





Majallah Kairala 
(Arabic)

Chief Editor 

Dr. A. Nizarudeen
(Professor & Head, Department of Arabic, 
University of Kerala)

Editorial Board

Prof. Ubaid A
Dr. Shanil A
Dr. Suhail E
Dr. Izudeen
Thajudeen A S
Muhammed Mubarak P
Noushad Hudawi

Layout

Abdul Jaleel bin Muhammad Ali
University College, Thiruvananthapuram

Cover Design

Nujumudeen Vengode

Correspondence to:

Chief Editor
Majallah Kairala
Department of Arabic
University of Kerala
Kariavattom P.O - 695581
Thiruvananthapuram
Kerala, India
Phone: 0471–230 8846
Mob: 944 680 8284



التحرير ■  رئيس 

األستاذ د/ أ نزار الدين
رئيس قسم اللغة العربية

جامعة كرياال
التحرير ■  هيئة 

األستاذ د/ أ عبيد
د/ شنل

د/ سهيل
د/ عز الدين

تاج الدين املناني
حممد مبارك

نوشاد اهلدوي
الفين ■  اإلخراج 

عبد اجلليل بن حممد على
كلية اجلامعة، ترفاندرام

■  املراسالت
جملة كرياال

قسم اللغة العربية
 جامعة كرياال

كارياواتام، ترفاندرام
كرياال، اهلند - ٦٩٥٥٨١

هاتف: ٠٤٧١٢٣٠٨٨٤٦

 
 

 
 

  
 

 
 

 – 
 

 


 
 

 
 

 
 


 

  


 





 ÚÓybnnœ¸a



ОО
О



       

 ’‘
 –




       






¸a7◊@Ú‹©

  

 ’  ‘    

         
  


        
        





 
 

 
 



 ÚÓiä»€a@ÚÌÜ‰:a@pb”˝»€a@âÎàu




 

    


    
 

   
   

WMO 



¸a7◊@Ú‹©

 
        




    

 ‘‘
(Beypore)


         


 




        
        
         

        



 ÚÓiä»€a@ÚÌÜ‰:a@pb”˝»€a@âÎàu

    

         
(Duarte Barbosa)


         ”

 

 “

        
         

        
        
        
     
         









¸a7◊@Ú‹©



          


         
          
       
 







   





        




 ÚÓiä»€a@ÚÌÜ‰:a@pb”˝»€a@âÎàu

          









 





    
         
 

فإمنــا بــك فيهــا يضــرب املثل  إذا املكارم يف آفاقنا ذكرت 
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 Meisami, Julie Scott & Starkey, Paul, (1998), Encyclopedia of Arabic 
Literature, Vol. 2, P 474
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وطــين فــى  ألمــوت  عائــد  أنــا  بنت العروبة هيئ كفنـــــي 
بالبــدن أضــن  ثــم  بالــروح  لــه  أأجــــود من خلــف البحــــار 
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وأحســن عذرنا، حتسن صنيعا فتـــى اهليجــــاء ال تعتب علينــــــا 
بســيف حممــد واهجر يســوعا إذا حاولت رفع الضم فاضرب 

      


خلق الكمال هلم من النقصان والسيف ال عيسى وال أضرابـــه 
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نائــم وأنــت  الشــعوب  مشــت  ثب يا شبـــــــاب العـــرب ثب 
العزائــم وفــى  العــروق  فــى  ثب فالعلــــــى نــــار تأجــــــج 
القشــائم أجنحــة  حتــت  ورد اــرة بالضــــراغــــم 
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صاغانــي ثــم   عمــري فإنــين  فقلت يا دهر ساملنـي مساملـــــــة  
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فاستحمل القلص الوخادة الزادا شوقي إىل الكعبة الغراء قد زادا 
وغريك انتجع الســعدان وارتادا أراقـــك احلنظـــل العامي منتجعـــــا 
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وحطــين ووهــاد اخلســف أوطانــي أنساني الدهر أعطانـــي وأوطانــــي  
أنســاني العيــش  ولذيــذ  فعضــين  وكنت أفنيت عمري يف رفاهية  
وأنســاني غــدرا  أخرنــي  فــاآلن  وكان قدمين قدرا وأ كرمين 
وأردانــي أذيــايل  اــد  يف  أجــر  وكم غنيت مبغنى العز ذا شرف 
أردانــي ثــم  فردانــي  بعظمــه  ال أستـــكني لسلطـــــان وال ملك 
بعمرانــي يومــا  أقــم  مل  كأنــين  أحـــل أهلــي خــرابا بائــرا معــــــرا 
مــن بعد ما كان بالرتحيب حياني وردني خائبا صفــر اليديـــن تقــــي 
فــاآلن جور زمــان الســوء أعياني وكنت أعيى زمانا عــزة وســـنا 
وأفنــان أغصــان  ذات  قصــرية  وكان دوحة عيشي غضة زمــنا 
ظل اإلمام الرضي املستنصر ابنان ويل ببغــــــداد دار العـــــز دام هبـــــا 
وابنــان عــدن  ذو  والســند  باهلنــد  وها أنا اآلن كرها ال طواعيـــــة 
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يــوم الــوداع ودمــع العــني قــد كثرا أقول والشمل يف ذيل النوى عثــــرا 
أضعاف ما زدت قدري يف الورى ُأثرا أبا الفضائــــــل قد زودتين أسفـــــــا 
فخــذه مــن جفــن عيــين اآلن منتثــرا قد كنت توضع مسعي الدر منتظما 



قــاذف دمهــاء  األقــدار  مــن  علــوا  هوت بالصاغاني الذي جل قــدره 
واملعــارف النهــى  تبقــى  إن  وتنــدب  ليبك عليه العلم إن عاش بعــــــده 
صــوادف الرجــال  أمانــي  ودون  بكاك كتاب مل تتم فصولــــه 
واصــف فيــه  لــه  إال  مغــرب  وال  ومات محيدا حني مل يبق مشــــــرق 
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بغريهــا تنقضــي باللهــو أو بســنه يوم مبكة خري من مضى سنـــة 
وال النفوس بكسب اإلثم مرهتنه فال القلــوب إىل األهــــواء مائلــــة 
وال الغين حيامي الناس ما احتجنه وال الفقري مع اإلمالق ذو جـــزع 
أقــل مــن حلظــة ال يقتنى حســنه وال يصري علـــى من ال طباخ لـــــه 
إال القوي الذي جذ العلى رسنه وال يؤمهم أو ال يساكنهـــم 
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