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 . نيدلا موب ىلإ

 ىلع مالسلا و : . نيملاعلا بر هلل دمحلا و

 نيلس رملا و ۔ايبنألا ريخ هللادبع نب دمحم

 





 مي دمصت

 ًاملع فيرعتلا نع ىنغ يف دمحم نب فيس نب دمح ديسلا يديعسوبلا انهيقف
 ناجلا دئالق» باتك وه ،رصاعملا انملاع يف ةديدج ةنبل عضي .ةناكمو ةهازن 5ابسنو

 . «نايع ءارعش ضعب ءايسأ يف

 رهدلا داك ةدع ءاملعل ةقرفتم راعشأ نم ريثكلا هيف عمج } هعوضوم يف ديرف باتك
 ديسلا اذه ةظقيو ث ةيهلألا ةئيشملا الول ، كانهو انه ةرثانتملا دئاصقلا كلت ىلع ينجي نأ

 ، لصاوتم دهج نم هب فعتأ امل ءازجلا ريخ هللا هازجف { ةيبدألاو ةينيدلا هتريغو 3 مايلا

 . ةمداقلا لايجأللو }هيرصاعملو ،هرربلا هفالسأل روربم لمعو

 . مالعألاو مالقألاب بحرم فلاو دوهجلاب ابحرمف

ىقورحملا دشار نب ناطلس نب هنادبع





.- 

 همدقم

 ىلع مالسلاو ةالصلاو ،ملعي ملام ناسنالا ملع ،ملقلاب ملع يذلا هلل دمحلا
 ناو ةمكحل رعشلا نم نا : لئاقلا وهو .ي ملكلا عماوج ىطعأ يذلا هلوسر

 يناعم اهب اوطبنتساو }ةحاصفلاب اوفرع نيذلا هباحصأو هلآ ىلعو ،أرحسل نايبلا نم
 : دعبو ،ةيوبنلا ةنسلاو زيزعلا باتكلا

 نيذلا ناهم اندلب ءارعش ضعب هيف ركذأ ارصتحع اباتك عمجأ نأ لابلاب رطخ دقف
 هيقفلا خيشلا هفلؤمل «نايغ ءارعش ءايسأ يف نايعنلا قئاقش» باتك يف مهركذ دري مل

 مدعب مهركذ مدع يف هفلؤم ىلع مول ال ةقيقحلا يفو ،زيزع نب دشار نب دمح خرؤملا
 نكمملا ريغ نمو }هيلع قبسي مل ايب لاو دهجلا لذب دق وهف الاو ،عجارملاو رداصملا

 . هتين لكلو هيلع علطاام نودي لك نكل ،مهرصح

 تلعج دقو ،نيينايلا انئارعش ءايسأ نم هيلع تعلطاام ركذأ هللا ءاش نإ انأ اهو

 جذومن ركذو ،هبسن نم هيلع تعلطا امو .رعاشلا مسإ ىلع ارصتقم ًارصتحم يباتك
 دئالق» هتيمسو .هيلئاق ركذل اديلختو ينايعلا انثارتل ءايحا دصقلاو ،هراعشأ نم

 نم ءاجهلا فورح ىلع ةبترم مهؤايسأ تلعجو «نايع ءارعش ضعب ءايسأ يف نايجلا
 نوعلا دمتسأ هئلا نمو ،رخاتملا نم مدقتملا ةاعارم ريغب فورحلا رخآ ىلإ فلألا فرح

 هيلع ىنبيثي نأو . ميركلا ههجول اصلاخ هلعجيو { ىنم هلبقتي نأ هلأسأو 5 قيفوتلاو
 انديس ىلع هللا ىلصو ،ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الف ، ناسحالاو رجألا

 . ملسو هبحصو هلا ىلعو دمحم

يديعسوبلا دمحم نب فيس نب دمح



 دادم نب ناميلس نب عنام نب دمحأ خيشلا بيدألا نايع لهأ نم رعشلا ضرق نمف

 : ىبعانلا ناسغ يا نب ةعيبر نب تلص نب دشار نب دمحم نب ةعيبر نب يدع نب

 يف ةديصق مظن دقو ةرجهلا نم عساتلا نرقلا يف ءاشن ىوزن نم رقعلا ةلحم نكاسلا

 ةياغ ىهو أتيب نوعستو ةئايثالث اهتايبا ددع غلبي مولعلا ناجرم ةديرف : اهايس وحنلا
 ةمدقملا اهنم ركذن ةيبرعلاب هعالطا ةعسو هملع ةرازغ ىلع لدت ةحاصفلاو ةدوجلا

 : ةمتاخلاو

 :«:ةمذقتملا»

 مدقلا يذلا ركش هللا دمحب تأدب

 ايلصم ماظنلا يف لاقم ريخب
 هبحصو ارط لالاو هترسأو

 ةديصق تمظن دق يناف دعبو

 ةمكحو ًاملع بابلألا يوذ ديزت

 ةمه دعب ةمه اهيلا يب تمس

 الماوع اهيف مهفلا لهأل تمظن

 هضعبو مالكلا يف عفر وحنللو

 اذكه مضلا هعفر ورمعو ديزف

 اهريخا رسكاف ءايسألا ضفخت ناو

 مهلوق وحن لق مزجلا اذه دعب نمو

 مكحلا دحاولل دمحلا دعب تينثو

 مجعلاو برعلل ثوعبملا دمحأ ىلع
 ملقلاو فيسلاو فورعملاو لضفلا يوذ

 مهف نمل نايب اهيف ةربحم
 مكحلا نم دجم باوثأ مهوسكتو
 ممألا نم نيفراعلا رست تأجف

 ملكلاو وحنلاو بارعألا برعي اهب

 متي ىك ظفللا برعي ضفخو بصنب
 مقتسا هحتف ىدل مسا بصن تئيش ناو

 منتغاو لصألا مهفاف ورمعو ديزك

 متع انب رم نيح ورمع زعي ملا
 «‘ةماخلا»

 معنلا ىلع ليزجلا ركشلاو دمحلا هل نم نوعب مالكلا مت لقف دعبو
 مطتلم كلاسملا رعو ادملا ديعب هناب ملعاو وحنلا ملعب مركاف

 ةعلط ردبلاك هللادمحب ت ءاجو

 لقان ريغ حصفم بط ةجيتن
 ميشلاو نسحلا يف راكفألا اهب ىهابي
مظتنمو انسح قاف نامح دقعك



 ًارهاوج حاحصلا اهيناعم اهيفو

 ًادهسم اهيف تب دق ةليل مكو

 اهبالط يف يقلاخ وعدأ تلز امو

 اهلصو رهدلا يل هللا حاتأ نأ ىلإ

 ارظان حبصاو ىحضأ نمل انئينه

 اهمظنب ايلع ىحضأ نمل ىبوطو
 اهنإف انسح ردلا مظنك اهذخف
 يننأف اهيف تاطخا دق تنك ذإو

 لقف لئاس اهتايبا نع لأس نإو
 اهمتخ نورشع مث اتيب نوعبسو

 اهمسا لقف اهمسا ام اموي ليق نإو

 سداسل سيمخلا موي اهخيراتو
 اهدعب نيماع مث اماع نيعبسل

 دمحأ ةرجه ء ارغل ١ ةرجهل ١ نم

 دمح يبنل ١ ي دالا ىلع ىلصو

 متألا رمقلاك سرطلا يف اهرطساب
 مكترم ليللاو ليللا موجن يىيعارا

 مأس يذ ريغ أبياد حابص لكب
 مدن يذ ريغ اهب ارورسم تحبصاف

 معالا قطنملاو وحنلاب اهتايبأل
 مكح دقو ًاقح وحنلا ملع زاح دقل

 مثتلملا بايألا مثل نم بيطأل

 ممللاو بنذلا رفغي نم ىلإ بينأ
 مرخنم ريغ اهدع نيئم ثالث

 مقرام لثم اهنابسح دبت دعف

 مسق اذإ مولعلا ناجرم ةديرف

 مصألا نم نولخ دق لايل رشعو

 مرح الف نيئم نم نايث اهيلت

 ممألا ديس ىفطصملا هلالا لوسر

 مكحلا دحاولا ىلعلا تاوايسلا هلآ
 مهبلا ةحجاحجلا بحصلاو لالا ىلع اهميسن بهت اميلستو ةالص

 : هل اندجوو

 : اهنم ًاضعب ركذن نحن اهو تايبأ اهنمو ةلوطم دئاصق اهنم اراعشأ

 : هلوق الوأ

 لمهنت نيعلا عومد كنم لاب ام

 افلك لزي مل بيئك كنم بلقلاف

 ةيهادب ىمصا ما دجولا هباصأ

 هب لايخلا لاط دقل تقدص معن

 لشو وأ بص دق بيص اهنأك

 لسبلا هب ىودا ىركلا هنع فرطلاو
 لجنلا نيعالا هتمرو ةكاتف

لمألا كلذ عم هرغ دقو اليل



 :ا بنمو

 اهتعلط سمشلاك ةحجل دخ دوخ

 دقو لاجرلا بل ترفسا اذإ يبست

 تقلع اهب يسفن يتلا كلتب مركأ
 دقو لح بيشلا طخوو طيلخلا ناب

 امره هناعير نم ءرملا لدبو

 احدتمم مظنلا طيسب يف لقو اذ عد

 تدرو نا رادلا ميرح نوعنمي مه

 ادبا ىذا فورعمل نوعبتي ال
 اذا ءاقللا موي انيداعأ لسف

 مدع نم ءايشألا نوك يذلاو ال

 ةمركم حار الإ دجملاام تاهيه

 هب رومألا حيتافم هيف فيسلاو

 لنيو هتيص مركي فرعلا لذبي نم
 هب نايبلاو يناعملا رحس رحسلاو

 لمتشمو اهنم عستم ردصلاو

 لطبلاو ريرحنلا عقصملا اهل ونعي
 لمهنم نيعلا عمدو ىنضم بلقلاف
 لزغلاو وهللا حارو بابشلا ىلو

 لذعلاو حصنلا ناحو يباصتلا دعب

 اولعف ايب اقح ىجحلاو ىقتلا لهأ
 لسألا مهيديأ يفنو ةادعلا ليخ

 اولذب نا فورعملاب نونمي الو

 ليح مهل تناك له برحلا تحجاهام

 اولتق مهنا الأ ةهيركلا موي

 لصتفم ماهلا يف لصيف مراصو
 لجراي لاطبألاو ديدانصلا ومست

 لبألا ىرسلا يف هيلا ىدحتو ادمح

 لجرلا هزاحام اذإ ءانثلا نسح

 : ًاضي أ هنعو

 ًامستبم لوقلا قدصب كاخأ حزام
 هديس تنا اقح تئيش نمل نسحا

 انزح بقتراو ريخب نحرفت ال

 دحأ ىلإ بغرت ال هللا ىلا بغراو

 هلئاس لضفلا ىلويو ليزجلا ىطعي
 ادحأ هب كرشت الو اقح هدبعاف

 لوسر يبنلا يداهلا ىلع ةالصلا مث

 ايب نيبيطلا ءابجنلا هلاو

٠ ١ 

 لطبلا اهبا هظحتل ولغ الب
 لبسلا كل تناب دقف اليمج لعفاو

 لقتنم لظلا ناف رورسلا دنع

 لوخ هقلخ يف هل هلالا نا

 `لمالا هب اقح ىذلا ميركلا وهو

 لدج هبام ميظع ملظ كرشلاف

 لسرلا هب اوفقت انديس هللا

لبالا اهديب يف ىحض ثحت تراس



 ابعللاو وهللا نرثكت ال حاصاي

 اورضح نا بابلالا يوذ سلاج حاصاي

 اببس ىدهلا ريغ ذختي نم حاصاي

 ام لضفأ هللا باتك نا حاصاي

 بسح نم ملعلا لثمك سيل حاصاي
 اهب زبي تاريخلا لعفي نم حاصاي
 ىدمتعمو ىبحص نم تنك نا حاصاي

 نم لضفأ ناوخإلل ةحيصنلا لذب

 نإف نيدلاولا ربك قيدصلا رب
 دقلف ىجحلا لهأ نم كلخ ناك نا

 ةقث دجام رح ةبحص هبحصاف

 تلمك دقف ىندألا نع كاهن نمو

 دي طسبو فورعمب كابح ناو

 مكح ىوس يناجلا نع وفعي سيلو
 ءالم يف ترجام اذإ مالسلا ىشناو

 نإ هظفحاف رسلاو

 ارذتعم كيتاي نم ريذاعم لبقاو

 ةعس اذ تحبصا نا فيضلا مركاو

 الو يخأ اودع ادحأ نملظت ال

 ١ لب ا هتعدو ا

 ابستحف ءالالا ىذ هللا ىلإ بغراو
 اببسلا غلبت ىتح ملعلا سلجم يف

 ابكو ىرسلا دنع هبئاكر تلض

 ابتكلاو هللا باتك لتاف تيت وأ

 ابسحلاو دمحلا ناح ملعلا هقفي نم
 بلقنم سانلا ىدرا رشلا بحاصو

 ابيرلا كرتاو يحصنو يلوقب ذخف
 ابدألاو لضفلا لهأ دنع ىرقلا لذب
 ابرا نكو هنع لسف الخ تيفلا

 ابستكم لابقألاو ةداعسلا تلن

 ابضغ هلخام اذإ يطعيو وفعي
 ابن هذختاف اقح ةدوملا نم
 ابحو هكاطعا ىيذلاب هفاكف

 ابترلا يقتري ريبخ ريصب لدع

 اببس ىرولا دنع لنتو ىلعلا ىقرت

 ابسن ىرولا ىكزأ اي كرس شفت ال

 ابلتخإو باصلا كاقس ول هبنذ نم
 ابرت ءرم تنك نا رشبلا رهظاو

 ابستكم دمحلل نكو داسفلا يغبت

 ةفاحم يقابلا انكرت ناتليوط ناتديصق امهو نيتديصقلا نيتاه نم هانلقنام ىهتنا

 : اهلوأ اذه هيف ةديصق هنعو رارسألا ملع ف لدي هل ناكو ليوطتلا

 القنا مث اعمس يليلخاي

 اذل رسلا ايعو ىل ايغصاو

 ملعلاو رسلا لاقم نع
لوألا ملع ايلعت نا ايتئيش



 ليحلا لهأ نعو لهجلا يوذ نع هضرع انوصو رسلا ايتكاو
 لمح رسللو ليللا مجنا يف رسلا ميظع نا ايلعاو

 لجالا ردبلاو تاعاسلاب هنم امو سمشلاب صتخي ام هنم

 لزألا ريبادتلا اذ يبر لج هربد ذإ هللا رس وهو

 لعتشم رونب ليللا ىجد يف ًاعطاس اينم ردبلا لعج
 لمتكي نأ ىلل ردبلا ةليل الماك يسمي نيح ءايضب
 لجالا لخلا اهيأاي يل غصاف هردق ميظع رس هلو

 نافلخ نب ديعس ققحملا خيشلا اهحرش دقو تيب ةئام نم رثكأ ةليوط ةديصق ىهو
 . نيكسملا ةدجسع هايسو ليوط ًاحرش يليلخلا

۔ ١٢١ _



 ةنس يف دلو يشاطبلا رجنخ نب سماش نب دمحأ خيشلا اهئابداو نايع ءارعش نم

 ملعت هرمع نم ةسداسلا ةنسلا ينو شاطب ينب نادلب نم هافسملا دلبب ه٤٦١

 ملع ءارق ه١٤٣١ ةنس يفو اليمج اطخ طخو ةليلق رهشأ يف همتخو ميظعلا نآرقلا
 ىوزن ىلإ لحر ه ١٣٤٦٢ ةنس يفو يدشارلا دومح نب روسق هيقفلا خيشلا عم وحنلا

 ءارق مث هنامز هي وبيس وه يذلا رصان نب دماح ذاتسالا ىلع وحنلا ملع ًاضيأ ءارقف

 ريثك ناكو يرزعلا رماع نب هللادبع ةمالعلا ىلع نيدلا لوصأو نايبلاو يناعملا

 ريسيلا الإ اهنم دجوي مل اهنكل ةقيار راعشأ هلو رعشلا مظنو ةءارقلا نع رتفي ال داهتجالا

 ةيمال ىرخالاو ةيلاد امهادحأ هللا همحر يليلخلا مامالا حدم يف ناتديصق هراعشأ نمف

 : اهعلطمو

 الابف ماللا ينديزي اليك الاذعتلاو موللا يليلخ رصقا

 الاقث نهب ءابعا تلمحو ىتجهم تلبا رهدلا اذه فورصف

 الابو تيستحاو اباص تمعطو ينتعرج ةرارم سؤك نم مك
 الالموم ارادكت باشت ناام ىضر اهانيضق مايأ هلل

 الابحو ادلو بئاصملا ودغت اهميعنب اهسوب لدبت ىتح

 الاجوث ادغ وشحم بلقلاو هعيمج رورسلا بهذ دق مويلاف

 الاع كاذ سيل قرفتلا ناك امدعب عمبي رهدلا نا ورغ ال

 الابلا ريحي ايقللا ىدل ادوط اقللا وأ نمي اهب هلالا ىسعف

 الاصو زعو هاعسم باط دق نيذلا انالوم هللادبع لجن وه

 . ةيلاد ةديصق هلو اهنم هاندجوام ىهتنا

 اذه رابجنز ىلإ هريسم يف اهلاق ةلحر هرعش نمو دومح نب روسق هخيش حدم يف

 ىناو ممهاب يننال يناكرتا يليلخاي

 ينامر يرمع هبام ينامز نم ىيساقا مك

۔ ١٢١ _



 تاملمو

 نوفمف ١ تقل ١

 يلذع ع

 ىلجي مها ل

 - َ ل

 و

 . رابجنزلو

 ِ يدامجو

 تلحرت دق

 جوجرح قوف
 ف ان اشعو

 انيتاو وحن

 8 ي رسو انيرس

 = ويبو ت دحللا و

 مهلا يناقس دق
 جوملا لقي ذ
 ف ىهو نيفس ,

 ١ ىزتعاو يمسج

 م مارحف
 طابرلو

 انرفاس
 ب اثتكا بلقلا ,

 نيا يلا ذع :

 يناهد بطخ احش

 " ٣ تاقراط ناثدحلا 7 ١

 ناكملا ر

 ٠ ينا _

 يناوتلا .
 ٠ ينيتني

 ينانعب ولا
 يناثو 7 .

 تف

 7 نيرشع 7

 ينامالا لين ُ

 يناجه /
 ٠ ٠ - ديبل _ :

 ٣ اشعلا نانرتقم 7

 ِ 7 ز
 دنع : ] 7 داصلا | خيشلا | ىحب ناصملا خيشل حم /

 ١ تارت

 ناوهلا تاساك

 ِ ناريح : ىناع ك
 ناعتسملا . ,

 ينالع املا راخب حسر

 ينانه : _ _
 يط نانحلا 7 د ١
 يناض 71 :

 1 داز يناحتما , "

. تبل يارب مهنيع "



 ناتم ثامرا قوف اراحب انلغلغت هلغت ذا

 نارظانلا كلت دعب اهالج دق ىرطقسو

 نانتمألا ىلوم دمح انيتا هوماللو

 ناعمللا لابذنب تحال ةسابم مث

 ناجرهملا موي لثم رورس موي هلاي

 ناتضرنلا انتلباق امل مهلا انيلتجاو

 يناهتلاب انلزنو ارابجنز انيتاو

 ينامأو لظ تاذ راد نسح نم اهلاي

 ناسح ليثامت روصقو روبحو

 يناجملا تعنيا هاوز نيتاسبو

 نارفعزلا شيشحو ىتش فانصألا اهبو

 ناقرب زلاك ديس يمك لك اهيو

 نايع لهأ اجحلاو يلاعملا بابرأ ينعا

 ناعطلا يف ثويل مه ايازرلا ف لابج مه

 ناسللا قيطانم مه اياطعلا يف روحب مه

 ىنادألا نوناديو ىيصاقالا نوي مه

 يناش لك نع تسدق سوفن مهنم تكز دق

 يناح ضعبلل مهضعب رودص مهنم تفصو
 تاوالتلاو رسلا ملع ىلع لبقأ مث وحنلا يف سردي كانه ماق ارابجنز لصو امو

 ريثكلا هيف عمج اباتك فلاو ىوزن ىلإ ىضمو نايع ىلإ عجرو هركف يف طلوخف مئازعلاو

 ةنس يف كانه لتقف دنهلا ىلإ رفاس هنا مث ريسلا نم ءعىشو رخاوآلاو لئاوألا راعشأ نم

 هتمحرب هللا هدمغت ادحاو ادلو كرتو ةنس نيعبرا نبا وهو فلاو ةئامثالثو نيتسو عبس

. نيحلاصلا عم هنكساو



 نرقلا يف ءاشن يربغالا هللادبع نب دسأ نب هللادبع نب دسأ خيشلا ءاهقفلا نم

 اهنم ةقيار راعشأ هلو ادهاز املاع ناكو اهب ىفوتو لخن دلب نم ضيرفلا ةلحمب عباسلا

 : تايب ألا هذه

 ىتح فتحلا تب ارول ريص اس

 ءوسب دح أ ينل ان اےهمو

 ًارارم هتئيطخ تداع ولو

 : ةيهقفلا تايبألا هذه هرعش نمو

 يل وهقفا سانلا اهيأ

 ءاسنو لاجر نم

 الاقم ينم اوعمساو
 ديز لاقام اوعدو

 ادمع جوزلا ء ىطو نا

 يام مرحت هبو

 هيلع اموي اهلو

 يف ىتل هنع مكلف
 رابدألا ين ىئطولا عيمجف

 ضيحلا ىف ىئطولا كاذكو

 هيف ةقرفلاب . ءاج
 هيلع رهللا اذكو
 اذ ف هترغ اذإف

 نا ىدتفت اهيلعو

 نيذه درو نع نكيلف

 يدامتلا نا اوملعاو

 تربص دق ينأ سانلا يناري

 ترفغ ارذتعم يلا ءاجو

 ترذع هنم يل رذعلا داعو

 رضحو ودب مكلك

 رعوو لهس ىوحام

 ركن هيفام اقداص

 ورمع مث اذه ريغ

 رجح ةجوزلا ربد

 رذع لهجلاب مكلذ
 رهم قحلاب بجاو

 رجز مث يهن بتكلا

 رصا مث مارح
 ربخ نيدلا ليها نع
 رزنو ءزج بجاو

 ورعي منألا اهيلعف
 رسي نيدلاو تمدن

 ردص ساناي مكل

رفك موقاي اهيف



 انيلع هلل مث

 ىشغت هللا ة الصو

 باحصلاو لالا ىشغت مث

 : اهلوأ اذه تيب نيتس ةورح ةديصق همظن نمو

 اهاوه لازي ال كسفن لابام

 اعبات اعيطم امهل كارأ يلام

 ام لثمكو اهلثم وبصتف وبصت
 سئتبت ةئيطخ تلعف !اذإو
 ةجاح الا كنم كلذ ناكام

 اهدشر كل اهنإف كيلع نوه
 اهضرا كضرا نا كل اهقبتساو

 هناف تعطتساام اهاوه فلاخ

 اهلعل حاص تاعاطلا ىلع اهضر

 اهدايت تكلم نا كنأب ملعاو

 اهنإف موشملا عمطلاو كايا

 اهؤيع هيفف اهبنج لهجلاو
 ةيارد سوفنلا دادزت ملعل اب

 : اهلوأ اذه ىرخأ ةديصق هنعو

 لاطه كنم عمدب يدوج نيعاي

 ام ر ارق ال ر ١ لب ىرغت الو

 اهبلاطو ناجشا راد اهنإف

 هبقعت مث ميعن رورس ىرت

 : لاق نأ ىلإ
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 ركش كشال بجاو
 رجف قشنام ىفطصللا

 رحب جام نا ام

 اهاده عيطتست ال هلجأ نم

 اهارأ دوقت دقف كالملا لىلإو

 اه{ك كاذ دنع ينجتف ينجت

 اهاعد نيح وهللا ىعاد كاعدو

 اهاضق يبنلا بوقعي يسفن ف

 اهاطخو اهطخ اموي كيلعو

 اهإس تلقع نا اموي كايسو
 اهاوه عيطي نم كلهي كشال
 اهاسعو اهدشرل ديعتست نا

 ىهانت نيح رمالا تدمح اذاي

 اهانغ نوكي دق ةعانقلا دنع

 اهايضو اهرون هيف ملعلاو

 اهاقش ميمذلا لهجلاب ديرتو

 يلاخلا كرصع يف ىضم نم ىلع يكباو
 يلاغلا ضغبملا قالط اهيقلطو

لاكناو نازحاب اهنم حاص اي



 يلايعأ ؤس ينع حماو دمحم ىلع ىلص قيالومايو يهلاايف

 يلاوحا فعض محراو براي يلع بتو ىياطخ نع حفصاو يبونذ رفغاو
 . ةليوط ىهو ةديصقلا نم هانلقنام اذه

۔ _١٨



 يدنكلا ىسوم نب هللادبع نب دمحأ ةمالعلا خيشلا نايعب رعشلا اوضرق نيذلا نم

 ءزج نيسمخو دحاو ىلع يوتحم ماكحألاو نايدألا ف فنصملا باتك فلؤم يوزنلا

 ةيشع ه ٥٥٧ ةنس ىفوت مولعل ١ ىتش ف ىرخا بتك هلو ث اريملا ف ليهستل ١ باتكو

 .رخآلا عيبر ٥ ١ نينثالا

 : فاكتعإلا يف هنع ةديصق هذهو هقفلا يفو بدألا يف راعشأ هل

 افع ىحضا همسرو بيذعلا اوقا

 ةصيرح لكب همساوم تئلم
 يفو هب تفقو امل هتركنا
 ةراضأ هلوح فيصح الول

 السم ةادغلا هب تفقو امل

 هلهأو هينطاق نع لئاسمو

 هلولطو همسر لأسا تلعجف

 مهباكرب مهيداح ادح امل

 مهدعب نم ينتثروا ةذاحاي
 لب نيلجحلا ةيجش لكب اوناب
 هءايض لالهلا ةبلاس لك نم
 ارث ةبابذلا اذ رداغي دور

 ىوهلا يىفاقر رارحالا دبعتست

 محسأا ثيثا جاد محافبو
 اهبح يف ينمال دق يتلا كلت

 ادب دق كبيش طخ ورت ملا اولاق
 يناغألاو يناوغلا عدف

 دافنلا لا كنم رمعلاو

 عدتراو

 ابرقم
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 اقلام ىراوألل حبصاو ًامدق

 افك وأ ماه لك حفست ءافطو

 افحرج اليش تقال اظل ىبلق
 افرعي ال نأ داك يناثالا ينعأ

 افش ىلع يخأاي ينم سفنلاو

 افرتا دق ىسالاب ينم لقعلاو

 افصلاو ةدوملا ىلوأ هينكاس نع

 افسأتو يقاب انزح

 افيه رصخ تاذ حشوملا ىثرغ
 افرطم رذاجلاو اديج ميرلاو

 افغشم مايلا لطبلا سرافلاو

 افقرقلا فالسلا يكحت ةجاجمب

 افهرملا ماسحلا يكحي نزايبو

 افنعت مالملا لهأ اهلاصوو

 افقوقحاو ىوذ دق كنصغ بيطرو

 افرُصتو ىضم دق كبابش رتف

كوحن رورغماي افلزا توملاو



 ىدرلا لبق ًالاص كسفنل لمعاف
 ةليضف فاكتعالا نأب ملعاو

 مهضعب فالتخا هب فاكتعالاو

 اهلك دجاسملا نم هاوسام نع

 زئاج هيف لاق دق مهاوسو

 ةعامح ماقت هيفام عيجو

 اجرخي نا فكاعل سيلو اذه
 الخ وأ ماعط وأ رهطل الا

 يلي اهيف ةزانج روضح هلو

 هل الف ةالصلا اهنم ىضق اذإف

 ىهنلا اذاي هل هتعمج روضحو

 زئاج لح نيعلا لاحتكا هلو

 هرجحو هيف مثا الاب الا
 ازئاج فاكتعا اهل سيل دوخلاو
 ناف هتلخ ضيحلا اهاتأ اذإو

 ًاملعاف جرخي باصوألا وذ كاذكو

 هقاتع فوكعلا عماجملا ىلعو

 رفاغ يبر هللاو ىضم دقام

 اهرسل دوخلاو
 ملسم ةقاتع عم هنلدبتلف

 ًاهركتسم اهماتغاف تبأ اذإف

 ام ناك نا اهترافك هيلعف

 انض نم ةدايحلا هل فوكعلا اوخاو

 هتعو اط يه ن ١

 افطعاو اعدر سفنلا نانع عدراو

 افخ ادبا اهب نأام ةروهشم

 افن دقو مارحلا تيبلا يف لاق دق

 افتقا كيو يدهاب نم اجن دقلو

 ىفطصلملا يبنلا رهطلا دجسم عم

 افرعأف موق لاق دق دجسم نم

 افك اريسفت تلق دقام كافكف

 افع ذإ زواجت دق يبر هللاو

 افنعم هارأ امو ةالصلا رمأ

 افجلا فاخ ولو ةيزعتل ثكم
 اف كانه ةالصلا رما ىضق اذإف

 اففعت مالكلا عدي ذنا هرمأو

 افقوت هعديلف هيلع رجح
 افتحا ول اهليلح نذاب آلا

 افلحتو ىقبام تمتأ ترهط

 افشلا دعب هل ىقبيام متيو

 فنأتسي ناو نيرهش موص وأ
 افهلتم ىتا نمو نيباتلل

 افص دقام تردكو فوكعلا دسف

 افوختو ًايح نيرهش موص وأ
 افسعتم اهباصاو . مشختب
 افلكتو ةوتع اهنم لان دق

افقوتي ناب هل سيلو لح



 ىتفاي لخدي سيلو دوعقلا يخاك
 هرورم دنع ميلستلا ددريلو

 الب اتيب وأ تارجحلا هلوخدو

 ىدهلل قفوملا هلل دمحلاو

 يلحلا يف لفرت ءارغ امكيلاو
 دئاوف تاذ تالزلا ةنومأم

 ىهنلا ىلوأل اهّسلاك ناعم اهلو

 هطومس نيزي دقع اهنأكف

 افعسمو اديشم نوكي اتيب
 افقوتي نا ريغ نم هدبيلو
 افولا اذاي ارئاج لالح فقس

 افسلا تحت مهديعمو ىرولا يدبم

 افصنا يركف يشو نم تستكا دقل
 افجلا دعب اهمظن يف اهترهظا

 ىفتكا اهيف ايب لقع يذ زوفاي

 نب دمحم ةمالعلا هفلؤمو عرشلا نايب باتك اهب احدام تايبألا هذه ًاضيأ هنعو
 : هنع هللا ىضر يدنكلا ميهاربأ

 سرتمن بيجلا يقن يقتربح

 ملع عقصم ميلح داوج رب
 انتودق ميهاربإ لجن دمحم

 ايد هلح احيرض هلالا ىقس

 تحضتاف ملعلا نونف هيف نابأ

 هجرادم قفو هجهانم حضو

 هدر اوم ب ذع هدش ارم فدص

 مهنيد س انلل هب هل ال ١ ايح أ

 هبحاصل يتفمل او ملعمل ا معن

 ةمدقم نم ًادمتسم نكي ناف

 هتميق لضف باتك لكل يرمع
 هب زوفي ازتكا ًارخدم لك نم

٢١ 

 افرشأ دق هقوف ليقص رحن

 بد ل ١ ةرو ذ

 بتعل او ت الل او هر اكملا نم

 بدألا لماك بيبل عينصلا كاذ

 ببسلاو ناهربلاب نيدلا ديؤم

 بترلا نم ىوصقلا هلعت ةمحرو

 بتكلا رئاس نم هفينصتب نسحا
 بلطلل تئش نا هحجر اع لهس

 بهشل ١ مجن الاك هلئالد رون

 يبغ لكل اناهربو ارون ضاف دق
 بغس يذو ناظل ءافشلا وهف

 بترلاو فينصتلا يف قاف هناف

 بهذلا هبورضم نم كئابسلا نيا
بتكلا يف عرشلا نايبب هبسحف



 يبأ نباي لضفلا اهندحجأ نأ ريغ نم اهتلمح نيب نم هل يبح تصلخأ
 بهللا ةرمج نم ادغ اوجنت ملعلا يف اودهتجاو ناوخالا اهيأ اوردابف

 بشنلاو هاجلل ال هلل هبلطي نم ةنايص هونوصو هوملعو

 بطعلا يف هللا قلخ رش مه موق نع عئارشلا هللا عفري نا لبق نم

 ي بهذي نيح داشرل يندوقي ايضو ًاعفان ًاملع هللا لاساو
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 دلو خيشلا لآ هللادبع نب دمحم نب دمحأ هيقفلا خيشلا رعشلا اوضرق نيذلا نم

 خياشملا نم هقفلا ذخاو اهباشتو ىول ةيالوو راحص ةيالو نيب ةعقاولا سيج دلبب

 ىفوت نأ ىلإ اهب ىقبو اهعباوتو راحص ةيالوب ءاضقلا رمأ دلقتو كانه نيدوجوملا ءاهقفلا

 : ماحرألا يوذ ثاريم يف ةديصقلا هذه اهنم درون راعشأ هلو ه١ ٤٠٣ ةنس

 ايئاد دمحلا بجوتسماي دمحلا كل

 همالس مث هللا ةالص دعبو

 هلالج لج هللا رماب ماقو
 هتمظن دق رهوج اذه لضفلا اخأ

 هلوقأام اوعمسا يلاثمأل لوقأ

 عداص قحلاب هللا باتك اذهف

 هبيصنو هقح لكل يطعاو
 اثراو هانركذ نمم دبت مل ناف

 مهقحل اركذ نآرقلا لزن مكف

 مهثارتو مهثاريم يف نكلو
 اجحلاو ملعلا يذ نامعنلا بهذم يفف

 كلام عابتإ تاداسلا بهذم يفو

 اكلسم حضوأ ليزنتلا بهذم اوري
 اذخا تئيش ناو اولاق يذلاب ذخف
 نلزني ليق دق تامعلا يف مكحلا اذف
 ةهجو يأ نم تالاخلاو لاخلا اذك

 هل اذك هيتمع نع ىوث صخشف

 الماك هاثلث تايعلا ىلإ ىطعيف
 هقح بلطي تنبلا نبا ءاج ناو

٢٢ _ 

 المرس كل اياد اركشو انيلع
 ىدهلاب ءاج نم راتخملا ىفطصملا ىلع

 ادعلا ىلع اهرك هللا نيد رهظاو
 ادهمم ايظن ماحرألا يوذ نقحل

 ادب امل ارتس ملعلا لهأ لاساو

 اددم اركح ثاريملا انل نابأ

 ادب ذإ درلاو بيصعتلاو ضرفلا نم-۔
 ادكؤم ًاقح ماحرألا يذل نإف

 ادنسم ءاج مهيف ثيدح نم مكو

 ادفلا كل لوقأام عمساف افالخ

 اددبجيو ىتفلا تابارق ىعاري

 ادمحأو ىعفاشلل اودلق نمو

 ادنسمو ىوري حص اليلد ىوقاو

 ىدهلا ىلع تنأ ناعنلا هلاق امب

 ادكأت اركح ءابألا ةلزنمب

 ادتحمو اثرا مألا ماقم اوموقي

 ىدهلاو لضفلا اخأاي هاتلاخ انه

 ادكؤم |اسق تالاخلا لا ثلثو

ادنلا بلطت اهل ىرخا ةنبا تنبو



 هما ةقيقح فصن هل ىطعيف

 ال ةلاخ اذك ًاجوز تكرت نمو
 ةلال ثلث مث جوزل فصنف
 ىتلا ةلاخلاب لاخلا تنب طقستو

 اهريغ مث صلاخ خأ تنب يفو
 همأل تخأ تنب اسدس ذخأتف

 صلاخل تنب لاملا يقاب ذخاتو

 انبورك جرفو اندعسا برايف

 ةلاسرب ىتأ نم هط ةمرحب

 همالس مث هللا ةالص هيلع
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 ةمحر هللا نم وجري دمحأ اذو

 ادكأت افصن تنبلا تنب ذخاتو

 ادرفم معلا ةنباو لاخ ةنباو

 ادكؤم اقح معلا تنبل يقابو

 ادنلا سمتلت مألا ماقم موقت

 ادجلا بلطت بأ نم ىرخاو مال
 ادشرت بالا خأ نم تنب طقستو
 ادتحمو اعاب نيلصألا ىلإ تدمو

 ادنلا بهاواي باهواي كلضفب

 ادتبمو ايتخ لسرلا عيمج قافو
 ادمرس رهدلاو مايألا ددع يىلع

 اددشي باسحلا موي ةرفغمو

 بولطملا ىلع لدي امب اهنم انيتا تايبأ ةرشعو ةئام ىلع يوتحت ةليوط ةديصق ىهو
 : تايبألا هذه اهنم درون درلا ماكحأ اهيف نب ثاريملا يف ىرخا ةديصق هلو

 ىرولا ثراواي ىالوماي دمحلا كل

 دمح عيفشلا اهلصفو

 تنمضت دق ةذبن يذهف دعبو

 اعساو هاقلت درلا باب تئش اذإ

 يد املا

 تررقت مث بتكلا اهتوح لوصأ

 ةثالث كاذ دعب لصأ ذنانثاف

 اهدعبو رشع تس عم ةينامث

 دزت الف نيعبرألا لصأ دع دقو

 اثراو هاقلت نيجوزلا

 هدنع ثرألا بلطي هدبت نم ىلع

 دحأ ناف

 منغم لك نم قازرألا مساقايو

 ةالص هيلع

 ملعاف ثرألا يف درلا مكح لئاسم
 منغم لك ىوح دق اقيمع ارحبو

 مهفاف رصحتو ىصحت ةيناث

 مقراو دع ةسمخ عم ةعبرأو

 مهوت ريغ نينثا دعب نوثالث
 ممتو اذه دعب الصأ كاذ ىلع

 مسقأ مث هلانام هل ققحف

 ملعاف درلا يف نيجوزلل قح الو

 مجن ]
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 اهب دجتام اذإ ايههمسقا نينثا نمف

 نبلطت ةليكثلا مألا ت ءاج نإو

 ةثالث

 ىوث نم لام اومسق دق ةسمخ نمو

 نمف ةجوز نعو تنب نع تام ناو

 تيم لام اومسق رشع تس نمو
 نبلطت بالا نم تخا اهرثا ىلع

 ىلإ ىهتنا ىتح درلا رحب ضاف دقو
 هنبال تنبو تنب ين كلذو

 نرجضت كاياو مسقا نيعبرا نمو

 هنبا ةنباو تنبلاو ةجوز يفف

 هيت فلا مث مالص فلاب

 هلاو عيفرلا هاجلا كلذ ىلع
 ائاد هللا ةمحر وجري دمحاف

 ملست ريغ ال نيتخأ وأ نيتنبك

 مدقتو هناسرف قباسف

 مهفاف اهينباو مالاو ةجوز اذك

 ملعتل الصأ ةينايث

 مسراو ةقيقش تخاو ةجوز ىلع

 مسق كاذ نمف سدس نع لأستو

 ملعاف دعلا يف نينثا دعب نيثالث

 مكحاف مكحلا اذ ءاج دق هتجوزو

 ملستل ايكحو ايهف هل ققدو
 متخاف الصف تلن دق هتدجو

 ملسو هط راتخملا ىفطصملا ىلع
 ملظمب قرب حالام هباحصأو

 معنم بنذلا رفاغ نم ةرفغمو

 هب

 أ درو

 لوألا يدامج نم ١٢ تبسلا موي يف خيشلا لا دمحم نب دمحأ خيشلا ىفوت دقو

 ةديصقب يراحصلا يكشمكلا دمحم نب ملاس نب نادمح ذاتسألا هاثرو ه١ ٤٠٣ ماع

 : اهيف لاق

 رعش يأ
 ىشخا تسل يننأ ملع
 يلايتحا قوف باصملا ريغ
 ارط رعشلاو لوقأ نأ ىسعام

 اناسا نع اوزجع

 لوقأ لوق يأو
 هللا

 نأ

 اوربعي نأ

٢٥ 

 ليسي دودخلا نىلع يعمد نيح

 لوقعلا هيف مغيزت دق افقوم

 لوهم رمأ ديقفلا ةافوف
 لوحفلا لاقو اعياط يقاول

لوهذلا هيرتعي ملعلا مىنثناو



 ايازرلل ايف هؤوض ىفطنا

 يباوص يناتا دق ينأ ريغ
 هنم بحصلا فقوم تركذتو

 هاطخ كلتو اننيب هجهن
 كرش نود هدحو هلل رمألا

 باصمب ىدرلا هعار نم دنا
 ىضما هللا ايب ىضرلا نا ديب

 يبر كيوأي دلخلا نانج يف

 هينب ميدي نأ هللا ىسعف
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 لوصنلا هيف داؤفلا ناكف

 لوسرلا تام فيك تركذتو

 لوزي ال يذلا هناحبس تلق

 لوهام هعبرو تاحضاو

 لوصوم انريس لوسرلا جهن ىلعو
 لومحلا هتلقثاو اذه لثم

 لومأم هل اعدلاو بجاو

 لوئسملا هنأف يزيزعاي

لوصأ مهتمن هل عورف مه



 مالسلا دبع نب نسحلا وبأ يضاقلا هيقفلا خيشلا رعشلا اومظن نيذلا ءاهقفلا نم

 . ةرجملا نم عساتلا نرقلا ف اشن يوزنلا

 ةقلطملاو ةجوزلا قافنأ يفو ةقلطملاو هتيمملا ةدع يف ةديصقلا هذه هرعش نمو

 : لاق ايهنكسو ايهتوسكو

 بتت ملف اذهاي كسفن كترغ

 ةيناغ كافك تسملام لاط دق

 ةقماو ىهو ناصح فكتفرافف

 لب مطلتو ابيج فسا نم قشت

 انهترم ضرألا نطبب تنا ترصو

 يذخ سورعلل هيقف لك لاق ذإ
 يلزتعاف كنع بيط لك قيلزعاو
 ةلقم يلحكت ال
 هعرصم نيح لعب لام ىلكأت ال

 انرباج لاق هنم ثرألا كبسحو

 يعضت اذإ ىتح ةلماح تنك ول

 يعضت نا لبق نمال كنبا لام نم
 اهمزلي مكحلا نيلجالا دعباو

 اهتدع فورعملا رهشالاو لمحلاف

 تلزغ نا سأب ال اشت نا نلزغتو
 ءافج يف توقلا بسكل نلمعتو

 هب شيعت لام اهدنع نكي مل نإ

 اهلزنم طسو ىلصت ةالصلا مث

 اهجحياوح يف اديز ملكت ناو

 اندمثاب اموي

 ۔ ٢٧

 بلقنل لمعت ملو تمرتجا امم

 ببح نعو بطر ؤلؤل نع رتفت

 بكس بيص عمدب كيلع يكبت

 بخص شحاف حاون توصب ولعت
 بجعلا نم يأيام كدعب ردت ل

 يبقتراو يداجلا نم اييلس بوث
 يبنتجاو طارقالاو دئالقلا سبل

 بطع نم فيخ دق يذلا ءاودلا الإ

 برعلا ةنبإاي مارح رجح كاذ ذإ

 برألا ملاعلا هيقفلا ديز نبا ينعأ

 بهشلا رهشالا يف يقفناو يعضراف

 بلطلا نم ءيش هريغ ىلع الو

 بتكلاو راثآلا . يف صبرتلا هيف

 يبغ ريغ كاذ لب ةعبراو رشع

 بغس ىلع قىيشمت الو نزبختو
 يبن لك دنع ضرف توقلا بلطمف

 بستكمب ىيواي دحأ اهل الو

 بلقنم لك يلصت رضل ال
بتكلا يف حاص اذه ءاج دق ساب ال



 ترهط نا ضيحلا دعب نخدت ناو

 مل ىه اذإ۔ هوزاجا ريرحلا مث
 اهعنمأ تسل ينا ةيبصلا الإ

 يعم نيملسملا ءامإ ناب ملعأو

 اهمزلي مايالاب صيبرتلا آلا
 اهرشاب يطولاب ديس نكي نإو

 هفلخي نبا نم مالا قتعتف
 اهمكحا جوزلا تاقفن نم كاهو

 همزلي عاصلا عبر جوزلا قفني نا

 اك وهف ءاضيب ةرذ نم ناك وأ

 امل فارخلا تقو يفو رمت نمو

 ال نوكي اولاق دق ناونم رسبلاو
 ةئام دزو الاقثم نوعست نملاو

 امل نامهرد رهش لك يف مدالاو

 اهتعمج لك سايك اولاق لخلاو

 مهبايث نم تس ماعلا ةوسكو

 امهدعب نابابلج نيصيمق ينعا

 الف صيمقلل الويذ تدارأ ناو

 اهل ةالصلل فالتخا هيف بوثلاو

 امل هيلع تبثي مل لوقلا رثكاو

 همزلي سرعلل قفار لزنمو

 اهل بايثلا طيبختو ًاضيأ غبصلاو

 فرغ نمو صل نم بوثلا بهذي نا
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 بعت مل طسقلا ناخدب اهبايث

 بجعلل هسبلت ملو هاوس نقلت

 بطت ىكل ابيط الو ىلحلا سبل

 يبطخ عمتساف تايلسملاك مكحلا يف
 برعلا ىلع يبر هدح يذلا فصن

 يبصب هيط يف تتاف ةحص يف
 بصولا دي يف حارس تنا لاق وأ
 بهذ نم غيص ةاتف دقعك بط

 بشتوم لك نم هنول افصارب
 يبرأ ىفتقاف اضياربلاك تلق دق

 بطرلا طسوأ نم هعبر ىوس عاص
 يبغ ريغ قحلاو هتلق ايب لمعاف

 بتكلا يف نيلاقثم كنزو دعب نم

 اهدزف ينغلا الا
 برألا مكاحلا يارب لوق هيفو

 به الو ىيلبس يفتقاف ةفورعم
 برضلا نيلا نم ةفحلم رازا

 بسنلا رهاطاي اهل هارن اليذ

 بجي مل ضعبلاو بجوم مهضعبف

 بعي ملف ىتفا مكاح هب ناو

 بحصلاو ناريجلاو ةريشعلا نيب
 برا يعفاذاي امل ليلحلا ىلع

 بهللاب ممع قيرحك حياج وأ

بصت امهرد



 اهتوسك لادبا همزلي عرشلاب
 اهف سيل لاق ضعبو اذه ليق دق

 اهتقفن لادبإ همزلي نكل

 تبلط نا لوذرملا قلخلا هطعتو

 اهل راثدلاو اريصح اهنرضحيو

 همزلي شيعلل ةينآ لكو

 همزلي شيعلاف اهقلطي ذاو
 الو ثالثلا ريغ اهقلط ناك نا

 اهل لاح لك يف يعم لمح تاذو
 ادبا ةوسك قالط تاذل الو

 هربخت ىتح اهدنع اهنباو
 تحكن نكت نا اهعدو اهينب ذخو

 الو فخت ملام اذإ ةاتفلا الا

 تئطو امدعب اسرع قلطي نمو

 تغلب نكت نا نيتنثاو ةضيحب

 اهرهشأب تاقيم ةيبصللو

 تغلب دق نسلاو ضعت مل يتللو
 الف لوخدلا لبق اهقلطي ناو

 ادبأ ةرجأ ليلح تاذل الو

 ةدحاوب تناب يتلل ىرأ الو

 اهتدع لوط يف همزلي نكل
 الو هيلع ءيش الف ريقفلا الإ
 ةبلاطم ىنغتسا اذإ هيلع الو

 بير الو كش الب كاذ حص نا

 بغت امل الدب ةيناث ىسكت نا

 بلط نم تاقيملا يف ري مل ضعبلاو

 بصم لصاف مكحب اديدج ابوث

 بعتلاو دربلا عفدل ءاتشلا تقو

 ءاملا برشلو اهراضحا

 بتكلا يف ضعبلا هاور لاقملا اذه

 بطقلا اهلعب نم ةبلاط معلخلل
 بجتومب شيع ال ةتيمملا الا

 بعت ال

 بكس بيص معمدب دوبت العب
 بغرلا هلام نم اطعلا اهيبأ ىلع

 بجنلا بلاطلل هدعب نم دتعت

 يبرعاي تاقوألا لوأ يف ضيحلاب

 بجر عم نييدامج تيده بسحاف

 بذك الب تلح دقو هنم دتعت

 بجتومب لعب ىلع عاضرلا نع
 بتكلا ف ءاح اعاضر نبتنئا وأ

 بدتناف يراشلاك امهل قزر قافنا

 بر ال ١ لم احلل ءرم ١ ل ام عابي

 بسحلا ةجارجرلا ةدع اضقنا دعب
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 نم وه يذلا تبس يأ نبا هللادبع نب ديعس نب ريش خيشلا اهلاق تايبألا هذه
 يداحلا نرقلا يف نميلا ةلحمب يكزإ ةدلبب أشن ليق هللا همحر ناميلس نب دمحم ىنب

 : ةرجهلا نم رشع

 اهيأ كديور

 روبص ىولبلا

 روتخلا رهدلا

 بطخ بانام اذإ ورغ الو

 ىضقت امهرون يانيع نئل
 يبر لضف نم ميق ينيدف
 ىلوت ذإ ةبيبشلا نمز ىضم

 ىضقت نمز نم هللا ةاعر

 مارك رغ انل ناوخاو
 خسنو تارق مهيدانب

 لضفو ملع هل نم ةرضحب
 يدايألا يذ دمحم رمع مىتف

 يبسح نيرونلا ىذ دادم يىتف

 ىنم هيلع نيبملا ملعلا وه

 ضرأ لكب رينملا ردبلا وه

 ريخ لك ينع هللا هازج

 اعيمج انعمجي هللا تلأس

 ىفصملا لسعلا نم راهناو

 نيح لك ىلص هللا هيلع
 : اضيأ لاقو

 يبتك ىلع ينيع تكب

 ريصب اهبلقت يف ريبخ
 رودت ةرئادل عزج الف

 ريبخ كلم ملاع هرب

 رون هنم يلقعو يبلق يفف
 روجيس ال نظ هللا ين يلو

 روبحلاو ةراضغفلا هل ءاسف

 رورس تمت هب مايأب

 ريظن مهل سيلو ليل اهب
 روطسلا تهز اهب راثأل

 رودصلا حرشنت هايؤر ىدل

 روبت الو لوزت ال دايأ

 روجيس الو ليمي ال ايلو
 روصعلا تفلاخت ام مالس
 رينتسم ءايض اهيف هل

 روجألا يتؤت اهب مايأب

 روحو ررس اهب تانجب

 ريخو روزن اهم نيملاعلا

رودب وأ سومش تعلط امو



 املاط ينيعو

 حابصالابو
 هللا هجول

 ينيقي نأ هاسع

 ماقتلاو تسمأنف

 نم ىلع يفسأ ايف
 هللا وعداف
 ملاع لاوب

 ليللاب امهل ترهس
 سفنلا لذبو ادهتجم

 هيف مويل ابستحم
 رحلا تاذ رح

 متي يذك اهب
 ةوالح قوذي ال ن

 نم اهؤلكيو اهظفحي

 ىضترم يلو ةقث
 ةدم هاوس ال

_ ٢٢ _



 . يرازفلا رماع نب ريشب ملاعلا خيشلا رعشلا لاق نمم
 ىلع بترم اهتايبأ لوأو ةديصقلا هذه هرعش نمو رشع ثلاثلا نرقلا يف ءاشن

 : ءاجملا فورح

 اضمغ معطت فيك رغلا اهيأ

 دازب داعملل توملا رداب

 بدناو كيصاعم نم هللا ىلإ بت
 امدق تدسفأ تنكام حلصأ مث

 ىسمأو كنم بابشلا ءام فج

 سارب كنم بيشلا فيض لح

 ملعاو حراوجلا ةعاطلاب واد

 ابذ يصاعملا كسفن نع بذ

 امم بات انذم هللا محر

 بيرق ليحرلاف سفنلا دوز

 ودغيو فاختام كيتأي فوس

 عاطم حش سيفنلا ينام رش
 بابش خرشب ررتغت ال حاص

 هاوه عيطي ءرمأ يعسي لض

 ابارش عاق بارس نم ابلاط
 ايازرلا توفي ىتفلا يعس نظ
 ىتح ي امألا ةحمل يف ماع

 هل ادبام هرغ ةايح نم

 وهل ركس نم ريرغاي قفاف
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 اضكر

 قلت حلاص ىضرتو بحت ام

 اضرف ناك وأ كانه الفن ناك

 اضغ ناك دقو الباذ هدوع

 ىضماو بابشلا سبلم ىضمف
 اضرعو ايوث نسند بونذ نم
 اضرم كالوم تيصعام اهنأ

 اضفر تشعام لوضفلا نضفراو

 اضرق هللا صضرقأو هنم ناك

 اظفحو اعفر ىقلت ريخلا لعفاو

 اضفخ سفنلا هبحت بصن لك
 اضهم لقعلا بسكي كنم ىوهو

 اضب نسلا خراش تام ىتف مك

 اضرعو الوط حاص هيف اهيات
 اضبق لالا ىلع هفك ًاضباق
 اضرأ ةبحألا عدوأ دق وهو

 اضع ةبيصملاب توملا هضع

 اضغب كلذ دعب راص اهبح

اضححم كل يتحيصن نم نبرشاو



 هتعنص ام مايألا كترأ دق

 اودابف مهيلع اهفرص تررك

 نوصح نونملا نم مهطحت ل

 ليلق نامز ىوس اوماقأام

 ىضماو سؤرلا ىدرلل اوسكن
 اوناكو فاعزلا دروملا اودرو

 بيبل لك هيعي اظعو كاه

 رقو عماسملاب كنم نكي ال

 اهينبت كنود داقرلا ريثكاي

 ةالص يبنلا ىلع هالتو

 اضبقو التق مانأل ا كولم ي

 اضر نوضري ىرثلا يف اودغو

 اضمو توملا ضراعل اوماش نيح

 اضعب كلملا ىلع مهضعب يوتحي

 اضحد فقاولا تباث مهب

 اضربو ادهش نوبرشي اهلبق

 اضحمن ةحيرقلا ينم هتضحم

 اضحر ظعاومللاب بلقلا ضحراو

 اضف مونل او داقرلا ضفي

 اضلت اموي قرلاام لالا ىلعو
 : اهم ادجو ةلئسملا هذه رماع نب ريشب خيشلا نعو

 عبرأ ليالح نع ىدرت لعبو

 لنت لو اقادص تلان ةدحاوو

 زحت ملو اثارت تزاح

 اهادص تزاح جاوزالا ةعبارو
 ةدح اوو

 هبر قتعلاب نم مالغ كاذف

 هل امهاتلكو ىرخالا هحكناو

 اررع مالغلا كاذ ادغأ الف
 ةلقم تاذ ةيمذ اهدعب نمو

 ارفوم قادصلا هنم اهف يذهف

 اهقادص هنم ءانسحلا ةرحللو

 اهلام ىقرلا ةكولمملا هتجوزو

 اهطعاف اقاتع تكف ؤيێتلا امأو

 اسلف هلام نم طعت مل ةدحاوف

 كلانه

 اسغت هدقف ىلع تباذ دقو اقادص

 اسمرلا نكسام دعب نم اهثاريمو
 اسعل ةيراج هاطوأ دقو هيلع

 اسمهال كلانه ارهج اهقتعاو

 اسجرلا ىحتنت ةرح ادوخ جوزت

 اسنخلا ةلقم اهظاحلا يف هباشت

 اسرض تعرق ولو ثرأ امل سيلو

 اسلم هترخص يغبلاو اهثاريمو
 اسمخلا كلذ ىلع تضع ولو ليتف

 اسخبلا رذحاو ارفاو اثرأ لاملا نم

 اسرع هل تن اكو اث اريم

۔ ٢٤ ۔



 ىسني الو لضي ال هلا مكحب انيبم تلاس يذلا كاهف

اسمش تعلطام هللا قلخ ريخ ىلع ةليلو موي لك يهلا ىلصو



 نزام نب بهو نب ةفرط نب بعك نب رباج نب بعك نب تباث نايع ءارعش نم
 ءام نب رماع نب دمحم نب نارمع نب دسألا نب كيتعلا نب ثراحلا نب دسألا نب

 ريدق بيطخ وهو بلهملا لآب قحتلاو هرصبلا ىلإ رفاس ينايعلا يدزالا يكيتعلا ءايسلا

 دبع نب ةملس ىلوت ه٠١ ٢ ةنس يفو ةريسيلا ظافلألاب ةريثكلا يناعملا غلبي ديجم رعاشو

 ثراحلا نب زيزعلا دبع نب ديعس ناسارخ ىلع نيعف ناسارخو هرصبلاو هفوكلا كلملا

 اهدحأ ين تبهذ ناسارخ يف كراعم كلذ يف تباث ضاخف صاعلا يبأ نب مكحلا نب

 عم تباث ازغ ه٩٠١ ةنس يفو هنطق تباث كلذل ىمسف ةنطق اهيلع عضي ناكو هنيع

 كرتلا لاتقل لمآ ىلإ سرشأ ههجو يناثلا ماعلا ينو دنقرمس دالب هللادبع نب سرشأ

 ىتش ف لفاح رعش ن اويد هل ه ١٠ ةنس هولتقو هب اورفظ مث مج رفظو مهلتاقف

 هذه هرعش نمف يثارمو حئادم مهيف هلف هرفص يأ نب بلهملا لآ يف هرثكأو نونفلا

 : ةيلادلا ةديصقلا

 يل يعمتساف دنهاي
 ةهبشم تناك اذإ رومألا ىجرن

 مهلك مالسألا ىلع نوملسملا

 هل ناف ايندلا يف هللا قتي نم

 هل سيلف رمأ نم هللا ىضق امو

 اهنإف ذنايثعو يلع امأ
 ادهش دقو بغش اهنيب ناكو

 ايهيعسب نايثعو يلع يزجي
 نارضحي اذام ملعي هللا

 : رعش نمو

 ميمت نم سراوف يسفن تدف
 ينوفتكال سراوف يسفن تدف

 انتريس نا

 هب

٢٦ 

 ادحأ هب كرشن مل هللا دبعن نأ

 ادتعو راج نميف لوقلا قدصنو

 اددق مهنيد يف اووتسا نوكرشملاو

 ادغ باسحلا يفو اذإ ىقتلا رجأ

 ادشر نكي ءيش نم ضقي امو در
 ادبع ذم هللاب اكرشي مل نادبع

 ادهشام هللا نيعبو اصعلا قش

 أ قحب يردأ تسلو

 ىقليس دبع لكو

 ادرو ةيا

 ادرفنم هللا

 ماقملا كنض يف عورلا ةادغ
م اشقل ا حمر ف ء ١ دع ال ١ ىلع



 يماحملا هب نض ثيح يماحا ينوأر دقو يلهابلا رصقب

 ماسح بطش يذب مهدوذأ امدق حمرلا مطح دعب ىيفيسب

 مادملا ةينا برشلا ركك ارك مومحيلا مهيلع ركأ

 يماقم هب قيضي ال تلت ىتح تارمغلا ىدل هب ركأ

 ماملا كلملا سنرق يبرضو كيرش هل سيل هللا الولف
 مادخلا ةيداب كرتلا مامأ راثد ينب ءاسن تعسل اذإ

 مايحلا ةمداقك رشب يبأ ميمت يف بيسملا لثم نمف

 : هلوق اهنم يثارمب هاثر بلهملا نب ديزي لتق املو

 اوراسو نيعئاط هيلا وعدت يذلا ىلع كوعياب لئابقلا لك

 اوراطو كوملسأ ةنسألا بصن مهتكرتو ىغولا رضح اذإ ىتح
 اوراع لتق ضعبو كيلع اراع نكي مل كلتق نإف كولتقي نا

 : بلهملا نب ديزي ىثري تايبألا هذه هرعش نمو

 اميتلا داؤفلا مهلا كل جاهو امرصتي نأ ليللا اذه لوط يأ

 امرع الوح كانيع تقرأ دقو دلاخ مأ يعم قرات ملو تقرأ

 السو باجتساف ايانلا هتعد هدقف ةريشعلا ذه كلاه ىلع

 العم توملا دروتساو هبياتك تنبج رقعلاب حاصاي كلم ىلع
 امتام يحلا عمجي مل نا تيلست ادهاش تنك ولو دهشأ ملو بيصأ

 امولت نا ةرظن رتو بلاطل يملعاف دنهاي مايألا ربع يفو
 امدنتي نا نابذ يبأ نبا ىلع ةليم حيرلا يب تلام نأ يلعف

 السم دواسألا ءيق اهب كقذن انحامر كيلع ردقت نأ ملسمأ

 امدق ناك يذلا مويلاب هيفاكن ةرثع رهدلا يف سابعلل قلن ناو

 لظأ ناورم نبا ناك نإو انيلي ىتأ دق ناك يذلا دعن ملو اصاصق

 ايجمجس ءايح ماوقأ رهظاو ةلز لعنلا اهب تلز نا ملعتس

٢٧



 هتيب لهأ ىلع يناجلا ملاظلا نم

 امدعب ملحلاب نوفاطعل انإو

 ىرن ال رغثلاب نولالحل اناو
 ةم ذو اقح نا ہجلل : نا ىرن

 ىرذلا عمق نم فيضلا ىرقنل اناو

 : رايس نب رصن حدمي هنعو

 راجحاو ىؤن نم كقوش جاهام

 ًادبأ اقداص رصنب ينظ ناك نإ
 مهب ءيفتسي ىتح دنحلا فرصي ال

 ترظن يذلا مذج نم تنك نإو ينإ
 هب تقبس دق ًارمأ كنم ركاذل

 ترصق ذارحلا لاضن ينع تلضان

 اوعقو يذلا رمالاب تسبلت امو
 هتعاط ناك امامإ تيصع الو

 . ةليوط تايبأ ىهو

 ايهبأو رمأ بابسأ ترصح اذإ

 امركت ميئللا طرف نم لهجلا ىرن

 امرم رعلا سيمخلا الإ انكاس هب

 امرحم راجلا يذل اوعري مل سانلا اذإ

 اهشبحت نيدفارلا دفر ناك اذإ

 راطمأ بوص اهافع موسر نمو

 يرارمأو يضقن نم ربدأ اميف

 رابج كلم ىيوحبو ًاميظع 7

 يرازلا بقاثلا يدنزو عورفلا هنم

 رايس نب رصناي كلبق ناك نم

 يراصنأ تاأطبتساو ةريشعلا ينود

 يلع هب

 راع نم تفراق الو يلع اقح

 ير اطوأ تسند الو

۔ ٢٣٨ _



 يف لخن ةدلب يف ءاشن يلخنلا يدمحيلا ديعس نب ةعمج رعاشلا رعشلا لاق نممو
 هاري نمو دئاق ريغ نم هدحو يشمي ةركاذلا يوق رصبلا ريرض ناكو رشع عبارلا نرقلا

 اهيلع ىرجأ دقو اهتالحمو لخن عوبر ركذ يف ةديصقلا هذه هرعش نمو اريصب هنظي

 انانشوم نيح يووخا دمع ن فلخ ني ديمس عبشلا ةليش حئاصإلا نما
 : ىهو ،خاسنلا نم نوكت اعز اهيف ءاطخألا ضعب دوجول هيلع

 نطولاو ةبحالا وحن ايداغاي
 اهلالظ ءيف ءانغ ةضور ىه

 نم يبرغلا بناجلاب لوحو

 ايف انمز ترمع ديشر ياب

 اهروفض لخن جوراصلا ةيرقلاو

 تدهوش دق مك رومعملا رهاظلاو

 لزنم العأ كلتف ضيرغلا امأ

 اهنيطق نسح فلطل ف اهنيضح دحو

 ةراوف نم رهنلل ننمايتو

 ترجف رخص مص نم ادب ربن
 ام رهنلا نيمي ىداولا ةفضبو

 لا . ةنجلا هلب ءاقرزلا ةبيخلا
 ةداس ةعلق كلتف ةانجلا امأ

 هباتك لجسلا يط مهاوطف
 مرضح ةرجح وحن كيتدف دصقاو
 اهنيرع ثويل مه مارك اهيو

 يتلا ريراسملا ىلإ تئاف مث نم
 فذح ال ءايلعلا ةفذحلاو

٣٩ 

 نزحلا كنع ىرس اموقاع تئج نإ

 نطفلا ىيحي اهدورو رهز حجيراو

 نسحلا لخنلا اهب انسحلا ةيرقلا يذ

 نزت نا تزع نسحلا يف اهل هبش

 نعض دق نموأ فايضألا ىرق تلفك

 ننملا ةاقثلا تامارك اهيف

 نميلا ةدنك ةارسل

 نمث الب بولقلا هب عابت قوس
 نمدلا يذه يف تايآلا دهاشتل

 نطق نم ىورأو هلوادج المف

 نزحلاب بهذيو انسح ىهنلا يبسي

 نمزلا اطش . نيلهآلا يفكت ءارضخ

 نتفلا فيس مهيلع نامزلا َلَس

 نمو ايب بيجم الف نانعلا ىنئو
 ننقلا العأ تحطان ةراهيعلا دبت

 نسحلا اهعبرمو اهدفاو ثويغو

 نمث هل سيلو اهرهوج دقع ىه

 يوذ
 ةفر اطغ نم

نغألا يبظلا اهضور لئامح يف لب اهب



 اهنإ اليلق فق ديز رقعبو
 ىخأ ذل رمأ رسعب تيلب اذإو

 ةلع كلت تايليضغل امأ

 ف لح نم اهنصح ةراح لجحلاو

 تعفرت عينملا نصحلا انه ىرتو
 لهاوص كلت درجلا تايداعلاو

 اهقوسو كيتعلا ىلإ تئاف مث نم

 دجامأ ماركلا ديصلا نم اهيف

 نم قيزر نبا روهشملا رعاشلاو

 تروس يح ىهف يميمجلا امأ

 نم تيفلأ ادف رتسم مهتئج نإ

 اهباحر ردص روهشملا معماجلاو

 امدنع صورخ ينب م اركلا تئاو

 امدعب ترانتسأ موقلا لزانمف

 قباوس تاحلاصلا يف مهل موق

 مهنع ةنعألاو ةنسألا لسف

 دقف نطق عم تاعيبضلا تئاو

 ىمحلا كايذ مارك مالسلا ثب

 انطوم ةبيرقلا هلخايشلل جع
 يذلا ىيمالسلاب انامز ترمع

 ابجعتم اهب فق بجابجلا اما
 يف دوجلا لهأ يح بجابجلا ىذه

 ةداس لزانم ىرغصلا ةبعصلاب

 نم ريغب ليمجلا ىلوت اهمسا دض
 ننملاو عجرت رسيلاب ليزغب
 نمزلا رخف اهنيطق دوجب تلضف
 نمأ دق ءوس لك نم اهتاحاس
 نئمطا اهنمام لح نم هجاربأ
 نطولا ةيماح ءاحيفلا ةجافلاب

 نجحرأ اهب ءاخسلا بحس ةراح ىه

 نميلا ةقلاع مه باغ دوسأو

 نكس اهيف نمب مركأ اهناكس
 نهو وذ مهيف سيل مت لاجرب

 نجشلا نم حيري نمو ليمجلا يلوي
 نمزلا رخف ادغ اهعماجب مظعأ
 نحم وأ بوطخ نم ًاعرذ تقض دق

 نمدلا ريخ انبجم يغبت تنميأ

 نعض نمو ماقأ نميف مراكمو

 نطق ينب كولم نمز اهب تنطق

 نكس اهيف نم قوقح تيضق ىتمو

 نزحلا اهب َنلهسي اليهس اهنم
 نهبشي نم ةطخ يف هل ذنإام

 نزي ىتفك ئتف انمز ىضق اهيف
 نجهبتل نرسايتو اهتاحاس

ننملاو مراكملا اوزاح ةيبرع



 يتلا نيعلا ةنخسل ننمايتو

 ةيحت نعكراف كلاستغا دعب

 ةقيدح كلتف ىربكلا ةبعصلاو
 هباشم طق رادلا يف اهل ناام

 ةيقب ماركلا موقلا نم اهيو

 اذإ اهتحاس وحن جرع دعساي

 ةسيدَع وحن تيده ننمايتو
 ادن تراص اهمسأكف ريرسلا امأ

 تدغ ذإ اهاهد ايف نيرقلا امأ

 تضوقتو اهنصح اهنم هناف

 هب اودصح اهنيطق ىغب لعلف
 كلتف اهتنجا اما

 انراد عبارم نع لأسي نماي

 الصفم كتتأ اهعبارم ىذه

 ال ايف رايدلا يف ةسورعلا ىمهف

 انتالص متخ مظنلا اذه لاكو

 افولا باحصألاو لاآلاو

 قئ ادح

 بابرأ

٤١ 

 نحملاو ارط ءاودألا اهب ىفشت
 ننسلاو كضورف اهدجسمب ضقاو
 نّدَع اف لالظلا ةفراو ءانغ

 نسحلا اهعبرمو اهرظنم فطل يف

 ننس يف لضاوفلا ىلإ نوقباستي
 نجدلا كنع يلجنت ملظأ رهدلاام

 نطولا يسني مهدوج لاجر اهيف

 ننق يف تلعت ةيهاز ءارهز
 نحملا تأر اهميعن بيط دعب نم

 نمزلا بون اهب تثاع اهناكرأ

 نبحلا قرو نم رمأ لاعفلا رمث

 نحفنتو ميعنلا كدفرت ءارضخ

 نف لك يف ننفتم يننإ لس
 نطفلا نذا اهل غصاف اهمالعأ

 نميلا الو طق رصم يف هبشم نم

نجدلا يف دعر نحام دمحمل



 دلبب دلو يركسملا دومح نب يلع نب رباج هيقفلا خيشلا رعشلا اومظن نيذلا نم
 مث ةيبرعلا مولعلا ءيدابمو ميظعلا نارقلا كانه ملعتف ه٨٣٣١ ةنس اربأب يدمحيلا

 مهنم ذخاف ءايلعلا نم نيدوجوملاو هنع هللا ىضر يليلخلا مامإلا مزالف ىوزن ىلإ لحر
 رثكأ يف ةركاذملاو ةءارقلا نع رتفي ال ادهتجم ناكو هقفلاو لوصألاو ةغالبلاو وحنلا ملع

 ىلإ داع دعبو ريثك قلخ هنم دافتساف كانه ًاسردم راصو رابجنز ىلإ هجوت مث هتاقوأ

 الو تايالو ةدع يف ءاضقلا ىلوتف ءاضقلا لمع ىلوتي نأ ةموكحلا هتبلطف نايع هنطو

 . نآلا ىلإ ايضاق لازي

 : هللا همحر يليلخلا مامإلا احدام تايبألا هذه اهنم ةقيار راعشأ هل

 رثالاو ملعلا بلطم يف ركتبا يخأ
 هب المع نف دراف الع تلن ناف

 اهتاكلهم نم سفنلا تيده صلخو

 اهنوصو ضرف سفنلا داهج نإف
 اهنإف ماركلا قالخأب يىلحت

 ةلالج سكت ملعلا لهأل سلاجو

 ًايعاد هللا ىلإ ىحضأ يذلا بلو

 ارفنضغ امرق هللا انابح دق الأ

 همزع وحن همايأ تدعاس ولو

 هتاذو لايكلا نيع ىفطصملا ادع

 نامزلا تابزلو ماقأ

 ىلعلا ةروذ يف راص نإ بجع الف

 رخافم نيمدقالا يف تقبس مكف

 دمحح ىدفملا يليلخلا كاذف

 هعابتاو

 ۔ ٤٢

 ردك الب اضحم نيرادلا ةريخ لنت

 رمث نكي مل اذإ سرغ يف ريخ الف

 رطخلاو لوهلا نم وجنت اهب كاسع
 ركفلا لمهت الف اهسندي ذللا نع

 رختفمو ازع كيسكت ىقتلا كالم

 ركفلاو ةريصبلا راونأ لعشتو

 رشبلا ىذأ ليزي ناييل صلاخب

 ررغلا هنساع نع يفصو رصقي
 رشبلا نم مانألا لك ىلع قافل

 ردن بكوكام هللا ةالص هيلع

 رصحني سيل نأ داك ديدش لكب

 رمقلاو ةلازغلا ىفخت لهو يرمعل
 ريسلا تءاج اهب تادايسو مه

 ةلالس

 يبلن نأ اناعدام اذإ

 ربألا انديس هللادبع

رمتانو



 ةعاط كيبلن انأ انتفيلخ

 املاس شيعلا دغرأ يف يديس مدو

 ةين مكيلل ينم مكنودو
 دمحم مانألا ريخ ىلع اولصو
 تدغ ذم رهدلا ىدم اميلستو ةالص

 : اهلوأ اضيأ ةديصق هلو

 تابسلا تقو بهو الفغلا ارذ

 تاقثلا العلا دهعم مزالو

 تايلظلا يف تقرشأ ارودب

 تادمحم الاصخ مهبسحف

 يبيط ريخلا نايع ىبوطلا كل

 نيح لك ايقس هللا كاقس

 ايحيرأ امرق هللا انابح

 يضرأ هنم تءاضأ دق امامإ

 ابطق هللادبع لجن دمحم

 بورح ىدل ماقأ ناربزه
 ل اعمل ١ جرد يقتري ٥ ار ا

 رقتسم كفالخ ىضرن الو ارصنو

 رشو ىذ لك قلخلا هلإ كاقو

 رصبلاو نيعلا ةرق مالس بيطو

 رضم نم قلخلل ثوعبملا ىدهلا ينب

 رثالاو ملعلا بلطم يف ىدهلا لاجر

 تامركملاو ىلعلل دابو
 تارشلاو لضافالا دبت هب

 ةاوغلا عدو مهب نيدتها الا
 تامزاللا ضورفلا ةيدأتب

 تاهجلا لك يف مع نام أ

 تارضححم فكحوس ودغت ءامب

 تاحلاصلا يف ًايعاس ابيبل

 ةاصعلا ىدل نيلي ال لدعب

 تالحملا عيبر ايليلخ

 تالكشملا لحل ريرحنو
 تافهرم دادح فايسأب

 ةادعلا ةاقالم يف اديدش

 : رابجنزب همايق لاح يريغملا يلع نب ديعس خيشلل اهلاق تايبألا هذه هنعو

 بلاطملا طانت ايلعلا ابأ كيلا

 يتمه يب تمس ايلعلا ابأ كيلا

 بصنم ريخ ىلإ ىعسأ ناب ديرأ

 ىرولا هب ءعيضتسي ملع سرد ىللإ

٤٢٣ _ 

 بصانملا فزت ايلعلا اب أ كيلا

 بلاطأ امذخف ىلام تفقوأو

 بقاث كيارو فوقوم هاقرمو

بهايغلا ىلجتو ايغلا فشكت هب



 اهسورط ين تقب راثأ سرد ىلإ

 رثام مكنم ريخلا يف تقبس مكف
 يتلا ةطخلا هب تماق دقل ديعس

 اديؤم لازت ال يلع نباايف

 يتجهم ءاديوس نم ايظن كنودو
 انلا ةالص اتخ هعدوأو

 بلاط طق اهل ناام ةرطسم

 بكاوك تءاضأ ام ىقبت ىه اهف

 بتارملا ومستو ايلعلا يىينتبت اهب

 بلاط تنأ املاك اردو اناعم

 بلاطملاو يتمه هيلإ ينتعد

 بغار ماقام باحصألاو دمحأل

 : يلع نب رباج نب دومح هيبنلا هدلول هنم لاؤس باوج اذهو
 السم تيتا اسفن بط كارشب

 دهتجاو ثحباو بابلألا ىلوأ لئاس

 ارمشم مولعلا سرد ىلإ بأ داو

 لبالب هيف بلقلاو ينتلاس

 يننا ملعتو ينلاست يتبا
 هلضفب ميركل ١ وجر أ يننكل

 اهمد لسارت دوخ يف تلأس

 ةنونجم اهدنع اتخا تركذو

 ةجحب سيل نظتو تريحتو
 ةجح اهيدل اهنأ لوقأف

 الأستلف كرشلا يف اتناك ول

 اهجيزي مولعلا ىلوا ضعب ناكو
 رهاش كل هتمدقام نكل

 نلئاسو ةادهلا راثال معل

 دمحم يبنلا ىلع ةالصلا مث

 ايهيغلا كنع حجبزت دجو دهجاو
 امأست نا نزم راذحو اهالطل

 امرصتم ادغ اعبر يل تركذو

 اكحم ايظن تيتاو لغاش يف

 العا ىتح ييايأ هقيفوت
 امدلا مايا ردت ل تريحتو

 ىمعلا ولبي ايف ةكرشم مالاو
 ايهبأ دق اهرمأو باستنالا يف

 امدلل وأ اهرهطل باستنالا يف

 ايكحم اريهش الوق اهرمأ نع

 ىمعلا يف نم ةجحب سيل لوقيو
 اس دق اقح راثالا هب تءاج

 ايسوأ ةقيقحلا يف عاد ماقام

 ةيبرعلا مولع يف سرد ابذهم اباش اشنو ه٠٤٣١ دلو دقف رباج نب دومح لئاسلاو

_ ٤٤



 لطت ل نكلو ةديدع نكامأ ف ءاضقلا دلقت عساو ظفحو داقو ءاكذ اذ ناكو ةيهقفلاو

 رثا ىلع ىفوتف اهب ايضاق ناك اينيح حنم دلب ىلإ هقيرط يف وهو ةينملا هتفاو دقف همايا
 هتمحرب هللا هدمغت مئاص وهو ناضمر رهش راهن ف ه ١٣٩٩ ةنس ةرايس ثداح

.ةعساولا



 ينابرل ِ خيشلل يسيمخلا دمحم نب دمح خيشلا نم لاؤس اذه نب ديعس نابرلا ملاعلا خيش ٍ

 : لثايس ةيالوب رشع ثلاثلا نرقلا يف اشن هللا همحر ىليلخلا نافلخ

 مركلاب لبرست اريرحت رلئاسا
 ابذهم يليلخلا نافلخ نب ديعس

 هملع بئاحس يمهت لزت مل ىتف
 هملع زرغ نع كئبنت هفيناصت
 امراوص مزعل ىسوم نم دلقت
 هتالص يف همارحا لجر يفف
 ىرت مأ ةعايجلل هارو ةالص
 ال هنيكست واولا فرح ناك اذإ

 مكدنع مرهلا هماكحأ الكلاك لهو

 انراد لهأ نم ركذلا هيف لازامو

 ًاحرصم عيمجلا يف اباوج يل بهف
 هبونذ هتديق نميف كلذو

 ابصلا تبهام راتخملا ىلع ىلصو

 : باوجلا

 مت لالجلا مسا يف ءاهلا عفر نا الآ

 هب اهضقن يفو نحل اهناكساو

 ةرورض وأ ىتا لهج نع ناك ناو

 هتالصو لمهم داصب صقنف
 اهديجي نم هفلخ مهيف ناك اذإ

 هصنا ىدنع مرهلا يف رثأ الو

 مضخ ايماط ارخاز ملع مليعو

 ملع ةذبهجو اربح انل امامإ
 مكحلابو مولعلاب راد لك يىلع

 مستبتو هنع فشكلا كيلا يدهتو

 مذخ مراصام لك اهيدل ديبي
 متت له ةلالجلا مسأ اه نيكستب

 مجسني حاصاي ضقنلا مايغ اهيلع
 ملظلا فشكي هرون اباوج يندفأ
 معي انب جايتحا اذه يفف اندفأ

 مزج يخأ يشب هيف دحا ايف
 مؤت ةلزان لك يف يذلا تنأف

 مدقلا كمديوخ يناجلا ىتفلا ىسيمخلا

 ميد تمجسنا امو يرابلا ىرولا هلآ

 متالا جهنملاو ريبكتلا يف لصألا وه
 مستراو فلخلا ىرج دق ادمع ناك اذإ
 ملع ذإ قحلاب فافختسالا ريغ ىلع

 مضت ملف عيمجلا زجع عم مأ ناو
 مجن الك هنأ هارأ نكلو

 ًاضي ا هل هنمو

۔ ٤٦



 م

 ملس مراكملا لك ىلل نماي
 انخيش ١ ديعس ن افلخ نب ١ ىنم ١

 ةيصو نيبرقالل كراث ىف

 اضقنا دعب نم باغ نميفو اضيا
 اهباقن فشكب دمح ىلع ننماف

 ميقلا حيحصلا نيدلا اضا هبو

 مركم مع مث مع نبا مهو

 مستري دق بياغ ةدمل ججح

 مستبي كرجا رجفو باوثلا كلو

 باوجلا

 مسوي فيعض نم باوج اذه
 اهمكح براقألل ةيصولا دنا

 اهب ىصوملا ىلإ ىندأ يذلا يطعي
 ىتف ىطعي ام فعض ىطعي معلاف
 مهلاجا اذل نوبئاغلاو

 ىضقنا اذإ نينسلا ددع يف فلخلاو

 مهضعبو ةايحلا مكح هل لوق

 -_ضقنا

٤٧ _ 

 ملعتملا هب لئسيلف زجعلاب
 ملعن ايف لاوقألا رثكأ يف

 مسقي ذإ هدعب نم ي ذلا فعض

 مرختم وأ يح هوبا مع
 مكحي ايانملا ماكحأب مهلف
 ملكتي اهب رثا يف ءاجام

اوملس ايانلا ماكحأل هيف



 يدشاربلا ملاس نب ديعس نب ملاس نب دمح حيصفلا خيشلا نايعب رعشلا ضرق نمم
 يف اهلاق تايبألا هذه هرعش نمو ةرجهلا نم رشع يناثلا نرقلا ف مدأ دلبب أشن يمدالا

 ديؤملا مامإلا لجناي ريخلا كل
 انقلاو ضيبلاب فوفحملا فرشلا كل

 ةنوصم راد ىهو انايع تضبق

 مئال ةمول نمحرلا يف ىشخت الو
 ىقس يذلا روصلا ثيلل كنإف

 ىمه يذلا ميركلا ربلل كنإف
 رذبم ريغ هيوحت ايب دوب

 اهساسأ ماق مالسالا ةلود ' مكب

 اديؤم نامزلا لوط ىلع تمدف

 ةدوم يذ صلخت نم اهكنودو
 ىركلا قنرام هللا ةالص مثو

 ددؤسو دجمب ارخف ايس نمايو

 دهشم لك يف ناسحالاو لضفلابو

 دتعمو غاب لك اهنع معفادت

 دنهملاو انقلاب الإ زعلا امف
 يدتفيو ىسمي فتحلا سأك هيداعأ

 يدتجمل اوفع هيفك ىدل ماغ

 دجسعو نيجل نم اليزج ىطعتو
 دمحأ لضفلا يذ نيدلا مامإ نبأاي

 دمرسم زعو لابقاو دعسب
 دضنم نامح وأ ردك فاوق

 دمحم يبنلا يداهلا ىلع انوفج

 ت ايب ال ا هذه هنعو

 ًامئاد دمحلا بجوتسماي دمحلا كل

 ركاش حيبست مهللا كناحبسو

 ءيطاخ لك ىلع رتس نم كل مكف
 ضئاف كلضفو دوجوم كدوجو

 لمؤم لكل حوتفم كبابو
 اهرحب جل ف ناتيحلا لفاكايو

 ىصجحل او تبنل او ق اروأل ١ يصحم ايو

 انبونذ رفغ كب انلسوت فكلا

٤٨ _ 

 مئادل ناف دمح لاح لك لىلع

 مراكملا اذاي فورعملا كفورعمل

 ملاظ لك ىلع رب نم كل مكو
 مئاظعلا فشكل ىجرت يذلا تناو

 مراصم لكل حون
 مئاهبلا شحو قافالا ين سنؤمو
 ميامغلا طقنو ادع الفلا لمرو

 مثأملا لقث نيصاعلا نع ففخو

كربو



 انبولق مصعاو قحلا انيلإ ببحو

 " كناطلسب انيداعأ رمدو ذل ز

 هلا ٠ .ے.
 7 فشكين موي انيلع نمو

 يبنلا يداملا ىلع لصو

 ىجتري لخال موي اياربلا عيفش

٤٩ 

 خاي ءاوهالاو غيزلا نم مصاع رخاي ء .
 مشاغو واغ لك ىنفاو لذأ

 مثالا وحمو اناياطخ رتسب

 مشاه لا نم راتخملا ىدهلا لوسر

مئايغلا دع لآلا كاذك هاوس



 برعلب نب دمح نب فيس نب دمح حيصفلا خيشلا نايعب رعشلا اومظن نيذلا نم
 اولزنو ءاربإ ةيالو ىلإ هئابآ عم لقتنا مث ه٥٩٢١ ةنس مزحلا دلبب دلو يبرعيلا انهم نب

 دلبب نكسو هركاسملا خايشأ نم هعم نمو يريغملا دشار نب ىسيع خيشلا راوجب

 يفوتو يركسملا رماع نب يلع نب فيس ميركلا خيشلا مزالو ءاربإ ةيالو نم هراضنلا
 ةديصقلا هذه هرعش نمو احيصف ارعاش ةركاذلا يوق ءاكذلا داقو ناكو ه١٦٣١ ةنس

 : ءارغلا

 ةيكزلا لوقعلا بابرأ ءءارأب

 اهنم دبال ناسنألل ناتنئو

 اللا عجه نا مهلا ديعب ناو

 ةهابن فيلح ايندلا بحص اذإ

 هرمع لواطت نا بيرأ لكو
 ىتفلا كرتي ناب ايندلا قلخ يأ

 ةذل شيعلا نم وجرأ ىتم حاصأ

 افطعت ينامز نم ىجرأ فيكو

 املاسم نامزلا اذهام فكينانح
 ةماقإ رادب ايندلا هذه امو

 ةنيزو وهل مايأ اهنكلو

 تلبقأو نونس هنع تضم ام اذإ

 الهاج تنك ذإ مايألا كربختس
 يننأ ثداوحلاب الع فكتحصن

 ةضيرع ًآلاوط الامآ تلمأو

 ىجحلا شهديام تيقال يننأ ىلع

 صكانب نيقيلا قحلا نع تسلو

 ةيلعلا سوفنلل زازتعا متي

 ةلذل زازتعاو تومل ةايح

 ةبيجع لك رهدلا داوع هترأ

 ةبيرغ لك مايألا هل يدبتس
 ةرجملا ماه لان ول ةلاح ىلع

 ةملب ريتقلا لح دقو اوفصو

 ةلفغ نيح ىلع يتأت هثادحأو

 ةريرسلا يكز رح فرش يذل
 ةيقباسلاب ءرملا اهيف زاتميف

 ةبيبشلا رصع ؤرملا شيع دغرأو

 ةذل لك هبنج تفاج رخاوأ
 ةيؤرلا لهأ لاقام عبتاو لسو

 يف اهاطم تبكر

 يتيلب ىقبتو ىلبت نأ تلخ امف
 ةنئاطا نيح سفنلا هنم رعذتو

 ريغ انيمي تفلح

 ةميدق روهد

ةيوشم ي ذ



 هوفص ردكت رهد يننزحأو

 ىلبلا سجبناو وفصلا كاذ ردكت

 ىهنلا يلوأام ىلل يرهداي كديور

 هفورص انتحول ًارهد ىحل

 يذلاو سفناي لضفلا نامز ىلوت

 دهاعمو ىلعلا يوحت عبرأ تفع

 مهدوج نوجلا قبسي كولم دقفل

 اذكهو نونملا بير مهب ثاعأ

 اعم انب ىيشمت مايالا انبئاجن
 تنهرب متخلا ىلع انتادبم تالالد

 ىرت ايب ثدحو ىنع ذخ مزعلا اخأ
 انلبق سانلا ين تيناع له كشيعب

 هللا

 ىرجام رهدلا بجوأ بونذ يأب
 اهئايض انكو ىنميلا هنيع يقر

 اهركذ عاش يتلا ءارغلا ةلودلا انل

 اهمارم انلنو ايندلا ىنب انكلم

 هفك ةضيق رايندلا انراج ىري

 ىمتنا انب الإ سانلا يف رخفم الف
 بناج لك نم لامألا انب فوطت

 اهنكر دهناف ءايلعلا انب تماقو

 بئاون انتزعز نأ اوبجعت الف

٥١ 

 ةولسب اموي رهدلا نمي الهف

 ةريرق نيعب انتبام لوطايف

 ةطبغب نيرخألاو مهصقنت

 ةيزر لكل اربص اندوعو

 ةرسحب نبهذي ال ملف ىجرت

 تده مراكملاو اهيف دجملا ىوث

 تشأج برحلا اذإ تاباغ داسو

 تتشتلاب ترج انيلايل فورص

 تقوم تقول ايندلاب فجرنو
 ةوقب يلايللا دقف ىلع تلدف

 ةدحوو عامتجا يف اليوط ركفو

 تليم دجملا نع امالعاو ىلست
 ةبيصملا مهسب ىمرملا أطخأ دقل

 تلشف اهامر ابضيبلا ديلا انكو

 ةمأ دعب ةمأ يلاعملا انثرو

 ةدم رخآل ىقبت اهراثأو

 ةمهو مزعب اندوسو اندسو

 تنقاو تنغا نيح تنقاو تنغأف

 ةمينغ قىفوأب انيجار عجريو
 ةبغرل هاوس ىجري اهيف الو

 ةكمب قيتعلا تيبلاب فيط امك

 ةئيشملا مكحب مهيساور تلامو

ةمايقلل ةيا يساورلا ريسف



 هدصق ضعب اضقلا لان نا كرمعل

 مهلضفب شاعي موق نمل اناو
 عبت فئالخ ناطحق ةلالس

 اهلابج نيوه ايندلا اذإ ةارس

 تمقافت تدالكشملاام اذإ ةاهد

 مهسابو مهادن ايندلا يف مسقت

 لباب ضرأ يف تايارلا اورشن مه

 ةوقب مهنم نينرقلا وذ دسلا ىنب
 اشعرمو اوداش فاصفصلاو برأمو

 اورمعو اوداشو اوداس ىلوألا انمو

 اهبرغو دالبلا قرش اوخد مهو
 ةتسو افلا نيرشع عم نوعبسف

 ىغولا ةموح يف عقنلاب تلهله اذإ

 كبانس عقو كرشلا ضرأ لزلزي
 فراطغ دوه ءانبأ نم نهيلع

 مهدوهم تانفاصلا نوتم ةايك

 مهسوفن تابيط يضاوملا دادح
 اوعرسا برحلا ىظل تجاه نإ تيلاصم

 ىغولا ىدل لوصت ادسأ مهلاخت

 اولبرست صالدلا قعزلاب ميغارض

 مهيطم لك
 اهودغ ضعب ين حيرلا يرابت حوبس
 مهتاوطس نم ديصلا ةايكلا رفت

 ت اراغلل نونشي

٢ ٥ 

 ةقيلخلا لك ءاس لب انعاس امف

 ةمهم لكل مهيدايأ ىجرتو

 ةقيقحلل ظفح يلاعملا رودب

 تلقتسأف اهئاجرا ىلع اوماقأ

 تلض ضرألاب راكفألا اذإ ةاده

 ةنجو رانب ايندلا ىلع اوداسو

 ةيسداقلاو نيصلاو نمي يفو

 ةبرز لك ىلع انارطق غرفأو
 ةيقب الاب نصحلا مث نادمغو

 ةيجوعألاب رادلا لالخ اوساجف

 ةرس ءاجرأب مهيكاذم تلاجو

 ةوزغب تانفاصلا يكاذملا قاتع
 ةمل دملا ةليللاك ىحضلا كيرت

 ةنعألا تايخرم اهتممي اذإ

 ةيفرشملاب مامهلا حبسن نودقي

 تلظ ماملا ين ضيبلا دودح مويب

 ةريشعلاو اقللاو اياجسلا مارك

 ةين قدص هناز مزعب اهيلإ
 ةكيرعلا ران لاطبألا تضاخ اذإ

 ةيشعلاو ىحضلاب اهؤفكا دقو

 ةرغب وهزت ءادرج ةزلجعو

 تنثت ام اذإ ىطخلاب حرمو

ةيرمط لك يغبلل اومجلا اذإ



 ايحلا ةضمر ىلع جرع يبح اصايف
 اوخس اذإ كولم اهيلهاب يدهعف

 اقثومو ادهع سانلا ىفوأو مارك

 برعيو دوه ءانبأ نم لواقم
 اومدقت اموي ناسرفلا مجح اذإ

 مهتيبم يداعألا رصق رمض ىلع
 رمض جيجانع نم تاوهص يفو
 اهرون قرشأ مالسألا ةلود مهب

 رخافم نيمدقألا يف تقبس مكف

 ًاقباس ةيربلا اوداش نم فالسأك
 ريمح مظعملا مرقلا مهمامأ

 رمسأب سيطولا ىمحا مك لجالج

 ىغولا ةموح يف برحلا سيمخ مامه
 دقو ىلطلا ءام نانويلاو دنلا ىقس

 هفكب رارفلا بوضخم فيسلا ادغ
 تلخ نأ ورغ الو ايندلا مهب تلخ

 ةريصب اذ نكي مل يريغو ترصب

 دتحع شرع نم ناطحق ينبل مكو
 مهل تعفر دقل ايندلا كلف ىلع

 ابظلا ابشي ىدهلا لبس اوحضوأ دقل

 ادجسو امايق ىلوملل نوتبي

 مهركذو نيقفاخلا يف مهرثام

 مهدجمس تاياو ىقبت مهرثام

٥٢ 

 ةدش لدعب هب ىظحت جرف ىسع

 ةنم رسيأ ءارمحلا ةئاملا اوري

 ةمذ لك ىلع مهافوأو ىعرأو

 ةيحيرألاو ءايلعلا ةبترلا ةولأ

 ةبيتكلا ردصب ديدنص لك ىلع

 ةكيرألا رهظ نهولا ىطمت ام اذ]
 ةعينملا نوصحلا وحن مهب يداعت
 ةلم ربخ ىلإ ارسق ادعلا اودرو

 ةعيب لضفأو تادايسو مه

 ةفيرشلا نصحو راهنا رمعو

 ةعيسدلا مخض ناطلس ىجترملا ىتف
 ةمورألا يكز فاص بطش يذو

 تبشو بورحلا ران تلعتشا اذإ

 ةيعرلا نيب طسقلا دايع ماقأ

 ةبيه هيدانب تطاحو

 ةيرهمسلاب نيدلا
 ةرسألا قوف نايعألا

 ةيلزألا ةدملا لوط

ةيفخ ريغ سمشلاك تيلت



 دشرم نب مامإلا قالخأ لثم نمف

 اللحم ليثألا دجملا جرد ىقر

 اعفايو الهك قبسلا تابصق ىوح
 ارصان يفينحلا نيدلل حبصأو

 هنيمي لازت ال رتيبو رتب

 ايسبتم ىرولا ىشغي اذإ هارت

 هدوج بئاحس نم اقرب تمش نإو

 نمو هؤادعأ لضفلاب هلوقت

 هنأش مظعملا رغلا دجمالا وه

 هتوجرو هتيفاو دق تنا اذإ

 هليخ كب انس ءا۔اعألا نم سو دت

 تمسق ينامال او ايانملا نأك

 يذلا برعلا يبأ يكازلا انتودقو

 ةبيهو انمأ مث الدع ضرألا الم

 امتاحو ابعك مث انعم لجَحاو

 هسأبب نيرعلا دسأ تعمس ولف

 دقو هلثم نع مايألا ترذعت

 ددؤس لك ىوح مرق نم تكروبف

 اطس ذإ ناطلس لجن فيس لثم نمو
 يذلا فرشلا وذ لاضفملا ديسلا وه

 اعفادم نيكرشملا برحل دعأ

٥٤ 

 ةيوبن ةريس وذ هلثم نمو
 ةفعو ميظع ةع وفع اذ ناك دقو

 ةنيكسلا راعش ىوقتلاب جوتو

 ةملم لكلا هاب يارس ثبقل

 ةرمحب جافسلا ضيب تبضحخ اذإ

 ةشيعملا لوط قالمألا هب تنمأ

 ةزع لمكاب ءادعألا هلوقت

 ترق لضفل اب ءادعالا هل م امه

 ةيربلل ةمحر لب ى ده ١ م ام

 تحسو لاونلا بيبأشب تمه

 ةورم لك هيف رمأ لك ىرت
 وتع يف تناك سطاعم

 ةمسق لك ىرولل هيتحار يفف

 ةليبق لك لايقأ هل نيدت
 ةقيلخلا نسحو ناسحاأب داسو

 ةيدملا ضعب هانمي تبهو اذإ

 تلذل جاجعلا تحت هتوطسو

 تلكو هنع راكفألا نسلأ تبن

 ةمكحو مكح لك لب ةمركمو
 ترك ليخلل ليخلا ام اذإ ربزه

 عفرأ ءايلعلا يف أوبت

 تكدل لابجلا مص تفداص ولف

 ةفنأو

هبتر



 هلويخ رثع قفألا دس نعرأو

 هقوف قفخي رصنلا ءاول اسيمخ

 اوحبصاف ىراصنلا دنج نم سفنلا ىفش
 مهدالب ىشغا رحبلاك بجل اهب

 ىمتناو برحلا لواط ذإ مهفيجر
 ريمح لايقا فتحلا سوؤك مهتقس

 ابظلا ىلع ليست مهنم جهم مكف
 مهنوصحو مهعمج مهنع نغي مو
 ىدهلا قلطناو قحلا حبص حلبت
 مهرخفو كولملا ناطلس ناطلسو

 ةليضف لكو ىودجلاو دوجلا ىوح

 افقثم زهو افيس ىضتنا ام اذإ

 الطلاو ماهلاو ضيبلا دقي برضب
 انقلا رجتشاو ناعمجلا ىقتلاام اذإ

 ضيبأب تايكلا تاماه قلغي

 انقلابو دايحلا درحجلاب دنلا ازغ

 مرمرعب اهمأ ضاير ضرأو

 الضافأ ادرمو ادرج مهحبصف

 نأك نويعلا رذش اهب مهابأ

 مهلظت عابسلا رزج مهرداغف
 همكحل اوناد مث ةاصع اوناكو

 اهدعس رايقأ ضرألا دويق كلتف

 يسلا ىلع اتيب دجملل ونب كولم

٥٥ 

 قرزو اجيج انع هاشح ةنسألا

 ةريرسلا مامإ حتف همدقيو

 ةيزخو لذب اوؤاب دقو اثاعش

 ةيحل لك ابظلاب مهنم بضخو
 ةريغملا تايداعلا رابغ هالع

 ةيدمو نيترفشلا قيقر لكب

 تلط مراوصلاب ءامد نم مكو

 ةيرباسلا نم اهودعتساام الو

 ةمورألا يكاز ناطلس يبأ لدعب

 مهيلاعم

 ساب يرحب هفك يفو

 ةينلا ضوح روجلا لهأ
 تجع نقيراطبلا هنم انقلا سعدو

 تركبسا روحنلا يف يلاوعلا رمسو
 ةميتعلا دنع حال قربك ءيضي

 نارقألا

 ةئيب ماغرضو ردبو

 ةمعنو

 درويس

 ةينمزأ
 ةيبألا

 نم هل تن ١ دو

 سيفنلا رغصو
 ةنم عفرأ برحلا نوري الاجر

 ةلقم لك تر لب ١ دق لوح اه

 بابرأ

 ةميظع بونذ نم هوفرتقا امو

 ةلكألا عضو مغرلاب مهفلكو
 ةر دقو وفع تب اب ر أ ةجح اجح

ترقتسأ ماعدلا هنم ىرثلا تعتو



 ىرذلا ةيماس دجملل ةيار مهل

 ىلعلاو لثألا دجملا مهب ايس
 ىقتلا ةولأ نولضفألا نومركالا مه

 ىلعلاو لقاعملاو ىصايصلا اوداشو
 انقلاو ضيبلاب هللا دودح اوماقأ
 اهلك كلاملا ميلاقأ ت ءاضو

 مهتافص لبت ايندلا رخآ لىإ
 ىلعلاو رخافلا بابرأ فكلئلوأ

 دتحمل اثويغ وناك اوبهو اذإ

 ىدرلا سؤك ادعلا نوقسي برحلا يفف
 هنود ثبلا ىري الأ مهدماحف

 هداهج نقح هلل اودهاج دقل

 اسفنا ةعاط يف اولذب مكو

 اسفنا برحلا يف هلل اوبهو مكو

 هل مكو اعقن قافالا الم شيجب

 برعي لآ نم ضرألا كولم تركذ

 يتمياو يتداق مه يتداس مهف
 ةنسو يلع اضرف مهبح ىرأ

 لفحم لك يف ماوقألا رختفا اذإ

 مهروبق ىور مث مهنع هللا ىفع

 ايسلا عفر نم لضفلاب مهصخ دقل

 برعي لآ نع كارتألاو برعلا لس

 ىرثلا ىئطو نم دنع اذه ركنيا

 هللا

٥٦ 

 ترخمشاو اهسلا جيراعم ف ِ

 ةرجملا العأ دجملل القعم اونب

 ةلود لك امهل ونعت مهتلودو

 ةدلب لك يف لدعلا رون قرشاو
 ةيسدق مهف رارسأ راونأب

 ةميزع لكل يىلتت مهئايساو

 ةيجسلا مارك ربص ةلهابع

 ةهيركلا ثويل اوناك اوبهر ناو

 ةينسلا تابهلا بابرأ ملسلا يفو

 ةميكشلا بعص ءاجيهلا تدتشا اذإ

 ةنع لك اودباك لب اونهو امو

 ةسايرلا لين دجملاب اوبلط امو

 ةبكن دعب ةبكن ىراصنلا اوقاذو

 تبك برحلا ىظل ين ىراصنلا هوجو

 ةحار لك نم ضايفلا ىدنلا روحب

 ةنجو نيقفاخلا يف يمراص مهو

 يتنسو ىضرف لبق نم مهيعارا

 يتجح رخافتلا دنع مهب موقت
 بوص نم راردم لبهنمب

 تلج فكلا نع ءايلع قرشأو
 ةجهبو ىمعن ركذ نم اللج ديت
 ةيرقو رعقو رحب يف ناك نمو

همحر



 مهلضف ركني موقاي يذلا اذ نمف

 ىرولا ريثك ريفو
 ةحار تلمأو اناولس تمر ىتم

 ىرولا هب دوسن انك نمز ىلع

 ىلعلا مدهناو دجملا دوط لزلزت
 اهرصح لج دقو تلج مهبقانم

 ىدهلا سمطناو لدعلا يلايل تضقت

 تقرفت اعومج الإ ىرأ تسلو
 ةزازح الإ عمجلا كاذ قرفت

 تلبقأ فيك انب امايأ هللا ىعر

 اهلهأب يضمت مايألا اهباد اذك

 اهزع تاقوأف ايندلا ىلع ءانع

 انقيرط يف لزنم الإ ىه امو
 انزع تاقوأ طسب يف تعرسأ دقل

 برعي سمشاي ءايلعلا ىرذ متنكس
 مكدجمل كايسلا ماه متريصو

 ةلودب مكنم مالسالا ىرع متددش

 اهلك ةطيسبلا لك ىلع متدسو

 اددؤسو ارخف برعلا لكل متكرت
 مكدعب ةيندلا ايندلا ىلع مالس

 تبلقت اليوط ايندلا بحص نمو

 نكي مل برعلا ةداساي مكالولف
 ىرولا فرشأاي نيدلا اذ نعو انعف

 تعض اوت نا

٥٧ _ 

 ةيلخلا نورقلا يف هوفلسأ امو
 ترخو دوجسلاب تنادو مهيلا

 ةلع جع اول ىركذلا يب تجاه أ

 تلو داجمألاب زع مايأو

 ةميأو اوضم تاداس دقف للع

 ةعفرب اوزاف ايلعلا ةروذ قيفو

 تضقتام ىلع ىعسملا ةبيخايف

 ةوتفلاو ىهنلا ىذاكبم لوط ايف

 ةركفو ركذ رثا يردصب بشت

 تلو بلقلا سنأ الف ترسف
 ةيمئادلاب زاف دق يذلا اذ نمف

 ةدرتسملا ةحنملاك الابقأو

 ةمأ دعب ةمأ اهيف بوانت

 ةفيحصلا يط مايألا انلامأو

 ةينلا ماهس ناطحق

 ةمغ لك ىجد متفشكو الحم

 تلحت اهيف قحلا سومش تلب
 ةرينملا حابصلاك لدع راونأب

 ةرضحو داب لك يف هب اوماست

 ةفيج يأ ةفيج الإ ىه امه

 ردب ايو

 ةضقيو مون نيبام هنيع ىلع

ةنج سدق يف نمحرلا ىضر متيزج



 ا ىوح اعبر تيفاو نا رخلا كل

 " نيمركألا ركذب فنشو

 , مهدمح يف اشتام لقو
 تلتحل ةقي . د ترصبأ تنأ ولو

 ةمحل تدرفنل يمايتها ١

 هميمح نيمي ةقم نعقيلا ملعلا ىرأ ترصف

 ةرابع نيقيلا قحلاب قطنو

 3 ىناعملا راكفأ شرت

 هل نمو بويغلا :7 9
 ايس دق ركفلا هغاص ال :

 هديكو دوسحلا مغر لع مش

 ةمحرو اوفع مهللا و

 قراب حالام هللا ةالص هي
 ةراش رذام باحصألاو لآلا اذك

 حدف س " طنت وأ بطخ بان ناو

 لفحم لك يف دشرلا تيده رصبت

٥٨ _ 

 ت ينع حاصاي مهلبف

 : لك ىلع ولجي مهركذف
 : ركش نم راشعملا غلبت نلف

 "7 يف لدعلا سومش كيلع
 ةريخك نيقب ف هل ا ٠ / . يف هل اذ نمو

 3 ز براقألا نيب ترثك

 ةمكحو , ش رتت يم تك نا 1 ٢ ينعملا يف هولتتو

 قحلاب : ١ ةقيقحلاب اهبالط ىلع لىلتتو

 ةيضقلا يف قباس مكح سانلا ىلع

 : رينم اهالا ر ىنسالا لزنملا ىلإ
 يتوفو يلوحب 7 7 ىلوحب ال يهلا لوحب

 ةودغو يحاور ي هط 7
 هللأ .رصخ لع ىرمق ح

 ةبيطب مي م : 7 قافخ به .

 ةيخر ف البلا رصع ف تسم

بابرأ هءاراب ةيكزلا لوقعلا .



 عبارلا نرقلا ف دلو يرذنملا دمحم نب دماح خيشلا ناعب رعشلا اوضرق نيذلا نم

 دمحم نب هللا دبع هيقفل ١ خيشل ا هدنع سردو محص ةيالو نم ىرغصل ١ زجحم 7 رشع

 رعش نم هذهو ه ٤ ١٣٠ ةنس دمح نب دماح خيشلا ىفوتو هتسارد لوأ يزجللا

 ١ دماح خيشل :

 ذقن او كريس ا كرد أ ٥ لجع ىلع

 دعوت زجنت الو الصو هدعو أ ٥

 جرح ال رجهلا ريغ تيش ايب بذع

 هب تقرغ ىتح ىوهلا رحب تبكر

 ىلع كنم دعبلا اذ مكو رودصلا اذ مك

 ىتأ لاصولا ناك ول يرعش تيلاي
 نم ةشاشح يقبت نأ هللا كتدشان

 ىفنؤان ىفرط نع كصخش ناك نا

 ةرذعمف الذع ىوهلا يف ىمئالاي

 نجش وذ لاذعلا ىلإ ىغصي فيكو

 مرتغل ىولبلا وف ىوهلا

 الحتنم رغلا رودبلا حالملا ىوهأ
 لدتعم نصغلا ماوق يف نذاشو

 هفطاعم نم يمقسو يمسج لوحن

 اشر ىوه يف يحورو يسفن نوهت

 قاشعلا هذهو

 امرك هب اوموق مكديهش اذه

 يعم سيلو يرمع ىضم دق يتربحاو
 يلو هلالا يف نظ نسح يل نا لب

 نا

 ةنس ةيضام

 يلمأاي كنم لصوب هيلع ننماو

 يل بذعي لطملا ناف لطماو هدعوا
 يل بذعأ رجهلا دعب كلصو ناف

 للبلا نم يفوخ ايف قيرغلا انأ
 لمألا ةياغاي افولا دهع فيلح

 للم الو وفج الب دودصلا دعب

 لهنلا نم هللعف اقايتشا
 لزي ل هنم لايخف ىركلا هنع

 لذعلا ىلإ ىغصأ الف مالملا فك

 لجولا نم وحصي ال بلقلا هلوم

 لزتعمب هدنع نكف ناوهلا وهو

 لسعلا نم يل ىلحأ وهف ىنملا لين
 لبذلا نم لاسعب يلع وطسي

 يلتتقم جعدلا ضارملا نوفجلا يفو

 لمثلا ةركس ال ةظحل نم تركس

 لوألا فلاس نم انلبق ىضم نميف

 باذ

 لقم او عمدل ١ ءاهب ٥ : و

 لمعل ١ حل اص نم هملف أ ء ىش

لسرلاو قلخلا رايخ يف ةبحم



 انل باطتسملا ميحرلا فؤرلا كاذ

 ادب هنم نوكلا لصأو دوجولا سمش

 رضم نم تاداسلا ديس دمحم

 هتلالج نم اليل هللا هب ىرسا

 هب ءايبنألا عمجب امامأ ىلص

 دقو ءايسلا وحن ادعاص ىقترا مث

 ةحصفم جارعملاب مجنلا ةروسو

 همرك هللا هفرش هللا

 انقلاخ شرعلا هلإ هيلع ىلص
 رمع نعو ركب يبأ نع ىضرلا مث
 اهلئاق نيكسملا يرذنملا دماحو

 لجع ىلع تفز دقو ركب كتفاو
 اهدشنمو اهئيشنل رفغاف براي

 للزلا فقوم يف انل عيفشلا كاذ

 لكو الو لك ال لئايشلا ولح
 لزألا يف لاسرألاو نييبنلا رس

 يلمأ ىهتنم اذه تاداعسلا نيع

 لدج الب ىصقالا ىلإ قاربلا ىلع

 لسرلاب عمجلا معنو مامإلا معن
 لمألاو لوسلا لين هالوم هالوأ

 لمت الو بترت الف اقح كاذب
 لمعلا يف سمخلا مث نيسمخ هاطعأ

 لمعلاو ملعلا لهأ بحصلاو لآلاو
 يلع مث نيرونلا وذ نايثع كاذك

 للعلاو ءاودالا نم ءافشلا وجري

 يل عفشي ناونعلا عفاش اههجو يف

 لهتبمو اهيلاتو اهيعماسو

. اهريغ راعشأ هل نأ ركذيو ةديصقلا هذه ريغ رعش نم دجن ملو تمع



 دمحم نب ملاس نب نادمح بيدألا خيشلا رشع عبارلا نرقلا يف رعشلا مظن نمم

 هذه هرعش نمف نونفلا ىتش يف راعشأ هل راحص دلب نم يراحصلا يكشمكلا

 : مالسلاو ةالصلا اهبحاص ىلع ةيوبنلا ةرجهلا ةبسانمب ةديصقلا
 م

 بحسلا تباجن افادب قرب مملا
 ةعشعشم اسمش تكح اهاتنجو مأ

 ارحس ادب امل اهمسبم رون مأ

 انديس قلخلا ريخ ةرجه رون مأ
 برط اهل تامامح اريحُس تحان

 ينلمحي نمحرل ١ نم ع ادن الول

 اهتليل بيطاي ىفطصملا ةرجهاي

 تتبث ام ءارغلا ةرجملا بحاصاي

 ادفف هل بوبعي مياوق تحخاس

 اهب فحت ارغ ةليل يف ترجاه
 يف اسمش كاركذ رمت

 هتلود نارقلاو

 اهتعرش حالصالاو لدعلا اهروتسد

 اوجرخ ذإ راهطالا ةوفصلا دياقاي

 تقرغ دقف ايندلا كترجهب ملع

 انتمأ هللا لوسراي تبكنت

 اندهاش هللاو ىرولل اهلوقأ

 انل نا باسنألا هبجعت ناك نم

 ىلبت الو ىقاب رونلا

 انرج اي د

 هتعشأ

 بهذ هنول ىدبت ىليل هجو ما
 بجحلاو ليللا مالظ اهنع حازناف

 برتقي رونلا ثيح بلقلا ضقيأ دق

 برطضت حاورألا ٣ مانألا ريبخ

 برعلا اهب تناز ةرجهاي لوقت
 بهتلت ءاركنلا نتفلاب ضرألاو

 بذجنت حاورألا امه ىركذ بيطاي
 .برتقي بكرلا فلخ ةقارس اطخ

 بدتنيو يكبي مكب ريجتسملاك

 بطخلاو راعشألا كوحن يربنتف
 بحسل ١ اهفلخ يشمت س أرل ١ ةعوفرم

 بدحلاو ناسحألاو سانلاب قفرلاو

 اوبرغ امو ايندلا ىلع موجنلا لثم
 بذكلاو يغبلا داسو تاقبوملاب

 بعشنم سانلا رماو ءاسلا عرش

 برعلا حلفي ال ىدهلا نيد ريغ يف
 بستننو ومسنام قحلا كنيد يف

 بقح تضم وأ دهع مداقت اےهم

۔ ٦١



 نيدلا ةداعس

 اوربطصو هيف اوراس ةباحصلا برد

 مهتزع مالسالا ىلع اوداسف اوداس

 اودصقام لك يف مهتياغ هلل
 ارقف اننا عفشاف نيحيبذلا نبااي

 ةديقم ايندلاو

 انل سيل ةادهملا ةمحرلا اهيأاي

 ةصلاخ هلل۔ ةوعد نم دبال

 .اهيف داجأ دقو تمت

 ببسلاو طرشلا وهف هللا جهنمب

 برح الو ملظ مهرهقي سيلو

 بلط ىرذلا يف مهنع رذعت امو

 اوبستحاو هيف سيفن لكب اوداج

 برتقي لصفلا موي هللا ةمحرل

 بره الو ةاجنم كلظ ريغ ف

 برالا لصحي لب اجرلا اهيف حصي

 : رشاعلا ينطولا ديعلا ةبسانمب اهلاق ةديصقلا هذه هرعش نمو

 مامذو ينطول يلع دهع

 ىدملا لاط ول قاثيملا ضقنأ ال

 ابحرم لوقأ ناب يلع قح

 ىلعلا نم تغلب دق مراكالا دلب

 افراطم ديلتلا دجملا نم تلن

 ىرولا يف قرشأ متلا ردب سوباق

 ةبكن تملا اذإ ءافشلا وهف

 ةليبق مالظلا نم هتلج ردب

 ةميزعب هطوحت ديعسلا لآ

 ىلعلا ىلإ دايجلا اوبكر اذإ موق

 مهو اقلخ ىدنلا اوفلا دق ءامرك

 اناو لالجلا ىلع نوعضاوتم

 ىرولا ىلع لطا سيباقل ديع

 ماوعأ تبقاعت هيلع دهع

 مازل هيف ناميألا نم دهع

 مالسو ةيحت ناهعاي " كل

 ماهفألا هب تراحام رهدلا يف

 مال ةباتكلا فلا تقناع دق

 ماسو فيرطلا زعلا نم كلو

 مامت وهو ردبلا ءاض مويلاف

 ماقسأ ترع اذإ ءاودلا وهو

 مالظ لازو الظ اهب الجف

 ماسح باجأ اوبرض نإ ءايش

 ماجل ءاكذلاو جرس مزعلاف

 م اجس لب و لئاضفلل نم

 ماظعألا فرعي عضاوتلا دنع

 ماكأل ا تءاض دق هرونبو

۔ _٦٢



 اقرشم ىحضأ دايعألا رشاع وه

 د البل ١ رخف اي سوب اق

 تن ا دالب تدعس

 هل نمو

 لهاع اهيف
 اهرسأب دالبلا يف ًاقرط تدهم

 تحتف تايفشتسم ىرن دق مك

 عقدمل تحتف دق لضف باب مك

 امغناش حبصأ ينيدلا دهعملاو

 انكيلم ليزجلا لضفلا انتيلوأ
 ادعاص كبعشب رسف مامالا ىلإو

 مكراخفف مىلعلا ىلإ نايع ينبا

 لساوبو ىغولا ةحجاحج متنأ
 لب ءارعش لب ءابدأ لب ءابطخ

 اصلخم ةيحتلا ينم اولبقتف

 مايألل هب تهزو اننايعب

 ماقمو ايس دق ليثأ دجم

 مامإ هيف تنأ بعش زتعاو
 ماكبالاو يمعلا اهيلع ىشمف
 ماقس هارتعإ نمل اهباوبأ

 ماتيألا مهولتت لمارأو
 مالسالاو ناميألا هراعشو

 ماعنألاو ماركألا وه اركش

 مالقماي قيفوتلا كفيلحو

 ماري سيل مايألا ىدم قاب
 ماهك ناعطلا موي مكيفام
 اوماق ةماقتسالاب نم ءانبأ

 ماتخ مالسلاو حتاوفلا يهف

۔ _٦٢



 ديعس نب دمحم نب دمح حيصفلا بيدألا خيشلا نايعب رعشلا اولاق نيذلا نم

 ةمصاعلا نادلب نم يور دلب نم ةعلقلا ةلحمب ه٣٤٣١ ماع ةورح دلو يبيهولا

 يف ملعلا بلطل ىوزن ىلإ رجاه ه٠٦٣١ ةنس يفو ميظعلا نآرقلا ملعتو اهب اشنف
 وحنلا ملع آلوأ سردف هنع هللا ىضر يليلخلا هللادبع نب دمحم ىضرلا مامإلا دهع

 ةمالعلا خيشلا هبلطو هنطو ىلإ داع مث رصان نب دماح ريبكلا يوحنلا خيشلا عم

 همزالف هتمزالم دصقب هقفاوف وحنلا ءيدابم هدالوأ ميلعتل يربغالا دمح نب فيس

 ةنس يفو نايدألا ملع نم هللا هرسيام هتمزالم نم بستكاو ةغالبلا نف يف هعم سردو

 نيب ةاضقلا اهيرجي يتلا ماكحألا طبض ريرحتل حرطم ةمكحم يف ًافظوم نيعت ه ٩
 ةيلخالا ةرازو ىلإ لقنأ ه٠٩٣١ ةنس لوأ يفو رخا نآ يف كوكصلا ةباتكلو موصخلا

 هلو قالخألا بيط وهو ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألاو لدعلا ةرازوب هلايعأ نآلا ىلإو
 : ةكرابملا ةضهنلا يف ةليمج راعشأ هل نأ ايك هئالمزو ةنيب ةيبدأ تاحراطمو ةقيار راعشأ

 مامز هللا هظفح ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالج ىلوت امدنع اهلاق ةديصقلا هذه اهنم

 .رافظ نم نايع ىلإ مدقو مكحلا

 لامج دورب يف لفرت كتءاج لالحب اهيحف نايع ىذه
 لاضفألاو ماعنألا اذ سوباق اهرسأب كيلملا ةيبلم تءاج
 يلاوتلا ىدنلاو ددوتلا كنم اهدوقي ءالولا ةصلخم كتءاج

 يلاومو دئار مركأو لوئسم لجأو دئاق مظعأ كتملع

 لاتغم مشاغ نم اهريجمو اهريصنو اهؤفك كنأب تملع

 لالغألا ةقبر نم اهكفتل اهئادن تبجتساف انيح فكتدان

 لامآلا تيم يف اجدلا حور ومهيلا ديعسلا كمدقمي ىرسف

 يلاقلا دوسحلا مغر ىلع شيع اذبحو ديعسلا كمدقمب الهأ

 لانم ريخ هنم تلانو احرف تللهتو تهز هب نايع مدق

 لابقتسأ عورأ فكنولبقتسي اعفادت راحبلا جاومأاك اوضرع

۔ - ٦٤



 لءافتم لفاح بعش كايح

 مفوهكو مهبابش كيلا مىقلا

 سفناب كيلملا نودفي اوفته
 ةزع قفخت مالعالاب كويح

 يناو كتجر لامأ كتّيح

 دي اهتلوؤ ءاضيب ادي اوركش

 مكو ومل اهتلجع ةمعن مك

 مهئيسم وفعو مهدعبم بيرقت
 اهدهع سراد تيبحأ سرادمو

 ب ةعيرشلا سيماون ددماو
 ىرولا نيب لصاف لضفأ عرشلاف

 ةعفرل ميمصلا مزعلا ضهنتساو
 يذلا رقفلاو لحملا كيلا اوكشو
 لجل باحسلا رغ مهاقسف

 هجورمف مهرطق سراد رضخاف
 ةراضح فزت مكب نايع تقفط

 سلا كرودف كاوس ىلع نايع يهيت
 ادشنم ىنغو هل نامزلا صقر
 تباث كبارت يف ةراضحلا لصأ

 ذلا كدهع نم ىضمام ةدوعب يقثف

 سلا ديسلا زعالا كلملا لمهاعلاب

 لاف نميأو هدئاق لجب

 يلاع فاته يف ةيحتلا ىمسا

 يلاوغ نهو هتيدفل تصخر

 لالجألاو ماظعالاب كويح

 يلاغلا زيزعلا نم زيزعلا ىجري

 لاون ريخب لومام ريخ نم
 لاوزب اهتلجاع ةنع نم

 لابكألا نم مهيناع كاكفو

 لاجم لك ءايلعلا نم تلاج

 لامآلا كرادم لاني هبو

 لايعألا ةماعد موقت هبف

 يلاعتلا دحاولا هلآلا ىضرت

 لام ريخو اروتسد هلعجاف

 يلاعلا هارذ ىلإ زيزعلا نطولا
 لاوحألا ءيس يف مهب ىدوأ

 لاطملا كلنانب دوجك اقدغ

 يلاح بيشق درب ف لاتخت

 لالجو رخافم ليذ ربو

 لايجألا بقعتسم ىتا يما

 يلاتلا نيبو ىلو نم نيب مك

 لالغتسا دي هتعاضأ نكل

 لابقألاو زعلا دهع يبه
لاضفملا دجاملا ىرسلا دن



 هقالخأ يذلا ميشلا رهاطلا

 هماعنأ ىذلا مركلا عساولا

 ايقار ينايعلا رطقلا حبصأ فكب

 ارمشم ٥ ارذ ل ا ٥ انب مق اف

 اقفوم تاحلاصلا لكل ملس او

 ةيحت فلا فكيعاد نم كيلعو

 يليش ميسن ركاب رهزلاك

 يلالو ارهوج قفدت رحب
 لايكب اجوتم راخفلا العأ

 لايقالا ىنب نم رباكألا نبااي

 لالجألاو زعلاب اديؤمو

 يلاوغ رثنك اهيشاوح تحفن
 : اهنم ءيش عاض دقو تابسانملا ضعب يف اهلاق ةديصقلا هذه ًاضيأ هلو

 يرخفا تالوطبلاو ةراضحلا ضرأ

 ىقتلاو ةمئالاو لحاطفلا ضرأ

 يبنلا ىلإ هارس يف نزام بكر لس

 مهب نمو عيبرلا لسو ارباج لس

 اثراوو انهملاو نيدنلجلا لسو

 مه مه نيذلا ةبراعيلا لسو

 ىضرلا ناطلس نبا الإ نكي مل ول
 ادمحأ لس احلاصو ليلخلا لسو

 تنود دجم تاحفص دمت عجار

 ىلوألاو سيق نبا نازع لدع لس

 مدع نع لسو مهتريسم نع لس
 ةداس دماحم نع ركذأس اذام

 نم ريخو دابعلا اوداس نم ريخ مه
 هس ةزيكر مه لضف مالع أ

 ةبوثم دابعلا بر مهازجف

 اهفانكأ اوعب رتو مهتدلو

 رخاتملاو دومحملا كميدقب

 يرفساو يرين نافرعلاو يدهاو
 رثدملا لمزملا ىفطصملا

 رين يدهو ىدُه سومش ومهف

 يرتمت ال مهراخفو مهف دعبو

 ركني مل هريغ نكلو .ىفكل
 يرسلا نبا ىرسلا الإ دحأام

 رفسم حبصك ترفس ةر اضحو

 رصبتساو مهب رخفاو هدعب نم

 ربمن لثمك مهب ريبخلا سيل
 رذنملا ريشبلا جهن ىلع اوراس

 رصبتسملا ةسايس دالبلا ساس

 ريختملا رخفلا سرغ ءاينو

 رنوكلا وفص دلخلا يف مهاقسو
 رمضلا قاتعلاب اهامح اومحو

۔ -_ ٦٦



 ناك دنا

 هنايرج نأش كاذكف

 هب تسبتقاف سوباق ىتأ دقلو

 اهثحي ءاضقلا ءاش امك ترجف

 يتلاو براغملاو قراشملا لسف

 ىلل ىربكلا ةيموقلا ىلل تعسو

 دعقم فرشأ رصم نم تلأوبتو
 ذإ نايعب رختفا ممألا سلجماي

 اولع ناو كولملا نيب نم تنأ له
 ةناكم ريصقلا دمألاب تكردأ

 العلا ىلإ توبص امل العلا تزج

 اهلانم نإف تلان ايب رخفاف
 ةحرف ةبورعلا ةعماج كلتنه

 ًاقفاوخ دالبلا مالعأ كتنه

 ةهرب فلختلا اهدعقا

 يف رهدلا

 رخؤمب امدقم فل رهدلاو
 رفغت ل ةءعاسأ كلتو ابأد

 رمقم ليلب اهبلاطم ترسف
 ريحتم الو ناوأل ربمشت

 ربخي مل نم كربخي اهنيبام
 ىرسلا اهعباطب تدعحتا يتلا ممألا

 رينلا اهس ىلع فري الع
 رصنخ نم متاخك كيلا تمض

 رهوج نم ارهوج ىفصملا الإ

 رمشم لك وأش اهيف تبعتأ

 رخفم ربكأب تطين العلا كبو

 رتهتسملا ةزه فطاوعلا زه
 رونأ ةمهب اهدئار كاتأو

 ةحرف ددري ادو رشبتسمل

 نب سوباق ناطلسلا ةلالجل ميقأ لفح لوأ ةبسانمب اهلاق تايبألا هذه هرعش نمو

 : هداليم ديع لفح وهو هللا هظفح ديعس

 ابرط انلمف قرشلا فته
 نم حارفألا ةرشن تعيذأف

 ىهجترلا دالبلا ناطلس ديع

 الفاح اضرع خيراتل ا دهش

 مكف ديعلاب ةحرفلا مكلت

 ادعاص ولعت كفنت ال ىهو

 ةلح ىهبأ طقسم تيسك

 ابرطلا ربثت تالافتحاب

 ابصلا اهيورت لفحلا تايغن

 ابهذ ايأ بعشلا بيبحو

 ىبرو اد اهو ضر ال ١ الم

 ابصو تلجأو امه تجّزف

 ابهشلا زهت اهانبسحف

 ابلح ىهابي اهيف تحرم

۔ _ ٦٧



 املوحام ىرقلاو نايعو

 نمل بعشلا لفتحي ال فيك
 يذلا سوباق ناطلسلا امنإ

 يتلا هيعاسم بعشلا ركش
 دقو الإ ةيوعصا تنتأام

 دجس هايلع مأ نم كلم

 هتاماركا ركشن ال فيك

 يف ناطلسلا اهيأ اينهف

 تنمض ركب تنب مكيلاو

 ابرط تلايف بجعلا اهزه

 ابأ بعشللو رطقلل ناك

 ابستعم ابا بعشلل ماق
 ابجنلا ةارسلا نأش نم ىه

 ابدتنم اهليلذت :

 ابحسلا يهابي الزج الئان

 ابرعأ اهنع لاحلا ناسلو

 ابرألا انلن نوميللا

 ابيطأ ركشو ءارطا ريخ

 كديع

۔ _ ٦٨



 هللادبع نب سيمخ نب ناميلس نب دومح هيقفلا خيشلا نايعب رعشلا اوضرق نيذلا نم
 .ه٠٣٣١ ماع قاتسرلا دلبب دلو يربعلا ملاس نب

 نب دمحم نب ملاس هيقفلاو يلمازلا دمح نب دمحم ملاعلا نيخيشلا نم ملعلا ذخاو

 دقف نكامأ ةدع يف ءاضقلا بصنم ناميلس نب دومح خيشلا دلقت دقو يملاسلا ناخيش

 راوجب لقني دلببو روميت نب ديعس ناطلسلا دهع يف دلاخ ينب يداوب ايضاق راص
 راعشأ هل ءارمحلا ةيالوب دهعلا اذه يف ءاضقلا ىلوت ايك يولعلا رماع نب فيس خيشلا

 : هللا هظفح ديعس نب سوباق ناطلسلا يف اهلاق تايبألا هذه هرعش نمف ةيبدأو ةيهقف

 لالخ نم رشبلا حاير تبه

 هنابا يف يمسولا ايحلا اذه

 هئيغ تالحمملا عوبرلا يوري
 انلا كايح دجملا نامعايف

 ىدنلا وذ ىدفملا سوباق ماق ذإ

 اضقلا نسح نم رادقألا هب تداج

 اللا ةداق تاداسلا ةلالس

 ةيمالسإ ءايصع ةلود يف
 هكلم لاطو هاونم باطف

 هيعس معيفرلا دجملاب طاحأ

 هتضهن يف ءازوجلا زواج دق

 هؤاد يعاو رمألا لكشأ دنإ

 ةجهب يف هدشر رون قرشأ

 اهناطلس اهرخف نايع نبا
 ىلع يايام نود ماتخلا يفو

 اهئيس يف قفخت همالعا

 ةمحر

 لهني
 لالجلا يذ شرعلا بر

 يلابلا دالبلا ربغم رضحخاف

 لاحلا ناسل قطان لك عم

 ۔ ٦٩

 ىلايللا كلاح يف ىدهلا

 يلاوتلا همايا
 يلاوعلا مجناألاك

 يلانملا يف ءاش

 لاهتبب يف ءاعدلا
 لاكلا جرادم

 لاملا م اطح اه

 لادجلا فقوم بيبل
 لاضعلا هئادل افشلا

 لالجلاب نويعلا المي
 لاعفملاو هنم لاصخلا

لاحرتلاو نوميملا ةلح



 لاح لكب هلل دمحلاو هوفع اعيمج سانلا عسيو

 ناوضر يليلخلا هللادبع نب دمحم ةمالعلا مامإلا اهب ايثار تايبألا هذه هرعش نمو

 : هيلع هللا

 ىدملا غلب ذإ هارخأ ىلإ هاعد

 ةريس ةمامإلا دهع يف نسحاو

 العلا لزنتسي بطخلا اذه لاب امف

 انفلا ىلا ةايح ايندلا انا يىلب

 ةباتك يف ىرولا سانلا بدن ناو

 ىضرلاو هللا ةمحر هيلعو ىضم

 انب هتبيصم اموي تمظع ناو

 ركاذ ماقام هللا ةالص هيلع

 هب اصم اضيأ ضرألاو ايسلا ىكباو

 انثلا نم هيف تيشام لق مظنايو

 ىوتساو ةمامإلا شرع ىقر مامه
 ةطيحم اموي لاوحألا تقاض ناو

 ةمغ لك فشاك مهسب اهامر

 اهضاخ نيح ىغولا تاحاس هنع لسو

 امدنع ةمامإلا فيس هفرعيو

 هراهن اسرد راثالا كئبنتو

 هب ةفرعم نارقلاب كيهانو

 رضاح لك هقالخأ تعسو دقو

 اقباس مراكملا كلت هئاب ال

 ىهنلاو ةفاقثلا ذاتسا رهدلا ىرأ

 ادغ ازجلا ريخ هالوم هب , زجيل

 لمكأ
 اددهم يلاوعلا ميشلا ىلع يتأيو
 هب رمم

 ادألا هب متيام هجو

 ادوزتي

 ادمحم نيملسملا

 ميركلا
 هىسصم

 نا جاتحي

 ادعسأو

 ادمحأ ةبي ىركذ اهنوهت

 ادنلاب نلعي سمخلا تاولصلا ىلإ
 ادغ امدعب هلامعأ امهدقفل

 ادصقم ناك يل لوقلا قدصف ءاثر

 ىدهلاو ةماقتسالاب ردق ىلع

 ادصرأ بابلاو سانلا يف اهلاوهأب

 ادرشم نهفلخ نم ىرع بتو

 ادعلا ىلع هلالا ىوقت هتدعو

 ادلقت ايف قحلاب هدلقت

 ادجهتلا يوري ليللاو اهمداني

 ادنسم حصام ء ارهزلا ةنسلابو

 ادنلاو دوجلا كلمي امو دابو

 اديشو ءانب اهافوف اثارت

ادس هب ءايبغالاو هذيمالت



 هفورص يف اظقيتسم ارذح نكف

 انثلاو دمحلا نا اناوعد رخاو

 هلاو هيلع ايلستو ةالص
 انبر َيفينحلا نيدلا لمكأ لقو

 ادوزتم امهل ىوقتلاو كارخال

 ادمح صخ ل الجال ابو ل اعت

 ادمرس دهعلاب نيفوملا هباحصأو
 اد لكل فان جحل ١ مويب هي دل

 : يربعلا ديعس ميهاربإ خيشلل لاؤسلا اذه هرعش نمو
 ملعلا عرابلا ةمالعلا ىلإ لاؤس

 لزنم قحلا ىرس يف يلامو لوقأ
 هنامز ربح ميهاربإ نأ الإ

 دجمأ دحلا نسحم ديعس نبا وه

 رقوم لاصخلا ىكاز افرش ايس

 هموقو انصغ دزالا ميمص نم ىرس

 ىتفاي كلادب ايع لس تلق ناو

 قلطم نع يديس اهنم كلذو
 يحكناو نابضغ لوق مارح هيلع

 قلاط دنه هقيلطت يف لاق نمو

 ىوس هل اهيدل لام نم سيل ناب

 مهمسقل رجأ ماسقلا ذخأي امو

 هذخا لح ناوال ما مهل لحي
 ىهتنا هل باوجلا وجرأ امو اذهف

 ىهنلا ىوذ فالتخا كلت يف ناك ناو

 العلا ىذ ملسو ىلص نمل ادمحو

 ىدهلاب ةلالضلا ىحاملا دمحم

 ملقلا هب يرجي هللا تاكرب ىلع

 ميشلا نسحأ نم قدصلاو افولا ناو

 مهدام لك ين سانلا ىوتف عجرمو

 مكحلا نم بورض يف الع رفوت
 مرتحمو بانجلا يلاع اعرو اكز

 مصعلا ةقوثوم بادألا ةفقثم

 مزلام كنودف اذه نم ينعدو

 ملكلا هب ودعيو ايعجر قلطي

 مدن يف ملحلا هداترا مث تيش نمب

 مرج الو هيلا يلام يعجرت ناب

 مرعلا لباو هقاس رهم كلانه

 مسقلا يلداع مهنيب موق ةثارا

 مسر رثا لهو الح هدح اف

 معنلا هل نمم ركشلا مث رجألا كل

 مهدنع كاذ يف لومعملا ايف لوقأ

 مركلاو لضفلا يهتني هيلا نم ىلع

 متخ هب هلالاو لوسر ينب

۔ ٧١



 : ديعس نب ميهاربإ ةمالعلا خيشلا نم باوجلا

 ملظلا فشكي احضاو اباوج كيلا

 الئاس هنع ينءاج دق نمل اباوج

 ايظنم اسيفن ادقع يل غاص دقف
 امحمادم يلا ىدهأ هنكلو

 لقت ال كديور ناييلس نباايف

 ةليلح بوضغلا جوزلا قلطأ اذإ

 يلع تمرح
 اهبام رسياو لاوقأ كاذ يفف

 قلاط لاملا ىل تدر نا لاق نمو

 اهقادص الإ لاملاب هدصق امو

 انعلا ةرجا نم ماسقلا ذخأي امو

 اددحم ائيش كاذ يف ىرأ تسلو

 نكي نا ةدايزلا ميرحت رهظيو

 اوضر اذإ نيغلابلا يف جرح الو
 ايح الو ةاقت مهنم نكي مل اذإ

 دقو هذهاي نآلا

 ابذهم افيطل الوق هكنودف
 هب ذخف دومحاي اقح ناك ناف

 همالس مث هللا ةالص اكزأو

 هنيدل يناده ذإ يبر دمحاو

 ملقلاو حوللا قلاخ يهلا لوحب
 ملعلا ىتفلا دومح ىوقتلاو ملعلا وخأ
 ميقلا يف ربتلا اهنود ظفل رهاوج
 مسرام راشعم نود يردق رصاقت

 مذو اعم احدم نيرمالا يف قحلا ىوس

 مقرلا تلحنا امدعب نم اهل لاقف

 مرحلاو لحلا يف تيش دق نمل تللح
 مشغام لحلا هميرحت نع رفكي
 متتسم رهملا هل تدر نا قلطتف

 مت هاون دق يذلا دصقلا ربتعيف

 متالا رظنلا يف داز نا ىوس لالح

 مسقلا يف ةلادعلا لهأ ىريام ىوس

 مرتخا هلقع مىتف وأ ميتي كانه

 مسقام رطش ول ماسقلا ذخأي امب
 ملعاي كبلق تفتسا ماقملا اذ يفو

 مهبناام كل افشاك ظفل حضاوب

 مقتساو قحلا عبتاو هعدف الإو
 ملسلا قروأ ام لآلاو ىفطصملا ىلع

 متخ ذإ مظنلا اذل ادمح اذبح ايف

۔ _ ٧٢



 دمح نب دماح نب هللادبع نب دومح هيقفلا خيشلا نايعب رعشلا اوضرق نيذلا نم

 دهع يف ملعلا بلطل ىوزن ةنيدم ىلع ددرتو اهب أشن وانس ةدلب يلاهأ نم يدشارلا

 ةمهب ماق مث ىوزن عماجب يذلا خياشم نع ملعلا ذخأو هللا همحر ليلخ يأ مامإلا

 ىلوت ىتح وانس ةدلبب يقورحملا ميلس نب دشار نب رصان خيشلا هليمز عم سيردتلا

 .دهعلا اذه يف تايالو ةدع يف ىضقتو ءاضقلا ةفيظو

 : وانس ةدلب لضافأو ءالع ركذ يف الاق ةديصقلا هذه هرعش نمو

 اهيباور تأض ذإ قربلا انس حملاو اهيلاع قرب يل مش جنرلا دئاقاي
 اهيدانب حاص توث ملع لوحب اهم يحو ماجمج ةلقل دصقاو

 اهيراب سودرفلا ىرذ يف مهلجا لقو نيملسملا مامإ "!لضاقب فقو
 اهيضال يفهلاي مراكملا وخا ."دمح وبا يناثلا اهلاس نيأو
 اهيضاق مايأ هب اربا عوبر ترهدزا يذلا "ناميلس اهنع نياو

 (٤)
 اهيداوع مهتداج لضفلا اوذ نافلخ 7 , يكازل لهاعلا ملاعلا

 ٦

 اهيف ىشن ايلعلا ىرذ نمم "ادمحم : لاضفملا رصان ابأ ينعا

 )١( هركذ يتأيسو يدشاربلا ملاس نب ديعس نب ملاس خيشلا نيملسملا مامإ يضاقب ينعي .

 )٢( هركذ يتأيسو يدشاربلا ديعس نب دمح نب ملاس ةمالعلا خيشلا وه دمح وبأ .

 دلو يليلخلاو يصورخلا نيمامإلل ىضقت دقو الضاف املاع ناك يدشاربلا دماح نب ناييلس ةمالعلا خيشلا وه )٣(

 . يملاسلا نيدلا رون ةمالعلا ةسردمب قحتلاو ةيقرشلا ىلإ رجاه امدعب وانس نكس مث قاتسرلا يف ينه ينب يداوب

 .اهب ىفوتو وانسب دلو ةءارقلا ريثك الضاف ناك يدشاربلا دماح نب ناييلس نب دمحم وه )٤(

 دمحأ ناكو لضفلاو حالصإلاب نيروهشم نيلضاف اناك دمح هوخاو يدشارلا زيزع نب دومح نب دمحا خيشلا وه )٥(

 . هرافسأ عيج يف هل امزالم يملاسلا نيدلا رون خيشلا عم سرد نمم

 دلبب دلو حالصلاو ريخلل ًابحع نآرقلل ًاظفاح ًاعلطم الضاف ناك يدشاربلا رصان نب دمح نب دمحم خيشلا وه )٦(

 .اهب ينفوتو وانس

 ۔ -_ ٧٢



 اهتبرتب اولح مهلاثمأال مكو

 مدا وخأ يضاملا اهبكوك نياو
 مهسلاجم نع لئساو رتافدلا لس
 الأ انلق مايألا انل مهتعن دقل

 تكرت دق طق ارودب ىقرافن ملو

 ىتف حاص نارهز وأ ملاسك لهو
 اهعبرموم ناردغ ةلقل حجعو
 اهرب اقم ىقلت ىضفل ١ دوغل دعو

 مهترسإو دادهك وأ )رماعك

 اهيداغ مالعأ لب مشاوهلا نم

 اهيماط ملعلا رحب 0 ملاس تينع
 اهيحاون يف يسوك

 اهيساور تكد مأ ضرألا انب تدام

 اهيضام دوطلا يماح معن "ادمحم

 اهيلاع حرص دجب اداشأ دقل

 اهيف ىفطصملا يمس نيمآلا يح
 اهيف اووث مالعأل مالس لقو

 اهبدان رابحأ مهف لمازو

 ةمحراي

 املاع ناك كلذكف لماز خيشلا امأو داده دجسمب نآلا ىلإ فرعي دجسم اهب

 . اهس تامو ةبشغلا ةيرقب نكس وانس ذلبب دلو اده از اعرو الضاف

 مهرثوك دوط نع ةنايرع ينبتساو
 اهمجعم نون وأ ةيمال لجتساو

 اوحنج دق نامتكلا يلاف اوفخ ناو

 اهنطابب اوراص نا هللا ةمحر مه

 (اهينفم هللا يف ملاع نم هلل

 اهيقارم تلج ةمه نع كيبنت

 اهيف امو ايندلا نع ادهن اوراتخاو

 اوناك نا اهيلاعأ رضخي دوعلاو

 نرقلا يف ناكو وانس ىلإ لقتنا مث مدأ دلبب دلو اهيقف املاع ناك يدشاربلا ديعس نب دمح نب ملاس خيشلا وه )٧(
 . هركذ يتأيسو ماكحالاو نايدالا يف ةروخ نبا مظن دقو ةرجملا نم رشع يداحلا

 ءامدلاو ثاريملا ملع يف اييسال ةفرعم هلو نيملسملا لضافأ نم ناك يناوصلا حلاص نب دومح نب دمحم خيشلا وه )٨(
 ماع يف اهب ينوتو وانس دلبب دلو سانلا نيب حالصإلل اقفومو ةنامالاو بلقلا ةعسو قلخلا نسحب اروهشم ناكو

 ٦٤هھ .

 يف ناكو رارسالا ملعب اييسال الضاف املاع ناك يدشارلا دمح نب ديعس ةمالعلا دج نافلخ نب رماع خيشلا وه )٩(
 تامو وانسب دلو الضاف املاع ناكف داده خيشلا امأو اهب ىفوتو وانسب دلو ةبراعيلا ةلود ضارقنا دعب يتلا ةرتفلا
 دلو ادهاز اعرو الضاف املاع ناك كلذكف لماز خيشلا امأو داده دجسمب نآلا ىلإ فرعي دجسم اهب ىنبو اهب
 . اهس تامو ةبشفلا ةيرقب نكس وانس كدلبب

 يف داشرلا مالعأ يتموظنم بحاص وهو يدشارلا رماع نب دمح نب ديعس دهازلا عرولا ةمالعلا خيشلا وه ()

 نفدو حرطمب ىفوتو وانس دلبب دلو ٠ مولعلا ىتش ي ةبوجأ هلو نارقلا قلخ يف تلا ةموظنملاو داهجلا ماكحأ

 . دئاصق ةدعب هللا همحر نيدلا رون خيشلا هاثر دقو . ةنايرعلا ةلحمب

_ ٤



 اهدناكم نم جان ةنيفس مهو

 هبهاوم نم لأساو
 اوكلس نا دافحألا ىلع مالس لقو

 اهملاعم رسفتساو يقرشب فطو
 اهرباقم تحال اذإ اليلق فقو

 ىلع نيتورملا نيب يعسلا يرركو

 اهتحودب لبقتساو“'!لتلا ىلإ لمو

 اهلهابع نم ابيطخ اياحتلا يدهاو

 انوج هللا

 اهيرابو ىرخالا ىلإ ليبس مهو

 اهيلا زع سمش تعلطام لمنت
 اهيداوو ىوصقلا ىلإ وأ مهليبس

 اهيضاوم تلس ذإ يكزأ فكيبنت
 اهيواث نيب يفوط هللا ةمحر لق
 اهيلايل ترادام لضافألا ىوثم

 اهيضال دجم مكو ميمت ينب
 اهيلاهأ نم يفنو لك كاذك

 اهيواغ حاص يداهو هيقفلا وه ١) "نرصان لضفلا دوط ةحاسب فقو

 ىحت ي ذلا ٢ ىيح نياو

 دا دغبل انركذ

 هب مولعلا ىيحت

 يفو لاجر ناو

 اهيوري ناك ملع سلاجم مكو
 اهيضال ادهع تددج طساوف

 .دزا مه حصالاو ميمت ىلإ مهتبسنو قيراحملا ةراح لتلا )١١(
 نع افزاع هللا همحر شاع يقورحملا ملسم نب ميلس نب دشار نب رصان عرولا خيشلا وه )١١(

 . ةمركملا ةكمب هللا همحر ىفوت داشرلا ليبس ًاكلاس ايندلا

 سيردتلا ةريتو للع لازيال وهو يقورحللا دشار نب ملاس نب ىح خيشلا ظقيلا ظفاحلا وه )١٣)

 . هيف هللا كراب هدي ىلع نوريثكلا جرخت دقو

٧٥ 



 اهعماجل ايلعلا اخأ مالس مكف

 اهتورذل يماسلا اهلاس يحو
 دمح وبأ ىسعقلا ةمهلا وذ نيأو

 اهكرابم يدان لب توصلا ددرو
 دمح وبأ يناثلا احلاص نياو

 ديشام ريخو مهدتحم ءانبألا

 اهتعلقلا دصق اهرايسب فطعاو

 اذك اهنملاو تلص ءانبا هلأساو

 هلهاوص انيكحت ناسغ لجنو
 اندئاق ضرألا ديق برعي فيسو

 مهعجاضم يف يلط هللا ةمحراي
 نع ةموضحلا ريب وا ليحلا لياسو
 اهتريحب نمع اهلالطا ىلجتساو
 اهركشن لضفلا يدايا لازت الو
 ىده دوط تلواح نا دوعسمب فقو

 مكفلاسل تلازال رمعملا ينب

 اهعماجب لب ال اعس ىوزنل دمعاو
 مايا يف رماعب يبح
 اهرمعم نم ربح ناهبنك نمو

 مهبكوكل ركذاو مهلاثماك مكو

 اهردغمب يداولا ةبضه ىلإ حنجاو

 اهتحودب اوناك نم لضفلا يلوأ يح

 مهبرعي

 اهيمني ىحضأ يذلا ةايحلا ىخأ

 اهيرارذ نم اهيقف يراحصلا ابا

 اهيداو ناسرف نم نافلخ ليلس
 اهيداه دافحأ اهحلاص نيأ لق

 اهيضاوم اويحأ مكتيدف اودش
 اهيلاب دجملا حورص نم اوددجو

 اهيناغم يل يحو عوبرلا يح
 اهيباور ىلعأ يذلا ريقعلا نصح

 اهيساور ىسر اذا ثراو ءانبا

 اهيماح معن ديعسي ليلخ اذك

 اهيراب نم ىعا هيف مهخيرات

 اهيداح ءاديبلا يف شيعلا برطاام
 اهيضام خيرات وأ ىربلا انس ءانبا

 اهيف ىصعلا ىقلا لصيف وبا ا
 اهيغاط ماق امل يلاوملا نم
 اهيفاوو الدع لماك هب تهات

 اهيكحي خيراتلا انل ملع روحب

 اهيضام دجم يلجت عماوجلا يفلت
 اهيجايد نع يلجملا يلاعسلا وه

 اهيداو تافنص يف هاونص كاذك

 اهيضاقب مركأ حاص دمحم ابا
 اهيدايا تدم دق مراكملا ىقلت

 اهيف مهداجما نع رعاشملا يبنت

۔ _ ٧٦



 اهتورذل يماسلا اهعقسمك نمو

 اهعبارم يف تاقلح ىلإ فطعاو
 رتتسم ناك دق ال ىلجملا وه

 اهملاعم نم اهيقف مالسلا رقاو

 انس مساب اهوعدت فيك لياقو
 انس مساب تءاج دقرت افدلا يف لق
 انس زمه ليدبتا يردأ تسلو

 راتخملا ىلع ةالصلا مث

 تنغام بحصلاو لآلاو

 انديس

 ةقوطم

 اهيقار دجملا ىواش حون ابأ ينعا

 اهيذغي ىحضا اهل ديمح وبا

 اهيوادل يفاصلا اهرثوكب معنا
 اهيضاق دوجلا فيلح مالس ابأ

 اهيبشت سمشلاك تفرع دقو انس

 اهيوري قربلا ءانس مهضعبو
 اهيداوب اولآ نم حيملت كاذ ما

 اهيداب هللا قلخ ريخ دمحم

 اهيداح ءاديبلا يف خبدلا برطا وأ

- ٧٧ _



 دمحأ نب هللادبع نب دمحأ نب فلخ هيقفلا خيشلا نايعب رعشلا اومظن نيذلا نم

 ًايلاو راصو ةرجهلا نم رشع يداحلا نرقلا لوأ 2 اشن ، يممحلا ي يئيقرلا نسحلب نب

 ارعاشو اليلج اهيف ناكو ربصلا ىرق نم رافلج ذلبب يبرعيلا دشرم نب رصان مامإلل

 : اهلوأ اذه . لاومألا مسق ماكحأ ف ةديصق هرعش نمف ةريثك راعشأ هل اغيلب

 نمزلاب رتغت نأ كايأ كمايأ
 ابئتكم مايأل ا ةدم نكت الو

 انقل اخ نمحرل ١ هءاشام لكو

 اسمتلم مسقلا هوجو نع الئاساي

 اهركذأ فوس هوجو هيف مسقلاف
 هتمسق حلصلاب ام ليق دق هنمف

 ةرهوج مسق لاحب زوبي الو
 ررض نكي مل امم كاذ ادع امو

 ةمساقم يف ضرأ لمحت سيلو
 هفعض عرزلا تاذ ضرألا يف مسقلاو

 :ب ماق اهس اخرؤم تايبألا هذه همظن نمو

 .فنصملا

 تلخو تضم دق تسمأ اثلثلا موي

 ةعبراو نيسمخو فلا دعب نم

 نفا ىذ ريغ يناف مالكلا ينم

 عمط يف مايألا ىدم تبغر الو

 ةيعاد موللا لعفل ينتعد الو

 يتردقمو يلوح نم كلذ سيلو

 هب تقثو دق يريجم ينيعم يبر

 نمدلا يف ءارضخلا كنرغت نإ وأ

 نحملاب رهدلا فورص كتمر ولو

 نكي مل نمحرلا اشي ملامو نكي
 ننسلاو راثألا نم هيف ءاجام

 ينلأسي ءاج دق نمل مظنلا يل

 نفسلاو نفلا ءانبلا لثم كاذو

 نمثلاب ريغ يناعملا يف اههبشو
 نطفلا اخأ اثاريم مسقيف هيف

 ندف الو ال مكحب ليخنلا ىلع

 نهتمم ريغ هوأر موقو موق
 باتك يف نيرشعلاو عبارلا ءزجلا خسنب

 عمتساف رفسلا مت لاوش رهش نم
 يعف مانألا ريخ ىفطصملا ةرجه نم

 عذقلاو كفألا يف برا يل سيلو

 عبطلاو لذلل هبحاص دوقي

 عطأ ملو عمسأ ملف تيبأ الإ

 يعدتبمو يقالخ قيفوتب الإ

 يعجطضمو يمون ينو نيح لك يف

۔ _ ٧٨



 هب ترجتساو بطخ يعرذ قاضام

 ترفظ امف اديك ادعلا يل ترمضأ مك

 هعيانص ىصحأ ال هلل دمحلاف

 ىلع نيلاعلا هلا ىلصو اذه
 صالا يبلطم هللا دبع لجن دمحم

 ىتف ىصق نب فانم دبع ليلس
 مهبلاغ نباو يول كاذ دعبو
 هتنانك نم رضن كلام نبا كاذ

 ناندع ىتف دعم نب رازن رضم لجنو

 ىعد نيح مهلا ينع جرفو الإ
 يعم نيملاعلا برو تعاطتسأ الو

 عطقنم ريغ ادمح رسيلاو رسعلا يف
 عزفلا يف قفلحخلا عيفشو لوسر

 عنش يذ ريغ يمشاه لب ل
 عمتساف بعك نب ةرم نب بالك

 عذق يذ ريغ شيرق رهف ليلس
 عبتاف سايلا نبا كردم ةميزخ

 عسيل ا عمد دأ لبذ أ نب

 عرولاو تابخالاو ملحلاو ملعلا وذ مهدج هللا ليلخ مهدعبو
 : اهعلطم يتلا ايارس نبا اهيف ايراجم ةديصقلا هذه هنعو

 يناو نكت ال مادملا تاسأكب رد يميدناي

 يناق اهنول مارغ اهيف يل نا اهنيقساو
 يناف ىش لك الملا دنع عدو ابهصلا معرتاو

 ميركلا برلا ىوس
 : دمحأ نب فلخ خيشلا لاقف

 حال دق ايضلاف مانملا اذه مل مئانلا اهيأ

 حابصألا اند دق مايقلل ردابو مونلا عدف

 حاصاي هبتناف مالظلا روبيد رونلاب الجو

 ميظع رمألاف

 راتحم نكت ال ىضقنا رمعلاو نا دق ىدرلاف

 راثألا فتقاف اضقلا فرص مهاداب كولم مك

 رادلا ليهأ نم ىضم دق نمع كلئبنت دق يهف

۔ ٧٩



 ميدقلا رصملاو

 دهتجاو انخلا لعف عدو مونلا ضفراف
 مقتساو انلا يذه يف تشع ام هنتغاو
 سيل انفلل ارط قلخلا .مجف

 عبمج
 ميركلاانالوم

 ريغ لاملاو يقالتلا موي مئاد سيل لايخ يف لايخ ايندلا امنأ
 وأ لآ عيملت وأ مونلا ملح ىهف

 آل
 نا دارلاب رفظت ةبوتلا صلا ال داقرلا كنع عد دقارلا ايا ميقس ٠ ٣ ٢

 يفتقاف داوسلا ضيباو رمعلا ىهانت دق ميظعلا برلا ىلإ ةوعد دابعلا قالخ ليللا لوط عداو
 ها دانملا توملل كوعدي نأ لبق
 ال داز ريخ دوزتو بماتف

 اهسنإ رارق ايندلا يف قلخلل ىرت له ميخرلا توصلاب
 ةدم رارف فتحلا دروم نع محل مأ

 ميكحلا ركذلا يف ناك راد نيرادلا يذ ريغ يجرت ما
 وأ ديعم يضاملا بهاذلل لعل " ىجلاو ديدسلا يارلاو ملعلا ليه لس

 ت
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 ؟.
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 ف
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 دقام

 ىسع

 ريخلا

 ناجلاو

 نامزألا

 ناك
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 لك ديجملا ركذلا يف ءاج دق اذكه

 ميئلاب عمساف

 لخ ىجدلا حنج يف مئانلا اهيأ

 دهتجاو ىجرو ًافوخ شرعلا بر عداو
 بنتجاو ىجحلا بابرأ جاهنم معبتاو

 ميمذلا لعفلاو

 صن روهشلا ريخ نم موصلا رهش نإ
 حضاو رون رهدلا يلايل نود ةليل

 سيل روهط سانلل موصلا راهنو

 ميقملا يرابلاو

 درام ديدم تيرفع لك هيف لغ

 نع ديعملا يدبملا ىرولا بر هلغ

 كرتاو ديجملا ىلوملا ةعاط يف دهتجاو
 ميخولا لعفلاو

 اتناف عيطم ايندلا يف شرعلا برل نك
 يف معيمسلا برلا قلاخلل اركاذ
 ال معينشلا لوقلاو لاذنألا كرتاو

 ميجرلا ىصاعلاك
 انفلاو حازملا رثك عم حاحلألا عدف

 لخ حالصلا بابرأ جاهنم معبتاو
 وهف حاص رورغملا لهاجلاك نكت ال

 ميلظلاك ودعي

بدني بوذي دجولل رهدلا لوط وهف



 مئاد بورد عمدلل هيدخ يف راص

 نود بوطخلا راكذت ينيكبي ول هأ

 ميقسلا نجلاو

 ادنلاو بالا موي يف ركف نكي ول

 هعمد بابرلاو دنلا دجو اكبام

 روحأ باضرلا لوسعم رسعل ىوه نم
 ميوقلا نصفلاك

 لبق باتلا يف لجع رورغماي كدف
 حساو باتكلا يا عم توملاب ظعتاو

 فيك باجع هنه نم رمالاف ركذاو

 ميقت نا اوجرت

 لذباو باقعلا رغاي نمحلا نم فخ
 يف باوصلا جاهنم نآلا دعتو
 نم باوثلا لين يف رمعلا لوط عساو

 ميحرلا ربلاو
 يهف نانجلا لهأ عم زوفلا لانت يك

 نه ناسح تاريخ نهيف فرجن

 درخ ناجو اسنأ مهلبق نم رت مل
 ميعنلا راد يف

 يف مومسلا نارين هلللا دعاو

 يهو مومغلاو اهيف نزحلا اهانت دق

 يوذو مولظ لك عم نايصعلا يلوأو

 ۔ _ ٨٢
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 ميحجلا رعق يف
 نمرلا دبعاو عومدلا كينيع نفج نم نفرذاف

 نالسك نكت ال عوكرو دوجسو مايقب
 ناب دق يدملاف عوبرلا ركذ عم لالطألا عدو

 ميلسلا بلقلل
 روصنملا رصان مانألا ناطلسل رصنلاب عدو
 روهشم هلضف مامإلا انالوم تاداسلا ديس

 رونلا لثم وهف مالظلا روبيد لدعلاب الج دق

 دوجلاو ىلعلاو ليثألا دجملا وذ سانلا ريخ وهف

 دومحم ادنلا يف ليوطلا عابلا وذ ضعلا يعلالا

 دوجوم هركذ ليقو لاق هددوس يف سيل

 ميدع لفلاو
 سانلا ربخ شغت راهنو اليل هلللا ةالصو

 سابلاو ادنلا وذ رازن ىكزا نم ثوعبملا دمحأ
 ساربن اضأ وأ رافقلا ديبلا يف انجو ترسام

 ميهبلا ليللا يف

۔ _ ٨٢



 نب سيمخ ةمالعلا خيشلا ةرجهلا نم رشع يداحلا نرقلا يف نايعب رعشلا مظن نمم

 غالبو نيبلاطلا جهنم باتك فلؤم يقاتسرلا يصقشلا دوعسم نب يلع نب ديعس

 رصان مامإلا بصنب ماق يذلا وهو ماكحألاو نايدألا يف ءزج نيرشع يوحي نيبغارلا

 ةمامإلا رمأب هدعب ماقف مامإلا ىنوت نأ لإ هرومأ ف ادضاعم هل ناكو يبرعيلا دشرم نب

 نم ةديصقلا هذهو ديعس نب سيمخ خيشلا ةايح ي فيس نب ناطلس مامالا همع نبا

 تايبأ اهنم تبهذ دقو دشرم نب رصان مامإلا اهب يثري ديعس نب سيمخ خيشلا مظن

 : ةريثك
 ادغ دق سانلا ىلع بطخ نم هللا ىلإ

 مهرقتسم يف نمألا لمهأ عورو

 تفجرأو قابطلا عبسلا هل تجضو

 هل ولحو هعقو انيلع ميظع
 اكرابم انيف ناك دق ىده مامإ

 ايقت نيدللو ايندلل ناك دقو

 ةريس نسحاب هاياعر سوسي

 ةهجو لك نم ملظلا لهآ قرفو
 هسومط دعب قحلا لبس رهظأو

 مهعيمج نوملسملاو هبحن ىضق

 تقباست نيلماحلا تيأر امو

 هلوح مغارضلا تيكبأو تيكب

 هدقف رع هردق انيف لج اك

 اهب نكي مل اذإ ايندلا ىلع مالس

 ةحارو احور شرعلا هلإ هابح

 ادبكأو تالفاغ ابولق ايضاف

 ادب نمو نيرضاحلا عيمج معو
 ادلبت تشاط بابلألاو ضرألا هل

 ادشار نبا نيملسملا مامأ ةافو

 اددسم هلآلا قيفوتب ناكو

 ١ درومو اش اعم ف اعل ١ لئ اسللو

 ادن مهمعو ابذ مهبط اخف

 ادربتو مهل قاس نع رمشو
 ادينشو الدع نيدلا رانم العأو

 ادهزت اهنع فرطلا ىنثأو ضفف
 ادهعمو انيد هلللا ف هنولاوم

 ادجنم تمق مهيديأ هشعن لإ

 ادعومو ىجري لصو ال نأ تنقيأو

 ١ دحلمو اتيمو ايح هب مركأف

 ادهمتم اننيبام دشرم ىتف

 اذفنيو ديبي نل اريبك اكلمو

۔ ٤٨ا _



 همزع ديربتو فيس ىتف الولو
 هئافكنإ لبق كلملا لجس كرادت

 ارصان ةفيلخلا جهن ىلع رمو
 ةمصعو ارصن نمحرلا هل توعد

 هنوملعي فقوم يف اوفقو دقل

 اهب اؤبع الو ايندلا اوركذ الف

 مهراخف نود وهو آلا رخف الف

 اقداص هللا ىلإ قاتشم ناك نمف

 ىسالا نم يبامو ينعد يبحاص ايأ
 اديزإو قاض رمألا تيأر امو

 هّيفصو هقلخ نم هتربخو

 برثي ضرأ ىلل قاتشمل ينأو

 هتاحفن نم قوشلا ءاد يفشت ال

 ىضقام تاماقملا كلت يف عكرنو

 امدعب نيبحملا ميلست ملسن
 ىقتلاو لدعلا يذ قيدصلا ىلع ينثنو

 مهمعي ارط لاآلاو هباحصأو
 عفاش ريخاي هللا لوسراي الا

 هتلمع اميف هلل يعفاش نكف

 عرضتم بيات هيلإ يناو

 هباذع ىشخأ هللا وجرأل ينأو

 ةقيلخ تءاسو ينم تفلس ناو

 ادرجم هنم نيدلا لامح ىسمأل

 اددبت نإ هناطيح تفراش دقو

 ادهمت ىتح قحلا دانز ىروأو

 اديؤم لازي ال انيبم احتفو

 ادصرمب هيف توملا نأب انيقي
 ادمعت نيح توملل اوعزج الو

 ادجمم العأ سفنلاب ىتفلا دوجو

 ادوزتم ةبهأ اذ نكيلف اذك
 ادهجأف اديعس يدنع نركذت الو

 ادمحم يبنلا

 ادغوأ مساورلا سيعلا بكر نمو

 ادجهأو ماصو ىلص نم لضفأو

 ادحلم هيف راص حيرض مشو

 ادمغم قوشلاب ناك ابلق جلثيو

 ادبعت نيصلخملا ةالص نم انل

 ادمحت ينثن مث هيلع ىلصن
 ادنلاو سابلا يذ قورافلا ةبحاصو

 ادرغو مايلا حانام يمالس

 ادهشأو ىصوأ نمحرلا ىلإ عادو

 ادمعتو ىتأ نايسنو دمعب

 ىلع ينم ناك ابنذ رفغيل

 ادغ اعفاش يل هللا لوسر وجرأو

 ادجمأو الغأ هللا وفع ناك دقف

- ٥



 ادوعت الضفف محري ناو يلعنب هؤاضق لدعف ىيبيذعت ءاش ناو

 ىده ةملظ نمو ىفاع ةنحم مكو ىقو ةنتف مكو ىدسأ ةمعن مكف

 اددعت يرهد هتصحأ امل ركشب اهلك حراوجلا ينم تقطن ولو

۔ _ ٨٦



 هرعش نم ةديصقل ١ هذهو دمحم نب ل اس نب فلخ خيشل ١ رعشل ١ اوضرق نيذل ١ نم

 : ظعاوملا يف اهلاق

 يناوب ليحرلا اميف ليحرلا برق
 ابصلا نمز يف مايألا انب تبهذ

 ىوهلا نع سوفنلا رجز عطتسن مل

 يف لوبت بابشلا بجن انب تضمو

 رحباب رورغلا

 يفو اهلوطأ

 انرمأ كلامو

 نفس انب ترجو

 لامألا نم انلو

 انقلاخ هللا

 انسوفن تنواهتو هنم رمألاب

 ةهابنو عروت هيف بلقلاو

 افسأتي ةرسح ىكبأ تللظف

 ابصلا ىلإ لوجرلل يلايتحا فيك

 اكبلاو عرضتلا الإ يتليحام

 نكي مل يدايتلاو نواهتلا اذكو
 هدعب تام نم ركأ هللا

 موجنلا اذإ رفملا نيا
 العلا تاوايسلا اذإ باهذلا نيأ

 تروكو فوسخلا هب لح ردبلاو

 ةلفغ يف مهتاركس يف سانلاو

 مهءعاجو ةايحلا رمأ ىضقنا امل

 هؤانث لج هللا الإ قبي مل

 ترئانت

 نارينلا ىظل نم فجري بلقلاو

 نايصعلاو ماثأل ا جهنم يف

 نانعب امف در الو ادبأ

 ناديم نم سئب يغ ناديم

 ناكس الب ايرج فرخز نم
 نارسخلا ىلل ليم. انلامعأ

 ناوكألا يف ناوكألا نوكمو
 ناوهب ىتأ نإ نواهتلا سئب

 ناوهو ةلذب بيشملا ىتأو

 ناظقيلا ضقيتك ضقيتو
 نادبألا ةوق نم ىضم اع

 نمحرلا ىضر يف يليل موقأل
 نارفغ وذو وفع وذ هللاو

 ناميإلا ىلإ ىدهأ نم عبطم نم
 ناكم لجأ يف رشنو رشح

 نافوطلا مظعاب ءاج رحبلاو
 ناييأللاب بتكلا يطك تيوط

 ناته الب اقح ىحضلا سمش
 ناربتلا قياضم لوخدلا فوخ

 نانملا ةردقب تاملا رمأ

 ناهربلاو توكلملاو زعلا وذ

۔ _ ٨٧



 هدابع ثعب هللا دارأ اذإف

 ةخفن خفني ليف ارسأ روصل ا يف

 تحلجلت ناسللا ا ذإ باوجل ا اذام

 نم ضرألا ألم ناسنإلا كلمي ول

 نباغت مويو لاوهأ موي يف

 مهلك اوءاج لسرلاو ايبنالاو

 ةجح نميهملا ىلع نوكت آلا

 ىضقنا دق نيملاعلا نيب لصفلاو

 تيفو هتمدق دقام سفنلاو

 منهج نيهر ىحضأ نمل ليو

 تمدق امم هاليواي حيصيو

 مهل ليو لب رانلا لهأل ليو
 الكو دولجلا هللا لدبيف

 مهبرشو عيرضلا اهيف مهماعطف
 تقزمتو مهؤاعمأ تعطقتو

 متبذك هبام اوقوذ لاقيو

 متعطاو مكالوم { متيصعو
 مكايند اذ لبق متذغتا ابو

 اذ لبق ريذن مكاتأ اله

 نئاك اذه نكل ىلب اولاق
 انبونذب انلك انفرتعا دقو

 مل نمو ءالؤه ءاوس اوسيل
 مه اذإ نانجلا باحصأ زوفاي

 نارصبلا ةحمل رسيأ هيلعف

 يناور نويعلاب قلخ موقتف
 ناتفشلا تمضو لاؤسلا نع

 نارينلا نم وجني ايف بهذ
 نادلولاو بيشلل بعاتمو

 نايدألاو ماكحألاو بتكلاب
 ناسنألا ىلع تناك اهنكل

 ناسحالاو لدعلاب مهبر نم

 ناحبر نمو رسخ نم ناك نا

 ناكلملا اهس تدهش ةداهشب

 نارسخلاو طيرفتلا نم يسفن

 ناكم ءوسو لالغأ ءوس نم
 يناث دلج ءاج دولج تجضن

 نا ميمح نم اهيف نوقسي

 نادبألا ىلإ ىعسو مهدابكأ

 ناثوألا ةدابعل متوبصو

 نالعألاو رسلا ين مكناطيش

 ناصقن يف ىهو ةماقألا راد

 نايبتلاو ظعولاب { مكيتا
 نانم رهاق بر ملع يف

 نافرعلا قداص قح نافرع

 ناوضرلاب زوفلاو ازجلا ريخ

 ناوضر اهباب نزاخل اوءاج

۔ _ ٨٨



 بياجن لوخدلا دنع مهتتاو

 اهباوبأ مهفل تحتف اذإ ىتح

 ةروفوم ةمعنب نورشبتسي

 مههوجو رودبلا لاثمأ نابش

 هدالب دابعلا بر
 الو ادبأ اهمايأ يضقنت ال

 ىهتشت ام هل اهنكاسل ىبوط
 دمحم يبنلا ىلع ةالصلا مث

 هتوكلم يف هللا هيلع ىلص

 نانعب ةموجلم ةجورسم

 نامأباو رشبتساو اهب اولخد
 ناجوز مهف ةهكاف لك نم

 نابش نم معنف سومشلاك وأ
 ناف نم اهلام ةماقألا راد

 نامز لوطب اهيلايل ىنفت

 نانيعلا ىرت امو سوفنلا هيف

 ناندع ينب نم ةيربلا ريخ

 ناوضرلاب سودرفلا يف هابحو

- ٩



 يوكزاألا هرذانملا ىلوم نينض نب ملاس نب فلخ حيصفلا رعاشلا نع تايبأ هذهو

 : ركذي نأ نم رهشأ وهو يرفاغلا رماع نب رصان نب دمحم مادقملا هديس حدم يف

 دمحم نيملسملا مامأ الولو

 ىضم الو حمر مالسإلل زتها الو

 ىرج يذلا مايلا ىلوملا ديسلا وه

 دجام ضرعلا رهاط اياجسلا ميرك
 اطسلا نم هاوح دقام ىوحام ىتف

 هسأب انبا دسألا لوهت ربزه

 هماسح اموي ءاجيهلا يف لس ناو

 ىرج دقف اموي ضرألا ءام فج ناو

 ىرولا نم دودولل الإ وهامو

 رصان نباو رتاب الإ قحلا امو

 عراوق سيطولا ين هلهت مل ىتف

 اننامزل ىرولا كالماف كيلم

 اهناك تاكن فاوق كاهو

 تدغ اهنأ ىوس نيع اهنأ امف
 لباو لهناام كلملا يف يديس مدو

 (١)بكوك نيدلل رهدلا يف ادب نا امل

 ("بكوك ةلالضلا ميقالخ يف هل

 (أبكوك هيفك ءالآ نم سانلا ىلع

 (})بكوك دجملا كماس ديج ديجم
 (ث)بكوكو ىمك امدق اقللا ةادغ

 ()بكوك برحلا مجاح نم ادبام اذإ
 (١٧)بكوك هنم ادعلا راصبأ فطخت

 ٨( )بكوك هانمي ناسحأ نم قلخلا ىلع

 ('هبكوك بيخملا يلاقللو مالس
 (١`‘)بكوك بضعلا رتابلا كاذ ةليحل
 (١)بكوك رهدلا ثداح نم هنثي ملو

 (١")بكوكف يرفاغلا امأو ضورأ

 (٢١))بكوكو لجسلا يف ضور ريهازأ
 (١}9)بكوك هنم ىدغلا فرط يف رهدلا ىدم

 (١})بكوك حال امو يرمق حان امو

 قيرب )٧( .دقوت )٦( .سراف )٥( .هبس )٤( .نيع )٣( .فيس )٢( .مجن )١(
 .رمألا مظعم )١١( .راإإآسم(٠١١) . برلا ةدش )٩( .ءام )٨( .فيسلا

 .مجن )١٥( .نيعلا ضايب )١٤( .ضرألا رون )١٣( .تابن )١٦(



 ميهف نب نافلخ هيقفلا خيشلا رشع عبارلا نرقلا يف نايعب رعشلا مظن نمم

 هذهو ةعومجم ريغ اهنكل ةديدع راعشأ هل رشع يناثلا فصنلا يف دلو يئاسيعلا

 : يولعلا نانس نب فلخ خيشلا حدم يف اهلاق هرعش نم ةديصقلا

 نزحلاو كمومه تلجو نمؤملا يعاسم تدعس
 نمدلاو زوافملا نيب الفلا يف كسيع تاوطخ

 نجحلاو بسابسلا ىوطت ىرسلا ةيحان تبكرو

 نف لك نم تكحاضت تارظانلا ضايرلا اذإو

 نميلا جسن نم متأ ريدغلا يف جسنت حيرلاو
 نسحلا ضغلا اهتوصب ةالفلا يف دشنت ريطلاو

 نردلا نم دؤفلا السو هلصوو رازملا برق
 نسحلا نم ةايحلا ومل هلاصو نأ تملعو

 نجهملا تام نم ىجنت شيعلا نأ تملعو

 نكترملا ميهبلا ولجي ىجدلا يف اسمش ناك دق
 نميلاو دعم تدعس هب نمل نامزلا دعس

 ننملاو لئايجلاو لئاضفلاو لئابقلا رمق

 نمزلا دعس هب فلخ ىدنلاو ةورملا رحب

 نزولا حجر هلمحبف هتنزو لابجلاب ول

 نلع هتدجن تيأرل هتسق ول رتنعبو

 نزر هتمارك نم يداوعلاو يراوسلا ىلعو

 نلو ال هنفرعت ال ىغولا يف ديؤملا وهف
نمؤم زعو اوفك انل ةالوم هاقبأ



 نحملاو بياونلا للع هفكب فكي انع

 ننسلاو ضئارفلا ضرف نم ةالص يبنلا ىلعو
 نسح دعرلاو هنزمب نوتهلا قربلا قرقرام

۔ _٩٢



 نب هللادبع نب دمحم نب فلخ نب دشار بيبطلا خيشلا نايعب رعشلا لاق نم
 اهمظن يتلا ةديصقلا اهنمو ةقيار راعشأ هل قاتسرلا ةيالو نم ينيع ةيرقب اشن مشاه

 عئابط ةفرعم نم بيبطلا هيلا جاتحيام توح ريسكلا ربجو ريقفلا داز اهايسو بطلا يف
 لوأ وه اذهو ايفاو احرش هسفنب اهحرش دقو ءاودلاو ءادلا ةفرعمو ةيودألاو ةيذغألا

 : ةديصقلا

 الصفمو اكحم الاقم لوق أ

 ترذعت نا هريغ هيف لخداو
 هلضفب نيعي نا يبر لاسأو

 يلكوت هيلع وجرأام لك يفو

 يلسوت هيلا يداملا ىفطصملابو
 ةمالس مث هللا ةالص هيلع

 اودلا ةفرعم بطلا ملع لواف
 ةبطرو سبي مث دربو رحو
 هعبط سبيلاو رحلا رفص ناف
 همكح دضلاف سبيلا دوس كي ناو

 دمرح رمث ذخف ال اهسأ تئيش ناو
 ىتأ ءايض ناف برشا مث كاتستو
 هعبطو ءاودلا ركذ نم دبالو

 ةطنحف رح هيف ابطر تئيش ناو

 هلثم نخدلاو رقبلا محل دضلابو
 ةتوح رشاف ادراب ابطر تيش ناو

 الفلفو افرقو ازرأ ذخ دضللو

 المكم ايلع بطلا يف ىهنلا لهال
 الصأ نه امو ديناسا

 الفغأ هنع ىرأ ايف هلئاسم

 الهس وه نا هنم الإ نوع الو

 الكوت هاجر ايف نم لض اف

 السوت نيلسرمللاب نم باخ امف

 الع بكوكام لآلاو هباحصأو
 الزا وه يذلا ءادلا ةفرعمو
 الهستام نا دادض الاب هوادف

 اللعملا ناك دضلاب اغلب ناو
 البساف داز نا مدلا مكح دضلابو
 الدعاف دنقلاب مث قاوأ ثالث

 الدعم بيطق نع ءام برشتف

 المأتو سق ركذلا يف نكي ملامو

 العرم اشبك مث ادهشو ادبزو

 الثم نخدلاب بللاف سدع نمو
 الج رفسلا ينجاو ةاشلا لسرو ةاشو

 الفنرقلا نهدو ارمتو

 فذحب

 مث نابلا

۔ _ ٩٢



 الفسا لجرلا ىهتنا ىتح سارلا نم عضوم لك يف صتخيام ركذاو
 المكا ىتح بلطلا باتك طرشك هلك مسجلل مع دق ايب ينثاو

 اهرخآ يف لاق نأ ىلإ

 انكسم وانس دوهجملا ربتعتو

 ايب ذخف تمظن ايف رظان ايف

 ةداعسب زفت يلوق عبتت ناف
 نكت ملو حيحص مسج اذ تنك نإف

 ام لثمك موسجلا ىلبي هراثكأف

 نم تفخو رض كاجلا اذإ امأو
 ةلع معفد يف كازجأ ادرفم ناو

 ال مث ضراوعلا اقلت نم سفنلا قو
 ةرمخ برش يف سفنلا كاله نإف

 انبر لاق دق ليزنتلا مكحم يفو

 ةمختب تامو افارسأ داز نمف

 هلخف ساحنلا قىايلل كبرشو

 يفو ةورع نمو ملث نم هركيو
 نكت نا بلطلا لمعتست نا كايأو

 هبيبط ليتق تيم نم ضرألا ىرث

 بذهم يقت ريرحن لك لسو
 نماض لامللف اطخأ نا مكحلا وذف

 ةلهس بطلا يف هللا دمحب تقو

 اهرقفل ريقفلا داز اهتيمسو

 ال نزف ليوطلا رحبلا نم تءاجو

 الكامو ابرشو اسوبلمو الصفو

 القعم كسفنل هلعجاو كتيصو

 الجعم تييح ام احاجن مىقلتو

 الهسم ءاود برشت الف ايقس

 الملل لسغملا ىلبي ةنوباصب
 الدعأو طلخلا لهساف طلخ ةدايز

 المحم ناكام دوهجملا معطت الف

 يلتبتف قيطت الام اهلمحت
 التمأ ىلع ماعطلاو ىئطو ةرثكو

 البلا ثدحي اوفرست ال اوبرشاو اولك
 التق سفنللو اموثام تام دقف

 الصلصت دق يذلا نيطلا يف نكلو

 المسبم نوكي سافنأ ةثالث
 الع مكف الوهج اللاو اودلا عبطب

 ىلتبا دق نم رت مل نا اييس الو

 الكشأو كيلع ىعأ هؤاد اذإ

 المح ضراللف اطخأ نا بطلا وذو

 الضفتو ىنملا ىطعأ نملا دمحف

 الّصلاو رسكلا ربجت ريسكلا ربجو
 العفم نلوعف نليعافم نلوعف

۔ ٤



 ادع تايبألا مسرأ ملو

 اهبويع دسي اسيطن ناك نمف

 دشار مشاه نبأ دبعلا اهمظانو

 عفان سفنلا نع لام الو نونب

 رفاغ ريخاي هللا برايف

 يدي تمدق يذلا نارفغ يل بهف
 ةمحر هللا لس اهيف ائراقايو

 اهتمظن ينيع قاتسرلا دلب يفو
 برعيلا نم ناطلسلا ةمدخ يفو

 ةرشع معبرأ مث اماع نيرشعل

 مشاه لا نم قلخلا رخ ةرجمل

 الخدم كاذ يف قذحلا لهأل تلعج
 الوقم ناك اذإ ابيع ىأرام اذإ

 ال موي بنذلل وفعلا وجري هللا نم
 البقتام ىوس يجني لمع الو

 الوعو كاعد نم ابيجتسمايو

 القثأ سفنللو ينيع ترظن امو

 ىلتبا اذإ اتيمو ايح اهمظانل
 الحأ عبرلا الو اٹيغ تمدع الف

 العلا يذو فيرشلا دجملا يذ دمحم

 الهست يدامج يف نيئايعستو
 الع سشفنام هللا ةالص هيلع

 تايبألا هذه هرعش نمو

 هلئالع تحال كمسلا رثنك مالس

 مكنيبو ينيب مايألا تلاط دقل

 هليحر بيرق ايندلا اخأ ناف

 هكاله موري اييف ءرما برو

 هلك كرمأ نمحرلا ىلل ضرفو

 ايب نكو ليوطلا فرطلا نم رصقو
 ةميمذ نارقلا يف يفنايتلا نإف

 دشار كد ول يفاصلا كمداخو

 كرابم يدض ناوخإلا كمدخيو

 هلئاع وه نمو يناث هب صخأ
 هلواحت ام دجت مل نإ ىفكام ىفك

 هلحار وهام زع نإ ىتفلا ىسميو

 هلياضف نوكت هنم لين ملامو

 هلعاف ءاشام شرعلا هلإ نإف

 هلئاس ءرملل وهف اعونق حاتأ

 هلئان سيلام ءرملا ىنمت دق مكف
 هلئاس تنأ يذلا دهعلا ىلع ميقم

هلهآ وه نمو يدانلا ىوح دق نمو



 نب دمحم نب فلخ نب يناث نب ريمع نب دشار بيبطلا خيشلا رعشلا لاق نمو
 هرعش نم نيئزج ليبسلا نبا ةهكاف باتك فلؤم يقاتسرلا ينيعلا مشاه نب هللادبع

 يتلا طورشلا ةفرعم نم بيبطلا ىلع بجي ييف تيب ةئامو تايبأ ةرشع يف ةقيار ةموظنم

 نرقلا يف قاتسرلا ةيالو نم ينيع ةيرقب أشن عيابطلا ةفرعمو هنع اوهن امو ءايكحلا اهب رمأ

 اهتمتاخو ةموطنملا ةمدقم هذهو

 .رشاعلا

 يعادلا بيجم هلل دمحلا

 عايسل ا يف ذلي ١ دمرسم

 بلطملا حاجن يغبي املاعاي
 مهف ريغب ملعلا بلطت ال

 اقيرطلا هب هللا كدشري

 راثألا يف ءاج دق هنأل

 يواورلا هاورام مولعلا رش

 الاهلا كرمأ دلقت الو

 ءاودلا كفصو يف نكت الو

 ءادلا ءرب بيبطلا ىلع الو

 عبط لك ملع هيلع نكل
 اعم لوبلابو ضبنلاو قيرلاب
 ةدياز اهنم داز نإ اهنأل

 ضارعألا ثداوح هب تماق

 همدب اذإ ولحي دق قيرلاف
 مغلبلا لثم ءارفصلا ةرملاو

 ةضومحلاب ءادوسلا تصخو

 عاطقنا يذب رسيلا ديؤم
 يعاس ءالعلا بولق يفو
 ببسلا رهظو بطلا رحبأ يف

 يمظنلا ابناجم نكت الو

 اقيقحتلا هب لوقلا رهظيو

 رابخألاو لقنلا ةاور نعو

 يواتفلا نسحي خيش ريغ نم
 الاقملاو باوصلا اطختف

 ءادلا ضيرملا يواحلا ةبيغ يف

 ءارم الب اطرش انحتمف

 عمجلاب اهرصح عابطلا نم
 ىعو نم هيعي دق الاقم مهناف

 ةدحاو اهنم ساطسقلا يف لام وأ

 ضارمألاب ضارعألا لصتاو

 همكحب ىضم حلملا مغلبلاو
 ملعاف اعيمج قوذلاو معطلا يف

 ةضورفم اهسبو اهدربل

۔ _ ٩٦



 ضبنل اب ةفرعمل ١

 مظعمل ١ قوف م اهم الا عضت نا

 ةكرحلا عيرس فقرعلا نكي ذنا

 ءامدلا ةرثك نم هب مكحاف

 ةكرحلا عرسو قرعلا ةقدو

 ءادوسلل وهف ايطب ناو

 ةوقب اكرحم نكي ناو

 لاحلا يف طسو اذ نكي ن او

 ةماخلا

 مشاه نبا ةزوجرأ هذهو ٠

 دحألا موي ةيدبلا ىلع تءاج

 ء ايبن ال ١ ريخ ر اتخملا ةرجه نم

 كلفلا رادام هللا هيلع ىلص

 الك ارط باحص الاو لآلاو

 ملاع لك لوق نم ةموظنم
 دزي امو فلالأ :

 ايلوألاو لب تاداسلا ديسو

 كلح ليل يف بحسلا نحجرأ امو

 امه ثيغلاو قرولا مايلا حان

 هنس ؤي

 : اهلوأ اذه اهتيودأو نيعلا ركذ نم ةزوجرأ همظن نمو

 امدلا يف حاص ءاج الاقم عمساو

 ةدودعم ةعبس ىهو نيعلل
 ددسم لب ءالج حتفم

 ىلآ دق صخلملا

 قدت نأ تدرأ نإو

 حرشلا يف ىتأ دق اهيلإ رظناف

 عم ردح
 ةيو د ال ١

 : حيرشتلا يف تايبألا هذه ًاضيأ هنعو

 انلف قلخ حيرشت ابلاطاي

 ىوح دق نم عم كمهف ىيوتحيل

 ةدودحح ةبوسحم اهمظن ف

 دجنماي ضباق عم حجضنمو

 ىتفاي ءالؤه عيمج ظفحاف

 ةيدنألا نيب فوصوملا فرعتل

 حجنلا ليه نم ريصت اميك

 دمصلا درفلا

- ٩٧ _



 هعنص هاوح ام

 نطاب وأ ارهاظ نم
 همظن مدقت ام

 الفط راص ذ اهديعبو

 يمل ا عقو اذإ ىتمف

 ةسمخ ىقبي محرلا يف

 يدتبتف رمتسا مث
 اعست راصف ثالثلا دعب

 اتس دازام اذإ ىتح

 هيف مدلا ير اجع تدفن

 هغامد لاصفنا ناب

 ۔ _ ٩٨

 راطقأ

 ةدالولا

 هموي

 دسحلا

 دلولل
 درو

دشرلا



 احدام يحاورلا نسحلب ديعس نب دشار حيصفلا خيشلا اهلاق ةديصقلا هذه

 ىلع ةبترم ةديصقلا تايبأ لئاوأو يصورخلا كرابم نب سيمخ نب دعاج ةمالعلا خيشلا

 : ءاجهلا فو رح

 ءايسأاي تنأ ةبحألا ىنسأ

 ىلتبم لبالبلاب بصب يرب
 اهتيثا يتلا راكذتب يتعت

 اهثيباب ىنثبت ثيعت تتبث

 يتجهم يف اهلامج دايج تلاج
 تلواحف ياشح اهتلمع تلح

 تددخف دودخلا ةجراخب تجرخ

 اهرودص درج دهعلا رايد تقد

 اهباذع ذلتسأ ىلوذع يرذ

 اشرلا ينتقوتساف يضاير تقر

 اهرهزب نامزلا تنيزف ترهز

 يتولس مغباوس اهدعاوس تبلس
 يل نسعقف تتشت شويج تنش
 هعضوو حالصل ا يصورخل ١ عنص

 اهضعبب قاضف هلياضف تمخض
 افطعت عابطلاو ةحاصفلا معط

 هطقلب نيظعاولا ظعوب ناظ
 ادعاج ينع أ هالعو هملع نع

 هربغو بيرغلل ثيغو ثوغ
 افول او ةناطغلاو ةحاصفلا هيف

٩٩ 

 ءايشلا كفنأ فنأ مشاو

 ءالب باعكلاو بعاوكلا ىوهي
 ءاشتو يهتشت ام يتجهم نم

 ءارث مث ياوثم نم ثحيو

 ءاعزجلاو عزجلا نهلاجو
 ءالحس هفحز برحب يفتح
 ءاسنخلا اهلاخب ليلخلا رخص

 ءامح ءامدلا تقفدو اودع

 ءاكذو ةذل فكلذعف لذعاو

 ءارضخلا ةناحيرلا ينترشو

 ءارهزلا مكلت تهزاف تمهزو

 ءارمسلا ةلاسعلا ينتبسو

 ءاشولا تماشلا شبو اعيش

 ءاصحأ هصحت مل هباوصب

 ءايض نهضعبو ءاضفلا ضرع
 ءاطعو ةعاطو نيعياطلل

 ءيلظلاو ملظلاو ايظلا نعظ
 ءايلعلا برعت رصانعلا يلاع

 ءارغ ةداغ اليغ هترغ

ءايتفلاو فورعملاو هقفلاو



 هبلقب راقولاو ةعانقلا نطق
 هفك مراكملاب هراكملا فشك

 همهفو موجنل اك لئاسملا لثم

 هسفن نع انخلاو ةساجنلا ىخن

 هدفول مولعلاو عروتلا بهو

 ةماهفلاو ةلاهجلاو ةهافسلا بره
 هرمأل نالف هتلالج تحال

 ةديرف كيلإ ايندلا ةنيزاي
 اهقح تبثيو احصفلا اهب وهزت

 ءالقعلا ةداقلا هتلبقتف

 ءاريكلاو ءامركلا كل نكو
 ءاليل ةليل تمههلدأ ام

 ءايسو لزانم نهعيمج
 ءانسحلا ةينلا هتلزنتو

 ءاول ءافولاو ةورملا هلو
 ءاوهألاو مافعوألاو هنع

 ءالضفلاو فارشألاو داجمألا

 ءاضيبلا ةيآلا ىهو ءاضيب

ءارعشلا اهنود وبكتو ايلعلا



 أشن يراحصلا يبتوعلا ملسم نب ةملس هيقفلا ةمالعلا نايعب رعشلا ضرق نممو

 ءايضلا باتك اهنم بتك ةدع فلأ نايع نم راحص ةنيدمب ةرجهلل سماخلا نرقلا يف

 هبش يف برعلا باسنأ يف روهشملا باتكلا باسنألا باتك اهنمو ماكحألاو هقفلا يف

 . هتمحرب هللا هدمغت نايعب نيروهشملا لحاطفلا ءايلعلا نم وهو ةيبرعلا ةريزجلا

 : ءايضلا باتك حدم يف ةديصقلا هذه هرعش نمو

 يخأ بولقلا يف ءايض باتك اذه

 ىده هيف ناك ذإ ايضلاب هتيمس
 ةفرعمو ابح هب ىسفن تصصخ
 هل قحو هيف ا ابح هاوهأ
 ةدئافب ايندلا هذه نلدعأ ال

 نم لضفا ملعلا يف ةلئسم لكف
 لقعل ابت
 هترثك مايألا ىلع ىنفي لاملا
 ةرخاو ايند يف كيجني ملعلاو
 هروصت ول باسح هيف لاملاو
 ادغ داعملا يف ًارخذ عفنأ ملعلاو

 هب تلمع ول راختفا جات ملعلاو

 عبتم ملعلا لهأل عوط لاملا وذ

 مهنإ ملعلا لهأل الإ رخف ال
 اوملع ايب ابابرأ نونوكي اوداك

 هقلاخ ردي مل املاع نكي مل نم
 ةظفاح قولخملل هللا ةعاطف
 بذك الب ايندلا يف رسيأ توملا

 للذ نمو غيز نم هللا انذاعأ

 . ةفرعمك ال ام ى ر

 بدأ نمو ملع نم هيف ايب مركأ
 بطعلا ةلظ نم ايضو ىمعلا نم

 بتكلا
 يبرأ نمو يمه نم وهف ىوهلا ينم
 بذكلا يف ءرملا رفكو تقدص هنم
 بهذلاو توقايلاو ضرألا رهاوج
 ببس يف طق ايلع لاملا لدعيام

 بقحلاو مايألا ىلع ىقبي ملعلاو
 بعت يفو مثأ يف كيدري لاملاو

 بلقنم موي ارافقتا دو لاملا وذ
 بسح وذ لان اركذ عفراو معن

 بصتغم ريغ راقو جات مكحلاو

 بعللاو دجلا يف رقتفمو مه
 بلط وذ راحام اذإ ةادهلا مه
 برع نمو مجع نم ليق مهريغل

 بذكلاو قحلا نيب قرفلا الو اقح
 بيرلاو يهنلا باكتراب لبي ملام
 بدأ الب شام رجاف لهاج
 يب ملعو ايلع ينملعو يرمع

قدصأ نم هت 9 7 هل



 هللادبع نب دمحم نب ناييلس فراعلا بيدألا خيشلا نايعب رعشلا اومظن نيذلا نم

 خيشلا حدم يف تايبألا هذه همظن نمو رشع يناثلا نرقلا يف أشن دمحأ نب رماع نب

 . ثاريملا ملع ف بذهملا ىمسملا هباتك ركذو يلوعملا دشار نب رماع نب دمحم ملاعلا

 بذهملا رفس تبذه رماع ىتف
 مكحم ناقتإ عنصلا يف هتنقتأو

 اعماج ضئارفلا ملع هب تقسو

 سدنحب نايبلا رجف هب ترشن

 اهسومشو ىدهلا رايقأ تعلطأو

 هب ائتلم ملعلا عدص حبصأف

 هرونب انللح ارفس هب ىبسحف

 ىدهلا جهنم حضوم نم هب يندقو

 افلاسو راط بتكلا عيمج قافن

 مهتدسو ارط ملعلا لهأ تقف هب

 رماع نبااي انتيلوف امل اركشف
 اهبعص تدتقاف دجملا دايج تمئز

 ايلم مولعلا لبح نم تيرجأو

 ىضر نقتم ةمالع نم تكروبف
 دقو ةلوعم ءايلعلل كب تمس

 اهسمش كنإ رخفلا سمشل ارخفف

 دمحح يبنلا يداملا ىلع ىلصو

 بكوكك
 يبألا هظفل نم هيتأي ايب ريصب
 يبنلا ةنس وأ نآرقلا هصن ام

 بهيغ لك هراونأ تلجف ىمعلا

 يبلطم حاضيإو ذاقنإل
 بضرقب هنم ذج دق ىمعلا دحو

 بهذم لك نم بولطملا هب انلنو
 بسبسي ةلالضلا قرط يف لظ نمل

 برعم لضفأ ثرألا مولع رصحب

 ءاضف فنصت زنصت رسح ب

 ناربح

 يبه ذم ةو دق هلل ١ لوسر يمس

 بكرم رخ ارهظتسم اهتلل ذو

 بتكم لك يف كاراج نم تقباسف

 يبأ برعم ءىشنم هيبن هيقف

 بترملا راخفلا ضرف اهل تمقأ

 بكوك لك ىلع ومست اهترغو

بلخ قراب حالام ىررولا هلا



 رشع يداحلا نرقلا ف اشن مناغ نب ديعس بيدألا رعاشلا ناعب رعشلا مظن نمم

 كلام نب فيس نب ن اطلس مامإل ١ حدم ف هرعش نم ةديصقلا هذهو ةرجم ١ نم

 . يبرعيلا

 هتاشو احابص تمان دقو . ا

 دياع فشارملا لوسعمل لايخ

 ايشان دعابتلا دعب انل ىنداأف

 هدوهن نم مئاق حمرب لوعي
 هتارفش هفرط نع ةدرجم

 هبع لتق هانيع تركنأ نإف

 هبلق ةبابص يفخي ادغ بصو
- 

 ىمحلا ةريج هل ركذت ىتم بيئك
 ىوهلاو حربملا بحلا ركنأ ناو

 هباكر قيرفلاب تلقتسا امو

 هعمد هاومأ بصلا نفج ببصت

 انلظت ىملس دعب نم له يليلخ
 انعمجب تلوت امايأ هللف

 يتبيبش بارغ ىسار نع راط نمو
 يقرغم ةرغل ىملس ةشحو تان

 ائيس كلذ دنع قيىليمج

 هدوف باش نم هللا قلخ بعتاو

 اهلصو لاخلا ةبر هيف دهزتف

 ابقاعتم لزي مل انامز نكلو

 نم تومب داؤفلا مومسم تلز الو

 تدعو

 هئاحمل اكذلا نبال تحمل دقو
 هتأسأ هتضرم أ دق هب اضيرم

 هتاوشن ابصلا ركس نم هينثت
 هتالح هلوع عم هتنسأ

 هتافشر هرغث نم اهب ىمحتل
 هتانجو ةرمح همد نمف

 هتارفز هنانونكمب تشنف

 هتارسح هدابكأ يوج عطقت

 هتاربع ىوهلاب هيلع ترقأ
 هتادح نق ارفلل تنغو احابص

 هتاصرع توترا ىتح مهعبر ىلع

 هتاإلس اهعبب نم انعمجتو

 هت ارجش ةرضح اهم ىدوعو

 هت ازبو هُموُب يبيشل تلحو

 هتارعش ةضيبم اهلجأ نمو

 هتانسح ائيس تحضأ باش نمو

 هتاوبص ابصلا دح ىلع تناكو

 هتاولخ ىوهلا ركذ ىلإ وبصتو
 هت ارفو هحلم هنم رم ١ ىلع

هتاس م انألا نب هريمع



 نكأ ملف ليمجلا ينيلوي ناك ىتف
 دشرم نبا تام نيح يئاجر تايف

 همزع تايفرشملا لفغي مامأ

 هنانع ىقلا كلملا هيلإ مامأ

 هتالص دلاونلا موي ةلضفم

 لئاس لك هلام ىطعي ثيللا وه
 هفويس نوتم رصقت ىتم عاجش

 هلان يلولاو يلو مامأ

 هكاهتنا دعب مالسإلا مرح ىمح
 هؤاخس فوصعلا حيرلا قبس دقو

 هكمس لواطت لاع فرش هل

 هتالص ىنتتأ آلا الئاس هل

 هتايح فيس نبا ناطلسب تداعف

 هتاوطس ارشلا داسآ مزهتو

 هتاوهص اهضار ذإ هل تلذو

 هتابثو ىغولا موي ةديؤم
 هتامجأ توحام ىطعي ثيللا امو

 هتاوطخ هئادعأ ىلإ اهلطت

 هتالو ءايلوألاو هلئاسل

 هتامرح كهتنت مل هب ىحضاف
 هتاهث ءاقللا يف ىساورلا قافو

هتافرش توتسا نيكايسلا قوقف



 أشن ،يدشاربلا ديعس نب دمح نب ملاس هيقفلا خيشلا نايعب رعشلا اومظن نيذلا نم

 يبرعيلا ناطلس نب برعلب مامإلا رصاعو ةرجملا نم رشع يداحلا نرقلا يف مدأ 7

 تيب فالا ةعبس يوحت بدالاو ماكحألاو نايدألا يف ةزوجرأ ملاس خيشلا مظن نمو

 : اهلوأ اذه

 يرابلا ميدقلا هلل دمحلا

 راهق كلم نم هناحبس

 راكوألا يف رايطألا قزارو

 راصنألاو دادنألا نع لج

 راصبألاب قلخلا كارد نعو

 ليزجلا اطعلا ىلع هدمحأ

 مالسإلاو نيدلل ىده امو

 مانألا يف ثوعبملا دمحم

 ناصغألا ىلع ريطلا حبس ام

 ال نأ تدهش

 دمحم اذك

 هللا ريغ بر
 قداص لوسر

 هبر نم هب ءاجام لكو

 لسرلاب قدصم نمؤمو

 باسحلاو ثعبلاب نمؤمو
 رازواألا نم هللا رفغتسا

 صالخاب هلل نيادو

 هقلل وأ قحلا ناك هل

 الئام مظان ينأب ملعاو

 ملعلا ليلق اذ عم ينناو

 راهقلا دحاولا يلعلا درفلا

 راهنلا ىلع ليللا روكم

 راحبلا يف ناتيحلا معطمو

 راكفألاو مهولا كارد نعو

 رارقلاو زوفلا مويب ىتح

 ليضفتلا نم نم هب امو
 يماهتلاو ميهاربإ ةلم
 ماركإلا ىذ ةالص اهيشغت

 ناحلألاب وحلا يف تدرغو

 يهابملاو زع كيرشلا نع
 قلاخلا ميركلا برلا هلسرأ

 هب اذاي نلمعاف باوص قح
 لزنلا قطانلا باتكلاو

 باقعلاب ديعولاو دعولاو

 رارصالاو بنذلا ريبك نمو

 صاصق وأ ناك قح لك نم

 هقح نم معيضم ان أ امو

 الئالدلا مهفاف ازجر عرشلا يف

مهفلا ليلق يلاح فعضتس



 هدري الو هذخاي قحلاو هدسي هب ابيع ىري نمف

 ناطيشلا نم رفكلاو قيغبلاو نمحرلا نم لدعلاو قحلاف
 ناسللا طلغ وأ ةلز وأ نايسنلا نم ىسفن ننمآ ال

 اهنمضو يبرعيلا ناطلس نب برعلب مامإلا حدم يف اهلاق ةديصقلا هذه هرعش نمو
 : مكحلا يف تايبأ

 لقاعم لوقعلل قدص رعشلا يفو لقايص اقح باسحالل رعشلا وه
 لئالد فيرشلا عرشلل رعشلا يفو ةمكحو ملعو بادا رعشلا يفو

 لماك سانلا نم لقع نم ىوس هردق فرعي سيل لضف رعشللو

 لقان هيوري هللا لوسر لوقل هلك رعشلا ال رعشلا ضعبب ينعنو

 لهاج بقاوعلاب نميف ريخ الو ةفاخس ىذ ءرما رعش يف ريخ الف
 لحاس طق هلام ارحب ناك ولو لماع ريغ ءرما ملع يف ريخ الو

 لئاضفلا هيف لقعلاف القاع نكو الماع هلل ملعلاب نك حاص ايو
 لحالحلا مامإلا وهف ىدهلا مامإل برعلب يبرعيلل احدام نكو

 لغاش هللا نع رمأ هل سيلو مئال ةمول نمحرلا يف شخي ملو
 لئاسملاو اضقلا ماق الو ةانق اننيد ماكحأل تماقام هالولف

 لزانم روحل برخت مل هالولو عبارم لدعل رمعت مل هالولو
 لصاوق فويس تلصام هالولو لباوذ حامر تماصام هالولو
 لئاعو ريقف ىرثأام هالولو مراكم حاير تبهام هالولو
 لماوكلا رودبلا اهنم تقرشأ دقو اهسومش تءاضأ ايندلا هب نكلو

 لصاح زوفلا هب اناحيرو احورو ةمحرو انمأ سفنلا ةايح تباطو
 لذارألا ىلع مهنم تمقن امو هلهأو نامزلاب رادل ينأو

 لطاب هولعي سيل قح راهظإو ةلع فشك ىوس ينم اومقن امو

لئانو لضف نمحرلا نم يبسحو مهنع هلاب سانلا ىنغال يناو



 ةبع نيملسملا مامإل يف يلو

 بهذمو حيحص ملع وذل ينأو
 فراع ةمكح رعشلا ليمج يف يلو

 لصاف مكحلا قداص يلوقو لوقأ

 ادن اذ كت ملو لام اذ تنك اذإ

 الماع كت ملو ملع اذ تنك نإو

 الداع كت ملو مكح اذ تنك نإو

 ىوهلا كلمت ملو كلم اذ تنك نإو

 اركاش كت ملو لضف اذ تنك نإو

 ارباص كت ملو رقف اذ تنك نإو

 ةلزل بحملا تيصقأ تنك نإو

 ءاودلاب ءادلا ىلع لجعت مل تنك نإو

 حصان ةحيصن لبقت مل تنك نإو

 ادعلا نع اريبخ لأست مل تنأ نإو

 العلا ىذل رومألا تضوف تنأ نإو

 هلصأ قدصلا ىلع لوق اذ تنك نإو

 دطوم لدعو مكح اذ تنك نإو

 هب ىتأ نمم قحلل الباق نكف
 برعلب مث هللاب اقثاو نكو

 ةئيضم مولعلا سمش هب مامأ

 عرمم ةعيرشلا ضور هب مامإ

 ةديرخ ميركلا نبااي اهكنودو

 سبالم اهيلع انالوم حدم نمو

 لمآ انأ يذلا رخذلاو زنكلا ىه

 لضافألا ةادهلا ناد هب حيرص

 لئاوألا ماركلا لاق هب لوقو

 لضاف وه نم لضفلل يدتهي هب
 لماخ كركذو مورع كنإف

 لزان كب ىدرلاو لهج فكملعف
 لفآ ةمالسلا قفأ نم كمجنف

 لئاز فككلمو كولمم كنإف

 لطاع ةورملا لبح نم كديجف
 لئاط كنزحو روصقم كلعابف
 لزاونلا كلتلزنتساو ادعلا كتهد

 لصافم تعاضو ءاضعأ كنم تهو

 لئاغدلا كتضقيأ ارارتغا تمنو

 لياس ردغلا نم ليبس مهب كاتأ
 لئابقلا كيلع تلاص ول توجن

 لدابم دق يذلا مصخلا هب تجلف

 لصاف مكحلاو زعلا ءايس تيقر

 لتاق كدجل مصخ هنأ ولو

 لئاط وه يذلا دجملاو زعلا وخأ
 لماك لفاحملا ردص ىدهلا ردبو

 لباذ ىغبلاو كرشلاو ادعلا دوعو

 لخالخ نايبلاو دقع وحنلا اهف

لئالد لايجلاب لويذ نه



 لثامألا اهيلإ وبصت ةربحم لماك نسحلا اهب لاثمأ قاوطأو
 لئاقعلا ناسحلا اهيناعم تقارو اهماجَّسأ ظفل قرركف ةليقع

لعاف انأام دجملا ليبس يف الإ اهناك ىعدت راعشألا ةرهوجو



 دلو يدشاربلا دمح نب ديعس نب دمح نب ملاس دهازلا ملاعلا خيشلا رعشلا مظن نمم

 دلب ىلإ لحر مث هدلبب ميركلا نارقلا ملعتو ،سمخو ةئامثالثو فلا ةنس وانس دلبب

 راشي نمم راصو رخازلا رحبلا كلذ نم فرتغاو يملاسلا نيدلا رون خيشلا مزالو لباقلا

 ىوزنب ايضاق يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا هلعج امركو ادهزو اعروو اهقف هيلإ
 هلحأو وانس دلبب يليلخلا مامإلا هلعج مث ةءافكلا نم هنع فرع امل هل امزالم نوكيل

 ةريسلا نسح ركنملا نع ايهان فورعملاب ارمآ هرمع ةليط ىقبف اهب يضاقلاو يلاولا لحم

 هرحب نم اوتريل ملعلا ةبلط هيلإ يوأيو ريقفلا يساويو ريغصلل تصنيو ريبكلا مظعي

 ريغ اهنكل ةيبدأ تاحراطم اهنمو ةيوجأ اهنمو ةيهقف ةلئسأ اهنم راعشأ هل اهقفو ةغل
 ىلإ رفاسو ،© يدرولا رفينخ نب ىسيع هذيملت دنع تراص اهرثكأ نأ لاقيو ةدوجوم

 هتلئسأ دحأ علطم اذهو يكلاملا سيمخ نب رماع ةمالعلل هتلئسأ هراعشأ نمو ايقيرفأ

 : هل

 ابذهللا انخيشل ابذه الؤس كاه

 ابستحلملا يكلاملا سيمخ لجن هب ينعأ

 يناثلا لاؤسلا علطمو

 اديؤملا يكلاملا سيمخ ليلس ادرفت مولعلاب اخيش لئاسا

 ثلاثلا هلاؤس لوأو

 ارهظ دق مالسإلا هبو ىرؤلا نيب ارهش دق ملعلاب نمل لاؤسلا يدهأ

 ابص دق هلل ابستحف هلل الجر هب مركأ ارماع هب ينعأ

 . ميظنلا ردلا هتبوجأ يف ةعوبطم اهيلع يكلاملا خيشلا ةبوجأو ةلئسالا هذهو

 : تايبألا هذه الإ هنم دجن مل ملعلا ةبلط دحأل هنم باوج اذهو

 الثم هل يواحلا هطمس يف ردلاك الغش دق مويلا يبلقو لاؤسلا ىفاو

 القنام تيدبأ امل يلاح تدهاش ول كنإف رصقأ الهاج قينتحدم

الجع نكت ال رصقأ كاياف صقن هبحاص ريغ يف نكي ايهم حدملاو



 الثتماف قحلا تيده طارصلا نا ذخ كباوج ينم اعناق نأ كاهو

 : ملعلا بلط ىلع رفينخ نب ىسيع هذيملت ثحي تايبألا هذه هنعو

 انيغتبم ارويط مادنعل انيدفاولا دصق مغبت ال آلا

 انيمث ارد هرحب نم لنت ايقت ارب املاع مزالو

 نيلهاجلا رودص ىفشت اهب رفسب اهدصارت اررد دصو

 .ه١٧٣١ رفص رهش نم ٦٢٩ ةعمجلا موي هللا همحر ىنوت

 : الثمتم لوقي لاحلا ناسلو شعنلا ىلع فاتكألا هتلمح

 دوجو فافع نم شعنلا ىلعام هولماح الو هشعن ىردام

 نآلا وه يذلا دمح نب ملاس نب دمحم هيقفلا خيشلا هدلو مهنم دالوأ ةلمج كرت

 ملاس نب ملاس ههقفلا خيشلا راص دمح نب ملاس خيشلا ةافو دعبو لئايس دلبب ايضاق

 رمألا نم لحارلا ديقفلا ةريس دالبلا لهأ يف راسف وانس دلبب ايضاق يدشارلا

 يناثلا عيبر رهش يف هللا هافوت ىتح لدعلاب مهنيب مكحلاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب
 : تايبألا هذهب يثراحلا دمحأ نب هللادبع نب دمحأ بيدألا خيشلا هاثرو ه٠٤١ ٤ ةنس

 ملاوعلا يف مه دقف ريبك صقنو مراكألا ةاقثلا توم انزح ىفك
 ملاس رصعلاو رصملا هيقف يعنل اددرم ريثألا يف توصب تشهد

 مجاوسلا كلت ضيف نم ايحلا ثلم هنأك عمد نينيعلا نم لاسو

 مثاملا تاثداح نم اهب مظعأف ةيزر نيحلاصلا رايخلا دقفو

 محالتلا اهوج يف ايسلا ريطو اهرحب رعق يف ناتيحلا مهيكبتو

 مراكملاو ىدهلا نيب مهرمع اوضق مهنيذلا نوحلاصلا ءايلعلا مه

 معاطملا بيطو ايندلا نع اوفاجبت قىلوألا انتلجن مالعأ انتمئا

 مئازعلا ردق مزعلا لهأ ردق ىلع ةريغ هللا يف لسرلا مزعل اودشو

 مراحملا نود مالسإلا ةفاك ىلع ةيزر نيملسملا يضاق فكتومو

مزالم مهش لك نم اهؤانبإو اهلاجر وانس احيف نم كيكبيس



 اهقرشو سوبحلا باحسم كيكبيو
 املاس كلاخ لبق نم اوكب دق امك

 ىقتلاو ملعلا عبرم وانس يذهو

 ةيحت ينم نمحرلا ةريخ ىلع
 قراب حالام شرعلا هلآ ىلصو

 ىبرلا تلاسام باحصألاو لآلا عم

١١١ 

 مجاوسلا عومدلاب نايع برغو

 مراكملا برت لضفلاو ىدهلا فيلح
 مراكأ ةاده رايخأ عترمو

 متاوخلا دنع ريخلا ءاعد ريخو

 مشاه لآ نم ثوعبملا ىفطصملا ىلع

مئاوحلا كلتب ءادرجلاو قعلا نم



 روبخص نب دمحم نب ملاس بيدألا خيشلا نايعب رعشلا اومظن نيذلا نم
 ركذو عرشلا نايب باتك ءازجأ ددع ف ةديصقلا هذه هرعش نمو يوزنلا يروبخصلا

 : اهتايوتحم

 اهربخ بتكلا نم أرقت نأ تثئيش اذإ

 ةجحم ىدهاو ايهف اهبرقأو
 هيبنلا دمحم هيقفلا فيلأت كبسحف

 ةدنك لآ نم ملعلاو اجحلا ليصأ

 ةعبسو اءزج نوتس وهؤازجاف
 ابغار هبلطاف ملعلا يف اهلواف

 ةيا حخسانو اضيأ هقلخ يو

 انبر نميهملا ديحوت يناثلا يفو

 عمتساف ةيالولا مكح اهثلاثو

 تتأ دقو لوصألا هيف اهعبارو

 يتلا ةبوتلاو دهزلا يف اهسماخو

 لئاسمو ةين يف اهسداسو

 اندنع تارهاطلا مكح اهعباسو

 ضئارف مث هاومألا اهنماثو

 يتلاو ةبانجلا مكح اهعساتو

 هب مقف ةالصلا ضرف اهرشاعو

 اهنا ذاو اههيجوت رشع قيداحو
 بجاو ضقنلا هب امم رشع يناثو

 يذلاو تاعامجلا يف رشع ثلاثو
 يذلاو رجفلا ةنس رشع عبارو

 اردق اهفرشأو اعفن اهرثكأو

 ارثن اهقبعاو الصأ اهقنعاو
 اركذ ىرولا العأ ميهاربإ نبا
 ارفس اذبحاي عرشلا نايب باتك

 ىرخأ اهدعب تتأ ءازجأ ةسمخو

 اركذلا عبتاف ركذلا يا ريسفتو

 ارمغ اهمكح يف تنك نإ اهخوسنمو
 اركش هل عضخاف هللا تافص هيفو

 ىربت ناب لالضلا لهأ نم تئيش نإو
 ارهز اريس مهل هيف انتمئأ

 ىرخالا ننسلاو ناسنإلا بسكي اهب

 ارحبلا بكر نمو اربغ ينب لدت
 ارهطلا دسفت يتلا تاساجنلا مكحو

 ارغ تتأ دق هل تاينو ءوضولا

 ارذع ىأر نأ وأ املا مدع مميت

 ارفغ اهرثأ ىلع لأسو اهتنسو

 ارب نمل ةالصلا ين دودح مكحو
 ارط هلعافل اضقن نكي ملامو

 اربلا اومدع نإ سانلا مامإ زوب
 ارتولا عكر نمو ىضرملاو رفاسي
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 يف مث حيوارتلا يف رشع سماخو
 يف مث لفاونلاو فوسك مكحو

 هلمحو تيم لسغ رشع سداسو
 عباسو هيف تيملا ةالص كاذك

 اهقح هيف بجي نإ رشع نماثو
 اهءاطع تدرأ نا رشع معساتو

 دحاوو مايصلا مكح يف نورشعو

 بجي نا جحلا يف نورشعلاو يناثو

 هضرف ححلا يف نورشعلاو ثلاثو

 ازجلاو ديصلا يف نورشعلاو عبارو
 يذلل مكحلا يف نورشعلاو سماخو

 ةرشع دعب نم ناميألا يف سداسو
 عمتساف حبذلا ين نورشعلاو عباسو

 اضقلا يف حاصاي نورشعلاو نماثو
 يتلا مهتلا يف نورشعلاو عساتو

 اذألل ىهنلاو فورعملاب رمألا يفو

 حضاو نيثالثلا يف يواعدلا مكحو

 يذلا ين نيثالثلا دعب نم دحاوو

 هلثم تاداهشلا نيثالثلا يناثو

 ىوح دق نيثالثلا دعب نم ثلاثو

 ىضتقي نيثالثلا دعب نم معبارو

 ةمكح نيثالثلا دعب اهسماخو

 نكي نإ ءاش نمو تالاوح مكحو
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 ارهزلا ةعمجلاو نيديعلا يفو مايقلا

 ارطقلا اومدع نإ سانلا عيمج ءاقتسا

 اربقلا هنفد يفو ايوث هنيفكتو

 ارهش اهل لعجاف لاملا ةاكز رشعل

 ارخذ ىنتقت ايلك نم بجي مل ناو

 اربكلاو كءاير رذحاف اهلهأ ىلإ

 ارطفلاو موصلا ضقني اييف نورشعو
 ارثأ اذإ نيمرحملاو دحأ ىلع
 ارجأ ابلاط هل دهجاف هتنسو

 اربخ طحت مل نإ مارحألا ةفرعمو

 ارذن اعياط ىوث وأ فاكتعا ديري
٠ 

 ء ازجأ ةرشعو

 بنتجاف ديصلاو ةبرشاو

 ارتت اهدعب تتأ

 ارمخلا

 اردق تمظع يتلا تانامألا مكحو

 ارحأ مهسبح لب دييقتلا اهتبوقع
 اركن اوثدحأ نإ يغبلا لهأ ماكحأو

 ارقاف هل موصخلا ماكحأ تئثيش نإف

 ارهج زبي مل نمو يزبحت هتداهش
 ارمغ اهمكح يف تنك نإ اهمكح يفو
 ارجف نفلحت ال ناميألاو تالاكولا

 ارغاي لوقلا مهفاف نيد ذافن ال

 ارح شعت هبنتجاف نيدو نايض

ابخ اطئاح ىرولا تالاكو مكحب



 يذلا يف نيثالثلا دعب اهسداسو

 هدعب دجاسملا مكح يف معباسو

 الكو مومرلاو يفاوصلا مكحو

 نكت نإ نيثالثلا دعب اهنماثو

 انبلا يف نيثالثلا دعب نم عساتو

 يتلا قرطلاو راهنألا يف كلذك

 مهركذ ءاج ىرولا لاومأ لامعو
 هب يتا نيعبرألا دعب يداحلا يفو

 ابرلا عم عويبلا فانصا يناثلا ينو

 ةثالث نيعبرألا دعبو فرصو

 عبارو ضورعلاو ناويحلا يفو

 اهبورض ىتش عيبلا فونص نم هب
 ىوح دق حاصاي ءازجألا سماخ اذك

 ةتس دعب نم قتعلاو نيعبرألا يفو

 نم لكو حاكنلاو عاضر مكحب
 نكي نمف نماثو
 مجعاو ىضرمو نونجم حجيوزتو

 ةوسكو هابو ىنكسلا يف نوسحخو

 الئاس تنك نإ نيسمخلاو يداحلا يفو

 ةجوز نارب نيسمخلاو يناثلا يفو

 يتلا ةدع ين نوسمخلاو ثلاثو

 ابغار درلل ناك نإ اهدر يفو

 درت نإ قرلا يف نوسمخلاو سماخو

 نوعبرألاو
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 الما اثداح نكي وأ نىنجيو رضي

 ارهدلا اهوحن فلتخاف ءزج نوئالث

 ارحص نمو لابج نم احابم نوكي

 يرشي امدعب الهاج لام ةعفشب

 اركفلا بحطصاف عرزلاو ةدمسأو

 اردص هب حرشاف لخنلا لسفو رمت
 اركن الف نيعبرألا يف مهترجأو

 ارط ىرولا نيب مسقلا مكح كرمعل

 اربخلا عف نيعبرألا دعب ضرقلا ينو

 ارخذ نكي هعد لاملا عيب مكح هب

 ارفس هب مركأ ءزجلا نيعبرألا عم

 ىرشيام بيع يفو ارط اهماكحأو

 ارجتلاو نهرلاو عيبلا نيعبرألا عم

 اربخ عف نيعبرألا دعب عباسو

 ارحلاو دبعلا هجيوزت ازئاج ىرت

 ارمألا ىلو نم وأ ؤفك هتجوزل

 ارهلا ىوح نوعبرألاو اهعساتو
 ارخألا ةقفنلاو جاوزألا ةرشع يفو

 اربص دجت مل ذإ قيلطتلا يف مكحلا نع
 ارمذ نكف راهظلاو علخو الياو
 نأ وأ اهقلطي

 ارقالاو ضيحلا يف نوسمخلاو عبارو

 ارجالا هب لانت لعفاف مهجوزت

ارس اهدعاوي



 دلاو قاحلا نوسمخلاو سداسو

 نكي نم مكح يف نوسمخلاو عباسو
 اهدعب نوسمخو اماتيأو ايمعو

 اتباث ناكام نوسمخلاو معساتو

 ايصاو ناك نم مكح يف نوتسو

 يتلا صصخحلاو رثدلا نويحلا ينو

 ةيصو مكح نيتسلاو يداحلا يفو

 يصولل ءاجام نيتسلاو يناثلا يفو

 ىوحام مسق يف نوتسلاو ثلاثو

 عئادو مكح نوتسلاو معبارو

 فراعت مكح نوتسلاو سماخو

 يذلا لتاقلا يف نوتسلاو سداسو

 يف مث سرالا يف نوتسلاو عباسو
 ةمامإ مكح نوتسلاو نماثو

 دحاوو داهجلا مكح يف نوعبسو

 ةماقإ مكح نوعبسلاو نانثاو

 اهكاهف يبر هللا دمحب تقمو

 اهمكح نيبتو ءازجا ةدعل

 اهباقن نم اههجو نع ترفسأ اذإ

 ارسق مهف عازتنإلاو هدالوأب

 ارقو هنذإ يفو انونجميو اثانخ

 ارق نمو اياطعلا مكح ةيناث

 ىردي امو اياصولا مكح يف ظفللا نم

 ارخفلا عد اضورع تناك نإو لصاب

 ارزو فرتقت ال ثارولا ردق ىلع

 ارسعلا فلاح نمو ىندألاو دعابألا

 ارذع دبي مل نإ ذافنألل مكحلا نم

 اربقلا بحص يذلا ثارو لاملا نم

 ابح نك ةنامألا يف لب ةيراعو

 اربت كب لحتساف نايض مكحو
 اربج اوهركأ دق مرغلا يف هلقاوع
 اربخ عف تايدلا مكح يفو صاصقلا

 ارخا اهمكح يف نوتسلاو عساتو

 ارفكلاو كرشلا عمقي اييف نوعبسو

 ارمأ امل ثدحأ هللايف دودحلا

 ارد ةموظنمو ايشو ةربحم

 ارثن ةعومجم نك ذإ اهمظن يفو
 ار دبل او ةل ازغل ١ رون هب تر ان ا
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 ةالصلا يف دشار يبا نب ةعيبر نب دمحم نب دعس خيشلا ملاعلا دهازلا هيقفلا لاق

 نم لمعلاو لوقلا نم هضقني امو ءاعدلا نم هيف بحتسي امو ءوضولاو اهماكحاو

 : رفاولا رحبلا

 بابشلا وشن نم رغ اي قفأ

 ريرغ يتات ام ءوسب تنأو

 يلابت ال حبصت مث قيسو
 فو رص اذ كحيو ره ذلا سيل أ

 ىوح نبا مدا كوبأ نياف
 دعم عم ريمح كولم نيأو
 اعيرس ايط مهرهد مهاوط
 فورص وخأ نامزلا نأ الأ

 نوئش وذو رمت بون وخأ
 ابيبل انطف القاع كت ناف

 قاب ريغ كرهد

 رصق لكو
 ملعاو هنم ضموب عمطت الف
 اعف اداز ادرلل يهو

 رادتقا اذ اهلا ابر معطو

 نأ نقياف

 تعمح ام كرتتس

 داهتجاب لمعاو نآرقلا عو

 ارط تاولصلا ضيارفب مقو

 سجر لك نم ةراهط ديعب

 داسف ىذ سجر لك رهطو

 يباصتلا وهل ىلإ حنجت الو

 بارتقا ف ىسمأ كنم كنيحو

 باتك يف اصحم هيتأت امو

 باجو بوج نم هيتأت اب
 بالقنا اذو رمت ربع اذو

 بابقلاو لداجملا باحصأو
 باقرلا بلغ لب ءاسابلا اولوأ

 بالقلا قابطأ تحت اوحضاف
 بابحلا تاساك ءرملا يقسي

 باهذ ىلإ لوؤي هيف امو

 بابل وأ لقعو رصب اخأ

 بادو ةدم رسم لاح يللع

 بارخلاب بقعي فوسف تينب

 باصب بوطقم ىراألا ناب

 بارتلا يف حبصت فوس ليلق

 باتكلا يا الزنم اييرك

 بايترا يف كت الو هيف ايب

 باقعلاو نباغتلا موي فخو

 باوصلا ىلع ءوضولا ماكحاو
 بايثلاو ارط نادبألا نم
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 اهيف زيربالا متاخ بناجو

 رفصو هبش نم ناك دق امو

 يشؤملا زقلاو زخلا سبلو

 يناوغلل كلذ سبل لحو
 هعدف ريواصت هيف امو

 اعيمج اذه ىلع دجست الو
 هعد بوثلا يف نادرقلا رعشو

 ارط كرشلا لهأ روعش كاذك

 ارشعو حسنفاف عرذأ ةسمخو

 تيم لكو فينكلا مكح اذك

 ملعاف ثادحألا يف لاق ضعبو

 مل اذا ضقن ال لاق ضعبو

 قيرط نع اثالث حسفا كاذك

 ءيش تاقرطلا يف سيل ضعبو

 ءيش لك نع ةرتس بصنتو

 يبر لوسر لوسرلا ناك دقف

 شح لكل نيترتس لعجتو
 انظفح دق ايف رتسلا دحو

 موق رابشألا ةثالث لاقو

 انركذ ايك جيلخلا اوهفي ناو
 موق لاق دق ةرتس كلذف

 بناجو الح ةعقب يهو

 نم ىلع الأ مهضعب ضخرو

 بالكلا اخا ديدحلاو هعدو

 باتع نم للقاف نافرصلا عم

 باغ ريغف نيعبصالاك ىوس

 باجتحا الب كي ورتلا يلحو
 ب اصتن ١ يف كب ر هلل مقو

 باهأ وأ فوصو رعش الو
 بالكل ١ عم نيفلق الا رعشو

 باطخ ىلإ غصاف ريزنخلا عم
 بايذلاو كحيو ثادحالا نع

 باصتقا يذ بلكو ريزنخو

 بار ريغ نم عرذ أ ةثالث

 باطخلا لصف ىلوأ نم اهلنت
 ب اهتل ١ تاذ اظل و ا ةر ذعو

 ب اغتسمب ك اذ سيلو لوقي

 باجحلا نم نداو كيدل رمي

 ب ارخل ١ ةدحاو وحن يلصي

 بابللا اذاي ىوه امهنيبو
 ب ايذل اك قفنمل ١ بضعل ١ نم

 بالط اذ كعيو ملعلل نكف

 يبار رتسلاك نكي نأ كلذك

 يبان كاذ نع مهنم ضعبو

 باصتغاب وحم لك كلانه
 باهتنالاب ىتف اي اهاوح
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 اروهط ذخف ءوضولا درت ناو

 لخب اذه اي ضوتن الو
 هعد لبق نم هتلمعتسا امو

 ناو ريغ ادباو مث لمسيو
 7 ١ اي صضمضمتل ا دنع لقو

 ير دلخلا قيحر نم كلانه

 احير مهللا ينقشن لقو

 اريسي ينبساح مث كهجوب

 ىليلخ اي هذعتسا ىرسيل او

 اجات بر ينجوت كسارو

 نمم بر ينلعجا نذاللو

 منهج نم ينقتعا قتعللو

 تبث شرعلا اذ اي نيمدقللو
 ضرف نيمدقلاو سأرلا حسمف
 لقن ءاضعال ١ نم يقبي امو

 لوق لكف ءوضولا يرصي امو
 ربدو لبق نم كيتاي امو

 اطخ مونلا مث نيدل ١ لهأل

 نيح ضقن داسحالا يفو

 هارن ضقن ال نيجوزلا يفو

 ىساب طظحللا يف ايهيلع سمو

 رهط لك ضقني تيملا نمو

 باشم سخب ام ريغ احارق

 بارش و ا رمخ تاساك الو

 ب انتج اب هعد راجش ال ١ امو

 باستحاب ارط كيدي لسغب
 يبارش لعجاو ينقسا دلخلا نم
 باحسلا ءيشن اي موتحملا وه

 باوثلا يف بغراو تانجلا نم
 بائملا يفن ينم هجولا يهل

 باتك يبر ينطعا ىنميلابو

 باسحلا فحص اهنيطعت نأب

 باذعلا ءوس ادغ يتقو اذا

 باوصلا يف لاقملا ريخ يعي
 باقرلا لالغأ كفو يهلا

 باتم يل لبقاو يمدق ادغ

 باضخلا ديألاو هجولا لسغو

 باصم شاح اذ حاص كت الف
 باعملا بذكلاو ءاشحفلا نم

 بايتغالا مث روزلا لوقو

 بايرلا يناد امه ام المعو

 ب اعكلا ضيبل ١ درخل ١ سمو اودبت

 بالتحالا ىذ لب سوسمملا ىلع

 باستكا نم كلذ لعف يف امو

 باعنلاب ةياد نبا حان ىتم

- ١١٨ _



 اموي ناميالا وذ سيل لوقو

 ناز لك يرعي رهطلا ضقنو
 داسف كولمم سم يف امو

 داسف نم لفط جرف يف امو
 اولاقو ابطر نكي مل وه اذإ

 اسايتلا هعبصأب ىضفأ نمو

 اعيرس هيرعي رهطلا ضقنف

 وغلو رب ىلل ىغصا ناو

 ادباو كانه ءوضولا دعب مقف

 عوضخ يف كبرل عاد مقو

 مدق مث نميهملا تيب ىلل
 ام اذا لبقتسا الغلا اذ ةبعكو

 افوخ ضرفلل ةين ددجو

 لاصتا يف عبرأ دعب ربكو

 اعفشف اعفش دهشت دعبو

 اعفشف اعفش هدعب لعيحو

 لوفغ يف كت الو مقأ دعبو

 هجو مث لله مث ركف
 اهاذح ررساو اهب رهبت الو

 عبر او هللا مسب دمحل اب لصو

 أرقاف ليللا ةالص يف كت ناف

 افوخ اعكار حبسو ربكو

 ءاشتنا ى ذل هل ال ١ عمس لقو

١١٩ 

 بارتلا يفو ةايحلا يف سجني
 باتك نم اسورط وأ اجورف
 باقثلا نم سيل نادبألا نم

 باهش يبأ نب اي ناركذلا نم
 باغ ريغ لح ماعنالا اذك
 بارطضالا يذ هنادرج ىلإ

 بايثلا لك نم لمقلا سمو
 بابرلاو رمازملاك ولو

 باهذلا ىدل كاطخ نم رصقو

 باب لكل لوخدلا يف كنيمي
 باصتنا ين كضرف ءاضق تدرأ

 باكسنا يف عمادملاو كبرل

 باعتساو لصفو فقو الب

 باجملا يداملا يبنلاو كبرل

 بايالاو ةمايقلا موي فخو

 بارتعا الب نيترم كتالص

 باقعاب اي ذعتساف مرحاف

 بابرلاو علعل راكذت عدو

 باجتحا الب نيعتست كانه
 باتكلا نم تعطتسا ام اهيدل

 بادحنا ال ءاوتسا يف اثالث

باصتنا يف كلذ دعب دمعتو



 اعوط هلل ادجاس ركو

 اليلق دعقاو اعفار ربكو

 بغص خان ام ايناث دجستو
 انفصو دق ام لقو !أرقاف مق

 نملسو عارفلا اذل حتو

 نماي تاولصلا يف ضرغلا امأو
 هيلع ضرف ىتفلا مارحاف
 ضرف لاقي نيتدجسلا لكو

 ضرف كيلع عوكرلا امهلبقو
 لفنف اذه الخ ام امأو

 اضرف نهنم يسن نم مكلتف
 بكر راس ام هضرف لدبيف

 هيلإ عجرت ال كشلا امأو
 هنم تاولصلا اتفلا يرصي امو

 ملعاف راطمألا كلذك رفت
 هنم سفنلا كاله ىشخي امو

 اشيقرلا عم نابرقعلا امأو

 يتالص ىلع يخأ اي ينباو

 يتاولص يف لغشي ناك دق امو
 رصق ريغب يلولا يف عمجاو
 يناب الو ضيرملل يضقاو

 عم حرق قري مل هب نمو معيجنلا
 ازج باستكا اذ حبصأ دمحلل ىتف ريخ فلأ ينع نمحرلا

١٢٠ 

 باثتكك يف اثالث هحبسو

 باطولاو متانحلا ركذ عدو
 بابب فاع سراد عبري

 باتكلا ردص يف نارقلا نم

 باوت الو ندهشتو ىتف اي

 باوجلا در نعمساف لئاسي
 بايتكا اذ كت ال نآرقلا عم

 باجتنا اذ كبر فوخ نم نكف

 بارت الب دوعقلا امهدعبو
 باكترا اذ ةلاهجلل كت الف

 بايالا لبق ايناث زواجو
 بارسلا يذاون يف اوماعف

 بارغلا حون هتزواج اذإ

 باود وأ قيرح وا ليسك

 باع ماغرض نم لفطلا ذخاو
 باشمللاب يلوف نيلاب ايف
 يباححا نا امهلتقا دقف

 باضقناب يضرفل يضقأ الو
 بابد وأ . حانك . هفرصأس

 باحسلا نم مايغلا مايأو
 باكسناب ةضاحتسملاو اذب

باصملا بصولاو نوطبلا



 يمايتلاو نيلمرملل يتف

 ابذع درولل اغياس ايصخ

 ملع راثا انل ايحأ ىتف

 ارط سانلا ناك هالول ىتف

 ينعأ هللا دبع دوجلا قيلح

 ادغ هيزبججي هللا تلاس

 ىتح رهدلا يف انل هيقبيو

 بالطلا يذ ةبعكف ىماح امح

 اتيب رشع ةعستو اتيب ةئام انه اه ىهو ةديصقلا هذه تغ»

 : لمرل ١ رحب نم رطفل ا ةاكزو هيف ببحت امو اهوجوو ة اكزل ١ ف لاقو

 دمج ام عمدب ينيع ىكب ام

 اجدلا يف يراردلا يتاعارمو

 نياب بيج ىركذ الو ال

 ىول يداؤف ماه الو ال

 ايو انسح متلا رودبك

 ابب يف نوصغك تامعان

 هيط حشك تاذ دوخ لك

 اصلاخ اكسم حارلاب تبطق
 انسلاو اشت برش قاتع وأ

 يرطاخ يف اهعقو نوؤش لب
 ناسحلا يط ىحضاو نم كلو يدا

 تبجو ةاكز دح 7

 دق هللا نأب ملعي مل وأ

 نأ دعب ءارث هاطعأ مث

١٢١ 

 بابعلا راخز نيدلا لهأل

 باهتكا لوط هلاع نيدو
 باطتحا يذ مالظ يف راسك
 بارقلا نطب نم لس فيسك
 بابقلابو تايلاعلا نانجلاب

 بارتلا نم نوطساقلا موقي

 دمكلاب يقارتحاو يراساو

 دعتباو يأ انتدق فلأ دقف

 دهسلا لوط ينثرو ىأن ذم

 درح تيب اعزوأ تابعاك
 دللا توملا اهمك تارداخ

 ديم يف ىنثتت لمر فقح
 درض ريغ نم زخلا يط لثم

 دنو اهيف ال تلع هبو
 دحأ فرح ةرسح لالج وأ

 دلصلا شاجلا عدصت ماهسك

 دنس تيب يفل يبلت م
 دحي ال امم يهو هارث يف
 دبك يف امدق ناسنالا قلخ
دبل اريمطت كلمي ال ناك



 هنايصع يف نمحرلا زراب

 نم لاملا ةاكز ءرملا نىلعو

 ناو رمثلاو بحلا عيمج نم
 اهلمكي وأ رشعلا هيف سيل

 رشع اهيف سيل يلاللاو

 عم لخلاو رجرجلا اذكو

 زوللاو لقبلا رذيو زوجلا انجو

 هب رشع ال نوتيزلا اذكو
 نم نيفكت ف عفدت ال يهو

 وأ عاتبي فحصم يف الو ال

 اعم نيدلاو رقفلا له ال لب
 هبتاك يذل ١ كالوملو

 اذكو ملعاف هللا ليبسو
 اعم قدول او رهنل ا جيلخف

 هفصن دق الدلا يقست نيذلاو

 هسيسات اوعبتا سانأو
 تلمرث ام اذا رشعلا ردهأو

 العاف اليك فرعت نأ لبق
 نأ دعب توداف تليك اذإف

 نكت مل ام ىلع انطملا لمحاو

 بجاو يدنع حصفلا حنيطو

 اذاي لبسا سب دلا كلذكو

 ذخف ارمت هكارحا لبق

١٢٢ _ 

 دق ىلاعت هاعنلو لدحح
 دصح دق امم نقسوأ ةسمخ

 ددعلا دنع اصقان اهنع ناك

 دعتسي امدق رشعلا هنم مث

 دبألا لوط يف رطقلاو ابجاو
 دصتنملا مث جريشلاو بطعلا

 دجم اموي مهل رشع ال

 دنفلا رزن ىتف لوق اعمساف

 دعب دأ روفس رثم وأ تام

 ددسلا اي يطعي دجسملا انبل

 دحت ال مهفاف فيلأتلا يلوأو

 دجس بتكلا يف لماعلا اذكو

 دجملا شمكلا رفاسلا ليبسلا نبا

 دعرلا لعبلا عم رشعلا امهيف
 ددعلاب ىصحي يقسلا فالتخاو

 دصح هيف ام لاق مهاوسو

 دنك وذ اهاوح وأ رمت ريغ
 دسم جوه وأ ليسلا هاتأ وأ

 دجم ىقوسوم رشعلاف تفرع

 دفصلا لك نم هعمجاو ايناط

 د لك ضفر ١

 دجتسم اعيرس

 هللا ىقح هيف

 ايرج ىجحلا
درجلا كنع عدو قدص يذ لوق



 جراخ امدق لاملا ريشعو
 هب ناك امو تاراجالاف

 افشثح اهنم ناك ام اشألاو

 لب رشعلا اهيف سيل يناوصلاو
 ةونع امر عرزي يذلاو

 يذلا دحلا غلبي مل ول ليق

 اعنيا ال نيعرزلا لمحاو

 تفغلب خ ر اشع ال ١ ذخو

 اذل ضبقاف ةئام نم اعبرأ

 الو ةاش ايم لك يف مث
 الف اعومج ناك دق ام وهو

 ىوح ذم لوح كي مل اذإو

 هل سيل اهطسوأ هلو

 راتخيف نيرطش ةلثلا مسقت
 اونلا لها نم نوتأي ىلوألاو

 مهلأسي نا يباجلا رماف

 تذخا اورقا مه ام ا ذإف

 هلاق ام ىلع هفلحيلف

 انمأ مهولعج سانأو
 مهدنع اهيف رشع ال القلاو

 نم تيربكلاو اقلا يف الو ال

 اهسمخ يطعي رفكلا فويسو

 بجاو ضرف رطفلا ةاكزو

١٢٢٣ _ 

 درم هنع ام لاملا عيمج نم

 دعي دعب نم لايعلل وه

 دؤي اموي رشع هيف سيل

 دأ رشعلل اهعرزي نمل لق

 دصح دق ايف رشعلا هيلعف
 دعم ل آ نم ر اتخمل ١ هدح

 درطم رهشو نيرهش لبق
 ددب ماوقلا نيب ام نكي ذنا

 درط قحلاب روجلاو اعبرأ

 ددب اذ اهنم ناك ام اعمجت

 دشرلا لهأ اي قرفي أدبا

 دحتي نأ ىلإ رشع اهب ام
 دعرلا لحفلا الو اهنم اهنيع

 دكنلا برلاو رشعلا يباج
 دلبلا يف انامز نورشي مث

 دهتجيلو لب لاملا ةاكز نع

 دحج مهنم نمو ارق مهنم
 دحألا لوطلا ىذ شرعلا هلاب

 دهش دق ير رمألا عيمجو

 درحلا ليخلا ين مكحلا كاذكو

 ددترت ال هيحوأ رشع

 دحتلم اهيو ذل هنع سيل

دنسلا لهأ ىلع رقفلا لوال



 مهلك ارط ءرملا لايع نع
 نرفغاف يبر تنأ يهلا اي

 ايسلا بر لب شرعلا بر تنأ

 براي مادعالا نم ءيشلا جرخت

 لب فقسلا تقلخ دق ناخد نم

 دعترت افوخ ضرألا كنم تنأ

 ءرما ينا يللز يل نرفغاف
 نم بلقلا يف ايب مالع تنأ

 ابذنك يرعش مظن يف لقأ م

 درو بتكل ١ رطس ١ يف اذكه

 لقتعم وأ ايمل يونف يل

 هدجو دق هارت نأ ىتح

 دبز نم امدق ضرألا تقلخ دق

 دبحلاو ارط قهشلاو هءايسلاو

 دمحا ركش نم ريخ اي بنذم

 دصق دوسقم ريخ
 دصتقأ مل انخلا تالاقمو

 اي ةين

 دحج عرف الو لاخلخ تاذ احدام يرعشب دصقأ ملو ال

 درأ مل ابجعو بلاذ ناك نمل يرعش يف ملعلا تمظن لب
 دجنلا رخفلا يذ راتحملا رثأ اعبات يبر هللا هجول لب

 تمع

 :رفاولا رحبلا نم هضقني ال امو هضقني امو مايصلا يف لاقو
 ينيع نافجا نم مونلا راط

 يساتلاو دهستلا ينثروأو

 ارط مالسالا مياعد مدهو

 دق الكو دودحلا ليطعتو

 ارط تاولصلا ضيارف كرتو

 ضرف يا ضرف موصلا نال
 اعوط هلل ىقتلاب همصف
 ارط روزلا لوق هيف بناجو

 اطخ ريغ ادمع نيملا لوقف

 _ ٤ئ١٢

 نوؤش اهنم تمع دق نوؤش
 نيبملا قحلاو نيدل ١ سومط

 ينيع عومد دودخلا ىلع ل اسأ

 نيمالا يداملا دمحا نع ىتأ

 نينسلا لك يف رهشلا موصو

 نيبلا زعلا يذ نمحرلا نم
 نيدالاو ةمايقلا موي فخو

 نيم لكو بايتغالا لوقو

نيب ريغ كموي مايص فثيعي



 ائيش غاساف ىسن نم كلاذك

 ضقن وهف ةنايدلا ىلوأو فدقو
 امارح اجرف انز نم كلذك

 يقتلا وذو طاعتسالا وذ اذك

 دمع ريغب كاذ هيف كي ناو

 رفكيلف كلذ در وه ناو
 امدعبو ادمع ناك ام اذإ

 ءيش لكأ دمعت نم كلذك

 مايص يف دمعت دق كي نمو

 دمع ريغ نم هءاج كي ناو

 اراوثف هب كالهلا

 ام مصف دعو ةايحلا رادقمب

 اذه قوف ائيش تدز امأف

 تفخ ناو

 اموص هدعاف هتمص دق امو

 ء ام غاس ١ ءوضول ١ كنع نمو

 الفن ناك وه ناو ضقن الف

 ىضوت اموي نكي نا كلذك
 هيف كارعف تمن مويو

 ءيش كمزلي مل تمق اماف

 هانأ اذ كلذ دنع كت نإف

 اموي لسغلا رومأ يف كت ناو

 بوث ذخاأك كيلع لدب الو

 لالح ربس يذ وحن كريسو

١٢٥ _ 

 نيعمسملا يناودلا كرطقو

 نيدو لدب نم هيلع سيلف
 نيرخآ 3 كلانه 3 نيرهشب
 نيقي ىلع مايصلا نم هاضق

 نيرينلا مود ضيبلا سمو
 نيهلا ءاملاو ينلا جورخ

 نيتن وأ موصو ضقن الف

 نيعملا ءاملا نم برشاف اذإ

: اذ فكت ال مويلا ىحوأ



 هاضق ام لغاشت نم لدبيو

 كمايص نم لدبأ نقاحلل لقو

 لح نقحلا ةاتفلل نكلو

 ضقنو لدب نم يذملا يف امو

 دعب تمن نا ىضم ام لدبتو

 امايق هيف ايوان كلت نإف

 ىتح تمن وه دنا مونل ١ يضقتف

 مرح ريغف ماغرلل كيفسو
 هغست مل اما ءيشلا قوذو

 دمع ريغب بابذلا جلو ناو

 مرح ريغف ضيرملا راطفاو
 اعاطتسا نا نارمؤي نكلو

 اموي رطفلا يف احبصأ اماف

 هايوني نأ الب العف نإف

 ام ىوس لدب اهيلع سيلو

 انوكي ملو روطفلا ايون اذإ
 ام اهيلعف ارصق امأف

 روفس ىلع حابصلا رهظ ناو

 قدو لهنلا ام هموص لدبيف

 هيلع الف ضيرملا تام ناو

 ءيش ثاريملا ىلوأ ىلع سيلو

 نا مهيلعف هب ىصوأ ناف

 اقابسن مهفاف مهثاريم ىلع

١٢٦ 

 لذ يف لسغلا
 لرح

 نوهو ريغب

 نيتملا نرثكأو
 نوصملا جرفلا يف ناك ام اذإ

 نوصغلا ىلع مامحلا حدص ىتم
 نيلداهمب ادماع ةبانجلا

 نيد مادهلا ايوان نكت مو

 نيقفاخلا حابصلا ايضر انأ

 نيحطللو قيقدلل كليكو

 نوؤرلا ىلل قاصبلا يف لالح

 نيحللا ىقرو اذك ضقت الو

 نيخسرفلا دعب رافسألا يذو

 نيب ريغب ءاضقلا ليجعتب

 نيبم راطف ال ةين الب

 نيردجا اناك موصل ١ لدبي

 نيرطفم كلانه اناك هب

 نيرصقم هيف حبصلا ليبق
 نييضاق كلانه اناك هل

 نيبكلا ردخلا نم حيبي مو
 نيجو ف صولق تراس امو

 نونملا كاردإب موص ءاضق
 نوجسم اذ كت ال نقحلاب ذخف

 نيد لك ارط هنع اوموصي
نوطبل ١ صخ مه م أ ال اجر



 ام اذإ ارط مهموص دسفيو

 رعذ حص نا هموص لدبيو

 مرح ريغ عضارملا تالوأو
 ملع اف ك ١ ذكو اه دالو أ ىلع

 رهش حايص هات أ نم معطيو

 انركذ دق نم عم ضارمألا يذو

 هيلع الف ضيرلل
 موص دعب كرطف

 اموي رفسلا يف ادرلا قاذ نمو
 يتات ذإ ىصوأ ءاضق امأو
 فالتخا هب يبصلا كارداو

 موق لاقو هوطقسا موقف

 م اد ن او

 رافسألا يفو

 اهاتأ نا رطفت ثمطلا تاذو

 الا كشلا موي موص هركيو

 هيف ماص وه اذإ هلدبيو

 امامت مصف لالا ىمغ ناو

 نيدهاشب يخوأ اي رطفتو

 مايص هب سيل دوخلا لوقو

 الف اموي ىرولا لكأ ناو

 وأ اوكسمي نأ مهيلع نإف

 ارهظ ردبلا تيار نا كسماو

 دق اهف ذئنيح ترطفا ناف
 دق ام لثم لدبي لاق ضعبو

١٢٧ _ 

 نونظ الب ريخالا ضقنلا ارع

 نيح دعب اموي توملا قاذو

 نونلا فوخ اهرطف اهيلع

 نينجلاو هيف لمحلا تاوذ

 نوطشلا ىلوأك هئاضق ليبق

 نونفلا لك نم راطفالا هل
 نينالا فلأ هباصوأ ىلع

 نيزرلا لقعلا اخأ همدهي

 نيهملا بصولاك هيلع سيلف

 نيرصنعلا ميرك اي كلذب
 نيكم ابا روفكلا مالساو

 نيتناق ةيقبلا ناموصي

 نيد دايحب هدعب كسمتو

 نينسلا مود دوعتم نمل
 ني دهاشم كلانه افل أ ولو

 نيمالا ةقثلاب هيف كموصو

 نيلدعم نيماق كلذب

 نيمزرملا ماود رطف الو

 نيبلا ريخلاب رافسلا يجي

 نيقيلاب نميهملل اوبوتي
 نيخدلا ليللا ىلل لاوشل

 نيكتسم بلقب دعأ تيضق
نيد لها نم مه هيف ىدعت



 نيعم ابأ كاوس ربخت الف اديرف لاوش ردب رت ناو
 نيمض ارجا ىدتقا كب نوكي دق نم موصل تنك تربخا ناف

 نيزحلا بلق نع مهلا يلجت اهذخ ركفلا لاحم اهكنودو

 نوتهلا ماهلا ىدحلا قدفنمب يداوغلا هركاب ضورلا تبتك
 نوصغلا قرو ىلع داب ادب هيلع ىرجو ةرهز زرباف

 نيسح راوثب هكحضاف مءءابيهت نم ليلب هل بهو
 نينحلاو يناغالل . فيناصا هارد ين مياحلا تعجرو

 نيعل ىتف لك عمس رتوتو اهودشنم اجاهتبا اهب هيت
 نويعلا روح اهب حدما ملو ارجا نمحرلا نم اهب تدرا

 نومأ ةيحانل يحدم الو افرص راظنملا نم حدما مو

 نيزرلا لقعلاو بللا لهأل اهيف ملعلا تمظن دق نكلو

 نيعم نم يل ايف يدصق ىلع انوع شرعلا هلا اي يل نكف
 نيدخ وأ ميمح نم يىيجرا يهلا اي ءاجر الو كاوس
 ينونظ يل ققحف بنذ وخا ينال يبنذ ارفاغ يل نكف

 نيبتسملا قيرطلا جاهنمو يهلا اي كنيدب ينقفوو
 نونمؤملا يذلا يف ترص ام اذإ ايقن ارب ينفوت كاذك

 نيهرلاك اموي ترص ام اذإ ءاجر نم كوفع ريغ يل امف

 نيعتسملا نوع تنأ ينرجا يصاعملا نم يادي تلمع

 نيهلا كردلاو نارينلا نم يهلا ادغ ةاجنلا كلاسأو

 تمع

 حبذلاو يعسلاو قلحلاو فاوطلاو مارحالاو رايجلا يمرو كسانملاو جحلا يف لاقو

 ءازجلا نم مرحلا رجش عطقو ديصلا لتق نم بجي ام عمجو ةفرعو انمب فوقولاو عادولاو
 :رفاولا رحبلا نم كلذ ماكحاو

١٢٨ _



 ارادو الالطتا كاركذ طمأ

 صالخ يذ ةبوت هلل بتو

 يداتلاو يناوتللا كنع عدو

 يراربلاو يفايفلا اهمشجو

 اكيشو رسو قيتعلا تيبلا لىإ

 اناعد ايك ليلخلا اعد بلو

 ضرف يا ضرف تيبلا جحف
 ىدوأ صوي الو ىدوأ نمف

 اداز ناك اعيطتسم ام اذإ

 اذهب الزا وأ هيف لهأل

 اموي جحلا ضارتفا تمر ناف

 يئانثلل كسيع تفقوا ناو

 نمم بر قينلعجاف كتيبل
 اهارق ىلع تيوتسا تنأ ناف

 يليها يف ينفلخا بر لقو
 اموي ترس ام اذإ هدمحتو
 هنربكف تولع افرش ناف

 موق ضرأب تلزن اعبر ناو

 هيف لصو غالبلا نسح للع

 يتاوللا تيقاوملا تئج نإف

 قرع تاذل قارعلا باحصاف
 كش ريغب ماشلل ةفحجو

 ىتفاي اهتقو ةفيلحلاب برثيو

١٢٩ 

 اراذعلاو يناوغلا كاركذو

 ارانتسإو لغاشت دق بلقب

 اراعملا موكل ا بحصتساو ىوث

 ارافقلاو فص افصلا اهيطوأو

 ارارجلا اديبلا عطقاو ادجم

 اراهج اذإ سيبق يبا دوطب
 اراشت نمو ءانغلا لهأ ىلع

 ارابو الغو اثع دق اروفك

 ارارض ال اشنعو اج اهنمو

 ارابتعا همهفأف ركذلا اناتأ

 راقو ايستكم هلل مقف
 ارارم اذإ تضرتفا بر لقف
 اران رشحلا يف ينتوو باجا

 ارارم هحبسو هركف

 اراجو يرفس ىدل اندخ نكو

 ارانأ دق كبلق ركذلاب اك

 اراع اذإ جيجحلا هدمحتو
 اراد تيقاو ناو هدمحتف

 ارافس وأ الاقتننا تئش اذإ

 ارايتخا اهتقو هللا لوسر

 اراهتسا كيو مهنرق دجنو

 اراس ثيح يناييلل ملمو

ارانتساو قرشا قحلاو



 ديدج ادرب اهدنع مرحاف

 ارطزخلاو ابقلا سيل عدو

 رجح وهف بيطتلا كنع عدو

 ابوثو اليوارس سبلت الو
 قسف لكو لادجلا كنع عدو

 ادمع يهنلا تسبل نا يدفتو

 اطخ مث اصيمق سبلت ناو
 كسن هيفو تففش ىتم بلو
 افخ نيبعكلا يلي ام عطقتو
 هيف لسغلا تبقطا نا لسفتف

 اضرفف ضرف نا هيدل لصو
 اه جحلاب ةين دقعف
 امأ ججحلا روهش يف يدفتف

 اثالث اذه اي جحلا يف مصخ
 ءادف الف روهشلا لبق يفو

 علوه عم ملعاف رشعلا تينع
 لالح ابنج ىتفلا مارحاو

 اما هجولا يف ءاسنلا مارحاو

 ىتح ترس اما هللا بلف

 كسماف هللا تيب تمش امأف

 امأ فوطلا تدرا نا لسغا لب

 اركش هلللا كاذ دنع ركو

 الضفو اييركت هدز يهل ١

١٢٠ 

 ارازالا عنطصاو صمقلا لخو

 ارافغلا سأرلا نع طمأ كاذك

 اراذعلا اطت الو دطصت الو

 ارايحجلا كنع عدو داج هب

 اراستقاو ادح نايصعلا معم

 اراعللا كنع عدف مدب اذإ

 اراصتخا هققشو هلغشف

 اراسحنا ىضم لالظلاو كمويل

 ارادتقا ميتاوخلا تهركو

 ارارطضا هل ءوضولا كيزجيو
 اراصتحا هل تمدع نا الفنو

 ارايتعا اهب تدرا ناو تدرا

 اراقتفا دبت ناو اهب ترمتعا

 ارايدلا كتيوأ دعب اعبسو

 اراسح الو ترمتعا اذإ كيلع

 اراذح هرذاحف لاوشو

 اراع هيلع كاذب ىرأ تسلو

 اراتتسا هب هوجولا نرفكي

 ارادتبا ردتباف تيبلا ميشت

 اراوج الف راوجلا حجعلا نع

 ارارعلا كنع عدو لعفا تقطا
 اراهج يملح اي دعب نم لقو

ارازو افرش هجح نم دزو



 يبر كنمو مالسلا تنأ لقو

 اوجرأ ثيح كتيب تيبلا يهلا

 نم اي رطضملا ىتفلاك كتلاس
 يرصاو يبنذ ارفاغ يل نكف
 هملتسا رجحلل تئج اماف

 يهلا اي يبونذ ترثك لقو

 هنللهو كيلإ يطس لقو

 ارازن بابلا ميشت ال ىتحو

 اما سفنلا حش ءاقو هلسو

 امج بازيملا ىدل هركو

 اوفع مث ةاجن ادغ هلسو

 يناييلا نكرلا ىدل لأسأ كاذك

 انسح نيرادلا يف كانه هلسو
 اموي لكألا فاوطلا يف هركو

 دصقاو تيبلاب ةعبس فوطف

 هنلأسأو كسأر قيوف بصو

 الفن لصف ءوضولا دعب مقو
 اما ميهاربا ماقم فلخب
 هنللهو لالجلا اذ حبسو

 يل نحتفا كتمحر باوبأ لقو

 اولاقو امج افصلا اولعت الو
 هندمحاو ربكأ هللا لقو

 هندمحا ىطعا امو ىلوأ امو

 ارارغ اتحب اعمدا لبساو

 ارافقلا قرتخا كنم الاون

 اراجتسا اذإ ريجتسملا ريجي

 ارابطصا ردقلا ىلع هلأستو

 اراشأ نمك كانه نك الاو

 اراصق تسم ادقلا يلامعاو

 ارارم هربكو هحبسو

 اراوج اقيدصتو افو هلسف

 اراظتنا هلأساو بابلا تيتأ

 اراخفلاو رثاكتلا كنع عدو

 اراهج لسف تايلا تاحارو

 اران رشحلا كيقي نا كهلا

 ارارحناو امالتسا هلبقو

 رادتقا هبناجف ضقن الب
 اراوألا فطاف ادراو مزمزل

 اراصقلا فناو اتباث انيقي

 راصتخالاو ىوثلا كنع عدو

 ارايتخالا كانه عدو تقلطا

 اراصق يداهلا يبنلا ىلع لصو
 ارارقلا عدو افصلا باب ىدل

 اراعي نل جرادملا سمخلا يىلل

 اراكتباو اليصأ هحبسو

 اراقتحا وكشت ال لج هيلع

- ١٣١



 يهلا اي كدنع دعولا تقدص

 داهتجاب هذعتسا دعب نمو

 اشمم مويلا يشمب رفك لقو
 لمراأف نيملعلل تئج اماف

 يناوغلا اهتيشم دنع عرستو

 عاسل يعس مرحم ريغو
 ىتحو اذإ بيغي ىتح فقو
 ام اذإ هنم ضفأ ذئنيحف

 يهلا لقف تضفا هنم ناو

 اهيف نيدلا لهأ تفرع امو
 هلستغاو اهاصح نم يهو

 هيف نيعبسلا ىلع ددزت الو

 اهيف لصف معيدصلا علط ناف
 دمحاو روهشملا رعشملاب فقو

 متخاو يعسلا دنع تلق ام لقو

 يدايألا ىذ دمحا هللا لوسر

 يبلم الجع رس سمشلا لبقو
 عبسب ىرخالا ةرمجلا يىيمرتف

 ملعاف يداولا نم اهكيمرو

 هنقلحاف فكسأرو حبذاو رسو

 لجعاف تيبلا روزت نا ىتحف
 الوبق اذه اي كئراب لسو

 ناو ريغ عجراو عسا مث فطو

١٢٢ _ 

 مهتمزه ابازحاو ارادتقا
 ارارس وأ اراهتشا نتفلا نم

 اراع ناك وأ هليبق تهرك

 ارايتجا مث رمتجاو اعيرس

 ارابت دق نم عم نلمري الو
 ارام يعسلا يف اذإ رهط الب

 اراكتعا مث رفاك نم ىرت
 اراوت دق ةلازغلا ايض تيار
 ارارضلا ينقو يل تاريخلا عمجا

 ارايخلا كتريخو ينفرعف

 اراهجلا يمرت هب يك ءاصح

 ارايحلا موقلاك هصقنت الو

 اراهنلا فقت الو سلغ ىدل

 اراهج وأ ارس هعم كهلا

 اراززن ىكزا ىلع ميلستب

 اراجن الع كمسلا قوف نمو

 اراكسلاك ةلاهجلا باحصاو

 اراج لهجلاب نمك لعفت الو

 اراشتننا رشتناف يمرلا دعبو

 اراسألا هب لالحلا لح دقف

 اراسألا هب لحو هكروزي

 ارادتبا هيتأت نيح ككسل

اراوج اوعدت ال لس كبرو



 اراصتقا نيمويف وأ اثالث ملعاف مايألا نم انمب فقو

 اراضتحا ال اهيف سمشلا لاوز يلاوتلا ىلع راجلا مراف دعو

 اراهج ةدحاو لك عبسب يمرت نيح كلذ دنع ربكو

 اران رشحلا يف قينفكاو لبقت يهلا يتايصح يذه لقو
 ارارفلا عدو بئات يهلا اياطخلا نم عادولا دنع لقو

 اراقع برشت الو معتبت الو ائيش رشت ال هعادو دعبو

 تمت

 ةنعللاب فلح نم يفو بجع ال امو ثنح نم اهيف بج امو اهترافكو ناميال ١ ي لاقو

 : براقتملا رحبلا نم كلذ ماكحاو ةظلفغملاو ةلسرملا نيب قرفلا يفو ةحبقلاو

 لذع اي لذعلاو موللا وعد

 يباصتلا لوطو يول ماتخف

 ادب اذإ ىضم بابش ليلو

 ابصلا رصعب يول لاط دقل
 لاصولا لبح ناك هب انامز

 سومشلا لثمك قينتلصاو هب
 امدلا لثمك ضيب لين اطع

 لابلا نمرص بيشملا دعبف

 ابصلا رصع ركذ عد حاص ايأ

 ادباع ىضم دق يذلا سيلو

 اعبات ىدهلا ليبسل ذخف

 نيميلل ربو اجحو ةالص
 هلالا ريغب نفلحت الو

 يهنلا اذاي هللاو تلق نإف

١٢٢٣ _ 

 لذعي نمل غاصب تسلف

 لفج هبئاحس يقورو

 لعشي هب بيشملا ءايض

 لضحمن هب بيطر ينصغو

 لصوي لزي مل يوقلا ديصح

 لحك ىدصلا يفشت بيباعر
 لكيه ١ اهنمضت ام اذإ

 لبحألا مرصت دق بيشلابو

 لمحي ةبيش يذب سيلف
 لبن يبصلل ىتفلا بيشو
 لسرملا رهاطلا هنسايےب

 لزني ذإ ركذلا هب كاتأ

 لوألا رخآلا وه ىلاعت

لسرملا وه كاذف انيمي



 هلثم ايسلا برو يرو

 نيميلا يذ ىلع اذه لك يفف
 ةرشع هقاف يلوأ ماعط

 ءرمأ لكل عفداف تيش ناو

 هريغ ناو ارب ناك اذإ

 هقوف اعبر دز تئش ناو

 مهلك مهسكاف تئش ناو
 لاجرللو رامخ حاشولا تاذل

 الف ميلس دبع قنحلا يفو

 بجاو ىنغلا ىذ ىلع اذهف

 ريفكت موصلاب رقفلا اوذو
 انخايشأ حبقلاو تقملا يفو

 السرم هب سانأ ىتفأف

 امه كح نعللاو يزخلا اذك
 اظل يف هللا هلخدا لاق نمو
 اظلغم هتلق ام لك يفف
 هنا هلوق ف كلذك

 نمو ارط كرشلا للم اذك
 انن اذ نكي نا هريفكتف

 مهلثم عم نيثالث ماعط
 ةلبت ىذ ريرحتف الاو

 ىلع امايص اموي نوتسو
 ىفطصملاب فلحلا يف ءيش الو

١٢٣٤ 

 لأسي ىتأ نم اي فلحلا ىدل

 لئوم هل سيل ثنحلا يذل

 لصوي مهل ءادغب اشع

 لفني هل افصن عاصلا نم

 لمزملا ذخأب هتميقف

 لمكي هب كاذف اريعش

 لضفا اذ لك نم فكقتعو

 لوقم اي ميامعلا
 لزقا الو ال للش هب

 لهسي ال رايتخالا هل

 لعجي هل ثالث مايص

 لكشأ اعم مولعلا لهأو
 لضعملا ظلغملا وه ليقو

 لهجي يجحلا اذاي قحلا امو
 لزعألا رفاكلا وه وأ

 لفغي ال شرعلا اوذو نيمي

 للضم كرشم ايسلا برب
 لخدي اظل يف هلامعاب
 لصحم هفك ةورث اخا
 لمحم مهدع نكاسم

 لضفألا ةزعلا وذ لاق اذك

 لثمي ال ثنحلا يف رقفلا يلوأ

لسرت ذإ لسرلاو ركذلا الو



 هلاق يذلاب دري مل اذإ

 نفلحي دنارمتلا ةلمج نعو
 بنتجاف هتددح تنك :امو

 نيميلا دنع ددح ناك نمك

 اهرايثث لكأ هل سيلف
 تفلح هيلع رمت سبد عدو

 هتددح تنك ام ككرتو

 هعاتباف هددحي . ناو

 نيميلا دعب نمسلا كل لحو

 نيميلا دعب ردلا كيرش يفو

 اهنمس ىلع ةاش رد عدو

 افلاح نكت نا اهمحل نعو

 لو ءاش محل لقت مل ناو
 افلاح نكت نا نلكأت الو

 صلاخ نع تيلا تنك ناو

 ىرش نم اثناح ىرأ سيلو
 اعم هيلع الأ ناك دقو

 نع ىلات دق يذلل لقو
 رمتلا ىرش نع نفلحت ناو
 ىلع لوم ناك نم ثنحيو

 هءاج وأ هنع هملكف

 نيميلا ثنح ثنحلا همزليو

 اهملكت ال نارمعو اديز تلق ناو

_ ١٥



 ارم اع و أ ن ارمع تلق ناو

 ةدلب ىلع لوم تنك ناو

 نيميلا ثنحف سان تنك ناو

 لخدي ذإ فكل اب ثنحتو

 الف دبع معيب نع لوت ناو

 ازغ ىلع دوخ لزغ عدو

 هسبلت الو هاوس لدعي

 هنلزغت ملو هتكلم ولو
 نيميلا ثنح هينعأ ثنحلا نع

 ةدلب ىلإ باهذ نع نمو

 نيميلا ثنحف اهلصي مل ولو

 نيناخلا ىلع اهيف تمسقأو
 تفلح ينا تلق نا ءىش الو

 نكت نا مىتفلا تاقدص يفو

 هلوق يف ثلثلا زواج امو

 نيميلا ثنح ناك نإ ءيش الو

 هفك يفو ىلل ناك ولو

 نكي نا ارتقم هوءالياو

 هنيد هل هنم عفريو

 نكت مل اذإ ءارقفللو
 انخايشأ ضعب هردهاو

 عج ار ارقفلل نج ١ يفو

 هلوق يف لحلا هميرحتو

١٣٦ _ 

 لجعت ايك ىلوف كثنحف

 لخدي اهركم اذإ تشثنح

 لمحت ال رزوللو كيلع

 لجرألاو سأرلا مكلذك

 لدبملا اهيأ نلدبت هب

 لحزم يهنلا اذ اي كل ايف
 لزعي ام ىمسي وأ هل

 لحزي اذإ ثنحف . ىلات

 لدعم هل سيلو هيلع

 لمهي ال ثنحلا ىدل نيمي

لئايشلا تبه ام رهدلا هدم



 فلاح نم جحلا مزلي دقو

 نلمحيلف قيشملاب لوي ناو

 افتكا هنع نيلوح جح ناو

 هفلخ يف برشلا لعج ناو
 هءاش ام ثيح نم برشيف

 ىلع جح لك نع نارهشو

 يف اينثتسم كت ناو
 لصتم ناك نا

 نأ دبعلل برضلابو

 ثنحف هبصت املو

 ىلع اموي ثنح الو

 هنكمي ناك امو

 الإ ثنح الف

 نيميلا
 هظفل

 نيميلا

 فلاح

 هلعف

 هياتئاب

١٢٧ _ 

 لفطي ال قحلا انسو هب

 لمحي ايك هيدل هاوس
 لجوأ هثنح نم وه امو

 لهني هرصم نم جحلا ىدل
 لوحم هل ام هتدب نعو

 لدجب دق رقفلاو رقفلا ىلوأ

 لوحلا اهيان ءيش الف
 لصفي اذإ فلحلا مدهي الو

 لدنجلا هبيغو تايف
 لهجيس ال كلذو كيلع
 لخدي ذا شبكلا يف فوصلا ىلع

 لبقتسي رمألا يف ناك دقو

لجولا اهب ءان كلذك



 : لماكلا رحب نم روذنلا يف لاقو

 عماود نويعلاو ماض بلقلا

 يتحارو رورسلاو يحو رب اوناب

 ىسالا نيب مهدعب ينيع عومدو
 مهقارف ىلع اهنكسي نزحلاف
 زئاج كلذك امهنيب عمدلاف
 لرب بياكر مهب ترس امل

 لمد ةلهألا لاثمأك ضوخ

 اهراثث ارت ميهايع جوع

 هماهم لك فاجالاب نعطقي

 ابعاوك سومشلا لاثمأ نلمحي
 ةمذك ةمعان لك نم

 يجحلا اذ اي يبصلا مايأ ركذ عد

 انلبق نم ىضم نمب تربتعا ال له
 ادمرسم دولخلاب عمطت تنأ مأ

 العلا بابرأ نياو كولملا نيا
 هروسن نياو نايقل نيأ لب

 اوداش ام دعب نم ىرثلا اونكس

 تلزلزو ءايسلا توطنا
 هل اموي نركذاو يباصتلا عدف

 به ار

 هب اموي

 هنيهر ءا دفل ١ م دحع هب اموي

 تقرفو موجنل ١ هيف ترثانتو

 تلهذاو راحبلا ترجفت هبو

١٢٨ _ 

 عجاوضو ابر مهنود يحلاو

 عبات وه مههلاونأب ذإ يازعو
 عزانت نهب يلامآ ليمجو

 عفادي كاذ دنع ينظ ليمجو

 عياط اروط مث ىصع اروط

 عضاوخ ليلبلاك بياجن موك

 عطاوق ةالفل قفارملا لشف
 عر اود ر افقلل حيالط ارمح

 علاطمو براغم نهف اضيب
 عطاس ءايض اهل ظاجللا اجعد
 عدار هان ناسنالل بيشلاف

 عقالب كانه مهنكاسم تسمأ

 عناص ةفيلخلل وه نمو الك

 علاصلا كيلملا نوعرف نيأ لب

 عبابتو هدعب نم رصايقو

 عنام ةينملا نع كاذ ناك له انبلا

 عفايلا باش ثيح ةطسبلا هيف
 عشاخ توص لكو هوجولا

 عفان ميارجلا نم هيف بوتلا ال
 عفان ماتق اهاشغي ضرالاو
عضاو مأ دالوألا نع هيف



 ترثعب ارط ثادجالا هب موي .

 يظتلت كلذ دنع مهجتتاو

 اهلهأل طظالغلا ةينابزلا ىذلو
 اهلالغا نم رانلا لها ليو اي
 دغ يف حزحزت نأ كهلا لأساف

 نم نارقلا يف ءاج دق ايب لمعاو

 يهنلا اذاي قداص ةلاقم عمساو

 هؤافو يخأ اي ضرف رذنلا

 هئافو ضرف نارقلا يف ءاج دق

 رذنلا تلعج اذإف

 ةرشع كيلعف

 هتيشام ي

 مهماعطا سفنا

 ةثالث دعب مايأ موص وأ

 ادغ ينزحز براي هلثمكو

 رتقم ريقف وأ موي مايصو

 اهلثمك ماعطا وأ رشع مايصو
 ىلإ ارفس ارذن كي نمو اذه

 هريفكت عم هارك ردق هيلعف

 هريفكت اوطقسا موقو اذه
 همح يطعي لاق دق مهاوسو

 هنايتا يف ىلع سيلو اذه
 هروذن لكب يفوي نا هيلعو
 هدح دق ام عيمج موص هيلعو

 اعم هلدبي موصلا رهش مايصو

 عضاخ بلق لكو باسحلا موي

 عطاس مارطضاو بيهل اهلو
 عم اقم دي دحلا نم ة اصعلا ينع أ

 عماوج ريعسلا يف مهتلبك ذإ

 عماس يانملل كبرف اهنع

 عياط وه ءرمأ باخ ايف ضرف

 عبات ةيادهلل نم اهب يدهي

 عفاش كيرش هل سيل هللاو
 عفاد ةميقلا ىتح هل نا ام

 عقاو كش ريغب وهف هلل
 عزاعز نامزلا به ام ءارقف

 عباتتم اعم اهيف لصاوتم

 عر اض كل ينن ١ ر ن رح نع

 عق ان ملع اف هلل نكي . نا

 عفارلا تنأ مهللا يف ءارقف

 عنام رارطضا هدعقاف دلب

 عياج ةنوؤملاو ريقف يطعي

 عناق يطعي هارك ردقب اوضقو

 عمال قرب جال ام ةليع وذ

 عجار وه ايثيح ءيش عرشلا يف

 علاض صاع هيف وه ايب الأ
 عراسيو هدنع لدبيو اموص

 عطاق ةمايقلا ىتح هل نأ ام

- ٩



 هل اموص عطتسي مل نا هيلعو
 ء اعبر ال ١ موي لكل ترذن ١ ذإو

 هضقاف كموي لثم موي كيلعف
 نرفكف روطقلا تدمعت اذإف

 ةرافك نم كيلع سيلو اذه

 ةرم لوأ ترفك يتلا ريغ
 ةذلب يف دجسمب ترذن ١ ذإو

 فكتعاو ريقف ىلإ كارك معفداف
 نم نايتالا يف كيلع سيلو اذه
 ىلل معفداف رتقمل اذإو

 بجاو كرذنل ريفكت كيلعو

 اتماص كموي مايق ترذن اذإو

 تر ذن

 يتفاي رخاو نيكسم تكسلل

 اهلك رذن فلأب ترذن اذإو

 اهلك اهيف ريفكتلاب تثنحو

 ةمج رومأ يف كي ناو اذه

 ارذان تيب فلأب ةالصلا اذإو

 نعكراو رفكو اموي ةقاف اذ
 يف اهدغ اطوطخ ططخاو
 مرحلل هنإف لاصولا عدو

 ارذان كلت ناو اذه

 رفاغ كبرو اقتع قطت نكت مل نا

١٤٠ 

 عماط راقتفا وذ موي لك نع

 عماج ديع كاذ فداصم اموص

 عضاب رونأ لقعلا اذ اي قحلاو

 عياض وهام هنم لدباو روذنلا

 عداخلا اذهبا ىرخأ تدع ذنا

 عجاس نصفب يرمق جان ام
 عناوم كارتغاف افاكتعا ىوصق

 عياش رونأ قحلاو هريغ يف

 عراش ةيادهلل كبرو ءيش

 عناخ وه نا ءارقفلا ةثارو
 عبارم هنم بجحلا عمد حاتما ام

 عياد كبنجو ريقف يوذ معطاف
 عساو كلذ لكو مايقلل وه

 عماج اي دحاو ءيش رما يف
 عماه قدو لهنا ام ةرافك
 عقاو ارط رذنلا ذع كيلعف
 علاضلا ادها معطاف تنك دق

 عناش بطخ فثنحلاو دجسم يف
 عماق ملعاف لاطبالل قحلاو اهلمح
 عسارح تارفقملا يف تدوج ام

 عراوق بوطخلاو هنع نيرهش مصف اقتع

عقاويي نيح بوتلاب ىتفلا للز



 الف رذن يف كيزجي ال لحلاو
 ةليل يلصت

 لماك رهش مايص ترذن اذإو

 افنأتسم رخآ رهشب أدباف

 كيلعو

 دجت نإف روذنلا يف لاقم اذه

 ارتاس كلذل نكف تننظ اذإو

 اقبلا يذ نميهملا هلل دمحلاو

 ن ب تر ذن ١ ذإو

 انيب ارهش تددج نا

 عكارل ا اذهيا فكقوط كيلعف

 عجاري م ايصلاف اموي تلكأف

 عياض نيذع يض الا لوألاو

 عف ار كلذ لهجو نميل ا ثنح

 عفارلا تنأ وفعلاب نكف اثير

 عساو مركتلا يلوا وفعف حفصلو

 هجار ةلاع ال هيلإ لك

 اتيب نوعبسو ةسمخ انه اه ىهو ةكرابملا ةديصقل ا تمع

۔ ١٤١



 نب دمحأ هنبإ اهب يثري يلضفلا دمحأ نب ناييلس حيصفلا خيشلا نع ةديصقلا هذه
 نم يناثلا فصنلا يف دمحأ نب ناميلس رعاشلا اشن ،رطفلا ديع موي ىفوت يذلا ناميلس

 .رشع يناثلا نرقلا

 لوحنلا هارب دق لاملاو فيك

 ينأ يبا ىدهلا رمالو
 نأ ايك لهس داسفلا كيدلو

 يطب يهانتلا عم ىطبتت
 ىباتب ءالخألا نم للختت

 الإ كنم ادب ام بيرلا نمو

 صرج هالوت نمو يحصن ني
 اطبأو ءايع هب لك وهو

 ال ناب يردت تسلو يردت تسل

 كقارب ال رارفصا جه امدعب

 هيفاوع نم ايفاع مسحلا ىهتناو
 حصنلا عمسي املسم هللا حلصأ

 ايانمل ١ مو دق نع تنسحت له

 يس ار قوف تنطوت موي لثم

 يحل قيرف ىتا نا لزان
 موي لوأ كنم لاوشل لق
 ايألا رئاس نم تامركملا هلو

 تاليمج . مارك هل تدعتساو

 اجيت نيلصملا ىلع ترانتساو

 ارتأ قوف دئالق تدمتساو

١٤٢ _ 

 لوهجلا هاري ام ءوس ينتقي

 لوجع عيطم ىوهلا رمالو
 ليقث لمح داشرلا كيلع
 لوعف لوؤق امهل ىهالملاو

 لوضفلا كتعد اذإ لضف لك

 لوقعلا هنم رفت بارتسم
 لومخل او ان ال او نبحل ١ هدنج

 ليلك بلق دجو لم دجو
 لوفغ رمغ تنأو يردت تنأ

 لوبذلا هارب دق دوعلاو

 لوهام لزنم مقسللو
 لوذعلا لوقي ال ىغصي

 لوسرلا وهو بيشملا ريذنب
 لوفجلا بارغلا ريط امدعب

 ليحرلا ناح قيرفلا يح لاق

 ليلج موي نيملسملا ىلع له
 ليثألا ءانثلاو دجملاو م
 لويخ تانفاصو لامخ

 لويذلا ءاسنلا ىلع ترجو ن

لوجح تفكو ةمارك ال ب



 لوجر تادفصم تكنو تفك هلالجأل دتعم يدي مك

 لولسم مراصو بيصم لبن هفك يفنو ادع ودع مأ

 ليقصلا عوطقلا رتابلا هبضع هاسم امإو هحمبب هحبص
 لوغ هنم هب ينلاغ هليو عبس هنم هب ينضع هيو

 لوكألا سورفلا ةعبس هبلط نمف ةلاقألا كل لاحمو

 ليحتسم هتولحو رمتسم سحن موي هتدجو ذم ىنبا

 لوبطلا حابتستو يصايصلل يصاعملا روزت هب اموي سيب

 ناركسوواغ لكل

 لؤي رشب لام يزل يز يف ريخ الف تثدحأ ةبسن

 لوذعلا هيف لاق سمألاب عيض دق وهو مهديعب اسني

 لوبقم عدم لك اف هيلها ريغ ىلع يمتنماي فك
 لوحي مامح وأ لوحلا يقتلن الوأ قراشملا اننيب ام ثيل

 لوصوم هب اخسلا عطقو عوطقم هيف هب اخالا لصو موي
 لوبقلا هتدعوت ديعو هب ديع تنأ ىرأ الف اديعب حر

 ليبسلا دسيو دسلا لسبتسي نأ لبق انب مق ريخلا اخأاي

 لوصولا حصو اطخلا كتفعاس وأ طقسم لىإ ٣ تبكر دنإ

 ليلدلا ربو ىوطلا ىذ ىلإ يد اولا دعصم نم ليلدلا تدشرأو

 لوجلا كتردابو ىنابلالا كنع تنياب اذإ اذك اليهس اي

 لوزي ال ازكرم هيف اوميخ بيرع نع هوفع هللا لاسأو
 لوفقلا اهتكلمت تويب يف اولح ذنم ةريج لاح امو لق

 لوزن ماين هب مأ ىر د سلل نودجم مايق متنأ لق مث

 لولح متناو مون مأ راطق الأ اوعطقي موه نوثحم ما
 لومحم لماح مسجلا لحان ريعب متيدتهاو ريعلا ىتأ نإ

۔ _ ١٤٢



 يباصم اوليهتساو هللا اولله
 يدعس معلاطو يدعسم دجأ ل

 عم لسناو ةوخالا تناخ امدعب

 تيب ىلل قيشعلا نعاض يناب
 يفاصملا ليلخلا هلصو مري م
 يبغ ءاد نيعط ىيسفنبو

 اولسأ تمر نم موسر ىمسربو

 ام ىلع ىلخلا مهنم يل لاق
 هيفس الإ هيفسلل ام تلق

 ناش يناشو ىدتغأ هب نمو

 ىولسلا نم ىلسأ هيلع يارثجاو
 يقالتلاب انل نم هاينباي

 ليبس لصول له هاينباي

 لايخ فيطل ول هاينباي
 ايعاف عمد رحب تمع مكل مك

 يل نكي مل نإف ةلمح ابلاط

 ىنغ ىهو ةضورب انك نيب
 امرو نيمسايو مرك لوح

 روبع روب ذأون تفداص

 نارقث رهدلاو تنأو ينأكف

 تزه اننيب امو طقام انمض

 ضعب زكاو جوامت يف لزن مل

١٤٤ _ 

 ليهم رمأ يلع يرمعلو

 لوفألا هيرتعت رمعلا ةوحص

 ليلسلا ينم نيدلاولا
 ليلذ نول هيلع زيزع
 لولفلا ودعلا هتايالو ال

 ليخد يرك وبخ ءاد وهو

 لولطلاو هموسر ينتركذ

 ليوعلا اذه نوكي ام ىلإو
 لوحفلا لوحفلا فرعت انإ
 لوؤقلا ناسللا وه يناسلو

 ليزج نم هيلع ينمو

 ليلغ ىحيو يداص يوتري

 ليلعلا داؤفلا هب ىلستي
 ليخبلا نامزلا حمسي ول هآ

 لوخدلا زعو مكراد ىدل ين

 ليمج ريصف افجلا الإ كنم

 ليلب رهزو اهب رهن ناز

 ليمت نوصغ هب ميرك ن

 لوسو تافعسمو دجو

 لومشملا انملش بحس قىلجناف

 ليوط ماصخ مهاشغت
 لوصن تلسو انقلا حامر

لوصي ضعب كتغل اراهج



 ىدفت كنم ةمالق تزيجا ول

 ىوضر قوف رخف دوط ىل تنك
 نكل كرسأ كفل ائينهف

 ىلعو راذتعاو ةبوت ريغ ىرأ ال

 ليتقلا تنأو كرعم يف ح

 لوذبم اهضعبل يلك دو

 ليهم بيثك ولو يرعش تيل
 لوبكلملا نرقملا كابأ

 لوبقلاو مكلذ هللا

 نب دمحأ مامإلا نب ديعس مامإلا نب دمح ليلجلا ديسلا اهب ىثر ةديصق هرعش نمو
 : نيتيبلا نيذه الإ اهنم دجن ل ه ١٢٠٦ ةنس يفوتملا يديعسوبلا ديعس

 حارثألا تلاصو مومهلا تطس

 سمش اهب ايف ميدألا ةكلاح ضرألاف

٤٥ ١ 

 رورسلا انو

 رمق الو

 حارفألا تطشو

حابصم الو



 ديزي نب مساقلا يبأ برعلب نب دمحم نب برعلب نب ناييلس يضاقلا هيقفلا خيشلا
 . يديعسوبل ا ديعس يأ نب نامهد نب ركب يأ نب برعي نب دمحم نب

 لتخلاو كفألاب ءاج نمل دق لوقأ
 انخلا يوذل ىظل ىمال نأب لوقي

 هلوقب باتكلا يآ نم جتحيو

 هل الو ال هلاذ يف ةجح الف
 هوعاشي ام ىلع اذ يف ازجلا نإ

 هلوقف دارأ لبق نم كي نإف

 انلل انلعف ايع انلأسيو
 ًاربغم باتكلا يف يبر لاق دقل

 مهل ادبا اهرج نم جرح الو

 انزو قداس ىظل نم ًاجورخ اوجريأ

 ةنجب ىضعخيو
 هلهجو يا هفيرحتب

 جراخب سيل ءرملا نأب لاقو

 نمؤمو يلصي سيلبإ ناك دقف

 هنم ةينمب

 انعازج دولخلا نأ ولف لاقو

 نكي ملف انيلع ًاموي ازجلا دازل
 رفاكل رصملا نإ هل انلقف

١٤٦ _ 

 لهجلا ىلع باتكلا يآ يف لداجي

 لعفلا ردق ىلعالا اهب دولخ

 يلضف ىري ًاريخ لاقثملا لمعي نمف
 يلصأ عبتاف يعدي ام ىلع ليلد

 لبق نم ءاش نإو دعب نم يهلإ
 لزجلا معنلا نع اموي انل اسيل

 لصفلاو لعفلا نع لوئسم وه الو
 لفسلا كردلا يف ىغبلا ليهأ ناب

 لدعلاو قحلاب قلخلا نيب هللا ىضق

 لتقلا ىلع ًارصم بوت الب تامو

 لسرلا عم مالسلا راد يف لخديو

 لبحلا لتبنم لض دق هليؤاتب
 لصألا يف ملظلاب ناميلا مسالا نم
 لزه الب هنم نايصعلا هجرخأف

 لعفلا نم ريبكلل تبكتراام ىلع

 لدعلاب مكحي وهو لدع هللا نم

لمنلاو رذلا نم لاقثم نزو ىلع



 هللادبع نب رصان نب سيمخ نب ملاس هيقفلا خيشلا نايعب رعشلا ومظن نيذلا نم

 ةمالعلا كردأو رشع ثلاثلا نرقلا نم رخآلا فصنلا يف ناشلا دمسب دلو يمضهجلا

 هرمع رخا يف كردأو سيق نب نازع مامإلا ةعيب رضحو يليلخلا نافلخ نب ديعس خيشلا

 نب ملاس خيشلا ناكو ناخيش نب دمحم خيشلا غيلبلا رعاشلاو يملاسلا نيدلا رون

 ه٢١٣١ ةنس ىفوت سانلا نب حالصإلاو مركلاو ءاخسلاو هقفلاب افورعم سيمخ
 : يملاسلا ناخيش دمحم خيشلل لاوئسلا اذه اهنم ةقئار راعشأ هل ناشلا دمس ةدلبب

 نمزلا نيع هدوجوب ترصبأ نماي لوقلا امو
 نلع اهل ءاضأ 3 رون نع ءاملظلا تلمتو
 ننس هب نسرد ىنغم ةعيبر بوص باصأو
 نغالا اشرلا هب اجهتبم عبرلا بيصخ ادغف

 نسحلا يشولا زَرطو ضيرقلا زيربا كاح نم
 نف لك يلاعلا قفأ هب تغلب ةغالبب
 ندش ذم كسمت ىقثولا ةورعلا نكرب رمذ

 نكس ىتح ادعلا نرق همزع ينرقب ىدرأ
 نسللا ربحلا كلذ يخيش ناخيش ىتف ينعأ

 نكس ايلعلا ىرذ الإ هلام رصانعلا يكاز
 ننملاو اياطعلا يوذ كوللا ةعبطم بتك يف
 نحملاو حفاوطلا يوذل اهئارشو اهعيب ف
 نهرلا نعو اهعيب نع رهاش مسر كلتبو
 نمثلا ذخأ ل لحيو !ازياج اعيب هارتأ

 نمكحت ل هعنميو تباث مسر كاذ مأ

 نمل اهعجرم نوكيأ ىدهلا ىلل تيده يل لق
نطو تلص اهجوز عم عساش نم ةديرخو



 اضقلاب تماقو يضقف

 اهتالص لاح فيك لق

 ةيغب داصل ضفاف

 بولقلا يف كش قبي م

 ضحم باحصألاو كيلعو

 ناخيش نب دمحم خيشلا ةباجأف

 نسحلا ىلل بولقلا برط
 اهبذبحت ماهفألا رفاونو

 سيمخ نب ملاساي

 عطتسا ال ينتلعجو
 الف ادوخ ىنتكلم

 هرد فذقي رحبل و

 ةرغ كرعش نأكف

 عبرمب تعبر نكل
 ناك ىدص كنعمطي ال

 مجاس جاس لكام
 ابلاق كلثاعبنا ادغف

 ابجنزلا بتك فاقيإ

 مهو مه مهلامعأ
 ضقي ل اذإ اذه

 راهتشا رهتشا اهفاقيأ

 هب أبعي ال ذفلاو

 جحمف انلق ىذلا ىلعف
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 نزحلا ىلل لوخدلا نيح

 نتملا كضراع بوص نم
 ںرد نم اليتف الو

 نغضلا ولبحت ةيحت

 نسولا ىلل نويعلا برط
 نسرلاك قياقرلا

 ننم ١ ي ذ نزم ينتلقث ١

 نسأ نمك موقأ ناب

 نم تنبب ترفظ ىعدأ
 نمث الب نيصياغلل

 نمزلا اذ ةهبجب ترفس
 نكس الو هيف ءام ال

 نع نيح ءام لآلا

 نمي نم نمث لكام
 نجملا رهظ يتباحسل
 نهو هب سيل نير

 نسر اوملظ ولو نمض
ىحم اهقارغتساب



 نمؤملل اهعوجرو اهذخأ عضوم نوكيو

 نؤطو هنطاوم يف ىلصت نإ ةتيملا يلعو
 نكسلا ف لصأ ناطوألل ءرملا ذاختا نإ

 نعظ نإ الإ هعزني مل هعزني نإ { كاذكو
 رطفلا عولت لهجلا سوبل نم باوج اذه

 نج ليلل ام اذإ ارون هقح قراشم نم ذخ

 ننسلا كل رينتسي ةل اهجلا ملظ هب غمداو
 ننسلا ةيمار مهس نم املاس كمسأ لثم نك

 نتفلا ران ىرقلا رمس نم نمحرلا كب افط
 : لئاقلا رعاشلل ايراج اماق تايبأ هنع ىوريو

 نيرظانلل اهنسح ىلجتو ةجهب تءاضأ رادلا هذه
 نينمآ 3 مالسب اهولخداف اهباوبا ىلع دعسلا بتك

 : تايبألا هذه ملاس خيشلا لاقف
 نيعمو رارق تاذ ةضور ةجهب تءاضأ نإ اهملت ال
 نيعماج اهيف قحلا لمشلو اهب انغط مك دفولل ةبعك
 نيلكالل ةذل رورس يف اهب انعأ نم عن ايلا ينتجن

 نيعم ءام هؤام ليبسلس لسلس تارف رهن اهناز
 نيرعلا نود تراز ليغ دسأ اهلوح نم تبرض بابقو
 نيعماي اعيرس ولتي ارذح ارئاز اهيلإ ىفاو نمل لق

۔ . ١٤٩



 ناميلس نب ريمع نب ناييلس حيصفلا خيشلا نايعب رعشلا اومظن نيذلا نم

 ىلإ رفاس احيصف ًابيدأو ًابيطخو افراع ناكو مرحم يداو نم حيسلا دلبب دلو يحاورلا

 ناكو لضفلاو ةنايدلا نم هب هار ال ديعس نب شغرب ديسلا ناطلسلا هبرقف رابجنز
 ىلإ كانه ىقبو ةالصلل نايعألا نم هعم نمو ناطلسلا مؤي ريمع نب ناميلس خيشلا

 ةديصقلا هذه اهنم ةقئار راعشأ ريمع نب ناييلس خيشللو ينيوث نب دمح ناطلسلا نمز

 : ينيوث نب دمح ديسلا ناطلسلا حدم يف

 اراهج دوعسلا مجنا ترهظ

 الولح عوبرلاب نم انلأسف

 ميرك كلم هجو ءوض اذإف

 ينيوث ليلس همسا دمح
 اثيغ ةيع راص كلم

 ىعست ةفالخلا هوحن تتأو

 دودج نم ةثارإ هتتأ دق

 افوخ كلاملا هلبق تفجر

 ودع لك ديبت ةامح نم
 نامأ يف فياخ لك ادغف

 انيد ةيعرلا يف لدعلا لعج

 يداعألا ديبت ةلوص هلف

 رورس يف هرهد هيلاويي نم

 كيلم مكاتأ دق رصعلا اذ لمهأ

 ايلم هدجت ىنغلا هلست نإ

 تلو ةكيرعلا يف لاج اذإو

 اليلذ هاقل نع نرقلا صكني

٥٠ ١ 

 اراه مالظلا دعب انترأف

 ارانتساف انل ادب مت ردب

 رازغلا راحبلا لجخني هدوج
 اراجن وأ اددؤسو اعرف باط

 اراطتسم ىتأ نمل اثايغو

 ارامأ ايهان راص اهبو

 اراقوو ةباهم هتسكف

 ىراتبالا ةفطعب اهاسرف

 اراج نومضي الو ساب لمهأ

 اراختفا مانألا ىلع لىلاعتي

 ارابطصأ قيطي ال روجلا ىلعو

 اراضن ليست ةحار هلو

 اراصنأ دحي ل هيداعمو

 اراخفو ةفأرو ادوج زاح

 ارامت ترص نامألا هلست وأ

 اراغن هاقل نع باغلا دسأ

اراع ذم هبلق لقعلا لهاذ



 اراخفو ةزع نمالا مهف ةارعب اوكسمت اموق نإ

 اراسخو ةلذو ادعب لان هاده قيرط نع داح يذلاو

 اراهج يداعألا يب تمشت ال ىرخاو ايند كاضر يل به بر

 ارايد مهضرأب يقبت ال هادع تتشتو هكلم مدأو

 اراصنألا هدنج هللا ظفحاو دوسح لك ديك نم هذعأو

 اراردم هيوص قدولا ىمهام رورس يف اعنم ازيزع شع

 : مرحم هدلب ركذ يف اضيأ هنعو

 نامأو ةعنمو زع راد ناكم ريخ ركذب يبلق ماه

 ينادم رقف يفن مار رتغم ام اذإ حايسلاو دوحجلا ندعم

 نامزلا ميدق نم نعطلا اوددع لاجر حابتست نإ اهتمح دق

 ناندع ىلل ىزعي دعم نم ديدش ساب لهأ سبع ينب نم
 ينايبت يف هدبت اقح هذخ ناكمب اهنوك فصو درت دنإ

 ناكم لكب معياش اهركذ نيكم رارق اهل نوزم يف

 ناز لكب غاب ودعل مارح ىهف اهمسا مرح
 ناكمب هلثم طق دبت مل ابيجع ائيش تيار اهارت ول
 نايبتلا نع تنغأ تايسار لابج نم اهروس هللا نقتأ

 نايس مهدسو اذه سيل نكل جوجاي دسب هيبشو

 نافكولا مياد ثيغلا اذكو ابص بصنت ءايلا اهيلعو

 نابج نم اهمعناي لايشو نيمي نع ىرق اهتافاحبو

 ينادتم مل معناي اهرمث مركو عورزلاو لخنلا اهيو
 ناحلألا بيطب تاعجاس فونص رويطلا نم اهيلعو

 اهاوسب اهركذ نع ولسأ تمر

 ضقت نامز يللع يسفن فهل

١٥١



 . حنم دلبب أشن يحنملا يدومحملا دمحأ نب ناييلس خيشلا نايعب رعشلا مظن نممو

 : فيصنلا تايبألا هذه هرعش نمو

 انادرألاو ليذلا رت ترم

 دقل انزحأو هامأاي لوقتو

 يذلا دنع ينزحت ال اهف تلاق

 هدالب بيرغلا لجرلا يسنمو

١٥٢ 

 اهيت
 طقس

 نود

 هديلتو

 انادرألا اهنفج رطميو

 انابو تملع امو فيصنلا

 انالوم هكاطعأ اسنلا

اناطوألاو لهألاو



 نب ناميلس حيصفلا ليلجلا خيشلا رشع عبارلا نرقلا يف رعشلا اومظن نيذلا نم

 دلب ىلإ رجاه مث ةرهاظلا يحاون نم لقني دلبب اشن يولعلا نانس نب نصغ نب نانس
 حلاص نب ىسيع ةمالعلاو يملاسلا نيدلا رون نيخيشلا مزالو ةيقرشلا نم لباقلا

 نأ ىلإ اهب ىقبو ءاربأ ةيالو يليلخلا مامإلل ىلوتو ايهملع رحب نم ىوتراو يثراحلا

 لقني هدلب ىلإ ًاعجار جرخف ه ٤ ١٣٤ ةنس نانس نب فلخ خيشلا هيخأ ةافو أبن هلصو

 ه٦٥٣١ ةنس ةينملا هتفاو نأ ىلإ ةنسح ةريس مهيف راسو هتعامج رومأ ةساير ىلوتو

 ظوفحم وهام ىقبو بهذ هنكل نونفلا ىتش يف ناويد هل ًابيدأ ارعاش ناكو هفنأ قنح

 دلبب ناتسب فصو يف هرعش نم ةديصق هذهو ريثك نم ليلق وهو سانلا ضعب دنع
 : ةرهاظلا نم زيردلا

 موسر اهل زيردل أ نأ الأ

 ايرثل ا قوف الع دق رصقو

 هنع ناك ارهن هيف لخداو

 يلابي ال رفنضغلا دسألا وه

 ام اذإ اجيهلا يف شاجلا طيبر

 يكز قلخ وذ سفنلا زيزع

 زيزع رخف مكل ينج ينب
 ارهجو ارس مكرمأ ربدي

 اهورت ايك دالبلا ترمعو

 سومش اهنم
 اناو اهانكس دق دالب

 موقي هل نامزلا ماق اذإ

 موصخلا وأ بوطخلا تمحازت

 موري اميف هرمأ ربدي
 ميسجلا ظحلا هل نم ةعلطب
 ميظعل ا كلملا هءاش دق اك

 ميعنلاو ةقهو ناتسب اذك

 ميقي اهيف نم بلق حجهبتو

 ميقتسم حلطو نامرو

 يقسلا اهل موقي اهحياور

 ميظنلا ردلاو ربتلا اهيلع

ميحر بلق اهلاصوب انل



 مي دق مل مكتوش نم يلف ابص دنهي يرجهت ال الا

 ميمح لخ انل اهيف مكف ماركا عم سناب اهانكس

 ايف انرمأ بلقن نامز يف امارك اهانكس

 اذإ يلع لضفن اليج ءانثو ًامئا د اركشف

 مكلصو ن امز داعو ىضقت دق ان امز ىلوم ىعر

 لضفلا وبأ هب كابح لام ريخب ديعساي ائينه

 دو هبلق يف مكل بحم نم امالس مكنودو

 لجرلا لضافلا معنف ميهف يبأ ةاضقلا يضاق نمو

 : ةيلزغلا تايبألا هذه هرعش نمو

 ندي ول هتيل ىنغو قرولا عجس

 اهيف املاط ارايد تركذتف

 نينيعلا جعدأ لازغ اهيف انلو

 رعشلا ليل تحت صعد قوف مت ردب

 ولس هقير رينم ردب ههجو

 نامرلا هبشي ميسو بحرلا هردص

 فدرلا ميظع نم وكشي لحانلا هرصح

 لذعلا فكي نإ مول لذاعلا ىلعام

 م ىنمتل انيأر دقام ىأر ول

 قشعلا ليهأ نم ديهش لوتقم لك

 ًاقوش اوكله اسانأ هللا محر

 هللاب اونسحأ حانج نم مهيلعام

 بابحألا دعبأ انامز هللا .ىعر ال

 ناكام لثم يدوع لصولا يلايلاي

 مورن

 ميظع
 ميدقلا

 ميركلا
 ميقم
 ميهفلا

 انم

 انول
 انغ

 انح

انمو



 رمخ بيط هام نم اناقس مك
 انالكف ابارش هانلناو

 وهو يبلق نا يقايتشا داز الك

 ريصي ال وهو هاوه نع ولسأ فيك
 : تايبألا هذه ًاضيأ هنعو

 شرلا نيبج رهزأ ام هللا ىلاعت

 ذإ حبصلا تلقف ىدبأ اذإ هل

 ناز نكل يبظلا ديجك هل

 هكسم الول ليللا حنجك هل

 مكو ىنفأ مكف هبجاح سوق قوفت

 امو ىسقأ ايف يبلق هبح كلمت
 لب ضيغلا بحك هيف يف نسلا ناك
 هناز ردصو فاطعأو حشك هل

 ابقلاب عنقت هتقرو هل تبجع

 نإ بحلا ىبأيو ينرحسيف ينملكي
 نأ كاسع لاقف يب قفرت تلقف

 الف ةلصاوم مكنم لن أ ىتم تلقف

 نمو يداسحو يئا دعأ فاخأ لاقف

 دساح نم انه اف لاعت تلقف

 دق ليللا اذل ينكردت كارأ لاقف

 كسملا حافف هقناعأ هل تمقف

 يكل يفاصلا هقير نم ةويهق تبرش

نم ةعصرم ةبح اهكنودف



 نب سيمخ نب ديعس حيصفلا خيشلا رشع عبارلا نرقلا يف نايعب رعشلا مظن نمم
 دشرلا نس غلب نأ دعبو بيسلا دلب نم ةبيرقلا ضوخلا دلبب اشن يئانهلا نسيوح

 اهنكل ةلمج راعشأ هل احيصف ارعاشو ابتاك ناكو طقسمب نيطالسلا دنع افظوم راص

 حدم يف هرعش نم ةديصقلا هذهو ه١٥٣١ ةنس ىفوت ،ريسيلا الإ اهنم دجوي مل تبهذ

 : اهنم ريثكلا بهذ دقو لصيف نب روميت ناطلسلا ةلالج

 ةين ىلع نوكت يك ةبحملاب مق
 اقولا ىلع نوكت نأ كتوعد مكلو

 امزالم دودصلا ىلع كارأ يلام

 ةباصأ هيف دعبلا نأ تبسحأ

 امدولا يف يحراوج لكو يسفن

 ائيس ارجه بابحألا رجهت ال
 بحلاام

 منأ ملو ترهس اهيف ةليل مك

 المؤم هيف تلق راهن نم مك

 يننأو دودصلا نم صالخلا فيك

 مهدص نم ىرأ نأ بسحأ تنكام

 اصلخم متوفج دق يدو لهأاي

 مكنم لمؤي ايك لاصولا وجري
 يتدوم ليهأاي مكيلع اذام

 ايظاك مكنم رجهلا يساقأ يل مك
 يب تيش دق ايك لعفأ بحأ نماي
 يبلطم ةياغ تنأف كاوس يلام

 مهدو يف ينتدعو تنأ بلقاي

 هقحب ماقي نإ الإ

١٥٦ _ 

 ةينالع نوكي نأ ىلحأ بحلاف

 هيباوص قوف هيف كنظ تسبحف
 هيئاجر تفرع ال كنأك ىتح

 ةيصاع اهرذت ال فكسفنف ففخ

 ةيعاو ينذأو ىسنت الو تلفغ

 هيقاقحتسأ ىوهلا نم تضفر دقلو

 هينامأ نوكي نأب دادولا سيل

 ةيضاملاك تدغ دقو لاصولا وجرأ

 هيلايخ ثيدح نم كلذ دوعيف

 هيئافج ميظع ىرأ نيلع راع

 هيتايحب افجلا نم تيأر دقام

 ةيوازإ يف مكنع هومتكرتف

 ةيضار اسوفن الإ ىري ال نأ
 هيماقم دادولا يف متعفر ول نأ

 هيتايح شيع وفص ردك رجهلاو

 هيمارم كاضر يفو يلولا تنأ
 هيلام كدادو نع دادو يىلام

ةيضاق كنأشب مهتدارأ مهف



 اونسحأ وأ اوسأ نإ فرصتلا مهل

 اذ ريغ يف مهراظنأ تضتقا اذإف

 يذلا انديس ردقلا ليلج كلم

 قفشم كرظن نإ رظناف يالوم

 هب نكف ليمجلا
 هلوق دبعل فطعاو املاس شع
 كدوع هللاف

 ةين ىلع هنصو مهدادو مزلاف

 هيماقم زع رصعلا اذه فكيلمف

 ةيسارلا لابحلا هتلوصب تلذ

 هيئاجر وهف وفعلا نأف قفراو

 هيه اك ةادعلا عدو هل الهأ

 ةينالع تأجتلا روميت ءانسب

 ملع ف ىلوطلا ديلا هل تناكو اهيقف نسيوح نب سيمخ فراعل ١ خيشل ١ هدلاو ناكو

 هل رشع ثلاثلا نرقلا رخآ ف يفوت ًاحيصف ًارعاش ناكو ةيبرعلا مولع نم هريغو وحنلا

 : يهقف باوج لوأ نم تايبألا هذه هرعش نمف ةيبدأ اهنمو ةيهقف ةبوجأ اهنم راعشأ

 مكلف اهيف فلخلا ركذ عاش

 هتجوز لقت نا اهيف ليق

 لمحلا جرب يف سمشلاك انيب

 لدج نم اهيف ليق دقام ليق
 لزتعي رجح سلاف ضئاح

 : تايبألا هذه الإ اهنم دجن مل ةليوط ةيمال ةديصق هنعو

 نع هينذا يعمسم هزني ل نم

 مهرهوج نم رادقألا يل تغاص

 ثد ال ةلس طق تمر ام

 الو لوح الف ركفل ا سو اسو

 العلا بابس أ غلب أ هب افيس

 المألا تغلب هيدحب الإ

 : تايبألا هذه اهنم ةديصق هنع ىورتو

 دبعم مأاي زجعلا حوسب تفقو

 نلو ىدهلا رحب ضوخلا مورأ فيكو

 اصع ىمعلا ليل نج نأ ىل نكلو
 مهئادتهأ ران مالعألا مرضأ نأو

 يدي ترصق دق مظنلا دقع لح نعو

 دغلاو سمألاو مويلا نيب قرفأ
 ىدتهاف ايعس ىمعلا بيبد بدأ

_ ١٥١٧ _



 نافلخ نب ديعس خيشلا رشع عبارلا نرقلا يف ناهعب رعشلا اومظن نيذلا نم

 . ةرجهلا نم رشع عبارلا نرقلا يف اشن ،يدهفلا

 نب ردب نب يلع نب دوعس مايهلا ديسلا حدم يف ةديصقلا هذه اهنم ةعونتم راعشأ هل

 : راحصب ايلاو ناك اينيح دماح

 راخفلا تلن دق كارشب

 معن هب نمو دالبلا

 هلدع لماكت كلم

 نيدفاولل اجلم وه
 هدوجو نيبجلا قلط

 ميلحلا وه ميركلا وهف
 هتنب أر يخأ ١ ذ اف

 هب تقدح دق ليخلاو

 ترج نإ مايص ليخ
 ىرولل دعس دوعسف

 مهتيصو كولملا لجن

 ىرقلا اوكلم مهف
 سيوفنل ا اوكلم ةد اس مه

 ةد اس ر دب لآ نم

 اوكلمت نيذل ا مهو

 رايدلا مع مهلدع نم

 مد ىرولا ىلوم

 ام دجملا بوثب لتراو

 راحص ايلع ادصاقاي

 راختفاب راحص تهات

 رايدلا داس نم ريخ وه

 راقتفا كشي نم ثوغو

 رازغلا ميدل اك ميل ا يف

 رابكلا ةفراطغلا نبا

 راقولاب ةيبعلا قوف

 راد رهدلا نأ تفرعل

 رارش اهكبانس تحدق

 راخفلا انلن مهب مهف

 رارقلا امهل باط قاتسرلا

 رادتقا وذ ديعس ىتف

 رافقلا اذكو اهعيمج

 راصتناو زع لامكب

رازملا نصغلا ىلع ىنغ



 راحبلا اسو ىرثلا ىئطو نم ريخاي يديساي

 رافقلاو دفادغلا يوطأ ارئاز كتيتأ ىنأ

 رازملا باط يديس فكتيتأ دق ىوضر لبج نم

 راذتعألا ىزيزع لبقاو ةصخرب يلع ننماف
 رايدلا ىلل عوجرلا وجرأ اعرسم لبقأ ديعلاف

 راختفاو زعب معناو مد ماقمقلا اهيأاي

 تايبألا هذه هرعش نمو

 ايتساف مكال . نم ياللع ناللع
 ناسللا يف ليبسلس رغث ءام نم ةفشر

 نامز يف ماهتسم بصانأ ىليلخاي

 نانجلا روسأم انأ مكاوه يف دبع انأ

 ينافج نم ينافج ول ادوهع اهاسنأ تسل

 يناعم انبذابحت مك اسوؤك انيطاعت مك

 ينابملا تاحيسف يف اسوفن اهانحرأ مك

 نايرجت نويعو لضايجو ضاير ف

 ناهدلاك درو اهب دودخ نم انمثل مك

 نارفعزلاب تخمض موسج نم انسمل مك

 نانب ف قيقعك فوفك نم انبضخ مك

 ناب لثم دودقو فدر مكر نم هلاي

 افك ماد ول وهف دعس مجن نم هلاي

 : رابجنزب ناكام مايأ اركذتم تايبألا هذه هرعش نمو

 ءاشعلا تقو انل تبه اذإ ءاوهلا تاييسن نع لئاسأ

_ ١٥٩١ _



 اندهع ضرأ ىلع ترم لهف

 حوسو عبر يلو اهلئاسأ

 ابيجع ارهز اهضرأاب تدهع

 ودشي نيح لفنرقلل ىيوطو

 يله تيسنف اهضراب تثكم

 اهاتأ نأ رفاسملل ىبوطف

 اهيلع وقري نأ مار نمايف
 اهارذ ىلإل تغلب نأ ائينه

 تايلاع اروصق اهب نإف

 امالس ينع مخغلبم نم الأ

 قوش اهاركذ ىلإ ينكرحي

 رابجنز كضرأب برأ يلف

 ءالق نم لصاوتلا تلح امف

١٦٠ 

 يئاشح مهنكسم بابحألا اهب
 ءايب ولحت اهضرا كلذك
 ءانغلاب عجست رايطأو

 ءانجملا نسح اهل راجشأو

 ءاخر ىلع اهيف يخأ تشعو

 ءاخسلا ريغ اهب ىقلي الف
 ءام طسو يف رسو ارفق بجف
 ءافولا ىلع دالبلا كتيحو

 ءيسلا ماه اهكمس حطاني

 ءالقلاب سندت ال ضرأل

 ءاقللا ىلل نحت سفن يلو

 يئاقدصأ ةريزجلا ضرأ قيفو

يئافو نع تلاح مايألا لب



 : يديعسوبلا فلخ نب ملاس ةقثلا خيشلا لاقو

 معنل او ع ال آل ١ ىذ هلل دمحل ١

 نم ةيربل ١ لك قلاخ ردقم

 ردتقم رب قلاخ روصم

 هتقيلخ يف يفخ رمأ هلل

 ةفرعمو ملع مهف سيل قلخلاو
 نمو باحسلا اشنأ نم ملع ملعلاو

 هملعي

 ىريو اشيام انيف لعفي هللاو

 انل حالصلا اهيف ىتأ دق ةدش مك

 هللا نإف اذه رسو

 هفشاك هللا نإف قيض لكو

 هعبتي رسيلا نإف رسع لكو

 هب رضأ رطضم ةوعد كوعدأ

 ةيراج عمدلاب تلطه ةلقم مك

 بعت يف دساجألاو قرفتلا دنع

 نأب ميظعلا هللا لأسأ يننكل

 اقرتفم ناك دق نم لمش ماتليو

 ةينالع وأ ارس هللا لأسأو

 بكسنم نزملا لالخ نم بيصب

 هب دالبلا يحي لطه لباوو

 يفو راهنلا فارطأو تقو لك يف

 اذكو اهضور يقسيو ليخنلا يقسي
 ةرهاز راهزألاب ضرألا حبصتف

١٦١ 

 مجعلاو برعلا نيب قزرلا مساقو
 مدعلا نم مهئيشنمو نيهم هءآم

 مقنلاو سابلا ديدش روفغ بر

 مهلك قلخلا يف ذفان هرمأو

 مسنلاب قلخلا عيمج يحم ملع يف
 مطتلم هيف جومب راحبلا ىرجا

 ملقلاب حوللا يف ىرج دق ايك اقح
 مقسلا وأ ىولبلا وأ ءافشلا نم

 مركلا يذ هللا دنع كلذ ملعو
 مدي مل رشلا كاذك ىقبي ريخلا ال

 مقسلاب بيش حيحص مسج لكو
 مدأ نم نادلبلا يف قرفتلا ىوكش
 مدب ةجوزمم اهنكلو ءام

 مرطضم دابكألا ىلع ران رح نم

 مزهنم لك يتأيو دالبلا يفشي
 مدقلاو زعلا ىذ ىرولا ييحم رمأب
 مدأ نم ماقسألاو ءادلا عفري نأ

 مجسنم وجلا لالخ نم

 مهر نمو تداج ايسلا تارصعم نم

 ملظلاو روجيدلا يفو ةالصلا فلخ

 ميدلا نم لهنمب عالتلا يقسي

مستبمو رورسم ريغ ىرت الف



 ةددرم اتاوصأ بدنت ريطلاو

 ةعناي راجشألاو هكاوفلا ىرت

 لذج يف مث رورس يف اهلهأو

 هركشنو ارضلا يف هللا
 امه ليق مالسالاو نيدلا ةمعنب
 ضوع اهلام اضيأ نمألا ةمعنو

 اذإ زاف مالسإلاب كسمت نمف

 ىري فوس دشرلا قيرط نع دحي نمو

 دمحنو

١٦٢ _- 

 ملسلاو حلطلاو انلع اهضور يف
 مرك نمو لخن ىنج نم اهضور يف
 ملا يف ناك دق نم لك اذكهو

 معنلا يوذ نم ءيشب نالدعي ال

 مصتعاو هللاب قثف اثالث تمت

 مرصنم ريغ لبحب ىوقت دقف
مدنلاو ءارغصلا ىلع شاعو الذ



 اضرقم تايبألا هذه يرماعلا لمرح نب هحرس نب ناييلس نب ديعس خيشلا هلاق امم

 ينيسحلا يويلحملا سيمخ نب ملاس هيقفلا خيشلا هفلأ يذلا راصتخالاو دييقتلا باتك

 سيمخ نب رصانو ناديبع نباو يلمازلاو يحبصلا خياشملا ءايلعلا ةبوجأ نم هيف عمج
 نايدألا يف اضيأ دئاصق هيفو ،نايدألاو ماكحألا يف ةيرثن ةبوجأ ىهو ،مهريغو

 يرفاغلا نانس نب فلخو ىولهبلا دايز نب رمع نب هللادبع خياشملا نع ماكحألاو

 هذه ناميلس نب ديعس خيشلا لاقف { مهريغو يديعسوبلا دمحأ نب هللادبع ديعس يأو

 : تايبألا

 يلئاساي باتكلا اذه نإ
 صأ هيف ملاس خيشلا عمج

 يفخ ىنعم لكل فشك هيف
 هيفو جالعلاو بطلا هبو
 سيمخ نب ملاس خيشلا دنسأ

 ناديبع نبا انخيش تاباوجو
 دادم نب ناييلس ىضترملا اذكو
 سيمخ نب رصان ربحلا اذكو

 ريخب هلالا انع مهازجف

 سيمخ نب ملاس ربحلا ىزجو
 هتمدع الو هرمع لطيلف

١٦٢٣ _- 

 راصتخألاو دييقتلا باتك

 راطخالا ةليلجلا مولعلا فان

 راثألا لئاسم نم لكشم

 راعشألا رهاوج نم فرط

 راصبألا ىلوأ نع هيفام لك

 راونألا ةريطتسم هب

 رايخألا دجامألا ليلس

 رارحلا بولقلا حجلث هنع هيف

 راهن سومش انل اوعاضأ ذإ

 رارسلا يلايللا يف قفالا بكوك
ر انم نم انل ٥ ذه انرو ٥



 ناميلس نب رصان نب ناميلس ملاعلا خيشلا لئاس يرفجلا دمحم نب خيشلا لاق

 : ثاريملا يف ةزغلم لئاسلا تايبأ هذهو يليعايسألا

 ىتف يكذلا ناميلس لوقي اذام

 ةبذهم ملعو هقف

 اوعمتجا دق اموق تدصق ةءارما يف

 ةلقثمو ىلبح يننأ مهل تلاق

 ةلدرخ طعت ل ةنبا تعضو نإف

 باد و

 ارفظ دقف انباو ةنبا تعضو نإو

 قلغ هنأ اذه فيك انل نيب

 هب نقلت هحتفاف هحاتفم تنأو

 ةفرعم نيرادلا يف ءرملا ةنيزف

 اوركذ نإ ليعايسإ ينب نم بذهم

 اورعش نإ موقلا يف قلقم رعاشو

 رفحلا همض تيم ثاريم مسقل

 اورظتناف عضولا بيرق ينم عضولاو
 ركذ ينءاج نا ذكو مكثرأ نم

 : رصان نب ناميلس ىضاقلا باجأف

 رثألا هصنام ىلع باوجلا كاه

 ةلكشم لك اولحأ مولعلا لهأ
 ىذأ لك هلا كاقو يلاقم عمسأ

 هثراو تيملا اذهل افشك تئيش نإ

 بأل اذك نانثأ مألا ةوخأو

 تعنم ىتلا ىثنالا لماحلا ةءارملاو

 مهكلاه بآ نم اهنطب ين لمحلاو
 تعضو اذإ الا دق مآلا ديسو

 اركذ تتأ دق وأ ةنبأ تتأ نإو

 اركذ اعم انبأو ةنبأ تتأ دقو

 اري يك نيلفطلا ديسلا ررح ذإ

١٦٤ _ 

 ربتعم تلق ايفو عست ثلثب

 رسع قيض ديدش هيف لوقلاو

 رقتحي سيل اركشو اليزج ارجا
 رختفمو داب فرش هل اهيف

 ررغلا انخايشأ انل هار امو

 اورمأ امو ولاق امل اوفقن نحنف

 رتتسي سيل يهب رون قحلاف

 رظتنت مسقلل هتصيلخ تخأ

 روح اهظاحلا نم ضيبلا نم تس

 رطولا ىضقني نأ ىلإ ثارتلا لهأ

 رقتحت قرلاب ةمأ اهنكل
 اورفظ دق ريرحتلابف نيمءاوتب

 اورفظ ول ثارولا عم نولخدي ال
 اورضح نإو اوباغ نإ كيلاملا مكح
 اورسخ امو اوزاف مهالوم قتعب
ردك هبام اضحم بألا ةوخأ عم



 ديمح نب ناميلس نب دمح نب ملاس لضافلا هيقفلا خيشلا رعشلا اومظن نيذلا نم

 ةمالعلا خيشلا دنع سرد ه٥٣١ ٢ ةنس ناميع ةيقرش نم بريضملا دلبب دلو يثراحلا

 ًاضيأ هقفلا لوصأ أرق ايك نيدلا لوصأو ةغالبلاو وحنلا ملع ينايعنلا ديعس نب رصان
 بيترت يفو ملعلا ليصحت يف دهتجاو يبايسلا ليمج نب نافلخ ةمالعلا خيشلا ىلع

 نيترم عبط دقو ةيضابألا لوصأ يف ةيضفلا دوقعلا باتك فلأو اهعبطو ملعلا بتك
 : راحبلا ءارو اييف نايع داجمأ ناونعب ةديصقلا هذه همظن نمو

 قهاوشلا باعص ولعت نأ تئيش اذإ

 ةلوج لك يف ذنارقألل زاتبتو

 لعشمب ماركلا نميلا نم سبقت

 اوقلح ءاريبغلا بلق نم موقلا مه
 دئاق سماخ دزألا فيس بسارو

 امل مهتوفص هللادبع ناك دقف

 ةيقب مهيف ناوضرلا ةعيب نمو

 ددؤسو رخف يأ بهو نبال ايف
 ادئار هجوت ىوزن نم رباجو

 اهقفت اهيف رابحألا نم ىورت

 ابرغم رئازجلا وحن اهلسراف
 ادروم احاشو ناسارخ تلانو

 اهلثم ةبيطو ىسنت ال ةكمو

 دمحأ نب ليلخلل هيبش نم لهو
 اتلصم فيسلا درج امل برعيو

 اخرؤم اليمج اركذ انل ىقبأو

١٦٥ 

 قباط لك يف ءايلعلا ىلإ ومستو
 قلايعلا ةايحلل اردص رهظتو
 قراطبلا لوحفلا رحب هب قشت

 قراشملا ىصقاو ايندلا برغم ىلإ
 قئالخلا ريخ دعب نم ىدهلا مامأ

 قئال ةماقتسإلل مركأف

 قطانملا يف ةداس ردب لهأ نمو

 هب

 قفارملا نيب تصصخ دقو تيقل

 قطان ريخ نم راتخملا ةبيط ىلإ

 قئامو دغو لك نع همكحاف

 قداصأ لاجر يف نايع وحنو

 قطان قدصاب العألا نميلا معم

 قلايفلا ةامح راتحمو حجلبك

 قلاعألا نيب ءايلعلا ربنم ىلع
 قيارطلا ىتشل اذاتسأ ناك دقو

 قئالخلا نيب قحلا ءاول ماقأ

قراش لك ىلع ىسني ال رهدلا ىدم



 افقثم اكيلم سوباق حبصأو
 هئاول تحت نيينايعلا مضو

 ةمكحب يلاعملا وحن مهداقو
 هئاول تحن ذنوينايعلا جحت

 هتيبب اشيع نيكسملل بترو

 هعمجب نيفلاسلا ثارت لىلوت

 ايلاخ ةطيسبلا يف تيب قبي مف

 تقرفت دالبلا يف اتيتش تناكو

 تعمجت نايلاب دقعك تناكو

 انكيلم لضفب تناك ايك تداعف

 ةديدع افولا تمض هترازو

 اوبجع ال كوار افالسأ نأ ولو

 اوضم ىلوألا زونك نم زنك كنأل

 لصيف دهج ىلع سيوباقل اركشف

 قلاح لك يف موقلا عومج تلوو
 قباوسلاو العلا يذ هيبأ ليبس

 قئادحلا نيب كسملا ماتخ ضفن

 قرافملا يف اوقرف اتيتش ملو

 قئال فطللا نم اردص مهعسوأو

 قطانو لضفب نثم مهلكو
 قئاوعلا تافعضتسملل هارجأو

 قباس لك ىلل ارشن هبرقو

 قراوشلا رودبلا يذ نم بتكم الو

 قصال ةرجملاب كلسك تحضأو
 قحاس لك يف لامألا اهقرفف

 قناعم بيبح عم ابيبح مضف

 قباوطلا فوفرلا كلت يف بتكلا نم
 قفاوملا ثارتلا عمج يف كصرحب

 قلامعلا اذهل ابحم
 قذاح

 نيب تقولا

 ةرازولاب ريدج ريزو

 : اهلوأ اذه ةزوجرأ همظن نمو

 ملاعلا ميلعلا هلل دمحلا

 بكاوكلاب ءايسلا نيز دق
 ءادتهألا دابعلا مزلاو

 اتح مهاوس ملظم نوكلاف
 يدبألا مالسلاو ةالصلا مث

 ماركلا هبحصو هلاو

١٦٦ _ 

 ملاعلا يف ضرألاو ايسلا رون

 بياطألا افلخلاب هضرأو

 ءاج تايلظلا يف مهرونب

 اهنع داشرلل ليبس الف
 يدتهملا يبنلا نينوكلا رونل
مالس الا ملاعم ترشتنا ام



 ىدتهاو قلخ هلالا حبسام ادبأ مهاده نيعباتلاو

 : اهرخأ يف لاقو

 ادمحأ عرش هلآلا انملا ىدهلا اذه ىلع هلل دمحلاو

 يلجلا يأرلا ىلل لقع ىده امو يلت عرشام هللا هيلع ىلص

 رايع ىدهف نيعباتلاو رايخألا هبحص هلاو
 تايبأ ىدهلاب ترانتسا امو تايآ مهركذب تيلت ام

 : هللا همحر ليمج نب نافلخ ةمالعلا خيشلل لاؤسلا اذه هنعو

 حلم يفوخ نم رانلا بيهلو وحصي سيل يداؤفو ىلستأ
 : لاق نأ ىلإ

 وحنأ مويلا ىدفملا يايسلاو هلك لامج ملعلا بلط

 حرب كشي مل ىتأ ذإ (حرب) عفن يف كلوقام نافلخ انخيش

 حرب كشي مل ىتف خورف نباك ىري مل ذإ ىوجلا حرب ىكتشأ
 وحنيو كيف نم ملعلا ىقلتي نمو كاشغي هللا مالسو

 حبصو ليل ادبام مالسو ادمحأ ىشغت هللا ةالصو

 : اذهب ليمج نب نافلخ خيشلا رمأب فلخ نب ديعس خيشلا هباجأف

 حتفو رصن ىدهلل هاده حجن ناسنإلل نمحرلا ةمصع
 : لاق نأ ىلإ

 (حتف» راعشألا عراب يرقبع هكاح تيب بارعأ اركذاو

 (حرب كشي مل ىتف خورف نباك ىري مل ذإ ىوجلا حرب ىكتشار)
 وحني خيبوتللو تيبلا لوأ نم ماهفتسالا ةزمهلا فذح

 حبك هنم اهيلع خورف نبا اذو ىوكشلا ىلع سفنلا خبو

 حصي لاكشأ هيف حرب عفر ايف ىنعملا رهظام اذإف
 حمس هيف سبلل نمأ عم غاس هعفر وكشيل لوعفم وهف
 حسف ءارآللو هانركذام ىوس هيف انل ىنعم نبي م

١٦٧ _



 ريصن نب دمح نب ديعس بيدألا خيشلا رشع عبارلا نرقلا يف نايعب رعشلا مظن نمم

 هرعش نمو ةيبدأ تاحراطم اهنمو ةيهقف ةلئسأ اهنم راعشأ هل اجنف دلبب أشن يربغألا

 اذه لئاسم ةدع يف اتيب نونايث هددع ىسرافلا رصان نب روصنم ملاعلا خيشلل لاؤس

 : هلوأ

 اراركت ملعلا نسرداو ىجدلا يف مق

 ابلط هل ماست ال هيف ىركلا صعاو
 بلط فىلإ ينقفو يهلإ لقو

 هل نكرشت ال المع هل صلخاو
 هل ليثم ال تقو لك يف ملعلاف
 هسبلت ملحلاف هفس اذ تنك وأ

 ىدهب انصخ دق نم هلل دمحلاف

 انقزرل اركش انقلاخل ادمح

 اهلكشم لالحاي ربحلا روصنم

 اهتمغ فاشك اهتلم حابصم
 تبعل نم شرعلا هلإ كاده دشرأ

 ومست

 اراطقأ مث تاولف هل معطقاو

 اراكبأو الاصآا سفنلا دهجاو

 اراسيأ راطخألا نم ةاجنلا هب

 اراجشأو الخن الو انجو اسنإ

 ارادقأ كيلعي لفس اذ تنك نإ

 اراسيأ كيطعي ةرسع اذ تنك وأ

 اراتخغ لسرلا ربخو مانألا ريخ
 اراردم لاوحألا نم لاح لك يف

 اراح انلقع نإ اهلمجم لاصف

 اردق اهتورذل

 اراتع راص ارود ةلاهجلا هب

 ار ا دقمو

 : هرخأ يف لاقو

 ةلئسأ ثحب نم هتمر يذلا اذه

 تبجو يذلا ىلوملا نم لضفب نكل
 اذكو ارين انيف لقعلا بكر دق

 تبرت دقو ىوزن ادصاق اهتودح

 تمرك نم نيدلا زعل يهلا ثعباو

١٦٨ _ 

 ارايت ءرملا يدري لازال لهجلاو

 اراكبأو الاصا ةدابعلا هل

 اراصبأو اعمس هلضف انلمع دق

 اراونأ ءاض حوسب تخنا ىتح

 اراطقأ مث تاولف اهعطق نم

 اراصنأ قحلل مقأ بر يادي

ارافك ضرألا يف رذت ال هقالخأ



 ادبأ ًامئاد ملسو لصو اذه

 تلمك يذلا يداهلا يبتجملا ىفطصملل

 امذ اوفو دق باحص عم هلإو
 رجش ىلع اناحلا ريطلا ددرام

 ابلط اصلخم ايلع بلاط لاق وأ

 اراصعأ وأ ارهد الكلاو ىصحلا دع

 اراتم راص اعيمج تافصلا هيف

 ارايعأ كيف يهلا اونفأ دهعلاب

 قاوشأ بلقلا جيهف

 اراركت ملعلا نسردأو ىجدلا يف مق

 اراكذتو

 يف رظنلا ةهزن اهايسو اهنم هعوجرو رطق دلب ىلإ هرفس يف اهمظن ةزوجرأ همظن نمو
 : املو أ اذه رطق ل ا ةلحر

 يرابلا هلالل اركشو ادمح

 مالسلاو هللا ةالص مث

 رايخألا هبحصو هلإو

 العو لج هللا نأ دعبو

 رفك نمو همعن اوركشي يك
 ادشن ناب انملا ءاش

 يراربلاو رافقلا ىوط دق نم

 ماري اك دمحم ىلع

 راتباب . قحلا .نينلعملا
 الملل الضف نوكلا اذه رخس

 ركذ ايك هسفنل هرفكف
 ادصقلا متت ريسلا مئازع

 : اهرخآ ف لاقو ةليوط ةلحر ىهو

 اعماج ادقع مظنل متو اذه

 رصبل ا ر اظن أ ةهزن هتيمس

 قيفوتل ١ ىلع هلل دمحل او

 ىفطصملا ىشخغت هللا ةالص مث

 : هئاقدصأ دحأل اباوج اهلاق تايبألا هذه هرعش نمو

 قامألا نم ىرجأ يذلل لق

 دق هوركملا يف ريخلاف يخأ اربص

 هرمو ءاضقلا ولح ىلع ربصاو

 يتلا كتلح نمحرلا ىقت لعجاو

 اعجرن نأ ىلل انجورخ ذنم

 رطق ىلل اهتعمزأ ةلحر يف

 قيرطلا نسحأ اناده دق ذإ

 افرشلا نيلمكتسملا هلإو

 قادغألا مئاد اريزغ اعمد

 قالطالا ىلع هب باتكلا ضب

 قالخ نع ريخلا هيف رصلاف

 قالخالاو ملعلا رونب تكيح

۔ ٦٩



 هنأ كدهي هللا باتك مزال

 دجت اهعبتاف ءارغلا ةنسلاو

 ىوهلاو كسفنو امه نيرقلا سئيب

 ىصع دق ديبع نع ىهلإ اوفع
 هكاح اضيرق يلخاي كيلإو

 ايفاص ىناتأ ذإ كرعش لثم ال

 يجترا فبانج نم ارتس نكل

 ةيحت ريخ باحصالاو كيلعو
 يذلا ىلع مالسلا اذك ةالصلا مث

 اوقز نم ارط باحصالاو لآلاو

 نأ دعب نم مد نيع نم بصن أام

١٧٠ 

 يقاب رخذأو ىوقتلا ىلإ يداهلا
 قاسفلاو ناطيشلا نم ازرح

 يقاو مظعأ هللا ىوقت نكل

 قاثيملا ىلع براي هتمأو

 يقار كي ملو ىمظع ةلفغ وذ

 يقات رد موظنم هتصلخأ

 يقالخ نمو يبر نم وفعلاو
 قالخلا يعياط ريخ ءانرق

 قالخألا يوذ هب هلالا متخ

 يقارم ريخ ربصلاو مهمولعب
قاتشملا دجاولا عومد تفج



 دشار نب ديعس نب فيس نب ملاس نب فيس بيدألا خيشلا نايعب رعشلا مظن نمم
 هدلاو لزنمب قاتسرلا دلب نم ىرصق ةلحمب ه٤٣٣١ ةنس دلو يكمللا هللادبع نب

 مث طخلا ةباتكو ميركلا نآرقلا ملعتو ةبيط ةأشن أشنف فيس نب ملاس ملاعلا خيشلا

 رخا يملاسلا ناخيش نب دمحم نايبلا خيش دنع قاتسرلاب هضايبلا دجسم يف سرد

 خيشلل ذملت ناخيش نب دمحم خيشلا ةافو دعبو وحنلا ملع يف ه٦٤٣١ ةنس هرمع

 هتالحر ضعب يف همزالو يليلخلا مامإلا مايأ ىوزن ىلإ لحر مث يلمازلا دمح نب دمحم

 بايغلاو ىماتيلا لاومأو قاتسرلاب لاملا تيب رومأ يف يليلخلا مامإلا هلعج كلذ دعبو
 .اذكهو

 مامز ىلوت نأ ىلإ روميت نب ديعس ديسلا ناطلسلا نمز يف ةموكحلا لمع يف رمتسأ

 يلاو بئان نيع ه٠٩٣١ ةنس يفو .هللا هاقبأ ديعس نب سوباق ناطلسلا مكحلا

 ثالث ىقبو ءارمحلا ةيالوب بئان لقنأ نينس دعبو قاتسرلا ةيالوب ينه ينب يداوب

 .اذه انتقو ىلإ دوجوم وهو دعاقتلا ىلإ ليحأ يداليم ١٩٨٣ ةنس يفو تاونس

 : ةديصقلا هذه اهنمو ةيبدأ تاحراطم اهنمو ةيهقف ةلئسأ اهنم راعشأ هل

 لزهلا ىلإ ايعس ال دجلا ىلإ ايعس
 امدق العلا جهن ىلع راس بكرلاف
 مهدصق ثيح ادصق قاسلا رمشو

 ارمز دهجت ىوزن ىلإ تلصو نإف

 نإف بش ملعلا ضيضح يف نمك نكو
 ةردقم نوكلا يف نم كلمت تحبصأ

 مهنأ ملعلا لهأ سلاجم رضحاو
 يف كل ىنع نإ لئاسو لمت الو
 الكتم ملعلا لهأل يخأ مزال

 ردق وذو فورعم ملعلاب تناف

 لحولا يف قالزألا نع كاطخ رصقاف

 لهم ىلع ايوكرم كسفنل رتخاف

 يلو نبااي دشرلا ليبس يف مهنإف
 يلعك العلا جهن ىلع بابشلا نم
 لمعلاو ملعلاو ىدهلا لهأ تللثام

 لجألا ىمح يف قاب تمدام ملعلاب

 يلو لك نوقابس قحلل كودهي

 لسو نثحباف ثحب ملعلا جهانم

 ليحلاو بسكلل ال نميهملا ىلإ
لجألا ةليط ابحم مانألا معم



 هب مذت لعف نع كايإ كايإ
 هالول ةبهوم لقعلاو
 رذق مغيض ىندال لوقعلا الول

 دجت كانع رمأ اذإ ابيبل رواش

 تيوقام

 مهب تنأ فورعملاب سانلا بحاصو

 ناف ةايحلل روس مزحلاو مزعلاو

 مهنإ قسفلا لهأ سلاجم رجهاو
 له ثئابخلا معط نع سفنلا بنجو
 اهعمجأ نآرقلا مرح دقف الك

 ارصتقم حزملا يف نكف تحزم ناو
 مالكلا يف اليلق مارملا بعص
 كل ىضري ربلا كيبأ قيدص بحصاو
 لب لئاذرلا لك نع سفنلا حزحزو
 اكهتنم ءاج دق نم ديلاقت رذحاو

 نإ ةباجإلاب نقياو هللا ىضر بلطاو
 تعلطام شرعلا هلإ ىلصو اذه

 انديس ليزنتلاب ءاج يذلا ىلع
 هتوعدب عاد ىلع مالسلا مث

 يلو لكل ةآرم حبصأ لعفلاف

 لمعلاو لاوقألا يف قلخلا مئازع

 يلثم ذخف ناسنإ لك ىلع العأ
 للجلا يف ءارألاو ةرسملا هنم

 لمع وذ سانلا ريخو قاب تمدام
 لجعلاب روسلا كاذ مدهت اعاض

 لذرلاو لذلا يواهم نيب كودري

 لسرلا ةوعد يف اهلح نع تعمس

 لجالا ةدم اعيبو ايعطو ابرش

 لبجلاك سانلا يف نكو زوجي ايب

 يلو لك تيقال اذإ مالسلل شفمو
 لزهلاو قسفلا ليهأ داعو ىلوملا

 لطبلا لسابلاك نكف يصاعملا نع
 لمعلاو لاوقألا يف هللا مراحم

 للز نع وفعلا نلاساو هتوعد
 لبجلاو لهسلا ضرأب راهنلا سمش

 لسرلا نم ثوعبم ريخ دمحم
 لزألا ىلإ يتأي نمو مانألا نم

 : يربعلا ذيعس نب ميهاربإ ةمالعلا خيشلل لاؤسلا اذه هرعش نمو

 بدألاو فرعلا لهأ لئاسأ ينأ

 مهف ةادهلا باوبأ قرطأ تلزال

 مهلئاسل ريدقت لهأ مهب يدهع
 انتودق ميهاربإ خيشلا مهنمف

 ۔. _ ١٧٢

 بسن نمو دعب نم لبقي قحلاف
 دشرلا ليبسل ةلدأ

 بجن ةداس نم مهو ال فيكف

 بدألاو

بسنلاو دجملا قيرع ديعس ىتف



 يكل ةاضقلا يضاقاي كوحن تيتأ

 اهكنودف

 نبل نم تخالا تخأ جوزت نميف

 لهف عاضرلاب ةاتف نم ةداهش

 نأو تعضر تلاق نأ قرف انه لهو

 نيلوحلا هتدم دعب عاضر لاقي لهو

 هتليلح - ييدث نم ردلا قىيبستحمو

 انل تيده فشكاف انلئاسم يذه

 تالاؤس انيدل تنع

 برعلل ثوغلا تناف ةاجنلا يغبأ

 بهذلا اهكلس يف ةبترم اهذخ
 بسنلاك ىهو مارح مأ هل لح

 بجحلل فشكلا دعب قرف لهو ىزجت

 ىبغ لكل حضوأ اهريغ ىلإ تصن
 بتكلا يف حيجرتلاام ركذلا يف

 ببسلاب لح مأ اهتمرحب ىضفي
 بصولاو لهجلاو ايعلا ماتق طمأ

 برعلا عم ايوحن تسل ينناف للخ نم مظنلا اذ يف تلخ اذإ حلصاو

 بترلا يذ عابتألاو بحصلاو لآلاو انديسل ميلستو ةالصلا مث

 : ديعس نب ميهاربإ خيشلا نم باوجلا
 بتكلا نم موتو ءدب لك يف بقحلا مئاد ادمح هلل دمحلا

 بجنلا هباحصأ ىلعو دمحم ىلع مالسلاو اماود ةالصلا مث

 بسحلا يذ يكمللا ملاس نب فيس ىلإ دوعي ميلستف اذه دعبو

 ىنلأسي ءاج دق يذلا بيدألا كاذ

 انعمجي قاتسرلا دلب يف تنك ذإ
 مشاه يئاطلا اهب يدنع ناكو
 الك هتمر ايف لوقلا كنودف
 نبل نم تخالا تخأ جيوزت لجي

 اذإ عاضرلاب دنه ةداهش لبقاو

 ةءارما ىوس لبقت الف دقع دعبو

 اعم نيتو لدع وأ نيلدع نودو

 مهدنع نيماع يف لفطلا ةعاضر

١٧٢ _ 

 بهذ نم غيص دقعك مظن طمس يف

 بدألاو دوجلاب تمس داون مهب
 يبرعلا لضافلا يكذلا هيقفلا ىتفلا

 ببخلا ال رعشلا طيسب نم ةموظنم
 بتكلا يف ءاج دق اذك هيف سأب ال

 بطخلاو دقعلا لبق كلذ ناكام

 بذكلاو شغلا بصت مل ةنومأم

 بجحلا ىلإ ىضفأ امدعب نلبقت ال
ببسلا يذل مكح اهدعب نم سيلو



 يبأ نبااي مكحلا يف انبل لقت مل ول تلبق هتعضرأ لقت نأ بيثو

 بتع نم كاذ يف ايف لاصفلا دعب هتجوز يدث نم انبل عضارو

 يب فطليو يدشر ينمهليو يبيع يل رتسيو يبنذ يل رفغي هللاو

 بضتقم ريغ ميعنب ةلوصوم ةعس يفو ريخ يف فيساي قبتلو

۔ \٧١ئ٤ا _



 دمحم نب ديعس سدنهملا ذاتسألا حيصفلا خيشلا نايعب رعشلا اومظن نيذلا نم

 ةليبقلا مسإ وه يبينجلاف ينيخملا يوالقصلا ملاس نب دمحم نب دشار نب ملاس نب

 ةنيدم يف دلو ةلئاعلا بقل وه يوالقصلاو ةليبقلا يف هيلإ يمتني يذلا ذخفلا ينيخملاو

 همولع ىقلتو تيوكلا ىلإ رفاس مث روصب ميركلا نارقلا ملعت ه٦٧٣١ ماع روص
 نايع هنطو ىلإ داع مث م٣٧٩١ ماع هتسارد متأ ثيح ةيوناثلاو ةطسوتملاو ةيئادتبإلا

 ةيلك رهزألا ةعماجب قحتلاو ةيبرعلا رصم ةيروهمج ىلإ ةيسارد ةحنم ىلع لصحو

 ةقطنم طيطخت نع الوئسم ناكسإلا ةرازوب نآلا لمعي وهف ندملا طيطخت مسق ةسدنهلا

 . ةنطابلا

 تاقباسملا نم ديدعلا يف كرتشاو هرمع نم ةرشع ةعبارلا يف رعشلا مظن أدب

 ىتح هل ردص لوألا زئافلا نوكي نأ هظح نسح نم ناكو تيوكلا ةلودب ةيرعشلا

 ماع ردق يل تنأ يناثلاو م٥٧٩١ ماع لمألا ةمينرت ناونعب لوألا ناناويد نآلا

 ربع ةيبدألا ةينايعلا تايصخشلا زاربأو ينايعلا بدألا نع ةددعتم تاباتك هل م٥

 : تايبألا هذه همظن نمو ةيلحملا فحصلاو ةعاذألا

 ىدملا لوط ىلع هب راخفلا فرش يذلا ينطو
 ادئالق نامزلا ديج ىلع هرثا تغيص

 ىده ينطواي تنك مئازعلا ليل ىجد اذإف
 ادروملا تنأ تنك لئايشلا سرغ ىمظ اذإو

 ادقاو اجن تودغ رينملا مجنلا ابخ اذإو

 ىدنلاو رخافملاو دجامألا نطواي تكروب

 اديس لئاوغلا نم ليلجلا برلا كمحيلو
 ادقرف ةبحملل ازيزع ينطواي قبتلو
 ادفلا موي ةصيخر كادف تقلخ دق رسفنلاف

ادقرفتف هتامزع قىلعلل جرسأ سيباق



 هفلخ يضمي بعشلاو

 هايح دجملا اديساي

 نانعلا وحن انب ىضماف

 نيصلخملا دونجلا نحن
 انءامد نيلذابلا

 ملع ءاول . نيعفارلاو
 ةراضح نيبتاكلاو

 دق مايأل ا رتفد ي

 ول سيباقاي كيبل

 نوكن نإ انيلع ايسق
 : ةقيقرلا تايبألا هذه هرعش نمو

 يب ضافف تمرح اهنم ةنتفاي
 انحلا كبح مايألا يف تينغ

 ةعمدب لوقحلا ىلإ تبهذ مكلو

 اهروهز قارفلا اذه ىلع تنزح

 ىنملا رضخ ايضام يكبأ تفقوو

 ةبع كاوه يف يبلق تميت
 اننيبام ىوهلا لبس تعطقتو
 نع تدحف لوذعلا رجهلاب كارغأ

 مسبتو فطلت لك تيسنو

 ينليحي دودصلا ن أ ىبسحت ال

١٧٦ _ 

 ادملا يوطي ايسرتم
 ادي هل دمو

 اديؤمو اكرابم

 ادشرتسملا كيده

 اددؤسلا نيبطاخلاو

 ادضنم نيقيلاب

 ادفاور نيثعابلاو
 ادقوتم تءاض

 ىدنلا انيبل تيدان

 ادحاو افص كارو

 كانغم يف بحلا رهزل قوش
 ىكاشلل مسالب تاينغألاو
 كانضم الاثمو ةدومعم

 كاوه اهرايطأ تثدحتو

 كاركذ يعمدأ نع تفشكتف

 كاسقأام رانلاب هتيوكو

 كاسرم ىشحلا ىفف تيضم ىنأ
 كارغأ نم تعبتو ىنملا برد

 كانيع هب تسمهام تيسنو

كاسنأ نل تئيش ام ىلإ ىدص



 نب ريمع نب ناميلس نب ملاس حيصفلا بيدألا خيشلا رعشلا اومظن نيذلا نم

 ملع يفو ةيبرعلا مولعلا نم هريغو وحنلا ملع يف ءارقو مرحم دلبب دلو يحاورلا ناميلس
 همال مال هدج ةرايزل رابجنز ىلإ رفاس مث هنع هللا ىضر يليلخلا مامإلا مزالو نايدألا

 نمزلا نم ةهرب ىقبو يحاورلا ميدع نب ملاس نب رصان ملسم يأ ةمالعلا خيشلا

 ةيهقف ةلئسأو ةيبدأ تاحراطمو ةقئار راعشأ هل ه٥٣١ ٢ ةنس ىفوتو هنطو ىلإ داعو

 مامإلا ةحاس ىلإ لئايس دلبب هتماقأ لحم نم ةريسم دنع اهلاق ةديصقلا هذه هرعش نمف

 : ىوزنب ىليلخلا هللادبع نب دمحم

 ننملاو لاضفألا يذ هلل دمحلا

 ةيراس ء افطو يف جوبت امو

 انقلاخ هللا تاذب قيلي ادمح

 هقئالخ تمع هبهاوم نمو

 اهغبسأ ءايعنلا لئس اذإ نمو
 اهفشك ء ارضل ١ ىفكتس ا ا ذإ نمو

 هتعاط مار ادبع ددسي نمو

 ىعد نيح رطضملا اعد بيجي نمو

 اهجرف ءايهذد ةيهيود مكف
 قلخ و ذ م الع الا ملع دمح

 ةبترمو ا دحم هشقانم تمس

 مهعسوأو اناسحأ ةيربلا مع

 هتيؤرب ىرشبلا يل تحيتأ ذمو

 مل لئاس ايلع نم يلحر تددش
 اراص وأ يرهظ باتجي

 اندمحأ ميضلا يأ تيتأ ىتح

 ةيدوأو

١٧٧ _ 

 ننف ىلع قرو ىحضلا دار حانام

 نزحلا قئاتلا مارغ ريثي لاخ

 نهي ملو دشر اخأ عيضي ال نم

 نلعلاو رسلا يف ةنوآ لك يف
 نمزلا ىدم ادادمأو الضفو انم

 نتهنم هنم لاونو هفطلب
 ننسلاو ضورفملا ىلع نيعي نمو
 نزح نم فوهلملا ادن ثيغي نمو

 نكت مل سؤبلا ءيسمب اهنأك

 نرتقم سمشلا ءايضب هنيزي

 نحم نمو رعذ نم قلخلا ىفك هب
 نهب ملو ىمعن مهلهنأو املح
 نبغلاب نظ ىتح يرهد تعفاد
 ينلذعي حار دق نم ةلوقب لفحأ

 نزحلاو لهسلا حاطب اروطو اروط

نمدلا نم ىنكسلا هل تممح يفو



 هلئان قاف لاونب انمعف
 ىلإ نيدصاق انلحترا هامح نمو

 مرك مهناز ةارس اهتمح راد

 مهب ملأ اموي نإ ميعاطم مهف
 هلئاضف تقاف نم ثيغ مهميعز

 مهترايز نم اقوقح انيضق ذمو

 اذكو اهلك ماير لولط انزج

 انبئاكر تزاج دق نديعملا يداو

 ءاروحلا تلبقأ دعبو
 نم ةفالخلا راد ىلإ انيهتنا ىتح

 يبلا هدي نم دنلا تممشف هتيفاو

 ايأ نينمؤملا ريمأاي
 تمصفنا ام دوهعملا كبح ىلع ينإ

 دمك ىلع ىيحأ نا هللا ىضق نكل

 ىلع ليمجلا ىلوأ ذإ هلل دمحلاو
 اهدشنم تئج ركف تنب هذهو

 ةصخاش

 يديساي

 انديس راتخملا ىلع ىلصو اذه

 اوعبت نم بحصلا عيمجو هلاو

 ابدتنم نمحرلا ىلل عاد ماقام

 نزملاكو ومطي ذإ رحبلاك ضافو
 نميلا ةحاس انللح اهنمو يكزأ

 ننملا ىلل مهتلد دماحملا اميس

 نغضلا ىدل نيعاطم دسأو فيض

 نتملا لباولاك ىمه
 نسحلا بيطلا وحن ريسلا يف تلم ذإ
 نطو نم هابوطاي زوملا ةكربلا ك

 نمد نم هاذاح امو سدك حيسو

 نطفلا رظانلل دعب نم حولت
 نمزلا ةمالع ىلإ ادنلجلا دهع

 نزو يفو ليك يف ةيربلا ىفوأ

 نبا ملو مكولسأ تسل لب هارع

 نهذلا نع يوطم كبر رسو
 نهترم رهدلا اذه كارشاب دبع

 ينحنمت يالوماي كوجرأ وفعلاو
 نحلملا نم يجنملا هبر دمح

 ننسلاو ضرفلا ءاداب هجاهنم
 ننف ىلع قرو ىحضلا دار حان وأ

 هالج نمو

 دمح مامإلا ائنهمو يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا ايثار ةديصقلا هذه هرعش نمو
 : ىليلخلا هللادبع

 مامإ لتقل الملا دعتراو ناوكألا تزهنا دق

 ريبسي ةمكحو الدع قورافلا ةريس ىلع

١٧٨ _ 

 يف هلل ماق الصينف
الخ ال سيل هلل اهب



 ارزؤم ارصن هللا هابح مامإ

 هضرأ لهأ يف هللا طسقب ماقو

 ةرخمشم ةمه اذ ةنس يىلع

 ةمقن هللا ةملك ىلعي دربت

 تبهلا برحلا اذإ مادقم ةوطسب

 همزعب بوطخلا تاماه قلفي

 همرعب م اقتساف ىبر أ روحل ١ ى أر

 هسفن نيداهجلا تاذ ف عاب دقل

 اهنوصي نمال هللا تامرح ىأر

 ةريغ ريمشت مزعلا ليذ رمشف
 ابكتم ال راربألا ةريس هل

 ةبغرو افوخ هللا ىجاني تيبي

 هتاذ ماركأ هللا دارأ نأ لىإ

 امعان دلخلا ةحوبحب يف حبصاف

 هدج نيدلا هئايحأ يف دجاك

 ةمحر حور همض اربق هللا ىقس

 اقزم انيعط هيدفأ يحورب

 اهتاذ هللا بيط سفنب دوجي
 العاج حورلاب نمحرلا اهلبقت
 رجاف ةنعطب امولظم ضاف دقل

 ةداهش تلن هللا نيمأ ائينه

 ةبيط كانيدف سفن تيدوف ولو

١٧٩ 

 الئوم هللا ىوس ائيش ذختي ملو

 اللا زجعت هرمأ نم ةقراخب

 اللهت ىتح هللا مكح راهظال

 الفسأ رفكلا ةملك ىزغم حبصيل

 العلا كردأ دقو الإ ينثني الو

 الصفم هالعأ ىغبلا نرق مأ اذإ

 الزلزتم هيأر انهو ناك امو

 الضفأو ميظعلا ميبلا حبرأ امف

 الطعتي نإ هللا دح ةفاخم

 الدبلا دري لدع الو يوق

 اللثم ًاشرع يغبلا شرع حبصاف
 اللعتم وأ لدعلا يف انهاو الو

 الكفآ ةباهملل هيلع نأك

 القنت اهيف رادلا معنو لقنب

 البقتو اهب يزوج نمل ىبوطو

 المكم ايضر هايند قرافو

 اللهتم اقراب هيلع يىلاوت

 الذُج ةعاس روحلا ىدفم ناكو

 الوحت ىغبي شرعلا بر دي ىلإ

 الزنم ةداهشلا اوزاج نم نيب اهف
 الهبلا يقشلا لاز ال ليولا هل

 الجبم نيبيطلا ركذ

 البلا ىلل يضمي لاجآلا اهنكلو

تيقبأو



 مكباصم نإ قحلا لهأل ءازع

 ةولسو هنع هللا يف فلخ انل
 هءازج نيملسملا انع هللا ىزج

 اهشويج تشاج ءايص ةنتف اوار

 ةرسأ نيدلا ةبصع نم ةرئاثو

 امل اوبختناف هللا قحب امايق

 هداجن طبس مهلا ميظع ديح

 اهنوؤش نع ارصاق ال اهدلقت

 هكاسك ابوث هللا نيمأ ةرت

 لهاع دعب لهاع نع هتيقلت
 نم ءاج رونلا نم الابرس لبرست

 هيشوب نيزت الابرس لازالف
 اهماسح كودلق الاجر انركش

 مهنم ةسارفلا كيف تقدص دقف

 متبصن اقح هللا لاجر ايف

 اهقفال مجن وهو هومترونت

 هؤانث مىلتي هللا توكلم ىدل

 ةرغ رهدلا ةهبج يف ادغ مامأ

 ىغولا ةموح يف ماغرضلا لسابلا وه
 ايسلاو ضرألا يف فورعملا دمحم

 هلالخ امأ تالعلا ىلع روبص

 ءزرم لوهجلا لهج ىلع ميلح

 هبعص شيجلا نهوي الام ربدي

١٨٠ 

 البلا يف ربصلا مزلي نكلو ليلج
 الت هل نيملسملا مامإ ناب

 المهم نيدلا ىمح اوفلي مل ةعاسب
 الو الك تشاطف ىسيع اهمواقف

 يلتجت رايغ موي نم ةريغ مهل
 البقت تامركملا لكل امام
 اليقأ مئاظعلا ىرك تلبقأ اذإ

 اللعم تقالف تلج اهنكلو

 البلا غلب الو سندي مل كههلآ

 الوأ لوأ ناطحق ينب كولم

 الخ نمو تلّصَو ناذاش نب ليلخ

 الهلهو كيح نارقلا روحم ىلع
 السلست رسو ناييإ ةسارف

 الحلاو قحلا ىلع الإ تعقو ايف

 الضفملا مامإلا اذه متززعو

 العشم رونلاب نوكلا اذه حبصاف

 الو هلاثم ال ىلعألا ءالمللو

 العلا يفنو نيحلاصلا يف مَدَق هل

 الهبع ثراوكلا هنم تفرع دقو

 البسأ كياللا نسل ىلع تيصب
 اللا يف ليولاف لاملا اماو رهزف

 الكوتم اتباث ايازولا ىداصي

الصيفو احمر هيف دربي مل ولو



 ةمكحب مربيو

 لزنم يحو ىارلا ديدس ناك
 تحبصاف ابعص ىارلا هنم لح مكل

 ةبكن هيلايل نم هتمداص مكو

 هيلع

 رومألا تاعور

 ثداحل تيبي نأ مارح

 ةلاسر نينمؤملا ريمأ كيلإ

 ادب دق يليلخلا رس ناب نقيت

 ىعد ذإ يليلخلا رس نأب نقيت

 ةرس هللا سدقاي ةوعد ىعد

 هريمض نم تدرج ءانث طومس

 اهباب هللا قلغي مل ةوعدايف
 ارهاوز يلايللا دوس اهب ضقف
 هنيبج تحت ناوكاألاو ثوغي

 هدحو هللا ىلإ راصناب يل نمو

 ةباجأ ءاعدلا كاذ يف تحبصاف

 ةوعد لوسر ناكل

 مظان ريغ نم ردلا دوقع لوانت

 ارهاوج ينذأ تيعوأ املاط دقل

 تقوط مشلا ول الضف ينتيلوأو

 هدج هلللا

 اعب رم عدو أ ي أ فس أ نو

 ةعاطتس اب مكنع ربص ل امو

 اهءادأ قينتمزلا ضورف الولو

١٨١ 

 الصوم ايار تامزألا يف ردصيو

 السرم ابهو هلق نكلو اشاحو

 الهسم ارمأ رمألا كاذ بعاصم

 الضعم فشكو الالغأ فككفنف

 الجعم ءالجلا هحبصي مل اذإ

 السرم كل نكأ نأ ارخف يبسحو

 اللهت اقرب نوميملا كهجو ىلع

 ىلجنا ةحول ىلع رصن هل حيتأ
 الخام دعب نمو ايح اهب بيجأ

 الصقم نيدلا اذ ءادعأ ىلع تناكف

 الزلزت نيملاظلا شرع نكر اهب

 الصوم اعطق هللا شرعل توصب

 التىت ام اذإ انيمأت نثوغي

 ىلطلاو ماهلا عطقي فيسب يل نمو
 المآ ناك وذ فيسلا كاذ تحبصأو

 الت نم كاذ يف هللا نيمأ تنكو

 ىلتجم كنم يىنتجم رون وه معن

 البقتم هل نك انم هانعجر

 القثأ نيزاوملا يف اهنم ناك هب

 القعمو اعيبر متنك اقينأ

 المجأ رحلاب ربصلا تيأر نكلو

 الجبم مكامح يف ودغأو ابيرق
 القنتلا عيطتسي ال ىسع خيشل

هب



 ةباصأ انيوهلا ىشمي اصعلا فيلح

 ةيصو

 تلحر

 اهقوقح ىعرأ هيف ير

 هبرقب زوفأ يك هيلإ

 لّؤعم نم هل ايندلا يف قبي ملو

 سباوع دسأ نيب هنذبنت الف

 هعوجر يف مكريبدت نئطبي الف
 هرابطصا يف انهاو يخيش ناك امو

 هسارم بعص رهدلا بير نكلو

 هلقي ىتح رحلا ئرج دناعي
 هنيسنت ت ال ءارهزلا ل

 اهنإ لنلليلخلا طبساي كينانح

 هكاكف باوث حبرأ ايناع ثغأ
 ادبؤم ارصن نمحرلا كل حاتأ

 القوحف انهو نيتسلا يب باصم

 الحرم يسفنل بصنأ مل هالولو
 م

 الوختملا لزنملا هنم تيفلأف

 المذم كوحن حيرلا ريس قباسل
 البلاو دئادشلاب رهد مجاون

 الوعم تنأ نكرلا معنو كاوس
 البقأ ربدأ ثيح ءالب نيبو

 الوطأ كانمي ناسحإلا يف تلز الف

 الذختم هرمأ يف اشئاط الو

 الزلزتم هتحت رح لك ىرت
 الحمم لضفلاو لبنلا ضور كرتيو

 الوحتت نل ريخلا ىبقع فكينانح
 اللا اهنود ترصق ربخ ةريخذ

 الئومو انصح مالسإلل تلز الف
 البكم ايصخ نيدلا مصخ لاز الو

 ىتش ف اسردف ل اس ينب ١ رصانو ىسوم هيدلو كرت ناميلس نب ل اس خيشل ١ ىفوت املو

 خيشلا ركذ دقو نونفلا فلت يف دئاصق امهلو راعشألل ايظان ايهنم لك راصو مولعلا
 . نامعنلا قئاقش هباتك يف امهراعشأ نم ةذبن دشار نب دمحم هيقفلا

١٨٢ _



 أشن يداقرلا دوعسم نب بيبح نب ملاس حيصفلا خيشلا رعشلا اومظن نيذلا نم

 بحي ةريسلا دومحم أشن ،نييئاطلا يداو نادلب نم تاش دلبب رشع عبارلا نرقلا يف

 خيشلا مزال دقو هايندو هنيد هب حلصي ام مهنم ذخأيل مهتريسب ءادتقالاو ءاملعلا هسلاجم

 نييئاطلا يداوو امد ةيالوب ايلاو ناك امل هتاقوأ رثكأ يف يربغالا دمح نب فيس ةمالعلا

 هدافحأو هدالوأ رودص يف ظوفحم وهام الإ اهنم قبي مل ةعومجم ريغ اهنكل ةريثك راعشأ هل

 يربجلا ربج نب يلع نب دوعس نب ربج مايهلا خيشلا حدم يف تايبألا هذه همظن نمو
 : ةليمجلا لاصخلاو ىخسلاو مركلا نم خيشلا اذه هاوح امل

 اربج دجملاو ىلعلا اذ مميف اربج رقفلا رسكل اسمتلمأ
 اردص هاقلت اهتاحفص يفف يلاعلا قرط اعبتتم اشن

 ارسي هيدجتسم رسع لدبي لضفب اوقبس لضافأ ليلس
 ارذع ىهو مراكملاب نصحت يلع نع دوعس هب ءاجف

 ارصق ذالوفلا نم اهنصحو هيلإ تفز دمحم دعبف

 ارد موظنملا اهجات عصرو انيجل اهروسو اهحشوو

 ارت لاخلخلا ىدل اهسبلأو اقيقع العألا نع اهمتخو

 اردغ مايألا نم ىشخي الف ىحضأ جوألاب هدعس معلاطو

 ارصن ءالآلا وذ هالوأ دقو هيلع روشنم دمحلا ءاول

 اركش نحدصي هئايعن ىلع دعر نحام يتركف فتاوه
 : تيبلا اذهل هسيمخت هرعش نمو

 ايكحت يبلق قيزمت يف تمكحت اللا ةلوسعم دوخلا تاذل لوقأ

 ابدلا ضرتعا رفنلا ةادغ تجرخ امدنع لدبتلا الحأ ىل ناك امو

 بلقلاو يف كنم را ملف
 هلوق اهنم ةيبدأ تاحراطم هلو ةرجهلا نم نيتسو تتسو ةئامثالثو فلا ةنس ىفوت

 : تيبلا اذه يربغألا خيشلا لاق دقف يربغالا دمح نب فيس خيشلا ةمالعلا ايراج

۔ _ ١٨٢



 زعب اونطق مه اموق رزف زعل اسمتلم تنكام اذإ

 يداقرلا خيشلا ةباجاف

 ىزجي بانطألا نع مهركذف اذاي فايضالا ارق اوداتعا مه

 : نيع دلب لزن امل اهلاق ناتيبلا ناذه هنعو

 تايبظلا ةشحو الهأ تلدبت الهأ وأ كيف نيعلا اندهع نيعأ

 تانجلا كربم اهيتفاح ىلع اهفحت تانفاصلا لاجم تنكو

 ةءارق بحم بيدأ باش وهو يداقرلا ملاس نب ناميلس نب دمح هديفح نالا دجويو

 ةيهقف ةلئسأ اهنمو ةيبدأ تاحراطم اهنم راعشألل مظان هنأ ايك ءايلعلا ةسلاجو راعشألا

 : باتكلا اذه فلؤمل لاؤسلا اذه همظن نمو

 مركلاو دوجلا اخأاي الاؤس كيلإ
 ادروم تلزال راركلا

 نلأست ينتتأ دق دوخف دعبو

 ارفاسم ينع باغ يليلخ لوقت
 ةوسكو ًاماعط هنم نبلطأ الو
 اذب اقبلا ديرأ ال اقالط ديرأ

 مكدنع عرشلا يف قيلطتلا بجي لهف
 انمزع امهمو

 مكدنع عرشلا يف حاصاي زئاج لهف
 يقلاخو يبر هللا ىلصو اذهف

 دمحايف

 ارباقم نوصن نأ

 مهبناام فشكتل ايظن هب تيتأ

 مجسنم ةيربلل اثيغ تلز الو

 ميدلاك لهني عمدلاو لجخ ىلع
 مدعنم ربصلاو ماوعألا هب تلاطو

 مكح نم هيردي دوخلا رض نكلو

 مكح ادغ دق نم حاص يلاقم غلباف

 معنلاب رفظتو انسحلا ةداغلا يذل

 ملعاي دجاسملا لام نم رضلا نع
 مهنباام لك افشاك اباوج يل بهف

 مهندع رمام لاآلاو ىفطصملا ىلع

 : باوجلا
 مسنلا ءىراباي هللااي دمحلا كل

 ةلاح لك يف لوئسملا وه نمايو
 ةمحر ل به هلل ١ اي كلتل اس

 مقنلا عفادايو اععنلا لبسمايو

 ميدلا تزع نإ لومأملا وه نمايو

معنلا بهاواي نمحراي كلضفب



 ةمكحو ايلع باهواي يل بهو

 هلهأ تنأ ايب قنىنكرادت ىهلا

 اثحاب كلاؤس يفاو دمحايف

 الئاسم تيتأ نا يحدم كنع عدف

 هكاهف ينم لوقلا الإ بأت نإو

 ينشنت ةلازغلاك تءاج دوخلا

 اهليلحخ نا حاص الاقم تدبأو

 ةبوأ هنم نكت مل نينس ترمو

 اهربص ليع دقو اعرذ هب تقاضو

 اذإ
 ء

 هرقم ني أ لعبل ا نملعي الو

 سبلمو ماعط هنم اهفكي ملو
 ةريثك ءاسنلا ت اج اح نكلو

 اهقاثو لح دوخلا يذه بلطتو

 ءاج قلخلاف هللا كاده ملعاف

 ر ىتفأ منملاب مهضعبف

 احرصم مهنع راثألا يف ءاج اذك

 دمحم نيملسملا مامأ يارو

 هحيرضو هحور حور يهلا
 اطئاح دجاسملا لام نم نبت الو

 هلال كاذ ليدبتلا نم نال

 هقحب نلمعاف يباوج اذهف

 مهلثمك يل نمف يباحصأ فكللوا
 هلاو يبنلل يهلا ىلصو

١٨٥ 

 مهنبم ناكام راثألا نم ينيري

 مملاو رئابكلا نارفغو وفعب
 مسر انل ايف ملعلا فصن كلذو

 مجسنم ةيربلل اثيغ تنك امف
 ملظلا يف ردبلاك راثألا نم اباوج

 معنلاو لئالغلا يف الالد سيم
 مرج الب اهنع ناطوألا رداغ دقل

 مدنلاو رسحتلا اهافاوو اهيلإ

 منت مل حاصاي نيعلاو ىهسلا ىعارت
 مكح نم ةليلحلا ىوكش هغليبل

 ملع نم هيردي قحلاو نكسم الو

 مهف نك عضبلا ةجاح اهنم مظعاو
 مدعنم راص دق ربصلا نإ لعبلا نم

 ميشلاو مراكملا لهأ انتمئأ

 مسملا هلام نم قاقنألا دجو اذإ

 مأس الب حاكنلا حسف ىري ضعبو

 مقر ايب لمعاف جيوزتلل خسفلا وه

 معنلا بيطأ نمو ناحيرو حورب

 مهف نك رباقملا كلت هب نوصت

 مدنلاو فوخلا نم لوالا هكرت يفف
 ماس الب مولعلا لهأ ن نثحباو لسو

 مكو مكو مهيف لضفلا دعا مكو مكو
ميشلاو مراكملا لهأ هباحصأو



 خيشلا حدم يف اعفن دلب ناكس نم يبايسلا ديعس نب دوعس بيدألا خيشلا هلاق امو

 : ةديصقلا هذه يداقرلا بيبح نب

 حصنمب اموي تزج نإ ابكار ايا
 ىمحلا نميأ نم ءاعرجلا عستمف

 الثم اهينفج بادهأ نم ءءايفت

 هنيل دهاش روزيخلا ول نصغو

 امهارت له مد نم اهيتنجو ىلع
 هحوسو يليودلا فانكأ هللا ىقس

 ابصخ لازال مارمرلا يداو اذك

 عترمو نهب نالزغ بعالم

 اهبرت لبق نوزخملا اذإ صارع

 ىوح ملاس ايلثم نسح لك توح
 ىدنلا وذو يلاعملا وذ بيبح ليلس

 ىلعلا اوسسأ هل فالسأ لثم ىنب

 افولاو مراكملا لهأ مه داقر

 افراطغ مهنم تئيش نإ لقف داقر

 امراوص الا انلزال مهمراوص

 هشونت برح ثيل نم اورداغ مكف
 ىغولا ةموح ف ءادعألاب نولحي

 اهفصو تمر نإو تلج مهتافص

 مهيف لئاضفلا هللا عمج دقف

 مكيلا اودشت ركشلاب اهكنودف

 حطيبألاب دئتأف يليودلا تئجو

 حوفتلا مج كسملا تيتف ثيحب

 حلطا تاليثأ نم لظ ايغت
 ىحتسم حار دق هنم ىنثتلا نسحو

 حمضلملا داسجلاب ناتخمضم

 حلدأ بكسلا مئاد نزم لهنمب

 حوصتي مل ضورلا كاذ كحاضي

 حرسم بيطأ ناريصلا الو عيرم
 حلصأ بلقلا حجلثأ لاحب ديعأ

 حطحطي مل احغاش ادوط زعلا نم

 حصفم لك مهنم يناعملا عيدب
 حزنو ناد لك هادن معو

 حدميو ىمس دومحم نيب مه
 حجحم ثيل لك مهنم كيبلي
 حطبأو رطق لك يف ىدعلا ماه
 حبنو تايواع نم الغلا عابس

 حصحصب حير راصعأ اهب قيرح

 حصفمب اهنع تسل ريصق ىعابف

 حرصف راخف ياف

 حصنمب دعر نحام اهفتاوه

 ةديصقلا تمت

١٨٦ _-



 دلو يبايسلا ديعس نب ناييلس نب ديعس يضاقلا هيقفلا خيشلا رعشلا لاق نمم

 هدلاو ناك اينيح ةرجهلا نم نيسمخو نيتنثاو ةئامثالثو فلا ةنس نسحوب ينب نالعجب

 حلاص نب ىسيع ةمالعلا خيشلا هيلإ دهع ايبسح املعمو ايكاح هتغصب كانه ائاق

 نسحوب ينب نالعج رومأ يليلخلا مامإلا ىلوتي نأ لبق دلبلا يلاهأ نم بلطب يثراحلا

 دنع ءارق كلذ دعبو ديعس نب ناييلس خيشلا هدلاو دنع الوأ ديعس خيشلا سرد دقو

 انيح يدشارلا دمحم نب نايفس ملاعلا خيشلا دنعو ىفياخلا ديعس نب نسح خيشلا

 ، نآلا ىلإ ضاق وهو نيدالب ةدع يف ءاضقلا ىلوت كلذ دعبو ،نالعجب ايضاق ناك

 ثحلاو ةحيصنلا يف ةديصق هرعش نم ةيبدألاو ةيهقفلا نونفلا ىتش يف ةريثك راعشأ هل

 : ةديصقلا هذه اهنم يهانملا بانتجاو رماوألا لاثتما ىلع

 ننملاو ءالالا يذ هلل دمحلا

 ترهب رهاق هلإ نم هناحبس

 هلو هب انافرع قلخلا فلك نم
 نكو هلآالل عضخا دبعلا اهيأاي

 تلزن يذلا رمألا لثتماو هدبعاف
 ابدتنم ءاج نم ىدهلا لوسر قدصاو
 تقبس دقل تالاسر عيمج قدصاو

 ربتغو لوئسم كنأب ملعاو
 ةبترم يتأت يتلا ةالصلا لثم

 تبجو نإ لاملا ةاكز كيلع اذك

 انتلم ناكرا نم رهشلل موصلاو

 ىتف لك فورعملاب مزلي رمألاو

 ارذح نكف ىلوملا مرح املكو

 اهلتاق نإ الظ سفنلا لتقت ال

١٨٧ _ 

 نكردقب اموكحم نوكلا عدبأ نم
 نملا وذ رافغلا وهو هؤآلا

 نمزلاو باقحألا ةدم مهعوضخ

 نلعلا ىلع تايآ هللا نم هيف

 ننسلاو هللا باتكب هبر نم
 نمزلا ىدم بتك نمو هلالا نم

 ننملا وذ نمحرلا عرشام لكب
 ندبلا اقن عم اسمخ ليللاو مويلا يف
 نردلا نم ملست امل باصنلا بسح

 ننملاو تاريخلاو لئاضفلا رهش
 ندبلا ةردق عم هتعاطتسا بسح

 نمزلا يف توقمملا وهف هلعف نع

نحم نم هاليو ايف ران هاؤام



 لنت بونذلا لك نم هللا ىلإ بتو
 هلمأم هغلبت ىتفلا ربصف ربصاو

 اهنا مالسإل او نيدلا ديأو

 انديس راتخملا ىلع يبر لصو

 مهعججا لآلا معي مالسلا اذك

 ننملا عساو يبر نإ هناوضر

 نحملا نم ةاجنم كلذف قدصاو

 ىنحم ينقوت مل اذإ دشرب وكزأ

 نثولا ةكوش تلاطو فعضب اراص

 نمزلاو

 ننسلاو ضرغلا يف مهل نيعباتلاو

 رايخألا ةوفص

 ًايضاق ناكو هضحع دلبب ةيعرشلا ةمكحملا ءانب مت امدنع تايبألا هذه هرعش نمو

 : اهب
 مركلاو ءالالا يذ هلل دمحلا

 انقلاخ لضف نم انبلا كاذ متو

 هدعاوق ىوقتلا سسأ ىلع تماق

 هل مادهنا ال ساس كلملل لدعلاو

 هلئاش ىكزأ نم ءرملل دوجلاو

 ىتف لك هيوحي نأ دبال مزحلاو

 اهقفو سوباق يتلا لاصخلا كلت
 يف ةراضحلا قرط تمسترأ هدهع يف

 دقو دالبلا لك اهعفانم تمع

 اهب ماق ءايلع ةمه نم هلل

 افرش هرمع يف انل كراب براي

 هلأساو اذه ىلع يركش هلل

 هلأسأ نيرادلا يف كدنع براي

 انديس راتخملا ىلع بر لصو
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 ممهلا يلوأ ىعسم يف ريخلا ردق نم

 ميشلاو زعلا لهأ راد ةضحمب

 مظعلا يذ شرعلا هلإ عرش مكحل
 مركلا يذ لاعفأ نم سانلل حصنلاو

 مدنلاو لوهلا موي ةاجنم قدصلاو
 ممالا يف تاريخلل حاتفم ربصلاو
 ممقلاو لهسلا يف اهقارشأ حالف
 ميقلا ةعوفرم اهكلاسم ىتش

 مدق نعو لاح نع خيراوت تكح

 مظعلا نع يبنت انرصع يف سوباق
 ممألا ىلع ايندلاو نيدلا حلاصل

 معنلا عساو نم هلضف نم ديزملا

 مرحلاو لحلا يف نمل نيملسملل
مهلك باحصألا ىلعو دمحم



 : ءاسنلا روهم يف تالاغملا نع ةحيصن اهلاق تايبألا هذهو

 هلثم ءيش لك نم انقلاخل ادمح

 هبيصن لاني ناب عيمجلا رمأ
 ةميرك هيدل تناك نم لكلف

 تايهتو اهجاوز ناحو تجضن

 حلاص نم اهجاوز نضفري ال
 كرابم ءاسنلا رهم يف رسيلاف

 اهرمأ رسعت الو يخأ رسي
 ىتفاي ضرعت عيبلل ةعلس ال
 امردقب ةاتفلل رسيت ام ذخ

 ايسلا بر نم رجألل بستحاف لب
 ىلع هتمأ قلخلا ريخ ثح دق

 اشن لسن ام هللا هيلع ىلص

 هعابتأ عم باحصالاو لآلاو

 فانكأ يف نينورقم نيجوز
 فافكو ةفعب جاوزلا يذ نم
 فاصوألا يف رصعلا تانب تقاف

 فالآلاب رهملا نبلطي وأ

 فارشألا ديسل ثيدحلا بسح

 يفاولا باوثلا كيزجي هللاف
 فاصنألاو لقعلا اذاي كاذ عد

 فارسأ الب اطسو هجاتحت
 يناخو رومألا يداب ملاع وه

 فاصنألا ةفعل جاوزلا رمأ

 فالسألاو لايجألا ةدم ىف

 فاصوألا يلماكو ةادهلا لهأ

 خيشلل يعرغلا ناميلس نب دومح نب دمحم نب دمحأ بيدألا خيشلا نم لاؤس اذهو

 احارو ادغو يتجهم كرحو

 اح ارحل ١ وكشي هنزحب تبيب

 احابأ امم ىفتكاو اعانق

 احابص ىوحن تتأ دوخ ىفف
 احارص هنم اهثرأ :اذايف

احاجنلا ىغبت اهل مأ الو



 احارص مهنيب مسقلا فيكف اقشا خأ نباو تخأ هل

 احاتا ايب نيمركألا ليلس ديعس ىضاقلا اهيأ يندفأ

 احال قربلاام يبنلا ىلع لصو تقو لك اريخ هللا كازج
 : باوجلا

 احابص وأ ءاسم مكتظقيب احال نصفلا اذ ما راز فيطأ

 احازأ رتس نم حيرلا باذأ امايه هترظنل مكبقعأف

 احارجلا نبقعي اهرظانل تابلاس يناوغلا نأ ىفك

 احانو ىكبو اهدجول ماهف دوخ ظاحلل دمحأ ضرعت

 احارو اهقراف جحيوزلا نأب هتربخأ ذإ املات دازو

 احالص اهل نوكي هذخأتل امات هنم اهثرأ بلطتو

 احابم السن اهريغ نم الو اهنم دالوألا نم كرتي ملف

 احالف لنيل ىتفلل بصعت قيقش خأ نباو تخأ ىوس
 احاتأ دق فصن تخالا ضرفو الإك عبر هلام نم اهف

 احاجن هب زوفي بيصعتب اذه هيخأ نبال لاملا يقابو

 احالصلا انقزري كالوم لسو تقو ةعبرأل اهتمسقف
احالو انضموأ قرلاام ىدم ملسو يداهلل ىهلا ىلصو



 دلو يدنكلا نافلخ نب انهم نب ناييلس بيدألا خيشلا رعشلا اومظن نيذلا نم

 يف سرد مث ميظعلا نآرقلا الوأ ملعتف ١٣٥٢ ةنس لخن ةيالو نم ضيرفلا ةلحمب

 ليمج طخ وذو حيصف رعاش وهف ضئارفلاو ديحوتلا ملع يفو ةغالبلاو وحنلا ملع
 يرجت يتلا ماكحألل طباض نآلا وهو طقسمب ةيعرشلا ةمكحملاب ابتاك لوأ لغتشا

 هرعش نمف ةيهقف ةلئسأ اهنمو ةيبدأ تاحراطم اهنم ةريثك راعشأ هل .ةمكحلاب

 : اهلوأ اذه ثاريملا نف يف ةديصق

 دشرم ءرملل ملعلاك له يليلخ

 هلينب الإ لحام نكردي لهو

 ىتأ ذإ ضئارفلا ملع همظعاو

 هنإ ضئارفلا ميلعتب مكيلع

 هناش نا حضاو ليلد اذهو

 ابصلا تبهام هللا ةالص هيلع

 دبعي ةلالجلا هاوسب لهو

 دشرت يلاقم عمساف نمرحي امو

 دجويو يوري راتخملا نع ثيدح

 دقفي حاص اندلا يف ملع لوال
 دمحح لاق ملعلا فصنو ميظع

 دعرم ممهت و أ قرب حال امو

 وذ

 : تايبألا هذه هرعش نمو

 يلاعملا بالط يف قاسلا رمش
 جرعو كارس يف سيعلا ىطتماو
 ارينتسم ادغ دق نوكلا مهب
 مه لب قحلل هلالا ةاعد مه

 فضفلا اوزرحا دق مولعلا ليبن مه

 ملعلا يلو ناب ىوري ثيدحو

 ناع تيص ناب ريدجو

 دق نم ةوعدب انضرأ تكروب

 ايانلل ساك نيدتعملا ىقسو

 يلايللا عوبر يف مونلا رجهاو
 يلايكلا رودب مه ملعلا ىلوأل

 لالملا رون قاف دق ءايضب

 لالضلا يواهم نم سانلا اوذقنم

 يلاعملا ءايس هب اوزاجو ل

 لالج ريغب ايبنألا اوثراو مه

 لاقملا يف اددؤسو ادجم زاح

 لاضنلاب هنكر نيدلل زع

 لالضلاو مهرفكب اورصا اذإ
 لاح نسحاب ىرولا لك مع لضفب انابح نم سوباق كاذ

١٩١



 ل ايجال ١ ردم ىقبي رخف زمر تحض ف دالبل ١ ف ملعل ١ رشن

 لالجلا وذ هرصنب هامحو اهاطخ دق ةوطخ هلللا كراب

 لاكلا ىقرأب هلظ ىمح يف نايع تمادو انناطلس شاع

 لالضلل ايحام نقحلاب ءاج ايبن ىشفت هلالا ةالصو

 لايكلا رودب ىرولا ةاده مه مارك بحصو هل لا عم

 : ةيلزغلا تايبألا هذه اسمحع لاقو

 نتفم لمكا فرطب ونرت ينبتاعت مويلا كلاب ام

 ىنسحت ال كلام انسحاي نزحلا ىوهلا طرف نم دشنت

 ينتبذعف رجهلاب تيمر ينتأت ملف دعولاب تنخ دق

 نسوسلابو درولاب تزرط ينملا اهارك نع ينيع تدعبأ
 4 ذم ان سسلل د > تحفبص

 ينطعت ملف بحلا كتيطاع يننأ ذم قوشلا وبصا دعقأ

 ينتجا نإ كدخ ىلل نمو ىنقست مل دولا سوئك نمو
 هبرقع ىنعسلا دقف هنم

 ىنف نسحب تدرفت نماي انلعم ادب دق توصب ىتأ

 انس ىدنع كلك اهف تلق انأ نم الئاق اناتأ مث

 ةبذعتسم كظافلا لكو

 ينثني ملف ىبرقلا هتدشان ينسني ل هنكل هتيسان

 ينطخن ملو مهسلا قوفن ينظلا يداؤف يف بلقب كش
 هبجعأ اتيم ينأر ذمو

 ينس هجو رون هيلع انه نيعالا لخن يراوت دوخ

 ينبح قشاع نم مك لاقو نسحي ملف بحلا هرغ دق

 هبعتأ دق ىايا هبحو

 ۔ _ ١٩٢

 



 ينزحت ملق هيتلتق تنأ ينيدلا لجرلل ةنتفاي

 هبجوأ ام ىردأ ام هل يلتق

 : يشاطبلا سماش نب دمحم ةمالعلا خيشلل هنم لاؤس اذهو

 لاونلا ليزج يعاسملا ميرك لاصخلا يكز اخيش يح الا

 لاثلا ميدع ىحضأ ملعلابو اقودص اقيدص ايقت ايفو

 لايكلا زاجف يلاعملل ىقر سماش ىتف ينعا ربحلا وه

 لاضعلا ءاد وه ذإ لهجلا نم فشكاف دمحم

 ف اوط ىد ا ناك دوو

 ىلوتي ىتف بصن زاج لهف

 ىمعلا حيزي اباوج انيرأ

 يلاعملا نبااي ريخلا ىلإ ايعسف

 مالس ىفوأو ةالص ىكزأو

 لاوزلا دعب توملا هكردأف

 لاقملاب دج جحل ا اذ مت لهف

 لاحرلا طح دعب ىعس كاذك

 لاحم اذ مأ كسانملا مامت

 لالضلا يواهم نم يدتهي هب

 لالا يف ىضرلاب زفت كاسع

 لاو بحص معم ىفطصلملا ىلع

 : هللا هاقبأ سماش نب دمحم ةمالعلا خيشلا نم باوجلا

 لآللا دقعك لاوئس يناتأ

 يمتني ةدنك نم ناميلس

 ةدنك اخأاي ينل أستأ

 نكأ ل انأو ينحدمو

 ىرولا ىردأ ينأ كديور

 هريغ نع رجألاب

١٩٢ _ 

 لاعفلا ميرك يعملألا نم

 لايكلا رودبو ىرولا ثويغ

 لاؤسلل انأ الهأ كأ ملو

 لاقيام عدف حيدملا لهاب

 لام حدمللو ىلاف يلاحب

لامكلاب هطاوشأل فاطو



 اذ دعب نم يعسلاب ءاج دقو

 نمات يف جحلاب مرحاو
 ريفنلا دنع حار عسات يفو

 برهم الو ماحلا هاتأ

 فوقولا لاحب تام ناك نإف

 مقيلف ىتفلا جح مت دقف
 راجلا يمرو فاوطلا لثمك

 املثم هترجأ ذخأيو

 ةلجع ىلع باوجلا كاهف

 ىرولا ريخل ةالص ريخو

 لالح ىسمأ وه

 : تايبألا نم تائم ىوحن ثاريملا نف يف ةزوجرأ هنعو

 معنل ا لك انل ىدسأ نمل ادمح

 يناف اهيلع نم لك دلاقف
 لعو لج هتمكح تضتقا مث

 انل لاملا لعج دق هنأو

 اععنأام ىلع ادمح هدمحن

 ىفطصملا لوسرلل لىلصن مث

 رفك نم لك فيسلاب اودهاج نم

 ناوضرلا انبر نم مهيلع

 ناذن مهركذب تفنش ام

 ةرمع نمو

 لاهتباب ىنم وحنل حارو

 لاوزلا دعبو تافرع ىلإ

 لاحم وأ ال يحلل توملا نع

 لايكلاب هنايتت 3 لبق ولو
 لاعفلا متيل هدعب ىتف

 لاصخلا يذه لثم امو يعسو

 لاني صقن نود اوضرف اهل

 لاح نسح يف ناييلساي مدو

 لايكلا رودب بحصو لاو

 مظعلا وذ قىلاعت هنم امركت

 مكح دق مهيف توملاب اذكهو

 نآرقلا ةيآ كاذب تءاج
 لحر نم انم ءايحألا ثري نأ

 ىنغلا وذ ىلاعت وهو ةليسو

 امركت انصخ ذإ هلضف نم

 افولا لهأ هبحصو هلاو

 ركم دق ودع لك اوعمقو

 نارفغلاو مث اضيأ وفعلاو
 ناصغأ تشنو دوع رضخاو

 لزن دق ليلدل ءيش لك نم لجأو العأ ملعلا ناك ثيحو
 ا درو دق 11 هرمهأ نمو

١٩٤ 

ملع يدتقي ثيدح ثيراوملا



 راصتخاب هيف تلق كاذل

 اقيفوتلا انل هللا لأسأو

 رجأل ١ ميظع انليني ناو

 نم تيملا هجاتحي ام لوأ

 اياصولا عم نيدلا اضق مث

 ثراولا مث ةكرتلا هن اكرأ

 تتأ ثراو ةايح هطورش

 نيدلا فالتخا ثرألا مناوم

 بسنلا مث حاكنلا هب ابسأ

١٩٥ 

 راثالا رهاوج ىوح امظن
 اقيرطلا اندهيو انيعس يف

 رزو نم ىرجام انع وحميو

 ننفكي هب ابوث هتكرت
 اياربلا قلاخ لاق كاذب
 ثلاث نكر ثوروملا كلذك

 تبث دق مهيدل ثوروم تومو

 ينيبت ذخف ىقر عم لتقلاو
6اتببس سيلو هيف ءالولاب



 البب دلو فيرطغلا بيبح نب ديعس بيدألا خيشلا رعشلا اومظن نيذلا نم

 ملع سرد مث ميركلا نآرقلا ملعتو ه٧١٣١ ةنس نابعش رهش نم ١٥ موي ىوزن

 خيشلا ةمالعلا مزالو رصان نب دماح يوحنلا ذاتسألا دنع ىوزن عماج يف وحنلا

 ةسلاجم بحي قالخألا نسح ناكو ةينيدلا مولعلا هنم ذخأو يكلاملا سيمخ نب رماع

 خيشلل ةيهقف ةلئسأ اهنمو ةيبدأ تاحراطم اهنم راعشألل ايظان ناكو مهتركاذمو ءاملعلا

 هرعش نمف ةيمظنلا خيشلا ةبوجأ يف ةدوجوم ىه يكلاملا خيشلل يتلاف هريغو يكلاملا

 : ىضم نمز ىلع ًافهلت تايبألا هذه
 يمدق ىهو ذإ يلامو ضيرقلل ام
 يمدق ىرأ يك يربص قيفلت تمرو

 يسرف مهناديم يف رصاقت دقو

 ابكو ابصلا مايأ بئاكر تخان

 تحنس ول ءايش ةمه ىل نأو

 اعمتسم تيدان ول ظحلاب تبهأ

 اهمهسأ رهدلا تانب ىنتمر دقو

 اهب حوبأ ال رومأ ريمضلا يفو
 هتمزأب رهد ينماس نأ ورغ ال

 اهتصغو يمايأ ةذل تقذ دق

 ىوس تابئانلل ىتفلا يدبي سيلو
 ىلع نامزلا لاقثأ لايل ينأ

 انب نيتماشلل لق حاصاي هللاب

 هقلاخ دبعلا هاسك ايف بيع ال

 بدأ الب لصأ ىتفلا ىنغي سيلو

 ابدأ بستكاو اولاق تئيش نم نبا نك

١٩٦ _ 

 يمدناو تحص دق ىضمام ىلع ينأ

 ىمد قارأ نكل ىعسف يعم ىعسي

 ملق الو فيس الب ىعسأ ترصف
 مزهنم ريغ ىيمزعو يداوج اهنع

 ملعلاك ترص ينامز يف ةصرف يل
 ممص يفل يلاثماو ىنع ظحلاو
 مضو ىلع محل اهب يناك ىتح
 مرك يذ دولا يف صلحغ ىلإ الإ
 مزألاب رارحألا مرتخي رهدلاو

 ملحلاو ملحلا نس لبق اهرمو
 ممللا ثداحلا دنع دلجتلا بوث

 مرضلا يف توقايلاك دساوحلا مغر

 ملس وذ رهدلا نإف اليلق اربص
 مدع نمو ارسي قلخ نمو اقلخ

 مركلا اذ ناطحق هدلاو ناك ول
مسرلا صلاخ نع هدومحم كينغي



 مجعلاو برعلا يف هب شيعي لام هبصنم ءرملا نا مكحلا بلاغو
 مهلك باحصألا ىلعو دمحم انديس راتخملا ىلع ةالصلا مث

 يشيقرلا ملاس نب دمحم ةمالعلا خيشلل لاؤسلا اذه هنعو

 مكحلاو ربدتلا ءام اذ صاوغو مركلاو ملعلا ىوح نمعال اأسأو افق

 ملأ مئال هنثي مل اهل افق ال احتفم تالكشملا بعص ضاورو

 ملظلاو ةلاهجلا ميغ هتعارب تلج يذلا هيقفلا خيشلا ىضترملا وه

 مطتلي فراعملاب ارحب يىيشيقرلا ملاس نبا لاصخلا يكازلا دمحم

 معنلاو ةماقملا راد هنكساو ةعفرو ازع شرعلا هلإ هاسك

 مؤي هريغ مئاق مامإ هيفو دجسمب اموق مأ نميف لوقلا امف
 متأ مهب ايهم موقلا ةالص نوكت امو هل راظتنالا قح دح امف

 مركلا ىذ لآلاو راتخملا ىلع لصو ةيدمرس ةمعن يف مدو اذهف

 : ملاس نب دمحم خيشلا نم باوجلا

 ملع نكي ملام ناسنإلا ملع ايك مدعلا نم تانئاكلا ىشنم دمحلا كل

 مظتناو ةغالبلا كلس يف حال ىتم هوفص ردلا هبشي لاؤس يناتأ

 ملظلا نم داوس يف تءاضأ رارد هسرط ةحفصب هيناعم ناك

 مرج الف حيدملل لهاب تسلف هلهأل حيدملا لخ قيلئاس ايأ

 معنلا هب معت اناوضرو اوفعو ةمحر هنم يل نمحرلا لس نكلو
 مزتلا هل راظتنالاف مهدجسمل ابتار ناك نإ موقلا مامإ اماف

 مت هيف رذعلا هل لغش نم رخات هلعل ةالصلا تقو يثلث لىإ

 ملظلاو ةلاهجلا ليل يف كيدهيس هب ذخف قح وهو يباوج اذهف

 نأ هلأس امل رصان نب دماح سردملا ذاتسألا بلطل ةيبلت اهلاق تايبألا هذه هنعو

 : وحنلا بتك نم بتك ةثالث ءايسأ يف تايبأ مظني

 رضحلاو ودبلا نيب دجملا ىقترمو رفظلاو وحنلا مولع لين تمر نإ

- ١٩٧ _



 يرضخلا هدعب ليقع نبا حرش عم لب دهاوشلا نيرمتب كيدي ددشاف
 رهسلاب راركتلاو دجلاب دجملا اهمزلاو حاصاي اهب كيدي ددشاف

 ركبلاو لاصألا ىدم راهنلا سمش تعلط ايلك ىمالسف اذ دعبو

 رقس نم هللا هافكو هلاصخ تدمح دماح ىنعا ملعملا ىلع
 : نيتيبلا نيذه سيمحت هنعو

 مكبيس بذع نم ةلهن يجتراو مكب يمتحأ يلام بلقلا ةبحأ
 مكبرقب ىظحي نأ مار نم لابام مكحب نارين حيرابت يلو

 : بطعلاو دعبلا مهسب هومثيمر

 مكل هيعدأ موق بحلا يعدي نإ مكل بوذي بلق يلو يلستلا فيك
 مكلو يل وهف شاو لوق نع ناك نإ مكل ذاع بصلا يف يتداس متعطأ

 بطخلا يف رانلا يرومك مصخ دلا

 : نيتيبلا نيذه سيمخت هنعو

 اهرودو اير لالطأ انل تحالو اهرودخ تارت ذإ يبحصل لوقأ

 اهروكب دجأ دقاير نيليلخ اهروسن روصقلا كلت ىلع تفاطو

 اهربع ةاوسلا ضرأ ىلإ تراسو

 يكتشم ريغ ىلإ ىوكشلا عفنت لهو ىكش هريغ ىلإ يلثم ايك توكش
 اكبلا نع تييع دق ينأ نيليلخ ىكح دق بيبأشلل عمدب تدجو

 اهريعتسأ ةربع يريغ دنع لهف
 : سيمختلا اذه هلو

 ىضرو مهنم اطخس نيبحملا ىلع ىضق قارفلا ماكحاب عرش هلل

 ىضمو ينراز لايخ فيطل تلاق اضرع اهتمشام اذإ دوخ براي

 دزت الو صقنت الو هفص هللاب
 ءاشر يف قاشعلا ةرمخ نم ناوشن الم يف يحلا كاذ دنع هتمش له

۔ ._ _ ١٩٨



 ء ايظ نم تام ول هتفلخ ل اقف ءاطخ الو دمع الب بح ليتق

 دري ل ءاملا دورو نع فق ليقو

 اهلمانأ تضغ دق مث تعوات

 املو يفثنت اهارأ نم قيتجهمب

 اهلمح ربصلا ليمجو تلقوحو
 امل ليقف يع تلأس تعجرتساو

 ديب ادي تقد قمر نم هيف ام

 اهنم قبي مل اهنكل نونفلا ىتش يف ةريثك راعشأ هلف الإو هراعشأ نم هانبتك ام اذه

 . ليلقلا الإ

 قالخأ وذ وه نآلا ىلإ دوجوم وهو اضيأ راعشأ بيبح نب ديعس نب هللادبع هدلولو

 : ةنايد وذو ةنسح

 اعمتجا دق نسح نم ربكأ هللا

 اذب مالظلا يف ءارتت ةيروح

 اهتيؤر دنع ناب طوخ اهنأك

 هتعلط سمشلاك قرشم اههجوو

 اهئب اوذ دوس ةضغ ةجارجر

 اهمسبمو اهينيع رحس ىلع هل

 اهرتخبت يف الالد سيمت تتأ
 بئتكم بلق يدر سنالا ةيبظاي

 اهذجاون يل تدبأ مث تمسبت

 تدقو ةعول وكشأ تب ةليل مك

 مكرايد يف بيرغ ينأ دوخاي

 اذإو هعمد ريزغ بيرغلا نإ
 انديس راتخملا ىلع ةالصلا مت

١٩٩ _ 

 اعدصنم بلقلا ىلخي نامزلا اذ يف

 اعلط دق ردبلا نإ تلخ اهتيأر

 اعمل نإ ىقربلا ءوض لثم اهرغثو

 اعطس اذإ رد اهمسبم كاذك

 اعفدنم كسملا تيتف اهنم حوفي

 اعلخنم هتلخ ىدبك ىرع تقش

 اعجه دق لكلاو ركتعم ليللاو
 اعذل دق رانلا رمج لثم هبلق يف

 اعفدنم فرطلا تددر نايلا لثم

 اعمسام تيدان ولو اران بلقلا يف

 اعجتنم كيف بص بلق يحربت ال
 اعدو هلهأ ىسانت بحل ا ىأر

اعبت هل نم بحص مث هلاو



 : ينايرشلا يلع نب دمحم يضاقلا خيشلل هنم لاؤس اذهو

 لاصخلا دومع ليذلا فيفع يلاعملا يخأ وحن سيعلا تمعز

 لاضعلا ءادلاب رهدلا فورص هتهد نإ بئاونلل روبص

 لامرلا دع وأ رطقلا دعب امالس ينم العلا اخأ كيلإ

 لاؤسلا يف عفشملا هط ىلع لالجلا يذ يبر ةالص دعبو

 لاوزلا ىتح هبتني الف اهنع مانو ةالصلا ىسن نمف

 لاب ريرق وهو ىسمي ىكل اهيلا الاح اردابم ماقف

 لاونلاب حمسأو حاصاي بجأ هيلعام مأ هتالص متت

 لاغتشاب نهاوت عرسي ملف رهظ ةالصل ادنلا ممس نمو

 لاحب الاح ىلوألا ضقي ملو الاح رصعلا تقو ءاج نأ ىإ

 لالجلا وذ يبر هللا كاده هيلع اذاي ةرافك لهف

 يلايللا لوط رهاز ثكمجنو شيع ذيذلو ةمعن يف مدو

 : ينايرشلا خيشلا نم باوجلا
 لاضع تاصيوع نع كثحبو لاؤسلا يف كمالس يفاو الأ

 لازملا نم ريست ال تحضاو اهارس يف كسيع تيضنا دقل

 لاشولا حيطابأ يف كباكر تخانأ دق كلام هللا دبعأ

 يلاعلا لجناي كاه نكلو ىورأ ناك اتارف تبلط ولو
 لاوزلا ىتح هبتني الو اهنع مانو ةالصلا يسن نمف

 لاح لك ايف اهتقو كلذف اهابتل دجو اذإ اهيلصي

 لايكلا ىتح اهعولط تقوو بورغ وأ ءاوتسا تقو ىوس
 لاقلا يف اصن ءاج اذهب ىوري هللا لوسر نع ثيدح

لاغتشالا ضعبب رذع الب ىناوت دقو ءادنلا عمس نمو



 ىتح تقولا لك تاف كي نإف

 اهادأ يف نهاوت دق كلذو

 ىذهو اهلدبي مث بوتو
 اعيمج انملس براي الأ

 هيعباتب يبنلا ىلع ىلصو

 لاثملا يف ةريخالا تقو ىتأ

 لادج الب هيلع ةظلغم

 لالخ نم اهارأ ال لاصخ

 لاعفلا تاحيبق نم كوفعب

لاو جاوزأو باحصأو



 ةيبدأ اهنم ةريثك راعشأ هل يناهبنلا نالهك نب ملاس وبأ هيقفلا ديسلا رعشلا مظن نمم

 : ماكحألا يف ةديصقلا هذه همظن نمو ةيهقف اهنمو

 ملعي مل ايب ىضقي نمل الوق
 ةلاهج دابعلاو كسفن تكلهأ

 قداص ةبوت هلل اصلخم بت

 ىوهلا عبت نمف ططشت الو لدعاو

 يذ عمس عمساف نايصخلا ىتأ اذإو

 ةعاس كلانه اإربتمن ناتو

 ىلع ةنيب همزلف ىعدأ نمف
 ةيلا كيو راكنألا يوذ ىلعو

 هلوقب ربي نم ةداهش ددرأو
 مهدنع ةداهشلا دودرم مصخلاو

 ةداهش زيجأ الف ليكولا اذكو

 مهّيصوو ةثالث ليكو الإ
 هينبل دهاشب تيتأ اذإو

 اذإ يزبت ال ناوسنلا ةداهشو

 ىقتلا ووذ عيطتسي الاب الإ

 ةداهش زيجا الف نورضاحلاو

 يذلاو ضيرم وأ مامإ الإ

 نعو لجر نع نالجرلا دهشيلو

 يفو ىثنألا نع ىثنالا ةلدعلاو

 يف نايصتخي نانثإ كاتأ اذإو

 اودهش ام ضماو دياهشلا لهأ

 مرجملا ىوام ىهو ران كارشب

 ماشأ لوهج نم كيأرل احبق

 ملستو جنت قحلا ليبس دصقاو

 مهفاو مهفاف هادبأ ةمكح يف

 مكحاو قفرب اهمالك لدع

 مكحاو رئارسلا كل نيبت ىسعف

 مهردلا ريشع ولو هيعدي ام

 معنملا كيلملا انقلاخ هللاب

 مرغم عفادو مهتمو اعفن
 مرحلل فراقم لك كاذكو

 ملعاف ةلاكولا ىطعأ نمل هنم

 مجعألا مث هوتعملاو متيلا يذ
 مولم ريغ هددراف هدبعلو

 معطم ىن دأب ولو لاجرلا مدع

 منغت يلوقب ذخف هيلإ ارظن

 مدقم لك لاق كلذك مهنع

 مهف اف ردخ تاذو ءاضقلا يلو

 ملعتف دهاش يزجي تام نم

 ملسف نادهاشف ةايحلا لاح

 مهفتسف هنايعديو قح

مثلعتت الو اهنيب طسقلاب هب
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 لقعنو مهرثأ اوفقن نحنف

 مهفي نمم تنك نإ يلئاساي

 فانص ا اندنع نوثر اول أ

 دحبي ال مهضرف ماهسلا ووذ
 ثلاث فنص ماحرألا ولوأ مث

 ماكحألا يف ماهسلا وذ ام أ

 دحللا مث بال ا مث جوزل ١

 تلمجأا دق ةوسن نايث مث

 همعت ال الا ىلوألا ةجوزلاف

 دقف هنبا ةنبا مث هتنباو

 بستحاف تاوخألا ثالثلا مث

 ماو بال ىرخاو ىرخا
 انونبلا اندنع تابصعلاو

 ثاريملاب دجلا مث بالاو

 ببحم ١ خالل ء يش سيلو

 لفس ام مث خال ا لعب معل او

 همع نباو ءرملا مع دعبو

 م احرأل ١ يلو أ نع تل اس ن إو

 تخألا نباو خألا تانب مث

 تاّعلل ناثلثلا اندنعو

 لاوخألا ونبو مهونب مث
 عمسي نماي ماحرألا يلوأ فرعاف

 ةلصفم اهلك كتتأ دقف

 لءعاسن هوبجوأ ايعو مهنع

 مهفمو حضوم ينإف عمساف
 فالتخا مهيفام ةثالث

 اوددع دق مهدعب تابصعلاو

 ثراولا يدنع وهف مهنم ماح نم

 يماظن يف نوتاي ةعبرأ

 دعب دعي مالل خألاو

 تلمكاو ملاع لك لوق يف
 همأ دعب ناسنالا ةدجو

 ددعلاو باسحلا يف سمخ نلمك

 بالل مث مالل ةدحاو

 ملحاي ةوسن نايث تمت

 انوعمجا نينبلا ونب مث

 ثارولا ردجا نينبلا دعب

 بأ نم دج دنع هينبآلو

 لفت ال هينب نم روكذلا نم

 همكح يف هنباو هيبأ ممع
 يمالك عمتساف تانبلا ونب

 تفم لك دنع ءاوس مهف

 تالاخلاو لاوخألل ثلثلاو
 لاثم يف ءرملا مع ةنباو

 عبرا تاجرد انيدل مهف

ةلزنم لهأ لك زيمو مهفاف



 فعضلا مث نمثلا ماهسلا امأ
 مهفاف هنم فعضلا مث سدسلاو

 عرقي ضرف تاجوزلل نمثلاو

 انينبلا عم جوزلا ذخأيلو

 ةدرفنملا ةنبال ضرف فصنلاو

 تيملا نبا ةنبا دعب هب مكحاف
 لهجت ال بأ نم وأ ةصلاخ

 دلولا روكذ نم تابصعلل

 مسقي نيوبألا ضرف سدسلاو
 دلولا مدع دنع نايطعيو

 ىقبام ىطعاو لاملا ثلث مالل

 مسقلا ىقاب جوزلا ضرف دعبو
 هل اثلث جوزلا دوجو يفو

 هتنبا عم هنبا ةنبا قحليو
 اهتمقأ ىتلا تخالا اهدعبو

 ملعاف ندزي نإ ناثلثلاو

 اضعب ضعب بجحي دقف مهناف

 نبالا تانبل ءيش سيلف

 ركذ اهعم نهادحإ سيل ذإ

 ةمنلا وهو فعضلا فعضو هنم

 ملعاف كذق سدسلا فعض فعضو

 عرش نينبلا مدع عم عبرلاو
 انيبأ دق فصنلا الاو اعبر

 هدجوم نمأمو نب الا ةنب ا مث

 تيص ربح لك نع هتخال
 لزنملا باتكلا يف اذهف مهفاف

 دج وأ بأ مدع مهدعبو

 ملعي نم هلاق نينبلا مم
 دشرلا اذاي فلخ يذلا لك
 قدصأ مث كيو عمساف هابأ

 يمالل ةثالث دعب بالل

 ةلك ال ىقبام ثلث ماللو

 اهتمقر اهدعبو اهماقم

 مكحملا باتكلا يف نهل ضرف
 اضرألا ءايسلاك نلعجت ال

كلاملا تاصلاخلا



 ءاوس مهنيب هيف مسقل او

 نع تء اج ٥ ذهف

 اددع اتيب نيسمخ :اهتلمجأ

 ةعبس اهيف لخدأ اذ دعبو

 مهفتس او اهلضف تيده فرعاف

 لص ال او ودفغلاب ةالصلا مث

 يدتهملاو هبحص هلاو
 مالسل او ةالصل ١ انبر نم

 ءاشي نمل فيعضت هيفام

 ر اقلا نمد ذحش همكحم

 ادنف شغت وأ ناخت ال يك

 هعنش ال ىلوألا ىلع ةدايز

 مكحا مث تنمض ايع ملعلا اذ

 لسرلا ريخ ىفطصملا يبنلا ىلع
 يدتقمو عبات نم هرونب

م العلا انبر نم مهيلع



 ناتئام اهتايبأ ددع ثاريملا يف ةزوجرأ يمايرلا دوعسم نب ملاس هيقفلا خيشلا لاق

 فيس مامإلا رصاعو رشع يداحلا نرقلا يف ملاس خيشلا أشن دقو اتيب نوتسو ةسمخو

 : ةزوجرألا لوأ اذهو يبرعيلا ناطلس نب

 انايحأ انرمع دقو اقلخ انايحأ يذلا هلل دمحلا

 هينس ةبتر يف سبلمو هينه هشيعب هضرأ ين

 نايع ىرق نم ضرأ ريخ يف ناميألاو نمالاب انصخو
 ناطلس ىتف فيس انديس ناطلسلاو زعلا يذ يرواجم

 ىضتنملا ليقصلا فيسلا مراصلاو ىضترملا يبرعيلا مامإلا وهو

 دانعلاو رفكلا لها عماق دابعلا ىلع هللا ةفيلخ

 ءاد فلاو ماسلا نم هل ءادغلا نم هللا انلعج

 دعب نيثراولل هل اف دعولا هاتأ ناسنإ لكو

 نيدخلا رفعم ىضم ال نيدلا ءاضقو اياصولا دعب

 ةثارألل عرشي عبار ال ةثالث اندنع نوثراولاو

 ماحرأ مهدعب تابصعو اوماح دق الوأ ماهس ووذ

 : اهرخأ يف لاقو

 سانلا عيمج نم يل مهنيب سانجالاب ثري نمو تلق

 بونجلا ينكاس نم مه سنج بونلا سنجو دنهلاو جحنزلاف
 هلام قحتسيل بسن وذ هلامو تيم مهغم تام نإ

 سنالا ءاقتع نم هراد نم سنجلل هفلخ يذلا ناك

 نادلبلا برقأ نم هراد نم ينادلاف هراد نم اومدع دنإ

 ءاسنلاو لفطلاو مهناركذ ءاوس همسق يف مهلكو

 الوأ يل معن تلق هسنج نم ىلوأ يدنع ةجوزلاو جوزل و

يهاللا لولملا بلقلا ىدص ولبت



 بركلا ميظع يراقلا نع يفنت برضلا ريغ ضرفلا لوصأ ىوحت
 ليلب بطاح ينال اهيف يليم ينلقت اهيف ارظاناي
 بيبحلا ىفطصملا يبنلا ىلع بيجملا انبر ةالص مث
وه الإ عفاش ال يذلا وهو هللا هيلع ىلص دمحم



 دلو يسالخلا ملسم نب يلع نب حلاص حيصفلا رعاشلا رعشلا اومظن نيذلا نم

 عجر مث ةليوط ةدم ىقبو رابجنز ىلا رفاس مث نايعب ملعتو يكزأ ةيالو نم يدس دلبب

 عيمجب لفاح رعش ن اويد هل ه ١٣٦٢ ةنس ةورح ىفوتو هنطو ىلا

 : تايبألا هذه هرعش نمف

 راونلا اهدخ

 اهيلحب

 ةروزب

 قرشاف تقرط
 اهفاطعأ تليامتو

 ىلع ينم اهتيدان
 اهنوفج فرطب ترظن
 يب دازف دوهعلا فوت ملو تدعو

 ايئاه ىقبأ ىتم ىلإف

 امرغم اريسأ ابص ىمحرت له
 اهنسحب نيرظانلا لوقع تبلس
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 دنهاي

 اهقفو ابدأ نونفلا

 راهن حابصلا لبق انل ادبف

 راونو اهلاخلخ اهنازإ دق

 ران حناوجلا نيب ىفطنت يك

 راونأ اهرغث نم انل تدبف

 راكفألا ينم تراحو يدجو

 رارق لاصولا الإ يل سيل ذإ
 رادكا ىوجلا نم هتفل احدق

 اوراتحاف اهظاحلب مهتمرو

 : مالسلا هيلع فسوي يبنلا هيزنت يف تايبألا هذه هنعو

 هلو بجاو قح فسوي هيزنت

 هرهظم نيح اخيلز هتأر ال

 اليح تربد دق نإ فسوي سحف

 ءاجتلم هللا ىبن ذاعتسأ دق

 اهب ممهو ولتت ذا قلعت دقو
 يدنساي مويلا تكله لوقت ايك
 اهدئاكم تدبأ دقو اهآر امل

 دنع ' ٠ منايغلاو

 ربد نم هللا تق

 اهديس بابلا ا
 ةدوارم دصقأ ل فسوي باجأ

 بتكلا ديس يف ادب ميظع ناش

 بجحلل باوبألا تقلغ ردبلاك
 برتقاف تيه تلاقو هتدوارو

 بطعلا نم وجني يكل هلآلا ىلإ

 ببس نم مهلا يف ايف الولب ايتح

 بعت ملو كلهت ملف ريمألا الول

 برهلاو بابلا حتفل اعيرس يلو

 بضغلا ةياغ اهيفو ديرت ارهق

 بجعلا نم اناش هل صقت تراص

برعلا اخأ ينم تدصق اهنكل



 هبناج هيزنت نم فسويل مكف
 اشن ذنم شرعلا هلا هافطصا دق

 عماصن اهليالد بترل ا تحال

 بونلاو محلا ايازرلاب ىلب دقو

 بترلاو ءايلعلاب ةفالخلا شرع ابقترم دجملا قلي هللا قتي نم
 هسولج ديعب رابجنز ناطلس ىنيوث نب براح نب ةفيلخ ديسلا ناطلسلل ةئنهت هنع

 : ةنطلسلا شرع ىلع
 داتعملا هديعب كيلملا ىنه

 ابحرمف هيبترن ماع لك يف
 ادغ دق ميظع فرش هل ديع

 يبتجملا عاطملا انكلايب وهزي
 ىرولا يف ديؤملا كلملا وه اذه

 ةداقنم تتأ دق ةفالخلا كلت

 هكلم لعي ثيح ملعأ هللاف

 انما كشرع لظ ي املاس مد

 ةجهب رابجنز قرشت مويلاو
 يرخفاو مظعملا كلملا اذب ىهيت
 ىقبام ةفالخلا شرع يف تلزال

 داعيملل هاتأ سولجلا ديع

 داوع الملا يف ديع ريخاي

 دايعألا ىلع ومسي هدوعسب
 دادجألا بيط ةفيلخ ينعأ

 داؤف لكب ابوبم راص دق
 داشرب ارمآ ايحملا قلط

 دالج ريغب ىعست هل اعوط
 دادضألا ملاس اكلم هالوأ

 داسحلا دئاكم كاقو دقلف

 دالب لك نيب اسورع تدغو

 اللا اذ رضاح نيبام

 يداه دمحأ نيدل باتكلا رون

 ىدابلاو

 : اهلوأ اذه داقتعألاو ىضابألا بهذملا يف ةديصق هنعو

 اباط دق ارهاز ايظن تأشنأ

 هيط ف اقرشم حبص { قحلاف

 هتلف
 هنإف هالت دق نم

 ةياهن هيف نيدلا لصأ تحضوأ

 اباصأ ثيح يبهولا بهذملا يف

 اباعيف ثداوح هيرتعت ال
 اباهش فينحلا نيدلا يف راص دق

 اباوص لوهجلل ربعي ادغف

 اام بيطتسي يك هرون نم سبتقي ةمالسلا بابسأ مار نم
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 ىدهلل ارشن يبهولا ايس تءاج

 اهب وهزي ةّيئاب ةموظنم
 يضتقتو لوصألا يف ىنعم كليلوت

 اهنإ اياربلا بهت
 مهنإف ضابألا نبا ليبس كلسأ

 ىفطصملا هيلع ىنثأ بهذم وه

 يف فراعملا

 مهت اجنب هثي دح ر اش ا دقلف

 لزت ل ةماقتسألا بزح هلل

 هنإ بهو ليلس يبس ارل او

 ارش ان كر ابل ١ رهغلل راس دق

 ابارش هنم دارولا بذعتساف

 ابانطأ اهتبنطا ىدهلا نيد

 اباجألاو بلسلا داقتعالا يف

 اباطف عيبرلا ةركاب ضورلاك

 اباقرو ىدهلل مئاعد اوراص

 اباناو ىقتلاب كسمت نمم
 اباجن اودغ مالعاب مركأ
 اباجيإ ىيبتجمللا ليبس وفقي

 اباصأو ىدتها دق ميعزلا وهل
 اباجنألا قفار دق ذإ لدعلل

 . تيب ةئام براقت هليوط ةديصق ىهو اذه

 دلبب ل او ناك 1 ي ديعسوبل ١ ردب نب ىلع نب دوعس ديسل ١ حدم ف هنع تب ايب ا هذه

 : روص

 دوجه دعب حال ردب ءايضأ

 ةرايز مالظلا نج اذإ تدعو

 ىوعري ال امئاه حبصأ بلقلاف

 ةروزب يلع ينم اهتيدان

 انإ ةلاقملا تنلعأو ترظن

 ىوللاو ةرامألا يذ دمحأ لآ نم

 لزي مل مه نم يلع نباب كيهان
 يتلا روص يف لح دق يذلا اذه

 ىرولا يف ديؤملا دنسلا اذب يهتي

 العلاو ةحايسلا ثرو يذلا اذه

 ١}ر٢١

 دوجنب اضأ دق ىملس هجو مأ

 دوسح لك فوخو بيقرلا فوخ

 دوعوملا اقللا موي ىلإ اقوش
 دوهشب ىوجلا ران يفطنت يك

 دومحملا ديسلا ءاقل وجرأ

 دوعس ريمألا ريغ نكي ل ذإ

 ديعس مانألا ناطلس لظ ف

 دوصقملا هردب ةعلطب وهزت

 دوجلاو ىدهلل ىدصت دقلف

دودجو هئابآ نم دجملاو



 ةبكنب بيئكلا رهدلا كضع نإ
 ىلعلاو ةمالسلا كل هلالا بتك
 اددؤس كديزأ يك كتحدم نإام

 دوعس دوعسل ا دعس ل دصقاف

 دوبعملا ىمح ف معن اف زعلاو

 ديزل عضوم كلك ينام
 هذه ندنل ىلل براح نب هفيلخ ديسلا ناطلسلا رفس ةبسانمب ةديصق هنعو

 : تايبألا

 ندمتلا بلط رفسلا ىلع كيلملا مزع
 انل كولملا ريخ

 لظ يف نمالاو
 مهشلا انناطلس

 شطب مث ملح
 بهي ادنلا رحب

 : اهنم جرخ 11 رابجنز عادو ي تايبألا هذه هنعو

 اي هللا نامأ يف رس

 ارفظم مالسلاب رس

 اذف ىهيت ندنلاي

 نافصو هل كلم

 هفك يف ل كلم

 ارفظم مالسلاب رس

 رابجنز نطوم ناك دق

 يهتشت دق ايب اهيف

 نانجلا تعن توح دقلف

 ايسلا ىدنأ اهؤايسو

 اهف ضرأ تستكا هبف

 دقو اهنسحأ ناكام
 مكب انه ناك افص

 اهلظ دلقت دقلو
 نامزلا كاذ ىلع ىفسأ

 انتثروأ دق رهداي

 عطقاو كمامأ
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 رس ارولا 3 ىلل نعجرت ال اقفوم ديبعاي

 ارشبتسم احرطم و أ اطقسم يف اوت ىتح

 رذعت نل اهر دحخ نم ةه ديرف تمظن دقلو

 اركشيل { لوبقلا .وجري ذإ يلع نب حلاص نم
 : يوحنل ١ زغلل ااذه هنعو

 مجنأ ضرألا يف هلل دمحب متناو لئاسأ ينأ وحنلا ءايلع ايأ

 مهبم وه ذإ فيرعتلا ةلا هب اركنم راص روهشملا ملعلا ىرأ

 مكنم ميغلا فشكي باوج نم لهف ةياغ ةياوغلا يف يرمعل كاذو

 : يدنكلا دمحم نب نمحرلا دبع خيشلا نم باوجلا
 ملسأ لحلاو تزغلا امل انايب مجرتي لوق كافاو دق حلاصأ

 مركأ وه فقوم نع هليوحتل ةرهش دعب نم ريكنتلا ملعلا ارع
 ملعت هنم ةلاح اعمجو ىنثم تلوحتف العم ادرف ناك دقل

 موقأ قحلاو ريكنتلا وذ لماعي ايك لاب ىلحو اريكنت ةنيلؤاف
 مظنم ذنايجلاك باوج ماتخ هدحو هلل دمحلاو ىتأام ذخف

 ينث اذإ اييف اذه لاق باوجلل احضوم يليلخلا دمح نب دمحأ ةمالعلا خيشلا لاق

 .وحن كلذو بيجملا هركذ ايك عمج وأ ملعلا

 نيتركن اناكل ايهنم تفذح ول فيرعتلا ةلا نإف نودمحملا ءاجو نادمحملا ءاج

 . ملعأ هللاو
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 ينب اهب حدمي ناورج نب دمحم نب فلخ نب حلاص بيدألا اهلاق ةديصقلا هذه

 : لاتس دلب ىلاهأ صورخ

 بحلا

 عزج يب لح ىتح نيذه تبرج

 يبو نينحلا عيجرت رهظأ لظأ
 اهتلقمب يبلق ترحس امنإو
 دقو بابشلا درب يف رطخت ءاضيب

 ررد اهرغث يف رغص اهنس يف
 فلك هبام رينم ردب هجولاف

 ةعدوم تناب دقو ولسلا فيك

 رشب ىوجلا اذه للع يقبي داكام

 ىلإ يطملا يضنت ةلحر نم دبال

 هل ليلعلاو يداؤف ليلع يفشا
 اهلمعأ لبق نم ةلحر يل نكل

 هب سوفنلا ىضرت ايب زوفأ اميك

 هتبحأ ىوهت نم سفن بطت !مو
 مهترايز يف اعيرس نلحر ال
 ادبأ مهل يدنع امو مهيلإ ىعسأ

 مهسلجمب ىوري يذلا ضيرقلا الإ
 مهحدمأ تئيشام اذإ صورخ ونب

 مهبهاوم تلظ اوبهو اذإ موق

 مهدنع عبسلا روحبلاو رحبأ مه
 ةعرسم لاوقألا عبتت مهلاعفأ

 لاتق قوشلاو هب تيلتبا ىتح لاغشأ نأ تنيبت دقل

 لاولوو حيرابتو ةرسحو

 لاوعأو نانرأ ليللا رخآ يف

 لاسكم ىحلا تانب نم ةيوبعر

 لالدأو اهيف جنغ اهنيزي

 لاخ اهدخ يف روح اهنيع ين

 لايم عرفلا بيطر نصغ ةقلاو

 لايسا ربصلا بوثو داز قوشلاو

 لامح قوشلاو ىوجلل يننكل
 لازن نولهألاو لهألا اهب راد

 لادبأ لوسعملا اهرغث نمو اهنم
 لالدأ سانلا يف محل سانأ ىلإ

 لاحلا نسحي نإ ىضرلاو مهلين نم
 لالقأ رهدلا يف هلغشي مادام

 لامآو نظ مهيف يل ناك ذإ
 لام الو

حاضحض ىه اينإك



 اوبسن نإ ناسغ ينب نم مراكأ
 ملح ووذو اهنورشي ةدمحم بالط

 ةيهافر يف متيقب صورخ ينب

 مكب راحي نإ ام مكراج هلل
 مكب زعت ارصم مكلاتس تحضأ

٢١٥ 

 اولانام ءايلعلاو دجملا نم اولان
 لاعف برحلا يف مهنكلو

 لاح مكل تلاح الو نامزلا لوط
 اولاز مهكلم نع رفن مككلم يف
 لالع ءارضخ ةضور اهنأك

نم



 دامح نب حلاص نب بيبح نب حلاص خيشلا بيدألا رعاشلا نايعب رعشلا ضرق نمم
 ارصاعم ناكو رشع ثلاثلا نرقلا يف لواعملا يداو نم تالسم دلبب اشن يديعسوبلا

 الإ اهنم دجوي مل نكل راعشأ روكذملا رعاشللو ناطلس نب ديعس ديسلا ناطلسلل

 ١ فيصنلا ف تايب ألا هذه هرعش نمو ريسيل :

 ترطخ
 فادرألا ةناير

 اناوك الإ اهرشن رطعي
 اهحشك نكل

 اهفدرب فيصنلا طقس دقو تلاق

 هنأف كننزحي ال امل تلاق

 هميعن بيرغلا يسني يذلا دنع

 نم لوقتو اهفدرب سبت تدغف

 اناصغألا اهدق حضفيو اجرأ

 انالم الحان يلثم راص دق

 ان ابو فيصنل ١ عاض دق هام ا

 : تايبألا هذه همظن نمو

 دوقع ءانث ف رطخت

 ىمحلا يداو نم نيلبحلا فراشمب

 اهناك بارشلا اهب ليمي ىركس

 تضرع

 ةلوحكم ةلقمب نيلي ترظن
 البكم داؤفلا ترداغف انيح
 ةرظنب يلع يدوج اهتلأسف
 اعطاس اقرب تبآرف تمسبتف

 ابصلا نمز اهتلبق املاطلو

 اناصمو مكل اظوفحم راص دق

 اناطوألاو لهألا نمعني ذإ

 انادرألا كسمي يفدرب يدهع

 دولمألا ةنابلا طوخك اهيت

 ديعس لآ عبرو قيوسلا نيب

 دوقنعلا ةنبأ نم ةحوبصم

 ديغلا ءابظلا لقم نم

 دويقو عماوج نيب بحلا يف

 : فيصنلا يف يحنملا يدومحملا دمحأ نب ناييلس خيشلا نع تايبألا هذهو

 انادرألاو ليذلا رجت ترم

 دقل انزحإاو هامأاي لوقتو

٢٦٧٦ _ 

 يديعت يلإ يحور ىرخأ

 دوربو ؤلؤل يطمس نب ام

 دوسحو حش اك ةعجه نب ام

 دومثو تقتع داع رهد نم

 انا در ل ١ اهنفج رطميو اهيت

ان ابو تملع امو فيصنل ا طقس



 ي ذلا دنع يعزبت ال امل تلاق

 هدالب بيرغلا لجرلا قيئسنمو
 : فيصنل ١ ف ىمراصل ١ دوعسم نب دمحم نب دوعسم بيدأل ١ ًاضيأ ل اقو

 عضوتي اهبايث بيطو ترم

 اهنيبج باقنلا تحت امنأكو
 اهمسج ةموعنلا طرف نم داكيو
 هطوقسب ترد الو فيصنلا طقس

 اهجازم ناوحقاألاك ذجاونو
 اطقاس هتأر ال تطقاستف

 ادب درو ىلع ببح اناكو

 ىذلا عاض اهمال لوقت تلظ

 اهلوق ةقيفشلا مألا تباجأف

 عضوم يف هب "اذإف تتفلتن

 يذلا عم فيصنلا نإ اهل تلاق

 هلجأل راحبلا جاومأ بابتو

 انالوم هكاطعأ اسنلا نود

 اناطوألاو لهألاو هديلتو

 عرهتي هنيل نم اهماوقو

 عقربتم ةباحس بوثب رمق

 عجوت صيمقلا زرد نم هورغي

 عفسأ ليلو رمق انل ادبف
 عملت اقورب تمستبا ذإ يكحت

 عمدألا اهنم نيدخلا ىلع افسأ

 عطقت ماظنلا هنم ؤلؤل وأ

 عفلتأ هب لك نع تنك دق

 عجري كفيصن ىسعف ينزحت ال
 عضوم ١ ك اذ معن اي اهف در نم

 عروتمل او هيلإ ميل ا وبصي

 عمسيو بيئكلا هيعاد بيجيو

۔ _ ٢١٧



 ديعس نب دمحأ نب يلع نب دمحم نب هللادبع ملاعلا حيصفلا خيشلا رعشلا ظرق نممو

 نرقلا لئاوأ يف شاعو ةرجهلا نم رشع يداحلا نرقلا رخاوأ يف دلو يذلا يوزنلا

 فلخ خيشلا اهايسو ةديصقلا هذه ةالصلا ماكحأ يف لاق دقو ةرجهلا نم رشع يناثلا

 . نانس نب

 ةردلا

 للط الو ىوقأ عبرم ينجاهام

 تضرقنا دق نادلب معقالب الو

 اهب تدهع دق رايد موسر الو

 مهشيع ضفخ يف اهب اليلق اولح
 مهفحجا مايألا اولاس اذإ ىتح

 المك رخا نع مهلك اولصؤتساف
 تعجس دق نحللاب ينتجش الو

 تعتر دق جادحألا اهب دانس الو

 ةيناغ لك نم
 ل نساحملا اضيب ةضغ بعاكو

 ارحس يب فاط فيطل تقرأ الو

 ةردن اجعد

 ةربدم ءافدر ةلبقم ءاثرع

 المهنم عمدلا ىرجاو يناجش نكل
 مهتول تراغ دقو روبقلا لىإ

 مهب ءاوثلا لاط ىرثلا تويب اولح

 الف باسحلا ىتح اهب دوم مهف

٢٧١٨ _ 

 اولحر اهلهأ يجل عوبر الو

 لمألا هتاف دامر فيصخ اه

 للكلاو ردلا اهيلع ىملسل. راد

 اولكأ بيط نم اولواح املكو

 اولزنام دعب نم مهعبر ىتأ ذإو

 لبج الو هنم للق مهيمحت م
 لجز هل قاس اهب واج كانه

 للحلا اهسبل ناسح اهتنيزو

 لفك اهدآ دخ ةليسأ انسح

 لجر اهشغي الو لخدب مملت

 لسك اهسمام ةلفط دهانب

 لسع هب ملظ يذ ضراوع اولبحت
 اولحر ذإ ملعلا ةالو تام ينم

 اولأس نإ لاوئسلل ملعلا دراوم

 اولزن اهب ايندلا يف معنتلا دعب

اولمعام ريغ عاطم عيفش مهل



 نكف تيوحام ءيش لضفأ ملعلاو

 هلماح نيصلاب ولو هيف ليق دق

 ذئموي هيغبي نمل نوكي نأ وأ

 ادسف دق نيلعنلا ىري ىتح ريسي

 انا لوقي لك افرش هب ىفك
 هب ديرت اهاج ال هلل ةبلطاف

 ىتأ ثيدحلا يف ضرف مظعأ ليقو
 اهب باتكلا ىلتي افرش اهب ىفك
 نكو تييحام اهيلع نظفاحف

 العو ايس دق الاقم اهيف كاهو
 الثم هب يتأي ءرما طق مار ام

 همعطت نيح ليبسلس هنأك

 جلف ةالصلا يف لوخد باب كاهو

 هب

 ةقطنم شحف هنم حسملا ضقنيو

 ادمتسم نيجرفلا رظن يف كاذك

 مهلك فيلكتلا يل وأ لاجرلا نم

 ترظن ةجوز ام اذإ ليلحلا الإ
 رظن يف ماعنألا نم جورفلا ىوس

 هب ءوضولا ضقن اعجطضم مونلاو

٢٧١٩٨ 

 لبسلا تطش ول هبلاط حاصاي

 لصت هل اموي بجاو هضرفف
 لثم اهف نالعنو ديدح ىصع

 لسف ىصعلا سم دقو قارخنا نم

 لهج ينسمام هل عإو ملعلل
 لمعلا هباش ام ىتفلا ملع ريخف
 لثملا اهب تماق يتلا ةولصلا ىه

 لثملاو وغللا نوكي اهيف سيلو
 لغشلا كقاتعي ال تقولا لوأ يف

 لحز هنود ىتح بكاوكلا ىلع
 لثم هل دجوي مل دعب الو يلبق
 لسع هباش 11 حارلا هنأ وأ

 لست ايلك رظناو هيناعم ىلإ

 لمس اهنأ ول ترضح ةنيز عم

 لسألا قزو دق هب ءاب الو
 لصعلا تبنأ دقام ةراصع الو

 لخب هب اهنع نمل اموي ءوضو
 لبق ادب نإ رسل عايتسا وأ

 لبق ادب نإ لاح لك يف سملاو
 اولمع دق رجألل امل ءاسنلا وأ

 لعبلا اهماش نإ اذك ادمع ةيجرف

 للب هبام الإ دمعلاب س للاو
لدب هبام ةالصلا دنع مونلاو



 مد روهظ وأ تيلم سم كاذك

 تجرخ اذإ هنم ةدعقم كاذك

 اعم نيديلاو ضرف هجولا هلسغو
 ةدكؤم هيف ةنس ىقب امو

 هتلبت ناسنألا بصني ةرتسو

 مهضعب لاق ربش ليق اهعفرو

 لجو عشاخ بلقب اهيلإ مقو
 او ةماقإلا مث اهب ناذألا تآو

 ةيزجمف امومام تنأ نكت نإو

 هيجوتلا كرت نمل لقو

 ادب ايلك هيف ضقن ال ليقو

 طلغ يف تيبلا ريغ هجوت ناو

 هل ناب مث اهيف دعب نكي نإو
 سفن ي تهجو اذإ اليلق فقو

 هعمجأ

 مهدنع مارحألا ةريبكت نزوو

 سفن يف تمرحأ اذإ اليلق فقو

 مهضعب لاق ضرف ةداغتسألاو

 نم ةوالتلل لمسبو اليلق فقو

 ةدرفم هللا باتك مأب أرقاو

 دزف ةالصلاب اهيف تمدقت نإو

 ةدحاو كاذ يف ةيزجم ليقو

 ام نيتللا رصعلاو رهظلا ىوس اولاق
 ادمص اعئاط عكراف كلذ دعبو

٢٢٠ 

 لسألا هكاشام اذإ رقع لك نم

 لوح هل ضقن نع سيل اهربغ وأ
 لضفاي نيلجرلاو سأرلا هحسمو

 لبنلاو هيعني نمل هيف لضفلاو
 لعو يجي وأ تاعطاقلا نم افوخ

 لهن مكلاذ يف ايف ثالثلا ىلإ

 لصت اهب زوف ىلإ اهيف كاسع

 لجرلا اهيأ ادرف تنك نإ هيجوتل

 اولقن ال مهفاف مهتماقإ كنع

 لجراي ضقنلا كاتأ دق هل ادمع

 لود انمايأ يفو نعجربلف

 لفنل ا فكلان مرح أ كلذ دعبو

 لسرلا هللا

 اهيف لاق مهضعبو
 اولدع مهاذ نع ولو باتكلا مأ

 لبس هل نم اموي كمأ تنأ دنإ

 لصتت تايآلا نم يناثلا نم

 لطخ ال داز دق امو ثالثلا ىلإ

 لوتلا الو دورفم رهجلا امهيف ال
 ى

لثم الو دن هل سيل لج ذق



 الدتعم رهظلا دمف تعكر نإو

 اددع هل اييظعت هللا حبسو

 هدماحل هللا عمس لقف مقو

 انقلال دجساف اهمامتأ دعبو

 ةدحاو حيبستلا يف يزجي ليقو

 اهرثكأ حيبست اكرات نكي نمو
 لدب الف دمع الب لقألا يو

 مهلوقو هللا عمس مكلذك
 تتبن ايلك سبلاو ضرألا ىلع دجساو

 رعش الو فوص ىلع دوجس الو

 هبش الو رفص الو ديدح الو

 الف ةالصلا لك يف تايحتلا تاو

 الف تابيطلاو ىلإ تلصو ذإو
 مهل اندنع اذه لوقلا نسحأ يف

 اهرثكأب يتأي نإ ءرملا يف ليقو

 تكرت ايك اوهس اهضقني كرتلاو

 تكرت ايك اوهس اهرثكأ كرتو
 الف ةالصلا يف ادح تيدعت نإو

 هتعاسب همكحأ هيف نكت نإو

 اهب متي دح مك لئاست نإف

 هتءارق يف مايقو اهمارحأ

 اهعمجأ ءاضعألا ىلع دوجسلا مث

 ادمتعم ضعبلا نود ضعبلا ىلع نإو

٢٦٢١ 

 ليم مكلذ يف الو سكن هيف ال
 لمعلا نوكزي ىسع اثالث ارتو

 لفتنت دمحلاب انبر ايعادو

 اولعف ايك العألاب هحبس هيفو

 لصألا ترادام ادم ثالثلا رحب

 لدبلا هيلع ادمع

 للز الو اموي مكلذ يف هيلع

 لثم مكلذ يف انبر اعدلا دنع

 اولذع نإو اومال نإو هيلع دجساو

 لبألا هب تناز ربو ىلع الو

 لحو هب نيط الو صاصر الو

 هنايسن ينفو

 لفن الو ضرف اهب الإ متت
 لثم الو ثادحأب كيلع ضقن

 لدج هبام ريثك فالتخالاو

 لوطلا تطخ دقام هيزجي كاذف

 اولهن نأو اولع نأ دمعلا ىلع اضيأ

 لوألا تلاق كشب هيلإ عجرت

 لبخ هبام دايع ةولصلا نإ

 لممَك اهدع يف ةسمخ اهنإف

لمتشم ميلستلا هب دوعقلا مث



 مهعارذ نم ادعتي نإ بلكلاو

 تلعج هنود نم ةرتس نكت مل نإ

 وذو سافنلاو ضيعم تاذ كاذك

 اهنيب نارتس هل فينكلا الإ
 ادبأ اندنع هيف ضقن ال رمجلاو

 مد هيفو حور هب يح لكو

 هترتسو ىلص نم نيبام رم نإ

 ايب تثبع وأ ءيشب تطشب ناو

 همدقت يف تاوطخ ولو اولاق

 الو نوكي ابحس هل بحتسللاو
 يف كقلحب ءيش نم تحنحنت نإو

 سفن يف نيئاحب نوكي الو

 اهدسفي وهف اهيف خفنلا ىوس اولاق

 طلغ يف زوفلا يآ ليدبت ليقو
 اعم ءاكبلا مث اهضقي كحضلاو

 ةهقهق لثم فالتخا هيف ليقو

 اهضقني وهف اكحض مسبتلا ينو

 لجر اهب يتأي نإ تايحتلا يفو

 اهعضوم ريغ يف هتارق اذك

 اعم دوجسلاو اهيف كعوكر اذك

 هبش نمو رفص نم متختلا يو

 ادبأ هب ضقن الب صاصرلا اذك
 اندّيس همرح رتلاو راتخملا

 _۔ ٢٢٢

 اولعف اذك ضقن هب سيل رمي

 اولمح مهل لوق يف ربقلا كلذك

 للم مل كرش اولوأو ةبانج

 اولمتشت رتسلاب ةجرف ىوهلا نع

 لعش اهل ران ىوس اضيأ جرسلاو

 لثتمم قحلاو ضقان هنأف

 لرولاو روفصعلاو رهلا كلذك
 اولعف دق كاذ حالص هيف نوكي

 اولضف هل اسمخ هرخأت يف وأ
 اولعف انخايشأ اذك ًايشم نوكي

 اولقع مه ول لح وهف اهحالصأ

 اولصف مهفص نم ولو ءاحب الإ
 لفطلا ترادام ءاطخ يفو ادمع

 لدج هسم بلقب فالتخا هيف

 لذج هسم بلقب اجالتخا الا

 اولمع هبام ديدش يدنع ضقنلاو
 لضعلا هباينأ ترشك نإ كاذك

 لطخ الف اوهس اهعضوم ريغ ي
 لثملا هب تأج دق وهسلا دجسيلف

 اولهج ايك لهجت الف مايقلا وأ

 لوألا هرك اعيمج ديدح نمو

 اولمعام ماوقأللو انملع اميف
لجرلا سبلي ال ميسربا كاذك



 ناو كاذ سبل لالح ءاسنللو
 اهضقني وهف دحل كرت لكو
 نم ةثالثلا لبق نم ءاف نكي نإو
 الف باتكلا مأ عم تايحتلا امأ

 هزوجف اتيبثتت ءاش نمل ال
 دقف باتكلا يآ نم كاذ ىوس امو

 نمو كيلع فوخ نم كتالص عطقاو
 اذإف طئاغ نم وأ تقولا كلتافول
 هلف ًادعاق ىلص كلفلا ىلع نمو

 هتقاط دنع امايق ضيرملا اذك

 هلو ادعاق ىلصي راع لكو

 امهريغو مجن نمو محل لك نم
 مهطسوف راع مهمؤي نإو
 ةرصاق فرطلل ةيناغ برو

 ةسئام نزملا رمك رمت تءاج

 قلق ىهاو نيزح توصب تلاق
 ةلباق بارتألا يذل ةاتف ينأ

 لجع يف رصعلا ناذأ انعمس ىتح

 ينمزلي ءايتفلا خأ ىلع اذام

 ةملاع تاقوألاب تنك نإ تلقف

 ةدماع كرتلا دنع تنك نإو اذه

 ابوث بصتغمل لقو

 ةالص لوق هيفو

 بهتنمو

 ةيضام ءرملا

٢٢٢ _ 

 اولقن اذك ىثنخلا هب ةالصلا يضقي

 لثم هل اهيف
 لطب قباس اهيف وهف اهدودح

 لدتعم ظفللا يف اهريركت زوجي

 اولمح دق خايشألا هل لوق كاذو

 لوطلاو لوطلا يف هريركت زيجا

 لوح هلام لفطو لام ذاقنأ

 لبحلا اهيأ اهيلإ دمعاف تغرف
 لبق نكت نإ مايق هيف ضرفلاو
 للعلا ردقيام ىلع ماقسلا يفو

 هن ايسنو ادمع

 لهم اهتالصو ةبحاس ليذلل
 لجع اهب نإام ةيشام هيتلاب

 لمهنم نيدخلا ىلع اهنم عمدلاو

 لثم هلام اكسم رطعلاب بوشأ
 لجخ ينسم دق اهتأ مل رهظلاو
 لدبلا يزبي اذهل مأ ةرافك

 لوألا تلاق فالتخا هيف ىارلاف

 للماي ظيلغتلا

 لجراي ضقنلا كارع كاذب ىلص
 اولمع هبام ضعبل لوق كاذو

ةر افك هيفف



 الثم هضرأ نع عفترل لقو

 مهضعب ملعل ١ له أل فالتخا هيف

 اهلدبي ةيجرف تلباق ضرألاو

 ههرك ناسنألا فصي نإ بوتلاو

 هبحاصل اودبي نإ قرخلا وذ بوتلاو

 وأ كداقر يف ةالص تكرت نإو

 هب نوكي نأ الإ ركذلا اهتقوف
 مهل سيل رحلا راهن فصن كاذك

 مهضعب لاق دق اهعطقي رهنلاو

 ضفخنمو عفر اذ ناك نإ ليقو

 هتلعب ىلص دعاق يف ليقو

 اهكرتيو اذ يف اهلمهي ليقف

 هب قاض تقولا ام اذإ كاذ ليقو
 ادبف اهلبق احيحص اذ نكي نإو

 مكتالص اوكزت مكرس نأ ليقو

 نع يزجي ضعبلا ليق ةعايجلا ينو
 نمو مامألا نيب امراص نكي نإو

 مهدنع كاذ يف همزلي ضقنلاف

 هل سيلف مدع نم ممتي نمو
 مهف ةصخر هيف لاق مهضعبو

 هتمامأ ماتلا ىلإ

 ۔ ٢٢٤

 لسأ هرصم طاسب نيعبصا ضرع
 اولكن مهنم ضعبو ةالصلا ىضمأ

 لبقلا ايههسسمي نإ هافخ كاذك

 لبق وأ هنم ربد ضرألا لباق نإ

 لكأ هب ليوارس كنع تاف نإ

 لمس ىلب دق قيقر فشو موق

 لدق هسمام اذإ ضقن هيجرف

 لمألا كتاف اهيفو تيسن اهيف
 لجراي سمشلا بورغ وأ اهعولط

 اولتق نمل نفد الو ةالص هيف

 للج مهضعبو

 اولقن اذك ربش عم نيربش رادقم

 لبق هب افخ ىأر اهيف دعبو

 اولهج ايك لهجي الو اهب دتبيلو

 ةرتس هيف لاق

 اولمعام نيعاسللو ينبي ليقو

 لست الو ينبي لقف مقس هيلع

 لجو هب نمف مكريخ اومدقف
 لقتعم لكلا ليقو مانألا لك

 اولقنام كاه ايلخ دح دهوفقي

 لكو هتاف ظح لك نع وه ذإ
 لمش هب ضوح نم حسملا اذ ماي
 لوح هذخأ نع انل لوق كاذو

لطع اهب ول مهاوس يلصي الو



 مهكش دنع ىدارف ىلصي لقو
 الو ةالصلا ين يبص مؤي الو

 فلخ موقل ةولص الو
 وهرك هباحصأ اذإ مامألا اذك

 اهب باتكلا اولتي ادماع نمل لقو
 مهدنع لوق ال ءاطخ نكي نإو

 اهحلصيل اهيف اثبع ىتأ نمو

 اذك هيلع اذه يف ضقن ال ليقف
 ههركف ًادمع باع نكي

 يف ةءارقلا ىفخأ اذإ مامإلا

 طلغ اذ رهجلا ءادتبا يف نكي

 ادمع امف رسأ نإو

 مامإ يفو
 مهضعب ملعلا لهأل فالتخا هيف

 مهمزلي ضقنلا هيف لاق مهضعبو

 يسنف هب ملع اذ لبق نكي ناو

 ةزئاج موقلا ةالص اضيأ ليقف

 مهرخآ موقلا دعب فص نم ليقو

 نإو

 يلو

 نإو

 اهلدبيف

 رذق هل بوث هل

 ةتب اث ءرمل ١ ة الص هيف ليقف

 ةزئاج ءرملا ةالص ضعب لاقو

 ةيضام ءرملا ةالص ضعب لاقو

 اذإ فوفصلا لك يف كلذ ليقو

 اهمدقم يف الإ كلذ ليقو

٢٢٥ 

 لجرلا مدقي اعيمج نيقيلا يفو

 ليم غلاب ةلزع وذ

 لشف دقو اهيف مههركأ ناك نإ
 اولصف دق مهنم ةثالث

 لجراي ضقنلا كيلع مامإلا فلخ

 لبألا تنحام ىتم ضقنب اهيف
 لمس هتاف دق اهب حير به وأ

 لجع هبام اوهس ملس ناك نإ
 لمع نكي ملام لدب الب موق
 لدبلاو ضقنلا هيف رهجلا ةءارق

 اولعف دق رايخألا اذك ينبي ليقف

 اولعف هل مه موقل لوق هيفو

 اولمع دقو ملعي ملو موقب ىلص

 اولعج هل طرش الب متت اولاق
 لعباي تقولا اهتقو يف

 اولدع مه اركذ نعو اومتأ ىتح
 لست امل مهفاف اهدسفأ ضعبلاو

 للخ هبوث يف هلبق نم ناكو

 لمتشم ضقنلا هيلع ضعب لاقو

 للخ الو هيف ةجرف نكت ملام

 للب هنيح نم
 لجر مكلذ يف اعطقنم ناك ام

 لدب الو ضقن هدعب نم سيلو

 دعاق و ا

 هيأر

 ديعبو

هب هبصي ملام



 مهدجسم طسو اموق مأ نم ليقو
 ةلطاب لبق نم مهتالص تناك

 مهتالص اضيأ ةزئاج ليقو
 اهل مايقلا نيح يف ناك اذإ الإ

 الف مامإلا مودعم كاذ نكي نإو
 اهتالص يف امأ نيمامإ يو

 مهتالص اذ يف ةزئاج ليقف

 نكو تييحام تقو لوأ لصو

 هب لحي ملس اهمامتإ دنعو
 انقلال بغراف اهميلست دعبو

 لصأ يف شرعلا بر هلل دمحلاو
 ةمكحم لج ير قيفوتب تمع

 ةؤلؤلو تلج ةرد اهل ايف

 ١ دبف اهر اهز أ تكحض ةضو رك

 ققير ضيبأ عم عقاف رغصأ نم
 ءاروح بعاك اهنأ وأ

 ين عؤوضت رضخ سدنس اهسابل
 تلصح ىتيغب يدامج نم اعبراألاب

 ةمعان

 تخسن اهلبق عستو عست ماع يف
 انقلاخ شرعلا هلإ ىلصو اذه

٢٢٦ _- 

 لحو تباث امامأ مهيف ناكو

 اولفغ مهنأ وأ هدعب نم ناك وأ
 اولسف مهدعب اولصي نإ ةعامج

 لسغلا اهيأاي اولدبي ممه لقف
 اولعف هب اموي ايب مهيلع ضقن

 لصتت سيل افوفص ارحصب اموق
 لجزلاو تاوصألا الع نا ال ليقو

 لمعلا كناز انئمطم اهب اهيف
 لمجاي مارحألا همرح ناكام

 اولجع ايك لجعت الو ءاعد بصناو

 لصألا

 للزلاو بيعلا اهادع راصتخا ىلع
 اولقع اهردق ول تمظع دق ردقلا يف

 لقملا ةذتلت رهز اهمجن نم
 لمتشم يشولاب قرزأ رمحأ عم

 لجرلا اهب اتعي ةيناغ ءانسح
 للحلاو لحلا اهيلع يكذ كسم

 لمألاو مظنلاو امهالوف فصنل

 اولصف دق فلألاو ةئام كلذ يف

 لسرلا هب تمت يذلا لوسرلا ىلع

تر ادام | دب و دغ ف و



 يخبرلا لاله نب رمع نب كرابم نب هللدبع هيقفلا خيشلا نايعب رعشلا مظن نمم
 زيجارأ اهنم ةريثك راعشأ هل ةرجهلا نم رشع يداحلا نرقلا يف ىلهب دلبب اشن يولهبلا

 : هماكحأو مسقلا ف ةديصقلا هذه هرعش نمو دياصق اهنمو ةيهقف

 لواحن ام انمايأ يف لواحن

 ةلاهجو ةرغ اهيف لمأنو

 ال ةقم اهلاومأ ىلل ليمن

 همامح نع ىتفلا راصنأ ىنغت ملو

 دي تمدق هلام ىقليس لكو

 لجح كيلع موي نم دبالو
 ةعيطق لاصولاو بيش كبابش

 ةصخب غارفل ١ موتح كشيعو

 ةلفغب كنم ذخألا لبق مزحلا ذخ

 هلضفب اقلخ كاوس يذلاب قثو

 ةرهجو ارس قيفوتلا نم هلسو

 هنأب ملعاو ملعلا نونف نم ذخو

 هباهم لك ءرملا يوحي ملعلابو

 اهمسقو ىنم لاومألا يفن كنودو

 اهعيمج لوصألا يف يربح مسقلا ىرأ
 مهغولب لبق ماتيألا ذخوي الو

 يذلا نمثلاو فيلأتلاب مسقتو

 اهلثمو بارخ عاذجأ ةعبسو
 هب ةمسق زبحت مل نإ ادنلا عيبو

٢٢٧ _ 

 لياز وهام ديدبت يف دهجنو

 لطابو رورغ اهيف انلاماو

 ليام كش ال لاملا نأ ملعي
 لزانملاو هلهأ هنم رفقتف

 لصاوقلا دادحلا ضيبلاو مح اذإ

 لماع وه يذلاب ىزجيو ىصحيف

 للاخملا ليلخلا ىكبي هب رغأ
 لزان وه يذلا فعضلا كتوقو

 لسالسلا ليلسلا ل ول كبرشو
 لفاغ وه يذلا نهولا ذخوي دقف
 لداع كلملا كلام ىلاعت ايوس

 لئاس تنأ ايلك ابيجم هدجت

 لئالدلا كتمدعأ ام اذإ ليلد

 لضافألا ماركلا ديصلا هل ونعتف

 لئاسملا هنم سمشلا نأك الاقم

 ىلخادم فقو نهيف نكي مل اذإ
 لحالحلا هيبنلا يضاقلا لكو ولو

 لداجملا ىهو مهسلا حرطب ماقي
 لئاوألا لاق لوقلا حصي رامع

لئاق دادم نبا ثيح هب لوقأ



 هتفرع اميف جالفألا لمحي الو

 زئاج وهف مهنيب يضارتلا دنعو

 ةداهأ ماهس وأ رايخ ينالو

 شحاف وه ىيذلا نبغلا هضقنيو

 اهلك ةلاهجلاو اولاق نمهرلابو
 ةيانج لهأ لام يف ةمسق الو

 ام ضقن توملاو عيبلا دعب لطبيو

 اهراك مسقلا نع ىبأي نم ربجيو

 زئاج ربجلا اهمسق يف ىحرلا سيلو
 هلام ناك نإ مسقلا زوجي سيلو

 هب نكت مل نإ مسقلا رضي سيلو
 دحاول لام ثالثألاب مسقيو

 همهس كاذ نم نيفرطلا يف حرطيف
 كلاه لصأ يف مسقلا زوبي سيلو

 هكيرش كيرشلا ءرملا ربجي الو

 ةهرب لك اهرايثأ ايستقيو

 اكردم لخنلا يف مسقلا موي ناك امو
 اكردم مسقلا ةعاس يف نكي ملامو

 ةمسق لبق نم تيبلا نوكس لحو
 هدحو هيف مسقلا مكح طرش ىلع

 تفرشأ ىه نإ ناصغألا فرصت الو

 اهفرص نوك ىلع طرش نكي مل اذإ
 مهدنع طرشلاب لسفلا عفر تبنيو

٢٢٨ _. 

 لماش لصألل مسقلا ثيح مسقلا ىدل

 اولداجبت نإ هب ضقن مهل سيلو

 اولقانت نيح ضقنلا يف الو ضقنل

 لطاب كش ال نبغلا رايخلا دنعو

 لخاد ةلاحم ال ضقن مسقلا ىدل

 لعاف وه ذإ لعفلا هنم حص اذإ

 لتاق لهجلل ملعلاو اومسق هل
 لكارهلا ءاسنلا نك ول مغرلا ىلع
 اولقاثتو اهعيب نع اوفدص اذإ
 لياح نهرلاو نهرلا هيف قلعت
 لمان ألا اهتقمن دق ةلقانم

 لياز كاذ نع فعضلاو ثلث هل

 لذاع ميتملا مالام فعضلا ىدل

 لجاع نقحلا نم اهيف هتيصو

 لطاع ربجلاو عيبلل ةلخن لع
 لكاثعلا كانه اهنم تكردأ اذإ

 لصاوتم مهنيب كرش كلذف

 لباو ضرألا يف بّصضنام هل كاذف

 لواحي رجأ ريغ نم ةصح يذل

 لحالحلا لاق عاذجألا ددع ىلع

 لضاني مصخ مهس نع تمسق دقو

 لثايي لصأ ميبلا لثم كلذو
لضاف طرشلاو لاومألا اومسق اذإ



 مهمسق ديماوج مهنع تبهذ نإو

 مهنإف دوهشلا لاق ايك الاو

 ةيلأ كانه مهمزلاف مل نإو

 دجسمل ضايقلا دنع اوددش دقو

 دحاوو ضايقلا يف ىزبحي نالدعو

 اهنأك ىداهت ركب ابأ كيلإ

 اهمظن مظنملا ردلا قئاف ىكح

 اهنأك ىتح مهفلا وذ اهب رسي

 دساح رس الف معناو اهب رسف

 ىلعللو يلاعملل الهأ تلزالو

 ةقوشم ىهو نوعلا يفاوقلا نحت
 هردق لج يذلا عرشلا كركشيو

 ركاش كلضفل الا دحأ الو

 لياو نابحس سانلا يف اهب رسي

 ليالدلا نيبتست يك اهنورحت
 لضافألا ةاضقلا لاق ةجح مه

 لداع مكحلاو مكحلا يف اوعدأ ام ىلع

 لئاسملا اذه يا

 لقاع ليق

 لصاوم يلحلا يف ىنثت بيبح
 لئايشلاو اهفاصوأ

 لسالس فالس مينست هيف ىلع
 لهاج كبرقب معني ملو كيدل

 لضافتلا اهيأ ايانثلا برو

 لكاوثلا صاخلا نح ايك كيلإ

 ميتي لامو
 اذك ربج هب موقي

 ةسدقم

 لفاحملا كيلع تفتلا ذإ انيدل

 لئ اق كلتيصب ال إ دحأ الو

 لقاب ةقاحلا وذ اهنم رخسيو

 : اهلوأ اذه تيب ةئايسمخ زوابت ىهو ماكحألاو نايدألا يف ةزوجرأ همظن نمو

 ادمرس ادمح مهللا كدمحأ

 ءالآلاو دمحلا لهأ تنأو

 هلل ال مهللا كناحبس

 اقيدصتلاو نارفغلا كلأسأ

 يبنلل كنم ةالصلا مث

 ةليسولاو ماركألا هل حت

 لوقأ ام عماسل ا اهيأاي

 ةلصفم ةزوجرأ اهكاهو

٢٦٢٩٨ _ 

 ىدهلا نم هتعرش يذلا ىلع

 ءايعنلاو ةنملاو . لوطلاو
 يهابي وأ فصوي نل كريغ

 اقيفوتلاو لضفلا اذاي لضفلاو
 يمألا ىفطصملا ىمشاهلا

 ةليزجلا ةلماشلا ةعفرلاو
 ليلد هنأف هب لمعأ

ةلدعم اهنازوأ ةقيار



 موظنملا رهوجلا لثم حولت
 ةيعرشلا لئاسملا كديفت

 جلب ألا رغ ألا حاضو نب ١ نع

 هاوألا ىضترملا يبعانلاو

 : اهلوأ اذه اهماكحأو ةالصلا يف ةديصق اضيأ هرعش نمو

 دجسعو نيجل نم ىقبأ ملعلا وه

 اسناوم الخ قلت مل اذإ سينأ

 ةمكحو اظعو مايألا يف كديزي

 ابلاط ملعلل نمحرلل تنك نإف

 يذلاو كلثمف ىوأبلل تنك نإو

 الداعم تملع دق اميف تحبصأو

 هبارش رحب نارحبلا يوتسي امو

 ىري ذإ رفكلا يخأ نم ءآرب ينأو
 الهاج تنكام هللا كاده ملعت

 ملعتم نم ليق دق ةلئسمف
 انماك بلقلا يف ناكام هعفناو

 هداهتجا يف ىتفلا يوعحيام لضفاو

 ةين صالخا ضرفلا لصأ لوأو
 ةريغل فاضملاب ىضوتت الو

 ملاع لك نع نابلألاو لخلا اذك
 الوف كبر مسإ ركذ نم دبالو

 ةضيرف نيديلا اتلك عم كهجوف

٢٢٠ 

 ميلكلا دي فك اهنإ وأ

 ةيهبلا رهاوجلا اهنأك
 جرفم ىتف ىتفم ١ لمح او

 هلل ١ دبع روهشمل ١ ل اعل ١

 دجمملا بيرألا ءرملل معفناو

 ذدلبتمملاب تحص 1 ١ ذإ ل امو

 يدتهتو يدهت هنم موي لك يفو

 ددسم تملع ملع نم كروبف

 يدسلا لطابلاب قحلا مكح سبالي

 دنزملا ميئللا رفكلا يذ ماعلب

 درلا تارفلاك رحبو جاجأ

 يدتفيو حوري ام ابجع سانلا ىلع

 دبعتو ايحلا بابلج كنع عدو

 دهجاف ةدابعلا لوط ىلع قوفت

 يديس ةجح ءرملا ناسل ملعو

 دبعاف نميهملا هالوم ةدابع
 ديلاب ءاملا يف تيجنتسا اذإ رهطو

 دجنع ةفالس وأ ذيبنب الو

 دجمتم لضاف هيقف ميرك
 دحلم ةلاقم نع ابر كرابت

ي دتهم تنك نإ نالجرل او كس ارو



 : اهرخا يف لاق نأ ىلإ
 دجربزو ؤلؤل نم ةلصفم ةحيرص هلالإ ءاشام لثم تتأ
 ىدن هل ميسن اذ ادروو اسإو اقئاقش عيبرلا راهزأب ىداهت

 دوزتف ىقتلا داز نمو ردابف حيارو داغ رهدلا نإ كرمعل

 دهمم لاح لك يف هلضف ىلع ةرهجو ارس دمحلا لك هلو

 .اتيب نوعستو ةئام اهددع ةليوط ةديصق ىهو اندرأام مت

_ ٢٢٩١ _



 ةيعرشلا ةمكحملا يضاق ۔ يايسلا دشار نب هللادبع خيشلا يضاقلا لاق

 : «راحص ملاعم ضعب ركذ يف راهزألا ىذش» ناونعب ةديصق - طقسمب

 ل اعملا راحص نع ركذل ١ ددح

 تاعصان افئاحص اهنع أرق او

 ديلت رخف لك رهدلا لجس
 يدنلج ينبا رفيجو دبعلف
 نايع ضرأ لح نيح انعذأ

 اقح هنم ةوعدب مهاتأ ذإ

 فينح عرش نيد نيدلا هنا

 موقب مركأ م"»ليحرلا لآب

 فيسو لوسرلا سراف مهدج

 تلاوت ماركلا هدالوف مث

 ملعو لضفل ىري صخشك نم

 مامه يمكلا '"بوبع نبا
 ارط ةيربلا يف داس مهركذ

 مهيف ريخلا بقانم ىصحت سيل

 حيصفلاو
 ىحضأ نيح هلعفب اتيص راط

 ميظع مهس لحم زجم لس

 نب ١ بيدأل ١
). 

 ٥ نير )

 لايكلا جوأل ايس ادجم قلت

 يلاوخلا روصعلا نم ميدق نم
 لاضنلا يف فراطو راحصل

 لالجلا شرعب اهب كلم ريخ
 لالضلا يحام لوسر ‘!الصاع لجن

 لاصخلاب ىدهلاو ريخلا لمحت

 لالا ريخو ىرولا زع هيف

 لاعفلا نسحب اومس شيرق نم
 لازنلا دنع هلالا فويس نم

 لايكلاو افولا ةريس مهيف
 لاثملل برضم سانلا ةودق

 لاضعلا دنع مهف دملا فشاك

 لاوط ديأ لهأ موقلا مهف

 لامرلا دع قوفت تافصب

 يلاعملاو ىدنلا وذ بدنلا كلذ

 لاونلل الذاب فكلا طساب

 لاضنلا يف سراف شيجلا دئاق

 )١( لاحلاب ايلساف رفيجو دبع نايع يكلم ىلإ باتكب ةي لوسرلا هدفوأ 6 يشرقلا لئاو نب صاعلا نبورمع وه .
 )٦٢() قالي هللا لوسر سراف وه اذه فيسو . يشرقلا ريبه نب فيس نب ليحرلا ةرسأ مه ليحرلا لا .

 )٣( ملع ىلع ران نم رهشأ وهو ليحرلا نب بوبحم نب دمحم وه بوبحم نبا .
 )٤( يدزالا ةيهاتعلا نب ديرد نب نسحلا نب دمع وه .

 .فوع نب راتخملا يراشلا ةزمح وبأ مامالا هنمو .راحص ةيالوب ناكم مسا )٥(

- ٢٢٢ _ 



 قدصو قح ماما فوع لجن
 راشب معنأ نبتكملا حتاف

 ابيطخ ىقري نيح موقلا عقصم

 ارهج ةبيطب اهلاق ةبطخ

 نيدب بايترا ي ناك نم مث

 احارص موقي )دهزلام اذكه

 ركذتف )بتوع تئج نا مث

 ىھهابت هنع ءايضلا باتكو

) 

 ىلوت نيح لخدلا جحازاف

٠ 

 لاقملا حيصف ممهراتخ كاذ

 لالضلا قحمل ىدهلا ةارش نم

 لابجلا مص زهي نايبب

 لادتعاب رصبم لك تريح
 لام ريخ ناكف هتعجر

 يلائللاك ارطسا رهدلا ىور دق
 لايجألا يف فطرتوعلا "بسن

 يلايللا تاكلال رون وهف
 لالجلل ىقر نم مهشلا دمحا

 يلابي ال يغب نم درط يف راص
 لازنلا موي ةازغلا تحبك مك ارخف مجنلا يلواط زعلا '"قعلق
 لاحب ىسني سيل ركرنلا دلاخ ادجم دشرم نبا ىضترملا سسأ

 يلاوم ثيدح عمو ميدق عم ي فقف راحص هذه هذه

 ١) م
 يلاعأل ١ نيب راحص تحضأ كب اراخف تيوح دلق ريخل ١

 لاوطلا نينسلا ذنم امدق ءارهزلا ةعمجلا كنحصب ت

 لابجلا يلاعأ ىلع وبرت كيف احورص ميكحلا لهاعلا ددج
 )١٣)

 لالملاك اقرشم تحبصأ نيح ابولق تءاضا دق رونلا دهعم

 لالزلاك ايفاص حورلا شعني انيعم تنمت مك رادلا هذه

 تدرو رصبملا تريح ةبطخ ةنيدملاب ةزمح وبأ انبطخ : هلوقب ةياورلا تدرو . يحبصالا سنأ نب كلام مامالا وه )٦(

 . باترملا

 .راحصب ناكم مسا (٧)

 )٨( باسنألا باتك هب دارملا .

 )٩( يراحصلا يبتوعلا ملسم نب هملس هباسنلا خرؤملا وه .

 .نآلا ةمكاحلا ةلئاعلا دج يدزالا ديعس نب دمحأ مامالا وه )١٠(
 ديسلا نأ لاقي يلاحلا ءانبلا امأ .اهنم نييلاغتربلا يبرعيلا دشرم نب رصان مامالا ىلجا .راحص ةعلق يه )١١(

 . هءانبب ماق دق دمحأ مامالا نب سيق

 )٢ ١ ) نايع لع ايلاو ناك انيح صاعلا نب ورمع هسسأ © ةعلقلا يبونج عقاولا راحص عماج وه .

 خيراتلا اهلجس ةدمح وهو ةيمالسالا تاساردلل سوباق ناطلسلا دهعم وه (( (٣ ١

٢٢٢ _ 



 لاصخلاب ىدهلاو ملعلا رشني قدص ىعس ىعس نم هللا ركش

 لامج نم ةعورو ءاهبو انسح تقف دق نيرظانلا" ةجه

 لانملا تاينادو تاقساب ليخن تحت هايلا يرجت كيف

 لالظلا تافراوو تابيط ءءانتجا اهيف راجشألا فونصو

 يلائل دقع لثمك تلحتو تيريناو تدبع دق قيرط مك

 لاونلا ضيف ميدي كيلم نم ءاطع ريخ راحص تلينأو

 لاقلا ريخ هلالا ركذلو ىلاوت دق امدع ركذلا زجعي

 لاو باحصلا عم مالسو ىشغت قلخلا ةوفصل ةالصو

 تمع

 )١٤( ةريثك نساح اهيو ةميظع ةعرزم .شراظناألا ةجهب يه .

٢٢٤ _ 



 : يبيصخل ا زيزع نب دشار نب دمحم هيقفلا انخيشل لاؤس لاقو

 مولعلا لينل لحراو لهجلا عد

 نكت ال ىوهلا ليبس بناجو
 ىدهلا لهأ ملعلا ىلوأ لئاسو

 ادبأ ايئاد مهبحاصو

 دشرم ىبأ يخيش دلاثمأك

 الئاس يتودق اي تيتأ

 يكتشي ىتأ اموي لفطلا اذإ

 هلاثمأك ريغص لفطب

 هلعف يف لفطلا اذ ركنأو

 هل يلو يف ىرت اذاف

 يذلا يلفط لعف نم ناك امب

 ةجح نكت مل اذإ اذهو

 ىجدلا ردبك باوجب دجف

 ىفطصملا ىلع يهلا ىلصو

 نمو اعيمج بحصو لاو

 موجنلا ىلعأ ىقرت هبلطمب

 مؤش وهف هل نيكلاسلا نم

 ميظعلا راجنلاو افولا لهأو
 ميدن تقو لك مهعم نكو
 ميلح عاجش ايحملا ميرك
 صع الهج كباوجب حزأ

 مولكلل رثأ ههجو يفو

 ميلأ مهسب ينامر لوقي
 ميدقلا هلالا ذاعم لوقي
 ميلع تسل هللاب مسقيأ

 ميسج ل اضعب يع دمل ١ ىمر

 موشغل ١ تقو هاوعد نبت

 ميقتسم ١ كلسملا انل ء يضي

 ميظع مويل اياربلا عيفش
 ميوف انيد هلل ١ حجهنم افق

 تم

 : يلاتلاك باوجلا ناكو

 موجنلا دعو لامرلا دعب مودي ركشو يبر دمحلا كل

 موري اذ نمو ادع طق اهل قطأ مل ةمج معن ىلع

 ميوق نيدب اناتأ نم ىلع مالس ىكزأو ةالص ريخو
 مولحلا ماظع يعاسملا مارك ةداق هل بحصو لاو

 ميرك اي الئاس هل تيتأ ايع كباوج اذهف دعبو

مولكلا ساقتو هلثم ىلع نايب هاعدأ ايف لفطلا ىلع



 موقت كانه هامر نم يلي نم ىلع ملع نايياف الاو
 ميهف اي ربتعمب هانج دق ايب يبصلا فارتعا سيلو
 ميوقلا نايبلا ءالؤه يفف قرتسي نمو نجي نم اذك

 موقي ذإ هرمأ اكلام نكي مل نم لك يف مكحلا دحتا دق

 ميرغلا يفوي هونج ام ىلع ءالؤه ءايلوألا قدص ناو

 ميركلا يبنلا مانألا لوسر ىلع ملسو يهلا لصو
 موجنلاك مه نم هباحصأو هلآ عم ربلا دمحم

 تمع

 : ىصورخلا فلخ نب ديعس ةمالعلا انخيشل لاؤس لاقو

 اركعاو نج لهجلا هيلع ديلب اريت لوهج نم الاؤس كيلإ
 اهئات ةلاهجلا ليل يف طبحت
 ىلإ هب كلسأف دشرلا ديري كاتأ

 ابأ اي كناسل يف الأ قحلا اف

 ىغولا لصيف ىلعلاو يلاعملا ديعس

 نا ديعصلا يف مكلوق ام يدنس ايأ

 الو ايناث هلامعتسا حلصي لهف

 هئاليا نيب ملعلا لهأ قرف امو

 يلع لكشمف طق ظفللا يف هب تينع

 ءانبا ىلع ايكح بألل بجاو لهو
 امزالم ايح بألا ناكأ ءاوس

 تدب نم ريفستب يضاقلا مكحي لهو

 اوتأ نم بناجألا شيج هب يدصقو
 ارصاق مظنلا كي نا حماسو اذهف

 _۔. ٢٢٦

 ارٹثعتم قيفتقي ليلد نودب

 ارونأ جلبأ قحلا هيري باوج
 ىرذلا يف دجملا ىلإ يماسلا دمحم

 اردصت تامركملل فلخ مىتف

 ناك هب ناسنا

 ىري المعتسم ءاملا مكحك .

 ىرج دق وه نا قيلطتلا هقيلعتو

 ارم الب يل دج ليصفتلابف
 ارسعم ناك نا سانلا نويد ءاضق
 ىرثلا همض دق ناك وأ هدعقم

 اروستي ناك الاح هرئابك

 اروهت داسفلاب اوثاعو انيلإ

 ارع هفصو نم رعشلا نزوب الح

ر اذعم



 همالس مث هللا ةالص ريخو

 مهعيمج ارط باحصألاو لالا اذك

 ر اتخملا دمحأل

 ناوضرلا مهمعي

 ارب نم لضفأ
 ى

 ارطعم ًاكسم

 تع

 : يلاتلاك باوجلا ناكو

 ىرثلا بيط هفرع كسم ةحفنا

 لئايسب نم افصلا ضور نم درولا مأ

 ةباجا حفنب ابوحصم حتفلا ما
 هبر تايآل لات ءىرما بلقل

 مقتساف كلاصخ تباط دشار ىتف

 مهتمسو مهاده يف الإ دشرلا امف

 همصو سيل مقتسا - لوق يف كيرمأو
 هقلخ مركا نمحرلا بطاخ دقف

 السم يح كنم يناتأ لوئسو

 ةعلط مجنلا لجخي ايظن لماكت
 هب اذإ ديعصلا مكح يف لئاست
 هسيلو رجم وهف ءانأ يف اذو

 لعاف وضع نم ناب دق نكي مل اذإ
 هقالط وأ كئاليا نع كلوئسو

 ناو ۔ مل اذا ۔ مل نا يف تلكشم
 قلطم اذ يف طرشلاب هقلعي
 لكشم بيغ افشاك اباوج كاهف
 هنايب فشك راثآلا ينتدافا

 يف طقف نوكت اليا اذإو نإف

٢٢٣٧ _ 

 ارطعف حاف لطلا رثأ رهزلا مأ

 ارشبو يح يمسولا بيصلا هب
 ارشبم لالجلا يذ نم هب يلدت

 اربع اضغ ركذلا لوزن مويك
 ىرولا يف ةماقتسالا لهأ جهن ىلع

 ىري مهفالخ يف الإ يفلا امو

 ابحم وأ ايضلا تناك ولو كيلع

 ارونتف هرون نم يهنل يحاف

 ارفس ا ردبلاك © . ازوجلاب ى رخسيو

 ارهطت ار ارم رذع وذ مميت

 اريغتف هتلمعتسا دق ءايك

 ارجؤتل هنكرتاف ال او كاذل

 ىرت اي قرفلا ام طرشلاب هقلعي
 ارخؤم اقالط مأ اليا كديفت اذإ

 ىرج هطرش نا طورشلملا عقي هب

 ارم الو هيلع سبل الف كيلع

 ارفوملا ءازجلا اهيلهأ هللا يزج

ىرت الف هاوس يف اماو عامجلا



 قلاط كنا سرعلل هتلوقك
 ايمتم دورخلا سرعلا عماج ناف

 ةفشح حجلوأ ءاف نا هنكلو

 فسويل نيا اهل اميرحت فعضو

 ايك ةلسرم ريفكت همزليو

 هسمب ثنح دعب نم هريفكتو

 انئاب قلطت جاليالاب ليق دقو

 عايجلا يف ۔ مل اذإ ۔ مل نإو
 يبهذاف كعماجا مل نا ءىرمأ لوقك

 تضم دقو رفاسي وأ عمابي مل ناف

 هل اذإ اهبطاخ نم اءرما راصو
 اقلعم قالطلا وهف اذ دعب امو

 قلاطف راوحلل ادصق ترس ناك

 اقلاط كلذب تراص تلعف ناف

 اقلطم كريغ هلمحي ال فكنيدو

 اهريغل ارزو سفنلا نرزت الف

 انلعم ركانملا يتأي ىتف بدأو
 اهبرغو دالبلا قرش هب درشو

 رهاوج طيس هللا دبع كنودو

 مشاغو شاغ لك نم اهنسح نصف
 انيبن ةادهلا متخ ىلع لصو
 الماك نيدلا اوغلب بحصو لآو

 ارسيملا عايجلا تئج دق كنم اذإ
 ىرص دق مرحلاف نمي مل ولو اعامج

 ىرولا اهتعجرل دهشيلو عزنيو

 ىري اك عامجلا ءاش نا ممتف

 ارفكيلف مهراثآ انه تدافأ

 اررع هدخ سملا لبق صخرو

 ىرف نكي مل اذإ اجيوزت ددجو

 اررحت نيينعملا يف هؤالياف هريغو

 اربخم تنأ قلاط رفاسأ مل ناو

 ءاليالا رهشأ هل

 ىرت ةعجر الف الوأ ةعجر اهب

 اررحف ءيطو ريغ يف اذاو ناب

 ارشوب ريسلا يف تزواج اذإ كاذك

 اركشاف هللاو يعجرلا يف تعجارو

 ارتنع كنبا ناك مأ ابأ ناكأ

 ارطسم باتكلا رصن هب اناتأ

 يربنأ كبر نم رصنلا .قلتت اهب
 اررقت ءازج اداسفأ

 ارهطاو الغأ ناجرملاو ردلا نم

 ارهظم ملعلا ملس يف اهب يقرت
 ارذنمو !ريشب يتآلا مساقلا يأ

 ارشبو مهنع نمحرلا ىضر دقل

 ارتخبت تناب

 ثاع ىتم

۔۔ ٢٢٨ _۔.



 نب يلع رهازلا بسنلاو رهابلا بسحلا وذ بيدألا خيشلا رعشلا اومظن نيذلا نم

 ثلاثلا نرقلا لوأ يف فونت دلبب دلو يناهبنلا ناهييلس نب هللادبع نب دمحم نب رصان

 هللا لأسن نونفلا ىتش يف لفاح رعش ناويد هل احيسف ارعاش ناكو ةرجهلا نم رشع

 هذه هرعش نم اجذومن ءيراقلا ىلإو ينايعلا انثارتل ءايحأ هرشنو هعبطل قفوي نأ

 رخاوألا ريخ حدم يف لئاسرلا مأ اهايسو ةل دمحم يبنلا انديس حدم يف اهلاق ةديصقلا

 : لئاوألاو

 ملعلاو ءاروزلاب مسبت قرب

 يدبك يف قوشلا ران دجولا مرضأو
 هضمأو حال قرب يناجش الو

 اهدهعأ تنك اعوبر تركذ هب

 اهب تفلأ مايأ فلاسل ايعر
 مهقارف نم اقوش تمام لاطو

 بجع الو انيف هعبط نم رهدلاو
 بدأ اذ ىقتحلا سوؤك قاذأ مكف

 اهتميكش تضع نإ سفنلل تنكو
 فرش ىرولا نيب هحدم نم حدمو

 اعم راهنلاب الاصو مالظلا ايحأ

 قلخ يفو قلخ يف قئالخلا ريخ
 ترهظ مك لسرلاو ايبنألا متاخو

 انديسل ارغلا دلوملا ةليلو

 ادلو هدجماي ادلوم ةبيطاي

 مرك ىفطصملل مدا نم راتخي

٢٢٩ 

 هتايآ

 مدب ءاكبلا عمد ,يلقم ترطمأف

 مرض يف رانلاو مجسنم معمدلاف
 مهأ ملو ىنسالا هقلات الول
 مدقلا رصعألا رورمب تفع دقو

 ميشلاو قلخلا مارك هوجولا ضيب

 مهركذ حار نم اعم تركس مكو
 مئتلم تاتشأ عم قرفتلا عبط

 مرك يذ لك ىتفأو مانألا نم
 م هل ء ارض تيس انت 1

 مهن ىوهلا يف حال البكم
 مهلك هللا قلخ ريخ دمح

 ممألا يف هللا لوسر اركشو اركذ

 مجعلاو ءابرعلا برعلا
 يمع لك نيع اهتأرو

 ملظلا يف راونألا ةليل اهب مركأ

 مرحلاو تيبلاب ادلب هرخفاي
 مدق نم رغلا تاهمألاو ءابآلا

ديسو



 اودلو ايلك حاكن نع لزي ملو
 ةنمآال ىرشبلا هدلومب ىتح

 اهب يبنلا ىفاو ةليل اهبيط
 هتمحرب ىرشبلاو ةيحتلابو

 ام قرفي ناقرفو رونو ىده
 اكو خسان باتك اذه دعبام

 ىعسو اعد هالوم ةعاطب الوم

 اهب نيملسملا هوجو ردب موي يف
 دحأ نم لهجلا يف دحأ نم سيلو

 اورصن اهب مك ىتش نطاوم يو

 نمو كيف راصنألا لعف ايب مركأ
 نم قئالخلا ريخاي نينثا يناثاي
 يبن ماقم ءايظعلا ةدرلا يف تمقأ

 مل ىفطصملا ةافو دعب تنكو

 ماقملا كاذ نع لزعلا ردقي نم

 ىلع نيعللا سيلبأ برهي ناكو

 مهرصيقو ىرسك نم نئادملا حتف

 اهب كيلا يناو ةدرب هذهف

 تفرش ىذلا حدملاب كل اهتنيز

 يف لئاسولا مأ ينعمطت نكل
 ىلع نيلاعلا هلإ هلالا ىلص
 ىلع مث باحصألاو لآلا يحلاصو

٢٤٠ 

 مهلصأو مهاشنمب حافس الو
 ممأللو العألا فرشلابو تقح

 مكحلاو ليزنتلاب هللا نم يحو

 مهلك دابع
 مهفلل لحلا نيبو مارحلا نيب

 مسن يذل لسر الف لوسرلا دعب
 متتكمو نالعاب دجملا يعس

 مركلاو هللا لوسر رصن قح يف

 مهرصنب نيرابلا نم مت رودب

 مقن نم رفكلا سيمخ هيف لانام

 مهودع نم مغرب يبنلا بحص
 مدع نعو رسي نع رجاه كيلإ

 مهقحب مهافوأو لوسرلا

 ممه نع هللا لوسر يفوت ام

 مهلمش عامجا ىلع ماظنلا دي
 مم مهقورأف هعيابف ركب ابأ

 ملسلاو برحلا يف هلظ نم ليقام
 مهكولم نم مغرب هيدي ىلع
 مدخلا رغصأ نم اهكاح ةيده

 مظعلا يف هنم العأ كايلعو هب

 مرك نعو وفع نع كنم ةعافش
 ميشلاو قلخلا ميرك نيمألا كاذ

 مهيدهب يدهي يذلاو

 دعب

هتاجوز



 : داشرلا ليبس داشرأ لاقو

 زيهع لقع هللا تابه لجأ

 اتبثماي البلا لك ىلع اربصو

 هنيد قح يف ريصقتلا ىلع افوخو
 فخت الو ادرف هللا الإ وجرت الو

 هقدص نميهملا ملع نمو

 انمأم هاطعأو فوخ نم هاجنو
 ةدابع صلخاو هلل دهتجاو دحف

 هللا

 لياقك الإ ءرملا ةايح سيلو

 ام لان دوزت ىوقتلل ناك نإف

 ةمحرو افطل هللااي برايف

 دمحم مانألا ريخ ىلع لصو

 هلاو ماركلا رغلا هباحصأو

 لمعي هلل ناسنألا ملعو

 لضفأ وه ايب ايعنلا ىلع اركشو

 لمجأ وهو ىفو نأ انظ نسحيو

 لأست نميهملا ريغ الو هاوس

 لمأي وه يذلا لان هتعاطب

 لعفي وهو هسفن يردت سيل امب

 لبقي ضحملا صلاخلا ريغ وه امف
 لحري لجرلاب فوس ليلق امعو

 هب

 ليؤم كلاهملاف الإو دارأ

 لوعأ وه يذلا بنذلا نم اوفعو
 لسرمو يبن انيف ىدهلا يبن
 لمجت ةمايقلا ىتح مهعباتو

 ىهو ه ٠ ٢٩ ١ ةنس يفوتملا يربعل ادمح نب ن ارهز نب نسح خيشل ١ حدمي ل اقو

 : هرخاو تيبلا لوأ نيسلا فرح ىلع
 س اكب ميلسلل د اعس

 انماقس

 تحمس

 انرورسب اهسيع عج اوس تراس

 اند اعسب اندعس عج اوس تعحس

 ةيسمش ةيرمس ةيفيس

 كماس نسحو ناسحأب تقبس

 ىوتساف ةعاطتسالا سيعب راس

 هدوعس ومسلا تاوس تكمس

٢٤١ 

 س اين ال اب نسحل ١ سومش تخسو

 يس اقل ١ ت ايس ار عجسب اعجس

 سافنألا ةيكسم ةيسوق

 سانلا نينسعم نسحم قابسك

 سار ايسأب هددوس يسرك
سارو لوهسلا اهبياحس تقسو



 انسلا هددوسب تكاس ةينيس

 ساوسولا نم تملس ارواسإو اسبالمو انساع ناسحلا تبس

 : الزغتم لاقو

 انينآللا نينحلا لوط نفدراو انويعلا نلساو ىوهلا نمتك

 انوضغلا بيذي حون برغاب حود قرومب اقرو نيجشاو
 انينغ نهب ناوغ الحأل ناعم العأب ناغا اجشأو

 انيرت صعدب حاشو افيهو حاور اضغو حابص اضيبو

 انينسحملاب نجوزت ناسح نانجلا روح ركذت ينانج

 انيفصاولا نم نسح تاياغب تافصوملا نم تافصلا نياف
 انيح ىقبن ملو امارغ انتل نسح ضعب تدب انسح نأ ولو

 انيتيلا هب تيحأل انيلإ بيط ضعب اهبيط نم حاف ولو
 نيبيطلل سانلل نم تدعأ تابيط نمو نهب همركأف

 انيمعنملا ىللإ تايعان نمو تادلاو الو تادلاخ نمو

 انورهاط مه سجرلاو سجرلا نم موقل تدعا تارهاط نمو

 نينمآلا نم اوحضأ فوخلا نم انينمؤلا ىلل تانمآ نمو
 رعاشلا هقيدص هاثرو ه٢٦٢١ ماع الهب ةدلب ين هللا ةمحر ىلإ خيشلا ذه ىفوت دقو

 : اهنم ىلوألا علطم نيتديصقب قيزر نب دمحم نب ديمح حيصفلا
 حاصفألا دي اهفياحص تقش

 هل تناك يتلا . ايعنلا ىلع ىكبو
 الب رستم ىسألاب اسوبع ادغف

 نمف احنج ىسألاب يحبص راص دق

 ارصان رصان نباك يلا نم ما

 ارهاوج ضيرقلا مظن يف هيلإو

 حاحس معمدأب ضيرقلا ىكبو

 حارفألاب هيلع حورت امعن

 حارتألاو دجولاو ىوجلا للح

 حابصالاك حنجلا ين نم دعب يل

 حازمب نكي مل لاح لك يف
 حاضولا اهئايضب ةقارب

۔ _٢٤٢



 نكي مل ذإ اضقلا مكح ىلع اربص

 ةماقإ رادب ايندلا هذهام

 هحارفأ يف ناسنإلا ىرت انيب

 هرق يعمد لبوو مامغلا ىقسنف

 : ة .ناثلا علطمو

 امد هانيع ضيفت ضيرقلل ام

 ۔. _ ٢٤٢

 يدجت

 طح

 ادغف

 ارحس

 تايفأ

 حاونب اين اذإ حاونلا
 يحاملا لاوزلا هل ماقملا

 حاطبو لدانج نيهر

حابص الاو لاصألا يفو



 يف ىوزن دلبب دلو يدابعلا دوعسم نب يلع خيشلا نامعب رعشلا اومظن نيذلا نم
 خيشلا ءاثر يف اهلاق ةديصقلا هذه هرعش نمو رشع يناثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا

 يوتحي راثألا رهاوج باتك فلؤم يغئاصلا هللادبع نب ملاس نب ىلع نب ةعمج ملاعلا

 : نيتنسو نيتئامو فلا ةنس ىفوتملا ةعطق ةرشع عبرأ ىلع

 ةيناوتم اكبلا نع نويعللام
 ةفوغشم اندلا يذب بولقللام

 هنايشغ نع رصعلا اذ تحلاص له

 نمب تملع امو ىملس تلاس مأ

 ال ابجع اهل أبجع اهل ًابجع

 اهعارام اهلاعام اهلاه ام

 ىرت ايف مولحلا يوذ هوجو ترصع

 تلماهتو اجحلا يوذ سوفن تعجف

 الول هللاو

 يدوج نيعاي

 مهب تبجنام هللا

 ىلبسأو ءاكبلاب

 ىقتلا نم ةايحلا نمز قيدوزتو

 ىضم ال كنم ريصقتل ١ يتفالتو

 هل نيو اود ترشن نم ل احام

 همسج اميعن اذغ نم لاحام

 هنايع تانل لعجي ل ملعل اف

 ترطس دق ىتلا نيواودلا امأ

 لضفت هنم اوفعلاف افع نئلف

 ةيهالتم اكذلا نع دلوقعللام

 ةيواهتم ىوهلا ىلإ سيوفنللام

 هيفاصب نامزلا اذه ترزأو مأ

 ةيتاعلا سوؤرلا لهأ ىرولا داس
 ةيساقلا بولقلا عم سوفنلا ينعأ

 ةيضاملا روصعلا ىذ نم تأر امم

 ةيهاو اهتريص لب اهب اكدو

 ةيماد عمد بكسب نويعلا كلت
 ةيماسلا يلاعملل ةمالسلا بجن

 ةيراج رجاحملا نم عومدلا كنم

 ةيقاولاو العلا ىلإ غالبلا وهف
 هيمامح لجر رصعلا اذ يف خيناو

 ةيضاملا تادسفملل يحلصأ مث

 ةيلاخلا يف ىنج امم توح دقلو

 هيماح ميحج ىلإ راصو ابقح

 ةينابز ميحجلا ىلإ هقست ادغو
 رماوف لاثتمال لب

 هيضاق نم اشيام يضقي هللاف

 ةيجار سفن لكل ميركلا وهو

 هيهانمو

۔ ٢٤٤ _



 ذفان لدع بنذلاب هباذعو

 يعجراف بابشلا ىلو دق سفناي

 يركفف ءاقبلا تلمأ تنك ذنإ

 .ىوح من
 اكبلاو ةحاينلا وذ حون نيأ مأ

 هنبأو حيبذلا وبأ ليلخلا نيأ

 يذلا دؤاد بارحملا وذ نيأ مأ

 هجوز م دآ نياف أ

 دمحم هلإلا ىعاد ىلع ىفهه

 هقدص قباس قيدصلا هنبإ مأ

 قرفم لوأ قورافلا هنبإ مأ

 همامأو ةيطع لجن نيأ مأ

 اهب اابعي ملف ايندلا هل ترهز

 الو دبأ امهل افرط اولوحام

 ةنسو هلإلا نيد ىلع اوضمو

 مهلك ارط ملعلا لهأ نيأ مأ

 يدوزتف مهسنجك تنأ يسفناي
 مهدايج قحلب ةزجاع تنك دنإ

 همسرب تيظح نإ اظح كيفكي

 مث ملع
 فورعملا

 ةعمج ىلع ىتف تينع اقح

 دباع دهز

 اهدع اعبس

 مامإو
 ةباتكب

٢٤٥ 

 ةيضاقلا يتأت نيح اوفع براي

 هيلاب ىولب لكب بيشملا ىتأو

 ةيضاملا نورقلا نمز ىضم نميف

 ةيفاخ نم ايف ىلوألا ةرطفلا وذ

 ةيراجلا عارتخاو رمع لوط يف

 ةيضاقلا هتضق ال نيملستسم

 ةيفاولا دوهعلا وذ دبع معنلو

 ةيماللا نودب هل ديدخلا نال

 ةيناف اهأر الت اندلا كرت

 ةيفاقلاو هلإو هيلع ىلص

 هيمالس هيلع يداهلا ةوبنب

 ةيحان دعبأب ىقح نع غيزلل
 ةيقارلا ىناعملا وذ ادنلجلا كاذ

 ةيهافرو اهلامجو اهنسح يعم

 ةيفاخلا رودصلاب سواسولا اوعمس

 ةيراجلا هوجولا لك يف راتخملا

 هيجادلا تالظملا يلايللا رون

 ةيعاس لئاضفلل ينوكو اريخ
 ةيلاتلاب يقحلاف لئاوألا ىنعأ

 هيمامأ يضرملا وه ىقتلا ينعأ

 هيلالتم ارهاوج مولعلا عمج

 ةيلاوتم اهدعب اعبسو اعطق

ةيكازلا قيدايألا وذو يفئاصلا



 هناسل نإو اعاجر ناك دق

 اهتعدوأ نطاوم كيلع ىكبت

 تسمال ضرأ عاقب كيلع ىكبت

 يديساي يتلقمو كيلع يكبأ

 اهسمش ذإ اهؤاكب مالي ال لب
 ىتلا هتنس راتخملل تييحأ

 هب اورغ ال ىيبجشلا دجسملاو

 همادقأ هب تفص ام لاط دق

 ةمحر بئاحسلا لهنت هيلعف
 دمحم يبنلا ىلع ةالصلا مث

 هبحص عم هلاو هيلع اولص
 هدعب فلا راتخملا ةرجه نم

٢٤٦ _ 

 هيلاخ وأ الم يف بطر ركذلاب

 ةيناظع بتك مث ةعيرشلا بتك
 ةيصانلل تحفاص دجاسملا كنم

 ةينالعو ةريرس كيلع يكبت
 ةيواه تسمأ ليللا بهشو تلفأ

 ةيلاتلاو ةضيرف لاوزلا تقو

 ةيكاب نويع نم اعمد داج نإ

 ةيقاستم هطسب يف هعومدو

 ةيئاسمو ةودغ يف هبر نم

 ةيراذلاك ىوهلا ف ريط راطام

 ةيلاخلا يف تضم تس مرحمب

ةيضام ماع مث ماعو اتئام



 يوزنلا يدابعلا دوعسم نب يلع نب رماع هيقفلا خيشلا رعشلا اومظن ميذلا نم

 ثلاثلا نرقلا يف ىوزن دلبب اشن يقاتُملل ةيقتلا نم مرحيو لحي اميف يقارملا باتك فلؤم
 : تايبألا هذه هرعش نمو حياصنلاو ظعاوملا يف هرثكأ رعش ناويد هل ةرجهلا نم رشع

 يفاط هنم يردصب رحب يلف يفالس نم كساكب عرتاف الا
 يفاش ضارمألا ىبو نم افيطل اباطتسم اغاسم هنم غسو

 يفال هيف رهاوجلا لك نمو يلآللاب ىشح فدص هب
 يفاخ لكو حالصلا هب بيصت ديص لك ككبشي دطص انالآ

 يناجتلاو سملقلا يف كحبسب يماعتلاو لهاجتلا كنع عدو

 يفاصم الخ ينتئيش ام اذإ ةرذ حصنلا لهأو يل كرجهو

 يفاغ لك نع بنتجاو اسيلج اسينأ الضفلا ةبحص يف نكو
 اياطخلا ناديمب اياطملا هب لوجت اغوغلا نم

 اينان كت الو دجب عساو ىقتلل رمشف
 يناك حاصاي الزنم كسفنل ىيه مالسإلا اخأ ىوزن نم

 يفالتللو ميوقلا نيدلا ىلع ايقتسم اييقم هب نوكت
 يفايف ىنافلا كرمع نم ىضم ارهد تعيض وأ ترصق 11

 اراعش اوذخ ماركلا ريس نمو ارادب ىوقتلا يلوأاي ارادب

 ارارق اهب نورت ال اليوط انامز ىقبت نإو ايندلا امف

 اراهج لجع ىلع اهيلايل اعيرس انب رمت دقو فيكف

 اراد انه نامزلا فافكاب ىسمأ ناينبلا كماس نم مكف

 ارإيع اورمع امو اوبهذ دقف الوزن هب نيلزانلا بيقع

 اراهن ءاج وأ ةعجه مهيلا راثم ىلع نحنو اولحترا دق

 ارادب مكل ةاجنلا هب نورت ايف ماونلا اهيأ ارادب

۔ __ ٢٤٧



 : تايبألا هذه هرعش نمو

 بلطيو تاحلاصلا ىعاري نماي
 انيح نميهملا بضغ نم فاخيو
 يتلا نيزاوملا كلت مهنيب ام

 ةلصخب مث هللا ىوقت كيصوأ

 يذلا وه ءوضولا عم روهطلا وهف
 اهتقوب تعطتسأ ايب ةالصلا مقأ
 هنإف تعطتساام كمايص ظفحاو

 اهباصن متتسأ اذإ ةاكزلا طعاو

 ابجاو اجح هللا تيبل مزعاو

 اهربكو سوفنلا بجع نم كايا
 هنإف ءايرلاب كرانتسا رذو

 اهنإف تعطتساام كناسل ظفحاو

 اقلمت كاتأ نإ كقيدص رذحاو

 اهلك ينادملاو يهالملا رذو

 هنإف دوسحلا ةقداصم رذحاو

 هلاقمل يخأ ايأ نعمست ال

 هلانمم هل ال نرظنت ال

 ىضم نميف اركفت ريصبلا يفكي
 ىتلا ديدانصلا كلت مهل تلذ

 ىدرلا سأك مهلك اعيمج اوقسف

 ابتاك محراف قيالوماي كامحر

 هلاو يبنلا ىلع ةالصلا مث

 بغري ةمالسلل ةيادهلا لبس

 بصنيو باسحلل ةيربلا اوعدي

 بذعيو ءاشي نم محريس اهيف

 برقتو ىدهلا لبس اهب ىصحت
 بهيغلا كارع نا ارون كيسكي

 بجنالا ةاجنلا ىلا داوجلا ىهف

 بيطتي هحيرب نانجلا لهأ
 بذعي ليتفلا ىلع هلآلا نإ

 بكرملاو هطرش كدنع ناك نإ

 بهذملا سئبو امه سابللا ستب

 برخيو ىدهلا نم بولقلا يرعي
 بكرملا كالهللو دابعلا نتف

 بنجتي هقحو ودعلا وهف

 برقتو ةاجنلل وندت كاسعف

 برحح ليبسلل روقع ثيل

 بطعم م ن اللو مومسل ١ وهف

 بهذي ليلق اع هكلم عم

 برغملاو مهل اهقراشم تناد

 اوبضغي ذإ اهر ايد ل الخ اوس اج

 بقعي ام اذ دعب يرعش تيلاي

 بلطيام هل بهو ماظنلا اذه

 بطخي ةيربلا يف عاد ماقام

۔ _ ٢٤٨



 دمحم نب نافلخ نب انهم ريهز يبأ ملاعلا ديسلا ءاثر يف ةديصق هرعش نمو
 يفوتملا رايخألا نيرخأتملاو نيلوألا نع ةدراولا راثالا بابل باتك فلؤم يديعسوبلا

 . هنع ىضرو هللا همحر ةرجهلا نم نيسمخو نيتئامو فلا ماع لاوش نم نماث موي

 : ةديصقلا لوأ اذهو

 هلجاعتم احول ابرش لكلو ةلجاعلا يف ةناتف ىتفلا سفن

 ةلئازلا تايمهازلا تافرخزلاب بذاك رارتغاو راذتعا تاذ

 هلئاصلا تارفانلا يراوضلا عبط صلاخ لك نع اهعبط نم

 : ةديصقلا نمو

 هلذاعلا تايهلملا تايلسملاب يننوتات ال لاذعلا اهيأاي

 ةلحان يمسج ناكرأ تقب هنم ايب يرذع يلذاع ملعي ناك ول

 ةلحاق تلظ نيدخلا ةراضنو تممص عماسملاو ايمع نيمعلاو

 هلئاس معمادملاو اكيشو يهجو ههجوب ملتساو يراذتعا لبق

 هلئاغلا رش مومسملا هنانسب انلاغ دق يذلا دوعلا ةزخو نم

 ةلصاوتم ىرولل ضرأ لك يف ىدهلا سمش هب تءاض نم تايمب

 هلداعلا تاعطاقلا تانيبلا اذ دمحم لجن لجن انهملا ينعأ

 ةلماكلا تايفاولا لاصخلا زاح يذلا ربحلا ديسلا مامإلا كاذ

 هلحارلا يف الع لاوش رهش نم ةوحض ىدوأ تبسلاو نماثبف
 هلصافمو اهرهظ نم هلاصوأ اعدوتسم همض ريق ريخاي

 هلطابلا تاقهازلا ضفرب يرمأ اوعو يلوق اوعمساف غرن ماع يف
 ةلصاولا قيرطلا ىلع ليلدلا وهف اوفتكا هبو مكمامإل اوفتقا مث
 هلئاعلا لودعلا لهأ ال لدعلاو افولا ىلع هومدقت نيذلا لثم

 ةلئازلا بارخلا رادلا هذه نم مكباكر عيطتسام اودوزتو

 ةلزان نم الاي ىرخأو ايند البلا نم ةاجنلا اودبت مكاسعف

۔ _ ٢٤٩



 ةمحر ىسفن مث هيلع ىكبأ

 نوكم لك نايرج ىلع اربص

 نم بيقع ةاجنلاب عماطتلا دعب
 ىنهت ام انهملا ملسم

 تاذل تلظنعحتو

 اللهتم ارين اهجو
 ىهل اهيف مكنم نم ىهنلا لهأ

 ىهتناو ءادتبا امهل رومألا لك

 افر اص كهجول ,لبق ي الوم

 لعب

 تمشام

 ةلئاملا رومألا نم هارأ امم

 هلداعم كتتأ نإ اهعد سفنلاو

 هل د انقو هل ايجب ىج دل ١ فشك

 هلئاقلا مونو ارحس ىركلا بيط
 ةلباذلا قورعلا قاس نم بذعلاو
 هلماعلا تابصانلاك اهتمش لب

 ةلهاذ هنم سفنلاو اهس دق وأ

 هلئاواب مكرمأ رخاوأ اورجاف
 ةلباخلا هوجولا نع كيلإ يهجو
 هلجاعتم لئاضف كنم هتءاج

 خيرات يف ديفملا زجوملا ىمسملا انباتك يف ةلماك اهانبتك دقو ةليوط ةديصقلا هذهو
 . نافلخ نب انهم ديسلا ةمجرت يف يديعسوبلا

 نوسمخ نونلا نأل لمحلا باسحب حودمملا ةافول خيرات هملكلا هذه غرن هلوق

 . ١٢٥٠ عومجملاف فلا نيغلاو ناتئام ءارلاو

 نب رماع هيقفلا خيشلل يحنملا يديعسوبلا كرابم نب دمحأ خيشلا نم لاؤس اذه

 : يدابعلا يلع

 ةبوجعأ كاه نئهنلا اذاي

 ةجوز هل ديز ليلس

 اوقلغا املاط مه ىبوط
 اراس ىعس راس اذ دعبو

 الماح هتليلح تمش

 تلواح دق ءاشحفلا اهل اولاق

 اذ لعب ضم دق ماع دعبو

٢٥٠ 

 لاجرلا بولق اهيف زاتحت
 لاجحلا تاوذ نم ةبوبعر

 لاصولاب مهفلخ مهغاينب

 لاعنلا يف ري نيتنس عم نيرهش
 لاصولا ميلس دولومب تءاج

 لالضلا تيتأ تسل مهفل تلاق

لالحلا كمي دولومب تءاج



 لامرلا اولعي لذلا يف هرفس يف اهلان ةقاف يفري جوزلاو

 لاخو مأ مث ةمع نع اهلعب اذ دعب ىفوت مث

 لاجرلا بولص نم ءاج دلول يبرقت ال ثاريملا اهل اولاق

 لاضنلا ديدساي اذ يف لوقلام اننيب ام مكحلاف مهل تلاق

 : يدابعلا يلع نب رماع خيشلا ةباجاف

 لاغتشاب هرهد هارع نمم لاؤسلل اجحلا اذ اباوج كاه

 لاملا فوخ نيدلا ءاضق يفو اوطلا فوخ شيعلل هبسك يئ

 لاقملا تقو رادقألا هقوست ىحتنا هنع مالعألا سلجو

 لالزلا اك ادراب هار ايك مهضوح نم كيقسي هنكل

 لاهتنا هدرت وأ الع هغسف اغص رادتكاو بوش لك نم
 لالهلا لثم نيعلا يأر هارت مهراثآ روهشم يف ءاج دق

 لابج نم وأ حاصاي لياح وأ بجاح هلام وحص تقو يف

 لازم نمام لوألا اهلسن يف عمجم مهلك مهنم لوقلاف

 لاقلا يف مهنم طرش ريغب هباقحل لعبلا كاذ مكح نع

 لادج نم ام يأرلا فالتخا ىرج لوسن نم يديس هادع امو

 لاحتساو اهجوز اهنع باغ ول شارفلل مهقحلا مهضعبف
 لاجم نم اهمرص يف هل ناام قلاع هب اذاي مهباسنأ

 لاح لك يف راتخملا ةنسب هتيم ثراو مهنم يحلاو

 لاصتاو مهنيب باستنا ىلل اوقحلي مل لاق دق مهضعبو

 لاقعلا يف هنع ىقبت كلتو اهف مه مهنكل اهلعبب

 لالجلا يذ اضق وأ ىقح هجوب ةقرف ىهنلا اذ اهنبت ملام

لايكلل هبرق نم ىرأ ال هل يليم يأرلا اذه نإو



 دلو يشاطبلا برعلب نب دمحم نب نمحرلا دبع يضاقلا هيقفلا خيشلا اومظن نمم

 يداو نم ىدحا دلب ىلإ لقتنا مث لئاس يداو نم ةليجللا دلب نم ةبيرقلا اقيق دلبب
 خيشلاو 5،ةرجهلا نم رشع يناثلا نرقلا يف اشن دقو هبراقأو هتعامج راوجب نييئاطلا

 كردأ اهيف نيفورعملا ةاضقلا نمو يديعسوبلا ةلود لوأ يف ملعلا لاجر نم نمحرلادبع

 هنباو دمحأ مامالا نب ديعس مامإلا هنبا رصاع هدعبو ديعس نب دمحأ مامإلا رصع

 .ديعس نب دمح ديسلا

 ةبتكم هل تناكو بطلا ملع يف دي هلو اعرو اهيقف دمحم نب نمحرلادبع خيشلا ناكو

 ةعبرأو نيتئامو فلا ماع ةورح ىفوت .نونفلا ىتش يف طوطخم باتك فلا ىلع يوتحت

 . ةيوبنلا ةرجهلا نم نيرشعو
 : جيوزتلا يف ةديصقلا هذه هرعش نمو

 مئاظعلا رومألل ضقيتت ملو مئان مالحاك لاماب رست

 ملاح ثاغضأ ىهف تلحمضأ ام اذإ هلك رهدلا يف ءاوسألاو كرورس

 مزاح لك مهنم بحصأو سانلا نم رثعبق لكب اذاي ررتغت الف
 ملاسب ايازرلا عقو نم كاذ ايف اهلهأ رشاعو ايندلا يف شاع نمو

 مياع لك اهماقمق يف قرغت ةجل ةيندلا ايندلا انإ الأ

 مطالتملا اهرايت نم هيجنت ةنيفسك ىتفلا لايعا حلاصو
 ملاع لك يبحصاو اداز ربلا نم يمدق ءوسلا ةرامأاي كحيوف

 ةمكح رصاعألا رمأ يف كديفي

 اجوزت تمرو ايندلا ي تشع نإو

 ةمهت تاذ ةداغ جوزتت الف

 ةطيلس لكو اهعد ةباذكو

 ةبتر عفرأ كنم جوزتت الو

 ةرشعو اماع نيسمخ تغلب نمو

٢٥٢ _ 

 متأملا بوكر نع ارجزو اظعوو

 معاونلا تاكنهبلا تافص كاهف

 مدان نس اهراتخي نم عرقيس

 ميانلا لاعف تسئي ةماينو
 ميارجلا يف ارصنع افهأ كنم الو

معالملا تابيطتسم نم كلت امف



 ةيص لك مث اراذح اهعدف

 مرع نهبجيوزت يف كي مو

 بثكع ةنوصح اضيب ةضب ذخو
 ةفع تاذ لب لعبلل ةدعاسم

 نكت نمو اهاوس ذخ اهدبحت مل ولو
 اهب ىتأ مارح رجح يذلا امأو

 اهتخأ ةنباو دوخلا نيب عمجلا ينو

 اعم اهتمعو رجح اهتلاخو
 ام لثم ةعاضرلاب اضيأ مرحيو

 هريغ نانثاو جيوزت دقاعو
 ةرهش ةرثكف اذه نكي مل نإو

 اهيلو رمأب دوخ ىلع دقعاو

 ارضاح دقعلا ةرضح يف نكي مل ولو
 ةداغ تجوزت نإ اذاي كنأل

 همتأ ليلسلا كاذ نأ مت دقف

 زئاج ريغ ةروكمم ةرامرمو

 اهمحر رتست نقلا ءامألا امأو

 لجيبف ضيحت ال نمم كت ناو
 ةجاح دوخلا نم يضقت نأ تئش نإو

 اهمضب حاكنلا لبق اهبعالت

 اهنه كنح يف لومرغلا عفار نكو
 القنرق حاكنلا لبق اغضام نكو

 ةليل لوأ ءاديغلا برقت الو

0٢ _ 

 معاطملل الوايطو تحلص الف

 مثاغملا ىنسأ مزحلا تيأر نكلو

 مزاوللا ضورف افوخ ةظفاحم
 مجاوب تسلو اهاوهت تنك اذإ

 متاح نبأاي ةبغر اهيف كسفنل

 مكاح ليزنت وهو نيبم باتك

 مراحملا بوكر نم اهيخأ تنبو

 مئارجلا تايظعم نم ايهعمجف
 مراكملا اذاي باسنالاب مرحي

 مغارملا اضيب دوخلا جوزو لودع
 مجاربلا دادع اوناك مهنأ ولو

 ماستت الف هفرعت تنك اذإ

 مصاعملا ايرد وحن دويلا يلو

 مياوللا فوخ جيوزتلا اهتملعاو

 مغار مغر ىلع ىضرأ هب لاقو

 مناغ نبااي ةدع يف امل . باطخ

 مناغ نبا ضيحت تناك نإ نيتنثب

 مظان مظن ذخ مايألا نم ادادع

 مراكألا ماركلا باداب بدأت

 مئاهبلا لثمك اهمجهت كت الو

 مشاغ هلعف ءايشألا سكعت الو

 مسانملا بيطلا وبلا ةزوجلا وأ

مأشتلا فوخ فصنلا مث رهشلا نم



 ةليل رخأ هنم اضيأ كلذك

 ةجوز عمابت نأ رذحاف سمشلا يفو

 ةرجش تحت ةضب ادوخ ىشغت الو

 ارفاسم جورخلا تمر ةليل ناو

 هركم عالا يف مالك رثكو
 امرحم سيل تلق دق يذلا لكو

 دمحأ ةيربلا ريخ ىلع ىلصو

 ميار ريغ نكف ىحضالا ةليللا يفو

 مدا لجناي نما نسملت الو
 مئاس ةرظن هرظناف رمث اهس

 ملاقالا عيمج يف ادوخ ىشفت الف
 ميال ةمول بادألا يف ىشخت الف

 ميانغلا ريخ ءرملا مزح نكلو
 مشاه لآ نم ثوعبملا ىدهلا يبن

 يفوتملا ديعس نب دمحأ مامإلا نب ديعس نب دمح ديسلا اهيف ايثار ةديصق ًاضيأ هنعو
 . تسو نيتئامو فلأ ةنس

 : الو آ اذه

 يربص هل لق لج سيبدرد مكف ربصلاب دنقلا جزمت رفذ مأ ىرأ
 نيعبرأو ةسمخب اهمحر يربتست ضيحي ال نمم تناك نإ ةمألا نأ ينعي لجبيف هلوق

 ةرشع ءايلاو نانثإ ءابلا نأل لمجلا ددعب لجيبي ةملك يف مايألا هذه ددع عمجف اموي

 .نوعبرأو ةسمخ عومجملاف نوثالث ماللاو ةثالث ميجلاو

_ ٢٥٤ _



 ناطلس نب دمحم نب ورمع نب يدع نب ورمع هيقفلا خيشلا نع ةزجوم ةذبن هذه
 ثلاثلا نرقلا يف نييئاطلا يداو نم ىدحا دلبب أشن يشاطبلا تاكرب نب دمحم نب
 رارسالاو فرحلا ملع يف دي هلو عرولاو ملعلا لاجر نم ناكو ةيوبنلا ةرجهلا نم رشع
 نم ورمع خيشلا ناكو يليلخلا نافلخ نب ديعس ققحملا ةمالعلا خيشلا ىلع ذملت
 ابحم لاوحألا بلغأ يف مهرثكأل بناجم هعروو هتنايدل هنأ الإ مهنايعأو هتعامج رباكأ

 دبال يتلا ءايشألا يف آلا هتعرزم يف وأ ةعلاطملاو ةدابعلل هدجسم يف الإ ىري ال ةولخلل

 الإ امهريغو ةيوغللاو ةيهقفلا بتكلا نم ريثكلا مضت ةبتكم هل تناكو اهب مايقلا نم

 اهنم قبي ملو هضرألا اهتلكأو تشالت ورمع نب يدع هيبنلا هدلو ةافوو هتافو دعب اهنأ

 ةدحاو ةليل يف ورمع نب يدع هدلوو يدع نب ورمع خيشلا ىفوت دقو ،ليلقلا الإ

 خيشلا ىفوتو نابعش نماث سيمخلا ةليل رخآلا اشع دعب ىفوت ىدع هدلو نأ كلذو

 اهنم ةريثك راعشأ يدع نب ورمع خيشللو ه٧١٣١ ةنس نم حبصلا ةالص دعب ورمع

 يف هنذأتسي طقسم لصو امدنع ديعس نب يكرت ديسلا ناطلسلل اهأشنأ تايبألا هذه

 : هذه ىهو هنطو ىلإ لوجرلا

 باجحلا هدصي لوخدلا مار ايلك كبابب ادغ ريفغلا اذه

 باوبألا حتفت ميركلا نذإ نع نإ كموري ايف هل نذاف

 بابت كيف هللا لضفب ىسعف ةوعد كل منتغاو هيلإ رظناو

 باصت ءاعدلاب بلاطملا نإ اعد نإ عاد ءاعد نرقحت ال

 باقحأ هنجسب هيلع تضمل هبر وعدي نونلا وذ نكي ل ول

 يكرت نب دمحم ديسلا هيخأو يكرت نب لصيف ديسلا ناطلسلا حدم يف ةديصق هلو

 : اذه اهعلطم ىلع الإ رثعن مل ةليوط ةديصق ىهو ىوزن ىلع ءاليتسالا ين
 نيمق نلكو اضيأ هيخال نيزيو لصيفل يحدم ناز
 نيمث كلمو اثرإ اهازرحأ اييدق راخفلا ةطخ اهل

 نيرعو اهب دعقم ايمل اراد ةرسملا طقسم اذختأ
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 نيبم حتفل هنأ مكل ىوزن ةعلق حتفب ائينهو

 نيزح مهنم نامزلا يف ىري ال رورسو ةمعن يف اهونكس
 نيعم بوطخلا ىلع مكنم تاداسلا ينباي لزي مل رهدلا ىدمو

 نيعتسي نم نوعو متيقب ام رهد فوهلمل اثوغ متحرب ال

 نيبم حتفل هنأ مكل ىوزن ةعلق حتفب ائينهو

 نيع مت هخيرات شيج تلق ناضمر يف ناك اذإ خرأ ليق

 فلا ٢٣

 : يليلخلا نافلخ نب ديعس ققحملا ةمالعلل ةيهقف ةلئسأ ورمع خيشللو

 : لاوئسلا اذه اهنم

 ةهرب نيتخا نيبام عماج يفو

 هل هتجوز عمجلا دعب ىرت لهف

 لخ اهل ىذهو جوز اهل يذهف
 لدعلا ةقثلا انخيش الالح نوكت

 : روكذملا خيشلا نم باوجلا

 ولحت الو لحت اموي اهتخأ ايف انزلاب ةيوغلا تخألا ىطو اذإ

 لوقلا وه يدنع رجحلا لوقو هيلع ةجوز مرحي ال اذهب ضعبو

 لهنت هنم ةلقم بينم بلقب هبرل باتلا لكلا همزلاو
 : اضي 1 هل هنمو

 هلئاسم ىليلخلا نافلخ نب ديعس هلئاس ىتفي يذلا خيشلا ىلإ لاوئس

 ةلماكتملا ةنسلا قالط فالخ ةجوز قلطي نميف ىرت اذامف

 هلهاج ناك نم قيلطتلا مزع اذإ هملع مزليو ال مأ هل زوجي

 هلباوو نامزلا انشعام كانمدع الف مدو معيبراي اباوج يندفأ

 : باوجلا
 ةلطاب ىه ةعدب امإو نوكي ةنسل امأ قيلطتلا انإ آلأ

 ةعدب ناكام هنم امارح ناو

٢٥٦ _



 هعوقو لبق ميلعتل ١ همزليو

 هلباق ناك نم نقحلا هنم لبقيل اهباوج نم يل ناب دق يذلا اذهف

 حدم يف اهلاق ةديصقلا هذه اهنم ةريثك راعشأ ورمع نب يدع خيشلا هدلولو

 : اهنم هاندجوام اذهو اهلوأ بهذ دقو ىكرت نب لصيف ناطلسلا

 ىضفلا ىذب لولطلاو ةبحالا يح
 اذبحو قيقعلا مايأ هلل

 هفانكأ ف ظحللا ميقس نم مك

 ىوس اندخ ىونلا ىلع نلعجت ال

 ىجدلا سلغ يف بكرلاب الفلا ىوطت

 اههايمو ىوصلا اهيف اهليلدف

 ىلل اقوش انتحت مرزت ءانجو
 هدجو هيبأ نع ةحايسلا ثرو

 مهنع رخافملا دنس انل ىورو

 هدفول لاونلاو ةهاكفلا ولح
 بلطمب دالبلا تأن اذإ كلم

 ةدلبب مومهلا ةدعاقت اذإو

 هنآمزف العلا بلط نع هلي مل
 لقعمو نيدفاولل لهنم وه
 الئان اديفمالل هقلت م
 اهناز دقاشن نم ةءورملا فلا

 ىتفل ١ قلخ نكت ل ه ورم ا ا ذإو

 هريرس قوفو رطم هفك يف
 ةينمو ةينم وه هتافعل ة
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 داهع بوص تاعلتلا بئاذمو

 يدامت لوط دعب ةبحألا لصو

 دادو حيحص بص ىلع اوطسي
 داجنالاو ماهتالا ةباوج

 دا ريس لك ثعبت ءايه
 يداحلا توص توصلاو الفلا لا

 داجمألا ةداسلا ليلس كبلم

 د الو الل ع اب ال ١ ةث اروو

 دانسإ الب وكزي ال دجلملاف
 داعيم الب أي هلاونف

 دارم لكب ايندلا هل تنمض

 داجن لكب يرست همومهف

 دالج مويو ىدن موي ناموي
 يداعم لك فتحو نيفئاخلل
 يدايأ عنص ركش اديفتسم وأ

 يداب ةحايسلاب رشبو قلخ

 داوجب نكي مل اهبلإ اهرش
 يداع ثيل ءاجيهلا يفو رمق

يداعيألاو دعولا يف هتادعو



 ةنجو نيدفاولل ةنج وه
 ىغولا يف يقالتلا ىدل قاذملا رم

 همومهو هماسحو همايأ

٢٥٨ _ 

 يد اتعو يلقعمو نمئ اخلل

 دالب لك ثيغو خيرصل ا ثوغ

 يد انلا يف ١ دب ثيل ىدرل ١ بان

د اصرمل اب ر ابحل ١ ي دتعملل



 ىثري قاتسرلا دلب ىلع دشرم نب رصان مامإلا يلاو هللادبع نب يلع خيشلا لاقو

 : هللا همحر روكذملا مامإلا

 مرحتو ءاشتام ىطعت كلاخا
 انل انلام هاوهتام برقت
 امدنع صقنت متلا رودبلا تيأر

 ىدرلا ىلإ يلايللا تاراضغ ناو

 انل ةظعومو انيف ةربع ىفك

 اعم هنباو هلبق هاوبأ نمو
 دشرم نبا مامإلا دعب ىتفلا شيعو

 ىحض ةتغب هل ايعر هب انئزر

 ىدهلاو طحني نيدلا ءاول داكو

 ةيزر لك ءزرلا اذهب انيسن

 ةفيخو هيلع دجو نم سانلا ىرت

 ءاكبلا يف داب نايسف

 مدان نمف
 هب ىده مث هللا هاده مامإ

 ىقتلاو دمحلا هدنع بسك ريخ ىري
 هداهج قح نمحرلا يف دهاجي
 ةبيرق ينامألاو ايانملا هنمف

 تمكارت نإ ىجتلي هيرغصا ىلإ
 تن ليللاو ديصلا ديصي يمك
 دشرم نبااي اننيب يلايللا كتوط
 انسوفن ماوزلا توملا لبقي ولو

 رضاحو

 هنانب ضعي كاب

٢٥٩٨٩ _ 

 مدهتو ازع رهداي انل ىنبت

 مرصيف يلايللا فرص ههركيو
 معنتلا ءاقشلا بابسأو متت

 ملس ةمالسلا مايأو ليبس

 مهفتي نمل ىتوملا ةيناعم

 ملسي سيل هنا ليلدف اوضم

 ملظت سمشلاو دوسي حضلا داكف

 مزهي عمجلاو دهنت هدعاوق

 مطلي دخاو بيجلا اهيلع قشي

 اومع مهنأك اجاوفأ نومهيتي

 مدعمو ليوعلا يفرثمو هيلع

 مجست معمادملا اهنم ةيكابو

 مف ىدهلا ركذب قطني مل ةيشع

 مهردو بوث سانلا بسكو مودي
 ملعنو هلآلا تاذ يف بضغيو

 معنيو ليني ل دحع امه اتلكو

 معنأو سوب هيفك يفو رومأ

 ملظم معقنلاب حبصلاو هفايسأب

 مقلع كدعب سانلا ةايح يرانف

ملسم كدعب قبي . كل ىذو



 انهومو احبص ىمسولا كبرت ىقس
 هلبق تام دقف يدوأ نأ ورغ الف

 كلام نب فيس نبا ناك نم تام امو

 ةريسو امزحو امزع ارصان الت
 مهنيدل هومدق 1

 ىلعلا غلبي نل ناطلساي كرمعل

 هلمح يذلاف رمألا ميظع لمحت

 ذفان كرمأ مالسإلا ين قباو مدف

 م لمت

 ةمه س انل ا رغص أ نم اهكنودو

 مكركذ ناديدجلا رمام ددجت

٢٦٠ 

 مركملا لوسرلا وهو ىدهلا ييب
 ممصملا مايلا وهو هتفيلخ
 ملعتملا ملاعلا اوفقي كلذك
 مدقملا مامإلا معن ايف امامإ

 محقتي ىدرلا رحب يف سيل ىتف
 مظعأ مئاظعلا لمح نم رحلا ىلع
 محلم ك دضو دومحم كيعسو

 مدنتي هرهد ابنذ ربكاو
ميخم مكيف دجملا نا دهشتو



 يف أشن نيينامعلا ءايلعلا نم دمحأ نب يلع هيقفلا خيشلا نايعب رعشلا مظن نمم

 رشع ثلاثلا نرقلا طساوأ يف ةبراغملا انباحصأ رازو ةرجهلا نم رشع ثلاثلا نرقلا

 بهذ هنكل هتلحر يف هررح امو هراعشأ هيف عمج ناويد هل ناكو هسوفن لبج دهاشم رازو

 . هتلحر ين هيلع

 هراعشأ نمو 7 هللا همحر ةيقيرفالا هتلحر يف ىفوتو نادوسلا ىلإ هجوت هنأ لاقيو

 ةروهشملا ىهو هنع هللا ىضر باهولا دبع نب حلفأ مامألا ةموظنمل هريطشت ةدوجوملا

 ىلع ربتلا دادمب بتكت نأ اهل قحي يتلا حياصنلاو مكحلل ةعماجلا ةذمالتلا نيب

 عم . حلفأ مامإلا نع ىه ىتلا ةقيارلا ةموظنملا ءيراقلا اهيأ كيلاو نيجللا تاحفص

 مظن مه سيقلا هيلع يذلا رطشلاف دمحأ نب يلع خيشلا نع عيدبلا اهريطشت

 : مامالا

 اراثأ ملعلا لهأل ىقبأ ملعلا)

 دقو نامزلا لوط مهركذ هب ىحي

 عرو ذو ملع وذ تام ناو يح)

 اوضمو مهصاخشأ تربع اهنأ وأ

 ةصقنمو لهج يللع
 هتدم لوط يف

 مل نإ ملعلا لهأ ةبصع هلل)

 مهل نابو ارط هب ينامألا اولان

 ةمركم ملعلاب ىفك ملع ملعلا
 طبتحمن نيدلا روماب لهاج مك

 افرش هب مركأ همسا دنع ملعلا)

 بتر نم ملعلا رون ريغ ىتفللام
 ةلزنم ناسنإلل ملعلا فرشي)

 ةايح وذو)

 م دع هتايح

 اران دق ملعلا سومشي مهليلو

 اراكيأو احور مهصاخشأ كيري

 ارامام راربألا جهنم يف ناك نإ

 اراطوأ كاذ نم ىضق دبع تامام

 اراع مأ لان اريخآ يلابي الو

 اراصعأ سمرلا يف ىوث دق تيمك
 اراونأ قافآلا نم قفأ لك يف

 اراظحو اباًيغ سانلا ىلع لضف

 هراتخاام ملعل اريخ ريغ دري نمو

 ارابدأ لهجلاب ىفك لهج لهجلاو

 اريطأ ملعلاب يستكي ذإ ءرملل
 اراع هب مظعأ همسا دنع لهجلاو

 ارايثت بذعلا هانج نم ينتجيو

- ٢٦١



 ةبترم لك نع الع رخف ملعلا
 دحأ الو لضف هل رد ملعلا)

 نمو لوقعلا روغ بجو اريبخ لسف
 ةبطاق لامعألا ىلع لضف ملعللو)

 هب ثيدحلا صن دق مجلا هلضفو

 هتليل تاب ملع بلاط لوقي)

 الذتبم دجلاب ىجدلا يف تبي نمو
 ادهتجم هلل ةنس دباع نم)

 ولو طق ملعلا لضفك الضف لانام
 ىلع نيبلاطلا دادم نا لاقو)

 ىلع يدبي نيح هنم حضنل ارثا نا

 مل نيمركملا ءادهشلا مد لثم

 هلثايي ال لضف ملعلا يذ لضفو

 اذك ءايبنالا نوثري مه لاقو

 اومدع ال شرعلا برل ةالو مهف

 مهل نيبملا لضفلا يوذ نم مهب مركأ
 مهو لوقعلا لهأ مهلضف يف باترا ام

 ةلكشم لك يناعم نيفشاكلا

 هلالا نيد لىإ

 ةلحار قوف الحر ملعلا ىلإ ددشأ

 قرأ ىلع ارهد ربطصاو ىركلا صعاو
 افستعم قاسغالا جلد ىلع ربصو

 بجو داؤفلا ىفشي ام دهجلا نم لذباو

 هب نيبدانلا

٢٦٢ 

 ارادقأ ناسنإلل ملعلا عفريو
 ار اح هنود لقع لك هل صح

 ارادقم ردلا كاذل ىصح سانلا ف

 اراصنأ هللا نيدل هووذ ادغ

 ار ابخ أ هيف انيور ىبنل نع

 ار ايت ن اضل ١ دروت ةبغرب

 اراطخأ هلل مظعأ ملعلا يف

 اراطنق ملعلا زونك نم قفنمو

 اراهسأ ليللا يحأو راهنلا ماص
 اراحسأو الاصأ هيف مهماود

 اراطسأ ساطرقلا ىلعو مهبايث

 اراكبأ نيعلا روح دلخلا ةنج يف

 ارايخأ ملعلا لهأب مركاف لضف

 ارام نم باتري ال ملعلا بتارم

 ارابخأو اثيداحأ انيور انيف

 اراونأ ضرألا تايلظم ىسك رس

 اراص مهيديأ يف ةوبنلا

 اراح ىهنلا هيف امو مولعلا نم

 اراهظأ ضمغلا يفخ نيرهظملاو
 ارايس ميلعتلا بلط ىلإ نكو
 ارافسأ قافالا يف ملعلا ىلإ لصو

 ارافقاو اناطيغ ضرألا نم عطقاو

 اراطقاو ضرألا هماهم

 ثرأ

انازحا



 مهلاحر يف الاجر روزت ىتح

 دبت نامزلا لوط مهترايز لصو
 سبتقم ملعلا هنم تنأ نمب فلطلاو

 اضبقنم بلقلا ظيلغ اظف ناك ول

 جرح هتعجار نإ ملعلا يذ ردصف

 ةقشاقش ردهت نإ كحانج ضفخاو

 هل طاشنلا تاعاس رطاوخ دصراو

 هل لاوئسلا يف نسحاو غيزلا رذاحو

 هبلاطت ملع نع فشكلا نسحاو
 ابلط هل مأاست الو هيلع مدو
 اهنزخت فحصلل اعماج نكت الو

 لغش يف ميلعتلا بلط نع تنأو
 هثروت رخذلا معن ةليضفلا معن

 ىنغ وهو ءرملا زونك ريخ ملعلاو
 مهفلأات سانلا ريخب تممه نإو

 دقو نيمركالا باحطصأ تدجو دقل

 هب ضورفلا يضقت ام ملعلا نم بلطاف

 اهتوهش خاسوأ نم سفنلا رهطو

 اهتدمو ايندلا يف تشعام هبلطاو

 مدن دفي مل مويل رخذ هلعجاو

 ةرخفم هلعجت ال هلل هلعجاو

 ۔- ٢٦٢

 اران مهران نم سبتقاو مهل ناع

 اراوز ملعلا لهأب مركاف الضف

 اراج ولو ارب اقفشم هب نكو
 اراربأ كنم موي لك هل ددج

 ارايت ميلل ىرت قيلآللا نود

 ارابص لاص نإ هتلوصل نكو

 اراف اينيح دمحأو هنم ىضرلا عار

 اراوطأ قلخلا اذه هللا ىرب دقف

 اباحس نرطمسأو
 اراركت لوقلا ضعبل تدرأ اذإ

 اراصبأو اعايسأ كسحب تصناو
 اراهجاو ارس هتسارد مزلاو
 اراق وأ رافسألاب تيباوتلا المت

 ارافسأ ريعلا نيب لمحي ريعلاك

 اراب هنود زنكو رخذ لكف

 اراثأ تنسحأ نإ مويلا كسفنل

 اراتوإو دىنثم مهلضافأ قلت

 ارايخأو اراربأ ملعلاب تفلا

 اراون بلقلا يف المع هب فدراو

 اراتحمو ارطضم كملعب لمعاو

 اراوغم بيغرتلاو كمزعب نكو

 ارانلا دروت ال نإ ضرعلا فقومل

 ارارج ربكلا ليذل مانألا نيب

ار ار لم هنم



 المع قفت رابج لك نع هنصو

 دصتقم ريغ ءارم لكل اسعت

 هب ضوخي اييف هروط ادع دقل

 ايك دابعلا لاومأ ملعلاب داطصي

 ايك صينقلل جار تالابحلا ىقلي

 اضرتعم ضرألا تاولف يف ناك ول
 ابهذ اهفارطأ نم ضرألا ىرت ولو
 انقلاخ هيدبت ايب عداخت الو

 مد عومد فرذاو ىقتلا رسو رهجاو
 الف رودصلا ىفخت ام ملعي كالوم
 الف فؤرلا ىقابلا كبر نع تدح نا
 ةلئسم تلقام اذإ نهادت الو

 دقل مانألا كايتفب نهادت الو

 ةركاذم نم اظح كسفنل لعجو

 هب مومهلا ولبت سلجم ىلإ لمو

 للم نم دبال ذإ كملعل طشناو
 هتحاسب لزنت ال لذنلا بناجو

 هرشاعت نم رظناو سانلا رشاعو
 هب رست ملع عم قدصلا اخأ بحاص

 ىري لازي ال بحص رثكم برف
 تبلج ىتفلا ىوهي نم ةبحص برو

 هلعافو مودعم سانلا يف ريخلا

 هب رست رح ىقب نامزلا ينام

 ۔ ٢٦٤

 ار اضحو !ودب هب ء ارت الو

 ارادكاو ابوش هتنيطب تناك
 ارازوأو اماثآ دلقت دقو

 اراعلا تراتخأو هقئالخ تءاس

 رايطأ زابلاب صنتقم داطصي
 ارانيد كاذ نم منتغت الو هرذ

 ارارط قاوسألا يف مهاردللو

 ارارف لعفلا حيبق نع نكو رذحاو
 اريضا هيفخت ام ملعي هللاو

 ارادغ تنك ايههم كلعفب ننم

 ارارغ كالوم نم ملحلا كل نكي

 اراتم فاصنألاو لدعلا نم نكو

 ارارضأ تنهاد نإ نيدلاب تررضا

 اراجه ربلا كيخأل نكت الو

 اريسأ تشحوتسا ذإ قيدصلا عم

 اراظناو اعايسا بلقلا ارع اذإ

 ارارف سانلا عيمج نم نكت الو

 اراكمو اقادص سانلا يف نإف

 اراثكأ بحصلا نرثكت الو ادصق

 اراشك نانسألابو دو قاذم

 ارارشأ ءوسلا ءانارق هسفنل

 ارادغ راص دق هل نامزلا ىرأ

اراب دق لقلا كاذو ليلقلا الإ



 ايصتعم سانلاب ال كبرب نكو

 هل كاعد ايف نكتساو هب قثو

 ريح

 ررض نم دبعلا فوخ دنع هل ىرت

 هللا دابع دابعلا

 ع يش ال دمص هز احبس

 وجرأ هيلإ ريقفلا انأ

 هل دنإ

 هتمحر

٢٦٥ 

 ارارغ لآلا عملك اوناك سانلاف

 ارافغو اقازر كبرب ىفك

 اراظن نمحرلا ةيشخ ىلإ افرط
 اراسيأ رسعلا دري ايفخ افطل

 اراهق كلملا ديدم ميدق درف

ارارقث ديحوتلاب هلل تررقأ



 .دوسألا رحبلا ناحرف نب ديبع يضاقلا هيقفلا خيشلا نع ةذبن

 هدعس لآل ىلوم ناكو ةنطابلا نم قيوسلا ةيالوب ناحرف نب ديبع خيشلا أشن
 دقو يديشرلا دشار نب عابس هيقفلا خيشلا رصاع دقو مهنم براوغلا ةقرفل هنأ لاقيو

 يف يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلل اسردم راصو ةيبرعلا مولعلا يف ديبع خيشلا غبن

 خيش هيلإ ريشي يذلا وهو قاتسرلا دلب ىلإ لقتنإ كلذ دعبو فرصلاو وحنلا ملع

 . هتايبأ يف يملاسلا ناخيش نب دمحم نايبلا

 دوسألا رحبلا اهيلع ضاف ةونه اخأ طيحازلا نإ

 دقوت هبوكرم نم رانلاو ابكار ادغ رحب نم تبجع
 ةمكحملا يف ايضاق راص دقو دوسألا رحبلا بقلب رهتشا ديبع خيشلا نأ كاذو

 فلا ةنس ةورح ىفوت نأ ىلإ ايضاق ىقبو اكرب ةيالو ىلإ لقتنا مث طقسمب ةيعرشلا

 نم رشع ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف هدلوم ناكو نيعبرأو سمخو ةئامثالثو

 ةلالج حدم يف اهلاق تايبألا هذه الإ اهنم دجن مل نكل راعشألل ايظان ناكو ةرجملا

 : يكرت نب لصيف نب روميت ناطلسلا

 ابياصم لازأ دقو باوصلا ضرغ ابئاص حبصأ قيفوتلا نم مهس
 ابهذت نل ةزعو بآلا نسح اهلهأ ثروت لاعفألا دماحو

 ابهاوم هانس نم اهابح كلم ىلإ ايلعلا الويذ ربت ترطخ

 بلاغلا كيلملا اهرن ناك ذإ ةطوبغم ةروذ يف هب تحضأ

 ابلطلا نوكردملا فونألا مش رواسق لجن ناطلسلا روميت

 ابضاق افيس نمحرلل راص دق هماهس شيطت ام كلاملا حور

 ابذاكلا هاتحار يوطتو يوطت هتاحار يف تاكربلا مخفتت

 بئاتك لالظلا تقهزأ ملظلاب هؤاجرأ تملظأ رهد سمشاي

 ابلان نهل ملعت ملف تلجو اهتامه ةلئض كنم دسالاف

 ابحاصم كيدي يف حبصأ فيسلاو ابقاث القع تلمأ ام تكردأ

_ ٢٦٦ _-



 ىغولا رحب ىمط دقو دايحلا بكر

 ىمح دق ذإ ةرمط لك هيدفت

 هلعف نساحم الإ ىرت ذنإام

 ىدنلاو ةلاسبلاو ةحايسلا دنإ

 هجايه دنع تامزألا دراتلا

 ىرولا لك تأبنأ ةفالخلا نإ

 ىتف اهمدخي ناك امل هتمدخ

 ابياكر بورحل ا يف كر اعم ١ زحت ١

 ابناقمو ارخفم ةطيسبلا ءالم

 ابلاعث دوسألا كرت لفحج يف
 ابهاذلا نوكي نإ ةلالجلا تيب

 ابهاومو ىدن وأ رصع لك يف

 ابلغألا لجألا ينعأ هفك ف

 ابناجلا هيدل عضف ءابآلا لثم

 ابآ دغ كيلملا نبا كيلملا نإ

 ابهاولا ناكو اهف يلوملا وهف
 . ةديصقلا نم هاندجوام ىهتنإ

_ ٢٦٧ _-



 خيشلا وهف ناحرف نب ديبع خيشلا هرصاعو هكردأ يذلا دشار نب عابس خيشلا امأ

 ةيالو نم ديشروب لا ءارضخ نم يديشرلا ديعس نب عابس نب دشار نب عابس
 ارمآ اعرو اهيقف ناكو ةرجهلا نم نيعبسو نايثو نيتئامو فلا ةنس دلو قيوسلا

 ملاس نيمامألا رصع كردأ سانلا نم ريثكلا هنع ملعلا ذخأ ركنملا نع ايهان فورعملاب

 ةئامثالثو فلا ةنس ىفوتو هللا ايهمحر يليلخلا هللادبع نب دمحمو يصورخلا دشار نب

 ديعس نب ميهاربإ ةمالعلا خيشلا هاثر دقو هللا همحر ةرجهلا نم نيعبرأو ىدحإو

 : تايبألا هذهب يربعلا

 عاقبلا ةملظم ضرألا تيار

 يعارملاو لهانملا ةبدجمو

 عابس يداهلا اهرانم تومب

 يعاسملا روكشم ريخلا فيلح

 عارقلا موي اطسلا بوهومو

 عالتلو بسابسلا باوجو
 عاقب يف رانك هبقانم
 عارذلا طوسبم ردصلا بيحر
 عاطملا كلملا ةعاط يف ىضم
 عاشم نزح يف دعب انرصو

 يعاري نم دشار لجناي الأ

 عافتناو ملعل ىتؤي نمو

 عادخلاو ةنايخلا اذ رجزيو

 يعاد وهو ربانلا يف بطخيو
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 عابرلاو لهاملا ةشحومو

 عالقلاو نكاسملا ةيواخو

 عابطلاو بسانملا يديشر

 عاطقن ا الب لاونلا دودممو

 يعاو بلقلاو اطخلا نومأمو

 يعاد يا يف ةصيوع لكل
 عاس ضرألا يف ةليضف لكل
 عازن الب مضخلا رحبلا وه
 عاترلا راحن لضفلا ميظع

 عابحتر ا الب هاوح ايب باغو

 عافدنا ىذ يلب او عمدو

 عايضلا فوخ ىرولا ةحلصمل

 عاقبل ف كبر مكح ذفنيو

 عاف دللو داهجلل اوعديو

عازنلا كرت عم لمشلا عمجل



 دمسب دلو يمضهجلا دشار نب ديمح نب نافلخ نب هللادبع خيشلا ءاهقفلا نم

 نارقلا ظفحو بش نأ دعبو ةرجهلا نم نيعستو ةعستو نيتئامو فلا ماع ناشلا

 يف سردف يملاسلا نيدلا رون ةمالعلا نم ملعلا ذخأو لباقلا دلب ىلإ لحر ميركلا

 امدنعو ةغالبلاو فرصلاو وحنلا ملع يف رحبتو هقفلاو نايدألا يفو ةيبرعلا مولعلا
 سيردتلا يف هنع ابئان هكرت مارحلا هللا تيب جح ىلإ يملاسلا نيدلا رون هخيش جرخ

 ديمح ءانبأ خياشملا دنع بريضملا يف ًاسردم نيع مث ةسدقملا يضارألا نم هتدوع لإ

 ةمهم كانه دلقتو رابجنز ىلإ رفاس مث نينس مهدنع ىقبو ثرحلا هللادبع نب
 دحاو ماع يفو ه٩٥٣١ ةنس ناشلا دمس هنطو ىلإ داع مث هقفلاو وحنلا يف سيردتلا

 ةمهمب موقيل نالعج نم لماكلا دلب ىلإ يليلخلا مامإلا هلسرأ فلاو ةئايثالثو نيتسو

 مث نينس ثالث ةدم مهعم ىقبو كلذ يلاهألا بلط اينيح كانه سيردتلاو ءاضقلا

 هللا همحر نيتسو ةثالثو ةئامثالثو فلأ ماع رفص رهش يف ١٦ موي ىفوتو هنطو ىلإ داع

 : يملاسلا ناخيش نب دمحم خيشلل لاوئسلا اذه همظن نمف ةيمظنو ةيرثن ةبوجأ هلو

 ءاشنألا حضاو الاوئس يدهأ ءاحلصلا ةوفصو يخا ىلا

 ءاحصفلا ىلع هتحاصف تقاف يذلا ناخيش ليلس كاذب ينعأ

 ءابنألا يف ءاج دق زئاج له ةليل عم هراهن مايصلا لصو

 يئانلا ءىجم يلإ نكسمن مأ زئاج وه له كشلا موي مايصو
 ءاملا دوعب اصحألا مأ ترهط له دعلا نودب تحزن نأ رئبلاو

 ءاضيبلا ةنسلاب ىدهلا قرط ىحتنا ىك الصفم باوجلا وجرأ

 ءالضفلا هبحصو مانألا ريخ دمحم يبنلا ىلع ةالصلا مث

 : ناخيش نب دمحم حيصفلا خيشلا نم باوجلا

 ءاشنألاو داشنألاب كيشني ءانغ ةضورب نغأ ىنغ

 ءارعشلا رشعماي مكراكفا تكرح دبعم تايغن هذه ما
 ءيسنلا مف دنس نع هيوري ةدوم ثيدح دمس تححص مأ

_ ٢٦٩ _



 الصفم ءانثلا طمس يل تغص دق
 سمخ لجن دهع معبتت ديرتأ
 هليل عم هراهن مايصلا لصو

 هيهنب ثيدحلا درو يذلا اذه

 ىوتساام الإ رهدلا موص زيجأو
 نم هيبشتلاب حجتحملا ةزاجاف
 هماص ىسيع هللا حور نأبو

 حتلا ال فيفختللف ىهن ىتأ اذإو

 رمألا يف هيبشتلا اناب هيلإ ىتأو
 ذإ قورافلا ةلالس يبنلا ىهنو

 فلخلا هيف كشلا موي مايصو

 يف موصلل ارثكم يبنلا ناك
 وأ تلعف ءاشت الفن نإ هيلعو

 يك كشلا موي موص هركملا نإ

 ءازوجلا بكاوك هيف تمظن
 ءالضفلا عبات كبسحف الضف

 ءابنألا وذ هنع مكاهنام وه

 ءالقعلاب فطللا لجأل هنع

 اربغلا نكاس هيف رطفلا يف
 يئاحجلا ثيدحلا ماص اناكف

 ءابجنلل لدعلا مامإلا وهو

 ءافعضلا ىوق نم الذا مير

 يئارلل عنام ردقملا

 ءاواللا يوذ ىعار هموص يف
 يئانلا دورو ىلإ ليق كاسمألاو

 ءاف فاق ناضمر ذإ نابعش

 ءاضقل اقفوم تيضق اضرف

 ءاوسب مهرهش يف اوطلخي ال
 ءافقلا بقاعلا لعفب مرحي مل نابعش نم ليق ايف موصلاو
 ءامدقلا ىلع هتمأ رخفلا يف هب تهاتام هللا هيلع ىلص

 ءاملا دوعب اصحالا مأ ترهط له دعلا نودب تحزن نارئبلاو

 ءاضيبلا ةنسلاب رخالاو ةساجن عفر ردصقلف لوالف

 ءاقلألاب مرت مل اذإ رهطت مل هيف ةساجنلا تدسجت نإو

 ءالظلا طباخل هاده يدهي هرون يحاونلا الم دق قحلاو

 : نافلخ نب هللادبع خيشلل يثراحلا ميلس نب ةعمج رعاشلا نم لاؤس اذهو

 اباوجلا ينوطعا سيل نكلو اباتكلا تلصوأ لاق يلوسر

اباط نآلا تلقف ىلب لاقف يباتك اؤارق دق سيلا تلقف



 اونوكي نأ وجراف
 ىنل ١ كل دو أ

 يخيش كنم اباوج وجرأ اهف

 يباوج مه
 اليك بلقاي

 اباتكلا اؤارق اذإ كش الب

 ابائيتكاو ءايغ ىلع تومت

 ابائيتكا بصن ىتفلا اذه مل

 : باوجلا
 اولاق رحلا فرح ليزام اذإ

 يدنع كاذك نيمركألا ليلس

 انيدل ترهش ةءارق لثمك

 بصناف م احرألاو تلقام اذإ

 ىطخأ الو لوقأ ينأ ىلع

 هجو كاذ يف اوقلا ىعار نمو

 ينأ ليق دق ردصم كي نإو
 ىلاعلا اخأ كتتأ ةركاذم

 اباصتنا بصتنا ضفاخلا عزنب
 اياغ كنعام عدو يلوق ذخف

 اباط لوقأو اهتئشام اذإ

 اباجع ىرتو ىتأ اهجو بصت

 اباعي نل ايار لاق دق نمل

 اباص وسحين دق هل رطضم

 اباوصلا وجرأ دق كاذ لئاقل

 اباجأ نمو فيعضلاب اقفرف

 نع نافلخ نب هللادبع خيشلل يثراحلا نودمح نب دمحأ خيشلا نم لاؤس اذه

 : ردصملا مسإو ردصملا نيب قرفلا

 رهاملا هلإلا دبع ىضترملا رهاطلا بيبلل لاؤس ىجنأ
 رئاحلا اذاي هدصقاو ارهاوج طقتلت ةصغ ملعلا رحب وه
 ردصملا ىماسأ نع يليلخاي ردصم نم انل قرفلا زيم
 رضاح وأ بئاغ نم هتئيش نمو كاشغي هللا مالسو
 رطام قدوب دعرلا مهمهام انبب ىلص راتخملا ىلعو

 : باوجلا
 رهاملا ىرهمسلا لاؤس مأ ىرياصب تجا لءآلا

 رخافملاو زعلاب ىدتراو هلوصا تكز يكازلا دمحأ

 رداصملا يف عابلا ريصقب ةقرفت فرتعم نم تمر

۔۔ ٢٧١



 هباوج اهف اهمسأ نيبو

 ناو ىواس هلعف نا ردصمف

 ىطعاك ردصم مسإ كاذف

 ردصم كاذف ءاطعأ تلق نإ

 امهرهن نم ناديزلا لستغاو
 ناو ردصم تلق الاستغا اذإ

 يدتهت تالوطملا ىلل رظناو
 ةمالس عم هللا ةالصو

 اوهبش دق نم باحصألاو لآلاو
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 رهازلا لالهلا لثم احضوم

 رصاق فرحب ولو هفلاخ

 رخافملاب زاف ءاطع ديز
 ردصملا مسإ تلق ءاطع نإو

 رهاطلا تارفلاب رمع لاستغا

 رداصملا ايس نم السغ تقطن

 رخازلا مضخلا رحبلا ىلإ دصقاو
 رئاشبلاب ثوعبملا ىفطصملل

رهاوزلا مجنأالاب ادتهألا يف



 هللادبع نب دمحأ نب دمحم نب هللادبع هيقفلا خيشلا نايعب رعشلا اومظن نيذلا نم

 محص ةيالو نم ىرغصلا زجم دلبب دلو ابهذم يعفاشلاو انطوم يزجملاو ابسن ينيعملا

 خيشلا راص بيبح خيشلا ةافو دعبو فسوي نب بيبح ملاعلا خيشلا نم ملعلا ذخاو

 اهنم راعشأ دمح نب هللادبع خيشللو ىوتفلاو سيردتلا يف هتفيلخ دمحم نب هللادبع
 .ه٤٤٣١ ةنس مارحلا هللا تيب جح ىلإ هتلحر يف اهلاق ةديصقلا هذه

 هبياكر تمأ بكرلا اذه نيأ ىلإ

 ةحرف رشنت مالعألا هذه امو

 ىوهلا نم نيبرطم اليم بكرلا ىرأ

 ةمارو ريوغلا قرب ممهقاشا
 مهجاهف بيبحلا حير اوقشتنا مأ

 انب رسو تالمعيلا جز حاصايف

 هنوعو هلإلا قيفوتب انرسف

 مهلاحر لاجرلا طح نم حوس لىا

 هءوض مث يذلا يحولا طبهم ىلإ

 ءايسلاو ضرألا ىلع تفاف ةعقب ىلإ

 دق هيلإ لاحرلا دش دجسم لل

 انبسحو مالسلا باب نم هانلخد
 انناو انرس ميلستلا فقوم ىل

 لسرم ريخ ىلع انملسو انفقو
 هربقب يح وهو انيلع درف

 ةباهمو انمجو كانه

 هب انوفج نع وفعلا انبلط هنمو

 ىضرلابو لوبقلاب انيلع نمف

 ةشهد
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 هبياجن ةالحلا تاوصأب تداجو

 هبياتك اهيفتقت لاجر يدياب

 هبذاجت مازللاب الإ شيعلا امو
 هبئاحس ىليل هجو نع ترسحنا مأ

 هبكاوس ىرجت نيعلا عمدو اريحس

 هبهاذ ريسلا اذبح قيفر ريسب

 هبهاومو هماعنأ انمع دقو

 هبكاوك ترد نيدلاو ىدهلا ثيحو

 هبئاغز نيملاعلا عيمج معو

 هبناج نييبنلا قاف نم لكيهب
 هبساني ثيدحلا صن يف ثحلا ىتأ

 هبقاعن نيتعكر نم هبارحمب
 هبطاخن انك ميظعتلا ةياغ مىفل

 هبقارت بولقلاو اعوضخ اعوشخ

 هبراحن انيلع اقح اذ ركنمو

 هبساني كانهام انلهذ كاذل

 هبحاصي باحتنالاو اكبلا لاطو

هبتاعي ال ىضرلا وجري هءاج نمو



 هضايح ليبسلس انبرش مثو
 هلضف دئاوم اروف انل ةدمو

 الوأ رهصلا ىلع انملسف دعبو

 يذلا نركب وبأ اقح هتفيلخ
 م

 افولاو دهزلا وذ قورافلا رمع اذك

 انرشحو اريخ مالسإلا نع مهازج
 ىشم نم ريخاي هللا لوسراي آلآ
 ىسالا نم فيعضلا دبعلا ىجتلا كليلا

 رص انو خيريصلل ثايغ تن ف

 ةمحر س انل تلسر أ ي ذلا تن أو

 عساوش رايد نم اًوغ كانيتأ

 ةبع راحبلاو قينايغللا انعطق

 ىجدلا قسغ يف راكوألا ىلع ليمن

 يننإف يداعم ين اعيفش يل نكف
 انرشح موي فخت ال يزجماي لقو
 نكي نم الصفو الصأ يديب ذخو
 انتيلو عيقبلا انرز دقف دعبو
 يذلا اهدجسمو انرز ابق كاذك

 همع ةزمحو انرز ادحأ اذك

 هدهعب ءافو اندع هتضورل

 انتيلو ليحرلا يداح انب حاصف

 تضقنا امدعب ىرقلا مأ ىلإ انعجر

 همايخ تديش رفكلاو ىتأ ينب

٢٦٧٤ 

 هبراشم تباط ضايفلا هرثوكف

 هبلاطم تمت لكلاو ىنملا انلنف
 هبحاص راغلا يف ناك نم هقيدصو

 هبئان حص دقل ايح هبارحمب

 هبقانم تعاذ لدعلاو ىقتلاب نمو

 هبياجع ودبت موي يف مهترمزب
 هبتارم قابطلا قوف تلع نمايو

 هبهاذم كيلا الإ هب تقاضو

 هبراقأ هيلع تزع رصنتسمل

 هبحارم مانألا لك تعسو دقو

 هبحاصي الهأو ادلو اهب انكرت

 هبكارم يرجت رحبلا لثم ربلا ىفف
 هبناجتو اننافجأ ىركلا يفنتو

 هبئثاعم هتخطل ءىسم ديبع

 هبئاصمو هب تامهم ىفكتف

 هبراقي نم وأ باسنألا ةيشاحب

 هبحاصن رشحب ىتح هب ىراون

 هبتارم تلجف ىوقتلاب سسات

 هبحاصم مث ناك ديهش لكو

 هبقارتو شسفنا اهيف لضاترتف

 هبراقن تايلا ىتح اهب انثكم

 هبئاتك تفاو حتفلاب نم ةرايز

هبقاوت نيرفاكلا ديشم تذتهف



 هبهاذم تطش ثيح رجا مظعيل ةفيلح يذ نمو انمرحا حجحلابو

 هبكارم اقش دنهلا راحب قشت تلبقأ جحلا بجاو انيضق الو

 طقسمل اهنم مث ىشتارك انلزن

 دمحم ريشبلا يداهلاب برايف

 ةيشعو ةودغ يهلإ لصو

 دشنم لاق ام باحصألاو لآلا اذك

 هبحارمو اضفلا باط زجم ىلإ
 هبهاذ تنأ امربخ فلخأ كبيبح

 هبئاحس تراس قرولام ىفطصملا ىلع

 هبياكر نمأ بكرلا اذه نيأ ىلإ
 : اهلوأ اذه مارحلا هللا تيب جح ىلإ ةيناثلا هتلحر يف اهلاق ةديصق اضيأ هنعو

 تم أو ي اكر تنح ى رقل ١ م ل

 اهرمأل ترمتأاف اهاوه ينابس
 هتذختاو ىشحلاب اهاوه تمتك

 اهلحرب تلقتسا امل امد تيكب

 كلام مأ ىوهلا يف يناحلام اذإ

 تنقيت امل دهعلا ءافو ينتعد

 املاطو انمأ قحلا ليبس تكلس

 اهوحنل يىلاحترا اشنم ةمصاعف

 انهلاو ريخلا ىلإ اندع ندع لىإ

 امدعب ململي نم ارهج تيبلف

 اك ذئنيح روظحملا نع تمصو

 ينإو اهاوس نع يقوش ددبت
 ترداب ةكم مالعأ تدب امو

 ترج دقو ىليل راونأ انل تحالف

 ايفاح تيمأو يلحر نع تلجرت

 زم لك ينو اعبس اهتيحف
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 ةرظنب ىليل هجو نم اهب ىظحال
 تممام اهاوه الولو

 يتلحرو يماقم يف يداوف سينا
 يتضيرف دؤي مل ينم عمدلا اذإ

 ةيشوو لذعل يغصأ الف لوذع

 ةيوط نسحو قدص ىلع يأب

 ةروزب

 ةعولب تيلتباو ارعو تمشمت
 ةقفر ريخ يف لاحرتلا اذبحايو

 ةعرسب انزج هللا دالب يقابف

 ةينب ترزتا يمارحإ رزئمب

 يتروع رتس ىوس يب اطيحم تعزن
 ةدجب تلزن ذم يقوش ددجت

 ةمهو مزعب يقون ىرسلا ثحت

 ةربع دعب ةربع ينم دخلا ىلع
 ةبيشو مالسلا باب نم تملسف

ةلبقو سملب اهنم يمفو يدي



 اقناعم تمزتلا يقايحت دعبو

 اهتحرأ يحور ليعايسإ رجح ينفو

 اهناشو ياشو انيح اهترواجف

 اهحوسب تططح ذم ينويع تزرقف
 اناو ىليل تقراف ةيورتب

 تقرشأ ةلازغلا ىتح اهب انتبف

 افولاو فراعتلا ناك اهب ضرأب

 ةنسب تيتأ ذق ماقم فلخو

 ةبرشب تيظح دق اهنم مزمزو
 ةظحل لك ىلع ليبقتو قانع
 ةبحألا راوج ىلحأ ايف يلاحر
 ةينمب زوفأ يك اهانم بوصل
 ةفقول انلحتراف رببث حفسب

 ةرثعل نورثاعلا لاقي اهيفو
 .ةديصقلا نم هاندجوام انه ىللإ

 يذلا فسوي نب بيبح خيشلا ةمالعلا هذاتسأ اهب ايثار ةديصقلا هذه هرعش نمو

 دعب طقسم ةمصاعلاب سيردتلا ىلوتو نيعبسو ةتسو نيتئامو فلا ماع زجم دلبب دلو

 خيشلا ىقبو ه٨٩٢١ ةنس طقسمب ىفوت يذلا يلع نب حلاص نب دمحم هخيش ةافو

 خيشلا مهنم ءاهقفلا نم ةلمج هدنع نم جرختو سيردتلاب ايئاق فسوي نب بيبح

 هاثرو ه٩٢٣١ ةنس فسوي نب بيبح خيشلا ىفوت دقو يزجملا دمحم نب هللادبع

 : ةديصقلا هذهب يزجملا دمحم نب هللادبع خيشلا هتفيلخو هذيملت

 اسمطناو رايقالا نم نايع تفع

 ةفساك ءاربيغ زغ تحبصأو
 ةمصاع ملعلا ليهأ نم تلخ دقو

 ثتعني هضور يخيش فسوي نبا ينعأ

 ملع ةكارد

 هتجل جاومأ نم مطالت رحب
 هل ناف رزج هصقني سيلو

 تذشف هناصغأ تكز ملع ضورو

 هلضاوف تراس هلئاضف تراط

 مهف ةمالع

 ۔ ٢٧٦

 اسردنا ةلملا رانمو ىدهلا مجن

 اسلغلاو كالحألا تهاض اهراونأ

 اسمشلا اهؤاجرأ تعراضام دعب نم

 اسمل يذلل اهرايث

 اسبتلاام ملعلا تالكشم نم لح مك

 اسمغنا كلذ يف نمل ائينه لقف

 اسبي امل انابج دملا ةراغب

 اسعش يذلل تنادتف اهراهزأ

 اسمو ةودغ يف ابصلاو اطقلا ريس

ىنادتف



 هتجل جوم ىري ةغالبلا رحب
 احن نأ وأ لاق نإ ةدعاس سقك

 هل لوقت اموي اظعاوو
 هرخضاف انعر هرزج نم كد مك

 اهب فونألا مش تفلا ةرضحاي

 تدرو اذإ ىوتفلاو حياصنلل نم

 اهبهيغب تطغ نإ تاصيوعلل نم
 انعفاش قلخلا ريخب ىسأتلا الول

 تعجه امل ائيش اكبلا ينغي ناك ول

 ادغ نإ

 هبدنيو ىكبت ةفحت ٥ ذهو

 ابهذام دعب نم ادغ بيطخلا ىنغم

 امل جارفنا ال مومه قىواتفللو

 افلز انوحن اومأ نيدلا ةبصعاي

 اسمتلم ءاج نم ىلإ نايبلا رد

 اسلج انه اذه دربملا تلق

 اسبتقأ هنايبت نم ةجام نبا اذه

 اسكش ءرمأ بلق هظعو نم قرو

 اسبيام نزملا اهاور نع ةحودو

 اسخش اهرمأام اذإ راقتفا ىذ نم

 اسعو ةنطف يذ نع ةريصبلا رون
 ىسأ تم نينوكلا ديس دمحم

 اسجه يذلاب يراخبلا عرذ قاضو

 ىسر مانألا ف مولع دوط بذدنل

 . ةديصقل ةلا نم هاندجو ام مت

 : اهلوأ اذه رافظ يف اهلاق تايبأ اضيأ همظن نمو
 اولس هللاب سيعلا ةادحاي

 .تيبلا اذه الإ اهنم دجن مل
 اولزن رافظب بيرع نع

 . نيتسو دحاوو ةئامثالثو فلا ماع دمحم نب هللادبع خيشلا ىوت

۔ ٢٧٧



 : هرعش نم ءىش ركذو نمحرلا دبع خيشلا نع ةذبن
 جلف دلبب اشن يلايكلا دمحم نب ىيحي نب دمحأ نب نمحرلا دبع ةمالعلا خيشلا وه

 هنع جرخت اليلج املاع ناكو ةرجهلا نم رشع عبارلا نرقلا يف راحص ةيالو نم لئابقلا

 اهيف ركذو ىنسحلا هللا ءايسأ اهيف مظن ةيلاد ةديصق هرعش نمو ملعلا ةبلط نم ةلمج

 : اهتايبأ نم هذهو تيب ةئامثالث براقي اهتايبأ ددعو ىربكلا ةيلادلا اهايسو ءادهشلا
 هندبعاو هعدأ ىنسحلا هئايسأب
 هنإف نكسمتسا هلإلا بحب

 هبح قئالخلا بح ىلع رثاو
4 

 هبح هلل كل يضري يذلا بحو
 دمحم بحب ىلوملا ىلل برقت
 ةجح هللا يف بحلل هتبحم
 هفك عبن يذلا ءاملا نع تمرح

 مهلاو قدصلاب هللا لوسر لآو

 هقدصب نيدهاش ءادهش اك

 انه ةيآ مك ءايحألاك نييرط

 ةدمب نفد دعب نم اودجو دقف
 هداهج ىقح هللا يف اودهاج دقل

 هدنع حورلا قزري بر ناحبسف

 ىرولا للم نم ماوقألا برقأ يف
 يف زاف يشاجنلا كاذ ةمحصإو

 اوملساو موق هعم مالس نبا اذك

 انل ايف عذج ركذلا برقل نحي
 اكبلا نع فكن ال نأ انل قحي

 ۔ ٢٧٨

 يدتعتف ءاعدلا يف هنع دعت الو

 دبزم كرشلا نم رحب نم كتاجن

 دصقم ريخ لنت اريخ هب نظو
 دعبتت ال ناييإلا نم اذهف

 دمحأ قيدصت قدصلا قدصو قدصب
 ًدتهاف هللا ةعاط نم هتعاطو

 دصقاف ضوحلا نع امورع كت الف

 دتهاف ركذلابو ءاضيبلا ةنسلا ىلع

 دسجاب بقح دعب مهيلع انرثع

 دمحمك ايبنألا قدصب لدت

 دلرغم ديدح نم انيفد بيذت
 دحوتملا ةملك العال دحأب

 دحلمب ىظحي مسجلاو هتنجب
 دغ يفو ايند ملسلا يف اولخدأ انيلا

 دعستلاب ممكسيسق تاداهش

 دمحم قدص هللا بتك رابخأب

 دقوتن ملو عشخن مل ركذلا ىلإ
دبؤملا ءاقبلا ىتح انغلا نامز



 ةمأل احصن تيدأ له موق ايف

 ينزاجو دهشاف تيدأ نإ يهلا

 رظانو بويغلا مالع كنإف

 ىهتنا لىإ نيقيلاب انيلع نمو

 هبحصك تابثلاب انيلع نمو
 هنيد ىدهمو يداهلا ىفطصملا ىلع

٢٧٩ 

 دحوملا ملع لاملا سارب لوسرلا

 يدصقم صالخاك اريخ يلمع ىلع

 يدتهيف اشت نم يدهتو بولقلا
 دغ يف ردبلا ىفطصملا راج نكسنل

 يدهلا فلسلا رياس عم ىدهلا موجن

ددجو لص باحصألاو لآلا عم



 أشن يجرزخلا دمحم نب حلاص نب دمحم نب هللادبع هيقفلا خيشلا رعشلا مظن نمم

 ناويد هل هنطو يه يتلا بصخ دلبب ءاضقلا ىلوتو ةرجهلا نم رشع عبارلا نرقلا يف

 : ظعاوملاو لاثمألاو مكحلا يف تايبألا هذه هرعش نمو عيضاوملا ىتش يف لفاح رعش

 بدالاب ةنايدلا قيثاوم ظفحأ

 اذإ يخأ نيملسملا لكب فطلاو

 حو صنتقت فطللاب

 زابحت

 دوسألا

 وأ الاقم نسحأ

 ابو لب نيدت امكو
 عذت الو هنحماسو كاخأ رتساو

 نكت اوملظام ناوخالا نع حفصاو

 اعرسم لمعاف يخآ تقطن امبو
 ىتفلا رارقأ نأب يخأ ملعاو

 هب

 نادت

 ةوق وه هزجعب فارتعالاو
 هقوفام ىلإ قصبي نأ ءرملاو

 ةوقب كيلإ يتأي ال قزرلاو

 اي سانلا يدياب اييف نعمطت ال

 ابصلا مايأ ركذ ةبحم كرتاو

 هنأف عينشلا ركملا نم رذحاو

 القاع ابيدذ نكو حازملا لق

 هناف فيرشلا ملعلا ملعتو

 المجتم نك بادألا ةيلك

 هدجبو ال هيباب ال ءرملاف

 ةيند لوصالاو عرف داس مك

٢٨٠ 

 بذَح نم كلالسناو كروشن ركذاو

 بضغلا بابسأ رذحاو مهتلماع

 بعت الب لانت يك فطلاف دوصقلا لص
 بسكام اقح ناسنإلل نإ الاعف

 بجع الو كيلا هب لاكي هب ليكت

 برعلاو مجاعألا نيب هرارسأ

 بتر مهالعأو ارجأ ممهافوأ

 بحالا لمعلا هبل رشق لوقلاف
 بحتسي باوص اذاي هئاطخب

 باب وأ دجب رخفت الو عضخاف

 ببسلا رداف هقاصب هيلع طقسي

 بتك ىلوملا امريغ ىظحت تسل لب
 بصنتا عمط نم نأ كبسحف اذه

 برغ دقو ناب مجنلاك اهنالف

 بطح اهل راص ركملا ران بش نم
 بضغلا ةمدقم ىلع حازملا نإ

 بستنا دق مولعلل نم العلا لان

 بدألا لثم ةليضف ل اجرلل ام

 بترلا رخف نم هيوحي يذلاب لب

بهذللو نيجللل لصأ نيطلاف



 اي هلصو كاصع نإو كاخأ عطاو

 نمل نإوعم رحلا نإ هنعاو
 نكي نإ تمصلا تيده مزلاو
 ناف يناشلا مسبتب ررتغت ال

 ةهاكف مالكلا ولح نم كيطعي

 سقو صخش نم نيللاب ررتغت ال

 اهب ريخال ماسجألا ةماسجو

 ةدلبب زع دوحجلا تيأر اذإو

 اضفلا ةعساو هللا ضرأف لحراف

 المكم راص ردبلا بارتغاألاب

 هنإف كولملا ةبراحم

 هلثم يتاتو قلخ نع هنت ال

 قضت الو بوطخلا يف ربصاو ناتو
 يف كيقلي نا رهدلا ننمات ال

 ىرتام نَسَحاف ىقمحلا بحصت ال
 ادب نأ ريخ ناوخألل بتعلاو

 الو بوبحم دوحجلا لذبف لذباو

 ىرولا يف احومس الهس انئيه نك
 اذإ نكل غئاس بذع ءاملاك

 نإ لاملا باهذ ىلع نم دنت ال
 اهعيمج تعطتساام كرومأ متكاو

 رهاظ رمغ رصعلا لهأ عيمجو
 هلاو يبنلا ىلع ةالصلا مث

 رذحاو

٢٨١ 

 بهتنا وأ كافج دق وه نإو اذه

 بون يف انوع هنم وجري هافاو
 بهذ نم كتمص نإف نيجللا نم مالكلا

 بضغام ذإ هبان ودبي ثيللا

 بهتلا ةمتكملا نحالاب بلقلاو
 بشخلا يف ةنوشخلا ال يعافألا نيل

 بذعلا مهفلاو لقعلاب نكت ملام
 بلطلا ثيح نم لذلا ءوس كاهدو

 برتغا لهألا نع نم يلاعملا لان

 برش نمل باط نايرجلاب ءاملاو

 بكنلا هب لح ناطلسلا بري نم
 بطعلل كسفن دوقتو انريجحتأ
 بركلا جأرف ربصلا نإف اعرذ

 بكتنم صخشب !زهت الو لفس
 برجلا ةبحاصم ىقمحلا ةبحص نم
 برألا دس يف داقحالا نطاب نم

 بذج ايلعلل دوجلا لثمك ءيش
 بطع انشخ مهل نك لب ءادعلل ال

 بهللاك كلهاو
 بهذام عجري لاملا

 ىذآ هتنخس

 نأ تيقو

 بشن وأ ارقف نيرمألا ايس ال

 بخو الهج مهلجأ قنيجرزخلاو

بجو مهبح سانلا يف نم بحصلاو



 برطلاب قوين تقيس وأ سمشلاب ىجدلا حازناو نابلا نصغ سامام

 يف لاللا دقع ٥اےس يليبشلا دمحم نب دمحأ ذاتسألا ةديصق سيمخت هرعش نمو

 هيلحبو

 ىلوملا ردق نإ

 لج بادالا

 لجألا

 لحرت وأ برتغت نإ

 : هلوأ اذه لاثمألاو مكحلا

 لد حصنلاب يذلا لاق

 لبشلا يليبشلل ينعأ

 . ةليوط ةديصق ىهو

 يف ةروهشملا ةيماللا ىهو يدرولا نب رمع رعاشلا ةديصق سيمخت اضيأ هنعو

 .نآلا هدجن مل نكل مكحلا

 : يهاشلا فصو ف تايبألا هذه هرعش نمو

 دهتجاو هاوهأ ام نساحم يل فص

 ادبأ هب ينمركأ يهاشلا هب ينعأ

 اذل نورهاملا ءايكحلا هب ىصوأ

 لب ةرودكلا عون نع ردصلا هب وفصي
 اهدرطيف ىمحلاو َيعلا بهذيو

 هنكسي نارودلاو نهذلا رضحيو

 هظقوي ظاعتالاو هيمني هابلاو

 اهحلصي ءاعمالاو لوبلاو ردي

 هتوقب ىظحت هتوالح للق
 اررد هب ىنجأ سلجم يف رسي

 ةظعومو با دآو ثيدح هقف

 راتخملا ىلع ةالصلا مث انديس

 ةبطاق عابتألاو بحصلاو لآلاو

 دزت الو صقنت الو اليمج افصو

 دبالا ىلل فوغشم هيف ينناف
 دلبلاو ودبلا يف هبقانم تعاش
 دسحلا يف بصخلا يمنيو ءامدلا ىمني

 دنتساف برشلا دعب ترثدت اذإ

 ددس نم ناكام عم حتفي رصحلاو

 ددملا رتاف غامدل هبنم

 دكنلا يف لمحلا تاوذل قفاوم

 دنتساف دازلا معنو ءافشلا معن

 دلخلاو ريخلا مولع مولعلا نم
 يديب نقتم ظيلغ هاش ساكو

 يدمتعم تاداسلا ديس دمحم

 ددعلا رفاو مالس مالسلا عم

_ ٢٨٢ _



 يدنكلا هللادبع نب دمحأ نب دمحم نب نمحرلا دبع هيقفلا خيشلا رعشلا مظن نم

 هدلاو نم فيرشلا ملعلا ىقلتو ةيوبنلا ةرجهلا نم رشع ثلاثلا نرقلا رخآ يف دلو

 دجسملا ناك ال طقسمب روخلا دجسمب يدنكلا دمحأ نب دمحم ىنابرلا ملاعلا خيشلا

 ديسلا ناطلسلا مايأ رخآ يف رابجنز ىلإ رفاس مث ملعلا ةبلطو ءاملعلاب ارهاز روكذملا
 نمحرلادبع خيشلا راص براح نب ةفيلخ ديسلا ناطلسلا مايأ يفو دومح نب يلع
 ةئايثالثو فلا ماع ىفوتو كانه ملعلا ةبلط نم ةلمجو هبراقأو ناطلسلا دالوأل اسردم

 ةديصقلا هذه اهنم ةريثك راعشأ هل هيلع هللا ةمحر رابجنزب ةرجهلا نم نيعبسو ةعبرأو

 : فلالا فرح نم ةيلاخ ىمهو ةلي دمحم يبنلا حدم يئ اهلاق

 ذجسعب ميظن رد يمظن لب

 دض نعو دن لك نع ير زع

 دجميل هقلخ ريخ لسرم

 دمحم كيبن ىلع لص بر

 ديؤم لوسر هبر نم وه

 ددجتت ةمحر قلخلل وه

 ددري ركذب هبر هصخ

 دجوي طق ةنسح لثم نكي م
 ددسم فينح هنيد ميق

 دعبم ديرط هل مصخ لك

 دهشم لك يف هيلع لص بر

 دحويف يبن هدعب نم سيل
 دسح نيب هبر نيد رهظم

 دحويل هبرل وعدي لظ

 در مهنم هحصن نع هقعي م

٢٨٢ _ 

 دمحمل ىتح دمو يبر دمح

 درف دمص ير لج

 دبعيلو مهفل هديحوت نيد

 ديسو دوسم ةمسن ي ذ ريخ

 دعسي هب يدتهي نم رون وهو

 ةر دق وذ

 دحوم فوم لكل معيفشو

 دهشتي نم لك نيح هعفر

 درفت دق هب قلخ ميظعو

 ددبم لطب نيد لك هيف
 دمكم وه هنيدل دض لك

 دز هردق يف هيلع لص بر

 دبؤم متخ لكلل متخ وهف

 دمع ىلع هوبذكف قح نيد
 دغوتت مهكرش يف موق نيب

دلقت ربص نسحو مزعب لب



 درمتم ربكتسم ديبع مك
 دغ يف جني هقتيو هعطي نم

 دق ىده موجن مهلك هبحص

 دطوتو هنيد زع مهبو

 دمحم كيبن ىلع لص بر

 ةرتع يىلعو

 دج يل كنم ةمحرب متخبو

 دق نمو بحصو

 دصقم ريخ هبر هؤبيو

 دمرسم رونب مهبر مه لم

 دتهم وهف يدتقي نم لكبف

 ددحي رصح ريغب ملس مث
 ددرت ريغب مهجه ىفتقي

 دغ يف بر يتلز نع وفعبو

 : اهلوأ اذه ىضابألا بهذملا نع هلأس نمل اباوج اهلاق ةديصق هرعش نمو

 انبنأ هنم يذلا هساسأ نعو انبهذم نع لئاسلا اهيأ

 انيبتسام اذإام جاجوعأ هب ام ةنسلاو نآرقلا هنإف

 انهوتسم الو ابويعم سيلف هكمس عيفر سأر هساسأ

 انقفو نمل اركش هجاهنم ارئاج ليبسلا دصق نع سيلو
 انذخأ هيف غازام ءاج رات خملا نع سابع نبا نع رباج نع

 .تايبألا هذه الإ اهنم دجن مل ةليوط ةديصق ىهو
 ناكرأ عماج باتك فلؤم يصورخلا رصان نب فيس ملاعلا خيشلا ايثار ًاضيأ لاقو

 : مالسإلا

 هبراشم باص رهدلا اولح نأ الا

 ةراغ ولت ةراغ انيف تومللو

 لفغ هلل نارفك الو نحنو

 بلق رهدلاف رهدلا ننمات الف

 هدحل قيض ىلإ شرع اذ طح مكف
 هئانسب يدتهي رانم نم مكو

 يتلا كتلحرل ىوقتلا نم دوزت

٢٨٤ _ 

 هبراش حورلا يز دبال انفلا ساكو

 هبلاخمو هباينأ انقزمت
 هبناوج تطش لامألا نم رحبب

 هبناج ءاس بناج هنم رس اذإ

 هبئاتكو هدنج هتملسأ دقو

 هبئاصم مج رهدلا اذهو ىعادت

هبقار تنأ يذلا توملا بكرملا اهل



 يذلا ىلع انزح عمدلا ريزغ خسو

 ىدهلا ملع ىقتلا دوط ىضترملا ىلع
 ىدنلا هركاب ضورلاك هلئايش

 ىلع هتربع حفس ؤلابل قحف
 لكشمو يواتفلل فيس لعب نمف

 هرصع ذبهج نادقف انزح ىفك
 ةرسح بحم . بلقل اب ىس ١ هيلع

 هؤازع نيملسملا لكل باصم

 اهرون ءاض هل رافسأ نكلو

 قر اش ر ذ ام هلل ١ م الس هيلع

 ةمحر بوص همض احيرض لبو

 هبلاط ملعلا زوعأ دق هنادقفب

 هبسار قحلا رهوج مولع مضخ
 هبناجم وهف لزهلا امأ لضفلا هل

 هبدان دنفي ال فيس رصان نبا

 هبهاذم تقاض يتفتسملا اذإ مولعلا

 هبهاذ عجري سيل ليبس يف ىضم
 هبكاس لهني نيعلا عمد كلذل

 هبهايغ تمع نوكلا عيمج بطخو
 هبحاص لض دق يخلا امأ دشرلا يذل

 هبلاط وهو هحبص ليل بقعاو

 هبكاوس تلاوت ناوضر لهنمو
 : اهلوأ اذه يرذنملا دمحم نب يلع يضاقلا خيشلا اهب ىثر ةديصق هنعو

 يذلا ردبلا كفسخب تأزر اللج

 ادنهم تمشو اساربن تافطأ

٢٨٥ 

 ابيقن مانألا نيب نم تذخأو
 ابويج هلب د ابكال ١ هل تقشن

ابيجن تبلتخاو انكر تددهو



 رصان نب ديعس ةمالعلا نبا ىسيع حيصفلا خيشلا ناهعب رعشلا اومظن نيذلا نم

 نمو ةمالعلا هيبأ دنع سردو ةيوبنلا ةرجهلا نم رشع عبارلا نرقلا يف اشن يدنكلا

 ةئايثالثو فلا ماع مالسلا ردنبب ىفوتو رابجنزو ايقيرفأ ىلإ رفاس مث ءايلعلا نم هعم

 . ةيرجه نيعستو نينثاو

 : قاوشألا ثب اهاسو ناطوألل اركذت اهلاق ةديصقلا هذه هرعش نمو

 مالس تارماعلا تايبظ ىلع

 ىلل ترس نإ ابصلا حير هلمحا
 تسفنت تارماعلا تايسن اذإ

 يمنرت تارماعلا يداو تامامح

 ادهاعم ماجلا حون ينركذي

 طقسم وحن نم ءايسنلا ترس نإو

 مهليزن ناهتسي ال ةدنك ونب

 لزنم ريخ دجت لزنت نإ موقلا مه

 فرشم لآل تاداس سنأ مو

 اندهعك قيفسلا ءام له يليلخ

 هريدغ راج بابلا حفس ءام لهو

 يل سيل دهاعملا كيتاه هللا ىعر

 اهدهعب بابشلا تيضق دهاعم

 ايساوم ابيبح الخ اهب تكرت
 ايسان تنك امو ادهع هل تظفح

 اسرعم ىغبت سيعلا كتباطخ اذإ

 حوسب اهخنا
 ةمايغ بوص شرعلا هلإ اهاقس

٢٨٦ 

 مانم هافج دق قوشم مالس
 مايق بيبحلا لهأ اهب رايد
 م ادم هترقاع دق نمك تركس

 مايه نكعاجسأ ىلإل يملقف

 ماين نوحشاكلاو اهب تعتر

 مارك ىدل اماوقث تركذت

 ماضي نيرثكالا راج ناك اذإ
 ماطح وهف لاملا امإو مهيدل
 ماري سيل دجملا يف دتحم مه

 مامح نوصغلا يف ىنغتي لهو
 ماوؤ هايلا كيتال يبلقف

 ماود نهراكذت نيلإ ولس
 ماعو نيضم دق الوح نوثالث

 ماقم بولقلا ءاديوس يف هل

 مامذ عاضي ال هيدل كاذك

 مالظ كعري ال اهارس دهجاف

 مايقو هب تلاط ةسلج مكف

ماكو اهناعيق هب صخت



 : اهلوأ اذه راكذتو ةنا اهايس ةديصق هرعش نمو

 ابصلا مايال :
 ابصلا درب يف لاتخأ

 ام ثداحل تيعد اذإف

 اهتسفن ةبرك مك
 هتيساو رسعم مك

 نكلو الام ينتقأ

 ىضر يغب ال نمحرلا

 ء اشي نم فزري هلل اف

 ناك ذإ

 ىفيس دنرفو

 : غ

. 
 ؟

 ٢
. 

 خ:
 افه نمع نوفعيو

 : لوصفلاو ةيرمقلاو ةيسمشلا روهشلا ةفرعم يف اهلاق تايبألا هذه هرعش نمو
 روهشل ١ ةفرعم درت ن اف

 سر امو روربف رونجف

 طسغ ا هدعب يلج نوج

 اهمامت ربمسيد ربمفون

 ىلالا رهشأ ثيده دخو

 لوسرلا ةرجمل ماعلا لواف

 لوألا عيبرل ١ مث رفصف

 بجرف يدايجف يدامج مث

 لاوش هدعب مايصلا هيف

 تيبلا جحي هيف ةجح ود

 لوصفلا رهشأ ظفحا اذكهو

 ازوجحل ١ من روثل او لمحف

 دسألا كاذكو ناطرسلاو

 روهشملا ين سمشلل يتلا ىهو

 سماخلا وهف ويام مث ليربأ

 طخي ربوتكأ ربمتبس

 اهماظن مكءاج دقعك ىهف

 لايكلا يف ردبلاك ةحضاو

 لوقعلا ولأ هخرأ مرحم

 لفغي سيل يناثلا عيبرلا مث
 بجو دق ناضمر مث نابعش

 لاتقلا دعق دق ةدعق وذ

 تيعس الثم هيلا ىعساف

 لوقنملاو لوقعملا نم ذخو

 ىزعت عيبرل ىلا هذهف

 دصقت يذه فيصلل ةلبنس

۔ _ ٢٨٧



 برعت فيرخلل اولاق سوقلاو برقعلا مث نازيملا اذكهو

 توبثم مهفرع يف اتشللف توحلاو اعم ولدلاو يدجلاو
 : يبايسلا ليمج نب نافلخ ةمالعلا خيشلل هنم لاؤس اذهو

 لئس احيف ىلل يرجت اهب ربو باكرلا ثح

 لئام ناميألاو ملعلا اهيف ثيح كتيدف لزناو
 لئابقلا عم عينملا زعلا هل نم ةحاسب لزناو

 لئاوألاو رخاوألا قاف اعفان ايلع زاح نم

 لئاسملا نم صيوعلاو لك اشملل ىدصت دق نم
 لمارألا وبأ مايلا كاذ ليمج لجن نافلخ

 لحاوسلا ضرأ مهضرأ نم ارئاط كتيتأ يخيش

 لجاوز اهف باحسلا قوف ةرايط انب ىرجت

 لئاصولا ريخ هذهف حيوسلا قوف توتسا ىتح

 لئاسولا ىتش رخسمو معنم نم هناحبس
 لئاح ريغب مالظلا نم راهنلا خلس نم ناحبس
 لئالد اهيف انريسل موجنلا لعج نم ناحبس

 لئاضعلا يذه انل فشكاف الئاس كتيتأ يخيش

 لئاوألا انل هاور ذللا ثيدحلا اذه ينبار دق

 لئايشلا لك هل تلمك نم هللا قلخ ريخ نع
 لثامم لب اصن سيل نكلو هانعم كاذ اه

 لئاسملا يف ثالث نم اث رإ نزحي ءاسنلا نإ

 لطايملا اهل يتفلا كاذ تنعال ذللا اهنبا نم

 لزانلا ارو هتأر دق نم اهطيقلو اهقيتعو
 لكاشي امو طيقللا اذ يف يلئاسم تينب دقلو

_ ٢٨٨ _



 لفاغ تنكو طيقللا ىنعم ام ردأ مل يننأ وا

 لبازملا ف احبرط الفط تأر دق ةاتف ىذه

 لذارألا دي هتنج دق نكلو اينذ فرتقي ل

 لتاقم ارفج ىوتسا ىتح اهفانكأ ف هتبر
 لهان ناكام الو الع اهنابلا نم قاذام

 لمارأ عم نونب هلو هسمر ف ىوث دقلو

 لئاسأ اذ يف ينناف ثارتلا اذه يف مكحلاام

 لئاح سيل مأك هنم اهبيصن ةاتفلل له

 لمارألاك نونب الو توث دقل ةاتفلا اذإو

 لئان ثاريملا نم ىطعي دحاوك طيقللا اذ له
 لكاشملا ىدحإ انل تناك اهريغ ثوحب ات

 لحالحلا اذه هءاش نإ اهحاكن لحي له وأ

 لئاق لاق نإ اهتانبل هحاكن لحي له وأ
 لئاسملا يف انيلع تبعص اهلك لئاسملا يده

 لئاضفلا يبر نم تغلب اهميغ كملعب فشكاف

 لئاذرلا نم هارتام رتس اف رعشلا ديجأ نلإام

 لحاطفلا 3 رعشلا 3 دئاول لفطتم يننكل
 لثامألا رغلا هلاو يبنلا ىلع ةالصلا مث

 لئاس احيف ين راي طالا منرتو تدرغام
 : هللا همحر ليمج نب نافلخ ةمالعلا خيشلا نم باوجلا

 لئاضفلاب ىلحت نماي يخأاي كلاؤس ىناو

 لئاح ريغب داعبلا ىلع دادولا وفص هل نماي

 لئامألا رغلا ةداسلا ماقم العأ ىقر نماي

- ٢٨٩



 لماك لضفلا يف ديس نع اهديلت مولعلا ثرو

 لماكت ىتح اهفيرطل همزع ةمهب ىعسو
 لئاط دجملا يف يذلا فر شلاو ءايلعلا اخأ ىسيع

 لعاف تسل كعيدم نم انأ اب حدمت الو ينلس

 لماش وفعلا نإف اوفع تدعوت باتكلا يا

 لئاسملا يف ثالث نم اثرأ نزحي ثيدحلا ىنعم

 لكاشملا عف نثري هيف لقي ملف لاق نزحيف

 لئاسلا نم ثالثلا يذه يف لاملا نزحي ىنعي
 لصاح لكب ندرفنا ثيح هنذخاي هلك يأ

 لثام بسن نم ثرألا اذ يف نمه كيرش ال ذإ

 لسانب اولسن نم قحا ناكل اولسن ولو امأ
 لطامم باك همأف ن اعللا نبا الخ دقام

 لضافل اوذخأ دق هونبو نذخات مأو بأك

 لصاح لصفلا اذ يف طوق للملاو قوتعملا يف فلخلاو

 لئاح ريغ نم طقال وأ قتعم ناثراو له

 لئاوألاو رخاوألا نيب ام عاش فالخ هيف
 لئان لك نم افلخام قتعملف امهامأ

 لئاسملا ع بسانملا مدع معم كاذكف طقاللو

 لئاسملا كيتاهب ساب هب اف حاكنلا امأ

 لئاح ريغ نم طقال وأ قتعم نوحكني مه

 لطاب ريغ لحف مهطق الو مهقتعم كاذكو
 لصاف لحلل هعطقف عاضرلا عطق نكي ملام
 لطاب سيل اقح هاسعف ىخأاي كباوج اذه

_ ٢٩٠0 _



 لئاط لكل ١ لوسر ىلع م السلا عم ةالصلا مث

 لئاضفلاو لضاوفلا يوذ ماركلا . بحصلاو لآلاو

٢٩٨٩١ _-



 ابتاك ناك يذلا يدنكلا هللادبع نب رمع نب هللادبع بتاكلا بيدألا خيشللو

 نكل ةيبدأ تاحراطمو ةيلزغ راعشأ هل حرطمب ةيعرشلا ةمكحملاب ةيعرشلا كوكصلل

 : رذاوجب ناك 11 هباحصأ اعدوم اهلاق تايبألا هذه اهنم ريسيلا الإ اهنم دحن ل

 بذعم قارفلاب ينأ يدالخا
 ىونلا هب ىدوأ بصلا نأ يدالخأ

 اولحرت موي نيبلا ةادغ ينأك

 ةعيوس نوه روبابلا يداح ايف

 ياجلمو قارفلا لبق يتريج مهف

 اننيب رهدلا ىضتري ينظ ناك اف
 انقارف ناك ظحلا ءوس نكلو

 الوا رذاوج يف انيقتلامو

 اعتمم ءافصلا ناوخأب تنكو

 بناج لك نم ءامعنلا انب طيحت
 هناحب انركس رهد نم كلايف

 انعايتجا نؤخلا رهدلا قرف دقل

 بقرتم مكايقل ىلل ينأو

 بكرم ميلا يف نعظلاب ىرس ةادغ

 بكنم يلايللا لوط ىلع ميلس

 بهذيس انع نعظلا يف نم عدون

 بلطم سانلا نم يل مهاوس سيلف
 بسحأ تنك الو ايقللا ىلع اقارف

 اوبهأت نيح سوحنملا رفسلا اذب

 ذليام اهيف شيعللو

 ببحم سوفنلا يف ءيش كلذو

 بصخم لصولا لباو نم انهلا ضورو
 برشنو سنأ تاساك هب ريدن

 برغمو قرش نوكلا يف تقرتفا ايك
 : تايبأ ةعبرألا هذهل اذه ةريطيشت هرعش نمو

 بوعتم بابحألا عم بحملا بلق

 ادمك انضلا دهم ىلع احيرط ودغي

 مهلومح تمز نم بئاكرلا يفام
 مهسيع ناعظالا قئاس ادح امو

 رمق مكبح يف يل هلا عيوتسا
 فلك هب ىرذعلا ىوهلا قحو ينأ
 هللدت ىلحأام بضغيو ىضري

٢٩٢ 

 بيذعتو مه هوسح تتشم

 بوهنم ماقسال ١ ليب همسجو

 بوكسم نيعلا عمدو الإ نيبلل
 بوبح نعظل ١ يف هل ن اكو الإ

 بوتكم رونل ١ فورحب ههجو ف

 هاوه بوجحم ينيع نعو يبلق

امو



 بوبع بوبحملا لعفي ام لكو هب تمه بحلا عرشب يلتق لح ول
 : رذاوجب نيتيبلا نيذه اسمحع لاقو

 همجنأ روزت ىجدلاو ينراز دق هملظت ولحي اشر ىلع يل نم

 همسبم قار رغثل ءادفلا ىسفن همف اهزاح تابذع ىلع هأ

 بنش نم كيهان بنش هناز دق
 يديب ذخو مف تلاق مث اهقير نم دبكلا ةرمج ىفطال افشر تمر مك

 درب نعو بطر ؤلؤل نع رتفي دزف اشت نأ ينم رغثلا كنودف

 ببح نعو علط نعو حاقأ نعو

 ىهتنا

۔ _ ٢٩٢



 عبارلا نرقلا يف أشن يصورخلا يلع نب دمحم نب هللادبع هيقفلا خيشلا ءاهقفلا نم

 يليلخلا هللادبع نب دمحم يضرلا مامإلا نمز لئايس دلبب ءاضقلا ىلوتو ةرجهلا نم رشع

 رخآ يفو ةليوط ةدم ىقبو حرطمب ةيعرشلا ةمكحملاب ءاضقلا دلقت مث هنع هللا ىضر

 ةرجهلل نيعستو ةعبرأو ةئامثالثو فلا ةنس ةينملا هتفاو نأ ىلإ لئايبس ىلإ عجر هرمع

 . ةيوبنلا

 : هيلإ هجو لاؤس ىلع باوجلا اذه اهنم هلأس نمل ةيهقف ةبوجأ اهرثكأ راعشأ هل

 تايفخلل نيبم باوج ينم
 ادب نيح متلا ردبك ءانس هل

 يتنباب دلاخ انبأ جوزت اذإ

 الثم ةليل يف اتفز امهاتلك

 اهحكان ريغ عم هنه تلخداف

 اهلف تلخدأ دق نمب ضفم لكف
 ىلل كاذف لمح اهب نبي ناف

 ايهعامج نع ناعنمي امه امأ

 انيطوا نيح نامرحت اتسيلو

 مهفتقاف ملعلا ليهأ لاقم اذه

 مهلك قلخلا ةاده سومش مهف

 ىنم ريخب ىظحت ارثأ مهل علاط
 هلعاف تسل حدمب الاؤس عدو

 مهنأ ملعلا لهأ حدملا اذب صصخاو

 اهمزالي ميلستو ةالص ينم

 انديس فاصوألا لماك دمحم

 تحدص دق رايطألام بحصلاو لآلاو

 _ ا٢٩٤

 تايادلا قرط ىلإ ادشر كيلوي
 تايربلل تءاضأ سمش لثم وأ

 تاروهملا يف حيحص دقعب رمع
 تانجدلا ميغ يف كلذ ناكو

 يتالاقم مهفاف اطخ يذه كاذك

 تايضقلا مكح ىدل رهم هيلع

 تاياورلا يف هوزع مأب ضفم

 تاواغلل افاشكنا اضيحيم ىتح

 تاراتسلا تحت اطخ جاوزلا ىلع

 تاريخب رفظت مهليبس كلساو
 تايفخلا رارسأ زاربأل اوماق

 تاماقم العأ مهعم مىقترتو

 تاوايسلا شرع ىلإ ومسأ تسلو
 تالايكلاب اولت قح ةاده

 تارينلا لبسلل سانلا ىده نمل

 تامالظلا حابصم ةيربلا ريخ

تاحيلم ناحلاب نوصغلا لىلع



 دمحم نب هللادبع يضاقلا خيشلل يربجلا ربج نب يلع خيشلا نم لاؤس اذه

 : يصورخلا

 ميشل او دوج ا ندعم ىٹثحب هجوأ

 همولعب امححماش | دوط راص نمو

 ىقر يذلا هلإلا دبع هب تينع

 حرطمب ءاضقلا تسد يف معبرت

 هل له مكحلا يف يعطقلا ىري نميف
 يديسو يبر هللا ىلصو اذهف

 ىتلا هتعافش وجرأ اهب ةالص

 مركلاو لضفلا ةماه ىقرت دق نمو
 ممالا ىلع لحم العأ هب لانو

 مجنلا ةماه ىطتماو يلاعملا ءايس
 مكح لصيف ملاع نم هب مركاف
 مرج الو يل لق ينظلا ىلإ عوجر
 ممألا ةداس مه لآلاو دمحأ ىلع

 مدنلاو نباغتلا موي اهب زوفأ
 : دمحم نب هللادبع خيشلا نم باوجلا

 مكحلاو ملعلاب غيص اباوج كيلا

 هؤانس اےيقتسم اطارص يدهو

 هلآل مكحلا يف يعطقلا ىري نم يفف

 هتلقن دقام راثألا نم تذخأ

 املاع تسل يننأ يحدم كنع عدو

 همولعب اخماش دوط ترص الو

 يذلا ىلع يهلااي ملسو لصو
 ىرولا ةداق مه باحصألاو لآلا اذك

 ملظلا يف ردبلاك لهجلا مالظ حيزي

 مسنلا ءىراب دحاو يهلا لضفب

 مهنباام كنع عد ينظلا ىلإ عوجر

 ملع ىلع ران ملعلا لهأ راثاف

 مركلاو لضفلا ةماه قارب تسلو
 ممألا ىلع اوداس هللا لاجر كالوأ

 مجعلا عم ابرع داس نم ىدهلاب ىتأ

 : هل هنم ل اؤس ١ ذهو

 مقو هيلا ضهن اف ملصتل اب ملعل ١

 معنم ريخب زفت هبالط ف دجو

 ماست ال ارمشم رسف نيصلا ىلا ولو

مركملا انيبن نع ثيدحلا هب صن



 هنع ثحبلاف

 وحنل دصقاو
 قيرع دمحم يأ

 عاشم ١ ءام

 ءاسنلا ىلع لهو

 ل نمف
 انبر ةالص

 ارغلا هلاو

 تحدصام

 باوجلا كاه

 ءانس هل

 عاشمل ا ءام

 تاماسقلا امأ

 نمزلت ال
 ارفاسم الو

 اكيلامم الو

 نع اذ تلقن

 اذاي مف

 ىظحت كاسع

 ير ةالص

 هلاو

 قراب حالام

 لكل اضرف بجاو
 هلالا دبع انخيش

 يكاز دجملا

 : ةعفش نم ىرت
 مكيدل ةما سق

 كرحب نم ةلبب
 ريخ راتخملا ىلع

 ماركلا نيم ايملا

 نوصغ ىلع لبالب

 هكيرش معفاش

 لوقب اهيف ذخ

 ايبص الو انءاسن

 نم نج نم الو
 فيعض ىلع الو

 ىدهلا له أ قداس

 زونك مهف مهوحن
 موي زوفلاب مهنم
 نيدب ىتأ نيذلل

 ىدها لهأ هبحصو

 ةباحس يىلع

ىهتنأ



 دلو ينادرجلا ملاس نب لشاه نب هللادبع لضافلا خيشلا رعشلا اومظن نيذلا نم

 ريغص وهو ميركلا نارقلا ملعتو ه٠٤٣١ ةنس تايرق ةيالو نم ةيلايشلا ايص دلبب

 هنطو ىلإ عجر مث مولعلا نم هللا ءاش امو وحنلا ملع ملعتو ىوزن ىلإ لحر مث نسلا

 ةيهقفلاو ةينيدلا مولعلا يف هدنع سردو يميلسلا ديبع نب دمح ةمالعلا خيشلا مزالو
 تاساردلا دهعم ىلإ مضناو رطق ىلإ رفاس مث سفنلا ميرك غيلب ظفح اذ ناكو

 دهعملا يف اينيد اسردم نيعت رهازلا دهعلا اذه يفو ةيلاع ةداهش ىلع لصحتو ةيمالسإلا

 ةينملا هتفاو نأ ىلإ اهب اسردم لقتنا بادس دلبب ةسردملا تأشنأ املو ةيطولاب يمالسإلا

 تاحراطم اهنم ةريثك راعشأ هل هيلع هللا همحر ةرجهلا نم نيتنثاو ةئايعبرأو فلا ةنس

 : تايبألا هذه اهنم ريسيلا الإ اهنم دجن مل نكل ةيهقف ةلئسأ اهنمو ةيبدأ

 مراوصلا تافهرملاب العلا بالط

 ىوتلا وأ رمأ لح نإ ادنلا لينو

 ادب اذإ هنم ضرألا قيضت شيجو

 مهتوعد ام اذإ داجمأ ذنايتفو

 ممصم الإ ءايلعلا بطخي امف

 رمشم ريغ بولطملا كردي لهو
 العلاو دجملا يف قبسلا تابصق هل

 انثلاو دمحلاو دجملا كرد مغبي نمو

 انملاو لئاذرلا لك بنتجي نإو

 العلا ىلإ اوبهت مل نأ مكل ابتف
 مكاتأ داقر نم اوقيفأ اوقيفأ

 ةزعأ نيبيط امارك اوشيعو

 مكعايتجا ميركلا هللا نم وجرأو

٢٩٧ _ 

 مذاهللا تالباذلاب ادعلا نعطو

 مداصتلاو اقللا دنع ىدرلا وسحو

 مسانلا برض عقو نم لجز هل
 مئاهغلا باكسنأك اعارس اوباجأ

 مجامجلا مد فيسلا يوري مامه

 معاطملا ذيذل اجيهلا يف توملا ىري

 مهرجو داع دهع نم هب تماست

 مشاهو يبلغتلا ٌرمعك نوكي
 مقالعلا سأك زعلا يف يستحي ناو

 مراحملا كاهتنا يف احبقو اسعتو

 مراوصلاو انقلاب مكامح اومحاو

 مقايقلا ةاتعلا فنأ مكب لذي

مراحملا كرتو ىوقتلا ةملك ىلع



 : يربعلا ديعس نب ميهاربإ ةمالعلا خيشلل هنم لاؤس اذهو

 مركلاو ملعلا اخأاي الاؤس كيلإ

 هوحن حاصاي تمممي نأ رحبلا وه
 هبرقب تخنا نأ ادوج رطقلا وه

 اجحلا اذ ةمورالا يكاز نب تينع

 العلا ىلإ ىماست نم ديعس ليلس
 يتيطم تلحر اجيهلا اخأ كيلإ

 ارين قحلا ىلإل اداشرأ كتلاس

 ىرت له ةلاقالاب لام عيب نإف

 ةقرسب اودعت موق يف لوقلا امو

 يننأ هرتساف ابيع ىرت امهمو

 انبر بحصلاو راتخملا ىلع ىلصو

 ملع ىلع اران سانلا يف ادغ دق نمو

 مكحلاو لئاسملا رد نم كلانأ

 مجعلاو برعلا ىلع تمع هرطاوم

 ة)ا. ف
 ملقلاو فيسلاب دجملا ءاس مارو

 مجالاو زواغملاو قيفايفلا بوبح

 مكح نم ريخاي لهجلا مالظ فشكو

 ملع نم لوق يف راجلل ةعفش انه
 معنلا اوجرختساو ناردجلا اوبقن دقو
 مرجلاو حبقلا نم اوعاج 11 ءازج

 ملظلا طبنتخمك

 ملس يذب قرب حالام مهعباتو

 ناريحو ديلب

 همحر ديعس نب ميهاربإ خيشلا نم باوجلا : هللا . :
 مركلاو دوجلا لبسم يهلا تدمح

 ةباجإ لوقأام اذهف دعبو

 لشاه نبا هلآلا دبع هب تينع

 رفوم ظح ملعلا نونف يف هل
 ابذهم الوق هللادبع كنودف

٢٩٨ _ 

 ملقلاو لقعلاب ناسنإلا ملع نمو

 مركلاو لضفلا وخأ ينم همار امل

 . نا درج نم حاص ىتف
 ضيرعتلاو ظفحلا نم
 مظتنا دق دارملاب ازيجو اباوج

 مزجنا يرتشملل نيح يأ همرت ىدل
 مأ نيح يليلخلا لدعلا هححصو
متتسأ دق هيف عطقلا باصن ناكو



 لماكت نأ ىوس ضعب عم عطق الو
 امهارد مهنم نورشعلا قرسي ناك

 ةميق قراس عطق يف اوفلتخا اذك

 ةمعنو زعو نمأ يف ىقباو مدو

 يذلا ىلع نيح لك يهلا ىلصو

 مثأ اذو اوناخ نيح صخش لثم اودغ
 مع نيح موقلا نم لك ىدل باصنلا
 ممألا نم صخشل زرح نم نينايث
 معأ وأ نيصخشل تناك اذإ نجلملا

 ملسلا قروأام نمحرلا نم فطلو
 متخ دقو ماركلا لسرلا لمكأ هب

 : يشاطبلا انهم نب دلاخ يضاقلا هيقفلا خيشلل هنم رخا لاؤس اذهو

 يريمض يفام ملاع يبرو يريس تعمزأ العلا وحن لىا

 يريسم يف ةماهلا تزواجو ييفايفلاو زوافملا تمميو

 رومألا نم تالظعملا فشكل ىجرملا ىلل تلصو دق نأ ىلل
 روصملا دسالاك ءاجيهلا يفو ينادي ال ًاقرم ملعلا ين هل
 ريطخلا بطخلا لزانلا فشكل ىعسأ تيج لاله ابأ كيلإ
 روبعلا يف دحب اهزواجو يلصي نم ةماقالا ىسن اذإ
 ريصب بر نم ريخلا تيزج يل لق هيلع ةالصلا ين اذامف
 ريمضلا عطقنم ينثولا عم لالح انل بايثلا لسغ لهو
 ريدقلا دحألا ىوس ىشخت الو رون قحلا نأف لق كبرب

 يريمض يفام ىلع يفهلايو ىضقت نمز ىلع يفسأ اوف
 ريشبلا لوق نم نهرلا يف ايب ينبحت نأ كتلاس ايلعلا اخأ
 ريبخ بر نم ريخلا تيزج ينبجأ هيف ةلغ نم لهف
 ريجتسملا ديلبلا دبعلا نم ىنست دقام يخااي اذهف
 رينتسملا جارسلا يداهلا ىلع لايش تبهام هللا ىلصو

 : انهم نب دلاخ خيشلا نم باوجلا

روطسلا نيب هلامج ءيضي ريشنلا ردلاك ءاج ماظن



 انايب هتغالب نم

 قيدص نم لصوب الهايو

 يوحن تلبقأ دق هللا دبعأ

 يردتو اليك يل حدملا تلكو

 اباوج ذخ لشاه ليلس نيخأ

 زربأو

 ةالص يف ةماقالا ىسن نمو

 ادمعو انايسن ناك ءاوس

 ضرف كاذ له مهفالخ راثم
 ايقت اذكو انذاف لوقي

 يسوجملا هلسغي بوثلا مكحو

 رهط ساجناألا نم هل سيلف

 مهيف ركذلا صنب سجن مهف

 يباتكلا لسغ مهضعب صخرو
 نكلو حبر نم نهرلا ينامو

 ضبقب فوصوم نآرقلا يفو

 موي حابص لك هللا ىلصو
 تبحص لكو م اركل ١ ل آل ١ عم

 ريرج وأ قدزرفلا رعش ايف

 ريسملا دعب ىلع انب ملا

 ربخ ىلع تطقس اف ك ار أ

 يروصق نع فر اعملا ف فرعتو

 ريدقلا نوعلا يذ هللا نوعب
 ريهشلا لوقلا يف ديعي هيلع

 ريخأ لوق يف ديعي سيلو

 ريشبلا نع هيف رمألا ليلد

 روضحلا دنع هبدنب ليقو
 ريصبلا سمطنم ينثولا وأ

 روهطلا رحبلاب هولسغ ولو
 روكذ وأ ثانأ نم اوناكأ

 ريهشلا اندعاوق يف هدجت
 روضحلا لجأ ىتأ اذإ عابي

 ريشبلا يداهلا ةنس كلذك

 ريذنلا يداملا ىرولا ريخ ىلع

روشنلا موي ىلل لاو نمو



 ديعس نب دمحم نب ديجملا دبع بتاكلا بيدألا خيشلا رعشلا اومظن نيذلا نم

 خيشلا هدلاو لاقو ةرجهلا نم نيثالثو ةئامثالثو فلا ماع ةعنصملا دلبب دلو يراصنالا

 : هتدالو خيرات ايهب اخرؤم نيتيبلا نيذه ديعس نب دمحم

 يدامج رهشو مغشل ماع يو
 حلاص وبا يلع راشأ

 ديلو يناتأ يهلا لضفب

 دبع هيمسأ ديجملا نأ يخأ
 .ه٠٣٣١ ماع غشل ماع يفو هلوقب ينعيو

 تاك هنأب كيهان ةيهقفلاو ةيبرعلا مولع يف سردو ميركلا نارقلا ديجملا دبع ملعت

 ةيبدألا تاحراطملا يف عماج رعش ناويد هل حيصف بيطخو غيلب ءيشنمو عراب
 خيشلا نع يه يتلا ةدربلا ةديصق سيمخت هلو ةيهقفلا لئاسملاو ةيلزغلا تايبألاو

 : تايبألا هذه هرعش نمف نيعمجأ هلاو ةلي ةيربلا ريخ حدم يف يريصوبلا

 فنعتو ىوهلا يف ينملت كارأ

 ىوهلا فرعت ال لابلا يلخ تناف

 يننأف ينع موللا لخ كتيدف

 يتينم سأكلا الو يناش نم رمخلا الف

 بنيزو بابرلاو ىليلب يرا

 علوم ةيرماعلا ليلب تسلو
 الطلاو رمخلا ال حارلا ىهو حورلا ىه
 اهرمأل ترمتاف اهاوه ينابس
 اهعوبر يف تضم امايأ هللا ىعر

 فرعأ تنأ ىوهلا عرش يف كنأك

 فزعا نيبحملا راتواب تأشن

 فتهأو يلاقم يف ىورأ نكلو

 فرشأو زعا يبلق يف ياليلو

 فجرأ ةيحيرألا ىليلب نكلو

 فشراو وهلا بحلا سأكب ينعدف

 فرعأ تسل ىوهلا يف اهاوه الولو

 فرذتو عومدلا ىقلت اهحوس يفو

 : ةنطلسلا مامز ديعس نب سوباق ناطسلا ةلالج يلوت ةبسانمب ةديصقلا هذه هنعو

 ميسن هلإلا ةمحر نم به

 رورس لكب يبرطاو يمعناف

 ينادتلا كدعس هللا رهظأ

 نايع بعشو احيفلا نامعل
يناهتلاب قىلدابت نيح لك



 ناوت ريغب ىتأ ميعنو تلح كحوسب ةمعن اهلاي

 يناغألا كلت عجس شحولا برطأ ديشنب ىمحلا قرو تنغتف

 نانح لكب ىتأ يرقبع كيلمب انهلاو رشبلا كلف

 ناكم لك قوف دجملا ةيار ولعتو كابر يف لدعلا رشني

 ينادو صاق كيبن نم جهم ىحتو فيرشلا ملعلا دوسيو
 ينامألا العأل يقتري هبو ولحت ملعلاب بوعشلا ةايحف

 نامزلا لاح باطف افؤرو ارب سانلل تيتأ كيلماي

 نانج لكل اهبيط ىرمو ارط قئالخلا تمع ةحرف
 نامأو ةمعنو ءانه يف امود كاعرت هلإلا نيعو مد

 موي قفاوملا ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالج داليم ديع ةبسانمب اضيأ لاقو

 : لاوش ٧

 يلاوعلا بترلاو لضفلا تلنو يلاعلا تزح دق لاوش ايأ

 لاكلاب نميهملا كللكو ادجم تيوح كيلملا داليمب

 لاصخلا يكاز انسحم اييحر ارب سانلل ىتأ نم دلومب

 لاعفلا روكشم سفنلا يخس ايحملا يهاب الهاع اكيلم

 لاوطلا هيدايأ نم ةافع ىنغأف ءءاعنلاو ريخلا ضافأ

 لاحم الب ءاخرلا اهب لحو رخف سابل نايع تسبل دقو

 يلاوغ ننم نم هلل مكو لضف تايغن نم هلل مكف
 : (ىدههلا دلو) ءارعشلا ريمأ يقوش دمحأ ةديصقل ريطشتلا اذه هرعش نمو

 ءاريبغلا ترضخاف ىدرلا الجو ءايض تانئاكلاف ىدهلا دلو)

 ءانثو مسبت نامزلا مفو ايمتمو المكم رورسلا ىتأو

 ءارزو هل مهو ديس وه هلوح فكلئالملا الملاو حورلا)

ءارشب هب ايندلاو نيدلل اوتأ ال هناوخإ ايبنالاو



 يهدزت ةريظحلاو وهزي شرعلاو)
 هرون توكلملاو قرشأ كلملاو
 ىبرلا ةكحاض ناقرفلا ةقيدحو)

 عناي رهزب برط يف لاتخت
 لسلس نم السلس رطقي يحولاو
 ترطعتو تفرخزت ءايسلا اذكو

 ةيحت دوجولا ءاج نم ريخاي
 مهلك كب اورشب دق ايبنالاو
 تنيزف ءايسلا هللا رشب كب

 اهبيطب حايرلا جرأ ترطعتو
 هتاسق يذلا كايع ادبو

 هلك ةيربلا ريخاي كادنو

 هحابص نامزلا ىلع هيتي موي

 ىرولل ىلبت رون همالظو

 ةينس ىهو ءانسح ةعرش ىه

 ةقيقح ىهو ديحوتلا ىلع تينب

 ةيبس دق اهناب عيمجلا فرع

 ةعيب ةفالخلاو رسي نيدلاو

 انماو ةرسملاب وهزي نوكلاو
 ىنغلا لهأ نم رقفلا لهأ تفصنأ

 ايواسم فيعضلا عم يوقلا ادغو
 ىدملا دوجلاب تغلب توخس اذإو

 ءادعس اهروحو نانجلا اذكو

 ءاصعل ةردسلاو ىهتنملاو

 ءانسحلا اهناصغأ ةرضخ

 ءانغ ةّيذش نامجزتلاب
 ءاضولا هساكو قاذملا لح

 ءارو عيدبلا ملقلاو حوللاو

 ءاول مانألل فرشأ دجملاو

 اوءاج كب ىدهلا ىلإ نيلسرم نم

 ءارضخلا اهموجنب تالالتو

 ءاريبغلا كباكسم تعوضتو

 ءانبو الع هتعلطو رون

 ءايحو ىده هترغو نقح

 ءاخس ماركلا نبااي هؤاحضو

 ءاضو دمحمب هؤايسو

 ءافش نيملاعلل ةلهس لب

 ءارغ ىدهلا للم نم قحلاب
 ءادعألا هب تدهشام نقحلاو

 ءامدقلاو طارقس اهب ىدان

 ءاضم دودحلاو لدع لدعلاو

 ءاضق قوقحلاو ىروش رمألاو
 ءادا مانألل حبصأ مكحلاو

 ءاوس ةايحلا قح يف لكلاف
ءامركلا هتأي ملام تيتاو



 ربكأ ناسحألل تودغو

 باوأ مأ تنأف تمحر اذإو

 ةرطف مه اناف تددو اذإو

 هدحو ةعافشلا زع هل نماي

 انلاحب ميحرلا وه فوؤرلا وهو

 سئارع لوسراي كعحيدم يف يل

 دئاوف ضيفلا ملع يف نهلو
 ةمزأل فاعضلا يموق نع كوعدأ

 ةدش تملا اذإ ريجملا نكف

 ةمحرب ديجملا دبع ىلإ رظناو
 اللا ىدانام هللا كيلع لىلص

 ءاونألا لعفت ملام تلعفو بهاو

 ءارقف مهو مهمحرأ تنأ لب
 ءامحرلا مه اين دلا يف ناذه

 ءارظن هل امو عيفشلا وهف
 ع اعفش هل ام هزنمل ١ وهو

 ءارعشلا كحدمب نهل تعضخ

 ءالج نهق اشو كيف نَميت

 ءارض اهنأ عم ومهتشم
 ءاجر كيلع ىقلي اهلثم يف
 ءاعفشلا تزع نإ هل عفشاو

 ءايض تانئاكلاف ىدهلا دلو

. ١



 دلبب أشن يقورحملا حلاص نب ريشب نب رماع هيقفلا خيشلا رعشلا اومظن نيذلا نم

 لوأ يف قاتسرلا دلبب ءاضقلا دلقتو رشع يناثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف يكزأ

 : اهنم ثايندلا مذو ةحيصنلاو ظعاوملا يف اهرثكأ ةريثك راعشأ هل رشع ثلاثلا نرقلا

 الوأ ركذلاو هللا ىوقت بلقلا ىور
 ادمح ىشغت هللا ةالص ملو

 العلا ةورذ ىقتراف ىلدت ابيبح

 ىلل مهعبات مث ابحصو الاو
 العلا اذ هللا دمحأ ينأف دعبو

 يلهاك قوف توث تايلم طحب

 يذلاو رضلا فشكي ميرك برب

 الئوم ىاوس ىغبي نم لض دقف
 ةليمج مث ءايعن نم نيل مكو
 يبلطم تهجو ءالالا يذ هللا ىلإ

 ىونلاو بحلا جرخن يبر يبسحف

 هلك رمألاو قلخلا هيلا نمايف

 الجلاو ةباكلاب ىودع يمصتو

 ىرأ ىك كرونب يردص نحرشا ملو
 ىوقلا يذ كلبحب يلابلا يلبح لصو

 ىشم نم ريخاي ىفطصملاب ىنقفارو
 تمه ةنزمام هللا ةالص هيلع

 التبت نماي شرعلا هلإ دمحو

 الع سفنام مايألاو رهدلا ىدم

 المزت امل ىحولا هاتأف اند

 الزجتل باسحلل اياربلا مايق

 التبا اذإ ميسجلا بطخلا نم يريجم
 البسم تينثناف يماظع تمهوأو

 الاسأ الإ لوقي اعرق هباب ىتآ

 الوعم يبانج ىوا نم باخ الو

 الدلا يف كولد قلاف ىديبع كيلع

 الصنت نم اذبحاي ىدهلا قيرط
 الوأ رخآ لضفلا هنك غلب ال

 السرم يحولل ناك ىيبن ريخو

 اللهم بكر هللا تيب مأ امو

 : اين ذلا م ذ ف هنعو

 البح انل تمرص نإ ايند كيو الا

 ةعبط دعولاو لصولا عطقب تلبج

 البي ال هللا نم لبح يمصتعمف

الشفلا حنمي اذكه اياندلا جمت



 القلاب هيتيمر لخ نم كل مكو

 هوشم قلخ تاذ راد ىه اهف

 اهدادع قيطأ ال بويع نم مكو

 اهبح كبلسي قيفوتلا كبر لسو

 كلام يبر تنأ يهلأاي لقو

 اندلاو ةنورحلا يسفن نم ينرجا

 ىنفكاف كفطل ريغ لايتحأ يلايف

 ىرولا لضفأ ىفطصملاب ينرواجو

 همالس مث هللا ةالص هيلع

 الجبم كيدل ارورغم ناك دقل

 الهس الو الابج رصبت ال ايمعو

 الست ىكل اتاتب اهقلطو دف
 ىلبي اذإ ثيغتسملا ثوغ كبرف

 الهس اجهنم انب كلساف يتيصانل

 العألا كنا ىوهلا موش عم سيلباو

 البح مهل تمرص ينأ مهقئاوب
 الترم نآرقلل لوسر ريخو
الهسلا ىقس مويغلا ءامام نامودي



 © يرذنملا دوعسم نب دعاس نب دوعسم نب رمع ةمالعلا خيشلا رعشلا مظن نمم
 نمو بطلاو بدألاو هقفلا يف لئاسر هل رشع يداحلا نرقلا يف فيلسلا ةدلبب اشن
 . ةيوايسلا مارجألا مولع يف ةيفخملا رارسألا باتك هفيلأت

 ىتش يف ةريثك راعشأ هلو فيلسلا دلبب ءاملعلا ةربقمب نفدو ه٠٦١١ ةنس ىفوت
 نمف يرفاغلا رماع نب رصان نب دمح مامإلا حدم يف دئاصق ةدع هرعش نمف نونفلا

 : هلوق همظن

 لصتمب يل لبح ال مايا
 يف حرساو نمأ يف حبصاو ىسما
 نم مذيام انيقتا انيقتلا اذإ

 اهفوخ هللا نإ ةمامالا ىنهت

 يذ دمحم يكازلا نرصان لجنب

 هتربس حاضيا يذلا قيرفاغلاب

 هبصنم هللا لوسر تيب رس نم

 كلم ىوس ايندلا يف كلملا كلمي ال

 بلط ي سفنلاب ىقر يرنفاغلاك

 مرصنمب يل لصو لبح الو اهنم
 معنلاو تاذللاو تارسملا ضور

 ممذلاب ردغلا ءاقتا انم قالخألا

 ممألا ةريخ نم اهل وفك ريخب
 مركلاو ناسحالاو دجملاو ءالآلا

 ملع ىلع ران نم حضوأ لدعلاب

 مجع نمو برع نم ةيربلا ريخ

 مني مل برحلاب ىدعلا هتهبن نإ
 مطتلم لاوهألا نم رحبب ايلعلا

 : روكذملا يف همظن نمو
 اررح ثداوحلا ليذ ىلبلا هيلع ارفقأ ةحيتفلاب عبر ةولعل

 اريغتو ىكب ادجو يعم ناكل اكبلا لقع ولو ادجو هب تيكب

 اربصأو دشأ ىنم تدجو ايف تنثناو دئادشلا يربص تفرع دقل

 ارفظملا مامإلا كنع اعفاد هل نلعجاف رهدلا ثداح رفظي كب ىتم

 اربمحو ر ازن ف م امأ لجأ رصان ةلالس يكازلا دمحم

 : هيف هرعش نمو

مامإ نيملسملل رصان ىتف ادمحم مامإلا انالوم نأ الا



 مامإ وهو لضفلا يف هفلخ مهف مهلك لضافألا مادق لضفلا ينو

.دارملا ىلع لدي امب اهنم انيتأ اذه نم لوطأ دئاصقلا هذهو



 ىسماشلا ديعس نب شيرف نب ملاس نب ىسيع هيزنلا هيقفلا خيشلا رعشلا مظن نمم

 دنع ةيهقفلاو ةيبرعلا مولعلا يف سسمردو ةرجملا نم رشع عبارلا ماعلا ف اجنف ذلبب دلو

 . هللا همحر شيرف نب ملاس يضاقلا ملاعلا خيشلا هدلاو

 رشوب ةيالوب اهرخاو ةنطلسلا نم ةديدع تايالو يف ءاضقلا ىسيع خيشلا دلقت

 ةلئسأ اهنم ةريثك راعشأ هل اجنف دلبب نآلا ىلإ دوجوم وهو اضقلا لمع نم لاقتسا اهنمو

 هيلإ تهجو يتلا ةيهقفلا لئاسملا ىلع ةبوجأ اهنمو نيرصاعملا ءاملعلل اههجو ةيهقف

 : يسرافلا دمحم نب رصان نب روصنم يضاقلا ةمالعلا خيشلل لاؤسلا اذه همظن نمو

 رخفلاو زعلا كالم
 اهعمجا ملعل ١ كردب

 ذلف عينمل ١ نصحلا وه

 ايندلاو نيدلا ةايح

 ادهتج هبلطاف الأ

 ملَع يتحار لبقو
 روصنم يضلا يآ
 ملعلا رحب ىقلت كلانه

 ابلطم يخيش كتيتا
 ادمع ىتف لتقي نمف
 لوتقم تاوف لبقو
 اذه اولتقت ال الأ

 ةيد اوذخأت ال اذك

 لينو

 لانت

 دجملا

 ىدم ىلع
 نم نت

 رسلا ييف

 ردقلاو

 رهدلا
 رضلا
 رهجلاو

 رمعلا
ركذلا
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 نأ دجاسملا تالغو

 ماكحالا يف زوجيس سيلف

 ليدبت هنم كلذف

 هل راخد آلا نإو

 نيلوقلا رخا يدنعو

 لوق نم رم دق امو

 اهلكوت نمل زاجو

 امهل حالصلا رظن ىلع

 ةبوجأ كاه ىنمو

 برضاو اهباوصب دخف
 ةمئاد هلللا ةالص

 باحصألاو لآلا ىشختو

 رطفلا
 رم ال ١ قف كور دملا نع

 رهدلا ىدم رخدمو

 رسعلاب رسيلا بيمع

 رزو الب هوز اجأ

 رجألا اغتبا الإ هب
 رسخل ١ ىلا ىصمي هب

 ىرظن يف هالح أ ام

 ركفلا ةملظ ىلبح

 ردجلا ىلع اهلطابب
 رهدلا ىدم ميلستو

 رفكلا نم مهذقنم
 رصنلاو قحلا لها

 : يهقف لاؤس ىلع ملاس نب ىسيع خيشلا نم باوج اذه
 رردلاو رهاوجلاو يلآللا يكاحي ربتعم كلاؤس ىفاو دمح ايا
 اهجوم مطلي ملعلا روحب تكرت
 ايلاد كفك اددمأ كانه تيده

 اذإ افج باوجلا كرت نكي مل ولو

 رجتحا دق الآ لاستلاب تممبو

 ررض الب ءاور اهالمت كءالد

 ردص دق يرذعو ي اريدج ناكل

_ ٢١١



 هربق رئازل ىصوأ ىتفام اذإ
 همي جومت ين اقيرغ تايف
 نيعل هب ىصوأام لطبيف

 رذعتل هب ىصوملا لطب ىتم
 هلدعب نلمعاف يباوج اذهف

 ابغار هبلطاو ملعلا كردل رمشو

 ايئاد ملس مث يهلا ىلصو

 ركو هل مايلا ىفاو اذإ لامب

 رتتساو باغ ذإ ربقلا يف ننفدي ملو

 رقتسا ثراوللو

 رظنلا نعمأف هب ىلوأ هثراوف
 رصبلا يوذ لأسأو هكرتاف هلطابو
 رجض يف كتالو اسرد هل مزالو

 رمقلا لمكام لآلاو ىفطصملا ىلع

 ازاجم رذعت

_ ٢٣٢١٢ _



 شيرف نب ملاس نب دمحأ نب هللادبع يضاقلا هيقفلا خيشلا رعشلا اومظن نيذلا نم

 لحر مث شيرف نب ملاس ملاعلا خيشلا هدج نم الوأ ملعلا ذخأ اجنف دلبب دلو يسماشلا

 اسردم ناك امل يميلسلا ديبع نب دمح ةمالعلا خيشلا مزال مث كانه سردو ىوزن ىلإ

 ايضاق راصو تايالو ةدع يف ءاضقلا دلقت كلذ دعبو طقسمب روخلا دجسمب

 ةريثك راعشأ هل ناكسألا ةرازوب يئاضقلا راشتسملا نآلاو حرطمب ةيعرشلا ةمكحملاب

 : ىميلسلا ديبع يبأ هخيشل لاوئسلا اذه اهنم

 يدشرمو يخيشل يلاست هجوأ

 ىقتلاو ملعلاب فورعملا ملاعلا وه
 اكلاس ةعيرشلا ملع يف راص ىتف

 يد دسمو يتو دق ديبع ليلس

 دصقم لك يف دومحملا لضافلا وه

 يدتهي ريخلل لازال اهب اقيرط
 دمعتلاب ءرمال لخن عطق ىلع هلهجب ىدعت اموي ءرما ام اذإ

 ددعت يف نكت اهم اهتلغو اهلوصأ مرغ ريغ هنمزلي لهف
 دروم فطلا نيرادلا يف كاقلو هئازج ريخ هللا كازج يندفأ

 دمحم مانألا ريخ ىفطصملا ىلع ىقراش رذام هللا ىلصو اذهف

 : ديبع يبأ خيشلا نم باوجلا
 ديؤملا فيرشلا عرشلا نم كيلا
 ترجف ملعلا رثوك نم هعيباني
 اهتارمث عم لخنلا نايض هيلع

 دقعتلا لكشملا لحل اباوج
 دمحأ بحص نم نيضاملا فلسلا نع

 دشرم لك نم لدعلا لهأ ميوقتب
 ددرت ريغب يناجلا عطاقلا نع ةميق ءاملاو ضرألا طحت نكلو

 دمحأ ةوفص هللا دبعل اباوج همظن تمرام هللا دمحب متو

 : يربعلا ديعس نب ميهاربإ ةمالعلا خيشلل هنم لاؤس اذهو

 ربحلا نطفلا دجاملا ديعس ليلس رصملا ةمالع رصعلا خيش لئاسأ

 رفغلاو نيكايسلا قوف العلا ءيس ىقتراف دج نم ميهاربإ مهشلا وه

 رجألاو زوفلاب شرعلا هلإ هازج ةمهم لك فاشك يل لازالف

۔ _ ٢١٢٣



 ركعلا ةليل نم رجفلا هيلع نيبي نأ ليبق نيخسرف زواجي مل نمف

 رزو نم رطفلا ةين عم هب سيلو هل اهنود راطفألا عسي لهف

 رصقلا نع اسكع موصلا اذ مأ رفاسي نمل ايهنود رصقلا زاوجل اذو
 رهجلا يف لعبلا نم المح يعدت تتأ هدعبو لوخدلا لبق تقلط نمو

 يردأ نكأ يل لق لمحلا كاذ مكح يف اهساسم اهنم لعبلا كاذ ركنيو
 رمألا يف هلل بيغلاو انهاه ترع ةهبشل اهنع دحلا كاذ اردي لهو

 ربقلا يف مض نإ ثرألا هنم ذخاتو ةدع مزلت دودحملا ةجوز لهو

 رهملا بجاو ىوس هنم اهل سيلو هدحب تناب جيوزتلا ةمصع ماأ
 يردي نمك الهأ مظنلا غوصل تسلف هماظن نحلصاف يلاؤس اذهف

 رشحلا يف زوفلاو قيفوتلا هلأساو يدتهاو نيعتسا يبر هللابو

 رصنلاو هيلوي نارفغلاب هالومف الضفت ءاعدلاب يخيش نم ناو
 رصقلا فرشأ يف نادلولاو روحلا عم ةنجب ءازجلا موي هرثؤيو
 رغلا هبحص عم لآلا كاذك هيلع انهلا ىلص هللا لوسر راوج

 : ديعس نب ميهاربإ خيشلا نم باوجلا
 رغلا هناسحاو يفاولا هفطل ىلع رمألاو قلخلا كلام يهلإ تدمح

 يرمقلا درغام لآلاو ىفطصملا ىلع ةالص مث هللا ةالص يكزأو

 ربتلا نسحا نم غيص دقعك اماظن دمحأ نبا يلا ىدهأ دقف دعبو

 رخفلاو ةماركلا يف قبس لصأ مهل سماش لآ نم هللادبع خيشلا وه
 رشنلا بيط احضاو افيطل اباوج دمحأ نبا هلالا دبعاي كنودف
 رفسلا ىلع امزع راطفالا تيب دقو هرجف لبق نم نارمعلا فلخ نمف
 رصقلا لمع يف نالوقلا درو ايك ال ليقو نيخسرفلا نود لكألا هل

 رفقلا يف دج نمل اذه يف نيلاقلا حجرا رصقلاو رطفلا زاوج نكلو
 رمثلا نم لوخدلا لبق تقلط اذإ تتأام قلطملا لعبلا مزلي الو

۔ _ ٢١٤
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 العلل دعصت حورلاو هب ىرسف
 ىقتلا يوذل ىدهلا عمتجم ناك دق

 مئال ةمول هللا يف هنثت م

 نع هازجو

 هرجأ مظعي ءرملا ربص نسحيو
 هغوص نسحأ تسلو ماظنلا اذه

 انريمأ هلإلا محر

 ةنحل ةايحلا

 راطخألاو لاوهألا
 راثيإلاب نيدلا

 راد لضفأ نيدلا

 رادقألا عقاوم دنع ربصلاو

 يراجأ ترص دجلا ردقب نكل

 ر ارب ال ١ يذ نم

 ىلع ادلج

 رصنل امدق

 ف هتامدخ

 راثكا نع لق اميف لضفلاو ريغتم ىسالا سبل نم ركفلاو
 راهطألاو باحصألاو لآلاو دمحم يبنلا ىلع ةالصلا مث

 :زإ

۔ _ ٢١٦



 سيمخ نب دمحم نب هللادبع ةديبع وبأ هيقفلا خيشلا رعشلا اومظن نيذلا نم

 تايرق ةيالو نم نينجلا ةلحمب رشع عبارلا نرقلا يف دلو ابهذم يضابألا ابسن يشولبلا

 ملعلا بلطل ىوزن ىلإ لحر هدلبب ميركلا نارقلا ملعتو دشرلا نس غلب نأ دعبو

 ةمالعلا مامإلا مهتمدقم يفو ءايلعلا مزالو امهريغو ديحوتلاو وحنلا ملع كانه سردو

 ملع يميلسلا ديبع نب دمح ةمالعلا خيشلا دنع سرد ايك هنع هللا ىضر يليلخلا

 هل صانش ةيالوب ضاق وه نآلا ىلإو نيدالب ةدع يف ءاضقلا ىلوت دقو هقفلا لوصأ

 رشع عبارلا نرقلا مامت ةبسانمب اهلاق ةديصقلا هذه اهنم نونفلا ىتش يف ةريثك راعشأ

 : يرجملا

 راربألا ديسو مانألا ريخ راتخملا دلومب نامزلا باط
 رارصألا يذ مانصأ تسكنتو هدوعس موجن هتعلطب تعلط

 راجلا يف ةواس ةريحب تضاغ ادجس ىرسك تافرش تطقاستو

 رارشو بهشأب لالضلا ىمرو ايسلا ارس هرونب هلإلا سرح

 رافسألا يف هيبأ توم دعب نم ابيط ةكمب ةنمآ هتدلو

 راصحألا ىدل ناش همعلو هدج ةلافك يف اييتي ىحضأ

 راجحالا ديس بصنم عفر ين ايكم راص مث ةكمب اشنو

 راحسألا يف ناثوألا برقي مل هئافوو هقدصل نيمألا ىدي

 راونألا علطمو ليلخلا كاذ هدج ةعيرش ىلع هلإلا ةدبع

 رادقم ىلع ارح راغب أرقإ تلزنت نيعبرألاب ىوتسا ىتح
 راطسألا ءىراقب تسلو يمأ ءرما ينأ ءىراقب تسل باجأف

 يرابلا لوسراي !رقي لاق ذإ ةطغ مركأ ليربج هطغاف

 رارضألا ةيشخ ينورثد نإ الئاق ةجيدخ هتجوزل ىتاف

 راصنألا دئاقو لوسرلا تنأ دمحأ كنأف رشبأ هل تلاق

 رارسألا ملاع كبر رمأ يف مقتساف ةلاسرلا ليربج كاتآ

۔ _ ٢١٧



 ةمأ نم دمحم يبنلا ثعب

 ادئاس شيرق يف اعيفر اتيب

 اوسنا امل شيرق ةاغط ىغطف
 هقارب قوف ليربج هب ىرسف
 دمحم قابطلا عبسلا ىلع ىقرف

 اوبرعأو نيلسرمللاب يقتلا مث
 دمحم يبنلا ىلع هلآلا ضرف

 ايئاد موي لك اضرف نيسمخ
 ذإ كالوم نم فيفختلا لأسا لاق

 هرقأف هبر لئاسي ىضمف
 اهنيد مدهي نأ شيرق تفاخ

 دمح بحصل اهاذيا

 ىتأ ىتح ةكم نم ىرس اليل

 دمحم شارف يف يلع ىقبو
 مهعومجب هءارو نوكرشملاو
 براقعو فواخم هيف راغلاو

 فخت الو نئمطا هل يبنلا لاق

 امحرت توبكنعلا هيلع تجسن

 اقفوم هيف ءاملاب امهاتاو

 دتشاف

 اهدعب لايل نم اثالث ىضمف

 ابيط ةبيط ىهو ةنيدملا يىتأف

 يتلا ابقب دجسم لوأ ماقأف

 اهجوتم ةيطم لقتسا مث

 رازنو مشاه نم ةيبرع
 يراس ردب ميهاربإ لسن نم

 رازوألاب ءوبي لالضلا نأ

 يراسلا معنف ىصقألا دجسملل

 يرابلا رمأ بسح بئاجعلا ىأرو
 راثآلا يف عورشملا فلاس نع

 راكذألا مظعأب ةالصلا ضرف

 يراقلا ميلكلا ىسوم ىأر ىتح
 رارسألا نئازخ زنك كاطعأ

 رارمتسا ىلع سمخ يف هالوم
 راكباألاب مانصألا مطحيو

 راجنلا ينب يف رجاهف هلو

 راتخملا مم ركب وبأ

 رافقلا ةرمزب نونهاكلاو
 رارضا نم هيف قفارملا فاخ

 راغلا اذهم انثلاث هللا

 راجشألا يف ضابو مايحلا ىتأو
 يراط الكا ءيسأ امهتتاو

 راصنألا برثيل لوسرلا راس

 راضنو ةحار يف ىحضلا دار

 راصمالا رئاس رخافم تزاح

 رادقملاب يربت رماوألا ثيح

_ ٢١٨ _



 اهريس لصاوت ىوصقلا اوكرتا لاق
 اهناش نم نكي ملو كانه تكرب
 ١ دبؤم داهجل ١ ضرف دق كانهو

 ةميزه نيكرشملا بزح ؤلاناف

 هحوتفو هتاوزغ ترركتو
 ةكمل نيبملا حتفلا ىتأ ىتح

 ءاجلم نم اهلام شيرق تلاق

 امركتم مهبونذ لوسرلا قىفعف

 ىرقلا مأ يف مالسإلا لحفتساو
 مهخيرات يف ليفلا ماعل ىضمو
 هباحصأ يف قورافلا ايس ىتح

 دمحأ ةرجمل فلا ىضم دقلو

 ىلع ولعي دمحم نيد لازال
 دمحم بزحب ينلخدا براي

 دمحم يبنلا ىلع ةالصلا مث

 راجنلا ينب ف ترقتسا ىتح

4 

 راهطألا ةوزغ ردبل ازغف

 رابكتسالا دعب ارسأو التق

 يراب ميكح نم لزني يحولاو
 رارجلا هشيجب لوسرلا راس

 ر ا دلل تملسف م السل ١ ال ا

 رابخأل ١ ف قيدصلا نع ىورو

 ير اج ليسك هلخ لدت س انل او

 رابج براع لكل ىركذ

 راتخملا ةرجهب هولدب مه

 يراجلا تائملا ددع عبر أ عم

 رايقألاك روني ءايسلا قفأ

 راربألا عم ىرخالا كراد يف

 ر اهط ل ١ هبحصلو هل الو

 ناطلسلا ةلالجل رشاعلا ىنطولا ديعلا ةبسانمب اهلاق ةديصقلا هذه هرعش نمو

 : هللا هظفح ديعس نب سوباق مظعملا

 مدق ىلع انيتات رئاشبلا كلت

 ةبغار ضرألا دوفو هيلإ ىعست

 ارختفم ناطلسلا هل مهاعد ام

 هعلاط قافآلا

 ةبدحم ناطوألاو

 رون نم سيباق

 دوجلا رطماو

 فرش هل تيب نم رخ افل ا ز اح

 مركلا يذ ناطلسلل ديعلا علطم نم
 معنلاو زعلا دالب نايغ ىتات

 ممقلا عفرأ نم هراز ذإ فيضلاب

 مقنلاب ناودعلاو يغبلا رمدو
 مرض يف مايألاو بعشلا نمأو

 مرأ نمو داع نم كلملا اوثراوت

_ ٢١٩ _



 ةبطاق ضرألا كولم هتديأو

 حرف يف س انل او هد ايع أ رمت

 ةرركم ام اوع أ هلل ١ هد اع ا

 ىلع كيلم ١ سوب اق م اد مهر اعش

 هرصنيو امود هظفحم هلل او

 انديس راتخملا ىلع ةالصلا مث

 مهعمجا معابتألاو بحصلاو لآلاو

 مجع نمو برع نمو ابرغو اقرش

 ممه يف شيجلاو مجسنم دوجلاو
 مرعلا رشاعلا ىنطولا

 معن يف ناطلسلاو رصنلاو زعلاب

 مره يلوأ بيش نمو بابشلا نم

 هديعب

 ممأل ١ يف م الس ال او نيدلا ظفحو

 مركل اب ثوعبملا ىفطصمل ا دمحم

 مرحلاو لحلا ةامح ظافحلا لمهأ

 : يداقرلا ملاس نب ناميلس نب دمح ىلإ هنم باوج اذهو

 ىلالحلا رحسلاك رعشلا معيدب

 ناش ميظع بيدألا هب ربصي

 امدق ملعلا لمهأ

 يفاوقلا نع تلغش دق ينأو

 ميرك مهش ىتمه ظقياف

 هيف قباست

 داقر ينب ليلس دمح ىتأ

 هيبأ ناييلس نم ىماست
 هنم تسلف حيدمل ا كنع عدف

 مارح ىوتفلل متكلا الولو
 ىماتيلا ىلع ليكولا ناخ اذإ

 يلاوم ادبأ نئاخل سيلف
 ل دع طسقلاب ائاق بصناو

 ىلوت ايف احلاص لمعيو

٢٢٠ 

 يلآلللا لثم ايظنم اناتأ

 لالهلا قفأ يف لحام اذإ

 لاجرلا لاطبأ كانه زافو

 لاجرلا يديا هب تثبع ىتم
 لاوئسلا طمس يف مظنلاب ىتأ

 لالضلا ىجد حيزي موظنمب

 ىلات ءابالل لجنلا ناو
 لاؤسلا حيتافم يدنع الو

 يلاقم نم ىلوأ رذعلا ناكل

 لاوزلا لبق هلزع لجعف
 يلاوتلا ىلع روهدلا ماص ولو

 ىلاولا لاملا ةعفش ذخايل
لالجل ا يذ بقاوع نم رذحيو



 احالص ىار ليكولا ناك نإو لالحلا لاملا ةعفش رخآو

 : يداقرلا ملاس نب ناميلس نب دمح ىلإ هنم باوج اذهو

 ىلالحلا رحسلاك رعشلا معيدب
 ناش ميظع بيدألا هب ريصي

 امدق ملعلا لهأ هيف قباست

 يفاوقلا نع تلغش دق يأو
 ميرك مهش ىتمه ظقياف

 يلآاللالا لثم ايظنم اناتأ

 لاللا قفأ يف لحام اذإ

 لاجرلا لاطبأ كانه زافو

 لاجرلا يديأ هب تثبع مىتم
 لاوئسلا طمس يف مظنلاب ىتأ

 لالضلا ىجد حيزي موظنمب داقر ينب ليلس دمح ىتأ

 ىلات ءابالل لجنلا نأو هيبأ ناييلس نم ىماست

 لاؤسلا حيتافم يدنع الو هنم تسلف حيدملا كنع عدف

 يلاقم نم ىلوأ رذعلا ناكل مارح ىوتفلل متكلا الولو

 لاوزلا لبق هلزع لجعف ىماتيلا ىلع ليكولا ناخ اذإ

 يلاوتلا ىلع روهدلا ماص ولو يلاوم ادبأ نئاخل سيلف
 يلاوملا لاملا ةعفش ذخايل الدع طسقلاب امئاق بصناو

 لالجلا يذ بقاوع نم رذحيو ىلوت ايف احلاص لمعيو
 لالحلا لاملا ةعفش رخأو احالص ىار ليكولا ناك نإو

 لاحو لام ىلع مهينمل اعطق هيلع ماليال كلذف

 لاقملل علاطف مهتعفشل تلاوت لاوقأ ماتيالا ينو

 لايشلا وأ بونجلا وحن ىلع الالت قربام هللا ىلصو
 لامرلا ددع ىلع باحصأو لآو اتديس راتخملا ىلع

 ىمتنا

۔ ٢٢١ _



 يفاوصلا حبصم نب هللادبع خرؤملا بيدألا خيشلا نايعب رعشلا اومظن نيذلا نم

 باتك هفيلأت نمو ةرجهلا نم رشع ثلاثلا نرقلا يف ةرهاظلا نم فيلسلا دلبب دلو

 سيق نب نازع ديسلا مامإلا حدم ف ةديصقلا هذه هرعش نمو ةولك رابخأ ف ةولسلا

 : يديعسوبلا ديعس نب دمحأ مامإلا نبا سيق نب نازع نب

 قحلا رون مسبت
 هرجف قشناو نيدلا لدع قرشأو

 الملل نيكايسلا وحن هلدع اضأ

 انمامإ كولملا ثيل ماقأ

 انذالم سيق نبإ نازع كلذف
 ادعاس رسحاو قاس نع رمشو

 هدنرف نأك افيس ىضتنام اذإ

 انقلاب رجاوهلا

 سيطولا

 هب

 رح ههجو

 ران تيمح

 نود ناسرفلا ترثعت

 هلويخ ةادعلا ماه ىلع سودت

 تعلقأ ليخلا نم برس تضكر اذإ

 هفيسب ايانملا رحب يف ماع دقل

 يقي
 هتيأر اذإ

 هلازن

 تدمغأو ةادعلا ماه تدرو اذإ

 ىجدلا ملظ يف رصنلا فيس حال اذإ

 ةنطفو اثيحو اذإ

 مهمغرب مهيف رصنلا فيس مكحف
 تمدهو نصح لك هنم عضعضت

 ىدر مهلجاعو الا اورعش امف

 اثوغ هتمش

 رهظم قحلاو

٢٢٢ 

 ربدم لهجلاو لهجلا ليل حازناو

 رونأ قحلاو يغلا لبس قزمو

 رهزي ةنجدلا يف هايض رونو

 رفغلا اهنود نم طحني ةبتر هل

 ريمحو دوهو ناطحق لصألا هل

 رفنضغ مامه ثيل هماصمصب

 رهشي نيح ادعلا راصبا فطخي

 ربصيف ءابظلا وحن هضرعيو

 رهظت نيداوسلا نيب ةرغ هل

 رثعتو سودت يىلتقلا هل ليخو
 رسكت ايظعو الاصوأ لصفتو
 ردكأ وجلاب عقنلا نوجو اماتق

 رخزيو جومي ارايعأ رتبي

 ردصت مدلا ةل يف همراوص

 رمقم رونأ ليللاو هرون اضأ

 رفغيو افافع اماركاو ءاخس

 رونأ قحلاو هنم فونأ عذج

 رمعي سيل ايب اهالعأ عناصم

رصرص توملا نم حير وأ فتحلا نم



 اوضرعتام هفتح نم اوملع ولو
 هملس نيح مهلاجآ ترمع دقل

 انمامأ سيق نب نازع لبرست
 هحدم ءاش نيذلا ماهفأ رصقتو

 ىقتلاو ربلا اخأ تاداعس يف مدف
 ة

 يذلاف هللا هءاش ائيش مه اذإ

 رصان هللاو رادقألا هدعاست

 ههجو رون نم رشبلا ءانس كيري

 هدوجو لدعب ايندلا رمغ دقل
 اطعلاب هلل لاومألا لذب دقل
 ةوقو ادوج نيلاحلا يف رحبلا وه
 العلا وذ دمحم نافلخ نب ديعس

 اذإ ىغولا دسأ نيدلا ةامح ىمعحتو

 ىرت ايف ةاغبلا لهأ اوحطان اذإ

 اسباوع اثويل اوحضا اوركب اذإ

 مهيلع هوجولا ضيب مهتمش اذ
 تعضعضت دق ىرذلاب ءانب نم مكف

 ىقتلا وذ حبصأ يغلا نامز يف مكف

 ىتأ دق ىملساي لهجلا عانق يطيما
 ىقتلاو ةلادعلاب الالد يهف

 ترمعأ حاصاي هللا تويب نم مكف

 دمحم نيد ماكحأ تلطع مكو

 اهنوئش تحسو تجض مهلبق مكف

 رذعأ لهجلا وذو لهج مم نكلو

 رصقتو لازنلا موي ترمع امو

 ردقيف افع دجملا جات باوثأب
 رصبي سيل نم يشلا دحي فيكو
 ربدم كسحنو نورقم ثكدعسو

 رذحح هنعام شرعلا

 وهو هل ايندلا

 هلإ ديري

 ردجأ همدختو

 رونأ ههجوو ماسب هرغثو

 رطمت حاصاي ردلاب

 رطمي لاملاب ناطيشلل هريغو

 رذحيو ىجري وهف اقح نوجلاكو
 رصيقو كولملا تاداس حلاصو

 روسق رخ مكف اجيهلا ىلإ اوعادت

 رفعم هجوو عورصم كاذ ىوس

 اوربك هللف ليل مهنج ناو
 اوزات دق هب صالخاو راقو

 مدهلاو بعرلاب هتبيهب

 لهجلاب لهجلا ذاعو اناهم
 ركني سيل ىرولاب رصن هللا نم

 رضخا ضيبأ رخفلا بوثو نايع
 رمعت ركذلاب هللا دمحب تراصف

 مي د هل

 روجأ رمألا يذو مالظ تاوشرب

 رحأ عمدلاو ماتيألاو لمارألا

۔ _ ٢٢٢



 هركذ ءايساب اويحأ ةليل مكف

 اوعرجتف نفجا نع ىركلا اود اذإ

 يضتريو نيملسملا رمأب موقي

 مهديكب اموي ءادعألا ردغ اذإ

 مهركم هللف اركم اوركم نإف
 هصقنب ادبأ ريغ ىيش مت امو

 روصم افؤر ارس هنوجاني

 رهشأ ركذلاب هللا بحل اسؤك

 رهظي نقحلا هقلخ نم دحأ مهل

 اوردغي نيح مهفتح ايانم مهتت

 : يرذنمل ا دعاس نب يلع نب دمح اهم ىٹري ةديصقل ا هذه هرعش نمو

 ءاإلس انلاصو لابح تعطق

 تريغتو ءايسلا مجن تردكتو

 ةعيجف لوقعلا لهأ ىلع تمظع

 تلكشا دودخلا يف ةعمد مك

 عمادم نوئشلا جوم اهب تفذق

 ايسلا ءام اهعمد جزايي الول

 الف هنشنش رهدلا نأ ورغال

 هب قثتو هلابحب كستمت ال
 تريغو ةايحلا شيع تردك دق

 نم هللا نينطاقلا دعب كاحلا

 تلدبتف اهب يدهع اهتركاب

 مثج يف اثاللا اهيف رثامو

 تمرضأ دجو رانو ولسلا فيك

 عفانب تايناغلا حون ناك ول

 ابيجا اوقشو ابحن اولع ام

 ىرج امو ءاضقلاب اتح تيضرو

 ةمادم سوؤك نم انبرش دق مك

٢٢٤ + _ 

 اورذعا هللاف هلل اوصلخأ نأو

 رصقي صقنلل داع لايك لكو

 ءايلظلا ايضلا دعب تفثاكتو

 ءاعقدلا اهباصمب تلزلزتو

 ءاعنش ةديقفو ةبيصمو

 ءارمح اهضايب دودخلا قوف

 ءاروح اهميمح رانب تقدغ

 ءايمع اهمام ةدشل تدفغل

 ءالبو ةحرتو مودت معن
 ءافو كاذل ف نوخ اب اد

 ءالهن اهعيقن مس ىنتقسو

 ءامجاي رهزلا معيبرلا رون

 ءارضخلا ةنجلا ىهو ءاربغ

 ءاقرو اهب تحدص ةمامحو

 ءاشحألا هدقف نم تعطقتو

 ءالكشلا يءاكب حيونل تفصل

 ءافخ نوئشلاو ابلق تقزم
 ءايسأاي لدعلاب هقلخ يف

ءام وه الو رمخ ال هلل



 مامإ حدم يف يعيشلا يراحصلا يلع نب دمحأ نب ىلع بيدألا اهلاق ةديصقلا هذه

 يداحلا نرقلا يف هل ارصاعم ناك ذإ يبرعيلا ناطلس نب فيس نب ناطلس نيملسملا

 : ةرجهلا نم رشع

 رادقألا مدخت كردق لالجل

 ةلذ عض اوت يماسلا كزعلو

 ةباهم كولملا دعترا كسابلو

 تعرها ةطيسبلا ف كلدع طسبلو

 ىررلا يف ةفيرشلا كتريس نسحلو

 انرصع يف ةيأ الإ تنأام

 نم يده رينللاك كبر كذلج
 يذلا كلملاو تاداسلا ديساي

 ةيضرم ةريس انيف ترس دق
 ةفاغن كوللا لك اهل ونعت

 ىدهلا نكراي ناطلساي ناطلس

 مراوصب ىدهلا ناكرأ تديش

 اهمامز تكلم ذإ ةمامإلا رخف

 اهسمش كنأل ايندلا كب ترهز

 اهميدأ ضايبلا دعب نم رضخاو

 ةراضن نيملسملا هوجو تلعو

 ادنلا اذ فيس نب ناطلس لجناي

 اهباحس لهتسملا كيتحاربو

 لئان نم لباو يلاوي نملف

 رظان كدجم ءايس وحن مسي م
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 رادقملا فعسي كدج نميلو

 رابجلا كزعأ نيح جاتلا وذ

 راغصو ةلذ اهترتعا دقو

 رابخألا تعاش ذإ اهلهأ كل

 راطقألا قرشا دق هب رون

 راهن ءاكذ ىفخا لهو ترهظ

 رانم تنأف هب لالضلا هات

 رارحألا هل اكيلامع تراص

 رازنو اهب ةرهاز نارهاز

 رافسلا اهرابخأ تلقانتو

 راركلا عورألا مامإلا تنأ

 رارغو ابظ اهنم ادعلا ظح

 راصعألا كب ترخف ايك امرك

 راهزألا كب احرف تكحاضتو

 رافكلا فكماسح فوخ رفصأو

 رابغ نيكرشملا هوجو العو

 رارغ لاونلاب كفكب ميد
 راطمألا هفك ول راغت رطم

 ران كماسح نم يداعي نمو
راصبألا رصقت لباه ومسل



 اهجورب تيضترا ايف دالبلا تسج

 ترصق دق هنود ارصق تديش

 هساسأف هتديش دق زعلاب

 العلا يذ كبر ديحوت هناكرأ

 ةمحر كفك دوج نم هنطب

 ىجدلا حنج هليدنق ىلإ ترظن
 هن اكف هوءع انف تللح ١ ذإف

 هتافص هنك تعنب طيحين ناام

 مكتعن يف مكديبع لوقي اذام

 ف

 رايسلا اهردب كنأل ىوام

 اوراحل هؤار ولف كولملا ممه
 راجحأ الو نيط الف ىوقتلا

 راخفو مكل زع هؤايسو

 راقوو ةبيه كل هرهظبو

 اوراسف كيلا رصم نم نووارلا

 رارسألا كنأو موتكلا ردص

 راكفألا هل غلبت ملو دحأ

 راعشألا اهصحت مل مكتافصف

 رازه نوصفخلا العأ ىلع تعحس ىتم ىحضألا كديعبو هب معناف

 ىمنا

٢٢٦



 ديعس نب دشار نب ديعس نب رمع هيقفلا خيشل ا رعشلا اومظن نيذلا نم

 لوأ اذهو زوجحم ال امو اهيف زوجي امو ةالصلا يف ةزوجراأل ا هذه هرعش نمو

 .الهم ةدلبب أشن ،ىولهبلا

 : ةزوجرألا

 يوقلا هللاب ذوعأ

 ملاظ موشغ رابج لكو

 ءايسلاو ضرألا هلإ مسب

 لاثمالب قلخلا عدتبم
 ايئاد اريثك ادمح هدمحأ

 اناتت يذلا هلل دمحلاف

 مالسإلا نم رفكلا نيب دق

 نيمألا رهاطلا ناسل ىلع

 يرابلا هيلع ىلص دمحم
 ايلعي دارأ نم ملعيل من

 بغري نمم تنك نإ عو عمسأ

 رصت نم هتمظن يننأل
 احيحص ا رصتخم هتدجو

 ظن ةالصلا يف هنم تمظن

 رظن نم ليمجلا رذعلا طسبيلو
 ءاطخلاو نحللاو للز نم

 ةينلا ةالصلا يف ضرف لوأ

 داسفلاو بجعلاو ايرلا نم

 رهاطلا سابللاو ءوضولا دعب

 رجاف يوغ ناطيش لك نم رهاقلا
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 مثا دوسح زامه لكو
 ءايشألا رطاف ميدق بر

 لالجلاو زعلا وذ هناحبس

 ائاق ايح ءايحألا يف تمدام

 انآرقلا هنمو هلضف نم
 مارحلا م لالحلا نيبو

 نيشو بير نم رهطم
 راربألا هدعب نم هلآو

 انغيل ادهاج ةالصلا ضرف

 بتعم كيلعام يمظنب لمعاو

 ربتخملا مامإلا ىلع يويسبلل
 احيصف انيبم ابوبم

 العلل ال ملعلا نيلهاجلل

 رهظام رتسيو هللا قتيلو
 ءانعلا صقان ءىش لك

 ةيقن ةصلاخ اهب يتأي

 داوج رهاق بر هلل

رهازلا يبنلا نع ةعقبو



 مالغلا اهيأ ةأرقلا مث مارحألاو ةلبقلا اذ دعبو

 دوعقلا رشاعلاو ضئارف دوجسلاو عوكرلا كلذك
 مهفاو مهفاف حاص تاولصلا يف ملعاف دودحلا يف الاقم ذخو

 ناسنإلا اهيأ عوكرلا مث نآرقلاو مارحالا لواألاف

 دودح اهلك سخ كلتف دوعقلاو دعب ناتدجسلاو

 هنهلك سمخلا تاولصلل ةنسم ةنس ناذالا امأ

 ارقت مث ةعكرلا لوأ يف ارس ذيعتست نا ةنسو

 دهجلاب نكف اهنم اهنأل دمحلا دنع هللا مسب !أرقت

 ماكحألاو عرشلا يف ننسف مارحألا ىوس ريبكت لكو
 عوضخلا ةنس دوجسلا يفنو عوكرلا يف حيبستلل كلذك

 ميقملا ىلع تاعايجلا اذك ميلستلا عم تايحتلا اذك

 ةعاطتساب لضفلا دي رمالا هعامج رفاسم ىلع الو

 دمحم ىلع يآلا لزنم دمصلا مكحب رصقلا ضرفو
 اهمهو ىجدلا يف دعر نحام السو انبر هيلع ىلص
 مايتلاو رصقلا يف هتلقام يماظن اوعمساف اذه دعيو

 باوألا ةنس هيف عمجلاو باتكلا يف صن ةالصلا رصق
 نيخسرف هيف ىدعت اريس نيبلا ريسأ راس نم لكل
 سابتلا الو لاكشأ ريغب سايقلا يف فوصوملا حخسرفلاو

 نيم نودب ليق دق عرذلاب نيغلا ىلل فالآ ةرشع
 : اهرخآ يف لاقو

 باوصلا نم ناب ايب اوذخ يباحصأاي هللا نوعب تمت

 مايغلا ىمهام يبنلا ىلع مالسلاو دعب ةالصلا مث

_ ٢٢٨ _



 راربألا دجسلا نيعكارلا رايخألا هبحصو هلآو

 ةالص ماكحأ يف اتيب نوسمخو ةعبسو ةئارعبرأ ىهو ةزوجرال ١ نم هانلقنام اذه

 . ننسلاو ضرفلا

۔ _ ٢٢٩



 دلو يسرافلا ناييلس نب رصان نب دمحم نب يلع خيشلا وه يسرافلا دمح نب يلع

 وحنلاب املاع ناكو ١٣٢٢ ةنس ىفوتو ةرجهلا نم رشع ثلاثلا نرقلا يفر اجنف دلبب

 : ةديصقلا هذه اهنم ءاثرلاو حيدملاو لزغلا يف ةريثك راعشأ هل ةيبرعلا ةغللاو

 لزفلا يف تايبألا

 لقملا مأ لوتقم ظحللا مراص نم

 تدب ءاقنلا نصغ ىلع مت ردب مأ

 لفكلا نم مأ ماوق ماهس نم ما
 للحلاو يللاب تهز لايجلا سمش

 لفت نع ءازجع ةلبقم ءانسح ليم اهناز دويم دورخ دوخ

 لجخ يف سمشلا ناو نسح سمشب جلبنم يدرولا اهدخ اناك

 لسعلا نم ىهشأ لسع اهقير يف رطخ اهيشم يف روح اهنيع يف
 اضيأ همظن نمو

 نوفجلا بحس نم عمدلا يرذتو نوصغلا ىلع حونت ةقوطم

 ىكبت حاصاي اكبلاب طهنتو
 فلال قاتشم نينح نحت

 ن امز نم تنحو تن أ دقو

 اراهج اهددرت تافاكب

 اغ مث امه ره دلا اهاقس

 ركس ريغ نم تدغ دن اوشنك

 نوعضلا كتياه نادقف مىلع

 نونلا بير نع رهدلا هاضق

 نونجتي رودت هرئاود

 نوزح بلق نم ها يدانت

 نونبلاو ةبحألا قيرفتب
 نونج نم تسيلو نونجمك

 عجست ةقوطم عمسف اجنف دلبب سراوفلا عرزمب هدجسم يف ادعاق ناك هنأ ىكحيو

 : لاقف هلابلب تجيهف رجشلا ناصغأ قوف اهتوصب

 قوطملا مايلا يناكاحف تيكب
 ارماع سمألاب ناك اراد َيركذو

 بعاورك ناسح تاديرحخ نم تلخ

 ادغ ددؤس ىذو مادقم لك نمو

 قوشلمل ١ ميتيل ١ يف اد انو تحنو

 قرفملا مايحلاو بوطخ اهتفع

 قلفي سؤرلا عاطق لك نمو

قعزي موبلا ىوس اذاي اهب سيلف



 هرعش نمو
 احاصو انغ ىمحلاب مامح احان لالطالا ىلع اسلغ ىكب

 احاف هاذش بابشلا نمز ىلع كيأ قوف تنغت ةلبلبو

 : اهعلطم اذه يسرافلا دشار نب ناييلس نب رصان خيشلا اهب يثري ةديصق هنعو (

 دوعو بابشلا قاروأ فج دقو دوعي سيلو ىلو دق رمعلا ىرأ

 دوهش مانألاو ايانملا ريسأ هنأ ضعبلاو ضعبلا الإ قبي ملو

 هرعش نم دجن مل نكلو هللا همحر سيق نب نازع مامإلا ديسلا حدم يف دئاصق هلو

 . هانبتكام الإ

۔ ٢٢١ _



 نرقلا يف دلو ينيسغلا يلع نب رماع نب رصان نب يلع هيقفلا خيشلا نع ةذبن هذه
 دنع ةيهقفلاو ةينيدلاو ةيبرعلا مولعلا يف سردو ةيدب دلبب ةرجهلا نم رشع عبارلا

 هنع موقي ناكو هتاقوأ رثكأ يف همزالو يكلاملا رماع نب دوعس يضاقلا هيقفلا خيشلا

 ايك جيوزتلاو تابتاكملا نم سانلا جياوحبو هبايغ تقو همايأ ضعب يف ءاضقلا لامعأب

 نيتسو سمخ زوابجي ال رمع نع ه٣٩٣١ ماع ىفوتو هريغو وحنلل اسردم راص هنأ

 لبج وبأ رعاشلا همظن يذلا لاؤسلا اذه ىلع هباوج اهنم ةيهقف اهرثكأ راعشأ هل ةنس

 : يسبحلا دشار نب دوعسم

 ردلا صاغم ملع رحباو رصعلا ةاحن يخايشا لاسأ
 رحبلاو اهرب ةاجنلا نفس دابعلا لضفأ دالبلا حلم

 يردي نم لئاسم نع لأسي يردي ال مكءاج لابجلا وبأ
 ركذلا يف دحاو لعف ماقم مهدنع موقي فرح نع لأسي

 ركفلا دنع مسألا فرص معنمت نيتلع ماقم تماق ةلعام

 يردأ تسل ملعلاب يننكل الو الك ةنعال مكتلأس
 رصعلا اذ يف سانلا رايخ متنأ يتداساي مكنم اباوج وجرأ

 ردقلا يف اندنع طشم نانس هنيعب ادحاو ينعأ تسلو

 رمألا ين ىدهلا حيباصم متنأ هرودب لب ملعلا روحب متنأ

 رجفلا فالخ سمش تعلطام ىفطصملل امئاد ةالصلا مث
 ينيسغلا خيشلا نم باوجلا

 ركبلا ناسحلا ديج يف دقعلاك ربتلا طومس ثكاح يذلل لق

 ردو رهوج نم اجرختسم رهدلا لوط مولعلا يف ماعو
 رهزو عناي نم اينتجم ركذلا ضاير ضور ين شاعو

 ردبلا يلايل ردبلاك رفسي ردقلا ليلجاي اباوج كاه
 رجش ريغب تماق دق دملاو رصقلا تاذ ثينأتلا فلاف
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 يرجي كاذب عمجلا ىهتنمو يردن ايف نيتلع ماقم
 رجزلاو اعدلل ءادن فرح رداف موقي لعفلا نع امو

 رمألا تالضعملا تابئانلل ىرخذ نوكتل اديز كوعدأ
 ركشلا ميدم دمحلا بستكم ركفلل ايئاد كارأ نإو

 ورمع ءاقلل جرت لثم يرجي ناعل فرح لكو

 ركب لجنل ريخلاب دوعت رهدلا يلايلل نمتكو
 رشلا موي قلخلا عيفش ىلع ربلا ةالصب ماتخلا مث
 يرمق مادو نانسو بهام رغلا ماركلا بحصلاو لآلاو

 يرسي ليلو بكوك راسو رجفلا لبق تاوصألا عجري
 يضاقلا بئان يكلاملا رصان نب ملاس هينلا خيشلل ينيسغلا خيشلا نع باوج اذهو

 ىوح هنال باوجلاب يفتكن روكذملا لاؤسلا دجن ملو ةيدب دلبب ةّيعرشلا ةمكحملاب نالا
 : ةلئسملا

 ىقتا دبع بلق يف ىدهلا سمش اقرشأ نماي مهللا كل ادمح

 اقلغأ دق امل ًاحاتفم نوكي هدع ىصحي سيل اييظع ادمح
 اقفو دق امل ايئاد دمحلاف هقيفوت نم ركشلاو هركشأ

 اقشلاو كالملا نم انذقنا يذلا ىلع اقلطم ةالصلا مث

 اقروث دوعو ردبلا قرشأام اجحلا بابرأ لآلاو دمحم

 ىقترم !ايرثلا قوف هتمه ىتف نم لاؤس ىف اودق دعبو
 ىقتلا بابرأ راثا ايفتقم ايفاك اباوج هل اسمتلم

 اقفوم ىدهلل نوكي ناو هب ىظحي ىك ملعلل ابلاطو
 اقلبأ الآ هآر دمثل هلهنم نع داح دق هنكل

 اقفدت دق ءاملا هيف نظف همهم يف اعمآل ابارس ماش

 اققح نم عم ليحأ نأ تبثي الف اتباث كي مل نإ كصلاو

۔ _ ٢٢٢



 اقثويي مل نإ لاتحملا يضر ول هب !ربت ال ليحملا ةمذو

 اقطن ذإ هب قحلا تبثي مل انمكاح نكي نا لاحي فيك

 اقفشم الخ ناك ول ةلاحا اذ بتكي بتاكل زبي مو

 اقمحأ ارغ ناك وأ هل هيف ايب املاع لاتحملا اذ ناك نإ

 ىقتلا فلاحو قحلا رصبأ نم ىلع اضورعم ناب دق يذلا اذه

 اقفو دق امل ايفاكم ادمح همامت ىلع هلل دمحلاو

 اقلطم اياربلا ريخ ىفطصملل همالس عم هللا ةالص مث

 اقطن ذإ قطان ناسل هاف ام باحصألاو لآلاو دمحم

 يثراحلا هللادبع نب دمحأ حيصفلا خيشلا هاثر ىفوت املو همظن نم هاندجو ام اذه

 : تايبألا هذه اهنم اندجو ةديصقب

 ينيسغلا ةقثلا لضافلا دقفل ينيع يكبتف نويعلا تكب اذإ

 : لاق نأ ىلإ

 نيتلقملا نيب نيعلا داوس هنم تنك خيش رصملا يضاقو

 نيتجهللا قودص اخأ كدجي رمأ ءاج نإ اصلخم الخو

 نيينسحلا ىدحإب ىلولا كل وعدت ىهو دجاسملا كيكبتو

_ ٢٢٤ _



 ملاس نب ناييلس نب ناسغ هيقفلا بيدألا خيشلا ناهيعب رعشلا اومظن نيذلا نم

 سردو ةرجهلا نم رشع عبارلا نرقلا يف لئايس ةلافس نم رجاحلا ةلحمب دلو يعورزملا
 ليمج نب نافلخ ىيحي يباو يميلسلا ديبع نب دمح ديبع يأ نيملاعلا نيخيشلا دنع

 ةيهقف ةلئسأ اهنمو ةيبدأ تاحراطم اهنم راعشأ هل نيدالب ةلمج يف ءاضقلا ىلوتو يايسلا

 : تايبألا هذه هرعش نمو

 اعقرب هجولا انس نع تلازا يملسا

 اقرشم رفسأ راونألاب حبصلا مأ

 لئالغ يف تدب ىليل ىلب اولاقف
 دجربزو رهوج نم تسبل دقو
 رظان لك تشهدا دق تدب دق ذمف

 اهظاحل نم بئاص سوقب يمرتو
 ةلصوب يلع ينم اهف تلقف

 دساحو بيقرلا باغ دقو تلاقف

 اهنيبو ينيب دعولا مرص تب ذمف

 يتمزع ترخاو يتاين تلوحف

 اعشعشت امل متلا ردب ردبلا مأ

 اعم تقرشأ ىحضلا يف اوحص سمشلا مأ

 اعونت ذللا مسيرب الاو زخلا نم

 اعمجت نيمث توقايو ردو

 اعلضأ تتفت لب الوقع تبسأو
 اعوضت درو حفن اهيتنجو نمو
 اعطقت دق هنإ يبلقل يقرو
 اعد يذلا بيبحلاب الهسو الهاف
 اعمدأ تيرجاو يبر نم تفوخت

 اعشخت اعوجر يبر ىلل تبتو
 : يربعلا ديعس نب ميهاربإ ةمالعلا خيشلل دز اذه هنعو

 مكحلا ةمالعلا يلاؤس اذه

 مركلاو لضفلا يذ 7 ديعس يبأ
 ملظلا نم اذاقن كبر كاقبأ

 تدصق هوحن نماي رصعلا ملاعاي
 الب هيف لوقلا صنب لاؤسلا كاه
 تدغو ةمومضم تبصن ةظفلام

 اذه ىلصو

٢٢٥ 

 ملقلاو فيسلاب هعرش ارصانو
 مكحلا يف سانلا قافو يناعملا لهأ

 ملق الو لكش الو فرح ريغت

 م لعنم ريغ ن امز- ف ةر وسكم

ممالا قىاسلل تبرغ امو سمش تعلط الك يهلا



 مهلك عابتالاو بحصلاو لآلاو رضم نم ثوعبملا دمحم ىلع

 : هللا همحر ديعس نب ميهاربإ خيشلا نم باوجلا

 مكحلا دحاولا نوعب باوجلا كاه

 طبتحم ليللا مالظ يف رئاح نم
 مكحلاب ناسغاي

 تبصن دق مضلاب ةظفلام تلقو

 نع درجت نإ ىدانملا مسإ يف كاذف

 اذو هونب نيونت ةمضب
 دق كسفنل نا اظفل رسكلاب هبصناو

 ىلع هلالا ميلستو ةالصلا مث

 كذيغا ينأ

 نود همضب

 مكحلاو مكحلا ىنعمب طاني اظن
 ملظلا كلولحم ف دصقلا نع ءان

 مرو اذ راص نميف محشلا بسحت نأ

 منتغت هذخف ترسك امبرو

 مهتالو هممضأف ةفاضالا ىنعم

 ملعلا يفو ادوصقم ركنملا مسا ف

 مق يمالغاي ىدانت ذإ هتفضأ

 متتو ءدب يف ةيربلا ريخ
 : هل هنم ل اؤس ١ ذهو

 هنيقي دنع صالخالا لمعلا وه

 يف تاهبشلا نع يماحلا عرولا وه

 دجامل تافصلا يذه تعمتجا اذإ

 انيضر زيزعلا دبع يبأ يخيشك

 انرطق ملاع ميهاربإ رحبلا وه
 ةظفل ىهام رصعلا اذه ملاعأ

 تتبثا يفنلا ةروص يف تلمعتسا اذإ
 ايس ترطمأ الك يمالس كيلع

 ديمع لكل نيد ف هقفلا وه

 دوهش موي دبعلا صالخ نوكي

 ديبع ضرعل وأ يبر مراحم
 دوعصب ىقترأ ءالعألا ءالملا لإ

 يديصق كيلا لب يدصق كوحنف

٠ 
 دومبو مهرج يف اسل يف تتأ

 دوحج ماقم تماق تتبثا نأو

 ٠ . ه . 5 ٥ ءارمحلا دلب ىلع

 ديصم مركأ لآلاو ىفطصملا ىلع ابصلا تبه ايلك ىهلا ىلصو

 : باوجلا

 ديدش لك مهللا يل لهسو ديدس لكل ينقفو يهلا

٢٢٦ _-



 رئاح ينات نا انايب ينبهو

 يدالب عم انناسغ يننظ دقل

 مكرصع ملاع ناسغاي انأ امف

 لئاسل بيجي ال يلثمو تلاس

 ةظفل ىهام هللا كاده تلقف

 تتبثا يفنلا ةروص يف تلمعتسا اذإ

 هلقن ريغ يل سيل اباوج كاهف
 يتحيرق يعي زغللا اذه داك دقل

 ترج اذإ داك نإ اذه حاضياو

 لئانب كيدل ىظحأ ال تدك دقف

 يرظان فطخي قربلا داك تلق ناو

 عقي ملو عوقولا برق ىلع لدف
 ةيحت ىكزأ ءايلعلا اخأ كيلع

 دودو ءافج ىشخأ يننكلو

 دومثو مهرج يناسل يف ترج
 دوحج ماقم تماق تتبثأ ناو

 ديرم لكل هانعم حاضيإو
 دوروب يوتر أ هنم تدك امو

 ديجم ريغ تابثالاف يفنلا عم

 : تيبلا اذه بارعأ نع ناييلس نب ناسغ خيشلا لئسو

 يد اوف تبلس اهن اش ةنيثب

 : باوجلا اذهب باجأف
 امات اردب

 عأ لتب ١

 ىكح دق باوج
 هلعجأ هللا ركذو

 اقح نقحلا ينير هلاساو

 اييلس وأ ةنيثب نم ينعدو

 يداؤف تبلس اهناش ةنيثب

 بيبل نم اداؤف تبلس اذإ
 اذامل ىنثبالس اهف لقف

٢٢٧ _ 

 دوجب تيظح دق ين أ هانعمف

 ديعب ريغ فطخل ١ ن ب تدرأ

 ديعس نبا هلك اذه كدافأ

 ديعمو ءدبم بر ةمحرو

 امالس هب تيتأ بنذ الب

 اماتخ هلعجا هللا دمحو

 اماود ىرمع ىدم هعبتاو

 امامه بل اذ نبلسي دقف

 امالس

 امارضلا تير وأ بللا تبلس

هب تيتأ بنذ الب



 بنذ الب
 برعت ناو

 هب تيتا

 ىنيثب لوعفمف

 وهف اهناش اماو
 اركذ جاتحي ال تيبلا يقابو

 مكيخا نم رحس تاثفن ذخو

 اياطملا ىداحام هللا ىلصو

 ارط هللا قلخ راتحم ىلع
 مارك باحصأ مث لاو

 امات هقفاف اهناش وه امو
 امازتلا رمالا وهالس ناكو

 امالع هل راص نونلا فذحو

 ام ىوس ىعدي هل ربخ الو

 امالكلا فرع بلاط ىندال

 امارح ال الالح هيف الم

 امايه ودحي ةبحا ركذب

 اماصو ىلص لسرم فرشاو
 امامح تنغام مايالا ىدم

 ناطلسلا ةلالجلا بحاص داليم ديعب لافتحالا ةبسانمب ةديصقلا هذه هرعش نمو

 : هللا هظفح ديعس نب سوباق

 رهدلا ةرغ تحبصأ ىركذب انه
 هلك رطقلا يف بعشلا ديعب انه

 راخفلا تزح دق لاوشا

 هل ةجاح يف رطقلاو ىتا كيلم
 هعيمج

 الماك متلا هردب ىلجت كيلم

 الجناو ةلادعلا سمش تعلط هب

 همزعب رومألا ديلاقم ىلوت

 يذلا قراطو سوباقب معناف

 هلك بعشلل دجملا يناب سوباقو

 انراعشو انزمر انيف دحوو

 دئاقب ميظعلا رخفلا كل نايع

 لصيفو يكرتو

 انلا للح يف سوباق يديس مدف

 روميتو ديعس

 رصنلاب جوتملا سوباق داليمب

 رخفلاو زعلاو دجملا رهش لاوشب
 رطفلا عم كيلملا داليم نيديعب
 رطقلا ايل لحام عرز ةجاحك

 رشعلا عباس يف ريخلا رهش لاوشب
 رسعلاب درش رسيلاو ىجدلا مالظ

 رهدلا فلاس نم هاعسم ف قفوو

 رمألاو ةرازولل اسيئر ىلحت

 رصعلا اذ ةراضح انالوأ سوباقو

 رغ ةداس نم كلملا اذه ثراوت

 رصعلا ىدم اماود ىلوملا كظفحو

٢٢٨ _



 رصنلا ايس يف انملا مالعا فرفرت ايلك يالوم هللا مالس كيلع

 ربلاو ةيادهلا لهأ هباحصأو هلاو ىبنلل ةالص ىكزاو

 دلبب دلو يدشارلا دمح نب لشاه نب دومح نب روسق ملاعلا خيشلا رعشلا مظن نمم
 سرد مث هدلبب ميركلا نآرقلا ملعتو ةرجهلا نم فلاو ةئايثالثو عبرأ ةنس نيتيرقلا
 هقفلا ءيدابمو ةغالبلاو وحنلا مولع يف يليلخلا ديعس نب دمحأ ةمالعلا خيشلا دنع

 ينو فاغلا ليح دلبب ءاضقلا دلقتو يملاسلا نيدلا رون خيشلا دنع سرد كلذ دعبو

 اهعاونأ عيمجب ةلئسألا نم درت امل ايتفم كانه راصو رابجنز ىلإ رفاس مث حنم دلب

 هدمغت هنطو هلوصو لبق هقيرط يف تام هنكلو فلاو ةئامثالثو نيتس ةنس اهنم عجرو
 . هتمحرب هللا

 تقو ه ١٣٤٤ ةنس هتالحر ىدحإ يف اهمظن ةزوجرا اهنم ةعونتم ةديدع راعشأ هل

 : اهلوأ اذه رابجنزب همايق

 شرعلا دعب ءاهسلا عفارو شرفلا يحاد شرعلا برل ادمح

 اهاحد مكلذ دعب ضرألاو اهانب دق ءايسلا ايناف

 قحلا يف قباس لاثمالب قلخلل ءىشنم نم هناحبس

 لالخ ال موي يف هناوضر لانأ هب ادمح هدمحأ

 عارأ ال دعب نم هب وجرأ عاطقنأ هلام اريثك ادمح

 دمحم هلسر ماتخ ىلع يدبالا مالسلاو ةالصلا مث

 راهنلا ىلع ليللا روكام راربالا هبحصو هلإو
 تفصو امل لضفلا لهأ حاير تفصع دق هنأ ملعاف دعبو

 بوبهلا لئايش تبواجو بونجلا عزاعز تعزعزف
 تاجلا عساو ريخ رطمت تايلا بئاحس تاشنأف

 تبدجأ دقام دعب دومجلا ضرا تبصخاف تقرباو تدعراف
 ممما كلت باحس نم ضافام مظع نم ةرضحم تحبصأف

 : اضيأ ابنمو

 ةنجلا هبش رابجنز ضاير ةضورلاب انلك انلزن دقو

۔ _ ٢٢٣٩



 تانجلا تهبشا ةضوراي

 رورغملا ةنتف الإ تنأ نإ

 اناد دق نم سيكلا امناو

 لمعلا ريخل قاسلا رمشو
 انيوهلاب رمألا اذه سيلف

 سايكالا نم انلعجا انبراي

 ةباجألا مهللا حتفتسن

 يبنلا كلوسر دمحاي
 يرلا ىجانام هللا هيلع ىلص
 ميلستلا اذ ةالصلا فدريو

 ىدهلا لين ىلع هللدمحلاو

 السو هبر هيلع ىلص

 ةكرابملا ةحايسلا تناكو

 براح نب ةفيلخ انناطلس
 الجبم اكلم يبر هاقبأ

 معنلا لابساب هب ايدتقم

 ركشي مل نم نمحرلا ركشي م
 ناوخالاو مهللا انل رفغاف

 تانملا مظعأ نم مكلتو

 روصقلا يف لاتخت ابظلا كيف
 انالعأ اهبساح هسفنل

 لسرلا راوج يف اذه ناف

 ىنمت نم زوفلا لاني الو

 سانلا يف هب ارون انل بهو

 ةباصالاو ريخلا لك لينو
 يلعلا مكحملا نارقلابو

 ابص تبه وأ ءابكنلا مئاسن

 مودقلا رفاسملل . باطام

 ادمحأ 3 ليبس ىلع انقفو
 ايس تقربأو دعرلا مهمام

 هلكمملا عاطم ديس رصع يف

 بياتك وذ وهو مامإلا لجن

 اللجم هدعب نم هلبشو

 ملظ ايف هبأ هباشي نمو
 ربخلا حيحص ءاج دق قلخلل

 ناوضرلاب مهللا انل متخاو
 اتيب نوعبسو ةئام اهتايبأ ددح ىهو اهمامت اذه

 : هناوخإ دحأو هنيب ةلجاسم اهلاق تايبألا هذه هنعو

 ةرطخ رطاخ بلقلا يف ترطخ اذإ

 ىحضلا ىدل اقوش رايطالا تنغ نإو

 اهؤانغ ماهتسملا هبلق عدصي

 مسبتلا هنم بلقلا يف يذلا نابأ

 منرتلاو اهتوص اهنم بلقلا اجش

 ملكم داؤفلاو اييلس ودغيف

۔ ٢٤٠



 اينرت يديز ضورلا ريط هللابف

 يعجرف ابئيك ابص يدعست ناو

 ةولس كيف ىضغلا ريطاي هللاتو

 ميتملا ماهتسملا قيفي نأ ىسع

 مرغم بلقلاف ديرغتلاب كتوصب
 ملظي دعبلاو دصلاب نا بحلا نع

 مرضي فوجلا يف رمجلا مث كيفكب هنوصغف ىضغلا انمساقت اناف

 ملعي هللاو رادلا ديعب بيرغ مكيدل ميقم راج مكل ينأو

 : امظن لئسو

 هلالج يف اشن دق نم ىلإ لاؤس

 ىلوألا ةيضابالا يتفم روسق ىلا
 هلوق دكؤي نميف ىرت اذامف

 دقو اذك تلعف نإ مارح يلالح

 هلام كلذب يخيش نمرحم لهف

 هلاصخ يف العلا بابسأ زاح نمو

 هلالض نم ىدهلا داشرأ ناب مهب

 هلاجر نم ةرضح يف هكاه اب
 هلاقم يف ىفن دقام انلعم ىتأ

 هلايع نع هسرعو انتو اعيمج

 هلالح بيطب وهلي يكل هيلع نكت ةرافك يا ثنح كي نإف
 هلاو مانألا ١ ىلع هتالص مث هللا مالس كيلع

 : دومح نب روسق خيشلا نم باوجلا
 هلالض نم ىدهلا ءارا فرعيل

 العألا

 ريخ دحأ

 هلاق نسحاو عبتيف هل انمظن نم ` لاوقألا عمتسيف
 هلالخ نم انس ودبي ىدهلا رونو حتفتم هرون اباوج كاهف

 هلاقم ظفلل لاسرإب هاتأ هنإو تلعف نإ مارح يلالح
 هلايب ٌنضيلف لالح هيلع هلامو نيبت هنم هسرع الف
 هلالتعا نيمي الاسرا رفكي هنإو ايكح هاشغت ةرافكف

 هلالخ ثالث ىدحإ يف ريخي ىنغوذف نيميلل تالحت هيلع

 هلاصخ ثالث ىدحإ مهتوسكو ةرشع نيكاسم نم ماعط مكلتو

 هلايعل نمعطي ماعط رايخ نم هيلع ناتلكأ ءاشع ءادغ

_ ٢٤١



 دحاو لك عرذأ نم ةعبرأو

 اهكفو سفن قاتعأ اهثلاثو

 هثنح ريفكت موصلاف دبي مل نمو
 دمحا ميرحت مكحلا اذه لصاف

 انبر لزنأ ميرحتلا ةروس يفو

 همالس مث هللا ةالص هيلع

 هفزت بونجلاب امالس كاهو

 هلاقع لحل ىزجت مهتوسكل

 هلاعف ريخ كفلا نإ قرلا نم
 هلاح ةرسعل مايأ ةثالث

 هلام يرأ ةبرش وأ ةيرام

 هلالحل هميرحت هل اباتع

 هلايع مث لآلا مث بحصلا مم

 هلإش تاعجار اقوس هيجزتو

 : لاؤس ىلع هنم باوج همظن نمو

 ايوس ابرد بلاطل لوقأ

 ايلع اباوث تمش كلعل
 ادشر ديرت لاؤسلا تيقلاف
 ىوحن دصقلا كنم ناك الولف

 ىعرمو انعترم كلت نوزم
 اهاده يف اموجن اهب نإف

 اثيغ نمحرلا اهبب اهاقس

 لبو ريغ لطب معنقت ناو
 هنع تلءاسام باوج كاهف

 دوخ مالسإلا ينب نم كت نإف
 ىلف يلاذه نإ تلاقو

 ينكيا ايمتاغل مهفن م
 ملح غولب نامجرتلا طرشف

 ملعاف نانثا الإ هيزجم الو

 1 ناك نا دح او زوجو

 ايلآ هلئاسم ىقلأ دقو

 ايدي يف هقف باتك تلخو
 ايغ ناك دق ايلك كرتتو

 ايلم انع تأن راد لىلإ

 ايح

ايح



 تناكو يزبت ةنيما ليقو

 ابوج ؤيلائيهت ام اذهف
 ي ر هلل ١ دنع ملعل ١ لكو

 تقو لك يبر ة الص هيلع

 اعمح لاآلاو ةمالس كاذك

 اهتحوان ميسن تبه امو

 ايفخ ةنيبم ةمجرتم
 ايل سيل الوق هللا

 ايبنلا ينعأ دمحم برو

 ايشع وأ اروكب يأ نيحو

 ايح ليقام هل باحصاو
 ايذش افرع تجزام

 دمحب

 بونج
 خيشلا ملعتف روسق نب ملاس هيقفلا خيشلا هدلو كرت دومح نب روسق خيشلا ىنوت امل

 ءاضقلا دلقتو ةيهقفلاو ةينيدلاو ةيبرعلا مولعلا نم ارفاو ايسق ذخأو ىوزن ةنيدمب ملاس

 . ةيعرشلا طقسم ةمكحمب ىضاق نآلا وهو تايالولا نم مكاحم ةدع يف

۔ ٢٤٢ _



 ينايعلا يدزألا يرقشالا دعم نب بعك حيصفلا رعاشلا نايعب رعشلا مظن نمم
 يبأ نب بلهملا ريبكلا دئاقلا دنع تاحوتفلا يف كرتشاو هرصبلا ىلإ رفاسو ناهعب دلو

 عقصم بيطخو مهلم رعاش هنأب يناغألا باتك بحاص هفصو يدزالا ةرفص

 مالسالا ءارعش قدزرفلا لاقو سملتملاو قدزرفلا نيرعاشلا هرعشب رهب عاجش سرافو

 ءارعشلل لوقي ناورم نبا كلملا دبع ناكو يرقشألا بعكو لطخألاو ريرجو انأ ةعبرأ

 يف يرقشالا بعك لاق ايك متلق الا رقصلاب ةرمو يزابلاب ةرمو دسألاب ةرم يننوهبشت
 .هدلوو بلهملا

 ارازغ اراهنأ كنم رجفو ارحب كارب نيح هللا كارب

 اراطخلا سانلا مظعأ ام اذإ يلاعلا ىلل نوقباسلا كونب

 ارادتساف لمحت يرارد ردب لوح روحب مهأ

 اراط عورلا موي ماهلاام اذإ رغث لكب نولزني كولم

 اراخفلاو لئايشلا خيشلا نم مهيلع ىرت رومألا يف نازر

 هذه هرعش نم هتاحوتف ركذ يفو هدالوأو بلهملا يف يرقشالا بعك رعش رثكأو

 : ةديصقلا

 رهسلا ينيع ىذآف تقرأ دقو رفسلا مكنع ينادع ينأ صفحاي

 ةيناغ بيشلا دعب بعكاي تقلع

 تدهع يذلاب اهنع تنأ كسمأ

 اهلزنم فطلا العأب ادوخ تقلع

 اهل نييبازلا طشب تكرت دق

 مهبرسا يح اهب اراد ترتخأو

 اعجتنم ترس يدالب يب تبن ام

 اعجتنم تيج ينأف ديعس ابأ
 مهدالب انرزام بلهملا الول

 رجدزم ءاوهألا نع هيف بيشلاو
 رتبنم مويلا كتأن ذإ اهلبح مأ

 رجحلاو باوبألا اهنود ةفرغ يف
 رضحلاو نودابلا دعسي اهب اراد

 رظتنمو داترم ريخلا بلاطو

 ررضلا يسم آ كلاون وجرأ

 رجشلاو ءاملا اهيف ضرألا تمادام

_ ٢٤٤ -



 رثأ مكبيس نم مهيف ىري آلا مهتملع يح نم سانلا نم امف

 رطملا اهسمام اذإ دالبلا ايت ايك كادن نم لاجسب مهتيبحأ

 ردتبي كيفك يف هللا نم الضف تلزن ةقافام اذا وجرأل ينأ

 ربجني مظعلا ىهو دعب هلعل هتوق رقفلا ىه وأ كل ًاخا ربجاف
 : اهنمو

 مهتئرو كالمأ دجملل كان
 مهب ودعلا لح ذإ سانلا ملستساو

 انب لحو ىولبلاو برحلا تدتشاو

 مهب نيمصعم ضفخ قوف نم لظن
 مخ ش مويل ١ لبق نوه انك

 مهتريشع ف ف الح ال ءرم ا ىد ان

 اهتزب برحلا عارقل اوسبلت
 تعفر دق دجملل ةيولأب اوراس

 هتعيبب ض ار انب رمتس ١ مث

 دقو دونجلا روباسب انعمتجا ىتح

 قنح ىلع ايس مهيقسنو ىقسن

 ريس مهقالخا يف نينارعلا مش

 ردص الو درو مهرمأل اف

 رزألا هلاثمأ يف رمشت رمأ

 رطخلا مظعأ امل خيشلا رمشف

 رقتحي ناك رمأ مقافت ىتح

 رصق هلثم يف هب سيلو هنع

 اوربع دق رسجلا ءارو نم اوحبصاف

 رقو ىغولا يف ثويل نهتحتو

 اوردغ ايك ردغن ملو ءافولا يوني

 ررش اهل ران مهلو
 رحسلا رعسأ ىتح ليللا يفناتسم

 انل تبش

 رده اهكفس ءامد مهنمو انم دوق الو لقع ال كل انه لىلتق

 اورسج اومدقأ ام اذإ ثويل انم مهقوست اهنع انل اوحنت ىتح

 رمقلا رون ىتح بلهملا لوح ةموسم ىزنت انبئاتك تتاب
 ردجلاو راهنألا مهنود لاحو اوحرف امدعب ينازحا اولو كانه

 :ا بہنمو
 انم هلوح انخيشو

 انم لازام

 ةلملم

 مهبرضن مث ل اجر

 اورص مهبان اييف دزالا نم يح

رعتست برحلا رانو يفرشلملاب



 هب ناعتسي حالس لك دابو

 تفلس دق مويلا لبق نطاوم يفو

 اوملع دق موقلا رايخ يموق دزالاو

 اهب ذالي زع نم لقاعم مهيف

 مهدجم نوغبي مهفايسأب يح
 ودحج ذإ هللا لجب انمصتعا انا

 اوعبتاو مالسالاو دصقلا نع اوراج

 رفظلاو دمحلا اهيف دزالل ناك دق

 اورطخ ىغولا موي مهمورق اذإ

 ررد اهف برح ترمش اذإ اموي

 ردتبت هوركملا يف مراكملا دنإ

 اورفك ايك رفكن ملو “ةايكحملاب
 رذنلا هب ت ءاحام فلاخم انيد

 : كراعملا ىدحأ ف اهلاق ةديصقلا هذه هرعش نمو

 اراكدا كاذ يب جاهو تبرط

 ىتح غ ىشل ١ ضعب ذلأ تنكو

 يلصو نهرك تايناغلا تيار

 يلصو نهركو يسلجمب نضرع

 ار اصح ا هب تلط ١ دق شكب

 اراعش ىمه يل راصو تيرك
 اراهج يل ةميرصلا نيدباو

 اراذع طمش نم تيسك نا وأ

 اراد مهلل يتحاسب راصو ىيبيشم ادب نيح يلع نيرز

 :رختفيابنمو

 اراج زعاو ةمذ ىفوأو ىضمأ تارمغلا يف دزالا يموقل

 اراهلا نفذقي راصمألا نم اهاجو الع دايجلا اوداق مه

 ارارم ةملكم اهانددب ىتح راثلا نصي مل بزاوش

 اراشعلا بلتحي رصملاب نمو يىيكاذملاو غباوسلا انعئانص

 ارامذلاو قئاقحلا نيمحيو زيزع ىمح لك نحبي نهف
 اراس ثيح بلهملا راس اذإ الإ نصي نوتملا تالاوط

 ةدوعلا ىأرف بلهملا نب ديزي نيبو هنيب ةلاحلا تأس امنيح نايع هنطو ىلإ بعك داع
 : لوقي كلذ يفو هنطو ىلإ

 انيع ماتعم نيسبطلا لىإ يئارو اورم كرات ينأو

۔ _ ٢٤٦



 انامز اهتورث لها انكف ازرحو اهيف القعم يوال
 : هلايع هل ركذيو زيزعلا دبع نب رمع ةفيلخلا بطاخي هنعو

 بائذ دالبلاب كضرأ لايع امنإف كيليام ظفحت تنك نإ

 باقر فويسلاب دلجت ىتح هل وعدت ىيذلل اوبيجتسي نل

 نايع لهأ نظأ تنكام لاق نايع لهأ نم لجرل اولاق رعشلا اذه نمل رمع لاقف

 .رعشلا اذه لثم نولوقي

 وبأ خيشلاوركذ ى يلع نب عيدج هنباو ينايعلا يدزالا دمحم نب يلع نايع لهأ نمو

 كلملا دبع نب مشاه لاق لاوطلا رابخألا هباتك يف ىرونيدلا دوواد نب دمحأ ةفينح

 انأ : تلق ،اهلهأو ناسارخب كملع فيك يفنحلا هيطع نب طيلس نب ميركلا دبعل

 : تلقف ءاهب نوبترم نيذلا داوقلا نم الجر اهرمأ يلوأ نأ ديرأ ينأ لاق ملاع دج اهب

 نمو : لاق ،هموق نم ةناكمو ةوقو ةديكمو سأبو مزح يذ اهداوق نم نينمؤملا ريمأاي
 يمس فيكو : لاق ك ينامركلاب فورعملا يدزالا يلع نب عيدج : تلق .اوه

 اذه دلوف ةقرازالا هتبراحم دنع بلهملا عم هوبأ ناك امل نامركب دلو : تلق .ينامركلا

 . كانه

_ ٢٤٧ _



 يبعانلا دمحم نب دادم نب دمحم بيدألا هيقفلا خيشلا رعشلا اومظن نيذلا نم

 ايهيف ركذي ناتيبلا ناذه هرعش نمو حئاصنلاو ظعاوملا يف هرثكأ رعش ناويد هل

 . ةيوبنلا ةرجملا نم عساتلا نرقلا يف اشن

 : هبسن

 نامزلا ءارعش غلبم نمف

 يبعانلا رعاشلا انأ يناب

 : تايبألا هذه هرعش نمو

 ةافجلا لعف نم نه ثالث
 يدانلا عابتأ لوقلا كرتو
 يلصي امرخأ حسملا كرتو

 تاهرتلا ثيدح يف كضوخو

 امأشأ وأ قرعا ناك نم

 ايغلسلا لزابلا يل اوطحف

 ةالصلا يف لوأ هجولا حسمك

 ةالصلا ىلع يحب ىدان اذإ

 ةافحجلا لعف ١ نم نه ثالث

 تابجاولل طبارم تنأو
 : ةديصقلا هذه هرعش نرمو

 لاملا هب ىرزأ نمل زنك ملعلا

 هب ءيضتست املع كسفنل رتخاف

 هتريس يضرملا ملاعلا هبشأام

 هتمكحل يداهلا ملاعلا هبشأام

 افرش دزت الع كملعب نكو

 اعرو نكو مهيف اعمط نكت الو

 اعردم هللا لضفب مهنع نفغتساو

 اسبتقم ملعلل خأ كاتأ نإو

 هب شهو الهس اقلخ هل لمعاو

٢٤٨ _ 

 لاحلا هب تأس نمل لاح نسحو

 لاخ هسأر يف الهاج نكت الو

 لاشوأ سانلا ىقابو ىرجي رهنلاب

 لامجأو قون هب ىدهت مجنلاب
 لامعأ هتناخ نإ ملعلا يف ريخال

 لالدأ ملعلا موش نأ ايهابم

 اولان نإو اولاق نإ كملحب حفصاو
 لاقثأ سانلا اياده نإف مهنع

 لابلا كب يىلابام ةعانقلا بوث

 لالمإو ضارعأ كب نكي الف

لالجإو لامجأ ملعلا ةنيزف



 م

 هرخاو رم هلوأ ملعلا

 هلماح معفنلل يدتهي ال ملعلا
 ربطصم ريغ هيوتحي ال ملعلا
 ركذ مراص الا ملعلا بلطي ال

 نطف لقاع يعذول رمشم
 ادبأ هدنع ءيش ملعلا لدعي ال

 لاسلس ءاملا يفاصو بارشلا بذع
 لاعفأو لوق هدعاسي ىتح

 لاصآ ريكبتلا ىلع هتدعاس دق

 لاعناو وذح هل ايرثلابو

 لاقرأ ملعلا تافرش ىلإ هل

 لام الو لهأ ال رياخذلا لك

 : ةديصقلا هذه هرعش نمو

 انايحأ نيعلا ىكباو مارغلا جاه

 هقراوف يجزت هقراوب تتاب

 ةيبار سار نم هبقرا تبو

 ينركذف ايشعن روغلا نم ادب
 ةيحاض ناوضر يبناج يف ناك
 مدك ىلإ ىوزن نم براغملا ىقس
 ةفكاع ءالظلاو الألت قرب

 ىدبك يف ترداغ دق كبسح قرباي

 نىركذف اينايب احيلم ادب
 اهريغ ءاعرجلاب ةرمع راداي

 اهنكاسب تناك دقو ءالخ تحضأ

 انيعن ضرأ نم انهوم ىرس قرب
 انابرغ فكلاب اعمال هلاخت

 اناريغ قربلاب افلك اهلوُم

 اناطق نيطقسلا نميأ ىلع ايح

 اناجيتو افايسأ دنهلا عباط نم

 اناوضر نزملا اياوزب ىحتنا مث
 اناجيس ضرألا نوتم قوف دمت

 انارين ءاشحالا نطاب يفو اعدص

 اناطق نيطقسلا نميأ ىلع ايح

 انانحت حيرلا رقو باحسلا بوص

 انايحأ وهللاو ابصلا دوهع ىلع
 :ا بنمو

 انانفأ بلقلا ذ ىشغي نجلدلا نم قتف ىلع حال متلا ردبك اهنم هجولاف

 اناسنا نسحل اب تنتف ةناسنإ اهحليما ام يبر هللا كرابت

 نابلا ةرحسلا ميسن ليمت ايك اهلمانا اير مدق ىلع وطخت

 ةرب لم ء ازجع ةلبقم ءانسح

٢٤٩ 

انانسأ ء اضيب ةبنرأ ء ارفص



 اهلئاصو رمح اهلئاش ولح

 مضأ نم عزجلا موي تنك ينتيلاي
 ىنهن ناك يبيثم نأ تيلوأ

 ىسأ نانبلا فارطاب ىميلس تضع

 ةبئاش فكيف تارعش ىرأ تلاق

 هثعبي بيشلا طخو نا ترد امو

 دقو كايسلا ماه ةزواج ةمهو

 اناب ذإ كيكبي ايف بابشلا ناب
 هل نإف هاركذو بابشلا عد

 مهركذ نإ موق بقانم ركذاو

 مهسفنأ هلل اورش مارك موق
 هرركأ تيب مهيف يدهاشو

 اوعمتساف قدصلا لهأو ينيد لهأ نم

 انالذج بوبحملا اهلصاوم ودغي

 انيثع مأ نم ةرظن بقترأ ل

 انالزغ فازعلاب لزاغأ نأ نع

 اناولأ راص دق ىرعش ترصبأ ذإ

 اناولأ نوللا دعب كسأر راصو
 اناشغي ليللا حنج راص اذإ مه

 اناويك سأر يف اهيسارم تسرأ

 اناك نإ سأرلا بيشم كنم ناحو

 اناد ءرمأ اهاضري سيل اقئالخ

 انازحأو اباص وأ بلقلا نع ولجي

 انابرق هجول اهوبرقو

 انارمع لوق نم هبسحاو انيح

 اناطح نب نارمع خيشلا ةلاقم

 هللا

 : اهلوأ اذه ةليوط ةديصق هرعش نمو

 نايعن ضرأ نم حال قربل تقرأ

 يناجشأو يمارغ يجادلاب جيهو

 اريغت عبر ركذ نم ىوج يامو
 ارفقاف تايراذلا

 مسبم تاذ ةلفط دوخ ركذ الو

 مظنم ردك سارضأ جيلفتو

 ردلاو تيقاويلل يركف راج الو

 ركب

 يرظاون ىكباو يبلق اجش نكلو

 هيلع ترجو

 ةيناغ ديرغت ىنجاه الو

 ينافجأ لهناو ينفج اضنف اضأ

 يناجشأو يمه حيربتلاب جيهو
 اركنتف ةنزم نم هتحاسب
 ناكس دعب ايلاخ ارفص حبصاو

 مسبمب بولقلا
 نافرط هجولا نيز ردبك هجوو

 ربتلا الو نيجلل يربص ليع الو
 ناصغأب ىنغت يرمق حون الو
 رجاحم نم ىرج دق اعمد ضيغو

ىبست ةمعنم



 رياصبلا لهأ دعب نم ىدهلا سومط

 هروفن يناجش داترمل لوقأ

 هرودب نيرصبملل تقرشأ دقو

 لهجلا ىوذ تعطا ىتح ىدهلا تلهج

 لقنلا يف لضافألا لاوقأ تفلاخو

 ملس دقف حيصنلا لوق عبتي نمو

 نارين دقوت يبلق ىلع راصف

 هرون حال بهذم نع هضارعأو

 نايبت حضوأب هيف ىدهلا نابو
 لضفلا ىلوأ نيملسملا نيد تركناو

 ناقتأاب اليلد اوتاه مهل تلقو

 ملع نمو نيحصانلا لوق لبقيو
 ناهربب ينيد قيدصت يف كلئبنأس

 _ هنإ

_٢٥١_



 يرقعلا يقابلادبع نب يلع نب دمح هيقفلا خيشلا رعشلا اومظن نيذلا ءايلعلا نم
 . ةرجملا نم نماثلا نرقلا يف أشن يوزنلا

 فالا ةسمخ اهددعو كلذ ريغ يفو قلخلا ءدبم يفو نايدألا يف ةموظنم هرعش نمو

 : اهلوأ اذه تيب ةئايتسو

 دجملا ميظع نملاو لوطلا يذ دمحلا ميظع هلل دمحلا
 اددع ىصحي سيل عاطقنا الب ادمرسم امئاد اريثك ادمح

 تايأ هقطن يبن ىلع ةالصلاف هلللا دمح دعبو

 ءايسلاو ضرألا يف لجبم ءادلاو رونلل ىذ دمحم

 يموسرم اومهفأ قلخلا ةفرعم يموظنم يف تيتأ دق دعبو

 هريثأت يف لوقلا تدجو ايف هرخآ ىلل قلخلا لوأ نم

 اهفاف راحبلا دعب نم ضرالاو ايسلا قلخ يديس هيف ركذأ
 رابجلا نميهملا قلاخلا نيرابلا كيلملا ديحوت كاذك

 ثيبخ درام لك ركذو ثيش نم ايبنألاو مداو

 ماحو اعم اضيا ثفايو ماس نم هلسن نم ىلإ امو
 هريبعت يف يوارلا هاور اذك هريغ نمال ماس نم ايبنألاف

 ققحو عمتساف ماس دعب نم قرفلا عيمج حاص نركذاو

 لودلا بابرأو كرتلاو سرفلاو لوألا ماس ىنب نمو مهنمو
 ةدناعملا ةقرفلا دوهيلا لثم ةدحاجلا سوجملاو ىراصنلا عم

 ماكحألا نم حاص اهلامو مالسإلا يف ةلبقلا ةقرفو

 ةاكزلاو ناميإلاو جحلاو ةالصلا يفو تأاربلا يفو

 :ابنمو
 ادجم ايظعم ابذهم ادمحأ يبنلا هللا ثعب دق

 مالظلا سدانح يف ردبلاك مايعألاو لاوخالا فرشأ نم

٢٥٢_



 عبتلا ىفطصملا يبنلا لضف عضوملا اذه ريغ يف نركذاس
 ديجملا ملاعلا بر ديحوت ديحوتلاب لبق نم يدتباو
 اومهفاو ينوعمسأ رجألا فعاضم ملعي ملع فرشأ هنإف

 الح ديزيو انيد ديزي العلا نإ ملعلاب مكيلع
 اوملعاف نارقلا ملع اييس ال مركملا ىفطصملا هيلع ثح

 ماكحألاو نيدلاو ىدهلا هيف مامإلاو لصألا كاذف هب

 برعلا ريخ ىلع هللا هلزنا بذك هيفال قلخلا ىراب مالك
 ضرعلا مث لوطلا يف اهحلمو ضرألا يف بكاوك ايلعلاو
 دقارفلاو مجنألاو سمشلاك دباعلا ىقتلا ىلع مهلضف

 لاوحألا ىلع ردقلا ةليل وأ يلايللا ىلع ردبلا ةليلك

 العاف ءادهشلاو ايبنالو العلا مول ضرالا لكات ال
 حبارلا كاذ وهف هيف ناك نم حجار لقع ءايشألا لضفأو

 غامدلا يف ليق دق هنكسم غالبلا يف لهجلا دض لقعلا

 ريصبلا نميهلملا كلملا ريدقلا ةفص ىردت لقعلاب

 دحاوو ربدم هنأب دهاش هلإلل قلخ لكو

 دحاولا ميكحلاو ريبخلا وهو دجاحلا يبر دجح قيطي فيك
 نالطبلاو كفالا لاقم لثم يناث يبر دنع لوقأ تسل
 افرتعي ملو يهنلاو رمألا يف افلتخال هدنع ناث ناك ول

 : لاق نأ ىلإ

 انيمألا نميهملا لسراو انيدلا ىلاعت هللا لمكاو

 ايهانو ارماو ارذنمو ايعادو ارشبم ادمحم

 امالزالاو باصنألا سمطاو امانصألاو ناثوألا رسكف

 رهاظلا ديعسلا وهف هقدص رخآو بذكم هبذك

۔_٢٥٢٣ .



 هب هللا لمكاف

 ضباق هاتأ ىتح

 انايدألا

 سيفنلا
 ةايحلا يف هللا هيلع ىلص

 اناثوألا هب هللا سمطاو

 سومرم نم هللا هيلع ىلص

 ةانجلا ينو رشحلاو توملاو

 دبع نب يلع نب دمحم خيشلل يكملا يموزخملا دوعسلا يبأ خيشلا لاؤس اذهو
 . : هكم راز امل ينايعلا ىقابلا

 انديس يقابلا دبع نبا لوقي اذام
 اف قادصلا هنم همأ ىضق ىتح

 الجع ادماع هابأ عيبي نميف

 البسلا انل حضواف جرح نم كاذ يف

 : يلع نب دمحم خيشلا نم باوجلا
 المتشا العلاب نماي كباتك يفاو
 الجر تجوز دق ةأرمأ هذهف

 لجع ىلع ىلوملا ديس اهتبف
 هدلاو مالا رمأب عاب نبالاف

 نمو يعفاشلا كاذ سيردأ نبا لوق

 دلو نم ميبلا لاق ةفينح وبأ

 ضقتنم عيبلا لوقي يكلاملاو

 نم لكوت نا اوبحتسا يبحص امأو

 الدب هب يغبأ الو يلاقم اذو

 اهرتسا موزخم ونب كيلع تقلا

 يترذعم بوث طسباو حماسو رفغاف

 انديس راتخملا ىلع ةالصلا مث

 المحلا تلح سمشك ءاضأ ىتح

 الجر ادغ انبا اهدلوأف ادبع

 الدب هدبع اهاضقو هدبع نم

 الع قادصلا هنم همأ ىضق مث

 المع مهقاف ذإ افرش ىرولا قاف

 الدجلاو لاوقألا رظناف مرحم
 الصح دق عيبلا لوقي يلبنحلاو

 الع لاقملا اذه هنبا ريغ ميبي

 التو ارق راقام ليواقألا نم

 الزن مكعبر يف يذلا بيرغلا انأ
 الضفلا هباحصأ ىلعو دمحم

 : تايبألا هذه همظن نمو

 لماح ىهو اهجوز ىدرت نميف دمحم وهو يقابلا دبع نبا لاق
 لئاسملا اهيف كتءاج عمتساف الإ عضت ملو دادحلا اهنم ىضقنا الف

۔٢٥٤_



 دمحأ نبا دروو حاضو نبا لاقف

 ىتم ىلل تركذ دق نم اهبمزلاف

 يذلاو رطعلاو يلحلا اهوعنم دقف
 اندنع تقولا دعبأ اهيلع اولاقو

 ماقم فالخ دادم نبا لاقو

 ينعأ يبجشلا دمحم

 هللادبع نبا تينع
 الحلاو يلحلا سبلت نأ اهل اولاقف

 اهعوضو تقول حكنت نا معنمو

 اهتقو دعبأ راتألا يف ءاج دقو

 هتلقن { ححصل لوقلا وه اذهو
 اطخلا نم ميظعلا هللا رفغتساو

 انبر شم وذ شرعلا هلإ ىلصو

 دحأ نب ١

 دمحم كاذ

 لئاق لوقلاب نيذه عم حلاصو
 لئامألا هاور الوق اهلمح عضت

 اولداجو ملام اهل زوجي

 لطاب كلذف اسفن تنيز نإو

 لحالحلا ديهشلا ربحلا ىور كاذك

 لضافألا هتمن يضاقلا ملاعلا نع

7 

 لداع وهو ملاع يىقن يقت

 لخالخ مثو بيط اهل لحو
 لزاه مويلا انأام دجب لوقأ

 لواقألا هتبذه اجوز حكنتل

 اولئاسو ومساف لكلا لوق تنيبو
 لجا وهو لجاع بنذ لك نمو

 لئالدلا ينتده يداهلا دمحأ ىلع

 ليانو دحمو ماس رخفم هل ديس نباو ديس لوسر يبن

 لباو حسامو مجن ءاسلا نقفاب ادبام لآلاو هللا ةالص هيلع

 , ٠ إ

_٥ه٢٥ _



 ةدلبب اشن يلوعملا دشار نب رماع نب دمحم ملاعلا خيشلا رعشلا اومظن نيذلا نم

 ةبراعيلا ةلود كردأ ، ةرجهلا نم رشع يناثلا نرقلا لوأ يف لواعملا يداو نادلب نم يفأ

 ىفوتو طقسمب هل ايضاق راصو يديعسوبلا ديعس نب دمحأ ديسلا مامإلا كردأ مث

 باتك فلؤم وهو ةيهقفلا لئاسملا يف اهرثكأ ةريثك راعشأ هل ه٠٩٣١ ةنس طقسمب

 ضئارفلا يف بذهملا باتك فلؤمو كلذ ماكحأو اياصولاو كوكصلا ةباتك يف بيذهتلا

 : هنم امظن امهيف لاق دقو ثاريملا يف باتك عسوأ وهو

 ثارول لوق نم بذهملا ينو يلمأاي بيذهتلا يف ةحاصفلا نإ

 هودقفو هوخسنيل يكزإ ايلع هنم هذخأ بذهملا باتك فيلأت نم غرف امل هنأ ىوريو

 : نيتيبلا نيذه لاق هيلإ هلوصو دنعو هفلؤم ىلإ هولسرأو هودجو مث ةدم
 هفشرأ رغثلا تافشب ىزأ ملف هدقاف تنك دق يذلا يباتك ىفاو

 هفسوي بوقعي ىتأ دق اناك هب ريشبلا يناقلت ال ترصو

 : بذهملا هباتك ي اهلاق تايبألا هذه همظن نمو

 اعرذ قاض نضيارغلا ملع اذإ اعرشو افرش انباتكب ىفك

 اعدرب ميلعتلاب لهجلا يفنيو ملع غيلب هيقفلا هب ريصي

 اعمسو ارصب هدازإ الا ايلع ثرألا يف بلاط نم ايف

 اعرفوف الصأ هنيمضت ىوح ايلع ثرإلا يف هتنمض دقل

 ىعدي نيح بذهملا معن ايف اييرك ايسأ هتيمس دقو
 اعمد حسيو المانأ ضعي دوسح دل هماش نأ ىرت

 اعطت ضع دق امو هعمادم ءامد ىرجت هضيفل داكي

 اعرمو انطو هل هلعجيس دودو ربح هماش دق ناو

 اعمسو اتيص هب يغبأ الو اروخف هيف ايئارم تسلو
 اعفن هيدل نامزلا غش امو اموسر ىيحأ هب ينكلو

 اعدص ملعلا فصن ثرألا مولع اولاقو رطش يف ملعلا عيمج

_ ٢٥٦_



 اعزن سانلا بولق نم اكيشو ملع لك لوأ ليق عزنيو

 اعرش هيلع يبنلا ثح اذل هيبلاط ةلقل مكلذو

 اعرت تنك نإ هيعرب كيلع بلو لقع هل نمل لوقأ

 اعرفو الصأ هبيع حلصاف ايويع هب تدجو دق امهمو
 اعنص تنسحأ اذإ بير الو كش ريغب باوثلاب ىظحتس

 اعفش حولت باسحلا يف اهدجت هنم باوبالا نع لأست نإو

 ‘١أاعفن كيلوت اهتمزال اذإ فاك مث ءاي مت ءابف

 اعستو اسمخ ةرشع عبرأل هيف تأدب ىدبلا دحالابو

 ىعست خيراتلل تئيجام اذإ عيبر نم رخؤملا رهشلا نم

 (اعفرو اضفخ دبت مل نيغو فاق مث ميم مث ءاهو

 اعل لآلا حجلتسا ام هيلع ىلص هللا قلخ ريخ ةرجهل

 .اباب نوثالثو نانثا هباوبأ ددع نأ ينعي )١(

 )٢( ةنس يناثلا عيبر يف هفيلأت نأ ينعي ١١٤٥ه.

 : لاؤسلا اذه هرعش نمو

 رصبلاو عمسلا يذل نايبتو ليلد اجحلا يذل لاؤسلاو يلاؤس كاتأ
 رثع دق هجولابف للضي نمو اولضل مهضعب ملعلا يف سانلا لاؤس الولو

 رفنلا كئلوا مكح هنع نيابت ةثالث نينب نع يفوت نعف

 رفك نمل اسعتف رفك وذو هابأ لتاق رخإو دبع مهدحاوف

 ربغ دقل نيح ذنم هيبأ ليبق ايلسم تام عبار نبا ناك دقو

 رظنلاو يارلاام دجلا كاذ ةلل قفاوم نبا هل مهنم ءرمأ لكو

 رغص وذ رخا مث فينح ريبك دحاو نانبا كارشألا يذل نكلو

 رسع مهناش يف مكحلا انيأر نكلو ةسمخ كاذ عم ءانبألا ونب راصف

 رثألا اولهج ؤ ثوروملا هفلخي امل قباس هسفن يف ىري لكو

_٢٥٧_



 مهنيب مكحلاام ءايلعلا اخأ تلأس

 ايفاك كنم ايفاش اباوج يندفأ

 دمحم كيخأ نم مالس كيلع

 ربخلا يف صنام حاضيإ اوبلط اذإ

 رمع نعو ديز لوق نع يفتكا هب
 رمقلا علطام دادعت رماع ىتف

 : يلخنلا يدمحيلا مناغ نب رماع نب مناغ هيقفلا خيشلا هباجأف

 رردلا نم ىأ صافلألا تنفاو دقل

 اناو اهيقف لأست ملو تلأس

 ةثالث نينب نع ىفوت نم يفف

 كرشم هيلات مث دبع رخاو
 هل ملسم معبار ليلس ناكو

 كرشمل عفشو نبا هل لكو

 مهدج ةلم نيدلا يف مهتلمو
 يننأو ءاج يأرلا فالتخا اذ يفف

 هلك ثرالل قيقوتلاب ليق دقف

 نأ دعب هنم يرتشي نأ ىسع كاذك

 عزوم نيثراولا نيب ليق دقو

 يذلا لوألا وه بوبحم نبا لوقو
 هقر لاح يف دبعلا ةافو دعبو

 مهنيب نيب ثاريملا ىأر ضعبف

 يذلل دجلا فلخام ىار ضعبو

 ىهنلا ىلوأ نيرثكألا دايتعا اذهو

 هتحضوام ىوس لاوقأ كاذ يفو

 انه هتلق ايب لمعت الو ربدت

 اهمظنو مولعلاب اهيقف تسلف

 رمقلاو ةلازغلا رون نم ءوضاو
 رفظ دق ملعلاب لاضفملا لئاسلا ىرأ

 رتب هدلاو فيسلاب مهدحاوف
 رفك وأ هللا ىصع دق دبعل اقحسف

 ىلل هوبأ هاندأو ىفوت رفحلا
 هئانبأ ونب راصف

 رسع مهنيب مكحلا تيأر تلقو

 رصبلاو ملعلا ىلوأ نم اداهتجا هارأ

 رمجلاو قرلا نم وجني يك دبعلا ىلع
 رثألا قطن اذك ىلوملا نم عابي
 رقتحم نوللا عفسا دبع مرحيو
 رذت الف باوصلا وهو افنأ ىتأ

 روع مهبام مهنيب فالتخا ىرجيف

 ربخلا يف رس دق لوقلا اذهو ءاوس

 رحسلابو راهنلاب هوبأ يلصي

 رشبلا ةداس مه رايخألا ةداقلا مه

 رصتخم ناكام ناسحتسا يتداع نمو

 روسلاو يألا قفاو دق نكي نأ ىوس

 ررضلا احلام ثيح الإ تلق امو

۔٢٥٨_



 رافغ يرو رثع وأ لز نمل ابئات هلل تئيج بنذ لك ا نمو

 رجحلاو تيبلاب جاجحلا تفاط امب

 ملاعلا خيشلل يوزنلا يريتنشلا دوعسم نب ديعس نب لع خيشل ا نم م ل اؤس اذه
 : يلوعملا رماع نب دمحم

 ىلع يرزي هرون امالس يدها

 رماع ةلالس ىضاقلا ىضترملل

 ىفطصملا يمس ' يماسلا هب ينعأ

 ىدرلا اهلجاع ءانسح بعاك يف
 اهع ال هن اطيش هد اق دق

 هصم اف عضرم يبص هلو

 يديس مزاوللا نم هيلع اذام

 ال انبا عضرم وه نم نوكيو
 انرصع يتفم تنأف باوجلا ل به

 هبيغم لبق متلاب اضأ ردب

 هبيبح معبر دوجلاب رماع وه

 هبيشمو هبابشب العلل ىقر

 هبونذب هبر زرابي نم معم

 هبوح نم لبي ملو ءاوثلا دعب
 هبوجش دعب ردلل اهييدث نم

 هبويعم نم ديري صالخلا ىسعف

 هبوجو موي لدعلا لهأ مكح ف

 : يلوعملا دشار نب رماع نب دمحم خيشلا نم باوجلا

 هدوروب ينرسف باتكلا درو

 هلصوب نيزحلا بلقلا رشبتساو
 هباطخو هظفل قيار نسح نم
 ىتجهم دبعت دق يناتأ 1

 هداق ايع يخأ تلاس دقلو
 اهتافو دعب ءانسحلا عماج ذإ
 اهيدثل يبصلا صاصما كاذكو
 هرساب قادصلا همزلي لوقأف

 هعاضر مكح نيلوخحلا يف لفطلاو

 هبوبح ىتف وأ يلع قىتفك

 هبولسأ هدورو دعب تقطف

 هبولسأ يف قاف دق همظن ذإ

 هبيذهت نم بيعلا هيرتعي ال

 هب يذهت ائاد يسفن تلعجو

 هبونذ نيهرادغو هناطيش

 هبونذنب ىضم دقو هيلع اذام

 هباويعأ دق ملعلا لهأ ناك نإ
 هبويع ميظع ادب نيح دحلاو

 هباقع خرف راطام اهنبا وهف

_ ٢٥٩_



 نم فاخ نإ اهرد ةميق هيلعو

 ةمرحك اقح مكتيم ةمرح قلخلا ريخ لاق ذإ

 ةبوتف ليلجحل ا لعف نإو ا ذه

 هيلع تبلط نمم ةيحت ديعسلا لسناي كيلعو

 هباقع ميلا نم رذاحي بر

 هباوثل مكيح

 هب ىونو اطخلا بكر نإ هيفكت

 هباوصل اقفاوم هارت ىتح
 هباوج در

 خيشلا بطاخي يديعسوبلا ديعس نب دمحأ مامإلا نبا لاله حيصفلا ديسلا لاقو

 دمح خيشلا هفلا يذلا بذهملا ىمسملا هباتك ركذيو يلوعملا رماع نب دمحم ىضاقلا

 : ضئارفلا نف يف رماع نب
 ردلا نم كلس طمس مأ انبذهم

 مقأ كمساك ساانلا ف هب تيتأ

 نم هب نكل طق هيف بيع الو

 هنأب اهنم هيفكي دقو ال ملو
 هلهأ وهو هحدم انيلع نقحل

 ةديدم ىرتت دايعألا تلاز الو

 رحبلا نم نيقيلا ملع يف وهو ىلب
 (_)ركذلاك بتكلا رئاس يف وأ كدجك

 رصحلاب دعلا هصح ملام دماحملا

 ريخلا ىلوأ نيملسملا يضاق ةجيتن
 ربتلاب ىقمنت ىلوا هرطساو
 رتسلا نم ابوث هللا كاده لبساو

 رشبلاو ةرسملاب كيلع دوعت
 رطقلا بيص ىمهام وأ دمحأ ىلع قطان هافام شرعلا هلإ ىلصو

 رماع نب دمحم حودمملا نأل ادشار دارأ كدجك مهلوأ هلوقو ادمحم كمسأك هلوق )١(

 . باوصلا ىلإ ادشار مهلو سانلل ادومحم باتكلا اذهب تيتأ ينعي دشار نب

ىمتنا



 يسبحلا ديمح نب دشار نب دوعسم لبج وبأ حيصفلا خيشلا رعشلا اومظن نيذلا نم

 هيدب نم بيرتنملا دلب ىلإ لقتنا مث نيعستو سمخو نيتئامو فلا ةنس يبيضملا دلبب دلو

 ةلئسأ اهنمو ةيبدأ تاحراطم اهنم ةريثك راعشأ هل نيعبسو ةئامثالثو فلا ةنس ىفوتو

 ىهو يكلاملا سيمخ نب رماعو يملاسلا نيدلا رون نيملاعلا نيخيشلل اصوصخ ةيهقف

 ةبوجأ ضعبو يكلاملا خيشلا ةبوجأ يواحلا ميظنلا ردلا ىمسملا باتكلا يف ةدوجوم

 نب دوعسم ىمسي يبيضملاب قيدص ىلإ اهلسرأو اهلاق تايبأ هرعش نمو يملاسلا خيشلا
 . يبيضملا نم هلاقتنا دعب كلذو يقوطلا يلع

 ادوعسم ريخلا قفاب لازي ال نم ادوعسم دولا فيلح يمالس مغلب

 ادوجوم لازال اهتمزأ ثوعو اهتملظ ردب يبيضملا نيع ناسنإ
 ادودرم رهدلا كاذ ناك لهو مكيف تفلس انل مايأ نيأ هل لقو

 ادومع يعسلا كاذ ناك لهو اهيف مكرماسن انك يتلا يلايللا نيأ

 ادودخا دخلا قوف يعومد تحضأ مكعم يرم انامز تركذ اذإ

 ادودمم لبحلا يقبي رح ءافو يلو ليمجلا يضام ىلإ نحأ ينأ

 ادوعلاو كسملا حيبي مالس ينم هل مارصنال قاب يدو نإو

 : هلوأ اذه يكلاملا ةمالعلا خيشلل هنم لاؤس هرعش نمو

 اباصأ دق كمهس نا يلوقو اباتعلاو لذاع موللا يلقا
 اباسحلاو ةمايقلا فخت ملا اباصأ دق كمهس يحلا لازغ

 اباتع الو تلعف مرج الب يلتق زوجي سيل يحلا لازغ

 ابارش الو تينه شيع الف يرجه لحي سيل يحلا لازغ

 اباجتحإو ارتس ردبلا تقفو مت ردب كهجو يحلا لازغ

 اباعكلاو انسح ردبلا تلجخ ناسح فاصوأ كيف تبرت

 ابارتغل مكرايد يف بيرغ يناف رجهت ال يجحلا لازغ
 ابابشلاو ينع وهللا تكرت ىلو رمعلا تيار نا امو

۔ ._ ٢٦١



 ايكل ادهتجم ملعلا تبلط

 هنم لجاو لب رحبلا تدصق
 ىقرت اسمش ايس اردب ادغ

 باوثلاو هنم زوفلا لانأ

 ابارش وأ | درو هنم بذعأو

 اباطو اعرف اين الصأ ىكز

 اباطتساو ارط نامزالا ىلع

 اباحرلاو خماوشلا تخودو

 اباستحاو اثوغ ثيغلا تنكو

 : لاؤسلا اذه هرعش نمو

 هيف تنأ رصع هات رماعأ

 اولم نوعاسلاو دجملا تقبس

 الح مث الع زنكلا تنكف

 رصعلا ةاحن يخايشا لئاسأ

 يردي ال مك ع اج ل ابج ١ وب أ

 ركذلا يفن دحاو لعف ماقم مهدنع موقي فرح نع لاسي
 ركفلا دنع مسألا فرص معنت نيتلع ماقم تماق ةلعام

 يردأ تسل ملعلاب يننكل الو الك ةنعال مكتلأس
 رصعلا اذ يف سانلا رايخ متنأ يتداساي مكنم اباوج وجرأ

 رجفلا ديعب سمش تعلطام ىفطصملل اياد ةالصلا مث

 : ينيسغلا رصان نب يلع خيشلا نم باوجلا

 ركبلا ناسحلا ديج يف دقعلاك ردلا طومس كاح يذلل لق

 ردو رهوج نم اجرختسم ره دل ١ لوط مولعل ا يف ماعو

 ردبلا يلايل ردبلاك رفسي ردقلا ليلجاي اباوج كاهو

 رجش ريغب تماق دق دملاو رصقلا تاذ ثينأتلا فلاف

 يرجي كاذب عمجلا مىهتنموم يردن ايف نيتلع ماقم
 رجزل او اع دلل ءادن فرح رد اف موقي لعفل ١ نع امو

 رمألا تالضعملا تابئانلل يرخذ نوكتل ًاديز كوعدأ

 ردلا صاغم ملعلا رحبأو

يردي نم لئاسم نع لأسي



 ناو

 لكو

 نمتكو

 مث
 لآلاو

 عجري

 اي ٥ ١ ك ار ١

 ناعل فرح
 يلايلل

 ةالصب م اتخلا

 م اركل ١ بحصل او

 لبق تاوصألا

 : | جرت لثم ءاقلل 7 ١
 : ٧ لخ 7 . رهدلا " لجنل ريخلاب دوعت .

 رف مادو نانسو بهام 2

 ليلو بكوك راسو " يرسي | 1

 ىهنتنا

۔ -_ ٢٦٢



 ةنج دلبب دلو يلمازلا ملاس نب دمح نب دمح ملاعلا خيشلا رعشلا اومظن نيذلا نم

 هانيع رت مل رصبلا فوفكم أشن فلاو ةئامثالثو نايث ةنس لاوح قيوسلا ةيالو نم لواعملا

 . ةيبرعلا مولعلا ءيدابمو اظفح اهيف ميظعلا نارقلا ملعتو ايندلا نم ائيش

 ةمالعلا خيشلا دنع لزنف قاتسرلا ىلإ ارجاهم جرخ نيثالثو ةئامثالثو فلا ماع ينو

 ءاملعلا نم حبصيس هنأب هيف سرفت دقو همركأو هلزنأف يكمللا فيس نب دشار

 فلا ةنس فيس نب دشار خيشلا ىفوت دقو ،ةركاذلا ةوق نم هيف هار ال لحاطفلا

 ديسلا ةياعر تحت قاتسرلا نصح ىلإ يلمازلا خيشلا لقتناف نيثالثو ثالثو ةئامثالثو

 ظحلا هنم ذخأف يملاسلا ناخيش نب دمحم خيشلا ةسردمب قحتلاو ميهاربإ نب دمحأ

 . مولعلا فلتحغ يف رفوألا

 هضايبلا دجسمب سيردتلا يف هل افلخ ناك ناخيش نب دمحم هخيش ةافو دعبو

 يلعو يلابقملا ملاس نب كرابم ةاضقلا خياشملا مهنم ملعلا ةبلط نم نوريثكلا هنع جرختو

 ةفيظو دلقت هتايح مايأ رخآ يفو مهريغو يرذنملا دشار نب رصانو يرحبلا فيس نب

 . نيعستو ةئامثالثو فلا ةنس ةينملا هتفاو نأ ىلإ سيردتلاو ءاضقلا

 ادهاز ركنملا نع ايهان فورعملاب رمآ سفنلا بيط قالخألا نسح هللا همحر ناك

 هلو تابسانملا يف ةريثك راعشأ هل لاوطلا دئاصقلا جسنيو رعشلا مظني ناكو 5ايندلا يف

 ةلئسم اما هلعجي ةيوحنلا ةلئسملل لاثملا قوسي امدنع وحنلا ملع يف ةيمال ةديصق

 عمو تيب ةئامثالث نم رثكأ ةليوط ةديصق ىهو بلاطلل ةحيصن وأ ةيهقف وأ ةيخيرات
 : مالكلا اهتايبأ نم اذهو ةلماك ريغ ىهف اذه

 القع نم سانلا ريخو ديز ءاجو مك دافا دقا ظفل لك مهمالك

 المج هزاح فرحو لعفو مسا يف ارصحنم ظافلألا درفم ىرد نمو

 البت دق رجلل امو رج فرحو ادنو لآ نيونتلا لبقي ام مسالاو

 اليلا عنصي رمعو ثيفغتسماي هب رمو ديز ىلع ملس لوقت
 الدع دق نيخيشلا ةريس افق نمو مهدصق نمحرلا ىضر الاجر بحصاو

۔ < ٢٦٤



 اهنيبأ تامالع زاح لعفلاو
 تتأ ءاتب هزيم لعفلا ىضاف

 هعراضم زيم مل نيسلاو فوسب

 ىلع لدو ديكوت نون لباقو
 اقلطنم ديزاي نبهذا هنم لوقت

 مكل امهانزيم لعفلاو مسالاو
 احتفنم لاعفألا ىضام اونب دقو

 اوقلطناك واولا هتيلو نا مضو

 تحتفنا دق ءاي همال نكت ناو

 اوضر وحن ماللا فذح دعب نم نيعلل

 نا بجوي كيرحتلا وذ عفرلا رمضمو
 يخا نبااي فورعملا كتلوخ لوقت

 امزجنم ناكام ىلع ىنبي رمألاو

 ىقتو ةفع اذ نكك نوكسلا ىلع
 اذإ هونب اضيأ اهفذح ىلع اذك

 اذإ لالتعالا فرح فذح ىلع هنباو

 عطقنم ريغ اباوث ججراو ىشخا لثم
 هدكؤت نون هدعب تتأ ناو

 هب داشرلا لبس نكلساو نيذهك
 هحنمت بارعألاف عراضملا امأ

 ملو هترشاب نونب دكؤي ملام
 فرش وذ دجملا زوحي وحن هعفراف

 الهتبم ليللا موقي ديز لوقت

٢٦٥ 

 السكلا بناج دق ةنطف يذ لكل

 الأس نم تببحأ تفص تمق ءءاتو

 الثم مقي مل يتايس ىضري فوسك

 الجو فخ كالوم نمك رماف رمأ
 الثتماو ناورم يبأ ماقم ىلإ

 الخ ناذ صخ دق هب امم فرحلاو

 المع دق هلل نم حلفا لوقت
 العو اتناك امال لتعا كي ملام

 القن اهمض نكل واولا عم تمض
 العف ىلع لتعم لك اذكهو
 العفام تنسحتساك لعفلا نكسي

 الزن ذإ هانمركأ لئاضفلا وذو

 الأس دق هنع نماي عراضملا هب

 المتحاك نونلا فذحو اديمح شعو

 الضفلا ةنبااي يدوجو اودوج تلقام

 التو ىده نم تاك امال لتعاام

 البسلا يندهأ يبر لقو هلآلا عداو

 الدج الو بير ال حتفلا ىلع ىنبي

 الهج نيذلاب اديعس نربخاو
الصح دق ءايسألا برعم ةهبش اذ



 ةيغاط ناورم ينب نم مقي ملو
 نذاو نآ دعباج نا بصنلا هلوأو

 نإو دوست ىتح دجك ىتح دعب وأ
 مل ناف نظ نا لبق ىتأ ناو

 بختنم عفرلاو اهلعف يف ناهجو
 اذاف اذإ امأ

 الف نيميلاب اموي لصفلا ىتأ ناو

 اذإ مالكلا يف فطع دعب تتأ ناو

 مهلوق وحن نا وأ دعب اورمضاو
 هحصان ءاوهالاو يغلا يذل لقو

 انمركيل هانيتأ وحن ماللاو

 ابصتنم لعفلا ءيجي ىتح دعبو

 البن هنيع يف مشاه تمر آلا

 الصي نلك نل دجح مال يك مال يك
 الحن دق بصنلاف تلخد وأ هيلع

 البق مكل هيدباس ام اهلعف يف

 المع الف ملع اهلبق ىتأ ناو
 الصف نكي ملام انمز البقتسم
 الح ماقملا اذه يف بصنلاف رضي

 البق ايهنم لكف بصنا وأ مفراف
 الصأ وأ ركذلا ماقم نمزل ال

 المعلا فنأتست وأ هللا لبقي ال

 الخب نم سانلا دوسيل نكي مو
 المألا كردت ىتح ربصلا مزالك

 : لعفلا مزاوج يف اهنمو
 اومزج دق مالل او الو انو ملب

 لح أ رسي َ قلطني ل لوقت

 يردق اوفرعي مل اذإ يلع امو
 ارظتنم نيلعفل ١ مزجي ام دك اهو

 ىتمو نمو ايهم امو امذاو نإف

 اذإو اهب يفوكلا مزج امفيكو
 دق يناف يا : نم ءايلا ددشو

 اهب زبت تاربخلا لعفت نا لوقت

 المع دق طرشلل ام نينثا يفو العف

 الزنلا مركتل مهب ثرتكت ال

 المعلا صلخا يبر هلل تنك نإ

 الع تاذ رحن يف اؤلؤل هكلس يف
 المك امثيح ينأ نيا يا نايا

 الذج شعو ينعذخم صخ رعشلا يف
 القث ذإ نزولا ميق ال اهتففخ

 الوح اهب ىغبت الف ندع تانج

 ىهتنا

٢٦٦ _-



 حمس نب يلع نب دمح نب ىسيع نب دمح غيلبلا رعاشلا رعشلا اومظن نيذلا نم
 ميركلا نارقلا هنطو يف ملعت ،ةسمخو ةئايثالثو فلأ ماع الهب دلبب دلو ، يليكشلا

 ءارمحلا دلب ىلإ اهنم لقتنا مث يلياولا ناييلس نب دمحم همأل هدج دي ىلع ةيبرعلا مولعو

 نوكت نأ راتخا دقو ليمج طخ اذ ناكو اهخياشمو دلبلا ءايلع راوجب لزنو نييربعلا دلب

 ةخسن نيعبس ماظنلا رهوج باتك خسن هنأ ليق ىتح ،هديلبتو باتكلا خسن هتنهم

 ىقبو يكلاملا سيمخ نب رماع خيشلا راوجب ىوزن دلب ىلإ لقتنا مث ءارمحلا دلب لهأل
 ىنثا ءاهز اهب ثكمو ميركلا نآرقلل ًأسردم اهيلاو هماقاو راحص ىلإ لقتنا مث ةدم اهب
 فلأ ماع هلجا هافاو ىتح ماقملا هب رقتسا اهبو قاتسرلا دلب ىلإ لقتنا مث ًاماع رشع

 ةليوطلا ةديصقلا لوقي ةركاذلا يوق ةهيدبلا عيرس ناكو نيعستو ةسمخو ةئاينالثو

 ًاحيدمو ًاضاهنتسا اهلك رعشلا باوبأ قرط دقو نيدلجم ىلع وبرت ةريثك راعشأ هل لاجترا
 ةذبن يلي اميف جيلخلا لود ماكح حدتماو جراخلاب لصتا دقو الزغو حياصنو ظعاومو

 . مظعملا ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالج يف اهلاق ةديصق هذهف هرعش نم

 اهيلاعأ نم تبه فطللا مئاسن

 ةيماه لضفلاب ابحس ترطمتساو

 ىشغ بولقلا يف مه لك نع حيزت
 ةحياج لك نم اهلهأ لتنماف
 قستم راونألا ءيفئض نم وجلاو

 جردنم روجلاو حلبنم قحلاو

 قهز يف مصخلاو قلط يف لدعلاو

 ىده كيلم نم تامزع ترياطت

 اهلهاع ناطلسلا كلملا هب ينعا
 تدعس هبذا ديعس لجنب الهأ

 تسبتقا هب سوباق مهشلا وه اذه

 _۔. ٢٦٧

 اهيحاون ين فطعب ترادتسا ىتح

 اهينادو اهيصاق ةيربلا نيب

 اهيحاون يف ارون دعسلا قرشاو
 اهيداري نمم القلاب تمر دقو

 اهيجاير ين ترانتسا رودبلا لثم

 اهيماحب الهأ حجهتبم بعشلاو

 اهيلاع عبسلا تاقبط يف دجملاو

 اهيقارم العأ ايسو ىقترا مث

 اهيلاج راص مومه نع هب الهأ

 اهيداس هنم نماب مانالا لك

اهيدابو رضح نم ةيعرلا لك



 ضرم نم تيفوع دق سوباق انالوم
 هتمحر ليوخت يف هللا دمحنو

 تمن رورسلا لاوحأ كبايا يفو

 ايف بايالا فيرشتب رورسلا انلن

 يرهج يفنو يرس يف كدوجل ينثا
 ال دمتسي ىسيع لجن دمحم

 انديس راتخملا ىلع ةالصلا مث

 ةقوطم تحانام بحصلاو لآلاو

 اهيفاك شرعلا هلإ ىوكش لكو

 اهيقابو اهينافب ىظحت كاسع

 اهيجرن اهيف انل تمت ريخلاب

 اهيكزت دق سفنب الهسو الهأ

 اهيردي دبعلا سوفن يف ام هللاو

 اهيلاوي لابقاو كنم وفعلاب
 اهيداوغ تلاس امو قرب حال ام
 اهيباور العا يف نينافألا ىلع

 تايبألا هذه هرعش نمو

 ناحيرو حور يف رطخت كتءاج
 تبلس م ةنانهو

 ةسئام

 ةبوعرخ تلتق

 ءافيه ءاروح

 روح اهطخل يف رمق اههجو يفو

 لفك يف جترت لهم ىلع يشمت
 اهلطايع ينثت اهلخالخ يدشت
 اذكو رضخا نم سدنس اهسابل

 ىنلزاغت اظحل

 ةبعاك

 اهب رمتساو اهنع يئانلا دعابت
 اهرصنع قاف ةاتف نم اذبح اي

 ناجرم نيب نم بنش نع رتغت

 يناثلا اهرجف ىهابتت دق ةبوبعر

 نايقعو ربت نم دئالق ىلع

 يناعلا قشاعلل اهمهسأب يمرت
 ناولأ تاذ نم للح يف لاتخت

 ناعذأب الداوغ وبكت

 يناق رمحا نم اذكو رفصا نم

 نالزغ نيب نم تدرفا اهناك

 ناويك قوف رصقب تلعت دقو

 ناكرأب ازع اومس دق اهموقو

 يدبت

 تايبالا هذه هرعش نمو

 بعاوكلا رجه دجولا ران مرضيو بئابحلا ركذ قوشلا ران ددبي
 بداونلا ءاكب هاكبا قرولا ىكب ىتم يذلا قوشملا مسج ىوجلا ينضيو

 بحارتلا لينو قالخأ نسح ىلع هبيبح ىقلت دق ايههم حاتريو

۔ _ ٢٦٨



 اهنأك دويم ءاديغ لك يبف

 اهيلحو لايجلا نسح ىلع سيت
 ةبترو ازع دجملا لايكب تلع

 مهلضفب اياربلا لك ىلع ةافع

 قوف مهلصاو
 يذلا انناطلس مويلا ليفكلا اماو
 هلثمك سيل سوباق قيبترملا وه

 هناع يف ابدجم ارطق لح اف

 هديرخ كيلإ انالول لاوقأ
 ءانثلاب ةحيرقلا رشن تقفاو دقو

 اهفحيم لايجلاو اسورع اهذخف

 دمع يبنلل يهلا ىلصو

 رئاط نيكايسلا

 بكاوكلا ءيس يف يقرت لاله
 بعاكب الهأ نونكملا رهوجلا نم
 براعألا لكل اوداس اهبابراو

 بئاحسلا رطقل يرزت مهفكا

 بسانتلا دنع كئبني مهعرفو
 بصانملاب الع اراكفأ سدقت

 براغملاب الو انايند قرشمب

 بكاوسلا نوزملا رطق يمه الاو
 بلاطملا ءاضق يف اهيدي دمت

 بئاطألا ليلس اي يناهتلا ريخو

 بلاسألاو اهعضو يف اهب معتمت

 اهلوأ اذه ناوخا دحا اهب ىثر ةديصق هنعو

 انيداغت تلازال رهدلا ثداوح

 ةبشان يهو اسوفن انم لاتخت

 انفذقتو اهاياطم انيف دشت

 انكرعتو ابابحا بلست رهقلاب
 ةبطاق ناوخالا يف توملا دهاشن

 انب لوهي ايف انعجفي تلازال

 يف حبصنو ىسمن حرف ىلع اروط
 ىلع فوتحلاب ىضاقتت انمايأ
 انمدقت دق انيخا يف ىسا يكبن

 ىرج نوفجلا يف عمد لهنمب يكبن

 انيسامت دق اروطو موي لك يف

 انيفاوت دق ايانملاب ابلاخم
 انبح اذك انيح اهرحبا جاومأ

 انيدافي ءيش ال مغلاو مهلاب
 انيلسي ءيش ال مهدعب نم هللاو

 انينضي نازحالابو ايازرلا نم
 انينفي رهدلا فتحو نامزلا وهل

 انيراب رما نع اهنكلو كشو

 انلصت دقفلا رانو ةافولا ىلإ

 انيحبشي رهدلا لاوطو ديقف ىلع

۔ ٦٩



 عزج ىلع يكبن عله ىلع يكبن
 ال ءاكبلاب انيدجي ناك ولو ىيكبن
 انتدم لوط يكبن دمحح للع

 انرزاوي سنا ىلع اناخا يكبن

 انل كنم ءايقللا

 هب دمتسا ءاثر ينم كاهو

 انديس راتخملا ىلع ةالصلا مث

 انل ءايضلا حالام بحصلاو لالاو

 انيلاوي ادجو عجو ىلع يكبن

 انيدبي نيح عمدب نيع فجت

 انيوكي نزحلا كاذو ةايخلا ىذ نم

 ناك ول انشحوأ مويلاو

 انيدهم هللاو انتمدقت دقو

 انيردي

 انيضري ن انمل ١ ىسع هل ال ١ ىضر

 انيدلا عرش أ نم ىفطصمل ا دمحم

 انيتفي يحولاب ملق ىرج امو
 اشن يذلا يجسيعلا دمح نب نافلخ نب كرابم خيشلا مظن نم اهاندجو تايبأ هذه

 . ةيوبنلا ةرجهلا نم رشع ثلاثلا نرقلا يف

 يلذاع ملعلل بلقلا لوبق فيكف
 همورا ام ىلع ينغت ةليح الو

 ةمحر هللا نم وجرا يننكلو

 هديزم ديرأ ادمح هدحاو

 ًارشبم داعملا يف يدانأ نأ ىسع
 ًامعنم نانجلا يف الإ ردأ ملف

 اولخداف مويلا متبط مكيلع مالس
 اقفارم داؤفلا رورسم حبصاف

 اعدلا عماس اي يالوم اي برايف

 دمحم يبنلل يهلا لصو

 ةبيصم لكب الوغشم ناك اذإ
 ةوقب هلالا يندعاسي مل اذإ

 يتينم لبق دوصقملا اهب لانأ

 ةليلو موي لك يناده ام للع

 يتنج لخدتل مق مق ىتف اي الأ
 ةيحتب هكالمأ انب فوطت
 ةدم ريغ ىلإ مكالوم ةردقب

 ةيربل ١ ربخ لال او ىدهه ١ يبن

 يتوعدل بيجم نك بيجم عيمس
 يتقيقح يهلا اي حلصاو لالا عم

 اضي أ هلو

 ةمارك كندل نم يل به برايف

 هب امو باتكلاب
 ى

 انيقي يندزو

 دساوحلاو ادعلا فانآ مغر ىلع

يدشار كنأل هيف اب ملعو



 ىضم ام رفغتف ىضرت نأ كلعل

 ىوهلاو سفنلاو لهجلا كيلإ وكشاو

 مهضيغب يهلإ ينع مهدرف

 دناعم ريغ نمحرلا ىلإ ًابينم
 دسافو ءوس لك نم اضقلا مويب
 دئاكملا تيب ناطيشلاو كلذك

 يدعاسم يل نكف ىوقتلا نع ادودص

 درامو واغ لك نم مهناوعاو
 هنعو

 اهنسحا قالخالا م كنانج نيز
 هلمهم تنك ام اذإ ناسللا نا

 ادبا هب قطنت ال وغللا نع ضرعاو
 اهعمجا رصعلا اذه سلاجم رذحاو

 اكينعي سيل ايع كناسل مزلاو
 اكيقلي نارسخلا ةوه يف كش ال

 اكينغي هللا ركذ حاص اي هنعف

 اكيفكت ركذلا لها سلاجم الا
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 نب دشار نب دمحم عرابلا بتاكلاو حيصفلا خيشلا رعشلا اومظن نيذلا نمو
 . ه٠٢٣١ ةنس لواعملا يداو نم اربح دلبب دلو يلوعملا ناسغ

 ىلإ هدلاو عم رفاس مث ةيبرعلا مولعلاو وحنلا سردو ميركلا نآرقلا ملعتو

 قارعلاو نيرحبلا ىلإ رفاس هدلاو ةافو دعبو نطولا ىلإ اعيمج اداع ةدم دعبو { رابجنز

 فظوتو نطولا ىلإ داع كلذ دعبو ةريثك دئاصقب اهماكح حدتماو ةيبرعلا تارامالاو
 ميهاربا نب دمح ديسلا مايأ ةليط ةموكحلا لامعأب امئاق طقسمب ةيلخادلا ةراظنلا يف

 هيس عضاوملا ىتش يف رعش ناويد هل ةئامعبراو فلأ ةنس ىفوتو ةيلخادلا نوؤشلا رظان

 الإ هرعش نم قبي ملو هتايح يف هنع بهذ هنكل هرعش نم ريثكلا هيف عمج نايقعلا دئالق

 . تايبالا هذه هنم ريسيلا

 اركذ ىوهلا ثيدح نم يناثدحالا

 ةيج ثيداحأ نم يناثدحالا

 اناف ىليل ركذ يناعمساف الا
 ةماق نصفلا يه افادرا صعدلا يه
 ءيلائل قيرب اهايانث كيرت

 اهثيدح بيط دنلا حيرا يكاحي

 ملو ىوهلا فيك ردي مل نم ردي ملو

 اركن ايتأت الو ىوحن ىلإ اليمو
 ارجه ىوهلا انع اوذختا دق

 ارتت تلبقا نأ فصولا ناسل لكي

 ارعش ىجدلا حنجو اقارشا ردبلا يه

 ارمخ اهفشارم تجم تمستبا نا

 ارجه ادبا تابابذم تعمسا امف

 ارس الو اراهج اذاي همعط قذي

 اهلوأ اذه ةديصق هرعش نمو

 نكسو ىشحلا يف اهاوه ىتا فيك هللا ىلاعت

 نمث ريغب ةجلدخ يبلق تكلم فيكو
 نسحا لب ردبلا لثمك اهجو تدب اذإ كيرت

 نج اما هاجد هنم ليللا ريعتسي انرقو

 نخلا دق ءاشحالاب هاليو رظان لبانو

اهنم هاندجو اذه



 داعس تناب ةديصق جهن ىلع ةديصق هنعو

 اهنم هاندجو ام اذه

 لوتبمو مورصم كلصو لبحو لوطمم ءايلل اي كدعو ماتح

 لييختو هوأ مكركذ نم هاجش هلو نم كيف ىنعملا يناعي اذ مك

 لولطم كيف الا عمدلا ام هللاو الف مارغلا يداو ين بلقلا متعزو

 لوط الو رصق ال ءاطيع ءاش ةرحاس ءانيع ةجارجر ءاضيب

 ابنمو

 ليواقألا ىورت اذإ ثيدحلا قدص لجر يننا يل اومعتساف موق اي
 ليومت هللا نذإب لوسرلا نم يلف داعملا يفن ىنسح يل نكي مل نإ

 ليزنت حاص اي هحدم يف ءاج دق رضم نم ثوعبملا ىفطصملا دمحم

 اهنم هاندجو يذلا اذه هرهد ءانبا اهيف ركذي ةديصق هرعش نمو

 برذلا مزاحلل هب ةاضع مكو بجع نم رهدلا يف مك ربكأ هللا

 بدا يخا لاضغم ةحاسب الا اهلكلكب تخان ام هيلايل يذه

 بضغلا ةروس نم ىجد هجوب اذو ىضر رانأ هجو نع لهجلا اخا ىقلت

 بذكلاو ركملاب هعدختف هنع ةنس يف نافرعلا وخا اهاري انيب

 بدن اهب ربخ يذ غلبا تنكف ةبرجت رهدلا يلايل تربتخا ينإ
 بحر رهاظ ديدم ضور بيشق رظن معان لزنب تللح امف
 يبلط يفتبت تدباو ياشح اهنم ةيصاقب تمصا ام ناعرسو الأ

 بحسلاك لهنت دي نم متيلوف مكف نامزلا اذه ينب تلكا ينإ

 بصولا رئاط يل اورجز دقو الإ مهل رئاط ريخب ترجز امف
 بقرلا نم انيح ىل ناك دقو الأ ةقث اذ هيف اقيدص تيفطصا الو

 بشقلا يمايا يف حرما تنك ذإ ملك نم لوقلا نيلب يل اوقور مك
 بيرلاو كشلا عانق طيمت ريخ يل ديادشلا هللا ىزج تدارا ىتح
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 بقحلا ىدم ءادعا لاحلا كلذ ف مهتدجو يرهد همراص لسو

 مظعملا ديعس نب سوباق ناطلسلا حدم ي تايبألا هذه هنعو

 معنلا طساب الإ دمحلا بسكي ال
 الذتبم لاملا هيلع نوهي ال نم

 لبج نم ق دق هبلق نكي مل نم
 دلج اذ رهدلا بوطخ يف نكي مل نم
 امو باخ هللا ريغب ناعتسا نم

 ممهلا وخا الإ ىلعلا لاني الو

 مصولاب سفنلا ناها تامركملا يف

 مهبلا ةياغ نع
 مدس ىلع اهنم هعقاول ىحضا

 مدن نم نسلا عرق ريغ ىنج هنم

 همزع هبابك

 مركلاو سابلاب انسوباقك ًادمح اوبستكا ام رصعلا كولم نا تمسقا
 ملظلاو راطخالا نم لوه ضوخو يبظ فرطب ايلعلا ةبطخ ىري كلم
 مرضلا نم ىروأ همزع هتانق ةلزانل تنآلام ةميكشلا بلص

 ملقلاو ملعلا نيعفارلاب ءيش ةكلمم ءاشنا يف فرطلا رهاس اي

 ميقلاب ءاضولا اهغيرات عنصو اهتزعل يفولا كتماب ضا

 ممشلا خذاب نم اهل هيلإ اوبصت ام ققحت ىتح ادهاج اهب رسو
 مستم هيفرتلاب معفانللا مج لمع نم تزجنا امف تنأ هلل

 مظتنم هينبت عمتجمل ايعس ةعفنم هنم العاب تئجو الا

 معنلاو دييأتلابو ديطولا كلمل ابو ديدملا رمعلاب هللا كدما
 تايبألا هذه اسح لاقو

 افسعتلا هاوه يف ىدبا ءرملا اذإ

 افص نم لوق عبتاو هاوه نع لمف

 افولا صلاخ نع بحلا نيد فوي ملو

 افلكت الإ كاعري ال ءرملا اذإ

 افسأنتلا هيلع رثكت الو هعدف

 هبل كالاو تيلاو نم لك ايف
 هبح ناش نإ بحلا راخدا لخف

 هبرق كرس برقلا يف نم لك الو

 هبلق كاوهي هاوهت نم لك امف
 هنع هاندجو ام مت . .افص دق كل هتيفاص نم لك الو

 ىتنا
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 ينايعلا يعماجلا رورس نب ديمح نب هللا دبع نب ديمح نب دومحم رعشلا مظني نممو

 : «مالسالا ةمأ» ناونعب ةديصق هلاق امو ،يلئايسلا

 ءيشلا ةمألا يذ ىلع يفسأ

 هلهأو فينحلا نيدلا ىلع يفسأ
 اء ذهم ودعل ١ اوكرت مه ارتف

 مهريغ نم مهراكفأ ةموكحم
 ةراداب مهرمأو نوفرصيو

 ةلذ ناولا ىلع نودفاوتي

 دي اهكرحت اروص اودغ ىتح

 ةمأ تراص فيكف نامزلا اذاي

 مهزع ىحضأ فيكف نامزلا اذ اي

 مهنع ىسمأ نيأو نامزلا اذاي

 ابالا برع اي مالسالا ةمأ اي

 ىدعلل ىراسألا انتب انلاب ام

 اقبس انرص لذلل انلاب ام

 نا دعب نم ىرثلا يكحن انلاب ام

 اجحلا نيأ اننع ةوخالا نيأ

 ىدهلا يف ةبحملاو ةدوملا نيأ

 هب ايندلا تران دق يذلا نيأ

 هلهأ عم ىدهلا تعن دق هللاف

 دمحم مانألا ريخ دمحمف

 ىجدلا يتأي ال نوكلا اذه سمش وه

 ءاسعقلا ةوخنلا يذ ىلع يفسأ

 ءاوهأ اووذ هولهن ناك ام

 ءاهه لكب ىعسي مهلالخو

 ءافصو مهنيب ء افو نم ام

 ءادلا ودعلا نم نوعرجيو

 يئازع نوكي مهلو مهريغ نم
 ءالشألا يطاعم نيسعاقتم

 ء ارم مهبم رتس فلخ نم

 ء ايلعل ١ دي تكلم دقو اين د

 ءادعالا ىحر تنحط دقف اد لدب

 ىئ اجر هلالا يفو هلالا رون

 ءالم ال ١ نم تغرف ةوخن اي

 ء افو دوس أ انك ن ا دعب نم

 يئاني تاب زعلاو العلا امأ

 ءايوب ىدعلاو ايرثلا انك

 ءافصب اننيب محارتلا نيأ

 ءادشرلا رشعم مراكملا نيأ

 ءيس موجن ممأ هب تلغو
 ءاضو قئاف فصو ريخ ف

 يئالع نبغ ارل ةرو ذق وه

 ء احمس ة ديقع رون م اد ام

۔ د



 ءاوجالا ةرينم موجنلا لثم هبحص تلجت هتريسب ىتأو
 ءايغألا ةدقر متدقر دقلف اوضهنا هلل مالسالا ةمأ اي

 يئانتللا اندجمل دوعن ىتح العلل ايه مالسالا ةمأ اي

 ءاش ةمه قابسلا الأ انئادن نوعمسي نم ىلع اشاح

 تمت

 «ةبورعلا راد» ناونعب ةديصق اضيأ لاقو

 لاضنلاو لساوبلا راد ايو يلاعلاو ةبورعلل راد ايأ

 لاجرلا ةعناص سمألا لبقو اييدق تناك يتلا يراد ايو

 لاحم نم الاح نوردي الف مائتلا الو كونب تهات دقل

 لايتغاو لايتحال رمضيو هيتو حرف يف مصخلا ىسماف

 لاتتقالل ىضللا لاعتشالل يتأيو انتف اننيب مكحيو

 يلابي الو نيبرقالا ديكي اراهج اضعب اضعب لتقيف

 يلاوعلا ضيب هنطب رقبيف اراصتنا هيداني خأ كاذف

 لادتعا يف قيقش خأ لكل ايحج انتدوم تدغ فيكف

 لامرلاك وأ ىصحلا دادعاك نيح لك بئاصملا انيتأتف

 يلايللا يف ثراوكلاب انيلع ىوهي رحبلا مضخ يف جومك
 لابجلا مش ىلع ءالشأك ةايح انيف ىرت ال حبصنف

 لايخ وأ مهو نيب يراسأ يلاعلا برع ايأ مكل ايف
 لاضنلا يعاد اعد نأ دوسأ انع دادجالا كئلوا نياف

 لاجرلل مئازع تراخ اذا ايانملل ءاطب اوناك اف

 لاذخنا نود مكدجم اوديعت اراخف مهكلسمل اوبه الأ

 يلاعملا رحلا نم تبلس اذإ دجم ندوب انتايح فيكف

 لابولا رش انفكاو ىهنلا يبر كتلاس دي تعجر الف

 تمق
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 : «هايحلل مق» ناونعب ةديصق اضيأ لاقو

 ايبلم ةايحلل مق

 ىلع دق قح توصف ةايحلل مق

 ايدجم كمون سيلف حافكلل مق
 ىدعلل انوذغ انأ ىفك ام وأ

 اهاوعد

 انليبس لجو انرئاصب تدغو
 ةراضحل تقراف دق اهنألو

 دقاح نم يوعرت مل اهنالو
 انلذل ةايحلا ايحن اننأكف

 ىقل اوناك نأ دعب نم ىدعلا ىرنو
 رومألا لك يف مالعالا مه اوراص

 اقبس رلئاذرلل انودغ دقلو

 ةحوتفم
 تدغ دق انأل ىوس كاذ ناك ام

 انسوؤر جات مالسالاو ناك ام

 ةليضف لك مالسالا ىعد دقلف

 العللو

 لجاع

 انب راصبأو قيشمن

 عارتخالل ىعد دقلو

 ريخ لكل هاجتالاو

 اهاوقت اهبح يف امزالمو
 اهارذل يلتعنل ءايسلا ماه

 اهانسب تدب اللع اجرخم وأ

 اهإس ءالعلل انكو اعبت
 اهاده نود تاذللا ىلإ اوفهت

 اهالع رخفو اجات امل تناك

 اهارع كفو لالذاو ادقح

 اهالصن ةنتف وأ انفعض وأ

 اهادم نهر نحنو دوسألا اوراص

 اهايحن يرقهقلا انودغ دقو

 اهاوحف ىرت الف مولعلا امأ

 اهاعا تمزلا رئاصبلا امأ

 اهاهلم يف انلوقعو انراصبأ

 اهايص كاذو لذ انتاي نأ

 اهاضل تينج ال لئاذرلا امأ

 اهاجد رون كاذف فاشتكالاو

 يف هينجن لجا وأ

 تع
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 نب دمح نب فيس نب دمحم حيصفلا بيدالا خيشلا رعشلا اومظن نيذلا نمو

 مزالو اهريغو ةيبرعلا مولعلا يف سردو رشع عبارلا نرقلا يف دلو يربغالا ناخيش

 ايلاو راصو هنم مولعلا رثكأ ذخاو يربغالا دمح نب فيس ةمالعلا خيشلا هدلاو

 دوجوم وهو امهريغو نسح وب ينب نالعجو يفاولاو لماكلا اهنم نيدالب ةدع يف ةموكحلل
 ةلالج ىلوت امدنع ةديصقلا هذه هرعش نمف نونفلا ىتش يف ةريثك راعشأ هل نآلا ىلإ

 . م٠٧٩١ ويلوي ٢٣ ه٠٩٣١ ةنس مكحلا مامز ديعس نب سوباق ناطلسلا

 ملتساو سوباق مكحلا مامز ىلوت
 هلالل ًاعضاخ اعوط هابلو

 هردب ةعلطب ابيحرت بحرو

 ًارهاز ًابعش حبصاف

 يذلا انناطلسو انالوم ينس

 ةيحت فزت ىربكلا لودلا نم

 ىدهلا رهظم ىرولا ثوغ ىدملا ديعب

 فقوم لك يف ريخلا يدبت هاياون
 مهقاثو لحو ىرسا نع جرفف
 يذلا هيعس يف ناسحالاو لضفلا هل
 ههلإ اريخ مالسالا نع هازج

 هنيد ءايحإل

 انملاو زعلابو

 ي

 اروصنم هاقب او

 ًافوفحع نوعلابو

 ملسل هل ىقلا بعشلاو هديلاقم

 مكحلا دحاولا نم قيفوتو نوعب
 ملظلا

 ملع ىلع تلجت رانأ نم رهشأب

 مرصنم ريغ اهلبح يناهتلا هيلإ
 ممألا سلجم نمو لب رطق لك نمو
 مركلاو دوحجلا نم رحب ادنلا ميظع
 متا رهاز لبقتسم ىلإ وعدتو

 هراونأب تباجناو قرشاف

 معنلا مهالوأو اوفع مهعسواو

 مهل لم لك هجيرفت يفو هاعس

 مظعل او ةلالجلا جات هجوتو

 متالا فرشلاو كلملاو اقبلا لوطو

 تايبألا هذه هرعش نمو

 ىمح سفنللو ىوقتلا مز ال نم

 ةلح ليمجلا ربصلا ذختاو
 هداصتقا ىلع شيعل ربدو
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 ايشغت امو ىوهت ام لك نع

 ايسلا قالخل رمألا ضوفو
ايسق قزرل معناق ريبدت



 الكت اذإ لوقلا قدصاو نسح قلخب سانلا قلاخو

 ايس اموي هقوف نم ىلل سيل هنود نم ىلل ًارظان راصو
 ايظعلا سوفن هل تبغش ىلل هسفن قوتت نأ راذح
 امدعم اريقف وأ ميتيلا وأ ةقاف ىذ وأ لمرملا محرو

 الظ نمف مولظملا رصنو هءاج ام اذإ فيضلا مركاو
 ايمتم مهلاوحأ اددسم هدهج ىعسي سانلا نيب ماقو

 امرك وكزيل هبيري ال ام ىلل هبيري يذلا بناجو

 اموقألا فينحلا نيدلا معبتاو ايئاد فيرشلا عرشلا للثتماو

 الس مهنمو هناسل نمو هدي نم اوملس نوملسللاو

 امذحمن افيس هللا رصنل لس ةهيرك ىلل يعد اذإ نمو
 قلعلاو هباص وسحي هللا يف مئال نم ةمول هنذخات ال

 ايعنلا اهيلع هازاج هيلع ةمعن صخش معنأ اذإ نمو
 امرتجا ام هافع ارذتعم هءاج اموي ءىسملا اذإ نمو

 لق ديحولا اذب انل نمو هنود هاوسو ديحولا وهف

 ايهبناو مهرمأ انيلع ىفخ امبر الاجر هلل ناف

 السو ايئاد يبر ىلصو انملع طاحأ هب ايب تلق
 امركلا نيعباتلاو هبحصو هلا عم ىفطصملا يبنلا ىلع

 اضيأ تايبألا هذه هنعو

 يلاسب اموي اهبح نع الو يلاقب امهل تسلو ينم تند
 لالزلا بذع ىمللا لوسعمب ىنعم فوغشم بلقلاو تند
 لالهلا لثم قرشم هجوو فرع بيطبو اهلالدب تند
 لاصولا دهع امل ىسنأ الو دو دهع ددبت ينم تند

يلائللا طمس هموظنم ىوح اثيدح ينلدبت ينم تند



 ب ربعي دجوو امارغ ينم اهوند دازف لاقملاب ال
 لاحرلا دش ىلإ ينوعديو اناش لجا مه ال نكلو

 لاحترإلاب نذؤم يناو يرهم تدق ينتأر نا الف

 لايهناب حفسي تانجولا ىلع اهتيلقم نم اهعمد ردحت

 لاح دصق نم ةراشاب ىوس قطنب ينهفاشت تعاطتسا امو

 يلاعلا ىبا نيمركالا نبا ىلل يمزع تعمجا دقل اهل تلقف

 لاصخلا دومحم سفنلا ميرك ىدفملا سوباق ناطلسلا لىلإ

 لايكلا ردب ىلل اهزرباو يجايدلا ةلكشم لح نم لىإ

 يلاع هنم رصنب هدياو ريخ لك انع هللا هازج

 سيمختلا اذه هنعو

 افجلا ىوس امود كيلوي ال ءرملا اذإ افصلاو كدادو ىعري ال ءرملا اذإ

 افلكت الإ كاعري ال ءرملا اذإ افولل ظفحي هاقلت ال ءرملا اذإ
 افساتلا هيلع رثكت الو هعدف

 هبح وفصلا هتيلوا نم لك ايف

 هبح كاضري هاضرت نم لك الو

 هبح فكلدابي بوبحم لك الو

 هبلق كاوهي هاوهت نم لك الو
 افص دق كل هتيفاص نم لك الو

 يلخ كلضفب غلب قيلوسراي

 يلثم بحلا يف ناك نإ ينعري ال
 يلصو رمعلا ىدم ًاعطاق نكي ال

 يل رذتعا بيبحلا ىلإ يلوسر اي

 يرذع لبقي بيبحلا لعلف

 فطلب الإ تلماع موي يأ فنع يأ هتينج بنذ يأ

 فطلب ينع بيبحلل لق مث فغش ريغ هتيقل موي يأ
 يرجه بجوأف ىرج بنذ يأ

٢٨٠



 لوقأ ايف راذتعالا لباق لوسرلا داع حفصلاب اماتخو

 لوحت اهنع سيلو يراجملا يف لويسلا يرجت ثيح ءاملا ىرجو

 يركش هلل متو انيهتناو

 رخا سيمحت هلو
 اراذعلا تعلخ دق اهبح يفو ًاران بلقلا تججاف تله

 اراقع اهيتفش نم تفشرت ارابطصا تكلم ام اهلصو نعو

 ارانلج اهدخ نم تلبقو

 اليحرلا تددش اهيلإ اقوشو اليوط انامز تفغش دق اهب
 اليهم ابيثك اهنم تقناعو اليج ءاقل ءاقللا ناكف

 ًرانأ ًاردبو ًابيطر انصغو

 ىهتنا

_ ٢٨١ _



 مامإلا حدمي يلوعملا هللادبع نب دمحم نب بوبحم خيشلا نع ةديصقلا هذه

 : يلوعملا رماع نب رصان نب دمحم
 (١)نيع الو دلو الف نيعلاو سفنلا كتدف

 (؟٢)نيع هناش نم ىرج يغابلا دساحلا نيعو
 (٢)نيعلاو ءاعنض الف ندقف يل تنا دمحم

 (٤)نيعلا هرَس ايلع شرعلا هلا كاطعأو
 (ه)نيعلاو 3 مادقملا { ىغولا يف موق ميرك تنال
 (_٦ا) نيع ىرولا يف كناو لطبلا ديسلا تناو

 (٧)نيع اننامز سمشل لدع دهاز كناو

 (٨)نيعلاو رهدلا نكو انايند رون كناو

 (٩)نيعلاو ذخفلا انترع نا ةهيركلا ىدل تناو

 (٠١ر)نيع دجنم ميرك انرصان ليلس تناو

 (١١)نيعلا ال حصنلا لضفب ىلوملا مدخت كناو
 (٢١)نيع الو رثا هل يجري الف مك دضو

 (٣١)نيعلا اهب ةلزانم دىظلب مكانشي نمو

 (٤١)نيعلاو رهدلا هجوو الضفلا ةيقب تناو

 (١ه)نيعلاو 3 بلقلا نامزلا يف كرصع ديحو تناو

 (١)نيعلا اهبحس انيلع يمهت لزت مل { كفكو
 (١٧١)نيعلا مزلت دقام رحباي كؤاطعأو

 (٨١)نيعلا اهم اذا رقت معن ف كنم ىنأو

 . ةفورعم )٧( .راتخملا )٦( .مدقملا )٥( .فرح )٤( .دلب )٣( .ةيراج نيع )٢( .لام )١(

 .هرصابلا )١٤( .اهطسو )١٣( .ةيقب )١٢( .يطعملا )١٠( .ةبكرلا )٩( .هؤافص )٨(

 .سفنلا )١٨( .ةاكز هيفام )١٧( .ميادلا رطملا )١٦( .بلقلا طسو ةبح )١٥(

- ٢٨٢ _ 

 



 بيصو بصن ينبيصي فيكو

 هنم كيلع لالجلا ود كبرو

 طستقا عبطل ا ميركاي كلدعو

 ىلع انقلاخ هللا ىلصو

 عين)١٩(

 العين)٢٠(

 والعين)٢١(

 عين)٢٢(

 والعين)٢٣(

 .سانلا ةعامج )٢٣( .ليملا )٢٢( .طقحلا )٢١( .مهارد )٢٠( .سوساجلا )١٩(

 ۔ _٢٨٢



 دلبب دلو يدنكلا فيس نب يلع نب ىسوم هيقفلا خيشلا رعشلا اومظن نيذلا نم

 ةينيدلاو ةيبرعلا مولعلا يف سردو ميركلا نارقلا ملعتو رشع عبارلا نرقلا يف لخن

 نيتنسو ةئايعبراو فلأ ةنس ةعنصملا دلبب ىفوتو نيدالب ةدع يف ءاضقلا ىلوتو هيهقفلاو

 هذه هرعش نمف كلذ ريغ اهنمو ةيهقف ةلئسا اهبلغأ ةريثك راعشأ هل اهب ضاق وهو
 : تايبألا

 ميقسل نم
 هبحا

 ىمر مير

 ردب هنيبج

 هاتنجوو

 هايانث نيب

 رمخ هقيرو

 هف درو

 ىدبت اذإ

 ىلوت ناو

 ىبلق برش ا

 يدساح اي

 اي

 اي

 لزا ينا تمسقا

 الفلا مير همقسأ

 الس هنع هتيلاي

 التقا |اهسراصف

 الب ليل هرعش
 البق نم اذبح

 الصف حاص توقايلا

 اللح دق هبرش

 الحنا يمسج امه

 العلا بابرا رحسا
 ال ولوت هقشاع

 ىلإ اداقنم ترصف

 الح ىلبق نم بهذم

 الدب هنع يغبأ ال

 الف تقذ ام تقذ ول

 ىلتباو لذا يلو

 القلاو يرجه كرتاو

 الولاو ءافولا لع
 اضيب أ هرعش نمو

_ ٢٨٤ _



 يدوع ىوذ دق ياف يلع يدوع

 تلقث دق نذالاو تيشع دق نيعلاف
 ىصع عاطا نمو اصعلا ينتمزالو

 تفلا هل امم تفنا دق سفنلاو
 الخو ىضم ايع المع تفناتساف

 ةكلهم ءوسلاب ةراما سفنلاو

 اهمتاوخ نم يسفن ءىربا امو

 تبستكا هل ايع اهتنص ينتيل اي
 اهب نعجرا نأ يل نا دق نالاف

 ةيناف رادلاف هبتناو ىهتنا ىسوم
 تضرق دق رمعلل تضم ًاماع نوتس

 دوجوم لك ينم مدعا رهدلاو
 دولا سرقنلاب تلب دق لجرلاو

 دوكنم هبش ينامز داعف يرما

 دودحم ادح تفرع اهنال

 دوهشم موي نم الجو تعضوضخاو

 دوهجم لك لذباو اهعطت الف

 دوعسم ريغ يناراف اهتلمها

 دوصحمل ىعرت اهتمس يننكل
 يدوشنم نيا يردال داشرلا ىإ

 دولومو دوقفم نيب ام قلخلاو
 ي دودعم تيه ١ دقو ىجر ا اذام

 دوادو ناسحك انزوو ارحب هنقتا تسل نكل رعشلل حاترأ

 دومحم ريخلاب ىتا يبن ىلع اهعبتي ميلستلا عم ةالصلا مث
 يدوع ىود دق ينإف يلع يدوع تيلت ام باحصالاو لالا كلذك

 هرعش نمو

 نيدو فرش ىوس يدصق ايف ينيرذ ىعسا العلل ينيرذ

 ينيبوجتساف بقاث يارو ادعب مجنلا قوفت ممه يلو
 نيمثلا ىعرملا ىوس ىعرت الف اهاوه نع يسفن مامز تكسم
 ينيدخ هعنمل تسل صيخر يدنع لاملاو رفاو يضرعو
 ينيرق عم ًقابطنا قبطناو قدصب هقداصا نم قداصأ
 ينيمي تكلم ام لك دلذبإاو يسفنب هيفاصا نم قيدنفاو

 نيتولا عطق ىلل ىضفا ولو لخ لك نم ىذالا لمتحاو
 نيدو قلخ يف هاضرا اذب هيفطصإو يلولل يلوا

٢٨٥



 نينح يف ماظن نم ينعدف هقف لاونم ىلع اذ يماظن
 نيعبرألا دح تزواج دقو يهالملاو يباصتلاو 3 يلامف
 نينسلا ىدم بونذلا ىلع ماقق ديبع نع يهلا اي وفعف
 نيرمحألاب يدي تفلو دقو المح رازوألا هرهظ لقثاو
 نيبملا لوقلاب ءاج نم ىلع ولتي ميلستلاو هللا ةالص

 نيرينلا لثم نوكلا اورانأ مه نم باحصالاو لالا كاذك

 اضيأ هنعو

 ىوقتلا نم امامز اهسبلاو سفنلا نص
 ةنتف يهف اهصعاو اهاوه فلاخو

 اهنل ةيندلا ايندلاو كاياو

 ىوه ىوهلاب مكف ىوهالاو كاياو

 هناف مارحلا لاملاو كاياو

 مدان ةبوت هلل اصلخم بتو

 ىدهلا قرط ىلإ ىدهت نأ تيش ناو
 مهملعب نولماعلا ءايلعلا مه

 سلجمب ينارا له يرعش تيلايف

 بذهم يقت رب ملاع مكف
 لداع قحلاب ماق ماما نم مكو

 يخايشا كئلوأ

 مهثيدح رشن ريغ مهنم قبي ملف
 ينمحإاو كفطلب ينكرادت يهلا

 ينمحاو كفطلب ينكرادت يهلا

 يبنلا يلع مالس عم ةالص ىكزاو
 قطان لاق ام باحصألاو لالا عم

 ىبهذم ةمئا

٢٨٦ _ 

 ىوقت هتمر نا كش ال اهه تنأف

 ىوري ام فكيسنت ءوسلاب ةراماو

 ىولبلاو رشلا يف كيدرت ةراكمل

 ىوصق اهقمع ام يردي ال ةوه ىلإ
 ىوضر نم لقثا ناسنالا لهاك ىلع

 ىوأملا ةنج ىلإ ىقرت نا كلعل

 ىوقتلاو فراعملا لهأ لس مث لصف
 ىوقألا جمهغملاو قحلا ليبس اورانأ

 ىوزن يف لضفلاو نيدلا ءايلع هب

 ىوثم هل تراص مث اهيف عرعرت

 ىوجالا نع نيدتعملا شيج ددبف
 ىورغ الو هلالا نيد يف ىئابحا

 ىورت مهرابخأو ىدصت مهفايساف

 ىوجنلا ملاع اي هابر اي غيزلا نم

 ىوجنلا ملاع اي هابر اي غيزلا نم

 ىوأملا ةنج ىلل يداملا دمحم

ىوقتلا نم امامز اهسبلاو سفنلا نص



 دلو يدنكلا دمحا نب فيس نب ميهاربا نب كلام بيدالا خيشلا رعشلا مظن نمم

 هيقفلا خيشلا هيبا دنع وحنلا ملع سردو نيسمخو ةعبراو ةئايثالثو فلا ماع لخن دلبب
 روخلا دجسمب اسردم ناك امل ديبع نب دمح ةمالعلا خيشلا مزالو فيس نب ميهاربا

 هذه اهنم ةيبدأ ةقيأر راعشأ هل امهريغو لوصألاو ديحوتلا ملع هنم ذخاو طقسمب

 . م٢٨٩١ ناميع ةنطلس مهلصو دنع جيلخلا ءارعش دفو ىلإ اهمدق تايبألا

 اهيدهأ ريخلا نايع نم ةيحت
 مهمدقم باط ًادوفو انيلإ اوءاج

 اوشن جيلخلا يف ءارعش مهب ىنعا

 ايك ضيرقلا مظن يف رعشلا ةداس مه

 جلبنم حبصلا رونو نايع مترز

 اهتحاس قوف رعش قوس متمقا

 ةقرشم يهف ادوقع يفاوقلا اوتغص
 هعمجا ريخلا داعو ظاكع تداع

 ادغ ماقت قوس ىلإ ماتخلا يئو

 اهيناغم يف انوتلا فويض لىإ

 اهيقام يف اولحو اوراص نيعلا يف
 اهيلمي توراهال رعشلا ال رحسلاف

 اهيلاوع تزه نا برحلا ةداق مه

 اهينابو اهيماح سوباق دهع يف

 اهيدان ءاجرأ ىلع ىنغ لكلاف

 اهيبشت موظنملا ؤلؤللاك ربتلاك
 اهيضام مويلا داعف اومله ايه
 اهيلايل تداع اذإ يفاوقلا بسح

 ةيلزغلا تايبألا هذه هنعو

 ميقل ىوهلا يف يبلق نأ الأ

 اهتيب تاراجل تلاق يتلا ميما

 اهضرعو دالبلا لوط ىلع ميه

 اهلوق قدصللو يفشي ىسع ميقس

 ىننأ كلذ قوف نكلو مولظ

 يحناوج يف اهف يبح ىلع ميقم
 نماك دقحلا هردص يف يذلا مولي

 ينناو مهيلع يبتعالف ميرك

 ۔ ٢٨٧

 ميمأ هتمتي دق يتلا ناو

 ميهب لازي ال نا مكل تنمض

 ميقسو لحان هنم مسجللو

 مولظل اهبح يف اهنكلو
 ميقملا ال يدو يف دهعلا لىلع

 اومولي نيح لاذعلا عمسا الو

 ميرك دادولا يفاص يننكلو

ميظك ؛هولعفي ام ىلع ىفيفل



 موجن اهسلا طرف نم يل تنر مهقارف لوطل ينا ولو ميظك
 ميملا يلإ ونحت اهتيلايف يتبحا نيب دعب يل تثر موجن

 اضيأ هنعو

 حفلت مسجلاو بلقلل هنارينو حربم ءاد بحلا نا يليلخ

 ةيقرب هاظل نم ينوكرداف الا

 رئاط فلحم نيب يداؤف ناك

 لحان كمسج لاب ام يل نولوقي

 يننإف يناشو يمول اوعد تلقف

 هلاح فيك هريغ عم هبلق نمو
 هتينج دق يذلا اذ ام يتبذعم

 ينلعل يداؤف يدر يتبذعم
 لذاوع لوقل ىغصت ال ءارمسأ

 الو الو ىشاح هللا ذاعم تلاقف
 السم يتات تسل الوغش كارن

 تكتشال مصلا ىلع ولام انب ناو

 ىننن كتيدف اوفع امهل تلقف

 ابصلا تبه الك ينيركذاف الا

 يتيوط سفن وهو يلاقم اذهو

 حفنت قوشلا دربت يئافش نوكت

 حنست ىه اذإ اضبق هب دشي

 حفسي كعمدو عوقمم كنولو

 حرسم يدنع مهلل ةعول وخا
 حرطي مهلا

 حفصي بنذلل رحلاف ابنذم نإف

 حرفاو يمارغ نم وحصاو نقيفا

 اوحلفي سيل اوقفو ال دسح مهف
 حربملا وهف دعبلا ريغ بنذ الو
 حملتف اناذح وطخت الو انيلع
 حرشا كلذ دعب اذه قوف امو

 حزحزتا الو لاسال دهعلا ىلع

 حملت سمشلا ايلك يمالس يدرو
 حزما يمالك يف قينيبسحت الف

 هدنع ًانيزح ٥ ارت

 نبتيبلا نيذه سيمخت هنعو

 ىرشلا دسا امئاد ىعدت تنك دقو ىرج دق كعمد لاب ام ةلئاقو

 ىرت نأ عمطت يجلا ءاسن لوقت

 عماطملا ءادب تم يملس كنيعب

 اب ردزم ايسان ىليلل كارن

٢٨٨ _ 

اهبرتو ىدعسب فوغشم كناو



 اهب ىرت نيعب ىليل ىرت فيكف اهباشم تسل قشعلا لهال تناف
 عمادملاب اهتلسغ امو اهاوس

 سيمختلا اذه هلو

 عجار تنأ له هاوهت نم بح نعو عماس تنأ له لاذعلا يل لوقي

 عفاش لاق ةولس اهنع تمر اذا عطاوقلا فويسلاو ال مهل تلقف
 رباقملا ولسلا داعيم بحلا نم

 ىشم دق يماظع نم مظع لك يفو اشن دق ةلوفطلا ذنم اهل يبحف

 ىشحلاو بلقلا نطاب يف امل ىقبتس ىشو دق ناك نم يحاللا اهيأ ايو

 رئارسلا يلبت موي دو ةيقب
 سيمختلا اذه هلو

 قربتسا نم كيح نسح بوث يف قلاتلا اهدربب سيمت ترطخ
 قيضلا سابللا يف ةحيلملل لق ىقتا كب يننا لبقا دعس اي

 يقفرتف ةنتف يبلق تظقيا
 ارهاس يليل لوط يجايدلا ىعرا ارئاح ابص ترصف تقشع ينا

 ارعاش ىمولت الف تنتف ينا ارصان يل نكو اهربخ هللاب

 قيش داؤف نم ةبابصلا ىدبا

 اقفرتم هروزب كنم ىظحي يك اقلمتم مكيحب رودي بص

 اقدم موحي رقص هنأكف اقفوم هاسع رذح هنكل

 يقتريف دوعي يك كفاطتخا ىغبي

 الحري ىتحو اهمجنا كيريل البؤم ءايسلل {| كنذخايل
 ىلإ ًاقلطنم خوراصلاك مهسلاك الملا نع بيغي يك العاف العأ

 قلاتملا هردبب ءايسلا ردب

 تايبألا هذه هرعش نمو

_ ٢٨٩ _



 امدنع كبلق لاح ام يىنلئاست

 ىنناف ريرض يلاح اهل تلقف

 هلاح فيك هريغ عم هبلق نمو

 ىوقلا رئاخ ًاقرطم يراهن لظا

 مكلايخ ثيح ليللا قورط الولو

 افش ىلع مومهلل افيلح تنكل
 تدعابت دق انحابشا اذإ نكلو

 ةحار بلقلل دعبلا نأ نولوقي

 اقشلا وه قارفلا نأ ىرا يناو

٣٩٠ 

 ملؤللا قارفلاف اديعب انلحر

 ملكتي ال مهلا فيلح هارت

 مسريو طخي يدخ ىلع يعمدو

 ملسيو ىركلا دنع ينقرؤي

 متملاو ىنمللاب يراهن ىضقأ

 ملسي ضعبل ضعب انحاوراف
 ميتملا يبلق نأ ام اوقدص ولف

مسلب حورلل بابحألا اقل ناو



 يفيسلا دمحم نب سيمخ نب دمح ةمالعلا خيشلا نايعب رعشلا اومظن نيذلا نم

 يف ىوزنب هيلع ءاضقلا رادم ناكو ،ةرجهلا نم رشع ثلاثلا نرقلا يف ىوزن دلبب دلو

 ، يديعسوبلا فيس نب دمح نب فيس ديسلاو يئانهلا رهاز نب لاله خيشلا نمز

 هنم ةدافتسالل ةهج لك نم سانلا هدصقت رارسألا ملع يف ىلوطلا ديلا هل تناكو

 رمعلا نم هلو فلأو ةئايثالثو نيثالثو ةثالث ماع ىفوت هلاحر دق ىلع ةقيرط الك يطعيف

 خيشلا ةبوجا عمج هنا اهنم ةديدع فيلأت هلو هتمحرب هللا هدمغت ةنس نوعستو ناتنثا

 اذه ىمسو ءازجا ةعبس يف اهبترو يصورخلا سمخ نب دعاج ناهبن ىبا ةمالعلا

 يف يليلخلا نافلخ نب ديعس ققحملا خيشلا ةبوجا عمج هنا ايك ،نيمثلا دقعلا حومجلا

 ةثالث يف ىنسحلا هلل ءاسا يف ىنسالا جرعملا ىلع حرش هلو ديهمتلا هايسو ءازجأ ةعبرأ

 دمحم نب ديعس خيشلاو سيمخ نب دعاج خيشلا ةديصق ىلع حرش هلو تادلجم

 ةمئا يف اهمظن اضيأ ةديصق هنعو مهتريسو صورخ ينب ةمئأ يف اهايظن يتلا يرشغلا

 ةديصقلا يه هذهو هسفنب اهحرشو نيروكذملا نيخيشلا ةديصق اهب ًايراجم ةبراعيلا
 ينب ةريس يف اهاناشنا تايبا هذه اهتمدقم يف لاق دقو ةبراعيلا ةمئا يف اهمظن يتلا

 دقو ،لدعلا نم مهنم مهنامز يف ىرج ام نايعب اوبصن نيذلا مهتمئا يفو ناطحق

 كلت نم هنأل يمرضحلا يدنكلا ىجي نب هللا دبع يراشلا مامالا مهعم انفضا

 ابس نم نالهكو نالهك نم ناهبنو ناهبن نم مخلو مخل نم ةدنك لصاف ةرجشلا
 يتلا ةديصقلا وذح اتايبا ةمئالا هذه ين انلقف ناطحق نب برعي نب بجشي نب ابسو

 . كلذ يف انلقف اهنزوو اهتيفاق وذح صورخ ينب ةمئأ يف

 لضافأ نع ميكح هاقلت الوق ناطحق ينب يف فكنودو

 لفاحجلا رج نم هيلعو هب مهامو مهتريس هيف ركذأس

 لداع قحلل بلاط ماما كيلم نم ىحي نبا لثم لهف
 لمانألا حمس دن اجيهلا وخا يبسح هللا دبع يدنكلا وه

 لضافألا ةنوارلا ىلل شويجلا اهنمرجو تومرضح يف اشتنا
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 فوع نب ١ هل شويجل أ ٥ اوقو

 سيف

 دجنب مهايارس

 اهومح

 مولظ

 تر اس مكو

 مك ةنيدملاو ةكمو

 مك دشرم نبا رصانو
 فيسو لب فيس نب ناطلسو

 شويج مك مهنم ضرألا ديقو

 تنش ء اوعش ةر اغ نم مكو

 ماما يكازلا برعلبك نمو
 انهلا ناطلس نبا لئم نمو
 فؤر حمس لداع ماما

 كيلم نم برعي لثم ىرت لهو

 ايارس مك برعلب مهرخاو
 اياعرلاو كلاملا اوساس دقل

 الدعو ادن دالبلا اؤلم دقو

 دجم ءيس تامركملل ونب

 عيفر عيفرلا فرشلا مه
 خراو مهتلودل فص اولوقي

 ايارس تراس ام هللا ىلصو

 امدق رافكلا دهاج نم ىلع

 م ارك باحصا مئ لاو

 لحالحلا حلب عم راتخملا وه

 لقاعملا اوكلم مك قاحسا وبا

 لب انقلا اورج مك ماشل ا ضرأو

 لصاوقلا فايساب اهفئاطو

 لتاق مسب هادب رابجو

 لئانو مزع وخا ناطلس نب
 لبابو دنه ىلإ اهلقلقي
 لباق ضرأب هنم ءادعألا ىلع

 لداع فكلا حمس ناطلس وبا

 لمارألاو ىماتيلاب فؤر

 لتافب لتفي مل روغلا ديعب
 لمانألا حمس لداع ماما

 لئاوغلل مجاعألا داق دقل
 لتاقم مك لتاقو تراس هل

 لئاو كولم هسست مل طبضب
 لئانو = فايساب اهوماحو

 لساوعلا بهشلاب هنع اوبذو

 لزانف الا مهدجم لواطي

 لئاضفو وذ لدع كولم تلقف
 لباذ مصخلا نعطل تزه امو

 لهاوصلا بكر نم ريخ دمحم
 لضاوفلاو لئاضفلا لهأ مه

 يليلخلا نافلخ نب ديعس خيشلا حدم يف تايبألا هذه اضيأ لاقو
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 لئام هل تالكشملا لحل يليلخلا نافلخ نباك ري ملو

 لهاص لكب هلالا نيد ىمح يلاعلا قابس رصعلا ميلع

 لواطي الف دادشلا عبسلا ىلع دجم ءايس تامركملل ىنب

 لطابب تاي مل قحلاب ىتا ارفس نيذلا لوصأ يف فنصو
 لواطم اذا لوصألا يسركل ال يذلا ملعلاو يسركلا وه

 لزانتلل برقأ نيدلا مولع ايحا باتكب فقي ىلتي اذإ
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 رجنخ نب سماش نب دمحم ىضاقلا ةمالعلا خيشلا رعشلا اومظن نيذلا نم
 ةرجهلل نيثالثو ةئامثالثو فلا ةتس يشاطب ىنب نادلب نم ةافسملا دلبب دلو ، يشاطبلا

 ىوزن ىلإ لحر ه٣١ ٤٣ ةنس يفو نينس نايث نبا وهو ميركلا نارقلا ظفحو ةيوبنلا
 ذاتسالا ىلع الوا ذملتف هنع هللا ىضر يليلخلا هللا دبع نب دمحم مامالا راوجب لحو

 نايبلاو يناعملاو فرصلاو وحنلا ملع هنم ذخاف رصان نب دماح هنامز ةيوبيس ريهشلا

 دبع ةمالعلا خيشلا نم هقفلاو هقفلا لوصاو نيدلا لوصا ملع ذخا ايك عيدبلاو

 عورفلاو لوصالا ملع نم نونفلا عيمج ي هكلم اذ حبصاو يرزعلا رماع نب هللا

 هب ابجعم يليلخلا مامالا ناكو ظفحلاو ءاكذلا يف ةيا ناكو بسنلاو بدالاو خيراتلاو

 نيدالب يف ءاضقلا ىلوت ايك تايرق دلبب ءاضقلا ىلوت ١٣٥٧ ةنس يفو هئاكذو هظفحبو

 رثكو هتايحب هللا انعتم فانئتسالا ةمكحمب ىضاق وه تقولا اذه ىلإ لازي الو ةديدع

 . هلاثمأ نم
 اهريغو مامالا تاحوتف يف ةديدع دئاصق هنعو هرمع نم ركبم نس يف رعشلا مظن

 لسالس باتك اهنم فيلأت هلو تادلجم تناكل تعمج ولو ةيمظنو ةيرثن ةبوجا هنعو
 ةياغ باتكو ًامظن ءازجا ةرشع بدالاو خيراتلاو هقفلاو نيدلا لوصا يف بهذلا
 . . ريازلاو جاحلا ماكحا يف رئاحلا داشرا باتك هلو ارثن لوصألاو عورفلا يف لوماملا

 ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو اهتعبط سانلا اهب عفتنيل ةعوبطم بتكلا هذه لكو
 يذلا اهتايوتحمو فنصملا باتك ءازجا ددع يف ةديصق هرعش نمو ،© كلذ ىلع ةروكشم

 . يدنكلا هللا دبع نب دمحا خيشلا فيلأت وه

 فيلأت نيبلاطلا جهنم باتك ءازجا ددع يف ىلوألا ناتزوجرا اضيأ همظن نمو
 . يصقشلا ديعس نب سيمخ خيشلا

 نافلخ نب انهم ديسلا فيلأت وه يذلا راثالا بابل باتك ءازجا ددع يف ةيناثلاو

 انباتك يف انه درون تاروكذملا نيتزوجرالاو ةديصقلا ءىراقلا اهيأ كيلاو يديعسوبلا

 .ةدئافلل ابلط اذه
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 ى

 رصحنم ريغ ادمح هلل دمحلا

 ىلع مالسل او هيلع ءانثلا عم

 اهمدقأ تايبأ ضعب هذهو

 ىعدي فنصملاب رفس ءازجا مظن يف
 امو باتكلا ءازجأ لوأ ملعلا يف

 يئو هيلع ثح هبلاط حدمو

 ننس يفو اهنياث ضئارفلا يو

 يفو سوفنلا بادآ مت ىحللا يفو
 اهطو تلان اهنم تاساجنلا يفو

 ينو ىنملا ىذملاو لوبلا ةساجن
 يفو ءوضولا ركذ يف هنم عبارو

 هتينو هنم ننس ضئارف
 يفو ةالصلا ركذ يف هنم سماخو

 امو طورشلا ركذ اهتيقاوم يفو

 اهتارق ريبكتو مايقلا ينو

 اهسداس ءازجالا نم ةوكزلا يو

 رقب نمو لبا نم لماوعلا ينو
 رثا نم رطفلا ةاكز يف ىتا امو

 امو ءاج رهشلا مايص يف عباسو

 ىلع فالخلاو ردق ةليل لضفو

 ضرم نم راذعالاو موصلا دسفمو
 رمعو ازج الا ننماث يف جحلاف

 ىنم موي مارحالا ينو فوقولا ينو

 رضم نم ثوعبملا ىلع ةولصلا مث
 رذع ةداق ة اك بحصو ل آ

 رصبلاو ملعلا لهأو نيسرادلل

 يرس لجا ركب ىبإ مامالل

 رطخ نمو لضف نم ملعلل ناك دق
 ررغلا ةداسلا ءايلعلا بتارم
 رعشلل نرقل ال الخلا كاوسلا ينو

 رفظلل . عطقلاو .متاخ . ممعت
 رذق نم لسغلاو اهماكحاو تار

 رضولا كرشملا مث مدلا ةساجن
 رثالا نم هيناعمو هماكحا

 ريغ نم هورعي يذلاو صقانو
 ربخلا

 رفسلاو فوخلا ىلص مامالا ينو

 رقبلاو لبالا ةاكز دقن ةوكز

 رمتلاو دقنلا نم باصنلا يفو
 ردق نم عاصلاب هل مك اهعفدو

 رطفلا قلاخلا دنع لضفلا نم هل
 رثالا يف ملعلا لهأ نيب اهنييعت

 ربك نمو ضيح نمو عاضر نمو
 رمع وأ ناك حجحب نيمرحملاو مهت

رعشلل ريصقتلاو رحنلاو يمرلاو



 تيبلل ةرايزلاو ىعسو فاوطلا يفو

 ىلع دعب ميلستلاو ربقلا ةرايز

 يفو فاكتعالاو روذنلا يف عساتو

 ايب روذنلاو يناوغلا فاكتعا يفو

 يئو نيميلا طظافلاو نيميلا يفو

 عم ةمامالا ركذ يف هنم رشاعو

 يفو روهظلا رما يفو ءارشلا يفو
 ىلوتي نمو ىمظعلا ةعيبلل دقعلاو

 يفو مامالا يلاو ينو مامالا يفو
 نم ةمامالا يف ايب لوزت امو

 افرتقم ءاج ام اذا مامالا يفو
 لهو هيف دحلا ميقي نم همكح ام

 يفنو داهجلا لضف يفو داهجلا يفو

 يفو نيمركالا نيملسملا ةريسو

 يفو نيكرشملا يف ىفطصملا ةريسو
 امو هنم ىبسلاو مهمئانغ يفو

 اذإ ةاغبلا موقلا ةبراحم يفو

 مهلخن عطق عم مهحالس يئو
 مهربدم عابتا مهرود مدهو

 عم نمض رشعلا يناث فرعلاب رمألاو

 نمو نيديلاب هنمزلي نم ركذو
 هتنسو اضرف كرات يف مكحلاو

 انغلا يفو قاعزلاو حونو خارصلا ينو

 ردصلل ناك فاوط قيتعلا

 رمع ىلإ ركب ىباو ىرولا ريخ

 رشبلا ىلع بدن بجاو نم ريفكتلا

 رمعلا يف موصلاب وأ جحلاو قتعلاك
 رمت و ناك دوقن نم اهريفكت

 رضحلاو ودبلا يف اهلضف اهيوجو

 ردتقم ريغ ليج دهع يف نايتكلا
 ررغ ةداق ملع لهأ نم دقعلا

 رمعلا يف هاراش نمو مامالا يضاق

 رصبلاو عمسلا باهذ لقع باهذ
 رضولا ىنزلاو فذقك ادح هاشاح

 ريغلا اذ دعب نم ةعيب هل ىقبت

 رشعلاو يداحلا ءزج دهاجملا رجا

 رطخلاو لضفلاو مهف ةنايد

 رضحلاو ودبلا يف مهيف هماكحا

 رمسلاو ضيبلا مكحب هنم هوقاذ
 ريسملا يف لدعلا مامالل اوفلاخ ام
 ركذلا ' مراصلاب مهقانعا عطقو

 ررشلاو رانلاب مهلاومأ قرحو

 ررضلاو توقمملا ركنملا نع ىهن

 ركذ نمو ىثنا نم بلقلاو لوقلا

 ربخلا يف هللا مكحب قحتسا امو

 رذقلا نم هيكحي ناك امو
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 ءاضقلا رما يف رشعلا ثلاثو
 نمو مهبادا ينو ةاضقلا يفو
 اضر دق نايصخلا اذإ صخش مكحو

 اهعمجا ماكحالا يف رشعلا معبارو
 هبرقاو هيلهأل ضاق مكحو
 ىلعو ةمذ ىذ ىلع هنم مكحلاو

 ينو موصخلا رارقإو يواعدلا يفو
 دوهشلاو ةداهشلا يف هنم رشعلا سماخو

 عم ليدعتلا يفو اضيأ حرجلاو

 دلب نم مصخلل ةينب لمحو

 طلغ يف مث روز ةداهش يفو

 تدرو نا ناميالا يف رشعلا سداسو

 هب سيلو ناييإ هيف يذلا ينو
 ةيناغل ىطو ىلع نيميلا ينفو

 يفنو قادصلا رثك يفو قالطلا ينو

 ميرح ميرحلا ركذ يف رشعلا عباسو
 ميرحلا هقس مكو جالف ال ميرحلا يئو
 يف لئاجالا حتف يفو يقاوسلا يفو
 اهتمرح لاومألا يف رشعلا نماثو

 دلب يفن سانلا نيب فراعتلا يئو
 عم دجاسملا ركذ يف رشعلا عساتو

 يفو مومرلا مسق يفو مومرلا يفو

 العلا زوج ايفو يفاوصلا يئو
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 رشبلا يف ناسحالاو لدعلاو ماكحالا ينو

 رجش الب ضام همكح يذلا ياضقلا

 روصلا يف لدعلاب ىضفو همكحب
 رمذلا مكاحلا مكحب لحي امو

 رغصلاو متيلا ىذ ىلع هنم مكحلاو

 رفسلا ةبيغ يف هلهأ نع باغ نم
 رتالاو حرجلا شراو حورجلا ىوعد

 ربخلا يف ناصقنلاو ديزلاو
 رذحلا لضافلا ىقتلا نيم الإ لدعلا ةفص

 روصلا يف مكحلا لصيل دالب ىلإ
 رذتعم وحن نم تتا نا ةبوتو

 رجش يف نيمصخلا نم ىوعد عطقل
 رشعلاو قاتعالاو جحلاب بصنلاو

 ربدلاو ءاج سافنو اهضيح يف

 ررغلاو عيبلا يف نبغ يفو در

 ردحجلاو ناطيحلاو رثاو رحبلا

 ردق نم عرذلا يف هلام وأ

 ررضلا ةيشخ اضيأ لئاجالا دس

 رشالا ملاظلا بوصغو اهلحو
 رمتلاو لاومالا نم عافتنالاو

 رذه نعو وغل نع نوصلا اهميرح
 رجشلاو ردسلا عطقو اهيف ثادحالا

رظن نم معنملا لاقمو اهعيب نم



 اهنم نوكملا رضلا و مئاهبلا ينو

 داسفو اهداسفا اهسبح اهثادحا
 يفو هنع لوفكملاو ةلافكلا يفو

 تمزل نم لام يف امرغلا صصاعحت

 لمع يف نورشعلاو يداحلا ىتا دقو

 اهمكحو تاداعقو ةحنمو

 رجا عم راهنالل رفحلا ةرجاو

 يفو لاجلا ءاركاو لامجلا يفو
 يف وطني نورشعلاو يناثلا ىتا دقو

 تفلت نا ماكحالا يفو اهنم ضرقلاو

 اهيناعمو

 تدجو نإ زنكلاو ةطقل ةبدح

 ىتا وهف نيرشعلاو ثلاث ءزجو

 امو تانبلا دأو يفنو تانبلا يفو

 تبجو نا دالوألل ةبابرلا يفو

 ليكولا لعج يفنو ميتيلا يفو
 ىتا هنم نيرشعلا عبار يف عيبلاو

 يفو عيبملا ضبق يف ةراجتلا يو
 هتع ىذو روبجيو مصألا ميب

 نبغ عم هيف شغ عيبلا يف بيعلاو
 ىتا وهف نورشعلاو هنم سماخو

 كعيب عرزلا عيب ءايلل عيبلاو

 يفو ضارقلا ماكحاو ضارقلا يفو

 ررضلا يف ماكحالاو نيرشع ءزج
 ريغ نم هاقلت امو اهيف لح
 رمت وأ ناك دقنل ليفكلا ضبق

 ردقلاب لكلا ضبقو نويدلا هل

 رجشلاو لخنلا يف يدوللا لماعو
 رجالا يفنو تاعارز يف ةكرشو

 رصق نمو لوط نم دحلاب ناينبلا
 ردقلا يف طورشملا فلاخ ناريجالا

 رطخلا عقوم نم اهظفح ةناما

 رذح ظفاح نم ببس ام نودب

 رصحنم ناك تقوو نايضلا ىلع
 رشألاو كرشلا لهأ ةمالع هيف

 رطع مهل ىقح يف نيدلاولا يف
 روسلا يف كاذ نم ىتإ ديعولا نم

 رغصلا ةلاح نم اهب قحا نمو
 ردتقم لدعلاب مكاح نم ماتيألا ىلع

 رشبلا ديس نع تتا هانم يفو

 ررغلاو عيبلا مكحو ءابرلا معيب
 رزجلاو تفللا عيبو يبص ىمعا

 رمتلاو لصألا عيب بيغملا عيب

 رجش لزنم ضراو _لخن عيب يف

 ركذلا مراصلا عيبو قيقرلا دبعلل
 رظتنم هنم حبدو ضارقلا طرش

_ ٢٩٨ _



 فلس يف طرشلاو فلس يف لوقلاو
 ءاكرشلا 1 نورشعلاو هنم سداسو

 طلغ نم ضعبلا هيف ناك نا مسقلاو

 ءام ةمسق راجشألاو لخنلا ةمسقو

 امو عيفشلا مث ةعفش يف لوقلاو

 ةلمكم نيرشع لعب عباسو

 هلعفي ناسنالل زاج ام لكو

 يف ةيطعلا ظافلأ ةيطعلا يفو

 ىلإو اهظافلأ يفو اياصولا يفو

 تعقو نكت نأ اياصولا يف نم اتو

 نفك يف جالفاللو قيرطللو

 مهلك ماحرألاو تابارقلا يفو

 مهم وهو ريفكتو ةوكزلابو

 ةلمكم نيرشع دعب عساتو
 ىلع موقي صخش ىلإ اياصولا ينو
 هنم ذفنيل ىصوملا تلخ ام عيبو

 هبصاعو ضرف نم ثيراوملا يفو

 ةجراخ تاربم هتاجوز ثاريم

 ثراو ءالولا ثاريم بجحلاو درلاو
 يفو قيقرلا ركذ يف نيثالثلا ءزج

 اولعف ناوفعلاو مهبيدات ركذو
 تقطن يذلا إضفلاو قتعلل ركذلاو

 يف ربدملا عيب يف ربدملا ينو

 رصحنم ريغ نامزل هنوكو

 رشعلاب نبغلا دحو نبغ هيف وأ

 ردجلاو ناطيحلاو لخنلاو رئبلا

 رمتلاو راجشألا نم معافتشا هيف

 رمع نم رارقإلا يف كلذ ناف

 رطخلا همقس يف وأ هنم ةحص ف

 رمعلا ةليط ىرمعو ىنكسو يىبقر

 ربتعم ريغ وأ اربتعم ناك ام

 رضم نم ثوعبمللو نيملسملل

 رشبلا نم ىتومللو روبقللو

 ىرح نيبرقألا فونص نم اهب نمو

 رمعلاو تيبلا جحو ةولصلابو
 رذحلا مئاقلا ىصولا كاذ فصو يف
 رغصلا ةلاح يف اوقب ام هدالوأ

 رثالا ىلع هاياصوو هنيد

 ركذ وأ نكءاسن نم هماحرا

 ربتعم ريغ قالط وأ ةعجرب

 رثالا يف لومعملا اهيا سنجلا

 ررض الب مهنم ةمدخ مهب قفر

 ردقلاب بيدأتلاو رضلا بجوم

 روسلاو يالا تايكحم هركذب

 رمعلا ةليط يف تربد يتل ا ىطو

٩



 مهلسغو ىتوملا يف نيثالثلا يداح
 للع وذ وهو اضيأ تام نم لسغو

 ىدل تومي نم طقسو يبصلا لسغ

 ةيزعتو تيم ىلع ةولصلا يفو
 حاكنلا ركذ يف نيثالثلا يناث

 ينو نيدهاش يلوو ةبطخو
 هتمرح ركذلا يف تدرو نم ركذو

 هب ءانزلا لجا نم مرحلا ىنا نمو
 هب جاوزلا نوثالثلاو ثلاثو

 نمي جاوزلاو رسب ىمسملا ينو
 تيقب ةدع يف تلاو ترد ام وأ

 صرب نم جيوزتلا هب دري امو
 يفو عاضرلا ماكحاو عاضرلا يفو
 ىتا قادصلا نوثالثلاو عبارو

 ىلع هوعقا ام اذإ قادصلا يفو
 نم ذخات دوخلل ازئاج ادغ امو

 مهليخن نم قادصل اهضبقو

 تتا قوقحلا نوثالثلاو سماخو

 عامجو نكسم يف اسنلا نيب مسقلاو

 هتجوزل قافنا جوزلا ىلع امو

 امو بحتسا هنم امو عايجلا ينو
 هب قالطلا نوثالثلاو

 هبجاوو ينسلو

 س ٥ اسو

 ةعدبل

 رفحلا نطاب يف مهنفد مهنيفكت
 يردج وأ ناك ماذج لثمك ودعف

 رفسلا ةبحص يف مهو هقافر

 رمعلا اضقناو توم دعب هلهال

 رثالا نم ةبتاعمو هماكحا يفو

 ردق نم هاندأ مكو قادصلا ركذ
 ردغلا هتايع معو تاهما نم

 رظنلاو نينكلاو جرفلاب سملاو

 رمع نع معنملا لانمو ةعتمب
 ربخلاو رمألاب ترد لايجلا اهيف

 ردقلاو بيعلا حاكنو اهضقت مل

 روعلا ىمعلا لثم هب درب ال وأ

 ربخلا يف ميرحتلا بجوم هرادقم

 رشبلا ديس نع
 ربخلا حضاو نم همكح امو مرح
 رمعلاب دودحملا لجألا اهقادص

 ردقلا نم يطعت مكو ديبع نمو

 روغلا هتاجوز ىلع جوزل هيف

 رطع سبلم ليقم تيبلاو
 رسيلاو رسعلا لاح ردق معطم نم

 ررض ىلل ىدا نإ ةهاركلا هيف
 رثآلا حضاو نم هماسقا ركذو

 رصحنم ريغ قالطك ةهوركم

هر ١ دقمو هيف



 ديك اهئاضعا نم ضعبل ا ةقالط

 ةاتفلا قيلطتب نيميلا يفو

 لعفب قالطلا نوثالثلاو معباسو
 هديق هنم لعفب وأ اهلعف وأ

 اذاك ىتم وأ مل اذاب هقالط

 اهيدهي ةلاسرلاو باتكب هقالط
 ادلو ىلمحت مل ناك لاحلاب وأ

 هب رايخلا نوثالثلاو نماثو

 ىلع ديزملاب عالتخاو هريغ وأ
 ىدمو هظافلا مهئاليا ركذو

 امو راهظلا ظافلاو راهظلا يو

 مهمايص وأ قاتعب هريفكت
 امو ءاسنلل ادادتعا ركذ هيفو

 لايلب اهجوز قيفوتلا ةدعو

 اهتدع مايأ اهل زوبي امو

 هب ضيحملا نوثالثلاو معساتو

 يفنو ءاسنلل ضيحم لقأ يفو
 اسفنلا ةدم ىصقاو لسنلا يفو

 امو عايجلاو موصو ةالصلا نم
 يفو نيعبرألا م امت دودحلا يفو

 مهمجرب وأ دلجب ءانزلا دح

 ةمرجمل ناز ةيطول دحو

 رتتسم ريغ ىلجتملا هحيرص

 رعشلاو سارلاكو الجرلاو نيعلاو

 رمع وأ ناك ديعسل هئاطعا يفو

 رش الإ اهلاخ وأ اهمع نم ناك

 رمحلا وأ ليخ ىلع تبكر ناك

 ردجلا ىلع دعصأ وأ حطسلا علطا مل

 ربخلا حضاو اهيفو اهيلا

 ركذ وأ كنم ىثنأب ءيجت نأ وأ

 ررض نم رهملاب ادتف الإو علخيو

 ردقلا نع وبري اهرهم نم ناك ام

 رثالا ين نيج فورحو مهئاليا

 رصحنم كاذ يف لجا نم ناك دق

 ردقلاب نيفورعم نيتس معط وأ

 رشبلل زاج دق امو اهيف عونمملا

 ررغ رهشا نم ةعبرأ رشعلا

 ربخلا يف عونمملا امو سابللا نم
 رذقلا هحير عم همكح هعضوو

 رغصلا يف ضيحلا ءىجيو هتاقوأ

 رضولا اهضيح يلايل يف اهمكحو

 رطولل جوزلا ءاضق هيف حابب
 ركنلل نينالا يف دحلا ةماقا

 رمحل او لب ال ١ لثمب ناز دحو

رذقلا نم ناز يف دحلا بجومو



 هديزم عطقلاو ةقرس يف دحلاو

 ِ ءاج لتقلا نوعبرالاو يداحلاو

 ةيدعتو ءاطخ هماسقا ركذو

 رو حورجلل تايد ركذ هيفو

 ةلكشمل احاضيا قمعلاو ضرعلاو
 اضيا ةمومام مكحو
 هل عاطقنا ال ًادمح هلل دمحلاو

 اهب | داني ميلستو ةالصلا مث

 تذخا ناو اهيناعمو ةيراع

 تدجو نإ زنكلاو ةطقل ةبدح

 ىتا وهف نيرشعلاو ثلاث ءزجو
 امو تانبلا دأو يفو تانبلا يفو

 دالوألل ةبابرلا يفو

 ليكولا لعج يفو ميتيلا يفو
 ىت هنم نيرشعلا عبار يف عيبلاو

 يفو عيبملا ضبق يف ةراجتلا يو
 هتع ىذو روبجبو مصألا ميب

 نبغ عم هيف شغ عيبلا يف بيعلاو
 ىتا وهف نورشعلاو هنم سماخو

 كعيب عرزلا عيب ءاملل عيبلاو

 يفو ضارقلا ماكحاو ضارقلا ينو

 فلس يف طرشلاو فلس يف لوقلاو
 ءاكرشلا يف نورشعلاو هنم سداسو

 ةنئاجو

 تبجو نا

 رش الا براشلا دحو فذق دحو

 ربخلاو نآرقلا يف لتقلا ةمرحو
 رظنلا يف لكلا لقعو دمع هبشو

 رصقلاو لوطلاب اهدح اهدادعت

 رتتسم ريغ افشك رمألا فشكيل

 ربدلاو ردصلا

 ررغ ةداس بحصو يبنلا ىلع

 ررغ ةداس بحصو يبنلا ىلع

 رصحنم ناك تقوو ناضلا ىلع
 رشاألاو كرشلا لهأ ةمالع هيف

 رطع مهل قح يف نيدلاولا و
 روسلا ف كاذ نم ىتإ ديعولا نم

 رغصلا ةلاح نم اهب قحا نمو

 ردتقم لدعلاب مكاح نم ماتيألا ىلع

 رشبلا ديس نع تتا هانم يفو

 ررغلاو عيبلا مكحو ءابرلا عيب

 رزجلاو تفللا عيبو يبص ىمعا

 رمتلاو لصالا ميب بيغلا عيب

 رجش لزنم ضراو لخن عيب ,

 ركذلا مراصلا عيبو قيقرلا دبعلل

 رظتنم هنم حبدو ضارقلا طرش

 رصحنم ريغ نامزل هنوكو
 رجتسم لك يف مهنيب مسقلاو

يف نئاك ذفانو



 طلغ نم ضعبلا هيف ناك نا مسقلاو

 ءام ةمسق راجشألاو لخنلا ةمسقو

 امو عيفشلا مث ةعفش يف لوقلاو

 ةلمكم نيرشع دعب عباسو

 هلعفي ناسنالل زاج ام لكو

 يف ةيطعلا ظافلأ ةيطعلا يفو

 ىلإو اهظافلأ ينو اياصولا يو
 تعقو نكت نأ اياصولا يف نم اتو

 نفك يف جالفاللو قيرطللو

 مهلك ماحرألاو تابارقلا يفو

 مهم وهو ريفكتو ةوكزلابو

 ةلمكم نيرشع دعب معساتو
 ىلع موقي صخش ىلإ اياصولا يو

 هنم ذفنيل ىصوملا تلخ ام عيبو

 هبصاعو ضرف نم ثيراوملا يفو

 ةجراخ تاربم هتاجوز ثاريم

 ثراو ءالولا ثاريم بجحلاو درلاو

 يفو قيقرلا ركذ يف نيثالثلا ءزج

 اولعف ناوفعلاو مهبيدات ركذو

 تقطن يذلا لضفلاو قتعلل ركذلاو
 يف ربدملا ميب يف ربدملا يفو
 مهلسغو ىتوملا يف نيثالثلا يداح
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 رشعلاب نبغلا دحو نبغ هيف وأ

 ردجلاو ناطيحلاو لخنلاو رئبلا

 رمتلاو راجشألا نم عافتشا هيف

 رمع نم رارقإلا يف كلذ ناف
 رطخلا همقس يف وأ هنم ةحص يف

 رمعلا ةليط ىرمعو ىنكسو ىبقر

 ربتعم ريغ وأ ًاريتعم ناك ام
 رضم نم ثوعبمللو نيملسملل

 رشبلا نم ىتومللو روبقللو

 ىرح نيبرقألا فونص نم اهب نمو

 رمعلاو تيبلا جحو ةولصلابو
 رذحلا مئاقلا ىصولا كاذ فصو يف

 رغصلا ةلاح يف اوقب ام هدالوأ

 رثآلا ىلع هاياصوو هنيد

 ركذ وأ نكءاسن نم هماحرا

 ربتعم ريغ قالط وأ ةعجرب
 رثالا يف لومعملا اهيا سنجلا

 ررض الب مهنم ةمدخ مهب قفر

 ردقلاب رضلا بجوم

 روسلاو يالا تايكحمن هركذب

 رمعلا ةليط يف تربد يتلا ىطو

 رفحلا نطاب يف مهنفد مهنيفكت
 يردج وأ ناك ماذج لثمك ودعف

بيدأتلاو



 ىدل تومي نم طقسو يبصلا لسغ

 ةيزعتو تيم ىلع ةولصلا قيفو
 حاكنلا ركذ يف نيثالثلا يناث

 يفو نيدهاش يلوو ةبطخو
 هتمرح ركذلا يف تدرو نم ركذو

 هب ءانزلا لجا نم مرحلا ىنا نمو

 هب جاوزلا نوثالثلاو ثلاثو

 نمي جاوزلاو رسب ىمسملا يفو
 تيقب ةدع يف تلاو ترد ام وأ

 صرب نم جيوزتلا هب دري امو

 يفو عاضرلا ماكحاو عاضرلا ينو
 ىتا قادصلا نوثالثلاو عبارو

 ىلع هوعقا ام اذإ قادصلا يفو
 نم ذخات دوخلل ازئاج ادغ امو

 مهليخن نم قادصل اهضبقو

 تتا قوقحلا نوثالثلاو سماخو

 عامجو نكسم يف اسنلا نيب مسقلاو

 هتجوزل قافنا جوزلا ىلع امو

 امو بحتسا هنم امو عايجلا يو
 هب قالطلا نوثالثلاو سداسو
 هبجاوو ينسمو ةعدبل

 عم ةبانكلاب هنم ناك ام ركذو

 ديك اهئاضعا نم ضعبلا ةقالط

 رفسلا
 رمعلا

 رثألا نم ةبتاعمو هماكحا ينو

 ردق نم هاندأ مكو قادصلا ركذ

 ةبحص يف مهو هقافر

 ردغلا هتاع معو تاهما نم

 رظنلاو نينكلاو جرفلاب سملاو

 رمع نع معنملا لانمو ةعتمب
 ربخلاو رمألاب ترد لاهجلا اهيف

 ردقلاو بيعلا حاكنو اهضقت مل
 روعلا ىمعلا لثم هب درب ال وأ

 ربخلا يف ميرحتلا بجوم هرادقم

 رشبلا ديس نع

 ربخلا حضاو نم همكح امو مرح
 رمعلاب دودحملا لجألا اهقادص

 ردقلا نم يطعت مكو ديبع نمو

 روغلا هتاجوز ىلع جوزل هيف

 رطع سبلم ليقم تيبملاو

 رسيلاو رسعلا لاح ردق معطم نم

 ررض ىلإ ىدا نإ ةهاركلا هيف
 رثألا حضاو نم هماسقا ركذو

 رصحنم ريغ قالطك ةهوركم

 رتتسم ريغ نىلجتملا هحيرص

 رعشلاو سارلاكو الجرلاو نيعلاو

هر ١ دقمو هيف



 ةاتفلا نقيلطتب نيميلا يو

 لعفب قالطلا نوثالثلاو معباسو
 هديق هنم لعفب وأ اهلعف وأ

 اذاك ىتم وأ مل اذاب هقالط

 اهيدهي ةلاسرلاو باتكب هقالط
 ادلو يلمحت مل ناك لامحلاب وأ

 هب رايخلا نوثالثلاو نماثو

 ىلع ديزملاب عالتخاإو هريغ وأ
 ىدمو هظافلا مهئاليا ركذو

 امو راهظلا طظافلاو راهظلا يفو

 مهمايص وأ قاتعب هريفكت

 امو ءاسنلل دادتعا ركذ هيفو

 لايلب اهجوز يفوتلا ةدعو

 اهتدع مايأ اهل زوب امو

 هب ضيحملا نوئالثلاو عساتو

 يفنو ءاسنلل ضيحم لقأ ةينو

 اسفنلا ةدم ىصقاو لسنلا يفو

 امو عامجلاو موصو ةالصلا نم
 يفنو نيعبرألا مامت دودحلا ينو

 مهمجرب وأ دلجب ءانزلا دح

 ةمرجل ناز ةيطول دحو

 هديزم عطقلاو ةقرس يف دحلاو
 هب ءاج لتقلا نوعبرالاو يداحلاو

 رمع وأ ناك ديعسل هئاطعا يفو

 رش الإ اهلاخ وأ اهمع نم ناك

 رمحلا وأ ليخ ىلع تبكر ناك

 ردجلا ىلع دعصأ وأ حطسلا علطا مل

 ربخلا حضاو اهيفف اهيلا
 ركذ وأ كنم ىثنأب ءيجت نأ وأ

 ررض نم رهملاب ادتف الإو معلخيو

 ردقلا نع وبري اهرهم نم ناك ام

 رثألا يف نيج فورحو مهئاليا

 رصحنم كاذ يف لجا نم ناك دق

 ردقلاب نيفورعم نيتس معط وأ

 رشبلل زاج دق امو اهيف عونمملا

 ررغ رهشا نم ةعبرأ رشعلا

 ربخلا يف عونمملا امو سابللا نم
 رذقلا هحير معم همكح هعضوو

 رغصلا يف ضيحلا ءىجيو هتاقوأ

 رضولا اهضيح يلايل يف اهمكحو

 رطولل جوزلا ءاضق هيف حابب

 ركنلل نيناجلا يف دحلا ةماقا
 رمحل او لب ال ١ لثمب ناز دحو

 رش الا براشلا دحو فذق دحو

ربخلاو نآرقلا يف لتقلا ةمرحو



 ءاطخ هماسقا ركذو

 يفنو حورجلل تايد ركذ هيفو

 ةلكشمل احاضيا قمعلاو ضرعلاو

 اضيا ةمومام مكحو
 هل عاطقنا ال ادمح هلل دمحلاو

 اهب داني ميلستو ةالصلا مث

 ةيدعتو

 ةنئاجو

 رظنلا يف لكلا لقعو دمع هبشو
 رصقلاو لوطلاب اهدح اهدادعت

 رتتسم ريغ افشك رمألا فشكيل

 ربدلاو ردصلا يف نئاك ذفانو

 ررغ ةداس بحصو يبنلا ىلع

ررغ ةداس بحصو يبنلا ىلع
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 رهاطلا يحطبالا يبنلا ىلع رفاو مالس معم ةالصلا مث

 داشرلا جبنم نيكلاسلا داجمألا هحصو هلاو

 اردق زيزع خا نم يلل اردص دق بلطب ةيبلت

 جترم لك تحتف هب ايظن جهنلا باتك باوبأ تمظن

 ىضم نم ةارس نم ديعس لجن ىضترملا سيمخ خيشلا ملاعلل
 ةعجارملاو باتكلا ىراقل ةعلاطملا لهست نأ ام لجال

 ءاطيا نمو وشحلا نم لاخ ءانبلا نسح امظن ءاجنف

 ديمحلا نميهملل ركشلاف ديقعتلا نمو فاحز نمو

 لوألا ءزجلا

 فرش نم هلامو هفونص يفو ملعلا يف ءازجالا لواف

 همهفت هسردو هميلعت هملعت ىلع ثحلا يف كاذك

 لماك حرشب مهتاجردو لضافألا ءايلعلا ركذ هيفو

 ةنكملا دح نآرقلا ملعت ةجحلا موزل ايتفلاو لقعلاو
 نارقلل قلخلاب مهلوق يف نايعالا العلا فلخ هيفو

 هباطخ يف خوسنملا خسانلاو هباشت ىذو مكحن ركذو

 ريدقلا نع تايا ضعبل ريسفت نم ضعبلا ركذ هيفو
 ءامسالاو هلالا ةفرعم ءالاللا ىذل ديحوت ركذو
 هب تات الف لج انبر نع هبشلا يفن كاذك اهريسفت

 ديعولاو دعولا مالكلا يفو ديمحلا نع ةيور يفنو

 لاعفالل قلخلا ركذ هيفو يلاعملل ةدارا ةئيشم
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 ةلالضلا عم ىدهلاو ملعلاو ةعاطتسالاو فيلكت بوجو
 نابسحلاو توملاو اوتسالاو نازيملاو طارصلل ركذلاو

 راد ريخ ةنجلل ركذلاو رانلا ركذو ثعبلاو ربقلاو

 عسي دق هب لهجلا امو هب عنمي انيلع لهجلا ام ركذو

 مانالا يف قافنلاو رفكلاو مالسالا عم نايا ركذو

 نانجلا عم سيلبا ركذو نمحرلا كئالم اذكهو

 لئاوألا مهباسنا ركذو لضافألا ايلعلا ركذ هيفو

 مولعلا ىوذ نم هيعفارو ميوقلا بهذملا عفر هيفو

 يناثلا ءزجلا

 رصملا ةءارب ةيالو ركذ يف هئازجا نم ذناثلاو

 رئابك مئاظع نمو اهنم رئاغص نم بونذلل ركذلاو
 لاضفألا نم ناك امل امو لالجلا ىذل ةبوت ركذو

 سوبو حرف يف اهميوقت سوفنلل بيذهتلا كلذك
 هب تادابعلا تماقتسا امو هبلق يف ام ناسنالا لمعو

 لسرلاو ءايبنالا بونذ يفنو لمعلا ين نوكي صالخا ركذو
 مالسلاو ناوضرلا مهيلع ماركلا كئالملا اذكهو
 افولاو لايكلا لهأ هبحصو ىفطصملا يبنلا لئاضف يفو
 لماكلا لالجلا ىذ هلالا ركذ لئاضف يفو هل ةماو

 ةرخآلا رادو ايندلاو رانلاو ةرهازلا ميعنلا ةنج ركذو

 نكي نأ برشو لكالا بداو ندبلل رتسو بيطلل ركذلاو

 بحتسي كانه لوقلا نم امو برالا ىضقي ذإ عايجلا بداو

 ةورملا ىلوأ نيب ام بتعلاو ةيقتلل زاوجلا اذكهو

ةرشاعملاو راوجلل نسحلاو ةرذعملاو اعم ضغبلاو بحلاو



 مالسلا عم تيبلا يف نذالاو ماحرألا ةلص اضيأ كاذك

 دجو نا ضعبل ضعب نم زوجي درخلاو لاجرلل ام عم درلاو

 هئابا ىلع دولوم قحو هئانبا ىلع دلاو قحو

 نحتسلملا اهظفلو ةينو ننسلا ركذو ضئارف يفو

 يفتني ذإ هيفنو هلالح يف ناسنالا ضراع ايههم كشلاو
 الظ نمم رابجلا يف ءاج دق امو رحبلا لئاسم يف لوقلاو

 ىلتبا دق مهب ناك نم ركذو لمع يف مهل ىلوت نمو
 ثلاثلا ءزجلا

 هللا مكحب تاراهطلا يفو هايلل يف ءازجالا ثلاثو

 رجفني سافن ةضاحتسا يفو رضولا ضيحلا يفو تاساجنلا ينفو

 اهتالص يفو ضئاح موصو اهتالاح ىلع ةبانج لسغ
 مرتخي ىتم تيم لسغو مميتلاو ءوضولا يف لوقلاو

 رمالا مامت ىتوملا ةيزعت ربقلا ركذ هيلع مهتالص

 عبارلا ءزجلا

 تاقوألا يفو اهوجو يفو ةولصلا يف ءازجالا عبارو

 مارحا ةذاعتسا هيجوت مايق ةلبق ناذا يفو

 دوعقلا يفو تايحتلا يفو دوجسلا عوكر ةءارق

 ةبطخو ددع نم اهطورش ةعمجو ةعامج هميلست
 رثا نم اهفصو يف ىتا امو ربنمو عماج ماما نمو ٠

 ضراعلا ريغو بلقلا ضراع نم ضقان نم اهف ناك ام ركذو

 سماخلا ءزجلا

 تافصلا ىلع اهئادا يفو ةولصلا ف ءازجالا سماخو

اهيبورض يفو اهئادا تقو اهوجو يفو اهفونص يو



 رقبو منغو لباو رمت دقنو رجتم ةوكز

 ذخوت ذإ اهب ىلوألا وه نمو ذفنت نيح ذافنالل ةفصو

 مهب زيزعلا ركذلا درو نم مهو اوقحتسا امهل نم ركذو

 فاصوألا يفو اهعضو فيكو يفاوصلا يفنو ةيزج ركذو

 انيع اورهق كولم مهو اناهبن ىنب لاومأ ركذو

 الظ دق نم لاومأ ىلع هب ايكح ايفو رهقلاو روجلاب
 ةمالا يف اوضم مالعاو اهيف ةمئالل ءاج دق ام ركذو

 سداسلا ءزجلا

 مامتلاب رطفلا ةوكز يفو مايصلا يف ءازجالا سداسو
 همايا يف رطفي نم مكحو هماكحا يفو موصلا يف لوقلاو
 ربكو ضرمو رفس نم رطفملاو بوجولا ةفصو

 اسنلا نم عضرمو لماحو اسفن رطفو ضئاح رطفو
 فيزم نم هيلع نأرطي ام يفو هطو رشو فاكتعالاو

 امرح دق ام لح يأ هلباق امو لحلل ميرحتلل ركذلاو

 ةريحن اهلعجي نمو ايده ةريرشلا هسفنل لعاجو

 ريطخ ظلغم لسرم نم ريفكتلا كلذ فونص يفو
 مهنم دمعب ءاج اذإ هل مرحي يذلاو حابذلا يفو

 عقوي نيح حابذلا ةفصو عنميو هلحي يذلا يفو
 امرح دق امو اللعم ناك ام عم دويصلا رما يف لوقلاو
 لظح دق امارح ناك امو اهنم لحي يذلا ةبرشألل ركذلاو

 عباسلا ءزجلا

 ندبلا ةحصو ال ام همزلي نمو جحلا يف ءازجالا معباسو

 امدق جحل ناك نم لعفي امو مزال ريغ هيلع نمو

_ ٤١٠



 ىتاي نيح تيبلاب هفاوط تاقيملاو مارحالا ةفصو

 ريبكلا بكوملا يف ىنم ىلل ريفنلاو لالحالاو يعسلاو
 ةفلدزملا ىلإ اهنم ةضافا ةفرع ضرأب هفوقو . ينفو

 امزل دق امو ابودنم ناك دق امو اهتافصو اياحضلا يفو

 امدلا قارهاو قلح نم هيلي امو ىحرلاو مارحلا رعشلملاو

 انغلا زاحو كسنلا لمكا دق ام دعب عادو تيبلا ةرايز

 ىمعلا نم انل يداهلا ىلع اهيف السي يكل ةبيط رازو

 رمع صفح ىبا يكازلا هونصو ربالا ركب ىبا هيعيجض مث

 نماثلا ءزجلا

 مانألا ىلع فورعمب رما مازلإ يف ءازجألا نماثو

 ريزعتلاو = سبحلاب ةبوقع روجو ركانم نع يهنلاو
 فرشالا ماقملا اذل نحلصي نم يفو ىمظعلا ةمامالل ركذلاو

 حلص نمو امئاق نوكي نأب حصي نمو اهبوجو يف طرشلاو

 مهيلع مزال نم هل امو مزلي اياعرلل هيلع امو

 مالعالا ةمئالا ةريسو مامالل ةعيبلا ةفصو

 لطاب رمأب اوءاج نا لثمك لهابعلا 3 ةميئالل { علخلاو
 مره وأ نونجلا وأ ىمعلا وأ ممص لثم مهتلان ةهاع وأ

 هعزنو ىرذلا ةميالا نم هعلخو هلزع زوجي نمو

 هرجف ةاغب وأ نيكرشم نم ةرفكلاو ىدعلل داهجلا ينو
 مساقملل ركذلاو اهمكحو مئانغلل ركذلا هيف كاذك

 ننسلا نم همكحو ىدهلا نيد نع دترملاو برحلا يراسا ينو

 لعج نم قيرطلا عطاق مكحو

٤١١ 

لح نيا اداسف ضرألا يف ثبعي



 لمعل ىلوي نازوس نمو لحي مهل يذلاو ةالولا ينو
 ىقبو دادتراو برشو فذق قرسو ىنز نم دودحلا يفو

 نع هيف رمال هنمزلي ال نمو دحلا مزلي هيلع نمو
 عساتلا ءزجلا

 يواحارط ماكحألا يف كاذك يواعدلا يف ءازجألا عساتو

 امدق ام اذإ اعومسم نكي مل امو اعومسم نوكي ام ركذو

 الحرت نمو ارضاح ناك نم ىلع ذافنال ماكحا ركذو

 يضام مكحب همايت لاح يضاقلا هيلإ جاتحا ام لكو

 رشاعلا ءزجلا

 تباثو طقاس نم اهمكحو ةداهشلا يف ءازجألا رشاعو

 دري نمو مكاح عم ثداح يف دهش اذا هلوق زوجي نمو

 ذبتنم طقاسو اهتبثي يذلاو كوكصلا ةباتك يفو

 برعلا قيلطتو جحلب بصنلاو بجت هيف يذلاو نيميلا يفو
 نكي نأ نتبثي ال امو كاذ نم تبثي امو تالاكولا يفو

 رشع يداحلا ءزجلا

 رقا اهب ةناض ةلاوح رشع يداحلا يف نيدلا ركذ ءاجو
 ردص اذإ هلحو هكف يأ ركذ امم ةصالخ ةلافك

 فلتلل لصي مل حرج شورا يف مث تايدلاو ءامدلا يفو

 لصاف مكحب امزال نوكي لقاوعلا ىلع يذلاو لتقلاو
 مهنم نمزلت هيلع نمو مزلت فيكو ةماسق يفو

 رشع يناثلا ءزجلا

 ركذ دق كاذ ميمج لمعو رشعلا يناث يف ةعفشلاو مسقلاو

 لايكلا ىلع تاراجالا يفو لايعلا يفو معئانص يفو
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 مزاج مكحب نيديقعلا ىلع مزالو دسافو زئاج نم
 نكي نأ كاذ مكحو مثا نفسلا رودلاو ديبعلا ةرجاو

 رشع ثلاثلا ءزجلا

 رابآلاو 3 يقاوسلاو قرطلاو راهنالا يف رشعلاو ثلاثو
 ةلسافلا يفو ةانابلا يفو هلسف لخن سايق لزانم

 رواجم ذفان نالمحو زئاج وحنل قرطلا ةمسقو
 ميدقلا حلفلاو مهريب نع ميرحلل ركذلا يف ىتا امو
 لاحب اهميرحت اذكهو لاومألل ليلحتلا يف لوقلاو
 رجح امو مهنيب لحي امو رشبلا نيب ام ةداعلاو فرعلاو

 بكترا امهل يذلل تاقرسلاو بصتغملا صالخو بوصغلا ينو

 فرتقملل كاذ لح لاؤس يفو تاعابتلاو نايضلا يفو

 مل نوكي هعضو نياو ملعي ال هبر نايض ينو

 نكسلل تدعا رود نمو لام نم عافتنالا زوجي هب امو

 حرس نأ نيفسلا يف عافتنا نم حبي مهلاو نفسلا يبكارو
 اهلها عم ةمرح نم اهل امو اهلضفو ىرذلا دجاسملا يفو

 اهريهطت اهنوصو اهظفحو اهريمعت نمزلي هيلع نمو
 يلاعلا فيرشلا اهئانبو لاومألاو موقي اهب نمو
 فلسلا لوقو اهيف مهثادحا يفو اهمكح فيك مومرلا ينو

 ةيذغا نم اهب تبان لكو ةيدوألا يراحصلاو تاولفلاو

 رمثي ام عم تبني امو اهيف رمعي دق يذلاو لابجلا يفو

 لحترم هضرا نع بئاغو لبسلا لام رقفلا لها لامو
 هركذن مل انه امم اذ ريغو هربقلا لامو فوقوم لامو

 رشع عبارلا ءزجلا
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 ءارشلا يفو عيبلا يف لوقلا يف ءازجألا نم رشعلا مبارو

 لظح دق اضيا عويبلا نم امو لحي هنم امو هفنص يفو

 ابكترم هل ناك نم مكحو ابرلاو اضيأ معيبلا بويع يفو

 فلسلاو اعم ضرقلا يفو فرص يفو همكحو هفونص يفو

 لعف اموي نإ لحي امو هنم لحي ال ايفو هفنص ينو

 ةبجاولا طورشلا نم اهل امو ةبراضملاو نهرلا فونص يقفو

 رشع سماخلا ءزجلا

 رشعلا سماخ رج حاكنلا يفو

 للحي نمو هزاوج يفو

 رث ١ نمو ةنس نم همكحو

 اسنلا نم هجيوزت لظحيو

 العف نا هلعف نم اهليلح ىلع نمرحت ةجوزلا هب امو
 حاكنلا ىلع ةلاكو يفو حادرلل ؤفكلاو ايلوألاو
 يراجلا فالخلاو عاضرلا يفو راغش ةعتم حاكن يفو

 رت ليخن نمو ةلقو رثك نم اهدح تاقدصلاو

 ديبعلاو ليخنلا نم اهيف ديدحتلاو ءاضقلا نمو

 رشعلا سداسلا ءزجلا
 ءاسنلل نوكت ةرشع يف ءازجالا نم رشعلا سداسو

 نكس نمو ةوسكو اهقافنن نم كاذ يف ابجاو نوكي امو
 ةرجاضم الو ةءاسا الب ةرشاعم نم مزلي ام كاذك

 ةقفن نم اهريغو ةيعجر ةقلطملل مزلي ام لكو

 نكز ايف العلا فلخو تناب نمو تاتيملل نوكي امو

 ةنونجملاو ىقترلا تاذل امو ةيبصلا ةجوزلا تاقفنو

 هتقفر بنجب اهيار ريغو هتجوز يارب جوزلا رفسو

 اسكلاو تيبملاو تاقفنلا يف اسنلا نيب ام لاجرلا ةمسقو
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 لجرلا ىلع هنايتتا نمرحيو لحي اهنم يذلاو اضيأ ىطولاو

 ءاسن نم راهظلا ةنارب ءاليالا علخلا قالطلا يو

 اقبلاو جورخلا يف نهرييخت اقطن دق هب تاجوز ميرحت
 قاهرالاو تامملاو نيبلاو قالطلا نم اسنلا ةدعو

 ضرافو اسنلا نم ةلفطو ضئاحلا دادتعا يف اضيأ كاذك

 جورخلا ةلاح عم اهدرو جيوزتلل ةدعلا يف دعولاو

 رشع عباسلا ءزجلا

 ءانبالاو تانبلا يف مكحلا يف ءازجالا نم رشعلا معباسلاو

 نضح نمم مهلفكي نأ قحا نمو مهل ةناضح يف لوقلاو
 مهلاومأ عزن يف اذكهو مهل تاقفنلا بوجو يفو

 لافطألاو رابكلا هدالولا لاوما يف ناسنالا فرصت

 بصي نأ طيقللا يفو هنايص بدا يفو دلو قوحل يو

 مهثادحأو اضيأ مهل امو مهيف اضيأ ثادحالا اذكهو
 مهلاومأ عفد دشر سانيل مهيف اضيا ثادحألا اذكهو

 مهنم ىثنخو دوقفم بئاغ مصا نونجمو ىمعألا يف لوقلاو

 مهعلخ يفو مهقاتع يفو مهقيلطن دبعلل حاكن يو

 مهتايانج مهتاقفنو مهنم ءامالا اربتسا يف كاذك

 قرلا لاحب تايانجلابو قحلاب مهرارقق يف مكحلاو
 دقع بتاكم ربدم يفو دلولا ما يف ءاج ام اذكهو

 مامتلا ىلا هلك كلذ ماكحا يفنو مهئالو يو

 رشع نماثلا ءزجلا

 ءاطعالا يفو رارقا مكح يف ءازجالا نم رشعلا نماثو

ةيداعلا يفو ىنكسلا يفو ىبقر ةنامالا يفو ىرمعلا ين مكحلاو



 ةقلطنم اهلها نم ةلاضو ةقدصو ةطقل ةيده

 ةقلطنم اهلها ةلاضو رارضلل فرصلا يف اذكهو
 راوجلا نعو كيرشلا نع رارضلل فرصلا يف اذكهو

 نكاسملاو سانلا ضورأ نيب نئاكلا تاوملاو دودحلا يفو

 روكذملا مكلذ يف مكحلاو رونتلا يفو ىحرلا يف لوقلاو

 دلبلا مئاهب نمو ابص ىذو دبع نم نوكت تايانج يو

 الصفم هرما ءاج كلذ الثام ام عم بازيملا يف مكحلاو

 رشع عساتلا ءزجلا

 رطس دق اهيف ماكحالا نم امو رشعلا عسات ءزجلا اياصولا يفو

 اهمامت ىلل اهنياعم يفو اهماسقا يفنو اهعورف يفو

 ننسلا نم مهدح فيكو مه نمو ىبرقلل ءاصيالا ةفصو

 بتارلا ىلع ما يواستلا ابا براقالا يف مسقلا فصو فيكو

 رب عون لك نم مهريغو رقفلا لهال اصيالا ةفصو
 ةجح لثمب اصيالا ةفصو ةيصولا يف لاكشالا يف لوقلاو

 ربلا لالجلا ىذ ليبس يفو ربلا فونصو موص لثمو

 نورشعلا ءزجلا

 ثارولا بتارم يف لوقلاو ثاريملا يف نيرشعلا لمكمو

 ملع كرش وأ لتقلاك معنايب مرح نمو اثراو نوكي نمو

 قلطنا مهسب نمو بصاعك قحتسا دق نم فانصا عم قرلاو

 فلسلا فلخو لوقلا يفنو در يفنو بجحلا يف لوقلاو محرو
 اعناو انل هللا ريدق ايبسح ماظنلا مث انه اهو

 يناثلا ال لوأ ىدامج رهش ذناثلا عم رشعلا ةليل ف

 ردتقملا نميهملل دمحلاف ربكالا يداوب ىربكلا حرطم يف

٤١٦ _



 بلطمل ا ا ذم ف د ار ا خا بلط ءا د ١ ىلع ينن اع ١

 ىعد نم باجإو صخش هيلإ ىعس ام لجا ملعلا ةمدخو
 ايمتم الصفم هب انئج ام مامت ىلع لج هدمحن
 لهبعلا ىحطب الا يبنلا ىلع لمكالا مالسلاو ةالصلا عم

 متالا هليبسل نيكلاسلا ممهلا ىوذ هبحصو هلاو

 ماركلا بقانم تنودو مالعالا فئاحص تيلت ام

 ادشراو هلعفو هلوقب ىدهلا رشن ىلل عاس ىعس امو

 تمت

٤١٧ .



 : «راثآلا بابل» باتك ءازجأل مظنلا

 ابابللا انل نيدلا رسيو اباتكلا انملع نمل ادمح

 يمشاهلا يحشطباألا يبنلا ىلع مئاد مالس عم ةالصلا مث

 بابلألا يوذو لوقعلا لها باجنالا هبحصو هلاو

 عباتلل معباتو عبات نم معماللا ليبسلا يف مهيعباتو

 ةورملا ىوذو مولعلا لهأ ةوخالا ضعب نأ ملعاف دعبو
 بابللاب فورعملا ىدهلا رفس باوبأ يف مظنأ نأ دارأ

 مركالا لجالا نافلخ ليلس ملعلا انهم ربحلا ديسلل

 عجارمللو هارقب ءاش نا معلاطملل لهسي يكل ايظن

 للذف بيع لك نم ابم لجالا ريسيتي ايظن هكاهف
 دعتباو ىشاحت ول بويعلا نم دح اولخي ناب لق هنا عم
 انازو العو ىقرت ولو اناسنالا مزال ءيش صقنلاف

 لوألا ءزجلا

 باحصألا نع هلضفو ملع بالط يف باوبألا لواف

 يفتقملا ريبخلا نم اهلوبق يفو ايتفلاو هيبللط حدمو

 اطقس اموي هيلع نا معفري اطخلا هنع يذلاو تفم ذنايض

 هنفراقي نيح يف هاطخ هنع نعفري ال يذلا يو
 لوصا نم ءيشلاو همكحو ليلجلل ديحوتلا يف ذناثلاو

 هلهجن اعساو ن وكي امم هل لهجلا عسي ال يذلا يفو

 متاللا انباتك نمو انيبن ملك نم ءيشل ريسفت هنمو
 ةيالولا يف لوقلاو اهمكحو ةءاربلا يف باوبألا ثلاثو

 للحملاب سيل وأ هريغو يلولل مالك نم زوبي امو
 ناسنالا ىلع اهوجو يفو ناريجلاو ماحرالا ةلصو

۔ ٤١٨



 ناتهبلاو ةبيغلل ركذلاو ناريجلا ىلع راجلل قحلاو

 دمح سطاع تيمشت مهمالس در مث برشو لكالا بداو

 ةراهطلا يفو اهيناعم يفنو ةساجنلا يف باوبألا سماخو

 ىراطب تسجنت نا ضرألاو رابآلا يف مكحلاو اهمكحو

 ضقتني وأ حصي هب امو ؤضولا مكح يف باوبألا سداسو
 مميتلا يفو هيف ىتا امو ملتحملا ةبانج نم لسفلاو

 تاقوألا ينو اهيناعم يفنو ةولصلا يف باوبألا مباسو

 ملعلاو انل يداملا نع ءاج امو ةماقاو ناذالا يفو
 ضرعي ام اذإ ضقان ريغو ضقني دق اهل ناك ام ركذو

 يناثلا ءزجلا

 يفتقملل ةعامج مهتالص يف يلاحلا باتكلا ءازجا نم يناثلاو

 ضراع نم نضقني ال امو اهل ضقانلاو اهلضفو اهمكحو

 اماق نأ هعنمن نمو مل اماما هلعج زوحي نمو

 رجفلا يتعكر مث ديعلاو رتولاو ةعمج ةالص يو

 فناملاو اعم مقسلا ىذ ةالص يفو لفنلاو نارقلا ةدجسو

 اذ لثمك امو وهس يتدجس يف اذك ةنيفس يف ةالصلا ينو

 رفسلا امو رفس ةولص ينو

 هنيفكت يفو تيم لسغو

 يفو تارايزلاو روبقلا قيفو

 يفو اهضورفو ةوكزلا يو

 لدعلا نامز اهفصو فيكو

 رمتلا ةوكز يف اضيأ لوقلاو
 نيجلل بهذ ةاكز ينو

 منغ نم يشاوملاو ضارقلا يفو

 هنفدو هلمحو ; هتالص

 يفتقي دق امو امل ةيصو

 فصنملل اهضبقو اهبوجو

 لهألا نيب نايتكلا نمزو

 ردق نم ىتا اهذخال مكو

 نيدو فلسو ةرابحت

 متت مكو رقبو لباو

۔ ٤٩



 مسر دق كاذ معيمج ةيزج نم ممذلا لها نم ذخوي يذلا يفو

 ةييحلل مث لوح دعب نم ةيابجلل ذخالا زاوج يفو
 الست نا هيف ننمضي ال امو ذخالا يف نمضي يذلا يفو

 ثلاثلا ءزجلا

 مانالا ىلع هموزل يفو مايصلا يف ءازجالا ثلاثو

 ضرعي ذإ هضقني امو هل ضقني ال ام ركذو همكحو

 اهماكحا عم دجسملا ةرطفو اهماسقا عم رطفلا ةوكز يفو

 عقو دق فالخ عم نهماكحا عم ةرمعلا يفو جحلا يف لوقلاو

 نمزلي هيلع جحلا يذلا يفنو ننسلاو اعيمج جحلا ضئارف
 بدتنا دق نمل ريغ نع جحلاو بجي ال هيلع جحلا يذلا ينو

 عبارلا ءزجلا
 ا و أ ةرمع و ا ةجحب امرح ١ نميف ء ازجال ١ عب ارو

 ةرمعو ةجحل نراقو ةجحب درفم مكح ركذو

 العفي نأ همزلي امو جح لىإ ةرمعب عتمت ىذو

 مل الالح ناك ام ركذو مرحملا هنم عنمي ام ركذو

 يفاولا نيتورلا نيب يعسلاو فاوطلا يفو تيقاوملا يفو

 مارحا نم لالحالاو ركذلاو ماقلا يف ةولصلا ةفصو

 انهاه جيجحلا عم ةتيبم ىنم ىلل نماثب هجورخ
 هفقو نم عم كانه هفوقو ةفرعل عساتب هجورخ
 اعد نم لوقي امو هتقفذ اعم عمج ىلل ةضافا مث

 انه ىلوألا ةرمجلل هيمرو ىنم وحن ىلإ هعوجر مث

 رئازلا دنع تيبلل ةرايز رشاع موي لالحالاو رحنلاو

رفن دق نم عم ريفنلاو ناثلاو رشع يداحلا يف رايجلل يمرلاو



 رشبلا ديسل ربقلا ةرايز ركذ امدعب تيبلا عادو مث

 هيتفيلخو هيبحاصو هيلع انثلاو مالسلا عم

 الصفم اهمكحو نمزلت نم ىلعو اياحضلا يف اضيا لوقلاو

 انوك رعش قلحك ةيانج ىنج نيذلاو ديصلا يف ازحلا يو
 سماخلا ءزجلا

 فرتقم كرشم يبصلا رذن يفو رذنلا يف ءازجالا سماخو
 رذن نم هنكلمي ال يذلابو ردتقملل ةيصعم يف رذنلاو

 هلعفي نأ دارأ هنا ول هلعف عيطتسي ال يذلابو
 ءايشألا نم يتأي امو هب ءافولاو فاكتعالا ركذو

 يناعلا نم اهف ام ركذو نمحرلاب ناميالا ين لوقلاو
 ريقفلا رسعملا يف اهذافنا ريفكتلا ةفص يف اهمكحو
 الماكو احضوم هب ءاج الئاسملا ىذ هبشا ام لكو
 حباذ نم اهدسفي ام ركذو حئابذلا ةفص ركذ هيفو

 ارجح عرشب هحابذ نمو ىرولا نم هحبذ زوبي نمو

 باعملا عم كاذ يف لحلاو باودلاو ديصلا ركذ هيفو

 نلع مهنع ىتا نبلا ةوهقو نتتلا برش يف ملعلا لهأ لوقو
 سداسلا ءزجلا

 دراولا ميرحلا نم امهل امو دجاسملا يف ءازجالا سداسو

 لعف نأ لحي سيل امو اهنم لحي امو اهلاوما يف لوقلاو

 اهماوق ىلع مزال ركذو اهماكحا يفو سرادم يفو

 لايكلاب قوقحلا نم اهيف لاضفملا ملعلا ىلع امو
 اهلايعا يف نوكي ام لاح يف اهلاوما نم زوجي هل امو

العلا دنع لاقملا نم اهيف امو فقولا يفنو مرلا يف لوقلاو



 ل اوخل ١ رصعل ١ ف همكحو لاوما نم لوهجملا يف لوقلاو

 ةنئاكلا عاقبلا نم اهريغو ةنطابلا مث نيرحبلاك كاذو

 ملك نم اهب امو درجاو مفيس لثمو تولس لثمك
 ةمألا ةالوو ةاضقللو ةمئالل ركذلا هيف كاذك

 مرحي مهيلع ناك ام ركذو مهف زوجي ام ةارشللو

 نتفلل يدؤي امو ركانم نع يهنلا مث فورعملاب رمألاو

 لايعلا ىلع هعضو فيكو لاملا تيب ماكحا يف لوقلاو

 رومألاب مئاقلا ىلع امو ريزعتلا يفو سبحلا ين لوقلاو
 نمتؤمو ايضاق انيف نوكي نأ قحي نمو ىضاقلا بداو

 عباسلا ءزجلا .
 مايتلا ىلع اهفونص يفو ماكحألا يف ءازجألا معباسو

 عفري ذإ نعمسي ال امو اهنم عمسي دق يذلاو يواعدلا يفو

 لمهي ام يا دري امو اهنم لبقي دق يذلاو تاانيبلاو

 نمف كاذ يف لوبقلاب نوكي نمو تضراعت نأ اهيف مكحلاو

 نلع الوبقم لوقلا هنم نوكي نمو هلوق لوقلا نوكي نمو
 امزلت نل يذلاو هيف مزلت ام مث نيميلا تاداهشلا يفو

 اصخلا نيب عقوأ اذا هنم امزل دق امو حلصلل ركذلاو

 مايتللا ىلع تالاكولا كلت ماكحا الكولل ةماقا

 امدهت يذلاو اهنم تبثي ام ركذو اهمكح كوكصلا يفو

 فرتقم نم راصتنالا زاوج يفنو اهفونصو نويدلا يفو

 ةلضع رجح دنع هيلع امو هل زوجي امو سلفم مكحو

 هلاحلا ىذهك امو ةلاوح هلافك ةناض يف لوقلاو

۔ _ ٤٢٦



 نماثلا ءزجلا
 يناجلا صالخ يف اضيأ لوقلاو نايضلا يف ءازجالا نماثو

 ناربلاو كلذ نم لحلاو ناودعلا وأ بصغلا لبق نم

 لحن امو زاج امو هنم لحلا زوببمس سيل ام ركذو

 العلا دنع ميرحلا نم اهل امو رابآو راهنا ركذو

 لخن وأ رجش يقاوسلا يلع لسفلا مكحو تابارتلا مكح

 عفري مالك نم كاذ ريغو عضوي نباو بحشلا يف مكحلاو
 رادقملاو ةلخنلا ةعصو راجشاللو لخنلل لسفلاو

 فلسلا دنع لخنلا سايف مكح يفو ةيدضاعو ةيضوح

 هل لوقلا نوكي نمو اهمكحو ةلسافلا ةفص ركذ هيفو
 ُعبنا لخنلا نم فيان فرصو ثدحلا ةلازإ رضلل فرصلاو

 بلط ولو نفرصي ال امو هل بجي فرصلا ام لكو رجشو
 عساتلا ءزجلا

 فلتخملا اهمرذو اهعاونأ يفو قرطلا يف ءازجالا معساتو

 زواج ذفان نالمحو زئاجو ةجحب دئاقل

 ربتعي ام اهيرف تاوم يفو رضاو اهيف ثدحا نم مكحو

 اعم بيزايم قيرايملا يفو اعقو اهيلع باوبأ حتفو
 نكسلا لزانم يف كاذ مزلي نمو ةاناعملا رما يف لوقلاو

 هلمعي نأ اشي نمل همكحو هل ءايحالا ةفص تاوملا يفو

 نيتيرق نيبب ام اذكهو نيترايعلا نيب همكحو
 عزني ائيش هنم وأ رجشل ي هنم دارا نم مكحو

 دلبلا روس انب يفو اهمكحو دمت ثيح ةيدوأ يف لوقلاو

 ةعانص ةكرش ةحنمو ةداقعلا يفو تاراجالا ينفو

٤٢٢ _



 مزل يذلاو لايعلا يف لوقلاو
 مزلي ال ةناإض يذلا يفو

 ام ركذو ارشلاو عويبلا قيفو

 ةدراولا ضورعلاو لوصألا معيب

 يفو افالتت يذلا يفو

 عيفشلاو ةعفشلا يف لوقلاو

 مزتلم نايض نم مهيلع هيف

 مهنم لعف لجا نم مهيلع
 امرح دق امو ازئاج نوكي
 ةدسافلا عويبلاو ناويحلاو
 ضرع دق كانه ضراع لجال

 فلتلا مكح هيف نوكي ال ام

 بجومو عيبلا يف ةعفشلا
 عفشي سيل عويبلا نم امو عقت هيف ةعفشلا يذلا قيفو
 همارح يفو هلالح يفو هماكحا يفو مسقلا يف لوقلاو

 رشاعلا ءزجلا
 ابكترم هل ناك نم مكحو ابرلا فصو يف ءازجالا رشاعو

 فلسلا لوقو هيف ابر ال ام يفو تابوبرلا رومألا يفو

 يضامو ازئاج نوكي امو ضايف فلس ضارقلا يفو
 هماسقا نم تابثالا يف لوقلاو هماكحا يفو نهرلا يف لوقلاو

 لحي هنم امو فرصلاو ضرقلاو لوالا لوق نم كاذ يف ىتا امو
 ةيده ةقرس ةعيدو ةيراعلا ةنامالل يف لوقلاو

 ةفصلا يف اذ هبشا ام لكو ةيطعلاو بصخلاو ةطقلو
 رشع يداحلا ءزجلا

 رشع يداحلا يف حاكنلل ركذلاو

 ءايلوالاو افكالا يف لوقلاو

 عنميو اسن نم لحي امو
 هلقلا عم قادصلا رثكاو

 مرحي يذلاو عاضرلا ينو

 رثا نمو ةنس نم همكحو
 ءاسنلل نك

 عقوت ذا ةدعس يف ةبطخو

 تاقدصو

 هل ذبو ةعفد بوجو تقو

 مرحي ءاسنلا نم هب نمو

_ ٤٦٢٤ _



 لاقم نم كاذ ف ىت ا امو

 درو امو ىبصل ا ىذ حاكن يفو

 ىلع دوخلا مرحي ام ركذو

 قافنالاو جاوزألا ةرشعو

 انهنيب ةمسقلل ركذلاو

 اطعلاو ليقملاو تيبملا يفو

 يفو ةجوز لام جوز ذخأو

 اهنم صخشل ةيطع يفو
 هماكحا عم قالطلل ركذلاو

 ام عم هنم زوجي يذلا يو

 امو اعقاو نوكي يذلا يفو

 نآربلا يفو علخلا يف لوقلاو
 ركذ امم هلعف زوجي امو

 لايقالا العلا
 دشرل ١ له ١ نع لاقملا نم هيف

 العف نا ةلعف نم اهليلح

 فالخ نمو

 قاقحتسال هاطعت نكسمو
 ىنكسلاو اهقافنا يف لدعلاو

 اطسق هيلع امم اذ ريغو

 فرصتلا يف نيجوزلا ضوافت

 ايعنلا ءىشب اذا رخآ نم

 هماسقا . يفو هيناعم يو

 امربا قالط نم زوب سيل

 ىمر هل اذإ عقاوب سيل
 يناوغلا نم الي الا ادفلا يفو
 ارمأ هلعف نوكي امو

 نمل ريفكت ركذو

 رجح

 هب ىتا
 رشع ين اثلا ءزجل ١

 هباوبا نم راهظلا يف لوقلاو

 رشع يناثلا يف ءاسنلا ةدعو

 ةيبصلاو ضئاحلا ةدعو

 ةتيمملاو لماحلا ةدعو

 يفو ةدع نامز يف دعولاو

 لحت يذلا جوزل ا ةفصو

 هماكحا يفنو ضيحلل ركذلاو

 هتقو لقاو سافنلا يفو

 ربدلاو ضيحملا لاح يف ىطولاو

 رث الا هب ىت ا امو اهمكحو

 ةدملل تزواجت سياو

 ةقلطب اهجوز نع ةجراخ

 يفي نأ دارا نا قالطلا در

 ولخت نيح تاقلطملا هب

 همايا يفو هفونص يفو

 يهتني هيلإ يذلا رثكاو
 رث ال ١ نيو اود نم ك اذ مكحو

_ ٤٢٥



 مهقتع يفو اضيا مهعيبو مهجيوزتو كيلامملا يفو

 لجالا حرش يف مرحي امو لحي امو امالا اربتسا يف لوقلاو

 مهغيب ةيوست اذكهو مهمكح يأ دالوألا يف لوقلاو

 مهئابب اضيا { مهتول مهل لام عيبو مهتافن
 يناجلا لقع نوكي نم قوفو نايبصلا ةيانج يف لوقلاو
 دودح نم ةبيغلا يذلا امو دوقفملاو بياغلا يف مكحلاو

 درلا مث لوبقملاو توملاو دقفلا بايغلا ىلع ةداهش

 رشع ثلاثلا ءزجلا

 ىئاج ىماتيلا رما يف كاذف ءازجالا نم رشعلا ثلاثو

 بستحم نم مهل باستحالاو بجي ايك مهب مايقلا يفو
 سانلا يف هدحو مهدشر سانيا يفو مهغولب يفو

 مجعالا ماذجلاو نونجلا ىذو ممصلاو ىمعلا ىذ ىثانخلا يفو

 هماكحا يفو اضيأ هظفلو هماسقا عم رارقالا يف كاذك

 ىتا نا اضيأ هنم زوجي نمو اتبثي نل امو هنم تباثو

 هنقطني نيح يف هرارقا هنم زوجي سيل يذلا قيفو

 اهماسقا نم نوكي ام نايب اهماكحا مث اياصولا يفو

 هنزوجي سيل امو اعرش هنم زوجي امو اهذافنا

 رشع عبارلا ءزجلا

 يئاج يصولا فصو يف كاذف ءازجالا نم رشعلا عبارو

 نمتوم ايصو سانلا يف نوكي نازاح تاقتلا نم يذلا يفو

 كرت ةيصو ذافنا لجال كله نم لام عيبو هذافنا

 برقا اياصو يفو
 يفو اضيأ امدلا يفو

 مه نمو
 اهماكحا

٤٢٦ _



 مهليعا لخدي يذلا ىلع مزلي دق يذلا
 اوملظ دق نم لاومأ نم لكالاو مهدنع

 مالعا نعو انل ةداق نع مالك نم

 ملقلا نايرج فوقو ناك ملك نم انه
 همامت

 م

 ىف ردبلا قوفي ادمح هماما

 ددوسلاو ىلعلا لها هلاو دمحا

 همسرو هحتقنت هبيذهت همظن ريبكلا

 ادادعلا فرعاف تطغ ماع ف ىدامج نم نيرشعلا

» 

 ( تمت )

۔ _ ٤٢٧



 حدم يف يرماعلا دمحم نب دنس نب رماع نب رصان بيدألا اهمظن ةديصقلا هذه

 ديسلا مامالل ليكولا يديعسوبلا فلخ نب هللا دبع نب دمحم نب نافلخ نيديسلا

 مامالا ىلإو يديعسوبلا هللا دبع نب دمحم نب هللا دبع هيخا حدم يفو ديعس نب دمحا

 . ةيقرشلا يحاون يلع ديعس نب دمحا

 اناشغي مونلاو ةرسج انب ترم
 ةيراس ليللا مالظ يف انب يرجت

 ةحئان توص انعمسف اهيرج يف

 ادرفنم كاكبا يذلا ام هل انلق

 ىضمو ىضق رصع ىلع ىكبا لاقف
 اهعفدي طوسلاو اجرلا اياطم انجع

 ابرط الفلا يوطت اهريس تعرساف
 دقف نيدساحلا ديكب تيلب امل

 ىتف ءءوللا روصنم مزعلا ديؤم
 تكمس يذلا يكازلا ىضترملا هب ىنعا
 هتمورأ تباط دق يديعسوبلا نم

 قون كبابب تفاط
 داربا كبر كاسك

 يبرا ايضاق اريجم اثيغم نكو

 يذلا ىكازلا رهاطلا كونصك

 هبهاوم تضاف يذلا هلالا دبع

 يذلا يلاولا دمحم ىتف
 ايكدوج ببس الول يا

 تحدص ام رهدلا نايقاب اتلزال

 رضم نم ثوعبملا ىدهلا يبن ىلع

 انديس دفولا

 اللح انثلا

 تعتر

 ١ ر 2 . -

 اناطيغو اديب ىجدلا يف انب ىوطت

 اناعذإو اعوط ةرجاهو اروط

 اناجشا ناصغالاب توصلا كلذو

 انأكبا كاكبا يذلا ىلع قرو اي

 اناك ام رصعلا كاذ تيل هل انلق

 انايحا دوجلاب يذلا بانج ىلإ
 انالوأ هاوهن ام ناك يذلا ىلإ

 نافلخ دوجلاو ىدنلا رحب تممي
 اناياو اصالخا زاح دمحم

 انازيمو اسوق تمسو هتامه

 ًاناصغاو اعرف هدتع باطو

 انالوم كايلع ىرذ يف تخونو

 اناصمق دولا بايث نم انسكاف

 اناطلس مالسالل كبر كاقبا

 اناويكو اخيرم بتارملا هب تعفترا

 اناسحاو الدع ىرولا عيمج ىلع

 اناكشمو انالوم قلخلا هلظ يف

 اناريح رهدلا تابئان نم تحبصا

 اناسحلا نلتروأ

 انايحا لالاو
 مئايحلا قرو

 هقلاحخ ةالص

۔ _ ٤٢٨



 نب ىسيع نب رصان نب هللا دبع نب رصان هيقفلا خيشلا رعشلا اومظن نيذلا نم
 نب رصان هيقفلا خيشلا هدج ناكو ةرجهلا نم رشع يناثلا نرقلا يف أشن يبحرلا رمع

 ناطلس نب برعلب مامالا مايا نيربج دلبب اوسرد نيذلا ءاهقفلا نم يبحرلا ىسيع

 . ةديصقلا هذه اهنم ةريثك راعشا هللا دبع نب رصان خيشللو يرعلا

 لذاوعلا كتلذع دق ام لاط دقل

 اييتم د اؤفل ا فوغشم تحبص اف

 ةضب لخالخلا اير ةجارجرو

 عب رأ نسلا ةدم نم اهل دورخ

 اهيشم دنع اهدق دويم حاور

 حجاور فقوقحلا لثم لفك اهف

 لكثعتم دوسا ثيثا عرفو

 لطعم ريغ ميرلا ديجك ديجو

 برشم باط امو ابح اهب تيلب
 ىضم دقو ىضقت دق بطح تلق اذإ

 حصحصب لاك ايندلا |يمنا الأ

 افقرقو افالس اروط ىتفلا قيذت

 انجأتم ايقلع اروط هيقستو

 اندلا ظفار نكف لقع اذ كت ناف

 قيض كماظع يلبي ثدج لىإ

 اريحتم ايراع هنم جرختو

 الول ديلولا
 مهلك سانلا عمجم موي كلذف

 يذلا لمعلا حلاص نيبي هيفو

 سأر امل بيشي

 لئام حجنغلا درخلا وحن كبلقو
 لذاعملا كدفت مل ابيئك نهب

 لخالخلا قيضت اهيقاسب تحضاف

 لماوك سمخ مث سمخو نولخ
 لئايتي ذإ نابلا نيصغ يكاحي

 لحان مضها يطلا فيطل حشكو
 لكاثعلا ىخرت نيح ليخنلا ونقك
 لعاش نوللا ضيبا ليسأ هجوو

 لكام كيدل تباط الو كيدل

 لزاونو هدعب بوطخ كتتا

 لئاز كش ال وهف رورس لكف

 لهانملا ولخت

 لتاق مسلا معط هطلاخي

 لحار يما نبا اي اهنع كناف

 لدانجلاو ةبرت كيلع دلاهت
 لزالزو شهدم بطخ كاشغيف

 لماوحلا نوطبلا يف ام اهب يقلتو

 لئاوألاو هل ارط مهرخاوا
 لماع تنا حلاط نم امو تلمع
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 ران ىلا اماف

 ادرخ قناعت نا اماو رجت

 افوح نكسا دلخلا يف فرغ ىفف

 انكسم دلخلا تناك دق نمل يوطف
 الماع لضافألا نبا اي نكف اذهف

 امدع ةيربلا ريخ ىلع لصو

 لسالسو اعم لالغإو لوبك اهب ةججؤم

 لساكت نهيشم يف ابظلا نيكح

 لوادج يرجت نابلالاو رمخلا نم
 لبالب هيرتعت ال اهب ذإ هل
 لغاش تشع ام هنع كنلغشي الو

 لبالبو ىحضلاب بيل دنع ادش
 هلهاو ملعلل احدام اضيا هنعو

 ملاعب نيملاعلا يف نكت مل اذإ
 هل كبش يف سيلبا نم فكلناف
 دحاو ليق دق ناطيشلا ىلع دشا

 اعتار ملعلا ةضور يف نكي مل نمو

 ائراق كي مل بتكلا يف ىتف لكو
 هب لهاج نم ضرفلا ءادا سيلو
 لهاج معاطملا لكا نع ماص اذإ

 ىرولا نم مانالا ماكح ملعلا ووذ

 اهلك ضرألا يف نمحرلا ةجح مه
 ىرولا ةداقلاو رايخالا ةداسلا مه

 هلضف لدعي نزولا يف مهدادم

 مهرو دص اهرون عطسي ملعلاب

 مزاول ضورف نم كنمزلي امل

 مدا لسن نم لاهجلا هب ديصي
 مئاق دباع فلا نم العلا نم

 مئانغلا ىنسا رمعلا يف هتاف دقف

 مئاهبلا لمثك ايندلا يف كلذف
 ملاع لك نم ضورفملا ةيداتك
 مئاصب بونذلا تاقيقد نع اف

 مكاحب مانالا يف مهاوس سيلو
 مجاعالاو اهيبرع عم اهراوناو

 معاون روحو تانج راد ىلإ

 مراكالا نيلضفالا ءادهشلا امد
 ملاظملا لعف ملعلاب وبنتجا اذإ

 اضي أ هنعو

 هتالص ف دهتجح ل نا ءرملا ف

 انسوفن ىدوأ لقعلا صقن نكلو

 اشغ هسفن ءرما الا هموص يفو

 اشر الو انذخا اهنع ادوق الف

اضي أ هنعو



 لجولاو فوخلاب تاقوألا عطقا يخأ

 ايدؤم مث ركذلل ايلات نكو
 ايقاب تمد ام عرشلل ايراق نكو

 لمعلا حلاص نم رشحلا مويل رثكاو
 للم الب فيرشلا موصلاو كتالص
 لمت ال طق هجاهنم نع كناو

 اضي أ هنعو

 ينتولب يبر مهللا كناحبسف
 يفق هبح نع سفنلل لقأ ام ىتم
 ينناو مامزلا هيف اهبذاجا

 اذإ اهدهاجا نا ۔يلع قحو
 ايصاع كا نا مهللا كب ذوعا

 يتجهم عطقت ول يداقتعا كيلا

 لعافب زوجي ال ام ءرما ينسلف

 همكح تحت انلك امهلا ىصعأأ

 ءايسلاو ضرألا كلمي دق يذلا ناو

 ىلعلا ةنجلاو نارينلا كلمي نمو

 ابلقلا شمهدأ هبح بيبح بحب

 ابات مكلذ نع سفنلا تدجو ىوأو
 ابنذلا ينبنيحت نأ وجرأ كلضفب

 ابرح اهل نوكأ ىوهت ام لك نعو
 ابأد يل شحاوفلا لعف ذختا ناو
 ابرض وأ ةبابصلاب اعبط كلهتو
 ابرد ةشحافل اموي كلاس الو

 ابركلاو مهلا فشكي هاوس سيلو

 ابلق اهرشحيو ارط اهيف نمو

 باتك اهب اضرقم اهلاق تايبألا هذه همظن نمو

 يزوجلا نبا ةمالعلل بولقلا قايرتو بونذلا قايرد

 اظعاوم بولقلا قايرتب كيلع
 هتاظع ضعب كانيع تعمس ولف

 اقئاف راص لب توقايلا هظفل ىكح

 هل نكف هايحلا لوط هب كيلع
 انبحصل فالخ نم هيف دب الو
 ام تددرل اغراف يتقو ناك ولف

 ىقتلا ىلوأ نيحلاصلا بولق بيذت
 اقفدت كنم نيعلا عومد تضافل

 اقوشت ديزي ىرخألل هانعمو

 اقشلا ةرفح نم كيجني ىسع ميزل
 اقرشم حبصا قحلا رون نكلو
 اقيض راص دق كال فالخ نم هب

۔ ٤٢١



 ف اهلاق ةديصق هرعش نمو مالسلا دبع نبا ةدحن هيقفلا خيشلا اومظن نيذلا نم

 . اهتايوتحم ركذو عرشلا نايب باتك ءازجا ددع

 هنع تلاس نا عرشلا نايب

 ءزج نيعبس هدادع تيار

 هيف ملعل ١ بالط الوأف

 ذق امو اهين اث ديحوتل ١ يفو

 تء اج هيف ةي الول ١ اهثل اثو

 هيفو هب لوصألا اهعبارو

 هيف دهزلا نإف اهسماخو

 تءاج لامعألا لئاضف هيفو

 هيفف هب تاينلا اهسداسو

 هيف مث ةراهطلا يف معباسو

 ضرفو :اهنماث هاوماللا يفو

 دق مميتو ةبانج لسغو

 اهنم ضرفلا مث تاولصلا يفو
 دودح يف اهنم رشعلا ىداحو

 تءاج تاولصلا ةماقا هيفو

 هيف تاولصلا اهرشع ياثو
 ةالص هيف اهرشع ثلاثو

 رتولاو رجفلا يف اهرشع عبارو
 هيف تاعمجلا اهرشع سماخو

 تيم ةالصل اهرشع سداسو

 عباسو ةاكز هيف اهرشع

 انيقيللا كربخا هيف يندجت
 انيفتقي ءزج مث ءزجو

 انيور خوسنم مث خسانو
 انيفصاولا تافص نم اوزاجا

 انيئربتملا ةءارب هيفو
 انيفلاسلل يتلا ننسلا نم
 انيبئاتلل هباوث هيفو

 انيلع تبجو ٣ ا ننسلا معم

 انيلئاسلل تحضو لئاسم

 انيلئاسلل تنيب ةساجن

 انئضوتلا ةنسو 3 ءوضولا
 انيقي هنم عس ات يف ىتا

 انيفتكا اهرشاعب اهتنسو

 انيندؤم لضف هيفو ةالصلا

 انيمئاقلا رجا هللا دنعو

 انيلع اهضقني ناك اميفو

 انيلع اهضقني ناك اميفو

 انيضيرمملا مث رافسلاو

 انيمركالا نبا اي نيديعلا ينفو

 نونلا ىقال نم ليسغت يفو

 انيرثؤلا عيمج ىلع نوكت

٤٢٢ _



 هيف سيل ام اهرشع نماثو
 اضيأ تاوكزلا يف رشع معساتو

 ال نم فصوو هيلع تبجو نمو

 نيقي نع تءاج نيرشعلا يفو
 اضيأ هيفف مايصلا اهيداحو

 ال نم جحلا هيفف اهيناثو

 هيف جحلا ضرف اهنم ثلاثو
 ءازجلا مث جحلا ازجال اهعبارو
 الوصأ اوعطق نا راجشألا نم

 هيفف هب روذنلا اهسماخو

 ملعاف ناميال يفف اهسداسو

 هنم ميرحتلاو ديصلا هيفو

 هيفو هب ةاضقلا اهنماثو

 هيف فرعلا رمأف اهعساتو

 يواعدلا نيثالثلا يف تءاجو

 اوزاجا نم ةداهش اهيداجو

 اعيمج ايشألا ىلع اهيناثو

 ملعاف نايياللا يفف اهثلاثو

 هيف مكحلا ذافن اهعبارو

 هيف نيمضتلاو ليوحتلا اذك

 يوني حار نم يفف اهسداسو
 يناوصلاو دجاسملا اهعباسو
 ملعاف تاعفشلا يفف اهنماثو

 ۔ ٤٣٢٣

 انيتبخملل هب وأ ةاكز

 انيضباقلاو اهجارخا يفو

 انيلماعلا يف اهبوجو هيلع

 انيمئاصلا لكل تالالد

 انوضقني ال وأ هضقني امو

 انوبجويي وأ اوبجوا هيلع

 انيمرحملا لعفو هتنسو

 انيعطاقلا مث ديصلا ف

 انوصغ اهنم اوعطق مه ناو
 انيفكاعلا دابعلا تالالد

 انيحباذلا حبذل اهعباسو

 انيدياصلل هليلحت يفو

 نيعمجا ةمئالل ةافص

 انيلاظلا لعف ركنن هيفو
 انيمكاحتملاو ماكحالا يفو

 انيلطبملا درو هتداهش

 انيدهاشلل ةداهش نوكي

 انيلكوتملاو ءالكولا يو

 انويدلا اوركذ هب اهسماخو

 انيلفكتملا ةلافك هيفو

 انيثداحلا ثدحو ةبراضم

 انيمع اذا مومرلاو نيبت
انيملعتملا ةلمج ملعاو



 دودحلاو يقاوسلا مث راهنالا يفف اهعساتو
 ةلالد هيفو اهنم دبال يتلا قرطلا يفو

 لامعلا ىذل مكح هيفف نيعبرالل ءزجو

 فونص اهيناثو هيف ةلا نيعبرالا ىيداحو

 ضورعلا عيب يفو هيف لصالا معيبف اهثلاثو

 عويبلا در يفو ىتش هيف فونص اهعبارو

 ةرابحم لكو هيف ملسلا معيبف اهسماخو

 نياهر هيفو هيف وهف براضملا عاون و

 هب نوكي دق ام نايب هيفف اهسداسو

 هحاكن زوجي ال نمو هب حاكنلا اهعباسو
 حكنو انالواو انم ءافكالا يفف اهنماثو

 نوسمخلا اذك يتات تاقدصلا يفف اهعساتو
 فطاعملا تاييخر ءاسك تبلط وأ تاقفنلا يفو

 تنك ام اذا هارت هب قالطلا اهيداو

 ءالياو علخو ناربف اهيناثو

 تريخ اذا رايخ يفو راهظلا يفو هيفو
 ةدعب يهو دعو ددع يفف اهثلاثو

 انيبم هارت هيف ضيحلا مكحف اهعبارو

 مهنمو ديبعلا هيف نيسمخلاو سمخلا ءزجو

 كلم ام بالا عزنو هيف نبا قوقحلا اهسداسو
 نونجملا يفنو ملعاف ماتي الا يفف اهعباسو

 مث ةيطعلا مث رارقالا يفف اهنماثو
 دق كلذك اعيمج ىيبقرلاو ءارمعلا يفو
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 اي اصول ا تلخ هب اهعس اتو

 اهارت تبجو ةيصو لكو

 ضورع وأ لصأب تناك ناو

 انيبنجالل هب اهيداحو

 مهيلإ ىصوا نم لك ةيصو
 اياصولا يفاضياف اهيناثو

 نم اي هيف ضئارفلا اهثلاثو
 مث هيف ةنامألا اهعبارو

 وأ ةطقل وأ ةيراع يفو

 هيف نيتسلاو سمخلا ءزجو
 هيف مث فراعتلا نم هيفو

 هيف نيتسلاو تسلا ءزجو

 تءاج هيف ةماسقلا ماكحاو

 هيفو هب تايدلا اهعباسو
 نماي هيف ةنامالل اهنماثو
 ىلوت اذإ باهذلا اهعساتو

 نيقي ىلع داهجلا ماكحاو

 دق نم برحل داهجلا اهيداحو

 اهارت هب دودحلا اهيناثو

 ادع هللا نوعب تمت دقو

 خيش ميهاربا نبا اهفنصو

 ملعاف يدنكلا كلذ دمحم

 هيف لح اربق نمحرلا ىقس
 انع هازجو هرجا فعاضو

 انيصو نا اياصولا ظافلاو

 انيع حولي هنم نيتسلا يفف

 انيرظانلل هب اهنيبي

 انيبرقالا مث ءارقفللو

 انيتاكلا مث قحلا ضعب
 انوزوج ءايصوألل امو

 انيثراولا قحو ينلئاسي

 انيعدوتملا ملعاف ةعيدولا

 انيبصاغلا مكح مث قيرس

 انينماضلل انيبم ناضلا

 انيلعافلا لعف لالحتسا ىرت

 انيلتاقتلاو 3 لتقلا 3 مكحف
 انيلقاعلا لقعو ةرطسم
 انيدتعا اذإ صاصقلا عم شورالا

 انيمماتملا يفو ينلئاسي

 انيبهاذلا عوجر ىجري الو

 انيقل دق اهنم نيعبسلا يفف
 انيكرشملا عيمج نم براحي
 انيفذاقلا مث نيينازلا ىلع

 انيحشاكلا فونا تمغر ناو

 انيرق هل تفرع :ام غيلب

 انيفد ىحضا دقل دمس يفو

 انيحف انيح ايحلا هاورو

انيسحملا ءازج هتنمب



 دلبب دلو يرذنملا ديعس نب رصان نب دشار نب رصان هيقفلا خيشلا رعشلا مظن نمم

 ةرجهلا نم نيسمخو ثالثو ةئامثالثو فلا ماع يلاوح قيوسلا ةيالو لايعا نم ةنجلا

 قحل ديدش لحم رثا ىلع كلذو دجسملل اماماو نارقلل اسردم اهب هدلاو رقتسا اهنيح
 خيشلا ملعت قاتسرلا لايعا نم طيحازملا ةيرقي يهف قباسلا هنطو امأ قاتسرلا ةقطنمب

 ىلإ داع مث هدلاو دي ىلع نيدلا ملع ءيدابمو ةباتكلاو ميركلا نآرقلا دشار نب رصان

 نيخيشلا دي ىلع ةضايبلا دجسمب ةساردلاب قحتلاو فيرشلا ملعلا بلطل قاتسرلا

 دجسمب ةساردلل لقتنا مث نييماسلا انهم نب ناميلسو ناخيش نب دمحم نب ملاس

 سردف يلمازلا دمح نب دمح ةمالعلا خيشلا دي يلع قاتسرلا نم نرقلا تيبب ةطسولا

 ةريثك ابتك هعم ءارقو ضئارفلاو هقفلا لوصأو نايبلاو يناعملاو فرصلاو وحنلا ملع هعم
 تيبو دجاسملا ةلاكوو ةاكزلا ةيابجك ةلودلل لامعا هيلا تدنسا كلذ دعبو هقفلا يف

 ايضاق نيعت ه٠٨٣١ ةنس يفو قاتسرلل يئانهلا لاله نب يلع خيشلا ةيالو مايا لاملا

 ايضاق نوكيل ةمصاعلا ىلإ لقن مث اماع رشع ةسمخ اهب ايضاق ىقبف ةعنصملا ةيالوب

 ةيعرشلا ةمكحملاب ايضاق هنيعت مت ةنسو ةئامعبرأو فلا ماع يفو يضارألا نوئش ةرازوب

 .نآلا دوجوم وهو طقسمب

 نمو ةيهقف ةبوجاو ةلئسا اهنمو هئاقدصاو هنيب ةيبدأ تاحراطم اهنم ةريثك راعشأ هل

 . يبايسلا ليمج نب نافلخ ةمالعلا خيشلل لاؤسلا اذه هرعش

 نابا دهعم يلحرب طحا ىتح انازحاو الهس اهب بوجأ ينعد
 انارققا قاف دق نم ليمج ىتف انافلخ خيشلا ىغبا ديبلل تعطق

 اناريح لظ نم ادشرم لزي مل ذإ هب ءادتهالل هل يدصق تهجو

 اناش هب مظعا ةقث ةكارد الع ةمالع الجر هب معنا

 اناز دق داشرالاب لدعلاب لضفلاب فصتم ناسحالاب ملحلاب ملعلاب

 انالعإو ارس انعمجا ريخلل انعفنا قلخلل انعوطا قحلل

 انات كتفاو ةلئسا لحل يدنس يديس يدايع تيتا ينا

۔ _ ٤٢٣٦



 هركذاس ايع ةريح يفل يا

 يلول تمدعا دق نم جيوزت كاذو

 غلبت ال يهو مهيار ام عزم اهلاحو

 انتزروح ناطلس يلي ثيدحلا يفو

 اهجوزف ىضاقلا دمع نا لوقلا ام

 ررض نم ناك دق امل اعفدو انوص

 ةردن انسح تلصو نا كاذك

 هبيغت يف يلعب راص دق لوقت

 دفا نفلحت نيمي اهيلع لهف
 ءانثتسا بئاغلل ثيحوا

 تتا مث باغ رحب فلخ نكي نمو
 دلب يف راص دق ىبا نا لوقت

 ابسن ارهاط اإييرك ينوجوزف

 ىتفب اهبيوزت اغئاس ىرت لهف

 هتحح

 اناسحاو ارجا لنت ايبغ دشراف

 اناتفاو ارقف انعم تكتشا مث

 اناوخإو الها تمدعا نم حاكنا

 انازحإو اوجش اهب ام نبهذيل
 اناته عمدلل تبكس يتلا سم

 اناتفم ظحللاب ةمعنم الحك

 اناز اسبلم وأ ايعطم عدي ملو

 اناك امهل ائيش عدي ل هنأب

 اناييا كاذ عم ابجاو ىرت الف

 انايشغ رضلا اهاشغ دق هل تنب
 انايصع تفخ يناو هنغلبا ال

 اناركنو اشحف ال رتسلا يدصقم ذا

 اناذئاو ارمأ نثعبي نا نودب

 ناندع لآ نم ىفطصملا يبنلا ىلع اهبحاصي ميلستو ةالصلا مث

 انييا نيدلا يف لمتشم لكو مهلك باحصالا ىلعو هلاو

 روكذملا خيشلا نم باوجلا
 اناك هنوك يف ام لك نوكم انالوم ناحبس انقلاخ ناحبس

 اناطلس زع هاوس هلإ الو انايياو امالسا هلل دمحلاو

 اناسنا قلخلا ريخل مالسلا عم ادبا امئاد اماود ةالصلا مث

 اناكرأ زع دق مهب هلالا نيد اورصن نم باحصألا ىلعو هلاو

 اناكمإاو انيكمت كودع ىلع ارصتنمو اروصنم تمد رصان اي

 ةمظنم اثاحبا يوحن تلسرأ

٤٢٣٧ _ 

اناك ام دعب ينع ناب دق مظنلاو



 دقو حار مويلا مث سمألاب ناك دق

 ةلطاع يهو ركف تنب هب ترم
 تهبتناف مظنلا لام تنب ىلع ترم

 اهبئارت يف اطومس هتدلقت

 تثمط ام ءاردغ ةحلدخ دوخ

 مل ينإف حدمت الو لس رصان اي
 حدم نم شرعلا هلا ىشخال ينا

 ينشقاني نا يهلا ىشخال ينا

 ترصق دق كيف احيدم ىضرت لوقي
 اوبسح نم سانلا رش نا رصان اي
 هعمجا ريخلا كنمف اوفع بر اي

 ةبلاط دوخلا كتتا نا رصان
 هملعت رصملا يف اهل يلو الو
 نم نوبلطي مهيلع ةاضقلا نا

 هركذا ماكحالا نم اميف كاذو
 اهلفاك باغ دق نم قيلطت حاكنا
 دي عطقو ينازلل دحلا ةماقا

 بدأ عم ريزعتلاو رمخلا يف دلجلاو
 اهلخدا ناطلسلا كي مل اذا يذه

.- 

 هذفني هنم نذا نيعت جاتحت

 ةلخاد ماكحالا ف لاق مهضعبو

 هلعاف ناك دق نمل ىوقا نذالاو

 ررض نم كيتات نمل قلطو حكنا

 اناعظا

 اناذاو

 قاتساو هدهاعم توقا

 اديج هب تلحت ىتح

 انازيم نزولل تكرت دق هيف ام
 اناسحاو انسح تجهتبا هب ىتح

 اناج الو اسنا ارشب تأر الو

 انارفغ بر الها كحدمل نكا

 اناك ايئان اهنع لعفلاو لاقت

 نابضغ هاقلا ناو ءاقللا اموي
 انالذج تحبصا دقو لالخلا كنم

 اناب دق ريخلا هنع وهو هب اريخ
 اناسحا كنم الإ دبعلل ريخ ال

 اناسحاو اتوق اهلفكيل اجوز
 اناطلس ناك نمف نذالا امهل ذخف

 اناذاو اضيوفت مكحلا يف ناطلسلا

 اناك ام ريغ نذا نييعتب تصخ

 اناد نم لام وأ هلام نم عيبلاو

 اناودع لتقلا صاصقو قراس نم

 انايياو ارب انتعمج ماقأ

 اناك امنيا ضاقل مومعلا تحت

 اناوعم ناك دق نمو ةاضقلا لىإ

 ناركن فرعلا يف ىرن انسلو افرع
 اناتف ناك نمم لاق وأ ليق نع

 انازحإو اعوج اهبرك اهل جرف

۔ _ ٤٢٨



 اهدفرا جوزلا ام ىعدت تتا نمو

 تمعز يذلا سكع نبي مل ناف ثحباف

 هتجح با اهم جوزلل نثتساو
 انه ءاضقلا اناييا ضعبلا نسحتساو

 اهدلاو رحبلا فلخ باغ ناركبلاو

 بسن وذ هنم هنع رصملا يف ناك نا

 ال ندجوي مل اذإ حكنا تناو

 هغلبت مالسالا ةجح نكت ناو

 تعلط ام شرعلا هلا ىلصو اذه

 نم لئاضفلا ساسا بحصلاو لالاو

 انايرع ىسكي مل اذكو معطمب

 اناسحاو افرع امه قفناو معبف
 انيا كاذ يف ىرن اهيلع امو

 انامزا باغ نم ىلع طايتحالل
 انانإ مكحلا جاجتحا هلصي مو
 اناك يذلا ىندا اهحكني هرمف

 انازحإو ارض اهب ام نعفدتل
 اناهرب كنم ىوقأ كلذف لعفاف
 اناندع لآ نم ىفطصملا ىلع سمش

 ليمج نب نافلخ خيشلل اضيأ هنم لاؤس اذهو

 ادصقاو اجوع يليلخ

 مئاه يناو يلاح ايتكت الو
 ىشحلا دق وأ مهيف يمارغ ناو

 الجعم ءافش ودغت ةحفن لهف

 ىسالاو مهلا عفدي لاصو الهو

 ىرأ وأ دجولا ىنفش نا مرج الف

 ةفعو راقو عم ملع ةيزم

 ليمج لجن نافلخ اهب ىلحت

 ةدلب ريخ

 رهاوظو هل رس يف سدقت
 ةمكحو ايلع ضايفلا رخازلا وه
 الئاس فراعملا رحب اب كنتيتا

 ميرم نبا حيسملا عفر يف لوقلا امف

٤٣٩ _ 

 اناوضرو ازوف هترصنب اولان

 ةبحالا بحرب الإ الزنت الو

 ةرضحو دان لك يف مهركذب
 ةعولو قوشرح نم ابجعايف
 ةرسملاو انلاب لاب معنال

 ةبغر لك نم تلمأ ايب اظحاف

 ةيزم نم ىرا امم طبتغمب

 ناشو ناسحاو ملحو

 ةمأ ريخ ىلل ثوعبم ةفيلخ
 ةفيخو ءاجر يف ادجم شاعو
 ةيفخ لكل نونكم رهظمو
 دمع ىنع لهجلا ميغ فشكتل

 ةظحل لك يف هللا ةالص هيلع

ةعفرو



 هحور عفر وأ مسجلاب ةهعفر لهف

 هتايح يف وأ توملا دعب ناك لهو

 اهخفن لبق نم حورلا رقم نياو

 اسبالم ايسج ىنجلا سبلي لهو

 بيغم رمال اقح نملعي لهو

 الت نم ةءارق ىتوملا عفنت لهو
 يسلاو ضرألا يف ليدبتلا يف لوقلا امو
 نئاك تاذلل ليدبتلا كلذ لهف
 الئاس تئج يذلا يف اباوج ققحف

 نملسو نيح لك يهلا لصو
 هلاو نيمالا يداهلا دمحم

 ةمصو يأ لك نع ناشلا وأ

 ةئيشملا ءاضتقا بسح هذاقنال

 ةقيلخلل انفلا دعب اذك مسجب

 يربح ثرو أ فصول ا ١ ذهو سن ال

 ةجحب حضو أ بيغلل هل ىن او

 ةوالتلا رجا تيملل ىون ام اذإ

 ةقيقحلا ىنعمل نيب ازجلا مويب
 ةرابعلا يف ىتا فصو نع كاذ مأأ

 ةلدالاو ىدهلاب لهج باجنيل
 ةيربلا ريخ ثوعبملا ىفطصملا ىلع

 ةريرسلا رهط عابتالاو بحصلا عم

 لئاسملا نع باجأو مظنلا نع رذتعا ليمج نب نافلخ خيشلا نكلو لاؤسلا مت

 هفورح صنب ليمج نب نافلخ خيشلا باوج اذهو هللا همحر هرمع رخآ كلذو ًارثن

 : ةدئافلل ًابلط همسرن

 نم نورسفملا ءايلعلا هلاق ام كيلع ىفخي ال ميرم نب ىسيع عفر نا باوجلا

 هيفو عفرف الوأ تام ليقو ايح عفر هناو هحورو همسجب عفر هنا ىلع رثكالاو فالخلا

 امالك هوعبشا دق كلذ ريغ

 ىلص هيبنل لاق ذإ ادعبو البق اهيف ضوخلا نع سانلا نآرقلا عنم دقف حورلا امأو

 الاجم ةيآلا هذه تكرت ايف (يبر رما نم حورلا لق حورلا نع كنولأسي) ملسو هيلع هللا
 . ناعتسملا هللاو اهيف ضوخلا زوجي الو دحأل

 فيطللاو ةفيطل ماسجا مهن سبلي هناف يجل ا امأ

 اوناك ولو) لاعت هلوقل الف بيغلا ملعي ه امو هتاهج ك ن نم ه فيثكلا يف لخدي
. (نيهملا باذعلا يف اوثبل ام بيغلا نوملعي



 نإو هتانسح يف ةدايزلل ةداعسلا لهأ نم ناك نا هعفنتف تيملل نآرقلا ىحلا ةأرق امأو

 . هعفنت الف كلذ ريغ ناك

 هذه ضرألا نأ ىور ىرخأ نيعب نيعلل ليدبت كلذف ءايسلاو ضرألا ليدبت امأو

 ةيصعم اهيلع لعف الو مد اهيلع كفسام ةرهاسلا ىمست ضرأب ءابو ىوطت ضرألا

 ينإف مظنلا نع يدلو اي حماسو ملعتل اذه ديؤت نارقلا رهاوظو ءااسلا كلذكو

 ةوق الو لوح الو ناعتسملا هللاو ىمحلا ينقرافت الو يب ةطيحم لاغشالاو هنع فيعض

 . نيعمجا هبحصو هلاو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ميظعلا يلعلا هللاب الإ

 فيس نب دمح هلل دبعلا انأو خيشلا باجأ ايبسح لاؤسلل اباوج تمظن دقو اذه

 قيفوتلا هللابو ملعلل رشنو ةدئافلل امامتإ يديعسوبلا

 باوجلاوه اذهو

 ةعقبو دان لك يفاضا ردبك ةرابعلا عيدب مظن ىلع تفقو

 ةبيذغلا ضرأل ياريس يليلخ ابواجم ماظنلا كاذ ىلع تلقف

 ةبغرو ءانه يف اهالزنا كانه الزناف ةعنصملا راد يف قنيليلخ

 ةبحصو ملعل قح مهل نمل ابجاو عبرلا نم ىضقن افق كانه

 ةعرسب الاح هللا مالساثبو ةماركل ايكيلعن اعلخا كانه

 ةزعالا ماركلا لجن هباصخو هفرعو عيبرلا رهز ىكح امالس

 ةيربلا ىتفم راص دق لب رصنلا نم همسا ىقش نم روهشملا دشار ىتف

 ةغالبلا نونف نم اريثك زاحو ةمهو اثحب ملعلا نونف ىلواو

 ةيربنعلا ىبرلا راهزا حضفيو همظن ردلا لجخي مظنب

 (ررةظحل لك يف هللا ةالص هيلع هعفرو يبنلا ىسيع نع لاستأ

 ةيادهلاو ىدهلا لهأ ىور فالخ هحور عفر وأ مسجلاب هعفر لهف

 ةثجو حوري ايح هعفر ىري هناييه يف بطقلا نا بسحاو

 (٢رةيربلا بر هيردي اذف مسجب اهخفن لبق نم حورلا رقم اماو

۔ ٤٤١



 ةراشا تءاج رم ١ تامم دعبو

 افطلم اسج ء ينجل ١ سبلي معن

 ايتحعم ارما بيغلا نملعي الو
 الت نم ةءارق ىتوملا عفنت دقو

 ايبرف ءاقشلا لها نم ناك نإف

 نكتلف ةداعسلا لها نم ناك ناو

 ايسلاو ضرالل ليدبتلا يف ءاج امو
 اهب قرت مل اهريغ ضراب ءءاجي
 هتدجو دق هتررح يذلا اذهف

 هقح كبلقب وهزي ايب لمعاف

 ايئاد هبلطاو ملعلا لينل رمشو

 ةمكحو ايلع شرعلا بر لأسنو
 اناد ملس مث يهلا ىلصو
 الت ام لالاو راهطالا هباحصاو

 ةقيقحلاب ملاع يبرو ضعبل
 ةيربلا مسج لاخدا هب قيطي

 ةياردل اذ اي بيغلل هل ىناو

 ةوالتلا رجا تيملل ىون ام اذإ

 ةواقشلا ىذ نع مثالا ضعب ففخي
 ةعفرو ولع يف رجا ةدايز

 ةقيقحلا نيع ليدبت مكلذف
 ةمصو يأ اهب لمعي ملو ءامد

 ةيادهلاو ىدهلا لهأ العلا نع

 ةريصبلا نيعب دافن ركفلا وذف

 ةعفرو حالص عم حاجنب زفت
 ةنتفو غيز لك نم هب انيقي

 ةيربلا ريخ ثوعبملا ىفطصملا ىلع
 ةما ريخ متنك لات ركذلا نم

 تع

 ينايلسلا ديعس نب دمحم هلئاسل دشار نب رصان خيشلا نم باوج اذهو

 دنه متلا ردبك وطخت تتأ

 الالد تسام ذإ نابلا نصفغك

 ردب قارشا قرشم هجوو

 يرغي مهسلاك رتاف فرطو
 اليلع يفشي دهان ردصو

 رد كلس نع مساب رغثو

 لدو هيت يف لاتخت تتا

 يحيرأ ةلاقم امه لاقف

 ودبتو اهلئالغ يف يداه

 دقو ديج اهنسح جوتي

 دروو نيرسنو رهز هب

 دح كاذ يف امو بنذ الب

 دجو هانضا نم مسج يريو
 دهشو يرأ هساعل جاج

 دنو كسم هنود رشنو

 دنه ءارغالا نع ىفكالا

٤٤٢ _



 اسانج ىعدي ام هيف كلذك

 لجن دمحاف دمحا

 لماج ماجلا يقاسل لق كلذك

 دج رمالا يف نم جهن اوفقاو
 درف تمسلا يف دجام ةمهب

 دجم فقابس يعسلا ميرك

 ودبي سمشلا رونك انس حولي
 درو نامضلل لالا يف اف

 دوو صالخا هنم يل نمل
 دحت ال اهارأ بابسال

 درف الوأ يبلطم كلذف

 دعت قرط هل ىنعملا وه

 دقن هيف ام اقفاوم نوكي

 دجملا هيردي ليثمتلا ىدل

 ودبي نيح فرعي ءاغلبلا ىدل

 ودشي مار نم يخا هفرعيل
 ودبت نيح فرعت ظافلالا هب

 دب كاذ نم امو ضارغال

 دقن هورعي ناو ديقعتك

 دعي اذإ مالكلا نيسحتل

 ودشي ماق نم اعماس برطيل
 دح كاذ يف امو ليلعتو

 ودبي نيح فرعي نيظفللا ىدل

 دوي ىتف وهف لوأ هب

دون انلما نمل نحنف



 يلخ لابلا يلخ ينا ولو
 تن اف ر ذع اف ل ال ١ ي ر دت تن ١ نكلو

 يبر هللا ىلصو

 باحصاو
 مالس عم

 ل آ لعب نم هل

 دشر هيفو ريثكلا

 دوملا ربلا صلخملا

 دع هيصحح ال ر اتخمل ١ ىلع

 يف مهل

 تحضوأل

 دمحو نافرع نيدلا

 اهنيب ةيبدأ ةحراطمك هناوخا دحأل الاق تايبألا هذه هنعو

 لهم ىلع ىشمت ةحجلدخ تءاج

 ةمعان ءانسح لب نصغلا ةسايم
 ةلحان رصخلا اهنم فدرلا ةليقث
 اهلسلس يرالا لثم حشكلا ةموضهم

 اهدهاش نيح اهيلإ ميلحلا ابص
 ىارو تدب ال هبلق تكلمت

 الو ماركلا نبا اي ىوعراف هل تلاق

 هلأست هلل اعدلا يف تصلخاو

 ةلماح يهو هتعدو اذ دعبو

 تعجس ام قلخلا هلإ ىلصو اذه

 يف ةعافشلا ىتوأ يذلا يبنلا ىلع

 مهل نيعباتلا مث بحصملاو لالاو

 لجع الو اطب الب انيوهلا وطخت

 للحلا نم لاع يف لفرت ءارغ

 لسكلا نم ءىش اهب سيلو ىلسك

 للع نم مسجلا يفشيو ماقسلا يربي
 لجنلا نيعالا ظاحلب تنر دقو

 لمك يف ردبلاك ةحمل اههجو نم

 للزلا نم ملست ىوهلا ليبس كلست
 لمعلا يف قيفوتلاو نيدلا ةمالس

 لسعلا نم ىوهي ام ساكلا لسرم

 لصأ يف ناك وا ةركب يف ءاقرو

 لسرلا هناوخا عم ةمايقلا موي

 يليو ىضم نمم دشر ىذ لكو

 ىهتن ١

- ٤٤٤ _



 نب دعاج ناهبن ىبا ةمالعلا نب نافلخ نب ىحم حيصفلا خيشلا اومظن يذلا نم

 . نامعب اشن ىصورخلا سيمخ
 رفاس مث اهريغو ةيبرعلا مولعو ميركلا نارقلا ملعتو ةرجهلا نم رشع ثلاثلا نرقلا يف

 ةعيرشلا سوماق باتك ءازجا ددع يف اهلاق ةديصقلا هذه هرعش نمو رابجنز ىلإ

 يمهو هعبط ف رابجنز ناطلس ذيعس نب شغرب ديسل ا ن اطلسلا عرش 1 اهت ايوتحمو

 . هده

 ارفس هب مركا راونالا وذ رفسلا وه

 يذلاو عرفلاو عرشلا لصا نمضت
 اعطاس ةقيقحلا رون ىري باتك

 احضوم ةعيرشلا سوماق كلذف
 ةرعقب يناعملا ردلاو ميلا وه

 ىوح دق ةماقتسالل لهأل باتك

 الماك يضابالا نيدلا عدوأ هب

 اهلك بتكلا نم اظافلا برعاو
 ادهاج هعلاطو اليذ هل رمشف

 درومو ةايحلا حور هنا الا
 ليمج هيقفلا ربحلا هفلؤم
 ةباصعو ةرسأ دعس لا هل

 ىركلا بيط هفيلأت يف درشف

 نم ءازج انع شرعلا هلإ هازج

 ىدهلا نم اجات رفسلا اذه جوتو

 اردق هنتسق نا رافسالا نع لبي
 ارمالاو يهنلا بجوأ دق هب يبنلا

 اردبلاو سمشلا لجخي ام هراطساب

 ىركلا اهتجحم اهنم ىهنلا لهأل

 اردلا طقتلت تمر ايههم هيف صخغف
 ارهزلا مجنالا تقاف قح لئاسم

 اركن ادبا ىرت هيفالف ايوق

 ارشن اهبيطاو ىنعم اهيرغاو

 اركذ هل بضاوو اسرد هل رركو

 ارخالا ةدلبلا يف زوفلاو ىدهلا قالت

 ارب نمل ةاجنلل كلفو ةافعلا

 اربح هب مركا كاذ سيمخ ليلس
 ارخف هددوسب اوزاج مهنا الا

 اربحلاو رباحملاو ابتك رماسو

 ارسيلا دجو دقو دج ىلع ادجم

 ايلا رخداو ناريخلا بحطصا دق
 اردق هب مظعاف ناهبن ىبا مالك

۔ ٤٤٤٥



 الكشم ةعيرشلا ملع نم حضوأو

 رخاز يندللا ملعلاب رحبلا وه
 ةمحر لباوب ىلوملا هربق ىقس

 اهدع تمر نا رفسلا اذه ءازجاو
 ابغار هبلطاف ملعلا يف اهلوأف

 داهتجالا يف اهل ناثو
 يتلاو يالا مكحم يف اهثلاثو

 هب ىتا اضيأ خوسنملاو خسانو
 سماخو اضيا ديحوتلا يف عبارو

 قلاخ ةيورو لاعفال قلخو

 هديعو مث دعولا يف اهسداسو

 امو هبكارل الهج عسي مل امو

 يفو ىتا لحتسملا يف اهنماثو

 يذلاو ةريصبلاب ىلوتي نمو
 ىتا دق ةيالولا مكح يف عساتو
 يتلا ةبوتلاو دهزلا يف اهرشاعو
 يذلاو بدأتلا يف رشع قيداحو

 لئاسم تاينلا يف رشع يناثو
 ربابج اي اطع يف رشع ثلاثو
 يذلاو تاراهطلا يف رشع عبارو

 يذلاو ةبانجلا يف رشع سماخو
 هب امو ءوضولا يف رشع سداسو
 ةراهط يف ىتا دق رشع معباسو

 ٹثد احو

 اركذلا هقفي يذلا ىدان وأ عمساف

 ارعق ادبا هل كردت ملف زيزع

 ارشحلا ىتا ايهم تانجلا هلخداو

 ارغ ةنيبم تءاج دق نوعستف

 ارقن نا

 اركف هل درفاف يارلا فالتخا مكحو

 لادجلاو اهنم هباشت

 ارقي يذلا مكحو نآرق قلخ يفو
 اردص هب حرشاف ردقلاو اضقلا يف يتا

 ارزولا لمح يذلل دولخ مكحو

 ارهد هلهج عساو ايف معباسو

 ارذعلا عطقت ةجح لقعب موقي
 ارمف نك ةيالولاو اضيا مرحملا

 ارط مهنم ىرب وأ ىلوت باتكلا
 اربت ناب لالضلا لها نم تيش ناو

 ارزو اهب طبحاف ىقثولا ةورعلا يه
 ارجالا ننسلاو ناسنالا بسكي هب
 ارغ هلضف يفو ىتش هب كتتا

 ارط مهلاومأو مهاياده مكحو
 ارهطلا بجوي امو تاساجن هترع

 ارذع هل نوكي ال الاستغا ديري

 ارتت تتا

 ارجالا ىغتبي نم راكذالا نم لوقي

 اردي يك مميتلا مكح يفو هليل

۔۔ _ ٤٤٦



 اهتقوو ةالصلا يف رشع نماثو

 مقي نمو ناذالا يف رشع عساتو
 هب امو ةالصلا ضقن يف نورشعو

 هب دجت ءزج نورشعلاو

 هب ىتا اضيا نورشعلاو ياثو

 ادصاق ناك نمو رجف يتعكر يفو
 الهاج تنك نا نيرشعلا ثلاث يفو

 يذلاو حيوارتلل ةالص هيفو

 دري نمو فوسكلل ةالص هيفو

 تيم لسغ يف نورشعلاو عبارو

 هب ىتا اهنم نيرشعلاو سماخو

 ايشاوم كز نورشعلاو سداسو

 اهعفد تمر نا نورشعلاو عباس

 ىتا دق موصلا يف نورشعلاو نماثو
 هموص لدب يف نورشعلاو عساتو
 هؤزج نيثالثلا يف اهنم جحلا يفو
 هضرف نيثالثلا دعب اهيداحو
 ازجلا يف نيثالثلا دعب اهل ناثو
 يذلا يف نيثالثلا دعب اهثلاثو

 لست نا نيثالثلا دعب اهعبارو

 يف ءاج نيثالثلا دعب اهسماخو

 اضقلا يف نيثالثلا مث اهسداسو

 ىذالا نع يهنو فورعمب رماو

 لح اوو

٤٤٧ 

 اربخ اهب طيحت يك اهيف ءاج امو

 ارصعلاو رهظلا هب ريبكتو يلصي
 ىرخأ هب ناعم تءاج دقو متت

 ارهط اهل يهف تاعامج ةالص

 ارتولا عكري يذلاو ضيرم ةالص

 ارحبلا بكري نمو ارب رفس ىلإ
 ارهزلا ةعمجلاو مث لافتنا ةالص

 ارحنلا وأ ارطف ديعلا يلصي ديري
 ارطقلا دقف دقو ىقستسا اذإ ةالص
 ربقلا هنفد يف مث ةالص مكحو

 ارثا هلام ذإ راثالا ىلع ةاكزلا

 ارهش اهل نيجللإو لعجاف ارتو
 ارخفلاو كءاير رذحاف اهلهأ ىلإ

 ارطف هل تدرأ نا تقول افرعو

 ارزولا اهريفكتو نادبا ةرطفو
 ارثا دق ناك نمل تاعاطتسا مكحو
 ارجأ ابلاط هل دهجاف هتنسو

 اريخ طعت ل نا يدها مث ديصلا يفو

 ارذنلاو رفكي وأ افاكتعا ديري

 اربخ هب قلت ناميالا ين مكحلا نع
 ارهج هل ركذاف هللا مساو حابزلا

 ارب الداع نكف تايالو مكحو

ىردي يك نوثالثلا مث اهعباسف



 ىوح دق نوثالثلا مث اهنماثو

 يذلا يف نيثالثلا دعب اهعساتو

 هسفن ءىشلا ىلع تاداهش مكحو

 هب ىرت نوعبرألا اهدحاوو

 ىوح دقل نوعبرألاو اهل ناثو

 همكحف نوعبرألاو اهثلاثو

 ةلافك رماو تالاكو مكحو

 هب تتا نوعبرالاو اهعبارو

 يف هدجت نوعبرألاو اهسماخو

 يف هيلي نوعبرألاو اهسداسو

 اهئانطو اهلاومأ نم ضرقلا يفو

 يف هدجت نوعبرألاو اهعباسو

 نكت ناف نوعبرألاو اهنماثو

 ام ميرح نوعبرألاو عسات يفو
 اهءزج لخنلاو راهنالاو قرطلا يفو

 ةراجا مكح نيسمخلا دحاو يفو

 هب ىتا ءزج نيسمخلاو نينثا يفو

 ابرلا يف مكحلا يف نيسمخلا ثلاث يو

 اهعيبو لوصألاو ناويحلا يفو

 الهاج تنك الا نيسمخلا سماخ يو

 ىتا دق ملسلا ف نيسمخلا سداس يفو

 ابلاط تنك نا نوسمخلاو عباسو

 الئاس تنك اذإ ريبدتو قتعو

 ارفس اذبحاي ماكحألاو يواعدلا

 ارهج زبت مل نمو يزبت هتداهش

 ارحأ اهب نيعبرالا

 ارجف نفلحت ال ناميإلا تالاكولا

 اركن ىتأ نم ىلع ماكحأ ذافنال

 ارح نكت اهبنتجأف نيدو نايض
 اربكلاو بجعلا ضفراف راصتنا مكحو

 ارجه اهل رجهاف ثادحألاو تايانجلا

 ارط اهلام يف ماكحألاو دجاسملا

 ارهدلا اهوحن فلتخاف اضيا دجاسملا

 اربخ اظفاح نكت مل نا اهترطفو
 ارحصلا نم اضيأ تام اميفو يفاوصلا

 ىرشي امنيح الهاج لام ةعفشب
 اربح نك رئبلاو راهنالا نم نوكي

 ارعش هتعدوأ نوسمخلا وه اسايق

 ارغ ةلئاسم تراص ةيركاو

 ارط ىرولا نيب لاملا مسق كرمعل

 ارظحلاو لحلا بجوت عويب مكحو
 ارفس اذبحاي نوسمخلاو معبارف

 اربخ طحف باودلل بويع درب

 ءزجف انايع

 ارهد شع براضملا ماكحاو نهرو

 اركشلا مزتلاف ءاج رايخ معيبل

 ارقي نم هيردي نوسمخلاو نماثف

٤٤٨ _



 عساتو مث جيوزتلا يف نوسمخو

 الئاس تئج ناوفكلاو ايلوألا يفو

 ايب ىتا ءزج نيتسلاو يداحلا يفو

 دري نمو نيكرشملا ِ
 درت نا نوتس ديغلا تاقدص ىفو

 الهاج تنك نا نوتسلاو ثلاثو
 ىتا دق نكسلاو مث تاقفن يفو

 نم قالط مكح نوتسلاو عبارو

 يف هارت اضيا نوتسلاو سماخو

 يذلاو علخلا يف نوتسلاو سداسو

 يتلا ددعلا يف نوتسلاو معباسو

 ين مث ضيحلا يف نوتسلاو نماثو
 يف كاتا ءزج نوتسلاو عساتو

 دلاول قح مث نبال قحو
 بياغ ماكحا نوعبسلاو

 مجعا ماكحاو طوقلم مكح ينفو
 ةيطع مكح نيعبسلاو يناث يفو

 الوماج تنك نا نيعبسلاو ثلاث ىفو

 نيعبسلا

 ايصوم ناك نم نيعبسلا سماخ يفو

 انمضم ءاج نيعبسلا سداس يفو

 اتباث ناك ام نيعبسلا عباس ينو
 ثراو ماكحا نيعبسلا نماث يفو

 حاكن هيفو

 لح اوو

 ةيصو رمأ عبار يفو

 ارحلاو دبعلا كعيوزت يف ءاج امو

 ىردي يك نوتسف نايبص جيوزتو

 ىردص هب حرشاف جيوزتلا هب دري
 اربخلا يعف نهدر قالط تاوذ

 ارهم ةجوز ىلإ نانثاو ملست

 ابلا بحطضاف جاوزألا

 ارذع اهنود ىرت نا ام ةوسك يفو
 ارغ الهاج نكت ال رذحاف قلطت

 اردغلا رذحاف هماسقا يفو قالطلا

 ىرتت اذك تءاج ناربلاو رهاظي

 اركذلا عدوأ اهضرف اقح ديغلا ىلع

 ةرشاعم

 ارذقلا بنتجتل همهفاف سافنلا

 ارط مهجيوزتو اماكحا كيلامملا
 اركن ال نوعبسف دالوأ قاحلاو

 يرجي مهيف امو مماتياو دقفو

 ارمف نك نيناجملاو ىمعا قيفو

 يردي يك ةحنمو ابقرلاو رارقاو

 ارهد اهسرد مزتلاف اياصولا رمأب
 اركش امهل داف اضرف اهباجياو
 ارجا دبي نيبرقالاو ءارقفلا ىلإ
 اربقلا نكسا ىذلا ىصوأ ام ذافنال

 ارهد اهل ارقاف ظافلالاو كصلا نم

 اربح الضاف نكت ملعاف ثري مل نمو

۔ ٤٤٩



 مرت نا ثرالا يفن نوعبسلاو عساتو
 ةماما دقعو ماكحا

 دعب اهف

 ءارجاو

 رعشم نيناهثلا داحو
 يذلا يف نيناثلا دعب امهل ناثو

 يف ءاج نينايثلا دعب اهثلاثو

 امدلا يف نينايثلا دعب اهعبارو

 يذلاو هيف تتا تاماسقو اذك

 ين ءاج نينايثلا دعب اهسماخو

 انن نونايثللا مث اهسداسو

 ربمن نينايثللا دعب اهعباسو

 لئاسم هيف لحنلو للم يفو
 نذؤم نونايثللا مث اهنمانو

 مهبيسو نيكرشملا داهج مكحو

 اسباوع لويخلا درج مهل دعي

 مهسوفن اوعاب هلل بضغ م

 ىن امو قدص مادقا ىغولا يف مهل
 ةماقا نيعستلا ةمتاخو

 يذلا شغرب ناطلسلا ةمدخ ينو

 ىرولا اودلق نم مشلا كولملا ليلس

 ةملم اموي كتبان نا مرقلا وه
 انمام قلت وحن رس افئاخ ايف

 ةميوق اهذخ هللا

 هيف

 دمحب تمو

 توح دق ةعيرشلا سوماق ءازجال

٤٥٠ 

 ارسكلاو قفاوتلاو ابرضو اباسح

 يردي يك نونامثلا اهنم اهعضومف

 ارح شعت اهعدف تانايض مكحب
 ارهج اهب ىصوأو تانايض هيلع

 اركنال فراعتلاو اضيأ تانايضلا

 ارذح ةمزالم نم رذحاف لتقلا يفو

 ابج اوربجا دق مرغلا يف هلقاوع
 اربح نكف تايدلا مكح يفو شورالا
 ارهج ةتبثم هيف تءاج ةمامالا

 اركذلا ىعف تالولاو ءاضق مكحب

 ت ءاج ةلصفم

 ارط ىتا ةاغبلل داهج مكحب
 يردي يك نينامثلا مث عسات يفف
 ارمسلاو ضيبلا لمحت دسأ نهيلع

 ارفكلا فراق نم برح يف هتاضرم

 ابص اوربص دقو لوه مهمئازع

 ارغ ةنيبم

 ارم ١ انل ثدحا هللا ايف دو دحللا

 ىربك ايعن مهقانعا يف كرمعل

 ارمع الو هاوس اديز ندصقت الف
 ارقفلا مدعت هترز نا الئاع ايو

 ارد ةموظنمو ايشو ةربحم
ارغ تتا دق اهل ماكحا حيضوتو



 ارط مهعمجا لالإو ىفطصملا ىلع همالس . مث هللا ةالص ناو

 ١٢٩٧. ةنس ةعيرشلا سوماق باتك عبط اخرؤم ءابدالا دحا لاقو

 رهوجلاك مظنمب اهخيرات اوحضوو مولعلا انل كيلملا عبط
 ناميالا دعاوق ديهمت باتك اهيف اركاذ تايبألا هذه نافلخ نب ىحي خيشلا نعو

 نب دمحم ملاعلا خيشلا احدامو يليلخلا نافلخ نب ديعس ققحملا خيشلا ةبوجا يواحلا
 هب اوماق ايع اريخ هللا مهازجف اهبيترتو ةبوجالا كلت عمجب ماق يذلا يفيسلا سيمخ

 . ملعلا رشن نم
 تايبألا هذهو

 نايدألاو ماكحالا دراوشل ناميالا دعاوق رفسب ديق

 ناذالا عماسم نهب وشحت ارهاوج قلت ملعلا رحبب بسراو
 ناهذألا ةواشغ نهب ولجت هراون نم راونالل لجتساو

 ناطيشلا ةياوغل هب عمقت ىدهلا لبس ىلإ اناطلس هلعجاو

 ناريحلا ةلالدو ىدهلا ملع هنإف ريبكلا انعماجب مظعاو
 نايبت نمو ةفرعمو مكح نمو مكح نم تئيش ام هب ندبت

 نايب ضورب معتراو هرايثا ىنج فطقاو هراهزا ىذش مثلاف

 ناجرملاو ردلا لينب رفظت هب صخغف طيحملا رحبلا وه رفس
 ناعم ردب معناف هفادصا يف ردلاك هفادسا يف ردلاف
 ينابرلا ملاعلا ركف رحب نم هضيفو هيف نونكملا ؤلؤللاو
 ناديملا يف قبسلاو ىلعلا بصق يقترملا ديعس نافلخ نبا كاذ
 ناقتالا نمو عضو نم كيهان هعضو ةغيص ىفيسلا نقتا دق

 نامجو مظتنم ؤلؤل نع هروطس نمستبي ارفس هادهأ
 ناييالل دعاوق لضفب ازع ورخراف مانالا هترغب يدهي

 ىهتنا

۔ _ ٤٥٠١



 نب ديعس نب ناميلس نب دجام نب ةعيبر نب ىحي خيشلا رعشلا اومظن نيذلا نم
 .ةرشع عستو ةئامثالثو فلا ةنس دلو يدنكلا دمحا

 ءيدابم ذخاو صورخ ينب يداو نم راجهلا دلبب ةباتكلاو ميركلا نآرقلا ملعت
 طقسمب اضيا سرد ايك يصورخلا دشار نب رصان ةمالعلا خيشلا نم ديحوتلاو وحنلا

 نب ةعيبر يضاقلا خيشلا هدلاو دنعو . . يدنكلا رصان نب ديعس ةمالعلا خيشلا دنع

 بلطل ايقيرفا ىلإ لحر مث لاوطلا دئاصقلا ظفحي اظفاح اروقو ايكذ ناكو دجام

 ةديصقب يدنكلا ديعس نب دمحم خيشلا هرهص هاثرو ١٣٥٧ ةنس كانه ىفوتو قزرلا

 . اهتايبأ نم هاندجو يذلا اذه

 لضاوفلاو لئاضفلا زاح ىذلا خيشلا اهيأ اي

 لضافألا بتراندلا يذه يف زاح دق يذلا دسا

 لحاوسلا يف ىحي نادقف يللع انتلد كايؤر

 نأ يوري ىلع انتلد كايؤر هلوق يف زاح دق يذلا دسا رعاشلا لوق ىنعمو اذه

 خيشلا تيب يف ةليل تاذ امئان ناك ةعيبر نب ىجي خيشلا خاةعيبر نب دسا خيشلا

 ءاج نيموي دعبو هتلاهف ىحي هيخا يف ايؤر ىارف لخن دلبب يدنكلا ديعس نب دمحم
 .هدحو هلل رمالاو ىجي هيخا ةافوب انيلإ

 اهنم ةريثك راعشأ ةعيبر نب ىيحي خيشللو

 ايحملا ميرك اي يمتنت نمل ايخ اي يل لاق نمل لوقأ
 ايلج اباستنا مانالا ذالم ةدنك نم لضافألا نبا انأ

 ايقر ىقراو يمارم يقلاس يماسح دحب يماحا هيلع

 ايحملا ساك ريغلا ىستحا ام اذإ يتوشن هب يباتك يميدن

 ايح تمد ام يفلا راص دقل فحصو رطسب يفرط ددرا

 ايلع زيزع بيبح بحا يبيسن يبيرق يبيط كاذف

ايمب ميهلا ينارت تسلو ينامز لوطب يناييه هب



 . يبر كوعداو
 لسر ريخ ىلع لصو ملسو

 اما حدم يف تايبألا هذه همظن نمو

 . هيلع هللا ناوضر
 امامل باتكلا :انيلول ادمح

 فلكم لك نيدجنلا ىلإ ىدهو

 ىدهلا حابصم قلخلا ريخ ناسلب

 ةياده هيلإ تقبس نم عاطاف

 مهرابكتساب رفكلا لها هاصعو

 مفوتع لوتعلا بابرا عت م
 مكناك قاقشلا اذه ام موق اي

 باب را

 لطاب فرخزب ايندلا مكتوغا

 هناسلب ىتفلا مالسا نغي مل

 اورصبت مل اذإ مكديفا ينا

 دمحم نيملسملا ماما اذه

 هنثت ال نمحرلا ىلل وعدي
 مهلك ةبارقلا ىذ نم مكب يفحا

 هرمأ اوعيطت نا مكيلع ضرف

 ةمعن نم اهلثم ام ةمعن اي

 مكريغ نع اهب مكصخي هللاو

٤٥٢ _ 

 ايدل ىظحيو يفاو ريخب
 ايوه ىوهيو مسطل سيدج

 ايفخ ءاعد ىبنذ رفغتو

 ايفح اييحر يلهاو يب نكو

 يليلخلا هللا دبع نب دمحم ةمالعلا نيملسملا م

 اماركا اهنم ايا راتخم

 اماود لالجلا وذ هيلع ىلص

 ىماحت قيرطلا نعو هبر نم

 امالقالا انبر ىرجا كاذبو

 امادقالا يبر تبثي مل ذنا

 امالعلا دحاولا نوفرعت ال
 امادختسا ىوهلا يف مكتمدختساو

 امالسالا يعدي نم ىرولا يف مك
 اماربالا اوضقني نا ىدهلا لها

 اماق دق مكينا رهظ نيب ام

 امال دق مئال ةمول هللا يف

 امإعا وأ ناك دق ادلاو نا

 امازلا هب مكمزلا هللاو

 اماهفالا رضحاو رانتسا نمل
 امامل اهمتيو مكب افطل

امادقالا تبثيو هلوق ف



 نئ ٥ ١ ليلخ ىب ١

 يتودق اي يتدمع اي يديس اي

 تباث قدص لحم داؤفلا يف كل

 اماملا بحب يێا

 ت ايب ال ا هذه هنعو

 لعتشا دق بيشملاب ىنم سأرلا ىرأ

 اعرسم هابلف يريغ اعد عادو

 ايهال هيلايل ىضق نم رذع ايف

 ايهال ةبيبشلا مايال عيضو

 اهعاب ةسيفنلا سفنلا ةرهوجو

 ةميرج لكب هالوم زرابي

 ةنطبل ةايحلا لوط احداك ىري

 اهماطح يف اندلا بابرا سفاني
 حداك كنا ناسنالا اهيا الا

 يتياوغ نع يوعرا اله ليولا يل
 ىتفلا هب بيشي موي يف هافاوا

 يتئيطخ حماو وفعلاب دج يهلا

 ىديس ةمايقلا موي ىنزحت الو
 ةعيرذ نم يل تمدق ام يهلا

 يتعيرذ وهف كيف ينظ نسح ىوس
 دمحا ةرمزب ينلعجاو يهلا

 ةمالس مث هللا ةالص هيلع

 عباتب بحصو لآ ىلع كاذك

 ينم ءاش ول هعوطبو
 اماصخ دارا نمع يئاجلم اي

 امانمو ةظقي هيف تلزال

 لجع ىلع لاقتنالاب يننذاف

 لهم الب يئادن نم اموي دبالف

 لسكلاو ةلاطبلاب اراهن ىضقو

 لدبلا دجوي ال هللا رمعل اهنعو

 ليخلا هسم نمك نوبغم ةقفصب

 لجخلا فرعي ال ءاوهالا ىلإ عيرس

 لمعلاو لوقلا حلاص يف دهتيجي مو

 لكا نا لكاملاب يلابي سيلو
 لمك نع هاقلت فوس احدك هللا ىلإ

 لجس يف تبثي هيتأ يذلا لكو
 لصفنا ام ةعاضرلا دح نعو اديلو
 لهتباو بات نمل رافغ كناف

 لسرلاو قئالخلا كيت اهرضحمب
 لجالا كلملا ىلإ يفلزلا ينغلبت
 لوألا يف هللا ةمحر هتعسو امو

 لمش دق كفطلف ىنسحلا ىلإ اقاسم
 لصالابو روكبلاب اماود قىلاوت

 لثتما هلو ةريس لدبي مل نمو
 يشيقرلا ملاس نب دمحم ةمالعلا خيشلل هنم لاؤس اذهو
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 لالضلا ملظ تلجنا هتعلطب لايكلا ردب ىدهلا خيش لىإ
 يلاوخ الفو اهماهم بوجا ادجم اريس يتيطم تشثح

 يلابت الو نيمثلا ردلا هب ىقلت هصغف مضخلا رحبلا وه

 يلاوعلا يورم ملاس ةلالس اياربلا ثوغ ادمع تينع
 لاع الب ةادعلا مه نوبرقا هل نميف قينتغت اذامف

 لالحلا ىذ يهانم مهلعفو اراهج هل نيمتاش مهاري

 لاح يأ يف ابجاو مهيلع اضرف راص اقح هوعنم دقو

 لايعلاو ارط لاومألاو سفنلا ىلع مهنم ارذام راصف

 يلايللا رم مهيواي الو اماود مهلصاوي ال نا ىون
 لاملا موي املاس يتايو هارت الح مهنارجه لهف

 لاصخلا يكازاي قحلا ليبس ينيرت اقرط يدهاو يندفا

 لاقم هب تمتخ دق ايكز امالس مكل بحملا نم كيلع

 روكذملا خيشلا نم باوجلا
 لاقلا محرلاب تيلبا اذإ لاقملا لها نم تسلو لوقأ

 لاصتالاب اذل ربخ ىتا ميحر ىمحرلاب كلصي هلصف

 لامو سفن يف كاذأ نإو ارجهو انارجه كالو ولو

 لاصفنا الب لاصولا كتينو الاحر ددشاف قطت مل كت ناو

 لاص رانلل ىتف اهعطاقف اهنرذحاف ةعيطقلا كاياو

 لاؤسلل يلثم كررغي الف يريذع نكو باوجلا قح ذخف
 لايكلا ردب ىرولا ريخ ىلع مالس اهفدري هللا ةالص

 نيتيبلا نيذهل سيمخت هنعو

 ا ةلحر تعمزا تنك ذإ ينبتاعت ةعورم انزح فكلا بوضخ ينتتا

 ةنيصم يضرعل ىضرا نكت مل اذإ ةجح ناك ولو اهيدجي بتعلا امو
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 اهبيجا تسل ينتدان ولو تلحر

 ينزعي مانالا يف هاوس سيلو ينزي ايغب راجلا تيار ام اذإ

 ينزعت ضرال يضرا نم لحراس ينزفتست اهئاجرا نم ىيضراو

 اهبئذ عوجلا نم يل يوعي ناك ولو
 : لاقف اهسيمخت عم تايبألا هذه اهيلع دازو

 لضافألا نيمركالا نيعباتلابو لئاوألا نيلسرمللاب ةوسأ يلف
 يلت اذك امالسا درب هل تراصف لغاوشلاب ىمر دق يهلا يليلخ

 اهبيبح اهيضتري سفنل يبوطف
 هتقيرط تماقتسا امل مهعاسا هتوخا هوعاب قيدصلا فسوي اذك

 هتريشع موق دبعلا عيب هوعابف هتبع تداز هيف انابأ اولاقو
 اهبيطخ اراهج اقارس هايسو

 اهلفطو الهكو اخيش مهقتعاف اهلهاو رصم نمحرلا هكلمف

 الذأ امل سفنلا زيزع راصو اهلضف ضوعف هالوم ةاضرم

 اهبيعي سيل هللا يف اهلالذاو
 ديؤملا مالسلاو يتالص هيلع دمحن وهو هللا لوسر اماو

 اودعباو اهامح نم شيرق هتفن دشريو افطل سانلا وعدي هللا ىلإ
 اهبيرق يداعألا ىدعا هل راصو

 هرزا ددشت اماوقأ ضيقو هرما رهظاو ىلولا هدياف

 هردقو لوسرلا قح اوفرع مه هرطش لاملا نم هوطعاو اوواف
 اهبيج داشرلا يعاد ىلإ باجا

 ىدهلا مهيغبيو اناتفا هوديري ادمحم ينعا راتخملا اوفلاخ دقل

 ادعلا فلتم ىدنلا رحب ىدهلا ماما ادمحم ىنعا هماس نم كلذك

 اهبيبط تناو ىضرم مهبولق

۔ _ ٤٥٦



 لئومو نصحو فهك انل تناف لوعم كيلا ينا ىدهلا ماما

 لفأي ردبلا ايثيح اهاجد ردبو لحمي سيل يذلا يفاصلا اندرومو

 اهبورغ ىنادت ال اهاحض سمشو

 انلمش عمجي هللاو مكب يعمجل ىنملاو ينامألاب يسفن للعا
 انل تبتك ةمحر الا تنا امو اننيب قرفتلا اذ مك يديس ايا

 اهبيط نوكلا رطع ملع ةضورو

 يدساح رش ينفكاو يدومج لحو يدصاقم رسي هللا اي برايف
 دئادشلا لكل يعدي يذلا تناف يدناعم مصقاو بر يادع تتشو

 اهبيقر يسفن رارسا ىلع تناو

 عجاوسلا مايلا ىنغ وأ هالول عكار رخ ام ضرعلا هلا ىلصو
 عفاش ةيربلل نم ىفطصملا ىلع معمادملا نضغف ناتسب تانبلب

 اهبوركو ادعلا مس هباحصاو

 ىلصو همامتا ىلع هلل دمحلاو «نايع ءارعش ضعب ءايسا يف ناجلا دئالق» باتك مت

 هيقفلا ديسلا فيلات . . نيدلا موي ىلإ هالاو نمو هباحصاو هلاو دمحم انديس ىلع هللا

 هللا هاقبأ يديعسوبلا دمحم نب فيس نب دمح يضاقلا ةمالعلا

_ ٤٥٧ _





 سرهفلا

 ...... يقورحملا دشار نب ناطلس نب هللادبع /ملقب ميدقت

 ........................... باتكلا ةمدقم

 . . . . يوزنلا يبعانلا ناييلس نب عنام نب دمحأ بيدالا خيشلا

 ....... يشاطبلا رجنخ نب سماش نب دمحأ بيدألا خيشلا

 . . . . يلختلا يربغالا دسأ نب هللا دبع نب دسأ هيقفلا خيشلا

 . . يوزنلا يدنكلا ىسوم نب هللا دبع نب دمحا ةمالعلا خيشلا

 . ...... خيشلا لا هللا دبع نب دمحم نب دمحا هيقفلا خيشلا

 . ...... يوزنلا مالسلا دبع نب نسحلا وبا يضاقلا خيشلا

 ىوزنلا تبس ىبا نب هللا دبع نب ديعس نب ريشب بيدألا خيشلا

 .............. يرازفلا رماع نب ريشب ةمالعلا خيشلا

 .............. ينايعلا يدزالا بعك نب تباث خيشلا

 ........ يلخنلا يدمحيلا ديعس نب ةعمج بيدألا خيشلا

 ...... يوربالا يركسملا دومح نب يلع نب رباج هيقفلا خيشلا

 ............. ...... يسيمخلا دمحم نب دمح خيشلا

 . . . ىيمدألا يدشاربلا ديعس نب ملاس نب دمح حيصفلا خيشلا

 . . . يبرعيلا برعلب نب دمح نب فيس نب دمح حيصفلا خيشلا

 . ...... يمحصلا يرذنملا دمحم نب دماح بيدألا خيشلا

 يراحصلا يكشمكلا دمحم نب ملاس نب نادمح بيدالا خيشلا

 ...................... يبيهولا ديعس نب دمحم نب دمح بيدالا خيشلا

............... يقاتسرلا يربعلا سيمخ نب ناهيلس نب دومح بيدالا خيشلا



 ............. يئيقرلا هللا دبع نب دمحأ نب فلخ هيقفلا خيشلا

 . ...... يقاتسرلا يصقشلا يلع نب ديعس نب سيمخ ةمالعلا خيشلا

 .................. دمحم نب ملاس نب فلخ بيدالا خيشلا

 ................. يوكزالا نينض نب ملاس نب فلخ خيشلا

 .................. يئاسيعلا ميهف نب نافلخ هيقفلا خيشلا

 ............ يقاتسرلا دمحم نب فلخ نب دشار بيبطلا خيشلا

 . ...... يقاتسرلا فلخ نب يناث نب ريمع نب دشار بيبطلا خيشلا

 ................. يحاورلا ديعس نب دشار حيصفلا خيشلا

 .................. يبتوعلا ملسم نب ةملس ةمالعلا خيشلا

 ................... رماع نب هللا دبع نب دمحم نب ناييلس بيدالا خيشلا

 .......................... ..... مناغ نب ديعس بيدالا خيشلا

 .............. .... يمداألا يدشارلا ديعس نب دمح نب ملاس هيقفلا خيشلا

 ........... ..... يوانسلا يدشارلا ديعس نب دمح نب ملاس ةمالعلا خيشلا

 .................... يوزنلا يروبخصلا دمحم نب ملاس بيدالا خبشلا
 .......................... ةعيبر نب دمحم نب دعس ةمالعلا خيشلا

 ................. ...... ... يلضفلا دمحا نب ناييلس حيصفلا خيشلا

 يديعسوبلا مساقلا يأ برعلب نب دمحم نب برعلب نب ناييلس خيشلا

 ............... يدمسلا يمضهجلا رصان نب سيمخ نب ملاس هيقفلا خيشلا

.................. يحاورلا ناييلس نب ريمع نب ناييلس حيصفلا خيشلا



 ........ يحنملا يدومحملا دمحا نب ناييلس حيصفلا خيشلا

 ....... يولعلا نصغ نب نانس نب ناييلس حيصفلا خيشلا

 ....... يئانهلا نسيوح نب سيمخ نب ديعس حيصفلا خيشلا

 ................ يدهفلا لا نافلخ نب ديعس خيشلا

 .............. يديعسوبلا فلخ نب ملاس هيقفلا خيشلا

 ............ يرماعلا هحرس نب ناميلس نب ديعس خيشلا

 ............. يليعايسالا رصان نب ناييلس هيقفلا خيشلا

 ..... ...... يثراحلا ناييلس نب دمح نب ملاس هيقفلا خيشلا

 ......... يربغالا ريصن نب دمح نب ديعس بيدالا خيشلا

 . . . يقاتسرلا يكمللا فيس نب ملاس نب فيس بيدالا خيشلا

 . ...... يوالقصلا ملاس نب دمحم نب ديعس سدنهملا رعاشلا

 .. ...... يحاورلا ريمع نب ناييلس نب ملاس بيدالا خيشلا

 ........ يداقرلا دوعسم نب بيبح نب ملاس بيدالا خيشلا

 ................... يبايسلا ديعس نب دوعس خيشلا

 ........ يبايسلا ديعس نب ناييلس نب ديعس يضاقلا خيشلا

 . . . . ىيلخنلا يدنكلا نافلخ نب انهم نب ناييلس بيدالا خيشلا

 هلللا دبع هدلوو يوزنلا فيرطفل ١ بيبح نب ديعس بيدال ١ خيشلا

 ......................... يناهبنلا نالهك نب ملاس وبا هيقفلا خيشلا

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يمايرلا دوعسم نب ملاس هيقفلا خيشلا

.............. يوكزاألا يسالخلا ملسم نب يلع نب حلاص حيصفلا رعاشلا



 ........................ ناورج دمحم نب فلخ نب حلاص خيشلا

 اهعمو فيصنلا ف هتايباو يديعسوبلا دامح نب حلاص نب بيبح نب حلاص خيشلا

 بيدالل تايباو .فيصنلا ين يحنملا يدومحملا دمحا نب ناميلس خيشلل تايبأ

 نب دمحم بيد الل تايباو . فيصنلا يف يمراضل ١ دوعسم نب دمحم نب دوعسم

 ........................ فيصتنلا ين بوبحم هدلولو يلوعملا هللا دبع

 .............. يوزنلا دمحا نب يلع نب دمحم نب هللا دبع حيصفلا خيشلا

 .............. يولهبلا يخبرلا رمع نب كرابم نب هللا دبع هيقفلا خيشلا

 ............................. يبايسلا دشار نب هللا دبع خيشلا

 ..................... يناهبنلا دمحم نب رصان نب يلع بيدالا خيشلا

 ..................... يوزنلا يدابعلا دوعسم نب يلع بيدالا خيشلا

 ................. يوزنلا يدابعلا دوعسم نب يلع نب رماع هيقفلا خيشلا

 ................ يشاطبلا برعلب نب دمحم نب نمحرلا دبع هيقفلا خيشلا

 .................... يشاطبلا ورمع نب يدع نب ورمع هيقفلا خيشلا

 ................ يلع دشرم نب رصان مامالا يلاو هللا دبع نب يلع خيشلا

 ................................. دمحا نب يلع هيقفلا خيشلا

 ............. ءالولاب يدعسلا دوسالا رحبلا ناحرف نب ديبع هيقفلا خيشلا

 ............ يدمسلا يمضهجلا ديمح نب نافلخ نب هللا دبع هيقفلا خيشلا

 ..................... ينيعملا دمحا نب دمحم نب هللا دبع هيقفلا خيشلا

 ........... يراحصلا يلايكلا ىحي نب دمحم نب نمحرلا دبع ةمالعلا خيشلا

............. يجرزخلا دمحم نب حلاص نب دمحم نب هللا دبع هيقفلا خيشلا



 ............ يدنكلا هللا دبع نب دمحا نب دمحم نب نمحرلا دبع هيقفلا خيشلا

 ............... يدنكلا رصان نب ديعس ةمالعلا نب ىسيع حيصفلا خيشلا

 ................... يدنكلا هللا دبع نب رمع نب هللا دبع بيدالا خيشلا

 ...... يلئايسلا يصورخلا يلع نب دمح نب هللا دبع هيقفلا خيشلا

 .......... ينادرجلا ملاس نب لشاه نب هللا دبع بيدالا خيشلا

 ...... يراصنالا ديعس نب دمحم نب ديجملا دبع بيدالا خيشلا

 ................. يقورحملا ريشب نب رماع هيقفلا خيشلا

 .......... يرذنملا دعاس نب دوعسم نب رمع ةمالعلا خيشلا

 ........... يسماشلا شيرف نب ملاس نب ىسيع هيقفلا خيشلا

 ..... يسماشلا ملاس نب دمحا نب هللا دبع يضاقلا بيدالا خيشلا

 يشولبلا سيمخ نب دمحم نب هللا دبع ديبع وبا يضاقلا بيدالا خيشلا
 ........ ...... يفاوصلا حبصم نب هللا دبع بيدالا خيشلا

 ................ يعيشلا يراحصلا يلع نب دمحا نب يلع بيدالا رعاشلا

 ..... ..... ...... ...... يولهبلا دشار نب ديعس نب رمع هيقفلا خيشلا

 ... ..... ...... ...... ..... .. يسرافلا دمحم نب يلع بيدالا خيشلا

 ...................... ..... ينيسفلا رصان نب يلع بيدالا خيشلا

 .................... يعورزملا ملاس نب ناييلس نب ناسغ بيدالا خيشلا

 .............. ...... يدشارلا لشاه نب دومح نب روسق ةمالعلا خيشلا

 ...... ‘.......... ..... يدزالا يرقشالا دعم نب بعك حيصفلا رعاشلا

يبعانلا دمحم نب دادم نب دمحم هيقفلا خيشلا



 .................... يوزنلا يقابلا دبع نب يلع نب دمحم هيقفلا خيشلا

 ...................... يلوعملا دشار نب رماع نب دمح ةمالعلا خيشلا

 ..................... يسبحلا ديمح نب دشار نب دوعسم لبج وبا خيشلا

 ....................... يلمازلا ملاس نب دمح نب دمحم ةمالعلا خيشلا

 ................. يليكشلا يلع نب دمح نب ىسيع نب دمحم بيدالا خيشلا

 . ...... يلوعملا دمحم نب بوبحمو يلوعملا ناسغ نب دشار نب دمحم حيصفلا خيشلا

 ............... ينايعلا يعماجلا رورس نب هللادبع نب ديمح نب دومحم خيشلا

 ..................... يربغالا دمح نب فيس نب دمحم بيدالا خيشلا

 ........................... يلوعملا دمحم نب دومحم بيدالا خيشلا

 .................. يلخنلا يدنكلا فيس نب يلع نب ىسوم هيقفلا خيشلا

 ............... يلخنلا يدنكلا فيس نب ميهاربا نب كلام بيدالا خيشلا

 ................ يوزنلا يفيسلا دمحم نب سيمخ نب دمح ةمالعلا خيشلا

 ......................... يشاطبلا سماش نب دمح ةمالعلا خيشلا

 ..................... يرماعلا دنس نب رماع نب رصان بيدالا خيشلا

 ..................... يبحرلا رصان نب هللا دبع نب رصان هيقفلا خيشلا

 ...................... ...... مالسلا دبع نب ةدجن هيقفلا خيشلا

 ...................... يرذنملا رصان نب دشار نب رصان هيقفلا خيشلا

 ............ يصورخلا ناهبن يبا ةمالعلا نبا نافلخ نب ىحي حيصفلا خيشلا

..................... يدنكلا دجام نب ةعيبر نب ىحي بيدالا خيشلا







٩٢/١٦٧ : ع اديالا مقر


