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أٜ٣خ حُوَحء ح٧ػِحء! ر ٖ٤أ٣ي ٌْ٣أٔٗ ٍٝوش ٓظَؿٔش ٖٓ حُِـش
حُظًَٔخٗ٤ش حُ ٠حُؼَر٤ش ٖٓ ىٞ٣حٕ أٗؼخٍ حُٔلٌَ ٝحُ٘خػَ
حُظًَٔخٗ ٢حُؼظٓ ْ٤وي ّٝه ٢ُٞكَحه .٢إ هٜخثي حُ٘خػَ
حُزخٍُ ٓ ٌٙٛظُؼ َِّكٌْ  ٝطُطِؼٌْ ػِ١ ٠ز٤ؼش حُظًَٔخٕ حُل٘ٗٞش
 ٝأه٬ه ْٜحُلخِٟش  ٝآىحر ْٜحُلٔ٤يس ٗ ٝـخػظ ٝ ْٜرٔخُظٝ ْٜ
ٝكخث ٝ ْٜطلخٗ ٝ ْٜ٘١ُٞ ْٜ٤أٛيهخث ٝ ْٜأهَرخث ٝ ْٜأٓخٗظٝ ْٜ
ػخُٔ ْٜحُ٘ؼَ ٝ ١حُلِٔل ٢حٌُ٣ ١ظَى ك ٢حُ٘ل ّٞطؤػَ٤ح
ػٔ٤وخًٔ .خ َٗ ٖٓ ٟه ٌٙٛ ٍ٬حُوٜخثي ٓي ٟطؤػَ حُ٘خػَ
رخ٫ىد حَُ٘هٔٓ ٝ ٢خٔٛخط ٚكٗ ٢لْ حُٞهض ك ٢اػَحء ح٧ىد ٝ
حُلِٔلش حَُ٘ه٤ش ػِ ٠كي ٓٞحء.
ٓؼٜي حُٔوط١ٞخص حُو٢ٓٞ
ً٥خى٤ٔ٣ش حُؼِ ّٞحُظًَٔخٗٔظخٗ٤ش
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ِخذ َٚل – ٌٟٛاٌطج١ت اٌشٚدٌ ٟمٍت االٔغبْ
إ ٓوي ّٝه ٢ُٞكَحهٗ - ٢خػَ ٓٝلٌَ حُ٘ؼذ
حُظًَٔخًٗ ٢خٕ ٓٝخ ِ٣حٍ ٌٓ٘ ػ٬ػٔخثش ٓ٘ش ٣ؼظزَ كوَ ٓ ٝـي
حُ٘ؼذ حُظًَٔخٗ ٢رخريحػخط ٚحُل٘٤ش .إ ُِٓ٘ش حُ٘خػَ ٌٓٝخٗظٚ
ك ٢طخٍ٣ن حُ٘ؼذ حُظًَٔخٗٝ ٢ك٤خط ٚح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُٔ٤خٓ٤ش
ٝح٧ىر٤ش ٝحُؼوخك٤ش هخُيس ٝ .هي طَرَّغ حُ٘خػَ ك ٢هِٞد حُ٘ؼذ
حُظًَٔخًٗ ٢ؤٓٔ ٠أ٣خٕ ٝكٝ ٢ػً ٚ٤لـَ حُٔلي حٌُِّ٤ٔ٣ ١
ري ٕٝهطؤ ر ٖ٤حُوٝ َ٤حَُ٘ ٛٝخٍ ٗ ٍٞػ ْٜٗٞ٤حٌُ٣ ٫ ١ؤي
أريح.
إ طَحع ٓوي ّٝه ٢ُٞحُ٘ؼَٝ ١حُلِٔلٝ ٢ح٧ىر٢
أٛزق رٔؼخرش أُلخٕ حُلذ حُٔخٓ ٢طـخ ٙحُوخُن حُوي ,َ٣حُ,ٖ١ٞ
حٔٗ٫خٕ ,حُطز٤ؼش ٝحُل٤خس ُظـي ٌٓخٗظ ٚحُوخُيس ك ٢أػٔخم هِٞد
حُ٘ؼذ ُٞ .طْ طو ْ٤٤اريحػ ٚحٌُ ١طًَُ٘ ٚخ رٜلظٗ ٚؼَح ًِٔٝخص
رِ٤ـش كوٝ ٢إٔ ٓوي ّٝهٗ ٢ُٞخػَ كو ْ٤ُ ٝ ٢أًؼَ ,كٌ٘ ٕٞهي
كَّ٘١خ ك ٢كن حُ٘خػَ .إ ٓوي ّٝهٗ ٢ُٞخػَ حٓظطخع
رزَحػش إٔ  ٖٓ - ٍّٞ ٜ٣ه ٍ٬أٗؼخٍ - ٙحُل٤خس ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝ
ٓخ ْٛك ٢اػَحء حُلٌَ حُلِٔلٝ ٢ط٘ َ٣ٞحُٞػ ٢حُل٘ ْ٤ُ ٢ك٢
ٍرٞع حُ ٖ١ٞكلٔذ رَ ك ٢حُؼخُْ ًِ.ٚ
ٝهي طَّٓن ٓوي ّٝه ٢ُٞكً ٢حًَس حُ٘ؼذ ٣ٞٓٝيحء
هِز ٚحُ ٠ح٧رئٗ٫ ,ـخّ ٝؿٜخص ٗظَ ٙحُلِٔل٤ش ك ٍٞحُل٤خس,
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حُزَ٘ ,حُٝ ٖ١ٞحُلذّ ٓ ,غ ٓ٘خػَ حٔٗ٫خٕ حُيه٤وش ,ك٤غ
حٓظويّ كًُ ٢ي رٜٔخٍس كخثوش أك َ٠أٓخُ٤ذ َٓى ح٫كٌخٍ.
إ ٓوي ّٝهٗ ٞٛ ٢ُٞخػَ هُِ٘ ٢ٓٞؼذ حُظًَٔخٗ ٢ك٢
حُٔوخّ حٓٝ .ٍٝ٧غ إٔ حُ٘خػَ هي ٗظَ اُ ٠حُزَ٘٣ش ًِٜخ رخُلذ
ا ٫إٔ كزٝ ٚػطل ٚطـخٗ ٙؼز ٌٖٔ٣ ٫ ٚإٔ ٣وخٍٕ ر٘٤تٝ .إ
ٓخ أهَؽ حُ٘خػَ ٖٓ ىحثَس حُ٘ؼَحء حُوٜ٤ُ ٖ٤٤ٓٞزق ٗخػَح
ػخُٔ٤خ  ٞٛكز ٚحُٔخٓ ٢طـخٗٝ ٚ٘١ٝ ٙؼزٝ ٚأكٌخٍ ٙحُٔ٘خِٟش
حَُٔطزطش رٔ َ٤ٜحُ٘ؼذٝ .إٔ ٖٓ أكذ ٗؼز ٚكٖٔ حُطز٤ؼ٢
إٔ ٣لذ حُ٘ؼٞد ح٫هَٝ ٟإٔ ٖٓ حٓظلن ح٫كظَحّ ٖٓ هزَ
ٗؼز ٚك٤ٓ ٜٞلخكع ػِٓ ٠زخىة حكظَحّ ح٥هَ ٖ٣أ٠٣خ.
إ آٍحء حُ٘خػَ حُلِٔل٤ش ك ٍٞحُيٗ٤خ ,حُل٤خس ٝحٔٗ٫خٕ
ٝحُظَٛ٘ٗ ٢خ رٗ ٖ٤ؼزٛٝٝ ٚخ٣خ ٙحُ٘خكؼش ُِٔـظٔغ حُٔظؼِوش
رزِٞؽ حٌُٔخٍ حَُٝك ٢اٗٔخ ٣ؼٌْ ٓي ٟػٔن كذ حُ٘خػَ
حٌُ ٫ ١كيٝى ُٚ ٙطـخٗ ٙؼزُ .ٚوي ىػخ حُ٘خػَ ٗؼزٚ
ٓٝؼخ ٚ٣َٛحُ ٠ر٘خء ٓـظٔغ ػخىٍ ٝاىٍحى هٔ٤ش ٜٓيٍ حُل٤خس
حُٔؼ٤يس ٝكٓ ْٜـِ ٟح٧كيحع حُـخٍ٣شًٔ .خ ٝؿّ ٚحُ٘خّ ٗلٞ
حُظؼخَٓ رخ٧كيحع رخُلٌٔش ٝإٔ ٣ؼَّكٞح أٗلًٔ٘ ْٜؼذ ػَ٣ن.
ٝهي طَى حُ٘خػَ حُؼظ ْ٤حٌُ ١طٔ٘ ٠إٔ ٣ؼٗ ٖ٤ؼز ٚك٤خس آٓ٘ش
ٔٓٝظوَسٝ ,إٔ ٌٞٗٞ٣ح أٛلخد ػِْ ٓٝؼَكش ٝحُٔٔ ٞرؼوخكظْٜ
طَى ُ٘ؼز ًِ٘ ٚحٗ٧ؼخٍ حَُحثؼش حُلخكِش رخُ ِلٌْ ٝحُٔ٘خػَ
حُ َـَّ٤خٗشٝ .إٔ ح٧كٌخٍ حُِٔٔ٤ش حُ٘خؿٔش ٖٓ أػَِٓ ٠حطذ حُُ٘٠ؾ
حُؼوِ ٢حُظ ٢طلظٜ٣ٞخ أٗؼخٍ ٙحٓظلوض إٔ طٜزق ٜٓ٘ؾ ك٤خس
 َٜ٘ٓٝح٫كظ٤خؿخص حَُٝك٤ش ُ ْ٤كو ٢رخُ٘ٔزش ُِ٘ؼذ
حُظًَٔخٗ ٢كلٔذ رَ ُـٔ٤غ ٗؼٞد حُؼخُُِْٔٝ .زذ ًحط ٚكوي
طـخُٝص هٔ٤ش حُؼخَُْ حُ٘ؼَُٔ ١وي ّٝه ٢ُٞحُليٝى حُو٤ٓٞش
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ُظُؼَ ١حُو ْ٤حُؼوخك٤ش ُ٬ىد حُؼخُُٔٝ ٢ظظل ٍٞحُ ٠أكي ًُ٘ٞ
حُؼوَ حُزَ٘.١
ٝحُ ّٞ٤كبٕ اريحع ٓوي ّٝه٘ٔ٣ ٢ُٞق ٓظؼش ٍٝك٤ش ُْ٤
ُِ٘ؼذ حُظًَٔخٗ ٢كلٔذ رَ ُِزَ٘٣ش ؿٔؼخءٝ .اٟخكش حًُُ ٠ي
كبٕ اريحع حُ٘خػَ اريحع ٣يكؼي ٗل ٞحُظؤَٓ ك ٢حُو٠خ٣خ حُٔظؼِوش
رخُ٘ج ٕٞح٫ؿظٔخػ٤ش.
 ٖٓٝأؿَ ًُي كوي طَُؿٔض  ٝطُظَؿْ أٗؼخٍ ٓويّٝ
ه ٢ُٞحَُحثؼش حُظ ٢طظـ٘ ٠رٜخ ح ٝ ُٖٔ٧طٔظ٘ َ٤رٜخ حُؼو ٍٞحُ٠
ػَ٘حص حُِـخص ح٧ؿ٘ز٤ش.
ٝحُٔٗ ّٞ٤ظط٤غ حُو ٍٞرؤٕ ٓوي ّٝه١ ٞٛ ٢ُٞز٤ذ
ٍٝكُ ٢وِذ حٔٗ٫خٕ .إ ػيّ كويحٕ أٗؼخٍ ٓوي ّٝه٢ُٞ
هٔ٤ظٜخ حَُٝك٤ش ٝح٧ىر٤ش ٍؿْ َٓ ٍٝػوٞى ٖٓ حُِٖٓ رَ
رخُؼٌْ ُ٣خىس أ٤ٔٛظٜخ اٗٔخ ك ًٕٞ ٢حُٜ٘خثق ٝحُلٌْ حُظ٢
طٜٔ٠خ طِي حٗ٧ؼخٍ ؿٌح ًء ُوِٞد حُ٘خٍّ ,حكؼخ ُٔؼ٘٣ٞخطْٜ
ّ٤ٜٓٝـخ ُِٔ٘خػَٝ .رؼزخٍس أهَ ٟكبٕ أٗؼخٍ ٙطؼظزَ ىٝح ًء
ُِوِٞد حُٔـَٝكش ٜٓٝيٍ هٞس ُِ٠ؼلخء ٝؿ٘خكخ ٍٝك٤خ
ُ ٝ ٖ٤ٔ٣٦حُوخٗطًٝ .ٖ٤ؤٕ ٗؼز٘خ هي اطوٌ حُ٘خػ ََ ١ز٤زخ ٘٣وٌْٛ
ٖٓ ٝ ْٜٓٞٔٛأكِحٗ ْٜػ٘ي حُ٘يحثي ٝحٟ٫طَحرخص.
إ أٗؼخٍ ٓوي ّٝه ٢ُٞحُ٘خؿؼش ًِٔٝخط ٚحُ٘خك٤ش ًخٗض
 ٫ٝطِحٍ حُ٘ٓٞ٣ ٠خ ٌٛح طوِن  ٖٓ -ه ٍ٬طـي٣ي ٝطـٌ٣ش ٍٝف
حُٜـخٍ ٝحٌُزخٍ ك ًَ ٢ػ٘ٓ -َٜخػ ََ حُلُذِّ كٗ ٢لّٞ
حُ٘خّ طـخٌٛ ٙح حُؼخُْ حُزي٣غ ,حٔٗ٫خٕ ٝحُل٤خس ٝ ٝكَص
ُِٔـظٔغ حُظًَٔخٗ ٢رَكغ ٓؼ٘٣ٞخط ْٜحُٔٓ٬ش حَُٝك٤شٝ .كؼ,٬
إ أٗؼخٍ ٓوي ّٝهٗ ٢ُٞلخء ُِ٘لٓ ّٞؼَ ٓخء حُ٘٤زٞع
حُٜخك ٢حُٔظيكن ٖٓ حُـزخٍ ٗ ٝو٤ش ٓؼَ ٗٔ ْ٤حُٜزخفًٝ .ؤٜٗخ
ٍٝحثق ٤١زش طلٞف ٖٓ رٔخط ٖ٤حُٛ٧خٍ  ٝحَُ٣خكُ ٖ٤ظزؼغ ك٢
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ٗلْ حٔٗ٫خٕ حُلَف ٝحَُٔٝ ,ٍٝطّ٤ٜؾ حُ٘لٓ ّٞؼَ أُلخٕ آُش
ىٝطخٍ حُٔ٤ٓٞو٤ش حٌٌُِ٣س حُٜخىثش حُظ ٢طَ٘ف حُٜيٝ ٍٝطزؼغ
كٜ٤خ حُطٔؤٗ٘٤ش ٝطَُ ِهٓ ٢لخ َٛحُزيٕٝ .رؼزخٍسً أهَ ٟكبٕ
أٗؼخٍ ٓوي ّٝه ٢ُٞىٝحء ٍٝكٗ ٢خؿغ ٣ـٔغ كٗ ٢لٔٓ ًَ ٚخ
٣لظخؿٗ ٚلْ حٔٗ٫خٕ.
ُوي ػخٕ ٓوي ّٝه ٢ُٞك ٢كظَس ٓظٞطَس ٓٝؼويسٌُ .ح كبٕ
ٓوي ّٝه ٢ُٞحٌُ ١ط٘لْ ٖٓ ٞٛحء طِي حُلظَسٗ ,و٤ٜش
ٗ٠ـض ٝحًظِٔض ك ٢ظَ طِي حُظَٝف ٗي٣يس حُِػِػش .اٗٚ
اٗٔخٕ ٓظٌخَٓ حؿظخُ َٓحكَ حُ٘٠ؾ حَُٝكًٝ ,٢خٗض ُ ٚىٍح٣ش
ٓظؼٔوش رـٔ٤غ حُؼِ ّٞحُي٤٘٣ش ٝحُيٗ٣ٞش حُظ ٢طِٛٞض حُٜ٤خ
حُزَ٘٣ش كٝ ُٚ٘ٓ ٢ك٘ٓ ْٜش حُل٤خس ٝططِؼخص ٞٔ١ٝكخص
حُ٘ؼذ حُظًَٔخٗ٢
حُٔـظٔغٝ .هي ىػخ حُٔل ٌَّ ٓوي ّٝه٢ُٞ
َ
حُٔ٘ظَ٘ آٌٗحى كٓ ٢وظِق روخع حٝ ٍٝ٧حٌُ ُْ ١طـٔؼ ْٜىُٝش
ٝحكيس ىػخ - ْٛك ٢ا١خٍ حُٔزخىة حُظ ٢طويّ ِٜٓلش حُزَ٘٣ش-
حُ ٠طٞك٤ي حٌُِٔش ٝحُٞكيس حُو٤ٓٞش ٝر٘خء ىُٝش ٓٔظوِش .إ
ػظٔش ٓوي ّٝه ٢ُٞطٌٖٔ ك ًٚٗٞ ٢أ َٖٓ ٍٝحػظزَ ؿٔ٤غ
ٞ١حثق ٝهزخثَ حُظًَٔخٕ ٗؼزخ ٝحكيح ٝىػخ ْٛحُ ٠طٞك٤ي
حُٜلٞف ك ٢كظَس ًخٗٞح ٣ؼً ٕٞ٘٤ؤهِ٤خص ٝهزخثَ ٓظلَهش.
ًُ ٞخٕ هي هٓ ٠٠وي ّٝه ٢ُٞأ٣خّ ٗزخر ٚك ٢ػٍ ٜي َكٌ َْ
ك ٚ٤حُظًَٔخٕ حٗٝ٧خٍ كبٗ ٚػ٘يٓخ رِؾ ىٍؿش حٌُٔخٍ ػخٕ طلض
كٌْ حُظًَٔخٕ حُــَٝ .ٖ٤٣إ ًخٕ حُلٌخّ حٗٝ٧خٍ ٝحُــَٖ٤٣
ٖٓ حُظًَٔخٕ ا ٫إٔ حُ٘ؼذ حُظًَٔخٗ ٢رٔخ كٓ ْٜ٤وي ّٝه٢ُٞ
ٓخ ًخٗٞح  َٕٟٞ٣رؤُجي حُلٌخّ حٌُٜ٣ ُْ ٖ٣ظٔٞح رٔخ ك ٚ٤حٌُلخ٣ش
رَػخ٣ش ٜٓخُق حُ٘ؼذ حُظًَٔخٗ ٢حُو٤ٓٞشًٝ .خٕ ٖٓ حُٜؼذ
إٔ ٗؼظزَ طِي حُي ٍٝى ٫ٝطًَٔخٗ٤ش ٣ظٔ٘خٛخ َ٘٣ ٝخ ُٗيٛخ ٓويّٝ
هٗٝ ٢ُٞؼزٌُ .ٚح كوي َػزَّ ََ ٓوي ّٝه ٢ُٞرٟٞٞف ػٖ ٍأٚ٣
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ك ٍٞحُِٖٓ حٌُ٣ ١ؼ ٖ٤ك ٚ٤هخثً ٢ٓٞٔٛ« :٬ؼَ٤س ٖٓ ى٣خٍ١
ٌٌٛٝ . »٢ُ٘ٓٝح ًخٕ ٓوي ّٝه٣ ٢ُٞزلغ ك ٢طِي حُلظَس
حُوخٓ٤ش ٝحُٔؼويس ػٖ «ٗ٠ٜش ٓٗ َ٤ٜؼزٝ »ٚىه« ٍٞحَُر٤غ
حُيحثْ»ٝ .كظ ٠أػ٘خء ٓلَ ٓوي ّٝه ٢ُٞحُ ٠روخٍِ ,ٟهٞ٤ح,
أكـخٗٔظخٕ ,حُٜ٘ي ٝحَُٝ ّٝؿًُ َ٤ي ٖٓ حُزِيحٕ ًخٕ ًَ ٚٔٛ
ٝطلٌ َٙ٤ػٖ حُظًَٔخٕ .َٙ٤ٜٓٝ
ْ
كخُض
ًٝخٕ ك ٢حُوَٕ  81ػٞحثن  ٝػوزخص ًزَ٤س
ى ٕٝطلو٤ن ح٤٘ٓ٧ش ح٩ؿظٔخػ٤ش حُٔ٘٘ٞىس ُٔوي ّٝه ٢ُٞحُظ٢
طظٔؼَ ك« ٢اطلخى ؿٔ٤غ هزخثَ حُظًَٔخٕ» .كٌٛ ٢ح حُوَٕ ًَ
هزِ٤ش ٖٓ هزخثَ حُظًَٔخٕ ًخٗض طٔ َ٤رٌَ٘ ٓٔظوَ ػٖ ح٥هَ
ك٣َ١ ٢وٜخ حُوخٝ ٙإٔ حُظ٘ظُض  ٝحُظًَّ٘ ًخٗض طظلٌْ ك٢
ٓٝ .َْٛ٤ٜإٔ ػيّ ٝؿٞى ىُٝش ٣ؼ ٕٞ٘٤ك ٢ظِٜخ  ٝرلغ طِي
ىػْ ِٖٓ ٘ٛخ ٘ٛٝخى ًخٕ ٣ِ٣ي ِٖٓ كَُهظ٣ٝ ْٜزؼي ػٖ
حُوزخثَ ػٖ ٍ
رؼ ْٜ٠حُزؼٝ .ٞاٟخكش حًُُ ٠ي ًخٗض ٘ٛخى رؼ ٞحُوٟٞ
طَ٣ي ُِظًَٔخٕ حُلَهش ٝطظلَى كٓ ٢زًُ َ٤ي .ك ٢ظَ ٌٛح
حُٟٞغ حُٔؼوي كوي أًي ٓوي ّٝهَٓ ٢ُٞحٍح رؤٕ أًزَ ػيٝ
ُِ٘ؼذ  ٞٛحُلَهش ٝأٗ٣ ٚظٞؿذ ػِ ٠ؿٔ٤غ حُوزخثَ حُظلخْٛ
ٝحُظٌخطق ٝحُظٞكي ُويٓش ىُٝش ٝحكي ٝحُٔٗ َ٤لٛ ٞيف ٝحكي.
ٝىػخ ٗؼز ٚحٍَُٟٝ ٠س رٌٍ أه ٠ٜحُٔـٜٞى ٖٓ أؿَ ر٘خء
ٗؼذ ٝحكي طلض ىُٝش ٝحكيس ٝػ٘يثٌ كوَ٤ٜٓ ٜٞ٘٤ٓ« ٢
حُظًَٔخٕ»  ُٖٝطٔظط٤غ أ ١هٞس ٓٞىحء إٔ طوق ػخثوش أٓخّ
حُ٘ؼذ ٝحُيُٝش:

ُ ٞاطليص ح٫كجيس ٝحُوِٞد ٝطلَى حُـ,ٖ٤
ٌُحرض حُظَحد  ٝحُٜوُٝ ٍٞـ ّلض حٜٗ٫خٍ
ُ ٞاؿظٔغ حُـٔ٤غ كٓ ٍٞخثيس ٝحكيس
كخػِْ رؤٕ حُٔؼخىس هي طزٔٔض ُِظًَٔخٕ
8

إ كٌَس ٓوي ّٝهٓ ٌٙٛ ٢ُٞلٜٓٞش ٝهَ٣زش ٖٓ حُـٔ٤غ.
ٌُح كبٕ ٌٛح حُ٘ؼَ ػخٕ ك ٢هِٞد حُظًَٔخٕ ك ٢هَٗ81-81 ٢
رٔؼخرش ٗ٘٤ي ٤ً ٌُٖٝ .٢٘١ٝق  ٌٖٔ٣طلو٤ن  ٌٙٛحُلٌَس  -أ٫
 ٢ٛٝؿٔغ حُظًَٔخٕ كٓ ٍٞخثيس ٝحكيس  -ػِ ٠أٍ ٝحُٞحهغ؟
كٜ٘خ ًًَ حُ٘خػَ ٍَٟٝس ح٫طلخى كٍ ٍٞؿَ ٝحكي ػْ حُٔٔغ
ٝحُطخػش ُ٣ ُْٝ .ٚلوي حُ٘خػَ كُ ٢لظش ٖٓ حُِلظخص
ٝحٟٝ٧خع حُٜؼزش ػوظ ٚرٔٔظوزَ ٗؼز ٚحُٞحػي.
إ أػظْ هيٓش ٝط٠ل٤ش هيٜٓخ ٓوي ّٝهُ٘ ٢ُٞؼز٢ٛ ٚ
ٗ٠خُ ٖٓ ٚأؿَ ح٫طلخى ًٝلخكُِ ٚو٠خء ػِ ٠حُلَهشٖٓ ًْٝ .
ْ
ٝطَػَػض  ٫ٝطِحٍ طظَر ٠ػِ ٠طؼخُْ٤
ح٧ؿ٤خٍ طَرض
ٝف ِِ ًَْ ٓوي ّٝه ٢ُٞحُـخٓؼش ك ٢حُٞكيسٝ .هي أػزظض حُل٤خس
ِ
كو٤وش أكٌخٍ ٓوي ّٝه ٢ُٞحَُّ٘٤س.
ٝحُ ّٞ٤كوي ؿخء ًُي حُؼٜي حُٔؼ٤ي حٌُ ١طٔ٘خٓ ٙويّٝ
هُ٘ ٢ُٞؼز .ٚك٤غ ظَٜص طًَٔخٗٔظخٕ حُٔٔظوِش ػِ ٠هَ٣طش
حُؼخُْ ًٔ ٖ١ٞحٓ٫ظوَحٍ ٝحُٞكيسٌُ .ح كبٕ حُ٘ؼذ حُظًَٔخٗ٢
حٌُ٣ ١ئٖٓ رؤٕ حُٞكيس  ٢ٛهٞس ٓؼـِس ٓٔظٖ ىحثٔخ ُٔويّٝ
ه .٢ُٞك٤غ إٔ ٛٝخ٣خ حُ٘خػَ حُلٌٔ٤ش ٝأكٌخٍ ٙحَُ٘٤س ٝ
طؼخُ ٚٔ٤حُٔل٤يس ك ٢حُٞكيس ك ٢ؿخ٣ش ح٤ٔٛ٧ش ُ٫ىٛخٍ ٘٘١ٝخ
حُؼِٝ ِ٣حُللخظ ػِ ٠حٓظوَحٍ ٙك ٢حُلخٝ َٟحُٔٔظوزَ.
ٝك ٢ػ َٜحُٔؼخىس ُِيُٝش حُٔٔظوَس طِ٣ي ٌٓخٗش ٓويّٝ
هٍ ٢ُٞكؼش ٝإٔ ٛٝخ٣خ حُ٘خػَ حُظ ٢طلُٞض حُ ٠حُو ْ٤حُزَ٘٣ش
ٝأكٌخٍٓ ٙظؼيىس حُـٞحٗذ حُظ ٢طظٔخٗٓ ٠غ ٍَٟٝحص حُل٤خس
أٛزلض حُ ّٞ٤رُ٘٤ش ٍٝك٤ش ُِٔـظٔغ حُٔظٌخَٓ.
سئ١ظ رشوّبٔغزبْ :
لشثبْ ل ٌٟٛثشدِ ٞذّذٚف
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اٌزشوّبْ
ٝهِٖ٣ٝ
ٓخ ر ٖ٤ؿ٤لٕٞ
ِ
طؼز ُ
ن أٗٔخ ُّ
حَُ٣خكٖ٤
ِ
ح ٍٝ٧حُـِٔ ِ٤ش
رَحػْ
رخُظًَٔخ ِٕ
ِ
ِ
رخُٔ٤خىٖ٣
ِ
ص ٖٓ ٓلٞف
ٓظَؿٍّ ٬
ؿزخُ٘خ حُٔٞىحء ٖٓٓ ً٬٤
كٕ٘ٞ
ِ
***
أهللُ هي أػطخى ًح
حُو ََ ٤حُـِ،٬٣
ٖٓ
ذ ٍػظُٚ
َٓطغ هٍ ٜ
ٍ
حُُ٘ ٞ
م ٝح٧ؿ٘خ ُّ ،
رَ أػطخى ًح حُط٤قَ
حُـٔ، ٬٤
رُٜٔٞي حُوَ٠حء ٝحُِ َٛحُِٔ ِّٕ ٞ
ي كزّخ ً
ٝحَُ٣خك ٖ٤حُظ ٢ؿطظ ِ
ٓٔظل، ٬٤
أٍ ٝحُظًَٔخٕ حُـِٔ٤شَ
كظٔظؼ٢
َ
ٗلٞى
ٛخٍ هِذُ حٌُِٕ ٞ
ِ
ٓٔظٔ. ٬٤
***
 ٖٓٝحُؼٌحٍ ًَُّ ٟكخط٘ ٍش
رؤُ٣خ ٍء ِٓ ٍّ ٗٞش
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طَُٔ ٤
ٝ ٌٖٜٔٓٝىُّ َّ
َّ
ّ
ٖٜ
رؼطٍٖٛٞ
َّ
ٓٝلَٞٛ ٖٛ
حُوطَُ ٤
كظَ ٟحَُؿخ ٍَ ًزٛٝ َْٛ٤ـَْٛ٤
ؿٔخٍ
٣ظٜخكظ َٕٞػِٞٓ ٠حث َي ٖٓ
ٍ
 ُْ ّٜٔٔ٣ ٫حُلظٍُ ٞ
ٝر٬ىٗخ أٍ ُٝحُظًَٔخَٕ حُظ٢
ٌ
٣ ٖ١ٝـ ّٔؼ٘خ ٞٛ
أٍ٣خكٜخ
ُ
حُ ٖ١ٞحٌُزَُ ٤
***
ُ
حرٖ حُ٘ـخع  ٖٓٝأؿيحىُٙ
رُِٔٞح
أهًٍٞ ٙٞحٝؿِٝ ٢حُطُٖ٤
ك ٢ىٓ ِٚ
ُٓ ٫زّش ٓ٘ ٚاًح ٓخ ٍح َف
٘٣لؼ َُ
ٓخ َ ٫ك٤ٛ ُْ ٜٓ ُٚخ ٍى اًح
ٓخ  ُّٚٔ ٟؿز َُ
حُـ٘٠لَ ك ٢حُ٤ٜـخ ِء
ٗز َُ
ِ
ٓ٘ـي ٍُ
ر ٚحُ٘ـخػشُ ٝح٧كُّ ٬
طُوظِ ٍُ .
***
د
ص حُ٘لٓ ُّٞغ حُوِِ ٞ
ٝاًح طٞكي ِ
ٓغ حَُإّْٝ
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ٝأًحد ؿ ٖ٤حُظًَٔخٕ ؿَِ ٤ي
َ
ٟ
ى َٛرخثْ ٓٝي ً
ٍ
َ٣ئّْٝ
َ
طلض َْٓٔٛ٤
ٓظٌٝدُ
 ١ٌٛحُٜو ٖٓ ٍٞحُـزخٍ
ٓ٘ؼطق
رٌَ
ٍ
طـّْٞ
ٝاًح طـٔؼض ح٣٧خى ١كٞم ٓخثي ٍس ٓٞكي ٍس
ٝكٞه ْٜحَُثْْ٤
أٍ ُٝحُظًَٔخٕ حُـِٔ٤ش ٓٞف
َ٣طل ُغ حُِٞح ُء رٜخ ٝطلظل َُ
حُطَّْٝ
***
ٝاًح ػ ٬كَٓخ ً كوِذٌ
ٛخث ُْ
٣ظل ٍٞحُٜو َُ حُّْ ٛ٧
ر٘ظَط ِٚ ٤ه٬ثيحً ٖٓ ُئُ ٍئ
 َُ ٜٗ َُ ٤ٔ٣ٝحُِ٘ ٜي
ٖٓ ػ ِٚ ٤٘٤ك٢ٜ
ٓ٘خؿ ُْ
أٍ ُٝحُظًَٔخٕ حُـِٔ٤ش ُْ٤
ٞ٣هق ُكلٜخ ْ
ُ
إ ّْ ٛ
كٜ٤خ حُٔٓ َُ ٤ي
هخث ُْ
***
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ٓخ ًخٕ ٓٞ٣خ ً ؿخكً٬
٬٤ًُٝ
أ١خف
كٓ ًَ ٢ؼًَ ٍش
َ
كِ٫ٞ
م رـَك ِٚ
 ُُٚٝاًح  َّْ ٛحُلَح َ
أٍهٓ ٠ي٫ٝ
ً َُٟ٣ ٬٤كِٚ ٤
اًح ٗظ ََ حٗ٧خ ُّ
ًر٫ٞ
أٍ ُٝحُظًَٔخٕ حُـِٔ٤ش ػطَٛخ
ػزن حُل٤خسَ َُٛٛٝخ
ِٓذ حُؼو٫ٞ
َ
***
 ١ٌٛحُوزخث َُ أهٞسٌ
 ١ٌٛحُ٘ؼٞدُ
ًؤٛيهخء
حُلٌْ٤
هي ؿخء ك ٢حُظِ٘ٝ َِ ٣حًٌَُ
ِ
ٝه ُٚٞك٘٤خ
ًلخءْ
ٛخ ْٛاًح ًٍزٞح حُوٝ ٍَ ٞ٤ػِْٜٓ
د ًِِّْٜ
ُِلَ ِ
رٜخءْ
َُِٜ٘
ٓخٗ َٕٟٞل٣َ١ ٞوْٜ
ِ
ٞٛط ْٜحَُؿخءْ
***
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إ هخ َّ ُٓـظ ّٔخ ً
ْ
ك٣ ٬ؼ ِٚ ٤٤أٓ َُ
كظ ٠حُـزخ ٍُ ُُ ٚ
طِ ٖ٤اًح
َُّٔ٣
ٟٞٓ ٖ١ٝ
ٖٓ ْ٤ُ ٫
ٍ
٣ ، ٢٘١ٝوٞٛ :ٍُٞ
ح٧ؿَُّ
ٓوي ُّ ٝهْ ٢ُٞاً ٣وٍُ ٞ
ُ
حُظًَٔخٕ أٝحث ٌَ
حٗ٧خّ
ك ٖ٤حٌُ٣ ّ٬زخىٍ َٕٝر ٚهزَ
ِ
رٔخ َُّٔ٣
***
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صشح اٌزشوّبْ
أٍ ٝحُظًَٔخٕ ٝكّ٬
إ ٓخ َُٗ ّ٤ي ك٢
ِ
ح ٍٝ٧هي ٛخ ٍَ ٝأٛــــــــــــ٬
ٝط ٌي ك٢
ِ
ٓٞفَ ٣زوَٛ ٠ك٘خ ك َّحً ٤ِ١وـــــــــــخ
ًحى أٓ ٌَ ٓظَح ُٙحُ٘ـــــــــــــــــخُّ ػي٫
***
ْ
حُظًَٔخٕ
ػِٓ ْٜػِ ٌّ ًَح ُّ
ْ
رؤٓخٕ
ٜ٣ز ُق حُؼخُ ُْ كْٜ٤
 ٖٓٝحُل ً٫ٞهي َٗ ٤ي ٌ َٛف
ْ
حُظًَٔخٕ
ُ ُْ ٜأر٘خ ُء ه٢ٓٞ
***
ٍٓظ ٌْ ٓؼَ ِٓٔ٤خٕ ٝؿَٔ٘ ٤ي طٞحٍٝح
ي ُ٘خ ٓٞ٣خ ً طزـــــــــــــــــــــــخٍٝح
ٝاٍُ ِٓ ٠
ذ ك ِٚ ٤أؿــــــــــــــــــــــخٍٝح
ٖ ُـ ٍ
ٝرـٍ ٤
ُْ ٞ٣ ٌٖ٣هق أ ٢ِٛكٓ َٖ٤خٍٝح
***
ْ
حٗظؼَص رخُـ٘ ِي ٛلّــــــــــخ
حُـزخ ٍُ
ّ
حُظق حَُى ٟحُٔـيُ ٍُ ٝلّخ
كٔ٘٤خ
ٓ٤ق ً ١حُلوخٍ أ َٟٟػ ّْ هلّ٠
ّ  ََّ ٤١حٍٝ٧ح َف ٍكّــــــــــــــخ
رلٔخ ٍ
***
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طخً٣ ٚخٓٞص ْ ٕ٬ًًٞٝ
أطض
حُوْ ّٞ
ػٞص
طِي آهخٍ ٓغ
ِ
ْ
ٝحٓظٞص
اٜٗخ حُٞكيسُ ك٘٤خ
ْ
٣خ ر٬ىحً ُّ
حكظٞص
ػِٛخ كٔ٤خ
***
رّٞ٤
َ١ىٝح ؿ٘ي
حُوُِزخٕ ِ
ِ
ص ٣خ ُو٢ٓٞ
ك ٢ؿزخ ٍٍ ٝػَح ٍ
رّ٘ٞ
ُْ طُِ ٌْ ُٛ ٫ٝ ٬٤زلخ ً ٍ
رِّٞ
ٝهٞ٠ح أ٣خٓ ْٜىَٛحً ِ
***
ُْ ٓٞ٣ ٌٖ٣خ ً ٍُ ٤ٜي ٍِ ٤ٛ َٖٛي
كٓ ٜٞلٌ ٌّ ٞػِ ٚ٤رخ٤ً٧ـــــــــــــــ ِي
ّٞ٣
ُ٣ ٖٓ ْ٤و ٟٞػًِ ْٜ٤حص ٍ
ٌ
طًَٔخٕ حٝ َٛ٧حُٔـي حُظِ٤ــــــ ِي
***
ػِٔخ ٌء ٝر ٞٔٔ٣ ْٜحُٞهخ ٍُ
 ْٛٝح٧ػ٤خ ُى ىٓٝخ ً ٝحُٜ٘خ ٍُ
ٛيهٞح أهٞحُُِ٘ ْٜخّ َ١حً
ك ْٜكوخ ً ُي ٟحُ٘خّ حٌُزخ ٍُ
***
هخٍ ٓوي ٫ٝ ُّ ٝكو ٌي روِز٢
اٗٔخ حُلخٓ ُي ٓويٌ ٝ
ع رُِذِّ
ٓ٘ق هللا حُظًَٔخٕ ٓوخٓخ ً
ػخُ ٢حُ٘خ ِٕ كٌَ٘حً ُي ٍر٢
***
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لبٌٛا "لُ"
ك ٢ىؿ ٠حُِٝ َ٤ك ٢ػٔن حُٔ٘خ ّْ
ؿخء كَٓخٕ ًٔـــــــــــــــــــــــخسٌ أٍرؼش
ػْ هخُٞح كَٛش كٜ٤خ حُٔـــــــــــــــَح ّْ
ن كٜ٤خ ٗظَسً ك ٢حُٔٔزؼـــــــــــــــشْ
ْأُ ِ
***
ػ٘يٓخ ك ّي ُ
هض ك ٢ُٞرخَُؿخٍْ
ٛخؽ هِز ٢ػٔ ً٬كٔ٤ــــــــــخ أٍٟ
ًخٕ ٓـ٘ٗٞخٕ هخ ٢ُ ٫طؼخٍْ
ٓٞهق هي ُ٣لظَٟ
 ٫طوق ك٢
ٍ
***
ْ
ىٛخى
أٌٓٔخٗ٣ ٖٓ ٢يٓ ١خًح
ْ
كــــــــَحى
أهٌحٌٗٓ ٖٓ ٢خٗ٫ ٢
ٝريح ح٣٧لخء ٓ٘ ٢كــٞم ًحى
ْ
ٓ٘خى
هق رٔخَ٣حّ كوي ِٗض
***
أط٤خٗ ٢رـِٛ ٢ٓٞخُلخٕ
ص ٣يػٞحٕ
ريٓٞع ٛخىهخ ٍ
ٍ
ُ
ٓظشٌ هخٍ ٝهي ك َّٞحٌُٔخٕ
ْ
حٓ٧خٕ
ٓٞف ٣ؤط٤ي حٌُ ١كٚ٤
***
ؿخء ٖٓ رؼ ُي ٍؿخ ٌٍ أٍرؼــــــــــ ْٚ
ص ٣خٗؼــــــــــــــــــ ْٚ
رؼ ٢ٜؿَ٠ح ِ
ٍّ
 ٫طوٞٔ٤ح ٓـِٔخ ً ٤ٟوخ ً ٛـَ٤حً
ّٓٝؼٞح ُِـِٔش حُٔـظٔؼـــــــــ ْٚ
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***
ٓ ٠٠ٓٝض ٓٝظ ٕٞرؼ٤ـــــــــــيح
َ
َٛص ك ٢حُيٗ٤خ كَ٣يح
٣خ ٓلٔي
ٓ٬ٓٝخ ً  ُ٨ٔ٣حٌُ٤٘ٗ ٕٞــــــــــيح
َ
حُز٤ض حُـي٣يح
ٝىػٍٟ٧ ٢ٗٞ
***
ٝحٓظطٞح ظ َٜكٜخٕ ٓخثَ٘٣خ
رٌٔخٕ حُٞػي ٓخَ٣حّ هط٘٤ـــــخ
ٝأهخٓٞح ٓـِٔخ ً ٌٓظِٔ٘٤ــــــــــخ
ٝؿ ٌّ ٬هخٍ ُ ٢حىهَ ٌٓ٘٤خ
***
ِ٢
ٖٓ ٣ي ١أٌٓٔ٘ ٢هخُٞح ػ ُّ
ٓلزٞح ٓ٘ ٢رٔخ ٢١ػْ ٛزّٞح
ُ
ُٔض أىٍٓ ١خ ىٛخٗ ٢كِ ٜٞػ ُّ٢
ػْ هخُٞح حكٜي ٓ٘خى حُُّ١ٍِ َّ ٞ٤
***
هِض ٣خ ك٤ي ٍُ ٓخ حٔٓ٧خ ُء هَ ُ٢
ًُي حُٔوظخ ٍُ رخُ٘ ٍٞحُٔطـــــــــــ َِّ
رخرخ ًٍ٣خص ٝحُِْٔٔ هٞحؿـــــــــٚ
ٝػ ْ٣ٞحُوَٗ ٢ريٍ حُظـِـــــــــ٢
***
ٝرٜخء حُي ٖ٣هطذ حُ٘ـزـــــــــــخء
ٌُٗ ٢رخرخ ٛخكذ حُٞؿ ٚحُٔ٠خء
ٛئ٫ء حَُحٗي ٕٝحُوِلــــــــــــــــــــخء
ك٤غ هخُٞح حِ١ذ كوي ؿخء حَُؿخء
***
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ٞ٤ٗٝم ٗٝزخد رخًٍ٢ٗٞ
ٝأؿخُ ٢ٗٝرٔخ هي رَ٘٢ٗٝ
أٗز٤خء رؤُٞف كخ٢َٗٝٛ
ٝرٔخ أٓؤٍ ػ٘ ٚأٗزئ٢ٗٝ
***
ٗخَٓ ٙىحٕ ٝهي هخٍ حٍَُٓٞ
٣خ هٞحؿ ٚحِٓ ْْ ِٔٓٝخٕ حُ٘زَ٤
٣خ أرخ رٌَ ٝػؼٔخٕ ٣ٝخ أؿِ ٠ػَْٔ
حٓ٘لٞح حُؼزي ٓ٘خ ٙك ٢حٍُْٞٛٞ
***
أَٓ ٢ٗٝحىهَ  ٫ٝطؼزؤ رؤَٓ
رٌػـــَ
كيهِض حُؼخُْ حُؼخُ٢
ِ
ى ٕٝػوَ ٓؼَ ٓٔل ٍٞرٌَٔ
كَأ٣ض حُؼَٕ ٝحُلَى٣ ّٝـَ١
***
ُ
َٛص ٓؼَ حَُ٣ق أؿَ ١كٞم أٍٝ
هَّص حُؼ٘٤خٕ ٓ٘٣ ٢خ ُلظـــــــــــــــ٢
ػخُْ حَُكٖٔ ٝحُٔــــــــــــَ حُِّٔٔٞ
رـٔٞ
هٗ َ٤خٛي  ٫طٌُِ أٗض
ِ
***
ٓخ طٔ٘٤ض كوي ِٗض ٝطـــــــــــــــــــــ ْْ
رَٜص ػ٘٤خ ١ك ٢ح َٓ٧حْٛ٧
21

ً٘ض َٓطخكخ ً ر٘ ٢ٓٞكْْ ُٛ ٖ٤
ٝ ٢هخُٞح ُ َ ٢هـــــــــ ْْ
رٜوٞح ك َّ
***
 ٍٍٞٓٝهللا ُِٜلذ حٌُـــــــــــَحّ
هخٍ كخىػٞح ٝحٓ٘لٞح حُؼزي حُّٔ٬
أَٓ حُلَٓخٕ ك ٢كِ ٞحٌُّ٬
إٔ ٣ؼٞىٝح ك٤غ ًخٗٞح ٝحُّٔ٬
***
ٝأكخم حُٜزق ٓويٟ ّٝؼ٤لخ
ًْ ٖٓ ح٤ٗ٧خء َٓص ك ٚ٤ك٤لخ
ُْ طٌٖ ُ٣لخ ً ٓٝخ ًخٗض ػِ٣لخ
هي ٍػ ٠هللا ُ ٚحُط٤ق حُِط٤لخ
***
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ِعشٚف ف ٟاٌعبٌُ
ػخٗض حُي َٛطلذ حٛ٧يهخء
ٓٝغ ح٧كزخد ٗزي ٝؿَرــــــــــخء
ٓـي ٓلزٞر ٍٜٞ٘ٓ ٢حُزٜخء
ىحثـــــــــــْ
ك ٢ٜػ٘ ٢ك ٢حٗ٘ـخ ٍٍ
ِ
***
ٓؼي هِز ٢ك ١ٌٝ٣ ٖ٤هِزٜخ
ٛ ٢٘١ٝخٍ ٝػَٔ ١كزٜخ
٣وظَ حُٔلزٞد كزخ ً ػٌرٜخ
ىحثـــــــــــْ
ك ٢ٜػ٘ ٢ك ٢حٗ٘ـخ ٍٍ
ِ
***
إ  ٌٖ٣ؿَٓ ١َ٤ر ١ٞر٘ؼــــــــــــــَى
كؤٗخ ٣خ كِٞطٞٓ ٢ط ٢روٜــــــــــــــَى
ُْ  ٌٖ٣ك ٢حُ٘خّ ٖٓ ػ٘ن ًؼ٘وي
ىحثـــــــــــْ
ض ػ٘ ٢ك ٢حٗ٘ـخ ٍٍ
أٗ ِ
ِ
***
هَ ُٖٔ ٣ـ ٢ِٜ٘حًًَِ َٛ٧
ْ
اطَى
ٝأٗخ ٓوي ٖٓ ّٝرِيس
ْ
طًَِ
اٗٔخ ػوِ ٢ػِ ٠حُؼ٘ن
ىحثـــــــــــْ
ك ٢ٜػ٘ ٢ك ٢حٗ٘ـخ ٍٍ
ِ
***
ؿٔؼٞح ًًِ٘ٞي ػ٘يٞٔ٣ٝ ١ص
رـ ٕٞ٤كٓ ٢ي ٟح٧كن طوٞص
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ٓلَ ىٗيٛخٕ أٟ٘خ ٙحٌُٔٞص
ىحثـــــــــــْ
ك ٢ٜػ٘ ٢ك ٢حٗ٘ـخ ٍٍ
ِ
***
هخطَ حُٜوَ رؤ٣خٓ ٢حُــــــــــــــــــَحد
ٝحُـزخٍ حُ٘ ُّْ ك ٢أػظ ٠حٟطَحد
ٝحٓظ ٟٞحُؼؼِذ ك ٢ؿِي حٌُثخد
ىحثـــــــــــْ
ك ٢ٜػ٘ ٢ك ٢حٗ٘ـخ ٍٍ
ِ
***
ؿ٘ي ٙح٫٥ف طٌ ١ٝرخَُٓخف
ؿ َ٤أ َٛحُل َ٤ك ١ٌٛ ٢حُزطخف
طٌ ٚأٓ ٝخُ ٖٓ ٍٞأ َٛحُٔلخف
ىحثـــــــــــْ
ك ٢ٜػ٘ ٢ك ٢حٗ٘ـخ ٍٍ
ِ
***
حَُ٘ف
ًَ ػَٔ ١كٓ ٢ؼخٗ٢
ِ
كظق أٛلّٜخٕ ٣زيٛ ٝيكـــــــــ٢
طَف
ٝحكظلٛٞخ ٓيٗــــــــــــــــــــخ ً ٖٓ
ِ
ىحثـــــــــــْ
ك ٢ٜػ٘ ٢ك ٢حٗ٘ـخ ٍٍ
ِ
***
ُؼ ٍّ ٢هخٍ ٓوي ّٝأٗـــــــــــــــــــــــخ
ػٔ ٌَ ٓ٘ٝ ٢ػؼٔخٕ ىٗــــــــــــــــخ
ٝطَحد ك ٢هَحٓخٕ ٍٗــــــــــــــــخ
ىحثـــــــــــْ
ك ٢ٜػ٘ ٢ك ٢حٗ٘ـخ ٍٍ
ِ
***
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وٛوالْ
 ٞٛك ٢حُٜلَحء ٣زيً ٝخُـِحٍ
أ ٝكٔخٍ حُٞكٖ ك ٢طِي حُظٍ٬
ٝاًح حُٔؼًَش حٗظيص طَحىٟ
أٓيحً ٘٣و٤ُ ُّٞغ حٌُٕ٬ًٞ
***
ُْ ٣ ٌٖ٣ظَى ٗؼزخ ً ٝر٬ىح
أ٣ ٝوخف حَُ٘ ُٓٞ٣ ٞخ ً طَحىٟ
ٗؤٗ ٚحُٜيم اًح ًخٕ حُٔ٘خىٟ
أٓيحً ٘٣و٤ُ ُّٞغ حٌُٕ٬ًٞ
***
ِٜٓٔخ ً َٛص اُٝ ٢ٜطو٤خ
ٗخظَحً ك٤ي رٜخ ًء ػزوَ٣خ
إ ٖٓ ػخىحى ُٖ ٣زو ٠ه٣ٞخ
أٓيحً ٘٣و٤ُ ُّٞغ حٌُٕ٬ًٞ
***
ٝرلن حٗطن هللا ُٔخٗ٢
٣ ُٖٔٝوظَم حُلن ىػخٗ٢
هي ٛلخ كٓ ٢زَ حُلن ً٤خٗ٢
أٓيحً ٘٣و٤ُ ُّٞغ حٌُٕ٬ًٞ
***
ٓخ ُٞ ٌٍ ٝهخّ أ ّْ ٛٝحُوَٝؽ
حٔ٤ٗ َٛخر١ ٍٞخػٞح ًخُؼِٞؽ
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ٌٝ٣ٝد اًُ ٚ٘ٓ ْٜخُؼِٞؽ
أٓيحً ٘٣و٤ُ ُّٞغ حٌُٕ٬ًٞ
***
ٝهَحٓخٕ ٝهي ٛخٍص هَحرخ
طلض ك َ٤أػوزض كٜ٤خ حُـَحرخ
هَرض ٓخ ُٗيٍحٕ ك٤غ آرخ
أٓيحً ٘٣و٤ُ ُّٞغ حٌُٕ٬ًٞ
***
ى٘٣ي حُلن ً٘ ُٞحُؼِْ كٚ٤
ٝرٜزَ ِٗض ٓخ طَٗ ٞحُٚ٤
ٓؼَ ًثذ ٟخثغ ٛـض ػِٚ٤
أٓيحً ٘٣و٤ُ ُّٞغ حٌُٕ٬ًٞ
***
 ٖٓٝحُ٘ـؼخٕ ك ٢حُ٤ٜـخء ًؼ َُ
رخٍى هللا رٝ ْٜح َٓ٧أٓ َُ
َ٠٣د حُٔ٤ق رٌق ٣ ٫ل َُ
أٓيحً ٘٣و٤ُ ُّٞغ حٌُٕ٬ًٞ
***
ىػ٤خ ً ٍد حُٔٔخء ِٛ ٢٠ٔ٣رَح
ٍحؿ٤خ ً كُ ٚ٤ي ٟحُ٤ٜـخء َٜٗح
ٝكَحهٗ ٢لَٜ١ ٞحٕ أٓ َّح
أٓيحً ٘٣و٤ُ ُّٞغ حٌُٕ٬ًٞ
***
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ألجً جٛدٚس خبْ
ًٛذ حُ٘خُّ آُِ ٠ي ٓلٔي
ؿٞىٍٝهخٕ آَٓ ُو٤خى أكٔي
كلظٞح رخهلل رخُ٘ َٜحُٔئّ٣ي
٘ٛغ حُظخٍ٣ن ٓٞ٣خ ً ؿٞىٍٝهخٕ
***
طٜٔي حٗ٧ـخٍ ٖٓ ى ٕٝحُٔطَ
أٓلخ ٖٓ كِٗٓ ٚخٍ حُٔلخد
ٛخٍص ح ٍٝ٧هَحرخ ً ٝحٗيػَ
٘ٛغ حُظخٍ٣ن ٓٞ٣خ ً ؿٞىٍٝهخٕ
***
حهَؽ حُٔ٤ق كؤػ٤خ ٙحُويٍ
ٝأٓخٍ حُلِي ك ٢حُ ّٞ٤ح٧ؿَ
كخٔٓ ٝخ َ٣ط ٚ٘ٓ ١ٞحَُٜ٘
٘ٛغ حُظخٍ٣ن ٓٞ٣خ ً ؿٞىٍٝهخٕ
***
ٓخ ِ٣حٍ حُ٘ؼذ ىٓٝخ ً رؤٗظظخٍى
ُٝؿش ػخٗوش ػخٗض حٝحٍى
ٝحطخٗخظخٍ ك ٢كِٕ ًٌُي
٘ٛغ حُظخٍ٣ن ٓٞ٣خ ً ؿٞىٍٝهخٕ
***
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ُٝي ٟحُِٔطخٕ ٝحُوخٕ ط٤ٜذُ
 ُٚٝكٍٝ ٢كٍٓ ٚق ٓ٤ٜذ
ِ٣ى ٝحٌَُٓخٕ ٓخ ك ْٜ٤ؿَ٣ذُ
٘ٛغ حُظخٍ٣ن ٓٞ٣خ ً ؿٞىٍٝهخٕ
***
أٗض ٣خ ٓوي ّٝهُِ ٢ُٞـٔ٤غ
هَ كٔؤٝح ٙؿ٘خٕ ٍٝر٤غ
هَ ُ٣ ْٜيػٍ ٖٓ ٕٞد ري٣غ
٘ٛغ حُظخٍ٣ن ٓٞ٣خ ً ؿٞىٍٝهخٕ
***
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جٛدٚس جبْ
ًٞٔ٣ٝ ٕ٬ًٞص هَؿـــــــــــــــــــــــــــــــخ
أِٓ ٖٓ ِٖ ٤ىػخ ْٛكَؿـــــــــــــــــــــــــخ
ٝؿي حُٔلظُ ٢ي ْٜ٣كَؿـــــــــــــــــــــخ
طٔطَ حُٔلذ ٧ؿَ حُـٞىٍٝهخٕ
***
ُط ٖٓ َٕ١ ٍٞ٤كٞم حُـزــــــــــخٍ
طَ٘د حٔٓ٧خى ك ٢حُ٘ َٜحُٔٔخٍ
ُؼٌحٍِ ٟه ْ
طَٖ أػٞحد حُـــــــــــــيٍ٫
طٔطَ حُٔلذ ٧ؿَ حُـٞىٍٝهخٕ
***
ٝؿزخٍ ط٘ل٘ ٢كٞم حُ٠ٜخد
٣ٍٝخف ٍٛلض هٞف حكظَحد
ًَ ٓخ ك ٢حٌُ٣ ٕٞـَ ١رخؿظَحد
طٔطَ حُٔلذ ٧ؿَ حُـٞىٍٝهخٕ
***
ٍٝػخس طًَٞح ًَ حُٔٞحٗ٢
١خٍص حٔٓ٧خى كزخ ً ًخُلَحٕ
كٔ٘٤خ حُ٘خّ ٓ٠ض ى ٕٝحٗظؼخٕ
طٔطَ حُٔلذ ٧ؿَ حُـٞىٍٝهخٕ
***
كوي حٓ٧زخد أٛلخد حُوٞحكَ
ٝأػخىٛٝخ كٌَ ًخٕ هخكــــــــــــــــــــَْ
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ٝرٌ ٢حُلـَ رٌخ ًء ٖٓ ٗٞحكَ
طٔطَ حُٔلذ ٧ؿَ حُـٞىٍٝهخٕ
***
ٓخكَٝح ُِٜ٘ي ٓٞ٣خ ١خٓؼٖ٤
ٝرٌٞح ٓٔخ ٍأ ٙٝهخٗؼَٖ٤
ُ١ ٖٓ ْ٤ذ ػِ ٠حُيحء حُِؼٖ٤
طٔطَ حُٔلذ ٧ؿَ حُـٞىٍٝهخٕ
***
ٔ٣ـٖ حُٔ ْٜرو ّٞهخثلخ
ٝري حٌُ ٕٞطَحػٍ ٠حػلخ
هي رـ ٠حُلِٕ ٝأٛـٗ ٠خُكخ
طٔطَ حُٔلذ ٧ؿَ حُـٞىٍٝهخٕ
***
١خٍ ٛوَ ١هخٍ ٓوي ّٝحُؼظ٤ي
ٍٓ٘ ٚأ ُٚٝ ٢٣حَُأ ١حُٔي٣ي
ٗزخد ٍأٓ ٢كٔ٘٤خ ٗخء حُٞك٤ي
طٔطَ حُٔلذ ٧ؿَ حُـٞىٍٝهخٕ
***
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ف ٟاٌجىبء
هَّس حُؼٍٝٝ ٖ٤ك ٢ؿٞىٍٝهخٕ
ُٓ َّ
ض أّ ٓخُحُض كٌٛ ٢ح حُِٓخٕ
أٜٔ٣خ حُٜ٘ي٣ي ً٤ق حً َٓ٧خٕ
ٖٓ رٌخء حُ٘ؼذ هي ٣زٌ ٢حٌُٔخٕ
***
ً٘ض ٓيحً كٝ ٢ؿ ٙٞحُٔؼظيٖ٣
ٝػِ ٠حُزخؿُ٘ ٢خ حُٔ٤ق حٌُٖٔ٤
أٗض ؿٞىٍٝهخٕ كخٓ٘٤خ حٖ٤ٓ٧
ٖٓ رٌخء حُ٘ؼذ هي ٣زٌ ٢حٌُٔخٕ
***
هيٍ ؿخء ػِ ٠أُٛخٍ ػَٔى
٣ٍٝخف حُلِٕ هي أٝىص رٔلَى
ٝحُـزخٍ حُٔٞى  ٫طٔٔ ٞرـَ٤ى
ٖٓ رٌخء حُ٘ؼذ هي ٣زٌ ٢حٌُٔخٕ
***
هٓٞي حُٔؼٞؽ ٖٓ كخُ رٚ
أٗض ػ٘ي هللا ٖٓ أكزخرٚ
ًٞٔ٣ٝ ٕ٬ًٞص ُِٗـــــــــــــــــٞح
ٖٓ رٌخء حُ٘ؼذ هي ٣زٌ ٢حٌُٔخٕ
***
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هخٍ ٓوي ّٝكز٤ز ٢هي ٓ٠٠
ٝىٓٞػٝ ٢حُلئحى حٓظؼ٠خ
ٝػ ٬ح ٍٝ٧ؿزخٍ ٠٠ٓٝ
ٖٓ رٌخء حُ٘ؼذ هي ٣زٌ ٢حٌُٔخٕ
***
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دٌٚخ عٍٟ
اٗٔخ حُظخٍ٣ن ك٘٤خ ٘٣طن
ٓؼَ أهزخٍى ٣خ ىُٝش ػِ٢
هٜش ٝحٌُ ٕٞكٜ٤خ ٣ولن
٣خ آخّ حُ٘خّ ٣خ ىُٝش ػِ٢
***
هخُي حُو ٍٞػُِٔ ًَ ٠خٕ
ٝؿي حُ٘خّ ر ٚر٤ض حٓ٩خٕ
ك ٢حُؼَح ُ
م حَُكذ ك ٢أٌٓ ١خٕ
٣خ آخّ حُ٘خّ ٣خ ىُٝش ػِ٢
***
ٓخٍ ك ٢حٜٓ٧خٍ ًَ حُ ُؼ ُٔ َِ
حُٔلَ
ٍٝأ ٟحُٔؼي رٌٜح
ِ
ٝاًح ٓخ ؿخء أَٓ حُويٍ
٣خ آخّ حُ٘خّ ٣خ ىُٝش ػِ٢
***
ٛخكذ حُ٘ ُٖٔ ٍٟٞهي ػو٬
ًَٗٔ ٙخُٜوَ ك ٢ػٔن حُل٬
ٛخثي حٓ٧ي اًح ٓخ أهز٬
٣خ آخّ حُ٘خّ ٣خ ىُٝش ػِ٢
***
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ٗؼزً ٚؼَ ٝطٔظي حُوزخثـــــــــــَ
 ْٛٝح َٜٗ٧ك ٢أٍه ٠حُ٘ٔخثَ
ُٔٝخٕ حَُٔء ٓؼَ حُٔ٤ق هخطَ
٣خ آخّ حُ٘خّ ٣خ ىُٝش ػِ٢
***
ٞٛط َٜٜ٣ ٚأكـخٍ حُطَ٣ن
ٝاًح ٣ـ٠ذ كخُيٗ٤خ ط٤٠ن
ًَ ٛٝق كٓ ٢ؼخٗ٤ش ػَ٣ن
٣خ آخّ حُ٘خّ ٣خ ىُٝش ػِ٢
***
ِٓ ٞٛطخٕ ٝك ٢حُ٘خّ حُِػْ٤
 ٞٛٝؿ٬ى ُي ٟحُ٤ٜـخ ػظْ٤
 ٞٛٝك ٢حُٔٔـي ً ٝػِْ ػِْ٤
٣خ آخّ حُ٘خّ ٣خ ىُٝش ػِــــــــ٢
***
ًَ حٗؼ ٠ك ٖ٤طزٌ٤ي كلٜ٤ــــــــــــخ
ٖٓ  ٟٞٛػ٤٘٤ي ٓخ هي ٣ؼظَ٣ؼٜخ
ُْ طـي ٓؼِي ك ٢حُ٘خّ ٝؿٜ٤خ
٣خ آخّ حُ٘خّ ٣خ ىُٝش ػِــــــــــــ٢
***
هخٍ ٓويٝ ّٝهيٍ ٍحف ٤ٛ٧ـــــــــَ
ٓخ أٍ ٟك ٢حُ٘خّ ٗزٜخ ً أٓ ٝؼَ٤
ً٘ز ُْ ٢أؿي ػ٘ ٚحُزي٣ــــــــــــــــــَ
٣خ آخّ حُ٘خّ ٣خ ىُٝش ػِــــــــــــ٢
***
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لبٌٛا فبد
٣خ أ٤ٛلخرًٝ ٢ح أَٓ ػـ٤ذ
ػزَ حُٔٞص ًًَ ْ٣حص ّٞ٣
ُٝي ٟحُلَ٘ ًٝح ٤ٍٛ ّٞ٣ذ
ٝؿّٞ
أ١لجض ْٗٔ ٝري ٍُ ك٢
ِ
***
كـؤس أٝؿَ ك ٢ؿَك ٢حُلَحم
ك٤غ َ١هخٕ رٌٜح حُٜـَ ٟخم
ٝكٜخى حُؼَٔ ٛؼذ ٣ ٫طخم
ٝؿّٞ
أ١لجض ْٗٔ ٝري ٍُ ك٢
ِ
***
ػ ُٞؿِي ١هزَ أٗ٤خء ؿيص
كٔي حُٔـِْ ك ٢ىٗ٤خ حٍطيص
ػٞد كِٕ ٝػٓ٬خص ريص
ٝؿّٞ
أ١لجض ْٗٔ ٝري ٍُ ك٢
ِ
***
هِٜ٤خ طٔظخُ رخُـَ ١حَُٔ٣غ
ُٜٝخ حُِ٘٣ش ٝحُز٤ض حُزي٣غ
٤٠ٓ ٢ٛٝخف ُٜخ ٣ؤ ١ٝحُـٔ٤غ
ٝؿّٞ
أ١لجض ْٗٔ ٝري ٍُ ك٢
ِ
***
اٗٔخ أٝىص رؤك٤ٜٓ ٢ٓ٬زش
ٛخٍص ح٣٧خّ ػٖ هِز ٢ؿَ٣زش
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طَى حُي َٛػِٝ ٠ؿٗ ٢ٜيٝرٚ
ٝؿّٞ
أ١لجض ْٗٔ ٝري ٍُ ك٢
ِ
***
ُٝظًَٔظخٕ ٓوي ّٝحُِػْ٤
ػْ ٓ ٕٞ٤هخٕ ًح حُوَّ حٌَُْ٣
ُ٘٣ش حُـ ٖ٤ػٔخ ٌى اً ٣وُّ ٞ
ٝؿّٞ
أ١لجض ْٗٔ ٝري ٍُ ك٢
ِ
***
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أٔذ عٍطبْ ٠ب عجذ هللا
َ
ٝأٗض ٖٓ أر٘خثٜـــــــــــــخ
ٓخُٗيٍحٕ
ِٓطخٜٗخ ٝأَٓٛ٤خ ًٝزَٛ٤ـــــــــــــخ
 ٖٓٝحُٔؼخىس إٔ أٍحى رٜخءٛخ
ٍ٣لخٗش ح١ٝ٧خٕ ػزي حُِــــــــــٚ
***
رـيح ُى أٍٞ١ ٝحٕ كخؿظٜــخ اُ٠
ُٔٔخطي ًلِّي ٓؼِٔخ أٍهــــــخ ُؽ
ٝحَُ ّٝطؼَف ٝحُلَٗـشُ ٓؼِٜخ
ٍ٣لخٗش ح١ٝ٧خٕ ػزي حُِــــــــــٚ
***
 ٖٓٝحُِٔٞى أطٞح اُ٤ي ْٜٗ٧
ى حُؼُ٬
ٝؿيٝح رؤٕ هللا أػطخ َ
ٝرؤ ّٓش ح ّ٬ٓ٩أٗض ٓوــــــــ ّي ٌّ
٘٣زٞػ٘خ حُٔؼطخء ػزي حُِـــــــٚ
***
حُٜ٘ي كخؿظٜخ اُ٤ي ًٔخ حُؼَدْ
ُّ
ي ٝحُ ُوطَذْ
 ِٜ٣ٝطًَٔظخٕ ٤ٛظ َ
ى حُٔلُذْ
ُٝـٍٞؿ٤خ أٍِٓض ٖٓ ِ ٣ي َ
ْاً ٓ َ
ُيص ك ٢ح٧كـخ ِٕ ػزـــــــــــي هللا
***
كخً٤ض ك ٢حُظخٍ٣ن رَّٓظخٓـــــــــخ
رِٝحؿي حُٔ ٕٞٔ٤كٛ ٖٔ٤خٓخ
37

ي حُٔظٍ ٕٞحؿٞح كَُ٘ٞـــخ
ؿِٔخُٗ َ
ٍ٣لخٗش ح١ٝ٧خٕ ػزي حُِــــــــــٚ
***
ي أٍُٜٟــــخ
طَطؾُّ طًَٔظخٕ طل َ
 ١ٌٛرُ ٬ى ى َّ
ي ٗزُٜ٠خ
م رخٓ ِٔ َ
ُّ
ِ٣ف رؼ٠خ ً رؼُٜ٠خ
 ٖٓٝحُؼ٘خ ِء
ٍ٣لخٗش ح١ٝ٧خٕ ػزي حُِــــــــــٚ
***
حٌُٗٞد ًؼَ٤سٌ
كَهظ٘خ ّ ،
إ
َ
ٝحُؼِ ُْ ػ٘ َي هللا ً٤ق ٓظوِ ُي
حُل ٍُ ٞكُٞي ُ َٛي٣ي أَٓ٤سٌ
ٍ٣لخٗش ح١ٝ٧خٕ ػزي حُِــــــــــٚ
***
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اٌجبٖ ٌه
ي كخٓظو ََّ ػ٘خٜٗخ
هي إَٓ كٌ ُٔ َ
ْ
ٛٝزض اُ٤يَ ٌٓخٜٗخ
 ٖٓٝحُؼُ٬
أٓؼ ْي َ
ص ٖٓ رؼي حُؼ٘خ أًٞحٜٗخ
أَٓ كْ ٜٞ
َ
ُي
أٗض حُِػٍ ًَُّٝ ُْ ٤
***
ًَ حُزلخٍ ٓٝخ ٍ ٟٝاُ٤خُّ
ٓ ٙخ ٍٝح ُٙحُ٘خُّ
ٝؿزخ ٍُ هٍ ٞ
ْ
ٓخ ٓخٍ هٓ ٌَ ٠خ
كٞص أٍٝحُّ
ًُٛٞ٘ٝخ حُ ّ٬ط٘ظ ٢ٜط٘ظخ ُ
م ُي
***
ى حًٞ٧حٕ طَُٗ ٞه َّ٘ؼخ ً
ُٝـٞى َ
ٝريَ حُـٔ٤غ ٣ظَُّ ىٓٝخ ً ُٓٞؼخ ً
ًخٗض ؿٜخٌُٗ ُ ٌِ ٤ي ٍٍّ ٓ٘زؼــــــــخ ً
 ًُٞ٘ٝريه ّ٘خٕ َّ ُ١حً كُ ٢ٜي
***
ريص ُي ؿ٠زشٌ
ٓ٤ؼزض ُْ ٞ
ُ
ٖٓ ًح
ُٗ٨خّ ًَحٓــــــــــــــــش ٌ
ٌُٖ ظٍٜٞى
ِ
ريص ػِٜٓ ٚ٤خرـــش ٌ
ي حُزْ ُ١٬
ٝر ُ
أَٓ كْ ٜٞ
َ
ُي
أٗض حُِػٍ ًَُّٝ ُْ ٤
***
َٔٓ ١ٌٛه٘ي حُٔوخّ حُؼخُــــــــ٢
أٗض حُوِ٤لش كٞهٜخ ٝحُٞحُـــــــــــ٢
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ٝحُٔخء ٓ ّو ََ ً٘٣ ٢لٌّ ٓخ طــَٟ
ٛٝذ حُٔٞحٍ ١حُ ُـ ََّ ُي
ٝحٌٓ٘ي ٌٍ
َ
***
ْ
حَُ٘ ُ
ٓخٍص هُٞ٤ي ٘٣ل٘٢
م ُٞ
أًَحىٝ ٙحُؼـ ُْ ُِٞ٠ء حَُّٔ٘ــــــ٢
 ٖٓٝحُؼَحم ٝأٛلٜخٕ  ٫ٝط٘٢
ىحؿٔظـــــخٕ ْ
ُ
إٔ طٔظوزَِ ْي
طَطؾُّ
***
َُٝرٔخ هٜ٤ٓ ٢ُٞز ُق ٝحهؼــــــــخ
ٓؼَ حُ٘لخّ  َُ ٤ٜ٣طزَحً ٗخكؼخ
ٓظئ ٍُ ٝكخٍُّ ك٣ ٢ي٣ي ٓٞحهؼخ
أَٓ كْ ٜٞ
َ
ُي
أٗض حُِػٍ ًَُّٝ ُْ ٤
***
ْ
ًرِض ُ ١ٍٞٛكخُ ُّ ٜٞٔطٔ٢٘ٓٞ
ُ
٤ٟؼض أَٓ ٖٓ ١طَ٢ِ٘ٓٞ٤ٓ ٟ
ُ
أؿَهض ًظز ٢ك ٢حُٔ٤خ٤ُٝ ٙظ٘٢
ى ً ٢أطؤ ّٓ ْ
ِي
أكظــــــ ٠رؤٕ أُوخ َ
***
ك ٢ؿلِ ٍش أٍُ ٟر٘خ ح٧ػيح ُء
ٝطلَّم حٛ٧لخدُ ٝح٧ر٘خ ُء
ٓخ أُّلَ ْ
ض ًلّ ٢ر ِ ٚهي ٗخإٝح
رؤًق ه ٍِ٤رخٕ ًَ هي ْ
ّ
ِٛي
***
ٓخ ر َٖ٤ػزي ١خثغ ٓظوـــــخً ٍِ
د ٓظ٘ــــــخُ ٍِ
َٗٛخ ٝرٓ ٖ٤وَ ٍ
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ُ
حُ٘خكَ
ٝحُلِٕ ػٞد ُِـٔ٤غ
ِ
ُ
أُٗزخ ُ
ؿجض ٓ٧ؤُي
ًخٗ٧ؼخّ
ع
ِ
***
هي ً ّ٘ ْ
ى ػٖ أٗ٤خرٜـــــــــــــخ
َص ىٗ٤خ َ
ًرِض ُ ١ٍٞٛكٗ ٌ٣ٌُ ٢زخرٜــــــــــــخ
ًظز ٢رـ٤ل ٍ ٕٞؿيص رؼظخرٜــــــــــــخ
حُ٘ َٜأٓ ٝخ هي ِٓي
كٌَٛض كظ٠
َ
***
كخّٓ ٞى ْ
ص حُيٗ٤خ رؼٝ ٢٘٤حُ َٔـــــــــــــــــ٬
ٓخ ر ٖ٤ؿٛٞخ ٍٕ ٝآهَ ُٓزظَِــــــــــــــــ٠
 ٖٓٝحُٜٔخثذ كٞه ٖٓٝ ْٜحُوِِ٠
ٝرٌخإٞٗٝ ْٛحك ْٜؿطّـــــ ٠حُلِي
***
 ٫طٜي ُ
م حُيٗ٤خ حُيّٗ٤شُ هِِّٜــــــــــــخ
ُ
َ
طؼَف ٜٗلٜخ ٖٓ ؿِِّٜخ
ُٔض
٫
ٓوي ّٝهُ ٞ٘٣ ًْ ٢ُٞء رؼوِٜــــــــــخ
َ
٤ٛض ُي
ْاً ه ّٓٞض ظٝ ١َٜهخُض
***

41

فٍٕ١جً اْ٢
ُ
ْ
حُِٖٓ
ٓ٤٠ض ٣لطز٘٢
ًخُٔلِٖٔ٤
إ ًخٕ ًح هيٍَ ١هئ٣ـــــــــــــخ ً
ْ
ْ
كٌِٖ٤
كَٓ ٢ؿَ ح٣٧خّ ػوِ ٢هي ٗٔــــــــــخ
كخٓٝ ٝخ ٍَ ٓ٘ٝ ٢حٓظٟٞ
ٝحُلٌ َُ
َ
***
هللا هي هِن حُـَٔ ٤غ ٖٓ حُؼ َي ّْ
 ٖٓٝحُظَحد  ٍُٙٞٗٝك ِٚ ٤حٓظظ ْْ
ُد حَُؿخ ُء أكزظُٝ ٢وي ٓٔخ
هَ َ
ظِْ هي ًٟٝ
ٍدُّ حُؼزخ ِى ٍ ًَٝ
***
د ١ٝزؼٜخ
حُلَدُ ٖٓ ٖٓ٘ حٌُثخ ِ
ُ
حٍ٧حَٓ ٝحُٜـخٍ ٝىٓؼٜــــــخ
طَع
ِ
٣خ طًَٔخٕ َّ
ٝإ ه ٢ُٞهي ٠ٔٛ
ٓٞٔ٤ى ى ٖ٣هللا ك٘٤خ ٝحُِِّٞح
***
ٝػِٔظ ُْ ػِ َْ
حُ٤و ٖ٤رؤٗـــــــــــــــُٚ
ِ
ٖٓ  َٟأهطؤ َ ك ٢حُزَح٣خ ظُّ٘ٚ
اً إ كزَ هللا ُٖ ٣ظَّٓ ٜـــــخ
ُٓ ٞخٍ ً ٝحُلوخٍ ى ّٓخ ً ٝحٍطٟٞ
***
ٝىٓخإٗخ حُلَٔحء ٓخُض ى ٕٝكن
ً ٖٓ َْ ٤ٟحى حكظَ ْم
ٝحُوِذ ٓٔخ ِ
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ْٗ٘ ّ
إٔ حََُ ٝف ِٓـئٛخ حُٔٔخ
ُْ َ
ن ٝحكظــــــــــٟٞ
ي حُو٬ث َ
هللا هي ِٓ َ
***
ٓخ َى حُ ِؼيح ك ٢أٍٟ٘خ ٝطِٔطٞح
ٝحُٔئٓ٘ٝ ٕٞكزِٜـــــــــْ ٣ظل َُّ١
اً طٜظ ُ
ي ح٧ػَح ُٖ ُٝطظّٔٓٞخ
ا ّ٫حٌُُٔــــــــــشَ ٝحُٔٞحؿ َغ ٝحُٟ٘ٞ
***
ًٌٝح كَحهٛ ٢خىم ك ٢هِٚ ُٞ
إٔ طلٌٍٝح ٖٓ ٓؼظ ٍي ِٚ ُِٝٗٝ
٣خ ٛلذُ ٗيٝح ٖٓ ػِحثٌْٔ كٔخ
ٗؼذٌ ؿِح ُٙحُ ُّْ ٜاٝ ّ٫حًظـــــــــــٟٞ
***
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اضطشسٔب
أٜ٣خ حٛ٧لخدُ رَ ٣خ ِٕٓٔٔٞ
ٗلٖ أؿزَٗخ
ٝؿخُظ٘خ حُؼٞحى١
ًْ ٖٓ حُ٘خّ رٌ ٍّي ٝحؿظٜخ ٍى
هي هٞ٠ح أ٣خٓ ْٜكظ ٠حُٜ٘خ٣ش
ٝؿَ ٟحُْٛٞ
رؤك٠٣َٓ ّ٬ش
ٍ
ٓلٌض ٜٓ٘خ ىٓخء ح٧رَ٣خء
ًحى ٓخ ٣يػٞح اُٗ ٠ي حُلِحّ
كخٓظؼ ّيٝح أٜ٣خ ح٧كٌحً
 َّ ٟحٌُٕ٬ًٞ
ٝأٍحىٗٝخ ُ٘ ٍَّ ُٖ َٟٗ
ػ٘ ٚحٗـ٬ء
ٛئ٫ء حُـخٛز ٕٞحُيهْ ٬ء
ػِٔٗٞخ إٔ ٖٓ ٣لٔ ٢حٌُٓخ ٍَ
ْٛ
ر٘ ٙٞح٘ٓ٧خءْ
***
أٗض ٣خ ٓوي ّٝه٢ُٞ
ُٗ َّي أُ ٍَ حُ٘خّ
ٝحكْ حُلوَحء
ِ
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اٗٔخ حُظخُ ًْ هي أ َٟٟرْٜ
كٌِٜح حُ ًٖ ّٞ٤أٗض
ُ ْٜىٍ ًء
أ٣خ حرٖ حٌَُٓخءْ
***
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أثذث
ر٬ى ١رؤطَ٣ي ٝإ هزِ٤ظ٢
ُ
طٌٕٞ
 ٢ٛحٌُ ٕ٬ًٞأؿٔ َُ ٓخ
ٝكٜ٤خ ٖٓ أكذُّ ٝهي ؿِحٗخ
ػي ٝكخٓظزخ َف ى َّ حُزِ ٬ى
***
ُ
كخٍهض أرٓٞ٣ ٢خ ً ٝأٓ٢
ٝهي
ْ
ٌٓ٘ض ىٓخٗخ
ٝأ١ٝخٗ ٢حُظ٢
َ
حُٔٞص أ ٖٓ ٕٞٛك٤خ ٍس
ٝإ
أٍ ٢٘١ٝ ٟر ٚر٤ي ح٧ػخى١
***
أهٓ( ٢خ َٓ ْي ٛلخ) ً٤ق حٍُُ ٞٛٞ
٣ٝخ (ٓخطْ) طَٓ ٟخًح أهـــــــــــــــٍُ ٞ
ٝػزيهللا ٣خ ٛلز ٢كبٗـــــــــ٢
أٍُ ٣ي كَحٓش حُٜخى ١حُٔ٘خى١
***
 ًْٝكِ ٍٕ  ٍٜٞ٣ػِ ٠كئحى١
ٓٝخٍ ىٓ ٢ػٖ حُيٓغ حُٔيح ِى
طؤٖٓ٘ حُيٓٞ٣ ََ ٛـــــــــــخ ً
ّ
أ٫ ٫
أٍ٣ي حُوزَ أرلغ ػٖ ٍهخ ِى
***
ٝكٗٞٛ ٢يحؽ كوَٝ ١حػظِحُ١
ػِ ٠هْٔ طط َُ ٤رٜخ حُزٞحُ١
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ًْ حٛطيٗخ حُظزخ كٜ٤خ َٗٓٝخ
أكخع ك ٢حُٔٞح ِى
ُ٘زلغ ػٖ ٍ
***
أ٣خ ٓوي ُّ ٝهي ىٗض حُو٤خٓش
ُ
حُ٘خُ٫ص ؿيص ػٓ٬ش
ػِٜ٤خ
أ٣خ ٗؼذ حُظًَٔخٕ حٓظل٤وٞح
أٗخ كَ٣ظً ٢ــــــــــــــــــَ حَُٔح ِى
***
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أعزبرُِ ٞالّ – آصادٞ
ىهِض ٓي٘٣ش حَُٝف حهزَط٘ـــــــ٢
رؤٕ حُيٛ َٛـ ٌَ أ ٝكَح ٌ
م ُِؼزخ ِى
ٌ
٤ٟق ٣ل َُ ٗلَُّ ك٤ـــــــــــــٚ
ًٔخ
ك٤خ أٓظخً آُحى ١أػّ٘ــــــــــــــــ٢
***
أط ٠رؼي حُلَحم ٝهخٍ ّ٤ٛـــــــــــخ
رـ ٠رؼي حُٔ٘ ٖ٤حُظٔغ ٍّ٣ــخ
أرؼ َي حُٜـَ ٜ٣ل ٞحُُّ ٞى هَ ُ٢
ك٤خ أٓظخً آُحى ١أػّ٘ــــــــــــــــ٢
***
رٌض ْٗٔ حُ٠ل ٠كخُ٢ٗ٧ ٢
ن حُزٔظخَٕ ػ٘ـــــــــ٢
أه ٢هي أؿِ َ
طَحء ٟحُٔ٘ظَ ١ريٓٞع ػ٢٘٤
ك٤خ أٓظخً آُحى ١أػّ٘ــــــــــــــــ٢
***
ُٝؤخٕ ٓؼ ٠ك ٢ح ٍٝ٧رلؼخ ً
ُيحء ػٖ ىٝح ٍء ٝحػظـــــــــــــٍِ ٬
 ١ًٝحٓ٧ؼخٍ هي َٟرض هئ٣خ ً
ك٤خ أٓظخً آُحى ١أػّ٘ــــــــــــــــ٢
***
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ٝهي ػَف حَُٔ١ ٬حً رلخُـــــــ٢
ُ
ٔ٘٣ٝض ًِ ْٜػ٘ي حػظ٢ُ٬
أر ٢كخٗظَ اُٝ ٢ٔٛ ٠ؿ ّٔ٢
ك٤خ أٓظخً آُحى ١أػّ٘ــــــــــــــــ٢
***
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ثُٕ – ٟآصادٞ
ى ىحء  ٫طوزّــــــــــــــت ك٤ي ىحءح
اٗٔخ ٓ َّ َ
ٝحكُِ٘٘ ٚخّ إ حُ٘خّ ُٞٔ٤ح ؿَرخءح
ًْ ٓٔخ رخُلٌَ ػوِٝ ٢طزخٛــــــــــــــــــــــ٠
اٗٔخ ح٧كٌخٍ هي طؤط ٫ٝ ٢طؤطُِ ٢حٓـــــــــخ
***
ٓوي ّٝه:٢ُٞ
ً٘ض أٍٓ ٠رل٤خ ٍء اً  َٟ٣حٛ٧لخدُ َّٓ١
ُ
كِٓض أٓــــــــــــَ١
ٝاًح طٔؤُ٘ ٢حُ َّ ٞ٤كوي
حُوِذ ٓ ّٔخ ٣ظ٘خٛــــــــــــــ٠
اٗٔخ حُزٞف ٣َ٣ق
َ
حُزٞف أك٤خٗخ ً ٤ُٛخٓـــخ
ٍرٔخ حُلٌَ  َٟ٣ك٢
ِ
***
 ٫طٔض كِٗخ ً ٝى ْع ٓ٫ٞىَ ٣ؼط٤ي حُ٘٤ٜلش
ي رَإٔ٤ُ ٟض ٛل٤لـــش
ػْ  ٫ططٔ ْغ رِٔ ٍ
ى أٓٞحٝ ً٫ؿخٛــــــــــــــخ
ٝحكٔي هللا اًح أػطخ َ
طَ ٝحُلَحٓـــــــــــخ
 ٫طُ َـَ َّّٕ رٖٔ ُ٣ؼَ٫ٝ ٟ
َ
***
حُؼَٔ ؿَّط ُٚحُٔ٘خ٣ــــــــخ
ُّ٘ٓ ْ٤خ ك ٢هَِ٤
ِ
كيع ح٣٧خ َّ طـَٝ ١حٗظوَْ ر ٖ٤حُزَح٣ــــــــــــخ
ُ
َُِٝٝف ؿ٘خٛــــــــــــــــــــــخ
حُلِٕ
ٍرٔخ ٘٣ظوَ
ِ
أكَم حُُ٘ ٞ
م كئحى ١كٔ٘٤خ رخُؼ٘ن ٛخٓخ
***
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ُْ طٌٖ طـَرش حُؼَٔ ُظٌل٤ي ٝطٔ٠ـــــــــــــــ٢
ٓلَحً طٌ٘ق ك ٢حُٔل ََ ك ٢حُٔ َِّ حُ ُٔ ِِّٔٞ
أَٓ ٝطخٛــــــــخ
ٟخ َع ٖٓ ُْ ِٔ٣ي حُوزَسَ كٍ ٢
ْ
َ
ُٔض طَ ٟك ٚ٤حٗٔـخٓخ
ٓلَ
كخَٜٗف ػٖ
ٍ
***
حٔٗ٩خٕ ٘ٛيٌ ٝ
ُ
م اًح ُْ ٣لٖ ٓ ََّ ْٙ
اٗٔخ
ُ
٣ؤٖٓ َٗ ََّ ْٙ
ك ًَ ٚ٤حُو ٖٓ ٌُٖ َ٤طَٟ
ُ
ٓخكَص أٓظـِ ٢حٗ٧خٓخ
طِ ْى ػٌُ ٢اًح
ِ ٫
ٝحػط٘ ٢اًٗخ ً أؿٞدُ حٌُٝ َٕٞحُيٗ٤خ أٍحٛخ
***
ٓ ٫ز٤ً ٌَ ٤ق طل٤خ ػٖ ٓي ٟح َٛ٧ؿَ٣زـخ
َ
ٓخكَص ٓٞ٣خ ً ٓٔظَ٣زخ
ُٔض ًح ٍٗيحً اًح
ُي ػ٘ي٘ٓ ١ظ ٠ٜحٓ٥خٍ هٌ ٓ٘ ٢حٌُٓ٬خ
 ٫طِى ك ٢حُ ِّْ ٜكخ٧كٔ٤ُ ُّ ٬ض ٓخ طَحٛخ
***
 ٟأ٢٘ٓ ٍٞ١
أهٌ ح ٖٓ ُّ ٬ٓ٩هِزٓ ٢ي ً
ُْ ٗ ٌٖ٣ـِ ٢رـٔغ حُٔخٍ ٝحُلِْ حُ ُٔ َِِّٕ
كخُِٔخ ً أٓ ٢٠ري ٖ٣هللا كزّخ ً ٓ٬ٓٝــــــــــــــــخ
 َّٖ ّ٘٠ربً ٍٕ اٗٔخ ٍٝك ٢رٖٔ أ٘ٓ ٟٞٛخٛخ
٫ط ُ
***
اهَأ حُوَإٓ ىٓٝخ ً اٗ ٚأ٤١ذُ هــــــــــــــــــــــــٍِ ٞ
رؼيٍ
اٗٔخ ح٧كـخٕ ٍؿْ حُيٓ ٖ٣خ ؿخإٝح
ِ
م َُّٓ ٝح ٌ
م ٣لز ٕٞحُلَحٓــــــــخ
هخ١ؼٞح ٍ َ١
د ٝطخٛــــــــــخ
كخطّج ْي ًْ ٍحك ٍَ ٗ َّ٢ػٖ حُيٍ ِ
***
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ٍؿزظ ٢أهظزَ حُ٘لْ ٝأٓظـِ١َ٤ٜٓ ٢
ٍأ٣ض حُي َٛهز ً٬ؿخ َء ٓلًٔ٫ٞ
َ
روَ٤
َٛ
ِ
اٗٔخ ح٥ؿخٍ ػ٘ي هللا ْاً طؤط٤ي كٔٔــــــــــخ
ُ ٞأطٞٓ ٠ص َُٝك٣ ْ٤ُ ٢ؤطُٞٔ ٢حٛخ
***
ْ
حُٜٔخُي
ً٤ق طِو ٢حُ٘لْ ك ٢أػظــــــــــــــ٠
ٍحؿغ حُ٘لْ  ٫ٝطِو ٢رٜخ ًـــــ َّ حُٔٔخُي
َ
ٓخكَص ػخٓخ
ذ ٣ـ٘٤ي ُٞ
ػ ّْ ٛ ٖٓ َٛخك ٍ
ٝحؿ ٞ٠حُطَفَ ُظِو ٠ر ًَ ٖ٤حُ٘خّ ؿخٛخ
***
ُ
َٓص ٣خٍُهخٕ ٓؤٓ ٕٞحُ٘ٞح٣ـــــخ
ٛخكزُٞ ٢
كَكِ٣ ٢ىحى إٔ أٓٓٝ ٢٠لَٔ ٞى حُٔـخ٣ــــــــــخ
آهَ حٓ٧زٞع ٌٛح ٝر ٢حُ٘ٞم ط٘خٓــــــــــــــ٠
ٝحى ُ
ع ُ ٢كخُوِذ هي ١خٍ ٓغ ح٧كن ٝطخٛـــــــخ
***
هخٍ آُحى ُٚ ١هْ ٝطَ ّٗي رخُٔٓ٬ــــــــــــــــــش
ى أ ٝأكَٔ ٖٓ ًحى حُٔٓ٬ش
ُْ أٗؤْ أٜٗخ َ
ىػٞحطُ ٢ي رخُظٞك٤ن ػخٓخ ً ػْ ػخٓــــــــــــــــخ
اٗٔخ ح٥ؿخٍ ُُ ٞك ّٔ ْ
ض كِٖ طِوٞٓ ٠حٛـــــــخ
***
هخٍ ٓويٝ ُّ ٝكخطظ٘ ٢أٓ ْ٤ُ ٌٍ ٞطلٜــــــــــ٠
 ٍٞ٤١ٝحُؼَٔ ػٖ رؼي طـ٘ ٢ك٤ي ٗوٜـــــــــــــــخ
حٓ٧لخٍ ِٓٔخ
َٓ اُ َٚحٌُ ٕٞإٔ ٣ؼط٤يَ ك٢
ِ
ص ٝؿخٛـــــــــــــــــــــــــخ
ٝحى ُػ ُٚػٞىحً َٔٓٝ ً٫ٞٗٝح ٍ
***
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ٚاٌذٞ
طوطق ح٥ؿخ ٍُ أػٔخ ٍَ حُـٞحُ٣ ٢خ أٓخ٣ـــــــخ
ٝحُي ١ك ٢حُؤْ ٝحُٔظٛ َٖ٤خىط ُٚحُٔ٘خ٣خ
ٓ٘شُ
حٌُ ٕٞك٤خ هِذ حطؼع هٞف حَُُح٣ــــــخ
ِ
ن ح ٠ٓ٧كٞٓ ِٚ ٤ح٣ــــــخ
ٝحُيٓ ١خص َ ِ٣ ُْٝ
***
ُْ ٓٞ٣ ٌٖ٣خ ً كَٜ٣خ ً ٣ ُْٝ ٫ؼزؤ رِْٚ ٘٣
هخ َْ ٛح٧كَحف كٜ٤خ ّ
إ ػ ِٚ ٤٘٤كِ٘٣ــــ ْٚ
ِ٣زُْ حُزخُ ٖٓ ٢ح٧ػٞحد كْٚ ٘٤٘ٓ ًَ ٢
 ُٚٔٛح٥هَسُ حُلَّٔ٘ ًْٝ ٠
رغ ك٘٘٤ــــــــــ ْٚ
***
٣ ٫و ٖ٤حٗٔخ حُيٗ٤خ ُٝح ٌٍ هخ ٍَ ٓٞ٣ــــــــــــــــــــــــــخ
هخثٔخ ً ك ٢حُِ٣ َِ ٤و ٢٠حُيٝ ََ ٛح٣٧خ َّ ٓٞٛخ
ٌٗ ٚك ٢حُيِّ ُِ٘ ٌٖ٣ ُْ ٌُٖ َٛ
ي ؿٔ٤ـــــخ
ظَ  ٢٘ٔ٣ك٣َ١ ٢ن هللا ٓلٔٞىحً كِٔ٤ـــــخ
***
ُْ أهَْ ؿ٣ َ٤وٗ ٍٖ ٤خٛي ١ك ٢ح َٓ٧ػ٢٘٤
حُـ٘ظٖ٤
ٝحُيٗ ١خٍ ٍٟــــــــــــــــــــخ هللا ٗٝخ ٍَ
ِ
ُّ
ٝحُـٖ ك٤ــــــــــــــــــــخ َُِلَهظِٖ ٤
ٔٔ٣ظ ٚحْٗ٧
ٖ٤
هزَٛ ُٙخٍ ِٓحٍحً كْٜـــــــــــــــــ َٗ ٞـ ُْ حُؼخُ َٔ ِ
***

53

٫ك ٌ
ًٍذ حُظوخ ِس حُ٘وزــــــــخء حُٜخُلٖ٤
ن
َ
ٔٓٝخ ٗل ٞحُؼ ٬ك٤غ حُٔؼخس حٍ٧رؼٖ٤
 َٛ٧ٝحٌُٜق ٛخٍ َ
ح٧م ٝحُ ِو ْيَٕ حٖ٤ٓ٧
ٝحُيٛ ٖٓ ١ئِ ٫ء حُؼخٍك ٖ٤حُطـــــــخٖ٣َٛ
***
ْ
ًٔزض
ْ ُٜٝخ ٖٓ أَٓٛخ ٓــــــــــخ
ًَ ٗل ٍ
ْ
َ
ؿلِض
ُ٤ض  ١ٌٛحُ٘خّ طيٍ٤ُ ١ظٜخ ٓخ
ْ
كظلض
ٝحُي ١حُوز َُ ُ ٚؿ٘ـــــــــــــــش ػي ٍٕ
ٝكٔ٤ق ٖٓ ؿ٘خٕ حُوِي ك ٚ٤حكظلِض
***
ا٣ ِٚ ٣خ ٓويٓ ُّ ٝخُحٍ ًؼ٣ ٢ً ٌَ ٤وــــــــــــــــخٍ
ٛخىم حُٔلَٖٔ ٝحهيٓ ُٚكلً ٢حى حٌُٔخٍ
ٝحُي ١أكٖٔ ك ٢حُ٘خّ أكزّـ ُٚحَُؿـــــــخٍ
ٛلزش ك ٢ح ٍٝ٧ط٘ـُ ِٚ ٤ي ّٞ٣ ٟحُٔئحٍ
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أ ٓ٠أث ٟأصادٞ
ُ
ه٤٠ض حُؼَٔ ٓٔلٍٞحً ر ١ٌٜحُلخْٗٚ ٤
ًْ
َ
أىٓ٤ض هِز ٢ك٣ ٜٞزٌ ٢ؿخَُ٤ـــــــــ ْٚ
ٝحُي١
ُْ ط ُؼ ْي ُٝ ٢حُيٓ ١خكَص ٖٓ ٣زوَٚ٤ُ ٠
أٜ٣خ حُِٔطخٕ ٛذ ٍٝك ٢ؿ٘خكخ ً ٓخ ُْٚ َ٤
***
آــــــــــخّ ٝحُي١
رو ٢حُٔلَحد ٖٓ ىٕٝ
ٍ
رخٗظظخٍ حُؼخث ِي
ُ٣ ْ٤ؤط ٢حُلـَ اٗ٢
ِ
ظِٔش ك ٢حَُٝف ٝحُٔ َ٤روِز ٢حُٔخِ ٛي
رلَ ٍٝك ٢حُٔ ُّْ ك ٢هٞٛٝ ٢ُٞط ٢حُٔخٍ ِى
َ
***
َ
ص ٗـ٢ٗٞ
ٞٛص ٍٝكٝ ٢ك٤خطٝ ٢ػٌحرخ ِ
ُ
رخُـٕٜٞ
طَ٘١ٍِ٣ ٖ٣
ٝؿ ٢ٜحٛل ََّ ًٔخ
ِ
ه ّٞط ٢حّٗ ٜي ْ
ص ٝهخٍص ٓؼِٔخ حٍٓ ّيص ػ٢ٗٞ٤
ٓ٘زََ ١
ص ٣و٘٤ـــــــ٢
أٗض كٍ ٞٛ ٖٓ ٫ُٞ َٜ
***
ًْ أط ٠حُلَُّ رؤٞٛحٍ ػِ ِّْ ُٗ ٠حُـزخٍْ
ُ
ٝحٞٓ٧حص ٝحٗظ ّي حُٔئحٍْ
ٗخكض ح٧ك٤خ ُء
ًَِ٣ ْٜؿ ٖٓ ٞهللا هٛ٬خ ً ٖٓ ًٍْ٬
حُو٫ُٞ ّٞى ك ٬هُ٣ ٌٍ ٞوـــــــــخٍْ
٣خ ُٔخٕ
ِ
***
رٌض حً ٍٝ٧ؼَ٤حً كٔ٘٤خ ُح َى حُزـــــــــــــــــْ ٬ء
 ٟٞٛٝحُلخرَ رخُ٘خر َِ ٝحٌَُُّ حكظـــــــــــــــــــَح ْء
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ُ
ُ
ُ٣ ٖٓ ْ٤لَف
ٝحُلِٕ ُُٚ
ٓ٤ق حُؼطخءْ
ذ هَ ُٓ َٛ ٢ظؤط٣ ٢خ ٍؿخءْ
٣خ ٍؿخء حُوِ ِ
***
ُ
حٞٓ٧حص أ٠٣خ ً ٝػِ٘٤خ طظلَّْٔ
ٍرٔخ ط٘ظٚ
ي ر ٖ٤حُ٘خّ أًؼَ
ٓخثِ ٖ٤هللاَ إٔ ٣زوَ ٤
ُ
ٝح٩كٔخٕ ٝحُو َُ ٤حُ ُٔ َيرَّ
ًَ ٤٘٣ ٢غ حُؼيٍ
هيٝس حٞٓ٧حص ٝح٧ك٤خء ٝحُٜٞص حُٔؼزَّ
***
ْ
ٝأٖٗ٤
ؿخكيٝى حٛ ْٓ٧خ ْٛك ٢رٌخ ٍء
ْ
حُؼخُٖٔ٤
ٝىػخث٣ ٢خ اُ٣ ٢ٜخ اُــــــــــــــٚ
ْ
ُ
حُلٖ٘٤
ٖٓ كئح ٍى َٗلُّٚ
حُلِٕ ٝأىٓخُٙ
رطَ حٌُ ِٕ ٬ًٞهخىط ٚحُٔ٘خ٣خ ًخُٔـٖ٤
***
ُ ٟٞٓ ْٛ ٢ُ ْ٤كَرٝ ٢اٌ٣حثُٜ ٢خ
ٗؤٜٗخ حُـي ٍُ طَ ٟحُـيٍ ؿلٔ٤خ ً كُٜٞخ
 ٌٙٛحُيٗ٤خ ٍٓظ٘ ٢رخٌُ٣ ١لُِٜ ٞــــــــــــخ
ػطَ رٔظخٗ ٢ؿيح ػ٘ ٢ك٤خ ٓلوخ ً ُٜخ
***
ُ
حً٥حٕ ُٔخ ٓٔؼض ٗؼ ٢حُوزَْ
ض
ُ
ِ ّٔ ٛ
ٝحٓظلخٍ حُٜوَ طَرخ ً ٣ٝلٔٓ ُٚخ ٗ َؼَْ
ٝرؤ َٛحُؼِْ ُ ّٔ ْ
ص حُويٍْ
ض ٖٓ ِٓ ّٔخ ِ
هخٍة حُوَإٓ أٓٔ ٠ك ٢حُؼَ ٟر ٖ٤حُللَْ
***
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ٌ
ىهخٕ أٌٓ ٞى َػ َّْ حُظّْ ٬
حٍٝ٧
ؿٔ ََ
َ
ٗؤٗي ا ٫حٗ٩ظوخ ّْ
ا٣ ِٚ ٣خ ىٗ٤خ كَٜ
ِ
ٝكَحهٛ ٢خٍ ٓٔخ كَ ِٝ٘ٓ ِٚ ٤ع حُِٓخ ّْ
هيٝطٍ ٢حف  ٢ً ٢ُ ٖٓٝأٗخى ِٚ ٣حٓ٩خ ّْ
***
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ال رزشنْ ٘ز اٌّىبْ
أٗض ػزي هللا ٣خ ٓؼٜ٘ٓٝ ٠زخف ح٧ه ّٙٞ
 ٫طـخىٍ ٓ٘١ٞخ ً كُٝ ٚ٤يٗخ ٝط٘ٔٔ٘خ ح٧ر ّٙٞ
ص ه ّٙٞ
ُحىى هللاُ حٛطزخٍحً ٝػِ ٠حُٜؼزخ ِ
كلَح ُ
م حُزٛ ِٖ ٤ؼذٌ ً٤ق ك ٢ر ٖ٤ح٧ر ّٙٞ
***
َ
ٝطًَض حُ٘١ٞــــــــــــــــخ
ٝاًح ٓخ ؿخء ٌّ ٞ٣
هٌ رَٝك٣ ٢خ كز٤زٓٝ ٢غ حَُٝف أٗخ
ُ ٞهٜيص حُزلَ إٔ طؼزَ ََ ٤ُ ُٙحُ٠٘٠
ٗ َٜهللا ك٤يَ حٍطٜ٘ـــــــــــــخ
ىػٞحط ٢إٔ
َ
***
ٓٞف أروٓ ٠لَىحً ٓلظ٘يحً ك٢٘١ٝ ٢
ن ٝػ٘٢
ذ
كزّ ُٚك ٢حُوِ ِ
ٓخٓ ٝؼَ ػ٘ ٍ
ٍ
لظوٖ
ٝىٓ ٢كٞم ىٓٞػ ٢حٗ َّ ٜك ٢حُ ُٔ ِ
ًِٔخ ؿّ٘ ْ
ض ر ٢حًٌَُ ُْ ٤ٟٝ ٟحُِ َٓ ِٖ
***
ٓ٠ض ح٣٧خ ُّ ٝح٧كَحف ُْ طَؿغ ُ٤ــــــــــــــــــــــخ
ْ
ٝرٌض ٖٓ كخُ٤ــــــــــــــــخ
ٝحُـزخ ٍُ حُـَُّ ٟخهض
ٝأػٔخٍ ٟخهض حُيٗ٤خ ر٤ــــــــــــــــــــــخ
أٗـخٍ
رٖ٤
ٍ
ٍ
ً٤ق ٣خ ىٗ٤خ َٓهض ح ٖٓ ْٓ٧هِز ٢حُ٤٠خ
***
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٣خ ُوِز ٢حُـّٔ ٓ ِّٞخ أ٘ٛٝظ ٚحُ٘خُُــــــــــٚ
ِٗػض ٍٝكٛٝ ٢خٍ حُـْٔ َ٣ؿ ٞهخطِٚ
ػ ّٔض حَٓ٧حٝ ُٝحّٗ ٜيص ؿُٔ ٤غ حُوخكِٚ
أُ ٖ٣ؤخٕ ٌُ٘٣ ٢ل ٢أٗخٓخ ً ٓخثِٚ
***
ٓ٘لوخ ً أٓ ٢٠ػِ ٠كخٍ حَُؿخٍ حُلخُٖٔ٤
ُ ْْ أْ ١ن َٓ٤حً
ًَ٣ـــــــــــــــق أٍِٓض ُِؼخُٖٔ٤
ٍ
رزلَ هخث٠ــــــــــخ ً ًخُٔخرلٖ٤
 ُْٝ ٫أرلَ
ٍ
ُ
ؿ٤ل ٕٞرـــــ ِ ١َٔ٣ ٚحٖ٤ٗ٧
رخٗظظخٍ ١ظ َّ
***
أهٞط٣ ٢خ أٛيهخثٗ ٢خٛيٝح كخُ ٢ك٤خ ُـــــــ٢
١خ ٍَ ػوِ ٢كٔ٘٤خ حَّٗ ٜي ٖٓ حُٜزَ حكظٔخُ٢
ٛخٍص حُـلِشُ ٖٓ ١زؼ ٢أٗخ ػز ُي ه٤خُــــ٢
ٝاًح حُيٗ٤خ ؿيص ٓـ٘خ ً ُٖٔ أُوٓ ٢ئحُ٢
***
ُ
أٛيهخثٛٝ ٢لخر ٢ك ٢روخع ح١ ٍٝ٧ـــــــَّأ
أٛوخع رَُٟٜ
ر ٖ٤أٍ ٝحُٜ٘ي ٝحُٔ٘ي ٝك٢
ِ
ٖٓ ٍأ ٟأكِٔٗ ٠خء ح ٍٝ٧ك ٢حٞ٣حٕ ًَٟٔ
ٍ َٛأ٣ظْ ٌِٓ٘ٓ ٢خ ػخى ػ٘ن حُوِذ َِّٓح
***
اٗ٘ ٢أٍؿٔض إٔ أك٤خ ٓٝخُ ٢ك ٢حُزوــــــــــخء
ر ٖ٤ظِْ حُ٘خّ أ ٝظُِٔ٘ ٢لٔ٣ ٢خ ٍؿخء
١ؼ٘خص حُي َٛك ٢حُوِذ ُٜخ ٌٛح حُٔ٠خء
ًرِض ٍٝكٍ ًٍٞ ٢ى ُْ  َ٘٣هطَس ٓــــــــــــخء
***
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حُي٣ َٛخ أكزخد َُُّٓ
ٝرٌخث ٢ك ٢ؿٔ٤غ
ِ
ٗل َي حُٜزَ ٓٝخُ ٢رؼي ٌٛح حُٜـَ ٛز َُ
ًٌر١ ٖٓ ًِْٜ ٢ٗٞزؼ ْٜػٌ ٌٍ ٝؿـــــي ٍُ
كيػ ٢ٗٞحًًَ هللا  ًًَٝهللا كوـــــــــــــ َُ
***
حُويّ حُيحٗ ٢رٌُّــــــٚ
١ٝت حَُأُّ ٌٓخٕ ِ
 ٠ٔ١ٝحُٔ َُ ٤رؤ٣خُٓٝ ٢ح َى حُط َٖ٤رَِّــــــــٚ
حُ٘خّ هِِّـــــــــــــٚ
كِٖٔ ٌٗٞح٣ ١خ ٍدُّ ًَح ُّ
ِ
ِّٟٚ
إ َ
رٞف حَُٔء رخَُٔ ُزؼ ٞحُ٘خّ ِ
***
ُ
رلؼض حُ ّٞ٤أ ٝأؿٜيص ٗلٔ ٢ك ٢حُ َٔـــ٬
ٓخ
ُْ أؿ ْي ٓٞ٣خ ً ٌٓخٗخ ً هخُ٤خ ً ٘٣ل ٢حُزَـــــــــــــــــــــ٬
ُ
أىًٍض إٔ ُ٘ٓ ١َُّٔ ْ٤ــــــــــــــــــــــِ٫
كٜ٘٤خ
ُ
كؼويص حُؼِ َّ أ ّ٫أٓــــــــــــــــــــــؤ٫
ؿٗ ََ ٤لٔ٢
***
ُْ ٣ـي ُِيحء ك ٢هِز ٢ىٝح ًء  ٫أكــــــــــــــ ْي
أٛز َق حُؼؼِذُ َٓٓٞهخ ً ٝك ٢حُٔ٘ل ٠حْ ٓ٧ي
ص حَٓ ٧ي
ؿ٘ ٌغ ك ٢حُ٘خّ أٓٔ ٠ر٤١ ٖ٤خ ِ
طًَٞح حُوَإَٓ كخٍط ّي ٝرلز ٍَ ٖٓ َٓ َٔـــــــــــ ْي
***
ذ
ٓؤُٞح ٓخ حُلخ ٍُ ٌُ٘ ٢ر٬
ػـــــــــــَ ٓـِ ٤
ٍ
ّ
إ كٛ ٢يٍ٤ُٜ ١زخ ً ٣ٝق هِز٤ُٜ ٖٓ ٢ز٢
ذ
ٓخ ٌُٜح حُِٖٓ حُٔؼظٖٓ ِٙ ٞ
أٓـــَ ٍُٓ ٤ٜ
ٍ
ذ
ٝأٗخ أرو ٠رلخ ٍٍ ك٤ــــــــــــــــــ ِِٓ ٚوً ٠ـَِ ٣
***
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رلَ
ٝحٓزلٞح ك ٢حً ٍٝ٧خٔٓ٧خى ك٢
ا٣وخع ِ
ِ
حُ٘خّ طٍُِ١
ٝحٗظَٝح ً٤ق حَُُح٣خ رً ٖ٤ـــــــــَ
ِ
ُٖ طؼٞح ٓخًح ٓظِوٌَٛٝ َٕٞح حُي٣ َُ ٛــــــــــَ١
ُ٘لـــــــــــــــــــــــــَ
ٞٓ ٌّ ٞ٣ ُْ ٌ٘ٓ ٌٍَُّٝفَ ُِ٣وِٚ ٤
ِ
***
ٓوي ّٝه ٢ُٞكوٌٛٝـــــخ
طٌِ ُْ حُلٌٔش ٖٓ
ِ
رؼِّ ٝؿ َي ح٧ك َّ ٬طٜ٤ـــــــــــــــخ
ُّٗ ََ حُؼٔ ََ
ٍ
٘٣ظ ُْ حٗ٧ؼخٍ ُِ٣وٜ٤خ ِ٣ٝو ٢حَُٝف كٜ٤خ
ٍُدَّ ٖٓ ٣ؼظز َُ حُٜز َق  ٖٓٝهي ٘٣ظَٜ٣خ
***
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عجذ هللا
َ
ٓخكَص ػّ٘٢
هي ٓ٠ض طٔ ُغ ٓ٘ ٌ٘ٓ ٖ٤إٔ
أ ٖ٣ػزي هللا ػي ُ ٢هي ِٓزض حََُ ٝف ّٓ٘٢
ُ
حُلِٕ ٖٓ ًؼَ حُظّٔ٘٢
ٖٓ ُوِزُٞ ُٞ ٢حٙ
ٛوغ أٗض ك ٚ٤حٓ ٕ٥خ ٌٛح حُظـّ٘ ٢؟
أ١
ٍ
***
ٝؿزخ ًٍ حٓؤ ٍُ حُيٝ ََ ٛهي ٟخ َع حَُؿــــــــــــــــخ ُء
 ٖٓ ّْ ٛأٓؤُُ ُٚأ ٖ٣أكزخرخ ً ط٘ــــــــــــــــــــــــــــخإٝح
ُ
ى هَ ُٓ ٢خ ط٘خ ُء
٣خ طَُ٤ً ٟق حٓظٞص ىٗ٤خ َ
َ
أٗض ػزي هللا هَ ُ٣ ٢خ أه٤ً ٢ق حُِوـــــخ ُء
***
ٝحٗظٜض أ٣خ ُّ ػَٔٝ ١ىٗخ ٓ٘ ٢ح٧ؿـــــــــــــــــــــــَْ
ُ ٖٓ ٢ؿيٝ ٟٝػَٔ ١ك ٢كٔخد حُ٘خّ هََْ
ي حُؼ َّ ٞك ٢حُزلـــَ حُٔطَْ
ٝأٗخ أه٘ ٠ػَِ ٤
ذ َٓـــــــــــــَْ
ي ح َٕ٥كوِزٖٓ ٢
أَ ٘٣
ًؼ َ٤حُؼظ ِ
ِ
***
١خٍ ّ ٛٝي حََُ ٝف ٜٓٔخ ُُ حُلَح ْم
أَُٔ ٢
 ٖٛٝحُؼظ ُْ ٝهِزٗ ٢خٗذٌ ك ِٚ ٤حُ َٞؿخ ْم
ٝحُي٣ ١زٌ ٢ىٓخ ً ٝحُوِذُ ٟــــــــــــــــخ ْم
أ ٖ٣ػزي هللا هي ٣زٌ٧ ٢كٞحُ ٢حَُكخ ْم
***
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ٓخث ً٬ػ٘يَ حُ َٔ ٬أٓ٘ ٢رؤٍٟـــــــــــ٢
َ
م ٗز٢٠
ْاً
ٍكِض حٞ١ ْٓ٧ػخ ً ٟخ َ
ح٧ك ّ٬طو٢٠
ك ٢ُٞحٛ٥خص ػِ٠
ِ
أ َٖ٣ػزي هللا ٖٓ رخُٔ َِّ ُ٣ل٠ــــــــــ٢
***
ً
ُْ أػي أؿِْ ر ٖ٤حُ٘خّ ٓٞ٣خ ُٓطٔجّ٘ـــــخ
ى كِٗــــــخ
ُحىٗٝ ٢ؿي ١رٔخ أُوخ ٖٓ ُٙكَهخ َ
د ٝحُـَرشُ ٣خ ٓلزٞدُ ٓـ٘خ
َٛص ًخ٧ؿَح ِ
أٗض ح َٕ٥ػز َي هللا ّ
أَ ٖ٣
إ حُِ َ٤ؿّ٘ـــــــــــخ
***
ٍحٛيحً أهزخًٍْ أٓ٘٣ٝ ٢ليَ ٢ٗٝكيحث٢
ػٌرظ٘خ كَهشٌ كٜ٤خ حٗظٜخثٝ ٢حرظ٬ثـــــــــ٢
ؿَٔ أطِظًّ ٠خُ٘ــــــــــٞح ِء
ًٝؤٗ ٢كٞم
ٍ
أ ٖ٣ػزي هللا ًٖ ػٔيسَ ٛزلُٞٝ ٢حث٢
***
ُْ ٗؼ ْي ِٗؼذُ ك ٢حٗ ُْٝ ْٓ٧لَفْ ّٓ٣ٞـــــخ
كَّهظ٘خ كَهشٌ أٝىص رلخُ ٢ػي اُ٤ــــــــّــــــــــــــــــخ
هي رٌٓ ٠ويً ٖٓ ُّ ٝؼَ حُزٌخ ٓخ ػخى ّٗ٤خ
ّ٤ٟخ
أ َٖ٣ػزي هللا كخٓ٘ق ػٜٞ٣ ٖٓ ٖ٤ح َ
ى َ
***
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ً٘ أل ِذَ ٘ؤالء؟!
ٍحف ػزي هللاِ ٝحُِ َُ ٤حُطَُ ٣ٞ
 ٞٛحُٔزَ٤
ٌ
٘٣ ٖ١ٝخؿ٫ٝ ٚ٤
ٝك٤غ ٫
ػٌ ٞى ٣ئػؼُٚ
٣ٝزَ ُ
م رخَُكَ٤
ػخى حُـٔ٤غ ٌٖ٣ ُْٝ
ك ٢حُؼخثيٖ٣
 ٫ٝري. َ٣
***
َ ٫
ر٤ض ُُِٞي حُٔٔخكَ
ذ
ؿٝ ََ ٤حُي ٍس ٝهِ ٍ
كخثَ
ِ
٣خ ٍدُّ كٓ ٢٘٠خ ٓظلخم
ػِ ٠كَحم
٣خححح أ ٖ٣ار٘٢؟
ىحٍ ح٣٧خ ُّ ٝحٓظو َغ حُٔئح ٍُ
ٖٓ حُٔئحٍ
ٝأ ٖ٣ار٘ ٢؟
***
حُٔ ُّْ
 ٌٖٔ٣إٔ ُ٣ؼخُ َؾ
ٝحَُْٔٝ
ا ّ٫كئحىُ٤ٓ ٖٓ ١زَثُُٚ
اًح ٓخ ُ َّؾ ٓٞ٣خ ً
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ٝحٗظلْٞ
ػخى حُلـُ ٤ؾ ٌٖ٣ ُْٝ
ُ ٢رٖ٤
ٖٓ ًٛزٞح  ٖٓٝػخىٝح
ؿَ.ٝ
***
٣خ ٖٓ أطَٞح ٖٓ أرؼ ِي
حٛ٧وخع
ِ
ٓخ ٌْٓ٘ ٍأ ُٙأ ٝطؼ ََّفَ
ٝؿَُٜٚ
ك ٢حُِ ٜ٘ي رخػٞح
ٝػخىٝح
ّ
 ٌُٖٝحٌُ ٖ٣أكزْٜ
ُوز٢
طًَٞح َ
ؿَ َكُٚ
***
َّٓص كٝ ٌٍ ٜٞحُؼٞحٛق
ٝحُٔطَْ
ْ
ُ
ٝحُزٞ٤ص
ٝىؿض ُ٤خ ٍٍ
طّ ٜيٓض ٝىٗخ حُوطَْ
ُ
حُطَ٣ن
ٓخُُض أٗظ َُ ك٢
ِ
ٓلظّ٘خ ً رَٖ٤
حُ ُللََْ
ٝحُٜز َُ ٘٣ل ُي ٝحُـٞحُ٢
ٓخُ ْٜػٌَ ٞى
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ُ٢
ٓٝخ َ
ُٜٓطزََ
***
ٌ٣ ٖٓ ٌَُٝز٣ٝ ٞؼؼ َُ
ٖٓ ه٤خ ّْ
ًٍذ حُٔلخ ٍَ
ٖٓ ٌَُِّٝ
َ
ٍُ ُٚؿٌ ٞع
رؼ َي ػخّ
ٌُٖ ٖٓ ًٛزٞح
ُلّ٣ ْٜخ ه٤زظ٢
ٓ َُ ٤حُظّْ ٬
***
ٓوي ُّ ٝهٓ ٢ُٞخَٛحً
٣لي ٝحُ٘ـَّ ٞ
ر ِ ٚحُّْ ٜٞٔ
ًخُٔلّٔٞ
َُ ٤ٔ٣ٝ
ِ
٣و٘وُُٚ
حُٔئحٍْ
ٝحٛ ٍُٝ٧خٓظشٌ
 ٫ٝهز ٌَ رٜخ ٓٞ٣خ ً
٣لّْ ٞ
ؿخد
٣ ُْٝؼ ْي ٖٓ
َ
كخُيٗ٤خ ٝؿّْ ٞ
***
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أرٛا ثخجش
ػ٘يٓخ ٓ ِّه٘ ٢حُ٤ؤُّ
ٝأىٓخٗ ٢رٌخث٢
ٗٝل٤ز٢
أهز ََ حُظـخٍ ٗل١ٞ
ر َّ٘٢ٗٝ
رلز٤ز٢
كٜ٘٤خ ُح ٍَ حٟطَحر٢
ُ
ػ٘ض ك ٢حُ٘ ِّ
ي
اٗ٘ ٢هي
ذ
حُ َُِٔ ٣
***
ٓو ٢حُ َّ٘ؼَ حًٌُ ١خٕ رَأٓ٢
ٝحُلئح ْى
هي ًزخ ٖٓ ٓ ِٚ ٔٛؼَ
حُـٞح ْى
ًٝٝص ػ٘٤خٟ ١ؼلخ ً
ًٔٝخ  ٢ٓٞ٣حُٔٞحى
ًَ أٛلخر ٢أٟخػٞح
هِ َْ َ٤حُوَآ ِٕ
كخٗٔخد حُو٘خ رَٖ٤
َ
حُؼزخ ْى .
***
هخٓظ ٢حػٞؿ ْ
ّض
ُ
حُ٧ق ٗٗٞخ
ٛٝخ ٍَ
ًل٘ٛ ٢خٍ ُزخٓ٢
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ُ
َٛص
كؤٗخ
ٓـ٘٤خ
حُ٘خٍ كٓ ٬ؤً ََ ُ٢
ٟٞٓٝ
ِ
ْ ُ٣و ١ٞحُزطٗٞخ
ّ
إ ٖٓ ٓخك ََ ػ٘٢
ِٔ٣ ٖٓ ٞٛئٗ ٢كوخ ً
ؿ٘ٗٞخ .
***
 ٖٓٝحُيُ َٛزخُّ حُ٘خٍ
 ٢ٌٗٞٔ٣ك ٬أٍؿٞ
حرظٔخٓخ
 ١ؿيح ٔٛٝخ ً
ًَ ٓٔؼخ َ
٢ٗ ٫ٝء حٓظوخٓخ
ُ ِ٘٣
ُ
حُ٘٤طخٕ
ؽ
كٗ ٢لٔ ٢ظِٔخ ً
ٝحٗظوخٓخ
ٝػِ ٠طَِّ ٍٓخى ١رؼيٓخ أ ُ ُ
ك٘زض
هخٓخ
***
د ظِٞح
ًْ ُ ٚك ٢حُيٍ ِ
ْ
َٛ٣يٕٝ
ٝاًح حُو٣ ُٚ َ٤ل٘ ٞحٟطَحرخ
ُْ طٌم ٓ٘ٚ
ْ
حٌُٕٔٞ
ٝأٗخ كَ٤حَٕ  ٫أىٍ ١اُ٠
ْ
حًَُٕٞ
أٖ٣
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ؿخء ٖٓ أىٓ ٠كئحى١
رؤكخرَ٤
ْ
حُٔ٘. ٕٞ
***
حُ٘خّ
ٓ َٟ٣ٝوي ُّ ٝه٢ُٞ
َ
كزخ ً طظٜخكقْ
 َٕٝٔ٣ٝػِ ٠هَ٤
ٝكٔ٤ٓ ٢خثْٜ
ٓٔ٤خ ُء
ٍحرقْ
ٍكَ ح٧هَحٕ ٌُ٘٢
أٗخ ٝكي ١ر٬
ػِّ
ٍ
أًخكقْ
***
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1

لذ رذ ِّش

هخٕ ٌِٓ٘ ٢أهظٝ ٢ؿخٕ أٖٓ
أهُٝٝ ٢ؿظٚ
ه٤ُ ٫ٞخ
كخٍهظٔ٤ً ٢ٗٞق ُ ٢أك٤خ
َٝ٣ح
ر ٬أَ ٍَ ٛ
أكٞحُ٤خ
أرٌ ٢كَحم ح َٛ٧أّ
أرٌ ٢حكظَحه٢
ٝ ّٞ٣ػٌحرخط ٢حُظ ٢أٝىص
ًَ ٍ
ر٤خ
***
ُ
حُٔٞص ػِ ٠ح٧رٞحد
م
َ َ١
ٝحٓظ َّ حُـٞحُ٢
ُ
ذ ك٤خ ُ٢
١ٝـ٠
حُلِٕ ػِ ٠حُوِ ِ
ٝحُِ٤خُ٢
٣ٝي ١هلل طٌ٘٣ ٞخ اُ٢ٜ
حٗظَ آُ ٠خ ٛخ ٍَ
كخُ٢
كزٌٝ ٠ؿ ٚحُٔٔخ
*حسبؤقوااللناس،أ ّنؤختمختومقولٌخانمنكلٌوأخاهجاناسنوزوجتهبٌرمماتوافٌٌومواحدفكتبمختومقولٌهذا
الشعر،وٌقالبؤنالشاعركانآنذاكفٌالواحدوالعشرٌنمنعمره
* الٌوجدالبٌتاألولللشعر

1
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ُٔخ ٍأ ٟكخٍ
حهظ٢ُ٬
***
اكيٝىد
هخ ٍَ ٓويُ ُّ ٝوي
َ
حُظّ ٛٝ َُ ٜيط٘٢
حُ ُٔ٘٠
ح٧ػَحم
حُيّ ك٢
ٝحٗـٔخى ِ
ِ
ٝحُٔ٤ق حٗل٘٠
ُ َُ َُ٣ء حَُٔ ُء رلَ ٍى
٣ٝؼخٗ٢
ً٤ق ٖٓ ٣زٌ ٢ػ٬ػخ ً
٣ظِ ٟٞرخٓظٜخ ِٕ
ٟخهض ح ٍُٝ٧ر٘لٔ٢
ؿَ٤
ُ ْْ أؿ ْي َ
حُلَ٘خ .
***
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أ ٓ٠أٔذ
٣خ ِٓٔ٤خٗٝ ٢هي اٜٗخ ٍَ
طوظُ ْي
ًخٕ ػِٓ ٢إٔ أٟل٢
ٓخ رٓٞؼ ًٟٝٝ ٢حُوِذُ
٧ؿِِ ْي
أٗض طوظ ٢أٗض طخؿ ٢أٗض ِٓطخٗ٢
 ٢ُٝه َّسُ ػ٢٘٤
ص ٗزِِي
ٛخ ِ
ُ
ُ
ٝحُٔيٕ حُلٞحَُ ٟ
حٌُٕٞ
ًَ ٓخ ُ: ٢
ض كؼٞى١
أٔ٘٣خ ً٘ ِ
ْ ٢ٛٝ
ُي
***
ُْ ط٘خُ ٢حُٔؼ َي ٓٞ٣خ ك٢
حُل٤خٙ
ي حُيٗ٤خ
 ُْٝ ٫طظَى ُ ِ
ٓؼ ْٚ
حر٘ي حٌُٖٔٔ٤
ُظِ ٢ّٔ ٠
ىكجخ ً ٝىػ ْٚ
ض ىَػ٢ٗٞ
ُْ طَٛ ٌُْٝ ٖ٣ل ِ
ً ٢أٍح ْٙ
رؼيى ٣خ ًَ أك٢ٓ٬
ِ
أٟخ َع حُوِذُ ك ٢حُيٗ٤خ
ُٓ٘خ ْٙ
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ُ
ُ
ٝحُٔيٕ حُلٞحَُ ٟ
حٌُٕٞ
ًَ ٓخ ُ: ٢
ض كؼٞى١
أٔ٘٣خ ً٘ ِ
ْ ٢ٛٝ
ُي
***
ُ
حٍٝ٧
طلويص ؿٔ٤غ
ُٞ
ِ
أٌُِٗ ٞـٔ٤غ
 َٛطَ ٟىكجُ ِي ٣خ ٝحُيط٢
ٓٞف أُوخ ٙرؤك٠خ ِٕ
حَُر٤غ
إ ً ٌٖ٣حى  ،طًَض حُ٘خّ ٝحُيٗ٤خ
ُ
حطوٌص حُز ََّ ٝحُٜلَحء
أرٌٗ ٢خً٤خً ٢ٔٛاٍُ ٠دٍّ
ٓٔ٤غ
ُ
ُ
ٝحُٔيٕ حُلٞحَُ ٟ
حٌُٕٞ
ًَ ٓخ ُ: ٢
ض كؼٞى١
أٔ٘٣خ ً٘ ِ
ْ ٢ٛٝ
ُي
***
كَٓظ٘ ٢هٔٞس حُيٗ٤خ
ٝظِ ُْ حُي َٛاَٗحهشَ
ٝؿ ِْ ٜي
 ٫ ٢ٛٝطوزَ ُ ٞؿخٍص
ْ
ؿخٍص
ًٔخ
رلو ِي ْى
ض ح َٕ٥ػٖ
هي ٍكِ ِ
ٝحكظظخٕ
ىحٍ ك٘خ ٍء
ٍ
ِ
٣خ ُٔؼ ِي ْى
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رؼيى حُيٗ٤خ ظٌّ ٬
ِ
ٖٓ ٓ َٟ٣ؼيحً
ْ
رزؼيى
ُ
ُ
ٝحُٔيٕ حُلٞحَُ ٟ
حٌُٕٞ
ًَ ٓخ ُ: ٢
ض كؼٞى١
أٔ٘٣خ ً٘ ِ
ْ ٢ٛٝ
ُي
***
ُ
حّ٫٥
ُٔض أىٍٖٓ ًْ ١
ِ
ٝح٧كِح ِٕ
ُ
ًهض
 ٢ٓ٬ًٝػًٔ ً٬خٕ
ٛٝخٍ حُٔ َّْ ُٓٞ٣ ٞخ ً
ُ
ٗطوض
هـّٔ ٓ ً٬خ أػخٗ٢
ٝأٍ ٟحُٔ َٜؿزخً٫
ُ
ٗظَص
ُٞ
ُ
ُ
ٝحُٔيٕ حُلٞحَُ ٟ
حٌُٕٞ
ًَ ٓخ ُ: ٢
ض كؼٞى١
أٔ٘٣خ ً٘ ِ
ْ ٢ٛٝ
ُي
***
ص
طخ َٙػوَِٓ ٖٓ ٢حٍح ٍ
ٝهٔٞس
ي أٗخ
ى ٕٝػِ ٤٘٤
ٓخ ٍُ ٢ؿخ ٌء ٫
حُـْٔ
 ٫ٝك٢
ِ
هٞس
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ًٔـٖ
اٗٔخ حُيٗ٤خ
ٍ
ُ ٖٓ ْ٤رَ٘ ٟرٜخ
ىٗٝي ٣خ أٓ٢
ى ً ٢أُو٠
ك ٢٘٤ٔ٠اُٛ ٠يٍ ِ
ك٘ ّٙٞ
ُ
ُ
ٝحُٔيٕ حُلٞحَُ ٟ
حٌُٕٞ
ًَ ٓخ ُ: ٢
ض كؼٞى١
أٔ٘٣خ ً٘ ِ
ْ ٢ٛٝ
ُي
***
ْ
ٟخهض
ٝحُيٓ ١ؼِٝ ٢هي
ر ٚحُيٗ٤خ ّ
حُْ٘ٔ
ًؤٕ
َ
ْ
رخءص
ك ٢ػ ِٚ ٤٘٤هي
رٌٔق
ِ
ً
ى ىٓٞػخ ٝىٓخ ًء
ًْ رٌ٘٤خ ِ
ُ
حُز٤ض
ٝر٘خ
ْ
ًؤٕ ِّ ُٛي َّ ٖٓ ٍؽٍّ
ٝهٔق
ِ
ىٗ٤خ١
أَٗرظ٘ ٢حُٔ َّْ
َ
ٝأ ُ
ُ
ُزٔض رٜخ حً٧لخَٕ
ٓخهظ٘٢
ُلظل٢
ُ
ُ
ٝحُٔيٕ حُلٞحَُ ٟ
حٌُٕٞ
ًَ ٓخ ُ: ٢
ض كؼٞى١
أٔ٘٣خ ً٘ ِ
ْ ٢ٛٝ
ُي
***
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ض ٣خ ٝحُيط٢
أٗ ِ
َٖٓ  ٫طط٤ن حُيح َء
ًخٗض ٜٗٔٔخ هي
ْ
ًٔلض
ٓٝؼض ىٗ٤خٛخ ك٢
ىٍد حُٔ٘خ٣خ ٗلٛٞخ
ْ
كخكظلِض
ك٤غ أرٌظ٘ ٢ىٓخ ًء
ْ
حٌٗٔزض
ًخُيٓٞع
أَٗرظٜ٘ٔٓ ٢خ ْ
أُوض
ٍىح َء حٌُل ِٖ
حُٔـز َّ ًْ ر٢
ْ
ؿيٍص
ُ
ُ
ٝحُٔيٕ حُلٞحَُ ٟ
حٌُٕٞ
ًَ ٓخ ُ: ٢
ض كؼٞى١
أٔ٘٣خ ً٘ ِ
ْ ٢ٛٝ
ُي
***
ُ
حُٔٞص
ُ ٞطَحءٟ
ٗوٚ
كٔ٤ٓ ٢خء
ٍ
ُ
ً٘ض هي هخطِظٚ
كظ ٠حُٜ٘خ٣ش
حُٔٞص كئحىٗ ١ـ٘خ ً
ُ
أكَم
كؼِ ٚكؼَ
حُـٞح٣ش
َٟد حُزٔظخٕ
ٓؼَ ػٜق
َ
كخٗيح َف ىػخث٢
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ى َٕٝآ٣ش
ُ
ُ
ٝحُٔيٕ حُلٞحَُ ٟ
حٌُٕٞ
ًَ ٓخ ُ: ٢
ض كؼٞى١
أٔ٘٣خ ً٘ ِ
ْ ٢ٛٝ
ُي
***
ٝؿزخ ٍُ ٛٝوٗ ٌٍ ٞخَ١ط٘٢
ح َْ ُ٧حُؼخط ٢رٍَٔ ٤
ٓؼَ كِٗ٢
ًٔٝخ ؿ٤لٝ ٕٞحَُُ٘ ٤
ٝأٓٞح ُؽ حُظٔ٘٢
ٝحُي٘٣ ١لذُ ٓؼِ٢
ٌ
ٞٔ٣ٝص ٓؼَ ًًِ٘ٞي ًٔخ ؿَ ٌف
٣ـ٘٢
ُ
ُ
ٝحُٔيٕ حُلٞحَُ ٟ
حٌُٕٞ
ًَ ٓخ ُ: ٢
ض كؼٞى١
أٔ٘٣خ ً٘ ِ
ْ ٢ٛٝ
ُي
***
ٍحك ٌَ ٣خ ري ٍُ ٖٓ ىٗ٤خ ك٘خ ٍء
ُزوخ ْء
هَٜى ح ٕ٥رِٓ ٬طخٗٚ
م ٚ٣ّٞ ٔ٣
رخ ٍ
حُٜٞح ْء
ًَٔ حُو ُّٞكٔخ كخثيس
حُٔٚ٘ٓ َٛٝ ْٜ
ٍؿخ ْء
ُ
ُ
ٝحُٔيٕ حُلٞحَُ ٟ
حٌُٕٞ
ًَ ٓخ ُ: ٢
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ض كؼٞى١
أٔ٘٣خ ً٘ ِ
ْ ٢ٛٝ
ُي
***
ُ
ٛـض
هخ ٍَ ٓويٝ ُّ ٝهي
حُو٤ٜي ْس
ٖٓ رٌخثٞٛ ٢طٜخ ٝحُلزَ
ٖٓ ىٓؼٝ ٢أٝؿخػ٢
حُلَ٣يس
َ٣ػخى
ىحػ٤خ ً ٍدَّ حُٔٔخ
ِ
ك ٢حُيٗ٤خ حُـي٣يس
ُ
ُ
ٝحُٔيٕ حُلٞحَُ ٟ
حٌُٕٞ
ًَ ٓخ ُ: ٢
ض كؼٞى١
أٔ٘٣خ ً٘ ِ
ْ ٢ٛٝ
ُي
***
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ِذٕ٠خ اّ٠بٟٔ؟
٣خ ٤ٟخء هي ؿِح ٍٝك٢
َ
ٞٛص حُٔي٘٣ش
ٖٓ حَُكٖٔ٣ ،خ
ض ك ٢حُيحٍ٢ُ ٖ٣
أٗ ِ
ٗٝ ،ٌٍٞهِز٢
ٌ
رٔظخٕ
ض
أٗ ِ
ُٓ- ٌٞ٘٣ ٚغ حُ٘ـ -ٟٞك٘ٚ٘٤
ٌٓظ ٢أٓ١ً٬ٓ ٢
ى حُوِذ
ؿخء ِ
ّ
ٝهي طخ ،ٙك ُيُٚ٤
ٌُٗ ٌٞ٘٣ ٢ـٚٗٞ
***
ٛخؿَص ػ٘ ٢ػٖ حُيٗ٤خ
ٗئّ اُ٠
ٝػٖ ٍ
أٗوُ ٠وخ ٍء
ٗؼْ ىحٍ حُٔئٓ٘ ٖ٤حُٜخىهٖ٤
حُ ّٞ٤ك ٢حُلَىّٝ
أٓ٢
ى حُوِذ
ؿخء ِ
ّ
ٝهي طخ ،ٙك ُيُٚ٤
ٌُٗ ٌٞ٘٣ ٢ـٚٗٞ
***
ٓخ ٍأص ػ٘٤خ١
ك ٢حُيٗ٤خ ًؤ ّٓ٢
ُْ طٌٖ طو٘ ٠حَُىٟ
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ٌُٜ٘خ
ٝطَ ُّم
طو٘ ٠كَحهِ ٢
 ٞٛٝك ٌ
ن
ؿّ َ٤
إٔ حُٜـ ََ
أٗـخٗ ٢رؤ ّٓ٢
أ ٖ٣أٓ٢
ى حُوِذ
ؿخء ِ
ٝهي طخ ،ٙك ُيُّٚ٤
ٌُٗ ٌٞ٘٣ ٢ـٚٗٞ
***
ُ
حٌَُٝحٕ
ُ٣ ْ٤ـيٝ
ٓٞى َع حُٜلَحء ٓٞ٣خ ً كَ َهٚ
حُزِزَ ٣زٌ٢
ٝأٍٟ
َ
رخػؼخ ً ٗـٞحً
ٝكزخ ً ٝك٘٘٤خ
ٝأٍ ٟحُظز ٢اًح كخٍم ٣زٌ٢
كَهشَ ح٧كزخد
كٚ٘٤٘ٓ ًَ ٢
آ ٙأٓ٢
ى حُوِذ
ؿخء ِ
ّ
ٝهي طخ ،ٙك ُيُٚ٤
ٌُٗ ٌٞ٘٣ ٢ـٚٗٞ
***
ٔ٣و ٢حُِٔ ُ
ذ
ي رٗ ٬ؼ ٍ
ٝكٌْ ٝٝثخ ّْ
ٍ
ٓؼَ ػَؿٕٞ
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ػ ٟٞك ٢حُ٘خٍ كخٗٔخف
ٍٓخىح
ٝحٗظَٝح حُ٘لَ
ٓغ حُ٘لَ طٌ ّٝ ٍٞأهخ ّْ
أ ٖ٣أٓ٢
ى حُوِذ
ؿخء ِ
ٝهي طخ ،ٙك ُيُّٚ٤
ٌُٗ ٌٞ٘٣ ٢ـٚٗٞ
***
ٍحع
ًَ ٍ
كٔٓ ٜٞئٝ ٌٍ ٝطو٘خٙ
حَُػ٤ش
ٝطَ ٟحٌُثذ ُ ٚرخ ٌع
ُي ٟحُ٘خس حُوّ٤ٜش
ُ
َٛص ٝكي١
ٝحُو٤خٓ ْش
٣خ ٛلخر ٢حُ ّٞ٤هي
ْ
٢
هخٓض َػَِ َّ
أ ٖ٣أٓ٢
ى حُوِذ
ؿخء ِ
ّ
ٝهي طخ ،ٙك ُيُٚ٤
ٌُٗ ٌٞ٘٣ ٢ـٚٗٞ
***
ُـّض حُ٘خّ حرظٜخٝ ً٫ىػخ ًء
رٌُٞح هللِ ًًُّ٫
ٝهْ٘ ٞع
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ٝأط ٠كٗ َٜظخ ٍء
رؤُٛخٍ
رؼيٓخ ؿّ٘٠
ٍ
ٝأؿَحٗخ حَُرْ ٤غ
ٓط ٌَ
ٓخ ٍَ ػِ٘٤خ
ٛخ ً٬١ؿ ّٔخ ً ؿَِ٣حً
ًخُيْٓ ٞع
ٌٓظ ٢أٓ١ً٬ٓ ٢
ى حُوِذ
ؿخء ِ
ٝهي طخ ،ٙك ُيُّٚ٤
ٌُٗ ٌٞ٘٣ ٢ـٚٗٞ
***
ًرِض أُٛخٍ ٍٝك٢
ٓؼَ أُٛخٍ حُلي٣و ْش
كٔ٘٤خ ّ ٛل ََٛخ حُٞؿ ُي
ٝأىٓظٜخ حُلو٤وش
ًٌٝح ٓخطض ػٜخك١َ٤
 ٢ٔٔٗٝهي رٌظ٘٢
ًٌٝح ٗخف حُؤَْ
ػ٘يٓخ ٓخُض ٓ٢ُٞ٤
كِٕ
ًحص
ٍ
أ ٖ٣أٓٝ ٢٠اُ ٠أٖ٣
ُٞؿٓ ٖٓ ٢ٜلََْ
ٌٓظ ٢أٓ١ً٬ٓ ٢
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ى حُوِذ
ؿخء ِ
ٝهي طخ ،ٙك ُيُّٚ٤
ٌُٗ ٌٞ٘٣ ٢ـٚٗٞ
***
ٓو َ٢حُٔ٤ق ٖٓ حٌُق
حُوَّ
ُيٟ
ِ
حُ٘ـخ ْع
ٞٛٝص أٌ٣شُ أك٢ٓ٬
رلِٕ
ًِّ ََ حُٜخ َّ ٓغ حَٛ٧
كٌَ ك٢
َٛح ْع
ٌٓظ ٢أٓ١ً٬ٓ ٢
ى حُوِذ
ؿخء ِ
ٝهي طخ ،ٙك ُيُّٚ٤
ٌُٗ ٌٞ٘٣ ٢ـٚٗٞ
***
ٛخٍ حٓٔ٢
رؼيٓخ كخٍهظ٘٢
ُِوزَ ٣خ أ ّٓ٢
حُلَح ْم
ٍٝآٗ ٢حُ٘خّ
ٓ٘يٛٝخ ً ٝأػ٤خٗ٢
ٌ
ؿ٘ٝ ٕٞحكظَح ْم
ؿزخٍ
ٝكـخ ٌٍ ك٢
ٍ
ٓؤُظ٘٢
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ً٤ق طوٟٞ
ّ
إ ٓخ طلِٔٚ
ٗخ ٌٍ
 ١ٌٛٝحُ٘خ ٍُ ٓ ّٔخ ٣ ٫طخ ْم
ٌٓظ ٢أٓ١ً٬ٓ ٢
ى حُوِذ
ؿخء ِ
ٝهي طخ ،ٙك ُيُّٚ٤
ٌُٗ ٌٞ٘٣ ٢ـٚٗٞ
***
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صٚاي
ٗ ٍُ ٞػُ ٢٘٤حٍ ُ ّٔخ كخٍهض ػ ٢٘٤حُلز٤زـــــــــــــــــش
ًرِض أُٛخ ٍُ رٔظخٗ ٢كٞحكخط ٢ؿي٣زــــــــــــــــــش
ًَ ىحء ُ٘٣ ْ٤ل ٠ى ٕٝإٔ ٣ؤط١ ٢ز٤زٚ
ٗل َي حُٜز َُ ُٝحَُض ٗ٘ٞط ٢ػ٘ي حُلــــــــــــَحم
***
ي ًٗٞرـــــــــــــــــ٢
ُ٣ ْ٤ؤط ٢أك ٌي  ٢َٜٗ٘٣طِ َ
٣ ٫ؼ ٢حُٔخء ٓ ٟٞحٔٓ٧خى ك ٢حُٔخء كٌٝر٢
٣خ ٓٔٓٞخ ً ؿؼِظ٘ ٢ك ٢كْ ح٧ػيح ٤١ٝز٢
ٗل َي حُٜز َُ ُٝحَُض ٗ٘ٞط ٢ػ٘ي حُلــــــــــــَحم
***
ٓٞف ٣زٌ ٢ح َٛ٧كظ َٜ٣ ٠حُٜٞص حُويَْ٣
أَٓطٌِٜ٘ٓ ٢خص ٝؿَٝ ٌٍ ٝأٗــــــــــــــــــخ ػز ٌي كوَْ٤
ٝاًح حَُٔ ُء طٜخّ ٟٝ
إ ٜٓــــــــــــــــــــــــــٞح ُٙحُـٍَْٝ
ٗل َي حُٜز َُ ُٝحَُض ٗ٘ٞط ٢ػ٘ي حُلــــــــــــَحم
***
ًَ ٓخ ػ ّيص ظ٘٤١ ٢ٗٞزخ ً ًح ٓلٓ ٞــــــــــــــْ ٞء
ٝظ ُ
٘٘ض حُ ُل ْٔ ََ هٝ ً٬٤رو٤زخط ٢أرـــــــــــــــــــــــــــٞءْ
ح ٍٝ٧ط٘ـــــــــــــْ ٞء
 ٌٖ َٔ َ٣طزٌُ ٢لخُ ٢ٛٝ ٢ك٢
ِ
ٗل َي حُٜز َُ ُٝحَُض ٗ٘ٞط ٢ػ٘ي حُلــــــــــــَحم
***
ٍٝكٜخ ١خٍص أٓخٓٓ ٢ؼَ ُ ّهخص حَُر٤ـــــــ ْغ
ٛ ١َ٤ٜٓٝخ ٍَ ٓـُ ً٫ٜٞي ٟح َٓ٧حُل٤٠غ
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ُ
حُ٘ؤٕ حَُك٤ـــــــــــــ ْغ
٣خ اُ ٚحٌُ ٕٞهٌُٗٝ ٢ي
ٗل َي حُٜز َُ ُٝحَُض ٗ٘ٞط ٢ػ٘ي حُلــــــــــــَحم
***
ٓٔغ هللا ىػخث ٢كؤٗخ ػزــــــــــــــــــ ٌي ٟؼ٤ق
ًحد ٝؿَك ٢ؿخثَ ٓؼَ حٌُٜٞف
ًزيَ ١
 ٞٛ َٛحُؼيٍ رؤٕ ٜ٣ـَٗ ٢حُوِذُ حَُ٤ٛق
ٗل َي حُٜز َُ ُٝحَُض ٗ٘ٞط ٢ػ٘ي حُلــــــــــــَحم
***
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اٌعبشك ٚاٌّعشٛق
ي ػخٗ ْن
ًخٕ ٣خ ٗ٤و ٢ػيَ ُ ٝ
ٗخىٓخ ً
ح٧كِحٕ ؿخٍ ْم
ػخٕ ٝك٢
َ
ِ
ٓخص ٜٓٓٞٔخ ً
َ
ُِٝؼ٘ن ُٓلخٍ ْم
ِ
ً٤قَ  ٠ٔ٘٣ػخٗ ٌ
ن ٓؼ٘ٞهَــــُ ٚ
***
ْ
ي كــــــــــــــــــــَح
ُ ٌٖ٤هِذُ أرِ ٤
ْ
ٝرٌض أ ُّٓ ِي ىٓؼخ ً هطَــــــــــــَح
٣ٝق ًح حُوِزَ ٖ٤
ُ٤ض حٗلطَح
َ
ً٤قَ  ٠ٔ٘٣ػخٗ ٌ
ن ٓؼ٘ٞهَــــُ ٚ
***
ْ
ْ ُٝ
ذ ُٜٔـــــــخ
ٔ٤ض أؿِ ٠كزٍ ٤
ِٔٓ ٌٖ٤ُٝوخ ً رٌُخ ػٜٔ٤٘٤خ
ُؼ٘ش حُٔـ٘ ٕٞكِّ ْ
ض رٜٔخ
ً٤قَ  ٠ٔ٘٣ػخٗ ٌ
ن ٓؼ٘ٞهَــــُ ٚ
***
د حُِّ ْٖ َٓ َّْ ٜ
ّ
ػٌر٘ـــــــــــــــــــ٢
ػٌ ِ
ْ
ّ
حٓظؼَص ٖٓ َٗ َـ٘٢
إ ٍٝك٢
َٓ ْٖ ىٍ ٟكخُ َٓ ٢خ ػخطز٘ـــــــ٢
ً٤قَ  ٠ٔ٘٣ػخٗ ٌ
ن ٓؼ٘ٞهَــــُ ٚ
***
ُْ ٌُ ٤م ٓخ ً ْه ُ
ض ٖٓ ٌٛح حْْ ُ٧
٤ُٝؼٖ ػَٔحً
رؤػطخف حُ٘ي ّْ
ِ
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ُ
َُ ّْ
ٍرٔخ
٣ؼَف ٓؼ٘ ْٖ َٓ ٠ك ِ
ً٤قَ  ٠ٔ٘٣ػخٗ ٌ
ن ٓؼ٘ٞهَــــُ ٚ
***
ً٤ق ٣خ ٓوي ّٝه ٢ُٞطُيٍ ُ
ى
ّ
إٔ أٓ ََ هللا ٓــــــــــخ ُ٣ ٫ي ٍَ ُ
ى
كؤ ِْ ١غ ػُ ّْ كوَْ ٣ـــــــــــــــــــخ َِِٓ ُ
ي
ً٤قَ  ٠ٔ٘٣ػخٗ ٌ
ن ٓؼ٘ٞهَــــُ ٚ
***
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د١بر ٟوٍٙب شمبء
ٍدِّ ٓخ حُلَٔسُ ٓخُٓٝ ُّْ ٜخ ٌٛح حُزـــــــــــــــــ٬ء
َُ٣ ٖٓ ْ٤كٔ٘ٝ ٢كيٛ ٢٘٣ٌٍ٣ ١زخء
ًْ ىػٞص هللا ٌُٖ ِ٣ ٫ز ٢٘٤حُيػـــــــــــــخء
ٌ
كِٕ ٝكِٗــــــــــــــــ ٢كَ ُف
٣خ ُلخُ ٢كَك٢
***
ٝهيحع ٜٓٝخٗـــــــــــــــــش
رٌَٔ
ؿَص حُيٗ٤خ
ٍ
ٍ
طٔٔغ ح٣٧خ ُّ ٌٗٞحٝ ١طليٛٝـخ حُو٤خٗش
ٓٝ َٜؿزخ ٍٍ طَى حُ٘ؼذُ ٌٓخٗـــــٚ
رٖ٤
ٍ
ٌ
كِٕ ٝكِٗـــــــــــ ٢كَ ُف
٣خ ُلخُ ٢كَك٢
***
ؿَأط ٢ػًٌٍ٘ٞ ٢حؿِ ٢ط٘ـــــــــــــــــــــــــــخءص ٝطُّٞض
ٓخػي ٖٓ ١رؼي ٗ٤ز ٢ػٖ ١ؼخٕ حُ٘لَ ًِّض
ُؼ٘شٌ ػ٘ي كَحم ح َٛ٧ػ٘ــــــــــــــــــــــــــ ٢ر ٢كِّ ْ
ض
ٌ
كِٕ ٝكِٗـــــــــــــــــــــــــــــــ ٢كَ ُف
٣خ ُلخُ ٢كَك٢
***
ُ
ُٔض أؿلـــــــــــــــــــــٞ
أٛزق حُِٜٗ َ٤خٍحً ٣خ ُوِز٢
ِٓٔٞع طِ ّ ٟٞحُـْٔ ٓ٘ــــــــ ٢كُ ِٚ ٤
ُٜق
ٓؼَ
ٍ
هزِظٓ ٢خطض كوَ ُ٤ً ٢ق ٖٓ ٜٞ٣حى ٣ـلٞ
ٌ
كِٕ ٝكِٗـــــــــــ ٢كَ ُف
٣خ ُلخُ ٢كَكــــــــــــــ٢
***
ً
حُٔٞص ٓٞ٣خ ً ك ٢حُل٤ـــــــــــــــــــخس
ُ٣ ْ٤وط٢
٘٣ ُٖٝ ٫طِن حُٔ ْٜرٔخ ٗ ّي حَُٓـــــــــــــــــــخس
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اٗٔخ حُٔوطٞع َٓ ْٖ  ًٌَُٙ٣رؼي حُٔٔـــــــــــــــــــــــخص؟
ٌ
كِٕ ٝكِٗـــــــــــ ٢كَ ُف
٣خ ُلخُ ٢كَكــــــــــــــ٢
***
رؤٓـــــــــــــــــــــــــَ
ًِ٘خ كُ ٗ ٢ـ ٍَ ػٖ ؿًَ َٙ٤
ِ
ٌ
رٜــــــــــــــَ
َٕٓٞٛ
أٛيهخث ٢رؼُيٝح كخُلخٍ
ِ
ر٣ ٢ـَ١
حٓظِؽ ح٩هٙ٬
رخُلِٕ َ ٢ّٔ ٛٝ
ِ
ٌ
كِٕ ٝكِٗـــــــــــ ٢كَ ُف
٣خ ُلخُ ٢كَكــــــــــــــ٢
***
 ّٞ٣طٍِ٘ حُيٗ٤خ ػٍِ ٠أٓٓٞٔٛ ٢ـــــــــخ
ً ََّ ٍ
ْ
١خُض كـ ْي َُ٘ٓ ٢يحً هِزخ ً ٍإٓٝخ
ٝكيط٢
ٍُٓ٘ ٞٓ ًَ ٖٓ ٢ء أٝى َع حُيٗ٤خ ًِٓٞخ
ٌ
كِٕ ٝكِٗـــــــــــ ٢كَ ُف
٣خ ُلخُ ٢كَكــــــــــــــ٢
***
٤ٟـــــــــــخع
 ََّ ِِّٟحَُحػٝ ، ٢أؿ٘خٓ ٢طُّٞض ك٢
ُ
ِ
حُزوـــــــــــــــــــخع
هيٍَٗ ١ئ ٌّ  ،ه٤خُ ٢طخ َٙكًَ ٢
ِ
ُ
حُٔظخع
َٛص ٖٓ ٓو٢
ٗخ ِٛحُٔظ َٖ٤ػَٔ١
ِ
ٌ
كِٕ ٝكِٗـــــــــــ ٢كَ ُف
٣خ ُلخُ ٢كَكــــــــــــــ٢
***
ُ
حُلِٕ رؼِٓ ٢ػ َّْ ػوِٝ ٢حُٜٔـــــــــــــّٞ
ًٛذ
َ
ٝىؿخ ُ ٢ِ٤كـّ٘ ُ
يص ٓ٧لخٍ ١حُ٘ــــــــــــــــــــــّٞ
ْ
ِٓٝض ػ٘و ٢حُويْ٣
ٌِٓ٘٤ٔٗ َٛ ٢ظ٘٢
ٌ
كِٕ ٝكِٗـــــــــــ ٢كَ ُف
٣خ ُلخُ ٢كَكــــــــــــــ٢
***
ٝؿي حُزؼ ٞريٗ٤خ ٙآُ ٠خ ٜٗ ٫خ٣ــــــــــــــــــش
ٝىػخ حُلو َُ أٗخٓخ ً ٝؿيٝح حُ ٌِي٣شَ ؿخ٣ــــــــــش
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ٌ
ٝؿزخٕ ٛخٍ ٌِٓخ ً ٗٝـخػخ ً ى َٕٝآ٣ـــــــــــــش
ٌ
كِٕ ٝكِٗـــــــــــ ٢كَ ُف
٣خ ُلخُ ٢كَكــــــــــــــ٢
***
ٗٝزخر ٢هي ٓٝ ٠٠حُ٘٤ذ كٍ ٢أٓ ٢طٞحُ٠
ُ
رٔظخٕ ػَٔٝ ١ػٔٞى حُظٓ َٜـــــــخ٫
ٝهٟٞ
ٝحٗـِ ٠ػٟ٘ ٢زخدٌ رٔ٘٤ــــــــــــــخ ُ ْٔ ّٔ ٣
ض آ٫
ٌ
كِٕ ٝكِٗـــــــــــ ٢كَ ُف
٣خ ُلخُ ٢كَكــــــــــــــ٢
***
ٝرٌٓ ٠وي ّٝه٣ ُْ ٢ُٞؼ ْي ٓلظٔـــــــــــــــــــــ٬
كَ َؽ حُيًخٕ ٝحُ ُِٔ ُ
ي ًٝخٗخ ؿزَــــــــــــــــــــــــــــــ٬
َٗكٟ ٢خع ٝػَ ٢ٟك ٢حُزَح٣خ َٛـــــــــ ُِ٫
ٌ
كِٕ ٝكِٗـــــــــــ ٢كَ ُف
٣خ ُلخُ ٢كَكــــــــــــــ٢
***
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عٕذٞ
ك٤خط ٢ؿَح ٌف ٝػَٔ ١ػــــــــــــــٌحدْ
ٞٓٝهٝ ٢أك ّ٬هِزـــــــــــــــ ٢هَحدْ
ٗٝخٍ ١ؿلٝ ٌْ ٤كزـــــــــــــــ ٢حؿظَحدْ
ٝ ٟحكظٔخد
ٝك ٢حُٜ٘ي ػ٘يً ٞٛ ١
أٗخ حُلذُّ ػ٘ي ١ػظ ٌْ ٤أؿَـــــــــــــَْ
***
ٝٝؿ ًْٔ٘ ٚحُ٠لٝ ٠حُؤــــــــَْ
طٔ َ٤حُِ ُٞ ُٚ ٍُ ٞٛكظـــــــــــــــــــــــــَْ
 ٖٓٝؿ٠زظ ِٚ ٤ط٘خىٓ ١وَـــــــــــــــــــَْ
ُ
٣ٝزؼغ ٓ٤ظخ ً اًح ٓخ ٗظَـــــــــــــــــــــــــــَْ
ٓٝخ ُُ ٟٞٓ ٢ـظ ٖٓ ٢أػَـــــــــــــــَْ
***
٣ـُ ٢ء حُٔلخدُ ٝٝؿ ُٚحُٔٔــــــخ ْء
٘٣خى ١اٍ ّْ ؿّ٘شَ حُويٓـــــــــــــــــــــــــخء
ْ
ـــــــخٕ
طٔ َُ ٤حُوٞحك َُ ك٠ٍٓ ٢ـــــــ
رظٞرش َٓ ْٖ ٔ٣ظؼُ ٤ي حَُؿــــــــــــــــخ ْء
حُٔٓ ٖٓ ٍٝ٧ظوََْ
ٓٝخ ُ ٢ػِ٠
ِ
***
 ٖٓ ْٜٓٝحُ٘خٍ هخ َ١حُٞؿــــــــــــٞى
ٝطِي حٌُٞحًذُ ػ٘وخ ً طٔ٤ــــــــــــــــــــ ْي
ٝأؿَحُّ َْٓ ٍ ٝرلٔ٘ ٠طــــــــــــــــْ ٞى
ؿٔخ ٌٍ ُ ٚحُ٘خّ َّ ُ١حً ٓـــــــــــــــْ ٞى
ُ
حُـ٘خٕ ٝػ٘ي ١حُلِ ٌَـــــــــــَْ
كؼ٘ي١
***
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ى حُ َٔــــــــــــــــــيٟ
كَح َٗشَ هِزٞٛ ٢ح ِ
أٗخ رِز ٌَ ػخٗ ٌ
ن ؿــــــــــــــــــــــــَّىح
روِز ُٖ ٢طزــــــــــــــــــــــــــــــَىح
ٗٝخ ٌٍ
َ
ُ
أكِض طَحر ٢رٜخ ػٔــــــــــــــــــــيح
ٓ ٟٞؿّ٘ظَٓ ٖٓ ٢ُ ْ٤ُ ٢لَـَْ
***
ي ػِٜ٤خ ٓؼ٤ــــــــــــــــــــَْ
ُ ْ٤ُٝيَ ٣
طَ٣يَ حُٔٔخ َء رٞؿ ٍ ٚؿٔ٤ــــــــــــــَْ
ٌ
َ١ٝف ًل٤ــــــــــــَْ
ٝػـ ٌَ ػَطٌٍ ٞ
حُ٘ؼَ كِ ٌ٣ٞ١ ٞــــــــــــَْ
ٖٓ ٌَ ٤ُٝ
ِ
ُ
ٌ
ٗئ ٕٝأ َهـــــــــــَْ
ٓٝخ ُٞٓ ٢حٛخ
***
رٜلَح ِء هِزـــــــَٜٓ ٢ـــــــــــــخسً َؿي ْ
َص
ْ
حٓظــــــــٞص
كٔزلخَٕ ٍرـــــــــ َ٤ً ٢ق
حُ٘خّ ُِٔــــــخٍ هـــــــــي ْ َٔ ّٔ ٣
ض
أٍٟ
َ
ْ
حٍطٞص
ٍٝٝك َ ٖٓ ٢كِٜٔ٘خ ٓخ
ُ
ٌِٓض حُٞؿَ ٞى رٜـــــــــــــــــخ ٝحٍَُْٞ ٜ
***
ذ ُؼ٘و ٢رٌـــــــــــــــــــــ٠
 ًَُّٝهٍَ ٣
ٝرِز َُ هِزُ ٢وِزــــــــــــــ ٢حٗظٌ٠
حُزلخٍ ًَُـــــــــــــــــ٠
ٝػطَ ١رٌَ
ِ
كٔوي ُّ ٝػ٘وخ ً َؿيح ٌَُِٜٓـــــــــــــخ
ٝػ٘ي ١حٌُظخد حُؼـ٤ذ ح٧ؿَــَْ
***
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أصس ٜث ٟاٌذ٘ش
ؿَكخ ً كـَكخ ً ر٘ ٠أك٠ٓٝ َُٚٓ ٬ــــــ٠
ٔ٘٣خ ُف ٓلظَٗخ ً طلض حُ ُوط٠َٓ ٍ ٠خ
ٍَ ُٓ َٕ٦خ ٠ٓٝــــــــــــــــــــــخ
هللِ ٖٓ هي ٍ
ْ
ٝحُُْ٘ٔ ٝحهلشٌ ٝح ٍٝ٧اً هز٠ـــــخ
٣و ٍٞأٍ ٢ٟؿِحٛخ حُِٝ َُ ٤حُ ُـ ََرـــــخ
***
طًَض ٍُهُ ٢وخٍْ ٕٝ
ُ ٌُٝ
ُ
ص رٜـــــــخ
ٓآٍرِٜــــــــــــــــــــــخ
ٓ٘خُ ٌٍ أًِٛظ٘ ٢كِ ٢
ُ
حَُٗ ٖ٤ٜهخ ً  ٌّ ٍٝٝكٓ ٢ـخٍرٜــــــــــــخ
ؿخُض هطخٌٛٝ ١ح حُوِذُ هخ١زٜـــــخ
أه ٍٞأٍ ٢ٟؿِحٛخ حُِٝ َُ ٤حُ ُـ ََرـــــخ
***
كَحٗشٌ أٗخ ٝحَُ٘٤حٕ طؼ٘وٜــــــــــــــــــخ
ٝحَُُ ٝف كَدٌ ك٘خٍ حُؼ٘ن طلَهٜخ
ض ٣خ ُٓ ٠ِ٤ؤٗطوٜــــــخ
كز٤زظ ٢أٗ ِ
ي أ٣خٓٓ ٢ؤٗلوٜــــــــــــــــــــخ
أٗخ رلز ِ
ن حُٔلـــــزخ
ٓٞؿ ٢ػٗٝ ٬يحث ٢ػخٗ َ
***
ُ
ىهِض ؿ٤لٝ ٕٞحَُُ ٣ق حرظ٘ض ٓ ُيٗ٢
ُ ٝؿُ ْٜ
ض ك ٢حُٓ ِّْ ٜوظ ٖٓ ً٫ٞحُ َل َِ ِٕ
ُ
حٞٛ٧حٍ طؤهٌٗـــــــ٢
ًٍزض ٛؼزخ ً ٖٓ
ِ
ُٝ ١ٞػـِٛ ١خ ٍَ كٗ ٢ـ٘٢
ًلخٍ ٍ
ك ٢أٓلَ حُ٘خٍ ُ
ِٗض حُل٤قَ ٝحُ َّ٘ َـزخ
***
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١خٍ ٓلظ٘ــــــــــــــيح
ػ َِّ حُيٝح ُء ٝرلؼَ ٢
أُ٤ِٓ ٠خٕ  ٍَ ٛٞٓ ٖٓ َٛأ َكـــــــــيح
أٗخ ؿ٘ٝ ٢ٗٞػـِ ١كِ َّٓ ٢خ ٗلَـــــــــــــيح
ٟل ُ
ّ٤ض ٓٞ٣خ ً ٩رَحْ َْ ٤ٛاً ٓ َـــــــــــــيح
أه ٍٞأٍ ٢ٟؿِحٛخ حُِٝ َُ ٤حُ ُـ ََرـــــخ
***
هخُـــــّ ٚ
أك ِ ّ
ذ
ض أّ ٖٓ
حٌُِ َٛ
٠شٌ أٗ ِ
ِ
ذ
أّ ى ٍّسٌ ٛخؿٜخ هخٍ ٕٝك ٢حُلو ِ
ذ
أّ َُٛسٌ أّ ؿ٘خ ُف
حُلَف ك ٢حٌُظُ ِ
ِ
ٌ
د
أّ
ض ٖٓ طُ ََ ِ
ُٞٛـخٕ طُــــــَ ٟأّ أٗ ِ
ْ
ٛخٍص أػظٔ ٢كطزخ
حُ٘خّ
رؤُٔ ِٖ
ِ
***
ي
٘٣ ٫ظ ٢ٜحُـَ ٖٓ ١ػَُٔ ١ي ٟحُلِ ِ
ػٔخًَْ ٟ ١
ي
ُِِض هٞكـــــــــــــخ ً ٖٓ حُِ ََِٜ
ُؤخٕ ٍ َّ
م ُلخُْ ٢اً ٍأٌٟ٘ ٟــــــــــــ٢
ى
٣وٓ ٍٞوي ٖٓ ُّ ٝىٗ٤ــــــــــــخ ُٙكِ ََ َٗ ٢
٣و ٍٞأٍ ٢ٟؿِحٛخ حُِٝ َُ ٤حُ ُـ ََرـــــخ
***
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لً
هَ َُ٣ق حُٜزخ كؤ ٖ٣حُؼٜـــــــــــــــــــــــــــــــُ ٞى
هَ ُٖٔ ظَ ىٓؼ٣ ٫ ٚل٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ُي
ذ أ٣خٓ٘خ كٓ ٚ٤ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ٞى
ُلزٍ ٤
ْ
ي ُ ٚحُ٘وخ ُء ػو٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُي
هَ ُِٔ ٍ
ُ
ٓؤُض ىٗ٤خ حُزـــــــــــــــــــــــــــــــخ ِء
أ ١كِ ٍٕ
***
ى ٓز٤ـــــــــــــــــــــــــــــــ َُ
ُٜ َٛذٍّ اُُ ٠وخ ِ
ي أّ ىٓخث ٢طٔ٤ــــــــــــــــــــــ َُ
ُ ٕٞػِ ٤٘٤
رٔٔغ ٓخ هي طوـــــــــــٍُ ٞ
ًِ٘ ٍٝك٢
ِ
ُٔٞحٛخ ٓخ ًخٕ هِز٤ٔ٣ ٢ــــــــــــــــــــــــــــ َُ
ُ
ُؤخٕ أػ٤خ ُٙىحثـــــــــــــــــــ٢
طِي كخُ٢
***
أهلِض كوخ ً
ْ
َ
ُٔخٗي
ى١ًًَ ٕٝ
ٝحكظَحّ حٌُٝحص ٓخ ًخٕ ٗخٗي
رٟ٘ ٖ٤ي ٝكَ٤طٌٓ ٚ٤خٗـــــــــــــــــــــي
أٞٛ ١ص هي ٘ٛظ ٚػْ ٛخٗي
ُ
أِ١ض ٗيحثــــــــــ٢
ٖٓ ُلخُ ٢اٗ٢
***
ًؼزظ ٢كُ ٖ٤هَّرض ٓ ٫لَـــــــــــــ َُّ
ً٤ق ٖٓ ٟخ َع ػؤِ٣ ُٚظوــــــــ َُّ
ٝؿ٘خكٓ ٢وٌ ٜ
ّق كُٟ ِٚ ٤ــــــــــــــــ َُّ
ٟخع ٓخُ ٢كٌ٤ق هِزََُّٔ ُ٣ ٢
ُ
أِ١ض ٗيحثــــــــــ٢
ٖٓ ُلخُ ٢اٗ٢
***
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ٛخكز ٢حى ُ
ُؼظن ٌٛح ٗو٤و٢
ع
ِ
ىٓغ ػ ٚ٤٘٤ؿَٔسٌ ٣خ ٛي٣وــــــــــ٢
ٟٝغ حُي َٛأٗل ٚك ٢كَ٣وـــــــ٢
رؼؼَ حُ ُّٚٔ ٛ ُّْ ٜك٣َ١ ٢وــــــــــــ٢
ُ
أِ١ض ٗيحثــــــــــ٢
ٖٓ ُلخُ ٢اٗ٢
***
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ش١شغبصٞ
ُ
ه٤٠ض رٜخ ١ٝــــــــــــــَ١
ػ٬ػش أكٞح ٍٍ
ُ
٘١ٝض اُ ٠حُٔ ْل َِ
ٝىحػخ ً ُ٘ َ٤ؿخُ١
ٗظخء ٍُٝٞٗٝحً ه٘٤٠خ رَرؼــــــــــــــــــ ِٚ
ُ
٘١ٝض اُ ٠حُٔ ْل َِ
ٝىحػخ ً ُ٘ َ٤ؿخُ١
***
ُ
ػويص ُ ٚػِٓـــــــ٢
أط ٠أَٓ ٍر ٢اً
حُؼـــــــــــْ
ٝػِٔ٘ ٢كَكخ ً ٣وٖٓ ٢٘٤
ِ
 ًًَِٝأ ٢ِٛرخٗظظخٍ ١طؼٌرـــــــــــــــــٞح
ُ
٘١ٝض اُ ٠حُٔ ْل َِ
ٝىحػخ ً ُ٘ َ٤ؿخُ١
***
ْ
طوخُطض حُٞ٧حٕ ػ٘يٝ ١ػظّ
ٔــــــــــــض
ٛٝخٍ أهّ ٝ ٞى ١ػي ّٝحً ٜٓخكزـــــــــــخ
كِٔض ًظخد هللا ىَٛحً ٓوخ١زـــــــــــــخ
ُ
٘١ٝض اُ ٠حُٔ ْل َِ
ٝىحػخ ً ُ٘ َ٤ؿخُ١
***
ً٘ٝض ٛـ َ٤حُؼوَ ًؤٓٓ ٢وخط َُ
ٝهِز ٢ر٫ ٚػض هِٞدٌ طلــــــــــخٍُ ٝ
1
..............................
ْ
ُ
٘١ٝض اُ ٠حُٔل َِ
ٝىحػخ ً ُ٘ َ٤ؿخُ١
***
رخُٝ ّٜٞٔطـظِـــــــــــــــ٢
طٔٞؽ حُل٘خ٣خ
ِ
٣ٝـ٠ذ ٌ ٫
ُ ٖ٤١وزٞ٤ُ ٢ؿــــــــــــــــــ٬
1
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ك ْ٘٣ ُْ ٖٓٝ ٠ٔ٘٤أَٓحً ٓ٤زظِ٢
ُ
٘١ٝض اُ ٠حُٔ ْل َِ
ٝىحػخ ً ُ٘ َ٤ؿخُ١
***
ُ
 ٙرَِٓ ٖٓ ٢حٓ٧ــــ٠
ٓزلض ًـٞح ٍ
أٍحٗ ٢أرؤٓــــــــــــــــخ
ٝكِٗ ٌَ ٣ٞ١ ٢رَ
َ
ُٔخٌٗ ْٜ ٗ َ ٢ي ٍؿْ ٓخ ً٘ض ٓٞؿٔخ
ُ
٘١ٝض اُ ٠حُٔ ْل َِ
ٝىحػخ ً ُ٘ َ٤ؿخُ١
***
ُ
ُ
ٝحؿــــــــــــــق
طول٤ض  ْ٣حُٝ ْٜحُوِذُ
ُ
٘٣خًــــــــــــــــق
أرً ٢خٕ ُ ٢ىٍ ًء ٝػ٘٢
ُ
ٝحُٔٞحُــــــــــــــق
ًٝؼزش ٍٝك ٢أٜٓخ
ُ
٘١ٝض اُ ٠حُٔ ْل َِ
ٝىحػخ ً ُ٘ َ٤ؿخُ١
***
ُ
ذ ٌِٓظــــــُ ٚ
ٝأُو٤ض ه ٢ٓٞكٞم هط ٍ
ٝؿ٤ؼخ ً ٖٓ حُ٘ٔ٤خٕ هِلٌٓ ٢زظـــــُ ٚ
ُ
ٍَٓص
رـ٤لٝ ٕٞهِز ٢طًَظُـــــــــــــُ ٚ
ٍ
ُ
٘١ٝض اُ ٠حُٔ ْل َِ
ٝىحػخ ً ُ٘ َ٤ؿخُ١
***
ٓٝوي ُّ ٝهٔٛ ٢ُٞـُّــــــــــــ ُٚك ٢كئح ِى ِٙ
ٍأ٤ٗ ٟو ٚ٘ٓ ٚحكظَحٓــــــــــــخ ً ُِح ِى ِٙ
 ْ٘٣رخرخ ً هي ٌٗــــخ رخٍطيحى ِٙ
َ ُْٝ
ُ
٘١ٝض اُ ٠حُٔ ْل َِ
ٝىحػخ ً ُ٘ َ٤ؿخُ١
***
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س٠خ اٌصجب
ى ٣خ ٍَ ٣ق حُٜزخ
ُ٤ظ٘ ٢أُوخ ِ
طَ ىحٔٛظخٕ ٣ـَُٜ ١لظ٢
ٝرٜخء حُيْ ٓ ٍ٬ًَ٤ٓ ٖ٣غ
ٌُٗ ٢رخرخ رِوخ ْٛكَكظ٢
***
اٗٔخ ٗؼ ٙ٬طــــــــــــــــــخؽ حُؼَٕ ْاً
حٓٔ ٚحُٔ٘ ٍُ ٜٞك ٢حُؼخُْ ٗخ ْع
كخؿش حُيحٍ ٖ٣ك٤ــــــــــــــٝ ٚرــــــــ ِٚ
د ك ٢حُ٘لْ ْحُظ٤خ ْع
ُٔٝخٕ حُؼَ ِ
***
اًٗ ٚخُو َ٠ك ٢حُٜلَحء ظَْ
ْ
ّ ر ِ ٚحُٔـــــــــــخ ُء حكظلَْ
ًٝبُ٤خ ٍ
ًـزخٍ ٝرٜخ حُو ُّٞحٍطلـــــــَْ
ُ٤ظ ُٚك ٢حُلٔ ِٖ ٝحُِٔ ٞء أََْ١
***
أٗخ كٞم حُِ ٜ٘ي ُ٤ٓ ٢ق ًٔخ
ى ٣يح ١حِّٗٔظـــــــــــخ
طلض أطَح ٍ
ٝػٔخٕ ح٤ُٝ٧خء حُٜخُلٖ٤
رـ٤ظ ٢حَُ ّٝأٍحٛـــــــــخ كٔظ٠
***
ٝؿ٘ ٕٞحَُٝف ٝحُيٗ٤خ ًٛــــــــخٕ
ُ ْ٤كٜ٤خ ٝرٜخ ػَُٜ٣ ٌٝخٕ
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ٝحُـزخٍ حُٔزغ ٝح٧رلَ ْ
ًخٕ
ٛيك ٢كٜ٤خ أٍ ٟىٗ٤خ حُـ٘خٕ
***
ُ٤ض ٓوي ّٝرظَك٤ذ ٣وـــــــــّٞ
ٝريٓغ َٓء ػ٤ٜ٣ ٚ٤٘٤ـــــــــــــْ
ًخَٓ حٔ٣٩خٕ ٖٓ هِذ َّٝ٣
إٔ  ٍِٝ٣حٌُؼزش ح ٠ٔٓ٧رّْ ٞ٤
***
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ِع اٌذجبس
كئحىٝ ١حُلَح ُ
م ُٗ ُٚـــــــــــــــــــــــــيح ُء
حُلــــــــخٍ
ٓ َ٤ٔ٣غ حُـزخٍ ٓغ
ِ
 ًَ ًٌَ٣ٝػ٤ٜخ ٍٕ ُي٣ـــــــــــــــــــــــ ِٚ
رخػظٌحٍ
كِ٤ض حُيٓـــــــــــــــغ ٘٣ل ُغ
ِ
***
 ًَٝحُ٘خّ كٗ ٢ـ ٍَ ٛٝــــــــــــــ ِّْ
ٝحٗ٘طــــــــــــــخٍ
د
ٝهِز ٢رخٟطَح ٍ
ِ
رًَٖ حُوَِ ٣ش حكظَهض ٗـ٢ٗٞ
رخػظٌحٍ
كِ٤ض حُيٓغ ٘٣لــــــــــغ
ِ
***
ٌٓــــــــــــــــــَ
ٝىٗ٤خٗخ هئ٣خ ً ًحص
ِ
رٌ٘ــــــــــــــَ
ٝكٜ٤خ حُ٘خّ ٤ٛ٫ش
ِ
ٝؿٞؿخ ٌء طَحٝى أ َّ
ؿــــــــــــــــــيٍ
١
ِ
رخػظٌحٍ
كِ٤ض حُيٓغ ٘٣لغ
ِ
***
ٝػ٘خ ٌ
م رلذ هللا طخٛـــــــــــــــــٞح
ٝأرطخ ٌٍ رٔؤٓي ٍس ط٘خٛــــــــــــــــــــٞح
٣ط َ٤حُوِذ ٣خ ٛلزٗ ٢يحُٙ
رخػظٌحٍ
كِ٤ض حُيٓغ ٘٣لغ
ِ
***
ُ
ؿِٔض طلٌَحً كٔ٤ـــــــــــــــخ أٍحُ ٙ
أع ٓخ طزخىٍ ٖٓ كؼخُ٢
ِ ُْٝ
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ُ
ِِٟض
َ
حُيٍد ؿل ً٬أٛ ٝيحُ ٙ
رخػظٌحٍ
كِ٤ض حُيٓغ ٘٣لغ
ِ
***
ك ٬طظَى ٖٓ حُؼَٔ حكظٔخً٫
ٝىع ػ٘ي حُٔ٘خّ ّ
ٌُٝط٤ـــــــ ِٚ
ٝهْ كظ ٠حُٜزخف ػِ ٠ىػخ ٍء
رخػظٌحٍ
كِ٤ض حُيٓغ ٘٣لغ
ِ
***
رظٞك٤ن ىػخ ٓويٓٞ٣ ّٝـــــــــــــخ ً
طَٔ٘ٗٓ ٠يحً ّ
كٌحً ًَٔ٣ـــــــــــــــــــخ
د
ُ٤ويٓ٣ٝ ٚؤْٗ رخٛطلخ ٍ
رخػظٌحٍ
كِ٤ض حُيٓغ ٘٣لغ
ِ
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ِشسد ٠ب ٔبط
حُزخًَ
ح٧ؿ َِّ
ٍَٓٝص ك ٢حُٜزق ِ
ِ
د
رخُيٍد كَ ٢حُـز َِ ح ِّْ َٗ ٧ح٧كي ِ
ٝروخٍد رخُ٘٠ُِ َٜلش حُظــــــــ٢
د.
لَ ِ
ُ٤ُٝ٨خء رٜخ ٓـُ ٞى حُ ُٔ ِ
***
ُِط َ٤ك ٢حُزلَ حُو٬ٓ ْ٠ؿٌ ٢ء
كٜ٤خ ًٝح ٗـْ ُٔٔؼـــــــــــــي ٣طَدُ
ٌ
كٔخٕ ًخُ٤٠خء ٗٞحػــــــٌْ
ٝرٜخ
رؤٍ ِ٤ش َؿّ٘ــــــــــخ ًء ٍحكض طِؼذُ
***
رٖٔ١ٞ
ًٔٝخطُ٘خ ًٍزٞح حُوٍٞ٤
ٍ
ُ ٟٚ
ٍ٣لخُٗـــــــــ ٌَِ٣ ٌُ َ١ ُٚحٍ َ
ٝطـخٍس حٌُٛذ حُـٔٝ َ٤كٍ ٠ش
٠ش ُ
ٝ ٢ٛحُطٞ٤دُ ً ٞٛ
ِ٣ ٟحٗ ٍٝز َ
***
ُ
َٓص كٌٛ ٢ح حُطَ٣ن  ُْٝأًٖ
ًْ
ك ٢ح ْٓ٧ػٖ كَّ حَُهخ ِء ر٘خٍُ
ح ٝأٍطٝ ١ٞحَُ٘د ىأر ٢اٗ٘ــــــــــ٢
ك ٢حٍ٧رؼ ٖٓ ٖ٤حٌُئ ّٝطٞح٢ِٛ
***
ٝرٌ٤ض ٖٓ رؼي ػِ ٠كخُ ٢حُظ٢
آُض حًُ ٠ز ٍي ط٘ـــــــ ّ ٟٞرخُِٜذ
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ٝحُ ّٞ٤ؿ٘ل ٖ٤حٓظٌِض ٝك ٢حُٔٔخ
ُؼز ٞٔٔ٣ ًْٝ ٢ػظ ْ٤ك ٢حُِؼذ
***
ُ
حُِٓخٕ رظِٙ َٜ
ٝكَحه َ ٢حكظَد
ً ١ػزَسٌ كخُيِ َٛظَ ُحث َُ
أٗخ ٛخ أٗخ أٓل ٢ػِ ّ ٢كوي ؿيح
ريٍ٤ُ ١ؤكَ ٝحَُ٘ـ ّٞػٞحَُ ١
***
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أ٠بَ لذ شبثذ
٣خ ؿزخ ً٫ػخٗض حُيٓ َٛؼ٢
حٗظَُٓ ٖٓ ًْ ١خٕ هي ٓ٠٠
ٝحكِٔ ٢ػ٘ٓٞٔٛ ٢خ ً حٍرٌض
ػِٓ ٢حُلخًٗٝ ٢ح ك ٌْ ُْ حُوَ٠خ
َ
***
ٖٓ ٍأ ٟحُ ََ ٣ٞرلوي حُٞحُيٖ٣
أٗخ ًخُ٘ َٜحٌُ ١ؿق ٓٝخص
ح ٝأٗخ ًخُ٘ـَ حُؼخهَ كخُ٢
ى ٕٝأػٔخٍ كلخُ ٢طَُّٛخص
***
أ ٖ٣ػزي هللا َ ْٓ ٝل ّٔ ْي ٛلخ
طًَخٗ ٢رـلخء حُـَرـــــــــــــ ِش
رـيٍ أ ُ
ْ
ٓٔض
 ٌٙٛحُيٗ٤خ
ٍ
ص
ٝرٔلي حُيّ ىٓٝخ ً ُؿ ََّ ِ
***
ُْ أًٖ أٍُُم ار٘خ ً ٝر٘خص
٤ٓ ٫ٝ ٫ق ٝطٌَّ ر٤ي١
ٝاُ ٠طزَ ِ٣هْ ُٗ َّي حَُكخٍ
ٝرٌق حُـ٤ذ ٓخ ٣ؤط ٢ؿي١
***
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ُْ طٌٖ ٗوظخٍ ٣خ ٓوي٤ٗ ّٝجـــــخ ً
كخٌُ٣ ١وظخٍ ًح ٍدٌ ٍك٤ــــــــــــــْ
ًًِ٘ٞ(( ٢٘١ٝي)) أٟ٘خٛخ حُز٬
ٝػي ّٓ ١ٝؼَ ٗ٤طخ ٍٕ ٍؿ٤ــــــــــــــْ
***
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وً ٚادذ رشجث ثأِش
أهٞط ٢حُلظ٤خٕ ٖٓ أ َٛحُ٘ـخػش
ٗ ْٜ٘ٓ ٌَُٝـ ٌَ رؤٓـــــــــــــــــــــــــــــــــَ
ن ُٓ ْٜخًخٕ كوـــــــــــــــــخ ً
ه ّيٍ حُل ُ
ٓٝؼٞح كٔ٤خ ه ٠٠حُل ُّ
رٔطــــَ
ن
ِ
***
ُِٓ٘ ْٜؤ٣ َ٤ؼٝ ٠حُ٘ـخس
ٛيٍ ٙك ٢ػَٔ حُو َ٤حَٗ٘فْ
ٓ٘ ْٜحُٔ٤ق ُٓ ٚو ٢حُٔظخع
كٓ ٢ز َ٤هللا أًيًٝ ٟـــــــــــ َيفْ
***
اٗ ْٜكَٓخٕ حٍ ٢ٟأَٓحء
ِٔ٣ئ ٕٝح ٍٝ٧كوَحً ٝرٜخء
ٝرط٫ٞص رٜخ طٔٔ ٞحُيٓخء
ُ ٍٝ٨كيحء
رٌُٞح حٍٝ٧حف
ِ
***
ُْ ٣ ٌٖ٣ؼَف َٓ ٖٓ ١أك ْي
ؿٍ َ٤دَّ حًٌُ ٕٞح حُل ِّ ٢حُْ ٜٔي
أ٣ ٖ٣خ ٓوي ّٝه ٢ُٞرؼيٓــــــــــــخ
ٛـَ ح٧كزخد ػ٨ُ ٢٘٤رــــــــــ ْي
***
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عّ١ض ٟثبو١ب عٍ ٝدبٌٟ
 ١حٍ٧كزـــــــــــخ
ؿٔ ََ حَُٓ ُّْ ٜيح َ
ٝرٌ٤ض ػ٘ ١َٜ١ٝ ٢حكيٝىرخ
ًزيَ ١كَُّٔ ٟخ ًخٕ ؿــــــــــَٟ
ىٓغ ػ ٖٓ ٢٘٤كئحى ١حٌٗٔزخ
***
ٛخىٗ ٢حُ٘٤ذُ ُي ٟػٜي حُ٘زخد
ك ٖ٤ىحٍ حُيٝ َُ ٛحُظِ ُْ ٓؼــــــــــ٠
ٛٝو ٍٞهي أًحرظٜخ حُٜؼـــخد
ٝؿزخٍ هي رٌ٤ض كخُٓ ٢ؼــــــــــــخ ً
***
ُ
ٗلؼض ُلَٔس حُ َلَّ ٟحٟٗ٘ٞ
ُٞ
ك ٢ُٞحُ٘خّ رٜـــــــــــــٌح حُ٘لْ
َ
ً
ٝحٓظ ٟٞحٌُثذ ًِ٤زخ ٝحٞٓ٧ى
ـــــْ
ص َِ ٝؿ
هططخ ً ٓخءص رٍ ٜٞ
ِ
***
ًْ طَحى ٟحُي َٛر ٢رخُ٘ــــــــــــــيّ
ذ
ُْ  ٢ّٔ ٛ ٌٖ٣رـٔــــــــــــــغ حٌُِ ٛ
ُْ ٌ٣م ٗٓٞخ ً ٍى٣ل ٢ك ٢حَُُّٟٔ
ذ
ٖٓ ٍأ ٟكخُــــــــــــــٗ ٢ؤ ٟرخُؼـ ِ
***
ح ٢ُٜ٩حُــــــــــــــــــــــٌ١
حٗ ٚحُلذُّ
ُّ
حُٜٔـــــــــــــــــــَ
ِٓي حُوِذ رطٍٞ
ِ
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ٌٓض حُطُ َ٤لخُ ٢ك ٢حَُر٤غ
حُ١ٞـــــــــــــــَ
ٝحُ٘ظخ ٣زٌُ ٢ؼوَ
ِ
***
ٖٓ ُلذ ٍّ ٓؼَ كز٣ ُْ ٢ـي
٣غ حُٔؼ٘ ٠ر ١ٌٜحٌُِٔخص
ُْ ِ
اٗٔخ حُؼ٘ن ح ٢ٌُٜ٩حٍطلخ ٌع
ٝ ٞٔٓٝحكظٔخدُ ك ٢حُل٤خس
***
ٖٓ ٣ؼٓ ٢خ هخُٓ ٚوي ّٝه٢ُٞ
ًٍف حُيٓغ ٝػخف حُ٠لٌـــــخ
 ًٟٝٝكِٗخ ً ٗٝخى ٟأٓلـــــــــــــــخ ً
ٝه ٠٠حُؼَٔ ٗل٤زخ ً ٝرٌُـــــــــــــــخ
***
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ٔب٘ض عّشٞ
ًِٔخ ١خٍ ر ٢حُؼَٔ حٗلَٟ
ًٛ ْ٤زَ ١َ٤ٟٔٝ ١حٗلِظخ
ٛلزًٝ ٢ح
اٜٗخ حُؤٔ٣ ٕٞخ َ
ٍََ ٝػ ٢ه َّ ٝػ٤ٜخٗ ٢ػظــــــــــ٠
***
 َ٣ٝكخُٓ ٢خ طل ِّ ُ
ٓض ُي٢٘٣
ٝروخ٣خ حُؼَٔ  ٫طٌل ٢كٖٔ ُ٢
 ٠ٛٝٝػًِٓٝ ٢حرض ّٔ ٛظـــــــ٢
ػوَ
ٗٝزخر ٢هي ٓ ٖٓ ٠٠ىِ ٕٝ
***
ط٘ظ ٢ٜحُ٘لُْ ََّٓٔحص حُل٤خس
ٝػُ ٢ٗٞ٤ػ ْ
ِوض ر ٖ٤حُلٔخٕ
ُٔٝخٗ ٢رًٌ ٖ٤د  ٝحؿظ٤خد
ٌ
ٗ٤طخٕ ٗٝلٌْ ُ٣ـ٣ٞخٕ
ًحى
***
ٍر٫ُٞ ٢ى كٖٔ َ٣كٔ٘ـــــــــــــــــ٢
 ٕٜٞ٣ٝحُ٘لْ ٖٓ ٌٛح حُز٬ءْ
ُ
َٛص أَٓ٤حً ُٜـــــــــــــــــــٞح١
كؤٗخ
كخهزَ حُِ ٖٓ ُّْ ٜػز ٍي ىػــــــخ ْء
***
ٟٔخٕ ُـ ٍي ِٗوخ ُٙكظٔخ ً
ٌ
٫
ىحْٓ
ٗٝوخثٓ ٢ؼَ َُ٤
ِ
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ٟٝزخد هزّؤ َ حُْ٘ٔ ك٤خ
ٍدُّ ٍكٔخى ُلخُ ٢حُزخثْ
***
أٗخ ٓويٝ ّٝرٌٛ ٢ح حُؼٌحد
 ٝحُزٌُخ ىأرٝ ٢ىأدُ حُ٘خّ ٓؼ ٌ٢
هٞف
ٓخٍ ٝرلخًَُ ٢
ٍ
هِقَ ٍ
ً٤ق ٣خ ٍدُّ َٓٝء حُ٘لْ َؿ ُّ٢
***
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األِٛاد رجى ٟعٍ ٝدبٌٟ
ؿ٤لش حُٜلَح أٗخ ٛ ٫وَ كٜ٤خ
ؿؼغ ُٗ ٞخٛيص كخُ ٢رٌظ٘٢
ُٛ ٖٓ ٢ُ ْ٤يف أٓؼ ٠اُٚ٤
ك٤غ  ٫ػوَ ٍ ٫ٝأُ٤ُ ١ـ٘٢
***
ُ
ه٠ض أٞٛح ً٫كؤ٣خٓٗ ٢وخء
ؿخكً٬
ُ
َٓص رـ ًّْ ٔٛٝــــــــــّْ ٞ
ًط َ٤هي ٠ٛٝ
ًُ ِٔ ََ حُـ٘ق
ٍ
ٝرٌ ٠حُط َ٤ػِ ٠كِٗ ٢حُٔوْ٤
***
ٟؼُقَ حُـٔ ُْ كٖٔ أ ٖ٣حُلَحٍ
َ
ض
كَ٤ط ٢حٗظ ّيص ًٝلـــــــــُ ٢ؿَِّ ِ
َٛص ٗخٍحً ً٤ق  ٢٘٣ٌٞ٣حُِ٤ٜذ
ض
ٝػٍِٝ ٠ك ٢حُٔ٘خ٣ـــــــــــــخ َكِّ ِ
***
ٟؼُقَ حُوِذُ ُلِٗٝ ٢طٜيع
َ
َٗلَٔٛ ٢خٍ ٓغ حُي َٛىهخٕ
ٛخثــــــــــؾ
رلَ
ٝىٓٞػٓ ٢ؼَ ٍ
ٍ
ُٝيٓؼ ٢أىٓؼض ػ ٖ٤حُِٓخٕ
***
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ُْ ٓ ٌٖ٣وي ّٝه ٢ُٞهي ٝػ٠
٣ْ ٝيَ ٣خ ٓـَ ٖٓ ٍٝحهٞحُـــــــــــ ِٚ
ٟخع أ َٛحُؼِْ  ٖٓ ٫رْٜ٘٤
ٖٓ َ٣حٗ ٢ػخُوخ ً ك ٢رخُـــــــــــــ ِٚ
***
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عبِذٔٛب
 َٜٛحٍَُٓٞ
أٓ َي هللا ٣ٝخ
َ
٣خ ػِ ٠حُ٘خّ ٓخٓقْ ٗوٞط٢
ٗ ٍٞػ٤ٟٝ ٢٘٤خث ٢ك ٢حُظّ٬
كٖٔ ح٩كٔخٕ كخٍكْ ػزَط٢
***
٨
هخٗض حُيٗ٤خ ؿٔ٤غ حُٔ ِ
ٝؿيحً ٣لٌٔ٘خ ٍد حُٔٔخَء
٣ِ٣ٝي ٓغ َٗٔ ر َـ٤ـــــــــــخ
٣خ آخّ حُ٘ٓ ٍٞخٓق ػزَط٢
***
ٗ٤ٓ َٜخٍ َٝٓٝحٕ حُلٌْ
ر ْٜظِ ُْ حُظٓ٬خص كٌـــــــــْ
أ١ؼٔٞح حُ٘ َٜؿٔٓٞخ ً هُيِّٓض
٣خ آخّ حُ٘ٓ ٍٞخٓق ػزَط٢
***
كخ ُْ ١حَُِٛحء ًخٗض ر٠ؼشً
ُ٘ز ٢هللا ٓلٔٞى حُوٜخٍ
"ٔٛخٗٞ٣خ" ٌٓٔ٘خ ً ٛخٍ أهَ٤حً
رخهَ ٣خ هِٓ ََ ٤ز ِْ٢
ُٔلٔي ٍ
***
ٔٓٝخ ٗلًٔ ٞخٍ ُِٔٔــــــــــــخء
ٌ
ػيٕ ٍؿخء
طخؿ ُٚحُٔؼَٝف اً
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رٌَحٓخص ػ٬ع هي ٗــــــــــــــــــــــخ
ٓز٢
رخهَ ٣خ هَ٤
ِ
٣خ ٓلٔي ٍ
***
ٍَ
ٖٓ طَُ٣ ٟوَأ ٓ ََّ حُوَي ِ
ًحى ِػ ّ ٢هخد ػوَ حُزَ َ٘ َِ
أَٓى حُٔٔط٣ ٍٞخ ٍدّ حُٔٔخ
ًخ ِظٔخ ً ُُوِّ َ
زض ٣خ أٍكغ ٓز٢
***
اٍ٣ ٢ٗٝخ ٍد ٖٓ ػ٘ن ح٧ثٔش
ٌ
ٓٓ٬خص ُ ٝؿ ّٔــــــــــــش
كز ْٜطـِ٠
٣خ ٍٟخ ٣ٝخ ٓلٔي ٣خ طوــــــــــــ٢
ٓخٓلٝ ٢ٗٞحٍكٔٞح ُ ٢ػزَط٢
***
٣خ ػِ٣ ٢خ ٗو٣ ٢خ آـــــــــــــــخّ
اًٍزٞح  ّٞ٣حُِوخ َٓؽ حُزَحم
أٗظْ ح٧ػِ ٕٞك ٢حُيحٍ ٖ٣كوخ ً
ٓخٓلٝ ٢ٗٞحٍكٔٞح ُ ٢ػزَط٢
***
ٝحٓ٩خّ حُؼٌَٔ٤ٓ ١ق حُٔ٠خء
كزٌْ ك ٢حُوِذ ٛخك ٢حَُٔ٘د
أكَِ ْ
ض ًخُزيٍ اًح ك ّْ حُِوخء
ٓخٓلٝ ٢ٗٞحٍكٔٞح ُ ٢ػزَط٢
***
أٜ٣خ حُٜٔي٣ ُّ١خ ٓ٘ظظــــــــــــــ َُ
ه ْ٤حُظِْ ػِ ٠ىٗ٤خ حُل٘خء
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كٔظ ٠طظُِ٘ َٜخّ ر٤ٜـــــــــخ ً
ٓخٓلٝ ٢ٗٞحٍكٔٞح ُ ٢ػزَط٢
***
أٗخ ٓويٝ ّٝك ٢هيٓظٌْ
ٝحطزخػٓ ٢زَ حُلن كيحء
أ٣ ٖ٣خ ػزخُّ ٣خ كخٓ ٢حُِٞحء
ٓخٓلٝ ٢ٗٞحٍكٔٞح ُ ٢ػزَط٢
***
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ثذثذُ
أهٞطٛ ٢لز٣ٝ ٢خ ه َ٤حُٜلخد
ٗـخع أٍهـــــــــــــــــ٢
ٝرزلغ ػٖ
ٍ
ؿخَٓص ٍٝك ٢ريٗ٤خ ٖٓ ك٘خء
ٝطلَّ ٟػٖ ٓ ١َ٤ٜهِوــــــــــــــ٢
***
ٓ٠ض ح٣٧خ ُّ ر ٢ك ٢ؿلِ ٍش
 ٖٓٝحُؼ٘ن ُو٤ض حُٔؤخ
ػٖ ػ ٕٞ٤حُ٘خّ طَولُٓ ٠زُِ٢
ٝػَ ٟهزَُٜ ١خ ُٖ َ٣ؼيَٓــــــــــــخ
***
طخًٍخ ً ىٗ٤خ ١أٓٓ ٢٠ـَهــــــــــــــــــــــــــخ ً
كخكٜخ ً كظ ٢رٜخ ٓـظَرــــــــــــــــــــــــخ
ٓؼَ ((ًٍٞحٝؿِٓ ))٢لخٍ ١ك٣ ٢زخد
ٝر ٢حُيٓ ٠٠ٓ َٛلظطزـــــــــــــــــــــــخ
***
أهٌص ىٗ٤خٓ ٢٘ٓ ١خ ط٘خء
م هِز ٢حُظِٔ ٢ء
ٓلَٛخ أ ٍّ َ
ٓ٘لظَ٘ ٍُٞٛ ٖٓ ٢ؿ َّ
ٍ ٠ش
د كِٔ ٢ء
هيٓ ٢ط٘ ٟٞريٍ ٍ
***
ْ
َٓص ك ٢ىٗ٤خٓ ١ً ١ؼظزَح
ْ
ًٍ٠ض
أٍٛوظٍ٘ٝٝ ٢حث٢
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ىكؼظ٘ ٢طلض أهيحّ حُؼٌحد
ْ
حكظلِض
ٝحرظِظ٘ٝ ٢حُٔ٘خ٣خ
***
ُٝيٗ٤خٗخ ٗٞحًٓ ْ٤ؼخٍ
ٝرٜخ ؿٌ ٤ي ًٔؼَ حُؤَ
ًٝحٍ"
ٝطٔ٘٤ض أٗخ "ٍٓظْ
َ
ٖ أ ِٗ َِ
أًَٔ حُـ ٖ٤رزط ٍ
***
ٖٓ هٓ ٢ٌِ٘ٓ ًًِٖٞ ّٞلزٞرظ٢
ٝك٤خطٍٝ ٢ىطً ٢حص حُزٜــــــــــــخء
١خٍ رلؼ ٢ػ٘ي ٣خ أكِ ٠حُّ٘ٔخ
ٓخث ً٬ػٖ ٌِٓ٘ ٢كظ ٠حُل٠خء
***
أٗخ ٓويٗٝ ّٝؼَ ١ك ٢حُز٬ى
ُٓ ْٔلِ ٌَ ػٖ ًٍٓ ِٚ ٠ؼَ حُـٞحى
ُ
أُٜؼض ٌُٖ ىٛ ٕٝخى
رخكؼخ
ٝحٗظ٤خه ٢كَُهشٌ  ٢ْٓٝحُلــــئح ْى
***
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َرثُ ًَ َِِٓ إٌذَ ٚا٘٢بد
ض ٣خ ًَ ك٤خط٢
٣خ ك٤خط ٢أٗ ِ
حُ٘يّ
ًرِض ٍٝكُ ٢طِ ٍٞ
ٝأٗخ ك ٢حُ٘خٍ أًُُ٘ٓ ٟٞخ ً
حُؼيّ
ؿٔي ٝ ١حَُٝف ٍٖٛ
ِ
***
٣خ ُٜخ طِي ك٤خس ٖٓ ٗوـــــــخء
ٖٓ ُٜ٘ل ٢كؤٗخ َٛص حُٞك٤ي
ص
ر ٖ٤ه ٢ٓٞحٌُ ٕ٬ًٞحٗظزٌ ِ
ٗيٓخ ً ٍٝكٓٝ ٢خ ػ٘ ٚطل٤ــــــــــي
***
ُْ أًم ٜٓ٘خ ٍر٤ؼخ ً ً ١حُل٤خس
ٗٝزخر ٢رخرظٜخؽ ُْ ٘٣ــــــــــــــــــْ
أٗخ ٓويٝ ّٝآٛخطــــــــــٓ ٢ـخٍ
ٗؼَص كٞهٛٝ ٢خٍص ًخُــــــّْ ٍَ ٞ
***
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اثزٍٝ
أهٞط٣ ٢خ أٍٝ ََ ٛك٢
ٝأػِحث ٢حٌَُح ّْ
اٗٔخ حُيٗ٤خ حرظِظ٘ٝ ٢أٛخرض
رَٔ٤
هِز ٢حُٔظٔ٠
ٍ
ٖٓ ٜٓخ ّْ
ٝؿَٝك ٟٞٛ ٖٓ ٢حُـخُٖ٤
 ٫طَؿْ ٞحُظجخ ّْ
كَّهض رٝ ٢٘٤ر٢٘٤
ُ
ُٔض ٟٓٞ
ٝأٗخ
ٍٝف طَ َُّ ٞػَٜخ
ٍ
حُ َـٔخ ّْ
***
ٓ٠ض ح٣٧خ ُّ  ٫أكَح َف طؤط٢
أٓ ٝؼخىس
حُٜزَ
ٓؼِٔخ حّٗ ٜيص ٓيُ ٝى
ِ
ٝحٓ٥خ ٍُ َٛص ػ٘يٛخ
ُ
حُو٤زخص ػخىس
ُ
ََٛٛ
رَ٣ق
طَٖ٘٣
ؿخ َء
ٍ
ٍ
ٖٓ َُْٓ٣َٜ
ٌ
ٗزخطخص
هزَ إٔ ط٘ٔٞ
رَٝك ٢ك ََّ كٜ٤خ
اطوخى. ٙ
***
121

أؿ ٌَ َُٓ
ٝػ٘٣ ُٚخ كئحى١
ٓ ٫لََْ
ٓ ّٔ َْ حَُٝف ٝأك٘٠
ص
رظٓ٬خ ٍ
ََْٗٝ
ػ ّْ أىٓ ٠حُوِذ ؿيٍحً
ٝػِ ٠حُـَف
حٓظوَْ
 ٟٞٛٝرخُـٔ ِي حُ٘خك َِ
أك٘خ. َْٟٝ ُٙ
***
ذ ُْٝ
 ٫هَح ٍَ حُُِ َّ ٞ٤وِ ِ
ن حُٜيٝءْ
َ ِ٣
ُْ أػي ٌُٓ ٖٓ ٢خٕ
حٍٝ٧
كؤٗخ ك٢
ِ
رخ ٍٝ٧أٗٞءْ
ِ
ٝأٗخ ٖٓ هز َُ ُْ أػْ ٜي
ًٌٜح حُِٔ ٞء
ْٓ ٞء
ًهض رؼي حُؼ ِِّ كوَحً
ُ
ٝرو٤زخط٢
أرٞءْ
***
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ٓؼَ
ًِٔخ أًًَٓ ُٙلظَهخ ً َ
حُلَحٕ حُـِّٞ
حُ٘خٍ
كٍٞ
ِ
ط٢ٜٔ
٣ـَٔ حُ ُّْ ٜكئحى١
 ٞٔ٘٣ ١حُٔٓ ُْ ٜظزٞػخ ً
ٝػِ ٠ظَ َٜ
رْٜٔ
ِ
ىٓغ
ٝرلخ ٌٍ طٔ ُ٬حُؼٍ ٖٓ ِٖ ٤٘٤
ٝى ِّّ
آّ٫
رجَ ٍ
ًٝؤٗٝ ٢حه ٌغ كِ ٢
م
ٝهي كخ َ
رَ ْى ِّ
***
ُٜذٌ ٣ـظخ ُف ٍٝك٢
ص حُلَح ْم
ٖٓ َٓحٍح ِ
 ُُٚٝأٌُّٗ ٞ
أرغ حُلَِٕ
ٌُٖ ٓخ أكخ ْم
ٝرؼَٗ ٢٘٤ح ُ
ع حُلِٕ
ه ٜٚحُٜـَ
٣لٌ٢
َ
٣ٝزٌ٢
َُِكخ ْم
ٓخ طَُ ٟأكؼ َُ رَ ٓخ كِ٤ظ٢
حُٜزَ
إ ًخَٕ َُُ ٤
ِ
ٟخ ْم
***
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حُوخطَ
حُْ٧
ِ
ُِٔ َ٤ٜ
َ
َٛص
٣خ ٓوي ُّ ٝه٢ُٞ
ظِٔخ
ٝك٤خ ٍس ًِٜخ ٝ ْٛاٍؿخ ٌّ
ٌ
ٝه٤زخص
ْ
ذ
ؿيص ُِوِ ِ
هظٔخ
ُ
ٗخد حُـيٍ
أُق ؿَ َّ ٓ ٍٍ ٞ
ٝحَُُ ٝف رٌَ حُـَِّ
طَُٓ٠
ؿٗ َ٤وخ ٍء
ُْ طـ ْي َ
حُزئّ
كِظؼْٖ ك٢
ِ
ٍؿٔخ .
***

124

ِالّ ثبثهْ

1

َ
ً٘ض رٔظخٗخ ً ريحٍ١
َ٠ح
ؿ ِ
ٝحٗطٞص آٓخٍ هِز٢
كٔ٘٤خ ٛزَ١
حٗلَٟ
ٓ٘ي ١ػ ٢ٗٞػِ ٠أ٣خٓ٢
ح٧هَََٟٓ ٟ
ٝىؿ ٠حُِ َ٤أ٣خ رخر ُ
ي
 ٌُٖٝحَُىٍ ٟؿٔخ ً
ّ
ٓخ رؼض
ذ
ػٖ حُوِ ِ
حٗظَ. ٟ
***
ّ
ٝأكَحف
إ أهَحٗ ٢كٍٞ ُٜ ٢
ٍ
ؿي٣يس
ي
َى ِٓ َ ٢حُوِذُ رلويحٗ َ
أ٤١خف
ً٘ ّ٬ٛض ك٢
ِ
أك٢ٓ٬
حُٔؼ٤يس
حُؼٖ٤
أُ ُْ حُ٘لْ ٝىٓغ
ِ
ر ٢أ َٟٟك َٜطزٌ٢
حُو٤ٜيس
ى حُ ٞٓ٧ى ٓ٘ ٚحرَّٞ٤
ٗؼ َُ َ
1

* الٌوجدنسخةكاملةلهذاالشعرفٌالمخطوطاتفرأٌناعدمترجمته (مترجم)
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ٗؼَ ١كظ ٬كٌْ٤
ٗ٘٤يَ. ٙ
***
َ
ً٘ض ٗ ٍٞحُز٤ض ٝحُيف َء
ُوِز٢
1
.................
حُوِذ ُٔخ ٣زٌ ٢كَحهخ ً
ٓخٓق
َ
ِ
ٓ٘ي ٣خ ً ٟٞء
ريٍر٢
كٞىحػخ ً ُٓ ّ٬رخري
ً٤ق ُِؼخٗن إٔ ٣زو٠
رُِذِّ .
***

1
/المعرّبهذاالبٌتؽٌرموجودفٌالمخطوطووجدناأنتركنقاطمحلهؤفضلمنكتابتهتوقعاًحفاظاًعلىاألمانةالعلمٌ
ة
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أٔب اٌّغىِ ٓ١برا أفعً
ً٘ض َٓ ٌِْخ ً ك ٢ػ٘خ٣خ ٢٘١ٝ
ًٝيٓظُِ ٢ٓ٬ً ٍٞـٔ٤غ
ٍ
ًيٝحء ُـَحف حُ٘خّ كٚ٤
ًٝيًخٕ ُي ٟحُـ ْٔغ حُٔط٤غ
***
ً٘ض ػ٘٤خ ً ػ٘ي أػٔٝ ٠رَ٤ٜ
ٝكي٣ؼخ ك ٢كِٞم حُزٌٔخء
ً٘ض ٝؿٜخ ً ر ٖ٤ؿٔغ حُٞؿٜخء
هيٝس ُِ٘خّ ك ٢حُـٔغ حُـلَ٤
***
ٓٝو٤خ ً كخط ُْ ٓؼُِ ٢طـــــــــــــــــ٢
ٝأٞٛؽ حُلِ ٢ك ٢ك ٖ٠حُٖ١ٞ
ٔٛشُ حُ٘ـؼخٕ رٝ ٢حُوِذ ك٢
ًخُـزخٍ حُْ٘  ٫أه٘ ٠حُٔلٖ
***
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ِب ثم ٟأثش (عّعخ)
ًؼَ حُظِْ ريٗ٤خ كويص
ٗ٘ٞس حُؼ٘خم ك ٢أٜٓخٍٛخ
ُْ طٌٖ طٜيم ك٤ٗ ٢ظٜخ
كـ٘ض ك ٢حُ٘خّ ك ٢أػٔخٍٛخ
***
ٝأ٫ػ٤ذ ُٜخ ٝحٌَُٔ ٖٓ
حُوطَ
ٗؤٜٗخ طؤط ٢رٌَ
ِ
كَهض ك ٢حُ٘خّ كظ ُْ ٠طـي
حُزَ٘
كَهش ِٓٔٓٞش ك٢
ِ
***
 ٖٓٝحٌَُٔ ُٜخ ك٘٤خ كٕ٘ٞ
ٝحٓ٧خًٗ ٢خُٔ٘خ٣خ كُٜٞخ
ٝاًح حُ٘خّ حُظؼخُٗ ٢ؤْٜٗ
ًِٔخطُٔ ٢ض أٗ ١ٞهُٜٞخ
***
ق ٓـَ ٟكَِٔ ٢ؿ ّ
َؿ ّ
ق حَُٜ٘
ٝهٞح ١حٌٗٔذ ٓؼَ حُلٌَْ
أٗخ ًح ٓوي ّٝه ُْ ٢ُٞأًٖ
طخًٍخ ً هِل ٢اٗخػخ ًًٝــــــــــــَ
***

128

٠جذث عٓ إٌبط
ٝػ ٢ٗٞ٤حٗـٔٔض كْْ ٛ ًَ ٢
ٜٔٛخ حٕ طـي حُط٤ذ ٣ؼ ْْ
رِزِ ٢ك ٢هل ٚحٛ٫خص ُ ْْ
 َ٣ك ٢حُٔـٖ ُ ٚحُٔؼي ٣ظ ْْ
***
٣خ ٛلخر ٢أهطغ حُٜلَحء رلؼخ
ٝرؼ ٖٓ ٢٘٤ؿزــــــــــــــــــخٍ حُظؼذ
ٓلٖ ٜٓـٍٞس كٓ ٢خكــــــــــــــ ٍَ
طٔؤٍ حُزلـــــــــــــَ رؼ ٖ٤حُؼظذ
***
٣خ ٛلخرٝ ٢حُوِٞد حُ٤خثٔش
ٜٔٛخ هَٜحً ٌِٓٝخ ً ٝػَٕٝ
رٔ٘٤خ حُؼ٘خم ك ٢أكْٜٓ٬
هُ َٜلّخء ٝػٍٕٞٓٝ ٖ٤
***
ٓخ ُي ١ٌٛ ٟحُ٘ل ّٞحُلخثَس
ك ٖ٤طٌ٘٣ٞخ ىٓخء حُٜ٘يحء
ٝطَ ٟحٍٝحك ١ً ْٜىحثـــــــــَس
ًخُلَحٗخص ػِ ٠َٓٓ ٠حُ٤٠خء
***
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ّ
ٝإ ح٫ؿ٘٤خء
هخٍ ٓويّٝ
ٍحثٖ
ٓؼَ ه ّٞىْٜٓ ٕٝ
ِ
ٝطَ ٟحُيٗ٤خ رٍ ٬أ ١طيٍٝ
١خثٖ
رَٔ٤
طٔلن حُ٘خّ
ٍ
ِ
***
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ٌُ ٠أد اٌعصش اٌجب٘ش
ِض َؿ ُِ ٜ
 ١رٔـــخ ِٗ ُ
ِض
أٗـخ ك٢
أكوـخم ىٗ٤خ َ
ِ
رخٛـَ كٜ٤ـــــــــخ ػَ ِٔ ُ
ِض
ُؼٜـَ
رخٗظظخٍحط٢
ٍ
ٍ
ّٔ ٓ ٢خ ه ْي َك ُ
ِٔض
ُْ أػ ْي أه ٟٞػِٓ ٠خ كِ َّ
ٝحٗظظخٍ١ ١خٍ ٓزٍٜٞحً
رخٛــــــــــــــَ
رؼَٜ
ٍ
ِ
*** *** ***
ْ
حٍ٧رؼٖ٤
ُِِٓ َت حٌُؤُّ ٝهي ٗخ َِ ٛػٔـَ١
ْ
حُٖٔ٘٤
ٝرٌخث ٖٓ ٢هطخ٣خ ٝػٌحرـــــــــخص
ْ
ٝظ٘ـــــــٕٞ
ًٍذ حُيٍد ٓؼٌ ٞٓ ٢ء ٗٝي
َ
ٝحٗظظخٍ١ ١خٍ ٓزٍٜٞحً
رخٛــــــــــــَ
رؼَٜ
ٍ
ِ
*** *** ***
ُؿ ّٔشٌ ٓٞىح ُء ؿخءط٘٣َٓ ٢ؼخ ً ٝحىُْ ّٔ ٜ
ض
ٝرخُِ٣ق ٝرخُظْ ّٔ ٛ َِ ٣ٜٞ
ْ
ض
كـَص كخٛخ
ِ
ٛخؿٔض ً ََّ ؿٜخطٝ ٢حٓظظ ّٔ ْ
ْ
ض
ذ
ٓؼَ ًِ ٍ
ٝحٗظظخٍ١ ١خٍ ٓزٍٜٞحً
رخٛـــــــــــــَ
رؼَٜ
ٍ
ِ
*** *** ***
ٌ
ٌٓٝخٕ ٝأٓــــــــخٕ
ٌَُ ًْ ًِ ٖ٤ٌُِٔٔ ْ٤
هُ ّيٍ حُلو َُ ػِ ٞٛٝ ٚ٤ك ٢حُيٗ٤خ ٜٓخٕ
ٓخ ُٓٞ٣ ُٚخ ً ِػ ٌ
٘خٕٝ ،اًح ًخٕ حُلٜخٕ
ٝحٗظظخٍ١ ١خٍ ٓزٍٜٞحً
رخٛــــــــــَ
رؼَٜ
ٍ
ِ
*** *** ***
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ٝروِ ٢ّ ٓ ٍَ ٤ء حُّ٘٤ــــــــــــ ِش ػز ٍي ُِيٍحٛـــ ْْ
ُْ َٔ ُ٣ظّغ ٍؿْ ٓخ ُ ِٔ٣
ي ٖٓ ٓخ ٍٍ َٓحؿْ
 ُُّٚٔ ٛإٔ ٣ـٔغ حُٔخ ٍَ رؤٗٞحع حُٔظخُـــْ
ٝحٗظظخٍ١ ١خٍ ٓزٍٜٞحً
رخٛـــــــَ
رؼَٜ
ٍ
ِ
*** *** ***
ه ٢ُٞحُل َّ
ن حكظَحءح
ٍُدَّ أكخه َٖ٤ػ ّيٝح
َ
ٝػِ ٠حُلَِِ ٣ش ٖٓ أه٬ه ْٜأُوٞح ٍىحءح
أهٔٔٞح ُِ٘خّ َّ ُ١حً ّ
إٔ ك ٢حٗ َٓ٧وخءح
ٝحٗظظخٍ١ ١خٍ ٓزٍٜٞحً
رخٛـَ
رؼَٜ
ٍ
ِ
*** *** ***
ٗٞ٤م رٞؿــً ٍٙ ٞخًرشْ
٣خ ُوِزٖٓ ٢
ٍ
حَُٔ٣يْ ُْٜ َٕٝ
ًؼ ٌَ هِٞدٌ كخىرـــش
رخٓ ِْْ (هخ ٍَ هللاُ ٌٛح) ُِزَح٣خ ٗخىرــش
ٝحٗظظخٍ١ ١خٍ ٓزٍٜٞحً
رخٛـَ
رؼَٜ
ٍ
ِ
*** *** ***
ِّ ُ٫
ٗخٍ هِزٛٝ ٢ــــــــــٓ ٞوظــ ٌّ ٞرلذِّ ِ
ُ٣ ْ٤و٘ ٠ػ٘ي ه ٍِ ٞحُل ِّ
حُ٬ثْ
ن َُّ ٞ
َ
ِ
ٛخثـــــــــــــْ
رطزغ
اّٗ ُٚحُؼ٘وخ ُء ك ٢حُلـــن
ٍ
ٍ
ٝحٗظظخٍ١ ١خٍ ٓزٍٜٞحً
رخٛــــــــــــــَ
رؼَٜ
ٍ
ِ
*** *** ***
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1

ص ْش
ف ٟججً َد َ

ك ٢ؿزخٍ ٍحٓ٤خص ػخُ٤ــــــــــــــــ ْش
ٝحُظزخ ُء حُ ّـَُّ كٜ٤ـــــــــــــخ ٍحٗ٤ـــ ْش
ٖٓ أٓخٗ ٢حُ٤ٜي طٜل ٞىحٗ٤ــ ْش
َْٜ
ًَ ًحى حُٔلَ ك ٢أػَِ ٠ك َ
*** ***
د ٗخٟـَ ْس
ًْ ػِ٤ـ ٖٓ ٚىٍٍ ٝ
رٜـش طـَ ١حُؼ ٕٞ٤حُ٘خظـَ ْس
ِٗٛش طُ٘ـٔٗ ٢خء حُلخٟـَ ْس
َْٜ
ًَ ًحى حُٔلَ ك ٢أػَِ ٠ك َ
*** ***
اٜٗخ حٝ٧طخ ُى ك ٢ح ٍٝ٧حُـزخٍْ
ٝحُزٔخط ٖٓ ٌَ ُٛٝ ٖ٤ه٤ــــــــــــــــخٍْ
ٓ ٖ١ٞح٧ؿيحى ٖٓ أ َٛحُ ِوٍْ٬
َْٜ
ًَ ًحى حُٔلَ ك ٢أػَِ ٠ك َ
*** ***
ْ
٘ٛــخى
حُزيٝ
ٓخثَ حُ٘خّ ػٖ
ِ
ْ
طـــَحى
ٓٝـخٍحص ح٧كخػـــــــــــْ ٢اً
ْ
٘ـــــــــــــخى
ًَ ٓخ ُ٣ز ِؼ ُي أُ٣ ٝيُٗٓ ٢
َْٜ
ًَ ًحى حُٔلَ ك ٢أػَِ ٠ك َ
*** ***

1
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ــــَ
ٍرّٔخ طُ ْ٘ َـ٠
ٍ
ر٘ٔـــــــــــــــَ كخ ِٓ ِ
ٗخكـــــــــــــــــــــــَ
ٝحُظلخص ٖٓ ؿِح ٍٍ
ِ
حُوخٓـــــــــــــــَ
ًُِّٜخ ٣و٘ ٠ك٘خ َء
ِ
َْٜ
ًَ ًحى حُٔلَ ك ٢أػَِ ٠ك َ
*** ***
َ
كخػِـْ
أٗض ٣خ (ٓوي ّٝه)٢ُٞ
ِ
ح ٢ُٜ٩ىٓـــــــــ٢
م حُؼ٘ن
أكَ َ
ُّ
ْ
ص حُٔ ْؼ َي ٓٞ٣خ ً كخ ْٗظَ
إ أٍ ْى َ
ــــــــــْ
ِ
َْٜ
ًَ ًحى حُٔلَ ك ٢أػَِ ٠ك َ
*** ***

134

جشجبْ
ُ
ؿَؿخٕ
أػِ ٠حُـزخ ٍِ ػَِٓٓ ٠خى
ُ
ُ
أهٞحٕ
ٝحٗ٧ـخٕ
ٝحُٔلذ ٝحُزلَ
ُ
ؿــٌٕ٫
ُ ٞأٓطَص كزَّٜخ كخٌُــــــــَُّ
ؿَؿخٕ
أًظخف
ٝحُٔخ ُء ٣ـَ ١ػِ٠
ِ
ِ
*** *** ***
ذ
ؿخرخطٜخ ؿّ٘شٌ هَ٠ح ُء ٖٓ ػ َـ ِ
ذ
رٜخ حُٜزخ٣خ ٝهي ُٓ ِّ َٕ ٍْٞرخٌُِ ٛ
ذ
ٕ
ٝأٗؼخّ ػِ ٠حُ ِلوَ ِ
ٍ
َٓػَٞٓ ٠ح ٍ
ؿَؿخٕ
٣ـَ ١حُ٘ؼ ْ٤ػِ ٠أًظخف
ِ
*** *** ***
طَ ٟحَُٝحكــــــــــــَ ٝحَُح٣خص ط٘ؼوـ ُي
ٝك٤ٓ ٢خىٜ٘٣خ حُظـخ ٍُ هي ٍهـيٝح
ٜٗ٧خ أؿَٔ حُزِيحٕ ٓخ ٝؿــــــيٝح
ٓـيحً
ُ
ؿَؿخٕ
ٞ٘٣ف ػِ ٠أًظخف
ِ
*** *** ***
رٜخ ٍؿخ ٌٍ ُ ْٜكِ ٌّ ٝأكِٓــــــــــــــــــــش ٌ
ػِ ٠ح٣٧خىٛ ١و ٍُ ٞحُِ ٤ٜي ػخُٓشٌ
روٞف ٛ ٢ٛٝخثٔشٌ
طـَ ١حُظزخ ُء
ٍ
ؿَؿخٕ
أًظخف
ٝحُو٘ ُٚىأدٌ ػِ٠
ِ
ِ
*** *** ***
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ٓوي ُّ ٝهُٞـٝ ٢أٓلـخ ٌٍ ّ
طؼـٌرُــــــــــــــُ ٚ
كذ حُزــ٬ى ػِ٠
ُ٣ ْ٤ٟوِّزـــــــــــــــُ ٚ
ٍ
ُ
ػِ(٠حُؼِٕ ٞ٤
)ػ ٕٞ٤حُلٔ ِٖ طِٔزُٚ
٘٣ٝزغ حُؼ٘ ُ
ؿَؿـخٕ
ن ٖٓ أًظخف
ِ
*** *** ***
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صٔٛذاغٟ
ٗٞٛيحؿ٢
ض ُ ٢ك٤خ ْٙ
٣خ ؿِٔ٤ظٝ ٢أٗ ِ
٘٣ٝؼ َُ حُيٍىحٍْ
ٝحُ٘لّٞ
ػِ ٠حُٔلٞف
ِ
ٓؼ٘ ٠إٔ ٌٗ ٕٞرخٗظظخٍْ
إٔ طِظو ٢هزخث َُ حُٞٓٞ٤ى ٝحًٌُِ٘ٞي
ٖٓ ؿي٣ي ك ٢حُـٞحٍْ
***
ُٗ ٞزظ٘ ٢ػَِٓ ٠حػ٤ي ؿيحً ه٤خ َٓ٘خ
ْ
ٝحُـٞحثِ
ُِٔزخم
ُٗ ٞطِن حُوٍَ ٞ٤
ِ
1
حُـ ٍ٬ك ٢طَ َٔ َّ
ض
ُٗ ٞلٜي
َ
٣خ ؿِٔ٤ظ٢
ض ٓؼ٘ ٠حُوٝ َ٤حُؼطخء
كؤٗ ِ
ٝحُٜ٘خٍْ
***
ٓ َُ ٓ٬حُـزخ ٍِ كٓ ٢ي٘٣ظ٢
ٝكَكشُ حُ٘لّْٞ
ُ
ٝحُؼٕٞ٤
ٝحُزُ ُٔ ُ٢حُوَ٠ح ُء
ْاً طـّْٞ
َٓحػ٤خ ً طٔظ ُّي ك٢
ٓزخٛؾ حُِٜحٍْ
ِ
***
-1تمت – اسمموقع
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ٌ
ٖٓ ١
ٓوظِق ٗزخطُٜخ آ ٌ
حُـٔخٍْ
ْ
حُلٔخٕ
ٝى٣خٜٗخ
ٓلظٞكشٌ ٝ ،حٌَُُّ ٣ـ٘٢
ٓل ََٛخ حُلٍْ٬
1
ٗٞٛيحؿٗ ٢خ ْ١ريحْ١
٣َ١وي حُُِٔ ٢ء رخَٓ٧حٍْ
ِ
***
ٓوي ّٝه ٢ُٞحُ٘٣ َّ ٞ٤ؼ َُ حُ ُّي ٍٍَْ
ػ٘ي
ٔ٣ٝؤ ٍُ حُـ َي حُزؼَ ٤ي
ِ
ْ
حُِٓخٕ
ُ ٞطـََّ ٤
ػ٘ي
أٍ ٝك ََ ح٧كزخدُ
ِ
٣خ كز٤زشَ
حٜٗ٧خٍ
ِ
ٝحُٛ٧خٍْ
حُ٘ـُّ ّٞ
حُِ َِْ ٛ
َٗٝكشً ٖٓ
ِ
ذ
ك٬ٓ ٢ػ ِ
حُٜـخٍْ
***

 -1نايبدي – اسممعبر (مضيق)
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َدِٔ ّ ٟف ٟاٌعبٌُ
 ٫طٌٖ ِؿ َّحً ًؤِ ٫ٝء حُيٗخ٣ـــــــــــــــــخ
َؿَّ ْٛأٗ ٍٖٛ ُْ ٜحُوطــــــــــــــخ٣ـــــــــخ
ٝهٌ حُؼزَس ٖٓ  ١ٌٛحُزَ٣ــــــــــــخ
ُي رخػ٘ٓٝ ٖ٤زؼ ٖٓ ٖ٤ح٧رٞحد آ٣ش
***
ن ح٩ؿخرش
ٖٓ ىػخ هللا كِْ َ ِ٣
رخٓظلخٕ ك ٢حُل٤خس ٓؼَ ؿخرش
ػخُ٤خ  ٞٔٔ٣اًح أُو ٠هطخرٚ
ُؼ٘خص ُِٗض كظٗ ٠وخرـــــــــــــٚ
***
ًخٕ هطزخ ً ٖٓ ٍؿخٍ ٛخُلٖ٤
٣ؼزي حُِـــــ ٚرؤْ حُِٜٞحص
ٍرٔخ ػخى اُ١ ٠زغ حُظٜي١
إ حُوَإٓ ه٤ــــــــَ حُيػٞحص
***
طَى حٓ ًَ٧غ حَُ٘د ٖٓ٘٤
كِ ٖٓ ٚكز ٌِٛ ٚح حُوِٖ٣
رخً٤خ ً هٔٔ ٖ٤ػخٓخ ً ك ٢أٖٗ٤
ىٓؼً ٚخُ٘٣ َٜـَ٣ ١خ كِٖ٣
***
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ٝر٘ ٢حُيٝ ٍٝكٜ٤خ ٖٓ أٍحثــــي
ٝاُ ٠ؿخٗزٜخ ٓزغ ٓ٘خٍحص ًٌحُي
ٓ ٨ح ٍٝ٧كٔخى ٔٓٝخُي
ٝحٓظزخف حُيّ ك ٢أػظ ٠حُٜٔخُي
***
ً
ٝطَ ٟك ٢حُؼٗ ٖ٤خٍح ٝحُِٔخٕ
٣و ْ٠حُ٘لْ  ٫ٝك ٚ٤أٓخٕ
ٝػِ ٢كوؤ َ حًُٝ ٠٘ٔ٤ــــــــــــــــخٕ
ك٤ؼٔخ ػخى كٔخ َ٣ؿُ٘ ٠خٕ
***
هِض ٓخ ػ٘يى ٣خ ٓوي ّٝه٢ُٞ
إٔ طَـُذَّ حُلظ٘شَ حٌُزَ ٟرؤٍٝ
إ ٖٓ ٣يٍ ٞٛ ١حُـخُذ ىٓٝخ ً
كخٍٗي حُ٘لْ ٝؿخُزٜخ رـِّٞ
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ٌ١زٕ ٟوٕذ فشدا
ٍٝٝحء حُؼِْ أؿَ ٍٞ١ ١ػَٔ١
ُحى ١حُظوِٜ٣ ٢ٌُ ٟٞق أَٓ١
ؿجض ك ٢حُِ ٖٓ َ٤حُز٤ض ح٧ؿَ
ُ٤ظ٘ ٢ىٓ ٌغ رؼً ٍٖ ٤حص رِــــــــــ َِّ
***
ٝأرٓ ٞؼي ٝه٤خّ ًٝحى حُٜٔيحٗ٢
كخكع  ,كَىٗٝ ْٜ٘ٓ ّٝظخٓ٢
ٝؿ ٍ٬حُي ٢ٍٓٝ ٖ٣ه َ٤كخّ
ُ٤ظ٘ ٢ر ٖ٤حَُؿخ٫ص حُؼظخّ
***
ؿخد أٓظخًٞٗ ١ح ٢٣ىحٓـخٕ
َ
 ُٚٝآػخٍ ٗٝ ٖ٣َ٤كَٛخى حُٜٔخٕ
رخرَ أ ٝظخ َٛحُيُٓ ٖ٣خٗ٢
ُ٤ظ٘ ٢طِٔ ٌْٛ٤أ َٛحٓ٧خٕ
***
ٓؼيَ٤ٗ ١حُ ُٚ ١أٍه ٠ح٧ػــــــــــَ
ػْ هخهخٗ ٢هَأٗخ ك ٢ح٧ػـــــــــــــــــَ
ٗخٓٗ ٚخٓٓ ,ٚخه٘٤خٓ ٚك ٢حُٜ٘خد
ًِٔٔ٤خٕ طُٔ٘ ٝ ، ٠ػ َٔــــــــــــــــــــــَْ
***
ٌَٓص ِٓٔ ٕٞاٜ٣خُ ٢رٌَٔى
 ٟٞٛٝرَٜحّ ؿ ١ٍٞطلض كٌَى
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ػ٠ي حُيُٝش ًخُط َ٤حُٔٞ٤ٜ
ٛـظــــــــــــــــــ ٚػْ طٔ٘٤ض حُظِٔي
***
ٝهٓٞي حُؼخط ٢أ٣خ ٓوي ّٝه٢ُٞ
 ٫ربٌٓ٘يٍ أٍٓ ٝظْ طزخُــــــــــــــ٢
ُّٔ ٛي حُ٘ؼذ ٌٛٝح حُ٘ؼذ ؿخٍ
ٓؼَ ُؤخٕ كٌ ْ٤ك ٢حٍٞٛ٧
***

142

األِبٔخ
ؿخٍ كٌَ ٟك ٢ط٠خٍ ْ٣حٓ٧خٗٚ
ٖٓ طَُ٣ ٟلِٜٔخ ٖٓ ٣ظـَأ
ػَٟض ٌُِ ٕٞكخٛظِ ٗٝخىٟ
ٝحُـزخٍ حُـِ ٜٓ٘خ طظٜيع
***
ٟٞء هِزً ٢خٕ رخُؼ٘ن ح٢ُٜ٩
ًٝ ٍٞ٤١ٝثخد  ٫طزخٛـــــــــــــــــــ٢
ط٘ل٘ٓ ٢ؼَ حُـزخٍ حَُحٓ٤خص
ٝأً٣ذ حُٜوَ رخُ٘ ٍٞح٢ُٜ٩
***
٣خ طًَُ ٖٓ ٟح حٌُٗ ١خٍ حٓ٧خٗٚ
ٖٓ طَ ٟحُي٘٣خ رٜخ طو٘ ٠حُٜٔخٗش
ٓؼِٔخ حٛظِص ر٘خ ح ٍٝ٧حُٜٔخٗش
ٝحُٜلخٍ ٟأؿيرض طؤر ٠حُو٤خٗش
***
كَص حُـ٘ش ٗل ٞحُؼَٕ ٓٞ٣خ
ٝؿُِٗ ْٜ٘ض ُ ٍٝ٨طـَ١
ٟخهض ح٧رلَ ٝحٔٗ٩خٕ ظِٔخ ً
ّٞ ١ع حُ٘لْ ٌَُ٣ ٢ػ ٢حٓ٧خٗش
***

143

ال ِثٌٙ ً١ب
أٗض ٣خ ك٣ٍٞظ ٢أٍهٝ ٠أكِ٠
كخؿزخى حُوٝ ّٞحَُٖٓ حُـَٔ٤
ٝؿٜي حُلًِٔ ٞخ حُزيٍ طـِ٠
ُٝي ك ٢حٌُ ٞٔٔ٣ ٫ ٕٞحُٔؼَ٤
***
ٝؿٜي حُزيٍ ٝهخ ٌٍ ًخُ٘ـّٞ
٣ؤَٓ حُؼٝ ٖ٤ػـَ ًخُْ٘ٔ٤
ٍٗٞى حُٟٞخء ٝحُوِذ حُْ٤ٜٔ
 َٟ٣ ٫اّ٫ى ٖٓ ٤١ق ٣لّٞ
***
ٍ٣وي حُٜ٘ي ىٝحء ُِٔو٤ــــــــــْ
إ ٌ٣ه٤ٓ ٚض ك٣ ٜٞوــــــــــــــــــّٞ
كخٓ٘ل ٢حُؼخٗن ٓخ ًخٕ َّٝ٣
هزِشً ط٘ـٌٛ ٖٓ ٚ٤ح حُٞؿــــــــّٞ
***
ٓ٘زَ حُلوَ ًٜخط٤ي حُ٠لخثَ
ٝرٜخ حُوِذ ٝرخُلَى ّٝكخثَ
أٗض ًِ٘ ٖٓ ػطٝ ٍٞؿٞحَٛ
 ٢ُٝحُ٘ؼَ اُ٤ي ًخُو٘خ١ـــــــــــَ
***
أٗض ٓؼي ك ٢ك٤خس حُ٘خّ َ١ح
ػ٘ي ٣خ ك٣ٍٞظٓ ٢خ ١وض ٛزَحً
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رٜٞحى حٌُ ٕٞهي ٣ؼيّ َٗحً
ًَ ػٗ ٖ٤خٛيص ػ٘٤خى كَٟ٤
***
ًْ كزخى هللا ٖٓ ٓلَ حُـٔخٍ
ٓٞ٣ق ٍُ ٞحء ػ٤٘٤ي ُٔـــــــــــخٍ
ٔ٤ِٓٝخٕ ُي ٗ ّي حَُكــــــــــــــخٍ
هي ٌِٓض حُوِذ ٓلَحً ٝىٍ٫
***
٣ٝي ٓويّ ًْٝ ّٝ
 ٖٛحُلٔخٕ
 ٖٛك ٢حُ٘خّ ٝكٌٓ ًَ ٢خٕ
ٌِٓ٘ٓ ٢خ ٓؼِٜخ ؿخى حُِٓــــــــخٕ
ٓ ٢ٛٝض حُلٖٔ ك ٢ىٗ٤خ حُلٔخٕ
***
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ِبئخ سٚح ٠ب صبدجٟ
ٓخ كخؿظ ٢رل٤خس ُٔ٤ض َُٛطٜخ ً
حُِٖٓ
ُٔٝض ٛخكزظ ٢كٜ٤خ ػِ٠
ِ
ُ
ٛٝزض حُ٧قَ أؿٔؼٜخ
ٍٝف
ُ ٞأُق
ٍ
حَُ ٞؿــــــــــــ ِٖ
كي ً
ُ ٟؼ٤٘٤ي ٣خ ُ٣َٛش َ
***
إ حُلي٣غ  َ٣ٞ١ك ٖ٤حًًَٛخ
هِز ًَٝ ٢ؿَحك ٢طِظظ ٢أُٔخ
إ ُْ طٌ ٢ُ ٢ٗٞحُيٗ٤خ كِٔض ُٜخ
أ ُْ ٝطٌُٓ ٢ٗٞخٗ ٢ؿِطٗ ٚيٓخ
***
ُٔخ ٍأ٣ظي ٞ١هض حُلئحى ٟٞٛ
ٛٝخٍ كزي ٓؼَ حُٔخء ٝحُِ٘ َْٔ
ك ٬أ٤١ن هٛ٬خ ً ٓ٘ي كخط٘ظ٢
حُؼيّ
ُٔٝض ىٗٝي ا ّ٫كٓ ٢يٟ
ِ
***
ٓخُٞٓ ٢حى ػِ ٠ح٣٧خّ هخطِظ٢
كوي أٗخهض رزخد حُلذ هخكِظ٢
ػ٘٤خى ٣ٝلٜٔخ ٓ١ٞخٕ كً ٢زي١
ًْ ٣ؼزؼخٕ ٍ٣خف حُؼ٘ن كٍ ٢ثظ٢
***
ٓـ٤شٌ ك ٢حُ ٟٜٞكٓ ًَ ٢ؼظوي
إٔ ٜ٘٣ق حُؼخٗن حُُٜٞخٕ ػخٗوٚ
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ًِٔٝخ ًحد هِز ٢ك٤ي ٓ٤يطـــــــــــــــ٢
ِ٣حى ٛٝـَى أ ٝط٘ؤ٘ٓ ٟخ١وــــــــــــُ ٚ
***
رٝ ٢٘٤رٍ ٖ٤ؿخث ٢أُق ٓلظَم
ٝحُؼخٗوٗ ُْٜ ٕٞل ٞحَُؿخ َ١م
ػخٗ٤ض ػخٗ٤ض ٓٔخ ًخى ٣وظِ٘٢
أرؼي ًحى حُٝ ٟٜٞحُلذ ٗلظَم
***
٣وٓ ٍٞوي ّٝه ٢ُٞاٗ٘ ٢ىٗق
ٝأٗض  ٢ٓٝكئحىَُٛ ١س حُْ٧
كبٕ أٗخ ُْ أًٖ أػُ٘ ٢ي كؤٗخ
ض حُـَحّ ُوِزٝ ٢حُظٔخ ريٓ٢
أٗ ِ
***
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جبء اٌخجش ٠ب صذ٠مٟ
ُٔخ طًٌَص ًٍٖ حُيحٍ أَ١ر٘٢
ٓخ هي كٞح ٖٓ ٙح٧كزخد ًحص ٟٞٛ
ّ
كخُظٌ ُٓ ٢خ ٗـخٗ ٖٓ ٢طًٌَْٛ
ٍٝحم ُ٤١ ًَ ٢ق ُحٍٍٟٗٝٝ ٢
***
ٓل٘٤ش حُٜزَ ؿَه ٖٓ ٠كَحهٌْ
ٝحُ٘ٞم أكَه٘ٓٞ٣ ٢خ ً ٝأىٓخٗ٢
ٞٛحى رلَ  ٍٞ١ٝحُٜـَ أؿَه٘٢
ًٝحد ِٓق ح ٠ٓ٧ك ٢رلَ ٛـَحٗ٢
***
ريحػشٌ ٍُ ٞأطٜخ حُؼ ٖ٤أٓؼيٛخ
ٛزق حُِوخء كبٕ حٍُٞى ٓزٜٔٔخ
٣خ ٛخكزً ٢حد هِزٍٞٛ ٖٓ ٢طٜخ
 ٢ٛحُٔؼخىس ٝح٧كَٜٔٓٓ ّ٬خ
***
حُ٘خّ ؿَه ٠رؤكٞحؽ حَُ٣خك٤ـــــــٖ
ٍ ٫ٝر٤غ ُوِز ٢ؿ َ٤كزٌــــــــــــْ
٣ٝزْٔ حٌُ ٕٞك٤١ ٢خص رٔٔظٜخ
ٝكي ١أٛخد كئحى ١حُٝ ْٜحُْ٧
***
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ٝهي ٣و ٍٞكَحه ٢ىٓؼ ٢حٗوطؼخ
ٓٝخٍ رؼي ىٓٞػ ٢ك ٢حُـَحّ ىّ
كِٔض أرَف إٔ حرٌ ٢ىٓخ َٓرخ
كظ ٠أٝحٍ ٟحُؼَٝ ٟحُوزَ ِ٣ظج ُْ
***
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دبججٙب ِثً اٌمٛط
٫ه٤ض كخط٘ش حُؼ ٖ٤٘٤كخؿزٜخ
هًٝ ّٞحى حَُٖٓ ٟٓٞٛ ْٜ
طلخٍ ْٗٔ حُ٠ل ٠ك ٢كٜٔ٘خ ٗٝؤٟ
ريٍ طٔخّ رٞ٠ء حُٞؿ ٚكٟٞٛ ٖ٤
***
ٓؼٌٍٝسً ُ ٞكيطٜخ حَُٝف كخط٘ظ٢
ّخف
طـَ أٛٝخكٜخ ػٖ ٛٝق ِ ٛٝ
 ٫ػوَ ٣و ٟٞػِٓ ٠خ كٓ ٢لخٜٓ٘خ
ًــــــــــخف
 ٫ٝه٤خٍ ُ٤لٍٜٔٓ ١ٞخ
ِ
***
طـَ٣ي  َ٤١اًح ٓخ كيػض ٝاًح
طٔخِ٣ض كخُـ ٖ٤ٜحُـ ّٞهخٓظٜخ
ٜ٣ظِ ػٞى ِٓٓٝخٍ اًح رَهض
ًِٔق ٤١ق ٝط٘ـ ٢حٌُ ٕٞكظ٘ظٜخ
***
٣خ ؿ٘ش حُ َٛٞطٔوٓ ٢٘٤لخطٜ٘خ
كِْ أ َِٓ ػٖ ٞٛحٛخ ُحى اىٓخٗ٢
٣خ ٍدُّ َ
أٗض ُوِزٖ١ٝ ْ٤ُ ٢
ا ّ٫حُلز٤ذ ٝك ٢ػ ٚ٤٘٤أ١ٝخٗ٢
***

150

ٓزق َُري ٣خ ٓوي ّٝط٘ ُؾ ر ِٚ
كَؽ آ ّ٩غ هللا
كِٖٓ ْ٤
ٍ
ٝهْ  َِّ ٛٝه٘ٞػخ ٝحى ُػٍٝ ٚػخ ً
أٗخ حُلوٝ َ٤ػٖ ىٍد حُٜيٓ ٟخ ِٙ
***

151

اٌعبٌُ غبفً عٕه
٣خ هخُن حَُٝف ٝحٍٝ٧حف ؿخكِش
أٗض حُٔل ٢٤رٌ ٕٞؿخكَ ٓٝيٟ
ًْ أرلَص ٓلٖ ح٧كٌخٍ طلض ٣ي١
 ُْٝأؿي ٖٓ ٫٬ٟط ٢اُ٤ي ٛيٟ
***
ٝطؼِْ حُـ٤ذ ٓخ ٣ولٓٝ ٠خ ظَٜح
ٓٝخ طٞحٍ ١رؤػٔخم حُزلخٍ ؿَٟ
ٝك ٢حُزٞ٤ص  َِٓ ٫ٝػِ٤ي ٗؤٟ
أٗض حُؼِٝ ْ٤أٗض حُـ٤غ ُِلُوََح
***
ٝحُ٘ ٍٞأٗض أٟؤص حٌُ ٕٞأؿٔؼٚ
ٓ٘ي حُٜ٘خٍ ٝك٤ي حُِ َ٤كَٟٓ ٖ٤
طيرَ ح َٓ٧طيرَ٤ح َ٣لخٍ رـــــــــــــــــــــــٚ
ً ١ٝحُؼوَ ُِ ٖٓٝؼِْ هي هزَح
***
ٝػزيى حُـ َّ ٓوي ٌّ ٝرٗ ٚـٖ
٣يٍ ١رؤٗي أٗض حُٞحكي ح٧كي
٢ٗ ًَٝء رظٔز٤ق اُ٤ي أط٠
كؤٗض أٗض حُ٘ل٤غ حُٞحٓغ حُٜٔي
***
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غ١ش اٌٛجٗ اٌخجٛي
ٍ ٟٞٓ ً٬ٓ ٖٓ ٫د حُٔٔخء ُ٘خ
 ٞٛحُوي َ٣حٌٌُُٗ ١خ ر ٚأرـــــــيح
ٜٓٔخ ٓؼ٘٤خ اُ ٠أَٓ ٗلووـــــــــــــــٚ
َٗ ٟحُ٘وخء ر ٚأٔ٣ ٝظلٓ َ٤يٟ
***
ٓؼ٤ض ٗل ٞحُٔؼخٝ ٢ٛحُلئحى ظٔ٢
ٝهِزي ح ْٓ ََّ ٞى ٓٔخ هي ؿ٘٤ض ُـــــــــــــــــٚ
ؿ َ٤حٌُٗٞد كٔخ طـُ٘ ُ ٢ي ْٕ كَ٠ص
ُي حُٔ٘٤ش ٓخًح هي طوُ ٍٞــــــــــــــٚ
***
حُؼٝ ٖ٤حُزطٖ ٗ ٫زغ ّٜٔٔ ِ٣ـــــــــــخ
ؿ َ٤حُظَحد حٌُ ١ك ٢حُوزَ  ّٞ٣ؿي
ٗ ًَٝلْ رٔخ ؿخءص ٓ٤يًٍٜخ
 ّٞ٣حُـِحء رؼيٍ ؿ ١ً َ٤كََ٘ ِي
***
ٓوي ّٝه ْْ ٝطيرَْ كخُٔي ٟػوي
 ٫ٝطـَٗي حُيٗ٤خ رٔــــــــــخ رَهض
 ٞٛحُز٬ء كلخًٍ إٔ طٌ ٕٞرٚ
ٝحُـؤ َُري كخ٣٧خّ هي ٗطوض
***
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ٔجٕ ِٓ ٟاٌش٠بء
٠ب سة ّ
ُ٫ٞى ٣خ ٍد  ٫أٗـ ٖٓ ٞحَُُِ
ٝهي أٗٝ َّ ٟلٔ ٢هي طـ َّ ٍُ ر٢
ٝحُؼَٔ ٣ـَ ١اُ ٠كظق كٞح ػـز٢
أٟؼض ػَٔ ١ر ٖ٤حُٝ ْٜحُظؼذ
***
ٝك ٢ؿي طٜ٘ي ح٧ػ٠خء ٛخؿَس
ػِ ٠كؼخُٛ ٢ًِّٝ ٢خُة ٓ٘ـــــــــــ٢
كٓ َٜؤٌَٗ أكؼخُــــــــــــــ ٢اًح ٗطوض
ٛٝخٍص ؿٔٔ ٢ؿَ٣زخ ٜٓٞ٣خ ػ٘٢
***
ٜٓٔخ ػزيص ٜٔٓٝخ ١خٍ ر٢ُ٘ٓ ٢
أرو ٠حُٔو٣ َٜخ ٍر ٢كوٌ ر٤ي١
كٔخ ٬ٛط ٢ٓٞٛٝ ٢ػ٘ي ٓخٗؼظ٢
اٗ ٢أهخكي كٝ ١َٓ ٢ك ٢ػِ٘٢
***
ٓوي ّٝكخػِْ رؤٕ هللا ً ٝحُلَؽ
ر ٚحٌَُٝد ٓظـِ ٠ك٤ؼٔخ ٝهؼض
ك ٬طيع هخٗطخ ٝحىع حُٔٔخ َء ُٚ
كَكٔش هللا ً ََّ حُ٘خّ هي ٓٝؼض
***

154

ِب ٘زٖ اٌزغٍ١خ؟
كٔيص هللا اً ٫ه٤ض هِ٢
ٝك ٢حُٜـَحٕ أطِٓ ٞخ طََّْٔ٤
ٝأىػ ٞهللا رخُٜخىٓ ١لٔ ْي
كز٤ذ هللا ً ٝحُٞؿ ٚحٍُْٔ٘ٞ
***
ٛل ٢هللا ك ٢حُيحٍ ٖ٣حكٔي
ُّ
ٛٝخى ١حُ٘خّ ُِيٍد حَُٔ٘٤
 ٙ٫ُٞٝحَُٜح ١ؿيح رؼ٤يح
ُ ٚحُٔؼَحؽ ك ٢حَُٔٔ ٟحَُ٘٤ٜ
***
ًُخس ُٗ ٞظَص اُ ٠ؿٔخُي
كٗ ٖٓ َٜظَس ط٘ل ٢ؿِ٢ِ٤
ٜٔٓٝخ ه٠ض ك ًَ ٢حُٔٔخُي
كلَٓخِٗٔ٣ ٢م ُ ٢ىُ٢ِ٤
***
كَحه ٢هخٍ ًْ ٝهظخ ً ٓ٘٤٠خ
ُي٣ي ى٘٣خ
ض حُٜـَ ٛخٍ
ِ
ٝأٗ ِ
ٓٝخ حُِٔٞحٕ ٖٓ ١زغ ُي٘٣خ
ٗٝخٍ حُؼ٘ن ط٘٘٣ٞخ ٓ٘٘٤خ
***
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أٔب ِضطشة دمب
ٓؤُظ٘ ٢هِض أٓٔ ٢ك ٢حُُِّٔ٠
حٓٔ ٢حُْ٘ٔ ٝحُؤَ
ي؟
ٝحٓٔ ِ
َ
هِض كؼ ٬حٗي ْٗٔ حُ٠ل٠
ٍٝأ ٟحُزيٍ ٓ٘خى ٝحٗزٜـــــــــــــَ
***
٣ٝق هِز ُٞ ٢طِ َّٞص ٝحٗؼ٘ض
طًَٔخٗ٤ش ىٍ ٝهـــــــــــــــــــــــــيٍ
طـَ رٚ
طلَٔ حُٜ٘ي ػٍِ ٠
ُكَِ َُ حُٔخّ ٝر٠٤خء حُيٍٍ
***
أٗ٘ ٢طخؿَ كذ ٝؿَحّ
 ٖٓٝحُلذ ٣لٞم حٌُٛزخ
ُ٤ظَ٘ٛ ٢ص ًؤ َٛحٌُٜق اً
ٍرٔخ أٍرق كزخ ٛٝزــــــــــــــــــــــخ
***
أٗض ٣خ أؿَٔ ٗ٢ء ٣خ ٓ٬ثٌ٢
َٛص ٍُ ٢ؿْ حُـلخ ًَ ك٤خط٢
ٛيهٓ ٢وي ّٝه ٢ُٞك ٖ٤هخٍ
ص
هخىّ َٛص كٜخص حُلذ ٛخ ِ
***
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ال أس٠ذ اٌذٔ١ب اٌفبٔ١خ
ُٖ طـَ٣ ٢َ ٘٣خ ىٗ٤خ حُل٘خء
 ٫ٝ ٫ػ٘ي ١اُ٤ي ٖٓ ٍؿخء
ًِ٘ ٓٝخٍ
ٓطٔل ْ٤ُ ٢اٍُ ٠
رَ أٍٓ ٟلزٞرظ ٢ػ٘ي حُِوخء
***
ً٤ق ُ ٢إٔ حىهَ حُزٔظخٕ ٓٞ٣خ
ٝحَُ٣خك ٖ٤حُظ ٢أ ٟٞٛأٗــــــــــ ُّْ
ْ
رلزي
رِز ٬ك ٢هلَٛ ٚص
ٝأ٫ػ٤زي ُٞٓ ٢ص ٝؿـــــــــــــــــــ ُّْ
***
إ طٌٖ ُُُِض ح ٍٝ٧رو٢ٓٞ
ًحص  ّٞ٣أ ٝاًح حٛظِص ٓٔخء
ٝط٬ه٢ٗ ًَ ٠ء رخٗطزـــــــــــخم
حُزيٍ كٔخ ٍُ ٖٓ ٢ؿخء
رٟٔٞ
ِ
***
اٗ٘ ٢حىػٞى ٍر ٍٞ١ ٢ػَٔ
٣خ ٓـ٤زخ ىػــــــــــٞحص حُلخثَٖ٣
 ٌٙٛح٣٧خّ ٓؼي ٘ٛٝـــــــــــــــــــــخء
كخػط٘خ ػَٔح ُ٘زوً ٠حًَٖ٣
***
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هخٍ ه ٢ٓٞأٗض ٣خ ٓوي٘ٓٝخ
ٛخص كي٣ؼ٘خ كؤٗض حُوَّ ك٘٤خ
ًَ ٗ٢ء هي ػَك٘خ ٙرلِ٠ي
٣خ هط٤ز٘خ حٗ٘ي حُؼٜٔخء ك٘٤خ
***
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دز٠ ٝز٘ت ٔٛس عٕٗ١
إ حُلئحى رٖٔ ُٜٞح٘٘ٓ ٙـَ
ٓٝخ أرخُ ٢اًح ٓخ ٓض ٖٓ ٗـق ٍ
 ْ٤ُٝط٘زغ ػٗ ٌْ٘ٓ ٢٘٤ظَحً
ق
 ُٞٝػٔ٤ض ًٝحد حُوِذ ٖٓ ًََِ ِ
***
ًْ ػخٗن ٗخٍ ٓ٘ ٚحُلذ ًَ ٓيٟ
ٝأٝهي حُٜـَ ك ٚ٤حُ٘خٍ ٝحُِٜزــــــــــخ
ٓ َ٘٣ ُْٝزظـخ ٙك ٢حُ ٟٜٞأريح
ٜزــــــــخ
كظَ ٣لظَف حٝ ّ٫٥حَُّ٘ َ
***
 ٖٓ ٫ؿٔخٍ ٓ ٟٞػ٤٘٤ي ٔ٣لَٗ٢
ض حُٞك٤يس ك ٢ىٗ٤خ ١حػ٘وٜخ
أٗ ِ
ًؤٗٔخ ُّٓ٘ش حُيٗ٤خ طؼٌر٘ـــــــــــــــــخ
رٖٔ ٗلذ  ١ًٝح٧ك ّ٬طٔلوٜخ
***
ٛيٍ حُلز٤ذ رُٝ ٚؿ ٖٓ ٖ٤كـَ
ًْ َٔ٣هخٕ كئحى ١حُـخٍم حُٞؿ٬
ٝحُـ٤ي ٟٞء ٝػـَ ُؾ رخُؼٔــــــــــــــَ
ٓخُ ٢ه ٢ًِٝ ٙ٬ك ٢حُ ٟٜٞهظ٬
***
أُٝحٕ ٗؼَ ١ػِ ٠أٗـخّ ٓ٘٤ظٜخ
طـَٝ ١كَك ٢طيحػ٣ ٢ً ٠ـخُُٜخ
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٣خ ٍٝىس حُلذ ك ٢حُزٔظخٕ طٔلَٗ٢
ُ َ ٢حُٜٔخُي ٜٓ٘خ اً أُحُٜٝـــــــــــــــــــخ
***
ٓوي ّٝه ٢ُٞأً٘ض حُؼخٗن حُيٗلخ
 َٛٝػَكض ؿَحٓخ ً أٜ٣خ حَُؿـــــــــــَ
ٝأ ٖ٣أٗض ٖٓ حُؼ٘خم حً ٛٝلٞح
ٝه ْ٤ؿ َُّٖ ٝأ ٠ٛٝػِٓ ٚحُٞؿ َُ
***

160

فشق ثٚ ٟٕ١ث ٓ١دج١جزِٕ ٟىٍٟ
أظٔظ٘ ٢حُيٗ٤خ ١ٝخٍ حُٜـَ ر٢
كلز٤زظ ٢ػ٘ ٢رزؼي ىحثــــــــــــــْ
ٜٓٔخ أِ١ض حُزلغ ٓخ ر ٖ٤حُٔ٬
 ٢ٌِ٘ٓ ٫طؤطُ ٢وِز ٢حُٜخثــــــــــــْ
***
حٝ ْٗ٧حُـخٕ حُـٔ٤غ طلَّٝ٤ح
حُزخثْ
ٝأٛخر ْٜأٓق ُلخُ٢
ِ
أٗـخٍ ػَٔ ١أُكَهض ٖٓ كَهظ٢
حُ٘خػْ
ٝحُٞؿي ٖٓ ًحص حُ ُـلَٖ٤
ِ
***
٣لُِٜ ٞخ أُٔٞٓ َ٤ُٝ ٢حؿؼ٢
ٗظَحطٜخ حُ٘ـ٬ء ُٔ٤ض طَك ُْ
كٌؤٜٗخ حُؼ٘وخء طَٓٗ ٢خٍٛــــــــــخ
َّ٠ُ٣ ١
ٝط ََُّٔ ٖٓ ٍإ٣خ ٍٓخى َ
***
٘٣زٞع ػِٓٝ ٌَُّ٣ ٫ ٢اٜٗخ
ُـلخف ٘٣زٞػ ٢طَ٣ي ٝططِذ
كخُٔخء ؿق ٖٓ حُزؼخى ٍِ٣ ُْٝ
ٜٓ٘خ ُ٘٤زٞػ ٢كَحد طَ٠دُ
***
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ٓوي ّٝكِظوِغ ُزخّ حُ٘خٍ ُٖ
٣ـي٣ي ٌٛح حُٞؿي ا ٫أىٓؼخ
ٝحٍحى ُ ٞك ّي َ
ػض أكَهض حُٔيٟ
كخُ٘خٍ هي ٝؿيص روِزي َٓطؼخ
***
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صشد أع١شا
ٌِٓ٘٣ ٢خ ًَ ػَٔ٢ً٬ٓٝ ١
ٝحُٔ٘ ًَ ٠حُٔ٘ ٢ُ ٠كُ ٢وخى
ُ ٟٜٞػ٤٘٤ي أٍ ٢ٟإٔ إًٔٞ
ك٣ ٢ي حُظِـــــــــــــْ أَٓ٤حً
٣ٝي٣ي
ِ
***
ٍرٔخ أُؤً ٠خ ٫ه٢ٔ٤ٔٗ ٠
ِٔ٣و ٕٞحُـِي ًٓ٘ ٢حص ّٞ٣
ً٤ق ُ ٢رخُٜزَ ٝحَُٝف ط٘خى١
رٔ ٟٞػ٤٘٤ي أ٣خٓٝ ٢ؿّٞ
***
ؿ ّيُٗ ٢ؼَى ٣خ ٓلِ ٠حُـيِ٣ش
كزٜخ أٗـ ٖٓ ٞحُزلَ حُوْ٠
 ٢ُ ٢ٛٝرَ أٓخٕ ٝهٙ٬
ٝرٜخ أٗٔ ٠طزخٍ٣ق حُ٧ـــــــــْ
***
رؼي ٌٛح طٔظلن حُِوزـــــــــــخ
ًلَحه ٢أٗض ٓويُ ّٝو٤ض
كزٔخ ط٘ـ ٖٓ ٞح٧كؼٓ ٠ظِو٠
ٖٓ ر٬ء ٣لَٔ حُٓ َ٣ٞو٤ض
***
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سافمٕٟ
ٖٓ رٌُخ ػ٤٘٤ي هِزَٝٔ٣ ٢
ٝؿٜي حُلِ ٞأٟخء حُلـَ ُ٢
كٔ٘٤خ كخٍهظ٘ ٢ػ َّْ حُظّ٬
كخٌُ٘٣ ٟٞظذ ىٓٝخ ٓوظِ٢
***
ًَ أٍ ٝى ٕٝػ٤٘٤ي ٣زخد
ٝأٗخ أرلغ ر ٖ٤حُطــــــــــــــَم
ض حُلئحى
ض ٤ٟؼ ِ
٣خ ٓ ٢ً٬أٗ ِ
كل٤خط ٢هِن ك ٢هِــــــــــــــــــن
***
أ ّ
ٓ ١ؼ٘خ ُل٤خس ُٔض ٜٓ٘خ
رٜـش حٍُٞى ٟٝلي حَُِٛ
ٝأٗخ حُٔـَٝف ك َ٤ُ ٢حُلَحم
حٓ٠ؾ حُلِٕ رط ٍٞحُ ََِّٔ َٜ
***
ٍَدِّ  ٢ُ َٔ٣أَٓ ١ك٤غ اٗ٢
 ٖٓ ١ظِْ حُلز٤ذ
رخػغ ٌٗٞح َ
أ ٝأٍك٘ ٖٓ ٢أٌٓٛ ٠ح حُظـ٘٢
رو٠خء حُٔٞص إ ػِ حُطز٤ذ
***
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ٕ٠غ ٝطش٠مٗ
أٜ٣خ حٛ٧لخدُ ىحثٍ ُٞ ٢آُٙ
ٝأط ًٝ ٠كٌٔش ٣َ١ ََّ ٟوٚ
ًٍكض ػ٘٤خ ١ىٓؼـــــــخ ً ٝأًحُ ٙ
ُ ٞىٍ ٟهخٍ ٕٝكخُُ ٢ظَحىٟ
***
ٝؿزخ ٍٍ هي رٌض كخُ ٢ك٘٘٤ــــــــــــخ
ي ٓ٘٘٤ـــــــــــــــــخ
ٝرلخٍ طلَٔ حُلُ ِْ َ
ٍ
طِٛن حٍٝ٧حف ك ٖ٤حُـِ ٝك٘٤خ
ُٔض أىٍ٤ً ٢٘١ٝ ١ق طٔخىٟ
***
أرِـٞح ػ٘ ٢هِ ٢ِ٤ك ٖ٤كزٔ٢
م ٗلٔ٢
٤ُٝلٍَٗ ٢كوي أؿَ َ
َ
ٗلْ
كوض ٣خ ٓوي ّٝهَّ ً ٢ُٞ
ِ
 ٫طَُِْ٘ ؿلٝ ً٬طؼط ٚ٤حَُٔحىح
***
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أضشَ إٌبس ف ٟسٚدٟ
ٝىٗ٤خْ ّ٘ٗ ١
ض ػَِ ّ ٢حُلَٝد
ٝأُوض ػِ ّ ٢ؿزخٍ ح٠ٓ٧
َ٣ ُْٝكْ حُوِذ  ٍٞ١حُؼٌحد
كٖٔ حىٓؼٝ ٢ىٓخث ٢حكظٔ٠
***
ْ
ًٝخٕ
ًٍزض ٓل٘٤ش ٓؼيٟ
ض حُٔلٖ حُوِوــــــــــــش
حٕ حؿَه ِ
كٖٔ ًح ُٜ٘ل ٌٞٗ٧ ٢اُٚ٤
ٝىٗ٤خ ١كٞه ٢ؿيص ٓطزوش
***
ٌُ ُٞٝص ٓؼَ حُلٔخّ حُوـٍٞ
هلَ أؿٞد حُلـــــــــ٬
ُٜلَحء ٍ
ٓوخُذ ىٗ٤خٓ ١ؼَ حُٜوٍٞ
أؿخٍص ػِ ٠حُوِذ ى ٕٝحُٔ٬
***
ك١ ٖٓ ٬ز٤ذ ٣يح ١ٝحُـَحف
 ٖٓ ٫ٝىٝحء ُوِز ٢حُٔوْ٤
أٓوي ّٝهَ أ ّ
ٍ ٢ٗ ١ء طَحٙ
كَيحإى  ٢ٓٝحُلئحى ٓوْ٤
***
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رغ ً١اٌذِبء ِٓ عٗ١ٕ١
ٍُ ٞأ ٟكخُ ٢ىٝح ٌء ُظُّٞـــــــــــــــــــــ٠
ٝحٓظلٗ ٖٓ ٠لٔٓ ٚخ إ طـِّ٠
ٝرٌ ًٝ ٠كٌٔش ػ ّٔخ طوِّـــــــــــــــــ٠
كٔ٘٤خ ُْ ٌ٣ظ٘ق ىح ًء ًيحثــــــــــــ٢
***
ٍُ ٞأ ٟحُؼ٘خم ٗخٍٝ ١حػظ٢ُ٬
ُ٘ٔٞح َٗ٤حٗ ْٜكظ ٠حُـٞحُـــــــــ٢
ٝطٍ٬
ٟؼض ٓخ ر ٖ٤ؿزـــــــــخ ٍٍ
ِ
ُْ طـي ٓـ٘ٓ ٕٞخ طلض حُٔٔخ ِء
***
ْ
طَحىص
ْ
أٓش ح ّ٬ٓ٩ك ٢كز ٍ
ْ
ٝأٍحىص
ُِ ٟٜٞهِّـــــــــ ٢طّٔ٘ض
ْ
ٗخىص
أٓش حُؼيٍ رٌَ حُؼيٍ
٣ٝظَ حٌُل َُ ك ٢حُلَٔحص ٗخث٢
***
ٓؼَ كَىٞٗ.. ٢ٓٝحثٗٝ ،٢ظخٓ٢
ُؼـــــــــــــــخّ
ُ ٞأطخ ْٛهزَ ١حٗلّٞ٠ح
ِ
ٝطُّٞٞح ػٖ أٓخٗ ْٜ٤أٓخٓــــــــــــــــ٢
ٔٛظٞح ُْ ِ٣لظٞح هَُ ً٫ٞحثـــــــ٢
***
ك ٢حُِ٤خُ ٢حُٔٞى أرٌ ٢كَٔحط٢
ٝاُ ٠حُ٘ٓ َٜؤُو ٢ػزَحطــــــــــــــــــ٢
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ظٔؤ ُ حُؼٔ٣ ٖ٤٘٤وُ ٢كَحطـــــــــــ٢
ط٘ظٝ ٢ٜؿ ٚهِ َ٤رخٍطٞح ِء
***
٣خ كَحه ٢حٛزَ ٝهَ ٛزَح ؿٔ٬٤
ٝحْٗ رَىحً ٗٝظخ ًء ٝكٜــــــــــــــــ٫ٞ
إ ٖٓ ٗ ٠ٔ٘٣ظخ ًء ٓٔظل٬٤
 ٫هَ٣لخ ً َٓ٤ح ُٙرخكظلــــــــــــــــــــخ ِء
***
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رشجٗ اٌش٠ذبْ
ي حُّٟٞخ ُف ٣خ كّ٣ٍٞظــــــــــــــ٢
ٝؿِ ٜ
هٔ ٌَ كِ ٞطَحء ٟك ٢حُٔٔـــخ
ٓٔ ُ
ي ٣خ ؿخُ٤ظـــــــــــــ٢
ي أٗلخٓ ِ
 ٖٓٝحُِ ٍٞى ٣ٍٝلخٕ ٔٛــــــــــ٠
***
ُيٛــــــــــــــَ
ٓ٘ي ٓظٌل٢٘٤
ًِٔشٌ ِ
ِ
َُٝٝك ٢رِٔٔخ ً ٖٓ ًَ ٗــــــــــ َِّ
ؿًَّ ٝ ١ــــــــــــــــــ َِّ
كخؿزخى كَٓخ
ٍ
ض أكِ ٠حُ٘خّ ؿ٤يحً ٠ُٔٝ
أٗ ِ
***
ػٌر ٢٘٤كخُ ٟٜٞػَٔٝ ١ى٢٘٣
ٝحَّٓ ٢٘٣أٗخ ِٓي ؿ٘ٗٞــــــــــــ٢
كٖ٤
ٞ١ع ٓخ ٗج ِ
ض أٗخ كِ ًَ ٢
ًِٔٔ٤خٕ ُي حُلٌ ُْ حٗظٔـــــــــ٠
***
ٗخٍٛخ رَ ٌى ٓ ٌّ ٬ر ٢طـَ١
هظِٜخ ًُ ٢ل٤خ ٍس أ ّ
ٓلَ
١
ِ
ٗلَ
ٓ٤لٜخ ًُ ٢يٝح ٍء ًحص
ِ
ٗلٜٔخ ُؤخٕ كٜ٤خ هي ٗٔخ
***
ً٘ض ٍ ّكخًٝ ً٫خٗض ٍكِظ٢
ي
رخكؼخ ً ػ٘ي ٧ك٤ـــــــخ كز ِ
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ُي
ٝحٓظِحؽ حُيّ رخُيٓغ ِ
ي حٍطٔ٠
ًٔلٝ ٢ٍ ٤رؼِ ٤٘٤
***
ْ
ًِٝض كِ٤ظ٢
ٗلي حُٜز َُ
ؿ ٍُ ٞىٗ٤خٝ ١ظِ ُْ حُِِ ِ٤ش
 ٌٙٛحُيٗ٤خ ًٔؼَ حُِ ُٜٞش
ط٘ز ٚحُٔـٖ اًح حُي٠ٍٓ َٛ
***
أػطض حُزؼٝ ٞرؼ٠خ ً
ْ
كَٓض
ىُٝشً أػطض ُ ٝهٔٔخ ً
ْ
هيٓض
د ْ ّٔ ٣
ٔض
ُٔض أىٍ ١أٍ ٞٛ ١
ًخكظَح ٍء كؼِٜخ أً ٝخُؼٔــــــــــ٠
***
ًخٕ ٓوي٤ٜ٣ ّٝي حُ٘ٔـــــــــــــــــــــَح
ٝ ّٞ٣ر ٚحُؼَٔ ؿــــــــــــــــــــــَٟ
ًَ ٍ
ك١ ٖ٤خٍ حُؼٔ َُ ٝحَُٓ ُق حكظَٟ
ذ رخُـلَ حكظٔ٠
ٛخٍ ًخُؼؼِ ِ
***
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إٌ ٝجذ ُ١اٌعشك
(إٌٔ ٝبس اٌعشك)
ٍؿْ ٌٗٝ ٢ظ٘ٝ ٢ٗٞىػخثـــــــــــ٢
ٝاُ ٠هللا ٌٗخطٝ ٢حُظـخثــــــــــــ٢
ْ
ؿيص ىٍ ٕٝؿخ ِء
ًَ ىػٞح١
ٗلٗ ٞخٍ حُؼ٘ن أٓ ٢٠ر٘ـ٢ٗٞ
***
ؿ ََّ٤حُلذُّ ًؼَ٤حً كخُ٤ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
ػْ أػط ٠حُؤْ ُ ٢أكٞحُ٤ـــــــخ
ًْ طُ َ٠
ّػض ْ ٔٔ٣ ُْٝغ ُ٤ـــــــــــخ
ػْ رخُٜـَ ٍٓخٗٝ ٢ؿ٘ٗٞـــــــــ٢
***
ُ
ٓخُُض ٖٓ أٞٛح ٙىحث٢
ً٘ض أٝ
 ٫ىٝحء أٗض ٣خ هٍِّ ٢ؿخثـــــــ٢
ً٘ض ٤ٛخىحً ٝك ٢حٍ٧ؿخء ٗخث٢
حُؼٕٞ٤
ٛخىٗ ٢حُط َ٤رؤُلخظ
ِ
***
ٝأٗخ ٜٓٔخ ٍأ ٟحُ٘خُّ رٌخث٢
ٓخ ٝر ٬أىٗ ٠ػ٘خ ِء
ًِْٜ
ٍ
ٝأٗخػٓ ٞخ أٗخػٞح ٖٓ ؿ٘خ ِء
ًِ ْٜأٗ٤خع ػ٘و٣ ٢ظزؼ٢ٗٞ
***
ٓؼَ ىحٝى أط ٠حُيٝى ػِّ٤ـــــــــــــخ
أًَ حُِلْ ٓٝخ أروُ ٠يّ٣ـــــــــــخ
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ن ٣خ ػ٘خ ُ
ٞٗٝحٗ ٢حُؼ٘ ُ
م َّٗ٤خ
حُٕٔ٘ٞ
ػ ّْ أُو ٠ر ٢اُ ٠كظق
ِ
***
ٝاًح ٝحؿٜظ ْٛ ْٜكخ٢َٗٝٛ
ٝرؤهٔٓ ٠خ ُي ْٜ٣ػٌر٢ٗٞ
ػْ رخٛ٧لخى ٍؿٔخ ً ه٤ي٢ٗٝ
ٝرـ٤ل ٕٞرلو ٍي هٌك٢ٗٞ
***
أٜ٣خ حُ٘خُّ  ٢ٛحُيٗ٤خ ك٘خ ُء
أَٓ حُ٘خ ٖ٤ٛهِزٝ ٢حُ٘يح ُء
أٗخ ٓويٞٛٝ ُّ ٝط ٢حُلوَح ُء
 ْٛٝح َٕ٥اُ ٠حُِلي ٍٓ٢ٗٞ
***
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اٌذَ ف ٟعٗ١ٕ١
ؿ َُّٖ ٝحٗٔلوـــــــــــــــخ
رخُ ٟٜٞحكظَهخ
ك ٢حُيٓخ ؿ ََهخ
هِزِ َٝ ُٚؿــــــــــــــــ ٌَ
ُ ُِٚ٤ػظذُ
***
ٗؤٗــــــــــــــــُ ُٚؼذُ
ػٔـــــــــــــــَ ُٙطؼذُ
رخُ ٟٜٞػٔـــــــــ َُ
ٝؿٜــــــــــُٓ ٚلُذُ
كٔٓ ٜٞظِذُ
***
ٔٛظـــــــــــــِ ٚهُْ َ٤
ٞٛطُ ُٚأ َٓــــــــــــــــــ ُْ
ٓخه ٌَ أرــــــــــــــــيحً
ٓ ٞٛٝلظـــــــــــي ُّ
ػوِٓ ُٚلُذُ
***
ػ٤ز ُٚحطلوــــــــــــــــــــــــــخ
ًَ ٖٓ ػ٘وــــــــــــــخ
ًْ طَُ ٟز٘ــــــــــــــخ ً
رخُيِّٓخ ؿَهــــــــــــــــــــخ
كخُٔي ٟػـذُ
***
ٓؤً ً٬كــــــــــــــــــــــــــيح
ُْ ٌ٣م أرــــــــــــــيح
ػ٘يَٜٗ ٙـَـــــــــــــــــــــيح
١ؼْ ٌُطـــــــــــــــــــــــ ِٚ
ٜذُ
كخَُ َٗ ُٚ
***
ُ ُُِٚ٤حطّٜـــــــــــــــــــــــ٬
ْ ََّ ٟاً ٛٝـــــــــــــــ٬
ٓخ ٍأٗ ٟــــــــــــــــــَحً
أٍ ٝأُٓ ٟزُــــــــــــــ٬
ك٘٘ٓ ٜٞؼذُ
***
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َ
أٗض ٣خ كــــــــــــــــــــــــــــ ٌِ ٍُ
هــــــــــــــــــــــــــــــي ٍُ
ٗخٍ ؿّ٘ظِــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِٚ
ك٤يَ
طٔظؼــــــــــــــــــــــــــ َُ
َ
أٗض ٓٔظَِذٌ
***
ٗؤَٕ ٓلظلِـــــــــــــــــ َِ
َٓ رٝ ٬ؿـــــــــــــ َِ
كٌ ُٜٔــــــــــخ ح٧ؿِ٢
كخُل٤خسُ ُٜـــــــــــــــــخ
١ؼٜٔخ ػ ٌِدُ
***
َ
َ
طٜض ك ٢حُٔزُـــــ َِ
أٗض ٣خ حرَٖ هُِ٢
 ٫طي ْع ٘١ٝــــــــــــخ ً
١ؼٔ ُٚػِٔــــــــــــ٢
ى ح٧ىَدُ
ٗؤ َُ ٝ
ٝحُٟٜٞ
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ِٛطٓ اٌعغً
٣خ كز٤ز ٢٘١ٝ ٢ػ٘٤خى
ٝحُٞؿ ٚحُـَْٔ٤
ٝحُِٔخٕ حُلِ ُٝ ٞحُؼـ َُ
حُؼَْٔ .
***
ً ٢ٛخُطخٓ ُٞ ّٝٝخٍص
طـ ّ٘خٛخ حُو٤خٍْ
ٝاًح حُزي ٍُ ٍآٛخ
ٓ٫ظلٜ٘ٓ ٠خ ٓٝخٍْ .
***
ٝػِ ٠آػخٍٛخ
ٓ٘ؼويحً  ٢٘ٔ٣حُْْ٘ٔ ٤
٣ؼزَ حُٜلَحء
ٓؤهًٞحً رٖٔ ظَ رٜخ
ىٓٝخ ً ْْ ٤ٜ٣
***
ُْ  ََ ٣حُؼَدُ
ُٜخ ٗزٜخ ً
ٓؼ، ٬٤
ُ
ٓ ٖ١ٞحً ِٖ ُٔ٧خٗض
ْ
ٝأطض
ػ٘وخ ً أ.٬٤ٛ
***
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ى حَُْٔ ُٝ
ه ُّي ِ
ٗٝؤٝحى حُلَح ْم ،
أٗض ٣خ ك٣ٍٞظ٢ُ ٢
ٌ
 ٖ١ٝكِ ٌٞ
ُ
ٝآٛخص كَح ْم .
***
٣خ كَحهُ ٢ى ٍَّ ػٖ ٌٗٞحىَ
ْ
إ  ََّ ٟحُطَْ ٣ن ،
ح ٍٝ٧طٌ٘ٞ
ٓخثَحً ك٢
ِ
ٓؼِٔخ ٌٞ٘٣
حُـَْ ٣ن .
***
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ثبٌذَ (ِع اٌذَ)
ًٛذ حُؼٔ َُ ٛزخ ًء
َ
ٝحٓظزخكظ٘ ٢حُل٤خ ْس ،
ٓخ ُٜخ ر ٢كخؿشٌ
ك٤غ ٗٔٔ ٢أًِ ْظٜخ
ْ
حُظِٔخص .
***
ى ٣خ ٗخ ٍَ حُٟٜٞ
آٓ ٙخ أهٔخ ِ
ٓخ ٖٓ ىٝح ْء ،
ٖٓ ٣يح ٢٘٣ٝاًح
ُ
َٛص أٗخ ٝحُـٔ َُ
ك ٢ػ٘و٢
ٓٞح ْء
***
رؼ٘٠خ ٣وظِ ُٚحُلو َُ ٝرؼٌٞ
أ ََٓح ْء
٣وظل َٕٞحُٔخٍ
أٔ٣ ٝؼ َٕٞك ٢حُيٗ٤خ
 ًَٝكوَح ْء .
***
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ْ
حٗظؼِض
ٗخ ٍُ هِز٢
ٝحُظ َّْ ٖٓ ك٢ُٞ
حُلََحْٕ ،
ٍرٔخ طَك َُ ٣خ ٓويُّ ٝ
ى
ػٖ ىٗ٤خ َ
ؿ َ٤حٗظؼخْٕ .
ٖٓ ِ
***
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أِ ُش هللا
أٛيهخثٗ ٢خ ٍُ هِز٢
ًـ، ْْ ٜ٘
 ٫أٍُ ٣ي حُ٘خ ٍَ ٌُٖ
ٓخ رٓٞؼ٢
ّ
إ أٓ ََ هللاِ ك٘٤خ
٣ظو ّي ّْ .
***
ْ
رو٤ض ىٗ٤خ حُلَ٘خ
ٛوَ ،
كِ ٣ ٢ي
ِ
حُطَ٤
أَّٗ
ِ
اًح ٓخ حٗظ َّي
ه. َِّ ٗٝ َ٤
كٍ ٢
***
ْ
ى ً ُِٛء
ُؼزض ىٗ٤خ َ
ْ
ْ ٬٠ء ،
ٞٛٝص رخُلُ َ
َ
طٍٞع
ىٍٛٝخ إٔ
ص
حُوَ٤ح ِ
أ٣ي ١حُـز٘خ ْء .
***
طِؼذُ حُيٗ٤خ ر٘خ
أُؼخد هَ ٍى
َ
ٓظٔ َّ ْى ،

179

ُِ ٞٛيٗ٤خ أ٫ػ٤ذٌ
رـْٔ طظـ ّٔ ْي .
ٍ
***
ُ
حُلِٕ
هطَحص
ِ
ُ
ٝهِٖ٣ٝ
أٓٞح ٌؽ
حُٔؼخٍْ ،
ًَ َٙحُيٗ٤خ كئحى١
ًؼَ
ؿ َُّٖ ٖٓ ِ
حُٔئحٍْ .
***
ك ٢ك ٍٞ٠هللا
ىٗ٤خٗخ
رٜخ ح٧ػٔخٍ طـَ، ١
٣لٔذ هللا
ُٜخ أػٔخٜٗخ
كَ٘ .
ّٞ٣
كِ ٢
ِ
***
ي ٣خ ٓوي ُّ ٝك ٌَّْ
ٝرؤهٞحُ َ
ك ٖ٤ط٘ط ْن ،
ٌ
ُ
ٗ٤طخٕ
كِٔخٕ حَُٔ ِء
رٔخ ك ٌّ َ
َص
٣ول ْن
***
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عٍجذ
اسادرُ ٟ
ؿ َ٤حُيٓخ
ُْ أً ْم َ
ٓٞ٣خ ً
ػِ ٠أٍ ٝحُل٘خ ْء ،
ِٓزظٍ٘ ٢ٗ ََّ ً ٢ء
ػ َّْ
أٛيط٘ ٢حُـ٘خ ْء
***
ٗخثٔخ ً ك ٢ؿلِظ٢
ُ ْْ أطـ ّ، ٍْٞ
أٗظ َُ حُزٔظخَٕ
أُٛخٍ ١ر ِ ٚطٌ١ٝ
ٝطٌرَْ .
***
أٓ ََ ْ
ص رٔظخٗ َ ٢حُيٗ٤خ
ٝأٍىط٘ ٢أَٓ٤ح ،
حُزجَ
 ٢ٛك٢
ِ
ٝرلؼُْ ٢
ِ ٣ل ْي ػٜ٘خ ًؼَ٤ح .
***
ك٣ ٢ي ِٚ ٣حُوُ ٤ي
ًخُٔـً٘٫ٌٞٛٓ ٕٞ
ِ
ُٓ ٝؼَْٔ ،
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 ٞٛٝك ٢حُٔـ ِٖ
ٓخٝ
ًٔخ حُ٘خػَ
ٍ
٣ظؤ َّْٓ .
***
ٝػِ ٠طلَٓ ٖٓ ِٙ َ٣ـ٘ٚ
ٓخُ ٢هِزََْ ،
ٓخٍ ر ٚحُـٌ ُع
رؼيٓخ َ
ر ِ ٚحُلخ ٍُ حٗظوَْ .
***
ُ
هِض ُِٔـخ ِٕ ٣خ ٓـ ُ
ّخٕ
أِ١و ُٚكز٤ز٢
ُ
حُٔـخٕ ٖٓ كخُ٢
هـ ََ
طِ ُّ٘ ٟٞل٤ز. ٢
***
ُ
حُِٔطخٕ كخُ٢
ْاً ٍأٟ
ن حُؼز َي
أَ ِ١
أٓخٓ، ٢
٣ٝيَ ٣خ ٓويُّ ٝ
ٛخٍص ًز ُي حُؼز ِي ىٓخ
ٝحُوِذ ىحٓ. ٢
***
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لذ شب٘ذدُ
ُ
َٓص ىَٛحً ٍٝك٤و٢
ك٤غ أٓلخٍ١
ْ
حُـزخٕ ،
 ٖٓٝحٓظٞك ٠ؿزخٗخ ً
ًَُّ ٓخ كِٚ ٤
ْ ٣
ُ٘خٕ .
***
ٓ َّسً ُّ٣َٛظ ٢هي
ْ
حٗزظض
ك ٢حَُٝف ُ، َٙٛ
ٝأٗخ ٓخًح رٜخ أكؼ َُ
ُ ْْ ُ ٞط ُ
ي
ُ. َٙٛ
***
كَ َف حُزِز َُ رخُِِ َٛس
ٍحػظ ُٚحُٔؼخى، ٙ
ُ
حٓظٞػزض هَ ُ٢
أٗخ ٓخ
أٜ٣خ حُزِز َُ
ٓخ أ َُ ٛحُٔؼخى. ٙ
***
هخ ٍَ
حُؼ٘ن
د
اٗ ٢رؼٌح ِ
ِ
ىٓٝخ ً ُٓزظِ٠
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ٝرلذِّ حُِ ٍٞى هِز٢
هي طزخ٠ٛ
ٝحٓظ. ٬
***
ُ
حُ٘٤طخٕ رخَُِٛس
٠ٍٓٝ
حُ٘خٍ ٓٝخ ًخٕ
ك٢
ِ
ىٍ، ٟ
حُ٘خٍ
كَُّ ٛخ ك٢
ِ
هزَ حُ٘خٍ
إٔ طـَ١
ؿَ. ٟ
***
طًَظ٘ ٢حُ٘خ ٍُ ٣خ ىٗ٤خ
ٍٓخىحً ٝك٘خ ْء ،
حَُ٣ق
ٝاًح أُوٛ ٠زٞدُ
ِ
ر٢
ٗل ٞحُٔٔخ ْء .
***
أكٔوخ ً هي َ
ً٘ض ٣خ ٓويُّ ٝ
َ
ً٘ض حُـخ، ٬ٛ
ٝطؼ ُٖ٤حُ َّ ٞ٤كٍّْ ٛ ٢
ٝرخ٧ػوخ ٍِ
َ
ٗٔض حٌُخ٬ٛ
***
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لّبػ اٌشٚح
اٗٔخ حُيٌ ٞٓ ُُٚ َُ ٛ
م
ريٗ٤خٗخ حُيٗ، ّٚ٤
ٝهٔخُٕ حَُٝف أ٠ُٝ
ص
ٖٓ هٔخٗخ ِ
حُزََ. ّٚ٣
***
ِٔ٣ذُ حُي َُ ٛػَٕٞ٤
ْ
حُٔزٖ٣َٜ
ْ
حُؼخٍك، ٖ٤
ُٔٝخَٕ
ح٧كزخد
ى
ٝر ِ ٚإٔ ٣ظَ َ
َ
أؿَحرخ ً
ْ
ك٘. ٖ٤
***
ُزٖ
ِ ٣
 ُْ ٜحُ٘ـؼخَٕ رخُـ ِ
 ١ٍِ٣ٝرخُزٞحَْٓ ،
ٝر ٚإٔ ٣وطق حٔ٣٩خَٕ
ٓ٘خ َ٣طي ١ح٧كَ ّ٬
٣ ْٛظٞحَْٛ
***
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هخٍد
هخٍ ٓويُ ّٝوي
َ
ٓٞطْ ٢اً
ُ
َٓٛض ،
حُيَٛ
ٝأٗخ أهٖ٘ٓ ٠
ِ
٤ق ٘٣ظَ ١ػَٔ١
ً َٔ ٍ
رٔخ هي ُ
ً٘ض
ُ
هِض .
***
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إٌ ٝعٛق عشمٟ
أٛز َق حُي َُ ٛكيح ًء
ُٔ٘خؿخط٢
ٝكويحٗ ٢حُوَحٍْ ،
ؿخء رخُـ٤ي حُـٞحٗ٢
ٝػِٞٓ ٠ه٢
حٓظيحٍْ .
***
ٝطٔخ ٟٝكٞٛ ٢حٛخ
حُِٔي حٍُُٔ ٞٔ٤
ٝحُؼز ُي حُلو، َْ٤
ْ
٧هٞحٍ
ٝؿيص َٓٓ٠
ِ
ٗـخع ٝؿزخ ٍٕ
ٍ
ٝؿَ. َْ٣
***
ُْ أ ُ ِْ ١ن اهلخ َء
 ٖٓ ٢حُلذِّ
ٓخ ك َّ
ُٜخ ،
ؿ٠ز ٢كٜ٤خ
ٟٝلٌٝ ٢حرظٔخٓ٢
ََُٜٝخ .
***
أِٜٛخ حُـ٘شُ ٝحُٞؿُٚ
طَحػِٚ ٤
حُ٠لخثَْ ،
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ٗزٜٜخ حَُٓخٕ ٌُ٘٢
ُ
ٓخُُض
رٖٔ ٘٣زٜٜخ
كخثَْ .
***
ُٜٝخ إٔ طُٔؼ َي
حُي٢ُٝ ََ ٛ
إٔ أطؤُّ ْْ ،
كخٍ
١ٝز٤زَ ٢
ك ٢أٌَُٓ ١ح
٣ ٫ظٌِ ْْ .
***
هخٍ ٓوي ُّ ٝأٗخ
ك ٢حُ٘خّ ٍٜٓ٘ٞ
حُ٘ـخػ، ٚ
ّ
ٌ
ُٕٜٔٞ
إ ِػَ٢ٟ
ْ
ًخٗض
ي هي
طِ َ
ه٘خػ. ٚ
***
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دٌٕٛب
حَُٔىحد
اٗ٘خ أىهِ٘خ
َ
ىٌَ ٛ
ص ًؼ، َٙ٤
رو٤خٍ ٫
ِٗ ٝزخ ٌ
ى كُ٘ٞخ ُ ٞهي هَؿ٘خ
ٗلٖ
ُِ٘خ١ت ًخٗض
ٓٔظي. َٙ٣
***
ٛ ُٞ ٢٘١ٝـ ََ
ح٧كزخدُ ػ٘ٚ
٧طخ، ْْ ٛ
كخٓ ً٬أٓطخ ٍَ ُٙحُلزِ٠
ٍر٤ؼخ ً ٗٝظخ ًء
ٓٝوخ. ْْ ٛ
***
ٓ ٌٕٞ٤حُ َٖ١ٞحََ ٓ٥
ذ
ك ٢حُوِ ِ
٣ـّ٘، ٢
ص
 ََٓ٣حٛ٥خ ِ
 ٞٔ٘٣ك ٢حُٔيٟ
حُٔلّٔٞ
ِ
ًخُِل ِٖ حُ ُٔ َِِّٕ
***
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ْ
ٓخٍص
هخٓشُ حُ٘ ٍٞاًح
ُ
كويص حََ ٓ٧
ُ
طٜض ،
رخً٤خ ً ُ٢ِ٤
ٝأك ٢ٓ٬ؿٔ٤ؼخ ُ
ٓؼِٔخ ىٓؼ٢
ُ
ٌٓزض .
***
أٛزلض ٗ٤ٜيحً
ُ
أٗخ
ُِلز٤ز ْ، ٚ
١خٍص حَُُ ٝف اُٜ٤خ
َ٤١
ٓؼ ََ
ٍ
ُْ ٓٞ٣ َ٘٣خ ً
ٗ٤ٜز ْٚ
***
١ز ُغ ىٗ٤خٗخ كَح ٌ
م
ظخُ ٌْ
َ٣ ٫ك ُْ ،
ْ
ٓ٠ض أ٣خ ُٓ٘خ ك٘٤خ
ًْ
ٓٝخ ِٗ٘خ ٟٓٞ
ٓخ ٗلِ ُْ .
***
ُْ طٌٖ طَكٔ٘ٓٞ٣ ٢خ ً ٝهي
١خ ٍَ حٗظظخٍ، ١
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حُٜوَ
هِزٜخ أهٖٔٓ ٠
ِ
ٝهي
ُٔ٣ؼيٛخ َٓأٟ
حكظ٠خٍ. ١
***
هخ ٍَ ُ ٢حُُ٘ ٤ن
ُوي كخص
ُٖٓ ِّ
ُ
حُؼِ
ػِ٘٤خ
، ٠ُّٝٝ
َٓٛخ ً
ُ
َٛص
ًؼَ٤
ٓٝؼِ ٢ػٖ
ٍ
ٖٓ أٓخِٗٚ ٤
طوِّ. ٠
***
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 جٕ ْٛأَ وغتٛلزٝ ٢ه٢ّٗ٬
د ٣خ َ
٣خ أهٞسَ حُيٍ ِ
أْٓ أه ٢كخُ َّ ٞ٤ػخىحٗ٢
َٓ ْٖ ًخٕ
ِ
َٗٛخ اَُ ٠ؿ ٍّٝ ٢رٜظــــــــــــخ ِٕ
ٝحُِ َّ ٞ٤
ْ
كٌ٤قَ اً (ٌِٓ٘)٢طزٌُٜ ٢ـَحٗ٢
***
حُلــ ٍٞربرَحٓ َْ ٤ٛخ كُِٔٞح
أَُ ٛ
ِ
 ْٛٝرٌَ ؿ٘ ٕٞحُلوي هي ٛـٔٞح
ًٝزِّـٝ ُٙٞأُوَٝ ُٙٞهي َٔٛٝـــــــــــــــــــٞح
ٝحُ٘خ ٍُ ٛخٍ ٓٓ٬خ ً َرَ ُىٛخ حُلخِٗ٢
***
ً ْْ ٣ـٔؼْ ٕٞ
ً ٌٍ ِٗٝح ػطخإُٛــ ُْ
ٝح٩ؿَحّ ٓخ ؿِ٘ٔٞح
ٓ ٟٞحَُٔحرخ ِس
ِ
٣ٝق كؼَُِْ ُٜ
رؤُق ٝؿ ٍ ٚطَح َءٝح
َ
ِ
رؤىٍحٕ
ٝاٜٗـْ كُ٘ٞـــــــــــــــــــخ ىحٍٝح
ِ
***
طخد ػٖ روِِ ِ ًٝ ٚحُٔخ ٍِ ٖٓ أرَ ِي
ٓخ َ
ن ػٖ ػ َٔ ِي
ػِْ أٗخػٞح حُل ْٔ َ
ٝأٍ َُ ٛ
حُلَ٘ رخُلََ٘ـــــــــــــــــــــ ِي
رّٞ٤
ِ ٌٌٕٞ٘٣
ِ
ؿ َ٤أ٣ـــــــــــــــــــــــخ ِٕ
َ
كؼخٕ ًِِّ ٖٓ ُْ ٜ
***
هي ًخَٕ رَ َّحً ربٓٔخػٝ ََ ٤حُــ ُيُ ٙ
ٝحُلٔ ُ
ن ٛخ ٍَ ر٘خ ٣ـَ ١طٞحُيُ ٙ
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٣و٘غ حُ٘خُّ كٔ٤خ هي ط٘خُ ٛيُٙ
ُْ ِ
كٜخ ٍَ ٍرلٍ٘ٛ ُْ ٜخ ً رؤـــــــــــَح ِٕ
***
ْ
 ١ٌٛؿزخ ٌٍ ْ َٞ ١
ٓخرَكض
ص أُٓخَٕ
ْ
ُٛٝي ْ
ُ
ٝحٗيػَص
حُؼَٔحٕ
ِّٓض ىٜٗٝخ
ٝاٜٗخ ُّٓ٘شُ حً٧ـٞح ِٕ ُٓ ٌْ ُٗ ِ٘ ََ ْ
ص
حُٓ ٌّ ٞ٣ ٍٜٞخ ُ ُٚػخ ِٕ
ٝحُ٘ل ُن ك٢
ِ
***
 ُْ ٫طـ ْي هخ٤ٟخ ً ٓٞ٣خ ً ٌِٓ ٫ٝخ
ٔ٣ؼُ ٠ل ٍّ
ىٍد حُُٜيٌَِٓ ٟخ
ن ٫ٝ
َ
َ٣ ٫كٔ ٕٞحٌُ ١ك ٢أَٓ ٌَِِٛ ٙخ
ي ىٔٗٝخ ك ٍّ
ن ٝرَٛــــــــــــــخ ِٕ
ًْ ٛخُ ٍ
***
أ َُ ٛحُلِ ِ٤٠ش هي ّٞٔ َٛح رؼ٤ٜـخ ِٕ
ًٍُح حُـزخٍ ؿ٘خٛخ كؼ َُ ٗ٤طـخ ِٕ
م أ١ٝخٗ٢
ٝحُوخث٘ َٕٞحٓظطخُٞح كَ ٞ
ٝأٛزق حُزط َُ ح ٠ٔٓ٧رٗ ٬خ ِٕ
***
ٗل ْ
ُ
حُ٘خّ ٝح ػـز٢
َٓٝءحص ١ٌٛ
ّض
ِ
ذ
ُؼـــخُْ ى َّٓ ُٙٝىٔٗٝــــــــــــــــــــــــــــــخ ٓز ِ
ٍ
ذ
ٝحُو٤ـَ ًحص حُؼ٤ـــــــــــ ِٕ ٞحُ ُـ َِّ ٝحُ َوَِ ِ
َ
طلض ؿزـــخ ٍٕ ػخ َِ ١حُ٘ــــــــــــــــخ ِٕ
طُ ٌٍَُّ
***
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٣خ ٛخؿَْ ١
ٍٝػـــــــــــــــــخ
ًٖ طوّ٤خ ً ٛخىثخ ً ِ
ع حُ٘ـخ َع ّ
ٝحى ُ
كبٕ حَُ٘ٗ ْٖ َٓ َْ ٜـُؼخ
د ٍُ ٢رُؼخ
٣خ ٗلُْ ً ٢ٗٞرٌٜح حُيٍ ِ
ٍحف حُـٔخ ٍُ ٝهي ٗل٘ ٠رلَٓـــــــــــخ ِٕ
***
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اعزم ّشد
ٝحُؼي َٞ ٛ ٝحُؼــــي ّٝ
ٓخًح ٓؤكؼ َُ
ُّ
هي ٌٍ هيٝ ٌْ ٣حٓظو ََّ ر َ ٢حُٔٔــــ ّٞ
ؿٔٔ ٢رخُيٗـــ ّٞ
ٓؤّ ٜ٣ ٢ي ُى ً ََّ
َ
ٝحُ٘٤ذ ٣ـِّٔ ُِ ٝظــ٘ٛٝ ٢خثــ٢
***
ٛـ ََ حٌُ ١هي ُ
ً٘ض أػ٘ــ ُ
ن ٍَُٗٙ ٞ
ُ
ُ
رٔظخٕ هِزًْ ٢
ػ٘وض ُٛــٍَُٙ ٞ
أىػ ٞحُلز٤زشَ ٌِٓ٘ـــُ ٢ظٍَُِٙ ٝ
ُ
َٗ٤حٕ هِز ٢رؼــيَٛخ ٝرٌخثــ٢
***
ْ
ٓزَ حٌُٝ ّ٬كَكظــ٢
٢ٛ
أؿِوض َ
 ٢ٛؿْ ٤
ّزض ػ٘ ٢حُ٘ـِٛٗٝ َّ ٞظـ٢
ُ
ض
هلل أٌٗٓ ٞــخ
ٌٗــٞص ُ ُٔ٘ َٔ ِ
ؿ َُرَ ْ
ض ٗٔٝ ٢ٓٞحٓظوخ َّ ر٬ثــ٢
***
حُٔٔـــــــــــ ّٞطـ ّٔ ْ
ؼض رلــئحى١
ًــَ
ِ
كخٗظَ ُوي ٛـَ حُ ُـ ُ
 ٖ٤ٜحُ٘ــخى١
ٝهي حكظَه٘خ كخ٘ٛئٝح كّٔـــــــــــــخى١
َ
٫ٝص كُ َٖ٤وــــــــــــــــخ ِء
ر ٖ٤حُزِ ٬ى
***
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ّد ح ُّ ٬ٓ٩ك٘٤ــــــــخ ٜٓ٘ـــــخ
ٝطـَ َ
ُ َ٣ ُْ ٫ؼ ْي رو٤خُ٘ــــــــــخ ٓظّٛٞــــــخ
ي ٝحَُؿـخ
ٓوي ُّ ٝه١ ٢ُٞخٍ ػوِ َ
رؼخُْ ح٧ك٤ـــــــــــــــخ ِء
أٗض حُـَ٣ذُ
ِ
***
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ً٘ ِٓ ِذزشق عٛاٞ؟
ٖٓ ًٞح ٙحُؼ٘ن ٓؼِٝ ٢حٍطٔ٠
اٗ٘ ٢أٓؤ ٍُ ًٍذ حُـَرـــــــــــــخء
ٖٓ ظٔخ حُؼ٘ن رٓ ٚؼِٔٗ ٢خ
ٝحٍطٓٞ٣ ٟٞخ ً ر ٬هطَس ٓــــــــخء
***
أٓؤٍ حَُُّ كخٍ كظ ٠حُـَرخء
د ى َٕٝهٜيُ ٛٞٓ ١ي
ًَ رخ ٍ
ٝاًح حُؼوَ ػٖ حٔٗ٩خ ِٕ ٗخ ْء
ٓؼَ ٌٛح حُـٓ َٜخ ٞ٣ ٫ؿ ُي
***
َ
ً٘ض طؤطًٔ ٢٘٤خ ٍ٣ق حُٜزخ
ْ
ٌٓــــــــخٕ
ٝحهلخ ً ط٘ؼخ ٍُ كًَ ٢
ٗخظَحً ٗل ٞحُل٘خ ٓـظَرــــــــــــخ
كٌَ ُٔٝخٕ
ٓخث ً٬ػٖ ػيٍ ٍ
***
حٓ٧ــــــــــق
 ٫طو ٢ّ٠حُؼَٔ ٍٖٛ
ِ
أٜ٣خ ح٧رَحٍ هُٞٞح ٓخ حُٜــــــــــــــيٟ
ــــــــــــــق
ٝ َٛؿيطْ ٗخؿ٤خ ً ٖٓ ًِ َٔ
ِ
أ ٝريكغ حُٔخٍ ٖٓ ٍَّٗ ؿـــــــــــيح
***
ُ
َ١رـــــــــــــــــــــخ
ً٘ض رخُؼِ ٞى ُٓخٗخ ً ِ
ٝرـ٤ئِٛ ١حص حُيحثــــــــــــــــــــــ ِٖ
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ٓؼَ ٍ َ٤١ح َء ٛوَحً ٗٝزـــــــــــــــــــــخ
حُوخثٖ
 َٛطَ ٟك ٢حُ٘خّ ؿَ٤
ِ
***
ى ك ٢حُزلَ طؼّْ ٞ
أٓؤ ٍُ حٔٓ٧خ َ
 ٢ٛٝرخُٜلَحء ُٔ٤ض ٍحؿز ْش
ٌ
٠ٓ٫خص ك٤ٓ ٢خ ًٍ ٙخُ٘ــــــــّْ ٞ
ٓز َُ حُ ٖٓ٧يٜ٣خ ؿخثزـــــــــــــــ ْش
***
ُ٣ ْ٤يٍ ١أ٣ـــــــــــــٖ ىح ٍَ حُلََِ ُ
ي
ٓخ٠ٓ ٝــــ٠
 ٫ٝ ٫ػخى اُ٠
ٍ
َٟ٘ــــــــــ ُ
ي
ُْ ٘٣ ٌٖ٣وٓ ٚخَ ً٫
ك َٖ٤أَٓ هللا ك ِٚ ٤هي ٓـ٠ــ٠
***
ُٔٝخ ٍٕ ٌَِٓ ْظً ُٚخُؼ َٔـــــــــــــــــــــــَْ
ـــــــــــــــــــــــــَ
ُٜٝخ ٝؿًٞ ٌٚؿ ٚحُو َٔ
ِ
ًِ ٍٞٛحَُ ٝٝطـَ ١رخَْٓ٧
ـــــــــَ
م ؿَٔ ٤غ حُز َ٘
كٜٔ٘خ كخ َ
ِ
***
ٛزق ُ
ً٘ض أ ١ٌٛك ٢حُ َولخ
ً ََّ
ٍ
ُ
حَُ٘٤حٕ ٍٝكٓ ٢ؤَــــــــــخ
ض
أِ ٛٝ
ً
ُ
َٓص ك ٢حُؼخُْ ٛزّخ ٓيٗلــــخ
رخكؼخ ً ػٖ ٌِٓ٘٠ٓ ٢طَٓـــــــخ
***
َ
ذ
كُٞــــــــــٜخ
١لض روِ ٍ
ذ ًحث ِ
رطٞحف ٝهٔـــــــَ
ٓؼَ ْٗٔ
ٍ
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د
ى حُـخٍ ِ
 َٛطَ ٟكَٓ ٢طوخ ِ
د أٓ ٝطَْ
د أٓ ٝلخ ٍ
ٖٓ ٟزخ ٍ
***
ٝحٌُ ١حؿزَّص ٤ٛخٓخ ً هيَٓخ ْٙ
ٝػِ ٠حُ٘خٍ ؿَحٓخ ً هي ؿِْْ
ٔ٣ؤٍ حُ٘خّ ٣ٝلي ُٙٝأٓخ ْٙ
 َٛطَ ٟك ٌٙٛ ٢حُيٗ٤خ هَزَْْ
***
ىحٍص ح٣٧خّ كٝ ٢ُٞحٍُْٜ٘ٞ
ذ حُؼُـخدْ
ٝهً ٌٍ ٜٞخٗض حُؼُـْ َ
ٝحٓؤٍ حٛ٧وخ َع َّ ُ١حً ٝحُيٍٞٛ
ُ
حُوَإٓ ٣ظِٝ ٠حٌُظخدْ
 َٛرٜخ
***
ٖٓ رلُ ٍٖ ٠لظخ ٍس ٗخػٔـــــــــــــ ْش
َٗ٣ق حُٜ٘ي ٠ٍٓ ٠ٔ٘٣ٝخٕ
هز ٍٞىحٍٓ ْش
ك٣ ٖ٤ـي ٝك٢
ٍ
ْ
ٗٝـٕٞ
ٜ٘ٓ ُٚ َٛخ ػٌحدٌ
***
ه ٍٞهي أط ْظ ُٚكٌٔــــــــــــــــــش ٌ
ًَ ٍ
ٌ
ٍٝح٣خص ِػــــــــــــــــٌحدْ
ٝرؼٜ٤٘٤خ
ٜش ٌ
ٌِٓ٘ ٢ك ٢حُوِذ ٜٓ٘خ َؿ ّ
ّ ٝؿّْ ٜظ ُٚكؤٛخدْ
ٍُدّ هٍ ٞ
***
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ْ
َ
ٝحهظَٜص
هِض ٣خ ٓوي ّٝه٢ُٞ
ْ
َّ
حُزيٕ
إ ىحء حَُٝف ٣ـَ ١ك٢
م ك ٢رلَٛخ أّْٗ ٠حُظلَ ْ
ؿخٍ ٌ
ض
ْ
١ٝــــــــــــــــــٖ
ُ َٛوِز٘٤خ روِز٘٤خ
***
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ِب رجمّ ٝاألعف!
حٓٔؼٝ ٢ٔٔٛ ٢رو٤خ أٓل٢
٣خ ُر٤يُ ٙحى ًَِ ٢ّٔ ٛلــــــــــــــ٢
ْ
ٝؿخٓض ٓ ُيك٢
ٝؿَ ٟىٓؼ٢
ح ٍٝ٧ؿَ ٟىٓ ٌغ ٝى ّْ
ٝػِ٠
ِ
***
أٗخ ًخُزِز َِ كِٗٗ ٢خٛـــــــــــــــــ ُ
ن
م حُ٣ ٟٜٞخ ػخٗ ُ
ٝحٗظُ ٞٓ ٠ٜ
ن
حُٜـَ رِ٠ؼٗ ٢خ١ــــ ُ
ن
ه٘ـَ
ِ
ٌِٓ٘ ٢طزٌ ٢كؤك ٢ٓ٬ػـــــي ّْ
***
ض ح٣٧خ ُّ ًخَُإ٣خ ُٓــــــــــــــــــيٟ
ِٓ ٠
ؿخ ٍَ رخٓظل٤خء هِزٓ ٢خ حٛظيٟ
كخٗظَٝح ؿٔٔ ٢اًح ٓخ أ ُ ُْ ِلــــيح
ْ
ص حُ٘ـــــــــــــي ّْ
رو٤ض ٍٝك ٢رؤٛخ ِ
***
ًْ ٍٓخٗ ٢حُي َُ ٛرُّ َٖ٤
حُظَِ
ـــــــْ
ِ
٣ ّٞ٣ؼظَ ٢٘٣أَُٔــــــــــــــــــــــ٢
ًَ ٍ
ُْ ْ
ـــــــــْ
أًٖ أٓؼُ ٠يٗ٤خ حُو َٔ
ِ
ٓٞف ٣زو ٠حُ٘ؼَ رؼيٝ ١حُ٘ـ ْْ
***
 ٌٙٛحُيٗ٤خ ُؼٞدُ ٓخًــــــــــــــــــــــَ ْس
ٝػِ ٠حُ٘خّ طي ٍٝحُيحثــــــــــــَ ْس
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أٍٜٟخ ٓؼَ ٓٔخٛخ ٗخٟــــــــــــَ ْس
ي حُ ُلٔ ُْٖ ٝأؿَحى حُ َْْ َٛٞ
ٗخه َ
***
َ
أٗض ٣خ ٓوي ُّ ٝه ٢ُٞهخثذُ
ًَُّ ٓخ َ
هِض ٛزـــخ ًء ًحٛــــــذُ
ى ٝهـِذٌ ٫ثذُ
ُٝر٤ــــــــــــــــيح َ
ّْ ََ ٟ
ٝػَُٝٝ
حُ٘ؼَ ٗخ ٌٍ َ ٝ
ِ
***
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اٌفشاق اٌّفبجئ
ْ
أ َه ٌَ ْ
ٗٝؤص
ص ٓ٘ـــــــــ ٢هــــــــــــــــَحٍ١
ْ
ًٛٝزض
كخٍهظ٘ ٢ى ٕٝػِٔــــــــــــ٢
ٌِٓ٘ـــــــــــــــــــ ٢ػ٘ َ٤ً ٢ق حرظؼي ْ
َص
طًَظ٘ ٢أًظـــــــــــــــــــٗ ١ٞخٍ حُلَحم
***
ٓ ّٔ ََ ْ
 ٢ك ٢ػَ ٝحُطَ٣ن
ص ػَّ َ٘٤
ٝحهظ٤خٍٟ ١ـــــ ََّ ػ٘٣ ٢خ ٛـيْ ٣ن
ك ِّٔظ٘ ٢ك ٢حُٓ ٟٜٞــخ  ٫أْ ٤١ن
ُ
ٟوض رخُزِٝ ٟٞك ٢حُوِذ حكظَح ْم
***
اٜٗخ ٌٗــــــــــــــــــــــــــٞحٓ ١خ  ٫أِٓ ُ
ي
ؿَرض ٗٔٔــــــــــــــــــــٝ ٢ػ ّْ حُ َلَِ ُ
ي
ٖٓ ٗ٤ٜوٛ ٢خٍ ٣ــــــــــٌ ١ٝحُلَِ ُ
ي
ْ
حكظَهض ٝحٌُـــــــــــَُّ ٟخم
ٝحُـزخٍ
***
ض ٣خ ٗلٔ ٢ػِ ٠رو٤خ أٓخٕ
ُٔ ِ
ْ
ُٔـــــــــــــــــخٕ
هزَٛ ١خ ٍَ ػًَِِّ ٠
ُ ٞأطُ ٠ؤخٕ أ ٝػ ٠ٔ٤حُٜٔخٕ
ٓخ أٛخرخ ىحء هِزـــــــــــــ٣ ٢خ ٍكخ ْم
***
ْ
أهٌص ٓ٤ل َ ٢٘ٓ ٢رخُ٘ــــــــــــــــــــٟٞ
ٝرٜـَ هِز ٢حُٔظٔ ٠حًظـــــــــــٟٞ
ٍ
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ٗؼز ٢ػٖ كخٍ حُٟٜٞ
 ٫طَٔ
َ
ظ ََّ ك ٢اَ٣حٕ هِزٓ ٢خ أكـــــــــخ ْم
***
ٜٓـــْ روـــــ٢
ر٤ي ١حُو ّٞر٬
ٍ
ؿَرض ٗٔٔ َٝ ٢حُزــــــــي ٍُ حُ٘و٢
حٍكن
٣خ اُ ٢ٜرخٌُٓ ١ؼِــــــــ٢
ِ
كُ ّ
ذ حُٞػخ ْم
ي ٣خ ٍدّ ػٖ حُوِ ِ
***
ًحى ٓوي ُّ ٝه ٠٠حُؼٔ ََ رٌخءْ
حُوِذ ٗٝـــــــــــــــــخ ْء
ن أهٌ
َ
رلٍَ ٣
ٌِٓ٘ٝ ًًَٟ ٢كذ ُٝوـــــــــــــخ ْء
ٛخف َُ٣ح ْم
ىّ
ٍ
ىٓ ُغ ػٍ ٖٓ ٢٘٤
***
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دشِبْ
كِ ُٕ
ًُي حُزِز َُ ٓؼِــــــــــــــــــــِ ٢
ُ
حُ٘ـٖ
ظخٓجخ ً ٣زًٌ ٢ـــــــــــــــٞحُٙ
ُ
طلظوٖ
ٝىٓٞػً ٢خُيٓـــــــــــــــــــخ
ٝروِز ٢حُ٘خ ٍُ ٣خ أهٔ ٠حُ٘ٔخ ْء
***
ًْ ٤ِ٣ن حٌُل َُ ٣خ ًحص حُ ٌَ َلَْ
ُؼ ٖٓ ٢ٛ ٕٞ٤أكِ ٠حُ ُٔوَــَْ
ٍ
ٌ
ك ُٜٔخ ٗ ْٜي ٗلخ ٖٓ ٌٙػَْٔ
ْ
ٗٝؤص ٝحُؼو َُ ٗـــــــــخ ْء
كخٍهظ٘٢
***
ُ
م حُٜز َُ ر٢
ٟوض
رخُٜزَ ٟٝخ َ
ِ
ذ
ُْ أ ُػ ْي أه ٟٞرٓٞــــــــــــ ٢حُِِ َٜ
حُِ ٢ِ٤أؿَُٓ ٟلُزــــــــ٢
ٗؼَٛخ
ُّ
٣خ ػ َٕٞ٤حُلٔ ِٖ ٍ ٖٓ ٢ُ َٛؿخءْ
***
 ١ٍُٞٛٝؿخىٍط٘ـــــــــــــٝ ٢حٍُٝٞى
ٗؼَٛخ حُ ٞٓ٧ى ٓؼُِ٘ٞ ٠ؿـــــٞى
رِزِ ٢حُ٘خىٝ ١أك ّ٬حُٔؼٞى
ٓزٔ ٌْ كِ ٌٝ ٞػـ ٌَ ٖٓ ٤ٟخ ْء
***
ؿ َُّٖ هِز٘ٓ ٞٛٝ ٢ظخ ٌ
م اُٜ٤ـــــــــخ
ٝحُِّ٘ٔخ َّ ُ١حً
ٌ
٤ٛٝلخص ُيٜ٣ــــــــــخ
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ُ
رٔظخٕ حُُٜ ٟٜٞل ٢ػِٜ٤خ
٢ٛ
ُ
رٔظخٕ حُ٣ ٟٜٞـيٛ ٝزخ ْء
ً٤ق
***
 ٖٓ ٢ٛأكِ ٠رٍ ٬ى ٝؿزـــــــــــــــخٍ
َحع ٝطــــــــــــــــــــــــــــــٍ٬
٤ٓٝخ ٍٍ َٓ ٝ ٙ
ٌِٓ٘ ٖٓ ٢ؿ ٫ ٕ٬ًٞطُ٘ــــخٍْ
طًَظًُ٘ ٢ي حُؼ٘ ُ
ن حرظـــْ ٬ء
***
َ
أٗض ٣خ ٓوي ُّ ٝهُٓ ٢ُٞزظِ٠
م حُ َٔـــ٬
ذ كُٔ٘ ُٚكخ َ
رلزٍ ٤
ُِ٘ؼَ رؤٕ ٔ٣ ٫ؤ٫
ً٤ق
ِ
ًَْ ٜٓخ ٍ ّٓخَٜٗخ ٝحُٜـ َُ ؿخ ْء
***
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اٌخشاة
٣ـــ ّٞأهٞطــ٢
اٗٔخ حُيٗ٤خ حٗو٬دٌ ً ََّ
ٍ
ْ
ْ
ٝؿخُض كَكظـــ٢
أكٔيص أٓؼ َي أ٣خٓـ٢
اّٜٗخ ًخٓـَأ ٍس ٓخؿ٘ـــ ٍش ٓـــــــــــــــــــــَِ ٍٝس
ُ
حُلَٓخٕ كخٗظـَْ ً٤ق كخُــــ٢
ىأرُٜخ
***
ْ ٝهِ٤ــــــــــــــــــ َِ
حُلظ٣ ٠لظـخ ُؽ ىٓٝخ ً ٍ ٤ٗ٧
ذ ىُِ٤ـ٢
ٟخ َ
ٛلْ ٍ
م ٛيٍ ١كٔ٘٤خ طخ َٙرَ ٬
ًــَُّ ِػ ٍِّ ى َٕٝأٛـ ٍَ ُ٘ َُٜٙٝ٘٣ــــــــــــــــــٍِِ ٝ
ّ
حُ٘خّ ٣خ ٛــخكذُ ٣ؤط ٢رخُٜــــٞح ٍِ
إ ظِ َْ
ِ
***
ُ ْٖ ِٓ ٢ُ ْ٤أك ٍي ُ ٔٔ٣غ ٌٗٞح٣ٝ ١ل٘ــــــــٞ
َ
حَُٜٓخّ ٣يٗٞ
أٛز َق حُؼؼِذُ ك ٢ىٖٓ ١َٛ
ِ
ِّ ُٛ ٢٘١ٝي َّ ٣خ َ ٣ٝق كئحى٤ً ١قَ أٍٗـــــــــــــــــــٞ
ٝظِْ ٣ ٫زخُــــــــــــــــ٢
حُوِِ٣زخٕ
ص
ُؼٔخٓــخ ِ
ٍ
ِ
***
ُ
ُٔض أىٍ١
١خ ٍَ ٖٓ ػـَٓ ١وخُٝ ٢ط٠ُّٞ
ْ
َّ
ُٜــَ
كخٍهض ؿٔٔ٢
كٌؤٕ حََُ ٝف ٓ٘٢
ِ
ى َٓ َؼ ْ
ن ٛزَ١
ض ػ٘٤خ كئحى٣)٢ٌِ٘ٓ(١خ َ ٤ٟ
ْ
أَٟٓض ٗخٍحً رٜيٍ ١طًَظ٘ ٢رخٗظؼخُِ٢
***
رزؼ ٞحُؼٔ ِٖ
٣ ٫وخُّ حُلخٍُّ حُٔخ٢ٟ
ِ
حُِٖٓ
ؿيٍ ٌٛح
ً٤ق ٣خ أٛلخدُ ُٖٓ ٢
ِ
ِ

207

كِٞطّ ٛ ٢ي ْ
ص  ٟٞٛهِزـ ٢رلؼـَ حُلِظَ ِٖ
١ٝؼٖ رخُٜ٘ـــخ ٍِ
حُوِذ
ض
َ
رٜٔخّ أىٓ ِ
ٍ
ٍ
***
كظٞهّ ْ
ق َ
ض
أٗض ٣خ ٓوي ُّ ٝهُٞــٝ ٢حِ ٔٛ
ض
هز ََ إٔ  ََ ٌٔ٘٣حُظٜــ َُ حُو ُْ ٣ٞحُ ُِٔ َِٜ
َ
ض
هِض ٓخ ٌ٣ل٢
ِ ٜ
ُوــِ ّٞػزـــــــــــَسً ُِ ُٔ٘ ِ
ٍ
ؼخٍ
اٗ َ
ي حُزخكغ ٣خ ٓوي ُّ ٝهُٞــ ٢ػٖ ِٓ ِ
***
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ٔذ ٛال جٙخ
ُ
ٗظَص اُ ًَ ٠حُـٜخص كِْ أؿ ْي
َ
ػ٘ض ٝحكيح
ػَٔ اًح
رؤٓٞأ ٖٓ
ٍ
طل ّٔ ُ
ِض أٗٞحع حُز٬ء رٞكــــــــــيط٢
كٜذْ ُ ٢اُ ٚحٌُ ٕٞػ٘وخ ً ٓٞحٓيح
***
٣ٝخ ٍدُّ ٛذْ ًُ ٢حص ٝ ٍٍ ٞ١هخٓ ٍش
ٛٝيٍحً ٓٔخ رخُ٘٣ٍ ٍٞخَٕ ٗخ ِٛــيح
ػوَ هئُٝــــــــــــــــش ٌ
ٝهِزخ ً ٗو٤خ ً ًحص ٍ
ٝٝؿ ُٚ ٚري ٍُ حُظٔـــــــــــــخّ َُٓحٝىح
***
اُٝ ٢ٜػـَّْ رخُِوخء  ٫ٝطٌـــــــــــٖ
ُجٔ٤شَ
١زغ ك ٢ؿزخ ٍء طؼخ َٓـــــــــــيح
ٍ
طٔ٘٤ظُٜخ ٘٣ل ٢حُؼُِٔ ََ ٤خُٜٗــــــــخ
كظِي حُظ٣ ٢ل٤خ ُٜخ حُلذُّ هخُيح
***
ى ٣خ ٍرّخ ُٙؿِ ٌٍ ٝهخُـــــــــــــــــــــــــ ُي
ػطخإ َ
ن ػخٓيح
ذ أط ٠حُؼ٘ َ
ٓؤىػٞى ٖٓ هِ ٍ
ْ
َ
ٗجض ػـَّْ رخُؼطخء كبٗ٘ــــــــــــــــ٢
كبٕ
ُ
ٍأ٣ض ّ
رؤٕ حُؼَٔ ٣ـظخف ٗخكــــــــــــــــــــــــيح
***
أٍُ ٣ي ُٜخ ّ٣ٞٓ ً٫ٞ١خ ً ُٜ٘٣ِ٣ــــــــــــــــــــــــخ
حُلٌْ ٍحٗيح
ٝػو ً٬طَح ٙحُ٘خّ ك٢
ِ
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 ٫ٝكخك٘خ ً كٜ٤خ حُؼَحء هَ٣زــــــــــــــــــــشً
ذ ّ
ى ٓخؿيح
إ
حُوِذ ٣يػَ ٞ
َ
ٖٓ حُوِ ِ
***
ُٝ ٫ٝؿشً ٓٞ٣خ ً
ُ
طو ٕٞكز٤زَٜـــــــــــــــــخ
٣ؼَف حُ َو ُّ ٞ
ُ
حٕ ٓٞ٣خ ً َٓلخٓـــــــــيح
ك٬
د ك ٢حُ٘خّ ػ٘٤شٌ
ٓٝخ ػ٘٤شُ حُ ُؼ ِّح ِ
ٔ٤ِٓ ٖٓ ٌِّٙٞٓ ُٞٝخَٕ ٍحكــــــــــــــــــيح
***
ِّٟــــــشً
ًٔخ  ٫طَ ٟك٢
حُيٍحِ ٖ٣ٝ
ِ
 ٫ٝك ٢حُ٘زخد حُلو َُ ٣وظخ ٍُ كخهيح
ٍأ٣ض ك٤خسَ حُؼخُرَ٘٤ٟ٘ َٖ٤ـــــــــــــــــــــشً
ُ
ك ٬طُ َِٛخ ٍرّخ ُٙػزيحً ٌٓخرـــــــــــــــــــــــيح
***
ض
ٗٝخ ٌٍ ػِٓ ٠وي ّٝه ٢ُٞأَُ ّٔ ِ
م حُؼ ٌُّح ٍُ ك ِٚ ٤حُٔٞحؿـيح
كّ ٛ ٬ي َ
حُزٌَ ِػَ٘سً
اًح ٓخ كزخٗ ٢هللا ك٢
ِ
حُ٘ؼَ َٓ٘ٓ ٢حرِـيح
ٌُخٕ كي٣غ
ِ
***
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٘زا اٌَٛ١
حُ٘ـ ُّ ٞحُِ َُ ٛؿّ٘ض ك ٢حُٔٔخء
كيع حُؼ٘خم كٌٛ ٢ح حُٜ٘خء
ٝػِ ٠حٍٝٝ ٍٝ٧ى ٝػطخء
ض ح ٍٝ٧رؼطَ حُ٤خٖٓٔ٤
ؿ٘ ِ
***
ؿَّى حُزِزَ أُلخٗخ ً ٗظخٓـــــــــــخ
كؤٓخ ٍَ حُِ َٛكزّخ ً ٝحٗٔـخٓخ
أٜ٣خ حُؼخٗن كخكلع ُٓ٬ً ٢خ
ٔ٣لَ حُيٗ٤خ ؿ٘ ٕٞحُؼخٗوٖ٤
***
٣خ ُٔخٗخ ً كٍ ٢كْ ًخُؼٔــــــــــــ َِ
حُٔ٘ظؼَ
كٞم رٔظخٕ حُٟٜٞ
ِ
كٜ٘٠خ ٍٝى ٝك ٚ٤أِٓـــــــــــــ٢
٣خ كيحٛخ حُوِذ كزخ ً ٝكٖ٘٤
***
ؿخٓغ حُٛ٧خٍ كٌٛ ٢ح حُزٜخء
َ
أػط٤ض حُ٘وخء
 ٖٓٝحُزٔظخٕ
كبًح طٔؤٍ ػٖ كخُ ٢ك٘ـــخء
ٝرــــــــــــ ٢حُزُ ٞف ؿ٘ٝ ٕٞأٖٗ٤
***
حُ٠زخد حُـ ُّٞك ٢أػِ ٠حُـزخٍ
ْ
أ٘٣ؼض طلض حُظــــــــــــــــــٍ٬
ٍٝٝٝى
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ً٤ق ٣خ هِذُ اٌُٛ ٠ح حُــــــــيٍ٫
حطَى حٓ٧ـــــــــــــــَ َُدِّ حُؼخُٖٔ٤
***
أٍٝع ح٧ؿيح ُى ك٘٤خ حُؼخُ٤ــــــــــــــــــخص
كٌِٔ٘خ ُٓزُ ً٬كٜ٤خ حُ٘ــــــــــــــــــــــــخس
حُؼ٘ن ٓخص
ًْ ٍأ٘٣خ ػخٗوخ ً ك٢
ِ
م ك ٢كزَ حُٞطٖ٤
 ٌٖٔ٣حُٔؼَ٘ ٞ
***
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ٔبس ِذجٛثزٟ
ْ
أَٟٓض كٓ ٢يٕ حُوِذ حٗظؼخ٫
ذ ك ٖ٤حُوِذُ ٓــــــــخ٫
أٓلُ ٢وِ ِ
ُ
حَ١٧حف ىهخٗخ ً ٓــــــــــخ٫
ٌٗض
ٛ ٠ٟ٘ٝـَ كز٤زَّ ٛ ٢ي ُِٛز٢
***
ض
ض؟  ٖٓٝأ٣ــــــــــــــــَٖ أطِ ٤
ر٘ ٌَ أٗ ِ
ض
أ َِٖٓ حُل ٍٞػِ ٠هِزـــــــــــ ٢ؿِ٘ ٤
ض
ٓؼِٔخ ح٧كؼ ٠ػٍِٝ ٠كْ ٢حُظِ ٣ٞ
ٛـَ كز٤زَّ ٛ ٢ي ُِٛزـــ٢
٠ٟ٘ٝ
ِ
***
ٌ
ٞ٣حه٤ض ٝؿٛٞــــــــــــَْ
ٝػِ ٠حُـِ ٤ي
حٌُٝ ٕٞح٧كُ ٬
ُ
ى طٌَٔ
ٓ٘ي ٣و٘٠
ِ
ى حُوخك ٢روِز٣ ٢ظـزّــــــــــــــــَ
ٓل َُ ِ
ٛـَ كز٤زَّ ٛ ٢ي ُِٛزـــ٢
٠ٟ٘ٝ
ِ
***
ٗؼِش حُؼ٘خم كٔ٤خ ٗ َّي ػٜ٘ـــــخ
ٝػ ٢ٗٞ٤ىٓؼٜخ هي ك ََّ ٜٓ٘ــــــــــخ
ُْ أؿ ْي ٖٓ َُّٓ ٛخ حٌُْٜٔ٘ ًُ َٛخ
ٛـَ كز٤زَّ ٛ ٢ي ُِٛزـــ٢
٠ٟ٘ٝ
ِ
***
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٣خ أهّ٬ث ٢ػ ٟٞك ٢حُ٘خٍ ِهِز٢
ٖٓ طَ٣ ٟلَٔ كزخ ً ٓؼ ََ كز٢
ُٓ َ
ض ٣خ ٓوي ُّ ٝكِٗـــــــخ ً ُ ْْ ِ٣ذَّ
ٛـَ كز٤زَّ ٛ ٢ي ُِٛزـــ٢
٠ٟ٘ٝ
ِ
***
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اٌ ٝلبِزه
ض كز٤زظ٢
٣خ ُِزٜخء اًح ِٓ٘ ٤
ّخّ ٣لظو َُ حُ َٔ٬
ٝرو ّي ِى حُِٔ ٤
ي حُُ ٍٝٞى طل٤شٌ  ٫ط٘ظ٢ٜ
ِ ُٝ
ى حُؼِٔ ّ ٢أٗ ُ٘ ُي ٓ٘٬ٜ
ٝرؼـَ ِ
***
ح٧ك٤ً ّ٬ق اًح حرظِ٠
٣خ رِز ََ
ِ
ى ح٧ؿٔــــــ٬
هِذٌ طؼ َّ ٞى إٔ َ٣ح ِ
ْ
أهزِض
ي حُو٬ث ُي ٖٓ ُُ٤وخ
طِ َ
ٓ٘ظخهشً َػ ِ٘ ْ
ى ِٓ٘٫
وض رـِ ٤ي ِ
***
ُ
حط٤ض ٌٓزّــــــــــ٬
٣خ أؿٔ ََ حَٓأ ٍس
ي ً ٢أطؤ ّٓ٬
رخُٔلَ ٖٓ ػِ ٤٘٤
أٗي ك ٢ىٍِٓٝٓ ٢ػشٌ
ُ
أٓ٘ض ِ
هَٔحً ُ ٢٠٣ء حَُٝف ُٖ ٣ظز ّي٫
***
ي طَّ٠ػـــــــــــــــخ ً ٝطز ُّظ٬
آ ٍ
ص اُِ ٤
ي أٝؿ٬
أٍٗٝ ٞك ٢هِز ٢ؿَح ُٓ ِ
ٝطظَُّ كَٔطُٝ ُٚأٓ٘٤شٌ اُـــــــ٠
ٝؿ٤يى ُ٧هزِّ٬
ك٤غ حُـٔخ ٍُ
ِ
***
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حُؼخٗ ُ
ي ٓخ ٓ٬
ن حُٔ ٠ٔ٠رلز ِ
كزّخ ً ٝكخٍم أ ٌَٖٓ َُِٚٛحُلَــــــــــ٬
ٓوي ّٝهٝ ٢ُٞحُٔئح ٍُ ٘٣لّــــــُ ٚ
ّخّ ؿخ َء ٓئ ّٓــــــ٬
ُٝو ِّي ِ
ى حُِٔ ٤
***
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عٔٛ١ه اٌغٛداء
ى ٓٞىحٝح ِٕ ٓؼ َُ ك٤خط٢
ػ٘٤خ ِ
ى ؿّ٬ىح ِٕ ى َٕٝأٗـــــــخ ِس
ػ٘٤خ ِ
اّٗ٠ٓ ٢خ ٌع كٜٔ٤خ ى َٕٝحٍُٟٞ
ٓظٔ ً ٠أٛخٍ ُع ُٜلظٝ ٢ؿُ٘خط٢
***
كّ٣ٍٞظ ٢أظٔ٤ظ٘ٛ ٢ـَحٗــــــــــــخ
ٝر٘ظَ ٍس أٍِٓظٜخ ُٔٞحٗـــــــــــــــخ
ذ ْاً أٗخ
حٌَُ ٣لو َُ رخُلٞحؿ ِ
ٓظٔ ً ٠أٛخٍ ُع ُٜلظٝ ٢ؿُ٘خط٢
***
ى ك ٢حُيٗ٤خ ُ٤ٜذٌ أ٠٘ٓ ٝ
ػ٘٤خ ِ
٣خ ُٜلظُِ ٢ؼخٗو ٖٓ ٖ٤حُ٠٘٠
ٝأٗخ حٌُ ١كوي حٓ٧خٕ رؼ٘وـــــــ ِٚ
ٓظٔ ً ٠أٛخٍ ُع ُٜلظٝ ٢ؿُ٘خط٢
***
ٌ
آٓق ٖٓ كزّ ِٚ
ٓوي ّٝه٢ُٞ
أرٌ ٠حُـَٔ ٤غ رٌُخإّٔ ٓ ُٙخ ر ِٚ
ى َٓٞط ٖٓ ٢كَحهٜٔخ ىٗخ
ػ٘٤خ ِ
ٓظٔ ً ٠أٛخٍ ُع ُٜلظٝ ٢ؿُ٘خط٢
***
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ال ثُ َّذ ِٓ فشط
كخؿشُ
حُلخٍّ ٝحُوَْ ِّ حُ٘ـــــــــخ ْع
ِ
ك ٌََّ طو ٟٞاًح ٛــــــخ َؽ حُ٘ــــــــِح ْع
ٔ٣ ُٖٔٝظوزَ حُ٤٠قَ ُ٣ٝوــــــــــــَ١
إٔ ٣لذّ حُ٤٠قَ كٞم حُٔٔظطخ ْع
***
ذ َؿِِـــــــــــــ ِي
اٗٔخ حُٜز َُ ُوِ ٍ
ٝحُٜلخٍ ٟك ٌََّ طوطؼٜـــــــــخ
ٝحُوَِ٣ ٟلظخؽ كُ ٢ي ُٓـــــــــــخٕ
ْ ؿُ ٞىٛخ َ٣كؼُٜــــــــــخ
ؿَ ٞى ٗل ٍ
***
اٍكؼٞح أ٣ي ُْ ٌ٣ػٖ ًح حُو٤خٍْ
طِي أكٞح ٌٍ ٣ٝؤطُ ٢
أُق كخٍْ
ٝاًح حُٜخث ُْ ُْ ٣ظلَْ كٍْ٬
ٔ٣ؤ ٍُ حُؼخٍفَ ٝحُؼِ ُْ ٓئحٍْ
***
ْ
إ ططؤْ ٓٞ٣خ ً ٣َ١وخ ً ٓٔظؤ٤خ
 ١حُٜٔطل ٠طـيٓ ٝؤ٤خ
ٝرْ ٜي ِ
طِٔي حَُِ ٛي ٝطٜطخى حُ٘ؼٔ٤خ
ٝرزٌٍ حُٔخ ٍِ طـئٓ ٝظئ٣خ
***
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ٌ
َ
ٌٓٔ ٖ٤كوَْ٤
أٗض ٣خ ٓويُّ ٝ
ٍرّي هللا ػِٝ ٌْ ٤هز٤ـــــــــــَْ
ًِ٘خ ك ٢كخؿش هللا طؼخُ٠
ٝكو َ٤كٗ ٢لَْ٤
ٖٓ ؿ٘٢
ٍ
***
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٠شجٗ اٌخً١
أَٗفَ حُظَُّ ػِ ٠هَ٣ظ٘ــــــــــــخ
ص ُ
٣وق
ٓؼ ََ هَٔٓ ٍَ ٤ؿخ ٍ
 ١ًٝٝحُٔخ ٍِ ر ٬ػو ٍَ رَْ٤ٜ
ٓخ ُ ْٜكٝ ٌَ ٠كَ ْٜ٤ؿَ٘ ُ
ق
***
ًزلَ ى ٕٝهــــــــخ ْع
اٗٔخ حُيٗ٤خ
ٍ
كخكٌٍ حُزل ََ كل ٢حُزلَ حُـَ ْم
ي ٓخ ٌٍ ٓٝظــــــــخ ْع
٣ ٫ـ َّّٗ َ
كؼِ ِ٣ح ْٓ٧ك ٢حُ ّٞ٤حٗٔل ْن
***
ىِ َٕٝه ْي ٍٕ  ٫ك٤خسٌ ٛٝيْ ٣ن
ٝرٍ ّ٣ًٍ ٬ش  ٫ه ََ ٤كٜ٤ـــــــخ
ذ ٍٝك٤ــــــــ ْن
ٝر٬
ُٝؽ كزٍ ٤
ٍ
ً
ُ
حُلِٕ ٓؼوٞىح ػِٜ٤خ
ٓٞٔ٤ى
***
 ٫طَُ ٟهِّشَ كٔ ٍٖ ُِج٤ـــــــــ ْْ
د كِ٤ــــــــ ْْ
أ ٝطََّ ٗ ٟحً رـِزخ ِ
 ٌٕٞ٣ ٫حُٔخ ٍُ ًِ٘حً ك ٢حُل٤خس
ٌ َُٝي رََ  ٞٛحٌُِ٘ حُؼظ٤ـــــــ ْْ
***
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ُٝؿش ٓ٤جش ػ٘ي ًَْ٣
ط٘ز ٚحُظٜٔشٌ ٓخىحٓض ػِٚ٤
ُٝؿشٌ ٛخُلشٌ ػ٘ي ُجْ٤
ُىٍسُ ك ٢حُوزَ ٓخىحٓض ُيٚ٣
***
ٛيف ٟخع ك٤خ ٓويٓ ّٝخًح
ُ
ٗٝؤٕ
ٝطَ ٟحُ٘خّ ُ ْٜهٜي
إ ٖٓ ٣ ٫ل ْٜحُٔؼ٘ ٠طَح ْٙ
٘٣ز ٚحٌُِذ رُ ٣ َ٣ً ٬
ُِحٕ
***
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أثىٟ
اٗ٘٣ ٢خ أهٞط ٢أرٌُٓ ٢خٗخ ً
ٝػِٓ ٠خ كخص ٓــــــ٘ٗ ٢خى ُّ
ًٛذ حُؼوَ ٛٝخ اٗ ٢ر٢ٓٞ٤
كَٔس َكَّٝ ٟهِذ ؿخثـــــــ ُْ
***
 َٛطٍَ ٖٓ ٟكَ ػ٘خ ٣ئٝد
أ ٝهز٤ؼخ ٗخىٓـــــــخ ً ػٖ هزؼ ِٚ
رَ ُؼ َي حُ٘خُّ ػٖ حُي ٖ٣كِّٞ٠ح
ٝحُٔ٣ ٬زٌ ٢ؿيح ك ٢رؼؼـــــــ ِٚ
***
ًْ رـ ٠حُِئّ ػٌِٛ ٠ح حُِٓخٕ
د
ٝط٘ظّض ْأُٔ ٌُٖ ك ٢حٌُــــــــ ٌِ ِ
أ ْٜ٘٣أكزخد هِزٍ ٢كِــــــــــٞح
ذ
ٝأٗخ أرٌـــــــــــ ٢روِ ٍ
ِ ٛ
ذ َِ ٝ
***
ٓخًؽ ك٢ُ٘ٓ ٢
هَٖ٣
ًْ
ٍ
ٍ
ُ ْٜحُ٘٤طخٕ هيٕ ػ َـذٌ
ٛخؿَ ح٧هٞحٕ ػ٘ٗٝ ٢ؤٝح
ٝأٗــــــــخ أرٌٝ ٢هِز ٢طَ ِؼذُ
***
ًْ ريٗ٤خٗخ أ٧ػ٤ذٌ ػــــــــــــــــخدْ
ًْ أ١خع حُي َٛك٘٤ـــــــــــــخ ٖٓ ٍهخدْ
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ًْ ٖٓ ح٧ؿٔخى ك ٢ح ٍٝ٧طٍٞحص
ٝأٗخ ٖٓ كَٔط ٢أٗي ٝحُ َؼظـــــــــخد
***
ذ حُزخٓ َِ
هخٍ ٓويُ ُّ ٝوِ ِ
اّٗٔخ حُيُ٘ ٖ٣خ ٓظَ ْ
ٓزٖ٤
ٌ
 ٌٙٛحُيٗ٤خ
ٌٓخٕ ُِز٬ءْ
ٝأٗخ أرٌ ٢حٗظ٤خهخ ً
ْ
ٝكٖ٘٤
***
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ال ٠ىِ ْٛثً اٌفشط
كوَ َ٤ك َٔ ُٖ
ُ٣ ْ٤ؤطٖٓ ٢
ٍ
ُ ْْ ُ ٞٛٝ
٣يٕ ُلّْ
حُلَّ
ِ
ٍُ ٞأ ٟحُلَٛش ٓٞ٣خ ٓ ٌّ ٢ء
َّ
َ َُٟ٣ ٫ٝ
ٓؼَ أ َِ ٤ٛحُلي ِ
***
ٝريٗ٤خٗخ ك ٬ط٘ويػـــــٞح
أ ٝرظِز ٍَْ طلوَٝح أ ٝرخُِّ َـ ْ
٤ــٖ
ْ
آٓ٘٤ــــٖ
ٝر ٫ َٜٜطٌٞٗٞح
ٍ
ْ
حُويٖ٣
ُ٣ ٖٓ ْ٤وِلٌْ ٓؼَ
***
َ١هخ ً ُ ٞأرَٜص ػ٘٤خى ًُؼَحً
ٝكٜٔض حُو ٍٞكّ٬ً ًَ ٢
هِض ُِـخ َٛهـــــً٫ٞ
كخًح ٓخ َ
ُْ ً ٌٖ٣خَُ٣ق ٣ولٛٞخ حٗؼيحّ
***
ٝاًح ٍأُٓي أؿَط ٚحُٓٞخىس
ي رخُٜزَ حُـَْٔ٤
كؤٍفْ ٗل َٔ َ
ِ
ٟؼُلض ٓ٘ي هٞحىْ
ٝاً ٓخ َ
كؼِ ٠ح٧ر٘خء ٣خ ٗ٤ن طَْٔ٤
***
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ي طلِٞ
أٗض ٓويٝ ُّ ٝأ٣خٓ َ
َٓ ْٖ رٌُخَ٤ِٗ ُٙشٌ ٌٓ٘ح رِ٠لْ ِي
 ٌٙٛحٗ٧ـخٍ أػطض ػََٔحً
ي
ؿ َ٤إٔ حُيٓ َٛؼوٞى رْ ٜظ ِ
***
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ال رٍَُ ُِ اٌشجً
٣ ٫ط٤ذ حُؼَٔ حُٜؼذ ٌُْٜـــــَ
كخكظٔذ ٝحػَٔ ُظٌُ َ٤حُٜؼخدْ
حكظوخٍ
ٝحٌُِٔ٣ ١ي ٖٓ رؼـــــي
ٍ
ٗل ُٔ ُٚطؼِ٣ٝ ٞلي ٙٝحٍط٤ــــخد
***
ػزغ ُُٗ ٜق حَٓ ٍء ٣زي ٝؿز٤خ
٣ٝط٤ذ حُٜ٘ق ُِؼخهَ ىٓٝخ
ٝحٗلَحف حَُٔ ِء رخُـخ ٙحًح ٓخ
ًخٕ ُْ ٣ؼوَ ٔ٣ ُْٝظٞف ػِٔخ
***
طٌٛذ حُ ُـزّشُ ٓٞ٣خ ً ٝحَُىح ْء
 ّٞ٣كَد ٝحُلٜخٕ حُؼَر٢
ًٌٝح حُٔ٤ق حٌُ ١ك٠ٓ ٚ٤خ ْء
ٖٓ كظٗ ْ٤ُ ٠ـخػخ ً ٛٝز٢
***
ٍحع ػِ ٠ح٣٧خّ ػِٔخ
ُْ َ٣ل ُِْ ٍ
ٝؿَحد ُ٣ ْ٤يٜٗٓ ٖٓ ٞخّ
َٓ٧
كبًح ٓخ حؿظٔغ حُ٘خّ
ٍ
ى ٕٝػِْ ُ٣ ْ٤ؤطَٓ ْٜ٤حّ
***
حهيّ حُ٘خّ رٔخ هي طِٔ ُ
ي
٫طٌٖ رخُوزِ ٓٞ٣خ ً رخه٬
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ٝحُيِّٓخ ػ٘ي حُٔؼخُ ٢طُٔلَي
 ٫طَ ّى َّٕ رٓ ّٞ٤ــــخثــــ٬
***
ُٔ٤ض حُل٠ش ٝحُٔخّ ٗلــــخّ
ّذ ػــــٌٍحء ٫ٝ
أ ٝطَ ٟحُؼَ ٤
هي طَ ٟحُلٔ٘خء ًخُٞؿ ٚحُوز٤ق
 ٖٓٝح٧ه٬م ًخُلُٖٔ كـــ٬
***
اٗٔخ حُٔخٍ أكخع ٝػوــخٍد
هي طٔ ّٚحُي َّ ٖٓ ؿْٔ حُزوَ٤
كخٌُ٣ ١زوَ كٓ ٢خٍ ٝؿـــــخٙ
أًُ ٝخس ك ٜٞك ٢ح٧هَ ٟػَِ٤
***
ُــــــــــْ طٌٖ ٓوي٘ٓٝخ ٓ٘لَكخ
ٝرط٤ذ ٣ ٫طز٤ذ حُٔــــــ ُّ ٢ء
ُٝــــــــئّ
غ
كٓ ٜٞؼوٞى ػِ ٠هز ٍ
ٍ
ٝكي ٙهللا ُلخ ٍٍ ٣ــــــــيٍأ ُ
***
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اٌمٍت ف ٟاٌ١ٙجبْ
ْ
حُزيٕ
ً ٞٛح حُوِذ ٝهي ٓخى
ٝرٔخ ٔٔ٣غ ًح حُوِذ ٤ٜ٣ؾ
ٝػِ ٠حُؼَٕ أهخًُ ْ٤ؼخٍ
ًِٜخ ك ٢أَٓ  ّ٫طلٞؽ
***
ٝحٗليحٍ ٝحٍطلخع ك ٢حُـزخٍ
ًٌٝح حُٜـَسُ رَ ٝحٗ٫ظوخٍ
ٝحٗظوخٍ حُلخٍ ك ٢ىٗ٤خ حُِٝحٍ
ًِٜخ أهيحٍٗخ ػ٘ي حُــــــــٍ٬
***
رو٤ض ٍ ٖٛك٤خس ك ٢حُيٗ٠
ًحى كن ٓٔظوَ ر٘٘٤ــــــــخ
كّ٤ش ر٠٤خء ٝح٧هَٞٓ ٟحى
ُِٔٔ٤خٕ حٗظٜض ًٖ ٓٞه٘خ
***
ك ُٚٞح٧كـخٍ طَٗٝ ٞحُِٓ َّ ْى
ٝٝك٤ي حُوَٕ ً ٝحُزؤّ حُ٘يْ ٣ي
أ ُ ََٓح ٌء ك ُٚٞحُـ ٕ٬٤طٔـ ْي
ٝحُٔخّ حُؼظْ ٤ي
رؼَ ٕٝحُظِّز َِْ
ِ
***
ىٍٝس ح٣٧خّ ك٘٤خ ٓخ٤ٟـــٚ
ٌ
ٗخٓوخص ػخُ٤ــــــــٚ
ٝهٍٜٞ
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ٗٝل ّٞػِوض رخُلٖٔ طَٗٞ
كِٜٔخ ٔ٣زن ػ٘٤خ ٍحث٤ــــــٚ
***
هخٍ ٓوي٣ ُٖٔ ّٝطِزٜـــــخ
 ٢ٛهٓ ٌّٞؼِٔخ حُٔ ُْ ٜح٧ؿَْ
اٗٔخ ىٗ٤خى ٓؼَ حٓــــــــَأ ٍس
أظَٜص كل٘خ ً ٝىحٍص رَؿَْ
***
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ِبرا ٠أر ٟعٍٟ
أٜ٣خ حٛ٧لخد َ٣ ْٖ َٓ ٫ظَ َٞهّ ْغ
ىَٛ
ٓخ حٌُ٣ ١ليع ك ٢هخر َِ
ِ
حٗظَ حُيٗ٤خ ٓٝخ طل ١ٞكـٍْٞ
ط َٔ٠حُ ُّٔ َّْ ربؿَح ٍء ُ ٝػَِْ ٜ
***
طلـ َُ ح٥ؿخٍ كخٛخ ًخ٧كخػ٢
ٝطي ُّ
م ح ٍٝ٧كِٞحص حُوٍْٜٞ
رخً٤خ َ٣ط ُّي ٖٓ ىح َّ ٟلًٞـــــخ
ك ٫ ٢ٜطَكْ ُــــ ٞهخٓض طــيٍْٝ
***
 ٫ط٘خٓٞح إ أ ٍَ ْ
ص ٓٞ٣خ ٓؼخىٙ
أُق كخٍ ُٜٝخ حُظوِ٤ذ ػخىٙ
ُُِٔ ْ٤خٍ أٓخٕ رخُى٣ـــــخىٙ
ًلِْ ٓٝٝــــــخىس
اٗٔخ حُيٗ٤خ
ٍ
***
ـــــــٍِ ِ
رطَف َه
ط٘ظَ حُيٗ٤خ
ٍ
ِ
ُ ٣يٛخ ٓلْ ــــــــــــ ٌَ روٍ ٜي هَ ٌِ ٍِ
ٗؼَص ك ٢حَ ٍٝ٧كزّخ ً ١ٝؼخ ّْ
ِٗ ٝزخًخ ً ٖٓ ر٘خص حُوــــــيٍ
***
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ص ٣خ ٓوي ّٝطَِو٠
رَك َ٤حُِٔ ٞ
ِ
ً
هَِّ ٗٝ َ٤
ٓخثٔ٣ ٬ؤ ٍُ ػٖ
ٍ
َؿ َٔ ٌي طلظلَ ح ٍٝ٧اًح ٓخ
ؿخءٛخ ٔ٣ؤُٜخ َٓ ٖٓ َٛل َِّ
***
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ِبرا ٠أر ٟعٍٟ
أٜ٣خ حٛ٧لخد َ٣ ْٖ َٓ ٫ظَ َٞهّ ْغ
ىَٛ
ٓخ حٌُ٣ ١ليع ك ٢هخر َِ
ِ
حٗظَ حُيٗ٤خ ٓٝخ طل ١ٞكـٍْٞ
ط َٔ٠حُ ُّٔ َّْ ربؿَح ٍء ُ ٝػَِْ ٜ
***
طلـ َُ ح٥ؿخٍ كخٛخ ًخ٧كخػ٢
ٝطي ُّ
م ح ٍٝ٧كِٞحص حُوٍْٜٞ
رخً٤خ َ٣ط ُّي ٖٓ ىح َّ ٟلًٞـــــخ
ك ٫ ٢ٜطَكْ ُــــ ٞهخٓض طــيٍْٝ
***
 ٫ط٘خٓٞح إ أ ٍَ ْ
ص ٓٞ٣خ ٓؼخىٙ
أُق كخٍ ُٜٝخ حُظوِ٤ذ ػخىٙ
ُُِٔ ْ٤خٍ أٓخٕ رخُى٣ـــــخىٙ
ًلِْ ٓٝٝــــــخىس
اٗٔخ حُيٗ٤خ
ٍ
***
ـــــــٍِ ِ
رطَف َه
ط٘ظَ حُيٗ٤خ
ٍ
ِ
ُ ٣يٛخ ٓلْ ــــــــــــ ٌَ روٍ ٜي هَ ٌِ ٍِ
ٗؼَص ك ٢حَ ٍٝ٧كزّخ ً ١ٝؼخ ّْ
ِٗ ٝزخًخ ً ٖٓ ر٘خص حُوــــــيٍ
***

232

ص ٣خ ٓوي ّٝطَِو٠
رَك َ٤حُِٔ ٞ
ِ
ً
هَِّ ٗٝ َ٤
ٓخثٔ٣ ٬ؤ ٍُ ػٖ
ٍ
َؿ َٔ ٌي طلظلَ ح ٍٝ٧اًح ٓخ
ؿخءٛخ ٔ٣ؤُٜخ َٓ ٖٓ َٛل َِّ
***
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سجً ال لشاس ٌٗ
ْ
ٝه٘١ٞ
ًَ هِذ ك٣ٍ ٚ٤ذٌ
ٖٓ روخ٣خ ٍؿ ٍَ ى َٕٝهــــــَحٍْ
 َُ ٠حٌُِذُ حَٓ ًء ُُٚ ْ٤
ْ َ٣ل ُ
ؿَ٤سٌ طلِٔ ُٚكً ٢ــــــَ ىحٍْ
***
َ ٍَ ٝك ٠حُيٗ٤خ ر٘خ كظٔخ طيٍْٝ
ٞٔ١ٝف ُْ ٣ـي كِ ٞحَُْٔ٤ٜ
َٔ٣ع حُٞهض ر٘خ ىٛ ٕٝيْ ٣ن
ٞٔ٣ٝص حُوِذ ٖٓ َٓأ ٟحُلوَْ٤
***
ٓؼِٔخ حٌُِذُ ٓٝخ ك ٚ٤حكظٔخٍ
كزٌِ ٤ي ُْ ٣ـي ك ََّ حُٔـــــــئحٍ
ّ ٫
ح َٓ٧كٔ٤خ طظٔ٘ــــــ٠
طظٖ
َ
ػخ َُ ١حُ٘خّ ػٖ حُلٌَ ٓوخٍْ
***
ـــــــَ
ًَُّ ػ ٖ٤طلظل ٢رخُ ََّٜٔ
ِ
ُٜٝخ ٖٓ ٛخكذ حُؼ٤ٜٗ ٖ٤ذْ
ــــــَ
٣زَأ هللا  ًَٝحُز َ٘
ِ
ئ ٍٝهُُٞـــــــ ٚؿ٤ٜٓ َُ ٤ذ
ٖٓ هَ ٍ
***
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كٌٔخ ً ط٘ؼَ ٣خ ٓوي ّٝكوخ ً
حُو٣ ٍٞخ كِ َ ٞحٌُّ٬
٣خ ٌٌَُ ٣
ِ
كطذ حُ٤ؤّ ر ِ ٚحٓ٥خٍ طٌ١ٝ
كخطَى حُلخه َي ػَٟخ ً ٝحُّٔ٬
***
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٘الالْ
ن حُل٠خ
ر ١َٜحٓظ َّي اُُ ٠ػ ْٔ ِ
ُ
أرَٜص ٓ ً٫٬ٛوز٬
ك٤غ
حُ٘لْ رٔخ
٣زؼغ حَُحكشَ ك٢
ِ
ؿخى ٖٓ كٖٔ حًح ٓخ حًظٔ٬
***
حُزيٍ حُلـــــــٌٍْ
أه ٌَ حٌَُُّ ٖٓ
ِ
رَؼُيٝح ػ٘ٝ ٚكٗ ْٖ َٓ ْٜ٤ظـــــَْ
َّ
ؿق ىٓؼٝ ٢رَ ٟػ ٢٘٤حُلٌٍْ
ٝر ِٜٓ ٚـ ٌْ (طؼخ ٠١كؼوَـــــَ)
***
ًْ ٓؤُض ُؼ َٖ٤ػ٘ٝ ٚحُيْٓ ٞع
رخُ٘ظـــــــَ
ؿ َ٤أّٗ ُْ ٢أكُ ِْ
ِ
ٝحكظ ٟٞحُ٘لْ ٝهِزْ ٞٔ٤ً ٢ع
ًخُٔطـــــــــَ
ٟٞإ ُٙرَِِّ٘٢
ِ
***
كخٓ٤ٓ ٬لي ٣خ ريٍ ٝهــــــ ْي
َٛص ٓلخكخ ً كوَ ُ٣ ٢خ ؿَٔ٤
 َٛطَ ٟهِزٓٝ ٢خ ٣لِٔـــــٚ
ٖٓ  ٟٞٛحُ َِ ْٛٞؿيحً هِز ٢ػَِْ٤
***
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٣ٝيَ ٓوي ٟٞٛ ُّ ٝك٤ي حُٟٜٞ
حُوِذ رخُ٘خٍ حًظٟٞ
ٝأًحد
َ
َ
ٌُٝح ًحرض ػِٞؿ ٢ك ٢حُٟ٘ٞ
د ػِـٝ ٢ؿـــــٟٞ
ًزيَ ّٝ ً ١
***
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خشاة
أٜ٣خ حٛ٧لخدُ ك ٢حُؼَٔ حُٔؼْ ٤ي
ُحىٗ ٢حٌُز َُ هَحرخ ً ًٍٝـــــــــــــــــــــــٞى
َِٓ٣ ٢ٟىحى ؿّ٤خ ً ٌٗٝـــــــــــــــــــــٞى
ٛخف ٓخ ُ ٖٓ ٢ىٝح ٍء أٗ ٝلخء
ِ
***
رخُٔؼ٘ٞم ُ ّٔ ْ
ض
كَهش حُؼخٗن
ِ
ٓؼَ أكؼ ٠طظِـــــــ ّ ٟٞك ٚ٤ػ ّٔ ْ
ض
ٝاًح حُو َ٤رٜخ حُلَٓخٕ ْ ّٔ ٛ
ض
ْ
ػزَص َٓ ٞى حُِ٤خُٝ ٢حُ٘وخ ْء
***
ُ٘ٞ٤م رِل ً٘ٓ ٠ظؼِ ْش
ٛخف كخٗظَ
ٍ
ِ
ٓ ٟلظلِ ْش
ػًَٞح حُي ً٬٣ٞ١ َٛرَإ ً
ؿَرٞح حُؤً َ٤خ حُ٘ ََّ ٝهخٞ١ح ُٓزَُِ ْٚ
ذ
ٝظ٤ٟٝ ّ٬خءْ
ذ ٝؿٍَ ٣
ٖٓ ػـٍ ٤
ٍ
***
ػَٔىَ حُؤٔ٣ ٕٞخ ٓوي ّٝه٢ُٞ
ُ
حُلِٕ ر٣ ٚخ ُِؼــــــــــــــــــــــٌٍِ ٝ
ي
ٗل ّ َ
حَُأّ  ٫ٝطـلَْ ُوـــــــــــــــــــــٍِ ٞ
حٍكغ
َ
اٗٔخ حُؼخؿِ ك ٚ٤حٌٍُُّ ٗــــــــــــــــــــــــــخ ْء
***
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سثبع١بد
ٓوي ّٝه٢ُٞ
 هَ ُ٘خ ٓؼَٝكٓ ٢خ ٓؼ٘ ٠حُو ٍٜٞحٍ٧رؼش؟ٓخ حٌَُ ّ٤ٗ ١ي ً ٢طٌٔ٘ٚ
ٌ
ٓ٬ث ٌ
ٓوٞف أٍرؼ ْش؟
ي كٚ٤
ٓخ  ٞٛحُو ّٞحٌُ١
ُٗ َّيص ر ٚطِي حُٜٔخ ُّ حٍ٧رؼ ْش؟
ٖٓ طٞكخ ٙاُ ٚحٌُٖٓ ٕٞ
رؼي ػٍ ٜٞى أٍرؼ ْش
***
ٓؼَٝك٢
* -اٗٔخ طِي ك٤خس حُ٘خّ ٣خ ٗخػ َُ
ٓخ طٔؤٍ ػٖ طِي حُو ٍٜٞحٍ٧رؼ ْش
ًٌٝح ٓـًِٔ ْٜخٗض ُٚ
طِي حُٔوٞف حٍ٧رؼش
ًٌٝح حٔ٣٩خٕ ٘٣ظ ُّي
رو ٍٞحٍ٧رؼش(ٍرٔخ  ٫ ٢ٛاُ ٚا ّ٫هللا)
١خُذ هي
ٝػِ ٢رٖ أر٢
َ
ُّ
ػخٕ حُؼ ٍَ ٜٞحٍ٧رؼ ْش
رَٜ٘
ًٌٝح طِي حٓ٧خرُ ٤غ
ٍ
ّ
أػ٤خى ٖٛحٍ٧رؼ ْش
ُؿ َٔ ٌغ
***
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ْ
ٝهق؟
ٝهزِ هي
 َٓ ْٖ ٗزٝ ٢ػِٓ ٠خ ٍءٍ
ٖٓ ٍػ ٠ح٧ؿ٘خ َّ ْٜٓ٘
ْ
ٝحٗظٜق؟
ٖٓ ػِ ٠رٔظخ ِٕ اٍْ ِّ ؿِّٔظخَٕ
أٓ ٠٠هيَْٓٚ؟
ٖٓ ٍأ ٟحَُ٘ ٤ن حَُْٗ ٤ي
 ٞٛٝك ٢حُيٗ٤خ ػظْ ٤ي؟
ٖٓ ُ ٚحُٔ٤ق حٌُ١
ٍأٓخٗ ُٙخ ٌٍ ٝكيْ ٣ي؟
***
ْ
ٝهق
ٗز ٢هللا ٓ ٠ٓٞهي
*ً -ح ُّ
ٍٝػ ٠ح٧ؿ٘خ َّ أ٠٣خ ً
ْ
ٝحٗظٜق
أ َٓ ُي هللاِ ػِ٢
ىهَ حُزٔظخٕ ٓٞ٣خ ً
ٍٝأ ٟحَُ٘ ٤ن حَُٗ٤يح
ٛخكذ حُٔ٤ق حٌُ٢َ ّٔ ٓ ١
ًح حُلوخٍ
ُْ ٣لظؤ ٓي٣يح
***
ي َ
ٓخص ُْ ْ َُ٣م
 أٍ ِٓ ُّ١رٍٔ ُٞٞى ً ًََْ ؟
ْ
ػ ّْ ْ
رِؼض ُٝؿخ ً ُٜخ
ٖٓ هي
ٝحَٜٗكض ُ ََ ٤حُ ّٔ ََْٔ ؟
رَ  ٖٓٝهي رخ َع ىٗ٤خٙ
د ؿزخ ٍء  ٌَُْ ٗٝ؟
ٛ٧لخ ِ
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ًِ٘ رِؼظ ٚحٍُٝ٧
ػ ّْ ٖٓ ٛخكذُ ٍ
ك٘٤خُٔٔظوَْ ؟
ٝٝػخ ٌء هي ؿِٜ٘خ ُٙر ٚأٍرؼشٌ
ً٘ٝ ُٞىٍٍْ ؟
ٖٓ
ٍ
***
* -اٗٔخ ًحى ٗز ٢هللا
ُ
ِٓٔ٤خٕ ًًَْ
ُْ ْ َُ٣م
ًٌٝح حُزيٍ ٣وخ ٍُ حرظِ َغ حَُِ ٝؽ
ْ
ٝحَٜٗف
رَِ٤
ٍ
د ؿزخ ٍء
ًٌٝح ٖٓ رخ َع ىٗ٤خٛ٧ ُٙلخ ِ
كخُوَْ٠
 ًُٞ٘ٝرِؼظٜخ حٍُٝ٧
ٍ
هي ًخٗض ُوخٍ ٕٝحَْٗ٧
ػْ إ حُ ّ
ٜيَفَ حُٔ٣ َٜٔل١ٞ
ؿخُزخ ً أؿِ ٠حُي ٍٍَْ
***
حُوِِّ؟
َٜٗ
 ػ ّْ َٓ ْٖ ؿخَ َُ ِٝ
ًٌٝح ٖٓ َ ُٝؾ حٓ٧لخ ٍَ كٓ ٢ؤ َِ
ُ َٛحُزَطوخٍ؟
ِ
ٖٓ  ٞٛحُلخطق رخد حٌَُّ ٝحُـ٘ ِش؟
هَ ُ٢
ٖٓ ؿُٔ ٤غ حُ٘خّ كزخ ً طَطي١
ٓٞ٣خ ً ُزخ َْٓٚ؟
ًٌٝح ٖٓ ٓٞف طـي ٝؿ٘شُ حُوِ ِي
ْ ٤ًٝخٓش؟
ُٓ ٚـِْ أٗ ٍ
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ٌ
ٞ٤ٟف أٍر ٌغ
 ُٚٝكٜ٤خ
٣ـيٗ َٕٝخ َْٓٚ؟
***
* -أٓي هللا  ٞٛحُلِٔسُ
حُوِِّ
ؿخََ ٜٗ َُ ٝ
ِ
حُٔؤَ
 ٖٓ ٞٛٝهي ُٝؾ
َ
أًَّ
ِٓٞٛحً ريٍٖ ٣
ِ
ًٌٝحى حُِٔ ُ
ي حُؼخى ٍُ ٖٓ
٣يهَ رخد حٌَُّ ٝحُـ٘ ِش
ِْٜٓ
ٓويحٓخ ً روِ ٍ
ذ ِ
ُٝزخّ حٌُلٖ حٓظٞك٠
ْ
حُٔـْ٘
ص َٓ٤حػخ ً رٌٜح
ي حُِٔ ٞ
ُِٔ ِ
ِ
ٝأر ٞحُوخْٓ ٖٓ ٣ـِْ ك ٢حُـ٘ ِش
ٓللٞكخ ً
رؤ٤ٟخف
ًَحّ ٍحٗيَٖ٣
ٍ
ٍ
حُوِلخء حٍ٧رؼش.
***
َٓ ْٖ  ٞٛحُظِْٔ ٌ٤اً
٣وي ُّ أٓظخًحً رطّ٤خص حٍُ٧؟
ػ ّْ ٓخ حُوَ٣ش اً ًخٕ حُِٗخ ػِّشَ
إٔ طـيًٍ ٝخٓخ ً كٞم أؿٔخى
حُِٗخس؟
ٓخ  ٞٛحُزِز َُ اً طـَ٣يُٙ
٣ؼُِِٔٔ ٞٔٔ٣ٝ ٞخ ْء؟
ٗٝزٓ ٢ؤ ٍَ هللا ًؼَ٤حً ٝطْ َّ ٠ع؟
ٍّ
ٗٝز ٢كٔ٘٣ ُٚي ٟرلٔي
ٍّ
ٝػ٘خ ْء؟
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ٌ
ًِٔخص أٍر ٌغ ٜ٣لزُْ٘ٚ
ّ
 ٖٛحُيػخ ْء ؟
***
*ّ -
إ ؿزَحثٍٝ َ٤ف حُويّ
ٖٓ ٣وي ُّ أٓظخًحً
ص حٍُْ٧
رطّ٤خ ِ
ُ ١ٞكٔيٝح كخٗوِزض
هٍ ُّ ٞ
كٝ ْٜ٤هي ٍحكٞح ٛزخءْ
رِز ٌَ ًخٕ حَٓٔٔٛ(( ٚح)) ػ٬
طـَ٣ي ُٙكظ ٠حُٔٔخ ْء
ٗٝز ٢هللا ارَحْ٤ٛ
هي ٗخؿ ٠اُ َٚحٌُْ ٕٞاً ًخٕ ُٚ
أٍر ُغ ْ
ص رلٔ ٍي ٝػ٘خءْ
ًِٔخ ٍ
***
 ْحَُٜ٘
ٖٓ طَ ٟهي ؿخ ٙك٢
ِ
ٛٝخف حُ٤ٜلش حٌُزَٟ
كؼخٍص ػخٛلش؟
((ًٞم ٓخٍْ ))١
ٖٓ طَْ ٟأُو ٠اُٚ٤
ٗظَسً
ِه٘٤شً ك َّ اٍُٞ١ ٠حَٕ
ٖٓ اَ٣حٕ
ٓلًٔ٫ٞ
رَٝف ٗخُكش؟
ٍ
ػْ ٓخ  ُُٚ ٌَ ٤١أٍرؼشٌ أؿ٘لشٌ
ٝك ٢حُٔٔخ طلِ٤وُٚ
ْ
إ َ
ً٘ض كوّخ ً ػخٍك ٚ؟
***
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ُ
حَُٜ٘
ٓ٤ق ػِ ٍّ ٢ؿخ ٙك٢
* -اٗٔخ
ِ
كؼخٍص حُٔٞؽ ٓؼَ حُؼخٛلش
 ْٖ َٓ ٞٛٝأُو ٠رٌحى حٌُٞم
ٍؿْ حُٗ ٍٜٞظَس
ػْ هي ٓ َّ ربَ٣حٕ ٍٞ١ٝحٕ ّ ٗٝي حُؼِ َّ
ُ
هَحٓخٕ ُٚ
ْاً ًخٗض
َٓٓ ٠حُلظٞف حُوخٛلش
ًٌٝح حُط ٞٛ َُ ٤حُوِذُ ُٚ
أؿ٘لشٌ أٍرؼشٌ
طلِٔٗ ٚل ٞحُٔٔخ ِء حُٞحٍكش.
***
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دٛاس٠خ
ِخذ َٚلٚ ٌٟٛرٔٛثٟ

1

 ٓوي ّٝه:٢ُٞأٜ٣خ حٓ٧ظخً أهزَٗخ ر٘٢ء
٘٣ز ٚحُـٝ ،َٛٞحُٜ٘يٝم ٝحُلَ ُُ حٌُ١
ٌٔ٣غ ك، ِٚ ٤
ً٘ض أٓظخًحً
كبًح ٓخ َ
ي كَِّ ْ!! ٚ
كِٖ ٣ؼَ ٤٤
*ًٞٗ -ر:٢
اّٗٔخ حُـ َُ ٛٞأ٣خٕ كَ ُوٌْ
ٓ٘ ، ٢أٗخ حُُ٘ ٤ن ر٤خَٗ ْٚ
 ُُٚٝحُٜ٘يٝم ٝحُ ِلَ ُُ
ٌ
ٌٓخٕ
٤ٛٝخَٗ ْش !!
***
 ٓخ  ٞٛحُ٘٢ء حٌُ٘٣ ١ز١ ُٚخٓٝٝخ ً ،ٝك ٢أ ّ
ٌٓ ١خ ٍٕ ٓٝوخ ّْ ،
ري٣غ ،
ٝأَْٗ ٗخ ػٖ
ٍ
 ُ٨ٔ٣حُيٗ٤خ ٓ!! ّْ ٬
* -اٗٔخ حُطخ ٍٞٗ ّٝٝحُٜٔطل٠
ْ
حُظ٘، ٕٞ
م
كَ ٞ
ْ
ٝحُ٤و، ٖ٤
حُٜيم ك٘٤خ
ٓ ٞٛؼ٘٠
ِ
-1

ذنوبياسمشخص .
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حٌُٕٞ
ٝري٣غ
ِ
َؿ ََّ هللا ٖٓ هخث َِ
ْ
ْ
ك!! ٌٕٞ٤
ًٖ
***
 ًْ هٌٔ٣ ٠٠غ كً ٢حى حٌُٔخٕ؟َ
أٗض هزَّْ ٗخ رٔخ أؿَ ٟحُِٓخٕ
هَ ُ٘خ ٖٓ أ ّ
 ١هْٔ ،
ْ
حُِٜٞحص ؟
ًخٕ أَٛ
كبًح ٓخ َ
ً٘ض ٗ٤وخ ً كؤؿزْ٘خ
ْ
رل٘خٕ !!
ً()1
َ
ٌٓغ حُ٘ ٍُ ٞر ِٓ ٚزؼ َٖ٤أُلخ
*-
٣ظِّٔٗ ٠ظَحً ك٢
()2
ػٔن َٓآ ِس حُل٤خ ْس
ِ
ٍٝأٍٞٛ ٟطَ ُٚكٜ٤خ
٣ئى، ١
هخٗظخ ً هلل
هْٔ حُ َّٔ َـ ْ
يحص !!
َ
***
 ٝأَْٗ ٗخ ػٖ ػزخىحصػلخ حُي َُ ٛػِٜ٤خ ،
ص ظ َٜحُل ُّن
ُحٛوخ ٍ
ُٝحىص هٞسُ
حّ٬ٓ٩
ِ
ٓٞ٣خ ً طؼظِٜ٤خ !!
1

 -يعنينورالرسولوقففيمكانمعينكذامدة.

2

 -يعنيهذاالنورألقىنظرةبإذنالمهالىالحياة.
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ض أ٘ٛخ َُّٓ ١ 1ْْ ٜحً
* -رطَُِ ْ
ٓٝخ َى حُل ُّ
ن،
ّ
إ حٌُل ََ ُحْ ٛن ،
ٔٓٝخ حُّ ٬ٓ٩
ِّٓٞ ٛحً ػِ ًَ ٠حُز٤خٍ ْم !!
***
 ٓخ  ٞٛحُ٘ َُ ٜحٌُ١ْ
إ ؿخ ٙك ٚ٤حَُٔ ُء ،
٣ ٫وَ ُؽ ٓ٘ ُٚ؟
ٝا َّ ٫هللاُ ٘٣ظَُْ ؟
كبًح ٓخ َ
ً٘ض ٗ٤وخ ً كؤؿزْ٘خ !!
*ٓ -خثِ ٢كخُ٘٣ َُ ٜؼ٘٢
ه َٔٔخ ً رَ َّحً
ي حُزِ ََّ ك، ِٚ ٤
ػَِ ٤
ذ
٘٣ظ َُ هللاُ اُ ٠حُوِ ِ
ك٣ ٬ول ٠رِ٘خ أٓ ٌَ ػِ!! ِٚ ٤
***
 ػ ّْ هَ ُ ٢أٜ٣خ حُ٘٤ن حُـِ:َ٤ٓخ  ٞٛحُ ٣٧
ي حٌُ١
ى َٕٝػ ََْٔ ؟
َ
ؿ٤غ ك ِٚ ٤؟
رَ ٓٝخ حُـ ُْ ٤حٌُ٫ ١
ٓخ ظٌّ ٬
َّ ٛي اٗؼخ َع حُؤَْ ؟!!
َ
1

 عدداألصنام ()063صنماًفٌالنصاألصلٌولكنتتعذراستقامتهفٌالوزنالشعرٌعندالترجمةلذلكؤهماللمترجمذكرالعدد.
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* -اٗٔخ حُ ٣٧
ي حٌُ ٫ ١ه ََ ٤كِٚ ٤
ْ
حُؼخ، ِٕٞ١
حُؼِٔخ ُء
َ
ؿ٤غ ُِ٣ؿِٚ ٤
ًٌٝح حُـ ْ٤حٌُ٫ ١
حُؼٜخسُ
ْ
حُـخكِ، ٕٞ
حٍُ٘ٞ
ٝظ٣ ٌّ ٬لـذُ
َ
رـخسٌ
ْ
ًخكَ!! ٕٝ
***
ُ
ٝحرٖ آى ّْ ٍأ ُُٓٚ
ٍ ٢ٗ ١ء ٛخ َؿ ُٚهللاُ ؟
ٖٓ أ ِّ
د
 ٖٓٝأ ِّ
 ١طَح ٍ
َ ٘ٛغ ح٘ٓ٧خَٕ ؟
ُ
ٝحُِٔٞحٕ ٖٓ
أ ّ
د َ ٤ٛؾ
 ١طَح ٍ
ٌٓ ١خٕ ؟!!
ٖٓ أ ِّ
* ٖٓ -ػَ ٟحُٔويّ ًخٕ حَُأُّ ،
ْ
٤ٛـض
٣خ ٓخث َُ ٝح٘ٓ٧خٕ
حٌُٞػَ ،
ٖٓ ػَٟ
ِ
ٝحػِ ْْ
ُ
حُِٔٞحٕ هي ؿخ َء ٖٓ حُلَىّٝ
اٗٔخ
ؿ َّ هللا ػخُ ٢حُزؤّْ !!
***
 كؤَِْٗ ٗخ ً٤ق ٍؿْ ِٙ ٬أطض
طِٞحً رؤهَ ٟرخٓظوخٓ ْش ،
ْ ٛ
ق ُ٘خ ٛٝلخ ً ؿِّ٤خ ،
ِ
ُٗ٘ َِ ْ
ص٤ً..قَ ػظخ َٓ ْ، ٚ
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حٓظٞطخ
ٝػٖ حُؼ٤ً ِٖ ٤٘٤قَ
َ
هِوخ ً ّٓ٣ٞخ !!
* ٖٓ -طَحد حُِ ٜ٘ي ٍؿِ، ِٚ ٤
ُ
ٝىحؿٔظخٕ ٜٓ٘خ
ن هللاُ ػظخٓ ْ، ٚ
هِ َ
ُهِِوَ ْ
ض ػ٘٤خ ٖٓ ُٙرٔظخَٕ
ً ١أكٞح، ْٝ
أػطظ ُٚحُٓٞخٓ ْش !!
***
 ِٓ َّْ َ ٤ٛؾ حُٞؿٓٞٓٞٓ ُٚخ ًص حٌَُحٓ ْش ،
رآ٣خ ِ
ًٍٝحػخ ُٙرؤ ّ
د
 ١حُظَُّْ ِ
َ ٤ٛـ ْ
ض ُٔٝخٗ ْ، ٚ
ً٘ض ٗ٤وخ ً
كبًح ٓخ َ
كؤؿزْ٘خ رْٔ ٓ٬ش !!
*ٝ -ؿ ٖٓ ُٜٚؿّ٘ ِش حُ ُو ِْ ِي ،
٘ٔ٣ٝخ ٖٓ ُٙحٌُؼزش،
ٝحُْ َٟٔ٤
أطض ٖٓ كخٍّ ،
ٝحُِٔخٕ حُؼٌدُ ٖٓ
حُطخثق
أطَر ِش
ِ
حُوخرْ !!
ٗؤٕ
ِ
***
 ٓخ  ٢ٛحُِ٘٣شُ ك ٢حُٜ٘يٝم ؟ُ
حُؼؼزخٕ ،
ٓخ حُزِز َُ ٓ ،خ
ٓخ حٌُثذُ ،
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ٓٝخ حَُحػ ٢حٌَُ٣ ١ػ٠
ر٘خ ُٜٗ ََ ٤خٍْ ؟!!
* -اّٗٔخ حُِ٘٣شُ ك ٢حُٜ٘يٝم ،
أ٣خٕ ُّ
حُوِذ
ِ٣ق
َ
ُ
حُؼؼزخٕ ،
ٝحُ٘لُْ ٢ٛ
ٝحُ٘٤طخٕ ًثذٌ  ،ػْ كخػِْ اٗٔخ حُطخػشُ
ُ
ًخُزِز َِ ٝحُؼو َُ  ٞٛحَُحػ٢
ْ
حٔٗ٩خٕ !!
ُيٟ
***
 ٝهظخٓخ ً ٓ٤ي ١هَ ُ٢ْ
ؿخرض
ػٖ حُْ٘ٔ حُظ٢
 ً٬٣ٞ١ػٖ ٓٔخٗخ ،
ًْ ٓ ٠٠كظ ٠حٓظو ََّ
حُ٘ ٍٞك٘٤خ ،
ٝحكظٞحٗخ ؟!!
ٗز ٢حٌُِٕ ٞ
* -اّٗٔخ حُُْ٘ٔ ُّ
أكٔ ْي ،
ٌ
ٝأُق ػ ّْ ػ٘ ٌَ
ػخّ
ٓجظخ ٍ
ػ ّْ ػخ ٌّ هي طز ّي ْى
ٓ٘ ٌُ إٔ ٓخص ٓلٔ ْي ،
حُٔلظّٞ
ٝاُ ٖٓ ِٚ ٤ه ٍِ ٬ح٧ؿ َِ
ِ
ٓٞ٣خ ً ٓٞفَ ٗٔظؼئٗٝ ١ؼ ْي !!
أٗخ ًٗٞرْ ٢
كوٌ ه٢ُٞ
حُ ُٔ َٔ ّي ْى !!
***
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دٛاس٠خ
ِعشٚفِ — ٟخذ َٚلٌٟٛ
ٓؼَٝك:٢
 هَْ ُ٘خ ْ ،إ َ
ٍأ١
ً٘ض ًح ٍ
أٍُْ ك٘٤خ ؿٔ ٝٞحَُِّٔ
ِ
ٝهْٔ ،
ٓزغ
ِ
ػٖ ٍ
ٝػٖ حُط َ٤حٌُ٣ ١ظَ ًُ٘خ
د !! ٢ٔٔ٣ٝ
ك ٢آهَ حُيٍ ِ
***
ٓوي ّٝه:٢ُٞ
* -اّٗٔخ حُٔز ُغ أ ٍُ ٞٛحُيٖ٣
ُ
ٝحٔ٣٩خٕ هيٓ، ٢
ُ
حًٍ٧خٕ ك ٢حّ٬ٓ٩
ٓؼِٔخ
ْ
رؤْ ،
ؿخءص
هي
ِ
ي
ًٌٝح حُطخث َُ ك ٢هَ ُِٞ
ك ٜٞحَُُ ٝف ػٖ أؿٔخىٗخ طـيٝ
ص ٝطُٔٔ!! ٢
ُي ٟحُِٔ ٞ
***
ٌٓ ١خ ٍٕ
 ٝػٖ حُـّ٘ ِش ك ٢أ ِّٓظُيحٍْ ،
ٝػٖ
حُزيٍ ٓظ٣ ٠لـزُٚ
ِ
ػّ٘خ حُ ِّٔظخٍْ ،
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ػ ّْ ػٖ ٓظش آ٫ف ْ ٓٝظٔخثش
ٜٜخ
ػخّ ػ ّْ ػَ٘ ٖ٣حكْ ِ
ٍ
ٝح ْػ ِ ٢حُوَحٍْ !!
***
حُؼَٕ
* -اٗٔخ حُـ٘شُ طلض
ِ
م حُٔٔخ  ٢ٛٝ ،حُوَحٍْ ،
أ ٝكَ ٞ
ُ
 ٌٕٞ٣ٝحُزي ٍُ ٓٔي ً٫ٝػِِٚ ٤
كَ٘ ٝحٗزٜخٍْ ،
َّ ٞ٣
ٍ
ػخّ
ًٌٝح حُٔظش آ٫ف ٓٝظٔخثش ٍ
ػْ ػَ٘ٝ ٕٝأٍرغ ،
كزٜخ حُٔخػش رخُلَ٘ طو، ُّ ٞ
ْ
ريأص كٜ٤خ ،
ٓؼِٔخ هي
ًٝح ٍه ٌْ ُ٣يحٍْ !!
***
حُلَف
 أ٣ َٖ٣ؤط ٢ك ٢كٔخدِ
أٍرؼٔجشٌ ،
ػ ّْ هزَّْ ٗخ ػٖ حػ٘ٓٝ ٖ٤ظَٖ٤
ٓئح، ٫
ًْ ًٗٞرٓ .. ٢خ ػٞحر ٢؟
ٝأٗخ َٓ ْٖ ٍحف كَ ٢ؿ ٍّ٢
ٝؿخُ!! ٠
***
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ي أٍرؼٔجشٌ هي
* -ىػ َ
طظٞحُ، ٠
ُٔ٣ؤ ٍُ حُُٔ ٤
ّض اػ٘ٓٝ ِٖ ٤ظَٖ٤
ٓئح، ٫
ؿ ّٔشٌ ًخٗض ًٗٞدُ حَُٔ ِء
ٌُٖ ٍكٔش هللا
ػِٜ٤خ طظؼخُ٠
***
 ُٓ ُي ٌٕ آ٫كُٜخ ػ ْ٘ ٌَْ
أطض رؼي حُؼٔخِٗ، ٢
 ٌٕٞ٣حُ َِِٔ ُ
ُ
ي؟
ٖٓ
حُؼخّ ،
ًْ  ٢ٛحُٔـيحص ك٢
ِ
ٓٝخ ًخٕ ٍىح ٌء
 ُُٚٝطٔ ٌغ
ُي ٚ٣أِٓل ْش ،
ْ
حٍ٧رؼٕٞ
ػْ هَْ ٓخ
ٝحُؼ٬ػش رؼيٛخ ٝحٍ٧رؼ ْش ؟!!
***
*ٍ -رُّ٘خ َٓ ِْ ُ
ي حُؼٔخٗ ٢ػ٘ ََ أُلخ
ػيى حُٔـيحص ك ٚ٤أٍرؼٕٞ
ٌ
آ٫ف
٢ٛٝ
ٝطؤط ٢رؼيٛخ ٌ
أُق
ٓٞحٛخ ٓجظخٕ ،
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حٝ ٍٝ٧ح٧كُ ٬
ى طٔ ٌغ ،
ٍٝىح ُء
ِ
ٝحَُؿخٍ حٍ٧رؼًٌٝ ، ٕٞح
ح٧كزخد أٍر ْغ
ٌ
ػ٬ع
حُْ ٞط َِ
ِ ٖٓٝ
ُٓ٨خٕ !!
***
 َٓ ْٖ ُ ٚح٥ػخ ُّ ُح ٌى ُْ ْٜ٘ٓ ٌٖ٣خ
ح٣٧خّ ٘٣ز ْغ ،
ػِ٠
ِ
ػ ّْ هَْ ُ ْٖ َٓ ٢ػٖ حُلٔ ِي
َُدِّ حٌُْ ٘ٔ٣ ٕٞغ ؟
ٝػٖ حُ ِؼِّ ِش ك٢
أرخرَ٤
ٖٓ َ٤١
آٍخٍ
َ
ٍ
ٝأكـخٍ
ٍ
ػِ ٠حٌُلّخٍ طَى ْع ؟!!
***
ُ
حُ٘٤طخٕ ِٓ ْٖ آػخٓ ِٚ
* -اٗٔخ
٘٣ ْ٤ُ ٫ز ْغ ،
ًٌٝح َٓ ْٖ ََّ ٟ
ٌَٗ َُدِّ حٌُ ِٕ ٞأٓ٘ ْغ ،
ػٖ
ٍ

254

ٓٝـَ٤
أٍَٓ هللا أرخرََ ٤
َ
حٌُلَ طوٌ ْع
رؤَٛ
ِ
ٕ ى ٕٝػَٕ هللاِ
ًَ ػَ ٍ
ُِٓٓ ٌّ ِٜٝػِ ْع !!
***
ح٧ػٞحّ هَْ ُ٢
 ًْ ِٖٓ
ٖٓ ٘ٛخ كظ ٠حُٔٔخ ْء ،
َٓ ْٖ ٓٞحٗخ هِ َ
ن هللاُ
ػِ ٠أٍ ٝحُ٘وخء ؟
ػ ّْ ًْ ٖٓ ٓ٘ ٍش طظّٔ ُغ حٍُٝ٧
ػِ٣ ٠خرٔ ٍش ٜٓ٘خ
ٓٝخء ؟
ػ ّْ هَْ ؿُؼّشُ َٓ ْٖ طزو٠
ك٤خسً ٣ ٫يحٜٗ٤خ حٗظٜخ ْء ؟!!
***
* -حُّٔٔخ طزؼ ُي ػّ٘خ هُٔٔٔخث ْش
ؿ َّ هُ ّ٬
م حُٔٔخ ْء ،
ٌ
ٞحٍ
٤ٗٝخِ ٝ ٖ٤١ؿٖ َ
ٝك ٍ
أٓ ٌْ ٖٓ ى٘ٗٝخ
ٍ َٖٛحُولخ ْء ،
ٝحطّٔخ ُ
ح٣ ٍٝ٧خ ٓخث َُ
ع
ِ
ٓجٖ٤
ٖٓ هْٔ
ٍ
ك ٢حُل٠خ ْء ،
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ًٌٝح ؿؼّشُ ُؤخَٕ ٓظزو ٠ك ٢ك٤خ ٍس
ٝرٜخ ْء !!
***
 َٓ ْٖ ػٍِ ٠أ ِٓ ٌَِ ٜٗ ٚهي ٍِْٗ ؟
ُْ ْ
١ٍ ٌٖ٣زخ ً  ٫ٝكٚ٤
رَِْ ؟
َٛهشُ حُ٘خه ِش
َٓ ْٖ هخ ٍَ ٓظؤط ٢ك ٢ػ َـَْ ؟
ٖٓ ٔٛخ ح٧رٞح ِٕ ٝحُؤُْ
ح ٍَْٝ ُ٧؟
***
*َّ -
إ ؿزَحثْٖ َٓ َ٤
ى حُ٘، ََ ٜ
٣لٔ َُ ًح َ
ْ
ٌُٖ ُ ْْ ُ٣زََِّْ ،
ٛخُ ٌق ّ
كٌ ٍَ هٓٞخ ً ،
ٓؼ ُٚحًَُذُ حٍطلَْ ،
حٌُزٖ
ٝح٧رٞح ِٕ
َ
ًخٗخ ٝحُلٜخ ْس ،
ٌٌٛح حُؤُْ ح!! ٍَْٝ ُ٧
***
 ٓخ  ٞٛحُ ٣٧آ٫ف
ي حٌُ ١أٍر ُغ
ٍ
ُ ٚطٔظ ُّي ِظ ّ٬؟
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ػْ ٓخ ػ٘ ٌَ ٝهٌْٔ
ػيىحً
ْ
ًخٗض ؿزخُُ ْ ٚ؟
ػ ّْ ػٖ ػَ٘ َٖ٣ؿَُكخ ً
ْ
ًخٗض ٝكَىح ؟
ِٓ ٌَُٚ
ٕ ُٓ ٚزؼ َٕٞأُلخ ً
ػ ّْ ػٖ ػَ ٍ
حُ ٍٝ٧ؿ ّ٬؟
ٝطيحً ك٢
ِ
ػ َّْ هزَّٗخ ػٖ حَُأّ حٌُ١
ٌ
ػ ٕٞ٤أٍر ٌغ
كِٚ ٤
ً٤ق طـِّ ٠؟
***
* -أٌ٣شُ
آ٫ف
حُؼُٜ ٖ٤خ أٍر ُغ
ٍ
ِ
ٓي٣يحً
ٓ ّيٛخ حَُكٖٔ ِ ،ظ، ّ٬
ٝحُلَ ٝٝحُؤُْ ٝحُؼ٘ َُ ،
طؤ ًّ ْي
اٗٔخ حُٞحكي ٝحُؼَ٘ ٕٝؿَكخ ً
ٌ
ٝحؿزخص ػ٘يٛخ
ُ
حُوَإٓ ُ٣ظِ، ٠
ُ
ٔ٤ِٓٝخٕ ُ ُٚػٌَٕ ُُٚ
ٓزؼ َٕٞأُلخ ً ٝطيحً
حُ ٍٝ٧ؿ، ّ٬
ك٢
ِ
ٌ
ػ ٕٞ٤أٍر ٌغ ،
ًٌٝح حَُأُّ حٌُ ١كِٚ ٤
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ػٍِحثَ٤
ٍأُّ
َ
ك ٢حٌُ ِٕ ٞأ!! ّ٬١
***
ُ
آ٫ف ٍإٓٝخ
أٍرغ
حٌُخثٖ ك٢
 ٓخ ٍٞٛ
ِ
ْ
هَ ٕٝ؟
آ٫ف ػٔخ ٍٕ ٖٓ
ػ ّْ
ٍ
ٓخ  ٞٛحُو َٜحٌُ١
ْ
ُ
 ٌٕٞ٣؟
حُٔئٖٓ أ ٝكِٚ ٤
ٌٚ٘ٔ٣
ُ
َ
ٓؼَٝف هَْ ُٝ ٢طؤَْٓ
أٗض ٣خ
ْ
ك٘، ٕٞ
ٝطؼوَّْ ٣خ
ػ َّْ كَّْٔ ٛـَسً
ُ٣ ْ٤يحٜٗ٤خ حٗوطخ ٌ
ع
ٓخ طٌ ٕٞ؟
***
ح ٍٝ٧ؿيحً ػٌٍ ٞ
*٣ -لٔ َُ
َ
ي حُؼ ِّي ٍإٌّٝ
َُ ًُ ْٖ ِٓ ٚ
ْ
ٝهَ، ٕٝ
ًٌٝح حُـّ٘شُ ٣خ ٓويُّ ٝ
ُِٔئٓ ِٖ ٌ
ر٤ض
ْ
، ٌٕٞٓٝ
هي ػوِ ِْ ُ
ض حُو، ٍَ ٞ
ُ
ّ
إ حُٜـَسَ
حُٔٞص
ْ
ُ
حُٞحٍى!! ٕٝ
ٗٝلٖ
***
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عّب إٌ ٝاألعبٌٟ
 ٫طـخىٍ هزَ إٔ أٓؤٌُخ
َٓ ْٖ ٓٔخ ٗل ٞحُؼٌِٛ َٖٓ ٬خ
ًْ ٗز٤خ ً ك ٢حُيٗ٤خ هي ٌِٓــــــخ
كٓ ٖ٤خى حُ٘خّ ٓخى حُلٌِخ
***
حر٘شً هي هِن هللا طؼخُــــــــ٠
ٛخ َٓض حُيٝ َٛى٣ َٛظٞحُ٠
طًٌَ حَُكٖٔ ىٓخ ً رخٗظظخّ
ْ
طؼخٍ
ًٛزض هَ ُ٢
أَ٤ُ ١
َ
***
ٖٓ طَ ٟػخٕ كٔخىح ك ٢حُ َٔ٬
ٝحٛظي ٖٓ ٟرؼي ًح ٗل ٞحُؼ٬
ٓٝظ ٠حرَحٗ ْ٤ٛــــــــخى حُِٔ٘٫
ٓٝظ ٠كؾ اٍُ ٠د حُؼــــــــــــ٬
***
أٗخ ٓوي ّٝأٗخ ػزي َُرـــــــــــــــــــ٢
٣ِ٣ٝي ُؼ٘ٝ ٙٞكٔ ٞٛ ٖ٤هِز٢
كٔظ ٠أَُٓ ١رخُٔوظخٍ ُِٔؼَحؽ
ك ّٞ٣ ٢ر ٚحُيٗ٤ــــــــــــــــخ طِز٢
***
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ثالثخ ِٕ ِٓ ُٙاألششاف
أ ٝطيٍٓ ١خ حُ٘ٔخء حُؤْ ػَ٘س
ٝػ٬ع ًُـــــــــــــــــــــــــٖ ٓ٘ ٖٜحُِطخف
ٝػ٬ػش طٞأّ  ,ػ٘ ٌَ ٝأٍرغ ٝح٬ٛص
ُٖٔ ُ٣ـٔؼٖ ٓغ حُـًٝ َ٤خٗض  ٫طُؼخف
***
أ٢ٗ ١ء ك ٢حُٔٔخء ٓ٘٤ظـــــــــٚ
ٝػِ ٠ح ُٚ ٍٝ٧ىٓٝخ ٓ٠ـــــــــخء
ًٍَٞ ٝدٌ طلَٔ حُ٘خّ ُٜ ,خ
ٖٓ ُِـخّ حَُ٣ق ٝحَُ ًّخد ٓخء
***
 ٖٓٝح٧هَحٕ ك ٢ح٣٧خّ أٍرغ
طٔ٘ق ح ٍٝ٧اًح ىحٍص ٓ٘خٛخ
طِي أُٞحٕ كو ٌَ ٠ػْ ٛل ٌَ
أ ٝؿِ٤ي أ ٖٓ ٝحُ٘خٍ ُظخٛخ
***
 َٖٓ ٝحُـخُُْ ك ٢حًَُٖ ؿَ٣زخ ً
ص
ُٔٔ٣غ حُؼخُْ ٌُٖ ىِ ٞٛ ٕٝ
 ٖٓٝحُلخؿَ كخٛخ ً ٓٔظَ٣زخ ً
ص
هزّؤ حُلٖ رٍ ٜٔ
ض ِ ٌٞٓٝ
***
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َ
ٍكض طَلوَْ
ُِ َْ ٣خ ٓوي ّٝه٢ُٞ
ٝحٌُ ١هِض ر ٚحُوِن طلٌَْ
ًَ ًُ ١ذ ٣ؼ ٢أ٣ ٝظيرَْ
كيع حٓ٧ظخً هي ٝكٝ ٠أهزَ
***
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أفذ ٜف ٟعج ً١هللا
هيٝسَ حُؼ٘خم ك ٢ه ٢ُٞطؤ َّٓ
ٖٓ طَُ ٟرخ٩رٖ ٟلٝ ٠طل َّٔ
ٝ ٢ؿ َّٔ
ٝر٘ ٠حُز٤ض حَّ ُٜ٩
رؼي ٖٓ ٙهي ر٘ ٠كٜ٤خ ٝأًَٔ
***
َٓلَ ٌَ ُ ٫حى كٓ ٚ٤خ  ٌٕٞ٣؟
ٓخ ٢ٛحُٔظش ٝحُٔزؼش ٝحٍ٫رؼشُ
رَ ٓٝخ حُٔظشُ ٓ ،خ َُِّٓ حُلـَ
أٓٞى ٝحرٓ َّٞ٤خًح هي ٌٕٞ٣
***
ًْ ٣َ١وخ ً ػزَص ً٘ َٛض طيٍ١
أ ١ىٍد هٜٜض ُ٪طزخع
ًحُي حُيٍد رو٘ي٠٣ َ٣خء
 ٖٓٝهللا ٌُٛ ٚح حُؼطخء
***
ٖٓ ْ َُ٣ى ٍإ٣ش هظْ ك ٢حُِرٍٞ
ٝػِ ٠رؼي أطٗ ٢وَ٤ٔ٣ ٚ
ٖٓ ٓغ حُو َ٠طَح ٙهي طٟٞؤ
رٔ٤خ ٙحُ٘ٝ َٜحُظِٔخء ٍٓٞ
***
ػزي حٝ٧ػخٕ َٓك ٝٞحُيػخء
حُـَم
ٖٓ طَح ٙ؟ ٓخ كي٣غ
ِ
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ٓخ  ٞٛحُط َ٤حٌُٗ ١ن ك٬س
ٓخ  ٞٛحُوزَ حٌُ ١ك ٢ػِٚ٤
***
ٓخ حٍرؼشٌ كطض ُي ٟحُِٔطخٕ
ٝرٖٔ ٣ؼًِ ٞز َ٤حُ٘ــــــــــــــــــؤٕ
أِٓ ١ي ؿـــــــــــــــــخء رخٓ٧طــــــخٍ
ٗٝلــــــــــ ٠حَُ٘ ػـــــــــــٖ حٔٗ٩خٕ
***
هخٍ ٓوي ّٝأطيٍٍِٗ ٖٓ ١؟
كٌٓ ٢خٕ حُـٖ ٓٞ٣خ ً ٝحكظَٔ
ًْ ٖٓ ح٧ػٞحّ َٓص ك ٢أَٓ
ٍٝػخ ٙهللا رخُٔ َِّ ح٧ؿـَــــــــــ َّ
***
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لذ جٍظ ثبٌزٛف١ك
ٓوي ّٝه: ٢ُٞ
أٍٝح َُهخٕ ٣خ ٓؼِٔ٢
حُّٔ٬
ٖٓ ػِ ٠حُؼَٕ حٓظٟٞ
ٝهخّ؟
ٛٝذ أٍرؼً ٖ٤ؤٓخ ً رخٗظظخّ
كًٛ ٢ذ حُٜل ٖٓ ٕٞهي
َٗد حُٔيحّ؟
***
أٍٝحُهخٕ :
ٓوي ّٝهُٝ ٢ُٞي حُّٔ٬
ًحى ِٓٔ٤خٕ حٓظٟٞ
ٝهخّ
ٝطِي رِو ْ٤حُظٛ ٢زّض ًئ ّٝحَُ٘د
ًَ٘٣ ٢رٜخ حُلٌخّ
رخٗظظخّ
***
ٝػخٗن ٣زٌ ٢ر ٬ىٓٞع
ٝؿٔٔ ًٝ ٚحٌُٔ٘ ٖ٤ىٍ ٕٝأّ
ٓ٘ ٚطٌَُٕٞ٣ ٟ؟
ٓٝخ  ٢ٛحُؼ ٖ٤حُظ ٢رٍٕٞٓ ٬
أ ٝكخؿذ ري٣غ؟
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طًَ ٟؤك َ٠حٌُ٘٣ ٖ٣ظَٕٝ
ك ٢حُٔطٞع؟
***
* -ح ٍٝ٧ؿْٔ ىٍ ٕٝأّ
هِوٜخ حُزي٣غ
ٝحُْ٘ٔ  ٖٓ ٫كخؿذ ٍٕٞٓ ٫ٝ
كٜٞٗ ٢ع
ططٞف ك ٍٞػخُْ ٘٣ؼْ
ك ٢أٗٞحٍٛخ
حُـٔ٤غ
***
ٓخ  ٞٛحُط َ٤حٌُ ١ر٬
ؿ٘خف
ٝأٔ٣خ ٓل٘٤ش هي طؼزَ
حُزلخٍ
أ ١حَٓ ٍء هي َ٘٣د حُٔ٤خٙ
ٖٓ أٗٓ َٜزغ
 ٫ٝهَحٍ
ٝرلؼ ٚػٖ ػخٖٓ ٣طٍٞ
رخٗزٜخٍ
***
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* -حَُٝف  َ٤١ىٔٗٝخ
ؿ٘خف
طٜؼي ُِٔٔخء هخ١ؼش
ًَ حُٔل٤طخص
ر ٬حٗظظخٍ
 ُْ ٫طٌٖ طُْٔ٘ٝ ٢
طـي هَحٍ
كَٛٓ ٢خ إٔ ط َٜحُؼخٖٓ
رخٗزٜخٍ
***
ٓوي ّٝه:٢ُٞ
ٓخ حٌُِٔ٣ ١غ رخهَ٠حٍ
ٝحكَٔحٍ ؟
ٝهخكِ ٓ٘يكغ ِٔ٣ ٫ي حُويّ
ٓٝخ حٌُ٣ ١وظَم
حٜٗ٧خٍ؟
ً٘ َٛض ٣خ ٗخػَٗخ طٔل٘٠خ
ح٧هزخٍ
***
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حُ٘خػَ ىٍٝى:١
*ٝ -أٜٗخ حُلو ٖٓ ٍٞطِٔ ُغ
رخهَ٠حٍ ٝحكَٔحٍ
ٝطِي أكؼ ٠طولِ
حٓ٧ظخٍ
ٖٓ ىٍ ٕٝؿَ طؼزَ
حُـيحٍ
ٝحُٔٔي حُ٘خؿَ ُٔخ ٣ؼزَ
حٜٗ٧خٍ
كوٌ كٞحر ٢ٓ٬ٓٝ ٢أٜ٣خ
حُٔلظخٍ
***
ٓخ  ٞٛحُؼٞد حٌُ ١ر٬
ه ١ٞ٤؟
ٓٝخ حٌُ ١ر ٬ؿ٘خف ٝىّ؟
ٓٝخ حٌُ ٖٓ ١ىٍٝ ٕٝف ٣زِغ
حٔٗ٩خٕ
ً٘ َٛض ٣خ ٗخػَٗخ طٔل٘٠خ
ح٧هزخٍ؟
***
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* -حٌُلٖ حُؼٞد ر ٬ه١ٞ٤
ٝاٗٔخ حُلَحٗش حُظ ٢طـَ١
ر ٬ؿ٘خف أ ٝىّ
ٔ٣خٍ
ٝح ٍٝ٧ىٍٝ ٕٝف طزِغ
حٔٗ٩خٕ
كوٌ ؿٞحر ٢ٓ٬ٓٝ ٢أٜ٣خ
حُٔلظخٍ
***
ػْ أهزَٗخ ػٖ حُل ٖٜحٌُ١
ٖٓ ى ٕٝرخد؟
ٗ ٖٓ ْ٤ُٝخكٌس كٚ٤
ٍ ٫ٝطخؽ؟
ٓٝخ حٌُ ٖٓ ١رؼٓ ٚ٠وظزٌْ
ً٘ َٛض ٗخػَٗخ طٔل٘٠خ
ح٧هزخٍ؟
***
*ً -حُي هِذ حُل٫ ٖٜ
ِٔ٣ي رخرخ
ًٌٝحُي حُوزَ ًز٤ض
 ٫طَ ٟك ٚ٤حُ٘ٞحكٌ
ًٌٝح ٣وظزْ حُزيٍ ٖٓ حُْ٘ٔ
حُ٤٠خء
كوٌ ؿٞحر ٢ٓ٬ٓٝ ٢أٜ٣خ
حُٔلظخٍ
***
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ٓخ حٌُُ٘٣ ١ز ُغ ٓ٘ ٚى ٕٝأًَ؟
ٓخ حٌُ ١طٔؤٍ ػ٘ٚ
ك ٢حُو٤خٓش ؟
رَ  ٖٓٝهي ِٓوًٍ ٖٓ ٙٞح حَُأّ
اُ ٠أىٗ ٠حُويّ؟
ً٘ َٛض ٣خ ٗخػَٗخ طٔل٘٠خ
ح٧هزخٍ؟
***
*ً -حى ٗ ٍٞحُٞؿ٣ ٫ ٚئًَ
رَ ٘٣زغ ٓ٘ٚ
٬ٛٝس حَُٔء  ّٞ٣حُلَ٘
ٓخ ُٔ٣ؤٍ ػ٘ٚ
ِٓ "٢ٔ٤ٔٗ"ٝو ٙٞكً ٖ٤خٕ حُظِْ
هخٍ
كوٌ ؿٞحر ٢ٓ٬ٓٝ ٢أٜ٣خ
حُٔلظخٍ
***
 َ٤ٔ٣ ٖٓٝك ٢حُل ٍٜٞحٍ٧رؼش ؟
 ٖٜ٣ ٖٓٝرؼٜخ ٓو٘ؼّٚ؟
٣ ٖٓٝلْ ًخٔٗ٩خٕ؟
ً٘ َٛض ٣خ ٗخػَٗخ طٔل٘٠خ
ح٧هزخٍ؟
***
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* -حٗ ٚحَُحػ ٢حٌُ َ٤ٔ٣ ١ك ٢حُلٍٜٞ
حٍ٧رؼش
ٝرخُؼٜخ  ٖٜ٣ك ٢ح٧ؿ٘خّ
ٝحُوً َ٤خٔٗ٩خٕ
ك ٢اكٔخٜٓخ
كوٌ ؿٞحر ٢ٓ٬ٓٝ ٢أٜ٣خ
حُٔلظخٍ
***
ٖٓ حٌَُٔ٣ ُْ ٖ٣ؽ حُظَحد
أٗٞكْٜ؟
 ٖٓٝطَ٣ ٟؤط٫ٝ ٢
طَح ٙحُؼٖ٤؟
ٓٝخ حٌُ٣ ٫ ١وظل ٢رلؼَ
أ ١رَىس ٍ
ً٘ َٛض ٣خ ٗخػَٗخ طٔل٘٠خ
ح٧هزخٍ؟
***
* ح٤ُٝ٧خء حُٜخُلِٔ٣ ُْ ٕٞؽ حُظَحد
حٗٞحك ْٜرٌُ ٍش
ًٝحُي حُز٬ء
ُ َٟ٣ ْ٤رؼٖ٤
ٝهَ٣ ْ٤ُ ٍُٝ ٍٞول٠
ُٗ٨خّ
كوٌ ؿٞحر ٢ٓ٬ٓٝ ٢أٜ٣خ
حُٔلظخٍ
***
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ِٓ لبَ ثزفص ً١ثشدرٗ
حُ٘خػَ ىٍٝى: ١
رؼي حُٔ ّ٬أٜ٣خ حٓ٧ظخً
٣خ ٓويٓ ٢ُ ّٝئحٍ
ٖٓ طَ ٟك َّٜأػٞحرخ ً
٥ىّ؟
ٝكيحى حَُٝف هَ ُ:٢
ٖٓ طََ٘٣ ٟد ٖٓ َٗد
حُٔ٨ثي؟
***
ٓوي ّٝه: ٢ُٞ
* -هٌ ؿٞحر ٢أٜ٣خ حُ٘خػَ
ىٍٝى١
ًحى ؿزَ َ٣أط ٠ػٞرخ ً ٥ىّ
ػْ هخ١ظ ٚحُـ٘خٕ
ٝأرٗٞخ ٓغ كٞحء َُٗ ْٜحد
حُٔ٬ثي
هيٍ هللا رٌ ١حٌُؤّ
٤ًٝي ًخى ارِ ُْٜ ْ٤كٚ٤
كٌخٕ
***
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ؿزَ أُٞحُٗ ُٚح٤ٛشً
٣ٝؼ ٖ٤حُطٓ َ٤لزٓٞخ ً رٚ
ُ٨ر ِي
ػْ هزَٗ ٢ػٖ حُٔ٘زغ ١َٝ٣
حُؼخٗوٖ٤
ػْ "ٛلظخث٣ ٖٓ "َ٤لَٔ ٓلظخكخ ً
٣لَ حُِـِ ٝح٧رٞحد
كٜ٤خ
***
* -ؿزَ حُوخف حُِٔ ّٕٞ
رخُطٞ٤ف حُِح٤ٛش
ًٌٝح ً" َ٤١خًخٗ "ّٞر٣ ٚلزْ
كظ ٠ح٧ري
ٓ٘زغ حُـخ٣ش ًح ٍٓٞى
ػ٘خم ٝك ٢أ٣ي ْٜ٣حُٔلظخف ُِزخد
حُٔـِّن
***
ٖٓ طَ١ ٟخكٞح رل ٖ٠حُـزَ
ٓخ ٓوخّ حُٔئٓ٘ ٖ٤رؼطخ٣خ
ؿز ٍَ ًخٕ أٓٔٚ
ُِ٘خّ ((طؼِٔ))ٕٞ
طًَٞح حُٔخٍ ًٝ٫ٝح
رخُـزخٍ
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ًْ ٖٓ حُيٜ٣ ٠٠ٓ َٛؼي
ٖٓ أٍ ٝحُ٘وخ ٗلٞ
حُٔٔخء؟
***
*ٞ١ -ف حُِٛخى ك ٍٞحُـزَ
إٔ ٖٓ آٖٓ هي ِ٣و٠
حُٔؼخىس
 ُْ ٛٝهي طًَٞح حُٔخٍ ًٝ٫ٝح
رخُـزخٍ
ًًٞذ حَُِٛس هي هخّ ٖٓ حٍٝ٧
اُ ٠ػَ ٝحُٔٔخ
ك ٢أٍرؼٖ٤
***
هَ ُ٘خ ٓخ ػيى حُـزخٍ
ػ٘ي هللا؟
ْ
ح٧ؿٜخٕ
ٖٓ ًْٝ
ك ٢أٌ٣ش حُطٞر٠
ُي ٟحُـ٘خٕ؟
ٓخ ٗوٖ أٍٝحم ُٜخ ٣ِ٣يٗخ
حكظظخٕ؟
ٖٓ ًحى أػط ٠حُِْٔ حُؼخُ َ٢
ٝحُٔلظخف ُِلَىّٝ
رخكظ٘خٕ؟
***
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* -ح ٍٝ٫كٜ٤خ ٓزؼش
حُـزخٍ
هخٍحطٜخ حُٔزغ ُٜخ حُـٔخٍ
ْ
ؿٖٜ
ٓزؼ ٕٞأُق
طٌَِ حُطٞر٠
حُظ ٢أٍٝحهٜخ طٔزق
حُيَْٛ
رٔخ ٜ٘٣ِ٣خ (إٔ  ٫اُ ٚا ٫هللا)
ٝاٗٔخ حُٔلظخف ٝحُِْٔ
ُِـ٘خٕ
ُي ٟحُ٘ز ٢حُٜخٗٔ٢
حُؼيٗخٕ
***
ٝػٔخٕ ٖٓ ؿ٘خٕ ً٤ق ط ّْ
حُوِن كٜ٤خ؟
ٝهٝ ٍٜٞهزخد طؼظِٜ٤خ
ص
ٝػِٔٓ ٕٞ٤ز َ٤ؿخٍ٣خ ٍ
 ٖٛكٜ٤خ
 ٖٓ ٍٞ٤١ٝأرخر َ٤آُٖ ٠
أٍِٓض كٌٔخ ً
ٝؿٜ٤خ؟
***
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* -ك ٢حُٔٔخء هي ٘ٛؼض طِي
حُـ٘خٕ
ٝه ٖٛ ٍٜٞآ٫ف  ٫ٝطل ٠ٜرؼ ِّي
ٝػ ٕٞ٤أٍرغ هي ًًَص
ك ٢ح٧ػَ
ٝح٧رخر َ٤رؤ َٛحُل َ٤أٝىص
ؿخء أَٓ هللا
كٜ٤خ
***
هخٍ ىٍٝى ١اٗٔخ حُيٍد َ٣ٞ١
ٝرؼ٤ي
ُٔض حىٍ ١كِٖٔ ىحٍ
حُل٘خء
إ طٌٖ ُْ طيٍٓ ١خ أَٓى كخُيحٍ
ؿْٜ٘
ٓٝظ٣ ٠ـظٔغ حُظٔؼش ٝحُظٔؼ ٕٞأُلخ
ٖٓ ٍؿخٍْ ؟
***
* -هخٍ ٓوي ّٝحُطَ٣ن حُؼ٘ن ًح
ٛؼذ رؼ٤ي
اٗٔخ حُيٗ٤خ ك٘خء ّٔ ِٓٝخص
٤ًٝي
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ٝكي ٙهللا حٌُ٣ ١ؼِْ ٓؼٞحٗخ
ؿٔ٤ؼخ ً
ٗ ّٞ٣لن حُ٣ ٍٜٞؤط٢
حُٜخُلٕٞ
***
ىٍٝى٣ ١خ ٗخػَ هَ إ ً٘ض
طؼِْ
ًْ طَ ٟػَٔ حُ٘ز٢
حُٜخٗٔ٢؟
ُِٔٔ٤خٕ ىهخٕ أهَ٠
إٔ ُِٔؼَحؽ رخرخ ً ٓ ّْ ٤ٛؾ حُزخد
ٝحُل ٚحُـَٔ٤؟
***
طَى ح١ٝ٧خٕ كخٗظيص ر ِ ٚح٣٧خّ
ٖٓ ًح؟
 ٖٓٝحَُ٣ق طٔ٘ ٢ً ٠طؼ٤ي
حُٜخكذ حُـخثذ ػُ٘ٚ
ٖٓ طَ ٟحُوخٍؽ ك ٢حُٜلَحء
رلؼخ ً ػٖ كز٤ذ؟
ٝػٜخ ٙه٘ذ هَ ُ ٢كٔخ
ٛٝق حُؼٔخٓش؟
***
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ٖٓ ِٓ٤وخ ٙػٌحد ك٢
حُو٤خٓش؟
رَ  ٖٓٝهي ٜٗذ حُ٘ؼذ ٝأٝىٟ
رخُز٬ى
ٝرٌ ٠حُلَهش ػخٓخ ً رؼي ػخّ
أٍرؼٖ٤
ٗلٔ ٚػٌرٜخ ٖٓ ًح رَ٘٤حٕ
حُو٤٠ذ؟
***
أ ١ػِؾ ٗخٍُ ىٓٝخ ١ٞ٘٣ ٫ٝ
ٌٝ٣د؟
أ َٜٗ ١كخ٫ ٌُٖ ٝ
َ٤ٔ٣؟
ٓخًغ ك ٢حُٔخء ٌُٖ ٓخ طؼلّٖ
ٖٓ ٌٕٞ٣؟
أٞٗ ١ع ٖٓ ىٓٞع ًٖ كٚ٤؟
***
أٌ٣ش ٓظ ٕٞؿٜ٘خ ً ٝأػ٘ظخٕ
ٓخ طٌٕٞ؟
ػْ ًٍٓ ْٜػ ٚك ٢حٍ٧رؼٖ٤
ٝػٔخٕ ؿٔي ٙػَ٘ٝ ٕٝحػ٘خٕ
كٔخًح هي ٌٕٞ٣؟
ػْ ٓخ حُز٤ض حٌُ١
ؿَف
ك ٚ٤ػٔخٗ٢
ٍ
إٌٔٞ٣ ٖ٣؟
***
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ػْ هزَٗخ ػٖ حُؼ ٖ٤حَُٔ٘٤س؟
ٖٓ ُ ٚه ّيحٓ ٚأٍرغ آ٫ف
ٝأٍرؼٔجش
ػْ ػٖ ػخٗوش ًخٕ ُٜخ حُِٝؽ
أرٛٞخ
ْ
كٜق
كٓ ٢ٜخ ًخٗض ٖٓ حُلٍٞ
ُٓ ٢خ طَحٙ؟
***
هخٍ ٓوي ّٝأَ ٫حًًَٗخ
ٝهزَّْ
ػٖ ػٔخٕ رٝ ٞ٤حُٔزغ
حُٔٞحى
ػْ ٓخ طٔؼش أٗ٤خء ر٘٢ء ٝحك ٍي
ٛق ُ ٢حُؼوَ حًٌَُِ ١
ًح حَُأّ
حُٜٔخٕ ؟
***
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ِب إٌبس؟
ٝاُ ٠حُ٘خػَ ىٍٝىٗ ١لٖ
أٍِٓ٘خ حُّٔ٬
هْ كوزَٗخ ػٖ حُوخٍؽ
ٖٓ ٓلَحرٚ
ٖٓ طَحٓ ٙخص ٓٝخ ٣يٍ ١حُٔ٬
ٖٓ رؼي ػخّ؟
ػْ ٖٓ أُٝي ٖٓ طٔغ ٓجٖ٤
 ٞٛٝكٗ ٢وٚ
ٓ٠خّ؟
***
إ طٌٖ ٖٓ ((ً ٢ُُٞآطخ))
ٗلٖ ٖٓ أر٘خء ًًَِ
ٛخٍ ٖٓ حُٜلَحء ٝحُْ٘
حُـزخٍ
ٛخص أهزَٗخ كٔخ ىٍد
حٍُ٬٠؟
ٝحَُٜح ١حُٔزظ٘ ٢كٞم
ؿْٜ٘؟
***
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حٍُِٝ
إ طٌٖ طٔٔغ هٍٞ
ِ
ٓٞ٣خ ً كظؤً ْي
ٝهِ َ٤حُو ٍٞىٓٝخ ً هُٚٞ
ٓٔخ طؤً ْي
هَ كٔخ حُلٞص حٌُ ١كً ٢زي
٘٣ز ٚأًزخى
حَُؿخٍ
***
ػْ ػٖ ٓخثيس كٜ٤خ ٖٓ
حٗ٧ؼخّ
ًْ ٗلوشً طَُ َٔ ٜي ٜٓ٘خ حٍُٝ٧
ٝحٗ٧خّ
ٖٓ ػْ أٍرؼٔجش ؿخءص رَأّ
ٝحك ٍي
ٌ
حٗزؼخع
ػْ ػٖ حُ٘خٍ حُظُٜ ٢خ
ًِٞٗ ٚحظ؟
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ٌّٓ ٠فشق ٘زا األِش
أٍٝحٌُِٓ٘٣ ٢خ ٗخػَ ١حُّٔ٬
ً٤ق ُ٘خ إٔ ٗلَم حٌُخكَ
ٝحُِْٔٔ ك٢
ٗظخّ ؟
ٓٝخ  ٞٛحُط َ٤حٌُ ٍِ٘٣ ١كٞم
ٛخٓش حٔٗ٩خٕ؟
ٝػ٘ي ٖٓ أَٓ حُٜز١ٞ
٣خ ك٘خٕ؟
***
ٖٓ  ٞٛحُؼزي حٌُ٣ ١ويّ
ٖٓ ى ٕٝػٖٔ؟
ٝكز٤ذ ُ٠ٔ٘٣ ْ٤
ٓخ طؼيح ٙحُِٖٓ ؟
ٖٓ طَُ٣ ٟزٌَ٣ٝ ٢طخى
حُٔلٖ؟
كؼٍُِ ٖٓ ٠ه ْٜهَ ُ٢
كٖٔ؟
***
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أ ٖ٣اىٍ ْ٣حٓظٓ ٟٞـُِٔٚ؟
ٖٓ ُ ٚأَٓ حُٔٔخٝحص
حُؼِ٠
ٓخ  ٞٛحُط َ٤حٌُ١
ٓظش آ٫ف ؿ٘خف
كُٚٞ؟
ٖٓ طَ٣ ٟؤَٓ  ١ٌٛحُْ٘ٔ
ٝحُ٘ـّٞ
ٝحُؤَ
إٔ ٓزلٞح هلل ًخُزَ٘؟
***
ٓخ ٗـ ٌَ ُػِِّن رخُٔوِٞد؟
أ ١هِٛٝ َ٤ذ هللا ُُٚ
حُٔؼَحؽ؟
ٝػ٘ي ٖٓ ١خه٤ش حُظخؽ حُظ٢
ِ٣زٜٔخ حُ٘ز٢
ك ٢حُٔٔخء؟
***
أٜ٣خ ح٧كزخد ًح ه٢ُٞ
حُل٤ٜق
أ ٖ٣ػ َٟ٤ٓ ٠ٔ٤ر٤ض
ح٩هخٓش؟
ٝرٖٔ أ ٍٍٞٓ ٠ٛٝهللا ٖٓ هزَ
حُٞكخس؟
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ٖٓ طَِٔ٣ ٟي ٓ٘ ٚحُزَىس
ح٧ؿِ٣ ٖٓٝ ٠لَْٔ
ػٜخٙ؟
***
أ ْٜ٣كخُل ٚحُلع ٝهي
ًخٕ حُٔوخَٓ
أريٍ حُلخٓي ٖٓ ؿ ُٞرٜخط٤ي
حُـٞحَٛ؟
ٝأكخٍ حُٔٞم ٖٓ أهٔ٘ش
طز٘خ ً ٤ٟٝؼخ ً
ُ٤ز٤غ حُظ ٖ٤كٓ ٢ؼَ
حُـٞحَٛ
***
ٝرٔخ ٖٓ َٝٔ٣ ١هي
١ٝج ْٚ
ٓٝل ٖ٤أرلَص ك ٢حٌُُٖ٘ٝ َٜ
 ٫طَٔ٤
أ ١أّ  ٫طٔٞص أ ٝط٤٠غ أٝ
ط٘٤ذ
طزِغ ح١٧لخٍ ًح أَٓ
ػـ٤ذ
أٜٓ ١زخف ُٟٞٓ ٍٞٗ ٚ
ْٗٔ حُ٤٠خء
أَٓ ١آس  ٢ٛحٛ٧ل ٠رٔخ
ر ٖ٤حَُٔح٣خ
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م هي ٓو ٠حُٔٞص
أٓ ١خ ٍ
حٗ٧خّ ؟
ٝػِ ٠أػ٘خهّ ٓ ْٜي كزخٍ
حٗ٫ظوخّ؟
***
أهٞطٌٛ ٢ح ٓؼخُُْ ٌُ ٢
ًَ ً ١ػوَ ُو٢ُٞ
٣لْٜ
ىحٍص ح٧كؼ ٠ػِ ًَ ٠حُـٜخص
ك ٢ٜأكؼٓٝ ٠يحٛخ
حُؼخُْ
***
ٍأُِٓ ٚؼَٕ ٣يِٗ ٞػ َ
ظٔخ
ًِٜ٣خ ك ٢حٔٓ ٍٝ٧ظيحً
َ٣ٞ١
 ٫طزخُ ٢رخٌُ ١طٌِٜٚ
ؿخٓي ,ك ,٢ه ٌَ ٤ٜأٝ
َ٣ٞ١
***
أٓ ١وِٞم ر ٬ؿْ٘ ُٚ
أك ٍٞحُؼٝ ٖ٤ػٖ٤
كُٚٞ
أٓٞى ٝحَُأّ أػ٘خ ػَ٘
ٝحُٔٔخ  ٝح ٍٝ٧هي
ٛخٍص ُٚ
***
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 ٫طٌٖ ِؿ َّحً أ٣خ ٓوي ّٝه٢ُٞ
ُْ  ََ ٣حُ٘خّ ٓؼ ٬٤ك٢
حُٔؼَ٤
اٜٗخ ٓؼـِس أهَ ٟطَحءص
٣زِغ حُل٤ش ٟذ
كٌٍٞٗ ٢
***
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ٔفزخ وزبة اٌعشك
أٜ٣خ ح٧كزخد كٝ ٢هض حُ ّٔ َلَْ
كيػٗٞخ ٗوَأ ُ حُؼ٘ن ٓؼـــــخ
ًَ ٤ٛ ّ٬ؾ ٖٓ ىٓغ ٝى ّْ
ًْ ٍ
ٝاُ ٠كظق حُلظٓٞ٣ ٠خ ٓؼ٠
***
ًْ ٖٓ حٗ٧ـخٍ ك ٢حُيٗ٤خ ًْٝ
ٖٓ ؿزخٍ ٝرٔخط ٖ٤رٜــــــخ
ٓخُْ
ًْ ٖٓ حُٔٞطٍ ٖٓ ًْٝ ٠
غ رٜــــــخ
ٝر٘خ ٗٞم حُ ٠حُ َٔ ٌْ ِ
***
ــــْ
ٝحٌُ٣ ١ـ َٜهيٍ حُؼخُِ ِ
 ٌَ٘٣حُل٣ ٫ٝ َ٠وي ُٓـــــــُ ٚ
ٝحٌُ٣ ٫ ١ل ْٜحُؤً ٍٞخ
َؿ َٔ ٌي ٖٓ ىٍٝ ٕٝف ٓ َؼُٚ
***
٣لٜق حُؼخٗن ػٖ ٌٗٞطٚ
كٍَ ٬ٛ ٝس ٤ٛٝخ ّْ
ٝر٬
ِ
ًحى ى ٌ
َ ٖ٣كٍ ٢هخد حُؼخُٖٔ٤
ص ٝحٗؼيح ّْ
أىِّٛخ هز ََ ٓٞح ٍ
***
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ِفزبح اٌجٕبْ
أٜ٣خ ُّ
حُِّٛخ ُى ٤ٛخ كخ ػِٔــــــــــــــــــــــــــــٞح
اٗٔخ حُٜخر َُ ك ٢ح٧هَُٜٓ ٟخٕ
كخػِٔٞح رخُٜزَ كظ ٠طظلَٝح
َّ
إ ك ٢حُٜزَ ٓلخط٤ق حُـ٘خٕ
***
ٛزَ ٣لٔ ٚ٤ر٘خٍْ
إ ٖٓ ٫
َ
ٝحُزَٔ٣ ٬و ٚ٤ك ٢حُيٗ٤خ ٝرخٍ
٣لظق حُٜزَ َٓـخُ٤وخ ً ًِؼخٍْ
إ ك ٢حُٜزَ ٓلخطَ ٤ق حُـ٘خٕ
***
ٝرًٌَ هللا ٣ل٤خ حُٔئٓ٘ـــــــــــــــــــٕٞ
٣ٝلذ حُو ٞٔٔ٣ َ٤حُ٘خًَٕٝ
ٝرٛ ٬زَ كٌــــــــــــــــــَ كخثَٕٝ
ْ
ّ
حُـ٘خٕ
حُٜزَ ٓلخطَ ٤ق
إ ك٢
ِ
***
ٛ ُٚ ْ٤ُ ٖٓ ََّ ٟز ٌَ كٌْْ ٤
ٝحٌُٜ٣ ١زَ ك ٢حُيٗ٤خ هْْ ٣ٞ
ٝرٍَ ٚدُّ حُّٔٔخ ىٓٝخ ً ٍك٤ــــــ ْْ
ْ
حُـ٘خٕ
ُٜزَ ٓلخطَ ٤ق
إ ك ٢ح
ِ
***
ىٛ ٕٝزَ كخُ َٛ٣ ًٟ٧يٗخ
٣ ٌٍ ٬ٓٝؼظََ٤ٓ ١طَ٘ـــــــــــــــــــــــــــــخ
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ُ
َِّٟظِ٘خ
٣لَ ُف
حُ٘٤طخٕ كِ ٢
ْ
حُـ٘خٕ
حُٜزَ ٓلخطَ ٤ق
إ ك٢
ِ
***
حًًَ هللا ًؼَ٤حً ٝحؿظٜـــــــــــــــــــــــــــ ْي
ٝحِ١ذ حَُكٔشَ ٓ٘ٝ ٚحكظ٘ ْي
ًَ ٖٓ َؿ َّي ٓغ حُٜزَ ٝؿ ْي
ْ
حُـ٘خٕ
حُٜزَ ٓلخطَ ٤ق
إ ك٢
ِ
***
٣ٝيَ ٣خ ٓوي ّٝكخػِْ ٝحػظزَْ
ٝهٌ حَُ٘ ٜق رؼوَ ٓوظٔـــــــــــَْ
حِ١ذ حُٜزَ ؿٔ ً٬٤ػْ َِْٓ
ْ
حُـ٘خٕ
حُٜزَ ٓلخطَ ٤ق
إ ك٢
ِ
***
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ال ٠جمِ ٝمطٛعب
ًٔٝ ٙخٍْ
ٓخػ٤خ ً ٗل ٞهٍ ٬
حُوط ٞروط ٍٓ ٞظٞحٍ
َٜ٣
َ
هخ١غ حُٜلَحء ٝحُزلَ ٓٞحء
 َٟ٣ ٫حَُحكشَ ا ّ٫ك ٢حُو٤خٍ
***
أٗض كخ ٍٕ ٝريٗ٤خ ٖٓ ك٘ـــــــــــــــخء
حطَى حٝ ٍٝ٧ك ّيم ك ٢حُٔٔخء
ُٔض ا ّ٫رخثؼخ ً ػَٔحً ه٤ٜـــــــــــَح ً
َ
ًَ ٍٗ ٢ء كٞهٜخ ٗل ٞحٗظٜــــــــخء
***
َٖٓ َُّٔ ْ٤ُ ١ػ٘يٛ ٖٓ ١يْ ٣ن
٣لظٗ ١ٞخٍٝ ١آٓ٫ــــــــــــــــْ ٌٝ٣ ٢م
اٗٔخ حُيٗ٤خ ٌ ٣َ١
ن ػخرـــــــــــــــــــــــــــ ٌَ
ُْ ٣يّ كٜ٤ــــــــــــــخ ٛيٌ ٣
ن ٍٝكْ ٤ن
***
كِ َ ٌ
ي ٘٣ظ َُ ٖٓ ػٔن حُٔٔخ ْء
ٝحَُٔ ٔ٣ ٬ؼ ٕٞكٍ ًَ ٢ؿخ ْء
ًحى طّ٘ ٌ
 ٖ٤ريٗ٤خٗخ رــــــــــــــــ٠
ُ
ُؼذ
حُظ٘ ٖ٤ك٘٤خ ً٤ق ٗخءْ
َ
***
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ّ
إ ٓويٓٝخ ً ريٗ٤ــــــــــــــــــــــخْ ََِٓ ُٙي
ٍٝأ ٖٓ ٟكُٞــــــــــــــ ٚحٌُ ََّ ْ َِٛي
ى ٗ٤جخ ً
اٗٔخ ح٥ؿــــــــــــــــخ ٍُ  ٫طظَ ُ
ك٣َ١ ٢ن حُٔٞص ًَ هي ْ
ِٓي
***
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لبَ ثبٌش٠بح
ً٤ق ُ ٢هِذٌ ٝػو ٌَ ُٔٝخٕ
ٗطوض ٣خ  ٢٘١ٝأٗض ٜٓخٕ
ُ ٢ػِٓٝ ٢ر٬ى ١كـــــــــــــ َّس ٌ
كِ ٍُِٞ ٢ٜى ُِٔٝـ ِي ٌٓـــــــــخٕ
***
ُٔض ٓ ّٖٔ ٣وطغ حٓ٥خ ٍَ كٜ٤خ
ٝحُٔ٘ ٠هٜيى ًُ٘ ٞض ٓلٜ٤خ
ُ
حٌُحص أ٣خ ٖٓ طَطيٜ٣خ
ٓٞهي
رل٤خ ٍس ؿٔ ٌي  ٞٔٔ٣ػِٜ٤ــــــــخ
***
ْ
ٌ
ٓ٠ض
٤ٟق ك ٢ك٤خ ٍس هي
أٗض
 ٫طَْٔ ٗل ٞحٌُِحًحص حُوٜـــخٍ
ٝحكْ ِْ ٗلٔخ ً ٍطؼض كٜ٤خ حٌُثخد
ٝؿيحً ًـــــــــــــــَُّ حَُٔحٍحص طُـــيحٍْ
***
ْ
ٝكيى
 ٍٞ١حُيَٛ
ُٔض ك ٢حُٔ٤يحٕ
َ
ٓؼِٔخ حٌُثذ كَ٣ ٬ػ ٠حُـَ٘ــــــــــــــــــــــ ْْ
ْ
٣ي٣ــــــــــــــــــــــي
ُُِٔ ْ٤خٍ ؿٔخ ٌٍ ك٢
كخؿشَ
حُ٘خّ رؤٕ طو ٢٠أَٛــــــــــــــ ْْ
ِ
***
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ْ
إ طٌٖ ٓوي ُّ ٝأ ّى َ
٣ض حٓ٧خٗش
ٛخٗي حُل ُّ
ن ك٤خ ٗؼ َْ حُ٤ٜخٗش
ٓ٧ـــــــــــــــَ
اٗٔخ حُؼخى ٍُ ُ ٞهخ َّ
ٍ
ط٘ـذُ حُِ٘ٔشُ ك ً٬٤كُٓ ٢خٗٚ
***

292

ِب وبْ ِص١شٖ
ًؼز ٌَ ٖٓ أط ٟٞٗٝ ٠حَُك٬٤
ٟٝخػض ٓ٘ ٚآٓخ ٌٍ ًؼـــــــخ ٍُ
طٌ ّيٍص حُل٤خسُ ػِ ٚ٤كظ٠
اًح ُٓ ََّ حُٜزخ َف رـ ٠حُٜ٘خ ٍُ
***
٣لٞى حُيً ٢ُ َُ ٛلَ٘خ ً ٝأىٍ١
ّ
ٝؿـــــــيٍ
ٌَٓ
رؤٕ حُيًٝ ََ ٛ
ٍ
ِ
حُ٘خّ أؿِز٤ٗ ْٜخ ٌّ
ٞٔ٣م
َ
ك٣ ٬يٍٝ َٕٝحُؼ٣ ُّ ّ٬ــــــيٍ١
***
ْ ٛن ٝحٓٔ ْغ ٗ٤ٜلشَ ٖٓ ٍآٛخ
أ ِ
ذ
كيٗ٤خٗـــــــــــــــــخ ُؼٞدٌ ًحص ٍِ ٣
اًح أ َؿ ٌَ ىٗخ أػٔ ٠ػٗٞ٤ــــــــــــخ ً
ّ
ذ
إٔ حَُٔ َء ُـــــــــــْ ُ٣وَِ ْن رطِ ٤
***
ٛٝخٍ ٕٝحٌُ ١هي ٗخ َى هَٜحً
ٌ
كَ٣ي ٕٝطَرّ َغ ك ٢حُزَح٣ــــــــــخ
ٌ
ٝهخٍ٤ِٓ ٕٝي حُظز َِْ ٍحكٞح
ض حُٔ٘خ٣خ
ؿٔ٤ؼخ ً ك ٖ٤أىًٍ ِ
***

293

ػـذٌ ًزَُ ٤
ٓٝوي ٌّ ٝرَ ٚ
رؼِّ حُٔخء ٝحَُ٘٤حٕ ٓٞ٣خ
ِ
غ
ٝرخرٖ َر ََّ
ًخُ٘ َٜحُٔـِ ٤
ٍ
ِ
ٝرخرٖ َػ ّ
ن ٝح٧كـخ ٍُ طَُٓ٠
***
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ثذٌٙب اٌشزبء
 ٫طوَْ ٌٛح ٍر٤ؼ ٢هي أطـــــــــــــ٠
كـيحً طٔو ُ٢ك ٢ك ِٖ ٠حُ٘ظخ ْء
 ّٞ٣ك٤ـــــــــــــــــــخس ٌ
 ٫طـَّٗ َ
ي كٍ ٢
ُ
حُٔٞص ٓٞحػَ ٤ي حُو٠خ ْء
ُ َٛ٣ي
***
ْ
ُي٣ي
إ  ٌٖ٣كٌ ُْ ِٓٔ٤ـــــــــــــخٕ
ْ ٝر ِـ ٍّٖ طلٌــــــــــــــــــــــــــــــ ُْ
ٝرؤٗ ٍ
٘٣ظ ٢ٜحُؼَٔ اُ ٠ك ٖ٠حُظَحد
ؿٔيحً ٓ٤ظخ ً ٝػَٔحً ُٜ٣ـــــــــــــــــــــــ َي ُّ
***
 ٫طـ ْي كّ ٢
ٌُ ِس حُيٗ٤ــــــــــخ ؿٍَٝحً
١زؼٜخ حُٜـ َُ ٝإ ٍ َ
َُٛٞ
ُٓض
ِ
 ٫طٌٖ كٜ٤ـــــــــخ رؤٓ ً٬٤ظزيحً
رٌٍ
كٌَ ُْ ٣حُ٘خّ ُ٣وَ ١كِ َٖ٤
***
د حُلَح ّْ
 ٫طَْٔ ٓوي ُّ ٝك ٢ىٍ ِ
ؿخثؼخ ً ط٘ز ُغ ٓٞ٣خ ً رؼـــــــــــ َي ّْ ٞ٣
ٌ
ٗ٤طخٕ ٍؿ٤ــــــــــ ٌْ
ي
اٗٔخ ٣ـََ ٣
ً
ّ
ً ٞٛٝخ٧ػيح ِء كوخ ٝحُوٜـــّْ ٞ
***
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صبس اٌعصش ع١ئب
أٜ٣خ حُ ُؼ ّ٘خ ُ
م أرٌُٓ ٖٓ ٢خٗ٢
ٓخءص ح٣٧خ ُّ ٓٞ٣خ ً رؼي ّْ ٞ٣
أه ٌَ حَٗ٧ح ٍُ آٓخً ً٫ؼــــــــــــــخٍح ً
ح٥كخم رّْ ٞ
ٝرـ ٠حُلو َُ كل٢
ِ
***
ُهِّظٍ ٢حكٞح كٔخ ُ ٢رخؿظٔخ ْع
طٞد ٛي٣ـــــــــ ْن
كؼيَ٣ ٝطيَ ١
ؿيٍ
ك٤غ ٘٣ ٫لغ ػٌَ ٞى رؼي
ٍ
ّ
إ ىٗ٤خٗخ ُ٘خ ُٓ ّٔخ ً طٌُ٣ــــــــــــ ْن
***
ىحثـــــــــــــــــــــــــْ
ٖ
ِ
 ٫طظّ٘ ّٖ رؼٍ ٤
 ٫ىٝح ٌّ ُل٤خ ٍس أرــــــــــــــــــــــــــــــيح
َ
حُٔلض ؿٔ٤ؼخ ً ٝحُلَح ّْ
ٝحكٌٍ
ن حَُٗــــــــــــيح
ٝحطزغ حُوَإَٓ طِ َ
***
٣خ ُٓخٗخ ً ك٣ ٚ٤زٌ ٢حُلوــــــــــــــــَح ْء
حُظِْ ُّ ٘٣ي حُ ُؼوَـــــــــــــــــــــــيح
ٓٝغ
ِ
ٌ
هٞف ٖٓ كٔخد
م حُؼخُ َْ
أكَ َ
ً٤ق ٣خ ٍدُّ اًح حُل٘ َُ رَــــــــــيح
***
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٣ ٫طُ ٤
حُٜزَ ػٖ ؿلِظ ِٚ
ن
َ
ٖٓ ٍٓ ٟٞدِّ حُٔٔخ ٜ٘٣لُُٚ
ًحى ٓوي ُّ ٝاُ ٠رِ ٍَّ ٓؼـــــ٠
ٓؼ َٓ ٢ؤه ًٍ ٞكٖٔ ٞ٣هلُُٚ
***
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لجً اٌّٛد
ه ّي ٍَ حُ ّ
ٝ
ّ ٜلشَ هز ََ حُٔـــــــــ ََ ِ
حُزلَ  ٫ٝحُز ََّ ٓٞح ْء
ٓخ طَٟ
َ
ُ
طٔ٘٤ض حٍُْٞٛٞ
ًْ اُ ٠حُز َِّ
َ
َٛص ًٗ٫ ً٬ٜظٜخء
٣خ كظ ٠هي
***
َ
ى طَّْ ٝ
َٛص ٗ٤وخ ً ُٝيٗ٤ــــــــــــــــــــــــــــخ َ
ي حُيٗ٤خ ٣ٝـَ٣ي حُـٔـــــــــــــــــــــــخٍْ
َ ّٔ ٛ
كخٛيحً كٜ٤خ َٓحر ََ ٤حٌُٗـــــــــــــــــٞدْ
ِٓ ِْ َ
ض ٖٓ ك٤غ حٌُ ١ك ٢حُٜيٍ ٓخٍْ
***
حًًَ هللا ُيً ٟـــــــــَ حُٜٔخثذْ
رٍٝ َٔ٤هــــــــــــــــــخ ْء
ً٘ض ط٘ٔخُٙ
ٍ
ٝحػَٔ ح٩كٔخَٕ ٝحكٔ ْزٍٝٝ ُٚىحً
ُحٍ ُ
ع حُِ ٍٞى ٓٔ٤و ٚ٤رٔـــــــــــــــــخ ْء
***
ى ٓٞ٣خ ً َ ٧كـــــــــــــــــــ ْي
ُْ طي ّْ ىٗ٤خ َ
ي ٓخ ٌٍ ػ ّْ ؿـــــــــــــــــــــــــــخ ْٙ
٣ ٫ـ َّّٗ َ
ٓ َِّ ٛوي ُّ ٝرآٗخ ِء حُِ٤خُــــــــــ٢
َ
كلو٣ ٌَ ٤ظَى حُيٗ٤خ ٗٝـــــــــــــخ ْٙ
***
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أصجذذ اِ ْ٢ذشٚلب
ٕ ٝحُٗ ٟٜٞــــــــــــــــخ ٌٍ أىٍْٝ
ًلََح ٍ
ٞٗٝح ًء ٛخ ٍَ ؿٔٔ ٢ك ٢حُٟٜٞ
ٖٓ ٍأّ ٟ
إٔ ٗزخر٤ٓ ٢ـــــــــيّْ ٝ
ْ
َٛص ًً٬ٜ
ُ
ٛٝٝض ٓ٘ ٢حُوٟٞ
***
ن كئحىُٓ ١طِوــــــــــخ
ن حُؼ٘ َ
َ ِّ١
ٝاُٞٓ ٠هغ هط ١ٞأٗظــــــــــــــ َُ
ٗخػَحً ً ََّ ٍٓخىَِ ِٓ ١هــــــــــــــــــــــخ ً
ٝرلذِّ هللا هِزٌٔ٣ ٢ـــــــــــــــــ َُ
***
ٓخ ُٜخ رٝ ٢أٗخ ٓخ ُ ٢ريٗ٤خ كَ ُف
ْ رؼظٜــــــــــــــخ ىٗ٤خ حُـٍَٝ
ٝرلِ ٍ
٤ٛيٛــــــــــــخ ٌ ٤ٛي ٤ٛٝي ١ط ََ ُف
ٖٓ رلخُ ٢ػ٘ َي ُٙكٖٔ حُ٘ؼٍٞ
***
ٓخ طَ ٟأكؼَ ٣خ ٓوي ُّ ٝهَ ُ٢
حُلٌَ ؿخٛض هيٓــــ٢
ٝرٞكَ
ِ
ؿٔيٓ ١خ ٍَ اُ ٠كخ ٍٍ ُٓ ِوـــــ َِّ
حُؼــــــيّ
ك٤غ ًُِّٓ ٢خ ٍَ ٗلٞ
ِ
***
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فؤادٞ
٣خ كئحىِ ٣ ١وظخ ً ًٖ ٖٓ ؿلِ ٍش
َ
ٗجض حُٔئحٍ
ٝحٓؤٍ هللا اًح
٣خ كئحى ًْ ١طَِ ٖٓ ٟػِّ ٍش
ي رخٍ
رُقْ رٔخ ك٤ي ٣ ٫ٝؼَ ٤٤
***
حُؼ٘ن ػِ ٠حُٔـ٘ ِٕ ٞأٍرٞ
أٗخ ك٢
ِ
حُوِذ ٝأىٓــــــــــــــ٠
ٝؿَحٓ ٢أكَم
َ
ٝحٓ٧خُٗ ٢هِّذٌ ٝحَُُ ٝف ظٔـــــــــــــؤٟ
حٝ٧ؿخع أُؿٔ٠
ًِّٔخ أٛلٖٓ ٞ
ِ
***
ٝحى ُ
حُلـَ ه٘ٞػخ
ع ٍدَّ حٌُ ٕٞك٢
ِ
ٝحٍطَ ِي حُٜٞفَ ٝؿخىٍْ ط ََكـــــــــــــــــــــــخ
ٝحػظ ْٜرخهلل ٝحهٜي ً ٢طـٞػـــــخ
ٝحكؼَ حُلٔ٘ ٠ط ٌُ ْم ٜٓ٘خ حُٜلـــخ
***
َ
َٗرض حُٓ َّْ ٜويًٝ ُّ ٝــــــــــ ْْ
ًْ
 ّٞٓٝحُوّ٘خُّ ك ٢إًٔ حْْ ٛ٧
َ
أٜ٣خ حُ٘خُّ طؼخُٞح ٝحٗظــــــــــــــــَٝح
ُ
ه٤٠ض حُؼٔ ََ كَ ٝ ٍّْ ٛ ٢ؿـــ ْْ
ًْ
***
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ِذخٓ
طَ ًُيَ حُل َّ
ن ريٗ٤خى حكظــــــــَح ْء
ُي إٔ طلؼَ كٜ٤خ ٓخ ط٘ـــــخ ْء
ؿّ ََ ٤
إٔ حُلَ٘ ٓٞػٌ ٞى كٔخًح
ٓظـ٤ذُ هللاَ ُُ ٞك َّْ حُو٠خ ْء
***
ى ّهٖ حُؼٔ ََ ْ ًُ ٝم ١ؼ َْ حَُٔحٍس
رٌَٔ ٝحٗظ٘ـــــخ ْء
ِّ ٤ٟغ حُؼَٔ
ٍ
ُ
ٔ٣وٖ حُـٔ ُْ ٝطٌٓ ١ٝوِظخى
حُظيه ٖ٤كُ ٚ٤
ُ
أُق ىح ْء
اٗٔخ
***
ؿخىٍ حَُٔ ٞء ٝأػٔخٍ حُلٔــــــخ ْى
ًَ ٓخ طِٔ ُ
ي هي ٣ـيٛ ٝزــــــــخء
طَ٘دُ حُ٤لٜٔ٘ٓ َّ ٞخ ٝحُِّظ٠
ٝطؼخٗ ٢أَُٔخ ً ى ٕٝحٗظٜــــــــــــخ ْء
***
أٗض ٓوي ُّ ٝاٍُٝ ٠ك َ ٢أهَدْ
ُ
حَُٝف ك ٢ؿُٔٔٞٗ ٢ح ْء
ٝىهخٕ
ِ
ُ
حٔ٣٩خٕ  ٞٔٔ٣رخُزَح٣ــــــــــــخ
اٗٔخ
 ٖٓٝحُي ّهخ ِٕ ٔ٣ؼُِ ٠ل٠ـــــخ ْء
***
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أِثٍخ ِزعذدح
ُ
ك ْو ُ
َْ٠
ض ٖٓ ٣ؤٓ٢
ٛٝخكزض حُ ِو ِ
ٝرزخُٓ ًْ ٢ؼخ ٍٍ َ ٜ٣ؼــــــــــــــــــــــــــــ ُي
ُ
ٝىػٞص هللاَ إٔ ٔ٣ؼل٘ــــــــــــــــــــ٢
ذ ِ َ٣ػــــــــــــــــــــــ ُي
ص ٝهِ ٍ
كٓ ٢ئحٍ ٫
***
ُ
هِض ٓ :خ حُؼٔيسُ ك ١ٌٛ ٢حُ ُّيٗ ٠؟
إ ُ
هخ ٍَ ْ
ٗٔض كَإ٣خ ٝه٤ــــــــــــــــــخٍْ !
***
ُ
هِض ٓ :خ طُ٘زِ ُٚىٗ٤خٗخ اُٜــــــــ ٢؟
أُق كخٍ !
هخ ٍَ ٓ :ؼَ حَٓأ ٍس كِ ٢
***
ُ
ّذ حُٔخ ٍَ ُ٘خ ؟
هِض ٓ :خ هي َكز َ
هخ ٍَ ِٓ ١ٌٛ :وَشٌ كٜ٤خ حٗ٘ـخٍْ !
***
ْ
ُ
ٌِٓض ؟
هِض ٝ :حُلَدُ ُٔخًح
هخ ٍَ  :كٜ٤خ ٌٓ٘ ُْ ُ
أُق حكظٔخٍْ !
***
ُ
هِض ٓ :خ ُ٘٣ـ َُ أر٘خ َء حُِٓخٕ ؟
ؿٔغ ٓخٍ!
هخ ٍَ  ٫ :كٖٓ ُْٜ ٌٍ ٞ
ِ
***
ُ
هِض ٓ :خ كخثيسُ حُٔخ ٍِ ُٜـــــــــــــ ْْ ؟
ٌ
أكِحٕ ٝ َْٛٝحهظظـــــــــــــــــــــخٍْ !
هخ ٍَ :
***
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ُ
هِض ٝ :حُظِ ُْ كٖٔ كَ ََّهّــــــــــــــــــــ ُٚ؟
ُ
ٝحرٖ آُٗٝ ٟٝـــــــــــٞحٍْ !
هخ ٍَ ً :ثذٌ
***
ُ
هِض ٝ :حُ٘لُْ رٔخ أػوُِٜــــــــــــــــــخ ؟
رخًٌَُ َُدٍّ ُٓظَؼـــــــــــــــــــــــــــــخٍ !
هخ ٍَ :
ِ
***
ُ
هِض ٣ َٛ :يٍ ُ
ى ػز ٌي ٗؤَٗـــــــــــــــ ُٚ؟
هخ ٍَ  ٫ :ا ّ٫رٔخ ٗــــــــخ َء حُـ! ٍْ٬
***
٣ ُٖٔ ّٝلُ ُْ ٜىٍُّ
هَخ ٍُ ٓوي ِ
ٝحٌُُ ٔٔ٣ ١غ ََُّٓ٘ٔ َ٣ ٫ ُٚ
كبًح ٓخ َ
ٍأٓ ١يٍ ٣ي
ً٘ض ًح ٍ
طٔ٠لَُّ
أٓؼخٍ ه٢ُٞ
كَزِ٬
ِ
ِ
***
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مختومقولي فراقي

رئيس تركمانستان قربان قولي بردي محمدوف :

 إن العالم الشعري للفراقً تحوّ ل الى أسس الفلسفة التركمانٌةالتً تطورت عبر آالؾ السنٌن و نداء قلوب الشعب
التركمانً ودعابم راسخة لمعنوٌاتهم.

لقد تم فً مجال دراسة علم االدب التركمانً تحقٌق أعمال
نسبٌة لدراسة حٌاة وإبداع الشاعر مختومقولً .حٌث بدأت فً
أواسط القرن التاسع عشر ُتنشر معلومات عن حٌاة وإبداع
الشاعر فً البالد االروبٌة .ونحن نقصد هنا بالذات ما نشره
الكاتب البوالندي الذي اشتؽل فً سلك الدبلوماسٌة الروسٌة
A.Hodzko Boreyko

فً لندن عام  . 2481ثم تبعه

 I.N.Berezin, A.Wamberi, F.Bakulinحٌث ق ّدموا للقرّ اء
معلومات مختصرة عن الشاعر.

إن االعمال المكتوبة عن

مختومقولً فً النصؾ الثانً من القرن التاسع عشر كانت نقطة
انطالق المبادرات نحو هذا التوجه لتبدأ دراسة منتظمة – بكل ما
تعنٌه الكلمة – البداعات الشاعر وحٌاته العلمٌة .وتجدر االشارة
304

هنا بشكل خاص الى خدمة العالم الروسً اآلكدٌمً
 A.N.Samoylowichالذي ساهم مساهمة كبٌرة فً دراسة
االدب التركمانً .حٌث بٌّن العالم  -الى جانب إعداد كشاؾ
لقصابد مختومقولً  -وجهة نظره العلمٌة عن الشاعر .كما تجدر
االشارة أٌضا الى ما قدمه  -من خدمات عظٌمة فً هذا الجانب-
العلماء التركمان أمثال اآلكدٌمً  B.A.Garryyevو االستاذ
 . M.Kosayevوهذا إضافة الى ما تم إعداده من رسابل
الدوكتوراه

والماجستٌر

تتعلق

بدراسة

اإلبداع

الشعري

لمختومقولً من قبل علماء أخرٌن.
لقد وُ لد الشارع التركمانً العظٌم

مختومقولً الفراقً عام

 2218فً قرٌة  Hajygowshanالمطلة على ضفة نهر Etrek
 .أما والد مختومقولً فهو الشاعر الكالسٌكً التركمانً دولت
محمّد المعروؾ بلقبه االدبً «آذادي» .و والدة الشاعر تركمانٌة
أٌضا كانت ُتدعى «أورازكول» .لقد نشؤ مختومقولً فً أسرة
متواضعة .وكان لمختومقولً عدد من االخوة واالخوات .ورد فً
قصابده بعض من أسماء إخوته كعبد هللا و محمد صفر أما من
االخوات ورد اسم أخته زبٌداه فقط.
حصل مختومقولً على تعلٌمه االول على ٌد والده آذادي .حٌث
ذكر الشارع قابال:
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إن همومً كثٌرة أزٌلها بدعابً
وأن الشٌخ الذي علّمنً فهو والدي

وفٌما بعد نظم الشاعر قصٌدة تحت عنوان «ألٌس هللا» أورد فٌه
اسم شخص آخر ٌُدعى « »Begdurdyوأشار فٌه بؤنه أستاذه
أٌضا قابال:
ألم ٌقل شٌخنا « »Begdurdyبؤنك
على النار حتى تعبر الصراط

ربما كان الشٌخ  Begdurdyأحد أساتذة مختومقولً بمدرسة
شٌرؼازي حٌث درس فٌها الشاعر لمدة ثالث سنوات .وهناك
معلومات أخرى تشٌر بؤن الشاعر تلقى العلم فً مدرسة
« «Gogeldashببخارى أٌضا كما ٌثبت ذلك المقطع اآلتً من
قصٌدة الشاعر حٌث ٌقول فٌها:
ُ
السحر
كنت ٌوما نابما فً َ
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حتى جاءنً الزاهد بهاء الدٌن

و كان مختومقولً ٌحترم الشٌخ بهاء الدٌن النقشبندي
احتراما كبٌرا مما جعله ٌربط إلهامه الشعري بالشٌخ حٌث قال:
ُ
رأٌت ٌوما باللٌل فً المنام
ٌجود علًّ الشٌخ نقشبندي بالخبز
وكان مختومقولً نقشبندي الطرٌقة  .وبما أن تعالٌم هذه الطرٌقة
الصوفٌة كانت تإٌد النضال والكفاح من أجل الحرٌة واالستقالل
والدفاع عن الوطن فقد كان لها تؤثٌرها الى ح ّد ما فً تكامل روح
الوطنٌة لدى مختومقولً .وهكذا تزوّ د الشاعر مختومقولً بقدر
كاؾ من علوم زمانه لٌساهم فً إثراء االدب الشرقً قدو ًة
بالشعراء المشهورٌن أمثال أبو سعٌد ,عمر خٌام  ,الفردوسً,
نظامً ,الحافظ والنوابً حٌث ذكرهم مختومقولً فً قصٌدته
ُ
ُ
كنت فً عدادهم» مما ٌدل على إحترامه لهم
تمنٌت لو
المسماة «
ؼاٌة االحترام.
وقد أحبّ مختومقولً فً شبابه فتاة ذكرها فً قصٌدته «ثم
ً
ُ
علقة» قابال:
تشكلت
307

ُ
ُ
شربت من كؤس العشق
بلؽت السابعة عشر
عندما
ُ
وخرجت الى المٌدان أركب رٌاح العشق لبلوغ المرام
وكما تقول المصادر التارٌخٌة بؤن الشاعر تزوج من تلك الفتاة
التً أحبها ولكن لم تدم أٌامه السعٌدة معها حٌث ٌقول:
ُ
ُ
فبنٌت بٌتا
تجاوزت السابعة عشر
ُ
وعشت معها حٌاة سعٌدة
بحسناء
ُ
قطفت من أزهارها واستمتعت برٌحانها
كم
بلؽت العشرٌن ُذ ُ
ُ
قت ظلم الدنٌا وجورها
ولما
حٌث حرمتنً من حبٌبتً وؼمّرتنً بهمومها
ٌعنً ,لما بلػ الشاعر العشرٌن من عمره أصابته مصٌبة الفراق
عن حبٌبته .كما أن المقطع اآلتً من قصٌدة الشاعر ٌثبت بؤن
القدر جمع بٌنه وبٌن محبوبته االولً حٌث ٌقول فٌها:
َ
دخلت بستان الحب مع المحبوبة
حتى بنٌت فٌه بٌت المحبة وااللفة
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وقال الشاعر فً قصٌدة أخرى  :لم ٌعد قلبً الذكً ٌعقل بعد
فقدان المحبوبة» وهذا ما ٌإكد بؤن الشاعر عانى من فراق
وفقدان محبوبته االولى .ثم تبدأ فترة الوحدة واالنفراد التً
قطعت(أدمت) كبد الشاعر حٌث ٌقول:
تعالً هنا اٌها المحبوبة الحزٌنة
أنا مثلك مجروح وضحٌة لالنفراد والعزلة
ومع مرور الزمن ٌخؾّ ألم الجرح لتستٌقظ المشاعرمن جدٌد فً
الفإاد الشاب .وفً هذا االثناء ٌلتقً الشاعر مع «منؽلً» التً
ذ ّكرته بمحبوبته االولى حٌث كانت تشبهها فً بعض أوصافها.
لذا قال عنها الشاعر « مثلك كانت من فارقتنً» .وهكذا أحبها
مختومقولً حبا شدٌدا خالط سوٌداء قلبه .ولكن فً هذه المرة
شاءت االقدار عدم اجتماعهما كما ٌُثبت ذلك قول الشاعر «قطفت
الدنٌا وردة بستانً لتهبها للؽرٌب البعٌد » الملٌا باآلهات
واالحزان والذي ٌُكمل عشرات القصابد المكرّ سة لهذا الوضع
االلٌم .وهكذا تتحلل تلك األمنٌة بعٌدة المنال فً تلك االبٌات التً
ّ
تقطع القلب.
لم ٌخلّؾ الشاعر وراءه أوالدا .حٌث ٌذكر الشاعر فً بعض
قصابده حزنه الشدٌد على فراق أوالده .وكما تشهد قصابد الشاعر
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فقد تعرّ ض لصعوبات وأوضاع مإلمة أ ّدت به الى السجن لفترة
معٌنة:
مختومقولً مربوط الٌدٌن ٌُإسؾ على حالً
لم ٌبق شٌا من قصابدي الجمٌلة
لقد دخل السجن الصالحون من قبلً
ماذا أفعل فقد قطعوا حبلً عن القافلة

لقد أبدع مختومقولً آثاره بشكل عام باسمه .وإضافة إلى ذلك
استعمل الشاعر بعض االلقاب مثل «فراقً ,مختوم العبد,
مختومً وؼٌرها من االلقاب االدبٌة .وقد وصلت الى ٌومنا هذا
من آثار الشاعر أكثر من  233شعر وقرابة  23قصابد صؽٌرة
الحجم.تم العثور على  43بالمابة منها فً المخطوطات أما الباقً
فقد جُ مع من أفواه الشعب .ونحن نعتقد بؤن حجم التراث االدبً
الذي تركه لنا هذا الشاعر ذو القلب المفعم باآلمال والطموحات,
النابض من أجل مصلحة وسعادة شعبه والذي كان ٌخفؾ آالمه
من خالل نظم االشعار دون االستسالم أمام صعوبات زمانه
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والذي لم ٌك ّل لسانه عن قول الحق ما دام على قٌد الحٌاة والذي
لم ٌرض إطالقا بالوضع السابد آنذاك  ,نعتقد بؤن حجم تراثه
االدبً لم ٌكن بهذا القدر بل كان أكثر من ذلك .وٌشهد على صحة
كالمنا المعلومات المتعلقة بالتراث االدبً للشاعر والتً جُمعت
من الشعب .منها قول الشاعر :
أحاط بنا االعداء على حٌن ؼفلة
وش ّتت أقراننا وفرّ ق بٌن االخوة واالخوات
جاء أصحاب العمابم الحمراء ل ُتخرّ ب
ما كتبناه خالل خمس سنوات
وقال أٌضا:
ذهبت كتبً بماء السٌول
بكت عٌونً وراءها دما
إن العالَم االبداعً  -لمختومقولً الذي ضحى حٌاته كلها لخدمة شعبه
 ؼنً ومتعدد الجوانب .حٌث أن حٌاة التركمان فً القرن الثامنعشر ,واالحداث والوقابع التارٌخٌة والسٌاسٌة لذلك العصر ,حب
الوطن ,والعطؾ واللطؾ بشعبه الذي تربى بٌنهم ,القضاٌا االجتماعٌة
والمعٌشٌة ,وصؾ جمال الطبٌعة والدعوة الى التخلق باالخالق
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الحسنة و الحب النزٌه ,كل هذا وؼٌرها من الموضوعات اندمجت فً
قصابد الشاعر .كما أن مختومقولً أحدث تحوال كبٌرا لٌس على
مستوى االدب التركمانً فحسب بل على مستوى تارٌخ أدب اللؽات
التركٌة كله .وربما أخذ اآلكٌدٌمً  W.Bartoldهذه الحقٌقة فً عٌن
االعتبار عندما قال  «:من بٌن الشعوب التركٌة كان لدى التركمان
فقط شاعر قومً ٌُدعى مختومقولً» .إن االدب التركً بما فٌه
االدب التركمانً لم ٌصوّ ر لنا حٌاة الشعب بشكل عام قبل
ظهورالشاعر مختومقولً .وكان إلى ذلك الحٌن ٌتم فً الؽالب إبداع
االثار االدبٌة الطوٌلة على أساس الرواٌات واالساطٌر والقصص
المستعارة  .ونؤخذ هنا بعٌن االعتبار االثار المقتبسة من قصة
«ٌوسؾ وزلٌخا»« ,لٌلى وقٌس المجنون » « ,سعد وقاص»« ,
زٌن العرب -محمد الحنفٌة»« ,خسرو و شٌرٌن»« ,فرحات و
شرٌن» وؼٌرها .صحٌح أنه كانت هناك قبل ظهور مختومقولً
قصابد تمجّ د وتصؾ التحركات العسكرٌة لسالطٌن وملوك .إال إنها لم
تجسّد حٌاة الشعب بشكل عام .أما بالنسبة لالشعارالقصٌرة كانت
هناك عدد كبٌر من االشعار مكرسة للسالطٌن والملوك والشخصٌات
البارزة فً المجتمع .وكثٌرا ما نرى ذلك النوع من االشعار فً
إبداعات الشعراء الذٌن عملوا قصور الملوك .وكانت مضامٌن تلك
االشعار فً ؼالب االحٌان متشابهة بعضها ببعض .حٌث تكمن
وراءها مصلحة شخصٌة أو الطمع .ونجد فً إبداعات مختومقولً
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أٌضا شعرا مكرسا الحمد شاه – مإسس الدولة االفؽانٌة المستقلة.
حٌث بدأ الشاعر شعره بهذه الكلمات:
ٌنتشر مجدك على وجه االرض ٌا أحمد شاه
واسمك سٌصعد الى العرش والسماء
ولكن ٌا ُترى ماذا قصد الشاعر من وراء هذا الشعر المفعم بالحماسة
والمشاعر الجٌاشة؟ هل كان ٌطمع فً نٌل هداٌا من الملك كما كان
متبعا فً قصابد أدب القرون الوسطى أو لٌعٌّنه فً وظٌفة ما وٌتقرب
الٌه؟ والجواب هو ال .حٌث ٌكمن فً عمق هذا الشعر العناٌة
بمصلحة الشعب والسعً لحماٌتهم من النهب والهجمات التً كانوا
ٌتعرضون لها من حٌن الى آخر بسبب اعتقاداتهم الدٌنٌة .وٌنتظر
الشاعر دعما من أحمد شاه بهذا الشؤن .كما هو معلوم فً التارٌخ بؤن
أحمد شاه هو نفسه أٌضا كان مع إقامة عالقة وثٌقة مع التركمان.
حٌث أخذ الشاه فً عٌن االعتبار االعتماد  -فً حمالته العسكرٌة -
على الجنود التركمان المعروفون فً تارٌخ الحروب بالشجاعة
وقدرتهم القتالٌة .وهكذا ظهر فً تلك الفترة التً كانت تخٌّم علٌها
أوضاع سٌاسٌة متوترة شعر مختومقولً المكرس الحمد شاه .فً
الحقٌقة بؤن الشعر لٌس مدحا بل كان موضوعه سٌاسٌا .حٌث ٌتم فٌه
إثارة القضاٌا السٌاسٌة فً حٌاة التركمان فً القرن الثامن عشر .وأن
كل من سٌقرأ هذا الشعر سٌتؤكد من ذلك .كما أن شعر مختومقولً «
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العهد عهدكم » (ٌتسم بالطابع السٌاسً) حافل أٌضا بالموضوع
السٌاسً :
ك فاستقل عنانها
آن حك ُم َ
قد َ
ْ
ك مكانها
ومن العُال
وهبت إلٌ َ
ْ
أسعد َ
ت من بعد العنا أكوانها
َ
أنت الزعٌ ُم وكل أمر فهو لكْ

كما مدح مختومقولً محمد حسن خان مشجّ عا إٌاه الى المعركة بهدؾ
نصبه أمام أعداء الشعب التركمانً .لذا نجد بؤن أشعار «المقام
العالً لكم» و «الى العرش العالً» ال تشتمل على فكرة توحٌد قبابل
التركمان ودعوتهم الى الوحدة وبناء دولة التركمان المستقلة .حٌث
ٌهدؾ الشاعر من خالل تلك االشعار المكتوبة فً فترات متقاربة الى
تحقٌق االمن واالستقرار لشعبه ولكنه لم ٌُصِ ب من الناحٌة السٌاسٌة
فً اختٌار الطرٌق الموصل الى ذلك .وعندما لم ٌتحقق االمل المنشود
من أحمد شاه ومحمد حسن خان وؼٌرهم أدرك الشاعر بؤن السبٌل
الوحٌد الى توفٌر االستقرار للشعب هو وحدة القبابل ومن ثم بدأ من
خالل أشعاره ٌدعو القبابل الى االلتفاؾ حول هذه الفكرة.
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وقد ؼاب فً زمن الشاعر التفاهم والتسامح حتى بٌن أبناء
قبٌلة واحدة نفسها فناهٌك عن وجود ذلك بٌن القبابل.لوقلنا باختصار
وبلسان مختومقولً «فإن كل واحد كان ٌعتبر نفسه سلطانا» .وفً
ظ ّل هذه الظروؾ المعقدة أدرك مختومقولً ضرورة – أوال بؤول-
توحٌد أبناء قبٌلته  .وكخطوة أولٌة فً سبٌل تحقٌق هذا الهدؾ النبٌل
ّ
ٌحث مختومقولً
ظهر شعر «كوكلن» وهو اسم قبٌلة الشاعر .حٌث
فً هذا الشعر أبناء قبٌلته نحو النضال والكفاح من أجل الحرٌة
واالستقالل وٌوقد فً نفوسهم نار الحماسة قابال:
وهو فً الصحراء ٌبدو كالؽزال
أو الحمار الوحشً فً تلك التالل
واذا المعركة اشتددت ترادى
أسدا ٌنقض لٌث «كوكلن»
ومع مرور الزمان ٌُدرك الشاعر حقٌقة أخرى هً أن الحفاظ على
الوحدة بٌن أبناء قبٌلة واحدة لٌست كافٌة للوقوؾ أمام االعداء والدفاع
عن الوطن .لذا بدأ الشاعر ٌدعو القبابل التركمانٌة المجاورة لهم الى
االتحاد والتكاتؾ وأنه اذا توحدت القبابل التركمانٌة ل ُتصبح قوة واحدة
لقتال االعداء فإن التوفٌق سوؾ ٌكون حلٌفهم .حٌث قال الشاعر:
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لو اتحدت كوكلن وٌوموت كقوة واحدة
لكوّ نوا جٌشا ال حصر لجنوده
ال تسعه سهول «دشت» وصحراءها
ولما عُرؾ أٌن أوله وأٌن آخره
ولم ٌكن اتحاد قبابل «كوكلن» و«ٌوموت» وحده كافٌا لردع االعداء.
ومن ثم أٌقن الشاعر بضرورة اتحاد جمٌع القبابل التركمانٌة وبدأ
ٌدعوهم الى ذلك .وٌإكد لنا ذلك شعر مختومقولً المسمى بــ«
انهمرت دموعنا» .وهكذا ٌعتبر مختومقولً فً تارٌخ االدب
التركمانً أول شخصٌة أثار  -بكل وضوح -قضٌة توحٌد القبابل
وبناء الدولة:
واذا تجمعت األٌادي فوق مابدة موحدة
وفوقهم الربٌسْ
أرضُ التركمان الجمٌلة سوؾ
ٌرتفعُ اللوا ُء بها وتحتف ُل
الطروسْ

316

وهكذا ٌتوصل الشاعر الذي نشؤ فً خضم االحداث السٌاسٌة
المتوترة الى نتٌجة تارٌخٌة تتلخص فً اتحاد القبابل التركمانٌة من
أجل بناء دولة مستقلة .حٌث نجد هذه المعانً فً أشعار «التركمان»
و« صرح التركمان» لمختومقولً:
تاكه ٌاموت وكوكالن ْ
أتت
القوم ْ
ثوت
تلك آخال مع
ِ
ْ
واستوت
إنها الوحدةُ فٌنا
ْ
احتوت
ٌا بالداً عزها فٌما

فً الوقت الذي كان ٌدعو فٌه مختومقولً التركمان الى
االتحاد وضرورة ردع االعداء كقوة واحدة كان اٌضا ٌصؾ وٌمدح
بعض الشخصٌات التارٌخٌة .ولكن هذا المدح مختلؾ تماما عما كان
منتشرا فً قصابد القرون الوسطى .حٌث عندما مدح مختومقولً
ملك أفؽانستان أحمد شاه أو ؼٌره من الخاخانات فإنه كان ٌنطلق آخذا
فً عٌن االعتبار مصلحة الشعب .وبعبارة أوضح كان ٌدعوهم
وٌحثهم للقتال ضد أعداء التركمان .ونجد هذا التوجه بوضوح فً
االشعار التً كرسها الشاعر لوفاة أبطال التركمان أمثال
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لــ«تشودورخان» و«دولت علً» الن كلٌهما كانا من أولبك الرجال
الذٌن استشهدوا فً سبٌل الدفاع عن الشعب .ولذلك ٌبكً مختومقولً
على وفاة حُ ماة الشعب حٌث ٌقول:
قرّ ة العٌن وروحً جودورخان
مُت أم مازلت فً هذا الزمان
أٌهما الصندٌد كٌؾ األمر كان
من بكاء الشعب قد ٌبكً المكان
إن ما ٌمٌّز إبداع مختومقولً من إبداع االدباء التركمان أو
أدباء االدب التركً بشكل عام الذٌن عاشوا قبله ,هو الطابع التارٌخً
الدقٌق .حٌث ٌجسد لنا الشاعر من خالل قصابده الوقابع التارٌخٌة
فً زمانه وٌعبر عن حزنه على أخوانه الذٌن ضحوا حٌاتهم من أجل
تحقٌق االستقرار لشعبهم كما ٌنشرح قلبه البسط فرحة فً حٌاة شعبه.
واذا بحثنا فً االدب التركً ما قبل زمن مختومقولً فلن نجد شعرا
أو قصٌدة ُنظمت على هذا النمط :
أٌا مخدو ُم قد دنت القٌامة
ُ
النازالت ؼدت عالمة
علٌها
أٌا شعب التركمان استفٌقوا
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أنا حرٌتً كــــــــــــــــــل المرا ِد

ٌُسمع من بٌن هذه السطور صوت شخصٌة متكاملة .لقد جعل
مختومقولً االدب جز ًء من حٌاة الشعب لتعكس أشعاره جمٌع جوانب
حٌاة التركمان فً القرن الثامن عشر .حٌث نجد فً أشعار
مختومقولً كل ما ٌتعلق باالحداث السٌاسٌة والتارٌخٌة فً القرن
الثامن عشر ,وكذلك العادات والتقالٌد التركمانٌة وحسن أخالق وآداب
النساء التركمانٌات وباختصار نجد فٌها جمٌع الصفات والسمات
الخاصة بالشعب التركمانً .إال أن بٌان تلك الموضوعات لٌس على
مستوى واحد فً آثارالشاعر.
إن أهم الموضوعات التً تناولتها أشعار مختومقولً هوحب
الوطن والوفاء له والحفاظ على استقراره و وحدة الشعب وقضٌة بناء
الدولة  -أول ضرورة للعٌش فً االمن و االستقرار .ولم ٌصوّ ر لنا
مختومقولً كل قضٌة من تلك القضاٌا كقضٌة منفصلة عن االخرى
,بل وضعها فً قالب واحد لٌجسدها كؤؼصان شجرة واحدة .ومبٌنا
سبب آالم قلبه ٌقول الشاعر «همومً كثٌرة مما ٌحدث فً زمنً
وبلدي» وقال أٌضا:
تم نهب مدٌنة الروح ,وجاء الجٌش باللواء
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ال أدري أقادر هو لتقرٌر مصٌره
إن أحد التؽٌٌرات التً أدخلها مختومقولً فً االدب التركمانً هو
وصفه المتكامل للنساء التركمانٌات وبٌان خصابص النساء
التركمانٌات المتمٌزة فً القرن الثامن عشر من الحٌاء والخجل
واللطؾ وبعبارة أخرى استطاع الشاعر بمهارة عالٌة أن ٌصؾ
الجمال الطبٌعً للنساء التركمانٌات وكؤنهن حجر مؽناطٌسً ٌجذب
انتباه الناظرٌن .وعالوة على ذلك أدخل الشاعر فً االدب التركً
نزاهة وقدسٌة الحب .وأن من شعر بقلبه حبّ مختومقولً تجاه
«منؽلً » من خالل أشعاره لفهم مدى حقٌقة هذا الكالم .حٌث
اجتمعت الوردة المتفتحة فً بستان االدب التركً مع عاشقها العندلٌب
فً إبداع مختومقولً .ولم ٌصؾ مختومقولً حبه تجاه محبوبته
كوردة عادٌة وبلبل ٌؽرد من أجله بل وصفها مبٌنا قبٌلتها واسمها
حٌث قال:

هً من أحلى بالد وجبـــــــــــــــال
ومٌاه و َمراع وتــــــــــــــــــــــــــــــالل
منكلً من ؼوكالن ال ُتنــــا ْل
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ُ
العشق ابتـــالءْ
تركتنً ذلك

وبدال من زلٌخا أو لٌلى أو شٌرٌن وؼٌرهن من بطلة الحب
الالتً أصبحن معروفات للجمٌع فً االدب الشرقً فإن القارئ ٌلتقً
هنا مع بطلة أدبٌة جدٌدة عاشت فً مكان وزمن معلومٌن لم ٌُسمع
عنها من ذي قبل .فً الحقٌقة فإن منؽلً لٌست شخصٌة أدبٌة .بل إنها
شخص معلوم – أحبها مختومقولً .وأن مختومقولً أٌضا لٌس فً
حبه كٌوسؾ أو قٌس المجنون أو خسرو .لذا تعالوا نستمع الى
مختومقولً حٌث ٌقول:
المجنون أربو
العشق على
أنا فً
ِ
ِ
القلب وأدمــــــــــــــى
وؼرامً أحرق
َ
واألمانً ُخلّب والرو ُح ظمـــــــــــــؤى
األوجاع أُؼمى
كلّما أصحو من
ِ

ولو لم ٌكن الشاعر ٌحمل فً صدره مثل هذا الحب المشتعل لَما
أعرب  -وهو فً عمر ناهز الستٌن -عن آالم قلبه قابال :
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ُ
فارقت دنٌا العشق بعد منكلً خان
لقد
ولم ٌكن هناك من ٌترحم على شقابً

وقد خال االدب التركمانً واالدب التركً – قبل ظهور الشاعر
مخدوم قولً – من الصورة المتكاملة لفتاة تركمانٌة حسناء ولم نجد
ذلك الوصؾ المتكامل حتى فً إبداعات الشاعر نسٌمً -نجم االدب
الشرقً والعالمً الذي ال ٌخبو والقابل :
لسانك ٌنطق العربٌة
فمن القابل لك «من انت ٌا تركمانً»
كما خال من ذلك الوصؾ إبداعات الشاعر نوابً الذي ال ٌمكن
تصور إبداعه وال حٌاته بدون التركمان والذي أحب من صمٌم قلبه
بالد التركمان بشكل عام ومرو بشكل خاص والقابل واصفا إحدى
الفتٌات التركمانٌات الحسناوات:
أٌا نوابً فال تعجب اذا رأٌت من الترك من هو معاند
واعلم بؤنه انؽمس فً هموم التركمانٌة الشبٌه بالقمر
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كما ال نجد ذلك الوصؾ المتكامل حتى فً إبداعات محمد الفضولً
الذي ٌنتمً الى قبٌلة باٌاط  -إحدى القبابل التركمانٌة القدٌمة .لذا
تعالوا نصؽً السمع الى مخدوم قولً :
م ِّ
ُؽطٌة وجهها بحجاب
موزون كالمها ومزٌّن
وال ترى عٌون مخدوم قولً
سوى منكلً خان
وكما ٌظهر من األمثلة السابقة فقد دخلت فً القرن الثامن
عشر فً األدب التركمانً صورة معشوقة محددة بعٌنها.
ان العشق و الحب فً االدب التصوفً مرتبط باهلل تعالى .كما
ٌدخل فً تلك الدابرة حبّ أبطال القصص ذات المضامٌن االستعارٌة
مثل " لٌلى و قٌس المجنون " ٌ ",وسؾ و زلٌخا" .فً حٌن نرى
الشاعر مخدوم قولً ٌخترق هذه الدابرة .و لكن هذا ال ٌعنً بؤن
مخدوم قولً لم ٌتبع المنهج الكالسٌكً لألدب التصوفً التركمانً.
وقد اتبع مخدوم قولً فً معظم قصابده مبادئ األدب الصوفً
وخاصة فً أشعاره "ماذا أنت" و "هذا الداء"

و " كنت عاشقا".
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ولكنه لم ٌتقٌد بقوالب األدب الصوفً المحددة" بل خرج عنها لٌجعل
األدب أكثر واقعٌا.
ونجد أٌضا فً إبداعات مخدوم قولً عشرات قصابد تثٌر عدة
قضاٌا اجتماعٌة مثل عدم وجود المساواة و

وانعدام العدالة فً

المجتمع .وفً هذه القضٌة أٌضا ٌتؤلم و ٌتحسر مخدوم قولً من
منطلق مصلحة الشعب مشاطرا مشاعر وأحزان المظلومٌن و
الضعفاء حٌث ٌقول :
اندفنت األنهار و انهارت الجبال
وبدأت عٌون األٌتام تذرؾ بالدموع
وآثر األمراء الجور على العدل
وبدأوا ٌهدمون البالد من أطرافها
وقد أشرنا سابقا بؤن مخدوم قولً رثى بعض األمراء التركمان أمثال
جودور خان و دولت علً و نعى وفاتهم فً أشعاره .كما مدح فً
قصابده أمراء آخرٌن أمثال أحمد شاه و محمد حسن خان و كذلك
أشرنا سابقا الى االسباب التً أدت الى نشؤة مثل هذه اآلثار .وفً
نفس الوقت لم ٌفت الشاعر أن ٌوجه كلمات اللوم الى األمراء
الظالمٌن قابال:
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ضل كوكالن
وأرادونا لشر لن نرى
عنه انجالء
هإالء الؽاصبون الدخالء
علمونا أن من ٌحمً الذمار
هم بنوه االمناء
وفً شعره بعنوان " ٌا فتاح " ٌلوم الخان الجابر الذي ٌذٌق شعبه
ألوانا من العذاب و الظلم و ٌشاطر مشاعر الشعب قابال :
َ
مألت
أنت َمنْ أثقلت كاهل التركان و
بالدي الجمٌلة ظلما بسفك الدماء
بالطبع ٌدرك الشاعر دراٌة جٌدة ان قصٌدته هذه قد تإدي به الى
الهالك و نهب أمواله و ممتلكاته .ولكن الشاعر الذي ٌحب شعبه قلبا
و قالبا هل ٌمكن له أال ٌقدم على لوم الجابرٌن والظالمٌن و أن ٌسكت
عنه مخافة الموت؟! بالطبع ال! لو لم ٌنظم الشاعر مثل هذه األشعار
لما أمكن له أن ٌصٌر مخدوم قولً بحق  -رمز الوطنٌة ومفخرة
الشعب التركمانً.
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ان ابداعات مخدوم قولً فراقً التً أحدثت تؽٌٌرات كبٌرة فً األدب
التركمانً فً القرن الثامن عشر قد تحولت الى مدرسة خاصة
لشعراء من بعده .وقد تعلم ممثلو األدب التركمانً فً القرن التاسع
عشر والمرحلة التً بعدها تعلموا من مخدوم قولً فراقً كٌفٌة
تقرٌب األدب الى واقع الشعب و استؽالل ثروة الشعب اللؽوٌة.
وال تتمٌز ابدعات الشاعر من الناحٌة الموضوعٌة فحسب وانما تدهش
الجمٌع من حٌث احتواءها على البراعة فً اسخدام األسالٌب الفنٌة
الراقٌة وكون كل كلمة فٌها قد تم تنقٌتها عبر مِنخل االلهام ل ُتجسّد
مشهدا حٌا.

تهمد األشجار من دون األمطار
أسفا ً من حزنه سال السحاب
و أٌضا
أخرج السٌؾ فؤعٌاه القدر
وأمال الفلك فً ٌوم االؼر
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و ؼٌرها من االبٌات المثٌرة للمشاعر ٌمكن أن نجدها فً قصابد
الشاعر .كما ٌضفً مخدوم قولً فً ابداعه برٌقا و اٌحا ًء جدٌدا
لألمثال و الحكم التركمانٌة كالتالً :
كل من عشقا – عٌبه اتفقا
كم ترى لبنا – بالدماء ؼرقا
وقد أضاؾ الشاعر فً ؼزله هذا مثلٌن و هما "ال حسناء بدون
َ
أمعنت النظر فً اللبن سترى فٌه الدم " الى سطوره
عٌب" و " ولو
الشعرٌة ببراعة و مهارة فابقة.
ان استخدامه للوسابل الفنٌة لالبداع الشعري و مهارته فً نظم
األشعار أ ّدت الى طول أعمار القصابد التً انبثقت من مداد الشاعر.
ان ابداعات مخدوم قولً الذي اعتبره عدد من العلماء رمزا وحٌدا
للشاعر الوطنً مفعمة بالقومٌة و الوطنٌة فً كل قضٌة من القضاٌا
التً تتناولها قصابده .وبعبارة أخرى مخدوم قولً هو عنوان لحٌاة
التركمان فً القرن الثامن عشر .وقد عكست ابداعات الشاعر حٌاة
ضرابها
بسرابها و َ
التركمان آنذاك َ

و سرورها و أحزانها

و

انتصاراتها و هزابمها.
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اذا سار مخدوم قولً على نهج والده كابن َقرِّ ي م ُّال (العالم المُسِ ن)
دولت مامد آذادي المعروؾ بٌن شعبه بالصالح والتقوى لَ َما تجرأ
لكتابة أبٌات تؤتً منها رابحة الموت الحتمً حٌث ٌقول :
مخدوم قولً أنا الرجل الشجاع و بسالتً معروفة
ولن ٌفلت منً حٌا كل من من حاول االعتداء على عرضً و شرفً
إن مخدوم قولً عالَم ممٌز بحد ذاته .فاذا أردنا أن نفهمه فعلٌنا أن
نقترب من عالمه الروحً متمثالً فً دور الشاعر نفسه .وهذا أمر
مستحٌل و بعٌد ال َمنال .ومع ذلك فإن عالم مخدوم قولً الشعري ال
ٌدع عشاقه فً حالهم.
عندما نتحدث عن مخدوم قولً ؼالبا ً ما نتحدث عنه كانسان عادي أو
على األقل كشاعر عادي .ولكن ٌجب علٌنا أن نفهم و ندرك بؤن مخد
قولً لٌس شخصا عادٌا أو شاعرا عادٌا و انه عبقري صاحب ذكاء
ثاقب ّ
فذ و عالم فرٌد من نوعه و نادر للؽاٌة وإال لكان هذا عدم
الفهم أو سوء الفهم للذكاء و الفطانة الطبٌعٌة و الشخصٌة العظٌمة
التً ؼٌرت أداب الشعوب الناطقة بالتركٌة تؽٌٌرا جذرٌا و شامال و
ربطتها بحٌاة الشعب.
هذا وقد رحل هذه الشخصٌة البارزة عام  2432عن عمر ناهز
أربعا و ثمانٌن سنة.
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الدكتور فً علم اللؽة
أنا قوربان عاشيروف
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حُظًَٔخٕ…….………………………………….
َٛف حُظًَٔخٕ…….…………………………….
هخُٞح "هْ"………………………………………..
ٓؼَٝف ك ٢حُؼخُْ………………………………….
ً………………………………………….ٕ٬ًٞ
٧ؿَ ؿٞى ٍٝهخٕ……….……………………….
ؿٞى ٍٝؿخٕ………..…………………………….
ك ٢حُزٌخء…..…………………………………….
ىُٝش ػِ….…………………………………….٢
هخُٞح كخص………………………………………...
أٗض ِٓطخٕ ٣خ ػزي هللا………………………………
حُـخُ ٙي………………………………………….
كِ٘٤ـَ ح……………………………………… ٕ٥
حٟطٍَٗخ………………………………………..
أرلغ……………………………………………
رُ٘ – ٢آُحى…..…………………………………١
ٝحُي……..……………………………………١
أ ٖ٣أر ٢أُحى…………………………………….١
ْ
طظَى  ٌٛحٌُٔخٕ..……………………………….
٫
ػزي هللا………………………………………….
 َٛأه ِيّ ٛئ٫ء؟!………………………………….
أطٞح روزَ………………………………………...
هي طي َّٓ…………………………………………
أ ٖ٣أٗض………………………………………….
ٓي٘٣ش حٔ٣خٗ٢؟…………………………………….
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ُٝحٍ..………………………………………….
حُؼخٗن ٝحُٔؼ٘ٞم….…………………………….
ك٤خطًِٜ ٢خ ٗوخء………………………………….
ػ٘ي…………………………………………..١
أٍُ ٟر ٢حُي…………………………………..َٛ
هَ……………………………………………..
َٗ٤ؿخُ……………………………………….١
ٍ٣ق حُٜزخ……………………………………….
ٓغ حُلـخٍ……………………………………….
ٍَٓص ٣خ ٗخّ…………………………………….
٣خّ هي ٗخرض…..………………………………….
ًَ ٝحكي ط٘زغ رؤَٓ……………………………….
ٓ ٢٠ٔ٤رخً٤خ ػِ ٠كخُ……………………………٢
ٗخ ِٛػَٔ…………..………………………….١
حٞٓ٧حص طزٌ ٢ػِ ٠كخُ……………………………٢
ٓخٓلٗٞخ…...…………………………………….
ُ
رلؼض……..…………………………………….
ًَر ََُ َِٖٓ حُ٘يّ ٝحٛ٥خص.…………..………………….
حرظِ…………..………………………………. ٠
ْٓ ّ٬
رخري…………..…………………………….
أٗخ حٌُٔٔٓ ٖ٤خًح أكؼَ……………………………….
ٓخ رو ٢أػَ (ٓٔؼش)..……………………………….
٣زلغ ػٖ حُ٘خّ…………………………………..
ُْ ٣ؤص حُؼ َٜحُزخ……………………………….َٛ
……………………………………. َْٜ
ك ٢ؿزَ َك َ
ؿَؿخٕ…...……………………………………..
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ٗٞٛيحؿ………………………………………..٢
َىِٗ ّ ٢ك ٢حُؼخُْ……………………………………..
ُ٤ظً٘٘ ٢ض كَىح……………………………………
حٓ٧خٗش…………………………………………..
ٓ ٫ؼُٜ َ٤خ……………………………………….
ٓخثش ٍٝف ٣خ ٛخكز……………………………….٢
ؿخء حُوزَ ٣خ ٛي٣و……………………………….٢
كخؿزٜخ ٓؼَ حُو…….………………………….ّٞ
حُؼخُْ ؿخكَ ػ٘ي ………………………………….
ؿ َ٤حُٞؿ ٚحُوـ………………………………. ٍٞ
٣خ ٍد ٗـّ٘ ٖٓ ٢حَُ٣خء …………………………….
ٓخ  ٌٙٛحُظِٔ٤ش؟………..………………………….
أٗخ ٓ٠طَد كوخ………………………………….
 ٫أٍ٣ي حُيٗ٤خ حُلخٗ٤ش………..……………………….
كظٌٛ٣ ٠ذ ٗ ٍٞػ……...………………………..ٚ٘٤
كَم رٝ ٢٘٤ر ٖ٤كز٤زظ………………………٢ٌِ٘ٓ ٢
َٛص أَٓ٤ح……………………………………..
ٍحكو٘………………………………………….٢
٣َ١ ٠ٔ٘٣و….………………………………….ٚ
أ َّٟحُ٘خٍ كٍٝ ٢ك……………………………..٢
طٔ َ٤حُيٓخء ٖٓ ػ…..………………………….ٚ٤٘٤
ط٘ز ٚحَُ٣لخٕ…………………………………….
اُ ٠ؿل ْ٤حُؼ٘ن (اُٗ ٠خٍ حُؼ٘ن)…………………..
حُيّ ك ٢ػ……..………………………………ٚ٤٘٤
ٓ ٖ١ٞحُؼَٔ ……………………………………
رخُيّ (ٓغ حُيّ) ……..…………………………….
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أٓ َُ هللا...……..………………………………….
حٍحىطُِٓ ٢زض……….…………………………….
ُ
ٗخٛيص……….……………………………….
هي
هٔخٕ حَُٝف ..….……………………………….
اُٞٓ ٠م ػ٘و…………………………………. ٢
كُ٘ٞخ ….……………………………………….
 ؿ٘ ٕٞأّ ًٔذ….……………………………….حٓظوَّص………………………………………….
ٓ ٖٓ َٛلظَم ٓٞح١؟….………………………….
ٓخ طزوّ ٠حٓ٧ق!….……………………………….
حُلَحم حُٔلخؿت…..……………………………….
كَٓخٕ…….…………………………………….
حُوَحد………………………………………….
ٗل ٫ ٞؿٜش…...………………………………….
ٌٛح حُ…..…………………………………….ّٞ٤
ٗخٍ ٓلزٞرظ…..………………………………….٢
حُ ٠هخٓظي………………………………………..
ػٗٞ٤ي حُٔٞىحء….….…………………………….
 ٫رُ َّي ٖٓ كَّ…………………………………….
٘٣ز ٚحُو……..……………………………….َ٤
أرٌ……..…………………………………….٢
ٓ ٌٕٞ٣ ٫ؼَ حُلَّ…….………………………….
 ٫طَُِ ِْ حَُؿَ……..……………………………….
حُوِذ ك ٢حُ٤ٜـخٕ………………………………….
ٓخًح ……..………………………………….َُٟ٣
ٓخًح ٣ؤط ٢ػِ……..…………………………….٢
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ٍؿَ  ٫هَحٍ ُ……..…………………………….ٚ
……..…………………………………….ٕ٫٬ٛ
هَحد……..…………………………………….
ٍرخػ٤خص……..………………………………….
كٞحٍ٣ش ٓوي ّٝهًٞٗٝ ٢ُٞر…….………………….٢
كٞحٍ٣شٓؼَٝكٓ — ٢وي ّٝه….…………………٢ُٞ
ٓٔخ اُ ٠ح٧ػخُ….……………………………….٢
ػ٬ػش ٓ٘ ٖٓ ْٜحَٗ٧حف…………………………….
أكي ٟكٓ ٢ز َ٤هللا…...…………………………….
هي ؿِْ رخُظٞك٤ن…….…………………………….
ٖٓ هخّ رظل َ٤ٜرَىط……………………………….ٚ
ٓخ حُ٘خٍ؟…...…………………………………….
ُٖٔ ٣لَم ٌٛح ح….…………………………….َٓ٧
ٗلظق ًظخد حُؼ٘ن………………………………….
ٓلظخف حُـ٘خٕ…………………..………………….
٣ ٫زوٓ ٠وطٞػخ………………..………………….
هخّ رخَُ٣خف…...……….………………………….
ٓخ ًخٕ ٓ…...……………………………….َٙ٤ٜ
ريُٜخ حُ٘ظخء…..….……………………………….
ٛخٍ حُؼ٤ٓ َٜجخ..……………………………….
هزَ حُٔٞص…..………………………………….
أٛزلض حٓ ٕ٥لَٝهخ…………………………….
كئحى………………………………………….١
ٓيهٖ…….…………………………………….
أٓؼِش ٓظؼيىس…………………………………….

ىٞ٣حٕ
ٓوي ّٝه٢ُٞ
ٟٝؼٜخ ػِ ٠هٞحف حُِـش حُؼَر٤ش
حُ٘خػَ حُيًظٍٞ
ارَحٜٓ ْ٤ٛطل ٠حُلٔي
رخُظؼخٓ ٕٝغ ٓؼٜي حُٔوي١ٝخص حُوً٥ ٢ٓٞخى٤ٔ٣ش حُؼِّٞ
حُظًَٔخٗٔظخٗ٤ش
حُـِء حٍٝ٧
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ٝهي هخّ رظَؿٔش حٗ٧ؼخٍ ٖٓ حُِـش حُظًَٔخٗ٤ش حُ ٠حُؼَر٤ش
رخكؼ ٕ ٞػِٔٓ ٖٓ ٕٞ٤ؼٜي حُٔوط١ٞخص حُو ٢ٓٞحُظخرغ
ً٥خى٤ٔ٣ش حُؼِ ّٞحُظًَٔخٗٔظخٗ٤ش : ْٛٝ
ىحٝى أٍٝحُٓخهخطٞف
ىحٗخطخٍ أ١خ٣ق
ػطخ َٓحى ٛلَ َٓحىٝف
ًخًخؿخٕ ؿخٗزٌٞ٤ف
ٗٓ ٍٞلٔي هِ٤ـيٍٝى٤٣ق
ٍ ٝحؿؼٜخ ٛ ٝللٜخ ًَ ٖٓ :
ىحٗخطخٍ أ١خ٣ق ٓ ٍٞٗ ٝلٔي هِ٤ـيٍٝى٣ق
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