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مقدمة الكاتب:

تظن اهلل الزمحي الزحين
لقدددذ عددده ن عددداسىوً َ دددىلّ عدددى خدددشل ادددّ َلدددٕه
َ ٖخشٔه ٌٓ عىه لثُ ب َ ل قىب ٌَ ..زي لغى ال ٔمكه
أن ٔؤخز مذلُلٍى َال ُٔ دش مكىُوٍدى ال د دذ عهدلى ادّ
دٔددىن َ عىعددٕىل لقددٓ دقٕدده إٍددى ٌددزي لغددى َ .لقددذ
ثاه قذٔمى ً ادّ لغدىن وإدىا َ لقداسىا وٍدى قىلمد ادّ
خىر ل قل َمدى ٔق دش ددً مسدُس ً أعىعدٕى ً لكدل لىقٕدقدٕه
(( لثددُ ب َ ل قددىبأأ ت ثادده لاددىسْ ددض َخددل وددً دىل قددل
ٔ ىقب َدً ٔثٕب  َ ...ل قل دذَسي مدش او دد مش رخدش ُٔغدمّ
لفطدددشح دسٕدددل ن لفطدددشح ٌدددزي ٌدددٓ لمقٕدددىط َلدددّ أَ
لم اُمددىل َلٕ د لمُخددُدح تددٓ د خددل ددل وغددىن كددُن
وظددشح فددىتٕ وقٕدد مفطددُسح اددّ لقُزٕددذ  َ ...مددى قددى
لقشرن لكشٔم .....
(( تطشح ن لقٓ تطش لىىط إٍى ....
ددش (فدداّ ن إددً َرلددً َعددامأ (( ددل
َقددى لشعددُ
مُلُد ُٔلذ اّ لفطشح َأدُ ي  ......أأ لّ رخش لسذٔل .
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األتىاى والفطزج
ال ن ٌزي لفطشح مُخُدح تٓ لىفظ قذ ٔكُن تٍٕدى ؽد ىى
لقُزٕذ قُٔى ً َقذ ٔكدُن مد ٕفى ً َ خقاد لؾدذح مده وغدىن
لّ رخش ا ى ً لّ أمُس ذٔذح مىٍى مى أؽىسل لٕدً لمُثقد
لىأُ  (( .ل مُلُد ُٔلذ اّ لفطشح َ ....أدُ ي ٍٔ ُّد وً
غددىوً أَ ٔىق د ّش وً أأ أْ أن دددُ ن لٍددم دَس إددش
أَ ُٔمد ّ
تددٓ لق د ثٕش اددّ تطددشح عوغددىن مىددز لاذ ٔ د وددً لق د ثٕش
َلٓ لزْ ٔق شك لً لمُلُد قال أن ٔ قل أْ ثٕش َلقذ
ثاه د ذ مطىل َمش خ د لكثٕدش مده زىدٔدل َ لشَ ٔدىل
لددُ سدح ده أٌددل دٕدده ل قم (عددل ن اددٍٕمأ ن د ثٕش
دُٔه ىسح ٔكُن قال لُالدح َأخشِ ٔكُن د ذٌى .

املزحمٛماألٔىلم:مقحنمالٕالينٚم:م
تاقذ َسد لمىع دىلدمىى تٓ ذح أَقىل َأثاده ودُ ح رلد
لىٍٓ ممدى ٔدذ ادّ أن لدمدىى ََققدً َهشٔققدً لدً د ثٕش
اددّ كددُٔه عوغددىن  َ .ددزل َسد مددى ٔخددـ ددل قاددل
لدمىى أَ د ذي أَ أثىىا َوسٌُى .

املزحمٛمالثطٌٗٛم:م عةمالٕالينٚم:
ٌَٓ ىٔؼ لطفل تٓ تقدشح مدى د دذ لدُالدح لقدٓ ال ٔ دش ُ
تٍٕدددى لُلٕدددذ عدددُِ أدُٔدددً َمددده ٔققدددل دٍمدددى َ ادددّ ٌدددز
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عىط تمٍمى ىن ل قدل ( لدزْ ٌدُ ادىسح ده مدمُ د
مدده لقددُ وٕه لمذسعددٕ مددىت لددّ مكىوٕ د طإ د ٌددزي
لقُ وٕه تٓ مٕىدٔه لسٕىح َ دضد د عد ٌدز ل قدل دىصدٔدىد
مغىز ممىسعى ً َ دس ًأ
تإن ( ل قلأ اّ ٌز لمغقُِ ال ٔمكه أن ٔ ٕذ لّ لفطشح
سَوقٍددددى َمغددددٕش ٍى علٍٕدددد لقددددىلس لقددددٓ تطشٌددددى ن
إٍى...
ً
َ ل قدددل وفغدددً ٌدددُ أٔندددى ٔق دددشك لدددّ مدددؤثش ل د خإددد
َخىسخٕددد ٕددد تٕدددً هشٔقددد لقفكٕدددش لقدددسٕر لقدددٓ مددده
لممكه أن ٔق ىمل دٍى مدع لسٕدىح َ ...مٍمدى دىن تادم ٔقدش
ن عاسىوً َ ىلّ اذي ددٕه ٔدذْ ٌدى ٕه لطدىققٕه ت سعدل
ُسعدداً َأوإددىاي ماؾددشٔه َمىددزسٔه ددٓ ٔشخددع لىددىط لددّ
قُلٍم ل ل مه لممكه أن ققذ تطش ٍم لقٓ إٍى ل ّشٔه
َ قىس ه إٍى ٌُ ا .
تكىوه َظٕف وإدىا قدسٕر هدشل لقفكٕدش َ ل دُدح دكدل
وغددىن ددُدح سَزٕ د لددّ تطش ددً لغددإم لقددٓ وظددش لٕددً
ؽ ىى لىىط إٍى ...
تكىوُ ُٔلقُن ال قش ك .
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العقل هى العاهل املشرتك
مى قذ تإلوغىن ٔخقا مغقُِ قااً لألٌدُ ا َ خطدىا
َمغدددقُِ قاادددً لألؽدددٕىا لقدددسٕس َ لمغدددققٕم ٌَدددز
الخقل مه تشد لّ رخش وى ح مه ذح ُ مل مىٍدى مدذِ
ثشي دمسٕطً َوُى دٕئقً َلٕ لقٓ ىػ تٍٕى مدى َسد
( ٍُُٔد وً َُٔمدغىوً َُٔىقش وً  ...أ
ال أن ٌىددى أعىعددٕىل مؾددقش مددع ددل ل قددُ َلددذِ ددل
ل قُ  ,تاُ د ى ؽخـ لّ سب أَ لً ُم ٕه هىلاً لىىط
أَ مه ٔذ ٌُم  ,لّ م دضح ثاه ٌز الد ىا ...
َ كُن لم دضح اّ مقذ س الد ىا (تمدثلًأ لم ددضح لقدٓ
ددده لم ددددضح لقدددٓ
ٔشٔدددذَوٍى عثادددىل علٌُٕددد خقاددد
ٔطااُوٍى عثاىل لىاُح (مثلًأ أَ عمى ٌَكز ...
عمٓ ل قل لسد أَ لىآ لادىهه تدٓ مقىددل لىادٓ
َلزل ُ
لظىٌش لزْ ٌُ مُخُد تٓ صمىن َ عقس ل قدل ددزل أن
ٔقُ ىً ن ىلّ ((د أثٕب َد أ ىقب أأ
أْ اّ مقذ س مى ذس ً مه لسد َ لذلٕل إد أن قا دً
أَ قش ً  َ ,ثٕشح ٌدٓ لمُ قد لقشروٕد لقدٓ خىهدب دٍدى
ن ىلّ ل قل عثاىل لٌُٕقً ََزذ وٕقً َقذس ً ...
...
{
ددل ٌددزي دل د خىهددب دٍددى ن ددىلّ ل قددل لمُخددُد تددٓ
عوغىن اّ خقل لمذ س َ لمغىل  ...تمىٍم مه ٔقاع
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لذلٕل َمىٍم مه ٔىكشي ٌَز ٔ ىٓ َخدُد قٕىعدىل أعىعدٕ
لام شت لسق .

الرىحيذ
…}
قدى لادىسْ دض َخدل {
( لاقددشح686 /أ ٔددز ش لددىـ ددىمل أْ ال ٔخىهاٍددى ال اددّ
قذس هىقى ٍى َقىدإقٍى لفكشٔ َ عدس ٕ لذٔىٕ َلمى ىوه
قنددٕ لقُزٕددذ ٌددٓ أٌددم قنددٕ َأَ قنددٕ  .رن تكددل مددى
عددُ ٌى ٌ دٓ أقددل مىٍددى دسخ د َأقددل مىٍددى كاف د  ..تددإر ثادده
لقُزٕذ ٌىوه دقٕ لمغىلل َأفار أؽداىٌٍى أعدٍل َزٕدل
ن لقشرن قى :
(لٕ اذَنأ ؟ لقٓ تُغدشل د دذ فغدٕش ل مسقماد مىٍدى  ,ن
ٌزي لل لذ خا اّ لمنىسى ذ اّ لمغققال ...
َلٕظ ل مغققال دل ٌُ لمغققال لمُ ُد لدزْ عدٕماكً
عمى لمىقظش فىزب ل قش َ لضمىن ( دل ن تشخًأ .
رن تكل لقنىٔى للزق ٌٓ زاقىل مقش دط لاُفدُ لدّ
زاق د ٌددز لمغددققال لمُ ددُد لددزْ عددقكُن تٕددً ل اددىدح
خىلق هلل عاسىوً َ ىلَّ .مه خٍ أخشِ تإن ل قنٕ
مٍمى خقافه د ُ ٍى ر ىوه ماىٕ اّ لقُزٕذ َ لٍدذ
مىٍدى سمدى ن عدداسىوً َ دىلّ رن ٌددٓ قندٕ ن لكاددشِ
ٌَدددٓ تدددشى مددده لقندددٕ عىعدددٕ َلدددّ ٌَدددٓ قندددٕ
لقُزٕذ .
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الركليف املرظاوي
ر ثاقدده لسد د اددّ ؽددخـ دُزذ وٕ د لاددىسْ ددض َخددل
َسدُدٕقدً  ,اد َثاده تدٓ ىقدً دل لقكدىلٕ لقدٓ ٔد مش
دٍى .تدل ٔمكىدً أن ٔدقماـ ده أد لٍدى أَ أن ٔدؤمه ددا ل
َٔكفش ددا ل َ .لقدذ َمدع لٍدز لقكإد زدذَد َمادىدئ ,
تغه لقكإ ََمع لٍى هشل لقمٕضٌى  ,مى ٌُ تٓ لز ش :
أأ ااُغً( 05أ عى .
بأ ثاُل لؾ ش اّ ل ىو .
جأ خشَج لمىٓ .
َتٓ وثّ :
أأ داُغٍى (9أ عىُ ل .
بأ ل ىدح لؾٍشٔ .
تٓ ٌزي لمشزاد ٔكدُن لمكاد مطىلادى ً دكدل لقكدىلٕ لقدٓ
مىٍددى مقىد دد لقنددىٔى لذ ٕدد لاقُزٕددذ َ لددّ اُدٔدد ن
عاسىوً َ ىلّ َمه عمع دقندٕ مده لقندىٔى َلدم ٔقا ٍدى
ىن زقى ً اّ ن أن ُٔسىعاً َُٔ .ثٕاً ر ىد ٍى .
َمه لقنىٔى لثىدق َ لُ مس قنٕ عمى لسغٕه(أ
ََ ٕقً زٕل ٔقُ (أ{ :موَممس مٔا ٗتٍطم ٔملمٍٖصزٌطمأأحْمالم
مٜموٍىزْٖمَٔ } ...مقذ هاب لىقشح لٍزي لذ ُح اّ أمذ
لذٌش  َ .لىقشح كُن اّ ؽكإه سلٕغٕٕه :
00

أأ وقشح زش ثدىلشح دذ ُ لخدو ر لإه(عدل ن
ادددٍٕمأ أْ وٍدددى دددذ ُ لكامددد لقُزٕدددذ َ كدددُن
لسش لثىلشح أمى زش خٍىدٔ غٕٕشٔ أَ زش د
امٕ أفلزٕ قخز مه ر لإه ؽ ىس ً لٍى .
بأ وقشح قنٕ عمدى لقدٓ عدقكُن تدٓ رخدش لضمدىن
َ لقٓ ٌٓ رخش مسُس لقش ى لس َ لاىهل َ .مه
لدددذٔش دىلددز ش أن كإ د لىقددشح ٌددز ٔىطاد مددى
ر شوددى اددّ لشخددل َ لمددشأح اددّ زددذ عددُ ا َ ددل
زغب كإفً َ .....خقُفى ً قندٕ ل قدش قندٕ
عمدددى لمٍدددذْ(( دل ن تشخدددًأأ لقدددٓ عدددق خز
دَسٌى لاىسص َعٕىى مه لم ٔىقدشٌى ر دش ً دىن أَ
أوثّ َدىالً ظٕمى ً مه خش ا لدٍل أَ لقخا .

ألفاخ ًظز
(0أ مه لمافه لاىظدش أن لكقدب لقىسٔخٕد د خم ٍدى عدُ ا
لمقخققددد دقندددٕ عمدددى لمٍدددذْ( دل ن تشخدددًأ أَ
غٕشٌى لم ق شك لقنٕ لمدشأح َ لققٍدى دىعمدى لمٍدذْ
ال دىلؾدددكل لٕغدددٕش غٕدددش لمفٕدددذ للوقادددىي َ الٌقمدددى ……
َزقّ مُعُ عمى لمٍذْ لاغٕذ لؾٍٕذ (قدذط عدشيأ
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لقٓ لم قش فغٕشح َال إشح تٓ قنٕ عمى لمٍذْ ال
ر ددشل َ شمدده لم ىوٍٕددى َأٌددذ تٍى َن أ اددم مددى عدداب
خفددىا ٌددزي لؾخقددٕ لمٍم د لقددٓ لددم ٔقىكددش لٍددى لقددشرن
لكشٔم تٓ ر ش دَسٌى لقىسٔخٓ لاىسص .
(6أ لمكافدددُن ( لشخدددى َ لىغدددىاأ لدددزٔه كافدددُ مقىد ددد
قنىٔى لس َوقش ٍى هلل وقىىَ خل لاسدل مدىٍم لمدشأح
َ لققٍددى دقنددٕ عمددى لمٍذْ( إددً لغددل َ دددل ن
ىلّ تشخًأ َخقُفى ً تٕمى ٔق ا دىلذلٕل َ عخدلؿ د دذ
اى ددً تٍددٓ مدده أوددُ ى لمكافددٕه لاددزٔه كافددُ دمقىد دد
قنددىٔى لس د َوقددش ٍى هلل عدداسىوً َ ددىلّ َعددقمش إىددى
مُ قددد لامدددشأح تدددٓ م شتددد لسددد َوقدددش ً ددددل لثادددىل
إً……
(3أ ن عٕطشح خو لمشخ ٕد لشخ ٕد ادّ لسدُصح لدزْ
دأب ادددّ تقدددل لىدددىط ددده ٌدددذ لسقٕقٕددد عوغدددىن
لشعىلٓ َخقُفى ً تٕمى ٔق ا دقندٕ عفدلذ وٍدى (أْ
لمشخ ٕىل لمققُدحأ ال مقا لس لشعىلٓ تٓ وفغٍى .
َلزل تقذ ٌقمه تقو دسدىب لمدشأح (مدثلًأ ادّ أن مىدع
لمددشأح مدده أن ددش دَسٌددى عددُ ا ددىن قٕىدٔدى ً أ ال تندلً
ه ممىسعقٍى لً …… ٌَز مى خ ل لمشأح خإغد دٕقٍدى
هٕا عٕطشح ٌز لىمو لسُصَْ اّ مد ال لقإدل مده
امىا لدٍىد لزٔه عٕشَ لمشأح دمظىٌش ل َ ققىمىل
اش ه س دح م خمٕ ى ً .
03

قزاءج يف تعض الشخصياخ الرارخييح يف
القزآى

ىذ قش ا ىى تدٓ م دىس لقدشرن لكدشٔم َ عدق ش ك د دل
لؾخقٕىل لقٓ و خز مىٍى ل اشح َ لٍدذ وددذ أن لقدشرن
لم ٔقققش اّ ر ش وإدىا َ َفدٕىا( إٍم لغدل أ ددل
أوققل مش لّ ر ش لؾخقدٕىل لقىسٔخٕد لىغدىلٕ َ لقدٓ
ٔمكه أن و خز مىٍدى ل ند َ ل ادشح َ لقدٓ ادش ده مدذِ
عٔمددىن َ عخددلؿ َ لثاددىل لددزْ ماكددً ا د لؾخقددٕىل
لىغىلٕ َمىٍى:
 -0صَخ أُٔب ( إٍى لغل أ
 -6رعٕى ( إٍى لغل أ
 -3داقٕظ ( إٍى لغل أ
 -4لضٌش ا تىهم ( إٍى لغل أ
 -5صٔىب لسُس ا ( إٍى لغل أ
(عليه الظالم)

سوجح أيىب

أُٔب(عل ن ىلّ إًأ أزذ وإىا لادزٔه ددقلٌم ن
عدداسىوً َ ددىلّ دددىلى م َ لشعددىل ال ن رلد لددم ٔددذ إددً
تا ذ أن أمنّ قدُد ً مده لدضمه مقى مدى ً دٍدى َ ر ددً ٔفقدذ
ددل ؽددٓا َأ ددض مددى تقددذي ل ىتٕ د َأفددٕب دمددشك نددى
َقٕددل ىددً أوددً لدددذسْ َد ددذ أن َفددل دددً لسددى أفددار
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مىاددُر ً تددٓ قشٔقددً مشتُمدى ً ىددذٌى َأد ددذ ىٍددى زقددّ ىقددل
لشَ ٔىل َ وً ُسمٓ اّ مض دل لقشٔ َلم ٔا َ م ً ال ا
لمددشأح لقدداُسح لقددٓ لددم قمغ د دددً وددً صَخٍددى دددل وددً
فىزب لس لزْ شتقً َأوكشي ٖخشَن َ إٍى قكإ
أن ال فىسقً َال ؾك تًٕ .
َعاسىن ن َ ...لم ٍه ضٔمقٍى مى سأ ً مده دش لىدىط
لددً دددل َ ٕٕددش ٌددل َ قشدددُن لاقىاٌددى م ددً  ...دددل وٍددى
عخشل وفغٍى لق مدل دد خشح ُٔمٕد دٓ دُتش لقمد لغدذ د
ُٔب(عل ن ىلّ إًأ لقىدش َ ب  َ ,زل ٌُ لم
ٔذ ُى سدً تٓ أن ٔشتدع ىدً ل دز ب ددل ودً عدقمش ٔدى م تدٓ
سمى لاىسْ ض َخل َال ٔنشي أ ىن تٓ عدش ا أ سخدىا .
َ عدددقمشل لمؤمىددد لقدددىدشح لمدىٌدددذح كدددذذ تدددٓ عدددإل
لكفى َ لاسل ه زقً َ ىوه ل ُٔ زٌب تٕدً لاخذمد
ُؾ د ش لدمٕددع دمظاُمٕ د َأزقٕ د لىاددٓ أٔددُب(أ زقددّ
خدددىا لدددزْ مدددى د دددذي فددداش (َقدددذ هادددب مىٍدددىأ أن دددشٌه
قٕقددددقٍى لددددذِ َغددددذ مدددده أَغددددىد لقشٔدددد َ وقاددددً لددددزل
أُٔب(أ  ,ىذ رل د ى ددىلفشج َأرن لدً َخاقدٍمى ن
ىلّ ممى ىوى تًٕ .

إعطرا مإعطرا م!م
أَالً  :صَخ أُٔب شته ن لس تٓ صَخٍى َ ٕقىه مىدً
تاددم ٔكدده لٍددى مدددشد صَج دددل ٌددُ لددُلٓ لؾددش ٓ لُ خددب
أ اى ً ..
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ثىوٕ دى ً  :لٕغدده ددل صَخ د واددٓ مخاق د لضَخٍددى دددل زكددّ
لقشرن ه وغىا أوٍه ه اّ غٕش خو وإىا تُففٍه
دىلخٕىوددد تقدددى دددىلّ ددده صَخقدددٓ ودددُذ َلدددُه ( إٍمدددى
لغل أ {
}
ثىلثى ً  :ت َََ ََ َد أُٔب(أ مه مدل َ َالد َ لُ خٍد
َأفٕب تٓ مشك تفق َذ مساقٍم َتقدذَي وإدى ً تغٕادُي دىٍم
َ خقفّ ىٍم تاىلشغم وٍم ىوُ ٔشَودً خغدذ ً ُماقدّ ادّ
سك ال وفع تًٕ تٍُ ىلغىلب ىٍم.
س د دى ً  :د ددذ فدداشٌى اددّ لددالا ( لقمسددٕـأ أ طىٌددى ن
ىلّ لفدشج َزؾدشٌى مدع صَخٍدى َ ادذ زىلٍدى تدٓ لدذوٕى
َ ٖخشح .

آطيا تٌد هشاحن
قدى

دىلّ{:

} ٌددزي ٖٔددىل لكشٔم د سكددٓ فددُسح عخددلؿ
َ لقفىوٓ لزْ َفاه لًٕ ٌزي لمشأح لقىدشح لمدىٌذح...
زٕددل ىودده رعددٕى ددٕؼ مددى ددىػ غٕشٌددى ممدده ىفددش
تش ُن لمقداش لزْ د ّ علٌُٕ لمىكشح َ ,دقٕده ٌدٓ
َمدمُ د مدده ل إددذ زددش س ت دٓ أوفغددٍم دىعددقىكىس ت ددل
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تش ُن ٌز  .لزْ ما دً سقىب لكثٕش مده لىدىط َزٕىمدى
ىودددده ر ل ٔددددُ غددددمع د ددددُح لسدددد لقددددٓ فددددذى دٍددددى
مُعّ(أ تٓ َعدو عدىز تش دُن ٌَدُ ٔ دشك داللدل
لم شتدد دددىهلل عدداسىوً َ ددىلّ عددقٕقظه تددٓ د خددل ٌددزي
لمدشأح ر ل قٕد مدمُ د مدده تكددىس َ ل قىلددذ لقددسٕس
َمى ن هشل عدم ٍى ودذ ا مُعدّ(أ َد دذ ن ثاده لٍدى
دىلذلٕل فس مى ٔقُ مُعّ(عل ن إًأ رمىه دً مدى
رمه لغسشح مه قال لزٔه ىت ٌم تش ُن دقُلً:


}



( ش 065 -063/أ .
ال وٍددم لددم ٔقٍددىَوُ َلددم ٔقش خ ددُ دددل قددىلُ وددى لددّ سدىددى
لمىقااُن أْ س خ ُن.
ً
َ ددزل ٌددٓ رعددٕى(سزمٍى ن ددىلّأ أٔنددى رمىدده َأٔقىدده
دسىخ د لددً مُعددّ َدددىلشغم مدده لقدددىَص ل لقددٓ تشمددٍى
تش دددُن َأ ُ ودددً َمدددى ىودددىي مُعدددّ(أ مددده لخدددُ
ٔمىوٍدى
َ لمطىسدح َقا لىىفدش ال ن خقفدىاي لدم ُٔند
َلم ٔىكل َ ,ال ٔمىن مغ دً َلقذ أر قٍى تش دُن لٍدُ ن
َ ل ز ب زقّ وً تشك إً ل قُدىل لّ أن فدب إٍدى
عُه ز ب د ن سدطٌُى ََم ُ لشفىؿ لسىس تٓ تىٌى
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َلدم ىكددش َخدُد دىسلٍددى َال أزقٕد مُعددّ(أ َلدم ٔقد
أمى ٕىٍٕى ل ُما َ ل ِغىّ لقٓ ىوه قى م دً .

إعطرا مإعطرا م!مم
أَالً  :رعددٕى مددشأح تش ددُن ما د مددى ماكددً أْ مددشأح مدده
مكُوىل كُٔىٕ ىل ىهف َ لشق َ لشأت .
ثىوٕى ً  :رمىه دىلدذلٕل لدزْ شتقدً َ ددض ده سدي تش دُن
تقاشل َ مغكه .
ثىلثدى ً  :خقفددّ مُعددّ(أ َغددىب ىٍددى َ دده خمٕددع مدده
أمه دً .
س د ى ً  :قى تش ُن َأروىدً دقكزٔب د دُل مُعدّ َ تقدش ا
ىرٔب إٍى .
خىمغدددى ً  :قدددى تش دددُن َأخىدددىدي دقخُٔددد َ ٍذٔدددذ أ ادددىى
مُعّ(أ ال وٍم دىلشغم مه رل ادً لدم ٔقش دُ لسد
َأٌاً .

تلقيض
داقٕظ مه لىغىا لقٓ قاه لمىقب سٔخٕدى ً َ خقمى ٕدى ً
َعٕىعددٕى ً تددٓ قُمٍددى تاقددذ ماكددقٍم تددٓ لددٕمه َلقددذ د ن لٍددى
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لىددىط دىلطى د َدسغددب مددى َسد تاقددذ َسثدده ل ُما د دده
َ لذٌى عىدقى ً َ ىن لىىط ٔغٕشَن م ٍى دغٕشح زغى ٌَم
فىدشَن إٍى وٍم َخذَ تٍٕى لغٕشح ل ىدل َ خدلل
لماُ ٕددد لفىمدددا َ لقٕدددىدح لسكٕمددد َلقدددذ أؽدددىس لقدددش ن
لكددشٔم لددّ د ددل خقىلقددٍى تاقددذ ر ددش ىٍددى أوٍددى ىودده
ىدلد ُمغقؾددٕشح تدل ددذَ اددّ أمدش ال َ غقؾددٕش لمددأل .
َ لمددأل ٖن ٌددم أؽدداً دمداددظ لخاددشح أَ أٌددل الخققددىؿ
َ لىظدددش تدددٓ مدددُس لغٕىعدددٕ  ,ىدددذمى َسد لٍٕدددى قدددىب
عإمىن(عل ن ىلّ إًأَ .لم ىكش مدى تٕدً َ عدققااقً
اّ وً قىب مه ما لّ ما ال ن مفىد ٌدز لكقدىب ٌدُ
قىب ماكٓ ٔذ ُ لّ اىدي لً غٕش مى ادذي داقدٕظ َ مدى

َسد {


َزٕىمى عقؾىسل قُمٍى أس دل
ن خاشٌم أَالً َال قطع سأٔى ً ٌٓ ش مذِ فسقً زقدّ
ُٔ تقٌُى ٌدم أٔندى ً تٕقا دُي تد س دل أن ادضمٍم لسدد دمدى
ُٔاضمدددُن ددددً أوفغدددٍم تقىلددده (مدددى ىددده قىه ددد أمدددش ً زقدددّ
ؾدددٍذَنأ َزٕىمدددى سد لٍٕدددى لددددُ ب مددده عدددإمىن(أ
شته لس لزْ ىذي َ لزْ خىا دً َلم ٔدذت ٍى مش ضٌدى
لغٕىعدددٓ َ الخقمدددى ٓ لدددّ لقمغددد دى ٌَدددى َ زدددل
لذؤُٕ دل ش قٍى َس ىقٍى َلد ل لّ لس َوقش ً وً
خٕش لٍى  َ ,وٍى دٍز ل مل فُل لكثٕدش مده لشخدى لدزٔه
لددم ٔش ددَُ لددّ لس د ٌَددم ٔ شتددُن وددً لس د مدده سدٍددم
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اددم اددٓ ( إددً لغددل أ
أمثددى م ىَٔ د لددزْ ددىن ٔ ددش
َتندداً َؽدددى قً َأزقٕقددً ال أوددً ظددل مقمغددكى ً دكشعددًٕ
َدمىقاً لزْ ٌدش خاً زقّ دٔىً .
َم ىَٔ تٓ َققىى ٌدز أ ثدش تٍدم ٔقٍشددُن مده لسد ٌَدم
ىستُي َمى ش إٍم آ ٌز لضمىن مه دىب ال َدخدل
لٍٕم مىً زقدّ أوٍدم ُزُفدشَ تدٓ س ده مدٕ ال ىدىدٌم
َ ىقٍم ال ص تٓ هغٕىوٍم ٔ مٍُن !!
ٌَم تٓ تشف زقّ ٔقُدُ َٔشخ ُ لّ ددىسلٍم َ ال تدإن
لغددُٕ لسٕذسٔدد لددم ددض لٕددُ تددٓ أغمىدٌددى َ لغددىىن
ددش لؾدددمظ د دددذ َال غش دددد أن ُغدددل ادددّ
لٍىؽدددمٕ لدددم د َ
قشدٕه ممه ٔذ ٓ اىى ر لإده َ لقؾدٕع لٍدم ددل َمده
امىلٍم .

إعطرا مإعطرا م!م
أَالً  :أن داقددٕظ ماك د َ ل ُما د ٔ ىددٓ لغددٕطشح لمذوٕ د أَ
ىدددٓ
ل غدددكشٔ أَ لذٔىٕددد أَ اٍدددى ٌَدددٓ دكدددل زدددُ
لمشخ ٕ دٕه لىىط تٓ ل مُس تإدذٌى لسدل َ ل قدذ ن
غشل مُس َ ن ؽىال قّذ ٍى .
ؽىال ٔ ّ
ثىوٕى ً  :داقٕظ ىدل تٍٓ سكم دىلقغو َ غٕش دىل ذ ٌَز
ٔ ىٓ وٍى ماد قدلً س خسدى ً تمده ال ٔغدٕش دىل دذ ال ٔسكدم
دىلقغو دٕه لش ٕ َمه ال ٍٔقم دؾدؤَن لش ٕد قط دى ً أودً
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ال ٔغقس أن ٔكُن ماكى ً إٍم وً ال ٔفكش تٍٕم دل دىفغً
أَ أوً ال ٔما قلً تٍُ ال ٔ ش لققش دمُخاً .
ثىلثى ً َ :مه ٔما ل قل قغاو إً لسد
لّ ل قل .
س د ى ً  :هُدّ لمه اع ل قل مده لىغدىا َمدى أخٕشٌدى ادّ
ثٕش مه لشخدى ممده مقاد ل قدل َلدم ٔغدش ددً َلدم ٍٔقد ِذ
دىُسي .
وٍى وقىج ل قل

العظوح
ٌددز لققددـ َغٕشٌددى لقددٓ ر شوىٌددى ٌددٓ ققددـ قشروٕ د
َأمثا ال مدى عوكىسٌى َال زىخ لّ لقكا تٓ فغٕشٌى
ال دز ٍى كظ مدذِ لم شتد لادذلٕل َ عخدلؿ َ لقفدىوٓ
لاماددذأ َ لقنددٕ لقددٓ رمىدده دٍددى ٌددزي لىغددىا ٌَددٓ دٍددز
لقفىوٓ َ عخدلؿ فدُل رالتدى ً مده لشخدى ٌَ .دزي مثاد
لقٓ ر شوى روفى ً ٌٓ أمثا لمى قال ععل أْ ل قدُس لقدٓ
لم قمقع تٍٕى لمشأح دىلسقُل لاق إش ه رس اٌى .
َتٕمى ٔآ وغق شك أمثا ل قش ععل َمى د دذي َ ,وادذأ
لكل تٓ ؽخقٕ لضٌش ا( إٍى لغدل أ ٌدزي لؾخقدٕ
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ل ظٕمددد لقدددٓ ُ ادددش ددده ثمدددشح ععدددل لقدددٓ قدددى تٍٕدددى
لشعُ (فاّ ن إً َرلً َعامأ  { :إٌّطممثزٚمف اين. } ٙ
َقى (فداّ ن إدً َعددامأ{ :ممفط ىهٛم هم عٛموهرموههَم ااِهطمفكههةم
ااٌ٘مٔوَمأححّطمفكةمأححرم}م.م
ٌَٓ دزل أمثُل َ مس لاق اذ دىلذلٕل َ لقداش ددل كقدب
لىى خلف مى وشٔذي تدٓ ٌدز لاسدل ل ُماغدو تدإن لمُ قد
تددٓ د ددل زٕددىن ددؤدْ دددىلمشأح دددل ُخددب إٍددى تددٓ
لددا ل ٖخددش اددّ ن ُدذ تع دددل َ اددز ددل مددى ماكددً تددٓ
عددإل أد ا كإفٍددى  .تسٕىمددى مددطش أمٕددش لم دؤمىٕه(أ
لددّ لاقددىا تددٓ دٕقددً زددُ لٓ ؾددشٔه عددى أفدداسه لكامد
لؾدى لاضٌش ا( إٍى لغدل أ َ لقدٓ ىوده ؽدكإى ً قخدز
لدىوب لؾخقٓ لاقنٕ َو ىٓ ٌىى لمطىلا دف ّذ َلكىٍدى
تدٓ لسقٕقد ىودده اسدل دده مقداس ىمد َ ق ٕد ٌَددٓ
لمطىلا دإمىم صَخٍى َخلتقً َ غإمً مىقدب لشلىعد
لف إ د َ لقٕددىدح اددّ لمدقمددع َقددذ أدادده لضٌش ا( إٍددى
لغددل أ تدددٓ رلدد ددددلا ً زغددىى ً َ ,خىٌدددذل خٍددىد ً زقٕقٕدددى ً
َخىهادددددده أ اددددددّ مغددددددؤَ تددددددٓ لذَلدددددد َلددددددم ددددددداه
تقىله(تددذَوكٍى مخطُمددد مشزُلددد أ ٔ ىدددٓ وىقددد تدددٓ أدٍدددى
زاقٍددى  ,أْ زدقىدددى تددٓ أدٍدددى فددسقٍى َزاقٍدددى اقددى ٔدددُ
زؾددش تددى م لسكددم ن  َ ,لددض ٕم مسمددذ َ لمُ ددذ لقٕىمد
َ ىددذ لغددى ٔخغددش ل ُماطاددُن َلكددل وا د مغددققش َعددُ
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امُنأ َتٓ قنٕ ققىا أمٕش لمؤمىٕه(عل ن إًأ
ه زقً  ,قىله( إٍدى لغدل أٔ{ :حيّهيمأٌّهمٜمسحشحِٕهمطم هَم
رٔاص٘مالزصهطلٛمٔقٕا هةمالٍحهٕٚممٔوّهح مالهزٔنماألموهنيمال هبم همأوٕرمالهةٌٗطم
ٔالةَٖمأ المالكمِٕمافضزاُماملهحنيمٔوهطمٌكىهٕاموهَمأ ه٘ماوضهَمنمٌكىهٕامٔالم
ٌ

ريمصٗ ْمٔعةٚمٔ أتْمٌٔ

طهمٔقعتْم ٔتٍىزٓميفماا مال....مإىلم

أٙم أٍم أٔامٔاصتٍةٔامٔ أٙم زٔٚممتض

ٕامٔلحأظماملٕىلمٔلحهمأظمالعغهريفم

اصهههتحةلٕامٔالمالههذٌط ٜم ههطلكٕاينًم.مٔالعجهههشم طل

طِهههنم....مفز ىههطًم

ملعط طمقًٍٕمحيضحُٕمأٌّيمحيضٍُٕم ٍعطًمإالمأٌّيمامل ضةُٔمٔل

َمالم

ٖغعزُٔم) .م
ٌَٓ قُ ٌز لكدل لاإدو َ لإدىن لفقدٕر دقادب ؽددىى
َ س دح قُٔددد َ دددل ال ٔفٍمدددً ال أٌادددُي َلٍدددى مددده ل مدددش
ؾدددش عدددى ٌَدددٓ مثدددل فدددلد عٔمدددىن
زدددُ لٓ غددد
لمغقُدى تٍٕى تام ُٔقفٍى ه دٔد مُقفٍدى زددم لددٕؼ
لمقىدددل لددزْ أفددش اددّ وقددشح لاىهددل َلددم ٍددب لمش ددض
لغٕىعٓ لزْ ىوه خىهاً َ ادشل ده قش مدٍى ادّ
مغٕشح لغاط لسى م د ذح َخُي مىٍى :
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أَالً  :أعداُب لمخىهاد لدزْ ر ددشل تٕدً لمغدامٕه دسد
ل اددّ َتى ددً أٔددى قللددل َر ددش ٍم
لشعددُ لددزْ لددم م د ِ
دفناً  .ثم ر ش ٍم دقشدٍى مىً( إٍمى لغل أ .
ثىوٕدددى ً  :لاددددُا لدددّ لمىدددىظشح َ لمسىخدددد َ ,تدددٓ عدددٍز
لمقى هىلاه لضٌش ا( إٍى لغل أ لسى م تٓ رل لُقده
د د ن ٔ طٍٕددى دل د َ لاددش ٌٕه اددّ فددذل ُم د ّذ ىي ت خىدٍددى
َأعقؾددٍذ د ٌددل خاش ددً تقىس قددً دى دلد ل قإد َ لقشروٕد
َزقددّ عددق ىوه دىلؾددٍُد ال أوٍددم لددم ٔ خددزَ دؾددٍىدح مدده
قذمقٍم لاؾٍىدح تشدَ ؽٍىدح آ ٌَُ أ امٍم (ٌَدُ مدع
لسددد ٔددددذَس زٕثمددددى د سأ َأ عددددام ٌَددددٓ أقددددشب أصَ ج
لشعُ (فاّ ن إً َرلً َعامأ لًٕ .
ده لضٌش ا( إٍدى لغدل أ ر أس د
ثىلثى ً  :دىن لم دشَ
أن اددش دده زقدىخٍددى اددّ مُمددُى م ددٕه مؾدده مؾددٕ
لشعُ (فاّ ن إً َرلً َعامأ ٌَز مى ت اقً تدٓ اد
ٔى .
س د ى ً  :خزل مه قاش لشعُ مكىوى ً د َْ لٕدً لق ادش ده
خادى ٍددى َ لٍمددُ لقددٓ أفددىدقٍى مدده د ددذ تقَ د َذ أدٍٕددى ٌَددز
ٔمثل أ اش مظىٌشح زقدىخٕد ادّ لُمدع تدٓ رلد لُقده
خىف د د ددذ ن لددم ٔغددقدب لٍددى أزددذ تددٓ أد ا مطىلٕاٍددى أَ
لؾٍىدح لٍى دى زقٕ .
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(عليها الظالم)

سيٌة احلىراء

مددى زقددل د ددذ مققددل لسغٕه(عددل ن إددًأ زٕددل ٔكددُن
لسغٕه َأفسىدً(عل ن إٍم أخم ٕهأ مغقؾٍذٔه قذ
تدددىسقُ لدددذوٕى َال مددددى لٍدددم دطإ ددد لسدددى لادددذتىى ددده
أوفغددٍم َ خددز دسقٍددم َدٕددىن ظلمددى ٍم َ القققددىؿ مدده
أ ددذ لٍم َمدده ٌىددى ددىن مدده أٌددم مدده قددذِ لٍددز ع ددلن
لنشَسْ  َ ,قىم لسد لشلٕغ اّ لقذٔ َ ل دذَ ,
َ لمُ ل د َ لمخددىل ٌ ,ددُ صٔىددب ل قٕا د دىدده اددٓ أمٕددش
لمؤمىٕه( إٍمددى أتنددل لقددلح َ لغددل أ َلددُال مُقدد
صٔىب( إٍدددى لغدددل أ َ لمٍدددى  َ ,لمٍدددى َ ,خطىدى ٍدددى
الوطمغه ثُسح لسغٕه(أ َ وذسخه تٓ هٓ لىغٕىن ,
َ وٍى لم كه تكىن الددذ مده رلد تدٓ لسكمد علٍٕد لكدٓ
ٔثمش ثمش ً َٔىفع خٕى د ثشي  ,مى قذ زقل ت دلً َ ,مدى
ادش
أؽد ٍى(عل ن إٍىأ َألط دٕىوٍدى زٕىمدى قدُ
مغؤَ تٓ لذَل ُٔمئز { :مٔأل ُمجز م مّ٘مالةٔاِ٘مخمط حتهكم
إٌ٘مألصتص زمقةركمٔأصتعايمتكزٖعكمٔأصت

ثزمتٕ ٗىكمٔل

َم

العُٕٗم ربٝم ٔالصةٔرمحزٝمأالمفطلعجبمأنمالعجبملكتهنمحهشبمالم
الٍجحطٞمحبشبمالغهٗ طُمال مكهطٞم} ن سعدُ ن(فداّ ن إدً
َرلً َعامأ قى لقسب ٔضٔذ َ ,أدٓ ٔضٔدذ َ ,خدذ ٔضٔدذ د دذ
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تقر مك :ممممم{م ااِحٕامفهأٌتيمال مكهطٞم}  ,تٍدزي لدمى د هاقدىا,
أْ تٓ لسقٕق هاقىا مده سمدى ن َلدٕظ مده غنداً لدّ
أن قُ { :مف

ةمأٗةكمٔاصَمصعٗكمفمٌٔط بمجّةكمفمفٕالمالم

متخٕماأزٌطمفمٔالممتتمٔحٍٗطمفم ٔالمٖزحضم ٍكم طرِطمفمِٔنمرأٖهكم
إالمفٍةافمٔأٖطوكمإالم ةينامفمٔمجعكمإالم ةينام فمًٖٕمٍٖطينٙماملٍطينٙمأالملعٍٛمالم
مٜمالاطملنيم}  َ .قُ { :م فٕالموطمفزٖهتمإالمجمهةكمٔالمحهشس مإالم
وىكمفمٔلرتينُم مٜمرصٕهمال( مٜمال م مْٗمٔ لْمٔصمي)مفممبطممجى مالم
مشمّيمفمٖٔميمعهعثّيممفمٖٔأاهذمحبكّهيم{م ٔالمتضهبمالمهذَٖمقتمهٕاميفم
صحٗنمالمأوٕاتطًم نمأحٗطٞم ٍةمر ّيمٖزسقُٕم}مفمٔحضحكم طلمحطأىطًم
فمٔمبخىههةم( ههمٜمالم مٗههْمٔ لههْمٔصههمي)مماصههٗىطًمفمٔجبرباٟٗههنمريّههرياًممفم
ٔصٗعميموَمصّٕهملكفمٔو ٍّكموَمرقطبماملضمىنيمفم أظملماطملنيم ةالًفم
ٔأّٖ

يمعزمو

طٌطًمفمٔاضع مجٍةاًمفم ًٖٕمٍٖهطينٙماملٍهطينٙمأالملعٍهٛمالم

مٜمالكًٕمالاطملنيم}مَٔ ,ثىس غىؤ زٕل أوٍى(عدل ن إٍدىأ
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 ,قُ {:م ٔصٗعميموَمصٕهملكمٔو

ٍكموَمرقهطبماملضهمىنيمم} مده

ٌُ لزْ ع ُّ لً َمكىً مه سقىب لمغامٕه؟
لدُ ب  :امىى أن مه ع ُّ لدً َوقداً زى مدى ً َمكىدً مده
سقددىب لمغددامٕه ٌددُ العددق مىس لددزْ ددىن مقمددثلً ُٔمئددز
دىلذَلدد لقٕقددشٔ لإضوطٕدد لشَمىوٕدد  .لمٍددم أوىددى ٌددل
وغقطٕع ن وققُس تٓ ٌز ل قش َتدٓ ثٕدش مده ل قدُس
أن قدد مدددشأح أمدددى د قددى ُس أَ سلدددٕظ خمٍُسٔددد أَ أْ
زى م أَ أن قكام مثدل ٌدز لكدل َ طٕدً زقدً دٕدذي َأمدى
ٕىٕددً َتددٓ مىضلددً َأمددى زىؽددٕقً َؽددشهقً َمؤٔذٔددً ؟؟
صٔىب(عل ن إٍىأ ىوه تٓ مداظ ٔضٔدذ دده م ىَٔد ,
َقىلده قددُ لسد  َ ,وققددذل لىظدى لسددى م ٌَ ,دز ُمق ددزس
َممىُى دكل ٕذ زقّ تٓ لااذ ن لقٓ ّذ ٓ لذٔمقش هٕ
َ لسشٔ  ,تٍُ ممىُى قإلً ىن أَ ثٕش ً َ ,لدٕظ تٕدً أٔد
زشٔدد  ,ىلىددى ً مدده ددىنَ ,لكدده َ ن سغمدده أوددُتٍم قىلدده
صٔىب( إٍى لغل أ َوقُ رل .

غياب املزأج
غٕب لمشأح عاىب ال خفّ ثٕش ً اّ لقىسئ لفطده  ,ر
أن لمددشأح دددىلمفٍُ ععددلمٓ لقددسٕر قخددز مدده دٕقٍدددى
َقىس ً لٍى ددذالً مده لسش د لخىسخٕد َ الخدقله دى خىودب,
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ٌَز مى سعمقً دىدىل لشعدىل  ,ر عد

لشعُ (فداّ ن

إً َرلً َعامأ دىقً :م{ وطمأف نمع٘ٞملمىزأٚم}من
قىله  (:أُمالمتزٝمرج ًمٔالمٖزاِطمرجن أ .
لددّ غٕددش رل د مدده لشَ ٔددىل لقددٓ كددظ مددذِ ٌقمددى ر
لإدده دىغددىاٌم  ,دددل مسىَل د د ددىدٌه دده الخددقله ددٓ
ُٔمددددثاه أ اددددّ دسخددددىل لددددُسى َ لققددددُِ  .تس ّمادددده ٌددددزي
لىقدددُؿ أ ادددش مددده هىققٍدددى  ,تكدددىن لإددده ٌدددُ ل ُم ققدددل
لذ لمٓ لامشأح لزْ ال ٔمكه أن ذَي لّ غٕشي َ ,مى ٌدٓ
ال دددُسح لدىٌإددد لقدددٓ دددىن لىدددىط ٔقؾدددىامُن زٕىمدددى
ُٔاَؾشَن دُالد ٍى (َ ر دُؾّش أزذٌم ظل َخٍدً مغدُد ً مده
لسضن ٌَُ ظدٕمأ َ ,ظدىٌش مدش أوىدى وؾد ش دقغٕٕدب دَس
لمشأح ٌَ ,ز مل أَفاىى لًٕ ل ذٔدذ مده لدٍدىل  ,مىٍدى
ه مكش َخذ ى َأُخشِ ه خٍل  ٌَُ ,كظ مدى لمغدىىي
مه لىقُؿ لقشروٕ َ لق سٔخٕ َ لغٕشح ل مإ لاىغدىا
لمؤمىىل مه أٌل ل قم ( إٍم لغل أ َمه غٕشٌه ل
رل ىن دىىا ً اّ أخاىس لغقش َ لسدىب .

أطزوحح الثحث
ن لمددشأح ٌددز لمخاددُل لاطٕد لددزْ أَد ددً ن عدداسىوً
َ ددىلّ اددّ ٌددزي لاغددٕط  ,لددم ُُٔلددذ لٕكددُن ُمدددشد زىل د
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وفغددٕ أَ لقنددىا سغا د لشخددل دسىخ د لٍٕددى  ,دددل أن لٍددى
دَس ً إش ً تٓ فلذ م َ اّ ٌز ذح أدل مىٍى :
أَالً  :مى َسد تٓ لقشرن لكشٔم مه ر ش لىقدُؿ لكثٕدشح
مه خُ وب ذٔذح  ,مىٍى خىوب لؾدى َ لثاىل َ لقداش,
تل ٔكُن ر ش لقشرن مه دىب لاغدُ َ للؽدٓا أَ لقغدإ ,
دل مه دىب لفىلذح ل مإ لقٓ ٔدب أخز ل ظ مىٍى .
ثىوٕى ً  :ن لقكإ لمقُخً لّ عوغدىن مده قادل ن دىلّ
لددٕظ ُمىقدداى ً اددّ لشخددل َزددذي  ,وددً لددم ُٔسددذد لقكإ د
دىلشخل تقو دل وً أْ لقشرن خىهاٍمى م ى ً .
اددّ د ّ
دذخل لمددشأح تددٓ
ثىلثدى ً  :ن لنددشَسح أزٕىودى ً قُق د
إٍددى ٌَ ,ددز مددى الزظىددىي خإ دى ً تددٓ
رل د لقس د ُّ لقكإ د
قنٕ لضٌش ا( إٍى لغل أ ,زٕىمى ُقفده لقندٕ ادّ
ّ
ذخاٍى تٓ رل .

املزأج واملزجعيح
عاسىن ن  ..لم ش لمشأح مه لسُصح عدُِ وٍدى د لمدى ً
مش ض ل ُس ل َ ل ُٕب  ,دل ٌٓ مقذس خطىا َغىلاى ً مى
ودذ لشعىلل ل مإ َ لقُخٍٕىل قدب لمدُ ع َ ل ادش ,
دل َ زكى لؾش ٕ لقٓ قب دٍز ال دىي .
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ال أوددً تددٓ لسقٕقدد ٌددز ال ٔكفددٓ تددٓ لمددشأح  ,تٕدددب أن
ش دَسٌى تٓ لسٕىح  ,ال مدشد مش قاد وفغدٍى َمش قاد
هفددى  ,دددل إٍددى أن ُمّٕددض لسددد مددى ُٔمّٕددض لشخددل ,
َ ق ددش لددّ لس د مددى ٔق د ّش لشخددل وٍددى ال قددل ق دلً
َ كإفى ً ىدً َ .تدٓ لسقٕقد لدم وددذ مده ل امدىا لغدىدقٕه
ممه أخز دٕذ لمشأح  َ ,وققل دٍى لّ مدى لخٕش ال لىدىدس
لقإل لزٔه ىن مىٍم لغٕذ لسغىٓ(د ظاًأ لدزْ زدىَ
أن ٔىٍل ددىلمشأح َٔ ّشتٍدى دىفغدٍى َخقُفدى ً مدى لمغدىىي
مده كإفٍددى دىلُ خادىل لقددٓ كاد دٍددى لشخدل َمؾددىس قٍى
خٕشح تٓ مغٕشح لقاإد تدٓ ٔدُ شتد َ ,أَخدب إٍدى
سقٕل لذسَط لسُصَٔ َمىٍى لاسُث فُلٕ .

املزأج يف دولح املهذي
لمى قذ ٔكُن َ مسى ً مه َخُب م شت لمشأح لذَسٌى تٓ
قنٕ عمى (أ َ لقٓ ٌٓ أٔنى ً َظٕفد لشخدل  َ ,لدزْ
دددذَسي ٌددُ لىىتددزح لُزٕددذح لٍددى لاخددىسج غىلا دى ً  ,ت إٍددى أن
ش مى ٔدب إٍى مه عق ذ د ل لىقدشح قندٕ لسد ,
زقّ قؾش دطا د عمدى لإٍد  َ ,دقم و مد ن إٍدى ,
َ سقدددددد مقددددددىدٔ وقددددددشح لضٌش ا( إٍددددددى لغددددددل أ
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َصٔىب( إٍددى لغددل أ  ,خ اىددى ن ددىلّ ممدده ٔسؾددش تددٓ
صمشح مه ؾفع لٍم لضٌش ا( إٍى لغل أ .
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الفهزص
لمُمُى
مقذم لغٕذ لسغىٓ(د ظاًأ
لمقذم
دُ ن َ لفطشح
ل قل ٌُ ل ىمل لمؾقش
لقُزٕذ
لقكإ لمقغىَْ
ألفىل وظش
قش اح تٓ د ل لؾخقٕىل لقىسٔخٕ
تٓ لقشرن
صَخ أُٔب(أ
رعٕى دىه مض زم
داقٕظ
ل ظم
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غٕىب لمشأح
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