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 مي دقت

 فيرعتلا نع ينغ وم يليلخ ا انرعاش

 اناويد انل مدقي هلغ اشم مخر وه امو

 يحوب .اناحلآو ارعش ءاهنم غاصو .هحدق العم يف اهرهص

 نم كرابتيلو .نامقل مكح هنا مياو اهنا ينادجو مالاو يحور

 ىنسأ ريبكلا انرعاشل انمو .لقعب اههقفو .يعوب اهمهلتسا
 .تاكيربتلا لجأو تايحتلا

يقورحملا دشار نب ناطلس نب هتنا دبع





 ص الخال ا

 ءاوسلا ليبسلا ىلع هوتأف ءاجرألا قرشم قحلا اورصبأ

 ءادحلا ريطتسم حيشاوت وذ داح ةقيقحلا ىلإ مهادحو

 ءادرلا روهط ىلع اوفاوف اهيقاس ةبحملا سأك مهاقسي

 ٧ 9 ه

 ءاحمسلا ةلحنلا يف انيقي هللا اوفرع نم نودماصلا اهيأ
 ءاملظلا عرادم يف هنود اليبس اولضت نلف هوممي

 ءاعدلا بيجم اقح هودجت ءاعد لكب هل اوظلأو

 ديهم
 ءاملاب هتبش حارلاك ةصقلا عمتساف كيلإ يدو نبا اي

 ءالتبإو ةمعنو لالج نم بورض اهيف ةايحلل ةصق
 ءاضو قرشم يف لامح نم بيشق ءادر يف قدصلا رشنت

 ءاصمعلا ةردلاك تحالف ت انايدلا اهتلتجأو رونلا اهغاص

 ءايضلاب تسبلت نأ ىلإ ت ايبألا سوفنلا رس اهاوطو

 عورشلا
 ءارحصلا ةمذ يف ىرايح ن وشمي ةثالثلاو ءونلا ىكب ذا
 ءاضفلا يف ةقممح حيرللو ع املاب فذقت ةالفلا باعشو

 ءاواللا نم يمحي عينم ل اع لبج ىلع افهك اوفاضتساف

 ءارعلاب هنوشخي امو د ربلا ةأطو نم هيلإ اونامطاو
 ءاضقلا تاقراط نم ىلاعت هللا ردق ىلإ مبنم ابره

 ءامص ةراجح نم ارطخ انيلع قاس ءاضقلل ام ها

 ءادوسلا فواخملل اننمأ تلاحأو انفهك باب تمجلأ

ءارالا ىقتلم دجلا ىلعو دج رمألاو عيطتسن ىرت ام



 ءابغلا يذ ناكس ابنع زجعي دقو اهنم لالزإلا قيطنأ

 ءاإسلا نانع تلواط ول ت اوقلا اهبلاغت ال هللا ةوق

 ءان سمرب ايحن انأ نكمم لهو شيعن اهفلخ ىرت مأ
 ءادنلا توص نيبو ىدانملا نيب مكلو انناوخإ يدانن مأ

 ءالبلا دنع هاعد نم بجي ع دي نإ وه نم هايإ الإ لض

 رواشتلا

 ءاسأبلا ةدح تحت اننيب ايف ةروشملا لوح انوعدف

 ءاوغاب نم عيطتسن امب اص الخإ هلل عوجرلا ريغ سيل
 ءارم ريغ هنم ناك ام ريخ هاعد مامأ لك مدقيلو

 ءاخر وأ ةدش يف ءافو وأ احاهس وأ ةفع ناك ام ريخ

 ةثالثلا لوأ

 ءار لكلل تناف ينم ملعت ايب يمنا اي كوعدأ انأ
 ءانعو ةفعض يف ناوبأ يدنع ناك هنأب يردت بر

 يئانتعإ يدجي ناك نإ ءانتعأو ىوقتو ربب امهاعرأ تنك

 ءاذغلل اصلجي وأ احوبص وأ اقوبغ قوذأ ال تنك دقلو

 و 3

 ءاشو ىزعم نابلأ نم ايهف قوبغ يدنعو ةليل يف تئج
 ءاشعلل اضهني وأ يناكم حربأ ملف امان نيخيشلا تدجوف

 ءافغإلا كلذ بيط امرحجي الئل ىنم ظاقيالا تهركو

 يئانتلاو يتبيغ دنع اظقيتسي نأ ةيشخ بايغلا تهركو
 ءاعمألا يواخ يلجر تحت يكبي مان اذإ ىتح يريغصو

 ءانهو ةدقر دعب اظقيتسأ ىتح يناكم فقاو انأو

 ءاشعلا تقو دنع مونلا نم اّبه ذإ دعب نم نيخيشلا تيقسف
ءاليللا ةليللا يف يلايع تقبغأو تقبتغاف تعرسأ مث



 ءاعتةتا نود هلل ىنم ناك اذه رمأل ١ ملعت تنك نإ بر

 ءاطغلا ليقث يديس حزأو ىبر هيناعن امم انحرأف

 ء اومل ١ ىقن مهح اورأ شعني ام رادقم .ء اطغلا حيزاف

 ةثالثلا يناث

 ء ارجأل ١ نم لف اح لمع يدنع ناك هن ب يردت بر

 ءاقنعلا ةبيغ باغ ادحاو الإ رجألا نم مه ام اوذخأ

 يئارلا ريغ سيلف الإشو انيمي هارأ يك تفلتن

 ءامنلاب هل ايضار هب ت رجاتف ريسيلا رجألا تذخأف

 ء اتيإل ١ كر ابم اررخو ام اعن أ حص ف هحيبر انف

 ريجألا ةدوع

 ءانت لوطو ىضم رهد دعب يرجأ كنم يغتب ا تئج ان أاه

 ءانثتسإ الب هذخ كلم ماعنألاو ريخلا نم ىرت دق ام حاص

 ريجأل ١

 ءاشلا يذه راعشأ يواسي ال يرجأف ينم نرخست ال كيو

 لمملا بحاص

 ءارنإلا كرا م هذ 7 دادزإف كليلق يف ترجات انأ

 ءايرثألا ةرمز ىف بهذاو كم اعنا فالظأ تحت رقفلا نفداو

 ءارسلا ةلح يف ودبيف ك ايحم ىقسي رورسلا فلخ ضمأو
 ءالالاب ءوني ارورس اي ارورس سحأ اذكه انأو

 % % ٦٧

 ءاير نم ايلاخ براي كل يلعف ملعت تنك نإ يهت اي
 ءارضلا ةأطو نم انحرأو انع ةراجحلا هذه حزاف

 ءاضفلل انؤاضفا اهنم نيأ نكلو اليلق الإ تحيزأ دق
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 ةنالثلا ثلاث

 ءافجلاو اضرلاو طخسلا ةولح مع ةنبا يل تناك يمنإ اي
 ءالاللا يف سمشلاو انسح ردبلا نيبجو ةماق نصغلا لجخت

 ءاوهألا كرابم رسل لجنلا اهنيعأ بولقلا ضورتو

 % ٨ 3٣

 ءاضغبلاب ليغ ام يرهوج بح طيخ اهنيبو ىنيب ناك
 ءاقللا ذيذل يف لصولا ةينم هيف ققحأ نأ تينمت مك
 ءاقتإلا دهاش هللاو هللا ىوقت طباور الول تنقو

 ءاقو نودب ةولح ةسلخ اهيديب يدي ةرم ترفظ
 ءابقرلا ةرظن نع اديعب هللا مرح نع راتسلا تعنفرف

 ةسنآلا

 ءاتأت متمتم ناسل يف اقوش قفخي بلقلاو يبيبح اي

 ءےصعلا ةردلاك اإتخ قحلا ريغب ضفت نأ هللا قتا

% 3٦٧ ٧ 

 ءاشحألا جرضم ىبلقو هللا ةيشخ ابناج تيحنتف

 ءارأ املو اقدص ىنم ناك اذه ىهلإ اي ناك اذإف

 ءافعلا نهر ءاطغلاب اذإف انع رضلا عفداو مغلا فشكاف

 ءافو نم هتئش ام اهيفو كيتأت ةثالشلا ةصق هذه
 ءانغ امهل ةضور يف ليث ارسا ةلالس ادي اهتسرغ

 ءارعشلا ةلح يف تءاجف رعشلا نم ابرغ لاإجلا اهاقسو
 ءارقلا ىهن ىبتست اربع اهيف ةئيضملا رطسالا أرقاف

 ءاسنلا ةحفن هتعاضأ كسملا نم قيتف نع متخلا ضضفاو

٨
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 رسعلا
 تايآ فطللا اذاي كيئالتجا يف يل
 ردتقم نأش موي لك هل نم اي

 ىوس سيلف دن نع سدقت نم اي

 امك رومألا تردقو اقح تردق

 ادبأ الخ لثم ال تئش ام تقلخ

 ربع مهنيوكت يف سانلل سانلاو
 ىلعو يتصوصقأ ىلإ عمست غصاف

 الو ءالبلاب اوبيصأ دق ةثالث

 هب نيزي رعش ال عرقأو ىمعأ

 يف ةثالثلا ءاودأ أكنأ رقفلاو

 مهب قيضت نأ الإ عراوشلا ىبات
 الب ب ارخل . نووأيو اسلخ نوشمي

 اوردتباف رسيلا ءاجو ءافشلا ءاج

 ةربدم ىرشبلاب كقندالملا ءاج

 نكب ناك نوكلا اذ يف هللا هءاش ام

 دقلف يغتبت اذام رعشلا عرقأ اي

 هب ديعتسا اليمج ارعش لاقف

 هتمج قوف هنم فكلاب رمف

 أرذي هللاف .

 تاياغو ءدب يل كيلبت يفو
 تابنإو وحم هتقيلحخ ىفو

 تاذ الو مسإ ال مث هلالج

 تايكحو ماكحإ يهف اهتدأ
 تايآو ىتش ةمظنأ نوكلاف
 تارابتخا ىمعنلا يفو ءالبلا يفو
 تاذل معظطلاو لسع اهقاذم

 تاباصإلا كلت هب ىفشت ءاود

 تامصب هيوشتلل هيف صربأو

 تآكن رقفلا حرجو يرعو عوج
 تاراجحلا اهنم مهب شيطت نأ وأ

 تانأو ىوكش مهراثد ىمحر

 تأءانتعا ىلوملل يهف اوعراسو

 تايانعلا اهودحت سدقلا ةرضح نم

 تارذ ناوكألاو

 تاداعسلا يرابلا لبق نم كتءاج

 تامج ءرملا هجو ناز مكف ينيز

تائيه هنم وكزت نسحلاب داعف



 اذإ لالحلا لاملا نم بحت امو

 امو هيلإ اوبصت ام كنود لاقن

 ءارشع ةرقب اهكاهو
 / تن

 ال ةعيبطلا وهزت هب ادلج لاقف

 هترشب نيفكلاب حسمي ماقف

 تايمدنعلا راقبلا لاق تريخ

 تاياكن هيف نإ هلللا نم ىتأي

 تارسم اهانول ءارغ ءارمص

 تاماركلاو ىنمتملا ىنملا ىطعت

 تايح دلجلاب تشقر امك نيش

 تاعيبطلا ودبت ام نسحأ داعف

 تارظن هلل مكلف هئانتقإ يف بغرت ماعنألا نم عون يأو

 اذإ لايجلا يف لايجلا يبسح لاقف

 اهحقلأ ءاسيع اهكنود لاقن

 نم كطعي تئش ام لس نيعلا همكأ اي
 ام رصبأ ينيع ىلع ارون لاقف

 ادغف ةحسم نيميلا هتكرابف
 هددحت الام اشت ام لس لاقو

 اهعبتت ضرألا تاكرب ذخ لاقف

 ةدج ىلاإ رقف نم ةثالثلل اي

 مهرطمتو مهي مہذغي ميعنلا تاب

 هل ءاتنلا .اش ايك ومني لاملاو

 ىلإ ريسي نيكسم عرقأ ءاجف
 هكهنا بردلاو عطقنم لاقف

 ادغل هتيطعأ ىتأ فاع لك ول

 تاءادحلا اهيجزت حرسلا نم تداع

 تاباجنلا هيكزت رغأ لحف

 تاءاطعلا سانلا ىلع هنم لهنت

 تادارإلاو يلؤس وهف هب يلوح
 تاوشن راصبأللو يئارملا ىري
 ةاشلا اهحرس يف ىنبجعت لاقف

 تايطعلا معن ايف راشع ةاش

 تاحہص مث اهتحح ماقس نمو

 ةافاعملاو لالحلا يذ نم وفعلاو

 تابالقنإ ايندلاو عرقأ ناك نم

 تاناعإ اهيف يل كنم ةرقب له

تالاؤسلا سكب ايف ءابه يلام



 ذإ كلاح لاحلا يذه كتسنأ لاقف
 يذ كلاح سمأ يلاح كت مل لاقف
 دعف هلإلا تبضغأ كحيو لاقف

 اهبهذأ راقبألاو عرقأ داعف

 نم لأسي لايسألا يف صربأ ءاجو
 الفأ عئاض ليبس نبإ لاقو
 ةلئاس لك يطعأ تنك ول لاقف

 تابارخلا كيوؤت يلثم تنك دق
 تاريخ ثرإلل مكو ثرإ لاملاف
 تاهاعو سالفإ سنشألاك لاحلاو

 تافآو ضارمأو مقعو توم

 تابآكلا هولعت صربأ ناك دق
 تالحر بردلاف ةلحار هيطعت

 تاتشا لاملاو ادغل لئاسو

 ةنكسمو رقف يف لذلا كوادر
 ةعس نع تيتو أ ام تيتو أ لاقن

 دعف رابتخالل هتيتوأ لاقف

 هب طوحت انيكسم صرب أ داعف

 هطخت يف ىعسي همكأ ءاجو

 هلأسي ءاج ىمعأ ناك يذلا ىلإ

 ادج لالحلا قزرلا نم كيدل لهف

 ةعد ف دمغاو ءاشت ام ذح لاقن

 ٭لاب ىئاد هللا لدبأف

 امحر لصو يفاعلا ىلع نسحأ لاقف

 ةيمان مسجلا حيحص وهو شاعف

 يفو نينسحملا بحي لج هلللاو

 ر و ء 1 2

 تاوقأ باشعألاو يرعلا كرتسو

 تامعن ملعلل مكو مولعلا نم

 تاقيونلا نفتلو تنك ام لثمك

 تارسحو تاهآ وهف هنازحأ

 ةالقم بردلاو هنيع هزاكع
 تاهاتم يبرد عطقنم لوقي

 تاجاح رهدلا كتزوعأ اذإ دعو

 تامر هلل مكو يسؤب ميعنلا

 تاوامسلا فدكراَبت ةزو هنم
 تانيز سانلا ىف هلو هلاومأ

 تازع ناسنإلل هللا ةبحح

_ ١١ 



 تاربع ءرملا ثيدح يف ام ريخف ربع نع رتفت ةصق اهنأ به

 تايكز حاورأ كسملا نم اهيف ةيلاغب اجوزمم دهشلا اهنأك

 تاراطإلا اهيبصتو ميلحلا ىبصت اهزربأو ازيربإ رعشلا اهغاص دق
 تايشحلا ولت ام متخ ةيكسم اهتقيرب متخاو اهب كيدي ددشاف

١٢



 هاريزوو كلملا
 ةيرعش ةصق

 هسفن ثدحم كلملا

 حيرج يبلقو ىمهت ينويعو 3 حونت تنأ نوصفلا مامح اي
 حورج يهف ظاحللا اهتنخثأ 3 بولق نم حئارش قيمارغو
 حومطلا ماعو ىوهلا هيف ماه لايخ نم براضم يتايحو

 حيوطتلا هدؤي ال حرم يلوح باسني ءاملاو ينأكو
 حيورت هلكو يمامأ ءفدلا نضتحي ءارحصلا ميدأو

 حونت يهو ءاقرولا يجادأو ارح ىبظلا دصرأ هيف انأو

 حوبأ انيحو يقوش يفخاأف يعارذ نيب ميسنلا مضأو

 هيريزو ثدحي كلملا

 ليلعلا ميسنلا عم ينايلخ ليبنلا مارغلاب يريزو اي
 ليصألا يف هتانأ ىيكاحأو اروكب لايخلا عم ىنغتأ

 ليدملاو اهودش .نيب ام لاضلا نوصغ قوف رويطلا يغانأو

 لوقحلا فلخ روهزلا موك تحت ينع رهدلا عراوق ىراوأو
 ليخد ريغ تنأف يكلمب ىلجلل كيبسح ريبكلا يريزو اي
 ليفك ريخ تناف ينوؤشو يكلم ةصاخ ريغصلا يريزو اي

 ليمجلا ينظ دنع يريزو اي نوكو دوعأ ىتح ينافلخأ

 هنأش ضعبل رفسلا يف كلملا نذأتسي ماعلا ريزولا

 نرادجلا اهقيضب قينترواس نامز لع ىضم دق يديس
 نابقعلا هنأك ىواهتي يرهد ثولاثو ىنثم يتاكرح

 ناوخألا هععاضأ حيرجك ىزنتت اهلقعب يباكرو
 نامدالا اهقيطي ال انفس يربص لحاسب وسرت يلايللاو

س ١٣



 يدومج ليل يالوم كر ادتف

 يناش ضعب يف بيغأ ىلعلف
 ينورت فوسف متدع ىتمو

 ناش حماستلا هل ءايضب

 ناعمإ الو ةولح ةهزن

 ناكمإلا ينقاع ال يناكم ىف

 هليمز ةباينل هدادعتسإ يدبي صاخلا ريزولا
 نيتل مكقح ناي يديس

 اياجسو مكلاضفأ ينتقثوأ

 ليمج در قيطأ يورتأ
 يدنع قحلا هل اذه يليمزو

 سخب نود انه ام هيفكأسنف

 رداغيلو هسفن نع حوريلف
 نكلو انيلإ املاس دعيلو

 نيمقل مكل افولاب انأو
 نيدم يبلقو فوم ىبحف مك

 نيتم يظحف قطأ نأ مكل

 نيدلا معن قوقحلا ءادأو

 نيمأل يننإو يرعش تيل

 نيتملا هادم ىعر ىوهي ثيح
 نيكملا كيلملا عجري نأ لبق

 هدصق كرابيو هريزو قفاوي كلملا
 ادصق تكروب ريبكلا يريزو اي

 ائيرم ابيس ءاونألا كترق

 ىناعم انيلإ دعو ىفاعم رس

 ادعسو ايعس مارملا تيقلو

 ادف باسنيو ارب لىلاوتي

 ادشو انيل مايألا :ىداوع نم
 ادعبو ابرق ءاضفلا اذهب تنك اينيأ اظفاح هللا كلو

 انيلإ دوعت يك ريسلا رداب
 ايأر تكروب ريغصلا يريزو اي
 ءفك كنا مايألا كتفرع

 ا دهع ةريسمل ١ا ظفحت اعرسم

 ١ دو قدص أ

 ا درب بحست كيلإ ترا دتساف

 تن ف ء افوو

 تآ ير لضف نم ميعنو

 يتانقو يمراصو يرهم ريغ
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 م ٥ اخ ا ث دحح ري ز ول ١

 يتابش دح تاهو يرهم رهظ ينلنا يفولا مداخلا اهيأ
 يتاودو يبتكم مالقأو دقنلاو بئاقحلا تاه يداز تاه

 ريزولا شقانت ريزولا جوز ةديسلا
 تاقوأل ١ نم ىضم اهيف كت اداع ضق ان تعمس ام أبن

 تاتشلا رش تيقو يدو نبأ اي يل لق بهذت نيأو يغبت نيأ

 هتجوز باوج نم برهتي ريزولا
 تايناغلا بعاوكلا لامج اي ءىش لك نع دعب نيردت فوس

 ءارحصلا طسو ىف اهاري ةميخ نم بجعتي ريزولا
 ءان رخآو وندي لآ نيب ءارحصلا ىلع ىرأ ام ابجع
 ءاملا لوح لالظلا يذه نيب ينيعل ودبت لايخلاك ةميخ
 ءاروح ةلقم يذ ؤلازغو روفن ميرو ودشي ريط نيب

 يتآلا راوحلا يف ةميخلا بحاص رجاتلا خيشلا عم ريزولا
 ءارحصلا هذه يف ادرف ةميخلا طسو ادعاق خيشلا ايأ
 ءاضفلا اذ يف دوعقلا ميفو ر الاو لهألاو لايعلا كنم نيأ

 خيشلا

 ءاكحلا رجتم ينم نداف يلثم ةرابحت يلو خيش انأ

 ريزولا
 يئارلا هاري ام طق ىرأ ال ينإف يل لق عيبت ءيش يأ

 خيشلا

 اماكحإ هب تمكحأ الح امالك عيبأ يرجتم يف انأ

 امايتها اهرعت مل تنأ نإو ك ابقع ةمالس اهوشح المج

 امالك عتباف دالبلا دوقن نم فلأ ةديرفلا ةلمجلا ةميق
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 7 ريزولا
 امامت ريزولا نج ينع سانلا لوقي تيرتشا اذإ ينارتأ

 اماذ وأ ةحدم نوؤاشي ام اولوقيلو يرتشأس ينأ ريغ

 اماهتسم اهب ايحأ ىلعل ىل وألا كتلمح تاهو افلأ كاه

 خيشلا

 امامح ناكف اشف رس بر «متكاو رشلا ىرت نإ رسلا ظفحا»

 .ريزولا
 افلإ ةديرفلا ةمكحلل تمد افلأ كلذك ذخو ىرخأ تاه

 خيشلا

 اف وأ القثم نإ وردتباو اريخ كي نإ ءاعدلل بجتسأ»

 ريزولا
 افلأ دعلاب هذخو ىرخأ تاه ىبيجب فلأ ريغ ىقبي ل طق

 افخف ادارج ىأر بلك دوع ارفص قىتيب دوعأ ينعد مث

 خيشلا

 ىفحأ ةمالسلاب قدصلا امنإ هيلع تكله ول قدصلا مزلا

 هجاردأ دوعي ريزولا
 افخ تدع ىننا فكي موأ ايعس رادلا ىلإ ايه يداوج اي

 افش مهولا ةقيقح نع افرطم الإ ةبيقحلاو بيجلاب سيل

 ريزولا ةدوع نم بجعتت ةديسلا
 اعير مأ هؤارحص هتفنأ اعيرس ىوهي داع ءىشلا اذلام
 اعوبق ريصحلاك هيف اعباق هانف رسك بش ذم حرابي مل

 ريزولا اهجوز بتاعت ةديسلا
 اعومج تابهلاو هاجلل قفأ لا اذه عرذي كاوس يدو نبأ اي
 اعوبرلا لمت الو امود لاعألا ىلع بوءدلا يوتحت الفأ
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 اعيرس ودعت تدعف انيح ةه زنلا ىلإ ودغتس نأ سمألاب تلق

 اعوجو لايخلا فلخ اودع رع اشلا ةبحاص ظحك ىظحل اي

 هلهأ بيجي ريزولا
 كارسأ اننأ تمهوتف كاهد اذام ناسحلا لامج اي
 كابت ريغ ناسحلا مالم ام انيلع مالملاب تلماحتن

 كاطحخ ينيبتساو داولا ةودع يزوجو يناعن امو انيعدف

 ةديسلا

 كارسم ينيبت يل لق مث ادمع كوشلا طبخاو بردلا بناج
 كابترالا ةسيسد يراوتو ىنع دوسلا كءاطخأ يطغتل

 ريزولا
 كاكشلا ةرظن نم قنىنيعدف قوثو ميمأ اي هللاب انأ

 ريزولا اوعدي كلملا لوسر
 ايشأ ادوطو ىمسأ انكر تمد الهف يديس يالوم داع

 كلملا وحن ردابي ريزولا

 انغ هاقلن هيلإ ايهف هيقلتب ينتررس ام اربخ

 رصقلا لوخدب هرمأيو ريزولاب بحري كلملا
 جزف افولا اذكه اذكه ىلبق تدع دق ريزولاب ابحرم

 اهم ائيش طخن لجعتو يق اودب ىنتئ او رصقل ١ لخد ا

 يبلي ريزولا
 امدق كرتت ةاودلا نيأ ملعأ ال تنك نإو يديس ةعاط
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 رصقلا عم ريزولا
 ىمعأ يإ مالقألا نياو كلملا ةبع نيأ رصق اي هيإ
 ىمعم يلع ارس قيدبتل مأ ينم راثتل ينتيح كيو

 ةئيس لاح يف صاخلا ريزولاو كلملا ةجوز ىري ريزولا
 الضف سانلل فشي داسفل الهأ تنك نإ ةايح اي ىئسخأ

 ىلقت ء اهوش ءا دوس لاحب يصوصخ ١ ريزول او كلملا ةجوز

 الذف قانعلل لصولا برهك اسامت لاحتساف حبقلا ىدن

 الذأ بابشلاو نسحلا مأ ت امومألا . نوكت يغبني اذكأ

 ال نأب تيرش دق فلالابف ال هارأ ايع لوقأ ينارتأ

 هآر ام اتاك ةاودلاب دوعي ريزولا

 الحف كتايح يف هللا كراب اهذخف ةاودلا كنود يديس

 كلملا

 الك سفنلا ىلع تتاب تابجاو يضقت يبنج مله يريزو اي

 ماعلا ريزولل ةديكملا تيبتو صاخلا ريزولا يئرتست كلملا مرح

 دش نيللاو ريزولا انآر دق دج رمألاو ريزو اي ىرت ام

 دعس يهو اهتايط مىقلتن يلايللاو انل تناك تاكرح
 درب يهو اهءاقب ىضري مدفلا ميئللا ريزولا كلذ ىرتأ

 دحت ال ةوزن كلمللو كلملا ىلع ها يذلا صقيس
 دبع ديغلل ديكلاف يرهد ديك هدكأ مل نإ هلإلا يناقو ال

 ديكلاو ةديسلا

 ودحي عمدلا لسرأ نفج ايو ي او لك يرفاظأ اي يقزم

 دهج ديغلل حالسلا معنف ر دصلا بعش اي ءاكبلاب ىشهجاو
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 اهب ففطلتيف ةديسلا ىري كلملا

 رمأ يأ نم ةادغلا كاهد ام يرصق ةريمأ اي نسحلا ةبر

 يرمق حون هناك جيشنو نزحو يربت دودخلا يف معمدأ
 ةديسلا

 ركن تاذ رداوب يوحن تلس رأ يذلا ريزولا نم ينترداب

 ربصو مزعب هتدلاج ينقكلو ارهق ءاغبلا ينم مار
 رفظ شدخ نم راثآلا يمسجبو يبايث تاقزمم ينارت ام
 رمتسملا هرش نم يليوف هيدعت ءازج لني مل اذإف

 كلملا

 يرجتم ا ةبوقع هيلع شطبل اب لزن أ فوسف ينئمط ا

 ةبوقعلا نم هررق ايب مادخلا رمأي كلملا
 اريعس هودقواو 3 هورفحا 3 ارونتلا انديبع اي اورفحا
 اريرقتلا رسفتسي اندل نم تآ لوأ هاظل 1 اوفذقأو

 فتحلل ريزولا لسري كلملا

 رومأملا اوذفن له مهلس ما دخلا ىلا ايه ريبكلا يريزو اي

 انئمطم بهذي ريزولا
 اريطخ ىسمأ ماقملا نيرتول ايعس رمألا يكرادت يلجرل اي

 هتوعدب ريزولا ضرتعي ةميلو بحاص
 اروضح ابحصو ترضحأ ةوعد كراب تكروب ريزولا يلاعم اي

 راذتعإلا لواحي ريزولا

 اريخأ يتآ مث هيضقأ لبق ينعدف مهم يف تلسرأ انأ

 هيلع رصي ةميلولا بحاص
 اريثك يراظتنا اولم يىيقافرو ابيرق دوعت نأب يليفك نم
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 هتراجت حبري ريزولا
 لادج نود «هقفاو قفاوي نمم 3 لايب تيرش دق سمالاب انأ
 لالجلا وذ هءاشام لاعت ضقيلو قفاوأ الأ ينارأ ال

 كلملا مرح ةديسلا عم صاخلا ريزولا

 لاجآلا متع دصق وحن ايعس راس دقف هوحن ىرظنا
 لاصآلا دي هل هتأبخ دق ام ملعي ءيربلا نيرتا

 لادتعالا كرابم وطخب ب رغلل فلدت يهو سمشلا عبتي

 لاح يأ ىلع ابنألا ريخب كيفاوأو هءارو يشما فوس
 ةديسلا

 لامآلا ققحت يبسحبن اعيرس يلإ دعو اعيرس رس

 رونتلا مادخ عم صاخلا ريزولا
 دونج متناف هب مترمأ ام ديبع اي متذفن مكارت له

 مادحخلا

 دينفت الو هبانرمأ ام اهيف ذفنن ةعاس هذه

 ديدش وهو ريعسلا ثيح كئ ايلعل دعملا عجضملا ىلإف
 دوئك راظتناألاف انحرأو اقوش هقناعو هل مسبتف

 ريزولا
 دوسلا اياظشلا هذه يل سيل يريغل تدعأ دق ءابحأ اي

 دوعأ ذإ اضرلا يدنع مكلو الس يفلخ دوعأ ينوعدف
 ديهش ماقملاو يالوم دنع يناكم زع نوملعت دقلو

 مادحلا

 اليمجلا مالكلا محرن ال نحن اليحتسملا بلطتو لواحت ال

 اليت هنع يذلا ينآلا تنالو وفذقاف الوذ تأي نم لاق
 الوحن نأ انل غسي مل نذأو اصخش ددح ءاش ول هارت اي

 اليتق ريعسلا يف كيقالت وأ ناوث ريغ سيلو ربصتف
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 ةديسلا

 اليوط ينع هاؤر تباغو ثكملا هب لاط بابحألا ريخل ام
 الوسلا ديكملا كردأ دقف ن اك نإف نيظراقلاك هارت

 اليوعلا المت الو اعومد ن زجحلاو لهسلا اقرغأ قنىنيعل اي

 مادخلا بطاخي ماعلا ريزولا

 نامأب متذفن مكارتتا نارينلا يدقوم اي متلعف ام

 مادحلا

 ناوث ليبق هب انرمأ ام انلعف انأ كيلملل لق تمد

 كلملل دوعي ماعلا ريزولا
 ناوت نودب اوذفن مها اودافأف مهتلأس دق يديس

 رسفتسي كلملا
 يناعأ امم تمرب دق يننإ يل لق كيو اوقرحأ دق مهارت نم

 ريزولا
 ينأش يبسحو اوذفن نمبو 3 يل لقت مل اوذفن له مهلس تلق

 مادخلا رسفتسي كلملا

 ينانج كوكشلاب صغ دقلف ينوربخ متقرحأ مكارت نم

 مادحخلا

 نائدجحلا مم يتآلا كاذ صاخلا ريزولاو الون تأي نم تلق

 هسفن عم كلملا

 س لمحي ءاضقلا ناكف ارما لاحلا ينيبت يسفنل اي

 ارسأ ائيش مث ناك اذإ يمومعلا ريزولا كلذ يلس

 7 ءافخلا تحت ءوسل بلقلا ظقوت ةأبنب ناكف

 ريزولا نم ةقيقحلا يلجتسي كلملا

 ارمأ كلانه ىرأ ينا رتسلا ءارو اذام ريبكلا يريزو اي
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 " تيقو «هلق قدصلا ككلهأ ول»ه فلالاب تيرتسشأ نا رغ

 اعفن نوكي ام نكيلو يلابا ال هلوقأ يناراف

 كلملل حرصي ريزولا
 ايعس كدعب تجرخ دق يديس
 يمامأ ولجي ءاضقلاب ١ ذإف

 اهانفب دعاق ريغ اهب ام

 امالك لاق عيبت اذام تلق

 ادع فلألاب طق هنم ةلمج

 ايمر نع ام دايطصاو ةهزن
 ايحأ مث امو اضفلا يف ةميخ
 ايشأ رجات لاق تنأ نم تلق

 اير ىنم ذخو افلأ تاه

 ىيحت رهدلا اهب ذخو اهذخ كاه

 ايح«لوقلا قدصاو»ريخلا يعاد قفاوو» «هعذت ال رشلا متكأ»

 عباتي ريزولا
 ىمازخلا اهتعر ابصلاك اجرأ امالسلا مشأ اهب يلع تلق
 اماقملا كاذنيح تبه دقو رصقلا لخدا تلق ةادغ ركذتف
 امالكلا كاذ تلثتماف ابجاو يلاثتما نأ تيأر ينأ ريغ
 امامزلا ىنثأ تممه وأ اهب رفظأ ملف انيح ةاودلا تسمتلاف

 ىمارتا اههحن تيطمتف ديعب نم يرظانل تحال مث
 اماتق حالف افخلا هنع فش ايرع كلانه ىرأ يب اذإف

 اماغ اهيف ءايحلا بوذي ار اودأ لثمي افخلاباذإو

 عباتي ريزولا
 اعايسألا فقوتست تاكرح اعابب ثالث ىنثم تاكرح
 اعاقيإلا برطي لصولاو بحلا ءطول طئي يلاعلا ريرسلاو
 اعارسا لئاو ساسج قبسلا داوج قوف ريزولا نأكو
 اعاجتسا هسوسب يف ادب ضكرلا ةبلح يف ليجلا نأكو
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 اعاردألا عرقي فيسلا ةربن هيترفط يف ءاقللا ن أكو
 اعاترم ا الاف .ىقلتف بطقلا ىلع رودت ىوهلاب احرلاو
 ١ ذهو تي أر ي ذلا تمتكنف

 عباتي ريزولا

 ديكم ينأ تننظ ينإ مث
 ام ىلع يبر هلإلا تبستحاف

 دخلا ثحبأ ينتثعب امل مث
 قيدص .الول تبهذ ينأ ريغ

 قفاو» فلألاب تيرتشأ ينأ كاذ

 يدنع هللاو توجن اذهبو
 قدصب ثدح» تيرتشأ ينأ ثيح

 دوسحلا حيرتسي ديكلا ىلعو
 ديتع ىلوم هللاو ىشخأ انأ
 ديرت يلتق نأ تنقيأ ما

 ديحأ تعطتسا ايف يناعد دق

 ديدس قافولاو «كقفاوي نم

 ديفأ نيح ثيدحلا يقدصبو

 ديفت اميف كالهلا تيأر ول
 قحلا هل ناب دقو كلملا

 اقدص كلوق تيأر يريزو اي
 دق نأ ذنم هقدص تيخوت دق

 أكلا ةروس يف مارغلا نأ ريغ

 نكل روجلا ةرفط يف يب
 هازج رش ديكلا وذ ىقليسو

 اقحو احصنو هتنيبت ذإ
 اقثب زجاوحلاب ذرجلا ثبع
 اقرتساف ىغط ىثنألا ديكب س

 ىقشأ ءوسلاب ناك ءوسلا رفاح

 ةلب فرس ام لاكن نم هليو

 اهتنايخ ىلع هتجوز بتاعي كلملا
 ىقري سيل يذلا هشرع اي ءانسحلا هتربمأ اي رصقلا ةنيز

 اقر ليللا ادر اذإ اسنأو يف راو ليللا اذإ ةيمد يل تنك

 عب اتي كلملا

 ابح كاقلي نوؤخحل ا تيضرو ابحملا تنخو ىوهلا تنخ فيك

 ابهن تارسمل او سنأل ا يفو وهلل ١ يف كحضت تاعاسلا تيسنأ

 ابحو اسنأ مارغلا نحنو ت اذل لصولا اهبيذي يلايللاو
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 ابرغ ةليمخلا ىقسي ايذش به مك روغلا بناج نم اييسنو
 ابص ليولاب بصني اباذع اعنشلا كتلعف سنج نم ءازجف

 ىساقلا همكح ردصي كلملا

 ابكأ يلوح ليجلا اذهو رمحلا ايكيتيمك ىلع انيسياف
 ابرغو اقرشف اذب يذهو ك اي ذب يذه نيلجر هاطبرا

 هريزو عم عباتي كلملا
 ريرغتلا ةرؤب نم ىيصالخب يربمض كبه تيضرأ يريزو اي

 رونتلاك مومهلا يداوب نم داوب يسفن تيار ينأ ريغ
 ريكفتلا ةبيخب يحوتو مهلا ظقوت سواسو ينترتعاف
 يروصعم يستحاو ارمخ ةشحولا رصتعا شيعأ ينارتا

 رودصملا ةنأ يف يريرسب ىواهت ابهش موجنلا يجانأو
 رورغملا ةرمغ نم اناصح نيعلا درخلا نم اسنؤم ل غباف

 رونلا يهب يف رونلا اهنأ اهيف قدحملا رظانلا بسحي

 هءاطخأ كلملل نيبيل نامألا بلطي ريزولا
 اكح يناسل نم حصنلا عمساف ارك نامألا كنم ينلنت نا

 اييظع ودبي ميظعلا ءطخو ء اطخأ ضعب هدنع يالوم نا

 اييقرت اهبوث مؤللا مقر ردق ةعيضو نم تجوزت دق
 امولو ايقع جاتنإلا ناكف س انلا ةقوس نم ريزولا تيفطصاو
 اييسج ناك مارجإلا نأ ول ن اريبك نيتبوقعلا اءاطخو
 ايلس وأ ادساف قد امو لج ام بقرت دوجولا نويعو

 اييخو ادح نانسلا بابذ نم ةابش ىرفأ ناسللا بابذو

 عجارتلا يدبيو ةيحصنلا لبقي كلملا

 انادم مث تنك ول يريزو اي اناك اميف موللا يف غلابت ال
 اناشو ءاوس ةطخ دجت رمعلا لبقتسمل يبرد نيبتو
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 اناك يهم باوصلا حرصل لقعلا يذب ىضفي ءاطخلا ليبسف
 انانعلا تكلم ايف ارارس لقعلا يب باهأ دقف هيلعو

 انامألاو هفوخ تنيبتو يتاردق نمحرلا تيأرو

 اناكم هيف تيوتسا ىتح عانقإل ا ةطقن نم عالتإل ا تيتأف

 ان انج هيف تمو هيلإ ق وشل ١ ينحاتجاف داشرل ١ تقلعو

 اهفصي ايك ةحلاص ةنيرق هل بطخي نأ ريزولا نم بلطي كلملا

 فرظو لامج يفو فافع يف يفصو قفاوت هلفط يل غباف
 فصو لك ي نسحل او اهجو سمشل ا نيببجو ةماق نصفغل ١ لجخت

 فرط رثإ يف باسني افرط رهدلا نيبج قوف ةايحلا ضورتو
 فرت لك هش ار م ار ولو اهم دح سملي ميسنل ١ داكيو

 يفلإ قباسك نم نسحلا نم هيف لهو يبعشب ىرت اهارأء

 هتبلط قفاوت نم هبعش يف نأ كلملل دكؤي ريزولا

 فرعو اهيلع وبرت لضفبو الامج تفصو نمك هيف نإ

 عباتي كلملا
 فطلو جنغ تاذ نم ىكذأ يهو اهيلع ءايلا بسحت ؟هب

 ريزولا
 الامجو ةفعو الالدو الإك قوفت نم هيف يديس

 كلملا

 ل اعت ء ايربكل اب ٥ اوس نع نكلو عيجضلل بحل ا ةلذ

 ريزولا
 الاقم ءااآسلا تكيح ولو فصولا اهقالخأ لاني ال نم هيف

 كلملا

 الالجو ةزع ضرأل ابو ء ايلعو اتيص ءايسلاب فرش
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 ريزولا
 الابخ تراطل اكذ اهتأر ول زونك كيتبال نيب امنإ

 كلملا

 الاون تمرح ال ىعسلا ةوطخ ردابف لوقت ام قحلا كي نإ

 الامآلا بيخأ ال نإو دهعلاب هلل ءافولا لعو

 ةليبقلا ريمأ عم ريزولا

 ينامألا ميرك يف دجلا كءاج نانعلا ريمأ اي داولا ديس

 ناع ماهتسم لابقا كدجم ىلإ كيلملاو كلملا لبقأ

 عباتي ريزولا

 نايبلا لوحف اهوأش نع رسي نمو كيتميرك ىرغص كلت
 ناسحلا ءايربكب ومستو نهذلا ةرداب وحن نهذلا قبست

 ناب ريغ اهلثمب الإ وهو لهأ ريغ هلثمل الإ يهف
 ريمألا

 يناش ةليخد قيلتجأ ةصرف قينبهف لوقت يذلا تعمس دق
 ينانع اهيتبلح يف ولبإو اه ازغم ربسأ ةايحلا يجانأو

 ريزولا

 ليوطتلا ةرثك نم ينحراف لوقعم ىدم نم تئش ام كل
 ريمألا

 ليطعت الب نكل يبايغ ل اط نإ هاثلثو يضمي رهش فصن

 ريزولا
 ىلومام ىهتنم كنم ىرأل اموي نيرشع دعب كيتأ فوس

 لوطلاب هضرع دجلا جزم رمأل يوحن مله يموقل اي
 لوبقمل ١ ىوهلل ءايمل لدي يم بلطي ءاج بعشل ا دئاق
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 ىلوألا ةغئفلا

 ليوأت ىلع هلهأ يف مارجإلا لعفي ام رش كلملا لعف

 يليحتسا نيتبوقعلا ىأوسلاي ارهج رانلاب ريزولا قرح دعب

 عباتت ىلوالا ةئفلا

 ءاذيإل الو اهبنذ ارفاغ ءال تأطخأ ول هارتأ
 ءايلوألا لعفي ١ يذلا ام اهيف ةبوقعلا طظلغأاذإو
 ءاودلا هاوس ال توملا اذإ لذلا ضضم ىلع مهنم ًاتوكسأ
 ءاودأ هءارو لئمصم ءادو مكيلإ يمترت ةنتف

 ةيناثلا ةئفلا

 ءايلعلا قروتو اهيف دد ؤسلا تبني تلا ةياغلا هنإ

 الو هيلع هل مارم نم ارفص هيفك درن انارت
 ءالتبا ءافجلاو هانعنم نإ انمأ رثكأ نوكن انارت مأ

 عباتت ةيناثلا ةئفلا

 ادج هافلزب متلن دقلف ادشر مار نكي نإف هوجوز

 ادعتسا نوكي دق عنملا نمف رش هيواطم يف ناك اذإو

 ادبتسم هلبحب اهيلع رهدلا بطحي يلا ةنتفلا يفو
 ريذألا

 ىدجأو دجأ ايف داب بحلا هيفو بيصم هيأر مكلك
 ادحت نل ةرظن ءوضلا نم ء ايل صخش ىلع يقلن انوعدف

 هتنبا ريشتسي ريمألا

 ادحع جاوزلل كوعدي بحشلا اذه مكاح ءاج ءايمل هيأ

 ١ درو الوبق نإ يأرل ١ كلو هيف كموق لوقي ام يعمس اف
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 ءايمل

 قاقشنإلاب ءانسحلا بيصأو قارتحإلاب ريزولا سمأ لين
 قاو شاط اذإ هنم ينيقي له اذهو كاذ دوسي ضومغو
 يقاقش يوذ نم لكلا ىلع نتكلو يدحو يلع يقافوف
 يقامو ينفج نيب ام اوشيعيلو يموقل ءادفلا ةجعن نكالف

 ريمألا

 قالزنالا ةةفهو ينود عبعلا كيلعف يتنبا اي هجزأ نإ

 ءايمل

 قافرلاو يلو يدلاو اي كل مالس قافولا يفف ددرت ال

 ريمألا عجاري ريزولا
 رشعل رشع كيلإ اهتفلزأا رخف ةياغو ىضم دق لجأ
 رسي :ةأبنو رمثم لمأ هيف داولا ديس اي اباوجف

 ريمألا

 رمأ لك ينبني قدصلا ىلعو قودص تنأ ريزولا يلاعم اي

 رعو شطب يأ نم وجنت هانجوزف انرسج اذإ انا رتأ

 ىرجتملل هاوس باقع مثامأ اران ريزولا قرح ميف
 رذنو رذع نود نيليخ نب اقش ةريمألا تقش الثم

 ركمب اهنم لين نإ اهاوس نم هيلع زعأ انتنب ىرتأ
 ريزولا

 انآلم ةمحرب ١ داؤفو اناسحأ ةعزن كلملل نإ

 اناركنلا تقمي كفنا ايف يض املا هفرصت يف ركنلا فرع
 اناطيشلا عمقت هيصاون هتعارف ديعب نم ريخلا ىأرو

 انانعألا هنانع قىفاوف ىق دصلا ةوهص ىلع هوحن اسف
 ناكمإلا متلنو ريخ لك متغلب هومتجوز ام اذإف
 اناسحا هدنع بعشلا ينبل ريخ ةزيكر مكتنب نكتلو

 اناولأ ىستكيو ارذج صالخإلاو بحلا تبني بحلا ىلعف
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 ريمألا

 هيلع زعت ال ءايل نإ هيدي دميلف ءفكلا هنإ
 هيتدرب ىلع توطناو هوحن تدم هللا نم ادي كارابيلف

 كلملا رشبي ريزولا
 هيدي يف العلل ءايلل دي يذه كارشب دالبلا كيلم اي

 كلملا

 هيلإ يناعأ ايع اوريشأو ضغ رهدلاو يلإ اهوبلجا
 هيتفض ىلع هنم وسرأو دعسلا يف رفاسأ نأ نآ دقلف
 هيتفش يف ميعنلا ابنم مثشلأ يك ءارضخ ةايحلا ضورأو

 هيدل ايع صقي يمارغو يلوح دقوت رورسلا عومشو

 كلملا ءعىنهي ريزولا

 ىلوت سؤبو ىتأ ميعنو ىلجت دعس دالبلا كيلم اي
 ىلجت لامجلاب قفألا ىلع ر دبلاك رونلا علطم نم ءانهو
 الكش نسحل ١ رهبت ميساقتو جات ةثونأل ١ ا ء ايرك

 الهأ هكرابو هب دعسأف حلصي ال كلمل الإ لالجو
 ىلجت لالدلاو جنغلا يفو نسحلاو ةحالملا يف ءايمل كاه
 ىلذج دهتتاو نالذج اهاوهب اديعس يحاو كيلإ اهفضأنف

 الغو داؤفلا يف لاغ ولو ح رجلا ءعىربي يذلا مهرملا يهف

 هلهأ عم كلملا

 يحورج ءافش ايو يتايح يف يحور ةكيرش اي ءايمل هيأ
 ىحورص كاوه ىلع تماقف دجلل ةداعسلا كب ينتظقيا
 يحور سنألاب يلإ يديعاو يلوح رهدلا يدعقأو يميقاف
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 اهجوز عم ةجوزلا
 حومطلاو الحلاو زعللو كلملاو ةلالجلل يالوم تمد
 حونج لك قوت رشلا هقف هامحو هروس بعشلل تنأ

 حومط تابهوم اذ مركأو ك كوعري كفطعب هءانبأ معرأو

 حيولتلو حيرصتلا يف انذا { مهرعاو مهيلي ثدحتي
 ةجدرزلا

 ايفص وأ ابرقم اريزو وأ ايلو كيلإ اوكش .ام اذإو
 ايغ وأ ىده هنولوقي ام عمسأو كدحو فاصنألا ىلوتف

 ايوسلا طارصلا مهدشرأو مه رصبف باوصلا اوبناج اذإف
 ايلو وأ اصلخم ناك ول همح رت الو ءيسملا ملاظلا ذخو

 ايلم مهرظتناو بابلا مهل حتفاف سنألل كوتأ ام اذإو
 ايضر مهيدل نكت اعومجو ىنثمو ىدارف مهتاجاح ضقاو

 كلملا

 ايفف عيمجلل تحبصاف ر ونلاب يبلق تمتخ ايك اي
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 نئاخلاو حيسملا
 اراكدا اهيف لوقعلا ديزتو رابتعا سوفنلا ألمت اهك اه

 ارانتسم امهل تناك بولق يف رون ةضبق ناميإلا فلتو

 ىرابت اهيلع ىهنلا تاقباس يعو ةبلح يهف ملعلا اهضار

 اراطإ نامزلا ةزجح ىلع رهدلا ربع يف ناميإلا اهالجو
 رانم اهذختاف ليق اذكه اهيلع حيسملا دعقي ةصق
 ارادتسم اهلوح ركفلل فلت عاو نيع اهتاظع يف ردأو

 رايدلا سوبي مهش يعارذ قفالا يف لسري ءارذعلا نبا جرخ
 ارابطصا يدل دبت يبحطصا هيداني فيحن لمرم اذإف
 اراهنو ةودغو ايشع ض رألا يذ عرذن مله الهأ لاق
 اراثدلا انيلع ايسلا ىخرت نيح ريثو س شرف ءافعلاب انلف
 اران يجوجدلا ملظأ اذإ ر ونلا نم رطس ءاضفلاب انلو
 ارابغ راط رهدلا هادحت ول نيتم برق لبح هللا نمو

 ارايخلا لازن نلو هينب انلزايف ليبسلا ىلإ يقيفر اي
 ىراحصلا قيرطلاف توقلا ةغلب ازبخ رتشاو نيمهردلا ذخف
 اران عوجلا عىفطت نإ اثالث فيغارت نيمردلاب ينم كاه
 ارارش اريطتسم عوجلا دجن نأ ىلإ اهلمتحا يبحاص اي لاق

 اراجلا اهيف نايمري نأك ديبلا يف هللا ىلإ ايعس اركبساو

 ارارف رف ثولاثلا نياف نيفيغر طق باطولاب اذإف
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 ارارس يدايألا هب تناخأ ريخلا بحاص اي فيغرلا نيأ لاق

 اراثع ينلقف ينم ملع نود ينم عاض دق فيغرلا نإ لاق

 ارابتعا نيمألا نمؤملا نكف ماطح ماطحلاف سأب ال لاق

 رايدلاو اندصق نينيبتسم اهيف ضرألا عرذن ديبلا ىلإو

 اراتسلا حيزي ايسلا ردبو ن اريح مجنلاو نايشمي اذخأ

 ىرابي سيل رحبلاو هنم ةاجنم الو مامألا يف رحبلا اذإف
 ارايتخا هارت ايب يضقي هللا لعلف يخأ ىرت ام ينرأ

 راغ ةزافملا يف لوحلاو هللا يبن اي ةليح نم يل ام لاق

 ارابج ارهاق شطبلا يف هللا ريغ شخت ال يارو زج لاق
 ىرامت ال يتلا ةياغلا اغلب الف هازواج روفلا ىلعو
 اراطتسا فيغرلا نيأ قحبف رض ةسمل نود هانزج لاق
 اراتخ نكت ال قدصلا لق ىربكلا ةيآلا يذ كارأ دق نمبو

 ارابتعا ينربتعاف لوقلا قداص نيمأ يناو هب يردأ تسل

 اراج لوقلا قداصل هارت هللاف هللا ىلإ اعم ىضمن لاق

 رادجلا سوؤفلا عطقت ايك ب ردلا ةعراق ناعطقي اذخأ

 ارابعلا صلخت اهاوس ب رد الو مامألا يف رانلا اذإف

 اذامو عورخلا ىرت اذام لاق

 ينإ لاتحاف لوح يلام لاق
 انلا يف ىقيرط كلساو رماغ لاق

 نينجك اهئاشحأ يف ايشم
 آلا كارأ دق نم قحب ىسيع لاق
 كشب ينا فيغرلا تلكأء
 ليوط قاش بردلاف ايه لاق

 اراح رمالا اذإ ىلتبملا لعفي
 اران يداؤف يف فوخلا دجأ

 رايغلا حيزن نأ نآ دقف ر

 ارايس اطشان مألا اشح ف

 اراهج تمش نيتللا نيتي
 اراذتعا هقذأ مل هلللاو لاق

 اراس نيأ هعابتا انيلعو
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 ارادم تناك كالفألا لاخت هللا دي نايدجتسي ارادتسأو

 اراصق اعاس مادقألا احيريل اليلق قيرطلا نع الام مث
 اراضن نك يبنلا لاقف ر اجحأ ةثالث مفوح اذإف
 اراكتحا فيغرلا يذل ىرخأو ين اثلا كلو ىرأ دحاو يل لاق

 ارابتخا هاديس تنسحأف ىرخألا يل فيغرلا وخا ينإ لاق

 ارافغ هدبعل هدجت هللا قتاو هعيمج هذخ لاق

 اراقو كدزت وأ كماست نإ اهمنتغاف اندلا كل ائينهو

 اراذعلا كولي البلا نيهر ليولل هالخ مث هنع ىضمو

 اراص ءاش ام نأ ول هيدي يف قيرط ينامأللو ىنمتي
 رابكلا يهاودلا هل يوطتو ه ارم سكاعت ايندلا نأ ريغ

 ارامح دارملل هنم ىزتكا ىلعل دالبلا ىلل يتآ لاق

 اراخدا ىقبي ضعبلاو هنم ضعبلا عيبأل هقوف لاملا لقنأ
 راعتسم اهمامز ينبه لاق اناتن دوقي ايشام ىارف

 ىنراكماي اشت ام دوعلا ىفف ت دع ىتم لاق رابالا تاه لاق

 اراهنلا مالظلا بقعأ ام يانيع اهقرافت ام هللاو لاق
 اراس ثيح نم ءاشي ام دجي مل نكلو كاوس ىلإ يضمأ لاق
 اراطتسا هاجح وأ لاملا رصبأ نإ امو ىضمن لاقف هاتأف

 اراج نيح هلبق لاملا بحاص هاون دق ام لثم ءوسلا ىونف
 ارابج اجحارو ارده اتايف يديألا إبهيديجب ايهنم تقتلاف
 اراد ضرألا هب تبن لامل نم يداني ءارعلا يف لاملا ىقب

 ىرايح مانألا نيب ةافع ض رألا هذه يف نوسئاب الفأ

 ارانو اممص فيصلا نوبعيو اًعوج و ًادرب ءاتشلا نومضقي

 اراضن هورصبأف اوءاج عمجلا لقأ اوناك نوسلئاب اذإف

 ارامد سيفنلا ىلوأ ليم بر هيلي سوفنلا مهتلايتساف
 ىراجت ال ةمسق ظحلا اذكه ثالثو ةثالث اولاق مث
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 وسلا رمضأ :هنا ريغ ىضمف

 ازلا لمحي هلكأ دعب ىتأو
 اقنخ رشلا هل ارمضأ امه ذإ

 نإ ايف ماعطلا ىلإ احارتساو

 نكلو ميحجلل لكلا بهذ

 اعاس ضعب تضق مهلك ةسمخ

 اراعو الظ ماعطلا مسف ء

 اراكم ايساب هيونصل د
 ارادتبا هاعسوأ مث ىتأ ام

 اراج فتحلا ايقال وأ هالكأ

 اراوس نوتفلل لاملا ىقب

 ارابتعا اونوكي يكل مهيلع ت
 اراوب سوفنلا ىأر نكل نابإلا كلذ يف حيسملا داع مث

 املا ىلع اونافت مهلك ةسمخ
 اقلخ تينفأ ربت اي ىسيع لاق

 ىراسأ نونملا دي يف مهف ل

 ارادو اريد تشع ام ىنفتسو

 اراجح اهيف لبق تنك اك تمد ام ضرأل ١ يذ ميدأ ف دعتلف

 ىراوتت ىؤر ايندلا نإ كسفن يف مدآ نبأ اي هللا قتاو

 :اهارت دق يتلا ىؤرلا ضعبلو
 الا يلعتمي يذلا مزاحلا نكف

 الأ ةدابعلاب سفنلا لتباو

 مالس نم امتاخ كسملا سبلاو

 ىراوت نأ ىلإ اهقفأ يف تنأ

 ىراجي ال احباس هللا ىلإ ل

 اراسخ يضقتف ايندلا كيلتبت
 اراطإ اهيلع ىوقتلا هتسبل
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 نمه اكل او دنه

 دتححم ةميرك لب نسح ةديرف
 اهءابخ عيطتسي ال ةبجحم

 هتيقس دونلا دنه اي رخفلا كل

 ارفظم العب كاعري نمب دعسأف
 انهلاو ةبحملاب مئلا هكاف ايف
 ةريغم نبأ اي ءارسلا دي لبقو
 لساب ةليلحلا ناص مكف اهنصو

 اسلجم بحصلل تدش امل كتير
 هروزي تقو لك مهنم لكلا ىرت
 هنيرت مله اي دنمل تلقف
 اهتوعد هايتيفاو ذإ كلامف
 اهتكرت اهنع تظقيتسا اذإ فيكو
 اعرسم جرحي بحصلا ضعبو تدعف

 ةئيرب يهو كفالاب اهيمرتل
 احنجم اموب مؤشلا اهيف كرتتو

 اثولم اهيف دجملا ءادر يقبتو
 هلك تمر يذلا ناك دقف العفو
 اهتاصرع يف راعلا كاذ ميخف

 عبتو ءايسلا ءام اهنود نمو
 عضرت يهو هنابلأ ىلعلا اهاذغ

 عرش ةنسألا نأ ولو ديرم
 اوعبرت دق مهئايلع نم لقاعم

 عرمأ ناير وهف ىيضاوملا برغب
 عترتو هامح يف ينامألا موست

 عتمم كش ال وهف اهاف دعسلا ىلع

 عبرتت اهناضحأ يف تب دقو
 عملي فيسلاو يطخلا فرش ىلع

 عفرتت هن اكرأ لذلمع ىلع

 عمجت ىدارف ىنثم جرح الب
 عنمتو ةفيخ اهيفف تراسف

 عشعشي نيح مونلل ايو مونل
 عكست. مونلا يف يهو اهنع تيلوو
 عقوتلا كبنذ الإ بنذلا امو

 عظفأ وهو اهقيلطت يف دهشتو
 اهامح يف ودغيو حوري
 عمجم هيف دوسلا تانهلا كلتو

 ءوسلا ىلإ ىأوسلا ةهئافو
 عنشم وهو لمنلا بيبد بدي
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 ال اهدلاو ءاج موي تاذ ينو

 ىرت ايك مكحا يدلاو اي هل تلاقف
 هل نهاك ىدل هيقالن لاقف

 اعقاو دنه اي ليق دق ام كي نإف

 اركنم تآ مل هللا ميأو تلاقف

 اجوتم نيعبرأ اعيمج اوراسف

 مهنيب ةمسق نييحلا نم اوناكو
 اههجو رفصا هراد نم اوند الف

 دقو رشب انمادق هل تلاقف

 امب ًةربخاس ينكلو لاقف

 ةرمث كيتاه لاحلا يف هل لاقف
 اهضومغ نيبو حرص هل لاقف
 اك هفوج ف رهملا بيضق لاقف

 اهعيمج تايناغلا فص كلانه
 ىتأ وأ لئاقعلا كلت ىلع فاطف

 ةمصو مث اف يموق اه لاقف

 هنيدلت نم كالمألا نم اكلمو

 المآ ديلا هكافلا اهيلإ دمف

 بطاخ كنم ينءاج نإ يبأ تلاقو

 عبقمو دينه اي راعأ لوقي

 عوط أ رهدلا كل يضقت اب ينإف

 عنصي ءاش ام هللا لجو غوبن

 عفن ا ةعاجشلاف الإو يلوقف

 عنميو زعي دق ام دحت مدقاف

 عمجي هللاو تاراغلا مهلثمو

 > يأرلاو لكلا يف ةرطاشم
 عطقأ دنه اي فيسلا اهوبأ لاقف
 عنشأ مث اطخلاو ىطخيو بيصي
 عقوتا دق يأرلا باوصو ىرأ

 عرست ربلا ةبح هيف لخداف
 عمست سلاجملاو هلقف تفرع
 عفدي قحلاب كشلاو ةرمك ىلع

 عقوتن ام حيرصتلا ىلع لعل
 عرزت تنك يتلا ربلا ةبح ىرت

 عبقت رخؤملا فرطلا ىلع دنهو
 عقوتت ام دش دنهو دنمل

 عفرتلا معنف راع الو كيلع

عفرتلا ىتفلا مهشلا ةيواعم



 هل ىضم حدر دعب اهيلإ ءاجف

 ايهيفف برح نباو ليهس كاتأ)
 جوتم رغأ الإ اهيف امو)

 يننا ريغ ةداس مارك تلاقف

 نسحمف ليهس امأ اهل لاقف
 اصعلا عضي ال وهف برح نبأ امأو

 هغباف لحفلا وه اذه هل تلاقف

 ةديعس تشاعف هنم اهجوزف

 قيش شيع اهناضحأ ىلع شاعو
 ةميرك هيلإ تفز دقو دعسأاف
 ىللإ ةكرابم اهيفاوخ مضف

 ادها رحني ن أ ىشبحل ا طرتشيو

 ادوسم مث نايفس وبأ ناكو

 دع مث سيعلا رحنإو رس هل تلاقف

 ام ريغ رخفلا ام دنه اي امل لاقو

 ابجنأو ءانه يف ءانه اشاعف

 هريغ كلملا كلمي ال نم ناحبسف

 عمست يهو اهل نيتيب ددري

 ( عنقمو دونهلا دنه اي كل ىضر

 (عنقم يمك الإ اهنم امو

 علطتأ مهقالخأ نع ملعلا ىإ

 عيضم الإو هتضرأ دوخلا اذإ

 عرصي داك ول ربتقتلا عدي الو
 عقوتأ نم باجنا هب رحأو
 عوري ال لبقتسم اهل هيدل

 عترمو ادغم سنألا ضاير يف هل

 علطي نيح اههجو نم اكذ راغت
 عفشي ءاملاب حارلاك همداوق

 عفري هلل يشبحلا كلملا نم

 عفرتي الو يداولا ديس هل

 عنميو رامذلا ىمحي ىرقلا م
 غلطم رخفلل رهدلا نيعب تنأف

 عمطم تأطابت ول يريغل نإ امو

 عجرتو يتأت سانلاو اهلقع ىلع
 اوعفرت الإو متئش اذإ مله
 عضومل راخفلل ينإو تيأر

 عرقي سيل يذلا لحفلا ةيواعم
 عفريو ءاشي نم يديو زعي
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 اخيلزلا تخا

 اقاع لالهلا لثم ىشالتف اقامآ اهنويع هتزخو
 اقادحألا يقتيل اياظش قفألا هب ىوهي ضفراف ىلوتو

 اقارشالا 3 عجرتسي هارتأ طيخ ضرألا ىلإ هنم ىلدتو
 اقامال بقارت ةاجنو هابص ذنم بحلا يف ىنافتو

 اقاذم مارغلا هيف ىوبتو ءفدلاو ةمومألا اهيف ىوهي وه
 اقاروأ ايضلا رشنت اهكاه ىركس ينامألا ىلتبت ةصق
 قاتشملا لبلبت نوحل يف اخيلزلا تخأ ءانسحلا ةاجنو

 % 9 ٧

 نيصقارلا ةلاصلا يف يغانتب انيقشاعلا يبتست جيزاهألاو
 انويعلا نويعلا اهنود تفرذ ىرخأ سيماللو ةلاح هذه

 رسلا يف باطخ
 انينحلا نايهلتسي اتابف فنحلا اهلصأ لاغ نيميني اي
 انيمإو اظفاح لاخلا كيلف 3 دىماتيلا يبري نم يحلا يف سيل
 انونملا نوبتاعي اوحارف ض وحلا رثدناف لبق مألا تتام
 انينبلل ةقفشو انانح م الا ةيوارك اورت نأ مكل نم

 نينسحملا ةرمز لاط املاط اخيش خياشملا يف نارمعك وأ

 ناسح هنا لاخلااإكب نانحلا ايكوبأ ىصوأ موي

 ايلاخ هيدلوب ىصوي لألا

 ناميإلا كبلقب قرشي نيلفطلل ربلا بالا نك تاكرب
 ناسحإ امئاد تالوؤخلاف مهيبناج نم عراف كانبا ناذ
 نادزي مهب ىدملا فلت نيلفطلا صلختساف باجنالا تمرح دق

 نانسلا ثيح ؛«راتخملاو اهاخأ زعلا ىلعو «ةلبع»ه نوصلا ف بر
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 لاخلا ةجوز امهب يصويو

 ناصت مأ ريخ نيميتيلل ينوك لاخلا ةجوز اي ةاجنو
 اهيبأ ةافو دنع

 ناعتسي يذلا نكرلا كاذ لاخ اي نكف ميركلا دلاولا ضبق

 نيدل ولا ىعري لاخلا

 مور مأ نضح يف نيدلو ميعنلا دربب اكاعرأ انأ

 ميلعتلا ىدم ابصلا يف اغلبت نأ ىلإ لالدلا ةأشن ًآئشناف
 ميتي لك دنع هللا ديو ايعس ةساردلا ىلإ ابه مث
 ميوقتلا يف عبنلاك اومن د وملا لمتكا اذإ ىتح ارمتساو
 موزعلا فلخ تاعماجلا ىلإ ت ايوناثلاو ءادتبالا اعطقاو
 ميعنلا يديأ هتشو ابابش نسحلا رشنت يكيلع يلايللاو
 ميخلا ميرك تبنم نع قلخلا ميركب إكيصخش يذغتو

 اهبلق يجانت ةاجن
 داعبأ اهل ةينمأ فلخ داترت مهجضنل يبلقل اي

 نيوخألا بطاخت ةاجن
 دازلا معن ملعلاف ابوءعد ملعلل يعسلا يلصاو لبع اي هيا

 دايدزا بيبلل هيف ائداه اوج راتخم . قلت تيبلا مزلاو
 يأرلا نسحتسي راتحم

 دادسلا هاري ايف بح حصن هيفو ةاجن اي قحلا كلوق
 دارملا لاني ارتمالابو تيبلا يف ملعلا يرتمأس ينارأو

 مارغلا عم ةاجن
 داقتا مارغللو امرك ةنتفلا هرصعت تيبت يبلقل ام

 دادعتسا الو ىوهلل ةعزن هيدل سيل راتخملا نأكو

 ةليحلادعت ةاحن

 راطعملا ةثونألا فالسب راكسالل لاحلا دعأس

 راهق رفاط ناطلس تحت يداؤف يف حماج قوشلا نمو
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 راضملا يف قبسلل وفهتو مجللا كلتعت ناديملا دايجو

 راتخملا ةلبقل كوشب ىق وشلا هعجضم ضقي يريرسو

 ةبلحلا لخدت ةاجن
 رايتلا ءىداه رهنلاو راتخم اي ةراجتلل خيشلا بهذ
 راتوألا ةمغنل ىرايح ت ارابع ىلوح رويطلا تاغلو

 راكسالا ةمضلاحلماق وش اهنانسأ كاتست ةاجنو

 ةمهلملا ادبت ةاحن

 ءادرلا لضف رجأ ىبيبح اي ءاذشلا بايث يف كيتآسف

 ءاضولا اهنسح يف اخيلزلاك اقلغ بابلل عارصملا ريدأو

 فلطلتلا ي غلابت ةاحن

 ءاقش لك تيفك يقايتشا يف يشاعتراو يتزهو يبيبح اي
 يئاد ةثونألا ةرفط نم فشاو ارادب قانعلل جضنلا ظقيأ

 يئاود يمارغ نم كايقلف بحلا ةرفز يف كاقل ينلنأو
 يئايربك ىلع دجساو يريصح ق وف فقف مارحلا يبارحمبو
 ءاخرلا طاسب ىلع تراطف ق وشلا اهجاه يتلا ةعمدلا حسماو

 درلا يف فطلتي راتخن
 احومج يفلخ ماجللا تضضعو احومج تحمج دق لاخلا مرح

 احونجلا تبكترا اذإ يل نمف لقعلا مظن ىوهلا يف تيطختتو
 احورو ايذش احور يلال تنك ذإ ةمومألا كيف ىوهأ انأ

 احيرضلا روزأ ىتح يرهد ةم رحلا يف مأ رهط كيف ىرأو
 ةاجن

 احومطلا تغلب ىتح امالغ تنك ذم يبيبح اي كاوهأ انأ

 اجيرج يفلخ نئي يبلقو سحلا فهرم ىوهلا كيف يغانأو
 احورجلا داؤفلا نم يفشتل ىب رقلا محر لصو يحور كرادتف
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 راتخللا
 لاحب ءىسملا دبعلا نوكأ نأ لاحملا ديدشلا وهو يبر شاح
 يلاخب نيهتسأ وأ ىسفن روط ىدعتا نأ هلإلا ذاعمو
 لانملا زيزع ارهظ الإ كت اذ يف رصبأ نمحرلا ذاعمو

 ديكلل دعتست ةاجن
 يلابو نم عطتست نا, عردتف لهأ يبحل ال ديكلل تنأ

 لاعفنالا ةسبل اي الهأو هللا كدعبأ مارغلا ءادر اي

 اهسفن ثدحت ةاحن

 لابم ريغ هئجاف يديكل اي ىوهي ةمالقلاك خيشلا ىتأ دق
 خيشلا

 لاح ءوس نع فشي ءاكب يف يتيب ةبر لاب ام يسفن حيو

 ةاجن
 ناردجلا هذه نيب اهدعب ينارت كارأ امف ينع كيو

 ناطيحلا كرابم يخيش لزنم يفف ينارت نأ تئش اذإو

 ._ دلا

 ينانج ضبن تنأو يتاجن تس كدعب شيعأ يل نم انأ
 ةاجن .

 نايك وأ ةمارك نم ىل راتخملا كرت ىرت لهف رظنا كحيو

 ناصح مأ ياك انبإ تلبقتساف مونلا ةفرغل يدنع ءاج
 ناسحلا ريخ ديرأ يرصخب ه افكو لاق ديرت اذام تلق

 يناشل ضرعت ال هللا قتاف . قح ةموفمأللو مأ تلق

 عباتت ةاجن

 ديرأ امم تغرف ينارأ وأ ديع كنع ةاجن يلام لاق

 ديتع رصن نهبغ يل ناك تايماد . كراعم تماقتساف

 ديجم ءيش نوصلاو يفافع تنص دق ةم اركل او زعلا ىلعو

 ديرت دق اك هدنع شعو ين ود هل وأ هنود تيبلا يلف
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 .دزا

 ديزأو هقحتسي ام رخا راس هتلق ام يفكي كيو

 ديرملا فيعضلا ضفني ايك دقحلا نضفني هيتآ ىنيعدو
 ديهش ققحملل قحلا نمو وعدي هالصم ىلع هارأ ول

 .دزا

 الض شحاوف يذل صا ىلصملا اذه قوف راتخم هيا

 الك شاع همتي يف ايبص كيف تعر نمم ءاغبلا يغبت تئج
 الهأ شحفللو انخلل ىرت نأ تنيص ةيقتلا ةرلا يهو

 راتخملا
 الحم داسفلاو ءوسلل تسل ينإ نظلاو كايإ يلاخل اي
 الطأ دوجولل سمشلا انسك ارون قحلا رهظيس ابيرقو

 خيشلا

 الزن ءوسلا يدئارل يتيب سيل يغبت ثيح ىلإ يتيب رداغف مق
 راتخملا

 الجو زع هلإلا ىحيمتساو ىسفن ةمارك هراد قيرداغ
 ةلبع

 اهاطو ميحجلاك رادلا ىرأو اهاطس داب ةاجن ىيعحيول اي

 اهاطم ابعص ةايحلاو ههجو ارارش ريطتسي لاخلا ىرأو
 اهاطخ امدلا لثم اعومد تيبلا كرت دق ديرطلاك يخأو
 اهاطخ لبع قحسلا يف شيجتسم يلاخو ديرط يخأ ينيعم نم

 ةلبع
 اهاطخ ىبصلاك تنبلا ىرتا يلثل وسقت مالع يلاخل اي

(_ . 

 اهاطي نل ىدهلا ريغ يراد نث . ىراد يدوعت ال دعبلا كنأش

 ةلبع
 اهاطغ عيبرلا بعاد ةدرو اهيلبذت ال عومدلا لويس اي
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 عقاولا ثيدح

 اليمج اربص ءاضقلل اربصاو الويس هاعلباو عمدلا افكفك
 اليزج هنم لضفلاو اليفك هللا ادهحت اےتئش ثيح انكساو

 ةعباتم

 اليلق الانم يكردت وأ لبع ميرك تيبب امداخ يلمعاو
 الوقبللا عيبأ ولو يناراف ينوعد تبحص نمل يلوق :

 اليبسلا لضأ نلف يلييسل ينوعدو مكركشب يل اوحمس
 اليصأو ةركب لضفلا كلذ مكنم ركذأ تشع ام ٢

 اليوع ىلبت داكت تايكاب انويع كوعدوي مهيعدو
 ةعباتم

 اريبحت يربجو هيقمن اريغص اكشك كاذ دعب يحتفاو

 اروبت نل ةراجت كراب بر هيلع تابطرملا يعيب مث
 اريبك ينابملا نيب الع ق وسلا يف يلحلا عئاب كيلاوحو
 : ايثكلاو هليلق هيلإ ءيش نم جاتحا ايلك كنم يرتشي
 اريطخ انأش ناكو اذه ريغ نأش ةليبع اي راتخملف

 راتخملا
 اريصق مأ هقيرط اليوط ينيع يف دصقلا فرعأ ال يضمأ نيأ

 اريدج ءافولاب ناك ابحاص ايركز يتهجو يف يل ادبف
 .راتخملا {.

 سرد ةلامزلا ىلع انك موي سمأ ةساردلا يف ناك ابحاص

 ايركز
 سرعب روصحلاك يعولا دقاف 3 يشمي عراوشلا يف راتخمل ام

 راتخملا
 سجر يأ بصأ ملو ينتدرط يلاخ ةوسق نإف ينعد حاص

 ايركز
 سنأ لمكأب اعم اهيف يحن يراد رقع ىلإ يعم مق يخأ اي
 سجم نم هتئش ام قنىلهألو انم لكلا دلاو ربلا ياف
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 سات ريخ لوسرلاب هلو قلخ ةشاشبلا هل اشاب وه
 سفن عفرت نم تنأ هب ام يفاني اذه سيلو يدنع .شماف

 راتخملا
 هارم كرابم خيش وهف هارأ ىتح هيلإ يدو نبا اي
 هاضرو هنانح ىقلنو ه آرمب رسن يك وطخلا عرسن

 هايلع يف ردبلاك ادوعق مخفلا هيسرك قوف خيشلا وه اه
 دزا

 هاخأ يذاحي خأ ينيع بصن © له الهأو ابحرم ابحرم
 هانيع ةنيزح تايكاب هارأ ينأ راتخملا ءارو ام

 خبشلا
 هاتلقم تكب ىتح هاهد ام يل لق كبر قحو ايركز

 ايركز
 هاوبأ بجوم نود هدرط ىلوت نميف لوقت ام يتبأ

 ايركز
 تاكرب هب ةوسق اسقف ةاجن هيف ميمنلاب تشم اذإ

 تاتش هيف يفنلاو هوفنف :ءارب وهو ءوسلاب هتمرو

 تاوفه نكت مل راتخملو زيزع يدنع تناف ينبإ هيإ
 ةارسلا دعي ذإ نارمعك نم يقيدص لبق ناك دق هوبأو

 خيشلا

 تانه هيدل نأ ام اونص راتخملل رهطلا يوار اي يملهف

 ةيوار

 تابكنلا اهمؤل يف هتدراط ميرك ونصب ابحرم ابحرم
 ةبحملاب راتخملا حراصت ةي وار

 اله جاوزلا ةمصع ىلإف امج يبيبح اي كاوها انأ
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 راتخا

 ايعط رهدلا كلمأ ال مكيف تشع ينإ نيلوقت امو يلثل ام

 ايلع بلطلا سرامأ طاشن يف يرمع دحلا لصاوأ ينيعدف

 امتأ مث جاوزلا ودغيو اح ارج دصقلا غلبأ فوس ادغو

 ايعن تنأ نيرقلا معنف ج وزلا يل ينوكت نأ تنأ ىسعو

 |اتتسم انج اوز ردابف ح ارج رهمأ تحبص أ يبيبح اي

 راتخملا

 ىمعنو يل ةينم رهطلا ةيو ار يفو تيأر ينإ ايركز
 عباتي راتخملا

 انيصا نأ اهل الها ينارتو انيرق ىلثمب ىضرت اهرتأ

 ايركر
 انيرقلا كاذ نوكت نأ ىراو اهنم ةقيقحلاب كيتآ فوس

 ايركز |
 انيمأ انيرق هنيضرتا ك اوهب راتخن نا ريخلا يوار

 ةيوار
 انيمق هآر اذاي ىرمأ دقع ىخيشل نا ريغ ءفكلا هنإ

 اهيبأ نم ةيوار بطخي راتخملا
 انيدم ينومتوبح دق ال تلز ام رهدلا يننإ ربلا يخيش

 انوكأ نأ احلاص .كنم ةيو ار ادي تبلط اذإ ينارتا

 خيشلا
 انيدخ ءاشت نمب ىلوأ يهف اهيف تنبلا رمأتسأ ينعد كيو
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 عباتي خيشلا
 بايلا ةوطخب ينئبت ال باوجلل ةرتف دعب ينتئاو

 خيشلا عجاري راتخملا
 بابحألا مركأ اي هارت ام يل لق كرمأ بسح تئج انأ اه

 خيشلا
 باعتا الب ةطبغ يف يحاف ميرك ءفك نباو ءفك تنأ

 بابللا بابلاي نيجوز ريخ اويحاو يوار نيمي لبقتو
 راتخملا

 باوثأ نمو لح نم اشن ام ذخان قوسلا ىلإ يخأ ايركز
 باجعلا شوقنلا وذ ىلحلل كشكلا بنجب لحملا كلذ ىلإو

 َ لحملا بحاص

 باحصالل ياشلاب ايه لبع الهأو يفويض ابحرم ابحرم
 اهاخأ ترصبأ دقو ةلبع

 ايخأ اي اننيب هللا عمج ايلع زعي نمو يقيقش اي
 ايكبو اعشخ ليئامتلاك هنم رهطلا يف نحنو اقانعف

 نورضاحلا

 ايغ مأ اهنم ناك ىدهأ : ةاتفو ىتف ىرن ام ابجع

 راتخملا
 ايحأ ريغ اننأك انقرتفاف انيلع نامزلا اسق ىتخأ ىه

 راتخللا .
 ايحنو شيعن هبحر يف كب ىلوأ يتيبف يعم ايه لبع

 ايركز
 ايقش كيدل الإ ينارؤو يبلق قمع نم كاوهأ ينإ لبع
 يفولا كيرشلا يننيضرتفأ يدعس دوسلا كنويع يف ىرأو

 ايركز
 قيدص ىنم زع نا قيدصو قيقش ونص تنأ راتخم هيا

 قيلخل يننإف يتايحل اكيرش ناصحلا ةلبع نم غباف
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 راتخملا

 قيطأ دق ايك يدهج ىعسأسو دايا يلع مكل ايركز
 راتخلملا

 قودص لخ وهو كيف ةبغر ايركز نم تعمس ينإ لبع
 ةلبع

 قيض كلاني نل تئش ام ضقاف اؤفك هاضرت تنأ نم ىضرأ انأ
 ةقفاوملاب ايركز يتأي راتخملا

 قيفرلا معن تنأو اناصح س دقلا يف ةلبع كتتأ ايركز
 قيقرلا كاوه امهل ائينهو اهنم ةبحملا كل ائينهف

 اهلاخ نع اهاخأ لأست ةلبع
 نينسلا ةاجنلا عم هتوطأ نيكسملا انلاخ راتخن فيك

 راتخملا
 نوفأم اهب ىنب ةاجنو نامزب اندعب لبع اي تام
 نيمق ةاجن اي بحلاب وهأ اعفد ةعويملا هل اهتعفد
 نويدلا هتلقثأف الايشو انيمي ءارثلا ددب هل ام

 ةاجن بتاعي راتخملا
 نيرقلا سئب وهو ءادلاب تؤب ىتح مغلا كب ىمرا ةاجن اي
 نيعملا معن حارجلا نأب بطلا عمتجي حصملا رادبف
 نيبتست ال ةاجن نكل ره الا كحارج نوكي نم انأو

 اهحارج ىلع فرعتلا بحت ةاجن
 ديدج نم يب طاشنلا ىمارتف ديفملا جالعلاو حرجلاب تمق
 ديتع لضف ةيلو يردأال مسالاب فرشتلا قح يل ىرتأ

 ةاجن حراصي راتخملا
 ديغلا لامح اي هللا كذخ او الف ةاجن اي راتخم انأ

 ةاحن

 ديرطلا كاذل ةوسق نم ناك ام ىلع يدو نبأ اي وفعلا ينبه
 ديعب سمرب ينترصبأل يحل ١ مدنل ١ لتقي ول ين ارأو
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 راتخملا

 ديمح لعف ريغ ناك نإو ىض الا كل ةاجن اي هللا رفغي

 اال 7
 -ججج
 رمرججحجحجب
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 قورافلا قل خأ

 لهجلا كيأر ىلع ىغطي نأ لهجلا نم
 هسمت ال نأ يأرلا دادس نإو

 ىوسلل ملات نأ الإ لدعلا امو
 لقاعو نالهاج الإ سأنلا امو
 ةيهن شئاطو لب ملع دقافف

 رسب يلإ ىضفا ةقم يذو

 دقاح ةرظن هينيع يفو لوقي

 يلماعت ءيست مك يسرع هللا ل

 هنأك ءاضفلا ف 'يرماب ىمرتو

 مداخ ينأك يهجو يف بخصتو

 اينجبت ريثكلا يلضف نم ركنتو

 ةميش لمحتلاف لمحت تلقف

 ينداف ريثكلل تلمحت لاقف
 ينثنتو نآ لك يف ينقياضت

 رجاشت راهنلاو ءاكب يليلف

 ىلق نع ناك نإ هللا اهاحل اهاحل

 لقعلا مكحي نأ لقعلا تانسح نمو

 لتق هشدخ ىوهلا نإ ىوهلا شدخب .
 لدع .الف الإو اولين نإ فكسفنك

 لكش مكلذو نالكش كناذف
 لحفلا لقاعلاف سكعلا امأ نالوهج

 لمجلا هدآ نم ناوخألاب جل مكو

 لصن هتأبنو دقو هتربنف

 لهس هرد اغغو بعص هب م اق ا

 لهجلا اهتوسقل ىلمي ايك وسقتو
 لفثلا َيمز ايك وأ رفظ ةمالق
 لذ هرواسو رقف هر ماقأ

 لقلا اهلان اذإ يريغ نم ركشتو

 لصألا ا هرهوج ناز ميرك لكل
 لح هل سيل لاكشألاو تلز امو

 لحذ ىوهلا نأك ينوكشت سانلا ىلإ
 لك ىحضلا دارو حيرابت ىرجفو
 لذب ةمسن يذ لك نم اهلان الف
 لذنلا قلخلاو عبطلا كاذ ناك الف
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 نئانض ءاسنلا نإ هل تلقف

 ىذألا ىلع نورباصلا لاجرلا ريخو
 اشئاط شطبلا ىلإ ىعست نأ كايإو

 ينءعاسو اهنم لاحلا تمرب لاقف

 يل سيلو لع تءاش ايك وسقتأ

 اديقم اهنم ءاضمرلا ىلع ىقبأو

 ام قوسي ءاضقلا نإ هل تلقف

 ىضرلاو ربصلاب هللا ءاضق لباقف
 ىلتبأ اذإ ىفخلا فطللا يف هللف

 ةيرمع ةصق عمساف فكنودو

 ةظيلغ ناجوز رجاشت

 اهرمأ هوكشي قورافلل عرسأف
 هسرع كاتشي قورافلا ىأر نكلو

 تناكو

 ههجو رح ىلع حاتفمب هتمر
 هراقق تحت باطخلا ىتف ماقف

 ىآر وأ دصقلل تيبلا ىلخي داك امف

 ىتبتعب كارأ يلام "هل لاقف

 ىتجوز نكل هللا ذاعم لاقف

 يذلا ينعورف اهوكشأ فكتئجف
 اهتانكث يف نجلا ىتح فكفاخت
 اهحرس نيدلا ىمح مأ اهيلع تنهأ

 لقثلا مهدهي ال لاجرلا نإو
 لسرلا ربص ايك ربصاو مهريخ نكف
 لكث هتياغ شطبلا نإ مدنتف

 لصعلا هبايناو ساقلا اهفرصت
 لص هبان ف ربصلا نإ ربصلا ىوس

 لجر يلو مومهلا ينولعت فسخلا ىلع

 ولبي دق هللاو ناسنإلا ىلع ءاشي

 ولحب ايب رشاعو فورعمب قرافو
 لحن اهمعطمو فطل اهسمل دي

 لبنلا ةداسلا امل ومسي ةظع اه

 لقعلا رتتساو شيطلا جلف هيلع

 لفقلا هقاع وأ بابلل اند نأ امف
 لعفلا الو لاقملا ناك ايف ارورش

 لعبلا ملح نإ سيرعلا ليو هتجشف
 لعنلا هب وفهت ملحلا ءادر رجي

 ولعت ةريح ههجو اصخش بابلا ىلع
 لتخلاو سسجتلا اذ مأ انع رمأء

 ولحت ال ةءاسألاو ىلع تءاسأ

 لهألا هشاتنت فوخلا اذه لاب امف
 ولست هحرس يف يهو هنع تلفج ف
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 يمداخو ينب اي يشارف لاقف

 يتريرس زنكو لب يتيب ةبرو
 ةهارك نع الو اضغب ال كءوست
 ةدشب كتلباق ول ابناج نلف
 ابالاو هللا بضغي ام تلعف نإف

 ىدهلا اهؤلم ةيقورافب داعف

 اهرس لجتست سفنلا اهيلع نطوو

 هيدهو لوسرلا ميلاعت ٠ اهن
 ىوهلاو لماعتلا نسح اهب كزف

 ىنتنعأ انوع نمحرلا كل لاقف

 افولا ىلع اكسم متخلا ضفأ اودغأو

 -ا ء ه. . اهرجح يفو

 "" اهترصت يف انيح دبي نإو
 لفط اسنلا ضعب قالخأ يف نكلو

 لمشلا ىوهلا يف ايكعمجي اهل قرو

 لقت الو شطبب اهلباقف ادانع

 لع لهن عم هللا باتك نم اهف

 ۔ . :لإ .
 لبسلا كل ريتتس ىتح رونل نم

 لفنلاو ةضيرفلا تئش اك اهيفف
 لضفلاو ةورملا دشرلا عم اهيفو

 لصولا كل لحيو ايقللا ةذل بطت

 لبن هعقو ناك يدنع سجاه ىلع

 لحرلا براغلا عطقي ىتحو تربص
 لعفلا ةعاطلا حربي مل ام يرل

 لجنلا نيعألا اهقفأ يف يب حبستل

-
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 ةسئابلا

 لماوع نينسلاو اهيلإ ترظن
 اهنسح رهدلا وغ ةاتف تلقف

 امنأك داؤفلاو اهيلإ تئجف
 ةفقوب نيحمست ول اهل تلقف

 ةمحر طرف هب ماركإ كيبحف
 همورت ايع هللا كازج تلاقف

 ةراشإ نوتملا عمدلا يفو تلاقف

 هفرصب نوؤخلا رهدلا اسق ةاتف

 اهراف زعلا بكراو ينأشو ينعدف
 امهم دبال اهل تلقف

 هنإف يثيدح عمسا كيلإ تلاقف

 هت در ا

 لزأ ملو موءرلا مألا تتام دقل
 هل ةجوز نم دبال يبأ ناكو
 بقارم ينيعب امونر تنك دقو

 ةلذم راهنلاو عوج يليلف

 ءىرماب تجوزت ىتح اذك تنكو

 انشيع حارلاو ءاملا لثمك انكو

 لماع فعضلا نم سمل اههجو يفو
 لفاك ريغتلاب نامزلا فرصو
 لصاق دجولا نم لصن هب زجي
 لثامأو ىوهلاب اهيف كيرادأ
 لثام ةقيقحلا فشك هدصق يفو

 لصاوتم هرجأ اريخ ريخلا نم

 لئاسولا نيعت نأ وجرأو يدارم

 لئامم طخس شاهجالا يفو دوقح

 لئابح وهو رهدلل نمو اهيلع
 لئاضفلا هلإلا دنع نم كليداغت
 لئاز كتلذو لوصوم يزعو
 لئايش كنم دوجلل مكو ريثم

 لئاوغلا ينتبطقتساف ابصلا دهمي
 لواطي ال يذلا لصلا يه تناكف

 لتاوق نويع اهنم ينرظنتو
 لباقي ال ىذأ اهنم ينعسيتو
 لذاخ دهجلا نكل دهجو يرعو

 لئافتم همه نكلو ريقف
 لماش ريخلا هب اناعسمو ميرك
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 يقتلنو نيحداك ودغنو حورن
 انبر هلل دمحلاو اننكلو

 ةلفطو الفط نينثا هنم تبجن ف

 يف تشعو نيرقلا تام هنكلو

 يفو رهس ىجدلاو حدك يراهن
 كتاف ةوسق رهدلا ينارأ دق مكو

 ينلعل راضخلا عاتبا تحبصأف

 ةراتيج حيرب انيح هلوازأ

 يل ناكو ماركلا رتس ينفحلاف
 لو الصاو ابأ يئانبأل ناكو

 لكآ نشخلا اهلوكأم ةرفس ىلع
 لئان طق اهلثم ام ةحص ىلع

 لماك ةداعسلا ردب ايهيهجوب

 لماوعلا ينيردزت ىمايألا فوفص
 لخادتم همه نزح ةيودغ

 لمارألا يلوحو ينازحأاب تدعف
 لكآ هنم دحاو شرقب دوعأ
 لداعت ةايحلاو رسخبو الب

 لضاف عبطلاو سفنلا ميرك يلإ
 لداع كبرو يمساقلا تنعلا نم

 لماوعلا هتضيق اييحر افوؤر
 لذاع جل نإو فأ ال لقي

 لعاف ءاش ام هللاو ىضقف اضقلا هلاغ مث ةلفط هنم تبجنأف

 نم دوعلاو ينلمراف
 اهدعب جوزلا لبقأ ال نأ تيلآف

 ةفعو افافك يلافطأ تيبرف

 ىلإ رقس نم تدع موي تاذ يفو

 اهضعب تقفنا ناشرق ىل ناك دقو

 دجسمل تئح ليللا ي ىجد الف

 هباب باتعأب قيلافطأو تمنف
 لا يوحن ءاج وأ حابصإلا قلفنا امف

 يل لاق مث يتيبص هنم معطف

 لئاوغلا هتقهزأ الإ (سانلا نم
 لئالغ بابشلل يدنعو ريضن
 لكاوألا تارساكلا قينتشهغ ولو
 لزاب حنجملا رقفلا نم قيلوحو

 لصاح دقن الو داز الو يدالب

 لحاورلا هتربتت ضعبو قيدازل
 لواحأ ايع رايعلا ينضراعف

 لغاشو شاعترا عوجلاو دربللو

 لماوه عومدلاو توقب مامإ

 لتاق ءرملل عوجلاف هضعب يلك
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 يعم ايه لاقو الام يل مدقو

 انثلاو ركشلاو دمحلاب هتلباقف

 عطاق رسعلا ال ياوأم ىلإ تدعو

 ةنجب تررم ذإ اموي ركذاو
 ةجاحل ريسيلا اهنم يدي تلانف

 يتيبصو اهنم ضعبلا تبصأ املف
 همرح هللا دهشي ماعط تلقف

 هحيمتسا ةنجلا يذ ىلإ تئجف

 بيطو تبصأ ام لالح لاقف

 يركشاف كنع اضرلا ناهرب كلذف

 اهباصأ ئىمح سم يتنبو امويو
 ةرظنو صحف لعب نم ينن امطن

 ىجدلاو تيبلا كردأ ال ىننكلو

 يمع ةنباو يبنج يخأ تيبو

 مهيدل مانأ يك مهيلإ

 مكئانإ نم ةبرش ينوبه تلقف

 لزان مث لحار راطقلا ثيحل

 لباقملا معن ركشلاو هلعف ىلع

 لص او رسيلاو ينع هتءعاسا

 لكآلاو اهتالغ تعني دقو
 لباذ عوجلاف عوجلا قيرط دست

 لصانملا هتكح صغم انكلم

 لجاع هللا هءاش باقع اذهو

 لوازأ امم هجولا ءام فج دقو

 لعاف هللا كب امم ىمأست الو
 لباق ركشلل هللا نإ كهلإ

 لئاسأ بيبطلا وحن اهب تئجف
 لص افل او اهر ذص ميلس ل اقو

 لياخمو سراق دربو مالظ
 له انم يل مهو اين دلا هت ديعق

 لفاح تارسملاب ليل قيبنجو

 لوازت ىمح يتنب تئمظ دقف

 لقاع هاشخي ءادلا نإف ءانا يرسكاف كتنب تيقسأ اذإ تلاقف

 اهسمب باصي ىمح اهل تلقف
 اذإ يلسو يتنبا ف ىشح ءاد الو

 ىمطال يونصو الإ نبت نبتسأ ملف

 ةعرس تردابو ايندلا ي ترادف

 اهؤام نيعلا نم ىضفأ دقل لاقف

 لئاز بطلاب رسلملاو مكلافيطأ
 لئاق حصلاب وهف بيبطلا تدرأ

 لئاس نيعلل ضاف ىتح نيعلا ىلع

 لوازي ابيبط يتآ يك بابلا ىلإ
 لمآ كل اهب وجري لمأ الو
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 هرش كنيع ل ان دق يذل ١ ا ذامو

 ر ا هب طئ اح ىلع دتو هل تلقن

 هلاغ ينبن نأ تيعد امويو

 اتتفم اذاذج هانبم رداغو

 يتزع هيف ىرأ نأ وجرأ تنك دقو
 هتومل مه نامه ينأجافف
 همحلل اسيك عاتبا نأ تمزلأو

 ةباصمل ةمحر نم امأ تلقف

 ةمقلل شرق فكلا يف امو تنكو

 ةمقل خبطأ تنك موي تاذ يفو

 اشحلا يفو اوماني ىتح مهللعأ
 ىركلا ةنس اهدنع ىنتذخأ دقو

 افكناف ردقلا لزنأ ايك تيومهأف

 يل سيلو اماع قرحلا يناعأ تدعف

 ةجح دعب نم هللا ينافش نأ ىلإ

 يذلا نم ضعب وهو يثيدح كاهو

 البلا ىلع يرابطصال يركش هللو
 يذلا ىلع ةالصلاب ىلوق متخاو

 لئاوسلا لاسو اهيئارم تضافف

 لماح رشلل وهو راطقلا ءادح
 لزالزلا ديشملا نصحلا رداغ ايك

 لكاشم يهو مايألا ىلع ينوعو
 لكاشم مه لامآلا ةبيخ يفو
 لءاسأ راطقلا قيوعتل ادقنو

 لئالج نهو رثك اهبئاصم
 لئاسولا معن ريخلا لهأ نكلو

 لداس ليللاو ءانبألل مهولا

 لباس عمدلاو نازحألا نم بيهل

 لفاحج يهو ءايعالا نيألا نم

 محللاو دلجلا لازف حلع

 لذابم بيبطلاو جالعلا لجأل
 لئاح هللا ردق دق امل سيلو

 لثاوم تاثداحلاو هب تبصأ

 لئاد رصنلاب دبعلا رابطصا ناو

 لماك وهو ايبنالل امتاخ ىتأ
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 لودس مث ليللا مالظو ىرس

 هلوح صقريو داش هحواني
 ةولح ةنحدلا تحت هظقوتو

 ابرلا ىلع مايخلا حون هبرطيو

 يف دهنايعأ ةرمسم
 ةيودب اهنكل ةمعنم
 تدرمتف ىوهلا رمخ انحلا اهقاس

 عناش ةحالللو اهيلإ ءاجف

 يف نأت ةالفلا يف ريعبلا لضم
 اجد دقو ريعبلا ىقلت نلف نأت

 ىرت يذلا ءابخلا اذه انكلو
 هلهاب لحت افيض هوحن جعف
 عباق ريغ ىجدلاو اهيلإ لاف
 ىنحناو علضت ىتح ىرقلا لانف

 رتمس مّوهو ليل اجد ناي ايف
 ةينم سأك هبح بح رقاعو
 ةيلباب هبلق ىف تمكحتسا وأ

 ليلد مارغلاو ىتش ةيعاسم
 ليده مت هيوهتسيو رازه
 ليصآ روخصلا نيب هسنؤيو

 ميو ايئاه هيلإ وفهيف

 ليغ دعبيو ىآرم اهبرقي
 ليعر تانفاصلاو ةعنمم

 ليمت هيلإ ايندلاو نسحلا ىلع
 ليمع لايجلا نكلو هيدل

 ليبق هاؤر يف ةايحلا ريبد

 ليوط مث بردلاف اهتشاشح

 لودس كيلع تخرتساو ليللا كب
 لويخو ىرقلل . ران هيلاوح

 لوغ ةيوناملاو هتميخب

 لولح ماني ىتح ةيوازل

 ليلح حاشولا تاذ ىلإ ىوآو
 ليسي داكف اب وذ ىوهلا اهاقس

 لومح هنم ر ابوأل ا ىلع دشف
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 المؤم ءابخلا تاذ ىلإ ءاجف

 اقتعم اقيحر ايقلل اب دعسيو

 ايفالت مارغلا سافنأ عفديو

 ثيرت يف هل تلاق اهنكل و

 هنوخن نا يغبني ال بحاص انل»

 : هموري اےع ضري ل هنكلو

 ىربناف فطللا ةمغن هتعنق أ الو

 رجاشت رمتس او ماصخ جلف

 اوطس اذإ ثويللاك اهونب ناكو
 مكقاضم يف مكيأر ام مهل تلاقف

 احربم ابرض هيدون اهل اولاقف
 رحالو رخآ ي ارب اذهو

 ةعمس ) إتقلل نا مهوبأ لاقف

 ةميش وفعلاف وفعلاب اوذخ نكلو
 ادشار كنأش وحن بهذا هل اولاقف

 اهرايث نجيس ىلفدلا عرزي نمو
 هر اع قطني نالجخ مهرد اغو

 مهقوف رشني نميل ا ريطو اوشاعو

 انلبق ثدحت امم اهكنودو

 اندصق ةقيقحلاف اقح كت ناف

 اتبنم ةبورعلا ناويد لازامو
 ادجلا يذ هلل دمحلا ىلوق رخآو

 ليبس مارملل نإ ايف راذح
 «ليلخو بحاص ىرخالل تناو
 لولذ نيلي ىتح ةمواسم

 لوؤي فيك دصقلا ضرف لواحي

 ليبق راجشلا ثيح ىلإ بهف

 اوليغ نا مشلاكو اوداج نإ نزملاكو
 لوقم جاجللاب هنم شاط دقو

 لوقي فويسلا فارطأب ضعبو
 ليمي عيمجل ا لتقللو هاوس

 ليزم عينشلا نظلل وه امو
 ليمج نامزلا رم ىلع ركذو
 ليلذ تنأو ىفلت نأ كبسحو

 ليست ءاضقلا موتحمب اموممس

 لوصو ديتعل ١ رخفل او هيحانج

 ليص ا وهو ع ابرعل ا رم اس هب

لوبقو ةربع اهيفف الإو



 ءاترولا

 م ايخل ١ نب ام حر لت تعقو

 برط يف اهل نصقارتف
 ةرهاس ةلفح تميقأو

 تفاخ جانجب تياعتو

 امل نع ام ءاقرولا اولسف

 ىوهلا وكشت تتأ برتلا تلاق

 : اهجوز وكشت يهو اهوعمساف

 ةمأ ىنع رجأتسأ تلاق

 اهددؤس يف ءاضيبلا ان أو

 ىللإ بهذيلو نىنقلطيلف
 ةمع اذ هلدعب ىقل اس

 الو تلاق ايك تآ مل لاق

 ىوهلا ناضحأ قوف انأشن دق

 ادبأ قودص نيعلا تلاق

 ىظل بلقلاو تدهاش دقلو

 ابناج تركن دق ينا كاذ
 اعم انك الثم انودغ ذإ

 ةهرب ىنع تبغ مىتن أ تلق

 ماعنلا تاضيبك تاضب نيب

 ماييلا نحل ىلع قوشلا ةصقر

 مازهناو عافدنا يف ىمارتت

 ماكألاو يباورلا راهزأ نب

 مارحلا تيبلا يف كسانلاك وهو

 ماثألل اهاعد تبغ الك

 مالسلا ناونعو .هللا ةمذ

 مارملا فلخ نم هللاو هنأش
 مامذلل ىعريو ضرعلا ظفحي

 مايحلا نيب اهريغ ىنمتأ
 ماطفلا رم انبح يف قذن مل
 ماهتسم نيمب عمسلا نمو
 مارتحا ريغ ىلع لعفلا ركنم

 ماتقو بابض قفألاو هنم
 ماري ءيش الو ينع ىضمف

 ماظنلا قرخ بجوم دصق نود
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 هنابي يف دصقلا تدصرف

 "امو ناك ام براضلا ىسن

 ب ذك و ا هلك مهو ل اق

 هميت يذلا لحفلا انأو

 ام دعب يداؤفف بزعأ تلاق
 ىتف ثويد عبطلا ميئلو

 دقف مكحا نينمؤملا ريمأ اي

 اضقلل يدعتساو يدوع لاق

 امراص ايكح دحلا ميقأف

 ىلع ديكل ا ترمض ا انهو

 اهدقح يفختو بحلا رهظت

 ىلع ءاوح ردقأ ام ها

 ايهعيوطت عيطسي ال ثيح

 اهبارع يف ةبيرلا ىأر وأ
 ةعتم يف ايقتلا نينئاخ

 ةمراع ةريغ تطاشتساف
 ل تنك دقو اذه ام لاق

 ماظتنا يف { ضمن تلق ال مل تلق

 مايتها نسح يف ركولا كاذ وحن
 ماوسلاك ىدارف هانيتأ وأ

 ماقو يبلق يف كشلا ىمارتو
 مالظلا حنج يف ركنلا تيأرف

 ماهسلا ريثأت بورضملا يسن

 مائل نم ميئل تاياشو وأ

 مارض نم حفل يانيع تدهش
 مائولا شع يف ءوسلا رقأ دق

 مازحلا دتشأو نييبطلا غلب
 ماقيس عومج يف دح وهو
 م ارت ال طايسل تناكتساف

 مارح ديكلاو عداولا اهجوز
 ماذو تانايخ اهيراوتو

 مالغلا مهشلاو ملحلا خيش رهق
 مايلا مرقلاو ةوقلا لزاب

 ماستباو فطلب اهاعرت يهو
 مايه لاحلاو ليللا حنج تحت

 مانسلا ص ةفعلا ا يف تغلب
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 ىضترملا مامالل اهاكشف
 اضقللا ادوع رصعلا تقو لاق
 يف رصعلا ةالص دعب ارضح
 ىتم جوزلا ردتبا كانهو

 اعبرا هيلع هللا دهش أ

 اعبرأ اهتدهش مكاذكو
 ا ذإ هلل ١ بضغ \ ٤ ل عو

 الثم اهنع بي ذعتل ١ ء ىرد

 هنآرق يف هللا مكح كاذ

 ايهيبلق يف بحلا نأ ريغ

 الف يتوم يرظتنا لاق مث
 ادي ربصلل ناربصا تلاق

 ارباص ابص ضقاو اديمح شع
 ىوهلا يرذعب اشاع اذكه

 امهبح هفرع مالسف

  

: 

 مامتلا ىتح هتصق احراش
 مانألل ضرم هللا مكح ثيح

 مامإلا لاق ايك مكحلا سلجم
 ماصخلا دتشاو ةبلحلا دهش

 مارتخا ال اقدص لاق دق ام نا

 مالكلا كاذ يف نام دق نكي . نإ

 ماقملا اذ يف هلوق ابذك :1

 ماهتإ ال اقح لاق دق ام ناك
 مايقلا ىتح امهنيب اوقرف
 ماقسلا يفشي ام نآرقلا نمو

 حفلو ران امهل

 ماجس هيقآمو ىلوتو

 مارصنالا ديعب شيعلا يف ريخ
 ماؤزلا بحلاو مهلا لايتحا يف

 ماطخلاك يضقأ كلبق انأو

 مامح نم اسأك بحلا نايرشي

 ماتخلا كسم هرشن مالسو

 ٧٧٣٣٣ يبت
 ا
:   



 بيهرل ١ ر افل ١

 هسفن ثدح م داخلا

 اهارأ نأ افخلا يف تينمتف اهاؤر ءافخلا تحت قننتدراط

 اه افخب ل فيكف ينترهب لامج نم اره اظم تء ارتو

 اهارث لالدلاو جنغلا للب روهز نم ةليمخ تحال مث

 ةليمخب هتديس هبشي مداخلا
 اهابر قوف ةايحلا ريضن يف ىداهتت ةماق سآلا اذإف
 اهامد ءايحلا تحت هتجرضص دحخ نيحايرلا ةقاب اذإ و

 اهاجد هنع قشني رجف بج احلا جلب يف نيمسايلا اذإو
 اهآر ذإ اهقيشع نم تلجخ نويع يحلا سجينلا اذإو
 اهادن جمت ىوهلا تامسن اهتحفاص ةنجو درولا اذإو
 اهاتفش همضت لالز علطلا يف قئاقشلا رثوك اذإو
 اهاتف يلحلا يف نسحلا هصن ديج دروملا نسوسلا اذإو

 ىهالتي هنذأب طرق نس وسلا ةرهز يف وهو لفلا اذإو
 اهلج هيلع ةنامرب د رولا ىلع وهزي رانلجلا اذإو

 هثيدح لصاوي مداخلا

 اهاوه وكشت قاشعلا تاسمه اهيف ثبعي ميسنلا لاختو
 اهامل لضف بيبحلا فشرك رهزلا فشتري شارفلا لاخو

 اهابر نيب راتوألا تايغن ينغت يهو رويطلا نأكو
 اهاخأ يدانت ةروفصع مجر اريرخ اهيف هايلا نأكو
 اهاقل قياتينمو اهاوه ىم الحأ سرافو اهل يتايجو

 اهافتك يل نيلت ىتح ةليحلاو ديكلا ربدأ ايحاسي
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 ةديكملاب أدبي مداخلا

 اهانعم ف هارت ام لقو اه أرقاف ةلاسرلا هذه يديس

 اهازغم ارهطم ىسفن فلت ينرمف عيطملا كدبع انأو

 اهارقت ذإ ةفصلا ولتأ كبنج ىلع تفقو املاط دقلو

 اهآاشأ نأ داكأ ةايح ف الفن نميهملل تمص مكلو

 مداخلا لأسي ديسلا

 اهاشخأ ثداوح يفهلل اي لوسر مأ اهكاطعأ ديربأ

 هسفن ةرارق يف ديسلا

 اهاكنأ ام سوفنلل ةلاح ىضقيس مأ ىضق انرهص ىرتأ

 هعم ةديسلا لسريف مداخلل نئمطي ديسلا

 اه اقلي يك هيلإ اهذخف تيبل ١ ةديسو هتنب هذه

 اهارسم ىدل اهفلخ ايشام ردابو ءعىطولا رهظلا دعأو

 اهالوم هنإ ءاش ام هللا ىضقيو مكيلإ ادغ يتآس

 دارأ ام هل ققحتي مداخلا

 اهاتوأ نأ نامزلا توجر مك يل تحنس ةأجف رمعلا ةصرف

 اهاوها بئارت يف ادجاس يلصأ تيبأ يتليل يتليل

 ىمهابت لايجلاو نسحلا امهيف يهانت رحن نيبو رحس نيب
 اه انج يهش رمح نع رغثلا ج ١ جمأو ةنجو 7 ١ مشلا

 هلأست ةديسلا

 اهاوس وحن مامزلا تلدع ب ردلا نع كارأ دقف يغبن نيأ

 هنكي اع ةديسلل حرصي مداخلا

 اهاحضو اهءاسم اهيلع ء طولا بأد نم مادقألا حيرأ يك

 اهاضق نم ديعسلا ديعسلا لصو ةعاس كيدل يضقأو
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 هللا ىلإ عرضتت ةديسلا

 اح نم صلختلا فيك يهلإ اي

 يب اطسف هديك دبعلا اذ سد

 نظ نسح نع ناك م أ وهسل أ

 نيلو ديكب الإ نارتأ

 يدنع نوهأ توملا يهلا اي

 ةافوب وأ صالخلاب يل ضقاف

 اهاسني يتمارك يجوزل ام

 اهانسح يف بوذي نظل اي

 ديكلا يف ركفت ةديسل

 اهاتأم وأ ءاشحفلا بوكر نم

 اهاتؤي نم ميركلا ميركلاف
 اهايقل وأ ءاوللا سم دنع ارابطصاو ةعاجش ينلنأو

 ديكلا ةسرامم أدبت ةديسلا

 اهادم نيبتسأ وأ ء ءيشل وبصي ال يداؤف ىرأ يقيفر اي

 اهاظل يف تججأت رانك بلقلا يف نزحلاو قايسلا يف يأف

 اهاقل دنع عيمجلا ديرت مأ ىلغي بلقلاو ءاضعألا ديرتأ

 اهالب وا اهوفع نإ يرادب لح ام ةقيقح ىرن وأ انب رس
 اهانل اهدشي رورس سفنللو اندع ناك وفعلا اذإف
 ىمهالتت لطي نا نزحلا نع سفنلاف ةريخألا تناك اذإو
 اهاضر لك ءانسحلا داؤفو انيهبر كيدل يبلق ىقبأسو

 اهارع هيلع تطين مارغ نم طيخ كوحن. دش دق يسفنبو

 هتمهم وحن دتشي مداخلا
 اهاطخ يثحت الف اعفن طق ىدبت كل اهلاخأ ام ةعدخ

 اهاشح طسو سوفنلا رقتست ىتح ءطولا ةعتل ىيرقتساو

 اهالق وأ اهبح يف اهاقل تينمت مك ةعاس كش ال يهف

 .اهارأ ذأإ اهعيضأ نىنيرتأ اهيف سفنلاو سيفنلا تلذبو

 اهادم دح كاهف الإو تئش نا ةبحملا ةيلح هذه
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 ريكفتلا ديعت ةديسلا

 اهادم لاطي ال توملا ةعزن نكل ديكلا ف تلشف ينارتأ

 اهاوت بيصأ وأ رصنلا زرحأ ىتح ديكلا نم ابرض يناعأس

 اهانج رش تايحلا تامأ مك هانج دق ام رش جلعلا ىرأس

 ديكلا نم رخآ برضب أت ةديسلا

 اهاسقأ ام نازحألا نا ريغ ىنم هاوهت تنأ ام ىوهأ انأ

 اهادح اشحلا ىرفي تتابو هيف امو مارغلا نع يب تحوط
 اهاوثم يف تومت اهارن وأ بح ةمسبو اولح اثيدحف

 ةصقلا يورت ةديسلا

 اهآرم عق اف ء ارفص راقيأل ١ نم بولح هل يرضح

 اهانعم هدنع صنلا ةفوص وم نم عورأ نيرظانلا جهبت

 اهاعري ذإ بجحلا يف ىتح دازلا يف هءانباو هله أ تكرش

 اهانبم يف هيلع افيض لح يودب هرادل اموي ءاج

 اهآو اهآ ضفري ىفاوف هتعارف بولجحلا ةرقبلا ىأرف

 يرضحلل . . . . يودبلا

 اهاشغي ال ناربجلا لحفل ام طابر ف اهتنهأ ىقيفر اي

 اهاقلت نل نابلألاو ارقاع ابيرق دمغت كاذك اهعدت نإ

 اهاعرم تهتشا :اهتمس اذإو اهيلع ىكنا وهف طبرلا عدف

 يرضحلا

 اهاضري نذإ هلع اهب هيت :اف لحف دالبلا يف ام كيو

 اهاشخأ برهم نم ين زاف طبرل ا ةلسلس .29 ام ا ذاو

 يودبلا
 اهاعرأ نأ تئش نإ ءاضفو ىعرمو ميرك لحف يدنع ان أ

 اهانمهأ ام كيلإ تمارت لحفلا اهرشابو تبصخأ ىتمو
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 ي رضحلا

 اه ارسم اكر ابم يقي دص اي

 يودبلا

 اهافلخ اهرد يف ىداهتي ىلبح كيتأت فوسف ركفت ال

 ي رضحلا

 ماعو ماع حار ذنم ىضم دق
 دأ مأ وه نم هيردأ ينارتأ

 اهاعري نمو يم تعاض فيك

 اهارحص نم ةاهملا ناكم ير

 هيكشيف هللا ىلإ وكشي يرضحلا

 امولظ كيلإ وكشأ يهلإ اي
 اهاشخي نم بوطخلا هيلإ وكشي نم ىما اي كالا سيل

 اخلا دي نم يتعيدو كرادتف
 ابلا ىلع بولحلا هذه هذه

 اهالوم اي يلإ ادر عد
 اهانرق انملا عرقي نأك ب

 ةصرفلا لغتستف سعنتي مداحلا

 يلغتساف يدي اي دبعلا سعن
 هامح نم هنيكس يحيبتساو

 اهآشي نأ لبق مونلا ةصرف

 اهاوفأ اهم هردص يعدو

 مداخلا اهلتق دعب اهسفن عجارت ةدسل

 نإ ىرتأ هتلتق ىفهلل اي
 هاريو هبحي يجوز نإ

 بويع نم هيطام يردي سيل
 هنم مهفأو هب يردأ انأ

 يبلب تش تشاط نازحألا نأ ريغ

 اهاخأ يلعفب ىضرأ يراد تدع

 ءالشأ ةثحلا عطقت ة ةديسلا

 اهالب ينع مض سيك ايو رشلا ةيدم اي هيعطق ابرا

 اهاذأ يراوأ اهلح ىلع ف وخلاب مدلا رئاث اي ينعأو
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 ثداحلا نم برهلا ررقت ةديسلا

 اهاف نجلا دشنت مهولا قلح :. فهكلا 7 كنع جرفناو

 اهاطخ ادوس نونملا يقالأ وأ الايخ ىقبأ فوس كيف انأف

 اهاطسو يفوا ىيئاروو اهاذأو يتيحض يمامأو

 هقافر ضعبب ارمس عمتجي ديسلا

 اهاسم وأ يتودغ يف يرهص لان ءيشب متعمس اله يقافر اي
 اهاري نم اهنمض تيملا رظني مهنم ةلاسرلا تءاج دقلف
 اه ارس دعب مث ناك ام ملع ا الو هيلإ هتنب تمهف

 قانزرلا

 اهارو ام ىحضلا لبق يردتسو ليوط تاش ليللاف مهيلإ رس

 ديسلا

 اهاحض دار لوح سمشلا ذإ حبصلا جلبنم ريسملا ىوهأ انأ

 قافرلا

 اهاجد نجو اهسيساحأ ك ادحتت ذا ءايلظلا ىشخت تنأ

 ديسلا

 اهاضرو اهطخس نيطايشلاو هيف نجلاو مالظلا ىشخأ تسل

 هنونهاري قافرلا

 اهاؤر كيبتست دقنلا ةعطق يذهف اقح لوقت ام نكي نإ
 اهادم ديعبلا ةباغلا ىلع فهكلا كلذ ىلإ اعرسم اهب مق

 اهإس تحت ءايلظلا ىتدرتو هيلع دوقنلا ةعطق عض مث

 ناهرلل زفحتي ديسلا

 اهلظ يف لاوهألا فاخي ال يبلقف يبلق ضبن نك يماسح اي
 اهافكأ ام يدل ىيلعنف ف وخلاب رثعي وهو رهملا عدو
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