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 ازـــــــرحلته للحج -ب 

  
دعنته  اسالهيةيب بهغلم،روأ اأ هغ   -عليه  ضوهنان    -بعد أن نشر المترجم 

اشهتغ    ؛لهغ ةراكز عديدةأ انصب لهغ خلفغء اعمداءأ ادعغة فه  ةتتلها الاههغ 
نفسه  الرريمهب اداء فري هب ال هزأ اةيهغضة  وهر ضالهن    لهل    عليه  االههلمأ 

عنة اساليةيبأ االهيئغ  العلميب بويد الشرقأ ادضاالب ااحنا  ااالتصغ  بقغدة الد
االن نف عل  اسلهيحغ  الته  أدخله  عليههغأ  أالعغةب بهغ إثر اتصغلهغ بغاجغنب

اةعرفههب ااخءههغء التهه  أد  إلهه  االههتعمغض بع هههغأ اضبمههغ الههت د  إلهه  االههتعمغض 
 ااالت،ي  الوعض اآلخر.

بيهه  الووههن أ عههغ  ااحههد اعشههري  اكههغن يههن  ااحههد السههغب  عشههر ةهه  شهههر ض
اثيثمغئب األاأ ةنعدا لهذه الرحلهب الموغضكهبأ فوهغضد ةديوهب فهغح ابصه وت  أ له  
اأاالدهأ انتوب ة  تيةذت أ بعد أن ادع  جمهنض غفير ة  ةتتلا الءوقغ  بفغح 

 اتقدير م لاوغب . أانناحيهغأ ةعربي  ع  تأالفهم لفرا  

الي  اأةير اسفتهغء بهغلم،روأ أبهن المنا هب ا د أنشده ف  حفلب النداع شيخ اس
 دضيس الرتغن  اابيغ  التغليب :إجعفر ب  

 د الئم  ة  اس غةـبــبأنك   أشمس ال،رو حقغ ةغ المعوغ
 رق المن  ب  عيةبـــــــإل  ش د عزة  عل  طلنعـنك  أا
 (1)يغةـبــم القـــــق   ال تقـــب ـ ـبــــ  ةوغ كـل  لــــلقد ةلزل

ين  الثيثغءأ ا ول النلن  إليهغ بعدة  "ةروغح"الل السير إل  أن الل اا
كيلنةترا أ االتقول  جمهنض غفير ة  أ لهغأ ادخل إليهغ ف  ةظغ رة كورى  ل 
نظير غأ فودأ بزيغضة المساد الروير ا تداء برالن    لل    علي  االلم ف  

 ؛ي  عدة ضكعغ  أةغ  الم راوالوداءة بغلمساد كلمغ دخل المديوبأ ابعد أن لل  ف
أحمد ب  ة مد بوغن   (2) صد ةوز  تلميذه الشهم الهمغ أ العغضف بغهلل أب  العوغح

ضحم   أ الم ياغاة ةقغة  بهغ ثيثب أيغ أ كغن فيهغ  ولب للزااض ة  ةروغح 
لنا جهدا ف  توليغ الدعنة إل  كل الوغح ات ويب   إل  أانناحيهغأ فرغن ال ي

الذ   ن  ؛غضي واةو  أدى فري ب الامعب بمساد ال 23اف  ين  الامعب  عوغدهأ
فندع بقلنو ةملنءة أالفغ األمغ عل   أم فغضق ةروغح  غلدا اليثالمساد العتيقأ 

 فرا  أ اكغن السيد أحمد بوغن  يوشد الوي  اآلت  :

   كل جغنبـــــــــــة حم ايرعغكم الر ف يث تنجهتم حوترم العغدة

أ فرجه  السهيد بوهغن  "ناللبـهـ  ت"للفنج ااخير ة  ةندعيه  بقصهوب  اكغن اداع 
 المذكنض ا ن يوشد  ن  الونلر  ضحم    :

 (3)  إلي  اللاسن  انثوغء       اضجعوغ اللقلنو التفغتغ

هة  "اال أالتءي  أن ألا ال فغاة الرورى الت  االتقول بهغ ة  طرف  ويلب  نض ة 
  االفنوه أ اجعهل ةوههغ ةراكهز لاةه  االسهي أ الت  أنقذ غ ةه  ال هي "حــ  لالش  

بعد أن كغن  ةراكز للسلب االوهبأ اةضع ف  أ لهغ حمغالغ للهدي  ةوقءه  الوظيهرأ 

                                                 
  الولفيق  لمغ عز  أن القغو  أبغ الوركغ :ة  الءوعب ااال  250ص  3 ج "نفح الءيب" رأ  ف   (1)

ف لا أبن الوركغ  أن ال يرحل .أشمس ال،رو إلخ.. :كتب إلي  اب  خغتمب ؛عل  الرحلب إل  المشرق
 . )الم لا(  .ة  إ ليم في  ة  يقن  ةثل  ذا

 .  ـ )الم ققب(1323ا د الوق التعريا بغسةغ  جعفر ب  ادضيس المتنف  الوب  -   
 . 1/463است غف الب  ةيدان ـ.1340أ ل  عدة ة لفغ  تنف  الوب   القغو ءلالعيةب المشغضك الم (2)
 ة   مزيب الونلير . 326الوي  ض م  (3)
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ا رههذا  حملهههغ بعههد علههك علهه  الن ههنف فهه  اجهه  الاههيأل الفرنسهه  ا ههنف اابءههغ .
 . ف  الين  الثغن  ة  ضبي  الثغن  "الي"تنال  االالتقوغال  إل  أن الل 

أبن ة مد عود   به  ة مهد  ؛العغلم ااديب النطو  الروير :كمهغ إع عاك غ  حغ 
اكهغن )) كتوهغ لنالد المترجم ةت دثغ ع   ذه الزيغضة : ف  ضالغلب (1)بوسعيد السيا 
الءع  في  اانهناض عله  جهدضانهغ اأضوههغ اأشهاغض غ اأحاغض هغأ  أينةغ ةشهندا

هلل الذ  جمعوغ ب  الم ي رةوغ ضؤيت أ اعضاتهغأ انز  بداضنغ الت     داضهأ اال مد 
ثهي  الهغعغ  فه  حهديث ةيهغدة  أا د أةل  لوغ بغلمساد ااعظمأ بعد لية الامعهب

أبدى فيهغ ة  المر صغ  المءربغ  ةغ بهر االوغوأ كمغ أةل  ليي  وله   ؛(2)اسيمغن
 ف  بي  المغدد :

 (3)غءــــــــــب اةوهغ اآلد  ااالمـــ يـــلك عا  العلن  ة  عغلم ال،

الرريمأ ايتعنعان ة   نل عل  أن الولدة اأ لهغ تر ص طربغ ب ل :لــــاال غل
 .خإل .((...فغج  اضت غل 

فرهغن االهتقوغل  أضاعأ اخهرج  "؛لربهغطـهـ: "ااضت ل ل ؛اف  الين  ال غد  ةو    
اسةهغ   :افه  طليعهتهم أالالتقوغل  عل  شغطئ الو ر علمهغء الربهغط اجميه  طوقغتههغ

ر و  ـ  يهر  ةب القغو  أبهن عوهد   ة مهد به  عوهد الهرحم  الو  العي
ضحمه   أ ا هد  (4)

تعهر  جملهب ةه  الشههعراء الربهغطيي  لل فهغاة الروهرى التهه   نبهل بههغ فه   صههغئد 
عكرنههغ جملههب ةوهههغ فهه  "التههغج" ا"الههدائرة"أ اأ ههرأ بغلمسههاد ااعظههم  ؛ ههدةن غ إليهه 

لربههغطأ حتهه  القغوهه  الوريوههر  دضالههغ جغةعههغ ح ههرت  كههل الشتصههيغ  العلميههب بغ
انقل ةو   (5)ض غا  ء  ب  ة مد ب  عل  الو   المر  المذكنضأ اشيخ الامغعب أبن حغةد

أ كمههغ ح ههر دضاالهه  ااخههرى التهه  كههغن يلقيهههغ فهه  "الهمزيههب"فهه  شههرح  علهه  
 الامنع االم غفل.

بغضحهههغ  غلههدا الههداض الوي ههغء لهب ههغض ةوهههغ إلهه   ؛ابعههد أن أ ههغ  بغلربههغط أيغةههغ
وابأ اكغن  جمنع الشعب تستقول  بتقدير كويرأ احمغح ةوقء  الوظيهرأ إله  أن ط

 الين . "الم مديب"الم االت  حمل   "ف غلبـ: "الل ل

افد علي  جمه  ةه  علمهغء ةهراكأل الهذي   ؛اف   وءرة ااد  الملح القريوب ةوهغ
لوقهغع االتدعغ م لمصغحوت  للهديغض ال اغةيهبأ اةشهغضكت  فه  الهدعنة إله    بتلهك ا

شيخ الامغعب بمراكأل أبغ عود   ة مد الصغلح اب   ءهب  :السغةيبأ اأعرف ةوهم
االعيةههب المفتهه  أبههغ ة مههد عوههد السههي  بهه  ة مههد بهه   أ(6)الههدي  المههدن  العمرانهه 

أ االعيةب المشغضك أبغ ال س  عل  به  ة مهد به  عوهد القهغدض (7) العمران  المعء 
 لسراضأ اضحب بهم أتم ترحيب.فسربهم غغيب ا ؛ال سو  العدلنن 

                                                 
عي  عغةي عل  العداتي  طيلب الوتي أ لرو  نف  إل  اجدة بسوب ةعغضوت  لفر  وريوب  (1)

أ 148ص  "است غف النجيز" ـ. 1324عل  التاغض االصوغعأ تنف  بمديوب الي الوب  "الوءغنءغ"
 ت قيق ةصءف  بنشعراء.

أخرج  الوتغض  ف  كتغو تفسير القرآن بغو ةيغدة اسيمغن انقصغن  :ا نل   4197(ال ديث ض م 2)
 تعغل  :) اةدنغ م  دى ( ا نل  كذلك )ايزداد الذي  آةونا إيمغنغ ( .

 .1/77المامنعب الووهغنيب  أ الوي  التغةس ة   مزيب الونلير   (3)
 1326الوب  هغتنف  ب الت   ربغطــــبمديوب ال  غءويرأ تنل  القـــــالر الفقي ا أ  الشهيرالعيةب المءل (4)

 (.1/1326 "إت غف المءغل ")
أبن حغةد الوءغاض أ عغلم ةشغضك نغظم انغثر )اة  أعلم أ ل الربغط اأعي م  دضا( ل  عدة تآلياأ  (5)

 . اغير مغ 2/475 "مءغل ت غف الأ "إ80:  "الل الوصغ " ـ 1354تنف  بغلربغط الوب 
.تهنف  عهغ  العيةب المشغضك شيخ الامغعب بمراكأل أبهن عوهد   ة مهد الصهغلح به  المهدن  العمران  (6)

 182 :أ ص "14عي  الم،رو العرب  ف  القرن كذلك "ة  أ نظراأ 20 ـ التغج النض ب 1347
اكشهههيب عوهههد السهههي  العمرانههه  اااديهههبأ ةفتههه  ال  هههرة المر أاالفقيههه  المشهههغضك أالشهههيخ العيةهههب (7)

  ـ بمراكأل.1350السرغيو أ المتنف  الوب 
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أةر بإ غةب فري ب الامعبأ اكلا الشيخ عود السهي   ؛ةو  28اف  ين  الامعب 
اكغن ةنونعهغ : شرد أضكغن اسالي أ ااالتعرا  أنناع ة   أالمذكنض بغلتءوب

 تعغليم أ االدعنة إل  التشوث بهغ.

بعههد أن  (1)فغشهيبالل له ة الـ: "فه  ضحلته  المسهمغة به -ضحمه     - هغ  التءيهب 
فقوله  يهده  -ضو    عوه   -أتيت   ؛ثم بعد الفراغ ة  الصية)) :أثو  نص التءوب

ادعغ ل  بتيرأ فوقي  جغلسهغ ا هد أ وهل  .فقغ : تقول   أاجلس  بي  يدي  أالرريمب
 ؛عل  ةيغضت  خلق كثيرأ فرأيت  يرغفح الوغح بأحنالهم الوغطوبأ ابمغ ف  وهمغئر م

 أأضاد تقويههل يههده أهههغوع أن ضجههي كههغن  ههد عههق أةهه  افههر :اةهه  علههك فيقههران بههذلكأ
ليس ل  أ   :أ فقغ  الرجل؟  : ألك أ ـا غ  ل أاجم  يده -ضو    عو   -فغنرمأل 
الههن كغنهه  لهههم آبههغء  -فقههغ  الشههيخ : الوههغح كلهههم  .!إنمههغ عوههد    تعههغل  أاال أو
نعهم له   ؛فقغ  الرجل: يغ اليد  .عود م   تعغل أ الر  البد ة  الصدق -اأةهغ  

فقغ  ضو    عو  : احيث كغن  ف  الهداض الوي هغء  .الروهغ ف  الداض الوي غء أأ 
اع هب فههي  أاأنه  ةعوهغأ ابيورمههغ ن هن أضبه  الههغعغ أ فلمهغعا فغض تهههغ الهم توهر بهههغ؟
أ فوههه  الرجههل !يوفعههك نوهه  اال الهه  إال إن ضوههي  عوههك أةههك الههر  بههغضا بهههغ

 .((...ة  علك اتعاب ال غوران

ضكهب ضوه    عوه أ اضكهب  ؛ثم بعد فراغ الوهغح ةه  الزيهغضة)) ا غ  أي غ :
ةهه  كههغن ةعهه  ةهه  أعيههغن الفقههراء المههندعي  ةهه  أ ههل الربههغطأ اأ ههل الههيأ اأ ههل 

 أاة  حفيهل أةراكألأ اة   وغئل شت  ال ي صنن كثرةأ فتقهد  فه  ةنكهب جميهل
 أالصهية االصهدق ةه    تعهغل  بعد أن ادع أ ل الولد اأالهغ م بغلم غفظهب عله 

  طغئفهب ـاشرع ف  السيرأ فرغن ال يسير خءنا  إال اتتعر  ل .االاد ااالجتهغد
اينليهم بغلصيةأ اكثرة التهليلأ ايأةر  أفي وس ب،لت  حت  يزاضان أة  التلق

 .((...الوسغءأ بغتتغع اللثم ااعتزا  لا الرجغ 

ةاله  افهند الوهغح تتلقهغه ةه  كهل  ثم لل  العصر اضكهب اال)): (2)ا غ  أي غ
فه  إدضاك  - ة  أجهل علهك -حت  شرروغ  ؛جغنب ايتوركنن ب أ ايقولنن حغفر ب،لت 

أاالد "الداض الوي غء علك الين أ اة  علك أشرفوغ عليهغ ف  االلفراضأ فرأيوغ خيهل 
ا ه  عهدة لهغفوغ  جيهغد تلعهب فرحهغ به أ اضأيوهغ  -" الشهغايب"فر ب ة   -" حريز

الداض الوي غء الت  خرج  للقغءهأ ا د جلل  الوسيءب ة  ضكوغن اضجغ   افند أ ل
 .((ااضتا  الولد فرحغ االراضا أالويغنأ افرد الامي  بقداة 

 :اإةيءاتهه  ءاتهه وغإنالههال فيهههغ جملههب ةهه   ؛بعههد عههدة لههف غ  -أي ههغ  -ا ههغ  
 يقهن : كهل ةه  لهم ي صهل عله  ةقغةهغ  اليقهي  التسه  -ضو    عو   -االمعت  ))

ايت له  بمقغةهغ  " :(3)"المرشهد"الت     ة  ةوغدئ التصنف المشهغض إليههغ بقهن  
ادضجهغ  " غ  ضو    عوه  :  .فليس بفقيرأ اإل  اآلن لم يدخل الءريق "؛اليقي 
أ ا د كو  ف  أاائل الفتح كثير االعتوغء بقء  دضجغت أ فأالغفر بي ةاد 456التنكل 

 224كوه   هذه ةهدة  ءعه  ةه  علهك  اال ضكنوأ اأضيض نفس  عله  علهكأ حته 
إلخأ ..ثم عكر   يب تنكل أ  ةنال  حهي  أةر هغ   تعهغل  بإلقغئه  فه  الهيم ".دضجب

أن اقذفيه في التابوت فاقذفيهه فهي الهيل فليلاهه الهيل  ى.إذ أوحينا إلى أمك ما يوح} غ  تعغل  : 
 .(([39أ 38.]ط :{في الساحل يأخذه

                                                 
لعود السي  ب  المعء  العمران  المراكش أ الرتغن  طريقب  "الل ل ة الفغشيب ف  الرحلب ال اغةيب" (1)

ب ةوهغ عود حفدة ـــــد نستب ةتءنطــــوعي  لف بأ اتنجـــالسغلا الذكرأ ا   ف  ةغئب اال
 .2/236 ":المصغدض العربيب" اكذا أ1012/3ر خ ع ك ـــاأ أنظـــالم ل

 .114: المتءنطأ النض ب  "الل ل ة الفغشيب( "2)
ةوظنةب ف  الفق  المغلر  لعود الناحد ب  عغشر أ عل  ال راض  ة  علن  الدي "  ي "المرشد المع (3)

 .2/274فغح" "اللنة اان ـ.1040نشأ اتنف  بفغح الوب  أاالل  اانصغض أ الفقي  ااندلس
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ة  كغن يهذكر بغاالهمغء ا هن " يقن : -عو  ضو     -االمعت  )) ا غ  أي غ:
فلههيس  ؛اإنمههغ جههرى علهه  لسههغن  ةههغ ال يقصههد أاال الثوههغء بهههغ غال يست  ههر ةعغنيههه

بمترلم ف ي ع  كنن  عاكراأ ف ي ع  كنن  ةثغبغأ ف ي ع  كنن ال ق جليس أ 
فويل للااسهي  قلهوب ل }فهذا عغبث اةتعب نفس  ة  غير طغئل ..ف ي ع  كنن  ةثويغ

اأةهغ الهذاكران أالهمغء   تعههغل  ".  هغ  ضوه    عوهه  : "[22.]الزةهر:{ذكه  ه مه 
انهههم يعوههدان    ؛فههه الء يعههذبنن  وههل عوههدة اااثههغن ؛بقصههد االههتايو خنالهههغ

مها عبدهم ل إل ليا بهوا إلهى ه }عل  حرفأ ا  تعهغل  يقهن  فه  حهق عوهدة اااثهغن: 
فغحهذض  .!ةغ نعوهده إال ليقربوهغ إله  الهدنيغ :يقن  أ السغن حغ    الء[3.]الزةر:{زلفى

 .(("...خسغالب  ذا المقصد

ضكب بغخرة ل،يرة خغلب ب   ؛ا ول غراو ين  السو  الغدح جمغدى ااال 
 أ لت  اتيةذت  إل  طوابأ الت  اللهغ لوي ب ااحد المنال  ل .

 - ل الوهزا ةوهم ةه  الهل فه  الفلهك  وه -فتلقغنغ أعيغنهغ )) :(1) غ  اب  المعء 
ف  إتمغ  الصهية الربغعيهبأ ا هدة   -ضو    عو   -أعن  ؛فلمغ طل  اللم المرال 

 ؛السيد ال غج ة مد الءهريس :يعو  –ب،لب ااخ الوغض الوغئب  -ضو    عو   -  ـل
المشههنض بإيمغنهه  الرغةههل ااطويتهه   (2أ)نغئهب السههلءغن ةههنال  عوهد العزيههز بءواههب

أ فوزع  ف  ال ي أ "أضكب عليهغ بهذه الماغديل ال ريريب أنغ ال" :فقغ  – الصغد ب
 أاأبههدل  بتيههنط القوههب االصههنفأ فركوهههغ ادخههل فهه  ةنكههب عظههيمأ اة  كويههر
 16فنجدنغ داضا كويرة عايوب الووغءأ تغةب المرافقأ بهغ خصب بغلص  أ افيهغ ن هن 

  ـعد لوزالهتوسب للاوغو العغل  بغهللأ ةعدة لوزا  أل غب أ اضاوغ أنيقغ أ أةسروغ
مههب للصههلنا  ئجههغء اسعن الشههريا بتعيههي  اا ؛فوماههرد نزالهه  -ضوهه    عوهه   -

 التمس.

 غ  ثمغنيب عشر ينةغ بءوابأ كغنه  كلههغ أعيهغدا اةناالهم ادعهنة إله  أابعد أن 
ا هد أضخ أنوغء هغ ابه  المعءه  فه  ن هن أ ادفغعغ ع  المثل العليهغ أانشرا للعلم أ 

 ؛عههض إةيءاتهه  العرفغنيههبأ اأفرههغضه السههديدة الويههرةت ههمو  تسههايل ب ؛كراالههي 
ةوه أ  غلهدا  26ةاا  يهن  الامعهب  أبلهبغضحهغ عل  ظهر بغخرة ألمغنيب كويهرة جمي

  .ةصر

 غبل بءواب ةوعنثغ خغلغ ة  السهلءغن ةهنال  عوهد العزيهز  :اة  الميحظ أن 
لينةعهههغ  ضحمهه   أ الههلم إليهه   ديههب السههلءغن السههونيب ا ههل ال ههرةي  الشههريفي أ

 عشران ألا لاير كمغ ف  ضحلب اب  المعء . :ا دض غ .عليهم حسب نظره

ا د   نا ف  الوغخرة أيغةهغ الهعيدةأ عهغةرة بهغلعلم ااادو بهغلرغم عه   ياهغن 
الو ههر.. افهه  ضحلههب ابهه  المعءهه  ةسههغجي  شههعريب بههي  المتههرجم اتيةذتهه . ا ههد 

اآلةغ أ ااسشغدة بغلوو  االتسهغ  كل لعب ف  الويل إدضاك  :ت م  شعر المترجم
كمهغ ت هم   ألل    علي  االلمأ االدعغء إل    بإظهغض اسالي  عل  الدي  كله 

اسشهغدة بموغ وه  اةزايهغهأ االتأكيهد بهأنهم ال يتشهنن  هن  الو هر ةههغ  :شهعر تيةذته 
 داةنا باغنو .

تم ا د اغتومنا فرلهب إضالهغء الوهغخرة بميوهغء ةرالهيليغأ لهوي ب يهن  الثيثهغء ةه
فوزلنا إل  اليغبسب للن نف عل  ةدى ال  غضة الته  الهل  إليههغ  ؛جمغدى ااال 

اةاضاا ةعمل السررأ اكغنه  للمتهرجم ضغوهب كوهرى فه   أأاضبغ بال أن غء المديوب
 ؛ةيغضت  االن نف عله  أجهزته أ اةعرفهب العيهنو الته  تسهغعده عله  شهل حركته 

                                                 
 .116 الصف ب ":الل ل ة الفغشيب" (1)
 ـ المنافق 1324( كغن ضئيسغ للنفد الذ  ةثل الم،رو ف  ة تمر الازيرة الت راء الوب 2)

 (.2/199  )ةظغ ر يقظب الم،رو ال ديث 1906
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،غضبب أكثر ة  غيهرهأ ايسهع  فه  ان  المعمل النحيد الذ  لغض يرتسح أةنا  الم
اختي  أنظمب الاهغة اال تصغد  بغلم،روأ اةعلهن  أن المتهرجم كهغن يموه  شهرو 
الشغ  عل  أتوغع أ اي غضب  ف  الامنع االم غفلأ ايصهرد بأنه  ةقدةهب الحهتي  
الم،ههروأ اأن ااةههنا  التهه  تصههرف فيهه  لههن لههرف  علهه  تاهيههز الم،ههرو ةهه  

 ع أن يقغا  كل خءر يهدد كيغن .الالتءغ ؛الوغحيب العسرريب

 -افهه  طليعتهههغ الشههغ  االسههرر  - ادعههنة المتههرجم لمقغطعههب الو ههغئ  ااجوويههب
  فهه  عههدااة كثيههرة ةهه  ـحتهه  إنهههغ تسههوو  لهه أشهههيرة بههغلم،روأ  ههل ةهه  ال يعرفهههغ
 اااةر هلل. أشتصيغ  بغضةةأ ضالميب اغير ضالميب

م إله  أن الهلنا إله  ةديوهب ااالتأنفنا الير  أضجعنا إل  الوغخرة ؛اف  المسغء
نغبنل  اسيءغليب ين  التميسأ فق نا فيهغ ينةغ ا فنا أثوغءه عل  ةعغلمهغ التغضيتيب 

 اةرافقهغ ال ينيب.

بغضحن هغ  غلهدي  بهر الصهعيدأ  ؛اف  لوي ب ين  الامعب ثغلث جمغدى الثغنيهب
رالهن به  ةاا  يهن  الثيثهغء السهغب  ةوه أ اةهغ كهغد  الوهغخرة ت :اكغن النلهم إلي 

أبهن ال سه   ؛عا الفرهر الويهرأ االنطويهب الصهغد ب أحت  لعد إليهغ ااالهتغع الشهغعر
أ ةوعهن  الهفير الم،هرو بغلقهغ رة الشههم الهمهغ  (1)ور السهيا ي  ـــ  نعل  ب  أحمد ة  

السههيد ال ههغج ة مههد ل لههن الفغالهه  ةرحوههغ بههغلمترجمأ اةتوههرا بههأن السههفير اجههه  
يوتظههره بهه  عشههري  ينةههغأ فشههرره علهه  عوغيتهه  الالههتقوغل  بوههر الصههعيدأ اأنهه  بقهه  

  بأن تأخره يرج  إل  عد  اجهند بهغخرة تقله  فه  اايهغ  ـاعوغيب السفيرأ ااعتذض ل
 ااال  ة  النل  لءواب إل  بر الصعيد.

االثغن   أأحد مغ للمترجم ؛اكترى الموعن  المذكنض ةوزلي  ؛المغ نزلنا للمديوب
الصعيد ينةي أ االتراحنا فيهمهغ ةه  أتعهغو الو هر لتيةذت أ الم ياغاة ةقغةهم بور 

فه   ؛اابيض المتنالطأ ااجتمعنا ة  شتصهيغ  عديهدة ةه  أ هل العلهم االتصهنف
 ضحم   . (2)العيةب المفسر الم د  الشيخ عود الفتغد ب  أحمد الامل :طليعتهغ

بغضحن ههغ  غلههدي  القههغ رة علهه  ةههت   ةوهه ؛ افهه  لههوي ب يههن  التمههيس الرابهه 
نغئهب السهلءغن  :فه  طليعتههغ أا أ بعد أن ح ر  لنداع  شتصيغ  بغضةةالسيغض

  .ضحم   (3)السيد عود ال ميد العثمغن 

السههفير الم،ربهه أ  :فنجههداا فهه  االههتقوغلهم أالههلنا إليهههغ ؛ابعههد الهه  الههغعغ 
 .اجمههنض ةه  إخنانوهغ المصهريي  أابص وت  اسخهنان الم،غضبهب المقيمهنن بمصهر

 أضكوههنا ثمههغن عربههغ  أعههد غ السههفير لهههم ؛رحيههب االتهوئههبابعههد تقههديم عوههغضا  الت
 ا صداا ةوزل .

داضه لمنالنهغ الشهيخأ اضاوهغ لوهغأ  - السهفير :أ  –ا د أعد ))  غ  اب  المعء :
 .((...زـابر بوغ اأكر  ةثنانغأ ابقيوغ عوده إل  أن جغء إبغن ال  أفوزلوغه

اآ  بيه   أغبب االتهغبعي ةاض أثوهغءه الصه  ؛ا د أ غ  بغلقغ رة ةغ يقرو ة  شهر
الههههيد المرالههههلي أ ااااليههههغء االصههههغل ي أ االعلمههههغء العههههغةلي أ كمههههغ ةاض المههههآثر 
التغضيتيههبأ اا هها علهه  المواههزا  العمرانيههبأ ااجتمهه  برجههغ  العلههم االتصههنف 
االسيغالههبأ اتوههغد  ةعهههم اآلضاء ااافرههغض حههن  ةسههتقول اسالههي أ اااخءههغض التهه  

التاغةه كثيهر ةه  علمهغء ااة هرأ اأخهذاا عوه  طريقته  تهدد شريعب اليد اانغ أ اا
ااحمديبأ اانتصب جم  ةوهم للدعنة إليهغ ف  اااالغط الديويهبأ اأ هرأ فه  الاهغة  

                                                 
 .1/394 "إت غف المءغل " ـأ 1328االشغعر ااديبأ تنف  الوب  أالعيةب المشغضك (1)
انقل  االده إل    ـ1302الد ف  ةدغشقر الوب  أالمفسر الم د  عود الفتغد ب  أحمد الاملالعيةب  (2)

 .2/234 "لناة  الونض"أ 1353فأخذ ع  أكثر علمغئهغ اأنو،هم أ تنف  بزناوغض الوب  ؛ةناوغض
  . 1326/1908( تنف  السلءغن عود ال ميد الوب 3)
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ااة ههههر دضالههههغ حههههغفيأ بههههرااق الم،غضبههههب علهههه  كرالهههه  جيههههدأ اكلهههها شههههيخ 
 أعنان  بغل  نض حفظغ للوظغ  كمغ لرح  بهذا جرائد ةصر إع عاك. (1)اسالي 

حسومغ ف  الص ي ي  عه   - نل  لل    علي  االلم  :ونع الدضحاكغن ةن
بوه  اسالهي  عله  خمهس: شههغدة أن ال إله  إال ))عود   ب  عمر ضو    عوهمغ: 

احههز الويهه أ الههن   أاإيتههغء الزكههغة أ  اأن ة مههدا ضالههن   أ اإ ههغ  الصههية
((ضة غن

 :ا د ترلم علي  ة  عدة ةءغةح تفنق العشرة أ(1)

ف  الري  عله  ضجهغ  الهوده عله  عهغدة اا هدةي أ ثهم نتها فه   :المطمح األول
التعريهها برجههغ  ال ههديث ةهه  حيههث الرههي  علهه  لءههغئا إالههوغدهأ ثههم االههتءرد الههر 
 ابتداء الرتغو العزيز بغلفغت بأ ابي  ثيثب أالراض  داليب ف  الر االبتداء بغلفغت ب.

 ف  علم الل،ب. :المطمح الثاعي

افيهه   أهيههغ لفهه  اس :ااا  ؛افيهه  ةرلههدان ؛فهه  علههم الرههي  :المطمههح الثالهه 
التهه  ياههب علهه  المرلهها ةعرفتهههغ ةهه   دفهه  االههتتراج العقغئهه :ااا  ؛ةنا هه  أضبهه 

الرلمههب المشههرفبأ المن هه  الثههغن : فهه  عكههر ألههن  الصههفغ  اسلهيههب التهه  ال يعههذض 
 المههنة  ةهه  ةعرفتههههغأ ا هه  ة ههل التهههيف فهه  المقلههد الهههذ  شههغع اعاعأ اةههها
االقغعأ المن   الثغلث: فه  عكهر أ سهغ  التنحيهدأ المن ه  الرابه : فه  أن بغلتنحيهد 

 أالمرلههد الثههغن : فهه  الرالههغليغ  .خههراو العههغلم لرفرعمههران العههغلم الشهههغد أ ابههغ
الري  عله  ةعاهزا  الرالهل  :االري  في  ف  ةسلك ااحد لعد  اتسغع الن  أ افي 

 إعاغة القرءان عل  اج  غريب. عكر اجنه :الدالب عل  نوناتهمأ افي 

 فيمغ ف  ال ديث ة  علم  المعغن  االويغن. :المطمح ال ابع
 ف  علم الموءق. :المطمح الخامس
 ف  علم الفق . :المطمح السادس
 ف  ألن  الفق . :المطمح السابع
 بيغن لءغئا  ذا اسالوغد. :افي  ؛ف  علم المصءلح :المطمح الثام 
د ضاايغ  ال ديثأ اة  أخرج أ اااجنبب ع  بعض ف  تعدا :المطمح التاسع

 إشرغال  ة   ذا المعو .
 ف  ااالئلب الناضدة عل  ال ديث الرريم اأجنبتهغ. :المطمح الباش 

 خنعة ةو .أف  االالتووغطغ  الم :ادي عش ـالمطمح الح

 أا د ح ره جمهنض غفير ة  علمهغء ةصهر اطلوتههغأ اةتتلها طوقهغ  أ لههغ
 أاالثقغفهب العغليهب أبغلعلم الامأ االمعرفهب الروهرىأ االمقهدضة التغةهب  ـاأ ر الامي  ل

ات هههدث  عوههه  الارائهههد المصهههريبأ كمهههغ ت هههد  عوههه  الشهههعراء  .االف هههل الرويهههر
 غ  الشيخ أحمد ضااق الشغة  ف   صيدة  وأ فيهغ الشهيخ  .المصرينن ف   صغئد م

 اسةغ  النالد بدخنل  لمصر :

 يرـكغد ة  فرد ب  أن يء د  اااة ر المعمنض ة  دضال 

فقههد ةض   ؛االةالهه  ألههداؤه تتاههغاو بههي  أالههغطي  الاههغة  ااة ههر إلهه  اآلن
أ ااجد  جمغعب ة  ضجغل  يت دثنن عو  بإعاهغو اتقهديرأ ا هد 1357ةصر الوب 

اأةله  )) فقهغ : ؛عه   هذا الهدضح "الووهذة"ت د  اسةغ  ة مد ب  جعفر الرتغن  فه  
اانوهههراا ةوهه  انوهههغضا  أره التههغص االعههغ بغلاههغة  ااة ههر ةهه  ةصههر دضالههغ ح هه

((عظيمغ ف  علك العغ 
(2). 

                                                 
 . غشم(  أ ضااه أحمد ف  ةسوده )ةسود بو2775حديث ض م  (1)
 أ ت قيق عصغ  عراض اة مد الفغتح الرتغن .225المصدض ص  (2)
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أةيههر ةصههر السههيد عوههغح بغشههغ  :ومهه  أ ههل الشخ ههيات السياسههي  التههي قابل هها
عمهره  ؛له،ير السه  أإن  ضجل تق  نقه ))أ ا د  غ  عو  اب  المعء  : (1)التدين 

ري  ةه  يص ب ةع  اايمب االمه عني  ح هرا االهفراأ ةءههالو  اعشران الوبأ 
ضعيلههب الههدخغن التهه  عمهه  بلنا ههغ عوههد أ ههل ةصههر اغير ههغأ يامهه  أ ههل الف ههل 
االعلمغء االصغل ي  كل شهر ةرةأ اله  ةاجهب تركيهب ةه  الصهغئمغ  الصهغل غ أ 

أن تصل  الفري ب اتقرأ ف  المص ا اضدا ةعلنةغ دائمغأ اتصن  الثيثهب  :شأنهغ
ميههد التركهه  عليهه  إال ضجههب اشههعوغن اضة ههغنأ الههيس للسههلءغن عوههد ال  :أشهههر

 .خإل .((...السيغدة االتراج

ا ههد احتفههل بهه  ااةيههر عوههغح احتفههغال ضائقههغأ اجههر  بيوهمههغ ةههذاكرا  اليغالههيب 
أتهه  التههد  بههأاان  القهههنة ةصههونعب ةهه  ف ههب  ؛اعلميههب  غةههبأ اأثوههغء المههذاكرة

 اةوههغ: ت هريم ؛ف ن  المترجم ال ديث للري  عل  تعغليم اسالي  ؛اة ية بغلذ ب
فشعر ااةير بذلكأ اأةر حيوهغ بإبهدا  تلهك اااانه   .االتعمغ  أاان  الذ ب االف ب

  .بأخرى عغديب

إله  أن الهل إله   أطغف ب  عل  أ م ةرافق القصهر ؛ابعد االنتهغء ة  ال فلب
بهن تنجد في  اآللب الرغتوبأ فوغدض ااةير إلي  اطوه  ضالهغلب ترحيهب بهغلمترجمأ فلمهغ 

 ..ا جمغ عل  عوغيت  بغلعلم اأ ل شرره شرر ؛ ـنغالهغ ل

ادع  بوغو  صره بمثل ةهغ  غبله  به  ةه  االحتهرا  بعهد أن  ؛ابعد إتمغ  الءناف
اإثهر علهك اشهترى ... ففعهل ؛  غيةغ ةكيغـطلب ةو  الدعغء الصغلحأ اأن يهب   ل

 المترجم اآللب الرغتوب ة  ةصرأ الغض يستعملهغ بغلم،رو.

اسةهههغ   أشهههيخ اسالهههي  :لتهههي زاربههه بم ههه ومهه  أ هههل الشخ هههيات البلميههه  ا
اخصنلهغ  أ. ا هد أظههر عوغيهب كوهرى به (2)الشيخ عل  الوويا  المغلر  ؛العيةب

الشهيخ ة مهد  ؛الل،هن  الشههير أحيومغ أ رأ بهغاة ر دضاله  الشههير. ااسةهغ  الرويهر
أ اةعهراف عه   هذه الشتصهيب 1322المتهنف  بمصهر الهوب  ؛(3)ة مند الشوايء 

حت  إنهغ لم  أ  انقيغدا كليغـ  لدانقغ ؛توقغد احدأ المغ اجتمع  بغلمترجم أنهغ لم تر 
اةفته   ..اةدحته  بقصهيدة أ((!ةغ جغءنغ ةه  الم،هرو ةثلهك)) :ل  ا غل  أتر  تفغض  

ا د  أ(4)ااة ر  اسةغ  العيةب الشيخ عود القغدض الرافع  ال وف  :الديغض المصريب
 .(5)ااكوهر أبه  عوهد   ة مهد المههد  ضحمه   أشغد بغلمترجم ف  إجغةت  لشقيق  

أ اشههيخ (6)اخءيههب الاههغة  ااة ههر العيةههب الرويههر الشههيخ ة مههد السههقغ الشههغفع 
أ اشهههيخ الءريقهههب (7)ال وغبلهههب بغلهههديغض المصهههريب العيةهههب الشهههيخ أحمهههد الوسهههتينن 

أ (8)التلنتيب اأحد علمهغء الشهغفعيب العيةهب الصهغلح الشهيخ الهعيد به  عله  المهنج 
 اةهههدضح العلهههن  الريغوهههيب بهههغاة ر العيةهههب المعقهههنل  الشهههيخ أحمهههد ال مهههيا 

عيةب الشهير الشيخ ة مد حسي  العدا  الشغفع أ االعيةب الاليل االأ (9)الشغفع 

                                                 
 ن أحد ة  حرمنا ةصر ة  أالرة ة مد عله أ خلعته  ال رنةهب الوريءغنيهب ةه  ال رهم إبهغن ال هرو  (1)

أ أنظههر ااعههي  1363 – 1944العغلميههب ااالهه  فق هه  بقيههب حيغتهه  ة،تربههغ بسنيسههراأ تههنف  الههوب 
 .3/260 "للزضكل "
ااعههي  الشههر يب فهه  المغئههب " :  عههدة ة لفههغ أ انظههرـأ لهه1323غلم ةشههغضك أ تههنف  بغلقههغ رة الههوب عهه (2)

 .4/251 ةاغ دلزك   "الرابعب عشرة الهاريب
 بمصههر ثههم ضحههل إلهه  ةرههبكههغن عيةههب عصههره فهه  الل،ههب ااادو أ أ ههغ   : مههند الشههوايء ة ة مههد (3)

 . 3/700 "ةعام الم لفي " ـأ 1322أ تنف  بمصر الوب  ل  عدة تصغنيا أالمررةب
أ 1323الص،يرأ ل  عدة ة لفغ أ تنف  الوب بأب  حويفب كغن يلقب  أفقي  حوف  ة  علمغء ااة ر (4)
 .4/46 "ااعي "نظر أ
 )الم لا(. ترجمب  ذا المفت  طوع  ف  ةصر ف  ةالد( 5)
  تصهغنيا ـةصهرأ له العيةب المشغضكأ الفقيه  التءيهب بهغاة ر االمهدضح به أ إةهغ  السهقغ ةه  أ هل (6)

 .1/158 "ضيغ  الاوب"أ أنظر 1346عديدةأ تنف  الوب 
 . 2/606 "فهرح الفهغضح" ـأ أنظر 1323كغن حيغ الوب أشيخ ال وغبلب بمصرأ ل  عدة ة لفغ   (7)
ةعاههم "ظههر أن ههـأ 1296المههنج  ال،ر هه  الشههغفع أ لهه  نظههم فهه  طريههق الصههنفيبأ فههرغ ةوهه  الههوب  (8)

 .1/767 "الم لفي 
  ديهنان شهعر ـ  عهدة كتهبأ كمهغ أن لهـله أثهم بهغاة ر أد ب  ة مد ال ميا أ تترج بداض العلهن أحم (9)

 .1/251للزضكل   "ااعي "أ 1351أكثره ةدائح نونيبأ تنف  الوب 
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أ االعيةههب المسههود المعمههر (1)الاليههل الم لهها المايههد الشههيخ عوههد المايههد الشههرننب 
اغيههر م ةهه  الههذي  ال ...(2)غلر الشههيخ عوههد الوههر بهه  أحمههد ةوههب   ااة ههر  المهه

 أحصيهم كثرة.

لمغ أالداه لهالي  ةه   ؛اكغن للمترجم عوغيب كورى بغلتردد عل  الاغة  ااة ر
 خدةغ  جليلب ال يوسغ غ التغضيخ.

الهيس  أن بءلوهب العلهم الماهغاضي آلإنه  ةه))ا د  غ  اب  المعء  ع  ااة هر : 
 -ن ة صه  فه  دفهغتر ااضا هب عله  ةهغ  ه -في  ةنو  خءنة بي طلوبأ اعهدد م 

((ثيثمغئب اخمسنن :ثوغن اعشران ألفغأ اعدد المدضالي  ب ا
(3). 

بهغضحنا القهغ رة  غلهدي  ث،هر  ؛اف  ليلب اليهن  السهغدح ةه  شههر ضجهب الفهرد
السنيسأ حيهث الهلن غ  وهل الفاهرأ فأ هغةنا فيههغ أيغةهغ اجتمعهنا فيههغ بشتصهيغ  

 علميب النفيب.

بغضحن هغ  غلهدي  جهدةأ فنلهلن غ فهنق ظههر  ؛ر ةوه اف  ليلهب الامعهب العغشه
ابعهد أن ةاضاا فيه  وهريح أ  العهغلم ةنالتوهغ  أةوه  13بغخرةأ و نة يهن  اسثوهي  

 صداا ةرب المررةبأ عا  ااةهغك   ؛حناء عليهغ السي أ ااجتمعنا بوعض علمغئهغ
 أالت للههنا ةهه  العمههرةأ ابهههغ كههغننا أحرةههنا أا ؛ابعههد الءههناف االسههع  أالمعظمههب

ااكترى المترجم داضا باناض الرعوب المشهرفب بهأضبعي  إبهرة لمهدة الهتب شههنض. كمهغ 
الشهيخ  :اكترى تيةذت  داضا أخرى بعيدة ع  ال ر  بثم  يسير. اكغن ةءهنفهم  هن

 عود المعء  ال رير  ضحم   . 

حتهه   ههرع إليهه  الههرغنهغ  ؛اةههغ كههغد نوههأ الههن  المتههرجم إلهه  ةرههب يوتشههر بهههغ
يستفيدان ة  علم  اةعرفته أ ايلتمسهنن  أيهغ ة  ةتتلا بيد العغلماالناضدان عل
  .ايهتدان بأفرغضه الويرة أدعغءه الصغلح

افتح التفسير ابتداء ة  النضة آ  عمران بغلوي  ال را . اأةهر تيةذته  العلمهغء 
"الشهههفغ"أ االشهههيخ عوهههد السهههي   :ففهههتح الشهههيخ علههه  العهههدلنن  ؛بغلتهههدضيس أي هههغ
كتهغو ال هز :ف  التنحيدأ االشهيخ الصهغلح العمران  (4)اللقغن " العمران : "جن رة

. ا رذا شغضكنا ف  الوه ب العلميب بمرهب ةشهغضكب ضفعه  ضأح (5)"المتتصر"ة  
غج أن الم،ههرو يتههنفر علهه  دعههغة ةهه  نههنع السههلا اههالم،ههرو عغليههغأ اأبغنهه  لل 

 الصغلح.

غيهر ةهغ ةهرة  االهتدعغه - ضحمه    -كمغ أن شهريا ةرهب ااةيهر عهنن الرفيهق 
  ـغض لــــ  كلمغ ضآهأ فأشـيال لــــااحتفل ب  احتفغال  شغئقب. اكغن يقن  إج ألقصره

ذي  الويتههي  الشهههيري  كمهغ فهه  بعهض دااايهه  العههغلم ـــهـةهرة بعههد  القيهغ أ فأنشههده  
 ضحم    : (6)غدض ـــد ب  عود الهغد  القــــالصنف  أب  عود   ة م

   أن  يستقيمفرترك الا ر     يز عل  فعزغة  لل ي
 !ك اال يقـن ؟يرا رفـباةع           عقـل الـب  ل ل أحدهف

                                                 
  عدة ة لفغ أ ـاالفقي  الم د  الل،ن  المتصنفأ ل أأ العيةب المغلر  الشهير الشرننبعود المايد  (1)

 .1/412 "شارة الونض"أ ا2/97أنظر ترجمت  ف  ضيغ  الاوب  أ1340كغن حيغ الوب 
 .2/1150 "فهرح الفهغضح" (2)
 .147( "الل ل ة الفغشيب" :3)
أ)نسوب اللقغن  المغلر  إبرا يم ب  حس  الري  للشيخ إبرا يم ب علم "جن رة التنحيد"أ ةوظنةب ف   (4)

 غ: أاله  ـأ1041نف  الوب إل  لقغنب ة  الو يرة بمصر( المت
 ليت  ثم الي    ة            ال مد هلل عل  ليت 

 .1/484 "كشا الظونن"     
خليل ب  إال غق الاود  المغلر  المتنف  االمقصند ب : ةتتصر الشيخ خليل ف  فراع المغلريب:  (5)

 .2/518 "كشا الظونن" ـأ 767الوب 
 .2/429 "غف المءغل إت " أ1339ل  عدة تآلياأ تنف  بتءنان الوب  أعغلم ةشغضك (6)
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غ ةذاكرا  تغضيتيب  غةبأ الم  أثوغء غ ة  فم المترجم ةغ أد ش  مهور  بيجا
 أ((!ةغ جغءنغ ة  الم،رو ةثلك))حت   غ  ل  ينةغ:  أغض لغل برف  اأفغة  علم ن

وغ يب ة  بعض ااورحب المقدالب بمرب؛ فشرد ل  ةغ عل   د  الوقيب الغةاجده عا
لت  اعتمد عليهغ ااةراء السغبقنن ف  تشييد غأ ا اادلب  ال،غيب ة  بوغئهغأ اعدد ل

ب الدا  االالتعمغضيب لراء ترغجاألف  نظره إل  ااخءغض الم د ب بغسالي  ة  
ف بي  اال تمغ  بإنقغعهأ اعد  االشت،غ  بمغ ينال  شقب التي  أ ااجنوعلي

 أءغلووغب غالمسلمي أ ايش،لهم عمغ  م بصدده ة  خن  ةعركب اسنقغع اإتوغعه
 فعد  ضحم    ع  فررت .

  ةيهغ كل لترجم إل  االده أثوغء  ذه الرحلب تعد اثغئق  غةب يرج  إملاالغئل ضا
 .(1) اغة،غضبب لليعو  بمنونع ضحي  الم

 أ حت  إن  كغن ينالل الليل   العلمغء الام ال،فير الذ  ال ي صة هالتاغةاا
الرتغنيبأ كمغ أن  االتاغة  ت   طريقافبغلوهغض ف  كتب اسجغةا  ف  علم اسالوغدأ 

هم ف  وكر جملب ةعتقد  اـــ ي عليغ للسلا الصغلحأ ثكغننا ة  لوفس  ة  عدة شينخأ 
الل "ةشيتت "أ ااالتاغة لشقيق  اأاالده جمغعب أخرى ة  كوغض العلمغء اشينخ 

 .علي " غحغء الوثوأ اليغت  عكر جملب ةوهم ف  الل :" التصنف
ااخر ة  شهر ضة غنأ ابعد العشر اا لمساد ال را  ف بغ اعتراا 

إن  ذه التلنة ))بقنل  :  -ضحلب اب  المعء    كمغ ف - يةذت لتخراج ؛ لرد 
. ((االترشف  فيهغ أةنضاأ حت  أن  ادد  أن لن أدخل  لهغ كل أحد؛ حت  الوسغء

رغنغ ةقدالغ إال اةاضهأ ات د  عو  أحغديث عرفغنيب دانهغ اب  ة كم يترلاإلخ..
 المعء  ف  ضحلت .

ااكور  ت  الده وصب ابرفة  ع  القعدة؛ دخل الرعوب المش 26 و سلا ن ي  فا
لصغلح العمران أ اخغدة  السيد ال غج المر  االشيخ  هالشيخ ة مد المهد أ اتلميذ

هغ ن ن السغعتي ؛ حيث غسلن غ بأنفسهمأ اللناأ فيا ابقن - (2)ضحمهم   -بويس 
فغ  أل خغص؛ اتا ن أ  غ بأ احصل للمترجم حمديم لا م الاةبادعنا انفسه

  علي  في  ة  نعم  ةغ ال ي ص أ اةاده أثوغءه شرفغ اف ي. ا د االتأعن  أتوغع  
 تعغل  ااعترافغ ف  االحتفغ  بذلك الين  الونيغ ف  جمي  الزاايغ الرتغنيبأ شررا هلل

 بوعم  جل اعي؛ فآعنهم. 

 ت  حسب الهد  يدى فرأأ ا(3)ناربغلق   المغ الل ا   ال ز؛ أحر 
علك بمذ ب ة  المذا ب كمغ نص علي  ف  ضالغلب طنيلب  يتقيد ف  ممد . ل ملا

 كتوهغ لنالده  دح الره.
مررةب اةع شءر  ديب ةلك الم،روأ ا ل ال رةي  الشريفي  لا   ةربفا
   ةست قيهغ.عل

طناف ن  ااضبعغء الثغلث االعشري  ة  ع  ال اب؛ طغفنا ي ء  ةسغفا
مونضة عل  ظهنض الامغ . لمديوب اال  غلدي ب غض نا ةرب المررةفأ ثم عداالن

فنللن غ ةاا  الين  التغال  ة  شهر ة ر  ال را أ فغتح الوب اثوي  اعشري  
ة  أ ل العلم االدي أ انزلنا ف  داض  اثيثمغئب األاأ فغالتقولنا فيهغ االتقوغال حغضا

 ثيثب أعد  لهم.
لغنغ أاليوغ فع الوس أحس  ثيغب ؛ خرج بيءلمغ تف)): (4)معء لا   اب غ 

بغالت  غض اآلداو الرغةلبأ ا غ : جدداا تنبترمأ األل نا نيغترمأ ااالت  راا 
اب ةغ ي ةغئب ألا اأضبعب اعشري  ألا نو  اثيثمغئب اأضبعب عشر ضالنالأ اأن

ةوهم ة  التعظيم ااالحترا أ ياب أن يستعمل أوعغف  ةع  لل     دحاا لك ة 
يئرب اااضااد الءغ رة عغكفب ملااللأ ارلاعلي  االلم؛ فإن جمي  اانويغء ا

ب  رت . فقلوغ ل : "يغ اليد ؛ ليس لوغ كوير علم اال ةعرفب اال أدو يليق بهذا 
عيتك اتعظيمكأ دأاكأ ئغواث كولاط أالاوغو ااعظمأ ان   عل   صدك انيتك

                                                 
 ةوهغ ف  خزانب الم لا بسيأ اف  خزانب الدكتنض عل  الرتغن  بغلربغط . ض نجد بعي (1)
 ـأ كغن ال يفغضق الشيخ ة مد الرتغن  1275ر  بويس: الصنف  ا الداعيبأ الد تقريوغ الوب لمل غج اا (2)

    كتغب : "طوقغ  الرتغنييف ام لل غ ايوغ  عكرف  حل  اترحغل أ شن د  ل  كراةغ  اإخوغض بم،
 أـ 1268الوب   فنشيت  اتنف  بعده ب نال  أضبعي  الوب. ابذلك يرنن  د ت  الا  ة "أطريقب

 "طوقغ  أ ل الءريقب بفغح" ةسندة طوقغ  الرتغنيي  طريقب )بدان تر يم(.
احد االع  ( القران:  ن الام  بي  ال ز االعمرة  بويب ااحدة اتلويب ااحدة اإحرا  ااحد اطناف ا3)

 ااحد .
 .166أ المتءنط النض ب "يبةب ال اغلل " الل ل ة الفغشيب ف  الرحعوغ  لا  م يل الي (4)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 165 

. ((اا فوغ حن  المناجهب الشريفب... (1)اأدبك اإجيلك اةعرفتك"أ فدخلوغ حنل 
 إلخ.
بغلمديوب المونضةأ يعاز القلم ع  الفهغأ كغننا أثوغء غ غ أيغة نارذا    ا

ةيةةي  الصية ة  الامغعب بغلمساد الوون  الشرياأ اتياة القرآن الرريمأ 
م ةستقولنن القور الشرياأ كمغ أنهم تفغننا ف   تغن  ارالن النضد قرؤااكغننا ي

 ةيغضة ااةغك  المقدالب االمشغ د المعظمب. 
ضة اةع الشءر الثغن  ة  الهديب الملريب ا ل ال ر  المدن  نوموب اليدماف  ال

عل  ةست قيهغأ فغنءلق  ألسوب المدنيي  بغلدعغء الصغلح للم،رو الملك الم،رو: 
 كمغ انءلق  ألسوب المريي  بمثل علك ة   ول. -   ضحم  - يززعود الع  ةنال
جعي  إل  ضاةراكأل ء حد الثغلث االعشري  ةو ؛ فغض   علمغاا   ين فا

 الم،روأ ابق   ن بغلمديوب ة ةي اس غةب بهغ. 
ألح علي  ف  عدة ضالغئل ةوريب  - دح الره  -غير أن االده جول السوب االدي  

لذلكأ ابغضد المديوب أااالط لفر التير  غب جوأ فأل  الم،رنع عغجي إف  الرج
غ؛ ةغيائر أزالالوت أ االل إل  طواب ف  أااالط ضبي  ااا أ بعد أن     بغ

 عرف أثوغء غ ننايغ ااخءغض الت  تهدد الم،رو إن لم يتتذ االحتيغطغ  اليةةب.
  وغ   با ة مد عود     أتوغع  بوشيد ض يق ة  إنشغء العيةب أب لوقد االت ا
 . حمهمغ ض (2)د القغدض اب  الندة المر  الفغال ومد ب  ع الشيخ ة باوط

لسفر؛ االل السير إل  اتعغو أ ة التراحب اال ر السلءغن أ ابعدصقلز  بغنا
ةض نن حيث ةاض جده  ءب الم،رو أبغ العيء ةنالنغ إدضيس ضو    عو أ 

 ر ضبي  الثغن .اةو  إل  فغح؛ حيث اللهغ ف  شه
التهغن  ة  كثير ة  العلمغء ااادبغء االشعراء؛ عكر  بع هغ ف    يلدة  إ ا

 .(3)"التغج"أ اشءرا ةوهغ ف  "الدائرة"

                                                 
 ( كذا ف  االل .1)
ينان شعر ف  ةالدأ د دةأ ل النمشغضك المءل  ال غفظأ ة مد ب  ة مد ب  عود القغدض اب  اللعغلم ا (2)

 .2/514غف المءغل "  ـأ ادف  بغلقوغو بفغحأ أنظر "إت  1368تنف  الوب 
 تغبي  ف  ةقدةب الرتغو.رهذي  البيا عروق التال (3)
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 سادسل الالوص

 في عدـــــــــــــذة م  شبــــــــــــــــ ه
 

 (1)شعر كثيرأ جمع  ةغ عثر  ةو  ف  ن ن ةغئت  -ح الره  د -مترجم لل
  ـأ االأ تصر  وغ عل  نوذة ةو ؛ فأ ن  :1351ك الوب عل يفبأ ال

 

 ءف التاح 
  بعض ةغ االتفغده ع دثغ ةت أ(2)يت  التغلب بغلرمغال  الم مديبلف  ف  أ غ

 سالراء:ا ليلب -ؤه غجل ثو -الوو  لل    علي  االلم ة  ضب  
 ـــــدايبااشيغ افق  الهـــك امغلمـ      ـم الم يط بتدبـــــــير اللعللم   اعا
 حرغ  الق ــــغ االمشيئباأـظهنض       الرمنن اأالـــراض الـ مللم   ععا
 حرمباةعو  االوعـــــي  او الوفنع اجملب القـــلـ          ـن  وعلم   ةعا
 را أا الـــفــــير ضاايبال جوريل ك       آن إع لم يرــــــ   ــــوغرقل  اماعل
يل لمامـــــــــــــــل فصقغلب تب       ره بـــ ـــــــــذكريل يوجــ د كغن ا

 خلنة
ـــــــ  آعا  ي  اآداو ضتوبرــــــــــــــشآداو تا       ــــغلكةةلك ا وادلمـــ 

 لم التاريد ع  ا م كثرةعغد ف          ضأالــــــ  ضؤيــــب الرـفـغ  ه بعيوضآ           
 بــــيقولاا  عات  وـــــــــــــف  اأعلي       ذاتـ ـــــــــــــغ تـاــلــــ  بلمه بـ  ضآ
 ك الامغ  بـقــــنةعاأشهــــــــــــده ا       ال ق ة  غيب عات   الك توغ 

  أا   غ   كـــــــــــــــغئول        ت ـــــــغءلـغ ربـ  ة   مل  ةحا
 نظــــرة

 ــــ  تصريـا  دضةحمــلرعلم  اا       اى بهغ جوب المـأاىةأ غض ل ال
 ــــــــــوند علم اسضادةب أالرو  ا           ال يءغق شهــــــــــندهةغ شهده اأ
 
 :(3)ئيت  الشهيرة المءونعب بفغحغت غ  ف  ا
 ض  بألـ غن نشـــأتـ داشعشعب ة          النلل  هنة حســـوهغ ،رتو  بثالق  
 نغ  ح رةغالر  ب ـ ل دض غ عأ شــــغ           الةهي فمغ ضا  غ غ الغ يفي
 رر  كرــغالغ  خمـرةال ءلعتهغف         مـــغلـهـــغج يـغ ة ة   رلا ر رال
 
 لنلغيغ :ا  وهغ فةا

غ  العــــــــــوغلر غفبدد كثا  لرنن االـــر  حـــــوغل ا  ل جميتف
 لــــو،ب

 ـــد المق أ االوغو الـ ن ذلك أدف            تس ء بهمالبغلنضى غ ننس  ظوحا
 أنال تعوا  الشــــــــــرع فغلز  الويل  ر انك بدا

 لشــــرعب  لموءــــــــــــــــليبغ
غلوغو ةوهم ف  ربتهــــــــــــــما  م د  فغلز  ادا ـــــــــــل انك أدا

 ل  ـــرة
لتشرـــــــــــيك ا ار إل ي  ـــــــــــــــــدبير للـــــــرةق إن تلايغك اإا

 كلمب ف  الر

                                                 
خ ة مد الرتغن :جم  ات قيق ادضاالب": عونان اطراحب تقد  بهغ الوغحث إالمغعيل يشعر الش" (1)

أ جم  فيهغ ةغ يزيد 2000ربيب بمراكألأ الوب علل،ب الا بيكل المنالغا  لويل دكتنضاه الدالب ف  اآلداوأ
 يتغ.ب 3500ع  

ةوهغ بتط يد الم لا ف  خزانب جمعيب الشرفغء الرتغنيي  بغلربغط.ا د أخرجهغ الدكتنض  بنجد نستت (2)
       حمزة ب  الرتغن .             

بيتغأ ا   ةءونعب أي غ وم  ضالغئل اسةغ  ة مد ب  عود الروير  113التغئيب  ن  غ دد أبيع (3)
 مزة ب  عل  الرتغن .ت قيق د. ح 327إل   321الرتغن  ة  ص:
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ي  عل  نـــــــــــــــلال  بتت   اــــــــــــــير لل ـــــــق إن تلايغك اإا
 و ـــب لنن 

قـــــــــــــييد عقل ت  د إل ة  الن ــم فغلـ،  إن  ـــــــــــــررانك فدا
 الـــــنضة

انيل   ـــــــصاا ،ر  ن ال   اـــــــــــــريد للقلـــب إن تلاانك ادا
 بالءريق

ال ــــــــــــق عي   ادذاك ةرف تـرى   غ  كل ةف طــــــيقساانك ادا
 التلــــيقب

اافيك فنق   ر   علـــــــــــــــي  لوفــــــــس فغب،ــــــــ  إن ا  انك عدا
 المارة

 ا  ف  كل ضتوبرللتيل ــــــــــــــيواال ة الظ  فهن المو  االفن    سانك حدا
ف    ن المقـــــــــ   ـــــــــــــ  بغلمـــــرء إن الظـ ءنيغك الإا

 الداضيــــ  بي  الوريب
سغــــــــــــــناء ألـل ا ذاك  نف  لوفس حظهغل عءــــــــــــغءاسايغك إا

 الوليب
الرـــــــــورى ب ن اآلي    مـــــــــــــزيق للعـــــــر  إن تلايغك اإا

 االول المـ اب
القلب  يكقــــــــــــس  علي  ـــــــــــثـغض للوــــــــــن  إنـ كــساايـغك إا

 ف  كل ةرة
إن شـئ  المعغل  ل   الزبعل  عو  بوفســـــــــــك االقــهغت نيغك أإا

 بسرعب
ج ةزـــــــــــــــــــغن ايميةب إع  لـــــــــــــــند فغحفظ  إن ا انك اداد

 دةالمــــــن
 ـــــق أةر لا رقن  بأةــــــــــــــــت  نـي  ااعغد  اجل أب   توســـــــالا

 ااخنة
اض نأاا عـــــــ  رـــــــــحوغع اط  أاالك خيرا ان عا  ةــــــــ  توسالا

 كثغفب
د ن شهـــــــــــــنا  غــــــيغض ال ترـــــــتر  بهغاايغك اإا

 الوقيب  ال ــــــق يفو
الظـــــــــل ف   ندألق اجا  ر كلك ةتلصـــغالعصـــــــ ليهر  وطا

 ةغء احدة
غ اسحســـــــــــغح لم  فغن  عت  ي اكنان ترــــــــوير ةــا  ور علكا

 تال 
 البال في شأن سجمة وكارم شكوص ـــــدح شمســـ ا  ص يالظل ف لالق مثأو

ك عــــــــو ا ر  توزل           لامـــــ  ف  فرق جمع ا ل ليةال
 الوقغيغ الرثيفب

الراع  ثــــــــــــــف ي لوة           للتءـــــــــــغو اةسمـ  ىأرير بمصت
 إض  الوـونءة

 ضبغو الدعغاىغلستيفبأ دع عوكا يـهغ ااالـلـ   فبغلسرـــر  (1)يهي ف
  ــــــــــــ  ءشاا بلــــــقالثنو اال غهيقق علشا         

ف  حــــــــــغنغ   ننل  الرــــــــــــــــــــع                                            
 جم  ااحوب
ة رآقـــــــــــــــــيل لمل            كـــــــــــــــثـغض للذكـر إنـ سااانـك دا

 الف اد الصـــديب
الوفس شـــــــــــــرط ء إن فوغف           العـــز ف  جوب اللهغ وغزق ثيةا

 لبلنل
كل   ودى علت           شــــــــــــــرك التفـ  فإنـ لا زه ع وت

 بأحـــــــــــــس  لنضة
ثق أاا غـــــــــــــــــ  اتوغ الوية ـغنغأ فرةـــــــــــــ أ فإنـ    ةرةانـك دا

 عراة
 الفــــــنق ة  بي  أخنت  نقراتب فة   الفــلك توت،ـ    ب  علأضوغ يقترط

 

 لف الماح 

                                                 
 ث بهغ. لمب يستك (1)
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 غ :غ  أي ا 
ق ابي  حـــــــــــــ  يـقي  العب ج الرثيب ااخ ـد  رـــــــــعج بمورع

د التــ رَّ
(1) 

 لله ـــــغو النضد ندـــــــــــــــذبغ  ضع اةوغ ـل النضاد فـ     اراللك حــــاا
بــــ ادن الف إ            بربـ   لوـ  حيـ   ــــــــــــقعا علإف ـــــــــ  ض ـــــــي  ض 

 دالفـــ نَّ 
 (2)النجد الرئيب ااكمـــدب   لوغبـ            ـصر العقيق عقيق دةـ  لنثر عاا
 (3)دن الرحيق بعساد  الرر  ةا           يـ  الوشـغ  اضنــدهب غلر  ةــــالا
ة  ولنع  دــــــــــجفرا  اة           ي  الشظغ اتصعــد ب غءع  ة ا

 القعــهد
بي  التيغ  غ طرب  ةا           اديغنـ  فـ  أدخــر ــــــــ ــةتيـ  أا

 (4)الرخــــــد
م ةتي امغ ــــــــــــــب الل    أ ـــــــــــيل  عو  ا ـليس ر الأف

 ــــــأدالغاب
ع ةمزجغ نـــــــــــــــــةفح الدال  د أبرة  عـــــــيوغه ةـ   غغلمط د 

 بتورــــد
ع  الغ   و و  فأغــــــــــــغ  لـــــــــــغلوغبنللوغ اا نغة  الزيل

د نَّ  العـ 
بنلـــــــــــــلوغ لم  غنل الزةع  ن ن ال ويب ةتيمغ م  لــــــــــب  غي

 ي ســــد
ي  ااضاك ب ،مــــــــــــــــــغتهغن  شا   لو  وو  بعجرو الغلا

 ااةـــــلد
غ هعنــــــــلى ب هنال  تدض  و  الهنى فرأنمغحضغن  تءــــــــــاد

 ةستقعد
مرتد  اللعلــــــــــــــــيل ا             الذ  بانانح الصـبضدتأنمغ كا

 بغانرـــــــــــد
الدة  فنق  يربر  ب،ا  لم الونى اجدا ب أ  رـــــــي  ةوف

 ااةـــــــــــلد
دة  الهتنن الليرالل ف  دا الغ  حويو بأ فـــــــــــــغت   ة

 (5)ــربد العـــــ
د الظــــــــــــــــوغء اضوشعو  ف   ــــــر ة   اا غ ل د   غ علاا

 القصد
 (6)لسرد العظغ  العلردكغغلشــــيح ك   برغلك ادنل ـــــغ  ت  أحرة غة
 (7)ي  الشعغو الصرخــدثيبد ااا  نعســــــــغء االعلمي  ة لا لقغعبغك

االزاضاء ثم م التوعــــــــــــيا  نادكـــــــــــــــوغء االظهـرلا لزا رغك
 (8)الفــيد

المو ـــــــــــــــو  ا ضيغوهغا  ض  الهـــــــــراة ا  وهغأ  لوغةلغك
 االمـــــأبد

في ــــــــــــغء بي  الال لب ا  ب  الثويب االلــنىض  لسغكــــــــــــوغك
 (9)الفرلد

أضياـــــــــــــهغ  يسيوغ الط   نض ة   لوغلدك التـ  ــــةلذ أب
 (10)كغابيد

أنهغ ف  اكرأنو  ف  نغ ال  ف  جف غ ووب  هغ ضةــــيف
 ةــــــــــــــــــــــــــنضد

،ص  الرطيب غلتتغ  كت  بغلمـ ــــــغال  االءي  ضزفغء تي 
 (1)ااةلــــــد

                                                 
 ريدة االتريد االتراد ة  الوسغء أ  الورر الت  لم تمسس  ط.لتلترد: اا (1)
 ه الترن إعا اشتد علي .مدأك ة : مداكا (2)
 يو .ع  بونة الم: إ دغك ب أ االعساستر طيب الريح االءعم يشالوشغ : ا (3)
 . التمر الايدة  وسب إليتةنو  بغلشغ  م رخد: االل ةنو أ  : ةفرد أثيلب؛ ا ن: االمييثاا (4)
 لشديد.: العربد ا (5)
 فعغ أ العلرد: ال،ليظ.رتل غ : ةت (6)
 اض  الليوب عا  الرةل.: النعسغءا (7)
 ةرب. يق  بءروزلفيد: ةا (8)
 ر ةعرافأ اااكثران عل  أن  شار التن  )اللسغن(.شالفرلد: ا (9)
 ةضع الشعير. غ  ةثلنوابيد: ا (10)
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 (2)فر د حســـــــــــو  ف  ة رأنهغ  ف           ضج الوســــــيـم براوـبأ  الغ ـ د 
 ر عد  الا   ــــــــــتغلــب نـبغـتـف بـســــــــــــــــــغنـنإ

  عدالزةـــــــــــــغن ةو
ـــــــــــك ا           ةعصفـــــــــــــر اةزعفــر  يميس بتا ةمســَـّ

 ــــــــــوور اةهـــــودةعا
كل السفوز غ ءن  بهت           ة  نصـغ   د غـــد  نغهغ الولا

 (3)االـــــــــــند
 (4)  ضوغو الالســـــــدعللعذاو ا           ك االهغ إال الثويـغ  سيوغء لهلـ

تلفــــــــــــــــــتغ  ف  ب دةــــغنهغن           ثـم أبلـ  أالرـر   وعوـ  فأف
 (5)دد

شــــــــــــغشب ف  اور  غ أعف           ة  بديـ  جمغلـهغ  دبــــــر  اأهظ  ح 
 دعهالم

  هغوة  حــــــــــناش  حس  ـــــــــــــد ر  اأتال          
عـــــــــــــــــــــــــذاض  غنضدا أبا                                            

 اجــــــــــــــــد ةهوـد
 ف  كــرةد ا ــــــــــرناج لعغشقي ل          تــدعم ل  ااالـند فلـوت رغتهغتف
  حسوهغ فـ  حســـــــــــــــوـهغ   ــــــــــاو  ةنتف            

ـــــــــــــــــــأنوغ اكرـــــــــــــــــــــــأنهغ ف                                           
 كغلمفـــــــــــــرد

 
 : غ غ  أي ا

 ال  ة مدةنل ويب ل        غــــــي نأ شهدااغف
 ال  ة مدةنل ويب ل      ن شـــن غانــــك  اادب
 نال  ة مدة غل ويبب       عغلـمـيلا ه عقــــــــــلغت
 نال  ة مدة غل ويبب      ك جمعـــغيةة  ااغ 
 نال  ة مدة غل ويبب        ــــرتالــــــــــ  اتا
 نال  ة مدة غل ويبب      تره مل أ  ةـــــــــــــــغضا
 نال  ة مدة غل ويبب      حــــق ضارم  أالــلع
 نال  ة مدة غل ويبب      ةــــوهغ ر ـــــنح الالل
 نال  ة مدة غل ويبب      ةءـــــغعــــغ اري  أةقب
 ة مد  نالة غل ويبب      ــــــلــــي ع للهغ ل،ش
 ال  ة مدةن ل ويببغ      ك جمعـــغ  يةة  ااغ 

 دمنال  ة ة غل ويبب      احغض  كلفض  الاد
 نال  ة مدة غل ويبب      نـــــــــوتصك ية  االا
 نال  ة مدة غل ويبب      ثوغه ــــــــــــــركلهغ ع،ش
 نال  ة مدة غل ويبب       ـــــــــــــدح  تره ةركع
 نال  ة مدة غل ويبب       ــــــــــــروا رره عككع
 نال  ة مدة غل ويبب       ـــــــــــــقب لره ش،كع
 دمنال  ة ة غل ويبب      لالـ جارـــــــةعره كع
 نال  ة مدة غل ويبب      ة ـ  بلـــــــــقره للكع
 دم نال  ةة غل ويبب      لوـس ل اره كشـــــكع
 نال  ة مدة غل ويبب      ن  ل  ره أةـــــــــــكع
 نال  ة مدة غل ويبب      فتح ا رره نصـــــــــــكع
 نال  ة مدة غل ويبب      ــــــنالمالعــ  وره ة،كع

 نال  ة مدة غل ويبب      اكسو   وره حسكع
  مدة نال يب ةغل وب      احصو   عره دضكع
 نال  ة مدة غل ويبب       رو دغتـــــــــره ةفكع
 د منال  ةة غل ويبب      جوغو ـــــ مره أحكع
   ة مدالنب ةغل ويب      ي ــــــــــــال دره بركع
 نال  ة مدة غل ويبب      هــــــــيـبل دره ضاكع

                                                                                                                       
 وغعم.الاةلد: ا (1)
  دان: نامغن ف  السمغء ال ي،ربغنأ ا د ت،و  الشعراء  ديمغ بغلفرا د ابغلفر د.فرر د: الف (2)
 .عء  طغعبيسري أ االند : الشديد الذ  ال اللسفوز: ا (3)
 م لوم كغن يعود ف  الاغ ليب.: إالسداللا (4)
 لفهد االلعب.ا لدد:  نا (5)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 170 

 نال  ة مدة غل ويبب      قــــــــدض ل  ره ضفكع
 ولي محممم الحــديبب       ألراضيا ب ه خ كذ
 نال  ة مدة غل ويبب      (1)الر  فرره ضفكع

 نال  ة مدة غل ويبب      بـــــاح  فضاه ركع
 نال  ة مدة غل ويبب      حـــــغ  وعره جغكع
 نال  ة مدة غل ويبب      فــــــــــرق ا  ره جمكع
 نال  ة مدة غل ويبب      كشا ةآره ةـــــــركع
 نال  ة مدة غل ويبب      تغ ش  ره جمـــــــكع

 نال  ة مدة غل ويبب      اضة   ـ فره اليكع
 نال  ة مدة غل ويبب      أةر  ـــبمره عصكع
   ة مدالنة غل ويبب      اعـــــز   وره ضككع

   ة مدنالة ويب غلب      صي ح  ره حصكع
  مدةنال  ةغل ويب ب      ـــــــــيغةح  ره عيكع
 نال  ة مدة غل ويبب       ــــــــــقب دره  غكع
 نال  ة مدة غل ويبب      فـــــــــتق قتره ضاكع

 نال  ة مدة غل ويبب      حغئر ــــدشره ةركع
 نال  ة مدة غل ويبب      ـــــقحـــ دضره ااكع
 نال  ة مدة غل ويبب       مـــــــن    لره ةاكع

 

 ءف ال اح 
 
 الاوغو الوون  : حغغ  ةغدا 
يز  م ؤاف حــــــــــــليم لضق إنــ           ـــــــلالمهـداة للت ــــــــبمالرح  ن 

 للنضى ب را
غ ضاد النجــــــــــــند أيوغداا يط الــنضى           ن  إ اال،ـيغ   ال،ـن  ن

 اا ــرى
غ غنثغه أبءأ  أينغداا اال،ــــيغ  إن يئـــس النضى          ا ال،ن   ن

 الوشــــــــــرى
 الرورىب نض  لك الدالنل تعء  االم  يسمـــــــ :  ـــل يرـ           حرلساد ليف

 حنا  أبـد  لوغ تترىاا وغداع  بت  ــداـ  لهغ نغ أن  أيعيعغ شفــــــشف
 ااكنان غــــــنثغ أبغ الز را  غايل فأ  (2)لز راء اليفك  د طمـ ا غلد أبقت
 
 :(3)ةتمسغ أبيغ  الاويد: تنوأ بمغء ال،يب... - غأي  -غ  ا 
ط  اأخراك ف   ف   أن  اك    شرك التـــــــف  لدى الســـــــيرلا   علبةأ

 نشــــــــــــر
ال،يب إن كـــــــــو  ء وأ بمغتن    اخل الديرد ف  س  الا كشن ضة  اإ

 عا الــر
 بغلصعــــــــــــــــيد أا الصتــــــرم ال تيماإ

س اا رع ناا دحـــــــــل بناا    االم  ففض خــــــتغة ا دد ةـــــــــــنضاض
 خـــــــــيغة 

غ كــــــــــــــــو  أن  غة د  إةا    ال ق ااضع عةـــــــغة  دنم بشهــــــــــــــ ا
 إةـــــــغة 

 لعصـــــــر ف  أا  الظــــــــهرا ل ليةال
اض نن  ـــــــــــــرة أب    النالهيـ  ب ــــــــــوهـمد ة شهـــــــــــــــنلي

 لقـــربهمد الشهــــــــــن
ـــــــــــغضفي  العـــــ ةهذ  ليف    كنان تـهدى لشـــــربهماا هــــــــــــر ة ءت

 بربـــــــــهـم

                                                 
 وسغط أا الستر.ل: الرفرفا (1)
  : كثر .أ (2)
ةشهنضة خمسهغ كثير ة  الصنفيب  ديمغ احديثغأ اتوسب اب  القغالم الاويد؛ ألل  ة   غ ذه أبي  (3)

 ـأ أنظر "الرالغلب القشيريب" 297تنف  الوب أ عراقأ ا ن ة  أئمب الصنفيبالنهغاندأ الد انشأ ف  
   ةضيق.ءفراف ةصةعأ ت قيق 430ص: 
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  رلولور بغا (1)هم؛ فغن ــــــحةون كو  فإ
 

 لف الميح 
 
 غ :غ  أي ا 
فغ ة  القرو تــــحعنوـــــو  ف النجد ن نك  ــــــغئـم    داى بف رال

  غلم
اطي  الـــهده ا صــــــــب لذ ل           جـ   د أعـغض جفـــــننـ غيدام الوف

 دائم
 العشــــــــق في  جـرائم و ل  ا غع  ـد  شغالنضق االوام  نالش   ضأ
 ف  لـــــــــــــدي  لـــناض ج يرلدن ف عل طــــيفـك يوالـ    غعنيد  اضأ
   النلــــــــــــل فـيهغ ةناالمغلذيذ ليل لورــــــوـغء دو باسمـوغ  ا  ا  وـعإ
و  ـــري  في  غـــــــــــباسم ل صهــــــوـغء لمغ تان ـر    لا غ دب مك

 حمغئم
 حو  لصتــر تهغد   نا كـــــــــــودف   ـا لـ  أجفغنـ  ليـ  غصوـ ـــتص 

ل القلــــــــــنو ك مغ  ل ج           ب ألـــــــل يـ  الورـف  ل جـــــــمغكا
 تراجــــــــــــم

  في  فالاــــــ  ــــــــــغهــــال ليلو   الزحــــــغ  ةلوـيغ  ن  يـرــــــــي م  لةا
 تراكم

  العشــــــق الهم ف ليس ل ا طعـم ال،ــــــــــرا  لذاعة    ة غ عاقمف
 يســغ م

 
 ذا الادا  العايب:  - أي غ -  ال
  

 (2)لل عو ح الن اعغط  كت   اضا و    ض  ل ساش  احن
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                 
 ش.الر :ا ن الو ح؛  ةغن ح: ف (1)
إالم ةفعن  ة  اسةالبأ اعازه:  ؛ زا: ةااا : ةعغنأ اعازه: الة أ الدض الثغن  ي دض الول (2)

 غد ؛ بغلقغف أال أ الدض الثغلث: ةذاقأ اعازه: كغلم؛ بغلرغف أال أ الدض الراب : ةيك؛ برسر 
 الميمأ اعازه: نغعم.

تداء ا غفيبأ كل بي     لدض الوي  الذ  يلي  بقلب ال راف كمغ أ اابيبيب القغفيمأضبعب ة  غيذه أبهف    
 )الم لا(.كلذك  تبيغ  الت  يموااأن 
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 ون ف النح 
ة وت  ااال أ أنشأ  صيدة ضائعب ف  التشنق  ةقغة  بمراكأل أثوغء  لمغ طغا

ااطو  فغح؛  - دح الره  -إل  االده: الشيخ أب  المرغض  عود الروير الرتغن  
 :ةءلعهغ

المع ــــي   غ ن   الهب    ةذ عين  حوهغغنغن  ةةضة
 (1)ضةغن 

 وغ ال ق الو غن  اتعغل  :طغتوهغ ةةا
طــــــغض ة    دو  ل   ل           ن د  فــــــــــإلـ  إل  ااغباـــل بإياع

 الرو غزالن
بهـ  ة  الشمس أ ى طلعبأض ا ة  ظـــــــــــوـغء لعلوـ   غضوـ   فاج

 تلقغن 
غ عـــهدنغ عمفر ــــــــــــــــوغ ا  غنغ  د أالــــــــــــغء بويووغةـوسـ  ةان

 بأاطـغن
 يضــــــــــــــطغيب فـأ           ـــــــــغ  اال نـدعتصل االنب،داا وف

 ااعان اأدنــغن 
ال،رو شـر غ ن رو فرـــــــغب،   شمنالــــــــــــوغ أن تالـ غلمتـتغ  فو

 نو كأا
ل ال نرى ب نا فـــــــــــــوغة           بغلنلل حيـث تآلفــــــ    نرتفاال

 فــعــــل ضيغن
 (2)صأبد  عنا فــغ ـــــدان بمي           ـد خو  عهـدا اةــــغ لـوغ وغـغ ةةـأي

 فغنخ
  بيـ  أةــــــــغ كـفغ   أــــــــــــغ عــــــــــــر ـــــــ  ابوفف        

ى بغلسفـــــح ة  دةعوغ جرةغ  ــــــــــد ك                                             
 القغن 

  عل  فيض رــــــات اةع ةدأبريوغ دةعغ ا د جـر            د مر  لقلع        
 طـنفغن
  كــــــرة ة  ليرـــــــــــــغن  عل           رم ةالسل ةرلـــد اف   ن وموغفل

 فتغتغن
  ف مـغ كـــــــــــــــوغك           ةـ  نفســــــــــــ  ايـردنــــــــغ غـوصفـويف

 أنس اعــــز ة،غن
يوو   نضـل  الاع           نـ غلعـــــــــهـد ةوـ  ابــــــــتفـ  ر يالا

 حرــــــــــــم  ايعغن 
وغن عل  أل،ـذاا بت           للهــــــــــغلريـ  اال الذيـ   نـ يرعيف

 حســــــ  عقــيغن
داج   يـشرق فف           توـدا ةشــــــــــغضق غربـوغ نأغ آن ةأ

 اندضــــــــــــــهغلب بلاا
االقلــــب  وغحـغط  بأ           ــــــــــــــــر إنـهغغ غمـب ااةــوع وـزادتا

 ااه بأشاـغن
يدض   االـ  أضان           فشغء الـر  في أضىإ  خي  عنت

 بمـــــــــــــوزع إنســـغن
                                                 

 ذه الرالغئل الت  كغن يراللهغ إل  االده ف  خزانب خغلبأ  معظةنجد تبيتغأ ا 129 م ت لقصيدةا (1)
  : )اللسلب الوفغئس ا د نشر  ااحدة ة   ذه الرالغئل وم  ضالغئل الشيخ ة مد ب  عود الروير الرتغن

 ر.كلذا  فبب ( السغليالرتغن
 فصعيريد  وغ: أثر  –ضو    عو   – يخالعفصأ ا ن الذ  يتتذ ةو  ال ورأ االش  نافص: ةع (2)

 ض .اا ف  التفي 

 عغد  اجد نضا   ث،لثم عا أنغ  ةرالر   إlهنى ال
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 ةغ دضان  ييجـــــــــد  الـوا          إنوـ  أللــــــــ  فلـن  ــلظ  ظل عا
 ةرغن 

الر  لسر   ـ  خـــــــغطراع           ـــغطـر لمـ  الرائر خـع  كتم عأا
 جوغن 

إن  يرانـ  أالـــــــــــا            إن كتمـ  فصنلـى ير  الـــــــرأال
 أب ـــــــ  عوغن 

يثو   غـــــــــةالــــــــــيرا أأ حــــــــر يصيـر بوءقــــــــ    غوغ عاـيا
 عوغن لسغن 

ةـــت  لرسرى  ل غضاا عال           ــــلـ   أ ـــــــغالـلـ  كم  ا ةةـ فذ
 رااناة

   يل إنو  تــــــــــحاغ ل  ت           الد ــــــــر أبـدى تاغ ـي  مغ ضأيال
 الثـــــغن 

متء  غرو ي غفب غـــــــــــرةت           أدض  اإن كو  عغضفغ غةومر  أا
 الغالغن

اد ف،و  دـــــــــــــــــــمهغ ةظلا            دالـهغ ـ ـ  بمرتضاح د عرف ا 
 اأغوغن 

  ةغلهـــغ ر دـــــــــــــــــيغة  ة وـ  الوشـــغئـر فلترـ   مي ــــــــغلمو الا
 يسريغن

ةو  حــــيغ د ظـــــــــــــــل جوغف           و ل  إع تن ـد ـرح  ثر  ةــــــدت
 ابيغن 

  ةغ بعـــــــيو  ظوغ كغن اة             الــترتم  حو  بمقلـبفغغ غر  كم
 ة  إنسغن

  ا ن حــــــــــــــــــشن فيغغلء            ا لمغ توـدى ةقـغةـ   نـرـرتفأ
 ن جــــــــــــوغ

 د لـــــغض ودان غ رغفأ ةت           ا ة  ةورر ا ن عغضفنوا فغعالأ
 ودان

 غن   حوتحـــــ نىرع الهلش  ر الرــــــوغيغ  ةغئيب م خ   اك
 ن غأدنا

 ف  المديح أتوسغن  د غل  اجـــــــةء ـد بـد    ويـر لقــــــرنـغ الالل  أةنفق
ن تءــــــــــن  أ    ة           غلـوغط لقيـغكل (1)غنثـنـ  غــــــــــــــراإ

 ةسغفب حيران
ةغ د   العهعل           نوـ إ   آخـر العهـــدوـــــــــــــ ياعلاال

 ــغن  طنل  ةةغنأنســــ
ــــــــــرى إن دعناك يسميوغ اي نـعمــــــــ  ضوـغك ةقلـوغ    ةل  فاال

 ترعغن 
 (2)ق السمغكي فن ل ل  بف ا  إلي  الـن المـ   أ ل  ةـــــــــــ اال

 ســــــرانن
أثمر  ة ر  ال وترم ة ل،ير ف  القلب ةوصوغ  ل غ تركـــــ اة

 أغصــــــــــــغن
 أن يعـــــزة ثغن  يمرم اعقــــــــــــــــــب الد ــــــر شرف أعصـرا   نإ غ  تا

ة  عصغضة  تميا اأناك  أل الفـــــرع إال بألل عيغ طغو اة
 عــــــدنغن 

 

  ف البيح 
 
 ذا الادا  العايب:  - أي غ -  ال

 اجد  بهغ أنغغ  غ  بها داةع ةأبل    نض ال سث،
 
 

                                                 
  .غئرثغن : جغ (1)
 نامغن نيران.ن : لسمغكغا (2)
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 فف الااح 

 
 إل  ت مل الشدائد ف  الويل ال ق : يغغ  داعا 
 ناضقلءصءـــور ليلفشعـــــــــــتهغ أشمس المعغضف ياتل      ء  يمتةا
اليشـــهد كونة   الن غئ             إن أثتـــوتـ  جراحـغ زــــــع يوزالا

 قال قغئ
اح يغ ف  ك وغن  المــــــالم المعـــــــــغضف توسـيـ      ا ن لذاعفإ

 الم غيق
 

  ف السيح 
 
 غ:غ  أي ا 

 (1)سعسعال  الةـــهد علا    ديمع ديغجـ  ال وـدح      حولثوـ  دح
ــــــــــــ  ة  لعر اح ضب           صن  ع  خمر بـد لا نديم  عـ

 لــعــــس
ـــــــــــ  برـــهـــا سعيووغ يب           ع  الـر غـداس انا غل لي  عـــــ

 لسالما
صــــــــــــــــــلب للم يصل ل            ســــ  لم يـندع لمـ لا عــــــو ة نإ

 ة  جرح
وـ  تاـــــــــــــــــده معغط  الب ل المــــــرائ  اادخلـ      ـك ف  ع غف

 ةلـوـس
ال ســــــــــــ  ظل     غنانة           ع ـــــــــــوـنا ليـس لهـم حغم أنــك

 الوفس
ة نــــــــهاجت   ـا           ن اةةـز  ااشء ـ غ لدخل أاا

 ث،ـــــــــــــــــر اللعس
 لفــــــــــيض أنس المننسبغع غد  إ لـهغ     ر فغشـرـ  بد  غـويـهـــــــ ا
 الرــــوـس  بديرياتو  ف ــــــــــــــــت       ـدغــر بسغعـغ   دلدل  اغج
كــــــــــــناو بي  إحتس اا           غبـشـداا طر ســـــــ  تلا ثغنـ ةا

 القـــسس

 

                                                 
عسعس الليل إعا أ ولأ اعسعس الليل  :العسعس:  ذه الرلمب ة  ااودادأ فيقغ  –ال ودح: الظلمب  (1)

 إعا أدبرأ االمعو  الثغن   ن الذ  يقصده الشغعر . 

ن للي  اإ    ل لك ةسلك سان  الغن

 بغل تا  لو 
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 ءف ال اح 
 
 غ :غ  أي ا 

 ة  ضعـــــــــــــ  ةرعغ غ بــــعوغ ةموظ حســــ   د ألفـوغ بـهغ بوعوغ برفطـــــــ
 مـــــــوغ غبيـــ  عو  فختامن   اف (1)ةوهغ المرع  الفسءب بلن  أطند
 ض يوغ ةغ أحيي غ غضل  فصـــــــــقع و  عوـ  فغختلسـ ثناـــــرد  اشف
نوغ  الافـــ  د وغض اجــــــــــب ـق بغلمشتـغق إن لـ رفلاتهــــــــــــــــغ ألال

 تصي غ
 ك أالهــم جهلوغ غةوحشــــــــــــغءه أ غ اللم  ا د ضشقـ ي كب  حوذع
 اضاح  عود ةرآ غ ل و  اعقـــــــــل   أن أاللن ا د غوم غهـيهغ   ي 
 داأح ضعــــــن أ ران الحي ـبضجغ ف  كل ةد ـــــــــدلأضر  صف

  غغيغةءـ
 مغ غ؟ع  عو  ةفشــــــك ريا لنف خفقغن  ا ــــــــــ  شـغضدةا توررا ال
   جنض النلل أ صغ غهغهغ   ي ي دثتك الوفـس ع  خوـر ح هلل  لبغ
 ل يمـوغ غ ايموغ غويجن  تقــــــــــــــــض غ إليهغ بغفتقـــــــــغض ا ـدوهجئ  ة  د

  برـوعغن ويغ  د جــــــــة يم ال ــــــــــــــب ت،ـفر لـ مصبلتهغ أال
 غ اابصر

ــــــوننغ فيك ظ ضد لرــــــــــ أ  بةغ  فــــــ  ف  الهنىرا ت  نضو إ غي
 ترعغ غ

  غرالغــــ غ اةلمارا ثرسعــــــــــــ  بإت تر  ضاح  لمغ برحـ ف نهلل لــــــــغت
 وــــــــــثو  عـــ  طيب ضيغ غت يغك أنإ الا  لو  فقل  لــ :أ دي  ةـــــــــ غن

 لــــــــــــــــــيو    ال يزاا بـغن فـــ  ةعغطــــــــــــفـهغ  نهغ غصكأ
 طغئرا أعي غ

ـــــغ  ف  دنيغك ي  شـــــريـــف هغال شــــــــــــغ ةيقغتغ ليس لـ  فلهغ  نإ
  غاخراأ

ةو    خـــــــــــــــيغ ف رغثرا ت جــــــــــند الن م فغةح لـ ا نل برنمف
 ـــــغ غفاا

اال تدع  نك  الشرــــــــــــة ــــلــــــــــنو اأةـط ةغ بـهغ  دذ بلنخا
 خـءغيغ غ

 مــــو  ودا تنغلعـــــــــــــي  ب فرق اأة  نقءـب لــــــــــــيلل تفغلا
 اأشوغ غ

 ة  أاليرةغ  يرعغ غ كم ـــــــــلب  يغ ــــا  لو  فقلـ  لـ :الـــــأ دي  ة نغ
كل ةــــ  ال ــــــــــــــ  الثة مــنى بهويد  الأ غ لعــــــــــو : ةغ فق

 ضق لعليغ غ
  ترى ند الــــــنى أص  الهـــــــــــــنى  ف إن ل  ةغ       

لر  حــــــــيغضى ة    ــــــــــــقــ ل غيف                                            
 غــــوغيغ ث

وغ اةغ افنا ليــــــــــغضاا عج ف  حار الهنى الرـم  غت ــــــــ  أيوف
 الغيغ غ

  غل : أضاه عود ةسعغ غر   الســـــيف  لو ؟ عوـدةغ ظعـــــوـ  ي لتهغ: أالأ
 اأشقغ غ غأ أدنغ غأ غــــــ قل : أاف ؟ىا غل : أ   لب تـر و التفهمتفغ
ا  رــــــــــــــــــمإنمغ غا بوءوغن ااضاك  ـــــــــنى  ليد الرت

 غ ـســـ  تلهغ ال
هـغ داض ل رل ناـــــــــــــــــــدف ـ  لـهغلـنا فـــــثـم اجـــــــــــــــــنت يوـمغأف

 اة،ـــوغ غ
ـــــا ف  االـــــــ ا بي  ع ةغ اإثوغ  ترا ـم فهـم   فـــــــــــــنبي   غة

 ةرايغ غ
ى ن  إال أن نرنلهـــــــــــــم بغلن ـــشف  عوك الوقغوأ فـيترغك أن إي

 !طــــ 
 غ :غ  أي  ا

                                                 
 القيغح المركب ة  بعض ااشيغء الن ميب. (1)
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 ال يراه ال ضاه بــــــــــــــــــ أ عــــــــــــــــــيـ  أضاه  ـأب غ بـداــــــة عاإ
 الـــــــــــناه

المرء  بدان غ رـــــــــــو  أنف ـ  فوغنـ  ضالــــنةـوغنغبعـــــــــــتـ  شأ
 أنغ  ن

  أدعن يقــــــــــن : أتوسغه؟ال إن أنغا  ن  غ  ل : ة  توغجـ ؟ غي ا  ل عإ
ــــــــــــــــــــغ  لـقء  أات   ال ب ترجــــ  اإنـمغف ب ضاحــــــيف

 الذ  يتمـوغه
ــل ففك ــــــــلا كو  عان إف   عا بسـغط ت ـــــــــــــيـرغـح  كل لع

 ةعمغه
 

 ءف الياح 
 
 :(1)لم مديب"ال ل ة االالتعءغفيب بغاعتغو الغ  ف  "ا 
 نض المناد الءويعيبياغضح  داط الاغعبـغ  الشعغعيـب     كتلا غــغةعإ
 :بعد تسعب اعشري  بيتغ  غ   أن  إل

 اد الش ان الشمنليبدـــــةبرةخ أا الرــــــــغئوـغ  اضاحـهغ    ددمـذ بـلف
ادااض الر ا يض علــ يف            ـب الذالالفـيغ  االد أدموال ن 

 االن يب
ـط الدائرا  بسغ كغن به الرل  االداضة التـ    ر العوصـــــ  ن

 النجنديب
ء ف  نعن  نانط االـتخء           في  ال قغئق فهـ  فـ   اعتدل  د

 العونديب
  ءغالراب لــــرود  بشت           فيـ  العــــــــــــوغلـر إنـمغ ةغ أثر ا

 نغاليباا
 أل الرالغليبيلايأل جاقد  لدضت           ي  الرـغئوـغ  لذاك  ـدب بالقلـ ن 

في  ةعغن    قد كلمـــــف           ـدة  أحمـد اة م  ـبعظــــــــــــم أف
 الم منديب

 
 :غ غ  أي ا
حيث أضع    ة أضكســــو ا           االتعل  اةغ  دضث  ليغا بى ال نث

 ليغليغ
اغن  أش  اغن ـــــــد           ال   أضجن الـغ  ة   ف ةعاو أا

 غــياد ف اأبل 
الشك أضع    أن   يك             لقد لر  ف  الـهـنىتح نهرو أا

 خــــــيغليغ
 غن أةج ةــــثغليغوــــــــــــــــــــالمقلب اب   لقد كد  فـ  الـهـنى  تح ن لو أا
الــــــــــــــــغ  ااتوتعأل ل            ف  الءلـن  بناض ــــــــغعضأةل  الا

 ةمغ د غنيغ
أالهـر  الل د افغ لقجز           اح  بم،وـ  جمغلـهغض  غ ظفــــرةا

 الغليغ
ال ق االشنق  عضغةغ بويـــ            رةةـ  طغعــــب   جهـ  كثر أخفأ

  غديغ
لعوغدا  اف   لب  ضإح غا            ـغاعكـغض ة  دان ةيقا كثر ة اأ

 الغضيغ
سحصغ ففتأل ا ونء عــــ ت           غ ةــــــــ  شرـنك  ناطـ بنـهر  لطا

 دااعيغ
 اانفــــــــــغح نفسك إن ةـ   ــــــــــغالب علاح         

                                                 
أ بغعتوغء الدكتنض حمزة ب  1999اآللب الرغتوب الوب  وتغض أ اطوع  عل يب ختمب النهغ   ف نشر (1)

 عل  الرتغن .
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ــــهن ف  فـــــــــ هغغعـــــــــــــس عوتق                                           
 الف ل عغضيغ
  غظـــــــــــــــــــهغ الـــــــوهغ ع  الموحفاضحك اجن         

كو   نإ  يضالدا ف ت فــــــظ   ـــــــــــــ                                            
 يغااع

  الليل يـم ف  ظــــا            ال ز  ليلـك شـــــــــــغئـقغ  مر عيناش
 غنيغةع  ااتر

ي للقلب طوغ لصعــــــغن  اة           غ ف  الصية ةناليننالهر جفـــــاأ
 ةداايغ

نق العيويغ  كمغ  قغعــــط الف  يوغك بغلون  حظـهغع  م أخـــــذكا
  يغ

كل  ف الملك و را ـــــــب ضة  غ فهـ  غغيـب ةويـببـــــــــــــنليقظ  أا
 حغليغ

البم  ف اع لن ضي           يل إعـهـالل ـــا عـــــــ ـطـــــــــديياك بثوإ
 والن ف ل يا

اانناض عي  ز لــــــــــ  ةركع االصـي    بكعكر ض ق ع  تفــــتراال
 تيغيغح

تلق  ة  الشر م ال يوهــــــــــــا           لشر ع  كل ةنةـ ا نا لســـــغكا
 اا يغ

 ـــغئم ف  ض  ب شرـــــــــنة ضع   عاكـر ةتـن  ـيــــــــــــن  حـــمل
 العناليغ

غ يويلا فــــــــــــيوغ ي مغ تودل           يب الزةـغن ةسلـمض  نض علولــــــ
 لسمغايغا

ــــــــــــــنان كريم إخناضا  ع           زال  ة،ض إعا بـد لا ــنض ع فغ
 يغااةد

القــــــــــلب  يررنن ةوت           توتهـ  حغلـب بـهغ رـيلــــــــــب ةــــوقب
 العو  ال يغ

  الدي  االءيـ  ال ترـ  مــــــــــحالــــــــــــــل لراا         
ـــــــــــغ  اال تك ضحقغطــــــــــــــــ  أة                                          

 الــــــــــــغ يغ
ا ال ترنن هدظنظك جـــــــح           دا  لربـك جغ ـداغوـخلـــــص عأا

 ةرائيغ
يغنغ لديهغ أع بتقلــــــــــــ             غيـولغب عغدا  حسك ــغص  ةتلكا

 تصغفيغ
عـــينن   ة لـــــــــــــا ا أب             الصـــــية احتفـظ بـهغغ اائل أاأ

 يغكبنا
م على الشوق ايـــــــ قلب وبو            جوارحكا مع خشوع  يلافظ عحو

 طاويا
 و االتك ال ــــيغداـــــــــــــناضق آط العـرش دأبغ لت فظــــــ     لا ب إضا

ــــــــــــــناضد ة             القلب غيره فغلزة ف ىنض يريغــــــ
 ــــغد ترنن ةدانيغالعإ
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