
 





 ا _

 ر

 اطن"ك؟ ةعبطلا

ره ٥ ٩ ٩ ١ _ ھ ١ ح ١٥



 من ز رقم
 املا لول
 ر ةَحطلا

٥ ١ھ . ٥ ١٩٩مر



 ةمدقم
 ينامعلا رعشلا يف سيمختلا

 نفلا اذه يف ضرعن فوس ريدقلا يلعلا هللا نم نوعب

  

 تايبألا نم اضعيو ةسمخم ةينامع هيرعش دئاصق

 نأ لبقو . اهسيمخت يف نوينامعلا عرب يتلاو ةروهشملا

 نع ةرصتخم ةروص حضون جذامنلا هذه ضرعتسن

 ؟ . .سيمختلا ةيفيك

 رطشأ ةثالثب رعاشلا يتاي نأ ىري امك سيمختلاف

 نم - ردصلا -لوألا رطشلا يف يورلا فرح سفن ىلع
 ةثالثلا هذه نوكت نأ ةطيرش . هسيمخت دارملا تيبلا

 . سمخملا تيبلا ىلع ةمدقتم رطشلا

 ملسم يبأ خيشلل اسيمخت كلذ ىلع الاثم درونو

 طومس ءارغلا ةديصقلا يف _هللا همحر ينالهبلا

 ٠ هللا همحر -ناقلخ نب ديعس ةمالعلا خيشلل ءانثلا

_ 0٥ _ 



 م م .د . ح ه . ّ

 ددجو نتتي دقف لں اسل لكب ددر طومس ىه ء انث طومس
 م ى م م -

 و. 2 . ٥ ى م و . ىفو ۔ ه

 دورب لج ا هنم ترشن اذا هرشنب تانئاكلا صقت همحر

 يدوجو بر هللا لالج ًرعل

 ىدومصؤو هل يصالخإ حيباست

 ديجو نشت دق ,ناسل لكب ديرف طومس يف ءانث طومَس

 هرشنو يبلق بل يف هل بحو
 هبل ءاجر هيزاوي فوخو

 هركشب موقأ نأ يل نمو ركشو

 دورب لحا هنم ترشن اذإ هرشنب تانئاكلا ُصغت دمحو

 % % ×٭
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 ةسمخم ةديصقل المتكم اجذومن اندروأ امك اذه

 نم ًازجتيال ءزج ةثالثلا رطشألا نأ ثيحب اهتاذ نم

 نم لهسأ مظنلا اذه نأ ىرأام بسحو ةديصقلا

 ٠ هنيعب سيمختلا

 رايتخإ يق تققو دق نوكأ نأ ريدقلا يلعلا هللا لاسأ

 . ينامعلا ثارتلا ةلسلس نم ءزجلا اذه تايثيح

 . دصقلا ءارو نم هللاو

 ينالهبلا ناميلس نب دمحم نب ىيحي
ها١اا٤ ل اوش ةرغ



 نافلخ نب يناث نب ىسيع خيشلا سيمخت نم

 ٠ يركبلا

 :)١( نيتيبلا نيذهل اسمخم لاق

 ٌرَوَح اهفرط يف يتلا نويعلا نإ )١(
 اتَالْئَق ييحي مغل مث اَتتْلَتَق

 اناسنإ هللا قلخ فعضأ نهو

 رهسلا هقش نم اب كينيع عمدأ

 رطملا وهاذ مأ ابكسنم لهني

 َرَبَخ مكلذ يف يلو يعمد لاقف
 روَح اهفرط يف يتلا نويعلا نإ )١(

 انالثَق ييحي مت مث اَنتلتَق

 هبراضم يف يسك نم ترداغ مك
 ريرج رعاشلل امه )١(

  



 هبئارغ نم َلبال رمألا بجعأو

 هب كارحال ىتح بللا اذ َنْمرْصَي )٢(

 اناسنإ هللا قلخ فعضأ نهو

 ع ع ٨

 -.تسلا "بده .مخت

 ذجأ غ اتأ نإ ليدنملا اهيأ الأ )١(

 يلوُسَر تناف يلؤُس ىلإ السر
 ه لتق بيبحلا تيقال تنأ اذإ )٦(

 لوصوب ذجَّق قاتشم كبيبح

 : سيمختلا
 دبكلاو يبلق تقرحأ ىوجلا راتب

 دحأ نم ةعافشلا رأ ملو ىملس

 نيف مل لسرلا نإ يليدنم تيدانف



 دجأ مل انأ

 يلوسر تنأف يلؤس ىلإ الوسر

 هلمح نَقيطي ول ىمسجبام ىقَك

 هلقث ل ّسحَتول يداؤفب اَمَو

 هل مكو داعبلا آذ يليلخاي مكَق

 هل لقف بيبحلا تيقال تنأ اذإ )٢(

 لوصوب ذّجَق قاتشم كبيبح (

 تيبلا اذه ًاسمخم لاقو

 هل اوقلخرتشممل رورسلا قلخ )١(

 نازحألاو ت اربعلل تقلخو
 م

 نإ ليدنملا اهيأ الأ )١(

  

 : سيمختل أ

 - هيب يخأ نامزلل اَم

 و . ه و ى ه م م م م

 هلوصح ١ ٠1 امو 7 ا تمر



 هت اوقلخ ,رشعم رورسلا قلخ )١(

 نازحألاو تارَبَحلل ُذثلخو
 م

 . » ٭ ٭

 دج ام نب هعيبر ني يبح رع اشلا سيمخت نم

 >١< ىدتكلا

 : اهسيمخت دارملا ناتييلا

 ةنيصم يضرعل يضرأ نكت مل اذإ )١(
 اهبيجأ تسل ينتدانولو تلحر

 ينعت ,ضرال يضرإ نم لحرأس )٦٢(

 اهُّبيذ عوجلا نم يل يوعي ناك ولو

 سيمختلا
 ةعورم انح فكلا بوضخ ينتتأ

 ةلحر تمزأ تنك ذإ إ ينبتاعت
 و ه ه ل هم

 ةجُحن ں اك ولو اهي دجي بتعل ا امو

 )١( نامع ءارعش ءامسأ يف نامجلا دئالق هبحاص هركذ ص٤٥٢

_ ١١ - 



 ةنيصُم يضرعل يضرأ نكت مل اذإ)

 اهبيجأ تسل ينتد ان ولو تلحر

 م 1 ه ه م 2

 ينزح ايقب راجلا تيأرام اذإ
 ينعي مانألا يف هاوس سيلو

 ينفَتست اهئاجرأ نم يضرأو

 ينعت ضرأل يضرأ نم لحرأس (٢)

 اهبيذ عوجلا نم يل يوعي ناك ولو

 .اهسُمخو اهمظن تايبأ نيتيبلا نيذه ىلع رعاشلا داز دقو

 » % ٭
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 ناسغ نب دشار نب دمحم رعاشلا سيمخت نم
 )١ ,لوعملا

 (٦)اهسيمخت دارملا ناتيبلا

 اقْنَكَت الا كاعريال ءرملا اذإ )١(

 افقسأتلا هيلع رثكتالو هعدف
 و مهم ح

 هبلق كاوهي هاوهت نم لك امف (٢)

 اقّنص دق كل هتْنَقاص نم لك الو

 ث ) سيمختل حتلا

 ۔2 و م م

 اقسسعتلا ه اوه يف ىدبأ رم ا اذ ١

 اقّولا صلاخ نع بحلا نيد د فوي ملو
 ٠ م م ى 0

 اَقَص نم لوق عيبب او هاوه نع لمق

 ءارعش ضعب ءامسأ يف نامجلا دئالق يف سيمختلا اذه درو )١(

 ٢٧٢ ص يديعسوبلا فيس نب دمح ديسلا هيقفلا يضاقلل نامع

 يداو نم اربح دلبب دلو سيمختلا بحاص نأ فلؤملا ركذ دقو

 دئالق ءامس عيضاوملا ىتش يق رعش ناويد هلو ).١٢٢( ةنس لواعملا

 هرعش نم ريثك هيق عمج نايقعلا

 ةيئافلا يعفاشلا ةديصق يف )٢(

_ ١٣ 



 افلكت الإ كاعريال ءرملا اذإ )١(
 م ث 2 ٥ .

 اقس اثلا هيع زثكُت الو ُهْعَدَق

 هبل كالاو تْيَلاو نم لكاف
 هبرق كرس برقلا يف نم لكالو

 و 2 و م ىم

 هبح ناَش نإ بحلا راّخنا لَخَف

 هبلق كاوهي هاوهت نم لك امف )٢(
 و م ٠ < ٥ م 2 و

 = ٭ ٭

 )ر قىرطقلا بيبح ننب دعس اشلا

 نيتيبلا نيذه سيمخت هنعو
 و و 2 . ۔ ٥٤2 ,ؤ ٠ { و

 مكيررقب ىظحي نا حار رم لايام )ا(

 بطغل 7 دعل ١ مهسب هومتيَمَر

 دئالق بحاص هركذ دقو هيخيراتلا ىوزن ةنيدم ديلاوم نم )١(

 ع ١ _



 ٥ و مم

 مكلو يل وهف شاو لوق نم ناك نإ )٦٢(

 بطحلا يف رانلا يرومك مصخ دلأ

 سيمختلا

 مكب يمتحأ يلام بلقلا ةبحأ

 مكييَس بذع نم ةَلهَت يجترأو
 مُكَبُحب نارين حيرابت يلو و ., عو

 مكبرقب ىظحي نأ مار نم لابام )١(
 رطم او دْعْبلا م م د هوُمتَمَّر

 مَكَل بوذي بلق يلو يلستلا فيك

 مُكَل هيعدأ موق بحلا يعدي نإ
 و ه

 مكل . ذاَع بصلا يف يتداس تعطأ

 مكلو يل وهف ,شاو لوق نَع ناك نإ )٢(

 بّطَحلا يف رانلا ىرومك صخ ألا



 يدورابلا ةديصق ىلع لئامس خياشم سيمخت
 ةسمخملا ة ديصقل ١

 هدوأ ال امب ايندلا نم تيضر )١(
 و م ٠ م

 هدنز رهالا ىلع يوقي يرمآ يأو

 هةميصخ نامزلاو الصو لواحأ ()
 هدض ةعيبطلاو ءافو يقبأو

 هنأ ردأ ملو ًالْهَس ىوهلا تبسح )٢(

 هدج لؤقلا غبتيرتا تار رخآ

7٣ 

 هدش ا بعص رك نم هل ونعيو

 م 0 ©

 لقاع وهو ىتفلا نأ بجُع نمو )٥(

 هدشر هيفاني اميف ىوهلا عيطي

 هحيري َوْمَو ناولسلا نم رفي )٦(

 هدكت يهو ناجشألا ىلإ ىوأيو



 لداع ريغ مكاح الإ ٌبحلاامو )١(
 و ث و م ٠ م ه م ٥ م

 ٥ دصي نم دجي مل ارمأ أ مار ١ اذ ل أ

 ةحالم شيج ديغلا فيفل نم هل )٨(
 هنج رئامضلا ىوثم ىلع ي

 هتويسوه تاماق هلباوذ )٩(

 هدرس دئالقلاو ىراذ قلا ظاحل

 تَّجرأت ناسحلا ضيبلاب جاه اذا )١٠(

 هُدَن وجلا يف قتشا هكلاَنسَم

 هثاَصَح نيلت ال داؤ ق ئاف )١١(

 هدهس هيذقُ سيل فرطو امارغ

 ام لكب تفرتعا ىتح ىوهلا تولب )١٢(

 هدهش بصلاف كرغي الف تلهج

 ةريرج يح لك يف هل ٌمولظ )١٢(
 وو ه ىم

 هدجنو ء ء اضفلا ر روغ اهل جضي

_ ١٢٧ -



 تكرحت انئمطم ابلق لتحا اذإ )١٤(

 هدكو لتحا او . يبلقل ١ يف هسو اسو

 هُنَبرقت الف بل اذ تنك نإف )٥!(
 ٠ 2 م م

 هدح كبيصي نأ ,ديعب زيغف

 ىّقَصول ةحيصنلاب ىوأ تنك دقو )١٦(

 هدصق مْزَحلا فلاخ نكلو ئداؤف

 هدوقي لقع ءرملل نكي مل اذإ )١٧(

 هدق اماس ىقلب نأ كشويف

 يب لحو بابشلا لح دق َكْرُمَعَل )١٨(

 هدَرَم قاطيال بطخ بيثلا نم
 همورأ نامزلا يف ميعن يأف )١٩(

 هدعأ نامزلل ل يلخأو

 امدعب رذقلا يف سانلا مولأ فيكو )٢٠(
 وو هم ۔ حك ح

 هدهع ريعت دق يبابش ن 7 بأر

_ ٨ ١-



 ٥ م و

 هب تمر ب ايش دوقفم دعب و ) ( ٢١

 وو ىم م م

 هدويال نم دنع يلايللا فورص

 ةئيعتسأ ,قداص لخب يل نمف )٢٢(

 .7 ,رصان وأ لمأ ےلظع

 ذجأ ملف اليوط ايندلا ينب تْبحَص )٢٢(

 هدجتس ا بحاص نم لهف اليلخ

 هبلق فضي مل تيقال نم رتكأو )٢٤(
 مث م

 هدو نغي مل تيلاو نم قدصأو

 ا ذدنع سيل امب ىمايأ بلاطأ )٢٥(
 وو م م ه

 هدجو ه ابعأ ا مودعمل ١ بلط نمو

 د 2
 هلعف لوقلا رصني يح لك امف )٢٦(

 ٥ م م . مه ۔اآ

 ٥ دو سفنل ١ ف ودصي لخ غ الو

 هن امز نم ىتقفل ىقلي ام بعص و ) (٧ ٢

 ٥ دقف ء ءادلا نم يفشي نم ةب احص

_ ١٩١



 اهب قَي مل اذإ بابسأ ريجللو )٢٨(
 هدنز روي مل نايتفلا نم بيبل

 هذج ءرملا دعسي مل اذا نكلو )٢٩(

 هدج لوسلا لت م هيفس ىع
 » ٭ +

 يركبلا ىسيع نب ىسوم : ةديصقلا هذه سمخ دقو

 روصنم نب يلع سيمخت هالت مث نماثلا تيبلا ىتح
 رشع ثلاثلا تيبلا ىتحو عساتلا تيبلا نم يسماشلا

 يلع نب دوعس خيشلا رشع سداسلا تيبلا ىتح هدعب
 ىتح يليلخلا يلع نب هللادبع خيشلا هوخأف يليلخلا

 نب نسحم ةديصقلا سيمخت لمكا مث نورشعلاو عبارلا

 ديجمل ا ديع رع اشلا اهلمكأب ة ديصقل ١ سمخ دقو

. ىر اصنألا



 يركبلا ىسيع نيب ىسوم سيمخت
 ح م و و ه ٠

 ٥دض قئ اوعل و ارم ا تمر اذا

 ه دعب طش دقو ًأكر د هي يل نمق

 هدص يل ادب امل يننأ ىلع

 هدوأ ال امب ايندلا نم تيضر )١(

 هذنز رهدلا ىلع ئوقي ئرما يأو

 همورأام يبناج نم يل زع دقل
 ورف م

 هموزع ينخت مل يدهعو يريمض

 هُميلع يبير قصل او يننا بهف

 هميصخ نامزلاو الصو لواحأ )٢(

 هدض ةعيبطلاوءاقو يفغبأو

 ةئكأامأبرغُم يناسل اذهف

 هتيدبأ نأ ذع دقولو يريمض

  مق . أو ها ذرأ أ امف

  



 هنأ ردأ ملو الهس يوهل | تبسح (٢)

 هدج لهل ١ عبتي تاردمع وخأ

 ةتيتم ئدل بابسا بحلا نم
 ة نينضتانئاكلاواهثَلعت م ٥ ى

 ةنيكس حابتست ىتح بحلا وه
 ةنيزر يهو مالحالا هب فخت )٤(

 هدشأ بعص لك نم هل ونعيو

 لساب ةميكشلا بعص ىَوَهلا ىضريأ

 لماوع تاقبولاو هل ونخيو
 لماك َصخننلا يضتري نأ العلا ذاعم

 لقاع َوْهَو ىتفلا نأ بَجَع نمو )٥(

 هدشُر هيفاني اميف ىوهلا غيطُي
 هُحيبُي داكيام يفخي بصلا وخأ

 هحيرض َلابَولا ىقلي نأ ةفاخم
 مه رمو مم و

_- ]]



 هحيري وهو ناولسلا نم رفيو )٦(

 هذكت يو ناجشألا ىلا ىوايو

 لئاضقلاب فصتي مل نا ًءرملاامو

 لتاقملا يف مكتحّي مل نا فيسلاامو

 لتاق ريغ نكي نا ًامْهَس مهُسلاامو

 لداع ريغ مكاح الا بحلا امو )٧(

 هدصي نم دجي مل ارمأ مار اذا

 ةحامس ادأ ايندلاف داج اذا

 ةحاتإ ىمرم ماياألاف حش ناو

 ةحارج نم هل انيف مك بحللو

 ةحالم شيج ديغلا فيفل نم هل (٨)
 م

 ٥ دنج دن امضل ١ ىوئم ريغت



 مو م

 " تميق أ ں ١ . ايرح اوف

 هثوُيسوهئاماقةُباوذ )٩(
 و ىو ه م

 ٥هدرمس دئالقل او ىر اذعل أ ظاحل

 7 ىوهلا ط اهت اوع
 " ح م

 تَجرَبتَو ىوهلاب ٣ ل ال ل ته اتو

 تجزرأت ناسحلا ضيبلاب جاه اذا )١٠( , ه ٥

 هن وجلا يف قتنشاو هكلاسم
 و و م مم

 ُهُناَخَفَت بصل 7

 هتايح مارقلا تيم ىلع تم اَرَت
 هئاَمس بأ لك تباذأ حيلم 2 ه 4

 و و م م و

 هتاصح نبل ال داوق ئأف )١ ١)

 ه دهس هيذقُي سيل فرطو ا ام ارغ

 م ىا مو

 امربتم ىوهل ١ لهأ ىلع تمجه

_ [] ع



 اموتَم ٥ اوه يف اسيق تعز انو

 ىمل لع ت تفقو امل يننكلو

 هدهش بصلاف :7 الف كلهج

 ةريرج يح لك يف هل ٌمولَظ )١٢(

 هدجتو ءاضقلا روغ اهل جضي

 يليلخلا يلع نب دوعس -= ا سيمخت
 تجّومت هاوه يفقخأ نأ تمر اذا

 ترس ةوهئارايتيلب

 تبت هلهأ يف بحلا مذ بحلا وه

 تكرحت انئمطم ابلق لتحا ادا )١٤(

 هدكو 7 بلقلا يف ةُسواَسَو

_ ٥ ٢ 



 < م ام ٠. : . لز تدبأو م ٤ ٥ م

 هتيأرف ادب ١ دب سل ىول ا ى ار ذع

 هتفرع دق نكي ومل نا اقَّولا داَعَم
 م ٠ م

 هنبَرقَت الف بل اذ تنك ناف )١٥)

 مع م

 ٥ذح كبيصي ن 7 ١ ديعب ًريقق

 ارقأ سأكلا ىف حارلاك ادبي املو

 ) قط هبي بابشلا / ام هنامرو

 م م ,

 اغلبأ هيعاد ناك نكل كحصن

 7 م ٥ م

 ىغصول ة ةحيصنلاب ىلوأ تنك دقو ) )١٦

 هدصق ع ا فلاخ نكلو يداوف

 . " مزحلا ىنعم كي ناف

 هدودج تناخ لقعلا بر لاب امف
 و م . م م

 هدوقت يفو ء ءاوهأل ا هَل لوقت

_ ٢٦٦١ 



 / م

 هدوقي َلقَع ءرملل نكي مل اذا )١٧(

 هدقفي اماسُح ىقلي نأ كشو

 بتي امل ر هلا لثمك ضيبو
 م م م ٠ 4 م

 ببحملا ة ة قَقو يمامأ نفقو

 ببّصْنملا مدلاك يعمدو تلقف

 يب لحو بابشلا لح دق كرمعل )١٨(

 هُدَرَم قاطي ال بطخ بيشلا نم
 و وه و

 هوت : قاطتال ادلج : :
 وم وم م

 هموزع يهو مايألا يب د ترغأف

 همرورأ نامآلا يفرحيعت يأف )١٩(

 هدُعأ نامزلل ليلخ يأو

 َمْيَخ بطخلا اذا جري خأ ياو
 م م 0

 ام دنع ء ةيربل ١ يف ٥ اجر تر ١ دو

_ ٢٧٢ -



 امدعب ردغلا يف سانلا مولأ فيكو )٢٠(

 هدهع ريغت دق يباب ايش تي دأر

 هبحب ماهتسُمزيش برغأو
 هبجع قوف نم بيعل اًءادر رجي

 هبنجب بيش هنم ئش برقأو

 هب تمر بابش دوقفم دعبأو )٢١)

 هدوّيال نم دنع يلايللا فورص
 و م 7

 هنيعم وفصي سيل ينامز تيأر

 هنيكم نول ىجَجريالو لاحب

 هنيعي هاجر يف يتظ ده مكو

 هنيعتسأ ,قداص لخب يل نمق )٢٢)

 هدمتسأ رصان وأ لشفأ أ ىلع

 ذرأ نإ دولا قداص لخب يل نمو

 دري مل ولا لبقأ مل ناو اودارا
 ٥ و ىم م و 7 و

 دجي مل وه وأ رهال ١ داج ا ء 7 وس

_ ٢٦٨



 دجأ ملف اليوط ايندلا ينب تبحص )٢٢(
 و ىم م . . ّ .
 ٥هدجتسا بح اص نم لهق اليلخ

 و

 هبحا دقف نم نود يسفنب تفقنو  ة ؟ ُ .. ز ٥ مم
 . ه ۔

 م وم و

 يرف هرب ١ ل امم ) ےنرعي م و

 هبحم ىتح ردلا اذه تيناجو

 هبلق فصي مل تيقال نم رثكأو )٢٤(
 هدو نفُي مل تيلاو نم قدصأو

 يرماعلا دوعس نب نسحم سيمخت

 افّهج بلاطت يسقن تنتف تهتَق تئتفامو

 اهدج ذَُج املاط مكح ةلادع
 اهدح رواست تتاب دقو يلامف

 اهدنع سيل امب يمايأ بلاطأ )٢٥(
 هدجو هايعأ مودعملا بلط نمو

 و ۔ ى
 هليو قحل ١ المي الامو يلامو

٢٩ 

 



 معو .

 :_ . نم د هايأ كن ناف

 هلعف لوقلا رصني يح لك امف )٢٦(
 وم ه م ٥ و ه ه ى

 ُهدَمَو سفنلا قدصي لخ لك الو

 هناشو دوجولا اذه ىلا ترظن

 هناسل يف ًاقزام الا رأ مفف

 هنانج يف هدقح يلغي ردقتلاكو
 هنامز نم ىتفلا ىقليام بعصأو )٢٧(

 هدقف ءادلا نم يفشي نم ةباحص

 اًهبرَحب تاج مايألا نكت ناف

 ارلسلةوصنال نا انب مظعا
 اهبنجب نونملا يديأ تفقو ولو

 اهب زفي مل اذا بابسأ عجأللو )٢٨(

 هدنز روُي مل نايتفلا نم بيبل

 حو ماسح يعدي نم سانلا يفو
_ ٣.



 هدري بيضع لصنل اب امو ًماهَك

 هدصي اراع نتملا هسبلأ الو

 هدج را دعسي مل اذا نكلو )٢٩(

 هدج َلؤُسلا غلبي مل هيفس ىلع

& = 

_ ٢٣١



 يراصنالا ديجملادبع بيدالا سيمخت
 هدرت يلايللاوامارم مرا

 هدض ثداوحلاب ينامز فرصو

 هدعب طش دق رمألا تيأر املف

 هذوأال امب ايندلا نم تيضر )١(

 هدنز رهدلا ىلع ىوقي ئرما يأو

 همورأ اميف مايألا ينسكاعت

 هموشت تاثداحلاو يب أرهتو

 هميرغ نامزلا ىحضأ نم لاح امف

 هُميصخ نامزلاو الصو لواَحأ )٢(

 هدض ةعيبطلاوءافو يبأو
 هّنظأو ىوهلا يردأ ال تنك دقل

 هئف تلمأت ىتح ىدا بيرق

 هّنَكأ دقامو هيناعم تلهج



 هنآ رد أ ملو .7 ىوهل ا تبسح ح )٢(

 هدج لزهلا عبتي تاردغ وخأ

 ك م م

 ةنينض يهو ن ناذلا هبرقت

 ةريقح يمو مافوألاب بَحليو

 ةنيكس هنم ماهفألا ىلع اوعلتف
 . ةنيزر يفو مالحألا هب فخت )٤)

 هدشأ بعص لك نم هل ونعيو

 لساب كلذف ايلعلا يطتمي نمف

 لفاغ وهف هرسأ ُربَدُي مل نمو

 لقاب وهف ىوهلل اعوط شاع نمو

 هنر هيفني ايفتل غيل {{{ القاع وهو ىتفلا ناربجع نمو )٥(
 هحورص تده موقاي قشاع مكف
 ةحيصن لم بحلا يف رئاه مكو
 هحور حاترتفولسي هتيلايف

_ ٣٢٣



 هحيري وهو ناولسلا نم رفي )٦(

 هَدكت يهو ناجنشألا ىلا ىريو

 لئامشلا ميرك بل اذ تنك اذا

 للئاَضقلا لفلاب الإ يدتتت الف

 لدعاو حاصاي بحلاب ررقت الف

 لداع ريغ مكاح ٢ بصلا امو )٧١(

 هدصي نم دجي مل ارمأ مار اذا

 ةحارج نم مك ربصلا رداؤف يف هل
 ةحاتإب يلب دقرماهتسُم مكو
 ةحارصب ىتفاي هنع كيبنأس

 ةحالم شيج ديغلا فيفل نم هل )٨(

 هدنج دئامضلا ىوُتَم ىلعأ ريغت

 هقوفصو هبرح تميقا دق مكف

 هقورظ تحيبثساو هيعُم ىلع
 و م وو

 هفونص نيقش اعلا يف ترثأ مكو

_ ٢{



 هةفئرينسرهثاماق هباون )١(
 هدرس دنالقلاو ىراذَّقلا ظاحل

 تَجَّرَهَبَت امل ةامل ىبس ق مَعَت
 .  8ه ٥

٥ 2 » 

 تجرعو ا دن :هجلا د اهن اور

 تّجّرأت ناسحلا ضيبلاب جاه اذا ( ١٠)

 هدن وجلا يف قتش ٢ ثاو ه 4 كلاسم

 و و م م

 هتارمج تكذ بص اولذعت الق

 هتافص ماهتسُمملل ت رهظ ناو

 هتثاَصَح نيتتالداوف ئأق )١١(

 ٥ دهس هيذقُي سيل فرطو ام ارغ

 املاطو هيق ترح دق اقشلا يداوو
 ى ۔۔ , ٥ م م

 امنإو بص بحلا ثيدح ترصو

ن٢ -



 كرحت انئمطم ابلق لتحا اذا )١٤(

 / دُكو َلَتخ 7 بلقل ا يف هنسو سو

 ر ء 7 7 ح

 رشت الق اذهاي ب صلا وه

 هم و

همو اموي ٥ اولس نَلك ات الو



 4ً م . 4

 رقت الق بل ذ ل تمك . ں اق ) ( ٥ ١

 ث م و

 هدح كبيصي ن ا دعي ريقف

 ىقط دقو ايعس بحلا رحبب تقرغ

 ارقا كلاهملا يبلق يفو يلع
 اغلبم هنع َباَبلألا يلوأ تحصن

 ىغصول ةحيصنلاب يلوأ تنك دقو )١٦(

 :ةنمت مرحلا فلاخ نكلو يداد
 هدوهع ليلعلا يفشت ال رهدلا اذا

 ه دوعو قوشتم ائيش نفغت د ملو

 هدوسي اموي لقعلا لَحَو هعدف
 هع رم

 هدوقي لقع ءرملل نكي مل اذا )١٧(

 هدقَي اماَسح ىقلي نأ كشويف

 يبلطم تلنامو يضاملا ىلع حون

 يبصنم ت تلمهأ و يد يتاقوأ ت أ تعضو

 ٥ ى ىم .

_ ٣٧٢



 يب ًلَحو بابشلا لح دق كُرْسَعَل )١٨(

 ُهدَرَم قاطيال بطخ بيشلا نم

 هُسيقأ ئش يأ يبابش ديق
 هموقَر تطحو يرهظ ىنحنا ام اذا

 هميعنو ابصلا تقو ينتاف اذا

 هُمورأ نامرلا يفرميعن ئأف )١٩(

 هدمعأ نامزلل ,ليلخ يأف

 امّيخ سأرلا يف بيشلا اذه بلق ايف

 املست كلع بحلا جهن كنع عدف

 امّولم هيف تسل لاح لك يفف

 امدعب ردغلا يف سانلا مولأ فيكو )٢٠(

 هدهع ريغت دق يبابش تيأر

 هبحب تفلك نم زئعش بعصأو

 هبرقو هاوه يف اتقو تفعّيضو

 هبرَحب اموي رهدلا هيلع لاصق
_ ٢٣٨



 م م

 هب تّمَر بابش ,دوقفم دعبأو )٢١(

 م م 7

 هنيقي اذهق كش يف تنك اذا

 ةئيعتسا قداص لخي يل نمف )٢٢(
 هدمتسارريصان درل ما ىع

 دحي مل طق هدهع نع يذلا نيأو

 دري نا سبلا يف هوعدت يذلا نيأو

 دفتست هنم يذلا ىقلت نأ تاهيه
 دجأ ملف اليوط ايندلا ينب تبحص )٢٢(

 هذجتسا بحاص نم لهف اليلخ

 بح نَم عم ءزَلا نأ ليق دقف
 هبح قدصي سانلا يف يذلا اذ نمق

 هبرقو هاوه وفصي يذلا نيأو

. ٢٩



 هبلق فصي مل تيقال نم رثكأو )٢٤(
 هدو نغي مل تيلاو نم قدصاو

 اهدهج سفنلا لذبا اليوط ٹتشثكم

 افح تفقوأوروذعَم ل يحصتل

 اهدر تمزلأ بولطملا رسع ذمف

 افّدنع سيل امب يمايأ بلاطأ )٢٥(

 هدجو هاّيعأ مودعملا َبَلَط نّمَو

 هلوق كيفشي هاوهت نملك امف

 هبو ضرلا تبني لك ال
 هع كينثُي لألا نبسحت الف

 . ۔, .,, ه 1 ,ه
 هلعف لوقلا رصني يح لك امف )٢٦)

 ش ه وو مه م ى ه م ى
 هدعو سفنل ١ قدصي لخ لك الو

 و م و و .

 هن امأي ررَتْغَت اقب دص ٥ ارت

 هن انَج ىف ةروصحم هل اقح و

.] _



 هنامز نم ىتفل ١ ىقلي ام بعصأو ) )٢٧

 هدقف ءادلا نم يفشي نم ةباحص

 اهبحب يوحن مايألا تلاص ناف
 م م &؛«ه م

 ه

 اهبلسب ينتمجاه ول ا هتيدصت

 اهبزَحل ,راو هللا دمحب يدنزو

 اهب . رقم مل اذا بابسأ حجّنللو )٢٨)

 هدنز روب دمل نايتفلا نم بيبل

 هدعَسو ًالين ناسالا كردي الق

 هدشب هلظح الو هيلع

 هدعَيام هيعس يف هينقي ملو

 هذج ءرملا دعسُي مل اذا نكلو )٢٩(

 هج لوسلا غلبي مل هيعس ىع
 ع ٭ع

 - ٢ج - هباتك يف نامعنلا قئاقش بحاص هركذ اممو

 :امهركذ نينتالا نيتيبلل ءارعش ةثالثل اسيمخت
_ ١



 )١( : ناتيبلا

 يلرذتعا بيبحلا ىلا يلوسراي )١(

 يرذع لبقي بيبحلا لف

 فطلب بيبحل لق مث(٦)

 << يرجه بجوأف ىرج بنذ ئ 2

 ىسيع نب حلاص خيشلل لوالا سيمختلا

 يلقع لَهثأ بيبحلا رجه نإ

 يلصو مرصو اشحلا باذاو

 يلعفبرقُسًبنذم يننإ
 يلرذتعا بيبحلا ىلا يلو سراي )١)

 يرذع لبقي بيبحلا لعف
 فال ةلذ ذو عوضخب

 ٠ ى و ٠٥ « »

 يفشيو ي ل اؤف ييحي الصو هلس

_ ]] 



 فطلب ينع بيبحلل لق مث )٦(
 ث 8

 «ںيرجه بجأف ىرج , بن ذ ي |>>

 يلصي مسجلا نطابل رانبو

 يلق هانذأ رجهلاو يتا يحام

 يلرذتعا بيبحلا ىلإ يلوسراي )١(

 ىرثُع لبقي بيبحلا للف

 ىفطُم يدذجّوو ىنل اضرف

 يفتح وهف يل مار ن نإ هاَقَجَو
 و 7 و م

 فرعو لذب قطناو يلوسر مق

 ٣؛ _



 ٧ : ٭

 يلع نب هللادبع غيشلل ثلاثلا سيمختلا

 يل ذُج هللاب هللاب يبيبحاي
 ه و ه

 يلقع لهذ ١ رجهلاف لاصوب

  6ه ٥

 يلصو مرح ب بيبحلل ام ٥ ا

 يل رذتعا بيبحلا ىلا يلوسراي )١(
 يرذع لبقي بيبحلا لعلف

 م م ه م

 يفصو تمكحأ تنأ نا يلوسراي

 فطقعب وُْحَب ٥ اسع يبيبحل

 7 م 0

 فيخب تررم اذ ل هوا

 <كىرجه بجوأق ىرج بن ذ ئ ] >

 ؟(



 ناميلس نب ناميلس رعاشلا ةديصق

 (١)ةسمخملا ةيئايلا يناهبنلا

 اوعلا قرابلا تحمل امأ

 ايلامشف اينام ىأن

 ايوس انح ضآ اذإ ىتح

 () اير تاشطعملا عالتلا ىقس

 () اًبلقلاو وارجألا بصخأو

 ؛هقزتو ةذلعر ؤ ّكتسا عش
 هقذَووهُلبوأكشَوَل ناف

 ةلمكم ةديصق يهو سيمختلا جهن ىلع تدرو يتلا ةينامعلا دئاصقلا نم جذومن )١(

 رطسأ ةسمخ يق اهضعبل
 لاله ديسلا عونلا اذه اوقار نممو نفلا اذه يف نوينامعلا عدبأ دقو رعاشلا سفنل

 نورخأو يليلخلا يلع نب هللادبع خيشلاو يديعسوبلا ردي نب

 اهيف تبنال يتلا ضرالا : زارجالا )٢( . ابصخ ثيغ : ايوس ايح ى عجر : ضآ )٦(-

٥ _ 



 ا:اَجقأالطاهركبسا مف

 ااعولاو دالصألا قبطو

 دايقنا هترزطخ يف حاتمأو
 اداربأ هت َضوُرلاَسبلأو

 يشوم ىبرلاب أرثزًالاحو

 (رممحاورضيبأ نيب قفخت
 رقنصاو ق سشُمرقدنأف

 رضخأ نم دوسأ يف عنايو

 ررقملا رذظانلا نيع قوري

 مظعو طلتخا : جتلا )١(

 نولتي : قفخي )٦(
 _ ع ٦١



 ٠ . ؟ .ي . ٠ ٠ د
 رصح ا نم دوس يف مكنايو

 ى ى م وم و

 اجاهدق احوصم ىتثنأ مث

 (راجاعزنآ هلاح نح ًاجعزنم

 اجاًجم هب ناك ام شنو

 (!راجارام هفاطق نعرعو

 اينَجاَكنايذحكيدقو

 لنئازوے يعن لك اذكهف

 لئاحرورس لك اذكمو
 ل ئاوألابنيقابلاربتعاو

 لقاعلا َنْيَع ةمألا يف تنك نإ

 يدمحملا نيلا عباف

 الباذ : احوصم )١(
 ًاليمجو اولح : اجاَجم ى فج : شن )٢(



 لوس رلا جهنم نع غز تالو

 ليلضتلا ةينمأ غلاو

 ليقمل اب ردلخل يف رفت ملف

 يبنلا ىفطصملا ىلاوت ىتح
 هااريهباّسع ال فاغاي

 داعملا ىرولا لك ىوج اذإ

 د 7 تبهذ دلوب ني د

 ,ه.٠۔

 أدذش اهبر نيأوهيإ

 ايقب مفرهد مهنم قبي مل
 لفاَحجلاودانجألا ود نيأ

 لقاعملاو تالودلا ولوأ نيأ

 له اوصل و رثكأل د دقل او

 لفاَحملا يف بطخي نَم نأف

 اًنع لادجلا لهأ نَع تنك نا
_ ٨



 ناجيتلاو توختل لا ووذ نيأ

 ناطحق نم زعلا لهأ نيأو
 ناسغ ينب كالمأ نيأو

 نامزلا بئاون مهب تلا
 ي ا كنم مهكلسأف

 نامزلا ةخرص مبيلع بص ..

 اوناكام مهنأك اوضرقناف

 ناوخ ىرولاب بخ رهدلاو

 ()نايدلا عب ىضق املكف

 ايصق ابّرهم هنع قلت مل
 داعملاةبهأ نع ادقاراي

 م 8

 داز ريغب ريسلا ىرت فيك

 راذع : بخ رهدلاو )١(

_ ٩ 



 رابعلاةملظم يف يأرلام
 رداهشلألاب فوفحملا فقوملاو

 اًيوقلا دمصلا تيصع دقو

 بإتلامَقامأئنطاخاي

 اباوجلا ةخفنلا مويل نه

 اباخدق رفاك لوقي اذا

 ابارت اذإ ةنك ينتيلاي
 يسنم اهلبق ًايئسن تنكو

 قلاخلا لاؤس نع بيجت اذام

 قئالخلا عئاضف تدب اذإ

 ققاشملا ےلعأرانلا توتحاو

 قفانملاو دئاكلا رفاكلاو

 يلص اهب ىلوألاك ترصف

 يرمأ تيصع يدبعاي لاق نإ

 يرجزل ًاعئاط تُرجزنا امو

۔ ٥٠ ٥ ---



 يرهقو يتوطس ت يقتاالو

 رشحلا مويب تنمآ تنك ول

 اًنرفلا ركنملا اذه نجت مل

 يديعو اهلبق تعمس اله

 يديدهت اًيعاو تارق اله

 يد ٨ ددع 4 ي سدح وده تامو

 ديدشلا سئايلا ب اقعلا نم

 (اراينَشلا عظفا تبكر ىتح
 م

 ىضم نمب افلاس تربتعا اله

 ىَضقناف مامحلا ُهاَنضقت نمو

 ًضقلا فرص ُهَولَد غ هلع ىنأ

 اضفلاب ذوحللا قيض اولدْبف

 اًننغل مدعملا ىهاضو ارسق

 ضيغبلا ىنعمي : انيشلاو ى عيضفلا رمالا : عظفملا )١(

_ ٥١ 



 كولامابة قوسلا هبتشاو

 كولغصلاب غبسيملا فرتلاو
 كولمملابزرفاقلا كلاملاو

 كوكشلا بهايغ تَجَرقناو
 افلا كل توملا رهظأو

 اميظعلا فقوملا تزَكَذ ال مل

 ميسجلا ةوه َتبَمَر ال مل
 اميحجلا مسج ىوقي فيكو

 اميعنلا اهليق تفلأ دقو

 اأيصُم اهب ارابج تنكو
 ه 2 .. .

 فصلئملا صاصق نم صانملا نيأ
م م. 0



 يبابش نم تافام ىلع يفهل

 يباصتلاوةأللاو يفلا يف
 يباتك يف طخ اسم هاليو

 باتملا ةعاس يف بتأ مل نإ
 ايضرم يقلاخ عم نكأ ملو

 يراذتعاامويتازافم نيأ

 يرابلا يديأ نيب تفقو اذإ

 يراتسأ ىرولا نيب ت كتهو

 (اررانلا يق ًارغاص ينوُهَدْهَدَو

 نوُه اَهرْغَق ىصقأب يوفأ

 اذزوفقت نأ مرجماي تاهيه

 اذوجّي وأ قلخلا موقي موي

 ازيربت ىلل نع لانت نأف
 زيزعلا كبر تيصع دقو

 ليلذ : ارغاص . ينوجرحد : يتوهدهد )١(

_ ٥٣ 



 انأ رمأل لزت ملو
 =ر, .ىم .. , 7 ,

 داعملا ىف "لوفلا يجرن فك

 ىداعألا نم هلل تدباو 5 ك

 ١ د ابعل ا ةبتر وجرد فيك م

 ه ى هو

 داشرلا نلع ًاجَمْنُم تنأو
 م م م. هم و

 ..ايوَلاًكناطْيَشأمبتم

 ت يف ىنل ا ك رادل
 _ينالهبل ا ملسم يبا ةمالعلل

 ي : : دوهش هجو هلل ١ مس اي هجو أ
 دوجو بر هللا لالج زعل

 :ىیدومصو هل يصالخ ١ حيباست

 درق طومس يفق , ومس ذ ءانث ط

 م م و - . اسل 2 هر

 ديجو ندب دف ن لكب 1 .
 م , ِ ,

 هرشقو يبلق بل ىق بج



 هربل ءاجر هيزاوي فوخو

 هركشب م موقأ نأ يل نمو ركشو
 2 . ح م

 هرشنب ت انئ اكل ١ صقت دمحو

 م

 دورب هلحأ اهنم ترشن اذا

 ص م م

 هرح جع ءال رسفن ا ب ذي قوشو

 ا ۔ ه و 2 م . م ىم

 هر فققب ريس ا رطضم ة هفقوو

 ث ه ه ۔ هم ه 7 م

 هرس وشح هرون رس صالخاو

 هركذب ُرسوُفَتل ا اَيحَت هت ركذو

 ىدوم وه نُم ثعبلا لبق ثعبيو

 هفرصل اعوط هيق ىد ارم تقرص

 هفرظ نيع ينن ذنا يركذ ةقيقح

 ه ى م ٠ 3 ز

 هفرعب تفرع بيط هب ينابح

 هفرع بيط نم قافالا ترطعت

 دوغب باشب نيراد كسم امق

هماقم ميرك ىقلألاي رشي



 م ه ه 7

 _“هم ا لم س ر ارسأل ١ قرغتسيو

 مم ٥ و ى

 () همام بوص راونالا اَيَح بصي

 هم انستب ارون سمشلا رونب يرزيو

 دوُس فئاحص يف ىّلجتام اذا

 انأ يل قبي ملف يسفن نم تدرجت

 اققلا ةحنجأب يحور ئَوُه تراطو

 ىتقفغلاو زعلاو دجملا لهأ وه نمل
 اتثلاو حدملاو دمحلا لهأ وه نمل

 ,ديفم ريخ ءالألاو لضفلا يذل

 ادماوَح تادَجوملا هئفَرَم نل

 ادماوَص تانكمملا هتدجم نل

 ادهاوتش تانئاكلا هنحبس نمل

 ديهش ريخ هللاو هديحوتب

 رطملا بابصتا : همامغ برص )١(
_ ٦ ٥ - 



 امسلاو ضرألا يف ءايشألا رخس نل

 امحرأو (اإو قحأ قولخملاب ناك نمل
 م 6 مم 6- - - 06 ّ

 اًمَتواَسمءاَمْعَئلا طسب نمل
 م و ٥ , م ٥,م

 امعنأ هيدايأ ( نم ىدباو داعأ ١

 يدوَق تأدب ىلما ا معنأ ايف
 ٥ م م ٥ ىم و ه م م

 يلثئومو يبر } هللا هجول تعرض
 ه ه دقو

 لزنم لك يتّجاَح نع يي قاض دق

 ك م و ٠ ه ۔ ۔٠ه م ,. ۔ ,

 (!)لوعم نم ,سراد مسر دنع لهو

 ديدم ءاعدلاب ناسل طيسب

 هبويع يف قرم يصاعملا فيلح
 وم م . ش م ه ى -

 (٢اليويج نبي ءوسل ا يعوي رمعل ١ ىضق

 امركو ةوراقح رثكأ : ىقحأ )١(

 . وحمم : سرادو رايدلا راثآ نم ىقبتام نم : سراد مسر )١(

 ءاعو يف هظفح : ئشلا ىعوأ )٢)

_ ٥٧ 



 ٥ م ى و م

 (١)هبوح رئابك نم افارتعا بوذي
 م م 0 - 7.٠

 ه م . ٥, م و ٠ م

 هبون ل رك ل لوقل اهنم رصقبو

 م .

 ديلب ىأ وق اباطخلا حبقو

 ةماقتسا َاَقَتْنسا مك ىتأام ىنأ

 ةع اطو ابحو ] ديجمت ك هج ِ ول

 ول م م

 ةب اج ١ ا وجريو أن داوت كم

 . مهم و

 ةذف اخمو ة هرره ء ارح يضفيو

 () دوُهُسش لكب ًالالجا َكَّرعل

 :. بطخب يبنذ ينلاه دقل
. 2 . 

 حرم اب اطخل اي بلقب م ءود

 وم .ث مو 2

 حرصم رقم نع ب اتمب دجق

 ق م م

 دودُص لوطو ,ريصقتو بن دد

 ةيصعملاو مثالا : برحلا )١(



 إ . هم
 غ - ٠ اخ >رنيذ دك

 .. م ه ح و ٥٠ م :

 ر وم ىم

 يع دم ره امب ف ةدص .ىع موقي

 م مه ى مهو و

 عقوم وفعل كدنع يجري بينم

 دورَرَو اولا ركذ ال كركذب

 ةرذ لكك نع زجعلا ديقب ريسأ
 م ه ه و م و .ح م م و

 ةئيشم بسح ر ١ د أل هفرصت

 و / م

 ةمعن لك نم تيْدس أ امل ريقف

- 4 [ 

 دوُحَج ريق تيوأ ام ,روكش

 هرض لاح ىف ناك امل ناك دقل

 هرمأ ر اولطأل ريب دت كنم هل
 ٥ و م صم م م

 هرزوب ق انخل ا قاض دقو كاعد

 هرقفل ك اوس وجري الو ك اع ل

ديدش لكل ىعدت يذلا تنأو ه



 لماح وهام وقعلا ميظع كرات

 لماع وهام نآلا كزو طحب

 لماش دوجلاو بعلا اذه لمؤي

 لمأ بيخي نأ اموي لم امو

 ديمح ه انغ يف ميرك ب ںايب

 » ۔ 0

 ) )١ هرصاإ ١ لمح 7 ١ دبع كي ابي

 رس م ٥ عو ان انالعإ ثوغ

 (٢) هرهد كل اَعللا بوبحمب غلم

 هرشع د كئاعد يف ىقشي كي ملو

 ديزم لُك مويلا ىجر د كنمو

 زنةوم ناقري شرلا بر فرع

 ينق و ك اهرك يف ينمقأ ملا

 بنذلا : رصإلا )١(

 ًبئاذ . حلم : ظلم )٢(

  

 



 يننغ اوفشظطلب ينكر ادت يهلا

 (ارديتع كادت نم رقي مساب
 نَكتْسإ مدعلا يق نوكلا ناك يهلا

 نكس وأ كرحت اَم هنم ترهظأف

 نتوهثوكتامآلإ م ملو

 نك ل اقَمب نكي ائيش نرت امهمف

 دوج مساب يتضقت نكب الهف

 لماك يهلالا ؛وُجلاو يهلإ
 2 م ح

 _ ءاوع هيضتقت ال هب نمت

 نماهة كوج راجشلاو لا ىلع

 لماش رمغلا هدوج نم هب دوجي

 )٢( دوجو َلُكب دوجوم لك ىلع

 عمجا هلل لامآلا تهجوت

 رضاح : ديتع(١)
 لماشلا ريثكلا : رمغلا )٢(

٦١ 



 عدو يرققو .ىذ ل ذ ىرت 7

 عَمطَم كدوج ريغ يف يل ناك امف
 ه م و » ىم

 (١) يديلتو يراط هن هنم كدوجو

 ةلبنح قث ٩. دوجلا اذ اي ث كدوجو
 م م / ه %

 (؟!يتًليخُم ثيغ دوجلا اذ اي كدوجو
 هم ه و و هم

 ةييلجل ا بوركلا يف يحدر كدوجو .

 ٤ م م < م و و ى

 يديرب ربلا ر زع ذإ ا كوُجي

 للئاَح كتيبو ينْيَباَم َلاَح نئل

 لئاسولا ىلع تصعتساو . بنذلا نم

 ل رأ ١ ل ء اح دال اي علم ىد ذاف

 ثيدحلا لاملا: يفراط )١(

 يمو ةليخملا يموقلا ثارتلا ةرازو ةخسن يفو ةليحملا لصآلا يف ءاج : ةليخملا )٢(

 ةرطام نظت يتلا ةباحسلا

_ ٦][ 



 ىدوعو حجن كنم 3 ار كلضَقل

 م ٥ ه م 0 م م ٥ / ه ه ه مم ل م

 ارْنُس دعي اهرس نم ثتَق ال ق

 اهرسأ تحت اَهَقيَض - تمئس الو

  0م < 7 ٠

 اهرسأب ام ت ان اكلا ينتعفد دقو

 يدوهع قيثو ظقحت ملو كيلا
 م م و ه م و

 ١ دح و كتفرع ذ ز ١ !يبر . كتدصَق

 وه م م

 ١ دج او ك كتملع : ذ ١ !يبر ك دجو

 ] دص ق كب اي تلب از نإ يت ذإو

 مم م مج ه ه {- 2 _ ٥ , 2٠٥

 ي دوقع ضقن تمري ا دقف ك اوس

 م ى ه _ م

 عفارًريخ ايقَكلا كيلا تْعَقَر

 يطاوق نيب كيف ينظ تنسحو
 يعم امب سن مهللا لَحَمامو

_ ٦١٣



 ث م ٥ هم

 يعماطم عطقو ي يدر نع كاشاحو

 يدوُمج حاّضتاَو يدوج مْوُشل
 بئاصلا بوس دبعلا اذهب تطاحأ

 بئاخ مْهَس همهس نكلو دجو

 :بيهاوملاب بصت مل نإ يمنسلا ام
 يبلاطمُ يفيال يعس ناك ناو

 يدويق ياتم نَع يلنوظح ناو

 اَهباَح ر قيضم ي دصق ةقوعم

 م ه م

 () اًهباَرح ين ذامألا ُمُغَر ىنُ ينبص تت

 اهباب رّشللف ًباَبئَحَتف اذا

 اهب اعص ودفَت هلل ١ ىدصتقب ناف

 م

 م ٥

 ٥ ي ه 2- ه - م . 2ِ

 دوقفم لا ردق - ناو ا

 م م م م م ۔

 هل اهماقأو اهرهظأ : وسلا ةبصان : ينبصانت )١(

 ؟٦١ _



 ل عفري تالاحلا ٠. ىلوت م م م

 6 ,م ه ى د
 ذي مل هديجمت يف لد نمو هلذم . ا

 2 ه

 () ديصَم لذأ اَقنَعلا اَهَمار ادإ
 امئاق ينم مالسالل هللا ىأر

 امراص نفقحت و يموزُع لسو
 اًمئاَه كرذلاو مزعلا َنْيَب تحبصاف

 اشئات ينع ًظنَحلا تأر املو

 يدوش لثم هيف :مايق ناكو
 اشثاج دعاقتلاك يدا هت ا ناكو وم ك

 اداه تنك امك ک ينبا ترصو

 رئاطل مسا : ءاقنعلا )١(

_- ٦1٥ - 

 



 امهالك يلام لثم يلاف نأو

 ديعم 5 هللا نيد سرال
 وهم هف ٥ ] ح م

 مق ر ء ء امل ١ يف تنك رم أ مت اذ ذإ

 م ى ه ه و

 اَمَراَنصَت اًمكح ريبدتلا مكحأ ناو

 ًمحازُم يمزع لثم يمزحل ينأك

 امهالك يتك لثم يناسل نأو

 ديفم ريغ هللا نيد راهظال
 املاط ينأ دجلا تاّرَع نمو

 م م م 0

 ىمرام تبثأف يريبدت ردغلا ىمر

 امصاع قدصلا نم ىوآ ال ينأو

 امهالك عاَربلاك يماَسُح نأو

 ديبم ريغ { هللا نيد ء ءادعأل

 يتنامأ ءادأ نم يبر َرصَن ىرأ
 م م م ٥ ٥ 1 - 202 م

ينتن اكمو تنكم تزع ت اهيهو



 )١) يتناعإ داتقلا طرخ ىلإ تَلاَحَو

 يتناه] ريغب ناي مل يرهن
 دينع هلاللر صخ ماركإو

 اتنلاو مزَملاب رهلا َديَك دهاَجأ
 (")اَتيلا ناك يبلطم نم اًصَحلا ضقَو
 نكم ناَك املك ًالاَحُم نأك

 ىنملاو ديعاوملا يلوصحم ةياغو
 د م و ھ ك 63

 دوعو يا ردغلا دوعو ناو

 ه ه وه و ى ك 6 ٥ ۔ م ٥ ۔ م

 كوش هل بلص رجش : داتقلار هفكب اباذتجا رجشلا نم ةرشق ىنعمب قرولا طرخ : داتقلا طرخ )١(

 داتقلا طرخ اذه نرد : لاقي . ةقشملا ةدش نع ةيانك داتقلا طرغخ و . ربالاك

 رارقلاو ةحارلا نم عنمت يتلا ةنوشخ : ىصحلا ُضق )٢(

_ ٦١٧ 

 



 و م م م ٥ ٥ م ٥ ۔ ٥ مم

 يكسمت ال ا مويل ١ يدنع قبي ملو

 ديدش هلالل نكر ةّوْرُعب
 م م و م م

 ٥ ء مم ٥ م , ٥

 يتريخ ربدملل يرما ضيوفتو
 م ٥ د م

 يتليح ليطغَتَو يريبدت طاقسإو

 ةهجو لك نم بابسألا ىَّرع كرتو

 يتسهب تجتناو يموُمُه تعج

 ديجم دوذجل ا ب هو باب ىلإ

 اًمعنآَو ىنقأو ىتغأ نم باب ىلإ
 اَمَركأَو نامأ راق باب ىلإ

 ا مدعو اًيحأو َىنَقأ نم باب ىلا

 َمَنسلاو ضرألا يف هوعدي نَم باب ىلا
 ٥ ث ى

 دوُسَمو ريس نم امهيف نمو

 هدجل يلذب يدج نم باب ىلا

 هدْصقب ينامألا كرد نَم باب ىلا

 هدجمل هوجولا ونعت نم باب ىلا
_ ٦٨



 هدمحب لك يف نم باب ىلا

 ,يدج مانألا يفرنأش يأ هل
 إ مِرَكُمَو نيملاعلا بر باب ىلا
 اا مّسسقُم نيمحارلا ريخ نيعيطم

 الع اَم جبانصل رراكَش بهاوم
 لا مركأو نيرصأتلا ريخ باب ىلا

 دودو نيحتاقل أ ريخ نيديفم

 ا بلاغ تاومسلا راَبَج باب ىلا

 اا بقارا ديدشلا شطلا يذ ربآبَج

 زب ئَرتحاللةذصفي نَمودسا
 لا بلاق كلامل باهو باب ىلإ

 دينع الكل رامق يسارك
 هرايتخا ديعملا يدبملا رهاقلا ىلا

 هراج زع يذلا لذعلا مكحلا ىلا

 هرارف هلإ نم يلوتملا ىلا
_ ٦٩_



 هرادتقا ميظعلا كلا كلام ىإ

 ديبع رْيَح كلملا هل نم ىلا

 اّبفاع بقلا تبثم هيلا تعرض

 اَتناقَتُماؤذجاع اقيعّض ليلذ

 () ايلاحم ذوفن نم هيلا ًئيرب

 ايجار هنم هباوبأ ىمع اقوقو

 يدودجو ىلعلا يف يظوظح مايق
 . ,و م م ه و م ه م م ىم

 .ه

 5 ذنو فطعو هنم همحر ىسع

 2 و ٠ ف .م . م ٥ م ى

 (ةئلم هنم لهنت ةبهومو
 ُ ا م م م م م

 ة دومو ه دوج نم ةقر اعو

 ةحفن دئاوعلا يف يل َقرْخَتَق
 و م 7 ٠ م م

 رديعمو ئدب ددم نم ةيو امس

 ٥م م

 يتأ ل ني ل اهجل ١ً قح نم أريتف

 ديكل او ريي دتل ا : ايل احم ) ( ١

 ةرم اغ ي ١ : ةثلم ) ( ١



 يتملك 4 هللا ة ةرصن يف 7 اولعَتَق

 يتفن مامتإ ًءاَنش نإ يل طسبي

 يتمدحب اهيق هال ا موقي اًظظوظح

 20 م م

 ())هديأ لاسرإ ا طسقلاب د مئاق ىلع

 ه ديقو يزجَع لغ نم ينقلطيق

 ٥ م م م ٥ م ٥ مم

 هدْيزَو نوك ورمع نَع تقَك اظوظُح
 ٥ ديكو 4 هلالا ريبذتب موت

 ديلجب نك ا ملو هبلع رمال

 :7 . هايالّب ه
 ؟ ك 7 ٥

 هديم ١ نيع ك :هللا عرتتشل رق

 ةوقلا : ءايلا نوكسي ديالا .: هديأ )١(

: ٧٢١ - 



 م ٥ ى م هم مم

 (ا)ديرَم لك قحلا تامأ اَم ًاذإ

 اَدِجْنُم هللا هقاس ذق ةهلإ

 ئدعلا اهل رقتسي ال ةرّقَظُم

 ىدتها نم لالضلا شرع اهب لفيا

 ىدهلاب ةمئالا يلبق نم ماق اهب
 ىدوجَو َلْبَق هللا لئسرل تناكو

 اهُسْعَبَواَهُحْنَق ينؤُش صخي
 اَهُمَتأ ارهق نؤكلا يف يل فرصي

 اهمه جرفيو ىجلا اهب ىلجتو
 امتُسىيعع انلا اهبم تي

 ديص قئالخلا ريَخ ىطع اًميدق

 ةعاس تاَحوتفلاب ىَجَتَت يتم

 يتاملا : دىرم )١(

 



 ةعاطتنس [ ,قلت 4 هللا لايعل ىَتَم

 ةع ر عمس ن لا ١ رصني ىتم

 . م م .

 دورق نيب مالسإلا نَتس هب

 هنيدل هلال ا ىضري ناب يل رمو
 م م 7 م

 ٠ م م

 دودح ضفرو م اكحأ ١ ليطعتب

 دسفم ر اًطنسب دب ىضري نأب يل نمو
 م

ِ / 2 

 دبعم نتمؤملا ا ؤ عل ل ذم

 دمح ] ةمال ىضري نأب يل نمو
 ه۔ 2 وه

 (١)دونك لك فنسخلاب اهماَس دقو

 ةمعنلاب رفكلا : دونكلا )١(

_ ٧٢٢٣ 



 و م .م . 7 ح

 ٥ دنج قعصت 4 هلل ١ برحب يل نمو

 هديُي من اذإرقدلخَم لوح ام
 و ه هم . أ- 0 .ه 3

 هدبع هللا رصني ل نإ رصنلا امو

 هدحو هللا ىلا راصنأب ىل نمو

 ٥ ّ ٠ ؟ ُ

 يق ساب اب ء ءا دش ١ بورحل ١ دوس

 مهم ,ى

 ىذألا ىَلع ُ و اودش اذا مارك

 ىذقلا اوّبَرْشَي مل هللا يف ةريغ مهل

 اَذَقْنَم مصلا . ذقني مل اوُقرَب اذإ

 اذإ !مُيلبَخ ديرلا ماعنلا يرابت
 مم ى ىم

 (١)ىدوت نميلا رصت ذ ىلع يجب
 م مومهم ما ءش م و ٥ه۔ و

 (٢) اعزفم ةينم ١ نوغبي ديدانص

 ث م م & م 0 م م م م م
 ٥

 ةربغ اهنول يتلا : رلا )١(
 ناعجشلا ةداسلا : ديدانص )٢(



 اًَعَد دق هللا ىلا عاد مهب ثاقُي
 يدوعو 4 هلال ١ تاذ يف مصوخو

 الَتسرُم هللا دي نم مهسب ي 7 نمو

 , ىقلا ما ذشي م مهسب يل نمو

 بر ض ١ هنم برحل ١ ر ات عس

 بط احلا ا اَمنم لهنت هقر اوب

 . براض ةللاو هللا نيدلرع سح

 دوقو تاذ ء ذ ءاجيهل او 4 -. دحي
 م

 م ٥ م . م

 دصلا طسو عسويو قشي : موزيح ضفضفي )١(

 - ه ٢٧ -



 مم و و و و م ٠ م م

 ةبرك لك يف فطلا لغف لعف
 ى وم ] م م

 ةملب هنم ضرأل ا سيب د اكي

 ةبرضب لابجلا ُهُشلا ضَراَع ولو

 ديقق مشأ دوط ىلع تحانل

 هلغ يفنشَي هللا ودع يهلا

 هييبَس ىفنو اَهينذْب كليبس

 هليحي ىتح هللا رمأ بلافغُي
 م وو م م

 هَلوُدُخَو يبضغ ا هلل ة ةراغ ايف

 وم مم م ٥

 دوروب يمعنا هيضاوُمو يبكرا
 م ه ى 2 ٥ ك ُ 4

 ةرودب يرمتسا ء ا ءوسسل ا ةرئ | دو

 م ٥ م 11 رق م .. ث ٥ مم

 ةرو س هذخ هلل ا تقمو ؛ هبلع
 م 2

 ةرونب هيقحُسا هللا ةشطب يو
 م م م

 ةروزب 6 كنم ء ادعألا يلع يتم

 وم م ه

 قوم ا _ ُ 4 ) غن
_ ٢٦١ - 



 قيق د ُهَباَقَليَق ايلع كلهأ ب

 قرلاب اب مُهقحم و مهب لَكَتَو

 ق دنخو ,روس لك قزم بر ايو

 () ديصوو خماش نصحو مهيلع
 مهقطت اسل هللا دالب ىف اوَقَط

 مُهقنتْغَي منت .7 اَكرييْغَتَو

 مهقبومهذنخ داصرملاب كنإو
 ٥2 ى ه ح و ۔۔ ٥ 4

 مهقذأو مهب ركمأف اوركم دقو

 ديدش دالبلا يف ركم بقاوع

 2 ه | ه م هم م

 (٢) سجرم سجرب ابن دلا اوُنطَو دقل

 )٢( سرْضُم كداب ابع يف رللظب اوُتاَعَو

 فيكلاو ليجلا : ديصولا )١(

 حيبقلا لمعلا : سجرلا (٢)

 ةاطولا ديدش : سرضم )٢(

_ ٢٢ 



 هو ح ر ٠

 )١( سلبم لك نم نينوعلم نيطايش

 سئاب مهنم ضرأل اع اقب رهق

 ديعص لكب اهيرجت يفّبلا نم
 4 م م صو

 ىَوغ د ة كل دحاج ليبق يهلا

 ىوطنا كيرح ىَقَع ولي ل ًكيداَعُ

 م ه وم م ه مم ٥

 ىوح امو ايحو ء ال و نمو ٥ دب ]

 ىوس الق ضر أ لك يف مهب ذرَشو

 م م م و و

 ديرطو ىري روس 7 ليتق

 ىمحلا ( يماحاي د مهللا كتريغ

 انسلا غفاراي مهلا كتوطّسب
 7 9 ا

 (٢) ًمدمَدم مهيلع نك 7 عيمس

 و م م م 7
 ح ٠ ٠

 د و ى ٠ روع م و د اعل

 هللا ةمحر نم سيئاي : سليم )١(

 مهكلهأ : مهيلع هللا مدمد : امدمدم )١(

 _ ٧٢



 م م » و .2 2 م ىم

 )١) مّهندو اب باذكلا ركن مهبذعو
 و م ه هو ة و ۔ ٥ ٥ لع دشو

 مهنصت ال انبر يزخ لك نعو

 مهنم ضرالا ىَتَع اراد قبت 7

 ديعبب مهنم حون موق امف
 رزؤم قوف تايارلا قشت ىتم
 رفظم شيجب يرجت ةرفظم
 رصناو قمحلا مئاق ديأ يفلا

 رهظُم نيدلل كنم رصنب لجعو
 ىأ © . ٥

 ديكم رْيَغ كاداع نم ديك نَعَو

 773 ى ۔ ك م

 اقفوم اك ارب 4 هبي ب ميقي

 و 2 ٥

 اقرشأ هلل ا م رصت هقف اري

 نوهركيام ىلع مهلمح : مهند )١(
 _ ٧٢٩



 , ىقل او تانايدل ا ب َبرأب موقي

 هتامس ىقرت ءاضيبلا ةحمسلا ىتم
 م مه م

 انانف يمحت مالسإلا ةزع ىتم

 امّتاَجَر يقلت ديحوتلا ةَرطف ىتم

 هتا ول مولعلا مالعأ رشنت

 ) رىمقب قث ْمَل لدع فايسب
 قراوب تاممكاح ,رادتق ةا فويس

 قص اول ب اقرل ابمكح لص اوق

 قر اوش رثأ هللا لدع ر اونأب

 قذاح ةميزعلا ضام ابي

 (٢) دوؤم :5 هللا رمأ زافناب

 % و م ف م سه

 الداع طسقلاب نوكلا معي مامه

 فيسلا بارق وهو دمغ عمج دومفلاو قلت مل : قلت مل )١(

 لقثم : دوؤم )٢(
 _ . ٨



 الداَكَت دجو ذَج تمصع هل

 م

 ال أاقَتلا ىَتَح داسلا هل لدت

 (١)ديس سلطأاب ىعرملا نع راذُت

 همعزرنشو 4 هلالا نيد ىلع نيما
 2 ] - م

 ديشر ريخ نوم املا هتفيلخ

 اًهْلْهَسو ي ل اعأل | رعو هل لذ

 اَهلذَع هللو ل دع ةطخ ىلع

 م 8٥ م

 ج ره ال اةرتق نلع اهب يلجت

 لجرالا ريغص منغلا نم ستج : داقنلا )١(

_ ٨١ 

 



 الهأو انويع ايندلا ترق هب

 ىدوُهُش هنم ناسحالاو لذعلا ىلع

 ةرظطفب لالَجل ا اذ ينق ] يهل
 م

 ] 2 2 م م و .

 ةرذ لك ىف ماكحألا اهب ميقا

 يترصت قحلل كنم فطلب ققحو

 ةرثظتب كاعد دبع ىلع نُمَو

 يدوعس سمش ق افآلا ىَلع ىلجت

 م 1 ,

 ملاعملا يملا اهنم تسرد دقو

 مئازعلا كلت سمشلا ريسك اهاسع
 و ه آ ٠ م م م ٥ , ح 2

 مه ارأ ىتح ضرألا يف نم

 ي دونج هيقو ير اصنأ هللا ىل

 - و . مز م

 هنيعم هرحج - _ ا كن ا

 : ز م هم ٥ ه

 هنكمي ٥ ديب ق نم 7 ]

_ ل !



 هنيو 4 هلالا رصت ىف دشف

 يدوُشح . فينحلا نيذلاب اق نمو

 م رم ٩ و ىم

 ادد سم ا ة كنم رونب ينمقأ

 اددَجُم غ لشلا ريخ ةل

 )١( ىدهلاو دْجولاو ملعلا يف ةطسب ىلع

 اديؤم اًعاَطُم اروُصنَم حبصاق

 ديعس ماجي نيكمتو تقب
٥ 

 م م م 77 . ٠

 4يعُب ال ن نا هلل ًارصتنُمَو

 هنيمي يلا يصالخا دم دقل

 هتيد رهظي هلل ا لعلو 1 3سع .

 ديدسب نكي مل نيد لك ىَلَع
 . ه . و ء هم م و و م مم

 يتوع د عمسي هللا لعلو ىسع

 ىنفلا : دجولا )١(



 ث ٥ ٨ م م

 يتبرك لَح يف 6 فطلا يفخ يرسيو
 و و ه مم

 يتنم نميهملا رصت يف مُظْعت
 يتنم قروُختي يلامآ رَضَتق

 يدوع مراك كلا حود يف رمثو

 هديرأ اَم ينع 7 !يهلإ

 هديعب روثب هللا حتقب ناف

 ه ه ف ى

 هديدش -7 هللا حورب ناو

 هدرت دق ا لاَکَق كنإق

 م و ؟م42

 اث كي ب ىنازحأ يهل

 ا ًهشتَتَح د كبلا يلامآ يهلا

 اَهشكَبَ د ةقَقَو كراب ى يهل ا

 اهتثعب ديلا يتوئمعت بجتسا يلإ
 ىديشنو اهب يعيجرت ل ط دقو

 اهم اقم ينٹجم ] صالخ دوهع

_ ( ٨



 1 / . يسمصع أ ركذ ره اوج اهم صع تم

 اهماو ينتبرشأ وفص دراوم

 اهماظن تدجأ د ق ءات دوقع

2 0 2 

 ديجم ريغ راعشألل تنك ن

 ٢) ه ,هم م م ى و ه ى ۔ ى

 ! لزن اليل دهجو : اهب تلآو

 أي مَتَولاَدَي ال ا يح باب ئلإ
 م & م

 نع لجو ىلعألا لقملا هل لَكَلا

 ... لَرَت ملو . كيلملا

 دوفو ريخ لامألا هباب ىلع اب ايب تنم

 - : مولعم لثم ملسو لصو يرجيام

 او قلخلا نم ىلعألا ملقلا هب

 رصح ىهتنم الو يتأي دمأ الى

 م ا

 . ريل دمحم يداهلا ىقطصلما

 روهش ريخ لآلاو هباحصأو 1
 شطملا : مارالا : اهمارا )١(

 تلجل : تلا )٢(

 ٥ل٨ _



 ناخىش ني ا رعاشلا سيمخت نمو

 : ةسمخملا تاييآلا

 مهدو اورمضأ اسانأ وكشأ ) )١

 اوراج يدايق اوكلم اذا تح

 ىركلا نم ًتعجه نا ينظقوتال )٢(
 رازه حابصلا يف َدرَقُي ىتح

 . . ٠ م 2 .

 ِ امف ينع مهبحا نيذلا بهذ (٢)

 رابخأ تتأ مهنَعالو اوعجر

 {| ,{| كيال مهدعب نم صلا نإ )٤(
 ر امس ٥هر اكسس الو لل

 هدهعركذت امل ىتفلا دخأ )٥(

 راظنأل هعمد ارقتق ىكبي

_ ٨٦ 

  



7 : ٠ - 

 مهأ دجو ت

 هه ى 1 م هزه ر انل |

 مه دصو يل ١ مهليم تبيردو

 مفدم وكشأ تقفطو مهتبرج

 مفو ىل ١ ا ا

 هداج يداق ايل ااي اسناوكشا ()
 ريحم ىس يف مهنم ت قوق ًاريختم ىسأ

 اريحتم مهنع ا ظ

 ىرأ امم ةركس يف يننأكق

 ١ ىركلا نم تعجه

 يف درغي ىنح رازه حابصلا ىف درغ نا ينهتوتال ()

 يبلقب اون نيذلا يدفأ املك
 ٣ ه م

 د يعمد ىرج ترطخ مهاركذ

 ىمحل او رط اوخل ١ تشحوت مهنم

_ ٨٧ -



 )٢( امف ينع مهبحأ نيذلا بهذ ِ

 رابخأ تتأ مهنعالو اوعجر

 هليم ةبحالل يبلق لازال
 هننس يعمد ل بهني مهرثإبو

 هنيرت مهدعب سنالاف

 )٤( ةليلال مهدعب نم ىصحلا نإ
 رامس هراُمسالو ليل

 هدُُس قرافيال ينفج نآلاف

 هدج ةباكلاو دهجي ياشحو
 هدهم فرعي سيل صل ًأهآ

 )٥( هدهع ركذت امل ىتفلا ذخأ

 راظنألا هحمد ارقتف يكبي

 ه « ٭×

_ ٨٨



 سيمخت نم رثكا نايبلا خيش نبا رعاشللو
 دمحأ ة ديصق هسيمخت نمو هنا ويد يق اهمظعم

 :يقوش

 ءانسح مهلوقب اهومع دح ) ( ١

 ءاخلا نهرقي ين اوغل و

 اهل يمسا تسانت اهارتام )٢(

 ءامسألا اهمارغ ىف ترثك

 .مل نأك ينع ليمت ينتأر نإ )٢(
 ءايشأ اهنيبو ينيب كي

 مالسف ةماستباف ةرظن )٤(

 ءاأقلف دعومق مالكف

 انك موي لست الف انك موي )٥(

 ء اشنام ىوهل انم ىداهتن

 بيقر فافعلا نم انيلعو )٦(

 م م ٥ ى ى

 ء اوهأل اهس ارم ىفق تدعت

_ ٨٩٩ 



 م وهم ى

 ءادوس اَهثْيَع ءاضيب يب

 ءادوسلا اًهاشع اهنم سم

 اوزاشام اهتافص يف اونلعأ

 ءانسح مهلوقب اوعدخ )١(

 اتلا نُئهُرَن يناوفلاو

 امسق رهلا نم يظح تناك يه

 ًمْهَو اروصت الإ امذزَي مل

 ا يمس ا تسانت اهارتام )٢(

 ءامسألا اهمارغ يف ترثك

 م ئاتتي تبهنو ىلأتت

مسقملا ا هيقشاع بح افرع



 ٠اك ةع ايت
 )٢( ليمت ينتأر نإ : 2: 7

 ماليأل ىوقلا وذ لقعلا اخأاي

 مالسالاو ديحوتلا ىنيد نأ

 مارغلا هيلع ينبنيام لصأ ا
 مالسف ةم ةماستي اف ةرظن ٥ رلظظت( ( ٤

 ٠ دام ٠. ١ مو ج كم

 ء اشنام ىوهل نم ىدا -.

 بيجي لكف ىوهلا اناعد دق

 يف ددلو بيصن د احتالا __

 بيجع رم ] مارفقلا يف انلو

_- _ ٩١



 :تيبلا اذه سيمخت هنعو

 ىديب امئاد ىداؤف رمأ ناك ول )١(

 يدبك ىلع ىنميلا يدي تعضو امل
 : سيمختلا

 يدلج تطقسا تايبَظ طقسمب

 يدل يف َضخَلا نهل يو تذلخ

 دمكلاو بصلا لاوزب . دي يلام

 يديب امئاد يداؤف رمأ ناك ول )١(

 يدبك ىلع ىنميلا يدي تعضو امل
 گرگن

 ():_تايبآلا هذه سيمخت هنعو
 اعادو تدرأ اسل ة لئاقو )١(

 يججاف نيبلاب تنأ ًأقح يبيبح

 يبلهملا ريمز ءاهبلل تايبالا )١(



 و م م ٥

 هتعمس ثدح قدصتال برايف (٢)

 يعماسم يف يرجام يبلق عار دقل
 ةنيزح يكبت رتسل رتسلا ء ارو تم اقو )٢)

 عباصالاب اننيبهتبقت دقو

 أارثاتتُم ًاؤلؤل ينترأف تكب )٤(

 عناقملا لوضف يف هثقتلاف ىوه
 ةقيقح َقارقلا نأ تأر املو )٥(

 ةراشإ يلع ىتئيلاب ملست )٧(
 عمادملا يراجم ىرسيلاب حسمتو

 هبابص ىكبأو يكبت تحرب امف )٨(
 عئاقو تاذ ضرألا انكرت نأ ىلإ

_ ٩٢



 انت اريع نم

 تبب ين ر رصح ةرشك عئار تيلا قئا . ۔ ى ضرللا كلت حبصتق () ء ة ِ ( (

 : ٠ دل
| . 

 اهع استا نعطق دق لصو ده اعم

 - . _ م َ

.... .... 
 اهع امتسا ) هرك تزه نيبللو

 اَهَعاَدَو تدرأا ةلئاقو )١(

 ُةَضَر كاقل نم سنأ ىت
 هتعض ر كاقل نم سنا يدت مكف

 عر ح ي ريح لصا مكو هنعرز كامح ىف خ لصأ

 هتعزف؟ :

 ه .ه ۔ ۔ . ه . ه م .

 ب ِ يف ىرجام يبلق عار دقل ىعماسم ىف س ثيدح قدصيال برايف )٦٢(

 و ة ينض قارفلاب تّحشف تُحس < .2 . . ٤

 . و ةنيمأ د ادولا نوزخمل تناك

؟ ٩ _



 ةتيهم ميلسلاك تنأو تثحو

 ةنيزح يكبت رتسلا ءارو تماقو )٢(

 عباصالاب اننيب هلتّبقت دقو
 أرمازم ثيدحلا دنع تكح املو

 ارماع ربصتلاب ءاتب تدهو

 ارهاَوَج قيقحتلاب هيلا تبشو

 ارثاّنَتُم ًاؤلؤل ينترأف تكب )٤(

 عناقملا لوضف يف ةتقتلاف ىوه

 ةقيلخءاقولاب دهع ةميدق

 ة قيرأ بتكلل و ةئيلم

 وهم ه - 0 2 2 0 م
 ٠

 ث ٥ & م م مم

اهلك ةدوملا ىذ مدقتت ملو



 م ٥ م م 3 مهم

 اهلصو عطقت دق نأ ترد الو

 اهنم سمشلاام هللاو الف تبت )٦(
 علاطملا يف اهراونأ تقرشأ اذإ

 ةرابع عومدلا ظافلأب تنابأ

 ةرامأ نويعلا ظاصحلأب تّحوأَو
 م م م

 ةرارح يقارف نم اهيلع نأب
 ّ ك ۔ه م, م ء۔ م

 ةراشإ يلع ىنميلاب ملس )٧(

 عمادملا يراجم ىَّرسيلاب حسمتو
 ح {4ى,. ه م م ٥ ه

 . م ىم . 4 « ه م م م

 هيب اذم ىدجو ران نم تدع نا ىلإ

 ى م مم ٥ ه 7

 ةبابص يكبأو يكبت تحرب امف )٨(
 حئاقو تاذ ضرألا انكرت نأ ىلإ

 اتتارقز نم ضرألا بوذت داكت

 انتارسح ىظل نم انيلع يضقيو

_ ١٩٦١



 د م هم م . ٠ و

 انت تارمغ ن نم لهني ام قرغيو
 م وم م

 انتاربع نم ضرأل ١ كلت حبصتق )٩٨()

 عئار تبثلا قئار بصخ ةريثك

 = ٭ ٭×

 () يليلخلا يلع نب هللادبع خيشلا سيمخت
 : هسيمخت دارملا

 ىتفلا اَهَل قيضي ةلزان برلف )١(

 جرخملا اهنم هللا دنعو اعرة

 اهتاقلح تمكحتئا املف تقاض )٦٢(

 جرفثأل اهنظأ نكو تجرف

 : سيمختلا

 اتع اذإ نامزلا فرص ىلع ًارْبَص

 )١( رعاشلا تاسيمختل صصخم وهو _ ةيرقيعلا يحو رعاشلا ناويد ليذ يف ٠

_ ٩٢ 

  



 انيبم تهرك امب رادو أاربك

 7 ك رس امي دوعي ىتح

 ىقلا اَهَل قيضب ي ةلزان برلف )١)

 جرخمل ١ هلل ١ دنعو اعرت ل

 و مم م م 3 و م م

 اهت انب كته ل ةح ل اف برلو

 و م و ىم

 اهتامر زاحف اهب فيطلل ا فاط

 ه اقَلَح ه م ٥ ا املف تقاض )٢(

 و م ٠ ُ ل ال اَهشْظأ تنكو تجرف

٭× ٭ ٭



 سيمح نب نادمح ذاتسالا سيمخت نم
 فسويلا

 : ةسمغملا تاييآلا

 ىوجلا رح نع بوذي ناكي بص )١(

 عمدألاب هنوفج لامهنا الول

 بصلا َرَكذ اصلا تّنسَقتَت اذإو )٢(
 عرجالا يداوب ترم يلايلو

 هبيطو نامزلا كاذ ىلع هآ )٢(

 يعم ىوهأ نّمَو ينطو اضغلا ثيح

 يتعزؤل يكذُي قربلا ضمو َلاَرَأل )٤(
 عبزا كاذل يراكدت جيهتو

 انرعاشل ناب ركذو ١/٢٦٠٢ج نامعنلا قئاقش يف زيزع نبا خيشلا هنع مجرت 0

_ ٩٩ 

  



 ٥ ح ٥ مم ٥ م م م

 ىوهلا ردت 7 نصغ ىلع تعجس 0

 يوت ملو ًمارقلا رذت ملو ينم

 اضفلا يقرشب يداولا ةَّماَمَحأ )٧(

 يجرف بيئكلا ةدعم تنك نإ
 هنوُصغف اضغلا انمساقت انإ )٨(

 و و ه ۔ م

 يعلضأ يف هرمجو . كىتح ار يف

 : سيمختلا

 ىوقلا ناكرأ له ةُبجالا: د ه

 ىونلا نم ا نم اقسلا هانضأ ضا سل او

 م ه . م ه . 2
 عم دأل اي هبوقفج ل امهن ١ الول

 ابْهلو ة هرسح ددري بص

 ابدَقَت د افعبل ان نارين رمجيو

 ايذعت بيذعلا ( قرب د اضأ اذاف

_ [ ٠ ٠



 ابصلا ركذ ابصلا تّنسَقَتَت اذإو )٢( م م م ى

 رجالا يداوب ترم أيلايلو
 هبيبح لصو هيف ركذت نمو

 هبيقرو ىوهلا ىشاو نم نمألاب

 هبيصتب ابصلا هدهع هل ىوق
 هبيطو نامزلا كلذ ىلع مآ )٢(

 يعم ىوهآ نمو ينطو اَنضَقلا ثيَح

 ةعرسب لاصلرلا تال تضمف

 يتعمد لباو نيدخلا ىلع ىرجو

 ةعرجب مارغلا نم تْيرَش ىَتَمَو
 يتعول يكذُي قريلا ضمو لازال )٤(

 مزملا كاذل يراكذت جيهي
 ةمالع مارغلا نم يلع ترهظ

 ةمالم يلع اهب نيلذاعلل

 ةمامغ نوجلا باك ناكف

_ ١٠١ -



 ةمامح نوصفلا يف ْنَقَت اذإو )٥( ٥ م د

 عَجْوُم بص بلق لبالب تجاه
 ىوَجلاَو مُئرئل ع اونأب اودش

 ىوللا ىوقوطم تقغام دادازي

 ىونلا هانفأ مسجلاو اهنكل
 ىوهلا ردت ملو نصغ ىلع تعجَس )٦(

 يعت ملو ماَرَقلا ردت ملو يم
 ىَضترمب قارفلا مؤوَيام هللات

 اًضَقلا كرشأ ريسأ تود نكل

 اضقلا بُحَر يب قاض امل ُتْوَعَدَق

 ًضَقلا قرشب يداولا ةّماَمحأ )٧(

 يعجرف بيئكلا ةدعسم تنك نإ
 هنونج مارفلا نم ًكاَرَع تلاق

+ 

 هيرق كاوسامو بيئكلا انأو

۔ _ ١٠٢٣



 هةُئوصفف اًنضَعلا انمساقت انإ )٨(

 يعلضأ يف هرمجو . كدتح ار يف

 گگن

 يبا سيمختي سيمختل ا تا ر اكخم متحت و

 (): نافلخ نب ديعس خيشلا
 م م .{ ٥ م م رم

 امو نم هيف عدو هفرع اف هلل ١ وه

 ملظم كقيرط كرثَي ملو اع

 ىمعلا َكْعَقدَي قلخلا َوُحَت قحلا نع

 َمَدَقُم ميركلا باب ىلا ْمَدَقَت )١(
 َمّدَقَتَت نأ لبق اًسفَنت كنم هل

 ريمأ ىلع ابيرغ سيلو اهانأرق يتلا تاسيمختلا عورأ نم سيمختلا اذه دعي )١(

 دحأ لوقيو ةسمخملا ةديصقلا عم اقباطتمو اسناجتم هسيمخت لعجي نأ برعلل رعاشو

 حبصأ ىتح اهسيمخت يف عدبأ -هللا هعمحر۔-ملسم ابأ خيشلا نا ) نيثحابلا
 اهسيمخت عم ةديصقلا أرقي امدنع ئراقلا رعشيو لصالا نم أزجتيال أزج سيمختلا

 .(اهيناعمل هلامكتساو لصالا عم هقباطتو هتلازجو سيمختلا ةغالبل دحاو رعاشل اهنأ

٠٢ ١ 

  

  

  

 



 م

 هترم ظحلاق ًاخحلا دويق بنجت
 ح

 نهتألو ابرح سفنلا دونج قهراو

 نبتساق قحلاب عبطلا تاملظ يفو

 نم هلسف ميلعلا باب ىلع جْرَعَو )٢(

 َمَدْنَلق ارحب ملعلا رون ذ بهاوم

 ىرسلا يف طْبخت لهجلا ماَقَم ىَّضَتأ

 ارَّحتُم همالغ ةسماَطب

 ارَُمَشم بلطأو مقعلا روثل عَلَطَت

 ًارصبُم سانلا يف ملعلاب نكي مل نَمَق )٢(

 ىَمَعلاَو ةَلَلُئضلا يف الإ شاعالق

 ةزعأ نيملاعلا ننب مظعلا وو

 ةلدأ َنيقَطصلملا تاجرد ىلع

 ةرهش موقلل هللا توكلم يفو
 ١` ` ` ` آ

اًمتثأ ةقدلا ىلإ الإ هَل سيلف



 و ۔٥ ۔ ء

 ةور ذو رع ملعل اق هبأ 3 ,ت

 ٥ 2٥ ى

 ةورعو ٥ ةاقتلل نيتم لبحو

 ُ ۔ ٥ هم و و ٥ م

 ةوقشو مدع لهجلا يف ىتفلا رفكو
 ةورت ة ملعلا ةَّورَت نم هل ال نمو

 مدْعُم َراَص دق نيرادلا ةورث نمق

 ةمكحو رون ملعلا نأ ةللا يضق

 ةملظو مؤش لهَجلا لصأ نأ امك

 ةمصع سانلل مقعلا لاجر ناو

 ةمعن ضرالا يف يدلا ُءاَسلع مَعَن )٦(

 تلا نع لا ىت
 هّبحُب اوُماه هللا ءايفصأ هب

 هبزقل ظوظحلا بسح اوكردأ هب

 هبيغ رارسأ كالُسلا اونصوأ مو

س إ ٥.



 و . م ٥

 هب ب مهق مم ة نيرادلا فرش مهب )٧(

 امسلا ةكئالم ذا ةكئالم

 مم م ه ء ّ

 ُمُهؤ انسو همخُهْباب ابلأ ةكئالم

 مُهؤزافَص ماقملا اذه م هماقأ

 مُهؤايلوأ نأ نآرقلا يف رت ملأ )٨(

 َمَلَعأ هللاف نمحّرل اةكئالم
 ه م. م

 مهيبنب زيزعلا يول قطن دقل

 م و و و م

اقيثوت هراس افقغقتس ١ ا هنر ىلإ ا



 اَهُعيمَج تشالت ْمُه الولو ال ملو )١٠(

 مس اهل دوجولا يف اهنم قبي ملو
 . ٠ 2 مه م . و

 هضيقف طيهم هللا ضرا حيبي اصم

 هضرقو هل ال نونسمل ةاده

 م م صم و و

 هضزَع موي يف دبعلا ءاقش مه

 هضرأ لهأ يف هللا اقلخ مه )١١)
 م ٥ و ه ٥

 ةطيسبل ا تمأ مهي دهي

٦٤ م
 

٠
 

 ذع

 2 و, رر

 تَتعذأ نئاوكلا لك مهرمال

 تملس هللاب مفيلاب غ هناطلسل
 تدتنهامهرونب تلذ م هتزعل

 تع ذقو نيدت ايندلا مهمكحل )١٦(

 مظعأ مظعأ ضرالا لهأ نيطالس

 ه ٭ ٭

_ ١.٧



 سرهفلا

 ةمدقم .. ينامعلا رعشلا يف سيمختلا

 يركبلا يناث نب ىسيع خيشلا سيمخت

 يدنكلا ةعيبر نب يحي رعاشلا سيمخت

 يلوعملا دشار نب دمحم رعاشلا سيمخت

 فيرطغلا بيبح نب ديعس رعاشلا سيمخت
 يدورابلا ةديصق ىلع لئامس خئاشم سيمخت

 يراصنالا ديجملادبع رعاشلا سيمخت

 ىسيع نب حلاص خيشلا سيمخت
 لضفلا يبأ خيشلا سيمخت

 يليلخلا يلع نب هللادبع خيشلا سيمخت
 يناهينلل ةسمخلا ةيئايلا ةديصقلا

 ييل ءانثلا طومس سيمخت يف ىنملا كرد

 . ينالهبلا ملسم
 ناخيش نبا رعاشلا سيمخت

 يليلخلا يلع نب هللادبع رعاشلا سيمخت
 يفسويل ا نادمح سيمخت

 ينالهبلا ملسم يبأل سيمختلا ماتخ

۔_ ٨ . ١



 ےجارملا

 يناهبنلا ناويد - ١
 ينالهبلا ملسم يبأ ناويد ٦

 ناخيش نبا ناويد - ٢
 ةيرقبعلا يحو ناويد ٤

 ٥ - هثالثلا هئازجأب زيزع نبال نامعنلا قئاقش .

 " ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةزاو "
 ٦ - زيزع نبال قئارلا بدالا يف قئافلا درمزلا .

 ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةعبط
 ٧ - نامع ءارعش ضعب ءامسأ يف نامجلا دئالق .

 طيسولا مجعملا - ٨
 دجنملا

 طيحملا سوماق - .١



 عا ديأل ا مقر

٣٢٣/ ٩٤




