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  ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم
)قَمدةٌـم(  

ولُقُيياِج رفْ عور ب روٍفؤ  
  هِتايدى ِهلَ ع ِهللادماحلَ

  صلَّى علَيِه ربنا وسلَّما
وبعنَِّإ دخ يرٍء شيقْ يىفَت  
يلُِمحهع لِّ كُولُدٍفلَ خ  
وهي ِفاكِهوِملُ عقَ مدةْم  
رتبتا أَهحسنم ا يرتب  
ظَنمتا ِبهاِإلِماس اِمميِماِل الع  
تغى ِملَو ِإدصِمر أَن ِضرب رِةح  

  

  )محمداب اجلَن ِرزييِفلَ الس(  
  هِتنسى وفَطَص املُيِثِدى حلَِإ
وزادِهه دةًايو لَّسام  
بعالقُد لَِنار املُيثُِدح ىفَطَص  
عمنم ى ِمضنٍفلَ خو ٍفلَس  
ِلونُكُت ِهاِحلَِطاصم فَمهةْم  
ِزودتا فَهاِئودت ستذَعب  
  )يِماِل السيِرقْ املُِدمح ميِبأَ(
  يِتيِح تِهاِبنى جلَ ِإيهفَ

  

)آديِثِد احلَِباِل طَاب(  
  ثاًدحى مر ينْ أَيدِر ينمفَ

  اِعم السع مِلقْ النةَيِفيكَ
  هِتي ِنوِصلُ خدع بالًوأَفَ
  ياِل العاعم السراِدب يمثُ

  

  اثَدح ينْ أَِلب قَن ِمنملَعيلْفَ  
وا ِلممِمِهِنت اَألن ناِعو  
  هِتجه لَقد ِصِهيلَا ِإ ممهأَ
قَمداَألم ى ِملَونالع ياِلو  

  

  )ولُ العاعونأَ(
وهوخ ماالَ فَةٌسى اَأللَعلُو  
  لْم عي ِذاٍمم ِإن ِمبر قُتمثُ
  ن مةُحافَص مو أَياِوسالت ِوأَ
  هقَافَ وٍخيش ِخي شن علٌدبفَ
  ام ثُاِةفَ الومدقَ تمثُ
وِهِذهِم جيعهوِرا صي  
كُوتبالس ِةتاِد برو اسماع  

  لُوع املُو هذْ ِإوِلس الربرقُ  
  لْد بو أَاٍقفَِو ِببر قُتمثُ
  )نن السيِوذَ( و أَ)ِنيخيالش(ـ كَفلَّأَ
  ةْقَافَو مِهِخي شن عهنِكلَ
  ام تاِعم السيخِرا تمدقُ
وهياملُِن ع ِنِقتم عِوني  
  اعبر اَألدعب وِنييحِح الصلُبقَ



)التِذِمري(و )َأبا داواد(  
  ٍدنس مريخ ويداِنس املَمثُ
والسناُألن خى رأَووعم يِقا ب  
وبعدا ذَ هيسماملَع اِجعم  
وبعا اَأل ذَدجاُءزو هيو حداه  
وبعضقٍْت لِّ كُيِفا هوي ِرفَند  

  

)الناِئسي(و )َفتِزى يايد(  
  )ٍدمحأَ( ابت ِكِظفْ اِحليوِل أُدنِع
  )يِقهيالب( عم جِةن السِبت كُنِم
الطَّ(وباِنرِب الكَ)يأَري ظَعم  

 ثْكَِمنلٍَةر ا تسِطتيعع داه  
  دِنتس تِهيلَ ِإةٌاعم جِهِب

  

)قْالويالِذ ت  ِصحيِهِفيالس ماعلَالطَّ وبا وِتسحبالاب رِةلَح وعدمِت اشاِطرأَ التِله 
  )كِل ذَريغَ وِلمح التنيِح

ويحضرالص بانُيب عدولَ يواْد  
وبعدت يٍزِيمالُقَ يِم سواْع  
ِعوندهمي صححالت حلُم  
  )ٍمعطْ مِريبج( ن عيِحِح الصيِففَ
ِعوندمِصا يأَري لَلطَّ ِلالًهب  
ِعوندما ييِهنع ياِلوِدلَ الب  
لْويِرذَحكِْت اسبارِعه نلَ الطَّدب  
عِهِلثْ ِمنفَ وقَوهو دونه  

  

  ماِلجكَيِثِد احلَس يقَ ييواْد  
  واْع ينْ أَحصاَأل وٍسم خرآِخ

  لُهأَيا  ذَدعبو راًاِف كَولَ
سموٍرطُ( اع(و هغَو يرم ٍمِلس  
  بِتتكْ ينم عيثَِد احلَِبتكْيلْفَ
  ِدنلس ِلِهِتلَح ِرن ِمدا بلَ
  بت كَنا ملَّ ِإلُبن ينكُ يملَفَ
ِعيا الِذذَه ندهمي رجونه  

  

  )هطُبض ويِثِد احلَةُابتِك(
لْويِرحصي ِفنالض لَّ كُِطبالض ِطب  
  ِهاِمجع ِإيِف طِّخلْ ِلنكُ يم لَولَ
  ياِمساَأل هِبتشا مميا ِسلَ
ودةًارب عيِثِد احلَدلُِصفْ ي  
  ملِّعا يهطَس وٍضر عدنِعفَ
أَنِْإو تى اسأَ اِهللام فَ ِصوته  
  ىلَ عنظَاِفحيلْ وٍرطْ سلَوأَ

  لْويعِبِنت ِهِلكْشو ِطقْالن  
  ِهاِمجعِت اسِن ِمةٌاملَا سلَِّإ
  اِمهفْ اَأليِف ك تما لَهنِإفَ
بينهمالْا ووِمطَس نها يلُفَغ  
لْويِرذَحلَِط اصاحلَا م فْا يهم  
ِخولُيف بِر كُسهكَت تبته  
  الَمكْ أَاِملَالس واِةلَ الصِبتكَ



وبعنْ أَدكْ يتلْ فَبِلاِبقَي  
لْويعِبن التيِحِحصو التيِبِبض  
احلَوكاملَ وحواَأل ولَوى الضرب  

  

  ِلاِبز املَيِف ِمريا لَِّإ ولَيِق
لَوٍقحكْ يتِبب التيِبِتر  
يِهِفولَيلٌِصفْ ت ا أَنحب  

  

  )ِزمالرِب ةُارشاِإل(
واختصأَواْر خبرنأَ(اً طّا خان(  
وكْتتِلاُء احلَب تيِلِوحالس ند  
وبعدما يساِإلوق سنىلَ ِإاد  
  ِهِب وولُقُ ياِدنس اِالكِلذَ

  

  واختصواْرح ثَدثَ(ا نان(و )ان(  
مهةًلَمثَكْاَأل واِإلر عجامر د  
مصٍفني عودفاًاِط عىلَ ع  
  ِهبا نى ذَلَ عاِدنساِالِب ويأَ

  

  )ِبصع التكرت وعمسا يم ِبلُمالع ويِعِمس التةُابتِك(
وكْيتالطِّب بِباق الساِعم  
لْويجيِنتلْ حيالِذ وي حلُص  
ذَاحلَوذَ احلَرِمار نت عٍبص  

  

  اٍع وِطبض ووٍقثُو مطِّخِب  
  لُما العلَّ ِإملْ الِعينِزا يلَفَ
نْأَوي ردس ِبةًن ذْمٍبه  

  

  )ِةازج اِإلاعونأَ وِلمحالت وِذخ اَألاعونأَ(
وقْ أَلُقْالنسثَام االَانٌم لُو  
وبعدأَه خبرقَنِْإا ن أَر  
  نِْإ وٍنيع من ِمازجا يملَ
واِئجِمز نم ٍعِمسي عِعنن  
  تنِر قُثُي حاتلَاون املُمثُ
  ولَا وهلُثْ ِماتبتاكَ املُمثُ
   يختلَفيِهِف واملَع اِالتمثُ
اِمثَوِون جِبةٌاد طِّخم ن  

  

  حثَدان عِظفْ لَنش ٍخيي لُقُن  
لَعأَِهي وِم سثُع أَم نأَب  
عمفَت لْخفاجلَ وةَالَهام نعن  
نِْإوكُ يِكن تةًابي بين  
  تلَطَا بلَِّإ وتح صةًازجِإ
تجردتاِإلِن ع جاكِْةاز فَتاْو  
  فلَ سن مِضعب ِلةٌيِص ومثُ
تفُِرعلْقُ فَهو جدتو ِكاحين  

  

)ِرفْتيعات(  
ِصوةُحالس اِعم تحتىلَ ِإاج  
  ام ِلظاًاِف حك يما لَذَ ِإهنِم

  حأَوِرض ِلصالش أَِخي وم الَِقا ن  
ييِورو شطُرنْ أٍَخاِس نفْ يهام  



ِصوةُحالس اِعمع ِحن اٍبج  
لَووولُقُ يالش يخب عدم ا رىو  

  

  اٍبيِتا ارلَ ِبتو الصفِر عنِْإ
رجعأَت وم نعفَت هاهلَ كَوىو  

  

)الروِمةُاي اَألن ِلصاملَِب وعاِالىن وِتخصار(  
والنِماس نأٍَطِرفْ م وفَ مِطر  
  قبا سم كَهبت كُححص ينمفَ

  نيِعتس يثُي حيرِرا الضذَكَ
  حِص يلْه ويماُأل كِلذَكَ
  ددرا تندنِع وٍماِلعِل
نعمي جاِالوز ِتخصارقاًلَطْ م  

  

  ِطسو التيِف ابوالص وِذخ اَأليِف  
معض ِهِطبفَ وفَِهِمه هاَألو حق  
  نيِم أَىضِر وه وٍطاِبضِب
  حصى اَأللَى بنعمالْ ِبلُقْلناَ
بييالِذ ني ِنسأَد وي ستِهشد  
  قاًقِّح مٍزيم مٍماِلعِل

  

)التِذحِمير اللَّن ِنحو التيِفِحصثُّاحلَ ولَ عى تِملُّعالن ِوحاللُّ وِةغذَكَ وا مشِبته 
  )اِءملَ العفْواِه أَن ِمياِمساَأل

لْوياللَِّرذَح حنم عالت يِفِحص  
خوفالد يِف وِلخِبِذ الكَيِدِع و  
  ةْمدقَ مولَ ووح النِملَعيلْفَ

  هبنا ي ماِتغ اللُّنا ِمذَكَ
وبعدلَِهلِّا كُذَ ه ني لَسام  
ى ِملَبفْٱ ناِهوالش وِخيلَ العام  

  

  يِفِرحالت وِريِيغ التنا ِمذَكَ  
  يِب النالَا قَ مِري غَِلو قَثُي حنِم
  همهفْى يت حيِفِرص التنا ِمذَكَ
  هِبتشا ي ماِءمس اَألن ِممثُ
  ماًلِّس مِهِفح صنى ِمع واور

ِطاِبالضظَفْ لَنيم نقَ تدام  
  

  )ِةاَءر الِقةُيِفيكَ(
لْوِبيثَِد احلَِدوِري الصاحلَ ِتوسن  
  عنم يداًر سيثَِد احلَدِرسيا لَ

  

  لْوِصفْيحظَفْ اللَّنلْ وـيبينن  
  عِمتس ينم ِلِهِضع باكردِإ

  

)منقْ تِرلُب وايتهو منت ردو ماِتراِظفَلْ أَباه(  
وشطُرم نقْ يلُبض طُبِله ام  
  ىلَ ِإجتح يملَ و،ِقس الِفِبب سنِم
وهوقَ مدملَ وا يةْقَ الثِّيِزج  

  ييِهِورع الًدقَظاًِق ي دِل سام  
  ىلَ بِحر اجلَيِف ويٍلِدع تاِببسأَ
ا لَممي سِهملَ وةْقَ ِثانَ كَو  



ةٌقَِثوع نر ٍلجي سيم  
يلَِقوت يلٌِدعيِل ويلُِصفْ الت  

  

  ِمكْا احلُذَه ِبيٍلِدعت ِبسيلَ
  يلُِدع تِه ِبٍدوع منِمفَ

  

)ماِتراِظفَلْ أَبالت يِلِدعو التيِحِرج(  
وهوم اِترباَأل وةٌقَى ِثلَع  
  الَ وونٌمأْ موقد صريخفَ
  ربتعا يميِهِف وحاِلصفَ
  باِرقَمالْ ويِوقَالْ ِبسيلَفَ

  لُهج ينيم ِفامسقْاَأل وابذَّكَ
واِطبناِهظَ وِرثَكَْأل ِلر  
واِئتِمب ا لَيلَِق فٍَبِذ كَن  
ِرواْلُِبقَو والْةَاي مبِعِدت  
وِراعِمف اِتقَ الثِّنم قَن داطَلَ خ  

  

  وطٌاِبضو مِقتنو حةٌج  
أْبِه ِبسثٌاِلثَ وش يخالَ ت  
اجلَورأَح نوِل فَاعنيي ظَنر  

ِعضالْ فَيفمتروكاِه ذَاٍه وب  
جةَالَهالع لَ فَِنييسقْ يلُب  
ذَواْلُِبقَو اَأليِف ٍناِطا ب شِره  
عداًمى لَ عِبالنير واْدم سالًج  
  ِعِدبملْ ِلةًياِع دنكُ يم لَنِْإ

  )اطَع ٍباِئ سِناب( لَثْ ِمهرآِخ
  

)عدمم لِّ كُِةظَالحم قَا تدِفم اَألِهِذي ه زالْاِنم مأَتخِةر(  
واَألِهِذه عصلَار يسي شتطْر  
  ِةلَِسلْ السِةح ِصِظفْ ِحِلجأَِل
  تنود وتهت انيثُاِدح اَألِذِإ

  

  طْبض اناٍعمس ِلوتبا ثُلَِّإ  
ِصخِل اِهللاةُيص اُأليِذه ِةم  
وِدأُوعِفت ي صِفحها وبينت  

  

  )يِثِد احلَِباِلطَ ِبقلَّعت تاَءيش أَركِْذ(
لْويعِبن التيِجِرخو يِفِلأْالت  
  باًهذْ مبِحتس تٍمو قَلُّكُفَ
  ىرتى ولَواالَى فَلَواَأل ِبِنتاعفَ
ذَوِماك نب فُِدع وٍننت لَعم  

  

  اِالوقَِتناجلَا وِعمو التيِفِنص  
بعضى احلُلَ عأَوِفر وم بباًو  
مةَفَِرعأَيِف يِحِح الص ى الذُّلَعىر  
وبعنْ أَدت يِردلَالحاًِط اص هم  

  

  )يِثِد احلَامسقْأَ(
وهوت واترِت اشهِصار ةٌح  
مضعفِع ضيف مسندِف رع  

  حسنو اِلصحلٌّكُ وح ةٌج  
مقُووفم وأَولٌص وم رِط قُلٌسع  



مِطقَنعو العلُضو العنعةُن  
ومدرجاٍل عن ولٌزلْ سواْلُس  
  بِرطَض مركَن ماذٌّش ودرفَ
مِلقَنبم دبجم صحف  

  

مؤننم لَّعقو لْالدةُس  
  لُلَّعاملُ ويزِزالع ويبِرغَ
موضوعلُقْ مذَ كَوبا مكَّرب  
واِسناملَخ نسوخاملُ وخِلتف  

  

  )راِتوتاملُ(
  يِهِور ييِذالَّ راِتوتاملُفَ
  ابذَ كَيلَ عنم يِثِد حلُثِْم

  

  مني حلْ الِعلُصِبم ما ييِهِدب  
وفْراالَ عيِف يِديكَاِةلَ الص تاب  

  

  )ورهشاملَ(
اخلَوباملَر شهنْ ِإورص لِْبقُ ح  
وهِعو ندهِبم ا قَمالْلُب تحق  
ولَطَاصاملَواْح شهورم ا ييِهِور  

  

  "لِْباِإل ِبصن" ع م"الُمعا اَألمنِإ"ـكَ  
  "ق حِلاِئلسِل"ـ  كَوددرم فَا لَوأَ
  يِهِج الوِن عٍةاثَلَ ثَقوفَ

  

)ِحالصيح(  
  دن السولُصو موه ويحِح الصمثُ
وهلَو ونُكُا يأَاًاذّ ش وم الًلَّع  
ولَلْه نا تِحصيحا لَ ما صحواْح  

  

  دنت اسِلي املَِن عطاًاِب ضِلدالعِب  
  الَ تدع بنم وِنييحِح الصلَثِْم
نعِب مشِهِطرو ا اَألذَهرجح  

  

  )نساحلَ(
احلَوسناخ ِلتف حاًداَأل وصح  
يلَِقوا قَ مربض فاًع يِذالَّو  
ييِنعي شِصاب ةًحو حناًس  

  

  ح صلُب قَن ِميِذالَّ ونَ دهنأَِب  
  )يِذِمرالت(ـكَ نس حيحِح صالَقَ
  ىنع ميِحِح الصونَ دنْذَ ِإوهفَ

  

)اِلالصح(  
ودونهاِل الصقَذْ ِإح دكَ سات  
يِهِفوةُقَا الثِّمش أَطٌر وع دم  
  داِح وينِرثَكَْألا ِلم هنِكلَ

  

  ةَحالص اتفَ و)ياِنتسِجالس( دنِع  
متهمِم ونقَوٍذذُ ش دِل سم  
  دِئا زاحلَِط اصيحِلاصا املَمأَ

  



)ِعالضيفاملُ وضعف(  
  درا و ماكذَ وفعض ممثُ
  يِفِعضى التلَ عيِه ِفواْعِمج يملَ
وهيِذالَّ ولَ وولَ عى ضٍفعح لْص  
قَولُوهمذَ هِحا صيحس داًن  

  

  دن سو أٍَنت مِفع ضِضعب ِليِهِف  
وونَدذَ ها رتةُبيِفِع الض  
يلَِقوا لَ ممي لْ ِلكحِنسو لْص  
غَويرلَه قْا يِضتا أَيهداًب  

  

  )دنساملُ(
املُوسناملُد اِإللُِصت سنااد  

  

  ااد زضع بفِق وولَ ويلَِق  
  

)تِرعاملَيف وِعفُر(  
اخلَوباملَر فُروعايفَِضا أُ م  

  

  وفاًقُو منكُ يملَ ويِبالنى لَِإ  
  

)ا لَمهكْ حمِعفْ الر(  
واِحصبكُولُقُ ي نا نصنع  
  ه ِبغُلُبا يذَ كَيِهِمن ياكذَكَ
  علَطَّا ي لَِهيلَ عيِذالَّا ذَكَ

  

  واْعفَا رينِهن وأَا نرِما أُذَكَ  
  هِبِبس وِلزن كَاِنر القُيِف وأَ

  عفَر يالَ قَالَ قَيثُِدا حذَكَ
  

)تِرعاملَيف وِفقُواملَ وووِلص(  
واِشالعاملَر قُوِضوف دم ا ارفَتع  

  

  عقَا يمِهيلَ عوالًصو منِكلَ  
  

  )لُسراملُ(
الْومريِذالَّ لُسولُقُ ي يِعاِبالت  

  

  ٍعاِف راٍبحا ِصلَ ِبيِبالن الَقَ  
  

)كْحاملُم رِلس(  
ولْهونُكُ يح يِه ِفةًجاخ ِلتف  
  لُصفَ يو أَر آخلٌسر موأَ

  

  نعا أُذَ ِإمِنسِمد نو ٍهجِر عف  
  لُقُن ياٍتقَ ِثن عن مو أَِربالكُِب

  

)تيِرعاملُف رِفاخلَ ِلسييِف يِدِزاملَ وم اَألِلِصت يِداِنس(  
وِراعف ِفخيم رِمٍلس نم سٍدن  

  

  وما يزيِف ادات اِلصس ٍدن  
  

  )وعطُقْاملَ(



اخلَوبطُقْ املَروعو هوم ِقا وف  
  

  فِص وٍعاِب تن عالًعِف والًوقَ  
  

  )عِطقَناملُ(
مِطقَنيِثِد احلَعا لَ ممي لِْصت  

  

  لِْص يم لَياِبحالص ِلب قَن ِمانَ كَوأَ  
  

  )لُضعاملُ(
  اِنناثْ فٍَلضعم وٍطاِقسِب

  

  فَعاًم داًاِعص اِن ذَيلَِقو  
  

  )نعنعاملُ(
  نعنعاملُ وِلسر املُِةلَم جنِم
  عِطقَن مٍضعب ِلو أَاناًلَ فُنَّأَ
  تب ثَِه ِبهاؤقَ ِلةًقَ ِثنِْإ

  

  ننؤاملُ واٍنلَ فُن عِلثِْمكَ  
  عِما جميِه ِفلُوالقَ ولٌسر موأَ
  ت بِريغ ِبلٌِصت مهنِإفَ

  

  )قلَّعاملُ(
  ىو رو أَالُقَ يقلَّع املُمثُ
  )يِفعاجلُ( ِلعِف كَداًنس ماَء جنِْإ

  

  او سِلص اَأليِف لُّالكُ وهوح نوأَ  
وواْئُطَّخ )ابنح ِهِمزيِف )مالض ِفع  

  

)تعارضالو ِلصاِإل وراِلسو ِعفْالرو ِفقْالو(  
والولُصاِإل ورنْ ِإالُست عاراض  
  ِلسرملْ ِللْ بيلَِق وه لَمكُاحفَ

  

  وفْالرعو قْالوفو ولٌصالر اض  
  "يِلوا ِبلَّ ِإاحكَا ِنلَ" ِلثِْمكَ

  

  )سلَّداملُ(
ملَّداَأل فَاثُلَ ثَسلُور د  
ويرِبيِقت عنالَقَ ونْأَِب و  
ما صرقَ الثِّحِبات الولِْب قُِلص  
وقْيدحالت ِلدل ِليستِوسِةي  

  

  دن سن ِمصاًخ شطُِقس ين مِلثِْمكَ  
وِهيمو لَصهلِْل وجمنْ أَوِره  
يِفوِح الصيحِث كَِنيرياح لِْمت  
وجوواْزالت ِلدِليس لتِمعِةي  

  

  )ِةقَ الثِّةُاديِز(
اقْوِزلْب ياِتقَ الثِّاِتادم سالًج  

  

  الَّ كَِريغ الِْو أَياِور الن ِمتانكَ  
  

  )جرداملُ(



املُودرلْ املُجحِفق ي التيِثِدح  
نحلْا قُذَ ِإوتِن عالت شِده  

  

  يِثِد احلَنا ِم لَاٍو رِلو قَنِم  
أَ "وِبسواْغ"قَ ود ِفيِجي ي سٍدن  

  

  )لُاِزالني واِلعال(
اخلَوبركَ ذَياِل العرا أَنالًو  

  

  الَزا ن مهدِض وهامسقْأَ  
  

  )لُسلْساملُ(
  درا و ماكذَ ولٌسلْس ممثُ
ِزتيدهح ناًسِكلَ ونخ يره  

  "دِِ الييِكِبشت" و"ف الصِةورس"ـكَ
  

  دن سلِّ كُي ِفادع تٍةالَحِب  
مقِّا حقات الُصا غَ لَهيره  
أَ"وِلوٍةي"و "عيِف دٍد ي"  

  

)ِرالغيب(  
  درفَ انِها ِب موه فَيبِرا الغمأَ
  نسح ويفِعض ويحِح صهنِم

  

  عنٍظاِف حِباٍو ر مأٍَنت وس ند  
  نْذَ ِإذَّا شم ودر الفَقارفَفَ

  

)ِزالعيز(  
وهوِز العنْ ِإيزر واثْاه اِنن  

  

  ياِنب رٍماِل عنع ةٌاثَلَثَ  
  

  )لُلَّعاملُ(
  ِةلَِّع ِبيِذالَّ لُلَّع املُمثُ
تيثَِدى احلَرم سكَداًن الشِسم  
تعراملَيِف ف ِنتأَ ويِف الًوالس ند  
  انملْ ِعادكَ يواْالُا قَ ذَِلج أَنِم

  

  تفَخى ويِردِطا أَيهابالس ِةن  
  ِسب لُِريغا ِبهونفُِرعيفَ
ِرقَِبوٍةينت ى فَرتنقَتد  
ِعونَكُي نغَد ِرينكَا تناًه  

  

  )درفَتال(
الفَورِقد سفَ فَاِنمرداذَّ ش  

نأٍَةقَ ِثع ويِركِْذ كٍَدلَ ب  
  

  يِتأْيفَ وردِنير وفَاه اذ  
  )وٍرمع( ري غَ)ٍديز( ن عِهِور يملَ

  

  )داِهالش وةُعابتاملُ(
ذَواكب عاِالد ِتعاِربلْ هش رِر    كوالةَاي غِريانَ كَنِْإ واش ترك  



  ةْعابت مٍربتع منِم فَظاًفْلَ
  ِةظَفْلَ ِل"اهابه ِإواْذُخأَ"ـكَ
عن )ع( نَّا أَلَّ ِإ)وٍرمعراًم(وِب تاع  
والطُِّعاِجر رِمق طْ اَألناِفر  

  

وانَ كَنْ ِإداًاِهشم عىنت ابعه  
دأٍَغب ِبى تفَ(ا هتى عييِةن(  
ولَ اجهاِه شدع منفَ راع  
وا ِلمشِخيش ِخياٍفكَا فَن  

  

  )اذُّشال(
ونْ أَاذُّالشي اِلخةُقَ الثِّفا م  
  لُمحا ي لَن مِلقْ نادرِف انِوأَ

  

  يقَ الثِّيِورفَات ينْى أَرِه وام  
  لُبقْ يسيلَ فَِهِلثْ ِمادرفِْإ

  

  )ركَناملُ(
املُوكَنالفَر رِلد بٍضعاَأل وصح  
  )وٍرمع( وَ)ٍرمع( ي ِف)ٍكاِلم(ـكَ

  

  يلُِصفْتفَه هاِإليِذ ِبو اِنقَتص ح  
كَويِثِدح "ِبٍحلَب تٍرم"  

  

  )بِرطَضاملُ(
مِرطَضنْ أَبي خِلتفيِهاِو ر  
  "بِصنا ي مدِج يم لَلٍّصم" لَثِْم

  

  لَعى التِبياِوس يِه ِفاٍفلَِتاخ  
ِعوندت لَ فَيٍحِجرا يِرطَضب  

  

  )وعضواملَ(
اخلَوباملَر وضذْ ِكوعبم خلَتق  
  "رو السِحاِتوفَ"ـ كَباًاسِت احاكذَ
وبعضهظَم اًنو بعلْ ِلضهىو  
لَومي جلِّ كُي ِفزا ِرهوةْاي  

  

  وهقْ أَوسفَام بعضاخ لَتق  
لَ"وِةلَيالن ِفص"ا الِقذَ وسأَم ضر  
والبعِلض لدنيا وبعضهغَم ىو  
  ةْايكَاِحل واِنيى البلَا علَِّإ

  

  )ِعض الوِةفَِرع مقرطُ(
ويعراملَف وضنْأَا ِب لَوعِق ير  
قَودفَ ِبونُكُ ياملَاِدس عىن  
  اذَ هلَّ كُادقَّ الننيبفَ

  

  اِضوعهِملْ ب نِب نِس اِهللاي ر  
ِظفْ اللَِّةكَِّروغَ ويرم عىن  
وميواْزم نأَانَ م وم ناذَ ه  

  

  )وبلُقْاملَ(



اخلَوبلُقْ املَرنْ أَوبونُكُ يع ن  
ِلاِع فَي ِفيلَِقوا ذَ هيِرسق  
  عض ويِذ الَّهن أَيِدنِع و:تلْقُ
  )اِددغب( ي ِف)ياِرخالب( ِظاِفحلِْل
مِلقَنبأَ ولُصكَه مِجا يب  
  سر الفَ"ِنيمه سِساِرفَلِْل" ِلثِْمكَ
  "عمس يٍليلَ ِب)وٍمتكْ مناب( نَِّإ"

  

  )ٍماِلس(يِتأْ ي )اِفنِل)ع يغَربن  
  واْقُلَطْا أَى ذَلَ عبكَّر ممثُ
  عقَا وم كَِهِريغا ِل ذَادنسِإ
اِمل(ويز(َأ ـ ِبضاًي)ِنابع ياِد اهلَِدب(  
يِبسظُفْ لَقيِه ِفياِو الري ِلقَنب  
  سكَع ان"قاًلْ خ اُهللايِشن ياِرلنِل"
قَ"ولَبج مةٌعي أَىلَّص ربع"  

  

  )جبداملُ(
تِبديجهنْ أَمي ِورِرقَ الْيين  
  )ةْيقَدالص( ع م)ر ِهيِبأَ( لَثِْم

  

  عِهِلثْ ِمنو هلَو هِد يين  
الَا(وواِعزي(م ع )ِهِكاِلمم(ةْيقَِق ح  

  

  )ِراِغص اَألِن عِراِبكَ اَألةُايوِر(
نِْإوكُ ينب ينهما بعدم ىد  
  راِبكَ اَألوهى فَند أَنى علَعأَ
  )ياِر الديِمِمت( ن ع)يِبالن( لَثِْم

  

  ادنسأَ وٍةبتر وٍةقَبطَ  
ييِوراَألِن ع اَألِراِخو اِغصر  
و)ٍكاِلم(ع نهر ى و)اَألنياِرص(  

  

  )اِء اآلبِن عاِءنباَأل واِءنب اَألِن عاِء اآلبةُايوِر(
وحثَداُء اآلبع االَن باِءن  

  

  ٍءا جريِث كَهسكْع ويِلثِْم  
  

)اِبالسقاِحاللَّ وق(  
ذُوِتو اشاٍكراِب سقاِحلَ وق  

  

  قاِئ لَعو نوه وٍخي شِدر فَيِف  
  

  )فحصاملُ(
  دراماً وسقْأَ وفحص املُمثُ
  "يِب أَيِمر" )ٍراِبج( يِثِد حلَثِْم
ذَ ِإانَكَ" ي ِفيلَِقولَّا صى نصب  
ِفلَاقَو ا يه)العلَ" ):يِزننا شرف  

  دنس وىنع مم ثُظاًفْ لَِنت املَيِف  
"ذَنُِزي ةًر"و "شِبطُ اخلُق"  
عنةًز"ى املَلَ ِإاةً شعى ذَنهب  

لَى ِإلَّصيا املُنفَ"ىفَطَص ام عرف  



و)ابنم (ا ذَ كَ)ٍماِحزابنِرذَّ الب(  
ِمونهت ِحصِليف قٍَفذْح ديِج ي  
ِضودلَثْ ِمهيِثِد حطْ خِتبه  

  

صوابه )ماِجرم( و)النِرد(  
  "يِج تنْ أَلَب قَتيلَّص" ِهِلوقَكَ
  هِتلَاِح ري ِفِهيلَج ِرن ِميِد الِعيِف

  

)اِسالنخاملَ ونسوخ(  
واِسنيِثِداحلَ خ املَونسوخ  
والنسخم ا يفَرع قُماًكْح دام  

  

  يفُِرعاملُه جِهتدالر سوخ  
  "امجتاح" ِلثِْم كٍَرخأَتمِب

  

  )مختِلف احلَِديِث(
مخِلتيِثِد احلَفم عِمىن نها م  
  "ر ِفوِمذُج املَنِم" "ىودا علَ" ِلثِْمكَ
ِمونها لَ ما يِكماجلَن منِْإ فَع  

  

  يِكمنْ أَني جمعم ا بينهام  
و"ممٍضرلَ عى مصفَ"ح اعِبتر  
  نحجا رلَِّإ وخس النِرهظْ يملَ

  

)مةُفَِرعالص حِةاب(  
  ٍمِلس ملُّكُ فَياِبحا الصمأَ
وهاِال ِبمجاِعمع أَولٌد جمع  
  دحأُ فٍَرد بلُهأَ فَةٌتِسفَ
  )سنأَ( )اٍسب عناب( )ِةريرو هبأَ(
  )رم عاُءنبأَ( )ةُلَاِدبالع( مثُ

  ي ِف)ِليفَو الطُّبأَ( تاًو ممهرآِخ
  

  أَريِبى النلَ عِميِه ِفيِحِحى الص  
  عبر اَألاُءفَلَاخلُ فَمهلُضفْأَ
  د عرِثكْاملُ فَاِنوض الرةُعيبفَ
)اِئعةُش( )ابنع ٍرم( )اِبجر(ب س  
)زبير( )العباس( )عمور (رصحان  
)ةَكَّم(ع فٍَةائَ ِمام عِفر  

  

)مةُفَِرعِعاِب التني(  
وِعاِبالتياِح صبالص يِباح  
  واْملَس أَونَمرضخ املُماهلَعأَ
  )يِدواَأل( و)ٍمِلسو مبأَ( مهنِم

  

  سأَاعاًم قْلُ ويلَا عى الصاِبو  
قْوتيِب النلَ ومي روهخ ِرضواْم  
  )يِدهالن( و)فنحاَأل( و)سيوأُ(

  

  ) السبعِةالفُقَهاِءمعِرفَةُ (
قَالفُواُءهالس بةُع )ابنع بةَت(    و)اباملُن سِبي(و )عرأَ)ةٌو ىت  



)اِرخةٌج(ُث م )لَسيفَ انٌمىت  
  

ياِسقَ( )اٍرسأَ( )مبلَو سةَم(  
  

)ماِإلةُفَِرع خِةواَأل وخاِتو(  
واِإلِفِراع خةَوم اَألع خاِتو  
  هع م)ٍتاِبثَ( و)اِص العِيناب( لَثِْم
)بواْنس هٍلي(و )بواْنع ييِةن(  

  

  اِةو الرِو أَِةمِئ اَألنِم  
  ةْعبر أَ)ٍفين حواْنب( ةٌاثَلَثَ

خمس )بِري ِسواْنين(ع ِسواْد ِةت  
  

)اِحدِإلَّا و هنِو عري لَم نم(  
  داِحا ولَّ ِإِور يم لَيِذ الَّمثُ

  

  عنـ كَه)عي ِف)وٍرميِحِح الصاِر ود  
  

 ) لَه نأَمساٌءمم خةٌفَِلتو نعوتم تعدةٌد(  
وملَن أَه سأَاٌءم فَ ِصوات  
  )يِرداخلُ( ري غَ)يٍدِع سيِبأَ( لَثِْم

  

  ةُاو الرسلَّا ديهِف فَفِراعفَ  
و)سانَلَب ٍماِلس (و)النيِرص(  

  

  )ىنالكُ واِبقَلْاَأل واِءمس اَألن ِماتدرفْاملُ(
  بقَاللَّ وامس اَألاتدرفْ ماكذَكَ
  )ٍلدن ِمِعيبت( ن ع)وٍمدت( لَثِْم
)سعير( )سندر(و )مكَشدةُان(  

  

  مالكُع نى ونِوحا ِمهنالن سب  
  )ٍلِفغم( )بيبه( و)ٍشيبح رِز(
لِْك(وةٌد( )ِفسةٌين( )اِبوةٌص(  

  

  )ىنكُال(
  ٍةعسِتِل واْمسقُى فَنا الكُمأَ
قَودأَونُكُ ت ساٌءمقَ ود قَ لَيِجتب  
وتاِالي ِفةًار ا الكُ لَِمسنى اخِلتف  
يِهِفوا أُمخرأَى وماًوافَِر ع  

  

  ٍةينكُ ِلةًين كُونُكُت دقَفَ  
  بب سِري غَن ِمرثَكْ أَو أَِنيناثْ
وتِفةًار يهاِالا وسقَم دِر عف  
  افَِر اعٍم اسِن ِميِجا تهن أََوأَ

  

  )اُءمسَألا( 
  واْبت رٍماس ِبفرع ييِذ الَّمثُ
وخيرلِّا أُ مي ِففالر اِلج  
  ةْ آياهوا حم ِلهنِإفَ

  

  احلُىلَع وِفرو هِفو لَغْا أَيهب  
)تِذهيب(ش ِخيش ِخيا ن)َاجلاِلم(  
لَويسب عدِله حا غٍَنسةْي  

  



  )ابسناَأل وابقَلْاَأل(
  ِبقَاللَّ ِبواْفُِر عينِذ الَّمثُ

  )اٍرجنغُ( ع م)يِفِعالض( و)اِلالض(ـكَ
)يمالَا( )وتفَخش( )الرىض(و )َثٍبلَع(  

  

  مالِذع ينع ِبواْفُر النِبس  
)غُ( )ٍةقَاِعصنِرد(م ع )بناٍرد(  
و)يِعاِفالش(و )النياِئس(و )يِباِطالش(  

  

  )يِهِب أَِريى غَلَ ِإوبسناملَ(
وميأَواْز نسأُي ِذاب مأَ وب  
  )اٍءرفْ عيِنب( )ةَين مِنبا( لَثِْم
و)أُِناب ب( ي ِف)يأُ)وٍللُس ِهم  

  

  بست انِدا قَمِهِريى غَلَ ِإنمِم  
و)ِنابب حيةَن( )يِنبب ياٍءض(  
قِْم( لَثِْموِل)اٍدد زأُِجو ِهم  

  

  )ياِلواملَ ومهاندلْب ومهلُاِئبقَ واِةو الرانُطَوأَ(
اِزلَومم اَألةُفَِرع اِنطَو  
  يِحِر الصنى ِملَو املَكِلذَكَ

  

  مالقَع ِلاِئبم علْ الباِند  
  يِحِح الصن ِمنييِع الدنِم

  

  )اهِراِه ظَالِفى ِخلَا عهناِط بيِت الَّابسناَأل(
قَودونُكُ ياِط باَألن ناِبس  
  لْز ن)يِرد البودٍِعس ميِبأَ( لَثِْم

  

  ِراِهظَ اِفلَى ِخلَعالص اِبو  
براًد )لَسيانُم(لَ عى تٍميح لْص  

  

  )اتمهباملُ(
وِراعِمف اَألن ساِءما قَ مأُد ِهبام  
  ِهم أُنا عذَ كٍَلجر ِلثِْمكَ

  

  املَ العدن ِعلُمكْ اَألهنِإفَ  
وعاٍنلَ فُنذَكَ وا عنع ِهم  

  

  )قِرتفْاملُ وقِفتاملُ وفِلتخاملُ وفِلتؤاملُ(
وقَقِّحنم ؤِمفاًِلت نم خِلتف  
  )اِنيجى عت فَدمجأَ( ِلثِْمكَ
  )ٍريضى حتفَ(ا  لَرب كَ)ديسأُ(

 عكُمنٍةييِف و )ِهِناب(م ع )يحىي(  
  )مِلسم(ا  لَةٌين كُ)نيطَالب(كَذَا 

  مِرقاً قاًِفتفْتكَم ِصا أَمف  
)محِدمأَِن ب تاش لصنياِنع(  
)اِلودقْ عفَ( )ةَبى ظُتهٍري(  
مع )ِنابلَ ِخ)ٍعاِف رأَاف حاي  
  واْمجعأَ وهسكْ ع)ٍنيصو حبأَ(



)حصين( )مِذنر( )خبيب بنيِد ع(  
)جبيبٍثاِر ح( )قَعٍلياِل خد(  
)لَسام(فِّ خف )َأوبع ثُ) اِهللاِدب م  
  )رفَالس( وفلْ خ)ِقيقَ احلُيِب أَِناب(ـِب
)حراَأل)ام نقُي ِفاِرص رٍشي  
واِمالش )عِسني(وٍفكُ و )عيِسب(  
)حاطٌ( )اطُنبخ (و)خأَ)اطٌي ىت  
  )ٍمه فٍَنيسح(ـ كَاٍءفَ ِب)مهفَ(
قَ(ويقَ( )سٍده( )اِحصِع( )بِس كُ)لُسر  
  )يِل عناب( وه و)امثَّع(ا  لَ)امنغَ(
  )ارسي(ى ت أَِنييحِح الصلُّكُ
  ِمماض فَ)رس ب اِهللاِدبع(ـا ِلذَكَ
)بريد( )برةَد( )يِرالب( ي ِف)ديِلع(  
)بأَ( )اًرو ِمبعِهِرشم(و )اِلالعةْي(  
و)ابقُن دةَام(و ا ح)ٍزيِرح(  
)هونُر ح(ـ ِل)الٌممىوس(اِل ود  
  )ٍماِزح(ـ كَاح ِب)يِعب راشرِح(
  ِرِس اكْ)ةُيِطع( و)ىوس مانُبِح(
  داِل و)ٍقيرز(ـ ِل)ميكَح(ا ذَكَ
)ِلسيمح انَي(ْاف تحنو )لَسةْم(  
واخيِبأَ( ي ِفواْفُلَتع ِقاِلاخلَ ِدب(  
)سريجي ٍسون(و )نعا )انَمالَِمه  
)ِبعةَيد(ْاف تح )َأوبفَ( )ٍراِم عىت  
)عبقَ(ا  لَ)اديسع ا )اِدبضمنْذَ ِإم  

  ي ِذيماِجل وةٌين كُ)ِريب الزِناب(ـكَ
)بواْنيٍلِق ع(ـِل و)يحىي(اِل ود  
)محمد(ش يخ )الباَألي ِف)ياِرخ تم  
  رقَت اسامس اَألناِكسى ون الكُيِذِل
ازيِم ونب صٍةراَء ج )العيِشي(  
  )يِسب العِنيِمأَ(ـ كَمماض و)نيِمأَ(
  اتب ثَ)ىيسِع( و)ٍمِلسم(ـِل لٌّكُ
القَوِماف ن )ناٍسهقَِن ب ٍمه(  
  رِكذُقَد  ٍحتفَ ِب)انَوكْ ذَناب(ا لَِّإ
اِء الثَّثُلَّثَما ولعيأَن ِلِمه  
أَ(ووبب ن( طْقَ فَ)اٍردبشار(  
  )يِمرضاحلَ( والًمه م)يٍدِع سِناب(ـكَ
)برن(ِفي  )دعرعا لَّ الكُ)ةَرِلِمه  
)(ا  لَا احلَ)ةُثَاِرحِزييداِر جةْي(  
  )ٍزيِرح يِبأَ( )انَمثْ عِناب( ِنِم
اِجلوغَيم يرِث كَهرياِر ود  
أَوِجعمن )محمدب نٍماِز خ(  
)زبيدفَ)ياِم الي وحدص ِرغ  
)كَحيمع بأَ) اِهللاد ضاًياِح ود  
  )ةْمِلس( رِساكْ فَاِرصن اَألنا ِملَِّإ
و)لَ)يِملَالس همو ضمم يِقا ب  
  الَقُ ان)دمح أَِجير سيبِِ أَِناب(ـكَ
حمِدي( )فْسانَي(و )اللْسأَ)ياِنم ىت  
)محمفَد تى عبافْ)ةَاد تحن  



)حمةُز(و االر )اِلمكب نح مةْر(  
و)لَخفالب ِب)اِرز االرع يواْن  
و)اِلمكب أَن ِسو( )عبدِداِح الو(  
  )تِة السبت كُ)داِقو( ع ماِفالقَِب
و)التيِزوم حمدب نِتلْ الص(ش د  
  ةْلَمه ماٍءحِبو )يِريراجلُ(ا ذَكَ
اهلَ(وياِنذَم(م فَع أٍُحت ِجعام  

  قِفت م)يلُِل اخلَدمح أَنبا(كَذَا 
  وبأَ انَدم حن برفَعج دمحأَ(
  ِملَ اع)اشي عِن بِركْو ببأَ( مثُ

  

اِجلوِميم كُن نِةي )نٍرصج مةْر(  
  )نساحلَ( وه و)اِحبى الصتفَ(ا ذَكَ
و)اِلسمالن ِرصي(ونُ ن )يِداِقالو(  
االفَو )ابنم ىوس(  بسحمع )لَسِةام(  
  در و)ياِرخالب( دن ِعٍةد ِريِف
)يحيى بنب ٍرش(م فَع ٍحتلَقَ نه  
اوِكسنهم هالًمالقُيا ِفذَ و دام  
ماحلَيِهِقالفَ( ع فَ)يِفن فْيِرتق  
يِعِطقَ( )ٍركْبي(و )بِرصا )يِسنواْب  
  )يِملَس( )يِصمِح( و)وٍفكُ( ةٌاثَلَثَ

  

  )فِلتؤاملُ وقِرتفْاملُ وفِلتخاملُ وقِفتاملُ(
قَوديِج يم ِفتقو مخِلتف  
  واْرغ ص)يلَ عِنى بوسم( ِلثِْمكَ
  )ياِنبي الشوهو وٍرمو عبأَ( مثُ

  

  قَوديِج يفْ مِرتق ومؤِلتف  
غَويراخلُ(ـ كَهِلتكَ)ي بواْر  
  )ياِنبي السِيو أٍَرم عيِبأَ( هبِش

  

)منافَ وقاس مهاس مِداِل وِر اآلخو اسمِهِداِل واس مه(  
قَودونُكُ يالش بي ِفهٍم اسو نسب  
  )يِعخ النيِدِزي(ِلـ ٍنبا )ِدوساَأل(ـكَ

  

  ب أَع مِنب اِالاِبلَِق انِبسحِب  
مع )اَألِناب سِدوِز يفَ)يد اسِعم  

  

  )يِثِد احلَاِظفَلْ أَيبِرغَ(
لُويِثِد احلَةَغو ِرالغايب  
وهاَأل كَوسِماِءم نفَه ردم ؤِلتف  
  ِرص اقْد متطَلَ خ)هتمآد(ـكَ
  )اناًبب( هاعمِت اس)هنآذَ(
)الَبام(َث ور )أَ)خاًذَب أَي راًش  
و)اذَالبق(َاخل مـ كَر)ِبِمٍعت نع لْس(  

  يباًِر أَماًاِلى ععدت ِلفِراعفَ  
مِفتقفْ مِرتقو مخِلتف  
)مؤخةَرالر أَ)ِلح ِخآ يِرِس اكْر  
  اناًب بلْقُا تلَو داًاِح ويأَ

ضا( مبراحلُواْد ىم(الظُِّب وِس اكِْرهار  
و)بصرع يِني( )سما أَذَ )يِنذْ أُعلْج  



و)البضفَ)ع رجكَِب وي ِفٍرسالع دد  
  امِجاع فَ)يلَِحأُ( )عبتيلْ فَعِبتأُ(
ييِنعِو السيق و)ثِْئجا )ترتعته  
ِح(ويِلِم احلَةُب(ذْ برِلقْ الب  
وخاتمِب النِز( ياحلَر ةْلَج(  
)بناتِص )ٍفذَ حغال ارغِمن  
  مض وحتافْ فٍَةاين ِج)ٍةبرخِب(
)رموهِرم أَ( )قاًشرواْم(كَ سواْت  
)ي ِبطَِقس(ِح رت )ِسياِدو( يسِمتع  
)شعافْ)ب ِحتالص دعطَ وراجلَف ِلب  
)ضمز(كَّ ستِج اعمن )َطب(س حر  
و)عكَرت(ح اضت )يطٌِبع(  يِرطَأَي  
الفَ(وتاخلَ)خ اتفَا ِب لَمص  
قَ(ودحِق( )ِباِك الردح(س هم  
يِشِركَ(و(ج ميِتاعو )عييِتب(  
ةُفَِّك(والو ِس اِك)ِنزنْرثَّال ووبض م  
و)لَ)يُءالن مي نضِبج همٍةزو مد  
)ِقنيع(م ِضوعو )يِدهِرِس اكْ)ب  
وا أَمى ِبتمهٍلمو معٍمج  
  هتقْن خ)هتعد( )هتأَذَ(
و)شعاِجلف اِلب( )شمفَ( )تفَرض(  
اِخلوفلُقْالثِّ و )تضواْار( )طْمةْقَر(  
)تنسحن ي ِج)حاًسمقَه اطَلِّ غُد  
اِفكَ(وِبر العِشر(الض اِنمص ح  

و)بضافْ)ةَع تطْ ِقحِمةٌع اجلَن سد  
  ام ِبكر ح)نحداج( تب ن)ةًامغثَ(
اجلُ(واجلَ( )يِرظُعِر كَظٌّ فَ)اظُوواْه  
)حِمالًب اِحلن ثْ كَ)الَببالر ِلم  
  هلَض فُوِرتلس ِلريِب كَرِز
)ذْحفاِملَ الس(و )َاحلأَ فَ)اصِمِجع  
  مض ت)ةٌقَرِخ( و)طٌفْس( )ةٌجرِد(
)تسيِخب(ت يِففَّخم عجةُم  

  عِمتس م)يخِصم( صخ الشِحت افْيرِس
  ِلِمهأَ فَ)ةًوررا صلَو( رِساكْفَ
طَ(وقاًب(ع مقَ وناًرقَفَ ور  
و)ةَقَلْالع) (النزر(و )ِفرِرِس اكْ)ةَص  
لْقُواًتلَّفَ تِن ع )فَالتيص(  
لْلقُا(وِل)ب لساِروح ثُيض واْم  
  )ِةعسكُلْا(ـِل رمح ويِتاننِك
  م ضونَ الن)ِتسِفن( واْمزلْ ِإ)واْظُّلِأَ(
و)الني ( وهوالشحمي اؤهت شد  

ضم وصوتالَ قَاِة الش )تيٍرع(  
)ِنخني(ص واَألت ِفنو فَ لِْماه ِمِمن  
  )هتفْأَذَ(ا هسطْ فُ)وِفن اُألفلْذُ(
)نهقَ( )ِصئِْصئٌ( )شضمته( )وهض(  
و)نضاُهللار ( )تضواْام(قَقِّ حه  
  اطَ خيِماِجلِب وباًي ِس)ةٌارمِح(
  حِصي يم اِملِحتافْ ودد ش)يكسِم(



وصواِجلب ـ ِبيم)ناغٍْلج تلْس(  
و)يساِحلونَلُِّحت ار( اِخلوأَ زصح  

  

)ِياعةٌر(اةٌ شِبلْالقَِب وو لْه  
  ح صِرئْتبت )رِبتأْي( و)رِئتب يملَ(

  

  )مهاتفَو واِةو الراتقَبطَ(
طَواِتقَباِس النم يِلز ِجتد  
  املَ العاِةفَ ويخاِر تكاذَكَ
  خس وتن هثْم دشلَ جركَ بعقَيأَ

سةَن) اي (ِللنِيبو الصديق) يِج(  
)حي (َأبو عبيٍةدو سعد) هن(  
)لُّج (ابنع ٍفوو ابنم سوٍدع) َائَل(  
وابنالز بِري) عكَ) جِنابع ِرم  
واباملُن سِبي) صاب (الزيِره) َكهق(  
واِصعم) زيِقي (واِفنع) طْقَس(  
يقُعوب) هر (ابِهِريِث كَنم) يِقي(  
)قْند (َأبو عو أٍَرمبو جفَعر) َلق(  
ويِعاِفالش) در (االَووياِعز) نزق(  
وِلامطْقَ (كع (أَوحمد) ُِمأر(  
ومِلسم) سار (ِجالسسياِنت) هرع(  
والنياِئس) شج (ابِحن انَب) ندش(  
داود) رع (ابنٍنيِع م) رلُج(  
  )قفَ (ِهيويب ِسٍةبي شيبِِ أَِنابِل
والديِنطْقُار) فَشه (َاِكاحلم) هت(  
وابنيٍرِر ج) شي (و)ورع (يِقب  
)جسِطاخلَ) تيبو ابنع ِدبالب ر  
و)نوت (ِلِنابح ِمز) وثُي (البيِوغ  

  دِلو واٍو رانَ كٍَتقْ وي أَيِف  
وطِْباضاجلُ ِبهِلمح تى تلَعام  
  خس ريٍبِترت ِبظْب صظِْفح دعذَ
عمكَ (رج (ثْعانُم) لْه (ِلعي) يِل(  
لْطَوةُحالز بيلَ (رو (ِعسيد) َنْأ(  
احلَوبر) سح (وابنع ِهِرمم) داس(  
و)نأَ) حبو هريِرثَكَْأل ِلٍةر  
وحسنم عِري ِسِن ابين) ودق(  
حمةُز) قْنو (الِكواِئسي) َطْقَف(  
ولَخكَ (فطُر (ابنٍراِم ع) يِقح(  

  )قجكَ (ٍنِصيح مناب) حمقَ (شمعاالَ
)نق (َأبالثَّةَيفَِنو ح يِرو) َأسق(  
  )رِون (ياِرخالبو) لٌحر (اقحسِإ
والتطِْع (يِذِمرر (ابنم ةَاج) جرع(  
بزار) صدر (ابنس رِجيا ن)بدش(  
وابنخ زيٍةم) ياش (و)رلُه(  
  )قع (يلُِلخلَا) درد (ةْديبو عبأَ
)شاو (َأوبي ى أَلَعبو نعِمي) َلت(  
اجلَوويِره) شجص (و)نحت (البييِقه  
وياِنالد) دمت (لطَّابياِنر) يِرقْن(  
  يِووالن) وخسي(و) ثُمد( اضيِع



ِلولسهيِلييِبأَ وم اثَفَ(ى وس(  
عبدِمل ايِن الغِرصي) تيِسِدقْاملَ) اح  
وثُ (يِباِطالشمن (ابنج يِزو) َثيِفز(  
واباملَِريِث اَألن جد) وخ (و)خاي(  
وابناِحلَ الصو الساِوخاذَِإ (ي(  
اِملظُاِفاحلَو زي) مالذَّ) ِذبيِبه  

  

  )اثَع (ٍراِكس عنابو) ثْه (الُزغَ
)تر (الزمخِرشي )لٌّح(كْ ييِست  
ِلولصياِنغ) نخ (و)عثُو (يِفلَالس  
  ايلضِل) خمج( وٍلضفَ مِنابِل
  )اذَد (ياِطيم ِديِد الِعيِقِق دِنباِل
  ِبِساحفَ) ذٌحكَ (ةَيِمي تن اب)حمذَ(

  

)آداملُاب حِثد(  
وبعدما يِرعفذَ ها يلُصح  
واخِسي ِفواْفُلَت نم ني حثُد  
أَيلَِقو رِعبنيال وِحصنْ أَيح  
  افَِرخى يت حكِسما ي لَاكذَكَ
  ٍرغِص وٍرب ِكي ِف)ٍكاِلم(ـكَ
لْويِلجس ِبنهيٍةبم راًقَّو  
فْيِتتاملَح ِلجالثَّ ِبسِءان  

  

  ححص يظاًاِف حونَكُ ينْأَِل  
  ثُدح املُو هنيِسم خن ابيلَِق
مانَ كَنم حلَاجاًت لْ فَهِليجسن  
وينِليِهت ا لَنْ أَاِلحي افَِرع  
أَ(وٍسن(و )سِع)ٍله نالِكد ِرب  
مناًكَّمطَ مباًيطَ مراًه  
احلَوِدملْ ويِتخمِبه الدِءاع  

  

)الرواملَ ِبةُايعىن(  
نِْإوكُ ينيثُِد حقَه أَد جلَمه  
أَنِْإو لٍّ كُِظفْلَى ِبتح سن  
وجوي ِفواْزخ نْأَ ٍربي اطَلَخ  
وحيلَ ِقثُين حوأَه لُثْ ِموه  
ولْهي جِبوز السفِْصلُاِقيي   
ومنت ِظفْ اِحلاِتفَِصى ِبلَّح  
لْويذِْختم ستياًِلمي غُلِّب  
ولُقُيم كَ ذَنرأَت وم أَن خبرك  
لْويِسحنثَ ِمن ِءانم نع هنر ىو  

  واخِلتظُفْ اللَّفلْقُ يلَظُفْاللَّ و ه  
  ا يحسنوِعند اِالشِتباِه قَد لَ

  اطَخا فَلَِّإ وةًايكَ ِحتلْقُ
  هلَبا قَى ملَ عفاًطْ عهضع بوأَ

اخواْفُلَتِع وندنفَا يلُص  
يِقعِال ِلدالمم ِمساًِلج ٍظفْ لَن  

فَغِظاِف احلَةُايا ذَ هتغُلُب  
  كرتش مٍظفْلَكُلِّ  ن ِمهوح نوأَ
وقَلْ اَألِركُذْيِماب غَن ِريه وى  



نِْإوِكي ِفظُاِفاحلَى أَ ر ِهاِبت  
نِإنْ كَانَ ع فَظُهحا يم اكسِإم  

لْويجِميثَِد احلَِلع نذْ مِهِبه  
لْويلَعمأَ ِبننقَه لِّ قُداد  
أَونهع ِهِظفْ لَنم ولُئُس  

  

  ِهى ِبلَواَأل فَظُفَح ييِذ الَّريغَ
نِجعرفَلْي فَظَ أَوحتوِخِه اسيش  

لْوينلْ الِعِرشملَ وا يبِه ِبلْخ  
  داًتقْ مونُكُ ين ميماًِظ عراًمأَ
  ولُقُا يمِب  اَهللاِقتيلْفَ

  

)اِتخةٌم(  
وها ها قَندت اِهلِتم دةْاي  
حوِلت لَ اممي ِهِوحم صنف  
  ىو رنم ِلةٌوددعا مهاتيبأَ
بعداِةلَ الصو اِملَالسِماِئ الد  

  

371  اِمجةًعم اِلعمالر وةْاي  
لَوا اهتِهِركِْذى ِلدم لِّؤف  
  او سونَعبس وٍةائَِماثُلَثَ
لَعِبى الناملُي ى ِمفَطَصنٍماِش ه  

  

  
)انتةُ ٰىهاِملنو دِهللا احلَمو( 


