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نشم الضٌٕ ًاإلشساقُمـضَْٗالاَلِِٖه  احُلصن مٌضع بني ملْ ًاملدٍنْ

 ِىــََعهـَكان انُعّشاق ُصيَشِج فٙ َأصَثحُد  ىـــَسَه ِتز٘ َألًاس ِعـَيطَه ُحسٍ ٙف 10
ًَ ََٔٚأتٗ حانٙ َكَرًُد 10 َٙ  ٙـــَجُـَش ُّــَكر ًِ  ِىــَمــَٔانَس عـانذَّي انفاِضحٍٛ ِتُحك
 ِىـَانُظه َغشا غّطٗ يا انصَّثُح َتذا ِإرا  َذشٖ َٕفــَفَس َيعزٌٔس َأََد عاِرنٙ ٚا 10
َّ ِتَعَُٛٛك َذشٖ  َفَعسٗ ٓاــــِإرالن َعهٗ اأَليَٕس أجِش 10  ًٙـَكِه فٙ انُّصِح َٔج
 ِىـــَأَن ِيٍ ِٕقـــــانشَّ ِمـــــِنَعهٛ ّهالـَذع  ِتٓا َفِإٌ شٖـــِتانزِّك َيالَيك َِٔايُضج 10
 ُيَُعِجِى ُكّم فٛٓى ُعـانذَّي َشبــــَأع َلذ  َشٌبـــَع ُٓىـــَف ائٙـــَأِحّث َثـَحذٚ َأِعذ 10
ُْىــَغٛ ٙــــِنَمهث اـــي حـــَأِحّث 10  َذِوـــِانم ٍـــِي شتٕـــَٚ ََٚضل َنى َُٔحثٓى  َأَسٌب ُش
ََٓج َٕٚيًا  َشجــُِيسف اٜفاِق فٙ انشًَِّس َتَٓجح يا 10 ِٓـــُح ألالِء ٍــــِي ِتَأت  ِىــــسُِ
ًَع ٙــــَيّكُرُ ال 10 ُُٓى َأُكٍ َنى ِإٌ  ٓاــــسٛاَدِذ ِيٍ انٙـــان  َذِوــــانَخ ِحــَهــجً ِيٍ َن
ًُصَطفٗ ذــُّيَحً 01  َشِوـَــانك حـــِفرَٛ َأيَٛش٘ ّذـــج صْشاِء  انض َأتٕ انّزتٛح اتٍ ان
ٍَــانَُثّٛ َخٛش 00 ٌُـــَٔانُثشْ ٛ ِٓ ىــََٔن ةـــََشَذ َفهى َََٔماًل َعماًل  ٌحــُيَرِض ا  ِىــــََ

ُُْىـــَأسُ 00 ُُْىـــَأصك ًاـــَََسث ا ُُْى  ثًاـــَحَس ا  ِىــــانََّس اِسِئــت ٍــِي ًاــُلَشت َأعال

ًُُ ّــَط 00 ُِ  َشَشفًا انُعال اِبـِتَأنم ادٖـــان  ِىـِٓـــِثـُكر ٍَــِضً ايٙـِتاأَلس ََٔغُٛش

ًّ  ُّــــَيكاََُر دــــّجه ُّــــَجالنر عّضخ 00  ِىــِعــانُِّـِت هِكــــِنهَخ ُّــِْذاَُٚر دـــَع
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بالشيخت الصوفيت الذمشقيت واألديبت والعاملت، والج مه العلوم حظاً وافراً، وأجيزث باإلفتاء والتذريس  عرفج 

.والباعوويت وسبتً إىل" باعون" إحذى قرى  وألّفج عذة كتب، وكاوج إحذى شاعراث ومُؤِلِفاث العصر اململوكي

   . هـ865ولذث يف دمشق عام  ــحمافظت عجلون ــ مشايل األردن 
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