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مكاىة مصز يف الكزآٌ والسية

اصؿدُ ذهللِ ذربِّ ذاظعوطنيَ ذ ،ذاظؼوئؾٔ ذيف ذطتوبف ذاظعزؼز ذسؾك ذظِدَونٔ ذؼقدػ ذسؾقفذ
ال ذإظفَ ذإٔالَّ ذاهللُ ذوحدَهُ ذالذ
اظدالم{:ادِخُؾُقا ذعِصِرَ ذإٔنِ ذذَوءَ ذاظؾَّفُ ذآعِـِنيَ} ،ذوأَذفدُ ذأنِ ذ َ
ذَرؼؽَ ذظَفُ ذ ،ذوأَذفدُ ذأنٖ ذدقِّدَغو ذوغبقٖـو ذحمؿدّا ذسَبدُه ذوردقظُفُ ذ ،ذاظؾَّفُؿٖ ذصَؾِّ ذودؾِّؿِذ
وبورٔكْذسؾَقفذوسؾَكذآظِفِذوصحبِفِذ،ذوعَـِذتَبِعَفُؿِذبنحدونٕذإظَكذؼقمٔذاظدِّؼـٔذ،ذوبعدذ :ذ
صؼد ذاضتضً ذحؽؿي ذاهلل ذ(سز ذوجؾ) ذتػضقؾ ذبعض ذاِّعوطـ ذواظبؾدان ذسؾكذ
بعض ذ ،ذوعـ ذاِّعوطـ ذواظبالد ذاظيت ذعـٖ ذاهلل ذسؾقفو ذمبزؼدِ ذصضؾٕ ذوتؽرؼؿٕ ذ :ذبؾدغوذ
اظغوظقيذعصرذ،ذصفلذاِّرضذاظطقبي ذ،ذأرضذاِّغبقوءذواظعؾؿوءذ،ذواِّوظقوءذواظشفداءذ،ذ
ؿ ذاطـزظيذ،ذ
ظٔ
أرضْذذفدذهلوذربـوذ(دبحوغفذوتعوشم)ذيفذطتوبف ذاظؽرؼؿ ذبوظؽرمذ،ذوسِ َ
وسُؾُقِّ ذاطؽوغي ذ ،ذوخؾَّد ذامسفو ذيف ذاظؼرآن ذاظؽرؼؿ ذ ،ذصذُطرت ذصراحي ذيف ذعقاضعذ
سدؼدة ذ،ذعـفوذ:ذضقظفذتعوشم{:وَأَوِحَقِـَوذإٔظَكذعُقدَكذوَأَخِقفِذأَنذتَبَقٖءَاذظِؼَقِ ِعؽُؿَوذبِؿِصِرَذ
بُقُقتّو ذوَاجِعَؾُقا ذبُقُقَتؽُؿِ ذضِبِؾَيً ذوَأَضِقؿُقا ذاظصٖؾَوةَ ذوَبَشِّرٔ ذاظْؿُمِعِـِنيَ} ،ذوعـفو ذضقظف ذسزذ
وجؾ :ذ{وَضَولَ ذاظَّذِي ذاذِتَرَاهُ ذعِـِ ذعِصِرَ ذظِوعِرَأَتِفِ ذ َأطْرٔعِل ذعَثِقَاهُ ذسَدَك ذأَنِ ذؼَـِػَعَـَو ذأَوِذ
غَتٖخِذَهُ ذوَظَدّا ذ َوطَذَظِؽَ ذعَؽَّـٖو ذظِقُقدُػَ ذصِل ذاظْلَرِضٔ ذوَظِـُعَؾِّؿَفُ ذعِـِ ذتَلْؤؼؾٔ ذاظْلَحَودِؼٌِذ
وَاظؾَّفُ ذشَوظِىْ ذسَؾَك ذأَعِرٔهِ ذوََظؽِـٖ ذ َأطْثَرَ ذاظـٖوسٔ ذظَو ذؼَعِؾَؿُقنَ} ،ذوضقظف ذدبحوغف :ذ{وَضَولَذ
ادِخُؾُقاذعِصِرَذإٔنذذَوءَذاهللُذآعِـِنيَ}،ذوعـفوذضقظف ذتعوشمذسؾكذظدونذصرسقن {:وَغَودَىذ
صِرِسَقِنُ ذصِل ذضَقِعِفِ ذضَولَ ذؼَوضَقِمٔ ذأَظَقِسَ ذظِل ذعُؾْؽُ ذعِصِرَ ذوَػَذِهِ ذاظْلَغِفَورُ ذتَجِرٔي ذعِـِ ذتَحِتِلذ
أَصَؾَوذتُبِصِرُونَ}.ذ ذ
وطؿوذذطرػوذاظؼرآنذصراحيذأذورذإظقفوذضؿـّوذيفذطثريذعـذاآلؼوتذ،ذعـفو:ذضقظف ذ
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تعوشم{:وَظَؼَدِ ذبَقٖأْغَو ذبَـِل ذإٔدِرَائِقؾَ ذعُبَقٖأَ ذصِدِقٕ}واطؼصقد ذػـو ذبوطبقأ ذ :ذعصرذ
واظشوم،ذوضقظفذتعوشم{:طَؿِذتَ َرطُقاذعِـذجَـٖوتٍذوَسُقُقنٕذ*ذوَزُرُوعٕذوَعَؼَومٕذطَرٔؼؿٕ} ذؼعينذ
ضقم ذصرسقن ذاظذؼـ ذدؽـقا ذعصر ذثؿ ذترطقػو ذبعد ذػالطفؿ ذ ،ذطؿو ذذطرػو ذيف ذطثريذ
عـ ذاطقاضع ذصراحي ذأو ذضؿـّو ذ ،ذطؼقظف ذتعوشم :ذ{وَذَجَرَةً ذتَخِرُجُ ذعِـِ ذرُقرٔ ذدَقِـَوءَذ
تَـِبًُُ ذبِوظدٗػِـٔ ذوَصِبِغٕ ذظِؾْكطِؾِنيَ} ،ذوضقظف{:وَا ِذطُرِ ذصِل ذاْظؽِتَوبِ ذعُقدَك ذإٔغٖفُ ذطَونَذ
عُخِؾَصّو ذ َوطَونَ ذرَدُقظًو ذغَبِق٘و ذ* ذوَغَودَؼِـَوهُ ذعِـِ ذجَوغِىِ ذاظطُّقرٔ ذاظْلَؼِؿَـٔ ذوَضَرٖبِـَوهُ ذغَجِق٘و}،ذ
وضقظف{:صَؾَؿٖو ذأَتَوػَو ذغُقدِيَ ذعِـِ ذذَورِهٔ ذاظْقَادِ ذاظْلَؼِؿَـٔ ذصِل ذاظْبُؼْعَيِ ذاظْؿُبَو َرطَيِ ذعِـَذ
اظشٖجَرَةِذأَنِذؼَوعُقدَكذإٔغِّلذأَغَوذاظؾَّفُذرَبٗذاظْعَوظَؿِنيَ}،ذوضقظفذتعوشم:ذ{وَاظتِّنئذوَاظزٖؼِتُقنٔذ
*ذوَرُقرٔ ذدِقـِنيَ ذ* ذوَػَذَا ذاظْبَؾَدِ ذاظْلَعِنئ} ،ذوشريذذظؽذعـذاآلؼوت ذاظؼرآغقيذاطتعددةذ
اظيتذأذورذاهللذ(سزذوجؾ)ذصقفوذإشمذعصرذ.ذ ذ
وأعوذسـذعؽوغي ذعصرذيفذاظدـيذاظـبقؼيذاظشرؼػيذصؼد ذذطرػوذاظـيبذ(صؾكذاهللذ
سؾقف ذودؾؿ) ذيف ذطثري ذعـ ذأحودؼثف ذ ،ذعـفو ذضقظف ذ(صَؾَّك ذاهللُ ذسَؾَقِفِ ذوَدَؾَّؿَ) ذ :ذ(إٔ ٖغؽُؿِذ
دَتَػْتَحُقنَذعِصِرَ ذ،ذوَػِلَذأَرِضْذؼُدَؿٖكذصِقفَوذاظْؼِريَاطُ ذ،ذصَنٔذَاذصَتَحِتُؿُقػَوذصَلَحِدِـُقاذإٔظَكذ
أَػِؾِفَو ذ،ذصَنٔنٖذظَفُؿِذذِعٖيًذوَرَحِؿّو،ذأَوِذضَولَ:ذذِعٖيًذوَصِفِرّا) ذ،ذواظرحؿذػـوذػلذأعٗـَوذػوجرذ
زوجذأبلذ اِّغبقوءذإبراػقؿذ(سؾقفذاظدالم)،ذوأمذغيبذاهللذإمسوسقؾذ(سؾقفذاظدالم)،ذ
أعو ذاظصفر ذصفل ذاظدقدة ذعورؼي ذاظؼبطقي ذاظيت ذأػداػو ذاطؼقضس ذحوطؿ ذعصر ذإشمذ
ردقل ذاهلل ذ(صؾك ذاهلل ذسؾقف ذودؾؿ) ذوأربً ذظف ذابـف ذإبراػقؿ ذاظذي ذمسوه ذسؾكذ
ادؿذاضؾقؾ ذإبراػقؿ ذ(سؾقفذاظدالم) ،ذوظذظؽذضولذسبداهللذبـذسؿروذبـذاظعوصذ
(رضلذاهللذتعوشمذسـفؿو):ذذضبطذعصرذذػؿذأخقالذضرؼشذعرتني.ذ ذ
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صفل ذوصقي ذغبقؼي ذظألعي ذطؾفو ،ذسمورى ذبفو ذ(صؾك ذاهلل ذسؾقف ذودؾؿ) ذأصحوبذ
اظعؼقلذأنذزمدـقاذإشمذعصرذ،ذوأنذؼعرصقاذضدِرَػوذ،ذوأنذزمدـقاذإشمذأػؾفو،ذوأنذ
ؼؽرعقػؿذدونذعـٍّ ذسؾقفؿ ،ذصؼدذاختصذاهللذ(سزذوجؾ) ذعصرذخبصوئصذطثريةذ،ذ
صػقفوذسؾكذاهللذدونذشريػوذعـذبؼوعذاِّرضذ،ذوأوىذإظقفوذاِّغبقوءذواظردؾذ،ذضولذ
تعوشم:ذ{وَظَؿٖو ذجَوءَ ذعُقدَك ذظِؿِقؼَوتِـَو ذ َوطَؾَّؿَفُ ذرَبٗفُ ذضَولَ ذرَبِّ ذأَرٔغِل ذأَغِظُرِ ذإٔظَقِؽَ ذضَولَ ذظَـِذ
تَرَاغِل ذوََظؽِـٔ ذاغِظُرِ ذإٔظَك ذاظْجَبَؾٔ ذصَنٔنٔ ذادِتَؼَرٖ ذ َعؽَوغَفُ ذصَدَقِفَ ذتَرَاغِل ذصَؾَؿٖو ذتَجَؾَّك ذرَبٗفُذ
ظِؾْجَبَؾٔذجَعَؾَفُذدَطًّوذوَخَرٖذعُقدَكذصَعِؼًوذصَؾَؿٖوذأَصَوقَذضَولَذدُبِحَوغَؽَذتُبًُِذإٔظَقِؽَذوَأَغَوذأَوٖلُذ
اظْؿُمِعِـِنيَ} .ذ
وضدذسوشذسؾكذأرضفوذدقدغوذإدرؼسذ(سؾقفذاظدالم)،ذوطونذوجقدهذيفذعدؼـيذ
(إدصق) ذبصعقد ذعصر ذ ،ذواظذي ذسؾَّؿ ذاظـوس ذسؾقم ذاطدغقي ذواظتؿدن ذعـذ ذصجرذ
اإلغدوغقي ذ ،ذطذظؽ ذزارػو ذاضؾقؾ ذإبراػقؿ ذ(سؾقف ذاظدالم) ذوتزوج ذعـفو ذبفوجر ذأمذ
دقدغوذإمسوسقؾذ(سؾقفذاظدالم) ذ،ذودخؾفوذغيبذاهللذؼعؼقبذ(سؾقفذاظدالم)ذ،ذوسؾكذ
أرضفوذوظدذعقدكذ(سؾقفذاظدالم)،ذوطؾَّؿفذربفذتؽؾقؿّوذبوظقاديذاطؼدسذرقى.ذذ ذ
وطون ذبفو ذعـ ذاظصِّدِّؼؼني ذواظصِّدِّؼؼوت ذطثريذ،ذعـفؿ :ذعمعـ ذآل ذصرسقن ذاظذيذ
ذطره ذاهلل ذ(سز ذوجؾ) ذيف ذاظؼرآن ذيف ذعقاضع ذطثرية ذعـفو ذضقظف ذدبحوغف{:وَضَولَذ
رَجُؾْ ذعُمِعِـْ ذعِـِ ذآلٔ ذصِرِسَقِنَ ذَؼؽْتُؿُ ذ ٔإميَوغَفُ ذأَتَؼْتُؾُقنَ ذرَجُؾًو ذأَنِ ذؼَؼُقلَ ذرَبِّلَ ذاظؾَّفُ ذوَضَدِذ
َبؽُؿِ} ،ذوآدقي ذاعرأة ذصرسقن ذاظيتذضولذاهللذ(سزذوجؾ)ذيفذ
جَو َءطُؿِ ذبِوظْبَقِّـَوتِ ذعِـِ ذر ِّ
حؼفوذ{:وَضَرَبَ ذاظؾَّفُ ذعَثَؾًو ذظِؾَّذِؼـَ ذآعَـُقا ذاعِرَأَتَ ذصِرِسَقِنَ ذإٔذِ ذضَوظًَِ ذرَبِّ ذابِـٔ ذظِل ذسِـِدَكَذ
بَقِتّو ذصِل ذاظْجَـٖيِ ذوَغَجِّـِل ذعِـِ ذصِرِسَقِنَ ذوَسَؿَؾِفِ ذوَغَجِّـِل ذعِـَ ذاظْؼَقِمٔ ذاظظَّوظِؿِنيَ} ،ذوعوذطيذ
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بـً ذصرسقن ،ذوضَدِعًَ ذإظقفو ذاظصدؼؼي ذعرؼؿ ذ(سؾقفو ذاظدالم) ذعع ذابـفو ذغيب ذاهللذ
سقدكذ(سؾقفذاظدالم) ذ ،ذضولذتعوشم:ذ{وَآَوَؼِـَوػُؿَوذإٔظَكذرَبِقَةٍذذَاتِذضَرَارٕذوَعَعِنيٕ}،ذضولذ
ابـذسبوسذ(رضلذاهللذسـفؿو)ذ:ذػلذعصرذ،ذواغتؼالذعـفوذإشمذعدؼـيذاظؼدس.ذذ
ظذظؽذطونذاظؽثريذعـذاظعؾؿوءذواظعبودذؼثـقنذسؾكذعصرذوؼتؿـقنذاإلضوعيذبفوذ،ذ ذ
ضول ذسبد ذاهلل ذبـ ذدالم ذ(رضل ذاهلل ذسـف) ذ :ذ(إن ذعصر ذبؾد ذععوصوة ذ ،ذوأػؾفو ذأػؾذ
سوصقيذ،ذوػلذآعـيذممـذؼؼصدػوذبدقءذ،ذعـذأرادػوذبدقءذطبٖفذاهللذسؾكذوجفف .ذ
جدؼر ذبوظذطرذأغـو ذإذا ذذطرغوذعصرذذطرغو ذاظؽعبي ذاطشرصي،ذصنن ذاظػوروق ذسؿرذ
(رضل ذاهلل ذسـف) ذضد ذأردؾ ذإشم ذسوعؾف ذمبصر ذأن ذؼصـع ذطدقة ذظؾؽعبي ذاطشرصي ذ،ذ
صصـعً ذاظؽدقة ذعـ ذسفد ذاظػوروق ذسؿر ذ(رضل ذاهلل ذسـف) ذوزؾً ذػؽذا ذتصـعذ
مبصرذأطثرذعـذأظػذسوم.ذ ذ
إذا ذذُطرت ذعصر ذذُطر ذاِّزػر ذاظشرؼػ ذحصـ ذاإلدالم ذاظقدطل ذبدؿوحتفذ
واستداظف ،ذسؾكذأرضفوذزفرتذأسالمذطثريةذغشروا ذاظعؾؿذيفذربقعذاِّرضذحتكذ
يفذاِّرضذاظيتذغزلذبفوذاإلدالمذوتـزلذاظقحلذبنيذجـبوتفوذ،ذعـفؿذ:ذاظؾَّقٌذبـذ
دعد ذ ،ذواظعزٗ ذبـ ذسبد ذاظدالم ذ،ذواإلعوم ذاظشوصعل ذ ،ذوابـ ذحجر ذاظعدؼالغل ذ ،ذواإلعومذ
اظشٖوريبذ،ذواظدققرلذ،ذوشريػؿذطثري.ذ ذ
إذاذذُطرتذعصرذذُطرذغقؾفـوذاطبـوركذاظذيذػقذأحدذأغفـورذاشــيذحقٌذضـول ذ
(صؾكذاهللذسؾقفذودؾؿ)ذ:ذ(رُصِعًُِذإٔظَلٖ ذاظدِّدِرَةِذصَنٔذَاذأَرِبَعَيُذأَغِفَورٕذ،ذغَفَرَانٔذزَوػِرَانٔذ
وَغَفَرَانٔ ذبَورِـَونٔ ذ ،ذصَلَعٖو ذاظظَّوػِرَانٔ ذ :ذاظـِّقؾُ ذوَاظْػُرَاتُ ذ ،ذوَأَعٖو ذاظْبَورِـَونٔ ذصَـَفَرَانٔ ذصِلذ
اظْجَـٖيِ) ذ ،ذطؿو ذأغف ذمل ذؼشر ذإشم ذغفر ذيف ذاظؼرآن ذاظؽرؼؿ ذطؿو ذأذري ذإشم ذغفر ذاظـقؾ،ذ
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صؼولذتعوشمذ{:وَأَوِحَقِـَوذإٔظَكذأُمِّذعُقدَكذأَنِذأَرِضِعِقفِذ َصنٔذَاذخِػًِْذسَؾَقِفِذصَلَظْؼِقفِذصِلذاظْق ِّ
وَظَو ذتَخَوصِل ذوَظَو ذتَحِزَغِل ذإٔغٖو ذرَادٗوهُ ذإٔظَقِؽِ ذوَجَوسِؾُقهُ ذعِـَ ذاظْؿُرِدَؾِنيَ} ،ذوضد ذاتػؼذ
اطػدرونذسؾكذأنذاطرادذبوظقؿٓ:ذغفرذاظـقؾ.ذ ذ
إذا ذذُطرت ذعصر ذذُطر ذحُ ٗبفو ذِّصحوب ذردقل ذاهلل ذ(صؾك ذاهلل ذسؾقف ذودؾؿ)ذ
وغُصرتُفو ذآلل ذبقتف ذ(صؾك ذاهلل ذسؾقف ذودؾؿ) ،ذظذظؽ ذادتحؼ ذأػؾفو ذدسقة ذاظدقدةذ
زؼـى ذ(رضل ذاهلل ذسـفو) ذحقٌ ذضوظً :ذ(ؼو ذأػؾ ذعصر ذغصرمتقغو ذغصرطؿ ذاهلل ذ،ذ
وآوؼتؿقغوذآواطؿذاهلل ذ،ذوأسـتؿقغوذأسوغؽؿذاهلل ذ،ذوجعؾذظؽؿذعـذطؾذعصقبيذصرجّوذ
وعـذطؾذضقؼذخمرجّو)ذ،ذوطوغًذوالذزاظًذودتظؾذػذهذاظدسقاتذاطبورطوتذ
حصـّوذوعالذّاذظؽؾذاطصرؼني ذبربطيذحبفؿذآللذبقًذاظردقلذاظؽرؼؿ ذ(صؾكذاهللذ
سؾقفذودؾؿ)ذوصحوبتفذاظؽرامذوتوبعقفؿذوتوبعلذاظتوبعنيذإشمذؼقمذاصشرذواظزحوم.
أقول قولي ٍذا وأستغفز اهلل لي ولكهذ ذ

ذذذاصؿد ذهلل ذرب ذاظعوطني ،ذوأذفد ذأن ذال ذإظف ذإال ذاهلل ذوحده ذال ذذرؼؽ ذظف،ذ
وأذفد ذأن ذدقدغو ذوغبقـو ذحمؿدّا ذسبده ذوردقظف ،ذاظؾفؿ ذصؾٓ ذودؾؿ ذوبورك ذسؾقف،ذ
وسؾكذآظفذوصحبفذأصمعني.ذذذإخقةذاإلدالم :ذ
بؾد ذبفذهذاطـزظيذوهلوذعـذاطؽوغيذعوهلوذرمىُ ذسؾكذصمقعذأبـوئفوذوأحبوبفوذ
اصػوزذسؾكذأعِـفوذوإميوغفو ،ودالعتفوذعـذطؾِّذخمرِّبذوعػددذوأصحوبذاظدسقاتذ
اهلداعيذ،ذخوصي ذيفذػذهذاظظُّروفذاظصعبيذ،ذصوصِػوزذسؾكذأعـذعصرذعـذدسقاتذ
اظػَقضَك ذورؼوح ذاظتخرؼى ذعـ ذأػؿ ذاطفؿٖوت ذ ،ذوظـعؾؿ ذصمقعّو ذأن ذظبؾدغو ذحُؼقضًوذ
وواجبوتذرمىذاظقصوءذبفوذ،ذعـفوذ:ذ ذ
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ىشْز قينة األمً واالستكزار ذ ،ذصبوِّعـ ذترتؼل ذاِّورون ذوتتؼدم ذاِّعؿذ
واجملتؿعوتذوؼدتؼرذاظـوس ذيفذحقوتفؿذوععوذفؿذ،ذوػذاذعوذبقـفذاظؼرآنذاظؽرؼؿذ
حني ذاعنت ذاهلل ذ(تعوشم) ذسؾك ذأػؾ ذدبل ذبـعؿي ذاِّعـ ذواالدتؼرار ،ذصؼول ذتعوشم:ذ
{وَجَعَؾْـَوذبَقِـَفُؿِذوَبَقِـَذاظْؼُرَىذاظَّتِلذبَورَطْـَوذصِقفَوذضُرّىذزَوػِرَةًذوَضَدٖرِغَوذصِقفَوذاظدٖقِرَذدِريُواذ
صِقفَو ذظَقَوظِلَ ذوَأَؼٖوعّو ذآعِـِنيَ} ،ذصؿو ذتؼدعً ذأعي ذعـ ذاِّعؿ ذ ،ذوعو ذارتؼك ذجمتؿع ذعـذ
اجملتؿعوتذإالذإذاذدودذاِّعـ ذوسؿذاالدتؼرارذبنيذأصراده ذ،ذو َأعِـَ ذطؾذصردذصقفذ
سؾكذغػدفذوعوظفذوسرضف،ذوعـذثؿٖذرمىذسؾكذطؾذعصريذأصقؾذزمىذبؾده ذأنذ
ؼدعكذإشمذاصػوزذسؾقفذوزؼقؼذأعـفذوادتؼرارهذ.ذ ذ
كذلك مً حل مصز على أبيائَا  :ذإمخود ذاظػنت ذاظيت ذؼشعؾفو ذأسداؤػو،ذ
صنذعوهلو ذؼمدي ذإشم ذزوال ذاظـعؿ ،ذوحؾقل ذاظـؼؿ ذ ،ذوضطع ذاظتقاصؾ ذبني ذاظشعقبذ
واِّعؿ ذ،ذواغتشورذاظرذؼؾي ذورردذاظػضقؾي ذ،ذوبٌذروحذاظعداوةذواظبغضوء ذ،ذواظؼضوءذ
سؾك ذروح ذاطقدة ذواإلخوء ذ ،ذصوظػنت ذغور ذتلطؾ ذاظقوبس ذواِّخضر ذ ،ذوتػرق ذبنيذ
اطرءذوأخقف ذ،ذوأعفذوأبقف ذ،ذوصوحبتفذوبـقف ذ،ذعقضظفوذعؾعقن ذ،ذوغوذرػوذعػتقن ذ،ذ
ؼؼقلذاصؼذدبحوغفذوتعوشم:ذ{وَاظْػِتِـَيُذأَذَدٗذعِـَذاظْؼَتِؾٔ}،ذوؼؼقلذدبحوغفذ:ذ{وَاتٖؼُقاذ
صِتِـَيًذالذتُصِقبَـٖذاظَّذِؼـَذزَؾَؿُقاذعِ ِـؽُؿِذخَوصٖيًذوَاسِؾَؿُقاذأَنٖذاظؾَّفَذذَدِؼدُذاظْعِؼوبِ}.ذ ذ
واسؾؿقاذأن ذاظـفقضذبقرــو ذواظدعلذإشمذرضقفذإمنوذؼؽقنذبِوشِدِّذوَاالجتِفَود ذ،ذ
واظعؿؾ ذواإلغتوج ذ ،ذواصػوز ذسؾك ذممتؾؽوتف ذ ،ذواظتؼقد ذبلخالضف ذوضقؿف ذ ،ذوأغظؿتفذ
وضقاغقـف،ذحتكذغرضكذبلغػدـوذودموصظذسؾكذأعــوذوادتؼرارغو ذ،ذصوطقارـذاظصوحلذ
ػقذعـذؼبينذورـفذوؼعؿؾذسؾكذادتؼرارهذوزموصظذسؾقفذ،ذوالذؼدريذخؾػذأصحوبذ
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اهلقى ذواظدسقات ذاهلداعي ذاظذؼـ ذؼدعقن ذيف ذاِّرض ذصدودّا{وَاظؾَّفُ ذظَو ذؼُحِىٗذ
اظْػَدَودَ}،ذوضدذضولذأحد ذاظقرـقنيذاصؽؿوءذ :ذإنذطؾ ذذلء ذسؾك ذػذه ذاِّرضذ
ؼُشِرَى ذعرة ذواحدة ذ ،ذإال ذاِّورون ذ ،ذصنن ذطؾ ذجقؾ ذعـ ذأجقول ذاِّعي ذالبد ذأنذ
ؼمدى ذمثـ ذورـفذ ،ذالبد ذأن ذؼضحل ذوؼدتفدف ذظؾؿقت ذظقثبً ذحؼف ذيف ذأرضفذ،ذ
صنذاذأػؿؾذأعرذػذاذاظدصوعذجقؾذعـذاِّجقولذضوعذاظقرـ .ذ
ذعع ذتلطقدغو ذأن ذعصرغو ذاظغوظقي ذدتظؾ ذعرصقسي ذاهلوعي ذسوظقي ذاظؼدر ذحبػظ ذاهللذ
هلو،ذوظـذترطعذإالذظؾقاحدذاِّحدذ،ذشريذأنذذظؽذطؾفذزمتوجذعـوذصمقعّوذإشمذجفدذ
وسؿؾذدءوبذ،ذويفذػذاذذمتؿذبؼقلذاظؼوئؾذ(*)ذ:ذ ذ
عصـــــــــرذاِّبقـــــــــيذظـــــذتـحـــــــــل
وظــــذتُحـــــــلذػوعــــــّوذظغريذاظعؾــــــلٓ
صفـــقذاصػقظذوػـــــــقذاظؼدؼــــــــــــــــر
وػقذاظعــــــــــــــــؾقؿذوػقذاظــــــــــــــغين
وظــذؼدتطقــــــــعذاظعــــــداذضفرغـــــــــو
وظـذدمــــينذػـــــــوعوذوظـذغـثـــــــــل
ظؽــــــــــــــٓذػذاذوذاذبوظــــــــــــــــــعؿؾ
وبـــذلذاشـــــــــــــفقدذبعزمٕذضـــــــقيٓ
اظؾفؿ ذاحػظ ذعصرغو ذ،ذواحؿٔ ذبالدَغو ذوبالدَ ذاطدؾؿني ذعـ ذطؾِّ ذذرٓ ذودُقء ،ذوأدِمِذ
سؾقـوذاِّعـَذواإلميونَ،ذواظدالعيذواإلدالم .ذ
ذ
(*) األبيات املذكورة للدكتور /حممد خمتار مجعة.

