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حُٔويٓش 

 
بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 

            رؼي  حُظًَٞ ػ٠ِ هللا  ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ حهيٓض  ػ٠ِ ػَٔ ْٜٓ    

ك٢ حالىد حُؼَر٢ ٝ حُ٘ؼَ هخٛش  ٛٞ  طخ٤ُق ٓٞٓٞػش ؿي٣ي س  رؼ٘ٞحٕ       

ٝٓخ هٜٚ ٌَُ ػَٜ ُٝٓخٕ  ًظخرخ ك٢     (ٗؼَحء حُؼَر٤ش    )ٓٞٓٞػش 

.  ٗؼَحء ًُي حُؼَٜ ٝهي ريأص  رخُؼَٜ حُـخ٢ِٛ  ٖٝٓ هللا حُظٞك٤ن 

 

١َٗ إٔ ,  ًظذ رخُِـش حُؼَر٤شًَ حُ٘ؼَ ح١ٌُ هٜي رـخُ٘ؼَ حُؼَر٢         ١

١َٗ الُّ  كخُُٕٞ .  الٗٚ  ُٝي ٝطَػَع ٝٗذ  ًٌُي ٣ٌٕٞ ُٓٞٝٗخ ٝٓول٠ 

 ك٤ٚ حُ٘ؼَ   رٔخ  ٓٞحء  كي ٝحُلي٣غ ػ٠ِ حُ٘ؼَ حُوي٣ْ  أٗٞحع  ك٢ ؿ٤ٔغ 

.  رو٤ٜيس حُ٘ؼَ حُٔؼخَٛ رخٓظؼ٘خء ٓخ ٠ٔٔ٣

 

 ى٣ٞحٕ حُؼَد ٝػِْٜٔ ح١ٌُ ُْ   حُـخ٤ِٛش  ك٢  حُؼَر٢ ًٝخٕ حُ٘ؼَ         

حُ٘ؼَ ك٢ فٝحٓظَٔ رؼي طِي حُلوزش ك٘خ أىر٤خ رخٍُح . ٣ٌٖ ُْٜ ػِْ أٛق ٓ٘ٚ

 ًٝخٗض حُؼَد طو٤ْ  ح٠ُ  طخ٣ٍوٜخ ٝ ػوخكظٜخ  حُؼَر٤ش ٤ِٓٝش  حُـخ٤ِٛش ًخٕ 

 ًخٕ   هي٣ٔخ  كخُ٘ؼَ ػ٘ي حُؼَد .ٗخػَ ٓزيع  رَُ ٖٓ أر٘خثٜخ  ح٧كَحف إ

 ك٢ ٛيٍ  ًٝخٕ حُ٘ؼَ.  أهَٟهيٍ هز٤ِش  ٖٓ   ٣ٝل٢ هز٤ِش ٣َكغ ٖٓ ٗؤٕ 

. ح٩ٓالّ ٤ِٓٝش ٖٓ ٝٓخثَ حُيكخع ػٖ ٍٓخُش ح٩ٓالّ ٟي ٢ًَ٘ٓ ه٣َٖ

 ٤ِٓٝش ٖٓ ٝٓخثَ حُلَم   ًخٕ حُ٘ؼَ ك٢ ػٜي ر٢٘ أ٤ٓش ٝ حُؼزخ٤٤ٖٓ ًٔخ

هٜي طز٤ِؾ آٍحثٜخ ٝحُيكخع ػٖ ٓزخىثٜخ ك٢ دح٤ُٔخ٤ٓش ٝحُل٣ٌَش حُٔظ٘خُػش 

 . ٓٞحؿٜش هٜٜٞٓخ

 

 ح٧ىر٤ش ٝحُل٣ٌَش   ُِ٘ؼَ حُؼَر٢ ىٍٝ رخٍُ ك٢ حُل٤خس ًخٕ ٌٌٝٛح           

 حُ٘ؼٞد حُؼَر٤ش ٝكٔذ ػالهخطٜخ  حُِٖٓ ٝططٍٞدٝح٤ُٔخ٤ٓش ٝٛٞ ٣ظطٍٞ  

    ٖٓ   ٓظطٍٞس   ؿي٣يس  كٕ٘ٞ ك٢ حُ٘ؼَ  رَُص هي  ٝ   ح٧هَٟ  رخُ٘ؼٞد
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 ك٤غ ح٧ُٝحٕ ٝحُوٞحك٢   ٖٝٓ ك٤غ ح٠ُٕٔٔٞ ٖٝٓ ك٤غ ح٧ِٓٞد ٝحُِـش

 ٝٗؼَ ح١٧الٍ ٗؼَ حُـٍِ   ٗؼَ حُٞٛق  ظَٜ ا٠ُ ؿخٗذ  ٝٓخ ا٤ُٜخ ك٤غ

 ٝحُ٘ؼَ حالؿظٔخػ٢ ٝح٢٘١ُٞ   ٝحُ٘ؼَ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝحُ٘ؼَ حُٜٞك٢ حُؼ١ٌٍ

 ... ٝحُ٘ؼَ حُٔؼخَٛ ٝٗؼَ حُٔٞٗلخص

 

           كخًح ًخٕ ٌٛح  ٛٞ كخٍ حُ٘ؼَ  ػ٘ي حُؼَد  ك٤ٌٕٞ كخٍ  حُ٘ؼَحء  

ح٣ٌُٖ هخُٞح حُ٘ؼَ  ٝأٝؿيٝٙ حك٠َ كخال ٝ ح٠ٔٓ ُِٓ٘ش  ٝحػظْ ٍكؼش ٖٓ 

ؿ٤َْٛ  كخُ٘ؼَحء ْٛ  هخىس  حُز٣َ٘ش  ُِظلٍَ ٝحالُىٛخٍ  ْٝٛ ح٣ٌُٖ طٌٕٞ 

ٌُح حًزَْٛ  , هِٞرْٜ ٝحكٌخٍْٛ ٝػوُْٜٞ ٓظلظلش  ُِ٘ٔٞ ٝحُؼطخء ك٢ ٗؼٞرْٜ

. حُ٘خّ ك٢ ٓـظٔؼخطْٜ  حُٔوظِلش 

 

        كل٢  حُٔـظٔغ  حُؼَر٢ حُـخ٢ِٛ  ًخٗض  ُِٓ٘ظْٜ ٍك٤ؼش  كخُ٘ؼَحء ْٛ 

حُوخىس  حالكٌحً  ٝحًح  ٗزؾ  ٗخػَ  ك٢ حُوز٤ِش   حٛظٔض  رٚ  هز٤ِظٚ   ٝهيٓظٚ 

ػ٠ِ حاله٣َٖ  ك٢ حَُح١ ٝحٍُٔ٘ٞس  ٝحكظلِض  رٚ  ٝكوَص رٚ ػ٠ِ ؿ٤َٛخ  

. ٖٓ حُوزخثَ  كٜٞ ُٔخٕ كخُٜخ ٝحُٔيحكغ ػٜ٘خ  ٝحُلخ٢ٓ  ٌُٓخٍٛخ

    

ٝٗخػض ٌٛٙ حُُِٔ٘ش  حَُك٤ؼش  ُِ٘ؼَحء   ك٢   ٓـظٔؼخطْٜ   حُؼَر٤ش         

ٌُح  ٣لن ُ٘خ  حالكظلخء  رخُ٘ؼَحء  ٝحٌُظخرش  ك٤ْٜ  ٝػْٜ٘ .  ٝؿ٤َ حُؼَر٤ش 

ٝػ٤ِْٜ  ٝٓيحٍٓش  ك٤خطْٜ  ك٤ؼٔخ  ٝؿيٝح  كوي  ٌٍٗٝح    ٗلْٜٞٓ  ٤ٌُٕٞ 

ًَ  ٝحكي  ْٜٓ٘   ٗٔؼش   طلظَم  ُظ٤َ٘  ٓزَ  ٝٓٔٞص  حاله٣َٖ  ٤ُٝلظق   

آ كخهخ ؿي٣يس  ُِل٤خس ٝ ُالٗٔخ٤ٗش  ؿ٤ٔؼٜخ رل٤غ  ًخٗٞح  ٤ٌٕٓٝٞٗٞ ٍُٓٞح 

ُِل٣َش ٖٝٓ ٛ٘خ  ًخٕ حٛظٔخ٢ٓ  رخُ٘ؼَحء ٧ًظذ ػْٜ٘  ك٢ حؿِذ  ٓـخالص  

. ًظخرخط٢ 

 

    حٓؤ ٍ هللا طؼخ٠ُ  حُٔيحى  ٝحُظٞك٤ن  ٝحُلظق حُٔز٤ٖ  ك٢  ًَ ٓخ حٍّٝ ُٚ  

. ٝٓخ َٓص  ك٤ٚ  حٗٚ  ٗؼْ ح٠ُُٞٔ ٝٗؼْ ح٤َُٜ٘ 

 
 

كخُق ٤ٜٗق حُلـ٤ش ح٤ٌُال٢ٗ                                                        .                                              ى

 رِيٍُٝ- ى٣خ٠ُ -                                                       حُؼَحم

  2012-6-1                                                       بلدروز  
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 حُٔئُق  ك٢  ٓطٍٞ

 

   ٤َٓس ًحط٤ش 

 

ُِوذ   كخُق ٤ٜٗق حُلـ٤ش ح٤ٌُال٢ٗ\ حالْٓ ٝح

كخُق حُلـ٤ش \   حْٓ حَُٜ٘س 

 1944\ 7\1\  رِيٍُٝ \  طخ٣ٍن حُٞالىس 

رِيٍُٝ  – ى٣خ٠ُ - حُؼَحم \ حُزِي 

ٓظوخػي  \   حُٜٔ٘ش

 ٗخػَ ٝرخكغ                                                                                                                                           \  حُلخُش حُؼوخك٤ش 

كخُق حُلـ٤ش ٗخػَ ٝرخكغ  ٝحى٣ذ ػَحه٢ ٓؼَٝف  

.    1944بلدروز - دٌالى–  العراق - \ ٖٓ ٓٞح٤ُي

ٖٓ حالَٓس ح٤ٌُال٤ٗش  حُظ٢ ُٜخ طخ٣ٍن ػ٣َن ٝ طَؿغ ر٘ٔزٜخ ح٠ُ ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ ح٤ٌُال٢ٗ - 

ُظ٢ حٗـزض حُؼي٣ي ٖٓ حالػالّ ػ٠ِ َٓ حُؼٍٜٞ      : حُل٢٘ٔ ٝح

 

م2001كان ٌشغل  مدٌرا  فً وزارة التربٌة العرالٌة حتى إحالته الى التماعد  *     

،  وٌعتبر من امهات  الكتب العربٌة فً األدب  "الموجز فً الشعر العربً"أهم مإلفاته  * 

والشعر عبر العصور واألزمنة، ومن اهم الموسوعات التارٌخٌة الموضوعٌة فً الشعر 

العربً فً العصر الحدٌث والمعاصر بكل مفرداته وأحداثه وتطوراته وفنونه وتغٌٌراتها بما 

فٌها عمود الشعر والشعرالحر ولصٌدة النثر والشعراء وطبماتهم وأحوالهم ونشر باربعة 

. اجزاء فً مجلدٌن 

  2013\   فً عام 112\منح شهادة الدكتوراه فً  االداب من جامعة نابلس المرلمة * 

 20\منح  شهادة  الدكتوراه  الفخرٌة  من المجلس  االعلى  لالعالم  الفلسطٌنً  المرلمة * 

 2015فً  عام 

 2014فً  شباط    (امٌر البٌان العربً  )منح لمب      * 

:   فالح نصٌف الحجٌة هو

 1985عضو االتحاد  العام لالدباء والكتاب فً العراق منذ      -    

 1994عضو االتحاد العام لالدباء  والكتاب العرب منذ  -

 1984عضو مإسس فً اتحاد ادباء  دٌالى  فً   -

العراق -  عضو  مركز االدب العربً  -

  عضو االتحاد الدوًل لعلوم  الحضارة االسالمٌة    -

عضو  االتحاد العالمً للشعراء والمبدعٌن العرب   -
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 (الهٌئة المإسسة  )عضو  المنتدى العالمً لمكارم االخالق والتنمٌة االنسانٌة  -

 عضو اتحاد االشراف الدوًل -

جامعة   )اتحاد المنتجٌن العرب  –  عضو االمانة العامة لشعبة المبدعٌن العرب  -

  (الدول العربٌة

 وممثلٌاته فً نٌنوى والبصرة  فرع العراق-  المدٌر االللٌمً لشعبة المبدعٌن العرب  -

 والمستشار  االدبً فٌها   – وبابل والنجف  

  عضو  البٌت الثمافً العربً  والمستشار االدبً فٌه  -

 (الهٌئة المإسسة )عضو اتحاد الشعراء العرب  -

 (الهٌئة المإسسة )عضو  اتحاد النمـــاد العرب  -

 (الهٌئة المإسسة  )عضو  اتحاد النمــاد  العرالٌٌن  -

  عضو نمابة الشعراء  والمبدعٌن العرب  -

 عضو  اتحاد الكتاب والمثمفٌن العرب -

 عضو اتحاد كتاب االنترنٌت العرب  -

 عضو اتحاد  كتاب االنترنٌت العرالٌٌن -

  عضو اتحاد الشعراء واالدباء العرب -

 عضو اتحاد  االدباء والكتاب  التونسٌٌن  -

 عضو اتحاد االدباء الدوًل  وممره فً امرٌكا  -

 نائب رئٌس  رابطة  المرفؤ االخٌر  الثمافٌة -

 عضو رابطة  االدباء والكتاب العرب -

  العرب  والمثمفٌن شعراءالعضو رابطة   -

 عضو رابطة الشعراء العرب -

 عضو التجمع العالمً للشعراء العرب  -

 بغداد- رابطة شعراء المتنبً  -

 عضو رابطة المرطاس والملم -

 عضو رابطة  المبدعٌن الٌمنٌٌن  -

 عضو  التجمع العالمً  للشعراء العرب  -

 العراق- نخبة عضو رابطة شعراء ال -

ُلٖ    حالٍىٕ- ػٔخٕ \   ـ    ػ٠ٞ ٓئٓٔش  ؿٔخػش ػَحٍ حُؼوخك٤ش ٍٝث٤ْ ُـ٘ش حالىد ٝح

-  عضة منظمة  الكلمة الثمافٌة االنسانٌة  -
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 عضو  مركز النور للثمافة واالعالم  ومركزه فً السوٌد -

  االماراتٌة  - عضو شبكة  صدانا -

 عضو الملتمى الثمافً العربً -

.   ػ٠ٞ حُز٤ض حُؼوخك٢  حُؼَحه٢ حُظ٢ٔٗٞ -    

ٗخثذ  ٍث٤ْ  طل٣ََ ٓـِش  ح٣َُٜق حُلِٔط٤٘٤ش  -     

بغداد -  عضو هٌئة تحرٌر مجلة المرفؤ االخٌر-    
 عضو هٌئة تحرٌر مجلة  البٌت الثمافً العرالً التونسً-    

حُويّ - ٍث٤ْ ح٤ُٜجش حُؼَر٤ش ُظل٣ََ ٓـِش  ٓ٘زَ حُٔظوخػي٣ٖ  -   

 

حٟخكش ح٠ُ ػ٣ٞ٠ظٚ ٝٓ٘خًٍخطٚ ك٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔ٘ظي٣خص حالىر٤ش ٝحالطلخىحص ٝحَُٝحر٢ ػ٠ِ 

ُل٤ٔزي  . حالٗظ٤َٗض  حٝح

 
مئات المماالت الكثٌرة التً كتبها الشاعر فً الصحف والمجالت العرالٌة والعربٌة           *  

 .واالجنبٌة  الناطمة بالعر بٌة  

 

ة على النت او      *   اال ف المماالت التً نشرها فً مولعه او الموالع والمنتدٌات االلكتروٌن

فضاء االدٌب فالح – وشبكة صدانا  (االلوكة)الفٌسبن  وخاصة  المجلس العلمً السعودي

روائع االدٌب فالح الحجٌة  ومركز النور فً السوٌد  –الحجٌة  واتحاد الكتاب والمثمفٌن العرب 
 . وغٌرها كثٌر  

 

و مشاركاته فً كثٌر من المهرجانات االدبٌة والثمافٌة فً العراق و اتحاد المإرخٌن العرب  * 

.وكل الندوات والمهرجانات سواء عربٌة أو عرالٌة اومحلٌة   

 

له عاللات وصدالات مع العدٌد من األدباء والشعراء العرب والعرالٌٌن منهم الشاعر  * 
الفلسطٌنً  محمود دروٌش والشاعر السودانً دمحم مفتاح الفٌتوري والشاعر نزار لبانً 

د االعظمً واالدباء والمورخٌن االساتذة  منهم  والشاعر العرالً سركون بولس والشاعر وٌل

 عماد عبد السالم رإوف   وسالم االلوسً  وحسٌن علً  محفوظ  وجالل الحنفً والكثٌرمن 

.االدباء والشعراء  المعاصرٌن فً العراق وااللطارالعربٌة واالجنبٌة   

 

(الحضارة االسالمٌة – اسالم  سٌفالٌزٌشن  )مولعه على النت كوكل   *   
                     (مإلفات فالح الحجٌة الكٌالنً  )مدونته على كوكل باسم  *                  

     

: عدة موالع اخرى منهاوله (فالح الكٌالنً )مولعه على الفٌسبن *    

مإلفات فالح \ الموجز فً الشعرالعربً \فالح الحجٌة - الشعرالعربً\ امٌرالبٌان العربً  )) 

فرع العراق وممثلٌاته فً  بغداد –صفحات شعبة المبدعٌن العرب  -  نصٌف الحجٌة الكٌالنً

ل  نوى والبصرة وبابل والنجف ودٌــالى واالنبار وارٌب (( وٌن  
 

 

 

*********************************  
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     ٖٓ ٓئُلخص كخُق ٤ٜٗق حُلـ٤ش ح٤ٌُال٢ٗ

 

: حُيٝح٣ٖٝ حُ٘ؼ٣َش -ح

 

 1978           ٗلؼخص حُوِذ                 

  1986           هٜخثي ٖٓ ؿزٜش حُوظخٍ   

   20 0 8           ٖٓ ٝك٢ حال٣ٔخٕ           

 2010           حُٜ٘خىس ٝح٣َ٠ُق         

   2011           حُلَد ٝحال٣ٔخٕ            

 2014           ٓ٘خءحص َٓ٘هش            

   2016           ٗزٞ حُل٤خس                 

 

: حٌُظذ حُ٘ؼ٣َش – د 

ُلٖ  -1 ك٢ حالىد ٝح

ىٍحٓش ٝطلو٤ن َٝٗف حُو٤ٜيس – طًٌَس حُ٘و٤ن ك٢ ٓؼَكش حىحد حُط٣َن  -2

حُٔ٘ٔٞرش ٤ُِ٘ن ػزي حُوخىٍح٤ٌُال٢ٗ 

ىٍحٓش ٓٞؿِس ك٢  حُ٘ؼَحُؼَر٢ ػزَ حُؼٍٜٞ ريءح \ حُٔٞؿِ ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ -3

ُ٘وخى ٝحؿِذ . ٖٓ حُؼَٜ حُـخ٢ِٛ ٝكظ٠ حُٔؼخَٛ  حػظزَ حٝ ه٤ْ ٖٓ هزَ حالىرخء ٝح

ُِـش  ك٢  حُٔٞحهغ حالىر٤ش ػ٠ِ حُ٘ض حٗٚ حكي حٜٓخص حٌُظذ حُؼَر٤ش ك٢ حالىد ٝح

ٟٓٞٞع حُ٘ؼَ ٝحالىد  َٝٗ٘ ك٢ حٍرؼش حؿِحء  رٔـِي٣ٖ   ١زغ   ىحٍ  ىؿِش 

حالٍىٕ  - ٗخَٕٗٝ ُٝٓٞػٕٞ   ػٔخٕ

ىٍحٓش ٗخِٓش ك٢ – َٗف ى٣ٞحٕ ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ ح٤ٌُال٢ٗ ٢ٗٝء ك٢ طٜٞكٚ -4

     حىد ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍح٤ٌُال٢ٗ ًً٘ٔٞؽ ُِ٘ؼَحُٜٞك٢ َٝٗف حُوٜخثي          

.ح    حُٔ٘ٔٞرش  ح٤ُٚ  ٣ٝوغ  حٌُظخد حٍرؼش حؿِحء  

حٍٛٞ ك٢ حالٓالّ -   5

 هٜش ٣ٞ١ِش - ًَحٓش  كظخس  -   6

 (هٜش ٣ٞ١ِش )ػٌٍحء حُو٣َش -   7

 (ٓـٔٞػش هٜٚ ه٤َٜس  )حالٗو٤خء  -  8

رِيٍُٝ ػزَ حُظخ٣ٍن  -   9

حالٍىٕ - ىٍحٓخص ك٢ حُ٘ؼَ حُٔؼخَٛ  ٝه٤ٜيس حُ٘ؼَ ١زغ ىحٍ ىؿِش   ػٔخٕ -  10

حالٍىٕ - حُـٍِ ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢  ١زغ ىحٍ ىؿِش  ػٔخٕ - 11

ُلَم حالٓال٤ٓش     ىٍحٓش  – 12 ػزي حُوخىٍ ح٤ٌُال٢ٗ  ٝٓٞهلٚ ٖٓ حٌُٔحٛذ ٝح

ٓغ ىٍحٓش  رلؼ٤ش ك٢ ٗخػَٛخ  ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ ح٤ٌُال٢ٗ \ َٗف حُو٤ٜيس حُؼ٤٘٤ش --13

ٓي٣٘ش رِيٍُٝ ك٢ حٌُحًَس ١زغ ك٢  حُوخَٛس  ٝر٤َٝص ٝح٣َُخٝ  -  -14

حالٍىٕ - ٌٍٗحص ٖٓ ح٤َُٔس حُ٘ز٣ٞش حُٔؼطَس  ١زغ  ىحٍ ىؿِش   ػٔخٕ- 15

ُظـي٣ي  ١زغ ىحٍ ىؿِش  ػٔخٕ  – 16 حالٍىٕ - حُ٘ؼَحُؼزخ٢ٓ ر٤ٖ حٌُال٤ٌ٤ٓش ٝح

ٖٓ ػ٤ٕٞ حُ٘ؼَ حُٜٞك٢  -  17

 حالٍىٕ  –ىٍحٓخص ك٢ حُ٘ؼَحُؼَر٢ ٝحٓخٍحطٚ   ١زغ ىحٍ ىؿِش  ػٔخٕ  – 18

 (حُٜيٟ )حٛيحٍ ٓـِش -  حَُٔأس حُؼَر٤ش  ك٢ حُ٘ؼَحُـخ٢ِٛ   َٗ٘ ٌٓظزش حالٓخُٕٝ - 19

 (ٝال٣ش ُّٞ حٗـِْ  حال٤ٌ٣َٓش )حُ٘خ١وش رخُِـش حُؼَر٤ش  ك٢  

 

: ٓٞٓٞػش  حُظل٤َٔ حُٟٔٞٞػ٢ ُِوَحٕ ح٣ٌَُْ  ٝهي ٛيٍٜٓ٘خ حٌُظذ حُظخ٤ُش -  ؽ
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حٛلخد حُـ٘ش ك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ                 ؿِءحٕ -  1

حُوَحٕ ك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ -  2

حالىػ٤ش حُٔٔظـخرش ك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ -  3

ّ حُو٤خٓش -  4 حالٗٔخٕ ٣ٞٝ

حُوِن ٝ حُٔؼخى ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ  -  5

٣ّٞ حُو٤خٓش ك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ                      ؿِءحٕ   -  6    

 

 :ك٢ ػَ٘س ٓـِيحص    ٝك٤ٜخ حٌُظذ حُظخ٤ُش   (ٗؼَحء حُؼَر٤ش  )ٓٞٓٞػش  –      ى 

 

ٍ              ؿِءحٕ - 1 ٗؼَحء ؿخ٤ِٕٛٞ                            حُٔـِي حالٝ

 ٗؼَحء ٛيٍ حالٓالّ                        حُٔـِي حُؼخ٢ٗ            ؿِء ٝحكي-2

 ٗؼَحء  حُؼَٜ حال١ٞٓ                    حُٔـِي حُؼخُغ            ؿِءح ٕ- 3

ٍ            حُٔـِي حَُحرغ            ؿِءح ٕ - 4 ٗؼَحء  حُؼَٜحُؼزخ٢ٓ حالٝ

 ٗؼَحء حُؼَٜ حُؼزخ٢ٓ  حُؼخ٢ٗ           حُٔـِي حُوخْٓ         ؿِءح ٕ- 5

ٗؼَحء حُؼَر٤ش ك٢ حالٗيُْ               حُٔـِي حُٔخىّ         ؿِءح ٕ - 6

 ٗؼَحء  حُلظَس حَُحًيس ٝحُؼؼٔخ٤ٗش       حُٔـِي حُٔخرغ            ؿِءح ٕ     - 7

ٗؼَ حء ح٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش                   حُٔـِي حُؼخٖٓ           ؿِء ٝحكي - 8

ٗؼَحء  حُليحػش  حُؼَر٤ش                  حُٔـِي حُظخٓغ           ؿِءح ٕ - 9

ٗؼَحء  حُٔؼخَٛس حُؼَر٤ش              حُٔـِي حُؼخَٗ           ؿِءح ٕ - 10

 

 

 

**************************** 
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ٓٞٓٞػش ٗؼَحء  حُؼَر٤ش 
 

 

ىٍحٓش ٓٞٓٞػ٤ش  ُ٘ؼَحء  حالٓش  حُؼَر٤ش  ك٢ ػَ٘س  ٓـِيحص 
 

 
 

 

حُٔـِي حالٍٝ 
 

 ٗـؼَحء ؿخ٤ِّٕٛٞ
 
 

حُـِء  حالٍٝ  

 
تاليف 

 

امير  البيـــــان العربي 

كخُق  ٤ٜٗق حُلـ٤ش ح٤ٌُال٢ٗ .  ى
 رِـــــــــي ٍُٝ –ى٣خ٠ُ -  حُؼَحم
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مفهوم الشعر العربً 
 
 

 أي شعر كتب او ٌكتب    تعبٌر  ممصود به              الشعر العربً
باللغة العربٌة، بشرط أن ٌكون موزونا وممفى  فالوزن شرط الزم فً 
جمٌع أنواع الشعر، المدٌم  والحدٌث، على حد سواء، بما  فٌه الشعر 

،    أما المافٌة فهً الزمة فً (لصٌدةالنثر)المعاصر باستثناء ما ٌسمى 
معظم أنواع الشعر المدٌم،  اما فً  الشعر الحدٌث  فمد أخذ ٌتملص  دور 

أي الشعر دون  (الشعر المرسل   )المافٌة الخارجٌة، فاستعمل مفهوم  
تمفٌة خارجٌة، وإن كان لد سعى، فً الوالع، إلى تعوٌضها بنوع من 

التمفٌة الداخلٌة حٌث  الٌمكن االستغناء عنها  بالنسبة  فً عموم  أنواع 
الشعر العربً ، وفً أي   عصر من العصور التً لٌل فٌه هذا  الشعر ، 
. جاهلً أو إسالمً أو أموي أو عباسً أو أندلسً أو حدٌث  او معاصر 

 
            وكان الشعر العربً  فً  الجاهلٌة، دٌوان العرب، وعلمهم 

الذي لم ٌكن لهم علم غٌره أصح منه اذ  كان ٌصور حٌاتهم العامة 
والخاصة بمافً ذلن المنازعات والمعارن التً كانت من اهم اسباب 

. وجود شعر الحماسة والفخر فً الشعر الجاهلً  
 

          ان  اهم ما ٌمٌز الشعر العربً  التزام الشعراء  بالوزن 
والمافٌة، فً مجمل أنماطه، وفً مختلف أجٌاله، وإن جاءت بعض 
المحاوالت المعاصرة خالٌة من الوزن والمافٌة، إال أنها فً الوالع 

محاوالت لد  تحسب على الشعر فً بعضها ، لكنها تعتبر من الشعر 
المنثور وهو الرب  لمجال  النثر من مجال الشعر اال انه والحك ٌمال ان 
فٌه  بعض لصائد النثر  جمٌلة  ورائعة وتعبر بحك عن شاعرٌة لائلها   
، ومع ذلن   ان  أبرز ما ٌفرق  بٌن الشعر والنثر هو الوزن،  وما عدا 

. ذلن لد تكون اشبه  بعناصر مشتركة بٌنهما
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        الشعر الجاهلً كان لسان االمة العربٌة ووسٌلتها للتعبٌر  عما  
ٌمع فً المجتمع العربً وكانت العرب تمٌم األفراح فً حالة ظهور احد  

أبنائها كشاعر مبدع، فالشعر عند العرب لدٌما  ٌرفع من شؤن لبٌلة 
وٌحطه من  أخرى  وكذلن  والدة الشاعر فٌها  

  .
       كان الشعر صدر اإلسالم وسٌلة من وسائل الدفاع عن رسالة 

اإلسالم ازاء كفار  ومشركً  لرٌش وما حولها من المبائل التً لم تإمن  
واستمر  الشعر، فً العصر  األموي، وفً العصر . باالسالم فً حٌنها 

العباسً كوسٌلة من وسائل الفرق السٌاسٌة والفكرٌة المتنازعة وٌمثل 
كل النزعات التً سادت  المجتمع العربً واالسالمً  بمصد تبلٌغ آرائها، 

والدفاع عن مبادئها، فً مواجهة خصومها  او بٌان خالفاتها مع  
. االخرٌن 

 
    لذا فللشعر العربً دور بارز فً الحٌاة األدبٌة والفكرٌة  والسٌاسٌة ، 

ولد تطور  بتطور الشعوب العربٌة واإلسالمٌة، وعاللاتها بالشعوب 
والتاثٌر اللغوي بٌنها  مما ادى الى  .األخرى   المجاورة لها  وغٌرها

بروز فنون  شعرٌة متطورة فً الشعر العربً  فً كل مجاالت التاثٌر  
من حٌث المضمون ومن حٌث األسلوب واللغة و األوزان والموافً وما 
إلٌها  فكان سبٌال  لظهور انواع من الفنون الشعرٌة  مثل الفخر والمدح 

والهجاء والوصف والبكاء على االطالل  ثم ظهور الشعر السٌاسً، 
والشعر الصوفً، وشعر الغزل  والشعر االجتماعً والشعر الوطنً، 

وشعر الموشحات فً العصر االندلسً    
 

    اما فً العصرالحدٌث والمعاصر فحدث وال حرج  حٌث كثرت الفنون 
الشعرٌة وتشعبت بتشعب مفردات الحٌاة الٌومٌة وما ٌعبر عن نوازع 

هذه االمة والذود عنها فظهر شعر النكبة وشعر النهضة الحدٌثة وشعر 
 .الثور ة  العر بٌة  بجوار الفنون الشعرٌة المدٌمة 

 

                                          امٌر البٌـــــــان  العربً  
فالح نصٌف الحجٌة  الكٌالنً                           .                                          د

 عضو االتحاد العام لالدباء والكتاب فً العراق 
                              عضو االتحاد العام لالدباء والكتاب العرب   

 بلدروز-  دٌالى –                    العراق 
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حَٓٝ ء حُو٤ْ 
 
 

بن عمرو بن المٌس  بن حجر بن الحارث إ هو الشاعر امر              
بن معاوٌة بن ثور بن مرتع الكندي   من اهل نجد  ) ا كل المرار)حجر 

لد هاجرت  ( كندة) واصله من الٌمن  وكانت لبٌلته. من الطبمة االولى  
 سٌدابوه كان   الشهٌر  وسكنت نجد  و(ربأ م)من الٌمن بعد انهٌار  سد

.  اي ملن لبٌلة  كنده لومه 
. ولد فً نجد  وبها ترعر ع وشب واكتمل

 
    ورفاهٌة  ترفأة الملون  نش نشا امرإ المٌس نشاة  اوالد          

   فً   مسرفا   والنساء  وكان   والخمرة فاحب اللهو وملذات الحٌاة
 واالخٌرة  صفة مذمومة عند العرب    النساء   شرب الخمرة ومالحمة

  لم ٌنته  وظل  طوال حٌاته  محبا  عن ذلن لكنه  بشده فنهاه ابوه 
 حتى لمب  والطرب  والصٌد وكل امر عابث  ومطاردة  النساءللشراب

.  (الملن الضلٌل )
 

            ؿخء  ك٢  ًظخد  َٗف  حُٔؼِوخص حُٔزغ   ٢ُُِِٗٝ حٕ  حَٓة 

حر٘ش ػٔٚ  َٗكز٤َ  ًٝخٕ  ٣َّٝ حٕ  (ػ٤ِ٘س)حُو٤ْ  ٗظْ  ٓؼِوظٚ  ك٢ 

٣لظ٠ رٜخ ٝرٞٛخُٜخ  كِْ ٣لِق  كخٗظظَ كظ٠  ٟؼٖ  حُل٢  ٝطوِق ٛٞ  

 (ىحٍس ؿِـَ  )ػٖ  حَُؿخٍ كظ٠ حًح  ظؼ٘ض حُ٘ٔخء  ٓزوٜٖ ح٠ُ حُـي٣َ ك٢ 

ٝطول٠ّ ٛ٘خى  ػْ ػِْ حٜٖٗ ٍٝىٕ حُٔخء ٤ُـظِٖٔ   كِٔخ ٍٝىص  حُؼٌحٍٟ  

ك٤ٜٖ  ٠ٕٗٝٞ  ػ٤خرٜٖ ٝ طؼ٣َٖ  ُِٔزخكش  ٝحالؿظٔخٍ    (ػ٤ِ٘س)حُٔخء  ٝ

ظَٜ ػ٤ِٜٖ حَٓإ حُو٤ْ  ٝؿٔغ ػ٤خرٜٖ ؿ٤ٔؼخ   ٝؿِْ ػ٠ِ  حُؼ٤خد  

ٝكِق حٕ ال ٣يكغ  ح٤ُٜٖ  ػ٤خرٜٖ  حال  حٕ ٣وَؿٖ ٝحكيس  ٝحكيس ػخ٣ٍخص  
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الٌه  (اكثرهن جرأة )ٝ ٣ؤط٤ٖ ح٤ُٚ ك٤ؤهٌٕ  ػ٤خرٜٖ  ٓ٘ٚ  كوَؿض حٝهلٜٖ
بعد  خصام  طوٌل معه  فؤعطاها   ثٌابها  ثم تتابعن  الٌه بعد ذلن  حتى  

: فالسمت علٌه  فمال لها   (عنٌزة)بمٌت 
ٌابنة الكرام ال بد لن من ان تفعلً مثلهن  -

   فخرجت الٌه  عارٌة  فراها  ممبلة  ومدبرة   فلما  لبسن  ثٌابهن  
: واخذن  ٌعذ لنه وللن له جوعتنا  كثٌرا واخرجتنا عن الحً  فمال 

لو عمرت  راحلتً اتاكلن  منها    -
 فملن  نعم    -

 
        فذبح راحلته  لهن  واكلن  منها  حتى شبعن  فلما  ارتحلن  لسمن  

 : (لعنٌزة)امتعته بٌن رواحلهن  وبمً  وحده  بدون راحلة  فمال  
. ٌا ابنة   الكرام  ال بد من  ان  تحملٌنً  - 

  ثم  الّحت  علٌها  صواحباتها  ان  تحمله  على  ممدم هودجها  فحملته   
وكل . فجعل  ٌدخل راسه  فً  الهودج   فٌمبلها   وٌشمها  حتى  وصال 

  .هذا  مذكور او  مشار   الٌه  فً شعره  وفً معلمته 
          

 ٌلعب النرد  وٌعب الخمرة  اتاه ات  جالسا  عندما  كان ل  انهلً و      
 صغٌرا  وحّملنً    ضٌعنً)– المشهورة   لولته بخبر لتل ابٌه  فمال
– (وغدا امر   الٌوم خمر.خمر غدا   الٌوم  وال  دمه كبٌرا  ال صحو

  رأ بث ٌطالب خمرته  وسكره  اخذ   من   فً الٌوم التالً   صحا وعندما
 ٌطلب  العون  والمساعدة   ألخر  مكان  لاتلٌه  وظل ٌتنمل  من  من ابٌه

   ٌلمب وكان  التركٌة   انمرة  مدٌنة المنٌة  فً  حتى توفته فً  دم  ابٌه 
   كثرة  من  بدنه  فً  اذى من  لحمه   ما  لشدة ( المروح ابً) ب

  ولٌل ان  ابٌه  لاتلً  الناس على لٌبأ  ت  فً  سبٌل  والتنمل الترحال
ملن  الروم البسه عباءة مسمومة  النه تحرش  بابنته عند وجوده عنده 

. فانتشر السم فً جسده فمات   (انمرة  )فً مدٌنة 
 

. المعلمات وافضلها  روع معلمته من ا   تعتبر

::-    ومطلع معلمته 

لفا نبن من ذكرى حبٌب ومنزل 

  فحومل  بٌن الدخول  اللوى بسمط                                    
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: وٌمول فً الغزل

 

                                سموت إلٌها بعد ما نام أهلها

سمو حباب الماء حاال على حال                             

 

                             فمالت سبان هللا إنن فاضحً

ل ألست ترى السمار والناس أحوا                          

 

                                      فملت ٌمٌن هللا أبرح لاعدا

ولو لطعوا رأسً لدٌن وأوصالً                          

 

                                     فاجر   حلفت لها باهلل حلفة

لناموا فما إن من حدٌث وال صال                         

 

                                    فلما تنازعنا الحدٌث وأسمحت

                                                ذي شمارٌخ مٌال  بغصن هصرت                      

 

                                   وصرنا إلى الحسنى ورق كالمنا

                             ورضت فذلت صعبة أي إذالل

 

                                  كؤٛزلض ٓؼ٘ٞهخ ٝأٛزق رؼِٜخ

  ٢ٓء حُظٖ ٝحُزخٍ  حُوظخّ ػ٤ِٚ                                      

                                

ٛخ ٣ـ٢ ؿط٢٤ حُزٌَ ٗي م  

ٍ    روظخ    ٤ُْ  ٝحَُٔء  ٤ُوظ٢ِ٘                                           
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حَُٔ٘ك٢ ٠ٓخؿؼ٢ٝأ٣وظ٢ِ٘   

   حٍأؿٞ  ًؤ٤ٗخد    ٍُم   ٝٓٔ٘ٞٗش                                    

                                           

 ٤ُْٝ ر١ٌ ٍٓق ك٤طؼ٢٘٘ رٚ

  ٤ُْٝ ر٘زخٍ   ٤ٓق   ر١ٌ  ٤ُْٝ                                   

                                  

 أ٣وظ٢ِ٘ ٝهي ٗـلض كئحىٛخ

     ًٔخ ٗـق حُٜٔ٘ٞءس حَُؿَ حُطخ٢ُ                                   

                                          

 ٝهي ػِٔض ٠ِٔٓ ٝإ ًخٕ رؼِٜخ

        رلؼخٍ  ٤ُْٝ  ١ٌٜ٣  رؤٕ حُلظ٠                                      

                             

 ٝٓخًح ػ٤ِٚ إٔ ًًَص أٝحٗٔخ

 ًـِالٕ ٍَٓ ك٢ ٓلخ٣ٍذ أه٤خٍ                                    

 

 

 

 *********************                 

 

 

:  المٌس  فً معلمتهلال امرإ و  

 

 ٍِ ِِ ْ٘ َٓ ٟ َكز٤ٍِذ ٝ ََ ًْ ًِ  ْٖ ِٓ هِلَخ َْٗزِي 

                                    َِ َٓ ْٞ ٍِ كََل َٖ حُيَُّهٞ ٟ ر٤َْ َٞ ْو٢ِ حُِِّ ِٔ  رِ

 

ٜخ  ُٔ ْٓ ٍَ ْْ ٣َْؼُق  ْوَحِس َُ ِٔ َق كَخُ ِٟ ْٞ ُ كَظ

                                       ٍِ ؤ ْٔ َٗ ْٖ َؿٍُ٘ٞد ٝ ِٓ خ  َٜ ظْ ـَ َٔ خ َٗ َٔ ُِ 
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ـخ  َٜ خطِ َٛ ََ ِّ ك٢ِ َػ آ ٍْ ََ ح٧ ٟ رَؼَ ََ طَ

َٜخ                                            ه٤ِْؼَـخِٗ َٝ  َِ لُــ ِْ ُ َكذُّ كُ ؤَّٗٚ ًَ   

 

ُِـٞح  َّٔ َّ طََل ْٞ َ٣ ِٖ ؤ٢ِّٗ َؿَيحسَ حُز٤َْ ًَ

                                              َِ َظ ْ٘ حِص حَُل٢ِّ َٗخهُِق َك ََ ُٔ َٓ  ََُيٟ 

 

 ُْ ـ ُٜ ِط٤َّ َٓ ْلز٢ِ َػ٢َِّ  َٛ خ  َٜ كخً رِ ْٞ هُ ُٝ

                                               َِ ـ َّٔ ـَ طَ َٝ  ٠ً َٓ ِِْي أَ ْٜ َٕ الَ طَ ْٞ ُُ ْٞ  ٣َوُ

 

حهَـشٌ  ََ ْٜ ُٓ سٌ  ََ لـَخث٢ِ َػْزـ ِٗ  َّٕ ٝاِ

ٍِ                                                فََ َّٞ ؼَ ُٓ  ْٖ ِٓ  ٍّ ٍِ ٍْ َىح ْٓ ٍَ َْ٘ي  َْ ِػ َٛ 

 

 

ـخ  َٜ ِع هَْزَِ َِ ٣ْ َٞ ِّّ حُُل ُ ْٖ أ ِٓ َيأْرَِي  ًَ

                                              َِ َٓـ ؤْ َٔ رَخِد رِ ََّ ِّّ حُ ُ خ أ َٜ طِ ٍَ َؿـخ َٝ 

 

ـخ  َٔ ُٜ ْ٘ ِٓ ُي  ْٔ ِٔ َع حُ َّٞ ظَخ ط٠ََ َٓ اًَِح هَخ

                                          َِ لُ ْٗ ََ ٣َّخ حُوَ ََ زَخ َؿخَءْص رِ َّٜ َْ حُ ٤ْ ِٔ َٗ 

 

زَخرَشً  َٛ  ٢ِّ٘ ِٓ  ِٖ ُع حُؼ٤َْ ْٞ ُٓ ْض ُى َٟ كَلَخ

                                       ٢ِِ َٔ ْل ِٓ ِؼ٢  ْٓ ََّ َى َِ َكظ٠َّ رَ  َػ٠َِ حَُّْ٘ل

 

ُِـقٍ  خ َٛ  َّٖ ُٜ ْ٘ ِٓ ٍّ ََُي  ْٞ دَّ ٣َ ٍُ أالَ 

الَ                                             خ  َٝ َٔ َّ٤ ِٓ    َِ ـ ـُ ِْ ِس ُؿ ٍَ ٍّ رَِيح ْٞ َ٣  

 

ِط٤َّظِـ٢  َٓ  ١ ٍَ ِْؼٌََح ُِ ُص  َْ َّ َػوَ ْٞ َ٣ٝ
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                                             َِ ـ َّٔ ظََل ُٔ َٛخ حُ ٍِ ْٞ ًُ  ْٖ ِٓ زخً  ـَ  ك٤ََخ َػ

 

ـخ  َٜ ِٔ َٖ رَِِْل ٤ْ ِٔ طَ َْ َ٣ ٟ ٍَ ََّ حُؼٌََح كََظ

                                            َِ َـّ لَظ ُٔ ِْ حُ ْو َٓ حِد حُّيِ ُٜيَّ ًَ  ٍْ ْل َٗ ٝ 

 

ٍس  َِ ٍَ ُػ٤َْ٘ـ ٍَ ِهْي ُِْض حُِوْي َّ َىَه ْٞ َ٣ٝ

                                           ٢ِِ ِؿ َْ ُٓ ٣ْالَُص اََّٗي  َٞ  كَوَخَُْض ََُي حُ

ؼـخً  َٓ ٍَ حُـَز٢ُ٤ِْ رَِ٘خ  خ َٓ ٍُ ٝهَْي  طَوُٞ

                                     ٍِ ِِ ْٗ ِْ كَخ َأَ حُو٤َْ ْٓ ١ ٣َخ ح َِ َص رَِؼ٤ْ َْ  َػوَ

 

ـُٚ  َٓ خ َٓ ُِ ِه٢  ٍْ ١ ٝأَ َِ ٤ْ ِٓ خ  َٜ ُِْض َُ كَوُ

                                           َِ ؼََِّـ ُٔ ْٖ َؿَ٘خِى حُ ِٓ  ٝالَ طُْزؼـِِي٢ِ٘٣ْ 

 

ـغٍ  ِٟ َْ ُٓ ْهُض ٝ ََ ِِِي ُكْز٠َِ هَْي ١َ
ؼْ ِٔ كَ

                                          ٍِ ِٞ ْلـ ُٓ  َْ خثِ َٔ ١ طَ ًِ  ْٖ ـخ َػ َٜ ٤ْظُ َٜ ُْ َ  كَؤ

 

كَْض َُُٚ  ََ َٜ ْٗ خ ح َٜ ِل ِْ ْٖ َه ِٓ  ٠ٌَ خ رَ َٓ اًَِح 

                                            ٍِ َّٞ ْْ ٣َُلـ خ َُ َٜ وُّ ِٗ َ٘ـّنٍ ٝطَْلظ٢ِ   رِ

 

ْص  ٍَ ٌَؼ٤ِِْذ طَؼَـٌَّ َِ حُ ْٜ ٓخً َػ٠َِ َظ ْٞ َ٣ٝ

َِ  َػَِـ٢َّ                                                ِْلَشً ُْ طََلَِـّ آَُـْض َك َٝ   

 

 َِ ٌََٛح حُظََّيُُّـ  َٞ الً رَْؼ ْٜ َٓ  َْ أكخ١ِـ

                                      ٢ِِ ِٔ ٢ كَؤَْؿ ِٓ َْ َٛ ْؼِض  َٓ ُْ ِْ٘ض هَْي أ ًُ  ْٕ  ٝاِ

 

ِِـ٢  َّٕ ُكزَّـِي هَخطِ ِّ٘ـ٢ أ ِٓ ِى  ََّ أَؿـ
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                                           َِ َِْذ ٣َْلؼَـ ١ حُوَ َِ ُٓ ْ خ طَؤ َٔ ْٜ َٓ ـِي   ٝأَّٗ

 

٤وَـشٌ  ِِ ٢ِّ٘ َه ِٓ َٓـخَءطِْي  ْٕ طَُي هَْي  ٝاِ

                                              َِ ُٔـ ْ٘ ْٖ ػ٤َِخرِِي طَ ِٓ ِِّـ٢ ػ٤َِـخر٢ِ  ُٔ  كَ

 

رِـ٢  َِ ُِظ٠َْ كَـْض َػ٤َْ٘خِى االَّ  ٍَ خ ًَ َٓ َٝ

                                           َِ َـّ وَظ ُٓ ٍِْذ  ٍِ هَ خ َ٘ ٤ِْي ك٢ِ أْػ َٔ ْٜ َٔ  رِ

 

َٛـخ  ُّ ِهزَخُإ ح ََ ٍٍ الَ ٣ُ ٝر٠َ٤َْـِش ِهْي

                                            َِ ـ ـَ ْؼ ُٓ  ََ خ َؿ٤ْ َٜ ٍٞ رِ ْٜ َُ ْٖ ِٓ ظَّْؼُض  َٔ  طَ

 

َ٘ـَحً  ْؼ َٓ َٝ خ  َٜ حٓخً ا٤َُِْ ََ ُص أْك ُْ َٝ خ ـَ طَ

ِِـ٢                                              ْوظَ َٓ  َٕ ْٝ َُّ ِٔ ُ٣ ْٞ حٛخً َُ ََ  َػ٢َِّ ِك

 

َْٟض  ََّ خِء طَؼَ َٔ َّٔ ٣َّخ ك٢ِ حُ ََ خ حُؼُّ َٓ اًَِح 

                                            َِ ـ َّٜ لَ ُٔ َٗخفِ حُ ِٞ َٝ أَػَْ٘خَء حُ َُّ  طَؼَـ

 

ـخ  َٜ ٍّ ػ٤َِخرَ ْٞ َُِ٘ ْض  هَْي ٠ََّٗ َٝ جُْض  ـِ كَ

ٍٍَ                                            َِ ـ ظَل٠َِّ ُٔ َٔشَ حُ ُِْز َِ االَّ  ظْ ِّٔ  ـَيٟ حُ

 

خ ََُي ِك٤َِْشٌ : كَوَخُـَْض  َٓ َٖ هللاِ  ٤ْ ِٔ َ٣

ِِـ٢                                            ـَ ْ٘ ح٣َشَ طَ َٞ َْ٘ي حُـَ ٟ َػ ٍَ ْٕ أَ خ اِ َٓ َٝ 

 

حَءَٗـخ  ٍَ َٝ  َُّ ـُ ٢ طَ ِ٘ ْٓ خ أَ َٜ ْؿُض رِ ََ َه

                                               َِ ـ كَّ ََ ُٓ  ١ٍ َْ ِٓ  ََ ٣ْ٘خ ٣ًَْ ََ َ  َػَِـ٠ أَػ
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ْٗظََلـ٠  َٓخَكشَ حَُل٢ِّ ٝح َٗخ  ِْ خ أَؿ َّٔ كََِ

َِ                                          ِدد وَ ْ٘ ١ ِكوَخٍف َػوَ ًِ ُٖ َهْزٍض   َٗخ رَْط

 

خ٣ََِـْض  َٔ َ خ كَظ َٜ ِٓ أْ ٍَ َى١  ْٞ ُص رِلَ َْ َٜ َٛ

                                           َِ َوـ ِْ َو ُٔ ٣َّخ حُ ٍَ قِ  ْ٘ ٌَ َْ حُ ٤ْ٠َِٛ  َػ٢َِّ 

 

ــٍش  َٟ لَخ ُٓ  َُ لَـشٌ ر٠َ٤َْـخُء َؿ٤ْ َٜ ْل َٜ ُٓ

َِ                                              َص ــ ـَ ْ٘ ـَ َّٔ خُ ًَ وَُُٞشٌ  ْٜ َٓ ـخ  َٜ حثِزُ ٍَ 

 

ٍس  ََ ْلــ ُٜ َٝ رِ وَـخَٗخِس حُز٤ََخ ُٔ َِ حُ ٌْ ًَزِ

                                          َِ َلَِّــ ُٔ َُ حُ خِء َؿ٤ْ َٔ َُ حُ ٤ْ ِٔ َٛخ َٗ  َؿـٌَح

 

طَظَّوــ٢ِ  َٝ  ٍَ ٤ْ ِٓ ْٖ أ يُّ ٝطُْزِي١ َػ ُٜ طَـ

                                           َِ ْطِلـ ُٓ سَ  ََ ْؿ َٝ  ِٖ ْك َٝ  ْٖ ِٓ ٍس  ََ  رِـَ٘خِظ

 

 ٍٖ َْ رِلَخِكـ ٤َُْ ِْ ثْ َِّ ٤ِْي حُ ـِ ًَ ِٝؿـ٤ٍْي 

َِ                                               حِ ؼَطَّــ ُٔ الَ رِ َٝ ظْـُٚ  َّٜ ـ٢َ َٗ ِٛ  ًَح 

 

 ٍْ َى كَخِكــ َٞ ْٓ َٖ أ ظْ َٔ ُٖ حُ ٣ْ ِِ عٍ ٣َ َْ ـ
ٝكَ

                                              َِ ــ ٌِ ظَؼَؼْ ُٔ ِٞ حَُّْ٘وَِِش حُ ْ٘ ِوـ ًَ  أػ٤ِْـٍغ 

 

حٌص ا٠َُ حُؼُــالَ  ٍَ ِِ ْ٘ ظَ ْٔ ُٓ  ُٙ َُ َؿـَيحثِ

                                          َِ ــ َٓ َْ ُٓ َٝ ؼ٠ََّ٘  ُٓ ُٙ ك٢ِ  َُّ حُِؼوَخ  ط٠َِ

 

 ٍَ ــ َّٜ َو ُٓ  َِ ِي٣ْ ـَ خُ ًَ قٍ َُِط٤ٍق  ْ٘ ًَ ٝ

                                            َِ ٌََُّــ ُٔ ِو٢ِّ حُ َّٔ ْٗزُِٞد حُ ُ ؤ ًَ ـخٍم  َٓ ٝ 
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ـخ  َٜ ِٗ َم كَِح ْٞ ِي كَ ْٔ ِٔ ٝط٠ُِْل٢ كَظ٤ُِْض حُ

                                         َِ ـ ْٖ طَل٠َُّ ْ٘ظَِطْن َػ ْْ طَ َل٠ َُ ُّ ح٠َُّ ْٞ ُ  َٗج

 

ًَؤََّٗــُٚ   ٍٖ َٗؼْ  ََ ٍٚ َؿ٤ْ ْه ََ ٝطَْؼُطـٞ رِ

َِ أ                                           ِلـ ْٓ َٔخ٣ُْٝي اِ َٓ  ْٝ ٣ُْغ َظْز٢ٍ أَ ٍِ خ َٓ ََ 

 

ــخ  َٜ ؤََّٗ ًَ َ٘خِء  َّ رِخُِؼ ط٠ُِـ٢ُء حُظَّال

سُ                                                ٍَ َ٘ـخ ـٍذ َٓ ِٛ ح ٍَ  ٠َٔ ْٔ ُٓ َِ ظَزَظِّــ ُٓ 

 

زَخرَــشً  َٛ  ُْ ٤ْ ِِ ُٗٞ حَُل َْ ـخ ٣َ َٜ ِِ ؼْ ِٓ ا٠َُِ 

ٍِ                                       ا َٞ ـ ـْ ِٓ عٍ ٝ ٍْ َٖ ِى ْص ر٤َْ ََّ ٌَ زَ ْٓ خ ح َٓ ًَح  َِ 

 

زَـخ  ِّٜ ْٖ حُ ٍِ َػ َؿخ َِّ خ٣َخُص حُ َٔ َِّْض َػ َٔ طَ

                                        َِ َٔـ ْ٘ ُٔ حِى رِ َٞ َٛ  ْٖ َْ كَُئحِى١ َػ  ٤َُْٝـ

 

َىْىطُـُٚ  ٍَ  ٟ َٞ ُْ ٍْ ك٤ِِْي أَ ْٜ دَّ َه ٍُ أالَّ 

                                          َِ ْئطَــ ُٓ  َِ ِٚ َؿ٤ْ ُِ ٤ْـقٍ َػ٠َِ طَْؼٌَح ِٜ َٗ 

 

ْٗظََلـ٠  ُْ٘ٚ اًَِح ح ِٓ  ِٖ ظ٤َْْ٘ َٔ َّٕ َػ٠َِ حُ َ ؤ ًَ

                                         َِ َظـ ْ٘ ال٣َشَ َك َٛ  ْٝ ٍّ أَ ٝ َُ َيحَى َػ َٓ 

 

 ِٙ َِ ـخِى٣َخِص رَِْ٘لـ َٜ خَء حُ َٓ َّٕ ِى َ ؤ ًَ

سُ                                           ٍَ خ َٜ َِ  ِكَّ٘خٍء  ُػ ـ ؿَّ ََ ُٓ ٤َْ٘ـٍذ    رِ

 

َّٕ ِٗؼَخَؿـُٚ  َ ؤ ًَ ٌد  َْ ـ ِٓ َّٖ ََُ٘خ  كَؼَـ
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                                          ٟ ٍَ َِ  َػـٌَح ٌَرَـّ ُٓ الٍء  ُٓ ٍٍ ك٢ِ  ح َٝ   َى

 

َِ ر٤ََْ٘ـُٚ  ـ َّٜ لَ ُٔ عِ حُ ِْ ـِ خُ ًَ  َٕ َْ كَؤَْىرَ

                                           ٍِ َٞ ْوـ ُٓ ِس  ََ ٤ْ ِ٘ ٍّْ ك٢ِ حُؼَ ؼَ ُٓ ٤ٍْي  ـِ  رِ

 

َٗـُٚ  ْٝ ـخِى٣َخِص ُٝى َٜ َلوََ٘ـخ رِخُ ُْ َ كَؤ

                                            َِ ٣َـّ َِ ْْ طُ ٍس َُ ََّ َٛ َٛخ ك٢ِ  َُ حِكـ َٞ  َؿ

 

ـٍش  ـَ ٍٍ َْٝٗؼ ْٞ َٖ ػَ كَؼَـخَىٟ ِػَيحًء ر٤َْ

                                          َِ ـ َٔ ـْ خٍء ك٤َُ َٔ ٠َْْ٘ق رِ َ٣ ْْ َُ َٝ حًخً  ٍَ  ِى

 

٠ِْ٘ؾٍ  ُٓ  ِٖ ٖ ر٤َْ ِٓ  ِْ خسُ حَُِّْل َٜ ١ُ ََّ كََظ

                                          َِ ـ َـّ ؼَ ُٓ  ٍَ ْٝ هَِي٣ْ حٍء أَ َٞ ِٗ ِل٤ـَق  َٛ 

 

َٗـُٚ  ْٝ َُ ُى ُٜ ْو ُف ٣َ َْ ٌَخُى حُطَّ خ ٣َ ْكَ٘ ٍُ ٝ

ظ٠َ                                            ّم َٓ ََ َِ طَـ لَـّ َٔ ِٚ طَ ُٖ ك٤ِْ  ََ حُؼ٤َْـ

 

ـُٚ  ُٓ خ ـَ ُِ ُؿُٚ ٝ َْ َٓ  ِٚ كَزَـخَص َػ٤َِْـ

                                          َِ َٓـ َْ ُٓ  ََ رَخَص رِؼ٤َِْ٘ـ٢ هَخثِٔخً َؿ٤ْ َٝ 

 

٠َ٤ْـُٚ  ِٓ َٝ ٣َْي  ٍِ ُ هخً أ َْ ٟ رَ ََ خفِ طَ َٛ أ

ـغِ                                             ْٔ َِ ًَ  َِ َِـّ ٌَ ُٓ ِٖ ك٢ِ َكز٢ٍِّ   ح٤ََُي٣ْ

 

ـٍذ  ِٛ ح ٍَ خر٤ُِْق  َٜ َٓ  ْٝ ََٓ٘خُٙ أَ ٢٠ُِ٣ُء 

َِ أ                                   َـّ لَظ ُٔ ٍِ حُ ٤ِِْـ٢َ رِخٌُُّرَخ َّٔ ٍَ حُ خ َٓ ََ 
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ؽٍ  ٍِ ـخ َٟ  َٖ ْلزَظ٢ِ ر٤َْ ُٛ هَؼَْيُص َُُٚ ٝ

                                      َِ ـ َّٓ َ ظَؤ ُٓ خ  َٓ َٖ حُؼـ٣ٌَُِْذ رُْؼَي  ٝر٤َْ

 

 ِٚ رِـ ْٞ َٛ  ُٖ َٔ ِْ أ٣َْ ٤ْ َّ٘ ٍٖ رِخُ َػ٠َِ هََط

                                       َِ ٌْرُـ ٍِ ك٤ََ ظَخ ِّٔ ُٙ َػ٠َِ حُ َُ ـ َٔ أ٣َْ َٝ 

 

ًُظ٤َْلٍَش   ٍَ ْٞ خَء َك َٔ ُٔقُّ حُ َل٠ ٣َ ْٟ َ كَؤ

                                    َِ زَ ْٜ ٌََ٘ َف حُ ْٝ ِٕ َى ًْهَخ ٌُذُّ َػ٠َِ ح٧ َ٣ 

 ِٚ ْٖ َٗل٤ََخِٗـ ِٓ  ِٕ ََّ َػ٠َِ حُوََ٘ـخ ـ َٓ ٝ

                                     ٍِ ِِ ْ٘ـ َٓ  َِّ ًُ  ْٖ ِٓ  َْ ْٜ ُْ٘ٚ حُؼُ ِٓ  ٍَ َِ ْٗ َ  كَؤ

 

ٌَْع َْٗوَِـٍش  خ ِؿ َٜ ْى رِ َُ ْْ ٣َظْ خَء َُ َٔ ٝط٤َْ

الَ                                َٝ  ً ٍِ    اِالَّ    أ١ُُٔـخ ْ٘ـَي ـِ ٤ْيحً رِ ِ٘ َٓ   

 

 ِٚ ـ ِِ ْر َٝ  ِٖ ح٤ِْٗـ ََ َّٕ ػَز٤ِْـَحً ك٢ِ َػ َ ؤ ًَ

                                 ٍّ َُ أَُٗخ ـخى    ك٢ِ   ًَز٤ِْـ ـَ َِ    رِ ـ َّٓ َِ ُٓ  ٍَ 

 

سً  َٝ َِ ُؿـْي ِٔ ٤ْ ـَ ُٔ ِّ حُ أْ ٍَ  ٟ ٍَ ًُ َّٕ َ ؤ ًَ

                                   ٍِ َِ ـْـ ِٓ ٌَشُ  ِْ ح٧َؿؼَخِء كَ َٝ  َِ ٤ْ َّٔ َٖ حُ ِٓ 

 

حِء حُـَز٢ِ٤ْ رَؼَخَػـُٚ  ََ ْلـ َٜ ُْو٠َ رِ ٝأَ

                                  َِ َّٔ َل ُٔ ١ حُِؼ٤َخِد حُ ًِ خ٢ِٗ  َٔ ٍَ ح٤َُ ْٝ ُِ ُٗ 

 

رَـشً  حِء ُؿيَّ َٞ ـ ـِ ٢َّ حُ ًِ ٌَـخ َٓ  َّٕ َ ؤ ًَ

                                    َِ لَـ ِْ لَ ُٓ ك٤ٍن  ٍَ  ْٖ ِٓ ُٓالكخً   َٖ زِْل ُٛ 
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٤َّـشً ِ٘ ه٠َ َػ َْ ِٚ َؿ زَـخَع ك٤ِْ ِّٔ َّٕ حُ َ ؤ ًَ 

                                َِ ـ ُٜ ْ٘ ُٖ ُػ ٟ أََٗخر٤ِْ َٞ ْٜ ِٚ حُوُ َؿخثِ ٍْ َ  رِؤ

 

    _________________

 

 

           ٌٝٛٙ حر٤خص  ٓـ٘خس  ط٘ٔذ  ح٠ُ حَٓة حُو٤ْ   ح٠٣خ  حال ح٢ٗ 

حطللع ػ٢ِ ٌٛح  حَُح١  ك٤غ حٕ  ٓلَىحطٜخ ٝ ٝٓؼخ٤ٜٗخ ٝ حر٤خطٜخ  طٞك٢  

: حٜٗخ  ٖٓ  حُ٘ؼَ حُؼزخ٢ٓ 

 

َِ ٌَ رـــــٞحى١ حُـــلـــِذّ ٓــــــٖ ؿـ٤ـَهــخطــ  هـظــ٤ــ

                    َُ ٓــــــــ ُُ ١ ُٗــــٜــــخى ٝال  ِِ  ٝال ٓــــ٤ِّــــض ٣َــــؼــــ

 

 كــظــِــي حُـــظـــ٢ ٛــــــخّ حُـــلــــئحى رـلــزَّــٜــخ

 ى٣ٍــــش حُــــوُــــزـــــَ ٓــٜــلــٜـــلـــشٌ رـــ٤ـــ٠ـــخُء                    

 

ـٔـؼــشٌ ُٓ ٝ ٌٍ  ُٝـــ٢ ُٝــٜــخ كــــ٢ حُــ٘ــخّ هــــٞ

ـــؼَـــَ                         َٓ  ُٝـــــ٢ ُٝــٜـــخ كـــــ٢ ًـــــَ ٗـخكــ٤ــٍش 

 

ــَ ُـــــٞ أٗــٜـــخ ٓــ٘ـــض ـِ ــٞص حُـِلــ ُٔ ــ َٛ  رٚ  ٍحىٌف 

ـزـٔـزـ٤ـٖ   رـــــخد   ػــ٘ـــي                        َّٔ  ٗـلـٜــَ ١ال     حُ

 

 الرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍغ ٥ِالِء   أال االَّ   ال أال

  ٥ِ الء ٓــــــــــــــــــــٖ ٍكــــــــــــــــــــَ    أال   ٝال ال                    

 

 

 ًٝــْ ًٝــْ     ػــْ ًــْ ًــْ       ًٝــْ ًــْ     كٌـْ ًــْ

ــٚ     حُـلـ٤ـخكــ٢      هـطـؼــُض                  ِٓ ـٜـخ َٔ   أَٓـــــَ   ُـــــْ  ٝحُـ
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ٌَ ٌَ  رــٌــلــٜـــخ   ًٝــــلــــ٢      ًٝــلـــٌـــخٌف    ًٝــــــــخٌف

ـــلـــٞف   ًٝــــــخٌف               ًَ   ٝٛـــــــَ ٓـــــــٖ    حُــــــٞىم      

 

 

 ٝكـ٢ ٝكــ٢      ػـْ كـ٢ كـ٢     ٝكـ٢ كـ٢    ٝكـ٢ كـ٢

 كـٌـْ أٓـــَ  ٝحُـَرـٞع       ِٓـٔـ٠    ٝكــ٢ ٝؿ٘ـظـ٢                      

 

 

َٓ َ َٓ ٝ      ََٓ   َٝٓ َٝٓ    ػْ َٓ َٓ     َٝٓ 

 كــٌــْ أٓــــَ  ٝحُــَرــٞع     ٍ ٓـِـٔــ٠   ٝٓـــَ ىح                        

 

 

ـ٘ـَ  ْٜ ٘ َٗ ـ٘ـَ   ٝ ْٜ   ػ٘ـ٘ـٜـَ   ػـــْ ٗـٜـ٘ـَ   ٝٗـ

ـوَـَ   ٣ـ٣ِــٖ    ٓـِـٔـ٠       ػـِـ٠ كـخؿـزـ٢                       ُٔ  ٓـــغ حُـ

 

  

  ٓــٌــ٤ـــش حُــلــ٘ـــ٠       حُـؼـ٤ـ٘ــ٤ــٖ   كـــــخ٣ُـــش

  ٍٝٓــــ٤ــــش حُــٌـــلـــَ     ػــَحهــ٤ـــش ح١٧ــــــــَحف                     

 

 

  ػــزــٔــ٤َّــش حُــَِّـــٔـــ٠     طِـٜــخٓــ٤ــش ح٧رـــــــيحٕ

  ُى٣ٍــــــــش حُـــوُـــزـــَ   هــِحػـــ٤ـــشُ ح٧ٓــــ٘ــــخٕ                          

 

 

 طُــ٘ــٔــزــ٢  أ١ حُــوــزــخثــَ       كــوــِـــُض ُـــٜــــخ

ِّ   ُؼـَِّـ٢                        ـؼـَ     رـ٤ـٖ حُـ٘ـخ ّ ِ٘   ًــ٢ أُٓـــَ   كــ٢ حُ

 

 

  ػـــَرــــ٤ــــش   ًـــ٘ــــي٣ــــش   كـــوـــخُــــض أٗــــــــــخ

 ٝٛـــــَ ٝرـــــَ     ًٝـــــالَّ     كــخٗــخ  كـوـِــُض ُــٜــخ                   

 



 28 

 

  ٍٝكـــــ٤ّـــــش ػـــــٔـــ٤ـــشٌ     كـــوـــخُـــض أٗـــــــــخ

  ٓــــٖ هُــــٍِ   رـ٤ـخُهــٕٞ      ٍِٝهــ٤ــِ كـوـِـُض ُــٜــخ                   

 

 

 هــ٤ــِــ٢ طـــَحىكـــض     حُـ٘ـطــَٗــؾ    ٝال ػـزـظُـٜــخ

ـــ٤ـــ٢                   ِهّ ٍُ ِٙ    ػـِـ٤ــٜــخ     ٝ  رـخُــؼـــــَ   ىحٍ رــخُــ٘ــخ

 

 

  الػــــــــٍذ   ٗــــطــــخٍسُ   ٝٓــــخٛــــٌح     كــوـــخُـــض 

ُٛــٞحالؿـــَ    رـخُـلـ٤ــَ        هــظــَ حُـ٘ـلــْ    ُٝــٌــٖ َّ                   

 .

 
 

 
 *************************************     
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                 المرلش 
 

 

 

ٛٞ ػَٔٝ رٖ ٓؼي :  حَُٔهٖ  ٛٞ ٍر٤ؼش رٖ ٓؼي رٖ ٓخُي، ٣ٝوخٍ        

ٝحَُٔهٖ  ٗخػَ ؿخ٢ِٛ ٖٓ .  ه٤ْ رٖ ػؼِزش  رٖ  ٟز٤ؼش  رٖ  ٓخُي رٖ

 :حُطزوش ح٠ُٝ٧ ُٚ ه٤ٜيس طيهَ ك٢ حُٔؼِوخص، ٢ٔٓٝ حَُٔهٖ ُوُٞٚ

 الدار لفر والرسوم كما       

 رلش فً ظهر األدٌم للم                                             
 

حُؼَد ح٣ٍُٜٖٞ٘ٔ رٌُي ٝٛخكزظٚ  حُ٘ؼَحء حُؼ٘خم ػ٘ي  ٝٛٞ أكي       

 ر٘ض ػٞف رٖ ٓخُي رٖ ٟز٤ؼش رٖ ه٤ْ رٖ ػؼِزش، ًٝخٕ أرٞٛخ (أٓٔخء)

ؿٜخً ٍؿال ٖٓ َّٝ  .ػخى حهزَٙ روزَ ُٝحؿٜخ كِٔخ ك٢ ؿ٤خد حَُٔهٖ (  َٓحى)ُ

 رؼٞ   ٛخٍ ك٢ ، كِٔخ(ؿل٤ِش)  هز٤ِش كوَؽ ٣َ٣يٛخ ٝٓؼٚ ػ٤ٔق ُٚ ٖٓ

  حُـل٢ِ٤   كظًَٚ ً.  ٓؼَٟٝخ  اال  ٣لَٔ. ، كظ٠ ٓخ  ٗي٣يح حُط٣َن َٓٝ

 كؤهٌٝٙ  كِْ ٣ٜيهٞٙ هزَْٛ أٗٚ ٓخصأف  ك٢ ؿخٍ ٝحَٜٗف ا٠ُ أِٛٚ  ٛ٘خى

 ه٤َ حٕ ٛخكزظٚ  ٝ  كوظِٞٙحػظَف حٗٚ طًَٚ ك٢ ؿخٍ ٠٣َٓخ َٟٝرٞٙ كظ٠ 

 ٝهي أًِض حُٔزخع  كـ٤ت رٚ ح٤ُٜخ ٓلٔٞال  كزؼؼض ا٤ُٚػَكض حالَٓ أٓٔخء 

 :أٗلٚ، كوخٍ

 فبلغن  عرضت   إما  ا راكبا  

 أنس بن عمرو حٌث كان وحرمال                              
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  أر٤ٌٔخ   ٝىٍ   ىًٍٔخ    هلل

  كظ٠ ٣وظال  حُـل٠ِ   أكِض  إ                                                

 من مبلغ الفتٌان أن مرلشا 

  األصحاب عبؤ مثمال أضحى على                               

 ذهب السباع بؤنفه فتركنه 

  فً المفار مجدال  منه نشٌنه                                   

 وكؤنما ترد السباع بشلوه 

 إذ غاب جمع بنً ضبٌعة منهال                               
 

حَُٔهٖ  ًظذ ٌٛٙ ح٧ر٤خص ػ٠ِ ه٘ذ حَُكَ، ًٝخٕ ه٤َ حٗٚ ٝ            

 كوَأٛخ هٞٓٚ، كٌُِي َٟرٞح حُـل٢ِ٤ كظ٠   حُل٣َ٤ٔش،٣ـ٤ي حٌُظخرش رخُِـش 

. حػظَف 

 :ومن جٌد شعره لوله

 فهل ٌرجعن لً لمتً إن خضبتها 

 إلى عهدها لبل الممات خضابها                                 

 رأت ألحوان الشٌب فوق خطٌطة 

 إذا مطرت لم ٌستكن صإابها                                     

 فإن ٌظعن الشٌب الشباب فمد ترى 

 به لمتً لم ٌرم عنها غرابها                                        

 :ولال الشاعر المرلش 
 

ُِزَُي زَخرَشً   حَُِّـٞؽ  حُوُِذ أؿخ َٛ   

                                                ْٚ ّْ أَٗض ؿخُُزُ  ٝٗٞهخً ا٠ُ أٓٔخَء أ

 

 ُْ   هِزُٚ  ٣ْؼ٤خ رؤٓٔخء ٝال   ٤ٜ٣
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                                                  ْٚ ٙ ٝػٞحهِزُ ٍُ  ًٌحى حُـٜٟٞ آَح

 

 ء                                                                                                                                                                                                                                                                       ٓخح٧   كّذِ    ك٢  أ٣ُِل٠ حَٓإ

ْٚد                                              ِد ٍَّ ؿخٗزُ ٍِ ٖٓ حُٞح٤ٖٗ ٝحُٝ ْٔ  َؿ

 
ً ُّْ حُ٘لْ إ ًَ٘ض ػخُٔخ َٛ  ٝأٓٔخُء 

ْٚ   ٝرخى١ أكخى٣ِغ                                                     حُلئحِى ٝؿخثز

 

٢ ُِْض ًؤَّٗ٘ ُْ َظ طْٜخ حُ٘ل ََ  اًح ًً

ٍى  هلوخف  ٣ُِػِػ٢٘                                        ٍْ ِٝ    ْٚ   ٝٛخُزُ

 

: ولال فً الغزل  اٌضا 
 

 
َْ ُـؤٓٔخء  ١ِ ح٤ُٔؼخىح  هُ ـِ ْٗ  أَ

 واْنُظري أْن تُزّوِدي منِن زادا                                          

ٍٝ  أ٣َ٘ٔخ ًِ٘ض أٝ َكَِِِض رؤٍَ

 أٝ رالٍى أَك٤َْ٤ِض طَِي حُزالىح                                                         

 

َّ٘ؤ ْرؼَِي رخُ ٍَ ًِْض  ََ ٢ٌُِٗٞ طَ  إ طَ

  وُمرادا  ِحْمٌراً ِم وجاَوْزِت                                           

ً                                                                         فاْرتِجً أَن أَكوَن منِن لرٌبا
ادا                                             فف اِدِرٌن والُورَّ      اْسؤلً الصَّ

            
ً ٌِْت َرْكبا بٌِـ وإذا ما رأَ                                 ُمّخِ

رخٍص ِؿ٤خىح                                                         ََ ْو ُٓ  َٕ َٖ ٣َوُٞىٝ  ـ

٤ْـ َٔ َِ حُ ُك ٍْ ْلزظ٢ِ ػ٠ِ أَ ُٛ  ُْ ُٜ  كَ

َٕ أ٣َُْ٘وخً أَْكَحىح                                                            ٞ ؿُّ َِ ُ٣ ِْ  ـ

 

ٍٝ ِٞ أٍَ ؼِض ٖٓ ٗل َٔ  ٝاًح ٓخ ٓ
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 بُِمِحّبٍ لد ماَت أَو لٌَِل كادا                                             

 

ِْ ِْ ََ ِػ ٢ ؿ٤ ِٔ َّٗيٍ  كخْػَِ  رؤ٢َِّٗ  

ْٕ ٣ُلخىٟ                                                      لٍَي أَ ْٜ ُٔ ُِ  ٢ ٌِ  ًحِى، ٝحْر

 

 أٝ ط٘خءص ري حُٟ٘ٞ كِوي هيِص

     كخٗوخىح     ُٙل٤ٖ  إحِى١                                                       ف

 

 ًحى أ٢ِّٗ ػِوض ٓ٘ي ؿٟٞ حُلّذ

 كِحىح   ّٓ٘خً   ًَ كِىُص     ٤ُٝيح                                                 

 

 : ٝهخٍ ح٠٣خ

 

  ه٢ِّ٤ِ ػٞؿخ رخٍَى حُِـٚ ك٤ٌٔخ ٝإ

                    ْٖ ٌُ ٌٔخ   ٌٛ٘ي   ُْ طَ ِٟ يح   ُـؤٍ ْٜ   هَ

 لٌس الضالُل أجاَزنا: ولوال لـها

ُْ َػٔيح    ُؿِٗخ    ٌُّٝ٘٘خ                                              ُِ٘وخً

 

   طو٤َُّص ٖٓ ٗؼٔخٕ ػَٞى أٍحًٍش

ِٛ٘يح؟    ُـٍٜ٘ي كٖٔ ٌٛح                                                 ٣ُزِِّـٚ 

 

ُٚ   ٤ٌُٔخ   ٝأٗط٤ظُُٚ ٤ٓل٢ َٔ   أه٤

 كال أٝىحً ك٤ٚ حٓظزُ٘ض ٝال َه٠ْيح                                                                  

  

َْ هي ١خٍ ٤َُٓٛخ خ أٗو٘خ حُؼ٤ ّٔ  كِ

يح ا٤ُْٜ ٝؿيٗخْٛ ُ٘خ رخُوَٟ                                  ْ٘   َك

 

 فناولتها المسوان والملب خائف

ْؿيح  أٌِٛظِ٘خ   ٣خ ٛ٘ي: ٝهِض ُـٜخ                                 َٝ   
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ِٖ   ٣يحً كٔيَّص ْٔ ٍَّ   ك٢ ُك  ط٘خٝالً  ً

ْٜيٟ ٓخ أٍٟ ٓؼَ ًح: ا٤ُٚ ٝهخُض                                  ُ٣  

 

  رسالةً  أّدى ز  وألبلت كالمجتا

                                            َّ ـُ ٘خ٢َِّٗ ٝهخٓض طَ َٔ ٤ْ َٔ   ٝحُزَُىح َُ حُ

 

ُٝ ََّ َٖ   ُِل٢  طَؼَ   أ٣ٍيْٛ  ح٣ٌُ

 ٝٓخ حُظْٔٔض االّ ُظوظ٢ِ٘ ػٔيح                                               

 

ٍٍ ًِ َُ أىٓخَء هخ ٍٚ ٛ٘ي ؿ٤  كٔخ ٗز

ىح                              َْ ِٖ َٓطخعٍ طَُحػ٠ ١َالًّ كَ  ٖٓ حُٞك

 

ٍَٗش   ٗطلَش ٖٓ  ٝٓخ  ِْ ُٓ ه٤ؼٍَش   ك٢     َٝ  

يح                                      ْٜ  ٠ُ ٓظٖ ٛوَ ك٢ ٛلخً هخُطض ٗ

 

  ٣ٍوٜخ   ُػالُش    ٣ٍّخ     ٖٓ  رؤ٤١ذ

َّ ك٢                               ٓيح ٍٟٝش   ؿيحس ٠ٛخد حُط

 

:   ٖٝٓ ٗؼَٙ ح٠٣خ 

 

ٍِ هَْلَح َْ حُيح ُف ٍٓ َِ ْٚ،    أطْؼ ُُ ُِ ٘خ َٓ  ًَ 

                            ْٚ َف ح٢َُٗٞ ٓخػُِ ََ ه َُ  ِٕ ِٖ ح٤ُٔخ ْل ـَ ً 

 

  تَلتمً، بتثِلٌَث أْو نَجَراَن أْو حٌُث

ٍٕ ٓٔخثُِٚ                                          ِٕ ؿؤ ِي ك٢ ه٤ِؼخ ـْ َٖ حُّ٘ ٓ 

 

٠ِْٔ اً  ُِٔ  ٌٍ ٤ُيَى   ِى٣خ ِٜ ٠٘،  ط ُٔ  رخُ

                                          ُِٚ ُٛ ح َٞ ٍٕ ط َُ ٠ِٔٓ َٓ٘ي ىح  ٝاً كز

  

٤َي ؿِحُُٜخ، ِٛ  ، ِْ ث َّ َُ حُ  ٝاً ٢َٛ ٓؼ

ٌَ ٓخؽٍ                                            ْٚ   ا٤َُي،  ُـٜخ ََٗظ حِؿُِ َٞ   طُ
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َم ِكوزَشً، َّ  َؿ٤ِ٘٘خ، ٝٓخ ٗو٠٘ حُظّل

ُْ حُؼ٤ٖ رخِؿُِٚ                                              ، ٗخِػ ٌَ الٗخ َؿ٣َ ًِ 

 

زخ  ٤ََُخ٢َُ أْهظخى ِّٜ   ٣َٝوُُٞى٢ٗ،   َُ حُ

٣ؼخُٗٚ                                                ٍَ ٍُ رَ٘خ  ٞ ـُ َ٣     ُُٚ ِٝ  َُ ٣ُٝلخ

 

ٌٍ ٝىَٜٝٗخ ٠ِْٔ َه٤خ  َٓٔخ َُي ٖٓ ٓ

                                             ُُٟٚ َْ ًَؼ٤ٍِذ، َػ حُى  َٞ َٓ    ْٚ   كؤٓخ٣ُِِ

 

ُّ ٖٓ ؿخِٗذ حُِل٠ٔ َِ كخُـؤػال  كٌُٝ ح٤ُّ٘

ِّ طـ١َ أٓخؿِـٚ                                          َْ َِ حُظُّ ْٜ  ٝهُقٌّ ًَظ

 

ََ، ر٤َ٘٘خ ٓخث َٝ ْٛظََيْص ٠ِٔٓ   ٝأ٠ّٗ ح

ََ حُوَِذ ىحِهُِْٚ                                              َٗشُ ُكّذٍ، رخٗ  رَ٘خ

 

ٍّٝ ٝرِيٍس ٠َِٔٓ ٖٓ ػُي  َٕ  ًْٝ ُىٝ

ٍُ رٜخ حُـٜخى١، حُول٤ُق ًالًُُٚ                                             ٣َلخ

 

َُّ َُ    رٜخ    ٣ََظ  ، ًؤُّٗٚ  حُلَالِس  َػ٤

                                               ْٚ َُٜٚ، ٠ُ٣ٝخثُِ ْو َٗ  ٍه٤ٌذ ٣ُوخك٢ 

 

ؿٍِش، ٍِ ُِْض ٠ِٔٓ هزَِٜخ ًحَص   ٝٓخ ِه

                                                ْٚ حرِـ ََ َٓ َِ ِؿ٤زَْض  ١ُّ ح٤ُِ ٍِ َٞ ْٔ  اًح هَ

 

َٛزَْض ٠ِٔٓ  ٝهي ًَ   ، ِٚ ًُِّ َِِي    رؼَْو

طُْٚ َكزخثِِـٚ                                                   َُ ََ ٤ٍي أْك َٛ  َُ َْ ؿ٤ َٜ  ك

 

ٍٖ هِّ ََ ُٓ ْٓٔخُء هَِذ  ْص أ َُ ََ  ًٔخ أْك
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وخ٣ِـٚ                                                 َٓ ِم الكْض  َْ غِ حُزَ ْٔ  رُلّذٍ ًِ

 

، ٣َْزظَـ٢ حى١َّ ََ ُٔ ْٓٔخَء حُ َق أ ٌَ ْٗ  ٝأ

وخطِِـٚ                                                ُٓ خَد  َٜ ٌف إٔ طُ ْٞ  رٌَُي، َػ

 

خ ّٔ ٍَ   ٍأٟ  كِ ْٕ ال هََح ُٙ،   أ َُّ   ٣ُِو

ْٓٔخَء ال رُّي هخطِِـٚ                                                  ٟ أ َٞ َٛ  ّٕ  ٝأ

 

ٌٖ هِّ ََ ُٓ حِم  ََ ِٝ حُؼ ٍْ ْٖ أ ِٓ  ََ ّك ََ  طَ

َحػخً ٍٝحِكِـٚ                                            ِٓ  ١ٞ ْٜ ٍد، طَ ََ  ػ٠ِ ١َ

 

ٌٝ ٓخهٚ ٗلٞٛخ حُـٜٟٞ، ، أٍ ِٝ َْ ّٔ  ا٠ُ حُ

ِٝ ؿخثِـٚ                                              َْ ّٔ َص رخُ ْٞ ّٕ حُٔ ٍِ أ  ُْٝ ٣َْي

 

َى٣ٖ َْ ٍَ رخُلَ ٍٝ َِٗط٤ٍّش،: كـِٞى  أٍ

ِـٚ                                                 ًِ ح َٞ ، ىحثٍذ ال ٣ُ ٍَ ْٜ ِس ٗ ََ ٤ٔ َٓ 

 

 

 

 

 

 

 

 ****************************************
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 عنترة العبسً
 

 

 

 

 

من لبٌلة  عبس  بن عمرو  بن لراد     هو عنترة بن شداد       
   ولٌل ان شداد  جده البٌه  وانما هو عنترةالمضرٌة  التً  سكنت نجد

 بن عمرو بن شداد  ولٌل شداد  عمه  تكفله  بعد وفاة  ابٌه ونسب الٌه 
 سوداء    حبشٌة-  زبٌبة  –  واسمها  امه  ألن وكان عبدا اسودا  ذلن

المعارن  ومن عادات العرب  اتخاذ اوالد   سبٌت  فً احدىكانت لد 
 ببنوتهم  اال فً حالة   اباءهم  وال  ٌعترفون االماء عبٌدا  ولو كانوا 
. واشرفها  اٌتائهم  بابهر االعمال 

 
اال ان عمه لم ٌمبل به  بعال -  ( عبلة)– بنة عمه   ا     عنترة احب

 وبادلته   وتعشمه  تحبه كانت عبد  وابنته حرة  رغم انها  ألبنته  النه 
 لشوق   وفً هذا الولت اغارت  على لبٌلة  عبس  والوله  و االحب 

لبٌلة اخرى سلبتها االموال  واالنعام  ونهبت كل شًء وهتكت االعراض 
   كالمتاع ن وٌاخذونه سباٌا على عادة العرب سابما اذ  ٌسولون النسوة 

   لمطاردة   فهب الشجعان من عبس وعلى راسهم عنترة.  فً غنائمهم
الزاد و المال   الى لبٌلتهم  وارجعوا  ولتلوهم  الغاصبٌن فردواالغازٌن  
 ببنوته   ذلن اعترف ابوه  عند . منهم  وكل ما سلب  والنساء واالنعام

. ولحمه فً نسبه 
 

وبعد هذه  وشجعانهم  شعراء العرب  من  نا ن  العبسً عنترة         
 لتل فً   اال  انه الحادثة اصبح مضرب االمثال فً الدامه وشجاعته

 التً امتدت سنٌن طوال بٌن المبٌلتٌن بعد ان ( داحس والغبراء)حروب
 حٌاة  سٌرة ولع فً االسر ولد ظهرت رواٌات ولصص واساطٌر حول

 ابنة عمه وشجاعته فً الحرب اشهرها المصة التً (عبلة)عنترة وحبه ل
. لدولة العباسٌة لكتبت عن سٌرته فً العصر االخٌر 
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تتمٌز لصائده بطولها وتطغى علٌها عاطفة الحب والشوق واغلبها         

 اضافة الى الفخر والحماسة ووصف ساحة المتال (عبلة)ذكر فٌها حبه ل
. وبالئه فً معاركه وانتصاره على اعدائه 

 

: ع ٓؼِوظٍٚٝػ٘ظَس ٖٓ حٛلخد حُٔؼِوخص حُٔزغ ٢ٓٝ

   هل غادر الشعراء من متردم  

 

                                          ام هل عرفت الدار بعد توهم 

:               ٝهخٍ ػ٘ظَس حُؼز٢ٔ ك٤ٜخ

 

َٛ ؿخىٍ حُ٘ؼَحء ٖٓ ٓظَى ّ 

اَر بعَد تََوهُّـِم                                  أم َهْل َعَرْفَت الدَّ
 

ـ٢  ِٔ َِّ ٌَ ٞحِء طَ ـَ ٍَ َػْزِـشَ رِخُ ٣َخ َىح

ً َصبَاحاً َداَر عْبلةَ واسلَِمً                                  َوِعّمِ
 

ـخ  َٜ ؤَّٗ ًَ هَّْلـُض ك٤ٜخ َٗخهَظ٢ ٝ َٞ كَ

ِم                                     فَـَدٌن ألَْلضً َحاَجةَ الُمتَلَـّوِ
 

َُِ٘ـخ  ْٛ حِء ٝأَ َٞ ـَ َُّ َػزَِشُ رِخُ ٝطَُلـ

َمـاِن فَالُمتَثَلَّـِم                                    بالَحـزِن فَالصَّ
 

ـُيُٙ  ْٜ َّ َػ ٍَ طَوخَى َِ١َ ْٖ ِٓ ُك٤ِّْ٤َض 

ٌْثَـِم                                   أَْلـوى وأَْلفَـَر بَعَد أُّمِ الَه
 

زََلْض  ْٛ َ َٖ كَؤ حث٣َِ َِّ َكَِّْض رِؤٍَٝ حُ

ًَّ ِطالَبُِن ابنَةَ َمْخـَرِم                                عِسراً عل
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ـخ  َٜ َٓ ْٞ َُ هَ ٟخً ٝأْهظ َْ ـخ َػ َٜ ْوظُ ُػِِّ

 زعماً لعَمُر أبٌَن لٌََس بَِمْزَعـِم                                 
 

ُِْض كاَل طَُظ٢ِّ٘ َؿ٤ْـَُٙ  َِ ُٝوـي َٗ

 ِمنّـً بَِمْنـِزلَِة الُمِحّبِ الُمْكـَرِم                                    
 

ـخ  َٜ ُِ ْٛ ٍُ ٝهي طََرَّغ أَ ِح َٔ ـ٤َق حُ ًَ

ٌْلَـِم                                        ٌْـِن وأَْهلُنَـا بِالغَ ٌْـَزتَ  بِعُنَ
 

ـخ  َٔ ْؼِض حُِلَحَم كَِبَّٗ َٓ ُْ ِْ٘ض أ ًُ  ْٕ ا

ٌٍْل ُمْظِلـِم                                      ـت ِرَكائِبُُكْم بِلَ  َزمَّ
 

ـخ  َٜ ِِ ْٛ حَػ٘ـ٢ االَّ َكُٔٞشُ أَ ٍَ ـخ  َٓ

ٌَاِر تَُسفُّ َحبَّ الِخْمِخِم                                   وْسَط الّدِ
 

َٕ َكُِٞرَـشً  رؼٞ ٍْ ِٕ ٝأَ ـخ حػَْ٘ظخ َٜ ك٤ِ

 ُسوداً َكخافٌِة الغَُراِب األَْسَحـِم                                
 

قٍ  ِٟ ح َٝ ١ ُؿٍَٝد  ٌِ ظَز٤َِْي رِ ْٔ ًْ طَ ا

  لَذٌذُ الَمْطعَـِم  ُممَبَّلُـهُ  َعـْذٍب                               
 

ـٍش  َٔ ٤ْ ِٔ ٍَ رِوَ سَ طَخِؿ ٍَ َّٕ كَخ َ ـؤ ًَ ٝ

 َسبَمَْت عَواِرَضها إلٌَن ِمن الفَِم                              
 

ـخ  َٜ َٖ َْٗزظَ َّٔ ٟـشً أُُٗلخً ط٠ََ ْٝ ٍ ْٝ أ

ٌٌْث للٌُل الدَّمِن لٌَس بَِمْعلَـِم                                َغ

ٍس  ََّ ٍَ ُكـ َُّ رٌِ ًُ  ِٚ َؿـخَىْص ػ٤َِ

ْرَهـِم                                    فَتََرْكَن ُكلَّ لََراَرٍة َكالّدِ

٤َّـٍش  ِ٘ ََّ َػ ٌُ ٌخرخً كَ ْٔ ّلـخً ٝطَ َٓ
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ِم                                ٌَْجـِري َعلٌَها الَماُء لَم ٌَتََصـرَّ
 

فٍ  ٍِ َْ رِزَـخ خ ك٤ََِ َٜ َه٠َِ حٌُُّرَخُد رِ َٝ

 َغِرداً َكِفْعل الشَّارِب الُمتََرنّـِم                              
 

 ِٚ ٍحِػـ ٌِ ٍحَػُٚ ر ًِ ؿـخً ٣َُلـيُّ  ِِ َٛ

نَاِد األَْجـذَِم                                لَْدَح الُمَكّبِ على الّزِ
 

َِ َك٤ٍّ٘ش  ْٜ َم َظ ْٞ زُِق كَ ْٜ ٢ ٝطُ ِٔ ْٔ طُ

 وأَبٌُِت فَْوَق سَراِة أْدَهَم ُمْلَجـِم                              
 

 ٟ َٞ َّ٘ َِ حُ ٌؽ ػ٠ِ َػْز َْ َٓ ٤َّظ٢  ِ٘ َك َٝ

 نَْهـٍد َمَراِكلُـهُ نَبٌِِل الَمْحـِزِم                                 
 

شَ  ََٗي٤َِٗـّ َٛخ  ٍَ ِِـَِّ٘ـ٢ َىح َٛـَ طُْز

ِم                              لُِعنَْت بَِمْحُروِم الشَّراِب ُمَصـرَّ
 

٣َّخكَـشٌ  َُ  ٟ ََ ُّٔ سٌ ِؿذَّ حُ ٍَ ـخ َهطَّ

ٌْثَِم                                تَِطـُس اإِلَكاَم بَِوخِذ ُخّفٍ ِم

 
٤َّـشً ِ٘ َّ َػ خ ًَ ُْ ح٩ِ خ طَِطـ َٔ ؤََّٗ ًَ ٝ 

                                             ِْ َِـّ َٜ ُٓ  ِٖ ٤ْ َٔ ِٔ ْ٘ َٔ َٖ حُ  رِوَـ٣َِذ ر٤َ

 

ْص  َٝ ًَٔخ أَ  ِّ ُٚ حَُّ٘ؼَخ ١ِٝ َُُٚ هُُِ ْ طَؤ

 ِحـَزٌق ٌََمانٌَِّةٌ ألَْعَجَم ِطْمِطـِم                                

ِٚ ًٝؤََّٗـُٚ  ـ ِٓ َٖ هَُِّـشَ ٍأْ ٣َظْزَْؼـ

ِم                              َحـَرٌج على نَْعٍش لَُهنَّ ُمَخٌَـّ
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ِس ر٠َ٤َْـشُ  ََ ٤ َ٘ ١ حُؼُ ٌِ ٍَ ٣ؼُُٞى رِ ْؼ َٛ

وٌِل األَْصلَِم                               َكالعَْبِد ِذي الفَْرو الطَّ
 

 

زََلْض  ْٛ َ ِٖ كَؤ ٤ٟ َُ رَْض رِٔخِء حُيُّك ََ َٗ

ٌْلَـِم                              َزْوراَء تَْنِفُر عن حٌَاِض الدَّ
 

 

ْ٘ؤَٟ رِــخِٗذ َىكَّٜخ حُـ  ًَؤََّٗٔخ ٣َ ٝ

ِم                                ِ ُمـَإوَّ ًّ ِ ِمْن َهِزجِ العَِش ًّ  َوْحِش
 

 

خ َػَطلَْض ُـُٚ  ًَُِّٔ ٍَّ َؿ٤ٍ٘ذ  ـ ِٛ

 َغَضَب اتَّماَها بِالٌََدٌِن َوبِالفَـِم                                 
 

 

ًَؤََّٗـٔخ  َىحعِ  َِّ ًَْض َػ٠َِ َؿِ٘ذ حُ ََ رَ

ِم                                بََرَكْت َعلَى لََصٍب أََجشَّ ُمَهضَّ

 

ْوؼَـيحً  ُٓ َل٤ْالً  ًُ  ْٝ رًّخ أَ ٍُ  َّٕ َ ـؤ ًَ ٝ

 َحشَّ الَولُوُد بِِه َجَوانَِب لُْممُـِم                               
 

ٍس  ََ ٟ َؿ٠ٍٞد َؿٔ ََ ْك ًِ  ْٖ ْ٘زَخُع ٓ َ٣

 َزٌَّافَـٍة ِمثـَل الفَنٌـِك الُمْكـَدِم                                
 

ِـ٢  ـِْيك٢ ُى٢ِٗٝ حُِو٘خَع كِبَّٗ٘ ْٕ طُ اِ

 َطـبٌّ بِؤَخِذ الفَارِس الُمْستَْلئِـِم                             

ِـ٢  ِض كِبَّٗ٘ ْٔ ِِ خ َػ َٔ أَػِْ٘ـ٢ َػ٢ََِّ رِ

 تً إِذَا لم أُْظلَـِمفَسْمـٌح ُمَخالك                              
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 ٌَ ـ ِٓ ٢ رَخ ِٔ ِْ َّٕ ُظ ُض كِب ْٔ ِِ ٝاًَِح ُظ

 ُمـرٌّ َمذَالَتُـهُ َكَطعِم العَْلمَـِم                                   
 

َيحِٓش رَْؼَيٓـخ  ُٔ َٖ حُ ِٓ ََْٗرُض  ُٝوَي 

 َرَكَد الَهواجُر بِالمشوِف الُمْعلَـِم                             
 

ٍس  ََّ ـ ِٓ ْلَحَء ًحِص أَ َٛ ؿخَؿـٍش  ُِ رِ

ِم                                 لُِرنَْت بِؤَْزهَر فً الشَّماِل ُممَـدَّ
 

ِِـٌي  ْٜ ظَ ْٔ ُٓ  ٢ِ ْرُض كِبَّٗ٘ ََ ـ َٗ كِبًَح 

 َمالـً وِعْرضً وافٌِر لَم ٌُكلَـِم                              
 

 ًٟ ْٖ ََٗي َُ ػ ِّٜ َلُٞص كَٔخ أَهَ َٛ ٝاًَِح 

مـً                                وَكما َعلمِت َشمائِلً وتََكرُّ
 

ــيَّالً  ُٓ ًُْض  ََ َِ َؿخ٤ٍِٗش طَ ـ٤ ِِ َٝك

 تَمُكو فَرٌَصتُهُ َكَشْدِق األَْعلَـِم                                 
 

َِ ١َْؼَ٘ـٍش  َٓزَوَـْض ٣َيح١َ ُُٚ رِؼخِؿ

 وِرشـاِش نافِـذٍَة َكلَْوِن العَْنـَدِم                                 
 

ُِـٍي  ََ ٣خ حر٘شَ ٓخ ُِْض حَُو٤ـ َ ٛاَلَّ ٓؤ

 إْن ُكْنِت جاِهلَةً بِـَما لَم تَْعلَِمـً                               
 

َٓخرِـقٍ  َكخُـِش  ٍِ ٍُ َػ٠َِ  ح َُ ًْ ال أ اِ

ِم                                    نَْهـٍد تعـاَوُرهُ الُكمـاةُ ُمَكلَـّ

سً  ٍَ ِٕ ٝطَـخ ُى ُِطَّؼخ ََّ ـَ ٍحً ٣ُـ ْٞ ١َـ

ِ َعَرْمـِرِم                                ًّ  ٌَؤِْوي إلى َحِصِد الِمِس
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ِـ٢  ه٤ؼَشَ أَّٗ٘ َٞ َي حُ َٜ َٗ  ْٖ َٓ ٣ُْوزِـَِى 

 أَْغشى الَوَغى وأَِعفُّ ِعْند الَمْغنَـِم                         
 

حَُـُٚ  َِ ٌُٔخسُ ِٗ َٙ حُ َِ ـ ًَ ـيَِّؿؾٍ  ُٓ ٝ

 الُمْمعـٍن َهـَرباً وال ُمْستَْسِلـِم                              
 

َِ ١َْؼ٘ـٍش  ل٢ِّ رِؼخِؿ ًَ َؿـخَىْص ُُٚ 

ِم                            ٍف َصْدِق الُكعُوِب ُممَـوَّ  بُِمثَمَـّ
 

ِّْ ػ٤ِخرـُٚ  َٛ قِ ح٧َ ْٓ َُّ ـُض رِخُ ٌْ ٌَ َ٘ كَ

ِم                            لٌـَس الَكرٌُم على المَنا بُِمَحـرَّ
 

َ٘ـُٚ  ْ٘ زَـخعِ ٣ََ٘ ِّٔ ٍَ حُ َِ ظُُٚ َؿ ًْ كظَـَ

 ٌَْمِضْمـَن ُحْسَن بَنانِه والِمْعَصـِم                          
 

ٌُْض كََُٝؿٜـخ  َٛظَ َّ٘يِ ٓخرِـٍش  ِٓ ٝ

 بِالسٌَّف عْن َحاِمً الَحمٌمَة ُمْعِلـِم                       
 

َٗظَـخ  ٌٍ ٣َـَيحُٙ رخُِوـَيحف اًَِح  رِـ ٍَ

ِم                              اِن َغاٌـاِت التَّجـاِر ُملَـوَّ  َهتَـّ
 

ُـُض أ٣ٍُـُيُٙ  َِ آ٢ِٗ هَـْي َٗ ٍَ خ  َّٔ ُـ

 أَْبـَدى نَواِجـذَهُ ِلغٌَـِر تَبَسُّـِم                             
 

ـخ  ًَؤََّٗٔ  ٍِ يَّ حَُّٜ٘ـخ َٓ  ِٚ َػٜـِي١ رِ

 ُخِضـَب البَنَاُن وَرأُُسهُ بِالعَْظلَـِم                          

طُـُٚ  ْٞ َّْ َػَِ ـقِ ػُـ ْٓ َُّ ْ٘ظُـُٚ رِخُ طؼ
كَ

ٍد صافًِ الَحدٌَدِة ِمْخـذَِم                               بُِمَهنَـّ
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ؿـٍش  َْ َٓ َّٕ ػ٤ِـخرَُٚ ك٢  َ ٌَ ًؤ رَطـ

ٌَْس بِتَـْوأَِم                          ْبِت ل  ٌُْحذَى نِعَاَل الّسِ

 

ْٖ َكَِّْض ُـُٚ  َٔ ُِ  ٍٚ َٗـخسَ ٓخ هََ٘ ٣خ

ٌْتَها لم تَْحـُرِم                           ًَّ َولَ  َحـُرَمْت َعلَ
 

َٛزـ٢  ًْ ُِْض ُٜخ ح ٣َظ٢ كَوُ ٍِ كَزَؼَؼُْض َؿخ

ًَ واْعلَِمـً                            فَتََجسَِّسً أَْخباَرها ِل
 

سً : هَخُْض  ََّ َٖ ح٧َػخِى١ ِؿـ ِٓ أ٣ُض  ٍَ

 والَشاةُ ُمْمِكنَةٌ ِلَمْن ُهو ُمْرتَمـً                          
 

٤ِي َؿَيح٣ـٍش  ـِ خ حُظَلَظَْض رِ َٔ ًٝـؤََّٗ

 َرَشـاٍء ِمَن الِغـْزالِن ُحٍر أَْرثَـِم                          
 

ظِـ٢  َٔ َِ ِْٗؼ ًِ ََ ٗخ َحً َؿ٤ْ ْٔ ُٗزّجـُض َػ

 والُكـْفُر َمْخبَثَـةٌ ِلنَْفِس الُمْنِعـِم                             
 

َل٠  ٢ رِخ٠ُُّ ِّٔ خسَ َػ َٛ َٝ ُٝوَْي َكِلْظُض 

فَتَاِن َعْن َوَضحِ الفَِم                          إِْذ تَْمِلُص الشَّ
 

ـ٢  ٌِ ظَ ْ٘ ِد حُظ٢ ال طَ َْ ِش حَُل َٓ ْٞ ك٢ َك

ٌَْر تَغَْمغُـِم                              َغَمـَراتِها األَْبَطاُل َغ
 

 ْْ َّ٘شَ ُْ أَِهـ ِٓ َٕ رـ٢َ ح٧َ ًْ ٣َظَّوُـٞ اِ

 َعْنـها ولَكنًِّ تََضاٌََك ُمْمَدمـً                             

 ْْ ـ ُٜ ؼُ ْٔ ََ َؿ َّ أْهزَ ْٞ أ٣ُْض حُوَ ٍَ خ  َّٔ ُـ

ـِم                                ٌَْر ُمذَمَّ  ٌَتَـذَاَمُروَن َكَرْرُت َغ
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ٓخُف ًؤََّٜٗـخ  َِّ ََ ٝحُ ْ٘ظَ َٕ َػ ٣َْيُػـٞ

 أْشَطـاُن بِئْـٍر فً لَباِن األَْدَهـِم                             
 

 ِٙ َِ ِس َْٗلـ ََ ـْ ُ ْْ رِؼ ـ ُٜ ٤ ِٓ ٍْ ُْـُض أَ ُِ ٓخ

ِم                               ى تََسـْربََل بِالـدَّ  وِلبـانِِه َحتَـّ
 

 ِٚ ِِزخِٗـ ْهـغِ حُوَ٘خ رِ َٝ  ْٖ ِٓ  ٍَّ َٝ ُْ ـخ
كَ

 وَشـَكا إِلَىَّ بِعَْبـَرٍة َوتََحْمُحـِم                               
 

 ٠ٌَ ظَ ْٗ سُ ح ٍَ َٝ لخ ُٔ خ حُ َٓ  ١ ٍِ َٕ ٣َْي ُٞ ًخ

 َولَـكاَن لو َعِلْم الَكالَم ُمَكلِِّمـً                           
 

ـخ  َٜ َٔ ْو ُٓ ََٛذ  أًَ َٝ ل٠َ َْٗل٢ٔ  َٗ ُٝوَـْي 

                                          ِّ ََ أَْهـِي ْ٘ظَ ٣َْي َػ َٝ  ِّ ٍِ َُ حُلَـٞح  ه٤ِْ

 

ـخ  َٔ ُٜ ْٔ ظِ ْٗ ٢ َُْٝ أَ ِٟ َْ ٢ْ ِػ ِٔ ـخطِ َّ٘ حُ

ٌْـِن إِْذ لَم أَلمَُهَما َدِمـً                            ـاِذَر  والنَّ
 

ـخ  َٔ ُٛ ًُض أَرخ ََ ْٕ ٣َْلؼَـال كََِوَْي طَ اِ

باعِ وُكّلِ نِْسٍر لَْشعَـِم                             َجـَزَر الّسِ
 

 

: ٝهخٍ  ػ٘ظَس ح٠٣خ.

َحِر  بَْرُد نَسٌم الحجاز فً السَّ

ِٚ     أطخ٢ٗ  اًح                                                     َِ ر٣َل  حُؼِط

 

خ َكٞطُْٚ ٣ي١ َّٔ ِٓ  أٌُُّ ػ٘ي١ 

                                      َٖ ٍِ     ح٢ُ٦ُ ِٓ  ٝحُزَِيٍ     ٝحُٔخ

 

ٟ ََ ْٔ ًِ ُِْي  ِٓ   اًح   أَٗظ٤َٜٚ  ال   ٝ
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ْٖ ٗظ١َ                                                  ٓخ ؿخَد ٝؿُٚ حُلز٤ِذ ػ

 

َٖ ػ٠ِ َّ حُظ٢ ُْٜٗز                        ٓو٠ حُِو٤خ

َُ حُٔطَ                                                     ِْ ٝحر  َٗرَِّش حُـؤُٗ

 

ٍُ رٜخ ٌٍ طَْطُِغ حُزيٝ  ٓ٘خُ

هؼخٍص                                                   َْ َّ٘ؼَ  رُظِِٔش    ٓزَ   حُ

 
٤َشٌ ِٛ ٢َْٛ ال َٝ َف  َْ ُم حُطَّ َِ ـْظَ  طَ

ٜخ                                                      َٜ ْؿ َٝ َٗقَّ  ُف ًؤّٗٔخ  ُِ ُٗ  

 

٠َٓخٍرَٜخ ٌَ طَْل٢ٔ  ْٔ ُٓ ٝ ٌٞ  ر٤

                                         َُّٔٔ ِٞ ٝحُ  أٓخى ؿخٍد رخُز٤

 

َّٖ ؿخ٣ٍشٌ ُٜ ٘ ِٓ        ٛخىْص كُئحى١ 

ٌْلُٞشُ حُْٔوِظ٤ٖ رخُلٍٞ                                                       ٓ 

 

ٛخ اًح حرظَٔٔض َِ ْٖ ػـ ِٓ  ط٣ََي 

                                                     ٍِ ٍّ هي ُكقَّ رخُيٍُّ يح ُٓ  َّ  ًؤ

 

ََ ْٓوِظٜخ ل ِٓ ز٢َ   أػخٍص حُظَّ

ٟ ػ٠ِ كٌٍَ                                       ََ َّ٘  ٝرخَص ٤ُُغ حُ

 

 َُ كخطِ٘شٌ   ٤ٛلخء    هٌٞى ٍىحٌف

 تُخجُل بالُحسِن بهجةَ الممر                                

 

ًَزي١ ٍُ حُـَحّ ك٢  ََ ٗخ  ٣خ ػز

ْ حٍَُ٘                                                    ُٜ ْٓ َ  ط٢َٓ كَئحى١ رؤ
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: ٝهخٍ ػ٘ظَس ح٠٣خ 

 

 إ ٤١ق حُو٤خٍ ٣خ ػزَ ٣٘ل٢

  كئحى١ حٌُج٤ذ   ٣ٝيح١ٝ رٚ                               

 

 ٝٛال٢ً ك٢ حُلذ إٔٛٞ ػ٘ي١

  حُلز٤ذ ٖٓ ك٤خط٢ اًح ؿلخ٢ٗ                              

 

  ططلخ ٣خ ٤ْٔٗ حُلـخُ ُٞالى

 ٗخٍ هِز٢ أًحد ؿ٢ٔٔ ح٤ُِٜذ                               

 

 كَ  ط٘لٔض    ُي ٠٘ٓ اًح 

  ٤١ذ   ٖٓ ػز٤ِش   ٣َُٝخى                               

 

 ُٝوي ٗخف ك٢ حُـٜٕٞ كٔخّ

  ٝحُ٘ل٤ذ    ك٤٘٘ٚ  ك٘ـخ٢ٗ                              

 

 رخص ٣ٌ٘ٞ كَحم اُق رؼ٤ي

 ٣ٝ٘خى١ أٗخ حُٞك٤ي حُـ٣َذ                                 

 

 ٣خ كٔخّ حُـٜٕٞ ُٞ ً٘ض ٓؼ٢ِ

 ػخٗوخ ُْ ٣َهي ؿٜٖ ٤١ٍذ                              

 

 ًَ ٣ّٞ ُٚ ػظخد ٓغ حُيَٛ

  حُِز٤ذ    ك٤ٚ  ٝأَٓ ٣لخٍ                                    

 

 ٝرال٣خ ٓخ ط٘و٢٠ ٍُٝح٣خ

  ٝهطٞد      ٓخ ُٜخ ٖٓ ٜٗخ٣ش                                
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 : ٝهخٍ ػ٘ظَس ح٠٣خ......                           
 

 أٗخهي ٖٓ ػزَ حُو٤خٍ حُٔزٜؾ

 ٣ظٞٛؾ   الػؾ    ٓ٘ٚ  كوِزي                                 

 

 كؤن فإادي ٌوم لمت مودعا

  ٣ظٔؼؾ   ٢٘ٓ ٛخٍد   ػز٤ِش       

 

 خلٌلً ما أنساكما بل فداكما

 أر٢ ٝأرٞٛخ أ٣ٖ أ٣ٖ حُٔؼَؽ                                   

 

 حُٔخء رٔخء حُيك٤َٟٖ كٌِٔخ

 كزٜخ رض أُٜؾ     ى٣خٍ حُظ٢ ك٢     

 

 دٌار لذات الخدر عبلة أصبحت

 رٜخ ح٧ٍرغ حُٜٞؽ حُؼٞحٛق طَٛؾ

 

 اال هل ترى إن سط عنً مزارها

 ِٓػؾ  ح٥ٕ    أِٜٛخ ػٖ ٝأُػـٜخ 

 

  ٗي٤ٗش ىحٍٛخ  طزِـ٢٘    كَٜ 

  طِٜٔؾ   حُولخٍ   ر٤ٖ   ِٛٔؼش       

 

 

 

 

 *****************************************
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 ه٤ْ رٖ حُوط٤ْ
 

 

 

ه٤ْ رٖ حُوط٤ْ رٖ ػي١  رٖ ػَٔٝ رٖ ٓٞحى رٖ ظلَ     ٛٞ حرٞ ٣ُي 

. (حُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس)ٖٓ ر٢٘ ح٧ّٝ رٖ كخٍػش اكيٟ أْٛ هزخثَ ٣ؼَد

.   ُٔ٘ظ٤ٖ هزَ حُٜـَس طٞك٢

 

هُظَ .  حُـخ٤ِٛش ٝأٗي ٍؿخُٜخ ٝحرطخٍ حُؼَد ك٢  ٗخػَ ٖٓ ٛ٘خى٣ي     

 هظَ هخطَ  ٓزِؾ حَُؿخٍ كِٔخ رِؾ.  هٍِؿ٢  هظِٚ ٍؿَ . أرٞٙ ٝٛٞ ٛـ٤َ

رؼي ٓخ  -  حُوٍِؽٝ  حُلَٝد  ر٤ٖ حالّٝٗ٘زض ٝه٤َ ٌُٜ ح  حُٔزذ   أر٤ٚ

حُظ٢ حٓظَٔص   -(حٝالى ه٤ِش  )ًخٗخ حه٣ٖٞ ٖٓ حّ ٝحد  ًٝخٗٞح   ٣ٌّْٜ٘ٞٗ 

٣ٞ١ال ح٠ُ حٕ  ح١لؤٛخ حالٓالّ ك٤غ آ هخ حُلز٤ذ حُٜٔطل٠ دمحم ٠ِٛ هللا 

  ٣ًٌَ هظَ أ٠٣خً هخطَ ؿيٙ، ٝ  ٝه٤َ حٗٚ . ػ٤ِٚ ِْٝٓ ر٤ٖ حالّٝ ٝحُوٍِؽ

 : روُٞٚ حُٜلي١ ٛخكذ حُٞحك٢ رخُٞك٤خص ػ٘ٚ

كْ حُ٘لظ٤ٖ، رَحم حُؼ٘خ٣خ  ًخٕ ه٤ْ ٓوَٕٝ حُلخؿز٤ٖ، أىػؾ حُؼ٤٘٤ٖ، أ)

ُٝٚ . ( ٝحٓظٜٞطٚ ًؤٕ ر٤ٜ٘ٔخ رَهخً، ٓخ ٍأطٚ ك٤ِِش ٍؿَ ه٢ اال ًٛذ ػوِٜخ

. ك٢ ٝهؼش رؼخع حُظ٢ ًخٗض ر٤ٖ ح٧ّٝ ٝحُوٍِؽ هزَ حُٜـَس أٗؼخٍ ًؼ٤َس

كوي ًخٕ ٗخػَحً ال٣٘ن ُٚ ؿزخٍ ًٝخٕ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ كٔخٕ رٖ ػخرض ٗخػَ 

   ٣ؼِٜٔٞٗخًٝخٕ حالّٝ ٝحُوٍِؽ حُوٍِؽ ٓ٘خكٔخص ٝٓٔخؿالص ٗؼ٣َش 

.  ٝرطٞالطْٜ ٧ٕ ك٤ٜخ ٓآػَْٛ  ٣للظٜٞٗخ    ٣ٝـؼِْٜٞٗ  ّالٝالىٙ

. رَ حٓالٓٚ أىٍى ح٩ٓالّ ٝط٣َغ ك٢ هزُٞٚ، كوظَ م

 .أِٓٔض ُٝؿظٚ كٞحء ح٧ٜٗخ٣ٍش ًٝخٗض هي ًظٔض آالٜٓخ ػ٘ٚر٤٘ٔخ 
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 طوخف   حٓٚ ًٝخٗض  ٤ٗجخ  أر٤ٚ  ٓٞصػٖػخٕ ه٤ْ ٣ظ٤ٔخً ال٣ؼَف      

ٓؼ٠ ك٢ ػؤٍ حٕ ٜٓ٘خ إٔ ٣ُوظَ   أر٤ٚ هٞكخً   هزَ ٓوظَػ٤ِٚ ًؼ٤َح  كٌظٔض

  ٌُح  كوي  حٛط٘ؼض  هز٣َٖ   ٝٛٞ ٣ٔؼ٠ ُِؼؤٍ ُـيٙ  هُظَ أرٞٙ  ًٔخ أر٤ٚ 

 ه٤ْ  هخطَ ؿي   ًٝخٕ رـٞحٍ ر٤ظٜخ  ٝحهزَطٚ حٕ ٌٛح هزَ حر٤ٚ ٝهزَ ؿيٙ 

 ر٢٘ رٌَ  ٖٓ ر٢٘ ػَٔٝ رٖ ٍر٤ؼش، ٝهخطَ حُوط٤ْ ٖٓ ر٢٘ ػزي حُو٤ْ ٖٓ

   حُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس(٣ؼَد  ) حُظ٢ طزؼي ػٖ ( ح٧كٔخء)ٛـَ  ٣ٌٕٔ٘ٞ  ح٣ٌُٖ

 ٝٛخىثش ٤ًِٞٓظَ ٝر٤ٜ٘ٔخ ٛلخ١ٍ ٝؿزخٍ ٝحٓٔخكش طوخٍد ح٧ُق ٝهْٔٔ

ٝٗ٘ؤ ه٤ْ ه١ٞ حُز٤٘ش ٗي٣ي حُٔخػي٣ٖ، . ٣٘ي ك٢ ًالّ أٓٚ كٌخٕ ه٤ْ ال

 :كوخٍ ُٚ كٌخٕ ٣ٜخٍع كظ٤خٕ هٞٓٚ ٣ٝـِزْٜ ا٠ُ إٔ ؿ٠ذ ٓ٘ٚ أكيْٛ

ى ٌُخٕ ه٤َحً  ٖٓ إٔ -  يَّس ٓخػي٣ي ػ٠ِ هظِش أر٤ي ٝؿّيِ ِٗ  ٝهللا ُٞ ؿؼِض 

 .ٛخ ػ٤ِ٘خظَُٜص

 ٖٝٓ هظَ أر٢ ٝؿي١؟: كوخٍ ه٤ْ 

. َٓ أٓي طوزَى: كوخٍ حُلظ٠

ً  كٌٛذ ه٤ْ ٖٓ كٍٞٙ ا٠ُ أٓٚ ؿخٟزخ

 ٤ًق ٓخص أر٢ ٝؿي١؟: ٝهخٍ ُٜخ

 كٟٞغ ٤ٓلٚ ػ٠ِ ٛيٍٙ. ٓخطخ ًٔخ ٣ٔٞص حُ٘خّ: كوخُض 

 .ُجٖ ُْ طوز٢٘٘٣َ ٖٓ هظِٜٔخ ٧هظِٖ ٗل٢ٔ : ٝهخٍ ُٜخ

خ ؿيُّى كوظِٚ ٍؿَ ٖٓ ر٢٘ ػَٔٝ رٖ ػخَٓ رٖ ٍر٤ؼش ٣وخٍ ُٚ  : كوخُض َّٓ أ

خ أرٞى كوظِٚ ٍؿَ ٖٓ ػزي حُو٤ْ ٖٓٔ ٣ٌٖٔ ٛـَ َّٓ  .ٓخُي  ، ٝأ

 . ٝؿ٢ٜ كظ٠ أهظَ هخط٢ِ أر٢ ٝؿي١ ٝالط٣َٖ أٍطخف  ٝهللا ال: كوخٍ 

هيحٕ -ر٢٘ ٓخىحّ ح٧َٓ ػ٠ِ ًُي كبٕ ٓخٌُخً هخطَ ؿيى ٖٓ هّٞ  ٣خ: كوخُض 

ٓظَ٘ٙ ك٢  ، ٧ٝر٤ي ػ٘ي هيحٕ ٗؼٔش ٌ ٛٞ ُٜخ ٗخًَ، كؤطٚ كخ-رٖ ٤َُٛ 

.  ٣ُِؼ٘ي  ػ٠ِ ًُي كؤٗٚأَٓى، ٝحٓظؼ٘ٚ

كوَؽ ه٤ْ ٖٓ ٓخػظٚ ٝأهٌ ؿِٔٚ ٝكَٔ ػ٤ِٚ ك٤ِٖٔ ٖٓ حُظَٔ ، ػْ 

ضُّ أٗلن ػ٤ِٜخ :  هٞٓٚ ٝهخٍهَؽ ح٠ُ  ِٓ ٖٓ ٣ٌل٢٘٤ أَٓ أ٢ٓ حُؼـُٞ ؟ كبٕ 

كظ٠ طٔٞص ػْ ٛٞ ُٚ، ٝإ ػ٘ض كٔخ٢ُ ػخثٌي ا٢َُّ  (حُزٔظخٕ)ٖٓ ٌٛح حُلخث٢

 .ٗخء إٔ ٣ؤًَ ٖٓ طَٔٙ ، ُٝٚ ٓخ

 أٗخ أًل٤ي ،:  كوخٍ ٍؿَ ٖٓ هّٞ ه٤ْ 
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ٍَّ ػ٤ِٚ ك٢ .  كؤػطخٙ حُزٔظخٕ ػْ هَؽ ٣ٔؤٍ ػٖ هيحٕ رٖ ٤َُٛ كظ٠ ُى

 سهَد ٌٓش كٌٛذ ه٤ْ ا٠ُ ه٤ٔش هيحٕ كِْ ٣ـيٙ، كٍِ٘ طلض ٗـَ ٝحٍى 

  ٣ٍِ٘ طلظٜخ أ٤ٟخف هيحٕ ، ػْ ٗخىٟ حَٓأس هيحٕ

 َٛ ٖٓ ١ؼخّ؟: ٝهخٍ ُٜخ

 .ٝهللا ٓخػ٘يٗخ اال طَٔ : كوخُض

. أهَؿ٤ٚ ٢ُ: كوخٍ

 ٛخٜٗق  ٝهٜٔٔخ ٜٗل٤ٖ كؤًَسكؤٍِٓض ا٤ُٚ اٗخًء ك٤ٚ طَٔ كؤهٌ ٓ٘ٚ طَٔ

.   ُٜخ، ًٝٛذ ُزؼٞ كخؿخطٚػخىٙٝأٍؿغ حُٜ٘ق حُزخه٢ ك٢ ح٩ٗخء ، ػْ أ

 كؼِٚ رخُظَٔس ،ٓخ  ٤ٟٝلٚ ٍٝؿغ هيحٕ ، كؤهزَطٚ حَٓأطٚ رؤَٓ 

 ٌٛح ٍؿَ ُٚ ػ٘يٗخ كَٓش ًٝٓش ٣َ٣ٝي إٔ ٗؼ٤٘ٚ،: كوخٍ ُٜخ 

 ٝأهزَ ه٤ْ ٍحؿؼخً ، كِٔخ ٍآٙ هيحٕ ٍٝأٟ هي٤ٓٚ

 أٌٛح ٤ٟل٘خ؟: هخٍ الَٓأطٚ

 .ٗؼْ : هخُض

 ًٝخٕ هيحٕ ٖٓ ١ًٝ حُلَحٓش

 .ًؤٕ هيٓٚ هيّ حُوط٤ْ ٝهللا إ ُْ أًٖ ٓوطجخً كٜٞ حر٘ٚ: كوخٍ

 ػْ أهزَ ه٤ْ ٝهَع ١٘ذ حُو٤ٔش رٔ٘خٕ ٍٓلٚ ، ٝحٓظؤًٕ،

ف ََّ  الر٤ٚ  ر٘لٔٚ ٝأهزَٙ رؤَٓٙ ٝػِٓٚ ػ٠ِ حُؼؤٍٙكيهَ ا٠ُ هيحٕ ٝػ

كَكذ رٚ هيحٕ ، ًًَٝ ٗؼٔش أر٤ٚ .  ٝأٗٚ ٣َ٣ي ٖٓ ٣ؼ٤٘ٚ ػ٠ِ ًُيٝؿيٙ 

 ػ٘يٙ،

ى كٜٞ ٖٓ : ٝهخٍ خ هخطَ ؿّيِ ًّٓ ٓخُُض أطٞهغ ٌٛح ح٧َٓ ٓ٘ي ٌٓ٘ ك٤ٖ ، كؤ

كٔؤؿِْ ا٠ُ  (ٓـِٔ٘خ)ه٢ٓٞ ، ٝأٗخ أػ٤٘ي ػ٤ِٚ ، كبًح حؿظٔؼ٘خ ك٢ ٗخى٣٘خ

كلؼَ  ٓخ حٗخٍ  . ؿ٘زٚ ٝأطليع ا٤ُٚ ، كبًح َٟرض كوٌٙ كوْ ا٤ُٚ ٝحهظِٚ

 كٔ٘ؼْٜ ٙ ُٝٔخ هظَ ه٤ْ هخطَ ؿيٙ هخّ ػ٤ِٚ حُوّٞ ٤ُوظِٞػ٤ِٚ هيحٕ 

. هظَ اال هخطَ ؿيٙ ىػٞٙ كٞهللا ٓخ: ُْٜهيحٕ ٝهخٍ 

ػْ ىػخ هيحٕ رـَٔ ٖٓ ارِٚ كًَزٚ ، ٝحٗطِن ٓغ ه٤ْ ٤ُخ٢ُ ٝأ٣خٓخً          

. كظ٠ اًح حهظَرٞح ٖٓ ٛـَ

 حًٛذ كخٓؤٍ ػٖ هخطَ أر٤ي، كبًح ُىُِض ػ٤ِٚ حًٛذ )هخٍ هيحٕ ُو٤ْ        

إ ُٜخً ٖٓ هٞٓي ػخ٢ٍٟ٘ كؤهٌ ٓظخػ٢ ، كٔؤُض ٖٓ ٤ٓي :ا٤ُٚ ٝهَ ُٚ
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كبٕ حطزؼي .  ٓ٘ٚ هٞٓٚ كي٢ُُّٗٞ ػ٤ِي ، كخٗطِن ٓؼ٢ كظ٠ طَؿغ ٢ُ ٓظخػ٢

إ   ٝهَ ُٚ  كخٟلي ط٣َي ٓ٘ٚ ، ٝإ أهَؽ ٓؼٚ ؿ٤َٙ ٝكيٙ كٔظ٘خٍ ٓخ

 ١ٞٓٝٚ ػٖ   ٤ٛزظٚ طٌل٤ٚ ح٣َُ٘ق ػ٘يٗخ اًح ىػ٢ ا٠ُ حُِٚ ٖٓ هٞٓٚ 

كبٕ أَٓ . ٝطٞه٤َح ُٚ ٤ٓلٚ ٝهٞٓٚ كبًح ٍآٙ حُِٚ أػطخٙ ًَ ٢ٗء ٤ٛزش 

هٞٓٚ رخَُؿٞع كوي ط٤ٜؤص حُلَٛش ، ٝإ أر٠ اال إٔ ٠ٔ٣ٞح ٓؼٚ ، كؤط٢٘ 

 .(رْٜ كب٢ٗ أٍؿٞ إٔ ٗوظِٚ ٖٝٓ ٓؼٚ

 

  كؼِٚ  ٍِٝٗ هيحٕ طلض ظَ ٗـَس ، ٝكؼَ ه٤ْ ٓخأٗخٍ ػ٤ِٚ هيحٕ       

 هظِٚ  ٖٓ  ه٤ْ كظٌٖٔؿخء حَُؿَ ٓؼٚ ٝكيٙ ف

 

اٗخ إ ٍَٓٗخ ح٥ٕ ١ِز٘خ هٞٓٚ ، ٌُٖٝ حىهَ ٌٓخٗخً ه٣َزخً ٖٓ : هخٍ ُٚ هيحٕف

 .ٓوظِٚ كبٕ هٞٓٚ ال٣ظٕ٘ٞ أٗي هظِظٚ ٝأهٔض ه٣َزخً ٓ٘ٚ

 

 ك٢ ًَ هخطِٚ  ٝ هَؽ حُوّٞ كٞؿيٝح ٤ٓيْٛ هظ٤الً كوَؿٞح ٣طِزٕٞ        

ٝؿٚ كِْ ٣ـيٝٙ كؼخىٝح ٣خث٤ٖٔ ٝطًَٞح حُزلغ كؼخى ه٤ْ ٝهيحٕ رؼيٛخ ا٠ُ 

 .ح ٓخ٤ُّٖٔهٞٓٚ

ٝك٢ طِي حُوٜش هخٍ ه٤ْ رٖ حُوط٤ْ اكيٟ أَٜٗ هٜخثيٙ حُٔؼَٝكش       

 :حٗظَٜ ٖٓ هٜخثيٙ ، ٝك٤ٜخ ٣وٍٞ ٝحُظ٢ ًخٗض طو٣َزخً أٍٝ ٓخ

 

 تَذَكَّـَر لٌَلـى ُحسنَهـا َوَصفاَءهـا

 َوبانَت فَؤَمسى مـا ٌَنـاُل ِلماَءهـا               

ٍة  َوِمثِلِن لَد أَصبٌَـُت لٌََسـت بَِكنَـّ

ًَّ َحٌاَءهـا                 َوال جاَرٍة أَفَضـت إِلَـ

 إِذا ما اِصَطَحبُت أَربَعاً َخطَّ ِمئَزري

 َوأَتبَعُت َدلوي فً الَسخاِء ِرشاَءهـا         

 ثَؤَرُت َعِدٌّاً َوالَخطٌـَم فَلَـم أُِضـع
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 ِوالٌَـةَ أَشٌـاٍء ُجِعلـُت إزاَءهـا                

ٌِن ِربمَـةَ ماِلـٍن  َضَربُت بِذي الِزرَّ

 فَؤُبُت بِنَفٍس لَـد أََصبـُت ِشفاَءهـا              

 َوساَمَحنً فٌها اِبُن َعمرِو بِن عاِمٍر

 ِخـداٌش فَـؤَّدى نِعَمـةً َوأَفـاَءهـا                

 َطعَنُت اِبَن َعبِد المٌَِس َطعنَةَ ثائِـٍر

 لَها نَفَذٌ لَـوال الُشعـاُع أَضاَءهـا                 

 َملَكُت بِها َكفّـً فَؤَنَهـرُت فَتمَهـا 

 ٌَرى لائِماً ِمن َخلِفها مـا َوراَءهـا               

 َوإِنّا َمنَعنـا فـً بُعـاٍث نِساَءنـا 

 َوما َمنَعَت ِملُمخِزٌاِت نِساَءهـا                    

 

 

    ُٔخ ػخى ه٤ْ رٖ حُوط٤ْ ٖٓ ٍكِش ػؤٍٙ حٗظَٜ أَٓٙ ر٤ٖ هٞٓٚ         

 هخٍ ه٤ٜيطٚ حٍُٜٔ٘ٞس حُظ٢ حكظوَ ك٤ٜخ رؼؤٍٙ، أٍحى هٞٓٚ ٖٓ ح٧ّٝ إٔ ٝ

ُْ ف  ك٢ أٝؿٜخ ،  ( رؼخع)  كَدًٝخٗض٣ـَرٞح رطُٞظٚ ٝهٞطٚ ك٢ ٓؼخًٍْٜ 

  رطالً ك٢ ٓؼخًٍْٜ، ٝهي ٜٗي ُٚ رخُزطُٞش ك٤غ ًخ٣ٕو٤ذ ه٤ْ أَٓ هٞٓٚ 

ػخرض رٖ ه٤ْ رٖ ٗٔخّ حُٜلخر٢ حُـ٤َِ  ٝهي هخٍ أػيحإٙ حٛيهخإٙ ٝ

  ٣ٜ٘ي رٌُي أٓخّ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، كو٤َ إٔ ٍٍٓٞ هللا ػ٤ِٚ حُٜالس ٝحُٔالّ

 :ًخٕ ك٢ ٓـِْ  ٖٓ حُوٍِؽ كًٌَ ر٤ض ه٤ْ رٖ حُوط٤ْ ح١ٌُ ٣وٍٞ ك٤ٚ

 أُجاِلُدُهـم ٌَـوَم الَحدٌمَـِة حاِسـراً 

 َكؤَنَّ ٌَدي بِالَسٌِف ِمخـراُق الِعـِب

 فتعجب رسول هللا من ذلن

 (أكان فعالً كذلن؟): ولال
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ٗؼْ ٣خٍٍٓٞ هللا، ُٝوي ٍِٗ ا٤ُ٘خ ًُي ح٤ُّٞ : كوخٍ ػخرض رٖ ه٤ْ رٖ ٗٔخّ

 . ًٝخٕ ٓخرغ ٣ّٞ رؼي ػَٓٚ 

 

 ____________                     

: لال فً الغزل

 تَروُح ِمَن الَحسناِء أَم أَنَت ُمغتَدي

ِد                              َوَكٌَف اِنِطالُق عاِشٍك لَـم ٌُـَزوَّ

 تَراَءت لَنا ٌَوَم الَرحٌـِل بُِمملَتـً

ِظَّقٍ                              ُٔ ٍَ رِ ِى  َؿ٣َ ََ لـ ُٓ  ٍِ ـي ِٔ َٖ حُ ِٓ   

 َوجٌٍد َكجٌِد الِرئِم صـاٍف ٌَزٌنُـه

هُّـُي                                ََ َٝ َِ كَٜـ َٝ رَََؿـِي   ٣خهـٍٞص  َُ   

 َكؤَنَّ الثَُرٌّا فَـوَق ثُغـَرِة نَحِرهـا

ُي                                هَـّ َٞ ِي حَُظِٔـخِء كـ٢   طَ هُـّ َٞ   أ١ََّ طَ

: ولال اٌضا 

ٍُ ٣طَُه٢٘  ََ ُٞال حُو٤خ  ٣خ ػز

َهِر                        ٌُْت لٌَلً بالنوحِ والسَّ  لض

 ٌا عبَل َكْم فِتْنٍة بَلٌُت بها 

  بالُمهنَِّد الذَّكر وُخضتُها                          

 والخٌُل ُسوُد الوجوه كالحةٌ 

 تخوُض بْحَر الهالَِن والخَطر                       

 أَُدافُع الحادثاِت فٌِن والَ 

 أُطٌك دفَع المَضاِء والمََدِر                       

: ولال فً الغزل اٌضا 
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 َردَّ الَخِلٌُط الِجَماَل فاْنَصَرفُوا 

ٌِْهْم لََو انُّهْم َولَفُوا                                       ماذَا َعلَ

 لَْو َولَفُوا ساعةً نَُسائلُُهْم 

ٌَْث ٌَُضّحً ِجَمالَهُ السَّلَُف                             َر

 فٌِِهْم لَعُوُب الِعشاء آنَِسهُ ال 

ّل، َعُروٌب ٌَُسوُءها الُخلُُف   د                         َّ ّّ 

ٌَْن ُشكوِل النّساء ِخْلمَتُها   بَ

 لَْصٌد، فاَل َجْبلَةٌ َوال لََضُف                           

 تَناُم َعْن ُكْبِر َشؤنِها فإذا 

ٌْداً تَكاُد تَْنغَِرُف                               لَاَمْت ُرَو

ٌْداُء ٌُْستَضاء بها   َحْوراُء َج

 كؤنّها ُخوُط بَانٍَة لَِصُف                              

هراء فً َدَمِث ال   تَْمشً كَمْشًِ الزَّ

ْمِل إلى الّسْهِل دونَهُ الُجُرُف                        رَّ

 وال ٌَِغثُّ الَحِدٌُث ما نََطمَْت 

 َوْهَو بِِفٌها ذُو لَذٍَّة َطِرُف                           

 تَْخُزنُهُ َوْهَو ُمْشتًَهى َحَسٌن 

  ما تََكلَّمْت أُنُُف َّ إذا َوْهو                          

ٌَْت أْهلً وأْهَل أَثْلَةَ فً   بَْل لَ

ٌُْث تَْختَِلُف                           داٍر لَِرٌٍب ِمْن َح

ٌْهاَت َمْن أْهلُهُ بٌَِثِْرَب لَْد   أَ
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 أْمَسى َوَمْن ُدوَن أْهِلِه َسِرُف                      

 ٌا َرّبِ ال تُْبِعَدْن ِدٌاَر بَنً

ٌُْث انصَرْفُت وانصَرفوا                              ُعْذَرة َح

 أْبِلْغ بَنً َجْحَجبَى َولَْوَمُهُم 

شَ                                 َٔ ْْ    أّٗخ    َهْط ُٛ حء ٍَ  أُُُٗق َٝ

 وأنّنا ُدوَن ما ٌَسوُمُهُم األع 

ٌِْم داُء                                    ُخّطٍة نُُكُف  ِمْن َض

ِفٌحِ هاَمُهُم   نَْفلً بَِحّد الصَّ

٤ُِْ٘خ                                 كَ َٝ  ْْ ُٜ َٓ َٛخ   ُػُُ٘ق  رِ٘خ   

: ولال اٌضا 

 ٌا عبَل لوال الخٌاُل ٌطرلُنً 

َهِر                               ٌُْت لٌَلً بالنوحِ والسَّ  لض

 ٌا عبَل َكْم فِتْنٍة بَلٌُت بها 

َ  ُٝه٠ظُٜخ                                  َِّٜ٘ي حًٌَُّ ُٔ   رخُ

 والخٌُل ُسوُد الوجوه كالحةٌ 

 تخوُض بْحَر الهالَِن والخَطر                             

 أَُدافُع الحادثاِت فٌِن والَ 

 أُطٌك دفَع المَضاِء والمََدِر                                  

ِفٌحِ هاَمُهُم   نَْفلً بَِحّد الصَّ

٤ُِْ٘خ                                 كَ َٝ   ْْ ُٜ َٓ َٛخ   ُػُُ٘ق   رِ٘خ  

 

 

 **********************************    
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                        ح٢ٗر٢حُ٘خرـش حٌُ

 
 

ٌانً من لبٌلة لٌس بابو امامة زٌاد بن معاوٌة الذ              هو 
ه نبوغا فًالمضرٌة ولمب بالنابغة ألنه لم ٌمل الشعر فً صغره بل نبغ 

وكان محبا للمال وكان ٌفد على  ( ذبٌان )  الكبر وهو من اشرافندع
النعمان بن المنذر ملن الحٌرة لٌمدحه فمربه الملن منه واجزل الٌه 

. لعطاءا
 

ولد غضب الملن علٌه مرة فهرب الى الملن عمرو بن الحارث           
سنة بالشام فمدحه ثم تصالح معه الملن النعمان فرجع  االصغر ملن الغسا

:  ٌمول .لٌمدحه مجددا متوسال فٌه
 

فال تتركنً بالوعٌد كاننً  
  الى الناس مطلً به المار اجرب                                    

 
الم تر ان هللا اعطان سورة 

    ترى كل ملن دونها ٌتذبذب                                        
 

 المشهورٌن الذٌن اختٌرت  العرب والنابغة ٌعد من شعراء        
 العشر  من  المعلمات ولصٌدته لصائدهم وعلمت فً باطن الكعبة 

: ومطلعها
 

 ٣خء كخُٔ٘ي٣ٍخىحٍ ٤ٓش رخُغ
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 الوت وطال علٌها سالف االمد                              

 

.  حٝ ٓٞحهغ  ٓؼَٝكش  ُي١ حُ٘خػَٝحُؼ٤ِخء ٝحُٔ٘ي حٓخًٖ 

 

طٞك٢ حُ٘خرـش حٌُر٤خ٢ٗ هزَ حالٓالّ ٣ٝـِذ ػ٠ِ ٗؼَٙ حُٔي ف ح٠ُ كي         

ه٤ِال ٝهي طٌٔذ ر٘ؼَٙ  حُٔزخُـش ٝهي هٚ ك٤ٚ حُِٔي حُ٘ؼٔخٕ رٖ حٌٍُٔ٘ حال

 كظ٠ حٗظَٜ رٌُي 

 

: ٌمول فً الغزل 
 

رٍِّذ   ََ ظَ ُٓ  ٍٕ ْوَِش ِ ٗخِى ُٔ ْص ر ََ ََٗظ

 أحوى ، أحمَّ المملتٌِن ، مملِد

 

ُٖ ٗلَٛخ   ُْ ك٢ ٍِٓي ٣ِ٣ ٝ حُ٘ظ

 ذهٌب تولَُّد ، كالّشهاِب الُمولَِد

 

ََ َهِوُٜخ   ِٔ ًْ حِء ، أ ََ ٤ ِّٔ لَحُء ًخُ َٛ

ِد  كالغُصِن ، فً ُغلَوائِِه ، المتؤّوِ

 

َٖ ٓـل٢ْ ًٍِش   هخْٓض طَحءٟ ر٤

 كالّشمِس ٌوَم ُطلُوِعها باألسعُِد

 

ٜخ   ُٛ ح ّٞ َيك٤ِّش ٍ ؿ َٛ ٍس  ٍّ ْٝ ُى أ

 بَِهٌج متى ٌرها ٌهّل وٌسجِد

 

ٍَ ، َٓكٞػش ٍ  َٓ َْ َٓ  ْٖ ِٓ أٝ ُى٤َٓش ٍ 

 بنٌْت بآجٍر ، تشاُد ، ولرمِد
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ْى آوخ١َُٚ   َِ و٢ََ ح٤ُُّٜ٘ق ، ُْٝ طُ َٓ

 فتناولتهُ ، واتمتنا     بالٌِد

 

ّٕ ر٘خَُٗٚ   ٍٚ ، ًؤ ْه ٍَ ٍذ  َو٠َّ ُٔ ر

 ٌُعمِد عنٌم ، ٌكاُد من اللطافِة

 

ْص ا٤ُي رلخؿش ٍ ُْ طَْو٠ِٜخ   ََ ٗظ

ِد  نظَر السمٌِم إلى وجوِه العُوَّ

 

ٌٍَش   ظ٢َْ َكٔخٓش أ٣ َٓ ُِٞ روخِى ـْ طَ

    برداً أسّف لثاتهُ باإلثمِد

 

َٓٔخثِٚ   ِٕ ، َؿيحس َ ِؿّذ  ًخ٧هلٞح

 جفْت أعالٌِه ، وأسفلهُ ندي

 

  َُٚ٘ ْٔ أهٌ حُؼٌحٍٟ ِػوَيٛخ ، كََ٘ظ

ِد  ِمن لُإلٍُإ ُمتتابِعٍ ، ُمتََسّرِ

 

ُٞ أٜٗخ ػَْٟض ٢َٔٗ٧ ٍحٍٛذ 

 عبَد اإللِه ، صرورٍة ، متعبِد

 

ِٖ كي٣ؼٜخ   َُٗخ ُزٜـظٜخ ، ٝكٔ

ْٕ ُْ ٣َِٗي  ! ٝ ُوخُُٚ ٍٗيحً ٝا

 

 

    **********************************
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                 ١ َّ    حُلخٍع رٖ ظخُْ حُٔ
 

 

 

      ٛٞ حرٞ ٠ِ٤ُ حُلخٍع رٖ ظخُْ رٖ ؿ٣ٌٔش رٖ ٣َرٞع رٖ ؿ٤ع رٖ َٓس

 رٖ ػٞف رٖ ٓؼي رٖ ًر٤خٕ ح١َُٔ، 

 

ٗ٘ؤ ٣ظ٤ٔخً، هظَ . أَٜٗ كُظّخى حُؼَد ك٢ حُـخ٤ِٛش           حُلخٍع ح١َُٔ  

 ٝٗذ ٝك٢ ٗلٔٚ أ٤ٗخء ٖٓ هخطَ أر٤ٚ، كٜٞ كخطي ٍٜٓ٘ٞ  أرٞٙ ٝٛٞ ١لَ،

: ٝٓؼَ  رخُؼوخد  كو٤َ. أٓ٘غ ٖٓ حُلخٍع رٖ ظخُْ: َٟد ك٤ٚ حُٔؼَ كو٤َ

   ٝٛؼٞرش حُلٍٜٞ ػ٤ِٚ، ٝحُظلَ رٚ ُؼِٞٙ ٝحٍطلخػٚ. أٓ٘غ ٖٓ ػوخد حُـٞ

 ٝٛٞ ح١ٌُ هي حٓظ٘غ ػ٠ِ حُِٔي  حُ٘ؼٔخٕ رٖ حٌٍُٔ٘  ِٓي ًٝخٕ ٤ٓي ؿطلخٕ 

 ُْ حً  (حالٓٞى رٖ حٌٍُٔ٘ ) ٝه٤َ ك٢ ٍٝح٣ش حهَٟ  حٓظ٘غ ػٖ (حُل٤َس )

٣ٔظطغ إٔ ٣ظلَ رٚ رؼي حٕ هظَ هخُي رٖ ؿؼلَ حُؼخ١َٓ هخطَ حر٤ٚ  ٝٛٞ ك٢ 

. ك٤غ حُظو٠  رٚ  ك٢ ك٠َطٚ  . ؿٞحٍ حُِٔي 

 

 هخُي رٖ ؿؼلَ حٌُالر٢ ك٢ رال١ حُِٔي ح٧ٓٞى  حؿظٔغ  حُلخٍع ٓغ         

، ٝه٤َ   حُ٘ؼٔخٕ رٖ حٌٍُٔ٘  ًٝخٕ ر٤٘ٚ (أم حُ٘ؼٔخٕ رٖ حٌٍُٔ٘)رٖ حٌٍُٔ٘ 

ٝر٤ٖ هخُي رٖ ؿؼلَ ػيحٝس هي٣ٔش؛ ك٤غ إٔ ظخُْ رٖ ؿ٣ٌٔش ِٛي ٖٓ ؿَحف 

 كوظَ   (ػخهَ  رطٖ) أٛخرظٚ رؼي إٔ أؿخٍ هخُي رٖ ؿؼلَ ػ٠ِ ًر٤خٕ ٣ّٞ

حُلخٍع رٖ ظخُْ ٣ٞٓجٌ ًخٕ حَُؿخٍ كظ٠ أَٓف، ٝرو٤ض حُ٘ٔخء، ًٝؼ٤َ ٖٓ 

 ح٧ٓٞى رٖ )كِٔخ حؿظٔؼخ ك٢ رال١ حُِٔي. ، ك٘٘ؤ ػ٠ِ رـٞ هخُيحٛـ٤َ

  هخُي   ىػخ ُٜٔخ رظَٔ، كـ٢ء رٚ ػ٠ِ ٗطغ كـؼَ ر٤ٖ أ٣ي٣ْٜ، كطلن(حٌٍُٔ٘

اال   طَى  طَٔح   ، كٔخ ٣ؤًَ ٣ِٝو٢ ٟٗٞ ٓخ ٣ؤًَ ٖٓ حُظَٔ ر٤ٖ ٣ي١ حُلخٍع 

 :كخٍع  كوخٍ حٍ ٝحُلخٍع ٓخًض  ٣٘ظَ ح٤ُٚ  كِٔخ كَؽ أًِٚ
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.  أٓخ أٗخ كؤًِض حُظَٔ ٝأُو٤ض حُٟ٘ٞ ٝأٓخ أٗض ٣خ هخُي كؤًِظٚ ر٘ٞحٙ- 

 :ٝهخٍ- ًٝخٕ ال ٣٘خُع - كـ٠ذ هخُي 

 أط٘خُػ٢٘ ٣خ كخٍع ٝهي هظِض كخَٟطي، ٝطًَظي ٣ظ٤ٔخ ك٢ كـٍٞ حُ٘ٔخء؟ 

 .ًُي ٣ّٞ ُْ أٜٗيٙ، ٝأٗخ ٓـٖ ح٤ُّٞ رٌٔخ٢ٗ: كوخٍ حُلخٍع

أال طٌَ٘ ٣ي١ ػ٘يى إٔ هظِض ػ٘ي ٤ٓي هٞٓي ٤َُٛ رٖ ؿ٣ٌٔش :  كوخٍ هخُي

 ٝؿؼِظي ٤ٓي ؿطلخٕ ؟

. ر٠ِ، ٓؤؿ٣ِي ٌَٗ ًُي :  هخٍ

 :  ُوخُي رٖ حُ٘ؼٔخٕ كِٔخ هَؽ حُلخٍع هخٍ ح٧ٓٞى

 ٓخ ىػخى ا٠ُ إٔ طلظَٕ رٌٜح حٌُِذ ٝأٗض ٤ٟل٢ ؟

 ...اٗٔخ ٛٞ! أر٤ض حُِؼٖ،: كوخٍ ُٚ هخُي

 :كِٔخ هَؽ حُلخٍع هخٍ ح٧ٓٞى ُوخُي

  ً٘ض    ُٞ  كٞهللا ،  ٖٓ ػز٤ي١  ػزيد  طلظَٕ  ٓخ ىػخى ا٠ُ إٔ -

 .ٗخثٔخ ٓخ أ٣وظ٢٘  

 

ٝحَٜٗف حُلخٍع ا٠ُ ٍكِٚ، ًٝخٕ ٓؼٚ طز٤غ ُٚ ٖٓ ر٢٘ ٓلخٍد          

 (ُوَحٕ) ٗخهظٚ ٝهخٍ (حُلخٍع) كِٔخ ٛيأص حُؼ٤ٕٞ أهَؽ (هَحٕ،)٣وخٍ ُٚ 

ًٖ ٢ُ رٌٔخٕ ًٌح، كخٕ ١ِغ ًًٞذ حُٜزق ُْٝ آطي كخٗظَ أ١ حُزالى أكذ : 

، كٜظي ( هخُي)كِٔخ ٛيأص حُؼ٤ٕٞ هَؽ ر٤ٔلٚ كظ٠ أط٠ هزش. ا٤ُي كخؿٔي ُٜخ

ؿ٘زٚ،   ا٠ُ  (ػظزٚ ) ٙح ٝأم  ٗخثٔخٙ ، ػْ ُٝـٜخ، كَأ ك٘وٜخ َٗؿٜخ ر٤ٔلٚ

 كخٓظٟٞ هخثٔخ، ( هخُيح ) كؤ٣وع

 أطؼَك٢٘؟:  كوخٍ ُٚ

 !(حُلخٍع)أٗض :  هخٍ

!  أظ٘٘ض إٔ ىّ ٤َُٛ ًخٕ ٓخثـخ ُي، كوٌ ؿِحء ٣يى ػ٘ي١( ٣خ هخُي؛): كوخٍ

  ػظزش، حهٞٙحٗظزٚفَٟٝرٚ ر٤ٔلٚ  كوظِٚ، 

 ! رٚ..ُجٖ ٗزٔض ٧ُلو٘ي:  كوخٍ ُٚ حُلخٍع

ٝهَؽ ػظزش .  ػْ هَؽ ٖٓ حُوزش ًٍٝذ كَٓٚ ٠٠ٓٝ ػ٠ِ ٝؿٜٚ    

 كظ٠ أط٠ رخد ح٧ٓٞى،! ٝحؿٞحٍ حُِٔي : ٛخٍهخ

 !٣خ ٓٞء ؿٞحٍحٙ :  ك٘خىٟ

 ال ٍٝع ػ٤ِي:  كؤؿ٤ذ

 . كوظِٚ، ٝأهلَ ًٓش حُِٔي ىهَ حُلخٍع ػ٠ِ هخُي:  كوخٍ

 ُِظخًي ٖٓ  كِٔخ َٓص ه٤ِال هلض إٔ إًٔٞ ُْ أهظِٚ، كؼيص:  هخٍ حُلخٍع

.  حٓخص حّ ُْ ٣ٔض  ٓوظِٚ
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 ػ٤ِْٜ، ٍؿغٝؿٚ ح٧ٓٞى كٞحٍّ ك٢ ١ِذ حُلخٍع كِلوٞٙ ٓلَح، ف      

كوظَ ؿٔخػش ْٜٓ٘ ًٝؼَٝح ػ٤ِٚ، كـؼَ ال ٣وٜي ُـٔخػش اال كَهٜخ، ٝال 

.  ح٧ٓٞى حُِٔي كخٍطيع حُوّٞ ػ٘ٚ، ٝحَٜٗكٞح ا٠ُ. ُلخٍّ اال هظِٚ

:  ٝك٢ ًُي ٣وٍٞ

 

أٗخ أرٞ ٠ِ٤ُ ٤ٓٝل٢ حُٔؼِٞد 

  ًْ هي أؿَٗخ ٖٓ ك٣َذ ٓلَٝد                                        

 

ًْٝ ٍىىٗخ ٖٓ ٤ِٓذ ِٓٔٞد 

 رخُٜٔ٘ٞد     ١ؼ٘ظٜخ     ١ٝؼ٘ش                                       

 

ًحى ؿ٤ِٜ حُٔٞص ػ٘ي حٌَُٔٝد 

َٛ ٣وَؿٖ ًٝىى َٟد ط٣ٌ٘ذ                                         

 

ٝٗٔذ ك٢ حُل٢ ؿ٤َ ٓخ ٗٞد 

حُٔؼِٞد       ٝأٝحٕ    أٝح٢ٗ ٌٛح                                       

 

ك٢ ١ِذ حُلخٍع، كؼخى ا٠ُ َٛػض  ُٝٔخ ػِٔض رٌُي ر٘ٞ ػخَٓ .          

ََّ  ػ٤َ٘طٚ ٖٓ ؿطلخٕ  كخَٜٗف ا٠ُ  ػخَٓ كِْ ٣لٔٞٙ،  ر٢٘   كٜخرٞح ٗ

 رؼَٝٝ    كِلن ُٚ، طـْٜ   ػْ  ٓيس كخؿذ رٖ ٍُحٍس حُظ٢ٔ٤ٔ كلٔخٙ 

 حٕ ػْ  رٖ حٌٍُٔ٘  رؼغ ا٠ُ ؿخٍحص ُٚ كٔزخٖٛحالٓٞى ٝرِـٚ إٔ . ح٤ُٔخٓش

  ح١َُٔ  أط٠ ٓ٘خٕ رٖ أر٢ كخٍػش   كظ٠  رزالى ؿطلخٕ ُلنحُلخٍع ػخى ف

كٞؿي ػ٘يٙ َٗكز٤َ حرٖ حُِٔي ح٧ٓٞى رٖ حٌٍُٔ٘، ًٝخٕ ٓٔظَٟؼخ ك٢ ر٢٘ 

 . ٝهظِٚ  كخٟ٘ش حرٖ حُ٘ؼٔخٕ  كخهٌٙ ٜٓ٘خ(ٓ٘خٕ)  حَٓأس(٠ِٔٓ)َٓس ػ٘ي 

: ٝك٢ ًُي ٣وٍٞ
 

 

 نؤت سلمى وأمست فً عدو
 تحث إلٌهم الملص الصعابا                                        

 
 وحل النعف من لنوٌن أهلً

 وحلت روض بٌشة فالربابا                                        
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 ولطع وصلها سٌفً وإنً

 فجعت بخالد عمدا كالبا                                            
 

 وإن األحوصٌن تولٌاها
 ولد غضبا علً فما أصابا                                         

 
 على عمد كسوتهما لبوحا

  كما أكسو نساءهما السالبا                                         
 

 وإنً ٌوم غمرة غٌر فخر
 تركت النهب واألسرى الرغابا                                     

 
َٝٛد حُلخٍع ٖٓ كٍٞٙ ًٌُٝي، َٛد ٓ٘خٕ رٖ أر٢ كخٍػش، كِٔخ رِؾ     

    ح٠ُ ر٢٘ ٤ٗزخٕ ( حُلخٍع)  كِـؤ  ١ِزٚ    (َٗكز٤َ،) حُِٔي  هظَ حر٘ٚ 

 رز٢٘ ًر٤خٕ  كـِح  حُِٔي  ر٢٘ ًر٤خٕ،   ػْ حُظلن  ٖٓ حُِٖٓ ٓيس كؤٝٝٙ 

أؿخٍ ػ٠ِ ر٢٘ ىٝىحٕ رٖ ػْ ، ٝأهٌ ح٧ٓٞحٍ،  ٗٔخءْٛ  ٝٓز٠ ٍؿخُْٜكوظَ

كـَٛخ  كِلن حُلخٍع    ك٢  حُظ٢ ًخٕ َٗكز٤َ طِي  (٠ِٔٓ)أٓي ٢ٍٛ 

ٝٗخع هزَٙ ر٤ٖ حُوزخثَ ٖٓ .  ُٚ ك٢ ًَ ك٢ ٣ؤ١ٝ ا٤ُٚ كخىػش ًٝخٗض. رط٤ِّت

  كظلخٓض حُؼَد ٙ حُ٘ؼٔخٕ  ٣طخٍىٙ الٗٚ هخطَ  ُٝيح حالٓٞى رٖحٕ حُِٔي 

َٗٙ ،ٝٗ٘زض ٖٓ أؿِٚ ٓؼخٍى ًؼ٤َس، ٍٝكَ ػٖ ٤١ت كـخٍٝ ر٢٘ ىحٍّ، 

 كخِّٜٗ ر٘ٞ ىحٍّ   (أهٞ هخُي رٖ ؿؼلَ حُؼخ١َٓ  )كلٔٞٙ، كـِحْٛ ح٧كٞٙ 

   رٌٔش ٝه٣َٖ ٧ٗٚ    ُلن  كظ٠  ؿؼَ ٣طٞف ك٢ حُزالىػْ  كَٜد  حُلخٍع 

٣َ إ َٓس رٖ ػٞف رٖ ٓؼي رٖ ًر٤خٕ، اٗٔخ ٛٞ َٓس رٖ ػٞف رٖ ُئ١ م

: ٝك٢ ًُي ٣وٍٞ.رٖ ؿخُذ؛ كظَٞٓ ا٤ُْٜ رٌٜٙ حُوَحرش

 
  لإي    بنً  رأٌت  فلما إن 

 عرفت الود والنسب المرابا                                   
 رفعت الرمح إذ لالوا لرٌش

 وشبهت الشمائل والمبابا                                     
 

حُـٔخ٢ٗ كؤؿخٍٙ ( ٣ِ٣ي رٖ ػَٔٝ )ػْ طٞؿٚ ا٠ُ حُ٘خّ ُٝلن رخُِٔي          

 حُظـِز٢ ك٢ كٍٞحٕ  كِٔخ  (حُؤْ)ٝأًَٓٚ ػْ هظَ حُلخٍع رٖ ظخُْ  حٌُخٖٛ 
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:  كؤَٓ روظِٚ، كوخٍ  حُلخٍع  حُـٔخ٢ٗ  حُِٔي ىػخ رٚ  ًُي  كؼَ

 !أ٣ٜخ حُِٔي حٗي هي أؿَط٢٘ كال طـيٍٕ ر٢  -

 !ال ٤َٟ، إ ؿيٍص ري َٓس كوي ؿيٍص ر٢ َٓحٍح :  كوخٍ حُِٔي -

-  
حُؤْ كوظِٚ  ريّ حر٤ٚ  ًخٕ ًُي ػخّ  حٌُخٖٛ ٝأَٓ  حُِٔي حرٖ           

 هزَ حُٜـَس  ك٢ ٓي٣٘ش كٍٞحٕ ٝأهٌ حرٖ حُؤْ ٤ٓق حُلخٍع كؤط٠ 24\

رٚ ػٌخظ ك٢ ح٧َٜٗ حُلَّ، كؤٍحٙ ه٤ْ رٖ ٤َُٛ حُؼز٢ٔ، ك٠َرٚ ه٤ْ 

كوظِٚ  

  :  ٖٝٓ ؿ٤ي ٗؼَٙ ٌٛٙ  حالر٤خص 
 

ٗؤص ٠ِٔٓ ٝأٓٔض ك٢ ػيٝ  

 طلغ ا٤ُْٜ حُوِٚ حُٜؼخرخ                                    

 

ٝكَ حُ٘ؼق ٖٓ ه٣ٖٞ٘ أ٢ِٛ  

 ٝكِض ٍٝٝ ر٤٘ش كخَُرخرخ                                   

 

ٝهطغ ِٜٝٛخ ٤ٓل٢ ٝا٢ٗ  

 كـؼض روخُي ػٔيح ًالرخ                                        

 

ٝإ ح٧ك٤ٖٛٞ ط٤ُٞخٛخ  

 ٝهي ؿ٠زخ ػ٢ِ كٔخ أٛخرخ                                     

 

ػ٠ِ ػٔي ًٔٞطٜٔخ هزٞكخ  

 ًٔخ أًٔٞ ٗٔخءٛٔخ حُٔالرخ                                    

 

ٝا٢ٗ ٣ّٞ ؿَٔس ؿ٤َ كوَ  

 طًَض حُٜ٘ذ ٝح٧َٟٓ حَُؿخرخ                                

 

كِٔض ر٘خطْ أريح ه٣َ٘خ  

 ٤ٜٓزخ ٍؿْ ًُي ٖٓ أٛخرخ                                     

 

كٔخ ه٢ٓٞ رؼؼِزش رٖ ٓؼي  
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 ٝال رلِحٍس حُ٘ؼَٟ ٍهخرخ                                       

 

ٝه٢ٓٞ إ ٓؤُض ر٘ٞ ُئ١  

 رٌٔش ػِٔٞح حُ٘خّ ح٠َُحرخ                                     

 

ٓلٜ٘خ رخطزخع ر٢٘ رـ٤ٞ  

 ٝطَى ح٧هَر٤ٖ ر٘خ حٗظٔخرخ                                      

 

ٓلخٛش كخ١ٍ ُٔخ طَٟٝ  

 َٛحم حُٔخء ٝحطزغ حَُٔحرخ                                      

 

ُؼَٔى ا٢٘ٗ ٧كذ ًؼزخ  

 ٝٓخٓش أهٞط٢ كز٢ حَُ٘حرخ                                    

 

كٔخ ؿطلخٕ ٢ُ رؤد ٌُٖٝ  

  ٛٞحرخ   هٞال  ٝحُي١ ُئ١                                       

 

كِٔخ إ ٍأ٣ض ر٢٘ ُئ١  

 ػَكض حُٞى ٝحُ٘ٔذ حُوَحرخ                                      

 

ٍكؼض حَُٓق اً هخُٞح ه٣َٖ  

 ٝٗزٜض حُ٘ٔخثَ ٝحُوزخرخ                                         

 

ٛلزض ٗظ٤ش ْٜٓ٘ ر٘ـي  

 طٌٕٞ ُٖٔ ٣لخٍرْٜ ػٌحرخ                                        

 

ٝكٖ ٍٝحكش حُو٢َٗ ٍك٢ِ  

  ػٞحرخ   ٣٘ظَ   ُْٝ  ر٘خهظٚ                                       

 

ًؤٕ ح٤ُٔق ٝحالٗٔخع ٜٓ٘خ  

 ٤ٓٝؼَط٢ ٤ًٖٔ أهذ ؿخرخ                                         

 

ك٤خ هلل ُْ أًٔذ أػخٓخ  
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 ُْٝ أٛظي ١ٌُ ٍكْ كـخرخ                                      

 

أهخٓٞح ٌُِظخثذ ًَ ٣ّٞ  

 ٤ٓٞف حَُٔ٘ك٤ش ٝحُلَحرخ                                      

 

كِٞ أ٢ٗ أٗخء ٌُ٘ض ْٜٓ٘  

 ٝٓخ ٤َٓص حطزغ حُٔلخرخ                                         

 

ٝال هظض حَُ٘رش ًَ ٣ّٞ  

 أػيٟ ٖٓ ٤ٓخْٜٛ حٌُرخرخ                                        

 

٤ٓخٛخ ِٓلش رٔز٤ض ٓٞء  

 ُز٤ض ٓوخ رْٜ َٛىٟ ٓـخرخ                                    

 

ًؤٕ حُظخؽ ٓؼوٞى ػ٤ِْٜ  

اًح ٍٝىص ُوخكْٜ ِٗحرخ                                        

 

 

 

***********************************  
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االعشى                 
 
 

 ُؼ٘ٞ ك٢ رَٜٙ   ٛٞ ٤ٕٓٔٞ رٖ ه٤ْ  ٢ٔٓٝ حالػ٠٘               

حُظـٞحٍ   ٗٔزش الر٤ٚ ه٤ْ ًخٕ ًؼ٤َ(ػ٠٘ ه٤ْأ)حٟؼلٚ  ًٝخٕ ٣ِوذ د

ٝحالٓلخٍ ؿخد ح١َحف حُـ٣َِس حُؼَر٤ش  ٝٝٛق  ًَ حُٔٞحهغ حُظ٢ ُحٍٛخ 

. ك٢ ٗؼَٙ حٝ ُٔق ح٤ُٜخ ك٤ٚ 

حُٞٛق ٝحُلٔخٓش ٝكي حالكَح١ ك٤ٚ  ٝرخُلوَ ح٠ُ   حٗظَٜ  رخُٔيف    

. ٝحُـٍِ ٝحُٜـخء  

حالػ٠٘ ٖٓ حٛلخد حُٔؼِوخص حُؼَ٘ حُظ٢ ػِوض ك٢ ىحهَ حٌُؼزش   

:  ٓؼِوظٚ  ٌٝٛٙ حر٤خص ٖٓ ال٤ٔٛظٜخ ٌٝٓخٗظٜخ حُ٘ؼ٣َش حُؼخ٤ُش

 

،َُ طَِل َْ ًَْذ ٓ ََّ ّٕ حُ سَ ا ََ ٣ْ ََ ُٛ ّىْع  َٝ 

؟                                                 َُ ُؿ َّ خ حُ َٜ ىحػخً أ٣ّ َٝ َْ طُِط٤ُن  َٛ َٝ 

 

ٜخ، ُٟ ٍِ ح َٞ ٌٍ َػ وُٞ ْٜ َٓ َػخُء  َْ حُء كَ َّ  َؿ

ِكَُ                                      َٞ ؿ٢ حُ َٞ ٢ حُ ِ٘ ٣٘خ ًٔخ ٣َٔ َٞ ُٜ ٢ حُـ ِ٘  طَٔ

 

خ َٜ طِ ٍَ ْٖ ر٤َِْض ؿخ ِٓ خ  َٜ َ ٤َظ ْ٘ ِٓ  ّٕ ؤ ًَ 

                                          َُ ـَ ال َػ َٝ ٣ٌْغ  ٍَ َلخرَِش، ال  ّٔ َُّ حُ َٓ 

 

 تَسَمُع للَحلًِ َوْسَواساً إذا انَصَرفَْت

                                            َُ ِؿ َُ ٌم  َِ ٣قٍ ِػ٘ َِ َٕ ر خ حٓظَؼَخ َٔ ً 

 

 لٌَسْت كَمْن ٌكَرهُ الجٌَراُن َطلعَتََها،
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                                                      َُ ٍِ طَْوظَظِ خ ـَ َّ حُ ِٔ َٛخ ُ ح ََ ال طَ َٝ 

 

ْص ََ َٓخػشً كَظَ ٗخً  َْ ُؾ هِ ُِ  اًح طُؼخ

خ ،                                            َٜ حطِ ٍَ ُّ ا٠ُ َؿخ    حٌَُٔ اًح طَوُٞ

 

َّ٘يُىَٛخ، ال طَ ْٞ ُػٜخ، َُ ََ  ٣ٌَخُى ٣َٜ

                                             َُ لَ ٌَ حُ َٝ  ِٖ ظ َٔ ِّ ٜٓ٘خ ًَُُٗٞد حُ حٛظَ َٝ 

 

 ِملُء الِوشاحِ َوِصْفُر الّدْرعِ بَهكنَةٌ

َ  اًح طَؤط٠ّ ٣ٌَخُى                                            ْٜ ٍُ    حَُو ِِ َو ْ٘ َ٣ َُ 

 

ٌَْرةُ َعنّا ما تَُكلُّمنَا،  َصّدْت ُهَر

ٌٍْد  بؤُّم  َجْهالً                                                                      َحبَل من تَِصُل؟  ُخلَ
 

   : وقال  اال عشى في الغزل

 

 : ك٢ حُـٍِ ٣وٍٞ حالػ٠٘

 

 ٠ِٔٓ ُطٍٞ ؿ٘زٜخ...........حِٝٛض َّٛ حُلزَ ٖٓ 

 

  رطالرٜخ  ٝىٛخ..        .....ٍٝؿؼض رؼي ح٤ُ٘ذ طزـ٠

 

 حٟٝؼض ك٠ حػـخرٜخ.. .        ....حهَٜ، كخٗي ١خُٔخ

 

 ص حكع ٖٓ طلزخرٜخ..  .        ....ُٝوي ؿز٘ض حٌُخػزخ

 

 ٣ٕٔ٘ٞ كٍٞ هزخرٜخ.       .....ٝحهٕٞ ؿلِش هٜٞٓخ

 

  حٝ حٕ ٣طخف رزخرٜخ        .....كيحٍ ػ٤ِٜخ حٕ طَٟ
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 ٣خط٠ رَؿغ كٞرٜخ.                   .....كزغ ؿ٤٘خ ُ٘خ

 

 ّ كِحٍٛخ ٝهال رٜخ...  ...ك٠٘ٔ ُْٝ ٣و٠٘ حال٢ٗ

 

 كطٖ ُٖٔ ٣ؼ٠٘ رٜخ.....        .ػ٠ذ حُِٔخٕ ٓظوٖ

 

 كيٗض ػَٟ حٓزخرٜخ...          ...ٛ٘غ ر٤ِٖ كي٣ؼٜخ

 

 ػيال ُ٘خ ٠َٟ٣ رٜخ..         ..ه٤٠ش ه٤٠ش: هخُض 

 

 ٤ًٝق ٓخ ٣ئط٠ رٜخ..         ..كخٍىٛخ ٤ًق حُيهٍٞ

 

 ٜٗخ حثظالم ١زخرٜخ..        ..(ّ)ك٠ هزش كَٔحء ١ُ

 

 ح٠ُ ٓخ هخٍ حًح ح٠ٛٝ رٜخ.     ....ٝىٗخ طٔٔؼش ح٠ُ 

 

 ؿَ، كال ٣ٔيٟ رٜخ..            ...ُٖ حُلظخس ٛـ٤َس

 

 ّ ٓؼِٜخ رٜؼخرٜخ...          .(ّ)ٝحػِْ رخ٠ٗ ُْ حًَ

 

 ٛخ حٝ ٗل٤ؾ ؿَحرٜخ..........ح٠ٗ حهخف حَُّٜ ٖٓ

 

 ٖٓ ٗيس ُِؼخرٜخ.           ....كيهِض حً ٗخّ حَُه٤ذ

 

 ٓٞؿش ٠َٓ٣ رٜخ....        .(ّ)هٔٔظٜخ ه٤ٖٔٔ ًَ

 

 ٝ ُٔٔض رطٖ كوخرٜخ.         ..كؼ٤٘ض ؿ٤ي ؿ٣ََس

 

 ى ػز٤َٛخ رٔالرٜخ...           .ًخُلوش ٛلَحء ٛخ

 

  َُ٘حرٜخ  َٓكٞع.                .....ٝحًح ُ٘خ طخٍٓٞس
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  ٣ٔؼ٠ رٜخ ٝٓليّ..             ..ٝطظَ طـَٟ ر٤٘٘خ

 

 ٕ حًح ٗ٘خء ػيح رٜخ....           .ِٛؽ ػ٤ِٚ حُظٞٓظخ

 

 ٟ حًٜٔخ رَٔحرٜخ..        ...(ّ)ٝٝى٣وش ٜٗزخء ٍى

 

 ْٗٔ رلَ ٜٗخرخ..           .   .ًٍض ػ٤ِٜخ ٣ٜٞٓخ

 

 كخُـَٔ ٓؼَ طَحرٜخ..                .كظ٠ حًحٓخ حٝهض

 

 ٗخ ك٠ ٗ٘خ١ ٛزخرٜخ               ...ًِلض ػخٗٔش حٓٞ

 

 كخٍ ٖٓ حٛالرٜخ.               .حًِِظٜخ رؼي حَُٔحف 

 

 ٝحُـٜي ٖٓ حطؼخرخ.              ...كٌ٘ض ح٠ُ ًالٜٓخ

 

 رَ ٖٓ حٝٛخرٜخ.            ..ًٝخٜٗخ ٓلّٔٞ ه٤زَ 

 

 ًٝخٕ ٖٓ حٛلخرٜخ    ..    .ُؼذ رٜخ حُل٠ٔ ٤ٖ٘ٓ

 

 ٗخهظ٠ ، ُٝٔخ رٜخ..  . ٍٝىص ػ٠ِ حُٔؼي حرٖ ه٤ْ

 

  حٜٗخرٜخ  ٓٔي ػ٠ِ.            ...كخًح ػز٤ي ػٌق

 

  هزخرٜخ   رؼي كٍٞ.        ..ٝؿ٤ٔغ ػِؼزش حرٖ ٓؼي

 

 حٓظزط٘ض ٖٓ حَٗحرٜخ.   ...ٖٓ َٗحد حُِٔحء ٓخ 

 

 ػٔيح كٜٔخ ٝحٍٟ رٜخ           ....ٝػِٔض حٕ هللا
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: ولال االعشى  اٌضا 

 

 سال الملب عما كان ٌهوى وٌطلب

  ٣ظؼظذ    ال ٣ٌ٘ٞ ٝال   ٝأٛزق

 

 ٛلخ رؼي ٌَٓ ٝحٗظو٠ رؼي ًُش

  ٣ظوِذ  ٝهِذ ح١ٌُ ٣ٜٟٞ حُؼال

 

  ٌُٓظ٢    ا٠ُ ًْ أىح١ٍ ٖٓ ط٣َي

 وأبذل جهدي فً رضاها وتغضب
 

 

  ه٤ِِش     حُـٔخٍ    أ٣خّ  ػز٤ِش

  ػْ طٌٛذ  ٓؼِٞٓش    ُٜخ ىُٝش 

 

 فال تحسبً أنً على البعد نادم

 وال الملب فً نار الغرام معذب
 

 ٝهي هِض ا٢ٗ هي ِٓٞص ػٖ حُٜٟٞ

  ٣وٍٞ ٣ٌٌٝد  ٖٝٓ ًخٕ ٓؼ٢ِ ال

 

 ٛـَطي كخ٢٠ٓ ك٤غ ٗجض ٝؿَر٢

 ٖٓ حُ٘خّ ؿ١َ٤ كخُِز٤ذ ٣ـَد

 

 ُوي ًٍ ٖٓ أ٢ٔٓ ػ٠ِ ٍرغ ٍِٓ٘

  ٣ٝ٘يد  ٣٘ٞف ػ٠ِ ٍْٓ حُي٣خٍ
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 ٝهي كخُ ٖٓ ك٢ حُلَد أٛزق ؿخثَ

  ٓط٘ذ    ٝحُـزخٍ    ٣طخػٖ هَٗخ

 

 ٗي٢ٔ٣ ٍػخى هللا هْ ػٖ ٢ُ ػ٠ِ

 ًئّٝ حُٔ٘خ٣خ ٖٓ ىّ ك٤ٖ أَٗد

 

  كبٜٗخ  ٝال طٔو٢٘ ًؤّ حُٔيحّ

  ٣ٌٝٛذ  ٠٣َ رٜخ ػوَ حُ٘ـخع

 

 

 

 *****************************************
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 األخنس بن شهاب التغلبً
 
 
 
  هو األخنس بن شهاب بن شرٌك بن ثمامة بن أرلم بن عدي       

بن معاوٌة بن عمرو بن غنم التغلبً، من أشراف لبٌلة تغلب ومن 
وفً  شعره انشغل . فرسه (العصا)شجعانها،  وٌكنى بفارس العصا، و

 من أجل البماء   وصراعات  بالبٌئة ولضاٌاها، بما فٌها من تنالضات
خاص وال   موطن   لهم  لٌس  لومه أن لومه بنً تغلب ولد وصف

مسكن محدود  كغٌرهم  من  المبائل  فهم فً الصحراء ٌتتبعون الغٌث 
لعزتهم، وال ٌرهبون غازٌاً، وٌذكر تؤٌٌداً لذلن أن خٌلهم ترود حول 

بٌوتهم، ال تتخذ لها محابس لعزة أصحابها وهذا ٌذكرنا  بحرب 
البسوس  البسوس  التً  تشتت فٌها  تغلب فً البالد، بعد حرب 

 شتتهم المهلهل ولبٌلته وحلفاإهم وفٌها 
 

 أن ) 730\ولال  أبو عبٌد البكري فً سمط الآللً صفحة             
االخنص له ولد اسمه  بكٌر بن األخنس ولال انه ابن األخنس التغلبً 

نسبة . بفتح الالم وكسرها (التغلبً)وذكر له شعرا فً آل المهلب و
وذكر  أبو تمام فً نمائض جرٌر واألخطل . بكسر الالم (تغلب)إلى 

 : مانصه89\صفحة 
وٌمال تغلبً وتغلبً ٌفتحون الالم فرارا من تتابع الكسرات مع الٌاء ) 

 .(المشددة
 

 لبل  الهجرة 70\ توفً الشاعر  االخنس التغلبً  بنحو عام          
 مٌالدٌة 571\النبوٌة  الموافك  لسنة 
 /  من شعره هذه االبٌات 
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 فََمن ٌَُن أَمسى فً باِلِد ُمماَمٍة
                                   ٌُسائُِل   أَطالالً   بِها   ال  تُجاِوب

 
  فاَِلبنَِة ِحّطاَن بِن لٌٍَس َمناِزٌل

َك العُنواَن فً الَرِقّ كاتُِب                                      َكما نَمَّ
 

  ُتَُمّشً بِها حوُل النِعاِم َكؤَنَّها
                                   أَماٌء   تَُزّجى   بِالعَِشًِّ   َخواِطُب 

 
 َولَفُت بِها أَبكً َوأُشعَُر ُسنَخةً

                                     َكما اِعتاَد َمحموماً بَِخٌبََر صاِلُب 
 

ًَّ عوجا ِمن نَجاِء ِشِملٍَّة  َخلٌلَ
                                     اَلٌَها فَتًى َكالَسٌِف أَرَوُع شاِحُب 

 
 َخلٌالَي َهوجاُء النَجاِء ِشِملَّةٌ

                                     َوذو ُشطٍب ال ٌَجتَوٌِه الُمصاِحُب
 

  َولَد ِعشُت َدهراً َوالغُواةُ َصحابَتً
 أ                                    َوالئَِن ُخلصانً الَّذٌن أُصاِحُب 

 
 لَرٌنَةَ َمن أَسفى َولُِلَّد َحبلَهُ

                                        َوحاذََر َجّراهُ الَصدٌُك األَلاِرُب
 

  فَؤَدٌَُّت َعنًّ ما اِستَعَرُت ِمَن الِصبا
    َوِللماِل ِعندي الٌَوَم راعٍ َوكاِسُب                                  

 
  ِلُكّل أُناٍس ِمن َمعٍَدّ ِعماَرة

  َعروٌض  إِلٌَها  ٌَلَجئوَن َوجانُِب                                    
 

  لَُكٌٌز لَها البَحراِن َوالَسٌُف دونَهُ
                                     َوإِن ٌَؤتِِهم ناٌس ِمَن الِهنِد هاِرُب
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  تَطاٌَُر َعن أَعجاِز حوٍش َكؤَنَّها
                                   َجهاٌم   َهراق    ماءه   فَهَو آئُِب 

 
 َوبَكٌر لَها بَرُّ الِعراِق ولن تََخف

                                       ٌَُحل  به  حتى  الٌَماَمِة حاِجُب
 

  َوصاَرت تَمٌٌم بٌََن لٍُفّ َوَرملٍَة
                                    لَها   ِمن   ِجباٍل ُمنتَؤى َوَمذاِهُب 

 

 َوَكلٌب لَها َخبٌت فََرملَةُ عاِلجٍ
ِة الَرجالِء َحٌُث تُحاِرُب                                      إ لى الَحرَّ

 
ُهم فً ِسواُهُم ًُّ ِعزُّ  َوَغّساُن َح

                                       تُجاِلُد   َعنُهم   ُحسٌَّر  َوَكتائُِب 
 

ًُّ لَد َعِلمنا َمكانَُهم  َوبَهراُء َح
   لَُهم َشرٌن َحوَل الَرصافِة الِحُب                                    

 
 َوغاَرت إٌِاد فً الَسواِد َودونَها

                                     بَرازٌُك ُعجٍم تَبتَغً َمن تُضاِرُب
 

  َونَحُن أُناٌس ال ِحجاَز بِؤَرِضنا
                                    َمَع الغٌَِث ما نُلفى َوَمن ُهَو غاِلُب

 
  تَرى رائِداِت الَخٌِل َحوَل بٌُوتِنا

                                     َكِمعزى الِحجاِز أَعَوَزتها الَزرائُِب
 

  فٌَُغبَفَن أَحالباً َوٌُصبَحَن ِمثلَها
                                         فَُهنَّ ِمَن التَعداِء لُبٌّ َشواِزُب 

 
 فَواِرُسها ِمن تَغِلَب اِبنَِة وائٍِل

                                         ُحماةٌ ُكماةٌ لٌََس فٌِهم أَشاٌُِب 
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 ُهم ٌَضِربوَن الَكبَش ٌَبُرُق بٌَُضهُ
                                        َعلى َوجِهِه ِمَن الِدماِء َسبائُِب 

 
 َوإِن لَُصَرت أَسٌافُنا كاَن َوصلُها

                                       َخطانا    إِلى أَعدائِنا  فَنُضاِرُب 
 

 فَِللَِّه لَوٌم ِمثُل لَومً ِعصابَة
                                    إِذا اِجتََمعَت ِعنَد الُملوِن العَصائُِب

 
  أَرى ُكلَّ لَوٍم لاَربوا لٌََد فَحِلِهم

   َونَحُن  َخلَعنا   لٌََدهُ  فَهَو ساِرُب                                  
 
 
 
 

********************************* 
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 التغلبً عمروبن كلثوم
     

 

 

 
  بن مالن بن عتاب بن سعد  بن زهٌر  بن عمرو بن كلثوم           

 من لبٌلة تغلب جشم بن حبٌب  بن عمرو بن غنم بن تغلب  بن وائل 
وهذه المبٌلة كانت لد نت  المهلهل  المشهور اخو كلٌب  بوامه  لٌلى  

دخلت فً حروب طوٌلة مع لبٌلة بكر فً حروب سمٌت حرب البسوس 
تهما الى الملن عمرو بن المنذر اولد احتكمت المبٌلتان فً فض نزاع

.  ملن الحٌرة الثالث 
 

 لما فٌه من صفات واختٌر الشاعر عمرو بن كلثوم ممثال عن لبٌلته      
ته ٌوم أته العالٌة وتتجلى جرأ وٌمتاز بشجاعته وجرالرجولة والبسالة 

- ولف فً حضرة الملن عمرو بن المنذرمدافعا عن لبٌلته منشدا لصٌدته 
فانساق وراء انفعاالته وهواه واندفاعه – والشعراء هم لسان المبٌلة 

الموي الشدٌد الذي اخرجه عن حدود الواجب الذي جاء الجله فً لصٌدة 
 فرجع خائبا حاصدا غضب الملن  النعمان طوٌلة وشدد فٌها على الملن

 :علٌه وهذه المصٌدة هً معلمته الخالد ة التً مطلعها 
 

اال هبً بصحنن فاصبحٌنا 
  وال تبمً خمور االندرٌنا                                      

 
 مشــعشــعةً كؤن الحـص فـٌها
 المــاء خالــطها سخٌنا إذا مــا                                 
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 هـواه تجــور بذي اللـبانة عـن

 إذا مــا ذالهـــا حــتى ٌلــــــٌنا                                 
 

 الشحٌح إذا أمرت ترى اللحـز
 علــٌه لمــــاله فٌهـــا مهـــــٌنا                                

 
 صــبنت الكؤس عـنا أم عمـرو
 الٌمٌنا وكان الــكؤس مجــراها                                 

 
 ومـا شــّر الــثالثة أم عمـــرو
 ال تصـــبحٌنا بصــاحـبن الذي                                  

 
 وكؤس لــد شــربت ببعــلـــبن
 دمشـك ولاصرٌنا وأخـرى فً                                 

 
 المـــــناٌا وإنـا سـوف تـدركـنا

 ممــدرةً لــنا ومـمــدرٌـــــــــنا                                   
 

 لــبل التفـــرق ٌـا ظعـٌنا لفــً
 نخــبرن الـٌمـــٌن وتخــبرٌــنا                                  

 
ً  لفً نسؤلن هل أحدثت صـرما
 األمـــٌنا لوشـن البٌن أم خـنت                                 

 
ً  بٌوم كــرٌــهٍة ضـربـاً وطـعـنا
 مــوالــــٌن العــٌونــا ألـّر بـه                                  

 
 رهـــن وإن غـــداً وإن الــٌوم

 وبعـــد غـــٍد بمـــا ال تعلـــمٌنا                                 
 

 دخــلت على خـالء تـرٌـن إذا
 ولــد أمنت عـٌون الكاشحـــٌنا                                  
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 عٌــطل أدمــاء بــكر ذراعــً

 هجـــان اللـون لم تمـرأ جــنٌنا                                  
 

ً  وثدٌاً مثل حــّك العـاج رخصا
 الالمســـٌنا حصـاناً من أكــف                                  

 
 ومــتنى لـدنـٍة سممــت وطالت
 تـــنوء بمـــا ولـــٌنا روادفهـــا                                 

 
 عـنها ومــؤكمــةً ٌضـٌك الباب

 وكشـــحاً لـد جـننت بـه جنونا                                  
 

 أو رخــــــام وسـارٌتـً بلــنٍط
 ٌــرن خشــاش حلــٌهما رنـٌنا                                  

 
 كوجدي أم سمـب فــما وجـدت

 أضـلـــته فـرجعــت الحــــنٌنا                                   
 
 شمــطاء ال ٌــترن شمـاها وال

 لهــا مـن تســـعٍة إال جــــــنٌنا                                 
 

 تـذكـرت الصــبا واشـتمـت لما
 حدٌنا رأٌــت حمــولهـا اصـالً                                  

 
 فؤعرضت الٌمامة واشمخـرت
 مصلـــــتٌنا كؤســـٌاف بـؤٌــدي                                 

 
 علــــٌنا أبـا هــند فـال تعجـــل

 وأنـظــرنـا نخـــبرن الٌمـــــٌنا                                  
 

 نـورد الـراٌـات بٌضـــــا بـؤنـا
 ونصــدرهـن حمــراً لـد روٌنا                                  
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 وأٌــام لـــنا غـــــــّر طــــواٍل
 ندٌنا عصــٌنا المــلـن فـٌها أن                                 

 
 وســـٌد مـعــشر لــد تـوجــوه
 المحجرٌنا بــتاج المـلن ٌحمً                                  

 
 تــركــنا الخــٌل عـاكــفةً علٌه

 
 أعــنتهـــا صـــفـونــــا ممــلّدةً                                  

 
 طـلوحٍ وأنزلـــنا الــبٌوت بذي

 ألى الشـامـات تنفً المـوعدٌنا                                 
 

 الحـً مـــنّا ولـد هـّرت كالب
 وشـذّبـنا لـــتادة مــن ٌلـــــــٌنا                                

 
 مــتى ننــمل إلى لـوٍم رحـــانا

 طحٌنا ٌـكونوا فــً اللــماء لها                                
 

ًّ نـجـٍد  ٌــكون ثفــالـهـا شـرلـ
 لضــاعة أجمعــٌنا ولــهـوتــها                                

 
 مـــنّا نزلــتم مــنزل الضــٌّاف

 فـؤعجــلـنا المـرى أن تشـتمونا                                
 

 فعـّجلـــنا لــراكــــم لـرٌــناكم
 لــبٌل الصـبح مـرداةً طحــونـا                                 

 
 نعــّم أناســنا ونعــّف عنهـــــم

 حملــــونا  عـنهـم مـا ونحـــمل                                
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 نطــاعن ما تراخى الناس عنّـا
 بالسـٌوف إذا غشٌنا ونضـرب                                 

 
 

ًّ  لدٍن بسمــٍر مـن لــنا الخــط
 ذوابــل أو ببٌــض ٌخـــتلــــٌنا                                     

 
 األبطــال فــٌها كؤن جمـــاجـم

 وســوق باألمــاعــز ٌرتمـــٌنا                                     
 

ً نشـــك  بها رإوس المـوم شمـا
 ونخــتلب الـرلــاب فتخــــتلٌنا                                     

 
 وإن الضغــن بعد الضغن ٌبدو
 الدفـٌنا علــٌن وٌخــرج الــداء                                   

 
 ّد ورثــنا المجـــد لـد علمت مع

 دونــه حــتى ٌبٌــــنا نطــاعـن                                   
 

 ونحـــن إذا عمـاد الحً خرت
 األحفــاض نمـنع من ٌلٌنا عـن                                  

 
 بــر نجــذ رإوســهم فً غـٌر

 فمــا ٌــدرون مــاذا ٌتمــونــــا                                   
 

 مــن ومـــــــنهم كؤن ســـٌوفنا
 مخــــارٌك بؤٌــدي العبٌــــــنا                                    

 
 ثٌابـــنا مـــنّا ومـــــــــنهم كؤن

  بؤرجــوان أو طلــٌنا  خضـــبن                                  
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ًّ ًّ باألســناف حــ  إذا مــا عــ
 ٌـكونـا مـن الهــول المشـبّه أن                                   

 
 نصــبنا مــثل رهــوة ذات حـد
 وكــنّا السـابمــــٌنا محــافظـــةً                                   

 
ً بشـــبّان ٌـرون المـــتل  مجــدا

  مجـربٌنا  وشـٌب فً الحـروب                                  
 

ً حـدٌــا الـــناس  كلــهم جمــٌعا
 ممـــارعــةً بنٌــهم عـن بنٌــــنا                                  

 فؤّمـــا ٌـوم خشــٌتنا علــــــٌهم
                                   ً  ثبٌــــنا فتصـبح خٌلــنا عصــبا

 
 وأّمــا ٌوم ال نخــشى علــــٌهم
 غـــارةً متلببٌـــــــــنا فنمعــــن                                   

 
 بكــر برأس مـن بنً جشـم بن

 نـّدق بـه السهـولة والحــزونـا                                   
 

 األلــــوام أنّـــا أال ال ٌعــــــلم
 تضعــضعــنا وأنّـا لـد ونٌــــنا                                   

 
 أال ال ٌجـــهلن أحـــٌد علـــــٌنا
 الجاهلٌنا فنجـــهل فـوق جـهل                                  

 
 بؤي مشــٌئٍة عمـــرو بـن هــند

  فٌهــا لطــــــٌنا لمٌلــكم نكــون                                 
 

 هـــند بؤي مشــٌئٍة عمــرو بـن
 تطــٌع بــنا الوشــاة وتزدرٌــنا                                  
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ً تهـــددنـا  وأوعـدنــا روٌــــــدا

 مــتى كــنّا ألّمـن ممــــتوٌــــنا                                    
 

 فـإن لـــناتنا ٌـا عمــرو أعـٌت
 تلـٌنا علـى األعــداء لبــلن أن                                   

 
 إذا عـّض الثمـاف بها اشمؤزت
ــته عشـــوزنة                                      زبـــــــونا وولّ

 
 عشـــوزنـةً إذا انمـلــبت أرنت
 لفــا المـثــمف والجبٌــنا تشــّج                                   

 
 بكر فهــل حدثت فً جشـم بن

 بنمــص فً خطـــوب األولٌـنا                                     
 

 بن سٌف ورثــنا مجـد علممــة
 أبـاح لنا حصـــون المجـد دٌنا                                     

 
 والخــٌر مـنه ورثت مهـلهــالً     

 زهــٌراً نعــم ذخـر الذاخرٌــنا                                     
 

ً  وعــتاباً وكلـــثوماً جمٌعـــــــا
 األكرمٌــــنا بهــم نلـــنا تـراث                                  

 
 وذا الـــبرة الذي حـّدثت عــنه
 ونحمـً المحجرٌنا بـه نحمـً                                 

 
 ومــنّا لــبله الســاعً كلــــٌب
 المجــد إال لــد ولـــــــٌنا فـؤي                                  

 
 بحـــــبل مــتى نعمــد لـــرٌنتنا

 تجـــذّ الحـبل أو تمـص المرٌنا                                  
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ً ونوجــد نحــن  أمنعـهم ذمــارا

 وأوفـاهــم إذا عمـــدوا ٌمــــٌنا                                 
 

 ونحـن غـداة أولد فً خزازى
 الرافـــدٌنا رفــدنا فــوق رفــد                                  

 
 ونحــن الحابسون بذي أراطى
 الخـور الدرٌـنا تسـّف الجـــلة                                  

 
 ونحــن الحاكمــون إذا أطعــنا
 العـازمــون إذا عصٌنا ونحــن                                  

 
 سخطــنا ونحــن الـتاركون لما

 ونحــن اآلخــذون بمـا رضـٌنا                                  
 

 إذا التـمـــــــٌنا وكــنّا األٌمنـٌن
 وكان األٌســرٌـن بنــو أبــــٌنا                                  

 
 فصـــالوا صــولةً فٌمن ٌلــٌهم

 ٌلــٌنا وصــلنا صـــولة فٌمتتن                                 
 

 فآبــوا بالنهــاب وبالســـــــباٌا
 بالمــــلون مصفـــــدٌنا وأبــنا                                  

 
 إلٌــــكم إلٌـــكم ٌـا بنـً بكـــر

 الّمـــا تعــرفــوا مــنّا الٌمــــٌنا                                  
 

 الّمـــا تعلمــــوا مـــنّا ومـــنكم
 وٌرتمــــــــٌنا كــتائب ٌطـعــن                                  

 
 الٌمانً علــٌنا البٌـض والٌلـب

 وأسـٌاف ٌمــمن وٌنحــــــــنٌنا                                 
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 ســابغــــٍة دالص علـــــٌنا كل

                                 ً  ترى فـوق النطـاق لها غصونا
 
ً إذا  وضــعت عن األبطال ٌوما

 رأٌـت لهــا جـلود المـوم جونا                                  
 

 كؤن غصــونهــن مـــتون غدر 
 جـرٌــنا تصفمــــها الـرٌاح إذا                                 

 
 وتحملــنا غـداة الـروع جـــرد
 نمـــائذ وافتلــــٌنا عـرفـن لـــنا                                 

 
 شعثا وردن دوارعــاً وخرجن

 كؤمــثال الرصــائع لـد بلــــٌنا                                  
 

 آبــاء صـــدق ورثناهـــن عـن
 ونــورثهـا إذا متـتنا بنٌـــــــــنا                                

 
 عـلى آثـارنـا بٌــض حســــان
 تهـونــــا نحــاذر أن تمســم أو                                 

 
ً  أخـذن على بعولتــهن عهــــدا
 كــتائب معلمـــــٌنا إذا ال لــوا                                  

 
ً ً لٌسـتلبّن أفـراســـــــا  وبٌضـــا

 وأســرى فً الحـدٌـد ممــرنٌنا                                 
 

 بارزٌـــن وكّل حــــــً ترانــا
                                 ً  لـد اتخــذوا مخــافتنا لـرٌــــنا

 
 إذا مــا رحــن ٌمشــٌن الهوٌنا
 الشاربٌنا كما اضطربت مـتون                                    
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 لســــتم ٌمــتن جــٌادنا وٌمــلن

 بعـــولــتنا إذا لـم تمنعــــــــونا                                   
 

 من بنً جشـم بن بكـر ظعـائن
 خلطــن بمٌسـم حسـباً ودٌــــنا                                   

 
 ومـا مـنع الظعائن مثل ضرب
 كالملــــٌنا تـرى منه السـواعـد                                   

 
 كؤنـا والســـــٌوف مســــلالٌت
 الــناس طــّراً أجمعــٌنا ولـدنـا                                   

 تدهدي ٌـدهـدون الرإوس كما
 حــزاورة كــــرات العبٌـــــنا                                    

 
 المــبائل مـن معــــّد ولـد عــلم

 لــباباً لـً بؤبطحـهــــا بنٌـــــنا                                  
 

 بؤنّـا المطعمــون إذا لــــدرنــا
 ابتلــــــٌنا وأنّـا المـهلكــون إذا                                  

 
 أردنـــــا وأنّـا المانعــون لمـــا

  بحــٌث شــٌنا  وأنّـا الـنازلــون                                  
 

 الـتاركــون إذا سخطـــنا وأنّـا
  إذا رضــــــٌنا وأنّـا اآلخــذون                                  

 
 وأنّـا العـاصمــون إذا أطعــــنا
 عصــٌنا وأنّـا العــازمــون إذا                                   

 
ً  ونشرب إن وردنا الماء صفوا
 كـدراً وطــٌنا وٌشــرب غٌرنا                                  
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 عنّـــا أال أبلــغ بنـً الطّمـــاح

 ودعمـــٌا فكـٌف وجـدتمـونـــا                                  
 

ً إذا ما الملن  سـام الناس خسـفا
 أبٌــنا أن نمــّر الـذّل فـــــــــٌنا                                  

 
 مـؤلنا الــبّر حتى ضــاق عــنّا
 سفـــٌنا ومـــاء البحــر نمــلإه                                 

 

ًٌ  إذا بلــغ الفطــام لـنا صـــــب
 الجـــبابر سـاجــدٌنا تخـــّر له                                 

 
 
 

                       -----------------------
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 زهٌر بن ابً سلمى

 
          
زٌنة من لبٌلة غطفان ماح من بنً بهو زهٌر بن ربٌعة بن ر           

التً كانت تسكن نجد ولد توفً ابوه وهو طفل فنشا ٌتٌما حٌث تزوجت 
امه من اوس بن حجر ولد عنى بتربٌته خال ابٌه بشامة بن الغدٌر الذي 

  .كان ممعدا
 

نشا زهٌر فً بٌئة شعرٌة فكان ابوه شاعرا وخاله شاعرا            
شاعرا وخال ابٌه الذي تبناه واحسن تربٌته اوس بن حجر وزوج امه 
سٌد لومه فاحب زهٌرا وحبب الٌه الشعر منذ الصغر فاحب وكان شاعرا 

زهٌر الشعر ولام بتهذٌبه والعناٌةالتامه فٌه ولد اشتهر زهٌر بتنمٌح 
 فً اغلب  او لال الشعر بٌن فترة واخرى ولد اشعر ولصائده اشعاره

االغراض الشعرٌة اال انه اشتهر بالمدح ولد مدح هرم بن سنان كثٌرا 
 فً اطفاء حرب البسوس الشهٌرة واخماد  هذا الذي انفك المال الكثٌر

. نٌرانها بٌن المبٌلتٌن وزهٌر من اصحاب المعلمات السبع
 

:  ومطلع معلمته 
 
 

امن ام اوفى دمنة لم تكلم  
بحومانة الدراج فالمتثلم                                    
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-  ومنهاهذه االبٌات
 

ٌْـِن َكؤَنََّهـا  ْلَمتَ َوَداٌر لََهـا بِالرَّ
ٌُْع َوْشٍم فًِ نََواِشِر ِمْعَصـِم                               َمَراِج

 
ٌُْن َواألَْرآُم ٌَْمِشٌَن ِخْلفَـةً   بَِها الِع

 َوأَْطالُإَها ٌَْنَهْضَن ِمْن ُكّلِ َمْجثَِم                              
 

ةً  َولَْفُت بَِها ِمْن بَْعِد ِعْشِرٌَن ِحجَّ
اَر بَْعَد تََوهُّم                                   فَهـؤل َعَرْفُت الدَّ

 
ِس ِمْرَجـِل  ًَ ُسْفعاً فًِ ُمعَرَّ أَثَـافِ

 
ِم                                َونُـْإٌاً َكِجْذِم الَحْوِض لَْم ٌَتَثَلَـّ

 
اَر لُْلُت ِلَرْبِعَهـا  ا َعَرْفُت الدَّ فَلَـمَّ

 
ْبُع َواْسلَـِم  أ                            الَ أَْنِعْم َصبَاحاً أٌََُّها الرَّ َّ

 
ٌِْلً َهْل تََرى ِمْن َظعَائِـٍن  ْر َخِل تَبَصَّ

 
ْلـَن بِاْلعَْلٌَاِء ِمْن فَْوِق ُجْرثُـِم                                َحمَّ َّ

 
َجعَْلـَن المَنَاَن َعْن ٌَِمٌٍن َوَحْزنَـهُ 

 
َوَكـْم بِالمَنَاِن ِمْن ُمِحّلٍ َوُمْحـِرِم                                 

 
َعلَـْوَن بِؤَْنَمـاٍط ِعتَاٍق وِكلَّـٍة 
ِم                                ٌَْهـا ُمَشاِكَهةُ الـدَّ ِوَراٍد َحَواِش

 
وبَاِن ٌَْعلُْوَن َمتْنَـهُ  ْكَن فًِ السُّ َوَورَّ

 
ٌِْهـنَّ  ــِم                                 َعلَ َدلُّ النَّـاِعِم الُمتَنَعِّ
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بََكْرَن بُُكوًرا َواْستَْحَرَن بُِسْحـَرٍة 

 
ّسِ َكاْلٌَِد ِلْلفَـِم                              فَُهـنَّ َوَواِدي الرَّ

 
ٌِْف َوَمْنَظـٌر  هـِنَّ َمْلَهـًى ِللَِّط ٌْ َوفِ

ـِم                                ٌْـِن النَّـاِظِر الُمتََوّسِ ٌْـٌك ِلعَ أَنِ
 

َكؤَنَّ فُتَاَت الِعْهِن فًِ ُكّلِ َمْنـِزٍل 
 

نَـَزْلَن بِِه َحبُّ الفَنَا لَْم ٌَُحطَّـِم                                
 

ا َوَرْدَن الَماَء ُزْرلاً ِجَماُمـهُ  فَـلَمَّ
 

ًَّ الَحاِضِر الُمتََخٌِّـِم                             َوَضْعـَن ِعِص
 

ْوبَاِن ثُمَّ َجَزْعنَـهُ  َظَهْرَن ِمْن السُّ
 

ٌٍْب َوُمْفـؤَِم                                  ٍ لَِش ًّ ٌْنِـ َعلَى ُكّلِ لَ
 

ي َطاَف َحْولَهُ  ٌِْت الذِّ فَؤَْلَسْمُت بِاْلبَ
 

ٌٍْش َوُجْرُهـِم                              و ِ َجـاٌل بَنَْوهُ ِمْن لَُر
 

ـٌَِّداِن ُوِجْدتَُمـا  ٌَِمٌنـاً لَنِْعَم السَّ
 

ٌٍْل َوُمْبـَرِم                              َعلَى ُكّلِ َحاٍل ِمْن َسِح
 

تََداَرْكتُـَما َعْبًسا َوذُْبٌَاَن بَْعَدَمـا 
 

ٌْنَُهْم ِعْطَر َمْنَشـِم                                  تَفَـانَْوا َوَدلُّوا بَ
 

ْلَم َواِسعـاً  َولَْد لُْلتَُما إِْن نُْدِرِن الّسِ
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بَِماٍل َوَمْعُروٍف ِمَن المَْوِل نَْسلَـِم                                

 
ٌِْر َمْوِطـٍن  فَؤَْصبَْحتَُما ِمْنَها َعلَى َخ

 
ٌَْها ِمْن ُعمُوٍق َوَمؤْثَـِم                                  ٌِْن فِ بَِعٌـَد

 
ٌْتَُمـا  ٌْـِن فًِ ُعْلٌَا َمعَّدٍ ُهِد َعِظٌَم

َوَمْن ٌَْستَبِْح َكْنزاً ِمَن الَمْجِد ٌَْعُظـِم                             
 

تُعَفِّـى الُكلُوُم بِالِمئٌَن فَؤَْصبََحـْت 
 

ٌَْها بُِمْجـِرِم                                   ٌَْس فِ ُمَهـا َمْن لَ ٌُنَّجِ
 

ُمَهـا لَـْوٌم ِلمَـْوٍم َغَراَمـةً  ٌُنَّجِ
 

ٌْنَُهْم ِمْلَء ِمْحَجـِم                                  َولَـْم ٌََهِرٌمُوا بَ
 

ٌِْهُم ِمْن تاِلَِدُكـْم  فَؤَْصبََح ٌَْجِري فِ
 

ِم                                     ى ِمْن إِفَـاٍل ُمَزنَـّ َمغَـانُِم َشتَـّ
 

أاَلَ أَْبِلـغِ األَْحالََف َعنِّى ِرَسالَـةً 
 

َوذُْبٌَـاَن َهْل أَْلَسْمتُُم ُكلَّ ُمْمَسـِم                                   
 

فَـالَ تَْكتُُمنَّ هللاَ َما فًِ نُفُوِسُكـْم 
 

ٌَْخفَـى َوَمْهَمـا ٌُْكتَِم هللاُ ٌَْعلَـِم                                   ل
 

َوَما الَحـْرُب إِالَّ َما َعِلْمتُْم َوذُْلتُـُم 
 

ـِم                                   ماهو  َعْنَها بِالَحـِدٌِث الُمَرجَّ
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ٌَْمـةً  َمتَـى تَْبعَـثُوَها تَْبعَـثُوَها ذَِم

ٌْتُُمـوَها فَتَْضـَرِم                                وتض  ـَر إِذَا َضرَّ
 

َحى بِثِفَاِلَهـا  فَتَْعـُرُكُكْم َعْرَن الرَّ
َوتَْلمَـْح ِكَشـافاً ثُمَّ تُْنتَْج فَتُتْئِـِم                                    

 
فَتُْنتِـْج لَُكْم ِغْلَماَن أَْشؤََم ُكلُُّهـْم  
َكؤَْحَمـِر َعاٍد ثُمَّ تُْرِضـْع فَتَْفِطـِم                                     

 
فَتُْغـِلْل لَُكْم َما الَ تُِغـلُّ ألَْهِلَهـا  

ٌٍْز َوِدْرَهـِم                                   لُـَرًى بِاْلِعـَراِق ِمْن لَِف
 

ٌِْهـُم   ِ َجرَّ َعلَ ًّ لَعَْمـِري لَنِْعَم الَحـ
ٌُْن ْبُن َضْمَضـِم                                   ٌِْهم ُحَص بَِما الَ ٌَُإاتِ

 
ٍة   َوَكاَن َطَوى َكْشحاً َعلَى ُمْستَِكنَـّ
ِم     َولَْم  فَـالَ ُهـَو أَْبـَداَها                                       ٌَتَمَـدَّ

 
 
 
 
 
 

         ----------------------------------
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                           طرفة بن العبد

 
 

  بن سفٌان  بن سعد  بن مالن  بن ضبٌعة  هو طرفة بن العبد           
من بن لٌس بن ثعلبة بن عكابة بن مصعب بن  علً بن بكر بن وائل  

لبٌلة بكر بن وائل التً سكنت البحرٌن وما الٌها توفً ابوه وهو صغٌر 
. الدته التً ظلمها اعمامه كثٌرا نت  بتربٌته وفع
 

  وكان شاعرا جرٌئا عاش طرفة فً ترف ولهو وبذخ لغناه            
ته التً كانت سببا فً هالكه وممتله اشتهر بالهجاء فهجى أوتمٌز بجر

  لابوس واخاه  بن هند   عمرو  الحٌرة اعمامه والاربه وهجى ملن
 ولٌل ان سبب موته  ان اخته كانت عند  عبد عمرو بن بشر وكان سٌد 

: زمانه   واكرم الناس  وكان لد هجاه  حٌث لال فٌه 
 

                وال خٌر فٌه غٌر  ان له غنى  
                                       وان له كشحا اذا لام اهضما  

 
                تظل نساء الحً  ٌعكفن حوله 

                                      ٌملن عسٌب من اسرة ملهما 
 

         وكان لد  خرج  عمرو  بن هند او عمرو بن المنذر بن ماء 
السماء  ملن  الحٌرة  ٌتصٌد ومعه  عبد عمرو فرمى حمارا وحشٌا  

--ولال لعبد عمرو انزل فاذبحه  فلم ٌستطع ذلن  فضحن الملن  ولال له 
صدق طرفة حٌن وصفن وانشده االبٌات السابمة  فما كان من عبد -

فمال  -  عمرو اال ان لال للملن  ابٌت اللعن مالال فٌن اشد مما لال بً 
: الملن   فما لال  فانشده االبٌات
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فلٌت لنا مكان الملن عمر و 

                                       رغوثا حول لبتنا تخور 
 

من الزمرات اسبل لادساها 
                                       وضرتها مركنة   درور 

 
لعمرن ان لابوس بن هند 

                                       لٌخلط ملكه   نون كثٌر 
 

لسمت الدهر فً زمن رضً 
                                    كذان الحكم  ٌمصد او ٌجور 

       
ًّ مثل هذا الشعر  فكتب الى \  فمال الملن  أولد بلغ من امره بان ٌمول ف

الى المعلى  وهو  رجل ذو شان فً البحرٌن من لبٌلة عبد شمس لٌمتله 
.    فً رواٌة طوٌلة

 
  عمرو بن هند     فكان ان لتل فً البحرٌن بامر من الملن         

   عمره الٌتجاوز السادسة والعشرٌنو
 

مع حداثة عمره وصغره فمد عد من اصحاب المعلمات وهم          و
:. فطاحل شعراء الجاهلٌة ومطلع معلمته 

 
لخولة اطالل ببرلة ثمهد  

                             تلوح كبالً الوشم فً ظاهر الٌد  
 

 :ومنها هذه االبٌات
 

ًَّ َمطٌَُّهم  ُولوفاً بِها َصحبً َعلَ
 لولوَن ال تَهِلن أَسًى َوتََجلَِّديَّ                                   

 
َكؤَنَّ ُحدوَج الماِلكٌَِّة ُغدَوةً  

َخالٌا َسفٌٍن بِالنَواِصِف ِمن َدِد                                   
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عدولٌة ٌ أو من سفٌن ابن ٌامٍن 

الح طوراً وٌهتدي                                             ٌجوُر بها المَّ
 

ٌشكُّ حباَب الماِء حٌزومها بها 
 كما لَسَم التُّرَب الُمفاٌُِل بالٌَِد                                               
 

ِ أحوى ٌنفُض المرَد شادٌن  ًّ وفً الح
ًْ لُإلٍُإ َوَزبَرَجِد                                                  ُمظاِهُر ِسْمَط
 

خذوٌل تراعً ربرباً بخمٌلة ٍ  
 تَناَوُل أطراَف البَرٌِر، وتَرتَدي                                              

 
وتبسُم عن ألَمى كؤنَّ ُمنوراً  

 تََخلَّل ُحرَّ الّرْمِل ِدْعٌص له نَدي                                             
 

سمتهُ إٌاة ُ الشمس إال لثاتهُ 
 أُسف ولم تكدم علٌه بإثمِد                                                  
 

ووجهٌ كؤنَّ الشمس ألمت رداءها  
ًَّ اللّوِن لْم ٌَتََخّدِد                                                   علٌه، نَِم

 
وإنًّ ألمضً الهّم، عند احتِضاره، 

  بعوجاء مرلاٍل تروُح وتغتدي                                             
 

أموٍن كؤلواح اإلراِن نَصؤْتُها 
 على الحب كؤنهُ ظهُر بُرجد                                              ر 
 

َجمالٌّة ٍ وْجناَء تَردي كؤنّها  
 َسفَنََّجة ٌ تَبري ألزَعَر أربَِد                                                   

 
تباري عتالاً ناجٌات وأتبعت 

 َوظٌفاً َوظٌفاً فَوق َموٍر ُمعبَِّد                                                
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تربعت المفٌّن فً الشول ترتعً 

ة  حدائك                                                ِ األسرَّ ًّ   أغٌد   مول
 

تَرٌُع إلى َصْوِت الُمهٌِب، وتَتّمً 
  بِذي ُخَصٍل، َروعاِت أكلََف ُملبِِد                                            

 
ٍ تكنّفا   ًّ كؤن جناحً مضرح

ٌِْه ُشّكا فً العَِسٌِب بَمسَرِد                                              ِحفافَ
 

فََطوراً به َخْلَف الّزمٌِل، وتارة ً  
 على حشف كالشّنِ ذاٍو مجّدد                                               

 
لها فَِخذاِن أُْكِمَل النّْحُض فٌهما 

ِد                                                       كؤنُّهما بابا ُمنٌٍِف ُمَمرَّ
 

ًّ ُخلوفُهُ،  ًُّ َمحاٍل كالَحن وَط
ِد  وأجِرنَة ٌ لُّزْت                                                   بَِدأيٍ ُمنَضَّ
 

َكؤَنَّ ِكناَسً ضالٍَة ٌُكنِفانِها  
ٍ تَحَت ُصلٍب ُمَإٌَِّد                                                ًّ  َوأَطَر لِس

 
لَها ِمرفَماِن أَفتاَلِن َكؤَنَّها 

ِد   داِلجٍ  تَُمرُّ بَِسلَمً                                                   ُمتََشدَّ
 

ِ ألسَم ربها  ًّ وم كمنطرة الرُّ
  تُشاَد بمرمد    لتكفنْن حتى                                               

 
ُصهابٌِّة ُ العُثْنُوِن ُموَجَدة ُ المََرا 

راة ُ الٌد                                              جل موَّ   بعٌدة ُ وخد الّرِ
 

ْت ٌداها فتَل شزٍر وأُجنحْت   أُمرُّ
 لها َعُضداها فً َسِمٌٍف ُمَسنَِّد                                               
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جنوٌح دلاٌق عندٌل ثم أُفرَعْت 

 لها كتفاها فً معالى ً ُمصعَد                                               
 

كؤن ُعلوَب النّسع فً دأٌاتها 
 َمَواِرُد ِمن َخْلماَء فً َظهِر لَرَدِد                                             
 

تاَللَى ، وأحٌاناً تَبٌُن كؤنّها 
ِد                                                     بَنائُِك ُغرٌّ فً لمٌٍص ُممَدَّ

 
وأتْلَُع نَّهاٌض إذا َصعَّدْت 

ٍ بدجلة َ ُمصِعد                                             ًّ   به كُسكان بوص
 

وجمجمة ٌ مثُل العَالة كؤنَّما 
 وعى الملتمى منها إلى حرف مبَرد                                          
 

وخدٌّ كمرطاس الشآمً ومْشفٌَر 
د                                                     كَسْبِت الٌمانً لدُّه لم ٌجرَّ
 

وعٌنان كالماوٌتٌن استكنَّتا 
ًْ صخرة ٍ لَْلِت مورد                                           ًْ ِحجاَج   بكْهفَ

 
َطُحوراِن ُعّواَر المذى ، فتراهُما 

  كمكحولَتً مذعورة أُّمِ فرلد                                                  
 

ِس للسُّرى  وصاِدلَتا َسْمعِ التوجُّ
د                                                     ِلَهْجٍس َخِفًٍّ أو لَصْوٍت ُمنّدِ
 

ُمإلَّلتاِن تَْعِرُف الِعتَك فٌِِهما، 
ًْ شاة بحْومل مفرد                                                    كسامعت
 

َوأْرَوُع نَبّاٌض أَحذُّ ُملَْملٌَم، 
ِد                                                كِمرداة ِ َصخٍر فً َصِفٌحٍ ُمَصمَّ
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وأعلُم مخروٌت من األنف مارٌن 

  َعتٌٌك َمتى تَرُجْم به األرض تَزَدِد                                             
 

وإْن شئُت لم تُْرلِْل وإن شئُت أرلَلْت 
 مخافة َ َملوّيٍ من المّدِ ُمحصد                                                
 

وإن ِشئُت سامى واِسَط الكوِر رأُسها 
ٌَْدِد                                                 وعامت بضبعٌها نجاَء الخف
 

على مثِلها أمضً إذا لال صاحبً  
 أال لٌَتَنً أفدٌَن منها وأْفتَدي                                                 

 
وجاَشْت إلٌه النّفُس خوفاً،وخاله 

 ُمصاباً ولو أمسى على َغٌِر َمرَصِد                                          
 

إذا الموُم لالوا َمن فَتًى ؟  
 ِخلُت أنّنً ُعنٌُِت فلْم أكَسْل ولم أتبَلِّد                                       

 
َحْلُت علٌها بالمَطٌعِ فؤجذَمْت، 

 ولد خبَّ آل األَمعز المتولد                                                  
 

فذلن كما ذالت ولٌدة مجلس 
ِد                                                    تُري ربّها أذٌاَل َسْحٍل ُمَمدَّ
 

ولسُت بحالّل التالع مخافة ً  
ولكن متى ٌسترفِد الموُم أرفد                                                 

 
 
 

 ---------------------------------------
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  الٌشكري الحارث                   

 
     

لزة الٌشكري من لبٌلة بكر التً نشبت حرب حهو الحارث بن             
البسوس الشهٌرة بٌنها وبٌن تغلب وكان الحارث من رجالها المشهورٌن 

 والرد على الشاعر حٌث اختٌر ممثال لمبٌلته فً التحكٌم وحل المنازعات
. عمرو بن كلثوم شاعر تغلب فً حضر ة الملن عمر بن هند  

 
          لٌل  انه ارتجل لصٌدته هذه  فً حضرة الملن عمروبن هند من 
وراء  سبعة ستور  فامر الملن برفع االستار  عنه استحسانا لمصٌدته  

ولٌل ان  حلزة معناها  المصٌر ة او البخٌلة  
   

 لبل االسالم وهو من اصحاب المعلمات   الحارث  توفً
- مطلع معلمته و
 

اذنتنا ببٌنها اسماء               رب ثاو ٌمل منه الثواء 
 

  -ومنها هذه االبٌات
 

بعد عهٍد لنا ببرلة شما  
 ء فؤدنى دٌارها الخلصاء                               

 
فالمحٌاة فالصفاح فؤعنا ق 

 فتاٍق فعاذٌب فالوفاء                                     
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فرٌاض المطا فؤودٌة الشر  

 ٌب فالشعبتان فاألبالء                                  
 

ال أرى من عهدت فٌها فؤبكً الٌـ  
 ـوم دلهاً و ما ٌحٌر البكاء                          

 
 بعٌنٌن أولدت هنٌد النا  
 ر أخٌراً تلوي بها العلٌاء                           

 
فتنورت نارها من بعٌٍد  

 بخزارى هٌهات فٌن الصالء                          
 

أولدتها بٌن العمٌك فشخصٌـ  
 ـن بعوٍد كما ٌلوح الضٌاء                            

 
غٌر أنً لد أستعٌن على الهـ  

 ـم إذا خف بالثوي النجاء                              
 

بزفوٍف كؤنها هملةٌ أ  
 سمفاء   دوٌةٌ     م رئاٍل                             

 
آنست نبؤةً و أفزعها المـ  

 ـناص عصراً و لد دنا اإلمساء                      
 

فترى خلفها من الرجع و الولـ  
 ـع منٌناً كؤنه إهباء                                 

 
و طرالاً من خلفهن طراٌق  

  سالطاٌت ألوت بها الصحراء                       
 

أتلهى بها الهواجر إذ كـ  
 ـل ابن هٍم بلٌةٌ عمٌاء                             
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و أتانا من الحوادث و األنـ  

ـباء خطٌب نعنى به و نساء                        
 

ان إخواننا األرالم ٌغلو  
 ن علٌنا فً لٌلهم إحفاء                           

 
ٌخلطون البريء منا بذي الذنـ  

 ـب و ال ٌنفع الخلً الخالء                        
 

زعموا أن كل من ضرب العٌـ  
 ـر مواٍل لنا و أنا الوالء                           

 
أجمعوا أمرهم عشاًء فلما  

 أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء                     
 

من مناٍد و من مجٌٍب و من تصـ  
 ـهال خٌٍل خالل ذان رغاء                         

 
أٌها الناطك المرلش عنا  

 عند عمرٍو و هل لذان بماء                          
 

ال تخلنا على غراتن إنا  
 لبل ما لد وشى بنا األعداء                            

 
فبمٌنا على الشناءة تنمٌـ  

 ـنا حصوٌن و عزةٌ معساء                           
 

لبل ما الٌوم بٌضت بعٌون الـ  
ـناس فٌها تغٌٌظ و إباء                               

 
و كؤن المنون تردي أر  

 عن جوناً ٌنجاب عنه العماء                        
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مكفهراً على الحوادث ال تر  

 توه للدهر مإٌٌد صماء                             
 

إرمً بمثله جاكت الخٌـ  
 ل وتؤبى لخصمها اإلجالء                           

 
ملٌن ممسٌط وأفضل من ٌمـ  

 ـشً ومن دون ما لدٌه الثناء                       
 

أٌما خطٍة أردتم فؤدو  
 ها إلٌنا تشفى بها األمالء                          

 
إن نبشتم ما بٌن ملحة فالصا  

 لب فٌه األموات واألحٌاء                          
 

أو نمشتم فالنمش ٌجشمه النـ  
 ـاس وفٌه اإلسمام واإلبراء                            

 
أو سكتم عنا فكنا كمن أغـ  

 ـمض عٌناً فً جفنها األلذاء                            
 

أو منعتم ما تسؤلون فمن حد  
 ثتموه له علٌنا العالء                                  

 
 
 
 
 

 -------------------------------
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 امريـــالع دـــلبً

 
 
 
 

  بن جعفر بن كالب  بن لٌسمالن بن   ابو عمٌل لبٌد بن  هو             
العامري وربٌعة هذا ٌعرف بربٌعة الممترٌن  بن عامر بن صعصعة ربٌعة 

لمعوزٌن والممترٌن ولد نشا لبٌد االحسانه وكثرة فضائله وانفاله على 
 ذكً الفإاد ذا مكانة ممتازة فً كرٌما  عزٌز النفس شجاعا لوي النفس 

لومه واترابه ولد مدحه بعض الشعراء واثنوا على شاعرٌته ولصٌده 
 مثل النابغة واخرٌن 

 
ٌة الى العراق وسكن الكوفة  دادرن لبٌد االسالم وانتمل من البا          

وتوفً فً زمن الخلٌفة االموي معاوٌة بن ابً سفٌان بعد ان عمر طوٌال 
 ولد لال فً  ولٌل مائة واربعٌن سنة  لٌل ان عمره تجاوز المائة سنةو

سنه  ذلن بعد ان سام الحٌاة وما بها ولٌل ان بصره كف لكبر
 :  عندما اكمل الثمانٌن  لال لبٌد-و

 
 لامت تشكى إلً الموت مجهشةً 

 ولد حملتن سبعاً بعد سبعٌنا                                        
ً فإن تزادي   أمالً    تبلغً   ثالثا

 وفً الثالث وفاٌء للثمـانـٌنـا                                       
 

 كؤنً ولد جاوزت تسعٌن حجةً 
 خلعت بها عن منكبً ردائٌا                                       

 
 : فعاش حتى بلغ عشراً ومائةً سنة فمال
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 ألٌس فً مائٍة لد عاشها رجٌل 

 وفً تكامل عشٍر بعدها عبر                                        
 

 : فعاش وهللا حتى بلغ مائة وعشرٌن سنة فمال ولٌل 
 

 وغنٌت سبتاً لبل مجرى داحٍس
  لو كان للنفس اللجوج خلود                                         

 
 : عاش حتى بلغ مائة وأربعٌن سنة فمالوفً رواٌة اخرى 

 
 ولمد سئمت من الحٌاة وطولها 

 لبٌد    كٌف  الناس وسإال هذا                                      
 
 

شعر لبٌد ٌعد من روائع الشعر العربً وٌضرب فً معلمته            
االمثال وله اشعار غٌرها كثٌر اشهرها التً لالها فً رثاء اخٌه ارٌد 

: – ولٌل انه هجرالشعر بعد اسالمه وهو الما ئل 
 – (الحمد هلل الذي ابدلنً بالشعر سورة البمرة )

:  من الشعر  ولٌل انه لم ٌمل فً االسالم اال بٌتا واحدا
 

 لم ٌاتنً اجلً   ذالحمد هلل ا
                                 حتى كسانً من االسالم سرباال 

 
:- ولبٌد من اصحاب المعلمات السبع ومطلع معلمته 

 
 

 عفت الدٌار محلها فممامها
بد غولها فرجامها أ  بمنى ت                                                

 
:--- ومن شعره هذه االبٌات

 
  ولد كنت فً أكناف جار مضنة 
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  ففارلنً جار بؤربد نافع                                                 
 

  فال جزع إن فرق الدهر بٌننا 
 وكل فتى ٌوما به الدهر فاجع                                             
 

  فال أنا ٌؤتٌنً طرٌف بفرحة
  وال أنا مما أحدث الدهر جازع                                          

 
  وما الناس إال كالدٌار وأهلها 

  حلوها وغدوا باللع  بها ٌوم                                            
 

  وما المرء إال كالشهاب وضوئه 
 ٌحور رمادا بعد إذ هو ساطع                                            
 

  وما البر إال مضمرات من التمى 
 وما المال إال معمرات ودائع                                              
 

  وما المال واألهلون إال ودٌعة 
 وال بد ٌوما أن ترد الودائع                                               
 

  وٌمضون أرساال ونخلف بعدهم 
 كما ضم أخرى التالٌات المشاٌع                                          

 
  وما الناس إال عامالن فعامل 

 وآخر رافع    ٌبنً ٌتبر ما                                                
 

  فمنهم سعٌد آخذ لنصٌبه
 شمً بالمعٌشة لانع  ومنهم                                              
 

 ألٌس ورائً إن تراخت منٌتً 
  لزوم العصا تحنى علٌها األصابع                                          

 
  أخبر أخبار المرون التً مضت 



 105 

 أدب كؤنً كلما لمت راكع                                                 
 

  فؤصبحت مثل السٌف غٌر 
 تمادم عهد المٌن والنصل لاطع                                           

 
 حالة فال تبعدن إن المنٌة 

 وطالع    فدان للطلوع    علٌن                                          
 

 أعاذل ما ٌدرٌن إال تظنٌا 
 إذا ارتحل الفتٌان من هو راجع                                          

 
تبكً على إثر الشباب الذي مضى  

 أال إن أخدان الشباب الرعارع                                            
 

أتجزع مما أحدث الدهر بالفتى  
 وأي كرٌم لم تصبه الموارع                                              

 
لعمرن ما تدري الضوارب بالحصى  
 وال زاجرات الطٌر ما هللا صانع                                          

 
سلوهن إن كذبتمونً متى الفتى  
ٌذوق المناٌا أو متى الغٌث والع                                         

 
 
 

 -------------------------------            
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كخطْ حُطخث٢ 
 

 

 46\         ٛٞ حرٞ ػي١ كخطْ  حُطخث٢  ُٝي هزَ حُٜـَس حُ٘ز٣ٞش ح٣َُ٘لش د

 ٤ٓالى٣ش  ٝك٢ رالى ٗـي  طِٝؽ ٖٓ ٓخ٣ٝش ر٘ض 610\  ٓ٘ش  ح١ ُٝي ٓ٘ش 

كـَ حُـٔخ٤ٗش  رؼي حٕ ُحٍ حُ٘خّ  ٍِٝٗ ٤ٟلخ ػ٘ي حر٤ٜخ  

 .           

            كخطْ  حُطخث٢ ٖٓ ح ؿٞحى حُؼَد ًَٝٓخثْٜ  ٣ٝؼي ٖٓ ٓ٘خ٤َٛ 

ػظزش ر٘ض حٓخ ٝحُيطٚ ك٢ٜ  . ًَٓخء حُؼَد  ٢ٛٝ حُٜلش حُظ٢ ؿِزض ػ٤ِٚ 

ًٝخٗض ًح ٣ٔخٍ ٝٓوخء، كـَ ػ٤ِٜخ أهٞطٜخ . ػل٤ق رٖ ػَٔٝ رٖ أهِّ

ٝٓ٘ؼٞٛخ ٓخُٜخ هٞكخ ٖٓ حالَٓحف ٝ حُظز٣ٌَ ُ٘يس ٓوخثٜخ  ٝرٌٍ ٓخُٜخ 

. ٝهي ٗ٘ؤ حرٜ٘خ كخطْ ٓؼِٜخ رخُـٞى ٝحٌَُّ.ُاله٣َٖ 

 

        ٌٖٓ  ٓغ هٞٓٚ  ك٢  ٓ٘طوش كخثَ ك٢ حػخ٢ُ  رالى ٗـي  ػ٘ي ؿز٢ِ 

ٖٓ حُـ٣َِس حُؼَر٤ش  ٝال طِحٍ ح١الٍ هٍٜٞٙ ٌٝٓ٘ٚ (حؿخ ٠ِٔٓٝ )

٣َٟٝلٚ حُٔيكٕٞ ك٤ٚ  ٛ٘خى ظخَٛس ُِؼ٤خٕ  ًٌُٝي  ه٤َ حٕ حػخٍ  ٓٞحهيٙ 

ك٢  (طٍٞحٕ)ٝهيٍٝٙ الطِحٍ ٗخهٜش ك٢  ٗلْ حُٟٔٞغ   ك٢ رِيس ٣وخٍ ُٜخ 

كخثَ ٖٓ  ٗـي  ٗٔخٍ حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش  ٝطؼظزَ  حػخٍح  ٖٓ 

. حالػخٍحُوخُيس 

 

                      ًخٕ  كخطْ حُطخث٢ ٣ِوذ  رخر٢ ػي١  ٝػي١ ٌٛح ٛٞ حر٘ٚ 

حُزٌَ  ٝهي  ٜٗي حالٓالّ ٝحِْٓ  ًٌُٝي حر٘ظٚ ٓلخٗش  حىًٍض حالٓالّ 

. ٝحِٓٔض  ٝه٤َ حٜٗخ حًزَ ٓ٘خ ٖٓ حه٤ٜخ  ػي١ 
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         كخطْ ححُطخث٢  ٖٓ حؿٞى حؿٞحى حُؼَد كظ٠  َٟ د حُٔؼَ  رخُـٞ ى   

ًٝخٕ ؿٞحى ٣٘زٚ ٗؼَٙ ؿٞىٙ ٣ٜٝيم هُٞٚ كؼِٚ )ٝحٌَُّ   ٝهي ه٤َ ك٤ٚ 

ًٝخٕ ك٤ؼٔخ ٍِٗ ػَف ُِٓ٘ٚ ظلَ ٝاًح هخطَ ؿِذ ٝاًح ؿْ٘ أٜٗذ ٝاًح ٓجَ 

ٝٛذ ٝاًح َٟد رخُويحف كخُ ٝاًح ٓخرن ٓزن ٝاًح أَٓ أ١ِن ًٝخٕ ٣ؤْ 

 (رخهلل إٔ ال ٣وظَ ٝحكي أٓٚ  

 

ًخٗض  حُؼَد طؼظٔٚ ك٢ حُـخ٤ِٛش  (ٍؿذ)            ٝك٠ حَُٜ٘ ح٧ْٛ 

ًٝخٕ  ٣٘لَ ك٢ ًَ ٣ّٞ ػَ٘ح ٖٓ ح٩رَ ك٤طؼْ حُ٘خّ  كخؿظٔغ هِن ًؼ٤َ 

كُٞٚ  ًٝحع ٤ٛظٚ  

 

 :أٗٚ هخُض ُٚ حَٓأس ٖٓ  ػِ٘س رٖ ٍر٤ؼش  ٝه٤َ 

هْ حكٜي ُ٘خ ٌٛٙ حُ٘خهش   -

 كوخّ كخطْ ٝٗلَ حُ٘خهش ريالً ٖٓ كٜيٛخ، كٌِٛض  حَُٔأس ٝحٜٓٔخ  -

ػخ٤ُش حُؼ٣ِ٘ٚ ٖٓ ٌٛح حُلؼَ  ٝهي  طِٝؿٜخ  رؼي ًُي  كخٗـزض ُٚ 

 ..ػ٠ِ كي ًًَ حرٖ حالػ٤َ

:       كوخٍ كخطْ حالر٤خص حُظخ٤ُش رؼي ٗلَٙ ُِ٘خهش حٝ  رٌٜٙ حُٞحهؼش  

 

ّٕ حرٖ أٓٔخء ٌُْ ٟخٖٓ . ا

ٌْ ٗخ٣ٝـٚ                                     .      كظ٠ّ ٣ئّى١ آٗ

 

 ال أكٜي حُ٘خهش ك٢ أٗلٜخ

                   ..                                           ٢ٌُّ٘٘ أٝؿَٛـخ حُؼخ٤ُـٚ

   

ا٢ّٗ ػٖ حُلٜي ُل٢ ٓلوَ 

٣ٌَٙ ٢ّ٘ٓ حُٔلٜي ح٤ُ٥ٚ .                    

 

              ٝه٤َ  حٕ ٤ٟٞكخ  كِٞح ح٤ُٚ  كويّ ح٤ُْٜ  ًَ حالرَ حُظ٢ ًخٕ   

٣َػ٠ رٜخ  ٍؿْ  ؿِٜٚ  ٓؼَكظْٜ  ٝه٤َ  حْٜٗ ًخٗٞح  ػالػش  ٗؼَحء  ْٝٛ ًَ 

ٖٓ  حُ٘خرـش حٌُر٤خ٢ٗ  ٝػز٤ي رٖ حالرَٙ  ٝرَ٘ رٖ حر٢ هخُّ  ًٝخٗٞح 

٣ٕ٘ٞٝ حٌُٛخد ح٠ُ حُ٘ؼٔخٕ  رٖ حٌٍُٔ٘ ِٓي حُل٤َس  كٔخُٞٙ حٕ ٤٠٣لْٜ حٝ 

: ٣و٣َْٜ  ك٘لَ ُْٜ ػالػٚ ٖٓ ح٩رَ كوخٍ ػز٤ي رٖ حالرَٙ 

 

. أٗٔخ أٍىٗخ رخُوَٟ حُِزٖ ًٝخٗض طٌل٤٘خ رٌَٙ اً ً٘ض الري ٓظٌِلخ ُ٘خ ٤ٗجخ
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هي ػَكض ٠ٌُ٘ٝ ٍأ٣ض ٝؿٞٛخ ٓوظِلش ٝأُٞحٗخ ٓظلَهش كط٘٘ض إٔ :كوخٍ كخطْ

حُزِيحٕ ؿ٤َ ٝحكيس  كؤٍىص إٔ ٣ًٌَ ًَ ٝحكي ٌْٓ٘ ٓخٍأٟ اًح أط٠ هٞٓٚ 

. كوخُٞح ك٤ٚ هٜخثي حٓظيكٞٙ رٜخ ًًَٝٝح ك٠ِٚ

: كوخٍ كخطْ

أٍىص إٔ أكٖٔ ح٤ٌُْ كٜخٍ ٌُْ حُل٠َ ػ٢ِ ٝأٗخ أػخٛي إٔ أَٟد -

ػَحه٤ذ حر٠ِ ػٖ أهَٛخ  أٝ طوٞٓٞح ا٤ُٜخ كظؤٔٞٛخ ر٤ٌْ٘ 

ٝحٕ أرخ كخطْ  . كلؼِٞح كؤٛخد حَُؿَ طٔؼٚ ٝػالػٕٞ ٠ٓٝٞح ا٠ُ حُ٘ؼٔخٕ

ُٔخ ٓٔغ رٔخ كؼَ حر٘ٚ  كؤطخٙ كوخٍ ُٚ ح٣ٖ ح٩رَ ؟ 

٣خ أرض ١ٞهظي رٜخ ١ٞم حُلٔخٓش ٓـي حُيَٛ ًَٝٓخ  ال ٣ِحٍ : كوخٍ كخطْ  

حَُؿَ ٣لَٔ ر٤ض ٗؼَ حػ٠٘ رٚ ػ٤ِ٘خ ػٟٞخ ػٖ حرِي 

: كِٔخ ٓٔغ أرٞٙ ًُي هخٍ

أرخر٠ِ كؼِض ىُي؟  -

ٗؼْ : هخٍ

 ٝهللا ال أٓخً٘ي رؼيٛخ  حريح: هخٍ

-  
كوَؽ أرٞٙ رؤِٛٚ ٝطَى كخطٔخ ٝٓؼٚ ؿخ٣ٍظٚ ٝكَٓٚ ٝكِٞٛخ حٝ ٤ُٝيٛخ 

. حُٜـ٤َ ٝحُلِٞ ٛٞ حرٖ حُلَّ                                           

 :كوخٍ كخطْ ك٢ ًُي

 

 

ح٢ٗ ُؼق حُلوَ ٓ٘ظَى حُـ٠٘ 

                                        ٝطَى ٌَٗ ال ٣ٞحكوٚ ٢ٌِٗ 

 

٢ٌِٗٝ ٌَٗ ال ٣وّٞ ُٔؼِٚ 

                                    ٖٓ حُ٘خّ حال ًَ ١ً ٤ٗوٚ ٓؼ٢ِ 

 

ٝحؿؼَ ٓخ٢ُ ىٕٝ ػ٢َٟ ؿ٘ش 

                              ُ٘ل٢ٔ ٝحٓظـ٢٘ رٔخ ًخٕ ٓ٘ض ك٠َ 

 

ٓخ٢َٟٗ حٕ ٓخٍ ٓؼي رخِٛٚ 

                              ٝحكَى٢ٗ  ك٢ حُيحٍ ٤ُْ ٓؼ٢ ح٢ِٛ 

 

٤ٌٓل٢ حرظ٘خث٢ حُٔـي ٓؼي رٖ كَ٘ؽ 
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                                      ٝحكَٔ  ػٌْ٘ ًَ  ٓخٟخع  ٖٓ  ٗلَ 

 

 ٢ُٝ ٓغ رٌٍ حُٔخٍ ك٢ حُٔـي ُٛٞش

                                   حًح حُلَد حرظيحص ٖٓ ٗٞحؿٌٛخ حُؼَٜ  

 

       ٝ ه٤َ حٕ أكي ه٤خَٛس حَُّٝ ُٔخ رِـظٚ أهزخٍ ؿٞى كخطْ  حُطخث٢ 

ًَٝٓٚ كؤٓظـَرٜخ كزِـٚ إٔ ُلخطْ كَٓخ ٖٓ ًَحّ حُو٤َ ػ٣ِِس ػ٘يٙ 

كؤٍَٓ ح٤ُٚ رؼٞ ٍؿخُٚ  ٣طِزٕٞ طِي  حُلَّ كِٔخ ىهَ حُلخؿذ ىحٍ كخطْ 

أٓظوزِٚ أكٖٔ أٓظوزخٍ ٍٝكذ رٚ ٝٛٞ ال  ٣ؼِْ أٗٚ كخؿذ حُو٤َٜ  ًٝخٗض 

حُٔٞح٠ٗ ك٢ حَُٔػ٠ كِْ ٣ـي ا٤ُٜخ   ٓز٤ال  ُوَٟ ٤ٟلٚ ك٘لَ حُلَّ 

ٝأَّٟ حُ٘خٍ ػْ ىهَ ا٠ُ ٤ٟلٚ ٣لخىػٚ  كؤػِٔٚ  أٗٚ ٍٍٓٞ حُو٤َٜ هي 

. ك٠َ ٣ٔظ٤ٔلٚ  كَٓٚ  كٔخء  ًُي  كخطٔخ ٝحكِٗٚ 

:  كوخٍ  ُٚ كخطْ  

 

ٛال أػِٔظ٢٘ هزَ ح٥ٕ كؤ٠ٗ هي ٗلَطٜخ ٌُْ اً  ُْ أؿي ؿٍِٝح ؿ٤َٛخ  

. كخٗلَٛخ  ال٤ٟلٌْ رٜخ  ك٤غ حٕ حُٔخ٤ٗش ك٢ حَُٔػ٢ كـٍِطٜخ الهَحثٌْ 

: كؼـذ حٍَُٓٞ ٖٓ ٓوخثٚ ٝهخٍ

 

 ٝهللا ُوي ٍأ٣٘خ ٓ٘ي أًؼَ ٓٔخ ٓٔؼ٘خ ػ٘ي

                                       ٌٝٛٙ ٜٗخىس  ًز٤َس  ك٢ حُٔوخء ٝحٌَُّ 

 

 

 

 

 ************************
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  االزدي السموأل
 
  

             هو الشاعرالسموأل بن غرٌض بن عادٌا األزدي   وكان 
حكٌما فً الجاهلٌة  واسمه معرب من اللغة العبرٌة  واسمه معرب من 

هلٌا  اول افهو اذن  كان شاعرا ٌهودٌا  ج (سّماه هللا )ْشُموئٌِل  وٌعنً 
. االمر

         ولد فً خٌبر  وبها عاش فً المرن السادس المٌالدي  ولٌل انه 
من (تٌماء )واسماه االبلك فً مدٌنة  كان له حصن بناه جده  عادٌاء 

اعالً نجد  فكان كثٌرالتنمل بٌن حصنه  فً تٌماء وبٌن  مدٌنة خٌبر 
. حٌث مسكنه فٌها 

   
       ولٌل انه من بنً الدٌان  او بنً عبد المدان  حسبما ورد فً شعره  

:  وهم  الوام سكنوا الٌمن ولال فٌهم  المإرخون كثٌرا منهم ماٌلً 
:    فمد ورد ان الملمشندي لال  

 
بفتح الدال المهملة وتشدٌد الٌاء المثناة تحت ونون فً - بنو الدٌان )

اآلخرة بطن من بنً الحارث بن كعب من المحطانٌة وهم بنو الدٌان 
 ( واسمه ٌزٌد بن لطن بن زٌادة الحارث بن كعب بن الحارث بن كعب 

وكان لهم الرئاسة بنجران من الٌمن والملن على العرب )  : لال فً العبر
بها وكان الملن منهم فً عبد المدان بن الدٌان وانتهى لبل البعثة إلى 

وأسلم . ٌزٌد بن عبد المدان ووفد أخوه على النبً دمحم  صلى هللا علٌه
  .  (.على ٌد  المائد خالد بن الولٌد

 
أن بنً الحارث بن كعب، الذٌن تفرع  )    وذكرهم  ابن لتٌبة  فمال 

 (.عنهم بنً الدٌان، كانوا ٌدٌنون بالٌهودٌة لبل اإلسالم
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     ولهذ ا  نمول ان نسبه  كان عربٌا  خالصا  فهو  من بنً  عبد 
المدان من الحارث بن كعب من  لبٌلة مذحج  المحطانٌة  من الٌمن   

وهذا ٌثبت بالدلٌل الماطع ان ٌهود الٌمن والجزٌرة العربٌة  هم من العرب  
. االصالء النسب

 
اشهر   (امرئ المٌس بن حجر الكندي)انه لدم  علٌه  .              ولٌل 

شعراء الجاهلٌة  وكان لد عجز عن االخذ بثؤر أبٌه وكان لد عزم الذهاب 
إلى لٌصر الروم لٌستنجد به لعل ملن  الروم ٌخرج معه جٌشا ٌساعده 

 عنده   وأمن  السمإال إلى اوال  فذهب , لاتلٌه    من على اخذ ثؤر  ابٌه
ال مثٌل لها كما ترن عنده أهله ثم سار  امرئ المٌس  (أدراعا ثمٌنة  )

إلى لٌصر الروم، وبعد حٌن طوق حصن السمإال أحد الملون ممن له ثؤر 
على امرئ المٌس، فسؤله السمإال عن سبب تطوٌمه لحصنه ؟ فمال له  

سٌغادر الحصن بمجرد : الملن  ان عنده ثارا على امرئ المٌس وانه
تسلٌمه أدراع امرئ المٌس وأهله، فرفض السمإال ذلن رفضا لاطعا، 

 ال أخفر ذمتً وأخون أمانتً،: ولال 
 

 فظل الملن محاصرا الحصن حتى مل، وفً أثناء ذلن جاء أحد أبناء    
 السمإال من رحلة صٌد وفً طرٌمه إلى الحصن لبض علٌه الملن

 : ونادى السمإال 
 !هذا ابنن معً فاما أن تسلمنً مالدٌن واما ألتله  -

 فرفض السمإال تسلٌم األمانة على عادة العرب لدٌما فذبح ابنه أمام 
: الحصن وعاد الملن  بجٌشه  ولم  ٌحصل على بغٌته فمال السمإال 

 
وفٌت بؤدرع الكندي انً 

                                   إذا ما خان ألـوام وفٌـت 
 

:   ومن اهم لصائده  الالمٌة التً مطلعها
 

 اذا المر ء لم ٌدنس من اللإم عرضه 
  فكل رداء ٌرتدٌه جمٌل                                              

 
:   ومنها 
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 وان هو لم ٌحمل على النفس ضٌمها 
  فلٌس له الى حسن الثناء سبٌل                            

 
 تعٌرنا   انا    للٌل    عدٌدنا  

 فملت   لها    ان   الكرام   للٌل                             
 

وما ضرنا انا للٌل وجارنا 
    عزٌز   وجار  االكثرٌن  ذلٌل                             

 
لَنا َجبٌَل ٌَحتَلُّهُ َمن نُجٌُرهُ  

  َمنٌٌع ٌَُردُّ الَطرَف َوُهَو َكلٌُل                                  
 

َرسا أَصلُهُ تَحَت الثَرى َوَسما بِِه 
  إِلى النَجِم فَرٌع ال ٌُناُل َطوٌُل                                

 
ُهَو األَبلَُك الفَرُد الَّذي شاَع ِذكُرهُ 

 ٌَِعزُّ َعلى َمن راَمهُ َوٌَطوُل                                    
 

َوإِنّا لَمَوٌم ال نَرى المَتَل ُسبَّةً  
ا  ِذا ما َرأَتهُ عاِمٌر َوَسلوُل      إ                              

 
ُب ُحبُّ الَموِت آجالَنا لَنا  ٌُمَّرِ
 َوتَكَرهُهُ   آجالُُهم  فَتَطوُل                                     

 
َوما ماَت ِمنّا َسٌٌِّد َحتَف أَنِفِه  

  َوال ُطلَّ ِمنّا َحٌُث كاَن لَتٌُل                                   
 

تَسٌُل َعلى َحّدِ الُظباِت نُفوُسنا  
َولٌََست َعلى َغٌِر الُظباِت تَسٌُل                                

 
نا  َصفَونا فَلَم نَكُدر َوأَخلََص ِسرَّ

 إِناٌث أَطابَت َحملَنا َوفُحوُل                                    
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نا  َعلَونا إِلى َخٌِر الُظهوِر َوَحطَّ
:                               ِلَولٍت إِلى َخٌِر البُطوِن نُزولُ

 
فَنَحُن َكماِء الُمزِن ما فً نِصابِنا 

                                      َكهاٌم َوال فٌنا ٌُعَدُّ بَخٌُل  
 

َونُنِكُر إِن ِشئنا َعلى الناِس لَولَُهم 
                               َوال ٌُنِكروَن المَوَل حٌَن نَموُل  

 
إِذا َسٌٌِّد ِمنّا َخال لاَم َسٌٌِّد 

                                  لَُإوٌل ِلما لاَل الِكراُم فَعُوُل  
 

َوما أُخِمَدت ناٌر لَنا دوَن طاِرٍق  
نا فً الناِزلٌَن  نَزٌُل                                    َوال ذَمَّ

 
نا   َوأٌَّاُمنا َمشهوَرةٌ فً َعُدّوِ

                                 لَها ُغَرٌر َمعلوَمةٌ   َوُحجوُل  
 

َوأَسٌافُنا فً ُكّلِ َشرٍق َوَمغِرٍب  
                             بِها ِمن لِراعِ الدار  ِعٌَن فُلوُل 

  
َدةٌ أاَّل تَُسلَّ نِصالُها   ُمعَوَّ

                                فَتُغَمَد   َحتّى ٌُستَباَح  لَبٌُل  
 

َسلً إِن َجِهلِت الناَس َعنّا َوَعنُهُم 
                                  فَلٌََس َسواًء عاِلٌم َوَجهوُل  

 
فَِإنَّ بَنً الَرٌّاِن لَطٌب ِلمَوِمِهم 

                                تَدوُر َرحاُهم َحولَُهم َوتَجوُل  
 
 

 *******************************************
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الشــــــنفري 
 
 

  ء       الشنفري هو الحارث بن ربٌعة بن االوس بن الحجر بن الهنو
بن االزد   فهو اذن من لبٌلة اوس  من  لبٌلة  ازد  الٌمانٌة  ولٌل سمً  

 وغلبت كنٌته (غلٌظ الشفاه)وٌعنً اسمه . بالشنفري لغلظة فً شفتٌه 
 . مما ٌدل على  أن دماء حبشٌة كانت تجري فٌهاسمه  فمٌل الشنفري

 
العدنانٌة بعد أن تحولت إلٌها أمه بعد أن لتلت  (فهم )       نشؤ فً لبٌلة 

األزد والده، وٌرجح أنه خص بغزواته  بنً سالمان بن مفرج  ثؤراً 
لوالده الذي لتلوه  وانتماما منهم  السره صغٌرا  وكان الشنفرى سرٌع 

، وكان ٌغٌر على (أعدى من الشنفري): العدو ال تدركه الخٌل حتى لٌل
 )من لبٌلة  (تؤبط شرا )أعدائه من بنً سالمان برفمة صعلون فتان هو

 العدنانٌة وهو الذي علمه الصعلكة،  (فهم  
 

ائً الصعالٌن  مثل تؤبط    الشنفرى  شاعر صعلون   ٌعد من أشهر عدَّ
شراً وعمرو بن برالة وعروة  بن الورد  ومن أشهرهم جرأة ولد عاش 

. فً البراري والجبال
 : وٌمول فً نسبه

 
أنا ابن خٌار الحجر بٌتاً ومنصباً  

وأمً  ابنة  األحرار لو تعلمٌنها                                   
 

         نشؤ  بٌن  لبٌلة  بنً فهم الذٌن أسروه  صغٌرا وعندما  شب  
انتمل إلى بنً سالمان بن مفرج األزدي  حٌث عاش  بٌن البراري 

لكا   فلما عرف بمصة اسره حلف أن  ٌمتل من  عوالجبال  متسكعا متص
 .مائة  رجل   (فهم )لبٌلة  
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ولٌل أنه  لتل  من  بنً سالمان  بن مفرج  تسعة  وتسعٌن .          

وأن  بنً سالمان  ألعدت  له رجاال  من بنً  . رجال  فً غاراته علٌهم
فجاءهم   للغارة  فطلبوه  فؤفلت  .  ٌرصدونه  (غامد)الرمد  من لبٌلة 

فمتل الشنفري     (خبٌش )منهم   فؤرسلوا علٌه   كلبا  لهم   ٌمال  له  
.  ففر عنهما  ونجا   (سالمان  )وبعد ذلن   مّر  برجلٌن  من  بنً.الكلب 

 (البموم )فؤلعدوا  له أسٌد  بن  جابر السالمانً  وحازما البممً من 
وهو واد   (أبٌدة  )من  (بالناصف )  بن  األزد ءبن  الهنو (حوالة )من

ولٌل انه  ألبل فً اللٌل و لد نزع إحدى نعلٌه، وهو .  كبٌر  فرصداه 
.. احد ه  ب  ٌشعر ٌضرب برجله ان ال

هذا الضبع :  فمال حازم
 .بل هو الخبٌث:  فمال أسٌد 

 
 فلما  دنا  توجس  ثم  رجع  فمكث للٌال،  ثم عاد إلى الماء           

 (سالمان )لٌشرب فوثبوا علٌه  فؤخذوه  وربطوه وأصبحوا به فً بنً 
فربطوه إلى شجرة 

. لف أنشدنا:-  فمالوا  له 
. إنما النشٌد على المسرة:  فمال

.     فذهبت ممولته  مثال
 وجاء غالم  كان الشنفري لد  لتل أباه، فضرب ٌده بالشفرة فاضطربت 

 :فمال
 

  فرب  واد  لد  لطعت هامه    ال تبعدي إّما هلكت شامه   
 

ًّ أهلكت   سوامه      ورب  خرق  لطعت  لتامه    ورّب ح
 

 ورب خرق فصلت عظامه                     
 

أٌن نمبرن؟  : ثم لالوا له 
 : فمال

 
ال تمبرونً إن لبري محّرم  

علٌكم ولكن أبشري أم عامر                                     
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إذا احتملت رأسً وفً الرأس أكثري  

وغودر عند الملتمى ثّم سائري                                   
 

هنا لن ال أرجو حٌاة تسرنً  
سمٌر اللٌالً مبسال بالجرائر                                    
 

فمال جزء بن .  اال أن رجال من بنً سالمان رماه بسهم فً عٌنه فمتله
 :لتلهمالحارث فً 

 
 لعمرن للساعً أسٌد بن جابر  

 أحك بهامتكم بنً عمب الكلب                               
 

 الشنفري لبل الهجرة النبوٌة المباركة  ب سبعٌن عاما  اي انه ت     ما
 .  مٌالدٌة 525\مات  سنة 

 
       الشنفري احد  الشعراء الصعالٌن  شعره من الدرجة االولى  

وهً  تمارب    (المٌة العرب  )وتنسب الٌه  المصٌدة  المشهور ب
 .المعلمات  العشر  وان لم تكن منها   

 
:  ومن المٌة العرب  هذه االبٌات 

 
 ألٌموا بنً أمً، صدوَر َمِطٌكم    

 ! ِسواكم ألمٌُل  فإنً إلى لوٍم                                       
 

 حمت الحاجاُت، واللٌُل مممٌر   فمد
  وأرُحُل؛  مطاٌا  ِلطٌاٍت، وُشدت،                                  
 

 وفً األرض َمْنؤًي، للكرٌم، عن األذى
ُل   خاف  وفٌها، لمن                                   الِملى، ُمتعزَّ
 

لَعَْمُرَن، ما باألرض ضٌٌك على أمرٍئ 
 َسَرى راغباً أو راهباً، وهو ٌعمُل                                   
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ٌٌْد َعَملٌَّس : ولً، دونكم، أهلوَن ِس

 وأرلُط ُزهلول َوَعرفاُء جٌؤُل هم األهُل                              
 
لدٌهم   ال مستودعُ السِرّ ذائٌع . 

،  بما  الجانً  وال                                        ٌُْخذَُل    َجرَّ
 

، باسٌل ًٌّ  أننً إذا   غٌر. وكلٌّ أب
 الطرائد أبسُل  أولى  عرضت                                      
 

وإن مدْت األٌدي إلى الزاد لم أكن 
  بؤعجلهم  إذ أْجَشُع الموِم أعجل                                     

 
 تفضٍل    عن وماذان إال بَْسطـَةٌ

ُل وكان َعلٌَِهم                                         األفضَل المتفِضّ
 

 جازٌاً   وإنً كفانً فَْمُد من لٌس
  ُمتَعَلَُّل  لـربه  فً  وال بُِحسنى،                                     

 
مشٌٌع،     فإاٌد :     أصحاٍب ثالثةُ

 وأبٌُض إصلٌٌت، وصفراُء عٌطُل                                      
 

َهتوٌف، من الُمْلِس الُمتُوِن، ٌزٌنها 
  رصائُع لد نٌطت إلٌها، وِمْحَمُل                                      

 
إذا زّل عنها السهُم، َحنَّْت كؤنها 

أةٌ، ثكلى، تِرُن وتُْعِوُل                                              ُمَرزَّ
 

ولسُت بمهٌاِف، ٌُعَِشّى َسوامهُ 
ُل                                             ُمَجَدَعةً ُسمبانها، وهً بُهَّ

 
وال جبؤ أكهى ُمِرِبّ بعرسـِِه  

  كٌف ٌفعـُل  شؤنه ٌُطالعها فً                                        
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ٌٍْك، كؤن فَُإادهُ  وال َخِرٍق َه

  ٌعلو وٌَْسفُُل،  الكَّاُء  ٌََظلُّ به                                          
 

ٍل،  وال خالِف دارٌٍَّة، ُمتغَِزّ
  وٌغدو، داهناً، ٌتكحُل  ٌروُح                                      
 

هُ ُدوَن َخٌرِه   ولسُت بِعٍَلّ َشرُّ
، إذا ما ُرَعته اهتاَج، أعزُل                                      ألفَّ

 
ولسُت بمحٌار الظَّالِم، إذا انتحت 

 هدى الهوجِل العسٌِف ٌهماُء هوَجُل                                
 

ان اللى مناسمً  وَّ إذا األمعُز الصَّ
  وُمفَلَُّل     لادٌح   منه   تطاٌر                                      
 

أُِدٌُم ِمطاَل الجوعِ حتى أُِمٌتهُ، 
 وأضرُب عنه الِذّكَر صفحاً، فؤذَهُل                                  
 

وأستفُّ تُرب األرِض كً ال ٌرى لهُ  
ُل                                       ْوِل، أمُرإ ُمتطِوّ ، من الطَّ ًَّ  َعل

 
ولوال اجتناب الذأم، لم ٌُْلَف َمشرٌب 

،   ومؤكُل                                    ٌُعاش   به،   إال    لديِّ
 

 تمٌُم بً    نفساً ُمرةً ال ولكنَّ
 رٌثما أتحوُل   إال  على الضٌم،                                     

 
وأطِوي على الُخمص الحواٌا، كما انطوْت 

  وتفتُل    تُغاُر مارّي  ُخٌـُوَطةُ                                       
 

وأغدو على الموِت الزهٌِد كما غدا 
  أطحُل   التَّنائُِف،   تهاداه   أزلُّ                                      
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ٌَح، هافٌاً  غدا َطاوٌاً، ٌعارُض الِرّ

 ٌُخوُت بؤذناب الِشّعَاب، وٌْعِسُل                                      
 

هُ   ا لواهُ المُوُت من حٌث أمَّ فلمَّ
ُل  نظائُر   فؤجابته   دعا؛                                           نُحَّ

 
 كؤنها  ُمَهْلَهلَةٌ، ِشٌُب الوجوِه،

ًَّ    لِداٌح                                          ٌاِسٍر، تتَمَْلمَُل    بكف
 

أو الَخْشَرُم المبعوُث حثَحَث َدْبَرهُ 
 َمَح أبٌُض أرداُهنَّ َساٍم ُمعَِسُّل؛                                        
 

تَةٌ، فُوهٌ،    ُشُدولها     كؤن  ُمَهرَّ
ُل                                         ، كالحاٌت َوبُسَّ  ُشمُوُق الِعِصًِّ

 
ْت، بِالبََراحِ، كؤنَّها   ، وَضجَّ فََضجَّ
  علٌاء، ثُكَُّل؛ فوَق  ، نْوٌح  وإٌاهُ                                     

 
وأغضى وأغضْت، واتسى واتَّسْت 

تهُ ُمْرِمُل                                      اها، وَعزَّ  بِه َمَرامٌُل َعزَّ
 

َشكا وشَكْت، ثم ارعوى بعُد وارعوت 
بُر، إن لم ٌنفع الشكُو أجمُل                                      ! ولَلصَّ

 
 باِدراٍت، وُكلُّها،      وفاءْت َوفَاَء

ا  نََكٍظ  على                                         ُمْجِمُل  ٌُكاتُِم،   ِممَّ
 

وتشرُب أسآِري المطا الُكْدُر؛ بعدما 
  تتصلصُل  لرباً، أحناإها سرت                                        
 

ْت، وابتدرنا، وأْسَدلَْت  َهَمْمُت َوهَمَّ
ُل    فَاِرطٌ  ِمنً  َوَشمـََّر                                            ُمتََمِهّ
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ٌُْت عنها، وهً تكبو ِلعَْمرِه  فََولَّ

 وَحْوَصلُ  ذُلوٌن    منها   ٌُباشُرهُ                                      
 

كؤن وغاها، حجرتٌِه وحولهُ 
ُل،                                       أضامٌُم من َسْفِر المبائِل، نُزَّ
 

ها   توافٌَن ِمن َشتَّى إلٌِه، فَضمَّ
 كما َضمَّ أذواد األصارٌم َمْنَهل                                      

 
ْت كؤنها  فَعَبَّْت غشاشاً، ثُمَّ َمرَّ

ْبحِ، ركٌب، من أَُحاظة ُمْجِفُل                                 مع الصُّ
 

وآلف وجه األرض عند افتراشها 
ُل؛    َسناِسُن   تُنبٌه   بؤهَدأ                                      لُحَّ
 

وأعدُل َمنحوضاً كؤن فُصوَصهُ 
 ِكعَاٌب دحاها العٌب، فهً ُمثَُّل                                       
 

فإن تبتئس بالشنفري أم لسطِل 
 ! لما اغتبطْت بالشنفري لبُل، أطوُل                                  

 
َطِرٌُد ِجناٌاٍت تٌاسرَن لَْحَمهُ 

  َعِمٌَرتـُهُ فً أٌِّها ُحمَّ أوُل،                                          
 

تناُم إذا ما نام، ٌمظى ُعٌـُونُها 
 ِحثاثاً إلى مكروهِه تَتَغَْلغَُل                                           
 

وإلُف هموٍم مـا تزال تَعُودهُ  
بعِ، أوهً أثمُل                                        ِعٌاداً، كحمى الرَّ

 
إذا وردْت أصدرتُها، ثُمَّ إنها 

ٌُْت ومن َعُل                                       تثوُب، فتؤتً ِمن تَُح
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ْمِل، ضاحٌاً  فإما ترٌنً كابنة الرَّ
 على رلٍة، أحفى، وال أتنعُل                                             
 

ه   فؤي لمولى الصبر، أجتاُب بَزَّ
 على ِمثل للب السَّْمع، والحزم أنعُل                                    

 
وأُعدُم أْحٌاناً، وأُغنى، وإنما 

  ٌناُل الِغنى ذو البُْعَدِة المتبَِذُّل                                           
 

فال َجَزٌع من ِخلٍة ُمتكِشٌّف 
  تحت الِغنى أتخٌُل وال َمِرٌح                                            
 

وال تزدهً األجهال ِحلمً، وال أُرى 
  سإوالً بؤعماب األلاوٌِل أُنِمُل                                           

 
ولٌلِة نحٍس، ٌصطلً الموس ربها 

  ٌتنبُل   بها   الالتً  وألطعهُ                                           
 

دعسُت على غْطٍش وبغٍش، وصـحبتً  
 ُسعاٌر، وإرزٌٌز، َوَوْجٌر، وأفُكلُ                                          

 
فؤٌَّمُت نِسواناً، وأٌتمُت ِوْلَدةً  

 وُعْدُت كما أْبَدأُت، واللٌل ألٌَُل                                          
 

وأصبح، عنً، بالغُمٌصاِء، جالساً 
 مسإوٌل، وآخُر ٌسؤُل: فرٌمان                                          

 
ْت بِلٌٍل ِكالبُنا : فمالوا لمد َهـرَّ

 إِذئٌب عسَّ ؟ أم عسَّ فُرُعُل:  فملنا                                     
 

َمْت   فلْم تَُن إال نبؤةٌ، ثم هوَّ
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 فملنا لطاةٌ ِرٌَع، أم رٌَع أْجَدلُ                                          
 

، ألبرَح َطارلاً  فإن ٌَُن من جٍنّ
  وإن ٌَُن إنساً، َماكها اإلنُس تَفعَُل                                   

 
وٌوٍم من الِشّعرى، ٌذوُب لُعابهُ، 

 أفاعٌه، فً رمضـائِه، تتمْلَمُل                                        
 

نََصـبـُْت له وجهً، والكنَّ ُدونَهُ 
ًُّ الُمَرْعبَُل                                            وال ستر إال األتحم
 

وضاٍف، إذا هبْت له الرٌُح، طٌَّرْت 
ُل                                              لبائَد عن أعـطافِه ما ترجَّ

 
بعٌٍد بمِسّ الِدّهِن والفَْلى ُعْهُدهُ 

 له َعبٌَس، عاٍف من الغْسل ُمْحَوُل                                     
 

وَخرٍق كظهر الترِس، لَْفٍر لطعتهُ 
 بِعَاِملتٌن، ظهرهُ لٌس ٌعمُل                                            
 

وألحمُت أوالهُ بؤخراه، ُموفٌاً  
 على لُنٍَّة، أُلعً ِمراراً وأمثُُل                                           

 
تَُروُد األراوي الصحُم حولً، كؤنَّها 

 ذارى علٌهنَّ المالُء الُمذٌََُّل                                         َع ع
 

وٌرُكْدَن باآلصاٍل حولً، كؤننً 
 ِمن العُْصِم أدفى ٌنتحً الكٌَح أعمُل                                    
 
 
                ***************** *************
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                   ػَٝس رٖ حٍُٞى 

 
 

 

    ٛٞ ػَٝس رٖ حٍُٞى  حُؼز٢ٔ  ٖٓ ٗؼَحء هز٤ِش ػزْ ٝحكي  ٗؼَحء 

. حُـخ٤ِٛش ٝكخٍّ ٖٓ كَٓخٜٗخ ح٧ؿٞحى

   

ُـٔؼٚ ا٣خْٛ ٝه٤خٓٚ رؤَْٓٛ اًح أهلوٞح    (ػَٝس حُٜؼخ٤ُي)          ُوذ 

 ك٢ ؿِٝحطْٜ ُْٝ ٣ٌٖ ُْٜ ٓؼخٕ ٝال ٓـِٟ

           

 ك٢ حُـخ٤ِٛش    ٝحالؿظٔخػ٢  ػٍٞس ػ٠ِ حُ٘ظخّ حُٔخ٢ُ : حُٜؼٌِش     ٝ 

  ٖٓ حُ٘زخد حُ٘ـؼخٕ حُلوَحء  كٞحٍّ حه٣ٞـــخء ًٝ  ؿٔخػش ٝحُٜؼخ٤ُي ْٛ

ُْٜٔ آر٤ٖ حالؿ٤٘خء ٝر٤ْٜ٘ ٖٓ كٞحٍم حؿظٔخػ٤ش ف  حىًٍٞح ٓخ كْ َٓٛق

 ٖٓ ٗلخػش ًَٝحٓش ٝػِٞ ٛٔش ٗلْٜٔ أ كظـٔؼٞح ُظلو٤ن ٓخ د حالىٍحى ٌٛح 

  ٖٓ  ٝر٤ٖ حُلوَحء  ر٤ْٜ٘ ػ٘ٞس ػٖ ٣َ١ن حُوـــــٞس ٝحُـ٤٘ٔش ٣ٝوظٔٔٞٗٚ

 كَٓخٕ كْٜ    ٍٕٝ ٖٓ حالؿ٤٘خء حُزوالء هخٛــــــشأ  ٌُح ًخٗٞح ٣غؿِيطْٜ 

ر٢ َٗح ٝحُ٘٘ل١َ ٝح٤ُِٔي أ ٝص ػَٝس رٖ حٍُٞى:ٗؼَحء ْٜٓ٘ ٝ حؿٞحى 

ه٤ْ ٝحُلخٍع رٖ ظخُْ ح١َُٔ،  ٝأرٞ هَحٕ ح٢ٌُُٜ   ٝرٖ رَحهش ٝػَٔٝ

حُوظخٍ  ٝحُوط٤ْ رٖ ٣َٞٗسٝكخؿِ رٖ ػٞف  ٝرٖ حُليحى٣ش ٖٓ هِحػش

ٛوَ حُـ٢ ٝك٠خُش رٖ ٣َٗي ح٧ٓي١  ٝحٌُالر٢ ٖٓ ر٢٘ ػخَٓ رٖ ٛؼٜؼش

ح٧ػِْ ح٢ٌُُٜ، ٝٛٞ كز٤ذ رٖ ػزي هللا ح٢ٌُُٜ، ٝٛٞ أهٞ  ٖٝٓ ٣ٌَٛ

حَْٜٗٛ  ٝ ٝؿ٤َْٛ أرٞ حُطٔلخٕ حُو٢٘٤ٝحُ٘خػَ حُٜؼِٞى ٛوَ حُـ٢ 

  ًخٕ  ػَٝس رٖ حٍُٞى

       

  ٝحُٜؼخ٤ُي ُْ ٣ـيٝح ؿ٠خٟش ك٢  ؿخٍحطْٜ ػ٠ِ ٓٔظٌِخص حالؿ٤٘خء         

 رَ حػظويٝح حْٜٗ ػ٠ِ حُلن ك٢ كؼِْٜ الٜٗـــْ  ْٜٓ٘   حُزوالء ٝهخٛش

كن ك٢  ٌٛٙ حٍ حٓزخد حُل٤خس ُْٜٝ  حاله٣َٖ ٣ٌلِٕٞ الٗلْٜٔ ُِٝلوَحء
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حػظُِٞح حُٜؼخ٤ُي حُوخ٤ِٖٓ حٝ حُٔظٌخ٤ِٖٓ  ح٣ٌُـــــــــٖ   حالٓٞحٍ  ٌُٜٝح

. ٣ٔظـيٕٝ حُ٘خّ ٣ٝويٕٓٞ حُ٘ٔخء

     :                                                                : ٣وٍٞ ػَٝس رٖ حٍُٞى

 

  ؿٖ ٤ُِٚ      حًح ٛؼًِٞخ   هللا  ُلخ

  ٜٓخك٢ حُٔ٘خٕ حُلخ ًَ ٓـٍِ                                   

 

 ٣ؼي حُـ٠٘ ٖٓ ٗلٔٚ  ًَ ٤ُِـــــش       

  حٛخد هَحٛخ  ٖٓ ٛي٣ن ٤َٓٔ                                   

 

 ٣٘خّ ػ٘خءح ػْ ٣ٜزق ٗخػٔــــــخ       

  ٣لغ حُل٠ٜ ػٖ ؿ٤ِٚ حُٔظؼؼَ                                   

 

 ٣ؼ٤ٖ ٗٔخء حالك٢ ٓخ ٣ٔظؼ٘ــــــٚ     

 ٢ٔٔ٣ٝ ٤ِ١لخ ًخُزؼ٤َ  حُٔلَٔ                                   

 

 ٌُٖٝ ٛؼًِٞخ  ٛل٤لش ٝؿٜـــــٚ   

  ٠ًٞء ٜٗخد حُوخرْ  حُٔظٍ٘ٞ                                   

 

  : ٣وٍٞ ػَٝس رٖ حٍُٞى ٣وخ١ذ ُٝؿظٚ  

 

 

 ٢٘٣ًٍ ٝٗل٢ٔ حّ كٔخٕ  حٗ٘ـــ٢   

  رٜخ هزَ ال حِٓي حُز٤غ  ٓ٘ـــــــــظَ                                 

 

 حكخى٣غ طزو٠ ٝحُلظ٠ ؿ٤َهخُــــي      

 حًح ٛٞ ح٠ٔٓ ٛخٓش كٞم ٛزـــــــَ                                   

 

 ٢٘٣ًٍ ح١ٞف رخُزالى ُؼِ٘ــــــــ٢     

  حه٤ِي حٝ حؿ٤٘ي  ٖٓ ٓٞء ٓل٠ـَ                                   

 

 كخٕ كخُ ْٜٓ ٤ُِ٘ٔش ُْ حًــــــٖ    

  ؿِٝػخ  َٝٛ ػٖ ًحى  ٖٓ ٓظؤهــَ                                     
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 ٝحٕ كخُ ٢ٜ٘ٓ ًلٌْ ػٖ ٓوخػي     

 ٌُْ هِق حىرخٍ حُز٤ٞص ٝٓ٘ظــــــــَ                                     

       

 ًخٕ ٣َٟ حٕ ػ٤ِٚ كوٞهخ   فى١ٍحُٜغٍ ح  ُػ٤ْ رٖ حٍُٞى  ػَٝس ًٝخٕ        

  ٣ٔظط٤غ  ًٝخٕ ٣ُٞٔٚ حٕ طٍِ٘ رْٜ ٗخُُش ٝال  الهٞحٗٚ  حُٜؼخ٤ُي  ى٣ٜخ إ١

.  حُؼٕٞ ٝحُٔٔخػيس   ُْٜ حٕ ٣ويّ

 : ُِٝؿظٚ    ػَٝس  رٖ حٍُٞى   ٣وٍٞ

                                                             

 ىػ٢٘٤ ح١ٞف ك٢ حُزالى ُؼ٢ِ٘      

  حك٤ي ؿ٘خ ك٤ٚ ١ٌُ حُلن ٓلَٔ                                 

 

 ح٤ُْ ػظ٤ٔخ حٕ طِْ  ِٓٔــــــش     

 ٤ُْٝ ػ٤ِ٘خ ك٢ حُلوٞم ٓؼٍٞ                             

 
ًخٕ ٣َم ُْٜ ٣ٝوَؽ ٓؼْٜ ٤ُلَٜ ػ٠ِ ٓخ ٣ُ٘زغ ؿٞػْٜ           

ًٝخٕ ال ٣ـِٝ ُِٜ٘ذ ٝحُِٔذ ًزخه٢ ٗؼَحء حُٜؼخ٤ُي أٓؼخٍ  .. ٣ٌٝل٤ْٜ

 ٖٓ حُ٘٘ل١َ  ٝ طؤر٢ َٗحً   ٝاٗٔخ ٣ـِٝ  ٤ُُؼ٤ٖ حُلوَحء ٝحُٔٔظ٠ؼل٤ٖ

ٝ ٖٓ  حُط٣َق إٔ  ػَٝس .  كظ٠ ُوذ رخر٢  حُلوَحء ٝ حُٔٔخ٤ًٖ حُ٘خّ 

َ  حٝ ٣ـِٝ  ٣ًَٔخ  ٣زٌٍ  ٓخُٚ ُِ٘خّ، رَ ًخٕ ٣وظخٍ ـِ   ٖٓ  حالؿ٤٘خءُْ ٣ُ

ُػَكٞح رخُزوَ، ٖٝٓ ال ٣ٔيٕٝ ُوزخثِْٜ ٣ي حُؼٕٞ ، كال ٣َحػٕٞ ٟؼلخً  

 ٖٓ ًُي أٗٚ ًخٕ  ٝ رِؾ ػَٝس. . ٝال  هَحرش  ٝال كوخً  ٖٓ كوٞم  هْٜٞٓ

ال ٣ُْئػَِ ٗلٔٚ ر٢٘ء ػ٠ِ ٖٓ ٣َػخْٛ ٖٓ ٛؼخ٤ٌُٚ ، كِْٜ ٓؼَ كظٚ 

ٓٞحًء ٗخًٍٞٙ ك٢ حُـخٍحص حُظ٢ ٣ٜ٘٘خ أٝ هؼي رْٜ حَُٔٝ أٝ ح٠ُؼق  

  كٌخٕ ٓؼال  ٍك٤ؼخً ك٢ حَُكٔش ٝح٣٩ؼخٍ

 

  اًح أؿيرض رٜخ حالٍٓٞ  أط٠ ٖٓ أٛخرْٜ صٝه٤َ  إٔ هز٤ِش ػزْ ًخٕ 

 : كظ٠ اًح أرَٜٝٙ هخُٞح( ػَٝس)ؿٞع ٗي٣ي، كـِٔٞح أٓخّ ر٤ض 

 أ٣خ أرخ حُٜؼخ٤ُي أؿؼ٘خ -

-  

:  ك٢ ًُي ٣وٍٞ ػَٝس رٖ حٍُٞى

 

 ا٢ٗ حٌَٓإ ػخ٠ٗ اٗخث٢ ًَٗش
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 . أٗض حٓـَإ ػخ٠ٗ اٗخإى ٝحكـي                                      ٝ  

 

 إٔ َٓٔ٘ض ٝإٔ طَٟ أطِٜأ ٢٘ٓ. 

 رـ٢ٔٔ ٗلٞد حُلن،ٝ حُلن ؿخٛي                                    

 

 ًـؼـ٤َس   أكَم ؿ٢ٔٔ ك٢ ؿّٔٞ

ُْ هَحف حُٔخء،ٝحُٔخء رخٍى                                     ٝأك

 

  ٗي٣يس طًَٞح ك٢ ىٕٗٞ ًخٕ ػَٝس رٖ حٍُٞى اًح أٛخرض حُ٘خّ ّ      

 ًخٕ ػَٝس رٖ حٍُٞى ٣ـٔغ  ٛئالء فحٍْٛ ح٣َُٔٞ ٝحٌُز٤َ ٝح٠ُؼ٤ق، ١

 ػْ ٣للَ ُْٜ ح٧َٓحد   ٖٓ ىٕٝ حُ٘خّ ٖٓ ػ٤َ٘طٚ ك٢ حُ٘يسٝحٓؼخُْٜ  

آخ ٣َٓٞ ٣زَأ ٖٓ -٣ٌٝٔزْٜ، ٖٝٓ ه١ٞ ْٜٓ٘ ٣ٌٝ٘ق ػ٤ِْٜ حٌُ٘ق 

  ٧ٛلخرٚ هَؽ رٚ ٓؼٚ كؤؿخٍ، ٝؿؼَ  -َٟٓٚ، أٝ ٟؼ٤ق طؼٞد هٞطٚ

ً  ًُي حُزخه٤ٖ ك٢  كظ٠ اًح أهٜذ حُ٘خّ ٝأُز٘ٞح ًٝٛزض حُٔ٘ش  .  ٤ٜٗزخ

أُلن ًَ اٗٔخٕ رؤِٛٚ ٝهْٔ ُٚ ٤ٜٗزٚ ٖٓ ؿ٤ٍ٘ٔش  ًخٗٞح ؿ٘ٔٞٛخ، كَرٔخ 

   كوخٍ  أط٠ ح٩ٗٔخٕ ْٜٓ٘ أِٛٚ ٝهي حٓظـ٠٘، كٌُِي ٢ٔٓ ػَٝس حُٜؼخ٤ُي

: ك٢ ًُي

 

ُؼَ حٍط٤خى١ ك٢ حُزالى ٝرـ٤ظ٢ 

ٝٗي١ ك٤خ٣ُْ حُٔط٤ش رخَُكَ                                      

 

٤ٓيكؼ٢٘ ٣ٞٓخً ا٠ُ ٍد ٛـٍٔش 

٣يحكغ ػٜ٘خ رخُؼوٞم ٝرخُزوَ                                        

 

  ٠ِٔٓ  ٝ ُٜخ  رٌَحً ٣وخٍ  ً٘خٗش  ر٢٘ أٛخد حَٓأس ٖٓ         ٝه٤َ  حٗٚ 

 :أٍؿذ حُ٘خّ ك٤ٚ ٝ طوٍٞ ُٚ ًخٗض أٜٗخ 

 !ُٞ كــض ر٢ كؤَٓ ػ٠ِ أ٢ِٛ ٝأٍحْٛ -

 ٖٓ أَٛ ٣ؼَد ر٢٘    كلؾ رٜخ، كؤط٠ ٌٓش ػْ أط٠ حُٔي٣٘ش، ًٝخٕ ٣وخ٢ُ

ح٤٠َُ٘ ك٤وَٟٞٗٚ إ حكظخؽ ٣ٝزخ٣ؼْٜ اًح ؿْ٘، ًٝخٕ هٜٞٓخ ٣وخُطٕٞ 

 ر٢٘ ح٤٠َُ٘، كؤطْٞٛ ٝٛٞ ػ٘يْٛ

 : كوخُض ُْٜ ٠ِٔٓ
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 اٗٚ هخٍؽ ر٢ هزَ إٔ ٣وَؽ حَُٜ٘ حُلَحّ، كظؼخُٞح ا٤ُٚ ٝأهزَٝٙ أٌْٗ -

ًٕٞ حَٓأس ٌْٓ٘ ٓؼَٝكش حُ٘ٔذ ٛل٤لظٚ ٓز٤ش صطٔظل٤ٕٞ إٔ 
. ٝحكظي٢ٗٝ ٓ٘ٚ كبٗٚ ال ٣َٟ أ٢ٗ أكخٍهٚ ٝال أهظخٍ ػ٤ِٚ أكيحً

 : كؤطٞٙ كٔوٞٙ حَُ٘حد، كِٔخ ػَٔ هخُٞح ُٚ

كخىٗخ رٜخكزظ٘خ كبٜٗخ ٤ٓٝطش حُ٘ٔذ ك٤٘خ ٓؼَٝكش، ٝإ ػ٤ِ٘خ ٓزش إٔ  -

طٌٕٞ ٓز٤ش كبًح ٛخٍص ا٤ُ٘خ ٝأٍىص ٓؼخٝىطٜخ كخهطزٜخ ا٤ُ٘خ كبٗ٘خ 

.  ح٣خٛخ ٌٗ٘لي

 : كوخٍ ُْٜ

ًحى ٌُْ، ٌُٖٝ ٢ُ ح١َُ٘ ك٤ٜخ إٔ طو٤َٝٛخ، كبٕ حهظخٍط٢٘ حٗطِوض  -

 ٓؼ٢ ا٠ُ ُٝيٛخ ٝإ حهظخٍطٌْ حٗطِوظْ رٜخ

 .ًحى ُي:  هخُٞح -

 ىػ٢ٗٞ أُٚ رٜخ ح٤ُِِش ٝأكخىٛخ ؿيحً:  هخٍ -

.  كِٔخ ًخٕ حُـي ؿخءٝٙ كخٓظ٘غ ٖٓ كيحثٜخ

هي كخى٣ظ٘خ رٜخ ٌٓ٘ حُزخٍكش : كوخُٞح ُٚ    - 

 

 ٝؿزخٍ أهٞٙ ٝحرٖ   ١ِن  إ هٜٞٓخ أؿِٞح رٜخ حُليحء، ًٝخٕ ٓؼٚ  ٝه٤َ 

 ػٔٚ

ٝهللا ُجٖ هزِض ٓخ أػطٞى ال طلظوَ أريحً، ٝأٗض ػ٠ِ حُ٘ٔخء هخىٍ :  كوخال ُٚ

. ٓظ٠ ٗجض

 ٝؿخءص ٠ِٔٓ طؼ٢٘ ػ٤ِٚ

 : كوخُض

 ٝهللا اٗي ٓخ ػِٔض ٠ُلٞى ٓوزالً ًٔٞد ٓيرَحً هل٤ق ػ٠ِ ٓظٖ حُلَّ 

 ٣ٞ١َ حُؼٔخى ًؼ٤َ حَُٓخى ٍح٢ٟ ح٧َٛ ٝحُـخٗذ، .ػو٤َ ػ٠ِ حُؼيٝ

 .كخٓظٞٙ رز٤٘ي ه٤َحً، ػْ كخٍهظٚ

 

 كظِٝؿٜخ ٍؿَ ٖٓ ر٢٘ ػٜٔخ،          

٣خ ٠ِٔٓ، أػ٢٘ ػ٢ِ ًٔخ أػ٤٘ض ػ٠ِ ػَٝس ٝهي : كوخٍ ُٜخ ٣ٞٓخً ٖٓ ح٣٧خّ

 َٛص ٕ  حًخٕ هُٜٞخ ك٤ٚ

ال طٌِل٢٘ ًُي كب٢ٗ إ هِض حُلن ؿ٠زض ٝال ٝحُالص : كوخُض ُٚ -

 ٝحُؼِٟ ال أًٌد

ػِٓض ػ٤ِي ُظؤط٢٘٤ ك٢ ٓـِْ ه٢ٓٞ كِظؼ٤ٖ٘ ػ٢ِ رٔخ :  كوخٍ -

 ..طؼ٤ِٖٔ

 ى١ حُوّٞ ٝأهزِض كَٓخٛخ حُوّٞح ٝهَؽ كـِْ ك٢ ٕ
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 ٝهللا إ ِٗٔظي ٩ُظلخف، ٝإ َٗري الٓظلخف، ٝاٗي ُظ٘خّ :كوخُض  -

 ٤ُِش طوخف، ٝط٘زغ ٤ُِش ط٠خف، ٝٓخ ط٢َٟ ح٧َٛ ٝال حُـخٗذ

 كالٓٚ هٞٓٚ.  ػْ حَٜٗكض

. ٓخ ًخٕ أؿ٘خى ػٖ ٌٛح حُوٍٞ ٜٓ٘خ:  ٝهخُٞح-

 :  ه٤ٜيطٚ حُظ٢ ٓطِؼٜخ  كوخٍ ػَٝس ك٢ ًُي

 

أٍهض ٝٛلزظ٢ ر٤٠ٔن ػ٤ٔن 

ُزَم ٖٓ طٜخٓش ٓٔظـطـ٤َ                                           

 

ٓو٠ ٠ِٔٓ ٝأ٣ٖ ى٣خٍ ِٓٔـ٠ 

اًح ًخٗض ٓـخٍٝس حُـٔـ٣ََ                                           

 

اًح كِض رؤٍٝ ر٢٘ ػـِـ٢ 

ًٝـ٤َ  ٝأ٢ِٛ رـ٤ٖ آـَس                                            

 

ًًَص ٓ٘خُالً ٓـٖ أّ ٝٛـذ 

ٓلَ حُل٢ أٓلَ ٖٓ ٗـوـ٤َ                                         

 

ٝأكيع ٓؼٜي ٓـٖ أّ ٝٛـذ 

ٓؼَٓ٘خ ريحٍ ٗز٢ ر٢٘ ح٤٠َُ٘                                      

 

ٝهخُٞح ٓخ ط٘خء كوِض أُـٜـٞ 

ا٠ُ ح٧ٛزخف آػـَ ١ً أػـ٤َ                                          

 

رآٗٔش حُلي٣غ ٍٟخد كـ٤ٜـخ 

 رؼ٤ي حُّ٘ٞ ًخُؼ٘ذ حُؼـٜـ٤َ                                       

 

أؿخٍ ٓغ ؿٔخػش ٖٓ هٞٓٚ ػ٠ِ ٍؿَ كؤهٌ ارِٚ ٝحَٓأطٚ ػْ           ٝه٤َ 

: حهظِق ٓؼْٜ كٜـخْٛ

 

كِػٔٞح إٔ هللا ػِ ٝؿَ ه٤ٞ ُٚ ٝٛٞ ٓغ هّٞ ٖٓ ٛالى ػ٤َ٘طٚ            

ك٢ ٗظخٍء ٗي٣ي ٗخهظ٤ٖ ىٛٔخ٣ٖٝ، ك٘لَ ُْٜ اكيحٛٔخ ٝكَٔ ٓظخػْٜ 

ٟٝؼلخءْٛ ػ٠ِ ح٧هَٟ، ٝؿؼَ ٣٘ظوَ رْٜ ٖٓ ٌٓخٕ ا٠ُ ٌٓخٕ، ًٝخٕ ر٤ٖ 
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 ػْ إ هللا ػِ (. ٓخٝحٕ):حُ٘وَس ٝحَُرٌس كٍِ٘ رْٜ ٓخر٤ٜ٘ٔخ رٟٔٞغ ٣وخٍ ُٚ

-  ه٤ٞ ُٚ ٍؿالً ٛخكذ ٓخثٍش ٖٓ ح٩رَ هي كَ رٜخ ٖٓ كوٞم هٍٞٓٚ ٝؽ

كوظِٚ ٝأهٌ ارِٚ ٝحَٓأطٚ، ًٝخٗض ٖٓ أكٖٔ -ًُٝي أٍٝ ٓخ أُزٖ حُ٘خّ

حُ٘ٔخء، كؤط٠ رخ٩رَ أٛلخد ح٤ٌُ٘ق كلِزٜخ ُْٜ ٝكِْٜٔ ػ٤ِٜخ، كظ٠ اًح 

ال : ىٗٞح ٖٓ ػ٤َ٘طْٜ أهزَ ٣ؤٜٔخ ر٤ْٜ٘ ٝأهٌ ٓؼَ ٤ٜٗذ أكيْٛ، كوخُٞح

ٝحُالص ٝحُؼِٟ ال ٠َٟٗ كظ٠ ٗـؼَ حَُٔأس ٤ٜٗزخً كٖٔ ٗخء أهٌٛخ، كـؼَ 

ًَ أْٜٗ ٤٘ٛؼظٚ  ٣ْٜ رؤٕ ٣لَٔ ػ٤ِْٜ ك٤وظِْٜ ٣ٝ٘ظِع ح٩رَ ْٜٓ٘، ػْ ٣ٌ

ٝأٗٚ إ كؼَ ًُي أكٔي ٓخ ًخٕ ٣ٜ٘غ، كلٌَ ٣ٞ١الً ػْ أؿخرْٜ ا٠ُ إٔ ٣َى 

ػ٤ِْٜ ح٩رَ اال ٍحكِش ٣لَٔ ػ٤ِٜخ حَُٔأس كظ٠ ٣ِلن رؤِٛٚ، كؤرٞح ًُي 

      ػ٤ِٚ، كظ٠ حٗظيد ٍؿَ ْٜٓ٘ كـؼَ ُٚ ٍحكِش ٖٓ ٤ٜٗزٚ؛ كوخٍ ػَٝس

: ك٢ ًُي ه٤ٜيطٚ حُظ٢ أُٜٝخ

 

أال إ أٛلخد ح٤ٌُ٘ق ٝؿيطْٜ 

ًٔخ حُ٘خّ ُٔخ أَٓػٞح ٝطُٔٞٞح                                      

 

ٝا٢ٗ ُٔيكـٞع اُـ٢ ٝالإٛـْ 

رٔخٝحٕ اً ٢٘ٔٗ ٝاً ٗظِٔٔـَ                                         

 

ٝا٢ٗ ٝا٣خْٛ ١ًٌ ح٧ّ أٍٛ٘ض 

ُٚ ٓخء ػ٤٘٤ٜخ طلي١ ٝطلٔـَ                                         

 

كزخطض رلي حَُٔكو٤ٖ ٤ًِٜـٔـخ 

طٞكٞف ٓٔخ ٗخُٜخ ٝطـُٞـٍٞ                                           

 

طو٤َ ٖٓ أ٣َٖٓ ٤ُٔخ رـزـطش 

 ٛٞ حُؼٌَ اال أٜٗخ هي طــٔـَ                                          

 

 ًخٕ ػَٝس هي ٓز٠ حَٓأس ٖٓ ر٢٘ ٛالٍ رٖ ػخَٓ رٖ ٛؼٜؼش         ٝه٤َ 

 كٌٔؼض ػ٘يٙ ُٓخٗخً ٢ٛٝ ٓؼـزش ُٚ ط٣َٚ أٜٗخ ( ٠ِ٤ُ ر٘ض ٗؼٞحء)٣وخٍ ُٜخ

طلزٚ، ػْ حٓظِحٍطٚ أِٜٛخ كلِٜٔخ كظ٠ أطخْٛ رٜخ، كِٔخ أٍحى حَُؿٞع أرض إٔ 

 :أهزَ ػ٤ِٜخ كوخٍ ُٜخفطَؿغ ٓؼٚ، ٝطٞػيٙ هٜٞٓخ رخُوظَ كخَٜٗف ػْٜ٘، 

 ٣خ ٠ِ٤ُ، هز١َ ٛٞحكزي ػ٢٘ ٤ًق أٗخ -

 أطَح٢ٗ هي حهظَص ػ٤ِي! ٓخ أٍٟ ُي ػوالً:  كوخُض -
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: كوخٍ ك٢ ًُي! هز١َ ػ٢٘:  ٝطوٍٞ

 

طلٖ ا٠ُ ٠ِ٤ُ رــٞ رـالىٛـخ 

ٝأٗض ػ٤ِٜخ رخُٔال ً٘ض أهـيٍ                                       

 

٤ًٝق طَؿ٤ٜخ ٝهي ك٤َ ىٜٝٗـخ 

 ٝهي ؿخُٝص ك٤خً رظ٤ٔخء ٌَٓ٘                                     

 

ُؼِي ٣ٞٓخً إٔ طٔـ١َ ٗـيحٓش 

 ػ٢ِ رٔخ ؿ٘ٔظ٢٘ ٣ّٞ ؿ٠ٍٞ                                   

 

  ٖٓ ر٢٘ ػزْ  ٖٓ ر٢٘ ٤ٌٖٓ ٣وخٍ  ر٢٘ ػخَٓ أهٌٝح حَٓأس   إ ػْ: هخٍ

 رٖ ػَٝس ُٜخ أٓٔخء، كٔخ ُزؼض ػ٘يْٛ اال ٣ٞٓخً كظ٠ حٓظ٘وٌٛخ هٜٞٓخ كزِؾ

   كوخٍ ػَٝس   ًًَٝ أهٌٙ ا٣خٛخ  كوَ رٌُي  إٔ ػخَٓ رٖ حُطل٤َحُؼزي 

 :٣ؼ٤َْٛ رؤهٌٙ ٠ِ٤ُ ر٘ض ٗؼٞحء حُٜال٤ُش

 

 إ طؤهٌٝح أٓٔخء ٓٞهـق ٓـخػٍش

كٔؤهٌ ٠ِ٤ُ ٢ٛٝ ػٌٍحء أػـذ                                         

 

 ُزٔ٘خ ُٓخٗخً كٜٔ٘خ ٝٗـزـخرـٜـ

 ٝحَُأّ أ٤ٗذ  ٍٝىص ا٠ُ ٗؼٞحء                                   

 

 ًٔؤهٌٗخ كٔ٘خء ًَٛخً ٝىٓؼـٜـخ

 ٣ظٜـزـذ  سدٓؼٜٞ  ٟ حُِٞ ؿيحس                                    

 

      طٞك٢ ػَٝس  رٖ حٍُٞى ك٢ حُٔ٘ش حُؼالػ٤ٖ  هزَ حُٜـَس حُ٘ز٣ٞش 

.     ٤ٓالى٣ش 594\  حُٔزخًٍش ح١ رليٝى  ػخّ

 

 

     ************************              
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ٌُِٓشحُ٘خػَ  ٤ُِٔي رٖ   حُ

 

 

٤ُِٔي رٖ ُػ٤َٔ رٖ ٣ؼَر٢ رٖ ٓ٘خٕ           رٖ ر٢٘ ٓوخػْ ٖٓ  ٛٞ حُ

 .حُلخٍع رٖ ػَٔٝ رٖ ًؼذ رٖ ٓؼي رٖ ٣ُي ٓ٘خس رٖ ط٤ْٔ

ح٠ُ   ًخٕ أٓٞى حُِٕٞ حٝ ه٣َزخً ه٤َ حٗٚ .أٓش، ٢ٛٝ أٓش ٓٞىحء:  ٝحٌُِٔش

. حُٔٞحى 

 

حم   ٝطؤر٢ َٗحً حُ٘٘ل١َ طوَد ٖٓ     ًخٕ هي  َّ ٝػَٝس رٖ  ٝػَٔٝ رٖ ر

حٍُٞى  ٝؿ٤َْٛ ٖٓ  حُ٘ؼَحء حُٜؼخ٤ُي  ِٝٓي  ٣َ١وْٜ  كٜٞ ٖٓ  

.  حُ٘ؼَحء  حُٜؼخ٤ُي 

 

 ٖٝٓ أىٍ حُ٘خّ رخالٍٝ  حالٗيحء ًخٕ ٖٓ ٍؿخٍ حُؼَد      ٝه٤َ 

 ) ٖٓ حُؼيٝ  ٝحٗيْٛ ػيٝحً ٜٓٞرٜخ ٠ٛٝخرٜخ  ٜٝٓخىٛخ ٝحػِْٜٔ رٔؼخُٜٔخ

 .  ح١ حٌُثذ (حَُثزخٍ)ٌُح  ًخٕ  ٣ِوزٞٗٚ  (حًَُٞ 

 

ًٝخٗض . ًخٕ ح٤ُِٔي ٖٓ أٗي ٍؿخٍ حُؼَد ٝأٌَْٗٛ ٝأٗؼَْٛ ه٤َ  ٝ        

حُؼَد طيػٞٙ ٤ِٓي حُٔوخٗذ ًٝخٕ أىٍ حُ٘خّ رخ٧ٍٝ، ٝأػِْٜٔ 

 :ًٝخٕ ٣وٍٞ. رٔٔخٌُٜخ، ٝأٗيْٛ ػيٝحً ػ٠ِ ٍؿ٤ِٚ ال طؼِن رٚ حُو٤َ

 

ً. اًح ٗجض  ُٔخ ٗجض   حُِْٜ اٗي ط٤ٜت ٓخ ٗجض)     حُِْٜ ا٢ٗ ُٞ ً٘ض ٟؼ٤لخ

 ري ٖٓ حُو٤زش، كؤٓخ  حُِْٜ ا٢ٗ أػًٞ.  أٓش  ً٘ض حَٓأس ً٘ض ػزيحً، ُٝٞ

 .(ح٤ُٜزش كال ٤ٛزش

 

كظ٠ ُْ ٣زن ُٚ ٢ٗء كوَؽ ػ٠ِ ٍؿ٤ِٚ  حٝ حكظوَ ًًَ أٗٚ أِٓن          ٝ

 كظ٠ أ٠ٔٓ   ك٤ٌٛذ ربرِٚ ٣َٔ رٚ  ٖٓ   ٖٓ رؼ٤ٗٞجخ  ٤ٜ٣ذ   إٔآٓال 

ػْ ٗخّ   كخٗظَٔ حُٜٔخء   ٓؤٍَس  رخٍىٍس ٤ُخ٢ُ حُ٘ظخء  ٖٓ  ٤ُِش ك٢ 
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 إٔ ٣َى ك٠ِش ػٞرٚ ػ٠ِ ػ٠يٙ ح٠٘ٔ٤ُ، ػْ ٣٘خّ ٛٞٝحٗظٔخٍ حُٜٔخء)

 : كوخٍ  ؿ٘زٚ  كوؼي ػ٠ِ روَرٚ  اً ؿؼْ ٍؿَ ح ٛٞ ٗخثّْكز٤ٖ   (-ػ٤ِٜخ

 .حٓظؤَٓ -

 : كَكغ ح٤ُِٔي ا٤ُٚ ٍأٓٚ ٝهخٍ

 .ح٤َُِ ٣ٞ١َ ٝأٗض ٓؤَ -

 : كؤٍِٜٓخ ٓؼالً، كـؼَ حَُؿَ ٣ِِٜٙ ٣ٝوٍٞ

 .٣خ هز٤غ حٓظؤَٓ -

 

  ٗي٣يس ٝحًحٙ  ٟٔش  ا٤ُٚ   ك٠ْ حَُؿَ ٣ٙي١   آًحٙ أهَؽ ح٤ُِٔي  كِٔخ

 : ُٚ  ػْ هخٍٝٛٞ كٞهٚ 

 ٖٓ أٗض؟- 

٧هَؿٖ كال أٍؿغ ا٠ُ أ٢ِٛ كظ٠ : أٗخ ٍؿَ حكظوَص، كوِض: كوخٍ-   

. أٓظـ٢٘ كآط٤ظْٜ ٝأٗخ ؿ٢٘ 

 . حٗطِن ٓؼ٢:.هخٍ

 

كخٛطلزٞح ؿ٤ٔؼخً كظ٠ .  كخٗطِوخ، كٞؿيح ٍؿالً هٜظٚ ٓؼَ هٜظٜٔخ        

 هي ٨ٓ ًَ ٢ٗء ٖٓ   ًؼ٤َ كِٔخ أَٗكٞح ػ٤ِٚ اًح ك٤ٚ ٗؼْ  ( حُـٞف)أطٞح

 ٤ِٓيحٍكوخٍ . كٜخرٞح إٔ ٣ـ٤َٝح ك٤طَىٝح رؼ٠ٜخ، ك٤ِلوْٜ حُطِذ. ًؼَطٚ

: ُٜخكز٤ٚ

ًٞٗخ ه٣َزخً ٢٘ٓ كظ٠ آط٢ حَُػخء كؤػِْ ٌُٔخ ػِْ حُل٢، أه٣َذ أّ  -

كبٕ ًخٗٞح ه٣َزخً ٍؿؼض ا٤ٌُٔخ، ٝإ ًخٗٞح رؼ٤يحً هِض ٌُٔخ هٞالً . رؼ٤ي

 .أٝٓت ا٤ٌُٔخ رٚ كؤؿ٤َح

-  

 ٣ٔظ٘طوْٜ كظ٠ أهزَٝٙ رٌٔخٕ ٍ كؤٗطِن كظ٠ أط٠ حَُػخء، كِْ ٣ِ

 .إ ١ِزٞح ُْ ٣يًٍٞح. حُل٢، كبًح ْٛ رؼ٤ي

 أال أؿ٤ٌْ٘؟:  كوخٍ ح٤ُِٔي َُِػخء

 ر٠ِ ؿ٘٘خ:  كوخُٞح

 : كَكغ ٛٞطٚ ٝؿ٠٘

 

٣خ ٛخكز٢ أال ال ك٢ رخُٞحى١ 

ٟٓٞ ػزـ٤ي ٝآّ رـ٤ٖ أًٝحى                                   

 

أط٘ظَحٕ ه٣َزخً ٣ٍغ ؿلِظٜـْ 
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أّ طـيٝحٕ كبٕ ح٣َُق ُِـخى١؟                                

 

ُْٝ ٣زِؾ كخهٌٝحٛخ ح٤ُِٔي، كؤ١َىٝح ح٩رَ ح٠ُ  كِٔخ ٓٔؼخ ًُي أط٤خ        

.  حُل٢ كظ٠ كخطْٞٛ رخ٩رَحُوزَ 

 

 :هخٍ حُٔل٠َ  ٖٝٓ حهزخٍٙ 

٤ِٓي هَؽ ٝٓؼٚ ٍؿالٕ ٖٓ ر٢٘ حُلخٍع رٖ حَٓة حٍُػٔٞح إٔ           

ػَٔٝ ٝػخْٛ ٝٛٞ ٣َ٣ي حُـخٍس، : حُو٤ْ رٖ ٣ُي ٓ٘خس رٖ ط٤ْٔ ٣وخٍ ُٜٔخ

   ك٤ٜخ   ٝحُ٘خّ ٓوٜزٕٞ ك٢ ػ٤٘ش كَٔ ػ٠ِ ك٢ ر٢٘ ٤ٗزخٕ ك٢ ٍر٤غ

كوخٍ .  ٖٓ حُز٤ٞص ٝهي أ٠ٔٓ  هي حٗلَى  ٝٓطَ، كبًح ٛٞ رز٤ض ٟزخد

 :٧ٛلخرٚ

ًٞٗٞح رٌٔخٕ ًٌح كظ٠ آط٢ أَٛ ٌٛح حُز٤ض، كِؼ٢ِ إٔ أ٤ٛذ ٌُْ  -

. ه٤َحً، أٝ آط٤ٌْ رطؼخّ

 حكؼَ،:  هخُٞح -

 )    ر٤ض  حُز٤ض   كخٗطِن ٝهي أ٠ٔٓ ٝؿٖ ػ٤ِٚ ح٤َُِ، كبًح            

 كٞٗذ رٖ ٣ِ٣ي رٖ ٣ٍْٝ، ٝاًح ح٤ُ٘ن ٝحَٓأطٚ رل٘خء   ٝٛٞ ؿي(٣ٍْٝ

. حُز٤ض

 

.  كيهِٚ كِْ ٣ِزغ إٔ ٍحف حر٘ٚ ربرِٚس حُز٤ض ٤ِٓي حُز٤ض ٖٓ ٓئهَحٍكؤط٠ 

 :كِٔخ أٍحكٜخ ؿ٠ذ ح٤ُ٘ن، كوخٍ الر٘ٚ

 .؟ٛال ػ٤٘ظٜخ ٓخػش ٖٓ ح٤َُِ -

 اٜٗخ أرض حُؼ٘خء:  كوخٍ ُٚ حر٘ٚ

. حُؼخ٤ٗش ط٤ٜؾ ح٥ر٤ش:  كوخٍ
  حالرَ ػْ ؿ٠ذ ح٤ُ٘ن، ٝٗلٞ ػٞرٚ ك٢ ٝؿٜٜخ، كَؿؼض.  كؤٍِٜٓخ ٓؼالً

 حٝ حك٠َ  ٌٓخٕ  رؤى٠ٗ ٍٟٝش  كظ٠ ٓخُض  ٝٓؼٜخ ح٤ُ٘ن ا٠ُ َٓحطؼٜخ

 رؼٞرٚ   ٝؿٜٚ ٝكزْ ح٤ُ٘ن ػ٘يٛخ ُظظؼ٠٘، ٝؿط٠. كَطؼض. َُِػ٢

طَح هظِٚ ٖٓ ٍٝحثٚ، عكِٔخ ٝؿي ح٤ُ٘ن ّ .٤ِٓيحٍطزؼٚ فٖٓ حُزَى، 

ٝهي -ك٠َرٚ كؤ١خٍ ٍأٓٚ، ٝٛخف رخ٩رَ كطَىٛخ، كِْ ٣٘ؼَ ٛخكزخٙ 

 كطَىحٛخ حالرَ كظ٠ اًح ٛٔخ رخ٤ُِٔي ٣طَى- ٓخء ظٜ٘ٔخ ٝطوٞكخ ػ٤ِٚ

 ٓؼٚ،

: ٤ِٓي ك٢ ًُيحٍ ٝهخٍ 

 

ٝػخ٤ٍٗش ٍحكض رطخٗخ ًػـَطـٜـخ 
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ر١ٞٔ هظ٤َ ٝٓطـٜـخ ٣ظـٔـ٤ق                                    

 

ًؤٕ ػ٤ِٚ ُـٕٞ رـَى ٓـلـزـَ 

اًح ٓخ أطـخٙ ٛـخٍم ٣ظـِـٜـق                                 

 

 كـ٘ـخإٛـْ   كزخص ُٜخ أَٛ هـالٌء

َٝٓص رْٜ ٤١َ كِـْ ٣ظـؼـ٤لـٞح                               

 

ٝرخطٞح ٣ظٕ٘ٞ حُظٕ٘ٞ ٝٛلزـظـ٢ 

ًح ٓخ ػِٞح ِٗ٘ح أِٛٞح ٝأٝؿلـٞح                          ح 

 

كـوـزش   ٝٓخ ِٗظٜخ كظ٠ طٜؼٌِـض 

 ٧ٓزخد حُٔـ٘ـ٤ش أػـَف  ًٝيص                            

 

ٝكظ٠ ٍأ٣ض حُـٞع رخ٤ُٜق ٢َٟٗ 

اًح هٔض طـ٘خ٢ٗ ظالٍ كـؤٓـيف                           

 

   ر٢٘ ٓخُي رٖحٍ ٖٓ  ػ٠ِ ر٢٘ ػَٞٓس  أؿخٍ     ٝ ٖٓ حهزخٍٙ   ه٤َ حٗٚ 

.  ٣ظلَ ْٜٓ٘ رلخثيس، ٝأٍحىٝح ٓٔخٍٝطٚ ٟز٤ؼش، كِْ

 

 -ح١ ُْ ٣ٔظطغ حٕ ٣ِلوٚ حكي   - اٗٚ اًح ػيح ُْ ٣ظؼِن رٚ: كوخٍ ٤ٗن ْٜٓ٘

 كيػٞٙ كظ٠ ٣َى حُٔخء، كبًح َٗد ٝػوَ ُْ ٣ٔظطغ حُؼيٝ، ٝظلَطْ رٚ،

 

 رخىٍٝٙ، كِٔخ ػِْ أٗٚ  َٝٗد، ػْ   حُٔخء   ٍٝى   كظ٠   كؤِٜٓٞٙ     

  ٣وخٍ حَٓأس ْٜٓ٘   ػ٠ِ   ُٝؾ  كظ٠  ر٤ٞطْٜ  ٧ى٠ٗ  ٝهٜي ٓؤهًٞ هخطِْٜ

 طلض ىٍػٜخ، ٝحهظ١َض  ٝؿؼِظٚكخؿخٍطٚ   كخٓظـخٍ رٜخ،   (ك٤ٌٜش )  ُٜخ

ح٤ُٔق، ٝهخٓض ىٝٗٚ، كٌخػَٝٛخ كٌ٘لض هٔخٍٛخ ػٖ ٗؼَٛخ، ٝٛخكض 

كؼٞح ػ٘ٚ كظ٠ ٗـخ ٖٓ حُوظَ، كوخٍ ح٤ُِٔي ك٢ ح ٝى ح٤ُٜخ ربهٞطٜخ كـخءٝح

: ًُي

 

ُؼَٔ أر٤ي ٝح٧ٗزخء طـ٘ـٔـ٠ 

ُ٘ؼْ حُـخٍ أهض ر٢٘ ػـٞحٍح                              
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ٖٓ حُولَحص ُْ طل٠ق أرخٛـخ 

ٍكغ ٩هٞطٜـخ ٗـ٘ـخٍح                              ُْٝ  ص 

 

ًؤٕ ٓـخٓغ ح٧ٍىحف ٓ٘ـٜـخ 

ٗوخً ىٍؿض ػ٤ِٚ ح٣َُق ٛـخٍح                              

 

٣ؼخف ٝٛخٍ ًحص حُزٌٍ هِزـ٢ 

٣ٝظزغ حُٔٔـ٘ـؼش حُـ٘ـٞحٍح                                  

 

ٝٓخ ػـِص ك٤ٌٜش ٣ّٞ هخٓـض 

رَٜ٘ ح٤ُٔق ٝحٓظِزٞح حُؤخٍح                           

 

 

:        ٖٝٓ حهزخٍٙ  ح٠٣خ 

 : هخٍ أرٞ ػز٤يس ه٤َ  

رِـ٢٘ إٔ ح٤ُِٔي رٖ ٌِٓش ٍأطٚ ١الثغ ؿ٤ٖ ُزٌَ رٖ ٝحثَ، ًٝخٗٞح  -

 رْٜ أكي،   ٣ؼِْ ٝال  ط٤ْٔ   ٓ٘لي٣ٍٖ ٤ُـ٤َٝح ػ٠ِ ر٢٘ ؿخُٝح

 :كوخُٞح

  أٌٍٗ هٞٓٚ  ر٘خ  إ ػِْ ح٤ُِٔي -

 

 كزؼؼٞح ا٤ُٚ كخ٤ٍٖٓ ػ٠ِ ؿٞحى٣ٖ، كِٔخ ٛخ٣ـخٙ هَؽ ٣ٔلٚ           

 :ًؤٗٚ ظز٢، ، ١ٝخٍىحٙ ٓلخرش ٣ٞٓٚ ػْ هخال

 . اًح ًخٕ ح٤َُِ أػ٤خ، ػْ ٓو٢ أٝ هَٜ ػٖ حُؼيٝ ك٘ؤهٌٙ-

 ًٛذ ٝ. ٝهللا ال ٗظزؼٚ أريحً، كخَٜٗكخ! ٓخ ُٚ هخطِٚ هللا؟ ٓخ أٗي ٓظ٘ٚ:  كوخال

: ا٠ُ هٞٓٚ ٝأٌٍْٗٛ، كٌٌرٞٙ ُزؼي حُـخ٣ش، كؤٗ٘ؤ ٣وٍٞ

 

٣ٌٌر٢٘ حُؼَٔحٕ ػَٔٝ رٖ ؿ٘ـيد 

ٝػَٔٝ رٖ ٓؼي ٝحٌٌُٔد أًـٌد                             

 

ُؼَٔى ٓخ ٓخػ٤ض ٖٓ ٓؼ٠ ػخؿِ 

ٝال أٗخ رخُٞح٢ٗ كـلـ٤ْ أًـٌد ؟                                 

 

 ٍأ٣ظـٜـخ  ػٌِظٌٔخ إ ُْ أًٖ هـي
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ًَحى٣ْ ٣ٜي٣ٜخ ا٠ُ حُل٢ ًٓٞذ                            

 

ًَحى٣ْ ك٤ٜخ حُلٞكِحٕ ٝهـٞٓـٚ 

  * كٞحٍّ ٛٔخّ ٓظ٠ ٣يع ٣ًَـزـٞح                           

 

طلخهيطْ ٛـَ أٗـٌـَٕ ٓـــ٤َس 

ٓغ حُٜزق ٣ٜي٣ٜٖ أٗوَ ٓـَد ؟                             

 .

 حُلٞكِحٕ رٖ ٣َٗي ح٤ُ٘زخ٢ٗ*

 

:     حٓخ  ٝكخطٚ  كوي ه٤َ 

 ر٤ٖ ( كوش) ٣وخٍ ُٜخ  أٍٝ   ك٢  هؼؼْ ٍؿالً ٖٓ ُو٢   اٗٚ                

 ٓخُي رٖ ػ٤َٔ رٖ أر٢ ًٍحع رٖ ؿْ٘ رٖ   ٛٞ  ط٤ْٔ أٍٝ ػو٤َ ٝٓؼي

 كوخٍ ُٚ (حُ٘ٞحٍ)حٜٓٔخ ٖٓ هلخؿش   ُٚ  ػٞف، كؤهٌٙ ٝٓؼٚ حَٓأس

 :١ّحُوؼغ

 أٗخ أكي١ ٗل٢ٔ ٓ٘ي -

ًُي ُي، ػ٠ِ أال طو٤ْ ر٢، ٝال ططِغ ػ٢ِ أكيحً : ح٤ُِٔي:  كوخٍ ُٚ -

 ٖٓ هؼؼْ

 كلخُلٚ ػ٠ِ ًُي ٍٝؿغ ا٠ُ هٞٓٚ، ٝهِق حَٓأطٚ ٤ٍٛ٘ش ٓؼٚ كٌ٘لٜخ 

. ح٤ُِٔي 

 

: كوخُض ُٚ 

:  حكٌٍ هؼؼْ؛ كب٢ٗ أهخكْٜ ػ٤ِي، كؤٗ٘ؤ ٣وٍٞ-

 

طل٢ٌٍٗ ٢ً أكٌٍ حُؼخّ هؼؼٔـخ 

ٝهي ػِٔض أ٢ٗ حَٓإ ؿ٤َ ِْٓٔ                            

 

ٝٓـخ هـؼـؼـْ اال ُــجخّ أًُش 

ا٠ُ حٌٍُ ٝح٩ٓلخم ط٢ٔ٘ ٝط٘ظ٢ٔ                          

 

ٓيٍى   رٖ ػَٔ رٖ ٓؼي، ٝأْٗ رٖ   هالىس  رٖ  ٗزَ رِؾ ًُي       ٝهي 

 ك٢ حُو٤َ  اال ٝهي ١َهخٙ  رٜٔخ ٣٘ؼَ  ا٠ُ ح٤ُِٔي، كِْ كٌٛزخ حُوؼؼ٤٤ٖٔ 

: ٣وٍٞ أٗ٘ؤ كظ٠  ٝٛال ح٤ُٚ  ف
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ٖٓ ٓزِؾ ؿ٢ٌٓ رؤر٢٘ ٓوظٍٞ؟ 

٣خ ٍد ٜٗذ هي ك٣ٞض ػؼٌٍٞ                                    

 

ٍٝد هَٕ هي طًَض ٓـيٍٝ 

ٍٝد ُٝؽ هي ٌٗلض ػطزٍٞ                                     

 

ٍٕ هي كٌٌض ٌٓزـٍٞ  ٍٝد ػخ

 هي هطؼض ٓٔزـٍٞ   ٝحى ٍٝد                                    

 

إ ٗجض ًل٤ظي حُوّٞ ٝحًل٢٘ حَُؿَ ٝإ ٗجض أًل٢٘ : هخٍ أْٗ ُِ٘زَف-  

 .حُوّٞ أًلي حَُؿَ

 

 رَ أًل٤ي حُوّٞ:  حُ٘زَ  هخٍ- 

  ًٝخٕ .ك٘ي أْٗ ػ٠ِ ح٤ُِٔي كوظِٚ، ٝهظَ ٗزَ ٝأٛلخرٚ ٖٓ ًخٕ ٓؼٚ  

  ٤ٓالى٣ش 605\ًُي ػخّ 

 

  ٝه٤َ هظِٚ  حٓي رٖ  ٓيٍى حُوؼؼ٢ٔ   

 

 

 

 

 *****************************
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 حُزّٔٞ ر٘ض ٓ٘وٌ

 

 

 

ِوٌ  ر٘ض ُٓؼخى          ْ٘ ُٓ    رٖ  ٓؼي  ػَٔٝ رٖ  رٖ  ًؼذ  رٖ  ِٓٔخٕ  رٖ  

  حُلَد ر٤ٖٗ٘ٞد  ٗخػَس ؿخ٤ِٛش ًخٗض حُٔزذ ك٢   رٖ ط٤ْٔ   ٓ٘خس ٣ُي

 أٍرؼ٤ٖ  ٝحُظ٢ ٤ٔٓض  رلَد حُزّٔٞ  حُظ٢ ىحٓض   ٝطـِذ  ٝحثَ رٌَ رٖ

   ٖٓ أٗؤّ ): رخُزّٔٞ ك٤وخٍ  ُ٘ئّ ٍ  حُٔؼَ  ٠ُ٣َد   ٝٛخٍ ػخٓخً 

  (حُزّٔٞ 

 

ٌٛح   ٣يٍ  ٍرٔخ  حُؼَد  ػ٘ي ٝ حُؼ٤ٕٞ س  رٍِمص حُزّٔٞ  حٗظَٜ          

ٍٚ   ٝٓالكش   ؿٔخٍ ػ٠ِ   الٕ  ًٝحص حُؼ٤ٕٞ حٍُِهخء  هِش ٗخىٍس ػ٘يٛخ  ٝؿ

. ك٢ حُٔـظٔغ حُؼَر٢ ٓخروخ ٝكخَٟح 

 

  (ًٝخٗض حُزّٔٞ ٍُهخء  ):  هخٍ حُـخكع ك٢ رخد ٍُم حُؼ٤ٕٞ ػ٘ي حُؼَد 

 

ح  ه٤َ اٗٚ ٗخهش  رٔزذ   حُلَد حُظ٢ ىحٍص  طِي أَٓ  ٖٓ  ًخٕ  ٝأٓخ ٓخ       

 :  حُؼؼخُز٢   هخٍكوي ُٝؿٜخ ٍ ًخٗض 

 

س ، ٝٓؼٜخ ؿخٍ ُٜخ ٖٓ ح أّ ؿٔخّ  ُحٍص أهظٚ إ حُزّٔٞ)      ََّ   رٖ ٓ

  ٍٓخٛخ  ًٝخٕ هي    ُٚ  ٗخهش   ٝٓؼٚ    ْٗٔ  رٖ ٓؼي  ُٚ   ٣وخٍ  ؿَّهز٤ِش 

   حُ٘خهش  كؤهزِض   هي كٔخٙ  َٓػ٠  ك٢  طَػ٠  ٍآٛخ ُٔخ  ٤ًِذ رٖ ٍر٤ؼش 

ً   َٟٝػٜخ ٣٘وذ   طَؿٞ ٢ٛٝ ٛخكزٜخ  ا٠ُ  ً  ُز٘خ    ٓخ  ٍأٟ  كِٔخ   ٝىٓخ

   كؤهزَٛخ ( حُزّٔٞ) ُٝؿظٚ ٓؼخى  ر٘ض ٓ٘وٌ  ا٠ُ حٗطِن  رٜخ 
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   – ٝح ؿَرظخٙ   ٝح ًالٙ :  كوخُض

 

   كٔٔؼٜخ حرٖ  -  حُل٘خء  أر٤خص ط٤ٜٔٔخ حُؼَد  أر٤خطخً  هخُضٝه٤َ حٜٗخ  

  ؿٔخّ أهظٜخ 

ً  رِولش  كٞ هللا ٧هظِٖ حٛيث٢! أ٣ظٜخ حُلَس :  كوخٍ ُٜخ      ؿخٍى ٤ًِزخ

 

 . كٔخص ٜٓ٘خ   أػوِظٚ  ١ؼ٘ش   كطؼ٘ٚ   ٤ًِذ  ا٠ُ ػْ ًٍذ كوَؽ        

  ىحٓض ٝحُظ٢   رٌَ ٝطـِذ  ر٤ٖ  حُزّٔٞ كَد  ًٝخٗض  ٓززخ ك٢  ٝهٞع

 . ٝٓخٍ ٗئّ حُزّٔٞ ٓؼالً.  ٝهي ط٘خءّ  حُؼَد  ك٤ٜخ   ٓ٘ش  أٍرؼ٤ٖ

 

 (كَد حُزّٔٞ):  حُلَد  ٌٛٙ  ٝه٤َ ػٖ       

 

 ك٢   حُٔٞػزخص حُوٜخثي  ٖٓ  ػّيص  ه٤ٜيس  حُزّٔٞ ٝ هخُض           

  رٔززٜخ  طوّٞ   ٍرٔخ   ًخٗض  حُـخ٤ِٛش  ك٢  حَُٔأس  إٔك٤غ .حُ٘ؼَ حُؼَر٢ 

ً حُلَٝد ٝٓززخ  ك٢  ٛالى  حٌُؼ٤َ ٖٓ  حر٘خء    ًلَد  حُزّٔٞ   أك٤خٗخ

ً ٌٛٙ حَُٔحس   حٓظٌِض  ٝهخٛش اًححالهٞحّ    حُ٘ؼَ ٓؼَ     ٓالكخً كؼخالً ٓٞػزخ

 . حُزّٔٞ   كؼِض ًٔخ  ٝحالٗظوخّ  حُؼؤٍ  ًَ ػ٠ِ  ك٠ّخ  طوُٞٚ ف

 :    ٖٓ ٗؼَٛخ

 

  ٌٍ ِو ْ٘ ُٓ  ٍِ زَْلُض ك٢ َىح ْٛ ْٞ أَ َى َُ َُ ْٔ  َُؼَ

ٌٍ ٧َْر٤َخط٢ِ                      َٞ َؿخ ْٛ َٝ ْؼٌي  َٓ  َْ ٤ْ ِٟ خ  َٔ َُ 

 

رٍَش   َْ ٍِ ُؿ زَْلُض ك٢ ىح ْٛ ٢ِ أَ َّ٘٘ ٌِ ُٝ 

َٗخط٢                   ّثُذ ٣َْؼُي ػ٠ِ  ٌِ ظ٠َ ٣َْؼُي ك٤ِٜخ حُ َٓ 

 

َي ٝحٍِطَلَ   ِٔ ٍ رَِْ٘ل َُ ـْ ك٤ََخ ٓؼُي ال طَ

حِص                      َٞ ْٓ ٍِ أَ ِٖ حُـخ ٍّ ػ ْٞ  كبََّٗي ك٢ هَ

 

   ُْ ُٜ ْ٘ ُىََٝٗي أًَٝحِى١ كَب٢ّٗ َػ َٝ 

حِكَِشٌ ال ٣َْلِوُي٢ِٗٝ ر٤ََُّ٘خط٢ِ                                 ََ َُ     

 

ٓؼخى ر٘ض   ) ٝحٜٓٔخ ًحص ٣ّٞ ح١ِوض حُزّٔٞ    ٝك٢  ٍٝح٣ش  حهَٟ ه٤َ  

 ) ُظَػ٠ ك٠ كٔخ( َٓحد )  طيػ٠  ُٜخ   ٗخهش(  رٌَ) ؿٞحٍ  ٠ٛٝ ك٠(ٓ٘وٌ 
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   َٟػٜخ  ٗن كِٔخ ٍحٟ ٤ًِذ   حُ٘خهش طَػ٠ ك٢ كٔخٙ   ٍٓخٛخ  ف  ( ٤ًِذ

:  ٝٛٞ ٣وٍٞ    (ٓؼي رٖ ًإ٣ذ حُـٔخ٠ٗ)  ٍحػ٤ٜخ   ٝحى٠ٓ رْٜٔ

          

 .٤ُؼِْ آٍ َٓس ك٤غ ًخٗٞح 

   رؤٕ كٔخٟ ٤ُْ رٔٔظزخف                                      

 

َٓظَـيٝ    ِْ ِٛ ٍِ  ٝإٔ حُوٞف ؿخ

ٝحفِ                                     ََ خُ ًَ سَ  َٝ ِّ َؿي  َػ٠ِ ح٧َهٞح

 

ْ َُلٔخً  َػز٤طخ ُٜ ط٠ُل٢ ر٤ََ٘ َٝ 

ُْ رِخُِويحفِ                                         ًَ ِّٔ وَ ُٔ ُٚ حُ ُٔ ِّٔ  ٣ُوَ

 

َظّ٘ٞح أ٢ََّ٘ٗ رِخُِلِ٘غ أ٠َُٝ   َٝ 

ًُُ٘ض أ٠َُٝ رِخَُ٘ـخفِ                                        أ٢َّٗ  َٝ 

 

َٗض َػو٤َحً   هَي ؿخ َٝ ض  َـّ  اًِح َػ

لخفِ                                   َٜ َٖ حُ ِٓ  ُٝ َح ِٔ َِض حُ   طَز٤ََّ٘

 

ص ََّ َٟ ِٖ اًِح أَ ٓخ ٣َُٟٔ ح٤ََُي٣ َٝ 

ًَِش حُلَالفِ                                         ي ُٔ  رِٜخ ح٠ُ٘ٔ٤ُ رِ

 

ِٖ ٤ٗزخٕ َهٌٝٛخ   َِ ر  ر٢َ٘ ًُٛ

ٖ ُؿ٘خفِ                                     ِٓ َرَظ٤َٜخ  َٟ  كَٔخ ك٢ 

  

 (ٓؼخى ر٘ض ٓ٘وٌ  )  حُزّٔٞ كِٔخ ػِٔض . كٔخطض   ريٜٓخ  ُزٜ٘خ  كخهظ٢ِ

 : حٗ٘خص  طوٍٞ  رؤَٓ ٗخهظٜخ 

 

 ٌٍ  كِٞ أ٠٘ٗ حٛزلض ك٠ ىحٍ ٓ٘و

 ُٔخ ٤ْٟ ٓؼي ٝٛٞ ؿخٍ ٧ر٤خط٠                                     

 

 ٠ٌُ٘٘ٝ حٛزلض ك٠ ىحٍ ؿَرٍش 

 ٓظ٠ ٣ؼيٝ ك٤ٜخ حٌُثذ ٣ؼيٝ ػ٠ِ ٗخط٠                             
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 ك٤خ ٓؼي ال طـٍَ ر٘لٔي ٝحٍطلَ 

  كبٗي ك٠ هّٞ ػٖ حُـخٍ حٓٞحص                                     

 

 حُٜٔخٗش ٝحٌُُش حً حْٜٗ ػـِٝح ػٖ كٔخ٣ش  ك٢ هُٜٞخ رٌَهز٤ِش كَأص       

رخُـ٣َِس حُؼَر٤ش  ٣َٓؼخ  حُ٘ؼَ ٣َٟٔ  ٗخهش ُٖٔ ك٠ ؿٞحٍْٛ هخٛش ٝحٕ 

 رؤٕ  (ؿٔخّ)٠ٔٔ٣ٝ  ػَٔٝ رٖ َٓس   كخهْٔ   ح٤ُْٜ٘  كطذ ً٘خٍ ك٠

      : حٗ٘ي هخثال     ػْ   كوظِٚ  ٤ًِزخ كخُظو٠  ٢ٛٝ هخُظٚ   ُٜخػؤ١ٍ

                                                        

ٍَ  ٝ ٗلٖ هَٜٗخ   طـِذ حر٘ش ٝحث

 روظَ ٤ًِذ حً ١ـ٠ ٝطو٤ال                                      

 

ُٗنَّ َٟػٜخ   أهٌٗخٙ رخُ٘خد حُظ٠ 

  كؤٛزق ١ٞٓٞء حُلٔخ ٓظٌُال                                  

 

 هخٛش أٝ طلخٝٝ  ِٛقال١  ٓـخال   رٌَ  هز٤ِش ٝر٣ٌٜٖ حُز٤ظ٤ٖ ُْ طظَى

ػ٠ِ ٛوَس رٞحٍى حٓٔٚ   ريٓٚ  ًظذ  هي  ٝحٕ ٤ًِذ ٝٛٞ ٣لظ٠َ ًخٕ

  (ال طٜخُق)   ٧ه٤ٚ ٓخُْ  ٝحهؼش ٓوظِٚ  ٓٞهغ   ٝحُـ٘يٍح (حُل٠ٜ)

 

   ٣٘خىٝٗٚ ح٣َُِ  ٓظٜؼٌِخ ًٝخٕ ػَر٤يح  رٖ ٍر٤ؼش  ٓخُْ  كخٓظوزَ          

ٗزؤ ٓوظَ أه٤ٚ ٤ًِذ ٤ُالً   ( حَُِٜٜٔ) حٝ ٣ٌ٘ٞٗٚ ٝكخٍٓخ ٓـٞحٍح ٣٘خىٝٗٚ

 ( ٟزخع ) ر٘ض ٍر٤ؼش ٣ٝ٘خىٜٝٗخ  ٓؼخى حهظٚ  ٓوخ١زخ   كؤٗ٘ي ٝٛٞ ٌَٓحٕ

 :هخثالً 

 

ٍد ٍِ َ٘خ ُِ ل٠ ً  ْٜ َٓ  ِّ ْٞ َ٤ُْ خ ك٢ِ ح َٔ  َىِػ٢ِ٘٤ كَ

ْٖ َؿِي                            ِٓ  َّ ْٞ َ٤ُْ َد ح ََ خ أَْه َٓ الَ ك٢ِ َؿٍي  َٝ 

 

س ٍ    ََ ٌْ َٓ  َِ خ٣ٍ َٔ َٓ  َىِػ٢ِ٘٤ كَِب٢ِّٗ ك٢ِ 

َٕ طـِي١                               َٝ حٓظزخ  ٢ٔٛ ََّ  رٜخ ؿ

 

َُ كب٢٘ٗ      ْٕ ٣طِغِ حُٜزُق ح٤ُ٘ٔ  كب

ِى                             ََّ لَ ُٓ  ٍٕ ح َٝ  ََ ٣َْ٘خ َؿ٤ْ َٞ ُٜ ُْ  َٓؤَْؿُيٝح ح
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      ًٞ  ٝ أٛزُق رٌَحً ؿخٍس طٜالٛٔ

ِى                                  ََ ْٓ أَ َٝ ٤َْٗنٍ   ََّ ًُ َٛخ  ٍُ ََُظخ  ٣ََ٘خ

 

 ًٝخٗض َٗحٍس    ٤ًِذ  أه٤ٚ   ُيكٖ أٛزق حُٜزخف طٞؿٚ ٓخُْ      كِٔخ  

هي هيكض  ر٤ٖ رٌَ ٝطـِذ ٝٓززٜخ  ٗخهش  حُ٘خػَس   (حُزّٔٞ )كَد  

ٓؼخى ر٘ض ٓ٘وٌ  

 

  

 

     *************************       
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                ح٤ٓش  رٖ حر٢ حُِٜض 

 

 

رٖ أر٢   ( حُِٜض ٝحد ) ٛٞ حرٞ  ػؼٔخٕ   أ٤ٓش   رٖ  ػزي هللا          

ٍر٤ؼش رٖ ػٞف رٖ ػويس رٖ ػِس رٖ ػٞف رٖ ػو٤ق رٖ ٓ٘زٚ رٖ رٌَ 

 .رٖ ٛٞحُٕ 

 

ه٤ّش ر٘ض ػزي  ْٗٔ رٖ ػزي ٓ٘خف ٖٓ ػ٤ِش ه٣َٖ ٝه٤َ   ًخٕ  ٍُ   حٓٚ  

. ٖٓ حُ٘ٔخى حُؼَد ح٣ٌُٖ  ٗزٌٝح ػزخىس  ح٧ٝػخٕ 

 

 حر٢ حُِٜض  رخُطخثق  ك٢ ر٤ض ػِ  رٖ ٝ ٗ٘ؤ  ح٤ٓش   ُٝي          

 أِٛٚ حُلٜخكش  ػٖ ٝػَف   كٌخٕ  ٝحُيٙ  ٖٓ ٓخىحص  هٞٓٚ  َٝٗف

ٝكذ حُ٘ؼَ، ٌٛٙ حُلٜخكش حُظ٢ حٗظوِض ٤ٓ٧ش كؤٗظَٜ رلٌٔظٚ ٝا١الػٚ 

ػ٠ِ حٌُظذ حُوي٣ٔش، ُزْ حُٔٔٞف طؼزيحً، ٝٗزٌ ػزخىس ح٧ٝػخٕ ٝكَّ 

ً.  حُؤَ ػ٠ِ ٗلٔٚ لزخ ُٓ  ُِٔلَ ٝحُظَكخٍ  كخطَٜ  رخُلَُّ ك٢   ًٝخٕ  

ح٤ُٖٔ ػ٘يٓخ ًخٕ ح٤ُٖٔ  ٓلظال  ٖٓ هزَ حُلَّ ٝٓلٌٞٓخ ٖٓ هزِْٜ   

ا٠ُ  حُ٘خّ  ك٢  ٍكالص   ٝٓٔغ  ْٜٓ٘ هْٜٜٜ ٝأهزخٍْٛ  ػْ ٍكَ 

ٝهٜي حٌُٜخٕ ٝحُو٤ٔ٤ٖٔ  ٝح٧كزخٍ ٝٓٔغ  ٝػظْٜ    طـخ٣ٍش 

    حُوي٣ٔش   ٝحٌُظذ  ٝأكخى٣ؼْٜ  ًٝخٕ  ًؼ٤َ حال١الع ػ٠ِ ًظذ ح٧ى٣خٕ

ػ٠ِ حُظٍٞحس ٝحالٗـ٤َ ٝ ًخٕ ًؼ٤َ حالهظالف ٝحُظَىى ػ٠ِ   كخ١ِغ 

   .حٌُ٘خثْ  ٍٝؿخٍ حُي٣ٖ

 

ٜظٔخً  ر٤ّٞ حُزؼغ ٝحُلٔخد  ٝحُـ٘ش  ٝحُ٘خٍ كٌخٕ   ُٓ       ٝه٤َ حٗٚ  ًخٕ 

٣ٌؼَ ٖٓ ًًَٛخ  ك٢ ٗؼَٙ ٝٓـؼٚ  ًٝخٕ أكي ٍإّٝ حُل٤٘ل٤٤ٖ  ك٢ 

٘خى٣ٖ رظٞك٤ي حُوخُن  ٝٗزٌ ح٧ٝػخٕ  ٝٓخ ىٕٝ هللا ُٔ .  حُـ٣َِس  حُؼَر٤ش  حُ
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        ًٝخٗض  حُل٤٘ل٤ش هزَ ح٩ٓالّ  ٓيٍٓش هي ٗ٘ؤص  طـي٣يح  ٝ طؤػَص  

رخ٤ُٜٞى٣ش  ٝحَُٜ٘ح٤ٗش  ٝأىًٍض  حُٟٞغ ح٢ُٔء الكٞحٍ حُؼَد  حُي٤٘٣ش  

ك٢ حُـخ٤ِٛش  كخُظـؤص ُِظٞك٤ي  ٝح٧َٓ رخٍطوخء حُؼوَ  حُز١َ٘  

  ؿ٤َ إٔ ح٧ك٘خف ُْ طٌٖ ُْٜ ػو٤يس  حصٝح٧هالم  ٝحُؼوخكش ٝحُظؼ٤ِْ

ػٕٞ ٓؼْٜ  ػ٠ِ حُظٞك٤ي  ّٓؼ٤٘ش  رَ ًخٗٞح  ٣وظِلٕٞ  رخآٍحءْٛ  ٣ٝـض

ٍٝه٢ حُظل٤ٌَ  ًٝخٕ  أ٤ٓش  رٖ  أر٢ حُِٜض ٣ُؼي  أَٜٗ ٛئالء ح٧ك٘خف  

ٓغ  هْ  رٖ ٓخػيس ٍٝٝهش رٖ ٗٞكَ ٝػؼٔخٕ رٖ حُل٣َٞع ٝؿ٤َْٛ   

 

        ػخَٛ أ٤ٓش  رٖ   أر٢  حُِٜض  ظٍٜٞ  حالٓالّ  ٝحُ٘ز٢ دمحم ٠ِٛ 

هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ  ٝهي  ؿخء ك٢  ح٧هزخٍ أٗٚ  حُظوخٙ  ٝطلخٍٝ ٓؼٚ ٝٓٔغ 

ٓ٘ٚ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ  ٌُ٘ٚ أر٠ إٔ ٣ِْٔ  ًًَٝ ك٢ رؼٞ  حُٜٔخىٍ 

. ح٩ٓال٤ٓش إٔ أ٤ٓش رٖ أر٢ حُِٜض ٓ٘ؼٚ  حُلوي  ٖٓ  ىهٍٞ ح٩ٓالّ

 

هخٍ أ٤ٓش رٖ أر٢ :  ٍٟٝٝ حُلخكع حرٖ ػٔخًَ ػٖ ح١َُِٛ أٗٚ هخٍ

 :حُِٜض

 

 أال ٍٍٓٞ ُ٘خ ٓ٘خ ٣وزَٗخ 

 ٓخ رؼي ؿخ٣ظ٘خ ٖٓ ٍأّ ٓـَح٢ٗ                               

 

  ػْ هَؽ  أ٤ٓش رٖ  أر٢ حُِٜض  ا٠ُ حُزل٣َٖ  ٝط٘زؤ ٍٍٓٞ هللا:  ٝهخٍ

:  ملسو هيلع هللا ىلص  ٝأهخّ أ٤ٓش رخُزل٣َٖ ػٔخ٤ٗش حػٞحّ  ػْ هيّ حُطخثق كوخٍ ُْٜدمحم 

ٓخ ٣وٍٞ دمحم رٖ ػزي هللا؟ - 

.  ٣ِػْ أٗٚ ٗز٢ ٛٞ ح١ٌُ ً٘ض طظ٠٘ٔ: هخُٞح-  

كوَؽ كظ٠ هيّ ػ٤ِٚ ٌٓش كِو٤ٚ : هخٍ- 

٣خ حرٖ ػزي حُٔطِذ ٓخ ٌٛح ح١ٌُ طوٍٞ؟ : كوخٍ-  

. (أهٍٞ ا٢ٗ ٍٍٓٞ هللا ٝإٔ ال اُٚ اال ٛٞ ):هخٍ-  

. ا٢ٗ أ٣ٍي إٔ أًِٔي كؼي٢ٗ ؿيح: هخٍ-  

 (.كٔٞػيى ؿيح ):هخٍ-  

كظلذ إٔ آط٤ي ٝكي١ أٝ ك٢ ؿٔخػش ٖٓ أٛلخر٢ ٝطؤط٢٘٤ : هخٍ-  

ٝكيى أٝ ك٢ ؿٔخػش ٖٓ أٛلخري؟ 

.  (أ١ ًُي ٗجض ):كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص-  

. كب٢ٗ آط٤ي ك٢ ؿٔخػش، كؤص ك٢ ؿٔخػش: هخٍ-  
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 كِٔخ ًخٕ حُـي ؿيح أ٤ٓش ك٢ ؿٔخػش ٖٓ ه٣َٖ 

. ٝؿيح ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓؼٚ ٗلَ ٖٓ أٛلخرٚ كظ٠ ؿِٔٞح ك٢ ظَ حٌُؼزش

 كزيأ أ٤ٓش كوطذ، ػْ ٓـغ، ػْ أٗ٘ي حُ٘ؼَ، كظ٠ اًح كَؽ ٖٓ  حُ٘ؼَ 

. أؿز٢٘ ٣خ حرٖ ػزي حُٔطِذ : هخٍ- 

ِٕ * ٣ْ * بسم ميحرلا نمحرلا هللا  ): كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص-  آ َْ وُ ُْ ح َٝ
 ِْ ٤ ٌِ َل ُْ  (ح

         كظ٠ اًح كَؽ ٜٓ٘خ ٝػذ أ٤ٓش ٣ـَ ٍؿ٤ِٚ  

: كظزؼظٚ ه٣َٖ ْٝٛ  ٣وُٕٞٞ: هخٍ

ٓخ طوٍٞ ٣خ أ٤ٓش؟  - 

. أٜٗي أٗٚ ػ٠ِ حُلن: هخٍ- -

َٛ طظزؼٚ؟ : كوخُٞح-  

 .كظ٠ أٗظَ ك٢ أَٓٙ: هخٍ-  

 

      ػْ هَؽ أ٤ٓش ا٠ُ حُ٘خّ، ٝهيّ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ح٠ُ   حُٔي٣٘ش  كِٔخ 

هظَ أَٛ ريٍ هيّ أ٤ٓش ٖٓ حُ٘خّ كظ٠ ٍِٗ ريٍح ػْ طَّؿَ ٣َ٣ي ٍٍٓٞ هللا 

: ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ هخثَ

٣خ أرخ حُِٜض ٓخ ط٣َي؟ - 

.  أ٣ٍي دمحمح: هخٍ-  

ٝٓخ طٜ٘غ؟  : هخٍ- 

. أإٖٓ رٚ، ٝأُو٢ ا٤ُٚ ٓوخ٤ُي ٌٛح ح٧َٓ: هخٍ- 

أطي١ٍ ٖٓ ك٢ حُو٤ِذ؟ : هخٍ-  

. ال: هخٍ-  

ٝأٓٚ - ك٤ٚ ػظزش رٖ ٍر٤ؼش، ٤ٗٝزش رٖ ٍر٤ؼش ٝٛٔخ حر٘خ هخُي : هخٍ-  

ٍر٤ؼش ر٘ض ػزي ْٗٔ   كـيع أ٢ًٗ ٗخهظٚ ٝهطغ ًٗزٜخ ػْ ٝهق ػ٠ِ 

: حُو٤ِذ ٣وٍٞ

 

 

ٔخِىف  َٔ ِّ أُٝـ٢ حُـ َح ٌِ ِّ رَـ٢٘ حُـ َح ٌِ ٤ٌََض َػـ٠ِ حُـ أاَلّ رَـ

 

ٞحِىف  َٜ ِٖ حُ ُٜ ِّ َػ٠ِ كَُٝعِ ح٣َ٧ِي ك٢ حُـُ ًَزٌُخ حَُلٔخ

 

ٝحثِـق  ََ ــغ حُـ َٓ  َٖ كـ َُ ـٔـظ٤ٌَ٘خٍص ٣َـ ُٓ َٖ َكــِٗـ٠  ٣َـزـٌـ٤
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َٖ حُـَ٘ـٞحثِـق  ــــ ِٓ الِص  ِٞ ـؼـ ُٔ ـ٤ـخُص حُــ ًِ َّٖ حُـزـخ ـ ُٜ أَٓـؼـخُُـ

 

َُّ ٓـخِىف  ـ ًُ ٣َـُٜيُم  َٝ  ٍٕ ْ ٣َـزـِي َػـِـ٠ ُكــِ ِٜ ٌِ ــٖ ٣َـزـ َٓ
 

ـَحُرَـٍش َؿـلـخِؿق  َٓ ــٖ  ِٓ  َِ حُـؼَـوَ٘وَ َٝ  ٍٍ َٖ رَــي ـــْ رَــ٤ـ ًَ

 

ــق  ِٗ ــٖ ١َــَِف ح٧َٝح ِٓ  ِٕ ِٖ كَـخُـَلّ٘خ ـيحكِغِ حُـزَـَه٤َ ُٔ ـ
كَ

 

 

ػْ ٍؿغ  ا٠ُ ٌٓش ػْ  حُطخثق ٝرو٢ ك٤ٜخ كظ٠ ٝكخطٚ  ٝطَى ح٩ٓالّ 

حٖٓ ُٔخٗٚ ُْٝ ٣ئٖٓ هِزٚ   )ٝهخٍ حُ٘ز٢  دمحم ٠ِٛ هللا ػ٤ِغ ِْٝٓ ك٤ٚ 

) 

  

ٖٓ  حُطزوش ح٠ُٝ٧ ٖٓ ٗؼَحء حُـخ٤ِٛش ٗخػَ  أ٤ٓش رٖ حر٢ حُِٜض  

ٝه٤َ أىهَ ك٢ هٜخثيٙ رؼٞ ح٧ُلخظ ح٧ػـ٤ٔش حُٔ٘وُٞش أٝ حُٔوظزٔش أٝ 

حُظ٢ طْ طؼ٣َزٜخ، ٝٓغ ًُي ط٤ِٔص ٓؼخ٤ٗٚ رخُزٔخ١ش ٝحُٟٞٞف ٝحُزؼي 

 . ػٖ حُٔزخُـش

 

 ( رخٓٔي حُِْٜ)       ًٝخٕ أ٤ٓش ٛٞ أٍٝ ٖٓ ؿؼَ ك٢ ٓطخُغ حٌُظذ

كٌظزظٜخ ه٣َٖ رٌظخرظٚ  ًٝخٕ ٣ؤط٢ ك٢ ٗؼَٙ ًؼ٤َحً روٜٚ ح٧ٗز٤خء، 

ٝح١ِغ ػ٠ِ حٌُظذ حُٔٔخ٣ٝش، ٝط٘خٍٝ ك٢ أٗؼخٍٙ حُٟٔٞٞػخص حُي٤٘٣ش 

ٝحُلٌٔش  

 

ِِٔخً  ُٔٓ ِٖ هَز٢ِ  َٕ ًٝ حُو٤َََٗ هَي ًخ

ؼَزَُّي                                         ُٓ  ََ َٝ َؿ٤ ٌِِخً َػال ك٢ ح٧ٍَ َٓ
      

َد  ٣َزظَـ٢  ٍِ ـخ َٔ حُ َٝ َم  ٍِ ٘خ َٔ رَََِؾ حُ

ـ٤ِِّي  أ                                     َٓ  ٍْ ـ٣َـ ًَ ـٖ  ِٓ ـِـٍي  ُٓ ٓـزـخَد  ََ

 

آرِٜخ  َٓ ِْ ِػَ٘ي  َٔ٘ ـ٤َذ حُ َٓ أٟ  ََ كَ

ِي                                     َٓ ٣ؤ١ِ َكَ َٝ ِٖ ١ً ُهٍُِذ  كـ٢ َػـ٤ـ

 

ظ٢  َّٔ ُْ ًخَٗض َػ ِٚ رَـِو٤ ـ ِِ ـٖ هَـزـ ِٓ
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ُِٛي                                     ُٜي ٌُـٜخ رِخُ ـِـ ُٓ َكـظـ٠ طَـوَـ٠ّـ٠ 

 

 

 أٗٚ ػ٘يٓخ ٓٔغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رؤر٤خص أ٤ٓش رٖ أر٢ حُِٜض      ٝه٤َ 

: ٌٝٛٙ ٢ٛ  حالر٤خص  (حٖٓ ُٔخٗٚ ُْٝ ٣ئٖٓ هِزٚ   )ٌٛٙ هخٍ  ك٤ٚ 

 

 

ٜزََل٘خ  َٓ َٝ َٓٔٔخٗخ   ِٚ حُـَلـٔـُي ُـَِّ

دُّ حُـَلـ٘ـ٤ـلَـِش َُْ طَ٘لَي َهِحثُِٜ٘خ                                   ٍَ
 

 

ٗـخ  َُ ـّ٘ـخ كَـ٤ُـوـزِـ ِٓ أاَل َٗــزِــ٢َّ َُــ٘ـخ 

َّٔخٗخ                                    َٓ َٝ ر٢   ٍَ ـزَّـل٘خ  َٛ  َِ رِـخُـَوـ٤ـ

 

ُِٓطخٗخ  ـٔـِـَئسٌ ١َـزَّـُن ح٥َكـخَم   َٓ
ـَحٗخ                                      َٓ  ِّ ٖ ٍأَ ِٓ ٓخ رُؼَي ؿخ٣َظِ٘خ 

 

:  ٝهخٍ ح٠٣خ 

 

رِّــ٘ــخ رــخهـ٤ـخٌص  ٍَ َّٕ آ٣ــخِص  اِ

                                      ٍُ لٞ ٌَ َّٖ اِال حُ ِٜ ٓخ ٣ُٔخ١ٍ ك٤

 

 ٌَ ٌُ ٍَ كَ حَُٜ٘خ َٝ  ََ َهـَِـَن حَُـِـ٤ـ

                                     ٍُ ويٝ َٓ ٌٖ ِكـٔخرَُٚ  ـٔـظَـزـ٤ـ ُٓ
 

 ْ٣ًََ ٌد  ٍَ  ٍَ َْ ٣َـــِٞ حَُٜ٘خ ػُـ

                                    ٍُ ٞ٘٘ َٓ ُٗـؼـخُػـٜخ  ـٜـخٍس  َٔ رِـ

 

       أ٤ٓش رٖ أر٢ حُِٜض ُْ ٣يهَ  ك٢ ح٩ٓالّ اال أٗٚ ٗٔزض ا٤ُٚ هٜخثي 

ػي٣يس ٣لٔي  ك٤ٜخ  هللا ٣ٝؼ٢٘ ػ٠ِ حُ٘ز٢ دمحم ٠ِٛ هللا  ػ٤ِٚ ِْٝٓ  

ك٤غ ٣ٞؿي  ٛ٘خى ط٘خهٞ ر٤ٖ ٓخ طيٍ ػ٤ِٚ حُوٜخثي ٖٓ هٞس حال٣ٔخٕ   

ٝر٤ٖ  حُظَىى ح١ٌُ ًخٕ  ك٤ٚ  أ٤ٓش رٖ حر٢ حُِٜض  طـخٙ ح٩ٓالّ ٓٔخ 

٣ـؼَ رؼٞ  حُ٘وخى  ٣ٌٌٕ٘ٞ   ك٢ ٗٔزظٜخ ا٤ُٚ ٝحُزؼٞ ح٧هَ ٣َٟ أٜٗخ 
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ط٘ٔذ ح٤ُٚ  ٧ٗٚ ًخٕ طخّ حالهظ٘خع رخ٩ٓالّ ًٝخى إٔ ٣يهَ رٚ ُٞال  ٝحهؼش 

ريٍ ٝهظَ  حهخٍرٚ  ك٤ٜخ  ك٤غ  ه٤َ  حٗٚ  ٗن ؿ٤ٞرٚ ٝػوَ ٗخهظٚ ػ٠ِ 

ػخىس حُـخ٤ِٛش ٝهٍَ ػيّ حُيهٍٞ ك٢ حالٓالّ  ٝه٤َ   إٔ أ٤ٓش ًخٕ 

. ٣طٔغ ك٢ حُ٘زٞس ُ٘لٔٚ  كِْ ٣يهَ ك٤ٜخ كٔيحً ٓ٘ٚ ُِ٘ز٢ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 

 

: ٓٔخ هخُٚ

 

ُّٖ ٍدَّ حُِؼزخِى  َٔ َُـَي حُـَلُٔي ٝحُ

                                     ٌَْ ـ٤ُِي ٝأَٗــَض حُـَل َٔ أَٗــَض حُـ

 

  ِٖ رِّـَي َكـظ٠ّ حُـ٤َِو٤ ٍَ  َٖ ِىٕ ى٣ـ َٝ
                                      ْ ـَ ـٟٞ ٝحُـ٠َ َٜ َّٖ حُـ ٝحؿـظَـِ٘زَ

 

ُٜـيٟ  ــَِــُٚ رـخُـ َٓ ــَلـٔـيحً أٍَ ُٓ
                                    ُْ ُــْ  ٣ُـٜـظ٠ََ َٝ َٕ َؿـِ٘ـ٤خً   كَـؼـخ

 

ِٚ  أُػـطـ٤ظَٚ  َٖ حُـَِـ ــ ِٓ َػـطـخٌء 

                                     ّ ََ ََ حَُل ِٚ حُـَُِٚ أَٛـ َّٚ رِـ  َٝهـ

 

 ْٛ َُ ِِـٔـٞح أََّٗــُٚ َهـ٤ـ ٝهَـــي َػـ

                                      ّ ََ ٌ ١ حَُ٘يٟ ٝحَُ ًِ  ْ ِٜ ٝك٢ ر٤َظِ

 

 

        ٗؼَ أ٤ٓش  رٖ حر٢ حُِٜض  ٗالكع  ك٤ٚ  ٓالٓق كخُش ٖٓ حال٣ٔخٕ   

ٝحُظٞك٤ي  ٝٗزٌ ح٧ٛ٘خّ ٝكٌَس هِٞى هللا ٝك٘خء حُزَ٘ ٝحُزؼغ رؼي حُٞكخس 

ٝحُلٔخد ٝطل٣َْ حُؤَ ًٔخ  ٗـي ك٢ ٗؼَٙ حُلٌٔش  حً حرظيأ رٜخ ػيىح 

: ٣وٍٞ . ٖٓ هٜخثيٙ هالف ٓخ ٓخ ى حٌٗحى  ر٤ٖ حُ٘ؼَحء حُـخ٤٤ِٖٛ

 

 ًَ ػ٤ٖ ٝإ ططخٍٝ ىَٛح  

 ٣ِٝال   إٔ  ا٠ُ   َٓس   ٛخثَ                                   

 

 ٤ُظ٢٘ ً٘ض هزَ ٓخ هي ريح ٢ُ  

ك٢ هالٍ حُـزخٍ أٍػ٠ حُٞػٞال                                    



 149 

 

كخؿؼَ حُٔٞص ٜٗذ ػ٤٘٤ي ٝحكٌٍ  

ؿُٞش حُيَٛ إ ُِيَٛ ؿٞال                                        

 

ٗخثال ظلَٛخ حُؤخٍٝ ٝحُٜي  

ػخٕ ٝحُطلَ ك٢ حُٔ٘خٍٝ ح٤ٌُ٘ال                                  

 

ٝرـخع ح٤ُ٘خف ٝح٤ُؼلَ حُ٘خكَ  

 ح٠ُج٤ال     حُزَحّ      ٝحُؼٞٛؾ                                   

 

ٝك٢  ٗؼَٙ  ٗـي  حُٔيف ٝحَُػخء ٝحُؼظخد ٝح٤ُٔ٘ذ ٝحُلوَ           

  . ٝحَُؿزش ك٢ حُظٌٔذ  ػٖ حالٓظـيحء   رؼ٤يحً ٓيكٚ ٝحُٞٛق  ًٝخٕ 

. ه٤َِ فٛـخإٙ  حٓخ  ٝحؿخى  ٝ ك٤ٚ  ٝأريع  ٖٓ ٗؼَٙ ًؼ٤َ  حُٞٛق 

  

 ك٢ حُؼخّ حُوخْٓ ُِٜـَس ح١ ك٢  ػخّ  رٖ حر٢ حُِٜض طٞك٢ أ٤ٓش      

 . ٤ٓالى٣ش 626

 

 

        **************************** 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                                       21 
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ْ ح ِّٔ ح٠ُزؼ٢ ُٔظِ
 

 

  حُؼِٟ  ٝه٤َ ؿ٣ََ رٖ ػزي ح٤ُٔٔق ح٠ُزؼ٢  ؿ٣ََ رٖ ػزي             ٛٞ 

ّْٔ ُز٤ض ٖٓ ٗؼَٙ ٣وٍٞ . ٖٓ هز٤ِش ٟز٤ؼش اكيٟ هزخثَ ٍر٤ؼش ُوّذ رخُٔظِ

 :ك٤ٚ

ٝ ك٢َّ ًرخرٚ  َْ  ًٝحى أٝحٕ حُؼ

                           ُْ ّٔ ُٗخر٤َٙ ٝح٧ٍُم حُٔظِ

 

 ١َكش رٖ  حُ٘خػَ  هخٍ  ٗخػَ ؿخ٢ِٛ  ٖٓ  حَٛ  حُزل٣َٖ  ٝٛٞ        ف

  رٖ ػَٔٝ  ِٓي حُؼَحم ػْ ٛـخٙ كؤٍحى  ًخٕ ٣٘خىّ ػَٔٝ رٖ ٛ٘ي  ٝ حُؼزي

  ٝه٤َ  حػطخٙ  ًظخرخ ح٠ُ ػخِٓٚ   ك٢   حُزل٣َٖ  ر٤يٙ ػ٠ِ حٕ  هظِٚٛ٘ي 

ال٣لظلٚ  كظ٠ ٣ؼط٤ٚ ُٚ   حال حٗٚ كظلٚ  هَأ ك٤ٚ حَٓ هظِٚ كِٔهٚ ٍٝٓخٙ ك٢ 

ََّ ا٠َُٜٗ حُل٤َس  ٝ    ٖٓ   رزَٜٟ  ٝٓخص  ُٝلن رآٍ ؿل٘ش ك٘ـخ  حُ٘خّ ك

 / - ؿَس  حُٔٞحكن ٛـحٍ.  هزَ 43\ ك٢ حُٔ٘ش  ٣ٍٞٓش  ك٢ كٍٞحٕ  أػٔخٍ

٣الى٣ش   580ّ

 

أٗؤّ ٖٓ ٛل٤لش حُٔظِْٔ : ٝك٢ ح٧ٓؼخٍ

 

 طَؿْ حُٔٔظَ٘م  ٝهي  ٝهي  ًخٕ  ٗخػَح ٓوال  حال حٕ  ُي٣ٚ  ى٣ٞحٕ  ٗؼَ  

 .ا٠ُ حُِـش ح٧ُٔخ٤ٗش  كَُّٞ ى٣ٞحٕ ٗؼَٙ

:  ٖٝٓ ٗؼَٙ ٌٛٙ حالر٤خص 

 

ٍَ  ٣خ   ٍَ أاَل   آ ِ   رٌَ ُْ     ّلِِلَّ ٌُ ُّٓ ُ   أ

                           ُّ ِزُٞ َٓ  ِِ ػَُٞد حُؼَـ َٝ ٍَ حُؼَٞحُء   ١خ

 

 

  ُْ ٌُ َٗؤَٗ  َّ َٗؤ٢ٗ كَؤَؿ٘ٞح ح٤َُٞ  أَؿ٤َُ٘ض 

ِّ حَُلَِد أَٝ ٤ًٔٞح                           َح ِٓ وٞح ك٢  ِٔ حِٓظَل َٝ 

 

  ٍٖ ٖ َك٠َ ِٓ  ًِ ٖ رِخَُِٞ َٓ َٝ َّٕ ِػالكخً   اِ

خ                                     ّٔ أَٝح   َُ ٍَ    ُ ٌٖ   أَّٗٚ ُْ  ى٣  َهالر٤
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 ٍَ ـَ ٍٍ َػ٠ِ َػ ٍَ رِؤًَٞح ٔخ ـِ  َٗيُّٝح حُ

                                ُْ ٌخ٤٣ َٔ ُّ حُ ُٙ حُوَٞ َُ ٌِ ُ٘٣ ُْ  ٝحُُظِ

 

  ُُُٚ ُِ ٘خ َٓ َٗؼٌق  شَ اًِ  َٓ ًَٔخ  ًخٗٞح 

                                     ُْ ٍُ حُوَ٘خِػ٤ ِٚ حُزُِ ص رِ ََّ َٔ َّْ حِٓظَ  ػُ

 

ٌم  َِ طَّ ُٓ  َُ ح٤َُِ َٝ ٢ رِٜخ  ِٛ  َكَّ٘ض هَِٞ

                                ِ ّٝ ُي ُٜ ُْ رَؼَي حُ ٗخهَظٜخ حَُ٘ٞحه٤ َٝ 

 

زُٜخ   ًِ َُ حُظ٣َََ٘ن ٍح ؼوَُٞشٌ ٣َُ٘ظ َٓ 

                                     ُّ َِٞٔٓ  َِ ٓ ََّ ُِِ  ًٟ َٞٛ  ٖ ِٓ  ًَؤََّٜٗخ 

 

ؼٞح   ـَ َٛ ٌَ رَؼَيٓخ  ٤ َٜ ُٓ هي أاَلَف  َٝ 

                                           ُّ وزٞ َٓ ّقِ  ٌَ ٌّ رِخُ ََ َٟ ؤََّٗٚ  ًَ 

 

ٍد  ََ َُْ طَُِل٢ َػ٠ِ ١َ َٝ رِض  َِ  أ٠ََّٗ ١َ

                                  ُْ َٕ اُِِلِي أََٓحٌص أَٓخ٤ُ ىٝ َٝ 

 

 َكَّ٘ض ا٠ُِ َٗوَِشَ حُوُٜٟٞ كَوُُِض َُٜخ

                              ُْ ٌَ َػ٤ِِي أاَل طَِِي حَُيٛخ٣ٍ  رَٔ

 

٤َّشً اًِ ال ِػَحَم َُ٘خ   ِٓ آ َٗ  ٢ ّٓ  أُ

                                     ُّ ُٞٗ ٘خ  ُٓ ُْ اًِ هَٞ ُٛ ىُّ َٞ  هَٞٓخً َٗ

 

َيسً  ـِ ٘ ُٓ ََ حُزَٞرخِس  ُٓزُ  َُٖ ط٢ٌَُِٔ 

                      ُّ ََص هخرٞ ِّٔ ٓخ ُػ َٝ  ٝ ٌَ َٕ َػٔ  ٓخ ػخ

 

ٌَٜذ  ٍٛذ ر٤ََ٘٘خ ُػ َٝ  ٍِ ٖ آ ِٓ  َٕ  َُٞ ًخ

                          ُْ لخ٤ٓ َٓ ٖ َػٍٞف  ِٓ َٝ  ٍَ ٣ٌَٗ ٖ ِٓ َٝ 

 

 ْ ُٜ ُٔ أَػَِ َٝ َٖٓ ٣َُحى٢٘٣   ْ ِٜ  أَٝىٟ رِ

                         ُّ ََ حُزٞ َٔ ًُّقِ اًِح ٓخ حِٓظَؼ  ُؿَٞى ح٧َ
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ٍَٔذ  ٍّ أ٢ُٝ َك ٖ هَٞ ِٔ ٍِ ا٢ٗ َُ  ٣خ كخ

                            ُْ َٕ ح٠َُـخر٤ِ  ال ٣َـِٜٕٞ اًِح ١خ

 

  ُٚ ُٔ ََ أ١َؼَ  آ٤ََُض َكذَّ حُِؼَحِم حَُيٛ

                                  ُّ حَُلذُّ ٣َؤًُُِٚ ك٢ حُو٣َََِش حُٔٞ َٝ 

 

 ٍْ َٔ ٖ هَ ِٓ ٍِ رَُٜٟ رِٔخ آ٤ََُض   َُْ طَي

                                ُْ ٌَيحى٣ َْ حُ َُٓ٘ن اًِح ى٣ ال ِى َٝ 

 

 ُْ ًُ ٍَ ط٢ُٗٞٔ راِل ًٍَٗذ ِؿٞح  َػ٤ََّ

                           ُّ لٔٞ َٓ  ِٕ ٤َح ـِ َٖ حُ ِٓ  ٌَٛح ٤ٌَٜٗذ 

 

ُْ ٌُ ٖ ه٢َٓٞ َػِي٣َّ ِٓ  كَِبٕ طَزَيَُُّض 

                                 ُّ ؤُٞ َٓ أ١ِ  ََ  ا٢ِِّٗ اًِحً ٠ََُؼ٤ُق حُ

 

ٍَ هٌٍََف  َٔ ُٓٔظَؼ  ٖ ِٓ َٕ أَٓٔخَء  ْ ىٝ ًَ 

                                 ُْ ٖ كاَلٍس رِٜخ طُٔظََٞىُع حُؼ٤ ِٓ َٝ 

 

َٓٔخكَظُُٚ  ٍْ ٗخٍء  ٟ َػَِ ٍَ ًُ ٖ ِٓ َٝ 

                                 ُّ ـٔٞ َٓ ُ ك٢ َكزخِد حُٔخِء  ؤَّٗٚ ًَ 

 

ٍش  َٔ ـَ ؼ َٓ ٍٕ ًحِص  ٞ ُٓ َ ُطُُٚ رِؤ َٝ  ؿخ

                               ُّ ؼٌٞ َٓ  ُّ أ ََ حُ َٝ ِِٜخ  ٌَ ٌَِ  طَ٘ـٞ رِ

 

 

 ******************************
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َ ح١ٌَ٘٤ُ                   َ٘وَّ ُٔ  حُ

 

 

 حُٔ٘وَ رٖ ٓٔؼٞى رٖ ػخَٓ رٖ ٍر٤ؼش حرٖ ػَٔٝ ح١ٌَ٘٤ُ               ٛٞ

ك٢ ِِٓٔش ٗٔزٚ حهظالف ر٤ٖ ه٤َ  ٝ.ٗٔزش ا٠ُ ر٢٘ ٣ٌَ٘ ٖٓ رٌَ رٖ ٝحثَ

. حَُٝحس

 

 أٍٝىص رؼٞ ًظذ ح٧ىد ٝحُٔـخ٤ٓغ   ٝهيٓؼَٝف ٗخػَ ؿخ٢ِٛ            

غ ك٢ ى٣ٞحٕ ُْ  ٗؼَٙ  حال حٕ حُ٘ؼ٣َش هطؼخً ٖٓ ٗؼَٙ َٔ    ال ٣ُؼَف  ٌُٖ . ٣ُـ

ً ٗ٘ؤطٚ ح٠ُٝ٧ اال أٗٚ ػٖ  ٢ٗء    رِؾ ٖٓ حَُٜ٘س ٝحُُِٔ٘ش حُ٘ؼ٣َش ٓزِـخ

   ٣ٝو٤ْ ك٢ هٍٜٞ ًِْٜٓٞ  ؿؼِٚ ٣َٜ ا٠ُ رال١ حُٔ٘خًٍس ك٢ حُِل٤َسٓخ 

  ٝه٤َ  حٗٚ  هَٜ ػَٔٝ حرٖ ٛ٘ي ٝك٢ حٌٍُٔ٘  رٖ  كؤهخّ ك٢ هَٜ حُ٘ؼٔخٕ

الً ٓـخَٓحً ًح ٌٓخثي  ِِ ًخٕ ٣لذ ٛ٘ي ر٘ض حٌٍُٔ٘  ٝه٤َ  حٗٚ  ًخٕ ؿ٤ٔالً ؿ

أهض ػَٔٝ حرٖ ٛ٘ي ٝأٓخ كزٚ ُِٔظـَىس حَٓأس حُ٘ؼٔخٕ رٖ حٌٍُٔ٘ أر٢ 

: هخرّٞ كٍٜٔ٘ٞ ؿيحً ٝٓٔخ هخُٚ ٓظـِالً رٜ٘ي أهض ػَٔٝ

 

  ٗخثَ    ٖٓ    َٛ   ٣خ ٛ٘ي

 ٣خ ٛ٘ي ُِؼخ٢ٗ ح٤ٓ٧َ                                         

 

 هظِٚ ػَٔٝ رٖ ٛ٘ي ٝه٤َ حُ٘ؼٔخٕ رٖ حٌٍُٔ٘ ٝه٤َ رَ َؿ٤ّزٚ       ٝه٤َ 

ُّ ٝ  ٤ًق هظِٚ حُ٘ؼٔخٕ ٝال ٣ي١ٍ أكي  كخٍ  ك٢   رٚ  حُٔؼَ َٟدٌُح حٛزق  

 . (كظ٠ ٣ئٝد حُّٔ٘وَ)  : ك٤وخٍ حُؼٞىس ػيّ 

 

 ٍؿَ   ا٠ُ   كيكؼٚ حُٔظـَىس ٝه٤َ إ حُ٘ؼٔخٕ رٖ حٌٍُٔ٘ ٍآٙ ٓغ          

ٌَّذ) ر٢٘ طـِذ حٓٔٚ  ٖٓ ٝ هٞٓٚ ػ٠ِ هظَ  ٌُُي  (ِػ َّ   هخٍ حُّٔ٘وَ ٣ل

: ٌٛح حَُؿَ 

 

 أال ٖٓ ٓزِؾ حُل٤٤ٖ ػ٘ـ٢

 هي هظِٞح أُر٤َّخ    حُوّٞ   رؤٕ                                    

 

ٌٍَذّ  كبٕ ُْ طؼؤٍٝح ٢ُ ٖٓ ِػ
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٣ظـْ    كال                                      ّٝ  ِٛي٣ّخ  أريحً   ٍ

 

: ٝٓٔخ هخُٚ هُز٤َ هظِٚ

 

ٍّ ٢َ حُؼزخى هظ٢ِ رال ؿَ  ْٓ ٝ ََّ ١ُ 

ّوخال    ٣َُ٘ظِّـٕٞ  ٝه٢ٓٞ                                     ِٔ  حُ

 

ٍ طْ ُُ  ال ٍػ٤ظْ رط٘خً ه٤ٜزخً ٝال 

                                 ً ُأطْ     ٝال  ػيٝح ٍَ  هِزـخال      

 

َ ًخٕ ٣لُٔيه٤َ ٝ       َ٘وَّ ُٔ  ح١ٌُ ُو٤ٚ ك٢ رال١   حُ٘خرـشَ حٌُر٤خ٢ٗ  إٔ حُ

رٚ  حرٖ حٌٍُٔ٘ ًٝخٕ حُ٘ؼٔخٕ َّ  ا٤ُٚ ٣ٝـِٔٚ ا٠ُ ؿخٗزٚ ك٢ ٓـِٔٚ   ٣و

   ٝح٧ػط٤خص ٌُُٝي أٝهغ ر٤ٜ٘ٔخ حُٔ٘وَ ٠ٗٝٝ ٣ُٝـيم ػ٤ِٚ حُٜيح٣خ

كـ٠ذ حُ٘ؼٔخٕ   ُيٟ حُ٘ؼٔخٕ ٓظٜٔخً ا٣خٙ رؼالهِش كذ ٓغ حُٔظـَىس رخُ٘خرـش

كَٜد حُ٘خرـش  طخًٍخ ٓـِْ حُ٘ؼٔخٕ  ًَٝ ًظذ حالىد طًٌَ   ١ِٝذ حُ٘خرـش

ٝؿٞى ؿلٞس ر٤ٖ  حُ٘ؼٔخٕ رٖ حٌٍُٔ٘ ٝحُ٘خػَ حُ٘خرـش  ًٝخٕ ٓززٜخ   

ٝهي أٍٝىص رؼٞ ًظذ ح٧ىد ٝحُٔـخ٤ٓغ . ٝٗخ٣ش حُٔ٘وَ ح١ٌَ٘٤ُ 

غ ك٢ ى٣ٞحٕ حال حٕ حُ٘ؼ٣َش هطؼخً ٖٓ ٗؼَٙ َٔ .  ٗؼَٙ كِْ ٣ُـ

 

ٍ ك٤ٜخ رخُٔظـَىس ِّ :  ٝٓطِؼٜخ ٖٝٓ ٍٜٓ٘ٞ ٗؼَٙ ه٤ٜيطٚ حُظ٢ ه٤َ اٗٚ طـ

 

   إ ًِ٘ض ػخًُظ٢ ك١َ٤ٔ    

  ٗلٞ حُؼَحم ٝال طلـ١ٍٞ                                    

 

  ًخٕ حُ٘ؼٔخٕ رٖ حٌٍُٔ٘ ِٓي حُل٤َس هز٤ق ح٤ُٜجش ًٝخٗض ُٝؿظٚ       ٝه٤َ 

ٝك٢ ًحص ًؼ٤َح  أؿَٔ ٗٔخء ُٓخٜٗخ ًٝخٕ حُ٘ؼٔخٕ ٣ـخٍ ػ٤ِٜخ  (حُٔظـَىس  )

 ٣ّٞ ٗخٛيٛخ حُ٘خػَ حُ٘خرـش ػ٘يٓخ ٛخىكٜخ كـؤس ك٢ هَٜ حُ٘ؼٔخٕ 

  .               (حُوٍٞٗن)ٝحٓٔٚ

ٝرَؿْ حٜٗخ حٗل٘ض ُظِظو٢ حُحٍٛخ ح١ٌُ ٓو٢ ػ٠ِ ح٧ٍٝ ُظيح١ٍ          

ُْ ٣ٔظطغ إٔ ٣ٌزق ؿٔخف ٗلٔٚ ٝكٜٔ٘خ حال إٔ حُ٘خرـش  رٜض ٖٓ ؿٔخُٜخ 

: حٗ٘ي ه٤ٜيطٚ ح٤َُٜ٘س حُظ٢ ٣وٍٞ ٓطِؼٜخف

 

 ٓــوـ٢ حُـ٤ٜ٘ق ُْٝ طَى حٓوخ١ٚ



 155 

 ٣يــــ رخٍ   ٝحطوظ٘خ    كظ٘خُٝظٚ                                     

 

 رٔو٠ذ ٍهـٚ حُز٘خٕ ًؤٗٚ 

ػ٘وٞى ٖٓ ك١َ حُلالٝس ٣ؼوي                                       

 

 كَٜد    ًخٕ ٤ٓق حُ٘ؼٔخٕ ٣طِذ ٍأٓٚ ٙٝهزَ حٕ ٣ل٤ن ٖٓ ٌَٓ       

 ُِ٘ؼٔخٕ ًٝخٕ  ًٝظذ هٜخثي حػظٌحٍ ًؼ٤َسظَ ٛخٍرخ ُؼَ٘حص ح٤ُٖ٘ٔ ٝ

   ٗؼَح ح٠ُ إٔ   ٝأٍهْٜ  ٗخػَ حُٔ٘وَ ح١ٌَ٘٤ُ  ٖٓ أؿَٔ كظ٤خٕ حُؼَدحٍ

أهَٟ د   أٝ أهيحٓٚ  ح٠ُ هَٜ حُ٘ؼٔخٕ ٝأٛزق أكي ٗيٓخثٚ  ٝرط٣َوش هخىطٚ 

  حال  ٛٞحٛخ ٝحٛزق ال ٣ـخىٍ هَٜ حُوٍٞٗن   ك٢  كٞهغ   حُٔظـَىس ٗخٛي

 ر٤ٖ   ػالهش    ٝؿٞى ح٤ُٚ ٝ ط٘خػَص حَُٝح٣خص ػٖ ٣ؼٞى  إٔ   حؿَ ٖٓ

حُٔ٘وَ ٝحُٔظـَىس  

 

  ك٠َس  ك٢   ٣ظٜخٕٓٔٞ( حُل٤َس ) حُِٔي ك٢ ًٝخٕ ٤ٟٞف           

ِٝٝٛض   حُٔ٘وَ   ٣٘زٜٕٞ   ٖٓ حُ٘ؼٔخٕ  رؤٕ أٝالى حُٔظـَىس  حُ٘ؼٔخٕ

   رخكَحم   ٝأَٓ  حُٔ٘وَ ػ٠ِ  هزٞ  كخَٓ رخٍ ح٠ُ حُ٘ؼٔخٕ  حُٜٔٔخص

٣ٌٍٟ ٍٓخىٛخ ك٢ ح٣َُخف كظ٠ ال ٣ظؼَف أكي ػ٠ِ ٌٓخٕ هزَ  ؿؼظٚ ٝحٕ 

 ُٝٞ  ٣ًٌَ حٓٔٚ  ٖٓ   ًَ  ؿِحثٚ حُٔ٘وَ ٝأٛيٍ أَٓح رخٕ ٣ِو٠ ٗلْ 

ٗـلض ك٢  هطش حُ٘ؼٔخٕ   إٔ   ٝحُٔلِٕ هٜخثيٙ رخُٜٔخىكش أٝ ٣٘٘ي 

١ٌُ ال ٗـي ػ٘ٚ ٤ٗجخ ك٢ ًحًَس ح ٝحالٗٔخٕ   حػَ ُِ٘خػَ  ًَ  ػ٠ِ حُو٠خء

 حُظخ٣ٍن رخٓظؼ٘خء ٌٛٙ حُو٤ٜيس حُظ٢ ٗـلض ك٢ حُظٜي١ ٤ُٔٞف حُ٘ؼٔخٕ 

   ٝػٌٝرظٜخ٣ش  ًالٜٓخ  ؿٔخٍَُٝػش ٝكلظٜخ حَُٝحس ػٖ ظَٜ هِذ هي ٝ

   ك٢ ؿَحٓٚ  ُالٗظزخٙ حُ٘خػَ ح١ٌُ ٍحف ٟل٤ش   ظَ  هلش  ػ٠ِ ٍ ٝطيٍ

   كو٤وظٚ  ح٠ُ ػخى أكخم ٝػ٘يٓخ   ٝه٤َ  حٗٚ  ًخٕ ٌَٓحٗخ   حُ٘ؼٔخٕ  رِٝؿش

 حال حٕ ه٤ٜيطٚ رظٚ حُـخثزشكز٢ ٝ  حُلو٤َس  ٤ُظلَٔ ػ٠ِ أكٞحُٚ  حُز٤ٔطش

  :ٌٝٛٙ ٢ٛ حُو٤ٜيس  ٌٛٙ  ًخٕ ك٤ٜخ كظلٚ 

 

 ْٕ ِْ٘ض  ا َُظ٢ِ ًُ ًِ ١   ػخ َِ  ك٤َٔـ

                                  ١ ٍِ ال طَُلـٞ َٝ َٞ حُؼَحِم  َٗل

 

٢ُِ  ال َ ـخ   ػٖ  طَٔؤ َٓ  َِّ  ُؿـ

                                ١ َِ ِه٤ َٝ ٢ُ ٝأُٗظ١َ َكٔز٢ِ 
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ح َ٘ـْض    ح٣َُـخُف  ٝاًَ َّٔ  طٌ

َِ   حُز٤ـِض   رـٞحِِٗذ                                     حٌُز٤ـ

 

َّٖ    أُل٤ظَِ٘ـ٢   حَُ٘ـَيٟ   ٛـ

                                     ١ َِ ٤ْ ـِ َٗ  ْٝ ط٣ََ٘ق هِيِك٢ أ

 

ٍّ ٍِ     ٝكــٞحٍ ح َٝ َ ـــؤ ًَ  

                                     ٍِ ـٞ ًُ ِّ حٌُُ ٍِ أكال َِّ حَُّ٘خ َك

 

 ْْ ـ ِٜ ََ ر٠ِ٤َ ٗـيُّٝح ىٝحرـ

                                         َِ ـِش حُوظ٤ـ َٔ ٌَ ل ُٓ  َِّ ًُ ك٢ 

 

 ٝطِزَّـزُـٞح   ٝحٓظـ٨ٓـٞح

                                      َّٕ َِ     حُظِـزٌّـَذ   ا  ُِٔــ٤ـ

 

ٔزَـَـخ  ُٔ َٝػَِـ٠ حُـ٤ـخِى حُ

                                       ٍِ وُـٞ ُٜ َُ حُ ؼ ِٓ  ٌّ ِص كٞحٍ

 

َِ حُـُزـخ  َٖ ٖٓ هَِـ ٣وَْؿ

                                          َِ ؼ٤ـ ٌَ ِْ حُ َٖ رخَُ٘ؼَـ ْل ـِ َ٣ ٍِ
 

ْٖ أاُل  ـ ِٓ ُص ػ٤ِ٘ـ٢  ٍْ أهـَ

                                        َِ ثَِي ٝحٌُٞحِػـِذ رخُؼَز٤ِـ

 

ٔـِي حُـٌى  ِٔ َٖ ك٢ حُ ِْ ٣َكُ

                                         َِ ِّ حَُِ٘ل٤ـ َي ًَ ١ِّ ٝٛخثٍِي 

 

ِى  ِٝ ََ أٓـخ ؼـ ِٓ  َٖ ْلـ ٌُ ٣ؼ

                                         ٍِ ٝ ُِ ـ ُِ ٌَـْق  ْْ طُؼ ُ ِّ ُّٞ حُظَّ٘

 

ُِْض َػ٠َِ حُلَظَـخ  ُٝوَْي ىه

                                    َِ ِط٤ـ َٔ ِّ حُ ٍَ ك٢ ح٤ُـٞ ِس حُِوي
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كَ حٌُخِػـِذ حُلٔ٘ـخِء طَـَ

                                      َِ ِْ ٝك٢ حُل٣َ ْو َٓ ك٢ حُي

 

ـخ َٜ  كظََيحكَـؼَـْض    كيكْؼظُـ

                                      َِ ٢َ٘ٓ حُوطخِس ا٠َُ حُـَي٣ـ
 

ـلَـْض   ٝػَطْلظُٜـخ  كظَؼَطَّ

                                         َِ ًظؼطُِّق حَُظزـ٢ حُز٤ٜـ

 

َٔـْض    ُٝؼٔظُـٜـخ  كظ٘لَّـ

                                         َِ ِْ حُظزـ٢ حُز٤َٜـ ًظ٘لُّـ

 

َٔـْض    ُٝؼٔظُـٜـخ  كظ٘لَّـ

                                      َِ ٤٘ـ ُٔ ْزـقِ حُ ُّٜ ِْ حُ ًظ٘لُّـ

 

َىْص  َّٝ َ ظُٜـخ كـظـؤ ْٔ َٔ ٟٝ

                                      َِ ْٖ ح٤٠َُّ٘ـ ـ ْٜ ِى حُـُ ُّٝ َ ًظؤ

 

َٛـْض  َّٝ َ ـخ كظـؤ ُٜ طُـ ِْ ٛٝٝ

                                        َِ ِْـِذ ح٣َ٠ُـ ِٙ حُو ُّٝ َ ًظؤ

 

 َٖ ـ ُٓ كََيَْٗض ٝهخُـْض ٣َـخ 

                                   ٍِ ْٖ َكَٝ ِٓ َي  ِٔ خ رِـٔ َٓ  َُ ّهِ

 

َُ ُف  ٢ْٔٔ ؿ٤ـ َٗقَّ ِؿ ٓخ 

١  رِِّي                                   َِ ٤ٓـ َٝ كخَٛيث٢ِ َػ٢ِّ٘ 

 

ـخ َٜ ـ  ٝطُلـزُّـِ٘ـ٢   ٝأُكزُّ

١   ٗخهَظَٜـخ ٣ُٝلـذُّ                                     َِ  رَِؼ٤ـ

 

ّدِ  ٍُ ٍّ  ٣ـخ  ـٖ   ٣ـٞ ُٔ  ُِـ

                                    َِ َِ   هَْي هَّ ِٚ ه٤َٜـ خ ك٤ـ َٜ َُ 
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ِـ٢   أٗظ٤٘ـُض كـبًَح  كبَّٗ٘

دُّ حُوٍٞٗـِن                                    ٍَ  َِ ي٣ـ َٔ  ٝحُ

 

ُص كبَّٗـ٘ـ٢  ْٞ ٝاًَح ٛلـ

٣ُٜٞ٘ـِش                                     دُّ حُ ٍَ  َِ  ٝحُزَؼـ٤ـ

 

ـَيح  ُٔ ْٖ حُ ـ ِٓ ُٝوَْي َْٗرُض 

                                       َِ ـِش َٓ َِ َِ ٝرخٌُؼ٤ـ   رخُو٤ِـ

 

 

 

 

 *********************                         
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ح٧ٓٞى رٖ ٣ؼلَ ح٢ُِٜ٘٘ 
 

 

 

ح٧ٓٞى رٖ ٣ؼلَ  حرٖ ػزي ح٧ٓٞى رٖ ؿ٘يٍ رٖ ْٜٓ        ٛٞ حرٞ َٜٗ٘  

 ًٝخٕ ٖٓ  رٖ َٜٗ٘ رٖ ىحٍّ رٖ ٓخُي رٖ ك٘ظِش رٖ ٓخُي رٖ ٣ُي رٖ ط٤ْٔ

 ٖٓ   حُؼزخد  ٍْٛ ر٘ض ٢ٛ ٣ؼلَ ٝأّ ح٧ٓٞى رٖ . ٓخىحص ط٤ْٔ ٍٝإٜٝٓخ 

  ٖٓ حَٛ حُؼَحم  ًٝخٕ ؿٞحىح ٣ًَٔخ ٝٗخػَح ك٤ٜلخ  .  رٖ ػـَ ر٢٘ ْٜٓ

ٝهي ٗخىّ حُ٘ؼٔخٕ رٖ حٌٍُٔ٘ 

 

 ك٢ هٍٞ ٤ُْ رخٌُٔؼًَخٕ   ٝٗخػَ  ٖٓ ٗؼَحء حُـخ٤ِٛش            حالٓٞى  

 ؿؼِٚ  رٖ ٝهي   حُ٘ؼَ حٗٔخ  ٣وُٞٚ كٔذ  حُلخؿش ٍٝٝٝى حُو٤ٜيس ح٤ُٚ  

 هيحٕ رٖ ٤َُٛ ٙ ٓغٝ  ٖٓ ١زوخص حُ٘ؼَحءحُؼخٓ٘ش  حُطزوش   ك٢ ٓالّ

 ٖٝٓ .ٝحُٔوزَ حُٔؼي١ ٝحَُ٘ٔ رٖ طُٞذ حُؼ٢ٌِ حُٔؼيٝى٣ٖ ك٢ حُ٘ؼَحء

:  ٝٓطِؼٜخ س حٍُٜٔ٘ٞس١ ه٤ٜيطٚ حُيحٍحَٜٗ ٗؼَٙ

 

ٗخّ حُو٢ِ ٝٓخ أكْ ٍهخى١ 

ٝحُْٜ ٓوظَٜ ُي١ ٝٓخى١                                           

 

 

ٓؼيٝىس ٖٓ ٓوظخٍ أٗؼخٍ حُؼَد         ك٢ٜ  ٖٓ  ٍٝحثغ  حُ٘ؼَ حُؼَر٢  ٝ

 ٛخْٗ رٖ دمحم حُوِحػ٢ ٖٝٓ حهزخٍٙ  ػٖ    . ٓل٤ِ٠ش ٓؤػٍٞس ٝكٌٜٔخ

كيػ٘خ ح٣َُخ٢ٗ ػٖ :  هخال حٜٗٔخ  حُلٖٔ أكٔي رٖ دمحم ح٧ٓي١١ٝأد

 :ح٧ٛٔؼ٢ هخٍ

 

 طويّ ٍؿَ ٖٓ أَٛ حُزَٜس ٖٓ ر٢٘ ىحٍّ ا٠ُ ٓٞحٍ رٖ ػزي هللا ٤ُو٤ْ -      

: ٣ظٔؼَ هٍٞ ح٧ٓٞى رٖ ٣ؼلَ   كٜخىكٚ   ٜٗخىس ػ٘يٙ

 

 

ُٝوي ػِٔض ُٞ إٔ ػ٢ِٔ ٗخكؼ٢ 

إٔ حُٔز٤َ ٓز٤َ ١ً ح٧ػـٞحى                                     
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إ ح٤ُ٘ٔـش ٝحُلظـٞف ًالٛٔـخ 

٣ٞك٢ حُٔوخٍّ ٤َٓ٣ـخٕ ٓـٞحى١                                   

 

ٓخًح أإٓـَ رؼـي آٍ ٓلـَم 

طًَٞح ٓ٘خُُٜـْ ٝرؼـي ا٣ـخى                                         

 

 

أَٛ حُوٍٞٗن ٝحُٔي٣َ ٝرـخٍم 

ٝحُوَٜ ١ً حَُ٘كخص ٖٓ ٓ٘يحى                                  

 

ُِٗٞح رؤٗوـَس ٣ل٤ـٞ ػ٤ِٜـْ 

ٓخء حُلَحص ٣ل٤ٞ ٓـٖ أ١ـٞحى                                    

 

ؿَص ح٣َُخف ػ٠ِ ٓلَ ى٣خٍٛـْ 

كٌؤٗٔـخ ًخٗـٞح ػِـ٠ ٤ٓؼـخى                                         

 

 :ػْ أهزَ ػ٠ِ حُيح٢ٍٓ كوخٍ ُٚ

 ?أط١َٝ ٌٛح حُ٘ؼَ -

 .ال:  هخٍ -

 ?أكظؼَف ٖٓ ٣وُٞٚ:  هخٍ -

 . ال:  هخٍ -

ٍؿَ ٖٓ هٞٓي ُٚ ٌٛٙ حُ٘زخٛش ٝهي هخٍ ٓؼَ ٌٛٙ حُلٌٔش ال : هخٍ -

 كب٢ٗ ٓظٞهق    ػ٘يى  ٜٗخىطٚ  أػزض  ٣خ ِٓحكْ طؼَكٚ  ٝال ط٣َٜٝخ 

 .ػٖ هزُٞٚ كظ٠ أٓؤٍ ػ٘ٚ، كب٢ٗ أظ٘ٚ ٟؼ٤لخ

 

 حر٢ ٓؼي  رٖ  هللا  ػزي       ٖٝٓ حهزخٍٙ  ح٠٣خ  ه٤َ  حٕ ٓؼي رٖ  

ر٤٘خ : كيػ٢٘ حُلٌْ رٖ ٠ٓٞٓ ح٢ُُِٞٔ هخٍ كيػ٢٘ أر٢ هخٍ: - هخٍ 

ٗلٖ رخَُحكوش ػ٠ِ رخد ح٤َُٗي ٝهٞف ٝٓخ أكوي أكيح ٖٓ ٝؿٞٙ 

 اً هَؽ ٤ٛٝق ًؤٗٚ ىٍس   حُؼَد ٖٓ أَٛ حُ٘خّ ٝحُـ٣َِس ٝحُؼَحم

: كوخٍ
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 ٣خ ٓؼَ٘ حُٜلخرش، إ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٣وَأ ػ٤ٌِْ حُٔالّ ٣ٝوٍٞ -

: ٖٓ ًخٕ ٌْٓ٘ ١َٝ٣ ه٤ٜيس ح٧ٓٞى رٖ ٣ؼلَ: ٌُْ

 

ٗخّ حُو٢ِ ٝٓخ أكْ ٍهخى١ 

ٝحُْٜ ٓوظَٜ ُي١ ٝٓخى١                             

 

 .ك٤ِيهَ ك٤ِ٘٘يٛخ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ُٝٚ ػَ٘س آالف ىٍْٛ

 . ك٘ظَ رؼ٠٘خ ا٠ُ رؼٞ، ُْٝ ٣ٌٖ ك٤٘خ أكي ٣َٝ٣ٜخ 

 .كٌؤٗٔخ ٓوطض ٝهللا حُزيٍس ػٖ هَر٢ٓٞ : هخٍ

 أؿَ ٌٛح  ٣ؼلَ ٖٓ رٖ  ٗؼَ ح٧ٓٞى   ك٣َٝض   أر٢ كؤ٢َٗٓ:  هخٍ حُلٌْ

  ًَٟٔ  ا٠ُ ٓيحثٖ حٗظ٠ٜ طٔؼَ ػ٢ِ ر٘ؼَٙ ُٔخ ٝ .حُلي٣غ

 

كيػ٢٘ أر٢ : أهزَ دمحم رٖ حُوخْٓ ح٧ٗزخ١ٍ هخٍه٤َ              ٖٝٓ حهزخٍٙ 

 :هخٍ

  كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ ػزي حَُكٖٔ حُٔيحث٢٘

 كيػ٘خ أرٞ أ٤ٓش رٖ ػَٔٝ رٖ ٛ٘خّ حُلَح٢ٗ :  هخٍ

 كيػ٘خ دمحم رٖ ٣ِ٣ي رٖ ٓ٘خٕ: هخٍ

 كيػ٢٘ ؿي١ ٓ٘خٕ رٖ ٣ِ٣ي:  هخٍ

   ً٘ض ٓغ ٓٞال١ ؿ٣ََ رٖ ْٜٓ حُظ٢ٔ٤ٔ ٝٛٞ ٤ٔ٣َ أٓخّ ػ٢ِ رٖ :  هخٍ

: أر٢ ١خُذ ػ٤ِٚ حُٔالّ ٣ٝوٍٞ

 

٣خ ك٢َٓ ١َ٤ٓ ٝأ٢ٓ حُ٘خٓخ 

ٝهِل٢ ح٧هٞحٍ ٝح٧ػٔخٓخ                                        

 

ٝهطؼ٢ ح٧ؿٞحُ ٝح٧ػـالّ 

 ٖٓ هخُق ح٩ٓخٓـخ  ٝهخط٢ِ                                       

 

ا٢ٗ ٧ٍؿٞ إ ُو٤٘خ حُؼخٓـخ 

ؿٔغ ر٘ـ٢ أ٤ٓـش حُطـخٓـخ                                          

 

إٔ ٗوظَ حُؼخ٢ٛ ٝحُٜٔخٓـخ 

ٝإٔ ٣َِٗ ٖٓ ٍؿخٍ ٛخٓـخ                                         
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كِٔخ حٗظ٠ٜ ا٠ُ ٓيحثٖ ًَٟٔ ٝهق ػ٢ِ ػ٤ِٚ حُٔالّ ٝٝهل٘خ، كظٔؼَ          

: ٓٞال١ هٍٞ ح٧ٓٞى رٖ ٣ؼلَ

 

ؿَص ح٣َُخف ػ٠ِ ٌٓخٕ ى٣خٍْٛ 

كٌؤٗٔخ ًخٗـٞح ػِـ٠ ٤ٓؼـخى                                         

 

 :كوخٍ ُٚ ػ٢ِ  ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ

 : كِْ ُْ طوَ ًٔخ هخٍ ؿَ ٝػِ -

ٝٗؼٔش ًخٗٞح . ٍُٝٝع ٝٓوخّ ٣ًَْ.  ًْ طًَٞح ٖٓ ؿ٘خص ٝػ٤ٕٞ) -

  . (ًٌُي ٝأٍٝػ٘خٛخ هٞٓخ آه٣َٖ . ك٤ٜخ كخ٤ًٜٖ

٣خ حرٖ أه٢، إ ٛئالء ًلَٝح حُ٘ؼٔش، كلِض رْٜ حُ٘ؤش ، : ػْ هخٍ -

 .كب٣خًْ ًٝلَ حُ٘ؼٔش كظلَ رٌْ حُ٘ؤش

 طٔؼَ ػَٔ رٖ ػزي حُؼ٣ِِ ر٘ؼَٙ ك٤ٖ َٓ روَٜ ٥ٍ ؿل٘ش ٝه٤َ 

:  هخٍ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ أهز٢َٗ حُلٖٔ رٖ ػ٢ِ

 كيػ٘خ دمحم رٖ ٠ٓٞٓ هخٍ كيػ٘خ أكٔي رٖ حُلخٍع ػٖ حُٔيحث٢٘ -

َٓ ػَٔ رٖ ػزي حُؼ٣ِِ ٝٓؼٚ ِٓحكْ ٓٞالٙ ٣ٞٓخ روَٜ ٖٓ :  هخٍ -

: هٍٜٞ حٍ ؿل٘ش، كظٔؼَ ِٓحكْ روٍٞ ح٧ٓٞى رٖ ٣ؼلَ

 

ؿَص ح٣َُخف ػ٠ِ ٓلَ ى٣خٍْٛ 

كٌؤٗٔخ ًخٗـٞح ػِـ٠ ٤ٓؼـخى                                          

 

ُٝوي ؿ٘ٞح ك٤ٜخ رؤٗؼْ ػ٤٘ـش 

ك٢ ظَ ِٓي ػخرـض ح٧ٝطـخى                                         

 

كبًح حُ٘ؼ٤ْ ًَٝ ٓخ ٠ِٜ٣ رـٚ 

٣ٞٓخ ٤ٜ٣َ ا٠ُ رِـ٠ ٝٗلـخى                                       

 

 ٛال هَأص: كوخٍ ُٚ ػَٔ

ًٌُي ٝأٍٝػ٘خٛخ هٞٓخ  ): ا٠ُ هُٞٚ ؿَ ٝػِ(ًْ طًَٞح ٖٓ ؿ٘خص ٝػ٤ٕٞ ): 

.  (آه٣َٖ

ٓخ هخُٚ ك٢ حٓظ٘وخً ارَ ُٚ أهٌطٜخ رٌَ رٖ ٝحثَ ٗٔوض ٖٓ ًظخد دمحم رٖ 

 : كز٤ذ ػٖ حرٖ ح٧ػَحر٢ ػٖ حُٔل٠َ هخٍ
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ًخٕ ح٧ٓٞى رٖ ٣ؼلَ ٓـخٍٝح ك٢ ر٢٘ ه٤ْ رٖ ػؼِزش ػْ ك٢ ر٢٘ َٓس  -

رٖ ػزخى رخُوخػش ، كوخَْٓٛ كؤَٝٙ كظ٠ كَٜ ػ٤ِٚ طٔؼش ػَ٘ 

 رٌَح

٣خ هّٞ، أطِٔزٕٞ حرٖ أه٤ٌْ :  كوخُض ُْٜ أٓٚ ٢ٛٝ ٍْٛ ر٘ض حُؼزخد -

 ?ٓخُٚ

 .حكزٔٞح هيحكٚ : هخُض? كٔخًح ٜٗ٘غ:  هخُٞح -

. كيهَ ٤ُوخَْٓٛ كَىٝح هيحكٚ. أٓٔي :  كِٔخ ٍحف حُوّٞ هخُٞح ُٚ -

 :كوخٍ

 ال أهْ ر٤ٖ هّٞ ال أَٟد ك٤ْٜ رويف؛ كخكظَٔ هزَ ىهٍٞ ح٧َٜٗ  -

 حُلَّ

 كؤهٌص ارِٚ ١خثلش ٖٓ رٌَ رٖ ٝحثَ كخٓظٔؼ٠ ح٧ٓٞى ر٢٘ َٓس رٖ ػزخى 

 :ًًَْٝٛ حُـٞحٍ ٝهخٍ ُْٜ

 

٣آٍ ػزخى ىػٞس رؼـي ٛـٔـش 

كَٜ ك٤ٌْ ٖٓ هـٞس ُٝٓـخع                                      

 

كظٔؼٞح ُـخٍ كَ ٢ٓٝ ر٤ٞطٌْ 

ؿ٣َذ ٝؿخٍحص طًَٖ ؿ٤ـخع                                    

 

 .٢ٛٝ ه٤ٜيس ٣ٞ١ِش، كِْ ٣ٜ٘ؼٞح ٤ٗجخ

  كخىػ٠ ؿٞحٍ ر٢٘ ٓلِْ رٖ ًَٛ رٖ ٤ٗزخٕ

:  كوخٍ

 

   هَ ُز٢٘ ٓلِْ ٤ٔ٣َٝح

هل٤َ   رٜخ   ٣ٔؼ٠ رٌٓش                                         

 

 ال هيف رؼي ح٤ُّٞ كظ٠ طٍٞٝح

 طٍٞٝح  ُْ   إ ى٠  ٣َٟٝٝ                                    

 

:  كٔٔؼٞح ٓؼٚ كظ٠ حٓظ٘وٌٝح ارِٚ، كٔيكْٜ رو٤ٜيطٚ حُظ٢ أُٜٝخ

 

أؿخٍط٘خ ؿ٢٠ ٖٓ ح٤َُٔ أٝهلـ٢ 

 إ ً٘ض هي أُٓؼض رخُز٤ٖ كخَٛك٢                                
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:   ٣ٝوٍٞ ك٤ٜخ

 

ٓخثِي أٝ أهزَى ػٖ ١ً ُزخٗـش 

ٓو٤ْ حُلئحى رخُلٔـخٕ ٌِٓـق                                      

 

طيحًٍ٘ـ٢ أٓزـخد آٍ ٓلِـْ 

ٝهي ًيص أ١ٞٛ ر٤ٖ ٤ٗو٤ٖ ٗل٘ق                                  

 

ْٛ حُوّٞ ٢ٔٔ٣ ؿخٍْٛ ك٢ ؿ٠خٍس 

٣ٞٓخ ٤ِْٓ حُِلْ ُـْ ٣ظلـٞف                                       

 

ٕ أٓٞحُْٜ عكِٔخ رِـظْٜ أر٤خطٚ ٓخهٞح ا٤ُٚ ٓؼَ ارِٚ حُظ٢ حٓظ٘وٌٝٛخ     

   600\ هزَ حُٜـَس حُ٘ز٣ٞش ح٣َُ٘لش ح١ ٓ٘ش 23\  ٝه٤َ حٗٚ طٞك٢ ٓ٘ش 

٤ٓالى٣ش  

   

:  ٖٝٓ ٗؼَٙ  ٌٛٙ حالر٤خص 

   

طِذ  َٓ ُِ٘زخٍد كخص ٖٓ   ََٛ

ِْ ح٤َٗ٧ذ                                   أّ ٓخ رٌُخُء حُزخث

 

 ٍ َِ اال ح٧ٟخ٤َُ ٖٝٓ ال ٣َ َِ
َٜذ                                   ٣ُٞك٢ ػ٠ِ ٌِٜٓٚ ٣َؼ

 

رُّيُُض ٤ٗزخ هي َػال ُٔظ٢ 

ؼـِذ                                    ُٓ  ٍٖ َٗزخٍد َكٔ  رؼي 

 

هظُُٚ  ٍَ َّٔض كخ خكزظُٚ ػُ َٛ

 ٤َُض ٗزخر٢ ًحى ُْ ٣ٌَِٛذ                                 

 

ٝهي أٍُح٢ٗ ٝحُز٠ِ ًؤٓٔٚ 

 اً أٗخ ُْ أِٛغ ُْٝ أكَيِد                                 
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ُْٝ ٣ُؼ٢َٗ ح٤ُ٘ذ أػٞحرٚ 

رَِد                             ََ ِٞ ًخُ  أٛز٠ ُػ٤ٕٞ حُز٤

 

ٌٍ اًح  ٢ َكٞ َٓ ًؤٗٔخ ٣ٞ

ِي حَُِّٜٞ ُْٝ أُؼِذ                                    َٜ  ُْ أٗ

 

ٝهٍَٜٞس ٜٛزخَء رخًَطُٜخ 

ٍٜٔش ٝحُي٣ُي ُْ ٣٘ؼَِذ                                     ـُ  ر

 

َِ حُؼ٠ٔ  ٣ٞ١ ِّ ١ٝخٓق حَُأ

ٌِٛذ                                     َٓ  ٣ٌُٛذ َؿٜال ًِٔخ 

 

 ٙ ٍَ ٣ًٞظٚ ك٤ٖ ػيح ١ٞ

 ك٢ حَُأّ ُٓ٘ٚ ٤ًَّش حٌُِِٔذ                                 

 

ؿخٍٍس ٗؼٞحَء ٗخٛزظُٜخ ٝ

ِِٜذ                                    ُٓ  ٍَ  رٔخرقٍ ١ً ُك٠ُ

 

ِّ ٖٓ رؼي ٓخ  طَحُٙ رخُلخٍ

َْ ًٝ ح٨ُِٓش ًخ٧ٌِٗذ                                       ٌّ ٗ 

 

ٞٛ٘خ  َٓ خِكٍذ َٗزّٜظُُٚ  َٛ ٝ

                                     َْ   ؿؤِٗذ   ٝال   رؤٗخفٍ  ٤ُ

 

ٍٍ ه٤ٔٚ حُل٘خ  أٍَٝع رُِٜٞ

َ ٓخ                                     طًَذ رٚ ٣ًَِذ ًخَُّٜ٘

 

 ِٚ َٕ ا٠ُِ ٍكِ َّ ٝٓ٘خ كوخ

ِِِذ ٍَ َىٍَٝٓس   َٝؿَٔس                                        ًػ

 

ؽِ أَٗكظُٚ  ُِّ َرؤ ًخُ َٓ ٝ

ِد                                   َُ  ٝحُْ٘ٔ هي ًخىص ُْٝ طَـ
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 ِٚ طِّل٢٘ ح٣َُُق ػ٠ِ ٍأٓ

َهَِذ                                        َٓ ٌَ ػ٠ِ  و َٛ  ًؤ٢٘ٗ 

 

ؾُّ حُ٘يٟ  ُٔ ٢ُٞ ٣ َٓ ًحى ٝ

ـَُِِٞذ                                          ُٓ  َُ  ه٣َُخُٗٚ أه٠

 

َُ كظ٠ ًؤٕ  هلَ َكٔظٚ حُو٤

ُٙ أُؿ٢َ٘ رخٍُِِٗذ                                      َُ  َٕ ُحٛ

 

 ِٚ ؿخى حُٔٔخ ًخٕ رِو٣َُخٗ

 رخُ٘ـْ ٝحَُ٘ؼَس ٝحُؼوَِد                                      

 

 ٙ َِ َّٕ أٛٞحَص َػٜخك٤ ًؤ

ُٓلِٜذ                                      أٛٞحُد ٍحػ٢ ػٍََِّش 

 

هُيُص رٚ أؿََى ًح٤ٓؼٍَش 

َِ حُٟ٘ٞ ًخُٜيع ح٧ٗؼِذ                                 َػز

 

كََىحً طُـ٢٘٤٘ ٌٓخ٤ًُّٚ 

 ٝحُِٔؼَِذ     حُُٞيحٕ   طَـ٢َ٘                                  

 

  

 

    **********************               
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ٍح ــــ ر٢  ٕــؤص
 

 

 

 

 ٛٞ   ػخرض  رٖ  ؿخرَ  رٖ  ٓل٤خٕ  رٖ ػي١  رٖ ًؼذ  رٖ كَد        

رٖ ط٤ْ  رٖ ٓؼي  رٖ كْٜ  رٖ ػَٔٝ  رٖ ه٤ْ ػ٤الٕ   رٖ  ٠َٓ رٖ  

 .  ِٗحٍ  رٖ ٓؼي   رٖ ػيٗخٕ  حُل٢ٜٔ  حُو٢ٔ٤ 

 

ٝأٓٚ  ٢ٛ أ٤ٓٔش حُل٤ٜٔش  ٖٓ  ر٢٘  حُو٤ٖ  رٖ  كْٜ  رٖ ػَٔٝ          

: رٖ ه٤ْ ػ٤الٕ  رٖ ٠َٓ ه٤َ ًخٕ  ُي٣ٚ  هٔٔش  أ هٞس  حٗوخء   ْٛ 

.. ٝ ػَٔٝ . ًٝؼذ ؿيٍ . ٝالرٞح٢ً ُٚ . ٣ٍٖٝ  َٗٔ . ٣ٍٖ رِـذ  

 

 أكي حُ٘ؼَحء  حُٜؼخ٤ُي ك٢ حُـخ٤ِٛش  ح٣ٌُٖ ػخٗٞح ك٢ رخى٣ش     

حُلـخُ  ري٣خٍ  هز٤ِظٚ  كْٜ ٓغ حُ٘٘لَٟ ٝح٤ُِٔي رٖ حٌُِٔش ٝػَٝس 

.  حرٖ حٍُٞى حُؼز٢ٔ

 

  ٝحُظؤر٢  ٛٞ  ٟٝغ ح٤ُ٘ت طلض حالر٢  (طؤر٢ َٗحً  )ُوذ  د    

ٝكَٜٙ رٌٍحع ح٤ُي  ٢ً ال ٣ٔو٢    

 ٓخ ٤ٗخ ك٢ حُٜلَحء   ٍأٟ  حُ٘خػَ ػخرض رٖ ؿخرَ ه٤َ  ر٤٘ٔخ   ًخٕٝ

ًز٘خً  كخكظِٔٚ طلض ارطٚ  كـؼَ  ٣زٍٞ ػ٤ِٚ  ١ٍٞ  ٣َ١وٚ  كِٔخ هَد 

 ٖٓ ٖٓ حُل٢  ػوَ ػ٤ِٚ حٌُزٖ  كِْ   ٣وِٚ  ك٠َٓ  رٚ  كبًح  ٛٞ ؿٍٞ 

:  كوخٍ ُٚ هٞٓٚحُـ٤الٕ  حُظ٢ ه٤َ حٜٗخ ًخٗض ٓٞؿٞىس ك٢ ًُي حُِٖٓ 

ٓخ طؤرطض ٣خ ػخرض؟  - 

ؿٞال  : هخٍ- 

ُوي طؤرطض َٗحً  : هخُٞح- 

. ك٢ٔٔ رٌُي 

:   هخُض ُٚ أٍٓٚ ه٢ٟ  ٝك٢ ٍٝح٣ش حهَ

.  اًح ٍحف ؿ٤َى  ر٢٘ء  ٣ؤط٢٘٤ ًَ اهٞطيح- 

  ر٢٘ء  ح٤ُِِش ٓآط٤ي: كوخٍ ُٜخ-  
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    ٠٠ٓٝ كٜخى أكخع  ًؼ٤َس  ٖٓ  أًزَ ٓخ  هيٍ ػ٤ِٚ  كِٔخ  أط٠ رٜٖ      

ر٤ٖ  ٣ي٣ٜخ    أُوخٙ ُِـَحد  ٝك٤ٚ  حُل٤ّخ ص  ٓظؤرطخً    ك٢  ؿَحدح٤ُٜخ 

كلظلظٚ  كَٜرض حُل٤ّخص ك٢  ر٤ظٜخ  كوَؿض  هخثلش  كوخٍ ُٜخ ٗٔخء 

: حُل٢

ٓخًح أطخى رٚ ػخرض؟ - 

أطخ٢ٗ  رؤكخع  ك٢ ؿَحد : كوخُض-  

٤ًٝق كِٜٔخ؟ : هِٖ-  

طؤرطٜخ  : هخُض-  

 َٗحً  ُوي طؤر٢: هِٖ-  

  (طؤر٢  َٗحً )  كِِٓٚ  حُِوذ

 

٧ٗٚ  ًخٕ  ًِٔخ  (طؤر٢  َٗح)  ُوذ  دػخُؼش  ه٤َ  ٝ  ك٢ ٍٝح٣ش          

  صطؤر٢ ): أٓٚ َٓس ُٚ هَؽ  ُِـِٝ  ٟٝغ  ٤ٓلٚ  طلض  أرطٚ  كوخُض

  ٣وٜيٕٝ حالهَد  الٕ  حُؼَد  ٝحاله٤َ ٛٞ . كِوذ رٌٜح حُِوذ  (َٗح

ٚ  طلض أرطٚ رخُظؤر٢   ٓالُٓظٚ  حَُ٘ ّٓ ..  ٟٝخ

 

 - : ٝك٢ ٍٝح٣ش  ه٤َ  حٕ   ػَٔٝ  رٖ  أر٢ ػَٔٝ ح٤ُ٘زخ٢ٗ هخٍ            

 ُِٗض ػ٠ِ ك٢ ٖٓ كْٜ  اهٞس  ر٢٘ ػيٝحٕ  ٖٓ ه٤ْ  كٔؤُظْٜ ػٖ هزَ

:  كوخٍ ٢ُ رؼ٠ْٜ ( طؤر٢  َٗحً)

ٝٓخ ٓئحُي ػ٘ٚ أط٣َي إٔ طٌٕٞ ُٜخً؟  - 

كؤطليع     ال ٌُٖٝ  أ٣ٍي  إٔ  أػَف أهزخٍ  ٛئالء  حُؼيحث٤ٖ : هِض- 

رٜخ 

  أػيٟ ١ً ٍؿ٤ِٖ ١ًٝ ( طؤر٢  َٗحً)إ:  ٗليػي روزَٙ: كوخُٞح-  

 ٣٘ظَ ا٠ُ  ٓخه٤ٖ ١ًٝ ػ٤٘٤ٖ  ًٝخٕ  اًح ؿخع  ُْ  طوْ  ُٚ  هخثٔش  كٌخٕ

 ٣لٞطٚ  كظ٠   كال  ٗظَٙ أٜٓٔ٘خ  ػْ  ٣ـ١َ  هِلٚ  حُظزخء  ك٤٘ظو٢ ػ٠ِ

. ٣ؤهٌٙ  ك٤ٌرلٚ  ر٤ٔلٚ ػْ ٣ٞ٘٣ٚ ك٤ؤًِٚ

 

 حٝ  رؼ٤َ حٓوطٚ  ػ٠ِ   حطٌؤ حُوٞس  كخٕ  ًخٕ  هخٍم  ٝه٤َ  حٗٚ       

 ٝٛٞ حَٓع ٖٓ حُو٤ٍٞ حال٤ِٛش   حٓظٟٞ ػ٠ِ ظَٜ كَّ حؿ٠ٜٜخ

كخٗٚ ٓؼَ    ٣ٝٔزن حُظز٢ ك٢ ػيٝٙ ٝحٕ ٠ٍٓ ٍٓلٚ  ك٢ ػيٝٙ حُـخٓلش

  حٗٚ ٣ٍق حُ٘ظخء  ًٝؼَص  حُلٌخ٣خص ػ٘ٚ  ٓغ حُـخٕ ٝحُـ٤الٕ  كظ٠  ه٤َ 

ٛٞ حُـٍٞ رؼ٤٘ٚ ك٤غ ًخٕ ُٚ  ظل٤َطخٕ ط٘زٜخٕ ه٢َٗ ح٤ُ٘طخٕ ٝ ػ٤٘خٕ 

.  ٣٘زؼغ ٜٓ٘ٔخ  ٍَٗ  ٣ٌٍ٘ ٖٓ ٣٘ظَ ح٤ُٚ  رخُٔٞص  كَٔحٝحطخٕ
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:    ٖٝٓ حهزخٍٙ  حٗٚ  ٗخىطٚ حٓٚ ٣ٞٓخ ٝهخُض ُٚ    

ٖٓ ٗظق حُؼ٤ٖ ٝحٗض  ح٣ٜخ حُُٞي حُؼخم، ٛخ أٗض طَٟ ٓخ ٗلٖ ك٤ٚ  --

ك٤غ  ( ح٣ٜخ حُوز٤غ )ال ْٛ  ُي  حال  حٕ  طٔخرن حُـِالٕ   ُْ ال  ط٘طن 

: ُْ ٣ـزٜخ  ػْ حؿخرٜخ هخثال 

ٝٓخًح ط٣َي٣ٖ حٕ حكؼَ رؼي حٕ ؿجض ُي رٌزٖ ٤ٖٔٓ  كخًح رٚ ٣٘وِذ  -

َٝٓهض ُي ٓخ ٣ِٕ كَٔ رؼ٤َ ٖٓ حُظَٔ  ! ر٤ٖ  ٣ي٣ي ح٠ُ  ًثذ ٓلظَّ؟

  كٔخًح حكؼَ  ُي  رؼي!! كخٗوِذ حُظَٔ ك٤ٖ ٍأٟ ٝؿٜي ح٠ُ أكخع ٓخٓش

«  !ًُي ٣خ حَٓأس؟

:   طؼزؤ رٔخ هخٍ كظَٜم ك٤ُْٚ ٌُٜ٘خ 

  ارَ  (٣ٌَٛ)  ٖٓ حٍٝ ( ٍك٠  رطخٕ) حٕ ك٢ كالس.. حٓٔغ ح٣ٜخ حُـِق-

. طَػ٠  كِٞ طَرٜض رزؼ٠ٜخ ٤ُال

 : ك٤ٜ٤ق ك٤ٜخ ٓوخ١ؼخ

 حِٗض حًحً ط٣َي٣ٖ الر٘ي حٕ ٣ٌٕٞ ٓخٍهخ ؟ - 

 :  كظـ٤زٚ ٓخهَس

!  ػٌِظي حٓي َٝٛ ُي ٛ٘ؼش حهَٟ ؿ٤َ حَُٔهش حُظ٢ ٍٝػظٜخ ػٖ حر٤ي؟-

ٝرجْ ح٧ّ حٗض ٣خ ٖٓ !! ٝحُالص ٓخ حٓٔٞى حّ حالَٗحٍ ػزؼخ:  ك٤ـ٤زٜخ-  

!! طل٤َٟٖ ُٝيى ػ٠ِ كؼَ حَُ٘

 : كظوٍٞ ُٚ

  ال طـخى٢ُ٘، ٝحٗض ال ػَٔ ُي ٟٓٞ ٓـخُٔش حَُٔحم ًؤر٢ هَحٕ -

.  ٝػي ٧ٓي رِزٖ ح٤ُ٘خم ( ٍك٠ رطخٕ)٤ٛخ حًٛذ ٣خ طؤر٢ ح٠ُ.. ٝحُ٘٘ل١َ

 

ػ٠ِ ٓ٘طوش ٍك٠ رطخٕ ٟٝغ حًٗٚ ػ٠ِ (طؤر٢ َٗح )    ٝػ٘يٓخ ٗخٍف 

ح٧ٍٝ ٢ً ٣ٔٔغ ٝهغ حهيحّ حُ٘ٞم  ٌُٝ٘ٚ ٓٔغ ٓخ ُْ ٣ٌٖ ٣ظٞهغ  كٜخٍ 

 : ٣ليع ٗلٖٔٚٝٓ ٗيس ٍٛٞ حُيٛ٘ش 

حُؼو٤ِش حُٞهغ ًؤٜٗخ ؿزَ ٤ٔ٣َ ٝٛٞص حهيحٓٚ  ٓخ ٌٛٙ حالهيحّ !  ٓخ ٌٛح؟-

كخًح رٜخ . ح١ ٓوِٞم ٌٛح ح١ٌُ ٤ٔ٣َ رٌٜٙ حُوٞس؟! ٣ؤط٢٘٤ ػزَ حَُٓخٍ؟

ؿُٞش حٗؼ٠ طوٍٞ ُٚ 

ٌُٜٝ٘خ  ( ه٤ْ ػ٤الٕ)حٕ حٓي ٢ٛ حُظ٢  ١ِزض ح٤ُي  ُظَٔم حرَ- 

ىكؼض ػٖٔ طل٠٣َٜخ ح٣خى ػ٠ِ حَُٔهش  كخٓظوَؿض ؿؼش حٓٚ ٖٓ 

.. ٝػخء، ٝأُوض رٜخ حٓخٓٚ، ٛخ ٢ٛ حّ حالَٗحٍ ؿؼش ٛخٓيس حٓخٓي

 :كَٜم رخ٤ًخ-  

  ٣ٝلي هظِض ح٢ٓ ح٣ظٜخ حُـُٞش
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:  كظٜـْ ػ٤ِٚ هخثِش

ٝٓؤِٓهي رؤ٤ٗخر٢ ٣خ طؤر٢  -  

 ك٤٘ظزي ٓؼٜخ روٞطٚ حُوخٍهش  حُظ٢ ٣ظَٜٛخ ػ٘يٓخ ٣ظؼَٝ ُٔؼخٍى ٓغ 

حُـٖ ٝحُـ٤الٕ، ٝر٤٘ٔخ ًخٗض حُـُٞش طٜيٍ ٟلٌخطٜخ ػخؿِٜخ ر٠َرش  

. كٌَٔ ح٤ٗخرٜخ

 

  ىٓخِٓم: كوخُض ُٚ ٢ٛٝ ك٢ هٔش ك٘وٜخ ٝؿ٠زٜخ- 

ٓؤِٓن ؿِيى  ٝحٛ٘غ ٓ٘ٚ حًزَ ه٤ٔش ك٢ رالى حُؼَد،  :   ُٜخك٤وٍٞ-  

!! ٧ًٍ ري هز٤ِش حُـ٤الٕ ح٣ظٜخ حُوز٤ؼش

:  ٓ٘٘يح ٝك٢ ٌٛح ٣وٍٞ كؤؿِٜ ػ٤ِٜخ، ػْ كِٜٔخ ح٠ُ هز٤ِظٚ- 

 

 كْٜ   كظ٤خٕ   ٓزِؾ      ٖٓ  أال  

 رٔخ ُو٤ض ػ٘ي ٍك٠ رطخٕ                                   

 

 

رؤ٢ٗ هي ُو٤ض حُـٍٞ طٜٟٞ    

رٜٔذ ًخُٜل٤لش ٛلٜلخٕ                               

 

ص   َّ  كؤَٟرٜخ رال ىٖٛ كو

 ُِٝـَحٕ   ٤ُِي٣ٖ ٣َٛؼخ                                   

 

 كِْ حٗلي ٓظٌجخ ػ٤ِٜخ ٧ٗظَ  

ٜٓزلخ ٓخًح أطخ٢ٗ حًح ػ٤٘خٕ                                

 

 ك٢ ٍأّ هز٤ق ًَأّ 

 حُِٔخٕ     ٓ٘وٞم   حَُٜ                                    

   • 

 

:     ٌٛٙ حالر٤خص ٖٝٓ ٗؼَ طؤر٢ َٗح

 

 ىٍٟ هللا ح٢ٗ ُِـ٤ِْ ُ٘خِٗت  

 ٤َٟٔٝ س  ٓوَ  ٢ُ  ٝطزـ٠ْٜ                                 
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 ٝال حٓؤٍ حُؼزي حُلو٤َ رؼ٤َٙ  

ٝرؼَحٕ ٍر٢ ك٢ حُزالى ًؼ٤َ                                     

 

ػٟٞ حٌُثذ كخٓظؤٗٔض  حً ػٟٞ 

 ح٤١َ     كٌيص   حٗٔخٕ ٝٛٞص                                 

 

 

          كظؤر٢  َٗح  ٗخػَ ؿخ٢ِٛ ٓـ٤ي  ٝه٤ٜيطٚ  ٌٛٙ طؼي 

: ٖٓ ٍٝحثغ حُ٘ؼَ حُؼَر٢  ٗوظطق ٜٓ٘خ  ٓخ٢ِ٣    

 

٣خ ػ٤ي ٣خُي ٖٓ ْٛ ٝا٣َحم   

َٝٓ ٤١ق ػ٠ِ ح٧ٛٞحٍ ١َحم                                  

 

٢٘ٔ٣ ػ٠ِ ح٣٧ٖ ٝحُل٤خص ٓلظل٤خ   

ٗل٢ٔ كيحإى ٖٓ ٓخٍ ػ٠ِ ٓخم                                 

 

 ر٘خثِٜخ      ٟ٘ض   هِش  ا٢ٗ حًح

ٝأٌٓٔض ر٠ؼ٤ق حَُٞٛ أكٌحم                                  

 

ٗـٞص ٜٓ٘خ ٗـخث٢ ٖٓ رـ٤ِش،اً  

أُو٤ض،٤ُِش هزض ح٢َُٛ أٍٝحه٢                                    

 

٤ُِش ٛخكٞح ٝأؿَٝح ر٢ َٓحػْٜ   

رخُؼ٤ٌظ٤ٖ ُيٟ ٓؼيٟ حرٖ رَحم                                    

 

هٞحىٓٚ      كٜخ   كؼلؼٞح ًؤٗٔخ

أٝ أّ ه٘ق،ر١ٌ ٗغ ١ٝزخم                                      

 

ال ٢ٗء أَٓع ٤ُ،٢ْ٘ٓ ًح ػٌٍ   

 هلخم  ح٣َُي رـ٘ذ  ؿ٘خف،  ًٝح                                   

 

 ك٢ رالى ٣ٌَٛ  ٝه٤َ حُو٤ض  ؿؼظٚ ك٢ ؿخٍ ٣وخٍ ُٚ ( طؤر٢  َٗح) ٝهُظَ

 ٤ٓالى٣ش   ًٝخٗض ٓؼظْ ؿخٍحطٚ ػ٠ِ  530ؿ٘ٞد ٌٓش  ٗلٞ (ٍهٔخٕ)
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 ٝه٤َ ْٛ ر٢٘  ٛخِٛش  ٖٓ  هز٤ِش  ٣ٌَٛ  ٝر٢٘ ٗلخػش  ٖٓ  هز٤ِش  ً٘خٗش

. هخطِٞٙ 

     

 

 

              ***************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        



 173 

           حُ٘خػَ  ك٠٤ٔش  ح٤ُؼ١َٔ

 

 

 

رٖ ه٤ْ رٖ ػزي هللا  (رِؼخء )ٛٞ  أرٞ ٓٔخكن ك٠٤ٔش  ُٝوزٚ          

رٖ ٝٛذ رٖ ٣ؼَٔ رٖ ػٞف رٖ ًؼذ رٖ ػخَٓ رٖ ٤ُغ رٖ رٌَ رٖ ػزي 

ٓ٘خس رٖ ً٘خٗش رٖ ه٣ِٔش رٖ ٓيًٍش رٖ ا٤ُخّ رٖ ٠َٓ رٖ ِٗحٍ رٖ ٓؼي 

أكي أَٗحف حُؼَد ٝٓخىحطْٜ  .رٖ ػيٗخٕ، ح٤ُؼ١َٔ ح٤ُِؼ٢ حٌُ٘خ٢ٗ

أهٞٙ حُٜلخر٢ حُـ٤َِ  . ٝكَٓخْٜٗ  ٝٗؼَحثْٜ ٝكٌٔخثْٜ  ٍٝٓخطْٜ

. ؿؼخٓش رٖ ه٤ْ ح٤ُِؼ٢ حٌُ٘خ٢ٗ

: ُوُٞٚ َٓطـِح  (رؼخء ) ٝه٤َ  ُوذ  

 

  أٗخ حرٖ ه٤ْ ٓزؼخ ٝحرٖ ٓزغ            

  

  كخُظٔغ    هز٤ال  ه٤ْ أرخٍ ٖٓ          

 

كخرظِغ      ١ؼخٓخ   ًخٗٞح   ًؤٗٔخ             

 

:   ه٤َ  حٗٚ   هخٍ  ُُٞيٙ  ٣ٞٓخ  ٤ٛٞ٣ٚ 

 

٣خ ر٢٘، ال طلٖ َٓ ٛي٣ن أٝ ػيٝ، كبٕ حَُٔ أٓخٗش ػ٘ي ح٣ٌَُْ ٝإ   )

 .  (ؿِذ ٛخكذ ػٖ اهلخثٚ كال طـِذ ػٖ ٛظي ٓظَٙ ك٤ٚ

 

      ٣ٝوٍٞ  ُطل٤َ  رٖ ٓخُي  رٖ ؿؼلَ حُؼخ١َٓ رؼي  ٍِٗٝ  ر٢٘ ٤ُغ 

: ك٢ ٗـي

 

أطٞػي٢ٗ ٝأٗض رزطٖ ٗـي 

كال ٗـيحً أهخف ٝال طٜخٓخ 

 

 طًَ٘خ    كظ٠   ٗـيًْ  ١ٝج٘خ

كِٕٝ حُ٘ـي ٗلٔزٜخ ٓوخٓخ 

 

: ٖٝٓ ٗؼَٙ َُٔحهش رٖ ٓخُي حُٔيُـ٢ حٌُ٘خ٢ٗ ٤ٓي ر٢٘ ٓيُؾ ٖٓ ً٘خٗش
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َُٓحهَش رٖ ٓخُي   أرِؾ  أال 
كزجْ ٓوخُش حَُؿَ حُوط٤ِذ 

 

 

أطَؿٞ إٔ طئَٝد رُظْؼٖ ٤ٍُغ 

َُ ٖٓ ه٣َِذ ِٜ  كٌٜح ك٤ٖ طُز

 

: ٖٝٓ ٗؼَٙ 

 

ٝكخٍّ ك٢ ؿٔخٍ حُٔٞص ٓ٘ـْٔ 

اًح    طؤ٠ُ ػ٠ِ   ٌَٓٝٛش  ٛيهخ 

 

ؿ٤٘ظٚ ٝٛٞ ك٢ ؿؤٝحء  رخِٓش 

ػ٠زخ أٛخد ٓٞحء حَُأّ كخٗلِوخ 

 

ر٠َرش ُْ طٌٖ ٢٘ٓ  ٓوخُٔش 

ٝال  طؼـِظٜخ  ؿز٘خ  ٝال كَهخ 

 

: ٖٝٓ ٗؼَٙ ح٠٣خ 

ؿِٟ هللا حرٖ ػَٝس ك٤غ أ٠ٔٓ 

 ُّ ُػوُٞهخ    ٝحُؼُوُُٞم   ُٚ    أػخ

 

: ٖٝٓ ٗؼَٙ ك٢ حُلٌٔش

 

ّٖ   ٛٞحد  ٝأرـ٠  أّٗٚ    أػِْ  حُظ

ّٖ حَُٔء ١خٗض ٓوخىٍٙ  اًح ١خٕ ظ

 

: ٖٝٓ ٗؼَٙ

 

أر٤ض ُ٘ل٢ٔ حُؤق ُٔخ ٍٟٞح رٚ     

 ٝى٤ُظْٜ   ٗظ٢ٔ  ٝٓخ ً٘ض  ٓللٔخ                                        
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٤ٓق  ٛوِٚ  )      ٝهي ح٤ٛذ  رخُزَٙ  رؼي حٕ ١خٍ ػَٔٙ كو٤َ ػ٘ٚ 

 .ٝٛٞ ٖٓ ٗؼَحء حُٔؼ٣َٖٔ   (هللا 

 

٣َس ٝٛٞ أكي أ٣خّ كَد حُلـخٍ حُظ٢ ٝهؼض  ر٤ٖ  ََ   ٓخص هزَ ٣ّٞ حُُل

. ً٘خٗش  ٝه٤ْ ػ٤الٕ  

 

 

 

 

 

 ***********************************

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
                                           

 

 

حُوَٗن  حُز٣ٌَش 
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حُز٣ٌَش   رٖ ٓخُي   رٖ ٛلخٕ ريٍ  ر٘ض  حُوَٗن         ٢ٛ  حُ٘خػَس  

 . حُؼيٗخ٤ٗش

 

. ٢ٛ أهض ١َكش رٖ حُؼزي ٖٓ أٓٚ. ٗخػَس ٖٓ ٗؼَحء حُـخ٤ِٛش         

طِٝؿٜخ رَ٘ رٖ ػَٔٝ رٖ َٓػي ٤ٓي ر٢٘ أٓي ح١ٌُ هظَ ٣ّٞ ًالد ٖٓ 

 . هزِْٜ

 

. ك٢ ٍػخثٚ ٍٝػخء ٖٓ هظَ ٓؼٚ ٖٓ هٜٞٓخ حؿِزٚ  ًخٕ أًؼَ ٗؼَٛخ             

. ُٜخ ى٣ٞحٕ ٗؼَ ٛـ٤َ. ًٔخ ٍػض أهخٛخ ١َكش

  

          طٞك٤ض ك٢ حُٔ٘ش  حُو٤ٖٔٔ  هزَ حُٜـَس حُ٘ز٣ٞش  ح١  ك٢ ػخّ    

 574\ ٤ٓالى٣ش  ٝك٢ ٍٝح٣ش حهَٟ ك٢ ػخّ 570

: ٝ ٖٓ ٗؼَٛخ ٌٛٙ حالر٤خص 

 

َٖ ٍٛ٘ي   ٓزٌِؾ   ٖٓ  أال  ر

َ٘خُء ًحٓخ                                  ْٔ ُّ حَُل  ٝهي ال طَْؼَي

 

ْيٍم  ِٛ  ِٝ ٍْ ْٖ أ ِٓ خ  ْؿظََ٘ ََ ًٔخ أْه

وخٓخ                                    ُٓ ـَظز٢ِ  ُٔ  طََٟ ك٤ِٜخ ُ

 

خ  َّٔ خ هخُْض كظخس ُ حُل٢ّ َُ َٔ ًَ

َّْ ؿ٘خٜٗخ ؿ٤٘خً ُٜخٓخ                                   أك

 

أطْٚ ر٤ََِِْ  ٍْ ُِيٛخ ٝأ ُٞح

خ                                 ًٓ ١ َظالَ َِ ْٔ َّ ٓخ طَ  هًَطخ َُٝوَ

 

ظَٞطَحٍص  ُٓ َْٔض طََٟ حُوَطخ  أَُ

ٗخٓخ                                  َٝ َى حُوطخ ُـَلَخ  َِ ْٞ طُ َُ َٝ 

 

:  ٝطوٍٞ ك٢ ُٝؿٜخ ٝهي هَؽ ٤ُِٜي ٝحُو٘ٚ  طٜلٚ 
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 ٣خ ٍد ؿ٤غ هي هَٟ ػخُد 

 أؿٖ أكٟٞ ك٢ ؿٔخىٟ ٓط٤َ                                    

 

 ٓخٍ رٚ أؿَى ًٝ ٤ٓؼٍش 

 ػزالً ٗٞحٙ ؿ٤َ ًخد ػؼٍٞ                                       

 

 كؤُزْ حُٞكٖ رلخكخطٚ 

 ٝحُظو٢ حُز٤ٞ رـ٘ذ حُٔي٣َ                                     

 

 ًحى ٝهيٓخً ٣ؼـَ حُزخٍُ حٍ 

 ًٞٓخء رخُٔٞص ً٘زٚ حُل٤َٜ                                     

 

 ٣زـ٢ ػ٤ِٜٔخ حُوّٞ اًح أٍِٓٞح 

  ح٧ُٔؼ٢ حُوٍَٝ  ظٖ  ٝٓخء                                     .

 

 آد ٝهي ؿْ٘ أٛلخرٚ 

١ِٞ٣ ػ٠ِ أٛلخرٚ رخُز٤َ٘                                       

 

 

: ؿٔخػظٚ  طوٍٞهخُض طلوَ رِٝؿٜخ رَ٘ رٖ ػَٔٝ ٝٝ

 
 ُوي ػِٔض ؿي٣ِش إٔ رَ٘حً

 ؿيحس َٓرق َٓ حُظوخ٢ٟ                                       

 

 ؿيحس أطخْٛ رخُو٤َ ٗؼؼخ 

  ٣يم ٍٗٔٞٛخ كي حُو٠خٝ                                  

 

 ػ٤ِٜخ ًَ أ٤ٛي طـِز٢

 ٣ًَْ ًَٓذ حُلي٣ٖ ٓخٝ                                     

 

 رؤ٣ي٣ْٜ ٛٞحٍّ َٓٛلخص 

  ؿالٛخ حُو٤ٖ هخُٜش حُز٤خٝ                                  
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 ًَٝ ٓؼوق رخٌُق ُيٕ 

ٝٓخرـش ٖٓ حُلِن حُٔلخٝ                                   

 

 

: ح٠٣خ  (هالد  )ٝهخُض طَػ٢ ُٝؿٜخ  ٝطز٤ٌٚ ٝهي هظَ ٣ّٞ 

 

 أػخًُظ٢ ػ٠ِ ٍُء أك٤و٢ 

 كوي أَٗهظ٢٘ رخُؼٌٍ ٣ٍو٢                                         

 

 ٍَ  كال ٝأر٤ي آ٠ٓ رؼي ر٘

 ػ٠ِ ك٢ ٣ٔٞص ٝال ٛي٣ن                                        

 

 ٝرؼي حُو٤َ ػِؤش رٖ رَ٘ 

  اًح ِٗص حُ٘لّٞ ا٠ُ حُلِٞم                                   

 

 ٍَ  ٝٓخٍ ر٘ٞ ٟز٤ؼش رؼي رِ٘

 ًٔخ ٓخٍ حُـٌٝع ٖٓ حُل٣َن                                     

 

 ٓ٘ض ُْٜ رٞحثِش حُٔ٘خ٣خ 

 رـ٘ذ هالد ُِل٤ٖ حُٔٔٞم                                       

 

 كٌْ روالد ٖٓ أٝٛخٍ هٍَم 

  أه٢ ػوٍش ٝؿٔـٔش ك٤ِن                                          

 

 ٗيح٢ٓ ُِِٔٞى اًح ُوْٞٛ 

 كزٞح ٝٓوٞح رٌخْٜٓ حَُك٤ن                                     

 

 ْٛ ؿيػٞح ح٧ٗٞف ٝأٍؿٔٞٛخ 

 كٔخ ٣٘ٔخؽ ٢ُ ٖٓ رؼي ٣ٍو٢                                      

 

  ٝهخُض  ح٠٣خ  

 

حِص  ََ ٍُ ك٢ حُوَلَ ََٛذ حَُلالَّ أال ًَ
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 ٝ ٖٓ ٨ٔ٣ُ حُـل٘خِص ك٢ حُـلَحِص                                

 

َّْ ًؼٞرُٚ  ٝ ٖٓ ٣َؿُغ حََُٓق ح٧ٛ

ِّ ًخُ٘وَحِص                                         ِٚ ىٓخُء حُوٞ ػ٤ِ

 

 

:  ٝهخُض  طَػ٤ٚ ح٠٣خ 

 

ش  َػَيْىٗخ َـّ ٔخ ٝػ٣َٖ٘ ك ْٔ ُُٚ َه

  كِٔخ طٞكخٛخ حٓظٟٞ ٤ٓيحً ٟؤخ                                   ًَ

 

ٗخ ا٣خرُٚ  َْ ْؼ٘خ رٚ ُٔخ حٗظظ ـِ كُ

ٍٍ ال ٤ُٝيحً ٝال هلٔخ                                       َِ كخ ػ٠ِ ه٤

 

 

: ٝطوٍٞ طلوَ روٜٞٓخ 

 

ْٕ   ال أال ََ َُٓي  طْلَو َػ٤ََِْ٘خ   أ

ظَخِد    ًخٕ ِك٤َ٘خ ر٤َِّٞ                                  ٌِ  ك٢ حُ

 

  ٍٖ ٌّ ٖٓ هؼ٤ كوْي هطؼْض ٍإٝ

حِد                                   ََ َٗ  ٖ ِٓ  ٍُ ُيٝ ُٛ هَْي َٗوَؼَُض  َٝ
 

ل٠   ْٟ َ ٍّ كؤ لخ ْٔ َٖ َك َى٣َْ٘خ حر ٍْ ٝأ

ُْ حٌُثخِد                                     ِٙ ٗـ ٍُ رِ٘ٞ طـٞ

 

:  ٝهخُض ح٠٣خ 

 

 ْْ ِٖ حٓظلِْض ىٓخءٛ َّٕ ر٢٘ حُلٜ ا

َّْ  كخٍرٜخ    أٍٓي  ر٘ٞ                               ْٚ   ػ   ٝحُز

 

َّْ كؤٝػزٞح  ُْ ؿيػٞح ح٧َٗق ح٧ٗ ٛ

 كخُظلٞٙ ٝؿخٍرٚ  ٝؿزٞح حُٔ٘خّ                               
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 ػ٤ِٔش رٞحٙ حُٔ٘خٕ رٌلٚ 

  ػ٠ٔ إٔ طاله٤ٚ ٖٓ حُيَٛ ٗخثزٚ                              

 

 

 

    *********************              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 حال٢ٓٝ أك٤لش رٖ حُـالف
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 ح٢ٓٝ٧ ٗخػَ   حُل٣َٖ  رٖ  رٖ حُـالف  أك٤لش ٛٞ أرٞ ػَٔٝ         

 .ؿخ٢ِٛ ٖٓ ىٛخس حُؼَد ٝٗـؼخْٜٗ

 

ّٔخٕ  طُزّغ  ُٖٓ   ك٢  ػخٕ         د ك َِ ًَ ًٝخٕ .  ِٓي ح٤ُٖٔ ح٧ٛـَ أر٢ 

٣ؼَد  )  رؤٓٞحٍ أَٛ  ًخى ٣ل٢٤ كظ٠ ًخٕ َٓحر٤خ  ؿ٤٘خً ٣لٖٔ طير٤َ حُٔخٍ ٝ

 . ( ٣ؼَد ) ًخٕ ٤ٓيٝ  (

 

  أٍٓٞحً طظَٜ روَ         ٝؿخء ًًَٙ  ك٢ ًظخد حٌُخَٓ  ُِٔزَى  ك٤غ  حٍٝى  

طٌٖٔ   رؤٗٚ ٛخثذ حَُأ١ كظ٠ ٝٝٛق   .رؤٓٞحُٚ حُ٘ي٣ي   ٝطٌٔٔٚ حك٤لش  

أك٤لش   ٓغ   إٔ  ٝكٜخكش ٍح٣ٚ  كظ٠ ه٤َ ٛٞحرٚ  ٌُؼَس  هٖٞٓٚٓ طِػْ  
ً .    حُـٖ  ٖٓ طخرؼخ

 

ًٝخٕ َٓحر٤خً ًؼ٤َ حُٔخٍ . ًخٕ ٤ٓي ح٧ّٝ ك٢ حُـخ٤ِٛش: ٝهخٍ حُزـيحى١    

 .أٓخ ٗؼَٙ كخُزخه٢ ٓ٘ٚ ه٤َِ ؿيح

 

   رجَحً ٣ؤهٌ  ٝطٔؼٕٞ  طٔغ  ُٚ ًٝخٕح  ٝأٓالى  ِٓحٍع  ًخٕ ٧ك٤لش        

  حكيٛٔخ ك٢ ىحهَ ٣ؼَد  ٝحٓٔخٙ  كٜ٘خٕ  ًٝخٕ ُٚ أ١ُُٔخٕ أ١ ٜٓ٘خ حُٔخء

(َّ . (ح٠ُل٤خٕ) ٝحالهَ ك٢ ٟٞحك٤ٜخ  ٝحٓٔخٙ (حُٔٔظظ

 

      ٠َِٔٓ  رٖ   ٖٓ ر٢٘ ػي١  رٖ ٣ُي  ر٘ض ػَٔٝ طِٝؽ أك٤لش ٖٓ 

خٍ ـّ  اِالّ ٝأَٓٛخ   أكيحً  ال طظِٝؽ هي حٗظ١َض حٕ  ٣َٗلش  حَٓأس  ًٝخٗض حُ٘

 طِٝؿض رؼيٙ ٛخْٗ رٖ ػزي ٓ٘خف ك٤ٖ هيّ  (حك٤لش  ) كِٔخ هظَ .ر٤يٛخ

 ٖٓ أك٤لش   كؤٝالىٛخ ؿي حُ٘ز٢ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ػزي حُٔطِذ  ٓ٘ٚ   كُٞيص حُٔي٣٘ش

  ح ٝرٌٜ.  ٧ر٤ٚ  ٝ ِْٓ  حٍَُٓٞ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ  ؿّي  ػزي حُٔطِذ اِهٞس ْٛ

 هزَ 102\ هزَ ٝكخس ٛخْٗ حُٔظٞك٠ ٗلٞ ػخّ (أك٤لش )     ٝكخس  طٌٕٞ

حٌٍُ٘س - ٌٍٗحص ٖٓ ح٤َُٔس حُ٘ز٣ٞش حُٔؼطَس ) ٍحؿغ ًظخر٢ .حُٜـَس

 (حال٠ُٝ

 

  ر٢٘   هظَ أك٤لش ٍؿالً ٖٓ  حُوز٤ِش اِكيٟ حُٔ٘خٝٗخص ك٢          ٝه٤َ  حٗٚ  

خٍ ـّ ً حُ٘ رؼؤٍ  ٤ُؤهٌ   كؤٍحى ٌٛح إٔ ٣وظَ أك٤لش   رٖ ػَٔٝ  ُؼخْٛ ًٝخٕ أهخ

ٌٍ ػِّ أك٤لش ػ٠ِ ح٩ِؿخٍس ػ٠ِ ر٢٘   ٓ٘ٚ  إٔ ٣٘خٍ ٣ٔظطغ  كِْ  أه٤ٚ  ك٤٘ج

خ ػِٔض حُ٘ـخٍ ٤ُئىد ػخٛٔخً ٣ٝظوِٚ ٓ٘ٚ ّٔ  ك٢   حكظخُض  رٌُي  ٠ِٔٓ  كِ

   كؤٌٍٗطْٜ  ا٠ُِ هٜٞٓخ  ٝحٗطِوض  ٖٓ حُلٜٖ  ر٤ظٜخ رخُظي٢ُ ٓـخىٍس
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 ٍٝأٟ   هظخٍ ٗي٣ي ر٤ْٜ٘  ٣ٌٖ   ُْ أهزَ أك٤لش   كخٓظؼّيٝح كِٔخ  ٝكٌٍّطْٜ

  ٌٛح ػَٔ ٠ِٔٓ:  حكظوي حَٓأطٚ كِْ ٣ـيٛخ كوخٍ حُوّٞ ػ٠ِ كٌٍ كِٔخ ٍؿغ

خٛخ ٌُُي هٜٞٓخ . هيػظ٢٘ كظ٠ رِـض ٓخ أٍحىص ّٔ  ٝهي هخٍ (حُٔظي٤ُّش)ٝٓ
. أك٤لش ك٢ ًُي ٗؼَحً

 

ّٜٖ ك٢            ًًَٝ حٗٚ      طزّغ  ًَد  هخطَ أرخ ػ٘يٓخ (ح٠ُل٤خٕ ) هي طل

َّ رخُٔي٣٘ش   طزّغ هي أهزَ ٖٓ ح٤ُٖٔ ٣َ٣ي حَُٔ٘مك٤ٖ . رٖ كٔخٕ   ٝطَى  كٔ

 (٣ؼَد  )كوظَ  ك٢ حُؼَحم ػْ  ح٠ُ    حُ٘خّ ا٠ُِ  ٠٠ٓٝ  كي  حر٘خثٚ  ح ك٤ٜخ 

ََّ ٍحؿؼخً ٝٛٞ ٓـٔغ ػ٠ِ طو٣َذ حُٔي٣٘ش ٝهطغ   كِٔخ ٓٔغ  رٌُي ؿ٤ِش  ً

  ػْ أَٓ إٔ ٣ؤط٤ٚ أَٗحف حُٔي٣٘ش ًٝخٕ أك٤لش ر٤ْٜ٘. ُٜخ ٝاِك٘خء أِٜٛخ١ٗن

ّٖ  )اِال إٔ   ٣ؼَد  ػ٠ِ أَٛ  ٣ٌِْٜٔ ٢ً  هخىّ  ( طزّغ) إٔ  ح٧َٗحف  ٝظ

  ا٠ُِ  رخٌُٛخد  حُـيٍ كخٓظؤًٕ  ٖٓ  ( طزّغ) ٣ز٤ظٚ  كطٖ ا٠ُِ ٓخ ًخٕ  (أك٤لش

 طزّغ )كظ٠ اًِح ٗخّ حُلَّ ح٣ٌُٖ ٟٝؼْٜ   أَٓ ه٤٘ظٚ إٔ طـ٢٘ ٝٛ٘خى هزخثٚ 

 :ُِٔـ٤٘ش هخٍ  ػ٤ِٚ(

 

أٗخ ًحٌٛذ ا٠ُِ أ٢ِٛ كّ٘ي١ ػ٤ِي حُوزخء كِبًح ؿخء ٍٍٓٞ حُِٔي )            

هي ٍؿغ ا٠ُِ أِٛٚ : ٛٞ ٗخثْ كبٕ أرَٞح اِالّ إٔ ٣ٞهظ٢ٗٞ كو٢ُٞ- كو٢ُٞ ُٚ

٣وٍٞ ُي : كو٢ُٞ ُٚ  كِبٕ ًٛزٞح ري ا٤ُِٚ  ٝأ٢ٍِ٘ٓ ا٠ُ حُِٔي رَٓخُش

.  (  حؿيٍ رو٤٘ش أٝ َىْع: أك٤لش

 

 ططِذ هظِٚ  (طزّغ) ه٤َ  ًظ٤زش ٖٓ   طزؼظٚ  هٞٓٚ  حٗطِن ا٠ُِ كِٔخ         

ّٜٖ كٞؿيٝٙ ًخٕ   ػالػش أ٣خّ    كلخَٛٝٙ ( ح٠َُل٤خٕ )  رؤ١ٔٚ  هي طل

   رخُظَٔ  ٢َٓ٣ٝ ا٤ُِْٜ رخ٤َُِ  ٝحُلـخٍس  رخُ٘زَ رخُٜ٘خٍ ٤َٓ٣ْٜٝ  ٣وخطِْٜ

خ ُْ ٣ويٍٝح ػ٤ِٚ أَْٓٛ ّٔ    . إٔ ٣لَهٞح ٗوِٚ (  طزّغ)كِ

 

 ٝأٍٝى ح٧ٛٔؼ٢  رؼٞ ٗؼَٙ  ٓ٘ٚ حُزلظ١َ ك٢ كٔخٓظٚ  حٗظوذ ًٔخ       

ّٕ .  ًظذ ح٧ىد ٗؼَٙ  ٤ٗجخً ٖٓ ه٤ٜيس ُٚ ك٢ ٓوظخٍحطٚ ٝط٘خهِض ؿ٤َ أ

   ا٤ُِ٘خ  ٝطٜق هٜخثيٙ حُظ٢ ِٝٛض كظ٠ ح٤ُّٞ  ى٣ٞحٕ   ك٢ ُْ ٣ـٔغ ٗؼَٙ 

  طٜق  ًٔخ   حُوخٛش ٝٗظَطٚ ا٠ُِ حُل٤خس ٝحُ٘خّ ٝحُٔخٍ  ك٤خطٚ ؿٞحٗذ

ك٢ ٓز٤َ ؿٔغ حُٔخٍ ٝطًَٚ ٖٓ أؿَ ًُي  طو٤ِّٚ ػٖ ٓـخُْ ُٜٞٙ 

. حُٜ٘ٞحص حُظ٢ طظطِذ إٔ ٣زٌٍ ُٜخ

 



 183 

 ٝإِ ًخٕ ال ٣٘لَى ك٤ٚ ر٤ِٔس ك٤٘ش هخٛش اِالّ ك٢ ؿ٤ي ٝٗؼَٙ َٜٓ        

ٓش  ًٝخٕ ٣ظٖ حٕ حُل٤خس  ال ٣وِٞ ٖٓ ػزَس أٝ كيًخٕ ٗؼَٙ  ٝ أر٤خص ه٤ِِش

:   هيحػش  ٝطـظخٍ حر٘خءٛخ   ٣وٍٞ

 

 أاَلّ ٣خ ََُٜق َٗل٢ٔ أ١ََّ ٍَُٜق 

ِس أ١ََّ َُِٜق                                       ٍَ َِ حُلَوخ َػ٠ِ أَٛ

 

هَِّل٢ٗٞ َٝ  َِ ز٤ َٔ ٠َٞح هََٜي حُ َٓ 

ِّ َهِِق                                       َٖ ح٩ِرَح ِٓ ا٠ُِ َهٍَِق 

 

 ُْٛ ال أٍَح َٝ  َٕ ًٟ ال ٣ٌَظَلٞ  ُٓي

َٕ ٣ٌَل٢                                   ءحً إِ ًخ ََ َٕ حِٓ  ٣ُط٤ؼٞ

 

 كوي حهظخٍ ٓ٘ٚ أرٞ ٣ُي حُو٢َٗ ك٢ ؿَٜٔس  حٗظَٜ أك٤لش ر٘ؼَٙ       

: أٗؼخٍ حُؼَد ه٤ٜيس ؿؼِٜخ ٖٓ حٌُٔٛزخص ٝٓطِؼٜخ

 

 

ٍُ َُ ؿٞ زخ ٝحُيٛ ِٜ  َٛلٞص ػٖ حُ

 هَظــــٍٞ   آٝٗـــشً ٝٗلْ حُٔــــَِء                                   

 

 ُٝٞ أ٢ٗ أٗخء ٗؼٔض كخال

  أٝ ٤َ٘ٗ   ٛزٞف،   ٝرخ٢ًَٗ                                       

 

 ٝالػز٢٘ ػ٠ِ ح٧ٗٔخ١ ُؼْ

 حُِٗـز٤َ     أكٞحٜٖٛ  ػ٠ِ                                           

 

 ٢ٌُ٘ٝ ؿؼِض اُح١ ٓخ٢ُ

  أٝ أ٤َٗ  ًُي،  رؼي كؤهَِ                                          

 

 كَٜ ٖٓ ًخٖٛ أٝ ١ً اُٚ

  ٍد أكٍٞ  ٖٓ ٓخ كخٕ اًح                                        

 

 ٣َح٢٘٘ٛ ك٢َ٘٘ٛ٤ ر٤٘ٚ
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 رٔخ أهٍٞ    ر٢٘   ٝأٍٛ٘ٚ                                          

 

 ٝٓخ ٣ي١ٍ حُلو٤َ ٓظ٠ ؿ٘خٙ

  ٣ؼ٤َ ٝٓخ ٣ي١ٍ حُـ٢٘ ٓظ٠                                       

 

 ٝٓخ طي١ٍ ٝإ أُولض ٗٞال

  أّ طل٤َ   ًُي    رؼي  أطِوق                                       

 

 ٝٓخ طي١ٍ ٝإ أؿٔؼض أَٓح

 رؤ١ ح٧ٍٝ ٣يًٍي حُٔو٤َ                                         

 

 ُؼَٔ أر٤ي ٓخ ٣ـ٢٘ ٓوخ٢ٓ 

 ٖٓ حُلظ٤خٕ أٗـ٤ش كلٍٞ                                           

 

 ٣َّٝ، ٝال ٣وِٚ ٓ٘ٔؼال، 

 ػٖ حُؼٍٞحء ٠ٓـؼٚ حُل٤َٜ                                     

 

 طزٞع ُِل٤ِِش ك٤غ ًخٗض

  ٣ؼظخى ُولظٚ حُل٤َٜ ًٔخ                                          

 

 اًح ٓخ رض أػٜزٜخ، كزخطض

 ػ٢ِ، ٌٓخٜٗخ، حُل٠ٔ حٍُ٘ٔٞ                                    

 

 ُؼَ ػٜخرٜخ ٣ؤط٤ي كَرخ، 

 ٣ٝؤط٤ْٜ رؼٍٞطي حُي٤َُ                                           

 

 ٝهي أػيىص ُِليػخٕ كٜ٘خ

 ُٞ حٕ حَُٔء ط٘لؼٚ حُؼوٍٞ                                     

 

 ٣ٞ١َ حَُأّ أر٤ٞ ٓ٘ٔوَح

 ٣ِٞف ًؤٗٚ ٤ٓق ٛو٤َ                                        

 

 ؿالٙ حُو٤ٖ ػٔض ُْ ط٘٘ٚ 
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  ك٤ٚ كٍِٞ ، ٝال   ر٘خث٘ش                                       

 

 ٛ٘خُي ال ٣٘خ٢ًِ٘ ُج٤ْ

 ُٚ كٔذ أُق، ٝال ىه٤َ                                      

 

 ٝهي ػِٔض ر٘ٞ ػَٔٝ رؤ٢ٗ

 ٖٓ حَُٔٝحص أػيٍ ٓخ ٤ٔ٣َ                                    

 

 ٝٓخ ٖٓ اهٞس ًؼَٝح ١ٝخرٞح 

  ر٘خٗجش، ٧ْٜٓ حُٜزٍٞ                                        

 

 ٓظؼٌَ، أٝ ٣لخٍهٜخ ر٘ٞٛخ

 ٣َٓؼخ، أٝ ٣ْٜ رْٜ هز٤َ                                      

 

 

\ هزَ حُٜـَس حُ٘ز٣ٞش  ح١ ك٢ ػخّ  130 \ ػخّ ٗلٞ        ه٤َ  حٗٚ  هظَ

. ٣الى٣ش ّ  497

 

 

    *********************                      

  

 

 

 

 

 

 

                                    

 

حرٞ ١خُذ رٖ ػزي حُٔطِذ حُٜخ٢ٔٗ               
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   رٖ ًالد  ه٢ٜ  رٖ  ٛخْٗ  رٖ  ػزي حُٔطِذ  رٖ  ١خُذ ٛٞأرٞ          

 رٖ ح٠َُ٘ رٖ   رٖ ٓخُي رٖ كَٜ  رٖ ؿخُذ  رٖ ُئ١  ًؼذ   رٖ  َٓس رٖ

رٖ   رٖ ٓؼي  رٖ ِٗحٍ  رٖ ٠َٓ   رٖ ا٤ُخّ  رٖ ٓيًٍش  رٖ ه٣ِٔش ً٘خٗش

 .ػيٗخٕ

 

 رٖ    رٖ ٓوِّٝ   رٖ ػَٔحٕ  رٖ ػخثٌ   ر٘ض ػَٔٝ أٓٚ كخ١ٔشٝ      

 رٖ   رٖ ٓخُي  رٖ كَٜ  رٖ ؿخُذ  رٖ ُئ١   رٖ ًؼذ  رٖ َٓس  ٣وظش 

   رٖ ِٗحٍ  رٖ ٠َٓ   رٖ ا٤ُخّ رٖ ٓيًٍش  رٖ ه٣ِٔش   رٖ ً٘خٗش ح٠َُ٘

  . رٖ ػيٗخٕ  رٖ ٓؼي

 

   ٤ٓالى٣ش  ك٢  ٓي٣٘ش   ٌٓش  حٌَُٔٓش  ٝرؼي  حٕ  540\           ُٝي ػخّ 

 ك٢   ه٣َٖحص  ٓخىٖٓ ًخٕ  ح١ٌُٗذ  ٝحًظَٔ   هِق  حرخٙ  ػزي حُٔطِذ  

  ًٝؼَس ػ٤خُٚ ٤ٟن كخُظٚ حُٔخ٤ُشٍ ٝ ٝحٗظـَ ك٢ حُظـخٍس  ٝحُٞؿخٛش حٌُٔخٗش

  ح١ٌُ ًخٕ ؿ٤٘خ   ٝأػزخءٛخ   حُلخؽ  ٓوخ٣شحَٓ   حُؼزخّ أه٤ٚ  ا٠ُ أ ًَٝ  

 . ٝٛخكذ  ٓخٍ  ٝؿخٙ 

 

    ُٝٔخ . ملسو هيلع هللا ىلص  ٝحُي حُ٘ز٢ دمحم  ُؼزي هللا   حُٞك٤ي  ح٧م حُ٘و٤ن أرٞ ١خُذ        

 هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ    ٣ظخؿَ  ح٠ُ حُ٘خّ  ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ حٍحى حرٞ ١خُذ  حٕ

 ٍؿذ ك٢   حٌُٛخد  هي ك٢  حُؼخ٤ٗش  ػَ٘س ٖٓ ػَٔٙ  ٝه٤َ  حًؼَ  رو٤َِ 

٢ٛٝ   (رَٜٟ  ) حُوخكِش  ح٠ُ  كظ٠ حًح  ِٝٛض.ٓؼٚ  كخهٌٙ  ح٠ُ حُ٘خّ  

 )ٓي٣٘ش  حػ٣َش  طوغ  ػ٠ِ   ٓ٘خٍف  رالى حُ٘خّ   هَؽ  ُْٜ  حَُحٛذ  

: ٝحهٌ  حُ٘ز٢  ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ  ِْٝٓ  ك٢  ٣يٙ  ٝهخٍ  (رل٤َح 

   ( ٍكٔش ُِؼخ٤ُٖٔ    هللا  ٣زؼؼٚ  هللا  ٌٛح ٌٛح ٍٍٓٞ.حُؼخ٤ُٖٔ   ٌٛح ٤ٓي  ) 

 : كظؼـذ  ٖٓ رخُوخكِش ٖٓ هُٞٚ   كوخٍ ُْٜ

 

حٌْٗ  ك٤ٖ  حَٗكظْ  ٖٓ حُؼوزش  ُْ  ٣زن  كـَ ٝال  ٗـَ حال   هَ  )- 

  ٝح٢ٗ ٧ ػَكٚ روخطْ  حُ٘زٞس  حٍٍٝٓٞ ٓخؿيح   ٝال ٣ٔـيحٕ  حال  ُ٘ز٢  

 ( ك٢  حٓلَ ؿ٠َٝف  ًظلٚ  ٓؼَ حُظلخكش  ٝحٗخ  ٗـيٙ  ٌٓظٞرخ  ك٢  ًظز٘خ 

ٝأ ُظلض ح٠ُ ػٔٚ  حرٞ ١خُذ  ٍٝؿخٙ  حٕ ٣َىٙ  ٝال ٣ويّ  رٚ  ح٠ُ حُ٘خّ  

. كؤٍؿؼٚ  ػٔٚ  ح٠ُ ٌٓش . هٞكخ ػ٤ِٚ  ٖٓ ح٤ُٜٞى 

            

كٌخٕ  ملسو هيلع هللا ىلص  ٝحُي حُ٘ز٢ دمحم  ُؼزي هللا   حُٞك٤ي  ح٧م حُ٘و٤ن أرٞ ١خُذ        

حرٞ ١خُذ  ُٚ حُويف  حُٔؼ٠ِ ك٢ طَر٤ش حرٖ حه٤ٚ  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  رؼي ٝكخس حٓٚ آٓ٘ش 
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. ر٘ض  ٝٛذ  ٝؿيٙ ػزي حُٔطِذ  كٌلِٚ حرٞ ١خُذ  ٝػَٔٙ  ػٔخٕ  ٓ٘ٞحص  

حهٌٙ ح٠ُ ىحٍٙ  ٤ُؼ٤ٖ  ٝحكيح ٓغ حٝالىٙ  ٓٞحءح  رٔٞحء  كٜٞ  ح٠٣خ ٝحكي 

: ْٜٓ٘  كوي  هخٍ  حُٞحهي١

هخّ حرٞ ١خُذ ٖٓ ٓ٘ش ػٔخٕ ٖٓ ُٓٞي ٍٍٓٞ هللا  ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ  ِْٝٓ  )

 ٣ل١ٞٚ  ٣ٝوّٞ رخَٓٙ  –ح٠ُ حُٔ٘ش حُؼخَٗس ٖٓ حُ٘زٞس  ػالع ٝحٍرؼ٤ٖ 

ٝهي حٗ٘ي  حرٞ   (٣ٌٝد  ػ٘ٚ  ٣ِٝطق  رٚ  ًٝخٕ  ٣وَ  ر٘زٞس  حُ٘ز٢ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 

: ١خُذ ك٢ ًُي ٗؼَح 

 

حال حرِـخ  ػ٢٘  ػ٠ِ ًحص  ر٤٘٘خ 

ُئ٣خ  ٝهٜخ  ٖٓ ُئ١ ر٢٘ ًؼذ 

 

رؤٗخ  ٝؿيٗخ  ك٢ حٌُظخد دمحمح 

ٗز٤خ ٠ًٓٞٔ  ه٢ ك٢ حٍٝ حٌُظذ 

 

  ٣ٝظِح٣ي  ٣ٝوٟٞ  ٍأص ه٣َٖ إٔ  أَٓٙ  رؼغ حُ٘ز٢ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  ُٝٝٔخ         

 ع  ًٝخٕ  حرٞ ١خُذ ح٤ُٚ ٖٓ ٍػخ٣ش  ٝكٔخ٣ش     ١خُذ  أرٞ ٛ٘غ١ ٓخ  ٍٝأٝح

 ه٣َٖ  ٝهزخثَ      ٤ٓيح ٓطخػخ  ٌَٓٓخ  ٓؼظٔخ  ك٢ًح  ًالّ ٓٔٔٞع 

طٜخرٚ حُ٘خّ  .   ٖٓ  ًٍٝس  ر٢٘ ٛخْٗ  ٝر٢٘  ػزي  ٓ٘خف   حُؼَد  ًٝخٕ

 ٝأكخ١ٚ  رَػخ٣ظٚ   ٝكلظٚ  ًٝخٕ  هي كٔخٙ  حُـ٤َِ ٝطؼَف  ُٚ  هيٍٙ 

ٖٓ  ىػٞطٚ ح٠ُ حالٓالّ كخٟطَ حًَُٕٔ٘ٞ  حٕ  ٣ظِٔٔٞح  ٖٓ ػٔٚ  ٓ٘ؼٚ 

كٔخٍ ٍؿخٍ  ٖٓ حَٗحف  ه٣َٖ ح٠ُ حر٢ ١خُذ  . ٝطٔل٤ٚ حُٜظْٜ  ٝحٝػخْٜٗ 

ُٜظْٜ  حُظ٢  آ٣وزَٝٗٚ  رخٕ حرٖ  حه٤ٚ هي  ٓلٚ  ى٣ْٜ٘  ٝػ٤زٚ  ٝٓذ 

٣ؼزيٜٝٗخ  ٍٝؿٞٙ حٕ  ٣ٌلٚ  ػْٜ٘  ٝػٖ ٌٛٙ حالٍٓٞ  حٝ ٣و٢ِ ر٤ْٜ٘  

ٝر٤٘ٚ  كظِوخْٛ  ح رٞ ١خُذ  رخُوٍٞ  ح٤َُٖٛ  حٌُٜٔد  ٍٝىْٛ  ٍىح ؿ٤ٔال  

  دمحم  ملسو هيلع هللا ىلص ٣ظَٜ ى٣ٖ هللا  ٣ٝيػٞ الظٜخٍٙ حال  حُ٘ز٢ كخَٜٗكٞح  ر٤٘ٔخ  ٠٠ٓ

  ١ِٝزٞح  كؼخىٝح ح٠ُ حر٢ ١خُذ ح ٕ ه٣َ٘خ  ُْ  طٜزَ ٣ٞ١ال ػ٠ِ ٌٛح حالَٓ

 ِْٝٓ ػٖ  طٔل٤ٚ  آُٜظْٜ   ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ  هللا      حٕ ٣ٌق  ٍٍٖٓٞٙٓ

ٝحال ٤ٓلخٍرٞٗٚ  كظ٠ ٛالى  حكي  حُل٣َو٤ٖ   كؼِ ًُي  حٝػخْٜٗ  ٝٗظْ  

 ِْٝٓ  ٍٝؿخٙ  حٕ ٣للع   ػ٠ِ  حر٢  ١خُذ  ٝىػخ  حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ

. ػٔٚ ٌٝٓخٗظٚ ك٢  ه٣َٖ  ٣ٝللع   ٗلٔٚ ٣ٝظَى ٌٛح حُي٣ٖ  

 

:  هُٞظٚ ح٤َُٜ٘س   ُٚ          كِٔخ ٍحٟ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص  ػٔٚ رٌٜح حُٔٞهق  هخٍ
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٣خػْ  ٝهللا ُٞ ٟٝؼٞح حُْ٘ٔ ك٢ ٢٘٤ٔ٣  ٝحُؤَ ك٢ ٗٔخ٢ُ ػ٠ِ  )- 

 (حٕ حطَى ٌٛح حالَٓ ٓخ طًَظٚ كظ٠ ٣ظَٜٙ هللا  حٝ حِٛي ىٝٗٚ  

:  ػْ  حٓظؼزَ  ٝر٠ٌ  حٓخ ّ ػٔٚ   كٜذ ػٔٚ  ٓظلٔٔخ  هخثال

 . (حًٛذ ٣خحرٖ حه٢  كوَ  ٓخ حكززض  ٝهللا ال  حِٓٔي  ٤ُ٘ت  حريح  ) -

 

     ٝك٢ حكي  حال٣خّ  ؿخء ٍؿخٍ  ٖٓ ه٣َٖ  ح٠ُ  حر٢ ١خُذ  ٣ؼَٟٕٞ 

ػ٤ِٚ  حَٓح  ٝٓؼْٜ  ٗخد  ٤ْٓٝ  ٛٞ  ٤ٓي  ٗزخد  ه٣َٖ  ٝحؿِْٜٔ   

: كوخُٞح  – ػٔخٍس رٖ ح٤ُُٞي – ٝحٜٗيْٛ  

٣خ حرخ  ١خُذ  هٌ ٌٛح حُلظ٠  ٝحطوٌٙ ُٝيح ِّْٝٓ  ُ٘خ  حرٖ حه٤ي   ح١ٌُ  -   

-  هخُلي ك٢  ى٣٘ي  ٝى٣ٖ آرخثي  ٝكَم هٞٓي  ٝٓلٚ  حكالْٜٓ    ك٘وظِٚ 

: كطَىْٛ حرٞ ١خُذ   هخثال 

حطؼط٢ٗٞ  حرٌْ٘  أٍر٤ٚ ٌُْ   ٝحػط٤ٌْ  حر٢٘  ُظوظِٞٗٚ  حٓخ ٝهللا ال٣ٌٕٞ - 

 . ٌٛح حريح ٓخ ك٤٤ض 

 

 كَؿؼٞح  ٗخًٔٞح  ٍإْٜٓ  ٝهي  حَٟٔٝح ٍَُٓٞ هللا دمحم  ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ 

. ِْٝٓ كويْٛ 

 

 :ٝهخٍ أَٗحف ٌٓش ٧ر٢ ١خُذ     

كبٗي ػ٠ِ ٓؼَ ٓخ ٗلٖ ػ٤ِٚ أٝ .  كٌ٘ل٤ٌٚ  ٝر٤٘ٚ آخ إٔ طو٢ِ ر٤٘٘خ -

كبٗخ ُٔ٘خ رظخ٢ًٍ حرٖ أه٤ي ػ٠ِ ٌٛح، كظ٠ ٌِٜٗٚ أٝ . أؿٔغ ُلَر٘خ

. ٣ٌق ػ٘خ، كوي ١ِز٘خ حُظوِٚ ٖٓ كَري رٌَ ٓخ ٗظٖ أٗٚ ٣وِٚ

 : كوخٍ ُٚ ملسو هيلع هللا ىلص كزؼغ أرٞ ١خُذ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا

 ٣خ حرٖ أه٢، إ هٞٓي ؿخء٢ٗٝ، ٝهخُٞح ًٌح ًٌٝح، كؤرن ػ٢ِ ٝػ٠ِ  -

كخًلق ػٖ هٞٓي ٓخ . ٗلٔي، ٝال طل٢ِ٘ٔ ٓخ ال أ٤١ن أٗخ ٝال أٗض

 . ٣ٌَٕٛٞ ٖٓ هُٞي

 

ٝهللا ُٞ ٟٝؼٞح حُْ٘ٔ ك٢ ٢٘٤ٔ٣ ٝحُؤَ ك٢ : كؤؿخرٚ ٍٍٓٞ هللا -

 .٣ٔخ١ٍ، ٓخ طًَض ٌٛح ح٧َٓ كظ٠ ٣ظَٜٙ هللا أٝ أِٛي ك٢ ١ِزٚ

 : أرٞ ١خُذٝك٢ ًُي  هخٍ 

 

 ٝهللا ُـٖ ٣ِٜـٞح ا٤ُي رـٔغ

 كظ٠ أٝٓي ك٢ حُظَحد ىك٤٘ـخ
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 كخٛيع رؤَٓى ٓخ ػ٤ِي ؿ٠خٟش

 ٝأرَ٘ ٝهَُ رٌحى ٓ٘ي ػ٤ٞٗـخ

 

 ٝىػٞط٢٘، ٝػَكُض أٗي ٗـخٛل٢

 ُٝوي ٛيهض، ًٝ٘ض ػْ أ٤ٓ٘ـخ

 

 ٝػَٟض ى٣ـ٘خ هي ػَكض رـؤٗٚ

 ٖٓ ه٤َ أى٣خٕ حُز٣َش ى٣٘ـخ

 

 ُٞال حُٔالٓـش أٝ كٌحٍ ٓٔزـش

ُٞؿيطـ٢٘ ٓٔلخ رٌحى ٓز٤٘ـخ 

 

 

 ُٔخ  ػِٔٞح  رخؿظٔخع  –          حؿظٔغ حُو٤َٕٗٞ  ك٢  ه٤ق  ر٢٘  ً٘خٗش 

ُيٍحٓش -  ر٢٘ ػزي حُٔطِذ ٝر٢٘ ٛخْٗ ٝهَحٍْٛ  رلٔخ٣ش حُ٘ز٢ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 

حُٔٞهق   ٝحهٌ  حُظل١ٞخص  ُٚ  رؼي حٕ ُحىص ك٤َطْٜ ٝٗليص ك٤ِْٜ  

ٝط٤ْٜٔ ر٢٘ ػزي حُٔطِذ ٝر٢٘ ٛخْٗ ػ٠ِ كٔخ٣ظٚ  ٝحُو٤خّ ىٝٗٚ  ٜٓٔخ 

ًخٗض حالٍٓٞ  ٝطِٞٛٞح ح٠ُ حَٓ هط٤َ  ٝكَ ؿخْٗ ظخُْ  ٝطلخُلٞح ػ٤ِٚ 

ًظزٜخ  - ٌٝٛح حُلِق حٝ حهَحٍ ًظزٞٙ  ك٢ ٛل٤لش ٝػِوٞٛخ ك٢ ىحهَ حٌُؼزش 

ٝهي ىػ٠  ػ٤ِٚ حٍَُٓٞ ح٣ٌَُْ ٠ِٛ هللا . ُْٜ  رـ٤ٞ رٖ ػخَٓ رٖ ٛخْٗ 

ال ٣ـخُٕٔٞ ر٢٘  )٣ٝ٘ٚ ٌٛح حُلِق  ػ٠ِ حٕ . ػ٤ِٚ ِْٝٓ  كِ٘ض ٣يٙ 

ػزي حُٔطِذ ٝر٢٘ ٛخْٗ ٝ ال ٣ٌِْٜٔٞٗ  ٝال ٣ي هِٕٞ ر٤ٞطْٜ  ٝال 

٣وخُطْٜٞٗ  ٝال ٣٘خًلْٜٞٗ أ١ ال ٣ِٝؿْٜٞٗ ٝال ٣ظِٝؿٕٞ ْٜٓ٘   ٝال 

٣وزِٕٞ ْٜٓ٘ ِٛلخ  ٝال طخهٌْٛ رْٜ ٍأكش  كظ٠  ٣ِٔٔٞح ح٤ُْٜ حُلز٤ذ 

. . (حُٜٔطل٠ ملسو هيلع هللا ىلص ح٤ُْٜ  ُوظِٚ 

:  ٝك٢ ٌٛح ٣وٍٞ حرٞ ١خُذ 

 

ؿِٟ هللا ٍٛطخ رخُلـٕٞ طظخرؼٞح 

ػ٠ِ ٨ٓ  ٣ٜي١  رلِّ   ٣َٝٗي 

 

حػخٕ   ػ٤ِٜخ    ًَ   ٛوَ   ًخٗٚ 

حًح  ٓخ ٠٘ٓ ك٢ ٍكَف حُيٍع حؿَى 

 



 190 

هؼٞىح ُيٟ ؿ٘ذ حُلـٕٞ ًخْٜٗ 

ٓوخُٝش    رَ  ْٛ حػِ  ٝحٓـي 

 

          كخَٓ حرٞ ١خُذ  ر٢٘ ػزي حُٔطِذ ٝر٢٘ ٛخْٗ  حٕ ٣يهِٞح ٗؼزٚ  

كيهِٞٙ  ُٝزؼٞح ك٤ٚ  ػالع  ٤ٖ٘ٓ  كظ٠ حٗظي ػ٤ِْٜ حُوطذ ٝهخٛش  حٕ 

ه٣َٖ  هطؼٞح ػ٤ِْٜ  ًَ  ٓؼٞٗش حٝ طـخٍس  ك٤غ  حٕ ح٣ش ٓٞحى طخط٢ ح٠ُ 

ٌٓش  ك٤٘ظ٣َٜخ  طـخٍ ه٣َٖ  رخؿ٠ِ حالٓؼخٍ ٣ٝلَٕٓٞ  ر٢٘ ػزي حُٔطِذ 

ٝر٢٘ ٛخْٗ  ٜٓ٘خ  كال  ٣ظًَٕٞ ١ؼخٓخ  ٣يهَ  ٌٓش  حال  ٝحٗظَٝٙ   ٝٓ٘ؼٞٙ  

ػْٜ٘  كظ٠ هظِْٜ حُـٞع  ٝكظ٠ ه٤َ حٕ ٗٔخءْٛ ٝح١لخُْٜ ًخٗٞح ٠٣خؿٕٞ  

ؿٞػخ ك٢ حُ٘ؼذ  ٌُح ػظٔض حُلظ٘ش   ُُُِٝٞح  ُُِحال  ٗي٣يح  ًٝخٕ  حرٞ 

١خُذ  حًح حٟٝ حُ٘خّ ُلَحْٜٗ ُِّ٘ٞ ٤ُال  حَٓ ٍٍٓٞ هللا حٕ  ٠٣طـغ ك٢ 

كَحٗٚ كظ٠ ٣َٟ  ٖٓ حٍحى حؿظ٤خُٚ  كخًح  ٗخّ  حُ٘خّ ٝهِيٝح ُِّ٘ٞ  حَٓ  

حكي  حر٘خثٚ حٝ ر٢٘ ػٔٞٓظٚ  كٔخ٣ظٚ  حٝ حُٔ٘خّ  ك٢  كَ حٗٚ  ٣ٝ٘خّ  

.  حٍَُٓٞ ح٣ٌَُْ ملسو هيلع هللا ىلص ٌٓخٗٚ 

 

 ٝػو٤َ  ٝؿؼلَ   ١خُذ :        حٗـذ حرٞ  ١خُذ ٖٓ حالٝالى حٍرؼش حٝالى  

 ًَ ٝحكي ْٜٓ٘ أًزَ ٖٓ ح١ٌُ ٤ِ٣ٚ ٝه٤َ حٕ . ٝػ٢ِ  ٝحرظ٤ٖ  كخهظٚ  ٝؿٔخٗش

ٝأْٜٓ كخ١ٔش ر٘ض أٓي رٖ ٛخْٗ ٢ٛٝ أٍٝ ٛخ٤ٔٗش ُٝيص . رؼَ٘ ٤ٖ٘ٓ

ًٝخٗض ٖٓ .  ٓغ حٝالىٛخ  ٍرظٚ  ٧ٜٗخ  أ٢ٓ  ٣يػٞٛخحُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ُٜخ٢ٔٗ ًٝخٕ 

ٝىهَ هزَٛخ ٝطَكْ ملسو هيلع هللا ىلص ُٔخ طٞك٤ض ٠ِٛ ػ٤ِٜخ حُ٘ز٢ فحُٔخروخص ا٠ُ ح٩ٓالّ 

. ػ٤ِٜخ

 

        ُوي حػوَ حَُٔٝ ػ٠ِ حر٢ ١خُذ  ٝحٗظي رٚ  ٝك٤ٖ ك٠َطٚ حُٞكخس 

ىهَ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ػ٤ِٚ  كٞؿي ػزي هللا رٖ ح٤ٓش  ٝحرخ ؿَٜ ؿخ٤ُٖٔ ػ٘يٙ  

: كوخٍ ُٚ 

.  (ًِٔش حكخؽ ُي رٜخ ػ٘ي هللا -  الحُٚ حال هللا–أ١ ػْ  هَ )- 

٣خ حرخ ١خُذ حطَؿذ ػٖ  ِٓش  حر٤ي ػزي حُٔطِذ ؟؟  :  كوخال 

 ٍٝىىحٛخ َٓحص ػي٣يس ػ٠ِ ٓٔؼٚ   ٝٛٞ  ك٢ ِٗػخص حُٔٞص  كظ٠ ُلع 

: حٗلخٓٚ حاله٤َس ٝٛٞ ٣وٍٞ

ًُٝي ك٢ ٍؿذ  ٖٓ  حُؼخّ حُؼخَٗ ٖٓ حُ٘زٞس  . ػ٠ِ ِٓش ػزي حُٔطِذ - 

ٝرؼي   حٜٗخء  حُلٜخٍ ٝ حٜٗخء حُٔوخ١ؼش  

:             كلِٕ حُ٘ز٢ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ًؼ٤َح ٝهخٍ 

. (٧ٓظـلَٕ ُي ٓخ ُْ  حٗٚ ػ٘ي )-
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:         كُِ٘ض حال٣ش  ح٣ٌَُٔش 

ٓخ ًخٕ ُِ٘ز٢ ٝح٣ٌُٖ آٓ٘ٞح  حٕ ٣ٔظـلَٝح ٤ًَُِٖ٘ٔ ُٝٞ ًخٗٞح ح٢ُٝ  ) 

  113\ٍٓٞس حُظٞرش   (هَر٠  ٖٓ رؼي  ٓخ طز٤ٖ ُْٜ حْٜٗ  حٛلخد حُـل٤ْ 

ُِٝٗض  حال٣ش  حالهَٟ  ٝك٤ٜخ  ر٤خٕ  ح٠ُ حٍَُٓٞ ح٣ٌَُْ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ 

 ِْٓٝ :

حٗي  ال طٜي١  ٖٓ حكززض  ٌُٖٝ هللا  ٣ٜي١   ٖٓ  ٣٘خء   ٝٛٞ حػِْ   )

  56\ٍٓٞس حُوٜٚ (رخُٜٔظي٣ٖ  

 

طٚ ك٢  ٓؼخٗخ حٛخرٚ  ٝه٤َ ٓززٚ ٖٓ ٗظ٤ـش َٓٝ طٞك٢ أرٞ ١خُذ        

 ٙ  ك٢ ٗؼذحُلٜخٍ  ح١ٌُ َٟرظٚ ه٣َٖ ػ٤ِٚ ٝػ٠ِ حٍ ػزي حُٔطِذ 

 ح١ ك٢  ًٝخٕ ًُي هزَ حُٜـَس رؼالع ٓ٘ٞحصحُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٓيحكؼخ ٝٓلخ٤ٓخ ػٖ 

 كلِٕ  ُلويٙ كِٗخ ٗي٣يح ك٤غ كوي رلويٙ حُلخ٢ٓ   ٤ٓالى٣ش 619\ػخّ 

 كـؼَ ػخّ ٝكخطٚ ػخّ كيحى ٝكِٕ ك٢ٔٔ  حُٞىٝى حُٔوِٚ ٝحُؼْ حُ٘خٛق

ػخّ ٝكخطٚ ػخّ حُلِٕ ٝأَٓ حر٘ٚ ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ رظـ٤ِٜٙ ٝىكٖ 

 .رخُلـٕٞ رٌٔش حٌَُٔٓش

 

: ُٝٔخ  ٓخص  ٍػخٙ  ُٝيٙ  ػ٢ِ  ًَّ  هللا  ٝؿٜٚ رٌٜٙ حالر٤خص . 

 

حرخ ١خُذ  ٓؤٟٝ  حُٜؼخ٤ُي ًح حُ٘يٟ 

                                        ؿٞحىح حًح ٓخ حٛيٍ حالَٓ  حٍٝىح 

 

كخٓٔض ه٣َٖ ٣لَكٕٞ رٔٞطٚ 

                                           ُٝٔض حٍٟ ك٤خ  ٣ٌٕٞ  ٓوِيح 

 

٣َؿٕٞ  ط٣ٌٌذ حُ٘ز٢ ٝهظِٚ 

                                       ٝحٕ  ٣لظَٟ  هيٓخ ػ٤ِٚ  ٣ٝـليح 

 

ًٌرظْ  ٝر٤ض هللا كظ٠  ٣ٌٗوٌْ 

                                      ٛيٍٝحُؼٞح٢ُ  ٝحُلٔخّ  حُٜٔ٘يح 

  

: ٝهي هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ك٤ٚ 

 .  (ٓخ ٗخُض ٢٘ٓ ه٣َٖ ٤ٗجخ  حًَٛٚ كظ٠ ٓخص حرٞ ١خُذ  )- 
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    ٝهخٍ حُؼزخّ رٖ ػزي حُٔطِذ  ُِ٘ز٢ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 

: ُٔخ ك٠َ ٝكخس ػٔٚ حر٢ ١خُذ هخٍ ُٚ 

 

. ٓخ حؿ٤٘ض ػٖ ػٔي ؟؟   كخٗٚ ًخٕ ٣ل١ٞي  ٣ٝـ٠ذ ُي  - 

 ٝهي ًخٕ ًٔخ  هخٍ حهٞٙ حُؼزخّ ح٤ُي حُؼ٤ِخ ك٢ ػز٤ض حُيػٞس حالٓال٤ٓش  

ٝكٔخ٣ش حُ٘ز٢ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ ؿٍٞ ه٣َٖ   

:  كخؿخرٚ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص 

ٛٞ ك٢  ٟل٠خف  ٖٓ  حُ٘خٍ ُٝٞ ال  حٗخ  ٌُخٕ  ك٢  حُيٍى    حالٓلَ  )- 

 (ٖٓ حُ٘خٍ 

 

          ٟٝل٠خف حُ٘خٍ ٛٞ حهِٜخ ُٜزخ  ٝطٔؼَ ً٘خ١ت حُزلَ ح١ٌُ ك٤ٚ 

حُٔخء ح٠ُ ًؼذ  حالٍؿَ حٝ حًؼَ رو٤َِ  ٝٗظخٕ ر٤ٖ  ٖٓ   ٣ٌٕٞ كٜذ 

. ؿْٜ٘  ٝك٢ ىًٍٜخ  حالٓلَ ٖٝٓ ٣ٌٕٞ  ك٢ ٟل٠خكٜخ 

 (ٌٍٗحص ٖٓ ح٤َُٔس حُ٘ز٣ٞش حُٔؼطَس  )  ٍحؿغ ًظخر٢ 

 

:  ٖٝٓ ٗؼَ حر٢ ١خُذ  ال٤ٓظٚ  ٌٝٛٙ حر٤خ طٜخ  

 

 

ٍِ ًِ ٍِ ػخ َّٝ َِ َ٢ًِْٗ ٧ ٢َِ٤َّ ٓخ أُ ِِ  َه

                                         َِ ـْٞحَء ك٢ َكٍنّ ٝال ػَ٘ي رخ١ِ َٜ  رِ

 

ُْ ُٜ َّ ال ٝىَّ ك٤ خ ٍأ٣ُض حُوَٞ ّٔ ُٝ 

                                       َِ ٓخث َٞ ٟ ٝحُ ََ ََّ حُؼُ ًُ ؼُٞح   ٝهي هَطَّ

 

ِس ٝح٧ًََٟ َٝ ُكٞٗخ رخُؼَيح ٍَ  ٝهي ٛخ

                                         َِ ِح٣ِ ُٔ ِ حُ ّٝ ََ حُؼَُي ْٓ ُػٞح أَ َٝ ٝهي ١خ

 
هَْي كخَُلُٞح هَٞٓخً َػ٤ِ٘خ أَِظَّ٘شً َٝ 

                                           َِ لَ٘خ رخ٧َٗخٓ ِْ َٕ َؿ٤ظخً َه ٞ ٣َؼ٠َُّ

 

لٍش ْٔ َٓ ََٔٔحَء  ْْ َْٗل٢ٔ رِ ُٜ ُص َُ َْ زَ َٛ 

                                       ٍِ وخٝ َٔ ٖ طَُحِع حُ ِٓ  ٍٝ َٞ ٓخ  ٝأر٤



 193 

 

ط٢ َٞ ْٛط٢ ٝاْه ٍَ  ٝأَْك٠ََُص ػَ٘ي حُز٤ِض 

                                          َِ خث َٛ ِٚ رخُٞ ٌُْض ٖٓ أػٞحرِ َٔ ْٓ ٝأَ

 
طخَؿُٚ ٍِ  َٖ ُٓٔظَْوز٤ِِ  ه٤خٓخً ٓؼخً 

                                         َِ َُّ ٗخكِ ًُ  ٌَُٚ ْٔ َُيٟ ك٤ُغ ٣و٢٠ِ ُٗ

 

 

                                     * * *

 

ٍٖ َِّ ١خِػ ًُ  ٖ ِٓ  ِّ ّدِ حُ٘خ ََ  أَُػًُٞ رِ

ّ  ػ٤ِ٘خ                                        ٍَ َ٘ ِِقٍّ  رِ ُٓ َِ     أٝ    رِزخ١ِ

 

ِؼ٤زٍش َٔ قٍ ٣َٔؼ٠َ ُ٘خ رِ ِٗ ٖ ًخ ِٓ ٝ 

                                    ٍِ ِٝ ِٖ ٓخ ُْ ُٗلخ ٣ ٍَ ك٢ حُّيِ ْلظَ ُٓ  ٖ ِٓ ٝ 

 

ٌخَُٗٚ َٓ ٠َٓ ػَز٤َِحً  ٖ أٍ َٓ ٝ ٍٍ ػَٞ َٝ 

                                         ٍِ ُِ ، ٍٝحٍم ك٢ ِكَحَء ٝٗخ ٍَ َٝػ٤ْ

 

ٌٍَّش َٓ  ِٖ ٖ رَط ِٓ ِٖ حُز٤ِض  ًْ ٍُ  ٝرخُز٤ِض 

َّٕ   ٝرخهللِ                                        َْ   هللاَ   ا ٤ُ  َِ   رـخكِ

 

ُلَُٞٗٚ َٔ ّىِ اً ٣َٔ َٞ ٔ ُٔ َِ حُ ـَ  ٝرخَُل

                                           َِ َل٠ ٝح٧ٛخثِ  اًح حًظََ٘لُُٞٙ رخ٠ُُّ

 
١ؤَسً َٝ  َِ و َّٜ  ١ِٞٓٝت ارَح٤ْٛ ك٢ حُ

                                            ِٚ َِ   كخك٤خ ػ٠ِ هََي٤ٓ ََ ٗخِػ ًَ ؿ٤
 

لخ َّٜ ِٖ ا٠ُ حُ ط٤َ َٝ َ َٔ َٖ حُ  ٝأٗٞح١ِ ر٤

                                            َِ ٍٍٞس ٝطٔخػِ ُٛ  ٝٓخ ك٤ٜٔخ ٖٓ 

 

ٍذ ًِ َِّ ٍح ًُ  ٖ ِٓ ٖ َكؾَّ ر٤َض هللاِ  َٓ ََ 

                                         َِ َّ ٍحِؿ ًُ  ٖ ِٓ ٝ ٍٍ ٌَٗ ١ ًِ  َّ ًُ  ٖ ِٓ ٝ 
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ُيٝح َُُٚ َٔ ٠ اًح َػ َٜ َِ ح٧َه ٘ؼَ َٔ  ٝرخُ

                                        َِ َحؽِ حُوَٞحرِ ِّ٘ ل٠٠َ حُ ُٓ  أاَلالً ا٠ُ 

 
٤ّشً ِ٘ ٍِ َػ زخ ـِ  ٝطَٞهَخكِْٜ كَٞم حُ

                                        َِ ٍَ حَُٝحِك ُٛيٝ َٕ رخ٣َ٧ِي١   ٣ُو٤ٔٞ

 

٠٘ ِٓ  ٖ ِٓ  ٍِ ٘خُ َٔ غٍ ٝحُ ْٔ  ٤ُِِٝش َؿ

                                           ٍِ ُِ ٘خ َٓ َٝ ٍش  َٓ ٖ ُكَ ِٓ  ٝٓخ كَٞهَٜخ 

 

 َُٚٗ ِْ رخص أَؿ ََ و ُٔ غٍ اًح ٓخ حُ ْٔ َؿ

                                      َِ هغِ ٝحر َٝ  ٖٓ َٖ ػ َِ َحػخً ًٔخ ٣َل ِٓ 

 

يٝح ُٜخ َٔ َٛ ٌُزَٟ اًح  َِٔس حُ ـَ  ٝرخُ

                                          ٍِ ٘خِى ـَ ٜخ رخُ َٓ َٕ هٌَكخً ٍأ ٞ ّٓ  ٣َُئ

 
ٍَ َػ٤ّ٘شً ٔخ ـِ ٘يسَ اً ط٢ََٓ حُ ًِ ٝ 

                                          َِ ِٖ ٝحث َِ ر خَؽ رٌ َـّ  طُـ٤ِ رٜخ ُك

 
ح َػْوَي ٓخ حْكظََِلخ َُُٚ ِٕ ٗيَّ  َك٤ِلخ

ح                                           َِ   ػ٤ِٚ  ٍٝىَّ ػخ١ِلخِص حٌُالث

 

َغ حُظُّزخ َٓ ٓخفِ  َِ ََ حُ ْٔ ُٓ  ُْ ٜ ِٔ  َٝكْط

                                               َِ َّ ٗخر ًُ ْ ٓخ ٣َ٘ظو٢  ِٛ ًِ ٝاٗوخ

 

ِٚ ِك َْ َٓ ٝ ٍِ ٍَ حُزَٔخ ُْ َكٞ ُٜ ٤ ْ٘ َٓ َٝ 

                                            َِ ِّ حُـٞحكِ ْهَي حَُ٘ؼخ َٝ ٤ٍِّٔش  َٓ ٝ 

 

ِٚ ِك َْ َٓ لخف ٝ ِّٜ ََ حُ ْٔ ُٓ  ْٜ ِٔ  َٝكْط

                                             َِ ٞحكِ ـَ ِّ حُ ْهَي حَُّ٘ؼخ َٝ هٍَش  َِ ْز ِٗ ٝ 

 

ٌٍ ؟ ؼخٍى ُؼخث َٓ َْ كَٞم ٌٛح ٖٓ   !كَٜ

ٍِ ؟                                         ٌٍ ٣َظَِّو٢ هللاَ ػخى ؼ٤ ُٓ  ٖٓ ََٛ ٝ !
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                                      * * *

 ٣ُطخع ر٘خ ح٧ػيحء ّٝىٝح ُٞ حَّٗ٘خ

                                             َِ َٔيُّ ر٘خ أرٞحُد طٍَُى ًٝخرُ  طُ

 
ٌّشً َٓ ُى  َُ  ًٌََرظُْ ٝر٤ِض هللاِ َٗظ

                                           َِ ًُْ ك٢ رالرِ َُ ُٖ االَّ أَٓ  َْٝٗظؼَ

 
يحً ّٔ ٟ ٓل َِ  ًٌََرظُْ ٝر٤ِض هللاِ ُٗز

                                           َِ ِٛ ْٖ ىَُٝٗٚ ُٝٗ٘خ خ ُٗطخِػ َّٔ َُٝ 

 
َع َكَُُٞٚ ََّ َٜ ُِِٔٚ كظ٠ّ ُٗ ْٔ ُٗٝ 

                                          َِ ََ ػٖ أر٘خثِ٘خ ٝحَُلالثِ َٛ ٌَٗ َٝ 

 

ُْ ٌُ ٌّ ك٢ حَُلي٣ِي ا٤ُ َٞ هٞ ٜ٘٣ َٝ 

                               َِ ِٛ ال َّٜ ٝح٣خ طلَض ًحِص حُ ََّ َٝ حُ ُٜٞٗ 

 
ىَػُٚ ٍَ ًَُذ   كظ٠َّ ٣َُٟ ًٝ حُزَـ٢ ٣ََ

                                  َِ ِٓ ظَلخ ُٔ ٌَِذ حُ ََ ح٧َٗ ِٖ كِؼ ـْ ٖ ح٠ُِّ ِٓ 

 

ْٕ َؿيَّ ٓخ أٍٟ َُ هللاِ ا ْٔ  ٝاّٗخ َُؼَ

                                          ْٖ َٔ َِ  أ٤ٓخكُ٘خ َُظَِظَزِ  رخ٧ٓخػِ

 

٤َْيعٍ َٔ َٓ ٜخِد  ِ٘ َِ حُ  رٌّقِ كَظ٠ً ٓؼ

                                    َِ ِٓ  أَه٢ ػِوٍَش كخ٢ٓ حَُلو٤وِش رخ

 
ً ٓخ ََّ ـَ ُٓ الً  ْٞ  ٍُٜٗٞحً ٝأ٣ّخٓخً َٝك

                                         َِ شٌ رؼَي هخرِ َـّ  ػ٤َِ٘خ ٝطؤط٢ ِك

 
٤َِّٓيحً ٍّ ـ ال أرخً َُي ـ  ُى هَٞ َْ  ٝٓخ طَ

                                     َِ ًِ ٞح ُٓ ِد  ٍْ ٍَ ؿ٤َ ًَ ٓخ  ٣َُل١ُٞ حٌُِّ

 

ِٚ ِٜ ؿ َٞ ُّ ر خ َٔ و٠َ حُـَ ْٔ َٞ ٣ُٔظَ  ٝأر٤
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                                      َِ ِٓ شٌ ٨ٍُح َٔ ٠ ِػٜ َٓ ر٤ُغ ح٤ُظخ ٍَ 

 

ٍْ ِٗ ٍِ ٛخ ٖ آ ِٓ ُٜالَُّى  ِٚ حُ  ٣ًَُِٞ ر

                                      َِ ِٟ ُْٜ ػَ٘يُٙ ك٢ ِٗؼٍٔش ٝكَٞح  ك

 
ُٛطُٚ ٍَ َٝ ١َ ُوي أَؿَٟ أ٤ٌَٓي  ْٔ  َُؼَ

                                        َِ ًِ ْؿِحً رؤًَِِش آ َٝ  ا٠ُ رُـ٠ِ٘خ 

 
ُِيحً ٌْ ػّ٘خ أ٤َٓيحً ٝهخ ِك ٍَ ْص  َِ  َؿ

                                       َِ َُ ػخِؿ ٢ٍُٔٓء ال ٣َُئهَّ َؿِحَء 

 
رَُغ ػ٤ِ٘خ ٝهُ٘لٌٌُ َْ  ػؼٔخٕ ُْ ٣َ

                                        َِ ََ طَِي حُوَزخث ْٖ أ١خػخ أٓ ٌُٝ 

 

ٍَٜش َِّ ٝؿ ًُ ٣ٖ ك٢  ِٝ  أ١َخػخ رِ٘خ حُـَخ

                                          َِ وخَُشَ هخثِ َٓ هُزخ ك٤٘خ  َْ َ٣ ُْٝ 

 

ٍَ ُٓز٤َْغٍ َٝٗٞكَ  ٖ ِٓ  ًٔخ هَي َُِو٤٘خ 

                                       َ ِٓ ٟخً ُْ ٣ُـخ َِ ؼ ُٓ ٌَّ ط٠ُّٞ  ًُ ٝ 

 

ُٜٔخ ٘ ِٓ ِٖ هللاُ  ٌِ ْٕ ٣ُِو٤ََخ أٝ ٣ُٔ  كب

                                       َِ ٌخ٣ِ ُٔ َِ حُ ٤ ٌَ ُٜٔخ ٛخػخً ر َُ َْ ٌِ َٗ 

 

ـ٠ٍَذ ُٓ  ََ ٝ أر٠ ؿ٤ ٍَ  ًٝحَى أرٞ َػٔ

                                             َِ ِٓ َِ ٗخٍء ٝؿخ ٤ُُِظِؼََ٘٘خ ك٢ أَٛ
 

زَقٍ ْٜ ُٓ ٝ ٠ًٔ ْٔ ُٓ  َّ ًُ  ٣ُ٘خؿ٢ ر٘خ ك٢ 

                                             َِ ّْ هخطِ ٝ ر٘خ ػُ َِ  ك٘خؽِ أَرخ ػٔ

 

ّ٘٘خ ْٕ ٣َـُ ٘خ رخهللِ ٓخ ا ُٔ ِٔ  ٣ُْٝو

                                           َِ ََ كخث سً ؿ٤ ََ ْٜ  ر٠َِ هي َٗحُٙ َؿ

 

ِْؼٍش ََّ طَ ًُ  أٟخم ػ٤ِٚ رُـ٠ُ٘خ 
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                                       ٍِ ٍَ٘ذ كخ٧ؿخِى َٖ أَْه ِٝ ر٤ ٖ ح٧ٍَ ِٓ 

 

طَ٘خ ْٞ َْ أرخ ح٤ُُِٞي ٓخًح كزَ  ٝٓخث

                                           َِ وخطِ ُٔ ٟخً ًخُ َِ ؼ ُٓ ْؼ٤َِي ك٤٘خ  َٔ  رِ

 

ِٚ ُٕ رَأ٣ ٖ ٣ُؼخ ّٔ ءحً ٓ ََ  ًَ٘ض حٓ

                                            َِ كٔظُٚ ك٤٘خ َُٝٔض رـخٛ ٍَ ٝ 

 

قٍ ِٗ ٍَ ًخ ْغ ر٘خ هٞ َٔ  ال طَٔ
 كؼُظزشُ

ٍِ                                       َف ٍٞ ١ً َىؿخٝ ـِ ز ُٓ ًٌٍَٝد   ٍُٓٞى 

 

ٝح ُٞ طَََػ َٝ  ُْٛ َْ ْٕ ُْ طََِىِؿ  ٝهي ِهلض ا

                                        َِ  طاُله٢ َِٝٗو٠ ٓ٘ي اكيٟ حُزَالر

 
ً ٟخ َِ ؼ ُٓ َٕ َػ٢َِّ٘  ُٓل٤خ ََّ أرٞ  َٓ ٝ 

                                           ٍِ ـخِى َٔ ٍِ حُ زخ ًِ ٌَ ك٢   ًؤََّٗي ه٤َ

 

ِٚ ِٛ ٤خ ِٓ َُّ ا٠ُ َٗـٍي ٝرََِى   ٣َِل

                                         َِ ْ رـخكِ ُٜ ُْ أ٢َِّٗ ُُٔض َػ٘  ٣َُِٝػ

 

َٓٔخءٍس ٌَ ػٖ  ْٕ ال ؿخك ُْ أ  ٝأػَِ

ُّٝ ػَ٘ي َكٍنّ ٝرخ١َِ                                             ًٌحَى حُؼَُي

 

ٌُْ َِ٤ َٓ  َّٕ ٌُْ ا ُِّ ًُ ٤ُِٞح ػ٤ِ٘خ  ِٔ  ك

 َٓٞحٌء ػ٤َِ٘خ ٝح٣َُخُف رِٜخ١َِ                                        

 
ُ قِ أََّٗٚ ِٛ ٘خ ُٔ ََ حُ  ٣َُوزَِّٗخ كِؼ

                                    َِ ِل٤ٌن ٣َْٝزـ٢ ػخٍهخِص حُيَّٝحِه َٗ 

 

ِّ َٗـَيٍس َُْي ك٢ ٣ٞ ُْ ُْ أَهٌُ ْطِؼ ُٓ  أَ

                                    َِ الؿ ـَ ْؼظٔخِص حُ ُٔ  ٝال ػَ٘ي طَِي حُ

 
سً ُِيَّ ٍْ اً أطَٞى أ ْٜ َّ هَ  ٝال ٣َٞ
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                                  َِ ٔخؿ َٔ َِ حُُوّٜٞ حُ ؼ ِٓ  ٍٍ  أ٢ُُٝ َؿَي

 
َٞى ُهطَّشً ُٓ َّ ٓخ َّٕ حُوٞ ُْ ا ْطِؼ ُٓ  أَ

                                       َِ َ كُِٔض رٞحث ًَ ْٝ ُ  ٝا٢ّٗ ٓظ٠َ أ

 
ٍْ َٝٗٞكاَلً  َؿِٟ هللاُ ػ٢ّ٘ َػزَي ٗٔ

                                          َِ ََ آِؿ ّ ػخؿالً ؿ٤ ٍَ َٗ  ُػوٞرشَ 

 
ِؼ٤َسً َٗ  ُْ ِٕ ه٢ٍِٔ الَ ٣َِو٤  ر٤ِٔح

                                        ٍِ ِٚ َكّن ػخى ِٔ ُٚ ٗخٌٛي ٖٓ ٗل

 

َْٜض أهالُم هَّٞ طَزيَُّٞح ِل َٓ  ُوي 

                                        َِ  ر٢َ٘ َهٍَِق ه٠٤َخً ر٘خ ٝحُـ٤َخ١ِ

 

ٍْ ٖ ًُإحرَِش ٛخٗ ِٓ  ُْ ٤ٔ َّٜ ُٖ حُ  َٗل

                                      َِ ٢ٍّ ك٢ حُُوطِٞد ح٧ٝحث َٜ  ٝآٍ هُ

 

ُْ وخ٣ِش ك٤ٜ ِّٔ ُٝ حُ َٕ ُ٘خ َكٞ  ًٝخ

                                  َِ ٞحٛ ٌَ ٟ ْٜٓ٘ ٝكَٞم حُ ٍَ  ٝٗلٖ حٌُُ

 
ً َٓلٌٞح ىٓخ  كٔخ أىًٍٞح ًَْكالً ٝال 

                                           َِ ٍَ حُوزخث َح ِٗ ٝٓخ كخُلٞح االَّ 

 

٤ٍَّش ًِ ِْ٘ي ِٛ ـٍ٘ٞٗش  َٓ ٍش  َٓ  ر٢َ٘ أَ

                                       َِ ِٖ ػخه ِْ ر قٍ َػز٤َِي ه٤َ َٔ  ر٢َ٘ ُؿ

 

ٌّ طَٔخَُٞح ٝأَُّزُٞح ٝ ُِ ْو َٓ ٝ ٌْ ْٜ َٓ ٝ 

                                     َِ ِٓ ٍَ ٝهخ ْٔ ١ِ َِّ ًُ  ػ٤ِ٘خ حُِؼيٟ ٖٓ 

 

ِٖ ؿخٍُذ  ٝٗخثُع ًخٗض ك٢ ُُئ١ِّ ر

                                           َِ ٍَ ُكالِك ْو َٛ  َُّ ًُ ُْٛ ا٤ُ٘خ   َٗلخ

 

١ِت حَُلٜخ َٝ  ٖ َٓ  ََّ َٗ  ٍَ ٢ُٛ ُٗل٤َ ٍَ ٝ 
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                                           َِ ؼٍَيّ ٝٗخِػ َٓ  ٖ ِٓ َّ كخٍف   ٝأ٧ََ

 

ٌُْ ِٓ َُ هٞ ُْ َه٤ ٘خٍف أٗظُ ُٓ  كَؼَزُي 

                                     َِ ََّ ٝحِؿ ًُ  ْ ًُ َِ ًٞح ك٢ أَٓ َِ  كال طُ٘

 

ًُْ ََ ِِقِ هللاُ أَٓ  كوي ِهلُض إ َُْ ٣ُٜ

                                       َِ طٌُٞٗٞح ًٔخ ًخَٗض أَكخى٣ُغ ٝحثِ

 

ُْ ِطُ ـَ َػ َٝ  ُْ ْ٘ظُ َٛ َٝ ١ َُوَي  َِ ْٔ  َُؼَ

                                          َِ ِٛ لخ َٔ وِطٍت ُِ ُٓ  ٍَ ْْ رؤَٓ ِٝؿجظُ

 

ُْ ٍٍ كؤٗظُ  ًٝ٘ظُْ هي٣ٔخً َكْطَذ هِْي

                                           َِ َحِؿ َٓ ٝ ٍٍ َٕ ِكطخُد أَْهُي  ح٥

 

٘خِف ُػوٞهُٜخ ُٔ ٘ت ر٢٘ ػزي حُ ْٜ َ٣ 

                                        َِ ؼخهِ َٔ ًُٜخ ك٢ حُ َْ ٌْالُٜٗخ أٝ طَ ِٝه

 

َ٘ؼظُٔٞ َٛ ُْٛ ٓخ  ََّ َٓ  ٌّ  كبٕ ٣َُي هٞ

                                          َِ ِٛ ََ رخ ِِزُٞٛخ الهِلخً ؿ٤ ٤ََٓلظَ
 

ٗخ َُ َُ أٓ َ٘ ُ٘٤ٓ ْٕ ٤ّخً أ ِٜ ِِؾ هُ  كؤر

                                        ٍِ ٤ّخً رؼَيٗخ رخُظَّوخًُ َٜ َّ٘ هُ  ٝر

 
٤ّخً َػظ٤ٔشٌ ِٜ هَض ٤َُالً هُ ََ ١َ ُٞٝ 

                                          َِ يحِه َٔ ْ ك٢ حُ ُٜ  إًَ ٓخ َُـؤٗخ ىَٝٗ

 

ْ ِٜ ٍَ ر٤ُٞطِ َرخً ِهال َٟ َيهٞح  َٛ  َُٞٝ 

                                           َِ ؼخ١ِ َٔ  ٌَُّ٘خ أ٠ًُٓ ػَ٘ي حُِّ٘ٔخِء حُ

 

ؼْض ّٔ ـَ ٖ ُُئ١ٍّ طَ ِٓ ؼٌذ  ًَ ْٕ طَُي   كب

                                                 َِ ٖ طَِح٣ُ ِٓ سً  َّ َٓ  كالرُيَّ ٣ٞٓخً 

 

ًُؼٍٞد ًز٤ٍَس ًَؼٌذ ٖٓ   ٝإ طَُي 
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                                                 َِ ِٛ ـخ َٓ  كالرُيَّ ٣ٞٓخً أَّٜٗخ ك٢ 

 

ٍَ َ٘ ؼ َٓ ََ ط٣ِٞٔي  ٍَ هز  ًّٝ٘خ رو٤

                                             ٍِ ِٝ وخ َٔ َيٟ ٝحُ ُٔ ُْ ًَرَلٞٗخ رخُ ُٛ 

 

ُٙ ِٖ أُهٍض َٗؼُيُّ َٛي٣ٍن ٝحر  َُّ ٌُ  كَ

                                           َِ ََ ُحث َُ٘ٚ ؿ٤ َؿيٗخ َػ٤ َٝ  ١َ ْٔ  َُؼَ

 

ٍس َّ ُٓ  ِٖ الِد ر ًِ  ٖ ِٓ ٛطخً  ٍَ  َّٕ ٟ أ َٞ ِٓ 

                                                 ٍِ ًِ ؼوَِّش هخ َٓ  ٖ ِٓ رََحٌء ا٤َُ٘خ 

 

َّٖ ػ٠ِ حُوٌََٟ كُ َِ ٍَٓي ال طَْط  ر٢٘ أَ

                                              َِ ٍُ هخث َٞ و ِٓ َْ رخَُلّن   اًح ُْ ٣َوُ

 

ٍي َٔ ؿيحً رؤك َٝ لُض  ِِّ ًُ ١َ َُوي  ْٔ  َُؼَ

                                          َِ ِٛ ٞح ُٔ ِلّذِ حُ ُٔ ِٚ ىأَد حُ طِ َٞ  ٝاِه

 

ٜخ ِِ ٍَ ك٢ حُُي٤ٗخ َؿٔخالً ٧َٛ  كال ُح

                                          َِ وخرِ ُٔ ّٝ حُ ِْ حُؼَُي ؿ ٍَ ٣٘خً ػ٠ِ  َُ ٝ 

 

ٌَ َّٓ ئ ُٓ  ٖ َٓ ؼُُِٚ ك٢ حُ٘خّ أٝ  ِٓ  ٖ َٔ  ك

                                          َِ ُٟ ََ حُظلخ ُّ أٛ خ ٌّ َْ حُُل  اًح هخ٣

 

ٍٖ َُ ١خثِ ٌٍ، ؿ٤ ٤ٌٗي، ػخِى ٍَ  ،ٌْ  ك٤ِ

                                             َِ ِٛ َْ ػُ٘ٚ رٌح  ٣ٞح٢ُ اُٜخً ٤ُ

 

ِٙ َِ دُّ حُِؼزخِى رَٜ٘ ٍَ  كؤ٣َََّيُٙ 

                                           َِ ِٛ َُ ٗخ ُ ؿ٤ ََ ِى٣٘خً َكوُّٚ  ٝأظٜ

 

ٌٌٌََّد ُٓ َّٕ حرََ٘٘خ ال   ُوي ػِٔٞح أ

                                         َِ ٍِ ح٧رخ١ِ ْ، ٝال ٣ُؼ٠َ٘ روٞ ِٜ  ََُي٣

 

ُْ ُٛ ٍَ َٗٔخ ٤ ِٓ  َُ ٌّ ؿ٤ َح ًِ  ٌٍ ؿخ ٍِ 
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                                           َِ ِٛ وخ َٔ ُّ حُ ِِّ آرخٌء ًَح ا٠ُ حُِؼ

 

ْ ُٜ َى َؿٔؼُ ْْ كظ٠ّ طَزَيَّ ُٜ هل٘خ َُ َٝ 

                                           َِ َّ رخؽٍ ٝؿخٛ ًُ ََ ػّ٘خ  ُٔ  ٣َٝل

 

ٍْ ِٗ َٖ ٝٛخ ِز٤ طَّ ُٔ ٖ حُ ِٓ  ٗزخٌد 

                                  َِ ٤خهِ َّٜ ِٞ ح٤ُِٔٞف ر٤ٖ أ٣ي١ حُ  ًز٤ِ

 

ْ ُٜ  ر٠ََد طَٟ حُِلظ٤خٕ ػ٘ٚ ًؤََّٗ

                                      ٍِ ٍْ َهَحى ١ أٍُٓٞى كَٞم َُل ٍِ ٞح َٟ

 

ُِٔخَىٍس  ٌّ َح ًِ  ٌَ َ٘٘خ َٗٔ ٌِ ُٝ 

                                      ٍِ ُٝ ُّ ػِ٘ي حُظَّطخ  رِْٜ ٣َؼظ٢ِ ح٧هٞح

 

ْ ُٜ ِٖ أ٢ّ٣َ ٝأ٣َُّ ـْ َُ ح٠ُِّ ُْ أٛ ِِ  ٤ََٓؼ

                                        ُُ َِ  ٣َٝؼَ  ٣َلٞ ٍٍ هاَلث  ٝ ك٢ ٤َُخ

 

ِٚ ْ ر٤ِٔل ُٜ ٘ ِٓ ٝ ٢ّ٘ ِٓ  ُْ ُٜ  ٝأ٣ّ

                                     ٍِ ُُ َٕ ٝهُض حُظ٘خ  ٣اُله٢ اًح ٓخ كخ

 

ْ ُٜ ٘ ِٓ ٝ ٢ّ٘ ِٓ َّ حَُلََد  َٔ ٖ ًح ٣َ َٓ ٝ 

                                    َِ ٍِ هخث ُي ك٢ ح٥كخم ك٢ هٞ َٔ  ٣ُٝل

 

ٍش َٓ ٝ ٍُ  كؤٛزق ّٓ٘خ أكٌٔي ك٢ أُ

                                           ٍِ ظطخٝ ُٔ ٍَٓٞسُ حُ ٜ٘خ  ِٓ  َُ ِّٜ  طُوَ

 

٤خِى ٣َوُٞىٛخ ـِ ِٚ كَٞم حُ  ًؤ٢ّٗ ر

                                       َِ َِّ رخ١ ًُ ٍَ ُحُؿٞح ا٠ُ  َ٘ ؼ َٓ  ا٠ُ 

 
٤ظُُٚ َٔ َك َٝ ٢ ُىَٝٗٚ  ِٔ  ُٝؿْيُص ر٘ل

                                         َِ ًِ  ٝىحكَؼُض ػُ٘ٚ رخُط٠ُِّ ٝحٌُال

 

ٙ َِ َّٕ هللاَ ٍحكُِغ أَٓ َٗيَّ أ  ٝال 
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                                       ٍِ خُى َّ حُظَـّ ِٚ ك٢ حُي٤ٗخ ٣ٝٞ ْؼ٤ِ ُٓ ٝ 

 

ُٙ ِْ َؿيُّ  ًٔخ هي أ١ٍُ ك٢ ح٤ُّٞ ٝح٧َٓ

ُُِيٙ                                           َِ  ٍإ٣خُٛٔخ  ٝٝح َُ آك   ه٤

 

 

 

 

 ******************                          

 

 

٤ِ٣ٝٚ حُـِء حُؼخ٢ٗ   (ٗؼَحء ؿخ٤ِٕٛٞ ) حٗظ٠ٜ حُـِء حالٍٝ ٖٓ ًظخد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  حُلَّٜ

 

 3 الممدمة                           

 5المإلف فً سطور                

 11مفهوم الشعر العربً             

   13الجزء االول                       

:  الشعراء   
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 15امرإ المٌس                       

 29المرلش                           

 38عنترة العبسً                    

 50لٌس بن الخطٌم                   

 58النابغة الذبٌانً                    

 61الحجارث بن ظالم المري         

 66االعشى                             

   72 األ خنس بن شهاب التغلبً       

 79عمرو بن كلثوم                    

  88 زهٌر بن ابً سلمى               

 94طرفة بن العبد                      

 99 الحارث الٌشكري                  

 102لبٌد العامري                       

 106حاتم الطائً                        

 110 السموأل االزدي               

 114الشنفري                        

 123 عروة بن الورد               

  131السلٌن بن سلكة              

   138البسوس بنت  منمذ           

 143امٌة بن ابً الصلت           

 151المتلمس الضبعً              

 153المنخل الٌشكري               

  158االسود بن ٌعفر النهشلً     
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 167تؤبط  شرا                      

 172 حمٌضة الٌعمري             

 176الخرنك البكرٌة                

  182احٌحة بن الجالح االوسً     
    186ابو طالب بن عبد المطلب      
 202كَّٜ حُـِء حالٍٝ          

 

 

 ******************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٓٞٓٞػش ٗؼَحء  حُؼَر٤ش 
 

 

ىٍحٓش ٓٞٓٞػ٤ش  ُ٘ؼَحء  حالٓش  حُؼَر٤ش  ك٢ ػَ٘س  ٓـِيحص 
 
 

 
 

حُٔـِي حالٍٝ 
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 ٗـؼَحء ؿخ٤ِّٕٛٞ
 
 

حُـِء حُؼخ٢ٗ 

 
تاليف 

 

امير  البيـــــان العربي 

كخُق  ٤ٜٗق حُلـ٤ش ح٤ٌُال٢ٗ .  ى
 رِـــــــــي ٍُٝ –ى٣خ٠ُ -  حُؼَحم
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 حُٔخ٢ُٗ ّٝ رٖ كـَ               ح
 

 

 

   حُٔخ٢ُٗ  رٖ كـَ رٖ ٓخُي أّٝ           ٛٞ حرٞ ٣َٗق  
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أرٞٙ كـَ ٛٞ ُٝؽ أّ ٤َُٛ رٖ أر٢ .ٖٓ ًزخٍ ٗؼَحء ط٤ْٔ ك٢ حُـخ٤ِٛش 

 ًخٕ ًؼ٤َ ح٧ٓلخٍ ٝأًؼَ اهخٓظٚ ػ٘ي حُ٘خػَ حُـخ٢ِٛ حُٔؼَٝف.٠ِٔٓ

 .ػَٔٝ رٖ ٛ٘ي ك٢ حُل٤َس

 .  ٝطؼيٙ ٗخػَٛخ  ًٝخٗض ط٤ْٔ طويٓٚ ػ٠ِ ٓخثَ حُ٘ؼَحء حُؼَد

 

\      ه٤َ حٗٚ ُٝي هزَ حُٜـَس حُ٘ز٣ٞش  رخػ٤ٖ٘ ٝطٔؼ٤ٖ  ػخٓخ  ح١ ك٢ ػخّ 

َ ٣ٞ١الً . ٤ٓالى٣ش  530 ّٔ  . ( ػخٓخ90 \كٞح٢ُ)ػ

 

ًًَٝ .  ٖٓ ٗؼَحء حُـخ٤ِٛش  ك٢ حُطزوش حُؼخ٤ٗش ػيَّٙ حرٖ ٓالّ    ٝهي  

 : ك٢ ح٧ؿخ٢ٗ أٗٚ ح٧ٛلٜخ٢ٗ

 ٖٓ حُطزوش حُؼخُؼش ٝهَٗٚ رخُلط٤جش 

 

 ًٝخٗض ط٤ْٔ طويٓٚ ػ٠ِ ٓخثَ حُ٘ؼَحء  ك٢ ٗؼَٙ كٌٔش ٍٝهش           

 . حُؼَد

 : ػ٘ٚ ك٢ ًظخرٚ حالؿخ٢ٗ هخٍ ح٧ٛلٜخ٢ٗ

 

  ًٝخٕ     ١ؤ١ؤ حُ٘خرـش ٗ٘ؤ   كِٔخ   حُ٘ؼَحء رٖ كـَ كلَ  أّٝ ًخٕ  )    

ٌَ .ؿِال ٓـَٓخً رخُ٘ٔخء  أهٌ ػ٘ٚ  ٝهي   ٍح٣ٝظٚ  رٖ حر٢  ٠ِٔٓ ًٝخٕ ٤ُٛ

 .(٣َ١وظٚ ك٢ ٗظْ حُ٘ؼَ اً ًخٕ ٣ؤهٌ ٗؼَٙ رخُظ٘و٤ق ٝحُظ٣ٌٜذ

 

٤ٓالى٣ش  621\طٞك٢  هزَ حُٜـَس حُ٘ز٣ٞش  رٔ٘ظ٤ٖ  ح١ ك٢ ػخّ 

 

:  ٝ  ٖٓ ٗؼَٙ   ك٢ حُـٍِ 

 

  ٛزَٞص َٝٛ طٜزُٞ ٍٝأَٓي أ٤ُٗذ

٣َُ٘ذ                                          َُ ِن  ِٓ ح ََ ُٔ ِٖ حُ ْٛ ََّ كَخطَظَْي رِخُ َٝ   

 
ْٖ ِٜٝٛخ ح٤ُُ٘ذ اُٗٚ ٛخ ػ ََ  ٝؿ٤

ُد                                           ٍّ َي ُٓ  ٍِ ِٞ حُُويٝ َٗل٤ٌغ ا٠ُ ر٤ِ   

 

خ أط٠ ّٔ َٕ  كََِ ح ِّ خ  ِك َٜ َىس َ ُىَٝٗ َْ  َػ

ُذ                                           ٌِ ْ٘ َٓ س ِ  ََ ٤ٜ ٍْ ىٕٝ حُظَّ ْٖ َظَِ ِٓ ٝ 
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طَّيِص ٍْ َٜ٘خ ٝح ّٔ خ  ط٠ََ َٜ ُٖ ىَٝٗ   حُؼ٤َْ

َُ كٌُٔٛذ                                           ٣َ١ُن حُـٞحِء حُٔٔظ٤٘

 

ٌٍ ٝٛزّلَ٘خ  ٌَ ػخ   ر٘خإُٙ   ٣ٞ١

ِٚ ٓخ الَف ك٢ ح٧كِن ًًُٞذ                                         ٗٔذُّ ر

 
ً ٍَ ٣ٞٓخ ْْ أ َٕ كِ ََ  ًخ   رخ٤ًخً   أًؼ

ِٚ حٌُآرش ُ طـُ٘ذ                                             ٝٝؿٜخً طَُٟ ك٤

 

س ٌ  َٞ ْ٘ َٖ كخرِْ َػ َٝى ٝحر َُ خرُٞح حُزَ َٛ  أ

وخعِ                                          
ُْ ْْ رخ ُٜ َُ َّ َُٜذ  ١كََظ ز َٜ ٌّ َػ ْٝ 

 

َؿ٠ َٞ ٓش ِ حُ ْٞ زَخِء ك٢ َك ْٜ ّٜ ّٕ أرَخ حُ  ٝا

ُد                                            َّ ٍُ ٤ٌُغ ٓل ص ح٧رطخ ٍّ  اًح حُٝ

 

ٌٍ طًٌَْص ْٕ ًكٞ ِْ ا ِٖ ؿ٘ ََ حر  ٝٓؼ

ُد                                            َِّ َٛالفٍ طُؼَ  ْٖ ٍّ َػ  ٝهَظ٠ِْ ط٤َخ

 

هَظ٠ِْ ْ٘ذ َٝ ـَ ِٖ  رِ َٗظ٤َْ َْ خ  حُوُ َٜ ؤّٗ ًَ   

ُّ٘ذ                                              َٛخ رخُّيٓخِء ٓو ٌٍ ٓوخ ٞٔٗ  

 

ٛخ ٍُ  كِلُض رَّدِ حُّيح٤ٓخِص ٗلٞ

ِٖ ًٝزٌُذ                                               ّْ أؿٔخُى حُُِّز٤  ٝٓخ ٟ

 

زّْض  َٛ ٍُ رِٔخ   َػ٢ِّ َؿٔخٓظ٢  أهُٞ

َِ حُؼ٤َ٘س ِ أكطُذ                                      ٝؿٜي١ ك٢ كز

 

ٍُ خ   أهٞ ّٓ   كؤطِّو٢    حٌَُٔ٘حِص  كؤ

ٌّ٘ح                                       خ حُ ّٓ َّْ  ػ٢ّ٘ ٝأ ِِ ُٔ ُد  حُ ٌِ ْٗ   كَؤ

 

ُْ ِقِ حُيُّٓخؽِ ٌٝٓ٘ ُّٜ  ر٤ٌَْظْ ػ٠ِ حُ

ْوَُ٘ذ                                    ِٓ ِغ ٖٓ ٝحى١ طَزخُش َ  ْٓ َِّ  ر١ٌِ حُ
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ُْ ِْظُ َد كَؤْكَِ َْ َّ٘ ً  حُ ٘خ ِٓ   ح١ٌُ ًخٕ آ

ً  ٓلالً                                          ال طلُِّذ  ُػًُُٞٙ   ٝه٤ٔخ

 

َ٘خ  ُّٓ ُ خ ُػِٞح هخُٞح أرَٞٗخ ٝأ َٓ  اًح 

                                           ّّ َٖ أ   ٝال أُد ٤ُْٝ ُْٜ ػخ٤ُ

 

ٌْ ا٤َُ٘خ ْْ ػز ًُ ٍُ ٌَ كظلي   ٝػخٓ

ٌَ   ٝطَكؼُ٘خ                                             ٝطـُِذ    ا٤ٌُْ رٌ

 

 

 

 

    ************************              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػزي هللا رٖ ػـالٕ حُٜ٘ي١               
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ػزي هللا رٖ ػـالٕ رٖ ػزي ح٧كذ رٖ ػخَٓ رٖ ًؼذ رٖ ٛزخف رٖ         

ٜٗي رٖ ٣ُي رٖ ٤ُغ رٖ أٓٞى رٖ أِْٓ حرٖ حُلخف رٖ ه٠خػش ًٝخٕ ٠ٌ٘٣ 

  ػَٔس ١أدد

 

 ٤ٓالى٣ش  574\  ٝه٤َ ك٢ ٍٝح٣ش حهَٟ  ُٝي ٓ٘ش ّ 546 \ ُٝي ٓ٘ش        

ٗخػَ ؿخ٢ِٛ ٓؼَٝف  ًٝخٕ حرٞٙ  ٤ٓيح ٖٓ  ٓخىحص هٞٓٚ  ٝٛٞ  ًٌُي   

  ٖٝٓ هظِٚ حُلذ ك٢ حُؼَٜ حُـخ٢ِٛ  حُٔظ٤ٔ٤ٖ  حُ٘ؼَحء  حُؼخٗو٤ٖ أكيٝ

 ًخٗض ُٚ ُٝؿش حٜٓٔخ ٛ٘ي ٖٓ هٞٓٚ أهخٓض ػ٘يٙ ٓزغ  أٗٚ ٝه٤َ   .ٝحُُٞٚ 

   ٝطِٝؿض رَؿَ ٖٓ  كطِوٜخ ػ٠ِ ١الهٜخٝحُيٙ كؤًَٛٚ  ُٚ طِي ٤ٖ٘ٓ ُْٝ 

 ر٢٘ ٤َٔٗ

 

ٝٓخ ػ٠ِ  كَحهٜخ  حرٖ ػـالٕ   ك٘يّ          ًٝخٕ ٗخػَٗخ  ٣لزٜخ ًؼ٤َح 

طخٓلخ ٝٓخص ِٝٛي   طُٞٚ رٜخ كظ٠  رٜخ    ٝٝؿيٙ  ٣ظٔغ   ٗـلٚ ُحٍ

ٝٗٞهخ  ػ٤ِٜخ ٝك٢ كزٜخ   

   

  ٛ٘ي ر٘ض ًؼذ رٖ ػَٔٝ رٖ ٤ُغ حُٜ٘ي١ حٓخ ٛخكزظٚ ك٢ٜ . 

 ٝهي  ًًَٙ حُ٘ؼَحء  حُٔظ٤ٕٔٞ ك٢ هٜخثيْٛ ًؼ٤َح  

 

  : ك٤ٚ حرٖ حُي٤ٓ٘ش٣وٍٞ  حُ٘خػَ 

 

 ٝك٢ ػَٝس حُؼ١ٌٍ إ ٓض أٓٞس

ٝػزي رٖ ػـالٕ ح١ٌُ هظِض ٛ٘ي                                  

 

 :ك٤وٍٞ  (ه٤ْ ُز٠٘)ه٤ْ رٖ ٣ًٍق ٣ًٌَٝٙ  

 

 كٔخ ٝؿيص رٜخ ٝؿي١ أّ ٝحكي

 ٝال ٝؿي حُٜ٘ي١ ٝؿي١ ػ٠ِ ٖٛ                                

 

 :رٖ حٍُٞى ك٤ٚ ٍ ػَٝس ٝم١ٝ

 

 كٔخ ٝؿي حُٜ٘ي١ اً ٓخص كَٔس

ػ٤٘ش رخٗض ٖٓ كزخثِٚ ٛ٘ي                                      
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   ٣٘٘ي ٟخُش ٣ٞٓخ هَؽ حٗٚ   (كز٤زظٚ  )       ه٤َ  حٕ هٜظٚ ٓغ  ُٝؿظٚ 

 ٗؼَ رٚ  ص ُْٝ   ر٘خص  حُل٢ كخهظزؤ  كٞهق ػ٠ِ ٓخء ًخٗض  طوٜيٙ ُٚ

 حٝ طؼِن  هِزٚ رٜخ ػِوٜخف  ٍأٟ ٛ٘يحف  ا٤ُٜٖ  ٣٘ظَٕ   كٌٔغحكيحٖٛ  

 ًُي طٜق   هزَ  ًٝخٕ ًٝؤٗٔخ ٜٓٔخ حٛخرٚ   كؼـِ ٜٗٞ ٤ًَُذ ٍحكِظٚف

  ُؼ٘نك٤ِلوٜخ ٣ًَٝذ حَُحرؼش كِٔخ ىحهِٚ ٖٓ ح  هخثٔش  ُٚ ػالع ٍٝحكَ

 : هخٍ فأػـِٙ ٝحُٜٟٞ 

 

: ٌٛٙ ٝهللا ح٠ُخُش حُظ٢ ال طَى ػْ أٗ٘ؤ ٣وٍٞ

 

 ُوي ً٘ض ًح رؤّ ٗي٣ي ٝٛٔش

 اًح ٗجض ُٔٔخ ُِؼ٣َخ ُٔٔظٜخ                                    

 

 أطظ٢٘ ٜٓخّ ٖٓ ُلخظ كؤَٗهض

روِز٢ ُٝٞ حٓط٤غ ٍىح ٍىىطٜخ                                    

 

 : كوخٍ   ُٚ ػْ ػخى ٝهي طٌٖٔ حُٜٟٞ ٓ٘ٚ كؤهزَ ٛي٣وخ      

 حًظْ ٓخ ري ٝحهطزٜخ ا٠ُ أر٤ٜخ كبٗٚ ٣ِٝؿي رٜخ ٝإ أَٜٗص ػ٘وٜخ 

ك٤ٖ ٣٘ظَٜ أكيْٛ رؼ٘ن  ال٣ِٝؿٕٞ ر٘خطْٜ  ًخٕ حُؼَد  ك٤غ كَٓظٜخ 

  ٝال طِحٍ ٌٛٙ حُلخُش ٓٞؿٞىس ك٢ حُٔـظٔؼخص  ػ٘ٚ ٣لَٜٓخ أِٜٛخ  حَٓأس 

 –حُو٣َٝش حُؼَحه٤ش ٍٝرٔخ ك٢ ؿ٤َٛخ 

 

 ٝأهخٓخ ػ٠ِ أكٖٔ كخٍ ػٔخ٢ٗ  كلؼَ ٝهطزٜخ هزَ إٔ ٣٘ظَٜ كظِٝؿٜخ       

 حُظ٢ ػخٜٗخ ٓغ ٛ٘ي ُْ ط٘ـذ ُٚ ًٝخٕ أرٞٙ  حُؼٔخ٢ٗ هالٍ  ح٤ُٖ٘ٔ.  ٤ٖ٘ٓ

 ٤ُ٘ـذ ؿ٤َٛخ د إٔ ٣ظِٝؽ   حال  كؤهْٔ ػ٤ِٚ  ٤ُْ ُٚ ؿ٤َٙ ١خثِش ًح ػَٝس

 كؤَٓٙ ٗيى  حرٞٙفَٟس ُٜخ   كؤرض إٔ طٌٕٞ ٓغ حالَٓ كؼَٝ ػ٤ِٜخ ٜٓ٘خ  

  ٣ٝؼخٍٝ ك٢ ًُي ُٔلزظٚ ُٜخ   ٝٛٞ ُْ ٣ـذ ػ٤ِٚ  كؤُق   كؤر٠ رطالهٜخ

 ًخٕ ك٢ ٓـِٔٚ  ٝ حرٞٙ كيػخٙ  إٔ ػزي هللا هي طٌٖٔ حٌَُٔ ٓ٘ٚ  رِـٚ ا٠ُ إٔ

 كؤػَص ك٢   رخُِػلَحٕ ٓوِوش  ٣ٝيٛخ   كٔ٘ؼظٚ ٛ٘ي ٝؿخًرظٚهٞٓٚ أًخرَ 

 :ُٚ ػٞرٚ ٝأكِض ٜٓ٘خ ٝهخُض 

 ٝهي ػَف أٗي ٌَٓحٕ ُٝجٖ أؿزظٚ ١ ٓ٘ي  ُطالم حرٞى اٗٔخ ٣يػٞى -

. ٓضَّ 
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   كخُٚ أهزِٞح ٣ؼ٘لٞٗٚ هّٞ كِٔخ ؿِْ ٓغ أر٤ٚ ٝهي ػَف أًخرَ حٍ        

ًخى   ٝؿيح  كٞؿي   ػ٘ٚ  رٌُي حكظـزض  ٓٔؼض  كِٔخ  ١ِٝوٜخ٠٣ كخٓظق

:  ٝأٗ٘ي٣ٌِٜٚ 

 

 ك٘يٓض رؼي كَحهٜخ                ١ِوض ٛ٘يح ١خثؼخ

 

 ًخُيٍ ٖٓ آٓخهٜخ              كخُؼ٤ٖ طٌٍف ىٓؼٜخ

 

 ء ٣ـٍٞ ك٢ ٍهَحهٜخ             ٓظل٤ِخ كٞم حَُىح

 

 ٓخ حُللٖ ٖٓ أهالهٜخ            هٞى ٍىحف ١لِش

 

 ٝأَٓ ػ٘ي ػ٘خهٜخ                  ُٝوي أٌُ كي٣ؼٜخ

 

 رَ ح٩ىّ أٝ رلوخهٜخ             إ ً٘ض ٓخه٤ش رزِ

 

 َٗرٞح ه٤خٍ ُهخهٜخ            كخٓو٢ ر٢٘ ٜٗي اًح

 

 كوٜخ ؿيحس ُلخهٜخ             كخُو٤َ طؼِْ ٤ًق َٗ

 

ٗخ حُوّٞ كيؽ ٍهخهٜخ             رؤٓ٘ش ٍُم ٛزق

 

 

        ًٝخٕ ٖٓ ػخىحص حُؼَد حٕ طِٝؽ  حُٔطِوش ٝالطزو٠ ٖٓ ؿ٤َ ُٝحؽ  

رؼي ٢٠ٓ كظَس ٤ُٔض رخُط٣ِٞش طِٝؿض ٛ٘ي ٖٓ ٤َٔٗ رٖ ػخَٓ ٣وٍٞ أرٞ ٝ 

 ُٔخ ١ِن ػزي هللا رٖ حُؼـالٕ ٛ٘يحً أٌٗلض ك٢ ر٢٘ ػخَٓ: ػَٔٝ ح٤ُ٘زخ٢ٗ

ً. ًٝخ ٗض ر٤ْٜ٘  هالكخص ٝهظٍٞ   كؤؿخٍٝح  كـٔؼض ٜٗي ُز٢٘ ػخَٓ ؿٔؼخ

 ٝر٘ٞ   ٝر٘ٞ حُل٣َٖ  ٝر٘ٞ حُٞك٤ي  ر٘ٞ حُؼـالٕ  ك٤ْٜ ١ٞحثق ْٜٓ٘ ػ٠ِ 

 ِّٜٗ ر٘ٞ ػخَٓ ٝؿ٘ٔض ٜٗي أٓٞحُْٜ ٝح ٗي٣يحً ػْ    هظخالً  كخهظظِٞح ه٤َ٘

 ٝؿيػخٕ   ٝه١َ    رٖ ًؼذ رٖ ه٤َ٘ هظَ ك٢ حُٔؼًَش حرٖ ُٔؼخ٣ٝش ٝه٤َ  

حر٘خ ِٓٔش رٖ ه٤َ٘ َٝٓىحّ رٖ ؿِػش رٖ ًؼذ ٝك٤ٖٔ رٖ ػَٔٝ رٖ 

  كوخٍ ػزي هللا رٖ حُؼـالٕ ك٢.ٓؼخ٣ٝش ٓٔلوش رٖ حُٔـٔغ حُـؼل٢

:   ٓ٘٘يح  ًُي
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 أال أرِؾ ر٢٘ ػــالٕ ػ٘ـ٢ 

  كال ٣٘ز٤ي رخُليػـخٕ ؿ٤ـ١َ                               

 

 رؤٗخ هـي هظِ٘ـخ حُو٤ـَ ه١َـخً 

 ٝؿَٗخ ك٢ َٓحس ر٢٘ ه٤َ٘                                 

 

 ٝأكِظ٘ـخ ر٘ـٞ ٌٗـَ ٍؿــخالً 

 كلخس ٣َثزـٕٞ ػِـ٠ ٤ٔٓـَ                                 

 

 ٛ٘ي حَٓأس   كوخُض ػْ إ ر٢٘ ػخَٓ ؿٔؼٞح ُز٢٘ ٜٗي: ٣وٍٞ أرٞ ػَٔٝ        

ػزي هللا رٖ حُؼـالٕ حُظ٢ ًخٗض ٗخًلخً ك٤ْٜ ُـالّ ْٜٓ٘ ٣ظ٤ْ كو٤َ ٖٓ ر٢٘ 

 :ػخَٓ

ُي هْٔ ػَ٘س ٗخهش ػ٠ِ إٔ طؤط٢ ه٢ٓٞ كظٌٍْ٘ٛ هزَ إٔ ٣ؤط٤ْٜ ر٘ٞ  -

 ػخَٓ

 أكؼَ:  كوخٍ -

 كلِٔظٚ ػ٠ِ ٗخهش ُِٝؿٜخ ٗخؿ٤ش ُٝٝىطٚ طَٔحً ٤١ٝٝخً ٖٓ ُزٖ         

كًَذ كـي ك٢ ح٤َُٔ ٝك٢٘ حُِزٖ كؤطخْٛ ٝحُل٢ هِٞف ك٢ ؿِٝ ٤َٓٝس 

كٍِ٘ رْٜ ٝهي ٣زْ ُٔخٗٚ كِٔخ ًِٔٞٙ ُْ ٣ويٍ إٔ ٣ـ٤زْٜ ٝأٝٓؤ ُْٜ ا٠ُ 

كؤٓوٖ ٝٓوخٙ ا٣خٙ كخرظَ  ُٔخٗٚ كؤَٓ هَحٕ رٖ ػزي هللا رِزٖ ٖٝٓٔ

 : ُٔخٗٚ ٝطٌِْ ٝهخٍ ُْٜ

 . ّ أٗخ ٍٍٓٞ ٛ٘ي ا٤ٌُْ طًٌٍْ٘ىأط٤ض-

 كخؿظٔؼض ر٘ٞ ٜٗي ٝحٓظؼيص ٝٝحكظْٜ ر٘ٞ ػخَٓ كِلوْٞٛ ػ٠ِ حُو٤َ 

كخهظظِٞح هظخالً ٗي٣يحً كخِٜٗص ر٘ٞ ػخَٓ كوخٍ ػزي هللا رٖ حُؼـالٕ ك٢ 

: ًُي

 

 ػـخٝى ػ٤ـ٘ـ٢ ٜٗزـٜـخ ٝؿـٍَٝٛـخ 

 أٛــْ ػ٘ـخٛـخ أّ كـٌحٛــخ ٣ـؼـٍٞٛـخ؟                                       

 

 أّ حُـيحٍ أٓٔـض هـي طؼـلـض ًؤٗـٜـخ 

  ُرـٍٞ ٣ـٔـخٕ ٍه٘ـظـٚ ٓطـٍٞٛـخ؟                                      

 

 ًًـَص رٜـخ ٛ٘ـيحً ٝأطَحرٜـخ ح٧ُــ٠ 
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 رٜخ ٣ٌٌد حُٞح٢ٗ ٣ٝؼ٢ٜ أ٤َٓٛخ                                     

 

 كـٔـخ ٓـؼـٍٞ طزـٌـ٢ ُـلـوـي أ٤ُـلـٜـخ 

 اًح ًًــَطــٚ ال ٣ــٌــق ُكـ٤ـَٛــخ                                      

 

 رـؤؿـٍِ ٓـ٘ــ٢ ػـزــَس اً ٍأ٣ـظـٜـخ 

 رلـغ رٜـخ هـزـَ حُٜـزـخف رؼ٤ـَٛـخ                                    

 

 أُْ ٣ـؤص ٛ٘ـيحً ٤ًلٔـخ ٛ٘ـغ هٜٞٓـخ 

  ر٢٘ ػخٓـَ اً ؿـخء ٣ٔؼـ٠ ٣ٌَٗٛـخ                                   

 

 كوـخُـٞح ُـ٘ــخ اٗـــخ ٗـلــذ ُـوـخء 

  ًـٔٞاٗــخ ٗلـ٤ـ٢ أٍٟـٌـْ ٝٗـٍِٝٛـخ                                

 

 اًح ال ٗ٘ـٌـَ حُـيٛـَ ػ٘ـٌـْ : كوِـ٘ـخ

  رٜـْ حُو٘ـخ حُالثـ٢ حُيٓـخء ط٤َٔٛـخ                                 

 

 كال ؿَٝ إٔ حُو٤َ ط٘ل٢ كـ٢ حُو٘ـخ 

  طٔطَ ٖٓ طلـض حُؼٞحُـ٢ ًًٍٞٛـخ                                   

 

 طــؤٝٙ ٓـٔـخ ٓـٔـٜـخ ٓـــٖ ًـ٣َـٜـش 

 ٝطٜل٠ حُويٝى ٝحَُٓخف طٍٜٞٛخ                                   

 

 ٝأٍرخرـٜـخ ٛـَػـ٠ رزـَهـش أهــَ 

 رظــٍَٛـْ ٛزؼـخٗـٜـخ ٝٗـٔـٍٞٛـخ                                   

 

 كؤرِـؾ أرـخ حُلـــخؽ ػـ٘ـ٢ ٍٓـخُـش 

  ٓــِـــِـش ال ٣ــِـزـ٘ـي رـٔــٍٞٛــخ                                   

 

 كـؤٗـض ٓ٘ـؼـض حُٔـِـْ ٣ــّٞ ُو٤ظـ٘ـخ 

 رٌـلـ٤ـي طـٔــي١ ؿـ٤ــش ٝطـ٘ـ٤ـَٛـخ                                   

 

 كٌٝهٞح ػ٠ِ ٓخ ًخٕ ٖٓ ك١َ اك٘ـش 
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 كالثزـ٘ـخ اً ؿــخد ػـ٘ـخ ٜٗـ٤ـَٛـخ                                    

 

ػْ َٓٝ حرٖ ػـالٕ ٝأٛزق ٓالُٓخ ُِٞٓخى ٝه٤َ إٔ ٓزذ ٝكخطٚ أٗٚ        

 ٜٗي  هٜي ٛ٘يح رؼيٓخ طِٝؿض ك٢ ٤َٔٗ ٖٓ ػخَٓ ًٝخٕ ر٤ْٜ٘ ٝر٤ٖ ر٢٘

رؼٌخظ ك٢    أرٞٙ ٖٓ ًُي ٝٓ٘خٙ حالؿظٔخع  كلٌٍٙ   ًؼ٤َس ػخٍحص ٝىٓخء

 ٝهَؽ َٓح كظ٠ أطخٛخ كَآٛخ ؿخُٔش ػ٠ِ كٞٝ   كؤر٠ ح٧َٜٗ حُلَّ

ًَ ٜٓ٘ٔخ ػ٠ِ ٛخكزٚ  رؼ٤ي ٗي   كِٔخ طؼخٍكخ ٖٓ  ُٝٝؿٜخ ٣ٔو٢ ارال ُٚ

. كظ٠ حػظ٘وخ ٝٓوطخ ػ٠ِ ح٧ٍٝ كـخء ُٝؿٜخ كٞؿيٛٔخ ٤ٓظ٤ٖ

 

 حُٔوْ  حُؼـالٕ حٗظي رؼزي هللا رٖ  كِٔخ          ٝ ه٤َ ك٢ ٍٝح٣ش  حهَٟ  

هَؽ َٓحً ٖٓ أر٤ٚ ٓوخ١َحً ر٘لٔٚ كظ٠ أط٠ أٍٝ ر٢٘ ػخَٓ ال ٣َٛذ ٓخ 

   هٜي هزخء ٛ٘ي كِٔخ ف ٤َٔٗ   رز٢٘ ر٤ْٜ٘ ٖٓ حَُ٘ ٝحُظَحع كظ٠ ٍِٗ

 ُٝٝؿٜخ ٣ٔو٢ ٣ٌٝٝى  حُلٞٝ  ػ٠ِ  ٢ٛٝ ؿخُٔش  ىحٍٛخ ٍآٛخ  هخٍد 

 ٝأهزَ   كِٔخ ٗظَ ا٤ُٜخ ٝٗظَص ا٤ُٚ ٠ٍٓ ر٘لٔٚ ػٖ رؼ٤َٙ ح٩رَ ػٖ ٓخثش

ٛخكزٚ ٝؿؼال ٣ز٤ٌخٕ ٣ٝ٘٘ـخٕ د ًَ ح ٝأهزِض ط٘ظي ا٤ُٚ كخػظ٘ن ٣٘ظي ا٤ُٜخ

٣ٜٝ٘وخٕ كظ٠ ٓوطخ ػ٠ِ ٝؿٜٞٛٔخ ٝأهزَ ُٝؽ ٛ٘ي ٣٘ظَ ٓخ كخُٜٔخ 

.   هي كخٍهخ حُل٤خسكٞؿيٛٔخ

 

أهز٢َٗ رؼٞ ر٢٘ ٜٗي إٔ :  ػخُؼش ػٖ  حر٢ ػَٔٝ هخٍٝك٢ ٍٝح٣ش          

ػزي هللا رٖ حُؼـالٕ أٍحى ح٢٠ُٔ ا٠ُ رالىْٛ، كٔ٘ؼٚ أرٞٙ ٝهٞكٚ حُؼخٍحص 

ٗـظٔغ ٓؼْٜ ك٢ حَُٜ٘ حُلَحّ رؼٌخظ أٝ رٌٔش، ُْٝ ٣ٍِ ٣يحكؼٚ رٌُي : ٝهخٍ

كظ٠ ؿخء حُٞهض، كلؾ، ٝكؾ أرٞٙ ٓؼٚ، ك٘ظَ ا٠ُ ُٝؽ ٛ٘ي ٝٛٞ ٣طٞف 

رخُز٤ض ٝأػَ ًلٜخ ك٢ ػٞرٚ روِٞم ػْ حٗ٘ي هخثال 

 

 أال إ ٛ٘يحً أٛزلض ٓ٘ي ٓلَٓخً  

 ٝأٛزلض ٖٓ أى٠ٗ كٔٞطٜخ كٔـخ                                    

 

 ٝأٛزلض ًخُٔؤٍٞ ؿلٖ ٓالكٚ 

٣وـِـذ رخٌُلـ٤ـٖ هـٞٓـخً ٝأٓـٜـٔـخ                                    

 

كَؿغ ا٠ُ أر٤ٚ ك٢ ُِٓ٘ٚ ٝأهزَٙ رٔخ ٍأٟ ػْ ٓو٢ ػ٠ِ ٝؿٜٚ         

 .كٔخصٓـ٤٘خ ػ٤ِٚ  

.  ٝه٤َ ًخٕ  ًُي  هزَ ػخّ حُل٤َ رخٍرؼش حػٞحّ 
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:  ٖٓ ٗؼَٙ ك٢ ٛ٘ي كز٤زظٚ  ٌٛٙ حالر٤خص 

 

إِ َٗؤَص َٝ  ٢ ِٓ َٓال ِٛ٘يحً  ـَخ  ِِ  أاَلَ أَر

يَُٗق                                      ََ ُٓ  ٍُ ح َٗطَِّض حُيَّ  ٌ ُٓ  هَِز٢ِ رِٜخ 

 

َٓخَػٍش ٞهِِق  َٓ ِٛ٘يحً رَؼَي   ٍَ َُْ أَ َٝ 

ُف                                           َِ ِ ّٞ ٍِ طَُط ٣َخ َِ حُّيِ َْ ٖٓ أٛ  رؤَٗؼَ

 

َ٘ض َٓ ُْ اًِ  حٍد طٔخ٣َ ََ َٖ أَط  أَطََض ر٤َ

ُٜٖ ٝأُطق                                      ٘ ِٓ  َّٖ ُٛ  َىر٤َِذ حُوََطخ أَٝ

 

ٙ ٍَ ىح َٝ ٤ًّخ  ِِ َآص َؿ ِٓ  َٕ َ ًِ  ٣َزَخ

ُف                                         َٞ ٔ ِٓ َٝ ٤ًّخ ٝرخ٣َ٧ِي١ ٓيحى  ًِ ًَ 

 

خ َٜ حَػ ٍَ ص ا٤ََُ٘خ ك٢ َك٤َخٍء ٝ ٍَ خ َٗ  أَ

ٞهُِق                                َٓ ٢ِّ٘ َػ٠َِ حَُل٢ّ  ِٓ َل٠   ََٓحسَ ح٠ُُّ

 

٢ِ ٢ كَِبَّٗ٘ ِّٔ  ٝهخُض طَزَخَػي ٣َخ حرٖ َػ

ٍُ ٣َٝؼُُ٘ق                                          ٍٍ ٣ـخ ٞ َٛ  ١ ٌِ ٤ُِ٘ض رِ ُٓ
 

:  ٣وٍٞ ك٤ٜخ ح٠٣خ 

 

 

 ه٢ِّ٤ِ ٍُٝح هزَ ٗل٢ حُٟ٘ٞ ٛ٘يح

 ٝال طؤٓ٘خ ٖٓ ىحٍ ١ً ُطق رؼـيح                                      

 

 ٝال طؼـال ُْ ٣يٍ ٛخكذ كخؿـش

 أؿ٤ّخ ٣اله٢ ك٢ حُظؼـَ أّ ٍٗـيح                                      

 

 َٝٓح ػ٤ِٜـخ رـخٍى هللا ك٤ٌٔـخ

 ٝإ ُْ طٌٖ ٛ٘ي ُٞؿ٤ٌٜٔخ هٜـيح                                    
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 ٝهٞال ُٜخ ٤ُْ ح٠ُـالٍ أؿخُٗـخ

 ٌُٝ٘٘ـخ ؿِٗـخ ُِ٘وخًٔـخ ػٔـيح                                          

 

 ؿيح ٣ٌؼَ حُزخًـٕٞ ٓ٘ـخ ٌٝٓ٘ـْ

ٝطِىحى ىح١ٍ ٖٓ ى٣خًٍـْ رؼـيح                                         

 

 

 

 

 

*****************************               

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                          

 

                      حالكــــٞٙ حالٝى١  
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        هو صالءة بن عمرو بن مالك بن عوف بن الحارث بن عوف بن  

من اود من مذحج  من . منبه بن أود بن الصعب بن سـعد العشـٌرة  
ألنه كان غلٌـظ الشفتٌن  (األفـوه )ولقب.  (أبً ربٌعة)الٌمن  من  ٌكنى ب

وهو .نسبة الى  قبٌلته اود الٌمانٌة   (االودي )ظاهـر االسنان وكنً  ب 
وكان رئٌسا لقومه وقائدا لهـم فً . من قدماء شعراء الجاهلٌة وكبارهم

حروبهم  وٌعد  واحدا من حكمــاء العرب  وكان ابوه  عمرو بن مالك 
: فهو فارس  حكٌم بن فارس وفً ذلك ٌقول  (فارس الشوهاء)ٌكنى ب

 
ٍُِي   خ َٓ  ُٖ ٝ ْر َُ ْٔ َٛخِء َػ ْٞ َّ٘ ُّ حُ ٍِ أَر٢ِ كَخ

                                     َُ ّيِ َػخػِ ـَ ُْ ٍَ رِخ خ َٓ  ًْ َؿ٠ اِ َٞ ُْ  َؿَيحسَ ح
 

ر طوٌالً وشاخ وشاب االوديأن الشاعر  وقٌل   : وفً ذلك ٌقول  عُّمِ
 

    إّما تََري رأسً أزرى بِه
 مأُس زماٍن ذي انتكاٍس َمؤوْس                       

 
         حتى حنَى منً قناةَ الَمطا

م الرأس بلوٍن َخلٌْس                              وعمَّ
 
 

كان األفوه من مشاهٌر شعراء  العصر الجاهلً وأكثر شعره فً       
 وهم فً وهو معدود فً الشعراء الحكماء. الحكمة والحماسة والفروسٌة

بل إن . ولم تكن أوصافه فً الفروسٌة بأقل قٌمة من حكمه. العربٌة قلٌل 
فاخر فً بطولته وبطولة قومه فً حروب حققوا فٌها تأغلب شعره 

  العصر الجاهلًعن إضافة إلى صور دقٌقة تعّد نادرة . انتصاراٍت ساحقةً
 أنه كان سٌداً مطاعاً فً قومه وقائداً لهم فً كثٌر من الحروب وال و

 . بنً عامرحروب  األود ٌٌنهم وسٌما 
 

 زادت من غنى  التً المفردات الصعبة من  شعره ال ٌخلو و        
 من االستشهاد بشعره اللغوٌون على االكثار  قد دأب معاجم اللغة و

  ونالحظ ان كل المعاجم العربٌة  فٌها استشهاد لشرح بعض األلفاظ
 : ٌصعب علٌنا فهمها كقوله  وعرةٌ جداً كان كما أن مفرداته.  من شعره 
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ِ الَحْمِش ٌَتْبعُهُ ًّ  كاألسوِد الَحبَش

 ُسوٌد َطماطُم فً آذانها النَُّطُف                               
 

   هاٍب ِهبِلٌّ ُمِدلٌّ ٌَْعَمٌل َهِزٌج
  َجنُِف  نِْقنٌِق  ذو ِعفاٍء  َطفطافُهُ                            

 
      وفً شــعره الكثٌـر مـن الحكمـة واالرشــاد والنصـح قالها لغـة 

سلسة  سـهلة بعٌدة عن التعقٌد والحوشً  وكانه قالها  
فً عصرنا الحاضر اما والدته وزمنه فقد اختلف فٌه  كثٌرا  حٌث ذكر 

بعض المؤرخٌن انه ادرك المسٌح علٌه السالم و زعـم  بعضهم انه  كان 
اقدم مــن ذلك  وانه اول من قصد القصٌد وقٌل ان له قصٌدة نهى النبً 
صلى هللا علٌـه وسـلم عـن انشــادها  لما  فٌها من ذكر إسماعٌل علٌه 

السالم بٌنما  ذكره اخرون انه توفً  قبل الهجرة النبوٌة المباركة  
 مٌالدٌة  570\بخمسٌن عاما أي فً عام 

 :ومن شعره فً الحكمة .

 

والبٌت ال ٌبتنـى اال   لـه عمــد 
                          وال عماد اذا لــم تــرس اوتـــاد

 

فــان تجمــع اوتــاد وأعمــدة  
                                وساكن بلغوا األمر اللذي كـادوا

 

وان تجمع اقــوام ذوو حسب  
                            اصطاد امــرهم بالرشد مصــطاد

 

ال ٌصلح الناس فوضى ال سراة لهم 
                                     وال سراة اذا جهالهم سادوا

 

تلفى االمور باهل الرشد ما صلحت 
                                   فان تولـوا فباالشرار تنقـاد

 

اذا تولى ســـراة القوم امرهم 
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 امر القوم فازدادوا                                  نما على ذاك

 

 

        ٖٝٓ ٗؼَٙ ٣ٔظيٍ ػ٠ِ ك٤َٓٝظٚ ٝٗـخػظٚ  ٝكٌ٘ظٚ ٝكٌٔظٚ ًٝخٕ 

هٞٓٚ ٣ٔظ٤َ٘ٝٗٚ ٝال ٣ٜيٍٕٝ حَٓح حال  رٍٔ٘ٞطٚ ٝػٖ ٍح٣ٚ  ًٝخٕ ُْٜ  

َٓٗيح  ٝٓٞؿٜخ  ٝٗخٛلخ  ح٤ٓ٘خ  ٝٓ٘يح  ٝػِح  ٝػٞٗخ ٝهٞس   كظ٠  ه٤َ  

. حٗٚ  ُٞ ٝؿْٜٜ ح٠ُ حُـزخٍ حَُح٤ٓخص ُٔخٍٝح  ح٤ُٜخ هخٗؼ٤ٖ  ٍحؿز٤ٖ 

:   ٖٓ  ؿ٤َِ ٗؼَٙ  ٌٛٙ حُٔوخ١غ 

  

ََِلْض   َٛ خ  َٓ أ١ِْ  ََّ َِ حُ ْٛ َ ٍُ رِؤ ٞ ُٓ طَْزو٠َ ح٧ُ

َُّْض كَزِخ                                      َٞ ْٕ طَ ْ٘وَخُى   الكَِب ٍِ طَ ح ََ ْٗ

  

  ُْ ِٜ ِٓ ْٞ وَ ُِ ْْ ٣َْزُ٘ٞح  َُ َُ ِٗ ؼَخ َٓ ك٤َِ٘خ 

َُٔيٝح َػخُىٝح                                خ أَْك َٓ  ْْ ُٜ ُٓ ْٞ ْٕ ر٠ََ٘ هَ اِ َٝ
  

  ْْ ِٛ ِي ِٗ َْ ُٔ ُِ ح  ْٞ َػ َْ َ٣ ْٖ َُ َٝ  َٕ ُُٗيٝ َْ الَ ٣َ

٤ؼَخُى                                 ِٓ ُْـ٢َُّ  ؼًخ ٝح َٓ  ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ  َُ ْٜ ـَ ُْ  كَخ

 

  ِٚ طِ ََ ٤ ِ٘ ٝ ك٢ِ َػ ٍَ ْٔ ِٖ َػ َِ ْر و٤َْ ًَ ح  ْٞ َل ْٟ أَ

خ َػخُى                                 َٜ َيٟ َُ ْٓ ١ أَ ٌِ ٌَْض رِخَُّ ِِ ْٛ ُ ًْ أ اِ

  

ٌي   ُٔ ُْز٤َُْض الَ ٣ُْزظ٠ََ٘ اِالَّ َُُٚ ُػ ح َٝ
طَخُى                                    ْٝ َّ أَ َْ ْْ طُ الَ ِػٔخٌى اًَِح َُ َٝ

   

ٍَٔذ   ٝ َك ُٝ ًَ ٌّ ح َٞ َغ أَْه َّٔ ـَ ْٕ طَ اِ َٝ
َطخُى                               ْٜ ُٓ ِي  ْٗ َُّ ُْ رِخُ ُٛ ََ ْٓ َطخَى أَ ْٛ  ح

 

  ْْ ُٜ ََٓحسَ َُ ٠ الَ  َٟ ْٞ ُّ كَ ُُِق حَُّ٘خ ْٜ الَ ٣َ

َٓخُىٝح                                     ْْ ُٜ خُُ َّٜ حسَ اًَِح ُؿ ََ َٓ الَ  َٝ 

 

ََِلْض   َٛ خ  َٓ أ١ِْ  ََّ َِ حُ ْٛ َ ٍُ رِؤ ٞ ُٓ طَْزو٠َ ح٧ُ

ْ٘وَخُى                                      ٍِ طَ ح ََ ْٗ َُّْض كَزِخ٧َْ َٞ ْٕ طَ كَِب
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  ُْ ُٛ ََ ْٓ ِّ أَ ْٞ وَ ُْ حسُ ح ََ َٓ  ٠َُّ َٞ اًَِح طَ

َىحُىٝح                              ُْ ِّ كَخ ْٞ َُ حُوَ ْٓ خ َػ٠َِ ًَحَى أَ َٔ َٗ 

 

  ٍْ ١ ح ٌِ ُِ ٤ُغ  ِٔ ـَ ُْ ِْو٠َ ح َ٣ ْٕ سُ حُـ٢َِّ أَ ٍَ خ َٓ أَ

                                   ٍِ  ِّ ح ََ حالاِْر َٝ  َِ ظَخُى الْٓ ًْ  ًَْٗخُد أَ

 

ْٕ رَؼُُيٝح   اِ َٝ  ٍّ ْٞ َُ ا٠َُِ هَ ِك٤ ََّ َٕ حُ َكخ

                                  ْْ ِٜ خُى   ك٤ِ َٗ ٍْ اِ َٝ طَخٍى  َْ ُٔ ُِ الٌف  َٛ  

 .

  ُْ ٌُ ِٝ ُىَٝٗ ٍْ َُ رُْؼَي ح٧َ َف أَْؿؼَ ْٞ َٔ كَ

٤الَُى                                    ِٓ َٝ  ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ  ٌْ ِك ٍَ ْٕ َىَْٗض  اِ َٝ 

 

  ٍَ َْ٘ض ًَح َٗلَ ًُ خ  َٓ خَء اًَِح  ـَ َّٕ حَُّ٘ اِ

                                   ِ ِش حُـ٢َّ ْٖ أَؿَّ  اِْرؼَخٌى كَِبْرؼَخُى   ِٓ

  

  ِٚ خ َُِو٤َض رِ َٓ  ُْٚ٘ ِٓ َىحُى  ِْ َُ طَ َو٤ْ ُْ كَخ

حُى                                      َُ خ  َٔ ُْ٘ٚ هََِّ ِٓ ِل٤َي  ٌْ َ٣ َُّ َّ٘ حُ َٝ
  

ٖ ١ً كٌٔش       ٌِّ ْ٘ز٢ِ ػٖ ٗخػَ ٓظٔ ح ٝطُ ٝحٗظَٜ ُٚ أر٤خص ط٘يُّ حُوخٍة ٗيًّ

حُـ٤ِْ حُٜخُق ٝح٤ٗ٧ْ )  ًظخد  ك٢ًًَص ٝحهظيحٍ ١ًٝ ٤ٛزش ٝٝهخٍ ًٔخ 

 :(386 /   1) - (حُ٘خٛق

 

  ٍٕ َْ ًٗخ رَْؼَي هَ َْ َّ هَ ُص حَُّ٘خ ْٞ رََِ

                                          ٍِ هَخ َٝ  ٍٍ ََ َهظَّخ ٍَ َؿ٤ْ ْْ أَ  كََِ

 

ح   ًَّ َٟ َٗيَّ  ُُْوُطِٞد أَ ٍَ ك٢ِ ح ْْ أَ َُ َٝ
                                  ٍِ َؿخ َِّ ؼَخَىحِس حُ ُٓ  ْٖ ِٓ  ٠َ٘ ْٟ أَ َٝ 

 

ح   ًَّ ٤َخِء ١ُ ْٗ سَ ح٧َ ٍَ ح ََ َٓ ًُْهُض  َٝ
                                   ٍِ َئح ُّٔ َٖ حُ ِٓ  ََّ َٓ ٢ٌَْٗء أَ خ  َٔ  كَ

 

  

:  ٖٝٓ ٗؼَٙ ح٠٣خ 
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ٌع   َِ ِٚ هَ ٢َ ك٤ِ ِٓ أْ ٍَ  ١ْ ََ ْٕ طَ اِ

ٞحط٢ِ                              َٗ ٍُ   َهَِّشٌ  َٝ ح َٝ خ ُى َٜ   ك٤ِ

 

حِكٍي   َٝ  ٍٕ ْٞ ْٖ رَْؼِي َُ ِٓ زََلْض  ْٛ أَ

                          ٍُ ك٢ِ ًَحَى حْػظِزَخ َٝ  ِٕ َٗخ ْٞ َُ ٢َْٛ َٝ 

  

  ِٚ َِ ك٢ِ أ١َْزَخهِ ْٛ ُٝف حُيَّ َُ ُٜ كَ

                               ٍُ ِلَيح ْٗ ح َٝ طِلَخٌع  ٍْ خ ح َٜ ِْلَشٌ ك٤ِ  ِه

 

َٜخ   ٤َِْخثِ ُّ َػ٠َِ َػ خ حَُّ٘خ َٔ ر٤ََْ٘

ٝح                             ٍُ خ كَـَخ َٜ ٍس ك٤ِ َّٞ ُٛ ٟ ك٢ِ  َٞ َٛ  ًْ  اِ

 

ظْؼَشٌ   ُٓ  ٍّ ْٞ شُ هَ َٔ خ ِْٗؼ َٔ اَِّٗ

                              ٍُ ظَؼَخ ْٔ ُٓ ٌد  ْٞ ِء ػَ َْ َٔ ُْ َك٤َخسُ ح َٝ 

 

 ِٚ ٤ُِ ٤ََُخ ٟ    اِالٌٍَ  َٝ َٞ وُ ِْ ُِ  

                                 ٍُ لَخ ِٗ َٝ خ  َٜ ٤ِِ َيحٍس طَْوظَ ُٓ  ْٖ ِٓ 

 

سً   َّٞ ُْ٘ٚ هُ ِٓ طَْوَطُغ ح٤ََُِِّْشُ 

                                  ٍُ ِٚ الَ طُـَخ ْص َػ٤َِْ ََّ ًَ خ  َٔ ًَ َٝ 

 

  ُ َُ َػ٤َِْ٘خ أََّٗٚ ْٛ َْ حُيَّ َكظَ

ٍَ َظٌَِق                                  خ َٗخ َٓ  ٍُ خ ُؿزَ َٝ َّ٘خ  ِٓ   

 

سٌ   َٝ ٍّ َػْي ْٞ َ٣ َِّ ًُ كََُِٚ ك٢ِ 

                           ٍُ َطخ َٓ  ٍَ ٍة ١َخ َِ ْٓ خ اِل َٜ ْ٘ َْ َػ ٤َُْ 

 

  ٠ َٓ ََ ُْ َْٗزالً كَ ُٛ َْ َْ٘ض ُؿ َّ٣ ٍَ
خ                             ًٔ ُٛ َْ َّٖ ُؿ ُٜ ْ٘ ِٓ    ٍُ ِؿَح َٝ   كٌُٞم 

 

  ٠ٌَُِ ُْ ح ك٢ِ ح ؼَيًّ َٓ  َٖ ْؼ ٞح حُطَّ ُٔ َػَِّ
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حَع                            ٍَ حّىِ ٍُ  ٧ِّحٍ َٝ ُف ٣ََلخ َْ   كَخُطَّ

 

  ٠١َ ََ َٔ ُْ َِ طَْؼُيٝ ح َو٤ْ ُْ َٞد ح ًُ ٍُ َٝ
                              ٍُ ح ََ ِٔ ِٚ حْك ٌي ك٤ِ ـَ َٛخ َٗ  هَْي َػالَ

 

َٓخَءْص ُهطَّشً    ََ َٛخَؿ ٣خ ر٢َِ٘ 

                           ٍُ خ ـَ ُٗ َٝ َّ٘خ  ِٓ َق  ْٜ ٞح حَُّ٘ ُٓ ٝ َُ ْٕ طَ  أَ

 

َُشً   ْٞ ْْ َؿ ٌُ ١َ ك٤ِ َِ ْٜ ُٓ  َْ ـُ َ٣ ْٕ اِ

                                  ٍُ ح ََ ِل ُْ ح َٝ  ْْ ٌُ َُّ ك٤ِ ٌَ ِٚ حُ  كؼ٤ََِْ

 

  ِٚ ْْ رِ ٌُ ٤ ِٓ َْ ٌِْف ٣َ وَ ُْ خِد ح َٜ ِ٘ ًَ

                               ٍُ ِد َٗخ َْ َل ِْ ُِ  ِٚ لِّ ًَ ٌّ ك٢ِ  ٍِ  كَخ

 

شٌ   َٓ ٞ ُٔ ْٔ َٓ ْؼَيطُُٚ  َٛ  ٌّ ٍِ كَخ

                           ٍُ ٍَ حُـُزخ َق اًَِح ١َخ ْٓ َُّ  طَْو٠ُِذ حُ

 

  َْ َٛ َٝ  ٍَ ْٜ ْٖ َؿ ِٓ  َْ ٤َُْ ٌَ ظَِط٤ ْٔ ُٓ
                           ٍُ هَخ َٝ ِد  َْ َل ُْ ِْ َػ٠َِ ح ِْ ِل ُْ  ٧َِه٢ ح

 

الَ   َٝ  ِْ ِْ ِّٔ ُِ َُ ِٛ خ ـَ ُْ ُْ ح ٣َْلُِ

ٝح                             ٍُ ُّ َؿخ ْٞ خ حُوَ َٓ ُْ اًَِح  ِْ ِل ُْ َُ ح  ٣َِو

 

وََطؼَْض   ْٗ ََ كظ٠َّ ح َو٤ْ ُْ ُٖ هُْيَٗخ ح َْٗل

                               ٍُ خ َٜ ِٔ ُْ ح َٝ خ  َٜ ْ٘ ُٕ ح٧َْْكالَِء َػ  ُُٗي

 

الً   ِِ ْ٘ َٓ َ٘خ  ًْ ََ ٗخ طَ َْ ِٓ خ  َٔ َِّ ًُ

ٝح                      ٍُ ِٝ َػخ ٍْ زَخعِ ح٧َ ِٓ  ٖ ِٓ َٗظ٠َّ   ك٤ِٚ 

 

َٗخ   ٍِ ََ َػ٠َِ آػَخ ٟ حُط٤َّْ ََ طَ َٝ
                               ٍٖ أ١َْ َػ٤ْ ٍُ   ػِوَشً ٍَ َٓظُؼَخ  ْٕ   أَ

 

 ٌَ ُم َؿْللَ ٍَ ْٝ ِٚ أَ سٌ      ك٤ِ َٞ َْٛز  
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                                ٌّ ٞ ـُ ُٗ ٍُ   طَظََِظ٠َّ  َٝ ح ََ َٗ َٝ   

 

 

 

  **********************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                          

 

ْٖ ّــحُل ِّ  ح٢ٗـــُى حُ
 

 

َٜٗ رٖ ٤ٗزخٕ رٖ ٍر٤ؼش رٖ ُٓخٕ رٖ ٓخُي رٖ ٛؼذ رٖ ػ٢ِ رٖ ٕ        

ُؼظْ هِوٚ  أ١ ٗزٚ رخُـزَ  حٝ حُوطؼش  (حُل٘ي)رٌَ رٖ ٝحثَ ُٝوذ  د

حٌُز٤َس حُِٜيس ٖٓ حُـزَ ٝحُِٓخ٢ٗ  رظ٘ي٣ي حُِح١ ٝط٘ي٣ي ح٤ُْٔ ٛٞ ؿيٙ 
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أٓظ٘يٝ )حالًزَ ْٝٛ ٍٛطٚ ُٝوذ  رخُل٘ي ُوُٞٚ ُٔوخط٢ِ هٞٓٚ ك٢ حُوظخٍ   

أ١ ه١ٞ ًخُٜوَس حٌُز٤َس ٖٓ حُـزَ  حٝ حُـزَ ًحطٚ (ح٢ُ كخ٢ٗ ٌُْ ك٘ي 

 .ًٝخٕ ٣ؼي رخُق ٍؿَ كخٍّ

  

ًخٕ أكي كَٓخٕ ٍر٤ؼش ح٣ٍُٜٖٞ٘ٔ حُٔؼيٝى٣ٖ ٜٝٗي كَد رٌَ             

ح٤َُٜ٘س  ٝهي ٗخِٛ حُٔخثش حُٔ٘ش  كؤر٠ِ (حُزّٔٞ )ٝطـِذ ٢ٛٝ  كَد 

ح١ٌُ ٣وٍٞ ك٤ٚ حُ٘خػَ حُـخ٢ِٛ (حُظلخُن )رالًء كٔ٘خً ًٝخٕ ٜٓ٘يٙ ك٢ ٣ّٞ 

 :١َكش رٖ حُؼزي 

 

 ٓخثِٞح ػ٘خ ح١ٌُ ٣ؼَكـ٘ـخ

 

 روٞحٗخ ٣ّٞ طلالم حُِـٔـْ                                          

 

 ٣ّٞ طزي١ حُز٤ٞ ػٖ أٓئهٜخ

 

 ٝطِق حُو٤َ أػَحؽ حُ٘ؼـْ                                      

 

ٝه٤َ  أٍِٓض ر٘ٞ ٤ٗزخٕ ك٢ ٓلخٍرظْٜ ر٢٘ طـِذ ا٠ُ ر٢٘ ك٤٘لش            

ك٢ ٓزؼ٤ٖ ٍؿالً  ٝأٍِٓٞح    حُِٓخ٢ٗ  رخُل٘ي   ا٤ُْٜ  ٣ٔظ٘ـيْٜٝٗ  كٞؿٜٞح

ا٤ُْٜ اٗخ هي رؼؼ٘خ ا٤ٌُْ أُق  ٝٓزؼٔخثش ٍؿَ ك٤غ ًخٕ حُل٘ي ٣ؼي  رخُق ٍؿَ 

ٝحُؼ٘زش )ٝٓخ ٣ـ٢٘ ٌٛح حُؼ٘زش : كِٔخ أط٠ حُل٘ي رٌَحً ٝٛٞ ٖٓٔ هخُٞح

ًٝخٕ  . أٝ ٓخ طَٟٕٞ إٔ إًٔٞ ٌُْ ك٘يحً طؤٕٝٝ ا٤ُٚ: كوخٍ. (ح٤ُ٘ن حٌُز٤َ

ٝحَُؿخٍ ٓؼٚ ًَ ٣ؼي رؼَ٘س .٤ٓي رٌَ ك٢ ُٓخٗٚ ٝكخٍٜٓخ ٝٝح٢ُ كَرٜخ

 ٍؿخٍ  ُ٘ـخػظْٜ  

 

 أهزَ حُل٘ي حُِٓخ٢ٗ ا٠ُ ( حُظلخُن)ُٔخ ًخٕ ٣ّٞ: ٝهخٍ حرٖ حٌُِز٢           

ر٢٘ ٤ٗزخٕ ٝٛٞ ٤ٗن ًز٤َ هي ؿخُٝ ٓخثش ٓ٘ش، ٝٓؼٚ ر٘ظخٕ ُٚ ٝٛٔخ  

٤ٗطخٗظخٕ ٖٓ ٤ٗخ٤١ٖ ح٩ْٗ  كٌ٘لض اكيحٛٔخ ػٜ٘خ ٝطـَىص ٝؿؼِض 

 :ط٤ٜق رز٢٘ ٤ٗزخٕ ٖٝٓ ٓؼْٜ ٖٓ ر٢٘ رٌَ

 

 ٝػخ ٝػخ ٝػخ ٝػخ

 كَ حُـٞحى ٝحُظظ٠

 ِٝٓجض ٓ٘ٚ حَُرخ
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 ٣خ كزٌح ٣خ كزٌح

 حُِٔلوٕٞ رخ٠ُل٠

 

 :ػْ طـَىص ح٧هَٟ ٝأهزِض ٢ٛٝ طوٍٞ

 

 إ طوزِٞح ٗؼخٗـن

 ٝٗلَٕ حُ٘ٔخٍم

 

 أٝ طيرَٝح ٗلخٍم

 كَحم ؿ٤َ ٝحٓن

 

ٝحُظو٠ حُ٘خّ ٣ٞٓجٌ كؤٛؼي ػٞكي رٖ ٓخُي رٖ ٟز٤ؼش رٖ ه٤ْ رٖ           

كظ٠ اًح طٞٓطٜخ َٟد (ه٠ش   )ػؼِزش  حر٘ظٚ ػ٠ِ ؿَٔ ُٚ ك٢ ػ٤٘ش

 :ػَهٞر٢ حُـَٔ ػْ ٗخىٟ

 

 أٗخ حُزَى أٗخ حُزَى

 أٍِٗ   ك٤غ  أىٍى

 

 : ػْ ٗخىٟ

ٝٓلِٞكش ال ٣َٔ ر٢ ٍؿَ ٖٓ رٌَ رٖ ٝحثَ اال َٟرظٚ ر٤ٔل٢ ٌٛح أك٢ ًَ 

ػطق حُوّٞ كوخطِٞح  ك٢ ٌٛح ح٤ُّٞ هظخال ٗي٣يح كظ٠ ظلَٝح ٕ ك٢؟ ٣ّٞ طلَٕٝ

 .كخِٜٗٓض طـِذ

 

 ر٢٘ طـِذ ٣وخٍ ُٚ  ٖٓ  ٍؿالً   حُل٘ي حُِٓخ٢ٗ  ُٝلن: هخٍ حرٖ حٌُِز٢        

ٓخُي رٖ ػٞف  هي ١ؼٖ ٛز٤خً ٖٓ ٛز٤خٕ رٌَ رٖ ٝحثَ كٜٞ ك٢ ٍأّ ه٘خطٚ 

 :ٝٛٞ ٣وٍٞ

 

 ٣خ ٣ْٝ أّ حُلَم

 

 : كطؼ٘ٚ حُل٘ي ٝٛٞ ٍٝحءٙ ٍىف ُٚ كؤٗلٌٛخ ؿ٤ٔؼخً ٝؿؼَ ٣وٍٞ

 

 أ٣خ ١ؼ٘ش ٓـخ ٗـ٤ن

 ًز٤َ ٣لـٖ رـخُـ٢
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 طلظـ٤ض رـٜـخ اً ى

 ٍٙ حٌُ٘ش أٓؼـخُـ٢

 

 طو٤ْ حُٔؤطْ ح٧ػـِـ٠

 ػ٠ِ ؿٜي ٝاػـٞحٍ

 

 ًـ٤ذ حُيكْ٘ حٍُٞٛخ

 ء هي ٣ٍؼض رؼي ربؿلخٍ

 

 رٖ ٝحثَ رؼؼٞح ا٠ُ ر٢٘   رٌَ ٧ٕ رَ ُوذ رخُل٘ي : ٝهخٍ ؿ٤َْٛ         

 ر٢٘ ُٓخٕ ٝػيحى    رٚ   كؤٓيْٝٛ  ٣ٔظَْٜٜ٘ٝٗ  ك٤٘لش ك٢ كَد حُزّٔٞ

ٝٓخ ٣ـ٢٘ ٌٛح حُؼ٘زش : كِٔخ أط٠ حُل٘ي رٌَحً ٝٛٞ ٖٓٔ هخُٞح. ك٢ ر٢٘ ك٤٘لش

أٝ ٓخ طَٟٕٞ إٔ إًٔٞ ٌُْ ك٘يحً طؤٕٝٝ : كوخٍ. (ٝحُؼ٘زش ح٤ُ٘ن حٌُز٤َ)

ًٝخٕ حُل٘ي ٌٛح ٗخػَحً ٖٓ أَٛ ح٤ُٔخٓش ٖٓ ٗؼَحء حُطزوش حُؼخُؼش . ا٤ُٚ

ٜٝٗي كَد رٌَ ٝطـِذ . ًٝخٕ ٤ٓي رٌَ ك٢ ُٓخٗٚ ٝكخٍٜٓخ ٝٝح٢ُ كَرٜخ

ٝهي ٗخِٛ حُٔخثش ٓ٘ش ًٝخٕ هي حػظُِٜخ ٖٓ ُٚ ٖٓ حُوّٞ كِٔخ أُق حَُِٜٜٔ 

ػ٠ِ رٌَ ٝأٌِْٜٛ أٍِٓٞح ا٠ُ ٖٓ رخ٤ُٔخٓش ٖٓ رٌَ رٖ ٝحثَ ٣ٔظ٘ـيْٜٝٗ 

كٔخٍ ا٠ُ ر٢٘ ٤ٗزخٕ ٝهي حٗظوذ ٖٓ كَٓخٗٚ ٓزؼ٤ٖ كخٍٓخً . كؤٓيْٝٛ رخُل٘ي

اٗ٘خ هي أٓيىٗخًْ رؤُق ٝٓزؼٔخثش : كؤٍَٓ ر٘ٞ ك٤٘لش ا٠ُ ر٢٘ ٤ٗزخٕ ٣وُٕٞٞ

أ٣ٖ : كوخٍ ُْٜ ر٘ٞ رٌَ. كِٔخ هيٓٞح كبًح ْٛ ٓزؼٕٞ طلض ٍح٣ش حُل٘ي. كخٍّ

كوخٍ ٍؿَ . أٗخ رؤُق كخٍّ ٝأٛلخر٢ رٔزؼٔخثش كخٍّ: هخٍ حُل٘ي. ؿٔخػظٌْ

ػْ كخٍد ٓؼْٜ حُل٘ي ٣ّٞ . كٌٛذ ٓؼالً. ٢ًٍٗٝ كٌَ ٍىف ٓلخٍ: ْٜٓ٘

 . ٝأر٠ِ رالء كٔ٘خً ٓغ حُلخٍع رٖ ػزخى(حُظلخُن) ٝٛٞ ٣ّٞ (حُو٠ش)

 
ُٕ ح َٞ ُّ اْه ْٞ وَ ُْ ِْ٘خ ح هُ َٝ     ٍَ ْٛ ْٖ ر٢َِ٘ ًُ لْل٘خ َػ َٛ 

 

ًَخُٗٞح  ١ ٌِ خَُّ ًَ خ  ًٓ ْٞ َٖ  هَ ؿْؼ َْ َ٣ ْٕ ُّ أ خ ٠ ح٣َ٧َّ َٔ  َٝػ

 
ُٕ ٣خ َْ َٞ ُػ ْٛ َٝ  ٠َٔ ْٓ َ ََّ٘        كَؤ َف حُ ََّ َٛ خ  َّٔ  كَِ

 

خ َىحُٗٞح َٔ ًَ  ْْ ُٛ ِٕ      ِىَّٗخ ح َٝ ٟ حُؼُْي َٞ ِٓ ْْ ٣َزََن  َُٝ 
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ُٕ ٤َشَ ح٤َُِِّْغ      َؿَيح ٝح٤َُُِّْغ َؿ٠ْزَخ ْ٘ ِٓ ٤َْ٘٘خ  َٓ 

 

ُٕ ح ََ طَْو٤٠ُِغ ٝاْه َٝ           ٌٖ ٤ِٛ ْٞ ِٚ طَ ٍد ك٤ِ َْ  ر٠َِ

 

ُٕ اْل َٓ مُّ  ِِّ حُ َٝ ّمِ            َؿٌَح  ِِّ ِْ حُ لَ ًَ  ٍٖ ١َْؼ َٝ 

 

ُٕ ًَْػخ َُِّش ا ٌُِِِّ   َِ ْٜ ـَ ُْ َْ٘ي       ح ِْ ِػ ِْ ِل ُْ ُٞ ح رَْؼ َٝ 

 

ُٕ خ َٔ ٤َي   اِْك ـِ ْ٘ َٖ  الَ  ٣ُ خسٌ  ِك٤ ـَ َٗ   َِّ َّ٘ ك٢ِ حُ َٝ 

 

 

 ٓ٘ش  أ١ 92\          طٞك٢ حُل٘ي حُِٓخ٢ٗ هزَ حُٜـَس حُ٘ز٣ٞش ح٣َُ٘لش  د

 . ٤ٓالى٣ش 553\ ك٢ ٓ٘ش

 

 

 

 ************************************   

 

 

 

 

 

  
 

 صفٌة بنت ثعلبة الشٌبانً
 
 

ٌنتهً نسبها األعلى إلى ربٌعة من بنً شٌبان  صفٌة بنت ثعلبة        
 وتذكرنً هذه الشاعرة وانا  شاعرة جاهلٌة  بن نزار بن معد بن عدنان

التً دارت بٌن العرب والفرس و  (ذي لار )اكتب سٌرتها الذاتٌة بمعركة
اسهام هذه الشاعرة  الفعلً بهذه المعركة  وادارتها  وشد المبابل العربٌة 

 شٌبان  بنً أسهمت إسهاًما كبًٌرا فً جمع لومها للمتال والحرب  فمد
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  بمٌادة هانا بن مسعود(ذي لار)والمبابل األخرى لٌولعوا بالفرس فً 
.لعةا وكان أخوها عمرو بن ثعلبة على رأس الوالشٌبانً   

 
هند بنت النعمان بن  ان  هذه  المعركةبا سب من اوكان             

البارع وحسنها الفرٌد   كانت مشهورة بجمالها (الحرلة ) وتكنى بالمنذر
 حتىالناس حولها  وٌضرب االمثال  بحسنها  وجمالها  أحادٌث وكانت .. 

تمناها لنفسه  فؤرسل إلى و فرغب  فٌها     كسرى  الى  خبرها   وصل
ولوكان  للزواج  فؤنف النعمان أن ٌزّوجها من أعجمً  منه ابٌها ٌطلبها

ملكا  وهذه عادة العرب  لدٌما  وال زالت موجودة فً كثٌر من المبابل 
ملن الفرس  ( كسرى أبروٌز) نا اال  النعمان  فاعتذرالعربٌة حتى االن 

 ملن الحٌرة ولد أوغر صدره علٌه زٌد (النعمان بن المنذر)غضب على 
 فلجؤ النعمان إلى . لتل أباه عدي بن زٌد النعمان بن عدي العبادّي ألن

هانا بن مسعود الشٌبانً فاستودعه أهله وماله وسالحه ثم عاد 
. فاستسلم لكسرى فسجنه ثم لتله  

  النعمانابع وأرسل كسرى إلى هانا بن مسعود ٌطلب إلٌه تسلٌمه ود
لنفسه  (كسرى)التً ارادها  (الحرلة  )وكان من جملة ودابعه  ابنته  

 انفة  (كسرى)ان  ٌزوجها  لالعجمً  ولو كان الملن  (النعمان)وابى 
بنً )على  (كسرى )دفعها إلٌه دفعاً للمذمة فغضب من فؤبى هانا 

 وعزم على استبصالهم فجّهز لذلن جٌشاً ضخماً من  الفرس (شٌبان
 من  للفرس   ومن لبابل العرب الموالٌة (جالبزٌن) و (الهامرز)ٌمودهم 

إٌاس بن لبٌصة ) لٌادة هذه المبابل   وولى تغلب والنمر  ولضاعة وإٌاد
  . (الدوسر) و(الشهباء) وبعث معهم كتٌبتٌه (الطابً

 
 ( بكر بن وابل) استجاروا بمبابل( شٌبان  بنً)  فلما بلغ النبؤ           

 ( حنظلة بن سٌّار العجلً)فوافتهم طوابف منهم واستشاروا فً أمرهم
بكر بن ) وهو ماء ل( ذي لار)واستمر رأٌهم على البروز إلى بطحاء

  (الكوفة) لرٌب من (وابل
 

 بالشاعرة صفٌة (الحرلة)  وتكنىهند بنت النعمانت استجار          فمد
  إلى لومها هذه اإلجارةورحبت بها ولامت لتعلن فؤجارتها بنت ثعلبة 

 وما تعنً هذه االجارة من الحرب بٌن جٌوش كسرى  وبنً شٌبان الٌهم
   
:  هند بنت النعمان تشكوةحالها لالت الُحرلة    
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 ما كنت أحسب والحوادث جّمةٌ
العُّوُد ولم ٌَعدنى  أنى أموت                                                     

 
 حتى رأٌت على ارومة مولدى
  وشمله ٌتبدُد   ٌزول   ملكا                                   

 
 وغشٌت كل العُْرب حتى لم أجد

ذا ِمّرة حسن الحفٌظة ٌوجُد                                    
 

ٌَْد أبٌِن  كٌف حٌاتُنا, ُموتى بُعَ  
والموُت فهو لكل حًٍ ُمرَصُد                                               

 
لل الوفا, ذهب العزا , خاب الرجا   

ال السهل سهُل وال نجوٌد انُجُد                                     
 

 جمدت عٌون الناس من عبراتها
جلَمُد  صالٌد   صٌم  وللوبهم                                    

 
كان ثعلبة الشٌبانى شٌخ المبٌلة لد مات  وخلفه ابنه الفارس  عمرو       

وكانت شمٌمته الكبرى صفٌة بنت ثعلبه هى حكٌمة . بن ثعلبة الشٌبانى 
لٌل و.كانوا ال ٌبرمون امرا لبل الرجوع الٌها حٌث  المبٌلة وشاعرتها  

ٌَْجة)كانوا ٌسمونها   لموة منطمها  وكانت أبٌة النفس  عظٌمة  (الُحَج
.المنالب  رفٌعة المآثر  

 . 
وهبت تجمع لومها وعلى .. وانتفضت  , غضباً صفٌة  ثارت        ..

:رأسهم اخٌها عمرو صابحة معلنة انها اجارت الحرلة  
 

 أحٌوا الجواَر فمد أماتته معا
                                    كل األعارب ٌابنى شٌباِن

 
 ما العذر ؟ لد نشدت جوارى حّرةٌ

مغروسةٌ لى الدّر والمرجاِن                                   
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 بنُت الملون ذوى الممالن والعُلى

ذاُت الجمال وصفوةُ النعماِن                                 
 

 اتهاتفون وتشحذون سبوفَكم
وتمّومون ذوابل المّراِن                                        

 
 وعلى األكاسر لد اجرت لحرٍة

                                      بكهول معشِرنا وبالشبّاِن
 

 شٌبان لومى هل لبٌٌل مثلهم
عند الكفاح وكّرة الفرساِن                                     

 
 إنى ُحَجٌجةُ وابٍل وبوابٍل

ٌنجو الطرٌد ٌنالة وحصاٍن                                    
 

 ٌا آل شٌباٍن ظفرتُْم فى الدنا
بالفخر والمعروف واإلحساِن                                   

 
ارسل كسرى كتٌبة من الفرسان المدججٌن  لتؤدٌب بنى شٌبان         

 ولكن المبابل العربٌة ومن بنً شٌبان  اوانتزاع الُحَرلَة لسرا والعودة به
هاربٌن ذعر العجم  وفروا ف.. انبرت لكتٌبة كسرى لتال وذبحا واسرا  

. غنابم كثٌرة تاركٌن مدهوشٌن   . 
 

: منشدة صاحت صفٌة   
 

ٌَْجةُ من لوم ذوى شرٍف  أنا الُحَج
أولى الحفاظ وأهل العز والكرِم                                    

 
 لولوا لكسرى أجرنا جارةً فثوت

                            ِِ ِِ ٌاكسرى على الُرُغِم فى شامخِ العِز  
 

 نحن الذٌن اذا لمنا لداهٌٍة
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لم نبتدْع عندها شٌباً من الندِم                                   
 

 نحوُط جاَرتنا من كل ناببٍة
ونرفُد الجاَر ماٌرضى من النعِم                               

 
ٌْن الى بنى شٌبان  ٌطلبان          ثم أن لواد جند كسرى ارسلوا رسول

ًٌ (منصور)الٌهم أن تنزل الحرلة على طاعة   احد لواد كسرى وهو عرب
  فؤبت صفٌةالرسوالن   وعندما لابل   وسٌبرئ الشٌبانٌٌن مما اجترموه

:ولالت لهم  
 

 لوال لمنصوَر ال َدّرت خالبفهُ
ما صاح فٌهم غراُب البٌِن أو نعما                                 

 
ج الفرَس ٌا متبوُل لبلكُم ِّ  من زّو

من األعارب ٌامخذوُل أو سبما                                     
 

 ٌاوٌح أمن ٌامنصور ان لنا
ٌْال كراما تصون الجار ما َعِلما                                  خ  

 
ًَ على  فمت بغٌظن ٌا منصور واح

بغضان لومى وشّمْر كل ٌوم لما                                   
 

 آلت بنو بكَر ترضى ماكتبَت به
  ٌا ابن الدنٌِّة فاجمْل ان اردَت بما                                 

 
 الى  خاببا  فعادبجٌشه  اال انه انكسرفهجم منصور علٌهم            

كسرى فؤمده بجنٍد من العرب ٌعدون عشرٌن الفا فى أمواٍل كثٌرٍة ومإن 
:بؤمرهم  لالتصفٌة فلما علمت . وافرة   : 

 
 ٌاعمرُو عمرُو اجبنى ٌابن ثعلبٍة

ٌا شبهَ بّراَق ٌوم المتِل والسلَِب                                   
 

 ألجل عشرٌن ألفا اُضحِ صارخةً
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فى آل بكٍر وذا شٌا من العَجِب                                   
 

 ال تكشفونى بهذا الٌوم وارتمبوا
  ٌومى لولت اجتماع العجِم والعرِب                             

 
جالد عظٌم  .. وجاءتهم عساكر المنصور   تؤهب الموم للمتال       

ٌماتل المظلومٌن المنافحٌن عن  الظالم فى عشرٌن الفا .. وكفاح رهٌب 
انتهت بهزٌمة المنصور وتفرق , معركة طاحنة .. شرفهم وكرامتهم 

.وعاد الى كسرى منهزما, جٌشة الجرار   . 
 

ٌْح وهو من لواده العرب المعدودٌن ان ٌعد جٌشا          أمر كسرى الطم
.جرارا لإلنتمام من العرب  .. 

 
ن ٌهدر كسرى دماء لومه العرب ظلما وعدوانا  احزن الطمٌح  ا         

أرسلت   فؤرسل سراً الى بنى شٌبان ٌعلمهم وٌحذرهم من اآلتى الرهٌب
:الى الطمٌح تشكر له نصحه وتحذٌره لابلةصفٌة الشٌبانٌة   

 
 

ن من نصٌحٍ صادٍق  هلل َدرُّ
    والنصُح رأٌن اٌها اإلنساُن                                      

 
 جاء الرسوُل بنصحه وألنهُ

محفوظةٌ اسراُره وتُصاُن                                          
 

ٌْجٍة من وابٍل  والٌوم ٌوُم ُحَج
جاءت بها األنباُء واألزماُن                                      

 
 شٌبان لومى واألعارُب دعوتى

وعزٌزةٌ فٌهم فلسُت أهاُن                                         
 

 لْل للطمٌحِ فدتهُ فتٌاُن الوغى
عندى لكسرى الملُب واألبداُن                                     
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 ابلغ طمٌحاً ٌارسوُل ولل له
بسٌوف تغِلَب تُغلُب األلراُن                                       

 
 

لالت اتستمٌمون وتصبرون أم استجٌر لى و  التفت لمومهاثم      
 ولجارتى بمبابل غٌركم  وأرٌكم العّز األعّز والعدٌد ؟

:وانشدت   
 

 ماذا تروَن ٌا بنى بكر فمد نزلت
                                       ِكْبُر النوابِب واألخرى على األثِر

 
 اتصبرون لشعواء ُملَْملَمٍة

فٌها األعاجُم بالنّشاب والوتِر                                          
 

 أم لستُم أهل صبٍر فى لوازمها
                                        عند الحفابِظ والجاراِت والَخفَِر

 
 إنى أجرت بكم ٌالوُم فاصطبروا
ُهِر                                      فالصبُر ٌحلُل فوق األنجِم الزُّ  

 
 ٌا أٌها الشُم انتم حافظو ذممى

وانتُم فلعمرى العزُّ من ُعمرى                                        
 

 إما صبرتُْم فال ادعو لغٌركُم
وإن جزعتم أنادى كَل ذى ُحُضِر                                      

 
 بكل ساٍم الى الهٌجاِء ذى شرٍف
  وارى الزناِد كرٌِم الجّد من ُمَضِر                                   

 
ولم ٌخطر على بال . كسرى جبش للماء واستعدوا فؤجابها لومها       
 ان كسرى لرر ان ٌمود الجٌش بنفسه وجعل ابنه األكبر على منهماحد 

 اصبحت المسؤلة بالنسبة له  حٌث المٌمنة وابنه األصغر على المٌسرة 
اعّد اذ مسؤلة مجـــدالفرس  المعركة مسؤلة كرامة وعزة باإلثم  اصبحت
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  تجاوز مابة الف مماتل جلّهم  عددا وعدة جٌشا لم تر الصحراء مثله
 . فرسان

 
 فمد انبعثت فً للوب المبابل العربٌة الحمٌة آه لن ٌاعروبة            

تسارعت  الجٌش المادم  ة كلما جاءت األنباء بعظمالعربٌة فكانت هذه
كل من تهّرب من اٌواء الُحَرلة  .  الى بعضها  لإلنضمام العربٌة المبابل

جاء اآلن بكل ماٌملن من رجال وعتاد لٌشارن فى صد العدوان الغاشم 
 ابنةَ كل رجٍل  وأخَت كل فارس هند بنت النعمان  (الُحَرلَةُ) اصبحت حٌث 

  اصبحت رمزا للكرامة العربٌة و
 . 

 فرسا  وراحت تطوفوركبت نالتها           اما شاعرتنا فمٌل انها تركت 
م فمد راحت تخاطبه..  صارخة مستنهضة محّرضة  العربٌة  المبابلعلى 

:بدات بمبابل بنً حنٌمة  لابلة  . 
 

 إٌهاً اجٌدوا الضرب ٌاحنٌفْة
  الشرٌفْة     الُجمُجمةُ   فؤنتُم                                     

 
 حامى على أعراضن النظٌفْة

  كثٌفْة   حولكم   ان الجنوَد                                    
 

: مخاطبة لهم ثم البلت الى بنى عجل  وهم أهلها األدنون   
 

 الفخُر فخرى بسراِة ِعْجِل
  والسهٍل هم معشرى فى نجدهم                                    

 
 هم السراةُ وحماةُ األهِل

  الفعِل  بشرٌِف  والفابموَن                                          
 

 إٌها أبٌدوا جمعَُهم بالمتِل
  للنَْبِل    غرضا   تكونوا وال                                        

 
: لابلةثم ألبلت على بنى لجٌم  
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ٌُْم لومى وبنو أبٌنا  لَُج

          ُمغلّبٌنا  الهٌجا   لدى  لٌسوا                                           
 

 بل ظافرون وُحماةٌ فٌنا
  ٌُلِجمونا   حٌن  ِّ فٌهم  العُز                                            

 
 وٌَسرحون ثُم ٌحملونا

فانصرونا  إٌهاً بنى األعماِم                                                
 

: بنى ذهل وانشؤت تمولثم ذهبت الى   
 

 الٌوَم ٌوُم العّز ال ٌوُم الندْم
  وخَدْم وجٌاٍد   رماحٍ    ٌوُم                                          

 
 للوابلٌات التى تحمى البُهْم

ٍِ ال تََهلُكُم العجْم  َِ بكر  با آل                                            
 

 من الذى ٌحمى الخٌاَم والنعَْم
إن صبرت ذُْهٌل فِعّزى الٌوَم تَْم                                     

 
 

 بنى شٌبان وراحت تسٌر وهم  باهلها ولبٌلتها ثم اختلطت              
نفسها ومن رجالها وعزة  للمرأة العربٌة ارفٌعمثاال  فكانت من خلفها 

: هاتفة وهً تنشدهم ومن عدالة لضٌتها  : 
 
 

 إٌهاً بنى شٌباَن صفاً بعَد صْف
من ٌُرِد العَلٌاَء لم ٌخَش التلْف                                          

 
 الٌوَم ٌوُم العّز موصوُف الشرْف

إن حافظت لومى فما بى من أسْف                                     
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 أنا ابنة العّز وعرضى الٌوم عْف
                                           بكل نصٍل كالشهاِب الُمختطْف

 
عشرات األلوف من فرسان كسرى كانت انبلج الفجر          وعندما 

  وتجبرهم  وصلفهمتهم    غطرس  تبلغو  كثرة وعددا ٌحجبون الشمس
اّصت وهجمت ر وتساندت وت المبابل العربٌةتالحمتوعدتهم  مدى عظٌما 

هجمة واحدة لٌبدأ الٌوم األول من هذه المولعة الهابلة والتى عرفت 
وهً المعركة اال ولى التً انتصر العرب فٌها على  ( ذى لار)بولعة

.الفرس وهزموهم شرهزٌمة   . 
 

 ترلب وللبها ٌكاد ٌنخلع من  الشٌبانٌة  صفٌة شاعرتنا ولفت        
راحت .. تكاثر جنود العجم على العرب حتى كادوا ٌنهزمون, هول ماترى 

ترلب من بعٌد شمٌمها األصغر فارس بنى شٌبان عمرو بن ثعلبة وهو 
كان ٌشك الصفوف , ٌلمى ٌنفسه بٌن جموع العجم كؤنه الموت الدافع له 

 كؤن ال نهاٌة لألعداد التى حتىولكن العجم ٌتكاثرون ... وٌجندل الفرسان 
 . جاء بها كسرى

 
فهجمت صفٌة .. بدأ العرب تحت وطؤة الكثرة الضارٌة ٌتراجعون        

 هوادج النساء  فسمطت النساء عن الجمال    بسٌف مسلول تمطع حبال
 و.. المتال عطفة من ال ٌرٌد الحٌاة  على   فعطفوا   ورأى رجالهن ذلن 

:ترتجزالصفوف ممتربة من اخٌها بحٌث ٌسمعها وراحت الشاعرة شمت   
: 

 ٌاعمرُو ٌاعمرو الفتى بَن ثعلبة
 حاِم على جارتن الُمستمَربْة

 . وزاحم العجمان عند العمَبْة
 

 حملة صادلة  ولكن الكثرة كادت تفنٌهم  معه فحمل اخوها والرجال      
 ظلٌم بن )    لبٌلة بنى ٌشكر وعلٌها فارس العربوالتحمت  بهم  .. 

 كسرىلتال جٌش  فجاءوا مددا (الحارث الٌشكرى) وشاعرهم (الحارث
:فاستمبلتهم لابلة   . 

 

ِِ  هذا ظلٌم جاءكم فى ٌَشُكِر
                                          ِِ كلٌث غاباٍت مهوٍس ُمْخدِر   
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ِِ ِِ  ٌا فارسا تحت العجاج األكبِر
ِِ  حملةَ إْحمْل هُدٌَت                                         المنتصِر  

 
..  وفّرجوا عن بنى شٌبان   على جٌش كسرى هجم الٌشكرٌون        ف

:وصفٌة تمول  
 

 احمل ظلٌُم فى العجاج األسوِد
                                            ادرن فؤنت غاٌة المستنجِد

 
 واعُد على الموِم كعدو األسِد

   المحتِد كرام   بالٌشكرٌٌن                                           
 

 . غابت الشمس  وافترق الجمعان  وانتهى الٌوم األول
ارسلت الحجٌجة الى الطمٌح شٌخ لبٌلة اٌاد والمابد العربً فى جٌش 

:كسرى  
 

ةٌ فى عشٌرى ِِ َِ  لٌس للعُْجم نُصٍر
إن اراَد الطمٌُح نجُل الكراِم                                          

 
 ان تولت لنا إٌاُد انهزاما

  األعجاِم  كان منهم هزٌمةُ                                         
 

 وملكنا العُلَّو والفخَر طوَل
  األٌاِم  آخر  حتى   الدهر                                         

 
 ان نصَر الطمٌح أكرُم نصٍر

األعماِم  بنى   على وُحنٍوّ                                          
 
 

  تترن صفوف العربٌة وفى الٌوم الثانى فوجا كسرى بمبٌلة إٌاد       
  فؤعاد ترتٌب ٌةالعربفً المتال الى  المبابل  و تنضم جٌش كسرى 

.صفوفه وبدأ المتال الطاحن حتى غابت الشمس وافترق الجمعان   
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وفى الٌوم الثالث كان تفوق العجم واضحا ولكن بسالة العرب مكنتهم من 
.الصمود   

 
هند بنت  (الحرلة) ب(صفٌة )لدمت شاعرتنا فى الٌوم الرابع            
وانتدبت فوارس لومها ورأست ..كونى لرٌبة منى :  ولالت لها النعمان 

: والفة بجانبها(الحرلة)علٌهم اخاها وانشؤت تمول لهم و   
 

 ٌاعمرو ٌا من أجار الُحَرلْة
ٌا رأس شٌبان الكماة الُمْعِرلْة                                      

 
 أكرم خٌلِى من سعى أو لِحمَْه

والعجم صرعى جمعُهْم ُمفترلْة                                      
 

هذا آخر ٌوم بٌننا وبٌن هإالء الموم  فاسفرى : ولالت للحرلة            
على عمرو واوصٌه بما شبت  فاسفرت الحرلة بوجه زاهر وحسن باهر 

:وانشدت  
 
 

 حافظ على الحسِب النفٌس األرفعِ
عِ                                              بمدّججٌن مع الرماح الشُّرَّ

 
 والٌوم ٌوم الفصل منن ومنهُم

فاصبر لكل شدٌدة لم تُدفعِ                                              
 

 ٌاعمرو ٌاعمرو الكفاَح لدى الوغى
ٌالٌَث غاٍب فى اجتماع المجمعِ                                        

 
 اظهر وفاًء ٌا فتى وعزٌمةً

    أتُضٌُع مجداً كان غٌَر ُمضٌّعِ                                        
 

 وهجم كل فرسان العرب فى  الشٌبانً هجم الفارس عمرو بن ثعلبة     
وانكسر    شر ممزق صفوف العجم  ومزلوهم تفرلت فٌها واحدة  هجمة 

 كسرى واصٌب كسرى نفسه  فلم    اوالد الملن  ولتلالجٌش    الفارسً 



 240 

 وال وغنم العرب غنابم ال تحصى مخذوال ٌجد مفرا من اإلنسحاب مهزوما
 وكان  لهم والدر وكل ثمٌن   واللإلإ  والدٌباج  والفضة  من الذهب تعد 

 وانشدت هند بنت النعمان النصر المبٌن الذى تفولت به العرب على العجم
:فً مدح صفٌة الشٌبانٌة  لابلة  

 
 المجُد والشرُف الجسٌُم األرفُع

لصفٌٍة فى لومها ٌُتولُع                                            
 

 ذات الحجاب لغٌر ٌوِم كرٌهٍة
ولدى الهٌاج ٌُحُل عنها البرلُع                                       

 
 ال أنَس لٌلةَ اذ نزلت بسوحها

                                     والملُب ٌخفُك والنواظُر تدمُع
 

 والنفُس فى غمرات حزٍن فادحٍ
ولهى الفإاِد كبٌبة اتفّجُع                                          

 
 مطرودةً من بعد لتل أبّوتى

                                  ما إن أُجاُر ولم ٌسعنى المضجُع
 

ً  وٌبست من جاٍر ٌُجٌُر تكرما
فؤُجرت واندملت هنان األضلُع                                      

 
 وتواردوا حوَض المنٌِّة دون أن

تُسبى خفٌرةُ أختهم واستجمعوا                                    
 

 والح كسرى بالجنود علٌهُم
وطمٌُح ٌردُف بالسٌوِف وٌدفُع                                    

 
 وهُم علٌه واردون بطرفهم

والنصُر تحت لوابهم ٌترعرُع                                      
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:واختم بهذه االبٌات لصفٌة  بنت ثعلبة البشٌبانً  
 
 

ً  أماتته   احٌوا لجاٍر لد معا  
كل االعارب ٌا بنً شٌبان                                      

 
 ما العذر لد لفت ثٌابً حرة

مغروسة فً الدر والمرجان                                    
 

 بنت الملون ذوي الممالن والعلى
ذات الحجال وصفوة النعمان                                   

 
 أتهافتون وتشحذون سٌوفكم

  المران ذوابل وتمّومون                                      
 

 وتسّومون جٌادكم ٌا معشري
وتجددون خضٌبة االبدان                                       

 
 وعلى االكاسر لد أجرت لحرة

بكهول معشرنا مع الشبان                                              
 

 شٌبان لومً هل لبٌل مثلكم
عند الكفاح وكرة الفرسان                                            

 
 ال والذوابب من فروع ربٌعة

ما مثلهم فً نابب الحدثان                                           
 

 لوم ٌجٌرون اللهٌف من العدا
وٌحاط عمري من صروف زمان                                     

 
 ترد الهٌاج بنو ابً ال تتمً

مسط العدو وصولة االلران                                            
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وبوابل (حجٌجة وابل)انً   
                                         ٌنجو الطرٌد بشطنه وحضان

 
 ٌا آل شٌبان ظفرتم فً الدنا

                                       بالفخر والمعروف واالحسان
 
 
 
 

****************************                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

  

                    عبٌد بن  األبرص 

 

 

    هو عبٌد  بن  االبرص  بن  حنتم بن عامر بن مالن بن زهٌر بن مالن 
بن الحارث بن سعد بن ثعلبة بن دودان بن أسد، ولٌل عبٌد بن عوف بن 

جشم  من لبٌلة بنً أسد المضرٌة  

           تارٌخ مولده غٌر معروف  اال انه شاعر معروف  من أصحاب  
المعلمات  او المجمهرات  تلن  المصابد  التً علمت فً داخل الكعبة  
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المشرفة فً الجاهلٌة لنفاستها  وبالغتها واهمٌتها الشعرٌة  وهً  سبع 
لصابد ولٌل عشر لصابد  وٌعد من شعراء الطبمة األولى  من شعراء 

الجاهلٌة  وحكمابها  ودهاتها ولٌل انه من الطبمة الثانٌة اما ابن سالم 
. فمد اعد ه من الطبمة الرابعة 

 

          لتله الملن  المنذر بن  ماء السماء ملن الحٌرة  حٌنما  وفد علٌه 
ًّ بن  فً ٌوم  بإ سه  فً رواٌتٌن  اوالهما  مسندة  الى على الشرل

:  المطامً حٌث  لال

        كان المنذر بن ماء السماء لد نادمه رجالن من بنً أسد أحدهما 
خالد بن المضِلّل واآلخر عمرو بن مسعود بن َكلَدة فؤغضباه فً بعض 

المنطك واغاضاه وهما ٌسامرانه  لٌال  فؤمر بؤن ٌحفر لكّل منها حفٌرة 
بظهر الحٌرة ثّم ٌجعلوهما  فً تابوتٌن وٌدفنا فً الحفرتٌن احٌاءا  ففُعل 
بهما ذلن  ولما    اصبح الصباح وجلس فً مجلسه سؤل عنهما فؤُخبروه  

ثم ركب حتى . بهالكهما حسب اوامره  فندم على ذلن وغّمه غم  شدٌد 
وبنى علٌهما  وجعل لنفسه  (المبرٌن  )نظر إلٌهما فؤمر ببناء الغَِرٌٌّن 

ٌومٌن فً السنة ٌجلس فٌهما عند الغرٌٌّن أحدهما ٌوم السعد  واآلخر 
ٌعطٌه مابة  (ٌوم السعد)ٌوم التعس  فؤّول من ٌطلع علٌه فً ٌوم نعٌمه 

 (ٌوم التعس)من اإلبل شإماً أي سوداً وأول من ٌطلع علٌه ٌوم بإسه 
أسود ثم ٌؤمر به فٌذبح وٌغّرى بدمه  (َظِربان)ولٌل النحس ٌعطٌه رأس

فلبث بذلن برهة من دهره ثم إن عبٌد بن األبرص كان كان لد . الغرٌّان
: لصده وكان  أّول من أشرف علٌه ٌوم بإسه فمال

 هالّ كان الذّبُح لغٌرن ٌا عبٌد؟؟ -

 .فؤرسلها مثالً-  أتتن بحابن رجاله:  فمال -

 . أو أجٌل بلغ أناه:  فمال المنذر -

 . أنشدنً فمد كان شعرن ٌعجبنً: ثم لال له -

فؤرسلها -فمال حال الجرٌض دون المرٌض وبلغ الِحزام الِطّبٌٌن  -
 .مثالً

 !ما أشّد جزعن من الموت:  فمال له آخر -

 .فؤرسلها مثالً- ال ٌرحُل رحلن من لٌس معن: فمال -

 !لد أمللتنً فؤرحنً لبل أن آمر بن:  فمال له المنذر -
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 .فؤرسلها مثالً-  من عّز بّز:  فمال عبٌد -

 : أنشدنً لولن:  فمال المنذر -

 " ألفر من أهله ملحوب" -

 :فمال -

        الفر  من اهله عبٌد 

                         فلٌس ٌبدي وال ٌعٌد 

       عنت عنه نكود 

                           وحان منه لها ورود      

. وٌحن أنشدنً لبل أن أذبحن! ٌا عبٌد: فمال له المنذر

:  فمال عبٌد

       وهللا ان مت لما ضرنً 

                     وان اعش ما عشت فً واحدة 

 

إنّه ال بّد من الموت ولو أن النعمان أي ابنه عرض لً فً : فمال المنذر
ٌوم بإس لذبحته فاختر إن شبت األكحل وإن شبت األبجل وإن شبت 

. الورٌد

:  فمال عبٌد

 ثالث خصال كسحابات عاد   واردها  شّر  ُوّراد 

  وحادٌها   شّر   حاد        ومعادها  شّر  معاد 

                وال خٌر فٌها لمرتاد 

 

       وإن كنَت ال محالة لاتلً فاسمنً الخمر حتى إذا ماتت مفاصلً 
.  وذَِهلت ذواهلً فشؤنن وما ترٌد

 

       فؤمر المنذر بحاجته من الخمر حتى إذا أخذت منه وطابت نفسه 
: دعا به المنذر لٌمتله فلما مثل بٌن ٌدٌه أنشؤ ٌمول
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   وخٌرنً ذو البإس فً ٌوم بإسه 

                                        خصاال ارى فً اٌها الموت لد برق        

   كلما  خٌرت عاد من الدهر مرة                  

                                         سحاببا  ما فٌها  لذي  خٌرة  أ نك 

   سحابب  رٌح لم توّكل  ببلدة    

                                           فتتركها    اال   كما  لٌلة  الطلك 

 

وذلن عام .      فؤمر به المنذر ففصد فلما مات وغذي بدمه الغرٌّان
 مٌالدٌة  598\ الرابع والعشرٌن للهجرة النبوٌة المباركة الموافك لعام

. ولد لٌل  ٌضرب المثل بٌوم عبٌد عند العرب للٌوم المشإوم الطالع

 

           أما الرواٌة االخرى التً  روٌت ممتله فمد ذكرت  فً الدٌوان 
وروٌت فً  كتاب األغانً البً الفرج االصفهانً  أٌضاً عن هشام بن 

: الكلبً على شًء من االختالف مما أشرت إلٌه سابماً لال

وكان من حدٌث عبٌد ولتله أن المنذر بن ماء السماء بنى الغرٌٌّن فمٌل ) 
:  له

: ماذا ترٌد بهما وكان بناهما على لبري رجلٌن من بنً أسد كانا ندٌمٌه- 
ًّ وكان أُسر ٌوم جبَلة واآلخر عمرو بن  أحدهما خالد بن نضلة الفمعس

. مسعود

:  فمال

ما أنا بملن إن خالف الناس أمري ال ٌمّر أحد من وفود العرب إال  - 
. بٌنهما

ٌوم بإس وٌوم نعمة فكان إذا :  وكان له فً السنة ٌومان معروفان 
وإذا خرج فً . خرج فً ٌوم بإسه ٌذبح فٌه أّول من ٌلماه كابناً من كان

فبٌنما هو ٌسٌر فً . ٌوم نعمته ٌِصل أّول من ٌلماه وٌحبوه وٌُحسن إلٌه
:  ٌوم بإسه إذ أشرف له عبٌد بن االبرص فمال لرجل مّمن كان معه

ًّ ؟؟ -  من هذا الشم

: فمال له
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. هذا عبٌد بن االبرص -

:  فؤُتً به فمال له الرجل

أبٌت اللعن اتركه فإن عنده من حسن المرٌض أفضل مّما تدرن فً - 
لتله مع أنّه من رإساء لومه وأهل النجدة والشؤن فٌهم فاسمع منه 

وادعه إلى مدحن فإن سمعت ما ٌعجبن كنت لد عفت له المنّة فإن 
فإن لم ٌعجبن لوله كان هنٌباً علٌن لتله فإذا نزلنا . ِمْدَحته الصنٌعة

!  فادع به

فنزل المنذر فطِعم وشرب  وبٌنه وبٌن الناس حجاب ٌراهم منه وال 
: ٌرونه فدعا بعبٌد من وراء الستر فمال له ردٌفه 

. ما ترى ٌا أخا أسد -

 . أرى الحواٌا علٌها المناٌا:  لال -

 . فعلٌن بالخروج له لٌمّربن ذان من الخالص: لال -

ثكلتن الثّواكل إنًّ ال أعطً بالٌد وال أُحضر البعٌد والموت : لال -

ًّ  .أحّب إل

-:   لال له الملن

. أفملت شٌباً ؟؟-

. حال الجرٌض دون المرٌض:  لال

.  (ألفر من أهله ملحوب)أنشدنً من لولن :  لال المنذر

: لال عبٌد

        الفر  من اهله عبٌد 

                         فلٌس ٌبدي وال ٌعٌد 

ً: لال ! أنشدنا أٌضا

:  فمال

 هً الخمر تكنى بؤم الطالء 

                       كما الذبب ٌدعى ا با جعدة 

ًّ مدٌحاً ٌسٌر فً العرب: فمال !  لل ف

بّار فٌما عجل فال: لال ! أّما والصَّ
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.  نطلمن ونحسن إلٌن:  لال 

.  أّما وأنا أسٌر فً ٌدٌن فال: لال

.  نرّدن إلى أهلن ونلتزم رفدن: لال

: ثم انشد.أّما على شرط المدٌح فال : لال

                   اوصى بنً  واعمامهم 

                                                  بان المناٌا لهم راصدة 

                  لها مدة فنفوس العباد 

                                                الٌها من جهدوا لاصدة 

                 فوا هللا ان عشت ما سرنً 

                                               وان مت ما كانت العابدة 

 

! أنِشد الملن: فمال بعض الموم

. ال ٌرجى لن من لٌس معن:  لال

! أنشد الملن:  لال بعضهم من الموم

. وأُِمرَّ دون عبٌده الَوذَُم:  لال

. ٌا عبٌد أي لتلة أحّب إلٌن أن ألتلن:  لال له المنذر

. أٌّها الملن رّونً من الخمر وافصدنً، وشؤنن وشؤنً:  لال

 فسماه الخمر ثم أْلَطَع له األكحل فلم ٌزل الدم ٌسٌل حتى نفد الدم وسالت 
. الخمر فمات

  ان اغلب شعر عبٌد  بن االبرص لد اندثر واهم ما بمً منه معلمته  
:  المشهورة  ومنها هذه االبٌات 

 

  ألفـَر من أهلِه َمْلحـوُب 

  فالذَّنوُب   فالمُطبٌَّــات                                   

 

    فَراِكـٌس فثُعٌَـٍلبــاٌت
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 فَـذاَت فَـرلَـٌِن فالمَـِلٌُب                                   

 

 فَعَـْردةٌ، فَمَفــا ِحـبٍِرّ

 لٌََس بِها ِمنُهــُم َعـرٌُب                                  

 

لَْت ِمْن أْهِلها ُوحوًشا   وبُِدّ

 وًغـٌَّرْت حالَها الُخُطــوُب                                

 

 أرٌض تَواَرثَهـا الُجدوُب 

 فَُكـلُّ من َحلَّهـا َمْحـروُب                                 

 

ـا َهْلكـًا  ـا لَتٌـالً وإمَّ  إمَّ

ـ٤ُذ                                 ِ٘ َ٣ ْٖ َٔ ُِ  ٌٖ ـ٤ْ َٗ ٤َُّْ٘ذ    ٝحُ

 

ُْ ٝكٞٗخً  ٝرّيُض ٜٓ٘

ٝؿ٤َّْص كخُٜخ حُوطُٞد                                  

 

ػ٤٘خَى ىٓؼٜٔخ َُٓٝد 

                                   ّٕ  ٗؼ٤ُذ   ٗؤ٤ٜٗٔخ ًؤ

 

 ٌٖ ٌٖ ٓؼ ٝح٤ٛشٌ أٝ ٓؼ٤

أٝ ٠ٛزشٌ ىٜٝٗخ ُُٜٞد                                 

 

طٜزٞ ٝأ٠ّٗ َُي حُظٜخر٢ 

أط٠ ٝهي ٍحػَي ح٤ُُ٘ٔذ                                 
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 ٌّ َُّ ١ً ٗؼٍٔش ٓلِٞ كٌ

                                   َُّ ٍَ ٌٌُٓٝد  ١ً ًٝ  أٓ

 

ٍَ ٌٍٓٞٝع  َُّ ١ً ار ًٝ

َُّ ١ً ٍِٓذ ُِٓٔٞد                                   ًٝ

 

َُّ ١ً ؿ٤زٍش ٣ئُٝد  ًٝ

ٝؿخثُذ حُِٔٞص ال ٣ئُٝد                                  

 

 ٍْ ٌَ ٓؼَ ًحِص ٍك أػخه

َُ ٖٓ ٣و٤ُذ                                   ٌْ ٓؼ أٝ ؿخٗ

 

َّ ٣لَٓٞٙ  ٍِ حُ٘خ ٖٓ ٣ٔؤ

َُ هللا ال ٣و٤ُذ                                      ٝٓخث

 

َُّ ه٤َ  رخهلل ٣يٍى ً

ِٚ طِـ٤ُذ                                      ٍُ ك٢ رؼ٠ ٝحُوٞ

 

َْ ُُٚ ٣ٌَٗي  ٝهللا ٤ُ

ُّ ٓخ أهلِض حُوُِٞد                                        ػالّ

 

ِِق رٔخ ٗجَض هي ٣زُِؾ   أك

رخُـ٠ؼِق ٝهي ٣ويُع ح٣ٍ٧ُذ                                 

 

ُّ   ٣ؼُع ال  ال ٣ؼِع   ٖٓ  حُ٘خ

َُ ٝال ٣٘لُغ                                     حُظِز٤ُذ   حُـيٛ
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ٍٝ ٓخػي ُٕ  رؤٍ  ك٤ٜخ   طٌٞ

ؿ٣َُذ   ا٢٘ٗ   طوَ ٝال                                      

 

َٕ ك٢ ط٣ٌٌٍذ  ٝحَُُٔء ٓخ ػخ

                                 ٍُ  طؼ٣ٌذ   ُُٚ   حُل٤خِس   ١ٞ

 

 

 ****************************

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 ٍــــفـس  حُقــّـمـػَ
 

 

 ػِؤش رٖ ػزيس رٖ حُ٘ؼٔخٕ رٖ ٗخَٗس رٖ ه٤ْ رٖ            ٛٞ حُ٘خػَ 

َ رٖ أى رٖ ١خروش  ُٓ ػز٤ي رٖ ٍر٤ؼش رٖ ٓخُي رٖ ٣ُي رٖ ٓ٘خس رٖ ط٤ْٔ رٖ 

 رٖ ا٤ُخّ رٖ ٠َٓ رٖ ِٗحٍ 

 

الٗٚ طِٝؽ  ٖٓ حَٓأس حُ٘خػَ حَٓإ حُو٤ْ   (حُللَ) ٝه٤َ ُوذ د          

الٜٗخ ًخٗض ػخٍكش رخُ٘ؼَ ٝكٌٔض  رؤٗٚ حٗؼَ ٓ٘ٚ ك٢ ٝٛق كَٓٚ كطِوٜخ 
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حَٓإ حُو٤ْ   كظِٝؿٜخ ػِوش حُللَ  ٝهِلٚ ػ٤ِٜخ ٝٓخُحُض حُؼَد ط٤ٔٔٚ 

  (ػِؤش حُللَ  )رٌُي أ١

 

 : ٝهخٍ حُلَُىم 

 

  ُٚ    ًخٗض   ح١ٌُ   ػِؤش  ٝحُللَ

 كِـَ حُِٔـٞى ًـالٓـٚ ٣ظ٘ـلـَ                                           

 

 

اٗٚ ه٤َ ُٚ حُللَ : ٣ٝوخٍ  )):  ٝك٢ ٍٝح٣ش أهَٟ ٣وٍٞ حرٖ هظ٤زش         

ٝٛٞ ػِؤش رٖ ( حُو٢ٜ) ح٠٣خ   ٧٢ًٕ٘ٝ ك٢ ٍٛطٚ ٍؿالً ٣وخٍ ُٚ ػِؤش

َٜٓ أكي ر٢٘ ٍرؼش رٖ ٓخُي رٖ ٣ُي رٖ ٓ٘خس رٖ ط٤ْٔ ٠ٌ٘٣ٝ أرخ حُٟٞخف 

خٕ ٝٓزذ هٜخثٚ أٗٚ أَٓ رخ٤ُٖٔ كَٜد كظلَ رٚ ػْ َٛد َٓس  َٔ ًٝخٕ رؼُ

ػٞٛؾ ٝىحػَ : أهَٟ كؤهٌ ٝه٢ٜ كَٜد ػخُؼش ٝأهٌ ؿ٤ِٖٔ ٣وخٍ ُٜٔخ 

كٜخٍح رؼٔخٕ كٜٔ٘ٔخ حُؼٞٛـ٤ش ٝحُيحػ٣َش ًٝخٕ ٜٗي ػ٠ِ هيحٓش رٖ 

ََ ػ٠ِ حُزل٣َٖ كَ٘د حُؤَ  ٝه٤َ حٗٚ ًخٕ  ٓظؼٕٞ ًٝخٕ ػخَٓ ػٔ

 ((ٗخػَح ح٠٣خ 

 

 ٗ٘ؤ  ػِؤش حُللَ ك٢ رخى٣ش ٗـي ر٤ٖ هٞٓٚ ط٤ْٔ، ًٝخٕ ُ٘٘ؤطٚ ك٢           

، ٝىهش حُٔالكظش ٝٛوَ حُٔٞحٛذ  ًز٤َ حُزخى٣ش أػَ ّْ ٝهٍٞ  ك٢ اٍٛخف حُل

كؤُٜٔظٚ ٖٓ ٍٝحثغ حُ٘ؼَ  ًًَٝ حَُٝحس إٔ ػِؤش ًخٕ ٖٓ كَٓخٕ حُ٘ؼَ  

 . ط٤ْٔ ٝٗؼَحثٜخ حُٔؼيٝى٣ٖ ، ٖٝٓ هٞحىٛخ ٝٓخىطٜخ

 

ُْٝ طًٌَ ُ٘خ حُٜٔخىٍ حُظ٢ طليػض ػٖ ػِؤش ٗ٘ؤطٚ ح٠ُٝ٧             

  حٌُؼ٤َ ٖٓ ٗؼَحء حُـخ٤ِٛش   ٙ   ٗؤٕٝريح٣ش ك٤خطٚ ٗؤٕ

 

ٝه٤َ ًخٕ  ُؼِؤش   ُٝيحٕ ٛٔخ ػ٢ِ  ٝهخُي ًٝخٗخ ٗخػ٣َٖ  حال ح٢ٗ ُْ      

 حؿي ٤ٗجخ ٖٓ ٗؼَٛٔخ 

 

ًخٕ ُؼِؤش أم ٣وخٍ ُٚ ٗؤّ رٖ ػزيس، أَٓٙ حُلخٍع رٖ أر٢         ٝه٤َ 

َٗٔ حُـٔخ٢ٗ ٓغ ٓزؼ٤ٖ ٍؿالً ٖٓ ر٢٘ ط٤ْٔ كؤطخٙ ػِؤش ٝٓيكٚ رو٤ٜيس 

 : كِٔخ رِؾ ٌٛح حُز٤ض

 



 252 

 ٝك٢ ًَ ك٢ٍّ هي هزطض ر٘ؼٍٔش 

  ًٗٞد  ٗيحَى  ٖٓ  كلنَّ ُ٘ؤّ                                    

 

 . ٙٗؼْ ٝأًٗذ: كوخٍ حُلخٍع

 .  ٗؤٓخًمػْ أ١َ

 

 ٝحُٔوزَ  ٝحُِرَهخٕ رٖ ريٍ حُٔؼي١ حُللَ       ٝه٤َ طلخًْ ػِؤش 

 :هخٍف ا٠ُ ٍر٤ؼش رٖ كٌحٍ ح٧ٓي١،  ًِْٜٝ ٗخػَ ٓـ٤ي ٝػَٔٝ رٖ ح٧ٛؼْ

٤ٗجخً : أٓخ أٗض ٣خ ُرَهخٕ كبٕ ٗؼَى ًِلْ ال أٗؾ ك٤ئًَ، ٝال طَى -

 ك٤٘ظلغ رٚ،

 ٝأٓخ أٗض ٣خ ػَٔٝ كبٕ ٗؼَى ًزَِى ؿزٍَس ٣ظ٧٨ ك٢ حُزَٜ، كٌِٔخ  -

 أػيطٚ ك٤ٚ ٗوٚ،

  ٝأٓخ أٗض ٣خ ٓوزَ كبٗي هَٜص ػٖ حُـخ٤ِٛش ُْٝ طيٍى ح٩ٓالّ،  -

 

ٝأٓخ أٗض ٣خ ػِؤش كبٕ ٗؼَى ًِٔحىس هي أكٌْ هَُٛخ ك٤ِْ ٣وطَ  -

 . ٜٓ٘خ ٢ٗء

 

 

 كخٍّ ٖٓ كَٓخٕ ط٤ْٔ حُٔؼيٝى٣ٖ، ٝٝحكي ٖٓ ٗؼَحثٜخ  ٝػِؤش           

ًٔخ ٣يُ٘خ ًٝخٕ ٣لذ ٗؼَٙ  ٣ٝئػَٙ  حُٔـ٤ي٣ٖ، ٝػخٕ ػ٤٘ش ٓظَكش ٍؿيس 

 : ػ٠ِ ًُي ٓخ ٛٞ ٓ٘ٔٞد ا٤ُٚ

 

 :  ٗالكع هُٞٚ 

  

ك٢ِ ٝٗخهَظ٢ ٍَ ٌَ أكزُُٞٙ  ؿ ٍَ  ْٖ َٓ 

ََ اً ٓخَص هَخثُِٚ                                            ؼ ِّ٘  ٣ُزَُِِّؾ ػ٢٘ حُ

 

س ٍ  َٞ َ٘ز َُ رِ ٣  ٣ٌََٗحً ٝٓخ ٣ُـ٢٘ حٌَُّ٘

                                          ُِٚ ِٓ ٍَ حُزَي١ِّ ٝؿخ ُِٖٔ ٗخإُٙ َكٞ   

 

ََ ىَٜٝٗخ  ٓ ََّ َِ حُ ٍْ طَـؼَ ُِظ٤ٔ  كوَُ 

                                          ُِٚ ِٛ َُ ط٤َْٔ ك٢ حُِٜحِٛ ؿخ   ٝؿ٤
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َّٕ َّ  أرخ كب   ٝر٤َٜ٘خ    ر٢٘٤َ    هخرٞ

                                          ْٚ ٘خهِِ َٓ  ٍَ ََ ُكٔ ٤ َٖ ٣َ٘ل٢ حُطَّ  رِؤٍَػ

 

َّْ    حٍطَلُِٞح   اًح َٛ ََّ    أ َئ٣ِّش ٍ      ً ُٓ 

                                              ْٚ ُِ ِٛ ٞح َٛ َٝ  ٙ َُ ٤ٍٜذ َٗو ُٓ  ََّ ًٝ 

 

ْٖ   كال كَ َِ َْٓز٤خً     أػ يُّ     ًٔ ُ     طُ  ػُِي٣ُّٚ

                                     ُُِٚ ِٛ ٙ ال ٣ُٞح َِ ٜ ِٛ ٍٝ ػٖ  َِ ؼ ُٓ  ا٠ُ 

 

 

 561 \حٓخ ٝكخطٚ  كوي حهظِلض حالٍحء ك٤ٜخ ًؼ٤َح كو٤َ حٗٚ طٞك٢ ٓ٘ش          

 ٤ٓالى٣ش أ١ هزَ حُٜـَس حُ٘ز٣ٞش 603\طٞك٢ ٓ٘ش   حٗٚ  ٤ٓالى٣ش  ٝه٤َ

   أ١ رؼي حُٜـَس حُ٘ز٣ٞش رٔ٘ظ٤ٖ 625 \رؼ٣َٖ٘ ٓ٘ش  ٝه٤َ حٗٚ طٞك٢ ٓ٘ش

 .  ٝحك٠َ ٓخ ٗوظْ  رٚ   رلؼ٘خ   ٍحثؼظٚ ٌٛٙ  حُظ٢ ٣وٍٞ ك٤ٜخ 

 

 ١ََلخ رَي هٌَِذ ك٢ حُِلٔخٕ ١َُٝد

َٕ ٤ُ٘ٓذ                                            ََ كخ َّ٘زخِد ػٜ  رُؼ٤ْي حُ

 

٤ُُْٜخ ٝ َّ٢َٗ هي  َٝ ل٢ُ٘ ٠َِ٤ُ   طٌُِِّ

 ػخىْص ػٞحٍى ر٤َ٘٘خ ُٝهُطُٞد                                                  

 

ٜخ ُٓ ْٔظطخُع ًال ش ٌ ال ٣ُ ٘ؼَّٔ ُٓ 

ٍَ ٍه٤ُذ                                                ػ٠ِ رخرِٜخ ٖٓ إٔ طُِح

 

ُٙ ََّ ِٓ  ِٖ َُ ُْ طُْل  اًح ؿخد ػٜ٘خ حُزْؼ

َٖ ٣َُئُٝد                                            ٢ٟ ا٣خَد حُزَْؼَ ك٤ َْ  ٝطُ

 

ٍَ َّٔ ـَ ُٓ  َٖ  كال طَْؼِي٢ُ ر٢٘٤َْ ٝر٤

ِٕ ك٤غ طَُٜٞد                                            ُٔ ٝح٣خ حُ ٍَ  ٓوَظِي 

 

ٍٝ ٍِ ٍٕ ًُٝ َكز٢ٍّ ٝػخ  ٓوخِى ٣ٔخ

َْ٘ق حُؼ٢َِّ٘ ُؿُ٘ٞد                                                 طََُٝف رٚ ُؿ
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رَِؼ٤َّش ً ٍَ ٛخ  َُ ً ًِ  ٝٓخ أَٗض أّ ٓخ 

َٓيحء ه٤َُِذ                                                  َْ  ٣َُو٢ُّ ُٜخ ٖٓ ػَ

 

٢ ْٕ طَٔؤ٢ُٗٞ رخُِّ٘ٔخء كبَّٗ٘  كب

ٌَ رؤىٝحِء حُِّ٘ٔخء ١ز٤ُذ                                                  ر٤ٜ

 

ََّ ٓخُُٚ ِء أٝ هَ َْ َٔ ُّ حُ  اًح ٗخد ٍأ

َّٖ ٤ُٜٗذ                                                  ِٛ ّىِ ُٝ  ك٤ِْ ُٚ ٖٓ 

 
َُٚ٘ ْٔ ِِ ٍِ ك٤ُغ َػ َٕ ػََحَء حُٔخ ْى َِ ُ٣ 

َّٖ ػـ٤ُذ                                              ُٛ َْ٘ي َّ٘زخد ػ ُم حُ َْ ٗٝ 

 

َٔس ٍ ـِ َّْ ػ٘ي رِ َِّ حُٜ  كَيػٜخ ٝٓ

حىِف هز٤ُذ                                                  َِّ َي ك٤ٜخ رخُ ِّٔ َٜ ًَ 

 

ِِٞػٜخ ُٟ ٤َذ  ًِ ٍَ  ٝٗخِؿ٤َش ٍ أْك٠َ٘ 

ٌَ كُيإُٝد                                                     ُـّ َٜ ٜخ طَ ًَ ٍِ  ٝكخ

 

َُّٟٔ ًٝؤٜٗخ ِٖ ؿّذِ حُ  ٝطٜزُق ػ

َٗزُٞد                                              َُّؼش طو٠٘ حُو٤َ٘ٚ  َٞ ُٓ 

 

٠١ ُٜخ ٝأٍحىٛخ ٍْ  طَؼلَّن رخ٧

٤ِزُذ                                                   ًَ َٝ ٌٍ كَزٌََّْص َْٗزَِْٜ   ٍؿخ

 

َّٛخد أػُِٔض ٗخهظ٢  ا٠ُ حُلخٍع حُٞ

٤٣َْٖ ٝؿ٤ُذ                                                   ْٜ ِٜخ ٝحُوُ ٌِ ٌُِِ 

 
ً  ُظِزُِـ٢٘ ىحٍ حٍَٓة ًخٕ ٗخث٤خ

رظ٢٘ ٖٓ ٗيحَى هََُٝد                                                  ََّ  كوي ه

 

َٖ ـ ًخٕ ٝؿ٤لُٜخ  ا٤ََُي ـ أر٤ض حَُِّْؼ

٤ُٜذ                                                    َٓ  َّٖ ُٜ ُُ ْٞ َٛ ُٔ٘ظزِٜخٍص   رِ
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ٍِ َػ٤َّ٘ش ً ال  طظَّزُغ أْك٤خَء حُّظِ

ُٓزُُٞد                                                     ُٖٜ ٍم ًؤَّٗ َُ  ػ٠ِ ١ُ

 

ِٕ ٝال ِكٌذ  ٛيح٢ٗ ا٤ُي حُلَهيح

ِٕ ػُِٞد                                                ُُٚ كَٞم أٛٞحِء حُٔظخ

 

ٜخ ُٓ خ ِػظخ َّٓ  رٜخ ؿ٤ُق حُلَٟٔ كؤ

خ ِؿُِيٛخ ك٤َُِٜذ                                                  َّٓ ٌٞ ٝأ  كز٤

 
ُٚ َٓ َّٕ ِؿٔخ  كؤٍٝىطُٜخ ٓخًء ًؤ

ِٖ كَّ٘خٌء ٓؼخ ٝٛز٤ُذ                                               َٖ ح٧ْؿ ِٓ 

 

ْٕ طَؼق ِٝ كب ٖ حُل٤خ ْٓ  طَُحى ػ٠ِ ِى

ًُٞد                                                 َُ ْكَِش ٌ ك ٍِ ٘يَّٟ  ُٔ َّٕ حُ  كب

 

 ٝأَٗض حٌَٓإ أك٠َض ا٤ُي أٓخٗظ٢

رُٞد                                               ٍُ  ٝهزَِي ٍرَّظ٢٘ ك٠َِؼُض 

 

ر٤زٜخ ٍَ ِٖ ًؼذ   كؤىص ر٘ٞ َػِٞف ر

ر٤ُذ                                           ٍَ ِ٘ٞى  ـُ ٍَ ك٢ رؼٞ حُ  ُٝؿِٞى

 

ُْ ٜ٘ٓ ِٕ ُّ حُـٞ  كٞهللاِ ُٞال كخٍ

 الڑرٞح هِح٣خ ٝح٣٩خُد َكز٤ُذ                                               

 

ُٚٞ ـُ ُٓٚ كظ٠َّ طـ٤َذ ُك  طُوي

 ٝأٗض ُز٤َٞ حُيَّحٍػ٤ٖ َُٟٝد                                             

 

ٔخ ِٜ َرَخ٢ُ َكي٣ي ػ٤ِ ِٓ  َُ ظخٛ ُٓ 

ٍُٓٞد                                               َٝ  ٌّ وٌَ ِٓ ٤ٍُٓٞف   َػو٤ال 

 

ْْ ُْٜ كظ٠َّ حط٠ّوٞى رٌزٜ٘  كَـخُيطَ

ٍِ ُؿَُٝد                                         ِْ حَُّٜ٘خ ٔٗ ٖٓ َٕ  ٝهي كخ
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َُ ِكلخِظٜخ ْٛ َّٔخٕ أ هخطََ ٖٓ ؿ َٝ 

ز٤ُذ                                               َٗ ٌّ ؿخُيص ٝ ٌ٘ذ ٝهخ ِٛ ٝ 

 

ُْ ِٜ ُٕ حُلي٣ِي ػ٤ِ ُٖ أريح  طَو٘و

َْ حُلٜخى ؿُ٘ٞد                                         ًٔخ َهَ٘و٘ض ٣ز

 

، ال ٣ُـخُى رٔؼِٜخ ٍْ  ُٝى ر٘ل

ّ حُِّوخء طط٤ُذ                                                 ْٞ  ٝأَٗض رٜخ ٣

 

َّٕ حَُؿخٍ ح٧ّٝ طلض َُزخِٗٚ  ًؤ

ٌَّ ، ٓؼخً ، ٝػظ٤ُذ                                             ٝٓخ َؿٔؼْض َؿ

 

ٌٚ َّٔٔخِء كيحك َٓوذ حُ  ٍؿخ كَٞهَْٜ 

ٌَّظِٚ ُْ ٣ُٔظَِْذ ٤ُِٓٝذ                                                     رِ٘

 

ْْ ٓلخرش ٌ ُْ ٛخرَْض ػ٤ِٜ ُٜ  ًؤَّٗ

َّٖ ىر٤ُذ                                                  َط٤َٛ ُِ ٞحِػوُٜخ  َٛ 

 

ٜخ ِٓ ْْ طُ٘ؾ اال ٗطزش ٌ رِِـخ  كََِ

                                          ٌَّ ِٔ   َٗـ٤ُذ      ًخُو٘خس    ٝاالّ ١ِ

 
ُ ؤَّٗٚ ًَ ِٝ ِكلخٍظ ،   ٝاِال ٢ًٌّٔ ً

ََّ ٖٓ كي حُظُّزخص ه٤ُٜذ                                          رٔخ حرظَ

 

َِّ ك٢ٍ هي َهَطزض ر٘ؼٔش ًُ  ٝك٢ 

ٍّ  كُلنَّ                                             ًَُٗٞد ٖٓ َٗيحَى ُِ٘ؤ

 
ؼُُِْٚ ك٢ حَُّ٘خّ اال هز٤ُُِٚ ِٓ  ٝٓخ 

                                             ٍٕ ٍٝ ، ٝال ىح   ه٣ََُذ ٌَُحَى ُٓٔخ

 

٢ِّ٘ٓ ٗخثالً ػٖ َؿ٘خرَش ٍ َِ  كال طَْل

٢َٓ حُوزخد ؿ٣َُذ                                          َٝ  كب٢ِّٗ حَٓإ 
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 ************************************ 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                                              

 

 

٤جَش                     َٔ ِٖ هُ  ػَٔٝ ر

 
 

ػَٔٝ رٖ ه٤ٔجش رٖ ٣ًٍق رٖ ٓؼي رٖ ٓخُي حُؼؼِز٢  ٖٓ      ٛٞ حُ٘خػَ  

 رٌَ رٖ ٝحثَ رٖ ِٗحٍ  

 

 ِٓي   كـَحً    ٛلذ  ػْ   ٓيس ك٢ حُل٤َس ٝأهخّ  ٣ظ٤ٔخً  ٗ٘ؤ              

  حُـخ٢ِٛ  حُٔؼَٝف ً٘يس ك٢ ٗـي  ٝكـَ ٌٛح ٛٞ  ٝحُي حَٓة حُو٤ْ حُ٘خػَ

ٝػ٘يٓخ هظَ كـَح  هَؽ ٓغ حَٓة حُو٤ْ ػ٘ي هَٝؿٚ  ُِٔطخُزش  رؼؤٍ حر٤ٚ 

ٝىٓٚ  هخٛي٣ٖ ه٤َٜ ِٓي حَُّٝ  ك٢  حُؤط٤٘٤ش   ٣ٔظ٘ـيٝٗٚ  ػ٠ِ هخط٤ِٚ 
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ح٠ُخثغ ٝٛٞ حَُٔحى رٚ   روٍٞ حَٓة )كٔخص ك٢ حُط٣َن كٌخٕ ٣وخٍ ُٚ 

 :حُو٤ْ ك٢ ه٤ٜيطٚ 

 

 ،(ر٠ٌ ٛخكز٢ ُٔخ ٍأٟ حُيٍد ىٝٗٚ)

. 

٤ُْ ٖٓ حُؼَد ٖٓ ُٚ ٌُٝي ًَ ٝحكي ْٜٓ٘ هز٤ِش : هخٍ حرٖ حٌُِز٢              

ٓلَىس هخثٔش ر٘لٜٔخ ؿ٤َ ػؼِزش رٖ ػٌخرش كبٕ  ُٚ أٍرؼشً حٝالى   ًَ ٝحكي 

 :ْٜٓ٘ هز٤ِش

  ٤ٗزخٕ رٖ ػؼِزش ٝٛٞ أرٞ هز٤ِش 

 ٝه٤ْ  رٖ ػؼِزش  ٝٛٞ أرٞ هز٤ِش 

 ًَٝٛ رٖ ػؼِزش   ٝٛٞ أرٞ هز٤ِش 

 .ٝط٤ْ هللا رٖ ػؼِزش ٝٛٞ أرٞ هز٤ِش

 

           ٝٓخص أرٞٙ ٝهِلٚ ٛـ٤َحً كٌلِٚ ػٔٚ ٝحٓٔٚ  َٓػي رٖ ٓؼي 
ً  ًٝخٗض ٓزخرظخ هي٤ٓٚ ٝٝٓط٤خٛٔخ ِٓظٜوظ٤ٖ ًٝخٕ ػٔٚ ٓلزخً ُٚ ٓؼـزخ

  رٚ ٍه٤وخً ػ٤ِٚ

.  

ٝطًٌَ  حؿِذ حَُٝح٣خص  إٔ َٓػي رٖ ٓؼي رٖ ٓخُي ػْ ػَٔٝ رٖ ه٤ٔجش 

ًخٗض ػ٘يٙ حَٓأسٌ ًحص ؿٔخٍ ك٣ٜٞض ػَٔحً ٝٗـلض رٚ ُْٝ طظَٜ ُٚ ًُي 

 :  ُو٢٤ ك٢ هزَٙ ٝهخٍ– كـخد َٓػي ُزؼٞ أَٓٙ 

 

 –        ٠٠ٓ ٠٣َد رخُويحف 

 

 كزؼؼض حَٓأطٚ ا٠ُ ػَٔٝ طيػٞٙ ػ٠ِ ُٔخٕ ػٔٚ         

حثظ٢٘ رٚ ٖٓ ٍٝحء حُز٤ٞص كلؼَ كِٔخ ىهَ أٌَٗ ٗؤٜٗخ : ٝهخُض ٍَُِٓٞ

 .كٞهق ٓخػش ػْ ٍحٝىطٚ ػٖ ٗلٔٚ

ُوي ؿجض رؤَٓ ػظ٤ْ ٝٓخ ًخٕ ٓؼ٢ِ ٤ُيػ٠ ُٔؼَ ٌٛح ٝهللا ُٞ ُْ :-  كوخٍ

أٓظ٘غ ٖٓ ًُي ٝكخًء ٧ٓظ٘ؼٖ ٓ٘ٚ هٞف حُيٗخءس ٝحًٌَُ حُوز٤ق حُ٘خثغ ػ٢٘ 

 ك٢ حُؼَد 

 ٝهللا ُظلؼِٖ أٝ ٧ٓٞأٗي :-  هخُض

 . ا٠ُ حُٔٔخءس طيػ٢٘٘٤: هخٍ- 

ػْ هخّ كوَؽ ٖٓ ػ٘يٛخ ٝهخكض إٔ ٣وزَ ػٔٚ رٔخ ؿَٟ كؤَٓص - 

 رـل٘ش كٌلجض ػ٠ِ أػَ ػَٔٝ كِٔخ ٍؿغ ػٔٚ ٝؿيٛخ ٓظـ٠زش 
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 ٓخ ُي ؟؟:- كوخٍ ُٜخ- 

إ ٍؿالً ٖٓ هٞٓي ه٣َذ حُوَحرش ؿخء ٣ٔظخ٢٘ٓ ٗل٢ٔ ٣َ٣ٝي : هخُض- 

 .كَحٗي ٌٓ٘ هَؿض

 ٖٓ ٛٞ؟؟ : هخٍ- - 

 أٓخ أٗخ كال أ٤ٔٓٚ ٌُٖٝ هْ كخكظوي أػَٙ طلض حُـل٘ش : هخُض- 

كؤط٠  (ًٝ حُلوخٍ )كِٔخ ٍأٟ ح٧ػَ ػَكٚ ًٝخٕ َُٔػي ٤ٌٓق ٠ٔٔ٣- 

٠٤َُرٚ   رٚ  كَٜد كؤط٠ حُل٤َس كٌخٕ ػ٘ي حُِو٤٤ٖٔ ُْٝ ٣ٌٖ ٣وٟٞ ػ٠ِ 

 ر٢٘ َٓػي ٌُؼَطْٜ 

 إ حُوّٞ ١َى٢ٗٝ:- ٝهخٍ ُؼَٔٝ رٖ ٛ٘ي- 

ٓخ كؼِٞح اال ٝهي أؿَٓض ٝأٗخ أكلٚ ػٖ أَٓى كبٕ ً٘ض : كوخٍ ُٚ- 

 .ٓـَٓخً ٓخ ٍىىطي ا٠ُ هٞٓي

كـ٠ذ ْٝٛ رٜـخثٚ ٝٛـخء َٓػي ػْ أػَٝ ػٖ ًُي ٝٓيف ػٔٚ -  

 .ٝحػظٌٍ ا٤ُٚ

. 

ٝأٓخ ػَٔٝ كبٗٚ  ُٔخ ٓٔغ َٓػي رٌُي ٛـَ ػَٔحً ٝأػَٝ ػ٘ٚ ُْٝ          

 ٣ؼخهزٚ ُٟٔٞؼٚ ٖٓ هِزٚ 

 :: كوخٍ ػَٔٝ ٣ؼظٌٍ ا٠ُ ػٔٚ- 

 

ٍْ  كٔخ ُزؼ٢ ٣ٞٓخً رٔخثن ٓـ٘

 ٝال َٓػـظـ٢ ٣ٞٓـخً رـٔـخثوش حُـَىٟ                                      

 
 ٝإ ط٘ظَح٢ٗ ح٤ُّٞ أهٞ ُزخٗشً

 ٝطٔظٞؿزخ ٓ٘ـ٢ ػـِـ٢ ٝطـلـٔـيح                                          

 

ٌْ رـي ٤ٍٗيٍس  ُؼَٔى ٓخ ٗل

 طئحٓـَٗـ٢ ٓـٞءحً ٧ٛـَّ ٓـَػـيح                                          

 
 ٝإ ظَٜص ٢٘ٓ هٞحٍٙ ؿٔشٌ

 ٝأكَع ٖٓ ٢ُٓٞ ِٓحٍحً ٝأٛـؼـيح                                          

 

ٍّ إٔ إًٔٞ ؿ٤٘ظٚ  ػ٠ِ ؿ٤َ ؿَ

 ٟٓٞ هٍٞ رخؽٍ ًخىٗـ٢ كـظـــٜـيح                                          
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 ُؼ١َٔ ُ٘ؼْ حَُٔء طيػٞ رو٤ِٚ

 اًح ٓخ حُٔ٘خى١ ك٢ حُـٔـوـخٓش ٗـيىح                                         

 

ٌْ  ػظ٤ْ ٍٓخى حُويٍ ال ٓظؼز

ٌْ ٓـ٘ـٜـخ اًح ٛـٞ أٝهـيح                                           ٝال ٓـئ٣

 
ٌَ ٝٛزض ػ٣َشٌ  ٝإ َٛكض ًل

 ٖٓ ح٣َُق ُْ طظَى ٖٓ حُٔخٍ َٓكيح                                        

 

 ٛزَص ػ٠ِ ١ٝء حُٔٞح٢ُ ٝهطزْٜ

 اًح ٟٖ ًٝ حُوَر٢ ػ٤ِْٜ ٝأهٔيح                                         

. 

 

 ُْٝ ٣لْ كَؽ حُل٢ اال ٓلخكٌع

 ٣ًَْ حُٔل٤خ ٓخؿٌي ؿ٤َ أؿَىح                                              

. 

 

 

 :ًٝخٕ ػَٔٝ رٖ ه٤ٔجش ٖٓ هيٓخء حُ٘ؼَحء ك٢ حُـخ٤ِٛش كظ٠ ه٤َ

  اٗٚ أٍٝ ٖٓ هخٍ حُ٘ؼَ ٖٓ ِٗحٍ ٝٛٞ أهيّ ٖٓ حَٟٓء حُو٤ْ  

 

ٝطًٌَ رؼٞ ح٣َُٝخص حٗٚ ًخٕ  هي ٛخكذ  حرخٙ كـَح ِٓي ً٘يس ُٝٔخ       

هظَ كـَ ٝحُي حَٓة حُو٤ْ ٍِٗ  ُٝيٙ حُ٘خػَ  حَٓإ حُو٤ْ رٖ كـَ رٖ 

 :رٌَ رٖ ٝحثَ َٟٝد هزظٚ ٝؿِْ ا٤ُٚ ٝؿٞٙ رٌَ رٖ ٝحثَ كوخٍ ُْٜ

  َٛ ك٤ٌْ أكي ٣وٍٞ حُ٘ؼَ؟

 .ٓخ ك٤٘خ ٗخػَ اال ٤ٗن هي هال ٖٓ ػَٔٙ ًٝزَ:  كوخُٞح

 كؤط٢ٗٞ رٚ:  هخٍ

 كؤطٞٙ رؼَٔٝ رٖ ه٤ٔجش ٝٛٞ ٤ٗن كؤٗ٘يٙ كؤػـذ رٚ كوَؽ رٚ ٓؼٚ ا٠ُ 

 .ه٤َٜ 

 : ٝه٤َ إ حَٓأ حُو٤ْ هخٍ ُؼَٔٝ رٖ ه٤ٔجش ك٢ ٓلَٙ

  أال طًَذ ا٠ُ ح٤ُٜي

 

 :: كخٗ٘ي ػَٔٝ
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 ٌٗٞص ا٤ُٚ أ٢٘ٗ ًٝ ؿالٍُش 

ٍٍ ٓـــ٘ـذ                                              ٌَ ًٝ ػـ٤خ  ٝأ٢ٗ ًزـ٤

  

 أٛالً ٜٝٓالً َٝٓكزخً : كوخٍ ُ٘خ

ٌْ ٖٓ حُٞكٖ كخًٍزٞح                                         اًح ًَْٓ ُل

 

 ::: ٝك٤ٚ  ٣وٍٞ حَٓإ حُو٤ْ

 

 ر٠ٌ ٛخكز٢ ُٔخ ٍأٟ حُيٍد ىٝٗٚ

 ٝأ٣وٖ  أّٗخ    الكوخٕ    رو٤َٜح                                          

 

 ال طزي ػ٤٘ي اٗٔخ: كوِض ُٚ

 ٗلخٍٝ ٌِٓخً أٝ ٗٔٞص ك٘ـؼـٌٍح                                            

 

 ُٔخ طٞؿٚ ح٠ُ حُوٜط٘ط٤٘٤ش   ٓخص  ك٢ حُط٣َن هزَ حٕ ٣ٜال  ح٠ُ ه٤َٜ  

ًٕٞ ٓٞطٚ ك٢ ؿَرش ٝك٢ ؿ٤َ أٍٍد ٝال  (ػَٔحً ح٠ُخثغ)ٌُُي ٓٔظٚ حُؼَد 

 : ٓطِذ  ٝه٤َ ك٤ٚ 

ًخٕ ػَٔٝ رٖ ه٤ٔجش ٗخػَحً كلالً ٓظويٓخً ًٝخٕ ٗخرخً ؿ٤ٔالً كٖٔ    - 

 . حُٞؿٚ ٓي٣ي حُوخٓش كٖٔ حُ٘ؼَ

ٌَ كٔخىػـًَى حَُح٣ٝش رخُزَٜس: ٝه٤َ  ٖٓ أٗؼَ حُ٘خّ : ٓؤٍ ٍؿ

 :: هخٍ ح١ٌُ ٣وٍٞ

 

 ٍٓظ٢٘ ر٘خص حُيَٛ ٖٓ ك٤غ الحٍٟ

 كٔخ   رخٍ ٖٓ   ٠َٓ٣   ٤ُْٝ رَحّ                                            

 

 .حُ٘ؼَ ُؼَٔٝ رٖ ه٤ٔجش: هخٍ

 

  

َ حرٖ ه٤ٔجش ٣ٞ١ال  كو٤َ  ُٔخ رِؾ ػَٔٙ  طٔؼ٤ٖ ٓ٘ش : هخٍ حرٖ حٌُِز٢ ّٔ ٝػ

 : كوخٍ 

 
 ًؤ٢ٗ ٝهي ؿخُٝص طٔؼ٤ٖ كـشً
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 هِؼض رٜخ ػ٢٘ ػ٘خٕ ُـــخٓـ٢                                           

 

 ػ٠ِ حَُحكظ٤ٖ َٓسً ٝػ٠ِ حُؼٜخ

 أٗٞء   ػالػخً   رـؼـيٛـٖ  هـ٤خٓـ٢                                          

 

 ٍٓظ٢٘ ر٘خص حُيَٛ ٖٓ ك٤غ ال أٍٟ

 كٔخ  رخٍ  ٖٓ   ٠َٓ٣  ٤ُْٝ  رَحّ                                      

 ! 

ٍَ ٤ٍٓظٜخ  كِٞ إٔ ٓخ أ٠ٍٓ ر٘ز

 ٌُٝ٘ـٔـخ أٍٓـ٠ رـــ٤َ ٓـٜـخّ                                            

 

 أُْ ٣ٌٖ: اًح ٓخ ٍآ٢ٗ حُ٘خّ هخُٞح

 !كي٣ؼخً ؿي٣ي حُز١َ ؿـ٤َ ًـٜـخّ                                           

 

ٍّ     ٤ٍُِٝش  ٝأ٢ٌِ٘ٛ    طؤ٤َٓ    ٣ٞ

ٍّ     رؼي   ًحى ٝػخّ                                          ٝطؤ٤َٓ    ػخ

 

  ٤ٓالى٣ش 448\  هزَ حُٜـَس أ١ ك٢ ػخ85ّ\           ه٤َ حٗٚ طٞك٢ ػخّ 

\  هزَ حُٜـَس أ١ ك٢ ػخ179ّ\ ه٤َ ك٢ ٍٝح٣ش  حهَٟ حٗٚ طٞك٢ ك٢ ػخّ

  ٤ٓالى٣ش 540

   ٖٝٓ  ٍٝحثغ ٗؼَٙ  ٌٛٙ حالر٤خص  

 

 أٍٟ ؿخٍط٢ َهلّْض، ٝهّق ٤َُٜٗلٜخ 

ٞكٜخ                                    ُٔ   ٝكّذ رٜخ، ُٞال حُّٟ٘ٞ ، ١ُٝ

 

ُُٓٚ؛  ٍْ ُُٗلٞ ِو٤ َٗ  ٍْ ـْ  كَز٢٘٤ِِ َػ٠َِ َٗ

خ                                          َٜ ٤َُِ٘ٓل  َٖ ٣ َِ حِؿ َِّ َِ حُ ٤ْ١َ ُّ َ ؤ ْٗ أَ َٝ   

 

زَّش ٌ  ـِ َٓ  ٢ِّ٘ ِٓ ـُْذ  َّ٘ ـ٢َِ كَخُ ْ٘ ْٕ طَ  كَب

٤ُلٜخ                                      ـِ َٓ ٤ٔظ٢ ُْ ٣ُئَص ٜٓ٘خ  ِٗ  اًح 

 

 ْْ ُٜ َٟ ٝ َُ ك٢ِ هُ ْٝ ُ حٓخً ، كَؤ َٞ ُٝ أَْه ٍِ  أُهَخ

خ                                     َٜ ِل٤ُل َٗ  َّ َىٟ حُُّ٘لُٞ ٍْ   َٝػقٌّ اًَح أَ
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و٢ٌٗٝ كؤٛزلض ْٗ ّٕ ه٢ٓٞ أَ  ػ٠ِ أ

ٍٕ ُٗزُُٞكٜخ                                  َِ ىح   ى٣خ١ٍ رؤٍٝ ؿ٤

 

ُْٔئ٢َِ٘ٗ  ْْ ٗخكٌَِحٌص كَ ُٜ ْ٘ ِٓ  َ  طَ٘لٌَّ

خ                                         َٜ ُٞك ُ٘ ًُ ـخٗخً َػ٠َِ َّ  ْٟ ََ أَ َٔ ْٟ  ٝحَ

 

َُ ر٤ِ٘٘خ : كوِض ٍِ أؿٔ  كَحُم حُيح

َٜخ                                     ٣ُل ِِ ٍء َٗ ْٞ َٓ  ٍِ ْ٘ظَِت ػٖ َىح   ٝه٠ْي ٣َ

 

 ػ٠ِ أ٢٘ٗ هي أّىػ٢ رؤر٤ْٜ  اًح

٣َُلٜخ                                          َٛ ِض حُّيػٟٞ ٝػخَد  ّٔ  َػ

 

 ْ ُٜ  ٝأ٢ٗ أٍٟ ِى٢٘٣ ٣ُٞحكن ِى٣َ٘

 اًح ٌٗٔٞح أكَحُػٜخ ًَٝر٤ُلٜخ                                           

 

خ َٜ ْكظُ ََ ٟ َػ ََ َُش ٍ رخَُْلّؾِ أُْه ِِ ْ٘ َٓ ٝ 

٣ََُٓلٜخ                                            َٕ ٜٓ٘خ  ٍَ رخ  َِٗو٤ِش ُ َٗؼ

 

 ْْ ِٜ ظِ ًْ ْٕ طََ ٢ ػ٠َِ أَ ِٓ ْٞ ِى ٓخ هَ ّىِ ُٞ  رِ

خ                                          َٜ ٌٍ ٣ٍُِٝل خ َٔ َٗ َٛزَّْض  ٢ اًٍَ  َٔ ُ٤َُِٓ 

 

ِْزَش ٍ  َِ ُؿ ِْ ك٢ ؿ٤ْ ْٔ َّ٘ ُٗؼَخُع حُ  َٝؿخَد 

خ                                          َٜ ُٞك ُٜ ُٓ ٤ٌخً  ِٗ َٝ س ٍ االَّ  ََ ْٔ  ٝال َؿ

 

ُْ  اًح ُػيّ حُٔلُِٞد ػخىص ػ٤ِٜ

ٌَ ك٢ حُِوٜخع هَِي٣لٜخ                                          ٌٍ ًؼ٤  هيٝ

 

َُّ ٤ٍٟق ٝؿخٍٗذ   ٣ؼُٞد ػ٤ِْٜ ً

خ                                            َٜ  ًٔخ ٍىَّ َىٛيحٙ حُوالٙ ٤٠ُٗل

 

 رؤ٣ي٣ْٜ ٓوَٝٓش ٌ ٝٓـخٌُن 

٤٘لٜخ  ٣ؼٞى رؤٍُحم                                             َٓ   حُِؼ٤خٍ 
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 ِٝٓٞٓش ٍ ال ٣وَُم حُطَُف ػَٟٜخ 

ُٟٞكٜخ                                          ُٝ ٌْ ٗي٣ٌي    ُٜخ ًًٌٞذ كو

 

َْ طلض ُٗلٍٞٛخ  ّٔ َُ ٝطُِؿ٢ حُ  ط٤ٔ

زُٞكٜخ                                            َٛ ْٖ كخؿؤطٚ  َٓ   ٣ًٌَٚ ا٠ُ 

 

ٌْ َّٖ ػٞحر حٍص ٝٛ ََّ وٌِك ُٓ  ػ٠ِ 

٣َلخ                                        ُٓ َُ ٍٓٞص ال ٣َُحف    ٟزخث

 

ٍَ ٓخُي   َٗزٌٗخ ا٤ُْٜ ىػٞس ً ٣خ

خ                                          َٜ ْٖ ٣َُ٣ُل َٓ   ُٜخ اٍرش ٌ إ ُْ طـي 

 

س ً ػؼِز٤َّش ً  ٍَ ٞ َٓ َُٔٗخ ػ٤ِْٜ   ك

خ                                          َٜ ُك ُٞ  ٝأ٤ٓخك٘خ ٣ـ١َ ػ٤ِْٜ ٠ٗ

 

ش ٍ  َّٔ َِ ُؿ ْٜ َٗ ْْ ُٜ  ٝأٍٓخُكَ٘خ ٣ِٜ٘ٗ

ُىٗخ ك٤ََُٔ٘لٜخ                                                 ٍْ ِٝ  ٣ؼٞى ػ٤ِْٜ 

 

 ُْ ُٛ ْص ٍَكخَٗخ ٓخػش ً ٍٝكخ ٍَ  كََيح

ص ١ِزخهخً رؼي ريٍء ُُوُُٞكٜخ                                               ٍّ  ٝى

 

ُْ ٖٓ ُٗلٞٓ٘خ  خ أطِلْض أ٣ي٣ٜ َٔ  كَ

كٜخ                                                 ُٞ خ ال ٗ٘ ْٓض كبَّٗ٘ َُ ً ْٕ  ٝا

 

     ًٝ٘خ اًح أكالّ هّٞ طَـ٤زْض  

 ًٝخٗض ك٠ٔ ً ٓخ هَْزِ٘خ كُ٘ز٤ُلٜخ                                            

 

٠٤٠َٔش ٍ   كَؤُْر٘خ ٝآرٞح ًِّ٘خ ر

َِٜٔش                                           ُٓ خ    ٍ أؿَحُك٘خ    َٜ ُٝك َُ  ُٝؿ
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 **************************************   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 ُو٢٤ رٖ ٣َؼَٔ ح٣٩خى١
 

 

 رٖ ٣ؼَٔ رٖ هخٍؿش حال٣خى١  ٗخػَ ؿخ٢ِٛ ٖٓ أَٛ حُل٤َس         ٛٞ ُو٢٤

ٗ٘ؤ ك٤ٜخ  ُٝٔخ ٗذ طؼِْ حُلخ٤ٍٓش  ُٝٔخ ٟخهض رٚ حالٍٓٞ هٜي رالى كخٍّ  

 (١ً حالًظخف ) د٠ٌ٘٣ٝ- ( ٓخرٍٞ)_ٝىهَ ك٢ كخ٤ٗش ِٓي حُلَّ ًَٟٔ 

كخٓظؼِٔٚ ك٢ ى٣ٞحٕ  حٌُظخرش  ٝؿؼِٚ ٖٓ ٓٔظ٘خ٣ٍٚ  ٝٓظَؿ٤ٔٚ  كٌخٕ 

 رلٌْ ػِٔٚ  ٓطِؼخ ػ٠ِ  ًَ ٓخ ٣يٍٝ ك٢ ٌِٓٔش حُلَّ ٖٓ حَٓحٍ

 

ػِْ حُ٘خػَ  رخٕ حُلَّ  ٣ظل٤ٕ٘ٞ حُلَٛش ُـِٝحُؼَد  ٝهخٛش         

هٞٓٚ ر٢٘ ح٣خى  ٣ٜٕٝٔٞ رخالٓظ٤الء ػ٠ِ رالىْٛ  كٌظذ ه٤ٜيطٚ  حٍُٜٔ٘ٞس 

: حُظ٢ ٓطِؼٜخ
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 (٣خ ىحٍ ػَٔس ٖٓ ٓلظِٜخ حُـَػخ) 

 

َؿؼخ                                          َٞ َٕ ٝحُ َّْ ٝح٧َْكِح َٜ  ٛخَؿْض ٢ُ حُ

 

   ٖٓ ٍٝحثغ حُ٘ؼَ حُؼَر٢  ٝؿٍَٙ  ػْ ٝؿي ٖٓ  ٣زؼغ رٜخٝحُظ٢ طؼي          

 ٣ظل٤ٕ٘ٞ ( حُلَّ ) ٤ٌٍُْ٘ٛ رؤٕ ًَٟٔ ٝهٞٓٚ  ( ر٢٘ ا٣خى)ا٠ُ هٞٓٚ،

حُلَٛش ُـِْٝٛ ، ٝحالٓظ٤الء ػ٠ِ رالىْٛ ، ٣ٜٝ٘لْٜ رخُظؤٛذ ُِؼيٝ ، 

 ٓخ ٤ِٜ٣ْٜ ػٖ حُلَد ٝحُوظخٍ ٝأهٌ حُل٤طش ٝحُلٌٍ ، ٝػيّ حالٗ٘ـخٍ د

 . ك٤خهٌْٜٝٗ رـظش  ْٝٛ ال ٣٘ؼَٕٝ

 

َّٕ ًَٟٔ  ػِْ رخالَٓ ًٝ٘ق ٓخ كؼِٚ ُو٢٤         ًُظَّخرٚ،    حال  أ  ٝٛٞ أكُي 

 ر٤ٖ ٣ي١ ًَٟٔ (ُو٢٤ )حُ٘خػَ ،  ُٝٔخ ٝهق  (ح ُو٢٤)كطِذ إٔ ٣ل٠َ

ٓؤُٚ   ًَٟٔ ػٔخ كؼِٚ  ٝحٓزخد ًُي  كٞهق َٓكَٞع   (١ً حالًظخف )

ِؿَ، ُْٝ  ٣ٌَ٘ ٓخ كؼَ،  كؤَٓ ًَٟٔ روطغ ُٔخِٗٚ،  َٝ أّ ؿ٤َ ٤َّٛخٍد ٝال  ََّ حُ

َُ حُلٖٔ ًْ َّْ أَٓ رٚ كوظَ، ٝرَِو٢َ ُٚ حٌُِّ . ػ

 

 320\ ٤ٓالى٣ش ٝه٤َ هظَ ػخ294ّ\ه٤َ حٗٚ هظِٚ ًَٟٔ  ػخّ           

    ، ٤ٓالى٣ش   380\٤ٓالى٣ش ٝك٢ ٍٝح٣ش حهَٟ حٗٚ هظَ  ك٢ ػخّ 

 

ْؿْ ٍَٓٝ آالف ح٤ُٖ٘ٔ ًًَ ٝرو٢                ٍَ  ُو٢٤ ك٢ ػيحى حُوخُي٣ٖ، 

ٍَ ػ٠ِ حُٞحهؼش، ٝٓخ ح ْؼ ِٗ   كٞؽ  حٓظ٘خ  ح٤ُّٞ  ا٠ُ أُٔ٘ش ًِٔخٕ ُو٢٤، ٝا٠ُ 

ْؼَ ِ٘ ُو٢٤ ، ٝا٠ُ ُٗلُّٞ أر٤َّش ً٘لٔٚ، ٝا٠ُ هخثي رخُٔٞحٛلخص حُظ٢ ًًَٛخ   ً

  ٓغ حُؼِْ حٕ  ه٤ٜيطٚ ٌٛٙ ه٤ٜيس ٣ظ٤ٔش    ًٝخٕ ػ٤ِٜخ ُو٢٤   ك٢ ه٤ٜيطٚ

 : ه٤ٜيس حهَٟ  ٌُٜح حُ٘خػَ حُلٌ  ٌٝٛٙ ٢ٛ حُو٤ٜيس   ُٚحً  ُْ ٗـي

 

ػخ ََ ـَ ْلظَِِّٜخ حُ ُٓ  ٖ ِٓ سَ  ََ ْٔ ٍَ َػ  ٣خ ىح

َؿؼخ                                    َٞ َٕ ٝحُ َّْ ٝح٧َْكِح َٜ  ٛخَؿْض ٢ُ حُ

 
ً ُْ ؿ٤َح  ٣خهّٞ الطؤٓ٘ٞح إ ً٘ظ

ؼخ                                          َٔ  ػ٠ِ ٗٔخثٌْ ًَٟٔ ٝٓخؿ

 

ٍَ ـَ ؿ٠ ػ٠ِ ػ ِْ ُٔ ُذ حُ ًِ ح ََّ  ٣خ أ٣َُّٜخ حُ

ؼخ                                          ـِ ْ٘ظَ ُٓ طخىحً ٝ َْ ُٓ ِس  ََ ٣ ِِ ـَ  ا٠ُِ حُ
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ُْ ِٜ ََٓحطِ َْ ك٢  ِِْؾ ا٣ِخىحً، َٝهِِّ  أَْر

ؼخ                               َٜ َٚ هي َٗ ْْ أُْػ َُ ْٕ أ١َْ، اِ ََّ ٟ حُ ٍَ  ا٢ِِّٗ أَ

 

ُْ ًُ ٍُ ٞ ُٓ ْٕ ًخَْٗض أُ ٢َ اِ ِٔ َق َْٗل ْٜ  ٣خ َُ

ؼخ                                      َٔ ِّ كخْؿظَ َُ حَُّ٘خ ْٓ َْ أَ ٌِ  َٗظ٠َّ، ٝأُْك

 

ُْ ٌُ ٓخً ال أَرَخ َُ ْٞ َٕ هَ  أاَلَ طَوخكُٞ

ػخ                                       ََ ِٓ رخ  ٍِ حُيَّ ؼخ ْٓ َ ْْ ًؤ َٔٞح ا٤ٌُِ ْٓ  أَ

 

ِٚ طِ يَّ َٜ ٞح رِ ُٓ ُْ ٍح ُٜ ؼَ ْٔ َّٕ َؿ  ُٞ أَ

َيػخ                                     َٜ ْٗ ْٜالٕ ال ٖ طَ ِٓ َّ٘ٔخ٣ٍنِ  َّْ حُ ُٗ 

 

َٕ حُِلَحَد ٌُْ ُُّٞ٘ٔ َ٣ ٍّ ٞ٣ َِّ ًُ  ك٢ 

ؼخ                                            ـَ َٛ  ٌَ ؼُٕٞ اًِح ٓخ ؿخكِ ـَ ْٜ  ال٣َ

 

ْْ ُٜ َٕ ْٝ ََ ْْ رَ ال ٣َ ُٜ ـَُِ ْ٘ َع ٣َ َْ  ال َك

زَؼخ                                            ِٗ ٣ّخً ٝال  ٍَ  ُْ ٌُ ِِ ِٕ هَظْ ٖ ُىٝ ِٓ 

 

ٍٚ لَ َٓ َٝ ػٖ  ٍْ َٕ ح٧َ ػُٞ َُ ُْ طَْل  ٝأَٗظ

ػخ                                            ٍَ َى ِْ ُٓ َِّ ٗخك٤ٍش طَْزـُٕٞ   ك٢ ً

 
َٗشً ِٝ ٍِ آ ْٞ َّ٘ ٍَ حُ َٕ ِك٤خ ِوُلٞ ِْ  ٝطُ

رُؼخ                                              َّ ِْؼَِش حُ ٍِ حُوُ َٕ ريح ٞ ـُ ْ٘ظِ  ٝطَ

 
ِٖ ٟخِك٤َشً ْٓ َٕ ػ٤ِخَد ح٧َ ٞ ُٔ ِْزَ  ٝطَ

ؼخ                                       َٔ ُٖ هي َؿ ٤ْ ـَ ؼُٕٞ ٌٝٛح حُ َٔ ـْ  ال طَ

 

٤ٍَِ٘ش ْٜ ْْ ٤ِٗخٓخً ك٢ رَُِ ًُ ٢ُِ أٍَح  ٓخ

َطؼخ                                     َٓ ِد هي  َْ ٜخَد حَُل ِٗ  َٕ ْٝ ََ  ٝهي طَ

 

ُْ ًُ َِ ـْ َِ ػَ ْط َٗ  ٖ ِٓ  ُْ ٌُ  ٝهَْي أََظَِّ

ٙ                                          ٌٍ ْٝ ََ ُٚ   ٌْ ُْ   ُظَِ ًُ ـْ٘خ   هَِطؼخ  طَ
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ُْ ٌُ ٤ُُٓٞكَ ٞح  ُْ،ٝحْؿُِ ًُ ُٞٗٞح ِؿ٤خَى ُٛ 

ػخ                                          ََ ِّ٘ ََ ٝحُ ٢ِّ حَُّْ٘ز ِٔ ُىٝح ُِِو  َٝؿّيِ

 

ْْ ٌُ ِٔ لُ ْٗ ُِ أَ َْ ُْ ك٢ ِك ًُ ٝح طاِلَى َُ ْٗ  ٝح

ػخ                                         َِ ٌُٞح َؿ ِِ ْٜ ْْ ال طَ ٌُ طِ َٞ ْٔ ِٗ ُِ َْ  ِٝك

 

ٞح ُٓ َِ فِ، ٝحْكظَ َْ َّٔ ٍحء حُ َٝ  َٕ ٞح حُؼ٤ُُٞ ًُ ًْ  أَ

ُؿؼخ                                       ٍُ ٖ طَؼْيحثِٜخ  ِٓ  َُ ٟ حَُو٤ْ ََ  كظ٠َّ طُ

 

ُْ ٍَ ٨َُْػيحِء اَّٜٗ ٝح حُٔخ َُ ِٔ  ال طُؼْ

ؼخ                                       َٓ ْْ ٝحُظِّالَى  ًُ ٝ ُٞ ٝح ٣َْلظَ َُ َٜ ْٕ ٣َْظ  ا

 

ٌْ أَرٍَي ُٓ  ٍُ ٞح ْٓ  ٤َْٜٛخَص ٓخ ُحُِض ح٧َ

ٜخ                                          ِِ ْٛ َ٧   ْٕ سً   أِؿ٤زُٞح  اِ ََّ َٓ  طَزَؼخ  

 

ْْ ٌُ ِِ ُؿ ٍْ ٘خ١ِ أَ ْٓ ٞح ه٤ِخٓخً ػ٠ِ أَ ُٓ  هُٞ

ػخ                                      ِِ ٖ كَ َٓ  ََ ْٓ ٍُ ح٧َ ُػٞح، هي ٣َ٘خ َِ َّْ حْك  ػُ

 

ُْ ًُ ٍُّ ُْ، ّلِّلِ َى ًُ ََ ْٓ هَُِِّيٝح أَ َٝ 

ِِؼخ                                     ٠َْط ُٓ َِ حُلَِد  ْٓ َ ٍحعِ، رؤ ْكَذ حٌُِّ ٍَ 

 

ِٖ ٓخَػَيُٙ هخُء حُؼ٤َْ ٍَ  ْٕ كخً اِ ََ ظْ ُٓ  ال 

ؼخ                                           َ٘ ِٚ َه ٌٝٙ ر َُ ٌْ َٓ  َّٞ  ٝال اًِح َػ

 

ُْ ًُ ٍُ ِٚ أُٓٞ ، طَْؼ٤ِ٘ ِّ ْٞ ُي حَُّ٘ َّٜ َٔ ُٓ 

طََِّؼخ                                         ُٓ ُّ ك٤ِٜخ ا٠ُ ح٧َْػيحِء  ٝ َُ َ٣ 

 

ُٙ ََ ُط ْٗ ََ أَ ْٛ ْٗلَيَّ ٣َْلُُِذ ٌٛح حُيَّ  ٓخ ح

                                         ُٕ ٌُٞ ظَّزَؼخً    ٣ ظَّزِؼخ  ٣ٞٓخً   ُٓ ُٓ ٝ 

 

ُٙ ُِ ٣َْغ ٣َْلِل ٍَ َّ اِالَّ  ُْ حَُّ٘ٞ  ال ٣َْطؼَ

َِؼخ                                          ُْ ح٠ُِّ َٗزخُٙ ٣َْلِط ٌَؤُى  ٣ ، ٌّْ َٛ 
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طُُٚ ََ ٣ َِ َٓ  ٍٍ ِْ َٗ ْص ػ٠ِ  ََّ َٔ ظَ ْٓ  كظ٠َّ ح

ػخ                                  ََ أ١ِْ ال هَْلٔخً ٝال ٟ ََّ ُْ حُ ٌِ ظَْل ْٔ ُٓ 

 

ِحرٍََ٘ش ُٓ ٍحعِ أَر٤ِّخً ًح  ِ
ََ حٌُّ  َػْز

َّٔزُؼخ                                    ٍَ ٝحُ ْٗزخ َِّ َُ حُ ِد ٣َْلظَزِ َْ  ك٢ حَُل

 

ٍَ ْْ ُٜٗل٢ راِل َىَه  ُوَْي رٌُُض ٌُ

ِْ ٓخ َٗلَؼخ                                     ِْ ََ حُِؼ َّٕ َه٤ْ ظ٤َِْوُظٞح اِ ْٓ  كخ

 

ٌُْ َُ  ٌٛح ًظخر٢ ٝح٣ٌَُ٘

ؼخ                                       ِٔ َٓ  ُٖٔ ٍأٟ ٍأ٣َٚ ٌْٓ٘ ٖٝٓ 

 

 

**********************************     

 

 

 

                                                  

 

  حُظ٢ٔ٤ٔ أّٝ رٖ كـَ

 
 

  رٖ ٓخُي حُظ٢ٔ٤ٔ أ        ٛٞ  حرٞ ٣َٗق   حّٝ  رٖ كـَ 

ٍر٤ش  ك٢ حُـخ٤ِٛش، ٝ ٖٓ ًزخٍ ٗؼَحثٜخ، أرٞٙ كـَ ٛٞ ُٝؽ أّ عٗخػَ حٍ

  ًخٕ ًؼ٤َ حُ٘خػَ حُٔؼَٝف ًٝخٕ ٗخػَ ح٠٣خ  ٤َُٛ رٖ أر٢ ٠ِٔٓ،

ًٝخٕ .   ح٧ٓلخٍ، ٝأًؼَ اهخٓظٚ ػ٘ي ػَٔٝ رٖ ٛ٘ي ك٢ حُل٤َسحُظ٘وَ  ًؼ٤َ 

 ٝهي أهٌ ػ٘ٚ ٣َ١وظٚ ك٢ ك٢ ٗظْ   أ١ ٍح٣ٝش  ٗؼَ ُٝؽ حٓٚ ٤َُٛ ٍح٣ٝظٚ

 حُ٘ؼَ ، اً ًخٕ ٣ؤهٌ ٗؼَٙ رخُظ٘و٤ق ٝحُظ٣ٌٜذ 

 

ٝؿٍِ  ٝٝٛق  ١َم كٕ٘ٞ حُ٘ؼَ حُٔوظِلش  ٖٓ  ٓي٣ق  ٍٝػخء           

ٝكٌٔٚ، ٝأؿخى ك٤ٚ  ٣ظْٔ ٗؼَٙ  رلوخٓش حُِلع ، ٝؿِحُش حُؼزخٍس ٝىهش 
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ٝهي طؤػَ رط٣َوظٚ ١خثلش ٖٓ . حُٞٛق ٝؿٞىس حُٔالءٓٚ ر٤ٖ حُِلع ٝحُٔؼ٠٘ 

 ٗؼَحء حُـخ٤ِٛٚ ٜٝٗـٞح ٜٗـٚ ك٢ حُ٘ظْ  ٝحالٗ٘خى

 :.ًٝخٕ ؿِالً ٓـَٓخً رخُ٘ٔخء ٖٝٓ ٗؼَٙ. 

 َُ) 

 ..ٛزَٞص َٝٛ طٜزُٞ ٍٝأَٓي أ٤ُٗذ

٣َُ٘ذ                                           .  َُ ِن  ِٓ ح ََ ُٔ ِٖ حُ ْٛ ََّ كَخطَظَْي رِخُ َٝ 

  
ْٖ ِٜٝٛخ ح٤ُُ٘ذ اُٗٚ ٛخ ػ ََ  .ٝؿ٤

ُد                                         .. ٍّ َي ُٓ  ٍِ ِٞ حُُويٝ َٗل٤ٌغ ا٠ُ ر٤ِ   

 

ـخ  َٜ َىس َ ُىَٝٗ َْ َٕ َػـ ح ِّ خ أط٠ ِكـ ّٔ  كََِ

ـُذ                                             ٌِ ْ٘ َٓ س ِ  ََ ٤ٜـ ٍْ ىٕٝ حُظَّ ْٖ َظَِ ِٓ ٝ 

 

ـخ  َٜ ُٖ ىَٝٗ طَـّيِص حُؼ٤َْـ ٍْ َٜ٘خ ٝح ّٔ  ط٠ََ

َُ كٌٔٛـُذ                                            ٣َ١ُن حُـٞحِء حُٔٔظ٤٘ـ

 

ٌَ رـ٘ـخإُٙ  ٌٍ ٣ٞ١ـ  ٝٛزّلَ٘ـخ ػـخ

ِٚ ٓخ الَف ك٢ ح٧كِن ًًٞـُذ                                               ٗٔذُّ ر

 

ََ رخ٤ًـخً  َٕ أًؼـ ٍَ ٣ٞٓـخً ًـخ ْْ أ  كِ

ِٚ حٌُآرـش ُ طـ٘ـُذ                                               ٝٝؿٜخً طَُٟ ك٤

 

ٝهي ًًَٙ  حؿِذ  ٓئٍه٢ حُ٘ؼَحُوي٣ْ  ٝػيٙ حرٖ ٓالّ ك٢ ١زوخطٚ          

 ٖٓ حُطزوش حُؼخ٤ٗش 

 

:  ًًَٙ حرٖ ٓالّ ػ٠ِ ُٔخٕ أر٢ ػَٔٝ رٖ حُؼالء ك٢ هُٞٚ ًٔخ  

ًخٕ أّٝ كلَ ٠َٓ ، كظ٠ ٗ٘ؤ حُ٘خرـٚ ٤َُٛٝ ، كؤهٔالٙ ، ًٝخٕ  ) -

 (٤َُٛ ٍح٣ٝظٚ 

-  
 ٝهي أٟخف أرٞ كَؽ حالٛلٜخ٢ٗ ك٢ ًظخرٚ حالؿخ٢ٗ  ػ٠ِ ٌٛٙ حُؼزخٍٙ  -

ٝأٍٝى حرٖ ٓالّ  (كٜٞ ٗخػَ ط٤ْٔ ك٢ حُـخ٤ِٛٚ ؿ٤َ ٓيحكغ  ):هُٞٚ 

َٓس حهَٟ ػ٠ِ ُٔخٕ ػَٔٝ رٖ ٓؼخً حُظ٢ٔ٤ٔ ح١ٌُ ًخٕ ر٤َٜح 

 : رخُ٘ؼَ ، ػ٘يٓخ ٓجَ 
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  (ٖٓ حٗؼَحُ٘خّ ؟ )-

 أّٝ : هخٍ - 

 ،ٝٓجَ ػْ ٖٓ ؟ -

  (أرٞ ًإ٣ذ : هخٍ - 

 .ٝهي ؿؼِٚ ك٢ حُطزوٚ حُؼخ٤ٗٚ ٖٓ ٗؼَحء حُـخ٤ِٛٚ 

 

:  أٓخ حرٖ هظ٤زٚ كوي ٝٛق ٗؼَٙ هخثال

ًؼ٤َ حُٞٛق ٌُٔخٍّ ح٧هالم ، ٝٛٞ ٖٓ أٝٛلْٜ ُِلَٔ ٝحُٔالف ،  ) 

 (ٝال٤ٓٔخ حُوّٞ ، ٝٓزن ا٠ُ ىه٤ن حُٔؼخ٢ٗ  ٝا٠ُ أٓؼخٍ ًؼ٤َٙ 

 

 : ٝأٍٝى حَُُٔرخ٢ٗ هٍٞ أر٢ ػَٔٝ رٖ حُؼالء ػ٘ٚ

 أّٝ رٖ كـَ أٗؼَٖٓ ٤َُٛ  ) 

 :ًًَٝٙ  حرٖ ٤ٍٗن ك٢  هٍٞ ٤ٜٗذ ػ٘يٓخ ٓجَ 

  ٖٓ أٗؼَ حُؼَد ؟

 (أهٞ ط٤ْٔ ،٣ؼ٢٘ ػِؤٚ  حُللَ ٝحرٖ  كـَ :  هخٍ 

 س  ػخ٤ٗخ  ّ حهَٟ  ٟٝغ حرٖ كـَ حٝال  ٝػِنس ٝك٢ ٍٝح١

 

 ًخٕ أّٝ رٖ كـَ ٖٓ حُ٘ؼَحء حُي٣ٖ ًًَٝح حُٔالف ك٢       ٝه٤َ 

أٗؼخٍْٛ ، ٝهي أُق ٌٛح ح٧َٓ ػ٠ِ أّٝ كـخء ٍٝٝىٙ ًؼ٤َح ك٢ ٗؼَٙ ، 

ٝهي ٓٞؿٚ حُزؼٞ ٓٔخ ًًَ ػٖ هز٤ِظٚ ٝٓخ ٝٛلض رٚ ٖٓ أْٜٗ ًخٗٞح ريٝح 

هِٜخ ، كِْ ٣ٌٔ٘ٞح حُٔيٕ ًوز٤ِش رٌَ ٝؿ٤َٛخ، ٝإٔ كخُش حُزيحٝس رٌَ 

ٓخك٤ٜخ ٖٓ ػٍٞس ٝػيّ حٓظوَحٍ الُٓظْٜ كظ٠ رؼي ح٩ٓالّ ،ٝهي ؿخء 

 أ٠٣خ أٍٝ حًخٌُٜٗٞٝح حُٔزذ آالْٜٓ ٓظخهَح ػٖ  آالّ حُوزخثَ ح٧هَٟ ، 

، كظ٠ طٜيٟ ُْٜ هخُي رٖ ح٤ُُٞي ، ٝه٠٠  (ملسو هيلع هللا ىلص  )رؼي ٝكخس حُ٘ز٢   حَُٔطي٣ٖ

 ٓظ٘زجظْٜ ، ٝأػخىْٛ ا٠ُ حالٓالّ ػخ٤ٗش ، ٤ُٔٝطَس ٌٛٙ ( ٓـخف)ػ٠ِ

 ك٢ حُؼٍٞحص حُظ٢ هخٓض ك٢ ػٜي ححُِ٘ػش حُزي٣ٝٚ ػ٤ِْٜ ٗـيْٛ هي ٓخٛٔٞ

ػ٘خَٛ حُلظٖ ك٢ ػٜي ر٢٘ أ٤ٓٚ ، ٖٝٓ  ًٝخٗٞ أ٠٣خ ٖٓ. حُوِلخء حَُحٗي٣ٖ 

 ط٤ٔطَ   ٝٝحُوظخٍ  حهٞحٍ أّٝ رٖ كـَ حُظ٢ طيٍ ػ٠ِ إٔ ِٗػش حُلَد

:  هُٞٚ .ػ٠ِ ك٤خطٚ

 

ِد رَؼيٓخ  َْ ٌإ أْػَيْىُص ُِل َُ ْٓ  ٝا٢ّٗ ح

َٜال                                             َِّ أػ  ٍأ٣ُض ُٜخ ٗخرخً ٖٓ حُ٘
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   هزَ حُٜـَس حُ٘ز٣ٞش رؤْ ٝطٔؼ٤ٖ ه٤َ  طٞك٢  حّٝ رٖ كـَ        

طٞك٢ هزَ ه٤َ  ٤ٓالى٣ش  ٝك٢ ٍٝح٣ش حهَٟ 530\ ٓ٘ش   أ١ ك٢ ٓ٘ش 

  ٤ٓالى٣ش 621\ حُٜـَس  رؼخ٤ٖٓ أ١ ك٢ ٓ٘ش 

 

:   ٖٓ  ٗؼَٙ 

 

ِّ حُالك٢ ٍِ خ َّٜ ىحَع حُ َٝ  َْ ْع ٤ُٔ ّىِ َٝ 

الفِ                                                ْٛ ٌَْض ك٢ كَٔخٍى رَؼي ا  كَّ٘
ًْ  ا

 
ُٚ ُٟ ٍِ ح َٞ ٍٍ َػ وٞ ْٜ ْٔظز٤َي رِٔ ًْ طَ  ا

الفِ                                             ْٔ ِٓ  َِ ِٖ حُِِّؼخِص ِػٌحٍد ؿ٤ ْٔ  َك

 

ٍَٔش ثْ آِٗ َِّ َِ حُ ُص رٔؼْ ْٞ َٜ هَْي َُ َٝ 

ٌْالفِ                                           ِٓ ٍٝد ؿ٤َ  َُ َْ َػ ز٢ حُل٤ِ ْٜ  طُ

 

ٟ حْؿظَزَوَْض ََ ٌَ ٣وَظَٜخ رؼي حُ ٍِ  ّٕ  ًؤ

ََٜذ ك٢ حُلخِٗٞص ٠َّٗخفِ                                        ْٛ  ٖٓ ٓخِء أ

 

طُٜخ َٞ ْ٘ َٛخَء َٗ ٍْ َٝ ؼَظّوٍَش  ُٓ  ٖٓ ْٝ  أ

ٍٕ ٝطُلّخفِ                                                   خ ّٓ ٍُ ْٝ ٖٓ أٗخر٤ِِذ   أ

 

٤َُْْٔض ٓخػشَ حُّالك٢ َٝ  ُّ  َٛزّْض طَِٞ

زخك٢                                             ْٛ ِّ ا ْٞ ِص رٌٜح حَُِّ َْ  َٛالّ حٗظََظ

 

ْض َٔ ِِ ِْلخ٢ٗ ٝهي َػ  هَخطََِٜخ حُِـُٚ طَ

الك٢                                              ْٛ ٢َ اْكٔخى١ ٝا ِٔ َُِْ٘ل  أ٢ّٗ 

 
ً ٘خ َٔ أ ُـٜخ ػ َُ ٍْ ُ ْٝ أ ََ أ ْٔ ِد حَُو ََ ْٗ ْٕ أ  ا

خك٢                                                 َٛ ٓخً أ٢ّ٘ٗ  ْٞ لخَُشَ ٣ َٓ  كاَل 

 

ْل٤ٍَِ٘ش َٔ ٍَ رِ ْٖ هز ِٓ َلخَُشَ  َٓ  ٝال 

خفِ                                                   ْٟ َٝ  ٍِ ْٞ حِس حُؼ ََ َٔ ًَ  ٍٖ لَ ًَ َٝ 
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ِو٤ِـٜٔخ ُِ ِٖ ال طْٔٔغ  ٣ْ َُ  َىعِ حُؼَـٞ

ْي ا٠ُ ٤ٍّٓي ك٢ حُل٢ّ َؿْلـخفِ                                          َٔ حْػ َٝ 

 

زَُ٘خ ـِ ٣ُْؼ َٝ ٤٘خ  ِّٜ ّ٘زخُد ٣َُِ َٕ حُ  ًخ

رَخفِ                                                    ٍْ َْٛز٘خ ٝال رِْؼ٘خ رِؤ َٝ خ  َٔ
 كَ

 

َٛخك٢ ْم ٓؼ٢  ٍَ ْْ طؤ ُ َٝ ْهُض  ٍِ  ا٢ّٗ أ

حفِ                                                    ّٞ َُ ِّ ْٞ ّقٍ رُؼ٤ََْي حُّ٘ ٌِ ظَ ْٔ ُٔ ُ 

 

٢ٗ َُ ِٜ ْٔ م ٣ُ َْ َض ػ٢٘ ٝرخَص حُز ْٔ  هي ٗ

زخفِ                                             ْٜ ِٔ  ًٔخ حٓظْظ٠َخَء ٣َٜٞى١ٌّ رِ

 
هُزُُٚ ٍْ ََ أ ٍم أر٤ُض ح٤ُِّ َْ ُِزَ  ْٖ َٓ  ٣خ 

خفِ                                         ّٔ ْزقِ ُ ُّٜ ٢٠ُِٔء حُ ً ٍٝ ٍِ  ك٢ َػخ

 
٤َْٛيرُُٚ  ِٝ ٍْ ٣َن ح٧ َٞ ّقٍ ك ِٔ ُٓ  ٍٕ  ىح

حفِ                                                    َّ َّ رِخُ ٖ هخ َٓ ؼُُٚ 
 ٣ٌَخُى ٣َيكَ

 
ً ِطزخ َٗ خ َػال  ّٔ ٣ِّوَُٚ ُ ٍَ  ّٕ ؤ ًَ 

خفِ                                              ّٓ ٍَ  ََ ْ٘ل٢ حَُو٤ْ حُد أْرََِن ٣َ ََ  أْه

 

ِٚ ٍَ رِ خ َٓ  َٛزّْض َؿٌ٘ٞد رِؤْػالُٙ ٝ

ُّٔق حُٔخَء َىالّفِ                                                َ٣ ٍٕ ِْ ُٓ  ُُ  أْػـخ

 
لَُُِٚ ْٓ طَّؾ أ ٍْ ّْ ح ُْظَؾَّ أْػالُٙ ػُ  كخ

خفِ                                           َٜ ْ٘ ُٓ َِ حُٔخِء  ْٔ ػخً رل ٍْ
خَم ًَ َٟ َٝ 

 

ِٚ ِِ لَ ْٓ أْ َٝ َٖ أػالُٙ   ًؤّٗٔخ ر٤

زخفِ                                               ْٜ ِٓ ُء  ْٞ ََّ٘سٌ أٝ ٟ َ٘ ُٓ  ٢ٌ٣ٍْ 

 

ٌى َِ ْزظ ُٓ  ّٖ ُع ِؿَِي حُل٠ٜ أؿ َِ ْ٘ ٣ 

ْٝ الِػٌذ ىحك٢                                                 ٌٚ أ ؤُّٗٚ كَخِك ًَ 
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ِٚ ِِ ْلِل َٔ ْٖ رِ َٔ ً ِٚ طِ َٞ ـْ ْٖ رَِ٘ َٔ  كَ

ٝحفِ                                              َْ ُّٖ ًٖٔ ٢٘ٔ٣ رِِو ٔظٌ ُٔ  ٝحُ

   
ً كخ َُ ُٗ ِٚ ِػ٘خٍحً ِؿِّشً  ّٕ ك٤ِ ؤ ًَ 

ٗخفِ                                                ٍْ ْض رِب ّٔ َْ هي ٛ ٤ ِٓ خ َٜ  ُْٗؼؼخً َُ

 

َٛخ َٛخ رُّلخً َكَ٘خِؿَ َُ ٘خكِ َٓ  ُْٛيالً 

قٍ ٟخك٢                                        َٜ ل َٛ حر٤ؼَٜخ ك٢  ََ َٓ ؿ٢  ِْ  طُ

 
ػشً َِ ْٔ ُٓ  ُٕ ُٝ ٝحُِو٤ؼخ ْٝ َّ زََق حُ ْٛ  كؤ

٘طخفِ                                              ال ُٓ ْٜ٘خ ٝ ِٓ طَلِن  َْ ُٓ ْٖ ر٤َْٖ  ِٓ 

 

َّ حُل٢ِّ طَْل٢ُِ٘ٔ ح٢ٗ أٓخ ٍَ  ٝهَْي أ

حفِ                                                       َٞ ُْ َِْض ىأ٣خً رِؤ َٛ َٝ  
٣ٌِِّْشٌ  ُؿ

 

خ َٜ ِّزَ َٛ  َِ ِٕ ح٠ُّْل ؤطخ ًَ  َػ٤َْحَٗشٌ 

خفِ                                                 َٟ َْ ِٔ ُٞٙ رِ ّٟ ٍَ ٞحى١ِّ  ّٔ ُّ حُ َْ  َؿ

 

خ َٜ َ٘ ًِ ٓخ َٝ ٍف  ْٞ ٍَ ر٢َ٘ َػ  ٓو٠َ ِى٣خ

زّخفِ                                                   َٛ  ِٖ َِ ر ِش حَُو٤ْ َٔ وَ ِْ ٍَ َػ َىح َٝ 

 

خ                     َٜ ِّزَ َٛ  َِ ِٕ ح٠ُّْل ؤطخ ًَ َػ٤َْحَٗشٌ 

خفِ                                                 َٟ َْ ِٔ ُٞٙ رِ ّٟ ٍَ ٞحى١ِّ  ّٔ ُّ حُ َْ   َؿ

 

خ                     َٜ َ٘ ًِ ٓخ َٝ ٍف  ْٞ ٍَ ر٢َ٘ َػ ٓو٠َ ِى٣خ

زّخفِ                                                 َٛ  ِٖ َِ ر ِش حَُو٤ْ َٔ وَ ِْ ٍَ َػ َىح َٝ     

 

 

 

 ********************************************
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                        حُٔؼوذ حُؼزي١

 
      

 ٖٓ  ػزي حُو٤ْ  ر٢٘  ػؼِزش، ٖٓ  رٖ   ٓلٜٖ  رٖ ٛٞ حُؼخثٌ           

 .ٍر٤ؼش 

 ُٝي ك٢ حُزل٣َٖ  ٝطَػَع ك٤ٜخ ُٝٔخ ٗذ ٝحًظَٔ هٜي  حُل٤َس  كخطَٜ  

رخُِٔي ػَٔٝ رٖ ٛ٘ي  ُٝٚ حُؼي٣ي ٖٓ حُوٜخثي ك٢ ٓيكٚ  ٝك٢ ٓيف حُِٔي 

 . حُ٘ؼٔخٕ رٖ حٌٍُٔ٘

 

 هزَ 36\   ُٝي ٝػخٕ ك٢ ح٤ُٖ٘ٔ ح٠ُٝ٧ ُِٜـَس ٝه٤َ ُٝي ػخّ       

 ٤ٓالى٣ش  ٍٝؿْ  ًٞٗٚ ػخٕ ك٢ حُـخ٤ِٛش ٝ ٛيٍ 553\ح١ ػخّ  حُٜـَس

  ٖٓ حُ٘ؼَحء حُـخ٤٤ِٖٛحالٓالّ حال حٗٚ  ُْ ٣ِْٔ  ٌُُي ٛ٘لٚ حُٔئٍهٕٞ 
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 كٜٞ ٣ظٔؼَ ك٢ حكيٟ  ٝرالؿش  ك٢ ٗؼَٙ كٌٔش ٍٝهش     ٝٗالكع       

َّ ك٢ ٓـخَٛ حُٜلَحء حُٔظَح٤ٓش ح١٧َحف كؤهٌ  هٜخثيٙ  حٕ ٤ٟلخً ٟ

٣ظوز٢ ك٢ ؿ٤خٛذ رخٍىس ٓظِٔش، ك٢ ٤ُِش ٗخط٤ش هخ٤ٓش، كٜٞ ٣ؼخ٢ٗ ٖٓ ٗيس 

حُـٞع ٝأُْ حُزَى ٓخ ال ٣ؼِٔٚ اال هللا، كٔخ ًخٕ ٓ٘ٚ اال إٔ ١ِذ ا٠ُ ٓٞهي١ 

ٗخٍٙ إٔ ٣٘زّخٛخ ٣َٝكؼخ ٓ٘خٛخ،ـ ٝإٔ ٣ل٤٘خ ك٤ٜخ حُلطذ حُـٍِ، كِحى ٖٓ 

طٞٛؾ حُ٘خٍ ٣ٍق ػخٛلش ٛزض ك٢ طِي ح٤ُِِش، كظ٠ ريص حُ٘خٍ ٌُُي ح٠ُخٍ 

 ٗخٍ،    ٣ٜيم أٜٗخ  ًخى ًؤٜٗخ ًًٞذ ٣ِٔغ ك٢ حُٔٔخء، كؤًٌد ٗلٔٚ، ٝٓخ 

ٝرٌٜح ٣ٍٜٞ حُ٘خػَ كخُش ح٤٠ُق ٖٓ ٗيس حُلخؿش ا٠ُ حُطؼخّ ٝ حُيفء 

ٝح٧ٓخٕ، كِٔخ ط٤وٖ أٜٗخ ٗخٍ كو٤و٤ش أهٌ ٣٘ظي  ػِٓٚ ٝ ٣ظـيى ٗ٘خ١ٚ كظ٠ 

رِـٜخ، كٞؿي ػ٘يٛخ ٖٓ ٣ٔظوزِٚ أكٖٔ حٓظوزخٍ ٣ٝو٣َٚ حك٠َ  حُوَٟ، 

 : :٣وٍٞ ك٢ ًُي

 

 

 ٝٓخٍ طؼ٘خٙ حُٔز٤ض كِْ ٣يع

        ُٚ ١خْٓ حُظِٔخء ٝح٤َُِ ٌٓٛزخ                                 

 

 ٍأٟ ٟٞء ٗخٍ ٖٓ رؼ٤ي كوخُٜخ

 رَ ٍأٟ ًًٞزخ,   ُوي أًٌرظٚ حُ٘لْ                                     

 

 كِٔخ   حٓظزخٕ    أٜٗخ     ا٤ٔٗش

  ّٝٛيَم ظ٘خً رؼي ٓخ ًخٕ ًٌرخ                                              

 

 ٍكؼض ُٚ رخٌُق ٗخٍحً ط٘زُّٜخ

    ٗآ٤ٓش ٌٗزخء أٝ ػخٛق ٛزخ                                          

 

 ٝهِض حٍكؼخٛخ رخُٜؼ٤ي ًل٠ رٜخ

   ٓ٘خى ُٔخٍ  ٤ُِش إ طؤٝرخ                                                     

 

 كِٔخ   أطخ٢ٗ   ٝحُٔٔخء     طزِٚ

   كِو٤ّظُٚ  أٛالً  ٜٝٓالً َٝٓكزخ                                             

 

 :ًٝخٕ أرٞ ػَٔٝ رٖ حُؼالء ٣ٔظـ٤ي ٌٛح حُو٤ٜيس  ٣ٝوٍٞ ك٤ٚ
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  ((ُٞ ًخٕ حُ٘ؼَ ٓؼِٜخ ؛ ُٞؿذ ػ٠ِ حُ٘خّ إٔ ٣ظؼِٔٞٙ )

 

 \ ٛـ٣َش أ١ ك٢ ػخّ 71\ طٞك٢ حُٔؼوّذ  حُؼزي١  ك٢ ػخّ              

 .٤ٓالى٣ش687

 ٖٝٓ ٗؼَٙ  ٌٛٙ حُو٤ٜيس ٢ٛٝ ٖٓ ػ٤ٕٞ حُ٘ؼَ حُؼَر٢

 :٣وٍٞ حُٔؼوذ حُؼزي١

 

ظِِّؼ٢ِ٘٤ َٓ ََ ر٤َِِْ٘ي  َْ هَْز  أَكَخ١ِ

ْٕ طَز٢ِ٘٤                              َ ُُْض ًؤ َ ؤ َٓ ْ٘ؼُِي ٓخ  َٓ ٝ    

 

رخٍص ًِ حِػَي ًخ َٞ َٓ  كاَلَ طَِؼِي١ 

٤ِْق ُى٢ِٗٝ َّٜ ٣خُف حُ ٍِ َُّ رِٜخ  ُٔ                                  طَ

 

 ٢ُِ ٔخ ِٗ ل٢ُِ٘  ُِ  كَِب٢ِّٗ ُٞ طُوخ

                                ٢ِ٘٤ ِٔ ُِْض رِٜخ ٣َ َٛ َٝ   ِهالَكَِي ٓخ 

 

ُِْض ر٢٘٤ِ  اًِحً َُوََطْؼظُٜخ َُٝوُ

                                ٢ِ٘٣ ِٞ ظَ ـْ َ٣ ْٖ َٓ  ِٟٞ َُِي أَْؿظَ ًٌ    

 

ز٤ٍَْذ ُٟ  ْٖ ِٓ ُُِغ  ٌٖ طُطخ ْٖ ُظؼُ َٔ ُِ 

                               ِٖ ِل٤ ُِ َؿْض ٖٓ حُٞحِى١  ََ   كٔخ َه

 

 ٍَ ْؿ ٍَ حَف كٌََحِص  ََ َٗ َٕ ػ٠ِ  ٍْ ََ ٓ 

                                  ِٖ ٤ ِٔ حَِٗق رخ٤َُ ٍَ َٖ حٌَُّ ْز ٌَّ َٗٝ      

 

ِْـخً  َٖ كَ َٖ هََطْؼ ًٌََحَى ِك٤  ُٖٛ ٝ 

                                  ِٖ ِل٤ َٓ ُٜٖ ػ٢ِ  َُٞ ُٔ َّٕ ُك َ    ًؤ

 

َّٖ رُْوٌض  ُٛ ٝ َٖ ِل٤ َّٔ َٖ حُ ْٜ زَّ َ٘ ُ٣ 

ِٕ ُئٝ ُّ٘ َِ ٝحُ ِٛ خُص ح٧َرخ َٟ ح ََ                                   ُػ

 

َ٘خٌص  ًِ ح َٝ  ِِ ؿخثِ ََّ َّٖ ػ٢ِ حُ ُٛ ٝ 
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                                  ِٖ ظ٤ٌَ ْٔ ُٓ َغ  ـَ ْٗ َِّ أَ ً َُ حطِ َٞ    هَ

 

 ٍٍ خ َٟ َٖ رٌَِحِص  ُْ ٍٕ َهٌَ الَ ِْ ـِ ًَ 

                                ٕٞ ُٜ ح٤ِٗخِص ٖٓ حُـُ ُٕ حُيَّ   طَُ٘ٞ

 

 ٟ ََ َٖ أُْه ُْ َي َٓ ٍَِّش ٝ ٌِ َٕ رِ َْ َٜ  َظ

ِٕ ِْؼ٤ُُٞ ُِ  َٙ ِٝ خ َٛ َٞ َٖ حُ                                     ٝػَوَّْز

 

طَِّزخٌص  ُٓ  ِّ الَ َّٖ ػ٠ِ حُّظِ ُٛ ٝ 

ِٕ ٝ َُ حثِِذ ٝحُوُ ٣الَِص حٌَُّٝ ِٞ ١َ                                   

 

 ٟ ََ َّٖ أُْه ًََ٘ ٘خً ٝ ِٓ َلخ َٓ  َٖ  أ٣ٍَْ

ِٕ ٞ ُٜ َٔ َِ حُ َ٘ َٖ ح٧َؿ٤خِى ٝحُزَ ِٓ                                 

 

٣ٍذ  َِ ٍَٛذ ٣َُُِٞف ػ٠ِ طَ ًَ ْٖ ٓٝ 

ِٕ ١ ُؿ٠ُٞ ٌِ َْ رِ ِٕ حُؼخؽِ ٤ُْ ْٞ ًَِ                              

 

 ٍٖ ْٛ ََ ٓخً رِ ْٞ  اًَِح ٓخ كُظَُْ٘ٚ ٣َ

                                 ِٖ ؿْغ رِِل٤ َْ َ٣ ُْ َِ ُِّ ػ٤َِٚ     ٣َِؼ

 

٢ ِٓ ٜخ ِٓ ُٖ رِٜخ  ٣ ٍِ ٤ٍش أَ ِٜ ِْ َ  رِظ

                              ِٖ َٖ حُوَِط٤ وخِص ٓ ِٗ َْ ُٔ      طَزٌُُّ حُ

 

َٛزَْطٖ َؿ٤ْزخً  سً ٝ َٝ رَخ ٍُ  َٕ ْٞ  َػَِ

                                   ِٖ ِل٤ ُِ َٖ هخثَِِشً  ِؿْؼ َْ َ٣ ْْ     كََِ

 

٢ِِ ْك ٍَ ُٗيَّ  ٝ ، َّٖ ِٜ ُِزَْؼ٠ِ ُِْض   كَوُ

خ َؿز٢ِ٘٤                                  َٜ ْزُض َُ َٜ خِؿٍَس َٗ َٜ ُِ    

 

٢ِّ٘ ِٓ  ََ ِض حَُلْز ْٓ ََ َٛ  ْٕ  َُؼََِِّي اِ

                            ٢ِٗٝ َُ ِلزَظ٢ِ هَ ْٜ ُٓ  ُٕ ٞ ًُ ًٌََحِى أَ     

 

ٍع  ْٞ َْ٘ي رٌَِحِص َُ َّْ َػ َِّ حُٜ َٔ  كَ
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ِٕ هَِش حُو٤ُُٞ ََ ْط ِٔ ًَ ٍس  ََ                                     ُػٌَحكِ

 

ح  ًَّ ِٛ  َّٕ َ ِؿ٤ِق ًؤ َٞ  رِٜخِىهَِش حُ

ِٖ ٤ ِٟ َٞ خ ٣ٝؤُْهٌُ رخُ َٜ ٣ ٍِ                                      ٣ُزخ

 

ىحً ػ٤ِٜخ  َِ ٌخً هَ ِٓ َٛخ طخ خ َٔ ًَ 

ِٖ ٤قِ َٓغ حَُِّـ٤ ِٟ ََّ حِى١ُّ حُ َٞ َٓ                               

 
ً َ٘خكخ ِٓ ُٗيُّ َُٜخ  وَْض أَ ِِ  اًَِح هَ

ِٖ ٤ ِٟ َٞ ْٖ هََِِن حُ ٓ ٍِ ْٝ َِّ َّ حُ خ َٓ                               أَ

 

ٜ٘خ  ِٓ حهَِغ حُؼَِّلَ٘خِص  َٞ َٓ  َّٕ َ  ًؤ

ُٕ ِى ُؿٞ ٍْ ِٞ حِص حُ ََ ًِ ُّ رخ ََّ ؼَ ُٓ                                 

 

ْٜ٘خ  ِٓ ؼََيحِء  ُّٜ ُْ حُ ٌُّ طََ٘لُّ ـُ َ٣ 

ِٕ ظُٞ ُٔ ١ حُ ًِ  ِّ ََّ َل ُٔ ْٔغِ حُ ٟ حُِّ٘ َٞ
                        هُ

 

 َُّ لَظِ ْ٘ ُٔ ِٖ رِ ُٜيُّ حَُلِخُز٤َْ  طَ

ِٖ ٤ِٗ ََّ َٖ حُ ٌص أَرَقُّ ٓ ْٞ َٛ  َُُٚ                                  

 

َٛخ ِْ٘ل٢ ٣ََيح َّٕ َِٗل٢َّ ٓخ طَ َ  ًؤ

ِٖ ِؼ٤ ُٓ ٣زٍَش ر٤ََِي١ْ  َِ                                  هٌَِحُف َؿ

 

ٍَ ِٕ َؿؼْ ح ََ ِْ حَُوَط ُٔيُّ رَِيحث  طَ

ِٖ ٤ ِٛ ْوالٍَص َى ِٓ ؽِ  َْ ح٣َشَ كَ َٞ                                  َه

 

ُغ ٌُُِّرخِد اًَِح طَـ٠ََّ٘ َٔ ْٔ  ٝطَ

ِٕ ٞ ًُ ُٞ خّ ػ٠ِ حُ َٔ ٣ِي حَُل َِ ـْ ًَظَ                               

 

ْض َٓ َّ ُٜخ ك٘خ ٓخ ِِّ ُْو٤َُْض حُ  كخ

ِٖ ز٤ِ ُٔ ََّٔيِف حُ َٖ حُ ؼَخَىطِٜخ ٓ ُِ                               

 

ٍّ خ ـَ ُِ ِْو٠َ  ُٓ ٘خَهٜخ  ُٓ  َّٕ َ  ًؤ
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ِٖ ِؿ٤ َٞ ْؼِحثِٜخ َٝػ٠َِ حُ َٓ                              َػ٠َِ 

 

ٜ٘خ ِٓ خَع  َٔ ْٗ ٍَ ٝح٧َ ٞ ٌُ َّٕ حُ َ  ًؤ

ِٖ ٤ ِٛ ٍس ى ََ ِٛ حَء ٓخ َٝ َْ                                  ػ٠ِ هَ

 

ُ٘نُّ حُٔخَء ُؿْئُؿُئٛخ ٣َْٝؼُِٞ  َ٣ 

ِٖ ١ َكَيٍد رَِط٤ ًِ  َِّ َد ً ٍِ ح َٞ                               َؿ

 

َٔخٛخ وًّخ َٗ َ٘ ْ٘ ُٓ َىحَء  ْٞ  َؿَيْص هَ

ِٖ ط٤ِ َٞ َُ رخَُُّ٘وخعِ ٝرِخُ َٓ خ ـَ                                   طَ

 

ٍَ َكُِٜخ ر٤َِِْ ٍْ ُض أَ ْٔ  اًَِح ٓخ هُ

ِٖ ٣ ِِ ُْل َِ ح ُؿ ََّ ُٙ آٛشَ حُ َّٝ َ                                    طَؤ

 

٢ِ٘٤ ِٟ َٝ أُص ُٜخ  ٍَ ٍُ اًَِح َى  طوُٞ

                                     أٌَٛح ِى٣ُُ٘ٚ أَرَيحً ِٝى٢ِ٘٣

 

ٌٍ طِلخ ٍْ ٌَّ ٝح َِ َك ََّ حُيَّٛ ًُ  أَ

خ ٣ُْزِو٢ َػ٢َِّ ٝٓخ ٣َِو٢ِ٘٤ َٓ                                أَ

 

ْٜ٘خ  ِٓ يُّ  ـِ  كؤَْرو٠َ رخ٢ِ١ِ ٝحُ

ِٖ حرِِ٘ش حُِٔط٤ ٍَ ِٕ حُيَّ خ ًَّ                                    ًُي

 

 ٢ِِ ْك ٍَ ْؼُض  َٟ ٜخ ٝٝ َٓ ٓخ ُِ  ػ٤ََُْ٘ض 

كْيُص رٜخ ٢ِ٘٤َٔ٣ ٍَ هَشً  َُ ْٔ ُٗٝ                                 

 

ح ًَّ زَِط ْٔ ُٓ  ُٝ ٍِ ْكُض رٜخ طُؼخ َُ  ك

ِٕ ظُٞ ُٔ ِٚ ٝػ٠ِ حُ خِك َٜ ْل َٛ                           ػ٠ِ 

 

َٝ أَطَظ٢ِْ٘ ْٔ ْٖ َػ ِٓ ٝ ٝ ٍَ ْٔ  ا٠ُِ َػ

ِٖ ٤ٛ ََّ ِْ حُ ِْ َيحِص ٝحُِل ـَ                            أ َه٢ حَُّ٘

 

َٕ أَِه٢ رَلّنٍ  ْٕ طٌَٞ خ أَ َّٓ  كِب
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٢ِ٘٤ ِٔ ٓ ْٝ َْ٘ي َؿؼ٢ِّ أَ ِٓ َف  َِ                             كؤَْػ

 

٢ٌِْٗ ْك٢ِ٘ ٝحطَِّو َِ  ٝاِالَّ كخ١َّ

ح أَطَِّو٤َي ٝطَظَِّو٢ِ٘٤ ًّٝ                                        َػُي

 

َحً  ْٓ ُض أَ ْٔ َّٔ ١ اًَِح ٣َ ٍِ  ٝٓخ أَْى

٢ِ٘٤ِِ ُٜٔخ ٣َ ََ أ٣َُّ                                     أ٣ٍُُي حَُو٤ْ

 

 ِٚ ٤ ـِ ١ أَٗخ أَْرظَ ٌِ َُ حَُّ  أَأََُو٤ْ

٢ِ٘٤ ـِ َٞ ٣َْزظَ ُٛ  ١ ٌِ َُّ حَُّ َّ٘                                أَّ حُ

 

 

******************************** 

 

 

 
                             

 

 الُطفَيِل الغَنَوي                      
 

 

 

ٛٞ  حرٞ هَحٕ حُُطل٤ََ رٖ ػٞف رٖ ًؼذ، ٖٓ ر٢٘ ؿ٢٘ ٖٓ ه٤ْ           

ٍَ حْرٖ حٌُِز٢   ٝػ٤الٕ َٞ ١ل٤َ رْٖ ػٞف رْٖ ًؼذ رْٖ هِق رْٖ ٟز٤ْ : هَخ ُٛ

رْٖ ه٤ِق رْٖ ٓخُي رْٖ ٓؼي رْٖ ػٞف رْٖ ًؼذ رْٖ ؿْ٘ رْٖ ؿ٢٘ رْٖ أػَٜ 

 .رْٖ ٓؼي ٖٓ  ه٤ْ ػ٤الٕ

 

ٍَ أَرُٞ ػز٤يس  َٝ ، ٝحْٓ أػَٜ ٓ٘زٚ ، ٝاٗٔخ ٢ٔٓ أػَٜ : هَخ ْٔ حْٓ ؿ٢٘ َػ

 : ُوُٞٚ 

 

خ َُأٓي رؼيٓخ َٓ  هخُض ػ٤َٔس 
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 كوي حُ٘زخد أط٠ رِٕٞ ٌَٓ٘                                         

 

 أػ٤َٔ إ أرخى ؿ٤َّ ٍأٓٚ 

 َٓ ح٤ُِخ٢ُ ٝحهظالف ح٧ػَٜ                                      

 

َُِي  .ك٢ٔٔ رٌَِ

 

  حُطل٤َ ٗخػَ ؿخ٢ِٛ ٖٝٓ كلٍٞ حُ٘ؼَحء حُٔؼيٝى٣ٖ ، ٣وخٍ اٗٚ          

 ٗـؼخٕ حُؼَد   حَٜٗ ٝحٗظَٜ  رٞٛق حُو٤َ ٖٝٓ. ٖٓ أهيّ ٗؼَحء ه٤ْ

ٌُؼَس  (١ل٤َ حُو٤َ)ٝكَٓخْٜٗ   ٝٛٞ أٝٛق حُؼَد ُِو٤َ ٍٝرٔخ ٢ٔٓ 

  رٚ  ُظل٤ٔ٘ٚ ٗؼَٙ ٝحالٛظٔخّ (حُٔلزَّ)٠ٔٔ٣ٝ أ٠٣خً   ٝٛلٚ ُٜخ

  ػخَٛ حُ٘خرـش حُـؼي١ ٤َُٛٝ رٖ أر٢ ٠ِٔٓ ٝه٤َ ٛٞ حًزَ ٖٓ حُ٘خرـش ، 

 : ٝؿخء ػٖ ح٧ٛٔؼ٢ حٗٚ  هخٍ

  ُلٖٔ ٝٛلٚ حُو٤َ(حُٔلزَ)ًخٕ أَٛ حُـخ٤ِٛش ٣ٕٔٔٞ ١ل٤الً حُـ١ٞ٘ -  

  ٌُؼَس ٝٛلٚ ا٣خٛخ( ١ل٤َ حُو٤َ) ٝه٤َ ًخٕ ١ل٤َ حُـ١ٞ٘ ٠ٔٔ٣

١ل٤َ حُـ١ٞ٘، ٝحُ٘خرـش حُـؼي١، ٝأرٞ ىٝحى ح٩رخى١، أػِْ : ٝهخٍ أرٞ ػز٤يس

 .حُؼَد رخُو٤َ ٝأٝٛلْٜ ُٜخ

 :هظ٤زش رٖ ِْٓٔ ٨ُػَحر٢ ٖٓ ؿ٢٘ هيّ ػ٤ِٚ ٖٓ هَحٓخٕ: ٝهخٍ

  أ١ ر٤ض هخُظٚ حُؼَد أػق؟ 

 ::هٍٞ حُطل٤َ حُـ١ٞ٘: هخٍ

 

 ٝال إًٔٞ ًٝخء حُِحى أكزٔٚ

                                          ُوي ػِٔض رؤٕ حُِحىٓؤًٍٞ  

 

 كؤ١ ر٤ض هخُظٚ حُؼَد ك٢ حُلَد أؿٞى؟ : هخٍ

 ::هٍٞ ١ل٤َ حُـ١ٞ٘: هخٍ

 

 رل٢ اًح ه٤َ حًٍزٞح ُْ ٣وَ ُـٜـْ

 ػٞح٣ٍَ ٣وٕ٘ٞ حَُىٟ أ٣ٖ ًَٗذ                                                 

 

 كؤ١ ر٤ض هخُظٚ حُؼَد ك٢ حُٜزَ أؿٞى؟: هخٍ

 ::هٍٞ ٗخكغ رٖ ه٤ِلش حُـ١ٞ٘:  هخٍ
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 ٖٝٓ ه٤َ ٓخ ك٤٘خ ٖٓ ح٧ َٓ أٗـ٘ـخ

  ٓظ٠ ٓخ ٗٞحك٢ ١ٖٞٓ حُٜزَ ٜٗزَ                                             

 

 :ًٝخٕ ٓؼخ٣ٝش رٖ حر٢ ٓل٤خٕ  ٣وٍٞ

 هِٞح ٢ُ ١ل٤الً ٝهُٞٞح ٓخ ٗجظْ ك٢ ؿ٤َٙ ٖٓ حُ٘ؼَحء -

 

  ه٤َ حٗٚ ٓخص  رؼي ٓوظَ َّٛ رٖ ٓ٘خٕ    حٓخ ٝكخطٚ  كوي 

 605\  ٝه٤َ حٗٚ طٞك٢ هزَ حُٜـَس حُ٘ز٣ٞش  رخكيٟ ٝػ٣َٖ٘ ٓ٘ش  ك٢ ػخّ

 .٤ٓالى٣ش 

 :ٖٝٓ ٗؼَٙ ٌٛٙ حالر٤خص 

. 

 

ْض                     ـَ َّ٤َٛ ٤َِشَ  ِٔ ٌٍ ٖٓ َؿ َِ َىح رخُؼُْل

ذ                                              ِٜ ْ٘ ُٓ َُِق ُكّذٍ ك٢ كُئحِىَى  ٞح َٓ   

 

                    ٟ َٞ رَشُ حَُّ٘ َْ خ َؿ َٜ ُْ٘ض اًح رخَْٗض رِ ًُ َٝ
ـَِذ                                      ْ٘ ِٓ  ٍُ ْٞ خ هَ َٓ  ٍِ ْْ طَْي َُ ، ِٟٞ َِٗي٣َي حُوُ    

ى 

ٌُِخً                     َٛخ ِٚ ُْ طَْيُع  ْؿ َٞ َِّ حُ شُ ُك َٔ ٣ َِ ًَ

ْؼِوِذ                                           ُٓ  ََ ٌِِخً ك٢ َؿٍي َؿ٤ْ ُٛ  ِّ ْٞ   ٖٓ حُوَ

 

َ٘خ                     خَٗشُ حَُل َٜ ْٔ غِ ، ُه ْٓ ٟ حُيَّ ََ ـْ َٓ  
٤َِشُ ِٓ أ

َػذ                                            َْ َ٘ ُٓ ٍِْن  َخ٣َخ ، ًَحُص َه ُٝى حُؼَّ٘ َُ   رَ

 

٣َخَىسٌ                     ُِ ٟ ، ٝك٤ٜخ  َٞ ْٜ خ طَ َٓ  ُٖ ٟ حُؼ٤َْ ََ طَ

٠ً َُِٔؼَذ                                         َٜ ِـ َٓ َٝ ِٖ ، اً طَزْيٝ ،  ْٔ   ٖٓ ح٤ُُ

 

َحطـٚ                     ـَ ٣ُق ك٢ َك َِّ ُٜذُّ حُ ْر٤ٍض طَ َٝ
ِذ                                               َـّ ِٝ ك٠ََخٍء ، رَخرُـُٚ ُْ ٣ُل ٍْ   رؤ

 

َلزََّ                     ُٓ ِى  َْ ٍُ رُـ خ َٔ ْٓ طُـٚ أَ َٝ خ َٔ َٓ
َِّٜذ                                                 ؼَ ُٓ  ِ٢ّ ِٔ ْٖ أَطَل ِٓ ٞطُُٚ  ْٜ َٛ ٝ   
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ٝأ١٘خرـٚ أٍٓخٕ ؿـَى ، ًؤّٜٗـخ                    

ٍُ حُو٘ـخ ٖٓ رخىٟء ٝٓؼَوِِّذ                                                ٛيٝ

 

                    ْ ُٜ خُك َٓ ٍِ  ٍُّ ّ ، طُِي ْٞ ْزُض ػ٠ِ هَـ َٜ َٗ

٤َِذ                                           ْٗ أَ َٝ  ٍَ ٣ َِ َٝم ح٧َػخِى١ ٖٓ َؿ َُ   ُػ

 

٤َْيعِ                     َٔ َٓ  ََّ ًُ ٝ ٠َُ ْٞ
ك٤ِ٘خ طََٟ حُطُّ َٝ
د                                                 ٍَّ َي ُٓ  َِّ ًُ  ِٖ ٍد ٝحْر َْ ِد َك ٍَّ َي ُٓ 

 

َٝ ُهطَّشً                     َْ ٤َِّٔق ُْ ٣َ َِ ِٗـخِى حُ ٣ ِٞ ١َ

ْوؼَذ                                     َٛ ِص  ْٞ َٔ حٍى ا٠ُ حُ ٍَّ َٝ ِق  ْٔ    ٖٓ حَُو

 

َؿخُُـُٚ                     ٍِ ٣ِْق  َِ ُّ٘ ِؼْوزَخٕ حُ ًَ طَز٤ُِْض 

ؼَطَّذ                                            ُٓ  ٍَ ْٓ ٝح اْكـَيحَع أَ َٞ    اًح ٓخ َٗ

 

                    ْ َّٜ َط ُٓ  َُّ ًُ  ، َِ رَخ١ُ حَُو٤ْ ٍِ ك٤َِْ٘خ  َٝ
ِد                                           ّٝ ظَؤ ُٔ َكخٕ حُـ٠ََخ حُ َْ ِٔ ًَ  ، ٍَ ِؿ٤ ٍَ   

 

ظِْ٘ٚ                     َٓ  َِ ْٜ ٣ُن ح١ٌُ ٣َْؼِٞ ػ٠ِ َظ ٌِ ُ٣

ِٜذ                                           ِْ ُٓ َّّ٘يِ  ٣ٍق ، ٖٓ حُ ٍِ ٍَ َهٌَح    ِظال

 

خ                     َٜ ُٓ ٍَ ِكِح حفٍ َٗز٤ِْ ََ ْٔ ِٓ َىحَء  َْ َؿ َٝ
ذ                                               ؼُِٞى حَُّْ٘زؼَِش حُٔظ٘وَّ ًَ ٝفٍ  َُ ١َ    

 

ْص                     َٞ َط ْٗ ِى ٝح ْٞ ْص ٖٓ حُوَ ٍَّ ط٤ُُِ٘ق اًح حْهٞ

َٜذ                                             ِْ َٛ  ََ َُ حُْو٤ َٜ ك٤ِغٍ ٣َْو ٍَ     رِٜخٍى 

 

ََّٔحء َٓطْض رِٜخ                     ؽٍ ًؤَْكَ٘خء حُ ْٞ ُػ َٝ
َّ٘شُ هَْؼ٠َذ                                                  ِٓ ِي٣ٜخ أَ ْٜ َى طُ ٍِ َطخ َٓ    

 

 ََ َٜخ ٝهي َؿيَّ ِؿيُّٛخ                    : اًح ه٤ِْ ْٜ ِ٘ ْٜ َٗ

ؼَوَّذ                                              ُٔ ٤ِي حُ ُِ َٞ ُٝف حُ ٍِ ٌْ ُو ًَ ْض  َٓ ح ََ   طَ
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َٛوَْض                     َػ٢ْ َؿ٢ِِّ٘ طٞح َْ َُ ٖٓ كَ هَزَخثِـ

َّٗذ                                                َ ظؤ ُٓ ٍٍ ٝال  ِْ َُ ال ُػ خ حَُو٤ْ َٜ   رِ

 

َٗخ                     ٍُ ـَخ ُٓ  ُِ خ ـَ ََ حُِل ْٛ َْ أَط٠ أ أال ٛ

ِد                                           َّ ِٖ ٣ٍَّخ ح٠ُٔ ٍى ٝحْر ٍْ َٝ    ػ٠ِ ك٢ّ 

 

ٍس                    ََ ْٔ حِف َؿ ََ حِف أْػ ََ  َؿَِْزَ٘خ ٖٓ ح٧َْػ

َِذ                                             ـْ َٓ ََ ٣خ رُْؼَي  حِف ُُز٠َِ٘ حُو٤ ََ  ٝأْػ

 

ِٚ ٝالِكٍن                     رَ٘خِص حُـَُحِد ٝحُِٞؿ٤

ِذ                                                   ِّٔ زَش حُٔظ٘ ْٔ َؽ ط٢َْٔ٘ ِٗ َٞ  ٝأْػ

 

زخطُٜـخ                     ـَ كخً َك َِ ْ٘ ُٓ حً ،  َّٞ حىحً ُٝكـ ٍَ ِٝ
ِذ                                                ـِ ْ٘ ُٓ  َْ ـ ُِ ٍٕ هـي طُؼٞ خ َٜ    رََ٘خِص ِك

 

ظَُٜٞٗـخ                     ُٓ  َّٕ ؤ ًَ ـخسً  َّٓ َي ُٓ ظخً  ْٔ ًُ ٝ

ٌِْٛذ                                         ُٓ  َٕ ْص َُٞ ََ ؼَ ْ٘ ظَ ْٓ خ ٝح َٜ هَ ْٞ ٟ كَ ََ   َؿ

 

حطِٜـخ                    َٝ ََ َٓ وٌْٝكـخً ػ٠ِ  َٓ حثِـَغ  َِ َٗ 

َِٜذ                                               ْٔ حسُ ٝطُ َِ خ حُـُـ َٜ ْٔ ُِ خ ُْ طَُوخ َٔ   رِ

 

َؿخَؽ ًؤٜٗخ                     ِِّ خ حُ َٜ َحه٤ َٓ طُزخ١ٍ 

ٌِِذ                                                    َٓ َّْٔض َْٗزؤس ٖٓ  حٌء أََك ََ ِٟ 

 

َٜخ                     ظُِٞٗ ُٓ َم  ْٞ َْ حُٔخِء كَ َّٕ ٣َز٤ ًؤ

ِد                                                  َِ ـْ ُٓ زَخَءِس  َٓ ِْقٍ ك٢  ِٓ  َُ َٗخ٣ٍ   أ

 

ظَٞطَٜخ                     ُٓ  َّٕ ؤ ًَ ْص  ٍَّ َٞ ِٝ ٝحْه ِْ ٖٓ حُـَ

ِؼَِذ                                                َٓ ِٕ َػلََض رَْؼَي  َُيح ِٝ َكخ٤ُُق  َُ   

 

َّٕ ٣ًُُُٞـٜـخ                     ْكٌق ًؤ َٝ ـخ  َٜ ًَْٗخرُ أ َٝ
١ِذ                                                َْ ُٓ ٤َْلـش  َٔ ُٓ َٗخٍء ٖٓ  َُّ أ ـَ َٓ   
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ٛـخ ٝطَوَِوَِْض                     ُِ ح َٞ ْض ا٠ُ أَْؿ َّٔ طَ َٝ
   هاَلثُِي ك٢ أػ٘خهِٜـخ ُْ طو٠َِّذ                                                  

 

ِٖ حَُّ٘ٞحِىف َهِلَٜـخ                     ََٓيٟ هُْط ًؤٕ 

ٌَِْٗذ                                               ِٓ ـخعٍ ، ٝ
ََّ هَ ًُ ظََٞىَػظُْٚ  ْٓ   اًح ح

 

                    ٙ ٍَ َّٕ ُؿزَـخ الً ًؤ ْٜ َٓ َٛزََطـْض  اًح 

٠ُِْ٘ذ                                                  ُٖ طَ خِٗزِٚ ح٧ه٠ٜ ىٝحِه ـَ   رَ

 

خ طَزَّيَىْص                     َّٔ َِ ُـ ٍَ حَُو٤ْ َػخ ٍِ  َّٕ ؤ ًَ

ِد                                                 َّٞ َٜ ظَ ُٔ س حُ َٞ ْز َٜ حِى حُـ ََ حِى١ َؿ َٞ   رَ

 

شَ                     َٟ خ َٟ ٍُ  َّٕ َ ٠ ، كظ٠َّ ًؤ َٜ َٖ حَُل ْٜ َٛ َٝ
ظلُِِّذ                                                      َٓ  ٍَ حرِ َٝ ٍى ٖٓ  ََ ٟ رَ ٍَ ًُ   

 

ِش                     ََّ ػ٤ََِ٘ـّ ًُ  ِٕ خ َٓ َْ َٕ رِخُلُـ ٍْ ٣ُزَـخِى

ِد                                               َِّ َٔ ظَ ُٔ ح١ حُوَطخ حُ َّ لُـ ًَ     ُؿَُ٘ٞكـخً 

 

ظَظَخرغٍ                     ُٓ حً ػ٠ِ  َٞ ـ ْٛ ٍَ خ  َٜ ظُ ْٟ ٍَ ٝػخ

َلَِّ٘ذ                                              ًٓ ِؿـ٢ٍّ  ٍِ ٟ َهخ ََ ٤ْ َٜ َِٗي٣ِي حُوُ     

 

ـٚ                     ِٓ خ ـَ ُِ ٝ ِٚ ًؤٕ ػ٠ِ أْػَحكِـ

ِذ                                                   ِّٜ ظََِ ُٓ كَـؾٍ  َْ ٍّ ٖٓ َػ ََ َٟ ََٓ٘خ     

 

خثِق                    َٓ َد  ْٞ ِٚ ػَ َّٕ ػ٠ِ أػَطخكِ َ ؤ ًَ 

َِٛذ                                               ٌْ ْل٤َْ٤ٚ ٣َ ُِ ًٌَِذ ر٤ٖ      ٝإ ٣َُِن 

 

كَـْض ٖٓ َػٍَّ٘ش رَْؼَي َػٍَّ٘ش                     ََ َٜ ْٗ اًح ح

ُِذ                                                ًَخُٔئَّ ٛـخ  ٍِ ٌّ ػ٠ِ آػخ َْ َؿـ َٝ    

 

ؤَّٜٗخ                     ًَ ٣َق  َِ َّٔ خِٗـُغ أ٣ِْي٣ٜـخ حُ َٜ طُ

ِد                                               ََ ْٜ ُٓ ٤ِْق  َّٜ سَ حُ ََّ الُد َؿ٤ٔغٍ ُؿ ًِ   
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ٛخً ٣ًَٔشً                     ْٞ ُؿ ُٝ اًح حٗوِزَْض أىْص 

زـِذ                                                   لَّ ُٓ  ََّ ًُ  َٖ ٣ْـ ززـشً ، أىَّ لَّ ُٓ      

 

كَْض                     َّٞ ٍَ أ١َ٘خِد حُز٤ِٞص ٝٓ ْٞ َهَيْص َك

ًَِذ                                         َْ ِد طَ َْ خ حَُل َٜ ْع َػ ََ حىحً ٝإ طُْو ََ َٓ   

 

سٌ                     ٍَ خ َٛ ٝ ِٕ ُّ حُوََ٘خ ِْ خ رَيح َك َّٔ كَِـ

ِذ                                              ٌِ ْ٘ َٔ ٠ رِ َٔ َِٓ ََٗه٢ِ   ٖٓ َّٕ َُ   ٝٝح

 

ٌد                     ٍِ َ٘خ َٛخ حُّ٘طخَف كَ َ٘خ ْٔ ُٔ أََْٗوَ٘خ كَ

ِد                                                ََ ْ٘ َٓ  َِّ ًُ يَّ ػٖ  َٛ    ه٤َِالً ٝآٍد 

 

خ                    َٔ ؤَّٗ ًَ  ِّ خ ـَ ِّ حُِِّ حَىٟ ػ٠ِ كَؤ ََ ُ٣ 

ٌََِّ٘د                                                 ُٓ عِ 
ٌْ هَخسُ ِؿ َْ َٓ حَىٟ رٚ  ََ ُ٣   

 

ْض                     َٔ ِِ ْٓ ُ ٍَ ٝأ كخ َِّ َٗيَّ حُؼ٠ََخ٢ُ٣ٍ حُ ٝ

ظََِّزِذ                                                 ُٓ ٍِ ح٠َُُل٠  ح َٞ ـْ ِٓ  َِّ ًُ    ا٠ُ 

 

خَءسً                     ـَ َٕ االَّ كُ ْٝ حّإ ََّ َٛـخ حُ ََ َ٣ ْْ كََِ

ِد                                                 َّٞ َٜ ُٓ ٤ـٚ حُِؼ٠َخُٙ  ِٛ حٍى طُ٘خ َٞ    رِ

 

١ْٞ٘ ر٠َ٤َْشَ حَُل٢َّ رَْؼَيٓخ                     حرُِغ طَ َٞ َٟ

ِد                                               َِّ ؼ َٔ ِّ حُ ح َٞ َّٔ ِٕ حُ    أًَحَػْض ر٣َِْؼَخ

 

ُِؾٍ                     َِ َػخ ْٓ ٍَ حِع ٖٓ  ََّ ٌُ ظَُ٘ٞ حُ ـْ ُٓ أٟ  ٍَ
فٍ ٝط٠ُِ٘ذ                                         َْ َٓ  َِ ْٛ َطْض ٖٓ أَ َٓ َػخالً  ٍِ    

 

ْص                     ََ َٗ ْْ رَِ٘خ ، ٝطَزَخ ُٛـ ْص رَـَخ٣َخ َٞ كَؤُـ

ٌَظَِّذ                                           ََ إٔ ُْ ٣ُ ِٖ َؿ٤ْ ِٝ َؿ٤ْ َْ    ا٠ُ ُػ

 

كوخُٞح أال ٓخ ٛئالِء ٝهي رََيْص                    

ِذ                                                   ِّٜ ظََ٘ ُٓ ـخ ك٢ ٓخ١ِغ  َٜ حرِوُ َٞ َٓ   
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ػخَُٜخ  ٍَ  ُٖ ظَز٤ ْٔ َ٣ ٌَ :                    كوخٍ ر٤َٜ

َٛز٢ِ                                              ًِ ْٖ طََوخك٤ِٖ كخ ـ َٓ  ِٚ ُْ ٝح٩ُـ ُٛ     

 

س                     ََّ ِٔ َٛخ ١ِ َّ٘نٍ َٗٔخ ْ٘ ُٓ  َِّ ًُ ػ٠ِ 

ُْ ُكَِِّذ                                                       ـٍَى ًؤَّٗـُٚ ط٤َ ـَ ْ٘ ُٓ ُٝ    

 

َٔخِص ٝهي رََيح                     ِٓ ٣َخَى حَُوخ ًِ  َٕ ٣ٌٌَْى

ٟ حُٔخِء ٖٓ أْػَطخكِٜخ حُٔظََلِِِّذ                                             ََ     ػَ

 

 ََ ١                    : ٝه٤ِ َِ ّْ ٝأّمِ ٝحّهِ ٢ ٝحهَي ِٓ حهَي

ْم ٝهخِىُػٜخ ِٛذ                                             ََ ْٟ َٛالَ ٝح ٝ َْ َٛ ٝ   

 

                    ْٛ ٍِ ُكٞح كظ٠َّ ٍأٝح ك٢ ِى٣َخ َِ كٔخ رَ

ظَوَِِِّذ                                                     ُٔ َِ حُ خثِـ َِّ حُطَّ ِظ ًَ ُِـٞحًء     

 

َؿخَُُ٘خ                     ٍِ ٢ِّ حُٔخِٓو٢ِّ  ِٔ ْض ػٖ هِ َٓ ٍَ
د                                                   َِ َى ٓخ ٣ُْزظَخُع ٖٓ َْٗزَ ٣َؼْ َٞ   رؤْؿ

 

ٌَ ُـٜخ                     َّٕ َػَحه٤ـَذ حُوََطخ أ١ُُـ ًؤ

َِِّذ                                                   ُٛ ْهـغٍ ٝ َٞ    َكِي٣ٌغ ٗٞحِكٜخ رَ

 

                    ٍٞ ِٛ َِّ َٗخ ًُ  ٖٓ ِٖ ٣ َِّ ٍَ حُ َٖ ُظٜخ ٤ْ ِٔ ًُ

َّ٘ذ                                                   وَ ُٓ  ٍٕ َِّ َؿٞ ًُ ٝ ِٙ َِ ـ ًْ َٝ   ا٠ُ 

 

رُٞح                     ٍَ خ َٟ  ِٖ ٘خثِ ٌَ كِـٔخً ك٠٘ ٓخ ك٢ حُ

د                                          ّٞ ِٕ حُٔـ خ ـَ ِٜ عِ ٖٓ ِؿِِي حُـ َْ   ػ٠ِ حُوُ

 

                    ٍَ َـّ َل ُٓ خ ًُْهَ٘خ َؿَيحسَ  َٔ ًَ ح  ْٞ هُ ْٝ كٌَُ

ِد                                                 ُّٞ حكَِ٘خ ٝحَُّظل َٞ   ٖٓ حُـ٤َِْع ك٢ أَْؿ

 

ؼَِْٜـْ                     ِٓ  ِّ ْٞ أرَـؤَٗخ رِوَظاْلَٗخ ٖٓ حُوَ

َِّذ                                                     ٌَ ُٓ  ٍَ ٤ ِٓ خ ال ٣ُؼَيُّ ٖٓ أ َٓ ٝ  
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                    ُْ ُٜ ْ٘ ِٓ ك٤َِِّش  ََ ٘ َٔ ٍَ حُ ـُيٝ ُٛ  ١ َّٞ َُٗوـ

َػِذ                                               َْ َٗ َحِػ٢ٍّ ٖٓ حُـٜ٘ي  ِٗ  َّ ًُ ٝ  

 

ٌََ٘خطِٜخ                     َٓ َّ ػٖ  خ َٜ َُ حُـ ٣ ِِ ِد ٣ُ َْ ر٠َِ

ِد                                              ََ ْ٘ َٔ ٍِ رِ َؿخ َِّ ِّ حُ َٛخ ْ٘وَغ ٖٓ  َ٣ َٝ    

 

                    ِٚ ِِـ ؼْ ِٔ ُّ رِ ح َٞ َّٔ ٌَ ٝحُ َِ هَظْـ كَزِخُوَظْـ

ِد                                               ِ ّٞ َٜ ظَ ُٔ َُّ حُـَخثِـ٢ِ حُ ٗ َِّ َّ٘ رِخُ َٝ    

 

                    ْْ ُٜ َػخٍء أكَؤْٗ ٍِ َٖ ِه٤ْطخً ٖٓ  ْؼ َّٔ َؿ َٝ
ْلَِِذ                                               ِٓ  ََّ َٖ ٖٓ أهلخثْٜ ً وَْط ِٓ   ٝأ

 

٤ََّ٘ش                     َٖ حُِّٜ٘خد ُػ ٣ْـ ٍِ َٖ ٣ُزَخ ُك َُ كَ

ََ ُه٤َّذ                                                       َٓخُٜٗخ َؿ٤ْ ٍْ وَََِيسً حَ ُٓ 

 

ظُُٜٞٗخ                     ُٓ هَش ح٧ُِلـ٢ طَُُِٞف  ََّ ؼَ ُٓ
ِد                                               ََ ْو َٓ ْ٘وََ رؼي  َٓ َُ حُوطخ ك٢     طُؼ٤ِ

 

ص                     ََ ٜخ َؿ ِٓ َٜخ ه٤َِيْص ٝأ٣خ ِٓ ٣٧َّخ

َٜذ                                               ـْ ٍٝ ٝطُ ٍْ ٌْ رِؤ ْْ٘ ُْٝ طُْئَه ـُ ُِ   

 

 ٍ ِِ ْ٘ َٓ  َِّ ًُ َّْٔوَ ك٢  َّٕ َه٤َخٍ حُ  ًؤ

الَء أ١ْالُء ١ُْلُِذ     ْٓ                                                  ٠ََ٣ؼْٖ رِٚ ح٧

                

َحَد اًح رََيْص  ق رخُطََّف حُّظِ ُٓ ح َٞ ١َ 

َو٠َِّذ   ُٔ َِش ح٣ْ٧ِي١ ىٓخً رخُ َـّ َل ُٓ                                                      

 

َطزَِ ُـٜخ  ْٜ ٌّ كٖٔ ٣َ َِ أ٣َّخ َِو٤ْ ُِ ٝ    

ََ طُْؼِوِذ   خ حُِو٤ْ َٜ َٓ ْف ُـٜخ أ٣َّخ َِ ٣ْؼ َٝ                                                      

 

ِٖ ك٢ ح١ٌُ  َٕ ك٤َّخٗخً َػُي٣ًَْٝ     ٝهي ًخ

َِ كخٍطذ  ْٛ َٕ ك٢ حُيَّ                                                 َهالَ كؼ٠ِ ٓخ ًخ
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٤ِٓشً  َٝ ِّ ُْ ُٗلِيْع ا٤ٌُْ  ْٞ  ا٠ُ ح٤َُ

ُِّٔذ   َ ْ٘يٗـخ ك٢ حُظَّ٘ ُيٝٛخ ِػ ـِ                                                      ُْٝ طَ

 

ش اَّٗ٘خ  َٔ ِْ حُلَِط٤ْ ْٓ ُْ أَ ُٛـ ٣ًْ٘خ َِ    َؿ

٤وَشُ َْٗطُِِذ     ِٓ َٞ ْٖ َّٓ٘خ حُ ٌُ                                                  ٓظ٠ ٓخ طَ

 

ُّ َػَّ٘ـخ ًَُإحرَـشً      كَؤْهَِؼَِض ح٣٧َّـخ

ِد  ََ ْل َٓ د رؼـي  ََ ْل َٓ هِِؼَ٘خ ك٢  ْٞ َٔ                                                    ر

 

َٔزَّشً  َٓ ُّ ك٤٘خ  ح َٞ ِي ح٧ْه ـِ َ٣ ُْٝ  

٘خ رخُظَؼوُّذ   ُٓ ص أ٣خ ََ ظُْيرِ ْٓ                                                          اًح ح

                  

 

 ****************************                   

  

 

 

 

                              
 

 

                  ؿ٤ِِش ر٘ض َٓس ح٤ُ٘زخ٢ٗ 
 

 

    ٢ٛ ؿ٤ِِش ر٘ض َٓس رٖ ًَٛ رٖ ٤ٗزخٕ ٖٓ ر٢٘ ٤ٗزخٕ رٖ رٌَ رٖ ٝحثَ 

 ٛ٘ٞ  أ٠ُٝ حُ٘خػَحص حُؼَر٤خص ٖٝٓ أؿَٔ ٗٔخء رٌَ ٢ٛٝ ُٝؿش ٤ًِذ

  حهٞٛخ  ؿٔخّ رٖ َٓس هخطَ ٤ًِذ ٝح٣َُِ ٓخُْ

 

ٝٛٞ حرٖ ػٜٔخ ٝهي  (٤ًِذ)        طِٝؿض ٖٓ ٝحثَ رٖ ٍر٤ؼش حُِٔوذ 

 رؼي إٔ (حُظزغ ح٤ُٔخ٢ٗ) ط٣ِٝـٜخ ح٠ُ  هزَ ٌٛح (حُزّٔٞ)ٍؿزض هخُظٜخ

 )ٌُٝ٘ٚ هظَ  هزَ حٕ ٣ظِٝؿٜخ  رل٤ِش ىرَٛخ.ٝٛلظٜخ ُٚ رلٖٔ ؿٔخُٜخ

آَإ ) ٝ( ٓخُْ ) ح٣َُِح ػْ ا٠ْٗ ا٤ُْٜ( ؿٔخّ)  ٝحهٞٛخ(٤ْٓٝ رٖ ٍر٤ؼش
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 كظِٝؿٜخ  ٤ًِذ رٖ َٓس حرٖ ػٜٔخ  ًٝخٕ ُٜخ ػَ٘س حهٞس  (.حُو٤ْ

 ..(ؿٔخّ  )حٛـَْٛ 

 

٢ٛٝ ٗخػَس ٓزن  (حُزّٔٞ) ٝه٤َ ؿخءص هخُش ؿٔخّ حٜٓٔخ           

حٕ طٌِٔ٘خ ػ٤ِٜخ ك٢ ٌٛح حٌُظخد كُِ٘ض ك٢ ؿٞحٍْٛ ًٝخٕ ُٜخ ٗخهٚ ٣وخٍ ُٜخ 

 (حُزّٔٞ) رل٘خء ر٤ض سكَٔص ارَ ٤ٌُِذ ر٘خهظٜخ ٢ٛٝ ٓؼوٍٞ (َٓحد)

ح١ٌُ ًخٕ ٝحهلخ ػ٠ِ (٤ًِذ )رَ  ُػض حُ٘خهش ٝحٗلَ  ػوخُٜخ كخهظِطض ربفف

  ٝحٓظـَرٜخ حُ٘خهش  أٌَٗٛخ كٞٝ حُٔخء ٝٓؼٚ هٞٓٚ ٜٝٓخٓٚ كِٔخ ٍآٟ

 كَٓخٛخ رْٜٔ 

 

 ُزٜ٘خ ريٜٓخ كِٔخ   كِٔم َٟػٜخ ك٘لَص ٢ٛٝ طَؿٞ ٝهي حهظ٢ِ        

 !!ٝحٓـ٤َحٙ!!..ٝحًالٙ: ٛخكض (حُزّٔٞ)ٍأطٜخ 

ٓؼٚ ٓالكٚ ٝطزؼٚ  ػخٍص ػخثَس ؿٔخّ كؤَٓع ح٠ُ كَّ ُٚ كًَزٜخ ٝكَٔف

حكي كظ٤خٕ هٞٓٚ ٝحٗطِن حُلظ٤خٕ ػخث٣َٖ كظ٠ ىهال ػ٠ِ ٤ًِذ كوخٍ ُٚ 

 :ؿٔخّ

  كؼوَطٜخ حُز٣ّٞٔخ أرخ حُٔلخٓيػٔيص ح٠ُ  ٗخهش ؿخٍط٢ هخُظ٢ - 

 !ً٘ض ٓخٗؼ٢ ٖٓ  حٌُٝى ػٖ كٔخ١ ؟ أ:كوخٍ ٤ًِذ- 

  ٝػطق ػ٤ِٚ كَٓٚ ١ٝؼ٘ٚ رَٓلٚ(ؿٔخّ)كخٗظي ؿ٠ذ 

 ٝحهزَ ػَٔٝ كطؼ٘ٚ حهَٟ ٝٓو٢ ٤ًِذ هظ٤ال 

... 

ٝهؼض ؿ٤ِِش ر٘ض َٓس ك٢ حٛؼذ حُٔٞحهق  حٝ ر٤ٖ ٗو٢ ٍك٢  ك٤غ         

 (٤ًِذ )ُٝؿٜخ  (ؿٔخّ)هظَ حهٞٛخ 

 

 :هِٖ ٧هض ٤ًِذٝ  حُ٘ٔٞس ص حؿظٔغ(٤ًِذ)ٝك٢ ٓؤطْ            

ػٖ ٓؤطٔي، كبٕ ه٤خٜٓخ ك٤ٚ ٗٔخطش - أ١ ح١َى٣ٜخ - ٍّك٢ِ حُـ٤ِِش  -

 ٝػخٍ ػ٤ِ٘خ ػ٘ي حُؼَد،

كؤٗض , حهَؿ٢ ػٖ ٓؤطٔ٘خ, ٣خ ٌٛٙ:   ُٜخ   أهض ٤ًِذ(حٓٔخء ) كوخُض -

 حُوخطَ– حُٞحطَ   .أهض ٝحطَِٗخ 

-  

كوَؿض ؿ٤ِِش ٢ٛٝ طـَ أ٣ًخُٜخ ُٝٔخ ٍكِض ؿ٤ِِش هخُض أهض               

 ٣َٝ ؿًيح ٥ٍ َٓس ! ٍكِش حُٔؼظي١، ٝكَحم حُ٘خٓض: ٤ًِذ 
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س رٜظي ٓظَٛخ ٝطَهُّذ : رِؾ هُٜٞخ ؿ٤ِِش هخُضُٔخ  ف      ََّ ٤ًٝق ط٘ٔض حُُل

طَْٛخ ػْ ! أٓؼي هللا ؿي أهظ٢ أكال هخُض ٗلَس حُل٤خء، ٝهٞف حالػظيحء! َٝ

 :أٗ٘ؤص طوٍٞ

  كال   ُٔض   حٕ  ح٧هٞحّ  ٣خ حر٘ش 

  طؼـ٢ِ رخُِّٞ كظ٠ طٔؤ٢ُ                                      

 

 ح١ٌُ     طز٤٘ض     كخًح أٗض

 ٣ٞؿذ حُِّٞ ك٢ِٓٞ ٝحػ٢ٌُ                                     

 

 ؿَ ػ٘ي١ كؼَ ؿٔخّ ك٤خ

  كَٔط٢ ػٔخ حٗـِض أٝ ط٘ـ٢ِ                                 

 

 كؼَ ؿٔخّ ػ٠ِ ٝؿي١ رٚ

   هخْٛ ظ١َٜ ٝٓيٕ أؿ٢ِ                                    

 

 ُٞ رؼ٤ٖ كوجض ػ٢٘٤ ٟٓٞ

  كخٗلوؤص ُْ أكلَ          أهظٜخ                                      

 

 ٣خهظ٤ال هٞٝ حُيَٛ رٚ

     ٓوق ر٤ظ٢ ؿ٤ٔؼخ ٖٓ ػَ                               

 

 ٛيّ حُز٤ض ح١ٌُ حٓظليػظٚ

     ٝحٗؼ٠٘ ٣ٜيّ ر٤ظ٢ ح٧ٍٝ                                 

 

 ٍٝٓـخ٢ٗ هـظِٚ ٓـٖ ًؼ٤ٍذ

  ٤ٍٓش ح٢ُٜٔ٘ٔ رٚ حُٔٔظؤَٛ                               

 

 ٣ـخ ٗـٔخث٢ ىٌٖٝٗ ح٤ُّٞ هي

     هـ٢ٜ٘ حُيَٛ رَُء ٓؼ٠َ                               

 

 هـ٢ٜ٘ هـظَ ًـ٤ِذ رِظ٠ً

   ٓـٖ ٍٝحث٢ ُٝظ٠ ٓٔظوز٢ِ                                 
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 ُـ٤ْ ٖٓ ٣ز٢ٌ ٤ٓٞ٤ُٚ ًٖٔ

     اٗـٔخ ٣ـز٢ٌ  ُـ٤ّٞ ٣ـ٘ـ٢ِ                                 

 

 ٣ـ٘ظل٢ حُـٔيٍى رخُؼؤٍ ٝك٢

      ىًٍـ٢ ػـؤ١ٍ ػـٌَ حُٔؼٌَ                                

 

 ُـ٤ظٚ ًـخٕ ىٓـؼ٢ كخكظِزٞح

   ىٍٍحً ٓـ٘ٚ ىٓـ٢ ٓـٖ أًلَ                                  

 
 كـؤٗـخ هـخطـِشٌ ٓـوـظُٞشٌ

    ُٝـؼَ حُـَِٚ إٔ ٣ـ٘ظَ ُـ٢                                  

 

     ًًَص ٌٛٙ حالر٤خص ك٢ ًظخد حُؼٔيس  الرٖ ٤ٍٗن  حُـِء  حُؼخ٢ٗ 

  ًٔخ ًًَص ك٢ ًظخد حالؿخ٢ٗ ُالٛلخ٢ٗ  ٝك٢ ًؼ٤َ ٖٓ 154 153ٝٛللش

 .    ًظذ طخ٣ٍن حالىد حُؼَر٢   

 

 ٓخ ٍٝحءى ٣خ ؿ٤ِِش؟:  كوخٍ ُٜخ( َٓس)ُو٤ٜخ حرٞٛخ             ٝه٤َ  

ٝؿَّ .. ػٌَ حُؼيى، ٝكِٕ حالري، ٝكوي ك٤َِ، ٝهظَ حمٍ ػٔخ ه٤َِ :  هخُض

 .حالكوخى، ٝطلظض حالًزخى حٓخّ حالٜٗخى 

 حٝ ٣ٌق ًُي ًَّ حُٜلق، ٝحؿالء حُي٣خص؟:كوخٍ ُٜخ ٝحُيٛخ. 

 .ح٤٘ٓش ٓويٝع ٍٝد حٌُؼزش، أرخ حُزيٕ طيع ُي طـِذ ىّ ٍرٜخ: كوخُض ؿ٤ِِش

 

  ٤ً٘ٝظٜخ (ري٣ِش  )ٝه٤َ حٕ ؿ٤ِِش ًخٗض ُٜخ ر٘ظخ ٖٓ ٤ًِذ  حٜٓٔخ        

 : ٝك٤ٜخ ٣وٍٞ ػٜٔخ حَُِٜٜٔح٤ُٔخٓش  

 

 أر٤ٜخ   ػٖ    ري٣ِش   طٔؤ٢ُ٘

                                   ٝٓخ طي١ٍ ري٣ِش ػٖ ١َ٤ٟٔ

 

 ػ٠ِ أ٢ٗ طًَض رٞحٍىحص

                                    رـ٤َح   ك٢  ىّ  ٓؼَ  حُؼز٤َ

 

 كِٞ ٗزٖ حُٔوخرَ ػٖ ٤ًِذ

 رخٌُٗخثذ    أ١    ٣َُ.                                    ٤ُؼِْ 
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كظ٠ طْ . ػْ ؿؼِض ؿ٤ِِش طظ٘وَ ٓغ هٜٞٓخ ر٢٘ ٤ٗزخٕ ك٢ كَٝرْٜ        

حُِٜق  ر٤ٖ  رٌَ ٝطـِذ   ًٝخٗض ؿ٤ِِش ػ٘يٓخ هظَ أهٞٛخ ُٝؿٜخ كخٓالً، 

ظٚ  ّٔ ّٔخّ كٌخٕ   (حُٜـَّ)كُٞيص ؿالٓخً ٓ ال  (حُٜـَّ)ٍٝرخٙ هخُٚ ؿ

ؽ ّٝ ٝر٤ٖ ٍؿَ ٖٓ ر٢٘  (حُٜـَّ) حر٘ظٚ  كٞهغ ر٤ٖ ٙ ٣ؼَف أرخ ؿ٤َٙ، ُٝ

 رٌَ رٖ ٝحثَ ًالّ 

 

  ٓخ أٗض رٔ٘ظٚ كظ٠ ِٗلوي رؤر٤ي: كوخٍ ُٚ حُز١ٌَ

 

           ٚ ّٓ ًٝخٗض حُلَد هي ٟٝؼض أُٝحٍٛخ، كؤٓٔي ػ٘ٚ ٝىهَ ا٠ُ أ

خ رٚ كؤهزَٛخ حُوزَ ّٔ ّٔض ُٝؿظٚ أٗٚ ١ٞ٘٣ حالٗظوخّ . ًج٤زخً كٔؤُظٚ ػ ٝأك

ّٜض ػ٤ِٚ حَٓ  ُٝؿٜخ (ؿٔخّ )كيهِض ػ٠ِ أر٤ٜخ   (حُٜـَّ )كو

ّٔخّ  .ػخثَ ٍٝد حٌُؼزش: كوخٍ ؿ

 

ّٔخّ)   ٝرخص             كؤٍَٓ ا٠ُ   كظ٠ أٛزق حَُٟق  ٓؼَ  ػ٠ِ (ؿ

 : كؤطخٙ كوخٍ ُٚ(حُٜـَّ )

ؿظي حر٘ظ٢ ٝأٗض -  ّٝ اٗٔخ أٗض ُٝي١ ٢٘ٓٝ رخُـٌٔخٕ ح١ٌُ هي ػِٔض ٝهي ُ

ٓؼ٢، ٝهي ًخٗض حُلَد ك٢ أر٤ي ُٓخٗخً ٣ٞ١الً كظ٠ ًيٗخ ٗظلخ٠ٗ، ٝهي 

حٛطِل٘خ ٝطلخؿِٗخ، ٝهي ٍأ٣ض إٔ طيهَ ك٤ٔخ ىهَ ك٤ٚ حُ٘خّ ٖٓ حُِٜق، 

 .ٝإٔ ط٘طِن كظ٠ ٗؤهٌ ػ٤ِي ٓؼَ ٓخ أهٌ ػ٤ِ٘خ ٝػ٠ِ هٞٓ٘خ

 .  كوخٍ حُٜـَّ أٗخ كخػَ ٌُٖٝ ٓؼ٢ِ ال ٣ؤط٢ هٞٓٚ اال ر٨ٓظٚ ٝكَٓٚ

 

ّٔخّ ػ٠ِ كَّ ٝأػطخٙ ٧ٓش ٝىٍػخً، كوَؿخ كظ٠ أط٤خ           كلِٔٚ ؿ

ّٚ ػ٤ِْٜ  ّٔخّ )ؿٔخػش ٖٓ هٜٞٓٔخ كو ٓخ ًخٗٞح ك٤ٚ ٖٓ حُزالء ٝٓخ  (ؿ

 ٛخٍٝح ا٤ُٚ ٖٓ حُؼخك٤ش، 

 

ٌٝٛح حُلظ٠ حرٖ أهظ٢ هي ؿخء ٤ُيهَ ك٤ٔخ ىهِظْ ك٤ٚ، ٣ٝؼوي : -ػْ هخٍ         

رٞح حُيّ ٝهخٓٞح ا٠ُ حُؼوي، أهٌ  َّ : ٍٓلٚ ػْ هخٍ (حُٜـَّ)ٓخ ػويطْ، كِٔخ ه

ّٔخّ)ال ٣ظَى حَُؿَ هخطَ أر٤ٚ ٝٛٞ ٣٘ظَ ا٠ُ-     ػْ ١ؼ٘ٚ كوظِٚ، ػْ ( ؿ

 .ٝحُي ُٝؿظٚ ٝٗو٤ن ٝحُيطٚ ٝ هخُٚ (ؿٔخّ)ٙ هظَرؼي ُّلن روٞٓٚ 

 

 ٝك٢ ٍٝح٣ش  ٤ٓالى٣ش 540ٗلٞ /  م ٛـ80ٝه٤َ طٞك٤ض ؿ٤ِِش ٗلٞ        

 583\  هزَ حُٜـَس حُ٘ز٣ٞش  أ١ رليٝى ٓ٘ش 37\  حهَٟ طٞك٤ض  ػخّ
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 *********************************

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

                                          
 

 

َ رٖ حُُطل٢َ                ِٓ ٍ ــــ   ػخ
 

 

  ٛٞ حرٞ ػ٢ِ  ػخَٓ رٖ حُطل٤َ رٖ ٓخُي رٖ ؿؼلَ حُؼخ١َٓ  ٖٓ ر٢٘      

كخٍّ هٞٓٚ  ٤ٓٝيْٛ  ٝأكي ٗـؼخٕ  حُؼَد ٝٗؼَحثْٜ .ػخَٓ رٖ ٛؼٜؼش

.  ٝٓخىحطْٜ ك٢ حُـخ٤ِٛش

     

 ٝٗ٘ؤ ر٘ـي، هخٝ 554\ هزَ حُٜـَس  حُٔٞحكن70\ ُٝي ػخّ           

 .حُٔؼخٍى حٌُؼ٤َس

 

أىٍى ح٩ٓالّ ٤ٗوخً كٞكي ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝٛٞ ك٢ حُٔي٣٘ش رؼي           

كظق ٌٓش، ٣َ٣ي حُـيٍ رٚ، كِْ ٣ـَإ ػ٤ِٚ، كيػخٙ ا٠ُ ح٩ٓالّ كخٗظ١َ إٔ 
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٣ـؼَ ُٚ ٜٗق ػٔخٍ حُٔي٣٘ش ٝإٔ ٣ـؼِٚ ٢ُٝ ح٧َٓ ٖٓ رؼيٙ، كَىٙ، كؼخى 

 .كخٗوخً ٝٓخص ك٢ ٣َ١وٚ هزَ إٔ ٣زِؾ هٞٓٚ

 

ٝك٢ ٍٝح٣ش حهَٟ حٗٚ حهظِق ك٢ حٓالٓٚ  كوي حٍٝىٙ كؤٍٝىٙ أرٞ         

حُؼزخّ حُٔٔظـل١َ ك٢ حُٜلخرش، ٍٟٝٝ ربٓ٘خىٙ، ػٖ حر٢ أٓخٓش، ػٖ 

   :  أٗٚ هخٍ : ػخَٓ رٖ حُطل٤َ

٣خ ٍٍٓٞ هللا، ُٝى٢ٗ ًِٔخص أػ٤ٖ رٜٖ،  -

  : حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص  هخٍ

٣خ ػخَٓ، أكٖ حُٔالّ ٝأ١ؼْ حُطؼخّ ٝحٓظل٢ ٖٓ هللا ًٔخ طٔظل٢  ) - 

 (ٍؿالً ٖٓ أِٛي ًح ٤ٛجش، ٝاًح حٓؤص كؤكٖٔ، كبٕ حُلٔ٘خص ٣ٌٛزٖ ح٤ُٔجخص

 

ٍٝحٙ حُٔٔظـل١َ ٝؿ٤َٙ ٤ُْ رلـش ك٢ آالّ   ٝه٤َ  حٕ ٓخ           

ػخَٓ، ًًَٝ إ ػخَٓحً ُْ ٣وظِق ػٖ  أَٛ حُ٘وَ ٖٓ حُٔظوي٤ٖٓ ك٤غ ه٤َ  

ُٔخ ػخى ٖٓ ػ٘ي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًخكَحً، ٛٞ - أٗٚ ٓخص ًخكَحً، ٝٛٞ ح١ٌُ هخٍ

ى رٖ ه٤ْ، أهٞ ُز٤ي حُ٘خػَحُـخ٢ِٛ حُٔؼَٝف  ٧ٓٚ ٝهي ىػخ ٍٍٓٞ ١ٝأٍ

: هخثال هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػ٤ِٜٔخ، 

 ( حُِْٜ حًل٤ٜ٘ٔخ رٔخ ٗجض) - 

ى ٛخػوش ٖٓ حُٔٔخء  ٝأهٌص ػخَٓحً حُـيس، كٌخٕ ١ كؤٍِٗ هللا طؼخ٠ُ ػ٠ِ أٍ 

   : ٣وٍٞ

 ح١ ٓٞطش ؿ٣َزش   . ؿيس ًـيس حُزؼ٤َ ٝٓٞص ك٢ ر٤ض ٤ُِٞٓش- 

:         ٝك٢ ًُي ٣وٍٞ 

 

ٍَ ِٓ ٤َِّٓي َػخ  َٖ ْٕ ًُ٘ض حر .. ا٢ٗ ٝا

ذ                             .  ًِ ٞ َٓ  َّ ْ٘يَٝد ك٢ ً َٔ خ حُ َٜ َٓ ٍِ ٝكخ

  

ْٖ هََحرٍَش ٌَ َػ ٍٓ َىط٢ْ٘ ػخ ّٞ َٓ .. كَٔخ 

ّّ ٍ ٝال حد                                 .  ُ ٞ رؤ ُٔ ْٓ ْٕ أ  أر٠َ هللاُ أ

 

 (حُِٔٗٞم )حٗظَٜ رلٌهٚ ك٢ ًٍٞد حُو٤َ ، ٝ ًخٕ ُٚ كَّ ٠ٔٔ٣          

ٓؼيٝى ٖٓ أًَّ حُو٤ٍٞ حُؼَر٤ش ، ٝ هي أًؼَ ٛخكزٚ ٖٓ ًًَ ك٢ ٗؼَٙ ٝ ال 

ٝ ًخٕ ُٚ كَّ  . (ك٤ق ح٣َُق)٤ٓٔخ ك٢ ه٤ٜيطٚ حُظ٢ هخُٜخ ػ٠ِ أػَ ٣ّٞ 

 (حُِٔٗٞم)ًًَٙ ك٢ ٗؼَٙ ، ٝ ُؼِٚ حهظ٘خٙ رؼي إٔ ػوَ (ىػِؾ )آهَ حٓٔٚ 

، ٝ أظَٜ حُ٘خػَ كِٗٚ (حَُهْ )ك٢ ٣ّٞ 
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ًخٕ ػخَٓ رٖ حُطل٤َ أكي ٗؼَحء حُلٔخٓش ك٢ حُـخ٤ِٛش ٝ ًخٕ              

ٖٓ أرطخٍ حُؼَد حُٔؼيٝى٣ٖ ح٣ٌُٖ ٣و٠٘ ؿخٗزْٜ كٔزٔخ هخُٚ ك٤ٚ ػَٔٝ رٖ 

ٓؼي١ ًَد ، كخٍّ ح٤ُٖٔ ، ٝ أكي أرطخٍ حُؼَد ٓٔخ ٣يٍ ػ٠ِ رطُٞظٚ ٝ 

  :َٓػظٚ ك٢ حُطؼٖ ٝحُوظخٍ  

 

       ًٔخ ه٤َ  ح ٕ  ك٤ٚ هٜخٍ ٌٓٓٞٓش ٜٓ٘خ ػؤٚ كٜٞ ال ٣٘ـذ            

ٝ ؿلخء ١زؼٚ  ٝ ػ٘ـ٤ٜظٚ ٝ ظِٔٚ ٝ روِٚ ، ؿ٤َ إٔ هٞٓٚ ُْ ٣ِظلظٞح ا٠ُ 

حُِٔوذ  (أرٞ رَحء)ًَ ًُي كٔٞىٝٙ ػ٤ِْٜ رؼي إٔ ٗخم ٤ٓيْٛ ، ػٔٚ 

كؤر٠ إٔ طٔٞىٙ حٍُٞحػش ٧ٗٚ ًخٕ ٣َٟ ك٢ ٗلٔٚ ٝ  . (ٓالػذ ح٧ٓ٘ش )د

أػٔخُٚ ٓخ ٣ٌٖٔ ُٚ ح٤ُٔخىس ٝ ٣ؼوي ُٚ ٛخُش حُٔـي ، ك٤ِْ رٚ كخؿش ا٠ُ 

 .. أٓـخى هٞٓٚ

 

          ٝهي ػٍٞص ػ٤٘ٚ  ك٢ حُلَد ك٤غ ًخٕ ر٤ٖ هٞٓٚ ر٢٘ ػخَٓ 

ٝ  (ك٤ق ح٣َُق): كؤؿخٍص هزخثَ ح٤ُٖٔ ػ٠ِ حُؼخ٤٣َٖٓ ك٢ ٟٓٞغ ٣وخٍ ُٚ 

:  ٣وٍٟٞخ٣وظْٜ كظ٠ طوٜوَٝح ، ٝ اًح رؼخَٓرٖ حُطل٤َ  ٣وزَ ػ٤ِْٜ

  
ً حرِٔخ َٞ ََ هُزّخً َػ َ٘خ َٗوُُٞى حَُو٤ْ ْٔ  أَُ

خ                                            َٓ ٤خكَ٘خ َى ْٓ عِ أ ْٝ َّ َّ حُ ْٞ ٗو٠ُِذ ٣َ َٝ   

 

َُ حُوََ٘خ َٖ ٣َ٘ظَـ ٍَ ك٤ َْٗل٢ٔ حٌُّٓخ َٝ 

خ                                        َٓ َّٞ َٔ ُٔ ََ حُ ػ٤ َّ ِد حُ َْ َّٔ  َٝٗؼ٢٘ ػٖ حُ

 

َْ ًخُوََ٘خ حرِ َٞ ّٞ حُؼَ ُِِذ حُُل ظَ ْٔ َٗٝ 

خ                                            َٓ َّٞ وَ ُٔ ٤َٗؾ حُ َٞ َٖ حُ ِْ ِٔ َْ ٣َْل ِٛ ح َٞ َٓ   

 

س  ٍَ خَء ؿخ َٔ زَْلَ٘خ َك٢ّ أٓ َٛ  ُٖ  َْٝٗل

خ                                          َٓ هِؼٜخ َى َٝ   أرَخَُْض َكزَخ٠ُ حَُل٢ّ ٖٓ 

 

حطٚ ػ٠ِ ح٧ػيحء ٝ كظٌٚ رْٜ ، كخٗيكؼٞح ٣وخطِٕٞ         َّ كخٗظيص ػِحثْٜٔ رٌ

أرخ ػ٢ِ )٣خ : رزٔخُش ٓؼٚ كظ٠ إ حُٞحكي ْٜٓ٘ ًخٕ اًح ١ؼٖ حُطؼ٘ش ٣٘خى١ 

٢ٛٝ  ٤ً٘ش ػخَٓرٖ حُطل٤َ  ٝر٤٘ٔخ ًخٕ ػخَٓ ٓظـِـالً ك٢ ؿٔٞع ح٧ػيحء  (

ٝ ٓي ٍٓلٚ ا٠ُ أًٗٚ هخثالً  (َٜٓٔ رٖ ٣ِ٣ي حُلخٍػ٢ )كخؿؤٙ ٖٓ   حُوِق 
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ػ٘يى ٣خ ػخَٓ ، ٝ ١ؼ٘ٚ كؤٛخد ػ٤٘ٚ كلوؤٛخ ، كٞػذ ػخَٓ ػٖ كَٓٚ : ُٚ

               .ا٠ُ ح٧ٍٝ ٝ ٗـخ ػيٝحً ػ٠ِ ٍؿ٤ِٚ ٝ حُيّ ٤ٔ٣َ ٖٓ ػ٤٘ٚ

 :: ٝك٢ ًُي ٣وٍٞ،ٓٔؼَ حُلخٍػ٠

 

ٍٜٛض روَٙ حَُٓق ٓوِش ػخَٓ  

                                   كؤٟل٠ رو٤ٜخ ك٠ حُلٞحٍّ أػٍٞح 

 

ٝؿخىٍ ك٤٘خ ٍٓلٚ ٝ ٓالكٚ  

.                                  ٝأىرَ ٣يػٞح ك٠ حُٜٞحُي ؿؼلَح  0

 

 

:  أؿٔغ حُؼٌخظ٤ٕٞ ػ٠ِ إٔ كَٓخٕ حُؼَد ػالػش : ٝهخٍ أرٞ ػز٤يس           

ػظ٤زش رٖ حُلخٍع رٖ ٜٗخد ؛ ٤ٛخى حُلٞحٍّ ْٝٓ : كلخٍّ ط٤ْٔ 

حُلَٓخٕ ،  

ػخَٓ رٖ حُطل٤َ رٖ ٓخُي رٖ ؿؼلَ رٖ ًالد ،  : ٝكخٍّ ه٤ْ 

رٔطخّ رٖ ه٤ْ رٖ ٓٔؼٞى ؛ أكي ر٠٘ ٤ٗزخٕ رٖ ػؼِزش  : ٝكخٍّ ٍر٤ؼش 

ٝٛٞ حرٖ أم ػخَٓ ٓالػذ ((أكَّ ٖٓ ػخَٓ رٖ حُطل٤َ  )): ٝك٠ حُٔؼَ 

  0حالٓ٘ش ، ًخٕ أكَّ أَٛ ُٓخٗٚ ٝأٓٞىْٛ

 

ػَٔٝ رٖ ٓؼي ٣ٌَد ، ٝػَٔٝ رٖ حال١٘خرش ، : أٗـغ حُؼَد : ٝه٤َ     

ٝػخَٓ رٖ  حُطل٤َ  

 

: ٝهخٍ حُـخكع 

 ٝهي ػَكض َٜٗس ػ٘ظَس ك٠ حُؼخٓش ، ٝٗزخٛش ػَٔٝ رٖ ٓؼي ٣ٌَد ، )       

َٟٝد حُ٘خّ حُٔؼَ رؼز٤ي هللا رٖ حُلَ ، ْٝٛ ال ٣ؼَكٕٞ ، رَ ُْ ٣ٔٔؼٞح 

 ًٝخٕ ػخَٓ رٖ حُطل٤َ أًًَ 0ه٢ رؼظ٤زش رٖ حُلخٍع ٝال رزٔطخّ رٖ ه٤ْ 

 ( 0ٜٓ٘ٔخ ٗٔزخ 

 

ٝك٠ طؤر٤ٖ ؿزخٍ رٖ ٠ِٔٓ ُؼخَٓ رٖ حُطل٤َ ٓخ ٣ٌ٘ق ػٖ               

ًخٕ ال ٣ؼطٖ كظ٠ طؼطٖ حالرَ ، ): ؿَأطٚ ٝٛزَٙ ٝرؤٓٚ ُٝٛٞظٚ ، هخٍ 

ٝال ٠٣َ كظ٠ ٠٣َ حُ٘ـْ ، ٝال ٣ـزٖ كظ٠ ٣ـزٖ ح٤َُِ ، ٝال ٣وق كظ٠ 

 (٣وق ح٤َُٔ
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:  ٝهخٍ  ػَٔٝ رٖ ٓؼي ٣ٌَد           

 ٓخ أرخ٠ُ أٟ ظؼ٤٘ش ُو٤ض ػ٠ِ ٓخء ٖٓ أٓٞحٙ ٓؼي ٓخ ُْ ٣ِو٠٘ ىٜٝٗخ )

٣ٖ ػخَٓ رٖ حُطل٤َ ٝػظ٤زش رٖ حُلخٍع ،  َّ كَحٛخ أٝ ػزيحٛخ ؛ ٣ؼ٠٘ رخُل

 (ػ٘ظَس حُؼز٠ٔ ، ٝح٤ُِٔي رٖ حٌُِٔش : ٝرخُؼزي٣ٖ 

 

 

  632\ حُٔٞحكن ُٔ٘ش   ٛـ٣َش11 \ٓخص ػخَٓ رٖ حُطل٤َ  ػخّ             

٤ٓالى٣ش رخُـيس رؼي حَٜٗحكٚ ٖٓ ُوخء حٍَُٓٞ  ح٣ٌَُْ  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص أػ٘خء ػٞىطٚ 

ًخٕ ػَٔٙ ػٔخ٤ٖٗ :  ٝه٤َ 0ح٠ُ ى٣خٍ ر٠٘ ػخَٓ ، ٝٛٞ حرٖ حُؼٔخ٤ٖٗ ػخٓخ 

  ٤ٗٝ0لخ 

 

ٝؿؼِض ر٘ٞ ػخَٓ كٍٞ هزَٙ ك٠ٔ ٤ٓال ١ٞال ٤ٓٝال ػَٟخ ال              

 ٝحُل٠ٔ 0طيهِٚ ٓخ٤ٗش ٝال طَ٘٘ ك٤ٚ ٍحػ٤ش ٝال ٣ٌِٔٚ ٍحًذ ٝال ٓخ٠ٗ 

ٓويّ ك٠ ٓؼظوي حُـخ٤٤ِٖٛ ،ٝهي ٤٘٣َ ٌٛح ح٠ُ هي٤ٓش حُلَٓخٕ ٝحُِػٔخء 

 ك٠ ػ٘خثَْٛ 

 

٣ٌٝخى رؼ٠ْٜ ٣ٌَ٘ إٔ ٣ٌٕٞ ػخَٓ هي ٓخص كٔؼَ ٛئالء ال               

  ٣0ٔٞطٕٞ 

:  هخُض حَٓأس ٤ُِٞٓش طَػ٤ٚ 

 

أٗؼ٠ ػخَٓ رٖ حُطل٤َ ح٧رو٠ 

ٝ َٛ ٣ٔٞص ػخَٓ ٓلظوخ 

ٝ ٓخ أٍٟ ػخَٓ ٓخص كوخ 

 

ٓخ ٍث٠ أًؼَ ٣ّٞ رخ٤ًخ ٝرخ٤ًش ، ٝهٖٔ ٝؿٞٙ ، ٝٗن ؿ٤ٞد : ه٤َ          

 ٝرؼي ٓٞطٚ طزو٠ ك٤َٓٝش ػخَٓ ًًَٟ ٣ظ٘خهِٜخ حُ٘ؼَحء 0ٖٓ ًُي ح٤ُّٞ 

ٝح٧ىرخء ، ٣ٝظَىى ٛيحٛخ ػ٘ي ٗؼَحء ه٤ْ ٝؿ٤َ ه٤ْ ، كؼ٘يٓخ ٣ؼيى 

:  ٣وٍٞؿ٣ََ ٍؿخالص ه٤ْ ٠٣غ ػخَٓح ك٠ حُٔوخّ ح٧ػ٠ِ ْٜٓ٘ حُ٘خػَ 

 

ٓ٘خ كٞحٍّ ًٟ رٜيٟ ًٟٝ ٗـذ 

  ٝ حُٔؼِٕٔٞ ٛزخكخ ٣ّٞ ًٟ هخٍ                                             

 

 ؿج٠٘ رٔؼَ ر٠٘ ريٍ ُوْٜٞٓ  
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  أٝ ٓؼَ أَٓس ٓ٘ظٍٞ رٖ ٤ٓخٍ                                              

 

أٝ ػخَٓ رٖ حُطل٤َ ك٠ ًَٓزٚ  

 أٝ كخٍع ٣ّٞ ٗخىٟ حُوّٞ ٣خ كخٍ                                             

 

:   ٖٝٓ ٗؼَػخَٓ رٖ ١ل٤َ  ٌٛٙ حالر٤خص 

 

٢َْٛ َكِل٤َّشٌ،  ْٖ أَٓٔخُء، ٝ جََِ ْٔ َ َُٝظ

َٜلخَءٛخ                                           ِى: ُٗ ََ ّْ ُْ أ١ُْ ْىُص أَ َِ  أ١َُ

 

ْىٗخ َه٤َُِْٚ  : هخُُٞح ُٜخ ََ كِوي ١َ

َِْق                                         ِى هُ ََّ َط َٓ  ََ ُْ٘ض ؿ٤ الَِد، ًٝ ٌِ   حُ

 

ٟخً   ٍِ ح َٞ الَ ُٝػ َٔ ُْ حُ ٌُ ْٗؼ٤َّ٘ ََ ك٨ََ

                                          َّٖ زَِط ْٛ َُ َؿِي  حُو٤َ  ٧َٝ َْ َٟ  ََ الَرَشَ 

 

٤ِي ًؤََّٜٗخ   ِٜ َُ ك٢ حُوَ َِ طَْؼؼُ رخُو٤

ِي                                           َٜ ٣ِن ح٧َْه َِ   ِكَيأٌ طَظخَرََغ ك٢ حُطَّ

 

ٍُِي   ٍُِي ٝرِٔخ َّٕ رِٔخ ٍَ َ ػْؤ ََ َ٧ٝ

َِ٘ي                                           ْٔ ُ١ ُْ ٣ ٌِ حِس حُ ٍَ ْٝ ََ َٔ  ٝأَِه٢ حُ

 

  ُ َّٕ كَِبَّٗٚ ٍَ َ سَ أَػْؤ ََّ ُٓ  ََ ٝهَظ٤ِ

ٌؽ                                             َْ َّٕ  كَ ِي ، ٝاِ َٜ ُْ ُْ ٣ُْو ُٛ  أََهخ

 

  ٢ِ سَ اَِّٗ٘ ٍَ ح َِ َْ أُْهَض ر٢َِ٘ كَ ْٓ ٣خ أَ

                                        َّٕ ، ٝاِ ٍُ َء  َؿخ َْ َٔ َُ   حُ وَِِّي  َؿ٤ ُٓ   

 

حَىسَ ر٤ََْ٘٘خ  َٞ َٛ ك٤ِج٢ِ ا٤َُِي كال 

ِي                                          َٛ َْ َٔ ح رخُ ْٝ َٞ ًْ ػَ ِّ اِ ٍِ ح َٞ  رَْؼَي حُلَ

 

ٍي ٓخرِقٍ   ْٜ َٗ َّْ َِّ أََك اِالَّ رٌِ

ِى                                               َٝ ٌْ ِٓ  ََ َٔ ْٓ َِّ أَ  ُٝػالٍََُش ٖٓ ً
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ُٗزُّٜخ  ٍُ أَ ح َُ ٍد الَ أَ َْ ُٖ َك  ٝأَٗخ أْر

َحً ٝأُٝهُيٛخ اًَِح ُْ طُٞهَي                                                َٔ َٓ   

 

َلَِْض   ْٓ َ ِص حُزالُى كؤ ٍَ كِبًح طَؼٌََّ

ٛخ                                              ُُ خ ـَ َٔ ِي   ط٤َْٔخُء    كَ ُٔ أَٝ رخ٧َػْ

 

 

 *************************           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

                 حَُِٜٜٔ رٖ ٍر٤ؼش حُظـِز٢  

  

 
 رٖ ٍر٤ؼش رٖ ٓؼي رٖ ٤َُٛ رٖ ؿْ٘  ػي١ ٓخُْح٣َُِ  ٛٞ حرٞ ٠ِ٤ُ 

رٖ رٌَ رٖ كز٤ذ رٖ ػَٔٝ رٖ ؿْ٘ رٖ طـِذ رٖ ٝحثَ رٖ هخ٢ٓ رٖ ٛ٘ذ رٖ 

  أك٠ٜ رٖ ىػ٢ٔ رٖ ؿي٣ِش رٖ أٓي 

 . -

ٝه٤َ ٖٓ .ٖٓ أرطخٍ حُؼَد  ٝٗـؼخٜٗخ ك٢ حُـخ٤ِٛش ٖٝٓ أَٛ ٗـي           

ٝٛ٘خى ٓ٘طوش ك٢ .  ٝٛٞ هخٍ حَٓة حُو٤ْ حُ٘خػَ حُٔؼَٝف حُزل٣َٖ 

حُزل٣َٖ ط٠ٔٔ ىحٍ ٤ًِذ ًخٕ ك٤ٜخ هَٜ حُِٔي ٤ًِذ أم ح٣َُِ ٓخُْ، ٝال 
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د  ُن. ه٤َ ٝ.(حَُِٜٜٔ  )  ٠ٌ٘٣ٝ   حالْٓ ٗلْ  طلَٔ  حُٔ٘طوش  ٌٛٙ  طِحٍ

٧ٗٚ أٍٝ ٖٓ َِٜٛ ٗٔؾ حُ٘ؼَ، أ١ ٍهوٚ ٣َٝٔٙ   (حَُِٜٜٔ  )

 .

             ً . ًٝخٕ أٛزق حُ٘خّ ٝؿٜخً كٔ٘خ ٝؿٔخال ٖٝٓ أكٜلْٜ ُٔخٗخ

٣َُ )ػٌق ك٢ ٛزخٙ ػ٠ِ حُِٜٞ ٝحُظ٘ز٤ذ رخُ٘ٔخء، كٔٔخٙ أهٞٙ ٤ًِذ 

 (ح٣َُِ ) أ١ ؿ٤ِٜٖٔ ٝٓخٍص ػ٤ِٚ ٌٛٙ ح٤ٌُ٘ش كو٤َ ُٚ  (حُ٘ٔخء

 

 أّ   ٠ِ٤ُ ك٢ٜ  ٝػز٤يس، كؤٓخ  ٠ِ٤ُ :حر٘ظخٕ ٛٔخ         ًٝخٕ  َُِِٜٜٔ  

ٓؼخ٣ٝش رٖ ػَٔٝ   كِٝؿٜخ   ٝأٓخ ػز٤يس.حُ٘خػَ ػَٔٝ رٖ ًِؼّٞ حُظـِز٢

 ك٢ٜ أّ هّٞ ٣وخٍ ُْٜ  رٖ ٓؼخ٣ٝش حُـ٘ز٢ حٌُٔكـ٢ كؤٗـزض ر٢٘ ػز٤يس 

  ٝهي. ػخٕ ك٢ ٗزٚ حُـ٣َِس حُؼَر٤ش    ٝهي ػز٤يس ٖٓ ؿ٘ذ ٖٓ ٌٓكؾ 

 (ػٔن) ٝ( حُو٘لٌس)ٝهؼض كَد حُزّٔٞ ك٢ أٍٝ هي٣ٔش ط٠ٔٔ ح٤ُّٞ

 ٝػخٕ ر٘ٞ طـِذ ٓغ أرْٞٛ ٍر٤ؼش ك٢ ح٤ُٖٔ ٝرؼيٛخ ػخىٝح ح٠ُ  (.حُوُٞ)ٝ

حُلـخُ ٝرؼيٓخ طْ حُِٜق ر٤ٖ ر٢٘ طـِذ ٝر٢٘ رٌَ ٍكِٞح ا٠ُ ٗٔخٍ حُؼَحم 

. ٝحُـ٣َِس حُلَحط٤ش حُؼ٤ِخ ٝػخٗٞح ٛ٘خى

كخٗوطغ ػٖ  (حَُِٜٜٔ )ػخٍ  (٤ًِذ)حهخٙ   (ؿٔخّ رٖ َٓس) ُٝٔخ هظَ     .   

 ك٤وظِٞٙ ريّ  حُِٜٞ  ٝ  حَُ٘حد ٝحهْٔ إٔ ال ٣وَرٜٔخ حال حٕ  ٣ؼؤٍ ٧ه٤ٚ

  (٤ًِذ

ّٕ  (ح٧ؿخ٢ٗ)ٝؿخء ك٢                ّٔخٓخً)ُالٛلٜخ٢ٗ أ ُٔخ ؿخء هخٍ ُٚ  (ؿ

: : أرٞٙ رؼي ٓخ ٍآٙ ػ٠ِ ٤ٛجش طؼ٤َ ح٣َُزش

ٓخ ٍٝحءى ٣خ ر٢٘؟  

ً: هخٍ . ٍٝحث٢ ا٢ٗ هي ١ؼ٘ض ١ؼ٘ش ُظ٘ـِٖ رٜخ ٤ٗٞم ٝحثَ ُٓ٘خ

أهظِض ٤ًِزخً؟  :  هخٍ ُٚ حرٞٙ

.  هخٍ ٗؼْ

.  ٝىىص أٗي ٝاهٞطي ً٘ظْ ٓظْ هزَ ٌٛح: هخٍ

خّ ٤ُوظال، رؼيٓخ ٍكٞ حُوّٞ حُي٣ش ّٔ ّٔخّ أٝ ٛ   كٌخٕ ٌُ٘ٚ ٍكٞ ط٤ِْٔ ؿ

 كَد حُزّٔٞ ر٤ٖ  رٌَ ٝطـِذ حُظ٢ ىحٓض أٍرؼ٤ٖ ٓ٘ش  حُٔزذ ك٢ ه٤خّ 

 )٢ٛٝ ك٢ حُٞحهغ ٓؼخٍى ٝؿِٝحص ٝهؼض ك٢ أٝهخص ٓظوطؼش ٝهؼض ر٤ٖ

  ٗخػَٗخ ٝهي أػخٍٛخ ٝأٗؼَ ٗخٍٛخ( .رٌَرٖ ٝحثَ) ٖٝٓ كخُلٜخ ٝر٤ٖ (طـِذ

ّٔخّ)أهًٌح رؼؤٍ أه٤ٚ ٖٓ ر٢٘ رٌَ هّٞ  (٤ًِذ)أهٞ (حَُِٜٜٔ ) ٝأػِٜ٘خ   (.ؿ

خ كوً٘خ ُيٓخء حُطَك٤ٖ ًٔ رظؤى٣ش . ٍؿْ ط٢ٓٞ ػوالء رٌَ رلَ حُو٤٠ش كال ٤ِٓ

أُق ٗخهش ٓٞى حُـٔوَ، أٝ إٔ ٣ؤهٌٝح أكي أر٘خء َٓس رٖ  )ى٣ش حُـِٔٞى، ٢ٛٝ

ّٔخّ، ك٤وظِٞٙ ريّ ٤ًِذ :  ٝك٢ ًُي ٣وٍٞ (ًَٛ ٝحُي ؿ
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 هٌ حُؼٜي حال٤ًي ػ٢ِ ػ١َٔ

                                                 ٍُ  رظ٢ًَ ًَ ٓخكٞص حُي٣خ

 

 ٍّ  ٝٛـ١َ حُـخ٤ٗخص َٝٗد ًخ

                                                   ٍُ  ُٝز٢ٔ ؿزشً ال طٔظؼخ

 

 ُٝٔض روخُغ ىٍػ٢ ٤ٓٝل٢ 

 ٍ حُٜ٘خ١ٍح٠ُ حٕ ٣وِغ حَُ                                                

 

  َٓحس رٌَ   طز٤ي   حٕ ٝاال

ٍُ  أريح  ُٜخ   ٣زو٠   كال                                                 أػخ

: هخٍ حرٖ ٓالّّ 

ًؼَ ٣ّٝيػ٢ ك٢ ٗؼَٙ أًؼَ ٓٔخ صإ حُؼَد ًخٗض طَٟ إٔ ِٜٜٓالً ُْ ١)  

ٝحُلن إٔ ِٜٜٓالً ُْ ٣ظٌؼَ ُْٝ ٣يَّع ٤ٗجخً ، ٝاٗٔخ طٌؼَص طـِذ ك٢ . ٣ؼَٔ 

ٍ ٖٓ . ح٩ٓالّ ٝٗلِظٚ ٓخ ُْ ٣وَ  ّٝ ُْٝ طٌظق رٌٜح حالٗظلخٍ رَ ُػٔض أٗٚ أ

ي حُو٤ٜي ٝأ١خٍ حُ٘ؼَ ، ّٜ    (ه

. ٝحُِِٜٜش ح٩ٟطَحد . ، ٧ٗٚ َِٜٛ حُ٘ؼَ        ٝه٤َ  حٗٚ ٢ٔٓ حَُِٜٜٔ 

َِ حُ٘ٔؾِ ):٣ٝٔظٜ٘ي حرٖ ٓالّّ ػ٠ِ ٌٛح روٍٞ حُ٘خرـش  َٜ ِْ َٛ   أطخى روٍٞ 

        *(ًخًِد  

 

ًظذ حالىد ًخ٧ؿخ٢ٗ ٝهِحٗش ح٧ىد  ط٘خهِظٚ   حَُِٜٜٔ ى٣ٞحٕ ٗؼَ          

 ٣يٍٝ ك٢ أًؼَٙ كٍٞ كَد  ٙٗؼَٝ .. ًٝؼ٤َ ؿ٤َٛخ ٝى٣ٞحٕ حُلٔخٓٚ

    ٝطٞػيح ٧ػيحثٚ ٖٓ ر٢٘ رٌَ ٝحكالكْٜ  (٤ًِذ  )  ٍػخء أه٤ٚ ٝحُزّٔٞ

 ٍرٔخ .  ك٤ٚ ِِٜٛش ٝاهظال١ ٝد ،حٟطَحٗؼَ َِٜٜٓ ٝحُلو٤وش حٕ ك٢ 

أًؼَ ٗؼَ حَُِٜٜٔ ) هي٣ٔخ  الٗـيٙ ػ٘ي ؿ٤َٙ ٖٓ حُ٘ؼَحء  ٝهخٍ حالٛٔؼ٢ 

 (ٓلٍٔٞ ػ٤ِٚ 

         

 ٍٝرٔخ  ٣ٌٕٞ   (َِٜٜٓحٍ) ٖٓ ٗؼَ ثخ ٕ ر٘خ  حٕ ٗوَأ٣ٝلٖٔ                 

حُ٘ؼَحُٔ٘ٔٞد ح٤ُٚ ٓ٘ظلال   ٖٓ هزَ ٖٓ حٗظلَ ٗو٤ٜظٚ   حالٓط٣ٍٞش  

ك٤غ ؿؼِٞح ٜٓ٘خ هٜش ٣ٞ١ِش  ٓؼِٜخ ٓؼَ  هٜش ٤ٓق رٖ ١ً ٣ِٕ ٝهٜش 

: ح٣َُِ ٓخُْ ٝؿ٤َٛخ  حُوي٣ٔش  ٝ ٖٓ ٌٛح حُ٘ؼَ  ًٌَٗ

 



 304 

ــْ أ٤ٗـ١َ ُٔ  أ٤ُِظ٘ـخ رـــــٌٟ  ُك

 اًح أٗض اٗو٤٠ــض كال طل١ٍٞ                                              

 

 كبٕ ٣ـي رخٌُٗخثذ ١ـــخٍ ٢ِ٤ُ

 كوـــي أرٌـــ٠ ٖٓ ح٤َُِ حُو٤َٜ                                             

 

٤ًَُِْذ َُ ػٖ   كِٞ ٗزٖ حُٔوخرــــ

 ٧ُهزـَ رخٌُٗــخثذ أ١ّ ٣ُــــــــَ                                              

 

َّ ػ٤٘خً   ٣ٝــــّٞ حُ٘ؼ٤ٖٔ٘ ُو

ْٖ طلض حُوزٍٞ                                              َٓ  ٤ًٝــق ُوــخُء 

 

 ػ٠ِ أ٢ٗ طًَــض رــــٞحٍىحص 

٤ــــَْحً ك٢ ىّ ٓؼـــَ حُؼز٤ـــَ                                             ـَ   رُ

 

 ٛظٌض رٚ ر٤ــــٞص ر٠٘ ُػزّــخى

  ٝرؼٞ حُـ٘ـْ أٗل٠ ُِٜــيٍٝ                                           

 ػ٠ِ إٔ ٤ُْ ٣ٞك٠ ٖٓ ٤ًِذ

 اًح رــَُص ٓوزَّـــؤس حُوـــــيٍٝ                                             

 

سَ هي طًَ٘ـــــخ َّ ُ ّٛٔخّ رٖ ٓـــ ٝ 

ؼٔــخٕ ٖٓ حُ٘ٔــٍٞ                                            ْ٘  ػ٤ِــٚ  حُوُ

 

 ٣٘ــٞء رٜــيٍٙ ٝحَُٓــق ك٤ٚ

 ٣ٝوِــــــٚ  ِهيٌد  ًخُزؼ٤ــــــَ                                            

 

ٍَ ـْ َٖ رُِل ُغ ٓ ِٔ  كِٞال ح٣َُـُق أُٓ

 ٤َِٛ حُز٤ــٞ طُوـَع  رخًٌٍُٞ                                            

 

 كيٟ ُز٢٘ ٗو٤وــش ٣ّٞ ؿخءٝح

 ًؤٓي حُــخد ُـــّض  ك٢ حُِث٤َ                                           

 

ُٕ رجَ ّٕ ٍٓخكٜــــْ أٗطـخ  ًــؤ
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 رؼ٤ــي ر٤ــٖ ؿخ٤َُْٜـــخ  ؿــــٍََٝ                                           

 

 ؿــيحس ًؤٗ٘ــــخ ٝر٢٘ أر٤٘ـــــــخ

ي٣ـــَ                                           ُٓ َك٤َــــخ  ٍَ   رـ٘ــذ ُػ٤ِ٘س  

 

َُّ حُو٤َ ػخًلــشً  ػ٤ِٜـــْ  طظ

كٞ ك٢ ؿي٣َ                                           َْ ّٕ حُو٤ــَ طُ  ًـؤ

 

       حٓخ ٗؼَٙ  ؿ٤َ حُٔ٘لٍٞ  كٔ٘ٚ ٌٛٙ  حُو٤ٜي س  حُظ٢ ٣َػ٢ رٜخ حهخٙ     

 ٖٓ حُوٜخثي حُٔئًي هِٞٛخ ٖٓ أ١ ٝهي  حهَ حُويٓخء ٝحُٔليػ٤ٖ حٜٗخ 

: .ُو٤ٜيٙ حَُحثؼٌٚٝٛٙ ٢ٛ ح طل٣َق 

 

ٍُ ؟   أٛـــــــــــــــــــخؽ هٌحء ػ٢َ٘٤ حالىًخ

                                           ٍُ ُٛــــــــــــــــــيٝءحً كخُيُٓٞع ُٜخ حٜٗٔخ

 

ٝٛخٍ ح٤َُِ ٓ٘ــــــــــــــــــظٔالً ػ٤ِ٘خ  

ٍُ   ًـــــــــــؤٕ                                           ََ ٤ُْ ُٚ ٜٗخ  حُـــِـــ٤ـــــ

 

ٝرضُّ أٍحهـــــــــــــــــــُذ حُـُٞحء كـظ٠  

                                          ٍُ طوــــــــخٍد ٖٓ أٝحثـــِٜخ حٗـــــلـــــيح

 

  ٍّ َِ هٞ أٛـــــــــــــــــــَُف ٓوِظ٢ ك٢ اػ

طزخ٣٘ض حُزالُى رْٜ كــــــــــــــــــــــخٍٝح                                             

 

َطِؼخص   ُٓ  ُّ ٝأرـــــــٌـــــــ٢ ٝحُ٘ـــــــــٞ

                                            ٍُ ًؤٕ ُْ طــلــــــٞٛخ ػـــ٢٘ حُزلــــــخ

 

ػ٠ِ ٖٓ ُٞ ُٗؼـــــ٤ض ًٝــــخٕ كــــــ٤خً  

                                             ٍُ ََ ٣لـــــــزُٜخ حُــــــــزخ ُوخى حُوــــــ٤

 

ىػــــــــٞطَي ٣خ ًـــِـــ٤ُذ كِْ طـــز٢٘  

                                              ٍُ ٤ًٝق ٣ــــــــــــــــــ٤ز٢٘ حُزُِي حُوَلخ
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  ٌّ ـــــ٤ُِذ هــــــــالى ً ًُ أؿــــــز٢٘ ٣خ 

                                           ٍُ ِح َٓ ٟــــــــ٤٘٘خُص حُ٘لـــــــــــّٞ ُٜخ 

 

  ٌّ ـــــ٤ُِذ هــــــــالى ً ًُ أؿــــــز٢٘ ٣خ 

                                             ٍُ ؼْض رلخٍٓــــــــــــــــــــٜخ ِِٗح ـِ ُوي كُ

 

ٓــــــوـــــــــخى حُـ٤ُغ اٗي ً٘ض ؿ٤ؼخً  

                                               ٍُ ُْ ح٤ُٔخ ٣ُٝٔـــــــــــــــَحً ك٤ٖ ٣ُِظٔ

 

ٌُلخ   أرض ػــــــ٤٘خ١ رؼــــــــــــــيى إٔ طَ

                                             ٍُ ـــــلخ ِٗ ًؤٕ ؿـــ٠ـــخ حُوــــــــظخِى ُٜخ 

 

  ٍٍ ُْ ػٖ ٍؿــــخ ٝاٗي ًـــ٘ـــض طـــلـــِــ

                                             ٍُ ُْ ُٝي حهـــظيح ــــ ُٜ ٝطـــؼـــلـــٞ ػــــ٘ــ

 

  ٌٕ ُْ ُٔـــخ ُٜ ــــــ ّٔ ـــ َٔ ٝطـــٔـــ٘ــُغ إٔ ٣َ

                                             ٍُ َُ ٝال ٣ـــخ ٓـــــوــــــــخكـــشَ ٖٓ ٣ـــ٤

 

ًٝـــُ٘ض أُػــــُي هــــــَر٢ ٓ٘ي ٍرــلـــخً  

اًح ٓخػـــــــيْص حَُْرـــــــَق حُظِّــــــــــخٍ                                            

 

ٌَ ٓــــــــٞف ٣ِو٠   كال طــزــؼُـي كــٌـــ

                                              ٍُ ٗـــؼـــٞرخً ٣ٔــــــظي٣ـــَ رٜخ حُٔــــيح

 

ُٖ حُٔـــــــَُء ػـــ٘ي ر٢٘ أرـ٤ــٚ   ٣ؼـــ٤ــ

٣ٝٞٗــــــي إٔ ٣ٜـــــــ٤َ رل٤غ ٛخٍٝح                                           

 

أٍٟ ١ــــــٍٞ حُلـــــ٤ــخس ٝهــي طـــ٠ُٞ  

                                                ٍُ ـــــــِـذ حُ٘ــــ٢ء حُٔؼخ ْٔ ًٔخ هي ٣ُ

 

ًؤ٢ٗ اً ٗــؼــ٠ حُ٘ــخػـــ٢ ًـــِـــ٤ــزخً  

طـــطـــــخ٣َ رــ٤ــٖ ؿـــ٘ــزــ٢ حُ٘ــَحٍ                                             
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كَُيٍُص ٝهي ؿـــ٘ـــ٠ رٜــــــ١َ ػ٤ِٚ  

ًٔخ ىحٍص ر٘ــــــخٍرٜخ حُؼُـــــــــــوـــخٍ                                            

 

ٓـــــــــؤُُض حُلـــــ٢ أ٣ٖ ىكــــ٘ظُٔٞٙ  

                                            ٍُ كـــوـــخُٞح ٢ُ رؤهـــٜـــ٠ حُلـــ٢ ىح

 

كٔــــــــــــَُص ا٤ُٚ ٖٓ رِي١ كـــؼ٤ؼخً  

                                          ٍُ ُّ ٝحٓـــــــظ٘غ حُوــــَح ١ٝــــــخٍ حُ٘ــــٞ

 

  ٍَ َِ هــز ٝكـــــــــخىص ٗخهـــــظ٢ ػٖ ظــ

                                            ٍُ ُّ ٝحُلَــوــــخ ػــٟٞ كــــ٤ٚ حُٔـــٌــــخٍ

 

ــــُ٘ٚ   ِ٘ ُيٟ أ١ٝــــــــــــــخٕ أٍٝع ُْ ٣َ

                                              ٍُ ُْٝ ٣لــــــــيع ُٚ ك٢ حُ٘ــخّ ػـــخ

 

أطـــــــــيٝ ٣خ ًـــــــ٤ُِذ ٓؼــــ٢ اًح ٓخ  

                                            ٍُ ؿـــــزخٕ حُوــــــــّٞ أٗــــــــخٙ حُِلــَح

 

أطـــــــــيٝ ٣خ ًـــــــ٤ُِذ ٓؼــــ٢ اًح ٓخ  

                                                ٍُ لخ َّ٘ ُكـــــُِٞم حُوـــّٞ ٣٘لـــٌُٛخ حُ

 

ُِ ك٤ٜخ   ٍُ ُظـــــــٍِذ ٝحُؼـــــــــ أهـــــــــٞ

                                             ٍُ ٛــــــخ ٌٌُُــــْ حٗــظــٜــخ َُ أػــــــ٤ــــــ

 

  ٍَ طـــظـــخرـــــغ أهـــٞط٢ ٝٓــ٠َــــٞح ٧ٓــ

                                             ٍُ ػ٤ِٚ طــــظــــخرــــــغ حُوــــّٞ حُِلــٔخ

 

ٌِ حُؼـــٜــــي ح٧ًـ٤ي ػ٢َِّ ُػ١َٔ   ُهـــــ

                                           ٍُ رـــظـــًَـــــ٢ ًـــَ ٓخ كـــــٞص حُي٣خ

 

ُٝٔـــُض روـــــخُغٍ ىٍػ٢ ٝٓـــــ٤ل٢  

                                           ٍُ  ا٠ُ إٔ ٣وـــِــــغ حُِــــ٤َ حُ٘ـــــٜـــخ
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:     حٓخ  ٜٗخ٣ش ٌٛح حُ٘خػَ ٝحُزطَ حُ٘ـخع كوي ًخٗض ػ٠ِ حُٞؿٚ حُظخ٢ُ 

ؿٍٞ ك٢ حُزالى ٣َحكوٚ ص كؤهٌ ١ ٛزق ١خػ٘خ  ك٢ حُٖٔ  ًزَ حَُِٜٜٔ ٝأ ُٔخ 

خالّ كْ,  ٖٓ ػز٤يٙ ػزيحٕ  ّٔ كٔؤُٜٔخ إٔ , رٌُي  ٝٗؼَ  روظِٚ كؤكْ  ٓ٘ٚ ٝٛ

 :٣٘وال ػ٘ٚ ٌٛح حُز٤ض 

 

 ٖٓ ٓزِؾ حُل٤٤ٖ إٔ ِٜٜٓال 

  ىًٍٔخ ٝىٍ أر٤ٌٔخ   هلل                                    

 

 حُ٘ؼ١َ ٝهخال الر٘ظٚ حُز٤ض, كوظالٙ ػْ ػخىح ا٠ُ حُل٢ رخ٤٤ًٖ ٓ٘ظلز٤ٖ        

َِٜٜٓ حٍ حُز٤ض ال ٣ٔظو٤ْ ٌٌٛح اٗٔخ أٍحى  حٕ كظلٌَص ك٤ٚ ػْ هخُضحًٌٍُٔٞ  

  :إٔ ٣وٍٞ

 

 ٖٓ ٓزِؾ حُل٤٤ٖ إٔ ِٜٜٓال 

  أ٠ٔٓ هظ٤الً ك٢ حُلالس ٓـيال                                       

 

  أر٤ٌٔــخ     ٝىٍ   ىًٍٔخ   هلل

 ال ٣زَف حُؼزيحٕ كظ٠ ٣وظـال                                         

 

  .....  ريٓٚ ك٠َرٞٛٔخ كظ٠ أهَح روظِٚ كوظِٞٛٔخ      

 

 :، ٖٝٓ أرَُ أر٤خص ٗؼَٙ ٓخ ٢ِ٣  

 

 ه٢ِ٤ِ ُٔخ حٌَُ ُِيَٛ ٢٘ٓ ػٞحًٍ

 أ٢٘ٗ٧ ً٘ض أٗخ ُٞ ًخٕ ػٔش ًخَٓ                                              

 

 ٤ًِذ ال ه٤َ ك٢ حُي٤ٗخ ٖٝٓ ك٤ٜخ 

 إ أٗض ه٤ِظٜخ ك٢ ٖٓ ٣و٤ِٜخ                                                

 

 :ٖٝٓ أر٤خطٚ حٍُٜٔ٘ٞس

 

 ٣وٍٞ ح٣َُِ أرٞ ٠ِ٤ُ حَُِٜٜٔ

 ٤ِ٣٘خ ٝهِذ ح٣َُِ هخ٢ٓ ٓخ                                          
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 ٝإ الٕ حُلي٣ي ٓخ الٕ هِز٢

 ٝهِز٢ ٖٓ حُلي٣ي حُوخ٤٤ٓ٘خ                                        

 

  أٛخُق   إٔس   أ٢ٓ  ط٣َي

 ٝٓخ طي١ٍ رٔخ كؼِٞٙ ك٤٘خ                                           

 

 كٔزغ ٤ٖ٘ٓ هي َٓص ػ٢ِ 

 أر٤ض ح٤َُِ ٓـٔٞٓخ ك٣ِ٘خ                                          

 

 أر٤ض ح٤َُِ أٗؼ٢ ٤ًِزخ

  ٣ؤط٢ ا٤ُ٘خ   ُؼِٚ أهٍٞ                                              

 

 أطظ٢٘ ر٘خطٚ طز٢ٌ ٝط٘ؼ٢

 طوٍٞ ح٤ُّٞ َٛٗخ كخث٣َ٘خ                                          

 

 كوي ؿخرض ػ٤ٕٞ أه٤ي ػ٘خ

  هخ٣َٛ٘خ  ٣ظخ٠ٓ ٝهالٗخ                                           

 

 ٝأٗض ح٤ُّٞ ٣خ ػ٢ٔ ٌٓخٗٚ 

 ٤ُْٝ ُ٘خ رـ٤َى ٖٓ ٓؼ٤٘خ                                      

 

 ِِٓض ح٤ُٔق ك٢ ٝؿٚ ح٤ُٔخٓٚ

ح ٝهِض ُٜخ أٓخّ حُلخ٣َٟٖ                                       

 

 ٝهِض ُٜخ ٓخ طو٢ُٞ 

  حُوخثل٤٘خ    كٔخس أٗخ ػٔي                                      

 

 ًٔؼَ حُٔزغ ك٢ ٛيٓخص هّٞ

 ٤ٔ٣٘خ  ٓغ   ٗٔخال   أهِزْٜ                                       

 

 كي٢ٓٝ ٣خ٣ٔخٓش كٞم ٍأ٢ٓ

 ػ٠ِ ٗخ٢ٗ اًح ً٘خ ٤ٔٗ٘خ                                       
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 كبٕ ىحٍص ٍكخٗخ ٓغ ٍكخْٛ

  حُطخك٤٘٘خ  ًٝ٘خ  ١ل٘خْٛ                                       

 

 أهخطِْٜ ػ٠ِ ظَٜ َٜٓ

 أرٞ كـالٕ ٓطِن ح٤ُي٣٘خ                                       

 

 ك٘ي١ ٣خ٣ٔخٓش حَُٜٔ ٗي١

 ٝأ٢ًٔ ظَٜٙ حَُٔؽ حُٔظ٤٘خ                                   

 

 

 

 ******************                            

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

 

                    حالٓؼَ حُـؼل٢ 

 

 

ػَي رٖ أد           َْ َٓ  َ٤َْٛ ُُ َحٕ حُلخٍع رٖ ٓؼخ٣ٝش رٖ حُلخٍع ٝٛٞ أرٞ  ْٔ  ُك

٤َْس  ِ٘ ٣ْْ رٖ ُؿْؼِل٢ّ رٖ ٓؼي حُؼَ َِ رٖ ٓخُي حرٖ ػٞف رٖ ٓؼي رٖ ػٞف رٖ َك

ٌِْكؾ  َٓ ٢ ٝهي  رٖ  ّٔ ؼََ)ُٓ ْٓ :  ُوُٞٚ ( ح٧َ

 

ٍُِي  خ َٓ  ِٖ ْؼِي ْر َٔ ُِ  ٢ ِٓ ْٞ   كاَل ٣َْيُػ٢ِ٘ هَ

أُػِْوِذ                                           َٝ  ْْ ِٜ َْ َػ٤َِْ ؼَ ْٓ ْْ أَ  اًَِح أََٗخ َُ
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يح٢ّٗ        ٝ ْٔ َٜ َٓزَؤ،   ك٢ ًًَحُ ٤ََ رٖ  ْٔ َٓزَؤ )هخثال  َٗٔذ ِك َُ رٖ  َ٤ ْٔ أََُٝي ِك

ٌٖ ْٜٓ٘ ٍر٤ؼش ٤ََ؛ رط ْٔ َٖ ِك سَ ر ََّ ُٓ ٝ ،ََ٤ ْٔ ٤ََ، ٤ُٜٝؼشَ رٖ ِك ْٔ َٖ ِك ََٔغ ر ٤ْ َٔ َٜ   حُ

َْٗؾ ٞص، ٝٛٞ ح١ٌُّ أ ُٓ ََ َُ رَل٠ْ د رٖ حُّ٘ؼٔخٕ حُو٤َْ َِ ًَ ؼْي١  َٓ َُٓكذ رٖ   ىًُٝ 

س ٝٛٞ حُلخٍع رٖ ٓؼخ٣ٝش رٖ ٓخُي  ََ ْٔ ْؼِل٢ّ ػ٠ِ هَظََِِش أر٤ٚ أر٢ ُك ـُ ََ حُ ؼَ ْٓ ح٧َ

ؼ٠َِّ  ُٔ ر٤َْي، ٝكِٔٚ ػ٠ِ حُ ُُ ْؼِل٢ّ ٖٓ ر٢٘ ٓخُٕ رٖ  ـُ ٣ْْ حُ َِ رٖ ػٞف رٖ َك

ؼََ ك٢ ٗؼَٙ  ْٓ  :٣وٍٞ ك٤ٚفكَّ ٖٓ ٍرخ١ٚ، ٝٛٞ ح١ٌُّ ٣ٜلٚ ح٧َ

 

ْْ ِٜ ظَِخك ًْ ْْ َػ٠َِ أَ ُٛ ََ خثِ َٜ ُِٞح رَ َٔ  َك

أَٟ                                           َٝ خ َػظٌِي  َٜ ط٢ِ ٣َْؼُيٝ رِ ََ ٤ْ ِٜ رَ َٝ
 

ٗؼَ حُلٔخٓش، ٝ ٌٛح ٣ظ٘خٓذ ٓغ  ٝٗؼَ حُلوَ        ٝحالٓؼَ حًؼَ ٖٓ  

١ز٤ؼش حُوز٤ِش حُٔلخٍرش ٝ ًؼ٤َ ٖٓ أٗؼخٍ ح٧ٓؼَ حُـؼل٢ ٝ ػَٔٝ رٖ ٓؼي 

٣ٌَد حُِر٤ي١ ٝ حٌُٔ٘ٞف حَُٔحى١، ٝ ٣ِ٣ي رٖ ػزيحُٔيحٕ ٝ ػز٤يهللا رٖ 

 ٣ٌؼَ ك٤ٜخ ًًَ حُلَد ٝ ٝٛق ريح٣ظٜخ ٝ   ٝحُلَ حُـؼل٢ ٝ ح٧ٗظَ حُ٘وؼ٢

ٝٓطٜخ ٝ ٜٗخ٣ظٜخ، ٝ ٗؼَ حُلٔخٓش هي حٍطز٢ حٍطزخ١خً ٝػ٤وخً ر٘ؼَ حُلَد، 

٧ٗٚ ٓويٓخص ُِلَد ٝ ىػٞس ا٠ُ اٗؼخُٜخ، ٝ حكظيحٜٓخ، ٝ هٞٝ ؿٔخٍٛخ 

ٝ ٖٓ ٗؼَ حُلَد ًًَ حُـخٍس، ٝ ٝٛلٜخ، ٝ ًًَ ٝهظٜخ، ٝ هي ًًَ حُي٣ّخٕ 

رٖ هطٖ حُلخٍػ٢ طِي حُـخٍحص حُظ٢ ًخٗٞح ٣ٜ٘٘ٞٗخ ػ٠ِ أػيحثْٜ ك٢ ٓوِظق 

:  ح٧ٝهخص ٜٓ٘خ طِي حُـخٍس حُظ٢ ًخٗض ٝهض حُٜزخف ٝحُظ٢ ٣وٍٞ ػٜ٘خ

 

ٍَ    ٛزّل٘خ طـِزخً ٝ ٓـَحسَ رٌـ

 ريح٤ٍٛش ٤٘٣ـذ ُٜـخ ح٤ُُٞـُي                                     

 
ً  ُٜخ ٗوخ١ٝ ٣ظَى ح٧كِحٕ هخػـخ

 ك٢ حُْ٘ٔ ٓخ حطِوْض ٝهُٞى                                   

 

ٌٍ طوّطـ٤ذ ِّ ًُٔخطٜـخ رـ     ًؤٕ 

 أٝٓـخٍم ٝ هخرِٜـخ ٓؼـُٞى                                      

 

    كؤٍى٣٘خ َٓحسً ٤ُْ طلٜـ٠

 ُٜخ ك٤ْٜ اًح ُكٔزـْض ػي٣ـُي                                   

 
ً   كطخٍٝح ػٖ طٜخٓظ٘خ ٗؼخػـخ
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 ٝكِّْٜ رل٤غ ؿـَٟ ٣َٗـُي                                  

  

  كوخُٞح ٝ حُلي٣ُي ؿيحس ٣ُْؼ٘ـ٢

 ك٤ِـْ ٣لُِـٚ اال حُلـي٣ـُي                                      

 

ؼل٢ ، ٗخػَ ؿخ٢ِٛ ػخَٛ حَٓة حُو٤ْ ٝ ـُ ٝه٤َ  َٓػي رٖ أر٢ ُكَٔحٕ حُ

لم ٌثؤروا لممتل أبٌه حٗٚ كوي حرالٙ  ٛـ٤َح ٌُح ػخٕ ٣ظ٤ٔخ  ٝه٤َ  حٕ حهخٍرٚ 
لما شب ولوي ساعده فولبلوا الدٌة من لاتلٌه وباعوا فرسه وأكلوا ثمنها 

 ثؤر ألبٌه واستعاد خٌله ووصفها وآثرها على غٌرها وتفاخر ببطوالته 
   ٝٝٛلٜخ  رخك٠َ  على صهواتهاواثر الخٌل و الفخر   االغارة 

:٣وٍٞ ك٤ٜخ   (ٓوٍٜٞس حُو٤َ)حالٝٛخف ٝ ٤ٔٓض ٓوٍٜٞطٚ حُ٘ؼ٣َش   

 

 ٖٓ ًخٕ ًخٍٙ   ػ٤٘ٚ     ك٤ِؤط٘خ

    ٣ِن   ح٤ُ٘ٔش  أٝ ٣ئٝد ُٚ ؿ٠٘                                     

 

 ُٝوي ػِٔض ػ٠ِ طـ٘ز٢ حَُىٟ

    إٔ حُلٜٕٞ حُو٤َ ال ٓيٍ حُوَ                                  

 

 ُِٔزَى  (حٌُخَٓ)ٌٝٛٙ ٢ٛ هٍٜٞطٚ  ًٔخ ٢ٛ  ك٢ ًظخد   
 

ظَل٠َ ْٗ ٠ كَخ َٔ ٤َُِْٓ  ْٖ ِٓ ِْزَُي  َٕ هَ َْ رَخ َٛ 

                                              ٠٠َ َٓ خ  َٔ خ ك٤ِْ َٜ َُٝوَْي َؿ٤َِْ٘ض رُِلزِّ

 

ط٢ِ ََ ٤ْ ِ٘ َّٕ َػ َٕ أَ ح ََ ْٔ ِِْؾ أَرَخ ُك  أَْر

                                            ٟ َٞ َٖ حُظَّ َ٘خِؿ٤ ُٔ َِ حُ َِّ٘لَ ُِ َٝ  َٗخَؿٞح 

 

ْْ ُٜ ُّٓ ُ َٖ أ َٔ ْٔ ُِظَ  ُْ ُٛ  رَخُػٞح َؿٞحَى

ُْ كَظ٠َ                                              ِٜ ِٗ ح ََ ٢ٌَْ ٣َز٤َِْض َػ٠َِ كِ ُِ َٝ
 

َٜخ  رَ ْٞ خ ػَ َٜ ْ٘ َِّ َػ خ حْرظَ َٓ ٌِْؾ اًَِح   ِػ

                                            ٟ ََ خًَح طَ َٓ َْٜض هَخَُْض َُُٚ  َٓ ٝطََوخ

 

سٌ  َّٞ لُ ـْ َٓ ْٖ هَِؼ٤َْيسُ ر٤َْظَِ٘خ  ٌِ َُ 
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خ ِؿ٠َ٘                                            َٜ َٛخ َُٝ ٍِ ْي َٛ  ُٖ  رَخٍى َؿَ٘خِؿ

 

ِْزَُٞٗشً  َٓ خ  َٜ ِِ ْٛ َِ٘ش أَ  طُْوِل٢ رِِؼ٤ْ

                                     ٟ َٞ َّ٘ حُ َٝ  ِّ ُِ َلخ َٔ ُْ ََ ح ٗؼًخ َػْز َْ ْٝ ُؿ  أَ

 

٤َِْؤْطَِ٘خ ِٚ كَ ِ٘ َٙ َػ٤ْ ٍِ خ ًَ  َٕ خ ًَ  ْٖ َٓ 

َد َُُٚ ِؿ٠َ٘                                             ْٝ ْٝ ٣َُئ ٤َِّ٘شَ أَ َٔ َِْن حُ َ٣

 

َىٟ  ََّ ُّ٘ز٢َِ حُ ـَ ُض َػ٠َِ طَ َٔ ِِ  َُٝوَْي َػ

                                       ٟ ََ ٍُ حُوُ َي َٓ َُ الَ  َٕ حَُو٤ْ ٞ ُٜ َّٕ حُُل  أَ

 

 ْْ ِٜ ظَِخك ًْ ْْ َػ٠َِ أَ ُٛ َُ خثِ َٜ حُكٞح رَ ٍَ 

أَٟ                                              َٝ خ َػظٌِي  َٜ ط٢ِ ٣َْؼُيٝ رِ ََ ٤ْ ِٜ ٝرَ

 

0 ُُِٚ٤ْ ِٓ َُ  ٍُ ح َِ َِ ال ٣َ ًِ ح ََ َٔ ُي حُ ْٜ َٗ  

خ أَط٠َ                                             َٓ  ٢ُِ خ ٣ُزَخ َٓ َكخَُِش  َِّ َم حُ ْٞ  كَ

 

ُٔٞهُُٚ  طَُٚ كَظَ َْ ظَْيرَ ْٓ خ اًَِح ح َّٓ  أَ

َٔخ                                         ٣َشُ حَُّ٘ ٍِ ْهغِ َػخ َٞ ُٙ حُ ٞ ُٔ
ٌَ هَ ْؿ ٍِ   

 

ح  ًَ ّطِ َٔ ظَ ُٓ ظَُٚ  ْٟ ََ ظَْؼ ْٓ خ اًَِح ح َّٓ  أَ

                                          ٍُ ِٕ حُـ٠ََخ: كَظَوُٞ َكخ َْ ِٓ  َُ ؼْ ِٓ  ٌََٛح 

 

 ُ ؤََّٗٚ ٌَ ِْظَُٚ كَ ظَْوزَ ْٓ خ اًَِح ح َّٓ  أَ

أَٟ                                              ٍَ هَْي  َٝ  ََ ْٕ ٣َِط٤ْ ُق أَ ٌِ ْل ٌَ ُ٣ ٌُ رَخ

 

ح  ًَ ِٛ ح َظخ ًِّ ََ ِػ َؿْيُص حَُو٤ْ َٝ  ا٢ِِّٗ 

َٖ حُيَُّؿ٠                                         ْل ِ٘ ٌْ َ٠ ٣ٝ َّٔ َٖ حُـُ ِٓ  ٢ ـِ ْ٘  طُ

 

ؼًخ  ُِ ح َٞ ُوِٞف ١َ َٔ َِ حُ ـْ َٖ رِخُؼَّ  ٣َٝزِظْ

                                          ٠َ٘ ـِ ١ حُ ًِ شَ  َّٔ ِى ُؿ ْٞ ْؼُِ ُّٜ ِ ُِ  َٖ ٣ُٝؼِْز

 

خ  ًٔ ُِ خ َٔ ُٓ َٝ رًخ  ٍِ َلخ ُٓ أ٣ََْض  ٍَ اًَِح  َٝ 
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ْٖ رَـ٠َ                                            َٓ َلخٍِد  ُٔ َْ٘ي حُ ٢ِ٘ ِػ ـِ ٤َِْْز كَ

 

خَكْزظَُٚ  َٛ خ  َٓ ْؼِل٢ِّ  ـُ شُ حُ َٛ خ َٜ َه َٝ 

ْٗو٠٠ََ                                           ََ ح ْٕ ه٤ِْ اِ َٝ ْ٘و٢٠َِ أَرًَيح  الَ طَ

 

ْزَطٍش  ـِ َى رِ ْٝ أَ ٍَ خ  َٓ ْيٍم  ِٛ  ُٕ ح َٞ  اِْه

                                       ٟ َٞ َٛ خ  َٓ ٟ رَِي  َٞ َٛ َص كَوَْي  َْ ِٕ حْكظَوَ كَِب

 

َّْ هَخُُٞح ْْ ػُ ُٛ َلخ ُِ ُلٞح  َٔ ٞح : َٓ ُٔ ُِ خ َٓ 

ُلٞح حَُِِّل٠                                       َٔ َٓ  ًْ ِّ اِ ْٞ  ٣َخ٤َُْظ٢َِ٘ ك٢ِ حُوَ

 

ٌَظ٤ِْزٍَش خ رِ َٜ ظُ ْٔ ًَظ٤ِْزٍَش َُزَّ ٝ 

                                         ْْ ُٜ حطُ ََ َٓ  ٍَ ٌََٛح حُلَظ٠َ : َكظ٠َّ طَوُٞ

 

 ٍْ ـُ ْٔ ََ طَـَ َص َؿ٤ْ ْٞ َٔ َٕ حُ ْٞ ٌُ ظَ ْ٘  الَ ٣َ

ٌََّ٘ح                                           َٖ حُ ِٓ  َّٖ ُٜ ٍِ ُؿُ٘ٞرَ خ َٔ ـِ َكيَّ حُ

 

ًٔخ  حرِ َٞ ٍِ َػ َِ حُـُزَخ ْٖ َهَِ ِٓ  َٖ ْؿ َُ  ٣َْو

َط٠َِ                                         ْٛ ٍِ أَْهؼ٠َ كَخ ٝ َُ ْو َٔ خرِغِ حُ َٛ
َ ؤ ًَ  

 

 ٌٍ حكِ َٞ ْْ رَِ٘ ُٜ َٓ ْٞ َٕ ُٗلُ ْٞ ُٔ  ٣َظََوخَُ

                                      ٠ َٜ خسُ َػ٠َِ حَُل َٔ ٌُ َّٞ حُ خ َػ َٔ ؤََّٗ ٌَ كَ

 

ٍد  ٌٌَِّ ُٓ  ََ ََٗيْىُص َؿ٤ْ ََٗيْىُص   كَِبًَح 

                                   ٠٠َ َٓ  ْٝ ِل٢ أَ ْٓ ٍُ ُص  َْ َٔ ًَ ُْ٘ض  ٝاًَِح ١َؼَ

 

 ْْ ِٜ خِك َٓ ٍْ ٢ أَ ِٟ ٍِ ٍى َػخ ْٝ ُِْي أَ ُٝ  ْٖ ِٓ 

                                        ٠ َٔ ْٗظَ ٢ِٛ ٝح زَخ ُٔ ٠َٛ حُ ْْ رَخ ُٜ ِْظُ َٜ ْٗ  أَ

 

خرٞح َهَِّشً  َٛ َؿٍَِش أَ َْ دَّ َػ ٍُ  ٣َخ 

                                           ٠ٌَ ْْ َكظ٠َّ رَ ُٜ َى ٤َُُِْ ٍَ  َىأَرُٞح َٝكخ

 

 ْْ ُٜ ٣َخفِ طَُِلُّ َِّ ٤َشُ حُ ِٓ آ َٗ  رَخطَْض 
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و٢ََ حََُّ٘يٟ                                             َٓ خ  َٓ َكظ٠َّ أَطََٞٗخ رَْؼَي

 

ك٢ِ ٣َِي١ْ  َٝ ِٞى  ـُ ُٜ ِى حُ َْ ٠َُْٜض ك٢ِ حُزَ  كََ٘

                                         ٟ َٞ خَُّ٘ ًَ ًُؼٍُٞد  ِس ًُٝ  ِّ َٜ َٔ ُٕ حُ  َُْي

 

سً  ٍَ ْٞ ٌُ ْٔ َٓ ِل٢ َػخثًِطخ  ْٓ ٍُ  أَْك٣ٌَُْض 

خ َهالَ                                         َٜ خفِ َُ َٓ َِّ حُف حُ ََ خَء أ١َْ َٓ ْٞ ًَ  

 

 ٍَ ُض رِؼَخطِ ْٔ هُ َٝ ْص َػ٢ِّ٘  ََ  كَظََطخ٣َ

                                      ٟ َٞ خَُّ٘ ًَ ًُؼٍُٞد  ِس ًُٝ  َِّ َٜ َٔ ْيِم حُ َٛ  

 

َُ٘ق ر٤َََْ٘٘خ  ْٔ الَُد حَُل٢ِّ طَ ًِ  رَخطَْض 

ْٖ َػلَخ                                           َٓ زَُغ  ْ٘ َ٣ َٝ شً  ـَ َٖ َىْػَِ ِْ ًُ ْ ٣َؤ

 

َىسٌ  ْٝ ُإ ِْ َٓ ٢ُِ ٤ََُِْشٌ  َٖ ح٤َُِِّخ ِٓ ٝ 

َُٛيٟ                                      خ  َٜ َٔ َّ٘ ـَ ْٖ طَ َٔ ُِ  َْ حُء ٤َُْ ََ َؿْز

 

خ  َٜ َٓ ح ََ ِٓ َٝ َٛخ  ٢ َكيَّ ِٔ َِّْلُض َْٗل ًَ 

َٜخ َؿَ٘خ                                       َْ رِ ٤َُْ َّ ْٞ َّٕ حُوَ ُض أَ ْٔ ِِ َػ َٝ
 

 ِٚ ِٞػ ُٔ ٢َ ُؿ ْٓ َٝ ْيُص  َٜ ٍِٛذ أَْه َ٘خ ُٓ َٝ 

                                     ٟ ََ خ طَ َٔ ٌُْص كَ حعٍ هَْي أََه ٍَ  ٍِ خ َ٘  ِٝػ

 

 ِٚ خِٗ َٔ َٜخ َػ٠َِ ُؿؼْ ٌُ ََٓ٘خرِ  َظَِّْض 

٤ُِِْي ٝهَْي هَٞ                                    َٞ َٝؽ حُ َُ َٖ ُىْك ِْؼَْز َ٣  ٟ 

 

 ٍَ حطِ َٝ  ْٖ ِٓ خءَٗخ  َٓ ُص ِى ٍْ َ  َُٝوَْي ػَؤ

ظَل٠َ                                     ْٗ ُٕ هَِي ح َٕ حُٔ٘ٞ خ ًَ  ْٕ َّ اِ ْٞ  كَخ٤َُ

 

 ِٚ ِِ َٔز٤ِْ ُِ  ِٚ ٠ِ ْٔ ْْ طُ خ َُ َٓ  ُّْ َٜ  ٝحُ

ْٖ َٗؤَٟ                                      َٔ ًَ  َْ ٤ْ َٓ ُ ُم ٣َخ أ ٍِ لَخ ُٔ َْ حُ ٤َُْ  

 

قٍ  ِٟ ٍَ ٝح َٓز٤ِْ  ْٖ ِٓ َى  ٍُّ  هللِ َى
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                                     ٟ ََ ْٖ ٝحِى١ حُوُ ِٓ  ٍُّ ََ أًََ ٤ْ ُِ ًْ ال ًَ  اِ

 

 ُٙ َُ ٟ َؿ٤ْ ََ َ٘ ُ٣ َّْ  ٝحُؼَُّٞد ٣َْوَُِن ػُ

َٜخ ح٧ًََٟ                                          ه٤ِّْ َٞ ُٕ ُكَِّظَُٚ ٣ُ ٞ ُٜ َ٣ٝ  

 

شٌ  َٛ خ َٜ َّٖ َه ُٜ َي ر٤ََْ٘ ًِ ح َٝ ٍَ  اال 

َط٠َِ                                      ْٛ َّٖ هَِي ح ُٜ ُِّ ًُ ِذ  ًِ َ٘خ َٔ ْلَغ حُ ُٓ   

 

خ َٛ َُ ح َٞ كخٌص هَْي َػال أَْؿ َّٞ ـَ ُٓ ٝ 

                                          ٟ َٞ خَُّ٘ ًَ خٌص  َٛ ََ ظْ ُٓ ٍى  َْ ٍُ ُؿ آ ْٓ  أَ

 

ٌُْض ِػَ٘خَُٗٚ  َِ َٓ ٍف رََِوًخ  َّٞ ـَ ُٓ ٝ 

ًَخ                                          َُ  ُٚ ُٔ حثِ َٞ ٍْ هَ ْٔ  ٣َْؼُيٝ َػ٠َِ َه

 

 *******************************   

 

 

 

 

 

 

                                             

 

س  ر٘ض ػؼٔخٕ حُـي٢ٔ٣سًػل٤َ          
 

 

ٗخػَس ؿخ٤ِٛش، ٖٓ أَٛ ح٤ُٔخٓش . ُػل٤َس ر٘ض ػزخى، ٖٓ ر٢٘ ؿي٣ْ        

٢ٛٝ حهض حالٓٞى  ٤ٓي ر٢٘ ؿي٣ْ    (ْٗٔ حُّ٘ٔٞ )٤ً٘ٝظٜخ  (ر٘ـي)

. ًٝخٗض ؿي٣ْ هخٟؼش ُِٔي ١ْٔ، كزـ٠ ػ٤ِْٜ 

 

ٝه٤َ  ًخٕ ١ْٔ رٖ ًُٞ رٖ اٍّ رٖ ٓخّ ٝؿي٣ْ رٖ ػخَٓ رٖ أَُٛ          

ح٤ُٔخٓش )ًٝخٗخ حر٢٘ ػْ  حً ٣ِظو٤خٕ  رٔخّ رٖ ٗٞف  ًٝخٗض ٓٔخًْٜ٘ ٟٓٞغ 

ًٝخٗض ٖٓ أهٜذ حُزالى ٝأًؼَٛخ ه٤َح  ًٝخٕ ٌِْٜٓ ( ؿٞح )ًٝخٕ حٜٓٔخ  (
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ًٝخٕ ظخُٔخ هي طٔخىٟ ك٢ حُظِْ ح  ٝح٤َُٔس   (ػ٤ِٔن)أ٣خّ ِٓٞى حُطٞحثق 

١ِوٜخ  (٣ِِٛش)ٝ حُوزق ًؼ٤َح  كظ٠  ه٤َ  إ حَٓأس ٖٓ ؿي٣ْ ٣وخٍ ُٜخ 

  (ػ٤ِٔن)ُٝؿٜخ ٝأٍحى أهٌ ُٝيٛخ ٜٓ٘خ كوخٛٔظٚ ا٠ُ 

أ٣ٜخ حُِٔي كِٔظٚ طٔؼخ ، ٟٝٝؼظٚ ىكؼخ ، ٝأٍٟؼظٚ ٗلؼخ ، كظ٠ : ٝهخُض 

اًح طٔض أٝٛخُٚ ، ٝىٗخ كٜخُٚ ، أٍحى إٔ ٣ؤهٌٙ ٢٘ٓ ًَٛخ ، ٣ٝظ٢ًَ٘ رؼيٙ 

. ٍٝٛخ 

أ٣ٜخ حُِٔي اٜٗخ أػط٤ض َٜٓٛخ ًخٓال ، ُْٝ أٛذ ٜٓ٘خ ١خثال  :  كوخٍ ُٝؿٜخ 

. اال ٤ُٝيح هخٓال ، كخكؼَ ٓخ ً٘ض كخػال 

رخهٌ حُـالّ كٜخٍ ك٢ ؿِٔخٗٚ  ٝحَٓ إٔ طزخع حَُٔأس  (ػ٤ِٔن  ) كؤَٓ حُِٔي 

ُٝٝؿٜخ ك٤ؼط٠ حُِٝؽ هْٔ ػٜٔ٘خ ٝطؼط٠ حَُٔأس ػَ٘ ػٖٔ ُٝؿٜخ ، 

 :  : ٗؼَح  (٣ِِٛش)كوخُض 

 

أط٤٘خ أهخ ١ْٔ ٤ُلٌْ ر٤٘٘خ 

كؤٗلٌ كٌٔخ ك٢ ٣ِِٛش ظخُٔخ                                                                                 

 

ُؼ١َٔ ُوي كٌٔض ال ٓظٍٞػخ 

   ٝال ً٘ض ك٤ٖٔ ٣زَّ حُلٌْ ػخُٔخ                                        

 

ٗيٓض ُْٝ أٗيّ ٝأ٠ٗ رؼظَط٢ 

 ٝأٛزق رؼ٢ِ ك٢ حُلٌٞٓش ٗخىٓخ                                                         

                 

ُٔخ ٓٔغ ػ٤ِٔن هُٜٞخ  أَٓ إٔ ال طِٝؽ رٌَ ٖٓ ؿي٣ْ ٝطٜيٟ ا٠ُ       

ُوٞح ٖٓ ًُي رالء ٝؿٜيح ًٝال ٝحٓظَٔ ػ٠ِ ٌٛٙ ُٝٝؿٜخ كظ٠ ٣لظَػٜخ  

 حُلخُش ٣ٞ١ال 

 

 (ُػل٤َس ر٘ض ػلخٕ حُـي٤ٔ٣ش)   ُٝٔخ  ُٝؿض  ْٗٔ حُّ٘ٔٞ، ٢ٛٝ  

أهض ح٧ٓٞى ، كِٔخ أٍحىٝح كِٜٔخا٠ُ ُٝؿٜخ حٗطِوٞح رٜخ ا٠ُ ػ٤ِٔن ٤ُ٘خُٜخ 

هزِٚ ، ٝٓؼٜخ حُلظ٤خٕ ، كِٔخ ىهِض ػ٤ِٚ حكظَػٜخ ٝه٠ِ ٓز٤ِٜخ ، كوَؿض 

ا٠ُ هٜٞٓخ ك٢ ىٓخثٜخ ٝهي ٗوض ىٍػٜخ ٖٓ حالٓخّ ٖٝٓ حُوِق ٝحُيّ ٣ز٤ٖ 

 :٢ٛٝ ك٢ أهزق ٓ٘ظَ ٢ٛٝ  طوٍٞ

 

ال أكي أًٍ ٖٓ ؿي٣ْ 

 رخُؼَّٝ                                         ٣لؼَ  أٌٌٛح                                     
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٠َٟ٣ رٌح ٣خ هّٞ رؼَ كَ 

   أٛيٟ ٝهي أػط٠ ٤ٓٝن حَُٜٔ                               

 

٧هٌسُ  حُٔٞص  ًٌح ُ٘لٔٚ 

ٌَ ٖٓ  إٔ  ٣ُلؼَ  ًح  رؼَٝٓٚ                                ه٤

 

 

        كِٔخ ٓٔغ أهٞٛخ ح٧ٓٞى هُٜٞخ ، ًٝخٕ ٤ٓيح ٓطخػخ ك٢ هٞٓٚ  

٣خ ٓؼَ٘ ؿي٣ْ إ ٛئالء حُوّٞ ٤ُٔٞح رؤػِ ٌْٓ٘ ك٢ : كوخٍ ُوٞٓٚ - 

ىحًٍْ اال رِٔي ٛخكزْٜ ػ٤ِ٘خ ٝػ٤ِْٜ  ُٝٞال ػـِٗخ ُٔخ ًخٕ ُٚ ك٠َ ػ٤ِ٘خ  

. ُٝٞ حٓظ٘ؼ٘خ الٗظٜل٘خ ٓ٘ٚ ، كؤ٤١ؼ٢ٗٞ ك٤ٔخ آًَْٓ كبٗٚ ػِ حُيَٛ 

 

ٝهي ك٢ٔ ؿي٣ْ ُٔخ ٓٔؼٞح ٖٓ هُٜٞخ 

! ٗط٤ؼي ٌُٖٝ حُوّٞ أًؼَ ٓ٘خ :  كوخُٞح 

كب٢ٗ أٛ٘غ ُِِٔي ١ؼخٓخ ٝأىػٞٙ ٝأِٛٚ ا٤ُٚ ، كبًح ؿخءٝح ٣َكِٕٞ ك٢ :  هخٍ 

. حُلَِ أهٌٗخ ٤ٓٞك٘خ ٝهظِ٘خْٛ 

. حكؼَ :  كوخُٞح 

        كٜ٘غ ١ؼخٓخ كؤًؼَ ٝؿؼِٚ رظخَٛ حُزِي  ٝىكٖ  حالٓٞى ٝهٞٓٚ 

٤ٓٞكْٜ ك٢ حََُٓ ٝىػخ حُِٔي ٝهٞٓٚ  كـخءٝح ٣َكِٕٞ ك٢ كِِْٜ  كِٔخ 

أهٌٝح ٓـخُْٜٔ ٝٓيٝح أ٣ي٣ْٜ ٣ؤًِٕٞ  أهٌص ؿي٣ْ ٤ٓٞكْٜ ٖٓ حََُٓ 

. ٝهظِْٞٛ ٝهظِٞح ٌِْٜٓ ٝهظِٞح رؼي ًُي ٖٓ ؿخء ٓؼٚ ٖٓ ١ْٔ 

 

ِٓي ح٤ُٖٔ  (كٔخٕ رٖ طزغ)     ٝحٕ  حُزو٤ش  حُزخطو٤ش  ٖٓ ١ْٔ هٜيٝح 

كِٔخ ًخٕ ٜٓ٘خ ػ٠ِ ٤َٔٓس ػالع ح٣خّ   (ح٤ُٔخٓش )كخٓظَٜ٘ٝٙ  كٔخٍ ا٠ُ 

: هخٍ ُٚ حكيْٛ  

طزَٜ حَُحًذ ٖٓ  (ح٤ُٔخٓش )إ ٢ُ أهظخ ٓظِٝؿش ٖٓ ؿي٣ْ ٣وخٍ ُٜخ-  

٤َٔٓس ػالػش  ح٣خّ  ٝا٢ٗ أهخف إٔ طٌٍ٘ حُوّٞ ري  كَٔ أٛلخري ك٤ِوطغ ًَ 

. ٍؿَ ْٜٓ٘ ٗـَس ك٤ِـؼِٜخ أٓخٓٚ 

 

كؤَْٓٛ كٔخٕ رٌُي ك٘ظَص ح٤ُٔخٓش كؤرَٜطْٜ 

ُوي ٓخٍص ا٤ٌُْ ك٤َٔ  :  كوخُض ُـي٣ْ 

ٝٓخ ط٣َٖ ؟ : هخُٞح . 
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أٍٟ ٍؿال ك٢ ٗـَس ٓؼٚ ًظق ٣ظؼَهٜخ أٝ ٗؼَ ٣وٜلٜخ  :  هخُض 

 ًٝخٗٞح ًٌُي  كٌٌرٞٛخ ، كٜزلْٜ كٔخٕ كؤرخىْٛ ، ٝأط٢ كٔخٕ رخ٤ُٔخٓش 

كلوؤ ػ٤ٜ٘خ ، كبًح ك٤ٜخ ػَٝم ٓٞى ، 

ٓخ ٌٛح ؟ :  كوخٍ 

كـَ أٓٞى ً٘ض أًظلَ رٚ ٣وخٍ ُٚ ح٩ػٔي ، :  هخُض 

ٝرٌٜٙ ح٤ُٔخٓش ٤ٔٓض ح٤ُٔخٓش ، ٝهي أًؼَ .  ًٝخٗض أٍٝ ٖٓ حًظلَ رٚ 

. حُ٘ؼَحء ًًَٛخ ك٢ أٗؼخٍْٛ 

 

ُٝٔخ ٌِٛض ؿي٣ْ َٛد ح٧ٓٞى هخطَ ػ٤ِٔن ا٠ُ ؿز٢ِ ٢١ء كؤهخّ رٜٔخ 

ًُي هزَ إٔ طُِٜ٘ٔخ ٢١ء  ًٝخٗض ٢١ء طٍِ٘ حُـَف ٖٓ ح٤ُٖٔ  ٝٛٞ ح٥ٕ 

ًٝخٕ ٣ؤط٢ ا٠ُ ٢١ء رؼ٤َ أُٓخٕ حُو٣َق ػظ٤ْ حُٖٔٔ . َُٔحى ٝٛٔيحٕ 

٣ٝؼٞى ػْٜ٘ ، ُْٝ ٣ؼِٔٞح ٖٓ أ٣ٖ ٣ؤط٢ ، ػْ اْٜٗ حطزؼٞٙ ٤ٔ٣َٕٝ ر٤َٔٙ 

، كَأٝح (ك٤ي  )كظ٠ ٛز٢ رْٜ ػ٠ِ أؿؤ ٠ِٔٓٝ ؿز٢ِ ٢١ء ، ٝٛٔخ روَد

ك٤ٜٔخ حُ٘وَ ٝحَُٔحػ٢ حٌُؼ٤َس ٍٝأٝح ح٧ٓٞى رٖ ػلخٍ ، كوظِٞٙ ، ٝأهخٓض 

:. ٢١ء رخُـز٤ِٖ رؼيٙ  كْٜ ٛ٘خى ا٠ُ ح٥ٕ 

 

:  ٖٓ  ٗؼَ ػل٤َس  حُـي٤ٔ٣ش  ٌٛٙ حالر٤خص  طلَٝ هٜٞٓخ

 

َُ ٓخ ٣ئط٠ ا٠ُ كظ٤خطٌْ   َٔ أ٣ُْل

ُْ ػيى حَُ٘ٔ                                                    ٝأٗظْ ٍؿخٍ ك٤ٌ

 

ٝطٜزق ط٢٘ٔ ك٢ حُيٓخء ػل٤َسٌ 

كَّْض ك٢ حُ٘ٔخء ا٠ُ رؼَ                                              ُُ ػ٤ً٘ٚ 

 

 ُْ ُٝٞ أٗ٘خ ًَّ٘خ ٍؿخال ًٝ٘ظ

 ال ٗوَ رٌح حُلؼَ    ٌُ٘خ ٗٔخًء                                                

 

كٔٞطٞ ًَحٓخ أٝ أ٤ٓظٞح ػيًْٝ 

                                          ٍ ِْ ـَ ُٝىرّٞح ُ٘خٍ حُلَد رخُلطذ حُ

 

ِٞح   َّٔ ٝاالّ كَوُِّٞ ح رطٜ٘خ ٝطل

ا٠ُ رِي هلَ ٝٓٞطٞح ٖٓ حٍُِٜ                                             
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  ًٟ ٌَ ٖٓ طٔخٍى ػ٠ِ أً ُٖ ه٤ كِِز٤

                                            ٍّ ٍّ ػ٠ِ حٌُ ٌَ ٖٓ ٓوخ ُِٝٔٞص ه٤

 

ٝإ أٗظْ ُْ طـ٠زٞح رؼي ٌٛٙ 

ٌُْلَ                                              كٌٞٗٞح ٗٔخء ال طُؼخُد ٖٓ حُ

 

ُْ ٤١ذ حُؼَّٝ كبٗٔخ   ٝىٌٝٗ

ْوظُْ ٧ػٞحد حُؼَّٝ َُِٝ٘ٔ                                               ِِ ُه

 

ُٓلوخً ١ٌُِ ٤ُْ ىحكؼخ  كزُْؼيحً ٝ 

                                          َِ  ٣ٝوظخٍ ٢٘ٔ٣ ر٤٘٘خ ٤٘ٓشَ حُلْل

 

 

 

**************************************** 

 

 

 

 

                                              

 

 

                 رَ٘ رٖ حر٢ هخُّ  حالٓي١ 
 

 

 

       ٛٞ حرٞ ٗٞكَ  رَ٘ رٖ حر٢ هخُّ رٖ ػَٔٝ رٖ ػٞف رٖ ك١َ٤ٔ رٖ 

أٓي رٖ ه٣ِٔش   ٖٓ ر٢٘  حٓي رٖ ه٣ِٔش  ٖٓ حَٛ ٗـي  ٝهي ػخَٛ 

حُ٘ؼٔخٕ رٖ حٌٍُٔ٘  ِٓي حُل٤َس  

 

٣ٝؼي  ٓٔؼالً .        ٗخػَ ؿخ٢ِٛ كلَ ٝ ًخٕ ٗخػَحً هز٤ِخً ٖٓ حُطَحُ ح٧ٍٝ

ك٤غ ًخٗض حُوز٤ِش  ًٍ٘خً ٖٓ أًٍخٕ . ُظ٤خٍ حُ٘ؼَ حُوز٢ِ ك٢ حُؼَٜ حُـخ٢ِٛ

ًٝخٕ اكٔخٓٚ .  ىُٝش ح٧ػَحر٢ ٝٓٞثِٚ طٔؼَ حُٔـظٔغ حُؼَر٢ هزَ ح٩ٓالّ 
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اُحءٛخ اكٔخٓخً ٝحٟلخً كٜٞ ٣٘ظ٢٘ ُٔلخهَٛخ ٣ٝؤ٠ٓ ػ٠ِ ِٛحثٜٔخ 

، ٣ٝيحكغ ػٜ٘خ كظ٠  ٝحُٜؼخد ٣ٝظلَٔ ك٢ ٓز٤ِٜخ ًَ حُٔ٘وخصٝؿيرٜخ 

 ك٢ ًٝحص ٓـٔٞػش  ٌٛٙ حُوزخثَ ك٢ٜ ًحص حُلَى ٝهي طلَهض. حَُٓن ح٧ه٤َ

ًٍٕٞ ك٢ ح٤َُٜٔ، إ ه٤َحً كو٤َ، ٝإ ٕصّ  ؿ٤ٔؼخ ٖٓ حُ٘خّ آٖٓ رؤْٜٗ

 :  رَ٘ الكع هٍٞ. َٗحً كَ٘

 

 ُٝٔخ إٔ ٍأ٣ض حُ٘خّ ٛخٍٝح 

أػخى١َ ٤ُْ ر٤ْٜ٘ حثظٔخٍ                                           

 

 ٠٠ٓ ٓالَّك٘خ كظ٠ كِِ٘خ

                                           ٍُ رؤٍٝ هي طلخٓظٜخ ِٗح

 

 ًخٕ رَ٘ ٣ل٤خ ك٤خس كَٓخٕ حُـخ٤ِٛش، ٣ـ٤َ ػ٠ِ حُوزخثَ حُظ٢ طـخٍٝ     . 

هٞٓٚ ٝهي ٗخٍى ك٢ حُٞهخثغ حُظ٢ كيػض ك٢ ُٓ٘ٚ ر٤ٖ هٞٓٚ ٝحُوزخثَ 

لخٍ )٣ّٝٞ (حُِ٘ٔخٍ) ٣ّٞ  ح٣خْٜٓ حُٔؼَٝكش ح٧هَٟ ٖٝٓ ـِ ٝٛٔخ ٖٓ أ٣خّ  (حُ

ر٤ٖ ر٢٘ أٓي ٝأكالكٜخ  (حُِ٘ٔخٍ)ًخٕ ٣ّٞ . حُؼَد حٍُٜٔ٘ٞس ك٢ حُـخ٤ِٛش 

ٖٓ ر٢٘ ٟزش ٤١ّٝت ٝؿطلخٕ، ٝر٤ٖ ر٢٘ ػخَٓ ٝر٢٘ ط٤ْٔ، ًٝخٕ حُظلَ 

ر٤ٖ ر٢٘ أٓي ٝكِلخثْٜ ٖٓ  (حُـلخٍ )٣ٞٓجٌ ُز٢٘ أٓي، ٝرؼي ػخّ ًخٕ ٣ّٞ

ًٝخٕ حَُٜ٘ ٣ٌٞٓحى ًٌُي ك٤ِق ر٢٘ . ؿخٗذ ٝر٢٘ ط٤ْٔ ٖٓ ؿخٗذ آهَ

ٝهي ًًَ رَ٘ ٣ٌٖٛ ح٤ٓٞ٤ُٖ .  ط٤ْٔ ٓوظِش ػظ٤ٔش١ رٖ ٖٓأٓي، ٝهظَ ك٤ٚ

ٜٓ٘خ ٌٛٙ حالر٤خص  . ك٢ هٜخثي ًؼ٤َس، ٓلظوَحً رٔخ أكَُٙ هٞٓٚ ٖٓ حَُٜ٘

 :

لخ  ـِ ُّ حُ ٞ٣ٝ ٍِ ُّ حُِّ٘ٔخ ٞ٣ٝ

ًخٗخ ػٌحرخً ًٝخٗخ َؿَحٓخ  ٍِ                                  

 

 ٍَّ َٓ  ُٖ ُْ ر ٌْ ط٤ٔ كؤٓخ ط٤ٔ

ٝر٠ ٤ٗخٓخ  ٍَ  ُّ ُْ حُوٞ                                 كؤُلخٛ

 

 ٍِ ٍَ رخُِّ٘ٔخ خ ر٘ٞ ػخٓ ّٓ ٝأ

                                َؿيحسَ ُوَٞٗخ كٌخٗٞح َٗؼخٓخ 

 

ٝه٤َ  حٕ حُليع  حُْٜٔ  ك٢ ك٤خس رَ٘ ًخٕ ٛـخءٙ أّٝ رٖ كخٍػش حُطخث٢ّ 

٤ٓي ر٢٘ ؿي٣ِش ٖٓ ٤١ّت، كوي أٗؼْ حُ٘ؼٔخٕ رٖ حٌٍُٔ٘ ػ٠ِ أّٝ رٖ كخٍػش 
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رلِش ٗل٤ٔش، ٝك٢ ٓـِٔٚ ٝكٞى ٖٓ هزخثَ ٗظ٠ّ، كلٔيٙ ؿٔخػش ٖٓ ٤١ّت 

ٟٞح َّ  حُ٘خػَ ٖٓ ٢ٍٛ كخطْ حُطخث٢، ًٝخٕ ٣زخ٣ٍٚ ك٢ حُـٞى ٝحُُِٔ٘ش، كل

، كؼَٟٞح  ٝك٠ِٚ ػ٤ِٚ ػ٠ِ ٛـخثٚ، كؤر٠ ُٔخ ٗخٍ ٖٓ أػط٤خطٚ(حُلط٤جش )

 ٝح٠ْٗ ا٤ُْٜ ك٢   ثش ٗخهشحػ٠ِ رَ٘ إٔ ٣ٜـٞٙ ػ٠ِ إٔ ٣ؼطٞٙ ػالػْ

  كوزَ رَ٘ إٔ ٣ٜـٞ  ه٤ْ ٖٓطل٣َٞ رَ٘ ػ٠ِ ٛـخء أّٝ ر٘ٞ كِحٍس

ؿ٠ذ  حٝٓخ كِٔخ رِؾ ٛـخإٙ   ٝهخٍ ك٤ٚ ٛـخًء ٓئُٔخً ك٢ ٓض هٜخثيحٝٓخ 

ّ٘ي ٍٛطٚ ر٢٘ ؿي٣ِش، ٝٓخٍ رْٜ ا٠ُ ر٢٘ أٓي، ٝحُظو٠ حُل٣َوخٕ ك٢  ٝك

ً (حُيٛ٘خء)ٟٓٞغ ٣ؼَف رظَٜ  َّ رَ٘ ٗخؿ٤خً  كوظِْٜ أّٝ هظالً ٣ًٍؼخ  ٝك

 .ر٘لٔٚ

 

، كؤ٤ٛذ رـَف ر٤ِؾ، ٝأَٓٙ  رؼي ًُي ؿِح رَ٘ ر٢٘ ٗزٜخٕ ٖٓ ٤١ّت        

خ ٝهغ.  ْٝٛ ٖٓ هز٤ِظٚ، كؤِٓٔٞٙ ا٤ُٚ ر٘ٞ ٗزٜخٕ، كطِزٚ ْٜٓ٘ أّٝ ّٔ  كِ

١ّْ  حّٝ حُطخث٢  ك٢ ٣يرَ٘  ٚ  ربكَحهٚ  ٛ َّٓ  ػ٘ظٚ ػٖ  ُْ طَٝ ٝ ٌُٖٝ أ

  ٗٞهخً ًٝٔخٙ ًُي، ٝأٗخٍص ػ٤ِٚ ربًَحٓٚ ٝا١الهٚ كلؼَ أّٝ ًُي ٝأػطخٙ

 ػْ أ١ِوٚ ٝحٗؼْ ػ٤ِٚ 

 كٔيكٚ  ك٢ ٓض  ػخٕ ٝهخٍ ك٢ ٓيكٚ  رَ٘ إٔ ٣ٔيكٚ ٓخ     كوٍَ   

 . ٣ٞح١ُ ٓخ هخُٚ ك٢ ٛـخثٚ   ٝرٔخ هٜخثي

 

 ْٝٛ ١خثلش ٖٓ ( ح٧ر٘خء) رَ٘ أؿخٍ ك٢ ؿٔخػش ٖٓ هٞٓٚ ػ٠ِ         ٝهي 

حُوزخثَ ٖٓ ر٢٘ ٛؼٜؼش رٖ ٓؼخ٣ٝش، ٖٓ ه٤ْ ػ٤الٕ، كَٓخٙ ؿالّ ْٜٓ٘ 

خ أَٗف  ٌٛح حُْٜٔ ًخٕفرْٜٔ  ّٔ ػ٠ِ حُٔٞص هخٍ  رَ٘  ٓززخً ك٢ ٛالًٚ، ُٝ

: ٣وٍٞ   (ُػ٤َٔس) حر٘ظٚ ٝحٜٓٔخ   ك٤ٜخ  ٣وخ١ذ ٝأر٤خطخً ٣َػ٢ رٜخ ٗلٔٚ

 

َِلٍي الرُّي ٓ٘ٚ  ُٓ ػٟٞ ك٢ 

ً    رخُٔٞص ًل٠                                     ٝحؿظَحرخ    ٗؤ٣خ

 

َُّ كظ٠ً ٤ٓز٠ِ  َٖ ر٠ًِِ ًٝ ٤ٍٛ

 حٗظلخرخ   ٝحٗظلز٢  كؤ١ًٍَ حُيَٓغ                                  

 

           كلَ ٗؼَ رَ٘ رٖ حر٢ هخُّ رًٌَ حُٞهخثغ ٝحُلَٝد حُظ٢ ًخٗض 

طوّٞ ر٤ٖ حُوزخثَ، ًٝخٕ ال ٣ـي كًَؿخ ك٢ حُـِٞ حُـخٓق ك٢ ٗؼَٙ، ح١ٌُ ًخٕ 

 حٗلؼخُٚ ٟٝؼق حُلْ حُٞحهؼ٢ ك٢ ٗيس ه٣َزًخ ٖٓ ح٧ٓطٍٞس ٝحُٔٔظل٤َ، ٍ

ًٝخٕ ٣وظخٍ ٖٓ حُٞحهغ ح١ٌُ ٣ؤُلٚ ٓ٘خٛي ٓٞك٤ش، ٣ؼُِٜخ ٣ٝؼٜٔٔخ، . ًالٓٚ
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ّ  ك٢ٜ طٔؼَ طخ٣ٍوخ ك٤خ   ؿ٤ٔؼٚهخثغ  حُظ٢  َٓص رٚ  ٝرخهٞحًَِٓٚٓ ُِٞ

ُِؼَٜ  ح١ٌُ ػخٕ ك٤ٚ  ٝٓخ هزِٚ  

 

   ٝهي ٟٝؼٚ حرٖ ٓالّ ك٢ حُطزوش حُؼخ٤ٗش ٖٓ كلٍٞ حُـخ٤ِٛش، ٓغ أّٝ رٖ 

َ ح٠َُز٢ أٍرغ هٜخثي ك٢  . ٓل٤ِ٠َّخصحٍكـَ ٝحُلط٤جش، ٝأػزض ُٚ حُٔل٠َّ

ٝهي أُهٌ ػ٠ِ رَ٘ ٓخ أُهٌ ػ٠ِ حُ٘خرـش حٌُر٤خ٢ٗ ٖٓ اهٞحثٚ ك٢ ٗؼَٙ، 

ٍّْ ٍَ ٝح٠ُ  .ٝح٩هٞحء ٛٞ حهظالف كًَش ح١َُّٝ ر٤ٖ حٌُٔ

 

 594\  أ١ ك٢ ػخّ  هزَ حُٜـَس32\      هُظَ رَ٘ رٖ أر٢ هخُّ ٗلٞ ػخّ 

  ًٔخ حَٗص ٓخروخ  ك٢ ؿخٍس أؿخٍٛخ ػ٠ِ ر٢٘ ٛؼٜؼش رٖ ٓؼخ٣ٝش٤ٓالى٣ش 

  . كٌخٕ ك٤ٚ كظلٚ ٍٓخٙ كظ٠ ٖٓ ر٢٘ ٝحػِش رْٜٔ أٛخرٚ 

 

:    ٖٝٓ هٜخثيٙ  ٌٛٙ حالر٤خص 

 

ٝح  ٍُ ح َِ ُ٢ُ٤ِِ ُْٝ ٣ َو ُْ َٕ ح  أاَلَ رَخ

                                      ٍُ ظَؼَخ ْٔ ُٓ  ِٖ ؼخثِ ِْزَُي ك٢ حُظَّ   ٝهَ

 

 ٍَ َٙ َْٗو ٤َخ ِٓ ُّّ رٜخ حُُلَيحسُ   طَئُّ

                                           ٍُ ح ٍَ ِٝ ُْ ِٖ أَ ْٖ أَرخ٤َْٗ  ٝك٤ٜخ َػ

 

ح٢ٗ  ٍَ َُ ٛخِكز٢ ُٝوَْي أَ  أُٓخثِ

ٝح                                      ٍُ ِٖ ك٤ُغ ٓخ ٤َحً رخُظَّؼخثِ ِٜ   رَ

 

 ٍَ َٖ رَُ٘ٞ ُػو٤َْ ْٕ طَز٤ِ ٍُ أَ ًِ  أُكخ

                                            ٍُ طِ٘خ كوي ُكنَّ حُِلٌَح ٍَ   رِـخ

 

 ْْ َف ػٜ٘ َْ ُص حُطَّ َْ َٜ خ هَ ّٓ ٣خً  َْ  ك٨ََ

                                               ٍُ خ َٜ   رِوخ٤ٍَِٗش ٝهي طَََِغ حَُّ٘

 

 ٍّ ٝ ٍُ َٖ َػ٠َِ أَ ٍَ ٓخ أَط٤َْ  ر٤َِِْ

                                          ٍُ خثِِٜخ طِؼَخ َٔ َٗ   ٝٗخرَشَ ػٖ 

 

ٍش ػ٤ِٜخ  َٔ ُ٘ ْٓ ُ َّٕ ِظزَخَء أ َ  ًؤ
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                                       ٍُ ـَخ َٔ ُِٜخً ػٜ٘خ حُ َْ هخ حِٗ َٞ ًَ   

 

 ٍٕ ح َٞ ِٖ أْهُل َٙ َػ لخ ِّ٘ َٖ حُ ـْ  ٣ُلَِِّ

ٍُ  ِؿذَّ    َؿالَُٙ                                           ٣ٍَش هَِطخ ٍِ  َٓخ

 

َٔشٌ َُؼٌُٞد  ِٕ آِٗ  ٝك٢ِ ح٧َْظؼخ

ٝح                                            ٍُ َٔخ ُِٜخ رََِيحً ك ْٛ َْ أَ َّٔ   ط٤ََ

 

 ٍّ َِ رُْئ َٖ رِـ٤َْ ٣ ٌِ َٖ حُالَّث٢ِ ُؿ ِٓ 

                                           ٍُ شُ كخ٧ُٝح َٔ ٤ ِٜ ُُٜخ حُوَ ُِ َ٘خ َٓ 

 

١ ػ٤ِٜخ  َِ ـْ َ٣ ٌٙ ٍِ  َؿٌَحٛخ هخ

                                     ٍُ خ َ٘ َٖ طُْزظَؼَُغ حُِؼ ٌٞ ِك٤ ْل َٓ ٝ  

 

ٌى  ْٞ ِٖ َه ٤َِْ ـْ غِ حُِل ِٟ ْٞ َٓ  
 َٗز٤َِشُ

                                  ٍُ خ َٔ ِط ْٟ ِٖ ح ِٖ ٝحُزَْط َل٤ْ ْ٘ ٌَ  ٝك٢ حُ

 

ْض ه٤َِخٓخً  َٓ ح ٍَ خ  َِّٔ ًُ  ٌٍ  ػَوَخ

                                             ٍُ خ َٜ ْٗزِ َْ٘يكُِغ ح َٖ طَ   ٝك٤ٜخ ِك٤

 

هخً ًؤ٢َِّٗ  ٍِ َّٜيحً أَ َٔ ُٓ  كَزِضُّ 

                                         ٍُ ٢َِ حُؼُوَخ ِٛ لَخ َٓ َّْ٘ض ك٢ِ  َٔ   طَ

 

 ٍٖ َّٔٔخِء رَ٘خِص َْٗؼ حهُِذ ك٢ حُ ٍَ  أُ

                                     ٍُ ح َٞ ُّٜ ْص ًٔخ ُػِطَق حُ ٍَ   ٝهي َىح

 

َْٛيٍء  ٣َّخ رَْؼَي  ََ  ٝػخََٗيِص حُؼُّ

                                            ٍُ خ حُؼ٤َُُّٞم َؿخ َٜ ؼخََٗيسً َُ ُٓ   

 

ؼ٠ََّ٘  ُٔ َِ حُ ُؿ ََّ ِ ُِ  ِّ  ك٤ََخ َُِّ٘خ

                                     ٍُ خ َٜ ٍَ حُِل ًْ ١َخ َِ اِ ْٛ ٍِ حُيَّ   رُطٞ

 

َٗطَّْض  ٤َِِّخُص  ِٖ حُؼُو٤َْ ٌُ ْٕ طَ  كِب
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                                          ٍُ ٣َخ ٤َ٘خِص حُّيِ ِٛ ََّ َّٖ ٝرِخُ ِٜ   رِ

 

، كظ٠َّ  َّٖ ُٜ  كوي ًخْٗض ََُ٘خ َُٝ

                                        ٍُ خ َٜ ٌّ هِ ُد، أ٣َخ َْ طَْ٘خ حَُل َٝ َُ   

 

َٜخ٢ِٗ  َٗ ْٖ َٓ ُع  ِٝ ٢َُِ الَ أ١ُخ  ٤ََُخ

                                       ٍُ ح َُ ْؼز٢ََّ ح٩ِ ًَ َم  ْٞ   ٠َْ٣ٝلُٞ كَ

 

ٞحً  ْٜ ٤ُذ َُ ِٛ ٢ُِ ٝأُ ًِ ٢ َػخ ِٜ  كؤَْػ

                                    ٍُ ْٖ ٣َـَخ َٓ ِس  ٍَ ٣خ ِِّ ١ ك٢ حُ ًِ   ٝأُٝ

 

ٝح  ٍُ خ َٛ  َّ ْٕ ٍأ٣ََْ٘خ حَُّ٘خ خ أَ َّٔ َُٝ 

                                       ٍُ خ َٔ ُْ حثْظِ ُٜ َْ ر٤ََْ٘   أََػخِى١َ ٤ُ

 

َُْ٘خ  َِ ٠٠َ ٓاُلَّكُ٘خ كظ٠َّ َٗ َٓ 

                                           ٍُ ح َِ خ ِٗ َٜ ظْ َٓ ٍٝ هي طَلخ ٍْ َ  رِؤ

 

رخً  َْ ِٖ َك ز٤ََِْ ـَ َٗزَّْض ٤١َُِّت حُ ٝ 

                                        ٍُ َلخ ُٛ ٛخ ٜٓ٘خ  ِٞ ـْ َ٘ ُِ  َُّ ِٜ  طَ

 

َٗخ  ْٝ أَ ٍَ ؼَخَد اًَِح  ِّ٘ َٕ حُ ُٔيُّٝ َ٣ 

                                      ٍُ ْٗـَلخ ْْ ٜٓ٘خ ح ُٛ َْ ٣ُِؼ٤ٌُ ٤ُٝ  

 

ُٓز٤َْغٍ  ََّ حَُل٢ُّ َك٢ُّ ر٢َِ٘   َٝك

                                         ٍُ ْْ ا١َِخ ُٜ َُ ُٖ زَشً ٝٗل ِٟ ح ََ  هُ

 

 ٝ ٍَ ْٔ ُٖ َػ ٝ ر َُ ْٔ ُٚ َػ َٓ ْٞ ٍَ هَ  َٝهٌَّ

                                         ٍُ خ َٜ ْٗظِ ِٚ ح ِٚ ٝرِ ِل ْٗ خِىعِ أَ ـَ ًَ   

 

ٍق  ْٜ ًَ الََف رٌَِحِص  ِّٜ َٕ حُ ٞ ُٓ ُٞٔ َ٣ 

                                         ٍُ ٌََِٓغ ٝهخ  ْْ ُٜ   ٝٓخ ك٤ٜخ َُ

 

َْ ٜٓ٘خ  رخُد ك٤ِ َِّ ؼََيِص حُ ْٛ  ٝأَ
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                                        ٍُ ِْ َٗخ حٍص ٝال رِخُُلْز ٍَ خ َٜ  رِ

 

َٗخ  ْٝ أَ ٍَ خ ُٝوَْي  َٜ  كلخ١َُٞٗخ حُوَ

                                        ٍُ ح ََ ِّٔ ُغ حُ َٔ ظَ ْٔ ٣زخً َك٤ُْغ ٣ُ َِ  هَ

 

 ٍٝ ٍْ َ ْؼيحً رِؤ َٓ كَُ٘خ  ْٞ ٍَ َه َِ ْٗ  ٝأَ

                                           ٍُ خ ـَ َُ ٝال طُ ًْ طُـ٤ َُِي اِ  َُٛ٘خ

 

ٍَ َك٤ًّخ ا٤ََُِْ٘خ   ٝأَْى٠َٗ ػخٓ

                                         ٍُ رخ ِٞ حَِٗش ٝحُ ََ َٔ ٌَ رخُ   ُػو٤َْ

 

 ْْ َّٕ ك٤ٜ شَ أَ َٔ ٣ْ َِ ُِز٢َِ٘ ُه  أَر٠َ 

َُٔذ ح٠َُُّ٘خٍ                                    ِي ٝحَُل ـْ َٔ ُْ حُ   هَِي٣

 

 ٍَ ٍّ ح ََ ًِ ُْ ك٠ََُِٞح رَِوالٍَّص  ُٛ 

ٝح                                       ٍُ خ َٓ ح ك٤ؼُٔخ َكُِّٞح ٝ ؼَيًّ َٓ   

 

َّٖ حُٞكخُء اًَِح َػوَْيَٗخ   كٜٔ٘

                                           ٍُ ٌٍ اًَِح ُكّذ حُوُظَخ خ َٔ  ٝأ٣َْ

 

 ٍَ ٤ْ َٔ َُِض ح٧َرخ١ُِق ٖٓ ُٗ  ٝرُّيِ

                                        ٍُ ٍُ رِٜخ حُـُزخ  َٓ٘خرَِي ٣ُٔظَؼخ

 

الٍَد  ًِ َْ حُل٢ُّ َك٢ُّ ر٢َ٘  ٤َُْٝ 

                                  ٍُ ح ََ رُٞح، حُِل ََ َٛ  ْٕ ، ٝاِ ْْ ٘ـ٤ٜ ُٔ   ر

 

 ٌْ ٤َُِْٓ طِٜخ  ََّ ـِ ْص رِ َِ َٔ َٟ  ٝهَْي 

                                        ٍُ خ َٔ َِ حُِل َٔ َٟ ًَٔخ  َوخكَظََ٘خ  َٓ 

 

َُّْض  َٞ ْ٘ؼ٠َ ك ُغ حُُو ـَ ْٗ خ أَ َّٓ  ٝأَ

                                       ٍُ ْْ ٣ُؼَخ ِظ٢ِّ ُٜ َّ٘   ط٤ُُٞٓخً رخُ

 

ح  ْٞ َُّ َٞ ًْ طَ سَ اِ ََّ ُٔ ُِ ِِْي  ْٜ َٗ ْْ َُٝ 
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ٝح                                     ٍُ رٍَش كَـَخ ٍِ ََ ٛخ ٤َْٓ ٝح  ٍُ   كَٔخ

 

ُٓٞالً  ٍَ َض رِ٘خ  ْٟ ََ ْٕ َػ ِِْؾ اِ  كؤَْر

ٝح                                   ٍُ خ َٛ َ٘خ ك٢ ك٤ُغ  َٓ ْٞ َ٘خَٗشَ هَ ًِ   

 

ظَزَْلَ٘خ  ْٓ ْٖ طَـ٤ََّذ ٝح َٓ  ًل٤ََْ٘خ 

                                   ٍُ ًْ هَِل٢َ حُِوطخ ٝ اِ ٍْ َّ ح٧َ ََٓ٘خ   

 

َ٘لٍَش َػٍُ٘ٞى ْٔ ُٓ َِّ ه٤َِخِى  ٌُ  رِ

                                      ٍُ ح َٞ ـِ ُُِق ٝحُ خ َٔ َٔ ََّ رٜخ حُ َٟ  أَ

 

َّٕ ك٤ٜخ  َ ِٕ ًؤ َِٗش حُِؼ٘خ ٍِ خ َٜ ُٓ 

                                      ٍُ ح ََ ِل ْٛ ٍس ك٤ِٜخ ح َٞ َْٛز حَىسَ  ََ  َؿ

 

َٖ هخك٤َِظ٢َْ ُػوَخٍد   ًؤ٢َِّٗ ر٤َْ

                                          ٍُ ََّ حُِؼٌَح   طُوَِِّز٢ُِ٘ اًَِح حْرظَ

 

كَو٤َْٜخ  َْ ِٔ ِّ رِ ح َِ ِل ِْ ُِ ٍُٔٞف  َٗ 

                                         ٍُ خ حُـُزخ َٜ حَء ١ُْز٤َْ٤ َٞ ُٔيُّ َه َ٣  

 

زخً  ْٜ ُٗ ِْ حُٔخِء  ْٖ ٣َز٤ِ ِٓ حٛخ  ََ  طَ

                                           ٢َ ُِ َوخ ُٓ    ٍُ ح ََ ٍس ٜٓ٘خ ِؿ ٍَّ  ِى

 

ْٖ ك٤ُغ َؿخَُْض  ِٓ ٍس  ٍَ ح ََ َِّ هَ ٌُ  ر

                                          ٍُ ٤َخ ِٜ ْٗ ْ٘زٍُي ك٤ٜخ ح ُٓ ٤َّشُ  ًِ ٍَ   

 

ٍْ ٤ ِٔ ظخِد ر٢َِ٘ طَ ًِ  : َٝؿْيَٗخ ك٢ 

                                       ٍُ ؼخ ُٔ ِٞ حُ ًْ َّ َِ رخُ َو٤ْ ُْ  أََكنُّ ح

 

ٌي  ْٜ َٗ َٞ ْٜ َِ كَ َُ رخ٧َٛخثِ َّٔ ٠َُ٣ 

                                          ٍُ ح ٍَ ِٞ ِٚ حْه ٌٚ ك٤ وَِِّ ُٓ   أَهَذُّ 

 

ُْٗؼٌغ   َُ حطَُٚ، ٝحَُو٤ْ ََ َٓ  َّٕ َ  ًؤ
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                                         ٍُ ـخ ُٓ ٌَٔي  َٓ ِؿ٤ِلٜخ،  َٝ  َؿَيحسَ 

 

لُٞ  ْٜ َ٣ َٕ ًزخ َُّ ُٝ حُ ٍِ َُّ ٣ُؼخ  ٣ََظ

                                          َّٕ َ ٍُ ًؤ خ َٔ ِٚ ِه طِ َّ َٝ ُؿ   ر٤َخ

 

 ِٚ ٟ ا٤ُِ َِ ٣َي ٓخ كَْو ٍِ  ٝٓخ ٣ُْي

ٝح                                      ٍُ ح أَٝ أَؿخ ْٞ َُّ َٝ  ُّ   اًح ٓخ حُوٞ

 
حِص اِالَّ ََ َٔ َٖ حُـَ ٓ ٢ ـِ ْ٘  ٝال ٣ُ

حٍ                                             ََ ِٝ حُِل ٍِ أَ حًخُء حُِوظخ ََ رَ

 

 

 ******************************    

 

 

                                          

 

 

 ح٤َُرٞػ٢  ػظ٤زش رٖ ٜٗخد           
 

 

 

ُوذ ٗـخع  كخٍّ  ح٤َُرٞػ٢ػظ٤زش رٖ ٜٗخد               ٛٞ حرٞ كَُس 

 كَٓخٕ حُؼَد حُؼالػش ك٢  حكي  ٝٛٞ (٤ٛخى حُلٞحٍّ) ٝ( ْٓ حُلَٓخٕ)رـ

 :أرٞ ػز٤يسٝهي  ًًَ حُـخ٤ِٛش

:   أؿٔغ حُؼٌخظ٤ٕٞ ػ٠ِ إٔ كَٓخٕ حُؼَد ػالػش )

 ٤ٛخى حُلٞحٍّ ْٝٓ حُلَٓخٕ   ػظ٤زش رٖ حُلخٍع رٖ ٜٗخد : كخٍّ ط٤ْٔ  

ػخَٓ رٖ حُطل٤َ رٖ ٓخُي رٖ ؿؼلَ رٖ ًالد ،  : ٝكخٍّ ه٤ْ 

 (رٔطخّ رٖ ه٤ْ رٖ ٓٔؼٞى ؛ أكي ر٠٘ ٤ٗزخٕ رٖ ػؼِزش : ٝكخٍّ ٍر٤ؼش 

 

ٛخىٙ حال ص ُٞ ٓو٢ حُؤَ ٖٓ حُٔٔخء ُٔخ حّ ٝهي هخُض حُؼَد ك٤ٚ         

. ػظ٤زش رٖ حُلخٍع ح٤َُرٞػ٢ ح١ٌُ ُْ طٔظطغ هزخثَ حُؼَد هظِٚ
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ك٤غ ًخٕ ػظ٤زش ٠ٌ٘٣  (كَُس  )          ًخٕ  ُؼظ٤زش ػيى ٖٓ حالٝالى  حُْٜٝ

ٝحالكٞٙ ػٔخٍس ٝ حُل٤ِْ حَُر٤غ ٝ:  ُٝٚ ٖٓ حالٝالى ح٠٣خ  (حرٞ كَُس)

َٟٝحٍ  

 كزخٍ ػ٠ِ هيٙ كظ٠ ػلٖ كِٔخ (ٗؼذ ؿزِش) ٣ّٞ  ػظ٤زش أَٓ          ه٤َ   

 ٓٔخ ٣ئهٌ ػ٤ِٚ    ىهَ حَُٜ٘ حُلَحّ َٛد كؤكِض رـ٤َ كيحء ًٝخٕ رو٤الً 

 رَ ح١ٌُ ك٠َٙ أرٞٙ حُلخٍع رٖ ٜٗخد َٝٛد ٖٓ (٣ّٞ ؿزِش)ُْ ٣ل٠َ 

هظِٚ حُٔـَ٘ رٖ ػزي ك٢ ٍٝح٣ش  حهَٟ  ًإحد ح٧ٓي١ ٝ هظِٚٝه٤َ . ح٧َٓ

ػَٔٝ  ح٧ٓي١ ًُٝي أٜٗٔخ حهظِلخ ١ؼ٘ظ٤ٖ ٌُٝ٘ٚ ال ٗي ك٢ هظَ ػظ٤زش 

أ١ ك٢ )ح حُطؼ٘ظ٤ٖ ًٝخٕ ٓوظَ ػظ٤زش ؿيحٍحً صُِٔـَ٘ ح٧ٓي١ رؼي إٔ أهظِق
 (٤ُِش ؿيٍٟ هَٟٔ ٤ُْٝ ؿيٍحً

 

هَؽ ر٘ٞ ػؼِزش رٖ ٣َرٞع ٓ٘ظـؼ٤ٖ ك٢ :  ػظ٤زش  هزَ ٓوظَه٤َ ك٢ ٝ        

 أؿخٍص ١ٞحثق ٖٓ ر٢٘ أٓي ػ٤ِْٜ، (هٞ)أٍٝ ر٢٘ أٓي كظ٠ اًح ًخٗٞح د

 كًَذ ر٘ٞ ػؼِزش ك٢ آػخٍْٛ، ُْٝ ٣ًَذ ػظ٤زش َُإ٣خ ٍآٛخ  كخًظٔلٞح ارِْٜ

كظ٠ ُلوْٜ ْٝٛ  رخُظوِق ػٖ هٞٓٚ ك٢ ٓ٘خٓٚ ٛخُظٚ ػْ ُْ طوَ ٗلٔٚ 

ػ٠ِ كَّ (ًإحد )٣وظظِٕٞ كلَٔ ػ٤ِْٜ ٝٛٞ ػ٠ِ كَّ ُٚ كٜخٕ ًٝخٕ

 ٓ٘ظ٤٘خً ٣َُلٜخ ك٢ ح٤َُِ (ًإحد) ٣ظزغ كَّ (ػظ٤زش)ُٚ أٗؼ٠ كـؼَ كَّ 

ٍ ك٢ َٓطٚ ه٢ ٝ  ك٢ ػـَس ٗلَٙ( ًإحد) كطؼ٘ٚ(ًإحد)كظ٠ ٛـْ رٚ ػ٠ِ 

 (ٍر٤غ رٖ ػظ٤زشحٍ)٣يٍٕٝ ٖٓ هظِٚ، ٝٗي ٝالكو٣ََٛؼخً ٝٓخص ك٢ ٝهظٚ، 

ًإحرخً ) ٝٛٞ ال ٣ؼِْ أٗٚ هخطَ أر٤ٚ ٝٓؼٚ ٗلَ، كؤَٓٝح ( ًإحد) ػ٠ِ

ٝحٓظ٘وٌص ح٩رَ، ٝأط٠ أرٞ ًإحد ر٢٘ ٣َرٞع كلخٍهْٜ ك٢ كيحثٚ ػ٠ِ ارَ (

ٓؼِٞٓش ٣ؤط٢ رٜخ ٓٞم ػٌخظ، ٣ٝؤطٕٞ رٌإحد، كؤك٠َ أرٞ ًإحد ح٩رَ ُْٝ 

٣ل٠َ ر٘ٞ ٣َرٞع ًإحرخً ٧ٕ حَُر٤غ رٖ ػظ٤زش ٗـَ ػٖ ًُي رزؼٞ أَٓٙ، 

كٔخء ظٖ أر٤ٚ ٝهخف إٔ ٣ٌٕٞ هي هظَ، ٝهي ًخٕ ًإحد ك٤ٖ أط٠ أرٞٙ ُليحثٚ 

 كوخٍ ٣َػ٤ٚ ك٤ٖ حَٜٗف ٖٓ ػٌخظ ك٢  ػظ٤زش أٍٝ َٓس أػِٔٚ أٗٚ هخطَ 

 :ًِٔش ٣وٍٞ ك٤ٜخ

 ُٝوي ػِٔض ػ٠ِ حُظـِي ٝح٠ٓ٧

  ًإحد  ٍُء  ٓـؼـَ   إٔ ح٣َُُّش                                       

 

ْٕ ٣َوظِٞى   ػَْٜٝٗ   ػِِض  كَوي ا

ـخد                                           َٜ ِٗ  رؼُظ٤زش رٖ حُلخٍع رٖ 

 

 أػـيحثٚ    اُـ٠    كـوـيحً  رؤكزْٜ
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 ػ٠ِ ح٧ٛلـخد  ٝأػِْٛ كويحً                                           

 

  رطؼـ٘ش  حُظالّ  طلض ُٚ أٟٛٞ 

 ٝحُو٤َ طَىٟ ك٢ حُوظخّ حٌُخر٢                                            

 

 أًإحد ٛخد ػ٠ِ ٛيحى كـخىٙ

ٍَ   حَُر٤غ   ٗٞء                                            ٌّـخد   رٞحرـ  ٓـ

 

 كؼخٍٝح ػ٠ِ   ٣َرٞع هّٞ ٌٛح حُ٘ؼَ، ٗوِٞٙ ا٠ُ ر٢٘حٍ  ٓٔغ           كِٔخ  

 ا٠ُ أهٌ ٓخٍأٗخ ٓؼ٤َ ٝ: هخٍ حَُر٤غف  ًإحد ٝؿؼِٞح ٣ِِٜٝٗٚ روزخع ٤ٓٞكْٜ

ً  حُليحء كؤػطٞٙ ارالً ٖٓ ارِْٜ هخٛش ٝأِْٓ  حُل٤ِْ رٖ )كوظِٚ   ًإحرخ

  ىػ٢ٗٞ حهظِٚ كبٗٔخ ط٣َيٕٝ هظِٚ:  ٣ٝوخٍ رَ ٓؤُْٜ حَُر٤غ كوخٍ(.ػظ٤زش

 ٝأهٌ ح٩رَ ًٝخٕ حُل٤ِْ هظَ ٖٓ  ر٤يٙ  كوظِٚ   ٌٝٛح أػزض   ك٤ٚ كؤًٗٞح ُٚ

 : ٓزؼش ٗلَكوخٍ حُل٤ٜٖ رٖ حُوؼوخع رٖ ٓؼزي رٖ ٍُحٍس (هٞ)ر٢٘ أٓي ٣ّٞ 

 

  رٌَ حُّ٘ؼ٢ّ رو٤َ ه٘يف ًِٜـخ

  رؼظ٤زش رٖ حُلخٍع رٖ ٜٗخد                                           

 

 هظِٞح ًإحرخً رؼي ٓوظَ ٓـزـؼٍش 

 ك٘ل٠ حُـ٤َِ ٣ٍٝزش حَُٔطخد                                            

 

 ٣ّٞ حُل٤ِْ ر١ٌ حُلوخٍ ًؤٗـٚ 

 ًِذ ر٠َد ؿٔخؿْ ٍٝهخد                                           

 

 ًًَٝص ٗيٓخ٢ٗ ػظ٤زش رؼيٓـخ 

 ػٜزض ٍإّٝ ٗٔخثٚ رٔالد                                          

 

 حُٔ٘ظ١َ كٖٔ حُؼ٘خء رٔـخُـٚ 

 ٝحُزخًٍ حُـل٘خص ٨ُٛلـخد                                           

 

 :ٝهخٍ ٓخُي رٖ ٣َٞٗس 

 

 كبٕ ٣وظِٞح ٓ٘خ ٣ًَٔخً كـبٗـ٘ـخ 
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 ًٝٝ حُو٤َ اً ٗوزطٌْ رخُلٞحكَ                                            

 

 أهٍٞ ٝهي ؿِّض ٣ٍُّش هـٞٓـٚ

                                            ًٟ   هخُظ٢ أ١ ػـخثَ  ُِل٤ِْ  كي

 أُحٍ ًإحرخً كظلٚ ؿ٤َ ٓ٘لـٍن

 ػ٤ِٚ ُْٝ ٣٘ظَ ٤ٓخم ح٧رخػـَ                                             

 

 : طََػ٢ أرخٛخ  ح٤َُرٞػ٢ ًٝخٗض ٗخػَس ح٠٣خ ٝهخُض آٓ٘شُ رُ٘ض ػظ٤زش

 

ْٗـؼَـ٤َخٙ ٤ّش كخ َٓ ؼَْ حرٖ  ِٓ  ػ٠ِ 

ـ٤ٞرَـخ                                         ـُ ََ٘ حُ َّ٘ن َٗٞحِػْ حُزَ   ر

 
ً َٓٔـٜـ٣َّخ  ًٝخٕ أر٢ ػظ٤زش 

ِْوَخٙ ٣َيهَ حَُّ٘ـٜـ٤زـخ                                              كال طَ

 

٢ّ اًح حٗٔؼِّـض  ِٔ ٌَ ٝرخً ُِ َُ َٟ 

٤َُٛٞرخ                                        ٍػخً  َٝ د ال  َْ ُٕ حَُل  َػٞح

 

إٔ أرخٙ ػظ٤زش ٓخٍ ك٢ ؿٔخػش ٖٓ ر٢٘          ٝه٤َ حٕ ٓزذ هظَ كَُس  

ػظ٤زش د ًٝخٕ ( ح٢٤ُ٘،)ٝرٌَ رٖ ٝحثَ رزطٖ (ح٢٤ُ٘ )ػؼِزش رٖ ٣َرٞع، كؤط٠

٣خ كَُس حًٍذ ٝؿؼِٚ ػ٠ِ حُلخ٤ٓش كًَذ   ( كَُس) ُُٞيٙ ٝؿؼخً كوخٍ

كخٓظ٘لَٝٙ ُِٝٓٞح رطٖ حُٞحى١ ٣ِٕ٘ٞ ؿ٤٘ٔظْٜ  (حُزَى)ٝكِٔٞح ػ٠ِ 

ُٝلن كَُس رٖ ػظ٤زش ك٠َٓ رلـَ كَٜع كؤهٌ ٍٝؿغ كَٓٚ ٝٛٞ 

هي طظزغ   كِٔخ ٣جْ حَٜٗف ٝ  حىػ٢٘ ا٤ُي ٣خ كٍِس حىػ٢٘ ح٤ُِِش:٣٘خى١

٤ُِش ) ٝح (٤ُِش حُ٘ؼِش)رٌَ أػَ ر٢٘ ػؼِزش ر٘ؼِش ٖٓ ٗخٍ ك٤ٔٔض ح٤ُِِش 

 :ػظ٤زشك٤ٜخ   ٝهخٍ (طزَس

 

 ٗـ٤ض ٗل٢ٔ ٝطًَض كـٍِٙ

  ٣خ ُٜق ٗل٢ٔ أىًٍظ٢٘ كَٔٙ                                       

 

 َٛ ٣ِْٔ حَُٔء ح٣ٌَُْ رٌـَٙ

 ٗؼْ حُلظ٠ ؿخىٍطٚ رـظـزـَٙ                                             
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 رٌَ، ْٝٛ ٣ظٕ٘ٞ أٗٚ ْٜٓ٘، ك٠َد ٣ي ٓخطزو٠ ٖٓ ُٝلن ػظ٤زش           

 كخٗؼ٘ٞح ػٖ حطزخػٚ، طٔظؼَ ك٤ٜخ  كخٗطلخص ٛخكذ حُ٘ؼِش كؤٓوطٜخ ٝحُ٘خٍ

 كِٔخ ( رٌَ رٖ ٝحثَ)ح٠ًُٝخٕ ػظ٤زش ٓطِٞرخً رؤٝطخٍ ًؼ٤َس، ٝىٓخء ًز٤َس 

ًٝخٕ ػظ٤زش .  كوظِٞٙ   ىكؼٞح ا٠ُ رؼٞ أٛلخد حُيٓخء ( كٍِس)أٛزق

 (. أرخ كٍِس) ٠ٌ٘٣

 ر٘ٞ طـِذ ٤ُْٝ رٌَ رٖ ٝحثَ  حرخ كَُس هظَ: هخٍ أرٞ ح٤ُوظخٕ 

ً حٓخ  ُٝيٙ  . ػٔخٍس رٖ ػظ٤زش ًخٕ ٣َٗلخ

ً  ًخٕ  حُل٤ِْ رٖ ػظ٤زشُٝٝيٙ   ٓويحٓخ   كخٍٓخ

. ح٧كٞٙ رٖ ػظ٤زش أىٍى ح٩ٓالّ، كؤِْٓ ٝهيّ حُزَٜسُٝٝيٙ 

 َٟحٍ رٖ ػظ٤زش ًخٕ ٣َٗلخً هخى حُو٤َ ك٢ حُـخ٤ِٛش   ُٝٝيٙ  

 ٓخٍ طلض ُٞحثٚ،  هي ًٝخٕ ػٞف رٖ حُوؼوخع 

 ٝأىٍى َٟحٍ ح٩ٓالّ كؤِْٓ

 

   

 *****************************************

 

 

 

                                      

 

 

             حُل٤ٜٖ رٖ كٔخّ حُلِح١ٍ 
 

 

 

 ٛٞ حرٞ ٣ِ٣ي  حُل٤ٜٖ رٖ كٔخّ رٖ ٍر٤ؼش رٖ ٓٔخد رٖ كَحّ رٖ        

ٝحػِش، رٖ ْٜٓ رٖ َٓس رٖ ػٞف رٖ ٓؼي رٖ ًر٤خٕ ٖٓ  ؿطلخٕ ٖٓ كِحٍس 

ٖٓ )ٗخػَ كخٍّ ؿخ٢ِٛ، ًخٕ ٤ٓي هٞٓٚ ر٢٘ ْٜٓ رٖ َٓس : ٝه٤َ ح٠٣خ 

  (ًر٤خٕ

 

ؿخ٢ِٛ  ٝكخٍّ هٞٓٚ  ٤ٓٝيْٛ  ٝٛٞ ٖٓ ٗزٌ ػزخىس         حًٕ ٛٞ   ٗخػَ

 .حالٛ٘خّ ٝحالٝػخٕ ك٢ حُـخ٤ِٛش 
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: ُ٘يس ٝكخثٚ (ٓخٗغ ح٤٠ُْ  )٢ُٔٓ. ًخٕ حُُل٤ٜٖ كخٍٓخً ٗـخًػخ ٝك٤ًخ       

ٝحٝى حٕ حًًَ حٕ ٌٛح حُِوذ ٢ٔٓ ك٤ٚ حػ٘خٕ ٖٓ حُؼَد كو٢   حُل٤ٜٖ رٖ 

 .حُلٔخّ حُلِح١ٍ  ٝػَٝس رٖ حٍُٞى 

 

حُظ٢  (ىحٍس ٟٓٞٞع) هخى هٞٓٚ ك٢ ٓٞحهغ ػي٣يس ٜٓ٘خ ٝحهؼش     حُل٤ٜٖ 

س)ىحٍص ر٤ْٜ٘ ٝر٤ٖ ر٢٘ ٓؼي رٖ ًر٤خٕ ٝ َّ حُلَهش  )ىحكغ ػٖ. (َٛٓش رٖ ٓ

٣خ )ٝه٤ٜيطٚ . ٝحُلَهش  هّٞ ٖٓ ر٢٘ ك٤ْٔ رٖ ػخَٓ رٖ ؿ٤ٜ٘ش  (

ٝأًَٔ ٌٛح حُٔـَ ك٢ ( ىحٍس ٟٓٞٞع)رٔؼخرش  ٓـَ ًخَٓ ُٞحهؼش (أه٣ٞ٘خ

 (.ىحٍس ٟٓٞٞع)ه٤ٜيطٚ 

 

ح ٓواًل، طيٍٝ ٓؼظْ هٜخثيٙ كٍٞ حٍ         ًخٕ حُل٤ٜٖ رٖ  ًَ كٔخّ ٗخػ

حُٞهخثغ ٝحُلَٝد، ٝأِٓٞرٜخ َٓى١ ه٤َِ حُلٔخّ ك٤ً٘خ، ٝآهَ ط١َ٣ٜٞ 

.  ك٢ ٗؼَٙ  حُـِٞ ٝحُظؼظ٤ِْٝٗلع ًٝ ه٤خٍ  ٓٔظٔي ٖٓ حالكيحع ٝحُٞهخثغ، 

٣ًٌَ حُٔالف ٣ٝظـ٠٘ ٝٝٛٞ اً ٣ظٜيٟ ُٞٛق حُٔؼخٍى ٣ٜلٜخ ٝٛلخ ىه٤وخ 

 ٣وظِق  ػٖ  حال حٕ أِٓٞرٚ  حُ٘ؼ١َ ال .رٚ  ًٝخٕ ِٓٔخ  رٞٛق حُـ٤ٖ

ٖٓ  ٗؼَحء حُـخ٤ِٛش   ؿ٤َٙ 

 

:  ٓٔخ ٣ئػَ ػ٘ٚ         ٝه٤َ

 : ؿخء حُل٤ٜٖ رٖ حُلٔخّ كو٤َ ُٚ    

 

. إ ؿخٍى ؿ٤ٜ٘خً ح٤ُٜٞى١ هي هظِٚ حرٖ ؿٖٞٗ ؿخٍ ر٢٘ َٛٓش- 

كخهظِٞح ح٤ُٜٞى١ ح١ٌُ ك٢ ؿٞحٍ ر٢٘ َٛٓش : ك٤ٜٖحٍ كوخٍ 

ك٘ي ر٘ٞ َٛٓش ػ٠ِ ػالػش ٖٓ ك٤ْٔ .  كؤطٞح ؿ٤ٜ٘ش رٖ أر٢ كَٔ كوظِٞٙ

.  رٖ ػخَٓ ؿ٤َحٕ ر٢٘ ْٜٓ كوظِْٞٛ

ٍَ : ك٤ٜٖحٍكوخٍ - حهظِٞح ٖٓ ؿ٤َحْٜٗ ر٢٘ ٓالٓخٕ ػالػش ٗل

كخٓظؼَ حَُ٘ ر٤ْٜ٘  ًٝخٗض ر٘ٞ َٛٓش أًؼَ ٖٓ ر٢٘ ْٜٓ ٢ٍٛ .  كلؼِٞح

. حُل٤ٜٖ رٌؼ٤َ

٣خ ر٢٘ َٛٓش، هظِظْ ؿخٍٗخ ح٤ُٜٞى١ كوظِ٘خ رٚ ؿخًٍْ :  كوخٍ ُْٜ حُل٤ٜٖ

ٍَ ٝهظِ٘خ ٖٓ ؿ٤َحٌْٗ ر٢٘  ح٤ُٜٞى١ كوظِظْ ٖٓ ؿ٤َحٗ٘خ ٖٓ ه٠خػش ػالػش ٗل

 ه٣َزش، كَٔٝح ؿ٤َحٌْٗ ٖٓ  ٝٓالٓخٕ ػالػش ٗلَ ٝر٤٘٘خ ٝر٤ٌْ٘ ٍكْ ٓخٓش

ر٢٘ ٓالٓخٕ ك٤َطلِٕٞ ػٌْ٘  ٝٗؤَٓ ؿ٤َحٗ٘خ ٖٓ ه٠خػش ك٤َطلِٕٞ ػ٘خ 

.  ؿ٤ٔؼخً  ػْ ْٛ أػِْ

 :ٝهخُٞح  كؤر٠ ًُي ر٘ٞ َٛٓش
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 هي هظِظْ ؿخٍٗخ حرٖ ؿٖٞٗ، كال ٗلؼَ كظ٠ ٗوظَ ٌٓخٗٚ ٍؿال ٖٓ ؿ٤َحٌْٗ -

. كبٗي طؼِْ أٌْٗ أهَ ٓ٘خ ػيىحً ٝأًٍ ٗلَح  ٝاٗٔخ ر٘خ طؼِٕٝ ٝطٔ٘ؼٕٞ

 ٖٓ ٓلخٍد ًٝخٗٞح ك٢ (حُو٠َ)  ٝأهزِض.  كؤرٞح  ٝحَُكْ  هللا   ك٘خٗيْٛ

. ر٢٘ ػؼِزش رٖ ٓؼي

. ٜٗ٘ي ٜٗذ ر٢٘ ْٜٓ اًح حٗظٜزٞح ك٤ٜ٘ذ ْٜٓ٘:  كوخُٞح

.  ٓ٘ؼٚ ؿ٤َحٗٚ ٖٓ ه٠خػش هيك٤ٜٖ ًَٝٛٞح ٓخ ًخٕحٍ ٝهٌُض ؿطلخٕ  

ٌٖ حُلَد ٝهخطِْٜ ٝٓؼٚ حٍٝٛخكْٜ  ؿ٤َحٗٚ  ك٤ٜ

 

 : ح٧ر٤خص   ٌٛٙكوخٍ حُل٤ٜٖ رٖ حُلٔخّ ك٢ ًُي

 

أال طوزِٕٞ حُٜ٘ق ٓ٘ـخ ٝأٗـظـْ 

                                        ر٘ٞ ػٔ٘خ ال رَ ٛخٌْٓ حُوـطـَ 

 

ٓ٘ؤر٠ ًٔخ طؤرٕٞ كظ٠ طِـ٤٘ـٌـْ 

                                     ٛلخثق رَٜٟ ٝح٧ٓ٘ش ٝح٧َٛ 

 

أ٣ئًَ ٓٞالٗخ ٠ُٞٓٝ حرٖ ػٔـ٘ـخ 

ٌٍ ًٔخ َٜٗص ؿَٔ  ٜٞ٘ٓٝ ٌْ                                      ٓو٤

 

كظِي حُظ٢ ُْ ٣ؼِْ حُ٘خّ أٗـ٘ـ٢ 

                                        ه٘ؼض ُٜخ كظ٠ ٣ـ٤ز٢٘ حُوـزـَ 

 

ك٤ِظٌْ هي كـخٍ ىٕٝ ُـوـخثٌـْ 

ٍٕ رؼيٛخ كـٌؾ ػ٘ـَ                                           ٕٓ٘ٞ ػٔخ

 

أؿي١ ال أُوخًْ حُـيٛـَ ٓـَسً 

ٍٖ اال هيٝىًْ ٛؼـَ                                           ػ٠ِ ١ٞٓ

 

اًح ٓخ ىػٞح ُِزـ٢ هخٓٞح ٝأَٗهض 

                                         ٝؿْٜٞٛ ٝحَُٗي ٌٍٝى ُٚ ٗـلـَ 

 

كٞحػـزخ كظ٠ ه٤ِٜش أٛزلـض 
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ّ ال طلَ ُٜخ حُوـٔـَ  ٍِ                                            ٓٞح٢ُ ػ

 

أُٔخ ً٘ل٘خ ٧ٓش حٌٍُ ػ٘ـٌـْ 

ٌَ ٝال ٌَٗ  ٌَّ ؿ٤ٔ                                             طـَىص ال ر

 

كبٕ ٣ي ظ٢٘ ٛخىهخ طـِ ٌْٓ٘ 

                                            ؿٞح١ُ ح٩ُٚ ٝحُو٤خٗش ٝحُـيٍ 

 

 

     كؤهخٓٞح ػ٠ِ حُلَد ٝحٍُِ٘ٝ ػ٠ِ كٌْٜٔ، ٝؿخظظْٜ ر٘ٞ ًر٤خٕ 

ٌٜٝٗض . ( ك٠٤ٔش رٖ كَِٓش)ًٝخٕ ٍث٤ْ ٓلخٍد. ٝٓلخٍد رٖ هٜلش

 (ػزي ػَٔٝ)ٝ( ػيٝحٕ )ػٖ حُل٤ٜٖ هز٤ِظخٕ ٖٓ ر٢٘ ْٜٓ ٝهخٗظخٙ، ٝٛٔخ

 ْٜٓ، كٔخٍ حُل٤ٜٖ، ٤ُْٝ ٓؼٚ ٖٓ ر٢٘ ْٜٓ اال ر٘ٞ ٝحثِٚ رٖ ْٜٓ ٖٓ 

ٝٛٞ  (ريحٍس ٟٓٞٞع) ًٝخٕ ك٤ْٜ حُؼيى، كخُظوٞح (حُلَهش)ٝكِلخإْٛ ْٝٛ 

: كخٗ٘ي. حٌُؼ٤َ ٓٞهغ ٓؼَٝف  كظلَ رْٜ حُل٤ٜٖ ِْٜٝٛٓ ٝهظَ ْٜٓ٘ 

 

ؿِٟ هللا أك٘خء حُؼ٘ـ٤َس ًـِـٜـخ 

                                            ريحٍس ٟٓٞٞعٍ ػوٞهخً ٝٓـؤػـٔـخ 

 

ر٢٘ ػٔ٘خ ح٧ى٤ٖٗ ْٜٓ٘ ٍٝٛطـ٘ـخ 

                                        كِحٍس اًح ٍحٓض ر٘خ حُلَد ٓؼظٔخ 

 

ُٝٔخ ٍأ٣ض حُٞى ٤ُْ رـ٘ـخكـؼـ٢ 

                                          ٝإ ًخٕ ٣ٞٓخً ًح ًٞحًذ ٓظِـٔـخ 

 

ٛزَٗخ ًٝخٕ حُٜزَ ٓ٘ـخ ٓـــ٤شً 

                                             رؤ٤ٓخك٘خ ٣وطؼٖ ًلخ ٝٓؼـٜـٔـخ 

 

ٍٍ أػـٍِس  ٗلِن ٛخٓـخً ٓـٖ ٍؿـخ

                                             ػ٤ِ٘خ ْٝٛ ًخٗٞح أػن ٝأظـِـٔـخ 

 

ٗطخٍىْٛ ٗٔظ٘وٌ حُـَى رـخُـوـ٘ـخ 

                                             ٣ٝٔظوٌٕٝ ح١َُٜٔٔ حُٔـوـٞٓـخ 
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ُيٕ ؿيٍٝس كظ٠ أط٠ ح٤َُِ ٓخ طَٟ 

                                               ٖٓ حُو٤َ اال هخٍؿ٤خً ٓٔٞٓـخ 

 

ٝأؿَى ًخَُٔكخٕ ٠٣َرٚ حُ٘يٟ 

                                              ٝٓلزًٞشً ًخ٤ُٔي ٗوخء ِٛيٓـخ 

 

٣طؤٕ ٖٓ حُوظ٠ِ ٖٝٓ هٜي حُو٘ـخ 

                                               هزخٍحً كٔخ ٣ـ٣َٖ اال طوـلـٔـخ 

 

ٌٕ ًٔخٛـْ ٓـلـٌَم  ػ٤ِْٜ كظ٤خ

                                             ًٝخٕ اًح ٣ٌٔٞ حؿخى ٝأًـَٓـخ 

 

ٛلخثق رَٜٟ أهِٜظٜخ ه٤ٜٞٗـخ 

                                              ٝٓطَىحً  ٖٓ ٗٔؾ ىحٝى ٓزٜـٔـخ 

 

ؿِٟ هللا ػ٘خ ػزي ػَٔٝ ٓـالٓشً 

ٍْ ٓـخ أًٍ ٝأالٓـخ                                                   ٝػيٝحٕ ٜٓـ

 

كِٔض رٔزظخع حُـلـ٤خس رـٔـزٍش 

                                            ٝال َٓطٍن ٖٓ ه٤٘ش حُٔٞص ِٓٔخ 

 

  ػْ إ ر٢٘ ك٤ْٔ ًَٛٞح ٓـخٍٝس ر٢٘ ْٜٓ كلخٍهْٞٛ ٠ٓٝٞح           

كِلن رْٜ حُل٤ٜٖ رٖ حُلٔخّ كَىْٛ ٝالْٜٓ ػ٠ِ ًلَْٛ ٗؼٔظٚ ٝهظخُٚ 

: ػ٤َ٘طٚ ػْٜ٘ ٝهخٍ ك٢ ًُي

 

إ حَٓأً رؼي١ طزيٍ ٗـٜـًَـْ 

                                            رَٜ٘ ر٢٘ ًر٤خٕ كوًّخ ُوـخٓـَ 

 

ٌّ ال ٣ٜـخٕ ػـ٣ٜٞـْ  أُٝجي هـٞ

ٌَ ٝٛذ حُٜ٘خرَ                                           اًح َٛكض ًل

 
ً : ٝهخٍ ُْٜ أ٠٣خ
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 ٍْ أال أرِؾ ُي٣ي أرخ كـٔـ٤

                                     ٝػخهزش   حُٔالٓش   ُِٔـِـ٤ْ 

 

 ٍٍ كَٜ ٌُْ ا٠ُ ٠ًُٞٓ ٜٗٞ

                                        ٝهطزٌْ ٖٓ هللا حُؼظـ٤ْ 

 

 ّ ٍْ كبٕ ى٣خًٍْ رـ٘ـٞد رـ

                                       ا٠ُ ػوٍق ا٠ُ ًحص حُؼظّٞ 

 

 

: هخٍ ػَٔٝ: هخٍ أرٞ ػز٤يس

ك٢ ؿٞحٍ حُلخٍع  (كزخٗش) ُػٔٞح إٔ حُٔؼِْ رٖ ٍرخف هظَ ٍؿالً ٣وخٍ ُٚ 

كِلن حُٔؼِْ رخُل٤ٜٖ  (ٗخػَ ؿخ٢ِٛ  ٓزن حٌُالّ ػ٘ٚ  )رٖ ظخُْ ح١َُٔ 

كزِؾ ًُي حُلخٍع رٖ ظخُْ، كطِذ حُل٤ٜٖ ريّ كزخٗش . رٖ حُلٔخّ، كؤؿخٍٙ

اٗخ ال ٗؼوَ رخ٩رَ، : كٔؤٍ ك٢ هٞٓٚ ٝٓؤٍ ك٢ ر٢٘ ك٤ْٔ ؿ٤َحٗٚ كوخُٞح

: كوخٍ ك٢ ًُي ٝك٢ ًلَْٛ ٗؼٔظٚ. ٌُٖٝ إ ٗجض أػط٤٘خى حُـْ٘

 

ه٢ِ٤ِ ال طـٔـظـؼـــال إٔ طـِٝىح 

                                     ٝإٔ طـٔؼخ ٢ِٔٗ ٝط٘ـظـظـَح ؿـيح 

 

كٔخ ُزـٌغ ٣ٞٓـخً رـٔـخثن ٓـــ٘ـْ 

                                        ٝال َٓػشٌ ٣ٞٓـخً رـٔـخرـوٍش ؿـيح 

 

ٝإ ط٘ظَح٢ٗ حُـ٤ّٞ أهـٞ ُـزـخٗشً 

                                         ٝطٔظٞؿزخ ٓ٘ـخً ػـِـ٢ ٝطـلـٔـيح 

 

ُؼَٔى ا٢ٗ ٣ّٞ أؿيٝ رـٜـَٓـظـ٢ 

ٌْ رـخىث٤ٖ ٝػـٞىح                                          ط٘ـخٛـ٠ كـٔـ٤

 

ٝهي ظَٜص ٓـ٘ـٜـْ رـٞحثن ؿـٔشٌ 

                                        ٝأكَع ٓٞالْٛ رـ٘ـخ ػـْ أٛـؼـيح 
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ٝٓخ ًخٕ ًٗز٢ كـ٤ٜـْ ؿـ٤َ أٗـ٘ـ٢ 

                                         رٔطض ٣يحً ك٤ْٜ ٝأطـزـؼـظـٜـخ ٣يح 

 

ٝأ٢ٗ أكخ١ ٓـٖ ٍٝحء كـ٣َٔـٜـْ 

                                          اًح ٓخ حُٔ٘خى١ رـخُـٔـــ٤َس ٗـيىح 

 

اًح حُلٞؽ ال ٣لـٔـ٤ٚ اال ٓـلـخكـٌع 

                                        ٣ًَْ حُٔل٤خ ٓـخؿـٌي ؿـ٤َ أؿـَىح 

 

ٌَ ٝٛـزـض ػـ٣َشٌ  كبٕ َٛكض ًل

                                ٖٓ ح٣َُق ُْ طظَى ١ٌُ حُؼَٝ َٓكيح 

 

ٛزَص ػ٠ِ ١ٝء حُٔٞح٢ُ ٝهطزٜـْ 

                                     اً ٟٖ ًٝ حُوَر٠ ػ٤ِٜـْ ٝأؿـٔـيح 

 

حٕ  حُزَؽ رٖ حُـالّ حُطخث٢ ًخٕ ه٤ِالً ُِل٤ٜٖ رٖ حُلٔخّ :ٝه٤َ          

: ٝٗي٣ٔخً ُٚ ػ٠ِ حَُ٘حد، ٝهي هخٍ  حُزَؽ رٖ حُـالّ ك٢ حُل٤ٜٖ 

 

ٍٕ ٣ِ٣ي حٌُؤّ ٤١زـخً  ٝٗيٓخ

                                              طـٔؼض ٝهي طـٍٞص حُ٘ـّٞ 

 

ٍكؼض رَأٓٚ كٌ٘لض ػ٘ٚ 

                                                  رٔؼَهٍش ٓالٓش ٖٓ ٣ِـّٞ 

 

َٝٗ٘د ٓخ َٗر٘خ ػْ ٜٗلٞ 

                                                ٤ُْٝ رـخٗز٢ هي١ ًِـّٞ 

 

  

طٞك٢ حُل٤ٜٖ رٖ كٔخّ حُلِح١ٍ  هزَ حُٜـَس حُ٘ز٣ٞش رؼَ٘س حػٞحّ           

 ( ٤ٓالى٣ش 612\ ٗلٞ )أ١ 

 

:   ٖٓ ٗؼَٙ ٌٛٙ حالر٤خص 
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كًيٟ ُز٢٘ ػي١ ًٍٞ ٓخه٢ 

ٍْ ٓـَحف                                              ٝٓخ ؿٔؼض ٖٓ ٗؼ

 

 ٍَ طًَ٘خ ٖٓ ٗٔخء ر٢٘ ػـوـ٤

                                            أ٣خ٠ٓ طزظـ٢ ػوي حُ٘ـٌـخف 

 

أٍػ٤خٕ ح١ُٞ٘ ٝؿيطٔـٞٗـخ 

                                        أّ أٛلخد ح٣ٌَُٜش ٝحُ٘طخف 

 

ُوي ػِٔض ٛٞحُٕ إٔ ه٤ِـ٢ 

                                          ؿيحس حُ٘ؼق ٛخىهش حُٜزخف 

 

ػ٤ِٜخ ًَ أٍٝع ٛـزـ١ٍَُّ 

                                            ٗي٣ٍي كيٙ ٗخ٢ً حُـٔـالف 

 

كٌَ ػ٤ِْٜ كظ٠ حُظـوـ٤٘ـخ 

ٍٍ ػٞحٍٟٜخ ٛزخف                                           رٜٔوٞ

 

كؤر٘خ رخُٜ٘خد ٝرـخُـٔـزـخ٣خ 

                                           ٝرخُز٤ٞ حُوَحثي ٝحُِـوـخف 

 

 ٍٝ ٝأػظو٘خ حر٘ش ح١َُٔ ػـٔـَ

                                           ٝهي ه٠٘خ ػ٤ِٜخ رخُـوـيحف 

 

 

 

                     ***********************
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 ٛ٘ي ر٘ض حُ٘ؼٔخٕ رٖ حٌٍُٔ٘                 
 

 

 ر٘ض حُ٘ؼٔخٕ رٖ حٌٍُٔ٘ رٖ حٌٍُٔ٘ رٖ حَٓة  ٛ٘ي  كَهش             ٢ٛ  حٍ

 ٝهي ُوزض  .ٗخػَس ٖٓ ر٤ض حُِٔي ك٢ هٜٞٓخ رخُل٤َس. ٖٓ ر٢٘ ُوْ, حُو٤ْ

  ح٠٣خ  ٛ٘ي حٜٓٔخ ٛ٘ي  ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ ر٘ض أهَٟ ُِ٘ؼٔخٕ  ُِظلَهش  رخُلَهش 

 (حُٜـَٟ) ٤ٔٓٝض رٜ٘ي 

 
كانت مشهورة (الحرلة ) وتكنى بهند بنت النعمان بن المنذران        

الناس حولها  وٌضرب  أحادٌث وكانت البارع وحسنها الفرٌد    بجمالها 
فرغب      كسرى  الى  خبرها   وصل حتىاالمثال  بحسنها  وجمالها 

 فؤنف   للزواج    منه  ٌطلبها   إلى ابٌها لنفسه  فؤرسل تمناها  و فٌها 
ولوكان ملكا  وهذه عادة العرب  لدٌما  النعمان أن ٌزّوجها من أعجمً 

 النعمان  فاعتذروال زالت موجودة فً كثٌر من المبابل العربٌة حتى االن 
 (النعمان بن المنذر)غضب على ملن الفرس  ( كسرى أبروٌز) نا اال 
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 لتل  النعمان ملن الحٌرة ولد أوغر صدره علٌه زٌد بن عدي العبادّي ألن
 فاستودعه   فلجؤ النعمان إلى هانا بن مسعود الشٌبانً.أباه عدي بن زٌد

  كسرى فً مولثع أهله وماله وسالحه ثم عاد فاستسلم لكسرى فسجنه 
 ولٌل ثم لتله فبمً فً سجنه   (جنوب الممادٌة حالٌا  )ٌمال له الزندان 

. رواٌة اخرى  انه مات فً سجنه  فً  
 

ابع  إلٌه تسلٌمه ود وأرسل كسرى إلى هانا بن مسعود ٌطلب           
 التً اودعها   عنده   النعمان   وكان من  جملة ودابعه  ابنته   النعمان

ان  ٌزوجها   (النعمان)لنفسه   وابى  (كسرى)التً ارادها  (الحرلة  )
 انفة  وحفاظا على الذمار واالمانة  (كسرى)لالعجمً  وان  كان الملن 

بنً )على  (كسرى ) فغضب    دفعاً للمذمة  دفعها إلٌهمن فؤبى هانا 
 وعزم على استبصالهم فجّهز لذلن جٌشاً ضخماً من  الفرس (شٌبان

 من  للفرس   ومن لبابل العرب الموالٌة (جالبزٌن) و (الهامرز)ٌمودهم 
إٌاس بن لبٌصة ) لٌادة هذه المبابل   وولى تغلب والنمر  ولضاعة وإٌاد

 ) وذلن فً معركة .(الدوسر) و(الشهباء) وبعث معهم كتٌبتٌه (الطابً
المعروفة  (  ذي  لار  

 
 ( بكر بن وابل) استجاروا بمبابل( شٌبان  بنً)  فلما بلغ النبؤ           

 ( حنظلة بن سٌّار العجلً)فوافتهم طوابف منهم واستشاروا فً أمرهم
بكر بن ) وهو ماء ل( ذي لار)واستمر رأٌهم على البروز إلى بطحاء

 (ط٘خى١), أٍَٓ ًَٟٔ ٛٞحثق ك٢ رالى حُؼَدٝ (الكوفة) لرٌب من (وابل

كوخُض حُلَهش طظؤُق ػ٠ِ , إٔ رَثض حٌُٓش ٖٓٔ ٣ل٢ٔ أٝ ٣ئ١ٝ حُلَهش

 :ٓٞى ٛٔش حُؼَد ٝطوخًُْٜ أٓخّ ًَٟٔٙ
 

 ُْ ٣زن ك٢ ًَ حُوزخثَ ٓطؼْ 

  ٢ُ ك٢ حُـٞحٍ كوظَ ٗل٢ٔ أػٞى                                     

 

 ٓخ ً٘ض أكٔذ ٝحُلٞحىع ؿٔش 

  أ٢ٗ أٓٞص ُْٝ ٣ؼي٢ٗ حُؼٞى                                          

 

 . كظ٠ ٍأ٣ض ػ٠ِ ؿَح٣ش ُٓٞي١ 

  ٌِٓخ ٣ٍِٝ ِٝٗٔٚ ٣ظزيى                                            ..
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 كي٤ٛض رخُ٘ؼٔخٕ أػظْ ى٤ٛش 

 ٍٝؿؼض ٖٓ رؼي ح٤ٌُٔٔع أ١َى                                      

 

 ...ٝؿ٤٘ض ًَ حُؼَد كظ٠ ُْ أؿي 

  ًح َٓس كٖٔ حُلل٤ظش ٣ٞؿي                                        

 

 ...ٍٝؿؼض ك٢ أٟخٍ ٗل٢ٔ ٢ً أٓض 

 ػط٘خً ٝؿٞػخً كَٙ ٣ظٞهي                                             

 

 ..ٓٞط٢ رؼ٤ي أر٤ي ٤ًق ك٤خط٘خ 

 ٝحُٔٞص كٜٞ ٌَُ ك٢ َٓٛي.                                        

 

 .٣خ ٗل٢ٔ ٓٞط٢ كَٔس ٝحٓظـ٢٘ 

  ٠٤ْٓ ؿٔٔي رؼي ًحى حُِٔلي                                    ..

 

 ... هَ حُٞكخ , ًٛذ حُؼِح, هخد حَُؿخ

 ال حَُٜٔ َٜٓ ال ٗـٞى أٗـي                                          

 

 ...ؿٔيص ػ٤ٕٞ حُ٘خّ ٖٓ ػزَحطٜخ 

  ٝهِٞرْٜ ْٛ ٛالى ؿِٔي                                              

 

 ...ال ٣َكٕٔٞ ٣ظ٤ٔش ٓلِٗش 

  ٓوظُٞش ح٥رخء ٠ٗٞحً ططَى                                            

 

 ...طزـ٢ حُـٍٞ كال طـخٍ ٝهزَ ًح 

  ًخٕ حُٔ٘خى١ ُِـٞحٍ ٣ٔٞى                                            

 

 ...كخُٔٞص ك٤ٚ كَؿش كظؤ٣ي١ 

  ٤ُْ حُٔلِع هِزٚ ٣ظؤ٣ي                                               

 

 ... أف ُيَٛٙ ال ٣يّٝ ٍَٓٝٙ 

 ُٝوٜذ ػ٤ٖ ؿ٠ش ٣ظٌ٘ي                                           
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 ...ٓخ حُيَٛ اال ٓؼَ ظَ ُحثَ 

  ٝريٍٝ ْٗٔ كخٍهظٜخ ح٧ٓؼي                                       

 

 ...َٝٛٝف ٌٛح حُيَٛ أػظْ ٓطِزخً 

  ٨ُػظ٤ٖٔ ٛالًْٜ ٣ظٞىى                                             

 

 ٣لٖ... أكَٜ ٍأ٣ظْ أٓلالً ٣ل٢٘ ًٔخ 

 ١ ح٧ػخ٢ُ ح٧ٓٔلٕٞ حُٔئىى                                        

 

 ..ال ٓخ أظٖ ُِِٝٓخٕ رو٤ش 

 ٤ٟٝٝغ هّٞ ك٢ حُيٗخ ال ٣٘ـي                                      . 

 

 ..ه٢ٓٞ ط٢٤ٜ ُِٔٔخص كبٗٚ 

 

 أ٠ُٝ ر١ٌ كِٕ اًح ال ٣ٔؼي                                        .

 
 بالشاعرة صفٌة بنت (الحرلة)هند بنت النعمانت استجار           فمد

 إلى لومها هذه ورحبت بها ولامت لتعلن فؤجارتها ثعلبة من بنً شٌبان 
 وما تعنً هذه االجارة من الحرب بٌن جٌوش كسرى وجٌش  اإلجارة

 بنً شٌبان  وحلفاإهم  بكر بن وابل  وغٌرهم  من العرب   
 ا 

:  هند بنت النعمان تشكو حالها الُحرلة فانشدت     
 

 ما كنت أحسب والحوادث جّمةٌ
العُّوُد ولم ٌَعدنى  أنى أموت                                                     

 
 حتى رأٌت على ارومة مولدى
  وشمله ٌتبدُد   ٌزول   ملكا                                   

 
 وغشٌت كل العُْرب حتى لم أجد

ذا ِمّرة حسن الحفٌظة ٌوجُد                                    
 

ٌَْد أبٌِن  كٌف حٌاتُنا, ُموتى بُعَ  
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والموُت فهو لكل حًٍ ُمرَصُد                                               
 

لل الوفا, ذهب العزا , خاب الرجا   
ال السهل سهُل وال نجوٌد انُجُد                                     

 
 جمدت عٌون الناس من عبراتها

جلَمُد  صالٌد   صٌم  وللوبهم                                    
 

كان ثعلبة الشٌبانى شٌخ المبٌلة لد مات  وخلفه ابنه الفارس  عمرو       
وكانت شمٌمته الكبرى صفٌة بنت ثعلبه هى حكٌمة . بن ثعلبة الشٌبانى 
كانوا ال ٌبرمون حٌث    (ولد مضى الحدٌث عنها  )المبٌلة وشاعرتها 

ٌَْجة)كانوا ٌسمونها لٌل و.امرا لبل الرجوع الٌها   لموة منطمها   (الُحَج
.وكانت أبٌة النفس  عظٌمة المنالب  رفٌعة المآثر  

: ٝحثَ كؤٍِٓض طٌٍْ٘ٛ رٌٜٙ ح٧ر٤خص

 

 أال أرِؾ ر٢٘ رٌَ ٍٓٞالً 

 كوي ؿي حُ٘ل٤َ رؼ٘ول٤َ                                         

 

 ك٤ِض حُـ٤ٖ ًِْٜ كيحًْ 

 ٝٗل٢ٔ ٝح٣ََُٔ ًٝح ح٣ََُٔ                                

 

 .ًؤ٢ٗ ك٤ٖ ؿي رْٜ ا٤ٌُْ 

  ٓؼِوش حٌُٝحثذ رخُؼزٍٞ                                       

 

 كِٞ أ٢ٗ أ١ِوض ٌُحى ىكؼخً 

 اًحً ُيكؼظٚ ري٢ٓ ١َ٣ُٝ                                        

 

,  ك٢ حُٞهؼش ح٧ه٤َس ر٤ٖ حُؼَد ٝحُؼـْ ٝحُوظخٍ كِٔخ حٗظي حُزؤّ           

 (أهٞ ٛل٤ش)ٍأّ حُوّٞ ػَٔٝ رٖ ػؼِزش ح٤ُ٘زخ٢ٗ  (, ١ً هخٍ)٢ٛٝ ٝهؼش 

 ُظ٘ي ٖٓ ػ٣ِٔظٚ ك٢ حُوظخٍ ٝػِحثْ  ٣ي٣ٚ  ر٤ٖ  كٔلَص حُلَهشًٔخ هِض 

:  ط٤ٛٞٚ ٝحٗ٘ي ص  ؿ٘يٙ 

 

 كخكع ػ٠ِ حُلٔذ حُ٘ل٤ْ ح٧ٍكغ
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 رٔيؿـ٤ٖ ٓغ حَُٓخف حَُ٘ع                                              

 

 ٝٛٞحٍّ ٛ٘ي٣ش ٜٓوُٞش 

  رٔٞحػي ُٓٞٛٞش ُْ طٔ٘غ                                             .

 

 .ٝٓالٛذ ٖٓ ه٤ٌِْ ٓؼَٝكش 

 رخُٔزن ػخى٣ش رٌَ ٤ٌٔٓع                                                

 

 ٝح٤ُّٞ ٣ّٞ حُلَٜ ٓ٘ي ْٜٝٓ٘ 

  كخٛزَ ٌَُ ٗي٣يس ُْ طيكغ                                               

 

 ٣خ ػَٔٝ ٣خ ػَٔٝ حٌُلخف ُيٟ حُٞؿ٠ 

 ٣خ ٤ُغ ؿخد ك٢ حؿظٔخع حُـ٤ٔغ                                           

 

 أظَٜ ٝكخء ٣خ كظ٠ ٝػ٣ِٔش 

أط٤٠غ ٓـيحً ًخٕ ؿ٤َ ٤٠ٓغ                                              

 

    ٝحٗظَٜ حُؼَد ك٢ ٓؼًَش ١ً هخٍ ػ٠ِ حُلَّ ٌٝٛٙ ٢ٛ حٍٝ ٓؼًَش 

رؼي حُلُٞ  ٛ٘ي ر٘ض حُ٘ؼٔخٕ  هخُض ٣٘ظَٜ ك٤ٜخ حُؼَد ػ٠ِ حُلَّ ف

:  ٓؼًَش ٝحالٗظٜخٍ حُؼظ٤ْ رخٍ

 

 ٍؿٔ٘خ رؼَٔٝ أٗق ًَٟٔ ٝؿ٘يٙ

 ٝٓخ ًخٕ َٓؿٞٓخً رٌَ حُوزخثَ                                          

 

 ٌٛح هٜخٍٟ ح٧َٓ كخكَٔ ٓلَٔحً 

٤ٌُٔي ٓخ ر٤ٖ حُظزخ ٝحٌُٝحرَ                                            

 

 طٜق  ػَٔٝ رٖ  ػؼِزش ح٤ُ٘زخ٢ٗ هخثي حُٔؼًَش ٖٝٓ ٓؼٚ ٖٓ ٝهخُض

: حُٜ٘خى٣ي حالرطخٍ  ح٠٣خ 

 

 ُوي كخُ ػَٔٝ ٓغ هزخثَ هٞٓٚ 

 كوخٍحً ٓٔخ كٞم حُ٘ـّٞ حُؼٞحهذ                                        
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 .ْٛ هِيٝح ُؤخً ٝؿٔخٕ ٓ٘ش 

  رَٔٔ حُو٘خ ٝحُؼخى٣خص حُ٘ٞحُد                                       .

 

 ًَٝ ؿالّ رخٌَُٔس رخَٓ 

 ُِلَٝد ٓطخُذ (ؿ١َء) أر٢                                          

 

 ٣وِذ ػٔخالً ٣ٝ٘يد ٛخٍٓخً 

  ٣ِٝزْ ٣ّٞ حَُٝع ػٞد حُٔلخٍد                                     

 

 كٔظ٢٘ ر٘ٞ ٤ٗزخٕ ٝحُل٢ طـِذ 

 روذ حٌُٔح٢ً ٤ٓٝٞف حُوٞحٟذ                                    .

 

 ٗـٞص رؼَٔٝ ٖٓ ٓطخٓغ ٤ًَٔ

 ٝػيٝ ٜٗخد ٣ّٞ ٍٝع حُٔوخٗذ                                      

 

 ٝهلل ٓٞالْٛ ؿيحرش ٗؼْ ٓخ

 ٣يرَ ك٢ ًَ ح٧ٍٓٞ حُِٞحُد                                          

 

 رؤَٓٔ ػٔخٍ ٝأر٤ٞ هخ١غ 

 ٝأًٔض ٍٝى١ ٝػ٤ٖ َٓحهذ                                          

 

 ًْٝ كَؽ ٓ٘ٚ ػ٤ِ٘خ رـخٍس 

ًْٝ كِٔش ٣ّٞ حُظوخء حٌُظخثذ                                         

 

   (١ً هخٍ )         ٝرؼي حٗظٜخء حُلَد رخَُٜ٘ حُٔخكن ُِؼَد ك٢ ٓؼًَش 

ٛ٘ي ر٘ض حُ٘ؼٔخٕ  ُظٔيف  ر٢٘ ٤ٗزخٕ ٝهخثيْٛ ػَٔٝ رٖ (حُلَهش  )ٝهلض 

  : كظوٍٞ ح ر٢٘ ٤ٗزخّٕٝهٞٓٚػؼِزش ٝٗو٤وظٚ حُ٘خػَس ٛل٤ش ر٘ض ػؼِزش 

 

 حُٔـي ٝحَُ٘ف حُـ٤ْٔ ح٧ٍكغ 

  ٣ظٞهغ   ك٢ هٜٞٓخ   ُٜل٤ش                                             

 

 ًحص حُلـخد ُـ٤َ ٣ّٞ ٣ًَٜش 

 ُٝيح ح٤ُٜخؽ ٣لَ ػْٜ٘ حُزَهغ                                            
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 .ٗطوخء ال ُٞٛخٍ هَ ٗطوٜخ 

ع  ال رَ كٜخكظٜخ حُؼٞح٢ُ طْٔ                                          

 

 .ال أْٗ ٤ُِش اً ُِٗض رٔٞكٜخ 

  ٝحُوخُذ ٣ولن ٝحُ٘ٞحظَ طيٓغ                                         .

 

 .ٝحُ٘لْ ك٢ ؿَٔحص كِٕ كخىف 

  ُْٜٝ حُلئحى ًج٤زش أطلـغ                                               .

 

 .ٓطَٝىس ٖٓ هظَ أرٞط٢ 

  ٓخ إ أؿخٍ ُْٝ ٣ٔؼ٢٘ ح٠ُٔـغ                                      

 
ً  ٣ٝجٔض ٖٓ ؿخٍ ٣ـ٤َ طٌَٓخ

 كظلَ ػٖ ػ٢ٔ٤ ُي٣ٚ ح٧ٗٔغ                                          

 

 ٝأطخ٢ٗ حَُحػ٢ ٣لق ه٘خػٜخ

 كؤؿَص ٝحٗيِٓض ٛ٘خى ح٧ِٛغ                                         

 

 ٝطٞحٍىٝح كٞٝ ح٤ُ٘ٔش ىٕٝ إٔ

 طٔز٠ هل٤َس أهظْ ٝحٓظـٔؼٞح                                        

 

 ٝأُق ًَٟٔ رخُـ٘ٞى ػ٤ِْٜ 

 ٤ٔ١ٝق ٣َىف رخ٤ُٔٞف ٣ٝيكغ                                       

 

 .ًْ ُحىْٛ ٖٓ ؿخٍس ِٓٔٞٓش 

 رخُوذ طؼطذ ٝح٧ٓ٘ش طِٔغ                                            

 

 .ْٝٛ ػ٤ِٚ ٝحٍىٕٝ رطَكْٜ 

 ٝحَُٜ٘ طلض ُٞحثْٜ ٣ظَػَع                                         

 

 كظ٠ ؿيح حُلَّ ك٢ أؿ٘خىٙ 

 ٝحُوٍٞ ؿَك٠ ٝحٌُٔح٢ً ظِغ                                        
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 كٜ٘خى أٍؿلض حُزالى ٖٝٓ رٜخ 

  ح٧ك٤خء ٖٓ ٣ٖٔ ٖٝٓ ٣ظَرغ                                          

 
 ٝطل٤َٝح ك٘لض ٛل٤ش ٓلوَحً

  َٗٛخ ال ٣وِغ  هزخثَ  ٝىػض                                          

 

 ٜٓ٘خ ٜٗخد ٓغ ظ٤ِْ ٝٗؼؼْ 

  كَٛخ ٣ظِلغ  ك٢   ٝؿيحرش                                            

 

 آؿخٜٓخ ك٤ٜخ حُٜٞحٍّ ٝحُو٘خ 

  ٝحُٔخر٣َش ٝح٤ُٗٞؾ حَُ٘ع                                          .

 

 كَأ٣ض ػ٘ي حُو٤َ ك٤ٜخ ٗؼؼٔخ 

 ٓؼَ حُلٔخّ ا٠ُ حٍُٔٞى ٣وِغ.                                           

 

 .ٝؿيحرش ًخُللَ ٠٣َد أ٣٘وخً 

  ٜٝٗخد ٠٣َد رخُلٔخّ ٣ٝٞؿغ                                     

 

ر٘ٞ ٤ٗزخٕ أُق ٗخهش ًٝؼ٤َحً ٖٓ حُٜيح٣خ حُؼ٤ٔ٘ش ٝأًَٓٞٛخ ؿخ٣ش     ٝٝٛزٜخ  

ٝهي طِٝؿض رؼي ًُي حٌٍُٔ٘ رٖ ح٣َُخٕ أكي أر٘خء حُِٔٞى ٝهي أِْٓ , ح٩ًَحّ

ٝهظَ ر٤ٖ ٣ي١ حٍَُٓٞ ػ٤ِٚ حُٔالّ ك٢ ٝهؼش أكي ٛٞ ٝكِٔس ٢ٍٟ هللا 

. ػ٘ٚ

أطض ٓؼي رٖ أر٢ ٝهخٙ ك٢  ( ر٘ض حُ٘ؼٔخٕ ٛ٘يحُلَهش)ػْ إ           

 أَٓٛخ ا٤ُٚ ص ٗيفس حُوخى٤ٓش ٓؼَى  رؼي حٗظٜخٍ ح٤ُِٖٔٔ٘ٔ ك٢ حُل٤َس

: ٢ٛٝ طوٍٞ

 كز٤٘٘خ ّٗٔٞ حُ٘خّ ٝح٧َٓ أَٓٗخ

 اًح ٗلٖ ك٤ْٜ ٓٞهش ٗظٜ٘ق                                            

 

 كؤف ُي٤ٗخ ال ٣يّٝ ٗؼ٤ٜٔخ 

  طوِذ طخٍحص ر٘خ ٝطَٜف                                              
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كؤًَٜٓخ ٓؼي ٝكلع ُٜخ ٓوخٜٓخ ٝػخِٜٓخ ٓؼخِٓش حُؼظٔخء ٝهَؿض         

:  ح٤ٓ٧َ؟ كوخُضىٓخ ٛ٘غ د: ٓؤُٜخ حُ٘خّفٖٓ ػ٘يٙ ٓـظزطشً 

 

      ٓظ٢ ٝأًَّ ٝؿ٢ٜ  ٛخٕ ٢ُ ً

اٗٔخ ٣ٌَّ ح٣ٌَُْ ح٣ٌَُْ                                             

 

 . ٛـ74\ ٝه٤َ حٜٗخ طٞك٤ض ػخّ   ٛ٘ي ر٘ض حُ٘ؼٔخٕ ًؼ٤َح ٝهي ػَٔص      

 

 

 

 *********************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ًٝ ح٩ٛزغ حُؼيٝح٢ٗ 
 

 

 

        ٛٞ كَػخٕ رٖ ٓلَع رٖ حُلخٍع رٖ ٍر٤ؼش رٖ ػؼِزش رٖ ٤ٓخٍ رٖ 

ٛز٤َس رٖ ػؼِزش رٖ ظَد رٖ ػَٔٝ رٖ ػزخى رٖ ٣ٌَ٘ رٖ ػيٝحٕ  

 

        ٝك٢ ٍٝح٣ش حهَٟ كَػخٕ رٖ حُلخٍع رٖ ٓلَع رٖ ػؼِزش رٖ ٤ٓخٍ 

رٖ ٍر٤ؼش رٖ ٛز٤َس رٖ ػؼِزش رٖ ظَد رٖ ػَٔٝ رٖ ػزخى رٖ ٣ٌَ٘ رٖ 
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ػيٝحٕ رٖ ػَٔ رٖ ٓؼي رٖ ه٤ْ رٖ ػ٤الٕ رٖ ٠َٓ رٖ ِٗحٍ أكي ر٢٘ 

. ػيٝحٕ ْٝٛ رطٖ ٖٓ ؿي٣ِش

 

           ٗخػَ ٝ كخٍّ ٖٓ هيٓخء حُ٘ؼَحء ك٢ حُـخ٤ِٛش ٝأكي حُ٘ؼَحء 

حُلٌٔخء ك٢ حُؼَٜ حُـخ٢ِٛ ٣٘ظٔذ  ا٠ُ  هز٤ِش  ػيٝحٕ  حكيٟ حُوزخثَ 

٧ٕ  ُٚ أٛزغ  ُحثي  ك٢ ٍؿِٚ  (ًٝ ح٩ٛزغ )حُوزخثَ  حُؼيٗخ٤ٗش ٝه٤َ ٢ٔٓ

ٝك٢ ٍٝح٣ش حهَٟ  إٔ ك٤ش ٜٗ٘ض أٛزؼٚ ٝهطؼظٚ  

 

ْٜ٘خ ٓخ ًًَ أَّٗٚ ػخٕ ٓخثش         ٝح٣خص ك٢ ٓيَّس ك٤خطٚ، كٔ َِّ حهظِلِض حُ

ؼ٤ٖ، ٜٝٓ٘خ ٖٓ ؿؼِٜخ ػالػَٔخثِش  ْٔ ْٜ٘خ ٖٓ ؿؼِٜخ ٓخثشً ٝطِ ٝٓزؼ٤ٖ ٓ٘ش، ٝٓ

ـ٤ي  ُٓ ٌَّخّ حُؼَد ك٢ حُـخ٤َِّٛش، ٗخػَ  ٣َٖ، ٝٛٞ أكي ك َّٔ ٓ٘ش، كٜٞ ٖٓ حُٔؼ

: ٝٛق  هٞٓٚ  كؤؿخى

 

  :

ٝك٤ٜــْ ٍرـخ١ ح٧ػٞؿ٤ـخص ٝحُوـ٘ـخ 

                                         ٝأ٤ٓخكـْٜ ك٤ـٜخ حُو٠ــخء حُٔـَد             

 

ْٝٛ ؿَٔحص حُلَد ُْ ٣ِق ٓؼِْٜ 

                                          اًح ُْ ٣ٌٖ ُ٘خّ ك٢ ح٧َٓ ٌٓٛذ 

 

ٝؿـٜٞٛــْ ط٘ــيٟ ٝط٘ــيٟ أًلـٜـْ 

                                          اًح الف رــَم ُِٔو٤ِــ٤٤ٖ هِــذ 

 

٤ِٓـــْ ٝػـــيٝحٕ ٝكـٜـْ ط٘خُٝــٞح 

                                           ٓلخهـَ ػــِ ُْ طِٜ٘ـٜـٖ ٣ؼــَد 

        

 : ٜٗي  حُٔؼخٍى حُظ٢ ىحٍص ر٤ٖ هز٤ِظٚ  ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ  ٝك٢ ًُي ٣وٍٞ 

 

 

 ٤ُْٝ حَُٔء ك٢ ٢ٗء ٖٓ ح٩رَحّ ٝحُ٘وٞ

 

  ٣و٢٠  ٝٓخ  هخُٚ ٣و٢٠   أرَّ أَٓح   اًح
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 أ٤٠ٓٚ ٝال ٣ِٔي ٓخ ٢٠ٔ٣   ح٤ُّٞ    ٣وٍٞ

 

 ًخٗٞح ك٤ش ح٧ٍٝ  ٖٓ ػيٝحٕ  ػ٣ٌَ حُل٢ 

 

  كِْ ٣زوٞح ػ٠ِ رؼٞ    رـ٠ رؼ٠ْٜ رؼ٠خ

 

  رَكغ حُوٍٞ ٝحُولٞ    كوي ٛخٍٝح أكخى٣غ

 

  ٝحُٔٞكٕٞ رخُوَٝ    ْٜٝٓ٘ ًخٗض حُٔخىحص

 

  ٣٘وٞ ٓخ ٣و٢٠    كال   ْٜٝٓ٘ كٌْ ٣و٢٠

 

  ٝحُلَٝ  رخُٔ٘ش  حُ٘خ ّ  ٣ـ٤ِ  ْٜٝٓ٘ ٖٓ

 

 ُٝيٝح أٗزٞح رَٔ حُلٔذ حُٔلٞ ْٝٛ ٖٓ 

 

  ًٝٝ حُؼَٝ  ُٝيٝح ػخَٓ ًٝ حُطٍٞ  ٖٝٓٔ

 

   هلٞ   ٝال   ًٍ ىحٍ ال  ػو٤لخ   رٞٝح    ْٝٛ 

 

 ك٢ ه٤ٜيس   طؼي ٝك٤ٜخ ٣وٍٞ  (٣ٍّخ  ) ٝك٢ ك٤خطٚ حُوخٛش  ٣ًٌَ ُٝؿظٚ  

 : ٖٓ حك٠َ هٜخثيٙ 

 

 ِٕ ٝ ُِ ْل َٓ  ِّْ َٜ َِٗي٣ِي حُ ٍِْذ  وَ ُِ  ْٖ َٓ ٣َخ 

 ِٕ ٝ ٍُ َٛخ  َّّ ُ ٣َّخ أ ٍَ  ََ ًَّ ٠َٔ طٌََ ْٓ                                           أَ

 

َلَطْض  َٗ خ  َٓ ْٖ رَْؼِي  ِٓ َٛخ  ََ ًَّ ٠َٔ طٌََ ْٓ أَ

 ِٖ ٤ ُِ  ًُٝ َٝ َُ ًُٝ ِؿٍَِع ِك٤ً٘خ  ْٛ حُيَّ َٝ                                       

 

ً٘خ   ـَ َٗ ٠َٔ ََُ٘خ  ْٓ خ أَ َٜ ْٖ ُكزُّ ٌُ َ٣ ْٕ كَِب

حط٢ِ٘٤ِ  َٞ َٜخ ال ٣ُ ْ٘ ِٓ  ٢ُُْ َٞ زََق حُ ْٛ أَ َٝ                                      

 

ؼَُ٘خ  َٔ ـْ َ٣ ٍِ ح َُ حُيَّ ْٔ َٗ َٝ كَوَْي َؿ٤َِ٘٘خ 
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 ٢ِ٘٤ ِٛ ٣َّخ ال طُؼَخ ٍَ َٝ ٣َّخ  ٍَ                                        أ٤١ُُِغ 

 

 ْْ ُٜ وَخطَِِ َٓ خسَ كاَل ُْٗوِط٢  َٗ ُٞ ٢ حُ ِٓ َْ َٗ

 ِٕ ُٞ٘ ٌْ َٓ ّىِ  ُٞ لَخِء حُ َٛ  ْٖ ِٓ  ٍٚ ُِ                                    رَِوخ

 

 ْٖ ِٓ  َٕ خ ًَ خ  َٓ ٍّْ َػ٠َِ  ُٖ َػ ٢ُِ حْر َٝ
 ٢ِ٘٤ِِ ٣َْو َٝ  ِٚ ٤ ِِ ِٕ كَؤَْه لَخ ِِ ْوظَ ُٓ                                       ُهٍُِن 

 

ظَُ٘خ  َٓ َٗخَُْض َٗؼَخ َخ  ٟ رَِ٘خ أََّٗ٘ ٍَ ُْ أَ

ِْظُُٚ ُى٢ِٗٝ  َْ ِه                                       كََوخ٢َُِ٘ ُىَُٝٗٚ رَ

 

ٍَٔذ  ْٖ َك ِٓ َِْض  َي ال أُْك٠ِ ِّٔ ُٖ َػ ِٙ حْر ال

 ٢ِٗٝ ُِ َْٗض َى٣َّخ٢ِٗ كَظَْو ال أَ َٝ ٤َْٗجًخ                                      

 

ـَزٍَش   ْٔ َٓ  َّ ْٞ َ٢ُِ ٣ ال طَوُُٞص ِػ٤َخ َٝ
ِل٢ِ٘٤  ٌْ حِء طَ َِّ َي ك٢ِ حُؼَ ِٔ ال رَِْ٘ل َٝ                                     

 

ظ٢ِ  َٜ وَ ْ٘ َٔ ٤َْٗخ رِ َٝ حُيُّ ََ ْى َػ َِ ْٕ طُ كَِب

 ٢ِ٘٤ ـِ ْ٘ ُ٣ َْ خ ٤َُْ َّٔ ِٓ َُِي  ًَ َّٕ                                         كَِب

 

شً  َٜ وَ ْ٘ َٓ  َِ ْز َّٜ ََ حُ ٟ ك٢َِّ َؿ٤ْ ََ ال طَ َٝ
ِل٢ِ٘٤  ٌْ َ٣ َ َّٕ َّللاَّ حُٙ كَِب َٞ ِٓ خ  َٓ َٝ                                          

 

َٜخ  َْٔض طَْللَُظ ر٠َ َُ َْ َُ هُ ِٛ ح َٝ ال أَ ْٞ َُ

٠ًُ ٣ُؼَخِى٢ِ٘٣  ْٞ َٓ ِ ك٢ِ  ْٛزَشُ َّللاَّ ٍَ َٝ                                     

 

 َُُٚ ٍَ زَخ ـِ ْٗ ٣ًخ ال ح َْ ٣ْظَُي رَ ََ اًَِح رَ

 ٢ِ٘٣ َِ ْ٘لَيُّ طَْز أ٣َْظَُي ال طَ ٍَ                                        ا٢ِِّٗ 

 

خ  َٜ ُط ُٔ ٣َْز َٝ ٤َْٗخ  ُٞ حُيُّ ١ ٣َْوزِ ٌِ َّٕ حَُّ اِ

ـ٢ِ٘٤ِْ٘  َف ٣ُ ْٞ َٓ َٕ أَْؿَ٘خَى َػ٢ِّ٘  خ ًَ  ْٕ                                 اِ

 

  ٢ِ٘ ُٔ ُ ٣َْؼَِ َّللاَّ َٝ  ْْ ٌُ ُٔ ُ ٣َْؼَِ َّللاَّ
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 ٢ِ٘٣ ِِ ـْ َ٣ َٝ ُْ َػ٢ِّ٘  ٌُ ٣ ِِ ـْ َ٣ ُ َّللاَّ َٝ                                   

 

 ٢ ِٔ ِك ٍَ  ١ِٝ ًَ ْْ ْ٘ظُ ًُ  ْٕ اِ َٝ خًَح َػ٢ََِّ  َٓ
ْْ طُِلز٢ُِّٗٞ  َُ ْٕ ُْ اِ ٌُ                                          أاَلَّ أُِكزَّ

 

 ْْ ٌُ رُ ٍِ خ َٗ  َٝ َْ َ٣ ْْ َُ ٢ ِٓ َٕ َى رُٞ ََ ْ٘ ْٞ طَ َُ

 ٢ِ٘٣ ِ ّٝ ََ ؼًخ طُ ْٔ ُْ َؿ ًُ خُإ َٓ ال ِى َٝ                                        

 

ًَزِِي١  َّ ك٢ِ  َّٕ حَُّ٘خ َٞ ح َُ ٍّْ ُٖ َػ ٢ُِ حْر َٝ
 ٢ِ٘٤ ِٓ َْ َ٣ َِ ح رِخَُّْ٘ز ًِ ـِ ْلظَ ُٓ  ََّ                                     ََُظ

 

ظ٢ِ  َٜ وَ ْ٘ َٓ َٝ  ٢ ِٔ َٗظْ ْٕ ال طََيْع  ٝ اِ َُ ْٔ ٣َخ َػ

و٢ُِٗٞ  ْٓ شُ ح َٓ خ َٜ ٍَ حُ ْرَي َكظ٠َّ طَوُٞ َِ ْٟ                             أَ

 

 ِٚ ظِ َٔ ٤ ِ٘ ُِ خ  ًٓ ْٞ َ٣ ٌَ خثِ َٛ ٍة  َِ ْٓ َُّ ح ًُ

 ِٖ ْٕ طََوََِّن أَْهالهًخ ا٠َُِ ِك٤ اِ َٝ                                      

 

١ َؿٍَِن  ٌِ خ رَخر٢ِ رِ َٓ َى  َُ ْٔ ا٢ِِّٗ َُؼَ

 ِٕ ُٞ٘ ْٔ َٔ ١ رِ َِ ال َه٤ْ َٝ ِي٣ِن  َّٜ ِٖ حُ                                 َػ

 

ٍِِن  َط ْ٘ ُٔ َٔخ٢ِٗ َػ٠َِ ح٧َْى٠َٗ رِ ُِ ال  َٝ
 ِٕ ٞ ُٓ ؤْ َٔ ٢ رِ ٌِ ال كَظْ َٝ حِص  ََ ٌَ ْ٘ ُٔ                                     رِخُ

 

ـ٠َْزٍَش  َٓ  ََ ٢ِّ٘ َؿ٤ْ ِٓ  َُ ْٔ ُؽ حُوَ َِ ال ٣ُْو

 ٢ِ٘٤ُِ  ٢ ـِ ْٖ ال ٣َْزظَ َٔ ُِ  ُٖ ٤ ُِ ال أَ َٝ                                       

 

خثٍَش  ِٓ ٣ٌْي َػ٠َِ  َُ  ٌَ َ٘ ْؼ َٓ  ُْ ْٗظُ أَ َٝ
٤ُي٢ِٗٝ  ٌِ َٗظ٠َّ كَ  ْْ ًُ ََ ْٓ ؼُٞح أَ ِٔ                                   كَؤَْؿ

 

وُٞح  ِِ َط ْٗ ِي كَخ ْٗ َُّ ََ حُ َٓز٤ِ  ْْ ظُ ْٔ ِِ ْٕ َػ كَِب

ِي كَؤْط٢ُِٗٞ  ْٗ َُّ ٣َن حُ َِ ١َ ْْ ظُ ْٔ ِِ ْٕ َػ اِ َٝ                                 

 

 ِٚ ِط َٓ ْٝ َ ؤ ًَ  ِٚ ٤ ِٗ ح َٞ ٍد َك ْٞ دَّ ػَ ٍُ ٣َخ 
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 ِٖ ٤ُِ  ْٖ ِٓ َٝ  ٍٖ ْٔ ْٖ ُك ِٓ ِد  ْٞ                         ال َػ٤َْذ ك٢ِ حُؼَّ

 

وٍَش  ِٛ َؿخَء كَخ َْ ََٗيْىُص َػ٠َِ كَ خ  ًٓ ْٞ َ٣

 ٢ِ٘٣ ٍِ خ َٔ حٍص طُ ٍَ َِ طَخ ْٛ َٖ حُيَّ ِٓ خ  ًٓ ْٞ َ٣                                

 

ًػخ  ِِ خًَح َػ٢ََِّ اًَِح طَْيُػ٢َِ٘ٗٞ كَ َٓ
٤ز٢ُِٗٞ  ـِ ًْ  ال  طُ ُْ  اِ ٌُ                                     أاَلَّ  أُِؿ٤زَ

 

 ١ ّىِ ُٝ  ْْ ٌُ َُ٘ل ْٓ أَ َٝ  ٢ُِ خ َٓ  ُْ ٌُ ُْ٘ض أُْػِط٤ ًُ َٝ
 ِٕ ُٞ٘ ٌْ َٓ  ٍِ ْي َّٜ ؼْزٍَض ك٢ِ حُ ُٓ                                   َػ٠َِ 

 

ٍذ   ـِ َُ ١ ًِ ـِْذ  َّ٘ َِٗي٣ِي حُ دَّ َك٢ٍّ  ٍُ ٣َخ 

                             ِٕ ُٞٛ َْ َٓ َٝ  ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ  ٍٖ ِٛ ح ٍَ  ْٖ ِٓ ُص  َْ     ًََػ

 

  ْْ ِٜ ِِ ِّ هَخثِ أْ ٍَ ْْ ك٢ِ  ُٜ َىْىُص رَخ١َِِ ٍَ
                                     ِٖ خ ًَح أَكَخ٤ِٗ ًٓ ٞ ُٜ َكظ٠َّ ٣ََظُِّٞح ُه

   

ح  ًَ َٔ ل٤َْظ٢َِ٘ ٣َ ُْ ٢ُِ أَ َْ٘ض  ُِ  ْٞ َُ ٝ َُ ْٔ ٣َخ َػ

                               ٢ِ٘٣ ُِ خ ـَ ُ٣ ْٖ َٓ  ١ ُِ خ أَُؿخ ًٔ ٣ َِ ًَ ًلخ  ْٔ َٓ  

 

 

 ٝه٤َ  ًخٕ ُٚ ُٝيحٕ  ح٤ٓي  ٝٛخٍٕٝ  ٝحٍرغ ر٘خص ًٝخٗض اكيٟ            

ًًَٝ ًٌُي  (ٛخٍٕٝ  )ر٘خطٚ طيػ٠ أ٤ُٓٔش ٗخػَس  كوي ًًَ  ُٝؿظٚ حّ 

: ٤ٛٝظٚ الر٘ٚ ح٤ٓي ٗؼَح ٝٗؼَح  ٌٝٛٙ  ٢ٛ ح٤ُٛٞش 

 

٣خ ر٢٘ إ أرخى هي ك٢٘ ٝٛٞ ك٢ ٝػخٕ كظ٠ ٓجْ حُؼ٤ٖ ٝا٢ٗ )    

 :٤ٛٞٓي رٔخ إ كلظظٚ رِـض ك٢ هٞٓي ٓخ رِـظٚ كخكلع ػ٢٘

 

أُٖ  ؿخٗزي  ُوٞٓي ٣لزٞى ٝطٞحٟغ ُْٜ ٣َكؼٞى ٝحر٢ٔ ُْٜ ٝؿٜي   ) 

٣ط٤ؼٞى ٝال طٔظؤػَ ػ٤ِْٜ ر٢٘ء ٣ٔٞىٝى ٝأًَّ ٛـخٍْٛ ًٔخ طٌَّ 

ًزخٍْٛ  ٣ٌَٓي  ًزخٍْٛ  ٣ٌٝزَ ػ٠ِ ٓٞىطي ٛـخٍْٛ ٝحٓٔق رٔخُي ٝحكْ 

ك٣َٔي ٝأػُِ ؿخٍى ٝأػٖ ٖٓ حٓظؼخٕ ري ٝأًَّ ٤ٟلي ٝأَٓع ح٠ُٜ٘ش 
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ك٢ ح٣َُٜن كٞهللا إ ُي أؿال ال ٣ؼيٝى ٖٝٛ ٝؿٜي ػٖ ٓٔجِش أكي ٤ٗجخ 

( (كزٌُي ٣ظْ ٓٞىىى

: ػْ أٗ٘ؤ ٣وٍٞ 

 

    أأ٤ٓي إ ٓخال ٌِٓض 

                                            كَٔ رٚ ٤َٓح ؿ٤ٔال 

 

    آم حٌَُحّ إ حٓظطؼض 

                                             ا٠ُ  اهخثْٜ  ٓز٤ال 

 

    ٝحَٗد رٌؤْٜٓ ٝإ 

                                         َٗرٞح رٚ حُْٔ حُؼ٤ٔال 

 

    أٖٛ حُِجخّ ٝال طٌٖ 

                                        ٩هخثْٜ   ؿٔال  ًُٞال 

 

    إ حٌَُحّ اًح طٞحه٤ْٜ 

                                        ٝؿيص  ُْٜ    ك٠ٞال 

 

    ٝىع ح١ٌُ ٣ؼي حُؼ٤َ٘س 

                                         إٔ   ٤ٔ٣َ ُٖٝ ٤ٔ٣ال 

 

    أر٢٘ إ حُٔخٍ ال 

                                        ٣ز٢ٌ اًح  كوي  حُزو٤ال 

 

    أأ٤ٓي إ أُٓؼض ٖٓ 

                                       رِي   ا٠ُ  رِي   ٍك٤ال 

 

    كخكلع ٝإ ٗل٢ حُِٔحٍ 

                                        أهخ  أه٤ي  أٝ ح٤ُِٓال 

 

    ٝحًٍذ ر٘لٔي إ ٛٔٔض 

 (                                      رٜخ  حُلِٝٗش  ٝحُٜٔٞال
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         حٓخ ر٘خطٚ  حالٍرغ كوي ٍٝى هزَٖٛ  ك٢ حؿِذ ًظذ طٞح٣ٍن حالىد 

ر٘خطٚ ًٖ ٣وطزٖ ا٤ُٚ ك٤ؼَٝ :  ًًَٝص ُ٘خ رؼٞ ٌٛٙ حٌُظذ  ٌٛٙ حُلٌخ٣ش 

ًُي ػ٤ِٜٖ ك٤ٔظل٤٤ٖ كال ٣ِٝؿٜٖ ًٝخٗض أٜٖٓ طوٍٞ ُٞ ُٝؿظٜٖ كال 

٣لؼَ الٗٚ ُْ ٣ٔٔغ ٜٖٓ٘ ًُي  ٝه٤َ هَؽ ٤ُِش ا٠ُ ٓظليع ُٜٖ كخٓظٔغ 

: ػ٤ِٜٖ ٖٝٛ ال ٣ؼِٖٔ كوِٖ طؼخ٤ُٖ ٗظ٠٘ٔ ُٜٝ٘يم كوخُض حٌُزَٟ

 

أال ٤ُض ُٝؿ٢ ٖٓ أٗخّ ١ًٝ ؿ٠٘ 

 َِ                                        كي٣غ حُ٘زخد ٤١ذ ح٣َُق ٝحُؼط

 

١ز٤ذ رؤىٝحء حُ٘ٔخء ًؤٗٚ 

 َِ                                                ه٤ِلش ؿخٕ ال ٣٘خّ ػ٠ِ ٝط

 

. أٗض طلز٤ٖ ٍؿال ٤ُْ ٖٓ هٞٓي: كوِٖ ُٜخ 

 

:  كوخُض حُؼخ٤ٗش 

 

أال َٛ أٍحٛخ   ٤ُِش   ٟٝـ٤ؼٜخ 

                                                أْٗ ًَٜ٘ ح٤ُٔق ؿ٤َ ٓزِِي 

 

ُٜٞم رؤًزخى حُ٘ٔخء ٝأِٛٚ 

                                        اًح ٓخ حٗظ٠ٔ ٖٓ َٓ أ٢ِٛ ٝٓلظي١ 

 

. كوِٖ ُٜخ أٗض طلز٤ٖ ٍؿال ٖٓ هٞٓي

 

:  كوخُض حُؼخُؼش

 

أال ٤ُظٚ ٣ٔال حُـلخٕ ٤٠ُلٚ 

                                          ُٚ ؿل٘ش ٣ٔو٠ رٜخ ح٤ُ٘ذ ٝحُـٍِ 

 

ُٚ كٌٔخص حُيَٛ ٖٓ ؿ٤َ ًزَس 

                                       ط٤ٖ٘ ٝال حُلخ٢ٗ ٝال ح٠َُع حُـَٔ 
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أٗض طلز٤ٖ ٍؿال ٣َٗلخ :    كوِٖ ُٜخ

.. ط٢٘ٔ:    ػْ هِٖ ُِٜـَٟ

. ٓخ أ٣ٍي ٤ٗجخ : كوخُض- 

ٝهللا ال طزَك٤ٖ كظ٠ ٗؼِْ ٓخ ك٢ ٗلٔي : هِٖ- 

: هخُض

 (ُٝؽ ٖٓ ػٞى ه٤َ ٖٓ هؼٞى ) 

 كِٔخ ٓٔغ ًُي أرٖٞٛ ُٝؿٜٖ ًِٜٖ ُٖٔ طويّ ُوطزظٜٖ  كٌٔؼٖ رَٛش ك٢ 

. ر٤ٞص حُٝحؿٜٖ  ػْ حؿظٔؼٖ ا٤ُٚ ك٢ ر٤ظٚ 

٣خ ر٤٘ش ٓخ ٓخٌُْ؟ :  كوخٍ ٌُِزَٟ- 

ح٩رَ : هخُض-  

ك٤ٌق طـيٜٝٗخ ؟ : هخٍ-  

ه٤َ ٓخٍ ٗؤًَ ُلٜٞٓخ ِٓػخ َٝٗ٘د أُزخٜٗخ ؿَػخ ٝطلِٔ٘خ : هخُض- 

. ٟٝؼ٤ل٘خ ٓؼخ 

. ك٤ٌق طـي٣ٖ ُٝؿي: هخٍ- 

هخُض ه٤َ ُٝؽ ٣ٌَّ حُل٤ِِش ٣ٝؼط٢ ح٤ُِٓٞش -  

ٓخٍ ػ٤ْٔ ُٝٝؽ ٣ًَْ  : هخٍ-  

: ػْ هخٍ ُِؼخ٤ٗش - 

٣خ ر٤٘ش ٓخ ٓخٌُْ؟  - 

. حُزوَ : هخُض-  

ك٤ٌق طـيٜٝٗخ :هخٍ - 

ه٤َ ٓخٍ طؤُق حُل٘خء ٝطٞىى حُٔوخء ٝط٨ٔ ح٩ٗخء ٝٗٔخء ك٢ : هخُض-  

ٗٔخء 

ك٤ٌق طـي٣ٖ ُٝؿي؟ : هخٍ-  

. هخُض ه٤َ ُٝؽ ٣ٌَّ أِٛٚ ٠ٔ٘٣ٝ ك٠ِٚ-  

هخٍ كظ٤ض ٤ٍٟٝض  -  

: ػْ هخٍ ُِؼخُؼش - 

ٓخ ٓخٌُْ ؟ -  

حُٔؼِٟ؟ : هخُض- 

ك٤ٌق طـيٜٝٗخ؟ : هخٍ-  

. ال رؤّ رٜخ ُٗٞيٛخ كطٔخ ِٝٗٔوٜخ أىٓخ: هخُض-  

هخٍ ك٤ٌق طـي٣ٖ ُٝؿي؟ -  

ال رؤّ رٚ ٤ُْ رخُزو٤َ حُلٌَ ٝال رخُٔٔق حُزٌٍ : هخُض-  

. ؿيٟٝ ٓـ٤٘ش :هخٍ -  
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: ػْ هخٍ َُِحرؼش- 

٣خ ر٤٘ش ٓخ ٓخٌُْ؟ -  

هخُض ح٠ُؤٕ ؟ -  

٤ًٝق طـيٜٝٗخ ؟ :هخٍ -  

َٗ ٓخٍ ؿٞف ال ٣٘زؼٖ ٤ْٛٝ ال ٣٘وؼٖ ْٝٛ ال ٣ٔٔؼٖ ٝأَٓ : هخُض- 

. ٓـ٣ٞظٜٖ ٣ظزؼٖ 

هخٍ ك٤ٌق طـي٣ٖ ُٝؿي؟ - 

َٗ ُٝؽ ٣ٌَّ ٗلٔٚ ٤ٜ٣ٖٝ ػَٓٚ :  هخُض-  

. أٗزٚ حَٓأ رؼٞ رِٙ : هخٍ-  

 

َ ًٝ ح٩ٛزغ حُؼيٝح٢ٗ  ٣ٞ١ال كظ٠ ّٔ  هَف ًٝخٕ ٣لَم  ه٤َ  حٗٚ        ػ

 :ٓخُٚ كؼٌُٚ أٜٛخٍٙ ٝالٓٞٙ ٝأهٌٝح ػ٠ِ ٣يٙ كخٗ٘ي 

 

 

أٌِٛ٘خ ح٤َُِ ٝحُٜ٘خٍ ٓؼخ 

 ؿٌػخ     ٝحُيَٛ ٣ؼيٝ ٜٓٔٔخ                                     

 

ك٤ِْ ك٤ٔخ أٛخر٢٘ ػـذ ا 

   ٕ ً٘ض ٤ٗزخ  أٌَٗص أٝ ِٛؼخ                                     

 

ًٝ٘ض اً ٍٝٗن حُ٘زخد رٚ 

  ٓخء    ٗزخر٢   طوخُٚ  َٗػخ                                      

 

ٝحُل٢ ك٤ٚ حُلظخس طَٓو٢٘ 

 كظ٠ ٠٠ٓ ٗؤٝ  ًحى كخٗو٘ؼخ                                       

 

اٌٗٔخ ٛخكز٢ ُْ طيػخ 

  ٢ُٓٞ ٜٝٓٔخ أٟن كِٖ طٔؼخ                                       

 

ُْ طؼوال ؿلٞس ػ٢ِ ُْٝ 

أٗظْ  ٛي٣وخ  ُْٝ أَٗ  ١زؼخ                                         

 

اال رؤٕ طٌٌرخ ػ٢ِ ٝٓخ 
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                                         أِٓي  إٔ  طٌٌرخ  ٝإٔ  طِؼخ 

 

ٝا٢٘ٗ ٓٞف أرظي١ ر٘يٟ 

                                        ٣خ ٛخكز٢  حُـيحس   كخٓظٔؼخ 

 

ػْ ٓال ؿخٍط٢ ًٝ٘ظٜخ 

َٛ ً٘ض ك٤ٖٔ أٍحد أٝ هيػخ                                       

 

أٝ ىػظخ٢ٗ كِْ أؿذ ُٝوي 

                                      طؤٖٓ   ٢٘ٓ   ك٤ِِظ٢   حُلـؼخ 

 

آر٠ كال أهَد حُوزخء اًح 

                                       ٓخ  ٍرٚ   رؼي    ٛيأس   ٛـؼخ 

 

ٝال أٍّٝ حُلظخس ٍُٝطٜخ 

                                        إ ٗخّ ػٜ٘خ حُل٤َِ أٝ ٗٔؼخ 

 

ًٝحى ك٢ كوزش هِض ٠ٓٝض 

                                        ٝحُيَٛ ٣ؤط٢ ػ٠ِ حُلظ٠ ُٔؼخ 

 

إ طِػٔخ أ٢٘ٗ ًزَص كِْ 

                                        أُق  ػو٤ال  ٌٗٔخ  ٝال  ٍٝػخ 

 

آخ ط١َ ٌٗظ٢ ٤ٍٓق أر٢ 

                                          ٓؼي   كوي أكَٔ حُٔالف ٓؼخ  

 

ح٤ُٔق ٝحَُٓق ٝحٌُ٘خٗش هي 

                                        أًِٔض   ك٤ٜخ   ٓؼخرال   ٛ٘ؼخ 

 

ٝحَُٜٔ ٛخك٢ ح٧ى٣ْ أٛ٘ؼٚ 

                                          ٣ط٤َ  ػ٘ٚ   ػلخإٙ     هِػخ 

 

أهَٜ ٖٓ ه٤يٙ ٝأٍىػٚ 
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                                         كظ٠ اًح حَُٔد ٣ٍغ أٝ كِػخ 

 

ًخٕ أٓخّ حُـ٤خى ٣ويٜٓخ 

                                          ٣ِٜ  ُيٗخ   ٝؿئؿئح      طِؼخ 

 

كـخْٓ حُٔٞص أٝ ك٠ٔ ظؼ٘خ 

                                        أٝ  ٍّى  ٜٗزخ  ١٧  ًحى  ٓؼ٠ 

 

 

      ٝه٤َ  ًخٕ ١ٌُ ح٩ٛزغ حُؼيٝح٢ٗ  حرٖ ػْ  ٣ٌَٛٚ كٌخٕ ٣ظـْٔ ػ٤ِٚ   

٢٘ٔ٣ٝ رٌَ  ٓخ  ٣ٜٔٚ  ا٠ُ أػيحثٚ ٣ٝئُزْٜ  ػ٤ِٚ ٣ٝٔؼ٠ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ر٢٘ 

:  ػٔٞٓظٚ  رخُلَهش ٝحَُ٘ كوخٍ ك٤ٚ ٌٛٙ حالر٤خص 

 

 ٣خ ٛخكز٢  هلخ  ه٤ِال  ٝطوزَح  ػ٢٘  ٤ُٔٔخ

 

 ػٖٔ  أٛخرض  هِزٚ  ك٢  َٓٛخ  كـيح ٤ٌٗٔخ

 

 ٢ُٝ  حرٖ  ػْ ال   ٣ِحٍ  ا٢ُ ٌَٓ٘ٙ  ى٤ٓٔخ

 

 ىرض   ُٚ كؤكْ رؼي  حُزَء ٖٓ ٓوْ ٤ٍٓٔخ

 

 آخ  ػال٤ٗش   ٝآخ   ٓؤَح     أًال  ٤ٛٝٔخ

 

 ا٢ٗ   ٍأ٣ض ر٢٘ أر٤ي  ٣لٔـٕٞ ا٢ُ  ٗٞٓخ

 

 ك٘وخ  ػ٢ِ  ُٖٝ  طَٟ  ٢ُ  ك٤ْٜ  أػَح رج٤ٔخ

 

 أٗلٞح ػ٠ِ كَ حُٞؿٞٙ رلي ٓج٘خٍ َٟٝٓخ

 

 ًُٞ٘ض ٓخء ُْ طٌٖ ػٌد حٌُٔحم ٝال ٓٔٞٓخ

 

 ِٓلخ   رؼ٤ي  حُوؼَ هي كِض  كـخٍطٚ حُلئٝٓخ
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 ٓ٘خع   ٓخ ٌِٓض  ٣يحى   ٝٓخثَ  ُْٜ  ٗلٞٓخ

 

 

٣وٍٞ ًٝ ح٩ٛزغ الر٘ظٚ  حٓخٓش ٝهي ٍأطٚ  هي ٜٗٞ كٔو٢ ػْ طًٞؤ ػ٠ِ 

: حُؼٜخ  كوخّ  كزٌض كوخٍ

 

ؿِػض أٓخٓش إٔ ٤٘ٓض ػ٠ِ حُؼٜخ  

                                     ٝطًٌَص اً ٗلٖ ٖٓ حُلظ٤خٕ 

 

كِوزَ ٓخ ٍحّ حالُٚ ر٤ٌيٙ 

                                    آٍخ ٌٝٛح حُل٢ ٖٓ ػيٝحٕ 

 

رؼي حُلٌٞٓش ٝحُل٤٠ِش ٝح٠ُٜ٘ 

                                    ١خف حُِٓخٕ ػ٤ِْٜ   رؤٝحٕ 

 

ٝطلَهٞح ٝطوطؼض أٗالإْٛ  

                                  ٝطزيىٝح   كَهخ    رٌَ   ٌٓخٕ 

 

ؿيد حُزالى كؤػؤض أٍكخْٜٓ 

                                     ٝحُيَٛ ؿ٤َْٛ  ٓغ حُليػخٕ 

 

كظ٠ أرخىْٛ ػ٠ِ أهَحْٛ 

                                 َٛػ٠   رٌَ   ٗو٤َس  ٌٝٓخٕ 

 

ال طؼـزٖ أٓخّ ٖٓ كيع  

                                ػَح كخُيَٛ ؿ٤َٗخ ٓغ ح٧ُٓخٕ 

  

 :ًٝخٗض حٓخٓش ٌٛٙ ٗخػَس   ٖٝٓ ٗؼَٛخ  ٌٛٙ حالر٤خص ك٢ هز٤ِظٜخ 

 

 

ًْ ٖٓ كظ٠ ًخٗض ُٚ ٤ٓؼش 

 أرِؾ ٓؼَ حُؤَ حُِحَٛ                                   
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هي َٓص حُو٤َ رلخكخطٚ 

                                   ًَٔ ؿ٤غ ُـذ ٓخ١َ 

 

هي ُو٤ض كْٜ ٝػيٝحٜٗخ  

                                    هظال ٌِٝٛخ آهَحُـخرَ 

 

ًخٗٞح ًِٓٞخ ٓخىس ك٢ حٌٍُٟ 

                             ىَٛح ُٜخ حُلوَ ػ٠ِ حُلخهَ 

 

كظ٠ طٔخهٞح ًؤْٜٓ ر٤ْٜ٘ 

                                رـ٤خ ك٤خ ُِ٘خٍد حُوخَٓ 

 

رخىٝح كٖٔ ٣لَِ رؤ١ٝخْٜٗ 

                                  ٣لَِ رَْٓ ٓولَ ىحػَ 

 

:  ٝهخٍ   ٣ٜق ٤ٗوٞهظٚ

 

رَؼَشً   ٍْ ِٖ أَ ٤ْ َٜ ْو َّ٘ ٟ حُ ٍَ ٤ًَْٗوخ أَ زَْلُض  ْٛ أَ

 َُ زَ ٌِ ٢َِّ٘ٔ حُ َٓ خ  َّٔ َُ  ِٖ ٤ْ َٜ ْو َٗ  َٚ ْو َّ٘ حُ َٝ                                      

 

 َُُٚ ََ ظَِي٣ ْٓ َص  َكظ٠َّ  أَ ْٞ َّٜ ُغ  حُ َٔ ْٓ ال  أَ

َُ َٔ ِٚ    حُوَ َٞ َٗخَؿخ٢ِٗ   رِ ُٛ   ْٕ اِ َٝ                                          ٤َُْالً  

 

   طٞك٢ ًٝحالٛزغ حُؼيٝح٢ٗ كَػخٕ رٖ ٓلَع  ك٢ حُؼخّ حُؼخ٢ٗ ٝحُؼ٣َٖ٘ 

.  ٤ٓالى٣ش 600\ هزَ حُٜـَس حُ٘ز٣ٞش ٝحُٔزخًٍش أ١ ك٢ ػخّ 

 

     

      

 ****************************************
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هظ٤ِش ر٘ض حُلخٍع 

 
 

 

 

  ح٠َُ٘ رٖ حُلخٍع رٖ   ر٘ض(ُِظٜـ٤َ  )   ر٠ْ حُوخف ٢ٛ هظ٤ِش      

. ٓ٘خف رٖ ػزيحُيحٍ ٖٓ ه٣َٖ  ػِؤش رٖ ًِيس رٖ ػزي

 

     ػزي هللا رٖ حُلخٍع رٖ أ٤َُّٓش ح٧ٛـَ رٖ   هي طِٝؿض ًٖٓخٗض    ٝ  

 .ػزي ْٗٔ رٖ ػزي ٓ٘خف؛ كُٞيص ُٚ ػ٤ًِّخ ٝح٤ُُٞي ٝٓلًٔيح ٝأُّ حُلٌْ
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أَٓ ٝهي  .  هخُض  حُ٘ؼَ ك٢ حُـخ٤ِٛش ٝحالٓالّ ٗخػَس ٓو٠َٓش      

، كؤَٓ حٍَُٓٞ ح٣ٌَُْ ًٝخٕ ًخكَح ( ٓؼًَش ريٍ) أرٞٛخ ح٠َُ٘ ك٢ ٝهؼش 

   هظِٚ، كوظِٚ ح٩ٓخّ ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚدملسو هيلع هللا ىلص 

ٌٝٛٙ ٗخػَس ٖٓ حُٔو٠َٓخص، ػخٗض ك٢ حُـخ٤ِٛش ٝأىًٍض ح٩ٓالّ ٢ٛٝ 

 هظ٤ِش ر٘ض حُلخٍع رٖ ػِؤش، 

 

طؼظزَ هظ٤ِش ٗخػَس ٓظويٓش ٌُٖ ٓخ َٝٛ ا٤ُ٘خ ٖٓ ٗؼَٛخ ه٤َِ ًٔخ        

٢ٛ حُلخٍ ٓغ حُ٘خػَحص ح٧ه٣َخص، ٖٝٓ ٣وَأ ه٤ٜيطٜخ ٣٘ؼَ رٔخ ٣٘زٚ 

٣َٓخٕ ط٤خٍ ٖٓ حٌَُٜرخء ُٔخ ك٤ٜخ ٖٓ كِٕ ٝطٞؿغ ٝأُْ، هخٛش ك٤ٖ 

طٔظل٠َ طِي حُٞك٘ش حُٜخثِش حُظ٢ ٣ظًَٜخ حُلوي ك٢ حَُٝف، ك٤ٖ ٣ٔؤٍ 

: ح٤ُٔض ٝال ٣ـ٤ذ

 

ًذ ًِ ح ٍَ َّٖـــــ٣َخ  ِظ َٓ  ََ َّٕ ح٧َْػ٤ِ   سٌـــح ا

 ٖٓ ٛزق هخٓٔش ٝأٗض ٓٞكُن

 

 

  ٖٓ   ٣خ دمحم أطوظ٢ِ٘: ُٔخ أَٓ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص روظَ ػوزش هخٍ: ػٖ حُ٘ؼز٢ هخٍ ٝ

؟   ه٣َٖ ر٤ٖ

 

أطيٍٕٝ ٓخ ٛ٘غ ٌٛح ر٢؟ ؿخء ٝأٗخ ٓخؿي هِق حُٔوخّ كٟٞغ ! ٗؼْ): هخٍ

 كٔخ ٍكؼٜخ كظ٠ ظ٘٘ض إٔ ػ٢٘٤ ٓظ٘يٍحٕ،  ٍؿِٚ ػ٠ِ ػ٘و٢ ٝؿِٔٛخ

ٝؿخء َٓس أهَٟ رٔال ٗخس كؤُوخٙ ػ٠ِ ٍأ٢ٓ ٝأٗخ ٓخؿي كـخءص كخ١ٔش 

.  (كـِٔظٚ ػٖ ٍأ٢ٓ

 

 ٌٛس حُو٤ٜيس طَػ٢ ٝحُيٛخ،هظ٤ِش كوخُض 

 

 

 ٣خ ٍحًزخ إ ح٧ػ٤َ ٓظ٘ش  

 ٖٓ ٛزق هخٓٔش ٝأٗض ٓٞكُن

 

 أرِؾ رٜخ ٤ٓظخ رؤٕ طل٤ش  

 ٓخ إ طِحٍ رٜخ حُ٘ـخثذ طولُن
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 ٢٘ٓ ا٤ُي ٝػزَس ٓٔلٞكش 

  ؿخىص رٞحًلٜخ ٝأهَٟ طوُ٘ن

 

 َٛ ٣ٔٔؼ٢٘ ح٠َُ٘ إ ٗخى٣ظٚ 

  أّ ٤ًق ٣ٔٔغ ٤ٓض ال ٣٘طُن

 

 أدمحم ٣خ ه٤َ ِٟٖء ٣ًَٔش 

  ك٢ هٜٞٓخ ٝحُللَ كلَ ٓؼَُم

 

 ٓخ ًخٕ َٟى ُٞ ٓ٘٘ض ٍٝرٔخ 

ّٖ حُلظ٠ ٝٛٞ حُٔـ٢٤ حُٔلُ٘ن ٓ  

 

   أٝ ً٘ض هخرَ كي٣ش ك٤ِ٘لوٖ  

 ُمـــــــــرؤػِ ٓخ ٣ِـٞ رٚ ٓخ ٣٘ق      

 

 كخ٠َُ٘ أهَد ٖٓ أَٓص هَحرش 

 ُمـــــــ ٝأكوْٜ إ ًخٕ ػظن ٣ؼض

 

 ظِض ٤ٓٞف ر٢٘ أر٤ٚ ط٘ٞٗٚ  

 ُمـــــط٘ن   ٛ٘خى حّ ـــــهلل أٍف

 

 ٛزَح ٣وخى ا٠ُ ح٤ُ٘ٔش ٓظؼزخ 

ٍٕ ٓٞػُن    ٍٓق حُٔو٤ي ٝٛٞ ػخ

 

 

ّْ رِـٚ ٌٛح حُ٘ؼَ هخٍ ُ٘ز٢ دمحم ٍ إ حه٢ٝ        :  ملسو هيلع هللا ىلص ُ

 (ٓ٘٘ض ػ٤ِٚ ٍُٞ رِـ٢٘ ٌٛح هزَ هظِٚ ) 

ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠ ىٓؼض ػ٤٘خٙ ٝهخٍ ٧ر٢ رٌَ حُٜي٣ن ٢ٍٟ هللا دمحم  كَّم حٍَُٓٞ 

: ػ٘ٚ 

 

خ هظُِض أرخٛخ)-  ّٔ  .  (ُٞ ً٘ض ٓٔؼض ٗؼَٛخ ُ
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أِٓٔض رؼي ٓوظَ أر٤ٜخ ٝكٖٔ آالٜٓخ، ٝػّيص ٖٓ حُٜلخر٤خص ٍٝٝص 

 . ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ حُلي٣غ، ٝطٞك٤ض ك٢ هالكش ػَٔ رٖ حُوطخد 

 

 . ٤ٓالى٣ش640/ ٛـ٣َش 20\ ٓ٘ش  رخُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس  ٝطٞك٤ض

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

          ٣ٞٓي رٖ حر٢ ًخَٛ  ح١ٌَ٘٤ُ 
 

 

 

 

 رٖ كخٍػش رٖ كَٔ رٖ ٓخُي رٖ ػزي (ٗز٤ذ  )ٛٞ ٣ٞٓي رٖ أر٢ ًخَٛ      

ٓؼي رٖ ؿْ٘ رٖ ًر٤خٕ رٖ ً٘خٗش رٖ ٣ٌَ٘ رٖ رٌَ ٝحثَ رٖ هخ٢ٓ رٖ ٛ٘ذ 

٠ٌ٘٣ٝ ٣ٞٓي . رٖ أك٠ٜ رٖ ىػ٢ٔ رٖ ؿي٣ِش رٖ أٓي رٖ ٍر٤ؼش رٖ ِٗحٍ

 ٓو٠َّ ، ػخٕ ك٢ حُـخ٤ِٛش ىَٛح  ؿخ٢ِٛ ٗخػَ ٓويحّ. ح ٓؼيرخر٢ 

 . ٛـ٣َش 60ٝػَٔ ك٢ ح٩ٓالّ ٣ٞ١ال ، ػخٕ ا٠ُ ٓخ رؼي ٓ٘ش 
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ًخٗض حَٓأس ٖٓ ر٢٘ ؿزَ، ًٝخٗض هزَ أر٢ فأّ ٣ٞٓي رٖ أر٢ ًخَٛ        حٓخ 

ًخَٛ ػ٘ي ٍؿَ ٖٓ ر٢٘ ًر٤خٕ رٖ ه٤ْ رٖ ػ٤الٕ، كٔخص ػٜ٘خ، كظِٝؿٜخ 

أرٞ ًخَٛ، ًٝخٗض ك٤ٔخ ٣وخٍ كخٓالً، كخٓظال١ أرٞ ًخَٛ حرٜ٘خ ُٔخ ُٝيطٚ ، 

 ػ٠ِ ر٢٘ ٣ٌَ٘ حىػ٠  ٣ٞٓي ٝٓٔخٙ ٣ٞٓيحً، ٝحٓظِلوٚ ، كٌخٕ اًح ؿ٠ذ

. ٗٔزٚ ك٤ْٜهخٍ حٗٚ ْٜٓ٘ ٝحٕ  ر٢٘ ًر٤خٕ، ٝاًح ٢ٍٟ ػْٜ٘ حٗٚ ٖٓ 

 

، ر٘ٔزٚ ُْٜ  ك٤ٜخ ا٠ُ ه٤ْ، ٣ٝلظوَ طٔذ ٣ُٞٔٝي رٖ أر٢ ًخَٛ ه٤ٜيس ٣ٖ

: ٝٓطِٜخ 

 

أر٠ هِزـٚ اال ػـٔـ٤َس إ ىٗـض 

ٝإ ك٠َص ىحٍ حُؼيح كٜٞ كخَٟ 

 

ّٗٔٞ كٜخٕ ح٣ٍَُٔخ ًـؤٗـٜـخ 

َٓرزش ٓـٔـخ طـ٠ـٔـٖ كـخثَ 

 

ٗخ حُـطلخ٢ٗ ٣ُٖ ًر٤خٕ كخرؼـيٝح  ٝح

كِِِٗؾ أى٠ٗ ٌٓ٘ـْ ٣ٝلـخرـَ 

 

أرض ٢ُ ػزـْ إٔ أٓـخّ ىٗـ٤ش 

ٝٓؼي ًٝر٤خٕ حُٜـخٕ ٝػـخٓـَ 

 

ٝك٢ ًَحّ ٓخىس ٓـٖ ٛـٞحُٕ 

ُْٜ ك٢ حُِٔٔخص ح٧ٗٞف حُلٞحهَ 

 

كوَ روٞٓٚ ر٢٘ رٌَ رٖ ٝحثَ، رٌَْٜٓ ٤١ٝذ هِوْٜ          ٣ٞٓي 

ٝٝكخثْٜ، ٝؿٔخُْٜ ٝؿَأطْٜ، ٝهٞس أكالْٜٓ ٝرؤْٜٓ، ٝٗـخػظْٜ ٝٗيس 

:  كوخٍ حكظٔخُْٜ

 

ٌَشٌ  َِ ْٔ َٓ ٍَ رِٜخ  ٌْ ْٖ ر٢َِ٘ رَ ِٓ 

ْغ َٔ ظَ ْٔ ُٓ  ْْ ْْ ٝك٤ٜ ٌَ ك٤ٜ َظ ْ٘ َٓ 

 

ُٓجُِِٞح  ٢ُُٔ ح٣َْ٧ِي١ اًَِح ٓخ   رُ

ْٕ ٢ٌٗء َٗلَْغ َِ اِ   ُٗلُُغ حَُّ٘خثِ
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 ْْ ِٜ ْٖ أَهالهِ ِٓ  َْ ٤َُْ ٍّ ْٖ أُٗخ ِٓ 

ْع َِ ـَ ُُٓٞء حُ ِٖ ٝال  َُ حُلُْل   ػخِؿ

 

 ِٚ َلِنّ ٓخ َْٗؼ٤خ ر ِْ ُِ ٌف  َُ  ُػ

ْع ََ ، ٓخ ك٤َِ٘خ َه َِ ّ ح٧َٓ َِ ُٓ  ػَ٘ي 

 

ٞح  ُٔ َٗٔخالً أ١َْؼَ َٛزَّْض   ٝاًَِح 

ْغ ـَ زَؼَخٍص ُْ طُ ْ٘ ُٓ  ٍٍ   ك٢ هُُيٝ

 

ِِجَْض  ُٓ حر٢ِ  َٞ ـَ ٍٕ ًخُ  ِٝؿلخ

ْع ََ ٟ ك٤ٜخ طَ ٍَ ٤٘خِص حٌُُّ ِٔ َٓ  ٖ ِٓ   

 

 ْٛ ٍَ َٝ َٖٓ ؿخ  ٍَ  ال ٣َوخُف حُـَْي

٠َ٘ حُطَّزَْغ ْْ ٝال ٣َْو ُٜ   أَريحً ٓ٘

 

 ِٚ َّٖ ر ُٟ َٔخ٤ُٓق رٔخ  َٓ ٝ 

ْغ َٔ ُِٓٞء حُطَّ ِْ ػٖ  لُ ْٗ ٝ ح٧َ َُ ِٓ   كخ

 

ٌٞ ٓخَىسٌ  ِٚ ر٤ِ ُؿ ْٝ َُٔ٘ٞ ح٧َ  َك

حِؿ٤ُق ا ََ َٓ ْع   ىَّ ــــــًَح ؽ  ٝ َِ  حُلَ

 

ُٗٞح  َُ ح َٝ  ْٛ ْٕ ِّ اِ ُٕ ح٧َكالَ ُُ ُٝ 

ْغ َٜ َٗ ُّ ِّ اًَِح حُزؤْ  ٛخِىهُٞ حُزؤْ

 

َٜخ  طُ ََّ  ٤ٌُُُٝٞع طُظَّو٠َ ُػ

ٍَ حُن ٣قِ اًَِح ١خ ّ َِ ُ٘ٞ حُ ًِ ْعــــَ ٓخ َُ 

 

 ْْ ِٜ ٌّٝ ٝرِ ٠ٌَ َػُي ْ٘ ُ٣ ْْ  كَزٜ

َيْع َٜ ْٗ ْؼُذ ح َّ٘ ْؼُذ اًَِح حُ َّ٘ أَُد حُ َْ ُ٣  

 

ًٓش  َٞ ْؼُِ َٓ  َػخىسً ًخْٗض ُْٜ 

َْٔض رخُزَِيْع  ٤َُْ َِ ْٛ ِْ حُيَّ  ك٢ِ هَِي٣
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٣ٞٓي رٖ أر٢ ًخَٛ ؿخٍٝ ر٢٘ ٤ٗزخٕ، كؤٓخءٝح ؿٞحٍٙ، ٝأهٌٝح     ٝه٤َ حٕ 

٤ٗجخً ٖٓ ٓخُٚ ، كخٗظوَ ػْٜ٘ ٝٛـخْٛ كؤًؼَ، ًٝخٕ ح١ٌُ ظِٔٚ ٝحؿظٜزٞح 

 كوخٍ ٝأهٌ ٓخُٚ أكي ر٢٘ ٓلِْ، كوخٍ ٣ٜـْٞٛ ٝاهٞطْٜ ر٢٘ أر٢ ٍر٤ؼش

: ك٤ْٜ 

 

كَ٘ ح٩ُٚ ٓغ حُوَٝى ٓلِٔخ 

ٝأرخ ٍرـ٤ؼش أ٧ّ ح٧هـٞحّ 

 

ك٨ٛي٣ٖ ٓغ ح٣َُخف ه٤ٜيس 

٢٘ٓ ٓـِـِش ا٠ُ ٛـٔـخّ 

 

حُظخػ٤ٖ٘ ػ٠ِ حُؼ٠ٔ هيحْٜٓ 

ٝحُ٘خ٤ُُٖ رَ٘ ىحٍ ٓـوـخّ 

 

ٝحُٞحٍى٣ٖ اًح ح٤ُٔخٙ طؤٔض 

ِٗف ح٢ًَُ ٝػخطْ ح٧ٓيحّ 

 

 

 : ح٠٣خ ٝهخٍ ٣ٜـٞ ر٢٘ ٤ٗزخٕ

 

 ُؼ١َٔ ُزجْ حُل٢ ٤ٗزخٕ إ ػال 

  ػ٤ِ٘س ٣ّٞ ًٝ أٛخر٢ أؿزَ

 

 كِٔخ حُظوٞح رخَُٔ٘ك٤ش ًرٌرض 

  ٤ُٞٓش أٓظخٙ ٤ٗزخٕ طوطَ

 

 كؤىٝح ا٠ُ رَٜحء ك٤ٌْ ر٘خطٚ 

  ٝأر٘خءٙ إ حُو٠خػ٢ أكَٔ

 

 ظِِٖ ٣٘خُػٖ حُؼ٠خ٢٣ٍ أٍُٛخ 

  ٤ٗٝزخٕ ٢ٓٝ حُوطوطخٗش ك٠َ
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 كٔ٘خ ٣ِ٣ي اً طليٟ ؿٔٞػٌْ 

  كِْ طلَكٞٙ حَُُٔرخٕ حٍُٔٔٞ

 

 ٝأكـظْ كظ٠ ػالٙ رٜخٍّ 

  كٔخّ اًح ْٓ ح٣َ٠ُزش ٣زظَ

 

 ٝٓ٘خ ح١ٌُ أ٠ٛٝ رؼِغ طَحػٚ 

  ػ٠ِ ًَ ١ً رخع ٣وَ ٣ٌٝؼَ

 

 ٤ُخ٢ُ هِظْ ٣خ حرٖ كِِس حٍطلَ

 كِحرٖ ُ٘خ ح٧ػيحء ٝحٓٔغ ٝأرَٜ

 

 كؤىٟ ا٤ٌُْ ٌٍْٛ٘ ٢ٓٝ ٝحثَ 

  كزخٙ رٜخ ًٝ حُزخع ػَٔٝ رٖ ٌٍٓ٘

 

 

:       ٝه٤َ ًخٕ  كخٍٓخ ٓـٞحٍح  هخٍ ػ٠ِ ٗلٔٚ 

 

ٟ ػي اًح ح٤َُِ ىؿـــــأٗخ أرٞ ّ

ٍرخُٚ ػْ حُ٘ـخ ـــــىهِض ك٢ ّ

 

 دمحم رٖ ٓالّ ك٢ حُطزوش :ٙ  ٛخكذ  ١زوخص حُ٘ؼَحء ؿؼَ         ٝهي 

  ٓو٠َّ ٗخػَ ٓظويّ  كٜٞ حًٕ .حُٔخىٓش، ٝهَٗٚ رؼ٘ظَس حُؼز٢ٔ ١ٝزوظٚ

.  حُـخ٤ِٛش ٝح٩ٓالّك٢ 

 

ٍع رٖ كِِس حٝحُقرٖ حُؼزي ١َكش كوي ؿؼِٚ ٖٓ ١زوش  أرٞ ػز٤يس   حٓخ

. ٝػَٔٝ رٖ ًِؼّٞح١ٌَ٘٤ُ 

 

 ك٤ٜخ ا٠ُ ه٤ْ، ٣ٝلظوَ رٌُي، ٓذ٣ُٞٔٝي رٖ أر٢ ًخَٛ ه٤ٜيس ٣٘ض      

: ٣وٍٞ  ك٤ٜخ

 

أر٠ هِزـٚ اال ػـٔـ٤َس إ ىٗـض 
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ٝإ ك٠َص ىحٍ حُؼيح كٜٞ كخَٟ 

 

ّٗٔٞ كٜخٕ ح٣ٍَُٔخ ًـؤٗـٜـخ 

ٍ ــــــَٓرزش ٓـٔـخ طـ٠ـٔـٖ كـخة

 

أٗخ حُـطلخ٢ٗ ٣ُٖ ًر٤خٕ كخرؼـيٝح 

ٍ ـــــكِِِٗؾ أى٠ٗ ٌٓ٘ـْ ٣ٝلـخرـ

 

أرض ٢ُ ػزـْ إٔ أٓـخّ ىٗـ٤ش 

ٝٓؼي ًٝر٤خٕ حُٜـخٕ ٝػـخٓـَ 

 

ٝك٢ ًَحّ ٓخىس ٓـٖ ٛـٞحُٕ 

ُْٜ ك٢ حُِٔٔخص ح٧ٗٞف حُلٞحهَ 

 

  

حُؼَد طل٠ِٜخ ًخٗض :  ٝهخٍ ه٤ٜيطٚ  حُؼ٤٘٤ش ك٠َ ح٧ٛٔؼ٢   ٝهي 

 (ح٤ُظ٤ٔش ):  ًخٗض ك٢ حُـخ٤ِٛش ط٠ٔٔ  أٜٗخ ٝٝطويٜٓخ ٝطؼيٛخ ٖٓ كٌٜٔخ

 

ََ َُ٘خ  حرِؼَشُ حَُلْز ٍَ َطْض  َٔ  رَ

َْٔغ ََ ٜٓ٘خ ٓخ حطَّ َِْ٘خ حَُلز َٛ َٞ   كَ

 

لخً  ِٟ ح َٝ َٗظ٤ِظخً   ُِٞ ـْ سٌ طَ ََّ  ُك

َطْغ َٓ ِْ ك٢ حُـ٤َْْ  ُ٘ؼَخعِ حُ٘ٔ ً  

 

 ٍَ ِٟ وَِظُْٚ رِو٤٠ٍَِذ ٗخ َٛ 

ْغ  َٜ ْٖ أٍَحٍى ٤١ٍَِّذ كظ٠ َٗ ِٓ   

 

 ُٚ ُٔ ٣ٌحً ١َْؼ ٌِ َُ ِٕ ْٞ َٞ حَُِّ  أَْر٤َ

٣ِن اًِح ح٣َُُن َهَيْع ّ َِ   ٤١ََِّذ حُ

 

لخً  ِٟ ح َٝ ْؿٜخً  َٝ َآسَ  ِٔ َُ٘ق حُ ْٔ  طَ

طَلَْغ ٍْ ِٞ ح ْل َّٜ ِْ ك٢ حُ ِٕ حُ٘ٔ َْ ََ هَ   ٓؼ
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كخً ٓخِؿ٤خً  َْ ١َٝ ، ِٕ ْٞ خك٢َِ حَُِّ َٛ 

ْغ َٔ ِٖ ٓخ ك٤ٚ هَ ََ حُؼ٤َْ٘٤َْ َل ًْ   أَ

 

حكُٜخ  ََ َٓخرِـخً أ١َْ  ً ٝٗخ َُ  ٝهُ

١ كََْ٘غ ًِ ٍي  ْٔ ِٓ ٣ُق  ٍِ َظْٜخ    َؿَِِّ

 

 ٌَ حث َُ  ٌٍ َم َه٤َخ ْٞ َّ٘  ٤َََّٛؾ حُ

ِٚ هََيْع ٍَ ك٤ ٖ َكز٤ٍذ َهِل ِٓ   

 

َِِ٘خ  ُك ٍْ َُ ا٠ُِ أَ  َٗخِك٢ٍ َؿخ

ْع ََ ٝهخً ُْ ٣ُ َُ ََٜذ حُـَخِد ١ُ  ُػ

 

 آِْٗ ًخٕ اًَِح ٓخ حْػظخَى٢ِٗ 

ظََْ٘غ ْٓ ٢ِّ٘ كخ ِٓ  ِّ ْٞ َٕ حَُّ٘ ٍَ ُىٝ   كخ

 

ؼَُٚ  ـَ ْٗ  ًٌَٝحَى حُُلذُّ ٓخ أَ

ْع َُ َٝ  ْٖ َٓ  ٢ ِٜ ٣َْؼ َٝ  ٍَ ْٞ َٜ ًَُذ حُ َْ َ٣  

 

هُُيُٙ  ٍْ ََ ٓخ أَ  كؤَر٤ُض ح٤ُِ
َٖ ٌْ ١ََ ١َّــــــٝرِؼ٤َْ  ْعــــَ اًَِح َٗـ

 

 ٠٠َ َٓ ٌَ هي   ٝاًَِح ٓخ هُِض ٤َُْ

َؽ ََ ُ٘ٚ كَ ِٓ  ٍُ َّٝ  ْعـــــــ َػَطَق ح٧َ

 

ٞٓخً ُظَِّؼخً  ـُ ُٗ َُ ْٔلُذ ح٤ُِ َ٣ 

خ رَط٤جخُص حُظََّذ َٜ ٤ ُِ ح َٞ َ  ْعـــــــ كَظ

 

٤ٜخ َػ٠َِ اِْرطخثِٜخ  ِؿّ َِ ُ٣ٝ 

َْ٘غ ْٗو ُٕ ح ْٞ ِٕ اًَِح حَُِّ ْٞ ُد حَُِّ ََ ـْ ُٓ   

 

٠ رَْؼَي ٓخ  َٔ ِْ َٓ  كََيػخ٢ِٗ ُكذُّ 

٣َْغ ََّ ٢ِّ٘ ٝحُ ِٓ سُ  يَّ ـِ ََٛذ حُ ًَ  
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ِل٢ِ٘  ْ٘ خ طُ َّٔ ُ َّْ َظ٢ْ٘ ػُ  َهزَِّ

ْغ َٔ ٍد ٓخ حؿظَ ْٝ ََّ أَ   كَلَُئحِى١ ً

 

َٛخ، اَِّٜٗخ  هخ َُ  َٝىَػظ٢ِْ٘ رِ

ِّ ح٤َُلَْغ أْ ٍَ  ٖ ِٓ  َْ َٜ ٍُ ح٧َْػ ِِ   طُ٘

 

٘خً  َٔ حَع هٞالً َك ُغ حُُليَّ ِٔ ْٔ  طُ

ْغ َٔ ظَ ْٔ ُ٣ ُْ ُٙ ََ حُىٝح َؿ٤ ٍَ   ُٞ أَ

 
ً ٜخ َٔ ْٜ َٓ  ٠ َٔ ِْ َٓ  َٕ ْْ هََطْؼ٘خ ُىٝ ًَ 

ْغ َٔ َُ ٍُ ٍِ اًَِح ح٥ ْٞ َف حُـَ ُِ  ٗخ

 

ُْ رٜخ  ٠َُْ٘ؾ حَُِّْل َ٣ ٍٝ َُ  ك٢ َك

وَْغ َّٜ َِ ك٤ٜخ ًخُ خثِ َّٔ   ٣ؤَُهٌُ حُ

 

ًٟ ٖ ُػي ِٓ  ٝطََوط٤َُّْض ا٤ُِٜخ 

ٌَِْ٘غ ّ حُ ِْ َٜ َِ ٝحُ ْٓ ٓخعِ ح٧َ َِ  رِ

 

خ  َٜ حرُ ََ قٍ أَْه ِٟ ح َٝ  ٝكاَلٍَس 

ْع َِ كَِضّ حُوَ َْ ُٓ  َُ ٤ُِخٌص ٓؼ  رَخ

 

ٜخ  ِٓ ٍُ َػ٠َِ أْػالَ زَُق ح٥ ْٔ َ٣ 

ظَْغ َٓ  ُّ  َٝػ٢َِ حُز٤ِِي اًَِح ح٤ُٞ

 

ُِٜخ  ٞ ُٜ ـْ َٓ ْز٘خٛخ َػ٠َِ  ًِ ََ  كَ

ْغ ـَ َٗ  َّٖ ِٜ ِٝ ك٤ ٍْ الَِد ح٧َ ِٜ   رِ

 

 ٟ ََ ُّٔ ِ ُِ كخٍص  ٍِ ٢ُِ ػخ ـَخ َٔ  ًخُ

َْٔؾ ْْ رِخُِّ٘ َّٗ َٞ ْْ طُ َ٘لخٍص َُ ْٔ ُٓ   

 

ْ٘ؼََِشً  ُٓ لخً  ُٜ حٛخ ُػ ََ  كَظَ

هَْغ َٞ ِل٤ٜخ حُ ٌْ َ٣ ِٖ ٍِ حُو٤َْ   رِِ٘ؼَخ
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َٖ رَِ٘خ  ٣ ِٞ ْٜ َ٣ ََ َٖ ح٤ُِ ْػ ٍِ  ٣َيَّ

ْع ََ َّ٘ َٖ حُ زَّْل َٛ  ٍِ ٌُْي ١ِّ حُ ِٞ َٜ ًَ   

 

َٜالً  ْ٘ َٓ َٖ ِؿ٘خٗخً  ُْ َٝ  كَظََ٘خ

ْغ ـَ ْ٘ظَ ٍٝ طُ ٍْ َِ َ٧ َٖ ْٜ ؿَّ َٝ  َّْ   ػ

 

ٌَشٌ  َِ ْٔ َٓ ٍَ رِٜخ  ٌْ ْٖ ر٢َِ٘ رَ ِٓ 

ْغ َٔ ظَ ْٔ ُٓ  ْْ ْْ ٝك٤ٜ ٌَ ك٤ٜ َظ ْ٘ َٓ   

 

ُٓجُِِٞح  ٢ُُٔ ح٣َْ٧ِي١ اًَِح ٓخ   رُ

ْٕ ٢ٌٗء َٗلَْغ َِ اِ   ُٗلُُغ حَُّ٘خثِ

 

 ْْ ِٜ ْٖ أَهالهِ ِٓ  َْ ٤َُْ ٍّ ْٖ أُٗخ ِٓ 

ْع َِ ـَ ُُٓٞء حُ ِٖ ٝال  َُ حُلُْل   ػخِؿ

 

 ِٚ َلِنّ ٓخ َْٗؼ٤خ ر ِْ ُِ ٌف  َُ  ُػ

ْع ََ ، ٓخ ك٤َِ٘خ َه َِ ّ ح٧َٓ َِ ُٓ  ػَ٘ي 

 

ٞح  ُٔ َٗٔخالً أ١َْؼَ َٛزَّْض   ٝاًَِح 

ْغ ـَ زَؼَخٍص ُْ طُ ْ٘ ُٓ  ٍٍ   ك٢ هُُيٝ

 

ِِجَْض  ُٓ حر٢ِ  َٞ ـَ ٍٕ ًخُ  ِٝؿلخ

ْع ََ ٟ ك٤ٜخ طَ ٍَ ٤٘خِص حٌُُّ ِٔ َٓ  ٖ ِٓ   

 

 ْٛ ٍَ َٝ َٖٓ ؿخ  ٍَ  ال ٣َوخُف حُـَْي

٠َ٘ حُطَّزَْغ ْْ ٝال ٣َْو ُٜ   أَريحً ٓ٘

 

 ِٚ َّٖ ر ُٟ َٔخ٤ُٓق رٔخ  َٓ ٝ 

ْغ َٔ ُِٓٞء حُطَّ ِْ ػٖ  لُ ْٗ ٝ ح٧َ َُ ِٓ   كخ

 

ٌٞ ٓخَىسٌ  ِٚ ر٤ِ ُؿ ْٝ َُٔ٘ٞ ح٧َ  َك

ْع َِ حِؿ٤ُق اًَِح َؿيَّ حُلَ ََ َٓ ٝ  
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ُٗٞح  َُ ح َٝ  ْٛ ْٕ ِّ اِ ُٕ ح٧َكالَ ُُ ُٝ 

ْغ َٜ َٗ ُّ ِّ اًَِح حُزؤْ   ٛخِىهُٞ حُزؤْ

 

َٜخ  طُ ََّ َُ طُظَّو٠َ ُػ  ٤ٌُُُٝٞع

ْع َِ ٍَ حُوَ ٣قِ اًَِح ١خ ّ َِ ُ٘ٞ حُ ًِ   ٓخ

 

 ْْ ِٜ ٌّٝ ٝرِ ٠ٌَ َػُي ْ٘ ُ٣ ْْ  كَزٜ

َيْع َٜ ْٗ ْؼُذ ح َّ٘ ْؼُذ اًَِح حُ َّ٘ أَُد حُ َْ ُ٣  

 

ًٓش  َٞ ْؼُِ َٓ  َػخىسً ًخْٗض ُْٜ 

َْٔض رخُزَِيْع ٤َُْ َِ ْٛ ِْ حُيَّ   ك٢ِ هَِي٣

 

ُِٞح ُْ ٣َْظَِؼُٞح  ّ ِٔ  ٝاًِح ٓخ ُك

ِقّ َظَِْغ ّ ِ٘ َِْض ًَح حُ َّٔ  ٝاًَِح َك

 

 ْْ ُٜ ُ ْْ ُهالَّٗ ِٜ لخثِ ًْ ُلٞ أَ ُِ  ٛخ

٤َْغ ِٗ  ُّ ، ٝحُ٘خ َِ ْٛ حسُ ح٧َ ََ َٓ ٝ  

 

ْْ ٣َِيْع  َُ ٌٍ َٖ َه٤َخ َم حُؼ٤َْ ٍَّ  أَ

ْع َِ ْ٘ظَ ُٓ ٠، كلئحِى١  َٔ ٤َُِْٓ  ٖٓ 

 

٢ِِ ك٤ُغ ال أ١َُِْزُٜخ  ْٛ ََّ أَ  ك

ْع ََ ، َٝكَِّْض رخُلَ ِٖ ْٜ   ؿخَٗذ حُِل

 

ِْز٢ ِػ٘يٛخ   ال أاُلَه٤ِٜخ ٝهَ

ْغ ـَ َٛ ُف  َْ ٍّ اًَِح حُطَّ خ َٔ ََ اُِ   ؿ٤ْ

 

طَٜخ  َْ َٗ ْٕ رخ ٤َِّش اِ ِٓ أَ  ًخُظُّٞ

ْغ ـَ ٠َْط ُٔ ُٖ ١ٝخَد حُ ِص حُؼ٤َْ ََّ  هَ

 

ؼشً  ِٓ ِْ ُٓ ْص  ََ ٌَ  ٤َِّٗظُٜخ    رَ

َْٗيكَْغ َّْ ح َُْلخِى١ رِٜخ ػُ  َٝكَيح ح
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 ٌْ ٣ َِ ًَ ٌَ    ػَ٘يٛخ  ٝ ظزَ ٌْ ُٓ   

ظََّذ ُٔ ََ حُوَِط٤ٖ حُ ٌِِن اِػْ  ْعـــــــَؿ

 

ُٟل٢ٍ   ٍُ ٟ حال ََ ًْ َؿ  كٌؤ٢َِّٗ اِ

َُٓق  ِٚ ٣ْ ٍٍ رَِويَّ  ْعــــــــــ كََٞم ٣ًََّخ

 

حُٙ ػ٢ِ ِى٣زخَؿِش   ًُقَّ َهيَّ

َطْغ َٓ ٌٕ هي  ْٞ َُ ِٖ ظ٤ْ٘ َٔ  ٝػ٠َِ حُ

 

ظَُٚ  ـْ َّ٤َٛ ٢َ اًَِح  ْ٘ َٔ ٢ُ حُ ُٔ  ٣َْز

ْع ِٞ حٌٍَُّ ٢ُُٔ ك٢ حَُوْط ََ ٓخ ٣َْز ؼ ِٓ   

 

 ٍْ ُٜ ْٓ ٢٣ٍء ًُٝ أَ َّ َِ ١َ ٖ ِٓ حَػُٚ  ٍَ 

ْع ََ ّ ِ٘ َٖ حُ ٤ِِ َّٖ ٣ُْز ًُ حٌء  ََ ِٟ ٝ  

 

 ْٖ ظَزِ ْٔ خ ٣َ َّٔ ُٝ َّٖ ُٛ آ ََ  كَ

َْ٘غ َّٖ َؿ ٤ِْي ك٤ٜ َّٜ الَُد حُ ًِ ٝ  

 

 َُُٚ ِٕ خرَخ ٠َُّ َٝؿَ٘ َٝ  َّْ  ػُ

١ٍّ ٝحطََّيْع ٍِ َي ًْ ٍٍ أَ   ٖٓ ُؿزَخ

 

 ِٚ َِظِ ْٜ ُٓ َّٖ ػ٠َِ  ُٛ ح ََ َ  كَظ

خسُ ٣َِْغ َّ٘ َٝ ٝحُ َٖ ح٧ٍَ ٤ِِ   ٣ْوظَ

 

َٖ رٚ  ْٔ  َىح٤َٗخٍص ٓخ طََِزَّ

َؿْغ ٍَ  ْٕ حػِوَخٍص رِِيٓخٍء اِ َٝ 

 

ْوَُ٘ٚ  َٛ ٍْ َّ٘يَّ اًَِح أَ ُِٛذ حُ َْ ُ٣ 

رَْغ ٍَ  َّٖ ٜ٘ ِٓ  َُ ََّ   ٝاًَِح ر

 

٣ٍَّش  ِّٝ َِ أَُهٞ َى ُٖ حُوَْل ًِ  ٓخ

ْغ َٜ َّٓ َص ح ْٞ َّٜ َْ حُ   كِبًَح ٓخ آَٗ
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ُي ُُٚ ْٔ ، ٝحَُل ُٖ كٔ ََّ  ًَظََذ حُ

َِْغ ؼَشَ ح٧َْهالَِم ك٤َِ٘خ ٝح٠َُّ َٓ   

 

٤َِّٗخِص اًَِح  ُِِيَّ  ٝاِرخَء 

ٌََْ٘غ ٤ْٔخً ك َٟ  ٍُ ؼُٞ ٌْ َٔ   أُْػِط٢َ حُ

 

خ  ٢ُِ، اَِّٗٔ ؼخ َٔ ِْ ُِ  ٝرِ٘خًء 

ْغ َٟ َٝ ْٖ ٗخَء  َٓ كَُغ هللاُ ٝ َْ َ٣ 

 

خ  َٜ رَّ ٍَ ٌْ ّلِِلِ ك٤َِ٘خ   ِٗؼَ

َْ٘غ َٛ ٤ُِ٘غ هللاِ، ٝهللاُ  َٛ ٝ  

 

ّ ٗخِك٢ٍ  ٍَ ٍِ ُك ح َِ ظِْو ْٓ  ٤ًََْق رخ

ْغ ظَّٔ ُٓ َْ ك٤ٜخ    رِزاِلٍَى ٤ُ

 

الً  َٞ ََ ػٜ٘خ ِك ٣ُي حُيَّٛ َِ  ال ٣ُ

ْع ََ ِٞص ُؿ َٔ ِْ ُِ ِص، ٝ ْٞ َٔ ُع حُ ََ   ُؿ

 

ُض َؿ٤ظخً هَِزَُٚ  ـْ ٠َْٗ ٖ أَ َٓ دَّ  ٍُ 

طخً ُْ ٣َُطْغ ْٞ َٓ  ٢َُِ  ٠َّ٘ َٔ   هي طَ

 

ِٚ ِو ِْ خ ك٢ َك ـَ َّ٘ ح٢ِٗ ًخُ ََ َ٣ٝ 

ْع َِ ْ٘ظَ خ ٣ُ َٓ ُؿُٚ  ََ ْو َٓ َحً  ِٔ  َػ

 

 ٢ِٗ ََ َُ ٓخ ُْ ٣َ رٌَي ٣َْوِط ِْ ُٓ 

ْغ َٔ وَ ْٗ ط٢ِ ح ْٞ َٛ ْؼظُُٚ  َٔ ْٓ   كِبًَح أَ

 

 ِٚ لخ٢ِٗ هللاُ ٓخ ك٢ ٗلٔ ًَ  هي 

ْع ٍَ ٌْ َٝىحٌء ٣ُيَّ ْه َٝ  ٌْ ْطؼَ َٓ   

 

َُٔي٢ِٗ  ْٕ ٣َْل ََ أَ ٢ِٗ َؿ٤ْ َْ ٠َِ٣ ُْ 

ْع َٞ هُٞ ح٠ُُّ ِْ ََ ٓخ ٣َ هُٞ ٓؼ ِْ َ٣ ٞ ْٜ  ك
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 ٣َُٝل٢ِ٘٤ِّ٤ اًَِح الَه٤َْظُُٚ 

طَْغ ٍَ  ٢ ِٔ   ٝاًَِح ٣َْوُِٞ ُُٚ َُْل

 

ِء ُٞ ٣َْلِوُي٢ِٗ  ْٖ َّ٘ َُّ حُ ِٔ ظَ ْٔ ُٓ 

  ُزََيح ُٓ٘ٚ ًُرخٌد كََ٘زَْغ

 

 ْْ ُٜ  ٓخَء ٓخ َظُّ٘ٞح ٝهي أَْر٤َِْظُ

٤ًََْق أَهَْغ َيٟ  َٔ   ػ٘ي ؿخ٣خص حُ

 

ٜخ  ُٓ َ ؤ ْٔ ِس ال ٣َ ََ جْ ِٔ  ٛخِكُذ حُ

َطْغ َٓ  َُّ َّ٘ ٍِ اًَِح حُ  ٣ُٞهُِي حَُّ٘خ

 

ٍْ ٛخثٍِذ  ْؿ ََ ِّ رِ وَُغ حَُّ٘خ ْٛ  أَ

ْغ ـَ طَ َْ ُٔ ِٖ ٝال رخُ َْ رخُط٤َّْ ٤ُ  

 

ُي٢ِٗ  َٜ ـْ ١ِ كٔخ ٣َ ْٞ َّٔ ُؽ حُ ٍِ  كخ

ْع ََ َٟ ْوٌض  َٗ ٌى ٝالَ  ْٞ ٌِِذ َػ   ػَ

 

وَخ٢١ِ رَْؼَي ٓخ  ِٓ  َٕ ُؿٞ َْ  ٤ًَق ٣َ

َِْغ َٛ ٝ ٌٝ ِّ ر٤ََخ أ ََّ   الََف ك٢ حُ

 

 ِٚ ْٖ آرخثِ ـ٠َْشَ َػ َع حُزِ ٍِ َٝ 

ْغ َٔ ظَ ْٓ خ ًخٕ أَ َٔ ُِ   كخكُِع حُؼْوَ 

 

 ِٚ ِٓ ْٞ ْْ ك٢ِ هَ ُٜ ؼَخطُ ْٔ َٓ َٔؼ٠َ   كَ

َىْع َٝ ِحً  ـْ َْ ٝالَ َػ َّْ ُْ ٣َْظلَ   ػ

 

 ِٚ ْى ر ٍِ حَء ُْٝ ٣ُْي َع حُيَّ ٍَ َُ 

هَْغ ٍَ ٤خً  ْٛ َٝ سً كَخطْض ٝالَ  ََ  طِ

 

 ّْ ََ لَخسً ُْ طُ َٛ ِى١  َْ ْوِؼ٤خً ٣َ ُٓ 

طََِّْغ ُٔ َِ حُ ْػ َٝ ٟ أَْػ٢ََ٤  ٍَ   ك٢ ًُ
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 ِٚ َٕ ر ْٖ ًخ َٓ  ُٖ َٓ ْ ٌَ ٣َؤ ْؼِو َٓ 

ْٖ هَْزَُِٚ إَٔ طُْوظََِْغ َٓ   َؿَِزَْض 

 

 ُْ ُٛ ْٖ رَْؼَي َٓ  َؿَِزَْض ػخىحً ٝ

َْٔض طُظ٠ََّْغ   كؤَرَْض رَْؼُي ك٤َِْ

 

 ْْ ُٜ هَ ْٞ ُّ اِالَّ كَ حٛخ حَُّ٘خ ََ  ال ٣َ

٢َ طؤط٢ ٤ًَْق ٗخَءْص ٝطََيْع ْٜ   كَ

 

َٜخ  ْٖ ٣َْزُِـَ ٤ٜخ َُٝ ِٓ َْ َ٣ َٞ ٛٝ 

َْ٘غ َٛ ٠ ٓخ  َٟ َْ َ٣ َِ َػشَ حُـخٛ ٍِ 

 

ظَخ  َْٜض َػ٤ْ٘خُٙ كظ٠َّ حْر٠َ٤َّ ِٔ ًَ 

ْع َِ خ َٗ َّٔ ُ َُٚٔ َِْل٢ ٗل َ٣ َٞ ُٜ  ك

 

ُيُٙ  ْٜ ٛخ َؿ َْ ٠َِ٣ ُْ ْٕ أَٟ أَ ٍَ  ًْ  اِ

ْغ َٔ وخَء ٓخ ك٤ٜخ ١َ ِْ أَٟ َه ٍَ ٝ   

 

خ  َٜ َٕ اًَِح َٗخ١َل َْ ُذ حُوَ ِٟ َْ 

ْع َِ ـَ ْٗ َىٟ ح َْ ِٔ   ٝاًَِح ٛخَد رٜخ حُ

 

ٜخ  َٓ ح ٍَ ِٚ  ٝاًَِح ٓخ   أَْػ٤َخ رِ

َيْع ـَ ٍس هِْيٓخً ٝحُ   هَِِّشُ حُؼُيَّ

 

ٍي  ِٛ ٍّٝ ؿخ ِْظُُٚ   ٝػي َٟ  َٗخ

ْغ َٔ ـُ َْٛ ػٌْ٘ ٝحُ حِه٢ حُيَّ ََ   ك٢ طَ

 

ّ ٗخِم ٍَ ُٔ َٔخه٤ََْ٘خ رِ َ  عٍ ـــــــكَظ

ْع ٍَ َٞ ِٚ حُ ٍّ ٤ُْ ٣َؼ٤ِْ٘ وخ َٓ  ك٢ 

 

ٌي  َّٜ ُٗ ط٤َْٔ٘خ ٝح٧َػخِىٟ  ٍْ  ٝح

ّ هي ََٗن ٍْ ُٓ ٍٍ ًَحِص   ْعــــــــــ رِِ٘زَخ
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َٝد ٍُ ٌْ َٓ ًُُِّٜخ   ٍٍ  سٌ ــــــرِِ٘زخ

َٖٛ ْ٘ؼَظَٜخ اِالَّ  َٛ  ْعــــَض ُْ ٣ُِطْن 

 

ـ٠ٍَْش ر٤ٍََِّ٘ش  َؿْض ػٖ رِ ََ  َه

َُ َؿٌَْع ْٛ َِ ٝحُيَّ ْٛ َٗزخِد حُيَّ   ك٢ 

 

َ٘خ ٝهخُُٞح ْٟ ٍَ خ : ٝطََلخ  اَِّٗٔ

ْع ََ َٟ ْٖ ًخٕ  َٓ  ُّ َُ ح٧َْهٞح ُٜ ْ٘ َ٣  

 

ظَُٚ  ْٓ ٢ ح ِٔ ٞ ال ٣َْل ْٛ ٝ ٠َُّ َٝ  َّْ  ػ

هَُغ َٝ ُْ٘ٚ هي  حِف ػ ََ َُ ح٩ِطْ   ١خثِ

 

كَؼُُٚ  َْ َِ ال ٣َ ِو ْ٘ َٔ  ٓخِؿَي حُ

ْغ َٔ ظَ ْٔ ُٔ َّْ حُ َٛ ِف أَ َْ َغ حُطَّ ِٗ   هخ

 

٤َْٗطخُُٗٚ  ٢ِّ٘ ٛخٍرخً  ِٓ  ََّ  كَ

َْ٘غ َٓ  ك٤ُغ ال ٣ُْؼِط٢ ٝال ٤ٗجخً 

 

لَؼُُٚ  ْ٘ َٖ ال ٣َ ٢ِّ٘ ِك٤ ِٓ  ََّ ك ََ 

ظ٠ََّْغ ُٔ ََ حُ ٤ ُِ ًَ َِ ْٜ ََ حُظَّ ٞهَ ُٓ   

 

وَخٓخً ٛخِىهخً  َٓ  ٢ِّ٘ ِٓ أَٟ  ٍَ ٝ 

َؿْغ َٞ َّ حُ ظَّخ ًَ  ِٖ ١ِ ْٞ َٔ   ػخرَِض حُ

 

ٓخً  ٍِ ك٤ًِّخ ٛخ ََ ٤ْ َٛ ُِٔخٗخً  ٝ 

َّْ هََطْغ َٓ ٤َّْٔق ٓخ  ِّ حُ خ َٔ   ًُل

 

خِكٌذ ًُٝ َؿ٤ٍِّغ  َٛ  ٝأَطخ٢ِٗ 

ْع ََ ًِ حُوُ ْٗلخ َْ٘ي اِ ٌٕ ِػ ك٤ََخ َُ   

 

ٍَ َْهظُُٚ : هخ ْٜ ظَ ْٓ  َُز٤ََّي، ٝٓخ ح

ٍَ حُوٌََْع ح َّٞ ِّ هَ َُِِّ٘خ   كخهَِحً 

 



 381 

 ُ ُّٚ٣ ًِ رٍِي آ َُ  ًُٝ ُػزَخٍد 

٢ٓ رِخُوََِْغ َْ َ٣ ٍِ ٢ُ حُظ٤ََّّخ ِٔ   َه

 

 ُٙ َُ ٌِّ رَْل ظَِؼ ْٔ ُٓ ر٢ٌِّ  ََ ْؿ َُ 

طََِّْغ ُٓ  ِٚ َِ ك٤ ِٛ ُِِٔخ  ْ٤ُ 

 

 ٍٍ َُ ٤ٍَُْغ َهخِى ٣ٌْي ؿ٤ َٞ ُٓ  َْ َٛ 

ْغ ـَ ْٗظَ ِٚ كَخ ٌٝ ػ٤ِ ٍْ   ػَجَِيْص أَ

 

 

 
 

 

 **************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؿ٘ٞد  ر٘ض حُؼـالٕ  حُٜ٘ي١  
 

 

 

ٖٓ  ر٢٘ ,         ٢ٛ ؿ٘ٞد ر٘ض حُؼـالٕ رٖ ػخَٓ رٖ  رَى  رٖ  ٓ٘زٚ 

ٝحٗظَٜص , رلظق حُـ٤ْ ْٟٝ حُٕ٘ٞ  (ؿ٘ٞد )ًخَٛ  رٖ ُل٤خٕ  رٖ ٣ٌَٛ ٝ 

ٝه٤َ حٜٓٔخ    (ؿ٘ٞد أهض ػَٔٝ ١ً حٌُِذ رٖ حُؼـالٕ حٌُخ٢ِٛ )رخْٓ 

.    (٣ٍطش  )ٝه٤َ  حٜٓٔخ  (ػَٔس  )ػَٔس ٝه٤َ حٕ حهظٜخ   حٜٓٔخ 
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  ٗخػَس ؿخ٤ِٛش أى٣زش ك٤ٜلش ُز٤زش، ر٤ِـش حُٔؼخ٢ٗ، ًحص أُلخظ ٍحثوش، 

ٍٕ كخثوش،     ٝٓؼخ

 

٣ـِٝ ٣ٝ٘ظـَ  رخُـِٝ ٝحالهظظخٍ     (ػَٔٝ  ًٝ حٌُِذ  )ًخٕ حهٞٛخ  

 

  كل٢ ٍٝح٣ش  حٗٚ  هَؽ  ؿخ٣ُخً كٜز٢ ٝحى٣خً ٖٓ أٝى٣ظْٜ ك٘خّ ك٤ٚ، كٞػذ 

. ػ٤ِٚ َٗٔحٕ كؤًالٙ

 

، ك٤ٜ٤ذ  (ر٢٘ كْٜ )       ٝك٢ ٍٝح٣ش حهَٟ  ًخٕ ػَٔٝ ًٝ حٌُِذ  ٣ـِٝ 

ْٜٗٔ، كٟٞؼٞح ُٚ ٍٛيحً ػ٠ِ حُٔخء كؤهٌٝٙ، كوظِٞٙ، ٝه٤َ  ػْ َٓٝح رؤهظٚ 

: ؿ٘ٞد، كوخُٞحُٜخ 

! ١ِز٘خ أهخى-  

ُجٖ ١ِزظٔٞٙ ُظـيٗٚ ٤٘ٓؼخً، ُٝجٖ ٝٛلظٔٞٙ ُظـيٗٚ ٣َٓؼخً، ُٝجٖ  ):  كوخُض
ً ٝهللا ُجٖ ِٓزظٔٞٙ ال طـيٕٝ ػ٘ظٚ ٝحك٤ش، ٝال . ىػٞطٔٞٙ ُظـيٗٚ ٣َٓؼخ

كـِطٚ ؿخك٤ش، َُٝد ػي١ ٌْٓ٘ هي حكظَٗٚ، ٜٝٗذ هي حكظٞٗٚ، ٟٝذ هي 

  (.حكظَٗٚ

: ػْ هخُض 

  (.ٛي٢ٗ  هزلٚ  ٝٗيطٚ: ٝح أكظؼ٢٘   )

 

:  ػْ حٗ٘يص طوٍٞ  ك٢ ٍػخثٚ 

 

ٌٌُٝد   َٓ  ِٖ ٍِ حُؼ٤َ َُّ حٍَِٟٓء رِِطٞح ًُ

ـِـُٞد  َٓ  َّ َٖٓ ؿخََُذ ح٣َ٧ّـخ  َُّ ًُ َٝ  

 

ُٜـْ  ظَ َٓ َٓال إِ ١خَُـض  َٝ َُّ َك٢ٍّ  ًُ َٝ .

َِّ ُىػزـُٞد  َ٘ ْ ك٢ حُ ُٜ  ٣َٞٓخً ٣َ١َوُ

 

 

  ٍَ ُؿـ ٍَ  ٖ ِٓ  َّ َٖٓ ؿخََُذ ح٣َ٧ّخ  َُّ ًُ َٝ
ح٤ُ٘ـُذ  َٝ  ُٕ ُ٘زّـخ طخرِؼُـُٚ حُ َٝ ٍٓٞى 

 

 ِٚ َ٘ظِـ ٍٝ رِؼ٤ ٌْ ٍح ر٤ََ٘٘خ حُلَظ٠ ٗخِػ

ُٗئرُٞد   َِ ٖ َىٝح٢ٛ حَُيٛ ِٓ ٤َٓن َُُٚ 
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ـَِـََِـشً   ُٓ ٍَ َػّ٘ـ٢  ـ ِٛ ِِؾ ر٢َ٘ ًخ أَر

ًَُٞد  َٓ َٝ َٓؼ٤خ   ْ ِٜ ٖ ىِٝٗ ِٓ  ُّ حُوَٞ َٝ  

 

ـَٜـخ  ـٖ ٣َزَِِّ ِٓ ـؾ  ِِ أَر َٝ ٣ٌَُٛالً  ِِؾ  أَر

ٍِ ط٣ٌٌَُذ  ُٞ حُوَٞ رَؼ َٝ ٓٞالً  ٍَ َػ٢ّ٘ 

 

َٔزـخً   َٗ ُْٛ َُ ٌَِِذ َػَٔحً َه٤ ّٕ ًحَ حُ َ رِؤ

َٕ ٣ِؼ١ٞ ِػَ٘يُٙ ح٣ٌُـُذ  ٣ََٗخ  ِٖ  رِزَط

 

ُٖ حَُطؼَ٘شَ حَُ٘ـالَء ٣َظزَؼَٜـخ   حُطخِػ

ِٞف أُػؼُٞد  ـَ ٖ ِىٓخِء حُ ِٓ  ٌَ ـِ ؼؼَ٘ ُٓ  

 

ٝحُظخٍى حُوَٕ ٜٓلـَحً أٗخِٓـٚ  

 ًؤٗٚ ٖٓ ٍؿ٤غ حُـٞف ٓو٠ٞد 

 

٤َـشٌ   ِٛ ٢َ ال ِٛ َٝ  ِٚ ٍُ ا٤َُِ ط٢َ٘ٔ حُُ٘ٔٞ

الر٤ـُذ  ـَ َّٖ حُ ِٜ ٢ََ٘ٓ حُؼٌَحٍٟ َػ٤َِ
 

ٌِػَ٘ـشً   ُٓ ُؽ حٌُخِػَذ حَُلٔ٘خَء  َِ و ُٔ حُ

ٖ أٍَىحِٜٗخ حُط٤ُذ  ِٓ َٔز٢ِ ٣َ٘لَُق   ك٢ حُ

 

 ٌّ ٝ ٓخ َهَطض هََي ٍَ ََ َػٔ ؼ ِٓ ٝح  ََ كََِْ ٣َ

ؼَُِٚ ٓخ َكَّ٘ـِض ح٤َُِ٘ـُذ  ِٓ ٝح  ََ َ٣ َُٖ َٝ
 

ٌُـْ   حً ال أَرخَُ َّ ـ َٗ  ٢َ كَِخؿِٝح طَؤَرَـّ

ؼظـُٞد  َٓ  ٍَّ َّٕ حٌُُ  ٛخػخً رِٜخعٍ كَِب

 

 

 (ر٢٘ كْٜ  )  ٝهخُض   طلوَ   رؼَٔٝ  ٝطٜـٞ  

 

ٓخ ٤ٌَُض رِ٘خكِؼَـٍش   َٝ ٣خ ٤ََُض َػَٔحً 

ُْ ٣َٜز٢ِ رِٞحى٣ٜـخ  َٝ ُِ كَٜٔخً   َُْ ٣َـ
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سً  ٍَ ٌْ ر٤ََ٘٘ـخ اِ كَٜـ َٝ  ٌَ ٣ٌَُٛ َٗزَّض 

ٓخ ٣ََطَيُّ ٛخ٤ُٜـخ  َٝ ٓخ إِ طَزُٞم 

 

ٛخ   ٍُ ُِ ٤ٍََُِش ٣ََٜط٢ِ رِخُلََِع ؿخ َٝ
َٖ ىحػ٤ٜخ  ؼ٣َ ُٔ ُّٚ رِخَُ٘وََٟ حُ  ٣َوظَ

 

ََ ٝحِكَيٍس   ٌَُِذ ك٤ٜخ َؿ٤ ال ٣َ٘زَُق حُ

ال ط١ََٔ أَكخػ٤ٜـخ  َٝ َٖ حُِؼ٘خِء  ِٓ
 

ٔـَزٍَش   َٓ َٝ أ١َؼََٔض ك٤ٜخ َػ٠ِ ؿٞعٍ 

َّ رخؿ٤ٜـخ  ٍِ اًِح ٓخ هخ َْ حُِؼ٘خ َٗل  

 

 

: ٍػض   ح٠٣خ أهخٛخ  ػَٔٝ ًح حٌُِذ، كوخُض  

 

ٓؤُض رؼَٔٝ أه٢ ٛلزٚ  

 كؤكظؼ٢٘ ك٤ٖ ٍىٝح حُٔــــــــئحال 

 

أط٤ق ُٚ ٗــــظظخثٔـــــخً  : كوخُٞح

 أػَ حُٔــــــــــزخع ػ٤ِٚ أكخال 

 

أط٤ق ُٚ ٗٔــــَح أؿزـــــــــــــَ  

 ك٘خال ُؼَٔى ٓ٘ٚ ٓ٘ـــــــــــخال 

 

كؤهٔٔض ٣خ ػَٔٝ ُٞ ٗزٜخى  

 إً ٗزٜخ ٓ٘ي أَٓحً ػ٠ـــــــــخال 

 

إً ٗزٜخ ٤ُغ ػ٣َٔــــــــــــش  

ٓل٤يحً ٓل٤ظخً ٗلٞٓــــــــــخً ٝٓخال 

 

إً ٗزٜخ ؿ٤َ ٍػي٣ــــــــــــيس  

ٝال ١خث٘خً ىٛ٘خً ك٤ٖ ٛــــــــخال 
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ِٛرَحً كَٝٓــــــــــخً ٧ػيحثٚ 

ٍٜٛٞحً اًح ُو٢ حُوَٕ ٛـــــــخال 

 

ٛٔخ ٓغ طَٜف ٣ٍذ حُٕٔ٘ٞ  

 ٖٓ ح٧ٍٝ ًٍ٘خً ػز٤ظخً أٓـــــــــــخال 

 

ٛٔخ ٣ّٞ  كْ  ُٚ ٣ٞٓــــــــٚ  

 ٝهخٍ أهٞ كْٜ رطالً ٝكـــــــــــــــــخال 

 

ٝهخُٞح هظِ٘خٙ ك٢ ؿـــــــــــخٍس  

رآ٣ش إٔ هي ٍٝػ٘خ حُ٘زـــــــــــــــــخال 

 

كٜال إً هزَ ٣ٍذ حُٕٔ٘ٞ  

 كوي ًخٕ ٍؿالً ًٝ٘ظْ ٍؿــــــــخال 

 

ٝهي ػِٔض كْٜ ػ٘ي حُِوـــــخ  

 رؤْٜٗ ُي ًخٗٞح ٗلـــــــــــــــــخال 

 

ًؤْٜٗ ُْ ٣لٔــــــــــــــٞح رٚ  

 ك٤وِٞح حُ٘ٔـــــــخء ُٚ ٝحُلـخال 

 

ُْٝ ٣ُِ٘ٞح رٔلٍٞ ح٤ُٖ٘ٔ  

 رٚ ك٤ٌٞٗٞح ػ٤ِٚ ػــــــــــ٤خال 

 

ٝهي ػِْ ح٤٠ُق ٝحَُِٕٔٓٞ  

 اًح حؿزَ أكن ٝٛزض ٗــــــٔخال 

 

رؤٗي ً٘ض حَُر٤غ حُٔـ٤غ 

ُٖٔ ٣ؼظ٣َي ًٝ٘ض حُؼٔــــــظخال 

 

ٝهَم طـخُٝص ٓـُٜٞٚ  

 رٞؿ٘خء كَف ط٠ٌ٘ حٌُــــالال 
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كٌ٘ض حُٜ٘خٍ رٚ ٗٔٔـــٚ  

 ًٝ٘ض ىؿ٠ ح٤َُِ ك٤ٚ ٛـــــظظالال 

 

ٝك٢ أرلض ٝك٢ ٓ٘لض  

ؿيحس حُِوخء ٓ٘خ٣خ ػــــــــــــخال 

 

ًْٝ ٖٓ هز٤َ ٝإ ُْ طٌٖ  

 أٍىطْٜ ٓ٘ي رخطٞح ٝؿـــــــخال 

 

 

 

 

 

 

 **************************************

 

 

 

 

 

 

 

 
 

م حُؼَْزـــي١  َِّ َٔ ُٔ حُ
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٣َ  رٖ  ُك٢َّ٤ رٖ ػٞف  ٖٓ ر٢٘  َِ َٜخٍ رٖ أٓٞى رٖ ُؿ َٗؤّْ رٖ َٗ  ٞٛ       

١ٌٌَّْ ػزي١ ٠ ٖٓ ر٢٘ ػزي حُو٤ْ؛ كٜٞ ُٗ َٜ ٤ٌَِْ رٖ أَْك س رٖ ُُ ََ ٌْ ٝك٢ ٍٝح٣ش . ُٗ

. حٗٚ ٣ِ٣ي رٖ ٜٗخٍ ٝحالٛق حال٠ُٝ : حهَٟ ه٤َ

 

م  َِّ َٔ ُٔ  (رلظق حُِح١ ٝط٘ي٣يٛخ )     ٝحطلوض حُٜٔخىٍ ػ٠ِ طِو٤زٚ رخُ

: ٝرٔزذ هُٞٚ  ر٤ض  ٗؼَ  ك٢ ه٤ٜيس ُٚ، ٝٛٞ

 

ِم  َِّ خ أُٓـــَ َّٔ ٍَ  ٝاالّ كؤَْى٢ًٍ٘ ُٝ ََ آً ْٖ َه٤ْ ٌُ ؤًْٞالً ك َٓ كبٕ ًُ٘ض 

 

      ٌٝٛح حُز٤ض ٛٞ ر٤ض حُ٘ؼَ ح١ٌُ طٔؼَّ رٚ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ػؼٔخٕ رٖ 

ػلخٕ ك٤ٖ رؼغ رَٓخُظٚ ا٠ُ حالٓخّ ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ ، ٣ّٞ  كَٞٛ ك٢ 

ر٤ظٚ كخٍَٓ ُٚ ُٝي٣ٚ  حُلٖٔ ٝحُل٤ٖٔ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ  ُلٔخ٣ظٚ  هزَ 

. ٤ٓالى٣ش656/ٛـ٣َش 35ٓوظِٚ ٓ٘ش 

 

      ٝ ًخٕ حُويٓخء ٖٓ حَٛ حالىد ٝطخ٣ٍوٚ حٝ حُٔئٍهٕٞ  ك٤ٚ  هي حطلوٞح 

ػ٠ِ إٔ ه٤ٜيطٚ  حُوخك٤ش حٝ حُظ٢ هخك٤ظٜخ  هخكخ  ٌٍٓٔٞس  ه٤ِض ر٤ٖ ٣ي١ أكي 

س  ٝحظ٘ٚ حُ٘ؼٔخٕ  رٖ  حٌٍُٔ٘ ٓظٞٓالً ُـٚ  ك٤ٜخ أال ٣ـِٝ هٞٓٚ   َْ ِٓٞى حُِل٤َ

ٝٓؼظٌٍحً ُٚ ػٖ ٓٞء طَٜكْٜ،  ٝهي هزَ , ٓخىكخً ا٣خٙ   (ػزي حُو٤ْ  )

حُِٔي  حُ٘ؼٔخٕ  ٓي٣لٚ ُٚ ٝحػظٌحٍٙ كَؿغ ػٖ ؿِٝ  هٞٓٚ  ٝحٕ حُِٔي 

خ أٗ٘يٙ حُِٔٔم ه٤ٜيطٚ ٌٛٙ هخٍ  ُِِٔم   ّٔ : حُ٘ؼٔخٕ حرٖ حٌٍُٔ٘  ُ

 . (ال آًِي؛ ٝال أًُِٝي ؿ١َ٤)-  

:  ٌٝٛٙ حالر٤خص ٜٓ٘خ 

 

ُِم حُؼَْزِي١ُّ َٔ ُٔ ٍَ حُ : ٝهخ

 

ــــــَ٘شٌ     ْٓ َٝ ْْ طَْوَيْع رِؼ٢َ٘٤ََّْ  ْهُض كََِ ٍِ أَ

ِم  ٍَ َِْن ٓخ اله٤َُْض ال رُيَّ ٣َــــــؤْ َ٣ ْٖ َٓ ٝ

 

هَــــــخُص ٣َؼُْي٢َِ٘ٗ   ٍِ ُّ حُطخ ٞ ُٔ ُٜ طَز٤ُِض حُ

َطَِِّن  ُٔ َّ حُ أ ٍَ  ٍُ ١ ح٧ٛٞح َِ خ طَْؼظَ َٔ ً 

 

ِْ٘ي ٓخِؿــــــٍي   ْٖ ِػ ِٓ ٣ُْض  َٝٗخِؿ٤ٍَش َػيَّ

ِم  ََّ لَ ُٓ ُٓوـــ٢ٍْ   َِ ْٖ ؿ٤ ِٓ  ا٠َُ ٝحِكٍي 
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َٛخ   ُِ َْ ْؼِوِي َؿ َٓ َْ٘ي  حَءٟ ِػ ََ ْٝ طَ ٟ أ ََ طَ

ــــــــِن  ؼََِـّ ُٓ  ّ ٍَ ِٛ ْٖ أَؿالِى  ِٓ  ََ  طَٜخ٣ِٝ

 

ِٝؿٜخ   َُ َْ٘ي كُ حِء ِػ َِ ْؼ َٔ ٠ حُ َٜ َّٕ َك ًؤ

ْْ طَُيهِّــــِن  خَهٍش َُ َّٟ ٍَ ًك٠  ٍَ حِى١  َٞ َٗ                                                     

 

َٛخ   ًِ َِ َكــــخ ٖ هُْز ِٓ  ٍِ ْٞ َّٕ ٤٠ََِٗق حُزَ ًؤ

ِم  ٍَ ُْ ــــالَِىُؽ أَ َٓ  ْٝ ٍّ أ ٝ َُ الُد َػ َٓ
 

خ   َٜ ُِٔٞػ ُٗ ْٖ ِٓ ُْظَو٠َ  ْص كظ٠َّ ح ََ َٔ َٟ ٝهْي 

ِْظَــــِو٢  َُ طَ ْٖ هَز ٌُ ْْ طَ ١ ػاَلٍع ُ ًِ  ٟ ََ ُػ

 

َٛخ   ُِ َْ ِْ٘ذ َؿ ٢ِِ ََُيٟ َؿ ْؿ ٍِ ٝهْي طَِوٌَْص 

ِم  ََّ َطـــــ ُٔ ِٙ حُوََطخِس حُ ًَؤُْكُلٞ ٤لًخ  ِٔ َٗ 

 

َٛـــــــخ  ُم حُِي٣ُّي ِػَ٘ي َُ ْٜ َ٣ ٍّٞ ـَ أ٤َُِٗوْض رِ

َِِن  ْٔ ـــــــــ َٓ ٝرَخطَْض رِوَخعٍ ًخِىِة حَُّْ٘زِض 

 

ــــــــــٌَح   َّ٘ َٖ حُ ِٓ حُع  ََ ٤ًلخ ٓخ طُ ِِ طَُ٘خُم ١َ

طَــــــِو٢  َْ َ٣ َُّ خ حُؼَ َٜ ُِ ٛخ ْٝ ََّ ك٢ أَ ْٞ َظ ُٝ

 

خ   َٜ ٤ُ٘ــــــــ ِٟ َٝ  َُّ خ ٣َُل َٓ ُٝف ٝطَؾءُىٝ  َُ ط

ِم  ّ َِ َلــــــ ُٓ  َٖ ِٕ ٝحر ِْ ُٔ خِء حُ َٓ  َٖ                                                ا٤َُي حر

 

ِي ٝحُظُّو٠َ   ـْ َٔ ِّ ك٢ حُ َُِٞى حَُّ٘خ ُٓ  ْْ طُ ْٞ َػَِ

ــــظَِو٢  ْٔ َ٣ ّ ِِ ِس حُِؼ َٝ َْ ْٖ ُػ ِٓ ِد ًَٗيٟ  َْ                                               َٝؿ

 

 َْ َْ ٣ُوَـــــــــ خ طَوُ َٔ ْٜ َٓ  ِٖ ٣ ُٞى حُِيّ ُٔ َْٗض ػ ٝأ

ــــــــــــِن  ٍَ ال ٣َُِلَّ ْٖ رخ١ِ ِٓ خ ط٠ََْغ  َٔ ٜٓٝ                                             

 

ـــــْي   ـُ ْٕ ٣َْزَوُِٞح طَ ْغ ٝا ـُ ْ٘ زُُ٘ٞح طَ ـْ َ٣ ْٕ ٝا

ِم  َُ طَْلــــــ َٝ  َْ ِٜ َِ طَل ْٓ هُٞح رخ٧َ َِ َُ ْٕ ٣َو                                            ٝا
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طََ٘ــــــــخ   َْ َٖ كَ َّٕ حر َٖ أ أَكوًّخ أر٤ََْض حَُِّْؼـــــ

ه٢ِ  ّ َِ َ٘ــــــ ُٓ ٍّ ر٣َِــــــِو٢  َِ اؿَح                                             َػ٠َِ َؿ٤ْ

 

  ٍَ ـــــــ ًِ ََ آ ْٖ ه٤ ٌُ ًُٞالً ك ؤ َٓ ُْ٘ض  ًُ  ْٕ كب

ِم  َِّ ـــــــــــــــ َٓ ُ خ أ َّٔ ُٝ ٢ِ٘ ًْ ٍِ                                                   ٝاالَّ كَؤَْى

 

  ْْ ـــــــــــ ُٜ ظُ ًْ ََ ٍّ طَ َِّْلظ٢َِ٘ أىٝحَء هٞ ًَ أ

ِم  ََ َِ أْؿـــــ َٖ حُزل ِٓ  ٢ِ٘ ًْ ٍَ                                                   ٝاال طََيح

 

 ُْ ـــــــــ ِٜ ْي ِهالكًخ ػ٤ِ ـِ ْٗ ُ ٞح أ ُٔ ِٜ ْٕ ٣ُظْ كب

ِم  َِ ُٓٔظَْلِوز٢ حُلَِد أُػ ُ٘ٞح  ِٔ ْٕ ٣ُْؼ                                                ٝا

 

ِل٤لـــــــــٍش  َٛ ْْ ٝال ك٢  ُٛ ال ْٞ َٓ كال أَٗخ 

، ٝحٌُلخُشُ طَْؼظَــــــــــــِو٢  ْْ ِٜ ُِْض ػ٤ِ لَ ًَ                                                

 

ــــــــــــــــــشً  َٔ ٍَ ِْٗؼ ِيّ ٌَ ْٕ ال ٣ُ ِٚ أ َٝظ٢ِّ٘ ر

ؼزَــــــــــــــِن  َٔ ُْ٘ٚ ر ِٓ َِِذ ح٧ػيحَء                                                ٝال ٣َْو

 

 

       ٝحُِٔٔم حُؼزي١ ٗخػَ ؿخ٢ِٛ هي٣ْ؛ ٝٛٞ حرٖ أهض حُ٘خػَ 

ؼَِوّذ حُؼزي١   (ػخثٌ رٖ ٓلٜٖ رٖ ػؼِزش  )حٍُٜٔ٘ٞ ُٔ . حُِٔوذ حُ

 

م حُؼزي١ ػ٠ِ حَُ٘ى ًؤؿِذ هٞٓٚ ػزي حُو٤ْ ح٣ٌُٖ  َِّ َٔ ُٔ      ًٝخٕ حُ

ْٜٝٓ٘ ٖٓ ػزي ٛ٘ٔخ حهَ  ٣يػ٠         (ًٝ حُِزخ  ): ػزيٝح ٛ٘ٔخً ٣وخٍ ُـٚ

م  ) ََّ َل ُٔ . ، ْٜٝٓ٘ ٖٓ ًخٕ ػ٠ِ حَُٜ٘ح٤ٗش(حُ

 

ٝحُِٔٔم ػخ٢ٗ ٗؼَحء حُزل٣َٖ رؼي هخُٚ :         ٝهخٍ حرٖ ٓالّ  ػ٘ٚ 

ؼَِوّذ؛ ٝاًح ه٤َ ُٔ حُؼَْزي١ كٜٞ حُٔوٜٞى، : حُ

 

 

:  ٣ٝٔظخُ ٗؼَٙ رخُلٌٔش ٝح٩ػخٍس ٝؿٔخ٤ُش حُٔـخُ حُٔٞك٢ ًوُٞٚ
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طز٤ض حُّٜٔٞ حُطخٍهخص ٣َؼُْي٢٘ٗ  

َطَِِّن  ُٔ َّ حُ ٍُ ٍأ  ًٔخ طؼظ١َ ح٧َٛٞح

 
ً : ٝهخٍ أ٠٣خ

 

ال طَح٢ٗ ٍحطؼخً ك٢ ٓـِْ   

 ّْ َِ َّٔزغ ح٠َُّ ك٢ ُلّٞ حُ٘خّ ًخُ

 

        ٝحؿِذ ٓخ َٝٛ ا٤ُ٘خ ٖٓ ٗؼَٙ ك٢ حُٔيف، ٝال ٤ٓٔخ ٓيف حُ٘ؼٔخٕ 

رٖ حٌٍُٔ٘، ِٝٓؽ ر٤ٖ حُٔيف  ٝر٤ٖ حالػظٌحٍ؛ ُٝٚ حٗؼخٍ  ؿ٤ِٔش ك٢ 

: حُلٌٔش ػَٟض ُزؼٞ ػخىحص ؿخ٤ِٛش ك٢ ٍى ح٤ُ٘ٔش، ًوُٞٚ

 

  ُٚٛ َٔيُّ َهٜخ ُٝٞ ً٘ض ك٢ ر٤ض طُ

 ُْ ِ ـْ َٓ ٌَْسَ   كٞح٢َُّ ٖٓ أر٘خء رَ

 

ُٝٞ ًخٕ ػ٘ي١ كخ٣ُخٕ ًٝخٖٛ  

 ُْ ّ ـِ َ٘ ُٔ  َٝػَِّن أٗـخٓخً ػ٢َِّ حُ

 

اًحً ٧طظ٢٘ ك٤ُغ ًُ٘ض ٤٘ٓظ٢  

 ّ َِ ؼَْل ُٓ  ٣وذُّ رٜخ ٛخٍى ا٢َُّ 

 

 

       ٣ٝٔظخُ ٗؼَٙ  رخُلٌٔش  ٝح٩ػخٍس  ٝحٍُٜٞس  حُ٘ؼ٣َش ٝحُـٔخ٤ُش 

: حُٔـخ٣ُش  حَُحثؼش  ك٢ حُِـش  ًوُٞٚ

 

طز٤ض حُّٜٔٞ حُطخٍهخص ٣َؼُْي٢٘ٗ  

َطَِِّن  ُٔ َّ حُ ٍُ ٍأ  ًٔخ طؼظ١َ ح٧َٛٞح

 
ً : ٝهخٍ أ٠٣خ

 

ال طَح٢ٗ ٍحطؼــــخً ك٢ ٓـِـــــْ   

 ّْ َِ َّٔزغ ح٠َُّ ك٢ ُلّٞ حُ٘خّ ًخُ

 



 391 

 

 

، كظ٠ ُٗٔذ  (٣ِ٣ي رٖ َهٌَّحم )        ٝه٤َ حهظ٢ِ ٗؼَٙ  ر٘ؼَ حُ٘خػَ 

. ٗؼَ أكيٛٔخ ا٠ُ ح٥هَ

 

  :ٖٝٓ ٗؼَٙ.ُِٝٔؼوذ حُؼزي١ ى٣ٞحٕ ٓطزٞع َٝٓ٘ٝف 

 

َٛ ُِلظ٠ ٖٓ ر٘خص حُيَٛ ٖٓ ٝحم   

 أّ َٛ ُٚ ٖٓ كٔخّ حُٔٞص ٖٓ ٍحم 

 

هي ٍؿ٢ِٗٞ ٝٓخ ٍؿِض ٖٓ ٗؼغ  

  ٝأُز٢ٗٞٔ ػ٤خرخ ؿ٤َ أهـــــــالم 

 

أ٣ٔخ ٍؿــــَ  : ٍٝكؼ٢ٗٞ ٝهخُٞح

 ٝأىٍؿ٢ٗٞ ًؤ٢ٗ ٢١ ٓوـــَحم 

 

ٝأٍِٓٞح كظ٤ش ٖٓ ه٤َْٛ كٔزخ  

 ٤ُٔ٘يٝح ك٢ ٣َٟق حُظَد أ١زخه٢ 

 

ٕٛٞ ػ٤ِي ٝال طُٞغ ربٗــــــلخم 

كبٗٔخ ٓخُ٘خ ُِٞحٍع حُزـــــــــــخه٢ 

 

ًؤ٢٘ٗ هي ٍٓخ٢ٗ حُيَٛ ػٖ ػَٝ  

 ر٘خكٌحص  رال ٣ٍٖ   ٝأكــــٞحم 

  

 
ً : ٝهخٍ أ٠٣خ

 

ال طَح٢ٗ ٍحطؼخً ك٢ ٓـِْ 

 ّْ َِ َّٔزغ ح٠َُّ                           ك٢ ُلّٞ حُ٘خّ ًخُ

 

 ُٚٛ َٔيُّ َهٜخ ُٝٞ ً٘ض ك٢ ر٤ض طُ

 ُْ ِ ـْ َٓ ٌَْسَ    كٞح٢َُّ ٖٓ  أر٘خء رَ
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ُٝٞ ًخٕ ػ٘ي١ كخ٣ُخٕ ًٝخٖٛ 

 ُْ ـِّ َ٘ ُٔ                                   َٝػَِّن أٗـخٓخً ػ٢َِّ حُ

 

اًحً ٧طظ٢٘ ك٤ُغ ًُ٘ض ٤٘ٓظ٢ 

 ّ َِ ؼَْل ُٓ                                   ٣وذُّ رٜخ ٛخٍى ا٢َُّ 

 

 

: ٝحهظْ  ٓوخ٢ُ ٖٓ ٗؼَٙ  رٌٜٙ حالر٤خص 

  

ال طوُٖٞ اًح ٓخ ُْ طَى  

  إٔ طظْ حُٞػي ك٢ ٢ٗء ٗؼْ 

 

كٖٔ هٍٞ ٗؼْ ٖٓ رؼي ال  

 ٝهز٤ق هٍٞ ال رؼي ٗؼْ 

 

إ ال رؼي ٗؼْ كخك٘ش  

 كزال كخريأ اًح هلض حُ٘يّ 

 

كبًح هِض ٗؼْ كخٛزَ ُٜخ 

ر٘ـخف حُوٍٞ إ حُوِق ًّ  

 

ٝحػِْ رؤٕ حٌُّ ٗوٚ ُِلــــــظ٠  

 ٝٓظ٠ ال طظو٢ حُــــــٌّ طٌ ٓــــْ 

 

أًَّ حُـــــــخٍ ٍٝحع كوـــــــــٚ  

إ ػَكخٕ حُلظ٠ حُلن ًـــــــَّ 

 

الطَح٢ٗ ٍحطؼخ ك٢ ٓـِـــــــــــْ  

ك٢ ُلّٞ حُ٘خّ ًخُٔزغ ح٠َُّ 

 

إ َٗ حُ٘خّ ٖٓ ٣ٌ٘ــــــَ ٢ُ  

ك٤ٖ ٣ِوخ٢ٗ ٝإ ؿزض ٗــــــظْ 
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ًٝالّ ٓــــــ٢ء هي ٝهـــــــــَص  

ػ٘ٚ أًٗخ١ ٝٓخ ر٢ ٖٓ ٛٔــــــْ 

 

كظؼي٣ض ه٘خس إٔ ٣ــــــــــــــَٟ  

 ؿخَٛ أ٢ٗ ًٔخ ًخٕ ُػــــــــــْ 

 

ُٝزؼٞ حُٜلق ٝح٩ػَحٝ ػٖ 

١ً حُو٠٘ أرو٠ ٝإ ًخٕ ظِـــــْ  

 

 

 

 ****************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٣ؼَٔ حُ٘يحم حٌُ٘خ٢ٗ 
 

 

 

 

ٛٞ  ٣ؼَٔ حُ٘يحم رٖ ػٞف رٖ ًؼذ رٖ ػخَٓ رٖ ٤ُغ رٖ رٌَ رٖ         

. ًخٕ ٤ٓي ر٢٘ ً٘خٗش  ٝػزي ٓ٘خس رٖ ً٘خٗش ٖٓ ر٢٘ ٤ُغ ٖٓ هز٤ِش ً٘خٗش 
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ًٝخٕ ٤ٓيح .ٝهخٍ ػ٘ٚ حُز٤ٜو٢ إٔ ًخٕ أ٤َٓ هز٤ِش ً٘خٗش ك٢ حُـخ٤ِٛش     

. ػظ٤ٔخ ٍٜٓ٘ٞح ٖٝٓ كٌٔخء حُؼَد

 

 ر٘ض ؿَس رٖ ٢ٛٝ  ( حُٔئّٝ): حٜٓٔخ  ٝأّ ٣ؼَٔ حُ٘يحم     حٓخ حٓٚ  ك٢ٜ 

 حُلخٍع رٖ ًؼذ رٖ َٟٔس رٖ رٌَ رٖ ػزي ٓ٘خس رٖ ً٘خٗش رٖ ه٣ِٔش 

 

ٝػَكٞح .رٖ ًالرَ ػٖ ه٢ٜ (ر٘ٞ رٌَ )ٝ (هِحػش  )ٗلخُص      ٝه٤َ ُٔخ ح

، ٝأٗٚ ٤ٓلٍٞ ر٤ْٜ٘ ٝر٤ٖ حٌُؼزش هزِْٜ ( ٛٞكش ) ًٔخ ٓ٘غ أٗٚ ٤ٓٔ٘ؼْٜ 

  ٝكخُٝٞح  حٕ ال٣يهِٕٞ ٓؼٚ  ك٢ كَد كِٔخ حٗلخُٝح ػ٘ٚ. ٌٓش أَٓس ٝأَٓ 

رٖٔ  (ٍُحف رٖ ٍر٤ؼش ) أهٞٙ  ٝػزض ٓؼٚ ُلَرْٜ  حُـٔغ  ٝأؿٔغ  ىحْٛ  رخ

  ( هِحػش) ١ٍٙع حؿظٔغ ٝ. كخٟطَٝح ُوظخُٚ . (  ه٠خػش) ٓؼٚ ٖٓ هٞٓٚ ٖٓ

، كخهظظِٞح هظخال ٗي٣يح (حالرطق  )ك٢ ٓ٘طوش طيػ٢  كخُظوٞح  (ر٘ٞ رٌَ)ٝ

رخ٧رطق ، كظ٠ ًؼَص حُوظ٠ِ ك٢ حُل٣َو٤ٖ ؿ٤ٔؼخ ، ػْ اْٜٗ طيحػٞح ا٠ُ 

٣ؼَٔ )ا٠ُ إٔ ٣لٌٔٞح ر٤ْٜ٘ ٍؿال ٖٓ حُؼَد ، كلٌٔٞح ٝحٗخٍٝح  حُِٜق ٝ

   رٖ ًؼذ رٖ ػخَٓ رٖ ٤ُغ رٖ رٌَ رٖ ػزي ٓ٘خس رٖ ً٘خٗش (رٖ ػٞف

: رٌٔخ ٢ِ٣ كو٠٠ ر٤ْٜ٘ د

 

إٔ ه٤ٜخ أ٠ُٝ رخٌُؼزش ٝأَٓ ٌٓش ٖٓ هِحػش ، ٝإٔ ًَ ىّ أٛخرٚ ه٢ٜ )    

ٖٓ هِحػش ٝر٢٘ رٌَ ، ٟٓٞٞع ٣٘يهٚ طلض هي٤ٓٚ ، ٝإٔ ٓخ أٛخرض 

هِحػش ٝر٘ٞ رٌَ ٖٓ ه٣َٖ ، ًٝ٘خٗش ٝه٠خػش كل٤ٚ حُي٣ش ٓئىحس ، ٝإٔ 

 ( ٣ؼَٔ ) ٓزذ ط٤ٔٔشًٝخٕ ًُي .٣و٠ِ ر٤ٖ ه٢ٜ ٝر٤ٖ حٌُؼزش ٌٝٓش 

 ُٔخ ٗيم ٖٓ حُيٓخء ًُٝيحُ٘يحم :  ك٢ٔٔ ٣ؼَٔ رٖ ػٞف ٣ٞٓجٌ  رخُ٘يحم

: ٝك٢ ًُي ٣وٍٞ   . ٟٝٝغ ٜٓ٘خ

 

 

 كوخط٢ِ حُوّٞ ٣خ هِحع ٝال 

 ٍـــــ٣ؤهًٌْ ك٢ هظخُْٜ كٖ

 

 ػَ ــــــحُوّٞ أٓؼخٌُْ ُْٜ ٕ

 ك٢ حَُأّ ال ٣َٕ٘٘ٝ إ هظِٞح

 

 س طق ــــــــأًِٔخ هخطِض هِحع
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ٍ ـــــ ى٢ٗٝ ًؤ٢ٗ ٧ْٜٓ ؿْ

 

 .

 حُوِحػ٢ ك٤ِاًل)إ : ؿخء ك٤ٜخ  (حرٖ ى٣ٍي) ٍٝح٣ش أهَٟ ًًَٛخ       ٝك٢ 

 أَٓ حٌُؼزش ٝأػطخٛخ ٟ ُٝؿش ه٢ٜ  حٌُؼزش، ًخٕ هي أ٠ٛٝ اٍسٓخىٕ (

  ا٠ُ (هِحػش) كظلُٞض حُلـخرش ٖٓ ( ه٢ًّٜ)ُٝؿٜخ ح٠ُ ٓلظخكٜخ، كؤػطظٚ 

.  ( ر٢٘ ه٢ٜ)

     

 (ه٢ٜ ) ًخٗض هي ِٓٔض ٍ(  هِحػش) رؼٞ حَُٝح٣خص حُز٤ض، طًٌَ إٔ     ٝ

، ( ه٢ًّٜ)  ح٠ُ أ٠ٛٝ رٌُي( ك٤َِ)رلوٚ ك٢ ٝال٣ش حُز٤ض، ٝأٜٗخ ُػٔض إٔ 

ًٝخٗض .  (ٛٞكش) ٓغ (ه٢ٜ )ٝرو٤ض ػ٠ِ ٝالثٜخ ُٚ، ا٠ُ إٔ حهظِق 

.  ك٢  حٌُؼزش  ٌٝٓش  طظ٠ُٞ أَٓ ح٩ؿخُس(ؿَْٛ) ٢ٛٝ ٖٓ (ٛٞكش)

 

 :ٝه٤َ ًخٕ ُٚ  ػٔخ٤ٗش  حٝالى  ٝحر٘ش  ٝحكيس  ْٝٛ 

حُِٔٞف رٖ ٣ؼَٔ     *

 ػزي هللا رٖ ٣ؼَٔ ٝأٜٓٔخ حر٘ش ح٧ٛوغ رٖ ػخَٓ رٖ ٤َٔٗ رٖ ػخَٓ   * 

ٝٛذ رٖ ٣ؼَٔ  *  

 ه٤ْ رٖ ٣ؼَٔ   * 

.  ٝأٜٓٔخ ر٘خٗش ر٘ض ٣ٔخٍ رٖ ٓخُي رٖ كط٢٤ ٖٓ ػو٤ق   

 ا٠ُ أكٔي رٖ ٣ؼَٔ حَُٝح٣خص حٓٔٚأكَٔ رٖ ٣ؼَٔ ، ٝهي ٛللض رؼٞ  * 

حُٜل٤ق أكَٔ رٖ ٣ؼَٔ  ٝ

 ٝٛٞ طٜل٤قُكَ رٖ ٣ؼَٔ ، ٝه٤َ ُؿَ رٖ ٣ؼَٔ *  

٤ٟـْ رٖ ٣ؼَٔ    *

.  ٝأْٜٓ حُ٘لخء ٢ٛٝ ٣ٍطش ر٘ض ٓخُي رٖ ه٤ْ رٖ ػخَٓ رٖ ٤ُغ حٌُ٘خ٤ٗش 

 ُو٢٤ رٖ ٣ؼَٔ أٓٚ ٖٓ ر٢٘ ػ٣َؾ، ٢ٛ ػَٔس ر٘ض ػز٤ي هللا رٖ ِٓلش  *

    ُٓخٕ رٖ ط٤ْ هللا رٖ طِٝؿٜخ ط٤ْ رٖ ػؼِزش كخٗـزض ُٚ  ػَٔس ر٘ض ٣ؼَٔ * 

   .ػؼِزش رٖ ػٌخرش ٖٓ رٌَ رٖ ٝحثَ

 

  ٣ٝوخٍ ُْٜ ر٘ٞ حُ٘يحم   ر٘ٞ ٣ؼَٔ ح٤ُؼ٣َٕٔٞ :ٝالىٙ ٣وخٍ الًخٕ  ٝ

 

:  حُ٘خػَ حُٔظًَٞ حٌُ٘خ٢ٗ ك٤ْٜ  هخٍ

  ىحم أ٢ٗ ـــــُوي ػِٔض ر٘ٞ حُٖ

ح ــ اًح ُحكٔض حٟطِغ حُِكخّ
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: ٝهخٍ أ٠٣خ

 ٗلٖ ر٘ٞ حُ٘يحم ُْ ٣ؼِْٜ 

  كخف ٖٓ حُ٘خّ ٝال ٗخػَ

 

 : ٝهخٍ ك٤ْٜ حهَ

 

 

 اًح هطَص ر٘ٞ حُ٘يحم ك٢ُٞ 

 ٍــــ ٝٓي حُزلَ ٖٓ ٤ُغ رٖ ري

 

 

. ٣ٝؼي  ٗخػَٗخ ٣ؼَٔ حُ٘يحم ٖٓ هيٓخء حالَٓحء حُؼَد ٝٗؼَحثْٜ 

 

 

 

 *****************************

 

 

 

 

 

 

 

 ٍؿذ حالْٛ 23                طْ حالٗظٜخء ٖٓ طؤ٤ُلٚ  ٣ّٞ حالػ٤ٖ٘ 

  ٤ٓالى٣ش  2013 ك٣َِحٕ 2حُٔٞحكن \  ٛـ٣َش 1434               

                    

                          ٝحُلٔي هلل ٍد حُؼخ٤ُٖٔ  
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                  حُلَّٜ

 

 3 الممدمة                           

 5المإلف فً سطور                

 11مفهوم الشعر العربً             

   13الجزء االول                       

:  الشعراء   

 15امرإ المٌس                       
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 29المرلش                           

 38عنترة العبسً                    

 50لٌس بن الخطٌم                   

 58النابغة الذبٌانً                    

 61الحارث بن ظالم المري         

 66االعشى                             

   72 األ خنس بن شهاب التغلبً       

 79عمرو بن كلثوم                    

  88 زهٌر بن ابً سلمى               

 94طرفة بن العبد                      

 99 الحارث الٌشكري                  

 102لبٌد العامري                       

 106حاتم الطائً                        

 110 السموأل االزدي                 

 114الشنفري                           

 123 عروة بن الورد                    

  131السلٌن بن سلكة                    

   138البسوس بنت  منمذ                

 143امٌة بن ابً الصلت                

 151المتلمس الضبعً                   

 153المنخل الٌشكري                    

  158االسود بن ٌعفر النهشلً           

 167تؤبط  شرا                            
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 172 حمٌضة الٌعمري                   

 176الخرنك البكرٌة                      

  182احٌحة بن الجالح االوسً           
    186ابو طالب بن عبد المطلب           

 
 202كَّٜ حُـِء حالٍٝ               

 205الجزء الثانً                          

 207 اوس بن حجر  المازنً             

 210عبد هللا بن عجالن النهدي           

 218االفوه االودي                         

 225 الفند الزمانً                         

 229صفٌة                                  

  218حمٌضة بن ثعلبة الشٌبانً           

 243عبٌد بن االبرص                      

 251علممة الفحل                     

  258عمرو بن                         

  266لمٌط بن ٌعمر االٌادي           

 270اوس بن حجر التمٌمً         

 276المثمب العبدي                   

 282الطفٌل الغنوي                   

 291جلٌلة بنت مرة الشٌبانً        

 296 عامر بن الطفٌل                

 303المهلهل بن ربٌعة               

 311االسعر الجعفً                   
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 317عفٌرة  بنت عثمان               

 321بشر بن خازم  االسدي           

 329عتٌبة بن شهاب الٌربوعً       

 333الحصٌن بن الحمام الفزاري      

 341هند بنت  النعمان بن المنذر      

 350ذو االصبع العدوانً               

 364لتٌلة بنت النضر                   

 367سوٌد بن ابً كاهل  الٌشكري     

 382الجنوب  بنت العجالن النهدي     

 387 الممزق  العبـــــــــــــدي          

 394ٌعمر الشداخ   الكنانً             

       3  98 الفهرس                          

 ***************************              
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     ٖٓ ٓئُلخص كخُق ٤ٜٗق حُلـ٤ش ح٤ٌُال٢ٗ

 

: حُيٝح٣ٖٝ حُ٘ؼ٣َش -ح

 

 1978           ٗلؼخص حُوِذ                 

  1986           هٜخثي ٖٓ ؿزٜش حُوظخٍ   

   20 0 8           ٖٓ ٝك٢ حال٣ٔخٕ           

 2010           حُٜ٘خىس ٝح٣َ٠ُق         

   2011           حُلَد ٝحال٣ٔخٕ            

 2014           ٓ٘خءحص َٓ٘هش            

   2016           ٗزٞ حُل٤خس                 

 

: حٌُظذ حُ٘ؼ٣َش – د 

ُلٖ  -1 ك٢ حالىد ٝح

ىٍحٓش ٝطلو٤ن َٝٗف حُو٤ٜيس – طًٌَس حُ٘و٤ن ك٢ ٓؼَكش حىحد حُط٣َن  -2

حُٔ٘ٔٞرش ٤ُِ٘ن ػزي حُوخىٍح٤ٌُال٢ٗ 

ىٍحٓش ٓٞؿِس ك٢  حُ٘ؼَحُؼَر٢ ػزَ حُؼٍٜٞ ريءح \ حُٔٞؿِ ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ -3

ُ٘وخى ٝحؿِذ . ٖٓ حُؼَٜ حُـخ٢ِٛ ٝكظ٠ حُٔؼخَٛ  حػظزَ حٝ ه٤ْ ٖٓ هزَ حالىرخء ٝح

ُِـش  ك٢  حُٔٞحهغ حالىر٤ش ػ٠ِ حُ٘ض حٗٚ حكي حٜٓخص حٌُظذ حُؼَر٤ش ك٢ حالىد ٝح

ٟٓٞٞع حُ٘ؼَ ٝحالىد  َٝٗ٘ ك٢ حٍرؼش حؿِحء  رٔـِي٣ٖ   ١زغ   ىحٍ  ىؿِش 

حالٍىٕ  - ٗخَٕٗٝ ُٝٓٞػٕٞ   ػٔخٕ

ىٍحٓش ٗخِٓش ك٢ – َٗف ى٣ٞحٕ ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ ح٤ٌُال٢ٗ ٢ٗٝء ك٢ طٜٞكٚ -4

     حىد ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍح٤ٌُال٢ٗ ًً٘ٔٞؽ ُِ٘ؼَحُٜٞك٢ َٝٗف حُوٜخثي          

.ح    حُٔ٘ٔٞرش  ح٤ُٚ  ٣ٝوغ  حٌُظخد حٍرؼش حؿِحء  

حٍٛٞ ك٢ حالٓالّ -   5

 هٜش ٣ٞ١ِش - ًَحٓش  كظخس  -   6

 (هٜش ٣ٞ١ِش )ػٌٍحء حُو٣َش -   7

 (ٓـٔٞػش هٜٚ ه٤َٜس  )حالٗو٤خء  -  8

رِيٍُٝ ػزَ حُظخ٣ٍن  -   9

حالٍىٕ - ىٍحٓخص ك٢ حُ٘ؼَ حُٔؼخَٛ  ٝه٤ٜيس حُ٘ؼَ ١زغ ىحٍ ىؿِش   ػٔخٕ -  10

حالٍىٕ - حُـٍِ ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢  ١زغ ىحٍ ىؿِش  ػٔخٕ - 11

ُلَم حالٓال٤ٓش     ىٍحٓش  – 12 ػزي حُوخىٍ ح٤ٌُال٢ٗ  ٝٓٞهلٚ ٖٓ حٌُٔحٛذ ٝح

ٓغ ىٍحٓش  رلؼ٤ش ك٢ ٗخػَٛخ  ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ ح٤ٌُال٢ٗ \ َٗف حُو٤ٜيس حُؼ٤٘٤ش --13

ٓي٣٘ش رِيٍُٝ ك٢ حٌُحًَس ١زغ ك٢  حُوخَٛس  ٝر٤َٝص ٝح٣َُخٝ  -  -14

حالٍىٕ - ٌٍٗحص ٖٓ ح٤َُٔس حُ٘ز٣ٞش حُٔؼطَس  ١زغ  ىحٍ ىؿِش   ػٔخٕ- 15

ُظـي٣ي  ١زغ ىحٍ ىؿِش  ػٔخٕ  – 16 حالٍىٕ - حُ٘ؼَحُؼزخ٢ٓ ر٤ٖ حٌُال٤ٌ٤ٓش ٝح
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ٖٓ ػ٤ٕٞ حُ٘ؼَ حُٜٞك٢  -  17

 حالٍىٕ  –ىٍحٓخص ك٢ حُ٘ؼَحُؼَر٢ ٝحٓخٍحطٚ   ١زغ ىحٍ ىؿِش  ػٔخٕ  – 18

 (حُٜيٟ )حٛيحٍ ٓـِش -  حَُٔأس حُؼَر٤ش  ك٢ حُ٘ؼَحُـخ٢ِٛ   َٗ٘ ٌٓظزش حالٓخُٕٝ - 19

 (ٝال٣ش ُّٞ حٗـِْ  حال٤ٌ٣َٓش )حُ٘خ١وش رخُِـش حُؼَر٤ش  ك٢  

 

: ٓٞٓٞػش  حُظل٤َٔ حُٟٔٞٞػ٢ ُِوَحٕ ح٣ٌَُْ  ٝهي ٛيٍٜٓ٘خ حٌُظذ حُظخ٤ُش -  ؽ

حٛلخد حُـ٘ش ك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ                 ؿِءحٕ -  1

حُوَحٕ ك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ -  2

حالىػ٤ش حُٔٔظـخرش ك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ -  3

ّ حُو٤خٓش -  4 حالٗٔخٕ ٣ٞٝ

حُوِن ٝ حُٔؼخى ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ  -  5

٣ّٞ حُو٤خٓش ك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ                      ؿِءحٕ   -  6    

 

 :ك٢ ػَ٘س ٓـِيحص    ٝك٤ٜخ حٌُظذ حُظخ٤ُش   (ٗؼَحء حُؼَر٤ش  )ٓٞٓٞػش  –      ى 

 

ٍ              ؿِءحٕ - 1 ٗؼَحء ؿخ٤ِٕٛٞ                            حُٔـِي حالٝ

 ٗؼَحء ٛيٍ حالٓالّ                        حُٔـِي حُؼخ٢ٗ            ؿِء ٝحكي-2

 ٗؼَحء  حُؼَٜ حال١ٞٓ                    حُٔـِي حُؼخُغ            ؿِءح ٕ- 3

ٍ            حُٔـِي حَُحرغ            ؿِءح ٕ - 4 ٗؼَحء  حُؼَٜحُؼزخ٢ٓ حالٝ

 ٗؼَحء حُؼَٜ حُؼزخ٢ٓ  حُؼخ٢ٗ           حُٔـِي حُوخْٓ         ؿِءح ٕ- 5

ٗؼَحء حُؼَر٤ش ك٢ حالٗيُْ               حُٔـِي حُٔخىّ         ؿِءح ٕ - 6

 ٗؼَحء  حُلظَس حَُحًيس ٝحُؼؼٔخ٤ٗش       حُٔـِي حُٔخرغ            ؿِءح ٕ     - 7

ٗؼَ حء ح٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش                   حُٔـِي حُؼخٖٓ           ؿِء ٝحكي - 8

ٗؼَحء  حُليحػش  حُؼَر٤ش                  حُٔـِي حُظخٓغ           ؿِءح ٕ - 9

ٗؼَحء  حُٔؼخَٛس حُؼَر٤ش              حُٔـِي حُؼخَٗ           ؿِءح ٕ - 10

 

 

 

**************************** 
 
 


