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الحؿدُ هلل ِ
والرىؽر لىف مكعهأىف وفكقالىف و وهللى ّؾك اهلل
و
فضاىهلف
عؾىك
ُ
أحؿىىد وعؾىىك ِ
ٍ
لىىف وهللىىحِ،ف
وسىىؾؿ خقىىر رسىىؾف وفك،قهبىىف و ك،قـىىه
فجؿعقـ…
أما بعد:

ِ
ضال ُ
وأػتهحـىه
العربقة وجؿهلقهتِفىه و
سػقركه ملك
ديقان الؿتـ،ل
يزال
ُ
َ
َ
ملك اإلبدا ِع وضؾسىػتف و وأمكسىـه سى ِ
هعهت الرهىؼ والؽَىالل و و ىد
َ
ولغة تػرد بفىه و ِ
لجؿهل احتقاه و ٍ
ٍ
وحؽى ٍؿ
أ،ؽرا و
يسر اهلل العـهية بف ً
َّ
وَ َ
ضسىحر بىف روقىرونو ُ
ىغؾ بىف ف ىقام و وتخ ىص لىف
طهبت ضقىفو ُ
أح،قن !..وهق ٌ
ت بديقاكىف
فهؾ لذلؽ التؼدير والحػهوة و ضؼد الت ّػ ْ
ىهت الجؿىىهلو و
رايى ُ

والسىىـه …!
ىقر اإلبىىداع و وفضىىهكقـ العطىىر َّ
ى ُ
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ىقرا و وع َؾ ًؿىىه أرىىفقرا و
حتىك فحىىحك ً
تهجىىه أؽـقكىىاو وهرسىه أ،فى ً
وسىىىىهر بىىىىذرره إدبىىىىه و وت،هدلىىىىف الرىىىىعرا ُ و وتـه ؾىىىىف الىىىىروا ُة
وإح،ه …!
،ؾ رـه كرركه ٍ ،
وأـ ُ
سهت أىـ ديقاكىف تحىت أسىؿك مأسىهأرات
َ
أجىهلس أرىهبفة
كسىطر
فدبقة ) يف ظالل ديقاكف  .ويف هىذ الؽتىهن
َ
ُ
الؿػهز إدبل ) كسىتؾفؿ ُد َررهو وكـرىد بدابعىفو وك،ىث
أـ خالل م َ
أتـزهىىه رابؼىىا لؽىىؾ ذي ُطؾ،ىىة
أىىـ أحهسىىـف وهىىررهو ع َّؾفىىه تؽىىقن
ً
ٍ
رؾ ذي ٍ
وره،ة وبفجةو ويفػق لفه ُّ
وضؾسػة و ُطعؿة .
هؿة
ٌ
تؼىقيؿ
وخؾقؼ بهلػفؿ والتلأؾ و مذ حػ ُظفىه
جدير بهلحػظ و
وأو ُؾفه
ٌ
ٌ
تقسىقع لؾخقىهلو وتلأؾفىه كهضىذة ملىك ال،قى ِ
ىهن و ويف
لؾسىهنو وضفؿفىه
ٌ
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ِ
الؼىريض الجؿقىؾ ُج َؿىؾ
وبىهن وبـقىهن  .ويف
بقهن
ٌ
الرعر الخ قب ٌ
وح ٌ
وَ ٌ
ُ
ؾؾ.
عؾ ُ
ولؿ ِ
يزل إدبه فض َح الـهس رالأىه و وفحسىـَفؿ بقهكًىه و وفطقى َ،فؿ
وجؿعىىت جىىقاهره و
رتهبىىةو ولىىذلؽ ُفلػىىت
الؽتىىب يف روابعىىف و ُ
ُ
الؿػاىؾقهتو وإهللىؿعقهت و
وهللـػت أحهسـف وكػهبسفو وأه "
ُ
ُ
تؾؽىىؿ
َىىؽال أىىـ
والحؿهسىىة و وجؿفىىرة فَىىعهر العىىرن" و مٓ
ً
ُ
وتحسىقـ الؾسىهنو
تىرويح ال،قىهنو
إهللـهف إدبقة و والتل ههيتفه
ُ
ُ
ىهن أـط ُؼىىفو
ىح لسىىهكفو وطى َ
وهللىىؼؾ الرىى،هن ٕ .ن أىىـ حػظفىىه فضؾى َ
وازدهر حدي ُوف ورالأف .
ولؿىه رىهن َىعر الؿتـ،ىىل ضهبؼىا عهبؼىا و ىىد حىهز ِ
الؼىدْ ح الؿع َّؾىىكو
ُ
والؿؼىىىه ُم إر ىىىك يف ذلى َ
ىىؽ و ُجىىىردت فبقهتىىىف و و ُضىىىرزت روابعىىىف و
3
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ِ
السىىقهرةو والؿعىىه
واكتُؼقىىت ٔل،ىىفو و ىىد تؿقىىز ديقاكىىف بهلحؽؿىىة ّ
ضحػظىت
الدضه ة و والجزالة الـػهثةو التىل ك َػىذت ملىك ذان الـىهس ُ
ٍ
جؿهل كهدرةو
لؿسهت
بال ترددو وتـق ؾت بال حس،هنو ووحع ضقفه
ُ
ىىهت عطىىىرٍ رابؼىىىة و حتىىىك ُحىىى،طتو ُ
وَىىىغؾ الـىىىهس بفىىىه
وهؿسى ُ
وبتردادهه…!
ىب هـىىه مأتهعىىا لؾىىـػس و ومسىىعهد ًا لؾرىى،هن والػتقىىةو
ولىىذلؽ كؽتى ُ
ُ
وتطقىىب فسىىهلق،فؿ و
وترىىعؾ فلسىىـتفؿو
بحقىىث تُحػىىظ لغىىتُفؿ و
ُ
ضـىقن ألىة إدبقىة و التىل ت ىؾح أالضظفىؿ
ويؿؾؽقن أىع الدربىة
َ
كقحىىح الؿعىىه الجؿقؾىىةو وكحىىذر أىىـ
وفخال فىىؿ و ضنكـىىه هـىىه
ُ
التجهوزات العؾقؾة و وكستجقدُ أه ضقف الجقهد الؾطهفو وكست،عد أىه
ضقف الؼ،هح السخهف و رؿؿهدح أ،ىهلغ ضقفىه بىال رادع وٓ تلأىؾ و فو
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أزالؼ َرعقة ضجة و ٓ ُ
تؼهل مٓ أـ جفة أتفقر و فو ر قؼ الديهكة و
واهلل الؿستعهن .
وأىىـ الؿمسى ِ
ىػ و ىىع فبىىق الط ّقىىب يف ذلىىؽ يف أقاحى َىع عديىىدة أىىـ
ديقاكف و و د ك ّ،ف عؾقفه ُ
بعض الؿعههللريـ و وو ػـه عؾىك فَىقه لىؿ
ؾىقال و أؿىه
تُذرر هـهلؽو و ىد فعرحىـه يف هىذه الؿختىهرات و مٓ ً
وأراأف !..
جه ت أـهس،تف و ضؽُرػت حؼقؼتُف
ُ
َ
واهللَ ُ
يحػظ َ،هبـهو ويديؿ عؾقـه لغتـه الغرا وأحهسىـفه و
كسلل فن
َ
وأعىهلؿ يف هللىقهكتِفه والؿػىهخرة بفىه و مكىف
أرىهعؾ لفىهو
ويجعؾفؿ
َ
جقاد رريؿ .
أحهيؾ عسقر
5441/51/51هى
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 /1تيشيُ اآلراء
أه َ
أل مّٓ َض ْق َق َأ ْعرِ َضتىل **
رهن ك َْق َ

بلن َر َفي َ
ؽ ٓ ُيمتَك ِأ َـ ال َّز َل ِؾ
ّ

 هىىذا ِأىىـ أحهسى ِ
ىـ آعتىىذارات الرىىعرية و والتىىل تسىىتـطؼ
الحؾؿ وإكهة أىـ الػاىال والؼىهدةو الىذيـ ٓ يحىب الرىهعر
مهاىىهبفؿ لؿؽىىهكتفؿ و فو فضاىىهلفؿ السىىهبؼةو وفن تؼ ىىقري
َىعرا و مٓ لعؾؿىل
تجههؽو فو كسقه الحاقر ملقىؽ ذاتًىه او ً
وفن عؼؾؽ أ قنو ورفيؽ ٓ يـطؾؼ أـ
بلكؽ تغتػر لل ذلؽو ّ
ٍ
لقاشو فو يستؿع لؽهبد و وأه فروىرهؿ عـىد
الزلؾو وٓ ي غل
ِ
الؿحػؾ الوؼهيف …!
القجفه و ويف
 وهق هـه َيسىتؾط ُػف بتزرقىة عؼؾىفو وأىه يعرضىف عـىف أىـ ُحسىـ
القٓ و وهللدق الؿح،ىة  ..ضىال يغركّىؽ إ هويىؾ و وأىه ُيرىهع
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أـ فههويؾو ٕكؽ تػرز إ قال و وتدرس إحقال و وتعىرف
ال ىىهدق أىىـ الؽىىهذن و ورىىؾ رابىىؽ وت ىىرضهتؽ أـتفههىىه
الحؽؿ ُة والد ُة و وٓ ت در عـ عجؾ فو خطؾ وزلؾ !..رؿىه
هل عـف سهب ًؼه:
ولؽـ ُ
تػقق الـىهس رفيىه وحؽؿى ًة ** رؿه ضؼتفؿ حهًٓ وكػسىا وأحتىدا

 والزلىىؾ هـىىه -وهىىق ي،طـىىف  -اتفىىهم الـىىهس بىىال دلقىىؾ و فو
وأـ يف كػقسفؿ هش ودخؾ  !..وهمٓ
اإلهللغه لؾقَهة و َ
لقسىىقا بـَ ىىحةو ٕكفىىؿ يحؿؾقكىىؽ عؾىىك الق قعىىةو وظؾىىؿ
الح،ىىىةو والرىىىؽ يف رىىىؾ ريىىىب وعزيىىىز… .وأىىىـ ف قالى ِ
ىىف
الؿرفقرة :
ِ
ؾت َفكّل َفسى َؾ ُؿ
لِ َفقى الـ
رت َو ِخ ُ
ىؿ ** َع َرحا َك َظ ُ
ىرير ٌة ٓ تُع َؾ ُ
ُػىقس َس َ
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 /2فزصة املعالي
َو َأ ْـ َي ِ
طل بِال َسـَه ِم
الؿ َعهلل ** َضال َي َذ ُر َ
جدُ ال ّطرِ َيؼ ملك َ
الؿ َّ

ُّ 
وهؿتفو
هؿف ّ
رؾ أـ عرف طريؼ الؿعهللو ُيرى عؾقف ذلؽ يف ّ
وجدّ ه وحررتفو حتك مكف أراضؼ كه تف عؾك رؾ حهل و فجفىدهه
سػرا و وفكفؽفه تع،ه و حتىك لتؽىهد فسىـؿتفه تىذهب أىـ روىرة
ً
الترحهل و و طع الؿػهوز…!
 وهذه عالأة عؾق الفؿة و ولقس دعقى بال دلقؾو فو ادعه بال
برههن !.وهل كعؿ ٌة أـ اهلل عؾقىؽو فن تسىت،قـ لىؽ الؿعىهلل و
ويؾتفب الطؿقح و وتىرى أعىهلؿ الؼؾعىة و وكغؿىهت الؿجىد..
عذر يف الجدو ولترحذ هؿتؽو وتؿتطل دا ّبتؽ .
ضؾقس لؽ ٌ
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 ويف ذلىىؽ اهتـىىه ٌم لؾػىىرصو واهللىىطقهد لؾـػىىهبس و مذ رىىؿ أىىـ
ٍ
وعزأىهت
عاالت لؿ تتحركو وَى،هن لىؿ يػؼفىقا الطريىؼ و
ٌ
أ ىروضة يف إسىىهضؾ  !..و ىىد تجسىىدت لىىف طىىرق الؿعىىهللو
واك،ؾجىىت إكىىقار و واتقحىىت أحهسىىـ وكػىىهبس  ..ولؽىىـفؿ
تلخروا وسقضقا و و دأقا إدكىك عؾىك إبؼىك وإكىدى ..ثىؿ
كػسىف عؾىك
كدأقا بعد ذاكو وضىقفؿ أىـ بؽىك وتـىدمو وذه،ىت ُ
ذلؽ الزأهن حسرات وت،عهت…!.
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 /3ىصح احلنكى والضفَاء:
ِ ِ
َو ِأ َـ ال َ،ؾ َّق ِة َع ُ
ػف ُؿ
طهن َأـ ٓ َي َ
ذل َأـ ٓ َير َعقي ** َعـ َهقف َوخ ُ

ىب
 يعؾؿـىىه ضـىىقن الـ ىىقحة ّ
وفن وحىىعفه يف هقىىر فهؾفىىه أتعى ٌ
أمسىىػ و ضقؼىىقل ٓ :تؾىىؿ أىىـ ٓ يـتفىىك عىىـ هقىىفو وتؿىىدد يف
سىقبف و ورىىذلؽ أخهط،ىىة الحؿؼىىك وإه،قىىه …! ضهلـ ىىقحة
هـىىه هقىىر أجديىىة !..وهىىل يف ط،ؼتىىقـ :حؿؼىىك ضه ىىد ٌة لؾعؼىىؾ
وحسـ التػؽقر و والؽالم أعفه هقر أستقعب وٓ أػفقم …!
وسػقفة أتؿردة د ضسؼتو وخرجت عـ الـفجو ضفذه هههللى ٌة
يف الغلو سهأدة يف الؾفقو و د سىؿعت أىـ الـ ىهبح و ورفت
ِ
تؽتىػ ..رؿىه ىهل تعىهلك :م فوٓ
أىـ الحىقادث  ..ولؽىـ لىؿ
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يتقبىقن وٓ
يػتـقن يف رؾ عه ٍم أر ًة فو أرتقـ و ثؿ ٓ
يرون فكفؿ
َ
َ
َ
هؿ ّيذررون ) سقرة التقبة .

ٍ
ضحقـ،ذ ت،ؾك بفىؿو ويـؽىلك التعىبو ِ
ومن احتسى،ت الوىقان و

ولؽىىـ الحؽؿىىة أطؾقبىىة و ضىىهٕول ضه ىىدُ العؼىىؾ و والوىىه ضه ىىد
الؼؾىىبو ورالهؿىىه أقحى ُىع الـ ىىح والتىىلثقر و وأحى ُّىؾ الىىقعل
قن بِ َفه َو َل ُف ْؿ َف ْعى ُق ٌـ
قن َّٓ َي ْػ َؼ ُف َ
وآكتػهعو هل تعهلك :م َل ُف ْؿ ُ ُؾ ٌ
قن بِ َفه ُفو ََٰلَ ِ،
ؽ ر َْهَٕ ْك َعىه ِم َب ْىؾ
ان َّٓ َي ْس َؿ ُع َ
ون بِ َفه َو َل ُف ْؿ َذ ٌ
َّٓ ُي ُْ ِ ،ر َ
ُه ْؿ َف َح ُّؾ ُفو ََٰلَ ِ،
قن ) سقرة إعراف .و هل تعىهلك:
ؽ ُه ُؿ ا ْلغَهضِ ُؾ َ
هن الس ِ
ِ
ِ
ىعقرِ )
مو َ ه ُلقا َل ْق ُرـَّه ك َْس َؿ ُع َف ْو َك ْعؼ ُىؾ َأىه ُرـَّىه ضىل َف ْهلل َ
َ
ىح ِ َّ
سقرة الؿؾؽ .
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 وضقىىف درس وحىىع العؾىىؿ يف فهؾىىف والخطىىهن يف فربهبىىف و
وتـزيؾ الـهس أـ الؽىالم أـىهزلفؿو ضخطىهن الؽ،ىهر ٓ يؿىـح
لؾ ىىغهر و والعؾؿىىل الؿحىىضو ٓ يعطىىك لؾعىىقامو وخطىىهن
ُ
وهؾؿ جرا .
يختؾػ عـ الرجهلو
الـسه
َّ
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 /4التَديد املبطً :
ـؽ ِ
ِ
َػس خهضِقىه ** َوأه َفكه َعـ كَػسل َوٓ َع َ
ُف َ
راحقه
ريؽ الرِحه َلق َفخ َػت الىـ ُ

فظفىرت لؽىؿ الطقىب
ومكىذار خػىلو وفن
 هـه تفديدٌ أى،طـو
ُ
ٌ
ٍ
راض عـىىؽو ولىىدي أطهلىىب
والؿراحىىل و ومٓ ضىىنكـل هقىىر
وَجقنو ورذلؽ لست راح ًقه عـ كػسلو وأه لىت القىف أىـ
فوحهع وأتهعب!..
 وت ؾح تفدى أعهتً ،ة ل،عض إخؾىة وإهللىد ه و جىرا
ىىروا يف أقحىىقع و فو تجىىههؾقا

أىىه هللىىـعقا تجههىىؽ و فو

أـ،فه و ولقس أفىد ًدا
أؽهكتؽ…! ضتفديفؿ أوؾ ذلؽو عته ًبه ً
اتفهأه ووك ًحه ولقس تؼ،قحا !..ضىهلـػقس
و وميؼهظ ولقس ً
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تاىىقؼ أىىـ التفديىىد و ويتؿقىىز أىىـ الؿتسىىؾط فو الفجىىه و
ٕحسـ العتهن الؾطقػ!..
وا
ُ
 ويزيدُ أـ لطػف :ضؿه فكه عـ كػسل وٓ عـىؽ راحىقه !..ضعىد ُم
رحهه عـ كػسف يؿحىق عىدم رحىهه عىـ أخىر و ويػىتح ضه ً ىه
لؾػؽىىر يجى ُ
ىقل ضقفىىهو ويؼىىع عؾىىك أحهسىىـ طق،ىىةو وٓ يسىىل
الظـ…!
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 /5نزاوُ الفزصاٌ :
َوأه تَـ َػ ُع الخَ ُ
قؾ الؽِرا ُم َوٓ ال َؼـه ** مِذا َلؿ َيؽُـ َض َ
قق الؽِرا ِم رِرا ُم

ٓت الحىىرن وررابؿفىىه و
 الخقىىؾ والؼـىىه والسىىققف هىىل ُ
ولؽـفىىه ٓ تجىىدي ولىىقس أـفىىه ضهبىىدة و مٓ بؽىىرا ٍم يرتىىدوكفه و
وفبطهل يطهلقكفه و وأغهوير يػؼفقن حىربفه ِ
وحىرابفه و ضنكؿىه
َ
الخقى ُىؾ بػهرسىىفهو والسىىققف باىىهربفه و ورىىذلؽ الؿـههللىىب
والخطىىب والعؾىىقم وال ىىـهبع و رى ُّىؾ يىىدعقفهو و ىىد يرىىتريفه
تجؿالً وتػهخر ًا و ولؽـفه ٓ تحؿد مٓ يؿههريفه والحذاق!..

 رذلؽ ال ؾقات وإذرهر ٌّ
رؾ يػعؾفه ويؾفج بفىه و و ىد ٓ
يجىىد لفىىه فثىىر ًا يف حقهتىىفو لقجىىقد أقاكىىعو فو حىىعػ الؼؾىىب
والتعهطل أعفهو ويف هذا السقهق يؼقل اإلأه ُم ابـ الؼىقؿ رحؿىف
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اهلل " :وإدعقة والتعقذات بؿـزلة السالحو والسالح باهربفو
ٓ بحىىده ضؼىىطو ضؿتىىك رىىهن السىىالح سىىالحه تهأىىه ٓ ضىىة بىىفو
والسهعدُ سهعد قيو والؿهكع أػؼىقد ح ىؾت بىف الـؽهيىة يف
العدوو وأتك تخؾػ واحد أـ هذه الوالثة تخؾػ التلثقرو ".

 ضال بدَّ لؾؿفـ والحرون وال ـهبع ررام يحػظقن َىرضفه و
ويؿىدحقن
ويمدون حؼفهو ضحقـفه يحؿدون وتحؿد ضعهلفؿ و
َ
ع،ىىر
وتؿىىدح ثؿىىهرهؿ  .وأىىـ رىىرا ِم فول،ىىؽ الىىذيـ ارتىىدوهه َ
التهريخ عؾل وخهلد والزبقر وفسهأة رحل اهلل عـفؿو ضؽرأىت
بفؿ وبهكت هراتفؿ  .واهلل الؿقضؼ .
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 /6الفِزا ُم املزُّ :
ِ
ِ
ِ
ْ
إح،هن
طعؿ ُضر ِة
يذق
لؿ
**
د
ا
ضم
العذان
أه
يدر
لؿ
ه
ٌ
ُ
َ
يجر ِ
الحب وطقب القهللهل و وأؾىذات التال ىلو لىـ
ن
َّ
 أـ لؿ ّ
أر الػراقو وَدة ال،قن ٕ !.كف لؿ يعرؼو ولؿ يحب ولؿ
يػؼف َّ
ِ
إح،ىىة و وهجىىران الخىىالن  !..ضػىىل الؼؾىىب
يجىىرن ضؼىىدان
أرىىهعر ٓ تعقفىىه الؼؾىىقن الؼهسىىقةو وضقىىف َىىجقن وَىىمون ٓ
تعرضفه العقاطػ الؿتجؿدة …
خههللىىه بهلعرىىهق و بىىؾ هـهلىىؽ ضىىراق إبىىقيـ
 ولىىقس الػىىراق ً
يتىىللؿ
وإ ىىهرن و وفهللىىد ه فجؾىىة و لىىؿ تؾىىدهؿ فأفىىهتؽؿ و
ُ
بعاىىـه لؿ ىىهبفؿ و وإَىىد ضىىرا فؿ و وأغىىهدرتفؿ أىىـ بىىقـ
وتحت سؿعـه وب ركه ..وهذا الؿعـك أطىروق عـىد
فظفرِكه و
َ
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املفاسُ األدبي
مً درر املتييب

الؿتـ،ل هقر أىرة و ورىذلؽ عـىد هقىره أىـ الرىعرا  .ولىفٓ :
ِ
ِ
َ
َ
فحرهبف…
حرهك يف
يؽقن
الؿرتهق يف فَقا ِف…حتك
تعذل
َ
َ
الرقق مٓ أـ يؽهبده… وٓ ال ،هب َة مٓ
يعرف
ول،عافؿ ٓ :
ُ
أـ ُيعهكقفه…

 و ه رؾؿ ُة تقجع وتىللؿ أىـ حىهل فول،ىؽ الىذيـ يسىتـؽرون
دأقع الؿح،قـ وفحزاكفؿو وأه جربقا َقً،ه أـ ذلؽ…! ضؿه
عرضقا الحبو وٓ طعؿ الػراقو وٓ أقاكع الحقىهة او هللىروف
الدهر و فو فرزا َ الترحهل … رؿه هل اأرؤ الؼقس :
ِ
ػ َح ْـ َظ ِ
الحل كَه ِ ُ
ىؾ
رَلكل َهدَ ا َة ال َْ ،ق ِـ َي ْق َم ت ََح َّؿ ُؾىىقا ** َلدَ ى َس ُؿ َرات َ
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يريىىد و ىىػ بعىىد رحىىقؾفؿ و يف حقىىرة و ػى َة جىىه الحـظؾىىة يـؼػفىىه
بظػره لقستخرج أـفه ح،فهو وهل هللقرة أع،رة عـ فلؿىف الرىديدو
وعذابف إسقػ …!
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 /7احلِلهُ الطبَعي :
الؿقالدِ
الح ْؾؿ لؿ يؽُـ عـ طِ،ه ٍع ** لؿ يؽُـ عـ َت َؼهد ِم ِ
ومذا ِ
ُ
َ ْ َ
ُ ْ َ ْ
َ
 العؼى ُىؾ كعؿى ٌة أىىـ اهلل تقلىىد أىىع الؿىىر ِ ضطىىر ًة وج،ؾىىة و وٓ
ت ـعفه الظروف والسـقاتو وٓ طقل العؿىر والغؿىرات..
ضؿـ رهن ذا طقش وتفقر و لؿ يغىـ عـىف تؼىهدم الؿىقالدو وٓ
ُ
يقرث الفدو والؿرو ة
ٕن العؼؾ الرزيـ
طقل أأهد…! َّ
و ويحؿىىىؾ عؾىىىك الق ىىىهر والؿرىىىقرة و رؿىىىه ىىىهل تعىىىهلك :
م َو ََ ِ
هو ْر ُه ْؿ ضِل ْإَ ْأرِ) .سقرة ل عؿران .
ىرارا مٓ بعىىد رويىىة واتىىزان و وتلأىىؾ
 والعه ى ُىؾ ٓ يتخىىذ ى ً
واستػسهر و خال ًضه لذلؽ الطهبش الؿـىدضع و الىذي ٓ عؼىؾ
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وٓ روية و ولؿ ِيزده طقل العؿر مٓ عـه ًدا وت ىؾ ً،ه  !..وهىذا
يف الغهلب عؾك العـ ر ال،رري .
فكػسفؿ و وعهلجقا عؼق َلفؿ بهلعؾؿ
فكهس ّ
 و د يقجدُ ٌ
روحقا َ
وحسـ ال ح،ة و وتؼريىب الؿسترىهريـ إأـىه و
والتجربة و ُ
ض،هتقا أع الق ت فرور وعقه واستـهرةًو وهجروا الط،هع الؼديؿة
الىىك ط،ىىهع جديىىدة و جـقىىت بىىهلعؾؿ وضؼىىف التجربىىة و وديؿىىة
الؿراس !..

21

املفاسُ األدبي
مً درر املتييب

 /8حيا ُة املغالبة:
ِ
ضهلؿ ْق ُت َ
ُ
ىـ َه َؾ َ،ىه
ى،ر
فجؿىؾ بىل ** وال َُّ ،ر ْفو َس ُع والىدّ كْقه ل َؿ ْ
فعذ ُر لىل وال ّ ُ
َ

 هىىق عؾىىك سىىجقتف الؿعروضىىة هـىىه بحىىب اإلبىىه و ورضىىض
الؿذلةو وأغهل،ة الدكقه وفرزابفىه وف راكفىه و وفكفىه ٓ تىمتك مٓ
عؾك جسر التعب والؿجهلدة و رؿه هل هـىه ولىق بهلسىػر ضفىق
واسى ٌىع ب َ،ىىره وفرحىىف وسىىفقلف ..م فلىىؿ تؽىىـ فرض اهلل واسىىع ًة
فطقب أىـ حقىهة الؿذلىةو
ضتفهجروا ضقفه ) سقرة الـسه  .وهل
ُ
ودار الفقان والؿـؼ ة.
ِ
العىهر
 وير،ف ذلؽ قلف  :ومذا لؿ يؽـ أـ الؿقت بدٌ … ضؿىـ
فن تؿىىقت ج،ه ًكىىه !..وههلىىب َىىعره يف الرىىؿؿ وعؾىىك الفؿىىة و
وهل ج،ؾة يف َعره وخ هلفو واحتىقت ههلىب

ىهبده عؾىك

ذلىىؽ الؿعـىىك !..ولىىذلؽ هىىق يجهلىىد الحقىىهة و وي ىى،ر عؾىىك
22
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كؽ،هتفه وتع،فهو لق،ؼك عزيىز الىـػسو طىهأح الطىرف و ٓ يىذل
ىقت عؾىىك ذلىىؽ ضعىىذره فكىىف أىىهت
وٓ يفىىقن و ومذا حاىىره الؿى ُ
رريؿه …!
عزيزًا و وعهش
ً
الؿؿىهدح و ولىؿ تىذهب مٓ
 ولق تؼ ّؾدَ رؾ َهعر ذلؽو لؼ َّؾىت
ُ
ٕهؾفىىىه الؿسىىىتحؼقـ و ولؽىىىـفؿ يجقىىىزون َىىىقً،ه أىىىـ ذلىىىؽ
ت،قن عؾك هقرهؿ مذا تجىهوز وتاليىـ !..ولؽىـ
وي ْع َ
لـػقسفؿو َ
أعـهه أـ حقث أغهل،ة الحقهة وال ى،ر عؾىك حىرابفه وبلسىهبفه
يف أحؾف وأقحىعف و ٓ سىقؿه و ىد ُط،عىت الحقىه ُة عؾىك رىدرو
وتسؾطت ضقفه َرورو وسهد ضقفه فوهه ٌد عؾك ظفقر ررامو ويف
ىىقن من رُـىىىتُؿ
الؼىىىر ن م وٓ تَفـىىىقا َ
وٓ تحزكىىىقا وفكىىىتؿ إعؾى َ
أمأـقـ)  .وٓ حقل وٓ ق َة مٓ بههلل .
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/9الوصالُ امليكطع :
ؽ يف أ ِ
ؽ يف حقهتِ
ؽ أـ خق ِ
ٍ
َ
َ
َ
َك ق َُ ،
َ
هل
ـهأ
،
ق
ك
**
،قب
ح
أـ
ؽ
ُ
َ
َ
َ
َ
وفن وهللىىهلفه
 هـىىه يجسىىدُ لـىىه أعـىىك الحقىىهة الحؼقؼقىىة و ّ
أـؼطعو ولذاتفه ؾقؾةو وأتهعفه ٍ
أـتفو ضىال يغتىر بفىه مكسىهن و
َ
ٍ
وهللىهل أز ىف
وٓ ُيخدع بفه أتعؾؼ فو أترقف  !..ضؽؿ أىـ
الؿقتو فو ههلف السىػر فو بهعىده الؿىرض  !..وأىـ هـىه أىه
يـ،غىىل لـىىه القثى ُ
ىقق بهلىىدكقه روقىىرا و ضنكفىىه خداعىىة و وحقهتفىىه
زابؾةو وأالذهه لقست بؿلأـ!..

 ويف ترىى،قف ذلىىؽ القهللىىهل بهلخقىىهل يف الؿـىىهم رـهي ى ٌة عىىـ
سىىرعة اكؼاىىهبف و وَىىدة ذههبىىفو ورىىلن وهللىىهٓت الىىدكقه
وأالذهه َ،قة بذلؽ الحؾؿ السريع و وهذا الؿعـك اسىتفدضف
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الحسىىـ ال ،ىىري رحؿىىف اهلل :م مكؿىىه الىىدكقه حؾىىؿو وأخىىر ُة
يؼظىىة و والؿىىقت أتقسىىط وكحىىـ يف فحىىغهث فحىىالم ).
ولؾتفىىىىهأل ال،قىىىىت الؿرىىىىفقر َ :ضىىىىهل َع ُ
الؿـ ِ َّقىىىى ُة
قش َكىىىىق ٌم َو َ
ِ
الؿر ُ َبقـ َُفؿه ٌ
خقهل سهري !.
َيؼ َظ ٌة… َو َ
 ولىىق و َعقـىىه هىىذه الحؼقؼىى َة ٓكت،فـىىه ٕرواحـىىه و وفهللىىؾحـه
ٍ
لعؿؾ وزادو وذررى
فحقالـه و وتفقلكه ٔخرتـه و ضفل أحتهجة
خقر الزاد التؼقى).
وأحهس،ةو وتػؽرٍ واجتفهد موتزودوا ّ
ضنن َ
سقرة ال،ؼرة  .واهللُ الؿقضؼ.
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 /10الكوة املعيوية :
ِ
كهن َ
الؿفه َب ُة أه ٓ َت ْ ـ َُع ال َُ ،ف ُؿ
اهلل
ْ
عـؽ َديدُ
الخقف َو ْ
ْ
د َ
طـعت ** َل َؽ َ

ُ 
بعض الـهس ُيـ ُر بلأقر خهرجقة تقضقؼه أىـ اهللو ولقسىت
ٍ
عىدد وفبطىهل و وأىـ ذاك ىذف الرعىب
بؼقة سالحو فو رورة
يف ؾىىىقن إعىىىدا و وهىىىق أسىىىتػهد أىىىـ الحىىىديث الـ،ىىىقي
رت بهلرعب أسقر َة َفر) و وهذا أـ خ ىهبص رسىقل
م ُك
ُ
اهلل عؾقف ال ال ُة والسالمو و قؾ هل ٕأتف أـ بعده.

 وهق هـه يؼقل و ىع لسىقػ الدولىة الحؿىدا ذلىؽو ضؾؼىد
واكؼذف يف ؾقبفؿ أـ أفهبتؽ فَىدَّ أىه لىق
تفق،ؽ إعدا و
َ
لؼقىىتفؿ بىىهلجـقد والىى َُ ،فؿ في إبطىىهل الؽؿىىهة …! ولىىذلؽ
أجىىرد سىىؿهعفؿ بؼىىدوأؽ و فو اسىىتذرهر اسىىؿؽ ُي ى ّىرعقن
26
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رع،ه والؿاو لؿه وحع يف ؾقبفؿ أـ الخىقفو ولؿىه ُض ىؾت
عؾقؽ أـ الفق،ة .

ِ
ُ
بىهلحرن
تستعؿؾ يف هذا الع ر الحديث أه يعرف
 وأن
الـػسىىقة و أىىـ خىىالل وسىىهبؾ اإلعىىالم و وبىىث الرىىهبعهت
ىقن لفىىه أ ىىدا قة و
ل ىىـهعة ىىقة خػقىىف أجفقلىىة و ىىد ٓ تؽى ُ
ولؽـ هدضفه خؾخؾ ُة العدوو وترتقت ؾقبفؿ و لؽىل ُير َدعىقا
فو ُيح ّقدوا و فو يفزأقا أـ أؽهن سحقؼ…!!
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 /11الضيلُ باألخالم الضيئة :
َػ ِأ ْـ فخل ٕبل َو ُف ّأل ** مذا َأه لؿ ِ
َو ك ُ
فجدْ ُه ِأ َـ الؽِرا ِم
 ضعى ًىال و رقىىػ ترتاىىل وفكىىت ذلىىؽ الخؾىىقق الؽىىريؿ و فن
ُ
والتاهيؼ أـ إخالق السق،ةو
يـتسب لؽ أـ َيرقـؽ ضعؾف ..
والعىىهدات الطق،ىىةو أتلهللىىؾ يف الـػىىقس الؽريؿىىة والؿعىىهدن
إهللقؾة و التل تؽرهفه حتك يف ف ِ
رن الـهس القفه و مذا حقعفه
وتخؾك عـفه و ولق رهن فخل الرىؼقؼ !..ضىال يطىهق ضعؾىفو وٓ
تستطهن أجهلستف وأمارؾتف!..
ُ

 وهذا يعطقؽ عالأة ارتؼه إخالق عـد فهؾقفىه وأرتهديفىه
أـ الؽرا ِم الخقهر و الىذيـ ُيعؾقكفىه عؾىك الؿىهل والؿـههللىب
والجههو بؾ هل جىههفؿ وأػخىرتفؿ فأىهم الـىهس و والـؼ ىهن
28
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ضقفىىه أىىذأقم أعقىىبو وأخ،ى ٌ
ىقل سىىؾقب و ويف اإلسىىال ِم:م مكؿىىه
ٕتؿؿ أؽهرم إخىالق) ضتؿؿفىه هللى ّؾك اهللُ عؾقىف وسىؾؿ
ُبعوت
َ
بؿحهسـف الجؿقؾة و وخ هلف الرريػةو وأسهلؽف الػريدة .
 وجعىىؾ إخىىالق لقسىىت أجىىر َد هللىىػة جؿقؾىىة و وٓ حؾق ى ًة
أتؼؾدةو ضحسب و ولؽـفه بهن ضسقح ملك الجـىة و وأىـ فروىر
الطرق الؿقهللؾة القفه و والؿحظقظقـ بهلؼرن أىـ رسىقل اهلل
وأجؾسه .
ضقفه أؽهكة
ً

29

املفاسُ األدبي
مً درر املتييب

 /12اليفضية التعيضة :
رَػك بِ َ
قت َهضِقه
الؿ َ
ؽ دا ً َفن تَرى َ

الؿـهيه َفن َيؽ َُّـ َفأهكِقه
** َو َح ُ
سب َ

 هذا فَؼك دا و وفسقف فأـقة و فن ترى الؿقت َىهض ًقه لىؽ أىـ
ال،اليه و وحالً لؿه فكت ضقف أـ الـقابب و وهىق أـفىل عـىف…!
والرىىهعر يحىىب الحقىىهة و وعىىهلل الفؿىىةو وجؾىىقس آأىىرا
والػاىىىال و ولؽـىىىف يف لحظىىىهت أىىىـ حقهتىىىف يلتقىىىف الرىىىؼه و
وترؿُ ،ز كػسىفو ضىال يجىد فهللىد ه فوضقىه و وٓ جؾسىه درس
أرو ةو مٓ فعدا أتستريـ و وخالكا أـتػعقـ …!
تؿـقىت فن تىرى  ...هللىديؼه
س،ب تؿـّقفه  :تؿـقتَفه لؿىه
َ
 ضقذرر َ
أجتؿع رهذن كػه لو ٓ يحؿؾ
ضلعقه فو عدوا ُأداجقه…! في
ٌ
أـ هللػهت الرجقلة والؿىرو ة و أىه يجعؾىؽ تتؿسىؽ ضقىفو فو
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تىىمثره عؾىىك سىىقاهو ولىىذلؽ ترتجىىل حقـفىىه أغىىهدر َة الحقىىهةو
أتؽىرر يف َىعره و
والرحقؾ ملك الدار أخرة…! وهذا أعـك
ٌ
الاىىىقؼ بهٕهللىىىد ه و وروىىىرة إعىىىدا الؿترب ىىىقـ بىىىفو واهللُ
وطـ … وٓ كىديؿ
بؿ التعؾؾ ٓ اهؾ وٓ ُ
الؿستعهن .رؿه هل َ :
الـهس خ،ىا ..
وٓ رلس وٓ
سؽـ..؟! و قلف  :ولؿه هللهر ود ُ
ُ
َيت عؾك ابتسهم بهبتسه ِم!..
َجز ُ

يـسىىىجؿ وكػسىىىقة الرىىىهعر الؿتحديىىىة
 وهىىىذا الؿعـىىىك ٓ
ُ
لؾخطىىقنو الراضاىىة لؾاىىقؿو والاىىهبؼة بهلاىىعػو ولؽىىـ
فحقهكًه تع ػ بىهلـػقس أقا ىػ تجعؾىف يختىهر بىال وعىلو فو
يرحخ لؾسهعة القهبسة و واهلل الؿستعهن .
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 /13رحيلُ العكل :
َوأه ِه َل مِ ّٓ َلح َظ ٌة َبعدَ َلح َظ ٍة ** مِذا َك َز َلت يف َ ؾِ ِ،ف َر َح َؾ ال َع ُ
ؼؾ
ِ
لحظىهت العهَىؼ الؿت ىهبلو الىذي ُي،تؾىك بىهلـظرات و
قر
ي ُ
ُ
ويعىقش أسىر ًحه طر َضىف يف الىرابح والغىهديو
وهقى الحسىهنو
ٍ
بؾحظة خهطػىة و
رقػ ي رعف الفقى ويتؿؽـ أـفو أع فكف بدا
خقىهٓ أعرعرىا يف
ولؽـفه ترارؿت وتؽقأىت حتىك هللىهرت
ً
داخؾف و ضآذكت لرحقؾ العؼؾ و وهقهن القعل….مذا كزلت يف
ُ
العؼؾ !..ولف كظهبر عديدة يف َ
ذلؽ أـفه :
ؾ،ف رحؾ
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حقل بىقـ ُض ِ
َلسر الَ ،ط َؾ الؽ َِؿل بِـ ٍ
ِ
ىماد ِه َو َعزابِ ِىف
َظرة ** َو َي ُ َ َ
َيست ُ َ
َّ َ

س،ب رحؾة العؼىؾو هىق هجىقم الفىقى و وطغقىهن
 ورؿه قؾ ُ
العرؼ الىذي يػتىؽ بىهلروحو ويفىدُّ ىقابؿ التػؽقىر والرزاكىة و
أجىرى
ضفـه ٓ يجتؿعهن ال،تة … رؿه هل عؼق،فَ :ج َرى ح ُّ،فىه َ
ٍ
َغؾ بفه َُغ ُْؾ…!
ضلهلل،ح لل عـ رؾ
دأل يف أػههللؾل ...
َ

 وأىىع فكىىف وهللى ٌ
ىػ لؾحهلىىة العهطػقىىة و مٓ فكىىف تحىىذير لىىذوي
العؼىىىقل و فن ٓ يـجرضىىىقا يف أفىىىب إهىىىقا و و ىىىد ُطؿسىىىت
وهدّ ت جسقأـه…
عؼقلـهو ُ
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َ
رحقؾ العؼؾ يعـىل هؾ،ى َة العقاطىػ و واكعىدام الرَىهد و
ٕ ن
والغىىقص يف الؿالهىىل و والتػؾىىت الىىديـل و وعىىدم تؼىىديس
الررابع و وت،ديد إهداف ال هلحة و والػتـىة الطهأىة بهلعؼىؾ
وتقازكف وهللالحقهتف .
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 /14األخالمُ اآلصزة:
إحرار رهل َع ِ
ػق َع ُـف ُؿ
َوأه َ ت ََؾ
َ

** َو َأ ْـ َ
بهلح ّر الذي يح َػ ُظ ال َقدَ ا
لؽ ُ

رن ٍ
ُ
ؾىقن الـىهسو ويسىتر فؿ رىهلعػق
يخطىػ
خؾؼ ك،قىؾ
َ
َّ 
والؿرو ة والجقد الؿوهللو والحػىهوة الزابىدة و ضحقـؿىه ُيع َػىك
َ
فهدق عؾقف ضؼىد
عـ حر رضقع و ضؼد استر ف ذلؽ الؽريؿو ومذا
ضىرج رربتىف ضؼىد فسىره بـُ،ؾىف وجىقده …
تؽـػف بلضاهلف و ومذا َ
ِ
َ
إزأىهن .ولىذلؽ
أال
لذلؽ أع
وأع ذلؽ د يتـؽر بعافؿ
ّ
َ
وأـ لؽ بهلحر الذي يحػظ القدا …
رجع
وتلسػ…َ :
يحػظىقن
َح بىهٕحرار إهللىػقه و الىذي
 ورلن
َ
َ
الزأهن د َّ
يـسىىقن الجؿقىىؾ و ضؼىىد ت،ىىدلت إخىىالق و
الؿعىىروف و وٓ َ
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ولؽىـ
وتغقرت الػعهبىؾ و وتؼؾ ىت الرىؿهبؾ… رؿىه قىؾ :
َّ
َ
ُ
تاقؼ…
فخالق الرجهل
الؽىريؿ أؾؽتى ُف  ...ومن
فررأىت
 ولذلؽ هل بعدهه  :مذا فكىت
َ
َ
فررأت الؾ،قؿ تؿردا !..في مذا واضؼ َ
أعىهدن
ذلؽ اإلرىرام
فكت
َ
َ
عت بف عؾك ل،ىهم و
ومن و َ
كػقسة هللهكقك وحػظقهو ضؿؾؽتفؿ و ْ
ضؼد و عت يف َر فعؿهلؽ و ولـ تؾؼك أـفؿ مٓ التؿر َد والعـهد
 !..رؿه هل يف أدح بعافؿ :
وف أ،ت َِىدبا ِ
وي َطـ ِ
وي ْؿـَ ُع ُف أـ ّ
ذأ ُف َحؿد
**
بىف
ىر
ع
الؿ
ع
َ
ْ
ْ
ُ
َ ْ
رؾ َأـ ُّ
ُ
ُ
َ
َ
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 /15قل ُة اإلىصاف:

ِ ِ
قـ الرِ ِ
َو َلؿ َتزَل ِ َّؾ ُة ِ
جهل َو َلق رهكقا َذوي َر ِح ِؿ
اإلك هف هط َع ًة ** َب َ

ِ
والؼسىطهس الؿسىتؼقؿ و الىذي
حرن أـ العىدل
هف
 اإلك
ُ
ٌ
يتؿ التؼىهطع بىقـ
بحاقره تسؿق إخالق وترتؼل و وبػؼداكف ُّ
الـهسو وتح ُؾ الرحـه ولق رهكقا أـ ذوي الؼرابىهت و ىهل
من اهللَ يلأر بهلعدل ) سقرة الـحؾ .
تعهلك :م ّ

ىراض عـىىف تسى ٌ
 وتررىىف واإلعى ُ
ىس لؾـىىهس
ىجقؾ لؾظؾىىؿو وبخى ٌ
ويسى ّ،،ف حى ُ
ىعػ الىىديـو وأفهكىىة إخىىالق و وإكىىه
وفَىىقهبفؿو ُ
الزابدة و والؽ،ر الخػل…! ولذلؽ رهن التزاأ ُف س،ً ،ه لؾتحىهن
والعدلو وكرر أؽهر ِم إخالق .
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ِ
ىىهر عؾقفىىهو وتسىىقيدٌ لؾعىىدلو
ىىهف أىىـ
 واإلك
ُ
الىىـػس اكت ٌ
ٌ
وحػظ لؾعفدو وتط،قؼ لإلسالم والرىؿهبؾ و
وتؼقية لؾروابطو
وارتسهن لألجقر و هل تعهلك :م ومذا ؾتؿ ضهعدلقا ولىق رىهن
َذا ربك و وبعفد اهلل فوضقا) سقرة إكعهم.
 وخالهلل ُة اإلك هف :معطه ُ الـهس أه يسىتحؼقكف رىهأال و بىال
بخس وٓ تحقز وٓ أحهبهة  .و د يؽقن ذلؽ بىهٕ قال و و ىد
يؽىىقن بهٕضعىىهل و فو بفؿىىه أعىىا  .وٓ َىىؽ فن هىىذا الؿػفىىقم
ُ
العىدل
يترهبف أع أػفقم العدلو ولذلؽ ىهل بعىض العؾؿىه :
ُ
العدل يرؿؾف وهقره .
واإلك هف تقفأهن و ومن رهن
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 /16الغه ُز املضاعف:
َض ُرؽري َل ُفؿ َُ ِ
ؽر َعؾك الـَدى
ؽران َُ ٌ

ؽر َعؾك ُ
الرؽرِ ا َّلذي َو َه،قا َبعدُ
** َو َُ ٌ

ىهكحقـ إجىىقاد و وال،ىىهذلقـ إيسىىهر و أىىـ أؽىىهر ِم
ىؽر الؿى
َ
َ ى ُ
َىعرا
إخالق و وهذا أـ رواب ِع فبقهت الرىؽرو لؿىـ جهزيتىف ً
ىت مثهبتىىف بىىهلـطؼ الؿعسىىقل و وإكسىىهم إدبقىىة و ويف
فو فح،،ى َ
الحديث :م ٓ يرؽر اهلل أـ ٓ يرؽر الـهس ) .ضؾؼد َىؽرتفؿ
عؾىىىك ضاىىىؾفؿو وَىىىؽرتفؿ عؾىىىك ثـىىىهبفؿ بؼ،ىىىقل الػاىىىؾ
والف،هت…!

يدل عؾك ِ
ُّ
طقب أعىدكفؿ وحسىـ كقىتفؿ يف العطىه و
 والوه
هللدورهؿ
بحقث يػرحقن بؼ،قل جقدهؿ وعطهبفؿ و وتـررح
ُ
لذلؽو وهل أـ فس،هن اكرراح ال در و واكدضهع الغؿ .
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ٌ
وحػظ لؾجؿقؾو
ترسقخ لفذه الؿعه
 ويف َؽركه لمخريـ
ٌ
ومَىىىهعة لؿوىىىؾ تؾىىىؽ إخىىىالق الػهحىىىؾةو وتعؿقى ُ
ىىؼ التىىىقاد
والؿح،ة بقىـفؿو ٓ سىقؿه وذلىؽ أىـ هللىؿقؿ ديــىهو و ىد جىه
ُّ
وأسىدي اإلحسىهن و
الحض عؾك َىؽر هللىهكعل الؿعىروف و ُ
والدعه لفؿ بلبؾغ ع،هرات الوـه و واهللُ الؿقضؼ.
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 /17فضلُ التجزبة :
ُـت يف ََؽ ِأـ الس ِ
قػ ضه ْب ُؾ ُف ** َضنِ ّأىىه ُتـَ ّػقى ِىف َومِ ّأىىه ت ُِعىىدُّ ُه
مِذا ر َ
َ َ

ىىىهس وهللىىىىد ُ فه وأفهرتفىىىىه مٓ بهلتجىىىىهرن
ُ ٓ يعى ُ
ىىىرف الـى ُ
وآخت،هر و ورذلؽ السىققف و ٓت الحىرن ٓ تُسىتجه ُد مٓ
ِ
بخقض الغؿهرو وتجربة الػرسهن و وهذا يؽرػ لؽ أعهدكَفىه
َ
وحىذق أىدعقفه ومتؼىهكفؿ و ولىذلؽ ىهل بعىدهه :
وفهللهلتفه و
ىىهرم ِ ِ
ي مِ ّٓ َرغَقىىىرِ ِه… مِذا َلىىىؿ ُي ِ
ػهر ىىى ُف الـِجىىىه ُد
الفـىىىد ُّ
َوأىىىه ال ى ِ ُ
َو ِهؿىىدُ ُه…! في الػحىىص وآخت،ىىهر  .و ،ؾىىف ىىهل  :ضؽىىـ يف
اهللىىطـهعل أحسىىـًه رؿجىىر ٍ
تؼريىىب الجىىقاد
ن َ ...يىىْ ِ،ـ لىىؽ
ُ
جربـىل يف اهللىطـهعؽ ميىهي لقت،ىقـ لىؽ
وَدُّ ُه…! والؿعـك ّ :
ىرف الػىىرس
ف أقحىىع لؾوؼىىة واإلجىىهدةو ضىىنن بهلتجىىهرن يعى ُ
وفكقاع جريف أـ التؼريب والرد والعدو .
ُ
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ٍ
هىىهأض وهريىىب
التجىىهرن رهَىىػ ًة لؽىىؾ
 وههل ً،ىىه أىىه تؽىىقن
ُ
فر،ر برههنو وفعظىؿ وثقؼىة وبقـىة عؾىك الىدعقى
وأ،فؿو ضفل ُ
ٍ
بقـىهت
واإلث،هت  ..رؿه قؾ  :والدعهوى أه لؿ ُيؼقؿقا عؾقفه..
فهللىىحهبفه فدعقىىه ُ  !..ورىىذلؽ يؼىىقل هىىل السىىققف الفـديىىة ٓ
ِ
والارن والؿرهررة!..
تعرف َدتفه وأاهؤهه مٓ بهلتجربة

ِ 
ُ
ُ
وتسىىتقثؼ بهلؿرىىهررة
تعىىرف بهلتجربىىةو
الرجىىهل
وَىى،ففه
ُ
لتعرف هللد ـه وأفهرتـه ضقؿه ُعفد
والػحصو ضجربـل وهقري
َ
ملقـىىه و وفكـىىه ٌ
فهىىؾ لؾتؽؾقىىػ و وأحىىؾ الوؼىىة واإلتؼىىهن  .ويف
ٌ
وررػ وتلرقد و فو كػىل وتفىذيبو
التجريب أعرض ٌة وتدريب
وحػىىظ لؾق ىىت وتجقيىىد و ضنأىىه تؿىىدُّ يف عؿؾفىىهو فو تسىىتخؾػ
أؽهكفه و والسالم .
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 /18مكارعةُ اآلفات:
ِ
ست بِ
هٔضهت َحتّك ت ََررتُفه ** ت ُ
قت َفم ُذ ِع َر ُ
عر
الؿ ُ
َؼقل َف َ
ت ََؿ َّر ُ
الىذ ُ
أهت َ

ضىىىهت وكقابىىىب و وٓ كجىىىه َة أـفىىىه مٓ بهل ىىى،ر
 يف الىىىدكقه
ٌ
والؿؼهرعىىة و واسىىتداأة الىىذرر والتقرىىؾو وهىىق أىىـ َىىدتف
الؿتـههقة لؿ يعد ي،هلل بفهو ٕكف هزأفه ملك درجىة فكفىه هلىت
خىهوف الؿتق عىة بهتىت
الؿقت لؿ ي ى،ف أ،هلغىةو فو فن الؿ
من
َ
َ
ّ
تره،ف وتخهف أـىفو بسى،ب م داأىف وروىرة أراسىف و حتىك ىهل
ِ
ِ
فجتىل َفو
بعدهه َ :و َف ىدَ ُ
أت مِ ىدا َم إَتىل ر ََىل َّن لىل… سىقى ُأ َ
ىدأت عؾىىك الرىىدابد
ىهن لىىل ِعـىىدَ هه ِوتى ُىر…! والؿعـىىك  :ف ى ُ
رى َ
وإهقال م دام السقؾ الوهبر الذي ٓ يرده َل و حتك رلن لىل
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ثلرا عـد كػسل ضلكه
كػسه فخرى بديؾة و فو رلن لل ً
سقى كػسل ً
فريد مهالرفه والخالص أـفه .

ٌ
أطروق يف َعره بؽورة و يدل عؾىك عؾىق هؿتىف و
أعـك
 وهذا
ً
ِ
الحقىىهة و واحتؿهلىىف لرىىدابدهه ملىىك درجىىة
وأقاجفتىىف رزايىىه
آستفهكة بفه والتؿرس ال،ؾقغ .

ك،ت يف ؾب الرهن وهلل ّقره يف طهعىة اهلل و
 وهذا
الرعقر مذا َ
ُ
أغىىهكؿ وضقىىرة و
واكتػىىع و وح ّ ىىؾ
والتؿىىهس الؿعىىهللو كػىىع
َ
َ
ٍ
َ
بسىرور واكرىراح  !..ولقىت َى،هبـه يـتػعىقن
الؿرهق
وتجهوز
بلَىىعهر عؾىىق الفؿىىة و التىىل تجعىىؾ أىىـفؿ ُفبىىه ًة ضىىهعؾقـو وذوي
ٍ
أغػرة
م دا ٍم َهأخقـ و ويف الؿعهلل أسهرعقـ م وسهرعقا ملك
أـ ربؽؿ وجـة )..سقرة ل عؿران.
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 /19عخصياتٌ مهتنلة :
والحؾؿ ِ
العؾؿ ِ
قؽ ِ
َدعه م َل َ
والح َجك
ُ
ُ

ّظؿ والـ ُ
ّهبؾ الـ ُّور
** وهذا الؽال ُم الـ ُ

يجؿ ُؾ اهللُ َ
بعض الرخ قهت العؾؿقة فو القجقفىة ب ىػهت
ّ 
أختؾػة و رفذا الؿؿدوح يف حس الرهعر و ضىلطؾؼ عؾقىف هىذه
الؿؿهدح و وفن أه تحؿؾىف أىـ هللىػهت عؾقىةو تحػىز رىؾ كىهظر
ملقفىىه ملىىك رتهبىىة أىىه يؽتىىب أىىـ الرىىعر الجؿقىىؾ و والؿىىديح
الرطقىىب…! عىىالوة الىىك سىىخه كػسىىؽ و وكقلىىؽ الػسىىقحو
ِ
حس،هن و وتجقد بال احطران!..
الذي تعطل ضقف بال

َ
فجؿؾ اجتؿهع هىذه ال ىػهت ديـىا ودكقىه و يف َخ ىقة
 وأه
تػردت عؾؿا وعؼالو وزان أـفه ُّ
رؾ رىالم وأق ىػ وثؿىرة ..
و هل بعدهه :
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ِ
ؾىت ِأىـ َِىعرٍ تَؽىه ُد ُبققتُىف ** مِذا رُتِ َ،ت َيَ ،ق ُّض ِأـ ِ
،ىر
َوأه ُ ُ
كقرهىه الح ُ
ىهح ِة َلػظِفىىه ** كُجىىق ُم ال ُو َر ّيىىه َفو َخالبِ ُؼ َ
ُهىىر
الؿعىىه يف َض
َ
ىىؽ الز ُ
ر ََىل َّن َ

حؾىق الؿعىه ض ىقح
ؽتب أىـ َىعر هـىه يف أؼىهأؽؿ و ُ
 ضؿه ُي ُ
إلػهظ و د استـهرت أـ تقهجفه السهطع رهلـجقم و فو فكفىه
بس،ب أه اكطقى داخؾفىه أىـ فخال ىؽ الؿزهىرة و وَىؿهبؾؽ
الؿ،فرة و والسالم .
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 /20اجلضه الهاعف :

ج ِ
َف َأ َر ال ُػما ُد لِسه َك ُف َو ُجػقكَى ُف ** َض َؽتَؿـَ ُف َورَػك بِ ِ
سىؿ َ
ؽ ُأخِ،ىرا

الجسىؿ َ
ُ
حىهل هللىهح،ف أىـ التعىب وأغ،ىىة
يؽرىػ
 ههل،ىه أىه
ُ
الفقى والحر هت و ضهلؼؾب رؿؾىؽ لؼقىهدة الجسىؿ و ُي ُ
ػىقض
ِ
دأىع
تع،قر َهبؼ و وعؾك
الجػقن ضال ٌ
فواأره عؾك الؾسهن و ضال ٌ
ُ
كحىقل الجسىؿ وتغ ّقىره
كهزلو ويحهول جفدَ ه الؽتؿهن و ولؽـ
فسرار الفقى الؿؽـقن !..
تػاح ذلؽ رؾفو وتؽرػ
َ

 و ْس عؾىك ذلىؽ و َّ
وتفؿىؿ بىفو ضجسىؿف
رىؾ أىـ رىتؿ فأىر ًا
َّ
ضىليـ
أخ،ىرا)
رهَػو وحررهتىف بهديىة…م ورػىك بجسىؿؽ
َ
ً
جسؿؽ و وكطهلع ت رضهتؽ رؿىه
ستذهب عـه وكحـ كرههدُ
َ
هل يف أطؾع الؼ قدة :
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ٍ
رت َفم َلؿ َت ِ،را ** َو ُب َ
بهد َه َ
ؽهك مِن َلؿ َيجرِ َدأ ُع َ
ؽ َفو َجرى
قاك َهلل ََ ،

 ضىهلفقى ٍ
بىهدو والؼاىىق ُة أؽرىقضةو والؿقحىىقع أـترىر و ضؾىىؿ
تخ،ى عؾقـىىهو فو تحىىهول الػىىرار والتؽىىتؿ… و ىىد ىىهل بعىىض
السىىؾػ ،ؾـىىه  :م أىىه فسى َّىر فحىىد سىىريرة مٓ فظفرهىىه اهلل -عىىز
وجؾ -عؾك هللػحهت وجفف وضؾتهت لسهكف) .
الجسؿ الـهحىؾو
َع بفه
ضنن لؿ ُيػؾت
ُ
ْ 
الؾسهن ضؾتهت أعقـة و َّ
ُ
والحررىىىهت الغري،ىىىةو والـظىىىرات الؼؾؼىىىةو ضحىىىدثت عؿىىىه يف
الىىىىداخؾو وكطؼىىىىت بؿؽتىىىىقم ال،ىىىىقاطـ والخػقىىىىهت و واهلل
الؿستعهن.
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 /21حضا ٌُ املعالي:
سهن الق ِ
ِ
ِ
وإعجهز
جقه
ََ َغ َؾ ْ
ت َ ْؾ َُ ،ف ِح ُ
الؿعهلل ** َع ْـ ح ِ ُ
سهن َ

 لؾؿعهلل وجقه حسـة و وهق،ىهت ِ
ُ
تحؿىؾ عؾىك الطؾىب
كاىرة
ٌ
وحؿىىهلق
يتػؽىر يف ذلىؽ
والجىد ملقفىه و ومكؿىه
ُ
فربىهن الفؿىؿو ّ
ُ
العىىزابؿ و ضفىىؿ َيفقوكفىىه فَىىدَّ أىىـ الفىىقى وحسىىهن الـسىىه و
ويخطػـ الؼؾقن .
رعـ إل،هن و
الؾقاتل ي
َ
َ

والؼؾب مذا َُغؾ بىهٕأقر الجىهدة لىؿ يؾتػىت ملىك سىقاهه و

ُ
طرضفو وعؾىت روحىف و وحؼىؼ
وعهش رضق ًعه عزيزًا و د
َ
َؿخ ْ
مكجهزات أختؾػة عؾك أستقى الذات والعؿؾ وإهؾ..
تؾفك بهلحسهن والغقد و ضؼد بدد زأـفو وفتعب ؾ،ف و
 وفأه مذا ّ
وعهش هقؿهن رسىالنو يؿز ىف الفىقى أىـ رىؾ أؽىهن  !..وٓ
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َ
ٕن ضتـىتفـ َىديدة و
أـػذ حقـفه إلكجهز فو مثؿىهر فو ابتؽىهر و َّ
وهقاهـ أهحؼو و د هللقره الرهعر يف هقر أقحع و رؼقلف :
ّ
هؾ ِ
الع ِ
ِأ ّؿه َف َح َّر بِ َل ِ
ىؿ ** َه ُقوا َوأه َع َرضقا الدُ كقه َوأه َضطِـقا
رىؼ َفك َُّف ُ
ىـ
تَػـك ُعققك ُُف ُؿ َدأعا َو َفك ُػ ُس ُفؿ ** يف مِث ىرِ ُرىىؾ َ ،ىىقحٍ َو ُ
جف ى ُف َح َسى ُ

أذأقأه و ضقىه خق،ى َة القرطىةو
 واذا رهن عر ًؼه أحرأاو وهقى
ً
َرك أـ و ع ضقف هؾؽ و و د هللح قلف
ويه َ
بمس الحهلو ٕكف َ
ضىنن َف َّو َل
هللؾك اهلل عؾقف وسؾؿ  :م َضه َّت ُؼقا الىدُّ ْك َقه َوا َّت ُؼىقا الـ َسىه َ و َّ
ِ
ضِ ْتـ َِة َبـِل مِ ْس َرابِ َ
تتسع الػتـىة بهتسىهع
قؾ رَهك ْ
َت يف الـ َسه ) .وأن ُ
الطػرة التؼـقةو وتزيد أىـ الػتـىة بفىـ يف رىؾ أجىهٓت الحقىهة
لتؼاىل عؾىك أاليىقـ أىـ
وتؿوقال واسىتفالرًه و
هللقرا ودعهية
ً
ً
َ
الـهسو ضتـحط هؿؿفؿو واهلل الؿستعهن .
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 /22الغهلِ املصدم :
من السالح جؿقع الـ ِ ِ
ذوات ِ
ِ
الؿخْ َؾ ِ
قس ُّ
السى ُُ ،ع
رؾ
ّ ّ َ َ ُ
ّهس ت َْحؿ ُؾى ُف ** َو َل َ
ىب َّ

ٌ
وأظىههر وأخىهبرو
َؽؾ وثؿة وا ع و وحؼقؼ ٌة وأجىهز و
 ثؿ َة
ٌ
وف ٌ
وتخؾػ ال ـق عـ فخقف و ّ
ُ
يؽذبىف
قال ت د فه فضعهل …!
يف القا ىىىع آجتؿىىىهعل ..ورىىىذلؽ إسىىىؾحة هىىىل جؿقؾىىى ٌة
ىـ ٓ يحؿؾفىىه بحىىؼ مٓ
وأرىىجعة و ولؽى ْ
وأػخىىرةو وضروسىىقة َ
من السالح جؿقع الـهس تحؿؾف…
ضرسهكفه وحذا فه… َّ
ؾىى،س يف الؿـهسىىى،هت
الج،ىىهن
 حتىىك
ُ
وي ُ
ّ
والخىىقار يتزيىىه بىىفو ُ
دلقال عؾىك الرىجهعة وال،طقلىة و ولىقس رىؾ
وإعقهد و ولقس ً
س،ع أػترس ..ضهلحذر الحذر!..
حققان لف أخهلب ٌ
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ٕن َ
بعاىىفؿ
بعىىض هىىذه الؿؼهأىىهت والؿقا ىىػ و يتؿوؾفىىه ُ
َّ 
ِ
وفخىذ الحقطىة و
ولقس هق أىـ فهؾفىه و وهىق درس يف التو،ىت
ضال تغركّؽؿ الؿظىههر و وٓ تَػتّـىـؽؿ إَىؽهل  !..و ىد بِتـىه يف
ىههره عؾىىك بهطـىىف و
ع ىىر يغؾى ُ
ىب َىىؽ ُؾف عؾىىك أاىىؿقكفو وظى ُ
ىـ َُىجهعا
واكتحهلف عؾك حؼقؼتف و ولذلؽ هل ،ؾىف َ :ض َؼىدْ ُي َظ ّ
َأ ْـ بِ ِف َخ َر ٌقَ ..و َ دْ ُي َظ ّـ َج َ،هكا َأ ْـ بِ ِىف ز ََأ ُىع ..ولىذلؽ التجربى ُة
الؿعق ُل رؿه تؼدم يف أعـك أرهبفو والسالم .
وآخت،هر هل
َّ
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 /23اليفوظُ الضّخية :
ِ ِ ِ
ِ
ىػقع ُأ َر ى َّػ ُع
مذا ُعرِ َح ْ
هج م َل ْقىف َضـَ ْػ ُسى ُف ** ملىىك َك ْػسىىف ضقفىىه ََى ٌ
ت َح ٌ

ِ
ِ
وجقده الر ىراق ٓ يؽىهد يىر ُّد سىهبالً و فو
ررأف السقهل و
ِ أ ْـ
ضـػسىف الطق،ىة تحؿؾىف عؾىك
طهلب حهجة و فو هللهحب رربىة و ُ
اإلجهبة و وأىه يحؿؾىف أىـ هللىػهت الحقىه والرىفهأة يـجىذن
ُ
يػىقض مٓ
لؾؿعروف أ،هَرةًو ضفىق ٓ يحىب مٓ اإلرىرامو وٓ
أحهسـ ال ػهت!.
َ
كػسىىف الؿؽـقكىىة لتدضعىىف دض ًعىىه لطق،فىىهو فو لحقهبفىىه
 حتىىك من َ
ورراهتفىىه آعتىىذار و وهؽىىذا رهكىىت هللىىػة رسىىقل اهلل عؾقىىف
ال الة والسالم ٓ يرد سهبالً طو وأه ُعرضت عـف مٓ ) ىط ..
ضؽورة الحقابج عؾقف ٓ تؽرهىفو وٓ تُسىخطف عؾىك السىهبؾقـ و
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ىب ذلىىؽ ويـرىىط لىىفو ضػقىف سىىرور واكرىىراح و وثىىقان
بىىؾ ُيحى ُّ
وارتػهع و ضهلقدُ العؾقه خقر أـ القد السػؾك !..
كػسف َػقع ًة ملك كػسف لتدضعفه و وتحؿؾفه عؾك الجقد
 ضتؼقم ُ
كػقس زرقىة و ىد ّ
تعرىؼت ال،ىدل و وتزرىت
والعطه و وتؾؽ
ٌ
بهلرحه والؼـهعة و وحب الخقىرِ لمخىريـ و حتىك حىه ت ِأىـ
الػخىىر الحؼقؼىىىل و
آرتـىىهز والىىدكقه والؿػىىهخرة بفىىه  ..بىىؾ
ُ
والتجهرة الرابحة يف العطه واحتسىهن ذلىؽ يف الىدار أخىرة
مأه عـدرؿ يـػد وأه عـد اهلل ٍ
بهق ) واهللُ الؿقضؼ.
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 /24مطاعةُ اللحظ:
ِ
ِ ِ
ِ
الؿ َؼ ِ
ىؾ
ُأ َ
الؿ ْؾىؽ يف ُ
ظىقؿ ُ
لؿ ْؼ َؾ َت ْقفه َع ُ
طهع ُة ال ّؾ ْحظ يف إلحهظ أهل َؽ ٌة ** ُ

فن هـى َ
 رؿىىه ّ
ىهك فلحهظىىا جذابىىةو وكسىىه ضتهكىىة و ضوؿ ى َة فَىىقه ُ
ضىقاتـ
و اهيهو تجعؾفه أؼدأ ًة يف حقهتؽ و ويف عىهلؿ الؽتىب
ُ
وأحهسىىـ وجىىقاهرو ٓ تؿؾىىؽ لفىىه مٓ اإلهللىىغه وآكؼقىىهد و
واإل ،ىىهل عؾقفىىه بجديى ٍىة واكسىىقهبقة و لؿىىه حقتىىف أىىـ ريىىهحقـ
الجؿىىهلو وفضىىهكقـ الجىىاللو وفلحىىهظ الؽؿىىهلو التىىل تلسى َ
ىرك
ب ُحسـفه وطق،فه و وأـ َ
ذلؽ رتىهن م زاد الؿعىهد ) ٓبىـ الؼىقؿ
ِ
يسىحر
رهلجقهرة الحسـه و والػهتـة الغقدا و
رحؿف اهلل و ُيعدُّ
ُ
أـ فولف ملك خرهو ويردُّ ك لؼرا ِ
تىف رؾىفو فو الؿ،حىث الؿىراد
أـف!..
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ْ
بعافؿ وهق ُيسلل عـف ويطريىفو ويطقىر بىف
 ضؾؿ
كػسف ُ
يؿؾؽ َ
ِ ِ
ِ
ظقؿ
لؿ ْؼ َؾ َت ْقفه َع ُ
فن يؼقل ُ :أطه َع ُة ال ّؾ ْحظ يف إلحهظ أهل َؽ ٌة… ُ
ِ
الؿ َؼى ِ
ىقهر
ىؾ ! .ضؾىىف عظىىقؿ الؿؾىىؽ يف الؽتىىبو وجى ُ
الؿ ْؾىىؽ يف ُ
ُ
السقهدة يف إسػهر و وأؼهم ال دارة يف الػقابد والػرابد .
 ضؾغتُف جؿقؾةٌو وأسهبؾف رابعة و وفسؾق ُبف سرو وعؼ ُؾىف ثه ىبو
ٍ
رتهن فدبل أقسىقر و فو
وكؼهَهتف أؼـعةو وترعر رلكؽ تؼرف يف
يف سىىػرٍ روحىىه بفىىقج  ..و ىىؾ أوىىؾ ذلىىؽ يف رتىىب روقىىرة ..
َ
فبفرتؽ بللحهظفه وكظراتفه فو بوؿهرهه و رىهلػتح والرسىهلة فو
ٍ
روض
الؿقاضؼىىهت والؿغـىىل فو الؿجؿىىقع  ..ضىىال تىىزال ذات
ٍ
وسؾسهل و وأه زٓلو والسالم .
وخقهل و وأه ضقفه أـ
رحقؼ َ
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 /25تكديزُ أحباء األحبة:
،قىب َح،ق،ىل
من َ
َومكّل َو ْ
،قب ملك َ ْؾ،ىل َح ُ
ضقـ َح،ق َ،ى ُف ** َح ٌ
رهن الدّ ُ

 هىىذا ِأىىـ جؿقى ِ
وتحؿى ِ
ىؾ التؼىىدير والتعزيىىةو
ىؾ إسىىك و جىىرا َ
ّ
ىىهن فح،ى ِ
ىىة فح،تِـىىىه و ٕكـىىىه كؼىىىدرهؿ وك ِ
أ ى ِ
ُجؾفىىىؿ و وكىىىتفؿؿ
ىرف فول،ىؽ إهللىد ه  !..لؽىىـ
لؿ ىهبفؿ و ومن رـىه ىد ٓ كعى ُ
الفؿ والحزن ..
بتلثرهؿو كتحسس أرهعرهؿ وكرهطرهؿ َّ
 ضلكه د ٓ فعرف ذلؽ الػؼقدو لؽـ لؽىقن هللىديؼـه تىللؿ ضقىفو
وكىذرف
ضـحـ كتللؿ وكلسىك لىذلؽ الػؼىدو وكىزف التعىهزي و
ُ
الدأقع ت ،قرا وتاهأـه أعف ..
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فدن جؿقؾو
ومن رهن ضقف أ،هلغة و د
 وهذا ْ
يستغرن ولؽـف ٌ
ُ
وخؾى ٌ
ىىىؼ رضقىىىىع و يسىىىىفؿ يف تخػقىىىىػ الؿ ىىىىهن و وتؼريىىىىب
إهللد ه و وأاهعػة روابطفؿ وهؿقأفؿ .

ُ
يحزن ضحسبو بؾ يىذهب الىك
وبعض إوضقه ٓ يعزي فو

ُ
الؿؼ،ىىىرة ويرىىىهرك يف الخدأىىىة والؿقاسىىىهة وتؽوقىىىر السىىىقاد و
وتؼىديرا…! ومن رىهن
ضقؽتسب َرضا وثقا ًبه و ويحر ُز أؽهكى ًة
ُ
ً
تؼدير فهىؾ الح،قىب الػؼقىد فعظىؿ
الح،قب د دّ ر ذلؽ و ضنن
ُ
َ
وفَىىىىدُّ و ٕكىىىىف أزيىىىىد أىىىىـ الؿقاسىىىىهة و وتؽوقىىىىر لؾؿح،ىىىىقـ
والؿعزيـ…والسالم .
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 /26تعدّدُ احملاصً :
ٍ
الجىدْ َبه
تطىر ُد
الرو َم ُ
الػؼىر َو َ
عـف ُؿ ** َو َي ْقأا ُ
َ
بجىقد ُ
ض َق ْقأا بخَ ْق ٍؾ َت ْط ُر ُد ّ

 رذا هل ُ
وضاىال و أحهسىـفه
بعض الـػقس الؿؽتؿؾة جفدً ا
ً
أتعددةو وأفهأفه أختؾػة والؼهدة والعظؿه و وبعض إَقهخ
واد أرهعؾو ويف رؾ ٍ
وإضذاذ… تؾؼههؿ يف رؾ ٍ
جفة ياربقن
ضؿـ دض ِع عدو ملك ٍ
ِ
جقد وسخه و وأـ مهللالح وتقجقف
بسفؿو ْ
الك تطقع وكػعو ضفؿ رهٔلة الداب،ة عؿال و وعطه ً و ومكتهجه..
 وهىىذا أت ى َّىق ٌر يف فعىىهلل الفؿىىؿو وأتّؼىىدي العزأىىهتو الىىذيـ
ِ
وح،ىىفو ويف الـػىىع وطؾ،ىىفو ويف اإلحسىىهن
يتػىىهكقن يف
َ
العؿىىؾ ُ
وثؿراتِف … رؿه هل هـىه يف طىرده الىرو َم تىهر ًة…وتىهر ًة يطىرد
الػؼر والجدبه…
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 /27املوت الغالب :
ِ ِ ِ
ٍ
ىب
ىقس ل َّؾىىف ههلى ُ
َفٓ مِكَّؿىىه ره َكىىت َوضىىه ُة ُأ َح َّؿىىد ** َدلىىقالً َعؾىىك َفن َلى َ

ىقت العظؿىىه و وفهؾى َ
ىؽ الؾىىذات و و اىىك عؾىىك
ىب الؿى ُ
 هؾى َ
ىىذة وأجى ٍ
إأـقىىىهت و وهىىىق أىىىـ فأىىىرِ اهلل الغهلىىىب لؽىىىؾ لى ٍ
ىىد
وتػهخر…م ُّ
رؾ كػس ذابؼ ُة الؿقت ) سقرة ل عؿران  .وهق
ّ
وَىؼ عؾقىف
أعـك تلرقدي لسـة التعزيةو أـ ع َّز عؾقف الػىراقو
ال،قنو ولؿ يػؼف الحقه َة وسرهه وتؼؾ،هتفه … وفن الؿقت ضقفىه
روقرا…!
دلقؾ عؾك وههبفه وكفهيتفهو ضال تتعؾؼ بفه ً

 ولىىذلؽ أىىـ روابىى ِع ِحؽىىؿ الحسىىـ ال ،ىىري رحؿىىف اهللُ :
ىقت الىىدكقه و ضؾىىؿ يتىىرك ضقفىىه لىىذي لىىب ضرحىىا ).
ىح الؿى ُ
مضاى َ
ورقػ تػرح ضقفه وفكىت تخرىهه َّ
رىؾ لحظىة و وتػؽىر ضقىف رىؾ
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ٍ
حهدث وأؼ،رة ..ضؽـ دابؿه ضقىف عؾىك
سهعةو وتتذرره عـد رؾ
ْ
موخىذ أىـ حقهتىؽ
استذرهر و وخذ لف ىدرا أىـ آسىتعداد .
لؿقتؽ).
فن اهلل ههلىبو وحؽؿىف كهضىذو وفكىف
 وهؾُ ،ة الؿقت دلقؾ عؾك َّ
واإلكىس والجىـ يؿقتىقن و ىهل تعىهلك :
حل ققم ٓ يؿىقتو
ُ
ىىل الؼقىىىقم ) سىىىقرة ال،ؼىىىرة  .و ىىىهل :
ماهلل ٓ ملىىىف مٓ هىىىق الحى ُّ
ِِ
ىك بِ ِىف
موت ََقر َّْؾ َع َؾك ا ْل َحل ا َّل ِذي َٓ َي ُؿ ُ
قت َو َسىْ ،ح بِ َح ْؿىده َو َر َػ َٰ
َ
ُقن ِعِ ،
هد ِه َخً ِ،قرا) سقرة الػر هن  .واهلل الؿقضؼ .
بِ ُذك ِ َ
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 /28اخلطوبُ الياعبة:
ِ
ِ
ر َ
ى،ـ يفّ َأخهلِ َ،ىىه
أـ الخُ
ىـ َب ْعىىد أىىه فك َْرى َ
طقن تخَ ُّؾ ا ** أى ْ
الرجه ُ َ
َقػ ّ

ِ
وترارؿفىه فحقهكًىه
 هذه هللقر ٌة رهَىػة وجؾقىة لقحىع الىدكقهو
فن خطق َبفىه ىد فكرى َ،ت أخهلىبو
عؾك بعىض الـىهس لدرجىة َّ
ود ّ ت أؼهرع و ضال يؽهد آكػؽهك أـفه  !..ضؿه يخرج أـ ٍ
بؾقىة
ُ
وٓيحىؾ عؼىد َة رزيىة و حتىك تقاضقىف جديىد ٌة
مٓ زارتف فخرى و
ُ
عهتقىىة… .رؿىىه ىىهل يف أقحىىع خىىر  :رأىىه الىىدَ هر بِىىهَٕرزا ِ
ُ
َ
َحتّك… ُضمادي يف ِهره ٍ ِأـ كِ ِ
،هل… وأع ترارؿفىه الؿتالحىؼ
ىرت مِذا َفهللىه َبتـل ِسىفه ٌم..
هللهرت تاىرن يف بعاىفه…َ .ض ِ ُ
َتؽَسر ِ
ت الـ ِ ُهل َعؾك الـ ِ ِ
هل ..
َّ َ
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ِ
ب ََتّك ُجؿ َعت
 وهذا أـ جؿقؾ ت هويره و وأر ًة هل َ :أ هب ُ
ِ
ِ
ٍ
هللىرت
ب !..ضؾؼىد
ُ
يف ُأ ق َ،ة… َو َلؿ َيؽػفه َحتّك َ َػتفىه َأ ىهب ُ
هىىد ًضه لفىىذه إحىىداث والؿ ىىهبب و و ىىد كرىى،ت يفَّ بطريؼىىة
ِ
الفؿىة و
َديدة و ولؽـف ههل،ه أه يظفر التجؾد والت ،رو وعؾىك
وفن هذه ال،اليه ٓ تسىتفدف مٓ فضهحىؾ الـىهس الؿرىفقريـ و
ّ
ولذلؽ هل يف

ههن َضؿىه ُفبىهلل
قدة الؿررضقة الؿحؿقدة َ :و َ

اكتػعت بِ َلن ُفبهلل!..
هلرزايه… َِٕكّل أه
ُ
بِ َ
ىىـ عىىىالج لؾرزايىىىهو تجههؾفىىىه والتغهضىىىؾ عـفىىىهو
 وهىىىذا فحسى ُ
وأقاجفىىة رىىىؾ ذلىىىؽ يف الحىىس اإليؿىىىه بهلىىىذرر وال ىىى،رو
َىهن َف ْأ ُىر اهلل ِ َ ىدَ ر ًا َّأ ْؼىدُ ور ًا)
واحتؿهل الؼىدر حؾىقه وأىره ..م َور َ
سقرة إحزان.
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 /29الهزيهُ اجملزِّب :
قاه،ىا ** ِ
هذا الذي فضـىك الـُّاىهر أ ِ
ىهن ت ََج ِ
هر َبىىه
وعىىدا ُه َ ى ْتالً والزّأى َ
َ َ

ُ
إبطهل هؿ رىرا ُم الـىهس وسىهد ُة تجهربفىهو الىذيـ ُعرضىقا يف

الؿقا ىىىع والؿحهضىىىؾ و وَىىىقهدوا يف إزأىىىهت والؿؼههللىىىد و
وي ُ
ـػىذ أ،هدرتىف و ويػؼىف طرابؼىف و
بحقث يؿأل فحدُ هؿ أؽهكفو ُ
ضال هق لؾؿهل رىهكزو وٓ لؾزأىهن بغهضىؾو بىؾ ٌ
ٌ
حىهذقو ىد
بىهذل
َّ
التػ بهٕخطهر أـ رؾ َههؼ…
ِ
 وٓ ُيرتجك َ
واكىدحهر
وأاه ِ عزيؿةو
ذلؽ مٓ أع عؾق هؿة و َ
هػؾى ٍىة وأتعىىة و بحقىىث ٓ ُي،ىىهلل بؿ ىىقرهو وٓ يتخىىقف عؾىىك
أهلف ..والؿىرا ُد بهلـُاىهر الىذهبو في بىدّ ده يف الف،ىهت ومرىرا ِم
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يعىرف فيىـ ياىعف ٕكىف ىد
الـهس و و اه الحهجهتو ثؿ هق
ُ
خ َ،ر الزأهن و َ
وضتؾ تجهربف …
ٕن الؿىىهل يف
 ولىىقس يف الؿىىهل ت،ديىىدٌ وٓ يف الىىروح تـؽقىىدٌ و ّ
والـػس يف عزتفه أجىدً ا ودضه ًعىه و رؿىه
أقاحعف رضع ًة وَر ًضه و
َ
هل زهقر  :وأـ لؿ ُيذ ْد عىـ حقحىف بسىالحف ُيفىدّ م  !..و ىهل
فياهَ :أ ْـ َي ُ
ىا ٍؾ َض َق ْ،خَ ْؾ بِ َػ ْا ِؾ ِف… َع َؾك َ ْىق ِأ ِف ُي ْسىى َتغ َْـ
ىؽ َذا َض ْ
ً
َع ْـ ُف َو ُي ْذ َأ ِؿ !..والؿؽهر ُم مكؿه تمتك أـ بقابة الػدا والسىخه و
ىؿ أىىه ات ى َ
ىػ بىىف العظؿىىه ع،ىىر التىىهريخ و َىىجهع ٌة
وهؿىىه فعظى ُ
تتؽىىقن التجىىهرنو
هطعىىةو وسىىخه ٌ ضقىىهض وأىىـ خاللفؿىىه
ُ
وتـاج الرخ قهت و والسالم .
ُ
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 /30احلياة الشائلة :
زول وبىه ل عق ِر ِىف ِأ ْو ُىؾ ِ
رَوقر حق ِهة الؿر ِ ِأ ْو ُىؾ َ ِ
ذاه ِ
ؾقؾ َفىه ** َي ُ
ىب
َْ
ُ ََ َْ

ِ
هن عـىدهؿ
الـىهس ٓ ُي
َجعهن

،ىهلقن بلعؿىهر حقىهتفؿ و ضسى ّق َ
َ
ُ
ِ
تـعؿفىىه فو تؼرىىػفه و ضىىهلؿفؿ لفىىؿ حقىىه ُة
طق ُلفىىه فو ى ُىرهه و ُ
ُ
يلكػقن الذلىة
وعقش العزة والترضعٕ !..كفؿ
الررف والرؿؿِو
َ
والت،عقىة و فو العىىقش يف ٍ
رهىد أفىىقـو فو كعىق ٍؿ ذلقىىؾو رؿىه ىىهل
سىؼـل بِ ِ
قهة بِ ِذ َّل ٍة… بؾ َضهِ ِ
َسؼـل أه الح ِ
عـترة ديؿا  ٓ :ت ِ
ىهلعز
َ َ
َ
الحـ َظ ِؾ..
َلس َ
ر َ

ُ
يحؿؾ الـىهس عؾىك الرىجهعة واإل ىدام و
 وهق بفذا الؿعـك
والتػؽقر الجىدي يف ال،ىلس وآست،سىهلو ورضىض رىؾ هللىقر
حسىـت
الذلة والخسران َّ !..
ٕن حتؿق َة الحقهة الـفهيىةو سىقا ُ
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ضؾىىؿ الىىتفؿؿ بحسىىـفه والخؾىىقد ٕجؾفىىه …؟!
فو سىىه ت و َ
ورىىذلؽ بىىه ل عقرىىف أوىىؾ ذاهىىب…! ضحتىىك الؿت،ؼىىل أـفىىه
سقؾحؼ ب ـقهو وتـدثر رؾ الؿجؿقعهت والؿدخرات و و َلىـ
ىـ َع َؾ ْق َفىه َض ٍ
الذرر الحسـو والحقهة إبقة مر ُّ
َ
ىهن
يـػعؽ مٓ
ُىؾ َأ ْ
ُ
الج ِ
الل َو ِ
مَ )12و َي َْ ،ؼك َو ْج ُف َرب َ
اإلر َْرا ِم) سقرة الرحؿـ
ؽ ُذو َ

ضعش بهعتزازو فو ِ
ْ 
ضههؾؽ بررفو و د تؽرر أعف هذا الؿعـك
روقرا و ودابؿه أه يؼع يف َعر الػرسهن رؿه تؼدم َع ْـ عـترة
أعف ً
و ورذلؽ عهلقل الفؿة .ولف يف الؿرفقر :
ىـ ال َؼـَىه و َخ ْػ ِىؼ ال،ـ ِ
قـ َط ْع ِ
ُىقد
ىت َو َ
ِع ْش عزيز ًا ْفو ُأ ْ
ُ
َ
يؿ ** َب َ
فكىت رَىرِ ٌ
ىىىت َهقىىىىر َضؼقى ِ
قىىت َهقىىر ح ٍ
ىىىد
ؿقىىد ** ومذا ُأى َّ
ٓ رَؿىىه ىىد َحقِ َ
َ َ
ىىىت ُأى َّ ْ َ
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 ورؿىىىه تعى ُ
ىىهش برىىىرف ِلـ َِعرىىىفه بفىىىدفو ووعىىىل رسىىىهلتفه
ِ
ىت ِ
ىـ
ىـ) م َو َأىىه َخ َؾ ْؼى ُ
الجى َّ
ىؿ َف ْح َسى ُ
وأؼ ىىقده مل َق ُْ ،ؾى َىقر ُْؿ َف ُّي ُؽى ْ
ِ
َو ِ
الرىرف الؿحىروز و
كس مَِّٓ لِ َق ْع ُ،دُ و ِن)  .وذلؽ أـ فسىؿك
اإل َ
والؿجد الؿقؿقن  .والسالم .
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 /31اهلنهُ املعذِّبة :
ٍ
ضقفىىه ُأ َعى َّىذ ُن
لحك اهلل ذي الدّ كْقه ُأـهخا
ىؿ َ
لرارب ** ض ُؽى ُّىؾ َبعقى ِىد َ
َ
الفى ّ

يؿىدح عىهلل الفؿىةو وبعقىد الطىرفو مٓ فكىف
 أعـهه و أىع فكىف
ُ
وتعذيب الرقافو الؿتطؾع ملىك الؿعىهلل
تعب الطؿقح
َ
يمردُ َ
ٌ
أـفىىؽ يف الطريىىؼو
والـػىىهبس و ضؽلكىىف يؼىىقل  :بعقىىدُ الفىىؿو
أعر ٌؾ يف الؿسهر و حقلف فعدا و ويحقطىف حسىهدو وٓ ي ىؾ
مٓ أع َؼه وكؽد !..ضهلدكقه بفذا الؿعـك أؼ َّ،حة أؾعقكةو رؿه
ٍ
بؿـىزل
أـهخه لرارب !..ضفىل لقسىت
هل  :لحك اهلل ذي الدكقه ً
أسىتطهنو وٓ أسىىتراحٍ ر ْطىىب…! ٕن الجىىهديـ ضقفىىه تعىىهبك
ِسراع..
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ىنن فهللىحهن الفؿىىؿ العهلقىة يف ؿىىة السىىعهدةو وٓ
 ولىذلؽ ضى َّ
ُيعى ّ
ىىذبقن وٓ يتـؽىىىدون بىىىؾ ي ىىىق،قن فهىىىدا َضفؿو ويح ّؼؼىىىقن
هؿىؿ الىدكقه والتؼهتىؾ الىدكققي
كجهحهتفؿ و ولؽـف ربؿىه اكتؼىد
َ
الؿعروفو فو الفؿؿ التل يؽور ضقفه الحسهد أىـ كحىق أىه رىهن
ِ
وطؾىب السىقهدة و واختالضىف أىع
يسعك هق ملقف أـ حب الدكقه
يمت لف ذلؽ…
الرعرا و ضؾؿ َ
ىؿ
 ومٓ ضى َّ
ىهلل الفؿىىة و الؿتؼىىل هللو يؽوىىر فح،هبىىف و ويعظى ُ
ىنن عى َ
ىهره و وٓ يؾؼىىك أىىـ العىىداوات مٓ الرىىل َ القسىىقرو حقىىث
فك ى ُ
يؽتب اهللُ لف الؼ،قل ..مٓ مذا جىهراهؿ يف دكقىههؿو وكىهزعفؿ يف
ى،ر وتحؿىؾ أىرارات العىذان و
أراداتفؿ و ضحقـ،ىذ يؾزأىف ال ُ
الؿعـل هـه … فو ربؿه
ّ

د الىتفؿؿ رؿىه يف حىديث م السىػر
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طعة أـ العذان) قؾ التفؿؿ وروىرة التػؽقىر و ٓ فكىف عىذان
حؼقؼل…

 وأىىـ ضاى ِ
الؿفىىرة و
ىؾ إعىىدا والخ ىىقم و حؿىىؾ الجى َ
ىهديـ َ
عؾك الؿقاهللىؾة وآحتؿىهل و واسىتطعهم لذابىذ الطريىؼو رؿىه
هل الؼهبؾ :عداتل لفؿ ٌ
الىرحؿـ
ضاؾ عؾل وأـ ٌة… ضال فبعىدَ
ُ
عـّىىل إعهديىىه… ضؾىىقٓ الؿـىىهضؼقن أىىه ظفى َىر اإليؿىىهنو ولىىقٓ
الردابد لؿ يقجد إبطىهل و ولىذلؽ هىق ُيعىه َلج ذلىؽ بهل ى،ر
والتحؿؾ الاهريو رؿه هل بعدههَ :وبل أه َيذو ُد ّ
عر عـل
الر َ
ِ
ىب  !..في ُيحسىـ تؼؾقىب
ىـ َ ؾ،ىل يىه ابـَى َة ال َؼ ْىق ِم ُ َّؾ ُ
ف َ ُّؾ ُفَ ..و َلؽ ّ
إأقر والتعهأؾ أعفهو والسالم !..
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 /32العغلُ الكاتل :
ِ
ِ
ىهن
ىب َك ْػ َسى ُف َض ُق َ ى ُ
َو َأه الع ْر ُؼ مّٓ ه ّر ٌة َو َط َؿه َعى ٌة ** ُي َعى ّىر ُض َ ْؾى ٌ

سرح طر َضف يف الغىقا بىال حسى،ه ِنو
 هذه ك قح ٌة ُج ّؾك ْ
لؿـ َّ
ٍ
أحىرمو فو
وفبىهح لفىقاه رىؾ
حؿقره بىال اتعىهظ و
وبهع
َ
جؿقىؾ َّ
َ
ٍ
أىذأؿ…! ولىىذلؽ تـتفىل حه ُلىف ملىىك العرىؼ الؿحىىرم
جىذان َّ
ىقر وأرىىههد
الىىذي ي ىىق،فو ثىىؿ َيفريىىف ويعذبىىف و َّ
ٕن ههل َ،ىىف هللى ٌ
لقسىت أـىف داكقىةو وٓ يسىتطقع كقؾفىه فو طؾ،فىه !..وهىق أعـىىك
أؽىىرر يف حىىس الرىىهعر وذهـىىفو و ىىد عهيـىىف واهللىىطؾك بحىىره
وجؿرهو رؿه تؼدم ..

 والؾطقى ُ
ىػ هـىىه قلىىف ِ :هىىرةٌو في لحظىىة بىىال تػؽقىىر و وكظىىرة
أ،هَىىرا و وأن بىىهت
سىىريعةو و ىىد رىىهن يف زأىىهكفؿ ط،قعقىىه
ً
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ملؽتروك ًقىه وضاىىهب ًقه أ ىىقرا و يسىىرح فحىىدهؿ طرضىىفو ضقرىىتفل
ويتؿـكو ضقزداد فلؿا وعذا ًبه و رؿه هل بعافؿ :
ىهظر
ورـت أتك
َ
َ
فرسؾت طر َضؽ رابدا ** لؼىىىؾ،ؽ يقأىىه فتىىى َع َ،تؽ الؿـى ُ
ِ
هللىهبر
بعاف فكىت
ىهدر ** عؾقف وٓ عـ
رفيى َ
ُ
ىىت الىىذي ٓ ر َّؾىىف فكىىت ى ٌ

ذرىر وٓ َىرعو فو
 ولذلؽ رهن عته ًبه جؿقال لؿىـ ٓ يرد ُعىف ٌ
يـفه ُه ٌ
فن يؼهل لف  :تلأىؾ حىهل العرىهق ،ؾىؽو
عؼؾ وٓ وعل و ْ
لؿه فطؾؼقا كظراتفؿ بال تر بو وسىرحقا فعقىـفؿ بىال حقطىة و
فودت بفىىىؿو وجىىىرت عؾىىىقفؿ الؿفهلىىىؽ  !..وتلأىىىؾ ال ىىىؾة
ِِ
قـ َيغ ُُّاقا ِأ ْـ َف ْب َ ِ
هر ِه ْؿ
الؿحذر أـفه يف الؼر ن ..م ُ ؾ ل ْؾ ُؿ ْمأـ َ
وج ُف ْؿ) ولق لؿ تؽـ ثؿة عال ة خطقرة بىقـ الـظىر
َو َي ْح َػ ُظقا ُض ُر َ
والػرجو أه والك بقـفؿه و و د ُسَ ِ،ؾ عؾقف ال الة والسىالم عىـ
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ِ
فرور أه ُي ُ
والػىؿ…
الػىرج
إجقضهن :
الـهر ضؼهل:
ُ
ُ
دخؾ الـهس َ
واهللُ الؿقضؼ .
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ني املُعوم :
 /33احلي ُ
فحـ ملك فهؾل وفهقى لِ َؼه هؿ ** و ِ
ِ
الؿ ْرىت ِ
َهق َعـؼىه ُ ُأغىرِ ُن
َ َ
ْ َ ْ َ
ُّ
فيـ أ َـ ُ
َُ ْ

ِ
ٌ
تقاهللؾ وتعىهيش و ٓبىد لىؽ ضقفىه أىـ
ط،قعة الحقهة فكفه
 أـ
فهؾقـ وفح،هن و وفهللىد ه َ وجقىرانو وٓ يؿؽىـ لىؽ الت،هعىدُ
َ
ال حراويو وٓ الفجرة ال َؼػرية… وهذا أـ فسى،هن العىقش
وال،ؼه و وسؾقان الؼؾب وراحتف…
زواج وفبـىىه وفهى ٌىؾ وعرىىقرة و لفىىؿ حؼىىققو وبفىىؿ
 وضقفىىه ٌ
أػخىىر ٌة وتعىىززو ولؽىىـ فحقهكىىا تحى ُ
ىقل هللىىروف فو أعق ىىهتو
الحسىىهدو
سىى،ُ ،فه تؼ ُّؾىىب الزأىىهن و وروىىر ُة الترحىىهلو وأاىىهيؼ ُة ُ
واكرغهل الؿؼدام بفؿ والرد عؾقفؿو ورذلؽ حىربف يف إرض
أع الؼهدة تهًٓ واست،سهًٓو ٓ سقؿه وهق جؾقسفؿ وكديؿفؿ..
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 ولؿىىه استعسىىرت الحقىىهة و وطى َ
ىهل ال،عىىهد و وتؽىىهثرت عؾقىىف
فحس بػؼىداكفؿو وهللىعقبة التال ىلو حتىك
الغؿق ُم والعقابؼ و َّ
ُ
لقستحقؾ ذلؽ يف ت قره أـ جرا أىه يرىههد ويىذوق أىـ
مكف
الؿتهعىىىب و ولىىىذلؽ ىىىهل… :وفيىىىـ ِأىىىـ الؿرى ِ
ىىتهق عـؼىىىه ُ
أغرن… في وهؿ رعـؼه أغرن يف تعذر ىربفؿو واسىتحهلة
ُ
حقىقان فسىطقري ياىرن بىف
القهللقل ملقفؿ و وعـؼه أغرن
ٌ
ُ
الؿوىىؾ يف ذهىىهن إَىىقه وحىىقهعفه و وفكـىىل بىىرهؿ الرىىقق
فن حهلل أع إح،ىة رىهلؿتعؾؼ
الرديدو والحـهن الؿتدضؼو مٓ َّ
رعـؼه أغرن ..والسالم .
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 /34لضاٌُ احلال :
ِ
ضقىؽ َض َطهكَى ٌة ** س ىؽُقتل بقى ٌ ِ
َويف الـ ِ
حهجهت َو َ
ىهن
ّػس
ٌ
ىهن عـْىىدَ هه َوخطى ُ
ََ
ُ

 ثؿ َة أقا ُ
تحتهج أـ الؾسىهن وهللى ُػفه وٓ تع،قرهىهو بىؾ
ػٓ
ُ
ُ
حهل الـػس و وط،قع ُة الت رف تؽرػفه ..سؽقتل بقهن عـدهه
ِ
بهلحهل والفق،ة وأه
در ُك بهلؾسهن د يدرك
ُ
ٓي َ
وخطهن !..وأه ُ
يسؿك بؾغة الجسد و وأقاحع يستحل ضقفه الؿر و فو يتفقىب
جؾقسف و لؽـ حهلف وَؽؾف يج ّؾقفه لؾؿجهلس الذرل…

ٍ
ىهلحر تؽػقىىف
 وذلىىؽ هللى ٌ
وأجىىد أىىع القعىىهة الػطـىىه و ضى ُّ
ىهلح ُ
تعهبقر جسىؿقة واحىحةو
اإلَهرة و واإلَهرة َؽ ٌؾ أحددو فو
ُ
الؾسىهن عجىز عىـ مياىهحفه و ضؾىؿ
فو ت رضهت أػفقأة و ٕن
َ
ت،ؼ مٓ هللقر ُة القجف والؾحؿ والدم… و ىد يؽىقن َ
َ
ذلىؽ فبؾىغَ
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يف مي هل الرسهلة رؿه هللـع رسقل اهلل عؾقىف ال ىال ُة والسىالم
يف "الحدي،قة" فأرهؿ ابتدا ً بهلتحؾؾ ضؾؿ يسىتجق،قاو ضـ ىحتف
ىىر وحؾىىىؼ و ضف ّ،ىىىقا
فم سىىىؾؿة رحىىىل اهلل عـىىىفو بهلػعىىىؾ و ضـحى َ
أتزاحؿقـ عؾك ذلؽ .

أعهَر الحؿؼك والؿتغهبقـ ضفىمٓ ٓ ُيسىعػؽ أعفىؿ
 وفأه
ُ
ىتجؾب
ىهن ال ىىريح و والؽىىال ُم ال ىى،قحو بحقىىث تسى
مٓ الؾسى ُ
ُ
حؼق َ ؽ و وتؼال َموكَؽ بؽؾ وحقحٍ واهتؿهم و ضال أىدار َة
أعفؿو وٓ مبفه َم تجههفؿ و واهلل الؿستعهن .

ىىهن الحى ِ
ىىهل ولغىىىة الجسىىىد يف أقا ىىىػ دعقيىىىة
 ويـػىىىع لسى ُ
واجتؿهعقة أحددة و در ا لؿرؽؾة و فو احتىقا ً لرخ ىقةو فو
حؽؿ ًة وتؾطػاو واهللُ الؿقضؼ .
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ت عكالً:
 /35املو ُ
ىىىربِ ِف
الؿى ْىقتَك َض َؿىىه به ُلـَىىه ** َك َع ُ
كحى ُ
ىىىهف َأىىىه ٓ ُبىىىدّ أىىىـ َُ ْ
ىـ َبـُىىق َ

 هىىذا دلقى ٌىؾ عؼؾىىل عؾىىك حتؿقىىة الؿىىقتو ضىىنذا لىىؿ تؼىىع أـىىؽ
ُ
ُ
إحداث
إحهديث فهللهبت هد َضفه و وٓ
أيهت أق َعفهو وٓ
ُ
أتىلأال و بىه ك وفجىدادكو رقىػ اكؼاىقا
ضفؾىؿ
ف ّثرت فثرهه و
ً
َّ
وت ىىرأقاو واكتفىىت ثىىرواتفؿ ملىىقؽؿو تـتػعىىقن بفىىه وتـفؾىىقن
ىت سىىتغهدر الىىدكقهو ويع،ىىث بـىىقك بؿهلىىؽ
أـفىىه…ورىىذلؽ فكى َ
وتررتؽ…! ِ
تعهف أه َربف أخرون ،ؾؽ..
ضؾ َؿ
ُ
ٌ
وأـىزل يطىمه الجؿقىعو
رلس ورىؾ الـىهس َىهربفو

ُ
ضهلؿقت ٌ
ىس َذابِ َؼى ُة الؿىق ِ
ُىؾ َك ْػ ٍ
وأسؽـ تىمول ملقىف رىؾ الخالبىؼ مر ُّ
ت)
َ ْ
ٌ
سقرة ل عؿران .ضنلك فيـ الػرارو وفيـ الؿؾجل والؿعهد… ٓ
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سقؿه وكحـ يف زأىهن احتقاكىه و وربقـىه ضقىف و ورىذا هىل سىـتفو
وسىــتفل ملىك ترابىف وثىراهو ولىىذلؽ ىهل بعىده َ :ت ْ،خَ ُىؾ ْفيىىديـَه
بِلرو ِ
ىهن هىىل أىىـ رَسىِ ِ،فِ ..
احـَىىه… عؾىىك ز ََأى ٍ
ضؾىىؿ رراهقى ُة ذلىىؽ
ْ َ
ْ
َ
الرران و وكحـ فبـه فهؾف وزأهكف وســف..

ِ
وعل هذه ال
قرة العؼؾقة الؿحسقسىة و يجعؾـىه كعىدُّ
 ولعؾ َ
ِ
لؾؿىىىقت ُعدتَىىىفو وكلخىىىذ لؾؼىىىه ُفه،تَىىىف و بحسىىىـ العؿىىىؾ و
وهللىىهلحهت أ،ىىرورات و وأسىىهرعة واجتفىىهدو وتػؽىىر يف ذلىىؽ
س َذابِ َؼ ُة الؿق ِ
الؿآل …م ر ُُّؾ َك ْػ ٍ
ت) سقرة ل عؿران.
َْ
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 /36الثكةُ باليفط :
الجـى ِ
َو َأطهلِ ٍ
الف ُ
ىهن َرى َىلكَّـل َلىىؿ تِفىىه
ىالك َفتَقتُفىىه ** َث،ى َ
ىب ضقفىه َ
ىت َ

ِ
 أىىـ ضى ِ
ىجهعتف وثؼتىىف وهدوبىىفو ٓ يرتجى ُ
ىػ يف الـقابىىب
ىرط َى
وإحداث و بىؾ يقاجففىه بؽىؾ ث،ىهت واطؿ،ـىهن  !..رلكىف لىؿ
الجـىهن
يلتفه .بحقث ُيرىُ ،ف دخقلىف أتـزهىه فو حديؼىة… ث،ىت َ
رلكـل لؿ تِفه …
ولىؿ الخىقف

ُ
والس،ب قتُف واعتؼىهده أىه ي ىـع وأىه يىلتل و َ
و د ُ درت الؿؼهدير و وعرضت إرزاق و واكحسىؿت أجىهل
م ُرضعت إ ال ُم وج ّػت ال حػ ) .ولـ ي قب الؿر مٓ أىه
ِ
ىب اهللُ َلـَىىه) .سىىقرة
ىدره اهلل ورت،ىىف م ُ ىىؾ َّلىىـ ُي ىىق َ،ـَه مَِّٓ َأىىه َر َتى َ
التقبة .
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والىىتعؾؿ أىىـ
ذرىىر اهلل ِ تعىىهلكو
 وأؿىىه يؼىىقي
َ
ُ
الؼؾىىب ويو،تىىف ُ
التجهرن و وآستعداد لمخرة و وعدم آرتراث بهلحقادثو
وحب الطؿقح والظػىر و وآكتػىهع بسىقر الجىهديـ وإضىذاذو
وفبطهل اإلسال ِم الذيـ اتسؿقا بعؾىق الفؿىةو وأاىه ِ العزيؿىةو
وأؼهرعىىىة إهىىىقالو ضؼىىىد تررىىىقا عىىىدوهؿ طعهأىىىه َىىىفقا
ىىىىىب بِ َؿؼهكِى ٍ
لؾحققاكىىىىىىهت رؿىىىىىىه ىىىىىىهل بعىىىىىىده َ :و َأؼهكِى ٍ
ىىىىىب
قات َو ٍ
حش ر َُّـ ِأـ َف قاتِفىه .والؿؼهكىب الطهبػىة
هه َدرتُفه… َف َ
أـ الخقؾ …!

ُّ 
ويؽتسىب
تفىقن عـىده الرىدابدو
ورؾ ههلل الفؿة وعهلقفىهو
ُ
ُ
الؼىىقة والرىىجهعة و وسىىرعة الؿخىىهطرةو أىىه دام يعتؼىىد هللىىحة
ت َضت ََقر َّْؾ َع َؾىك اهلل ِ)
أـفجفو واكتػهعف بذلؽ الطريؼ م َضنِ َذا َعز َْأ َ
سقرة ل عؿران  .واهلل الؿقضؼ .
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ٍ /37نةٌ متدفكة:
ىىف فو هتُىىف والؿ َؼ ِ
ال،الد وو ْ ُتف ** ت َِا ُ ِ
ِ
َضتًك َي ْرتَفل ُط َ
قل
ههللىىدُ
َ َ ُ
ىىقؼ بِ ْ ُ َ َ

ِ
فبقهت الفؿة لديفو و ُ
ؾقؾ الذيقعو ضقؼىقل  :من
 هذا أـ رواب ِع
الؿؿىدوح هـىىه لجىىالده العىىهتل وسىىعة هؿتىىفو يتؿـىىك فن تؽىىقن
الىى،الد وسىىقعة جىىداو والزأىىهن يتاىىهعػ طقلىىف ٕن إو ىىهت
تاقؼ بؿه يريدو وأه يؼ ده أـ ال،الد و ياقؼ بفؿتف وجققَف
طهأح الطرف و بعقد الؿـهل .
وحرابف الؿتـقع و ضفق
ُ
 وهؽذا هؿ عؼال ُ الؼقمو وفهللحهن الؿؼههللد العهلقىة و وأىـ
لف فهداف سهأقةو تسؿق بفؿ هؿؿفؿ و وتت ىهعد طؿقحىهتفؿ
وٓ يرحىىقن بهلقسىىقر و بىىؾ يتؿـىىقن التحىىدي و وٓ تخىىقػفؿ
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ال ىىعقبهت ..و! ورؾؿىىه اتسىىعت هؿؿفىىؿ اتسىىعت فضىىراحفؿ
بهلسػر والجد والؿاه …
ىىؾح لالسترىىىفهد يف الؼىىهدة الىىىدؤوبقـ و والعؾؿىىىه
 ضفىىق ي ى ُ
الؿتػــىىىقـ و والىىىدعهة الاىىىهربقـ بؽىىىؾ لىىىقن و والؿرىىىهررقـ
ٍ
بطه هتفؿ العجق،ة و يف ُح ٍ
جقابىة
سىـ ومتؼىهن  !..ويف َخ ىقة
أـتجةو ٓ يرهؼفه أسهحةو وٓ تاقؼ أـ أسىهضة و ىد ارتىدت
ِ
ىؿ
الجدو وتحؾت بهلؿوهبرة و رؿه قؾ يف الؼهدة العظهم َ :لى ُف ه َؿ ٌ
ٓ ُأـتَفك لِؽِ ِ
،هرهه… َو ِه َّؿ ُت ُف ال ُ غرى َف َج ُّؾ ِأ َـ الدَ هرِ…! وضؼ
اهلل الجؿقع و والسالم .
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 /38وصا ٌل متكطع:
ت إيىىهم بىىهلجؿ ِع بقـَـَىىه ** ض َؾؿه ح ِؿدْ كَه لؿ ت ُِدأـَه عؾك الح ِ
ت َػ ّا ى َؾ ِ
ؿىد
َ
ّ َ
ْ
َ ْ َْ
ّ ُ

ِ
ىهع واضتىىراق و وهللىىؾ ٌة
 وهىىذا أىىـ سىىؿهت الىىدكقه فكفىىه اجتؿى ٌ
واكؼطىىىهعو وسىىىعهد ٌة وَىىىؼه و وحؾقهىىىه ٓ يىىىدومو ووهللىىىه ُلفه
فرور أه كجتؿع بلح،ة فو ف ىهرن
أـؼطعو وخقرهه كهضد…! وأه َ
و ضال يدو ُم ذلؽ القهللؾو وكمول بعده ملك التػرق والذههن يف
ٍ
عهرض فو أرض …
ف طهر إرض لرزق فو
 وهذا كستػقدُ أـف اكؼطهع الدكقه وت ىرأفه و وفكفىه لقسىت لـىه
بىىدار خؾىىقدو وٓ أـىىزل ديؿقأىىةو بىىؾ سىىريعة الى ِ
ىزوال و خػقػىىة
ح،ىهٓ
فجقهٓ و و طعت
الظاللو رؿ ذه،ت بل قام و وخدعت
ً
ً
 !..ضال كتعؾؼ بفه و ضـؽقن أـفه عؾك حذرو وٓ كغهلل يف ح،فىه
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ىرر أىىـ
وآكفؿىىهك يف أالذهىىهو ولىىقؽـ ح ُّ،ـىىه أعتى ً
ىدٓ لىى،ال كتاى َ
خاللفو فو كػؼد حالوتف وزيـتف ..

ِ
رحؿة اهلل رورة الـىهس يف الىدكقه ووجىقد إهللىد ه يف
 وأـ
رؾ أؽهن يحؾ ضقف الػرد ..كعىؿ عىزّوا وتراجعىقا يف سىؿهتفؿ
وأىىرو تفؿ و ولؽـىىؽ لىىـ تعىىد َم فخىىا هللىىدو ه و وخىالً واض ًقىىه و
ٍ
هللىديؼ رىريؿ السىؿهحةو
ورن
ورن فخٍ لؽ لىؿ تؾىده فأىؽ و َّ
ّ
يغـل عـ ٍ
ٓف بال و ٍ
هر وٓ سؿهحة …! والسالم .
َ ْ
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ٍ /39نّاوٌ تعِب :
ّػس َوجىدُ ُه
ب َخ ْؾ ِؼ اهلل َأ ْـ زَ ا َد َه ُّؿى ُف ** َو َ ّ َر َع ّؿه تَرتَفل الىـ ُ
َوف ْت َع ُ

هؿة ضفق ههل،ه طؿهح ِ
رؾ ذي ٍ
ُّ 
يسقح سقهح ًة أتدضؼىةو
َغػو
ُ
َّ
وياىرن يف أضىهق و وَىديد الترحىهل و وروقىر الؿغىهأرات و
ُ
يحس بهلتعب فحقهكًه و ويراه الـهس يف أتهعب وأرىهق
ولذلؽ ُّ
و ولؽـف ٓ ي،هلل بؽورتفه وٓ بؿعق هتفىه و ٕكىف أؼتـىع بفدضىف و
ٍ
عزأفو ٓ يخهف وٓ يتردد …
طهأح كظرهو
ٌ
أستعؾ ُ
ىىدر التعىىب طريؼىىىف الرىىهقو فم هؿتىىىف
 وٓ ُيىىدرى هىىؾ أ ى ُ
الداب،ة ..التل ٓ تُؼعدهو وٓ تحؿؾف عؾك وحىع الع ىهو وتىرك
الترحىىهل والتطىىقاف  .بىىؾ دابؿىىه يف تحىىرك وكرىىهطو وسىىرعة
واهت،هلو !..
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ىىىب مٓ يف التعىىىىب الىىىىدكققي والؿؼههللىىىىد
 وٓ يـؽىىىىده التعى ُ
الؿتـىىهضس ضقفىىه دك ًقىىه وتعهس ى ًة وت،ههاىىهو رحظىىقظ الىىدكقه و
وحب الت درو والوىرا الؿىهللو ضفىذه أتع،ىة لؽوىرة التحهسىد
ضقفه والترهحـ و ملك درجة التىربصو واضتعىهل الخ ىقأهت و
لحىك اهلل ذي
واهلل الؿستعهن و رؿه هل هىق سىهب ًؼه و ىد تؼىدمَ :
ِ
ٍ
لرارىب…ضؽ ُّ
ضقفىه ُأ َع َّىذ ُن !.واهلل
الدّ كْقه ُأـهخىا
ىؿ َ
ُىؾ َبعقىد َ
الف ّ
الؿقضؼ .
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 /40االجتَادُ الضال :
ىىد ** أىىىىه خىىىىهن مّٓ ٕ ّكىىىىف ج ِ
وإأىىىر هلل رن أجتفى ٍ
ههىىىىدْ
ُ َ
َ
َ ْ ُ ُ ّ
َ
 والؿعـك ٓ تغ َّتر بؿـ اجتفه ُده َديدو وعؿ ُؾف وسقعو وطه تىف
بىىهرزة و ٕكىىف ربؿىىه يفؾؽ ى ُف اجتفىىهده و ويىىمتك أىىـ جفىىة قتىىفو
ى،ب فن إأىىر هلل تعىىهلك ولتؼىىديره وحؽؿىىف وهىىق فحؽىىؿ
والسى ُ
الحىهرؿقـ … وعؾقىىف ىىد ُيفىز ُم الؿجتفىىدو ويتعوى ُىر الؿجههىىدو
ُ
ويسؼط الجهدو ويحر ُم ال ،قر ..
أجتفىدون أػىهلقس و ضؽىؿ أىـ
وكظقره يف كطهق الطهعىهتو

َ
ُ
أجتفى ٍىد عؾىىك حىىاللةو وأوىىهبرٍ يف هقايىىةو وأ،ىىهدر عؾىىك بدعىىة و
ودؤون يف ريه ٍ وسؿعة و واهلل الؿستعهن و هل تعهلك :م عهأؾة
كههلل،ة ) في  :د عؿؾت عؿال روقرا و وك ى،ت ضقىف و وهللىؾقت
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يقم الؼقهأة كهرا حهأقة  .وكظقره قلف تعهلك :م ُ ْىؾ َه ْىؾ ُكـَ،ى ُ،ؽُؿ
ِ
ِ
ِ
ىؿ
يـ َح َّؾ َس ْع ُق ُف ْؿ ضل َ
يـ َف ْع َؿهًٓ ا َّلذ َ
بِهَٕ ْخ َسرِ َ
الح َقهة الىدُّ ْك َقه َو ُه ْ
ُقن ُهللـْعا) .سقرة الؽفػ .
قن َفك َُّف ْؿ ُي ْح ِسـ َ
َي ْح َس َُ ،
وحسىـ التقرىؾ عؾىك اهلل ِ و
ىحقح الؿسىهر و
والدرس هـه ت

ُ
ُ
ُ
ُ
وسىمال اهلل
وعد ُم آهترار بهلفؿة والجفىدو وتـظىقؿ إأىقر و
عقن أـ اهلل لؾػتىك
العقن والتقضقؼ و هل بعافؿ  :مذا لؿ يؽـ ٌ
َ
… ضى ُّ
ىلول أىىه يؼاىىل عؾقىىف اجتفىىهد ُه…! وأىىـ إدعقىىة الـ،قبىىة
الرابؼة :م ال َّؾ ُف َّؿ رحؿتَىؽ فرجىق ضىال تَؽِ ْؾـىل ملىك كػسىل َط ْرضى َة
ِ
َع ٍ
وفهللؾ ْح لل َل ُر َّؾفو ٓ ملى َف َّمٓ فكىت ) .ضؿفؿىه ع ُظؿىت
قـ
هؿ ُتىىىؽو وعىىىال اجتفىىىه ُدكو ضؼىىىد تُحىىىر ُم التقضقىىىؼ و وجؿى َ
ىىهل
القهللقل .والسالم .
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 /41تهزرُ األياو:
ِ
ؽ ِأىـ ت ِ
َضنِ َّن َح َّظ َ
ف ** َو َح َّظ َهقرِ َك ِأـفىه َ
،ىر
َؽرارهىه ََ َىر ٌ
الر ُ
ىقب َوالؽ ُ

أملؿ لؽوقرٍ الـهسو ٕكىف يىقدي بفىؿ
تؽرر إيهم والدهقر

ٌ
ُ
ملىىك الرىىقب والؽِ َ،ىىرو خال ًضىىه ٔخىىريـ كػقس ىفؿ أتجىىددةو
وخىىقاطرهؿ أتقث،ىىة و وأرىىههقؾفؿ عهلقىىةو حقىىث الفؿ ى ُة ٓ
تؼعىىىدُ وٓ تـىىىهم و وتحؿؾفىىىؿ عؾىىىك التحىىىرك وآسىىىتزادة
وآطىىىالع الؿعىىىريف والحاىىىهري و والؼقىىىهدي ررخ ىىىقة
الؿؿدوح …
وكسؿع دابؿه قل بعافؿ  :إيهم هللهرت أؿؾة  ..وهىذه

ُ
هللحقحة يف حؼ الـقأك وعىدم الؿتجىدديـ والؿ،ىهدريـ…
وحتك عؾك أستقى الطهعهت و كحىـ أىلأقرون بهلؿسىهرعة
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يف الخقىىرات ..م وسىىهرعقا ملىىك أعػىىرة أىىـ ربؽىىؿ وجـىىة) .
سىىر َىىرعل عجقىىب و وهىىق يعـىىل تجديىىدَ الىىروحو
وهىىذا ٌّ
وهجىىىىران التؽهسىىىىؾ و وك،ىىىىذ الـىىىىقم
ومَىىىىعهل الفؿىىىىة و
َ
والغػؾىىةو ورؾفىىه أعىىهلؿ لؾسىىعهدة وآكرىىراح و والتجىىدد
الزأه يف حقهة اإلكسهن .
فربهن الفؿؿ العهلقةو والؿىهل،قن فو ىهتفؿ بهلعؿىؾ
 ولذلؽ
ُ
واإلكتهج و يستطعؿقن حالو َة العؿؾ واإلكجىهز و ويرىعرون
ولؽـ كػسف
ويرقخو
ضقؽ،ر فحدُ هؿ
بهلحققية وآكرراح…
ُ
ّ
ُ
َهبةٌو ٓ تىزال سىعقدة أتؼىدةًو بهذلى ًة أعطىه ة … .رؿىه ىهل
بعافؿ :
َ
هقر هلل،غتف
ومكؿه
اعتهض رفسل ُ

قب يف الرفس دون ّ
ّ
الرقب يف الفؿ ِؿ
**
والر ُ
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 وهق الذي رهن يتؿوؾ بف فبق القضه ابـ عؼقؾ الحـ،ؾل رحؿف
اهلل و ورىىىهن عىىىهلل الفؿىىىةو هزيىىىر اإلكتىىىهج العؾؿىىىل و واهلل
الؿقضؼ.
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 /42دلدٌ ال حدَّ لُ :
جد ِه َهرِ َ ت ِ
ف ** أـ أ ِ
مِذا َتغَؾغ ََؾ ضِؽر الؿر ِ يف َطر ٍ
ضقف َخقاطِ ُر ُه
َ
َ
ُ َ

ِ
ُ
يسىتغرق الىذهـ يف
ىغقر أـفىه
عظؿة ورورة أـه ،فو فن ال
 أـ
َ
جؿهلفىىه وحسىىـفه و ضؽقىىػ بؽ،هرهىىه وجقاهرهىىه ..؟! وهىىذا
ِ
أحهسـف وتاخؿ روابعىف و وفكىف عىهلل الفؿىة أىـ
بس،ب رورة
الـىى،ال إضىىذاذ و فو أقضى ٌىؼ أسىىعقدو ىىد فتتىىف الىىدكقه هللىىههرة و
يتخقر أـفه فطهي،فه وأآثرهه...
ُ
 وهىىذه أ،هلغ ى ٌة َىىديدة لفىىذا الؿؿىىدوحو وٓ تؾقىىؼ مٓ بـىىدرةو
فخ ُّ ىىفؿ وفضاىىؾفؿ رسىىقلـه الؽىىريؿ عؾقىىف ال ىىال ُة والسىىالمو
ِ
الؿجد إعظؿ و والؿـهر إرىرم و ضلأجىهده أتعىددةو
هللهحب
ُ
وأحهسـف ضىهخرة و وفضاىهلف عجق،ىةو وأعجزاتىف ىههرة و ضفىق
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ُ
الخالبىىؼ يف أؿهدحىىف و رؿىىه ىىهل سىىهب ًؼه :لقىىت
الىىذي تغىىرق
الؿدابح تسىتقيف أـه ،ىف  ..ولىـ يسىتطقع فحىدٌ أجهراتىف و ضفىق
كعؿة اهلل عؾك ع،هدهو ورحؿتف الـهزلة الدضه ة  ..موأه فرسىؾـهك
ِ
روىرة إخ،ىهر
مٓ رحؿ ًة لؾعهلؿقـ)  .وير،ف ذلىؽ قلىف :وأىـ
ِ
ُ
ٌ
هللـػ ..
هللـػ ويلتل لف
يؿر لف
عـ أؽرأهتف ُّ ...
أدح أذأق ٌم هقر أؼ،قلو ٓ يؾقؼ بهل،ررو ومكؿىه
 ويف الؼ قدة ٌ
َ
وسى،ؼ التـ،قىف عؾقىف يف
هق يف حىؼ رن ال،رىر ت،ىهرك وتعىهلك و
أسهأرات فدبقة وهق قلف :
يىىىه أىىىـ فلىىىق ُذ بىىىف ضقؿىىىه ُفؤَ أ ُؾىىىف ** وأىىىـ فعىىىق ُذ بىىىف أؿىىىه فحىىىه ِذ ُره
ٓ يج،ر الـهس عظؿا َ ِ
فكت جىهبِ ُره
ُ
فكت رهس ُره ** وٓ ُ
يفقاقن عظؿا َ
ُ
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 هل اإلأىهم ابىـ روقىر رحؿىف اهلل " :و ىد بؾغـىل عىـ َىقخـه
العالأة فبل الع،ىهس فحؿىد بىـ تقؿقىة  -رحؿىف اهلل – فكىف رىهن
يـؽىىر عؾىىك الؿتـ،ىىل هىىذه الؿ،هلغىىةو ويؼىىقل :مكؿىىه ي ىىؾح هىىذا
لجـهن اهلل عز وجؾ .وفخ،ر العالأة َؿس الديـ بىـ الؼىقؿ
 رحؿف اهلل  -فكف سؿع الرقخ يؼقل :ربؿه ؾت هذيـ ال،قتىقـيف السجقد"" .ال،داية والـفهية" م.)131 /51
 وهذا أـ هؾق الؿداحقـ وتجهوزاتفؿ الؽهذبة و و هل اإلأهم
ابىىـ الؼىىقؿ رحؿىىف اهلل يف "َىىػه العؾقىىؾ"و ص  " :14٢أىىـ
هللىىػهت الؽؿىىهل وفضعىىهل الحؿىىد والوـىىه  :فكىىف يجىىقد ويعطىىل
ويؿـح و ضؿـفه فن يعقذ ويـ ر ويغقىثو ضؽؿىه يحىب فن يؾىقذ
بف الالبذون و يحب فن يعقذ بف العهبىذون .ورؿىهل الؿؾىقك فن
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يؾقذ بفؿ فولقهؤهؿ و ويعقذوا بفؿ و رؿه هل فحؿد بـ حسىقـ
الؽـدي يف أؿدوحف:
يىىه أىىـ فلىىقذ بىىف ضقؿىىه فؤأؾىىف ** وأىىىـ فعىىىقذ بىىىف أؿىىىه فحىىىهذره
عظؿه فكت رهسره ** وٓ َيفقاقن عظؿه فكىت جىهبره
يج،ر ُ
الـهس ً
ٓ ُ

 في يؽسرون -ولق هل ذلؽ يف ربىف وضىهطره و لؽىهن فسىعدَ بىف
أـ أخؾقق أوؾف"  .واهلل الؿقضؼ .
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 /43حكيكة اجملد:
الس ُ
ؽر
قػ والػتؽ ُة الُ ِ،
الؿجدُ مّٓ ّ
الؿ ْجىدَ ِز ّ ىا و َ ْقـَى ًة ** ضؿه َ
وٓ ت َْح َس َّ ،ـ َ

فكهسه روقىريـ ٓهىقـ يف الىدكقه لفىق ًا أرىقـًه و ٓ يؿىت
 يحذر ً
فن ذلىىؽ هىىق الؿجىىدَ فو َىىؽؾف
لؾؿجىىد ب ىىؾةو و ىىد يعتؼىىد ّ
كىىىزوات عهطػقىىىةو
وأؼدأتىىىف…! ويف الحؼقؼىىىة أىىىه هىىىق مٓ
ٌ
وأغىىىهأرات هللىىى،قهكقة و ٓ تؾقىىىؼ بؿؼىىىهم العظؿىىىه والػرسىىىهن
فهداف سىهأقة و فو لديىف هؿىق ٌم ضهحىؾة
والؼهدةو وأـ رهكت لف
ٌ
تحس،ـ الؿجدَ ز ا و قـ ًة..
… وٓ
َ
الؿ،تغىىكو والعىىز الؿرتجىىك و ٓ
 والؿعـىىك  :يؼىىقل :من الؿجىىدَ ُ
لفق ولعب و ويف َرن الخؿر و وسؿهع ِ
تظـّـف يف ٍ
الؼقهنو رال و
ولؽىىـ الؿجىىد يف ضروسىىقة وبطىىشو وتـؽقى ٍ
ىؾ بهلعىىدو و وتؼىىدم
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ؽىر..في الاىربة التىل لىقس
وَجهعة  .مٓ السقػ والػتؽة الُ ِ،
لفه كظقر يف ضتؽفه وكقالفه…

 وهذا أجدُ الؿغهوير والؼهدة يف الجققش وحؿهية إوطهن و
ٍ
وعىظ وهللىدعو
وأجد العؾؿىه يف ت ىـقػ وكرىرو والىدعهة يف
والتجهر يف ال،ذل والسؿهحة و والؿفـققن يف اإلتؼهن واإلضىهدة .
وهىىل رؾفىىه فأجىىه ٌد تحتهجفىىه فأتـىىه بسىى،ب حهلىىة الاىىىعػ
والترىىرذم و وعىىدوان الؿعتىىديـ والغىىزاة الؿحتؾىىقـ و الىىذيـ
يـف،قن خقراتفه..
َ

ٍ
ٍ
ٓهقىة ٓهقىة و ٓ ُ
يؾقىؼ بـىه كعتفىه
فأجهد زابػة و
 وأه سقاه أـ
بهلؿجد وٓ ال،طقلة و رؿىه يح ىؾ يف بعىض إوسىهط الػـقىة
والتفريجقة….
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 ولىىذلؽ يرىىتدُّ الحهجىىة ملىىك فأجىىهد الرىىجعهن و مبىىهن الذلىىة
وآستاىىعهف و وأراحىىؾ التسىىؾط إجـ،ىىلو ولىىقس أجىىد
دحر
إوتهر والعزف و ض ُق د إعدا و وت
ُ
ُارن ههأهتفؿو وتُى ُ
قاهؿ… حتك هل بعدهه َ :وتَرر َ
ُؽ يف الىدُ كقه َد ِو ّيىا ر ََلكَّؿىه…
ِ
كؿ ُؾى ُف ال َعرى ُىر…! ٕن هىىذا أىىه ُيػىىرح بىىفو
ىداو ُل َسى َ
َتى َ
الؿىىر َف ُ
ىؿع َ
ويتـهضس أـ فجؾف..
ُ
يتطؾب استعدا ًدا عسؽريه وتجفقزًا بدك ًقه وأهل ًقىه و رؿىه
 لؽـف
ُ
هل تعىهلك  :مو َف ِعىدُّ وا َلفىؿ أىه اسى َت َطعتُؿ أىـ ُ ىق ٍة و ِأىـ رب ِ
ىهط
َّ َ
ُ َّ ْ ْ
َ
َ
الخَ ْق ِؾ) وفأة بال استعداد عسؽري وٓ ميؿىه وٓ ا ت ىهدي و
يطؿع ضقفه فعداؤهه و واهلل الؿستعهن .
حري فن
َ
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 /44لبُّ الصزاع :
الق َج ُىع
الؿ ْرى َىرضِ ّق ُة ٓ زَا َلى ْ
هىل َ
َو َ
ىت ُأ َر َّىىر َض ًة ** َدوا ُ رؾ رَري ٍؿ و ْفو َ

ىب ال ىىرا ِع وخالهلل ىتُف وضؾسىىػتف و مأىىه فن تؿىىقت َىىجه ًعه
 لى ُّ
تُحسـ استعؿهل السالح ضتـت ر بفو فو تعىقش ج،هكًىه وتفؿؾىفو
الؿرىرضقة
وٓ تستعد لعدو الحقهة و فو رزايه الدهر و ضتفؾؽؽ َ
وهىىل السىىققف … و ىىس عؾقفىىه أن التسىىؾح العسىىؽري و
وال،ـىىه الحربىىل الىىذي تسىىتخدأف الىىدول حػه ًظىىه عؾىىك فأـفىىه
وعؼقىىىىىىدتفه وحىىىىىىدودهه و من لىىىىىىؿ تؽىىىىىىـ ذب ً،ىىىىىىه فرؾتفىىىىىىه
ِ
اس َت َط ْعتُؿ أـ ُ َّق ٍة).
الذبهن…م َو َفعدُّ وا َل ُفؿ َّأه ْ

ىت واردا يف سىىقهق ظىىرف الرىىهعر التىىهريخل
 ومن رىىهن ال،قى ُ
أقحع اخىتالف
وال قٓت العسؽرية كذاك و مٓ فن الحقه َة
ُ
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وت هرع بقـ الؼقى و وط،قعتفه تسؾط إ قيه عؾك الاعػه و
وأىىـ َث ى َّؿ وجىىب التلهىىب وآسىىتعداد و وجى ُّىؾ آأىىؿ ت ىىـع
ذلؽ…!
 وأع ذلىؽ ضىنن اإلسىال َم يحىر ُم آعتىدا والظؾىؿو ويىرضض
كفىىب خقىىرات الـىىهس فو احىىتالل الىىدولو خال ًضىىه لؿىىه ت ىىـعف
ويفقجفىىه يف العىىدوان تراخىىل
الؼىىقى الغربقىىة هىىذه إيىىهم و َ
خ قأفهو ورحههؿ بحقهة الذل والت،عقىة و رؿىه ىهل هىق هقىر
حققىت
رريؿ  ٓ !..رؿىه ىد
أرة … عش عزيزًا فو أت وفكت
َ
ٌ
أت هقر ِ
ٍ
ضؼقد…
هقر
أت ّ
حؿقد… .ومذا ّ
َ
 ولذلؽ مذا ُجؿعت إسؾحة بال تػهعىؾ واسىتعداد و وتربقىة
الرىى،هن لؾىىدضهع عىىـ بؾىىداكفؿ وديىىـفؿو رهكىىت وجعىىا لفىىؿو
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يؽقن هـهلؽ أـ تربقىة لؾفىقان والتعؾىؼ بهلىدكقه
عالو ًة عؾك أه
ُ
ِ
مبهن الحرون
وأالذههو رؿه هل َهعر الـقؾ أستفجـه
الطرن َ
حداث تَست ِ
هل َوإَ
ُ
َفد ُضفه…ت َ
فق َوتَفقى
َعر ُؼ ال َؾ َ
والعطب َ :و َ
ال َط َربه…! والسالم .
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 /45صِحزُ اليظزات:
رىؼ َ ؾ،ىف ** و َلؽِـ أـ ي ِ ،ر جػقك ِ
ِ
َؽ َي َ
عر ِىؼ
ُـت ِأ َّؿـ َي ُ
َوأه ر ُ
ُ
ىدخ ُؾ الع ُ َ ُ
َ َّ َ ُ

َخص بعقدٌ عـ العقاطػ والتعؾؼ بىهلغقا و وٓ يفىتؿ
 هق
ٌ
هـو ربؿه ٓكرغهلف بهلجدو فو لديـف وفدبفو
لفـ فو يجري ورا َّ
فو لؾؼؿىىة عقرىىف رؿىىه يف بعىىض الىىدول..و! ولؽىىـ أىىر ًة هػىىؾو
وسرح طرضفو ضهضتتـ و ٕن الؿىرفة ضتـتفىه يف وجففىه وعقـقفىه و
َّ
والؿرفة تعتـل بعقـقفه وتحسقـفه… ولذلؽ هل تعهلك  :م ُ ىؾ
هر ِ
ل ْؾؿ ْم ِأـِقـ يغ ُُّاقا ِ
ِ
َ
لؿه يف ذلؽ أىـ
.
الـقر
سقرة
)
ؿ
ه
ب
ف
ـ
أ
َ
ْ
ْ
ً
ْ
ُ
َ َ
خطقرة عؾك الـىهظر رؿىه ىهل جريىر ،ؾىف :من العقىقن التىل يف
قر… تؾــه ثؿ لؿ يحققـ تالكه …
طرضفه َح ٌ

104

املفاسُ األدبي
مً درر املتييب

 ولذلؽ أـ ّؾب عقـقف يف وجقه الـسه اضتتـ و ودخىؾ ؾ،ىف
وهللىىرف عىىـ الؿعىىهلل
الفىىقى و َ
ضفىىقى يف العرىىؼ والغىىرامو ُ
والؿراجؾ والؿراتب  .ولذلؽ ٓ يـت ىر العىدو عؾىك خ ىؿف
الؾدود مٓ أىـ خىالل تسىريح الغىقا و وبىث الؿجىقن والػىـ
السىىه طو بحقىىث تاىىعػ الفؿىىؿو وياىىقع الرىى،هنو ويؼىىؾ
آستعداد وآهتؿهم …

تسىريح الـظىىر يف فعىىقـ الـسىه خطقىىرا أاى ًىرا
 ولىذلؽ رىىهن
ُ
ىذيب
بلهؾىىف و ويىىقرثفؿ الؿتهعىىب رؿىىه تؼىىدمو ويؽػىىل ضقىىف تعى ُ
هللى ِ
ىهح،ف بىىهلفقى وطىىقل الػؽىىرة وذبىىقل الجسىىؿ والفىىدف!..
قرا حهلتف أـ التعب وال،ؽه عؾىك رىؾ
ولذلؽ هل بعدهه أ ً
إطراف  :وبقـ الرِحه والس ِ
خط َوال ُؼ ِ
ىرن َوالـَىقى… َأ ٌ
جىهل
ََ َ
َ ُ
105

املفاسُ األدبي
مً درر املتييب

ِ
ِ
الؿت ََر رِ ِق !..ضػقف رحهه ك،ؽلو ويف سخطف ك،ؽىل
الؿؼ َؾة ُ
لدَ أ ِع ُ
الؿ َؼؾ بهلدأقع و والسالم…!
وتتر رق ُ
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 /46البيئ ُة املوافكة:
\

ىقن َهقىىر إَهللى ِ
ِ
َوأه َب َؾدُ ِ
اإل ِ
ىهد ِق
الؿقاض ِىؼ ** َوٓ َفه ُؾ ى ُف إَد َكى َ ُ
كسهن َه ُقر ُ

يؿؽـ لؾؿر أجهور ُة خ قم وفَؼقه و يتؽىهل،قن عؾقىف و
ٓ
ُ
وياىىىروكف يف ضؽىىىره ويف عقرىىىفو ٕكىىىؽ لىىىـ تفـىىىل حقـ،ىىىذ و
السىىىػر
ولقفهؾؼىىىت عؾقىىىؽ بقتىىىؽ … ولىىىذلؽ ىىىد يتعىىىقـ
ُ
ىىر
وآرتحىىىهل و رؿىىىه يىىىرى الرىىىهعر  :وأىىىه بؾىىىدُ اإلكسىىىهن هقى ُ
ِ
الؿقاضؼ…وأه سقاه لقس ب،ؾد جؿقىؾو وٓ بق،ىة أتقاضؼىةو وٓ
ٍ
أـطؼة زاهرة… بس،ب التاهد فو الحسد والتربص ..
 ورىىذلؽ إهىىؾ وإ ىىهرن وجقىىراكؽؿ و ف ىىربفؿ وفطقىى،فؿ
فهللد هؤه الحؼقؼقىقن و والؿح،ىقن إوضقىه و والخىالن الىذيـ
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ُيغؾقكؽ يف فَد الظروف و وياحقن أعؽو ولق رىهكقا فبهعىدَ
فو فهراباو فو أرضقحقـ يف عـ رية بعض الؼقم…
ٍ
ىىهرن َ
جقىىران ل،ىىهم و فو مخىىقة
ط َعىىةو فو
 ضفىىؿ فولىىك أىىـ ف
َ
َرذأة… .رؿه د هل الؿتـ،ل يف

قدة الحؿك  :و ُ
كػ ِأىـ

فخل ٕبىل وفأىل… مذا أىه لىؿ فجىده أىـ الؽىرا ِم !..والؽىرام
حقـفه أـ يؼػ أعؽو وي د ؽ العقشو وتىرى أىـ أرو تىف
فضاؾ أـ فخقؽ وجهرك وحؿقؿؽ و واهللُ الؿستعهن.
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 /47قبح املال:
ِ
ِ
اإلأى ِ
ىىالق
والغـك يف َيد ال ّؾ،ىق ِؿ َ ٌ
،ىقح ** َ ىىدْ َر ُ ىىى ْ،حِ الؽَىىري ِؿ يف ْ

 لؾ ِ
ؿهل ح ُّؼف وأزاهىره و وفهؾىف الىذيـ ي ىقكقن واج،ىف وزيـتىف
وأرو تف و ضنذا وحع يف فهؾف و هأقا بف رضعفؿ و وفعال َلكفؿو
اىـ
الررف والؿجد ..
وارتس،قا بف
َ
ولؽـ بعض الـىهس ىد َي ّ
َّ
بف ويفقن و ضقؽتسب بف العهر والؿسه ة و ولىذلؽ يؼى،ح الؿىهل
يف هللقر روقرة أـ فَدهه  :عـىد ل،ىقؿ يرىح بىفو وبخقىؾ يؽىره
الجقد و أع اأتالبفو ولؽـف ُج،ؾ عؾك حب يؿـعف أـ الؿرو ةو
ويؽىىره أىىـ عرىىؼف السىىؿهحة و ضىىال يرىىهرك وٓ يحػىىؾ و وٓ
ُّ
وجىىؾ هؿىىف آدخىىهر وآرتـىىهز…! حتىىك الزرىىهة
يحتػىىلو
الررعقة يستوؼؾفهو واهلل الؿستعهن .
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 ولىىذلؽ يعىىقد عؾقىىف أهلىىف بهلرىىتقؿة آجتؿهعقىىة و والرىىؼه
الوؼهيفو ضال يػؾح ضقف ذررا وٓ أجدا وٓ سىمددا… والعجىب
لق تلأؾ عه ،ة أه هق ضقف لعؾىؿ فن أىه يحىرزه أىـ َىرف أتىقـو
وتهج أؽؾؾ يػىقق احىعهف أىه يف الؽـىز أىـ الخقىر الؿتىقهؿو
والوروة الؿتعهظؿة…
 ضػىىل بذلىىف الرىىرف آجتؿىىهعل و والؿؽهكىىة الؿجتؿعقىىة و
وآرتؼىىه الرىىرعلو والسىىعهدة الروحقىىةو ورسىىب الـىىهسو
والؼ،ىىقل عـىىد الجؿقىىع و وسىىد العوىىرات و ومذرىىه الؿىىرو ة
والتػقق عؾك إ ران.

،ح هللقرة الغـل الؾ،قؿ تر،ف ملك حد ر،قر هللقرة الؽىريؿ
و ُ
أىهٓ ضقـػؼىفو وٓ ثىرا ً ضقسىهبؼ بىفو وٓ
الؿؿؾؼو الذي ٓ يجد ً
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أقر ًة ضقجقد بفىهو وٓ ضاىؾ كعؿىة ضق،ىهدر بفىه !..ضفىل أقجعىة
عـد الـهظريـ و وأقجعة لفو حقث يتحسىر داخؾ ًقىه أىـ عجىزه
وظرضف و ضقؿقت هذا حسرةو ويعؾؽ َ
ذلؽ ً
عهرا وسػهل ًة و واهللُ
الؿستعهن.
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 /48ىفامُ احلب :
ِ
الؿـىهضِ ِؼ
الفقى ** َومِن َ
الؿ َح َِّ ،ة َو َ
رهن ٓ َيخػىك رَىال ُم ُ
َوجهبزَ ٌة َدعقى َ

الؾسهن عؾك الػعهلو يؼىقل ويتعىهلك و ويىق ُّد
 دابؿه أه يتجهو ُز
ُ
ويتؿـك و ويف الحؼقؼة هق هقر ذلؽو حقث ٓ ُ
يؼقل أىه يف ؾ،ىف
أـ ال دق واإلبهكة و ولذلؽ د يؽذن فو يـهضؼو رحهل روقىر
أـ العالبؼ آجتؿهعقة و ضػل فرورهه تؼقم عؾك الـػهق الزابدو
والؿقـ الؿ،هلغ ضقىفو رؿىه ىهل هـىه  :ومن رىهن ٓ يخػىك رىال ُم
الؿـهضؼ ..

 ودعىىهوى الحىىب والؿقىىؾ والتعىىهطػ روقىىر ٌة عـىىد الـىىهسو
ولؽـ هللىد فه أرهىقن بهٕضعىهل و وروعىة إخىالق و وطقىب
ىىىذر عـىىىىد الؿـىىىىهضؼقـ والؿـتػعىىىىقـ
الرىىىىؿهبؾ…وهىىىىق أتعى ٌ
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َ
هللىىدق الػعهبىىؾ و ويترىىد قن
والؿط،ؾىىقـو ٕكفىىؿ يسىىتوؼؾقن
بطقل الؿالسـو وكػهق الؿالضظ ..

 والحؽؿ ُة هـه والػؼ ُفُ :
فخذ الحذر أىـ الؿـىهضؼقـ و ودعىقى
حىىى،فؿ وتعىىىهطػفؿ وأىىىقؾفؿ  ..ويجعىىىؾ اهللُ يف فلسىىىـتفؿ أىىىـ
الؼرابـ والؿالبسهت أه يؽرػفؿ وي،قـ عقارهؿو رهلؿ،هلغهت
الزابدة و وحررهت الؿـطؼ والقجف و و ىد اَىتفر ُ
ىقل بعىض
ِ
ضؾتىهت لسىهكف و
السؾػ  :مأه َّ
فسر ع،دٌ سريرة و مٓ فظفرهه اهللُ
وتؼهسقؿ وجفف) .والسالم .
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 /49دموعٌ مصطيعة :
ِ
ٍ
ىىـ تَ،ىىهرَك
مذا ْاَ َت ََ ،ف ْ
ىىـ َبؽَىىك أ ّؿ ْ
أىقع يف ُخىدود ** َت َ،ىى ّق َـ َأ ْ
ت ُد ٌ

ىض أىىـ يظفىىر التعى ٍ
ىهطػ أعىىؽو يحىىهول فن ُيسى َ
 بعى ُ
ى،ؾ دأعىىفو
ُ
ٍ
وفعىقـ أـ ى،ةو
ع،ىر دأىق ٍع أـفؾىة و
وي ُ َّ
ب حزكىف الحؼقؼىل و َ
َ
ولؽىىـ الؿق َ
وسىىقالن الىىدأقع عؾىىك الخىىدود و تؽرىىػ
ىىػ
َ
ّ
ىقـ أىىـ بؽىىك أؿىىـ ت،ىىهرك… وأىىـ
العهطػىىة الحؼقؼقىىة … ت،ى َ
ىقع حى َّىرى و وٓ أحىىهزن ُج ّؾىىكو وهللىىراخف
يت،ىىهرك لىىقس لىىف دأى ٌ
أؿجقجو وفكهتف أؽرقضة …

ُ
وتـفؿىر
أعهلؿفو وتُرى أداأ ُعف و
تسطع
هدق يف ال،ؽه و
 وال
ُ
ُ
ُ
ُ
يحؿؾ أ هبؽو ويرتؽل
أػجقع أعؽو
ويرى رلكف
ٌ
عقاط ُػفو ُ
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بهن هللد فه و
حزكؽو ويتللؿ لؿقجعؽ  !..ومذا سهلت أداأعف َ
والتف،ت حرارتفه و ولؿ تَ،ـ أـف أحهره ٌة فو تؿوقؾ..

 وٓ ُ
تظفر
يزال ُ
الـهس يعرضقن ال،ؽّهبقـ أـ الؿت،هرقـو حقث ُ
العالأىىىىهتو ض ُقعرضىىىىىقن بفىىىىه يف الؿ ىىىىىهبب ويف الؿىىىىىقاعظ
ىىقال عؾىىىك
ىىر ي ىىى،ح َسىىىؿجا ثؼى ً
وال ىىىؾقات  !..بىىىؾ َّ
من إأى َ
الحاىىقر والؿسىىتؿعقـ و وفأىىه حىىديث ابىىـ أهجىىف  :ميىىه ُّفيفىىه
ضنن َل ْؿ َت ْ،ؽُقا ضتَ،هرَقا)  .ضىال ي ىح  .ولىذلؽ رىره
الـهس ا ْبؽُقا ْ
ُ
العؾؿىه ت،ىهرل الؼىرا والؿ ىىؾقـ الؿػتعىؾ و لجىال التؽؾىىػ
ٍ
خرىقة وره،ىةو
يخرج أه يف الؼؾب أىـ
ضقفو ولؽـ و ع أيهت
ُ
وتـفؿىر العقىقن و وأىـ الرىؼه فن بعاىفؿ
ضتؼرعر إجسهدو
ُ
ُ
تؽؾػ ال،ؽه ُ يف خط،ف وهللىالتفو حتىك ىال ُه الـىهس و وحىه قا
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ىؿ خهبـى َة إعىىقـ وأىىه تخػىىل
أـىىفو ضىىال تتالعى ْ
ىب أىىع الىىذي يعؾى ُ
ال دور …! واهلل الؿقضؼ .
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 /50األىثى املُهنَّلة:
لؾفى ِ
ىىىىر ِ
الر ِ
ُ
التلكقث ٓس ِؿ ّ
ىىىالل
قىب ** وٓ الت
وأه
ىؿس َع ٌ
ّىىىىذرقر َضخْ ٌ
ُ

يػتخر الرجهل عؾىك الـسىه و وفكفىؿ ُ
فهىؾ الاىران
دابؿه أه
ُ
ً 
دور الـسىىىىه
والـؽىىىىهل والرىىىىفهأة
والفؿىىىىهتو ويتجىىىىههؾقن َ
ّ
ىىـع لؾرجىىىهلو ضؼىىىد
آجتؿىىهعل والتربىىىقي و وفن الـسىىىه َ أ ى ُ
خرجقا أـفـو وفسفؿـ يف تربقتفؿ ومهللالحفؿ… ِ
التـؽر
ضؾ َؿ
ُ
والتجههؾ .ولذلؽ رهكت الؿرثقىة هـىه يف حىس الرىهعر اأىرفة
ىىـ
ولىىق َ
رؿ ْ
عظقؿىىة و ذات هللىىػهت حتىىك ىىهل ْ :
رىىهن الـّسىىه ُ َ
َض َؼدْ كه… ل ُػ ّا َؾ ِ
ت الـّسه ُ عؾك الر ِ
جهل..
ّ

 ولقس ُّ
الرىؿس أمكوىة و
رؾ الؿمكوهت أـتؼ ىهت و ضفىه هىل
ُ
ولؽـفىه عظقؿىة الػقابىد عؾىك الؽهبـىهت و و ىس عؾقفىه فَىىقه
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روقىىرة  ..ويف ال ىىحهبة والتىىهبعقـ عهلؿىىهت وضاىىؾقهت لفىىـ
أـه ىىب وفثىىر ودورو و ىىد ىىهل هللىىؾك اهلل عؾقىىف وسىىؾؿ رؿىىه يف
ال حقحقـ  :مرَؿ َؾ ِأ َـ الر َج ِ
هل رَوِ ٌقرو َو َل ْؿ َيؽ ُْؿ ْؾ ِأ َـ الـ َسىه ِ :
ُ
انو َومِ َّن َض ْا َىؾ َعهبِ َرى َة
مِ َّٓ ِس َق ُة ْاأ َر َف ُة ضِ ْر َع ْق َنو َو َأ ْر َي ُؿ بِـ ُ
ْت ِع ْؿ َىر َ
ع َؾك الـسه ِ َر َػ ْا ِؾ ال َّورِ ِ
يىد َع َؾىك َسىهبِرِ ال َّط َعىه ِم ) .ولؽىـ لىقس
َ
َ
أعـك الؽؿهل اكتؼههللفـ وتعقق،فـ رؿىه يػعؾىف جفىهل..و! ىهل
اإلأهم الـقوي رحؿف اهلل  " :والؿراد هـَىه  :ال َّتـ ِ
َىههل ضِىل َج ِؿقى ِع
َُ ُ ُ
ا ْل َػ َاهبِ ِؾ َو ِخ َ ِ
هل ا ْلِ،ر َوال َّت ْؼ َقى" .

 وٓ َىىؽ فن ذلىىؽ ههلىىىب يف الرجىىهل ٓرتؿىىهل خؾؼىىىتفؿ
ِ
ضاىؾ الؿىراة
وهللػهتفؿ الؼقية و ولؽـ لقس أعـهه التؼؾقؾ أـ
ودورهه التربقي والحاهري يف إأة و واهللُ تعهلك فعؾؿ.
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ىقر عهلؿىىهت وأحىىدثهت
 وحػىىظ لـىىه التى ُ
ىهريخ اإلسىىالأل سى َ
روقرات و أـفـ ضهطؿ ُة بـت ع ّقهش ال،غدادية يؼىقل ال ىػدي:
الؿػتقة العهلؿة الزاهدة العهبدةو رهكت ت عد الؿـ،ىر
" الرقخة ُ
ِ
ىى،ـ لقعظِفىىىهو واكتػىىىع بفىىىه كسىىىه فهىىىؾ
وتعىىىظ الـسىىىه و ضقـى َ
دأرؼو ."..اهى  .وثؿى َة عؾؿىه فخىذوا عىـ الـسىه و رهإلأىهم
ال،خهري وابـ الجقزي وابـ تقؿقىة وابىـ عسىهرر والسىققطل
وهقىىرهؿ الؽوقىىرو ىىد تؾؼىىقا العؾىىؿ عؾىىك يىىد كسىىه عهلؿىىهت
ضؼقفهتو…! واأتألت رتىب أرىفقرة أىـ التىراجؿو رلسىد
الغهبة وآهللهبة وتفذيب الؽؿهل بلسىؿه ٓف أىـ ضاىؾقهت
تربقىت يف
الـسه و وأـ رؾؿهت ابـ حزم رحؿف اهلل يف ذلؽ ":
ُ
ىرهـو وٓ
حجى
ىقرهـو وكرى ُ
ىديفـو ولىىؿ فعىىرف هقى ّ
ىلت بىىقـ فيى ّ
ّ
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وهىىـ عؾؿـّـىىل
جهلسىىت الرجىىهل مٓ وفكىىه يف حىىد الرىى،هن..
ُ
ّ
روقرا أـ إَىعهر ودربـّـىل يف الخىط " .واهلل
الؼر ن ورويـّـل ً
الؿقضؼ .
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