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 5 اااي
 دثثلا ناليو ركال من مل

  

 : فيل ط

 بيرألا بيدألا يضرلا هيقفلا خيشلا

 يوجنفلا يسرافلا ناميلص نب دمحم نب فيص يضاقلا

 ( هملعب مهعفنو هتايحب نيملسملا هتنا عتم )

 ميحر ميرك هنا

ما١٩٩ا . اا



  

 ه ٥٠

 7 : رفتنانلا

   قارشالا ةبتكم جم قةيواعتلاب فلقلا



 رعاشلا ةايح نع ةذبن

 فورظلا ىلإ رظنيل هأرقي يذلا باتكلا بحاص ىلع فرعتي نأ ئراق لكل دبال ناك اذإ

 يذلا رعاشلا ةايح نع ارقي نأ ىلوألا نم هنأف ، بثك نع هيلع فرعتيو 0 هفلؤمل ةيتايحلا

 بلاق يف اهغاص ، هتبرجت ةصالخ و هركف ةراصع لاحلا ةعيبطب وه يذلا و هناويد أرقي

 نأ نم مغرلا ىلع ث هرحبأو هيور مازتلا و هيفاوق موزل يف اريبك ايلقع الهج هنم بلطت يمظن
 . ابسن يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا اهركتبا يتلا رعشلا رحبأ نوفرعي ال نيينامعلا ءارعشلا
 برع ءارعش مهنأل ةرطفلاب انوزوم يتأي مهرعش نأ الإ ، انكسم يرصبلا ى الصأ ينامعلا

 موي ىل] اهيلع ظفاحي و اهدكؤيل ميركلا نآرقلا اهب ءاج يتلا داضلا ناسل مهناسل 0 حاحقأ

 .ةمايقلا

 .هتأشن ق رعاشلا بسن

 مازح نب فيس نب ناميلس نب دمحم نب فيس هيقفلا خيشلا وه ناويدلا اذه بحاصو

 ةنس نم مصألا بجر نم ٢٩ خيراتب دلو دق و .انكسم يوجنفلا ، ابسن يسرافلا ناميلس نب
 ءاجنف ةدلب يف 0 ميلستلا لمكأو ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع ةفيرشلا ةيوبنلا ةرجهللا٨

 نم رهشأ ةعبس دعب لجو زع هللا ءاش دق و ، نامع ةنطلس ةيلخادب دبدب ةيالو لامعأ نم

 ةجوز اهترض هب ةيانعلا و هتيبرت نوئشب تماقف ىلاعت هتمحر ىلإ هتدلاو ىفوتنأ نأ هدلوم
 .هتدلاو مع ةنبا يه و ةيناتلا هيبأ

 . هملعت
  

 هدلاو هقحلأ دقف 0 رمعلا نم ةعباسلا هغولب دنع ملعلا عم هتلحر ناويدلا بحاص أدب

 دعب أدب مث } روسلا راصق ظفحب أدب ثيح 0 ءاجنف هتدلبب ميركلا نآرقلا ظيفحت سرادم ىدحإب
 هظيفحت يف أدب ، ئدابملا كلتل هناقتإ هملعم ىأر امدنع و . ةباتكلاو ةءارقلا ئدابم ملعتب كلذ

 .ملعلل هبح ىلع لدي امم 0 طقف رهشأ ةعبس لالخ همتأ يذلا و هلماكب ميركلا نآرقلا



 ةيمالسإلا مولعلا ةرضاح تناك يتلا ىوزن ةنيدم ىلإ هدلاو ههجو رشع ةثلاثلا نس هغولب دنعو

 دمحم يضرلا مامإلا مهتمدقم يف ناك يذلاو كاذنآ اهب نيينامعلا ءاملعلا لحاطف دوجول ةيوغللاو
 ه ةنيدملا هذه ىلإ هلوصو مري يف مامإلاب ىقنلا دق و ۔ هيلع ىلاعت هللا ناوضر ۔ يليلخلا هلل ا دبع نب

 كلت همزال يذلا يسرافلا رصان نب روصنم خيشلا ةمالعلا لزنم ةنسلا كلت يف هلزنم ناك دق و

 يف وحنلا ملع ةذتاسأ دحأ وه و يوزنلا رصان نب دماح رصبلا فيفكلا سردملا دي ىلع ةزنفلا

 دعبو .وحنلا ئدابم هدنع أرقي ناك دقو . ذاتسألا ةافو ىتح همزال ثيح ، تقولا كلذ يف ىرزن

 ىلإ هاتعفد ةيلاعلا ةمهلاو ملعلا بلط زفاح نأ الإ ، ءاجنف هتدلب ىلإ عجر اذه رحنلا ذاتسأ ةافو

 اهناملعب رخزت اضيأ يه تناك اهنأل { مولعلا يف ىوزن ةنيدمل مأوتلا ةنيدملا تناك يتلا لنامس ةنيدم
 ىرن اذل & هفونص و ملعلا نونف ىتش نم مهأمظ ملعلا ةبلط اهنم يوري يتلا اهسرادمو اهناهقف و
 ثيح ه ١٣٥٦ ةنس يف كلذ و اهيلإ همزع دش دق يسرافلا دمحم نب فيس خيشلا اذه نأ

 مولع ملاس نب ديعس سردملا اهيف سردي ناك يتلا و { لنامس ةيالع يف بجر دجسم ةسردمب قحتلا

 ) مالسلا و ةالصلا لضفأ هيلع لاق امك و هنأ الإ ، كلام نب ةيفلأ هيدي ىلع ارق دق و وحنلا
 ىلإ ه٦٦٣١ ةنس يف هتعفد هتبغر نأ دجن (... لام بلاط و ملع بلاط { ناعبشي ال نامرهنم

 مزتلاف ، هتياعر و هتيانعب هبالط دهعتي روميت نب ديعس ناطلسلا ناك ثيح طقسمب روخلا دجسم
 ديبع نب دمح ديبع وبأ خيشلا ريبكلا ةمالعلا اهردصتي ناك يتلا سردلا ةقلح فيس خيشلا

 هلل ا مهمحر ۔ حلاصلا فلسلا نع رثألا ملع يف ملاعلا اذه نع ذخأ دق و ۔ ىلاعت هلل ا همحر ۔ يميلسلا

 ةرم ه ١٣٦٧ ةنس يف اهيلإ داعف } ىوزن ةنيدم يف سردلا تاقلح ىلإ قاتشا هنأ الإ { ۔ نيعمجأ

 امك { هللا همحر يسرافلا رصان نب روصنم خيشلل ۔ ىلوألا ةرملا يف امك ۔ امزالم يقب و { ةيناث
 .ىرخألا لئاسملا ضعب يف ءاملعلا يقاب و ۔ هيلع ىلاعت هللا ناوضر ۔ يليلخلا مامألا عجاري ناك

 : ىوزن يف ملعلا تاقلح لوح ةرظن

 ميلعتلا نم ءيش ركذ ىلإ جيرعتلا نم انه انل دبال هناف { ركذي ءيشلاب ءيشلا ناك اذإو

 هتسارد ملعلا بلاط أدبي ام لواف .اهيلإ ملعلا بالط بهذي يذلا تقولا كلذ يف ىوزن ةنيدم يف

 - ودفي ثيح وحنلا ملع ئدابم وه " هتدلب يف ميركلا نآرقلل هملعت دعب ةقيرعلا ةنيدملا كلت يف
 رايتخاب ذاتسألا موقي و ةذتاسألا دحأب كانه يقتليل ، عماجلا دجسملا ىلإ ۔ هلوصول يلاتلا مويلل

 .باعيتسالا و مهفلا ىلع بلاطلا ةردقم بسح كلذ و ، بلاطلل بسانملا جاهنملا



 يف هتسارد ةلصاوم نيب رايتخالا قح هل نوكي وحنلا ملع ئدابمل بلاطلا باعيتسا دعب و

 هتسارد نيب و } عيدبلاو نايبلا و يناعملا ىلع لمتشت يتلا و ةغالب و فرص و وحن نم ةغللا مولع

 .ثيدح و ريسفت نم يوتحي ام عم هلوصأ و هقفلا و نيدلا لوصأل
 عم رجفلا ةالص ءادأب مهموي نوأدبي مهناف ، ىوزن يف ةيمويلا ةبلطلا ةايحل ةبسنلاب امأ

 ىتح ميركلا نآرقلا نم رسيت ام أرقي وهو ءارقلا دحأ ىلإ نوتصني مث ، عماجلا دجسملا يف مامإلا

 عم هنيح يف بطرلا وأ هنيح يف رمتلا نم انيش مامإلا عم ةبلطلا لوانتي اهنيح ، سمشلا ع ولط

 نيحي ىتح هصصخت بسح لك مهتذتاسأ لوح نوقلحتي و عماجلا ىلإ ةبلطلا ودغي اهدعب 0 ةوهقلا

 كلذ دعب بلاطلا ءاش اذإ و .مامإلا عم ةالصلا ةفرغ يف ةبلطلا اهيدؤي يتلا رهظلا ةالص تقو

 رضح هنأ وأ لعف تقولا كلذ يف سردلا تاقلح اهب دقعت تناك يتلا دجاسملا دحأ ىلإ جورخلا

 مامإلا ىلا اهتلاحإ يضتقت يتلا يواعدلا ضعب يف لصفلا لإ عمتسا و 0 هتاضق و مامإلا سلجم ىلإ

 .سانلا نيب يضاقتلا يف ةيعرشلا ماكحألا ىلع ايلمع فرعتلا فدهب كلذو 0 اهيف تبلل ةاضقلاو
 كانه ناك اذإ امو 0 ةالصلا ءادأ دعبو .رصعلا ةالص تقو نيحي ىتح هذه مامإلا ةسلج رمتستو

 و ةاضقلا نم هعم نم و جرخ : مامإلا لبق نم اهيلع فوقولا يضتقت يتلا ةيرظنلا يواعدلا ضعب
 { ءاشعلا ةبجو لوانتل مه ةصصخملا مهلزانم ىلإ ةبلطلا اهدعب درعي ، ىوعدلا عقوم ىلإ ملعلا ةبلط

 مهيشم ءانثأو . تافاسمل مادقألا ىلع ايشم مسجلا ضيورت و سفنلا حيوزتل نوجرخي مث

 هيف نرقلحتي نيعم ناكم ىلإ ارلصي ىتح ، يساردلا مهموي يف هوملعت ام و مهسورد نوركاذتي

 ضعبلا عمتجي 0 ةالصلا ءادأ دعبو . برغملا ةالص دعوم نيحي ىتح ةركاذملل مهتاصصخت بسح

 هسفن ضرغلل ۔ رخآلا ضعبلا عمتجي امك } مولعلا فلتخم يف مهيلع لكشأ امع راسفتسالل مامإلاب
 .ءاشعلا ةالص تقو نيحي ىتح 2 نيرخآ ةذتاسأب ۔

 نيحي ىتح ! نيرخآلا ةذتاسألا و مامإلا نم ةدآزتسالل ضعبلا ىقبي { ةالصلا ءادأ دعبو

 ليللا يثلث ىتح سوردلل مهتركاذم ةبلطلا لصاوي امنيب 3 ةذتاسألا و مامإلل ةبسنلاب مونلا دعوم

 .رخآ يلمع مري كلذب أدبي و } رجفلا ةالصل نذؤي نأ ىلإ ةحارلا نم طسق ذخاب نذؤي يذلا

 يهط و سبالملا ليسغك ةصاخلا لامعالاب مايقلا يق نوبوانتي ىوزن يف ملعلا ةبلط ناكو
 مل يذلا هليمز ىلإ اهملعت يتلا تامولعملا لقنب مرقي سوردلا رضحي يذلا بلاطلا نآ الإ ، ماعطلا
 .اهرضح

 اهيلإ بهذي يذلا تقولا كلذ يف ىوزن ةنيدم يف ملعتلا و ملعلا ةلحر تناك اذكه و
سفن ال و ةدحاو ةقيقد مهنع بهذت ال ىوزن يف ملعلا ةبلط اذكهو . اهب ملعلا يقلتل ةبلطلا



 ريبكلا رعاشلا لوقب قبطنت مهلاح ناسل امنأكف حلاص لمع وأ عفان ملع يف مه و الإ دحاو

 :لوقي ثيح ۔ ىلاعت هللا همحر ۔ يحاورلا ميدع نب ملاس نبا رصان ملسم يبا

 ىدس لزهلا يف سافنألا كرتتال

 اهتعيض اذإ سفنلا ةرهوج
 للج رمال قحلا كحمششر

 هبانج نم كبرق دري مل ول

 هترضح ىلإ تهجوت ناف
 افعفان الع تقفار ام ريذخق

 ةرثك موجنلاك مولعلا نإ

 اذياع تسلف عرششلاب كيلع

 وه هكاسك اذإ هللا نم رون

 اع ماوج زجتحا و براق و ددس

 ىلعلا دجلا يف و دج نم كردأ

 الدب ا هغع يفلت مل بعل يف
 المجلا تبكر اذا هع _ا۔كردت

 البسلا يدهي و لقعلا بهي مل

 المجلا دوقي ملعلا قفقارف

 ال مومي يف اعفشماعفاش و

 ا١)لحزرداغ و سمشلا قنتعاف

 لفذا م هنم فنكأ لؤمب

 الهج نم ىلع اناطلس تحبصأ

 )لصفم هكردت نلف هنم

 . هموي يضقي ملعلا بلاط ناك فيك زيزعلا ئراقلا فيرعت فدهب اهركذ ناك دقل و
 . سرادملا هيف ترثك يذلا رصعلا اذه يف ةبلطلا تابغرل ءاكذإ و } ممهلل زفح كلذ يف لعل

 .تابوعصلا هيف تكدناو { لئاسولا هيف ترفوت و ‘ لبسلا هيف تلهس و

 ىلإ ليحأ ىتح اهسرام يتلا هلامعأ ىلإ قرطتنل ناويدلا بحاص ىلإ نآلا دوعنو

 .م ١٩٩٤ ماع نم رياني نم لوألا يف دعاقتلا

 :هلامع أ

 هتدلبب هقفلاو ةديقعلا ئدابم و ةيبرعلا ةغللا مولعل املعم هلامعأ ناويدلا بحاص ادب

 امامإ و ةيعرشلا كوكصلل ابتاك ناك تقولا سفن يف و ه ١٣٧٥ ةنس يف كلذ و 0 ءاجنف

 ، لامعألا هذه يف رمتسي مل ۔ ةصاخ فورظل و ۔ هنأ الإ { ةدلبلا سفنب ةعامجلا دجسم يل ةالصلل

 ةيبرعلا ةكلمملاك 0 ةيبرعلا جيلخلا لود ضعب ىلإ لحريل ه٦٧٣١ةنس ةيادب عم اهنم لاقتسا دقف

ىلإ ۔ ماعلا سفن ةياهن عم ۔ داع ام ناعرسف ، اليوط ثبلي مل هنكلو ، نيرحبلا ةلود و ةيدوعسلا



 ضرألا بلقي احالف _ ةنسلا سفن يف يفرت يذلا ۔ هدلاو هل اهكرت يتلا لوقحلا يف لمعيل هنطو
 ىلع بكني 0 هلزنم ىلإ دوعي امدنعو { هسفنب هعرازم يوريو 3 هلجنمب راجشألا ملقيو 3 هلوعمب

 . هأمظ اهنم يوريل هبتك
 ناطلسلا ةموكح يف ةيلخادلا رظان { ميهاربإ نب دمحأ ديسلا هبلط { اضيأ ماعلا سفن يفو

 هيلإ لصحت امع هاضر مدعو 7 ةيلونسملا ةماخضب هساسحإ نأ الإ ، ءاضقلا ىلوتيل روميت نب ديعس
 هعفد كلذ لك ‘ بصنملا اذه يلوتل تقولا كلذ يف هتءافك مدعب & اضيأ هساسحإ و ملع نم

 .هرذع لبقف 0 راذتعالل

 ةلالجلا بحاص ةمركح يف لدعلا ريزو هبلط { ةنطلسلل ةثيدحلا ةضهنلا رجف غوزب عمو
 كلذ ىلع لج و زع هل ا انيعتسم ۔ لبقف ءاضقلا ىلوتيل ۔ هلل ا هاقبأ ۔ ديعس نب سوباق ناطلسلا

 . ىدفملا دناقلا ءادنل ةيبلت ةضهنلا هذه ف مهاسيل

 ىلإ اهنم لقن مث ، ه ١٣٩١ ةنس يف دبدب ةيالو يف اضقلا عم هتلحر تأدب دقو { اذه

 و ءامد ةيالوف يباوعلا ةيالو ىلإ اهنمو ، محص ةيالو ىلاف ةعيبلا ابد ةيالو ىلإ مث ، تايرق ةيالو

 ىتح تايرق ةيالو ىلإ ىرخأ ةرم داع مث 3 ةروباخلا ةيالوف صانش ةيالوف ةيدب ةيالوف نييناطلا

 . دعاقتلا ىلإ ليحأ

 وه اهف { هنانبأو زيزعلا نطولا اذه ةمدخل هناطع ةلصاوم نم هعنمي مل كلذ نأ الإ

 ضيف نم فزغي ثيح . ءاجنف هتدلبب ةعامجلا دجسم يف ميلعتلا و سردلا تاقلح دقعي نآلا

 موقي هنأ امك { اهريغ و ةغالب و وحن نم ةيبرعلا ةغللا مولع يف نيبغارلا نم عمج هتفرعم و هملع
 ةحصلا هبهي و هرمع يف دمي نأ ريدقلا يلعلا هلل ا لأسن 3 ةينيدلا مولعلا سيردتب

 ." ءاعدلا بيجم عيمس هنا ، هسورد تاقلح نوداتري نيذلا ملسملا بابشلا هملعب ديفيل ةيفاعلاو

 يركبلا نافلخ نب ناطلس

 .هنيب و ينيب ثيدح نمض ناويدلا بحاص اهردصم انه ةدراولا تامولعملا"

 ره



 ميحرلا نمحرلا هلل ا مسب

 عقاولا و ةقيقحلا نيب

 رشع عبارلا نرقلل تانينامثلا يف همظن مت يناثلاو لوألا نيمسقلا نم هيف امب ناويدلا اذه

 هب ال يتلاو همهملا تاليدعتلاو تادايزلا ضعب ادع امو دئاصقلا نم ضعبلا ادع ام 0 يرجهلا

 ىلإ هبلقتملا روصعلاو دوهعلا كلت بسحف دعب نمو لبق نم ءىراقلا هاري ام لكف طقف اهنم
 دقو مويلاو بوعشلا ايند راهدزإ يف يسايقلا مقرلا مطح يذلاو نآلا هيف نحن يذلا رصعلا اذه

 عيمج يف ناسحإلاو ناننمطإلاو نامألاو مالسلاب تدانو نسلألا تقلطنأو 0 راكفألا ترولبت

 همعن ىلع ىلاعتو كرابت هلل دمحلاو 0 ةقيقحلاب فرتعي نأ الا فصنملا عسي الف . ."امع عوبر

 ه تاتشألا تعمتجاو سوفنلا تتنمطأو ، دالبلا نمألار ءاخرلا مع دقف ، ىصحت ال يتلا

 © ةرهاسلا نويعلاو ث ةلماعلا يديألاو اظخلا ريخلاو قحلا ىلع ددسي نأ ىلاعتو كرابت هلأسنو

 . بيجم ميرك هنإ نطاوملاو نطولا داعسإ ىلع

 ٢٨ ين اثلا عيبر : ٤٩١٢ ١ه

٤ ربمفون : ١٩٩١ م



  
 قفوملا هتناو

 يي ليبسلا ىدقي وهو

 





 ىنسحلا هللا ءامسأب لسوتلا يك ةدبصت

 ايجار كوعدأ هللاب يهلإ
 هقنخلهلأال نماي يهلإ

 اهبدج كامحر نمحراي يهلإ

 ةمحرب ميحراي ينشغخغأ يهلإ

 الف ادحاواي ديحوتلا كل يهلإ

 الف ادحأ اي سيدقتلا كل يهلإ

 البألوأايهيزنتلا كل يهلإ

 الب ارخآ اي حيبستلا كل يهلإ

 الف ارهاظاي ديمحتلا كل يهلإ

 الفأنطاب اي ليلهتلا كل يهلإ
 دق ميظعأي ذإ ميظعتلا كل يهلإ

 دق ريبك ايدأ ريبكتلا كل يهلإ

 هتوربج يف رابج اي يهلإ

 اربكتماي ربكلااذناي يهلإ

 هدابع قوف راهقاي يهلإ

 ىلع ارداقاي شطبلا اذاي يهلإ

 اهبرو تانناكلا عيدب يهلإ

 مهدوجو لبق قلخلا يدبم يهلإ

 مهنانف دعب قلخلا ديعم يهلإ

 لزت ملو تيقم اي يبر يهلإ

 لزت ملو ديهش اي يبر يهلإ

 لزت ملو ليلج اي يبر يهلإ

 لزت ملو ديجم اي يبر يهلإ

 لزت ملو ديمحاي يبر يهلإ
 لزت مل قلخلا ثراو يبر يهلإ

 اقبلاو كلملا كل يقاب اي يهلإ

 مهلك قلخلا ثعاب يبر يهلإ

 ايناك يبسح هللاب كنأف

 ايبام ءوس ينفكا وهاإ كرابت
 ايذالم تنأو يجارلا كدبع ىلع

 ايذاعم تنأو ينذقنت رانلا نم

 ايناثولدلكوءزجالوأهيبش
 ايعادمأدنو ادضالوآأكيرش

 ايداب قلخلل تنك دق لب ةيادب

 ايناف قلخلل تنك دق لب ةياهن

 اينالعو رهالت ارهج كديزي

 ايواط كنع نطاي رس كتوفي
 ايغاب ناك نم قوف أقح تمظاعت
 ايتاع ناك نم قوف أقح تربكت

 أيغاط ناك نم قوف اقح تربجت
 ايلاتو ءدب ربكلاواي ربكلا كل

 ايوامس أرمأ نيكمتلاو رهقلا كل

 ايراج ناك هنيش دقام ةنيشملا

 اياق منأعدبم يبر تيلاعت

 ايلاعتملا ىرولا يدبم اي دمحلا كل

 ايتآوًأديعم يبراي ركشلا كل
 ايلاعو أرط قلخلا عيمج أتيقم

 ايقاو مت أرضاح انيلع أديهش

 ايناس لاز ال لالج الإ كل اليلج
 ايفاو لازال ديجمتلا كل اديجم

 ايتان لازال ديمحتلا كل اديمح

 ايقاب كالإ لكلا ىنفيو أبيدق
 ايناف كت مل هابراي تيلاعت

اينافتدعب ءاج أمتح كتعبيو



 اهدادع تانئاكلا يصحم يهلإ

 ابلأدجاواي دللا اي ے هلإ
 ١لنفادبجامايدهللااي يهلإ

 املأيلاواي هللااي يهلإ

 يلاعتم اي هللااي يهلإ

 ةرذ نوكلا يف سيل يهلإ يهلإ

 ةمسن سيل ىرولا يراب اي يهلا

 اروصم اي ةفطن نمام يهب
 ىري ًاضباق اي نوكلا يفام يهلإ

 ىقتلاو ربلا كل ارباي يهلإ

 ايضار كتركش يبراي يهلإ
 دقلأدمصايدوصقماي يهلإ

 اطخلاب كدبع رافغاي يهلإ

 بنذم كدبع باوت اي يهلإ

 يل تنأف روفغ اي رفغاف يهللا

 يتبوح بنذلا رفاغرفغاف يهلإ

 ينإفوفعايأوفنع يهلإ
 ةلزلميلحايأملح يهلإ

 ةفأرو فوؤراي آفطع يهلا

 ةمحرو ميرك اي لضف يهلإ

 يرئارس سدق سودق اي يهلإ

 يتيوط ريبخاي يردت يهلإ

 اقبلاو زعلا كل ايحاي يهلإ

 انثلا كل لالجلااذازع يهلإ

 يقتلاو ملعلاب يحم اي ينيحإ يهلإ

 يتريرس بويغلا مالع يهلإ

 ام مولع ميلع اي ينلنا يهلإ

 افخلاو رهجلا ملاع اي يندها يهلإ

 ايصاحةمت ناكالإ ناك امو

 ايصاقو هارن ناد نم نوكلا اذب

 ايواسم نوكي وأ دجم كقوفي

 ايارم هارن قلخ نم نوكلا اذب

 ايقار ناك نم قوف أرط قلخلا ىلع
 ايهال ةعحنصاإ رقحأو

 ايرابوأبر تنكالإ نوكلااذب
 ايراذ تنك اهلالإاهماحرأب

 ايواح كضبق ناكالإ ناك دقو

 ايهانت نم هلام يبر كربو

 ايلاووآأبر تنك نأ يتيدوبع

 ايلام كباب ريغ يلام كتدصق
 ايطاخ تنكاملأنارفغف رقم

 ايناج تنك امل ىحصنلا كتبوتف

 ايصاعملا بحت يصعأ ىتم اروفغ

 ايهاو رهظلل ناك ميظع يبنذف
 ايناهد بنذ وفع اوجرأ كتيتأ

 ايباقع قحتت نا ىشخأ كينانح

 ايلاح ملعت تنأ فيعض يبإف
 ايداب ناك هفعض فيعض دبعب

 ايناجر ققحف لهأ اذل تنأف

 اينافهابر ناك امع تسدقت

 ايثاخ كنع نكي مل يرهجو يرسو

 ايناش ركذلاب يحا نافب تسلو
 ايماقم مركأ ماركإاو تيلاعت

 ايتامم كز مت يتايح كزو

 ايفاع هنم ام يحاف يلهج مكارت

ايئادص نار لجاف ىردأ تنأ امب



 قلغم يبلق حاتفاي يهلإ

 ةمكحب ميكحابي ديا يهلإ

 يتريرصب ررصباي رصمب يهلإ
 ام ءاعد عبمس اي يل بجتسإ يهلإ

 لزت ملو تانئاكلا بيقر يهلإ

 ةردقب زيزعاي ززع يهلإ
 امسلا تماق نم مويقاي يهلإ

 هتوم كلملا كلام كلم يهلإ

 الف أطسقم اي لدعلا تنأ يهلإ

 مقتنا مقتنم ربكلا يذ نم يهلإ
 ىرت نممدقماي مدق يهلإ

 ىرت نم رخؤم اي رخأ يهلإ

 ىعس نم ردق اعفار اي لنأ يهلإ

 ىعس نم ردق ضفاخ اي لنأ يهلإ

 هرصنب يوقاي نكم يهلإ

 ةوقب نيتماي نتم يهلإ
 ةمزع نميهماي نميه يهلإ

 ةعنمو زعم ااي ازع يهلإ

 ةمقنو لذماي الذ يهلإ

 ةزعب يلع اي يننش لعأ يهلإ

 ىدهلا يف ينلنأ لدعاي يهلإ

 ةنم يل به بهواي يهلإ
 ةعاطتسا ريدق اي يل به يهلإ
 ادلجت روبص اي ينلنأ يهلإ
 امب يتعور نمؤم نمأ يهلإ

 نذقنأو مالساي ملس يهلإ

 انلوت يلو اي يبر يهلإ

 ٠ الملا عماج اي عمجلا موي يهلإ

 ىندهاف قح اي قحلا تنا يهلإ

 يندهاف رون اي رونلا تتا يهلإ

 ايئاكذارينياماهلإوآاحتفف

 ايداؤوف ءيضت يك يركف مئازع
 اينانج رون ملعلاب يترصابو

 ايعاد كلا تنكام هب توعد

 ايداعم ناك نيدلل نمل ابيقر

 ايعارم ماق هللا قحل اليلذ

 ايلاع ىقحلاانل موق همويقب

 ايهان كللأرمآألدع كرمأل

 ايضاقت هذخ داحلإلا وذ كتوفي

 ايوامس ارمأ هيف ضقاف رفكلا اذو

 ايضار كنيدل آايضرم كعرشل
 ايناش كنيدلايصقم كعرششل

 ايلاعموةز_عأعفقفر كنيدل

 ايشاوغوةلنأضفخ كنيدل

 ايماحم ماق هللا عرشل ازيزع
 ايوانم نيدتعملا دض ماق ئتف

 ايعاس د _سافيلاب غإط لك ىلع

 ايلاومو ىدهلل زعم لكل

 ايداعتم ىدهلل لذم لكل

 اينادوآأيزخ يتأأ ال ينززعت

 ايماس لدعلا هعباسآاطسق كل دعب

 ايناملا ىرخأواينداهب لانأ

 ايحامج راسكناو يسفن تبك ىلع

 ايتايح لوط تاعاطلا ىلع أربصو

 ايصاونلا بيشي اموي اهنمطي

 ايماظعو يتتج يبر رانلا نم

 ايلاوم نحنو انوم كنإف

 ايباسحرسي مهللا كتمحرب
 ايباتك نيميلاي تاو كّقحل

ايواسم اصارص يندشرأو كرونب



 يندهاف يداه اي يداهلا تنا يهلإ

 يكلاسم ديشر اي دشراف يهلإ

 ةطيحب طيحم اي ينضطحأ يهلا

 انبسحو بيسح اي يبر يهلإ

 انبسحو ليكو اي يبر يهلإ

 انبسحو ظيفح اي يبر يهلإ

 نعفداف راض اي رضلا كنم يهلإ

 الف اعفان اي عفنلا كنم يهلإ

 ةمعنل روكش اي يركش يهلإ

 انلاكلم اي لضفلاب دج يهلإ

 انلام قلخلا قلاخ اي دج يهلإ

 مهلؤس قلخلا يطعم اي دج يهلإ

 مه نإ قلخلا عناماي دج يهلإ

 اعساو قزرلا طمساباي دج يهلإ

 هبام لكلا قزاراي دج يهلإ

 يننإ قزرلا عساواي دج يهلإ

 انلكو ينغ اي يبر يهلإ

 انغلا عساو اي ينغم اي يننغأ يهلإ
 اعدلا صلخأ نإ عادلا بيجم يهلإ

 فقاو كدبع يالوم اي يهلإ
 اصلخم كيداني ينسحلا كئامسأب

 انقوم كيداني ينسحلا كئامسأب

 يل سيلو كيف نظلا نمح يناعد

 يننإو كيف نظلا بيخي سيلو
 ىدهلاةمتاخ مهللا يل متنأف

 اعد نم ماقاملك ملسو لصو

 يذلا كتوفص راتخملا دمحأ ىلع

 افق نمو أرط لآلاو هباحصأو

 ايتاجن قيرط يب كساو كيدهب

 ايتاقوو اندلا يف يليلد تناف

 ايقالا يب ام ءاوسأ نم كبرادب

 ايئارواليفك انيفكيو اليكو

 ايداعا نم يناك دق نمل اليكو

 ايلامو يسفنو يدالوال آفظيفح

 ايناتأو ينسم ارض كدوجب

 ايبام رضالو آفغفن ىوسلا يجرا

 ايفاوم ءانث يصحأ الو تلاوت

 ايصاعو ارب لضفلا ىلوت كنإف

 اينانوابيرتق اوعدن اذإ كوس

 ايتاثم ءاعدلاب اوحلام اذإ

 ايضام ناك امل أنارفغو اورصا

 ايلايعو يل قزرلاب هقلخ ىلع

 اينازج نسح نيرادلا ىدل لانأ
 ايدايالا يهلإ ددما مل كريغل

 ايفاشواللحانتقزراف كلايع

 اينانغ ديزيام يرخاو ايندب

 ايدانأاماعد ينم بيجتسا كيلإ

 ايلاخ رفصأ هددرت كبابب

 اينادتم يتأ نم بيرق تنأو

 ايدانملا بيجأ ينوعدأ كلوقب

 ايهاجت رب للمعأ الو كوس
 ايدانتلا ميدأ فاقو كبابب

 ايقالتلا مويو يعجرلاو توملا عم
 ايجانم ليلب ىنسحلا كئامسأب

 ايداه قلخلل ةادهملا ةمحرلا وه

 ايماتخو أدبم مهيعبتمو



 (رم) هللا لوسر ىلا تلحو

 دقرفلا ركذ دنع كبلق لازام
 دياجب نوفجلا يرقي ىونلا ذخأ

 هفيطب لايخلا حمس امبرلو
 هدصتق ينداتري ىركللام

 ىوجلا ينينثيو يندرطي نيبلاو

 ةيتف نع عزأ امل ينلاختو
 ينداتقي دقف تطحش ىونلا اذإو

 ىرسلا لوصوم ودلا طاسب ىوظطأ

 اعراقم بوطخلا بيالج ىرفأ
 هصوخش داعب ىلع يصقلا رذن

 تمطحت روبدلا ةفصاعك يرجت

 اهتلبر يكتشتال عبرأ يف

 اهسابقم ىجدلا يف أرارش يمري
 اهلاخت ءاضفلا لم قعاوصو

 ىلع آاممأ اهتيرجأ املاطلو

 يذخاونو ابصلا رطو اهب يضقأ

 يتراضغ بابشلا ناعيرب توثف

 يتبيبش هايم تبضن اذإ ىتح
 يعلقأ يق تلفلقت نوعبرألاو

 .ق بيطلا نم برض روبصك :حتفب قولخا ١

 .ق فنألا ىلع مامز نم ناك امو ،لبخا نسرلا :ىوهلا نسر "

 .ق ،ثيثحلا ريغ هانعمو .نيللا ريسلا ليمنلا :ليمذب "

 ديغألا حيلملاب ةبابصلا قلع
 ددجتملا لسرتسملا كعمد نم

 دهسمل ىجدلا حمس يركلاب ول

 دربت مل ةقرحو نوفجلا حرق
 دحجت مل ةرفص يرصب تشوف

 يدلجتو معن يدلج اذك يدسج
 دعبألا دارطلا يق ناهر اسرف

 ررمو درطم نيب لظاف
 درخلا ديصل اكرش ىوهلا اوبصن

 ديلاو ةنعألا عوط "ىوهلا نسر
 يدتفملا ريجهلا ىلا ريجهلا امظو

 دجنالاو ىرذلا ةرخام "ليمذب

 دعبملا يصقلا ىلع ةامرلا ضرع
 دلجألا ديلصلا ميثارج اهنم

 دلصاألا يزعمألا يف 'ىجولا زخو

 دصرم يذ ىلع ًأرجفنم مجنلاك

 دعرم ءامس نم ردهت دعر

 دهعم نم اهلامو ناسحلا لصو

 دمجي مل يتبيبش ءامو ققح
 دصحت مل ةرضخم يتراضنو

 دعقملا بيشملاب ١يتاصح تبسر

 ددعتملا اهلبن ىتشب تمرو

 . ق سلمألا ءدلصألا .ق ديدشلا بلصلا يزسممألاو هنم دشالا رأ افحلا ىجولاو نعطلا زخولا :ىجولا زخو ث

 .ق م ،عفترملا وهو ناعيرلاو عيرلا نم ذوخام :هولع بابشلا ناعير ؤ
 .يتوق تلزن يأ ةوقلا نع ةيانك يتاصحو "لفسأ لوزنلا هلصأ بوسرلا :يناصح تبسر ١



 اهقيرط فالخ يتلحار تيرجأ

 يتريصب رونو اهارسم تدمحف

 هريجهو ىرسلا لاوط اهتدهجأ

 دمحم ماقم تفلب انب ىتمو

 مشاه يلاعم نم علطت ردب
 هلانس رون رفكلا مالظ ىحمو

 ىلعلاو مراكملا يف قباوسلا هلو
 هدوجوب ترشب لملد تنأو

 ىتأ ىسيع أرشبمو أقدصمو

 اههوجو رح مانصألا تبكنأو

 اهناكرأ تمده ةناهكلا ىرتو

 اهماهس ديحتا بهشب اعمق
 تزجعا تازجعم قراوخلا هلو

 ةلاسرب اهتايآ هل تدهش

 اهؤاش ىدحت نمب ءاقشلا بتك
 ىلعلا تاوامسلا قوف الع دقلو

 يف ناكو ضاف هيفك نم ءاملاو

 هلاو بص نينح نح عذجلاو
 نلكأت ال اقطان حصفأ وضعلاو

 عم ءىيشال نم هللا مسانب باجاف
 ةياقو هتللظ ةمامغلا ىرتو

 يذلا ىدهلاب نوكلا رانتسأ دقو
 يف ءاغلبلاو ءاحصفلا زجعا دق

 ئشغ مهرئاصب ىلع نوكرشملاو
 ''ةيتف يف اقدارس هيلع اوبصن

 دهعت مل يتلا ىرجم تنطوتساف

 يدوقمو بيشملا ءوض اهمامزو

 دجنم وأ روفغم لضف لانأل

 'دفدقلا صارع يف ةبيجنلا يهف

 دقرفلا ج وأ ءامس هالع العو

 “دبرمو نجدم لك رانأو
 اددؤسلا ديمح يف قحاوللا هلو

 يدتعم دوحج رقو يذل ارذن

 دمحأب ريشبلا ينأ هلوق يف
 دلوملا ليل نارينلا ىلع ىضقو

 ددبمو تتشم نيب دصرلاو

 دعوم هقولخالو ةامرلا ضرغ
 دحجأأوتع اذ وأ ايدحتم

 اا طوتو نكمت تاذ ءارغ

 دعسأ ةداعس اهقدصي نملو

 دهشملا يف اند نيسوق باقبو

 يدص نإثرغ لك ىورأو لق
 دوعتملا ةداعو هيلإ آأقوش

 دمؤملاب لزي مل يمسف ينم
 يدتعيو رضي أدبأ همسا ركذ
 دقوملا ريجهلا ةرجاه رح نم
 دقوتملا هرونب باتكلا ءاج

 دشنت مل ةغالبب هزاجعا
 دمرأ أوشع راصبألا ىلع مهبو

 دعسألا جورخلا موي اهب اونمك

 .ق ةالفلا دفدفلاو ءانب اهيلع سيل رودلا نيب ةعقب لك يهو ‘هصرع هعمج صارملا :دفدفلا صارع "

 .ق صسمشلا نيع \دحخيصلا .ق ،هريغ هيف نول دبرلاو ،هملظ هيف ميغ نحالاو ميغلل نتملا دبرمو :نحدم “

 .ق ةدايسلا :ددؤلا ٠

 .فق م ،هيف تبث ذإ ناكملاب طروت نم توبكلا :دطرتلا "



 امو ىضمو ةوثح مهيلع اثعف
 يذلا راغلا ىلا اولصو اذإ ىتح

 اهجيسن توبكنعلا هيلع تجصت
 اهنأكف تششع ةمامحلا هبو

 تبيخ نميهملا بجح وأر امل

 امدعب تباطتسأو هبيطل ىضمفق
 اذ دض اذه نيبزح ىلع اوتاك

 هلأعوط اوملساو هوعياب دق

 اونثني املو اولاق امب اوفقوو

 ةيضق رش نيغاطلا ىلع اوضقو

 ىضق ىتح هتاوزغ تعباتتو
 نم نينحو قدنخ ةحاو ردب

 اوضرق ةضيرقلاو ربيخ دوهيو
 انبر نم ةمكحالإ كلتام

 نع هادجأول قطنلا ولح ناك دق

 اهدرل شيرق ىلع عاطتسأ ولو
 مهينثيال سانلا مائل نكل

 نمو مور نم رفكلا شرع زتمهأو

 هتايار دمحم نيدب تلعو

 هلاصوأ يف نيدلا لبح دتمأو

 ىضترا تلمكأ مويلا تتأ ىتح

 هحور ةماركلا راد ىلإ تدعص

 هئازج ريخ شرعلا بر هازجف
 ةيادهو ةمحر وه دمحمف

 نم نيلقثلا ديس وه دمحمو

 يذلا لسرلا متاخ وه دمحمو

 دبعتم نم قيدصلا ىوس هعم
 ددلألا ودعلا فوخ هب اوثكم

 دصوم بابب قلغ هنأكف

 درمتملا دراملا عمقل سرح

 دسح ةبيخب اوعجر مهلامآ
 دسأتسملا اهبعشب فالخلا بد

 ددشضألا ودعل ادض أدي اودغف

 يدتهم لك راص دق هيدهبو
 دقرفلا قوق نيدلا ماقتسأ ىتح

 دشرألا ءاضقلا ريخ اهب اودجو
 يدتعم ربغ لك نم مهتافظل
 دطوتملا ةكمل حوتفلا دعب

 دحلم بزح ريضن ريضنلا اونبو

 ددعقب موقتال ةنايدلا ىرنل

 '"دحمقلا قورف يف دنهملا قطن
 درمألا ماسحلا نود هلاقمب

 '"دخيصلا سيطو الإ مهمؤل نع
 دعقم لفسأل اوطقس دقو سرف

 دسحلا كلت مغرب نيقفاخلا يف

 دعبا ىصقأ معو لاطتسأ مث

 يدمرس ادنخ قالخلا هبيبحل
 دعس ادلخو قدص دعقم يفق

 يدتهت تراص هادهب ةمأ نع

 يدتهملل ىدهلا رون ةمحمو

 دوسم لكو نسنأ نمو نج
 دجسلا ءايبنألا ماتخ ىحضأ
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 ام مايألا ةجهبو مانألا ريخ

 ىهتنأ فرشلاو دمحلا ءاول هلو

 هقلخل دوجولا لبق همسا بتك

 امريغ لوق لوضف مانألا حدم

 الواصحأ امهيلع ءانثللام

 ىهتنا انب لاقملا اذه انه ىلإو

 ىضرلا وجرا هب انابرق نكل

 امو للز نم مهللا كنارفغ
 عم نوك اصلخم وعدأ كايإ

 يف هللا لوسر عم مه ةرمز يف

 ىربام ذع هتلا هيلع ىلص
 امط ام ةع هلا هيلع ىلص
 ىمه ام ةع هنلا هيلع ىلص
 ادبام ٥هع هلا هيلع ىلص

 ىرج ام ذع هلا هيلع ىلص
 ىرسام ةع هلا هيلع ىلص

 عم هيلع لالجلا وذ ملسو ىلص
 مهيلع لامكلا وذ ملسو ىلص

 دعسم ديعب اهتلهأ تله

 دغ يق عفشو هب صخ ضوحلاو

 دحوتملا همسإ عم هحول يف
 دمحمل وأ هلل هب ينثا

 دي وا قطنب دع الو رصح
 دقني امل قلخلا ريخ حيدمو

 دجمأ دلخب يبر نم وفعلاو

 دمعتم نم ترخأ وأ تمدق

 دهشملا نسحب مهل تمتخ رفن

 يدمرس دلخو نإحيرو حور

 ددعتم هل قلخ نم نوكلا يق

 ديزم جومب رحب نم ضرالا يف

 دعرم قربب ثيغ نم ضرألا يف

 دقوتم هب رون نم قفالا يف

 ىدتغم وأ حيار ةبيطل بكر

 دمحا عفشملا ربق ىلإ ةفو

 دجس وا عكر بحصو رآ
دغلا موي ىلا ايندلا رباغذم



 هللا ولا ةبوتلا بك ةدبصت

 ميركاي ميحراي يهلب ميظعاي كركذ لج يهلإ
 بنذ لك نمأبتات كتيتأ ميلحاي وفعاي يهلإ

 ميحرلا ربلا كنأ كوفعف

 يبسح كاوس هلإ ال يهلإ يبر كوس هلإ ال يهلإ

 بنت لك نمأبناتكتيتل يبيرقو يصالخإ كيلإ يهلإ
 ميحرلا ربلا كنأ كوفعق

 انيبيئاتلا بنذ رافغايو انيملاعلا هلإ اي يهلإ

 بنذ لك نمأبنات كتيتأ انيبيآلا لك باوتايو

 ميحرلا ربلا كنأ كوفعق

 بونذلا لك نم كيلإ بوتأ بوركلا فاشك تنأ يهلإ

 بنذ لك نمأبنات كتيتأ بويعلا لك نم رتسلا وجرأو
 ميحرلا ربلا كنأ كوفعف

 اككوس هترصنل وجريالو اكاتأ يصاعلا كدبع يهلإ

 بنذ لك نمأبنات كتيتأ اكادع هل ريصنلا زع دقو

 ميحرلا ربلا كنأ كوفعف

 لضف كنم كلذف محرت ناو لدعف ينبذعت نإ يهلإ

 بنذ لك نم ًابنات كتيتأ لهأ تنأ ام يجتري كدبعو
 ميحرلا ربلا كنأ كوفعف

 جاجوعإ لك نم وفعلا ميظع يجار كيف ينظ نسح يهلإ

 بنذ لك نمأبنات كتيتأ جايتحال كريغ وجرمالو
 ميحرلا ربلا كنأ كوفعف

 رقتسم اياطخلا جحجل يفو رقمانا بونذلاب يهلإ
 بنذ لك نم أابنات كتيتأ رقم يل كتاجن ىوس سيلو

 ميحرلا ربلا كنأ كوفعف

 يصابصلا ىرذ دهي ام اريبك يصاعملا نم تيتا دق يهلإ

 بنذ لك نم ابنئات كتيتأ يصاونلاب كذخا موي كملحف

ميحرلا ربلا كنأ كوفعف



 نانجلا مزع نم كيلإ بوتأ يناج لك اذلماي يهلإ
 بنذ لك نمأبئات كتيتل ناسللا طغل نم كيلإ بوتأ

 ميحرلا ربلا كنأ كّوفعف
 نيديلا شطب نم كيلإ بوتأ نيتوعدلا بيجم اي يهلإ
 بنذ لك نمأبئات كتيتتل نيت ييالجر تاوطخ نمو

 ميحرلا زبلا كنأ كوفعف

 ينيع تارظن نم كيلإ بوتأ نمم لك اليزجاي يهلإ
 بنذ لك نمأبئات كتيتأ ينذأب هوركم ءافصإ نمو

 ميحرلا ربلا كنأ كوفعف

 يفنأب مش نم كيلإ بوتأ فوخ لكاجنم تنأ يهلإ

 بنذ لك نمأبلئات كتيتل يفرطو يتحراجب ءطخ نمو
 ميحرلا ربلا كنأ كوفعف

 بايتغأ لك نم كيلإ بوتأ يباتم يبراي كيلإ يهلإ

 بنذ لك نمأبئات كتيتل باذك وأ يل ةميمنلكو
 ميحرلا ربلا كنأ كوفعف

 ءايرلا لك نم كيلإ بوتأ ءاجر يذ ةبوت كيلا يهلا

 بنذ لك نمأبئات كتيتأ ءايربك وأربكت لكو
 ميحرلا ربلا كنأ كوفعف

 بجعو دسح نم كيلإ بوتأ بطخ لك فشاك تنأ يهلإ
 بنذ لك نمأبتئات كتيتل بلقب رارسلو نالعإو

 ميحرلا ربلا كنأ كوفعف

 ريبكلا لعق نم كيلإ بوتأ ريثكلا بنذلا رفاغ يهلإ
 بنذ لك نمأبئات كتيتأ ريغصلا لعف ىلع رارصإو

 ميحرلا ربلا كنأ كوفعف

 مارحلا لعف نم كيلإ بوتأ ماظعلا ممللا رفاغ يهلإ

 بنذ لك نم ًابئات كتيتأ / ماعطلا لوكامو بورشمل
 ميحرلا ربلا كنأ كوفعف

 لقألا وا لجألا نم بوتأ لجألا بنذلا رفاغ يهلإ

 بنذ لك نم ابتئات كتيتأ / لحتسم وا مرحم لعفو
 ميحرلا ربلا كنأ كوفعق
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 ةالصلا نم تعضأ امل بوتأ تابهلاو لياضفلا اذ يهلإ

 بنذ لك نمأبنات كتيتل تامملا ىتح اهريصقت نمو
 ميحرلا ربلا كنأ كوفعف

 مايصلا نم تعضأ امل بوتأ ماسجلا ننملا وذ تنأ يهلإ

 بنذ لك نمأبناتكتيتل ماع لكةاكز وأ جحو
 ميحرلا ربلا كنأ كوفعف

 لاقو ليق نم كيلإ بوتأ لامكلا اذو لالجلا اذ يهلإ

 بنذ لك نمأبناتكتيتن لامل عييضتو فارسإو
 ميحرلا ربلا كنأ كوفعف

 ليلج ريصقت وفع وجراف ليزجلا لضفلا وذ تنأ يهلإ

 بنذ لك نمأبنات كتيتأ ليلجلا قح نم تعيض امو
 ميحرلا ربلا كنأ كوفعف

 لام نامض صالخ ينقفوو لاحب فطلا فيطلاي يهلإ
 بنذ لك نم أبنات كتيتأ لامك نع كقلخ تاعبت نمو

 ميحرلا ربلا كنأ كوفعف

 ينيحو يلجأ ىتأ نأ لمحت نمو لضف وذ تنأ يهلإ
 بنذ لك نمأبنات كتيتأ نيد قح فوأ مل كقلخل

 ميحرلا ربلا كنأ كوفعف

 باتم نع كديبع درطت الف يبام نمحراي لج يهلإ
 بنذ لك نمأبنات كتيتل يبانج تعسو يتلا كتمحرف

 ميحرلا ربلا كنأ كوفعف

 يناوغ امل ينرغ رورغ يناه د دقل روفغ اي يهلإ

 بنذ لك نمأأبنات كتيتأ يناعد امل دوعأ دقو بوتأ

 ميحرلا ربلا كنأ كوفعق

 احومط اجرع تابثواهل ًأحومجأسفن يل نإ يهلإ
 بنذ لك نمًابئات كتيتل ًاحوصن يتأت ةبوت ينبهف

 ميحرلا ربلا كنأ كوفعف

 يراثع لقأو يتبوت لبقت رادتقإلا ميظع اي يهلإ

 بنذ لك نمأبنات كتيتتل يراذتعا لك عساو كملحف
 ميحرلا ربلا كنأ كوفعف
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 داز لك نمأيلاخ كتيتتل دابجلاب فارا تنأ يهلإ

 بنذ لك نم أبئتات كتيتأ يدايقنأو يفعضو يلذ ىوس

 ميحرلا ربلا كنأ كؤفعف

 ركذ دع كركشل ىصحأ الو يركش كيلإ روكش اي يهلإ

 بنذ لك نمأابلنات كتيتت يرزوب ءوبأو ةسعنب ءوبا

 ميحرلا ربلا كنأ كوفعف
 دحلب وا توم تاركس ىدل دبعب فارإ فوأر اي يهلإ

 بنذ لك نم أابلنات كتيتأ يدشر ينبهو باسحلا ضرع يفو

 ميحرلا ربلا كنأ كوقعف

 ائيش لبق نم نكأ ملو تقلخ ايفح يب ىلوا تنأ يهلإ

 بنذ لك نم ابلات كتيتأ ايوس ينثعبت موي كتفطلف
 ميحرلا ربلا كنأ كوفعف

 ريعسلا بهل ىظل نم ينرجا ريجتسملا ريجم اي يهلإ

 بنذ لك نم أبنات كتيتتل ريجم نم كريغ لإ سيلف

 ميحرلا ربلا كنأ كؤفعف

 قييفيالو لوزي ال اباذع قيطي ال يمسج نإ يهلإ

 بنذ لك نمًابلات كتيتت قيرح ادبا هل ىفظطيالو
 ميحرلا ربلا كنأ كوفعف

 ميعنلا وهو يجترا كباوث ميحر نمحر تنأ يهلإ

 بنذ لك نمأبلات كتيتت ميزلاهب عاريال رادب
 ميحرلا ربلا كنأ كوفعف

 قزر ريخ هيرت ةمتاخو ىقدص نسح كدبعل متخأ يهلإ
 بنذ لك نم آأبلات كتيتأ قفخل ال يدصق تدمص كيلإ

 ميحرلا ربلا كنأ كوفعف

 لسر ماتخ نيقتملا مامإ لظ تحت كديبع رشحا يهلإ

 بنذ لك نم أبلات كتيتأ لضفو ري يذ ريخ دمحم
 ميحرلا ربلا كنأ كوفعف

 اردقو ءاصحا سيل ملسو ارصحو ادع ال لص يهلإ

 بنذ لك نم أبتات كتيتل اربأ نم كلوسر يداهلا ىلع
 ميحرلا ربلا كنأ كوفعف ه
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 تابهلا يقو مالسلاو هيلع ةالصلا يق كرابو دز يهلإ

 بنذ لك نم اأبقات كتيتأ تاقث باحصأ مث لآو

 ميحرلا ربلا كنأ كوفعف
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 ةمألا مالعأو ةوعدلا ربماشم

 ارازملا اوعطق املك ينارأ

 ضرأب انهوابصلا ترس نإو

 يف 'يتعول عمادملا تقرقرو
 عوبر ىلع ماقملاو يلامو
 ىتح تيفخف ىوجلا ينانضأو

 يدهعف امسج اوان نإ نكلو
 هاسع امو ءاجرلا لمأ يلف

 ينانتلاو قرفتلا رهد ىمر

 يناجر نم تتش رهدلا اذهف
 هيتورم بعصأب ينعراقو

 هيلع اربص قشأ مل املو
 ينإو مهب نونظلا تنسحأو
 ىلاعت مجسنمب رورفمك

 ام 'بلخ قلأت هقدواف

 انيعمارح دجأ ملاملو
 اربص رهدلا تانب ينتلانأ

 يب تحوط نأ ةمه ربكأو

 يفاوقلا غوص ةعنص يبسحو

 يفايفلا باتني هللا مالس

 يفاوي ىتح هب لجع ىلع
 اماذا تاداس كانه ناف

 اودبأ ميلستلا مهايح اذإ
 ابحو ىركذلا سراد يحأو
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 ارازو مهب لايخلا فيط ىعس

 اراكدا يب تجاهأ تطحش مهب

 اراوف يب تكذأو مهعوبر

 اراجو اهريغ نيبلاو تفع .

 اراحو يصخش يدناع ركنأل

 ىراوتام برقي بلق مهل

 ارايدزإلاو ءاقللا ينبيخي

 ارابطصا اهل قيطي ال بوظطخ

 'ارارض هاياو ينيب ناك

 اراغأ ىتح هبان نكمأو

 اراوج اسمتلم هينب تسيتأ

 ارابف مرو يذ محشب تررغ

 اراظفنإ هب لاخو "هروهنك

 اراظطتسا الإ ءايحلا هنم ادب

 اراجو افهك الو يرهد ىلع

 اراد ربصلا تابن ينتوآو

 ارافقلاو فلنانتلا اهب تعظطق

 اراضن اطمس ةداس مراكم

 اراكتباو احور ديبلا يوظطيو

 ارارق ابلطم ريخلا نامع

 اراق ريخلا تبار مهتركذ

 اراهدزأو ادوو مهايحم

 اراهتشا همداقت ىلع ديزي



 اموي رهدلا بطخ لج نأ مهف

 مهدجت اوصخش اذإ نأ كثبسحو

 مهبجتناق عزاوجلا صكت نإو

 اقابس ةمركمل اودقع نإو

 ءادر مهل ءاخإلا اودش نإو

 عبراف نآنش ينتير ام نإو

 مهارم يف لخ لك حفصت
 ايازرلا مهتولب له اولاقو

 ينتمر وأ ينتهد نإ اولجي

 اوراصو رابحأ ملعلا يف مه

 اوميقي يك ةمئألا اوبصن مه

 اروج يفبلا لهأل اومقن مه

 اياربلا نيطاسأ اوناك مه

 ريك تاذ فونأ تمرو نإو

 مزع قويعلا ىلإ مهيمريو

 وند يذ عفرت نع ادوعض
 يلاعملا بابرأ ءاملعلا مه

 مهاوس يف لدع مث له لسف

 مهاتأ املع بلاط ام اذإ

 بلق قوف ميخ لهجلا ام اذإ
 اليبس مهل داهجلا اولعج دقو

 لهأ فورعملاب رمألل مه

 ارط بحصلاو يفطصملا يدهب

 ديز نبأ رباج دهع نم مهو

 بطق وهو ةديبع يبا دهعو

 املع روهشملا انعيبر دهعو

 اراثأ امهوأ قيضلا كوفك

 ىراج قبسلا يف نم بكر ةعيلط

 اراعتسأ رمألا نم ‘مدتحمل

 `١!راجن اهالعأل مهب تومس

 ارازا وأ ءدر مهب دف
 اراسيوأ انيمي نإ كقفرطب

 ارابتخأ هولبت لبق كقوري

 ارادب ىلجللو معن تلقق

 ارافغنأو اعاستا اهيهاود
 اراج "طسقلا وذ اذإ انيزاوم

 ارانم اوناك اذإ هللا دودح

 اران روجلا لهأل اولصأ. دقو

 ارريخ مهتمأل انيطالس

 اراخق اهنعاي ربكلا نوري

 ارارغ هل لفت ال ذيحش

 ىراسأ هل راسيلا ءاتقرأ

 اراغص اوفرع ام نامع ضراب

 اراص عرشلا قبط دحلا ميقي

 اراجب مهافلا ملعلا لينل

 اران بلقلا كاذو هوحازأ

 اراصتنأ ادعألا ىلع اوزاح هب

 اراث نيح ركنمل راكنإو
 اراقو مهتثروأف اودهتسأ دق

 اراس قحلاب يذلا مهمامإ

 اراهتشأ زاح هدعب مابإ

 ارانثتسأ امل هدعب نم امس
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 .ق 5لدعلا وهف رسكلاب طسقلا فالخب قحلا نع لدعو راج اطوسق رأ حتفلاب اطسق طسقي طسق نم حتفلاب :طسقلا "
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 ارامذلا يمحي رباج هروشثم نم ةدمع ضابأ يتف ناكو

 ةاسفط نم يلابيال اعاجش

 هيلإ اوبستنا اذإ اومس كاذل

 اوزعو مهبهذم كاذب زعف

 اراد ملعلل ةرصب تناكو

 ليحر ىتف ليحرلا لآ نمف
 هينب عم دمحم مكلذف

 يلع ىتفو رباج ىسومو

 رينم اذكو مشاه ريشب

 ملع بطق ديعسوبا ناكو

 ارحب سيمخ لجن تلصلا ناكو

 أربح يحبصلا مهيف حبصاو
 اناك نيملع هنباو دعاجو

 ىدفملا يليلخلا امهدعبو

 مزحو ملع اذ ناك حلاصو

 ربح يربعلا دجام مهنمو

 ديمح ىتف عيمجلا ةمتاخو
 هيلع تراد يذلا بظطقلا وه

 ىفخي سيلو ريهشلا منلا وه

 ضعب ركذ يف ةذبن يذهو

 روحب نم مك اننامع ضراو

 بهو نبا جهن امك وجهن مهف
 يزخ قوس "يبانذلل اوماقأ

 ديتع اكلم ادب اوبلط امو

 بسك لحوأ ىتأ طح ىوس

 ينيد دامعو يتملأ كوأ

 يبرل ادمح نقوم ينإو

 .ق م نلا ةلفس يبانذلا :يىانذلل اوماقأ ه

١٦ 

 ارامد وأر هودعوتسأ ام اذإ

 اراج هوفلأ دقو مهبهذمب
 ارايخلاو ةمألا اوناك مهو

 اراط ملعلا نامع ىلإ دعبو
 ارادم اوناك هل ةيرذو

 اراجن يكازلا انبوبحم ىتف

 اراد تقأ اولان دقو انتمئأ

 اراد رغلا مولعلاب اورانأ

 ىراجي ال دمحم يبأ لثمك

 يرابي ال ىراوحلا يبأ لثمك

 ارانم يصقشلا مهيف ىحضأو

 ارارشلا امهرسب التق مكو

 ارص مظعلا يف ةودق امامإ
 ارامدلا يماحلا هنبإ ىسيعو

 ارايدلا رمع همسأك رماعو

 اران دعب نم يذلا رونلا وه
 اراد ثيحب ميوقلا نيدلا ىحر

 اراهن تعطس هسمش ءايض

 اراصتخا مهتركذ اورهتشا دق

 ارازم ةرخاز ملعلا يف اهب

 اراث يفبلا ام اذإ هعم نمو

 ارارق الإ هدعب نم تبأ

 اررضت وأ انيجل اويغرالو

 ارابتعا هعضوم هوعضو دقو

 ارانتسا ذم ميوقلا يبهذمو

 ارانأ مهبهذم قحلا نأب

 



 اراد دلخلا نانج انتمنل اريخ شرعلا هلإ انع ىزج

 ارادتسأ كلفلا املك يهلإ هيلع ىلص ىفطصملا راوج

 اراصحنتا الو دادع ال ملسو مهيعباتو ءءيقوأ بحصو

 اراصحنا الو عاظقنأ ال ميقم ميعنت يفق ةيحتلا مهفحت
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 'نيبدشارلا هئافلخو نامع غبرات نم ةذبن

 رجهلاو حربملا دجولا كب متلا
 رخاز ليللاو رهدلا بونذ دعت

 هبطخ ليللا عراض امم هللا كل
 ىنثنأو وفصلا ردك انامز ناعأ

 ىسالاو مؤللاب ركلا ينثي بقعأو
 ميسصنمو فخ أطو ففخ كديور
 ةمج ثداوحلاو يسفنل له الأ

 اهزفتسي اهفتح يف اهشيهط ىرأ
 يوتلتف مامزلا ينثاهب ذاجاأ

 ةعيقي ابارس دعب ىلع ىءارت

 هلها عبرت عبر ىلإاونرتو
 ترفقأ حوسلاف كفنتال كدجأ

 اهلهأب تشملا نيبلا بعل دقل

 مئان مهلا غرافلاواهل تتقزرأ

 ىقر نإو انزح ينفج امس قيزأ

 ىونلاو نيبلاب نيبلا رهد هللا ىمر

 مهب ىلوألا ماركلا لاصوأ ذج ىلع
 مهب ىلوألا ةابألا ضارعأ كته ىلع

 مهب ىلوألا ةامحلا داجنا كتف ىلع

 مهب ىلوألا مانألا داجمأ كتف ىلع

 مهب ىلوألا لاجرلا رارحأ كتف ىلع

 ىتم ىلإف ىسألا رهد اي كديور
 ةبيقنءايفصأا كتف ماتحو

 رمألا ثب لج مجنلا ريمس تبق

 رجم هركسع مهلاو ىرقلا نيتم

 رهدلا هرطش وأ رهدلا الإ وه امف

 ردغلا هتميش ثيح ًاردغو اصوكن

 ركلا نسحي اذا ىنسحلاب كديور

 رقعلا ردجي نمب يردت ال كنإف
 ربصلا ذفن مأ لج رابطصا ديمح

 رقوةثداح لك نعاهب ناكأ

 رجزلا اههنهنيال نكل رجزأو

 رضخ هعبنم حوس ءام بسحتو

 ركذلاو 'مسطلاو مسرلا الإ ضوقو
 رفعلا دسألاو ناديسلا اچشحروأو

 رشنلا هدلخ مببإا الإ قبي ملو
 رجق هل ىرجي ال ليوط ليلب

 ردصلا هب اي مه يب لقلقت

 رتبلا هععطاوق وأ ادي تلشو

 رقفلا هصخ عقدم فاعل ءاجر

 ورعي اذإ رضملا ميضلا نع ءابإ

 رمألا مدتحا اذإ راج ىمح زعي
 رصحلا ودعلا هي وبريام دجملا نم
 ربحلا "هسرظط يق ضيبي مهخيرأتو

 رتولاو كمهس نيدلا يق ىتم ىتحو
 رفلتلاو بانلا كل وبني ال ماتحو

 ذنم يهف خيراتلا ريع رضخألا لبجلا ةامسلل ةديصقلا اهيلبو طقف ةمامإلا مهيلع دوقعملا نيروهشملا ةمكالاب تصتخا ةديصقلا هذه ١

 .نامع مهف نب كلام لوخد

 .ق .هسامطنا دعب ناكلل ةريغ يأ ةريغلا كرحم هلصأ :مسطلا "

 .ةفيحصلا اطلا رسكب :سرطلا "
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 ىقتلاو ملحلاو ملعلا لهأ ماتحو

 مقلع ةبغنهنماوسحت ساكو

 مهب تضق نأ ىلإ أبحن اوضق ام معن
 مهدجل ندهش ىتح اودهشتسأ امو

 مهصخو اوتامتسا اموأ اولتقتسأ امو

 مهنأب "سورطلا كيبنت بتكلا لس
 ينطوم رارحأ مالسإلا يبنل ًادق

 يق راط زع نم تلوخ امو يديلت

 نملأفنخ ىدهلل عاسل قحي

 اعد نم جهتنت ىدهلل عادل قحي

 اصلاخ لبقت نإ ءادق لقو

 انثلاب رعشلا فحتأ نإ ىنملا لينو

 مهضعب ركذ نم نادزي امب يبسحو

 هقدص ناب ام لوقلا ريخو لوقأ
 مهنيد رصن اوققح موق كنلوأ

 هيدهبو ىفطصملا لعفب اولحت

 اودتقأ دق نيدشارلا ءافلخلابو

 مهبولق تم اهفافرص اوبرش دقو
 اوشتنأو بحلا ةبرش نم اولمتاهب

 ةقيقح داهجلا لضف مهل ىلجت

 دهاش ربكا خيراتلا نكي نإف

 همزع مصخلا ضفضق يدنلجلاك نمف

 انقلاو فيسلا درج لاله ةادغ

 انفلا رباغ مهحور موق كنلوأ

 هل ىريال نم هادان ذإ تراوو

 ىقتلاو كمزع نيدلا رصتل درجو

 اهقدص ةماركلا كلت نم نقيت

 .ةفيحصل ءاطلا ركب :ص رطلا ٠

 .ق ،ثفرجلا مد وآ داوسلا ىلا ناك ام مدلا نم :عيجتلا ب

 .ق ،رفذأ كسم هنمو .حيرلا ءاكذ ةدش وهر كرحم هلصأ :رغذلا ١

 رب مهفتح اقشلا تانتانك لبنب

 رثخلاو مسلا عقنألا الإ وه امو
 رخفلا لمك هب اقح ىلعلا ةامس

 رمسلاو حئافصلا ىركذلا ةدلخم

 رفص هب ةايحلا هلب انهلا اذلي
 ركن اهل سيل سمشلاو ىدهلا اورانأ

 ركذلا دلخ نم لابشأ ىمحلا ةامح

 ركشلاو دمحلا ىفطصم الإ وه امو

 رصملا مهب دتهم ةاده نم ىضم

 رصنتلا بتك هب موي يف هللا ىلإل
 ربصلا دمح دقفالوأ يجتري امب

 رعشلا انتلل كردم نم لهو مهيلع

 رزولا هب طحي انابرق هللا ىلإ
 ركناهلام ىرولا نيي هتجحو

 رعذلا مهعوري مل قح ةبصعو
 اورق هب ىتح برقلا لحم اولحف

 رهجلاو هيادهلا قبط مهرسنف

 ركسلااهب نيزي نارق ةفالس

 رسلا ىلجنأو اهنونكم مهل نابق
 رمعلا ىضقنأ ىتح سفنلا لذبب اوداجف

 ردب ىدهلل مهخيراتادفقف موقل

 رزأ هل ‘عيجنلاو اديهش تامو

 رسي مهل نيينسحلا اتلكو ابآف
 ارفذ مهب عيجنلاامأ ةسدقم

 ربلا ىتفلا تنأف مق اصخش توصلا ىوس

 رذع الو نيملاظلا ةاغطلا عمقو

 رمذلا لطبلا هب ىنمي امب ءافف
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 ادلخم ديطولا رصنلا ىوح ةادغ

 هيتأ "بيسب يداولا افط املو
 'هشونت ءاجرلا لامآ اوراسو
 هقحو مامذللأظفح كلايذف

 اهقح رفو ءايلعلا قلع نمو
 الضاف هللات ناك الدع ناسغو

 لزي ملماق هدعب ديمح نبإو
 وري مل ةمامإلا يف أنس باش دقو

 هبانرتفي نيح انهملاك نمو

 هيأر مصالغلا زح نع ضخمت

 زعام مج ىحتنا ديسلاك ددبو

 عورا سوشا لك اهيلع درجب

 ةرظنب ةاوفغلاعاترا رظن ناو

 ابذهم نيبجلا تلص ادغ تلصو

 ىدعلا ىلع فتح قحلا فيس لس اذإ
 وهد ذإ مورلاو جنرفإلا ىهد اذامو

 هنأك اضيرق تكاح اهؤارهزو
 يتلا ممهلاو تلصلا مزعب ديشت

 امو اهموق ىهد ام هيلإ وكشتو
 بمجعاكو رازإلا فع ةداغ مكو

 بيثو نوفجلا ىحرق اهبركبو

 ةفسن ضرألا فسني شيجب ىبلف

 ابكرم تمت نيسمخ عم نوثالث
 امنأك ادررمو ادررج اهدصوأو

 مهوطخ ىرجلا بهني رارف اولوف

 . ليسلا يتألار ىرح يأ ءالل باس ردصم نيسلا حتفب :بيللا "

 ق ديقلا } اكرحم لبكلا :هلبكر “

 .ق ،رخآ ناعم هلو ضرهنلا ف عارسإلا شرنلا :هشوتت _
 .ق ميظعلا لبحلا :دوطلا "

 .ق م هريغر كحضلا ين نركي :رشكلا ١

 ٠ ٢

 رصنلا دجسملا يف روطسملا فرشلا هل

 رسألا “هلبك نجسلاب نم كرادت

 رطقلا هبيس هتحاتجاف مهذقنيل

 رضحلاو ودبلاو نابكرلا هب تنغت

 رهملا هنتي مل ءانسحلا قشع نمو

 ركذلا هصن امب يرجت هماكحأو

 ردصلا هل يلاعملا يف اديمح امامإ

 رمذلا امهدوط رمألا نلزتعيل

 'ارشكلا هزربت بطخ هبان اذإ

 رسعلا بعصألا عضوضخأو هل لذف

 رعص هب ادوحج وأ اميثا التع

 رزش ىرولا يف هنعط ىمك لكو

 رتو مهبلق يف رعذلا نأك تننت
 ورمع اتلصنم هاضنا مراص امك

 رحنلاو مجامجلا الإ هدمغ امف

 رفك اهب داشرلاو تسمأو ىرطقس

 ربتلا هعيصرت ناز طمسب نامج

 رفغلا اهنود نم طحني ةروس اهل

 رفق هرضخمو ىسمأ انطو ىهد

 رسقلااهرفصأو جلع اهمنست

 رهقلا اهلاتغا امدعب سخبب عابت

 رجملا هرخام ميلا دوظط فزنيو

 رشع اهممتي رشع عم دحاوو

 رأزلا اهلفجا داسألا نم دبرك



 هشيج ناذاش لجت ليلخ داقو

 هبحص ةدايقلا ءابعاب ماقو

 اوحبصأو فونألا مغر ىدعلاىيلجأفق

 ةدعو ادع ميهاربا دجنأو

 ىلع ىقترا تومرضح العاب ةادغ
 امنيح دشار دعب نم هدجنأو

 امنأك ماهللا شيجلاب هايحو
 ملاس عمج ىلع أعفقر مهحبصف

 دشار مث هنبا صفح هدعب نمو

 هسفن قحلل هللادبع نبا عابو

 تجرات قانم يق هانم لانو

 ىضق امدعب اهب آابحن ىضق اديهش
 دشارف ديلولا نبإ هدعب نمو
 هدابع ولبي هللا ءاضق نكلو

 بناج لك نم ءادعألا تبلأت

 ايعاد قحلاب باطخلا ىتق ماقو

 الج هب نازف امسإ هب ىلحت
 ئقت يذو فيعضلل آافطلو آافطعو

 هرصع قوراف راص آاصخش كلايف
 ينب نم تيغاوظطلا '"سوباكو ىلعت

 ىلجناف ليلا مللتلا ليلو ماقو

 مكاح وه امدر اوعيطتسي ملف

 لطسقب نيدتعملا ىدري لازامو

 دمحم وهو ليعامسا نبا ىدراو

 اجوتم ناكو ناميلس ليلس

 .لللاب ناسنإلا ىلع عقيام سرباكلا تيغاوطلا :سوباك ٢
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 رسألا هزتباف كرتلا شيج مداصو

 رمألا هل ماقتساو ارسق هودرف

 رتس مهنادبأ قوق مهامد نأك
 ركشلاو هانسح دمحلا ىنسحو ءافق

 رسيهرسياو نمي هنمياو

 ربقلا هل ليلخلاو ليلخ نم الخ

 رحبلا هَقأاَقَت جوم هتفذاقت

 رسك مهعمجو آأاضفخ مهاسمو

 رمذ دئاق ىلعلا اوذ يلع ليلس

 ربحلا ملاعلا هدج ديعس اديعس

 رطعلا اذشو اهؤاجرأ هتامثجب

 رسخ اهب ام ةعيب اي همصخ ىلع
 ركن هب لازو دشر هب ىلجت

 رمألا قبس هبام ىضقيل ارابتخأ

 رقفلا هريهامج هتناخو هيلع

 ردصلا رمع يأ باطخلا ىتف يمس

 رسلا هل نابفأالعف هب ىسات

 ربكلا هزه نم ماه افصقو اأفتحو

 ركذلاو لعفلاو مسإلا الإ وه امو

 رخصلا هب نأب ناهبن بئاصع

 ركعلا هروجيد باجناو هتعلطب

 رشلا ثبخ الا وه مهيلاح دمحأو

 رسع هرسيا لوهلا بيصع مويب

 رسخ هحبرأ ملظلاو اهلهأ ىلإ

 ركملا ءىيسلا هلهأ ىزخأب قاحو

 رمعلا ىضقنأو هرهد ىضقت نأ ىلإ

 ربكلا هملتاعت نأ امل ناميلس
 رجنلا فرشلا هرغ دق هئابأك



 هسفنب اروخف اجيهلا ىدل اعاجش

 ةغالب اذ ارعاش احيصف ناكو

 ةمأ رش أقسافأروجف ناكو
 هلبق قاح يذلا ركملا هب قاحو

 همزع يغبلا مطح مامه يديأب
 امنأك داوع درج ىلع دسأو

 لزي مل دشرم نبا قحلا رصانو
 ادتحم برعي ءانبأ نم علطت

 مراكم نيمركألا ثارت نم هل
 'ادلات وهام قوف بسكب فانو
 لياخ دخلا رعوعصم هل لذف

 ىقتلاو دهزلاو ملعلا يف يتف معنو

 هبر ركذ نع ىشفي ملو الع ديمح
 ىعترت ناضلاو "ناديسلا هلدع يفو
 لرناضفو هل تامارك كلتو

 ةدجنو ايار ناطلسلا وذ ناطلسو
 هتاحفص ةضيبم لزت مل ىتف
 افطلاو كرشلا سدنح ىلجف يلجت
 يقترا طقسم يف جنرفإلا تناك دقو

 اهرامعو اهرامعتسأ اولعج دقو

 ''ىوتلاو رسألاو رهقلا يف مهحبصف
 مهرثا يطو اعبتتم لزي املو
 هلاجرو هعليخ يف لزي املو

 رخفلا هفاطعأ زه أمينأ'"التع
 رعشلا هتمزأ ىقلأ هرعش ىللإ

 رشلا كلذ هزتبأق اهريخ ىلع
 ا؛رعص مهفانآب ىلوألا هنابآب
 رمسلاو يناودنهلاو هتامهو

 رهظلا كلذ اهرهظ يف اهسراوف
 'ثربزلا هععدصي ال ادوط لدعلا هب
 رمغلا ددؤسلا هعرف افينم آاصيعو

 رخذ هل ميدقلا دجملا دلات نمو

 رمذلا هبسكت امالإ دجملا امو
 "رمط هبوث رغوفصم هب زعو

 ركذ هل نيقفاخلا يف التعاو الع
 رزولا هب طحي ام الإ شفي ملو
 رمنلا طقرألاو عرضلا مأو اعيمج

 رصحلا اهب قيضي تامارك نم مكو
 رهدلا بجنأ نم ريخ نم همع ىتف
 ربحلا هسرط يق ضيبي ىتف ريخو
 ردبلا غلط اذإ ىلجت ةملظ مكو
 رسكلا اهمادقأ ماتعاف مدقاهل
 رقولاو رهقلا هب اميف مهفرصت
 رفق مهرباغ يضاملا سمأك اوسمأف
 رثأ هل أذيخأ اوفقي فناقامك
 رفكلا هتحاسي"ا ىنخأ نم لك ىلع

 .ق ©بحعم يأ هيفطع يل رظني ره هنمو ،بناوجلا فاطعألاو ،رخا ناعم هلو ظيلغلا لاحلا :لتعلاو "
 .ق ، ريك نم انراهت صنلا لا رظنلا ةلامل رعصلا لصا :رعص "
 .ق ديدحلا نم ةعطقلا :ريزلا "

 .ق م ، لاملا نم بستكملا ثيدحلا وهو فراطلا دض لالل نم فلحلل رل ميدقلا :دلاتلا ٠

 .ق قلحلا برتلا رمطلا :رمط هبرث "
 ©بيذلار دسالا نيسلا رسكب :ديسلا ه

 .ف م ؤكله يأ ئرت ىرت نم :كالملا ىرتلا ١
 .ق م ،همايق لاط :هتحاسب ىنح "



 ةوق دنسلاو دنهلاب تلع نأ ىلإ

 هلبح نيدلل دم اصخش كلايو ٠

 لقاعمو اهااش نابم نم مكو

 اهسا مشلا اسر يسارلا ةعلقلا لس

 اهكمس مجنلا امس يماتملا ةعلقلا يه

 امهديشم نع انئبنتسم اهلوح فقو

 هنبإ برعلاب مزعلا قاس رمشو
 انفقلاو مراوصلاب ينيب بش يتق

 ىقتلاو دجلاو لدعلا يف هوذح اذح

 ةمهوامهادص ىلجأ ةمغ مكو

 لقاعمو هداهش نارمع مكو

 هكانب يف ةبوجعا نم كبسحو
 هنسح "'تهاوسلا فعت مل نآلا ىلإ
 هؤانب داشأ لام مكو هانب

 هرسخ لثم ةنزخ هيق عدوأو
 يتفلا امنإ دهاش ليلد كلاذو

 ذأ هوخأ فيس ضرألا ديق بقلو
 يذلا مفيضلاو باوألا هقفيلخ

 ىدعلا ىلع ارحبو اريب هتبيهو
 انقوم رحبلا نع ثدح هتوتو

 هتامكو هع ليخ افلا نوعمصتق

 ىرقلا نم اهاوس ال ىوزنب كلتو

 هل مكو راحبلا وزفت هليطاسا
 هعنصب يلاعملا زاح عنصم مكو

 يتفلا بلج ةيبرح ةلآ مكو
 ىدعلا بهرملا همسأ اهيق اوشقن دقو

 اقفلا اهقاس اذإ هنع لاغتربلا لس

 .ق ةفصاع هكهسصرو هكهاس حير كيهسو كهوصس عمج :كهاودلا ٠١

 . ةرثكلا قلطمل لمعتساو ريثكلا ءاملا هلصأ :رمغلا ةمخضلا ""
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 رهقلاو ديلا ايقيرفأ ىمح تملحو

 رخق هل اعيمج اجرألا يف ميخو
 رصقلا هلاصوأ عاويأا ىلع ناكو

 رصم هب تلاعت دي روص مارهاك

 ركنلا اهب لحي ال لصو فراعم

 رقعلا اهتحاس نأ ىوزن كيينت
 رقلا هتامهو ناظطلم مزع معنت

 ورصصخ انفورصيق هنع رصقاق

 رهظلا هدلاو داش ام ىلع اديزم

 رقعلا هلبش يف ثيللاو ىدعلا عمقو

 رجش اهب يلاوعلاو اهادع دابا

 رصنلا همدقي داق اشيجو اهانب

 ربزلا هععدصي سيل انصح نيربجب
 رشظطقلا الو تا ثداحلا هتريغ الو

 رصخلا هب ىهانت ام هيق ررقو

 رصخ هب سيل رسخلاو هناينبل

 رمهدلااهلاثمأل وكبي ةتمه هل

 رفكلااهب لذي دافصأ لدعلا هل

 ربكلا هزع نم طحني هتزعل

 رضحلاو ودبلا اهب ينغ هتعمسو

 رض الو اذ يف سابال اذإ هيفامو

 رمسلاو ضيبلا اهب وهزي اهسراوف
 رثكلا ددعلا اهب اذإ نامع ريغو

 رصحلا اهب قيضي تلج ةوق اهب
 رفقلا ددعلا هتناشنإ نع رصقو

 رمذلا يتآ قوحس مخض عقدم م(۔كو

 رخفلاو زعلا هب اذإ ةوبقل امو

 ""رمقلا ةمخضلا اهتاوق اهترغو



 مفيضب بالكلا اوطست نأب تنقظو

 تجر ام ةريرفلا سفنلا مهتنمو

 ءاجرلا لمأ اهقاس سفن تبرو

 اندع نأ مهراذنإ] اولسرا دقو

 اشظطس اذإ ىشخي ال رازجلا مهباجأ

 دهاش لعفلاو لاق دق امك ناكو

 هشيجب ارحبو ارب مهمداصق

 هضوخي ""اريرطمق اسوبع امويو

 ابشلا مدصي "'ابشلا دح هب امويو
 انقلا عرقي انقلا ردص هب امويو

 يلنتمي بسياجنلا رهظ ىلع امويو
 يقتري '٧بناقملا جرس ىلع امويو
 يفتبي رفخاوملا نطب ىلع امويو
 ينثناف شحوت ىراسلا هب جادو

 هريهلظب لقي مل ريجه رحو

 ةعقو رش ةعقو مهيف عقواف

 قزمم لك ضرألا يف مهقزمو
 هيارم صخلا ضفضف موي هللاف

 ةليلذ ىملك ءادعألا هب مويو

 ةوطس ثيللا وه تامه رهدلا وه

 هردص بحر يق رهدلا تابن نأك

 هلدع ضرألا ديق صخش هللو

 يقتلاو دجملا هدهم البش بجناو
 هؤانج يكزلا دمحلاو بش يتف

 .ق ديدشلا ريرطمقلا :اريرطمق اسوبع ""
 .ق ، ءيش لك دح ابشلا ءابشلا عرقي :ابشلا ".

 .ق ،نيعبرألا ىلا نيثالثلا نم ليخلا بانقم عمج :باقلا "

 .ق قنعلا عطقم ىلعو رسكلا ىلع قلطي وهو خدشلا نم :خداوشلا ١"
 .ق !هيلاعأ ءاملا :برارع ""

 .ق ه درلا الثم :رقلا "ث
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 رفعلا دسألا ءاقللا دنع هل لذت

 ركملاو يفقبلاو نارسخلا اهب قاحف

 رمألا اهب ىمانت امل اهفتح ىلإ

 رخصلا وهل هبلق لكو لامر

 رثكلا اهرغول زعملا لثمك اسانأ

 رحلا دعي ام قالخا افولا نإو
 رصنلا هل ىلجت ىتح هتاوقو
 رمج هرح نم ءاملا نأك بلقب

 ربح كلولحم رمغلا هاجد ناك

 رمنلا هدرو نع روزي هردصت

 رسي هدنع اهرسع زع بلاطم

 ورمع اهب راضم للفي مل "'خداوش

 رحبلا اهجل يف راغ دجم '"براومغ

 ''رقلا هدرصأ ليللاو هة نطبت

 رحلا هع ضمرا لظلاو همنمت

 رش هريخ يتف يف ريخ رشلل
 رسألا هلان يتفوا حيرج ليتق

 رتبلا هعفقفايساو نملظعلا هتامهو

 رشب ههجو يفو فتح هفك يفو

 ورمع الو تابلانلا يق رتنع امف

 ردصلا اهب بيحر رورسم سلارع

 رب هب لعقو ىنسحلا هتريسو
 ردلا هما نم لدعلاو هل طامق

 ركش هب ىلحت دمح ىنج ريخو



 هدجك فيس نب ناطلس كلذق

 يف هيبأ دعب دج قح ةفيلخ
 هيعس هللو ناطلس 4هللاق

 الكان رحبلاو ءاض اهجو ردبلا وه
 تعان هيبشت ردبلاب ههيبشتو

 فصاو ءارشظطإ رحبلاب ههيبشتو

 حدام بيرقت ثيللاب ههيبشتو
 ىوح امل اظفح رمألا ءىبعب ماقو

 ىتأ هب ًاعقر ءادعألا قتفي ملق

 ارع اوضقني ملو اربج اورسكي ملو
 ينثني كشوأو ايغب يفط عاظطو

 هموق قاس ذإ نيرحبلا ىلع ىلاعت

 امهرح دمخأ رانلا نأب نثتو

 اذإ ىضقلا رات هللا رمعل تيسصن

 عزاعز حاير تبه اذإ دوعت

 يذ ريغ ؟'مراضلا ثيللا جتني لهو

 اهب نمو صارعلا كيتاه حبصق

 مهبارض نصح تنياعول بئاتك
 مهناعط عقو ترصبا ول بئاصع

 مهدايج قبس تدهاش ول سراوق

 مهحابض نيعناخلا عيحنت ضوخت

 '٬مرضم "‘كبانسلا حدق هب مويو
 انقلاو هنسألا عقو هب مويو

 .ق فيرخلا لجرلاو دسألا :مرابضلا آ
 . ق ،فسألا بلخم نثرملا : نئارب ""

 ١" ق م "نيتلا دحا يف نعط رزشلا : رزش .
 ٠ ادرب رأ ارح ةدحلا ىلع اهوقلطأر رحلا هدح بيصعلاو :بيصعلا 3

 .رصرص حير هنمو توصلا ديدش ىلع قلطيو دريلا ديدش :رصرصلا 1

 . ق 2 رفاحلا فرط وهو كبنس عمج :كبانسلا ""

 ركذلاو لعفلا امهيلاح يف هباشت

 رمعلا يضقنأ ىتح لدعلا رشن ةماقإ
 رهدلااهب ىلحت مايأ هللو

 رمألا مدتحا اذإ امادقا ثيللا وه

 ردبلا صقني دقو صقن هب سيلو

 رحبلا رزجب دقو رزج هب سيلو

 ركف هلال نمو ركق وذ ناتشو

 رفلا هؤابآ ليق نم ىوح دق امو

 رقعلا هب يه انتاقتف اوعقري ملو

 اوربي ملو ضاهأ ارسك اوربجي ملو
 ربكلا هعملتاعت ذا ادادترا هيلع

 رجملا ددعلا هرغ امل فتحلا ىلإ

 رفص هلابآ دعب نم ىقفلا نأو
 رمجلا يقب دقف اهنم بهل يفخ

 رخصلا قرتحيفق اهيكذت حقاول

 رفظلاو بانلا هل اوبني ال "نثارب

 رمسلاو ضيبلا اهناميإ يف بئاتك

 رزجلا مهبرض برضلا نا تنقي ال
 'ارزششلا مهنعط نعطلا نا تنيبت
 ردصلا مه تامركملا يق نأ تملعت

 رم هولح ""رصرص ""بيصع مويب
 رفقلا هب طش قربلاك ابحلا راذنل

 رذج هب صالدلا "آتايفغباسلا ىلع

 كبانس نم حدقت ليخلا رفاح وأ ةراجح عم مدطصت ةراححك مداصتلا نم لعشت ةعيرس ران يهو بحابحلا هلصأ ابحلا رانل :مرضم ٥

 . ق م ض اهرفاوح يآ ليخلا
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 امك مهناميإ عوط ايانملا ناك
 هشوحوو الفلا ريط مهب فحت

 اهنأك ىتح تايارلا عم ريست

 هوعانبا رخمشم ادجم نوديشي

 رصان لدعلاو ناطلس هنيزو

 زعامكالإ ءادعالا ثبل امف

 اهءارو اليد ليولا رجت تلوف
 اهاايق مث نيرحبلا تملساو

 هسار يفبلا اطاط اصخش كللابف

 ةداس رثا يفتقي اصخش كلايو

 ` ةوقلاليلد ىقبا ةركذتو

 ىنب زكرم وأ داش نارمع مكف
 ىلوألا هؤابآ داش ام ىلع أديزم

 ىصمحلاوزعلاو مزحلا الإ مزحلا امو
 ةدعو احالس ىمظع ةوق مكو

 اثداح رهدلا هب ثدحي مل نآلا ىلإ

 متزجو راخف متزح برعي ىنب
 متنكو الانم متلن برعي ينب
 متيمح زإ ىمحلا زع برعي ينب
 ةأطو رفكلاو نايغطلا ىلع متأطو
 يوقلاو فعضلا يذ نيب ام متيواسو

 منال ةمول هللا يف اوبقرت ملو

 اهعمدب دوجت ينيع لهو لوقا

 ىتر نمل ءاثرلا زع اذإ ءاثر

 ىهتنمل راج لكلاو ىهتنأ املو

 رجز نإو مهيدل رمأ نإ نوءاشي
 ورقياهل ىداعالا محل ىرقلا لينل

 رسنلاو ديسلا اهبلق شيج بناتك

 ربلا هعناكراو ىوقتلا همناعد

 رجن هل صيع نادزاف مهلابشاو

 رمنلاو بيذلا اهلاتغاف ""الكلا ميست

 رشالو هتغقب ىقباهزع امو

 اورف اغطلا لهأ نيح اعوط ناطلسل

 ركعلا ""هسدنح باجناو هناطلسل

 را مهلوهف لدعلاو هلبق اوضم

 رفكلا ""اهوأش نع طحني اهب ىوقت
 ركذلا هدلخي ادجم ىدعلا عمقل

 رخف هل وهف مزحلا نصح كبسحو
 رعذلا نمؤي هبام إلا وه امو

 رخذلا يه معنو ارخذ تعدوا هب

 رزألا هعلفاك مزحلل ىتفلا نأك

 ردبلاو سمنلا هزاج ام ىقر أزاجم

 رضلا هلان مكراج ام اذإ اذالم

 رفخ مكل عاري وأ عار عري ملو

 رفكلا مظطحناو نايغطلا اهب لذف

 رفولا هب ميقتسي لدع نازيمب

 ردغلا 'زاهتميخس واط حشاك الو

 رقص مهدعب ىمحلا زع ةداس ىلع

 ربصلا ينزع دق عمدلا ىخس ينإف
 رمعلا هب ىهانت دح هل رصعو

 . ق . ءاسنم يأ رسرحصالد عرد لاقي عردلا اضيأ سالدلار ةليرط ةمات ةغباس ع ردر ةغباس عمج :تايغباللا 7

 . ق م ، بشعلا لكات :ءالكلا ميست "
 . ق . هداوس دتشا اذا للللا ركع نم للا دارس دادتشا ركعلار ملظملا ليللا صدانح مج رىكلاب :صدنملا ه

 ٠ ق ©؟قبىلار افلا : اهرأش .

 "" ق م . دقحلا ةميخسلار :مخسلا .
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 اتسلا اهب دعس رامقا تلقا دقو

 مهل ةرسأ مهدعب نم تفلخ دقف

 ىضم نم دجم مهب نم موق دعساو
 هيار لض اذإ ماجعألا ىتا فيسق

 وضم ىلوألا نأ رورقملا ملع امأ

 هدجو هابأ ىداع يذلا ناو

 اهلهأو دالبلا ءاحنأب اوثاعق

 اهنوصحو امهءاجرا اوضبق دقو

 اوبس مكو ايغب لاومألا اوبهن مكو

 اهبان فرطلاو ليذلا ناصح نم مكو
 اونتج امب اعسو بحرلا ءاضقلا قاضو

 امدعب تقولا كلذ يف تبشن دقو

 ةنتفو قارتفاو يقب تاقالخ
 هب ىختني هبزح يرق امغاذف

 ةقرف نيدلا يق سيل نأ اوملع امأ

 اجن له هللاب ناطيشلا ةمسق ايف

 رخال لاتقلاب لك لغاشت

 الف مهنيب ام هللا قوقح اوسانت

 انلعم حئاصنلا ىدهأ حصان مكو

 اهريعس بش رصملا يف ةنتق ايف

 امل مهتصرف مامعألا زهتنأ اهب
 امب هعسو اضقلا قاض مهي املو

 هل ىغولا يفالساب ىلاعت ماقا

 يذلا مفيضلا دمحأ ديعس ليلس
 ترمعسصتق هنناطوأ يفق لذلا ىار

 مهسادو د يصحلا مطح مهمظطحق

 . ق ء لاصعحسإلار عطقلا :رذجلا 2

 ۔ ق ، نذالا ف لقت رقولا :رقو ""

 . ق ، لصألا راجنلاو :رجنلا ""

 رصملا ملظأ مهدعي نم ىمحلا ءاضا

 رمغ مهبو اصعلل قشو عازن
 'ارذجلا هب نوكي ممهاقشاو متي

 ربكلا همئاعد اكلم اهب يمحيل

 'ارقو ىتفلاب ما لدعلاو ىقتلاب اومس
 ري هتقادص يقام هل ودع

 رجز الو يهن سيل يغبو اداسف

 اورقاهنتاوم يفق اذإ اهتاريخو
 رسألا اهنشغي مل لبق تزع يرارذ

 رتساهبو مهنم ىزخ بئاون

 رزن هب نا ام نايغطلاو روجلا نم

 رشلا هب لحو هولهأ عزانت
 رفظاذنلو هل بان اذ نيبزحل
 '"رجنلا وه لوقي يوانه كاذو

 رتولا ةذفلا يه ىقثولا هتورعو

 رصاألا هشغي مل كيبزح نم ضعبلا ىوس

 ركنا اذل نأ امو بيرختو بهنو

 رزولا هب طحي ريخ ىلإ عاصم

 رهجلاو رسلا الو تدجا امف ارسو
 رضلا اهب ماد رصعلا يف ةقرف ايو

 رعساهنارينل تافالخ نم اوار
 ركملا ىنثناو اضقلا قاح مهب هونج

 ‘ارثغامهردكي ال درو لهانم

 رصنلا هب فحي زع ىلإ ىقرت

 رخصلااهب بوذي ران هتريغل
 رلا هلبانس يف اموي سيد امك

 . ق م ، ءيدر لكل انه لمعتمار مهنم يدرلاو ىالا ةلفم هلصأ تفلا مضب :رشغلا .
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 اجن نمو عابسلا رزج مفهرزجو
 امك مهثور نم هللا ضرا رهظو
 هركش ضرألا هريهطت ىلع قحف

 دمحأ يديعسوبلا إا_ابهلا الوف
 اهرسأ كف امدعب نامع تراصو

 مه مهو مصخ لك اهنع 'انودوذي

 اهكولم ركذ مقنلا اذ يحتني الو

 نم لكلاركذ ءاشنإلا اذ صصخو
 'ةمورا يكزلا لصألا كلذ نمو
 هيعس هللو نازع هللف
 قفانموتع يذ لتع نم مكو
 هوتعو هرابكتسا نع هانث

 هلدع وجلا احم له هنع مصخلا لس

 امرامغ اهيف ضاخ تافقو لسو
 تاراهرش تكربأ ام ىتم اكربف

 اهبام لقث تحرطا ارعذ حرظطمو

 اهب ام دقح تطقسأ امغر طقسمو
 هل حلاص هرج دق حلاص مكو

 امفاهبعابتأو اعفن تلخ اعفنو
 هب مكوآرط نايبذ ينب يداوو
 اهكمس نازع ده يفب لزانم

 همارم يييربلا رطق يف مرباو

 . ق ث عفدلاو داعبإلاو درطلا :رحدلا ""

 ٠٦ ق © عفدلاو قولاوشرطلا درنلا :نودرذي .

 "" ق 7 ةرقلاو ةطاحإلا حتفلاب :رزألا .

 ق ، لصألا مضلاب :ةمورألا .

 . ق ث تارافلا ريتك :رارفلل ""

 . ق ، لام دض :لاط “

 . ق 5 ميظعلا شيخلا :رحلا "أ

 . ق م ى هدمي نأ دعب سفلا جارخإ :رفزلا "

 'رحد هب حيرجوأ قيرغ مهنمف

 رظقلا اهب ثور لك نم اهرهظي
 ركش هل يكزلا لدعلا ىلع قحو
 رصملا اذ مجاعألا يديا يف طقاست

 رففلا هلو هدعب هينب يدياب
 رقلا ةداقلاو مويلا اهيلع كولم

 ركذلا عسي ام جاتحت مهتريسو
 '١رزأ هلو ةدوقعم هتمامإ

 ربلا ىتفلا سيق نب نازع لدعلا وه
 ردبلا هرون نم رات لدع هللو
 ركم هيغاوط يف توربج يذو

 ربكلا هب ارسق عاصناف ىرقهقلا ىلا

 رتبلا هفقايسأ مصخلا كاذ لدنجو
 رثكاهب يداعألاو اهادص ىلجو
 رمذلا مكلذ ماق دق هب اضوهن

 رمسلا انقلا ودهاش الإ فيسلا امو
 رزأ هل إلا 'اراوفملا حلاص امو
 ٬ُارجم هل شيج هادرأ ٠'جلاط مكو
 "رفز هب لاعسالا اهب لاعس

 رفع ث"ةروورسقتاهاماحت عالق
 رصقلا ى وهق هده رصق عن مكو

 و

 رظطقلا كلذ يأ لدعلا رشنب زعف

 ۔ ى م ث ديدشلا رفعلا دسألاو بازنلاب رغعللا هلصأ رفعلاو دسألا وهو روسق عمج ةرواسقلا رفع :ةرراست "
٢٨ 



 هناخد بحس عقنلا ‘'بزأ ارجمو

 هبيس نالعج قارم ىلع ضافأ
 الو اويلغ دق ليق نم اودهَع امو
 ىلع ىريامل قحلا مامأ ناكو
 هوفعو ليمجلا هنم مهدحنميل
 اهرسع ملحلا رسي دق ةصرق اوأر

 مهل ةبقاعم ضعب ىري ناكو
 ذفان كش ال هللا ءاضق نكلو

 هرمأل نيرباصلا انم ولببيل

 يذلا ببسلا أيه ارمأ ءاش نإو
 مهدنع ةمامإلا ءادعأ عمجت

 اوار نمب قافنلا لهأ مهدمأ

 امدعب طقسم ءاجرأ اوحتق دقو

 اققلاو مناهللا نيب ىتق ريخو
 ىري نازع ىتفلا كايذ نازعك
 هتامحو هراصنأ مه كالوأ

 حلاصو يليلخلا نافلخ نب ديعس

 امو هدعب ىضق دق لك ناديهش

 ىفغب نمو قافنلا لهأ ىفش دعبو
 تفقغلغت اهينب يق نونس ترمو

 تملاستق ملاس ىلجت نأ ىللإ

 هب تدفقق هردب فونتتب ادب

 هل مكوارط راظقألا حتق دقو

 ةعينم تناكو ىوزن ىلع ىلاعت

 عفادم تاقعاصلاب اهلزلزف
 انقلاو مراوصلا عقو اهمداصو

 مفهدايج قابس وبكي ال سراوف

 دي مهعمج يقو بلق مهبولق

 رطق هلبن يقو قرب هعماول

 اورتعا هب شيجو قاو مهقي ملف

 رسأ مهلان الو ؤ الك اوتزهنأ دق

 رهقلا هلات نم ديدشت مهنوجس

 رخذ هل نوكي اميك مهفيلاتو

 اورق ابره مهنجس نم اوبئو اهل
 ركفلا هل نم اوبوص ول اوبقاع امب

 رفولا يهل هقلخ يفق هتريخو

 ربصلا اننيد نم فصنلاو اوهرك امب

 رجألا مظعي هب اميك يضقني هب

 رك مهنثي ملو أبرح هل اوناكف

 ورعي مهب فتح فوخ أيغب قحلا نع
 رمألاو يهنلا هب نم اديهش ىضقت
 ردصلا هلو البقم اديهش توي

 رصعلا كلذ هبحص وأ هلاثمأك

 رمزلا مجنألا انرابحأ مهنيب نمو
 رحبلا وه الإ ملعلا يف دحاو امق

 ركذلا هدلخو الإ هبحن ىضق

 ردصلا رغوأ امو اظيغ مهلتقب

 رفظلاو بانلا نشوشخاو اهثراوك

 ث“ثرغو اهب ىرخأو دقح امب سوفن

 ردبلا علط اهب ذإ اوفهزتو فونت

 رشع هنس نم باش اهنتم علاقو

 رحنلا هدي نم رحنلا ىفلأق فيسب
 رمج لب قدانب نم صاصر يمرو

 رزج هبرض نمم لك اهيلع رجو
 رقص اهرهظ ىلع ديدنص لك نأك

 رثك مهلعق يقو لق مهدع يفو

 . ق ث باذملا ساحنلا فاقلا ركي رطقلاو ميتلاو ظيلغلا وه بزاألا عقنلا :بزآ 8

 . ق م " ةوادعلاو نغضلاو دمقخلا :رغولا "

٢٩ 



 مهلامف اوماقتسأ ىوقتلاو لدعلا ىلع

 اوخودو اباضع اولف مهصالخإب
 ىدهلاو ملاس ريخلل مهدناقو

 هحوتف نيبملا حتفلا نم ناكف

 تقرشأ نيح اهحبص ىلجت كاذب
 تكزأاحنمهلتدمهأحجنماذل

 م همولعب يدتهملاو راصنأو

 اهبطق ةنايدلا رون مهنيب نمو

 رماع مث دجام سيمخ نبإو
 نم لجن لدعلا لضافلا ريمألا ىسيعو

 ىقتلاو يأرلاو ملعلا يف هوذح اذح

 همزعو يملاسلا كاذ هللو

 هسارمألا ةودقالإ ناك امف

 هلاذو ألذع لدعلا ناك هالولف

 ىوعرأ امو حاجنلا الإ ىبأ نكلو
 هكيلمل هعصالخأ نم كللذو

 ىونامو هاجر هيراب ققحف

 ىلع ىقترأو ملاس ىقرت كاذب

 هشيج لنامس ءادفحيفلا ىلإ رجو

 “امتقأ وجلاو نصحلا كاذ رصاحف

 ىرشلا دسأ ىغولا ديدانص هيفو

 عفدمل مادظطصاو عقوو عقنب

 مهءاجر بتتسأو مهاوق ىواف

 هفت مل تمث وظطلاب ىوط ايغبو

 اوري نأ لبق هفيخ اوباو اوبأتف

 ١" رازل يأ رزن الو :ءادر .

 . ق ، لالا مضب فرغلا :رعذلا "

 . ق ، هردص نم دسألا ترص ويئزلار :رلزلا “

 . ق ، درسلا متقلار :مكألا ""

 ٣ ق م © اظيلفلا رثخلا :رثع هس .

٣٠ 

 ث`رزأ الو ءادر ىوقتلاو لدعلا ىوس
 رصلا عضوضخاو بعصلا لذف آباعص
 ردك هب بؤش لك نم ملاس هب

 رصن هل نيتملا رصنلا نم ناكو

 ركعلا ىلجنأو هراونأ اهناجرأب

 رخف اهبحاصل ىرخألا يفو يكزأك

 رغلا هباحصأ قحلاو ىدهلا ةاده

 ربحلا وه يملاسلا ديمح ليلس

 رحب هملع يف لكلاو كلام وبأ

 ربلا حلاصلا حلاص يأ هركذ ىضم

 رجناهعرف ةحود اي ىدعلا عمقو
 رمألا اهب ماقتسأ يتاللا هتامهو

 رجزلاو رمألا هب يسارلا هدتحمو

 رتسلا هب فوشي ءاز ىلإ ءىيفي
 ١‘"رعذ هعار لذاع وأ حسشاك ىللإ

 رسلا حجني نأ هللاب هناقيإو
 رهج هب ىبخملا رسلاو حبصاف

 ركباهجرادم قاقآ جراعم
 ث١رأزلا هدسأ يف نصحلاو اهمداصو

 رمج هدوراب عمل الا عفنلا نم

 `؛رثخ همس اقللا يف اسأك نوريدي

 ربك هتيغاوط يف شيج ودرجو

 اورف مهسفنأب نكل اوثبل امف
 رمسلا انقلا هتسرخأ لب هقطاون

 رشلا ىوطنأو مهيف يضاوملا لولح



 هريزو ال هبام الهب ٠!توخغاطو

 ةياقوو هدنج نم ةرصن اجر

 هنأكف هواش نع ؟؟هحطحظطف

 اهنيصحواهنصح الهب ءاجرأو

 افهرئزب ة شضقنم ةقعاصو

 امهنم قعبتام حونت نافوطك
 هبيس حاتجاق قاتسرلا ىلع ىلاعت

 تقو الو عينملا نصحلا هقي ملق
 هنأ ريغ هب نبجامو رفف

 دي هل رطق لك يق لزي املو

 مهيغبل ةاغبلا لاومأ قرغو

 هلوقب ضعب قيرفتلا اذ ركنأو
 رماع ربحلا ملاعلا هيلع درو

 ىغب اذإ اماف يمغنابلا يف قرفو

 همللظب ال آامزاح توربج ىذك

 ىغب نم لام يف باطخلا ىتق لعفك

 ىغب اذإ امأ لثملا ردق ذخؤيف

 هيقغبل قارب الا ه‘مداسمو

 هب يدتهملاو ملعلا رد هع للق

 ىقرملاس مهيف موق هللو
 افولا ىلع تومي اصخش هب دعساو

 هتومب رينملا رصملا اذ ملظأو

 دمحم كاذ هللادبع نبا لدعب

 ىغولا يف ثيللا وه املظلا يق ردبلا وه
 اسالا ىدل ملحو تلج ةبيه هل

 ارهاوظ تارمضملا هعبرب ركفو

 ١١ نايغطلا ريتك توغاطلا ا:ىلهب توغاط .

 ٠ هولع نع هرأش نع دلبو قرفو رسك حطحط :هرأش نع هحطحط 9

 .ق ، رطملا عفد ةدش وهو بربأش عمج :بيبآش ٣
 . ق م ، عقدم ريقف هنمو رقفلا ةدش :اعقدلا :

٣١ 

 رجملا الو عينملا نصحلا الو قاوب

 رعذ مهعارو فوخ مهب فاظق

 رسع هبان ةرسي وأ متي وخأ

 رعولاو لهسلا اهلك تناد قحلا ىللإ

 رشظطق هب ارارش يمرت ة قرابو

 رخس ١"هبيباش يفق ايرثلا ءونل

 ركلا هتاخ إ راركلا اهرفنضغ

 رمألا مظع ذإ داجنألا هلفاحج

 رصنلا هب قحي نارقأ قوفت
 رفلظلاو رصنلا هفيس يف لزي املو
 رهقلاو ملظلا هزاح دقامو لامب

 رجح هلام يقو يابلا مد لالح

 ردب ىدهلاو هزجر يف كلام وبا

 ورعي هلام يف قيرفتلا اذف لامب
 رهقت هلو دتناق وأ هيلماعو

 ردصلا رمع يأ باطخلا ىتف لعفو

 رذع هل ءاقبلافق لام نود امب

 ركع هب أبلق قيقحتلاب رونف

 رزا هعل وهف لدعلا رد هللو

 ركشلاو دمحلا هسأ ىقرم لدعلا هب

 ردبلاو سمشلاو ضرألا هتكب اديهش
 رصملا رني مل ركعلا ءالجنا الولو

 ربحلا ملاعلا هدج يعاسملا ديمح

 رحبلا وه املعو `'اعقدلا يف ثيغلا وه

 رضلا هقاع نإو اسابلا ىدل ربصو

 رقو هل نوبزلا برحلا نع يأرو



 افولا ىلع هوعياب بحص هللو

 ىتفلاو حلاص نب ىسيع مهنيب نمو
 قباوس نم هل مك ىسيع هللو

 دئاوع نم هل مك هنع ضرفلا لس
 افو هل نيتعيبلا يف ىتف ريخو

 افولاو مراكملا يف سانأ ريخو
 افو دقو هوعياب مه ىتف ريخو
 انثلاو دجملا هل ىنسألا فرشلا هل

 بقانم لاعفلا قدص نع ثدحت

 ىقتلاو دوجلاو مادقإلاو يأرلا يفف

 يهتنت لكاشملا لالح ناك دقف

 هنأك ىتح نيدلا يف مهعرواأو

 اجرلاو فوخلا هبلق يف هل ىواست

 متاحو اوبكي لظ نعم دوجلا يفو
 هنارج ىقلأ مادقإلا يف كيهانو

 ةمقن قعاوص ناذاش لخن يفو

 ىنثنإف لياو صاربح هب ىسحت

 مهنأكفابس يديا مهقزمف
 افصلا تكزأ هران موي هللف

 هتيص راط هلدع موي هللو

 هسأر ىفغبلا سكن موي هللو

 قفانموهذنج دقدرام مكو

 ''لظطاسقب هرابكتسا نع هانث

 رثغ افولا باش نيح هارعاو دشو

 رعشلا مهب يتأ نمم كلام وبأ

 ركشلا اهل قح لبق نم هدلاوو

 رشنلا اهدلخي نأ اهيف ضرفلا ىأر
 رغلا هنساحم تنادزأ يذلا ىسيعف

 ردصلا هعم ةعيب يف مهل سانأ

 رصملا هب ديمحلا لدعلا دمحم

 رجنلاو ٠٠“صيعلا هل ىمسألا مركلا هل
 رصحلا اهب قيضي ىصحتإل دماحم

 اورق هل ىتح لكلا قاف ملعلا يفو

 ورعت اذإ تالضعملا باعصلا هيلإ

 رقف هشغي ملو رقف وذ دهزلا نم

 رسيلاو رسعلا هدنع ىواستي امك

 رسعلا هباتنأف لاملا ليزج نأكو

 ورمع ىتفلاو رتنع هنع رصقو
 رم “٨مقلع `'اهقاديغ ٦٠هقليفل

 ركملاو يغبلا ىنتنأو ربكو وتع
 رهداهمداقت لالظطاب `'ءافع

 ربتلا افصو ىدصلا نأب اهرح نمو

 رخف هل قابطلا عبسلا يفق قلحو
 رفكلا عضوضخأ هل اموي هب مظعأو

 ربكلا '"هنينرعب ىنخأ ربكتسمو

 رشحلاو توملا اقللا موي اهناميإب

 ريعبلا قنع مدقم نارحلا لصأ هتارج ىقلآ مدقت رجنلاو. ق ، رجشلا رايخ تبن اهنمو لصألا اهنم ناعم هل صيعلا رحنلار :صيعلا "

 . ق ٦ هل ريعتساو

 ١ ق م ، شيجلا لقيصك :قليفلا .
 . ق م ، ءاملا ةرثك :قاديفلا »

 . ق م 5 رم ءيش ىلع قلطير لضنحلا :مقلعلا ه

 ٨٣ ق م ، سردنا هانعم افع لالطاب :ءافع .

 . ف م ؤ فنألا نم بلص ام ن:ينرعلا "

 . ق م . شيجلا رابغ نل لمعتساو رابغلا ا ةغل هلصأ :لطسقلا "

 ٣٢



 عئاقوو اهضاخ دق ةعقو مكو

 اهب ىتع امل ءارمحلا ةدلب يفو

 تدب ذا لقاحجلا بعر مهمزع انث
 اهقرط عاطق وطلاب ىفط املو

 مهلمش تتشو "مهيصايص دهف
 ىتماهكرادت دق سمش نالعجو
 ادتعأ ةمئاق ىفغبلل مقتاملو

 مهنأك ا ذاذجاهولهأو تسمأو
 اير هباشام مادقإلا وه اذهف
 تدعصت قيمعلا ركفلاو يارلا يفو
 يذ لك ةقادصلا ىطعأ هيأر نمف

 قطنم داضلا حصفأ نم ىلإ دمو

 ضرفغقم ناذآ مص يمار هللو

 هنود يأرلا ايك دق يأر هللو
 همسج فعض ىأر امل هركف نمو

 امل هدعب نم يأرلا فالتخا فاخو

 ةفيلخ هيفطصي نميف سرفت
 يذلا يف دقعلاو لحلا لمهأ وراشف
 ىلإ هدهع ىدل ركب يبأ لعفك

 بلاغ ميدقت لكلا يار عمجاف

 هدهع لاط ام نيكمتلاب نكلو
 اجن دق يليلتلا هللا محرالا

 اخرلاو لدعلاو ماق صخش هللو

 انتلاو دجملاو تاب صخشت هللو

 رثغ كولحم بطخلاو هلفحجب
 ردقلا هل نم ورفصتساو اهديدانص
 رفعلا اهداسأ عاترأف اهعلط

 رعذلاو سابلا نشوشخم مهيغب ىوظط
 رفق اهفير مهراد '"أبابي تسمأف
 ربلا حلاص لجناهيلإ هاعد

 رسخلااهب ءافقوالإ ءادعل اريثت

 ربحلا اهسرط نم حم روطس موسر
 ربك هباش الو بجع هباش الو
 ركفلاامسو هؤأرا هريغ ىلع

 ردك اهوفص بشي مل نيد ةوخأ
 ردغ الو راوجلا نسح هتقداصو
 رغو مهضعب عم ناك دق ىضم اميفو
 رمسلاو حئافصلا ضيبلا الو سيمخ

 رحد هب يبنجألا ركمو ليخد

 ركفلا هنتودابك دق ركف هللو

 رزن يوقلا هنمو '\تراخ هباصعأو
 رجشلا اهجوري تافالخ نم ىأر

 رمألاو يهنلا هموق يفق هل نوكي

 رمعلا يضقني نأ دعب نم هفلخيس
 رثألا رثألاف قورافلا هتفيلخ
 رعشلا انب لاطو ىربك هتريسو

 ردغلا اهعجشي تافالخ نم امل

 رفظلاو بانلا هدؤي مل هراكذاب

 رخف هل يكزلا دمحلاو هانيرق
 ربقامه مث تام ىتح هاسينأ

. 
 ق م } ج رورملاو عالقلا انه دارملاو قيرطلا ىلع ةمالعك نوكي رجح ىرصلاك ايصلا
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 . ق بارخلا :بايلا :1

 . هلصأتسار هعطق اذإ هذح نم ثلثم :ذانح "
٧٥ 

 ق ع تفعض :تراحخ .

٣٣ 



 تبجنأو ننامع تبر نم كلنلوأ

 هتاحفص يف خيراتلا اوضيب دقل

 دهاش ربكأ هللات مهخيراتف

 ىنثناف كرشلا مطح نم هب مهولس

 ادع ذا ىغبلا لقلق نم هب مهولس

 انرمأ زب ىلوألا نحن ىلب اولوقي

 مهديصح انمطح انك ىلوألا نحنو
 مهديدع اندبأانك ىلوألا نحنو

 مهدجمو نيربافلا لجس مكافو

 ىتأ امو مهنم ضعبلا الا تاي ملو
 ىفو ولو ءانثلاب انسح دادزيل

 هئازج ريخ زوفلا ىقلم مهازج

 ةليلو موي لك يف مهفحتأو
 دمحم جهن نيدلاب اوجهنامك

 هتلص ىلعلا هللا نم هيلع

 انقلاو فيسلا اودرج بحصو لآو

 . ق ؤ صرحلاو ريدقتلا :رزلا "

٣٤ 

 رصملا مهب يهدزملا ءابجنلا نم
 رجفلا هرون نم ءاض سرظط برايو

 رطسلاو ربحلا هسرظط يفق هب روني

 رسخ هبوأبلاخ هيبقع ىلع

 رحد هبو ارغوغصم هناشطوأب

 ردق هل نيداز عانم فيسلابو
 ردصلا انلو اورصقأ ازاجم انزجو

 ردبلاو سمشلا هنود ام أرم انمرو

 رعشلا اهب نيزي خيرات ةذبنب

 رزنلا وه لبال رشعلا وهف لضفلا نم
 رصحلا هب قاضل اعمج مهدعب
 رشبلاو نميلاو ناوضرلا مهايحو

 رطع مهل ءانثلاو ريب تايحت

 ركذلا رينلا هيده نم ىدهلا لوسر

 'ارزح هل دحيال مالس ىكزأو

 رفكلا احما ىتح هللا دهعب ءافو



 خيراتلا ربع رضخألا لبجلا

 بيشم اخأ كارت !ىوضر اخأ

 رشو ريخ نم تيقال امو
 اوتاخ نوندألا ؟كسارح لهو

 يكزإو اهاتخأو ىوزن لهو
 ىرجأ مث 'مجمج مث "مجحاف
 ينأ تطقس ريبخلا ىلع لاقق

 'لهك وهو مدأ تدهاش دقل

 حون فاط ىتح هونتبو ىضم

 دجنو فاقحأ نيب ادذعو

 دوه لآ ةورذ ءابرعلا مه

 ءاقترال عتاصملا اوذختا دق

 أوتع اوتعو اوربكتسأ املو

 اياقب مهو دومث مهبقعأو

 اهوديشو دالبلا اورمع دقو

 اتويب مهل لابجلا اوتحن دقو

 دقام ولعب اوفظط نأ املو

 اومصؤو اومعق حلاص مهاعد

 رقتسم باذع مهذنخأف

 ١ رضخألا لبخلا وه :ىوضر اخأ ©

 بوشظطخلا ةرباقب انربخق

 بيجع بجع نم تدهاش امو

 بوزل ووذ ءافولا يفق مه مأأ
 بورحلا مطتلم ةادغ نوكز
 ُبوخصلا ىلكثلارجاحم نوئش

 بورضلا باجعأ تدهاش لجأ
 'بوحب يمر ءامسلا نم ةادغ

 بوكرلا ةرخام ناقوظطلا ىلع

 بيهملا مهكلم ولعب اوقط

 بيجنلا ناطحقو مهيبن

 “بوسرلا نعروصقلا اوداشدقو

 . بيصعلا "رصلا فصاوعب ومر

 بوهةلا سمأ اونق نم كئلوأ

 بيسحلا نع قوفت يوق لكب

 ٠'`بيلصلا مصلا افصلا يف دلختل

 ''بيحرلا كلملا الع نم هوتوأ

 بيجملا يعادلا ىلإ اوغصي ملو
 بيرق نم داع لثم اودابق

 .حنمو الهب اهاتخار ىوزن اهناكسو هل ةرراجلا لابجلا :نوندألا كسارح /

 . هنم ةييه رسكناو هنع فك ءيشلا نع :مجح "

 .ردصلا ن ءيشلا ءافخإ مجمجتلاو ؟مالكلا ءافخإ ةمجمجلا :محمج .

 . ق ، توصلا ةدش اكرحع بحصلا تان :بوخبصلا ؤ

 . ةنس نيسمخ ىلا ةنس نيثالث زواجو بيشملا هطخو نم لهكلا :لهك `

 ٧ منإلا :بوحلا .

 “ ق م } لفسأ ىلإ لوزنلا :بوسرلا .
 . ق م ةدشلا قلطمل لمعتساو رحلا ةدش ةلصأ بيصعلاو دويلا ةدش داصلا رسكب رصلا :بيصعلا رصلا _

 ٠ ق ىتعمو انزو ديدشلا :بيلصلا .

 ٠٠ ۔ ق _ عستلا :بيحرلا



 ءوس طهر اوناك بيعش موقو

 يطح مث زوه مث دجباأو
 ءامسأ ءاسؤرلا هكيألا لهأل
 اعيمج اوذخأ اوربكتسأ املو

 احايترا ىدبأ دقو هل تلقف

 '"ءاذش يف مالس ىوضر اخا

 بيرخلا سخبلاو فيفطتلا يوذ

 بيقعلل صفعس مث نملكو
 بوعشلا قح مهسخب نع وهن
 '"بيبت ىلع باذعلا ةقعاصب

 بيطخلا تاظطاسبنا يناوأو

 بيط لكب كيبناج رطعي

 اهيف مالسإلا لوخد ىلإ نامع يدزالا مهف نب كلام لوخد ذنم ؛ ثداوحلا

 بيجعلاب كلاقم ىوضر اخأ
 اضاير ىندألا كلوح نم ىرأ
 يف دهاش يبرو لجأ لاقف
 دجن فارطأ نم تدهاش امف

 اهوديش ةبورعلل نطاوم
 يف ةهرب مجاعألا تبلغت
 اهيف ناكو داسفلاب تثاعف
 امم وهوانوزم اهتمسو
 أرط راجشألاو لخنلا اهيفو
 يضقي هللا دارأ نأ املو
 الإمايألا هذه كت ملو

 نم ابم يديا تقرفت نيحف
 اثيغ نوعجتني برعلا ىحضاو
 اهيف نإف ضايرلا يذه ىوس

 ءايح يغبي كلام امهاتا

 ىجنمو اهيف اجتلم كرابي
 يذه نا مهف نبا ىبنأ نمف .

 افوخ ماجعألا اونب ةضراعف

 بيرغ ثدح نم دعب اذامف
 بوطخلا ضوبم خيراتلا اهل
 بوذكلا بذك هسيل لاقم

 يبونجلا نميلاف ناريإ ىلإ
 بوعكلاو ةنسألا فارطأب
 ''بوقفغشلاو فسعتلاب نامز

 '١بوقصلا ةرساكلا ةبزارم َ

 بيصخلا اهيداو ير كلدي
 بوبحلاو هكاوفلا ىتش نمو
 بوهذلاب مجاعألا يغب ىلع
 بيسحلا يرابلا ةمكح للاود
 بيرقلاك ىسمأ يبرعلاابس

 بيطر رضخم لك بدجاو
 بيصنلا روقوم شيعلا ديغر
 بيغرلا شيعلاب مث انهيل
 بيرحلا نصحلا اذ تاهلق ىرذ
 بيشعلا ىعرملاو نمألا رايد
 بيهملا مهكلم نادقف ىلع

. 
 ق م. راسخلار يفنلا وهو بللا نم وه بينتلا :بييت ىلع
٦7 

 ١ ق . ةحئارلا ءاكذ ةوق :انثلا .

 " ق ،رشلا جيهت وهو بغش عمج :برغشلا .

. 
 لرطألا دومعلا هلصا بقص ع :برقصلا
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 نوبز اجيه مهنيب ترادف

 امصق ماجعألا مصقت اهاحر

 ايانملا اهبناوج ىلع رودت

 ديص دزألا مرك هب فحت

 '١احبض نيتأ تايداعلا ام اذإ

 لاجترإ يف مجاعألا ءاج نإو

 امأ نيرمألا لك مهايعأف

 اورام مث اوراح مث اوراحق

 الإ بولغملا ةليح تسيلو

 اهوملسأو نوزم نع اولخت

 اهيلإ ىعجر الب اولحر دقو
 اريقنوأ اليتق اولمح امو

 يحاونلا ىتش نم برعلا باشثف
 دجن ءايلع نم ناندع تت

 ادوسأ اهحاوض اوئلم دقو

 داو مسإب نامع اهومسو

 امسإ سرفلا وزغ ليبق لبقو

 اهوزغ نأ امل سرفلا لعل

 اهيف لامآلا تمت املو
 نم اهسرحل ةامحلا لعج دقو

 نمم مهس نم ةيمر هتتا
 هاس تنأو تيمر دق ةميلس

 ىسمأ مهسلا نأ هللا رمعل

 نم ةميلس ناكق ابحن ىضق
 تناك سرفلا دالب ىلإ راسو

 نكل مظتلا اذ اهركذب لوشظطي

 بيشملا لبق نم لفطلا بيشت

 'ابينو سارضاب مهمضقتو
 بورحلا ثيل اهبطق كلامو

 بورض وأ نوعط ىتق لكب
 بوكرلا ةنئقأ نربيبدأ مهب

 بوثولا ىدل تابثلا اوعاطسا امق

 بولصلا يف راساوأ تامم

 بورهلا لذ ىوس اوراتخأ امو

 بيهرلا هبلاغل اعوط ىري

 بيط نود اهوملس تمثو

 '١بوطقلا ىلوأل اعلال انلقف
 بوردلا يف ةلذملا راع ىوس

 بوعشلاو لئابقلا فلتخمو

 بوهسلا نميلا نم ناطحقو

 '"بويجلل ةامح ءاجيهلا ىدل

 بوصخ يذ كلانه اهيق مهل
 بيجنلا ناطحق نامعب اهل

 بولقلا ىوهب هليدبت اوأر
 بيرألا مهف ىتقاهكلامل

 بيقرلاب اليل ناكو هينب
 بوؤدلاب ةيامرلا هملعي

 بيرقلاب هنم تنأو كابا

 بيقثلا مزعلاو يارلا كيلم
 بونذلاب رهد ديرظط هيوذ

 بيجعلاب مهيدل هتيضق

 '"بيقنلاب حبصاو اهكلمت

 ١ بانلا قلطمل انه لمعتساو ،ةنسملا ةقانلل مسإ بان عمج هلصأ بينلا :بينو سارضأب .

 ٧ ىق ء ، ًاليهص سيل اههاوفأ نم جرخي ليخلا توص حبضلا :احبض .

 ١٨ ق م ؤ ىرخأ ناعم هلو هينيع نعب ىرز انإ بيطقتلا مهوحر نوبطقلل :بوظطقلا .

 ٠ ق ، ضرألا لخدم بيح عمج :بويجلا .



 نكلواهيف هلسن رثتأو
 اماتأ دق نم هقنبا نمف

 الوق نآرقلا يف روكذملا وه
 مهف نبإ كقام نأب ليفو
 اوراص كاذك نونب هل نأكو

 دق ةميذج قارعلاب مهنمو

 رما ءابزللو اهكلمت

 ىحضأ توربجلا وخأ زامجو

 ىسا روكذملا هنأب ليقو

 ىسمهداو مهدشرا هانه ناكو
 امل هيبا دعب نامع كيلم

 مهف لآل نامع تلاز امو
 يللاوعلاب اهامح اوماحلا ممه

 انيح مايالا تلاد نكلو
 كلم دعب كلام لآ حبصاف

 سمش لآ نم ةلود تلادو

 يدنلجلا مث ريكتسم ىتأ
 اناتأ ىتحاهبالازامف

 . ق ، مهفيرعو مهنيمضو مرقلا دهاش :بيقللا ". .

 درفملاو ثنؤملاو ركذملا هيف كرتشي سنح مسإ ناسللا حيصف يبرعلا وه براعلاو لعاف ىنعمب ليعف ،براع ىنعم :بيرع "أ

 . ىتللر عمجلاو
 اولاقف صربأ لوقت برعلا تفاخ صربأ وه شربألا ةمينجو مسجلا ل نوكت تكن شولا لصأ بيحشلا مسجلا :شربأ "

 بيقعلا يف نامع ضصب ىنأ
 'بيرعلا مرق ركرك ىدنلج
 بوصقفلاب ةنيفسلا رهتقيل
 بوكرلا ىوذ بوصقلا لجرلا وه

 بونجلا يفو لامشلا يف اكولم
 ببح لا مىمجلا '"شربأ بقلي

 '"بيبجلاب اهيف ريصق فنأو
 ''بوسق ىلعأ يف ماشلا كيلم

 بيرخ رفك اخأ هتنجب

 'ثبيترلا ركفلاو يارلا بيقث
 ''بيحنلاب يضقت ىتح لزي
 '"بيسح نع بيسح اهلوادت

 '٨بيجللا بجللاو دنهلا ضيبو
 بوسر اذ عفرتل وا ضفختل
 '""بيكنلاب ارهد ماد مهيدل

 'بيرذلاب زع دبع اهانب

 بيبل اريخ رفيجو ديعق
 بيصملا نيدلاب هللا لوسر

 . ق م ، ضرم وأ لزه نم نوللا ريغت بحلا ؤ©بيحلشلاو شربأ
 .فق ما لرعفم ىنعم لمعن .ع وطقلل رهر ٥بربهلا :بيجلا ""

 .ق ٤ بلصو دتشا انا بق نم :برقلا ٤"

. 
 ق م نيفظوملاو لامعلل لعح يذلا بتارلا هنمو 0 تباخ رهر بتارلا : بترلا
٢٥ 

. 
 ق م هبحن ىضقك ترللا ىلع قلطير ءاكبلا ةدش :بيحللا
٠ 

 . ىنعمو انزو فيرشك :بيسملا "

 ، ضعب ف هضعب جومبو برطضيو تاقعصلا ريتك يأ بحل رن شيح هنمو بارطضإلاو حايصلا هلصأ :بيحللا ابحللا "ث
 . ق م

 . ق م . لودعلاو ليملا وه بكلا هنع لردعلل يأ بركنلل :بيكنلا ""
 . ق م ي ةوقر ةدح لك ي انه لمعتساو ناسللا دبدح هلصأ :بيرذلا .



 بورحلا لك عم مالسإلا ىلإ مهف نبأ ذنم ىرج ام اذهف
 ٬""بوزل ىلع كيلع ىوضر اخأ اركش مث امالس هل تلقف

 دوعسم نيإ يدنلجلل مامإلا داهشتسمل ىلإ نامع مالسإلا لوخد ذنم ثداوحلا
 ٣٣١٦6ةنس هلللا همحر

 بيجملل عرضت ىوضر اخأ

 ىحضأ هللا ركشو معن لاقق
 هنم هجولا ءاضأ دقو تلقف

 نامع تحضأ اهب لاح امف

 اهيكلام نم ىرج دق اذامو

 اماقتسأواماقأ معنت لاقف

 يف امهيلإ لوسرلا بتك امك
 اميقتسي نأ ىوس بلطي ملو

 ارقفامهضراب امهرقأ
 انئمطم حبصا صاعلا نيإو
 ىرتت تاييآلا ىآر ذأ نزامو

 ىعسي هللا لوسر ىلإ راسو
 هيلع ىلص مهنعو تامو
 مهيلع ىنثأ دق نامع لمهأو
 نم ةمجام ولع اوذخأ دفو
 اوناك بازحألا بزحت نيحو

 دق يذلا مهمامإ ءاثعشلا وبأ
 دق ام رحبلا الإ تيوح لاقو

 اوحازأ ةذمالت هل ناكو

 أساب دشأ وهو ضابا نيإك
 ايار ءاثعشلا يبإ نع ردصيو

 بيرق ثدح نم ءاجام ىلع
 بوجولا ضرق امئاد انيلع

 بولقلل نمطي ام يندأ

 ""يبيهذلا رصعلا يف مالسإلا عم
 ""بيلطلا دفولاو صاعلا نبإ عم
 بيجملا يعادلل نامع لهاب
 بيقنلاب ةطونملا هتلاسر

 بوتل ضرفوا ناميإلا ىلع
 بيغرلا كلملاو مالسإلا لع
 بيرغلاب كي ملو ابحراهب
 بيلصلل رسك مانصألا ىلع

 بوردلا "'طحش يطتمي ادجم
 بيطب رورسم وهو يهلإ

 بيقعلا يف هولت باحصأو

 بيحرلا ملعلا ىلوأ هتباحص

 بيطتسملا ميوقلا جهنلا ىلع
 بيحصلا مجلا نم املع ىوح

 بيرغ ملع نم نوعبس ىوح
 بيرتسملا بيرل مهملعب

 بيطخلا نسللا ةجح ىوقأو

 بيرملا مصخلا هجح عفديل

 . ق م ىنعمو انزو برزللا عم تابراقتمو قازتلالاو توبالا بوتلاو :برزللا "أ
 . ق م © يهنلا يأ ييحذلا رصعلاو بهذلا ا ةغل :بيحنلا "

 . لعاف ىنعع ليعقك بلاطلا يأ : بيلطلا دفولا "

 ٤ ق م ، هنع دعب ىنعم ناكملا نع طحش دعبلا طحشلا : بوردلا طحش .
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 هيلإ اوبسن مهارت كاذل
 ربح وهو ةميرك يبا نبإو
 اور الصو ةذمالت هفلخأو

 ارقم مهلةرصب تناكو

 ىلوت نم بلغت نأ املو

 اوراشأ مهل ريصنلا اودجي ملو
 اوقبيل مهنيدب اورف دقو

 اوميقي يك ةطيسبلا يف اوحاسو
 الدع ضرألا يحاون اودلم دقو

 تتازو مهب نامع ترمز دقو

 املع روهشملا انعيبر ناكو
 نامع ىلا داعف اينامع

 املع ضرألا اورانأ باحصأو

 ليحر يتف يضرلا بوبحمك

 يدنلجلاو رذنم لجن ريشب
 اتامع اوللم مهل لاثماو

 امامإ اوبصن مهل نم لوأو
 هنم قاض ىتح لدعلا ماقأ

 اعرذ سابعلا ىنب ىلع قاضو

 تلاعت نأ مهيف بعرلا بدو
 اذإ اقباس ةيمأ تفاخ امك

 .نامع تجهن نأب مهملعل

 روج كولمل اومضخي ال نأو

 باختناب ةرامإلا نكلو

 بيصملا جهنلا بهذم عباوت

 بيرألا رباج دعب مابإ

 بوطخلا يف عناوم ةذباهج
 بيبحلا نيدلاو ملعلا لينل

 بوفغشلاو فسعتلاو ملظب

 "ثبينج ىلإ جورخلا مهضعبل
 "`بيصقفلا روجلا نم دعب ىلع
 بيصعلا نمزلا يف هللا دودح

 بونجلاو برغ مث قرشب

 بوهسلا وذ برغمو نمي مهب
 بيبللا ربحلا ملسم ةفيلخ

 بيبح يتف عيبرلا وه كاذو
 بيبحلا يداهلا ةنس اويحأو

 بينملا ربحلا رينلا نبإو

 بيبش عم ىسوم مث لاله
 "٧بيلغلا نمزلا يف لدعلا اوماقأ

 بيقثلا مزعلا وذ وهو ىدنلج

 بيخصلا شظطبلاو روجلا حيسف

 بيحرلا كلملا ىلع مهفوخت
 بيجنلا اذ ةلود نامع لهأل

 بوصقلا شيجلاب جاجحلا ىتأ

 بينتسملا ضابأ ىتف جهنب
 "٨بوبخلا ىلواك ةثارولالو

 ٬"بيخنلا بابرأو ءاملعلا نم

 ٥ ق م بناح ىلع يشمب يذلا هلصاو بناح لا يا : بينح لا جررخلا .

 “. لعاف ىنعمب ليعفك بصغفلا ىنعمب : بيصغفلا روجلا "

 .ق م ،لكآ ىنعم لوكاك لعاف ىنعمب لوعف بصاغ ىنعمب بوصفلا لعاف ىنعمب ليعفك بلاغلا ىنع : بيغلا ""
 ءاحلا مضب بحلا دض ءاخلا حتفب بخلاو عيمجلا يل ءاحلا رسكب بيبحلاو بحلا دض بييخلاو بحلاو بح عمج : برخلا ه

 .ق م.

 ٠ ق ح ٤ راتخلل وهو بعتلا : بيخللا "



 اشيج حافسلا لماع زهجف

 امدق نابيش يجراخلا ناكو
 ىقلي هنم انظ حافسلا نم

 حيجنت يتفو هنيب ترادفق
 حيجن ىتفقل ةمارك دعبو

 اهيف نابيش نم هللا حارأ

 نع ارهظم ةميزخ ىتف ءاجف

 اوتاه لوقيو مهبرح رمضيو

 اولوقت نأ الإ ديرأ تسلو

 اذه نأب يقشلا ملع دقل

 نوحط ءاجيه مهنيب ترادق

 ملحو ملع يوذ نم تدابأ

 ىدنلجلا الإ اهب قبي ملو
 ىلوا لاق مدقت هل لاقف

 ىقبأ تسل كدعب دهعلا نلع
 اماظقع تمض ةعير انهتل

 ىدنلجلا نع هلإلا يضر دقل

 يحي ليلس جهنك اوجهن مهف

 قدص لوق نم ىرجام اذهف
 يبر مالس كيلع هل تلقق

 '٠بوهذلاب ةمامإلا ىلع ضقيل
 بورهلل ىعسي نامعل ىتأ

 بورحتا يف أراصتنتاو احاجن
 'ابوبج ايحر ةيطع نبإو

 بيقعلا يق ةداهشلاو رصني

 بيط لكب نيملسملا مامإ
 '"بولخ يذ ةعدخ حافسلاىضر

 بورضلا فيسللو ةمتاخل
 بوجولاب ةفيلخلل انتعظطأ

 بوقحلا ىدم زوجي ال مهيدل

 بوعكلاو ركذملا افص قدت

 بيشلاو ةلوهكلاو اعومج

 بيكرلا يف لاله هيضاقو
 بوعصلا يف مدقتلاب يمامإ

 بولخلا اهتنيزو ايندلا ىلع

 بيصخلا عبرلا ىلع رافلجب
 بيحصلا بحصلا نم هعم نمو

 بيرق فاحزو سادرمو

 يبيهذلا رصعلا ىدلا رصتخمو

 بيغملا لاصآب ىوضر اخا

 ىلإ ه٢٢١ةنس هنع هللا يضر دوعسم نب يدنلجلا مامإلا داهشتسل ذنم ثداوحلا
 ه١٦٧١ةنس نافع يبا نب هللادبع نب دمحم مامالا ةململ

 بيجنلا دعب ىرج دق اذامق بيصملاب كلاقم ىوضر اخأ

 نامع تيقش دقل معت لاقف

 روج ةالو دالبلا ىلع راصو

 بوطخلاو ثداوحلا رثا ىلع

 بوذكوأ بولخ ىتق لكو

 . ق م ص رم وأ راس انإ ابوهذو اباهذ بهذ ردصم : بوحنلا .

 . ق م ٤ هلصاتسأر هعطق انإ هبح نم : بوبح ايحر ٠١

 ق ، هعدخ انإ هيلخ نم عادخلا برولخلا : بولحخ ٠

٤٩١ 



 ءازج اضعب مهضمب برضيو

 تلاوت تابوقع نم كلايف

 ماظع ثادحأ حرشب لوطي
 مالس ىوضر اخأ لجا تلقف

 '"بيلث لذ نم ناك دقامل
 '‘بوشفلا بابرأ ماكحلا نم

 بيطخلا رثن وأ رعشلا ماظن

 بيجم نم كراصتخال رذعو

 ىلإ ه٧٦١ا١ةنس نافع يبأ نب هللادبع نب دمحم مامإا ةململ ذنم ثاوحلل

 ه١٦١٧٦٢٦ ةنسرظنلا نب دشر ةملم

 ''بولقلاب كنامز ىوضر اخأ
 ىلجت ثدح نم دمب اذامف
 نامع تلاز امف لجأ لاقف
 مهنم ملعلا لمأ ماق نأ ىل]
 يف رباج هوعد يبا نيإل
 امامإ مهلاومدق كلانه
 اماذإ ىتح ممهرماب ماقف
 بعك لجن ثراو ميدقت اوأر

 ريو الدع مهقحب ماقف
 تلجت تامارك هل ناكو

 ىسيع ءاج ثراو ماسيا يفو
 شيجب ىتأ هنم نوراه ىلإ
 ىتح لتقلا رحتسافاتحب
 ايانملا رفعج ليلس قاذو
 ىحضا هللادبع نبا ناسغو
 هوعياب ثراو تامم دعبو

 دق امبسح مهيف لدعلا راسف

 . ق م ، هباع انأ هبلث نم بهعلل :بيلكلا ""

 . ىنعمو انزو مشفلا يل ةغل بشفلا :بوشفلا ""

 بوركلل يلجي ام رثبف

 بيقعلا يف ضيفتسم ريخب
 بيرخ رمأ يف ثادحألا ىلع

 بيشملا وذ ىسوم قحلا يلجم
 بيقللاك هوفرع لاقم
 بيسصنلل با نافع وبأ

 بيعم رمأ ىلع اومقن هل

 بيطو ىضرب أرتا امابإ
 بيسملا بيسلاب تام نأ ىلإ

 بوقحلا رم ىلع تيقب دقو
 بيرقلا رهصلا رفعج ةلالس

 'ابيتكلاب نامع مهتقلت
 بورهلاب اؤابق اومزهنأ دق

 بوضغ هالومل ىتق فيسب
 '"'بيجو بايه ريغ امامإ
 '‘بولكلاب عزعزتال دوهع
 بيخنلا دقعلا يف هنم اودارأ

. 
 ق هلوح انإ هبلق نم بلقتلا يآ فاقلا حتفب برلقلا :برلقلاب كنامز
.٥ 

. 
 ق م ، شيجلا نم ةقرف ةييتكلاو ،نزولا لحاأل ءافتكا ءاملا تفذح ةييتكلاب يأ :بيتكلاب نامع مهتقلت
"١ 

 . ق م ،} بلقلا ناقفح بيحرلا بيحر بايه ""
 . ق م ، اهب زمهي ةبطح اهفرط يف ةديدح وهو زامهلل فاكلا حتفب بولكلا ه

 



 لصا تابثإ هملكحأ نمو

 لصا لاوما يف منقظلا نأل

 اريقف ىسمأ دقو رثم مكف
 هيف ماكحألا تنتاك املو

 تسمأو مهملانتم تعطقنإ دق
 هيق تب مكح هللايف

 ديمح ىتق راص تام املو
 ىتح هنم ودارأ امك ماقق

 يلع ىسوم همايأ يفو

 هارن نم لزعن فيكو لاقو

 يلع ىتف ماق تام املو
 انهملا رفيج ليلس بصنل

 ام اذإ بان نع رتفي دقو

 اهلنيامل ةمارك كلتو

 نامع تقاف همايأ يقو

 ماخض ليظطاسا اهل ناكف

 ارصح دعلا قوفت تاوقو

 اساب دشأ موللظتلا ىلع ناكو

 امل يرهملا ىهد اذام لسو

 هنم دشاو هطبض اذهق

 نذإ نود قظني عيطتسي الو
 يلع ىتق وهو ىسوم اذق
 يتأيف لمع ىلع ىوقيالو

٠٩ 
 .ىتمو انزو بيصتك بيصخ

 . ق م ، ريبكلا نسملا وهو بهكلا نم ذوخام بيهكلا "

 .داتوألا يهو بانطأ سايقلاو سايق ريغ ىلع بنط عمج بونطلاو ،تبثملا وهو طوملا ديطولا ؤ©بونط وذ ديطو ث'

 .لعاف ىنعمب ليعف بغارلا ىنعمب بيغرلا ""

 بيشنلا يلوأل هزوح ةرهشب
 بيشقلا يف اريثك ىسمأ دقل

 ''بيصش الب هنم لاملا ضيقب
 بيبرلا لصالا يذل هترهشب

 بيبج يف اعيمج مهمماطم
 بيهت ملق لك ةمالق

 بيغضلاب غزفي ال امامإ

 ثابيهك مسج اذ راصو نسأ

 بونط وذ ٠اديطو دمع مهل
 ث'بيغرلاب هنكي مل ىسومو
 بيكنلاب كي ملو ادوط انل

 بيحصلا بحصلا نم هعم نمو

 بيهملا لجرلاب ناك ايوق

 بوين اذ حبصيف بطخ ىد
 بورغلاو قراشملا يف هاوس

 بورضلا فلتخمب امهرلتاظن

 ث"بوبغلا ىلع راحبلا اهب بوجت

 ُ‘'بيقثغلاب مواقيال شيجو

 بيلطال هعنم قحلا ذخأل

 بو..مولا ىدل ةاكزلاب عنمت
 بونذلا فرتقمل هتبيهق

 بيرم ىلعل لخاد وأ ىتف

 بيشم وخأ مامإلا هل لاقي

 بوسرلا نع مامإلا ربتخيل

 . ق م ، هنم قمعتلاو رحبلا نم براضلا وهو باوغ عمج بويغلا ث"

 ٤ لعاف ىنعم ليعف بلاغلا ىنعم بيلفلا .

٤٣ 



 ماع لك يف ولو بهذإ لاقف
 ينعد طق كليجم نذأ أ ملف

 ىدوأ مث ىسوم تامو راسف
 امامإ مهلاومدقألاحو
 يفبي هلل ةفيلخ ماقف

 ىحضأ رصعلا كاذ ءاملع نمو

 يرارذ بوبحم لجنل ناكو

 ليصأ نم ليصا اهثراوت

 نمم سيمخ لجن تلصلا كاذك

 ىراصنلا ذخأ همايأ يفو

 اوضفو ارسق اسنلا اوبس دقو

 أضيرق تكاح اهوارهز اذل

 هيدلامو مامإلا يعدتستو
 يداومعلاو لشظاسألاب ىبلف

 احرجو التق مهعمج ددبف
 نامع تقرغ همايأ يفو
 دادع اهنطابب تسيفخ دقو

 هايم اهلحاسب تنلب امك
 هارت ءىطاشلا ىلع ام كلاذل

 دجم دهع يف ىرجام اذهف

 انركذ نم لواب اذ ىسومو
 مالس ىوضر اخأ هل تققف

 ثُبيخم ىلع تبا تئيج أمامإ
 ‘"بوتعلا نذأ هتخص الاقم

 بيقع ىلع نيملسملا مابإ
 بوركلل يلجملا تلصلا وه

 بيسحلا يرابلاو هالوم اضر

 ١١بوشظطقلا ءاملعلا نم ةلسلسو

 بيبر نم بيبر اهٹروو
 بوتل رمأ ىلع اودقع هل

 بيهنلل اولحتساو ىرظطقس

 ‘"بوعك ءاديغ لك ةراكب
 ث'بيسنلاب ببشتلا ىلع قوفي

 بسيجللا بجللاو تاوقلا نم
 بيسصحلاب ردقيال شيجو

 بولصلا يفو راسألاب مهنمو

 بيبص ١١قدغ مراع ليسب
 ١'بيثكلا لمرلاب نادلبلا نم

 بيرقلابق ترفح نإ تارف

 بيقللا يف ىمسي .ةنطابب

 بيحصلل معزت ىسوم ذمو

 بيجنلا لظطبلا ثراولا ليبق

 بيطخ نم كلوقل ءافصإو

 ٥. ق م ، رسخ و مرح انإ بيخي باخ نم .لمأ ةييخ ىلع يأ بيخم ىلع بآ .

 م ، باتعلا هيف رتؤيال و هيف لمعي الام نيعلا حتفب بروتعلار تمصملا ىلع بلص ءىشب برضلا خصلا برتلا نذأ هتخم ٨

 . ف

 ريعتساو بكاوكلا هيلع رودت مجن بطقلاو هيلع رودت ام احرلا بطقو باطقألاك بطت عمج يف ةغل بوطلا املعلا نم "

 . ق م © ملاعلل
 . ق م ،ةبعكلل ءارذعلا فاكلا حتفب برعكلا ث“

 . ءاسنلا نساحمو لزغلا ركذ بيسنلاب ببشتلا ث"
 . ءاملا ةرتك قدفلا "

 ١ ق م ،} عمجلا وهو بتكلا نم وهو لمرلا نم لتلا بيكلا .



 نب ديعس مامإلا ىلا ه ٢٧٦ ةنس رظنلا نب دشلر ةململ ذنم ثداوحلا

 ه٠٨٢٦ ةنم يليح رلا هلالادبع

 بيقعلا يف اذامق ىوضر اخأ

 ثيدح نم ىقبت دق اذامو

 اله لوقلا تبضقأ دق تنأق

 يرذي نيعلا نفجو لجأ لاقف

 نس ريبك شاع تلصلا اذهف

 ىسمأ رمألا نأب اومعز دقو

 ىسوم لجن ىسوم ماق كلذل

 دق يذلا دشار رظنلا نبا وه

 اقرف ءاج امل شيجلاب ىتأ
 نع امدلل انقح تلصلا ىلخت

 ءاوس ىلع بارطضإلا معو

 يف ىقب دقف ءامدلل انقحو

 ىسوم بعشلا ثحي هترصنل

 ىدبأ مث لب هعلخ ىدبأو

 ميمت ىتفل اوعياب ةمتو
 يف مدقم كاذنآ ىسومو
 لك فاخ دق ةشحو تراصو

 اشيج رج دق امهنم لكو

 ىسوم وهو ىسوم ليلس راصق

 ىسوم دعب نم تبصعت كانه

 يراوحلل ةمامإلا اودقع دقو

 . ق م . ىنعمر انزر نىزحك : بيكلا ظ

 . . ٦٣
 . ل رعمم ىنعمب ليعف ٥.بربصم ىصع : بيص

 . ق م . لقاعلا برألار : بيرألا ٤

 "بيئك ثدح نم دعب نم ىرج

 بوطخلا رم يف تلصلا دهعي

 بيصش نم ىقبت ام يفقوت

 بوكس نيع نم عمدلا ١`٦بيبص

 بيشملاب سانأ هتلمو

 بيرخ يأر يذل لوكومبي

 بيغشلا لجرلا ةمامإ دقعب
 ١`؛بيرألا كلذ نع رمألا ىلوت

 بوصضصفلاب ةمامإلا زتبيل

 ١؟بيلغلاب ىسمأو هتمامإ

 بيصعلا نم كاذو اذ ديؤم

 بوشملا رظنلا ىتف هتمامإ

 بويع ىلع هنم دعب ىسمأو
 بيلثلا هعبصتمل هتداعإ

 ٨“بيجشلا دشارل اوعلخ دقو

 `“؛بيلألا نازعل ةديابم

 بيفغتسملا بالقنإ يناتلا نم

 بيبخلاب يدويل يناتلا ىلع

 بوعتلاو مذاهلاب اعيرص

 بوضغ ىتف لكو هتعامج
 `٨بيطعلا ىسوم نع راثلا ذخأل

 ٠ ل رحكم ىنعم ليحك لوعفم ىنعم ليعف بولغملا ىنعم بيلغلا انه :ب بيلغلاب ىسم ٠

 ٣ ق 7 داقتنإلاب بعتملا ن انه لمعتساو كولهملا هلصآر ؤابوجشم ىنعم : بيحشلا .

 " بناج لك نم هوتأ موقلا هبلاو هيلع تعمتجا يأ نارقألا هيلع تبات نم ذوخأم : بيلألا ١ ق .



 اودارا ام ققحي مل نكلو
 نع هموق رقهقت نأ املو

 اوواي نيدئجتلم نيرحبلا ىلإ

 يف لماع روب نباب اوءاجف

 هنم ءاجرألا فجرت شيجو

 ابزحو ىداع نم لمش قزمو

 ميمت ىقف مابإلااب ىدواو
 نامع نم ىلو نيح فلخأو

 لازتعاو د شار جورخ دعبو

 مهيف مظعلا لهأ يار فلاخت
 قحم بزح لاق ارييف

 قحم بزح لقاقاربيو

 هابتشإل فقوت دق ضعبو

 مهيف لاحلا رمتسا اذه ىلع

 قحم بزح نع شيتفتلا ىار
 تقشو هتلب نيطلا دازف

 ديعس وبا ىضرلا هضراعو

 تدابو تبهذ ةمأ ملكتو

 ىفطأاو تبش ةنتق كلايف
 أدددع اوبصن ةملأ ليقو

 يضقيل يرابلا ةمكح مكلتو

 هيدل الوودسم دهعلا ناكو

 يف ةنتف لب ةقرف كلايف

 راد موي ةقرفل ةهباشم

 بورحلاو ةسايسلا يف احاجن
 بورهلاب اوذال نازع اقل

 بوظطخلا يف ديدش نكر ىلإ

 بيشغلا شطبلا يذ سابعلا ينب

 بيصخ عبترم لك رم دق

 بسيرخ يف ادذاع ثيح هاتأ

 بوعشلاب لكنو املعلابو

 '_'بيشج رابج لك ىلوو

 بيقع ىلع رومألا تلصلا نم

 بيصملاب اذ نمو ىظطخملا نم

 بيغشلا هعبوانم نم تلصل

 بيكنلا هفلاخم نم دشارل

 بيرتسملاك امهيلك رمال
 بيرألا ده۔.محم يبا دهعل

 بوجولاب درف لك ةنايد

 بوفشلاو قرفتلاب مهاصع
 بيحصلا نع توكسلا عسي ناب

 بونذلا نع نولاستال نأو
 بيهللا دوقوم رح ريبخ

 بولقلا نمزلا ىدم ةينامث

 بويغلا يف هاوط ارس اهب
 'بيبت دقع يف هنم وسمأو

 '"بيلسلاو ديؤملا اذ ةنايد

 '"بوبشلا نيغصو لمج يفو

 . ق م ث كالملا بطعلاو لرعفم ىنعمب ليعف ،برطعلل بيطعلا

 ١ ف ، عشبلا ظيلغلا نشخلا بيخملا .

 " مدقت دقر ةراسخلاو صقنلا بكلا بيت دقع يل .

 يفنلا وهو باجتإلل ًافض نوكيو {هسلتخا هبلس سالتخإلا هلصأ بلسلاو ،لرعفم ىنعمب ليمف بولسلل بيللا بيلس "

 . ق م 6 انه ره و

 .ف.. حتفلاب وهو رانلا هب دقوتو بشثتام بوبشلا 7



 ) ےضقت دت ثدح ىرج ام اذهف

 اربص مث آمالس هل تلقف
 بورحلاب للكت دهع هب

 بوطخلا رم ىلع ىوضر اخأ

 نالذخ ىلا يليحرلا هللادبع نب ديعس يضرلا ماما ةململ ذنم ثداوحلا

 ةململا نم هجورخو ديلولا نب دشار

 بيقن نم كتيدف ىوضر اخأ

 تضقت ةاسأم دعب اذامف

 ركشو دمح يق هيدي دمق

 سورض نمز ىضم معن لاقو

 اياربلا هللا ذقنأ نأ ىلإ

 يحاونلا لك يف لدعلا ماقأ

 ىتحطقهيلعاومقنامو

 يتانم تزاح اهب ةعقاوب

 ذإ هبيقع ديلولا ىتف ماقو

 خيشب مركإ همسإ دشارو
 هنشت مل قحلا راسف

 هيلع رابج ماق نكلو

 ىقلأف هنع هموق لذاخت

 يقبتو هتمامإ تلاز دقل

 للكت ىوضر اخأ هل تلقف

 بيقرلاك كنإ كنم يبسحف
 بوعشلا نم ءامدلا قارمهإب

 بورك نم سفنت نمك ماقو

 بوين ترم ةلاح ءوسأب

 بيسنلل دج بوبحم ىتف

 بيغش وأ عاط لك مظطحو

 بيحنلاب يضقت دق اديهش
 '"بيلقلا دحل اهمض ًاتافر

 بولخ الب هوعياب امامإ

 بوزل رمأ ىلع اودقع هل
 بيعتسم حداوتق حدقت ملو

 ''بيلغ ىلع هنم ناك شيجب
 'بيضقلابو حالسلاب رذعل

 بوجولا ضرف ىلع هتيالو

 بيبحلا نم مالسلاو ربصب

. 
 ريقلا ةرفحل انه لمعتساو © ةميدقلا ةيداعلا رأ كءاقلطم رتبلا هلمأ : لقلا
٬ 

 . لرعفم ىنعم ليعف . بولغم يأ : بيلغ ىلع هنم ناك “

 ٢ فيللا ل ةغل : بيضقلا ٠ ق .

٤٧ 



 نب ليلخلا مامإلا ةملمإ ىلإ هللا همحر ديلولا نب دشار نالذخ ذنم ثداوحلا

 ها ٠٦١ ةنس يصورخلا تلصلا نب ناالش

 بيصن وخأ تنأو ىوضر اخأ
 نيشم نالذخ دعب اذامف

 ىوضرب تضاف دقو معن لاقف

 ءوس راثآ تفلخ قحب

 نم ىلوألا موقلاب لوقلا قحو

 يف مهردغو دوهعلا مهٹكنل

 اهيف ثاع دق ةبقح تلاطو

 اعرذ قاض يرمأو هل تلقف

 يبسح كنم الاقم ىوضر انأ

 هنس هللا همحر يصورخلا تلصلا نب ناالش نب ليلخلا ماملا ذنم ثداوحلا

 بيبل نم كبسح ثادحألا نم

 بيقع ثدح نم ناك دشارل

 بيبح انفللكاوتث قآم

 'بيصو يذ رشب تسكدعنأ دق

 بيبخ ىتف لكو اولذخ هل
 بيرم رمأالب مهمابإ

 بوفقش اذ اداسف ةربابج

 بيبض نمأعسو '"قاح يردصو

 بيجم وأ عاد مالس كيلع

 ها ٤٥ ةنس ديعس نب دشار ماملا ةافو ىلإ ه ٤٧١

 بيكرلاب كنأك ىوضر اخأ

 ريخ ثادحأ نم دعب اذامف

 رورس يذ بلقب معن لاقف

 ايالبلا هللا جرفام ىتم

 أرط ملعلا ليهأ هعيابف
 تايراض كراعم مهب ضاخف

 لاقتعا يف يداعألا هرسأف

 مامتها يف حبصأ رمألا ثيحو

 يلع ىتفل مهميدقت اوأر

 يضمي داكو هوعياب امامإ

 ارست ءادعألا تدر نكلو

 مامإ نمق فالخلا عقو دقو
 امل يناثلا مامإلا نكلو

 . ضرلل بصرلا : بيصولا "

 بيجنلا عم ءاخإلا اودش دقو

 بورك نم تناع نامع بيقع

 بيعم ثدح يذ لك بيغت

 بيرألا ناذذاش لجن ةعيبب

 بولقلا ىوهب ىضترم امامإ

 بوشجلا ءابنأ كرتلا برحل

 بيرق دمأ ىلإ هيف ىقب
 بورحلا ىلإ ودعلا تهجاوم

 بوطخلا مهش ادئاق دمحم

 بيقت هتمهم يف مزعب

 بيحصلا ىلإ ليلخلا مهمابإ
 بيزحلا يف مدقملا مأ كاذأ

 بيعشلا بعشلا ةقرف فوخت

 . انه رهر لمتشا ىنعمب .ىحر طاحأ ىنعم لاح : بض نم ًاعسر قاح "

٤٨ 

 



 علخب هتمامإ نع لزانت

 تومرضحب سيق ليلس ناكو

 ذإ اقباس رصانملا دجب ملو

 هيدل ناوخإ ضعب هاعد

 هنم قاض شيجب هابلق

 ام دق ناك ملت لك ىلوف
 بحت مهشلا ليلخلا ىضق نيحو
 امامإ مهلدعب هوراتخا اذإ

 وعدي ماق دق نم مزعل دشق
 اراصتنا يتوا املكب دمأ
 ذإ اهيلك يمرضحلا داشأ

 رصع دهع يق ىرج ام اذهفق

 مالس يبر نم كيلع تلقق

 بيط لكب هنم لكلا هيضر

 بيئكلا ملقلا ةيتف مواقي

 بوردلاو زوافملا يف ددرت

 بيبللا دنع هدارم لينل

 بيحر عستم لك فجاور

 بيقسلا يقو تومرضح لفلقت

 بيخنلا يار دشار ىلوت

 بيدألا اذ ديعس ىتفك نمو

 بيجنلا سيق ىتف هقلاخل
 بيجل ددع نم هللا نيدلل

 بيطخ و ارعاش ءانث داجأ

 بوحل قرط يفق قحلا رانأ

 بوقحلا رم ىلع ىوضر اخأ

 ىلإ ٤٥ ةنس هللا همحر ديعس نب دشلر مامحلا توم ةنم ثداوحلا

 ه٥١٨٨ ةنس هللا همحر يصورخلل باطخلا نب رمع ماما ةململ

 بسيجملاي كتدهع ىوضر اخأ
 ترانأ رامقأ دعب اذامف

 سانأ تفلخ دقل معن لاقق

 داقتنا اذ ضعب للقت نكلو

 ابيقع نيطالس تناك امك

 عدرل مهنمةوق كت ملو

 يتأيس هبسانم عم لكو

 انركذ نم دشار ليلسوهو

 امل دعب صفقحلاو دقع دقق

 الإ طق هيلع مقني ملو
 نمم تلصلا رمأل مهنم هل

 ودبي تام ةمامإلا يق نكلو

٤٩ 

 بيرأ نظف لئاس لئاسم

 بورغلا يق تراغو اهقراشم

 بيقعلا يف ةمامإلاب اوماقو

 بسيرتسملاك مهمكح ضراعي

 بينج يف قح مكح سفانت
 بيغش أمكح سفانم لكل
 بوقو يذ لوأ ناك صفحو

 بيقثلا مزعلا يذ ديعس ليلس

 بيحنلا بحن ىضق دق هوبا

 بيعملا يأرلا يف لوقلا ةالغ

 بويع نع فقوت وأ ىلوت

بيسحلا يفق ليلق مهنأك



 يف اوعياب صفح تام املو

 يلع ىتف مابإاب مركأو
 هيلع اوقن مهنأ ودييو
 ىقلم رفف هامر لوهجمو
 انيإ ناك رماعل اودقع دقو

 هوعياب دق مهنأ اودييو
 مهتعدابابسا كانه لعل

 اذ د _۔مصحمل اوعياب كلذك

 اوعاب هللادبع ليلخل اذك

 نم دصحمل اودويابف دعبو
 يلاعملا يبأل اوعيابف دعبو
 يف دمحم نبأ شبنخل كلذك
 امامإ اوبصن هنبإف دعبو
 انيح نامع ضراب ترحز دقو

 مهينب عم حلاص لآل ناكف
 اوناك ءاملعلا نم ةلسلسو
 ىسوم رمأ يف مهفالخ ذنمو
 انركذ نم دمحم يبا يأرو

 امدق ناك ديعس يبأ يارو
 ىرتت ثادحألا تلظ نكلو

 يذ ىلإ بستنم لك لواحو
 نم ةسملأ نأب يور كاذل

 روج ناظطلس ابناج مكحيو

 لك نسييالا يف ةقرف يذهو

 ٢ ق م ض همال انإ هنأ نم مرلملا بنؤلل : ببنألا .

 " برألا نم : بريألا .

 ٨٠ بكارت هعج : ببزلا ٠ ردصلا ماظع رهر ٤ ق م ٠

. 
 لوعفم ىنعم ليعف برلغملا يآ : بيلفلا دشار
٨ 

. 
 ماحدزإا بركملا : بركملا يرنل ًامدتت
٨ 

 '_بينألا كاذ دشارل نامع

 '"بويالاب ےسمل هوبتع اذإ
 بينملاب اهيف ناك ارومأ

 ٨`بيرتلاو اتيم ناقذألا ىلع
 ٨'بيلغلا دشار لوذخملا ىلإ
 بيلقلا يق دشار لولح ليبق
 بويغلا مالع هللاو اوأر

 بولقغلا رسلا ىذ ناسغ ىتف
 بيبحلا نابرقب مهسوفن

 بيسصنلل بأ ناسغ وبأ

 بيجملا لجرلاب ناك امامإ
 بيكرلا يفق ىلاعت هتمامإ

 بيتكلاب كي مل وهو دمحم
 بولط ىتف لك مولع روجب
 بيط تاذ تامحلاص يرارذ

 بيبحلا بوبحم نبأ ةلسلسك

 بيلسلا تلصلاو لبق دشارو
 بيقغشلاو سقانملا هعم نمو

 بويعلا نع توكسلا عسي نأب

 بيرملا اهرهاظب اوتكس نإو
 ‘"بوكعلا يوذل امدقت كلتو
 بينج يف اولوت مهيقيرف
 ٨؟بيذج يق ىسمأ رمألا نأل

 بيصملاب هاري يار هل

 .ق م ، هرج يأ هلوح رأ هدم ىنعم هبذح و هلعافم ةبذاحب يأ : ذ ٨



 نع الو الك ىوه نع كت ملو

 رما ناب دقاملك نكلو
 امدق ناك ةباحصلا لعق امك

 امأ دبال مهنم نكلو

 الإ نوكي سيل قحلا دعيف
 يف ىلوألا هةنمهابنلا زهتنا دق

 نم يتأ دق رمأ ودب ناكو

 امدق روجلاب مستي مل يور

 نم ىتأ اشطب اومواق دق مهف
 تنتاك برعلل ةداع نكلو

 ءاخر ىلع ماد كلملا ام اذإ

 ىوري ناهبن يق ماد كلمو
 يفقاوربكتواوربجت كاذل
 نم اوكلهأو داسفلا اوثاع دقف

 ىلاعت ةلدرخ ناك مهنمو

 ارسق دوخلا رهف فصت ذخأيف

 ىبيجم لمح هيابجلا اذ مزليو
 دوجح ىلع نيميلا ىري سيلو

 يلابي الو رقي وأ بذعي

 امل رثنلا نبأ دمحأ كلهاو

 اسورط هتنازخ يف قرحأو
 يقش مكو يقشلا لعق مكو

 اوساقي اولاز ام نامع لهأو

 اروطو أروظط مهكلم ةليطب

 اميف هللا دوهع مهثكنل

 نم ىتأ دقل ناوألا كاذ يفو

 نم ةشطوظطب نب ةلاحرلا وه

 القن ليكلا قوف ليهلا دازف

 . ق م ث ةداشلل يهو ةبلاكملا نم : بيلكلا ريكلا 8

 بوجو وأ لفنب مهتلاهج

 بوزل اذ يحضأ قيرف يال

 بوظطخ نع ردصت ءارا مهل

 بولخ لطب يذي وا قحم

 بيسحلا يف رخآ سيل لالض

 بوشغ ىلع نامع مهكلمت

 بيحرلا كلملا يف ناهبن ينب

 بيقعلا يف مهنم ناك نكلو

 بوعكلاو لقايصلاب بتاجأ

 بيهملا كلملا ىرذ يف اميدق
 ٨٭‘بيلكلا ربكلاب بيش اليوط

 بوقحلا يف اماع نيئامسمخب
 بوسق يفق اوتع مهيلاعت
 بيصو يذ باقع يف اودارأ

 بوفقغشلاو يلاعتلا يف ادومس

 بيطخلا دقف ىلع اهلجآو

 بيرقوأ ديعب نم هيلإ

 بيلظطلا ىدل نايب ال قحل

 بيهرلا وأ باذعلا عاونأب

 بيبض لاع ىرذ نم هامر

 بيسصحلاب ردقت ال اماخض

 ““بوقولاو مهنم دودخألا يذك

 بوؤدلا شطبلاو نوهلا باذع

 بينج يفق مامإ مهل نوكي

 بينتسم مامإ نم مدقت

 بيهسلا دلبلا ةجنط يلاهأ

 بيصعلا نمزلا يف ناش ام يأر

 بوذكلاب هنم بيش اثيدح

 . ق م ، "بقو انإ قساغ" ىلاعت هلوق هنمو ءيشلا يل لوخدلا : بوقولا



 تماق رصعلا كاذ تارتف يفو

 يراوحلا وه ليقف اوفلتخا دق

 ممه مأأ يوارلا نم كش اذف

 سيمخ ىتقفل اوعيابف دعبو

 القن هيف ىنستاماذهف
 انركذ نم دشار تامم ذنمو

 مالس ىوضراخأ هل تلقف

 بيجنلا كلام لجن ةمابإ

 بيصنلا يف كلذ سكعب ليقو

 بيرق تقو يف نانلا أذإ
 بيتكلاب كي ملف نسح يبأ

 بيجعلابانتتأ ثادحأل

 بيدألا كايذ ديعس ليلس

 بوققلا نمزلا اذ رمب كيلع

 ٨١٨ ٥ةنس هللا همحر يصورخلا باطخلا نب رمع ماملا ةململ انه ثدل ودال

 ١٦٩٤ ١ةنس يرضاحلا ليعامسإ نب دمحم مامإلا تومه ىلإ

 بيبض نم سفنت ىوضر اخأ
 ىقلأ باطخلا ىتف رمع اذف

 ىنكملا يباحصلل ايمس

 اهبش ناكو ريخألا رمع يتأ
 ىكنأ نايغطلا يلوا ىلع ناكو
 امل يفبلا لهأ لام قرفف

 نع امصاخم ماقأ دق اليكو

 نع امصاخم ماقأ دق رخآو

 عرشب يضقي امكاح رخآو

 هيوذ مولعم لك ىلعاف
 ارط ملعلا ليهأ هديأو

 نم مقتامل هتايح لوطو

 نب دمحمل اوعيابف تامو

 ىدبأ مثو ميقأ امل ماقف

 ايأر هولوزع مأ ا امرمال

 ىمسملا رمع اوعيابف دعبو
 لازتعأ اذا اوددعأ دقف دعبو

 ٨١ لرعفم ىنعمب لبعف برصفغم يأ : بيصغ مرلظم .

 . لعاف ىنعمب لعف بتاعلا بيقعلا : بيقعلا رلت ""
٥٢ 

 بيط لكب ريشبلا ءاج دقف

 بيبحلا هجو يف بحلا صيمق

 بييقللا قورافو صفحابأ

 بوسقلا لمهأ ىلع هلواب
 بوطخلا يف اساب دشأو يتف

 بوصفلاو ملاظملاب هونج

 بيهنلا لك يق ناهبن ينب
 ‘"بيصغ موللظم لك ةمالظ

 بيجم مكح ندل نم لزنت

 بيصنلا لوهجم لاملا تيبو

 بوشظطقلا ىلوأ لام قيرفت ىلع
 بوبخلا ةمتاق ناهبن ينب

 “"بيقعلا ولت ىلع ناميلس
 بيرق دهع يف رمألا لازتعا
 بويغلا مالع هللاو مهل

 بيحصلا ىلع فيرشلاب مهيدل
 بوزل نع دمحم مهمامإ



 امامإ اوبصن هبيقع ناكو

 أدهعو ادقع اوعيابف دعبو

 اوطسي هيلع كيلملا جرخ دقو

 نم همسإك هويأ ناميلس
 باصتغاب ةفقالتلا زتبا دق

 اولغيو ولعي ةوخنب راثو
 تعاطتساف ةغالبلا لحتنأ دق

 ىتح راعشالا ضرق دق اهب
 هيلا هعيصاون تعضخ دقو

 رجح نبأ يدنكلا ةبتر محازي

 العقو الوق هرثا يطويو

 ىملسو ةيذوم ركذب ميهي

 ءاوس ىلع روجقلا بكتريو

 هيف هللا لوق قح املو
 اهأر ةيراع فافع ءارو

 اهيلع اطسو اهبايث زاحق

 يثايغ مكب نيملسملل ايأ
 اهنع ليعامسإ نبأ هاقلت

 ىقلم نيدخلا رفعم رخقق

 اثوغ مالسإلا ةريغاي الا
 ارط قحلا لمهأ ماق كلانه

 دق نم ليعامسإ لجن دمحم

 مكح ذيفنت هماكحأ نمو
 أموي ناهبن ينب مهرجل

 بيكنتلاي كي ملو رمع ىتق

 بوجولا اذب ماقف نصح ابأ

 بين بانب مانألا سرتفيو
 بيرعلا مرق رفظم هويأ

 ‘١بوقص اوربغ هل ءابأك

 “'بيشقلابو دودجلاب رخفيو
 بيدألا ينتامأ هتحاصف

 بيبح وأ لورجب ىرزأ دقل

 بيطخ وا رعاشك اهفرصي

 بيسنلا يف لحالحلا سيقلا ؤرما
 بيرق وأ دعبب ههبشيو

 بوعك رهم لكو لب ةيارو

 'ابوغل ايغب وأ فافع تاذب

 'بوهق سرق ىلع ودعي ىتأ

 '"بويجلا ىذأ حمت رهن ىلع
 بورهلابو رارفلاب تذالق

 بوصقلا كلملا نم ينوريج)إ

 '"بيرتلا رهظ ىلع هاقلاف
 ''بيرتلا ءوطوم ضرالا مشي
 بيلغ مولظم لك ةرصنل

 بيجنلا لطبلا ةمام] دقعل

 بيصعلا رهدلا يق قحلا ماقأ

 بوجولاب سبع لآ نمضي

 بيرخ ريمدتو نتق ىلع

 . ق ث رهبملا يأ راتلا ليوطلا وهو بقص عمج بوقصلا :بوقص اوريغ

 . ق م ث طيلخلا هانعم : بيشقلا "

 . ق م ث ةدسافلا بوفغللا : بوفغل ايغب وأ ٠

 ٨١ انه سرفلل ريعتساو نسم يأ بهقأ لمج لاقي لمحلل هلصأ : بومهقلا .

 ٦ باوثألا عيمح انه لمعتساو .صيمقلا بيح هلصاو بيح عمج : بويجلا ٠.

 . بازتلا ف ةغل بيزلا : بيزنلا رهظ ىلع "

 . مدقت دقو ردصلا ماظع يهو بئازتلا عمج : بيزتلا ءوطوم



 عيبل رظح هملكحأ نمو

 لضفو ملع اولوا هديأو

 الل طق هيلع مقني ملو
 يرارذ دادم لآل نناكو

 مارك اهثراوت دق بتارم

 ديؤي مل دمحأ نأ ودبيو
 هاري ملو مامإلا كاذ ىلع

 مالس يف مالس هل تلقف

 بوحو مثإ اذ ناك أرايخ
 بيصملابي هار يأر ىملع

 'ثبيخنلا يف دمحأ دادم ىتف

 '١"بوؤث لضف وذ ملع اولوا

 بيقعلل بيقع اهثروو
 بيعم اذ هآر ثدح ىلع

 بويعلا نمض نم ملعلا ليمأ

 بيحصلا عم كيلع ىوضر اخأ

 هللا همحر ي رضاحلا ليعامسل نب دمحم ماملا توم ذنم ثداوحلل

 ٠١ ١ ٤ةنىس يبرعيلا دشرم نب رصان مملا ةململ ىل ه١٨(١ةنسم

 بيغملا حنج ىلعيوضر اخأ
 ىسمأ بلقلاو يل فيكو لاقف

 ثيدح ينجعزاو هل تلقف

 اقح تاكرب ابأ فلخي ملأ

 هاتف اوبصن دقل ىلب لاقف

 هيدل لوكوم رمأب ماقف
 انركذ نم دمحأ باع نكلو

 اهيف باع هابأ ثادحاب

 نمم وهو مساق نبأ بصن اذل
 نمدمحامدق تام املو

 دق نم هللادبعل مهتمامإ

 املواناك امهالك ناذو

 مزحب مهرثكأ نأ ودبيو

 ماسقنا يف بزحتلا اذ ىدأو

 لك ءاسؤرلا تماق كلانه

 '"بيبهلابو ميسنلاب للعت

 بيئكلا نزحلاب ريخلا دقفل

 بيشملا لبق نم سارلا باشأ
 بيجعلا نأشلا وذ .7 هاتف

 بيثك يار نع تاكرب مهل

 بيرألا هدلاو ريسك راسو

 بيلألا اذ ةريس دادم ىتف

 بوين اذ اهيق مويلا راصو

 بيزحلا يق بغاشي يك هيضر

 '٨‘بيصعلا يق يلاوملاو انركذ

 بيقللا يق اضيأ نرقلا هوعد

 بوزل دقع اذ تاكرب لزي

 بيكنلاب كي ملو هديؤي

 بيذجلاو ةقالخلا للش يفو

 بيصش نم طسق لالقتسا ىلع

 . ق م 7 هراتخا يأ هبحتأ و راتخلل ةبخنلاو باختألا ف يأ : بيحنلا يف “
 . ق م ، هلضفب هبائأ دت و هللا لا عجارلا وهر ابؤث با ردصم : برؤن ٩٠٦

 . فق . حبرلا ناروث بوبلاو بيحلا : باب "

 .ق ما ةيصعلاب ىتأر هباصعأ تدتشا انإ بصعت نم ةباصعلا : بيصعلا هه

٥٤ 



 ىوزنتل اوكلم دق ناهبتونب

 انامع اوكلم اوضم ءايأك
 ١٠ 'ليق لك اهيلع .

 اودبتسا ام مهاقكول كبسصسحو

 بورح مهيقبب تراد دقق

 اهورمدو نامع تبرخ دقو
 ىرخاو ةهج يق ناهبنونب
 اهونطو لئامس ةمصاعو

 ةانه اونب بورحلا يق طلاخو
 اذ ىلع فيس دمحم ليلس
 هيفطصيو كاذ دعب ديؤي
 نئمطمب سيل نيبزحلا الك

 يق اوربجت روبجلل بناجو

 تلقتسأ برعلا يبا نب كلامو

 ابورح كمل ينب ىلع رجو
 اولوت اذإ ىراصنلا زهتنأ دق

 يقرم تاذ يناوم يق اولحو
 ىراصت اوفصو نم نأ ودبيو
 يف مهنالجإ نع دعب يتأيو
 دهع دعب نم ىتأ ام اذهف
 اربص مث امالس هل تلقف

 ٣٣ بنذلا مظع بيسعلا .

 ق ثكللل نود فاقلا حتفب ليقلا ا" .

 بيسنلا لوصوم دتما مثو
 '"بيسعلا لولشم داع تمثو
 بيصنلا روقوم زاح لكو

 بيقعلا يف اوزفنتسأ ام بقاوع

 '١٠بيقسلا ضعبلا ىلع مهضعبل
 بوغشلاو سفانتلا رثأ ىلع
 بوشفلا بابرأ ريمع لآل
 بوخصلاب بنطملا مهكلمل

 بورحلا ىلإ ريرشلا مهدوقي
 '‘'؛بيكولا دييأتب هلتاقي
 بيذ راغم نشي اذه ىلع
 بيلصلاو ديؤملا هفقومب
 بوسق يف اونتكو هتحاسم

 بيرعلا قاتسرب هتيامح
 '٠‘؟بيبج لاح ىلع اوسمأ اهب
 بيحر عستم تاذ نكامأ

 بيرقلا رحبلا لحاس ءىيطاشب

 بولثلا اولوا لاغتربلا كوأ
 بيثك نع براعيلا ينب نامز
 بيرتلا يف اوراو تاكربابأ

 بوركلا جيرفتو ىوضر اخأ

٠ 
 ق م .ةبراقتم يأ ةبناستم تاييأر تبراقت يأ رادلا تبقسأر راجلاو براقلا ب ۔ےقسلا
١٠١ 

. 
 ق م مايقلاو باصتإا بكرلاو هريغل بكاوملاو بكارملا بيكولا

 ٢۔١
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 ق م . لامعسإلاو عطقلا وهو بجلا نم لوعفم ىنعمع ليعف "بوبحب يأ بيبح لاح ىلع
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 ه١ ٠١ ٤‘ةنس يبرعيلا كلام نب دشرم نب رصان ملمإا ةململ دنم ثداوحلل

 همحر يبرعيلا كلام نب فيسم نب ناطلس نب فيسم نب ناطلس ملمإا ىل

 ه١٢١١ةنس هللا

 '`‘بيكن نم علطت ىوضر اخأ

 يتأي خيراتلا ضيبا اذهف

 اعيمج تلاز دقل لجأ لاقف
 تضقت تارتف رورم دعبف
 اياربلا قالخ هللا ثاحغأ

 نم رصان دشرم ليلس كاذف

 دق ىذلا برعلا يبا نب كلامو

 هنع هونب ماق تام املو

 ىسمأو هدلاو تام رصانو

 لضفو مظع اذ كاذك ناكو

 اموي ملعلا يف هخيش اذهو

 امامإ ؤفك يفطصن اومله

 هوفلك ءبع لمحب ماقف

 مهنم روجلا لها كلمب حاشا
 يريمعلا اهيف لئامس ناكو

 اعوضخ ونحي ةرات ركامي

 ىدوأ لاجآلا تناح املو

 الا نامع ضراب قبي ملو
 اوناخو امدق اوحلاص ىراصن
 امع لاجآلا تناح نكلو

 لكو يضمو رصان يفوت
 تلجت تامارك اوركذ دقو

 ليحتسم اهيف دملا رصحو

 .بوكنم ىنعي بيكن نم علطت "

 بينملاب حبصأ رهدلا نإف

 بيغملا سالمغغإ دعب رجفك

 بوصغ وأ ملظ لك زجاوح
 بيحشلا نمزلا نم ةصقنم

 بيجنلا عرولا ةمامإ دقعب

 '`‘٠بوحللا دشرلل هللا هاده

 بيرألا كيذ دج انركذ

 بيقسلا دلبلاو قاتسرلا ىلع

 بيرذلاب هنكي مل اميتي

 بيبرلاب ىسمأ يصقشلا ىلإ
 بيحصلا مجلل لاق سيمخ

 بيسحلا يكاز دشرم ةلالس

 بيبحلا يداهلا ةنس ىمحاأو

 بيئك ىتق لكو هتمومع
 بولخلا لجرلاب فورعملا وه

 بوزلا اذ ادهع نوخي دعبو

 بوعكلاو مذنذاهلاب اليتق
 بيرخ رفك ىلوأ نم طقسمب
 بوردلا قالغاب مهرصاحف

 '٠‘آبولطأ نم وجرت لامآلا هب

 بيثك نع ضار باحصألا نم

 بينتسملا مامإلا كاذ ىلع

 بيذب ًامانغا ىعرلا عمجك

 . ق ، حضو يأ ابوحل قيرطلا بحل نم حوضولا بوحللا "

 ٦ ق 7 ماللاو ءاطلا مضب بلط درفم ءاطلا حتفب بولط .

٥٦ 



 انايع هرصاعم امهنم ىار

 رمذ شاجلا ىوق هفلخأو

 ىتح ناطلس اوعياب نأ امف

 ىراصت نم نصحت نم جرخأف

 ابرغو اقرش هشويج رجو

 نيصب وأ دنهب مهراظطم
 لب ايقيرفإ ىوس ىفك ةسا امو

 يف ةعلق ىوزن رقعب ماقأ

 أرط نامع لها ريخلا معو
 نامع تعجق دق تام املو

 امل ماق دق هنبأ برعلابو

 امزع دجلا عارذ نع رمشف

 يماحملاو لقاعملل رمعو

 اروغ ناك رهن لك ىرجاو
 حومط ةقساب لك سرخأو

 يفايغللو تاوملل يمأو

 يف هرصعب نامع ترمهز دقو

 تضاف ءاضيبلاو ءارمحلا اهب

 ىحضأ داش انصح نيربج يفو

 يراوط ءرطت مل مويلا اذ ىلإ
 اعاتم ايندلا تنتاك املو

 يق اهرهدو لوزت اهتحارو

 فيس نيب فلاحتلا عقو دقق

 راصح يق اشيج رج فيسو

 شيج عيطتسيالو هب طاحأ

 لاهتبا يف ىلص مث ىضوت
 يف اعد امك دوجسلا ىلع تامق

 هيلع مقني مل ماق فيسو

 . لوعفم ىنععع ليعق بولحب يأ بيلج ىتق لك ""

 . زامهلل بولكلا بولك يذ دوطك ٨

٥٧ 

 بيرم بيرالو كش الب

 بوركلا ىلجم همع ةلالس

 بيرقلاب طقسمل امزع ىنثت

 '`‘ بيلج يتف لكو اهتحاسب

 بونجلابو لامشلاب مهنمو

 يبونجلا نميلا بدنملا بابو

 بوهسلا يئانلا حلاصلا ءاجر
 '‘ابولك يذ دوطك اهيلاعت

 بيصخ عبر يف شيعلا ءاخر

 بيرتلا يف ىراوت ىتق دقفب
 بيخن يار ىلع اوراتخا هل

 بيقنلاو لواقملاب حبصأو

 بيرح نصتحم لك ديشو

 بينفنوأ رئب لك رفحو

 بيبزلاو هكاوفلا راجشأو

 بيرغ بولجم لك رمثيل

 بيشعلا ىعرملاو شيعلا ديغر

 بوتل رقق وخأ قبي ملو
 بيجعلا بجع نم نامع ضراب
 بوطع وأ راثد نم هيلع

 بيرقوا ديعب لجأ ىلإل
 بولقلاب بلقي هبلقت

 بيبللا كاذه نيبو هيخأ

 بيرحلا نيربج نصحب هيلع

 بيلغ روهقم راصح كفي
 بيحنلل يضقي هالوم اعد

 بيجملا هالومل هع عرضت

 بيرم ءيش ىلع هتريسب



 هيخأ ىلع جورخلا كاذ ىوس
 اولاق ملعلا لمهأ ناب ليقو
 مهيدل يناثلا ةمابإ ناب
 اممجحصدقهباتم لعل
 تلذو هتريس لدعلا ناكو
 وأ هذج دق درام نم مكو

 ىتح نايغطلا هلدعب لذو
 اهاهدامو لافتربلا بسحو

 ران تاقعص مهيلع بصو

 رتيلإ فناور تفجر دقو
 اودارأ امك رارقلا اوعاطتسا امف

 الجرو ادي رارفلل اودشف

 امم ضرألا عابس تمخت دقو

 لام مونغم ىوس قبي ملو

 نكل ءاوهألا مهتنم مكو

 يف هرصعب نامع تحضأ دقو
 اهيف باجو راحبلا الم مكو
 اهاوتحاو اهازغ دلب مكو

 شيجب همداصي شيج مكو
 اديلو ىحضأ عنصم نم مكو
 هاتا مخض عفدم نم مكو
 مك مكو ىرجأ اهب رهن مكو
 ياو ارهد هعكلمب مادو

 هنم ذج نيح هاذفأو دقف

 دق يتلا هللا ةنس يذهف
 امامإ مهل اومدق كلانه
 قح مامإ وهو ناطلس ىتأ
 مارك ءابآ ريسك راسف

 بيرألا لجرلاو دقعلا حيحص

 بيثك يار نع رمألا بيقع

 بوزل يذ يارب ةححصم

 بويغلا مالع هللاو ىنج

 بوسق يذ ىصاون هتئطوب
 بيبخ كرش يذو رفك ينأ
 بيقللا يف يمس ضرألا ديقب
 بيصو وذ باذع تزغ هادغ
 بيهل نم لباوب مهرظطسأو

 بيضقلا ابشب مهحور تراطو
 بوتولا ىدل تابثلا اوعاطسا الو
 بورهلاو ةلذملاب اوذ الو

 '٠ة٨بورقلاو امحل ماسجألا ىلع

 بيبج قاس يذو روسأمو
 بيهرلا سأبلا يذ ساب مهافك

 بيرذ ناطشأ تاذ اهاوق

 بيكرلاو رخاوملا ليطاسأ
 بوعكلاو فقتملا فارطأب

 بوطخلاب لقلقي بطخ مكو

 بيشج لصأ اذ دعب ىسمأو
 بولكلاب عزعزي ال قوحس
 بيرغلا رجشلا نم بولجمو

 بوقحلا ىدم مودي كلم هل
 بيتكلاب لقلقتالاموزع

 بوهذلا ممألا يف لبق نم تلخ
 بيجنلا فلخلاب وهو هاتف

 بيحصلا مجلا نم عامجإب
 بوحل قرط نع داح ام مهل

 . ق . ءاعمألاو شركلا يشغب قيقر محش رهر برث عمج بررثلا ""

٥٨ 



 امزع نايغطلا يلوا ىلع دشا
 اشطب هنم يداعالل مظعاو
 امل ماجعألا ىسهد اذام لسو

 يزخ قاوسأ مهيلع ماقأ
 مهنمدابأو مهلمش تتشفق
 ىلجأو اهرك ىقب نم جرخأو

 تنامطاق اهيف لدعلا ماقأ

 تدابو مهعومج ىلجأ امك

 حيرجاإ مهل قبي ملو
 تسمأو مهيتامأ تلش دقو

 هتديش انصح مزحلاب ىنب
 انيسح نا دزاق هكممم ) ,لاع 5

 نامع هل نوكت نأب مهو
 ىفا و تا ذللا مداه نكلو

 نامع تدقق دقو ابحن ىضق

 اوصاوت ءابآ ماتخ ناكو

 يف رصان دشرم نبا ىتأ ذنمو
 مالس ىوضر اخأ هل تلقق

 بيلث ىلعل ةنحم ىكنأو
 بيرت وأ ماهل مهعظقاو
 بورحلل اونش نيرحبلا ىللإ
 ''؛بيغزلا ةقلحماب يدانت
 بيسحلاب ردقتال اعومج

 بيلج ىتف لكو لب ادوهي
 بيصملا جهنلاو هللا عرشب

 بوقس نادلبو زومرهب

 بولصلا يف ريسا روهقمو
 بونجلا وأ لامشلا جاردذاك
 'ا'بيعرلا مزحلا بحاص مئازع
 بيجعلا عنصلا كلذ قنورب
 بيطو ىوام يتنج برامك

 بيرقلا لمالل لاح اعيرس
 بيرتلا يف بيغت اصخش هل
 بواثلا ربصلاو قحلا يدهب

 بولقلا نمزلا ىدم ىفاو هب
 بيرألا ناطلسل هتمامإ
 بولقلا رورسم تنأو كيلع

 ١١6؛١٢٣ ةنس يبرعيلا كلام نب فيس نب ناطلس مامحلا توم ذنم ثداوحلل

 ةنس يديعسوبلا دمحل نب ديعس نب دمحل مامإلا ىلا ةلودلا لاقتنا ىلإ

 بيحصلاب كنأك ىوضر اخأ

 مهاهد ناطلس باصم لعل
 ميظع ءزر لهو معن لاقف

 املو ىودأ نم ءزر مظعأو

 ٠١٠ ق ث هنيلو شيرلاو رعشلا اكرحم بغزلا بيغزلا .

 ٧ ١ه

 بيلطلاك كبابب اوفقو دقو
 بيبتلا بطخ مهتاش تهباف

 بينملا كاذه ءزرك نوكي
 بيجنلا كايذ لثم فلخي

 ٠ 2 ق ٠ بيعرو بوعرم وهف هفوخ ىنعم هبعرأر فوخلاو عزفلا بعرلا ،بيعرلا 3

 



 اعومد ىرذأ دقو هل تلقف

 يكبو يكباف هبام قيقح
 يعاود تراث هتامم دعبف

 اوعاش ملعلا لمهأ نأ كلذو

 الإ ءاسؤرلا يضتري املو

 مامتنال حلصي سيل ايبص
 انهملا املعلا مدق كلانه
 أضيأ ءاسؤرلا بتاك كلذك

 دق يذلا برعلب نبا اذ برعيو

 هنع ماق اذه ناطلس ىتف

 ىحضاف امهنيب برحلا رادف

 يف ىآر برعلب نبأ نكلو

 .هنم ناك دق ام زوجي سيلو

 ىمسي مظعلا ليهأ ىلإ ءاجف
 لحتسم ةبوت بيوتت اوأر

 انهملا كيذ ناب ثيحو

 دق برعي ةبوتل اولبق مهو
 راجش ىلع هومدق امامإ

 يرجت ثادحألا تلظ كلذل

 اقح ناك أفيس نأب نوري
 ىحضأ رهشألا كاذ نأ املو

 الاسخو يناثلا برعي اوماقأ

 نع امئاق رصان ليلس وهو

 اهومرضأو بورحلل اوبشف

 ٦
 املهاتقالامل 4هترصنل

 فنعو ظيلغت هيف امالم

 .." آ
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 بوحش اخأ مومهلا هتراصأ

 بيعت يف ىسمأ رمألا نإف
 بوين وذ رشو نتفاهب

 بيقعلا ءوس ىلإ مهفلخأف
 بيطب ناطلس لجنانهم

 بيبشلا اذ افيس ناطلس يتف

 بيغز لقع وذ زوجي سيلو

 بيثك يأر نع ناك امابإ

 بيسنلل مع نبإ برعيل
 بيرملا فيس نع ماق انركذ

 بيلطلل برعي روكذملا وه

 بييلغ لوذخمب اذ انهم

 بيعم ىلع هنم ناك جورخ

 بيجتسملا مامالا كاذ ىلع

 بينملا لجرلا ةبوت رهظيو

 بويعلا لك اوردهأو هيلع

 بيغش ىلع رومألا لزتعا دق

 بينتسملا اذه ميدقت اوأر

 بوزل يذ رمأب مهضعبل

 بوخصلا بابرأ ءاسؤرلا نم

 بييخملاب هنكي ملو قحأ

 بيقعلا يف انركذ نم برعيل

 بيسحلاب هنع ناك فيسل

 بيتملاب وأ هتخأ ةلالس

 '٨'؟بيبذلا نع مامإلا زجع دقو

 بوتولاب رصان لجن دمحم

 بيسشج لوق نم قاتسرلا ىتأ

 بوتعلا رصان لجن بردعيل

 . ق ح ءايلار رارلا بناعتر ابربذ ر ابيذ ر ابذ هع بد رص عفدلا : بيذلا

 



 بورح تنكس امدعب تداعق

 اهيف بازحألا بزحت كانه
 يكانهلا فلخ عم ناك بزحق

 نم دمحم يرفقاقلا بزحو
 هوعد فلخ عم ناك بزحف
 انركذ دق نم دمحم بزحو
 تسمأو اولذخ دق ملعلا لهأو

 مهيف هللا قوقح اوعري ملو
 دقحو اديقعت رسالا دازو
 انركذ دق نم 7 نأب

 لب دحاو بزح سيئر ناكو
 امل دهعب سانأ هعيابو

 هيلع اودقع مهنأ ودبيو
 نم امدلل شطعت دقو ماقف
 تماقو اهتيغب سفنلا ىطعاف
 امج نيبزحلا الك نم تدابا
 لك ءاسؤر ىلع اهيف ىضق

 ءوس راثآ تفلخ نكلو

 لدع تقو الإ لالحلا رمتسا
 الإ كاذ له ىرتاي نكلو
 امل دعب ثداوحلا ىلإ دوعن

 ايبص ناطلس ليلس ناكو

 نس هافو دقو هوداعأ

 ىلاوي نأب موفقعلا لهأ يأر
 ادهع مث هيلع اودقع دقو
 هنم ثادحألا تناك نكلو

 .. هوعياب ريمح لجن كلانه

 بيشثشع رضخم لك تدابأ

 بيزح يف لك نيبزح ىلإ
 بيشقغلا لجرلا كرابم ليلس

 بيغشلا رصان لجن انركذ
 بيسنلاب كي ملو أايوانه
 بسيقللا يفق ايرفاغ هوعد

 بيرخ لاح يف يمهو نامع

 بيهنلا لك هلام ب هنيو

 بيبت يف ىسمأ هللا دهعو
 بيرق دهع ىلع يدون ىتم
 بيحصلا يف هومدق امامإ

 بوشم رمأ اذ ناك اضيأو

 بورح يق بلغت ىوزن ىلع

 بيطبال شظطب رش ةفاخم
 بيرش 'ا'؟لمث يذك هيوانم
 بين تاذ بورح قاس ىلع
 بيسحلاب ردقيال أريفغ

 بيحنلاب اضيا نيلجرلا لب
 بيقعلا نمزلا يق نيبزحلا ىدل

 بيبطلاك ةمعلا هب نوكت
 بوهؤ نمز يف ناك رداون
 بيلقلا يف هووث دق دمحم
 بوزل اذ وا أابحاصم هيدل
 بيصعلا نمزلا يق ملحلا غولب

 بوجو ىلع هابأ ولاو امب
 بيثك يأر ىلع مهتمامإ
 بيرملا لزع تبج وأ ابيرق

 بيعملا لدب همسا برعلبو

. 
 قآ لعاف ىنععع.ليعف ،براش بيرشو كزا اكرحم وه لمكا : لمش يذك
١ 



 تماقو امهنيب برحلا رادف

 هيلع أبلغ ىار نأ املو

 اسيك ماجعألا بتاك نكلو

 رورغ نمالهج هارحأ امف

 يرب سيل ىودع يبأ ودع

 هنم عمسلا مصو انيع يمع
 انعطو ابرض اوسن امو تيسن

 نكلو أنوع مهب فيس ىتأ
 افهوبرخو دالبلا يف اولاعف

 لفطو اوبهتنا دق لام مكو
 تماق مث اعرذ رمألا قاضو

 فيس نيبو مامإلا نيب امب
 فيسل همجرم رمألا ىنبيو

 اجورخ اوطرش مهلعل تلقف
 هيدال ةدراظطم اودبي امل

 هنم ثادحألا تداع نكلو

 ارط ملعلا لهأ يأر حبصاف

 ادقع ناطلس ىلع اودقع دقو

 تنادو هل باقرلا تنعااف

 كلم باهذ فوخ برحلا ماقأ

 اودوعي يك مجاعألا قحل دقو
 اوبلق !"تحنس ةصرف اهوأر

 رمال يضقي نأ هللا دارأ

 نمم ءارفلا ةلودلا لقنل

 هاشي نم يبر كلملا يتؤيو

 اراحص فيس ىتأ دق كلذو

 امل ناطلس اهب هاقلت

 انركذ نم دشرم ليلس ناكو

 ٠ ف | ضرع ىنمي حنس : تحنم ةصرف .
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 بوينلاو بلاونلا ةرشكم

 بينكلاب ىسمأ ناطلس ىتف

 بيلسلا مزعلا فقوم ززعي

 بيرقلا دض هودعب ىتأ

 يبيبح لب يقيدص يبأ قيدص
 بيينألابو مولملاب ےسماف

 بيشو نابشب مهيضامل

 بيقعلا يف هيلع اوبلقنا دق

 بيرخلا لك اونكمت ةادغ

 بوعك لافكأ تاذ وأ وبس

 بوطخلا يف طسوتلاب للابق

 بيحصلا نع مامالا لزتعيل

 بوتل رمأ ىلع مهقفاوف

 بيطب همجاعأ فيس ىلع

 بوتر ىذب ناك نمألاو مهل

 بيرم لاح ىلع اومقن امل

 بيقن ىتف لكو اسؤرلا عم
 بيسحلا يكاز دشرم ةلالس

 بيغشلاو يوانملا فيس ىوس

 بورهلل ىدبأف نفت مقف

 بيهر لاح ىلع هترصنل

 بيرح ىتق لكب هبلاطم

 بويقلا ملع يف مث هاوظط
 بيجن ىتف يديأل اهوعاضا

 بيسح الب ءاشي نم عزنيو

 بيقعلا يفق هولت ماجعاب

 بويجلابو دالبلاب اوظطاحأ

 بوزل نع هوعياب امامإ



 هيف ناك حارج '‘“هنتناف

 مهنع مزحلا ماقأ دق فيسو
 واث ءاعمإلا لسرتسم ادغ
 دق دمحأ ديعس ىتق ناكو

 ىتح ماجعألا مكلت لتاقف

 تلم ثيحب نامع ىلع ماقو
 ام ىوس اعوط اهلك تنادف
 انركذ نم ''٨فنآ لوذخملا وه

 اييقع ىرخأ هل اودقع مأ أ
 امل ديعس ليلس هاقلت

 هنم ناكأللاتق هبصانف

 ١!_؛'ريرم ثدح ىرج ام اذهف

 امالس ىوضر اخأ هل تلتقف

 ''١بيحنلاب ىضقت لاح ىلع
 ١ بيرثلا نوطبم مزحلا نصحب

 بيرحلا نصحلا يف دعب يفوت

 بيحصلا ىلع راحص يف ىلوت
 بورحلاب مهاوق ىهوأ دقل

 بوعشلا مجاي دوم افالخ

 بيلسلا ريمح لجن نم ىتأ
 بيغش ىلع مايقلا عاطتسا دق
 بوذثولل ةعاطتسإلا نلو
 بيثك نع نامع تناد هل
 بيلقلا نمر ريمح ةلالس

 بيذج ىلع نامع تناع هب

 بيرق نع كل راطخ ربجأو

 ديعس نب دمحلا ماملا ىلا ةبراعيلا ةمتالا نم ةلودلا لاتتنا ذنم ثداوحلا

 نازع نب سيق نب نازع مامالا ةملمإ ىلا ه١ ١٦٦١ ةنس يديعسوبلا

 ه١ ٢١٨٥ ةنس هللا همحر يديعسوبلا

 ''ابينش نع مسبت ىوضر اخأ
 يتأت مايألا ثداوح ناف

 يرجتو الذج أهقهقم ماقف

 ءاوس ىلع رورسلا عمتجيا
 يبرو ىلب قافنلا اذه مأ أ

 امدق ليق دق امب عمست ملأ

 ٣ انه وهو . هنهرل اهنمو تافل هيف نعنآ : حارح هنعتآ .

 'بيرضلاك قيرب قرشأ متو ١
 بوركلابو رورسلاب كتايح

 بيرتلا ىلع هنم نيعلا عومد

 بيرغلا نمل اذ نإ نزحو
 بيجعلاب كتل كيلإ لاقف

 بيحنلاب ىكبأ رس اممف

 ١" مدقت دقو هن ةغل وهو ءتولل انه بيحنلا : بيحنلب ىضر .
 ١٢ هعيمج نطبلل انه هب هريعو مدقت دقو كءاعمألاو نطبلا محش بيرثلا لصأ : بيرثلا نوطبم .

 .ق م 5 انركذ نم لول يآ ،هزلدتباو هلول ءيشلا فنآ : انركذ نم فنآ ١١٨

 ١ ق م ، ةرررلل يوق هانعمر ةوق يآ ةرم رذ هنمو ديدشلاو يرقلا ىلع قلطيو ولحلا دض رلل : ريرم .

 "" نانسألا ين ةبوذعو ةقرو ءام بنشلاو بينشو بناش وهف حرفك بنش : بينش نع مسبت .
 .انه وهر ضيبألا لسعلا ين ةغلو ناعم هل : بيرضلا ١"



 تحضأ لاق كرورس امو تلقف

 مامه مادقأ ثيل ةمهب

 امامإ ضعب هبصنب ماقو

 هيدي يف حبصأ رسألا نأل

 لدعب أفصتم ناك نكلو
 دوقع مكو دوقعلا نفت امو

 هنتللج مامإ نم كبسحو
 ادودل آامصخ هضرأ نع الج

 اهيف ناك ىضوف لكل لازأ
 لآ مث لآل اهفلخو

 تناحو لجأ اند نأ املو

 هيدل لآ هكلم ثراوت

 هودلقتأكلمهووذ ناكو

 يصورخلا دعاج ماق كلانه

 يف املاع دعاج خيشلا ناكو

 ببيبل ربح هنبإ رصانو
 نم ةنوعمب اولواح كلذل

 نآ دعب انآ كلملا علخل

 ارو رارسألاب خيشلا لقو
 يفبل هل كاذ عرشلا حابأ

 قح ءاعد هيف هللا باجأ

 ىحضأو ناطلس هوخأ ماقف

 ىعري خيشلل ابرقم ناكو

 ىتح رسعلا كاذ كيلم راصف

 يف هنبإ ديعس هفنخاف
 يدايا يف قرفت ام عمجاف

 يريطملا ءاج همايأ يفو
 تراجتساف ارارم اهبقاعت

 . لوعفم ىنعمب ليعف بولحب يأ : بيلح ىتف لك ""
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 بيبشلا دولوم مويلا نامع

 بيجنلا دمحأ ديعس ليلس

 بيخن الب مامإلا هومسو

 بيكنلاب عزعزي دقع الب

 بوطخلا يفو بورحلا يف امهشو

 بيبجلاب تسمأو تلش مهل
 بيلصلا لطبلا ةمه مئازع

 '''بيلج ىتف لكو لب مجاعأ
 بيضقلا رشلا نم اهنمأو
 بيرأ نع بيرأا اهبقاعت

 بيرتلا يف ىقلأو هتينم
 بيدألا لجرلاب ديعس ناكو

 بيصم يار اذ هودجي ملف

 بيط نودب هنم كلملا علخل
 بيحصلا املعلا نم ةمدقم

 بيرغ رس يبحاص اناكو
 بيصنلا ناطلس كاذ هيخأ

 بيرقلا لهسلاب هودجي ملق

 بيجتسملل اعدلاب ارونو
 : بيخصلا هربكت يف هافغب

 بيكنلابو ليذخلاب ىسماف

 بيحرلا كلملا يف هنع اليدب

 بولغلا رسلاو ملعلا قوقح

 بيبذلل لاتق يف ىفوت



 نم ةلق سانأ همجاهف
 هتمجاه كلذ ليبق ناكو

 يف هنبا رصان خيشلا لعفك

 ىعدي توخغاظطلا كلذ مهنمو

 انامع يآ نم يربجلا وه
 اعيمج مهيق هرس لصمعاأق

 ىتح مقسىسلاب اوبذع مهنمو

 هنم كلملا ضعب زيح مهنمو

 ارمأ نأب ريخألا اذ كردأو

 امم باسنأو هرمأ حلصاأف

 ادهع ناطلسلا ديعس شاعو

 امل تاريخلا اهب تعستا دق

 لكل ىطعأ هرمع رخآو

 يق اددرتم اعلاطم لتو

 ينيوث هعفلخأ تام املو

 اهامح دقو ميرحلا نع بذق

 يفق ىتأ دق رصان نأ كلذو

 افقاو هنم نكمت نأ املو

 املو اهيف هنبإ ملاسو
 يف ملاس ةوادعلل رمضأو

 هامر دق ةز متئانانيبق

 هابأ ىزاج امسنئب ءازج

 امهاوتحاو كلامملا ىلع ماقو

 ردغ ميخس قافنلل رمضأو

 اياربلل نميهملا هرهلظأو
 تنكأام نيبت نأ املو

 لضقو ملع يلوأ نم عمجت

 ىضقت دهع ىرجام اذهق
 ءانث دزامالس هل تلقق

٦٥ 

 بيضقلاب يدراف ىسيع ينب

 بيجللاب تعاطتسا ام شويج

 ببيجعلا بجعلاو توربجلا يوذ
 بوشقلا اذ رصان لجن دمحم

 بيهرلا لذلاب رصعلا كاذب

 بوقولا يذ ةعاس تام مهنمف

 بيصواذاباذع اوتام هب

 بيرغلا رسلا اذب هقظعويل
 بيصتسم ةشطاحإ هب طاحأ

 بونذلا يف عئاضفلا بكترا هب

 بورط يف ةيعرلاو اليوط
 بيرألا اذ كلامم تعستا دق

 بينج يف اكلم دالوألا نم

 بيقر سرح يذك هكلامم
 بيرعلا يف كيلم هتلالس

 يبيهولا رصانو ءادعالا نم

 بيبخلا يريدسلاب نامع

 بوفغللا نم حيرتسيل راحص

 بيرتسم رماب هرفهاظي

 بيشجلا طفلاب ناكو هيبأ

 بيبحلا اذل بحملا ةيبرتل

 بومهرلاو كسنتلل رهظأو

 بولخلا لجرلا ةعدخ مكلتو

 بوحل ىلعف ةميخس لكو

 بيعم ىلع قافنلا سفن هب

 بيط نودب هنم مكحلا بققل

 بيقعلا يف رشو ريخ هب

بيرق دهع ىلع ىوضر اخأ



 نب سيق نب نازع نب سيق نب نازع يضرلا مامالا ةململ ذنم ثداوحلا

 ةعقوب هداهشتسل ىلإ ه٥٨٢٦١ ةنس يديعسوبلا ديعس نب دمحل مامإا

 ه١ ٢١٨١٧ ةنس هنع هللا يضر حرطم نه هورهج

 بيصخ رهن ىلع ىوضر اخأ

 هيئتترت رون قارش] ادب

 يضمي لق نكلو لجا لاقف

 ملام تدهاش دقل معن تلقف

 امل ثادحألا تاالع اذامف

 يف همارجإ نم هادبأ امو

 هيلع قنح نم هودبأ امو

 أر رايخألا عمجن لاقف

 سيق نب نازع مادقملا وه
 ىقجبهوداراامك ماقف

 أاشورش اوطرش دق م اوناكو
 نمم رصعلا كاذ ءاملع نمو

 يليلخلا نافلخ لجن ديعس
 دعس لآ نم ميلس لجنو

 هوفو نأ امل هورصن دقو
 دق ةملأ وذح نازع اذخ

 امل نايفطلا ةمغط مطحو
 نامع ادحنأ يف لدعلا معو

 افاجت وا تتشت ام عمجو

 لام قيرفت هماكحأ نمو

 يف هلدعب نامع ترخز دقو

 يرجت بابسألا تناك املو

 نم هرصعب قافنلا رثك دقف

 دانع ابابسا رمالا دازو

 امل نازع مهيلع ماقف

 . ةبصعلا اه بصعلا : بيصعلا 1
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 بويجلاو كبوث ساناأ لزأ

 بوردلاو لفاحملا ىلع ءىيضي

 بورفغللو لوألل اعيرس

 بيرغ وأ بيجع نم دهاشن

 بيجعلاب ينيوثلا لجن ىنأ
 بوخص نم هالت امو هيبأ

 بورهلاب مهنع ذال نأ ىلإ
 بيجنلا لظطبلا ةمامإ دقعل

 بيحصلل هوعياب آامابإ

 بوجو يذ طرش لك ىفوو

 بولقلاب هوعياب اهيلع

 بوتل رمأ ىلع اودقع هل

 بوطخلا وذ حلاص ىلع لجنو
 بسيقللا ىدل يبراغلا هوعد

 بوزل نع هودهاع دق امب

 بيصحلا يرابلا هعرش يف وضم
 بوفقغشلاو درمتلل اوراث

 بوركلاو فواخملا يف تناكو

 بيرخلاو برختلا يق تناكو

 بو شقلا يق لثامملاو ملاسل

 بيرقلاو ةديعبلا اهيحاون

 بيلطلا رمألا يف رادقألا اهب

 ''""بيصعلاو ةيمحلا تيغاوط

 بوضغ يق اولظو اوجرخ نمل

 بوسق يف اوناكو ايغب اوتأ

 



 يميربلاو كنض مث اعفنب

 بزحل يمني مهلك اوناكو
 يال ىري مامإلا نكي ملو

 سكعو ىلاو نم ماركإ ىوس
 اولاق هوبصن نم نأ كلذك
 ءارب اذه نم ملعلا لمهأو

 ام دق قاسفلاو لهجلا لهأو
 قافقناذمه ىلع مهدعاسو
 اميف عامطألا نم اومرح امل
 امدق تاداعلا تنتاك املو

 لك ءاسؤرلا هذه لثمت
 هورمضا ام اورهلتأ كلانه
 امل نايدلا اوعداخ دق هب
 امل هللا دوهع اوثكن دقو

 دقام ولع لانت نازع اهب
 اهوأر تامارك هل ناكو

 عيرم ثدح ىتأ ام اذهف
 ىرتي هللا مالس هل تلقف

 '!؛'بورض نادلبو نالعجو
 بيقللا يف ةيرفاغلاب يعد
 بيصنت يذ ةزيم نيبزحلا نم
 .بيبخ وأ بيبح ىوات نمل

 بيخنلا بزحلا يق نويوانه
 بوظطخلا يفق هودعاس نكلو
 بيرختلل يدوي يأر مهل

 بينذلا قسفلا يوذ نم ضعبل
 بيرملا سفنلا ىوه وأ اودارأ

 بوخصلا اسؤرلا يف نامع لهال
 بوعشلا فلتخمب اهلئابق

 بوبغلا يف مهنم ناك اقافن
 بيهر لاح ىلع اوفشك هل
 .بورح يف ةمامإلاب اوحاظأ
 بيطتسم ةداهش نم هاجر

 بولقلابو نويعلا ةرصابب

 بنيرألا كايذ دهع رخآب
 بوجو ىلع كيلع ىوضر اخأ

 نازع نب سيه نب نازع يضرلا مامإلا داهشتسف دعب نم ثداوحلا

 نب مللس يضرلا مامإلا ةململ ىلا ه١٦٨٢١ ةنس هللا همحر يديعسوبلا

 ه١ ٣٣١ ةنس هللا همحر يصورخلا ناميلس نب دشلر

 بورفلا لفط ىلع ىوضر اخأ
 '"٠ثونرت مايالا ثداوح ناف
 يدوع نأ ينع كيلا لاقف
 رسيبالإ ينث رسع امو
 ينأش نإ كناشو بهذا تلقف

١٦٤4 

 بولخلا رهدلا للاوغ قوت

 بوضفقفلا لجرلا ةرظنب كيلإ
 بوعصلل دوعت دق بيلص
 بييلقغلاب رصح نيرسيلابو

 بيخصلا ابنلا كلذ بقعت

 . ق م ى ءيش لك نم فنصلا وهو برض عمج : بورضلا
 ۔ ق ء فرظلا نوكسب رظنلا ةمادإ ونرلا : كيلإ ونورت ٠٦٥



 انزح نيدلا بلق تيلمأ دقل
 سيق نبا نازع تام أقحأ

 لامش وأ نيمي تلش دقل
 نامع تلعف هدعب اذامو

 ملامب ىتاو هسار اظاطف

 لال نازع ناك املف

 يف مكاح لوأ ديعس ليلس
 ديعسونب هيف كلملا ناكو

 امم ثادحألا مكلت يف ىري

 هاجرام ققحت نأ املو

 انيح كلملا شرع مث ىقرت
 تلقتسا ام الإ نامع ضراب

 مهيلإ هنم ضراعم ريغب

 اهنم ناك لئابقلا ضعب ىوس

 مل مهتاكرح تدمخأ نكلو
 هاتف هذفلخأ تام املو

 ءاخس وخأ وهو كلملا ىلوت
 نكل هيبأ وذح كلملا يف اذح

 هتأر نارقأ هتربخ دقو

 هنم كلملا عازتنإ اوعاش مكو

 اشضعب نارقألا بللا نكلو
 دقحب اضعب مهضعب لفشاو
 قارتفأ اذه ىلع هدعاسو

 يرفاغ اذهو يوانه
 دحل هتسايس تحجن دقو .

 اذه ماد له ىرتاي نكلو

 يف ابراضت نالماع كلانه

 بزحل هتسايس تزاحنا اذإ

٦٨ 

 بيرغ ربخ نم تأبنأ امب
 بسيرتلا يف هووث دق اقحأ

 بسيبجلا فتحلاب نازع تمر

 بيرم ثدح نم ناك اذامو

 بوذككلابو بولنتلاب هنكي

 بيصنلا يف دمحأل اوبستنأ دق

 بوسرلاو براعيلا ينب باهذ

 بيقعلا لآلا يذ ناطلس ىتف

 بيقرلاك يكرت ديعس ليلس
 بيحرلا كلملا نم هنكمي

 بيرقلا دهعلا يف لامآلا نم

 بيرعلا ناطلس راص دق هب

 بويجلا ضعب يف ءاسؤرلا هب
 بوطخلا يق هودعاس دق امل

 بوقغقشلاو درمتلا ةلواحم

 بيرذ يق كلذ لوح اونوكي

 بينملاك لصيف روميت وبأ

 بيهر سأب وذو ةيهادو

 بيذ رافم نشي ءاجيهلا ىدل
 بيلأ موي يفق ءافكألا نم

 بيرضلا دهشلاب هودجي ملف

 بيلليعٹ ءاهد ضعب ىلع

 بيهنلا عاونأب وأ كتفو

 بيزح يق لك نيبزح مهل

 بيهل ىوقأ امهيلك سأرو

 بورتطلاب حبصاف ام ريبك

 بيرخلاب للتت مأ اليوط
 بيقنلاو برجملا اذ ةسايس

بيلسلا هينتاش ضفب ىلقت



 ىسماف بعص امهيلك عمجو
 لك زاح لنابقلا نأ امك

 . مهنم موقلا سيئر هلتمب

 يضقت مايألا تلظ نكلو
 دهع لاظطمب مهضعب كردأو

 تناكو ىرخأ ةسايس جهنل

 ارس تادحألا تلظ نكلو

 الهس ناك رمأ لوخد فيكو
 اوقتسي نأ اوررق رخأو

 مهنم ءبعلا لمحل اوفك ىتق
 ثيدح نم ىنست ام اذهف

 عتمت ىوضر اخأ هل تلقف

 '٦"ابوتر يذب سيل نمألا هيدل
 بوهسلا دلبلا نم ارطش هل

 بيرتسم ةسايس ءاسؤرللو
 ''"بيليلا رومقمب اهيضاوق
 بينثملابو بابشلاب ىضقت
 بيجنلا اذ ةسايس ةسكاعم

 بسيقتلا ركفلاو يأرلا ربسل

 بيعصلاب ضعبو ضعب ىدل

 بيخنلا ىلوأ يأرب اوراتخيو

 بينج نم ءزجب ولو نوكي

 بيقعلا يف ىقبت ام يتأيو

 همحر يصو رخلا ناميلس نب دشار نب ملس ماملا ةملم دنم ٹادا وحالا

 لصيف نب روميت نب ديعس ناطلسلا دهع رخآ ىلإ ھ١ ٣١ ةنس هللا

 ةنس ي ديحسوبلا

 بوشملاب كنامز ىوضر اخأ

 ارورس أروط هركف بلقي

 هجوب هنم قتتن املو

 هنم تدهاش امو لجأ لاقف

 هانشي ام هيف هللا يضتقيف

 أبيقع يتأت ينتدعو تلقف

 رمأ رييغت نم راص اذامف

 اذهو اعبط نكمم اذ لهو
 يلج تدح نم راص اذامو

 ارس رمألا ناكو ىلب لاقف

 قل

 . مدقت دقر تباثلا بتارلا : بوتر يذب سيل

 بوظطق اذو نوكي لذج اذف

 بييطع نزح اذ ناك اروظطو
 بيطب وفصي ال نيهجولا وذو

 بوظطنخلا و ثداوحلا بسح ىلع

 بيصو يذ رشب وأ ريخب
 بيرق ىلع تبضتقا ام يقابب

 بيصن وذ لك نيمكح ي ذل

 بيسنلاب كي ملو دض اذل

 بينملا رمألا رواشت بيقع

 ١٦٨ بوحللاو ةخاصإلا ىلإ راصق

 . ق © ذالوفلا ول ديدحلا رل دولجلا نم عردلاو سزتلا وهو بيللا نم ذوخأم بيليلا : بيليلا رومغم ""
٠١٧٨ 

 . مدقت دقر حضاولا : بوعللا



 مل اذإ يمانلا رمآلا نأل

 يف أرثؤم نوكيال اراهج

 ىمسي هللادبع ماق كلانه

 ىلجملا عرولا ةملمإ بصتل
 قدصب مهتمامإ اودقع دقو
 مهيف ماقأو مهدعو قدصاف

 ىتح ليبس يف دهاجو

 نامع هل نوكت نأ لواحو

 عرشب اهيف هلدع ذفنيل

 امل روميت يبأ نم نكلو
 بورح اذو كاذ نيب تماقف

 اراصتنا ملاس زاح دق اهب
 رك ماق دق ةنده تراصو

 اهنم ناك فواخملا نأ ىوس
 ىشاعت ىتح ىدملا لاط امو

 انيح هونب ماقف أبحن ىضق

 أكيلم روميت شرعلا ىلاعت
 دوجو مرك اذ هوفلأ دقو

 اشيج هيلع نامع ترج دقو
 اداصم هنم اولواح دق مكو
 تناكو ىرخأ ةنده تلقو

 تقفاو نينس عبس رورم دعبو

 امل قحلا مامإ آابحن ىضق
 اهيف راز اديهش ةلتاقب
 هيلع تامارك ترهق دقو

 ارط مقنلا اذ اهرصحب قيضي

 مكح ذيفنت هماكحأ نمو

 لام لوهجم نم هايجأ امل

 بوجو ىلع مايقلا عاطسا كي
 بيرم ثدح ىلع هتدارإ

 بيحصلا عمج يف ديمح ليلس
 بوركللو بولقلا تاولشغ

 بيبللا دشار لجن ملاسل

 بيصملا جهنلاب هللا باتك

 بيبخ ىتف لك دومس دابأ

 بيجرلا هلمنأ عوط اعيمج

 بيبحلا يداهلل يدولا هاتأ
 'بيلح وأ دهشب اذه نكي
 بيبش وا لهك لك تباشأ

 بيحرلا دلبلا نم رظطش ىلع

 بيصش نم ىقبت ام يقابب

 بيقرلاك اهيف نيفرطلا الك

 بيرعلا ناطلس توملا سوؤك

 بيجن نم لاخ غارف دسل
 بيطعلا هدلاو ماقم ماقف

 بيتكلاب لباقيال اعاجش
 بيلصلا مزعلاب كاذ مواقف

 بينو رافظاب دطصي ملف
 بيرق وذ نم ةنده لوظأب
 بينتسملا مامإلا دقع ىلع

 بيهو ىقشأ '"اةليغ هامر

 بيلقلا دحل اهراثآ ىلع

 بيرتلا نهروأ هايحم ىدل

 بيتملل ىتؤي هللا لضفو

 يبييصخلا لاومأل قيرفتب

 بيهملا طقسم ناطلس ىلا

 ١" ق ، لصلا حتفبو نيشلا مضب دهشلا : بيلح ول دهشب .
 . ق م ةعيدخلا ةليفلا : ةليغ هامر "
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 ليلخ يبأل اومدقق دعبو
 رصع ءاملع هدقع سأرت

 ىحضأ مالعألا كللوأ نمو

 ىسيع مرقلا ريمألا هعيابو

 مهيف ماقق هوعياب امابإ
 الهس قالخألا بذهم ناكو

 ادلج ءاجيهلا يف بلقلا يوق

 اباتك مهملعاو مهعرواو

 الذب لاملاب اخس نم مركأو

 ىرخأ نادلب يفو لخن يقو

 هيق نايغطلا تتش رصنو

 قافن يذ وأ قرام نم مكو
 انركذ فاصوأ لاصخ قوفو

 ركف ليلج ناك يارلا ميظع
 هتملاس دق هريبدت نمق

 يعاسملا ىدحأ نم ملسلا ثيحو

 احلص ناظطلسلا عم اودقع دقف

 ىسيع مهشلا ريمألا ةطساوب
 ك نيفرطلا هتينمأ اذف

 بعشو ةدحاو نامع نال

 املو دهع يف حلصلا اذهو

 نع هنبإ لزانت نأ املو

 نس ريغص وهو كلملا ىلوت

 امتح موقي سيل ناك املو

 لام عمجب ماق لاملاب ىو

 يف ةلقب ناك لخدلا نأل
 ام ةلودب ضورقلا ذخأ ناو

 يك هيار يفق ةلزع لضفف

 . ةبغر وذ يأ : بيغر ون بلاطملاو "
 . ءام ةحتمملا ولدلا بونذلا : بونذلاب ةيلوألا ا"
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 بيبللا رصعلا ملاع دمحم
 بيحصلا ةمدقم يف رماعو

 بيشملا وذ دجام سيمخ ليلس

 بوتل يذ دقعب هعم نمو

 بيطتسملا طارصلا جهن ىلع
 بيرأ ىتفل أابتاج نيلاو

 بيبخ ىتفل أبتاج بعصاو
 بيجملا يعادلا ةعرش ةنسو

 بورض وا نوعط نم عجشاو
 بورحلا ىدل حاجنلاب للكت

 بيهل يذ ميحج نم لباوب
 بيصو يف ىسمأ نيح لذاخت
 بيبطلاك ةيسايسلا قرط يفف

 بيقث لقع اذ روقلا ديعب
 بوخصلاو ةموصخلا ءادلا

 '؟'بيغر وذ بلاطملاو هيدل

 بيلطلا مهحالص نع ضخمت

 بيجنلا مرقلا حلاص ةلالس

 بوعشلا ةنيمأو لب يبرو

 بيزح وذال دحاو ليصأ

 بويجلل ماح روميت لزي

 بيطب روميت شرعلا يقرت

 بيترلا ق بللاب ناك ديعم

 بييحرلا كلملاو رمألا ماوق

 "بونذلاب ةيولوألا ىطعاو

 بيرق ىلع كاذنآ وأدُب

 بيصن يذ عماطم اهيف ىآر



 ىصحضاف نمأ يف صتخي امو
 ريثك يف رواشتلا نأ امك
 عرشب همجرم عرشلا رماف
 دقام ميعدت هلكاذمهو

 يرجت لاوحألا هذه تلقو

 ىحضأو ادوع ىوذ نأ املو

 هيلإ يمرت ام نمض نم ىآر
 انيمأ لدع يذ فالختسا هل

 ام ةروشمل هبحص عمجاف

 يلظ ىتفل مهيار عمجاف

 دقامل اقبط هفالختسا ىار
 امامإ ارمع هفالختسا ىدل

 ليلخوبا ث تام ةعاسو

 دهع صوصن بسح دقعلا اومتأ

 رصقي ملو ميقأ انل ماقف
 ىحضا يأرلا فالتخا نا ىوس

 هتعياب قح ماسإ نيبو

 نم هقوسب قافنلا قفن دقو
 عدصل يعاسملاو مامنلا نم

 رمال مهتسايس تحجن دقو

 يف مفربيغت ىدب نأ املو

 ليلخ يبا رصع تاوف ليبق

 شيجب روميت نبا جرخ دقف

 يف اهلك نامع تراص دقو

 تللق نادلبلا نم ضعب ىوس

 ملامكاهتلمت بلطي ملو
 بالغ يف بلاغ لق نكلو

 . مدقت دقو ءيشلا ن لوخدلا : برقرلا ررظحم "
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 بيحص ىلع مامإلا عم كاذك

 '""بوقولا روظحم ناك ام ىوس
 بورضلا ىتش يف عرشلا لهأل

 بيقعلا يف قافتإ نم ىضم

 بيرم الب راوجلا نسح ىلع

 بيشم اخأ نيملسملا مابإ
 بيصملا جهنلا ىلع هتسايس

 بوتراخأوارداقايوق

 بيبل ئتف رايتخا يف اهاري

 بوزل نع بلاغ لاله ليلس

 بيرألا نادقف دعب امامإ

 بوجو اذ هآر ركبوبأ
 بيثكلا مجلا كلذ رضحمب

 بسيرتلا كاذ يف نفدلا لبقو
 بيخنلا يف ةروشملا باحصال

 بيعم وأ هعيلع ام ءيشب

 بيرعلا ناطلس نيب اكيشو

 بيرق دهع ىلع هتباحص
 بيبد وخأ بدو ةققفانم

 بيرخ بيرختو اصع قشو
 بويغلا يط يف هلللا دارأ

 بيقرلاب يبرو مهتسايس
 بولقلا يف هوتيب دق امل

 بسييلغلاب بلاغ راص دق هب

 بورحلا دعب نم ناظطلسلا دي

 بوفغش البو اهلهأ يدياب
 بيشغ رطخ نم طق لكشت

 بيلصلا مكحلا ةدوع لواحي



 هيق ناك شيجب يق اودقق

 ضعبو ىوزن ىلع ىلوتسا هب

 اليوط اذم مدي مل نكلو
 تيف اهراثآ ىلع تماق دقف

 تارئاط ةراغإلاب مهيلع
 مهيدل دض نكي ملاملو
 ىوضر دوشظطلا مشألا كاذ وقر

 فصق تابرض تلصاو نكلو
 دهع لوظطب راصحلا نأ امك

 مهيلع انوع مهل نم ىسمأو
 رصت قيقحت اوري مل املو
 اجورخ هب نوللصتي اوقب
 مهتمح.ىرخأ اذك نادلبو

 ىتش ءاحنأ اوقرفت مثو

 ىدجأ كاذ له ىرت اي نكلو

 ءاوس ىلع نونظلا ءوس ىوس
 اطوغض اذب نامع تناع دقو
 مزحو رذح نم هادبأ امل

 كلم ريبدت يق كلملا لهأو
 افهودسفأ ةيرقل اولخد نإو

 اهادم يفق ثداوحلا نكلو

 اربص عيطسي ىتفلا ناك ناو
 ًادولجج روميت نب ناك دقف
 موي دعب اموي دادزيالو

 مام ىلع هتسايس تبلقنا دق

 امل تاريخلا رثاكت مغرب

 اهيف لورتبلا ققدت مغرو
 الإ عسولا يق املك نكلو

 بيلطلا سأر بلاط هوخأ

 بيبج ىلع رومألا ةربيادو

 بيهللاب يمرتو اهقعاوص

 بيصو وذ باذع اهلبانق

 بيصتسم نم ةردق وأ اهل
 بوشثخخلا يف انصحو مهعنميل
 بوثولا ىدل تارلاظلا دومع

 بوردلا قلغ ىلع هوماقا

 بيلك بان اذو انوع اذإ
 بيرحلا ليجلا يق دهعلا لوطب .

 بومه ذلا ى دل حييلخلا راظطقأل

 بورحلا تاباصع اونش اهب
 بيذ رافغم نشل اوعاطسا اهب

 بيسحلاب ردقي ائيش مهل
 بيلسلا وأ كاذو اذ د _يؤم
 بوركلا ىسقأ لب ناطلسلا نم
 بيحرلا كلملا ىلع 4هقوخت

 بيقعلا لذ يري ناش مهل
 بوقولا دنع مهل ةحلصمل

 '''بيلق يف بيلق اهبلقي
 بولق وذ هيق رهدلا نإف
 بوظطخلاو ثداوحلا رم ىلع

 بوسصقلاو ةضاضقلا ظلغ ىوس

 بيرقلا سمألا يق كلملا ىلوت
 بيقن ىلع دالبلا تدحوت

 بيجعلا ءىيشلاب لاملا لخدو
 بولقلا يف دقحو هتضاضقف

. 
 مدقت دقو هلوح انإ هبلقو لوحلا انهو "ناعم هل بيلقلا : بيلق يف بيلق
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 بيصملاب هاري ىتفل ىوس اصيرح هب ناك لاملاف فضأ

 بيشج يار يذو ظف ىوس اذ هيار بوصملا لق دقو

 بيقرلاك رافظ يف ىسمأو نامع يف هعيضترم ىلوف

 بيخص نانط كلس فتاهب" اهيف ثادحألا بقاري لظو

 '"٨؛بيغس عوج يفو رقف يفف مقسو لهج يف بعشلا لو

 بوردلاو زوافملا يف ددرت نم ىوس اضعب هضعب لكايو

 بيصو ىلع نامع نم جراخو ىتش ءاحنأ نم قزرلا يتأيل

 بيجع لثم نم ليق دق امب ريبخ ىتف تنأو ملعت ملأ

 بيقعلا يف بقاوع هل نأو راجفتال دلو طفضلا نأب

 بوجولا يف رهاظ رامضإلا ىري ميلع هعقوت امك ناكو

 بسيلطلا ثاروث مكحلا دضو أمغر رافظ ضرأب ترجفنا دق
 بيهللاب راو بش نأ ىللإ أرارش اهل دانزلا حدق امو

 بيثك نع اضيأ نامع حاون يقاب معيل هرارش راطو

 بوصعنشللو دالبلا ددهي رمأ ذوفن ودعلا عاطسا دق

 بيجحلاب رتست نم ةسايس ضعبب مهضعب برضل ماقأ
 بسيقتلا ركفلا وخأ هكرلادت ال ول راطخألا غلاب حبصأو

 بوهذلا سمألا ىلع اهروطت يرجي ثادحألا تلظ اذهب

 بيئكلا رصعلا ىلا هتمامإ يف دشار ةلالس ىتأ ذنمو

 بيهرلا كلملاب روميت ىتف هيف ناك رصع دهع رخآب

 بيحر ميلستو يتأي ابب مسبت ىوضر اخأ هل تققف

 روميت نب ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالجل يلاحلا دهعلا يف ثداوحلا
 مويلا اذه ىلا ه٠١٦٩٣٢١ ةنس مكحلا شرع ىلا ىقترا نأ ذنم مظعملا

 ه٤١}٢٠ ةنس مارحلا مرحملا نم لؤللا

 بيطر نصغ يف تنأو نفت '١٨بيلدنعلا نحلب ىوضر اخأ

 بورط نحل يذ لك ينفي هيف تحبصأ دقل رصع اذف
 بيجم نم وأ عماس كلبل ىنأو يكبي نم ءاكب لقو

 . ل { عاح انإ بغسر .ةعاحلا بغسلا : بيغس عرح 1ِ

 ٠ ق 6 ناحلالا نم انار ترصي رلزملا هل لاقي رط ١ ٦ اعلا : ١ افلا نحلب ٠١٦
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 رور_سص يف حبصأ رهدلا نأل

 تاثدحم عنادب ترهظ دقل

 نم ارط ام نامع فرعت ملو
 ام اقباس ميخ تمصلا نأل

 اراتس روميت نب برض دقو
 هيتحفص بلقي لظ نأ ىلإ

 مج طحم وهو سوباق ىتأ

 انركذ نم ديعس ىتف وهو
 يلوأ باطخ يف نلع أف

 اياربلا بر ىضم امع افع

 امل لعفلاب هلوق قدصف

 غاظط لك رافظ نم ىلجأو
 نمم تاتش نألا عمجي ماقو

 ام دق ذش المش فل نأ ىلإ

 نمم مجلا ريفغلا عجر دقو
 رح ءافو عيمجلا يقل دقو
 ىتتلكب يتوأ املكب ماقو

 بارخ يف تناك نامع نأل

 اصاصتخا تارازولل ء انشنأو

 تميقأ ةعماجب اهلخداو

 يف اهلاخدإ يف ماق تمتو

 نامع احنأ يفق نمألا معو

 اهانتبأو دجاسملل حلصأو

 دق امبسح سرادملا اهب ماقأ

 ش ررم مك ت رق شت م ىنب

 عون لك ء ابطألا بلج اهب

 اجالع عطسي مل بيبط لكو

. 
 لعاف ىنعمب ليعف .بلاعملا يأ : بيلطلا رصع
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 بيطو هايندب لذج يفو

 بيرغلا رمألا بتاجعب تتأ

 بيجعلاب حبصأ لبق بيارغ
 برورضلا فلتخمب اهيف ىضم

 بوينلا يديدح اهتلزعل
 بيرألا سوباق دهع اهيلع

 بوتقلاو اضيأ راظنألا نم
 بيصخلا فكلا وذ روميت ىتف

 بونط يذ شرع يقر بيقع
 بيبت يفل مالظلا رونلابو
 بيشخ نجس يذ جارفقفأ ادي ٠:
 بيجللا بجللا يذ شيجلاب ىتأ

 بيرخلا كرشلا رفكا دحلمو

 بيصعلاب لصافملا فتلا امك

 بونج وأ برغب اونجتلا دق

 بيجنلا لطبلا ةسايس كلتو

 بيضقلابو ءانبلل هيدي

 بيكنلاب يحاونلا ىتش نمو
 بوهسلا اهجراخو اهلخادب

 بيصملا يأرلاو برعلا عمجل
 بيتكلا ممألا ةنيه عماجم

 بيغس ىتق لك ريخلا معو

 بوردلاو كلاسملل ديعو

 "بيلطلل رصع ملع بلطت
 ''"بيلخ لقع يذو يربأ اهب
 بيبط يف صصخ ضارمألا نم

 بيصو ءاد يذو ضرم يذل

. 
 ق م . شردخم يآ شدخلا ىنعع.انهر يناعم هل بلخلار ©برولخع يآ : بيلخ لقع
١٨ 
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 بيعص نم بط جالع قييل ىدفملا نطولا جراخ لوحي

 بيصخ فك اذ هنم نوعب ىحضأو أرقف عقدم نم مكو

 بيهللا ىدل تانكاملا ماخض نم ابرهكلا تادلؤمب ىتأ

 بوركلاو بعاتملا تابوعص ىبجاو اهب حارأ اهب رانأ

 بوعشلل ناب مزع ةمهب هيف مات أريثك يصحأ الو

 بيرق نمز يف لبق نم ىضم دهع نيب نراقن اذا نحنو

 بيرعلا ناطلس سوباق هب هيف نحن دهع نامز نيبو

 بيرخلا رشلاو ريخلا نيبك هيف راص انوبو اقرف ىرت

 بيجن ىتف دهعب اننطومب ءاخر نم ىلجت ام اذهو

 بوجولاب لباقت اهيرابل أركش جاتحت ةليسو لكو
 بيجم نم رمأب هتيانع هتقفار نميهملا ركش نمو

 بويعلاب ةبوشملا سفنلا يلع لدع مايق هلإلا ركش نمو

 بوزللاب دعابألا ىلع دعبو ينادألاو براقألا ىلع دعبو

 بوفغنلاو ركانملا راكنإو ضرف فورعملاب رسألا نأل

 '"'بيضق وأ ناسل وأ بلقب ريدق نم ةعاطتسإلا بسحب

 بيغرلا لدعلا ىوس اهنمطي مل ىفطصملا ذنم نامع نأل
 بيقعلا يف ةلادعلا ىلإ دوعت روج تارتف اهب ترم نإو

 بوهذلا يضاملا يف مويلا يذ ىلإ هيف لوقلا ىلجتام اذهو

 بيجعلاب لاقم ىوضر اخأ يبسح كنم يبسحف هل تلقف
 بيصنلاو ةداعسلا ةمتاخو نيح لك يبر مالس كيلع

 مظانلا ةملك

 بيبل لقع يذ ركف نعممو بيهسلا مظنلا رظان ابالا

 نامع نعرد طومس كيلا
 مهف نبإ كلام لوخد ذنمو

 دق يذلا لوقلا رخآ اذهو

 يغبي مظنلا لاقملا رصتخأ هب

 ال ولو فيس دمحم ليلس

 . مدقت دفر ؤفيسلا ي ةغل : بيضق رأ ناسل رل 3
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 بيحصلا خيرات هيف سرطب

 بيرعلا ناطلس سوباق ىللإ

 بوطخلا رم ىلع ىوضر ىتأ

 بيسحلا يرابلا ةبرق كلذب

 بيحرلا ىلع قاض لوقلا راصتخا



 ًامذواحدم هب ركذأ ملو
 ريخ سانأ تركذ ينإ ىوس

 ريخ لهأ اونوكي مل آاساننأ
 اذهو اوطلخ اذل نم مهنمو

 يلمي خيراتلا بجاو اذهو
 نم ىتأ هيف ذخأم رثكأو
 نق لكب ريبخلا هفلؤم
 ريخ لكانع هللا هازج

 هنع وهف باوص نم نكي نإو
 ينم وهف ءاطخ نم كي نإف
 حالص يذ بحم نم وجرأو
 اوهسو خيراتب ءاطخاو
 الهأ لكلا اذ يف تسل ينتاف

 هنم ريخلا ءعد ينحنميو

 بيرقلا لجألا بحاص ايالأ
 امع رورغملا اهيأ ملعتس
 ريقن وأ ليتف نع لأستس
 قيدص وأ ودع نع لأستس
 ريبك وأ ريغص نع لأستس
 ابجع بيش ربكب رخفت نإف
 اربك دشأ وهو دورمنلا اذف
 يف ىعدأو درمت دقو لاقف

 نمم تيمأو اشأ نم يحاف

 أموي تآف ليلخلا هججاحفق

 اعرذ قاض املو هزجعاق

. 
 مدقت دق رو ؤ لمآ ةبيح ىلع ي آ

 ٠١٤٠ بيخع ىلع ٠

 بوجولاب هنكي ملل درفل
 ''٠:بيخم ىلع تسكع وأ ريخب
 بوسقلاب ىولأ رشلا ركذو

 بينم دبع نع هللا وفعيو
 بيصملا لوقلا بجاو انيلع

 بينطلا دمعلا ةفحتلا باتك

 بيقتلا ركفلا وذ ديمح ليلس

 بيرألا كيذ دحل رطعو

 بيجم نم يناتأ ماهلإو
 بونذلا رافغ وفع وجرأو

 بيعم للخ نم مظنلاب ىري
 بويع نم هاريام حلصيل

 '_'بيكرلا يف كراشأ يك نكلو

 بورغلا لفط وأ بيغلا رهظب

 ةمتاخلا

 بولخلا ايندلا ةنيزب تررغ

 بيرتلا يف كنفد دعب بيرق
 بيشج وأ قيقد نع لأستس
 بيبح وأ ضيغب نع لأستس
 ''"بينك وأ ليذر نع لأستس
 بوخصلاو ربكتلا ووذ نيأف
 بوعشلا يفو دالبلا يف ربجت

 بوذكلا يف يلاغتلا هيلاعت

 بيغشلاو يوانملا نم ءاشنأ

 بورغلا ةهج نم سمشلا عولط

 بيلصلل مطح ميهاربإو

 . ق م . افيدر يمسر رخآ عم بكري يذلا وهر بكرملا هلحأ بيك رلا ؤ بيك رلا ن 7

 ٠ ق ٠ هك رش رسكتر هنم مطحت امرآ ٠٩ رجحم ا نم سبايلا : نكلا ٠١٤7
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 اعرذ قاض املو هزجعاأف

 مضخ يف قينجنمب هامر

 نم هبرب نيقيلا اجنف

 رمأ جوجحملا كلذ ايعاف

 نمم يهو ةضوعبلاب كلهاأف

 ءايربك نعرفت نوعرفو

 متنأو بر مكلانأ لاقو
 امدق ناماه اذل هرصانو

 نم يحتسيو نينبلل حبذي

 مانم يف اهآر دقايؤرل
 يضقي هللا دارا نأ املو
 اودع هتناضح يف ىبرت

 هاضترأو عرعرت نأاملو

 ءايربك الا نوعلملا ىبا

 تازجعم رتاوتهزجعاف
 امم وهو دساحتلل دمعأف

 رحس لك ىسوم يحول زفخف
 حرص ءابن ريزولل دهعاف
 اميك رحبلا مضخ يف قرغاف
 ابجع لاملاب ىفط نوراقو
 يدنع لاملا اذه سيلا لاقو
 هنم وهو ىسوم فذقلاب ىمر
 اذه رابجلا ةريغ ابالا
 اهرم ضرألا يذه هيلا يحواف

 امل لاملا عمج هانغأامف

 ًاشطب دشأ وهو دودخألا وذو
 ارسق دودخألا مكلت يف مكو

 بيلصلل مطح ميهاربإو
 بيهللا دوقوم نارينلا نم
 بوبشلا جهولاو رانلا باذع

 بيرغلا نمل هنيعب هاري

 بيرألا ىنم ءاسملا نم لاني
 بيبدلاو ةراقحلا يف اهاري
 بيهر شطب اذ ناكو كاذك

 بوغش يذل باقعلاو يديبع

 بوطخلا يف اريزو هل ناكو

 بيشم يذو ءاسنلا نم ءاشي

 بوذكلا شرع اهتنا ىلع لدت
 بوخصلاو ربكتلا كاذ ىلع
 بيبرلا ةيبرتك ىسوم هل

 بيصملا نيدلل شرعلا هلآ
 بوحللاو ةقيقحلا يف اكشو
 بيرملا كش وأ غيزلا ديبت
 بيجمايعأ هناب لدي
 بيرتلاو مهنم ناقذألا ىلع
 بوثولا ىدل هاجر ام غلبيل

 بوقولا يفق ربكتلا لذ ىري

 بوجعلابو روخفلاب ىسمأو

 بيلج ىوقو هتلن ملعب
 بيجعلا نمل اذ نإ يرب
 بوضغ نم له يد دشاف كنا وأ

 '‘"بيشنلا عم مولظلا يذخ لاقف
 بيصنلا بصنت وأ نيتلا هاتأ

 بوردلاو لفاحملا يق سرظفت

 بيتم دبع نم رانلا يف ىمر

 . ق م ، قطانو تماص نم ليصألا لاملا وهو اكرحم بشلا هلصأ بيشلا : بيشلا "
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 اموي شطبلا ديدش هذخأف

 قاب ناث دحلا ىنع ىقبي الف
 نماقغطلا لهأ ظعتيلفق الا

 هيق راصبألا صخشت مويب

 الهم رورقملا اهيا اي الا
 دبعل مادقأ لوزت سيلفق

 ذإ عبرأ نع هلاوس ليبق
 اميفهانفأ هرمع مكلتو

 رب لامعأ هب ملع نعو
 هاهبتجاو هاتأ يأ نمو

 باوج لهو بيجت اذام لقفق
 امم مهللا كوفع يهلإ
 وهلو وهس يق رمعلا تعضأ

 ديبع نع يهلا اي كوفعف
 نآدعبأنآدادزريالو

 ينبهت نأو ةاجنلا كلأساف

 تامم ىدل حالفلا ةمتاخو

 باذع نم ةريجملا كتمحرو

 الوخد تعسو يتللا كتمحرو

 دقاهرهم ركق تنب يذهو

 وهزت رتبلاب ترذش رولظطبم

 رخقو زع يفق لاتخت تنأ

 ام اذإ اهلجآ رهم وجرأو
 ىوضرب تحاق ام هللا ىلصو

 دق نم قلخلا ريخ راتخملا ىلع

 نم عم هيلع ماتخلا يف ملسو

 . ق م

 بيرذلاب مولقي ال سابب

 بوشم نع هزنت بر ىوس

 بويجلاو ةطيسبلا يق ربكت

 بوحب ادي نوملاظلا ضحي
 بيقرلل ةباقرلا يفق ثكنإفق

 بيسحلا يرابلل ضرعلا مويب

 بيرق بسن وذ سيلو بيجي

 بيبش نم هيف هالبأ امو

 بيسك وأ ديلت لام نعو

 بيرتسم يق هقافنا نعو

 بيجملا ىدل ناسللا سرخ اذإ

 بوهولا كلملا ةمعنب ترفك

 بيعللا بعل يقو ثبع يفو

 بونذلا فرتقم رمعلا لوطب

 بويعلاو هنم نايصعلا ىوس

 بيطخلا نسللا ةجح كضرعب

 بيرتلا نم روشنلاو ربقو

 بيهللا ةرعسم ىظل رانب
 بيطتسم رارق يفق كدابع

 بيرقلا اهلجاعل اهيف ىتأ
 بيرعلا خيراتب اهرمفهاوج
 '''بيشق درب ىلع ةربحم

 بيلقلا دحل يف مسجلا ىراوت

 بيط لكو رارعلاو ىمازخ

 بيصملا جهنلاو نيدلاب ىتأ
 بيقع وأ ءادتبا يف هافق

 ٠ ؛يدجلا ن لمعتسا انهو نادض يدص رأ ولحب يأ بيشق فيص هتمو طلخلا بيشقلاو طيلخلا بيشقلا : بيثشق درب `



 ىوضرب فورعملا رضخألا لبجلا صيصاقل نم لاقنلا انب ىهتتا انه ىلإ
 ةنمزالا هذه ةليط تاروطت نم لبجلا اذه دهاش امهو نامزلا بيجاعا نه وه يذلا

 مظنلاو ريثك نم ليلق اذه.نإ يرصلو راصتخالا ليجس ىلع نامع ثداوح نم ةربالا

 ۔ تيب فلاو ةيلامو تايبا ةيتامث ةديصقلا هذهل يلكلا عومجملا ناكو ليوطتلا عسيال

.ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو هدمح قح هلل دمحلاو



 تليق نميفالو اهلناق يردلا الو اهتدجو تايبا سيمخت

 املظ ىلع هنم لضفلا لالز تفسو هفكأ ضيف لاس ديعس نيسب
 77 رخق ىحضاف اديلو هبرشم دعب كلملا داع نيعللابو

 امقلع مسلا رطمت ىرخأو مفاعل ابهاوم ليست هانمي ءايلابو

 امدعم فيسلاب هاوان نم حبصأف اهلك ضرألا خود ديعس لادو
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 هفطعبو يترصن بعك نب فاكب هفصبو يتزع ادنلج ميجب

 هفكأ ضيق لاس ديعس نيسب هفرعو ينيد ماق انهم ميمب
 امظ ىلع هنم لضفلا لالز تغسو

 هب يفتقأ نم تلصلا يبالا اصب هبيبح يبر دبع ديمح نب احب

 هبيشم دعب كلملا اع نيعلابو هبيقعو يتودق ليلخ ءاخب

 امسلا حطنيهرخف ىحضاف اديلو

 ابئات رهدلا يناج ميمت نب اتب ابهايغلا نابأ يدشر دشار ارب

 ابهاوم ليست هانمي ءايلابو ابئاغرلا تلت تاكرب يبا ءابب

 امقلع مسلا رطمت ىرخأو فاعل

 اهلضف تلن رصان يريصن نونب اهلصف تدهاش باطخلا ىتق مالب

 اهلك ضرألا خود ديعس لادو اهلصأ مواقي نم سيق نبا فاقب
 امدعم فيسلاب هاوان نم حبصأف

 تاينلا ريسنت

 ثراولا وه بعك نبا فاكب {، نامعب مامإ لوأ دوعسم نبا ىدنلجلا وه . ىدنلج ميجب

 . ديعس نيسب } يصورخلا رفيج نبا انهملا وه 0 انهم ميمب\ يصورخلا بعك نبا

 نبا تلصلا وه تلصلا يبالا داصب 0 يليحرلا بوبحم نب هللادبع نب ديعس وه

 ءاخب } يلع ينب نم ديمح نبا كلملادبع وه ‘ ديمح نبا ءاحب ، يصورخلا كلام
 نأ ينعي 0 كلملا داع نيعلابو ‘ يصورخلا تلصلا نب ناذاش نب ليلخلا وه ، ليلخ

 هودر مث رخآ مامإ هبيقع بصنو 0 راض لاتق يق كارتألا هرسا ليلخلا مامإلا
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 ، يصورخلا ميمت نبا نازع وه ث ميمت نبا اتب ، ديعس نبا دشار وه ، دشار اربء ةيناث

 نب ناميلس رابجلا عرص يذلا يرضاحلا ليعامسا نبا دمحم وه . تاكرب يبآ ابب

 زاح يذلا يصورخلا باطخلا نب رمع وه باطخلا ىتف مالب 0 هبلغو يناهبنلا ناميلس

 نونب 0 روجلا لهأ هجو يف بلصتلاو لدعلا يف هنع هللا يضر باطخلا نب رمعب هبشلا

 سيق نبا نازع وه ٠ سيق نبا فاقب ، يبرعيلا دشرم نبا رصان وه \ رصان يريصن

 نافلخ نب ديعس يضرلا همالعلا وه ٠0 خلا .. ديعس لادو هلوقو يديعسوبلا نازع نب
 ةمامإلا مهيلع دوقعملا ةمئألا نم لدعلا ةمنأ مه ةمئألا ءالوهف .يصورخلا يليلخلا

 هللا يضر هللا دودحل نوظفاحلاو ركنملا نع نوهانلاو فورعملاب نورمآلا مهو نامعب
 هللا انبر اولاق نيذلا نم مهف { مهاداع نمل رانلاو مهاوأم ةنجلا لعجو مهاضرأو مهنع

 ام الإ ركنم الو ، هب اورمأ ام الا فورعم الو 0 هب اوناد ام إلا نيد الف ، اوماقتسأ مث

 ‘‘‘٥ أريخ مالسإلا نع هللا مهازج هنع اوهن
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 مماسإلا ملاعلاو ملعلا ةديصق

 يمارمو يتمهو ينتيلخ

 نم الركذلا دلاخ تام نم زع

 قاحل نع رتثاعلةا يدحأ
 هنم دجلا انه اذإ ادجلا هتاخ
 قبس وأش كردمأ يرعش تيل
 ينمتلاو اجرلا يفق ينتانبن
 باك قبسلا سرافو ولسأ
 امل ةارابملا يف سأكلا منغ
 هاوس قحألاو قبسلا اذ ناك
 اذهف لودتانمايا كلت
 انآ نازامثير رهدلا اذكو
 ىلكث عمدلا رثنت رادلا هذه

 هنم ديشملاو ملعلا بدنت
 اهنيب نع تفلخت اذإ تفعو
 امسر تمت تفرع "؟يالبف

 اود ملعلاو ملاعملا ىلع مالسف
 أندخ رادلل تنك ملعلا اهيأ

 يدهع رادلل تنك ملعلا اهيأ
 امابإو ةودق نيدلل تنك
 نوصحو القاعماندش كب
 ادرو ليخلا قباوس اندق كب
 ارسق باغلا مغارض اندص كب
 ارصن موقلا رياكأ اندس كب
 ايندل ةادغ انسمش تقرشأ
 انيدل ةادغ تروك دقلو

 اهاعتف ١آتروك دق سمنشلاي

 مامح سوؤك وسحأ ينارذ وأ
 ماذو يزخ نيب ركولا يف تاب
 ماع لك يف لبق قبسلا دهع
 ماحزلا يف هنود نم هادعق

 مازهنإ يف هدجو اقتاحلوأ

 يمايه يتالس ام "ناوشن انأ
 ماثللا داب داوجلا راثعو
 مامأ نم قباس دجلاب زاف
 مارضو هل ملع يسمش موي
 مالظ وذ اذو هعسمش تعطس
 مامذب يق وام فاعضأ ناش
 ماظن نمةدجنم لءالك
 مارصنا تاذب اذه ريدجو

 مالسب تنذأ دق نيبلو

 يماعتملا اهمسر تمهوت ذأ

 ماتخب يضقنيالالم
 مادطصاو اخر يف كفنت تسل
 يماحمو احفاكم 'زعدر كب
 مانألا ةيح ايندلا ةايحلاو
 ماخضلا يلاوعلا كمس اروصتقو

 ماحدزاو انل ضكر ىقبس موي

 ماتقو انل "نجد يدرو موي
 ماصخو انل برح يران موي
 يماحي ملعو رهاق ملع
 يماطي لهجو لذاخت لدج
 مايخلا كلت نيطقاهودتقاف

. 
 ق ث داهتحألا يف يناثلا دحلا امأ يحلا حتفب وهو طخلا ين ةغل لوألا دجلا : دجلا افه ذإ دحلا هناخ
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 " ۔ ق ، قشعلا يف نونجلا للم ءاملا مضب مايملا . ىنعمو انزو ناركس : ناوشن
 ۔ ق م ، دهح و ةدشب يأ ةدشلا ياللا : يالبف 7

 . ءارلا رسكب وهو : نوعلا ءىدرلا '
 ۔ ق ، ضرألا ميغلا ىلبلا : نحدلا ؤ

٨٣ 



 دق نأ دعب تروك دق سمشلاي
 دقاملاط ملاعل هافسأ
 نم ترفسأ اهريغب ينأكو

 نيمي نع "تفناج مويلا يه مأ

 'فاعذ مس هابخ شيعلاي
 الخ كيضار لذ لهجلا اهيا
 ايح كيحم ذم لهجلا اهيا

 هالع داشي نأ ملعلل قح

 دجملا نعو هبالط نع يمحال
 اليلق فق هبالط نع يقلاع
 مصخلا نعو هبالط نع يرهاق
 ينإف يداوف نع يئطولا ففخ
 ردبلاو كاذ مهل يقترم اومعز
 ءالتعاروسصنلاو دورمن نيأ

 يمرت دصرلل ءامسلا بهش نيأ
 ام اذإ وكبي ركفلاو انراو

 باجع بيجع ىرن نأ انبسح
 اسانأ تعفر دق ملعلا اهيا
 اوداجأ عنص لكو اوداج كب
 اوداق ريهامجللو اوداس كب
 اوضاف ضرألا يفو أرحب اوضاخ كب
 اورادو ءامسلا ىلإ اوراط كب

 أرسق ءاملا اهلوح رانلا اورخس
 قورب موجنلا حظطنت ةمه

 تلجت نامزلا رخآ ةيآ

 تلدتف تنداملانترذنأ

 اهامسنم امك امراص تدرج

 ١ ق ث طوقسلار رطفتلا ريركتلا : تررك دق سمشل .

 'ماطسو ىنس نم نوكلا تمع
 ماقم ىنساباهقفا يف لش
 يماسملاك الو اهناجرأ نود
 مامت نسحب 'تلاد الامشو
 مالسب ''قفغدم شيعل له
 يمار كب هرحن راتخأ ام ناش

 ماركلا لذبألا يحتمل
 مالفناو ىفعاذ ديش نا داش
 يمالم نع ينثاله أديور
 مامه ناب نآ ديشام رت

 ماصخلا دلأ اي كيو دبتإ
 "مارهب يف هونب نامز يف
 ماقملا كاذ غولب ينأو

 ماظعلا حورصلا وذ نوعرف نيأ
 مامحب ةبوشم ريعسب

 ماذح قدص نومعزي ام ماش
 ماظع ميظع ىرن نأ ىفكو
 مامتهإلاو دجلاب اوؤاش ثيح
 ماقم زعأ مهلاواش كب

 ماجأ يف امغارض اوداص كب
 ماصفنإ اذ اوريجو اوضاه كب
 ماع ريس ةعاس يف اوراس كب

 مارض دشأ ىوتساف ىوهلاو
 مامزب دئاق ملعلااهلو
 مايقلا روفس اهل ىلجنف
 ماقتناب اهسيطو ىلدتتو
 ماغرلا سمطو ماظعلا ناسمظطت

 . ق م ث رانلا اهب رعس يلا ةديدحلا وهو . راعسلل نيسلا رسكب : ماطلا "
 . ق م © ليلل ةفناحلا : تفناح “

 ١ ةلردلا هنمو نمزلا بالقنا وهو لردلا نم لاد : تلاد .

 " ل ، عبرلا فاعنلا . فافدلا : فافذ مس .

 ١١ بصخلا عسارلا : قففدلل ريل ٠ ق { قفغدم شيع هنمر .

 " خبرلل رهر رعشلا ةرورضل كرحر ءاملا نوكسب : مارهب .



 ىورتل ءاوهلاو ءاملا فشرت

 امدق هانيفطصا املك يفطصت
 دق امدعب ىسأ ىرقلا يلوت يهقف

 امدق ليك ام قوق ليهلا تداز

 يرابطصا هنم تدقف مهلاي

 نم '‘ةعرتم مومهلا سونك له

 ىجرملاو ءاجرلا اذج يبرو مأ
 حيبق ءازعلا نسح ي ےنالمج

 انكل باتكلا ىلإ انعجرول
 انكل لوسرلا ىلإ انعجر ول
 انك فلآتلا ىلإ انعجر ول
 انارسب انحابص اندمحو

 ايارسلا ةمحلا نحن انكلو

 ىوقأ نيدلاو مالسإلا ناكلو
 العأ نيدلاو مالسإلا ناكلو

 قابسب ارخافمانزحلو
 انم نأب ملأ ىمحلا ةامح اي

 انم نأب ملأ ىمحلا ةامح اي

 انم نأب ملأ ىمحلا ةامح اي

 هونب نامز ىلع يسفن فهل

 ربك تيغاوط نم قرلا اوررح
 انيحتنأ كاذ سكع مويلا انلام

 '؛نجم رهظ هنم رهدلا بلق
 انيف ريغلا بناجع انارأو
 اهارذو العلا يف بعصلا اوقتراف

 الالعلاف اهئاقترإ يف اودهجأو
 ساسأ وهف نيدلاب اهوسسأ
 ديشم وهف صالخإلا اهوديش
 مالسو اضفلا ءالم ةالصو

 ٠ِ ق م &© هعمج اذإ هل نم : مام .

١ 
 ١ ق م . ءالتمإلا وهر ح عزلا نم ىءرلمع : ةعرتم .

 ٠ نج : ١ ق _ سلا نج .

 ١ ق . مانألا كله ماتولا الول لغملا و . ةقناوملا : ماتولا .
٨٥ 

 ىمأظلانرخدأام تايقبب

 '"مامل انئنبخ ام تايفخ نم

 ماين نم ارقلاب نطبلا لدب

 ماضم دبع ءاجر اناجرف

 يمارم قوف ناك دق يرابطصاو
 مايه يذاشتنال مزعلا ممه

 ماقع جاتن جار ميقعك

 مادعنأ يف اهسونك تسمأ نيح

 مارتحأو هزع يف هادهب

 مارك بحص راثاانيفتق دق
 ماطسو ةعنم تاذ ةوق

 مالظلا راشتنأ دعب ءايضو

 مامذلاو ءافولا لهأ انكلو

 ماظتنأو ةوق تاذ ةلود

 ماكألاو ىبرلا ىرذ يف ةمأ

 مامإ لك ولع انزجلو
 ماقسلا بولقلا ةحص ىرن نإ
 ماصخلا فوفصلا ةدحو ىرن نأ

 ماقم زعأ ىمحلا نوكي نأ

 مامح ساك داجإلا اوتقاذأو

 مامأ نم ارولا ىلإ انينتنأو
 مامزب البلا رج انيلعو
 ماود نمالو دح لكلو

 9 مآوو ةفلاو داحتاب

 ماصتخإلا ووذ اهواش يقتري
 ماكتحإلاو ملعلاب اهومعدأو
 ماح ريخ اهل نكياهالعل

 مالسلا يبن ىضرلا نافحتي



 ماسحلا دحو ابظلاةابشب '"دونك لك محملر نيدلا رهظم
 ماتخلا يبقع ءافولا ىنسحبو هيدل دوهملاب نيفوملاو

 . ف ث روفكلا : دركلا "

 ٨٦



 يبرعلا ملاعلاو ملعلا

 سابلاو دجللاي ربكأ هللا

 مكبسح 'ساكرالا ىلإ مامذلا اودر

 عزج نمو سؤب نم نابيلسلا نآ
 امكل ىدفلا كيبل لوقلا بجنأ ول

 انبجاو ميدقت انناميإ صالخإ

 هبلطم تلن أركب دجملا بطاخ اي
 همعدت ثيحالا دجملا بسحتال
 اجر سايالاو للحم لاحملا رذ

 نع كدصت ال يلايللا فورص مغراو

 اهب ترسأ لذ ىلع ادويق مطح

 يف نطشا ءادوسلا ةيدوحجلا قر

 ىلع ءاشي ام يضقي قرلا كلامو

 عزج نم مويلا ييحي ماركللاسم

 مهمئاوق تخاس مهمنازع تراخ

 اودقع نا قبسلا نيمض ايحملا يحاض

 ام رماع مسجلا مر مسألا رباغ مك

 ةتداح فاشك ةثراك ءالج

 اوبكر اذإ اولق نإو موقب رثتاك

 مهعبارم ىنسأ ىلع نامزلا "ىنخأ

 يسانلا ضهنتسي يدهلا يعاد سانلا يف

 يساقلا مراصلاو مكناميإ مامنذ

 'يسآ هلام ميلس نني امك

 "'ساكتنإب اميض امل موللظلا حور

 يسارلا انناميإ انتاظطوأ بحو

 ساسج مزع أرسق رهدلا مغرت نإ
 يساغلا كلولحملا يف ربصلا عالط

 سايوأ تاف لاحم درل عدصاو

 سايقم عوط يتأت كدجم بالط

 'ساملا نم اذفصا مصخلا لبكو

 ثسامر ابام نوجس نم اهدافصأ

 يساخلا لزنملا قيقر وهو هاوس
 سأرلا يعضاخ مهونب مانللا يديا

 سارف ١تلصلا رغأ لك دج نع

 سارفا نيب اقابس ناهرلا موي
 سابقم ركذلا يلاع دجملا دلخ دق

 ٨سادحم ايثع !هيتاع راوغم

 سانلا نم سنإ اولزن نإو نج

 ' "يساجلا اهدوط يلاعأ اهنم ذتجاف

 ١ ق م 6 ىنعمر انزر ردحنالاك : رلكراألا ٠ ق . كرشلا لمآ انه دارملاو .

 . بيبطلا هب دارملا : يسألا "

 . ق م ى ب ولقم ءيشلا نركي نآ يآ { هلق اذإ هكن نم : ىلكنالا "

 . ق( راححأل ١ عيمج هب ركي رجح : ملا .

 . ق م ، ريقلا وهو سمر عمج : سمرألا "

 . ق © نيبجلا حضاو يآ نيبجلا تلص هنمر ث حضاولا : تلصلا `

 ٢ ةدسفملا ءايهدلا ةيهادلا انه دارملاو { داسفلا وثعلا لصأو : ءاثيع ةيئاع .

 ق م . اهداسفب حالصإلا ىلع ةبلاغلا انه دارملاو ؤ مهرتلاو نظلا ةبلغ سدحلا لصأ : سادحملا ه .
 . هتافآ نرنلار ءاخلا حتفب رهدلا ىنخر ردغلا هلصأ : ونخلا `

 ۔ ق م ؤ© بلص اذإ احج نم : يساجلا ٠٠

٨٧ 



 اهمسرأ راثآلا مساطلا ىحمأ مث

 هب طش نيبلا موي بكرلا يعان اي

 يكل لوطلا يف فرط عجر ولو يب فق
 الو نومتاسلا اس بشعلا تبانم

 '"ترعذ امو هوماحمو ىمحلا نيأ
 تفلخ دقو أبحن يضق ام اذإ ىتح
 اوحبر ام مث اوعاضف اوعاضأ 'ئفلخ

 هقدصأ لوقلا ريخو لوقا يب
 مكب كارحال ىتح ملعلا نع متمن

 'هلنابح يف ىرابحلاك متيسمأ
 اذإف ىتفلل للق ع ريخ لقعلاو

 ىلع لاقعلاف لهج هنراقي نإو

 هلناذر نم بلق لك اورهطف
 هتتشءادعألاملكاوفلاو

 اهعيمج ايندلاو نيدلا اوملعت

 امك سوفنلا ييحت هب حور ملعلاو
 ةرخآلوأايندلامأ ملعلاو

 هرداقل ضرف بجاو يف ملعلاو

 رصتقم ميرحتلاو لحلا يف ضرفلاو
 اهب نأك هايند نم سانلا دمأو

 اهب نأك هايند نم سانلا لهجأو

 اهب ناك هايند نم سانلا مزحأو

 اهب نأك هايند نم سانلا عيضأو
 هتريصب تغاز نمل لوقأ ينإ
 هقطنم تأتأت دق داضلا قطان اي

 يتأ ثيح هللا باتك عرش تذبان

 '"ساردا ''مسط هيلع عبر مسراي
 يساملا عبرملا وحن فرطلا عجارو
 يسافنأو يقامأ يقاوب يضتأ

 سافعنو روعذم ريغ ىمحلا يماح

 سارح ريخ يماحملاو هخنارذنأ

 ساكرأ ءايند مهترغ ثادحأ

 سالذفإو نارسخ ةعيبالإ

 ساطغأ لهجلا راحب يف رشعمل
 يساخلا بصنملا وذ مكءايلع زتباذف

 'اساهرجل داطصم ريخ متنكو

 سادرمو معد وذف ملع هاوق

 ساحدأو ثراذ للظ هلاصوأ

 ساندأو "نارداو "نير لكو
 سايك ديحوت فلآتلا حور

 سالغإو ناجدا حابصم ملعلاف

 ساردأب تاتابن يحت ءاملاب
 ساطلا وخأ رتخيلاف نيقيرظطلل وأ
 ساقرج ةاقرم زئاج يف ملعلاو
 سانجأ لك يف عستم يناتلاو

 يساك هنيد اهنم بناوشلا يراع
 يسات هنيد اهنم بناقحلا ءالم

 ساكلاو سيكلا ءالم نيدلاب ناكو

 سالفإو مون اذ نيدلاب ناكو
 ساوسوب ىوهتساو قحلا جهنم نع
 سابحم نسللا حاصف يف ةمجعب

 ساعسع لك ىلجأو ايهنو أرمأ

. 
 ق م 6 ناكلا ةرمغ كيرحتب ملطلار سمظنإ انا مطنار

 ٠١ ءيشلل رامطنإلا : منلا ٠

 . ق م } نمزلا هيلع افع يذلا سرادلاو } سراد عمج : سلردألا "

 . ق مم فتلا ررعنلل : ررعنم "

 .ق . حلاصلا دلرلا ماللا حتفب فلخلا دض دمافلا دلولا ماللا دركب : فلخلا ٨

 ٠ ةديصلل يهر هلبح عمج : لتابحلا ٦ ق .

 ١ ق م ، هرصهب ءيش لكل للذملا يأ روصملا دسألا . ءاملاب : رلهرجلا .

 ٧ عبط هبلق ىلع نآرر ، بلقلا ىلع عبطلا : نار ١ ق م .

 ق . خم رلا : نردلا ه .

٨٨ 



 ال ةسايسلا باب نم كلذ تلقو

 ولو هيف قيض ال ةعس يف عرشلاو
 امك فعضلل هاوق يفق نيلق

 اذق ءامسلا نوناق عرشلا اودلقفق

 نطق يوذ اهيدهأ حئاصن يذه

 هترتعو يداهلا ىلع ماتخلا يفو

 ٣ ق ث لدعلا نازيملا . اطقلا .

 سابو وذ هللا عرشق الك هاوس

 يساقلا نيللا تيار هيق تركفق

 ساملا ةوسق غاط لك ىلع ساق

 ,''ساطسقب ( لك يتأ نإ مكساطسق

 'سالبم لكاهنع الح اذإ مكنم
 'سادكاب ميلستو ةالص ينم

 . ق م ث ريرشلا سالبلاو ، هدنع وآ هيف ريخال لحر سالبلاو ، رشلا وهو سلبلا نم ، سالبملا ""
 . ق ، ضعب قوف هضعب سدكي ام وهو هسادكلا نم ذوخأم : سادكأ "

٨٩ 



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ىلعو دمحم نيلسرملا ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ترشن دقق : دعبو ، نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهل نيعباتلاو } نيعمجأ هبحصو هلآ

 قفاوملا ه١ ٤١٢ مارحلا مرحملا ١٥ خراتب ةرداصلا ٢٧١٧، ددع نامع ةديرج

 خيشلا هباصنلا ملقب هينامعلا هيناطحقلا لئابقلا بسن نع م١٩٩١ ويلوي ٧

 تهجو كلذ ءوض ىلعو. يصورخلا دمحم نب فلخ نب ناميلس بيدألا خرؤملا
 ۔ : اهدروأ يتلا باسنألا ضعب نع ثحبلا اذه هيلإ

 ناقبتسي نارمق تدب امل ناتفلا اهلامج نسحلاادجس

 نادزملا اهلامكو اهلامجب تلواطتو اهبارتأ ىلع تلاط

 نانفالا سئافنو سدنس نم هيتلا للحلاو قاربلا اهيلحو

 ناوشنلا براشلاك اهيشم يف 'ترتخبتو اهلد يف'تجنغتو

 نادبا ىلإ ابيطت جاتحت ناريغ نم اهنادبا تبيط دق
 ناحيرلاو "دنلاب اهبارتا ىلإ ةلماجم اهبيطت نكل
 نانسل 'ةدعص وه اهماوقو اهغدص برقعو اهتنجو درو به
 يناث ليل رعشلاف تربدأ وف اهنيبج ءوض حبصلاف تلبقا نإ
 نانرملا اهيلح توصو قرع نم منام اهسارح بيقرلا لفك
 نانب عوط ردخلا تاذل اوماق ركاسعك اهنيبج ءوضو امهف

 نادجو اذ تنك ول اهكاردإ عطتست مل نإو اهقشاع تكروب
 يناجلا عدرل يقكت ةراهق ةثالث كاذ نود نم عناومف

 ناطحق نم فارشألا اهب ومسي يتلا سفنلا ةزعو ءاب الإ يمهو

 ناميإلا ينب نم هنايدلا تاذ هب تنصح نصاح نيد يناثلاو

 ناعجشلاو ءامركلا اهموق نم لبانقو ١لطاسقو ‘لجاوهو

 ١ ق ه ث نينيعلا ةحالم : حنفلا .

 " ةنسحلا ةيشملا : رتحبتلا .

 . ف م ث رينلا ليقو بيطلا اهرسك زرجيو : نرنلا حتفب دنلا "
 . ق . ةيوتسلل ةاتفلا : ةدعصلا "

 ٠ دعبلا قلطمل لمعتساو ث ةديعلا ةزافملا هلصأر 5 لح ره مج : لحاره .

. 
 ق م ، شيجلا رابغل لمعتسأو 0 رابلا هلصأ . لطت عمج : لطات

` 



 ايحلا غبص دقو ينلئاست تءاج

 دمحي نم هيبرع انأ تلاق

 بجي مل بلوطو ءاطخ يذ برلو
 يذألا دصق هلعق دمعت دقوأ

 مه سرفلا اياقب نم سراوفلا لاق

 ينضري مل هبسحو ريخألا يتأو
 هلاقمل اضرمم ( لاقي ) ىتاف
 نم تبسلا يق هلاقم نامع ترشن
 عم فلألاو ةئامعبرأ ماع يف

 مه لاق دق امبسح سراوفلا بسن

 ردصم نم نكي نإ ةريشعلا معن

 ىرولا يق سرافك امسإ ناف الوأ

 مه نم سراوفلا يباك هقيبطت
 فلاخت تايمستلا نيب يناثلاو

 يتلا ريباعتلا نويسرافلاب
 هريبعت يذلا ءاطخلا وه اذه

 مهو ريسكت عمج سراوفلا نأ
 ةباتك لكو اوناك مهناذم

 لسي مهنع مهفرعي مل ناك نم

 اهب روصنمل ركذي مل ناك ول
 تحبصا دق ةمأ سراوفلا نإ

 رصات ةلالس اندلاو ناك دق

 هدنعو مامإلا يليلخلا تام
 ىرج دق ركذل هل مامإلا لاق

 مكلصا سراوف اي متنأ نيأ نم

 يتريشع و يتبصن نم دمحي نم

 تبثت نود لاق دق اهب ىرتأ
 يذلا بسنلا ديق هيلخادلا يف

 . ق ، ىنعمو انزو ميغلا وهو ، نيغلا وه : نايغلا "
٩١ 

 نابضقلا ةروص يفانسلا كاذ

 ناورشونأ ىرسك نم ندأ مل

 ناهربلاب ءاج ردصم يأ نم
 يناطيشلا هيحو نم هب يتأف

 ناساس ينب نم لصأو عرف
 نامأو ةعور يف هل ءوفك

 يناث عون نوقابلاو ضعبلا يق

 ينافلا رشع سمخ مرحلا رهش

 ناتنس اذ دعب نم ىلت رشع

 ينادي تومرضحلا نب سراق نم

 نازيملا يف سمشلاك ةوق يذ

 نابسحلا ىدل ىصحي الو ددع

 ناعمإ ىلإ جاتحم نامعب
 ناتش ادغ امهنيب قرفلاو

 نازوألا ملاس عمجب هيف
 ناونعلا حضوم هيق ءاج دق

 ناصقنلا يف ديزلا نولبقي ال

 ناتهبلاب ءوبت كاذ ريغ نم

 'نايغب بشت مل ةقيقحلا دجي

 يناث بعشل ىنع كاذب انلق

 نادلبلا نم ىتش يفق نامعب
 ناركنالب ةقثاذ روصنم

 ناوضر وذ هنعو قودصلا وهل
 نايبتلا يخأ نم لئابقلا بسن

 نايتفلا ىتق هب ميلعلا لاق

 نايعو ةرهش يف اهلاق دق

 ناميإلا وذ لدعلا مامإلا وهو

 نانع قلط سيل سراوقلا هنم



 ةباسن رصان رماع ليلسو

 اذل ىدبأ يذلا يمايرلا وهو

 مهو مهل دحاو لصا لاق لب

 مهف هنطابب مه نيذلا اشاح
 ارداصمو ةجح كلذب ىفكو

 ىعدا ام يف قداص الصأ ءرملاو

 يف نامعب نكت مل ةباتكلا امأ
 امبالمهفيلاتالوالك

 انل ىكحو أراان اليلقالا

 نا هولأس دقو هدلاو لاق ام

 اهلصأل نامع يف لئابقلا بسن

 ام لقنل تاقثلا نم لاقو ىبأف

 اهءالك ميست "ةملاس لك عد
 اهلاوس تلحأ انتميرك يذمه

 يذلا فلخ ىتف اناميلس تنأف

 هكاح رعشو خيراتو املع

 عساو ملع باسنألا يف هيدلو

 رداصم هيدل ةقث ىلع ين

 اهلصأ نم انباسنأ اهب ىيحي
 افشاك أباوج فلخ ىتف معنأ

 ةحفص ةيا مث ردصم يأ نم

 ةعمسو هيغتبن رخف دصقا

 يلإ افكأ اهلك لئابقلا نأ

 دجي أموي هبسح ربدت نملو

 ملف مكاقتأل مكمركأ نأ نم

 . فق 5} ةيعارلا لبإلا : ةمئالا “

 ناكم لكب اروهشم نامعب

 نامعب سراوفل هدييأت

 ناشلاو ىرذلا يلاع دمحي نم

 نادلبلا نم يأ يف نامعب
 ناذاش يبأ يأ ضعب هيوري

 يناد مهيدل بسن الو سرف

 نانجو ةنطق وذاهب ىنفي

 نايبب يبجي نأ سفانملا ىلعو

 نانب طخب عرف الو لصا
 نايدألاو ماكحألا يف ناك دق

 ناعم ريشب وبأ يملاسلا

 ناونع ىلع فيلأتب يتأي

 ناندع وأ ناطحق نم عرفلاو

 ينابرلا ملاعلا وهو هيورن

 نارسخ يف كاذب تسلو ملساو

 ناش نماهبامو يرقبعلل

 ناديملا "ةبلحب قابسلا زاح

 نايبو ةحاصفو ةخالبب

 ناقوظطلا ىلع هبراوغ وبرت

 ناينبلا خماش يف ةقوثوم

 ناهرب اذ كش دق نم نوكيل

 نافرعلا حضاو نم هتلق ام

 ناعمإلاب تاحفصلا علاظطنل

 '٠نايك ظفحو افيرعت نكل

 نايس ىلعلا يق لكو ضعب

 نآرقلا يف صن دق يذلا ارس
 يناث ءيش باسنألا ىدل قبي

 . ف م 7 هلزنلل نايكلا ٤ قابسلل عمتحت ليخ يه ناديلل : ةلح _

 ٠ ق 6 ةلزلا : نايكلا .

٩٢ 



 ةمالعك اننيب فراعتلا ال

 ىلع يبرعلل لضق الو ارخذفال

 يق هانعم ام هللا ىوقتب الا

 الق ايندلا يق امأ اذه نيدلا يف

 اقلتئالخ نيزت بادآي الا

 ىوس يدصق امو انب ثيدحلا لاط

 لضفم نونفلا ىتش يق ملعلاق
 يذلا ىلع مالسلا عم ةالصلا مث

 ىدهلا رون ىجدلا ردب ىرولا ريخ

 افق نمو ماركلا بحصلاو لالاو

 امو بدأ وذ راعشألا ضرق ام

٩٣ 

 ناوكألا ديس نع ىتأ دقلو

 ناولأ ىلع نول الو يمجع

 ناسنإ ىدل بسح الو بصن

 ناكرألاو لصألاب ىتفلا وكزي

 نابسح يفق سيلالاو هيق
 ناسحإلا وخأ انملعي ملع

 ناوا لكب توقمم لهجلاو
 ناصقتالب تلمك هباسصنأ

 يناندعلا دمحم يمشاهلا

 ناميإلاو نميلاب مهجاهنم

نازوا ىلع اهيقاوق تماق



 مالسالا ةاتك

 ارخف كبسح مالببإلا ةاتف اي
 اخآت فافعلاو نيدلا فرش

 ءدرر كل هنإف هيهزن

 يزاخملا تاسبال هللا حبق

 ةاتفل حبي مل يالوم لج
 اهنم نافك مث هجولا يمهو

 الاو فاكشنال رطضت ثيح

 ملاملك نع ةاتفلا جورخو

 ينوصو ةاتفاي هللا يقتاف

 اياندلا نلبقيالاضرع مت

 اميف ددرتلاو ريسلا يعدو

 أمود نيسمخ مقر ىمآلا يلعجاو

 ايده كيلوت ءاسنلل ةيآ

 اضيأ رونلا ةيآب اهيفدراو

 يرق كلذباهقوف دحاو

 أدشر نسلا يف نيفلبت ىتمو
 يلو باطخ يف قحلا كلف

 اميرك أءوفك ناك نإ يننذآ
 اموي دعب هءاج ءوفكلا اذإف

 تمصف هيف نيبغرت اذإف

 هنع ربعي ىضراذه لك

 مل نإو اهيلع ًأدقاع نكي نإ

 مل نإ بيث فالخ دقع لبق

 اذ يف بغرأ لوقت اهيلع لب

 أءوفك ضفري يلولا ام اذإف

 نأ لوأ يغنيهاضرت يهو

 ىرشب ةداعسلا كلأنئينهف

 اردق نادزاف ناميالا باجح عم

 ىرسكو اضع ةالفلا عابس نع

 ارهظو انطب نادبألا تايراع

 أرقأ ثلت ىوس روفس نم
 ارتس يقابللو اهمادقأ مث

 ىرحأو ىلوأ عيمجلا رتس ناك

 ارزو و اشحف راص عرشلا حبي

 ارخمشملا كنيد نيئنش كنم

 ىرشيو عابيالو يزاخملاو

 ارض كل هبسحف ارارطضأ ال

 ىرتت دعب ةعست كينيع بصن
 ارقت يمآلا يذ بازحألا صنبو

 ارخذ كل اهمقر نونالثلاو
 ارهدف ارهد نيتب أنيع كنم

 أرتس نيغبت جاوزلا يتدرأو

 'ارطبسأ كيلا بطاخ ىتأ نإ

 اريملا جاوزلا بغرأ يننإ

 ارط رمألا كغالبإ هيلعف

 ارص ركبلا بناج نم ءاكبو

 ارهم عجرتو ينتنتاهلال

 ارهج لوقلا هل حصفت ىضرت كت

 ارهق جوزت ال لوقلا حصفت

 ىرشب تاذ ةليل يف يرمأ ضقاف
 ارسي ةيلولا مكلت أبطاخ

 ىرجم ةيضقلا يف قفرلا ذخأي

 . ق م { انه دارلل وهر يشلل ين راعبتلا اهنمو ناعم هلر ، ىنعمر انزر ركبساك : رطبسا !
٩٤ 



 نأ ىسع بيرقلاو مألا ربخت

 ام ىلإ يلولا لذبت نأ نود
 يسمت تمت داقحألا روثتف

 املس حئاصنلا دجت مل اذإف
 نأ ىوس اهيلع ام لحلا انهف

 ةاتفاي هرمأ كيفكي وهف
 اميك عرشلا ماحم نع يلأسف

 يجاديس ةمكح بولسأبف
 ادينع ناكو دجت ملاذإفق

 هنم دبال ثيح مكحلا حبصأ

 ىطعأ لواح فاننتسإلا اذاو

 ىتح ةبوقعلا هل فعاضت إ

 اموي ملظتلا لواح اذإو

 نأ نم ديال جاوزلا رمأ نإ

 ةاتف حاكن لطاب لظطاب
 كارتشإ اذانهلإ نم ةمكح

 هيضتري امو يضترت ام نيب

 ُاٹثغو لاجرلا فرعتال يهف
 الئل ةاتفاي رذحلا يذخف

 تديقأو تررغ دق ةاتف مك

 ال ذإ لخنلاك لاجرلا نيبسحت

 الإ طق نرعشي مل يلو مك
 الاح ةمهملل مويلا ينتأت

 اهعم ة ريرفلا ةنيالا دجي

 أرس رمألا اذ بيرقت اعيطتسي
 ارتو رثؤي وأ نغضلا ثروي
 'ارجش ةعيطقلا يف محرلا ةلص

 اربص دبت مل ةاتفلا كانهو

 ىردأ كاذ يف وهف عرشلا لصت

 ارمأ كنم يسايت وأ يفاختال

 رفو كاذ نم تبلط ام يذخأت
 ارصأ يلو عم رفشألا كلذ

 "ارمخشم هيغب يف ىلاعتو
 اربج مكحلا كلذ يف ىلويسو
 ارق هنم ام فاعضأ ىقليسو

 'اررعننتقم هيغب نع افطع ينثي

 ارجت ذا هفعض فعضلا فعوض

 ارذعو اصالخ الو اصانمو

 ارقا هيف يلولا رود كي

 ارقأ هيف يلولا رمأ نود

 اردص درولا اذ لبق رمألا لعج

 اربأ اميركاهل اوفك وه

 ىردأ وه هنأو نيمس نم
 اردغ كنعدخي لوقلا "فرخز
 ارغإب يلولا نود جاوزل

 ارم ولح اهلخد نيردت تنأ
 ارجتسا هيلع يلاولا نايبو

 اروق كروضح الجاع يبتكم

 اركمو اعادخ اهداق بطاخ

 . ق 7 اوفلانت رمألا مهنيب رجشو ةفلاخملا يهو : ميحجلا نوكسب رجشلا "
 ۔ ق م ث ريكتملا لتاطلا رخمشملا : ارخمش ٢

 ۔ ق ث ةدعرلا يهر ةرب رعشقلا هتذحخآ اذإ هدلج رعشقا موق نم : ارعشقم ةم ؤ

 . ق . نيمسلا دض لوزهملا : ثفلا ؤ

 . ق . بذكي هشقربر هنحا انا لوقلا فرخز ردصم : فرخزلا ,



 يدبيو يلولا كلذ رهقني

 نكل ةفيقحلا نيع اذه سيل

 اموي تيبلا ىلا تتأ ام اذإف
 ينتلذب ذإ لوقي اهوجرخأ

 امل جوزلا اهقفع دق ةاتف مك
 نكل مكاحملا بلطت تجرخ
 ىتح بهذت نيأردتال يهف

 ىحضتو هيف تيبت تيب يا

 اهيبناج يف ماكحألا نوكت له
 ال مأ رمألا امهادحإ ملسي له

 امكح متامب عنتفي له مث
 نمم ملظتلا ىلا تديعأ مأ

 تلاطو تلاطو تلاط اهيرتف
 تناك ةيضقلا كلتاماذاف

 نكلو قالطلاب مكحلا اهلول
 تلاحتسا جوجللا قشعلا تارمث

 ام اذإ يلولا لذبيامن]
 امل مث ةلفط يثابر وه

 ىتح سرادملل لاملا قفنأ
 ًأراقتحا تلعف دق ام هازجاأ

 هيف نراقن ذإ رمألا نكل

 حاضتفا يلولل هيف نكي مل
 هيف رطاخملا نم ىتحو ول
 ىسمأ ريغ ةرورخ ةاتفل

 ميرك ءوفك هيتاي يللو نم

 ران ت ارا وا ىوهلا بف
 الالح هدجت امل ءام ريغ

 ايزخو يلولل ليولا بقعي

 ارمغ ةقيشعلا اوجوز هلوق
 ارس ةعيطقلاو دقحلا رمضي

 ارضأ دق ام لعف نع اجوز اوكشت
 ارضم ألعف وكشت عرشلا بهذت

 ارهظ دناسي اهل نم تبضغأ
 ارشتساو اهدعب تيبلا قلغا

 اردص ةيضقلا يف مكحلا عقي

 ارقم بائذلا نيب ةاشك مأ

 ارسق كاذ يف ماكحألا اهيلع مأ

 ارمموأافنأتسم ىوعدل وأ

 ارقأو هتاضق نم هدض

 ارق نيح اهمكح راص هدض

 ارسن لواطت ةيرمق نيأ
 ارسع رمألا اذ راص لكألا ةقفن

 ارهد كلذل هليطعت راص

 اربت سيل ةلعو قوقعل

 ارهج تنعتلاو ضفرلا رهشأ
 ارهشو نينسلا عبسلا تفلب نأ

 ارخق كل ةداهش اهيف تلن
 'ارعص كنم هبسح ام هنم كل

 ارم ناك ول ةاتفلا يذه لعف

 ارتس بقعأ ناك مث نم ثيح
 ارس لبق افنآهانركذام

 ارش بقعيس ام رمألا مظعأ

 ارهق تكبت مث هيق تبغر

 ارح كلذ بيهل ىفطي سيل
 ارمج ءىفطت مارحلا بصتفق

 ارهدق ارهد كاذ يف ارمتسم

 ٧ نم هحرلا 9 للا هلصأ رعصلا : ارعص 1 ٠ ق م & ًاوكر نواهت يأ ًاريعصت هدح رعص نم ذوخأم .

٩٦ 



 رومأ يلواي هللا قتاف
 ١ناوع ءاسنلا هذه امنإ

 اجوز ناك وأ نوكي ايلو نإ
 اهتفطختساو عابسلا اهتفظطخ

 لكل ماتلا يف هللا ةمكح
 ىلاعتو ةردقو انامش لج

 دعوو ديعو يف بتكلا لزنأ
 اهيف ناك ةمأ هللا محر

 ةالص هيلع ىفطصملا دمحأ

 اكسم ةباحصلاو لآلا ىلعو

 ارب كنعدجتاملةاتفل

 ارسأ مكحت ليفكلا تحت يهو

 ارفت نأاهل تلواح اذإف

 ارفم وأ اهبذ عيطست سيل
 ارط ةقيلخلا بسان هلام

 ىرشبو نيرذنم لسرلا لسرأ

 ارجزو ارما مث عرشلا لعج

 اربأو ًايداه لسرلا متاخ
 ارمتسم لزيامل مالسو

 ارشن 'قبعي يطلا يف ماتخل

 . ق م 5 هريغو ج رزك يلو نم ليفك ةأطر تحت نحزري لا ءاسنلا قلطمل انه لمعتساو .جوز اه لا ةأرملا هلصأ : ناوعلا ه

 . ق ث هب قزل انإ هب بيطلا قبع نم ذوخأم ، ىنعمو انزو قزلي : قبعي ث
٩٧ 



 راربألا ةوخألا دحأل راذتعاو ارذع

 قفارملاب هتكسمأ ول رعشلا ىرأ

 ةنيزح يهو راكفألا هكرحت

 ىنملا كردأ رئاث امأ رهدلا ىرأ

 'ارقلا يلاع هرابدا هدل يدريو

 مغيض قادشأ نيب هنم ينأك

 ىضم ام رباغل اركذ ينحراطي
 هبايث تحت ردغلاو يننمطي

 ةيعملا وذ هنم يناو لوتأ

 براجت وذ يننإ ينع هللا كل
 هلهأ تنأ ام كنم سانب تسلو

 السرم عمالا اهتمساق ةليل مكف
 تعبرت عوبر يناجشا جيهت

 هبأد رحلا امنإ ينع كديور

 تغص اذإ الا شيعلا اولحي سيل نأو

 هرادتقا ءوس دنع ىلحتالاو

 مهدوجو زعب ءالخأ الولو
 ىمح مهب تذلو ازع مهب تولس

 ىفطصأ كباتع نم ينإ يليلخ

 يننأ ردأ ملف ينافاو كباتك

 ابذهم هتقمن رعشب تففغش

 ١ ف م © رصتر اطبا انإ رلألا نم راي ىنعم ركي الر : شيمي .
 " رهظلا ارقلا : ارقلا لاع .

 " ف } هكال ذإ ءيشلا غضم نم غضلل : هبانأ يفضت .

 _ ق " ضيفلا ةدش قنحلا : قتاح .

 " ف ، لبجلا ل ةغل قلاخلا : قلاح .

 ١ ق م ؤ ىنعمو انزو رهام : قذاح .
 " ل } قرع عطق يأ لرع ىرصم . عطقلا ىرصلا : نيعب قرع ىرص .

 ٨ ق ث العر لاط انإ قحس نم ذرحام : لارطلا قتامسلا .

 _ ق } صلاخلا ضيألا رهر ققب عمج : قتاقي .
٩٨ 

 قئاوعلا مجل ولأي الو شيجي

 قئاثولا لكب ىركذلا هشعنتو

 قالعلا ثر ربصلا ميزه امأو

 قفاخ لك هلابقإ ىدل ىلعيو

 'قناح ضم هباينأ "ينغم
 قناقحلا بلقب أركف ينضحميو

 ثقلاح سار الع نم يمر نكميل

 قداص ملع أرمضم ينم نظللو

 قذاح كيرباخ نم اهتكنحت

 قارف وأ اشت نإ ططشاف ردغلا نم

 قراه ينيعب قرع "ىرص نأك

 قئاوعلا مج رهدلاو اهناطقب
 "قئامسلا مومهلاب يلايللا عارق
 قئاع لك نم هانسح هبحاصل

 قلايغلا ىوقأ ربصلا نأو ربصب

 يقناخب البح رهدلا ىولا رهدلا ىلع

 قراط لك ىدل افهك مهب تذعو
 قلاع ةبابص هتنبت أدادو

 قشانل اريبع مأ اسرط لبقأ

 'قياقي نيمركأ رغ دماحم



 اودعصت ىتح خيراتلا جرد اوقر

 اهنانث يفاوقلا يذ يفوت ىناو
 دمحأ رعشلا يكياحلا ميكحل ولو

 ههنك فصولا غلبيامع رصقل

 رطاخم مزع بعصلا تيقترا ينإو
 هنانث ديجأ رعش ينتاش امو

 يذ لك همتكاف ذفلا ماظنلا كاهو

 ادبام باجعإ لوقلاب ررتغت الو
 هقوس قفنا مويلا قافنلا نإف
 مهتدهع تبحص ءالخأ نم مكو
 اورد امو مهنم تسل نأ يننمولي

 ندمت رصع رصعلا نأ نولوقي
 هلام ندمتلا لضف عدم مكو

 ىلإ يئترأ ال هللا دمحب يناو
 ىلعلا ىلإ تمي ذإ اماظن كاهو
 هديمح مالسلا ىكزأ نم كيدهأو
 ةريسل هيف ركشلا قحي آامالس

 ارين يليلخلا رصع اهب ىلجت
 اسل ايفوتسم رعشلا ماجسنأ لاطو
 قتاو كنم افصلاب يرمعل يناو
 هؤاذغ مأ يدت اعيضر انالك

 املكل كنم وفعلا نيهر ينإو
 ارركم ةالصلا ضورفم دفوأو

 ىلألاو دمحأ ديحوتلا ملع ىلع
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 قهاوشلاو ىرذلا العأ مهت امهب
 قئاف غوص اهنأ ول مهمراكم
 قيارطلا يذ يف داشنإلا بيطلا يبأ
 قياوشلا يفاوقلاب عدعدب املو
 قباط لفسأل يتاقرمب تزجق

 يقلاخ دنع يتبرق نكل هللا ىبأ

 قتاشم هلإلل بزحل عوضخ
 قئاقح نم اوهوم ام مههاوفأب

 قفانم لك ديك راذح مهيدل
 قماحألا مانللاباوسمأف آامارك

 قفاخالل يوعرأ ال ؤرمأ ينأب

 قساف لك ىدل نكل معن تلقف
 قعالملا لكأو هينقذ قلح ىوص

 ١؛قرابشلاو اذقلاب تبيش دماحم

 قحهلعلا معد ىيحي دو رصاوأ

 قيالخلا يف وأ هللا يف هدمحأو

 قباوسلا نينسلا نآ تضم ىوزنب

 قساغ كلاح لك هايض ىلجأو

 يقناع لغاشتلاو روصق نم ىرج
 قتاو ريخ افصلاب ينم تنأ امك
 قتافب ىيظشتإال نيد ةبحم

 قلاوزلا راطأ يف يلاعن لزأ

 قباس رثأ اقحال يلاوي امالس
 قحد» مث قباس نم ىدهلا اورانآ

. 
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 يركبلا وسيع نب وسوم خبشلا ناويد رخيرقت

 'ناتهلا هضيغب 'نايبلا حفط
 هؤامس ماكألا امسو ىبرلا ىبرو
 هودروو هدورب عيبرلا علخ

 تحتفتف هؤايح ضايرلا ىيحأ
 عصان ضيبأ راونأ تققشتف

 ترونتو امرامثأ تنولتو
 امهرامث عني فوظطقل تند ىتح

 اتداتعا ىسيع نب ىسوم نم نافك

 اهتاكرب نم نونكملا ىقتنا مث

 هسورطو هروطس نسحب اهزف

 هيحو ىسومك ىسوم هب ىقلا

 اهرون قرشأ ناوكألا هيدهبو

 هرب نم ىدهلا انل حاتأ رفس

 ةمكح حضواو املع ىوح دقلو
 ىقتلا 'عيباني هيف ترجفتو

 مهفكا يدن رابخأ ضيف نم
 مفهرهد اونافت خايشأ دوج نم

 مهعينص نا ريغ مهيف بيعال

 .عفتراو التسأ اذإ ءانإلا حفط نم ذرخأم :نايلا حفط ١

 . ق ، تبصتنأ يأ ءامسلا تتهو 5 بابصنإلا وهو © نعلا نم :ناتفلا "

 ‘نانرملا هعبيسب "عيدبلا افطو

 ناصغألا ىرع ترضخأ ثةقدوبو

 يناس قرواو رضخم نادزإف
 ناولألا نيابتب اهمامكأ
 'يناق رمحأ راهزأ تققتفتو

 يناحيرلا اهريبعب تج رأتو
 نافكا مهرامث فوظطق تقبس

 نايبو ةغالب فوظطق امدق

 نامج كلس نوزخملا عدوتساف

 نايقعلا رين حشضفاف ازهو

 نايقطلا نيادم رخت تتأف

 نارمصقلا هعيده يف امنأكف

 ناش ىلعأ راربألا هرببو

 ٨نايغألا امس نم ةفغالا ىنجو

 ناقوطلا ىلع اهبراوغ 'اوفظطت
 راتهلا "ضراعلا يدن يرزي

 ناسرف ىلع انهر اوقباستو

 ناوضرلاب وئبي تاحلاصلا يف

 . ق م 5 هدبز عفترأ انإ ردقلا افط نم دبزو عفترا يأ افط :عيدبلا افط "

 . ق م ، توص هل راصو ةوقب لزن انإ نري نر نم :نانرلل _

 ۔ ف ث رطملا ، قدرلا ث

 ١ ق 5 ءيش لك نم صلاخا عصانلا :عصان .
 ٢ ه ق " هترمح تدتثأ انإ :يناق رمحأ .

 . مدقت دقو 5 ىنعمو انزو مهفلا :نيغلا “

 . ف م ث ءالل ةرتك رل نيعلا وهو :عربنب عمج عياني _
 . ةميظعلا رلدلا رهر برغ عمج برارفلا :هبراوغ وفطت "

 . ق م } باحسلار ميغلا :ضراعلا ١



 نأو اموص مهزراهن ءاشحلا ضمر

 اذإ الإ هريغب نو بلئديال

 مهمولع ضيف ناخيج امنأكف
 مهبيط ةحفن ءاحيفلا ىلع تحقن

 دجت احيفلا ىلع جرع امعنم اي

 ىهنلا بابرأ بابلا ىلع وفطي

 هيبرغ نم يداولا تيتأ اذإف

 يذلا رقسلا بحاص ىسيع نب يسوم

 هعوبر ينس ىلع مالسلا ءرقافق
 هؤانث ديمحلا هلل دمحلاو

 امو انس ءىيضملا رفسلا رقسأ ام

 نآرقلا ىلعاوفكع اوتأانهو

 ناقذألاو تاهبجلا ىلع اورخ
 نادبألا عوضت تاحلاصلاو

 ينادلاو اهب يصاقلا حجراتف
 نايرلا هبذنعب حوفي املع

 يتاولا لومخلا ناجشأ ريثيو
 نايتفلا ىتف احيفلا ةيالعب

 ناسح ىتفلاو لورجب ىرزأ
 يناسلا لجألا ىمسألا دجسملاو

 ناوكألا يف قحلا سمش غوزبل

 ناقرعلا ىده ىداهلا هباتكو
 نالعإاو رسلا يف هلآو

ناتهلا هضيغب نايبلا حفط



 رستنوب يدلو ءاتر يك ةديصق

 رادقألا ةنيشمو اضقلا مكح

 تعطقتو انسافنأ تدمصتف

 'افط امل هبيس لباو نأكف

 ىلع يرجي هبيهل رح نأكو
 اهتارفز انتارسح امنأكو

 ىلع انازحأ ءاسنخلا يننأكو

 اهنيمأ نونملا داتري ءاج ول

 هدقفب تعجف نمب تشهد ينإ

 افصلاو ةربملا اميس هبدلو

 ءافولاو ةشاشبلا اميس هب لبش

 هفوسخل اضقلا لجع دقو رمق
 هناهبو هتافص نسحب تعمس

 اهباجأف اههلإل تعرضتف
 اذإ كيبأل ةروز نم له ينبأ
 اهب يفطأ ةعجر نم له ينبأ
 يف كوكرت دقو ىعجر ال هافسا

 انراصبأ نع باغ سنويب ىلام

 يتشحو سنؤي سيل سنويب يلام

 ةينمأ ىل كيفو ءاجرلا تنك
 ةيطم ةايحلا نكلو الك
 امنإف ليحتسملا توجر اذإو

 مهتيار مانألا تحفصت اذإو

 ةربع كتاذ لكو تربتعا اذأو

 . مدقت دقر عفترأر الع يأ : افط امل ١

 .اهتافطإ ىنعمب ةعشألا ىفطر "

 . رمقلا :سمرلا "
 . فق . راعلار بيعلا عبنأ :رانثلا ٠

 راتبلا مراصلاب اشحلا اعطق

 راردملاب عمدلاو انتاجهم

 راطمألا لباو ةعشألا "افطو

 رانلا بيهل انيدخ تانجو
 راحب ريده وأ ران تارفز

 رابمب اذل رخص امو رخص

 يراف نزح ماسح ليفكلا يقل

 رادكالا ىلإ ينملسأو ىضمف

 راكفألا ةنطفو ءاكذلا هبو

 رادلا بابش ىلع نهب ومسي
 رامقألا ىلع ىبر فوسخلا الول

 راوجب اهل نمو نانجلا روح

 راظطوأ ىرع تذج ةوعد اي
 رازم نيح تالو ءاقللا زع

 يراو رئامضلا يف ججات ارح

 راشحلا "هسمرو ءالبلا نفك
 'رانشب يمر امو ولسلا فيك
 راعذألا نم اسنأ هتدهعو

 يراجلا سمأ باهذ ءاجرلا بهذ

 يراسوأ حيار بكرب يشمت

 ث راه ريفش ىلع ءاجرلا ينبت

 رازجلا مئاهب لثم نوشمي
 يرابلا ءاضر يف ةداعسلا تمش

٠ 
 ق م 6٠ةه راهملا راملار ،ةررظحلا نركت اميرو يدارلا ةيحان مفشل :راه رفش
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 ةيزم لالجلا يذل ءاقبلا نإ

 ةيطم هلإلا ىوقت ىوس يلام

 انديزيو ىضم ام فلخي هللاو

 نع ربصلاو اضرلا هنم انليينو

 ههجو ةيؤرب اننيعأ رقتق
 انبيبحل ةوخأ نم ىضم نم عم

 ةريج ةبحألا عم نيبرقألاو
 يدهلاو ةلاسرلاو ةوبنلا ملع
 اثرلا ماد ام هللا هيلع ىنص

 هراوجب ىلوألا بحصلاو لآلاو

٠ ١ 

 راصبتسأ ةقيقح لامكلا يذلو
 راطخألا نم ىرت ةاجنلا اهيف

 يراضلا دوسحلا مغر ىلع افلخ
 رارقب يقتلت وأ اندوقفقم

 رادكأ اذ نأك شيع بيطيو

 راربيإ ةوخأو نيدلاولاو

 راذنألاو ريشبتلا يذ راوجب

 راتخملا هبر نم يفطصملا

 يراق انزح هالت ديقفلا يثري

راد لمكأب ىنسحلاو نسحلا يف



 يسراتلا ربهز نب دمحم نب دمح ةقتلا لضاتلا خآلا ءاتر يت ةديصت

 ناميإلا يذ بلق تتفي بطخ

 هناش ميظع للج وذو 'ءزر
 متآم هنم ملعلا عوبر ىلعو

 بداون هنم هقفلا سورط ىلعو

 تحبصأ ملاعم تعجف هباصمب

 تنود فراعم تعجف هباصمب

 اخماش انكر ده كباصم دمح

 امراص امزع لف كباصم دمح

 هدعب نم ابك دق كباصم دمح

 انذالم تنكو انل ءاجرلا تنك

 "هؤايهد تهد اذا ريجتسن كب

 هتنك امل سانلا رمأ تدلف

 اهتنك دالب يف الدع ترشنو
 اضقلا يف الدعو اساطسق تنك دق

 هلاجر ريغل بعص اضقلا ربأ

 ىوس اهل قيطي ال لاصخ هلو

 ةهازنو ةفع ملحو ملع
 هناسرف نمو هل دعملا تنك

 هترداغ نأ دعب نم اضقلل نم

 نم نيأ كدعب لدعاي اضقلل نم
 هلاجر نيأ ملعلاو اضقلل نم
 اهلاجر نيأ نيأ ةنايدلل نم

 مهبيقعف مهدعب هنتايدلل نم

 . ق م © ةييصلل ةيزرلار ؤباصلل :هزرلا !
 . ق } ليقتلا حدافلا :حداف "

 . ق م ، لزارنلا نم ةديدشلا ةيهادلا :ايهد "

 . ق م . اقلطم رل ، ليقتلا لمحلا :ءبعلا '
 . ق | مجلا جالع وه ءاطلا ثلثم :بطلا ث
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 نافرعلا يذ سفن انزح بيذيو
 يناوث عومدلاو درفم مهلاف

 نافجألاب تاربعلا مساقتت

 ناته لباوب ديقفلا يكبت

 يناق رمحأ عمدلا جمت ىلكث

 نايبتلاو ملعلاب اهرافسا

 ناكرألا ىلع همئاعد ترخ

 نافجألا يف دعب عدو اوابنف

 ناهر قبس ناكو ناهرلا سرف

 ناش وذ "حداف بطخ لج نإ

 ىتاع مهم اذأ ريشتسن كل

 ناكمإ يذ 'عبعب تمقو الهأ

 ناكمو اهتيلو ةيالوو
 نازيملاك نأك لدع كاعنف

 نأشلا ميظع ىوس هيطتميال
 نانسالاك سانلا هيدل بط

 نارقألا ىلع تقاف ةعاجشو

 نانج طيبر ةمركم قابس

 نايدلا كبر ةوعد بيجتل

 نازوألاب ميقيل هتفلنخأ

 يناتلا ولت راس لكو اوجرد
 يناف لكو اوبهذ ىلب الك

 ناولألا ةربغم تحبصأ دق



 اهعوبر نئت ىرسح تحبصا دق

 ىفطصي سيلج نم كذدقف دعب له

 ىضتري سينأ نم كدقف دعب له

 ىجتري ولس نم كدقق دعب له
 عدوم ريخ هلل انعاض اي

 ىضرلاب معنأ هلل . . الحاراي

 ازجلا ىقوتسي دلخلل ارجاهمأ
 ةحود يق ةنتاب ينصقك انك

 ىرثلا يق كنفد دعب اقح تملعف

 ةيحت فلأ فلأ يتم كيلعف

 انبر ىلص قلخلا ريخ راوجب

 ىلوألا لآلاو هيلع موجنلا ددع

 نادجو يذك ىركذلل نحتو
 نآرقلا ةوالتل وأ ركذلل

 ناوخألا سلاجمل وأ سنال
 ناولس نم سيلف ولسلا زع

 ناسحألابو ىنسحلاب تعدو

 نارفغلاو تانجلاب زوفلاو

 نادلولاو روحلا لين تيزوج

 نازحألا ىلإ ينمنساأو يضمف

 ينادلا قاحللا كشو ىلإ نأ

 ناوضرلا يذ شرعلا بر مالسو

 نامزألا ةليط ملسو أدبا

نايدألاو ماكحألا ىلع اوتام



 رضيبركت عم يسراخلا دمحم نب رصان نب روصنم ةمالعلا اندلاو يذاتسا ءاثر يتك ةديع

 رافسألا ةبلحو راهزألا ضاير هباتكل

 بدألاو ملعلا ديقف انيلإ يعنت بتكلاو مالقألاو رباحملا نيز

 بقعلا يفو ايحملا يف مراكملا هل تدهش نم ريرحنلا ملاعلا انداتسإ
 بركلا قيضأ يف ةثراك ءالج ةلضعم فاشك ةلكشم لالح

 'بشنلا ال ملعلا بسكل ةايحلا ىنفأ ىتف معنو ىركذلا دلاخ انروصنم

 بسحلا اذل يبوطايف جات دهزلاو فرش ىقتلاو اميس لدعلا هل ضاق

 بصي نأ هللا نيدل الإ هيدل ردك ال رضلا يف وأ رسلا يف نايس
 بضقلا يف هلل ىضرلا لاح هلل رسع نم ناك ام وأ رسيلا يف هلل

 بعصلا فقوملا يف همئازع ينثي لذع الو فوخ ال قحلاب لوقي

 بيرلا عمأعطق ةنهادمالو ةزئاج ثيحالا ةارادم الف

 بدأ وذو ملع وذ هرظاني نإو
 هتحاسب املع بلاط ىتا نإو

 بصي هلعف وأ هلوق يف قحلاف

 بجحلا فشاك اهقفو املع هعسوي

 'بغللا نع تمص وأ دجلا هقطنف لزه الو حزم يف وذفللا فرعيال

 بستكم ريخ اي هب ىلحت امل هسلاجم يف ىلجت راقولا ىرت
 برقلا ىلإ هاندأ كلت هلاصخ ىلع نيملسملا ماب هآر امل

 بترلا ىلع هالعأف رب ليلخ هل يضرلا يليلخلا هافطصا دق

 بأل متنم يفوأو هيلا يضرأ هتيتف ريخ نم هل يخيش راصف
 هقراف موقلا نيح هقرافي ملو

 قمر نم دس دق ام توقلا نم ىضر

 "بغس الو رسع يف عماطملا ىلإ

 بهذ وأ هنع نيجل نم غتبي مل

 بحصلا ةريخ ليلخ نم يضتري ام ىلع يضرلا كاذ هبحن ىضق ىتح
 برعلا يضاق اهيف ناك امك ىحضأ اهنطوت راد هل ىوزنو ىقب
 بجنلا ةرمز يف هبر هب ىقلي نأب بحأ هقرافي مل بصنم اذ

 بصعلا رياخ ديعق مث راص نأ ىلإ بش هيف عاد ريخ نم ناكف
 بقثلا رصابلا اشاح هيثيرو اراص امه نيذلا ملعلاو لقعلا دقفي مل

 ثبثتك نع نوضار العلا بردوهش مهو نوملسملاو هبحن ىضق ىتح

 ١ ف . كرحم رهر © ليصألا لاملا :بشلا .
 " ل . دسافلا مالكلا :فللا .

 " ق 5 عاح هانعم بغسر ، عوجلا :بغسلا .
 " فعضلا رهر ررحلا نم فيعض :رئاح .
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 امك مولعلا اتش يف فيلاتلا هل

 هعئادب يق يل نمو ضايرلا اذه

 هتيلحو هيلحت نم انل يدبي

 للح ينق نادزاق هعيصرت ناز دق

 يتأ ثيح رقنلا نب ارفس ارظانم

 هلوأ نيدلا يف يتا دقاب ذهم

 اذق داشرلا تمر نإ ملعلا بلاطاي

 هب نوربعي موقل طارصلا وه

 انديس ملعلا ديقف ىهلا ىزج
 ادبا هبان ايقل هللا دعمماو

 تيلت ام شرعلا هلإ مهيلع ىلص

 . ق ، عمجلا : بكلا ث

 . ق ، بوثلا شقن يشولا :هيشو ١

 . ق م ، ولجلا انه هانعمو طلخلا بشقلا :بيشقلا ٢

 ١٠٧

 بدأ وا ناك هقفب يواتفلا هل

 بجع يفو قبس يق هيرابي رفس

 بهذلا نم طمس هبرد ماظن
 "بشق فرخز يفىربناف'هيشو نم

 بهسلا همقن وأ هبيترت عمج يف
 بلطلاو ماكحألا يف يناثلا هرطشو

 بصت هسرد مزالف داشرلا وه

 بطعلا سدنح نم هيده يق رونلاو

 بترلا الع يفق ءازج ريخ روصنم

 بحصلاو قلخلا ريخ ةريج كانه

 بدألاو ملعلا ديقف يخيش راثآ



 هللادبع نب دمحم ريشبلا يبا لضافلا خيشلا ءاثر ين ةدبعق

 هللا كمهو يملاسلا

 ريشبلا يبا دقف دعب اندقف

 ران ءاشحألا يف نزحلا نأك

 'ابوحش تسبل دق ليللا ناك

 نفج لك لحكا ءاجرد ناك

 نيع لك دهسا ملا ناك
 هيف ناثدحلا قراوط ناك

 هيف تالكثلا قعاوص نأك

 موي لك حتفي يعنلا ناك
 مهيف لح دق امل اوتهب دقو
 انع مويلا نيأ ءايلعلا اخأ

 ىماتيلل كدعب تفلخ نمف

 ييمايألاو لمارألل نم مأأ

 فيض كيدل نافجلا رضح اذإ

 اعبر لح كراد لح ام اذإ

 ىرتت كيدل دوفولا ىتش ىلع
 فاعو فشتمو تفتسمو

 ءوفك تنأو لازنلل نرقو
 لفط تنأو تيذح دق مراكم

 لهك تنأو تئشن دق دماحم

 رخف قبسلاو اهتزح نساحم

 ١ ق ، رفسو عوحو لازه نم نوللا ريغت :بروحشلا .

 ريزغلا عمدلاو ربصلا كالم

 ريعس يف ريعس اهججؤي
 ريسملا نع قيعف !هيرارد
 'اريطق ىلع هنم ناك"اداتق

 ريطتسملاب اهمون ىسماف

 اريسع‘ةقراط لك عمجت

 روبقلا نم روشنلل قعاوص

 ريبك ءزر يذ بطخ كلايف

 روضح يف كتام ركمو تلحر

 ريقفللو ليبسلا نبأل نمو
 ريقحللو فيعضلل نم ما

 رورس يذ بلقب هل شهت

 ريسيلاب ضبني سيل ابيصخ

 رينتسم دشرل وأ دفرل
 ريشتسم يأرب دهتسمو
 ريجتسملاك فئاخ رخآو
 روصق يفل ماركلا عدت اهب

 ريفش ىلع دوسحلا عضت اهب
 ريمضلا ةسدقم قالخأو

٧ 

 . ق ، ءىضلل بكوكلا وهو ىرد عمج يراردلا :هيرارد "

 . ق ث ربإلاك كوش هل بلص رحش داتقلا :داتق "

 . ق م ، لوعفم ىنعمب ليعف قوقشم يأ روطقم ىنعي :ريطفلا "

 .ق م 7 راهن وأ اليل قرطتلا قلطمل لمعتساو قراوط هعمجو ليللاب برضلا قرطلا لصألا :ةقراط "
 ١ ق م 6 رسعلا ديدشلا : رمسعلا .

 ٢ مدقت دقر ث ةرم وذ همو دبدشلا يوقلا ريرملا :ريرم .
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 ريضنلا هجولا نم انرقظاون يورنل ىعجر له ايلعلا اخأ

 ريثنلا ردلا نم انعماسم فنشن ىعجر له ايلعلا اخأ

 ريخألا رقنلا عدوم عادو ىقلنل ىعجر له ايلعلا اخأ
 ريصب ملع يذ لك نم ىضم دق نم دقف كباصم يحأ دقل

 روصعلا رم ىلع ىركذ لزي مل يذلا كدلاو دقف ددجو

 اريشملاب تالفاح داوغ ةافر لاصوأ ثادجأ ىقس

 '؛ريبع ناحيرب اتامثجو ماظع تمض ةبرت رطعو
 ريشبلا يداهلا ةريج ريضن ضور حيسفب مهب انيقلو

 روهدلا رم ىلع ميلستو ةالص ىنم هلآو هيلع

 'ريقظنلا عطقنم رصعلا ديقف ريشب يبأ تايركذ ددجي

 ۔ قدنملا ركتملا ةافرلا :ةافر “

 . ق ز انكهو ىرخأ فكيو ةعاس رطملا هيف عقي يذلا ناكملا :ريطملا _

 . ق ، بيطلا نم طالخا رأ نارفعزلا ريعملا :ريبع "

 . ق م ى لثملا وأ ليثملا ريظنلا :ريظنلا عطقنم ١
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 دببحس دمح يبأ لضاتلا خآلا ءاثر ين ةدبصت

 هللا همحر يربغألا ربصن نب دمه نب

 ادلج يذ ربصب حاطأ دمحابااي كباصم

 'دحغثر يذ شيع ردكت نازحأ مومه راثأ

 دمر يف دعب نم تدغ ىتف لك نيع ىرجأو
 دهجلا لخاد "حناوج م م ءاشحأ هرح قرحأو

 دبك يذ دابكأ لب ل اصوأ هؤزر تتفو

 دي لك كنم تلش م م تلق اديعس يعانلا ىعن

 دجنلا لهيعلا دقف م م يعنلاب انتعجففا دقل

 دلبلا ىلع ايندلا مأ ادرفادحأو يعننتأ

 ‘ثد مكو ذو نوزحمو ...... عجتفم لكلا نإف

 دشرلاو نافرعلل تيقبا نم م مهللا يف ينأ
 دلولاو ناوخإلل تفلخأ نم م مهللا يف ينذأ

 يدنساي مويلا ككامعن يوحن لكو تلحر

 ددج عمداب كاكب يوفل لكو تلحر

 ادررح وخأ وأ نيزح بدأ يذ لكو تلحر

 دقعلا ىلع تصاع لكاشم لحل ىجرب نمف
 دحللا يف كوراو اذذ مقعلا تالضعملا فشكو

 دبألا دلاخ اريخ كابقع يف هللا كازج

 دنسلاو بإحصألاو لآالاو دمحم راوج

 دمصلاانبر نم مهيلع مالسلاو يتالص

 دمح ابأاي كباصم ىركذلا ادلاخ ددجي

 . ق ث ةرقلار ةدشلا اكرحم :دلجلا ا

 . ق م ©بصخلاو ةعسلا اكرحم :دغرلا "

 .ع رلظلا يه :حنارح ٢

 . ق ث مهكلم ىلع نررقنسلا لايتألا مهر لهايع عمج لهيع .لصافملا يه لاصرألا :لاصرل "
 . ق ث ديدشلا نزحلاو هئافم باهذو نوللا ريغت :دمكلا ؤ

 . ق ، ءيشلا نع يحتلل لزعلل درحلا :درح ١
 ١١٠



    
 قفوملا هتناو

 ۔۔۔ ليبسلا ىدهي وهو



 يدبعسوبلا دمحم نب كبس نب دمح /دبسلا يضاقلل لاوس

 ةيادهلاو ىقتلا لهأ املعلا ىلع ةعاس لك يف نمحرلا نم مالس

 ةماقتسإلاو فورعملاو فرعلا يوذ ىجحلاو ملحلاو بادألاو لضفلا يلوأ

 ةلاهجلا ليهأ كرتاو مهمزالف ىلعلاو زعلاو دجملا لين تنش نإف

 ةياردلاو ىكذلا يذ فيس ةلالس ىجد نإ لهجلا فشكي املع كبسحو

 ةميهبب ءاسنلا يتايامك احاكن ةءاند وذ ىتأ نا يليلخ كيلإ

 ةبارتسإلا يذ طاوللا يف مكحلا امو هقنع برضي فيسلاب مأ مجريأ

 ةيضقلا يذ يف ناصحإلا هطرش ىرت له مث دبعلاو رحلا نيب قرف لهو

 ةعاس لك يف نمحرلا نم مالس مهلك بحصلاو لآلاو ىفطصملا ىلع

 باوجلا

 ةلاهجلا ليل كنع وحميو ءيضي ةلازغلاك اقرشم اباوج كيلإ
 يتراشإ رظناف دحلا يف ىتأ فلخف ةميهب اموي ناسنإلا ىتأ ام اذإ

 ةراجحلاب نمجري ضعب لوق يفو الجاع لتقي فيسلاب ىري ضعبف

 يترابع مهفاف طاوللا يف ليق امك مهضعب لاق قهاش نم هب ىمريو

 ةياورلا يف هريغ وأ آانصحم ادغ يذلاو دبعلاو رحلا نيب قرف الو

 ةلاحب باتملا هيفكيفالاو مكاح دنع نكي نإ ىضمي مكحلا اذو

 يتراشإ ىنعمل مهفإف اهكلامل اهنامض اذه دنع هيلع اضياو

 ةيادهلاو ىدهلا لمهأ املعلا نع هتدجو دق هتررح يذلا اذهو

 ةعاسو تقو لك يف هباحصأو يبنلا ىلع مالسلاو يتالص يدهأو

 رشببرت نب ملاس نب دمحأ نب هللادبع /بضاقلا خبشلا خألل لاوس
 يسماشلا

 بيهلو 'اةعول رح يلطصي بيبحلا قارف نم بلقلا حبصأ

 بوهذةب ىضقنا مت يعمد ضاف امل مدلا حفاس نفجلاادغو

 بوركب "لبكم يبلق راص امل نوللا رفصأ مسجلا ادغو

 ١ ق م ، بحلا نم دلرتي ملاو بلقلاب ةقرح يه ةعرللا :ةعرل .
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 'امايه ميهأ "اقللا لثم ترص

 ينتاراملف ىسأ يضقأ تدك

 دودخباهز نكل سمش وه

 ُلثج بناوذلا نم ليل تحت

 'ميرديج هنأك ديج قوق

 دوقعباهز نكل نصغ قوق

 اهيتلقم نم تيأر ينأ ريغ

 يرجت كعومد ىرأ يلام تلق

 اتب بتاجألا لكو نم ناش
 ىقلي كنودو ينزحت تلق

 اياربلا يضاق هلإلا دبع وه

 انيحتنأ كيلإ دمحأ ىتفاي
 لعب جوز ىتفلا قلط اذاو

 رارم ثالت قلاط قلاط

 اذهل هنم ليكوتلا حص ثيح

 فلإك نحو ىكتشاف اهلعب
 ثالتب نرمآ مل ينإ لاق

 يدنع مت دحاوب يرمأ راص

 يف هتجح ليكولا كلذلو
 يذهل كلت ناتجح مكلت

 دبع جوز ىتفلا قلط اذاو

 ءاكرش هدنع ناك اذإف

 نذإ ريغ نم قالطلا متيأ

 ضيح لاح تقلط يمو ضئاح

 ۔ ق . ديقلا مطخلا لبكلا : ًالبكم "
 . ق . هيلإ جاتحيالو ح رطام ىتفك : اقللا "

 . مدقت دقو قشملا ينا نونجلا وه :مايلا '
 ٠ ق } ىرخ أ ناعم هلر . انه فتلل لظيلغلا دوسألا لخلاو :لشثح .

 .ق } ضايبلا صلاخلا يلظلا ميرلا :مير `
 . ق م { هنم عمتحلا بيتكلاو لمرلا نم ةعطق صعدلا :صعد "

 . ق ، هتبح بلقلا اديوس :بولقلا اديوم “

 بيجم نيح تالو يدانو

 بيجع هجوب ترفسأ اذكه

 بويع نم الخ نكل ردب وه

 بيشم ريغ فادغلاك كلاح

 بوشم ريغ نيجللاك ضيبأ

 بييثكلا كاذ "صعد قوف ستام

 بيطر دخ قوف بطرلا ؤلؤل

 بيبحلا لصو ذج نيبلا تلاق

 بيصش نم عدي امل بيبحل

 بيرم لكو اقشلا سؤب كنع

 بيبل ضاق ليلس ضاق لجن

 بولقلا "اديوس نع مهلا فشكاف

 بيغملا يف وأ ناك لعبلا ةرضح

 بيبح نم ةجوز لوقلا ررك

 بيرألا دنع ريكنلاودبأ مت

 بيرق دهع ذنم فجإلا قراف
 بيعم رش قالطلا عادتباو

 بوغل نماهب نكي مل ةجح
 بوذك نم تلخ دق لعفلا كلذ

 بيجع نم اذل ىرتاي تنياب

 بوبح نم اهقافنإ هيلع له
 بيصنب اصصحم اعاسشمو

 بيجنلا ريكنادب نإ مهنم

 بيسحب اهضيح ءرقلا نم له
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 ةالصب هريخ م نطوم

 ارصق رفاسملا كاذ يلصيل

 يركف راحالاسم ينم امه
 ركف حضاوباهكعمغ لباف
 مالسواهشباةالصو
 ارط قلخلا ديس لسرلا متاخ
 اياربلا ةاده هبحص ىلعو

 بوجولا قيحر نم ركذلا لهنم

 دلا لباو نم نوفجلا لامهناو

 تضقت دق ةلففب ةايح نع

 ىليل ركذ نع ءرملل لفش هيف

 هيف لش بابحألا قارفو

 هيف سيل مهيلع هاكبو

 عادو ىملسل لق بكرلا اهيا

 ايعسو اسفن تبط هقفلا بلاط

 الالجو ةمجهب ءرملا بسكي

 ىصحي سيل هلضف ملعلا اذبح

 اروحب تكرت دف فيساي فيك

 بدج ضرال ادصاق تمميتو
 هيلإ ىعستف املاع انأ ام

 اكرد ملعلا اشت نإ نافلخك لس

 ينإف يلثم وحن ريسلا عدو
 مكيدل رينملا عملجلا كفكي

 لعب تاذ ىمتفلا قلط اذإو

 ديق ريغ نم ليكوتلا حيحصب
 كش ريغ نم قيلظطتلا كاذ مت

 لوقب لسيلحلا ضراع اذإو

 بويع يأب ضقنامهارعف

 بوجوب اهديعي امامت مأ

 بيرب يداوف تمر ذل 7

 بيغملاو ىحضلاب ناللاوتي

 بينم لكو هلآ ىلعو

 باوجلا

 بوركلا ميمغ نم بلقلا شعني

 بوهذب يضقني ال اريزغ عم

 بونذلا باستكا ىوس اهيف سيل

 بوعشلا قارف ىلع يسأتلاو
 بيبح لكل بعتم هنا

 بيحنبادغولطق جرح
 بوطخ نم ىضم ام كنم ينفكي
 بيجع لضف يأ هقفلل نا

 بيرألل ةعفرو اراتقوو

 بيجتسملل نيرادلا رون وهف

 بيصخ عبر لكو ترذاز
 بيرتسملاك بارسلا اهيف تلخ

 بيجن لك رهظ دهجالذنذاب

 بيبل لسك ريخ روصنمكو

 يبيصن نع لفاغ ركذلا لماخ

 بيرغ لك لح تنيبت ول

 بوشملا قالطلا نم ثالثب

 بيجنلا اذهلاهلعب نم هيف

 بيغملا يف وأ ناك لعبلا ةرضح
 بيقع نم دهشمو اذه سكع
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 تماق ةحيحصلا ةجحلا ىرتو
 تواسصعت اذ يف ناتجحلا اذإو

 ماذح لعب لوق لوقلا لعجاو

 دق ام قلطملا ديسلا مزلاو
 نكلو يضمي كيرشلا قالشو
 ازجتي ال قالطلا نأ ثيح

 ضيحمب تقلط دوخلا اذاو

 دادتعال ءردبم رهظطلا بصحت

 دق امل يلصملا رصقملا لدبي

 اهارع داسفلا بجوم نكسي نا

 حرطاو يباوج نم قحلا ذخف
 اماود هملإا نم ةالصو

 ارط ةباحصلاو لآلا ىلعو

 بيرم لك نيقيلا دعب غ لاف
 بيجعبالو امهيتلك غ للف

 بيجملا لصف كاذو نيمي عم

 بوشنلا عيمج نم دبعلا مزلي

 بوعللا ةاتفلل رهملا مرغي

 بوح لك نم هلإلل بتيلو

 بيعم نع نكي مل هنم ةعدب

 بوجولا ىصقأل يهتني هبو

 بينملا مامإلا عم هتمزل
 بيسنلا ديجم اي ضرفلا لخاد

 بوردلا ءاوس يف هنم الطاب

 بيجملا يبنلا ىلع مالسو
 بيطر نصغب رئاط ادش ام

 هشاطبلا رجنخ نب انهم نب دلاخ / يضاتلا خيشلل لاوس

 تاقرطلا فرشا يلاعملا قرط

 ىشلا كاردإ تمرو تحمش اذإو
 ىنملا تلن دق زعملا لك زعلاو
 نم تقفطف امل اعابط تدصقو

 افولا يخأ بيبللا بطلا رهاملاك

 ىدرلا تيقو راثالا دلاخ اي
 هتمر امالفن يندشراف ثييدهأ

 اتيم انينج ىلبح تظقسأ نإ

 ہشضعسل مث هتعنص دق ءاودب

 لملك داد تعا اهمزليأ اذكو

 الماك ارهش ءاسىسفن اهمكح له

 همالس مث هللا ةالص ىكزأ

 اوبقري مل نم بإحصألاو لآلاو
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 تاللحلا بعصأ نم اهنكل

 تاعاطلاو ملعلاب اهبالظطف
 تامزعلاب تمر دق ام تلن نإ

 تاملظلا ىجد ولجت هل رون

 تارشعلاو سؤبلا رش تيفكو

 يتايبأااهب تصن للتاسمل

 تاضصطلفلاب سيل هتتأ ادمع

 يتأت تايد نم اهيلع اذم
 تادع نم سيل مأ هلجأ نم

 يتآ ضيح مكح مأ ةرشع عم
 تاريخلا ىلإ يداهلا امهيدهأ
تامول نم ءادعألا يف هلل



 باوجلا

 تايبألا غلبأ نمضت لاؤس

 ىدملا يب تزجأ دقف يفل الهم

 دتو مرو اذ تنمستسا دق الهم

 يتلاحب هجاو كلن نود انآ
 ىنج نع سعاقملا لهجلا نم يبسح

 نم مظعلا بالط نع ينتجش للع

 ةمج ثداوحلاو رهد فيرصت

 هكاهف باوجلا ىوس تيبأ اذاو

 اتيم انينج ىلبح تطقسأ نإ

 ا هنايبو اهريدقت يف فلخلاو

 ندعتقتف سافنلا اهمد يف مكحلاو

 ىفطصملا يبنلا ىلع ةالصلا مث
 تحزحزنف نايبلا سمش تقرشأ ام
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 تاذلا فيرش نظف مان نم

 تاسجردلا عفرأ يف منتك تكرتو

 تارتنلا ددرق بارسسصلا تلج

 تايدب ةرغ هيفف اد صع

 تايبألا حضوم هدجت علاط

 يتآلا سافنلا لجأ ةدم يف

 ةاده هوجولا رزامتقأ لآلاو

تاملظلا كلاح ةلاهجلا امسب



 يصورخلا كلخ نب دبعس / يضاقلا هبقكلا خيشلل لاوس
 ىلاعت هللا هاقبأ

 كاب "فندم "بص ةبابص تجاه
 ادغ 'ميخرلا يداشلا"جهبلا كتوصو

 هتجهم سافنأ ىوج بوذت تداك

 ةنوأ تقرهأ همد ىتف ىلص

 نم ةقيقح رظنت مل كيو قفأ تلاق
 هب تعدخ ساطرقب امقر ترظن

 ترظن ول لاحلا فيكف ادجو تمهف
 نم يفصول عطتست ملف كاف تسرخأ

 رمث هب وهزياقن ناب نصغو
 هؤلؤلو فاش هقير مسبمو
 هب يفرشملا دحك بعك هالعأ

 تكفس نم دودخأ هدخ يتنجوب

 هب ناز نونلاك هسوق بجاحو

 تزجع دق فيسلا اذهب عيرص نم مك
 بجح هنود تلاحق لاصولا مار

 بجن يذ مزع يف بجل لفحج يف
 انتورذل ومسيال زعلا انسابل
 دقو كارأ ذإ يلامف لهم تلقف

 ذإ رتافدلا يف ىتح كسكع راصو

 امك طق لظلا سبح مقرلا وه تلاق

 انفلاسو مقر ىوس اثيدح اوور
 افلس اوفلاخ دق انرخاوأ نكل

 امكح انل راش وخأ اذه تلقف

 تتأ موتقرلا انثتسا يف ةياورلا نإ

 لب مسجملا يف تسيل تاياورلا ىلوأ
 ةقرمنو رتس ةنشناع كونرد

 مكلوق كلت يف امف يذه حص نإ
 اذإو يفطصي له امهنيب عيمجلاو

 كانيع كنم هتبسف ىآر امل

 كانفل هيبصيو ميلحلا يبسي
 كاضرأ سيل اميف دلجتلا الول

 كاتفا دوخ اي امدلا كفسب نمف

 كانمي عوط دبع كلذق ىيحي
 كافأ ريغ اذ يف تنأ ام كتبس

 يكاز انل نم ارابتخا دادولا لهأ

 يكاردإ تكردأ وأ يتاذ كانيع

 كاروأو عادصأو هجوب نسح
 كتفل ناد هع نتامر فولظطق

 يكاشلا ءربي هامل فشرو فاص

 يكاح هلام هجو نساحم تناز

 كابشأب سورحم وهو هؤامد
 كافس دحلا ليقص فيسل نفج

 كاتفمو مار نم هنع هنارقأ

 كمسأ تاذ دودخ يف ةعينم

 كاتهو ضام بطع ي ذ فيس يف

 كاردإب ىظحي الو زيزع الأ
 كانغم زافلتلل دوخاي تضرع

 كاتفأ لحلاب نمف اهيف تمسر

 كارشإب انيسنجل معي اوور
 كاكرأ تاذ اولاق ةياورلا يذل

 كالفاب اوراد دق رهدلا عم مه مأ

 كاجشأو اناجشأو اناهد اميف

 كارإرب انمش اذإ ضارتجإااب

 كارد ليصحت امف موقر اضيأ

 يكاذلااهيأال ةمسجم يذ له

 كابرإ تاذ يذهف كلت حص وأ

 يكازامهنم لكو لاقي اذام

 ١ ق . قرثلا ةقر يهر ةبابصلا نم ذوخأم بصلا :تيص .

 / ق م ، شارفلل مزالملا ضيرملا فندلا :فند .

 . ق م } نسحلا جهبلا :جهب "

 . ق م ؤ© تلللا ميخ رلا : ميخ ر ٤
 اب ١\



 تمعجس ةبابش اوور اثيدح امك
 هعبصأ نينذألا لخدا ىفطصملاف

 ترذن ام شابحألا ىلإ زاجأ امك

 ةرخآو ترم يتلا يف هنذاف

 يف لخدا هللا يبن نا ليق نا

 ىوس هيف دصق ال ناب لاقي اله
 دق ةياورلا يذه يف ضعبلا امبرو
 اهتحصب ثيداحأ ىذ له ثجبلاف
 ةعس يف سانلاف ةحص اهب ناف

 يف كثحب رصعلا اذه بلطت دقل
 انأجلم مويلا تنأف باوجلا وجرن
 ىلع ماتخلا ميلستو ةالصلا مث

 ‘كوكو نحل ودشت ءانغ توصب

 يكاحلا عمسا لاق هبحاصل نكل

 كاحضإو وهل نم شناع هيلإ

 ككفإ نود هعيعبصأ هناذآ

 اكاهكمه ءانغ نم هزنتلا كاذ

 كانبلاو ءانغل أزاوج ىري
 ككرإ تاذ وا انباحصأ لوقي

 كاسن هيزنت ىوسالا قبي مل
 كارفأو دصق نم رهدلا ثدحأ ام

 يكازلا ىتفلا انيتفم بنان تنك ذإ
 كارلا ىلع قرو ادش ام دمحم

 كارتو لاعف رشلاو ريخلل ىتف لك عابتألاو بحصلاو لآلاو

 باوجلا
 كاردإو بط نم ةبابصلل ام

 هصلخي وأ امابظل ربطصيلف
 تقلع اهبالا ةيهن ترماخ ام

 كانغم نيربي ىبر يف ةيبظ اي
 تزرب اهل بارتأ نيب اهتقلع

 نع مسبتو ىبظ يترظانب ونرت
 اهبنئارت وظعي ذإ قحلا بععكت

 ينلتقي بحلا داكو ادجو تبذف
 تعدخ ىجحلا اذاي ةرخاسك تلاق

 ىمد لايخو ارصق ةيمد تيأر
 ىلإ طق تمق ام ينتمش ول هللات

 أرهنهتمش ابارس تيأر نكل
 امنر ىدصلا هيكحي ينم توصلاو

 امف لاقملا اذ اقح ناك نإ تلقف

 . ف ٤ نابجلا كاركرلا :كاوكر "

 كاوشأب بص اهب بيصأ ىتم
 ىكاذ ءرما ىعس هتبلطل لين

 كاتفم فيس تلس دجولا حفاون

 كآرمل وبصأ مأ كرصقل وبصأ

 كالفأ ليلكا ىلع لح ردبلاك

 ىكاح هكحي مل اهز يقن رد

 كا تفو ناعط نيبام ظحللاو

 يكافس لقعلاب اوذخف تمأ نإف
 كافأو عادخ نيب ىهنلا كنم

 يكازلا يصخش نم ىؤرلا تننظ امون

 يكاشلا ةيقر ىغبت كنيش بارحم

 يكابلا يماظلا ماوأ كيقي ابذع

 كاته توص ينم طق عمتست مل

 كانغباساب وأر زاجحلا لهأ

 . ق . عامجلا ةرثك يهر هفشلا ريثك كاهكملا :كاهكه `
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 دنف انه تدبأ دقف قارعلا ابأ

 امف حابملا رعشلاك لاق مهضعبو

 ذبتنمو كورتم رجهلا هب امو

 ىرن فالتلا اذه ىلع مكحن نإو

 اسكتنم طح نامز يفاميسال

 هتحايإ ضعب ىري حاكنلا يفو
 هتزيرغ وعدي ام ءرملا ةيؤرو

 هب لوسرلا دهع ىلع ءانغلا امو
 ةرهاظ رهطلا رصعب ساقت الف

 دسج وذو مقر وذ ريواصتلا امأ

 نع صخري ىطوت شرق يف مقرلاو
 هب دشف اقح يل ناب يذلا اذه

 الو هعدف وأ هاده تيأر اذإ

 هب مالكلا دبعلا متخي ام ريخو

 ةبطاق هللا لسر ريخ دمحم

 بدأ وذ للقام مهل عباتو

 يكاحلا هنيسحت ىآر ام تحبقو

 كاوشأب هيف امف ننسحتسي

 كارتب نوحلم لك يف تسلو

 كارد لوق اوباصأ قارعلا لمهأ

 يكابلا لزاهلا ضيضح ءافققلا هيف

 يكازلا ىرولا ريخ نع هيف ةنسل

 كافأو لالظب لعف ةوهشل

 كاسن ريغ هيف ديفلا الو لظطب
 كاكش ماغنأ يف دهعلا ارهاب

 كاذامه راتخملا نع مارح لك

 كاردل قالطإ ححصو ضعب

 كاش مفيض يفك سراوفلا فيس

 يكازلا ةيغب نم ىدهلاف هب لفحت
 كارشال يحاملا ىلع ةالصلا متخ

 كالفأب ولح نم بحصلاو لألاو

 كافأو راز نع كسفنب أبيرإ

 سراكلا دبعس نب وببهز نب دمحم نب دمح /بضاتلا ةببشلل لاؤس

 هللا كمحرو

 دعسمب ءاكبلا امف كيلع نوه
 تحشو بنارتلا قوق ذإ كتجششأ

 تروستو تلخلختو تجلمدتو

 تخمضو نارفعزلاب ترظطعتو
 املاظاقدرو ادق تليامتو

 يف متلا ردبل ابجعايقف تدبو
 اهنسح ةيأ تدهاش ذإ تشهدفق

 امنإف ديرت يلتم اذإ تلاق

 نم ليلدو هساسأ وه ملعلاو

 ايحلاو ةرورضلا عم ءافخلا حرب

 ٢ قا بعنلا دحجصعلا : دحعلاب تنيزت .

١١٩ 

 دلجتو اقشاع كت اذإ ربصاو

 درمز كسباتوقايوأرد

 'دجسعلاب تنيزتو ترتخبتو
 يدنلا دنلاو كسملاب اهنامثج
 ددري مل هقح بصكاحشك

 دهعي امل دوسلا يلايللا ي ذه

 دشرأ دشرل تحصن ذإ توحصو

 يدشرم كتلف نيدلاو ىقتلا يرهم
 يدتهت مل هنودب ليبسلا لض

 ددرتملا مدلاب انيلتبا انأ



 ىتف اذه يعزجتالاهتبجباف
 عفان ملع مورل تحمط اذإف
 ىجترملا هيقفلا يضاقلا اهيأ اي

 ةرم لوأل تضاح نإ دوخلاف

 ةرم يفاهضيح فلاخت اذإو
 تفلك دقاهنأو ليلدلا راح

 نلدبت دقامهنم لاح يأ يف
 اهتلصل عباتب حاكنلا لهو

 ىتف اهقلطي اذإ توفت ىتمو

 اذك اروط فلاختم اهضيحمو
 ندعقت ال ناب اهرمأي صنلاو
 ةداهشل متاك يف ىرت اذام

 اتوف سفنو لام نإ نايس
 ندهشي نأ ىعدا ذإ نيب كاذكو
 هب تتاف نإ روزلا وذ نماض له
 ةمذب راص قحلا اذه نا مأ

 نمب سفن هب تتاف نإ كاذكو

 لزأ يركف تريح لئاسم يذاه
 امهيلك مالسلا عم ةالصلا مث

 افق نمو نيعباتلاو هبحص نم

 “دتحملا وذ يسرافلا ريهزلا لجن

 يدص ناثرغ لكل يورلا وهف
 دبزم رحب قيرغ نذقنت يك
 دسجتملا اهضيحمل ندعقت مك

 دعصتام ذإو لزنت اذا ىرخأ

 يدتغتو حورت ذإ ةالص اموص

 درجتب نطقست عون يألو
 دعصملا عولطلا يفو لوزنلا اذ يف
 دقعي ام اذإ يناثلل لحتو

 ددرتب لزي مل دعصيو لزني
 ددحتب ةنثلنتءورقلاالإ

 يدتعي مل هبر قح تاف نإ
 دصقي امهم هيلع نامض ال مأ

 دهشم ريغب دهشي نإو ىفخف
 دهشياماذا هلتاق لاومأ

 يدتجت امارح تراص ذإ هتلتق

 يدتعملا اذ نمو اهبحاص داتقي

 دصوتم هب لهج نم ناكام

 يدتقي دق هب نملو ىفطصملل

 يدتهي دق مهرونبو مهرانأآ

 باوبلا

 دهشمل حال متلا ردب ءايضأ
 ىجدلا ملظ اهراونأ نم باجناف

 ةركف ون هكاح لاوس اذ مأ

 يل نإف قيقرلا لزفللو يلام

 بئاصم شيج يلع نامزلا رج

 يتدوم لهأ نادقف هب يبسح

 ولو انسح ينتاش ىليل بح ام

 تقطنمتو اهنسح يف ترتخبتو

 ٨ ف . لعأل ا :دتحملا .

٢٠ ١ 

 دفدفلا يف تقرشأ عشوي تنأ مأ

 دجربزو رهاوج طومس اذ مأ

 دمحم ليلس فيس ةداقو

 ىدتغتو مومهلا هب حورت ابلق

 ددبتملاك راصق داؤفلا تمر

 يدروم لي يتبحأ دققو انزح

 دوأتملا ةنتابلا نصغك تسام

 دجسع نم لخالخي تلخلختتو

 



 ادجس ةرينملا سمشلا اهل ترخ

 ىلعلا بابرأ تكرت كارأ يلام

 هل اعبط هداتعاف ىركلا فلأ

 اققحم لاوسلا تمر اذإ لئاسم

 هرصعب مامإلا نافلخ خيشلاك

 نع لهجلا مالظ اسمط دق نارمق

 هتمر اميف ىيخأ باوجلا ذخف

 اهتادع اسنلا نم ةادتبملاقف

 ةدع تقوتاهمزلا ضعبلاو

 نم رشع يف ءاج مد لك أإ

 نم ضيحلا يف هتقو فلاخت اذإو

 اعبرأ ىوري نرظتنت كانهف

 رظتنت وأ اهلوزن نوكي اذكو

 هبيقع ءاجو ترهط نكت اذإو

 هتقوب مايصلا ءاج نإ موصتو

 هلسغ مزلي لوبلاك همكح ]

 هتقوب حاكنلا جوزلل لحيو

 نكت نإ جوز حاكن لحي هبو

 ىلع ىتأ حيبقلا روزلا ةداهشو

 ىلعأللم روزم تانأ اذإو

 له سفنلا تافأ نإ ملعأ هللاو

 هسفن نم ةداهش نابأ اذإو

 دسفم ماهتا فوختخاهدرنفق

 ةداهش نوكت اذإ نضرعيف
 هماظن تدرأ امك باوجلا مت

 همالسو امناد يبر ةالصو

 مهعيمج ماركلا بحصلاو لآلاو

 دقوتملااهرون نم أاعضاوتو
 ددعقلا يطبلا لجرلل تحمظطو

 دقرملا يف همه نميف ريخال

 دعستو هنم ملعلاب زفت ابظط
 ددؤسلا يذ انهيقف يسرافلاو

 دتحم نم هلايف نامزلا لمأ

 ددسو تلهجام حماسو ينم

 دجوت نإ اهمأ ةدع ضيحلا يف
 يدتقتلفاهمريغ يف ةدعا

 دشرألا لاقملا يف ضيح مايألا
 'دظط عست ىلإ عبس ىلإ سمخ
 دعصتلف تتأ نإ اسامخلا ىدلو

 ديقف عبمجلا يف اتالت ىوري
 ددعأف ةضاحتسا مكلذف مد

 ديج لسغ دعب ىلصت اذكو

 دشرلا ةادهلا نع ةالصلا دنع

 دسفملا ليسملا مدلا يف هعنماو

 دهعملا ءاضقنأ دعب تقلط دق

 دشرملا باتكلا صن اهميرحت

 ددرت ريغب هعنمضيف دحأ

 يدي مأ اهيف هيلع ءاضقلا مكح

 ددشتم مكاحل لاؤسلا لبق

 ددرتملا همصخ ىوعدلل هنم

 دصقملاب هحيرصتالب هعم

 دشرم ربح لك ثحابو لأساو

 دمحم ريشبلا يداهلا ىفطصملل

 يدتقي دق مهب نمو نيعباتلاو

 .ق رعشلا ةرررضل فلألا فدح هلعلر تبث رآ تيثي هانعمر لادلار ءاطلا نب فلألا ةرايزبالا هيلع فقآ ل :دط ٠



 يسراتلا دمحم نب رصان نب روصنم يضاقتلا خبشلا يذاتسأل لاؤس

 للا همحرو

 دهزلاو ملعلا عبنم الوس كيلإ

 اهبطقو مولعلا ربح رصان ىتف
 هدودج امدق دجملا هتثرو ىتف

 اغلاب جوزت لفط يفق كيلا
 اهل لهف يبصلا كايذ تام اذإ

 هغولب ليبق تتام نإ كلذك

 اهقادص هيلع له ايح ناك نإو

 ةليلح هعضت اتيم نإ لمحلا يفو

 لهو مهثرإ نع ثارولا بجحي لهو

 اهقتع دعب تريغ دق ةمأ نإو
 ىرت له ريغت دق رح تحت ناو

 يتلا هتدبع قتع يف طرتشمو
 اهقتع دعب نم رييغتلا اهلال ناب

 فصنم ماق املك ملسو ىلصو
 هفيسب ةاوفلا نالطب قهزيو
 افولاب هللا اودهاع بحصو لآو

 دشرلل كيدهي هذخ اباوج كيلإ

 ابلاط ملعلل تنج ام اذإ نكلو
 اهبطقو ملعلل اربح تنك امف

 اهتثثب اتوعن ينع عدف كيلا
 ةلز لك نم وفعلا يبر لاسأو

 اغلاب جوزت دق يبصامهمو

 مهضعبف فالخ هنم اهلرإ يفق
 ةجوز يهو اهجوز مكلتو كاذف

 ههجوو هثرت مل ضعب لوق يفو
 يضرلاب كلانه ىنبت هتحصو
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 دعسلاو نيكامسلا قوف هدجم نمو
 دشرلا يوذ جاتو ىسارلا اهدتحمو

 دجلاو بألا ىلع وبري الع داشف
 دقلاةسنام نيقاسلا ةجلدخ

 دهن نم سم امب تاريمو قادص

 دعب ىلع نيتلاحلا نيب قرفلا مأ
 دهعلا اذل غولبلا دعب هرييفغتل

 يدوملا هبأ نم ثرإلا قحتسي لهف

 دهملا يف حاص اذإ ما هيلع ىلصي
 دعجلاو طقطقملا رعشلا يذ جوزلا نم

 دبعلا اهجوز نم رييغتلاك كاذ اهل

 دولا افصب هكولمم اهجوزت

 يدجي هطرش لهف قتعت نا دبعلا نم

 دشر ىلإ مانألا يف وعدي هللا ىلإ
 دلخلا يف عفشملا يداهلا يفطصملا ىلع

 دقعلا ةقفص يف سفنلا لذبب اوماقو

 باوبلا

 يدرملا سدنحلاو لهجلا مالظ يلجي

 يدح يبزواجي حدم امنود لسف

 دشرلا يوذ جاتو يسارلا اهدتحمو

 ىدلج اهب دابو يرهظ اهب تمصق

 يدشر ينمهليو هنم ةيفاعو

 دحللا يف حبصأف ارهد اهرشاعو

 دقعلا ةحص ىلع هنم اهترإ ىري

 دجلاو لزهلا ىلع كش امنود هل

 دشرلا ىلإ يبصلا جيوزت فقو ىلع

درالو ءاضر نم يبصلل امو



 هنإف غولبلا لبق نم تام ناف
 هجوزب يبصلا زاج دق كي نإف

 نكي نإو امثري تتام دق يه نإو
 هغولبل هفقو ضعب لوق يفو

 هنيمي دعب ثرإلا اهنم زرحيف
 هل امف لهتسي مل نإ لمحلا يفو
 هدوجو مكح مودعملاك كلذف

 تيمل ةالص نم هيلع رسيل و

 هنإ مت هقلخ نإ ىري ضعبو
 اهقتع دعب ةكولمم تريغ ناو

 دبلا ىلع حاكنلاف هاضر توفي

 دصملاب مزلي رهملا هيلع نإف
 دقنلا نم قادصلا يطعيلف ناج اهب
 دهعلا ىلع اهيضر تشاعول فلحيو
 دفرلا نم لوكنلا دنع هل سيلو
 دعلا يف ريغلا بجاحلاب الو ثارت

 دحللا يف نفدلاو ليسفغتلل حنميو

 يدجملا حجارلا يف لالهتسأ مدع اذإ
 دشرلا يوذ ليلدلا هيف لسو ىلصي
 دبعلا اهجوز نم رييغتلا اهل نإف

 دقعلا ريغ يبنلا هنم اهلزاجأ تررحت امل روذحم يبأ جوزف

 يدنع ريغ اهل مهيلوق حجرأو تريغ رحلا اهجوز نم نا نالوقو

 يدجي ريغ الف هنماهملع ىلع اهقتع دعب اهسم دق نكي امهمو

 دبعلا اهجوز هكولمم نم ريفت اهلام يهف اهقتع يف طرتشي نمو
 دهعلا ىلع دعب كولمملا ىدل يقبتو ةرح يهو زياج طرش كلذف

 دنلاب قبعي مص لآل طومس هلاختت اباوج ينم هكنودف

 دشر يذ لك نم لآلاو يفطصملا ىلع هتباملسلاو يهلا ةالص

 ىل اهت هلل ١ كمحرو هل ل 1 تت

 '!هيداح قوس يف''هدراوش''يجزأ هيفاوق نم يبسح رعشللو يلام

 هب ةاجنلا وجرا ام كلانه الول
 ينقرا نيح ىليل لالط دقل معن
 ''ةيناغل بح نم يلام هللات

 اهفشارم بذع اهجعاود دوس

 اهدعتقأ نكل اهريغ ةمه ىل

 هرباغ رمام ىلع يسفن فهلاي
 نم قبعيو ازع لني مهبحطصي نم

 ٠0 ق آ هعفدأر هقرسأ : هيحر .

 هيشنم ناطيشلا نمو ىوهلا نم
 هيف ىوث دقابلق لفلغت مه

 هيشوت يشو يف لفرت ءانسح

 هيكبي داع ارم رس اذإ رهد

 هيلوم ملعلاو ىقتلا لهأ لضفب
 هيدهم ءرملا نيرقو ''مهاذش

. 
 ف . دالبلا ن ة رتاس يا دررش ةيفاق مهلوق هنمر . دررشر هدراش مح : دراوش
١ 

 ١ اهرحازو لبإلا قئاس يدلا :هيداح ٠ ق ٠

 ١ ق . ةنيزلا نع اهنح ةينغلا ةآرملا يهر يناوغ عمج :ةينامع .

١٣٣ 



 مهفراعم نم تعاض نوكلا ملظأ نا

 ةقث مهدعب نم ملاع انلامأ

 اندشري هللدشرمانلامأ

 انب ملااممذقنمانل ىلب

 هتحاسب لزناف رصان ىتف اذه
 ةعس يف لكلا قاق ربحلا انروصنم

 ةيماس معلا يف ةمه هل ىتف
 هتمه ملعلا يفاذكه نكت نمو

 ظقي مزاحالا دجملا كرديال

 ىلمأ ارتقم يلؤس تهجو كيلإ

 ىأر مانملا دعب ءعىرمأ يف ىرت اذام
 ئشو تاذ مالحأ ري مل هنأ عم

 الو هآرام هجوب اعامجالو
 همزليأ تتام ةفطن له كشوأ

 درخ نم ناتنث هل نوكت نمو
 اهل لاق مث يرخأ ءيطولا مرحأو
 دق كل يذلا كصلا ىل يتمهف الوأ

 ملف تيتأ نإ اقالط كحنمأو

 تبجو ةرشع نم اهل قح قبيا

 روص اهب شرف ىلع ىلصملا يفو
 امأ دوجسلا نيب وا يه همامأ

 تدسف له رصعلا سابل نولظطابلاب
 تلزعنأ امنإ نكلو باتكلا لهأ

 جرح له هجولا يطغم لصي نإو

 بهذوأ لعنلاب وا يتوجلاب كاذك
 ام لوالىدأ نارفاسملا يفو

 هينات ضرف يلصي موقي ىهس
 ةنوأ نايسنلا ىلع مالكلا هاف

 يف ةريهظلا ىلص ناك قرف مث مأ
 هل زوجيال دح رفاسملل له

 ررض نم ردخلا تاذوني مل ناك نإ
 رفس يدل لاموذ لتات ناو

 ٥ ةحئارلا ء اكز ةرق : انثلا ٠ مدقت دقر ٠

٤ 

 هيرارد تراغ ملاع ىلع سمش

 هيوغي لظ بلقب الهج ليزي

 هيتلا ةنحم نم جرفانل ىلب

 هيدوي نالطبلاو قحلل كدشري
 هيزنتب ابيش امه ادهزو املع

 هيحاون ولعت لب مجنلا محازت

 هيلاعم تفوتساف دجملا رزأت

 هيلقم مونلل رجاه هلثمك

 هيبنتو ظاقيإ لالح ةبانج

 هيمرت نيح فرطب لوقعلا يبست

 هيذاؤي ليلجإب ابارطضا ىار
 هيدؤيلف عامج لسغ كاذ يف

 هيلايل يف اركب ءطولاب صخو

 هيتبغر نإ اذه يدنع تنش نإ

 هيفوأ ينإ لجا هتبتك
 هيف اهقح أكص تأت ملو بننطت

 هيقبم ريغ رايخ اذهوال مأ

 هيتأي مت ضقنأ حور تاذ نم
 هيفكي لظلا تاذ رظح مأأ قرف

 هيبشتب دصقي مل لغشلا يذ ةالص

 هيطفي ءيش نكي مل هتاروع

 هيفوأ نيلجرلا وأ نيديلا وأ
 هيتلاو ربكلا سابل ريرحلا وأ

 هيلصي اذإ اعمج نيتالصلا نم

 هينات يفانيح حرسي لظف

 هينتيو ىلص امل ديعي لهف
 هيتأي سكعلاب وأ ةريصعلا تقو
 هيدامت يف هاوس نتبلي نأ
 هيوني مث لالح حابم يف لب
 هيديأب دقن ىلع لوح لاحف



 تنصح ةجوز تسيلو يبابرلا نم
 تلمك نإ جحلا ءادأ قحألا له

 ةبجاو دقنلا ةاكز هيلع لهو

 ىتفل اهقافنا هل له بجت نإفق
 ةزئاج نيدلا فالخ لهأل لهو

 اهلتري ليزنت يأ عماسو
 اهل ندجسي له ةدجس هب ترم
 ةلئسا ملعلا نيدخ كيلإ ينم
 يذب هندل نم انم هللا لاساو

 خأ لكو تايحت ىكزأ كيدفأ

 هيوأي مث تيبو ى رخأو ايند

 هيدابم ىلوأ امه مأ هطورش

 هيكزي ال مأ هلنثأت اميف

 هيفكي سيل مأ ىنغ ي ٢ رفاسم

 هيرارذ وأ هينبل هل لهو

 هيلات نارقلل يداورلا يذب

 هيردي سيل نمم توص نم كاذك

 هيلوت كنم باوجل اهتهجو

 هيلمي رونلا ىبلقو انيرق ملع
 هيدهأ ميلستلا هل قح نيدلا يف

 هيدوأأ اراركت ناريدجلا رم ام رركت ميلستو ةالصلا مث
 هيراب دنع نم امب ءايفوألا هترتعو يفول ادمحم ىلع

 باوجلا

 هيجزيو يوحن هلئاسم ودحي هينشني رعشلل نمل لوقأ ينا

 هيفاوق نم وفقي مظنلا كلسم يق اهل باوجلا يغبي اهتب الناسم
 هيكبو مهيكباف نيطاسألا مه مهدهعت لضفلا لهأو انامز يكبت

 هيتاؤت لاح ىلع رقتستال ةبناد مايألاو يلايللا نإ

 هيفخت سمأل ابام مويلا كل يدبت ةسكاعم يرجت اهنأ ةلبج

 هينمت نأ اسفن ناد دقو اهيف ادبأ ررتغي مل نم ءرملا سيتلاف

 هيناعت ام اهنم كبسحف ىصقأ اهل سيلف ايندلاب سفنلا لفنشت ال

 هيتناغتامماقلطماهب شعو هب زوفتاماهنم كظحب ذخف
 هينجت ريخلا رامث نم حلاص وأ هدلبت ملع ىوسب لغتشت ال
 ةفطفطب ماوقأ لغاشت اذإ

 جمه اهل ايندلا ىلع بكأ نإو

 هل نذخات نمم كسقنل رتخاف

 هب تجرخاب اهسأ مظنلا يف تبهسأ
 هفرعأ تسل ام ينحدمت تقفط

 هب هوفت تعن وأ حدملا نم ينعد
 هملعأ تنك دق امب تبا ينإ

 ةبوجأ هللا نوعب ينم كيلإ

١٢٥ 

 ه يدبت ىرخألاب كلغشف اهنم

 هياافت ملع ىلع ابكم نكف

 هيواتف يف اريصب افيلظ ابط
 هيلمت هيف امم ةملالملا ىلإ

 هيلاها نم وأ هب تسلو ىنم

 هيومت نود لأساو لنست تمر نإ
 هبيفخأ تسل هيغتبي بلاطل

هيبنتو حيضوتب تلاس امع



 اهموتأل ينيدهي هللا لاسأو

 ىأرو هعتامون نم ظقيت نمو

 يفف عامجلا هيف ىار دق نكي ملو

 ةثداحل لسغ همزلا ضببلاف

 يفف عامجلا هيف ىارام هنوكف

 هلقنأ مث هآردق هلل

 هجرخي ناك ام انه لامتحإلاف

 يريو ةطوح هيف لضفلاك ليقو
 اهبتنم فذقلا لاح ظتقيت اذإ

 همزلي للط امهمو هيلع امف

 همزلي لسغال ىار دق مهضعبو

 الو عامجلا هيف ري ملافثيدف
 اهلسفيف تناب ةتيم اهمكح زإ

 اربخ يور لاسكاو ةتيم نع لسغ ال

 هيجوي لسفلل امهب نم لعو

 هدروم موهفم نم فلخلا امناو

 هب نوكي ام ىلوأ ءرملل مزحلاو
 ةدحاو ءيشظطولا صخي نأ هل امو

 لحن يفو ءىطو يف مزلي لدعلاف
 امو ليقملا يف هيلع سيل ليقو

 امو هيلع ءىطو يف لدع ال ليقو

 هب هيتجوز نم ةدحاو ديزي

 اهلصحي بابسأ ءيشطولا ثعابف
 هتبلط ريغ نم هرض امبرو

 هممجيال ناانه هيلع نكل

 اهكرتيو ىرخألا مرحي هلامو

 اهب بصي دق نأ اهل هيلع نكل

 هبلطت يه ملام ضعبلا صخرو
 يفو قالظلاب ىلوأ هنم اهجارخا

 اهريخو اهحراصي نأ هنكل

 اهل هيدل سم الب ميقت امأ

١٢٦ 

 هيدسي قيفوتلاو ةيادهلا هنم

 هيف بذبذ نم تجرخ ةبانج

 هيردن هيف فلخ ةبانجلا لسغ

 هيلامأ يف اثيدح ءاملا نم ءابلا

 هيفكي لسفلل همزال دوجو

 هينعن نايسنلابو هيسن ىتح

 هيربي ال الك لسغلا بجاو نع

 هينشفي اذإ مون لواطت الب

 هيتأي مونلا يف ىري اعامج ىتح

 هيفني لسفلاف ىري ابارطضا هيف

 هيفغلي لالسكإاك يهوأ لوبلاك

 هيضرت هللا ةالص يبنلا نع

 هيردي سيلوأ يور دق ام لعأ

 هيف يري اينم مزاح نلسسنفيلف

 هيرجي لدعلا هيفو هيتجوز نم

 هيلاه أ يف ليقم تيبم يفو

 هيواسي دق امتح لدعلاف هاوس

 هيشني لدعلاف هريغ نم ناك دق

 هيبست هيف لامج نم اهب امل

 هيرويو ىوهي ام بلقلا بلطم نم
 هيدري دبال هفلكت دق ول

 هيقسي نهنم ةدحاول اعظطق

 هيقاسم ىرح اهنطاعم اترغ

 هيضاقت يف هيلع دح ريغ نم

 هيضقي وهف هتبلط نإف هنم

 هيناعيامم ةحار اهقيلطت

 هيومتو سيلدت نود اهنأش يف
هيغبتو ىوهت امك هاوس ايف



 اهحنميو هعنم اهجرخنيف آلوا

 ىلع رايخلا هنم تيضر نكت نإف

 تدعق ولو ساب انه هيلع امف

 اهل هيلعاقح تطقسأ اهنأل

 نم ةدوسل اقيلطت مه يفطصملاف
 ةشناعل ينتقلطت ال هل تلاق
 هتبحم هنم تفرع اهنأل

 اهكرديس ىنسحلل قفوي نمو
 هشئاع شاع دقام مسقي راصو

 تمجر نإ ءىطولا يف اهل هيلع نكل

 روص اهب شرف ىلع لصتالو

 روص هب اموقرم بوثلاب كاذك

 رتا يف هيركتلاب لاق دق ضعبلاو

 مهرثكأ موقلا هيلع لاقم اذه

 روص يف ميرحتلاو عنملا اوصصخ دق

 ةمسجم ناثوأ يه مكتتف

 هب نوكي بوث ىوس اثيدح اوور

 ىلع ثيدحلا ىرج ولو ساييقلابو

 رجشوأ لايجألاو لمرلا ةروصك

 اهلمشي ميرحت ال لكلا عمجاو

 هبش نم هولاق امب اولح ًادقف
 جرح امنود هيفو هيلع ىلص

 همرح موقلا ضعبو أرط بحصلاو

 تدسف هب وأ هيلع يلصي نمف

 هسبال ناك وأ شرف يف قرفال
 انثو هسبل يق لماح هنتاق

 هب موقرلا انثتسا نم هوور امو

 يري ثيدحلا بابسا عبتت نمو

 هدي يف سانلل ارشان هجورخ
 ىلع هللا ةنعل ارهج لاق هنإف

 اهخفانواهيحم روصملا امق

١٢٧ 

 هيفوي ناصحإب قالطلا هعنم

 هبيردتو هرك الب هيال لاح

 هيفاجت نم انينس ءاضرلا ىلع

 هيركتو سيلدتو رذع ريغ نم

 هيوشت لاح يف تدغ ذإ هجاوزأ
 هيضرتل ارهد يتليل اهتبهو

 هيغبت هنمام تزرحأ دقو اهيف

 هينمت ناميإلا يوذ تاهمأ عم

 هيفشي قيلطتلا وأ لاني اهنم
 هيف ىرت امقر ولو حور تاذ نم

 هيركتو ضقن الب حور تاذل

 هيزنت هيركت ىري ضقن ريغ نم

 هيدبم حورلا تاذ مقر اوزوجو

 هيبشت لظلا تاذل حور تاذ نم

 هيشني ريوصتلا نم اهاوس امو

 هيوارل ىنثتسم مقرلا ىوس مقر

 هيبشت لك يف ىضتق ال همومع
 هيشوي ىشو وأ لزانملا وأ

 هينعي لظلا تاوذ ريغ سيلو
 هيتال اموقرم حورلا يذ ريوصت

 هيركت نود مهيدل هيلع دفقأو

 هيتأي نعللا هيلع امقر ناك ول

 هينبي لل مارح يف هضزفف

 هينجي سبللا سئبو شارفلا سنب

 هيئارم نم هاذحب دعاقو

 هياور ضعب نم تجردأ ةدايز

 هيلاوت يف هوجردأ ام نالطب

 هيلدب حور يذ مقر هب ابوث

 هيهاضي نم يحيف نيروصملا

هيزخي نعلاب هنكلو اعظطق



 دغ موي سانلا دشا ثيدح يفو

 ةشناع كنورد يور دق هكتهو

 روص نم ليخلا موقر هيف ناك دق
 أدبأ ىفطصملا تيب حورلا لخدي مل

 هلخدي سيل بلك ورج هب امف

 تلمقر امل ليثامت موقرلا ىمس
 تدرو امل هانعمو ثيدحلا ظفل

 هجرخي حورلا تاوذ ريغ مقرو

 ةلحراباموقرم سبلي ناك دق

 روص نم حورلا تاوذ ريغ مقرف

 تدسف دقف نولطبب يلصي نمو
 اقصتلم تاروعلا فصي هنأل

 ةيداب نيعلا ءءارمل اهنأك

 هسبال نايصع نم هيف نكي مل ول

 يف هبشت دق انيور موقب نمف

 ةبسكمل ارطضم هيف لقي نإو

 هل هارن مكح نم ةرورضلل ام

 هسبلي صيخرتلاب هيف لقن نإو
 اهل ةالصلا تقو نكمم هعلخف

 هترزا نوطبلا ىلع نسبلي وأ
 اوجردنا دق أناعرس سانلا امنكل

 ةبطاق رانيدلا اودبع مهنإف

 مهتزعف ايندلاو نيدلا هب اوعاب

 مركاو ملحالةبورعالف

 هعبتي لظلا لتم رفكلا يذل مهف
 العتنمو يتوجب يلصي نمو

 ملو نيرهاط اناكو اضوت امهم

 ةهباشم يتوجلا سبال دري مل نإ

 هترويف نايصع هبنشتلا نإ

 ادمع ههجو طفم لصي نإو

 ولو ةالصلا للح بجاو هفنتكت زإ

١٢٨ 

 هيورم دنع اباذع مهو روصم

 هيلات هنم اهتيب ىلع ارتس

 هيردي ناك ام ةحنجأ تاوذ

 هيرذت رتسلا هيلع هيف مادام

 هيف ىرت ليثامت هيلع امو

 هيرداف حورلا تاذ ريوصت هيلع

 هيمسن موتقرملابو مومعلا ىلع

 هيتأي راتخملاف لح رملا سبل

 هيسشاوح يق مقرب لامجلا لحر

 هيرجن حورلا مقرب ءيش يأ نم

 هيفالت نم اهدعيلو هتالص

 هيينارل ارط اهليصافت يكحي

 هيفكي هعييبشتلاف هبنتلا الإ

 هيبشت لاح مهنمف يبنلا لوق

 هيتاي روظطخملا هبسكأ بسكلاف

 هيقايت يف تاقت نم نكي ملو

 هيف ةجاح نم هتمدخ لالح يف

 هيفكي هنع بونب يلصي ىتح

 هيومت ريغ نم هنكمي لكلاو

 هيفستو لخد نم ةنايدلا نع
 هيطاعت يف هاوس نوفرعي ال

 هينجي لذلاب اد غول هليصحت

 هيمحتقف مهيف ةفنأ ال ز عال

 هيلاوم مه لب دبعأ اصعللو

 هيلصي ايف ىرأ اميف ساي ال

 هيرداق نيعبص امهعقرل دزي

 هينعي ضقنلا الإو نيكرشملل

 هيصاعم نم ريبك ةالصلا ضقن

 هيتأي ضقنلاف هل رذع ريغ نم

هيطغي امهافولو أافنأو انيع



 شدخ نمو قرع نمك رذعلالا

 هب رضأ ام يظطظغي نازتاجق
 هب سيلف ىطغ دق هيلجرل نأو

 اذإ ةالصلا يف هيدي يظطقي الو

 امهجورخ عطسي نإ ساب ال ليقو

 اهضقنيف امصلا ةلمش نمف الوأ

 امهلوخد يف رذع مت نكي نإو

 اهلخدي ساي ال هدي يف حرجلاك
 ةدسافف يلص ابهذ سبالو

 امهسابل يف رذع مت نكي نإو

 هبتاج هكرتي نإ ةعاضإلا فوخ

 هسبلي ناك ام اذإ ريرحلا يفو
 انلع ىفطصملا زاجأ ريبزللف

 هل يبنلا صيخرت ضعبلا ىري امو

 هل طق صيصختلا ىلع ليلد الف

 تدجو ةلع نم هسبل هصيصخت

 هصصخي جاتحمف صوصخلا نإ

 هرتسي ام يلصي نم دجي مل وأ
 ىلع ريرحلا ميرحت ثيداحأ امأ

 نم ةرورضلا صيصختو مومعلا ىلع

 ام زوجت ماكحأ تارورضللف

 رفس وذ عمجلا ىلوأل لصي نإو

 هب سولجلا للط وأ ملكت ىتح

 يف حرسي لظ ذإ مدهنم عمجلاق
 هلوأب هعيتاي عمجلا فنأتسي

 ةرخآو ىلوألا يف تقولا يف ناك نا

 ام طبريفارينأت عمجلل نإف

 اجرخ دق ناتقولاو ركذت ناو

 امهل ادألا يوني نأ ليق زتاجو

 هلوهف رهظلا تقو ىلص نإ ليقو

 اذكو اهل تقو يف رصعلا يتآيلو

١٧٩ 

 هيذؤي نتنلا حيرك وأ ةهجو يف

 هيقاب ناكمإلا ىدل يظغي الو

 هيضقي لدسلاب نكي مل اذإ ساب

 هينعي مث رذع نود نم ناك ام

 هيفاوت يف آاطسبو آاضفخو اعفر

 هيدبي بوثلا مكبو ادرلا تحت

 هيذؤي ناك ضوعب نم وأ دربلاو

 هيتلاو ربكلا سابل ريردحلابو

 هيدايأ يف راوسك ةنيزال
 هيتال صيخرت زرحلل هيفف

 هيتفن صيخرتلاب هيف ةكح نع

 هيف ةكح نع يور ريرحلا سبل

 هيف هريغ زواجت مل هصخت

 هيراجم يف امومع يرجي قحلاو

 هيلوي صيخرتلاف هجوت ثتيحف

 هيلدي هيف ليلدب هرصق يف

 هيضرتف ىلص هب ريرحلا ريغ

 هيرجن ربتلاو هتمأ لاجر
 هيضقن دبال انه مومعلا ىنعم

 هيتاجل اروظحم تارايتخإلا يف

 هيدؤي ىرخألا ىسنو مقي ملف

 هيف عضوم نع ىضمف ىعس دق وأ
 هيراجم يف يرجي وهسلا حراسم

 هيينبيو ىلص ام هنع نلمهيو

 هيدؤي اعمج ايوان امه الك

 هيضتقي مدهلا مث نيتالصلا نيب
 هيوني منت ءاضقو امهالص

 هيبنت تقو يف امهيلصي اعمج
 هيف هل ىلصام عمجلا مدهي ال

هيلصيلف ارصق نيناشعلا ىرخأ



 ةرخأو ىلص دق رصعلا ىلع نإو
 هظفحأ راثالا يف تنك يذلا اذه

 هرذعي مان وأ اهس نمع وضعلاو
 ىلع تومي ىتح هوهس ىضم ولو

 هضنارف نم ىلصي ام هل ىرا

 رثأ يف تلقام دجأ مل يننكل

 هعمجأ رم امم لمشي لوقلاو

 مهربخي مأ دق نمل هيلع نكل

 هب لوطي اموي أرفس دري نمو
 دقو داراامع هل حرصت نإف

 هتبايغ تلاطولو هيلع امف
 اهبرضي نأ دصق نود هنكل

 امهرفو قافنالاب ناك هنا ول

 اكرتعم ماق هيف فلخلا انهاه نم

 رمع اهرض هيف لهأت دتقو

 اهميق ناك امهم جوزلا دصقيلف
 هتبايغ اهنع لطت نإ امبرف

 اهضرع مالل انهاه اهجوزف
 ةشحافل ىدأ هلاح امبرو

 ىقبت نأ لدعلا ىرت لهف
 اهب ءاسنلا جاوزأ هللا قتيلف

 ينعمسي ناك دق نمل بحأ ينا

 قرو نم لوحلا هيف لاح ام كزو
 ىلع باصنلا مت دق كدنع ناك نإ

 مهف قافولا لهأ ارقف دجت ناف
 رفس يف ناك ريقفلاهعفدو

 ةرئاج رافسألا يوذل اقلطمو

 هب فالخلا لهأ ارقف يف عفدلاو

 انتلبق لهأ نم ارقف مهنا
 انتمذ لهأ نم ارقفلا يف ليقو

 ادنتسم لوقلا ديدس هارأ ينبإ

 هينعي لكلا مده نيئاشلا نم
 هيسانو هعيهاس رذع ىرا نكل

 هينبيو ىلص دق وه ام مده نع

 ه يراب هيق بلاطي مل هنايسن

 هيتاي هيبنتلل هنع اهس امو

 هيجوتو جيرختب هارا نكل

 هيلاتب وأ مممبإ وأ درفم نم

 هيفاهس هنم امبو مهوهسب
 هيناعي امع ةجوز نربخيلف
 هيضارم يف هيلع اهاضر تدبا

 هيدامت يف دح ريغ ىلع سأب

 هيقفنن رارضإلاو مرحي رضلاف

 هيفوي يطولا قوقح هيلع اهل

 هيفلت فالسألاو رخاوآلا نيب

 هيضاق هيف حيرش هافن ىتح
 هيفني رضلا هنعو هيلع الدع

 هينجت شحفلل اهلاح اهب ىدأ

 هيدرتف اهنع هتبيغ لوط نم

 هيفكتفايوعرخ جوزت دق وأ

 هيضقت هنم بيصن نم اهلامو

 هيدايأ يف ناوع نهنإف

 هيلاهأ نع ابارتغا ليطيال نأ
 هيكزف يعس نم كلذ ناك ول

 هيطعت رشعلا عبرو هيلع لاح

 هيفقلن بحصلا مجل قحأ اهب

 هيلاهأ يف اينغ ولزناجف
 هيف اهفانصأ نمق ليبسلا نباك

 هيزجي لوقلا يدنعو مهيدل فلخ
 هيلاونال نأ مهبهذم فلخو

 هيتفملالوقاهكعفد زوجي

 هيرجن ركذلا ظفلل مومعلا ىلع



 مهل ثيدحلا ىنعم نم مهفي عنملاو
 ناو ترمأ دق مكاينغأ نم ذخألاب

 هلمشي لصألا لثم عرفلا يف لوقلاو
 يلي ثيح نامتكلا نمز يف كاذو

 اهعفدي سيل هيفف روهظلا يفال

 تلخد دق جحلا روهش هيلع نمو

 همزلي جحلا ضرق لوقلا رثكأف
 هرخؤي ريخأت ليق هلامو
 همزلي جحلا ضرفك حاكنلا امو

 انهفابجاو هيلع نوكي دقو

 هؤدبي ناك اميق ؤرملا رظنيف

 ةعس يف جحلا ضرف ريخأت ليقو
 هتجح ليجعت يفو تومي ىتح

 هلف هضرف يخارتب لقن نإو

 انكس يغتبي ءانبو رجتم نم

 هب نامزلا لاط ناو هيلع نكل
 اهب لوطي تاثوحب ماقملا يفو

 تيلت اذإ اهدجساف ركذلا ةدجسو

 اهل عامسلا سفن نمل دوجسلا نإ
 هركذأ تسل افالخ تكرت دقو

 ةلئسأل ينم ةبوجأ كاهو

 هب حشا الخب هريختأت ناكام

 هدباكأامم لغش يف بلقلاف

 انبرجياب انطا لوقلا يف تبنظطأ
 هل ماقملا ثيح هلوط يق ساب ال

 ظقي بلاط نم ىتأ لاوسلا ثيح
 الصتم لضفلا هنم هلل دمحلاو

 هب بيجأ اميف يتبوجأب يفبأ
 هملعا تسل ام ينتملع يالوم
 نأو بونذلا نارفغ هللا لأساو
 انديس راتخملا ىلع ةالصلا مث

١٣١ 

 هيكزيامماكرشم لني ملف
 هيلجت نم مكارقف يف اهعضأ
 هيرارذ وا هعينبلامهزاوج

 هيف هسفن نع ءىرمأ لك ةاكز

 هيلاوك وأ مامإك ىلإ الا
 هيفكي ححلا ءادأل دجاوو

 هيف هل بودنمو حابم نكل

 هينثتف ودبت نأ ثداوحلا فوخ
 هيدؤي نأاعيطتسم هنوكل

 هينعي ناك ضرف رضاحب ادبي

 هيعاود نم حاكن وأ هجح نم

 هيخارت نم هتفي مل هتقو نم

 هيرابل اعامجإ لصوأو ىلوأ

 هيوسي اميف هدنع يذلا فرص

 هيرشي لاملاو هجوزت يف وأ

 هيوني جحلا ضرق دصقلا كرتي ال

 هيفون دصقن ملف عيمجلا ركذ
 هيلات ركذ نم اهعمست تنك ام

 هيردت تسل ول اهل عامتسإلاو

 هيف ىرا يدنع امب تركذ نكل

 هيغبأ رذعلاو يلبق اهتهجو
 هيلقتاف ولقمب ينم تسلو

 هينابم تده مقس يف مسجلاو

 هيناعم نم دب سيلام ركذل

 هينابم نم نايب ديزم يضفي

 هيردن ميلعتلاو ملعلا هب يغبي
 هيف هتزرحأ يذلا مامت ىلع

 هيضارم نم الينو هلإلا هجو

 هيندز كيفاملع كنم ةمحرب

 هيقالا اموي يل زوفلاب نمي

هيدؤن دق ملسو دمحم



 هل هلإلا هاضريو بحي امك

 ةبطاق باحصألاو رقفلا هلآو

 هيفاكي رصح الو دع ريغ نم

 هيف مهل عابتأو ءافولا لمهأ

 رشيوت نب ملاس نب يسبع خيشلا هب باجأ يذلا رخآلا باوجلا

 للا محر يسماشلا

 هيراجم يف قدص دهعأ ركذم هيناعم تقار دقو لاوسلا ىفاو
 هيلايل اضيب تدبو هعمالعأ تعفر ذإ رهدلا كاذ مايأ نسح اي

 هيرارد تراغ ذإ هيلاوت ىلع امتكنم ناك انزح فيس اي ثرتأ

 هيراس نهنم يدتهي هقفأب ةقرشم ودبت دوعس موجن ىسع

 هيفاوق تفص ررد اهنك ةلئسأ مظنلا اذ يف فيس اي تيتأ

 هيردت تنك دق امل كيلع ىفخي ال كنإ ثيح يلاحب تررغ نكل
 هيتفأ راعشألاب دصقأف ملع اذ نكأ ملو ال الهأ رعشلل تنك ام

 يب ردجأ مويلا ناكل كافج الول

 هلأسأ هللا نوعب اباوج ذخف

 هتبانجام نم ارثأ ىار نمف

 نبجي له ءاج فالخو لستفيلف
 ةدحاول يدبأ اذإ نيتجوزلا وذ

 اهلجآ عفد عم اهل قالطلا وأ

 ىلع عامجلا مكح اذ دعب اهل امف

 روص اهب شرف ىلع لصتالو
 الو ةالصلا يف امامأ أاهنلعجت ال

 ذإ كلعنب وأ يتوجب لصتالو
 هب رصتال لطبف نولظطابلاو

 اذا هيلع لعجيلف رطضا كي نمو

 اذكو ههجو يلصملا طفغي الو

 نم ملسف هيتالصل نراقو

 ملك نم ءاش امم قطنلاب هافو
 ىراف امهالوأ يف كاذ نكي نإف

 ىلوألاف ةريخألل تقوب لصي نإو

١٣٢ 

 هيناعم يراهظإو باوجلا كرت

 هيلمي بلقلا يف ىدهلاو هقيفوت

 هيراد ريغ مون دعب هبوت يف

 هيدؤي ال عامج نع هرييخت

 هيدانب ىقبت نأ دوخلا تراتنتاف

 هيفلت قافنإلا اهل نكل لعبلا اذ

 هيكحن فلخلا هيفف امقر ناك ول

 هيذاحم وأ اهيف كبنجب ساب

 هيرداف نالجرلا عفترت كاذب

 هيلخ ناسنإلا ةروع نلتمي

 هيف الو فنأ عم هنم ةيحل يف

 هيفادع امع ىهسف امهالوأ

 هيعاود يف ايعس حرسي لظو

 هيلاتل ىرخأ عديلو اهمامتإ

هيضام تاف ذإ اهضقتن ىرأ



 نمز نم رافسألا يذل دحي الو

 اررض دري مل نإ ةجوز اذ ناك وأ

 هب عاطتساوالام لنأت نمو

 هنكسيل تيب هدنع نكي ملو

 ادغ ثيح جحلا ضرغب نأدبيلف

 تلمك نأ طونلا ةاكز نمزلتو

 ىلع ينغلا ناك اذإو ال ليقو

 هغلبي لام هدنع نكي ملو

 ادغ هيلع نم ةاكز ىطعي سيلو

 اذ كي نإ هيطعي هل هادع امو

 اذإ نيملسملا يأل ةاكزلا طعاو

 يف ؤرقت نآرقلا ةدجس عماسو

 ىتم دوجسلا يتاي نأ رمألا طوحأف

 ىتأ باوصلا هنم ذخف باوجلا مت

 ةحباس ىوطم يف ميلا رخاز يف

 ةبيط نيرحبلا هب يفاوت ىتح
 انديس راتخملا ىلع ةالصلا مث

 مهل نيعباتلا مت بحصلاو لآلاو

 هيناعي ذإ لفشل هيف ميقي

 هيدامت رذحيلو هيف ةجوزب

 هيراب لج يهلإ تيبل اجح

 هيذؤت كاذ عم ةجوز هلامو

 هيضقي مث ىلوأ نيدلا نم انكر
 هيوحي نيح باصن طورش هيف
 هيمرت رافسألا هل تناكو دعب

 هيطعي كاذ عم هلق هرادل

 هيتاي مكحلا يف امرال هقافنإ

 هيرارذ نمانيإ ناك نإو رقف
 هيلاوت نم قافو لهأ قلت مل

 هيردي سيل صخشل يداورلا توص

 هيلاتل نآرق ةارق عمسي

 هيداه ردصلل اجلتم رشوب نم

 هيوطتو عارسإب ميدألا يرغت

 هيجار باط دق اهبو اهؤاجرأ
 هيراب هللا قلخ ريخ دمحم

 هيف افولاب امامت مهاده ىلع

 اضيا هبلع هللا ةمحر روصقم يبلل لاوس

 ملسلاو نابلا ركذو ىليل بحال

 هب ءريضي دإ ملعو هلإلا ىقت

 ىوس لج نمحر اضر لاننيال ةإ

 تتأ نوملاعلا الإ يبر ىشخي ال

 هبو متنك نإ اولأس لاتق كاذك

 ىلع مانألل ارذع هللا كرتي مل

 مهو ىقتلا بابرأ ملعلا ةمنأ

 مهلمح هللا ءافلخ مهنأو

١٣٣ 

 ملس يذب عبر الو يداوف اجش

 مهركذ نود يسفنل بحأ يبلق

 مرحلا نع يماحلا عرولاو ملعلاب

 ملكلا نم رصح يف ركذلا ةوالت

 ممألا ديس نع اوبلطا ثيدحلا صن
 مزلاو رمألا اذه دعب نم لهجلا اذ
 مكحلا يف هللا لوسر نوتراوللا

ممذلاو دهعلاب اوفوفق هقاتيم



 تسمطناو لهجلا يشاوغ هتشغ نم اي

 هب ىيضت ارون دجت ىوزنل ممي

 تلزن نإ ءالجلا وه ذالملا وه
 اذل بولقلا ءابطأ مولعلا ووذ

 انتودق روصنم يديس اي كيلإ

 انتلم حابصم اي رصان ليلس

 بغس يف ءاج ملع يليفط الؤس

 مهماعط لح له نيباتكلا لما

 مهنوكو لح مهحتابذ لهو
 الدب مهنع اهيلع مسي نأو

 امهمكح صخ يراصنلا دوهيلا له

 نم لدبت مهنم اهريغ ةلم ول
 مهتلمل اوزاحنا اذا مهاوس لهو

 رعش ىلع فوص ىلع ةالصلا يفو

 ربخ يتأ اولص ىوس ىهن ملأ

 اهعنمي باحصألا نم أريثك ىرن
 مهدنع رمألا اذه ةلالد ينأ

 هب هاوس ىنعم اوبقار مهنإ مأ
 اذإ موحللا يف مكيدل حصألا امو

 نم بلجتو مالسإ قوس يف عابت
 تحبذ امفيك وأ اهحباذ ىردي ال

 اهل ناب رابخأ رتاوتالإ

 ىدلو بناج نم ةيح اهب يتؤي

 اومسر دقو اهيناوأ يف ةموتخم
 اذإ عابملا نهدلاو نبجلا يف لوقلا ام

 يبأ نيدشارللانتيالو يفو

 انديس تاجوز عم ةقيقحلا ىلع
 ةعبات دلخلا يف هعم اهشخأل

 هصصخم يآ مهيف تتأ لهو

 اوفصتا هب لضف يف ثيداحألا ريغ

 . ق ، محفلا درصك :ممحلا "

١٣٤ 

 '؛ممح يف راص دق هب بلق راونأ

 ملظلا كلاح ولجي ةطيسبلا يذه

 يمر هندل نم لهج ءايهد بلقلاب

 مقسلاو بلقلا ءادل ءافشلا تمر

 يمظ لكل ضايق كملع رحبف

 ملعلاك وهو ىحضأ نوكلا اذب نمو
 مدعلاو رقفلا دسل انانتما وجري

 معط يذل تابوطر هترسشاب نإ
 مظعلا يذ هللا مسأ اوركذ اذا ابرح

 مهحجبذك مأ لالحأ دحوم

 ممألا ىرفاك اشاح نيباتكلا مكح

 مئنش اهل مكح نم نوظطعيأ رفك

 مجع نمو ابرع مهماكحأ نوطعي
 معنلا ىذ رابوأ ىلع دولجلا ىلع

 يمنو تتبنأ ضراو تابنلا ىلع

 ملك يف رمألا اذهب هاوس ىلع
 مهقف ليصات يف دضلا نع يهن

 مرح يذو هيركتب ةالصلا عنم
 متخلا ىذب اهيناوا يف ةموتخم

 ممشو وذ وراهق رفكلا اهب راد

 محللا اذ لكأ لحأ عون يأ نم

 مهف ءىرمأ مهف تزجعأ ةلال

 مهل تعطق دق ابناج اهجورخ
 مسنلا ءعىرابلا مسأ حيبذلا ةلآب

 محشلاو نابلألاك بلجيو يتؤي

 مزحلا يذ قورافلا هبحاصو ركب

 ملظلا نم يداهلا دشارلا يفطصملا

 مظعلاو لضفلاب اصصخ امهامك

 معنلاو دلخلا يق مهنأ ةنسأ

 ممألا لضفأ نم مهنأ تنيب اذإ



 تبجو له راطقألا يف رفاسملا يفو

 رفس يدل ىدأ اذإ ءاوس لهو

 ةنيهم راجحأ دع يف رتولاو

 ةمتاخ رتولا نوكي نأ يغبني

 ةدح ىلع لك يق رتولا لعجي مأ

 نتت نمو جنب نم ةءاندلا لعق
 هتداع ركسلاو ركسم هنأ مأ

 اوكمهنأ هلامعتسا يف مجلا ىرأ نكل

 ةئراط مسجلا يف ةلع رن ملو

 مهل حاتااركس اذأ هومرح مأ

 اركنام نادقف أذإ هوصخرو

 هلأسيف ملع وذ سيل لهاجو
 هل فالخلا يذ نم مأأ ةاجنلا فيك

 اذ كي نإ مت ةاجن يرحتلا يف همأ

 هل ةاجنلا ردي ملو هيلع اذام

 امهركنأفاشرقةبامعدمو

 ةيام اهدعب اشرق نيرشعب اولاق
 ةتبتمهاورعد ةجح هذمها

 هتيحل قالح نم مكحلا ةداهش
 هتنايد يف فالخ يذ نم كاذك

 انديس راتخملاب لسوتلا يفو

 اذكو مهبر نم مهبرق مههاجب

 هتعافش ىجرت نم صخ مأ زوجي

 امك مع نيراردلل وه له متو

 افرش انصخ نم لسنلو لهتبنلف

 نم ملسو هايحو هيلع ىلص
 نم ةلاسرلا غيلبتل هعيرصانتو

 مدع يذل نادبأ ةرطف هيلع

 مسقلا ىدل اهادا هنع نطوم وأ

 '١مذو جرخم يليبس نم جراخل
 مزللاو لعفلا ءضقنأ ريخألا عم

 ممألا ديس نع ام جهن يفتقأ نم

 مرح يذو ررظحاب صن منأ
 مزقلا ركسملا ثيدح هنلمشيف

 مري مل وا ركس أذأ رثؤي ملو
 محي ملو معطي ملو ليلع نم مك
 مزتلم لعف ىدأ ةرضملل وأ

 مهنام برش نم ول ءاج امك يتأ

 ملساذردياملو هنم برقلاب

 مرج نم سيل ذإ نذخأي مهبتك وأ

 يمعل يدهلا قرط نعو كرش راد يف

 يمدق يعس فتح نم هللاب ذوعأ
 مكحلل نيلدعلا يعدملا يتأ مصخ

 مهلوقب اوداز مه اذإ يعدملل

 ملك نم هودبا ام لظطبيذف ال مأ
 ممللا نم اذه مأأ نلطبتأ

 ملقلاك اراص عوشخ هارب لدع

 يمن حالصلا لعف ىلإ نموأ بحصلاو
 مرك نم هولان امبو مهلضفب

 ملعلا ىدهلاب تصخو يذهك اذب

 مظتنم ءاج رعشب اريثك ىرن

 مدعلا نم دوجوم ريخ ىفطصملاب

 ممألا ةريخ ابيبح هافطصا دف

 ممذلاو دهعلاب اوفو بحصو لآ

 باوجلا

 ٠٠ ق م . رذقلل ريعتسا رذقلا جرنع نم هنوكلو روسابلا هلصآ :مذولا .
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 مدع نم ناسنألا اشنأ نمل ادمح

 مكويلعالضفاهنمةمعنمك
 هملعأ تسلام ينتملع يالوم

 نع زجعأو يريصقتب رقا ينبإ

 ادبا امياد ملسو يبر لصو

 ةلئسأ قاس دق نمل لوقأ يت]

 هنيبي حيضوتب باوجلا كاه

 احرطم ءارشظطالاو حلادملا لخ

 هب تنأو حدم نم هللاب ذوعأ

 ةيفاع نمحرلا لأسأ يننكل

 مهعمجأب اوداه نمو ىراصنلا نإ

 مهحنابذ لح مه نيباتكلا لمأ

 اوحبذ ام معط لالح نيملسملل

 هب ةاكذلل ارط نونيدي مهف
 انلع املسم يدوهي ءىيظطاوي ناو
 نم حنابذلا ريغ انل لحي لهو

 انل حابذلا ليلحت صخ دق ضعبلاف
 اهب نأك لحلا صن بابسأ نوكل

 مهدحنابذ يف هولاس مهنأل

 مهماعط نم الكأ لحلاب لبقو
 ىلع مومعلاب مهيدل رابتعإاف

 هب لييلالاو هارأ حيحصلا وهو

 بنتجمو سجر مهتابوطر لهو

 اهلواب ىتفا يور يلع وبا

 اهب مث سجر ال ىور دق مهضعبو

 ودغ ثيح مكحلا اذه صصخي لهو

 انل سيلو ابرح ودغ دق مهنأل

 ىرأو اقلطم يدنع لحلا ىرأ نكل

 ربتعم كرشلا تافصب مهسجرو

 ىلإ باتكلا لهأ نم لدبت نمو

 ميقلاو نيوكتلا يف نوكلا عدبأو
 معنلاو داجيإلا ىلع ءانثلا ينم

 مرك نمو ىدسأ ةنم نم يملع

 مكح نمو ملع نم كنم ةمحرب

 مغب يل نملا اذاي كبهو ءاصحج)إ

 مهلك قلخلا ريخ كيبن ىلع

 مظتنمب امظن اهل باوجلا يغبي
 مهبلا لكشملا لحو تلاس امع

 يميمت نم ءارطإلا ام لاست تمر نإ

 ممه نم هيردأ امدح زواجم

 يمرج نم نارفغلاو هنم يل وفعلاو

 مهقارتفأ بسح ىلع نينباصلاو

 مهبرب اومس ومه اهيلع اذإ
 مهحبذ محل نم اوجتنأ ام معطو

 مهباتك نم مهاتأ مهيدلامم

 ملكل ابزاج هنع هللا ركذي نأ
 يمن فالخلاف مارح مأ مهماعط

 مهماعط نم هولمع ام لكل
 ملس يف بابسألاب ذخألاف ركذلا يف

 مهمومع نمال اهب رابتعإلاف

 يمس ماعطلا ظفل نم مع امب اذخأ

 مدعلاب صيخرتلا حجرأ هنايرج
 مهفلا رظانلا دنع ردبلاك حولي

 ممل نم كاذ يف امو سجر ريغ مأ
 معطلاو لكآلا لح موهفمب اذخأ
 مهماعط نم هولواز ام بظطرك

 ممذ يفو دهع يوذ نيملسملل

 مهبرح لاح لالحب ىضم امم

 مرصنم ريغ هيلع مومعلا يرجي

 مهمسج سجر ال ىرا يونعملاب

مهب ةقرف مهاوس باتكلا لهأ



 وأ رصنت دق امهم يدوهيلا لثم
 ىلإ باتكلا لهأ نم لدبت نمو
 يف لدبتاهيف نم مكح همكحف
 مهماعط نم ارط لكألا ةمرحو

 ىلإ راص ناثوألا وذو سوجملا اذإ
 مهلهاك اوناك ام مكحلا مهيفف

 وأ ةطيسبلا ريغ ىلع ةالصلا عنم

 امهريغ قوف اولصت ال هموهفم

 رعش وأ رابوألا ىلع تزاج ليفو
 مهدنع موهفملاب جتحي سيلف

 هملعن موهفملا ىوس لييلدالو
 هلمحن توكسملا نم كاذ مكح وأ

 نع تكسيو مكح يف قطني رمألاف
 ىلع يبنلا ىلص هنا يور دقو
 اذق دولجلا غوبدم ناك ام ورفلاو

 ةعبات رابوألاو فوصلاو رعشلاو

 ةيعواب اخوبطم بلجي محللاو

 ةمرحمالكأاهب لوقأ الف
 اوحبذ ام ماعنألا نم اهيلع المح

 مهلةتيماهوذنتقوأ مهنا وأ
 اوجبذ يذلا لكأ نع جرحت نمو
 امف يبنلا جاوزأ ةيالو امأ

 اهتبترل غلبت مل ثيح مظطافو
 مهدنع لاوقألا رثكأ ىلع اذه

 مهل عشهصاق ليلد نم ىار امل

 اردتقم ناك دق ام رفاسملا ىلع

 اهجرخي ناطوألا يف ناك ام لثمك

 نملهيلعاقح اهعفدي مقف
 هترطف جارخإ نم رذعي سيلو

 دحأ اهجارخإ يف لفكت ناو
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 مهعيمج يف ام هب مكحاف سكعلاب

 منصلاو داحلإلا يذو سوجملا ليج

 ملسلاو برحلا يف اوحبذ ام ميرحت
 ممذلا ىلع اوناك ول سجرلا قلطمو
 مهنيدب انادول نيباتكلا لمهأ

 مدق ىلع اولازام هنع مهنأل

 ملكلا يف موهفملا نم هتتبنأ ام
 ملعلا يف قوظطنملا اذ فلاخي امم

 معنلا نم يأ وأ فوصلاو دلجلاو
 مقي جراخ ليلدب اذإ الإ

 مقس يفو فعض يف كاذ نم ناكف

 من مل قوطنملا ىلع مث مكحلا يف
 مهفلا ملاعلل ها لكويف مكح

 متكنم ريغ ليلد اذهو ورف

 معنلاب ضرألا هتتبنأ ام ريغ نم

 مزللاب دلجلا مكحل سايقلا دنع

 مسالاو محللاب تنلم ةموتخم

 معط يذ لك اهنمعطي ملسمل
 مرصنم ريغ هيف صنلاب لحلاو
 مرتجم ىأ نم اهب ةاكذلا دنع

 مهلعف حبق نم هتلق امودحن وأ
 ملي مل مزحلاب مزاح هنإف

 مهلك نييخيشلاو ةقيقحلا ىلع
 مهتال صاخشالاب ةيالولا يذف

 مهنود جاوزألا صصخ مهضعبو
 مهلوق قيقحت يار ردق نم هيردي
 مكحلل رثفلا ةاكز يدؤي هنع

 مسي ال قحلاب هلاع نمو هنع
 مدع عقدم نم هل قحت اهب

 مدعنم ريغ مهيف ردقي ناك ام

مهتم ريغ نم مهنع هراد يف



 م هترطف جارخإ هكرت عساوف

 اهتدهعب موزلم وه هلال

 اودجو اذإ ىلوأ اهب قافولا ارقف

 ةدح ىلع راجحأ لوبلل رتولاو
 ةيناثو الوب ةدحاوب أدباف

 هشطناغ رامجتسأ يف لعفلا كلذك

 نتت نمو جنب نم نناخدلا برش

 اهتداع ركسلا نوكل مارح رجح
 امو تاركسملاب ةقحلم كلتف

 هرثكأ حص اميف ركسلا املكو

 دنس يور دق اثيدح يبنلا نع

 مهب رييثكلا يف رثؤي مل هنوكو

 ا هلقنيامم مكلذ سيلف

 ربتعم داتعملا اهتاذ يف لصالاف

 اهمرحي امم اهنوك اثلاثو
 ينف ثنابخلا ميرحتب ءاج يفطصملاو

 ام بياطم نم مكلت نولوقي له مأ

 همونم مكلت مهضعب لقي ناو

 انل مث هللا هاكح توم مونلاف

 هدصمعت دق نكلو توم ركسلاو

 اهتمرحب صن دري مل لقي نإو

 هتلع ميرحتلا يف صنلا ركذي دق

 اهمزلي مكحلاف تدجو افضثيحف

 اهمرحيامماهبام نكي مل ول

 اهمرحتاهيفةلعاهب يفك
 اهعطقت ءاعمألاو لسلا دلوت

 هتتلو أسارضأ هنم ندوست

 هبرشم ناخد نم بلقلا ؤذدصيو

 هسبعت نم ودفي هجولا سيعت

 هتدعم هنم اضيأ دسفت هنمو

 . ق . ماعطلا نم ةرهشلا طارفإ ره : مهنلا ا"
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 مزتلم عييضت هل حصي ىتح
 ممذلل ءرربإلا هب نوكي ىتح

 مهريغ موقلا ءارقف يفف الوأ
 مذخدللا طتافلل اذكو ةثالث

 يملك يع نمهارخأ رتولا لعجتو

 مضت مل راجحألا ثلاث يف رتولاو

 مهلك صرشلا برشو ىراجز نمو

 مهو ام ريغ نم اهنيخدت لصا يف

 يسن حيحصلا يف مرح ركسا حص دق
 مهليلد نم مرح هنم هليلق

 مهبرش ميرحت ىلع ليلدلا وهف
 مفشألا بلاغ يف اركس ىرت امك

 مكحلاو مكحلا يف اهتمرح لصأ نع
 مدعلاال عنملل ةلع متتف

 متكنم ريغ افصو ثنابخلا نم
 ممص يف ناذآلا له باتكلا صن

 معزلا يف شرعلا هلإ لحأ انل

 ملحلاو لقعلل ةبهذمب تسيل
 ملكلاو حورلا باهذ يأ هركذ يف

 مزل يف نامونلاو ركسلا ةلاحف

 ممألا ديس نعالو باتكلا نم

 ممع ام ريغ ظفلب مومعلا ىلع
 متحنم مكح نم اهلولعمب ايرج

 ' ١ هنلا براذنثلل اهترضم الإ
 مقسلا نم انوص اهبناجي ىتح

 مفلاهنتن اضيا ردصلا لخلخت

 مدي ندصفت وأ اهققشت اهنم

 ملظلا نم نار هب ريصي ىتح
 ملكلا ةحفل نم بضغم هنأك

 مختلا ىلإ اذ هاذفغب يهتنيف



 اهدلوي دقامم نيعلا ةملظو

 اهثذحي نالعسلاو قلحلا حبحبي
 اهركذأ تسلام للع هب مكو

 بضغ هل يبقعلا يف لكلا ملعأو

 ادبا ىتفلل رذعب سيل لهجلاو
 لمع يفو كرت يف لأسي هيلع

 الو فالخلا لهأ نلأسي هلامو

 اذكو هنوتفي يذلاب هلهجل

 مهبتك هيوحت يذلاو مهنأل

 نمس نمو ثغ نم زيمتالفق

 نم لأسي نع اميف جرخي هيلع

 هتنظم نم امتح كردي قحلاو
 اوصقن دق و اوداز اذإ دوهشلا نإ

 تتبث ىعدا اميف اوصقن نإ ليقو

 اهلطبي ديزلا نإف وديزي نأ ال

 هبلطي سيلام اودهش مهنأل

 هتيحل قالح نم عرشلا لبقي ال

 تمعنالو ميركت مت هلامو

 امو زاج راتخملاب لسوتلا امأ

 رمع نع حص اميف ضعبلا هزاجأ

 هب ثيح سابعلا يوسب زياجو

 هعنمي راتخملا ىوسب مهضعبو

 يفو يبنلا ريغ يف كرتلا ىرا نكل

 اهمتخأو ينم ةبوجأ كيلا

 مهدعب عابتألاو بحصلاو لآلاو

 مفغنلاب داسفإلاو فنألاب شذخنلاو
 ممحلاو ممسمجلاب ددس اذكهو

 مهف يذل يفكي هذه نم ضمبلاو
 مظعلا يذ شرعلا هلإل بتي مل نإ

 يمع هيلع اميف نم دقي هلامو
 مكحلاو مطلا لهأ لهجي ناك ام

 مهبتكل ارتقيالو نذخاي نأ
 ملقلا نم امسر ممر تافد يفام

 مهداقتعأ يف اغيز نونيدي امف
 مهمولع نم ذخأ كرت بجاوف
 متكنم ريغ اريبخ قافولا لمأ
 يمع هنع ناك نم وأ قحلا يعدمال

 مدعلاك لكلا يف مهف ىعدأ امع

 مهلوق دع نم اودهش هلامب

 مرحلاو نالطبلا ىلع يدنع لكلاو

 مقس يف يهف هيعدي نكي ملو
 يمر ريبكلاب اذ ذإ طق ةداهش

 مدخلاو لاملابالعول هل انيع
 مسرلا يف فلخلاف هبحص نم هاوس

 مكحلل سابعلاب هنم لسوت

 مهسايق يفايرج وه هزاجأ

 مهلك كلمألايو ءايبنألاو
 ملس يف كالمألاو نيبنلا ريغ
 مركلا يذ هللا ةالص يبنلا ىلع

 مهرثأل اوفقي مهدعب يتأ نمو

 هبلع هللا ةمحر هل لاؤس

 لهاجتم مأ كيو لوهج تنأأ

 ابصلا ةرغ يف رمعلا نيمث تعضأ

 لفافغتم مأ كيو لوفغ تنأأ

لماع تنأ ام ءوس ١ داز كبسحو



 ىسعوأ تيل اهوشح ةايح تضقت

 هبحاص توجر جاد ىجد اما ذا

 ارضحم ةينملا كشغت فوس ىلب

 نم لثم لمحتس لاخ ثدج ىللإ

 امنإو عمج مت ثعبف دعبو

 دي تبسك املك ىزجت كانه

 نرمش بكرملا لهجلا بحاصايف

 ةمحرو بونذلا رافغ وفع ىوس

 هملعب الإ ناسنإلا لمع امو

 ىمعلاو لهجلا اهئلم ةايح تمئس

 يهتني هنع امو يتاي امب ميلع
 ىأن نأو صيوعلا لالح نإ ىلب

 امنإو لامكلا جوأ يف سمشلا ىرت

 ةبتر عفرا ملعلا بر نكلو
 النان مع يذلا رحبلا اهيا الا

 مهضعبف هيلإ اجاوفأ سانلا ىرت
 رخآو هنم ردلا ينجيل ضعبو

 بدجم وه امل ىقتسي دعبمو

 ةدشو ميظع بدج ىفل ينإو

 ائماظ كرحب تممي رصان ىتف
 امنإف ليبسلا يندشراف تللظ

 ةلاقإ عيبب اولض دق سانلا ىرا

 مهداقتعا دصق عيبلا كاذ ةلخغو

 هعيبن اندرأ دق نأ يرتشملا ىرت

 انجايتحأ كاذل اذإ انررطضأ انأو

 اوحرصو هوون دق امانرض لهف
 مهدنع ةنئيسنلا عيب يف ناك امك

 اهسنج هيطعيو اهيطعمل اديزم
 اذب مهلماعن نأ انررطضا ام اذإ

 مكرهم لاق نإ ناطلسلا يف لوقلا امو

 ةينغ شورق نم نينامنالنت
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 لظطابو رورخالإ امهيف امو

 لعاق كب هحابصا ام ردت ملو

 لماح تنأ اهل سفن تلمع امب

 لئاح كاذ نع سيلاألبق مدقت

 لداجم هيق سيل باسح كانه

 لماعت رشب وأ ريخب ىظحتف

 لتاسولا ىجرتال مويل دجب

 لماعف وأ ةبوأ وذناهب زوفي
 لتاق ءرملل لهجلا ءوس نا الأ

 لفاح يب دشرم ريصب نم لهف

 لقاع ءرملل نافرعلا ىوس سيلف

 لنان هنماندامسجانقرافو

 لنامشو ئنس اهنم اندلا معي
 لتثاميالهردقانتش مظعأو

 لحاس طق هلام اذإ ىرولا عيمج

 لماح وهامو هيجني روبع

 لذاب لكللو اسانجأ داطصيل

 لئاضف لكو ابصخ هعسويف

 لناسو بذع رحبلا اذهو فيكف

 لحام بدجلا وخأ يوري امك ىورال

 لجدلا كنمو يدهتسأ كتيتأ

 اولهاجت مت لصألل ىتم ارايخ

 لناسن كاذلذإ ًأراهجاولاتو

 لئاسوو ةلغ يدارم لوقي

 لماعنو انلام مهيلع عيبن
 اولواح متامل دصقن مل نحن اذإ

 لماك نيشرق دع اشرق نيرشعل

 اولماعت دق امبسح ربو زراك

 لخادمو انل ىجرت ةصخر لهف
 لجاع وه انردق ةاتف لكل

لجآ لثملاو سكع فصنو قوست



 مكينفغلمرزالردق كللذو

 هفالخلةردق نمانل سيلو

 اهتادص ردق لثملل عجار لهو

 ةيفخب لوخدلا دنع لقت ملل اذإ

 هبرب يردي سيل لام طقالو
 هدسيءاكو قرخالو ءاعو

 هتيب قحلا ىذل تبثي نإ نيدلا وذو

 مهل دجي مل رخآ نيد بابرأو
 هقحب مهنع تيبلا زوحي هارت

 مهقوقح دعب تابتإلا يذ قح نأو
 هدقع تبني تابثإلا كلذ لهف

 هتاعكر يف موماملا مزلي لهو

 اهدعي نأ هل له اظفح لق نإو

 ةبانج ءوضو يسني بنج يفو
 هبيقع ةالصلل ىضوتي نأو

 ىتف نم مهارد ادقن ضرتقمو

 هبر تمث ضرقلا عوجر دارأ

 ىنع نمدبال ناك ذإ ذخآ هل
 هدرو ءانغلا كاذ هعمزليأ

 هنيد ذخأي نيدلا وذ نإ كلذك

 ام لمك هيلإ اهيدؤي اقوقح
 مزال قحلا هلمح له فلس يذك

 اهباوجب دجف تاثوحب هيلإ

 هبيقع ةالصلا ضورفم دفوأو
 مهنيد رصن اوققح ابحصو إلآو

 اولسانت ال نأ فوخ ريقف لكو

 لناستاديزم نإ ال مأ نمضنأ

 لخاد وه اذإ يدجي اهلوق لهو

 لماح وه امل اهيفكي سيل ناب

 لقهلدو ىرت هيف ةيآالو

 لظاح تنأ مأ تنأ تفم لحل ابأ

 لداعي هاوس انيش دجياملو

 لضاف وهام فكياملو ءافو

 لخاد لكلاو هيف ءاوس مه مأأ

 لفاغ قحلا وذو البق تبجو دقو

 لناوألا هيلع رجحت مل نيدلا وذو

 لماع وه امدع مامإ لتنك

 لفاك ةمامالا وذنالهو قطنب

 لماكو كيدل زجم هرهط لهف

 لساغ وهام وني مل نأ فكي لهف

 لناوح تلاحو تطش دقو ضرأب

 لطامي ماقف ىوصقلا هضرأ ىللإ
 لنان كنم هل ام ذخا انه لوقي

 لزانم تانأو تصقا نإو هيلإ
 لماح وه لهف تطش يتلا كلتب
 لئاميال مأ شرقلا يذ يف مدقت

 لصاح دقعلا امثيح مأ هبحاصل

 لناس ينإو لضف وذ كناف

 لزان يحولا هل نم يفاوي مالس
 لماك لضفلا هل اوفقي ىتف لكو

 باوجلا

 لطاب وهللاف كايند يف وهللا عد
 اثحاب كرهد ملعلل ابلاط نكو

 لهاج وهو لفاغالإ هلي ملف

لصاح ثحبلاب ملعلاف هليصحتل



 ادمعت بط لك محاز ورمشو

 يذلاب كأ ملو مهنم انأ تسلو

 الئان مع نمو ال ارحب تنك امو

 هب يضترا ال حدملا لخ كديور

 اهتثثب توعن نم يتافص تلهج
 الئاس تنئيح اذإ تعن الب ينلسو

 امتاكو اليخب اموي ينفلت ملو

 ابلاط راص دق ملعلل نم هللا ىعر
 اومنغأو ملعلل ملعلا ةعس اولاعت

 اورمشو اودمتساو اومله ىلإ

 الئاس تنك امل تاباوج كيلإ

 قلغم لك هحتف يبر لأساو

 هلالغ ارايخ يرشي نم دصاتقو
 ام هنم دصقلاو لاملا لفتسا ام اذإ

 ىرتشا ام هلغ دصقلا تقرع دق نمف

 ةلاق كنم عيبلا زوجي سيلف

 ةناعإ نوكي يبرملل كعيبف

 ذخأ وه نمو ىطعأ نم نايسف
 املاس هنم نكت داعبإ هبناجف
 مرحم لعفل رطضمب تسلو

 ةلغلهاون ملعت مل تنك ناو

 يرتشيو عيبي اميف برتست نأو

 هبانتجا بيرتست اميف كمزحف

 ةرشع طرش ىلع يسانلا مهعيبو

 ةنيع عيب مهعيب نم مكلذق
 هشرق ةيام نع هاطعأ دق ناك ولو

 مهعيبب هوسسأ اميف سنجلا امق

 ةنامب اشرق نيعست مهسيساتف

 ةئيسنب ارضاح اسنج عاب نإو
 ذخآو طعملاذنم يف ساب الفق

 هسفن سنجلل عيبلا اذه سيساأتف

 لماخ ملعلا كردي ال هعكاردإل

 لساكتم ىتف ينكلو تينع

 لتاميال هردق نم ىتفلابالو

 لتاق كحدمف الهأ هل تسلو

 لهاج تنأ امب يلاح نم ملعأو
 لماش تالاوسلا ىنعم نم تعنلا امف

 لناسي يناتأ نمع الو كيلع

 لهان ناثرغ ملعلا لهأ ثحابي

 لفاح تالاهجلاب رهد صيارف
 لذاب ملعلا ىلا عاد مكل ينإف

 لئالد اهيف هللا دمحب اهيلع

 لناقانأاملأقيفوتو ىلإ
 لئاق لكلا هب برم مكل ذف

 لكآو مارح يبجأ امف لفغي

 لزان هنع امو الوق هيحرصتب

 لتامي هيف ناك نمالو اذهل

 لصاح كمنا و هيف هنيكمتل

 لوانملا دري نكل يبيرلا مناب

 لفاك كبرف اجاتحم تنك ولو

 لناسو لالحلا قرط هعفد يفو

 لماعي اميف سابال ةمهت ىوس

 لزانم وهق دعبلاو ىبرلا برقل

 لساب منت مزاحالا زاف امف

 لطاب وهق ةيام نع مهل اشورق
 لماكتملا كلذ يف ىبرلا ضحمو

 لناسو كذفاسنج اهتميقب

 لهانمو اوبر اميف ةليح ىوس
 اولماعت دق ابرلاب امتح كلذف

 لباقي رشع سنجلا حبر نأ ىلع

 لجآ نيرشعب أزرأ ةينوجك

لباق وه هحبر ينزج طرشيو



 مهئاسن رهم ناطلسلا رعس نإو

 زياجف ارهم نولهالا يضر امف

 ةياغ رهملا رثكأ يق ىجياملو

 الغ يف يهنلا ضرعم يف انربخأو

 اببسم روجفلا يداهلا لعج دقو

 فناوط روهملا ريعست زوجو

 دقو اهريعست قورافلا رهظأ دقق

 اهديزم دري يك ابيطخ ماقف
 امنإو كاذ ضمي مل هنكلو

 امو هب نيلناقلا ليلد اذهفق

 اهقادصب فحجم طاطحنا ريغب

 ةداغ رهمأ ريعستلاب ناك نمف

 اهتمصو اهيلع لومحم كلذف

 امب فتكت ملو اراكنإ دبت نإو
 ةيقت لوخدلا دنع ترهظأ نإف

 رعسب هجيوزت هلصاحو

 ارعسم مالكلا ىقبي اهرهم يقو

 مهلاقم تيفو هيف هب اميفو

 ىضرلاب بلقلاو سفنلا نانئمطا دنعو

 هبر ردي ملو انيش طقتلي نمو

 هفصوو ءاعولاو صافع لتمك

 هنوكل هيف فيرعتلا مزلي الف
 نإو هقرفيالاح ءارقفلا يفق

 ةطقل فيرعت دعب نم مكلذك

 اتبثم ناك نم نايدلا نم ىلوأو
 الو هريغ نم تابثالا وذ مدقي

 هنيدل عرش وهف ءيش قبي نإف
 اعباتو امامإ ىلص نم مزليو

 لماحب انيش موماملا نع سيلو

 همامالاعبات ينلصي كاذف

١٤٣ 

 لطاب لوقلا رثكأ يف هريعستف

 لقانةيوري راتخملا نع اثيدح

 لهلد لقألادح يف ءاج دقو

 لضاعو روجف مهنم اسنلا روهم

 لزان رهملا الغ نع اقيقح نوكي

 اولغاو هيفذإ ناطلسلل موقلا نم
 لعاجملا يلاغتلا اهيف مهنم ادب

 لضاف وه ام هللا لام تيب ىلإ
 اونضاعيالنل ارجز هب دارأ
 لماش كلذ موهفم ىفطصملا نع

 لغاو دحلا زواج ءالغ نودو

 لخاد وه امب أراكنإ دبت ملو

 لذاب وه يذلاب اهاضر مهيدل

 لعاج وهام ريعستلاب قاس اهل
 لجاع رهقلا نم افوخ هب اهاضر

 لزان وهالو هيلاغت ريغب

 اولزانت ةاقت نلع ول ىرأ حيحص

 لطاب وه مأ زاج له هعضقن الب

 لصاح هيف ام باحصألاو موقلا نع

 لنازةبارتسإللمكلذنف

 لنالدو ةيآ هيلع سيلو

 للاوألا هاور فلخ هدع ينفو

 لغاشو لغش وهو ديفم ريغب

 لماح وه امب ىلوأ مهنم نكي
 لصاو وهفاهلأبر دجي مل ازإ
 لجآ وه هقح ول هقح ىلع

 لسارملا نويدلا لها همحازي

 لضاف وه يذلاالا مهلامو

 لعافوه امو ىلص ام ظفاحي

 لفاكو ىلصيامم مهمابإ

لماعي عابتإلا يف هصخ امب



 دماع ريغ اهطبض نع نكي امهمو

 ةبانج ءوضو ىسني لستفمو

 هنوضولاك رات ادمع ناك ولو

 هب ىتأ اميف نونسملا فلاخ دقو

 هبر لصويف انيش ضرتقمو

 هسفنب امأ ضرقلا هيلإ دري

 هضارتقا در ناسحإ نم كلذف

 اندنع مكحلا يف نيدلا كاذك سيلو

 هبالط بيقع لطم هريخأتف

 عساو هبلاطي ملام هريخأتو

 ابجاو ملسلا عفدليف فلتسمو
 امزال دقعلا ةعقب يف هعفد امو

 هعفد دقعلا عضوم يف طرتشي نإو

 نكي نإ دقعلا عضوم يعاري ضعبو

 لمهاسي مامإلا اهيف هديلقتف
 لساغ وه ذإ لسفلا كاذ هيزجيف

 لصاوو هافك دق لسغ كلذذف

 لدابي ةالصلل هيلع نكلو

 لماع وه امل هنم بلطم الب

 لصاوي هيلا للسرإب امأو

 لضاعي نأ الو لطم هل سيلو

 لماعي نمم نيدلا وذ هعبلطيف

 لزان ملظللو ملل مكلذف
 لطاب وهامو الظطم دري مل اذإ

 لذاب عفدلا نكمأ ام هملسمل

 لطاب كلذو ضعب هلاق امك

 لذاخ ملسلا لطبي طرش كلذف
 لفاكو ضام طرسشلاف انكمم هل

 لصاح كاذ نم ملسلاو هنالطبفقف نكمم ريغ عضوم يف نكي امهمو

 لناق وه نمل هعد اهلطابو اهباوصب ذخف تاباوج كاهف
 لباو لهنأ ام لآلاو ىفطصملا ىلع اهتبأ مالسلاو يهلإ ةالص

 دبيبلع هللا ةمحر هل لاوس

 اقافدنا مهدعب ءاش يعمدو اقتاحل مهدعب ءاش يناقب

 اقارتحا مهدعب ءاش يبلقو الوحن مهدعب ءاش يمسجو

 اقارم نزح نم حفسلاب ادغ الا نيبلا كذل نفج امف

 اقاطي نلام يتجهم لمحأ بصب يوهي ىوهلاو ينورذ

 اقايتعالاو يسألا ينالوأو بينكانأف ىوهلا يب رضأ

 اتاتعافرصاهعبرب نأك ينافملا كيتاه بحب تلمث

 اقتاهداساك ىوهلااهيناقس حار ناوشناهركذنب ميهأ

 '؛}اقامس اهب نفلس امايأو يتاهتلا تالبيل لنئاسالا

 ''_اقاوف اهنع لزي ملأيقن اسنأ تارمسلا تناك يلايل

 . لاطر عفترا هانعم قحس : اتامس ه
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 انيب مايألا تدجاملف

 هينكاسلاو ىمحلا هللا ىقس

 اعجر لوقلا دري لهو لوقأ
 ينإ لضفلا نامز يل اوديعأ
 ينإ ملعلا نامز يل اوديعأ
 رب قدصب تولس نأ اإلونق
 نناكو ينذقنأو ينكرادت
 ملع لاون هيلناس دنفرأو
 ذإ انخيش رصان ليلس كيلإ
 ام اذإ فوهلم ثوغ كتدهع

 يلهجو مولظم رصنت كتدهع
 ذإادشرتسمالئاس كتيتأ
 ىضقي نيدلا ناب اولاق دقل
 انيعو ارجت نإ لاملا يكزم
 امايش تناك اذإ ىيضقيالو
 اذه نيلاحلا يف قرفلا اذامف
 مأ دحاو ضرق ناضمر يفو
 ضرفهيفموي لك لناقفق
 ءاضق هلدبي مت رفكي

 مايص هنم ىضم امل سيلأ
 ادمع راطفإلا ررك نإ لهو
 هيلع ضرفهلك لناتقو
 نكلو هيقاب موص ةحصل
 صن عيرفتلااذل له نكلو

 بيبح ىتف مامإلا دنس يفو
 انيش ريفكتلا ىوس بجوي ملو
 احابص ارظن دهتجي مل نمو

 اقانح تتأو اهلبح تنجو
 اقأر لبق سنأ لمش قزمو
 اقادغ تانلم ثادجأب

 'اقاح مث شحوت عبر ىدص
 اقانع يديدمأمكرفهدل

 اقاشتنا رطعلا هعجيرأ مشأ
 اقاعم ىسأ تكله رب ينأ

 اتقافأ هكرادتذإاقيرغ

 'ااقابتغاو احابطصا هب دوجي
 اقاض هنم يردصو بطخ ىد
 اقازترا هعسوت تبجأ كاعد
 اقاحما هقحمأف يل مولظ

 اقاقزلا ينيدهت لبق كتدهع
 اقاس ناك ةاكز نم ذخؤيو
 اقاسوارمت نإوارب نإو
 اقاينااليإ نإو ارقب نإو
 اقالطنا ىري كاذو رظح ىلع
 اقافتااهيفاوري مل ضيارف
 اقاقشأدمع هموي رطفأ
 اتقاذنوهرظطفأ هيف مويل

 اقاثولادشام موص ةحصل

 ىقالي اراركت ريفكتلا ىلع
 ىتقاو موي ىتح يضاملا ءاضق
 اقاتع وأاماعط نإ رفكي
 اقايس اوور فالتخإلا يف لهو

 اتاسم ىتأ عاقولا يف ثيدح
 اقاظطأام ءاضق نم هيلع

 اقاقشنا ىتأ حابصلاو عماجو

. 
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 قاب ليللا مكح لصألا يف لهف

 قاب موصلا مكح ءوضلا يف امك

 نم امهالك نيبتسي نأ ىلا
 ادادع ىصحي ةعاس يذ يفو

 ادبزو اناصقن نوخت نيحو
 اباوص ادهتجم تقولا ىرحت
 امود وهسلا هيرتعي نميفو

 اديزو اناصقن تاعكرلا نم

 تنأمطاام بلغا ىرحتي نأب

 اربج وهسلا يتدجس دجسيو
 امل مزعلا انيطتما دق كيلإ
 ملع لاونبانرب لجعاف
 ريخ لكانع هللا كزج
 اميف لوقلا ىهانت نأاملو

 يبنىلع ةالصلاب للكت

 عم هحيرض مالسلاب رطعو

 اقابطلا كمس نم هللا ىلاعت

 يضارألا نم نهلثم اعبسو

 ايقس ضرللامهءام لزنأو

 ينم ركشلاو املاد ي دمحف

 ىدوجو هنم ةمعن مظعأو

 يردا تسل نأ امب ينملعو

 يبن ىلع ةالصلاب ينثأو

 هيلع ميلستباهلنفدرأو

 ديرم نم لاوس ىفاو دقل
 امهادح دق مظنب تاثوحب

 . ق . اهطسب يأ : اهاحد "
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 اقالفنا دهتجي هيلع سيلو

 اقالغنا دهتجي هيلع سيلو
 اقادح ادهتجم دادرتلا ىوس

 اقاقدلااهقناقد هتعاسب

 اقاعت نأ رذحيو اهعجاري
 اقافولا تاطخأ نيح أطختأف

 اقابتدقام يسن ىلص ازإ

 اقتاستا يجزت ةصخر حنميأ

 اتتت بلقلاو هسفن هيلإ

 اتاعأام ربجل هيزجيأ

 اقابسلا تكشوأ لهجلا اياطم

 اقازترا هلجعا ربلا ريخف

 اقاحماامهل ىرتام رخفو

 اقابتسا ريخلا نم هب مورن

 اقابطلا عبسلا هجارعم ىقر

 اقابتغاو احابطصا هتباحص

 باوجلا

 اقاتفنااهينتبق تاومس

 اقاهشاهاسرأ منت ""اهاحد

 اقتقاقش تاتابناهايحأف

 اقاطت نل تلاوت معن ىلع

 اقاقرادبع املسم ينوكو

 اقتايسالآلا نم ينتتآو

 اقاقشلااحمو ىدهلاب اناتأ

 اتقتافوأرظط هلآ ىشفتو

 اقاسم فيس دمحم ليلس

 اقاف نهبو هب تقار دقل



 اهيلع تاباوج ينم ذخف

 هيلع نيد يذ ءاطعإ يفف

 ىطعي ريفغلا ةاكز نم هجوف
 فالتخأ ريغ نم ءاطعإ اذو

 هيف ركذلا صنب مهس مهل
 اهيف تاوكزلا نم مهس هل

 نيدلاهنماقلطم ىطعيف

 اذ يف سيل كثحب طحم هجوو
 اممطاقسبإلا هل له نكلو

 ۔:يكزيامم هنيد طقسيف

 اربوادقنهنيد كي نأك

 دقام سنج نم نكي نأ لوقو
 ام اذإ طاقسإ زوجي سيلو

 يكزيامم زجي مل لوقو

 هيلع اضرف هنيد يدؤي

 هيلع ضرفاميهيلك نإف
 ضب ماعنألا ىوس ام زوجو

 ادقن ليق دق هنيد كي نإو
 هيلعام رثكأ لوقلا اذهو

 هيف دقنلا نيد طح يف اوور

 امكح طحلا هيلع اورصق مهف
 فلخو لوق نم رم دقاف
 امم قوطنملا ىلع اولمح دقق

 ايينلاقدقامهنم لكو

 اثحب لاكشألا نم ىورت امصق
 اهيفو للمجا راثآلا يفق

 هننذخأي اميف سيل كثثحبو

 موي لك ضرف ناضمر لهو
 اعيمج ضرف دحاو وه مأ ا

 اماذإ مهفالخ نم رهظيف
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 اتاتقد ةلصفم ةنيبم

 اتايس ناهجو تاوكزلا نم

 اقاعأ اميف هنيد يفويل

 اقابطنا اوقبطنا دق املعلا نم

 اقايس هل نيمرافلا مهسب

 اقاس فانصألا يف ركذلا صنب

 اقتاينوأارامثوأادوقن

 اقاذي نل هارن هب سيلو

 اقاف فلخلا 4ع يدل هيكزي

 ا قافتاو اتقارتفا افلتخا ول

 اقانعوأاتون لاملا ناكو

 اقافو هعظطقسيف هيكزي

 اقايسنا سنجلا ىلع افلتخا دق

 اقال هيف نيد طاقسإ هل

 اتقاطماضرف هلام ىكزو

 ىقال ثيح بطوخ نيضزفلابف
 اتقا ماعنألا يف طاقمبإابف

 اقاس نيدقنلا نم هظطقسيف

 اتات طاقسإلا يف ءاملعلا نم

 اقايسنا قيس امهيف اثيدح
 اقاسم ربخ نم ءاج ام ىلع

 اتقالتعا هنم منت هارن

 اتقابطناو امكح توكسملا ىتأ

 ىقال ثيح اسايق هيف ىري
 اقاعت نلو ليبقلا اذه نمف

 ا قالط ةقلطمو تامومع

 اتقافو د۔بيقتو صيصختو
 اقاس زعملا ةاكز نم نيال

 اتقابتام هنم مايألا نم

 اتقاسم هيف ىتأ دق فالخ

اقاح هنم موي رطق د صعت



 امم بوتيو هموي لدييف
 هيلع ةلذلغم هع مزليو

 ادمع راظطفإلا ررك وه نإو

 موي لك دصمعتام لدييف

 لعف لكل باتملا همزليو

 ارظطف هيف ررك مويلا يف نإو

 هيلع لدب يق راركت الف

 امهم ريفكتلا ررك ضعبو

 ام ىلع ينبم لوقلا اذهو
 هنم ماص دق ام لوقلا يناثو
 هيلع مدهنمل هيزجيو

 ءزجك يضاملاب رهشلا لكف

 اعيمج هع لدبي لاق ضعبو

 هيلعامدهنم لكلا نوكل

 ضرف رهشلا ناب انلق نإو

 ارف لاق دق نم لوق امأو

 هيلع م١دهنم دعب هيلع

 هيف د_يدنشتلاب لاق دق نمو

 هيلع اقيضت لاق دق نمو

 اهيف نيلوقلا لخدأ دق نمو

 اييفراظنإلا ررك امهمف

 هاقب هب راهنلا مكح اذك

 يردي ناك امأ ءىينڵلا لصلأف

 يردي ناك دق نمل مكح اذو

 لاحب امهل الهاج مزليو

 اياربلا تناذأ عمسي نأو

 تناك مالسإلا ةداع كلذف
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 اقافتشاو افوخ هلل ىتأ

 اقاطأ امم اعرسم رذفكي

 اتقارتفاواقسن مايألا ىلع

 اقافواددع اهدع رفكو

 اتقارتحاو افوخ هالوم ىللإ

 اتافنوأاكاهتنهدمصعت

 اقاهر ريفكتب الو لاقي

 ا قا ذو هيف هرظطق رركي

 اتقار نيلوقلا لوأ نم ىضم

 اقالفنا هعلدبيو مدهنمف

 اقافتا مهضعبل ةكظلغم

 اقافو ضرف نم تاعكرلا نم

 اتقابطنا هع يقابو هيضامل

 اتقايس ارهش هفاننتسا يفف

 اقاش هيلعف دحاو اعيمج

 اتقاحتلا ريفافكلا راركتب

 اقابت هعنمامدع لوقو

 اقافو هبو اهب هلباقي
 اقاقو ةازاجم احيبقتو

 اتقايس لك يف مكحلا قاسف

 اقاح ريفكتلا هرهش نم يقب

 اتقاذم هررك مويلا يف ولو

 اقافتا هع يقاب ظفح هيلع

 اقايس لك يف مكحلا قاسف

 ا_قاقشنا طيخلا هرجف نيبت

 اقاسفنا قسقلا رهظي نأ ىلا

 ا قالتخاالا نيقي هيتقول

 اقالتخاالأ۔نيقي ه يتقول

 اتقافرلا ةعل نلأسي وأ فقي

 اقار رظطفلاف تلع مهبرقمل

اقاضي نل لح ذخألافاهب



 هيدل تناك ةعاس كب نمو

 انفالتخا هيف اهريس ري ملق

 اروشظف اهب زاج ذخألا نإف

 انفالتخا اهيف دجت نإ اهعدو

 ىلوأ ناسنإلل مزحلا نإفق

 امايص وأ اروطف أطخي نمو

 رجفلل ءاطخ هسرع عماجق

 هيلع مكلت هموي لدييق
 هاتأامم هبيرل باتو

 هارت بوبحم نبيإ نع امو

 هيف ريفكتلا ىوس بجوي ملف
 تتاكو تحنس ةصخر مكلتفق

 اومانواونتاك اورظطفأ ام اذإ

 اوناكف اعرذ هب اوتاض دقو

 لاغتشا هبعتاو ىتف ءاجف

 نم ىار دقو مانملا نم بهفق

 حبص ءايضو اقرشم ارحنو
 امىلعاسفن هل كلمي ملف

 هنم ناكام ىلع هتمالف

 اعيرس ىضمو امدان حبصأف

 اهيلعهمزلا ريفكتلابف

 هاتأ بنذ نع ريفكتلا اذف

 هنم موصلا راهن يف كي ملو
 اسوفناوناتخا هريغ مجو
 نمةيآرخآهتخسندقفق

 ام ىلع يتأي مل خسنلا اذهو

 امم ريفكتلا ىوس تخسن دقو

 ةالص يف كش هورعي نمو
 اهيف ميلستلا بقعي كشف

 هارع ميلست لبق كي نإو

 اهيف داز كشلل عجري ملف
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 ا قاقدلا اهمكحأو اهنتتاف

 اتارتفاواقرفو ابييعالو

 اتقافواهب ةالصلاو أاموصو

 اتقايس رييخاتو ميدقتب

 اتقافو انيد هلامعتسا هب

 اتقاطم ادهتجم هيدل ناكو

 اتقايس هعمزلي ريفكتالو

 اقايعلا زرتحي هيلع ناكو

 اقايس يور عاقولا يف اثيدح

 اقاثو لدب نم همزلي ملو
 اقاف مالسمإلا نم ردص ) ےلع

 اقاوذ ول مرحي مونلا دعبف

 اقاوت مهسوفناونتاتخادق
 اقارتغا ماندق مت رظنأو
 اقافردبلاايض هتليلح

 اقاقح هيف ىأر دق اردصو

 اقاذواهعماجو اهيف ىأر
 اقافأاميف هسفن مولو

 اقالطنا هربخأف يداهلا ىلإ

 اقاذم لدب نم همزلي ملو

 اقاعي لدب نم ليللاب امو
 اقالهيفاكاهتناهلدبيف

 ىقالو ىدبأ مهنم لكف

 اقاس نوناتخيركذةيت
 اقايس مكلذ مكح يف ىضم

 ىقابت دق اهنم ضعبلاف ىضم
 اقافولاردي ملو اهيلصي
 اقتاحماهقحميو هيغليف

 اقاحتماهييفيلفةدنازب

اقاهفنأ هنقيت دق نأ ىوس



 ىلصأ اهب كش ضعبلاب ناو

 الث ىلص هنأ لعجيف

 وهسلاهل نيتدجس دجسيو

 اهدخ مثاهذخنواهدخال

 هنمدبالالم نهب تنبأ

 هارتامم هباوصب ذخف

 نم ىلعادبأانبر ىلصو

 اتافاذإاعابروأانثالث

 اقافواهب ديزي ةعبارو
 اقافتأ ىتأ يبنلا رمأ اهب

 اقاقد ةلصفم تاباوج

 اقاحتلا كثيلوي قيقحتلا نم

 اقاعم هيف ىرتامم عدو
 اقارتخأ ىصقألا ىلإ ىرسأ هب

 اقافو اجهن مهالاو نمو ارط باحضللا و لآلا معت

 ديبلع هللا ةمحر هل لاؤس

 ينيدو يفرش ىوهلل كرتآأأ ينيرذايلعلل كنع ينيرذ

 نينح نم دنارخلل يلامو بابيأ نم يباصتلل ىلمح

 يسأر قوف ميخ بيشلا اذهو

 دق ابصلا ىدل تدهع ينم امف

 يمه نإ ينع كيلإ كيلا

 يلجملا نيأ يرتاي نكلو

 لب هركف بلقي رهد اذو

 حومط دلج يذ لكب حاللأ
 لضفو ملع يذ لكب حاشظأ
 امل رهداي مهنيبب تنزر

 مينأ كفا لكب تقلخ

 ول نم تيقبأ له هللا كحل

 املع تيقبأ له هللا كحل

 ىتح روماتلا سعسع يلجي

 اديحو ىسمأ نم تيقبأ معن

 يثريو اوفلس نم دقفل نئي
 دق امل اذح ديمحلا فلخلا وه

 دجم سأل ديطولا دمعلا وه

 الول دشرلا نيدتخاب كتيدف
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 ينيجترت 1 دوف بيشم دعبأ

 نيجولا ضرع ىلع هب تبرض

 نيبتسم عرش مولع بلط

 نيقيلا را ونأب هلضحعمل

 نيميلا نع راسيلل فننجي

 نيزر لقعوأ ءايلعلا ىلإ

 نيبيجلا تلصنم لك ى درأو

 نيرد لهج يذ لكب تفلخ
 نيتو ةفزعم لك ريمس

 نيصحلا فهكلاب ناكل تيهد

 نيدخ يفق وأ هعنيدخ نوكي

 نيتملا رونلاب هانس عشي

 نيبملا قحلا وذ لبق نم اذح

نيزح بلق اذ تنك كداسشر



 الول ملعلا نيدخاب كتيدف

 ينم لاه رصان نباي كتيدف

 ولام ركفلا تامهبم نم ىوح

 اركف راحو كاحن نم دشراف

 وا ةدلب نظطوي نظو وذو
 لاوت ناشظطوأ ددع عمجيو

 ىءانتامهنيب نارمعلا اذإ

 لاخ نارمعلا نم للط لهو

 ميظع رجش اهب وأ تقل

 مكحك اذ يف اصصنلا مكح لهو

 ةالص ىدل عوشخلا ىنعم امو

 بلق روضح مث هانعم لهف

 اهيفهارقيامل ةلتفاحم

 اركذ ركفلا ف رص هانعم مأأ

 نانج يف ميحج وأ ميعن

 يفارغاص كقوفو ىنعملا مأ

 رادتقا يذ ميظع كلم ىدل

 ليلذنرقتفم لذ لثمت

 لابب اذه ىوس رطخيالو

 اعوشخ ىعدي هلك اذ مأأ

 ةالص تدسف مأأ تزاج لهو

 نم رطاوخ ةالصلا يرصت لهو

 باسح وأ باوج وأ باطخ

 روطو اذ يف هبلق حرسيف
 ليلح نم تناب ضيحم تاذو

 ثالث نع قايتعأ اهرشابو

 رهشب تتا بابشلا تسيآف
 امد رهشلا ءضقنأ لبق تأر

 انتتااذإ بلكلا ماعظطأو

 تلاعت راعسأل ريعستو

٢ 

 ۔ ق . ىنعمر انزو بارخ : بايي
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 نيشم لهج يف تمل كاده

 نيمنتلا ردلاب كيح اضيرق

 نيطفلا لبنلاب تنكل تيحن

 نيجد يف رفقب طبتخمك

 نيخسرفلا لك نيب رثكأف

 نيتعكرلا رصقب ىظحي لهف

 نيتدلبلا نيب '""بابي طشو

 نينس ىلإمودت ةعرزمو

 نيترءابماك وأ مازك

 نيطولا لجرلل نيطوتلا نم

 نوكسلاب اتونقاهيلصن

 نودهلاو ةءارقلا ليترتل
 نيقيلا صالخإب هلعفيو

 نيد موي روشنوأ تومل

 نوئشلاب ءازج نارينو
 نيكتسملا ليلذلاك كعوشخ

 نيتم راهق توربج يذو

 نيح لك يف هنال ىلإ
 نيزح بلق وذ تنأو كيدل

 نيد تقواعيمجانمزليف
 نودب اهل باوثلا صقن مأأ
 نيعللا جره وأ سفنلا ثيدح

 نيزولا وا ليكملا ودقنل
 نيرقلا ةسوسو مث دهاجي

 نيتننثاالإلاهلءرقتملو

 نيب ديدع روهشلاب لمكتل

 نيصحلا نصح ىرتامهيأب

 نيع روظحم انتقإللك لهف

 نودو ديز ىدل نامتاب



 تلاغت اذإ روهملا ريعستو
 ارض دشا راكتجإلا نأو

 لاوز نم ةرضملا يذل سيلو

 اركش مثاركش مثادمحو

 يدهأ ميلستلاو دعب يركشو

 يناده ملع ىلع هل قحو

 ولجي ايض باوجلاب الهاو

 ىرشب مث ةرايزلاب الهأو

 ردب روهظ مث هيلع ترهظ
 ةالص تمع ام دعب تمتو

 لآو جاوزأ مث دمحم

 نيطفلا دلولا ىتفلل باوج

 ىتح ملعلا بلط يف عبرت
 ىعسي ءاج دق نمب الها ايف

 ىلآاللاك لئاسملا ودحي هب

 اموي تئج ام اذإ يحدم عدف

 حدم ريغ نم لست امهم لسو

 ينمملع دعت ناالولو

 ملعب لخبأ ملو هب تسلو
 اهارت تاباوج ينم ذخف

 تنادت ناطوأ ءرملل نإف

 اذهلادرف هريسم نوكل

 اعطق رصقلا دحل غلبي ملو

 امهم رافسألا يف رصقلا طرشو

 هنم لاوقألا رثتكأاذهو

 نيخسرفلا قوف ناك امهمو
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 نوجم ىلإ راكتحجإلا ىدأو

 نونفلا لك نم حيوزتلا ىدل

 نوبزلا ءالغا لاوزب ىوس

 نيتملا لضفلاو ءالآلا يدل

 نيديلا دع وأ رصحلا قوفت

 ينيد دامعو يتودق يخيشل

 نيبتسملا طارصلا ىلإ ايض

 نيبملا قحلاب لهجلا مالظ
 نيكملادلبلا كلماقموانل

 نيجد جاد يف لبق ىسمأو

 نيمألا يداهلا ىلع ميلستو

 نيح لك يف هل باحصاو

 باوجلا

 نيزرلا لجرلاو سفنلا يبأ

 نونفلا ننف ىرذ نم منست

 نيمتلا ردلا نم موظنمب

 نوتملا طحش يطتميو ىلإ

 نيمقلاب هنكأ مل لناست
 ينيدو يناش نم حدملا سيلف

 نينح يفخ نم ترص ءافج

 نيح لك يناتأ هبلاطل

 نونفلاو لئاسملا طمن ىلع

 نيخسرفلا دحل ةبراقم

 نيتعكرلاب ال ناطوألا نم

 نيتدلبلا لك لايمأ ىنع
 نيتنيرقلا سفنك امهنيبق

 نيم ريغب نيخسرف زواجي

 نيتملا لوقلاو نامع لهأل

 نيتعقبلااتلك لك ةفاسم



 اذام ءاهقفلا ىدل فلتخمق

 امامت مأ ارصق مت ىلصي

 نطو نارمع نلخدي نأ ىللإ
 ءافتكأ انه فالخلا ثحأ ملو
 راد لكب تويبلا ةينبأو

 اماذإ راجشأو لخت نمو
 امتح نارمعلا وه مكلذفق

 لاحب الصف لصفنت امهمو

 ىطعتفاهب رابتعإلا مثق

 تدعأ له عرازملا يف فلخو
 لاحب عرز نم لخت مل نإف

 اهاشيامرتكل ةعبرأو
 هاوسال هيف قحلا اذهو

 هيدل نطو نم ءاش ام هل

 انطو ديزت ةاتفلل كي ملو
 جورخ نمارقو هيلع رقت

 تويب ىلع نرقي نأب نرمأ
 انطووارصقاهجوز عبتتو
 دقام ناطوألا نماهل ليقو
 الإ قحلاوهفرم دقامو

 انطو نينطوانه اهل نإف
 امهم هتعزن اذإاهل زاجو
 هيلإ تعجر نإ هيف ىلصت

 ةالص ىلع نيعشاخ ىنعمو

 بلقب هالومل لابقإب

 اهاوق يف تنأمطأ هحراوج

 امايق هل نيتناقاوموقو
 هنم ءاضعالا يف ءرملا عوضخ

 هنم بلقلا يف هعوشخ نوكو

 اهيف ناسحإلا ةدابع كلتو

 نيخسرفلا ىدعت نإ يلصي

 نيع رصق يلصي نأ حجرو
 نيتنثأ وال عبرأ نم هل

 نيتم لوق نم تمدتقامب
 نيصحلا ةنصحم ناطيحو

 نوبو لصف ام ريغب نلصتأ
 نيطقلا دلبلا ىلع فلخ الب

 نيتيرقلا للحكافمهريصي

 نيع يار يف غناس مكحب
 نيطقلا دلبلاك نارمعلا نم
 نيطفلادنعالف وأ اهنمف

 نينقلاب كي مل رح نطاوم
 نونظلا يف فلاخملا لوق عدو

 نيددع رصحالو دع الب

 نيطولا نطولا نم درف ىلع

 نوصم يف ددرتلا اهعنميو
 نيجه دادرتريغب نهل
 نوه ريغب حيحصلا لوقلا ىلع
 نيمألا لجرلاك هتءاش اهل
 ''نيطش جوز ىلإ تبلج اذإ
 نيمثلا جوزلاو لبق نم اهل
 نيخسرفلا قوفل هزواجت
 نيتعكرلاب رفاسم ةالص

 نيكم ءوده يف مسجلا نوكس

 نيكتسملاك ابصان هجوو
 نيديلا كيرحتو ثبعالب
 نيدب هل نيعضاخ اليوشظط

 نيل تمس يفاهب هترمنتو
 نيتملل لذب هرمتيف

 نيع يأرهارتالو كري

 ٤" ق . يرقلا ديدشلا انه دارملاو ةدشلا ىلعر لوطلا ىلع نطشلا قلطي : نيطشلا .
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 هيلااميفهركف عمجيف

 توم ركذ يف هل فرص الب

 بنذو تانجلل ركذاو

 اهنع بلقلل فراص كلذف
 اهنع لازاماذإةدسافو

 افوخ هيلع ءاكبلا بلغ نإو
 سفن ثيدح ةالصلا يرصيالو

 اثيدح اهعبات ناك نإ ىوس

 فلخ نود اهارص دق تمثفقف

 اهيف ساوسولا دهاج وه نإو

 ؤرم ساوسولا نم ولخيالو
 قط نم ضيح تاذ ةدعو

 تايلاوتماهتالث نوكت

 ضيحبأمدرتملايلف

 ادادتعأ اهل روهشلا يزجت الف

 اماع نوعبس اهساي بلاغو

 ضعبل لوق يف نيتسلا يفو

 اماع نيعست ىلإ هرثكأو

 ساي نود ضيح مد رت نإف

 اتقو سايلا دحل تفلب نأو
 ةالتبم يذه لاق ضعبو

 يزجت نيتنس ىلااهتدعفق

 ضعب لوق يف لماك ماعو

 اعطق لبق نم ضحت مل يه نمك

 سأي دعب نم ىرتام يفلتو

 روجأ هب بالكلا ماعطإو

 سفنو دبك يذ ماعطإ يفق
 اقح هللا قلخ لكلا نوكل

 ادبع نمحرلا لخدأ دق يور

 ٥. ميللا نيحما : نيحه ٨ ق .
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 نيد موي رشحل وا رانو

 'ثنيجه فول سمل يكبيالو

 نيدملا دنع اهليبس ريغل

 نيعللا ةسوسوب هاركذب

 نيشو ضقن نم هيلع سيلف

 نيرقلا ساوسوو اهرطاخو

 نونف يف داو لك بهذيف

 نيهرلاك ىقبت هيلع مثو

 نيقيلا لهأ نم ناكولاهب
 نيتننثأال ثالث تاضيحب

 نيتضيح كلذك تضاح نأو

 نيت دعب نم ىدملا اهب لاطو

 نينسلا نم ساييألا دح ىللإ

 نودبالأدعوانساهل

 نيمق لوق يف نيسمخلابو

 نيبملااهتدالو نم كلذو

 نودو رهش نم رمام ىلع

 نيتضيحلا كلت ريغانتالثت

 نيم ريغب روهشلا اهتدعفقف

 نوهو صيخرتب ىتفي اهل

 نيطفلل صبرتلل ىزجتفق

 نوطبلا لمح نع هنم اسايق

 نيبتسم ضيحب ام ذإ امد

 نيم نوداهينتقي مل اذإ
 نيع رجأ ىوري راتخملا نع

 نينحلاب اعيمج م هتياعر



 ءےمهاقسفانمال هآر

 هاعس هل هلإلا ركش دقو

 لح ريغف ماعطلا ريعستو

 ماعب يور يبنلا لنس دقو

 عوجو قيض يف سانلا راصو
 مهيلع هرعسي نأ اودارأ

 اعانتمأ هودارأ امم يبأ

 يبر راعسألا رعسم لاقو

 تسيلو هيقالا نأ وجرأو
 ارط ءافلخلاو راتخملا ىضم

 راكتحا ناش الغلا ناش امو

 ارهج راتخملا يهن دق هنعو

 هابأ دق ملعت ريعستللو

 دحل هب روهملا ريعستو

 اتقوو اديدحت زوجي سيلف
 صوصن نم ليلد هب سيلو

 باب ءاملعلا نع هب سيلو

 رهد يحولا روصع ترم دقو

 رصع لك اياربلا ةحكنأو

 اهيف حص اريكن ملعن ملو

 رهم نهل يبنلا جاوزا فق

 يلع نم عردب ةمطافو
 فلاب موثلك مأ رهمأو
 بارت يبأ ةاتفاهب تينع

 انيور نسح هطبس رهمأو
 ربترانيد ىور فالاب
 يباحصلا يرافغلا ةطساوب

 صن راتخملا نع تأي ملو

 ابوث رهملا لقا يف نيبو

 اريقف ىتف نهضعب حكنأو

 صوصخ نم اهيف ليق دق امو

 اموي هولاس مهنأ ىوريو
 ىضارتامب قادصلا مهباجأ

 ١" ق } سوقلا نهملا : نيح نحب .
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 نينظلاب كي ملو دهج ىلع
 نيعبادلخ هب هازآاجو

 نيدو يار يف زوجي سيلو
 نوبزلا ىلع ماعطلا هيف الغ
 نيبم رض يفو رسع يفو

 نودو عفر نماش دقامك

 نيكملاب ىلوأو مهب ناكو

 ينوش نم تسيلو اهيلفغمو
 نيدب يتفلةماللظ يلع
 نيقيلا ذخألاو هاده جحهنب

 نوببأدبأ هباب نماو
 نيعللا ىلع ديعولاب ظلغأو
 نيتلاحلا قارتفأ امهنيبف

 نودو هظطسوأو هرنتكإل

 نؤشلا ةحلصملارظنالو

 نيبملا ركذلاو راتخملا نع

 نينسلا رم ىلع ركذالو
 نورقلا ممألاو ءافلخلابو

 نيبتسم لقو رتك ىلع
 نيحو رصع يف هوباعالو

 نيعبرا قاوا نم لكل

 نيعو قرو نم عيب فلاب
 نيجل نم فلأو صفح وبأ

 نيترتعلا لاصتا اهب دارأ

 نيسحلاوبأهوبأةكتاعل

 نيم ريغ نم ةرشع ادادع

 نيتجمهللا ربا رذ يبأ

 نيب نييب يف الو هرثك

 "انيح نجمو امتاخو نوكي
 نيتروسلاب اهميلعت ىلع

 نيقيلاب ليلد هل سيلف

 نيبتسملا ىوتف تاقدصلا نع

 نودورثك نم نولهأا هب

 



 هيف دحال هنأب ديفي

 اثيدح وأر روجفلا نم نأو
 نكلواعوفرم هووري ملف
 امهآرامل ةسايس دارأ

 اهنمادازام ةدايز دري

 ادر جوزلل ال لاملا تيبل

 تدرو الاح ةدوخ تماقف

 ىلتت نآرقلا نم ةكحمب

 ةتفراظطنقب متيتآو

 امم بانأو اهدر بوصف

 نكلو هرثكأ راظطنقلاامو

 ينعت برعلا ناسل هب ءاجو
 ايفغملا رصح هب ينعتالو

 ام ىلع فلخ هرادقم يفو
 ارط ملسإا ةما عمجأو

 رصع لك فرعي دحال ناب
 اضيأ هاكح مالسلا لبس يفو

 اهجو ريعستلا اذل يردا امف

 ليلد نم هوغوس اذذمب
 تميقأ تاسايس نم ينعدف

 تنست تاباوج ينم ذخو

 هيف ناكامالصفم متو

 اهيف لاحلااهاعد تادايز

 يبر هللاملاد يدمحو

 ام ىلإ يل ةيادهلا هلأسأو

 نيح لك ىرتت هللا ةالص

 ارط بحصلاو هع لآ لمشتو

١٥٦ 

 نيمألا يداهلا عراشلا صنب

 نيصر لوق يف رهملا ءالغ

 نيتملا فوقوم قورافلا ىلإ

 نوه ريغب ريثكلاب تلاغت
 نيمألا تاجوز تاقدص ىلع

 نوكس يف در يأ هع يلع

 نيرعلا يف ارهج مثاهتلت
 نيدب ذخأ مكلهنمامذف

 نيفحلا مجلا رضحمب دارأ
 نيطفلا ىدل ريثكلا هب دارأ

 نيسللا جحهل يف لاملا ريثك

 نيع نيعبسلاب دعلا لثمك

 نيبم فرع نم هيف مهيدل
 ينيح ءاملع ىلإ افلخلا نم

 ينيد ءاملع نمو هرتكأل

 نيبتسم ليلد نم كبسحف
 نودو هعطسوأو هرتكأل

 نيبم هيف مهل ناهربو
 زريبت ع ث ل ةفلاخم

 نيقيلا ةفشاك هللا نوعب

 نونفلا لالمجإل ريرحتب

 نؤشلا تاماقم نم كلذو

 نيدوايند هنآلا ىلع

 ينيعم ىنم يضتريو بحي
 نيمألا يداهلا يلع ميلستو

 نيدو ىدهل مهالاو نمو



 بلقب هالومل لابقإب
 اهاوق يف تنأامظطأ هحراوج

 امايق هل نيتناقاوموقو
 هنم ءاضعألا يف ءرملا عوضخ

 هنم بلقلا يف هعوشخ نوكو

 اهيف ناسحألا ةدبع كلتو

 هيلااميفهركف عمجيف

 توم ركذ يق هل فرص الب

 بنذو تانجل ركذالو
 اهنع بلقلل فراص كلذف
 اهنع لازام اذإ ةدسافو

 افوخ هيلع ءاكبلا بلح نإو

 سفن ثيدح ةالصلا يرصي الو

 اثيدح اهعبات ناك نإ ىوس

 فلخ نودامارص دق تمثفق

 اهيف ساوسولا دهاج وه نإو

 ؤرم ساوسولا نم ولخيالو

 قلط نم ضيح تاذ ةدعو

 تايلاوتماهثالث نوكت

 ضيحبأمدرتملامسلف
 ادادتعأ اهل روهشلا يزجت الف

 اماع نوعبس اهساي بلاغو

 ضعبل لوق يف نيتسلا يفو
 اماع نيعست ىلإ هرثكأو

 ساي نود ضيح مد رت نإف

 ضيحباهتدع مث عجرتف

 اتقو سايلا دحل تفلب نأو

١٥١٧ 

 نيكتسملاك ابصان هجوو

 نيديلا كيرحتو ثبع الب
 نيدب هل ن كام ا

 نيل تمس يفاهب هترمثو

 نيتملللذنبهرمثيف

 نيع يأرهارتالو كري

 نيد موي رشحل وا رانو

 نيجه فولسمل يكبيالو

 نيعللا ةسوسوب هاركذنب

 نيشو ضقن نم هيلع سيلف

 نيرقلا ساوسوو اهرطاخو

 نونف يف او لك بهذيف

 نيهرلاك ىتبت هيلع مثو

 نيبمللدهاجملاك كلذف

 نيقيلا لها نم ناكولاهب
 نيتنثأال ثلث تاضيحب

 نيتضيح كلذك تضاح نأو

 نيت دعب نم ىدملا اهب لاطو

 نينسلا نم سايألا دح ىللإ

 نودبالأذعوانساهل

 نيمق لوق يف نيسمخلابو

 نيبملااهتدالو نم كلذو

 نودو رهش نم رمام ىلع

 نيم ريغب روهشلا اهتعف

 نوهو صيخرتب تفي اهل



 يزجت نيتنس ىلااهتعف

 ضعب لوق يف لماك ماعو

 اعطق لبق نم ضحت مل يه نمك

 سأي دعب نم ىرتام يفلتو

 روجأ هب بلكلا ماعإو
 سفنو دبك يذ ماعظإ يفق

 اقح هللا قلخ لكلا نوكل

 ادبع نمحرلا لخدأ دق يور
 ءام هاقسفانئنماق هآر

 هاعس هل هما ركش دقو

 لح ريغف ماعطلا ريعستو
 ماعب يور يبنلا لئس دقو

 عوجو قيض يف سانلا راصو
 مهيلع هرعسي نأ اودارأ

 اعانتمأ هودارا امم يبأ

 يبررامسألارعسم لاقو

 تسيلو هيقالا نأ وجرأو
 ارط ءافلخلاو راتخملا ىضم
 راكتحا ناش القغلا ناش امو

 ارهج راتخملا يهن دق هنعو

 هابأ دق ملعت ريعستللو

 دحل هب روهملا ريعستو

 اتقوو اديدحت زوجي سيلف

 صوصن نم ليلد هب سيلو

 باب ءاملعلا نع هب سيلو
 رهد يحولا روصع ترم دقو

 رصع لك اياربلا ةحكتنأو
 اهيف حص اريكن ملعن ملو
 رهم نهل يبنلا جاوزاف

 يلع نمعردب ةمطافو
 فلاب موثلك مأ رهبلو
 بارت يبأ ةاتفاهب تينع
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 نيطفلل صبرتلل ىزجتف

 نيبتسم ضيحبامذإباس
 نيم نوداهينتقي ملل اذإ
 نيع رجأ ىوري راتخملا نع
 ٠.تحلاب ا تياعر

 نيطش يفق بلكب هتنجب

 نينظلاب كي ملو دهج ىلع
 نيعبادلخ هب هازاجو

 نيدو يار يف زوجي سيلو
 نوبزلا ىلع ماعطلا هيف الغ

 نيبم رض يقفو رسع يفو
 نودو عقر نماشدقامك

 نيكملاب ىلوأو مهب ناكو
 ينؤش نم تسيلو اهيلفغمو
 نيدب يتفل ةمالظ ينع
 نيقيلا ذخألاو هاده جهنب

 نوببأدبأ هباب نمالو
 نيعللا ىلع ديعولاب ظلغأو
 نيتلاحلا قارتفأ امهنيبف

 نودو هع ظطسوأو هرثكأ

 نوشلاةحلصملارلنالو
 نيبملا ركذلاو راتخملا نع

 نينسلا رم ىلع ركذالو

 نورقلا ممألاو ءافلخلابو

 نيبتسم لقو رثك ىلع

 نيحو رصع يفق هوباعالو

 نيعبرا قاوا نم لكل

 نيعو قرو نم عيب فلاب
 نيجل نم فلأو صفح وبأ
نيترتعلا لصتا اهب دارأ



 انيور نسح هعطبس رهسأو

 ربت رنسيل ىور فالاب
 يباحصلا يرافقلا ةطساوب

 صنت راتخملا نع تاي ملو
 ابوث رهملا لقا يف نيبو
 اريقق ىتف نهضعب حكنأو

 صوصخ نم اهيف ليق دق امو

 اموي هولاس مهنأ ىوريو
 ىضارتامب قادصلا مهباجأ
 هيفدحالهنتب ديفي

 اثيدح وأر روجفلا نم نأو
 نكلواعوقرم هووري ملف
 امهآرامل ةسايس دارأ

 اهنمادازام ةدايز درسي

 ادر ج وزلل إ لاملا تيبل

 تدروالالح ةدوخ تماقفق

 ىلتت نآرقلا نم ةكحمب

 ةتف راظطنتقب متيتآو

 امم بانأو اهدر بوص

 نكلو هرثكأ راظطنقلا امو

 ينعت برعلا ناسل هب ءاجو
 ايغملا رصح هب ينعتالو

 ام ىلع فلخ هرادقم يفو

 أرط مالسمإاا ةمأ عمجأو

 رصع لك فرعي دحال ناب
 اضيأ هاكح مالسلا لبس يفو
 اهجو ريعستلا اذل يردا ا مق

 ليلد نمهوغوس اذامب
 تميقأ تاسايس نم ينعدف

 تنست تاباوج يتم ذخو

 هيف ناكامالصقم متو

 اهيف لاحلا اهاعد تادايز

 . ق ، سوقلا نجلا : نيح نحي "
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 .بيك 7 تك

 نوكس يف در يأ هيلع

 نيرعلا يف ارهج مثاهتلت
 نيدب ذخأمكلهنمامف

 نييفحلا مجلا رضحمب دارأ

 نيطفلا ىدل ريثكلا هب دارأ

 نيسللا حهل يف لاملا ريثك

 نيع نيعبسلاب دعلا لثمك

 نيبم فرع نم هيف مهيدل
 ينيح ءاملع ىلإ افلخلا نم
 ينيد ءاملع نمو هرثك

 نيبتسم ليلد نم كثبسحف
 نودو هظطسوأو هرثكأ

 نيبمهيف مهل ناهربو
 نيبتسم عرشلل ةفلاخم

 نيقيلا ةفشاك هللا نوعب

 نونفلا للمجإل ريرحتب
 نوؤشلا تاماقم نم كلذو



 يبرهللامللاد يدمحو

 ام ىلإ يل ةيادهلا هلأسأو
 نيح لك ىرتت هللا ةالص
 ارط بحصلاو هلآ لمشتو
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 نيدواين هحا ىلع

 نيمألا يداهلا ىلع ميلستو

نيدو ىدهل مهالاو نمو
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 باتكلا نم لوألا مسقلا ةسرهف

 ع » ض ومل ١

 .................................... مئانلا ةايح نع ةذين

 ...................................... عقاولاو ةقيقحلا نيب

 ................................ ىنسحلا هللا ءامسأب لسوتلا يف ةديصق

 ............................ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ةلحر

 ............. مهنع هللا يضر نودشارلا اهؤافلخو نامع خيرات نم ةذبن

 ............................... خيراتلا ربع رضخألا ليجلا

 ............................................. تايبأ سيمخت

 ............................ يركبلا ىسيع نب يسوم ناويد ضيرقت

 .. ..................................... سنوي يدلول ءاثرلا

 ................ هللا همحر يسرافلا ريهز نب دمح يضاقلل ءاثرلا

 ........ يسرافلا دمحم نب رصان نب روصنم يضاقلا يخيسشل ءاثرلا

 ....... يملاسلا ديمح نب هللادبع نب دمحم ريشبلا يبأ خيشلل ءاثرلا

   ........... هللا همحر يربغألا ريصن نب دمح نب ديعس خالل ءاثرلا
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 ............................................ هللا همحر اضيا هل لاؤس

 يسماشلا شيرف نب ملاس نب ىسيع يضاقلا نم لاؤسلا اذهل رخآ باوج
 ....... هللا همحر اضيا يسرافلا رصان نب روصنم يضاقلا يخيشل لاؤس
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 عج ارم ١

 يللاسلا نيدلا رون خيشلل نايعألا ةفحت ١

 يلاسلا ديمح نب هللا دبع نب دمحم خيشلل نايعألا ةفحت ٢

 قيرز نبإل نييديعسوبلآ ةريس يف نيبملا حتفلا ٣
 يدابأ زوريفلا نيدلا دجم ةغللا سوماق ٤
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