
 . ملسو هبحصو هلآ و دمحم انديس ىلع لسر هلل ١ ىلصو

 للشل ١ ل اسراإب ع ورشم ًاكل لبإلل ١ حض وم هلل دملا

 امتقئةلبق نمهب ءاج ام خشسنيمُهينان لزي ملف

 دب ؤ ؤم دكؤم ةهغرنف ذَمَحُم اب ىت زا قح

 يلجلا يأرلا ىلإ لقع ىده امو يلئ غ وش ام هللا هيلع ىلص

 ىتأ امو هلعف نم نَرَذَي ام ىتفل ا يردي هب هقفلاف لعب و

 لاصخلا رتصتحخش اهنمض لامكلا ج رادم هذهو

 ٥ ديفم اهم الع [ ةحض او ٥ دبدع ر ر ذ اهيف تد زو

 اليوطتلا ىرأ ال ينألاهيف ًاللدلاركذأمل يننكل

 ابئرمهشفلاخااطو

 هحيحصت نع تل دع امع رو

 ار كت دام هنم تف ذح دق و

 زذكذ اباوبأ هنم تكرت دقو

 اهمظن نم ىرج امب ايفتكم

٢٦ 

 "رهب اليصفت نيدلا لوصأ اهيف
اهمتخل اركاش يناسل ىلع



 ةمدكم

 لمعلا مازلإ ةابعلا ةفيلكت

 ةل فيلكتلا ةجح مايق دعب

 عراشلا مكحل ناقيرط ام

 تافصلل كاردإلا اذكهو

 امو اتابثإ ةردقلاو ملعلاك

 بستنا عمسلا ىلإ اذه ادع امو

 ىَرَج امب ىضق عرشلا مكاحف
 نسحتسي نكي نإو هنإف

 عبطلل ام رابتعاب كاذف

 صقنلا فصو كردأ امبرو
 هبام رابتعاب ال هنكل

 ام فرعي نكي نإو هنإف

 هملع حصي ام لك سيل ذإ

 اركذ دق يذلا رودلا طقسف

 دقف ديحوتب ىفوأ نإ دبعلاو

٢٧ 

 لَقَع دقو افغلاب داقتعالاو

 ةلقع اميف لقعلاب رأ عمسلاب

 عناصلا توب كارإ لقعلل

 تابنإلا وأ بلسلا بناج نم
 اَملعا زجعلاو لهجلاك ىقتنا هنع

 بتتجيي دقامو تادابعلا لثم

 اَرملا كنع "ركرتاف اذاي لقعلا ال

 نجهتسُي امه ءايشأو ايأ

 عرشلا رابتعاب ال ملنالم

 يصحي اميف لامكلا ةفصو
 هبر نم ىتأ يذلا هفيلكت

 املع جفمم باجبإللف م
 ةشُمكُح انيلع ابجار نوكي

 ارمي دق يذلا ولا تبثو

ةمصلا هل لمعي نأ مزلأ



 بهذملا وهو لامعألا هكرتي بذعي له ديحوتلا كراتو

 اعنص دقام ةحص ىف كاذف اعقو اطرش مالسالا ىرت نإو

 ببس اضيأ ةريغ بوجو الف ابَجو نإو هنود حصي ال يأ
 رذنتعااذإةرنغ ًرَلببقيو ردق يذلل ناتخلااذكمهرو

 اماقهيلععرفهنأ عم امالسإلاقرافاذنمب وهو

 فلملا حابنلاو حاكتلا باب يفو تاداعلا يف طرش ناذو

لاصخلا غمامنيعنالف لامعألا ي ةبينلااذكمهو



 لوألا باتكلا
 تاراهطلا باتك

 باوب 7

 لوآلا بابلا

 ءاسنلاو لاجرلا هيف كرتشي اميف

 ةحاحلا ءاضق بادآ ركذ

 أبعلا4ةلعفي ام نايب

 ن وصم ثثج اح 9 اتتسا وا

 ثدح ام توص عمسي ٩"ل ثيحو

 بتتجتلو اهرابدحسا روجو

 مارتحا اذ ناك ام نبنتجاو

 رافنألاو سولجلا عضومك

 انان رجح نسم ن ..-_ًه و

 رطم . دم اج ًذك كاذك

٢٩ 

 ذاعبالاف ةجاحلااضق دنع

 نويعلا مهارت ال ثيحب
 ثدحلا دنع تلبق بنتجيلو

 بصت حيللو ردبلاو سمشلل

 مانألبُ شب انكو
 راغألا طقاسم وأ قرشلاو

 نادحألا هب ىرسيلا بهذنل

رنكألا يف هدح ثالنلا امو



 هننسو ءوضولا ضنارف ركذ

 اشف غبرأ :وضولا ضنارف
 ادب هأحو هجولل اسفلا

 نينذألا ىلإو الوط نقذلل

 نيلجرلل ج نيققرلاو

 ضرفلا مامت سأرلل حسملاو
 نينذألل حبلا هيف نسو

 سأرلا ءام هيف يزجي ليقو
 :ةاشتسإ كاوس ةضمضم

 الف اًمئناص تنك ام اذإ الإ

 نأ لبق نيديلا لسغ ةيمست

 لمقلا بتري نأ اضيأ اهنمو
 ف عرسي نأ وهو يلاوتلا اذك

 وضع لك يف ثيلنتلا اذكهو

 حوسمملل تبنأ مهضعبو

 ولو حسملاو لسلا نيب قرفلل

 اهلمجم افشاك ماقملا اذه

 ادوع دق يذلا رعشلا تبنم نم

 نيديلل لسمتلا مث ضرعلا ين

 نتُسلا كلت نم ءانإلا ي لخدت

 لجرلا ةيحلل ليلخت اهنمو

 فرعاف رذ الإ هبيترت

 ءوُشضولل طرش ساجنألل غفرلاو
 حيحصئلاب ءاجو ةدحاو

اوآرانك ادحت ررك ٥ ع . ر ك



 بو دنملا ةلمج نم هضعبو بوجؤل ا نم رم ام ضعبو

 ابجوا ضعب ةيحللا للخو اببتر ل اوو قشنتسا ضمضمت

 اشم زل دق امب ن ب و أ هالص ام ذعب بج اول ك ر اتف

 ءوضولا ضقاون ركذ

 موقلا وأ نيبلسلا نم مولعم جراخجخب هشضقنو

 رشتنت خير ةأرملا لق نم زرفئغاو مدو سنقلاو ءيقلاك

 حورجناهدسَج نم جرخي حوفسملا مدلاو فاعأرلابو
 سمل ناك غلاب ج ورفل رأ :سجئ ناك ام رشاب نإ كاذك

 نيغفرلا ىلع وأ باجح الب نيبقنلا ىلع فكلا نطاب

 "ملعاف هارت نأ ى سيل :مم ةروع ىرت نأ اضيأ كاذك

 هرورضلل جرخأ يذلا الل ةريبك ةروع ءاسنلا يذو
 رَح اذاهنم نوكي نمل الإ مدقلا رئاسو نافكو ةجو

 نبساف نيتبكرلل مقرس نم يهف ءامإلاو لاجرلا يو
 ناجرفلاق ةوهشلا اودجو نإ نايبصلاو ديقلا ةروعو

 هّسَم ريغ ءوضولا ضقني ال | هسفن لمك ءرملا ةجوزو
 اردص مهنع يصاعملا يئ فلخلاو ارط اذإ هل ّضقان رشلاو

٢٣١



 هميمنل ١ ز ةبيغل ١ لمنفيف

 نوجل او ءامغ الا ضقنيو

 م

 ةميمذلا ةريغصلاو بذكلاو

 نوكت اعجطضم ذإ مونلاو

 لسغلا تابجوم ركذ

 ركذلا لاخدإب لسلا بجيو

 ينلا جارخإو ةميمب ف وأ

 هباجإ ف فلخلاف اسنلا يفو

 يف فالخلاو بوجولا م حجارلاو

 سافنلاو ضيحلا دعب رهطلاب

 دقو ايحألا ىلع اذ بوجو نكل

 7 اهوجو ةساجن

 ثف5كذ وأ ىتأ ج رف ناتخلا لا

 نطفتلف هب وأ عامج الب
 هب ال عامج .غ نم ينملاب

 يفي نإ دادتالاب هبوجو

 سالا لكل تومبو بجوأ
 ذتسجلا يأ يف لهجي نم مزلي
 \ ض امإ هلَح ٨ هنكل

 هننسو لسغلا مزاول ركذ

 عبرأ نود لسغل ١ متي الو

 ) ےلع فكلاب | اسغل ا دنع 7

 اديلا لّسغاف كاوسلا هل رس

 ر ًمَع و قشت ا ضَم 4

 هل ليقو اج او عيطتست ام

ادغقاو ءانالا اهلوخد لبق



 اتنأ كيلع نم مسا ُرُكذت امدعب انالث سارلا ىلع ثحاو

 اذنصقم لقأ ال غاص لسلا اذ ىدلو ءوضولا يف ذم ءاملاو

 ةنونسملا تالاستغالا ركذ

 نيحلا اذ لّسغُم اذك .7 نيديلاو ةعمجلل لسفل ١

 نةتلا لسغ هل نس دق ُمُجحَي نمو جحلاب مارحإلل كاذك

 هايملا ركذ

 زَطيالوزهط ةسمر ر قطمرهاط ةش :اللا
 سجني سيل قلطملا لوألاو رسجلا هيف حص سجر هنمو

 اريغ معلطبو افرغوأنول ًار يت سجن ب اذإ الإ

 اعمساف رخني مل نإو هيف او نيتلَقلا نود ناك روأ

 اليلق نإو ةر لام فاص ال حصالا رص انط

 ىضتري قرف ريغ نم اهريغ يف ىضم ام مكح ريبلا ي

 رهطلاب سيلفهوخحن رأ رفصغك ةريغ -

 قرعلا لنم ماسقألا م نانلاو قروو بلحط وحن ننتساو

٢٢ 



 نك دق هيف فالخلاو ركسأ نإو رهط وهف ذيئاكو

 روطلل كيزجي ال 4كرتاف روهط نم لمعنس ااملكو

 ةينآلا ركذ

 برألا يضقي نأ حصي ةطف ون به نم ال رهاط ءانإ لك

 بتتج او هلامعتسا ح رط اف به ذ و ا ةضف نم نكي نإو

 امَمَت ءوضولا لص 1 بح اصو امنأدق امهيف ض وتمو

 بوجو ا اذ ءادأ ٤ هيفو بوصخلملاب ءوضول ١ اذكهو
 م

 مميتلا ركذ

 ثتضَخلا يفاذنك اَمُميت ذصقاف رفسلا دنع ةايملا مدع نإ

 لدبلااهنع ايملاو تقولل لدب ال ذإ تقولا توف ةفيخ نإ
 ىدر وأ ا9ًُض فاخف ضرم اذ ادغ نمل اذكو ديعص برت

 ليلع آسرتسم ةنطب وأ ليست ةحارج اذ ناك وأ

 ٠_مَي ام توف فاخ وأ امدلا اهس رمتسا ةضاحتسم وأ ّنسَلس وأ

 نيحلايف ممت هل راج نيديلاو تلا ةالص وحن
 ص

٣٤



 تصطق امهمرزيابجاذنك

 مميتلاو ءوضول ةضيرف

 اَمَميَت نأ تئش نإ مرلمسبو

 ديعصلا ىلع كيفكب برضاف

 نيديلا حسماف هيلإ دعر

 جرح الف هضعب كتفي نإو

 المعُتساا لبق ناك بر يأو

 لمعتسي ام هجو ناي اذه

 اكيدي ىلع يرلا افس امو

 تنقولا لوخد ةعب هطرشو
 بجو نإ ءام بلطت نأ دعبو
 مذعلا وهو لصألا مكح نأل

 ارط هلصأ ضقني املكو

 و ءاملا ىأر اذإ انه دزو

 ميت امل ةضيرف لك

 ردقاميفةَرَوج ْمهشسعبر

 طرتشا دق هلوخد مهضعبو

 تعفترا اهنع ءوضولا ةحراج

 ملغتلفاهبنجرأ مهشعبو
 اشيلانكمه ةترو

 ديمحلا كهجول هب حسماو

 نيغسرلل _ ف ةبرضب

 جرح ضعبلا اذإ يزجي ال ليقو
 المعتست الف وضع نع نابو

 نيايسام توفي نأ لبقو

 بلط ريغ نم تسيأ نأ راجو

 هوت نكي مل نإ بحصتسم
 ارثأ امكح ضقنلا هيلع هب

 مدنا ُمُميَلاف دعب [

 هملعي عجرو لادبال الإ

 ؤبتعا ام اذه تقولا لوخد نكل

طقف ارتلا رهضلا ةحص يل



 امتق رهط لك لين من نم

 سلس يذو لسرتسُم نم رهطلاو
 عطقني ال لاس ُهَد تاذو

 خزل ام اودؤيلف اوموقيل م
 اتترل ام ىتأ مميتمو

 ىل وهو تيع نأ هيلع فيك

 العف دق يذلا هيزجي سيلأ

 اميتلا الع يزجي هتقو نع

 سجنلا قرافي سيل هنأل

 عفتري تقو يأ اوَرحتيلو

 متي مجو ىلع نيتالصلا يي
 املعاف ديعي ال املا دجوف

 مزل ذإ بارتلا ىوس ىلع زدقي
 الزن دق هريغ ضرف مث مأ

 م دآ ينب نم سجني ام رك ذ

 جرخامروهاط يمدآلاو
 ةسلقو ةنيق اللصخ الإ

 ادب نيلييّسلا نم ام لكو
 ترهط نإاهئكلاهؤحنو

 ىلإ جتحي ل لفطلا لوب نإو
 لَرتن امو نسَجن نوكرشملاو

٢٦ 

 جلو كرشلا يف كي مل اذإ هنم

 ةسفن تليسأ ا اذإ همد و

 ادملج و ارَجَح نوكي ولو

 ترهط اهنع ساجنألا تلازو

 السغ نإ هّحضن يزجي كرغ

لمتش ١ دق مهيلع امو مهنم



 ةمتاخ

 قلحلا اهي ةناعلاو سارلا يف قرفلا نُس روعشلا لطت نا
 رشع اضيأ رهشلا قوف ليقو رهش هيلع رم ام دعب نم
 الوطئ ال براشلا اذ ؤ ُجبِإ الهم ثانإلل اموي نيرع

 ًالڵطعت ال طبالا فتنو عبس ىلإ عبس نم رافظألا مقو

 بادآلا نم رشعلا ةق ةيقب باوبألا للخ ين يضم دقو

٣٧



 يتاتلا بابلا

 ءاسنلاب صتخم اميف

 ضيحلا ركذ

 لبت نم جراخ مد ضيحلا

 ركذل لبق نجرف
 نينسلا نم غلبت مل ناك وأ

 امايأ ة__نالن هلقأ

 يفرةليل عم موي ليقو
 ث_ جا من دوسأ همغاونأ .

 تةَرفنا امهم ةرفصلا يف فلخلاو

 ظ لغت ل ام رمألا كلذك

 لمحت مل اهلنم ضيح ىننأ
 رب نم جراخ وأ لماح وأ

 اماتأرنكأ ةرشعو

 يفتقاف رشع ةسمخ هرنكأ

 رفصأ اضيأ هنمو ةردكو

 تدجؤ مد بيقع نكت مو
 ظلغأ مد بيقع عقت ملو

 ةضاحتسملا رك ذ

ءامدلا ذحأ اهيف م اد نم ءاسنلا نم تاضاحتسلملا



 اهمد ىن ةأدبم ب نكت نإف

 ام رنكأ اهضيح اهضيح ارشع لعجت

 رهنلا ءاج ساييإلا ىف نأل

 اناك رهش لك يف يو دقر
 ددعلا نييعت رباج ىور قو

 العجت نأ ىلإ لصألا بهذو

 دقو اهضيحل مايأ ةرشع
 هتمق يذلا ىرأ يننكل

 نيمالا رمث مث :ركت نإف

 امدعب تلص قيقرلا ىتأ نإو

 اليس تدوعت نكت نإو

 هذمُمملل ةيسان نكت نإو

 اهمكح لصأ ًرَم ام ىلع ناف

 ًامّلعاف أرهط نيرشعلاو ضيحلل
 ;هطاهيليةضيح ناكم

 ناوسنلا يرتعي ضيحو رهط

 دنسو رشعب ضيحلا رثكأ يف

 المهتو اهرهط رشع ةسه
 ددعلا ىصقأ عم رهطلا قأ ىعار

 هةندَجو ام يريغ نع ىنأ عم

 نيمختلا يف ضيحملا رلصحتف

 اقزل نيذ زرفو تَرَهطَت
 اليلد اذ ناك اضيحو ارهط

 ةذبنألاك نوكتافإف

 اسفنلا ركذ

 دسجلا لماك ناك ٌسافتلا وه

ةدالو ام نود نوكت تسيل



 اهماكحأ اذكهو ىضم دق ام

 تلستغ اف ترد اب نيعبرأل

 دةعلل نيستن ناللا اهلثمو

 اسفنلاو ضئاحلا ماكحأ ضعب يف ةمتاخ

 فاوطلاو ةالصلاو موصلا

 دجسللا ١ورم ركذلا ةوالت

 بنجو اسنفئو ضئناخ

 امايًّصلاو فاوطلا اولد يلو

 دصعيلو فاوطلل نيتعكرو

 فاكتغالاو ركذلا ةدجسرو

 دفناف هرح فحصملل نسملاو

 بتتختنف نيتاه نم يطولاو

 اشمامقتاذنكمه فاكتعالاو

دب ريغ نم امهئود هتالص



 عضوملا ليزف سجن نإ ضرألاو
 اذإ حيرلابو سمشلاب كاذك

 1 ِ [ و ظ ( و 5 او

 تَسًَجنتت اذإ مئاهبلا امأ

 رهاطلا ركذ

 راوسألا ةرهاط اهلكو
 بلغ ام ىوس اقلطم بلكلاو

 ريمحلاو لاغبلاو ليحلاو

 فلئخا دق اهؤيقو اهُئوَرو
 ُ_هنلا كاذك دهفلاو بئذلاك

 اهلك لح ماعنألا هننهو

٤١ 

 عبتتسي امو بونذلاو رهطت

 اذش وأ نيع سانألل قبي ل

 املا مفلا نم قيرلا هطب

 ترهط هجو يأب تبهذف

 تلانا ويجلا نم ٠. ١

 ير امتالف ريزانخل ا ىوس

 املغلا ضعبل ةصح ر هيق

 م م ت م

 روسلا نهعيمج نم رهطي

 فرتعاف عابسلا روس يفو هيف

 رهطي ال اهعيمج نم ثوَرلاو

 اهلوبو اهمد اهنم سجرلاو



 فلس ام عيمج يف سجر ناذو
 ادڵوت امو ريزانخلا ىوس

 ةل سيل امو فلخ اهفوُص يف
 ريط وأ ةميهب نم ناك نإ

 سرتفي يذلا ىوس هعيمج
 :لعج اهفلخ هيقلي ام كاذك

 ذقف ًالألج ناك ام اذإ الإ

 ىلإ هتوق ساجرألا يذلا وهو
 سجن هروس نأ هيف مكحلاو

 انال هت سبح اذإ الإ

 رقبلا سبحل كيزجت عبسلاو

 اهروس مكحك اهمحل مكحو

 فلتخي اهنم موحللا ينو اضيأ

 ادبأ سجرف اهيف امو اهنم

 روسلل رهاط اضيأ ريطلاو
 اوسسأ دق هراوسأ يف فلخلاف

 لمش مكحلا اه كيدلا ةرعو

 ذرقناف مكح لألجلل ةرفأ

 الع ادعاصف مايأ ثالن

 سمئالفهقرذو هقرعو

 انابخألا هتوق نم نكؤتي وأ

 رصتقاف اموي رويطلاو لبإلاو

 امهرداف فالخلاو قافتالا يف

 ةتيملا م اكحأ ركذ

 مزلا مكح ةتيملا يف سجرلاو

 كر دت ل اذإ ديصل اةتميف

 مخف اميف تتأ دق الاصخ الإ

 



 دهف رأ مهس لاسرإ عم هيلع

 رقتسا نطبلا يف ينا نكي نإ
 ام لكو لب د رجلا ةتيمو
 حصألا وهو تُمَي نإ يلولا اذك

 اهلكأ امدق لحي ةتيم نم

٤٢ 

 دلولل يزجت مألا اكذ اذك

 رحلا ف شيعت يتلا ةتيملاو

 حضو مظعل ا اذإ مظعلار نارقلاو

اهنلجو اهرعش ًاضيأ كاذك



 يناتلا باتكلا

 ةمتاخو اباب رشع ادحإ هيفو ةالصلا ين

 لوآلا بابلا
 ةالصلا ط ورش ف

 ت اتقو ل او ةلبقل اعم ط رش ة ا١)ےصلل ةعقل او هطل اف

 امُنيت ول و ي زجي ريطت ام ن ود حصت ال ة الصلا ىذل

 مسخنا ذنُعنلاف ابارث دجي و ارهط عطت ش مل اذإ الإ

 املعاف : ١ ولصل ١ ينع أ تسل و امميتلا و , وض ول اهب ينع أ

 ضورفلا بجاول ال طرشي ضررفملا ةحصل هنأل

 حصي هنود ض رفلاو هنايتإ حصب ل نإ هط ارتشا طقسيو

 ةعقبلا ركذ

 دجسمك ةرههط ةعقبل دبعتلل تيش ام اذإ دصقاو

 ةرزرجتو ةرحتنم ةلبزم هربقم ١ نبنتج او ٥ وخحنو

 ةببقلهئالص نككتم ذذ ةبعكلا رهظ مامحلا عضومو

٤ ٤ 



 اركذ اميف تيلص نكت نإو

 لبإلا نطاعم ىلع تهركو
 اللا هتقرحأ اميف كاذك

 ىرج دق ةالصلا كلت يف ضقنلاف

 لبسلا ىفو افصلا ىلع اذكهو

 اهلك اهيف ةالصلا يف فلحلاو اهلهأ نم تبصع دق ةعقب وأ

 تاقوألا ركذ

 لادج الب تقول ١ رخآو ل اول اب رهظل ١ تقو لوأ ١

 ةلظ ءيش لك تيأر اذإ

 اركذ دق يذلا ىلع دزي نإو

 يسم لارفصا رصعلا ٬خآو

 تبرغ امهم برخلا لرأر
 ضيبألاب وأ رمحألا قفشلاب

 برغملا دعب دب ءاشعلا لرأر

 هفصن ليقو ليللا ثلنو

 تتقرزل قودصلا رجفلا ادب نإو

 ةفر نرق سمشلل ادب نإو

 عمو اهنرق بورغ خم كاذك

 ةلنم لاوزلا اذ ردق دعب نم

 ارنأ ام ىلع رصعلا لوأف

 سمشلا نرق بورغ لب ليقو

 تبث تقولا رخآو اهنيمج
 يضتراف هيف نالوق ابرغي نإ

 بجنتنتلف نيلوقلا الك ىلع

 هرخآ لب ليقو اهرخآ

عقر غملا اذ رحلا ين اهفوقو



 تاتقزرألا هذه ف ىضق نمث

 نيفرطلا لوأ يف اهلضنفأ
 بدن ذإ ديدشلا رحلا يف كاذو

 ادب ُ_جنفلا اذإ اعأوطت عنماو

 رصعلا نعبو اهعولط ىلا

 بطخلا نيح اذكو مانت ىتح

 ديعلا ةالص ةعب وأ سمل
 هتضيرفلا تتتيقأ اذإانك

 يلصملا ىلع ضرعت نإ مث نم

 عطاق بغ وهف اهادع امو

 تاوف نع هيزجي الف اضرف

 نيحلا ضعب ؛ رهظلا ةالص الإ

 بحُنشا وأ ذئنيح اهريخأت

 ادألا دعب اذكو ةالصلا لبق

 رتولا دعبو برفم لبو

 بشقل وأامهوحن وأ ةعمج

 ديقتالب مهناف اهيق وأ

 هةشعيرف هذنمهر ةعامج

 يلص هلبق اضرف غّطقت
 عناوملا ُغَكلت نم نكي نإو

 سابللا ركذ

 رتاس سابل اهطورش نمو

 ادب ابرح الو ىثنأ نكت مل نإ

 بدني نكلو هنم ًاقتاعو
 هرهظت نأ امل سيل ام لكو

 ارهَط امب سابللا كي نإو

٤٦ 

 رهاط ريرح نم ال هتروع

 ادشضقلاو هردص نرتسيلو

 بج نورزنكأل ١ هآر نإو

 هَرنسست نأ بجاو ةالصلا يفف

ىريم نإ سجن رضيالف



 لسف ب ابذلا هب ىتأ ام و أ لستغم نم 1 ررشك

 ليلغ ىلع ن اك سجن و [ ليلق بلتجم ٥ د نم و ]

 ِ م . ع : . ك

 احيتا ررض نم ام عفرل احيباهورخنو اذ لكو

 ةلبقلا ركذ

 ةهجلل رأ دجسملا يف تنك نإ ةبعكلا نيع لابقتسا بجيو

 افل يرحتلاف ىرحتت نأ امدعب نكلو هيف نكت مل نا
 راَجُفل نم اوناك نإو اهيف رادلا لهأ ديلقت ياجو

 البقأ ودع نم لامو سفن ىلع فاخ رم ةلبقلا رتير

 بصتني نأ اهوحن بطب الو بشخ وحن ىلع اطوبرم ناك وأ

 ادنسم عيطتسي ال ررض اذ اذغ وأ ًاقيرغ رحبلا يف ناك وأ

 اليّسلا دتهي مل ارئاح وأ اليلد ادجي ىمعأ ناك وأ

 لاحرلا .ىلعو قيرطلا ىلع لاحلا ين لقت اذ ناك رأ

 ططت ريغ نم ءاش ثيح ضميو طقف اهوحن مرحي هئكل
 دمتعاف اذكه رذغ لكو دجسا كيشم لاخ يف اموحنو

٤٧



 يناثلا بابلا
 ةالصلا . اسقأ ف

 نيع ضرف اهنم تاولصلا

 نإو لكلا ىلع بجاو اهنمو

 نَتُس وهو ةمكأ ام اهنمو

 عبرأ تاعكر وذ لوأو

 ام هنمو برغم ثالث وذو
 ; غن دق تايعابرلا امأ

 ةمجلا لجأل رهظلا رصقو

 رئ ال برغملاو رجفلاو

 نيديعلاو تبلا ةالص خ

 تتبث عوكر الب امهالوأ

 رتولا هنم ةمأ ام مسقو

 فسخلاو فاوطلل ناتعكرو

 نمو ابجاو رتولا نإ ليقو

 اَمزل فاوط يتعكرو ارتو

٤٨ 

 رفس نوكي رأ فوخ نع نإ
 ةعنصلا كلتل نطفاف اهنيب نم

 ررض ثودح رأ فوخل الإ

 نيع ضرف سيل ءافتكا ضرف
 تتأ دق نيتعكرب امارخأ

 رجفلا نيبي ذإ ناتعكرو

 فسكللو برغم ضرف دعبو
 ".رتسلا ضعي ىوس يضق ال هَنَكاف

اَملعاف آضيأ رجفلا يتعكرو



 يناتلا بابلا

 ةماقالاو ناذألا ركذو ءادألا ةيفيك يف

 ابجاولا يدؤت نأ تدرأ نإو

 ضعبلا هاتأ نإ عيمجلا ىلع

 ىتنم ىنثم ناذألا لنرو

 اشمقأ نإ ناذألا يلع ذزو

 ًالبقا كانمي وحن نذؤ نإ
 لقت نإ لامشلل َنَلبفقأر

 غم بيونتلاو غيجرتلا ةركو

 نم حيبقلاو كرشلاب امهضقن
 لشعفلاو لطب نأ مالكلابو

 دق ةعمجلاو رجفلا ناذأ الإ

 لذبلاو هيف ناذأ ال لفنلاو

 اهلوأ ي نأ اذإ ينعأ

 تق دق دجسم يف لخادو
2 

 : هاقإ الو ال ناذأ الو

٤٩ 

 ًابجار العف دؤت منأ نذأ

 ضقن ةالصلاف الإو ىرجأ

 ىتقعملا رداف تمقأ ذإ مرْجاو

 انك الأ ةالصلا تماق دق
 الصأ ةالصلاب ءادنلا اذإ

 لقتنت تح حالفلا ىلع يح
 عضت نأ بايينللو >

 نكز ليدو لصفو لوق
 لففلا تقو لب انوكي نأو

 ذرَو ام مومع نم ناينثتسي

 لقتنأ ىلوألا يف وهو زَركتي نأ

 اهلهأل ةيرق يف ىفنتكيف

 تمّرحأ دق ةعامج يفو هيف

 ةماماللوذنقَعامَل هيلع



 ةالصلا ةفص ركذ

 مايقلا بجو نيذ دعبو

 طقف دمحلا ةء ارق ذوعت

 ادغ نإ نآرقل اضعب اهعمو

 لوألا تاعكرلا يفذهةنكل

 هنم مايقل او غ ك رلا من

 ذ وج س ة دعبو ا ذكسهرو

 لتصفم . اك رقي ام رادقم

 ادعاق و ابن اق لدع او

 دعتقادهشتللر اذنكمهو

 ىفتكاو ت ابيطلل مهشضعبر

 ريخ 1 ديشت ١ ف ناك ن ١

 و ى . ل " . و اذه ضعب و

 لطبتو ةضيرف اهضعبو

 حيحصلا ف ةيجوتلا كلذ نم
ُِ 

 ر

 م ارحالا ا ذكمسهرو رد اقل

 طحي ضرفلا اذ راهنلا يف ناك نإ

 ادشرتسُمم ايلصم هليل يف

 و -۔)ا ة ًاطةَأز ف ِ م

 متعي اذإ الإ اهكرتب

 لطعي ذإ ن ايساو دصمخغلا يف

 حيبستل ١ و ديمحتل ١ ن اس و
 ص

٠ 
6 
-
 

٨% 
١ 



 امو بجاو نيذ فصن ليقو
 العف دق اذإ ام اذه ذنايب

 نيلوقلا يف ريبكتلا هنمو

 ادرَو نيدَهضشكلا يف فلخلاو

 امزل امم سيل وهف ادع

 الطب الإو ىزجأ هرثكأ
 نيم نوأ مارحإلاادع امث

 ادصقلملا رداف ميلستلا كلذك

 ةالصلا تابودنم رك ذ

 ٥ . . نإ ٠ , ٠. . ةتك م و

 نينذألاو كيتبكر نيب ام

 نيذدضقلا كنطب نع ًايفاَجَو

 بكرلا ىلع امهغَض تدعق ناو

 ذُجست ثيح نينيعلا رظنو

 ذخا ارقت نأ دعبو اهلبقو

 اتلأ ضوهلا اشت نإو
 املاس تدجس اذإ امهغَضو

 نيلجرلا كبيل ايناجم

 نيدحلا ال كفنأ ىلع دجسارو

 و. ٥

 بَتَع نم هيف سيل اد وعق دعقاو

 ذجتألغش ةمث نكت م ام

 ةالصلا تاهوركم ركذ

هيج ولا وه ١ وه اذو ةوكم هةيجوتل اف هرحت نأ دعبو



 امب ام ىلوأ ضقنلا نينذألل

 ةتكنل ادصاق ريشي نأ وأ

 راتخملا ئنلل ةالصلا اذك

 اذب ضقن الف اولاق هب ءاج

 ةالصلا يف وهسلا ركذ

 املس اسن نأ دعب نم امثدّجساف

 وهس كيلع وهسلا يف سيلو

 نخسملا اهعضو فالخب وأ

 رهجلا ناكم رسلابو ارس

 دعقي ثيح ماق وأ اهُسكعو

 هلجأ نم اعرش ناتدجسف

 امتخ لفن دعب تيسن نإو

 4٨هللا كادع مهفاف لطب نإو

 ةالصلا يف ةدايزلا ركذ

 امب دمعلا ىلع ةدايز ك

 اَكَر مث مامالا قبس نا
 ادعق امهم دعقي نأ هيلع

 امب كيتس ام ألإ ضقنت
 اعبت دق يذلا ذعب نم ءاجو

 ادّهشَلا ارق نإف همامإ



 ام دعب نم هذيعي هل زاج

 يلصي اع 9 أ ميقم فلخ

٦٨١
 

 نيديعلاو تيملا يف دزي نإو

 اقمزل الإو تاف يذلا ىضق

 اعفلا فصن ضرفلاو رفاسم

 نتتت ا و ااذك : ريبكت

 تلمكو اذإ امب ءيجف اهيف تبجو امهم نآرقلا ةدجسو

 دوجسلاو مايقلا ضرف هب طقسي ام ركذ

 ادجحت مل نإ مايقلا طقسيو

 نم لنم ذع ناك نإ اذكهو

 ذرو فلخلا امهيف نالرألاو

 ردقي مل نإ ذوجسلا طقسيو

٥٣ 

 ادعقت نأ عطتست ل نإو اب وث

 نرذعاف ءام هينيع نم شقني

 دقعي رذع ال اتلا بهذملاو

يرغ رأ مايقلا ىلع وأ هيلع



 ةءارقلا ضرف طقسي ام ركذ

 تبت انآرق فرغي نكي مل وذ تتب ةلع هيف يف نكت نمو
 بجتئهيلع ةءارق الف ةبلطي وهو لعفلا تقو قاضف

 ةالصلا يف لجرلا ةأرملا هيف فلاخت ام ركذ

 نالعإ الو ةماقإ الو ناذأ ادبأ اهيلعامو

 ف ارطألال عمجت اهئكل يفاجتن الو ةعامج الو

 ضرفلا يف اهنكمي ام َبَسَح ضعبل اهشسعب مضت مش

 ةمتاخ

 طقس دق ةالصلل اذه لاز نإ طقف لقعلاو سافنلاو ضيحلا

 يلولارمؤواهلعفب ميصلا رمؤي عبس دعب نم
 عبس نبا رمؤي لب ليقو عستلا يف اهكرتب هبرضب

 لقني ليلد نم هيلعامل لدعأ وهو رشعلا يف هبرضو

 لتقي لوق هيف رذع ريغ نم لقعيو اهكرت غلابو
 انتثان ال ١ فَتِصم ١ جرخ أو انزاات هت ه نأ دعب نم

 . . 24 . ر 7 .م. ر
يضرم ا وهو لتق حص ںإ يلجل اوه قرفل ١ مدعو



 عبارلا بابلا
 ةعامجلا ةالص ىف

 ناديع وأ فوأ

 غملا ف نكل اقستسالا ف اذك

 يف تقركو
 تيسن نإ اذكو اهيف كشلل

٤ 
 &

ت
 

 حصب وذغُغع ادب اذإ اهكرتو

 نإو نيديدش رح وأ درب رأ
 ماركإلا ردوب نإ فيضلاو

 هعنمت ةلع اذ "كي نمو

 ءافو دجي مل ميرغ وحن

 متتجت هنه نكي نمو

٥ ٥ 

 بحتسا يقابلاو سمجلا تاولصلا ف

 ناضمرلا يف رتولاو حورت

 عقت ذإ نيع ضرف اهيف نوكت

 تدسف دق ام اعت نأو هبف

 تيلص ىد ارف تقول ١ ىضقن ا ىتح

 هقفي عمتسي ملام فاخ وأ

 هءاقتا ىربرابج وحنو

اَمَركلاو ) ےلغل ١ زاح اهضعي , وأ



 ةالصلا ي مامإلا ركذ
 ُهقيغلاب خيحص زخ
 مزل امب افراع نوكي نأو

 ركذب ةأرما اأصتن الف

 ررضلا بحاصو دبعلاب دبعلاو

 هارن يذلاو اًمصالاب يأ

 مُّميتلاوذو رحلاب دبعلاو

 7 يصخلااذ كاذك

 سرخأب يدتقي ال نسلو

 مؤب ال حالصلا يذب رجافو

 لشنلا بحاص مؤي الو

 مؤي ال لوق هيف ءانلا نباو

 ضعب ضعبب تارورضلا لهأ
 انقب نأ مامإلا عضومو

 فتلا ط نوكيهنإف

 ناوسدلاب ةأرملا كلذك

٥٦ 

 ملسف ه وهو ءاج نإ ةعامج

 متت اناكراو انآرقو اعضو

 ذنعقم مايقلا اذ مؤي الو
 م

 يستكملا ءارعلا وذ موي الو

 متي نشب "سم اذنكمهو

 لمعأ سكعلابو ضرفلا بحاصب
 ومنب ؛هئْلا اذو هلم :

 يضقت ال مهَقلَخ يلصي نمو
اَملعاف راع ناك ام اذإ الإ



 مومأملا نع مامإلا هلمحي ام ركذ

 همامإ ىلع ءرملا لمخنو

 ادع ام ليقو انآرقو ادمح

 الاق ضب عوكرلا يف ءاج وأ
 لمعو هلمحي ال ليتر

 همايق يل ءاج نإ : ء ارق

 ادُصقاف اذهو ركذلا ةحتاف

 ىلاعتال دمحلا عشو

 لتمتريام رهج قافتالاب

 مامإلا عم لوخدلا ركذ

 هتكردأ نإ مامإلا عم لخداف

 ذَجس وأ عوكر وأ مايق لاح

 هيتأي يذلا لك يف هشتتاو
 ىضم امف ةزانج نكت نإو

 ةتقحل دق تنك لاح يأ يف

 دعق اذإ نذقاو 7 حتف

 هيضقاف مق عب نم ىضم امو
 اضقلل اهيف جاتحي الف اهنم

 ةالصلا يف همامإ عم مومأملا هلعفي ام ركذ

 الكل ابن دقاجمبرؤ

 لمكت ل ةءارق هل حتفا

 دمحاف تشطع نإو هل حبس

 مامالارصُح ام اذإاهيف

 لمعلا ف ىهس نإو اهودب

ديلاب قفصت ىننأ نكت نإو



 |اتعفملا لوطأ أرقاف حبصلا ين

 ىتأ لهف ادرفنم نكت نإو
 7 1 م.۔ .., ۔ .م

 برغملاو اهقاقشنا ةروس ن

 ةمتاخ

 لفتحاف مدقت اذ تنك نإ

 اتثءانعلا يفو اهلا

 رتتماخلا بابلا

 ةعمجلا ةالص ىف

 اركذ اميقم اغلاب مزل

 ءاسنلاو زجاعلا جرخيف

 يلصب نإو ف اسمانك

 ناذألاو ةبطخلا مَن قن
 و م . , 1

 م امالا رهجي ن اتعكر ي

 ةالصلاو هللا دمحب إبطخاو

 ام اأقأ اذو نمؤم ركل

 اوطرشر ارتبكأ امامإ امه

٥٨ 

 ارذق نإ ةعمج ةالص ارح

 ءاننخلاو نايسصلاو دبعلاو

 لفلا اذهأ نايتإ هل زاج

 ناكرألا اهبقعت ةماقإ

 هالكلارجحيو ةءارق

 تألزلل وفعلاو يبنلا ىلع
 امكح ديزت نأ بدنو يزجي

 ارثكأ اف الججَر نيفبرأو



 امف ةناانب يزجي لير

 لحب له مامإلا يلاو ين فلخلاو

 بدني كاوسلاو زوكبلا اهل

 س ال ١ لجأب زرُمجت

 اعبرأ ىلص هيلع تدسف نم

 ليصفتلاب ءاج ل وق هيفو

 ببس اهتقو جورخ نكي مل ذإ

 امزلتل اوطرتش رصمو !قوف
 لَحَردق مامإلا اذإ هلحم

 سانلا سرر ماحتقا 7

 اعم ةداعإ وأ ءاضق ناك

 ليلدلا خضار اذه نكل

 بَجَو اعبرأ ناك نإ اهفصتل

 ققتاد اتتتلا - ابل ا

 رفاسملا ةالص يف

 نم افلخ يلص ال نأ هطرشو

 لقتيالنأ نطوملا ةو
 طحقلاك هعفد عيطتسي ال

 رصق هزراجي ملو )صاقو
 اليقلا يوني ال نأ طرشب

 ضراع هيلع ارط اذإ امأ

 طخسلاب هلباق رياج رأ

 ؛فغسلل نارمغلا ىدعت اذإ

 الهم هترود تيلا وأ

ضراعم الف ادصاق ناكو



 رّصَح دقو هراد نم جراخو
 هرضَح يف تدسف ام اذإ اذك

 همكح اهغاضأ نإ مكحلاو

 اَم ثيحف اهيسن ىتلا امأ

 امهنيب هل عمجلا زوجو

 ضرم لثمك رض وذ كاذك

 نأ لبق نم هل دصقلا هطرشو

 ىلإ عمجلا بجوم مودي نأو
 امب لصاف مدَع اذكهو

 امك اهجَجوز ةأرملا عبتو
 امهف نيطوش انوكي نأو

 ؛_ّضَح اهلصي اهئادأ تقر

 ٥ ف ىف اه ضقي نأ ءا 7

 هملع نود هيلع تدسف نإ

 اقمرزلدقاهأإادأ اهركذي

 اَمهيتقو نم ءاش تقو يأب

 ضفيمل همف وأ سلس وأ

 نغرفيو امثالوأ نم جرخي
 الخديو ايناث ًرمرجي نأ

 املكت اذإ فلخلاو لومت

 ىمتنا هكلمل نم ذبب¡ع عبتي

 اهمكح ىلع ارف اس ىتح

 عباسلا بابلا

 ضيرملاو فئاخلا ةالص ف

 اومذقُلف فوخلا ةالص امأ

 هفئاط نيتعك ) ضرف اكل

 عفدت حالسلاب ودعلا وحن

 امامإ مم

 هققاو ىرخأ مث مامإلا فلخ

 ١ وعكَر نإ ةعكر يلصت ح

؛همب رصيلو



 تدّهشت اذإ ىرخألا سرحو
 الباقت دق نافَمصلا اذإ اذه

 ارسك وأ اعم اولخادت نإو

 ارنعت نإ ءامإ وأ مامت

 تاريبكت سمح ضرف لكل
 اريبكت عطتست مل نكي نإو

 تلمكو اوملس نإ تملسو

 الباقم اودهاش دق اعبس وأ

 اردق فيك لصي مهشعب

 ار كالو ةءارقب وأ

 نآ ضيرملا اذك قطي مل نإ

 اروذنعم اذإ ناك ضرم وذ

 نماتلا بابلا
 نب ديعلا ةالص ف

 اناركذ اغلب نوبرألا

 نيديعلا ةس يأ مهمزلت
 ريبكتلا امهيف ناتعكر ئه

 عبس لقألاو رشع ثالن

 فكن رشع ىدحإ كاذك

 انأرق اذإ ىرخألا يف سمخلاو

 اذإو تسو غبس زئاجو
 اتمَرحأ اذإ ىلوألا يف تسلف

٦١ 

 اناكماوطَو اديبع اوسيل

 نيننار دحاوب اهعفرو

 ريثكلاف ءاج هوجو ىلع

 غست وهف هوجولا طسرأر

 رهجت سمخب مارحإ دعب نم
 ح

 اتعكَر ن ادعب ثالثلا خ

٦ 

 اذك عنصاف رشع ىدحإ تدرأ

اتولمت اذإ ىرخألا ف سمخلاو



 امدعب سمخف اعست اشت نإو

 لقت عبسلا يف ولتت نأ دعب نم
 اهتقرو اهدعب نم ةبطخو
 ىتمف لالهلا ئف نإو اذه

 دغلل اهورخؤُي لب ليقو

 ركذ نمم يأ راثكإلا اهل نس

 امهعم جورخ ال ناتلبقلاو

 ابد فافكلاف رحن موي ال

 سبلملا نسحو بيطلاو لسلاو

 رحنلا موي رهظلا ةالص دعب

 لب ليقو بجاو لُك بيقع

 بَحَتسيي اميف ريبكتلا ةلمجو

 يقابلاف ةعبس ربكت نإف

٦٢ 

 امارخأ يف غبرألاو تمرحأ

 لَوألاك ثالنلابو عبرا
 اهئوف ُءاوتسالاو تعلط نإ

 اتبث دق اذنكم اولص حص ام

 دنحملااهتقو يف امب اوتأي

 ررض نم الإ جورخلا اذكهو

 ام برشب ولو اهلبق رطفلاو
 ابجَو دقام تؤي نأ ىلإ هيف

 سدذقنلف ُبكنلا كلذك

 رصعلا تعب ثللانلا ىلإ ربك

 لعجج عسات غابص هلوأ

 ابطخللو اهف نونالن هيف
يقاوبلا اذكهو ةبطخ ف



 عساتلا بابلا
 ةالصلا ضقني اميف

 د ادت راب اي ٥ ةالصل اذف و

 لنت تلوحت نإ لك

 هاَذأام م ردت ادغ تح

 هلعق دق امب نظ نإ ليقو

 هلف مامإ فلخ نكي نإو

 همارحإ يف ةلش دق نكي نإو

 ام دعب نم ارط ناك نإ ليقو

 دودخلا رئاس يف اذنكمهو

 اهنم جورخلا ىون نم كاذك
 دمتعا وأ هسفن لغش لاط نإ

 دسفم ناسللاب مالكلا مت

 اركذ هيف فلخلاف أطخلا ىلع

 ىلإ ههجوب ىمر نإ كاذك

٦٢ 

 هاتأ نإ بجفل او ايل ابو

 ٧ م ه 7 / و , . 1

 هزنخ زنل هديلقت
 هماهيإ ىلع هزرواجيي الف

 دوروملا لهملا اذهك يهف
 اهنع لغشب سفنلا لعش رأ
 ه, ۔ ؟ - ". اطي مل نإو هل

 درب نيح هللا ركذب الإ

 ارط اذإ ضقان اهيف كحضلاو

الضَب دق ًادماع تاهجلا ضعب



 وأ ءامسلا ىري ىتح ال ليقو
 نذألاب ًاعمتسم نكي نمو

 ناسنالا ىلع رلطب ام كاذك

 رارطضا ىلع ىلص نم لكو
 الاوزلا اهئانثأ يف قآاطَو

 احالص نكيم لعف لكو
 لعف هنأب ىرد نم لكو

 تقولا هيلع ىضم نإ كاذك

 رهطلا ضرف ضقني ام لكو

 ضقتتتالف مهضعب ىننتساو
 هدجسمو هنيب ءيش رم وأ

 درقلاوخحنرزريزانخجلاامأ

 بنجلا كاذنكو رشع ةسخ

 عرذأ نودو آضيأ نضئاحو

 ةرتس ءارو او م اذإ الإ

 لحرلا رخؤم لنم اهلوطو

 طورشلا نم ائيش كراتو

٦٤ 

 اوكَح اذك هفلخ نم يذلا ىري

 نطقاف لوطي ىتح يسن نإو

 نايسنلا ىلع لاط نإ ضقني

 رايتخا يف ناك ول ضقابب

 الامك اه دي ن أ هيلع

 ضرعي نيح فاعأرلاو ءيقلاب
 هدلوك مد يذ ناويح نم

 دعبلا ىف اهتَح نود ضقنت

 بنتجُم كرشمو فلنقأو
 يف 0 تاساجنلا يقاب ةثالث

 ةقدلا ف ةرعشك نكت نإو

 اق فلخ ةنالث وأ نيربش

 طورشملا افنتنال ةالص الف

 و ص و

  



 امدقت يذلل ةالص الو

 راسيلا ىلع ىلص نمل الو

 فوفصلا ارو ىلص نمو ليق

 افقو مامإلا فلخ نكي ملو
 لبسلا هتعطق نإ اذنكعهو
 رافممألا كلذ يف اهلنمو

 همامإ ءارو ىلص نكي نمو

 هل ضرف الف هتوص دم عم

 حصي الف هعمس ول ليقو
 يبنجأ عم ةأرما يلصت نإو

 امرحأدتق هلبق وأ همامإ

 يرابلا يهب هملع دعب نم
 فورعملا عضولا ف ادرفنم

 افرطت هتكلأيلتصُم

 لصتت مهفوفص اذإ الإ

 رانلاو امهنيب تلصف نإ

 همالك نم عمسي ال ثيحب

 ةل ايذاحم وأ ىلعأ ناك نإ

 حضتم وهو هامالا ولعت نأ

 برقآ وأ عرذأ تس وشتل

 وتتشاعلا بابلا
 ءاضقلا يف

 اضقلا مزلي تقولا جورخو

 اشمرزل ام كرشم ١ ىلع امو

 ثف5-ضصَح هتقوو ذترا اذإ الإ

 لظو عكري ملو فاط دق ناك ول

 اضرف الف تأّف وأ تاف نإ

 املسأ دق نكي نإ ءاضق طق

 ةن امدق هكرش لبق ناك وأ

 لقتنا اذإ هيضقي نأ هيلع



 ءاضقلا عم ةرافكلا هيف مزلت ام ركذ

 اهضرف نم ىتأ يذلا اهلكر ون اهضعب رأ اهطرشل كراتو
 همد ١ عم ل دبو ةرافك مزل تقول ١ جرخ نأ ىلإ ادمع

 هيلإ لمتالفاضقالو هيلعةرافكال ليقو

 ركي نأهيلع اهتعب ارنكأف وأ نيضرف كراتو

 اهفدعب ذخ رفك نكي ل نإ اهلكل ةدح او لب ليقو

 وتتنع يداحلا بابلا

 ةبجاولا ريغلا تاولصلا يف

 نيفوسكلا ةالص ركذ

 متي ةبطخ من مامإ اهيف مؤي نيفوسكلل ناتعكرو
 اممماَرخأ نكت نإ اهنم لوطأ امهالوأ يف ناكرألا نكتلو

- 

 ىلعم وأ ناك نإ دجنم ف ىلصت لب من جورخالو

٦٦



 ءاقستسالا ةنس رك ذ

 تكسمأ ام اذإ اقستسا انل رس ٥ ٠٥.

 دلبلا جرختف تاتابنلا كلت

  2و ٥

 تكلمهو اهنيغ ءامسلا يذه

 دلو امو ذلاو يراحصلا ىلإ

 ع وطتلا ةالصركذ

 ث_هظ "خ اهلك ةالصلا نإ

 نأ ةليللاو مويلا يف يغبنيو

 احضاو ءاوتساو ع ولطلا نبب

 رهظلا ةالص لبق غبرأو

 ه متكلا دعبو برغم دعبو

 اممي رجف لبق ن اتعكرو

 دزف مايصلا رهش نكي نإر

 ىلع ةاز نمو خيوارتلا يهو
 لصفل ااهيف ليللا ةالص م

 ضئارفلاةنيهك امب تأف
 م

 ارَهجا وآ اشت نإ اهيف رسر

٦٧ 

 رصتقا ءاش نمو رثكيلف ءاش نم
 نسي اعؤطت نيالث نأي
 ىحضلاب ىمست تاعكر يامت

 رصعلا لبو اضيأ اهدعبو
 هتَمَتُماذك اعبرأ غبرأ

 املع ذلا ددعلا كاذ متي

 ضراع ريغب ء اميإ زاجو
7 

اًَرْصقَت نأ اشت نإ يزجت دمحلاو



 ن آوقل ا ةدلحس ركذ

 ابلط رهطبر 3 وجس هل ابدثن نآرقلا ضعب يل نإو

 لمن جحر ميرم ناحبس لحلل ا كاذك ذعرلاو فارعأ

 تلُمك دق رشع ىدحإ كلتف تلصف مث ص زرجُج ناقرف

 ةمتاخلا

 ةقرفتم ءايش ا ف

 ارصتقا اهيدل دمحلاف اهيف ارهُج دق نكت م ةالص لك
 يفت ةعكر برغملا زخآو يفتكاف دمحب ًمومأم تنك وا

 نيحلا ةالصو زصعو رهظ نيتعكر ءاشعلا رخآو

 فوسحخللو ةبطخ نيديع فوسك ةفرع ةعمج

 عراسيبلل ا يف ةكمب عباسلا موير ثيغلا بلطو

 ًالنتف ةعمج ةفرع الخ ام ةالصلا دعب اهلكو

 تبث بجاو ريغ اهادع امو تتأ دق ضرف ةعمجلا ةبطخو

 دهع ناك ام طرشي نأ لبقو دقع نأ لبق حاكنلا ةبطخو

٦٨



 نيديع ةفرع ةعمج

 امهنيب ةنكس بحتو
 ديمحتلاب ادبت اهلكو

 بجو ام ةاهف ريباكتلا امأ

 ٧ ةماقإو ناذألا يف ام

 ةالصلا لدب نوكيامو

 1آ

 ديلل تلا ريباكتلابو

 بحتسم وهف هادع امو اهنم

 دت مارحالر ةالصلا يفو

تافآلا بحاصر فئاخل



 ثلاثلا باتكلا

 زئانجلا يف

 ىتوم ا م اسقأ ركذ

 التق اديهش سيل دحوم

 ئفكينذإ هيلع لصو

 حنمي ةالصلاف يهشلا امأ

 ىدصعف قتقَر اذ نكي نإو
 صوصللا هلتقت نم كاذك

 احلص نإ هنفك هوو

 لعنلا ريغ عرزتتال هنفداو

 ىلصت الو هنفداف يغابلاو

 انك اتيم نينجلا ىنأ نإو

 الهتساذإوةالص الب

 الّسغ غاب سيلو كرعم ي
 نفدي مث لسغ ام دعب نم

 حرجي ثيح دعي مل نإ لسغلا ال



 ساجخنألا ةلازإ هشضرفو

 ثيلثتلا و ء وض ول اهتنس

 دسجلا نيم ايع ء ءا دتبالاو

 : 7 ان اتةئلّسغ و

 لعج او هنم 5 ر ول ١ رتسلتل

 بحتس ١ لّسغملل ام ىضم دق و

١ 
 ١٦

 ہ۔۔ص

 بدن وضولا انه اهو هلسغ نم

 نفكلا ركذ

 نافكألا نم يزجي ام لقأ
 نأ لاجرلا نفك يف يغبنيو
 عم ءاسنللو هل ةغيفل

 ينفي زاصتنقالاو ةقرخو

 لحت عون نم ضايبلا هل نس
 ال رامخلاو روكذملا ددملاو

١ ٧ 

 ناسنإلل ةروعلا رتسي ام

 نرتسب ارازإو اصيمق ىطعي

 عمتساف زاهجو ازا عرد

 ندبلا لك لمشي دحاوب

 لحي هيركتب ال ةالصلا هيف

 التق اديهش نم وأ مرحُمك



 ندبلا يف ذقنم لك شحتنلو

 الح ةريرذ امهيلع ررذاو

 رتستال ههجوو هسأرو
 فخت مل اذإ ةدشلا ففخر

 هربق يف تعضر اذإ تح

 نطقلا اذمب دجسم لكر
 اللحت الف مرحت ناك نإ

 رهظأ اههجوف ىننأ نكت نإو
 يففخت الف تفخ نإو ًانيش

 هَرز نم هتددش يذلا كف

 زئانجلا ةالص ركذ

 تيملا ةالص ىنعأ اه ربك

 ىلوألا دعب باتكلا ةحتاف

 بجتالافأب مهلوق نم

 ةذاععحسا عم حيبست نسو

 اكَسفنو ةلمج نينمؤملاو

 دصقاف يلو ريغ نكي نإو
 املسر يلص ش كالوم

 ةفبارلا نر كن نأ دعبو

 م[=7 هردص ءازإ فقو

٢ ٧ 

 نيأت م تاريبكت عبرأ

 ىلرآاذنهر اهيا دعبو
 بدنت نكلر دمحلا ةءارق

 ةيالولا بحاصل اعدلا اذك

 اكدنع اقح مظعأ افأل

 دمحأو ءاعدلاب ءافولا لهأ

 املس نأ لابق لوسرلا ىلع

 ةعبات رهج ريغ نم ةميلست

رمأي رأ مهمدقتي هلو



 الف دق ن او نب ال او جوزل اف الح ن و هدلج خ هوب أ

 هبابرأ يف ثاريملا بسحب هبابحأ نم برقألا برقألاف

 هيلي مهلك ءالؤهف هيلاو رأ مامإلا مد غ نإ

 زئانجلا عامتجا دنع لعفي ام ركذ

 نايبص مهدعب مامإلا ون ناركذلاف تاومألا ةع نإ
 عضت اذإ ادبعاف اهدعب نم عضف تايبصل او ء اسنللا م

 ءااولااذنك اهراغص مث ءامالاو نايمصلاف غلب
 لضافلا لبق لضفألا اذكهو لماكلا لبق لمكألا مدقي

 لدعأااذرةلبت ءازا لأعجيف هتمدق نإ ليقو

 ةزانجلا ننس ركذ

 بجخي نويعلا امب رتسر بدني ريرسلا ىلع هعضرو

 الت نم نفد لبق ةري الو الصي ىتح عييشتلاو لمحلاو

 ارجأذلا لين امو مميرل اركذل ااالإ مالكل ااوكرتيلو

 اعتختلا اورهظلو اودعقيلاف اعضو ام اذإ ىقح اوفقو

1 

 



 لهب ريرسلا سأر نم لس
 هل دحللا نبللا هيلع عضو

 نبللا كلت قوف بارتلا ثحاو
 دصقار شرو ربقلا مسو
 دحنلا ف هعضر نيح كالوم

 لولا هلك كاذ ععصي

٧٤ 

 لزن هيف ىتم ربقلا رتسيو
 هلمحت ن أ لبق نم اهم

 .فدبي نأ هبرت دازي الو

. . ُ 
يفو هب نم لںرماي و



 عبارلا باتكلا

 ةاكزلا يف

 باوب أ ةسج هيفو
/ 

 لوآلا بابلا

 اهعناومو ةاكزلا تابجوم يف

  

 بقتري امب لوحلاو لالا ف بجت بصنلاب ةةكرلا م
 طستقاو كلمو كلام لامك طرتشا ضعبلاو جارخإلا نكمأ نإ

 رقبرلبإو مغر رجتمو ةضقو بذ يئ

 بوبحلا رئاسو لب ربلاو بيبزلاو رومتلا رئاسو
 ُبهذر ةضف كاذك فنص بنعلاو هلك فنص رمتلاف

 منغررقبو لبإ نرم مهس لكر اضيأ رزجنر

 فشكلا كاتأ اهلُك ليقو فنص بوبحلا يف سنج لكو

 المك هارت هلنم ناك ام ىلع هلمحاف داز فنص لكر

 دهم لبقام قوف مضي الو دجو ىتم هسمه زاكرلا الإ



 هيلإ هزيغ متعي الو

 جرخ نإ هيلع لمحاو لب هلمحاو

 هسمخ دعب هي ةاكز الو

 بهذ نم زك زاكرلا ةفصو
 ادحوم هناك نكي مل نإ

 ج ردنا لاملا ف ناكو هسمخ يأ

 هسفنب نكي نإ باصنلا نود

 ط رش هيف لوحلا نوكي ام ركذ

 رامنلا ف طرشي ال لوجحلاو

 يشاوملا بهذ ام اذإ الو

 الدب اهنع نوكت امنإف

 بهذ نم باصن هل نم كاذك

 دقف سنجلا كلذ نم يأ دازو

 لرألا ةاكز جرخي ل ناك نإ

 اقبس دق يذلا لوح يف داز ام

 هاكز اندعق باصأ نمو

٧٦ 

 راجشلا ةدناف يذل الو

 يشابكلاو لاخسلا

 المكي مل املوحو تثدح نإ

 بحك رأ

 7 م م

 امب عم

 شاوم نم وأ ةضف رأ

 دزي تم هكزي نأ مزلي
 لخدأف اهتجرخأ نكت نإو

 اقحلم يكزت نيح هكزو

 هافص هّشغ نم ام نيح نم
املعأ ريناندلا نم عبرأ وأ



 طرتشي باصنلا سيل هنأل

 امهنم لكل نيكيرش ينو

 نكي وأ نيكرشُم انوكي مل ام

 لوحلا طرش هيف فنص لكر

 طقفهلبق وم ام ينفو هيف

 امهيمهس يف يهف باصنلا فصن
 نيتسساو مهناف كرشملا امهضعب

 لوق يف هلدب هعشسنجف

 هيف ةاكز ال ام ركذ

 ركذ امم نكي مل لام لكو
 ارجتم ارادو ادبع غنابر

 اضبقي تح هيف ةاكز الف

 يفو ىلع هنوك طرشب

 الجأ نيد لك لك مكح كاذك

 جارخإ طورش

 تاتقم ح دم هطرو

 لَصَو اسباي ن وكي نأ كاذك

 هوحنو ل درخو فشخ نم

 رجا هب نأ رينغ ةاكز الف

 ارنأ باصنلا هيف نمثب

 ىضتقملا لحي تح مهضعبو
 نغ افولا ىلع رداقو

 )لجع دق ال عن ام حص و ]

 ر امنلا نم ه ةاكزلا ج ١

 لَصَح اصلاخو قاس وأ ةمسج

هورتلف مهفصو اعاص نوتس



 كرشمك اهكلمي نم ناك وأ ` كلم املو افقو نإ ضرألاو

 تمئملسشل ناك اذإالب تجَجرخأ دق يذلا يف ةاكز الف

 تب هلام زي هنإف تفق هيلع نمثم نكي لو

 ملع اف ة اكز ال ة اهريغ و ا ملسف ضر أ تبنأ كرشمو

 ةراجتلا يف ةاكزلا طرش

 ارنكأف ن رہجتي باصللابو ارجتللا نيوت نأ هطرشو

 ةاكزلا عناوم ركذ

 ردقلا كاذ ىف باصنلاك ناكو رضَح نيد اهوجو نعتمتو
٠.٥ 

 ىدألا نايتإ عيطسي نأ لبق نم ادجؤو امهم باهذلاو بصغلاو

 ىناتلا بابلا

 يشاوملا ةاكز يفو لاملا نم هجارخإ بجي ام رادقم يئ

 هفصو ناويح و اهب و و ا هفصن و ا ارشع امأ جرخ

٧٨



 رامخلا يفو عرزلا يف رشعلا
 تيقُسام اذإاهيف هفصنو

 بهذنر ةضف يف هجفبرو

 ركذو ةشف اسمخ الي نأ

 دزت نسم نإو تاهوش ثالن

 لقف نيرشعو اسمخ نكت نإو

 نذإ اهشضرفف نينالث لا
 انيعبرأو تس لصت نإو

 عذَج اهضرفف نيتسو ىدحإ

 ناتنوبلاه ةتسو

 بحطصا نيرشعو ىدحإ ةيامو

 مزلاهقحف عست دزت نإو

 تدجو نيعبرأ لكل لعجاو

 اركذ ام نيتضيرفلا نيب
 داحتاو مسالا فالتخا عم

 لقغابَرةّينةعنجف
 ةقح نوبل و ضاخم تبب

٧٩ 

 رافغألاو ليّسلاب تيقشس نإ

 تن دق هبشو جزلاو حصنلاب

 بجرأ يشاوملا يفو رجتمو

 رشع سمح يو نيتاش رشعلا يف
 دمنتعاف اذهو ةاش اهل دزف

 لصت ىتح اهضرف ضاخم تنب
 نكز مهعم اهتس نوبأ تنب
 اييقي اوضرف دقةقحف

 عفترا اهدع نيعبسلا ىلع نإو

 ناتقحف نيعستو ىدحإ

 بجر دق ثالث تانوبل اهيف

 ملغ ضرف امب نيسمح لك ين

 تث ءيش ال مث نوبل تنب
 ارقبلا ًرلعجا اهمكح لثمو

 دارملاو نسلا يف امه ثانعم

 لدب يسادسلا عم رقب يف

 ةتكتلا كلتل مهفاف ةعذجو



 منغلا ف ةاش ةاشلا ن نيعبرألا ف

 اهعم ناتيام ش ناتش

 تمزل ٥ ايشل ١ نم عب ر أو

 ثيزت ةيام لكل لمجاو

 مزل نيرشعو ىدجحإ ةيامو

 ام تاهوش ثالن ةدحاو

 تملغغ نينما نم عبرأ ف

 ذف ١ اهلص أ ا ذهو : اش

 ثلاثلا بابلا
 ةضفلاو بهذلا ةاكز ف

 ةضفلا ف امثرد نيتئام نم

 دق نيعبرأ لك يف اهدعبو

 هفصن اهيفف ارانيد نورشع

 هرشع ناكم ارانيد لعجت

 ةفبرأ 7

 ح ةضفلا ىع لمحاو
 ء هةلانم

 به ذلا سنج

 لا ليت انم رشق

 ةيك مك زتلا ىدل ممارد سج

 ددعلا ىصقأ لإ ر ممرد مزلي

 هفشكو عب ر [ ف ةرشعو

 ٥ رهتشُم مه ارد ةضف نم

 ةضفلا ف امه رد نبعبر اك

 ببس لنم نيسنج ١ لعجتل ز

الحاو كرزف مهرد ةيام



 عبارلا بابلا

 رطفلا ةاكز يف

 رب عاص دحو نم لك نع
 لاومألا نم افغغلاب مزلت

 هدبعر هسفن نع همزلت

 رأ ن قف وأ ب
 ركذام نوكي نأ طرشب نكل

 ملعي ثيحب ناك نإ بصغلاو

 بهذ لصألاو ةجوزلا يف فلخلاو
 ايهئزلت ةضيرف افأ

 رجفلا ليبق ادبع غئابر

 سباففأل

 صغ اذإ الإ

 بجو مداخ فصنل لام و

١ ٨ 

 رلظطفل ١ : اكز ى دأ ه وخحن و أ

 ل اوش زم ل ا١)هلا ةبيزؤ رو

 ٥ دنج نم هلأوع هيلع نمو

 اوَوَر هعفر بوجولاف رسؤي

 رقتسملا بوجولا لبق عنام نم
 م زرلت هيلع ر داق ن اكو

 بحتسملا يدنع وهو بوجو ال نأ

 اهمعط نكي نإو اهلام يف
 رظطفلا : اكز يدنع هق زلت

 ل اوش نم رجفل اب ال مزلت لالمهلا ابب

 بجع الو هععاص فصن هيلع
 م ےم



 رتتماخلا بابلا

 ةاكزلا اهيف ذفنت تلا فانصألا يف

 نكسملاو رقفلا يذ ىف ذفنت

 فيلأتلاب نيدلل رصانو

 ابتاك نم وهو باقرلا يو
 ءانغ اذ ناك ول هراد نع

 لكل طرشلاو نيدهاجملا يو
 افولا دزو غولبلا دعب

 دقعلا توبن ذز باقرلا يو

 اروكذ مهنوك هيلع ذزف

 هيصعم يف نكي مل نإ آامراغو
 نيكسماانكروربقفلاامأ

 اررحتلاو مالسإلا اذب ىنعأ
 ابو ندج م اذإ الإ

 ني3ة نم هلوع كيلع نمو

 ريغص دلوك اهريغو

٨٢ 

 نسحتسملا اهذخأ لماعو

 فيلكت يذ نيدلل مراغو

 بئاغ صخش وهو ليبسلا نباو
 ءانع اذ رافسألا يف راصف

 لقف لقعلاو مالسإ ةيرح
 افو هنوك مامالا ةجاح عم

 دجلا ليس يو لماعو
 اروربم ادغ دناق نذإب

 هينعدق ىضم دق ليبسلا نباو

 نوكيامهيفنالرألاف

 ارَجَف دق اعدبم يطعت سيلو
 ايصع اقفاوم دج ملو

 نيعلا ةاكز نم ىطعي سيلف
ريقف فعض يذ ًادلارو



 اشن دق دعب ديدحت ريغ نم ءاشت ام ءانغلا نود ام طعاو

 هيطعأف هعلوحل هنغ هيزجنت الو ل ام هل نمو

 بجي دق ام عفري اهضعبو بدني فنص لك يف اهمسقو

 ةمتاخ

 هسُمَر يف همامإ ىرب تح هسفنب هتاكز يلي الو

 هتيامح تلمأاََم عض وم و [ هتعاط هيلع بجت ل ناك ؤ أ

 اهلقن يف ةحلصم نكت مل ام اهلهأ يف ةدلب لك ةاكز

٨٢



 رطفُملا عيمج نع فك منصل
 زذتئةنمو ضرف هماسقأ
 ناسنإلا ةلز ضفب رئست

 رَجحيي ةنمو

 همايص بجاو ناضمّرف

 امو ريفكتل ناك ام اذك

 ةقرل منف اذم ذجت مل نإ
 امَو جحلا يف اهنم انالث مصق

 مرحلا يف نطو اذ نكي نمو

 ضيحلاو نيديعلا يف رجحلاو

 يفو اروثشاعبر رهش لك يف
 فخي ملو امي افقاو ناك وأ

 ين ةرركَمْلاو نيديعلا يف زْجَخلاف

 بودنم ةنمو

 م

٨٤ 

 رتسملا بورفلا ىلإ اهرجف نم
 ةم م .

 رتسو عمحتمت رود ةنمو

١ 

 آ
 م

 ٥ م ى م

 هممتم اهتأف رشق ماص

 امهفاف تعجر ذا ةمثلصف يقب

 مزتلاف اعم ُهةاوّصلاو يداف

 ضيبلا ثالثلا يف بَحتسيو

 فقيملامب نمل ةفرع

 فعضلا فاخ نمل مكحلا اذف ًافغض

 فرعاف كو قيرشت ماب



 روذنلاو ضورفملا غ

 رفس وأ سافن وأ ضْيَحل لإ

 رذفكُملا ىلع لصألا رجحو
 ئ قاعم4ةقأل هنع

 اتَعذقةَنإامَلرنَنلاو

 بردملا نم

 ةلنم ناضمر :اضقائنأ

 اذه ادع امو

 ِ > او ز 1 , و

 ررضلا نم هوختن وأ ضرم ؤأ
 ١١ َ ٠ م ١ . ف رو ٠ 11 من و

 بساني الف ة . ةصخر 1 : او

 1 ىال هءادأ ه سفنل

 ِ َقْعَتلاو _ ٥ ةلا ن .ع ر .ى و

 و

 ةللمصف أ لوجي ;الذف ًآافنلاتت

 ناضمر موصل ةبجوملا بابسألا ركذ

 ببس نابعش رهش لاَمَك هل

 اهش لادع نإو امب ةرهش وأ

 يداحألاب تنيب ةنأل

 اددع متي ىتح همولعب

 نآألدقلا دهت وأ ةرهش وأ

 ىَوتةلننل رك يف هطرو
٥ 2 

 ذُسفي ًادُئَع ةلا كراتو
.٥ 

 آ

 ضرفلا موصب لفنلا ىوت نمو

 ْبَجَو موصلاف لالهلا ةيرو
 دربب نيلدقعب الإ ال لوقلاو

 دابعلل قحلا لثم سيلو
 اذب لاوش لآله ىري نأ وأ

 نالوق دحار لاقم ىفر

 ىون اذإ ةَرَص يزخ ليقو
 ٥ رو وم

 ىض ادمع ةتنلا ةطق 7



 رطفلا بابسأ ركذ

 بغ اتيف تتضم بابسأ رطفلل
 الفا تفاخ نإ لماح

 ررض نم كالهلا ًريغ اتفاخ وأ

 مون رقب لفقلا لنازو

 ىلع فوجا يف لذي ام لُكو
 ينملك ادُمَع جرخي ام 7

 ام ةب ادتزاو غاجمج اذك

 دقف ادماَع حبصأ بنجو

 نايسنلا رخذ امهم فلخلاو

 مفلا ريغ ريغ نم ءاج وأ اطخلا ىلع

 الخ حارج نم ءارًدلاكو

 دشأ فلألاو فلألا ي لخادو
 هموي ردص رطفأ نم لكو

 اريخ راهنلارخآ لازو

٨٦ 

 ؛خخأ ابابسأ ركذأ انأ امهو

 اكاذك عض رم و اهلمَحل

 ركلا رسم رَجعأ ى نم كاذك

 ( ا :. ٥ ٠ . م ے

 مم مم

 نطفتلف اجَجَرَخ نإ ز ل ءيقلا

 امتح طرش ناميالاف ملسأ

 ذَسألا لوقلا ىلع أرطفُم حصأ

 ناسلإلا هَلخذأ زأ فوجلا ي
 مهفاف لحكك َنطَبلا لخدف

 االَّلَخَت هنذأ ف نإ ءاملاو

 دمتعم هنم دمتعم ة ةنم لخادلاب ُضقَتلاف

 هموص كرتم حيبي بس نم

ارطفي نأ وأ كسمت نأ نيب ام



 يف سيلف ةعيمَج هقوت وأ

 ضرف أل ضئارف ةنأل

 ركلا .م ةرطف رم كاذك

 هرطف هيف ناك موي لك نع

 عباتت ےلع نيرهش موص رأ

 لكأف ارصع لالهلا ىأر نمو

٧\٨ 

 7 ىأ ى ىشح اضقلا نم

 ارقَكلو يضاملا لديو

 بَجَرَك يف موصي نأ هيلع

 اوتا صخل لبعاف نم
 دنع قتع ةاضق خم هيلع
 عناوج نم نيتسلا معط ؤأ
لدللا ىوس انه ءيش الف الهج



 اخ

 هيف َسْيلف موصلا ادع امو

 فكتفُم وهو ناسلإلا عماج نإ

 اذَمَعَت نإ ةالصلا كراتو

 ثح ؤأ اهنم رهاظ نإ اذك

 امقغُم رغ َنمؤُملا لتق ؤأ

 دمت

٨٨ 

 هيتفأ يذلا ىوس ةراقك

 فكب ىنا ج رخأ وأ مرحم و

 ىدُس موصلا كرات هُمَرْلت

 ثكَتَق ابيع لآ نأ دعب نم

ذمتغُملل اميوُجو يف فلخلاو



 زتتداتتتلا باتكلا

 روذنلاو فاكتعالا ف

 ناباب هيفو

 لوآلا بابلا
 فاكتعالا ى

 ِ لا ح م ناجم . ر رقل م ش ح نأ م . فا ك إلا

 ارمغُغ تاولصلاب دج يئ

 فكتغت توبلا يف ءاسنلا الإ

 رخلا عولط لق ةقرو

 بداو بورغلا تقولا رخآو

 نأو موصلاو ةتتلا هطرو

 اضق وأ لاستغاو ءوضولا لنم

 ارضخ مل نإ لكألاو ةعمج أ
 ناكما مدهت نم فاخأ

 افزاهج يلت ةزاخل زا

٨٩ 

 ر م ٥ و

 ىرشلا عماوج يف بحتسيو

 فصأ امك اهريغ يف زئاجو
 رصقلا سمش برغت نأ لبقو

 بجت ارذت نكي نإو اشي نمل

 نَمَهفاف رذغل الإ نجرخي ال

 اضرم توكيذنأأوأ هتَجاَح

 ارهطت ىمح ساقنلاو ضيحلاو
 ناوت الب ىضرملل ةاع أ

 امهَراَرغإ ىري قحلا ةيار وأ م م . ىم



 يعذ وأ جورخلل هوربَج وأ

 هلاح يف ةرضم نم فاَح وأ

 ئف تقلط اذتقة رش او

 عفتراف ردمفل جرخ رمو

 رذغ نود غ راخ كلذك

 ٦8 ع ٥ ٥ 2 7 ٥

 هفناتسي نا هيلع بج اوو

 يعدي ذق نمل قحلا يطعن

 هلام يف اهفاَخ نإاذنكَمو
 رم رحبو ه

 انك شق يف دتعت تقلط نإ

 غزئ ةع ام ميف غجزز
 دعت م نم

 ثةلطنأ : دق هرذ عفر دغب

 االُمَكَو اعرسم فاكتعالب الص 4ةلدني ةنإف

 يناتلا بابلا

 روذنلا يف

 هسفن يف ةل انزال َسييل ام هسفتل ىقفلا مازلإ رزنلا

 ل وشل ١ لذ دب ر "ذن يلع الوقي نأك أن اج ن اكو

 ةَلَعفينأ44امسامإلكو هلين هيلع بجاوف

 دعفعنا نيم قيلعت ريع نم د رو ي ذللاف قيلعتل ا هط رشو

همَكطأ ريقف وأ موي مايص ةمزل رذنت يلع لقي نإو



 ردنام نبح هللا مسي نإو

 نإوةنالنآمائأ ماص رأ

 نأو ةرشع معطي نأ نيب ام

 ىمسيام لعفي نأ هيلع

 ماص موص ميلع لق نإو
 رذتاذإ ئأ ةالصلا اذكو

 و ِ .- ٥ م . و ٠ ر

 مزلي ل ةيصعت يف ر ذلنلاو

 نينن ألا ف م هُصل اب لذانو

 ارطف ا س افن و ] ضيح ناك و أ

 ر ذغ ريغب هغاَض أ ن او

 ام لدبي نأ هيلع له فلخلاو

 ءادألا ني ءنإ4ة قأ 2 . ۔ ى

 اشف ريغ "ممأ ءاضقلاب مألاو

 يرجي اذه نإ ل اقاذتقو

 ةقرتلت نأ ريغ باوج الف

٩١ 

 ررغ انيكاسم ةرشع معطأ ١

 نرّيخ ارذن مهللا كل لقي

 :رع هارأ يذلاو ارشع َةوُصي

 ىمس دق ةروُص يأب ارذن
 اماعطالا ىرن اذكمهو ام وي

 ٠_كذ ام نذأف لعفلا قلطُمب
 مرحم افول ١ لب هءافو

 نيديعلا د ذحأ هلف ف ءاجف

 رزو عم ةلسرم هم لت

 امَولي مل يهذنمو هعغاضأ

 ءافو هريغ لعف َ سيلف ة

 اول نيح لعفلا بوجو هب
 رذغل هب افولا كرات ق

 ه ء ل حر 7 ؛4كي نإو



 خي اتتتلا 7 اتكلا

 ناميألا ىف

 ناباب هيفو

 لوألا بابلا
 اهماكحأو نامألا ماسقأ ف

 ٥ . ك ةُمِب ل 3 ٠ ك 0

 تلفلا امب ام يهو وغل نيمي

 افلغاف يزو ىلب مهلوقك
 هةكذ امهم ثنحلا هيلع كل

 ذمتغا بلقلا ام ناميألا يف دجلاو

 عنم مس اب وا هللاب مسقف

 دمتعا اذإ مزال هيف ثحل اف

 ٥ ريغ ؤ هل مس اب مسق و

 مسقل ا دصقب ط ورشم ثنحلاف

 عجر يضاقلا هفلَح اذإ ركل

٢ ٩ 

 م -». ٥ -
٠ 

7 

ِ 
 مسد نيمسد وهر نيملا وه

 تبت دق اهنع ؤفعلاو لئاسل
 امَسَق ادبنأف ىسن نإ ةنمو

 هرذع َ 1١ق مهضعب و ةرافك

 هدح ع اون أ ةسمخ ىلع يهو

 عےصض و بح ٥ ريغل هق الط ١

 



 ابت نيق يف ثنحلا يف ةلسرم
 ةطق ةقطاق :كت نإو

 بضغ ءايشأب فلخا كلذك

 لعف نإ دوهتلا نم هنأ

 ركذ ام عيمج ىأر مهضعبو

 تتبئااق ةعاطب مسقو

 هزال هيلع ثحلاب حلاف

 فلح امب افولا نع زجاعو

 ثلثلا لاق نإو فلصتلا يف اذك

 مو يلام ةقدص لقي نمو

 يلع امتح ةقدص لقي نإو

 ال . ٥ _ :_ َل نا اَصو

 هرَح ام لحي ن اب
 وك م هم

 مسق

٩٣ 

 ابج و اق اقح عطقت نكت مل ام
 ةظفخا اتير ذهع ملع اذك

 بذكلاو قوُسفلاك ةلالا اهنم

 لتضألا يسوجلما نيد ةنيد وأ

 ريتغاف حيحصلا وهو ةلسرُم
 تلعف نإ ةًّجح ميلع وحن

 مزاوللاو مايصلا اذنكمو

 فلخلا ةنؤُم معطي نأ هيلع

 اًمايص عطتسي مل نإ رذغلاو

 نيكسم يتناَمل ولو موي
 هذعبياللح زجعلاب ةنأل

 ةقفنأام اذإ هرش هيزجي

 ثنح اذإ ةُجرخُي ةتئود أ

 مزل رشع له فلحلا هيفق ذزي
م و رك م



 ةظفخاو مَهفاف مرح ام لح يف ةفلغم لب ليو ةلسم
 نمق رح ةئف اذك لعفي ثنبك قيلعت ماسقألا سماخو

 هنر نم ةقئعواهتالط هب ثحلاف قلاطلا هجوز أ

 يناتلا بابلا
 تارافكلا ىف

 هَبغْسَم يف مهُمعَطل ةرشع وذ ةبقرلا نع نيميلا رفكي
 نيتقو يف رداف نيتموام نيتلكأ موتلا يف مهمعطت

 ارمئعاصو نيكسم لكل ارب عاص فلعنف اشت نإو

 دجام رتس ةروعلا رتسي ام دحاو الكل طغاف أشت نإو

 ءاسنلل رامخ لنم ولو يزجي ًاسبلم ىمسي ام ندأ ليقو

 دهتجاو ادحاو تركذ امم دجت مل نكت نإ أنالث مصو

 نارهشلاف ظيلغلا اشت نإو ناتنألا ةلسرم هذهف

 اتافشإ اتهمايت ةع را امايصاتتي ابا

 ذدعلاب لخي نأ يزجي سيلو ذع اتيكُسم نيتس مُكلنف

 ىمعلاك بنع لك نم اريم املس ةبع ققملا ةفصو

٩٤



 للعلا عيو نوج نيو للشر صربر روغو
 هقنعل هزاتخي يذلااذنه هقزر ب استكا ىلع رداقو

 يفكلا ةشئَرلي نم لكو

 اَمَو موصلاو ماعطإلاو قئعلا ين

 دزو لتقل رمت رغ نم
 رَورَف راهقلا كلذك

 مايص نع زجاقلا مصلطأو

 ةمتاخ

 ح ٩

 يحختلاهَنلأاك اظلغم

 اَمَلغا موصلاو قتعلا ريغ لتقلا يف

 ذجو اقتع نمل يزجي ال ًموصلاف

 ردقي ذإ ماصو ةسسؤم
مامتلا ىلع نيكاسملا كلت



 نماتلا باتكلا

 ةرمعلاو جحلا ف

 ةمتاخ و باوبأ ةنالت هيفو

 لوألا بابلا

 ةرمعلا ركذ هيفو هطورشو هضئارفو هموزلو جحلا ين

 مامتلاب مر ليام العفو مارحلا دجلا ذلصق جلا

 اتمأمو ةعاطتشا دجو نإ انمؤم ارح غلاب ا مَرلَو

 هلئَحلاقَوحن وأ ةقانو هلهأ توقو هسفن دازو

 اهنوطرشني نادبألا ةحصو امنود اريس عيطْسَي ال ناك نإ
 لزت ضرف نع هيزجيي ال جحلاب لفتنا يذلاف ةينلا ةطرشو

 هارخالااهلرأامب نان مانت ةنالن4ةشضرورف

 ةفرعب ةعاَس راهنلا نم ةفرع وي فوقؤلا كلذك

 ضورفَمْلاب تأي مل فّطَي مل نم ضورفلا ثلاث فاوطلا مث

٩٦ 



 تيقاوملا ركذ

 مرح اهم فورعملا نميلل ململو تقوم دجتل نرق
 قافتاب ماشلل ةفحُج جو قارعلا تقوم قرع تاذو

 ابتط ثيح نطاقلا مرحيو اتبرني لفغأل ةفيلخل يلحلا وذو

 مُهاهج تان ذإو ْمُهَلوَح ام مُهاقيم ةهج لك لفو
 مرتلا هلبق مرخأ نمو مرحي منو هيعن نأ لحي او

 جحلا رهشأ ركذ

 عقو فلخلاو ةجحلا نم رشع عشم ةذفغقلار لاوش هرهش <۔ ري ., ؟ هوو ه.

 نكزام لبق ًمارخإ ةجحب نإ هةرحملاو ةجحلا يذ يقاب يف

 ذَجَو لبق اه ةعاطتسا اهيف اذف يذلا ىلع امَو ةرمف

 ةرمعلا ركذ

 اهلعف ًرَتسخاف ىعست فوطت اهن دصقلاب مارحإلا ةرمقلا

 برقأ يدنع بوججؤلاب لوقلاو بدبث وأ ةبجاو له فلخلاو
 ا ج م وأ ١ 7 ر ٠ ِ ةنس ف ار ك _ ٣ : ؤ و

٩٧



 هرح ا تافص رك ذ

 ةجحب اهنعب من هرح أ ةرمعب اذإ - مق و ذو

 لهألا ىلإ اَمَهَتْيَت دعي ملو لصت لح انتيب ةتس ىف

 نهترم ة ةجحب ةرفو نر اكاذف رصا اف رسغو

 ناز لضف وه ا غ امو دح او ف اوطو .- اَحل

 هيدهي اشم لي جل نم ماَصو هيرجي ال نيلوقلا ١ حجَجز أو

 يتاتلا بابلا

 مرح ا هلعفي اميف

 رهط ةب تاقيلا نم مرخاف
 ارط ءادرو رازإ يفو

 يللا اههجو ةأرملا فشكتو

 رهجاف تنأو تل نإ فخو

 ركذاف اريثك ركذلا بدنو

 رغثنلا ذخأو بطلا مرحيو

٩٨ 

 رجألا ةالص وأ ضرف ةدعبو

 ارّسحاو ءاطغلا سأرلا نع فشكاو

 لجرلا نود طيخملا سبلتو

 رثكاف اهنم َرانكالا بدو

 رغعششَمْلا دنع مزلي لب ليقو
 رفظلا ُص_ةو ىؤأام ريغ نم



 ثقًرل او اعمج تابانجلا اذك

 هدقع ح كنر ةتت ةانذك

 ىلإ مفَلو ء ءاتمتُس الا كاذك

 ًاضاف ن ١ ِ د اس ف فلخل او

 برقعو ةيح ح التق زاجو

 عبسو بارغو ةادح اذك

 ثحقلا كرتاو ءارملاو قسفلاو

 هدسفي هةُجَح عامجلابو

 اام يضقتف هماع عب ام

 اَضاقتساو بوفت نأ لبت( نم

 بكأ ¡ نم رقاعو ةراف

 عفدني الام ًأكرذ هاصقي

 اذفلا اذه ينو ديصلا ةلمج نم

 مرحلا يف عامجو دايطصا نود

 زخذإلا ةش لحو ًادقؤم
 احلا يصعلاو غامجلا ىتح

 ةكم هل وخ د لدعب ج احلا هلعفي ام ركذ

 ارمآ مودقل فاوط فظو

 رقف ىتم يف فوقؤلا ةليلو

 ملظملا بورغلا لبق ضفن الو

 لحزا اهُسْسمَش علطت نأ لبقو
 اذإ هلحم يذلا غبنأر

٩٩ 

 رفت نم غم نرفناو هي

 زي ال اهنب عطت ذا و
 منف عمجب رخنلا ةليلو
 لزلاو مزاف ةبقعلا ةرمو
اذ وحن أ عمتاخأ تك



 ريصقت ١ , أ قلحل اب لح و

 افرطت هب تيبلا ىلإ ضنشاو

 نيتعكر م اقُملا ف لصف

 االنَكُماَهَل طاوأ ةعبس

 ىسلا تيقل رامجلا ىلإ عجراو

 رتنع يداح مي يف اهمأو
 م األا رخ آيفاذنككهو

 اركذ دقام ضئاحلا لعفتو

 ريخألا نم قلخلا لضفألاو

 افطغاو ءاسكو 7

 نيئورملا نيب ذعب يعسلاو

 المرمو عضوم يف الوزرهُ

 ىنم يف ماقُمْلا لاح اهمرتلو

 ارشع ينابو لاورلا ةع
 مامتلا ةئُس اعادو افلطو

 ارُهطَت ىتح تێتلاب فطت الو

 ثلاثلا بابلا
 ءازجلا هببسب مزلي اميف

 ثكذأس يذلا ضعب لعافو

 اسَحْلا ىمذأ وأ إ سأرلا ط ىفو

 امف تارغش رالن عطاقر

 م هب مد هنل

 ملغاف ادمع طيخَملا سبالو

 لوقلا اذك بم يفو

 ذرَو مد هريغ زا عسفن نم
اَمَلغاف اضيأ راَقظألا اذك قوف



 ذدعلا نم ةركذ ام نوو

 راجشألا نم ائيش عطاقتو

 البق ذق اهلوأ ،ىهَشت نمو

 ةفرع نم بغي ملو ضنافو

 نيئ نم لحارو ىنم رأ
 رخلا مويب يمرلا كراتر

 نقو هلح دصب نم ىقر نمو
 وأ ريصقتلاو قلخلل كراتو

 اتعاقمريقب يذملا حبذ أ

 ارئاز اهيف تێتلاب فطي مل وأ

 ذع ملو رهاط ريغ فاط أ
 اكرت ماملا نيتعكر و

 هنتعكرةاقععأ:ركيذإو

 دهتجاو ريقف لك نع معطأ
 راذدقلاب دودحملا مرحلا ين

 التق ديصل ؤ بي من ؤأ
 ةفلة ملا تيملا كراتو

 نيتقولا نم َرَم ام سكع يف
 رثاو ْمَهفاف ةبققلا ةرمَجل

 - ٫د امل هيذمه لنت الحأ

 اوور اذك ىنم ربغ ين لعف

 ىتم ماآب يشَّرلا كرت رأ
 ارداق ناكو يغسلا كرت وأ

 ذجش امهَدْغب فاطو تضم ىنح

 اكس هيلع امم رات أأ

هنلعمد سيلف



 هندب بجوي ام ركذ

 ةرقب ذايطلعا ؤأ مرح نم . ةحزد غطق ةننلا بجويو
 ِ ارحإ و و امج .. 7 ماعنلاو را ا نا و

 الجع روزي نأ ربق نيذه القف أ ةزاتنمتشا كلذك
 ٥ 1 . نرا .. ( راجو همد ٠ و ك ً : 1 الو

 يدهلا ةفص ركذ

 م

 ٥ م ٠

 معنلا وأ رقب نم أ ناض رأ مغ نم الإ يدهلا زوجي الو
 رمأ ام ءادأل لوح مامت ربثغا نسنربخألا َنم "ركي نإو

 نمس وذ ةطرش نكلو يزجي نأاضو منغ نم عذجَجو

 يردجر برَجو جرَعو رسكو رومع نمإاسو
 نينذألا نم ثلنلا رفغاو نيترقلاو فالألا ملاسو

 ةيحضألا ركذ

 ح
 رخّلاَموي خبنثتئ ةيحضأ رجألا لتل ديكأتب نس .ه

 بجو اق اديع تيلص نأ دعب نم بَحتشسُمْلاو اهنعب ثالن يفو

تت اقلطم ليقو لب رتتلا يف تيتس ام اذإ لق تسترلو



 جحلا يف ةباينلا

 .. ف رع 2 . مر
 هسفن نع الوا جحي ىتح

 جاجحل ١ نم ي زجي نم فصرو جاتحتنلل زوج مهضعبو

 اقبي ىتح لفطلا بوني الف اقَلب اق ةنامأ وخأ

 دق اخيش :ركي نإ حصي ليق دقو يح نع جَحل ١ حصي الو

 هلخ :رع اضقلا دصاق جَحلل

 ارجوُنسسا اَمْهَم ءانعلاف ةاعو ارصخأ

 هلمع متي ىتحال ليقو هل هانع نَمرخي مل

١٠٢



 عساتلا باتكلا
 ةب رش لا و ةمعط لا ف

 باوبأ ةنالن هيفو

 لوألا بابلا

 تاناويحلا نم مرحيو لحي اميف

 عامجإلاب ناسلالا رخو

 بذّلخم تاذ يهو رويطلا اهنم

 7 مامحلا يف خاو

 بابذلاو ضو ستل ركو
 ةعبرأ يهف بدت يتلا امأ

 اقفو فالخ الب مَرَُم

 عازنلا غضؤم وهف نانلاو
 ناليغلامك ةرركملا اهنلا

 تئقت نإو اهئاكذ تتكفأ نإ

 ام ليلحت يف غامجإلا عقوو

١ . 

 عاونأرذَوفهادع او

 بقذملا يف اهميرحت يف فللاو
 روكذملا اذ وحنو اضقلا يفو

 باقعهباتمَواهؤخنو

 ةعونم 7 عراشلا رفني

 اعَمْساف اهنم ريزنخلا كلذو

 عابسلاو ريمحلاو لياك

 نايقفلاو ضرألا تارشحو

 تذفت اَمَهَم تمرح ةاكذ الب

 اَمَمَتُم هةئركذ يلا ادع

 



 يياثلا بابلا
 ديصلا و ة اكذلا ف

 حبذ ام ريل يباتك نم وا

 مرَحْلا ديص نم َسْنَل نوكي نأو

 حبأو ةينص ةاوس نم ناك إ
 ؟كَجَح أ ذيدَح حبذلا ةلآو

 قورسملا ةلمج نم نكي ملو
 امسقتاقمةاكذلاةنشُسو

 كلقمه ةاكذُملا مغ ركاو

 ُمَُلعُمْلا كسمأ كّلعامو

 ديحأوت يخأ نم ةاكذلا يه

 خضلا ديعلاو ءازجلاو يده
 لجُجَر تاك مركي نإ ناتتخالاو
 رمث 8 م ٠ م

 الصَح اديص ةرحف حبذي

 عسُم خننذ ناسلا سرخأ نم

 دمتعي ال نأ حوبذملا ىف طرشلاو

 رجح دق اضيأ هافق نم حبذلاو
 مظتنا هيف هحابذ يف فلحلاو

 م صم م
 م

 حصألا وُه ةلح نكلو هيف

 رشتلا ؤج اذإ طيللاو رملاو
 قيقحتلاب بوصغملا نم الو

 اَمَلغاف نس رحلا اهيف لبإلاو
 كمسلاو دارججا تيم لحو

مهسألاو اتحاَمر تلتق وأ



 زفت اهنم اَم ماعنألا هذه نم
 رهش امك ال زكويةلكو
 روكذلا منلا !ةفعو

 اطرش ةاكذلا يف ؤ طرش 7

 ادصق ام ريغ لكوي ال ديزو

 لتسرملا زيغ لسرملا كراش
 هديص اَّيَح لسرملا كردأ وأ

 لصت نأ لبق لسرملا كرشأ وأ

 ىر ال ثح لينلاب ىفتخا وأ

 مرحملا ريقل ةلكا لحو

 ثهتشا دق يذلا ديصلا كلذو

 رجم لق نإ َرجعلا كاذ نأب

 رومألاو يقل رشتنم

 اطس اذإ اقلطم دايطصالا يف

 دجو ذق اًمم حراجلا لكأ أ

 لبألا يف اذكو دوهفلا نم

 هديج ىكذ نأ لبق تامف

 لصت الف هدمل هاه
 ارجح ةق هذه عيمج يفق
 مرحي مل ىتأ رحبلا نم امو

 ثلانلا بابلا

 بورشملاو موعطملا نم تاناويحلا ادع اميف

 م 4 ّ ا م ر ِ م آ 7 و و

 م 7 ام ك ٥ ا م . و

 اركشسأااقارينك ام نأل

 ُهوُمسَمْل ا اكلذك ركشف و

 رنكي هبرش رم يذلا رقع

ارجح ا اضيب ا ليلقلا ةضغبف ١



 لسلا اذ نم لتعب هلصأو

 بط نم آرؤطو رسب نم نوكي
 بيبز نمو رمت نم ةنمو
 اذج اذإ ة َحُم لكو

 هاوس هب ادوصقم ناك و

 هركي نكلو نوغام يأ يف

 تفّرُملاو ءابذلا امعو وحن
 الخ راصو لاز نأ دعبر

 نطوملا اذ يف قيقحتلا َوُه اذه

٠ ١ 

 لبشسملا تابنلا نم ةضعتو

 ابستع نم وأ مرصُح نم ةرمو
 بوبحلا رئاس نم ًاذكهو
 داصق "كس نإ ركسلا دادتشا هب

 هاونولو ةلبق لحو
 ةبشي دقام امو متنح يف

 ةدشلا دوج فوخ تهركو

 الح يدنع راتخُمْلا بهذَمْلاف

نطفاف َياوسل هدجأ ملو



 رشاعلا باتكلا

 قوقحلا يف

 نيدلاولا قوقح ركذ

 ةَحْلا وهف ةمذلا لغش ام

 مَرلتف مهنم نادنلاولاف

 ۔ م اول 1 َ َ . : ٥٤ . 4٥
 ابجو جح لنم ضرف كرت وا

 ا؛وقنكا اذإ ىضقو داهجلاكو

 ىشم نمو هناخ رم ةقعو

 ةتنك و همس ابأهَعَد نم و

 اَعَة اذإ ءاعد بجي مل وأ

 5 ام ىلع ر داق ناك ن ١

 دهتجا نش هقحب في ي ملو

 تبَجَو تبجو تومي نأ دعب من نم

 طخقر ةتف دعبو
 م م م

 لحت لقو هدض نرتسيو

٠٨ 

 م

 ٠

` 8 

١ 

 ؛4لتخلا امأ قلخلل أ ل
 7 ٥ 1 ل ر لإ 8 , اط

 اتط لايعلل توق لزنمو
 ص 7 ح
 حز

 اوقَج نإ فطليو ةعاط

 اشتهذ رشأ لإ ةقاأ

 تبأ وختب اعدلا مَرَلَ ذا
 اتم ذقذؤأةارأامل رمو

 بجَجوأ هلع همأ قحو

 دلولاب ماقي ام لفغم ماقو

 تبت ريصقتل ةبوت هيلع
 اَضَر نإ هاضر ْمُهَل نَرهظيو

 لهج لاحلا اذإ ةيالو مُهَل



 لاب لاقاق . ٥ ي و ح

 ق 19 سا دق امهنم نَم 7

 الف ة يقرلا وه اَوُه :رككيأنإر

 ابراح ام اذإ ةمل ١ طقسو

 صوصنلا رهاظل مهقح يف
 :قحسا لق اَمل ادحاو ناك نإ

 الو نم رضي الام مهقح نم

 ابنات ءيجي نأ الإ حلل

 دالوألا قوقح ركذ

 راتخب نأ دالوألل حلا
 اكو : نم مس اب ميس ن ] و

 ري ر ري

 اراَتخُم ذم الاخ مهوبأ

 اكرد نأ ىلإ ةلوع نأو

 .۔.َسختسُم قلخ ف بُدأت

 بسح دقلا ذإ ةع غم هيلع

 ماحرألا قوقح ركذ
 م رمم م

 ابَجَو ضرف ماحزرألا ةلصو

 دادجأ اَمَكَتَي ركي ملو

 هعبس ريو ةس رير

 ابسن كيلإ يقلث يذلا وهو

 اوداز لأ اولصف اق ةبأ

 ةطق كرش كي مل ام لبقو

 حلتص: دقو هلامو هسفنب
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 ماتألاب ُأاققلا مزلو

 اوقفتي يصولا مدخ نإ

 دهنتو هلاومأ ( نرم هنع

 هل جاتحا اذإ الصأ ل عابو
 م

 ٥ م م و ر م ٠.

 مسفو دوهشلا مدع عم زاجو

 ٥ِ از و. رءه۔ ث ٥ 1

 م 7 ً و 1 هي لهو

 الكَر لكر اوقرفت نإو
 ايصو ولو هةغرئ زاجو

 نم نكي ن او امنس اقلا

٠ ١ ١ 

 طقلا ذق ىونلا اذإ عطاقو

 هففقع لح }١ل نيدلاَولاك

 مهناو دارأ نإ اييمي ل

 بحتشُسن راوجلاو فالتخا هيف

 دوأ ًةتبنأأليكوةل

 ايقئ هلام يئ نكيمل نإ

 ات : نم هلكو نإو ةل

 اَحاَبم4ةل ناك هلام ى

 هل ىطعأ اذإ هيرجي هبلع

ةيفوي نأ ةل سل هما



 ملسملا قوقح ركذ

 فللا ىأر نإ ملسُشْلا رليو

 هتّيجنت ىلع ارداق ناكو

 قرغ ف هاري نأ لنغم كاذو

 دصق أفلكُم ىأر اذإائأ

 هوثأم هنأ قافتا عم

 ِ ..ح اعح ذفن 7

 زردقاُمَل هَنَمَض مهضعبو

 نذإف هيلع دقي مل ناك وأ

 فلت ن او ةظفح هيخأ ىلع

 ٥ :د م ٠. ىنثالاو و هلي

 قرتخا راألاب هاري ةت وأ

 ذرو مرفغلا يف فلُخلاف هلثقل

 هولغم اه لاملا يف فللاو
 ر مل ًرمتشاف هآر

 رتصَح مث كلاق نكي مل
 ٠متضف هيف نيمألاك نوكي

 راجلا قح ركذ

 لزن ق راجل حلا بجيو
 ادذدَع ان نيعبرأ ليقر

 لخَحد نم لامش ىلع لانو
 قوشسلا نطقي ال هطرو
 هيذوي يذللا عف دةقحو

١١ ١ 

 م رق ممم

 لعشلا ىقنت اهتيب لم
 اذب هاشيب ناتيب ليقو

 رلقألاذحلاوُم اذو هتيبل

 قيرطل او يد اول او امهنيب

هيئهةرَسَم نكت نإو



 ىصق نإ 4ةنَظَقخاو ةارأ اذذ ًاضرفاو بيصأ اذإ هزعو

 بصئةزاتَج هل َنْعَيَشو بجأغأي نإو ضرمي نإ ذغو
 ةعمس وأ ىأر اذإ هعون نم ةعم سنل يذلا ءيتنلاب هلصو

 ةرمنلا كلت ةلص نع هارجأ ةلخن وحن اَطغأ نكي نإو

 رافكلا ةلمج نم نكي نإو راج لكل بجاو قحلاو

 اهمحر نإ دز ثلانلاو ناقح املس ناكو اراج كي نإو

 هعطق دصق ريع نم همسق نع هعنم لج ل هرجه ر اجرو

 بنجلاب بحاصلا قوقح ركذ

 بحنعا ةق رفس يف يدلا وهو . اج نجلاب بحاصل حلا
 رفس يف اممو اهدقع ول رضح يفامغمو اهادع نإ

 تبن ةقع لهو امهداقعلا نيح تكس اذإ ةُمَرْلت له فلحلاو

 ةَّقعفاف هآر ْمُهضْعََت قح ةل مَرلَي له بحاصلا بحاصو

 اجمجزريي نأىلإايسَسي ملو اعضوق نيدصاق انوكي نإو
 ي 7 م م م

 عفترا ةثجلا اقرافت هب رض عقر نإو الَصَو نيح خسف

٢ ١ ١



 اَمامهيلع قحلا تو

 عناملا من نعاطلاو يغابلاف

 ضَرَع نإو زشانو قبآو
 رضح نإ يجاني ال نأ ةقحو

 ضرق ءاش اذإ هدارم ضقاو

 ةل جاتحيام لك هيلع قفلاف

 اكلام مم وأ ناك نإ هلام نم

 لصت ىَّتح هتكرت هل ظفحاو

 اََمَتجا لوصولا لبق امه اذإ
 عطاقلا اذكو نوبَحص ال

 ضَقَتلا اهدقَعَ ءيش هذه نم

 ؛دقهب امب هيساوي نأو

 ضرم ةباصإ نإ هيلع هقر

 ةلفكاف تومي أ حصي ىنح

 اكلاته هل لام نكي مل نإ

 لجرلا ىصوأ هب امو ةنارو

 ملعتملاو ملاعلا قوقح ركذ

 االَلَجي نأ لاعنل قحلاو

 امش هركف [ الو

 هةشمركي الجر بحاصت الو

 ةل حصني نأ بلاطلل 7

 الض نإ ةَجاجوغا موتقو

١١٢٣ 

 الغتننُم "ذكيذإ لست الو

 رجخ ذقاتنَعَت لست الو

 هل اذيملت تنك نإ همئصخمك

هل حلص ألا ىلع 1 1 نأو



 ليبسلا نبا قوقح ركذ

 ل زن اذإ ةقح ليسلا نبال

 اقَر مأ ثالن مهيلع

 اطقشسيي مل تضم ىنح ىقخ نإو

 محرلاو نيدلاولا قوقح اَأ

 ٠-_مأهب امك ىدأ اذإ الإ

 عطاق 7 عاب ركي نإو

 ۔ و 777 ي و

 ناففمّصلا ةماقإ تم رحو

 لحر هلهأ راد نع يذلا َوُهو
 اتتَيعت دح او همخب 1 نإ و

 اقَرلي مل قدصت اهدعب نم

 اطقسس لحأ نإو هل اقح

 مزل ةنم ام طقسي ال راجلاو
٤ .. ِ ٥ . ٥ 

 ى و و -

 عزاتتالب ةقَح طقسي
 ن اك / ا بح اص َ امب 1 ىتح

 هديس ىلع دبعلاو هدبع ىلع ديسلا قوقح ركذ

 هديسل هحصن ادع مزلي

 يلصيالف ةيط نأو

 مصي الو
 كله نإو هتشيق نع لتاق

 حصو ًاقلطُم ؤوجي لب ليقو

 نع طاتحي نا راجو

١١٤ 

 هدلوو هلامل ةظفحو

 لفتلا ةالص هنذإ رقب
4 

 ه م
 نع ودعلا اذإو هيلع ضرف

 كلم نم نذإب الإ اهنود ال

حلتُس سا امو هسفن نع هلاتق



 هتزرؤوَعل رتاس س ابل نعو

 ةعشب نأ ةيُسلا مرو

 عتتن ١ درتت ااي ةل ةونسكو

 ةجَجةوزيلف جيرزت ااششي ن او

 همدختسي نأ ربلاب ول زاجو

١ ١ 

 ةتبقررل كلام اهن نإو

 هَعقاي نأ عاطشم اَمْهَم ٌرُصلاو

 عيلف اعێب ةارأ نإو ةنع

 ةَجَعزأو ىدملا ىلع لدو

ةنَعلل 4هذنتو هران



 ردنتنع يداحلا باتكلا

 نامسق يهو تالماعملا يف

 نيلقاع نيغلاب نالماعتملا نوكي نأ هيف طرتشي ام لوألا مسقلا

 باوبأ ةرشع هيفر

 لوآلا بابلا
 عيبلا ماسقأ ركذ - عيبلا يئ

 فلتخُ أ تباث امإ غلا

 مرَح ام غيبو ابرلا سافلا

 نيطرش وذ فالخلا هب امو

 افقو دقع وهف حيحصلا امأ

 ىلإ ةعفد كلمي لقاع نم

 مسقنت عيبلا اذ رابغابو

 قلا اذإ رضاح عيب نيقلاف

 ةفصلا ىلع هب ءاج نإ فصولاو

 ذَقَعام امأو ملسلا كلذو

١١٦ 

 فألا هب دساف امإو هيف

 مدو ريرخ مخلو ةتيمك

 اعرش ذق ةكلم عيبم ىلع

 الُمَك اذهبو ةارأ دق نم

 ميغ ةق فشعولو نيع ميب
 دحأل الصأ ضقنلا هف سيلف

 ةقرع الك نأل اتبانف
 ٥ مص م َم

 دَجَو من رضاح ريغ هيلع



 عيمجلل 4 عيمللا يفو عتلا يف طرشلاو

 راجلل ىيتضَرلاكو دمأل رايخلاك نيمسقلا لواف

 او ذإ هدسفأ مهضعبو اَقَم ناحيحتع طرتنلاو غنبلاف

 كتضخُم حيحصلو دسافل مسقني اضيأ عيبملا يف طرشلاو

 طقس طرشلا اذو تبان عيبلاف طرتشا اذإ الولا وحن تسافف

 لقع بويع نم يّربلاكو لمحي ام أ نهرلا وحن يانلاو
 ذقنا لكلا يف عْنبلاَق اهنطب يف انو ؤأ انول هتاش نوكر

 طنشقب نغ اذ هنوكل طرشلا اذه ةحص ف ‘ط رشلاو

 اتلغاف رئ ًالوهْجَم ناك نق امف لوُهْجَمب سيل هئوكو

 عوببلا نم عراشلا هنع ىهنت ام ركذ

 هلقاَحُمْلابو هعتتارُملابَو ةتسالُملاب ةنع ىقني غْنتلاو

 دقف دقع يف يتعب نوكو ثرو نيطرشبو ةةاَصَحلابو
 فلتلا ىََح زبات اذ ناك وأل فَنَسَو غنب هيف ًادقع ناك وأ

١٧ ١



 هاوس و عناتا يهو

 نمل رضاح ومو عيبي نأو

 مدهلا هنبل يمغأ نكي نإو
 ش نإ ليكوت يغتيو
 بسَلَج نم ىقلتي ال يرتشُملاَو
 ةرجملا امأو املسم ناك نإ

 هناب يف دقلا غات ألو
 هقافآ يفو اَومفا يف طلاو

 محرلا يف لمَحو لحفلا بس
 بللا كاذك اهحبذ لق نم

 رعشلاو اقروهظ يف فوصلاو
 رهظ نإ الإ راجشألا ةرمن

 هلبثشُس يف غاي ذإ بحلاك

 ر هم

 يهئو م ارح نيدل اب نيدل او

١١٨ 

 اوسي ام قوف َنَمهو وأ ص مه ه ٠ ٥

 رمثلا وفغت ونل ا نم ىتأ

 ةلَسَو اباتك ناك اذإ ًالإ
 ءارش ةل ءاش نإو اع

 م

 بلط نَم موس قوف ًموُسِي الو

 م متحي هل م هسل ١ يف هناف

 هقالطنا يف فالا اَمَجْل ر أو

 هقاَمغأ يف يرحتلا كمسل 7 او

 مَحَلَو موحش نم اهيلع امو
 رمسلا كاذك اضيأ اهعرَض ىف

 ربولاو الصفنم م ؛ث؛ذکی ل امم

 ررغ ناك ام لكو اَهُحالَص

 هلنمك اَمَو فرظلا يف رْمَتلاَو

 ز دمع ةرماؤم اضيأ كاذك

 ۔و . ه رس ۔ ف ٥ ٥ , ٥ م

يهتلاف ننمضت ملام حبر نع



 هعيبب زوجب ام ركذ

 همهسَسر كلم نم هقزرو
 هب امو هةتَتَب نإ ديصل او

 ركذ ام عيب رح مهضعب ن و

 ةضبق لبق هعبب

 يضتقت فقوو ثاريم ريغ يف
 هب ىصزأ هلاقو متفم ن
 هنبا نم هةغزئو اهقلاخ

 زيتغاف اذهو هضبق لبق نم

 يناتلا بابلا
 ملسلا يف

 ىلغعردقُمل آقع هلسلا

 انوؤؤَملاو ريكتلا لمشيف
 افص نإ اذكه ناويحلاو

 امها لا ضبقي نأ ةطرشو

 امزاج هيف ةقعلا نوكي نأر
 ملا ن ٥ . طرشي ٥ ر و !و

١١٩ 

 الَجأ ضبقو نيعُم فصو
 اَنييبَتلا مهناف اضيأ عرذلاو

 انرو هلاحو هنسب

 اناق لك ريصي نأ لبق نم
 اقمزأللا هيف رايخلا زنت

لجَجألا ىئذأ يف ىف ثالثلا 7



 ثلاثلا بابلا

 ابرلا ي
 سنجلا غيب وهف ءابلا امأ

 الئام أ ةل ةدايزب وأ

 سنج اذف موصطق زكر

 بييؤلاب رشنلا غاب الو

 امب سزَولاو كادألاب نمسلاو

 رظن نيريخألا نيذ يف نكل

 عفاتتلا يف نوكي ابر لهو

 اماع يراد ركنت لانم

 ا١لشضافتلاو يراسلا ًامشيف

 سبللاو اذك بورشم لكو

 ديب الإريعشلاب وؤلنلاو

 بوبحلاب زرألاو ةئسن

 اَمَلغاف ناَرفغَرلاك ههباش

 ربتْعُمْلا مامالا لصألا بحاصل

 عزاتتلا عضذؤم هيفف ال وأ

 امم اَوُع أ .7 اد َتكسأف

 عبارلا بابلا

 نهرلا يف

 ابلاط قحب ىتأ نم دي ف ًابلاغ غاتياَم لْمَج نهرلا
 و

 م م

 ةنامض ادغ هعاَضأ نإف هةناَمأ هقحب ة ضبقت



 بن اقلا نهر ثبل . لال ١ ج رخيف

 رمتلا نهرو ضبقلا مدقل
 ءاقب هل سيل امم ممرو

 بئاص فصوب افوصوم ناك ؤل

 رجل ا سوؤر ىلع اهز نإو

 ء ءاقل ١ و يلللا اةل اٹم

 رتسماخلا بابلا

 تاراجإلا يف

 اققو ءيش لامحأ ىلع لغج

 اذإامك نيم ين نوكت
 و

 الوَُعَمْلاو زرماقلا نيعب

 لمخا ديز اي لوق لاثم
 الص ىَتح ةعقبلا هذه نم

 لقلا اذه نع كل تلَعَج دقو

 هردقو ةفصو نكي نإو
 رجأتسملا ةمذ ف .4 نإو

 اناك ريفبأيأ لمحي
 م

 م

 لهجي روش ] ف نوكت دقو

٢١ ١ 

 اغنُص ذإ هب مكخاف ةراجإ

 اذب ا ح نمف نأ ة م

 ل وفجَمْل ١ هقحو امهيتيع

 لَمَحْلا اذه قوف عاتملا اذه

 الزناو راحص يئ ديعس زاد

 للخ اهيف امو امهرد نيرشع

 ةرتضخأ ول امك وهف هنزوب
 رفأ نم ادحاو نيع ملو

 انتناكَمل او ةرج لا ريع ن ١

( . ث ٥ كلو [ هعفن لوصح



 اهتل او ءا دتب ا نم اهبا

 ز مئاهبل او سفلأل ١ ةرج اك

 ارح ضروزألا رجأ مهضعبو

 لتعلا مت نإ رجألا ٌنحتنسيو

 هربجي نأ مامالا ىلع نكل

 الوُْغَمْلا لهج دق ركي نإو

 ٥ . ةنر ن شي ٠ ِ ( ا زئاَجف

 احلا هضقن ذعب رجألاو

 مزل ام ركو روجح لكو
 امي دق ام بانلا اذ 7 7

 ارجل اورضح ول من

 اروج رطعب بودنملا :

 و 7 ٥

 ىهتنا دحلا اذإ لعجلا تثيف

 مهاردلاب ضررألاو روتلار
 املع رامث نم اءزج ناك نإ

 لَعة هيف ام نيح نم لب ليقو
 هرجأتسا ذق ام ماَمَت ىلع

 الوعْجَمْلا وأ حلا لهج 7

 ذتضَوع يطغيو متي نأو

 انرلا وحن يف ةرجألا مرحو
 ةرح اضيأ ةرجأف هؤادأ
 لذيو ىدألل دوهشلا هب

 اركذ ام ىلع ذخألا مهيلع
 مه ۔ ح

 ازؤرحت اهقرح مههشضعبر

 رتكدآتستلا بابلا

 ةكرشلا ىف

 اعمتشُساف رتلئنُم ادعاصف اَعَم نيتنال ناك نإ ءينلا

ةكرت وأ مهنم بنشكب امإ ةكرش ىمسي هل مهكلمَو



 ةبراَضُمْل لاف تذخا ةذل ا ثل او

 ؟ ف ك ارتشا ا هجولا ةكرشو

 ة ا رم و ٥ ه ل ك بهذي

 بهذلا ةكرش يهو نانعلا ىلإ

 هبحاصل هوحن وأ بهنب

 اففلأ هيلع زقنا او هنع

 رم ى ج ه

 ; هبسحب ات ر

 م & ۔٥ م

 هض راَفُما ةكن امهنيب

 اعسوأ ناك هامَماَتت نإو

 ةبطاخملا مهفاف ضارقلا يهو

 ذرو مُهنَع اهزيوجت يف فلحلاو
 ىعشسَْلا نامسقي ناممجأريو

 ةبراضملا ركذ

 ىللرينانذنك لاقم غفتر
 ةبراَضُم اذتغا الب اهحبر نم
 ر رمث هم م

 فرصلا ريغ ةفقزرَصو اهنمضي

 عق نإ حصتو مامالا لاق

 مهذنقع غاتتي هب يذلا ىلع " وو و

١٢٢ 

 م

 الصح ءزجب ىعسي امب صخش

 ؛تهالاك تلزن ىات نإ و

 يفكي ال مُهتنع
 عقوو - اضرو

 "٥ ى و

 مه دقتنت حصت ام لنم حصت

 كاذف اهيف

5 ز (



 عباسلا بابلا
 ةنامضلاو ةلاوحلا ي

 ةمذلا يذ ننم لاملا لاقتنا امأ

 اضرلا عم تتينو ةلاوح

 ةتلا نم ىلع ًقَحْلا يذل اممو

 ةنربت ام ريع نم نكي نإو

 رتخُمْلا وُم قحلا بحاصو

 عجَجَرو حص نمالا اًرَب نإف

 طقس قحلاف لوألا ارب نإو
 قحلا ناك سالفالا سم أ

 ارت نإ نامضلل سيلو

 اتامّض ذق هنذإب نكي نإو

 ةيرلا عم ىرخ أ ةمذل

 اضقلا اذ ةنع روضحلاو ملعلاو

 لضو عاض نإو ةبالط هنع

 ةمذلا يف تو ةنامتح

 م هنم ءاش نم هقح ف

 غتتشا نق نسل قحلا كلذب
 طش نماضلا اذإو عيمجلا نع

 ةمتاخ

 ةل ناك انش نمضي نم لكو

 ةبراضُمْلا نمض ام اذإ الإ

 ةلم َح ح ذق هب يذلا جارخ

 ةبصاغ مش ناك ذق ام حبرو

١٢٤



 ارمآ أاوسل ادع عاب أ

 عض ومل ةميهب ىرتك أ و ا

 ةقلتن نأ زاج دقام لكو

 نشو وهلل ١ ةلآ وساكك

 ارنكأب هةعاتف هيت
 عضؤتلا اذ ءازإ نمع ةاَحف

 ٠  ِ ّ 7رأ نإ ن ٥

 نمَّضاَم عفتلال
 2 م

 ابلك لقي

 نماتلا بابلا
 عفشلا ف

 م . م

 ام ريغ اضيأ ضورعلاو ليقو

 عقت ةعفش ضايقلا يف سيلف
 م

 ص م هه

 اببإاهتدثمصأ يذنلاالر

 اَمكَح و اديَسَو ادلاو و أ

 ررضلا فوخ ةعفشلا بجومَو

 ج رخ دق رحب ءارو ركي مل ام

 5 1 ِ و ٥

 تكَسَو ايبص ناك نكي نإو

 افق اَهناكردي عاتملا يفو
 ذخ َهُمْلا ىرتشا دق ركي نإو

٢ ١ 

 ضَرَع ًال الصأ عيبملا اذ ناك نإ

 املع دعو نزولاو ليكلاب

 علخ هجُؤَز هنع يذللا الو
 هارتشا يذلل اجوز ناك وأ

 اَملَعذمم اهبلاط اذإ اهب

 رظلاف كيرش أ راَج وخ
 جحو ةيالوو رزغ رقل
 تفل هيصو أ ةوبآ اَهنَع
 اجر اذو لفطلا غلب نإ

ذيو رد يمذلل سيلف



 عتتتاتلا بابلا

 حلصلا ف

 غقي مل نإ ناج حلص 7

 اذققلا ام اذإ حلصلا تبثيو

 حصي ضقنلاو لوُهجَملاب َراَجو

 عقو نإ مارحو مارَح ىلع

 اذقَع دق امب اَمهاَضر ىلع

 ٥ : ي كر عبلا لش ك وهو

 وتشاعلا بابلا
 ةلاكولا ىف

 لعافلا بغ هوقب هب دقع

 إخالي َ سيل صاصقلاو لاف

 يبص ادب أ بون ال و

 هرم ] لوجي سيل ( نم 7

 بروَح د اذتراو حسفو توم

١٢٦ 

 لقث ل ذإ نامألا الو هيف

 يبرحلاو ةتملا كلنك

 هركذأ ام ليكوتلا سفن 71

بطلا لاق سالفإ ةنجو



 هتلماعم حصت ال نميف ةمتاخ

 مكح نم ىضق اق غيمَج من
 رَجخْي نم امهيف سنل نيرح
 نوجملاو يبصلا جرختف

 ارجُح ةيفَسو ضيرم اذك
 ااج ::كل ناركسلا كلذك

 قالطلاو رارقالا تبو

 اعَجاَر أ هربد نإكاذنك

 عم ضيرملا ف > هذهو

 امو قشعلاو ريبدتلا غنر

 هيفسلاو سلفملا ف سيلو

 رَجْخَت ال مَجغأو يبصلا نم

٢٧ ١ 

 ملخلا يقلا نيلقاع نم
 ذأ ام ىلع ةلاَم هيلع

 نوذأمةلابع ال تقلاو

 ارهق اَمْهَم سلفُمْلاو هيلع
 ازاَج اقاَم اذإ 4ةُحاكن

 قاقعلاو غلخلا كاذك هنم

 اققاَو قالطلا ناك اف اجو

 عقر دق سيلف نقو ةيصو
 اتتَرغلا نود ةمذلا يف رقأ

 ه ..ه 2 ٥ م ه م ٥ م م

رمحتسي ام عيبو هيصو



 تالماعملا نم يناتلا مسقلا

 القاع اغلاب نوكي نأ نيلماعتملا دحأ يف طرتشي يتلا يهو

 ةمتاخو باوبأ ةينامث هيفو

 لوألا بابلا
 ةبحلا يف

 ضبق ىطعُملا اذإ يطعُملل سيلف ضوع ريغ نم كلمت ا ُءاَطغإ
 يضثيي لوبقلاب لب ال ليقو ضبقلا لبق عجزي نأ زاَجَو
 اهتجاو مالغلا زاج ول ءاش نإ ولا ىطعأ نإ دلاولا غجزيو

 ةشمرغي كاذك دحاو رُكل ةنَرْلي هينب ضفب بهاو

 ربعملا يواستلا مألا ُمَرلَيو ركذلا ىطغي ام فصن ىطغت تنبلاو

 لدغألا وهو حجارلا َوُه يدنع لوألاواهئَرلي ال ليقو

 نيصخشلا الكل عوجر الو نيَجوَرلا يف طرنني ال ضْقلاو

 بستحا هل نم ضْقب هئوفي ةبدتلاو ابص ىطغأ نم لكو

 غرف ضبق نكي ملو زحي منو غلب اذإ ال لفطلا كاذ تام أ

 عقي ةاذنف تقو ىلإ هب عقيام تطغأ نكت نإو

١٢٨ 



 ىَرُمعلاب ْمُهننع ىمسملا َوُهو

 لهف ىَرمتلا ةَتبَهَو نكت نإو
 هبقعو ةنو -نكتملاقم رم .مهم هم وه

 ارشعلا ءاطقلا ةنع مهركذل

 لجألا اَضقلاب عجرت وأ ثروت

 هبوصم نك نيلوقلا رخآو

 يناتلا بابلا
 ةيصولا يف

 توملا دعب ذفني امب م ا

 تبنتو هلق نوكت دقو

 كد ه ِ م و ۔ د 1

 يبرح الر دنرسب سيل

 حصتو اهنَع عج وي نآ ًَراَجو

 عتتما دار نإو لاشلا ثلث نم

 ثراولا مدع عم اضيأ َراَجو

 بجي مسق نيمسق ىلع وهو

 نيذلاب ةؤاصيإ بجاوف

 ةكرت ذق يذلا لصأ نم جرخي

 ةكّلاك هللا قوقح ىفو

١٩ 

 و ه م

 حَضَو مولغمَو لوُهْجَم لك يف
 عقي ثزإلا يلي نم نذاب نكل
 ثباع ريغ لالا لكب ولو

 بدي يذلل لفن نانلاو

 نيعو ةشضصف نم هلهأ
 :كلها قوقحلا كلت اذكهو

نيآ فلخ ثلثلا يف وأ لصألا ف



 براقأل ءاصيالا بجيو

 ىفو ثلثلا [ نم يهو ىنغلا وه
 ام فغَض بيرقلا ىطغأ ْمُهْصغف

 مسقلا يف ممب ىّراَس مهضعبو
 لكننُم هاوسو خيحنصلا َوُهو

 اولمثأ امهم نولخديو ليق
 ثلنلاواهتلن نوذحايف

 ىَرأ يذلاو هولاق يذلا اذه

 اهنيدنئةمزرتُم ةنأل

 مهصوي مل نإ ثراولا ىلع امو

 ت هالومل َح نم ناك ا
 ةحصب اوتأ وأ هوُملَع نإ

 مزل لات ف هللا ةح ناك نإ

 هدقلةيصَروزجُجت ملو

 يبح الو ذ ترُمل الو

 هنأ نطبب نمل زئاجو
 7 ف |___ نا 57 ٥

٢٠ ١ 

 ثرتكاف ًالفن هاصوأ ةل مل

 اركذ ام ىلع مهلوخذ ع
 اهليلخت نبجو ال ر و
 مهل ام :م هُمَرْلَيام ذاَقإ

 اقل د ابل اًقَح رم ناك ذق
 م

 ةقرفتلاب اوق يتئكل

 مَمنلا يف ام اذك الو ةيلست

 هدتقل لو ثراو الو
 يح ريغو موذعَمل الو

همسج ف فعفل دعب ناك نإ



 رفن وهف كلذادعاتو

 ايصو نَّنَعْجي نأ يغبتو
 هاصوأهب ام هنَع ذفن

 قدصب هقدص :كي نإو

 زقظئاقيفةلتلفمامالااقأ

 يمذلا )لقي نأ زناجر
 ىلإ لاَمْلاَو يصو ا كرتيو م 4 صم

 ولغي باولا ىلإ هلعفب

 ايفو اقلا أيقت ارح
 همسق ناك نإ ةغعيمَج

 قفني نمو ثلڵئلاردق يف

 ركذ ام يمسي أ دحي مل نإ
 يصر أيئذااك ذإ

 | مهم و

 نأ المكُم هب ىصوملا ذفني

 ثلاثلا بابلا

 قتعلا ي

 قرلا لابح نم دبع جورخ
 هيف ظفل جورخلا ببسو

 طرشب ًاقَلعُم 4"6كي نإو

 اَقَلَع ةنم توملاب ام سو

 ظفل نو نوكيام ةنم

١
 

 ةيانك وأ احيرص اّقإ ة

٢١ ١ 

 علا ممت لع ىتلا وم
 هيلي ينلا نم ةريرخت
 دلو يل تنأك ةقاتع اهب

 طرشلا كاذ ءآ ضقنلاب قشي

 اقنغ ا-ثتاكي نإو اريدم

ظحلل او هنيع يف ىنج ن أك



 فينجب اهتتَج عفنأزا هلجر زااهتق هديا
 تبهذ ق اقعلابف اوأن ن !و ب أ و ا رب ١ كولملا كلم و أ

 عبارلا بابلا
 فقولا ىف

 فقولا هلع ينلا غعتيف فقو ليزأ كلملا ىلع لام

 هفصو ىتح مدخ ا نإ َراَجَو ةفرص ه اوس يف زوجي الو
 و

 / . و 7
 ذفني ءارقفلا يف هةلإف

 اذتيف الطاب اطرش كي ملأ اذإ تبان هيف طرتشت لكو

 ذخأن ذق هبو ماشال ١ ي أر

 ُ؛ لغ سانل فقولا ذإ اعرش مسقي ءاسنلاو لاجرلا يفو

 بهني .منود لاجَجًَرللف بقلا امأ دالوألل كاذك
 ى ى ٥,

 يراتتلا يصاعم يف ًاضنأ كاذك رافكلل فق ةلا حصي الو

 رتتماخلا بابلا

 رارقإلا يف
َ 

 س . 4 ح ع م 2 - 7 ٠ ع رو ب م -

 اقح نالفل هيلع نأ اقلطللا ًرَح صف نأ رارقإ

٢٢ ١



 رثئتنماذنك انك ةدع
 ١ً 3 ي . 5 7 ١

 م ٥ ََ ؤ .. : 8 ١ ٥

 لَصَح ام سنج ريغ نم نكي ملو
 امنب ةلالاءاش نإ وحنو

 قالضلار حاكنلا كلذك

 رخَصل هلام وأ هوخحت وأ

 اًرَم امم هاننتُسا يذلا لإ

 لتقأ نكت ايواسم نكي مل نإ

 لَسَع نم بؤنو رب نم رْمَتلاك
 امدن مل زاَرقاللف رقأ

 قاشعلاو راهظلا ةزؤاليإ

 رتداسلا بابلا

 ضرقلاو ةيراعلاو ةعيدولا يف

 ةمجرت نأ ىلع ءيشلا ذخأو
 ضرقفةهلنم ةرتذنأو
 ١ ظفحل ةكرت ئ ١ نإو

 نامض ةيراع يف سيلو

 انتهنمايش عيض اذإ الإ

 ةنامألا نم ضرقلا ذخأ ول

 ملو تام اذإ لاملا َنم يغو

 تبهذف ذق ةنارو لقي نإو

٧
٩
١
 

١٣٣ 

 ةعدوتنسُم ةيراع هب

 ضرف كلع امكح هئامَض
 ٥ 4 . ةعيدو 7 > .

 ناصئةعيدرانكَمو

 اقرتلُم ااشض َراَعَتشا وأ

 هتناكم 3ََر دق "4كي نإو

 م م مص ٥ 0 م

 ممذلا يرثي امب اهباهذ معرب
 7 و

تبث عيضتب ال نالف ذعب



 عباسلا بابلا
 طيقللا و ةطقللا ف

 نم عاض ذق يذلا لاملا ةطقلا

 ذ حي نأ ةثزلت هنف

 :لقني ىتح نمضي ال لبقو
 هرذنقب 4فيرغت بجاوو

 الممكأ لوح ةدملا لوطأو

 ءاع ولاب نوكي اهفيرعت

 يذمم نم دحاوب ىتأ نمف
 ةقالع اهل سْيَل نكت نإو

 مَرَحْلاك عمجم يف نكت نإو
 لبإلا ريغ يف تركذ ام لكو

 اهّسَم نم اهل ينازلا عف
 اضكر وذعتو تءاش نإ برشت

 رخ وهف الفط طوقلَملا كي نإو
 اًرفككلا غولبل دغب يعدف

١٢٣٤ 

 هرظن يف ىري َمُك ةَدُم نم

 لعجي :ارقفلا ي امه اهدعبو

4 

 مزلت زت نل ةفوزعم : د نكت ملو
 كب _ اهنأل

 .ذ ل ةنئا بص ( هنأل
 م

_ 

 اضر افقنم ن اًحرسلا ١ عسوتو

 2 ذ 2 م وم و و خو 7

 ىرجي هيلع ىعدا ام ُهكْحَف



 اَرهتشاو هل انا اَعةا مث ارفك نم هّصقل نإ كاذك

 رادلا مكحي ٍ ؛ اهيف هل مكخاف رافكل ا نطاوم يف ناك 1

 تاوملا ءايحإ يف ةمتاخ

 هلمع إأطناجب وأ ءاملاب ةل وهف اتاّوَم ايحأ رَم لكو

 كليالااتضإأل4تئإف كرشملا امأو املئسُم ناك نإ

 تكلم ذق اهنأ انلع امو تكرت "ضرأ تاوملا ةقف صو

 نماتلا بابلا
 بصخلا ىف

 راتشساب ناك نإ ةقوسو راقهتقاب لاملا ذخأ بلصفلا

 بمو ارت لقو ام ولو ابصغ ام ر بعالا مل
 اقَولا دنع هب ةوُكْخَم لنملاق اقلت وأ 4هةقَلثأ :ركي نإو

 مَرَتجا موي وأ تاف مويك 7 مدع لنم نإ ! بوصنتل ةَميقو

 لمغتشسي ذإ ةرجألا َُرلتو لشتفألا هتميق نم انلا
 امقرد افلأ قلأ ؤلو ًءيتن زغ هع ا اتيفةلات

د ٢ ١



 هل نوذأملا دمعلا ف ةمتاخلا

 فرصتلا ف ديقلل نذالاو

 رجَجتَمب هنذإ ذاقنإو

 هدع وأ هسفن جوزل ًالو

 هل نذؤي نأ رارقإلاو قنعلاو

 ةل جاتخي اق قفني نأ زاجو

 ةبقر الإ ديسلا ىلع او

 عبتت يقاتلاو سالفإلا سم ا

 هتصح ,دق ديسلا كراشتو
 م م

١٢٦ 

- 
 ص

٠ 

 ا يف الإ حص

 رجت :يلو ةنستن عنالف

 دقع لحت ال حاكنلا اذو
 7 اث م ا.ذ لإو هحص

 ةلمحب هلام وأ هسفنل

 ةئرجنم ترسخ نإ اهردق وأ
 عظفلا قرلا َنم كفلا اذإ هب

 ثةتَميق ماستقا يف نويلا لمأ

8 
٦`
 

.فرغاف ي -



 رتتنع يتاتلا باتكلا

 نانكر هيفو حاكنلا ف

 باوبأ ةسمخ هيفو هتبغي اميف لوألا نكرلا

 لوألا بابلا
 حاكنلا تابجوم ف

 بجأ ةقع وهف غاكتلا ا
 اتيع لق ,كي نإ قادصلا فئصن

 ص

 ربذو مف يف الا حص صو

 اقآلطلا عقو نإ ةعتم و

 مرحم يرذ نغم تنك
 الول ١ ج وز عم ءابآلا اذكهو

 الع ةذالؤأاذن _ ا كقر
 م و م . ۔ 7 ۔ ه ع ث م م

 اهنال اخ ١ ذك اهتخ ١ مضر

 دَجَو ذق ذإ ءاملا َمَرُحَو

٢٧ ١ 

 هنم وو

 ابترم

 تيب امكح مانتال لحو

 يرجي نيح ضيحلا لَحَم يفو

 هل نيمسي ملو

 اهئادذجَج اذكو ًامكحو ًالسن

 مُحارتاولزوأ اضف مكضغتل

 دج فلأل اَهَتلا ىتح اولع ولو
 اهيلإ عبزأ مض غنشترو

 اَهناَمَع اَهتخ أ تنبو انض أ

 اقركذ يتأي ءايشأ

 اقاد ص



 اقمَالوم ىلع اضبأ تمرُخَو

 نإواهل ةنرؤَم تَجَوَو
 عم قالطلاو ءاليالا كلذك

 زوشناف ةعاطلا بجوي
 ٬كذثناترششندقةأرماو

 اقلنمل اعدار نوكي رجه
 ةل نبإلاف شارفلا تيو
 دلو هب ةس ذعب ناك نا

 م و

 اقمألوأ امب تناك ةمأ نإ

 نبتلف اهنم َرَماَظ أ نعا
 عرصنا اذإ ةدعو تراوت ؟ - 7 < ٥ م ِ ٠ م و . م ص

 هلمحت ه رغ نم ن او امكح

 دقع ذم حيحصل . ك او لومخلا ذم

 ءطولا هبج وي ام ركذ

 الماك قادصلا ءطولا بجو

 77 نيدعلا يف دلَحْلاو

 لحي ال مارحلاب ءطولاو
 هيبصلا ىف قادصلا بجويو

 تيضر ذق ركت نإ قادص الو

١٢٨ 

 الصاح :ءائلا ناك نإ ُمْجَرلاَو

 هبسن ةل تراص فإ رحت

 اقلطُم اضيأ خوسفلا ةدعو

 لخي داسفلا يف دقعب ولو
 هيأةخُحَوةبأو

تيضم يتاوللا نم نكت ملو



 اهب نم َرْجَحو ةَحْلا بجويو
 تقرحو ةؤابآاذنككهو

 هنابآ ىدن ناتاه لحرو

 تدلو دق هئطو دغب ناك مرَم

 ذَسف اق حاكن ءطو ركي نإو

 _ لمحل ١ ل اح ةقفنلا بج وي و

 م او ل الح جرفلل . او

 رخ تاذب ناك اذإ الإ

 املك م ارخلا يف ن ابجويو

 ;زرفتهثعسيلةتكل

 مرخ ال نأ ومزألا بقذو
 الؤألا نكرئاف حيحصلا وهو

 امهل ةلزنو اهلُسنو ىن
 تلع نإواهُئأو :"

 هناتبأ ىلع مرُح اهلشسنو
 تتأ لفق ام لحو مهابا

 دتولا اذ4قَحْلي4هلتنف

 لفنلااذنهب نانحب الو

 ركذلا ءطو ةيجو ا بجوي

 مزلي من اقرهَم عقاوب م
 املغاف مارحلا :7 ةبجوب

 رزو هلع كشف أل ززولاو

 مرحي هب انزلا ام نيب
 الؤوع اق ىتضم نَم هيلع نإو

 نيميلا كلمب ءطولا هبجوي ام ركذ

 بجوي سيل نيميلاب ءطَولاو

 الوأناريم ةنم لاتئالو
 هةلامنسأهبا هلات لو

 برقي نيح ناَصخالا الو ارهم
 للحم اهل هؤوط و ن وكي

هةلاعلةزاقهظ ةؤاليإ



 يرست او ق 5 ١ ا ذكقو

 رارخألا نم غبزأ لحو

 الذف لل شل ا يف مع ; نمو ليق

 هاككخ ألا دئاس حاكن اكو

 يرضن ءاش فك حابم هل

 يراَر سلا ممم فلأ يتئام عم

2 

 الدع ذإاهَل ةؤطَر لحب
 م

 مامتلا ىلع هيف اهنإف

 يناتلا بابلا
 هطورشو حاكنلا دقع ين

 اضأرلاو يلولا نذإ هطرش

 تكفا زا تخ زا تخكلا
 ٠ ك رم و م٥

 نيذدحخحَوم نيننا ةرضصَحو

 لجرلا لوبقو نيعمجم

 هدبع ةدقع يسلا لبقيو

 ةو نلبقيمبّسللو

 لاقتناب بلا عصقتو
 ليلداهكخض اهشتصف
 رمكنئنأاهئكنيةتقأل

٤٠ ١ 

 اضرف حاكتلل ةقعو اهنم
 7 ر 7 ف . ١ . أاو ةنالف

 هع ناب مَجغأاذنككقمو

 لاوخألاب ركبلاو اهبح نَع

 ليولا اذكو اهاضر ىلع

ارهظئو ةئيرئ نكت مل نإ



 يفنيو ةنج ت ١ ذل ل ؤ غلنت ملاذإاهَل ىتضرألو

 ةمألا ذوكتاذمَكَمَو هيف ةحلصم نكت ذإ َنهيوزت

 ءايلو ألا ركذ

 و رأف يل ولااّقأ

 هبصقعلافاَهبأل خ أ من

 او مح رنوكتالر

 رضاح يلولاو غعصي الو

 كردت ال ةفاسم . ےف ناك أ

 ةَعاَمَجلاف ناطلسلا اَهَجَؤز

 و
َّ ٠ 

 ذعب نم اهقيقش خأ من ٥.
 ةتتز مهيف ثاريملا بتس
 ًيَصولوةهنذإعَعَو
 ذَّيَسلا الإ ءامإلا يلت الو
 اَمَلُسأ ذق نَم كرشُمْلا يلي ًالف
 اَجًَوزَت ملثشسشل ةمذ

 باك اذإ الإ هن رذب

 كرتيو تجوز اذه نعو
 ةعاَمَج اجت مل نإ تّلكرو

 ةمتاخ

 هسلإ لبق يبصلا هنالو هسفتل ةئنقع يلولل

٤١ ١



 هتنب اةمأ و هبب اةمأ ؤ هنتف ب ُ دمع : ً“_كلنير ٥

 هبق نيح متر اففئألك ةلك ودق نم دقعي نأ ًراَجَو م مح م ٥

 تلاثلا بابلا

 ءاسنلا نم هجيوزت مرحي نميف

 تالقخخلااذنكر تاتَرَحُم تاّمَقلاو تاَدذججْلاَو ألا

 ت ابيآلا ََح تا وخ ذل او تاتبلاا ذكو هلسن ل

 نع ا -لك نلف س نإو نب )الا ت اتبو هلسن و

 اَمََقَت يذلا بانلا نم م اشم عم عاضر نم أ بسن نم

 هكسشتنسم 3 ةمذب > ل اَم هكرشل ملنش زحت ل و

 ةلا تاذ تاّيباتكلا نم ةتح رتب ةمأ ل اهنوكو

 بخضظل ١ لأ ١ رسوُجَتل ١ نم ل و 7 ا تاوذ نم لحت ل و

 اهدقلةأرمارحتالو امدعب تقو نم :امإ الو

٢ ٤ ١



 عاضرلا ركذ

 : ٥ ج ه مث, ۔۔ هد ۔ ,. إ . ۔إ “١{( 2 هد ۔
 بال ١ وحن نمو مال ١ ههج نم بشنل ١ لنم 4 اضرل ١ همرحو

 في امك نبل يبصلا قلح يف لخدب نأ ع اضرلا ةفصو

 تفئ مل ذغب عاضرلا ةدمو تمت مل ركبب تسيل عيضم نم

 عبارلا بابلا

 نيكرشملا حاكن يف

 كش ن وذ حصت املسأ ن ١ ك شل ا ح اكن . ےلع اَمهاقَب

 امسهئلامُاتقالالاقةتبف اَملسألوخألاَرتقاذإألا

 تبن كلق سيسخلا كرشلا يف ناكو تملسأ ذإ تجَجَوزت اذإ اذك

 املغاف كاذ دغب نم تّملسأو املسأ ذنم عبزألا َعَمَج ا

 اَمَجخَأ ذق ْنَم ملسي نأ لبق نم امهنم نص ًةرا ام اذإ اذك

 املسأ ذإ اعبرأ يخوت قوف امف ٥٢ذشع هل ناك ركي نإو

 اقلَطا ًرُهَرَْع مامالا لاق اقتَس ذق رم فرغي ركي نإو

 دس افل ١ ح اكتتلل ًَهَح -س دحاو دقعب ك ن 5 لاق

٤٢ ١



 رتتماخلا بابلا

 قادصلا ى

 ابَحَو ىتلألل حاكنلا ىلع لعج
 لهُج رأ ىسَسُماَئإ ةنأل

 ىتأ ؤأ امارح ةسفن ناك وأ

 راتيدلا عبر وحن ناك ذإ

 الهج زأ امّرحُم نكي نإو

 مكحلا يف اهل اهلنم رفيف
 انزو ذاذتزا َرََمْل لظطنێو
 ةعم هب لفف ف فلخلاو

١٤٤ 

 ص وق .م , م

 بتر هيف مهلو قادصلا َوُه

 لقع نيح لطاب طرش هيف ا
 اتبن مكح ومو لالحلا نم

 رادقملا يف نيَممرد ليقو

 الّصَب نق ةساف طرش هيف وأ

 مظنل يف تَضَم ذق طورش ىلع

 اَتَع اذه اذإ رهم ًالف اهنم

ةولڵطتف ةللَعفت اهقالط



 حاكنلا باتك نم يناتلا نكرلا

 باوبأ ةنالث هيفو حاكنلا طقسي اميف

 لوألا بابلا
 حاكنلا امب خسفي يتلا بويعلا يف

 م 8 ٥

 لقف ءانح من نرقو قوت لجرلا ءاش نإ حاكنلا حسفو

 صَرتلاواَساب همكح يف صصح اهْلُك لاصخلا يذه
 ركذلاو نوكت ىتنألا يف شخَنلاو رحبلاو ماذُجْلاو نونجلا امأ

 زقفامميةتئعوةولنصخو ركذلل بج لاجرلاب صخو

 نيسي ةس دغب قرلاو نينعلاو لاحلا يف اهخشفو

 رئاَج اب امزال سنل خْسفلاو ؤجاقلا اَهيف بيعلا يوادي ( :

 يناخلا بابلا
 نبجوزلا نبب ةفرفلا بجوي ام رصح ف

 بويغل اهذه نم دحاوب بوُبحَمْل ١ ةقرف نوكت 7

 ام علخل او ء اليااا ذكقمهو اق ر ا هظو ق الشضطبر

٤٥ ١ 



 عففش ناقلو ءانلااذك

 اتراقهتنواقمئأءطرو
 اركذ : دق رم جرف م كاذك

 حصألاو زوهشنَمْلا وم اذه
 ىلع دقع اذكو ذاًدترالاو

 نيتخألا ىلع ذققلا اَذَكَهو

 عت ءطولا اذإ كلا مرحيو

 العف ذق نم مرحت لب ليقو

 الهَج نيلُجَراقاَجَوَز ؤأ

 املع انهم نيجوزلا لوأو

 ز نإو

 عتقو نإ زاخلا اجففةننإف

 ُث;ےهُئاماذإليقانكقو

 ةسقفتباممَرغاَم اَذإاذك

 اريغ الأ سيق و دنع و

 اناَريملا بجوي حاكن وه وه

١٤٦ 

 غ . ثيح ليق ذ دق اَهوُطَو

 كف
 ل

 .هم ۔ ٥

 ارظت نإ اذك ةوهش ادْمَع

 حصت اذب ةقرف سيل نأ

 الطنأ اكف عبزأ قوف ام

 ر ح م

 ام رح
 م ه

 نيتمرُح لك نم هوخنو

 عتص نيح ةذحاو ىلع ولو

 البقاف يحصلا وهو اَهْرْيَع ال

 الوأ نيلجرلا يأ حاكن
 اَمَمَت نيح ح اكتلا هل

 تقتع دعبو تن اك ةمأ وا ٥ . ه هم ٥ & ع ه.

 ٥ رس ا 2 ٥ ِێ

 ةمس ةلَلام .ملاو تجوز

 اووكة دق ام نوذ قاَدَمصلا نم

 ةشق لبق هنر ايتأ وأ

 م 1 <

 ارعُِصأ الفط ءابآلا ج رز نإ

اثادجألا اونكس نإ هلؤق ىن



 ارَجَح ذق ّرباَج مامالا امأ

 ارهاظ ًاخلف حاكنلا حسفاو

 ةقفنلاب افلا نع جاَعو

 تبلقلافاهتخكلا ةلفطو

 وأ كل تخأو مأ اهعضأ

 اهَمَرَح نق قادّمصلا مزلو
 الَمَك اهيفو توملا ةقرفو

 ى م ٥ م

 ارجف لاقم وهو مهمو

 ارَحآلا بر نْيَجْوَولا دحأ نإ

 ةقلطم هب لوق يف ريصت
 تبهذو امّرخَم عاضرلا نم

 اوتأ اببألا امو ةجوزو تنب
 اهَمَرَغ هل امأ كت نإ و

 الخد ثذق كي مل ول اَهَقاَدَص

 تلاتلا بابلا

 قارفلا عاونأو قالطلا يف

 اَيَعَماَج ذق هيف رهط ريغو

 ام ةعذبل او نئلدَعل ١ دهشيو

 ضحت مل ىلوألا نم نكت ناو

 ىتَم لمج اهنطب يف نكت نإو

٤٧ ١ 

 ر صح و

 اقرح اذهو ةعدب نوكي
 اقلع سافنو رتس ريغ يف

 اَهعةاو هب دحاو قالط

 امليف ةئركذ يذلا ىوس

 صخت رمهطمك ارهش مكحف
 اتنتاذقةََُسفاه ةط

م ٥



 قالطلا ظافلأ ركذ

 ىتكو خيرص اهنم ظافلا
 تخًرَس وأ تقراف وأ تقلط

 كيف يلام ه4خنف ىكلا مأ

 ينم تنأو ينع يرتتناو
 ىونلا ىتكلا يف طَرشني هنك
 عق ظفل نو قالط الو

 لقتنيف ادع نكي ذإو

 قالُضلزرجي4تكل

 اقتلاءاش اذإزرَيَحُم وشو
 ةهَملَساَم عناتلا هظطغيو

 اته كيتأَيَس امهنم اكلاو

 تخَرَص انأ ىتم اهب ىتأ
 كيلغأ يقَحْلاف ةَجاح نم

 ينتغ كومبو ةرب
 ىوت هل نأ رغ قالط ًالف

 غعزرنبةاَرأراوتنأولو

 لجرلا يرشي نمل اهقالط لم
 قاقشلاو رارضالا ةفاخم

 اقْلَطي نأو اهعيب دغب نم
 همرحي نأ حاكنلا اد ءاش نإ

 ةعجرلا ركذ

 تقلط ثإاهنَعجَر هلمن

 ثبتئةَمأنيتتابو

١٤٨ 

 تهرك وأ تّيضَر ءطو دعب نم

 اناكلإلا اذ ةةعلا يف لانو

نيكتنتاَمُهت خ هلات



 دذ رتلو هدقع دنع نيلذع دهشيلف اهَتَعجر أشي نإو
 1 و ٤ 1 ٤ و ٤ ء ٥ ۔ ۔ د 7

 تنك ذق يذلا ىلع ةنالف تذةَر وأ تغَجاَر ذق لوقي

 علخلا ركذ

 يضر هب نكي نإ علخ كاذف ضوعب اهقالط نكي نإو

 تيضر نإ ايلؤألا نود مصَو تمرك نإاقمَُر مصي الو

 ةهتقوءاوَسَوءاليالاوُه ةتَجوَر ًربر قي ال 4ةفلَحَو

 ام رهشأ ةعبرأ تضم ىتح امعجي مل نإبف ةنقوي مل وأ

 هعبر لا نو لب فلحلا تقو نإ هققو أ فالخلا و هنم نبت

 فرغ اف "نك اضيأ اذ لتمو ة 1 -7 ةعبر 1 ٥ 77 ه

 راهظلا ركذ

 مرحي هلع نمب اههيشت مهفي لوق وهف راهظلا امأ

 ىمع زا يتمع ؤأ يتتنا ول يشمأ تلأك ميرحت دشعقل
 رجحلا دصق نو زاَهظ يمأ رهظ لنم يلع لقي نإو

٤٩ ١



 ةقبزألا لتق ريفكتلا مر
 تجَجرخ رفكي ملو تضق نإف

 ؛فقثل اهت أن لتر
٥ 

 م هم م

 تجَجوَرَت اشت نإو اهتقو يف

 ناعللا ركذ

 اتنب دق ببس ناعَللو

 بمنبفةقَم ةوهش الو

 اعبزأ ارارم هللاب دهش

 اناك نإ اهسماخ يف نعللاو

 ابضغ اهبر اهيلَع ًاسماخو
 دبألا ةمرح هناع اهنأب

 نأ لق نوكي نأ طرتنب كل

 ٥ س ع م 2 م 1 ٥ م

 بدالاب باذملا اردييو

 ىنزلاب اجر غلاتلا يمري نأ
 بستخ نمل وأ ماقإلا ىلإ
 امَعَدااميف قداص هنإ ئأ

 اناخواوبنك نيذلا نم

 بذك هئأ عبرألا ةهشت نأ

 بستحملا يضقتق اقداص ناك نإ

 ذنلوناكاذباَهَل هنإو

 نقحلاهب هدفغبو اهب يني

 دلولا قوحل ىف ةمتاخ

 اذإ هأب نالا نحلو
 رم ري ٥ م

 عّضق أ ايبص اهُجوَر ناك وأ ا
 اننا ذ ١ ةلم و ليتق

 اذخأ ذم ةتس نول ءاج

 غرتافةاينأو هتلآ
 هاؤوسَس ةرثع نأ تفرتغاف ى .م س

٠٠ ١



 رشع ثلاثلا باتكلا
 ةمتاخو ناباب هيفو تاقفنلاو ددعلا ىف

 لوألا بابلا
 ددعلا يف

 سَم دغب خسف ةدعلا بجويو

 اناك امارح ونو امْؤْطَوَو
 هعبزأف ةتيمم ن ك نإف

 ضيح ثالن ًاخسف ".ركي نإو

 ٨٠كذام فلمصن ةبعلا ةدعو

 نإ ناتتضْيَح قالطلا ةةعَو

 ىلإ اقلطم لماحلا ةدع و

 ذقرةتيمم تناك اذإ الإ

 ذعبنألا اهمَرلي

 نيتنثا اد ناك نإ

 م . ٥. َو , . ٥

 مص م و

 4 ح -
 مل

 رشع قوف ملس رأ رفاكر

١ ٥ ١ 

 و ر م م

 سمي نأ لق ناك ول ةنومو
 اناصح الاو جيورتل ١ ت اش ن ١

 ٥ م م مايآ [ ٥ و ر شأ نم

 ضحت مل نإ رهشأ اَهلْدَعَو

 فثكملا تْوَمْلاَو قالطلا ةدع رم

 نبتُساف ضحي يئاللا نم تئاك

 النَكُماهَلْمَح رعتضت نأ

 هدعلا ا مامت لبق هب تءاج

 م ٥ هي

 اهيتدصع بجوي ام ك 7



 قيلطلا ةةع الك هت
 ِ ح

 اتنأاَمف ترب د لق ةم أو

 ۔ ح ك هم ري ه ة ع 1 ٥ < ٥

 امنسقتاَمهْنمايأرذتمل

 ةلع ىف اهذَّيَس تمي نإو
 م و۔٥

 اهتعجر هل يتل عجرتو

 قيقحتلاب ةافولا ةدعو
 اتفراهُجوَرَو اهديس
 / 4 7 ١ . -ح نبل ح : ر

 3 م و ( ٥ 2 . ١ ح م .هه . ١ ح م

 اهننع تت هنل ن ١ ةتممث

 ءا ربتس ١ل ا ركذ

 هم © 0٥

 ةقمألا ےنغ ا امهءاَربتسا بجويو

 ٥ 1 و اه ٥ نإ اًهربتُساو

 ةدمنكاههنارتشساةةَشمَو

 ٥ م ى .. م

 همدق امم ةدعلا بجوي ام

 هبقرلا تثرو وأ كيلإ تّراَص

 ةدعلا فالتخا ىلع اهتدع

 يناتلا بابلا
 تاقفنلا يف

 ىنغ اذارح ةقفنلا م رلتو

 . . ع ٤ ح َ مم ٥
 ل اخو ح ١ و مع وحن و

 ثري مهل نم ةقفلا مزلاف

 اقَع يوذ دلوو دلاول
 لاملا باستكا نع اوزجع دق

ثرتكم ربغ ثا ريم ١ بسحب



 ٥ . .ع . ٥ ِِ ع ِ ِ ٥ م ٥ . .٠ . . 7 ٥ ۔۔

 تقفلأ نيتنا وأ ةدحاو تقلط ذق :ركت نإو ةجوزو

 اناريم مهننع ىطغت سيلو انالت تقلط نميف فلخلاو

 ۔ .4 و اتا ي ح 2ِ _ . . نإو ١ ت نو

 ااسَسلإ وأ مالألا هذنمم نم اتاك اضيأ نيميلاب كلملاو

 ىبأ نإو دل وَو ةجَجوَرل ابآو اجو ريقفلا مزلو

 اكلنت نأ هل نذؤي نإ ذنعلاو اكلم ذنق :رمملو هوبأو
 ٢ ٥ أ اذإ مألا [ امو ٥ قي و ٍ ك : . 7 ٥ 1 ١

 يبجألك مهضخت ةنعف فلغ بالا جوز يفو دقلا ةَجوَرَ

 ةناضحلا ف ةمتاخلا

 ٥ ۔ ِ 7 و م هم ٥ ٥ ؟ .۔ ٥ ؟ . ص ه ع ث م

 ددع تايتس عبس لصي مل ام دلولا ةناضخَحب ىلوا مالاو

 ماقملا دلبب نم تَجَرَح ول مالسإلا نع تدترا اذإ الإ

 بت تءاجو اجور تذخأ وأ كرشلا لخأ رادل تبهذ وا

٢ !١



 ردتنع غتبي 1 ول ا - اتكلا

 باوبأ ةتس هيفو تايانجلا ىف

 لوألا بابلا

 اهماسقأو ةيانجلا يف
 عقرينأتف تاياجلااقأ ٥ هم م هم

 ءاَمْجَعلا جرختف تمي مل أ

 فةَجحت الام ةنم ناويَحْلاو

 م

 اطخلا وهف هدصق نم ىرع نإو

 ٤ ٥ ن ِ اذإ - قر 2 ٩ و

 ذوتق أر أل هيف صاصق ألو
 ٥ و ۔.. ل

 دحاو صخشب فلألا لتقيو

 يلولل زاخلا هبف ةهنشرو
 ١ ق دق ةناَمم نم هل "كل

1 

 رتب نم
 غَرصلاف ناو يف م, م ه

 و 7 ,
 . 1 ِّ م ۔ ٥ د ن ل

 و م ٥ ٥ م م. م 0 ٠

 رَجْحخَت هنم و ت اباتجلا هيف
4 

 ذلصق ال اطخ وأ ةهبش وأ
 وع .م ى 4 ه

 هلنق دصق ههبشو
- ) 

٠ 

 .مه

 طخس ول هةقفزلت ةيدو

 لقف ذق ًاحرُج ناك نإ ةشزأو
 دمتعا ةلل اذإ هنامَرليو

 دنار ريع صاصقلا اذك هيف
 و .م. ص ٠

 ص

 رقعْجُي رماتصقلا اذك

 ص, ۔ ٥

 اشي وأ اوفع ءاش نإ

 ٥ ى - ى

 مِهَدَح أ



 ام رذق لام َنيقاتتلا ُمَرليَو

 رحو

 اتيغ صاقلل نم هنئوطغي
 ٥ ى م ىتآلا

 مهيدي نا ط رشب

 اقرغ ول همزغ نم مهيلع
 اتكُم عيمجلا لتق اني نإو
 ىتأ هب اَم نوُمسقيف مهنم

 يياثلا بابلا

 ةيدلا هيفو هيف صاصق ال اميذ
 رم ء٥

 اقلطم جورفلا يف صاصق ال
 الو فئاجو مناهب الو

 اتيب نسبو رشكب كب الو

 تبي مَل ابف اماع اهم

 ادَسَحْلا قشب مل برضب الو

 ملكلا هئع غ اَمِجْا بهذ وأ

 نوجملاو يبصلا ىنج نإو

 دلول با نم صاصق الو

٥ ٠ ١ 

 رم ي
 ...2 ٥

 اققح ذق دنار وثضممب الو

 القن امم اذكو ؤي اميف

 اتين كاذك 57 شلاو

 تبأف ابجاو صاصقلا ناك

 :رَّضَو ةمطلك
 م رمه ر

 ادمتعم

 مهَمصل آ مشلاو لققلاو

 نوكي اتُه امه صاصق ًلف

 دبغألا ضغبل 1 بم الو

 لقتقذإذاقبوةنم رصتقي

 ةكلمأ ذق ةَرئات يف ناك وأ

 التقَي مَل ام

ح ؟
 

٩ 
٧١ 

 َءاَجَو

  0م٥

نيَجْوَزلا نم الو



 ثلاثلا بابلا

 سفنلا ةيد نايب ىف

 اهفغضَو لبإ نم ةنات يه
 بهذ نم فلأو نالأ ءاًشلاو

 لقني سيلف لثإلا دَجَو نإ

 التق وأ ُمُهَحلا ص اذإ الا

 قو ًاكرننم لغفلا لاح ناك أ

 لجرلا ئ ا فلثعن ة ارفلا ة 7

 اريخ دمع هبشب . نإو

 مرغو اهيلت نم دحاوب

 ح م و

 مهمرغ ردق نوقاتلا َهلَس وأ

٥٦ ١ 

 8 م .م

 اهفلم اهتوس رقب نم

 بَجَو امهرد فالآلا ة رشع و

 لصح فيفخت ء ءيطخُمللو اَهنَع

 ةياملا مانت لإ ادعاصف

 العف نيح رقأ وأ دجلل

 ذشقراو هاتَج نأ دقفب هلس

 هبتناف مهدنع ءيش لقعي

 ملغاف يبص وأ نوئج يذ أ
 تساف ًارينك وأ اليلق تناك

 لعجا كلذك افنا اهشرإو

 كل فلأل اوهتنا ىنح اولَع ولو
 ارفظ التق اتش 7 اهو

 متو اهفلصن لونقَمْلا ةيد نم
مهمرج دغب لوتقملا اتلزوأل



 ةيلا فلصنف امرغ أشي نإو

 هميق يهف دلا اًمأو اذه

 ال ديبعلا نم ىننألا كلذك

 ةيد ثلنيمذلاةيدو
 م 2 ٠٠

 ربتغا نم نم عم ءاثنخلا هيدو

 ةأرَمْلا يف ٣7 يذلا بسسب د

 هتبد ذيزت ل فلأ قوفو

 الغ ول ًاهرغ ة ةرخا ىلع ولغت

 ةم هذل ر س ةذللا او دوم

 :لا مرغ نم ع ابرألا ةثالث

 عبارلا بابلا
 كلذ ريغ يفو سفنلا ادع امث ةلماك ةيدلا هيف مزلي اميف

 نالا عف نإ ةدو

 اتتت مل اََمُه نإ نْيبجاَحْلاو

 ممصلا لح وا نائذألا عطق و

 غذجُج فنأ وأ قولا ناتََشلاو

 تبر اهلك ناتشسألا علق وأ

 نئيدنلاو نيدتلاو بلصلاو
 لققلا باقذو نيََيلإلاو

 ةلآلا بجو هيت تيب ؤأ

 ناف الل عطقل ةلاو ىَمَعلا يلو

 اتبن امهم موُسلاو ةنسل

 ملكلا لاَر وأ ناسللا ةط 7
 .. ر 2 م,

 عرتلا دف همش وأ الصأتنسُ

 تبت اشم ءاَحل وا سأرل أ عش

 نيلجرلا يفو ىفلأ ْيَتَمَلَحَو

 لشفل اذ نم . عامجلا وف ز و



 اًعطشست مل اذإ ومو اهنصفو

 عجزر مل اذإ خلسي نإ دلجلاو

 ناسنإلا ين ناك ءيش لكو

 ٥ . ۔ ٥ ۔ ةبد هيف هز ت

 هرشع هيف ناك نإ ُهرشُعَو

 ىمغَ رفطل اهرشغ رشعو
 امهاتلك نم ناك امم اذإ اَذَه

 دض نإ رفظل اضنأ هفصنو

 رقن نإو براشلاو
 علخلا اذإ اذك رسلا ةلثمو

 ةَرصبأ هيف نيش ىلع نإو

 يفش هرسك دعب نم نكي نإو

 اشت نأ طناقل وأ لوبلل

 يصق ةموكح تبي نإ هيفو
 نانتا وأ ذحاَو هعون نم
 دجؤ هلغ نامك نإ اهفصنو

 ةرسك نيمل امرثثغ فلصتو
 اَمَدلا فنألا م نم َجَرخأ نق ناك وأ

 اًمهاذخإ ؟ نم ناك نإ هفنص

 عطقلا دق هلصأ نم نكي ملو
 رعش 5 رفظ و هيف ةموكح

 عجَجتراو نيش نو حصو وضع

 هرسك ام اذإاذك ةفبزأ

 يفك ١ نيريعبي نيش ريغ نم

 رسماخلا بابلا

 حورجلا ين

ةتناج مدب تحضا يتلا يهر ةيمادلا اهنم حورجلا ةفصو



 ةلقن هل اذإ _ ق وأ د از نإ

 تهت ا ذإ ةققوم أم اَهَمَسَو

 ةفئاَحْلا ىَعالت فْوَجْلا يف ف نكت نإو

 قرت محلمَر 4ةتةلج

 قاحُم سلاب مسف ذزت نإو
 ل همظع قوق كانه رق

 امم ةنمت نإ منشاممَو

 ةلقملا ىَمسسن هلقت نإو

 تدع ةقماظعَو غامدلا ىلا

 ةفلات و هر ىف ذفانو

 حورجلا شورأ ركذ

 تمد نإ "يعبت ; سأرلا مدقم يف

 ةرصبأ ١ ثالن اهل هَحْلَمَو

 ميف نإو عضومل ةَسنَعَو
 ةمومألل من رشع ةتسُمَح

 رفظلا رقف غرَج هننس
 هفعض ىطغت هجولا يف نكت نإو

١٩ 

 تعض ام اذإ ناَريعبلا من

 ةرشقلل تهتنا اذإ ىنا

 مَكَح لقسلَو ةرقف
 ةمولعملا ةن ةيدلا كلت ثلث

 ردصلا راَحَتَ جورفلا اذك

 ةفلمصن ىطعتف بثَحْلا رئاس وأ

رصقو الوط مامإلا ةبجار



 طقنلا طسو ارشع ىتنا لوطلل طقن ذق موقو اضيأ اَهُضرَعَو

 دقلا ةاَواسُم لصألا فنصم فنصم ثذقتلاو كاذك ضرعلا اوُطَقو

 رابتعالاب ىطغت تصقن وأ رادقملا كلذ :مع ذرت نإو

 يلع مأ راتغالا اذه هيف اه لقنلاو مناهلا يف فلخلاو

 هملس فئاجو امبتغم ةموُماَمْلاو ذفانلا ف سيلو

 يمسم تتأ اعضاَوَق الإ ةبدلا ث ل ذفان او

 عمتسملا نذأو ةفشَو معباتعألا يفو لجرلاو دلا يف
 .م م م

 اذقن اق ةأرما جرف رفشم اذك يذنَو فلألا ةقروو
 ه و, ٥٤

 ثدَح هيف ي ذلا وضعلا ةيد رم ثلث اةلڵلةنفة ةوصخ وا

 ح راجلا ريغلا ريثأتلا يف ةمتاخ

 وه ٥ م

 تَرنر ا ريعبب ج ريغ نم تَرنت 1 امهم هجولا يف ١ و ةمطل ؤ

 زجلا رتح ةركو ةترصل لمجمو زئؤن مل ذإ هفصنو
 اذ فصن ىطغي : او نرنؤئ مل اذإ هسشسخ فثشصنو ترثأ نإ

٦٠ ١ 



 ققتاد اتتتلا ت ابل ا

 ةماسقلا يف

 راؤُم ةل ملعم َلَو لمن زنأهيفر تيلا دج نإ
 اودا دق نيم ىلع اتو نمع 4 سيل ةرق يف
 تيت ةماَسَقف ماَحَولا نم تمي منو عماَج يف :ركي ملو

 انوثجتلاو يبصلا ادع نئم ائوُسْشَح اهلاجر نم فلخت
 فلملا اذ نَم راي مل هنأ , فلحي اُكَق ىمغألا 7

 اقَولا ىلع ةمع ْمهْيلَ ث افقلثأامم هسفنب هنأو

 اوصلخت دقو دعلا كلذ "ع اوصقنت امْهَم نيميلا اورَرُكَو

٦١ ١



 رشع رتتماخلا باتكلا

 دودحلا ف

 ببسلا حص نيح ةوُدُحلا ينغأ بستحُلار ماتالا اهميق

 اوفلتخا ةاوس يف نكلو هيف اوفلتخي مل وهف مامالا انأ

 بر احلا دح ركذ

 برفي لف هلل أبراحم بستخفل .حم او مامإلا بلطيو

 هلعفام ىلع هيقن كاذو ةن ليبسلا دَجَو ام هبلطت

 هدي :معطقَي حالسلا رهاشف ةذدجَجَو ام اذإ ليصفت هيفو

 ذَج هنم فلخ نم ًالجرو ادي ذأ ؤأ الم فَلثأ نكي نإو

 الَصَح هنع بات اَمْهَم وفعلاو التق ام اذإ لتقلاو بلصلاو

 ةرذقلا ةنم لانت نأ لبق نم ةبونل نوكت نأ طرشب نكل

 افلثأ ذق يذلا محلا ا بحاص افع ولو امنب خصمت الو

 ارهظ ةنم ةاسنفلا وأ يغب ارهش خالس برصلا بسو

 لتق نق لثقو لين ام ذخأل لحتسي ال ملشش نم ةط

٦٢ ١



 قراسلا دح ركذ

 ملغاف ردك ززحلا نم قرف امف راتيد عل قراس
 اذخأ ةلاذل هأرقأ اذإ غشألا نم هات عضقن

 ميقم هقَحءاعتا ىلع عرقلاو نالذَقلا دهش وأ

 عفدي مت ةن ًاقَح هذخأب يعدت ال ثأ قراسلا اد طرشو

 ةَبَس ؤا لحم يف كيرش الو دتو زا جؤزب سيل هئوكو
 هُملظَ اَم لاح يف مُهَقَق قفتم ةُممَرْلَت ىَوألا نم :ركي ملو

 لَرَس نم [ َرْئغو ةعيدو رغ ذكلمم ق لاَم قورْسَمْلا اذ طرشو
 لاوشألا [ نرمهوختكأالو لاقم تو ةمينغ نغ الو

 م مص ص ح

 دترملا دح ركذ

 همامح اهتنا لق بتي مل نإ همالا سإ مع دَُترُمْلا لققيز

 ادقتغينأ لقاعلا مزرَلاَم اذَحْجيثأهدادتزا ةفصو

 هملعي نأ بجاولا لهَج وأل هملع نأ دقفب هيف كش ؤأ

٦٢ ١



 ا زلا دح ركذ

 انَصخُم نوكي نأ اَمإ ينالاَو

 مجرلا هدحو

 لج نصحب خُمب سيل نكي نإو

 ِ ه ث | ۔ [[
 انصحا ام ادإ

 ؛َنواتزلاب رقب نأ كاذو

 لرذمنلا ةهش وأ

 امشؤأر مهنأب اردهشؤو

 رم رم ع ه ٥

 هعبرا مهنم

 اين لكو نصخُم َرخغ ؤأ

 ىتياقهبةَملشُم ةرحب
 ذدعلا اذ فثصنو ةَدلَج ةئام

 انر ذتق ام اذإ فلح هدَح يف

 ملألا ةَحْلاب ري نأ ىلإ عجر

 هعضؤومَو هةتاَمَراوَُعَو

 امُهَجْرَف ةلحكم يف ليملاك

 فذاقلا دح ركذ

 م ٥ .و

 انمؤم ارح فذاقلا دلجو

 م ٥

 “ ٥. ّ ّ . ۔٥ ۔ ه و

 نالذنعلاذهش امهم ذخحي

 اقو َنيناَمَت دلجلا طسوأ رم

 لاب فذاقلا اذ طرشو

 فرتعا كاذ اذإ دحلا عفريو

 انلاب تفذق وشو يبص َرْيغ
 لقف اجؤوز الو ابأ نكي مو
 ناسللاب - قأُثتأأوأ

 ذةعلا اذ فنصن بعلا دَحُي ليق

فصوو د وهشلاب اده ءاح وا



 بر اشلا دح رك ذ

 لهاج و ١ ِ ركشب ! ملاَع و لتق اغ وهو ركشل سملا بر اش

 لمع ذق ام ىلع هركم ريغو لحتشم ؤأ هبزرشل مرحف
 اذ فصن دّعلَو ارح ناك ام اذإ نيام ةَحلا يف دلجي

 رتتنع ريمدتلا باتكلا

 باوبأ ةنالث هيفو داهجلا يف

 لوآلا بابلا
 داهجلا ماسقأ يف

 نيعلاب دحاو لك ُمَرَلَي نيَع ضرف ةنم ةاَهجلا نإ

 اعر اَصفم ء اج 7 ه نع اعفاد نأ وه و ءاس ١ ىتَح

 ِ ض ؤ هلعفت 7 لعفب ٢ . ١ ِ . م ( ١ ز ي ٍ 7

 ًالذَع مامإو ودعلا برَح لع ةردق بوجولا بسو

 ءاملعلا ةفقلا نم هرثأل امنلَساقاآابستخُم ةلمر

 ذدملا ىف اذكو ودعلا فصن ذدذقَع مهنوك ةرذقلا ةفصو
 .همه

 م



 يناتلا بابلا
 نافنص مهو نببراحلا فانصأ ف

 نوكرشملا لوألا فنصلا

 ناَرفك ووذو يف لفأ ممه نافنص ةبرح لحنتو

 لعجي ام أ ةيزجلا هبزح نع رع لتكت هنسب ةوغرلا

 نَمَلغاف سوُجَمْلا لثم مهمكح يف نقو اقلطم باتكلا اولوأ مه
 امالشالا اوروط كح بحلا اماتْصألا اوذ ق 7 امأ

 لزغم هسفنب ؛ بهارَو لتقي سيل ةأرملاو لفطلاو
 نيعلاو براح [=- 7 نوثجَم ذققُمو مرقَو

 هةرطظا برَحْلا اذإ رط مهل اومأ مَنتغتَو ةيزج مهيلَع امو

 اسسأ ينسلاو فلخلا يبرعلا يف ذَرَوَو اعيمَج مُهيبَس حَصَو

 ا قَقعت مهين سل هكرئر ىفطصنلا مارتحال اشيرق الإ

 ىلعتسُلا ىدملا ىلإ مهتوغذ لبق نم ممُهرَح زوُجَي ًالو

١٦٦ 



 ةمينغلا ركذ

 مقفئأمهس ماسقأ ةّسنَح مسقي ومع دق ام لكو

 لامرلا يفلاب نم هزارخا . لاتلا يرُضاخل ةمعن
 لَصَح ام امهس طغُي مل نمل خضزاو لجرلل مهَسَو ناتنا سرافل
 مسقف يَمصل ؤأ اورتصَح نإ مرا خيشلاو ةأرملاو دعلل

 ةنكسملا يوذ ى ضغي ةحاوق ةقبزأ ىلع سخلا مسقيو
 ثعاَو ومو ءاَج ليبس نال ثلانلا من ; يناثلا ىتاتو

 ةبارقلاو لوسرلاو هل ةنأالن يف غبارلا مسقو

 بسنلاب اوُملَع نإ اوحن بلطلاو مشا ونب مفر

 اووفك وأ اوڵلهَج اق اوُمُه اذإ مت[ هيف ماقإلل لآو

 مانألل مَع حالص يفر مالشاإلا ةوق ينف هذفني

 اَمَلغاف آاضبأ هل مههَسَو تام ام دب لوشرلا مهس اذكهو

 ةيرحلا ركذ

 ةعسل ١ لمهأ ا ىلع مهاَر ردلا َنم ةعبر أ ا ولاق ةيزجل اُونكأو

 يناقلا ريقلا ىَلَع ذحا هو ناتناهنَلَع لاخلا طسسرأو

٦٧ ١



 رغص ةلب نت
 ملشُملااذمم ةاكز تفعوضَو

 و م ه م
ََ ِ 

7 

 رغاف سيفلاو رهش لك يف
 مجعلا نود برغلا ىراصن ىلع

 لقفُي مهيف مامالا ىَرَي اَم لب

 هاغبلا نانلا فنصلا

 و ك ه هع

 اودحو ًرساتآف ةاققْلا امأ

 هاشقالا مُهوغ ذ هناف

 هُّبلَع مهلتق اوبأ نإف

 اتقفيت مهلام رحت ألو

 زاَجُي مهيرَج ىلع اتَو
 ماتيالب مهف رَجَو
 التق ذق نمم لتق ًاضيأ راَجَو
 ثدح وأ هبلع لد نإ كاذك

 عم امامإ نامك اقلطم

 ندذيملوأماتالاأذأو

 برخي سيل تركذ نم رع

 اود 2 ٥ و ًَ ل مهالا م

 مالسالا ةوَح دق اَم كرتل

 هيلإ ةرّسق اوبوؤي ىتح

 اطخا عات نأ زاَجَو
 2 م ر ه م ح ِ 2 ۔ ٥ و ِّ ٠

 ارزاجي مهل ىرام نكي نإو

 هاَسجَألاو لاملاو اتنيد ع

 الدع :رمم هرمأ وأ هسفنب

 ثكت دقلا وأ ةعيب يفلا ي

 غدتبا لحلا أ ًاموُمأم ناك أ

 نمؤي مل و [ يناجل ١ نم او

 بستخي يذلاو ماسقالا لإ

١٦٨



 امامإ اوخجخحصني نأ بجاوو

 اوغرف الاَجر اوئاك اذإ يهو
 م ٥ لغ . ١ 7 ذ و

 ملع لفقأةتيس مهبنفو
 م

 ٧٩ .م.

 فر

 اوذَمَع ًمنف ارلصت اوَجَر نق ٥ ى م ٥ .م

 مزخَحو ةعاجش اذ كبلو

 مرحلا كاهلا ىلع ةرغ
 نونج و قر يذي سيل

 هةرهأؤوأةتامزهب انو

 اذُح ريبك ىَلَع نكي ملو
 ٥ م م م

 ادقع نإ هتعاط تب َوَو

 لقأ اوئاك نإو اوناك ةنس نإ
 ٥ ص م َ و و ٥ ِ . و س 7

 ببس الب هعلخ زوجي الو

 ٥ اَح و م .ے ناك وأ ٥ ر ملو

١٦٦ 

 امامت ةعاطتسا اوذَجَو نإ

 ١ ولب 1 نيعب رألاو لغاش نم

 قتنتفو ضرفقو ماقو
 مزرعَرةقنو عزوو

 اوذقَع ةع و . قن موقل ١ لضفأل

 ملح رةفعب : ايدترُم

 متذلار هدغتب افق اذو
 نوجُجُماخأأوأ اص ألو

 ممص وأ ىمعلا وأ سَرَح وأ

 دشرلا ىدبأو بات ولَو ىنح

 مم ملفلا لهأ هلع

 ٥ ۔۔ ء ٥ لخ . آ

 بككقراو ريبكلا ىئأ نإ َراَجَو
 غعتقَو دحل ا بجوم يف هنأ وأ

 ّ و

 ادح و
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١ 

1 

نإو



 هنش رلتضَو ةلقع لاروألا ةهئ حيلم بتعني ن و د ي ۔ ٥ 7 ه مه و
 : رتح نيبب الف هقطن و أ ه م و أهةعيمَح __ و

 مقسزأاةشمناقةلعؤأ مرقهب هنوت تبقذ أ
 اطَق ةلاقم ةشخب اذإ لإ ان نَماقإ نانوكي لو

 امتَقت نم وهالو اعم اهلَع تدقع إ زط

 الوأ ةوج صن انق اتيل ًالهُج ام اذإ اضيأ تلطب

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف ةمتاخ

 ررضلا لاملاو سفنلا يف فخي ملو ردق نإ ارح لقالا مرو

 ركشلا لفغأ لانتما اجر اذإ ركنم عفرو فوُرَمب ١مأ

٠ ٧ ١



 رشع عباسلا باتكلا
 باوبأ ةسمح هيفو ماكحألا ف

 اودهش ق ىوذل لدع اوُملَع وا
 اماَكْخألاةفنئنأ اتناس

٧١ ١ 

 لضأَفلا يقفلا هيضاق كاذك

 ررض ممضص نم هعمس

 دعباف صاصقلاو ةوُدُحْلا الإ

 شحولا لاقَمْلاَو ىَراَعَدلا كلت

 ةململ مهجيوزت ىوس مكح
 م م مص م

 ميتتأل ليكولا اوختصن وأ

 امرَل ذق يذلا ًوَحْلا اوُمَكَح نإ

 اوُمَُكَُح نإ ًههَمُكَح يذلا ىلع الإ

 ومع ةوصحلا حلا ادإ لإ

 ذَجوُي فلخ بالا يف :ركي ملو

 اشماَتيألا ادع اميف مهرم أب



 ماقت نت جيوزت ادع اَمَو
 ارمسلا فلاَح مكح 7

 اكح دق هيأر فالخب وأ

 " يذ لبق وأ وذهت لق

 رو ممص وأ سرخ وأ

 اعمس ىأر ام هيف هكذي

 و او ماصقل ١ ينتشساو د دذخل َ

 1 الاقم رومألا نم مث

 ِ 7 / ىننا مهب سيل انزلا كلو ىننأ ¡ رس

 عسي , ايقو ىنلأ مهب سيل

 ح اكتل او ق الل ١ ةلنم

 روما يفر اًهذخخَو ءاسنلاف رومأ ,

 حاو يزجت ليقو اَهَعاَضَر ةدحاو يزجت
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 اهيلو يتلا ( يهو مدع ذق اهنل

 " ل سرلا ةنس وأ الطب اعطق هس

 ام غ قوسفلا يضاقلا اذ لائ وأ

 ه م : : ٤ِ ٥

 ةالبأوأ نوجلا ثدح لأ

 ؟ م .م ع /

 رقأ ضاق دعبلا مكاحلل ب داق

 7 مكحلا ذفن اق وام

 وهُشلا ىأن نإ نالصف ل

 دغ ١

 ىنغ نالدع دودخلا رئاتس ف

 و لذَع 4 نع ناتنت عسرأ وه

 حاتي 1 ةلأ 7 ق 7 : ١

 ۔ ۔ ومو يو
 7 وَوا هبويع تدهش نإ اهنل

او اهأر نمو عضرُم يف : ٠٨ اهنأ _



 زخ رفقار غلاو ملنُئرُح دهشلا ةفصو
 عامجإلاو ليق حاكنلا يفو عاضرلا يف لقلا ريغ راَجَو
 ديبلا نمؤَلَوةبوئ يف ديحلا ةداهش تنبقَو
 رصقو ميِضخل ميضنت نم لتقف ةلم رفاك يف
 لتقفام لوثملا اعت للملا مييج ىلع تلقو
 اتيدهيفوشناوياميف اتلَعاتموقنم تتف
 فظطُم اتَع ةهنماقممَدَرَف اَقَلطأ ,ضفب من ةودُحْلا لإ

 بئلا نناو ةَجلاَو هماو بالا نم اهلوبق يف فلخلاو
 .هشاع مهنب تلقو دولا نباو جزلاو ةجو
 ابآ نيح لوبقلا لدغألق اتبائاق ادإ روؤلا دهاشو
 زتعبلا ةنم لاز ذق يذلا نرم رصني الام لك يف تليقو
 ةهش ذإ اعاقتلا سفنلل َرَج نم ةربو ةر وهف اوس ار

 ةرهشلا نعو ةداهشلا نع ةداهشلا ركذ

 فنا ةشع اتسف داه . اتوق نسئع نلثسقلا غ
 ديقفرعر رفاسم معو دودحلاو صاصقلا ادع اميف

4 
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 ٥ ر م

 عف ةنع نق ُءاَقَب طرشو

 ةداهشلا نع عجاري سيل

 لبق دحاو لنصألا توق دعبو

 م | مم م رهش تؤق نع دهي نأ

 زاجو

 غدتنم َرنَع مكحلا ذوفن ىلا

 ةداهشإ قطي ْملَو بؤتي ملو

 رجُجَر وأ نيتتنا ناك اذإ هنع

 "هتشنُمْل ١ ح اك ا و أ بسن و أ

 ثلاثلا بابلا

 هيف نبمي ال اميفو نيميلا هيلع نمو ةنيبلا هيلع نم نايب يف

 ةنيبلا هلَع ىَوغَالا بحاصو

 اقالَطلاو حاكنلا اذَع ايف

 ىدا اذإ وأ ةعجرلا كلذك

 جرخن زا نيتهاشب آلا
 اقمَعْلخ إأاقهَقالط تدا ؤأ

 ارمكنأذق نكي نإ نيم الو

 يبص ىلغ ىدا اذإ اذك

 ةميقلا نم مهسلا ىعدا وأ

 اَروؤلا دوهشلا ىلع ىعدا وأ

١٧٤ 

 ٥ صم ب ُِ

 تب 1 7 1 يفا لا 1 ةلخ وأ

 اقاتعلاو راهظلاو علخل او

 اَهَجيورت اعمس مل تّركلأف
 ه م 5 ه

 ث 4 1 الو ه ؟
 ؟

\١\
 

 ةسيب تك نإف ة
 و س مس

 اركذ ذق ام عيمَج اذكممَو ا

 يفو بأ وأ نوج يذ وأ

 ةميمهتبل . لاو لاملل ا يف ةكرش وأ

اروُجْلا تْمَكَح يضاقلل لاق وأ



 الهجَج صخشل يدْبَع اذ لاق وأ

 اذإف دوذخل لا فق نيمي الو

 التخاو لاقملا صخشلا ركنأو

 ةقندوهشب هتلع ىتأ

 عبارلا بابلا
 ىواعدلاو تانيبلا نم ىغلي اميف

 دوقفملاو بئاغلا ىلع مكحلا ينفو

 اقمرهظأ ةتيب انيفلأو
 بسنلا يف نوكت ىَوغَد تيغلأو ه - ت . 4 رآ ۔٥ ۔ ه 7 ٤

 عنتما هدوجو ائيش ىعدا را

 رم مه ٥

 اعمس ذق ام عب ىلو نإو

 يع نإ لات ال ثێَح باغ أ
 ابَجَو ذق امب يضاقلا ُمَكْحَتَف

 غب)أ نوئس يضئت نأ دعبو

 فتني رَحَم يف ةوقف نإ

 هتكرت مت ثراولا مسقو
 اذإ ةجَجوَر يلولا قطو

 اهَردمأ ذقو منصل أا فلح ذإ

 بجَجَو ثزا وأ لققل ةغلا وحن ريغل

 عستت يذلا ىلع ىوَعَدلا بصن وأ

 اََم مكخل لا لضف دوهشلا لوق

 يع و ١ لوق مك ولا ر ۔ 0 و

 ابيأل ا طخل 1 أ و ةجَجْوَرل ١ 1 ةفنيف ق

 عطقي سيلو توملاب مكخت

 ف م 1 َ سيل و رش ل ١ بل اغ يف

 هتيصو اقو4تيد ضقتلَو
اذخَحأ الإو يض اقلا هرمأ



 ىدعت نإ مكاحلا لطو

 يفون ينلا ةدع ةاقخَت

 ةتَجوَر نيب ريخ ىئأ نإو
 هلالخ قيلطلا ةلعو

 فلم يف ل نادقفلا كي نإو

 دملا ءاضقنا )+

١ 
©٥
©!
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 يفولا رشنلا ةذُم لفم رظن و

 ٥ ١ً ح نأ _ ٥ ٠ 1 ٥ م كنو

 يفوتو ) ےّضم م دق ام ىلع اهنَع

 هتيضق 3 يف همل ١ ىذأ نيبو

 4هةتلفذعبواقتارأ اذإ

 ةيصولاو ثاريملا ىدل ح

 رتسماخلا بابلا

 هنيبو نيمي هيف عمتجي اميف

 ابا :زم ىلع اقح ع دمو
 ٥ ةك ٥ هم ى . ٣ 1 . . 5 وأ

 هب ضريمل عينملا اد نأو

 ةقفنلا يفنت ةجولا كلذك

١٧٦ 

2 
 صس 0

 اباَع اعيب ر وأ تيم 1 وأ
 ح

 ةتّمذ نم ىَعَدا يذلا َجَرخ ام

 هبحب ىرد ام بيغملا اذو

ةقدصم ث نإو بئاغ منم



 ودنع نماتلا باتكلا

 باوبأ ةينامث هيفو ضئارفلا ىف

 لوآلا بابلا

 ثرالا لهأ ين

 بتنئلاب طيحُملا نيلا مَدَعَو ابسن أ خاكن ثزإلا بجومَو

 هرح ادم اع لتقو قر مدو ةلم ذاقنالاو

 زيزعلا باتكلا مهثراب مكح نم ركذ
 م ى ه وو ع وعم ع .هم ٤ً

 تنب نباو ةَجوزلاَو جوزلاو ت خأو خأو مأو با

 اَمَلغاف باتكلا يآ مهنرإب امَكَح اعيمجَج مألا ةوخإو

 ةنسلاب مهناريم تبث نم ركذ

 ةبجغُم نبا تنبو مهاركذ ةبصعلا لأ لوسرلا ثّرَوَو
 وةبصَع تاتبلا عم العج تاوخألاو ةةذَجَو
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 عامجإلاب مهتاريم تبث نم ركذ

 ذقف نذالا اذإ ننالا ةلزنم الكولا ةالؤأ عامجإلا لََجَو

 بأو م ل اوناك ةوخإّك بألا ةوخ !او بألاك ةهجلاو

 هيوخت ةتصيلخ ىدن ًاسذس هيبأ نم تخألل اولعَجَو
 ملغاف ارط ثراولا مدَع عم محرلا لمهأ ثاريم ين فلخلاو ؟ 7 1 39 1 . ِ 7 م ., 2

 ماهسلا يوذ ركذ

 ركذ غبزأر ةوسن نامث رشع اتا ْمُهَدْنع ماهسلا وذ
 ه ه۔ ٧ .....هد ,ِ 77 7
 ردي مال ح ١ عم جوزل او دجو باقث روكذلاانشاأ

 ٥۔ ٥

 ةتتناواعَمهببا تنبو ةندَجَوةقأءاسنلا يفو
 بجَجَن ةجَجوَرَو مالل تخالاو بال يتل او قيقشلا هتخاو ٤ ى ت .. 5 و رص. ٥ ٥.٤ ِ ۔ م ٥ ح ۔ 7 ٥

 يياثلا بابلا
 ةع ورشمل ١ ضن ١ رفل ١ ف

 مو ٥ ٩٦ م و . ٠ ٥

 م

 ١ :ري َنيذ س و نا ِ ا;  اث و 7 2 عبرو _

١٧٨



 رر مَسَحْنا اسنلا اذإ تنلل فلصّلاف

 ةصلاخ متخالو نبا تنبو
 اوطَرَش نكتو جزلا كلذك
 مدع ك هنبا تنب يف اوطَرتَشاف

 تتسل ركذ هدمع تخألاو

 لقتلاو ةب

 لَرن كنأف لسن نكي نإو

٩
 

 ل امه وك ر اش ذق

 و ٠ م ٥ 1 7 ٥ 2 ه و ٠

 دجر ںإ نمنتو لسنل ١ مدع ںإ

 مكح نب ١ ت اتنبل و هنا ركذ

 ايبأ يبال لشت سينو
 ثلثلا م من ءابآلاو لشستلاَر

 نيتنإ ةلو ةوخإ مدع عم

 اوئأاك اروكذ مألا ةوخإو

 ءابآلاو لشلا مدَع طشب
 لشت عم بأل اضيأ ساُسلاَو
 حلا ىطغو بألا مَدَع عم

 نإ مألا ت خأو مألا خ ألو

١٧٩ 

 ٥ . ٥ م م ؟ ٥

 مَهَبلا ىنغ نكت ملو هبلص نم
 ةملاحلا دعب هيبأ نم تخألاو

 طبضت اطورش دحاو لك يف

 مشألا امنَحل وأ يذاحُي للست
 ةوخإ ماعو ءابآ هنعو

 لننلا لك دفي نأ طرتتب
 رصح دق اضنأ تاَجْوَلل برلاو

 ذنقف نإ تانبل ناشنننلاو

 مدع اهقرح نارُكألا اذ اذإ هب

 اهيخأ اشقنناب تاوخألاو

 ثرت لسن كي مل نإ مألل

 ننذ نم دحاو دنع ُساُسلاو

 واك ام اذإ ناركذ يغ آ

 هدج ىندأو 1 "ذكق ل نإ

 ركذأ لشن م عم ءابآلا مدعني



 تقيقش م مألا تخأل اذك

 بجحي ال ثري مل لسن لكو

 :رش ؤوُجؤاَم لكو
 لانم هسكمك ةُسكَعَو

 تف هتنب ؛ عم - كذو

 مهس ىسألاو نامسا ركذلل
 ةدمع غم نبا ذالؤأ اذكهو

 اذَلَولا ةتف ناتنب "ركت نإو

 رك مع نبارأركذذيأ

 ابهذ اهنم برقأ نكي نإو

 ةوخإو هل نبا نكي ناو
 نإو ةَجْلاَو بألا كاذك نكل

 برقأ نيتهج نم ةوخإَو
 جر مين ناك نإ مه ات

 ص . 2 . ٥

 لخ ايف هشأ نم 3 وخإو

 رهتشا دق هذه يف يذلا اذه

٨٠ ١ 

 ةتتبا دنع نالا تنب طغل

 اونس نإ هتاتب يبب لفغم

 ةثنركذ : نشم ذخ خي هةممَدَعف

 ةلاقم هيبأل اخأو بأ

 مهسألا اوزوُحَي نأ دغب ىقني اَم
 هَسَقلا تئش اذإ ىنحلا طّسَرَ

 متخلا هدوجمؤ عب هدآلزا
 ذنجؤ اف غأذإ الإ ءيش ًال

 ركنتف اهنصقب معي ىأن نإو

 ابشئلاتتالف ىقبام
 ةبننالا اذك لو مهُبُجْحَي

 نمقلا بال وهف جو ةبأ

 بآلا يمه ةهج نم ةوخإ نم

 لصفت ضورفلا نم
 اكلمه عم ةوخإ انار اجو

 لذيو هصلخ مهن ف

 رتب اميف لوقأ ١ يتئكل

م ي۔ ذلا ىوس



 اوكرتشا نيح ضرفلا لهأ مهس يف كرشي ال بصاغ قيقشلا ن
 اّضْرَقلا كاذ نوطغي مهن ةملأف ًاضختم انانإ اوناك ةلو امأ

 ثنخل خلا فاريم ف ةمتاخ

 ىنحلا كاذف ف ىفلا ركذو ىلألا جرقك جرف اذ ناك نَم

 نيلت متخ هدفُم كاذك اعم نْيَجرفلا نم لوتلا ج رخ نإ

 يذلا جرفلا ىلإل هب اَمكُح جورخلا توافت نإو

 " ةاتقلا ثاريم فصنو ركذلا بيصت فلثمن ةثاريم

 نبالا ىطغيف ةعست مسقي نناو تنبو ىننخ لانم

 املع ضرف ءانتخح لق ىقبي اَمَو نيمهس تنبلاو ةعبرأ

 ةتس اهيف ضورفلا يذف نبا ةتباو تنبو ىتنم نكت نإو

 اهلصأننا تثبلةحارَو اهل نامهَسَو ةل ةنالن

 ثلاثلا بابلا
 تابصعلا يف

 ةَمسقاف تابصقلا يف يق اَمق ةَمهَس لك ةخاي نأ دقبَو

١٨١



 ان نإو ةذآلؤوأ ملوأ
 7 م ے 30 ٥ برقألا وو رب و م

 هيفرط نم ةوخالا

 معنب اضيأ صلخا ونب من
 . و ٥. م

 برقأل اف ةبتر ارواست نإف

 هزوحي
 روو وو م

 مهدب

 و ري , ء " ع ه ت و ٥ مم

 همامعا مه دعبو
 م ممع ےم

 ٥.

 ابترَو

 امنتق هنتهج نم همعو

 هَبصَع ءاسنلا ف نوكت

 مأو بال تاو

 م
 اركذلااذقمه نأ تفرع ق -

 ةتباو تاتتلا بصقغيَو دلولا ة ر

 ةكرتشملا ةلننسَملا ىدل الإ

١٨٢ 

 وَلَع نإو ةؤابآ مهفتو مم ٥
 ابأ ناك أ ناك اننا هلإ
 و م

 مهيلي

 م

 هيب أ نم ةوخ ال ١

 مهتنع هيبا يخأ وت م
 بسن هنم روطل ناك ن
 ابرقألا من برقألا -7

 اَملغا بألا ةهج "رم هّمَع رع

 ةبجعم اتخأ تاتبلا عم الإ

 هكرذأ ةوخأ ام لك كرذي

 



 د رل ا يف ةمتاخ

 مدع نإ ماهسلا يوذ يف هذذأراو

 هتنب عشم هنتننالةتباالا

 ذتقر مألا عم مألا ةوشخإَو

 نأ رغ ةر نيَجَولل سيلو

 كلمم نمل محَر وذ نكي ملو
 م م صم

 ميف ات نكل طغاو ةبصع
 هخ عم هبأل هتخ أو

 ةَري امثح مهعيمج ىلع لي
 نيف مهس رثو بصع ك

 ٠ كرت امم زوحي امهنم يَحْلاف

 م

 م

 عبارلا بابلا
 ٥ اح 59 ل ١ ف

 مهسألا لهأ ثرإلا يف تمدع نإ
3
 اتنأ ! 

 . س ١ ٥ ص -) ٥ ه هه و

 . مهتيب سانأ مهو
 اَجك و لاخكَو تخأ نباكو

 اَمَك ىننألا ةسفن نوكي لقو

 ابس مهنم برقأ نم ثيلو
 مسق مهيف ةثر اًوَواَسَك نإو

 ىتأرركذ ءاوس هيف

١٨٢٣ 

 محَرل ا إأمأ طق تابصقلاو
 و < ع

 ةت ال ا نبا لنم كاذ و ىننا

 1 ٥ .د َ ِّ ِ
 دعب ن او ةدجو همال

 ٠ ف خأ . :بو ] ِّ ٥ م ٠. يف م

 ابلتساو ةقلخ يذلا زاَح
 و - ر 1 ١ ل . ات . ٥

. و 4 َح ٥ و



 رتتماخلا بابلا

 يبرحلاو دترملاو هل ثراو }٫ل نم فاريم ف

 م ٥ م

 ةلعاف َنيملسُمْلا لام تيب يف هل ثراو الو تاف نم ثرإو

 فرفغتلق ةن نام اندالب يفو انكر تام نم اًذَكَهو
 ماقإلا ظن ةاضتقا امك مالشالا حلاصم يف ذقني

 دهتجا نيح هجيرخت يف داجأ ثذقو ةلنم َيبزَحلا لقَجَو

 رتنداسلا بابلا

 سوجنا ثاريم يف

 بصلا حاكتلابو اتلنمك بسنلاب ْمُهَتْنَب سوُجَملا ثزإ

 مَرَحةتئألانكالف غمالشاإلامَرَححخاكناُئأ
 ر ح س ٥ ع ٥ هم م م ٥ , ص 0 م همع ؟ ه و

 انيعت امب وا نيببسب ىند لإ نيبناجل ا ىوفاب ىطعي
 م

١٨٤ 



 عباسلا بابلا

 سنجلا ناريم ف

 ةدعلا محَرلا اذإ هسنج ثاريم
 : ٩۔ ٥ ه ةم . و ٥ ك مل

 4 ِ ذأ ينإو آ ٥ لا ..ت .

 مَهَس وذ أ ةبصع نكت ملو
 ةقفلا ذق نكي ملو هلامل
 م ےم م

 بهذي ماَمالااذ هيلإ امل

 نماتلا بابلا

 ىمدهلاو ىقرغلا يف

 ىَوت الاَح هنوزوم غم ناك نإ
٥ 

 زاتلا4ةتقرخأوأامهْلَع

 اتهنمركلنامك ثزالق

 هبناج م ةل هبيصت اذو

اتتبيناَم هنإ :رم اذ طغ



 لمحلا ثاريم يف ةمتاخ

 ىفتخا لُمَحلا اذإ لاملا فقويو

 هل ) ءيش د الف اتم هيف ىتا نإف

 4 م م

 افشك ه ُشفأ نيبب ىَتَح

 هلهتنس - ١ هءاكب نإ طفقبو

 ردق عققت اتلا 7 اتكلا

 مسقلا ي
 كَرَئتشُم لاَمل غيزؤوت مسقلا

 ىآ يذلاو عزشلا قاقو ىلع
 هنغ اوخلط نمب نأ زاجو

 هرثن نوزوملا ةمقن ةمقف ةف

 رقي نكلو ةمزق ريغ نم
 71" ةقيدر "ذكي ذإو

 رم م م

 رظتلاف انكف اند ناك' ز

 . 4 م

 لوأ أ و ذخ اام اما .اومسق و

١٨٦ 

 كرتشا دق هب يذلا بّسَحب

 ( ٥ م م رت ۔ه و ٥ - 0 ىم

 ابغري ىتح ربجي همسل نع

 هنال زاجَج هجو لكب

 د و هةثخَسل ١ هن ززوب ٥ وختو
 م م ےم

 غًو وي ذإ هدمع ام لك يف

 و ۔ م -

 اوعمج نم ىلع يقابلا بهذ نإ

الُمكِي ى ح نويلملا اوُبلاَطَو



 امسق ليخن د وخت ".كي نإو

 ١ذقلا يف ديزي نأب اَهفيعَض

 . ا ىلإ جات سيلو
 م وو .مص

 اتحيفاَمها دع امو

 "= فلتت .< نإو

 تقلا كيم اهنب ةوسق
 -+ مُهَنصعب :كت نإو

 منلُسَوا هلاما اقمع
 م ن 2 م

 تسموفو

 ١اسق دق مسقب امهس 1 ذخآو

 اكرشلا بيصن :رم ٌههَس هيلا

٠٠ 

 انتيلو ليخلا د دقب

 ذرف وأ نيتلا تالت د وح

 ميسنل نم م ام كاذك

 هَةَعفَي نأ يبألا بجيو

 ساتلا دع ساتجألا ك ملو

 مسقني ل يذلا اح اذكهو

 منغ سنجب ماو ركل

 اموق دق يذلا لنضف اذل اذه

 ةزئةاضمإ رق ن عا
 5 م .ع ه هم ه ِ 1 نأ ريغ رم

 قالخألا ىف ةمتاخ
 مم

 مكحلا ةلل ملا "م ىلع ّفَح

 بجي امب اناق نوكي نأو

 اهن ا امم ) لفن نع ايهتتُم

 .ب دولا ىمح ١ > نع بناَجْلا ذخأ لق

١٨٧ 

 ُهَعَنلا ىوأ نَمل .كشلا ًطُْسْنَي نأ

 بدن دق هلإ امل اعراسُ

 هالوم تف باكنزا نع
 م م م

برك لو هَلوَح موحي الف



 نطفلا دقؤأو مزقلا ظقنأف
 ةيألا ةؤرُمْلا فلاح اق

 هلأس ذق مل ةجولا قلطاف

 مَمذلاب ىقزأو ملحلا سبلو
 نمنزا ام ىدأو رسلا :7

 ميللا نع حفصلا بَرَضَو

 محرلا لَصاَرَو فيضلا مَركأو

 هقَح ةح راق ملاعلا رلَجَو

 فطللاب هنألاو وبو
 هق يف :" س ا 2 ۔ ه أو

 ناريجلا نم ىذألا لمحاو

 بيع نم اذأ ولخي َسئل ذإ
 م ع َ . ٩٠ . . ةم

 باَحشضالا مركا ىخوت مث

 هل نح معنو هرس ُمسكَت
 ابائام اذإ ةرشتنسيَو

 لت ل اب ءا رال ١ لقن و
4 

١٨٨ 

 م م م

 ارجتم و

 نرق يف اعيمج سمشلاو َداَعَو

 ى , ٥ , يل ّ ٥ ل

 ة 7 ا _ هقالخأ 1 <

7 

 ٥ م م

 ةلذتنا امم اذإ لاملا لذبو

 مرتجا يذلا نع أرداق ًفَعَو
 ا دق ةل يذلا ىلإ هب

 مركلل مار كالا ردابو
 مرهلا مظَعَو لفطلا َمحَرَو

 ةخ - '٥ وم َلهاَجْلا م ه ٥ عم

 م م ٥
٥. ٠ 

 عسراو

 فطنلا هاتضر يف لاتخاو

 امُهْمَحزا بَر لاقو هتقاط
 ناوخإلل ةلألا رََعَو

 بَجْلا فيفع ناك نإو يح

 بادآلاو لشضفلاب ىدترا نم

 ةلقثأامم ةعم ر َنمخيَو
 هم مر 1-

 اباَجأ امم نيح ىصو رم

رمتلاب ةلَجَعلا جَرَتَو



 رثت اب تا مقفل رذ تو

 هداق يف تاقوألا مسقو

 ٥ و ٥

 هلل ردص وهف ذ ذاقأرل ا امأ

 لتلا فيرلا للا بحصي نأ

١٨٩ 

 |جغتسنت ست الف ش نكي نإو

 ةقزفو هلصأ َنفرفتو
 هداقر يفو هشاعم يفو

 7 . م ١) ىف ٠ ةعاسو

 هلع ناق يذللا كرتتو

 افرغاف ريثكلا يهلَملا َنم

 اباتعلا لغشملا نكلا ي يفو

 نت اذه نيمس ابر

 هلصت نأ ىلإ هقيرط هَرلاف

 ىتلا هحاَدقأ نم تڵنو

 داعتلا ين حالفلا بلاطو

 ركولا عقت ريق قارفا ينق
 اكلاتُه امدان هنم ناكك ام

 كلذب :7 ةهكاف

 آ ر نإ !موقت رشنيل

 فعت ا د م داص نإ ١ هم ايص
 م

 خ م.

هيذغت ةع انق اآاسب لو



 هنعاتقمماقأنأدفبو

 ةتضخَو ةنع نآرقلا نرف
 دجام ةنم رتكأ نم لكر

 مكحل ٍ ا َ منقيل ةيل لالا غرفو

7 
 ىتعذق هتلع يذنلاذنزَوَو

 اسسبلاهنلع ينلا كرت
 م َ اب

 اهليلذت ىلع نولا بلطو
 م

 صم

 اهبقاع تبأ نإف

 اهناَجزا يف ةشيخا مس مك
 رشلا سأر غتبزرألا هذنقَر
 م ها 4 7 ظ ٥ 1 نأ 4 ح لاف

 اقْلَحْلا اذه ًطمغي نأ ربكلاو

 معنل لا لوزت نأ من ذ م و

 جرح ًالف اهنم ىتم نم
 ال لمعي نأوهَف ءايرلا امأ

 م
 اور 77 نإ ٥ : م يعار وهف رم وو م . .

٩٠ ١ 

 هنلا اوبدتناتم ىلإ اق

 هتركف روُصُحَو رابا ىلع
 ذحاَو ة مولا يف هلقأ

 دقلا خساَر ملعلا يف ادغ ىتح

 لقألا َرَصَقَو سفنل
 اتنبلا رينملا ًوَحْلا دصقو

 اسأ اذق امم اذإ سفنلا بَتاَعَو

 مولا لنم هاَوُمهت ام كرتو

 اهليلجت يف كالهلا امن

 امءاير دَسَح ربكو بج

 م هم , م م

 بقارو

 مص صم م

 يرجتل : او تافآلا عبنتو

 اقلا ذق اهب نم نسيو
 اقَحْلا ثارذَو ارق
 مَرَحُم تسَحف هرثغ نق
 جَرَح ذإ ىعالي ةّطْبغلاب كاذو

 التلا ةح نكت
 6 - م مل نإ َرَهَظَي نا

 درر
 و 5 ٥ م

اورضحي



 عيمَجل ا ةراَجت ترسخ اق
 و 8 م

 ناملا ةوالح اومرخحو

 رثنلا اك هللا كاده لعجاف

 هَعَنلا لبسم ةللا نأب ممَلغاو

 اسحلا اهليزي سيل هنزو
 اكرذق فرغت كلصأ ىلإ رظناو

 اكَلثم ضيأ -ماتلا اذه نإ و

 اباوج ةتلمعاممل ذذغاف

 ابَساَحُت نأ بق اهنب ساح

 اتيوُهلاب وشف هألااذمه سيلف

 رورغلا نم رذح ىلع نكو

 اًَّمم ةاجنلا ةللا لا اأنشسأف

١٩١ 

 عبييثضتلاب لامألا اومَدَه ذإ

 ناصقلاب ةيرملا في غ
 رَجَحْلا لنم صلخت نأ تئش

 مقنلا ىوس 1 ىعم ل جلاف

 ذَمكلا نم هبحاص تمي نإو

 اكرنقل ءايرثكلا نأ رذتو

 اكرُضَو مفهَقْفن نوكل ًال
 اباطخ ىَرَت :ابأل هيفف

 ابغار ىلات ةلا ىإ نكو

 ىمنت نَم زوقلا لاتيلو
 روُوشلا نداقَمةنف

 المكألا ماقملا هب اَجَر ىح
1 

 طقلا ا ع ء حالصلا نظو

 يدًرلاو ميهبلا لْهَجْلا ةملظ نم
 رأَجْل 4 هيلمع 72 ناك اَم

اتخا ١ يلإ نسحي نأو ىشخ خأ



 حرش امنإو لامكلا جرادم ىلع لامآلا جراعم مامتل نم هنن نكمتي م

 هلعجت نأ دصقي ناكو ءازجأ ةينامث حورشملاو طقف فاكتعالا باتك ىلإ هيف

 نيملسملا رمأب مايقلاو مامإلا بصن نم مهأ وه امب لغتشاف اءزج رشع ةتس

 .ةنس ٤٦ هرمعو ه ١٣٣٢ لوألا عيبر ٥ ف هن يثوتو

 ٥ و ِ م

 جر ادملا هذه لامك اذه

 ؟

 تحشر اذق اهنإف

 زيتختلا عمتت تكلسو
 تبتلا هلإ امم تتستَكاو
 نشخلا ةرو ةنم تسبلو
 اميلست ىَرَوللا ب تأتشلأو

 .هم

 - اب
 ن

 دعاوقلل دهم اقةهنف

 طبا ه ًضل اب ةراثششنل ادّق قو

 ارَرقَو ل ك . ل مح و 71 ٥

 ناسللاب هوللا يظأاف
 حك ۔ ه م 2 ۔و و ع م م

 نم لرتغم انا اهو

4 

 همتت

٢ ٩ ١ 

 جراعتْلل لاتآلاءَيَهَق
 قذشصلاباقزابخأ تَحشوَو ٥ ك رو م

 قيتذنتلا ملا تبصنو

 تبستكا ام اهلصأ ًالؤَو الث
 يفغئو ىدهلا يدهئ تلبقف
 اتيهاَربا ممقإلل لشضصقلاَو

 اذناّوقلاو لوصفلا َرَرَحَو

 طباورلاب عيصزرتلا نقتأو
 ح رم م رت س َ ,.٥ هم

 اررَحَو هحضو 1 " و

 ناتّسلاب مالشإلا رصتو
هملع 9 ٥ | ق 7 ح 7



 امم ضفب يف ا ُةَعفْلاَخ غ نكا :

 هنا هئاوشضر اقلا ¡ رم هع

 4 َ م م

 زرتنرل ١ ن ارب ل ااتسَعَو

 م رص م

 ابهو اشم ىلع هللا ذمخأو

 اذدشَر ذق يذلا ىلع ًايلَصُم

 اوذقَع :رم هبخََصَو هلآو

 لاجآلا عراصم اوذروف

 لاصخلا لمكأب اولَمتشاو

٠٥٩ 

 تمع

 م م ٥

 امس ر دق للخل الذف [{ م

 م لئاسم نم اباوص 1

 ةنايب ىده يراسلا فَحْثأ ام

 لشَلل لوبقلابو هلضف نم

 ابستخُم نكأ مَل ام هنمب

 ىدمو ارون نآرقل مكخممب مب

 ارذهَتجاو ْمهَمزرَع هرثشصتل
 ل اشنآلا عق وم اوفلَخَو

 ل اكلام ١ ج ر ادم ه ذهو

 اهنم حصأ ةخسن اندجو ائأ تيلو هلصأ ىلع هناضرع

١٩٢٣


