثتي الو وبني هدح الو

 مدخت هايإو ايندلا مدخي الو
 مدعم ةطيسبلا ىف ىقبي داك امل

 مولدوعتامع هننتي ملف

 مفلاو ديلا اهركش يدؤي نأ تبأ

 مرغم جيه ام هللا نذإب َئفاعم

 مغرم ضغبلا وذو ناطلس نب فيسو

 و ٦٩٥ ;
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 اياجسلا ديمح
 فجي ىجدلا رون اي كدقفل يبلق
 فسأ اخأ انوزحم كدعب سمأ نإ
 هب ءاضتسي ارون كيأر كاذف

 هب ذالتسي اعينم ًآدوط تنكو

 ظقي ادجلا مج لجر ىلع يفهل
 اندمحأ لجن اياجسلا ديمحلا كاذ

 هقيلأ ناك ام لجر نم هل

 ةغل ىفو وحن ىف دربملا قاف
 لجو نم سانلا بولق ريطت تداك
 هب طاحأ ارحب هلبق ىأر اذ نم

 هلمحت لبق نم ًالبج ىأر نمو
 هترفح هللا حور بناحس تداج

 هتقرف سانلا بولق تضمأ ننل
 اكلم انل ىقبأ اذا هلل دمحلاف

 تعفر دق مزعلا يضام عورأ زعأ

 تفكو ىذلا بدنلا ديسلا انمامإ

 برعلا وبأ ىكازلا ناطلس ليلس
 هتلود ءاقبإ هلأسن هللاف

 فكت ىرثلا كاراو ذنم ىتلقمو

 فسألاو نزحلا ينم ركني سيلف
 فدس اهل تدوسا اذإ تالضعملا ىف

 فرتغن هنم دوجو ملع رحبو
 فلخ انراد ىف هل سيلو ىدوأ

 فلخ ىضترملا وهو ةمورذلا يكازلا

 فرشلاو نيدلا لصأ وه ذإ ملعلاب
 فنشتري عرشلا لالز نم هنأك
 فسكنت ضرألا يف ىوث موي سمنشلاو
 فدج همض ًارينم ًاردبو ًادحل

 فنتكت داوعألا هلو ىرولا يديأ

 فرط اهل ام ةالص هتلصاوو

 فهل هدقف نم مهسمو اموي
 فلكلاو نازحألا يلجنت ههجوب

 فقس ددؤس نم هل ءامسلا قوف

 فكو هب قلعي ملو تابهلا هنم
 فنج هماكحأ بشي مل ىذلا لدعلا

 فلأ وأ ساطرقلا ىلع مال طخ ام
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 ىقتلاو ربلا نم داز ىلإ رداب

 هلولح لبق ضرألا نطبل بهأت
 ىقتلاو ربلا نم داز ىلا ردابو

 اهميعن الحمضم ايند كنع عدو

 ةحصو لامب اهنم ررتغت الو
 ىدر هرخآ ءرملا رمع ناك اذإ

 اهعمج كرتلل لاومألا تناك نإو

 ىدرلا نم اسفن نمحرلا ملس ولو

 ادلاو توملا نم يدفي لو الق

 ةعولو اليوط انزح ىل جاه دقل

 عضاوتم دهاز ميلح ميرك

 دمحم نب دمحأ اياجسلا ديمح

 هبوضنل ىرولا جض آدروم ايف
 اندلا سند نم بيجلا فيفع انوصم

 اهرورس لحمضي ال ةنج ىلإ

 هظح مظع ايو هاوثم بيط ايف
 هتافو سيمخلا موي ىحض تناكو

 تمرصت رشعو عست رفص نمو

 ىضم دق فلألاو نيعستلا عم ماع و

 مشاه لآ نم توعبمل ١ دمحم

 هلوزن لبق توملا فيضل ددعأو

 هليحر دنع ءرملا داز معن ايف

 هليلخو ىتفلا نيب ةقرفم
 هلوبذ لبق مسجلا بيضق نم ذخو

 هليوط لثم رمعلا ريصق نإف

 هليلق لثم لاملا ريثك نإف

 هلوسر يمشاهلا سفن ملسل
 هليلس يدافي هنم ذلاو الو

 هليمج ايحملا قلط ئتف قارف
 هليزج لاونلا مج ىدنلا عيفر

 هلوقمو هلوعفم ىف باط ىتف
 6١ هلوفأل ىحضلا جد ابكوك ايو

 هليلذ ريغ ضرعلا زيزع افيرش
 هليحس دقع ثادحألا يضقنت الو

 هليقم دربو هاوام نسح ايو
 هليوع نع ربخم عمد نزمللو

 هلوطو باسحلا ضرع ىف تلج اذإ
 هليبس ىف ىدهلا حال نم ةرجهل

 هليصأو ىحضلاب مالس هيلع
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 ى دهل او مراكمل ١ سمش تلف

 رماع لجن اي دوجلا تام كتومب

 هلهأ ةجهب تنك تيب شحوأو
 ةلقم لك نع مونلا ذيذل تدرط

 ةرسح نوكبي لامآلا اونب كيلع

 ةبيصم لك ءزرلا اذهب انيسن
 هلقثل بولقلا انم تفلب دقل

 ىدنلا هب بيصأ ءزر هنأ ىلع

 مزاح ناظقي لك هيف ريحت

 ةفيخ دهنت ضرألا يساور تداكو

 عضرم لك تعضرأ امع لهذتو

 لساب لك اهل ىدبأ ةيخيوخ

 ةدلب لك ىف رابخألا تراط اهب
 ىدهلاو مراكملا سمش تلفأ دقل

 ىجحلاو ةحاصفلا انع تبيغ دقو

 ههلإ وعدي ءاملظلا ىف ناك ىتف

 الذاب رفولا نم يوحي امل ناكو
 متاح ةحامسلا ىف هنع رصقي

 سندم ريغ نادرذألا رهاط ىضم

 هبر ةمحرب رورسم وهو ىضم

 ةماقم رادب ايندلا عبي نمو

 ترطفت آربق راردملا لباولا ىقس

 رظان لك نع ملعلا ءايض باغو

 رهاز ضرذلا ىف كنم لاله نفدل

 رطاخ لك ىف نزحلا ران تيكذأو
 رخاز كلاون نم رحب نادقفل
 رجاحملا الم عمدلا اهيلع بصي

 رجانحلاو ىهللا ىلعأ ىلإ اهيلع
 رخافملاو ىهنلا روط هب كدو

 رهام نسلأ لك هيف محفأو
 رجايدلا حوسم ىسكي ىحضلا داكو
 رناط لك هلاوهأ نم طقسيو
 ١6درضاحو داب لك تلانو اعوضخ
 رئاغو كانه ,داب دجنم ىفو
 رجافو رب لك اهيلع حانف
 رصانعلا ىكاز هللا دبع بييغتب

 رجاوهلا ىف هسفن اموص ئمظيو

 رقاو مراكملا ىف ظحب شاعف

 رصاقب ىلاعملا لين نع كي ملو
 رتآملا ضيفتسم ىشاوحلا ميرك

 رطاوع روحو ايلع ةنج ىلا

 رجات حبرأ ضرعلا موي كلذف

 رباقملا كلت ءاجرأ هنكاسب

 رناشبو لزي مل رورس فيلح مكديقفف اونزحت ال انخناشم

 .ةيهادلا : ةيخيوخ )١(
 ۔ ٢٩٢٣



 هحيرض نع متشع ام اوبغ رت الو

 ىننإف بوني اميف اوربصاو الأ

 هتافص نم هتعطسا ام مكنودو

 متنأو انع هللا دبع باغ امو

 ترم ام لضفلا يلوأ اي ريخب اوشيعف

 رصاقمو مفراو روصق لظب
 رباص لك هب اصوصخم رجالا ىرأ

 رصاحب اموي ضرألا لمرل تسلف

 رخانملا مش عوبلا لاوط روضح
 رطاوملا باحسلا َليلاحأ بونج

 ; ؛}© و

۔ ٢٩٤



 القاع ناك نمل اظعو ىدرلاب ىفك

 مسلا هتاذلب انوجعم رهدلا ىرأ

 ةحص بوت ىف ناسنإلا ىرت انيبف
 امعنم ةايحلا ىف هارت انيبو

 القاع ناك نمل ًاظع و ىدرلاب ىفك
 بحاص نادقف مايألا َينتقاذأ
 ةزننتم حصان يفو يفص

 رماع نب بيبح ىودجلا يذ يبيبح
 ارصنع و الاعف يكازلا لجرلا وه

 ةملظ لك ادل احابصم ناك دقل

 سندم ريغ نادرالا رهاط ىضم

 ىرثلا همض بكوك نم ابجع ايف

 رماع نبا اي ىلعلاب صقن كتافو
 ذفان قلخلا ىف هللا رمأ نكلو
 رهاس كدقفل ينفج رماع ىتف

 ةقرف ران ىنتيلصأ رماع ىتف
 امعفم ربصلا نم ارفص ىنترداغو
 عدأ ناو ليلغلا فشأ ال كبأ نإف

 هنطبب واث تنأ ابرت ثيغلا ىقس
 بناحس هلإلا حور نم هتداجو

 مغلا هحارفأب انورقم لازالو
 مقسلا هب ملأ اذإ ودغيو حوري
 مرصلا همربم لح هنم لبحلا ذإ

 مسجلا هل بوذي ابيذعت دقفلابو
 متلا رمقلا هنود ايحملا ليمج

 ملحلا هتميشو ىوقتلا هسبالم

 مج هناسحإو رزن هبنذ ىتف
 ملعلا هناز ىذلا يلاعلا ملقلا وه

 ملظلاو شحفلا هبوت سندي املو
 مشلا هرثآم تباغ امو باغو

 مطلا هنطب ىف مض دق ثدج نمو
 مهفلاو ةغالبلا تم ذم تام دقو

 مكح هقوف الو قاو هنود امف

 مهنم يعمدو نوزحم يبلقو

 مسو اهل داؤفلاو ىنم دبكلا ىلع
 مهلا ىنقرافي ال ىتح نزحلا نم
 محللاو مدلا اهب ىنغي ةقرح عدأ

 مشلا هل قحي برت هنأ ىلع

 0١ مجن ادبا اهل .يوخي ال رهدلا نم

 ; © ج
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 رابتعا اذ نك

 دح همراصل اوبني ال توملا وه

 ةورث عمج ىف رمعلا نقفنت الف
 هب شعت توقب اهنم ايضار نكو

 ةداغو لامب اهيف لغتشت الو

 احلاص ناك ام لامعألا نم ددعأو

 ىقتلاو ربلا ىوس وجني ال كلانه

 تضم ىتلا كولملاب رابتعا اذ نكو

 مظعم اياربلا ىف كيلم نم مكف
 ةصيرف لك هنم افوخ دعرتو

 هدونج ىداعألا فوخ هب فحت

 ىدرلل هيق تبشنأ اذإ نكي انيبف

 ىلعلاو معنتلا دعب نم حبصاف

 همحل مسقت ناديدلل ماعط

 عروتم دهاز هيقف نم مكو

 ابكوك ناك ام دعب نم ىرثلا ىف ىون

 ىقتلاو دهزلاب فورعملا دمحأك

 امركم اهيزن ايندلا قراف دقل

 هلغش نيدلاو ملعلا الإ ناك امو

 ارمآ سانلل فورعملاب ناك دقو

 نكي ملو ةانأ اذ اميلح ناكو

 ىرثلا ىف هانكس لبق ىردأ تنك امو
 امظعم ادوط يانيع ترصبأ الو

 هباصم نيملسملا بولق ضمأ

 دب هدروت ىف سفنل سيلو

 دلخ اهعماجل ايندلا ىلع سيلف

 ودحي هب نونملا يداح نمل ريثك
 دهزلاو ملعلا ىتفلا لاغشأ لضفأف

 ودبي انرارسأ موتكم هب مويل

 دلو الو لام ءرملا نعفني الو

 دنجلا الو حالسلا نغي ملو تدابو
 دهنت هنم ةبيه ىساورلا داكت

 دعرلا هقينأ مازرإ نم بجعيو

 درجلا هسارفأ ناسرفلاب نتستو

 دسألا اهمواقت ال دادح بوين

 دخ هل بارتلا دخ ىرثلا نيهر

 دلج اهقوف نم سيل اماظع ىقبيف

 دع ةفرعمو بحر قلخ هل

 دشرلا حضتيو ايندلا هب ءيضت

 دج هلزه ىذلا وهو فلخ ىتف

 دقن الو راقع اهنم ههلي ملو

 دعلاو رثاكتلا سانلا لغش دقو

 دهجلاو رضلا كلذ ىف هسم نإو

 دمح الو كانه مذ هقلقيل

 دحل اهرتسي رهزلا موجنلا نأب

 درم هلمحتو بيش هب ريست

 دقف هدقف نم ملعلاو ىدهلا لانو

۔ ٢٩٦ ۔



 تيم نادقفل ىليس ىعمدأ ايف

 اقرحت هيلع ىبوذ ىدبك ايو
 ةمحر بوص همض اربق هللا ىقس
 هتافو اموي جحلا رهشب تناكو

 اهلبق نوعستو ماوعأ هتسو
 دمحم ىبنلا انيداه ةرجهل

 دجملاو ملعلاو مالسإلا هب بيصأ
 دبكلا هل بوذت نأ ريثك ريغف
 اودغي وأ رهدلا ةدم هيلع حوري
 دعلا اهتبثأ هنم رشعو عبسو
 در هل قاطي ال ماع فلأ ىضم
 دعب نم لآلاو هللا ةولص هيلع

 ؛ ©
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 لئامشلا قومرم

 رماع تام دق رحنلا دعب نيمويل
 تمرصت فلأو عبس عم نيعستو
 مشاه لآ نم ثوعبملا دمحم

 دمحأ لجن ًارماع اندقف املو

 اعلاخ لئامشلا قومرم ناك ىتق

 هفكب ميمذلا حشلا قلع امف

 ىدرلا دي ىدي نم هتفطخ خأ

 هدلو ةينملا يديأ تمحر الو

 ىوتحا ةرجيوزلاب ربق هللا ىقس
 ةمحر هللا نم ًاءعولمم لازالو

 دمحأ نبا تومب رورسمل لوقا
 برعلب يبرعيلا يحيرألابو
 هفرط ضغ دق تآوسلا نع مامإ

 لداع ةيعرلا ىف يكز مامإ
 هداؤف نيفتعملا لاؤس رسي

 اغلاب رشلا نم اظوفحم لازالف

 هيوبأ ىلا ىدسملا دمحأ ىتف

 هيلإ هلإلا ىحوأ نم ةرجهل
 هيلع هلإلا ىلص امك اولصف
 هيدل هارن انك ىدج اندقف

 هيفتك نع ربكلا بوث سانلا عم

 هيتفش نم ءاروع تجرخ الو

 هيدي دوج مايألا ىنتزبو
 هيوخأ هذخأ ىف تبقار الو

 هيرمق نع رهدلا ىف ىفك لاله
 هيمدق نع تالزلا اهب ىحنت

 هيوس ريغ رهدلا نا ليولا كل
 هينزح نم بلقلا لسي اولس
 هيفرط نم مالسإلا ىمح طاحو

 هيرمع اهب ىضرأ ةريس هل
 هيترظان هللا ثيدح يكبيو

 هيلمأ نم هوجري ام ريخلا نم

 ; © و
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 ءاقبلا ىلإ ليبسلا فيك

 راصبألا اهل تقرب ةبكن اي
 اشح كرتت مل نيدلا ىف ةبيصمو
 ةراغ ننادملا لهأ ىلع تنش

 تلطعو ديلولا باش دقل ىتح

 اهسيمخ موطلا ىلع راغأ ريغ
 اهل امو دوسألا ترف بناونو
 لزي ملو ءاقبلا ىلا ليبسلا فيك

 تفتخا دقو ىدهلاب رفظن فيك مأ

 امنإو لوطت لامأ سانلل

 هرمع ةدايز ديز عطتسي مل
 ءرماب وزغيل ىرس مامحلا اذإو

 ىفو هيلاوح اوفقو مهنأ ولو
 تضقنا امل ميركلا ىقبي ول كاذكو
 خئاشم قارف ىلع حونأ ىنعد
 مهدعب ةطيسبلا تملظاف اوجرد
 ةعمج ةلالس شيورد خيسنلاك
 هردصو هيوتحي ربقل ابجع

 هفك ضراع دوجلاب امه اذإو
 هنادقف انبولق ضمأ لجر
 دقل ىتح هقارف مانألا ىكبأ

 هتافو موي لوه نم ىرولا ىقلت
 اهل امو حامسلا داوعأ سمت نا
 هراهزأ ايحلاب تبنت ضرورلاف
 هؤايض بارتلا رتس ابكوك اي

 راصمألا اهلوه نم تلزلزتو
 ران فهلتلا نم هيفو الإ
 رارج اهبوطخ شيج ءاوعش

 راشعو ىرولل دايج اهنم

 6١ رافق يهو رودلا اهنم كارأف
 رافظأ الو باينأ حاص اي

 راهنو ىرولا ىلع ركي ليل
 رامقألاو نيدلا سومش انع

 راصق نوملعي ول مهلاجأ

 رامع الو ورمع الو الك

 راصنالاو ناوعألا همحت مل
 رافشأ ةيطخ مهيديأ

 رامعأ ىرولا نم نيمركلألل
 راونأ مهملع نم انل تناك

 اوراحو مانألا لض دقل ىتح

 راتخملا ملاعلا وهو دهزلا ىذ

 راحب فيرشلا ملعلا نم هيف
 راطمألا هدوجل كانه تلجخ

 رازغ هيلع انعمدأ لويسىف

 رايطألاو شحولا هيلع تحان
 راقع كانه تراد امو ىركس

 رامثأ الو قرو
 راهزألا هنادقف نم فجتو

 راجحألا هنسح تراوو ًاموي

 هدعب نم

 . شيجلا : سيمخلا : اهسيمخ ؛ ةيهادلا وأ ةينملا : موطلا ))
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 ىرنلا ىف كنفد لبق بسحأ تنك ام

 ىلعلاو مراكملا بوث ةرفح اي
 ةباحس كامسلا ءون نم كتداج

 ىدهلاو ةعيرشلا حيباصم تيفط
 ىضترملا يلولا يلاولا دهازلا
 ملو هيبوت ءاشحفلا سسمت مل
 ةعانقو ةفع هيف ناك دق

 سندم ريغ بيجلا يقن ىدوأ
 ملو هب ليمت ايندلا تعاطتسا ام
 هلضفب هلإلا هل دعأ دقلو

 ملاع دهزأ هايند ىف ناك ذإ

 هلبقف نونملا قاذ نإ ورغ ال
 دمحم ءاقبلاب ةيربلا ىلوأ
 اهتايح ءارو راد اهنكل

 ام دعب اديقف شيورد سمي نإ
 انل ىقبأ ىذلا هلل دمحلاف

 هفصو ىف ىذلا لدعلا دجاملا

 هل اونعي ىذلا دسألا ديسلا

 رصان فيس نب ناطلس لضفلا يذ
 رزآم فافعلا نم هيلع كلم

 ةدالق نامزلا ديج ىف هاعسم

 هنويع ضيرقلا نم هيلا ىدهت
 اينغت مامحلا هددؤسب تقطن

 تدشنأو روعشلا تفض هدوجبو

 ارفظم بانجلا سورحم قبيلف

 راغم بارتلا اهل م وجنلا نأ

 راثألاو ملعل او اهنطب ىف

 هررغي
 رادلا معن ىهو اراد سودرفلا

 راثيإ هب ىرخذللو اموي
 رايخألا هلآو ىبنلا تام

 رارق ماناألل اهيف ناك ول

 رابدإ اهلابقا ىفو توم
 راجلاو هقارف ديعبلا هرك
 راطوالا حجنتل مامإلا هجو

 راكفألاو ماهوألا تراح دق

 راركلا مغيضلا جايهلا موي

 راعوذخلا هب تلهس نمو ايلعلا
 راثدو ةمامع راقولا نمو

 راوس هنم دوجلا نيمي ىلعو

 راكبألاو حدملا نوع فزتو
 رامسلا هحيدمب تنيزتو

 راعشألا هنانت نسح نايبل

 راكبألاو لاصألا تراد ام

 ؛ ٥" و
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 ريبك ريبكلا نادقف

 رورسو ةبرك هيف رهدلا وه

 هدعبف عامتجإلاب جهتبت الف

 مزاح ناظقي رهدلا ننمأي الو
 بناكر الإ نامزأذلا هذه امف

 هنأ نقيت نمم ابجع ايف

 ةعيدو هادي يوحت ىذلا نأو
 هؤاد ىه ىتلا ايندلا كرتي ملو

 ةراجت ليمجلا الإ ذختت الف
 ارداق تنك ام تاعاطلا ىلع بضاوو

 بقتحاف تعطسا ام لامعألا حلاص نمو

 تلخ يتلا كولملاب رابتعا اذ نكو

 مهل امف نونملا بير مهكلم ىوط

 اونب ىتلا روصقلا كيتاه دعب اودغ
 ةلاذم تحضأ برتلا ىف هجوأ مكف
 بذهم لالخلا ىكاز ىتق نم مكو

 ىتف رمع انخيش اياجسلا ولحك

 امط امدعب نم راغ دوج رجب ايأ

 ىرت نأ كنقد لبق اوجرأ تنك امو

 ترشابت حيرضلا تربدت املو

 ممذم ريغ قالخألا رهاط ىضم
 هردقك ميظع انيف هنادقفف

 هباصمب اننزر ىف اتماش ايف

 )١( حايرلا : روملا .

 ريمنو ىرولل جاجأ هيفو

 ريتق بابشلا دعب نمو قارف

 ريبخ نامزلا لاوحأب ريصب

 ريستو ىرولاب اودعت توملا ىلإ

 ريصي نولوألا راص ثيح ىلا

 رورغ ةايحلا تاذلل نأو

 روبحو هل ءرب اهكرت ىفو

 روبت ليمجلا تاراجت تسيلف
 ريصق ءاقبلاو ناف كنإف

 رييثك تاحلاصلا ليلق نإف

 روصقو مهنم ىتش سلاجم
 روشن روشنلا موي ىلا كانه

 6١ رومو ضري رخص مهقوفو

 روتس كاذ نود نم اهل ناكو

 روحب هادن نم انيلع ضيفت

 نزحتلف ناميلس

 روغت روحبلا فيك ابجعاوف

 رودبو ىرثلا ىف ىراوت موجن

 روبقو اهترواج دق حنارض

 ريخو مانألا نيب فرش هل

 ريبك ريبكلا نادقف نأ ىلع
 رودت تارنادلا نإ ليولا كل

 رودص هيلع



 هنإف نامزلا راج نإ ورغ الو
 ةنالث ةازب نع ىدوأ رقصلا وه

 مهتايح لوطب انعتم بر ايف

 ايح رمع ىضترملا حيرض قساو
 دمحم ىبنلا ىداهلا ىلع لصو

 روجيو ةرات انيف لدعيل
 روقص ةازبلا دالوأ نأ ىلع

 ريصب دابعلاب ىلوم كنإف
 روخ بناحسلا نوج هقفدت

 ريزغ هيلع جنت اهل ةالص

 ; © و
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 ىسل ا ليمج

 ةدش نم سفنت اي ىعزجت ال
 هنأ ىلع ربصلا يعرداو

 ىلإ الإ كل نكي الو

 ىلبلا دنع سفن اي هب ابر
 اهحنم يف مايألا تلازال

 ةطبغ دحأ اهنم لان ام

 هدعب نكي مل رورس .الو

 تملاس نإو ايندلا نمأت ال

 نيأ لب ناورشونأ نيأ

 مهكلم ىدرلا فرص مهقي مل
 مهيصايص اموي نكي ملو

 هرهد يف ناك نم مهريغو
 اوقوذ امدعب مهيلع ىحضأ

 ةربع انل اذه يف سيلأ

 تمر ول امب ايندلا ينتمر

 يعمدأ اهب تضاف ةبكنب

 ىسلا طرفل حورلا تداكو

 ىل لحي مل كدعب نم سامخ

 ىتلقم نم عمدلاو ينتكرت
 اهبحر ىلع ضرألا يب قيضت

 )١( روسجلا عاجشلا : عفلس .
 )٢( نوصحلا : يصايصلا .

 )٣( سمشلا ءوض ىلع الالتملا ضيبألا رجحلا : عمريلا .

 عزجي نم بتعي ال رهدلاف

 6١ عفلاس تقرط اما ذإ نصح
 عزفم اهعازفأ نم شرعلا ىذ

 عرقي ىلبلا يف باب مظعأ
 عجرت اهناطعإ يفو اعبط

 عجفي امب 4هتناجو الإ

 عتمملا ملاسلا نيأو نزح

 عدخت ةرركم اهنإف

 عبت ىتفلا نيأ لب نينرقلا يذ

 عطقا هل مهتمضصأ ةادغ

 0١ عنمت مهدانجأ الو هنم

 عبتي نمو ًاعوبتم حاص اي

 "» عمريلاو برتلا شاعملا بيط
 عفنم انل اذه يف سيل مأ

 عدصي داك اريبث هب
 علضأخلاو ةجهملا تباذو

 عزنت اهناضعأ نم مهلاو

 عمدأ يل قرت املو شيع
 عجوم قيض يردصو راج

 عترت ىضرلا ضور يف تنأو

 ۔ ٣٠ ٣۔



 اذقلاو ىذألا راد نم تلقن

 اهتلن ىنتيل اي ةداعس

 ىسألا ليمج سفنلا مزلاس

 ارإاص نكي مل ادبع نإو
 هناحبس هللا ءاضق نإ

 ةرفح ىلع نزملا حرب ال
 أ مل ام هاسنأ ال تمسقأ

 عمطأ اهلين
 عفنأ لب ردجأ هنإف

 عنصي امف تاململا ىلع
 عفري ال هللا رمأو ضام
 عمهت اهب سامخ مض دق

 علقأ هقوش نع الو اموي

; 0 2 
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 دولخ رادب ايندلا ام يليلخ

 اهسوحنو اهثادحأ انمأت الو

 اهنإف لاحب اهنم اقثت الو
 افص ام ريدكت مايألا ةداع نمو

 يقت الو شيطي مهس اهل سيلو

 ةعامج لمش توملاب تقرف مكف
 كلمم تدرأو انصح تحطحط مكو

 هتامح مامحلا هنع تعفد امف

 دق وهو زعلاو كلملا دعب حبصأو

 هداهم ريرحلا دعب نم برتلا ادغ

 لضافأ نم ىرثلا قابطأ تحت مكو

 ىفتكا دق رازإلا فع دهاز نمو

 ىجحلاو لضفلاو ناسحإلاو ربلا يذك
 ادروم سانلل هايند يف ناك ىتف

 هرونب ءاضتسي اجارس ناك و
 هبانجب ءرما ذال اذإ ناكو

 اندلاب نيدلا نع الوغشم ناك امو

 دهاز ةشيع هايند يف شاع دقل

 هباصم نيملسملا عيمج ءاسف

 ةملث هنم اننيد يف تدغ باصم

 )١) ددبو كلها : حطحط .

 (٢) راغصلا ىصحلا : ضارضرلا .

 دودج لينب اهنم احرفت الف

 دوعسب اهمايأ تعلط نإو
 ديبب شاظطعلل ىنارت بارس

 ديدج لك ءالبإ اهبأد نمو

 ديدح عورد اهنم تمر ام اذإ
 ديلج مسج مقسلاب تنهوأ مكو
 هدونجو ىطس اذ ابيهم ناكو
 ديشم كانه رصق نم نغي ملو

 () ديعص تحتو ضارضر تحت ىوت
 دودل حيرضلا يف اماعط راصو

 دوجو مانألل ملع مراضخ

 ديهز لالحلا قزرلا نم توقب
 ديعس ليلس ىكازلا دمحم

 دورول ءيماظ مهنم جاتحا اذإ
 دوقو دعب مايألا هب تدوأف

 ديدش دالبلا يف نكرب ذولي

 دوجسو ,صلاخ موصب نكلو

 ديهش توم بيجلا ىقن تامو

 ديشر لك ماوقألا نم لانو

 ديقف لك نادقف ىرولا ىسنأو

 ديدس بلقو ناميلس داؤف



 ديزمو هلضف نم ةمحر ايح محم هيف مض اربق هللا ىقس

 دوسح لك مغ اهيف هايقبف برعلب مامإلا هجو انل ىقبأو

 دودو لكل حارفأو زعو ىدنلاو دجملاو نيدلا ءاقب اهيفو

 دوعصو هبر نم ةمعن ىفو ةداعسو ةزع يف نشعيلقف الأ

 ; ؛}٥٢© و

۔ ٣٠٦ ۔



 اربص نولوقي

 ينيع ىقرأ نافلخ اي كقارف
 ىسلا يل فلخ نافلخ اي كقارف

 يعمادم ىرجأ نافلخ اي كقارف

 اشحلا يف دقوأو يتاذل صخغنو

 ةشحوو ًاعور سنألاب ينلدبو

 هلثم دباكي ول امغ دباكأ

 ةعولو انزح تبذ نإ يلذع ايف

 ىتفلا ىلع نامزلا ءازرأ مظعأو
 هدقف رم ىلع اربص يل نولوقي

 يعمدمو جيرج يبلق مهل تلقف
 هتافو موي نافلخ يل جاه دقل

 محار ريخ اي هللا اي بر ايف
 اهتقلخ دق يتلا رانلا نم ينرجأ

 )١( رانلا هب حدقي دوع : دانز .
 )٦٢( ليزه : وضن .

 ينيبو رورسلا نيب ام قرفو

 نيبب ليوطلا رجهلا يل باشو

 0}١نيدبكلا يف رانلا دانز ىروأو
 نيتفشلا لبذأ راكذا بيهل

 6 نيمقس اخأ ًاوضن ينريصو

 نيفرطلا يهاو ىسمأل ريبث

 نيهب سيل نيبلا نإ كديور
 نيوبألاو دالوألا ةقرافم

 نيلمألا غلبت اهيف ربصلابف
 نيذل موقي ربص لهف خوفس

 ينيح يقالأ نأ تدك هنم ًئوج

 نينح موي تدهاش هتقرفل

 نيرهن نم نيدخلا ىلع ليسي
 نيجلو يوتحأ راضن لكب

 ينيدرو رتاب فيس ءرملا نع
 نيفتكلا رهبي ميظع ميلع

 نيترح هراشبتسا انثروأو

 نيأو موسجلا يهوي لمع الب

 نيولملا مناد عاقب رادو

 نينذأ الب يتوص عماس ايو

 نيملعلا لطاب روفك لكل

 ۔ ._.٠٧ ٣



 ةلز لك ايحام اوفع يل بهو

 ينفاعو ينيد تافآلا نم ملسو

 يتبحأ نيبو ينيب ًاعماج نكو
 ىضرلاو زوفلاو دلخلا راد كرادب
 هلآو يبنلا يداهلا ىلع لصو

 نكو نيلقنلا كزؤالأ تعسو دقف

 ينيد ةمايقلا موي ايضاق

 نيرمعلاو راتخملا ديسلا عم
 نيمب سيل قدصلا دعو كدعوف

 نيرمقلا اهنوض يهاضي ةالص

 و ٦٥٩ ;

- ٨ ٠ ٣ -



 نطفلا اخا ناميلس ليلس ىصوأ
 ةيقابب تلاط نإو ةايحلا امف
 ةبنان كتبان نا ربصلا رعشتساف

 هب رسي ام اروط قلي شعي نمو

 تذفن امب ىضري نأ دبعلا ىلع نكل
 رزو نم ناسنإلل توملا نع امف

 نزح اذ تاف ام ىلع نوكي ال نا

 نمتؤمب ىفاص نإو نامزلا الو

 ننجلا نصحأ نم ةنج هنإف
 نحم نم سفنلا ءوسي ام ةراتو
 ننملاو ءالآإلا ىذ ريداقم هب

 نرق ىف ناسنإلاو ةينملا نا

 ; © و

 كلام نب فيس نب ناطلس مامإل ا ة افو خيرات

 امالكلا يعف ءاعبرألا راهن فيس ليلس مامإلا نفد دقل

 (ا١اماع نوعست هدعب فلأو عاوه نم رشع مت تسل

 ; ؟“ ٥٥ إ

 )١( ةدعقلا يذ رهشل ةيلهاج ةيمست : عاوه .

 ۔ . ٣٠٩



 ةيزعت
 م

 ىضم مهل ميرك نع ًامارك يزعن

 مكتيمل هولأساو اركش هولاوو
 ةزعم يف مكرامعأ انل تليطأ

 اضوقو رورغلا راد نع رفاسو
 ىضق هب اميف دومحملا مكهلا
 ىضر يوذ ءاضقلاب اونوكو ةاجن
 اضموأو قرب حال ام ةمعن يفو

; %% 2 

 هللاب اقتاو نك

 رئئص ةينملل لكف زعت
 هنإف تابنئانلا قلاف ربصلابو

 غزاج تاململا يف بع زاف امف

 ايضار كبر هللاب اقثاو نكف
 ملاس نبا اي ىضم نميف ةربع انل

 ذيشم بوعش نم خرب محي ملف
 هلوحو مامحلا يقسي كلم مكف
 مهكلمل دونجلا كلت يف كي ملق

 ملاس نبا اي انل جهن ىدرلا فرصف

 انهلإ مكحل اميلستو آءازع

 رئاودلا هيلع اموي ةرنادو

 () رساك ةديدشلا لضعلا اهباينأل

 رباص تاململا يف ذبع باخ الو
 رداقملا كيلإ تقاس ام ةلمجب

 رباقملا هتوح نميف ةظعومو
 رناشعو مهل لاومأ نفغت ملو
 رتاوبو انق مهيديأب ونج
 رصانم نم هل مهيف الو يجم
 رصان كلجن هكلسي نإ ورغ الو

 ركاش هالومل ىوقتلا وذف آركشو

 ; © و
 )١( جاجوعإلا : لضعلا .

 ۔ ٣١٠ ۔



 هسفن ناد نم لقعلا وخأ

 انخيش ةبيصملا يذه يف رجذلا كل

 ىضرلاو ركشلاب هللا ءاضق لباقف

 ريغت هيف رهدلا سيل كرمعل
 ةدرتسم ةراع الإ رمعلا امو

 هسفن ناد نم مايألا يف لقعلا وخأ

 هيعس لض دقف ايندلا قشع نمو

 املسم انيف هللا دبع نبا تيقب
 اجش ام ةيحتلا كيلجنو كيلع

 مم

 ردكلا نم يفاصب ايندلا يف شيعلا امو

 ردقلا عنصي امب يضارلا اذبح ايف
 ربتعمو بيبلل تاظع هيفو

 رعي مل ةينملا دعب ىتفلا ناك
 رفسلل رمشو ىوقتلا اهدوزو

 ردص هدعب نم سيل ام اهدروأو

 رصب اهل تنأو نيع ىدهلا نإف
 رحسلاب مئامحلا ديرغت دجولا اخأ

; ٦“© 2 
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 ةدايرلا

 رفاصعلا موحل لك وأ قتسف لكف ىتق اي ةدايزلا هابلا يف تنش اذإ

 ؛ ٦ و

 ضيرمل ١ ءافش تامالع

 نهي مل ضبنلاو تباث هلقعو نسح هنول اضيرم تيأر اذإ
 نخت ملو بهذت مل لكذلا ةوهشو اذك عاجبطضإاو حلاص همونو

 ننملاو ءالآلا يذ هالوم نذإب هتيذا نم وجني فوس هنإف

 ; ؛“© و

۔ ٣١ ٢۔_



 بطلا يف ةديصق لاقو

 : ماع اهمظن ]

 مظنلا نم آرد بطلا يف مكل تمظن

 هءادو ءاودلا هيف مكل تعمج

 الدنصو عادصلل د رو ءام ذخف

 ادراب كي نإو رح نم ناك اذإ
 ةزوجو نيذ دعب نم ًرتعص ذخو
 زرابو ًآدوع مث نارفعز ذخو
 اودلا نم افاضم اذه ىلإ امهسو

 ىتف اي موثلاو نومكلا ذخأت نإو
 درابب ليلعلا فنأ يف هحرطتو
 هقلح دعب نم سأرلا حارج دمضو
 مسمس نهد ذخف ادنر دجت مل نإو
 البنسو نارفعزلاو ًالفلق ذخو

 اركسو نارفعزلاو ةبش ذخو

 هلغاف ميلاب مث نايتوت ذخو
 ةبشو نارفعز عم اربص ذخو
 هفصنك حلمو ؛تخسار ءامللو
 دق نايتوتلا نم ءازجأ ةرشعو
 نمو هل ابيثملا ءام نم دبالو

 )١( قاوسالا يف ةيودألا عم عابت ةيتابن ةدام : ازراب .
 )٦٢( ةفورعم ريغ ةدام : اريشخ .

 )٣( ءادوسلا ةبحلا : زينوشلا ؛ تونسلا : نومكلا .
 )٤( سآلا : دنرلا .

 )٥( ربخصلا وهو رخذألا : لبنسلا .

 )٦( يرجح قارب ندعم : هبش .

 ٠١ ١ ه ]

 مجلا لنانلا يذ هللا باوث ءاجر

 ملعلا يلوأ نم هتكردأ امب تنجو
 مهو اذ كت ال روفاكلا نم امهسو
 ملست لفنرقلاو كارأ قرعف

 مقسلا عضوم هلك هعضو انهدو

 6١ مشلا عضوم ًابناذ هعضو آدبزو

 6} مهس نم كناود يلخت الف آريشخ
 ١»}"( مسق ىلإ امسق زينوشلاو سآلا عم

 مألاو سأرلا ىذأ نم يفوع ءاملا نم

 مرهللو ريغصلل دنرو حلمب

 (' مهلا يوذ رعشاو نيعوبسأ هدمضو

 6ُ}) مرو اذ ناك نإ نيعلا قالس يوادو
 »١' مغلا لبسلا اذ حاص اي هب يوادو
 () مشهلل ضغلا جسوعلا ءام ىسنت الو

 مقسلا ىلع ىلطي نيعلا يف ئذأ لكل
 6٨ مهسلا ىلإ فاضي عبر لفلف نمو

 يمسر ىضق اسمخ ميلا ءامب تيلغ
 ؛' محشلاو محللا بيط يدج ةرارم

 (٧) تايضمحلاب هنيفعت ةطساوب ساحنلا نم لولحم : نايتوت ٠ ح ورقلاو نيعلل ءاود : رضخأ هقلط نوكيو .

 )٨( قورحملا حلطلا غمص وه : تخسار .

 )٩( ةولحلا ةبحلا : ابيثملا .

 ۔ ٣ ٣١

 



 عفان ءاملل تيتلحلا قحس نإو
 هنادتبإ دنع جنذوفلا هعفقفنيو
 امهذخ رملاو نويفألا دمرللو
 هرطق عفني ضيبلا ءامب تبشو
 عفان ضيبلاو لقصلا ءام ليق دقو
 عفان نيعلل بضلا رعب ليق دقو
 هب كسو يبص وأ لجع لوب ذخو

 اي وهف ءاملاب نويفألا قحس نإو
 لصنع ءام ذخف اذه درت مل نإو

 هغامد قوف روكذملا غرفأ نإو
 تنخسأ يه اذإ ناتك ةقرخو

 هوادف هيفب نابرض ناك نإو
 ًارفصأ نيذه قوف ذخ ًاجليلهاو

 ارت نمل بيلحلاو لجف رزب ذخو
 سفرك هاومأ توصلا سابتحإل ذخو
 برجم اضيأ لجفلا ءام ليق دقو

 عفان دهنشلاب .زينوشلل كلكأو
 يلق ام دعب هل ناتك رزب ذخو

 هنإف قاهفلل ًاباذس قحساو
 الفنرقو ًاركنس برشاف ءيقللو

 6١ معطلاو حيرلا بيط بوشم دهشب
 ( يمقر ىلإ رظناف فورعملا لصنعلا وأ

 مقعلا بيطلا رمحألا نارفعزلا عم

 "}» يمي درف اذه ريغ افصو تنش نإو

 () ملعلا يوذ لأساو هلمعتساو ربصلا عم

 يمعي يذلا ضايبلا اهيف ادب ام اذإ

 مكحلا وذ هللا هيفشي زول ضوضرمل
 6ُ} مصلل ةاوادملا دعب عفان يخأ

 مكحم غارفإ نينذألا يف هغرفأو

 مجعلاو برعلا يراب هافش اميمح
 مهو الب يربي خ وفايلا ىلع تطحو

 0١ مقسلا عضوم يف هعض كسو بشب

 )٧) مهلل ج رفملا هلل او دوتمأو

 مهجلا ال قلطلا ههجو يف فلك هب

 ) ملعلا بتك يف ءاج دق رداشونو

 مهبلاب هبشأ رمغلا نإف برجف

 يمهت ال كيف سباي لاعس لكل

 يمرت هل ابطر ناك ام اذإ ايرأو

 (' مشلا مركلا يذ هللا نذإب لوزي

 مسجلا ىوق يف ادئاز ابيجع هدجت

. 
 فورعم ةحنارلا ةهيرك ةرجش غمص - ليخلا : تيتلحلا
)١( 

. 
 لسوسلا وهو بلكلا لصب : لصفعلا ؛ اغاغلا ةرجش : جنذوفلا
)٢( 

. 
 ضيبلا لالز : ضيبلا ءام ‘ تاورضخلا نم عون : تبش
)٣( 

. 
 ةرارملا ةديدش ةفورعم ةينامع ةرجش : لقسلا 4 لقصلا
)٤( 

 . اهريتك ماس . ةردخم ةيويسأ ةرجش : شاخشخلا : نويفالا ) ( ٥

 (٦١) ةيودألا قاوسأ يف عابي يذلا لطابلا وه : كس ؛ هبشلا وه : بش .

- 
 ١ . د ح - . . . أ

 ك ة مهأ ئ < ة دابن ءاود : جليلهالا
()٧( 

 نم ةفورعم ةرجش : سفرك )٨( . هجولا ةرشب ةظلغ : مهجلا ؛ حمقلا اشن : نوديما : دوتما ا بيطلا ةزوجك فورعم يداب
 . سيتلا ةرفت : باذسلا )٩(

 . ةبهتلم ةقراح ةيندعم ةدام : رداشن : رداشون ؛ سنودقملا هليصق

 ۔ ٣١ ٤۔

 



 اعشعشم ينمرأ ًانيط تنش نإو

 عفان وهف ركس عم ًاكمس لمكو

 هداوف هنم هيذؤي يذلل لقو

 الفنرق هيلع لاقثم فصن عضو

 هب نمل لجف رزب لخب يلفغتو

 عفانف هيف ءافرطلا عضت نإو
 هديدح هيف دادحلا أفطأ امو

 المرح مث اينين عم السع لمكو
 عفان كلذ نانسألا عجو نمو
 اهؤاد ناك نإ حاص اي الدرخ ذخو

 اهل ةربزكو روفاك هيف ذخو

 اهوادف دربو رح نم ناك نإو
 برجم سوردنسلا نأ ليق دقو

 ةرون ةثيبخلا ليمامدلل ذخو

 عفان كلذف آضيأ اربص لكو
 اشنلاو حلملاب يردجلا دمض نإو

 هروهظ لبق دهشلاب لحتكت نإو

 اهنطبب نينجلا ىدوأ يتلل لقو
 يرخبت مث كاذ عم آرزج يذخ

 المرح لماوحلا ىدحإ تلكأ نإو

 6١ مدهلاب كيدوي هبرشاف ةربزكب

 6١ مدعلا قمحألا ةبحص بناجو كاذل

 ("> مهو اذ كت ال زعملا ضخم ضخملا ذخ

 يمغت امهيف ركس نم ةيقوأو

 ملحلا وذ هيفشي هللا لعل لاحط
 ( يمظن ىوح ام ربتعاف اضيأ كاذل
 مغرلا ىلع لاحطلل فاش ءاملا نم

 } مهلل نوللا عصان ضخمب ابوشم
 متخلا ىلع اموي طح اهيلع ام اذإ

 مهف ةمالع لك لأساو دربلا نم

 ؤ) متغلا نع اذهو رح نم ناك اذإ
 مزحلاو ةلوهسلا يف حلمو ءامب

 مزحلا وذ ةمادنلا ىقلي ال ليق دقو

 مسحلاب كيدوي ضيبلا ءامب اهبشو
 مزعلا يلوأ ربص هلل ارباص نكو

 مظنلا عساو يف ءاج نيخس امو
 ) ملسلا ىلإ ىدأ بطرلا نالجلجلا عم
 مظع اذو محلو دلج اذ راص دقو
 يمصأ يذلا نينجلا كاذ يطقست هب

 )١( هحفسو يداولا ىنحنُم ىلع سبايلا ةيدوألا بارت : ينمرأ نيط .
 )٢( ريقفلا : مدعلا .

 )٣( ضماحلا نبللا : ضخملا .

 )٤( ةيوارحص ةفورعم ةيبط ةرجش : ءافرطلا .
 )٥( نالجلجلا ةلاخك ةفورعم ةينامع ةرجش : اينين .

 )٦( نالجلج : ةربزك .
 )٧( لسعلا : دهشلا .

 ۔ . ٥ ٣١



 ترسعت نإ اهل ذخ ريعب ثورو

 لصنعب رخب ضيحلا رد تنش نإو

 نم لكل ًانالجلج لخب عقنو

 عقان وهف اركس هيف تدز نإو

 امهبشو ريعشلاو انالجلج ذخو
 هب نمل نارفعزلاو ًاسدع ذخو

 هنامب يلطتو يلقلا دعب هيلغتف

 عفان ضخملاب نويفألا قحس نإو

 هرس ناب رض دنع اموت يوشت نإو
 هنإف افتخ مث ةاش رعب ذخو

 هيح كتباصأ نإ موثتب دمضو

 عفان ليق دق صارصرلا ةشهنللو

 هب نمل الخو انحلا قرو ذخو

 عقان سرولافق مسجلا حورق امأو
 ًارشقُم اموتو حافت مهس ذخو

 اهناكم ىلطيو ران ىلع ىمحيو
 آركُنسو آاضخم مسجلا نانصل ذخو

 ةمه نهتوح ًافاصوأ كنودو

 اهلعل اهنع رايخألا لس نكلو

 رماع نبا ريقفلا دبعلا اهمظانو

 اهمامت ناك فورعملا دحألابو

 )١( لجنألا : وهو . ةيملاع ةفورعم ةرجش : ليث .
 (٢) دخلا . فتخلا

 )٣( بتئلا هب دلجي يذلا قزللا : صارصرلا

. 
 رمحالا : مدنعملا ؛ داصرفلا : توتلا
)٤( 

 مغلا ةعاس اهتحت نم هب رخبو
 6١ مذخلاو عطقلل ءاملاو ًاليت ذخو

 مخض نمو ليئض نم ًاعيجض لوبي
 مزحلاك كناود يق ءافش سيلو

 مدألا ةدلج ىرشلا اذ خطلو لخب

 ملظلا ةفراقم رذحاو ةكش

 مل اميأ هتلمعتسا يذلا ملو

 مثإلا لبق نم خايشأخلا ههركو
 مويلا كلذ يف هدمحت هلكأتو

 0١ ملعاف حاص اي لحنلا عيسلل اود

 مسلا نم يفشي موثلا نإف غدلب

 ("} ملكلاو حرقلا نم ىفشي هملك دجت
 مهلا ةدش نم سأرلا يف ملأ اذإ

 (' مدنعملا جيضنلا نيتلاو توتلا عم

 يمدت ةغدل برقع هتغدل نمل

 مصخ نغض يذ لك نم رذح نكو

 مسحلاب ءادلا نذؤي ءاود هدجت

 مجنلا ىلع تلدت ىتح تمسو تلع

 مرجلا نع وفعي هللاو ةفرحم

 مسإلاك فصولا يف مظنلا ناكم ريشب

 ملعلا يلوأ ينغي ملعلا نأ ملعيل

 خبطو . ءاملاب نجعيو 0 اشنلا نم لمعي . ّ” . ةفورعم ةينامع ةرجش : فطخلا وه : ف

 ۔ ٣١ ٦۔



 مرصلا ىلإ نوؤخلا رهدلا اهملسأو تضقناو نابعش رهش نم تضم عبسل
 متعلاو حبصلاب هللا ةالص هيلع دمحأ ةرجه دعب نم تضم فلأو

 6١ مرخلاو مرصلاب ناح الوح نونامث تمرصتو هدعب نم تضم ماعو

 هلل لقألا دبعلا ملقب . هقيفوت نسحو هللا نوعب 0 ةكرابملا ةديصقلا تمت

 نب ريشب نب دمحم نب رصان نب هللا دبع نب دمحم نب هللا دبع / ىلاعت
 / هيخأو هخيشل اهخسن ‘ اهظفح هللا هقزر ‘ يصورخلا دشار نب رماع
 نم سيمخلا راهن اهمامت ناكو ‘ يصورخلا هللا دبع نب دمحم نب رصان
 . ه ٢١٥ ١ ةنس نابعش رهش

 كلذو . خسانلا نم ةفرحم اظافلأ 0 ةديصقلا هذه يف انحلصأ اننأ ملعيلو

 ملقب ؛ اهيف ةدراولا ةيودألا ريسفتب اهانيشوو ۔ انعمو امظن ۔ ةدنافلل ًاليمكت

 . هديب يصورخلا نامثع نب نافلخ نب انهم / ققحملا

 ; ؟%© 2

 )١( تبلاو عطقلا : مرخلاو مرصلا .

 ٣١٧ ۔





  

 ةديصقلا ناونع

 يبن لجا
 ناشلا ميظع مامإ

 تدجس يذلا تنأ

 انسوفن كتدف

 ىدهلا مامإ

 فيس نبا

 ةراشبلا كل

 لضفلا بحس

 ذيذل لكام

 رعشلا كحدم يف هعواطي

 ايندلا تهات

 هيلوح ةديرخ

 ديع موي يف ةصاصخ

 ثيغلا

 ىضترملا يبرعيلا
 نمحرلا ةفيلخ

 اجلم قلخلا يف تنا الإ يلامو

 مامإلا لاون

 برعلب مامإلا حدم يف
 ةسايسلا نسح

 دمحو لدع

 دجملا كماس

 اياعرلا ةينم
 لدعلا ديسلا

 مامإلا الول
 تلق اذإ

 هلهأل حيدملاو ركشلاب رهجلا

 ليمجلا ركذلا

 نيدلا رصن

 زعلا كل ماد

 ربلا ةسايس

 عاريو مراص

 رون سانلل مامإ

 فيس نبا حدمب

 هتلود هللا زعأ مامإ

   ىدهلا ملع

 ددع

 اهتايبا
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 ةديصقلا عوضوم

 ( اتف ) مظعالا لوسرلل حدم
 كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا حدم
 كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا حدم
 كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا حدم
 كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا حدم
 كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 كلام نب فيس نب ناطلس مامإلل حدم

 كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 فيس نب ناطلس نب برعلب مامإلا حدم
 كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم

 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم

 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم

 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم
 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم

 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم

 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم

 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم

 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم

 ناطلس نب بروعلب مامإلا حدم

 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم

 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم

 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم

 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم
 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم

 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم

 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم

 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم

 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم

 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم

 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم

 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم

 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم

 ناطنس نب برعلب مامإلا حدم

 ۔ ٣١ ٩۔.

  

 اهعلطم

 يبنلا ضرا ادصاق ايا

 بحس نوكلا ىسك

 كيلع ينم
 رذحلا ذخ

 ميلستلا اذب صخأ
 فيس نيا نأ

 ةراشبلا كلو انل

 شيعي عرمال ابجع

 لنانب انل موي لك

 فيس نيبا لجن اي كولس

 دجملا نأ كرمعل

 فيس نبا اي ينم كيتايس

 رطفلا ديع ءاج دقل

 مالسلا يدها

 مامإل الإ حدم ال
 مامإلا ناطلس نبا نأ

 ضيرقلاب ىرجأ كحامس
 لمآ ىشخي

 نيملسملا مامإ فكل

 بوعلا يف ام يليلخ
 لضفأ لدعلا

 ترج حاير

 مامإلا هللا ىزج

 ايندلا تلمجت نم اي

 يبرعيلا مامإلا الول
 ارعش تلق اذإ

 يذلا هلل دمحلا

 قون تنمس دقل

 نيدلا رصن

 يبرعيلا مامالل لق

 يرابلا معن نمو

 انديس لبت نأ

 مامإلا اذه نأ

 فيس نبا حدمب

 هتلود هتنا زعأ مامإلا نأ

   ملظ تلجنا دقل
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 ةديصقلا ناونع

 ىدهلا مامإ

 ههجو لنهت

 مامإلا بانج
 كالمألا ديس

 دساحلا فرط رق ال

 اكذ قوفي سرط

 فوخ دعب نامأ

 ةيادهلا سمش

 راتخت امو ىوهت ام

 رطاخلا ةديرخ

 اهريسن داؤفلا نإ

 بحلا رس

 هنبإ ىلإ رعاشلا ةيصو
 دتحمو لاعفأ

 عيبرلا راوتأك اهذخ

 سمنلا عولط تعلط

 ملظم رهدلاو

 ليزج ءانت

 حيدملا حود

 ميركلا قلخلا

 كيلم لك زعأ

 ةنسو ةنمو ةنج

 مالظلا هب رانأ ردب

 رحبلا محزي نم

 قدص مامإ

 ةبراعيلا ةمنأ سبق نم

 منامعلا ناجيت
 يغبلا ءازج

 ىرولا ذالم

 ةردقملا دنع وفعلا

 بيخم ريح هيجار

 راخفلا جات

 نامزلا ضع نم ينرجأ |
 دجملا همه مامإ

    

  
  

 اهناسنإ ىدنلاو نيع لاملا

   يناجلا فطاقلا تن أ

 ددع

 اهتايبأ
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 ةديصقلا عوضوم

 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم

 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم

 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم

 ناطلس نب برعنلب مامإلا حدم

 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم

 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم

 ناطنس نب برعلب مامإلا حدم

 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم

 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم

 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم

 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم

 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم
 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم

 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم

 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم

 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم

 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم

 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم

 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم

 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم

 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم

 ناطلس نب برعلب مامإلل حيدم

 ناطلس نب برعلب مامإلل حيدم

 ناطلس نب برعلب مامإلل حيدم

 ةبراعيلل حدم

 ةثالثلا ةمنذلا حدم

 ناطلس نب برعلب مامإلل ديعلاب ةننهتو حيدم

 بوعلب مامإلل رطفلا ديعب ةننهتو حيدم

 بوعلب ملمإلل رطفلا ديعب ةننهتو حيدم

 بوعلب ملمإلل رطفلا ديعب ةننهتو حيدم

 بوعلب مامإلل رطفلا ديعب ةننهتو حيدم

 هللادبع نب دمحم هيضاقو بوعلب مامإلل حيدم

 هللادبع نب دمحم هيضاقو بعلب مامإلل حيدم

 هللادبع نب دمحم هيضاقو بوعلب مامإلل حيدم

 هللادبع نب دمحم هيضاقو بوعلب مامإلل حيدم

 كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا حدم
 سانج هيفو . ناطلس مامإلا حدم

- ٠ ٢ ٣ - 

  

 اهعلطم

 ربلا ىلإ يدهاس

 وحن تبج مك

 صضاه رقفلا اذاو

 كل هللا مادا

 ىدهلا مامإ الول

 اكذ قوفي سرط

 نمحرلا ةفيلخ اي اهكاه

 ىضرلا برعلا ابأ اي كب

 ىوهت ام تيطعا

 ناطلس نبا ينلانأ

 دق داعس يناغم

 ىفخأ يذلا عاذأ

 ضيرقلا نم نأ ينبأ

 لايذأ رج دقل

 لزنم ىركذل تقرأ

 ناطلس نبا كيلع

 يفشي ي ذلا كافش

 كديبع نم اهكاه
 هالول ىدهلا مامأ

 نبإب ىدهلا نإ الأ

 رومأ يف نكي مل نم
 ىدهلا ملمإ كلملا يف ماد ام

 هيلع تقاض عرمال لق

 ملسيمل رحبل محزي نم

 ىدهلا مامإب انمأ دقل

 ىدهلا لظ ىدهلا مامإ

 دق لصو ةولعل

 هولعي ال قحلا وه

 ىدهلا مامإ حدم يلس اي

 دمحم كاذ ناك نإ

 جهبيو نيملسملا رسي مالس

 وند يف ةداعسلا نإ

 افص دق ديبع مالس

 ةهرب ذنم تفع لالطأ ةّيمل

 كنم سأرلا بيشل تعير

 نامزلا ينب تولب ينإ

   همركأو ىلوملا هريخت نم اي
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 ةديصقلا ناونع

 ههجو قارشإ ليللا مالظ يلجي

 هولعي ال سمشلا انس

 بكوك قارشإ

 رماع ساس ذم مالسإلا دهعم

 رردلا قوفي رعش

 ةيافكلا قزر نم دعس اي
 داوجلا كلملا

 رمقلا لزانمو مامإلا ةوزغ

 لدعلا ءادر

 امساح فيس تلز ال

 مظعملا كلملل ةيده

 ناطلس نبا كلملا ةريس

 دشرم نبا مامإلا تنب
 مراكملا عمج اديس

 دوسحلا مغر ىلع

 بولقلا هتلالج ترهب

 رعشلا سنارع

 تارفلا رحبلا

 مامإلل ىرشب

 ؟ مالسلا يدهت نمل
 ةيرمقلا ةعلطلا

 لدعلا قرشأ

 كالمذلا ديس

 لدعلاب رماي هللا

 نارق دوعسلاو كمجن نيب ام

 كدوج رحبلا لجخأ

 هنانس تحت ردبلا لحم

 نيدلا نع هللا هازج

 ءازج ريخ فورعملاو

 بلطملا حاجن

 دفرلا بلاط

 لخاب مويلا هريغ ميرك لك
 ايندلا هب تناز

 يغبلا يديأ رصق
 امركم نيملسملا مامإ اي شع

 تسد لالهو ةمامإ لامج

   ادعلا مغ ر ىلع ملسإ

 ددع

 اهتايبأ
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 ةديصقلا عوضوم

 كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 ناطلس نب بوعلب مامإلا حدم يف

 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم يف

 فيس ني ناطلس مامإلا حدم

 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم يف

 رمقلا لزانم ةنمضم مامإلا حدم

 فيس نب ناطلس نب فيس حدم
 هركذي ملو 0 مامإلا حدم

 برعلا يبا مامالل حدم

 ناطلس نبإ مامإلا حدم يف

 دشرم نب رصان مامإلا تنب حدم

 يرعملل رعش هنمض مامإلا حدم يف

 فيس نب ناطلس نبا مامإلا حدم يف

 فورحو 0 برعلب مامإلا حدم يف

 تيب لك لوا رركتي اهتيفاق

 مامإلل هرعش سنارع فزي
 مامإلا حدم

 مامإلا حدم

 مامإلا حدم

 كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا حدم
 كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 ۔ ٣ ١٢۔.

  

 اهعلطم

 ديرفلا طامسلك مالس

 رخفلا سيل يليلخ

 ىلوملا لزن اذإ

 ىدهلا مامإ حدم يف تمظن

 هننس ليلس فلخ ىضرلل ق

 بروعلب داوجلا كلملل ليق ول

 نيطرشلا يف ربلاو انطرش مك
 هلسرا هللا مالس

 هدادو يف صلخم يبع مالس
 راطعلا ةنوجك حوفي سرط

 ةريس نع يلقساي

 ملمإلا تنب تعمج دقل

 ىطلاو مراكملا عمج اديس اي

 دوسحلا مغر ىلع يدهاس

 بهيغلا باغو انل ليبسلا ناب

 اهتففز سورع مك

 اماوقأ مغلا قراف ال

 نمو نيملسملا مامإ رشب

 مالسلا يدهت نمل اولاق
 حامسلا يف انعم تمدقت

 مامإلا معنو ىدهلا مامإ اي

 عوبرلا كلت ىلع مالس
 لدعلاب رماي هللا نإ كرمعل

 نارق دوعسلاو كمجن نيبام

 ريخلا انع هللا ىزج

 فيس نب ناطلس هللا ىزج

 فيس نب ناطلس هللا ىزج

 هبلطم حاجن يغبي ناك نم

 حجنلا وجري ناك نم

 فيس نب ناطلسب انما

 فيس نبال ىقلت تسل

 احالملا تكنلا مظنا ينيرذ

 اموي رهدلا كامر ام اذإ

 لاصولقاب ةحيبص نم عمطتأ

   مل نم العلا رمث ينتجي ال

 ةحفصلا
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 ةديصقلا ناونع

 دجملا مناعد

 النانو الدع ضرذلا توسك

 هجولا رغأ

 ضزذلا كادن مع

 رهدلا لامج

 ادانع كاصع نم باخ

 نامغ انيع تأرب هب

 نامزلا نحم ىلع ربصإ

 برح تيل

 ةلودلا سناس

 نويعلا رحس

 داعيإلاو دع ولا

 برعي ةلود ريمأ

 فورعملا ةبعك

 دمحلا لهانم

 هدهم يف ىلعلا زاح

 كلملا ةجهب

 يضاملا مراصلا

 يردت تنك ول

 دمحلا تارمت

 ( ةتب حتف ) هللا نم رصن
 فارشالا ةميش

 ضرفلا بجاو نم هتعاط

 دمحلا سوؤك

 ةءاسإ بيشملا ناسحإ

 لابشألا ابأ

 ءاخر رهدلا ةدش

 لاح ىلع ىقبي ال رهدلا
 ماركلا خآ

 رجفلا عولط تعلط

 خماشلا ملظلا

 ىرولا فرع ام كالول

 لمؤملا عيبرلا
 كرابملا ديعلا كل انينه

 موصلا رهش لحرت

 ص اصقلا رمس

  

  

  

    

 ددع

 اهتايبأ
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 ةزمهلا

   ل

 ةديصقلا عوضوم

 فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 سنج هيفو . فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 سلنج هيفو ‘ فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 نب فظ مظنو همظن نم يهو } فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 لوالا رطشلا يرازفللو . يرقغنت نانس

 كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 كنام نب فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 سانج هيفو } ناطلس مامإلا حدم

 فيس نب ناطنس مامإلا حدم

 سانج هيفو 0 ناطلس مامإلا حدم

 فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 فلخ نب رماعل لوذلا رطشلاو مامإلا حدم

 فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 ۔ ٣٢٢ ۔

  

 اهعلطم

 بعاوك اهذخ يديس ايأ

 كلضف لازال ىدهلا مامإ

 ءاخس هل مامإلا نإ الأ

 امط رحب ناطلس اي كدوج

 تكناو يدجو تجيه دقل

 حيدم ىوح ارعش كاه

 فيس نبا كلم انل ميدأ

 قيقعلاب دهعأ تنك دق

 عادتها ردبل انناطلس نإ

 سناس يف نوكن نا يغبني
 يناعمو تفع لالطأ وهلل

 يذلا سرطلا كل يديس

 إلا العلا جرد يقتري ال

 هقحتسي ال حدملا نإ يليلخ

 كلام نب فيس نبا اي

 هفيس ىتف ناطلسب انشع

 فيس نب ناطلس نإ الأ

 كنم نيعلا تيل ةنيثب

 قرابو بيذعلا ركذ ينبذعي

 سرود قيقعلب موسر يتجش

 رفظلا ربكأ اذه ربكا هللا

 ميدقلا للطلا ىلع اجوع

 ضزالا نم حايرلا هترانأ راخب

 فيس نبا دوج نم ينتتأ

 بيشملا ناصإ نإ الآ

 مناه موللا لقعي املو مولأ

 ءاضأ اقرب ىأر نم

 راكذتلاب كمارغ تجاه

 مهءاخإ دوع نملف ماركلا خآ

 تلن ناطلس اي كلينب

 خماش ملع فيس نبا نإ

 ىلع هلجلا كطلس ناطلس

 راص يذلا رمع انل ليطأ

 دوعس نمزلا رصايكموجن

 رهاوز تيبحام يلعملا موجن

 اهؤلم نيع رظاونلا يمصأ
   ةقربب لالطأ قربلا ىقس
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 ةديصقلا ناونع

 ينامالا ضور
 هقداصا ال هنادعا همهارد

 ارخف برعي ينب

 قاتشم ميلست
 ىدنلا بحس

 وجرال ينإ

 دسألا ديسلا

 فوهلملا ريجم

 ( ةسابمم حتف ) ربكألا رصنلا

 ءافش بوت

 رقعلا نصح يف

 يضر مامإ

 هتزع ناسنإلا فرش

 ءايلعلا ةبلح

 برعلا يبأ ايلع

 ارخف انبسح

 امرك ىرولا قاف

 هتعلط ءاملظلا تلج ارين

 بيهملا كلملا

 يداهلا بكوكلا

 ليسو فيس

 صاوغ ةرد نم سفنأ ةيحت

 فورعملا

 برعلا ابا مالس

 ليمجلا ءاننلا

 يبرعيلا مامهلا
 يداهلا بكوكلا

 يتبذعم اي كبحأ

 ىدنلا هب ديزي كلم

 نيمركذلا نبا اي كحيدم

 يتعانص

 حامسلا فلا

 بذهملا دجاملا

 هيدي ىنمي يف نميلا

 سفن لك يف هتبيه
 ءيش هنثي مل

 كرابملا ديعلا كل ائينه

   اطس نإ ماسح ىطع ١ اذا رحب
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 ةديصقلا عوضوم

 فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 فيس نب ناطلس مامإلا حدم
 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم

 سانج هيفو . برعلب يبرعيلا مامإلا حدم

 ناطلس نب بوعلب مامإلا حدم

 ةانتملا ءامسخلا اهيفو 0 مامإلا حدم

 ناطلس نب برعلب مامإلا حدم
 فيس نب ناطلس نب فيس مامإلا حدم

 ناطلس نب بوعلب

 ناطلس نب بوعلب

 ناطنس نب بوعلب

 ناطلس نب بوعلب

 ناطلس نب بوعلب

 ناطلس نب بوعلب

 ناطلس نب بوعلب

 ناطلس نب بوعلب

 ناطلس نب بوعلب

 ناطلس نب بوعلب

 ناطلس نب بوعلب

 كلام نب ناطلس نب فيس

 ناطلس نب بوعلب مامإلل ركشو ةيحت

 فيس نب ناطلس نب برعلب مامإلا حيدم

 برعلب مامإلل حدمو ةيحت
 برعلب مامإلل ءانثو حيدم

 ناطلس نب بوعلب مامإلل حيدمو لزغ
 ناطلس نب بوعلب مامإلل حيدمو لزغ

 ناطلس نب برعلب مامإلل حدمو لزغ
 ناطلس نب برعلب مامإلل حدمو لزغ

 ناطلس نب برعلب مامإلا يف حيدمو ءانث

 ناطلس نب برعلب مامإلا يف حيدمو ءانث

 ناطلس نب بوعلب مامالل ءانث

 بوعلب مامإلا يف ءارطإ و حيدمو ءانت

 ناطلس نب برعلب مامإلا يف حيدمو ءانث

 ناطلس نب برعلب مامإلل حدمو ءانث

 ناطلس نب برعلب مامإلل حدمو ةننهت
 مامإلا حدم

 ۔ ٣٢ ٣۔

  

 اهعلطم

 كهاوس رغ ىليللب ترج حاير

 قيقعلا قرب نم ينتجش

 لوجت مارغلا حير هب داوف
 تنكو هب تينغ نم اي

 هدوجو يبرعيلا دوجو الول

 ملحلا يف نيدلا مامإ انولب
 هلقن نود سل مامإلا نإ
 نامزلا نم تيشخ اذإو

 نيبملا حتفلا وه اذه

 هاده رونب نم اي

 ديعيسلا كعلاطب تعلط

 مامإلا رصن مهللا كلأسأ

 تنش نم نبا نك

 قلتأي به ضيمو

 رواجيلف اروج فاخ نم
 همكح يف لداع انمامإ

 يبرعيلا نإ لاق نم

 ءاملظلا تلج اريت اي

 يبرعيلا مامإلا بح
 ىلع ىلاعت هلل دمحلا

 ميركلا كلملا ىلإ يدها

 يذ ىلإ ىدهت ةيحت

 ىتف ممي فووعملا بلاط اي

 ديرفلا ماظن يكاحي مالس
 ليمجلا ءانثلا يدهأ

 مول امتيلخ ول يليلخ

 ةزع لالطأ نم ثيغلا ىقس

 لهأ ىلع ملس الأ

 دوقر ةاشولاو ةنيثب تراز

 مظن سرطلا يف ىكح مالس

 ايحلا هركابب ضورلا نأك مالس

 دجام ىتق ناطلس نبا نا

 هنابو قيقعلا كوجشي ماتح

 عممل ءامحخسل ركنلتحغم
 جوتم هجو نمحرلا انل مادأ

 امالملا لقأ يمياللا اهيا

   يغبي وأ زعلا موري نم اي
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 ةديصقلا ناونع

 رظنلا ميدع

 ىعفألا ةغدل نم تملس

 مامإلا ىجه نم ىلع در

 ىلع ناطلس نب بوعلب

 ىوزن هكرتو نيربج هنوكس

 زع مالسإلل هيف كؤاقب
 ةجهب تاذ ةضور

 ءاه نيكست راكنإ

 مارحإلا ةريبكت

 بحم ىفصن
 رصعلا حيصف

 ماتغ نب ملاس نب رمعل ةلاسر

 رورس يف شع

 مرقلا دجاملا

 رهزالا ءالعلا مجن

 ةيحتلا ينم هل

 اعتار هيراب ءامعن يف لازال

 ميركلا سرطظطلا

 تارفلاك عبط

 كرابم ديع

 ديرفلا مظن

 ميظنلا ردلا

 رورسلا موي

 دقرفلا قوف هالجر

 روبحلا تاربح

 درولا سافنأك مالس

 اياربلا كتدف

 ىفاو كسرط

 بتارملا يلاع

 ةريعش يواسي ال رعش

 سرعب ةننهت
 نسحلا اهيف لماكت

 ظقيأ قربلا رهاس اي
 رمسلا دقار

 ىدهلا مجن )

 عبط مهبح __ |
   (مناعدلا حرش) باتك ضيرقت

 ددع

 اهتايبأ
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 ةديصقلا عوضوم

 ناطلس نب بوعلب مامإلل حيدم
 نم 4 ز ه ٠ ب . 1 ل 1 ني د مامإلل 4 -. ٠.

 هل ةمامإلا دقع لبق هن ءانثو ةّيحلا ةغدل

 هاجه نم ىلع درو مامالل ءانث

 ةعمج نب هللادبع يضاقلا خيشلل ةئنهت
 همسا ركذي مل ملاعل ةيحت

 حدمو . ةالصلا يف ةيهقف ةلاسم

 ناطلس نب برعلب مامإلا

 هللا يف هل خال ةيحت

 يرفاغلا نانس نب فلخل ةيحت

 برعلب مامإلل احدم اهنمض

 كرابم نب فيس نب كرابم خيشلل ةئنهت

 ناطلس نب برعلب مامإلل

 برعلب مامإلل ءانتو ةيحتو مالس

 لمرح نب ةحرس خيشلل مالسو ةيحت

 ناميلس نب رمع نب دشار خيشلل ةيحت

 رماع نب بيبحو رمع نب دشار هيخأل

 رماع نب بيبح رعاشلا يخال

 لمرح نب ةحرسل ةرايزلا بلط

 لمرح نب ةحرسل ركشو ةيحت

 لمرح نب ةحرسل باوج

 ىحضالا ديعلاب لمرح نب ةحرسل ةننهت

 برعلب نب دمحم نب ةعمجل ءانن

 هتوخذل رعاشلا نم ةلاسر

 هللادبع نب فلخ نب هللادبع يلاولل

 مامإلا ءاطعل ءادجتساإ

 ةلاسرل باوج

 باتك هرادصإل رمع نب ناميلس خيشلا حيدم

 ديج ريغ رعش لناق ىلع در

 يبرعيلا كرابم نب فيس خيشلل ةئنهت
 هدلوو يبصقلا رمع نب ناميلس خيشلل ةلسر در

 ءاسحألاب مامإلا لماعل رعاشلا در

 نانس نب فلخ خيشلا رعاشلل ةيمظن ةلاسر در

 فيس نب ناطلس مامإلل يدادو حصن

 يشيقرلا هللادبع نب دمحا نب فلخ هحراشل

 ۔ ٣٢٤ ۔

  

 اهعلطم

 لاونلا نم تبلط ام مر

 ةيح اي دوجلاو ىلعلا تبصأ

 اددع ىصحي سيل دمح هلل

 موسجلا كتحصب تحص دقل

 رحبلا ىلع ىرز اهيقف اي

 هللا مسا يف نيكستلا ىري نماي

 هصط يف هنك مالسلا يدهأ

 هنسح يف هنك مالسلا يدهأ

 كوف ضفال ملس ىقف
 كرابم نبا اي هللا تاكرب ىلع

 هرطسأو هيحاون حوفت سرط

 هنأك مالسلا يدهأ

 انمضم مالسلا يدهأ

 دادولا يفاص خأ مالس

 بيطلا يف هنك مالسلا يدهأ
 ينع تاريخلاب هللا ىزج

 يناهت اهذخ لمرح ىتف
 يفصلا لخلا ىلإ يدهأ

 يتتأ طخ ىلع اباوج
 ميركلا ديعلا كل انينه

 ىهنلا يون لصخ تعمج

 طوطخ مأ حنادم ضور كاذ

 امنأك مالسلا يدهأ

 سمالاب ناطلس اي كتيتأ

 ناطلس نبا اي ىفاو كسرط

 لصخلا عيفر باتك افاو

 ةمالس هيف ناسنإلل تمصلا وه

 نناغضلا لهأ ىلع سرع

 امنأكف مكنم انتتأ سورط

 رع ىتفتفو ق رمع نل نم

 دبع ميلست ىوح سرط

 مهبلصنو اقالخا سفنلا بيطأ اي

   مقعدلا سأ تمكحأ دمحأ ىتف
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 ةديصقلا ناونع

 ىلع ءرملا قزر ول
 هردف

 باتكل باوج

 دق ىولسلاو نملاب

 لصبلا لدبتسا

 نطفلا دقانلا
 عساو كوفع

 لدعلا قورب
 رخفلا

 ةعانقلا نم عانق

 بابشلا خرشب ررتغت ال

 ريخلا ريغ عرزت ال

 ةجوزلا رايتخإ

 نآرقلا ئراق اي

 ىرثلا قابطأ تحت ىواست

 هللا يفاخ سفن اي

 ماقإ رادب ايندلا ام

 دلاولاو ناطلسلا ةلأسم

 سحنلا رطمو دعسلا قورب

 عرولا نيدلا

 اهاقيأ لامعألا نم ترخدا اله

 ايندلا نم دوزت

 ةمكحو ةظعوم

 بولقلا ينضت ةعبرأ

 ىوقتلا نع يننغشتاأ

 عيدبلا رعشلا

 كايند نع فاجت

 تويب روبقلا الإ انل سيل

 رانلا فاخت ال مل

 ايندلا يف ريخ ال

 مانألا رش

 نايصعلا ىلع ءيرج

 ؟ رمعلا عيضأ مك ىلإ
 ليحرلل بهات

 ءايرلا عد

   ةميمنلاو كايإ

 ددع

 اهتايبأ
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 ةيفاقلا
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 ةديصقلا عوضوم

 خيشلا ضرع يف نعط لجر ءاجه

 يوكزألا رفعج نب دمحم نب رمع

 لمرح نب هحرس خيشلل در

 ءايلوألا ةيصو

 ناميلس نب رمع نب دشار خيشلل باطخ

 يرذنملا رمع نب دشار خيشلل در هيف

 باتع

 كمل ينب ىلع برعلب راصتنأ

 مؤشلاب مهفصيو اموق وجهي

 رخفو ةسامح

 فورح ىلع حناصنو مكحو ةظعوم
 اهتايبأ لناوأ يجهتلا

 سانج اهيفو ةظعوم

 سانج اهيفو ةمكح

 سانج اهيفو ةمكح

 سانج اهيفو ةمكح

 حصنو ةظعوم

 سانج اهيف ةظعوم

 ةلاسم يف مكحو ةمكح
 ةعنار ةمكحو ةنسح ةظعوم

 حصنو ظعو

 ةنسح ةظعوم
 ةديج ةظعوم

 داشرإو ظعو

 ةروهشم ةمكح

 ىوهلا كرت نع ةنسح ةظعوم

 داشرإلاو ظع ولا يف

 ةظعوم
 ةظعوم و ةمكح
 ةنسح ةظعوم
 ةنسح ةظعوم

 ةحيصنو ةظعوم

 ةعنار ةظعوم

 ةحيصنو ةمكح

 ةظعوم و ةمكح
 ةظعوم و ةمكح

 داشرإ و ةمكح

 ۔ ٣٢٥

  

 اهعلطم

 قمحأ اي كبس ينرض ام

 ىفاو ناسحإلا اخأ اي كباتك

 اهليلقتب ىصوا ةعبرا
 ءادرلا امأ ادرلا تيفك

 رمع ىتفاي يهلإ كاده ملعا

 اباوج درت ال مل يديس اي
 ةمجمج فيسلا دحب تقلف

 ضووعلا اوناص ارضعم ايا

 سطعم نم زعأ سفن يل

 اضمغ معطت فيك رغلا اهيأ

 هال تنأو ليحرلا فزأ دقل

 تنك نإ نيدلا تاذب كيلع

 نك نآرقلا ءيرلق ايأ

 ةيصو كاه حاصاي

 دازلا نيلف ريسملا نآ
 اهعاتم ليلق ايندلا امنإ الأ

 بلاط يبأ نب يلع نعو

 شيعلا وفص بقعي رهدلا

 احتاص كسفنل مدق

 لاملا راخدا يف اينغم اي

 ناد نم ماوقذخلا سك ىرأ

 ككرت كنم حورلا ةحار

 اهكاهف بولقلا ينضت ةعبرأو

 بحب تلغش دق ينارأ

 عيدبلا رعشلا مظان اي

 كتقوب نكو كيلع نوه

 ةعانقلا اذ يفكي مالع

 كمسج يذؤي ناك اذإ

 اذ اي ربصت ال تنك نإ

 سفان ماطحلا بحأ نم

 نمأ ميحجلا رح نم كننعأ
 مومذملا عمطلا عد

 لجرلا اهيا مك ىلإ
 عاطأ نم ملعأ هللا

   ةميمنلاب منمني نم اي
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 ةديصقلا ناونع

 ناسللاو فرطلا ىولب

 كهلإ ركذإ

 كهلإ ركذإ

 اباوج لوهجلا نع توكسلا

 عبطلا ميرك
 راهنلاو ليللا

 ايند اي كبحن

 نامزلا ربع

 ابرلا رذ

 حلاص يز يف رش يخا نم مك

 حلاصلا سيلجلا

 كولملا ةسلاجم

 نالخلاو رهدلا بلقت

 بيبللا ةرواشم

 فرشلاو هاجلا بح

 سفنلا ةفلاخم

 لابولا تابلاج

 ابناغ و ارضاح ةدوملا

 حصان ةيصو

 لثملا يخأ اي مهفإ

 فلحلا ريثك

 نومالي ال ةثالث
 رسلا

 كعيطي ال نم رمأت ال

 يبوتذ وحمت كنم ةمحر

 (زغل) ثاريملا يف ةلاسم

 فاريملا ةلأسم باوج

 ملعلا بلاط اي

 لض هيأرب دبتسا نم

 مايألا بناصم دشأ

 زماه لكل ليو

 داؤفلا كلم

 رانو ءام

 رينملا رمقلا يف سيل نسح

 ياوه تيصع

 فيصنلا طقس
 ىميلس

 اميتم اومولت نا لعب سيل
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 سانج هيف . لاهتباو ةوعد

 باوجو لاؤس ثاريملا يف

 ةددعتملا تاجوزلا ثاريم

 ملعلا بلطل ضيرحت
 رواشتلاب ةيصولا

 مايألا بناصم

 ةزمهلا ةروس نيمضت

 فيقع لزغ

 فيطل لزغ

 عروتو ةفع هيف لزغ

 عنار فصو يف لزغ

 لزغ

 لزغ

 ۔ ٣٢٦ ۔

  

 اهعلطم

 نيعلا ضغب كيلع

 تويب هل هلإلا نإ

 ةيشتعلاب كهلإ ركذإ

 اموي كار ام اذإ تكسأ

 دغولا الإ دعولا فلخي ال

 توملا ىلإ راهنلاو ليللا امنإ

 ةوحع تنأو ايند اي كبحن

 اهنكل ةريثك نامزلا ربع

 ءيدرلا ءيشلا يرتشت ال
 دساف نم ىرولا يف مك

 مهدأ ةلقم عمست ملا يخأ
 كولملا تسلج تن اذ

 تنك دق هنم رهد برالا

 بيبللا ترواش تنأ اذإ

 فرشلاو هاجلا بح نإ الا

 ام لك اهتيطعأ نإ كسفن

 عرمأ يف نك اذإ ءايشأ ةنالت

 ارضاح هدو ينيري نم

 ةيصو كاه حاص اي

 لمح نم كل ريخ كردقب ريط

 املك فلحي ءرملا تيار اذإو

 اوبضغ مه نإ مهملت ال ةنالث

 اعضوم بظطي ءرملا تينراذبو

 هسفن حضفي ءاش نم

 كنم لمآ ينأ يهلإ

 عبرأ لتالح نع ىدرت لعبو

 اباوج ينم ذخ ريخلا كل

 ملعلا ىغبت تنك نإ
 هلولحت اميف اقفار. نك

 سمخ مايخلا باصم دشأ

 زماه لكل ليو

 لازغ داؤفلا كلم دقل

 زوشن ىذ مير لاصو مورا

 اهيف قيرب تينغ ةيناغو
 ردبك ترفس اذإ ةيناغو

 عوضتي اهبايث بيطو ترم

 كاوهب ينتجيه دقل ىميلُس
   لمرلا اقن نم فدر بنيزل
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 ةديصقلا ناونع

 نيبلقلا نيب ناتش

 بحلاو رمتلا نيب

 اهقرشو دالبلا برغ

 بيغلا يف متاشلا

 لزعم يف لهجلا نع نك

 ارثنو امظن ةينيسلا ةلاسرلا

 ( امظنو ارثن ) ةينيش ةلاسر

 ةيرثن لناسر

1 

 ةحناجلا

 برعلا ابأ بجنأ نم تام ام

 هب ءاضتسي رون

 ةيدف لبقي ال توملا

 اياجسلا ديمح

 ربلا نم داز ىلإ رداب

 ىقتلاو

 ىدهلاو مراكملا سمش تنفا

 نمل اظع و ىدرلاب ىفك

 القاع ناك

 رابتعا اذ نك

 لنامشلا قومرم

 ءاقبلا ىلإ ليبسلا فيك

 ريبك ريبكلا نادقف

 ىسلا ليمج

 شيطي ال مهس

 اربص نولوقي

 ربصلا رعشتسا

 نب ناطلس مامإلا ةافو خيرات

 كلم نب فيس
- 

   ةيزعت

 ددع

 اهتايبأ
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 ةديصقلا عوضوم

 سانج هيفو لزغ

 ماهيإو ةيروت هيف تيب

 ماهيإو ةيروت هيف تيب

 ماهيإو ةيروت هيف تيب

 ماهيإو ةيروت هيف تيب

 فيس نب ناطلس مامإلا حدم

 فيس نب ناطلس نب برعلب مامإلا حيدم

 عطاقم ةثالث يف ةروثنم ةيطخ تابتاكم

 نم نيتيرقلا ةدلبل ةيعيبطلا ةثراكلا

 ه ١٠٩٤ ةنس ‘ رماوعلا نادلب

 فيسو بوعلب ةينبأ حدمو ناطلس مامإلا ءاثر

 فيس نبا ناطلس مامإلا ءاتر

 فيس نب ناطلس نب برعلب مامإلا يف ءاثر

 يشيقرل هللادبع نب دمحل نب فظخ خيشلا ءاثر

 دمحأ نب دمحم نب دمحأ خيشلا ءاثر

 يوكزألا يرفعجلا

 يرقعلا هللادبع نب رماع نب هللادبع ءاثر

 هللادبع نب رماع نب بيبح ءاثر

 يوكزألا يتامدألا دمحم نب فلخ نب دمحا ءاثر

 يتامدألا فلخ نيب دمحا نب رماع خيشلا ءاثر

 رمع نب هعمج نب شيورد ةمالعلا ءاثر

 فيسم نب نطلس مامإل حدماهرفلو . يقورحمل

 نب ناميلس نب رمع خيشلا ءاثر

 يوكزألا يرذنملا دوعسم

 هيلع يفوت نبأل ءاثر

 ملاس نب ديعس نب دمحم خيشلل ءاثر

 ه ١١٠١ ةنس يفوتملا يرازفلا

 ءاثر

 هيبا ةافوب هناوخا دحأل ةيزعت

 فيس نب ناطلس مامإلا ةافو خيراتو ءاثر

 خناشملا ضعبل ةيزعت

 ۔ ٣ ٧٢۔.

  

 اهعلطم

 قشع ةمالم نع افك يليلخ

 رمتلا يف ناك نم

 دالبلا برغ ىوح املو

 ءرملا تيأر ام اذإ

 لهجلا نع نكالأ

 سؤبو نيجسو نجسف

 ةحقج نيتيرقلا تباصأ

 انم ءزرلا اذه لح دقل

 يل نزحلا اذ جاه ام

 ينبي رهدلا نأ يليلخ

 رون اي كدقفل يبلق

 لبق ضرالا نطبل بهات

 لجن اي دوجلا تام كتومب

 هتاذلب انوجعم رهدلا ىرأ

 همراصل اوبني ال توملا وه

 تلم دق رحنلا دعب نيمويل

 راصبألا اهل تقرب ةبكن اي

 رورسو ةبرك هيف رهدلا وه

 ةدش نم سفن اي يعزجت ال

 دولخ رادي ايندلا ام يليلخ

 ينيع قرأ نافلخ اي كقارف

 اخأ ناميلس ليلس ىصوا

 فيس ليلس مامإلا نفد دقل

   مهل ميرك نع امارك يزعن
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 ةحفصلا اهعلطم ةديصقلا عوضوم ةيفاقلإ | دع ةديصقلا ناونع
 اهتايبأ

 ٣١٠ رئاص ةينملل لكف زعت ملاس نبا ةرسأ ةيزعت ر ١٠ هللاب اقثاو نك

 ١ ٣١ اذه يف رجالا كل هتدلاو يف دمحم يضاقلل ةيزعت ر ٨ هسفن ناد نم لقعلا وخا

 ٢ ٣١ ةدايزلا هابلا يف تنش اذإ هابلا ةوقل ةيبط ةفصو ر ١ ةدايرلا

 ٢ ٣١ نسح هنول اضيرم تيأر اذإ ضيرملا ءافش تامالع ن ٣ ضيرملا ءافش تامالع

         ٣ ٣١ | ارد بطلا يف مكل تمظن بطلا يف ةديصق ي.م | ٨٢ بطلا يف ةديصق
 هاوح ام ةفاكب 0 ةموظنملا عطاقملاو دئاصقلل ‘ فاشكلا اذه دادعإ مت

 ءيراقلا نيعت . تايوتحملل اهنددعأ يتلا لوادجلا هذه نأ ملعيلو 0 ناويدلا

 .هعمج انل أيهت امم 0 ناويدلا يف ءاج ام ةفرعم ىلع ‘ الصفم عالطإلل

 . عوضوملا وأ 0 ناونعلا بسح ناويدلا نم هدارأ ام رايتخأ ءيراقلل لهسيل

 . قفوملا هللاو ، لودجلا يف درو امك

 يصورخلا نامثع نب نافلخ نب انهم / هالوم دبع ملقب

 . ه٧٢٤١/ ناضمر ٢٩/ : يف ررخ

 .م /٦ ٢٠٠ ربوتكأ ٢٢/ : قفاوملا
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 : همتاخلا

 ام لمش ملو 0 ناويدلا اذه عمج مت ، هقيفوت نسحو 0 ىلاعت هللا لضفب

 دوهج هلجأ نم تلذب امدعب ۔ ىدارفو اعمج ۔ هتايبأو هدئاصق نم قرفت
 نب دمحم ديسلا يلاعم وهو 0 رخأو الوأ هب ينتعملا لبق نم 0 ةينضم
 نوؤشلل ناطلسلا ةلالجل صاخلا راشتسملا ۔ يديعسوبلآ دوعس نب دمحأ

 . بتكلا نئانض نم تانبخُملا سمتلي ناك دق يذلاو 0. ةيخيراتلاو ةينيدلا

 ه تيبلا رعاشلا اذهل دجي نأ لعلو ىسع ٠ تاعوسوملاو تافآؤُملا تاهمأو

 نم ةعساولا ةعومجملا هذه هل هللا أيه نأ ىلإ 0 ةديصقلاو } ةعوطقملاو

 . يرازفلا ةمالعلا رعش

 يشولا كرحتو 0 ممهلا تضهنف 0 هيلاعم نم عفاودب هقيقحت مت دقو

 . احيحصتو ‘ ىنعمو ‘ اظفل ًالماكتُم اناويد هللا دمحب ءاجف 0 ملقلاب

 طاقنو { ةيوغل دناوفو { ةلماكتم سراهف عم ۔ ًاقيمنتو 0 ًافينصتو 0 قيسنتو
 . ةيمكح فناطلو 0 ةيخيرات

 نسخ هللا دنعو ؛ قلخلا دنعو 0 هللا دنع الوبقم المع نوكي نأ ىسع

 . باونلا

 يصورخلا نامثع نب نافلخ نب انهم / ققحملا ملقب
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