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IAS.AR.8 

 بسم هللا الرحمن الرحیم 
 صلي هللا علي  سیدنا محمد وآلھ  وصحبھ وسلّم تسلیًما وبا� أستعین

 
 األنام إلھ واحد رب   باسم هللا أبدأ في النظام .1
  تعالى ربّنا محي العظام  مصرف كل دھر كیف شاء .2
 تبارك ذو الجالل واإلكرام  وفاعل ما یشاء كما یشاء .3
 وآیات مضیئات الظالم  وشرعوأرسل رسلھ بھدى  .4
 رسول هللا أحمد ذي المقام  وختّمھم بخیر الخلق طراً  .5
 لكي یھدي إلى دار السالم  وأنزل روحھ وْحیاً علیھ .6
 ومّھد دینھ فوق األكام  وجاھد أھل كفر و الضالل .7
 و سلِّم یا سالم إلى القیام  فصّلِ علیھ یا من ال یزال .8
ا .9  ت ھم أھل التماموآل البی  كذاك آللھ و الصحب طر�

  بأخبار وتنبیھ الكرام  وبعد فقصدنا نظم الآللي .10
 ولم أعبأ بمن ھو في اللئام  لنفع العاقلین نظمت نظمي .11
 ولكن لإللھ  مدى المرام  وذي طعن وذي جرح یضیع .12
 ویفھم ما نوینا في الكالم  ومن یك عا قالً یصغ إلیھ .13
 وأمت للعمارة والموام  وشمس مصیبة طلعت بغرب .14
ً بلیّا .15  وبلواھم أتتنا كالغمام  ت النصارى أرید نظما
 وقول لیّن حلو النظام  ومبدأ أمرھم جاؤا بسلم .16
 وإصالح الطرائق في الطوام  و قالوا إننا جئنا  لسوقٍ  .17
 وإحسان وإسقاط الغرام  ومنع  الظلم  قي الدنیا  ولص .18
19.  ً  1وقد صرنا لدیھم كالطغام   ولم نعلم بنیّتھم  جمیعا
 و یعطونا لذیذات الطعام   قلیلیغّرونا بتحفھم  .20
 لملك كالملوك ذوي الخیام   ولم نعلم بأنھم أتونا .21
 لكي یبنوا البوارك في األراضي        مزیّنة بألوان الرخام .22
 كما قال اإللھ لدى الكالم   لوا ما قّولوهقریباً بدّ  .23
 وصار أُھیلھا مثل الخدام  وقد كرزوا اللواء بكل مدن .24
 وال بیع وال رّقِ األنام  دٍ وقالوا ال شراء لكل عب .25
 وال ضرب وجیع ذي اآلالم  وال حبس بقید أو بحبل .26
 وعبد عندھم كالحر سام  وأما الحر عندھم كعبد .27
 أ كنتم ناكثي عقد الكالم  وقلنا ما بھذا جئتمونا .28
29.  ً  عزیز كالذلیل مع المالم  ولم أر مثل ھذا الحكم حقا
 الكرامفیا عجباً ویا ویح   ذلیل كالعزیز مع الكرامة .30
 سوى صبر وإمساك الكالم  وھذا الحكم لیس لھ دواء .31
 إذا رمنا الفرار إلى السالم  ولم أر بقعة للھرب منھم  .32
 كالجھام   2نواحیھا و حافوا  ألم تر أنھم ملكوا األراضي .33
 3وفي َصٌغ قاتلوا أھل الزحام  ومن َسْنَسْنِد قل َصُغ ثم َجنَيْ  .34
 م ذو األثاموقائدھم جھن  وأما ِجنَْي جاؤھا بجیش .35
 كذالك بَْنبََر أرض الطعام  ومن دْیِب َسنَْنغٌُر یا أوالء .36
 مدینة َماَي ُغّطت بالقتام  إلى یُوُر وفُوَت َجلُّ و تُورُ  .37
 وماِسن إنّھا أرض الكرام  وشنجیط و تُْنبُكُت وطوبَى .38
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 وَسْرفََر سوق ملح للطعام  وبَْنَجغََر و دُْنَس كذا قریش .39
 وقائدھم عقیب ذو المالم  لیھاوقد مكثوا ُسفاَر وما ی .40
 على قدر التحمل في النظام  سنذكر كل أرٍض ملكوھا .41
 وٌكْرتَابَي ودَاَغاِب النعام  فتُوما وما حوالیھا ودُورِ  .42
 وتَْیَر دار َرُغْل أھل الرغام  وَسْنَوي كلھا حتى نصارُ  .43
 صغیر أو كبیر ذي الرغام  وقد ملكوا ھنالك كل وطن .44
 إلى دََكَل وَسْنِدْر في المعام  4وحلُّ فّر وارثھ لخوف  .45
 وَزْنغُوِر وَسايِ كالتوام  ویَاَغ إلى َغالجِ وُسرَب أیًضا .46
 5كذا بِِكْن ونَاتَْنُغ الكالم  وِكْرتَاِش وُكْنَف و لُْنبُلُْنبوا .47
 سوى نَدٍْر ضرورات النظام  وھذي كلھا أرض الفالتي .48
 ویا ِدَغ كلھا أرض اللئام  ونلتفت إلى فُدُُغ ولَلّيْ  .49
 على بُْسما وصاروا كالخدام  ألم تر أنھم كرزوا اللواء .50
  وبِارُكھا محیطات بحام  وقد مكثوا بَِوَغدُُغ دون ریب .51
 وقد فّروا فرار الوحش ھام  ولم أر ذا شجاعٍ أرض موٍش  .52
 بھذا االور فروا كالسُّوام  ذكورھم أناثھم سواء .53
 وبین فََغ وھذا من مالم  أال ال فرق بین َرَوا لدیھم .54
 برایات وَساِلُغ ال سالم  ل تسمع نزولھم بُكْؤنَ وھ .55
 كذا لَُغ بْل ِكَجْنتَوا في النظام  كذا بُلَُس ومن فیھا جمیعًا .56
 وُكْنبِِشِري بھا سوق المدام  وبیِر ونَمَرْي دََكْي سواء .57
    6أتوا ُكْنفَیَل في یوم اللئام  وَزاَغ وما ھنالك قل بَُسْنغَ  .58
 بملك كامل ھم كالخدام  وأما أرض ُغْرَم فقد حَوْوھا .59
 وال أحداً ینازع في الكالم  ولم نسمع بھا أحداً یحارب .60
 ومات وأدخلوه في الرجام  سوى َغْرُج الذي یأبى الحیاء .61
 إذا جاؤا یموت بال سقام  كذالك ینبغي لعزیز قوم .62
 وموت في الكرامة كالمنام  حیاة في الھوان كال حیاة .63
 لرجال سوى الكرامقلیل في ا  ولكن من یجیب ندى المنایا .64
65.  ً  ومن یبقى سیندم قي الظالم  7حببنا َغْرُج عّزیناه حقا
 وفرَّ أمیرھا مثل الغالم  وبَْنتَتَتُوَغ قسًرا قد أتَْوھا .66
 وبِْرَك أْلْنَب َوْلتَافُو توام  وَمادَُب وَسْنبَْلُغ وبُوِت  .67
 كذا َجَكُغ و بِْندُُغ في الظالم  وُسودُ ْنَملَي دَاُغوا وما ھنالك .68
 كذا یَُل أرض ملح للطعام  َكْرَممَّ كذا تَْندَ ا تلیھاو .69
 برایات سواٍد كالبؤام            ألم تسمع نزولھمو بُكَررِ  .70
 ومات مع الكرامة ال المالم  وابن أمیرھا بسل جريُّ  .71
 وقاتلھم وسار إلى الرجام  فنعم فعالھ یأبى الحیاء .72
 فنعم إمامھ أّي اإلمام  ومن یبقى سیندم في الحیاة .73
    جزاه هللا قي دار السالم 8ومات ولم یخف في القتل ألًَما .74
 وصار أمیرھا مثل  الحمام  أتَوا نِِك ال قتال وال جدال  .75
 وقُْل َوَس بَْل َشنَْندْي في الظالم  وقُْل ُزُغ بَْنقََل وكذاك ُكْندَيْ  .76
 فقد قتال على شر الحمام  ومن ُغْرُم ومن تَاُمْوا ببَْرُغو .77
 سیقتل بالبَنَادق أو حسام  یقاتلوكل رفیع قوم لم  .78
 وتأكلھ الطیور مع الھوام  ویطرح فوق مزبلة عری�ا .79
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 وما سفكوا بھا ملء الحجام  أتَوا َكْرُك كذا َوَرْي ثُمَّ َكْیَكْیل .80
 9بخوفھم سیرحم في الرجام   وكم من عالم قد مات حتفًا .81
 كما قتلوا حمار السود طام  10وال عیبًا لمن قتلوه یوًما .82
 سالطین القتال بال مالم  ن في بَْرُغو أُناًساظننا أ .83
 وقوًسا كان مسموم السھام  رأینا جفنةً تحمل برأٍس  .84
 وأنواع السموم على القمام   وآالت وأدویة لدیھم .85
 وقد طرحوا وفروا كالھوام  وھذا كلھ كذب وزور .86
 حمار السود ثم ابن الكتام  ولم نرى منھم إال فرادى .87
 ایات وآآلت الركامبر  سمعنا أنھم قصدوا لشرق .88
 11إلى دُوُس و تَْنبَِكَر العوام  وقد سلكوا طریق َزبَْرَم حقًا .89
 و ِغیَویَْن دَُمْیَغ كالتوام  إلى لؤل وكند وضودُ أیًضا .90
 بصلح ال قتال وال خصام  أمیر ِكِب سماعیل أتوه .91
 12إلى َسالََمْي سلم بالسالم  نعم قصدوا إلى تَغََز ْر وأْزبِنْ  .92
 أجرنا من مصیبات اللئام  م طًراأغثنا أمة اإلسال .93
 وتَاَسا َوا أِغْي أرض الكالم  أتَوا تاَر وُغوبِْر قل َمَراِدي .94
 بتخریب وتحریق الطعام  وكم من قریة قد فسدوھا .95
 برایات وآالت الُركام  جنودھم أتْت ِزْندَْر بشرٍ  .96
 13وفي أبوابھا بَْیض العظام  لثار جھنم جاؤا بغیظ .97
 بنوا في وسطھا دار الرخام  سمعنا أنھم بلغوا لَشارٍ  .98
 وأرض َسَر فقلھا في النظام  إلى لَغُنَْي وَمْندََر ثم ُمْسغُو .99
 14وقد أسُروه أخذًا كالغالم  . أتَوا في ِدُكَوا لقتال َرابٍ 100

 وجلل أُفقھم مثل الجھام  . بموضغ أخذه سطع الدخان101   
 كذلك حال دنیا باألنام  . وفي ذا الیوم أمرھم عزیز102   
 ومن ھذا لھذا ال دوام  . صروف الدھر من ھذا لھذا103   
 إذا بلغ النھایة بالتمام  . وما من حادث إال سیفنى104   
 ستفنى مثل ماجاءت كرام  . وكل الفتن لو طالت مداھا105   
 فماودقت ومّرت كالجھام  . ومن فتن تنَشأت السحاب106   
 ھرنا إذْ جاء ناموادث د  . ویاحيُّ ویا قیوم فاْصرف107   
 أتاه بھا جھنم ذو البُقام   . وبابْیَم وقریتھ ثَِكاُسْوا108   
 وغالب كَن دُُغو أرض الطعام  . وحاربھ وقاتلھ سریعًا109   
 إلى لؤب تلي دار السالم  . دََواِكَر ثم تْیَر وقل ِغالُسو110   
 المقامإلى َوْر ُكو بھا سوق   . وبُوبُوالَ  كذلك أرض وْیدي111   
 إلى دَافِي ووھاب التمام  . إلى ُغَربِتَُغ ِشْیبَْنُغ أیًضا112   
 بطول اللیل لیس من النیام  . بھا المختار ذو عزم وحزم113   
 وفي طول النھار من الُصوام  . سوى التسبیح ثم قیام لیل114   
 وصالحھم وصار من الكرام  . على ھذا أتَْوهُ ولم یُھابُوا115   
 رئیسھم یكنى بإإلمام   15. وذي ُجْندي بھا ُسْؤفَا كثیر116   
 واسم بنیھ أوالد اإلمام  . وأما لقبھ  َساُموِر أیًضا117   
 سمْعنا أنھم أخذوه ءام (كذا في االصل)  . لھ ِغْیري وُكْنتَُغ والنساء 118   
 كذا قد قیل في خاص وعام  . إلى أم القرى زعًما وھربًا119   
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 َزبَْرَما َوا وَھْوَساَوا تَوامِ   . وأین جنود من سكنوا ُغٌرْنِش 120   
  16كذا ك َسِت دَبِْن أرض اللئام  . وقد ملكوا َكَساَن ولَْو َوبْیغَ 121   
 17كذا  َوَي أنھا أرض الكرام  . كذاك بِشْي وَمْنُكُر ثم نُْؤُرو 122   
 كذاك َكْیلُْوا َونَابَلُو الكرام  . وال تَْنَس َولَْنیَلَيِ ثم َسَكلُْوا123   
 إلى نَفَاُرْو َغْنغَاَري النظام  . وَكْیَكْیْنَغ فَِراتَْن قل بَِسیَسنْ 124   
 یمینًا ثم خلفًا واألمام  . وقد ملكوا ٌغُرْنِش بال نزاع125   
 رضوا عنھم رًضا دون المالم  . وما قد ضرھم إال عبید126   
 وكالّ ال أمانة للعجام  ا آمنین. عبید ُغُرْنِش لیسو127   
 َكِشْن وَكْیفَْرِش َكْنَجَغ من نمام . خصوًصا من إساَل ومن ِدَغات128   
 وعاقوھم على لس االدام  . أبَْوا ساداتھم حق اإلباء129   
 وقد مھدوا البسائط للمنام  . وكانوا قبل ذالك من ملوك 130   
 م في رؤیا المنامولو بالحل  . ولم یخطر ببالھم كھذا131   
 بَِوافُِر بھا سوق البرام  . وفي ذا الیوم قد الذوا دَُغْنبَ 132   
 أم األشجار ملتف الظالم  . أِغیٌل غّر قوم أَسْنتَْي یا ذا133   
 أم األھواء أم شرب المدام  . أم األصنام أم ورق وذھب134   
 و جھل ثم حمق في السئام  . نعم قد غرھم كذب وزور135   
   18وفیمن ینج أظفار دوام  . عواقب أمرھم موت ذریع136   

 وأنكر عندھا قوم كرام  . وقد ملك النصار ِدنَا أِكْنفُ 137   
 إلى َسْنبَْرُف  أدّى بالنظام  . كذلك ُغَوا أِسْنُف وما ھناك138   
 كذا أََونَا و أیََب كالتوام  . إلى تَْیتُِم ُكْندُ أَغْي جمیعًا139   
 كثیر ال یعد على النظام  كذاك أَغْیاَشْي داُحَمْي ما ھناك. 140   
 إلُوِر أُت ألُوفا في الكالم  . كذا بَادَْن أبَْیُكَت أرض یَُربَا141   
  إلى بُُن إنھا أرض العجام  . كذلك الفِیَاغِ وما یلیھا142   
  موُمْنِث َكِف ونََصَرَوا تَوا  . وبعض نُفَْي والفِیَا آدََماَوا143   
 و قل إلُوا عندھا سوق الخدام . ویَاُوِر ثم بُوَس كذاك ُغْنَب (ِب)144   
 بنار بل وقصدھم أمام  . كذا بیت الدقیق وحرقوھا145   
 وإن صدقًا فنیتھم قدام  . وھل حقًا أتوا َزَغ یا أناًسا ؟146   
 وھل یأتوا إلینا بالسالم؟  . ألم تر أن قوم دَُغْنبَا قالوا 147   
 لھم رأي وصدق في الكالم  . وكان أمیر یَْنِد من الذین 148   
 فأشرار لھم سوء المقام  . وبَاقي قومھ حتى بنوه149   
 وجاءھم الكتائب من جوام  . فلما مات جاءھم بالء150   
 وبَْرَب وتاِش فََسُغ بالنظام  . وقل َغْنبَاَغ ثم ُكَساِش َمْنغُو151   
  إلى نَنُْنَب ُكْنَكْنَب اللئام  نا في الیوم ُمِلَكتْ . وقل َكتِْي دار152   
 وكان مقامھم قلع األكام  . وباساِر وَكْبِر وما ھنالك153   
 وَغافِلُو ثم َسَمِر كالتَوام  . كذا َسغُدَْي وَكْرَكْر ثم فَُسو154   
 أمیر ُسبُْرك فرَّ من الُركام  . وأْرُج َساِلَمْنَغ وما ھناك155   
 وفرَّ وغادر الدھلیز طام  أتاه طویل نصران بحرب. 156   
 نواحیھا ونیتھم أمام  . ألم تر أنھم حافوا بُكوَر    157   
 فنیتھم إذا ملك األنام  . وقد رعنا بما فعلوه فینا 158   
 بھا ملك من أبناء الكرام  . ألم تر أنھم جاؤا َوِشیِش 159   
 أتونا كالّسمامو إنھم   . وھذا من إھانتھم لدینا160   
 أ نیتكم قتال ذوي التئام؟  . وإن قلنا لھم ما ذا أردتم؟161   
 ھلموا فاصبروا دون المالم  . یقولون أمنكم فیقاتلونا؟162   

                                                           
 16 There is a variation in NAG 
 17 This line is missing in NAG 
 Variation in NAGوبالناجین اظفار دوام  18 
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 كذالك َغْوَو َضْفَوْر كالتوام  . ألم تسمع نزولھم أبُوَجا؟163   
 بال شك سیأتوا بالخصام  . فنیتھم قتال المسلمین 164   
 19ونسأل ربنا حسن الختام  . وما أدري بما سیكون بعد165   
 وأغدس كلھا أرض الكرام  . سمعنا أنھم ذھبوا إِلِليْ 166   
 بأقوال مزخرفة النظام  . وقیل أتى رسولھم لبَْوثِي167   
 وحمال األثاث إلى العظام  . وآدم أرسلوه َكنُْوا بمال168   
 ٍل وقصدھم قُدامبأحما  . رأیت جھنم بفالة ُرْوبوا169   
 20ولیس لنا سوى رب األنام  . نزولھم َزَر قل لیس زوًرا170   
 و إال الصبر عن سوء الكالم  . ولیس لدھرنا إال سكوت171   
 سیحیى في الندامة والمالم  . ومن یك قائالً للحق فیھ172   
 21وتغریر وتكثیر النمام  . وزینة أھلھ حمق و كذب173   
 فقائلھا لھ كل المذام . ففي ذا الدھر ال یرضى بصدق174   
ا175      22وحلوى فیھ تكثیر النمام  . وصار الحق في ذا الدھر مر�
 عبیدك من خواص والعوام  . فیا هللا یا رحمان فارحم176   
 دماؤھم مخالطة المالم  . نعم ُغُضروفھم سفھ وجھل177   
 عظامھم تباغیض األنام  . عروقھم التحاسد والفساد178   
 وحب ریاسة شعر األنام  . وحب المال جلدھم جمیعًا179   
 ولحم الغیر كاللحم السمام  . وقال وقیل تسبح لدیھم180   
 ولیس من الحماقة في النظام  . وما نظمي سوى لالعتبار181   
 23معاذ هللا عن ھذا المرام  . وال لمودة أھل الكتاب182   
 ولكن نظمھ لالغتمام  ظمھ فرًحا أو نشاًطا. ولم أن183   
 24بتحریف المعاني في الكالم  . ولم نسمح بمن ینوي الفساد184   
 ولكن كان قدًما في األنام  . فتحریف المقالة لیس بدًعا185   
 إلھ العرش كرر في المالم  . وقوم حرفوا التوراة حتى 186   
 ما أتانا من كالم یحرف  . ألم تر من یضل الناس كذبًا؟187   
 وعند هللا تجزیة األثام  . یفسر آیة بھواه زوًرا188   
 25وإن حسدوا فإنا في التمام  . وأي الناس أحسد من طالب189   
 وإن حقدوا فلسنا قي اغتمام  .وھل في الناس أحقد من قراء190   
 جزاه هللا في زمر الكرام  .ألم تسمع بما نال السیوطي؟191   
 و لیس كذاك بل ھو الغتمام  شابھ نظمھ لعبًا ولھًوا. و192   
 لتذكرة وتنبیھ الكرام  . وترتیب األراضي والبالد193   
 للھو أو لتقییر األنام  . ولیس كما یظن الغافلون194   
 إلى یوم أسیر إلى الرجام  . معاذ هللا من ھذا وذاك195   
 في الكالم یحاسد ھم حسود  . وكام مصاقع الخطباء حقًا196   
 سنختمھ بأدیة التمام  . وھمھام الكتاب كما نرید197   
 أسیر أو عدیم في الظالم  . أیا من یستجیب إذا دعاه198   
 وتنجینا لنختم بالسالم  . سألناك النجاة بما أتانا199   
 وجاه األولیاء ذوي المقام  . دعوناك بجاه األنبئاء200   
 مودّعة بُكْنفك ذا السالم  . وأنفسنا وأھلونا جمیعًا201   
 وال إضرار یا رب األنام  . وال ضر لمن الذوا إلیك202   

                                                           
 Variation in GNAولم نعلم بما سیجئ بعد  19 
 20 Only GNA mentions this line. 
 21Only GNA mentions this line. But the line appears in both IASAR/8 and IASAR /139 as the third line below   
 .Variation in GNAوحلوآھم غرور في الكالم  وصار الحق عندھم كمر 22 
 .Variation in both IASAR/8 and IASAR/139 معاذ هللا عن تلك المرام  23 
  .Variation in both IASAR/8 and IASAR/13ولم یسمع بمن ینوي الفساد  24 
 .Variation in GNAوإحسدوا تكن في اإلتمام  25 
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 لمن وافا ببابك ال السئام  . وال ھم وال حزن وكرب203   
 26وتحكم كیف شئت على األنام  . فإنك كنت تفعل ما تشاء204   
 لموا نسأل بذوي المقامھ  . عالمات البالء بدت لدینا205   
 28قطب الكرام 27وَجیلي الذي  . ونسأل ربنا برجال غیب206   
ا207     29وطاسین ویاسین وحام  . وجاه حروف كتب هللا طر�
 30وفاتحة وجاه ألف والم  . وسورة عنكبوت وعادیات208   
 وإسراء تلي ذكر النِّیَام  . وسورة یوسف والرعد نحل209   
 وحج البیت والشھر الحرام  . وسورة األنبیاء ونور أیًضا210   
 31كذا الحجرات والحشر اال سام  . وصافات وداود وزمر211   
 32َزبُوُر ثم بالنون و االقالم   . وتورآة وإنجیل تلیھا212   
 33تعالى ذو الجالل واإلكرام  . وجاه صحابة واآلل جمًعا213   
 صالة والسالم على الدوام 34ا وأرًضا. على خیراألنام سمً 214   
 35ونسأل ربنا حسن الختام  . وجمع اآلل واألصحاب طرا215   
 رمزنا ھا وتمت بالتمام  36. دھوًرا عد أبیات الكتاب216   
 38شقٌّ َرّمزتھ حتى لعام  37. وأما رمز ھجرتھا جھیرٌ 217   

 

                                                           
 Variation in GNAوتحكم ما تشاء منج الكرام  26 
 .Variation in IASAR/139وَجْیِلي الذي نسأل قطب الكرام  27 
ا  28   .Variation in GNAوحام  وطاسین ویاسین ونسأل بالرجال الغیب طر�
 29 GNA omits this line. 
 Variation in GNAوجاه الف وفاتحة والم  30 
 .Variation in GNAكذا الحجرات قل ھي من سنام  31 
  Variation in GNAزبور ثم قل نور واالقالم  32 
 وتابع تابعین الى القیام وجاه صحابة واآلل طر�  33 

 .Variation in GNA الى ذوي الجالل واالكرامتع  ونحمد ربنا ولھ الثناء 
 .Variation in GNAعلى خیر االنام مدى الدھر  34 
ا 35     .Variation in GNAو نسأل ربنا حسن الختام كذاك لآللھ والصحب طر�
 .Variation in GNAفأبیات الكتاب اجاء دھر  36 
 37 1318 IASAR/8 

 .IASAR/139وجملة ما ذكرنا فیھ بین كورة وبلدة اثنان وثمانون ومائتان  38


