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	ءادھا

 

 اموی يب نمأ يذلا كاذل

 يدیرو نكاسلا ضبنلا عمسو

 نأب نمأ يذلا كاذل

 يتمص فلخ

 فورح لالش نمكی

 لاق يذلا كاذل

 تقو تاذ

 اھوبأ تنب هذھ

 اھل اوكرتا

 ملقلا

 عدبتل

 يتاملك يدھأ

 

  ریوعلا ءافش
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  ةمدقملا
	

 افورح رثنت نیمسایلا ةنبا ىقبتو نول لك نم نوعدبملا قلأتی يبدألا لینلا نبا ىقتلم يف

 اھنطول ءافولا تارابع عرزت يصاعلا فافض ىلع تاملك مظنت نیمسایلا جیرأب ةقتعم 

 تاضقانتلا عیمج و يناعملا لك اھوبأ تنب.. تاحفص ىلع ىداھتت يلاغلا

 ءاسنلاب بعالتی نم رذحت و دعوتت اھارت ىرخأ و.. ةقشاع اھارت ةرات

 ةلحر يف ئراقلا كرتن اھتاملك نیب و عیمجلا هوھجو ىلع ةمسبلا مسرت "ءافش" اننیب اھانفرع

 اھوبأ تنب...نیمسایلا ةنبا عم

 

 

 يبدالا لینلا نبا ىقتلم

 يمھف ةمطاف

 

 

 

 

 

 

 

 



	5	

 اھوبأ تنب

 میھف ای انأ

 ذنم ينومسأ

 نینس

 اھوبأ تنب

 ينأل

 تقتشا امھم

 يب بعالت امھمو

 نینحلا

 يبلق يف بحلا راصو

 ریبك

 ول ىتحو

 ينیع قاتشت

 كایؤرل

 اھباصأو

 كبایغب دمرلا

 لزانتأ نل

 ىثنألا رورغ نع

 فوسو

 يبلق علتقأ

 ھناكم نم

 ھنع عطقأو

 ةایحلا نییارش لك

 لزانتأ الو

 ينأ لوقلاب

 كاوھأ
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 نیمسایلا دالب

 ةلاسر تبتك

 نیعلا عمدب

 تدعتبا امھم كنأب

 بیغت نل ينع

 نیمسایلا قبع انأف

 درمتلاب يصاعلا انأ

 ربصلاب صمحو ةامح انأ

 قشمد ةقارع انأ

 بلح تكحضو

 اعردو بلدإ انأ

 عماس ای ایروس انأ

 ينفرعی نم

 نكاس يبلقب ىقبی

 اموی ينروزی نم

 ھبلقب دجی

 نكاس ضبن

 ةوھقلاو لفلل

 حلاف ای نظت الف

 اموی كنأب

 نیمسایلا دالبل

 قرافت فوس
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	مدلا رجم

 
  ..مكتایح رھزت نیح نیرداغم مكروھظ اوریدت ال

  ..ایندلا مكرسكت نأ دعب اورذتعتل اودوعتو

  ..ناكم مكل بلقلا يف داع امف

 ..انمأ اذالم مكل نكتلف مكتحلصم لجأل ھنع متلزانت متنأ

  ...مكمودق نیح ءادعس نیقفصمو نیبحرم انیدیأ حتفن نأ اورظتنت ال

 ..ھمھف بعصی ربك امھم ملألا نأ تملعت انأف مكدحأ ملأب تمشأ نل معن

 ..ھبیكارتو هزومر كیكفت نع دحأ زجعیو

 ..مكنع ادیعب يضمأ فوس مكمودق نیح اذل

 ..مكنادقف ىلع يفسا وأ يعومد مكیرأ نأ نود

  ..مدلا رجم نورجت متنأف

 ...ةمستبم تیضمو ھتسد يبلق ينلذ ول انأو
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	هامع

 هامع يكبت ال

 طقاستت نأ نم نمثأ كعومدف 

 ةایحلا قیرط يف نحن امھانعضأ ةماركو ةزع اھیف كعومد

 اھلمكأب ةمأ ةماركو ةزع

 هامع ای هآآآ

 رعشأ فیك ملعت ول

 عیضت يدالب ىرأ انأو 

 هوتت مالسإلا ةمأ ىرأ 

 كردت ول هامع هآآآ

 مكنم الجخ ءاكبلا عیطتسأ الأ ىنعم

 نحن ال ةایحلا نوقحتست نم طقف متنأ

 لاؤس ينباتنی مك ملعت ول

 قامعألا نم ينذھی 

 ؟؟؟مداقلا لیجلل لوقن فوس اذام 

 ؟؟؟مكترصنل انفعضو انلذاخت رربن فیك 

 انرضاح رخف ای متنأ 

  لیجل لوقن فوس اذام 

 ةبیخو بتعو مول ترظن انیلإ رظنی فوس

 اندادجأو انءابأل اموی انرظن امك 

  ؟؟؟نیطسلف متعضأ فیك مھلأسن نحنو نیحجبتم

  ؟؟؟متنك نیأ

 مكنطوتسی ناك يذلا فعضلا اذھ امو

  الماك الیج انلأسی فوس ادغ

  ؟؟؟اھانعضأ فیك اھلك انناطوأ نع

  مكاح ةعاطب نیججحتم ابوعش انلذخ فیكو

 مولظم نع عفادی نأ نم اعونخ رثكأ
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 بوعش ىلع نمن فیك 

  انلامب ةیقحألا لك اھل 

  انلام ةاكذ مھیطعن اننأب

 ھلمكأب ماعلا مھاسننو ناضمر يف

 انتیحضأب مھیلع لضفتن فیك 

 مھقح نم اذھ لك نأ عم 

 انمعدو انتقوو انلام مھیطعن نأ اضیأ مھقح نمو 

 ةمیرج لك دنع راكنتسا عضوب يفتكن نأ ال

 اھیبكترم ىلع تانعللا قالطأو

 زافلتلا تاشاش قالغأ عم انتركاذ نم مھروص قلغنل 

 ةغرافلا انتایحل دوعنف 

 ؟؟؟سبلأ اذام دودحملا انریكفتو 

 ؟؟؟دیدج فتاھ ءارشل عفدأ مكو 

  يسرع میقأ نیأو 

 ؟؟؟يتلدب يرتشأ فوس مكبو

 كانھ نوناعی ةمأ رخف مھ ءاسنو الافطأو الاجر كرتنو 

 ملظلا عاونأ لك

 يھتنت ال يتلا مھتاوعدب نوتباث مھو
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 قوشلا ضیمو

 ملعی نكی مل

 نأ لبق

 ھحور هرداغت

 نأب

 قوشلا ضیمو

 انبولق يف

 تمطح دق

 اھیف ربصلا ىتح

 ملعی نكی مل

 ھتاوعد رخأ نأب

 ھتاملكو

 انقحالت

 مونلا انعنمت

 ةحارلاو

 ابیرغ لحر

 ھنكل

 انبولق يف يقب

 ءازعلا ھب ىقلتن مل

 نكن مل امك

 اموی

 ھضرم يف ھلوح

 ھحور عجوو

 ھبرغلا هللا لتاق

 انتمرح يتلا

 عادولا ةلبق نم ىتح
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 براحم ةحارتسا

 نزحلل سیلأ

 ھبحأ

 ھل نوقاتشی

 نورظتنیو

 ھترایز

 ؟بایغلا لیطی نیح

 ھنع مھ نیأ

 مھنع وھ نیأو

 بھذیلف

 يبلق قتعیلاو

 تقولا ضعبل

 نكتلف

 ةحارتسا

 براحم

 اھب معنی

 يبلق ىلع

 تیملا

 دوقع ذنم
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 ينیع قاتشت

يتدالو موی  

ينذأ يف سمھ  

الئاق  

كنم برتقی نم  

لواحیو  

كحور تیتشت  

كبلق ترثعبو  

اموی لواحی نم  

ھلوفطلا لتق  

كحور ةنكاسلا  

ھنویع يعلتقف  

اھرجاحم نم  

ھعلضأ نیب نم ھبلقو  

كقرسی فوس وھف  

كتاذ نم  

تقولا كاذ ذنم انأو  

هایاصو ذفنأ   

تناك ول ىتح  

ينیع قاتشت  

كایؤرل  
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	يبح عم كل

 بتكا كل يبیبح ای

 حرفلا ردصمو ..لمألا حاتفم تناف

 ریثكلاب كبلاطأ دعأ مل مویلا يبیبح

 لیحرلا مدعب ادعو دیرأ دعأ مل

 بایغلا مدعب اسمھ دیرأ دعأ مل

 كدی كرتأس انأ مویلا داؤفلا بیبح

 ططخت امك كتایح يف ریستل

 ریثكلا يمالكب كقھرأ نل

 فوخ لكب ىرخأ اھكسمتل كدی كرتأ فوس

 تاقرطلا ربعأ يدحو ریسأس

 يعمد حسمأ فوس

 كل ءاعدلا لمی نل يبلقو

 انوع كل نوكت نأب هللا وعدأس 

 أجلم كحورلو

 ریثكب ينم لضفأ نوكت نأب هوعدأس

 لضفالا قحتسی بیطلا كبلقف

 ریبعتلا لھجأ يحور أجلم

 يتایح يف ثدح لمجأ كنكلو

 كتداعس نع ثحباو ضما 

 بلطم يحورل يھو ...يتداعس يھف

 تاقرطلا ربعا

 تاوعد جاتحی صخش …لظلا فلخ كانھ نأ ىسنت الو

 طیسب ءاعدب ...نیح لك كفك عفراف

 ..ریصق تقول ولو يبر ينربصی نأ
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 كجاومأ نیب

 تمسر

 فورح

 يمسا

 كجاومأ نیب

 تلقو

 كضبنل

 نكاسلا

 يعولض

 كادحتأ

 موی يف

 يناسنت نأ

 ةلفطلا انأ

 ایند يف

 مارغلا

 تلعج دق

 درام نم

 كلثم

 كالم

 ثحبی

 نیب

 يحور

 نامألا نع

 ءفادلا نكاسلا نع

 ةایحلاو
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	نیدلاو نطولا

  نینس ذنم
  دیدش عارص يف اوشاع

  نیدلاو نطولا نیب
 ... مھیلع ناكو

  امھنیب امیف اوراتخی نأ
  اوشیعی نأ اوضفرف

  مالك نود لذلا
  ناطوألا اورجھ ولو

  نوثحبی اوجرخف
  مھنیدب ھب نورفی ناكم نع
 ھضارعأ ىلع نوظفاحیو

  نینسو نینس تضمو
  نیروسكم ةبرغلاب اوشاع
  رمقلل نوكشی ءاسم لك

  نینحلا مالآ
  میلألا قوشلا عاجوأو
  نوثحبی حابصلا يفو

  نولوجتیو
  نامرحلا اوسانتیل

  مویلا ءاج ىتح
  ضفرلا ھیف اونلعأ يذلا

 ةعاجش لكبو
  نیموزھملا شیع اوضفر

 ةوق لكب اوداع
 مھضرأ نع نوعفادی

  مھدادجأ نكسمو
  ءادعس مھو اوداع

  حاورألاب لعف امھم ٍ لاغ نطولاف
  نطولا رود راص مویلا

 ًاللبمً انیزح مانی
  ءادھشلا مدب

  يدانی نطولا مویلا
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 بابحألا مد نم ُتیفتكا
  يناری مل ریغصلا اذھف

 يبارتً اموی سدی ملو
 شیعأ نأ ىبأ ھنكلو

  ةیغاط يدی نیب
  لمأ ھلكو ءاجف

  لمجألا ربخلا لمحی نأ
  حورجملا مألا بلقل

  داع دق نطولا نأ اھربخی
  حابص لك ةوھقلا معط ھعم داعو

  فاتكألا ىلعً الومحم مألل داع ھنكلو
  مألا ِ كبت مل

  ةلوكثملا ةجوزلا خرصت ملو
  ةدقافلا تخألا حـُنت مل

  دیراغزلا تاوصأ اوعفر لب
  دیھش حار نم لكف

  نطولا ءادف
 ملعی ءانثتسا الب لكلاف

  نامیإلا نم ناطوألا بح نأ
 لاطبأ مھ مویلا

 ؟مھاركذ ظفحیس نمف
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	بحلا وھ ساق

 يمأ ای هاوووأ

 بتعلا ةرظن يلمحت ال

 يبلقل اھیلسرتو

 يثعبت ال

 قلقلا ءابرھكب

 يحورل

 كتنبا ھبعتم

 ةجردل ھبعتم

 ءاكبلا

 ارس

 خارصلا

 تمصب

 ءودھو

 نیكردت لھ

 ھنأب

 دعولا ناخ

 يذلا

 اموی ھعطق

 دھعلا ناخو

 دوعولاب فلخأ نیح

 ساق

 بحلا وھ

 ةوسقك

 لمحی نم
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 حالس

 نبالا لتقیو

 نویع مامأ

 ھمأ

 ساق

 ةوسقك

 ھصاصرلا

 يتلا

 حور قرست

 بأ

 متیتو

 نم دالوألا

 هدعب

 يفاخت الف

 يتبیبح ای

 امھم

 داؤفلا مطحت

 تاتف راصو

 ءاوھلا هرثانتی

 ىقبا فوس

 دھعلا ىلع

 نوصأو

 بلقلا اذھ
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	ریخلا حابص

 سمشلا قورش لبق وحصت مأل ریخلا حابص
 رتعزلاب زبخلا دعت 

 بدألاو ملعلا عبن نم اوفرغیل جلثلاو دربلاب مھب قلحتل الافطأ ظقوتو
 بأل ریخلا حابص

 رضاحلا لمأ مھ الافطأ معطیل  ھقلاخ نم قزرلا بلطی  لمعلل عرسیو روفصعلا دیرغت عم ظقیتسی 
 لبقتسملاو

 بلاطلل ریخلا حابص
 ثحبی لیللا لك رھسی 
 حجنی اھب ةمولعم نع 

 هدلاو ملح ققحی 
 عفنی ةمألل ملاع ودغیو 

 رخفت اھب ةلئاعل تاوعدب جھلی اھناسلو وحصت  ةدجلل ریخلا حابص
 دقفی ال لمأب حابص لك وحصی لمع نع ثحابلل ریخلا حابص 

  ..لمأی ھب لمع دجی نأب 
  ...ریرحلا دئاسو ىلع مانی مرجملاو ھسمش قرشت نل مالس نع ثحبی ملاعلل ریخلا حابص

  ...ةكحضلل ةحرفلل ةمسبلل ریخلا حابص
 …ىیحن ھب ملح ای ریخلا حابص ...لیمج لكل ریخلا حابص
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	؟؟ملعت لھ

 
 حابص لك دحأ رظتنت نأ ىنعم ملعت لھ

 ریخلا حابص كل لوقیل طقف 
 كحابص دعسی كل كسمھیل طقف 

 ئناھ مون مھدحأ كل لوقی نأ راظتنا يف مونلا كیفاجی نأ ىنعم ملعت لھ 
 ءادغلا ماعط دعت نأ ىنعم ملعت لھ 

 مھدحأ ھب ككراشی نأ رظتنتو 
 ةذفانلا مامأ فقت نأ ىنعم ملعت لھ 

 مویلا جرخن لاعت مھدحأ كل لوقی نأ رظتنت 
 حسفتن لاعت 

 باتك يھتشت نأ ىنعم ملعت لھ 
 مھدحأ هایا كیدھی نأ ىنمتتو 
 موی لك بتكت نأ ىنعم ملعت لھ 

 أرقی ال ھل بتكت نمو 
 ھبحت كنأ مھدحأ نذأ يف سمھت نأ ىنعم ملعت لھ 

 يضمیو كلھاجتیل 
 عجولا اذھ ىنعم ملعت لھ 

 اموی ھتبرج لھ 
 حیحصلا قیرطلا ىلإ كھجویو كدیب ذخأی مھدحأ جاتحت نأ 

 عایضلاب رعشت كنأل 
 اذھ لك ملعت لھ 

 ھجاتحی نمب رعشت ال اذامل اذإ 
 كسفن دعستو هدعستل كدوجو جاتحی نم عم لعافت طقف 
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	ثراوتی قاذم

 :لخدم
 ًالیوط ھعم انشیاعتو تاونسل ملظلا انشع
  ھنودب ىیحن ال يلاغلا خألاك انل راص ىتح انؤابآ ھیلع انملع
  انلوح نم لك ملظ نقتن انرصو
  ملظلا ىلع درمتلا نونلعی بابشلا جرخ ىتح
 !!راص ام راصو

 
 

 .. ملظلا ءابآلا عرجت
 ...دافحألاو ءانبألا ناسل يف ھقاذم ىقبیل
 .. هرییغتب نوبلاطیف
 

 .. مھئابآ تمص نم
 .. مھتاملك تجرخ

 .. .مھضفر نع ربعت
 
 

 .. ةعیبطلا لامج
 .. ةلیلعلا ءاوھلا ةمسنو
 .. ةفیفع ةرھاط حورو
 .. .ناھت وأ لذت نأ تبأ

 

 .. ةلاسبو ةعاجش
 .. عونخلاو عوضخلا محر نم تدلو

 ... ةروثلا دلو اھنم جرخیل
 

 .. رییغتلاب يدانی
 .. ىقبی نأ ىبأو
 .. ءابآلا امكً اتماص
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 .. ةفلتخم ةایح دارأ
 .. هدعب نملو ھل
 .. فالآلاب ىحضف
 ..نییالملاو

 

 .. حالس نود جرخ
 .. قح ةملك هدیب

 .. مالظلا لك اھب ھجاوی
 
 

 .. ينامألا فالآ ھتبعجبو جرخ
 .. مالحألا تائم لمحی

 .. مالس يف هدالوأو وھ ىیحی نأ

 
 

 .. رییغتلا اودارأ
 !؟؟ ریصملا وھ توملا لھف
 .. لذلا اوشیعی نأ مھیلع لھ
 !؟؟ ءابآلا اھشاع امك
 !؟؟ ةماركلا لجأ نم ... اوتومی نأ وأ
 !؟؟ةایحلا لاوط اھنم اومرح يتلا

 
 

 :جرخم
  دحأ ھلمتحی دعی مل رُم ملظلا معط
  ھقوذتی نأ دحأ عیطتسی دعی ملو

  نیمركم نیززعم انفلخ نم اندالوأ ىیحی نأ هدیرن ام لك
  نینسل انشع امك نیمولظم نیلولذم ال
 انلاطبأ رصناو انءادھش محرا بر ایف
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	نكلو كاوھأ

 لاط املكو

 راظتنالا

 كل نیبت

 مامتھإلا مدع

 ىوھی نمف

 حمسی ال

 ھبیبحل

 قئاقدلاو يناوثلا دعب

 ھفلخ نم

 لقت الف

 بحلا

 لاغشنا

 قشعی نم

 ایندلا كرتی

 ةبیبح لجأل

 تدتعا ام انأو

 لضفی نأ

 يلع ادحأ

 ناك امھم
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 نجشلا راحب

تلمح  

سألا دورو  

تبھذو  

نجشلا  راحب ثیح   

كانھ عضأ   

ةدرو   نورشع

ةحتافلا أرقاو  

كحور ىلع  

ناسنإلا   اھیأ

كریمض ىلع  

مودعم ای  

قالخألا  

سمھأو  

نامزلا نذأ يف  

ایندلا رودت ادغ  

مھدحأ لمحیو  

سألا  

ھعرزیل  
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ىلع انزح  

م ارتحالا ایاقب   

	دجت نك

  تاقرطلا ربعت امدنع

 ً ارئاحً اھئات 

  كلشتنت دی نع ثحبت

  عایضلا نم 

  يكبت امدنع

 كعومد حسمی نم ىنمتتو

  سمھب خرصت امدنع

  كتاخرص مھفی نمب ملحتو

  حرفب كحضت امدنع

  كدواری لمأو

  كحرف مھدحأ ككراشی نأب 

 مستبت امدنع

  كعم مستبی نم وجرتو

  رسكنت امدنع

  لذت 

  حجنت

  كتاحومط ققحتت 

  كتایح لحارم لك يف

  جاتحتً امئاد

  ٍلاغ خأ ىلإ
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  يفو قیدصو 

  ةرھاط حورو

  مالظلا نم كجرخت

  نانملا رون كیرتو

  ةآرملاك كل نوكت

  كبویع كیرت

  حوضو لكب 

 .. كنساحم  نیسحت ىلع كدعاستو

  كبتاعت ،كمولت

  نانحو فطل لكب

  ةرھاطلا حورلا كلت

  هللا يف خأ دنع اھدجت

  هللا لجأ نم كبحأ

  ةلئاز ةحلصمل ال

  فئاز ءاجرو 

  هللا يف خألا معن نكف

  ةرھاطلا حورلا دجت

	 اھجاتحت يتلا
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 ةقورسم ةدرو

 
 سیرعلا ةلدبب مویلا كتیأر

 كنم حوفت 
 موی تاذ هایأ كتیدھا يذلا كرطع ةحئار 

 كمأ كراوج ىلإ فقت 
 كب ةروخف 

 ھئنھم كاتنجو لبقت 
 اسیرع مویلا ىحضأ اھریغص اذھ 

 اھتحمل دیعب نم 
 ةعصانلا ءاضیبلا اھتلدبب 

 اھیتنجو نیزی لجخلاو 
 اھلوح قلحت تاشارفلاو 

 ةداعسلا طرف نم 
 اموی ملحأ تنك امك انھ ءيش لك 

  اھنم تبرتقا 
 اریدقتو امارتحا اھنیبج تلبق

 اھل تمستبا 
 تدعتباو اھدی تكسما
 كترایس نم تبرتقا 

 ةدرو قرسأ 
 نویعلا نع اھئبخا 
 يبلق برق اھعضأ 

 تمستباو ينتیأر كنأ انیقی ملعأ 
 يبلق نویعب كتیأر 

 ھعرسم ترداغ 
 ةطقاستملا يعومد حسمأ 

 انھ نم مویلا تررم ام ينتیل
 رخأ اقیرط تكلس ينتیل 

  يبلق يف ىقبی ىتح 
 دوعتس كنأ لمأ ضعب
 اھل كترظن تیأر مویلاف 
 دبألل كترسخ ينأب تملعو 
 كئایربكو يدانع اننیب قرف 
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 عادولا سوقط

 ينأل

 تدع ام

 نمؤأ

 ىوھلا نأب

 ءيش

 قداص

 تنفد

 يبلق

 يحورو

 يرعاشم لكو

 رباقمب

 لصی ال

 دحأ اھیلإ

 تمقأو

 سوقط

 عادولا

 يدحول

 يسفن ىلع

 نود

 ةكراشم

 دحأ يأ
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	ةرئاح فقأ امكنیب

 عراشلا يف زبخلا عیبت اموی كتیأر يتلا انأ
 ربعی نم لك لتاقت 
 ازبخ كنم يرتشیل 

 بلقلا روسكم يضمتو 
 مھمعطأ الام جاتحأ ...اعوج يناوخأ 

 ضرملا اھكھنأ مأل ءاود جاتحأ 
 تاینمألا ضعبو سردلا يتخأ اھیلع بتكت ھساركل جاتحأ 

 اموی كتیأر يتلا انأ 
 كلوح نم لجأل ایندلا عم عراصتت 

 انیزح ادیحو يضمتو 
 كتیحضتو ..كنزح تببحأ 
 يلخاد يف ءيش ھبشت كتیأر 
 دوجوم ھنأ تدقتعا ام تیأر 

 مھیلع كصرحو ...كلوح نمل كبح 
 ةئطخم تنك مكو 

 كدعاسأ يدی كل تددم موی انأف 
 قحتست ام كیطعأو 

 كولھجی كیلإ سانلا برقأ تاب ىتح تریغت
  تنك امك تیقب طقف كتیلو 

 كبابحأو كلھأ مھ مھتلمھأ نم لوأ كنكلو
 حورجم كمأ بلق تابف 

 ناكم لك يف كنع ثحبت ھئات اھحورو 
 ينبا اودیعأ يدانت الیل اھعمسأ 

 ةایحلا يل اودیعأ 
 ةعئاض مكنیب فقأ انأو 

 حورلل ىولس يھو بلقلا بیبح تنأف 
 كب تنمأ موی كتعضأ نم انأ 

 كنع الدب مھتایحب انأ تللحف مھتیسنو ينتیسن نم تنأو 
 ؟؟حورلا بیبح ای كنع الدب يتایحب لحی نمف 
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	 دیھشلا مدب رطع

 يدی يف ةوھق ناجنف

 يمامأ نم ئلألتم ءامو 

 يلوح نم نوكلا لمأتأ فقأ انأو 

 ةیقن ءام بطاخأ 

 بیبح دلب نع اھربخأ 

 نیمسایلاب ةرطعم ھئام تناك 

 دیھشلا مدب ترطعت مویلاو 

 لیسی مدلا لاز امو 

 ھفقوی ءيش ال 

 مأ ءاكب ال 

 لافطأ درشت الو 

 بابحألاو لھألا دقف زوجع دمجت الو 

 ساق لتاق ىلع رثؤی ءيش ال 

 رادغ نمزلا نأ ىسن 

 ھلوح نم بابحألا لك دقفی فوس ادغ نأو 

 ھیف مھنكسی اربق دجی نلو 

 مرجملا لتاقلا كاذ 

 دحأب يلابی مل يذلا 

 مأ لتقیس ھنأ دانزلا ىلع طغضی وھو ةظحلل الو ركفی مل 

 بألا نامأ نم الفط مرحیو 

 ضعب ناضحأ اھذالم ناك ةلئاع درشیو 

 ةلئاعلا هذھ لدب اونوكی امبر ھلافطأو ھتلئاع نأب ھظحلل لیختی مل 

 ربنعلاو كسملاب رطعم مدب انضرأ ىقسف 

 ادحأ ىشخی ال الیج اھلھأ ءامدب ةعبشملا ضرألا هذھ جرخت فوسو 
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 ھضرأ سند نم لك لتقی فوسو 

 ءاضیب نیمسایلا دوعت فوس ھیدی ىلع الیج 
 ءام ىقنأب انضرأ يوری فوسو 

	بئاغ فیط

 تمان نیحو

 نویع

 يلوح نم نوكلا

 تظقیتسا

 ينویع

 ثحبت

 فیط نع

 بئاغل

 ذنم باغ

 نینس

 ھئارو فلخو

 ریرم عجو

 كرت

 ابلق

 ةلوفطلا رتجی

 دیحو ربكیل

 ةقحالت

 ھتاملك

 ھتئوبنو

 فوس بلق ال

 نیكسم ای اموی كبحی
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	بلقلا يمدت ةرھز

 ایوس انمایأ ءانغ ةحاوك

 بضنت ال ةرھزم ةحاو 

 ھلمكأب رمعلا اھنكسا نأ تملح ةحاو 

 ءارضخلا انمایأ رطع قشنتسا نأ 

 لمجأ ىرخأ عنصاو تایركذلا بعالا نأ 

 ایندلا يھجوب تقاض املك اھیلإ يضما نأ 

 ينللدتو اھللدأ نأ 

 كب لمجأ يھو اھب تنأف 

 اكوش اھلدبت تنك انتحاو قئادح يف درولا عرزن انك نیح اننأ لیختا مل 

 اھئامب مسلا تعضو كنأ يلابب رطخی مل 

 لبذیل اھراضخ تلمھأو 

 اھریفاصع تنجسو اھتاشارف تلتق كنأو 

 ةحاولا تومتل 

 اھلالطأ ىلع ءاكبلا ىوس ائیش لعفأ نأ يرودقمب نكی ملو 

  اھنم ينتمرح اھذاقنا تعتم ىتحف 

 يمدق يف اھتسرغ يتلا ككاوشأب

 ةلیمجلا انتحاو نأ اموی يلابب رطخی مل 

 ىركذ حبصت فوس 

 اھیلإ رظنلا ىلع ىوقا ال 

 امھو تناك ایوس اھانشع يتلا انمایا نأو 

 يتایح يف لیمج لك رمد كبلق نكس ادقح نأو 

 انتحاو نم اھانعزن يتلا بئاوشلا لكب تظفتحا كنأو 

 انتحاو عرزن نحنو اھتبكترا ءاطخا يسنت مل اموی كنأو 
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 اداسف ھقاروأب تثعو ھقلغنل اندھاج يذلا يضاملا ربق تحتف كنأب قدصأ مل

  ةرطع ةرھز ىوس اموی كلیختأ مل 

  ..يبلق يمدت اكاوشأ ةرھزلل نأ تیسنو

	رمقلا ثیح ادیحو

 ةركاذلا ةفصرأ ىلع عكستا انأ ةدیحو

 كانھو انھ طبختا 

 ةنیزحلا تایركذلا ضعب عم ةوھق ناجنف كراشتا 

 ةرارملا نم الیلق ففختت نأ ىسع 

 ةدیعسلا تایركذلا عم لاقتربلا ریصع برشا 

 يضمأو ةمیدقلا تایركذلا بعادأو 

  ئطاشلا ثیح يضمأ 

 يضاملا نم هوجو عم دعاوتا

 يفتختل ءاملاب اھشرأ امبر 

 دعب ربكت مل تایركذلا نم لافطأ عم ةنخاسلا ةرذلا لكأ 

 يتلوفط نم يدیموك ملف دھاشأ امنیسلا يف سلجأو راشبلا يرتشا 

 ةمتعملا ةیوازلا كلت كرتأو 

 ةدئاف نود نكلو اھنم برھأ امبر 

 ةیاھنلا يف بھذاو يتقاط لك دشحاف 

 كانھ سلجت كارأف 

 يل تفتلت ال 

 يریغ دی كسمت كدیب 

 ياوسل ریثكلا بحلا نم لمحی كبلقو 

 اھتلمھأ مك انتایركذ ىرأو 

 رابغلا اھنع ضفنا 

 ينیكبتو اھیكبا ةلزعنم ةریزج ىلع يھو انأ سلجأو 
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  رمقلا ثیح ادیحو 

 

 نطو ةلاسر

 ةلاسر تلسرأ

 لجازلا مامحلا عم

 يبلق نم ءزج لمحت

 هوعرزتل

 نیمسایلا ةرجش تحت

 داؤفلا ومنیف

 قبع عم

 يتدج تایاكح

 ھفلخ يذلا يدج بلقو

 انع لحر موی

 يمأ تاعمدو

 نطولا بارت ىلع

 انم قورسملا

 يبأ تاخرصو

 رداغی وھو

 نینحلاب البكم

 نیمسایلا دلبب رجح لكل

 ىوھلا دالب
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 ءاضیب دوعت ىتمف

 ؟نیمسایلا رھزك

	بحأ بلق

 

  ملؤم اذھف يلاغ كنم توملا ذخأی نأ

  ھثداحت نل ادبأ كنأ ملعت كنأل عجوم

  ھبحتو ھل قاتشت مك هربخت نل

  ءارولل مایألا دوعت نأ ىنمتت مك

  يلاغو عئار وھ مك هربختل طقف

  ھتسملو ھسمھو ھنضحل جاتحت نأ

  ةریثك رومأ يف ھتاساوم ىنمتت نأ

  رثكأ رومأ يف ھتمكحو هربصو

  انلاح نم لضفأ لاحب نوكی نأب وعدت تنأو تمصت ةیاھنلابو

  انلذخ امل اموی انھ ناك ول ھنأ ملعتو

 ھجاتحن نحنو اندی كرتو

  اندئاسو للبت انعومدو مانن انكرت املو 

 ةایحلا دیق ىلع وھو مھدحأ كنم مایألا ذخأت نأ نكلو

  ھثداحت نأب تارمو تارم لواحت نأ

  قوشلا كب لعف امب هربخت

  دعبلا كاذأ مكو

 عیطتست الو

  ھناونعو ھمسا أرقت نأ 

 دیعب تنأو

  ةالابم نود وھ كدعبأ 
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  ةقطنمو ھملحو ھتنوعم جاتحت نأ

 ھیساوتل جاتحت نأ

  بیرق كنأ هربختو 

  دارأو ءاش ىتم هراوجب كنأ

 ایساوم ھنذأب سمھت ول ىنمتت نأ

  ھینیع نم نزحلا ةحمل احسام 

  بارتقإلا ىلع ىوقت الف

 دیری ال ھنأل

  كل جاتحی ال لب 

 قاطی ال ءيش اذھف

  بحأ ابلق ھقیطی ال 

  ھلجأ نم رھسو اعدو متھاو

 تیمملا يساقلا دعبلا اذھ هءازج ناكو
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	اركاب يتایح نم اولحر

  هللا مھمحر يدادجأ روصل رظنا انأو

  يننكسی يذلا عجولا كاذ لمأتا

 اھسمھ ىلع ىوقأ الو مھل قاتشا انأف

  مھتثداحم تعتم ينمرحف ينم توملا مھذخا

  يدلاو فرط نم يدجل ترظن 

 دعب لمدنت مل يبلق يف ةصغ

  اموی ھفرعا مل معن

 مدعلل برقأ ھعم يتایركذو

 ھل قاتشا يننا ىلا

 ھقذا مل نانح قاتشا

 يدلاو ناسل ىلع ھتعمس لب

 هروصب ھھجو حمالم يف ھتیارو

  ضرملا ھبعتأ ادسج ركذتا

  ةایحلا ھتكھنا

  اناریل عاجوالا لك ىلع لماحت اذھ عمو

 میظعلا يدج

 ملأتت كتدیفح يھ مك ملعتا

  كتروصل ترظن املك ملأتت

  ناكم يا يف كمسا تلاق وا

  كفرع نم لك

  میظع كنع لاق

 عمدأ كمسا رم املك انا ىلا
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  يدلاوك ادلاو تیبر كنأل میظع تنا

 مویلا كجاتحا مكو

 يدی ىلع تبرت نا جاتحا

  يل وعدتو يرعش ىلع حسمت نا

  نارقلا نم تایآ ينذا يف سمھت نا جاتحا

 كیدی نیب يكبا كسلاجأل جاتحا

  اھركنأو يعومد حسمأل

 اموی كتفرع ام اقدص يدج

  يلوح امئاد كنكلو

  ةمیظعلا كحورب رعشا

  يل دھدھتو ينیقرت

  يتایح لاوط ھنم تمرح يذلا كتوص عمسا

  يضملا ىلع ينعجشی

  افكو ریخب ينوك يل لوقی

  يدج اركاب يتایح نم تلحر

  دحأ ھئلمی نل اغارف تكرتو تلحر

 اضیا لحر رخالا يدج نا يدج ملعت لھ

  يتایركذ ينكراش يذلا يدج

 هولح ىرخاو ھبعص تایركذ ينكراش معن

  رخالا میظعلا كاذ

  رخف تارظنب ينقمری ناك يذلا

  سمھب يل وعدی ناك

  تمصب انا ھئاعد ىلع تصنت مكو

  ریثكلا ينملع يذلا كاذ

  ربصلا ىنعم ينملع

  ھینیعل ترظن املكف
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  لیمجلا ھھجو دیعاجتلو

  ھیساق ةایحلا يھ مك ىرا

  اھب تاونس ربص مكو

 هدیدع صصق يل يوری ناك يذلا يدج

  ءيش لك نع ينثداحی ناك

  انتسلج لوطتل ھعم ثیداحأ قلتخا تنك

  ةبرغلا ھنم ينتمرح يذلا يدج

 ایفخ اعجو ھنم ينبرقو

  نیح لك ھل قاتشا يذلا يدج

 ھتاكحض توصو ھثیداحأ قاتشا

 ھتاسمھو ھتاملك قاتشا

  يتایح نم ءزج نكس يذلا يدج

 نیكتسی نل اعجو هءارو فلخو لحر

  نامرحلا عجوو دعبلا عجو

 مكدعب نم ملأتا مك نوملعت ول

  مكجاتحا مك نوملعت ول

  ءاكبلا دح مكجاتحا

  دوجولاب نیوبا مظعأ ينومتیدھا مكنكلو متلحر معن

  ربكأ لب نوكلا مجحب اركش مكل اركشف
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	 يتایح رون

 

  اھتوص يعامس نیح

  احرف يبلق فجری

 يراھن ھب ءادبا ام لوأ ھلعج ىلع صرحأف

 قیفوتلاو ةداعسلاب رعشأو

 هرداغم انأو اھئاعد توص ينعبتی نیح

  اھتاوعد ىلع يتصنت قشعأو

 ھبلاغب ينصخت اھعامس نیح يبلق برطیف

  امود لأستا

 ؟؟؟اھقح اھیفوأس فیك

 ينتعضرأو ينتلمح يھف

  اھلك يرمع نونس يتحار ىلع ترھس

 يلجأل هرھاس ىقبتسو

 اھمامأ احضاو ينزح نأ انیقی ملعأ

 ھتیفخأ امھم

 اھتداعس ردصم يحرف نأو

  نیح لك ينركذتت اھنا ملعأ

 اھسفن ىسنتو

 يلصت يھو ھسلخ اھتبقارم بحأ

  عوشخب نارقلا أرقت

  اھب طیحت ھبیرغ ھلاھ ناكو

 طقف اھل صصخ ارون
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 اھتماستبا لمجأ امو اھلمجأ ام } ای

 ءيش ال انأ اھنود

 حور وأ معط الب يتایح اھنود

  يل اھظفحا بر ایف

  ةداعس اھلك اھمایأ لعجو

  يتایح رون يمأف
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	كلم شك

 

 يبلق تایط نیب كب ظفتحاو

 كب دحأ ملعی نأ ضفرأ

 يحورب كتروص اوھوشی نأ فاخأ

 مھنویعب ةقفشلا ترظن ىشخأ

 اعداخم تببحأ يننأ اوملعی نیح

  ..تایتفلا بولقب بعالتی

  ..جنرطش ةعقر ىلع دونج نھنأكو

  ..ءاشت امفیك نھكرحت

  ..ھطاسبب نھنم اھدعب صلختتل

 ادماص اكلم ىقبتو

  "كلم شك" كل لاقی فوس ةیاھنلا يف كنأ ایسانتم

 اھتھوش يتلا بولقلا لك عم كعمجی قودنصب كسفن دجتف

 انأ لعفأس امك كل مستبی نل مھدحأ نأو
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	نونج تاظحل

  ةنونجم تحبصأ مك ملعتأ

  عراشلا طسو يشما نأ ةجردل ھنونجم

  تارایسلاب ظتكم ماع عراش

  عیرسلا اھرورمب يلابأ ال

  رطملا تحت يشمأ ترص

 ھلك يدسج لتبی ىتح

  يسفن فیفجتب متھأ نأ نود

  حیرلاب جرخأو سمشلا نم ءيبتخا

  كاسنا نأ وعدا انأو يلصأ

 كركذأ ىتح كلئاسر لك حتفأل

 ایلاع كحضا

  الیوط اھدعب يكبأل 

 نونجلا ينباصأ

  يسفن يكاحأ ترص ىتح 

 كرظتنا انأو تننج

  دوعت نأب ملحأو 

 دوعت نل كنأ ملعأ انأو

  ..دوعت نل ادبأ 

 حابص لك كرظتنا ينكلو

  يلثم نونجم لمأب كرظتنا 

  نینحلا حایر كلمحت نأب

  تفتلت نأ نود كفلخ ھتكرت عجول

 كنأل

  ھھجاوت نأ نم نبجأ 
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	؟كعومد قحتسی نم

 

 " ..كعومد قحتسی ال دحأف ..يتریغص ای يكبت ال"

 كیلع }اب ،ةایحلا يل نونعی اوناك مھنأل مھیكبا انأف برغتست ال ،ياوس اھوقحتسا مھلك ،هامع ای يب قفرت

 مھبحأ تلز ام ينأ برغتست ال ،تطقس ينویعب ءامظع ىلع يكبا انأو ؟رسك نیمث ءيش ىلع يكبت الأ

 مھل يبح نجھتست ال ،ریبك ءيش ھب اوناك اموی قاتشا ،مھعم تایادبلا قاتشا انأف ،مھل قاتشاو مھل وعداو

 نأ لبق ةبذعلا مھحاورأو ةیقنلا مھبولق بحأ تنك ،ایندلا مھریغت نأ لبق مھتببحأ ،ةدوقفملا مھبولق بحأ انأف

 بحأ تنك ،مھراكفأ ةءاربو ةیلاغلا مھتكحض بحأ تنك مك ،اھنم ةدوع ال ثیح ریغتلا حایر مھفرجت

 مھف ،مھب بحأ تنك ةملك ىسقأ ام هامع ای هاا ، ةایحلا مھثولت نأ لبق مھنم نانحلاو صالخإلاو قدصلا

  بسحف لالطألا يثرأ انأو نمز ذنم يبلق يف اوتام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	45	

 سمشلا قرشت فوس

 

 نیربكت فوسو يتریغص ای اموی سمشلا قرشت فوس "اھنذا يف سمھأل يسفن نضتحا نأ جاتحأ مك

 ملألاو كیبأو كمأ الإ كلوح ءيش لك رغصی فوس نآلا نم رثكأ

 مك نیملعت فوسو ،كل هاوس ىقبی الو ،هاوس كل ىقبی ال ىتح كعم ربكی فوس يتریغص ای عجولا نإ 

 ينضتحت نأ ىنعم نیكردت فوس نیربكت نیح ادغ ،ىرخألا ءایشالا لك نم فطلأ عجولا فیطل وھ

 ةجحب كنع اھوأبخ مھنأل اھینضتحتل ةیمدلا يدجت ال نیح ھمعن يف تنك كنأ نیملعت فوس ،يكبتو ةیمدلا

 ،اھنئشو اھیعدف ریغصلا كبلق امھفی نأ نم ربكأ ةایحلا يسفنل لوقأو يسفن نضحأ فوس ،يتربك كنأ

 مھفی نل دحأ نأ اموی نیملعت فوس ،كھجو ىلع اھیتمسر ول ىتح كتماستباب يلمجتو يضمی رمعلا يعد

 نأ انأ ای كایإف ،ةدیحو يشیعتل يتقلخ كنأل ،ةدیحو يقبتس سانلا ىلع يتفرعت امھم كنأو ،طیسبلا كدیقعت

 وحصأل يننضتحا انأو مانأ ىتح نآرقلا نم تایآ يسفنل أرقا فوس ،كعم انأو ىوقأ تنأف نآلا يفعضت

 .اھدعب ریخب
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 تیرفعو ةینج

)١( 
 ينتراز
 بحلا ةینج
 اھعم ھلماح
 كنم ةلاسر
 اھیف لوقت
 تقتشا كنأب

 يعم لیوط ثیدحل
 حورلا بیبح ای ينكلو

 قرغلل تقتشا
 كنویع لیصافتب
 قراغلا تمصللو

 كتاملك فلخ
 تقتشا

 كھجو يف رظنلل
 يرابلا حیبستو

 يروضحب ثدحتت الف
 

)٢( 
 مارغلا تیرفع

 ھھئات ينأر
 هراتحم

 ةیبص ای ھصقلا ام ينلأس
 ھل تلق

 انیضام حابشأ
 يحور تبعتأ

 ينقحالت
 يلظ اھنأك

 يل لاق
 حابشألا هذھ

 مالس يف كعدت نل
 نیبتكت ىتح
 لك نیبج ىلع

 حبش
 كبیبح مسا

 دحوألا
 اھموی نمو
 تنأو انأو

 حابشألا انعمجت
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 )٣( 

 بحلا ةینج
 مویلا ينتراز
 ينذأ يف ھسماھ

 يتلز ام لھ
 دھعلا ىلع
 يرظتنت
 دیعبلا كاذ
 يتأی نأب
 يتأی نل وھ

 كیلع }اب نمف
 ىلختی
 هایند نع
 ؟كلجأل

 بحلا ةینج ای
 كیلع }اب
 ينافك امأ
 هداعب عجو
 امئاد اذامل

 ينیلتقت
 ةقیقحب

 ؟ادمع اھنع لفاغتأ
)٤( 

 نینحلا بیدارس يف
 مارغ تیرفع تیأر

 كانھ سلجی
 قشع لاوم قلطی

 نیرباعلا يكبی
 تانب ای لوقی

 اوقدصت ال
 دعوو ةرظن نأب

 كملح ققحی
 ناسرفلا سرافب

 ناسرفلا لك عاضأ دقلف
 ھسورفلا ئدابم
  ھیف لق نمز يف
  لیصألا لیخلا

 



	48	

)٥( 

 مارغلا ةینج تلاق
 ةریغص ای اموی

 مھدحأل نیلوقت فوس
 بح تاذ

 نأب يل حمست لھ
 كقامعأ يف رحبأ

 كراحب لخاد صوغأو
 يرسلا حاتفملا بلطیس اھنیح

 نآلا نم ھیظفحتلو
 كبح مینارت ھنإ
 ذنم اھتفزع يتلا

 رغصلا
 

)٦( 

 تیرفع
 يمامأ نم ربع
 هدی يف لمحی

 باتك
 نینحلا ریثی
 يتایركذ يف

 دیحولا باتكلا اذھف
 يذلا

 نیب اموی ھتلمح
 يدی

 افرح ھنم أرقا ملو
 كایادھ رخأ وھف
 ىركذ ھلخاد يفو

 كیتلقمل يقوش
 اموی تببحأ نمل قوش
 ھتاملكو هدوعو تناكو
 بیذاكأو مھو درجم اھلك
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 )٧( 

 امود
 ينیدانی ناك ام

 مالظلا ةینج
 راص ىتح

 يبرد قیفر مالظلا
 رمقلا سلاجأ ترصو

 ةلیل لك
 ھثداحأ

 ينع ففخی ھلع
 قارفلا عجو

 يندیعیو
 نیمسایلا لمحأ ةینج

 مالسلا عرزأ
 نیرباعلا بولق يف

)٨( 
 ذیذل تیرفع

 يدی نم ينبحس
 تنك موی

 ةدیحو سلجأ
 لاقو

 يلاعت ایھ
 رمقلل ةلحرب كذخأ فوس

 دعصنس
 حرف نم املس
 رون نم ھتاجرد

 ءيش الف
 قحتسی

 ھلجأل نزحن نأ
 ءابھ انرمع عیضیف

 رجشلا قروك
 طقاستی موی

 فیرخلا لصف يف
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 )٩( 

 اموی لاقی فوس

 يسمش بیغت نیح

 انھ اھ نم ترم

 ءارحصلا تلوحف

 ءارضخ تاحاسم ىلإ

 ایابصلا هوجو ىلع تمسرو

 عطقنت ال تاكحض

 راغصلا تدھاو

 ھیاھن الب حرف

 يتلا يھ بحلا ةینج

 عیمجلل بحلا تدھأ 

 اھسفن تسنو

)١٠( 

مارغلا تیرفع  اموی   رم 
لیللا فطعم   ينسبلا 

ةریغص ای  فطعملا  اذھب   لاقو 
لوخد نم   نینكمتتس 

بولقلا  لك 
لیحرلا باوبأ   نیقلغتسو 

نیقشاعلا ھجو   يف 
رتخبتأ حرفب   تیضم 
لیمجلا فطعملا   اذھب 

بولقلا  تلخد 
حاورألاب دعسلا   تمسرو 

كبلق زیلاھد   دنعو 
لوخدلا نع  ةزجاع   تفقو 
اھموی لاق  دق   تیرفعلاف 

فطعملا لوعفم   يھتنی 
يقیقحلا بحلا   مامأ 
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 )١١( 

 اموی بحلا ةینج تلاق
 يتریغص ای
 بحلا قیرط

 أدبی
 نیمسایلاو درولاب

 ھب يضمتو
 نیحایرلا نم لوقح نیب

 يلصت ىتح
 ھتاطحم رخأل

 اھنیح
 كسفن نیدجتس

  نزحلا لابج نیب
 نیمیقت

 يتولح ای يرذحف
 يدبألا بحلا ةبوذكأ نم

 

)١٢( 

 ينأر
 تیرافعلا نم تیرفع

 فجتری يبلقو
 ثحبیو

 ءفد ردصم نع
 طیسب ناك ول ىتح

 ينم برتقا
 لاقو

 يتریغص ای
 كیلع يتعضو امھم

 ءاطغو بایث نم
 نارین نم تلعشأ امھمو

 كبلق عفنی نل
 تاینمألا ءفد ىوس
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 ةبعللا هذھ

 اضیأ كعم بعللا فوس ةبعللا هذھ يعم تبعل نإف ،كدعب نم يضمت فیك يتایحل رظنت كانھ فقت ال

 يفعض رھظأ نل ادبأ ،يتایح يف ةشارفلا امك قلحأو بعلأو كحضا يضمأو كتیأر ام ينأب رھاظتأو

 يمترأ نل ادبأ ،كیلإ يتأ نل ادبأ ،كیلإ ينعفدتل ةالابم اللا تلح ایدترم ادیعب فقت ال ،كقارف ىلع ينزحو

 نم ملاعلا ةایح رطعت ةرھزك ةجھتبم ةدیعس ةایحلاب يضما فوس ،يتایحل دوعت نأب كبلاطأ كیمدق تحت

 ول ىتح ،الیل تاعاسو تاعاسل تیكب ول ىتح ،انأ ال رساخلا تنأ يتوص ىلعأب اھلوقأ فوس ،اھلوح

 هذھ نم تبعت ول ىتح ،قایتشإلا ينقزمو نینحلا ينانضأ ول ىتح ،ةحارلا يبلق فرع امو مونلا ينافاج

 داعتبالا ترتخا نیح تنأف ،يقیرط نع دعتباف ،يقایتشا و يقاھرا كل رھظأ نل ادبأ ينكلو ،ھفاتلا ةبعللا

 كیلإ يندیعی نأ يبلقل حمسأ نل انأو ،يتایح يف كناكم ترسخ
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	عادولا معط

 

 تائم هدیعی ال بلقلا يف ءيش رسكی يتقیدص ای عادولا ،ھنومضمو ھلكش ناك امھم ،ملؤم معط عادولل نإ

 الو اھنومضم ملعن ال ةایحل ،انع هدیعب ةایح يف يضمی فوس ھنأ ملعن مھدحأ عدون نیح اننإ ،تاءاقللا

 يكبن تارمو تارم يكبنف ،اھایحی فوس يتلا ةداعسلا الو ھشیعی فوس يذلا ملآلا ىدم ملعن ال ،اھلكش

 ىوس ءيش انعمجی نلأ هدعب ملعن اعادو ایدبأ عادولا ناك ول اذامف ،انكیلھت مھتایح لوح انتاروصتو مھدعب

 لھ ىرنو مھنویعب دیعب نم رظنن فوس ،ءابرغ نحن اھب نوكن فوس فدص ،اھب ظحن دق ةرباع فدص

 لح يذلا حرفلا ىدم ملعنل مھبولق يف قمعتن نأ نیدھاج لواحن ؟؟نزح اھبوشی لھ ؟؟مھتارظن تریغت

 اھناب دكأتنل اھربصو اھلمحت ىدم سیقنل ،انحاورأ نم رثكأ اھبحن ابلوق يذؤی مل ادحا نأ نئمطنل ،مھیلع

 دامرل اھلوحیل اھقرتخی ،اضیأ حورلا لب بسحف بلقلا ملؤی ال عادولاف ،مھمعدت دی الو نیعمل جاتحت ال

 ةمحر نود ءاجرألا يف هرشنی
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	كقشعأ مأ كبحأ

 ھقشاعلا ةفخب

 ةكردملا

 كبلق تاجلخل

 ریسأ

 كبح تاجردم ىلع

 ةقرشم ھماستباو تمصب

 ىرأ

 ةریحلا ةرظن

 كنویع نكست

 حملأو

 ةواقشب

 ينبقارت فیك

 ددرتو اقوش

 كحضأو

 تمصب

 رمقلا وحن يضمأ

 طقف كانھ

 فرعتس

 كبحأ تنك نإ

 كقشعأ مأ
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	لمجأ ةایحلا

 

 مھدحأ ىلع يبلق يف لمحأ نأب يل حمست ال يتیبرتف ،بسحف ةحماسملا قح كل ،ىسنأ نأ ينم رظتنت ال

 دیفتسأ ىنعم ةبرجتلل دعت مل مویلا تیسن انأ نإف ،نایسنلا اوبأی يبلقو يلقع نكلو ،تببحأ نم ىلع فیكف

 مھل نوكتف رابكلاو راغصلل يتبرجت يكحأ نأ يناكمإب دعی مل ،ھلمكأب رمعلا يعم يضمی اسرد وأ اھنم

 ال نكلو نودیرتو نوملحت امك اوشیع "دوعولا رثكی نمب اوقثت ال" عیمجلل لوقأ فوس فیك ،هربع

 ذختی نأ ھل اوحمسا ،تارمو تارم ھل اوعمسا ایلاع لقعلا توص اولعجا ،بسحو مكبلق فلخ اوعفدنت

 نم قحتسی ال كدلاو باب قرطی مل نم اریثك ائیش مھدحأ نم اورظتنت نأو مكایأو ،تارارقلا ضعب مكنع

 ِتنأ ينوك ،ةایحلا ئدابم مھأ يسنت ال نكلو ھناولأو ھلاكشأ لكب نونجلا يتریغص ای يشیع تاظحل كتقو

 درمتلاو لقعلاو شیطلا يشیع كتیصخش يغلی نأب كوخأ و كدلاو ول ىتح لجر يأ لجرل يضرت الو

 ةبرجتلاب ةایحلا لامجف يئاطخا نم اوملعت مھل لوقأ نل ينكلو ،ریثكلاو ریثكلا مھل لوقا فوس ،ةعاطلاو

 كانھ نأ مھتارارقو مھبراجت لكب قثاوو هولعفی امب نمؤی دحأ ام ناكم يف كانھ نأ اوملعیل لب ملعتلاو

 ىقبت فوس ةایحلا نأب اونئمطیف ،عمجأ ملاعلل هولصوی نأ نودیری ام مھفیو اورعشی امب رعشی مھعم دحأ

 لمجأ
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	يحلا ةفارع

 يحلا ةفارع

 اھتمصب ریست تناك

 نیرباعلا لك رظانت

 اھھجو بعترا ىتح

 اھحمالم ىلع فوخلا نابو

 فقأ ينتأر موی

 انییح تانب نیب

 ةداعسب مھرماسأو كحضأ

 اھتمصب ةفارعلا تكب

 ءودھ لكب تلاقو

 يسمش بیغت ادغ

 يحلا لھأ لك سمشو

 اھتاكحض عاطقناب
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	كرظتنأو كرظتنأ

  ؟كلت ةوسق يأ

  ؟ھب بعلت نایسنو لھاجت يأ

  ؟يمد ایالخ نطوتسی يذلا كاذ ضرم يأ

  يتایح تاھاتم نیب كدجأ نیأ

 ؟ةمختلا ىتح اھب ھقراغ تادیقعتو

 ينلعجی يذلا كاذ نزح يأ 

  كرظتنأو كرظتناو كرظتنأ 

 امھو رظتنأ نأ ىوس ءيش لعفأ الو

 ياوس دحأ ھب فرعی الو ھب ملاعلا لھجی 

  كاذ نونج يأ 

 كفیط سلاجأ ينلعجی يذلا

  كلایخ عم ثیداحألا قلخأ 

  يب عبشت يذلا سئی يأ

  يمامأ كركذی نم ھجوب كحضأ تب ىتح

 يتایح يف ھیضام ينأ لوقأو

 رئاغلا حرجلا كاذ لھاجتأ 

  نفعتی تاب يذلا 

  يضمأو

 لھاجتلاب رھاظتأ

  نزحلا طرف نم تومأ داكأ انأو

  يردت نأ نود تعرز تنأف

  يبلق يف درو تقاب

 بضنی ال ھتلیخت لمأ ءامب اھتیقس

  ھظحلب ءيش لك عاضو 
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  اھنم ركذأ ال

  ياتفش تفجر ىوس

  مستبال مھدناعأ انأو

 يتركاذو يعقاو نع اھبجحأ اھملأ طرف نم ھظحل

  اموی راھنأ ال ىتح ينع اھدعبأ 

  مداق مویلا اذھ نأ ملعأ انأو

 موتحملا لیجأت تملعت نمز ذنمو نكلو
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	درولا قاروأ

 يفخ عجو
 يقادحأ نكسی
 يحور مرحی

 قلعتلا نم
 درولا قاروأ يف

 ھنكاسلا
 يدج تیب

 ينربخی
 نیح لك

 عجولا اذھ نأب
 يبرد قیفر

 ينكرتی نل يذلا
 لمی وأ اموی
 ھتعراصم نم

 عجولا اذھ
  ينیدھی فوس نم

 موی تاذ
 يذلا رمعلا بیبح
 ھل يراظتنا لاط

 بیبحلا كاذ
 فرعی فوس يذلا

 يعجو علتبی فیك
 درولا قاروأ دیعیو
 دیدج نم راھدزألل
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 كبایغ ساق

 انتاف ای

 وھ مك كردت ول

 كلیحر ساق

 لوزن ةوسقك

 ىلع رطملا

 لفط دسج

 ضرألا شرتفی

 ءامسلاب ىطغتیو

 كعادو ساق

 قئاسلا ةوسقك

 رورملا ةراشا دنع

 عیبی لفط ىلع

 لیدنملا

 ھیدی دمی نأ لدب

 رشبلا ينبل الذ

 كقارف ساق

 دسجلا نم حورلا جورخك

 ملحلا ةعراق ىع توملاك

 بحلا ءاھتناك

 كناسل لبق كنویعب

 كنأب يتفرعمك

  عداخم بذاك تنك

 اموی تیعدأ امك ينقشعت مل

 



	61	

 يدج ای انربك

 يدج ای كتیل
 يحور سمھ عمستل انھ

 ھقاتشملا
 اھنضتحتل

 اھسمأ رابخأ كل يورتل
 يدج ای انربك دقل

 امود تینمت امك انرصو
 ةبیبحلا كحورل ارخف

 رطمت ایندلا
 لضفملا كوج ھنإ
 كتوھق ناجنف تدعأ

 اھبحت تنك امك
 رماستن لاعتف
 يبلق يف كانھ

 ھبراضتم رعاشم
 ثیح ينذخأت

 لباقتن نأ ىنمتن انك
 انرظتنی نیمسایلا ثیح

 ودشی يصاعلا ثیح
 نینأ بذعأب

 انیف دیعی
 يتلا حورلا
 انداسجأ ترداغ
 اندالب نع موی

 انیلخت
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 ؟يتایركذ نیأ

 مكنم نم

 اباوج كلمی

 يحور حیری

 ملعی مكنم نم

 يتایركذ نیأ

 يدج تیب يف

 رجفلا لیبق ةلوجب انذخأی ناك نیح

 رشبلا لك انب يھابی

 اددرم نانبلاب انیلإ ریشی

 رمقلا نھنأك تادیفح

 نقلخ رونلا نم

 راغی نھنم نسحلاو

 قالخألاو قلخلا لامج انعمج

 تادیفح ھیدل نمف

  هدحو وھ يتادیفحك

 سأرلا عفری نأب ھل قحی نم

 ایلاع خمشیو

 ءامسلا يف

 ایلاع

 ةزعلا ثیح

 لامجلاو
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 يضاقلا يدیس

 يضاقلا يدیس ای
 عمسا
 يلوق

 ىثنأ تنك
 ھمعفم
 ةایحلاب

 درولا بحأ
 نیمسایلا قشعأو

 ينیضری
 ةوھق ناجنف
 ایلاع قلحأو

 ھقورسم ةدروب
 قیرطلا ةعراق ىلع نم

 لخد ىتح
 يتایح
 ينلعجو
 قرغأ

 هاوھ روحب يف
 ةریسأ اھدعب ينكرتو

 نینحلا برح
 يدیس ای ينفصناف

 ھیلع مكحو
 يدبأ نجسب

 امورحم عیف شیعی
 يلاغو زیزع لك نم
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 مارغلا ةلواط

انیقتلأ نیح   ركذتأ 

ةوھق ناجنف   ىلع 

ةلواط   مارغلا لوح 

ولعی كتوص   ناك 

؟لزغلا  راعشأب 

تدكأت  اھموی 

رظتنملا يسراف   كنأب 

ھب تملح   يذلا 

نمزلا رم   ىلع 

 روصعلاو

انیقتلأ تلز امأ نیح   ركذت 

مارغلا ةلواط   ىلع 

ةعاس لمحت   كدیبو 

رمعلا بیبح  ای  تقولا  ام   كتلأس 

 ينتبجأ

ھفقتوم  يتعاس 

ارصع ھثلاثلا   ىلع 

يدی نیب  نیقبت   ىتح 

تقولا باھر  الب   اذكھ 

رخأتلا ةقھش   الو 

ةیاھن يف  اھعمسأ   يتلا 

ءاقل  لك 

 لھجت تنك كنكلو

 نأب

اھلك  يتایاور 

اھلاطبأ ءامسا   تریغ 
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 كمسال

تایاورلا أرقا   تنكو 

 كلیختأ ىتح

يدی نیب   تنأ 

ملعت ول   نكلو 

يبیبح  ای 

ةیاورلا كلت   نأب 

اھأرقا تنك   يتلا 

ةلواط  مارغلا لوح 

ةیاھنلا  تناك 

لاطبألا نیب   قارف 

  اذھل

يبلق  ناك 

مارغلا ةلواطب   كسمتی 

كرت فیك   أرقیو 

ةلطبلا  لطبلا 

داؤفلا ةروسكم   ةدیحو 

 رظنأو

كینیع  يف 

 لئاستأو

ءامسألا  ھباشت 

ھنأ مأ  ةفدص   لھ 

ھیھالا  ةلاسر 

كمامأ نم   يفتخأل 

نیع   ةضمغب 

 يرسك نم نكمتت الف

 ملحلا میطحت نم الو

 يداؤف نكاسلا
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	هللا ای اركش

 ریخلاب انیلع لھت مویلا ءامسلا

 ضرألا لسغت نأ لبق ةبئاش لك نم انبولق لسغت 

 ریخب نوكی فوس ءيش لك نأ انربخت 

 هوركشف ھلضف نم مكیلع لزنی مكعم Iاف 

 ھیلإ مكئاعد دعصت نأ ارظتنم ءام ھئامس نم مكیلع لزنی 

 كرطم ءامب انمحرتف كیصعن نیح انیلع كفطع لمجأ ام I ای 

 ءاعدلل باب انل حتفتف كنع لغشنن نیح

  مكدعبی ءيش اولعجت ال انل لوقت كنأكو 

 مكحاورأ حیرتستل يبرقب اوقبا

  I ای اركش

 دحأ يأ نم رثكأ انبحت كنأل اركش

 I ای اركش انداعتبا ىلع ھمحرب انبتاعت كنأل اركش
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 يحور لیلخ

 ينویع لخاد تمصلل رظنأ

 رئادلا يثیدحلو

 يلقعو يبلق نیب

 يتاجلخ لكل

 اھتئبخ يتلا

 لوقعلاو بولقلا لك نع

 تنكمت امو

 كنع اھئافخإ نم

 يحور لیلخ ای ينربخأو

 نوكی فیك

 ةایحلا سورد بعصأ ءافولا

 ھیلع انلبج ام وھو

 ؟دحللا ىتح دھملا ذنم

 كبرب يل لق

 بردلا قیفر ای

 موی يتأیس لھ

 ھیف دوعن

 انك امك

 ؟نیدسج يف هدحاو حور

 ىقبیس قارفلا نأ مأ

 ؟انیحورل افیلح

 

 

 



	68	

 

 ملحلا ةذفان

 يلئاسر رخأ هذھ

 لھم ىلع اھأرقا

 كتببحأ دق

 دھاشلا يبرو

 كمارغ يف تھت دق

 ترص ىتح

 يسافنأو يئاوھ

 ينكلو

 نلعأ مویلا

 يمالستسا

 دیرأ تدع ام

 ىوھلا اذھ

 تبعت دقلف

 ةرثك نم

 قاوشألا

 يبلقف

 ةذفان ىلع

 ملحلا

 بشخت دق

 تامو

 ىركذ راص

 نیقشاعلا لك ىنمتی

  راھن تاذ اھوریصی الأ
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	داع ام

 كلیحر ذنم انعم يأ يفتاھل دعی مل

 تازایتما يأ ءاسملل دعی مل 

 معط يأ سمشلا ةقارشإل الو 

 يراھن عم يلیل ىوتسا دقلف 

  ھلاسر ھلصت وأ نری داع ام يفتاھو 

 اھل ىنعم ال تانالعإ ةلاسر دجیل ھیلإ يبلق عرھی ءيضی نیحو

 يبلقك انیزح ادراب ابئاخ دوعیف 

 ھفورح ةءارق نع تفقوت نیح ىنعم ملقلل داع ام 

 كدعب نم يھجو ىلع مسرت ةماستبالا دعت مل 

 ينع ادیعب اقیرط فرعت عومدلا تداع امو 

  كیكبت ءایشألا لك كلیحر ذنم 

 كعم يمالحأ تدھش يتلا يتداسو

 يقیدص مونلا دعی مل 

 دعتبت مانملا يف كارأ امدنع ھعزف وحصأ انأف 

 ھب ينكراشت ال كنأل معط ماعطلل دعی مل 

  كدعب نم ةلیمج ةایحلا دعت مل 

 تفلخأو اھتدعو ذنم تناك امك يحور دعت ملو

  دوجو ملحلل دعی مل 

 كمالحأ عم يقتلی داع ام نیح

  تلحر ذنم ناكم لمألل دعی مل 

 داوس كدعب نم ایندلا لكف

  مھدحأل المأ نكف 

 لبقتسملاو رضاحلاو يضاملا يف يلمأ ای
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 ءایبنألا ربص

 نونجلا دح كتببحأ

 كوجرأ نكلو

 يحرج سملت ال

 بھتلملا

 دوھع ذنم

 يحور نع دعتباو

 بھتلإ حرجلاف

 ادیدص جرخی راصو

 انفعتم

 تملعت يبیبح

 ھبوعصب

 ءایبنألا ربص

 نوكی فیك

 رابج دھجبو

 لك نم تصلخت

 حارجلا ایاقب

 ءيش سملت الف

 نمز ذنم بھتلإ

 مویلا راصو

 ءزج

 يحور نم

 يتیصخشو

 نآلا اھیلع انأ يتلا
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 ءامسلا لیتارت

 يلاعت

 حورلا ةقیدص ای

 فزعنل

 ءاسملا يف لیتارت

 ضرألا نانع لصت

 نوكلا ربخن

 اننأ اھیف

 ىوھلا نم ىوقأ

 مارغلا تازخن نمو

 مھربخنل يلاعت

 نأب

 نیمرغملا حوب

 نوكی نیح

 لكش ىلع

 لیتارت

 بلقلا عجوت

 لیلعلا

 يتقیدص ای ایھف

 يدعتبا

 يحور نع

 نیئاشت ام ردق

 بلقلا اذھف

 ھبعتا دق

 نیقشاعلا صصق

 كیلع ىشخآ انأو

 ةنونجم ای
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 كعقوت نأب

 مارغلا لیتارت

 بردب

 كاوشأ نم

 عجوم

 تاتف نم تاتقی

 كتاكحض

 كعومد لامج نمو

 يملستسا

 يتقیدص ای

 قشعلا بردف

 نینحلاب لغوم

 نینس ذنم انأ اھف

 تیسن ام

 نینسلا عجو

 ينكلو

 تظقیتسا

 رم ىلع

 يمف نكسی

 يحور عنمی

 سفنتلا

 دقل 

 بیبحلا ناخ

 بھذو

 رخأ دھدھل

 ودشی

 لیتارت

 قارب توصب

 رثكأ



	73	

 تاراسخلا نمز

 كانھ دعی مل

 ءاكبلا يدعتسی ام

 لیوعلاو

 نمزب نحنف

 تاراسخلا

 دعب اذامو

 نیمسایلا انرسخ نأ

 لینلا معط راصو

 مقلعلاك ارم

 دادغب تراصو

 داوسلاب حشوتت

 ھجوب ھبقع ھبقعلاو

 ةبورعلا ءامد لمح نم لك

 دعب اذامو

 فوس اننظتأ

 ؟نامزلا اذھ يف ةراسخ يكبن

 ناطوألا عایض نم ىسقأ ام كانھأ

 مكل اقحس
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نینح راصعإ 	

ءاسم تاذ  

ادج يساق  

رمدت  

ملح لك  

داؤفلا نكس  

راصو  

نیمسایلا ناتسب  

ةشورع ىلع واخ  

ءيش ال  

ىوس ھب  

لافطألا ءامد  

ىلاكثلا عومدو  

لمارألا خارصو  

دلبلا ملح عاض  

تیب راصو  

انحاورأ يوأی  

نونجلا نم ابرض  

حبصأ دقو  

نینح راصعإ  

افرت  

ادئاز  

هدح نع  

ةرمدملا يدالب يف  

 



	75	

 تنأ رئاحلا يملح

 يتنیفس

 يتلا

 تقراف

 رئاحلا يملح

 اھتدجو

 ئطاش ىلع

 كاوھ

 ذنم فقت

 لواحت نمز

 يرابخا

 ھنأب

 املك

 تاضبنلا ضفتنت

 يفوج يف

 ضفتنت

 كفوجب

 اھلثم

 نحنف

 حور

 هدحاو

 نیدسجب

 انتقرف

 دالبلا

 ىوھلا انعمجو



	76	

 رئاحلا يملح

 ملعتأ

 يبیبح ای

 ىتم

 تاضبنلا ضفتنت

 نلعتو

 اھدرمت

 يبلق يف

 نیح

 عمسی

 رئاحلا يملح

 توص

 كتاكحض

 ةداعس

 ةجھبو

 يھتشأ مك

 اھنیح

 نزخأ نأ

 تاكحضلا هذھ

 يحور لخاد

 دبألل

 كتكحض ىلع ظفاحف

 ىقبی ىتح ھقرشم

 ارھزم كداؤف ضبن
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	بلقلا تكلم نم ای

 اھسفن نضتحت مھنیب سلجت

 اھعقاو نع ةبیغم يھو مھمالك عمست 

 ينم بلطلا اذھ نوبلطت فیك 

 ال يمأ كوجرأ

 ينمحرا يبأ كیلإ لسوتأ 

 ينمھفت ةایحلا يف ىلمأ ای يخأ 

 ينزح يوتحأ يانیع أرقی يذلا يفصن ای يتخأ 

 بلطلا اذھ ينم اوبلطت ال 

 ؟بلقلا تكلم نم ای تنأ نیأ 

 ھنولوقی ام عمسأ لاعت 

 ضفری ال سیرع انتریغص ای كاتأ دقل 

 رغصلا ذنم كل هانینمت ام لك ھب 

 ةدیج ةفیظوو ،لاع قلخ وذ 

 ھعضاوتل سانلا ھبحی 

 دلبلا يف نأش اھل ةلئاع نم

 هللا امكقفویلو يركف يتنب ای ایھ

 كریغب يمسا اوطبر دقل رظناو لاعت

 جاوزلا اذھ يف يضمأو كاسنأ نأ ينم نودیری 

 ينضتحا لاعت يكبأ نأ دیرأ 

 لجخب مستبا انأ اھ ءاكبلا نم الدب نكلو 

 ءایح يسأر ضفخأ 

 نیحرف نوزماغتیف ببحم سورع لجخ هونظی

 امد عمدلا لدب يكبأ انأو 

 قفاوأ نأ نم فعضأ انأ 
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 انأ كنم لبنأ 

 هراد يف ةكلم يندارأ لجر عادخ عیطتسأ الف 

 يبلق شرع ىلع عبرتی نأب ملحیو 

  يتلئاعو يدلاو ةروص ثولأ نأ نم فرشأ انأ 

 كل ضبنی يبلقو معن لوقا نأ عیطتسأ نل 

  اھتالص ةداجسل عرھت 

 ةیجار ھیعاد اھبر يدی نیب دجست

  ھبح تقزر انأو قزر بحلا نإ } ای" 

  ھنایسن عیطتسأ الو

  يبلق نم ھبح عزنا } ای

 "يدسج نم يحور عزنا وأ

  فورحلا انھ يھتنتو 

 ریبعتلا نع ةزجاع تاملكلا فقتو

 دسجلا رداغت حورلاو عمدلا فجیو 

 نزحل حرفلا بلقنیف 

  ربقلل اسورع فزتو 

 اھعم اھرس نفدیل

 اموی يھ هللا تظفح امك ظوفحم اھتلئاع مسا ىقبتو 
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 تنأ يتودق

 امئاد يسفن لأساو

 يذلا ام

 عجولا كب ھعنصی

 ھجولا كحاض ای

 بلقلا شوشب ای

 ثدحی يذلام

 كحورل

 كیلع دتشا املك

 ملألا

 كارأف

 امستبم

 ادیعس

 يفخت

 كحور بناوج نیب

 مومھ

 لابجلا اھلمحت ال

 يرخف تنأ

 يبر دعب يذالمو

 يتودق ای

 ةایحلا هذھ يف

 يتداعس ببسو

  ریخب يبلق لجأل نك

 امئاد

 



	80	

 حیرلا بھم يف

 اھتلاق

 يتفارع

 ءاسم تاذ

 ریصی نیح

 لالھ ردبلا

 كیفنی فوس

 ریمألا

 دودح نم

 ھبلق

 كب يمریو

 تاھاتم يف

 ةایحلا

 ادیعب

 نیبقارت فوسو

 ھتداعس

 دیعب نم

 ىتح

 كلكأتی

 مھلا

 نیریصتو
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 بھم يف ىركذ

 حیرلا

 كربكتو كدانعب تنأف

 نكاسلا بحلا يتعضأ

 كبلق

 ىوس يمولت الف

 ةیبص ای كسفن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	82	

قارفلا عیقص  

حایرلا اھتیأ ای  

يبلقب اقفر ةدرابلا  

ھباصأ دقلف  

قارفلا عیقص  

يحورب اقفر  

اھدمج دقلف  

راظتنالا  

ءاتش ای  

نمزلا باب قرطت  

ينع دعتبا  

يحور ءاتشف  

ذنم لح دق  

نمز  

بیبحلا نكمت ذنم  

يرجھ نم  

ءاثر نود  
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 مداقلا يریصم

 بذاكلا يفارع ای

 اموی تلق

 بحلا

 بوتكم

 ھمداقلا كمایأ ىلع

 كبلقف

 ھبیصن ذخأ

 ةایحلا عجو نم

 ھیلع راصو

 اری نأ

 رمعلا شاعی فیك

 نونجب

 ةوالحو

 نونجلا نم ھتیأر ام لك

 يلایخ وھ

 ىلع ءاضقلاب

 نم

 اموی ينمھوأ

 بحلا نأب

 مداقلا يریصم وھ
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 مقعلا رابغ

تاسمھ  

تاسمھو  

يحو نم اھلك  

لایخلا  

ىتح  

ىركذلا نینر  

شیعن مھو  

ھلخاد  

اوضفنا ایھف  

رابغ مكنع  

اذھ مقعلا  

اوبجناو  

حاونلا لدب  

تاف ام ىلع  

محر نم لافطأ  

لمألاو حرفلا  
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 داؤفلا ةنونجم

 اموی يل تلاق يتفارع

بحلا ىلع  ةریغص   كنأل 
ىوس ھنم  نیھقفت   ال 

ءارھلاو جیجضلا   كاذ 

نوئاشی امك   اودیكیلاف 

تاططخملا تائم   اوبتكیلاو 

نیدقتعت  لھف 

داؤفلا ةنونجم   ای 

نم نونكمتیس   مھنأب 

ةئداھ تاضبن   عنم 

نم كمساب  فتھت   ضبنلا  

؟ماودلا  ىلع 

 كیتمسأ دقلف

كنویع تیأر   ذنم 

ابح  قربت 

 ءافولاب

 يتأی فوس ادغو

  كل سمھی نم

يبلقل  ينوك 

نیھتشت  ام 

 ينیفكی

مویلا  رخأ 

 كبحأب كسمھ

نوكلا  ىسنأف 

 كعم
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 نینح تاشوشو

تنك نإ  

نیب خرصت  

نیملاعلا  

كنأب الئاق  

نالفو نالف  

انأف  

اھوبأ تنب  

فرعأ نم  

تمصلا عفصأ ىتم  

ىتمو  

نینحلا تاشوشو نوكت  

اھب علتقأ نیكس  

  لوقلا لواحی نم

كل ينیع قاتشت  

نیمسایلا ةدیس ای  
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  تاقرفتم

 هللا نم اباقع سیل توملاف دقفلا وھ ءالتبا مظعأو ،انبونذ رفكیو انتاجرد عفریل هللا نم ءالتبا ضرملا

 هللا نم بلطن نیح ،لیوط ءالتبا رقفلاف میظع ءالتبا توملا نأ نیح يفو ،هرم قوذن نأ انیلع بتك

 وأ كنم دعسا وھ نمل رظنت الف ، تاجردلل عفرو ھمعن حبصی ةحیحصلا قرطلا يف ھنع ثحبنو قزرلا

 لانتل وعدا هللا دیب ءيش لكف ىنغأ

**** 

 دیعلا اذھ ملؤم وھ مك ؟؟اننیب تسل تنأو احرفو ادیع دعی لھ ؟؟كتوصب أدبی مل وھو دیعلا اذھ بسحی لھ

 انھوجو ىلع نزحلا ةیؤر دیرت اموی تنك امف طقف تنأ كلجأل حرفلا لثمأ نأ يلع مكو يدج ای

**** 

 اھیأ كیلع }اب ،ھلیوط تاعاسل نویعلا يكبتف ،ةنیزحلا بولقلاب ثبعی ،لیللا مودق عم نینحلا اوحصی

 اھكرتا ،اھتایح يف هدیرت ام دجت اھكرتا ،اھتحار نع ثحبت بولقلا كرتا ،لضفأ اتقو تدجو امأ ، نینحلا

 مداقلا ةھباجم ىلع ىوقت اھلع ..كدوجو الب تقو نم ضعب ،تایركذلا لك نع ادیعب ىلست

****  

 ىوس انل يقب امو قنورلا ءافتخا انفشتكا مایألا رورم عمو ءيش هرسكی ال اقنور ةقادصلل تناك امود

  اھانشع يتلا ةبذكلا كلت ىلع ملألا نم ضعبو تایركذلا

**** 

  لءاستأو ،يمأ نویعب رظنا ؟ریخب انأ اقحأ ،مھلاؤس ىلع مئادلا يباوج ،ریخب انأ

 نطوتست اعاجوأ كانھ ،ریخب تسل انأف ،كوجرأ ينقدصت ال ،ءاجرب يبأ علاطأ ؟اضیا تنأ ينتقدص لھ

 اذھ مجحب تلذخ ،يمأ ای اریثك تلذخ ،ءيش لك ھجوب دومصلا لواحأ ،ءاقبلا لجأل عزانت يحور ،يبلق

  ؟؟يبأ ای ریخب انأ اذھ دعب لھف اورداغو اھوكرتف ،يدی مھیلإ تددم ،ينولذخ مھلك ،نوكلا

 

**** 
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 ءامد نم اھانقشع ضرأ ای يتعبش امأ ،رمعلا ىدم اعاجوأ انلدبتو مھحاورأ انم ذخأت انناطوأ ىسقأ ام

  انبولق اونكس بابحأ

**** 

 كترایس لطعتت نأ حابص لك هوجرأو كایإ ينیسنی نأ هللا وعدأ ءامسلل يدی تعفر املك ءوسلاب رعشأ

  ھفدص تالصاوملا انعمجتل

**** 

  "توملا ىلإ انقرفی نل"

 ةعامش فورظلا تناك مكو اھفات تالاغشناو مایالا ،انتقرف ءایشالا نم دیدعلاف ،ةرابعلا هذھ ھبذاك يھ مك

 ءاكبو انینحو اقوش انبولق تتامف ،توملا ادع ءيش لك انقرف انداعتبا اھیلع قلعن

**** 

  نمثب ردقی ال زنك يھ ةقادصلا

  ناسنإلا شاع امھمو

  ھتاملك ریبع عمستو ھمھ اھل يكشی حورل جاتحی وھف

  اھبحو اھفوخب حیحصلا قیرطلا ىلإ ھلصوتل

 بجی ةایحلا رمتستلو

 ةمئاق ةقادصلا نوكت نأ 

 طقف هللا يف بح ىلع 

 

**** 

 كفیط علاطأ

 لمألا ةذفان فلخ نم

 كبلق بطاخأو

 دوعت ىتم

 ابیبح ای
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 ينم كتفطخ

 نیدقاحلا لیواقأ

 نیبحملا لاعفأو

**** 

   كفیط علاطأ

 ملحأو

  اموی كیقتلا نأب

 ام باتك يف

  ھبتكم فر ىلع

 بتاك روطس نیبو

 ينرھبی

 انبح ةراعتساب

 فورحب ھتغایصو

 ةقارب

**** 

 مویلا بتكأ فوس

 ةریخألا يتلاسر

 نم ای كل

 كفیط علاطأ

 كفیط نأب كربخأل

  ينینعی دعی مل

 ادبأ ينأو
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 كفیط ىجرتا نل

 ھضفرت لاصول

**** 

 نم ای

   كفیط علاطأ

  قشعلا لالت ىلع نم

 لوقأو

 ىرت ای لھ

 اموی يتأیس

 انأ ثیح

 هدی تناك ول ىتح

 ىرخأ دی ىلع دشت

 ادیعس هارأ نأ ينیفكیف

**** 

 يبأ

 يرفاضأ ةموعن ذنم تملعت

 كفیط علاطأ نأ

 ةالصلا ةاجس ىلع تنأو

 كبرل دجست

 كتوص ولعیو

 ءاعدلاب

 ةریغصلا كتنبال
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 اھبعتأ يتلا

 نزح لوط

 نالذخلا ترارمو

**** 

 ملعتأ

 ينع تلحر ذنم

  كفیط علاطأ انأو

 انیضام باب نم

 يبلق هدحوف

 ملعی

 دوعت نل ادبأ كنأب

 كحور نأو

 تقاتشا امھم

 رثدتت فوس

 ءایربك نم بوثب

**** 

 كفیط علاطأ

 يحورو

 كلوح موحت

 كیلع ىشخت

 طوقسلا

 عجولا وأ
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 ةكوش نم ىتح

 امبر

 كنع لدب ينیذؤت

**** 

  كفیط علاطا

 يتایركذ فلخ نم

 كیجانأو

 ينعمست لھ

 يبلق ءاجر عمستو

 دوعت نأب

 ةیناث وأ ةقیقدل

 اھیف كنضتحأ

 كنذا يف سمھأو

 يبلق بیبح ينحماس

**** 

 يدیس

 اقح نظتأ

 موی ينأب

 رداغ كل تلق

 يلوح كدیرأ دعأ مل

 كتیسن ينأب

  كفیط علاطأ انأ اھ
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 ةقیقد لك

 كل اقوش

 لاصولل ابلطو

**** 

 ةلیل لك يف

   كفیط علاطأ 

 لكب كربخأو

 يبلق نكس نزح

 كفیطل يكشأ

 كعجو نمو كنم

 يساقلا كدعب نم

 لكلاب كمامتھا نمو

 يبلق ادع

**** 

 نمز نم

 يدادجأ

 نجشلا ةربحم و

 نكست

 يتلئاع جاردأ

 ىوھی نم لكف

 ھل دبال

 عجولا قوذی نأ

**** 
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 دیعب نم

 فقت تنك ثیح

 كبرد قافر عم

 نجشلا ةربحم نم تقرس

 كب ھصاخلا

 يننیعی ربح

 ةباتك ىلع

 قوشلا دئاصق

 كبایغ يف

**** 

 كردت ول يبأ

 كتوص نأب

 بیترت دیعی

 لازلزلا

 يحور يف

 تمص امل

  اموی

 ثیدحلا نع تفقوت الو

 يحور يف مالسلا ارشان

**** 
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 اموی ينتیمسأ

 بضغلا وبأب

 لمحأ تنكف

 يبلقب بضغلا

 نم لك ىلع

 اموی لواحی

 بارتقإلا

 يبلق نم

 كحورب علوملا

 طقف تنأ كمساب ضبانلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	96	

 

 

 

 

 



	97	

 


