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 اقرْشأ ذق يذلا هلل دمحلا
 اگكلاستلا اهرونب اورضصبأف

 بزقلا ا طاسب ىلع ازا ح

 رخلاب ُخهلوقغ ثقنن تشضشقنتناف

 اكنال جئاتناوزربأف

 الَس غم هللا ةالص ن

 " انتلاب ناَجزتفش

 غفَش نم لك ديس دمحم
 ادصقم مأ 7

 ناسنإلل برنئةنأ
 هلصأ ينف اًرَرُذ ثمظت دقو

 رانآلا رخاز لم اهئظضَقَل

 يضقي اهيف لوبقلاب ةللاو

 اهئفن ممت نأ ؤجرأ ةنمو

 لوقعلا راونأ ةموظنمل رصتخملا حرشلا راونألا ةجهب

 ىقتلا يود ىهن يف لوصألا شمش
 اكلاهملا اهَريب اوبناَجو

 بزقلا يف ٍةَيسذُت ةرضح يف
 رخفلاب مهارسأ ٹقتبو

 رادقملا فرش نع تبرعأ

 هماعنأ اانَسب نابَحطضصم

 ليلجلا ىفطصملا يبنلا ىلع

 غبت نمو ىَضَزلا بخصلاو لآلاو

 ادصق ملع جا هنإو

 ناهرئلاب فك ام لك نع

 هلذع قيرط ترج اهرذت نإ

 راربألا ةداملا ماركلا نع

 يِضزق نم دع يف اهارأ ىتح
 اهئنض ممتي نأو ىَرَولا لك

 باوبأ ةعبرأ هيفو هيلع لمتشي امو ملعلا يف :لوألا نكرلا
 هماكحأو ملعلا ماسقأ يق :لوألا بابلا

 الب يرورض ملعلا 7

 دبعت هل نيند ني لكلاو

 جَو دق مزال هنم ممليلاو

 هلهج انغسي مل ءيش لكف
 مَرلي امتح بجاولل ثحبلاو

 ؟ 0 < . 22 ٤
 االتؤت - لش ات

 رونس امك افورعم عزشل ١ يف

 ابد لفن ناتللاو ةميلعت
ُ 

 هلقن ةلادع امو ثجاوف

ُُث اي كا ذ كزَتب رد اقل
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 هل ىر 5 ةَر ذقلل دحل او

 ةلمخَي ام نادجو غم حصلا يف
 ا 0 ! َُ ِ ز ء ] . ذو

 ١ ين اتلا ب ابل :

 ارَجَح مشق نامشي انلاؤس

 دُيعَتل ١ يف عرشل ١ ر ابتع اب و

 هب سمخ ىتأ نإ اَلاَوش ظن

 اعم نيلاؤس غ عمج وأ ش تابنإ

٢٥ 

 هل ضفي ىأَت نإو اَرََعُم

 > نم توق غم , نتأتو

 انألا انير نم هب ثَءاج

 لاؤَسلا يق

 اَرَرَق بيجملا ضيوفت يانلاو

 يدتهت لفتو متق مزالل
 هبارطضاب َءاج وآ ضقانت

 اَعَقَو لاحملا نم ةوك وأ
 العو لج ىلؤملا نع لاؤسلا اهب عنتمملا ظافلألا يف :لصف

 الاؤس نهو غيل تفيكب غتنإ
 اقيكف .خكو نينأ لمو .نيأ

 سنج نَع نَمو قيدصتل لَمَو

 ناقمَر نَع ءاج لاؤس ىتم
 هنإو هتمع أاؤش ُےكق

 م ص م

 ىلاعت انتبزر نع ىَتَم أ نص

 ةلذ مل م ءو ةه ي

 ىَوْتَملاو داهتجالا يف :تلاتلا بابلا

 يرابلا باك هقفلل لصألاو
 اعنم يذمم دنع داهتجالاو
 اروج لوصألا ريغ يف يأرلاو

 لدغَألل انئالخ زجي مخلو

 وأ مكاحلا معَكَح ذق ام ريغ يف

 الضف ناك دهلا قيرط نم وأ
 دق عابسلل لكألا لنم كاذو

 بذألا ليبس ىلع هتلمَح

 راتخملا ةنس دعب غامجإ

 اعبش اهيف ناك نم كياَمو
 اَروجألا ىَرَ{حَتَت نأ ثجاوو

 لَرفَالل اتليمو ىرت امم
 اوأر اميف رفاك تالخ ناك

 اًلدغألا َنَنصقاف تفمكَح نإو

 ذَرَو يهن نإو اهلج تيأر

بهذملا مامإ راتخا ام لثمك



٢٦ 

)٤٥( 

(٤٦( 

(٤٧( 

(٤٨( 

)٤٩( 

(٥٠( 

(٥١( 

(٥٢( 

(٥٣( 

(٥٤( 

)٥٥( 

(٥٦( 

(٥٧( 

(٥٨( 

)٥٩( 

(٦٠( 

(٦١( 

 الدغألا قرغت م نإ فلخلاو
 ُمدغُي اذ يف يرزحملا زإ ال وأ

 لمش ىوتفلا يف ملاعلا أطخو

 هيلع هنالطب ييفع ذإو
 هب عامَلا ةحح امم ناك نإ

 لوقعلا راونأ ةموظنمل رصتخملا حرشلا راونألا ةجهب

 الَمْغَت نأ ان امب ؟ زئاج لم

 ُملعَي نَم ابجاو ريشتسن لت

 لمع يذلل نامضلاو رزولاو

 هيلإ ىتأ المحش ثوتلاف

 : تل َ ًرَتَعُم ذجت -7

 عسي ال امو ُهَلهَج ُعَسَي اميفو لهجلا ماسقأ يف :عبارلا بابلا

 املسَس طيسبت ب نامسق لهجلاو

 مَلنَت سيلو بكرم ىلإ
 فلكلا ىدل هرابتعابو

 ثقؤُم ةلعف ضزف يأو

 ١ 7 7 وقت ه هنَخحُح

 " : نإ 1 اؤششل ١ دقتع او

 امَك هيؤت نأ كيلع نكل
 لتلا قذي ااو نت نإ نإف

 هكزتل ا - هك ا ت

 ةاكزلاو جَحلا لثم كاذو

 مّرَحُملاب كلهَج عبصا

 ريزنجخلاو ةتيملاو مذلاك

 ن انوألل خب ذل ي ذلاكو

 اَحيبأ ذَّت ةظطضملا ىدل اذو

 ىمتنا ام َوُهَق ناذلاو هثحاص

 ُمَتأَب لب هيغفب هبحاص
 يفي قَتضو لهجلا عساول

 تينم هتقو يف ]

 ارَقَك نمم ة[حُح ال َليتو

 ررض ليت الب هَتغطَتسا نإ

 غبتَت انش روث ارَبعش

 امَممَتش هنادأ لثم تيأر

 ندَتلاف الإو يرابلا كنو

 تبت نذَو روفلاب نالوق

 لجآلا ىلإ ُةَكلهَج عساو

 هكلس مظن ںؤألاكا لتو

 تامَمْلل نيي

 مدقت هبلع ل ام هعيم;ح

 رومثشلاكو نقلا

 ناكملا نم ناك 7 يأ يف

 اًحيرَص ىتأ رمخلا يف فلخلاو

 7 م ه س هعيمج

ء ماق ن را



 لوصألا ةفرعم يف لوقعلا راونأ ةموظنم

)٦٢( 

(٦٣( 

)٦٤( 

)٦٥( 

)٦٦( 

)٦٧( 

)٦٨( 

)٦٩( 

()٧٠( 

()٧١( 

)٧٢( 

(٧٣( 

()٧٤( 

)٧٥( 

)٧٦( 

(٧٧( 

)٧٨( 

)٧٩( 

(٨٠( 

()٨١( 

 اهميرخت يأ باسنألاب لْهَحلاو

 نإ قاضو اهباكترا اوكرت ام

 باتنألا لهاج عِساَوَو

 غَجَرَو انالخ ذصفَي مت ناك ذإ
 زعملا ةلالض 1٠7 ,ئست و

 غَمَو هرفك مَلغت نأ دنب
 , :الوَتَت ال نأ ز
 لّلَحشلاب كلهَج مساو

 حاكتلاكو كلملاو عيبلا

 ملعي مل ام باكترا مرحو
 ام فالخ هدضق يف ذرث نإو

 همتاخ

 امل مليلا ةَخُح موقَت ذَقو

 الَع لضَقلا ةل ادحاو ناك ؤ

 اتمَلتلا نأ ََوَألا عرو

 ب كلهَج عاق ءيش 7
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 اهولع ييلهاَجل عياف
 نيسا اهب مهلهج امموبكترإ
 بايتزا الب ءاش نم حاكن

 غقَو هيف ام ماَرَح ىأر ىتم

 _ سا ذإ الحتسش وأ اَمَرَحُم

 غتيي مكحلا عت مل ام مهضعب
 الَلَض : ة۔- ىقر ِ ه الو ارت

 لدغت متل هليلخت نلَع تنأ نإ

 حابملاكو اهطورش ىلع

 متأب ل اَفاوم نكي نشو

 امثَأ هيلع يراجلا بجوأ ذَق

 اممَللا ل {َقب ُأهحلا عِسَو ق

 الت وَحل ١ رصبت .ن ل ام ليقو

 اتزل ذتق مهل ُأاقم ايينألاك
 حك 4 0٤

 ةرتن ١ ق ةاَض 6 ةتح تن را ر ةث

 باوبأ ةتس هيقفو هيلَع لمتشت او اَهريىيضَتو ةلمجلا يف :يناثلا نكلا
 - ت ر

 اهب ةجحلا مايق ةيفيكو ةلمحلا موز يق : يناتلا نكلا نم لوا ب بابلا

 مقي مل ام ةلمحلا يف لوقلاو

 الب افلكن لج نكي مل ذإ
 الذَع هنم ناكل اي ؤتلو

 الف ارما اهليلد ىتأ نإو

 زَظَت ام دعب ةلمجلا زكنشو

 مزلت 7 اقهريغك اهئاهؤُب

 الئشلا - قذص ناهرب

 الضَن اذم َناك ذ ام لثمك
- 

 ال اشيتل ةلَتخَل سفن

زقك ذَق دوحج رفك اهتاهزُب
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 هيف كشي : نشم هج ك ١ ذكك

 ْلَه بلقلاب اهناميإ يف فلخلاو

 ابَمَت ضفبَف اهب هفيلكت
 اررقي نأ هيلع لَم فلخلاو
 ثدحي مل ام ضاملاب يزتجي وأ
 اهريسفت نم ةلمحلا ادع امو

 امب لهجلاو لاوسلا ىدل الإ

 يف ُزاللاف ناميإلا ادع امو
 هلك اذ يف غامشلا ةَّجُحلاف

 لوقعلا راونأ ةموظنمل رصتخملا حرشلا راونألا ةجهب

 الَت هَل يذلاو هيف كشت

 هيفلث عئاش سايق ىلع
 ُلَرَت اذإ هقطن نود هيزجئ

 ىبأ ق خهنم ضعبلاو ازتجالل

 ارطَح دق اهركذ نإ هقيدصت

 ثكَني مَل امدهَعَك اهب اًئيَش

 اهريبعت لم تيأر ام مخُحك

 اَمَذقت ام عئاشلاو تثدحأ

 فلكتلا يف بلقلاب اريسفت

 هلقَع نم ُهَل ىنعمل ١ ةححُحو

 ديحوتلا يف :يناتلا نكلا َنم يناتلا بابلا

 ىلاعت هللا نع هابشألاو دادئلاو دادضألا ىفت ىف :نوألا صقلا

 ريفت ا انل اًديِجؤَت كامو

 رثأ َلاثتم اثتما ًلَج ٥ دذُيغَت

 دضب اتُمَحرَي أشي نإق
 ناطلشلاو ةيلاو كلملاف

 الو تخت الو قوف ةَل سيل

 يذلاو لامشو نمي اذك

 ةعَم ءيش سيلو لزت ملو

 هدكو هنؤلو هنؤمَكب

 شيتحا سفنلا ىَوَه نعو رون ني
 هرجزو هيهنو هناحنش

 هلذقب اَتَبَأَع أي نإو

 نامهؤئلاو ةَرذَقلا اذك هل

 ريشم الو ال ريزو الو

 الظ نُكَت دغب الو لبق

 ذتحا اذب تداَح ىرعت هيلإ
 ةَعَنضَي نأ لنت ني يلاعو

هلغفي ياص هيلإات
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 نيهاربلا ىف :ىناتلا صقلا

 هتاذ ىف ةباتش هنأ ؤتل
 ع .آ . ِ : 7 5 ٥ < ٥

 اقمزل وجؤب نێيهبش لك ذإ

 لَرآلا ىنف دنع نات َ
 اه 1

١ 

٣ 
[
 

 خ

 ناَعش هرثأ

 ناولا ينف مَرلَت اذكه و

 كراشم هكلم ىفن ةنا ؤ

٦ 1 
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 هت اقولخم فض هيلع زاج

 ىمتنا هجولا كيذل ام لكلا يف

 ييت نأل احلاص لك داكن
 طلغ حجرم ريغ نيم مكحلاو

 أاصفتلا هتاذ ىف ةمزل

 ناكملل تلا تاهجلا ينفو

 كراشملا كلذ اداَسَت َناك

\ 

 تاقَصلا ىف ]] صقلا

 لاعفألاو تاقصلاو تاذلا يف

 ام ريقب ةمكفضَو زجي منو
 امب ةمصو َرزاَج وفضقَ يأو

 تالا مفضقؤب كاذ ادَع امو
 ةُئاذ ئه هتاذل ةافص

 اَتل هيف نكت مت ذإ

 لاح نكب انل لاتش
 م

٥ ٍ ٥ ِ ِّ ٥ 
 تررَع ةردقب ال )يدق َوهَو

 تاذلا نيَع لضألا ىف اهنأل

 ةيؤرلا يف :عبارلا ٌلصقلا

 اهمزال ني نأل اَرَيُمَتلا

 زقن يذلا لباقث ;:َهج يف

 لاح لكب مكحا ىرخآو ايند

 ازُيَحَتلاو ضييبتلاو فيكلاو

روشل ١ هب ىتأ امو .7



 (زاصنألا هكرذن ال) لؤق ني )٣!١(

 حيصي الو هل عنم اهتأل )١٢8(

 مزل هةُحدَم لووت نأ راج ول )١٢٥(

 مذلا رفكب اهب ند نممو )١٢٦(

 يدي لثم هدي لوقي نأك )١٢٧(

 لوقعلا راونأ ةموظتمل رصتخملا حرشلا راونألا ةجهب

 راصبإلا ىقتناف (ينارَت نل) و
 دتمم ةلإلا هب ام ناور

 متشو اذب هَرِع ليدبت
 مشج نإ كزشلاو هل ممكخاف

 دثعألا ضفب هجَوَك ةُهُجَو وأ

 هنلا باتك نم ةَهْبَشُملا اهب ثَقَّلَمَت ظافلأ ريسفت يف :ةمتاخلا

 هلؤَت ىف ةتاذ ىأ ةُهجَوَق )١٢٨(
 0 و. م . ه م . و

 معن لت وا ةردق ةنم ديلاو )١٢٩(

 مع لتق وأ ههجوك هلجَجو ).١٣(

 ٤ ٥ و و ِ ٩ و  ( ٠ ٥ ١

 يا هنيعو

 بتكلاو ةكنالملاو لسلاو ءايبنألا يف :يناثلا نكلا َنَم تلاثلا بابلا

 لشزلا ثئَب زاجلا َنِم ح )٧٣١(

 الضفت مهاوعد

 اَم فرغت نأ كيلع بجاوو )١٣٣(

 مزاللاف ُمُهنَع لاحتسا امو )١٣٤(

 ةتامألاو غيلبتلاو قدصلاك )١٣٥(

 بذحلاك اهدض ليحتسملاو )١٣٦(

 نكمم وهف كلذ ادع امو )١٣٧(

 يلحلا عُ انيبن مهلضفأ )١٢٨(

 لشلا يقابف ون مغتعبو )١٣٩)
 عيمجلا عئارش ثحن ذَق (ا٤)

 رَتَغُم اتعزش يأ ةل امو )١٤١(

 مُهاَبَح نالق مغاعبو )١٤٢)

 ْمَعَز يذلا ليربج هلضفأ )٧٤٣)

 ةنورقَم )١٣١(

 لدعلا طارصلا ىلإ انوه
 ال _ ةلا لظطنت تازجفمب

 امزل ذَق امو لشزلل زوجي

 مراكملا يه اَكْغَت مهقح يف
 ةناطقلاكو طبضلاو لقعلاو

 بيزلا باكتراو نونججلاكو
 ُنَجهَتشُي يذلا الإ مهقح ين
 ليلجلا ىشيع هدعب ميلكلا من

 لمألا ماققلا ؤؤَد اتبنألاف

 عيدبلا انعزشب ىدلا ىوس
 وَتَعْي ال ماونلا ىلع وهف

 ےئابتجاو بزشلاب ممال

مع ذق بيبحلا ىلع هليضفت
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 ناميإلا بجي ائيمج مهب

 تلا مظنلاب َلَد مالك وفَو

 مَدَعلا ناكمإل قولخم لُكلاو

٢٣١ 

 نمحخَرلاةَلزنأ يذلابو

 ممألا اشزإ هيف ناعم ىلع

 مدقلاب ىلاعت هدارفنالو

 هباشتملا مكحملا يف :لصف
 ب 77 . ك ٥ و نأرقلا يو

 . م.

 ُمهنم قافتا مم

 ُمتتقنا ىتعملا ضمملا ُمَكحُملاف

 دارملاب عظقلا مكح صنلا يف

 ليل دل ١ هسكَعب ىتأ ن و

ّ 
 م هه س

 و اذيعب وأ ابيرق وفمَو

 امُحخُمل : ُهلاك متخ حا ام وءابتش ا وذو

- 

 ىذلا ةنأب ليت ام ةنمت
4 

 امَهبُم نوكي ام اضيأ هنيو
 4َُل يذلا ةنأ ةنيو

 م لضأ انه لك
 زوشلا لياوأ ثرحخأ َليتو

 امو اعون ناك دق ام ليقو

 لامجإلا يف ثفوقؤلا همكحو
 يناثلا مح مكحلل رلاو

\ 

١ 
٥ \

ا
:

 

 و 2 و ِ

٤\
 اذه : 

 ةب نيؤن لصفم لمجمو

 يفت ليواقأ ىلَع اَمهيَذَح
 امُهُمَكَُح ثفلتخش أ ناعون

 ُمتخحناف َىنعَم رهاظلاو صلل

 دابعلل رمالا يف نَقلاو

 ليوأتلا وُهَو هيلإ َرنِص

 ابَُي نَلَق اًرزَعتش روأ
 يلعلا انالوم ةيبشت مهفش وأ

 ذ ادعاصف نالامتحا هل

 امهأ ذق مهرمأ رشع عشم
 ملغا نييهمملا {يغ هليوأت

 دمحي سيل ءايشأ ةلْغَجو

 زبَع لك غم لاثمألاب ليقو
 امَكْخُش ىمسسُي اًحِسان ناك ق

 لامتحا ؤهظأ نيبي ىَتَح

 نآزشلا ُضئانت نَمَرلي وأ

 لوصخ ةعبرأ هيفو ديعولاو دضَوْلا يه :ياتلا نكرلا َنم عبارلا بابلا
 باسحلاو ثغتلاو توقلا ىف :لوألا لصلا

نابشحلاو ثفغتلا كاذك هب ناميإلا ثجي قَح ثوملاو



٢٢ 

 ذتخجلا حولا قرافث نأ ثوملاف )١٦٤(

 قَحأ حوزلا يف كاتشاإلاب ُلؤمقلاو )١٦٥(

 ذَحأ رمملا اضقنا لبق ن ثتممَي ملو )١٦٦(

 ارجح اَمارَح وأ الالَح ناك )١٦٧(

 ردصي يش ملاعلا يف ي ذإ )1٦٨(
 هب َءاَ;ج امم ربقلا تاذع م ن )١٦٩(

 جن الو ةَتذِص دقتعاو )١٧٠)

 لمعلا ؤييمت ر وهف ثاتحجلا انأ )١٧١(

 الغل زق هب صخش )١٧١( و
 ناتجلا ىلإ امُهادَع امو )١٧٣(

 حصألا وهو اقل ذَق لَه فلحلاو ()
 لحملا كاذ اننييعت نع ثفقوؤلاو )١٧٥(

 دقي سيل نييعتلا مَدَعو )١٧٦(

 اًلامغألا توَح حص بتكلاو )١٧٧(

 لوشَرلا ةمأ ن

 ذ :يناتلا لصفلا
 نابشلا يف نازيملا امنإو )١٧٩(

 اَدَع ذإ فالخلا يذ لؤَق لثم ال )١٨(

 ال قحلا وهَت طارصلا هلوقو )١٨١(

 نم دري )١٧٨(

 لوقعلا راونأ ةموظنمل رصتخملا حرشلا راونألا ةجهب

 دبالل هيلإ : افق ثبلاو

 هت ىذلا هقزر لبو

 اَرَدَق اك هنل او ةهبش و ]

 ر قش ةل اتَ__ًر / رو ال ا

7
 

١ 
1 

 ةبتناف ىنغَم رابخألا ُُناوت

 لمتحت ووجول وتيم بيذعت

 لعف نم اريل اًرشو اريخ
 اَمُدَنَتلا ,ر كيل قساف وأ

 نارينلا ىلإ وأ باسح الب

 خضت اقلا امدعب ناقلحي مأ

 لَد من ليلك ا ذإ انب ىلوأ

 حَجْزأ ةوجؤلا ن انلوق ينف

 الادجلا كرثاف قَح ْضؤَحلاو

 لوؤشتملا هدهعب ىقو ذق نم

٠
 

٣ 

 طارصلاو نايلا يف

 نمحّلا ن نم ثاصن و لدع
ا
ا
.
 
 ط

 ةعافشلا ىف :ثلاثلا لقلا

 ةقّتلل لوسرلا ةعامش )١٨١(

 زَقَك ذَقَن اد رقب لقَي نمو )١٨٣(

 لؤأَت ام ريب نكت نإو )١٨٤(
ُِ 



 لوصألا ةفرعم يف لوقعلا راونأ ةموظنم

)١٨٥( 

)١٨٦( 

(١٨٧( 

)١٨٨( 

)١٨٩( 

(١٩٠( 
(١٩١( 

(١٩٢) 

(١٩٣( 

)١٩٤( 

)١٩٥( 

)١٩٦( 

)١٩٧( 

)١٩٨( 

)١٩٩( 

(٢٠٠( 

(٢٠١( 

(٢٠٢( 

(٢٠٣( 

)٢٠٤( 

 باتكلا فل اَحش هنأل

٢٢ 

 بابلألاو لوشَرلا ةنو
 ميحجلا ىظل ني عيفش الو

 رانلاو ٍةَّنَجلا لهأ دولخ يف :عبارلا لصفلا

 ذلَحُي بثَي مَلَو ىصَع نمو

 اقرف نَم ٍةمغني ريفاكو
 ات قرفلاو دولخلا ىدل ينعأ

 يجي ةنأب لات نم كاذك

 لذي لك لاقت نمم اذكهو

 ةيناف دولخلا اد لقي نمو
 ليوأتلاب ناك ام اذإ اذه

 :يناقلا نكرلا نم سماخلا بابلا

 زدقلاو اضيأ نمؤن اضقلابو

 قلخي مت انهلإ لثَي نتو
 قيلاَع يش َلَكِل هيوق
 اتزل اوس اَقلاَح َناَك ؤَل

 زقهلتَن ةلإلا دَدَعَت ؤَلو

 ثاسشستكا اَنلغف ينف انل نكل

 بترلا ىلعأ ه هب لين ذق مت

 نل ةل ههلا ن لات نم رب

 تيا لتخي مت
 الطب اذه ناك ؤَل ةنأل
 زشأؤلا ثغب غم ذيعؤلا َلظَبَو

 .ه ك
 هب إو

 دهشت اذهب امئاد ر اَلا ينف

 اقسف دق ْنَمو كزش يذ َنيَب ام

 انو باذملا لزاتم ىدل

 ججأت الب راَلا ىلعف 2 َ س

 للش قشو ذيعس ي
 هينالع قِسافف اهلهأ وأ

 ليزنتلا ىلع درلا يف كرشلاو

 ردقلاو ءاضقلا يق

 تلا هيف انئارغإ زُجَت مخلو

 قممخأ نم ةَلاَدفغُب انلاعفأ

 قزارلا ثيلملا تَلا ةناحبش

 امتح اعظَت هلالا هدعت

 زهب يذللا ملاعلا اذمَه اتف

 باقعلا هبو باوتلا هب

 بتكت سيلف تابنلا الإ
 لَعَق ذق اميف ناسنإلا َرَبَج ذَق

 ةعاط وأ ءاش رفكي ل

 اليج دغو عق يهَنَو رشأ
ْلبَتلاَك دامجلا فيلكت َراَجَو



٢٤ 

 ةمملعو انلاعفأ ةفلخو )٢6٢(

 الرُم هل اهنوك كاذك )٢٠٦(

 ةلهَجل اذ مَلغَي نكي متل ؤَل )٢١(

 اعقو ةَعوقؤ ذرُي مل ؤَل )٠٨!(
 انباسێمكاو رييختلا اذل نكل ()

 مالسالاو ناميالا يف :شداسلا بابلا

 ُءالساإلاو قيدصتلا انئاميإ )٢٠(

 مزتلم ىعم عزششلا يف امهلو ("
 دجاؤل ايَضُم نكي نَمَو (٢ا٢)

 صقني سيل عزلا ههجو يف )٢١٣(

 مَدَهنا ضعبلا مده نإ ةنأل ()

 لوقعلا راونأ ةمولخنمل رصتخملا حرشلا راونألا ةجهب

 همكح اًربَج بجوي ال نهب
 اابعلا َرَيَح ذَق هتا

 ةلعف نم ةقلاَخ نكي مل ؤل

 اعنص ام ىلع اهركش َناَكل

 انباقر نَع زابجإللا ىفنتنا دق

 ماكحألا اعد امل انئاعذإ

 مزل اذإ الممَع لؤَق قيدضت
 دناعملا ةَكلَم َقَحَتسا اهنم

 اوصَصَح ذَق اذكه ديزي نكل

 ثَتَألا نؤقلا وه اذو هثيمجَج
 هتم ناَدَنَوَتَي امو امهيلع لمتشي امو ةءاربلاو ةيالولا يف :ثلاثلا نكرلا

 اضيأ باوبأ ةتس هيفو

 امهنم لك ماسقأو ةءاربلاو ةيالولا بوجو يف :لألا بابلا

 اققح ضزنف نيؤملا ةيال )٢١٥(

 ماسقأ ىلع نێذ نم ًرُكلاو )٢١٦(

 يناتلا وهَن رهاڵنلاب مكحلاو )٢١٨(

 اقَسَت ذلا ةءارب اذكهو
 مامت ىلع ىتأت ةنالنت

 اققَح لوشَر وأ باتك اهب
 ناسناإالاةديققَع اهلان

٧ 
٠١
 

 رهاظلا مكحب ةءاربلاو ةيالولا بوجو يف :يناتلا بابلا

 بجت اَمْكَُح رهاتلا ةءارب )٢٩(
 ةداهش ؤ رارتإ ؤأ نايع )٢٢٠(

 ةيالؤلا ىدَل رارثالا ننتشاو )٢٢١(
ةيانع الب لذَع دحاو نم ةيالؤلا ةعيفر ييف فلخلاو ()



 لوصألا ةفرعم يف لوقعلا راونأ ةموظنم

 نإو )٢٢٣(

 املغلا سيل لودلا ىلع نكل )٢٢٤(

 مَرَلَق ةتيتَع نكت

٢٥ 

 م

 َُلغي مت مورَل ال َليِقَو
 اَمَلْغْيل هب اوءاج ام ليصفت

 رهاظلاب يلولا لاوحأ يفف :لصف

 هثَيالو ثبَجَو لو ىفو )٢٢٥(

 قطت يذلاو كيلع ثتجَجَو نإ )٢٢٦(

 هيبت ني ةءارب حخحبي نمو )٢٢٧(

 مَرَْت ل ىلألا نم نكت نإو )٢٢٨(

 ملغئ ملام عَسَو مهضعبف )٢٢٩(

 اريهتشُش ةنارفك نكي نإو )٢٣٠(

 لق كَل يلو نيم ًربتمو (٣٢ا)
 فتقا ضزلا ًكَرَت يلق يفو )٢٣٢)

 لبق كنم نكي نإ هنِتَسشا مت ةن )٢٣٣)

 هب هلل ام يولا يتأ نإو )٤ ٢٣)

 فقي مهنم ضخنتبلاو هلوت )٢٣٥(
 ارجح لففب ىتآ نإ كاذك )٢٣٦(

 لمتحا ةلعف ناك ام اذإ اذه )٢٣٧(

 امب افّلاخت نيتلَو يفو )٢٣٨)

 فقق تئش نإو يأرلاب ًلَوَت و )٢٣٩(

 ُهَرلَت نيميلاع انوكي نإو )٢٤(

 رصملا نم ةءارب نججوأؤ )٢٤١(

 هلغفل اًَتدخُش ىو نمو )٢٤٢(
 ّ ۔ سم

\ 

٠١ 
٠ 

 ا

 ةءارب ةريرس ىَرَولا ىلع
 قَحَتشا ةءارلل اًراهج اهب
 هتحب رَح َوفَ كلاه
 ملغا لكلا ىلع ةيال مهل

 يمَنخَت اذ نم ضعبلاو ةيال

 ارهج ذق هرثكب نإ سأب ال

 زتف ع في غ ذإ رذ
 نإ هل اًرذُح

 م امع نقجزي مل نإ رتلو
 ةبقتنا لثقلاك دابعللو قَح

 فعض هنم ةءارتلا يفو هنَع

 ري للا ئ ضراعو هلصأ ي
 . ثيح الإو اةلطابو اَقَح

 امهناف دحاو رفك بجو

 فقَض يف انوكي نإ يأَر فوتقؤ
 ُمَلغَت اميف : ذ ق حشفلا ةيال

 رذع ةهَلَوَتَ ك ب مل نم ليقو

 هلثمك تلام اذف اولاق

٥ ٠ 2 > 

 هماكحأو هماتقأو فوقولا ىف :تلاتلا نكلا نم تلاتلا بابلا

لالض ىلع كش وآ لاكشإ لاوس ؤأ ىأر نيند ثفوتقَ )٢٤٣(



٢٦ 

 دهت مل ئتف لك يف نيذلاف )٢٤٤)

 اَمَتسَت نإ يللا يف ىأرلاو )٢٤٥(

 ُهَرَلَي اذ غم ُلاؤشلاو ليقو )٢٤٦(

 مكحا انَعالت نيلو يفو )٢٤٧(
. 

 كشلاو امهنم َلُك نالطب )٢٤٨(
ص
 

 لوقعلا راونأ ةموظنمل رصتخملا حرشلا راونألا ةجهب

 يدتقت اميك ةنم اًوشو اريخ

 امهنأ دق ةممكُح كيلع ارثأ

 اوُمَرلأ نَم غم يألا فيلح ه

 ملعي ل اذإ لاكشإ تفوتؤ

 كشب : نشم رغ ىلوت و ال ن

٦٨
٠ 

 اهنم رشابمكلاو رئاقّصلا ةقرعمو بونذلا ماسقأ يف :تلاثلا نكلا نم عبارلا بابلا

 ابَجَو زيبك نامسق بنذلاو )٢٤٩(

 طخس وأ هيلع نفلا بجوأف ).٢٥(

 بذكلا لثم ريغصلا 4هشكعو )٥١!(

 نَمَكف ريغص رصأ نمو )٥٢!(

 نإف هبنت ت ريبكلا بكارو )٢٥٣(

 ابتو هَلََض مهضعبو )٢٥٤(

 ازثص ابنذ بكارلل مكلاو هد
 لَه ريغصلل رارصإلا ىف فلخلاو )٢٥٦(

 فافختساب هاتأ نكت نإ وأ )٢٥٧(
 هاتأ نإ يلولا يي فلخلاو )٢٥٨)

 ابهذ ضغبو ةبؤَتُي ي ملو )٢٥٩(

 هب هَنَت نتخ ؟ هشضعبو )٢٦٠)

- 

 ث

 ابضغ ة ةنم ىر اجل ١ ور هب دح

 ظقس هب نم لوسلا حيق وأ

 بيذلا نيو صقرلاو فَح نإ
 ْنَتشلاو باتكلا ىف ريبكلا ىتأ

 ن دن ضفي م هل ١ ىنإ ١ ىب ا

 بكس ىرب ىتح . الس

 لمعلا نتم ي ملو ىضم اذإ

 فالجخ الب ُمشُهذنِع نانلاو

 هآر همكح ينف ُخهشضفبق

 1 ابؤثي نأ لبق فوقولا ىلإ

 هبنذ ذ نم هب داتتسا اذ دعبو

 فاقلا ماكحأو رئابكلا نم ءيش يف :ثلاتلا نكلا نم سماخلا بابلا

 شسشَحَتلاو نيؤملا ةبيغو )٢٦(
 نإو اوح ن يسلا فذاق )٢٦٢(

 يلو نكي ملو ارح نكي نإو )٦٣(
 يبص وأ ادبع فوذقملا كي نإو )٢٦٤(

 لبق نم م هريفكت ينف ثفلخلاف )٢٦٥(

 1 ح وت 7 ِ و ٠ و . 2 .

 ١ وششس ١ م ١ رح لكل ١ يد ف ذقلا و

 نلكز ةرفك يبص نإو ادع ٠ 2 َِ ٥ ّ _ 2 ٠ 2 ٥
- 

 ء

 لألا ثمَق َناَك اَِلابَو

 يب ] اكرش نييثلَو ريغ

لفغن ذ نم ىتأ امم هبيوت



 لوصألا ةفرعم يف لوقعلا راونأ ةموظنم

 الف الوهْجَم فوذقملا كيت نإو )٢٦١(
 بجو ل كرشم دنع فذقلاو )٢٦٧()

 اقَلَكُم نكت ل ْنَم غم كاذك )٢٦٨(

 انزلاب ناك فذقلا ام اذإ اذه )٢٦٩(

٢٧ 

 بذكي مل اذإ هيتآ َناَرفُك

 اقرغاق ىبص لني همكحب

 انلغُم اذ يف ةوهشلا رضحن وأ

 دوحج و ميعن رفك ىلإ رئابكلا ماتضتا يق : سداتتلا بابلا

 معنو ذوحجج نامس رفكلاو )٢٧٠(

 ام وهو اَمتَح لوآلا ينف عتماو )٢٧١(

 دبلا ىلع ء هلهأ سجرب نكاو و )٢٧٢(

 ْمُهَحبْذ هَرَحَو مهيرارذ د بشاو )٢٧٣(

 ءاوس انل مهن اذكهو )٢٧٤(

 اروَج باتكلا لهأ نم بذلاو )٢٧٥(

 ثتأ ةيزجل ثزحلا عفزيو )٢٧٦()

 اَمُهَف حاكتلاو اجبلا الإ )٢٧٧(

 نانوألا يذ ني نوكرشملاو )٢٧٨(

 ُميسؤ امهنم نالا قافتلابو

 ىتمَن لشسرمو ليزنت درل
 ذَبَتلا مهنم بزحلا يف نميَتغاو
 ُهَل اني انزاوت اَحُتانت

 اوغاَج مه ةيزجب وأ بزحلا يف
 ازؤُج بزحَح نو حاكتلا عم

 تت مُهُمَكُح سوجملا يفو مهن
 امَلعاَف سوجملا يف نامرح

 ناميإلا ىوس قاو مهل سيل

 باوبأ ةعبرأ هيفو ةبوتلا يخ :عالا نكرلا

 اهطورش َو اهتاكزأو ةبوتلا يِق :لوآلا بابلا

 هنيد نَع عجار مكح كاذك )٢٧٩(

 ابَجَ ضزق نامشيق اتيوت ).٢٨(
 رافغتسا َعَم مدت اهناكرأ )٢٨١(

 يرابلا رمأ نانێمآ اهلضآو )٢٨٢(

 اتتت نع بنآلا لثم ثوتلاو )٢٨٢(
 دذشتخَحلاو اعم {نكلاو ثخختلاف )٢٨٤(

 نارفلا ىلع مزقلا اذكهو )٢٨٥(

 هبن نم نات ةرت مَلَو )٢٨٦(

 هبيقي نلَع كشلاب نخآو
 7 ,مه -

 ابن لفقت نالاو ىصع ْنَمل

 راسكناب عوجلاو مزعلاو

 رازوألل ّظَحلا اهاهتنشو

 انيب ذَت اذنكمه اَرهَجَو ا٤ً؟س

 دقفت نأ اهئبوت ايلا اذك
 نايضعلا َنِم هنأ ث حلاف

هبرق نم اند توملا ىري ىتح



٢٨ 

 ذق برغملا نم شملا لظت وأ )٨٧!(

 لبقت ادمع نمؤملا لاقف )٢٨٨(

 اذإو لضأ نم توم دغب ني (ا9٨)
 ينفو مهل ةبوت ال نأ لقو )٢٩٠(

 ْنَم غلبي ه نأ َلِضمملا ىلع نكل )٢٩(

 الإو ةردقم ىنف ناك نإ )٢٩٢(

 لوقعلا راونأ ةمولخنمل رصتخملا حرشلا راونأ ا ةجهب

 دَرَو ذَّق اميف راتخملا نع ىتأ

 ُأَلَضُملا اذكهو
 اذنكف اقح َنلطْبيل ئلإ

 يمفظضا سيل نأ ناه يبأ لؤق

 نَتَن نمو اعت امب هَّلَضَا

 ىلؤملا باتممب ٌيرَح وت

 هبوت
 آ

 بناتلا لاوخأ يه :عبارلا نكرلا نم يناتلا بابلا

 ىضم الومل اًّضزَت كراتو )٢٩٢(

 ال ليقو هيادبإ غم هيَلَع (٩٢؛)
 ةالصلاو موصلا لني اذو )٢٩٥(

 زَه ةَعاّتلا ىتأ نإ رصملا يفو )٢٩٦(

 ىَصَع نإ ىلوأ ليصفتلا وآ الوأ )٩٧(

- 

. َُ 
 اضرف ٠
 اليج اذ يف ةَبوَملا ىوِس يش

 تامزخلل َمَرَح نم مكح 7
 لَح نارفلا اذإ اهئاوت

 اَصحضَحُش ىتأ كزِش ام ريغ نيم

 ٥ - . ,2ِ .ي

 لف هب وت و ةر

 نلجحتشملاو مزَحَملا ةبوت يِق :عي اولا نكلا نم تلاتلا بابلا

 مرحي نم ةبؤَت لمجُمو )٢٩٨(

 ميرختلا ىلع ارفأ ىتأ نممو )٢٩(

 لالختشاب اتأ نكي نإو ).٣٠(
 بسك ذق ام هدي يف :كت ر نإو )٣٠١)

 لعف ننح مر م ةمكحو )٣٠٢)

 ُمَرلي اذه شككَع ًلجَتششملاو

 ميرغت الب بوتلا هزجي مل
 لاوقألا لدعأ ىف هسكعب

 بلس نمل :زي نأ هيلع

 ُلَحَتسا . دت هنأ حصي ىَتَح ىتح

٦6١
 

 ةبوت اهتم مزلت ال يتلا رومألا يف :عيازلا نكلا نم عبارلا بابلا
 ةَيِقَتلا ىف :لوألا لصلا

 ضصَلَح نإ لؤقب ةَيِقَت زجأ )٣٠٣(
 ىَتَج نإ سفَت فالتإ ىف ًاهغَتْماو )٣٠٤(

 لفغفلاب ةيقت زججَت مَلَو (٣.ه)

 صخي لؤقلا هب نَم رض لين ني
 انمض لام فالتإ يف فلخلاو

لقلا لني قزقلاو قزَحلاك



 ٢٨ لوصألا ةفرعم يف لوقعلا راونأ ةموظنم

 زهَتشا مدلاو ةَتيَملل لخألاك رَرَضلل حيبأ ام اوَج نكل )٦ ٣٠)

 ثحَتشن دحت ال ن ا يف هيلع بجي دَحل ١ امب ءاج ةركُمو ( و )٣٠٧(

 أطخلا :يناتلا لقلا

 نملشُي امكح زيهاتلا ةمزلا نمو اظّخلا ىدل نإلا عيفزو )٣٠٨(

 قيغملا لنيو الح هتجؤَر قّنطُملاكو سلا لزاقلاك ()

 سفتلا ثيدحو نايسنلا يف :ثلاتلا لضَقلا

 ناطيشلا ةسوسو اذكهو نايشنلا ىدل رزولا ضفرَو ()
 زصتلا حمل نيم دشأ نكت مل ذل زق امب هنمماَج نأ دغب نيم ()

 باتكلا ةَمتاَح

 لوصألا يف نيش ممم
 لاممَكللا ةقيرط ةكلاس لالخإلا ةمضَو نيم ةيراع )٣١٢(

 بذاك لؤَق لك نيم ةئنوضت بلاط َرُكِل اقزِص اهئيدهأ )٣١٤(

 فرش نم هتمر دقام تأ ينف ريسيلا ىلع هنلا دمخأو )٣١٥()

 الَم ري ني ثوثنملا دممَحُمم ىلقع ميلشت عق الصلا مث ()
 افولاو مامتلا ىلع ممُهَجاهنِم افق نَمو هبحصو هلآ )٣١٧(

\
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۔
 ةيواح «لوقملا زاونأ» هللا دمحب ٹثَّمَت )٣١٢( 

وم لع دج


