
 

 

 
Camansâ sXscsªSp¯ 

IhnXIfnÂ\n¶v 

 
 

  اءالقض حكم إذا نفسا وطب                  تشـــاء مـا تفعل األيام دع
Zn\§sf AXpt±in¡p¶ sNbvXnIfpambn \o hnt«¡pI 
F´v hn[n h¶mepw \o a\Êv im´ambh\mhpI 
 

  بقــاء الدنيـا لحوادث فما                 الليـالي لحــادثة تجزع وال
cm{Xnbnep−mIp¶ B]¯pIfnÂ \o A£a ImWn¡cpXv 
Cu temIs¯ B]¯pIsfm¶pw \ne \nÂ¡p¶XÃ 
 

والوفـاء السماحة وشيمتك              اجلد األهوال على رجال وآن  
\o{]bmk§Ähcpt¼mÄ ]Xdm¯h\mhpI. \nsâkz`mhw F 
t¸mgpw £abpw IÀ¯hy\nÀÆlWhpamIs« 
 

  غطـاء لها يكون أن وسرك              البرايـا في عيوبك آثرت وإن
a\pjyÀ¡nSbnÂ \nsâ \yq\XIÄ IqSpXemsW¦nepw 
\nsâ clkyw AXns\Ãmw aqSnbmhWw. 
 

  السخـاء -قيل آما - يغطيه                 عيـب فكل بالسخــاء تستر



DZmcXsIm−v \o ]Xp§n¡gnbpI FÃm\yq\X¡pw  
DZmcX aqSnbsW¶ HcpsNmÃp−tÃm ? 
 
 

  بـالء األعــداء شماتة فإن                   ذال قــط لألعــداء تر وال
\o Hcn¡epw i{Xp¡Ä¡v \nμyX ImWn¡cpXv 
ImcWw \nÝbw i{Xphnsâ kt´mjw \miamWv. 
 

  مــاء للظمآن النار في فما               بخيـل من السماحة ترج وال
epÏX\nÂ \n¶v Hcp DZmcXbpw \o {]Xo£ns¡− 
ImcWw Xo¿nÂ Zmln¡p¶hÀ¡v shÅanÃtÃm. 
 

العناء الرزق في يزيد وليس               التــأني ينقصه ليس ورزقك  
£oWw hc¯p¶A²zm\w `£W¯nÂhÀ²\hv hcp¯p¶ 
tXm kmhmImiapÅ A²zm\w `£W¯nÂ Ipdhv hcp¯p¶ 
tXm AÃ. 
 

  رخـاء وال عليك بؤس وال                ســرور وال يدوم حزن وال
t£atam Zmcn{Zytam kt´mjtam Zp:Jtam H¶pwXs¶ \ne 
\nÂ¡p¶XÃ. 
 

  ســواء الدنيا ومالك فأنت                  قنــوع قلب ذا آنت ما إذا
\o DÅXv sIm−v Xr]vXns¸Sp¶ a\Ênsâ DSabmsW¦nÂ  
\obpw temIcmPmhpw kam[m\¯nÂ kaamWv. 
 

  سمــاء وال تقيه أرض فال                المنايــا بساحته نزلت ومن
HcmfpsS km¶n[y¯nÂ acWw Cd§nbmÂ `qantbm BImi 
tam Ahs\ c£n¡nÃ. 
 

   الفضاء ضاق االقض نزل إذا                 ولكن واسعــة اهللا وأرض
AÃmlphnsâ `qan hnimeamsW¦nepw acWsa¶  
hn[n Cd§nbmÂ A´co£w CSp§nt¸mIpw. 
 

  الـدواء الموت عن يغني فما                   حيــن آل تغدر األيام دع



FÃm kabhpw h©n¡p¶ Zn\§sf \o hnt«¡pI. 
acp¶v Hcn¡epw acW¯n¶v ^ew sN¿nÃ. 

 

بالحلم السفاهة داو  
hnUvVn¯s¯ kl\wsIm−v NnInÕn¡m³ 

 
  مجيبا له أآون أن فأآره             قبح بكل السفيه يخاطبني

aSb³ \oNhmNI§fmÂ Ft¶mSv kwhZn¡p¶p. Rm\m 
sW¦nÂ Ah¶v adp]Sn]dbm³ shdp¡pIbpw sN¿p¶p. 
 

  طيبا اإلحراق زاده آعود            حلمـا فأزيد سفاهة يزيد
aSb³ hnVvVn¯w IqSpXem¡pwtXmdpw Rm³ IqSpXÂ £ 
a ssIsImÅp¶h\mIpw. DuZv I¯n¡pt´mdpw kpKÔw 
hÀ²n¡pIbtÃ ?  

 
وتوقيرهم الرجال هيبة  

P\§sf _lpam\n¡epw hμn¡epw 
 

  يهابا فلن الرجال َحِقـَر ومن          تهيَّبــوه الرجال هاب ومن
hÃh\pw P\§sf _lpam\n¨mÂ P\§ÄAhs\bpw _lp 
am\n¡pw. P\§sfhÃh\pw \nμn¨mÂ Ah³_lpam\n¡s¸ 
SnÃ. 
 

  أصابا فما الرجال يعص ومن         حقوقا له الرجال قضت وما
P\§Ä HcmfpsS AhImi§Ä \ndthäpIbpw AsX kabw 
At±lw P\§Ä¡v A\pkcWt¡Sv ImWn¡pIbpw sNbvXm 
Â At±lw \· sNbvXh\mhnÃ. 

 
الجميل الصفح  

`wKntbdnb hn«p hogvN 
 



  منَّتــه شاآـر هللا رأتـهأب         بذمته علقت أو ، مني نال من
HcmfpsS hÃ _p²nap«pw F\nt¡Ât¡−n hcItbm 
At±l¯nsâ hÃ _m[yXbpw Rm\pambn _Ôs¸«Xmbn 
Ds−¦ntem AÃmlphn sâ A\p{Kl¯n\v \μn Ft¶mWw 
Rm³ AXv Hgnhm¡ns¡mSp¡pw (s]mcp¯s¸Spw) 
 

  أمته في محمدا أسوء أن أو        الجزاء يوم مؤمن مََُعوِّق َأُأرى
A´y \mfnÂ Hcp kXyhnizmkn Rm³ ImcWambn {]bmk 
s¸SWsat¶m D½¯nIfnembn apl½Zv(k)sb Zpjn¡p¶tXm 
Rm³ A`n{]mbs¸Sptam ? CÃ (Hcn¡epanÃ) 

 
ذهب من السكوت يكون متى  

Ft¸mgmWvau\w kzÀ® XpeyamIp¶Xv 
 

  السكوت إجابته من فخير            تجبه فال السفيه نطق إذا
aSb³ \nt¶mSv kwkmcn¨mÂ Ah¶v \o adp]Sn \ÂIcpXv. 
Aht\mSv adp]Sn ]dbp¶Xnt\¡mÄ D¯aw an−mXncn¡em 
Wv. 
 

   يمـوت آـمدا خليته وإن               عنـه فـّرجت آلمته فإن
\o Aht\mSv kwkmcn¨mÂ (\oNhmNI§Ä¡v) IqSpXÂ \o 
Ahkcap−m¡pIbmWv. kwkmcn¡msX Hgnhm¡nbmÂ Ah 
³ kzbwim´\mIpw 

 
الشر دفع  

\miw XSp¡Â 
 

  العداوات هم من نفسي أرحت      أحـد على أحقد ولم عفوت لما
Rm³ HcmtfmSpw ]I ImWn¡msX FÃmhÀ¡pw am¸v\ÂIn 
bmÂ i{XpX F¶ Zp:J¯nÂ \n¶pw Rm³ Fsâicoc¯n 
\v Bizmkw\ÂIn. 
 



  بالتحيــات عني الشر ألدفع       رؤيتـه عند عدوي أحّيي إني
A`nhmZyw sIm−v \miw \o¡phm³ i{Xphns\ ImWpt¼mÄ 
Rm³ \nÝbw A`nhmZywsN¿pw. (i{Xphnsâ at\m`mht¯m 
sSbÃ Aht\mSv s]cpamdpI F¶À°w) 
 

  محبـات قلبي حشا قد إن آما       أبغضـه إلنسان البشر وأظهر
a\ÊnÂ kvt\lw \nd¨v sh¨t]mse tZiys¸Sp¶ hyàntbmSv 
Rm³ kt´mjw {]ISn¸n¡pw. 

  المودات قطـع تزالهماع وفي     قربهم الناس ،وداء داء الناس
a\pjycpambn IqSpXÂ ASp¡Â AkpJhpw AhcnÂ \n¶v 
]qÀ®ambpw Hgnªv \nÂ¡p¶XnÂ kvt\l_Ôw apdn¡ep 
ap−v. 

 
الكرماء هكذا  

A{]ImcamWv am\y·mÀ 
 

  المروءات أهـل من المقلَّيـن على         أفرقــه مال على نفسي لهف يا
a\pjyXzw IpdhpÅ BfpIÄ¡v hnlnXn¡m\mbn F\n¡pÅ 
kz¯nÂ Fsâ \mita ( AhÀ AXv No¯ hgnbnÂ Nnehgn 
¡m³ km[yXbp−tÃm.) 
 

  المصيبات إحدى نِمَل عندي ليس ما        يسألني جاء من إلى اعتذاري إن
Ft¶mSv tNmZn¨v hcp¶ht\mSv Fsâ ]¡Â H¶panÃm F¶v 
]dbp¶Xv Hcp henb apkzo_¯v Xs¶bmWv. 

 
التعلم آداب  

]T\ acymZIÄ 
 

  نفراته في العلم رسوب فإن        معلم من الجفـا مـر على اصبر
A²ym]I\nÂ \n¶pw ssIt]dnb {]bmkw \okln¡pI. 
ImcWw Adnhv B−vt]mIÂ A²ym]Is\ shdp¡p¶Xn 
emIp¶p. 



 
  حياته طول الجهل ذل تجرع         ساعــة التعلم مر يذق لم ومن

]T\¯nsâ ssI]v cpNn¡m¯h³ PohnXw apgph\pw  
hnVvVn¯sa¶ \nμyX Ah³ Abhndt¡−nhcpw. 
 

  لوفاتــه أربعا عليه فكبر         شبابــه وقت التعليم فاته ومن
bphXz¯nÂ ]T\w \ãs¸«h³ acns¨¶ KW¯nÂ s]Sp¯n 
Ahsâ taÂ a¿n¯v\nkvIcnt¨m. (Ah\pw acWaSªh\pw 
XpeyamsW¶À°w) 
 

  لذاته اعتبار ال يكونا لم إذا      والتقى بالعلم-واهللا- الفتى وذات
AÃmlphmWv kXyw a\pjysâ icocw Adnhv sIm−pw `àn 
sIm−pw am{Xta ]cnKWn¡q. AXv c−pansÃ¦nÂ Bicoc 
¯n\v Hcp ]cnKW\bpanÃ. 
 

 
المثالي الصديق  

amXrIbpÅ Iq«pImc³ 
 

  عثراتي عن الطرف غضيض وآل        مواتي آـل اإلخـوان من أحب
  ممــاتي وبعـد حيــا ويحفظني          أريـده أمـر آـل في يوافقني

Fsâ sXäpIfnÂ \n¶v I®S¡pIbpw, AYhm F¶nÂ \n¶v 
hcp¶ A]mIXIÄ s]mcp¯s¸Sp¶ Rm³ Dt±in¨ Imcy§ 
fnÂ Fs¶ klmbn¡pIbpw PohnX¯nepw acW tijhpw F 
s¶ kwc£n¡pIbpw sN¿p¶ N§mXnsb Rm³ Cãs¸Sp 
¶p. 
 

  الحسنـــات من مالي لقـاسمته      أصبته أني ليت ؟ بهذا لي فمن
A§ns\ Hcp N§mXnbmbn F\n¡v BcmWpÅXv ? A§ns\ 
Hcp N§mXnsb e`n¨mÂ Fsâ kÂIÀ½§Ä R§Ä 
]ckv]cw hnlnXw h¨ncpt¶t\. 
 

  ثقـاتي أهل اإلخــوان آثرة على        أقلهــم فكان إخواني تصفحت



Rm³ N§mXnamsc ]cntim[n¨p, F\n¡v [mcmfw N§mXnam 
cps−¦nepw F\n¡pd¸pÅhÀ hfscIpd¨vt]sc am{XtaRm³ 
F¯n¨pÅq. 

الخير على أشحة  
 

  سكوتا آانوا ما بعد أناسا           صمت بعد الدراهم وأنطقت
kwkmcn¡m¯ a\pjysc ZnÀlapIÄ kwkmcn¸n¨p. sXän\nÂ 
¡p¶ F{X F{X BfpIfmWv hÃXpw In«psa¶v ImWpt¼m 
Ä AsXÃmw ad¶v kwkmcn¡p¶Xv. 
 

  ثبوتـا لمكرمة عرفوا وال            بفضل أحد على عطفوا فما
a\pjyÀHcmtfmSpw HuZmcyw sIm−v A\pI¼ ImWn¡pItbm 
kZvKpW¯n\mWv \ne\nÂs]¶v Ah³ a\Ênem¡pItbm 
sNbvXnÃ. 

 
المرء استفاد ما أفضل  

a\pjysâ D¯a k¼mZyw 
 

  أرادا مـــا إال اهللا ويأبى              مناه يعطى أن المرء يريد
a\pjy³ Ahsâ B{Klw Ah¶v \ÂIs¸Sm³ Dt±in¡p¶p. 
AÃmlp Dt±in¡m¯sXm¶v Ah¶v AÃmlp \ÂInÃ. 
 

  استفادا ما أفضل اهللا وتقوى              ومالي فائدتي المرء يقول
a\pjy³ Fsâ k¼mZyw Fsâ kz¯v F¶n§s\ ]dbp¶p. 
AÃmlphns\ kq£n¨p Pohn¡emWv Ahsâ D¯a k¼mZyw. 

 
األسفــار فوائد  

bm{XbpsS ^e§Ä 
 

  فوائد خمس السفار ففي افروس     العال طلب في األوطان عن تغرب
D¶Xn At\zjn¡p¶Xnembn \o\mSv hn«p bm{XsN¿pI  
ImcWw bm{XbnÂ A©p ^e§fp−v.  



 
  ماجـد وصحبة ، وآداب وعلم         معيشــة واآتسـاب ، هم َتَفرُُّج

hnja¯n\mizmkw, D]Poh\ k¼mZyw, Adnhv , acymZIÄ ,\Ãh 
cpambpÅ Iq«v sI«v F¶nhbmWh. 

 
السوء جليس من خير الوحدة  

No¯ Iq«pImct\¡mÄ GIm´XbmWv 
D¯aw. 

 
  أعاشره غوى من واشهى ألذ          فوحدتي تقيا خال أجد لم إذا

`àntbmsS Pohn¡p¶ N§mXnsb F\n¡v e`n¨nsÃ¦nÂ 
GIm´XbnÂ IgnbemWv ]ng¨ hyànbpambn _Ôs¸«v 
Pohn¡p¶Xnt\¡mÄ F\n¡v B\μw. 
 

  أحاذره جـليس من لعيني أقر         آمنـا للعبادة وحدي وأجلس
\nÀ`b\mbn , Bcm[\¡mbn  Rm³ Häbmbn Ccn¡p¶Xm 
Wv Rm³ `bs¸Sp¶ Iq«pImct\¡mÄ F\n¡v I¬IpfnÀa 
tbIp¶Xv. 

 
المناظرة أدب  

kwhmZ Imcy§Ä 
 

واألواخر األوائل اختلف بما          وعلم فـضل ذا آنت ما إذا  
ap³KmanIfpw ]n³KmanIfpw `n¶m`n{]mb¯nemb  
Imcy¯nÂ \o Adnhpw tbmKyXbpw DÅhs\¦nÂ. 
 

  تكابـر وال تـلح ال حليمـا        سكون في تناظر من فناظر
Al¦mchpw imTyw]nSn¡epw CÃm¯ £amioe\mbn im´am 
bnkwhmZw \S¯p¶htcmSv \o kwhmZw \S¯pI. 
 

  والنوادر اللطيفة النكـت من        امتنان بال استفادا ما يفيدك



A]qÀÆhpw kckambXpamb Awi§fpsS klmbw  
IqSmsX ]Tn¨ k¼mZyw am{Xta \n\¡v ^ew sN¿q. 
 

  يفـاخـر ومن غلبت قد بأني          يرائي ومن اللجوج وإياك
hmin ]nSn¡p¶Xv \o kq£n¡pI Rm³ Xs¶bmWv hnPbn¨ 
hs\¶v P\§sf ImWn¡pIbpw As§s\ Al¦cn¡pI 
bpw sN¿p¶h³  
 

والـتدابـر ـاطـعبالتق يمني          هـذا جنبات في الشر فإن  
Ahsâ kao]¯mWv \miamb\miw apgph\pw. Ah³  
]ckv]cw _Ôw hntÑZn¡m\mWv Dt±in¡p¶Xv. 
 

 
 المخرج من النوازل

\mi§fnÂ \n¶p kwc£n¡p¶h³ 

 
ذرعا وعند اهللا منه المخــرج           ولربما نـازلة يضيق بها الفتى   

‘F{X F{X hn]¯pIfmWv ’ a\pjy³ AXn\mÂ Ignhäv t]m 
Ip¶p. F¶mÂ AXnÂ \ns¶Ãmw c£mamÀ¤w AÃmlphnÂ 
\n¶mIp¶p. 
 

تفرج ال أنها أظن وآنت فرجت             حلقاتها استحكمت فلما ضاقت  
B]¯pIfpsS heb§Ä Iogvs]Sp¯pt¼mÄ AXnÂ\ns¶m 
cp tamN\w e`n¡nsÃ¶v Rm³ IcpXn ]t£, AXnÂ \n¶pw 
F\n¡v AÃmlp tamN\w \ÂIn.  

 
 عندما يكون السكوت من ذهب

au\w kzÀ®XpeyamIpt¼mÄ 
 

إن الجـواب لـباب الشر مفتــاح       قالوا سكتَّ وقد ُخوصمت؟ قلت لهم  



a\pjyÀ tNmZn¡p¶p. \nt¶mSv XÀ¡n¡m³ h¶n«pw \o F´v 
sIm−v an−m¯Xv ? adp]Sn ]dbÂ \mi¯nsâ Xmt¡mem 
sW¶mbncp¶p Rm³ AhtcmSv ]dªXv. 
 

  إصالح العرض لصون أيـضا وفيه      شرف أحمق أو جاهل عن والصمت
aqVt\mSpw hnUvVntbmSpw kwkmcn¡mXncn¡emWv alXzw. 
am{XhpaÃ A`nam\w Im¡pI F¶ \·bpw AXnemWpÅXv. 
 

  نباح وهو -لعمري -ُيخسى والكلب        صامتة وهي ُتخشى األسد ترى أما
knwlw im´ambncn¡pt¼mÄ AXns\ `b¡p¶Xpw \mbIp 
c¡pt¼mÄ AXns\ Fdnbs¸Sp¶Xpw \o I−n«ntÃ ? 

 

ربك لطف من تيأسن ال  
\nsâ c£nXmhnsâ A\pI¼bnÂ \n¶v \o 

BiapdnbcpXv. 
 

وعيـدا المعاد يوم في وتخاف        جليـدا الذنـوب في تغدو آنت إن  
\otZmj§fnembn Ignbp¶hs\¦nepw, A´y  
Zn\¯nse in£sb \o `bs¸Sps¶¦nÂ  
 

  مزيـدا يكعل نعم من وأفاض        عـفـوه المهيمـن من أتاك فلقـد
AÃmlphnÂ \n¶v am¸v e`n¡psa¶Xpw IqSpXÂ A\p{K 
l§Ä \nsâtaÂ Ah³ sNmcnbpsa¶Xpw \nÝbamWv. 
 

  ووليـدا مضغة أمك بطن في      الحشا في ربك لطف من تيأسن ال
\nsâ amXmhnsâ hbänÂ amwk¡jvWhpw tNmc¡ªpam 
bncp¶Xnt\mSv A\pI¼ImWn¨\mYsâ A\pI¼bnÂ\n¶p 
Hcn¡epw \o Biapdnªh\mIcpXv. 
 

  التوحيــدا قلبك َأْلهَم آان ما        خالـدا جهنم تصلى أن شــاء لو
\o \cI¯nÂ ImeImew I¯nFcnbWsa¶v B\mY³ hnNm 
cns¨¦nÂ \nsâa\kvknÂ Ah³ XuloZns\ tXm¶n¸n¡pam 
bncp¶nÃ. 



 
الغــد هموم  

\msfsbIpdn¨pÅ Nn´IÄ 
 

  سعيد يا نيع الهمَّ فخلِّ         يومي قوت عندي أصبحت إذا
As¶s¯ A¶w I¿nepÅh\mbn Rm³ t\cw  
]peÀ¶mÂ hnPbn¨ a\pjym Zp:Jw Hgnhm¡pI. 
 

  جديـد رزق له غد فإن            ببالي غد همـوم ُتْخَطـْر وال
\mfs¯ `£W¯nsâ Zp:JwHcn¡epw Fsâ a\ÊnÂ tXm 
¶cpXv. ImcWw \mft¯¡v ]pXnb `£Ww CÃmXncn¡nÃ. 
 

  يريد لما أريد ما فأترك               ــراأمــ اهللا أراد إن ُأَسلِّم
Imcy§sfÃmw AÃmlphnsâ Dt±ia\pkcns¨¦nÂ Rm³ k½ 
Xn¡pw, Rm³ Dt±in¨XmsW¦nÂ AXvAÃmlphnsâ Dt±iy 
¯nte¡v Rm³ amäpIbpw sN¿pw. 
 
hnh : Dkvam³ apkvenbmÀ Fw F,  Sn F³ ]pcw 
 
\mYm, R§fnÂ \n¶v CXv \okzoIcnt¡Wta, R§sf kÖ\ 
§fpsS IqsS tNÀ¡pIbpw sNt¿Wta Bao³. 
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