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 1: اؾرداؾة
 

قا ـعؿة اؾلشقر مبا أؼر االعقـا  وذػك اؾصدور وبؾغ اؾـػس ادلـك 
وأزال ؿا عـك وبشر باؾمل  دام اؾيرور بفا ؽؿا اؽمؿؾ 

 
اؾيقد عؾل بـ أحؿد . ذؾؽ مبا بشرـا بف اؾقػد اؾيعقد ؿـ خقار االحلة

أعزفؿ . دقدي اؾطافر ابـ ذقىـا. واألخ اؾعالؿة ابـ اؾيادة االعالم. اؾدقاـل
. وؼذاة ػل عني اؾعؾؿ. ؿـ حؾ اؾعؼدة اؾمل فل عرة ػل غرة اؾػضؾ. اؾؾف وحػظفؿ

. بمؿام تيرقح اؾشؿس اؾمل احمهلت بغقؿفا. ووصؿة عار عؾك اؾعصر وأفؾف
أال وفق اؾلدر اؾذي اجناب عـف . وخهؾ وجف اؾيقادة مما ؿـقت بف ؿـ ػادح ظؾؿفا

ػارس . اؾػؼقف اؾعؾؿ. واؾدر اؾذي رجع ؾعؼده ػمزقـت بف ترائب االثراب. اؾيواب
: اؾؼرطاس واؾؼؾؿ

 
عالؿة اؾعؾؿاء واؾؾج اؾذي  القـمفل وؾؽؾ ؾج داحؾ 

 



 

 

4 

. ؿوقل رؿقؿ اؾعؾؿ. ؿهدد ؿا اـدثر ؿـ آثار االػمىار. دقدـا اخملمار اخملمار
حاؿل حؿك اؾعؾقم عـد . ـاظؿ أذمات اؾػـقن بعد ذماتفا. وؿػىر بوره اؾزخار

. وزقـ بدراري عؾقؿف عصره. ػاحلؿد ؾؾف اؾذي أؽرم بقجقده ؼطره. ػؼد حؿاتفا
ودوام . ػـفـلء بدره ادلـقر بزوال اؾيرار. وأؿد بف االؼؾقؿ اؾغرقب ػلعز ـصره

وان أدفب ؿا تؽـ . وال قلني اؾؼؾؿ. تفـكة القػل بشرحفا اؾؽماب ادليطقر. اؾيرور
وقنلت ػل ؿرؽز اؾيقادة . وقعؾل ؽعلف. وقعز ؿهده. ػاؾؾف قدمي دعده. ؿـف اؾصدور

. وقلاري اؾلشائر بيـا إرادتف. ودالؿا عؾقف دالؿا قؽاػلء اؾيرور بيعادتف. ؼطلف
. ورحؿة اؾؾف وبرؽاتف

وقيؾؿ عؾقؽؿ . أخقؽؿ وؿولؽؿ ػل اؾؾف اؾػؼقر اؾطافر بـ ؿوؿد أؿـف اؾؾف
. أصؾح اؾؾف اجلؿقع. ؿوؿد بـ اؾطافر: وؾدـا اؾلر أخقؽؿ
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 2: اؾرداؾة
 

ـيؿة حؿؾت ذذا اؾرقوان  أم غزال أدار بـت أحلان 
أم ازافقر روضة ؿـ رقاض ال  ػؽر ؼد جادفا منقر اؾلقان 

ػلتت ػل بدائع ؿا ؾفا ػل ال  حيـ ؿـ ؿشلف وػل االحيان 
بـت ػؽر االؿام دقدـا ادلخ  تار بدر اؾفدى وػرد اؾزؿان 

عاؾؿ عاؿؾ ـلقف ـلقؾ  حائز اخلصؾ دابؼ ادلقدان 
ان وذك قػضح اؾلدقع وان حا  ك ـيقت اؾؽـدي واؾذبقاـل 

ػرع دوحات دمدد وػىار  غذقت باؾمؼك وباؾعرػان 
ؿـ تؽـػف صغقرا ؿفاد ال  عز، ثؿ دؼاه طقب ؾلان 

ػفق ؽاؾدر صاـف صدف اؾصق  ن، ػلـك قشان باالدران 
وردت غادة ػيؾت فؿقؿا  ؽاد قـيك إقواذفا إـياـل 
إقف قا دقدي وقا أقفا ادلخ  تار، أبشر بـقؾ ؽؾ األؿاـل 

ػؾؼد ػؼت ػل اؾقػاء وػل اؾصد  ق وػل اؾلر جؾة االخقان 
وجتاوزت بل ؿدى اؾؼدر إذ دؿ  قمـل ذرػا أباك اؾناـل 
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حؼ ؾل أن أتقف إذ ؽان ؾل ؿث  ؾؽ جنال قا دقد االؼران 
ػؾـا ؿـؽ قا إؿام ادلعاؾل  ذرف قرتؼل عؾك ؽققان 

ػؼدميا عؾت عؾك ؽؾ ذعب  بلبل صؼرفؿ بـق ذقلان 
ؼد ترػعت إذ تقاضعت ػاػىر  واؼمرح تيملح برغؿ اؾشاـل 
ػلـا ػل رضاك أدعك ؿـ اؾـع  ل اؾمل تيمهرفا اؾرجالن 

ػلبقك أبل واـصح خؾؼ اؾؾ  ه ؾل جاده حقا اؾرضقان 
ؾؽؿ اؾػضؾ أوال وأخقرا  وؾـا ؿـؽؿ ارتػاع اؾشان 
ػعؾقـا ؾؽؿ ثـاء ققذل  ه ؾياـل وقصطػقف جـاـل 

وعؾقؽ اؾيالم قا وؾد اؾرو  ح، وقا ؿـ والؤه ؼد ؽػاـل 
 

وؾؿ . دالؾة أذقاخل اؾذقـ أجررتفؿ بوؽؿ اؾمهؾة ؿؼادتل. دقدي وابـ دادتل
اؾذي أجؾف . األخ ادلعظؿ. أزل أجرى ػل اؾدعاء ؾفؿ واؾنـاء عؾقفؿ عؾك حيـ عادتل

وان أردت اؾمشرف إؾقف ػؼرة عقـل وـقر خؾدي اؾؽرمي ابـ . أن أدؿقف وؾدي
. ادلمؿقز بعالؿة االؿاؿة. اؾػؼقف اؾعالؿة. وارث در ادلملخرقـ واالؼدؿني. االؽرؿني

. األخ اؾلر اؾقرع اؾلارع. اؾػرد اؾذي ؼام ؿؼام جؿع اؾيالؿة. ادلمؼؾد ؼالدة اؾزعاؿة
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دقدي . وؾؿ قؽـ ؾف ػل ادلاضل ؿضارع. ؿـ دابؼ ػل ادلقدان ػلذ ؽؾ ؿيارع
. ؿوؿد اخملمار ابـ ذقىـا اؾرباـل دقدي احلاج عؾل بـ أحؿد اؾطاؾلل اإلؾغل

ودالم . وأدعد حاؾف وؿكؾف. أدام اؾؾف ؽؿاؾف. اؾذي أصلح ؾؽؿال ؿـ تؼدؿف قؾغل
. ورحؿة اؾؾف وبرؽاتف. وأحؾك ؿـ ؽلس ؿزاجفا ؿـ تـيقؿ. عؾقؽ أذؽك ؿـ اؾـيقؿ

وؿـ ػقض اـقاء . ؿـ علد ؿا زال بقالئؽؿ ؿعمرػا. ؿا أؼؾت اؾػؾؽ اؾدوار حرؽاتف
اؾػؼقر إؾك . وبؽؿال بـقتؽؿ قغملط. ؿولؽؿ اؾذي بقالئؽؿ ؿرتلط. أؿناؾؽؿ ؿػمرؼا

وأؿـ ػل . أصولف اؾؾف ؾطػف. اؾطافر بـ ؿوؿد اؾماؿاـارتل ثؿ االقػراـل: اؾؾف
. اؾدارقـ خقػف
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 3: اؾرداؾة
 

واالبـ اؾذي ؿا . عؾك دقادة اؾقؾد اؾلر. وأعؿف وأغزره. أطقب اؾيالم وأعطره
وؾد اؾروح اؾذي ذؿخ أـػ فذا اؾػؼقر حمك تـاول اؾنرقا . داء ؼط بعد ؿا در

. ؿع ؿا ؾؽ ؿـ ؿػاخر اؾػمقة. دلا تـزؾت حمك ودؿت ـػيؽ بلـؽ ؿـ وؾده. بقده
واؾعـصر اؾذي ؽؾ . واؾلور اؾزخار. ػقا أقفا اخملمار. ودر ؿعـك ذافد ؾؽ باألبقة

: اجلد أول ؿـف متمار
 

تف دالال ػلـت أفؾ ؾذاؽا  وحتؽؿ ػاحليـ ؼد والؽا 
 

ؽؿا زرت عؾك اؾدراري طؾعة اؾؼؿر . وردت رداؾمؽ اؾمل أزرت بعؼقد اجلقفر
أحؿر ػل أصػر . وتػنن ؽلـف ؿـ اؾمدبقج ؼقس اؾيواب. وبقان ؿرػض. أدب غض

. ودلواـف ؿا أبعد ؿا ػاوت بني اؾـاطؼني. أثر ؿلقض ػملارك اؾؾف أحيـ اخلاؾؼني
: دلا اؽمقى بـار اؾلعاد. ؽؿا ذؽرمت ان اؾشقق ؾؼح اؾػماد. ػفؽذا فؽذا. أدور فذا
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ذغػت بؽ اؾؾت تقؿمؽ ػؿنؾ ؿا  بؽ ؿا بفا ؿـ ؾقعة وغرام 
 

: بعد اؾػراق. عؾك أــا ـرجق اؾمالق
 

وؿا أـا ؿـ أن قهؿع اؾؾف ذؿؾـا  عؾك خقر ؿا ؽـا عؾقف بكقس 
 

وؿـ . حؽؿ باؾغة عـد االعملار. وتداول االطقار. وؾؾف تعؾك ػل تصارقػ االؼدار
ػؾؾف احلؿد ػل األوؾك . ػؼد ادمـار بـقر اؾمقػقؼ وادمضا. رزق اؾرضا باؾؼضاء

. وـيلؾف االعاـة عؾك فذه األـػس اؾياخرة. واآلخرة
ػيؾؿ تغـؿ . برعاقة ؿطابؼة احلال. واؾصدقؼ اؾقػل. ػعؾقؽ أقفا األخ احلػل

. ػاؾمقحش ؿـفؿ غـك. ؿـ عالؿة االػالس. ػنذا ؽان االـس باؾـاس. راحة اؾلال
وأدرج ػل ؼؾقبـا ؿـ ـقر اؾمقػقؼ . جعؾ اؾؾف بذؽره وؿعرػمف أـيـا. وراحة ؿـ عـا
: أبؾغ دـا آؿني
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وأؿا اؾذي ؾؽؿ عؾقـا . واؾعلد قؼمضل ؿـ أخقف اؾدقـ ؾؾذي عؾقف ؿـ حؼ اؾدعاء
وـيؾؿ عؾك ؿـ بؽؿ . ػـرجق ؿـ اؾؾف أن ال قوقجؽؿ إؾك اؼمضائف إن ذاء اؾؾف

. وإؾقؽؿ ؿـ أفؾ ووؾد وحاذقة واؾيالم
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 4: اؾرداؾة
 

واػت ػلػعؿت اؾػضا إذراؼا  ػنـت غزاؾة طرػفا إطراؼا 
وردت ؿلشرة بقعد ادلؾمؼك  عهال ػلورؼت ادلـك إقراؼا 
غـت مبؼدم ؿـ ثـاه وصقمف  ؼد عطرا االػقاه واالوراؼا 

بدر اجلالؾة دقدي اخملمار أع  ؾؿ ؿـ طقى االذام واالعراؼا 
ـدب تياؿك ؿيمؿك ؿا داؿف  ـيرا فقاء أو دؿا راؼا 

بذ ادلعاصر ؽؾفؿ عؾؿا وآ  دابا وأخالؼا زؽت أعراؼا 
اقف بـل ػؼد أثرت ؿـ اجلقى  أرؼا قدوم وؿدؿعا ؿفراؼا 
ػؾؼد بؾغت ؿـ اؾلالغة رتلة  ؼد آـيت اجلزار واؾقراؼا 

وـدبت ؼؾلا ؾؾصلابة ؾؿ قزل  ؿذ ؽان قػرق ػل اؾفقى اغراؼا 
حققت قا ربع اؾفقى قا اؾػف  ؿا صاب ؿـفؾ احلقا رؼراؼا 
وعؾقؽؿ قا دقدي اخملمار تس  ؾقؿ قواؽل دعدك اؾلراؼا 
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. حضرة اؾيقادة اؾعذبة ادلقارد. ؿشرؼة احملقا. حتقة علؼة اؾرقا. حقا اؾؾف وبقا
وبدر اؾؽؿال اؾذي القرغؿ . ػذ اؾعصر وواحده. واالخقة بؾ اؾلـقة اؾقثقؼة ادلعافد

وعالؿمف اؾذي ـلافل بف ادلشرق ؿـ . بلدره (ادلغرب)ػىر دقدـا بؾ . إال جاحده
عالؿمف اؾذي ـلافل بف . دقدـا وابـ دقدـا وابـ دادتـا. عراؼف وذاؿف وؿصره

دقدـا ؿوؿد اخملمار ابـ ذقىـا دقدي احلاج . ادلشرق ؿـ عراؼف وذاؿف وؿصره
ودالم عؾقف دالم ذقق ووداد وحب القزال . وبؾغف آؿاؾف. حػظ اؾؾف ؽؿاؾف. عؾل

ثؿ ان اؾرداؾة ادللارؽة ادللشرة وصؾت ػؼرت اؾعني . ورحؿة اؾؾف وبرؽاتف. قزداد
ػاحلؿد ؾؾف . عؾك اؾقطـ اؾذي تقحشؽ ؿـف اؾضعقر واؾؽلقر. بطؾقع بدرك ادلـقر

اؾغزقرة . وزقادة اؾقجافة اؾعظقؿة اؾؼقؿة. عؾك أوبمؽ ؿـ غربمؽ بعد اؾغـقؿة
. ؿقالـا ابـ زقدان. واحـػ اؾيمدد. وتقؿـا دلا بؾغـا ؿـ دالم حامت اؾؽرم. اؾدمية

ممـ جؿعفؿ األدب . وعؾك جؿقع ؿـ ذؽرت. ػعؾقؽ وعؾقف آالف حتقة وإؽرام
. ورؿاة اؾـضال، وػرفؿ اؾؾف. اؾعربل ػردان اؾـزال

- أوال–ثؿ أن ؿا أذرت إؾقف ؿـ ذؽر زقارة اؾمربة ادللارؽة اإلؾغقة ػؼد ؽان 
. وفقهت داؽـا. ثؿ صار اؾققم عزؿا إن ذاء اؾؾف ػؼد ـلفت ؿـا ـائؿا. خاطر خطر
تؼدمي اؾـيقب عؾك  (غشان)وؾعؾل أبدأ بمؼدمي . وحـاـقؽ عطػا. ػؾلقؽ أؾػ
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وادلؼدؿة عؾك اؾـمقهة، وؽؿا قوقم اؾطائر ثؿ . واؾقدقؾة عؾك ادلؼصقد. اؾمىؾص
: وؾؾف در اؾؼائؾ. قرد

 
أدائؾ عـ جقراـف ؿـ ؾؼقمف  وأعرض عـ ذؽراه واحلال تـطؼ 
وؿا بل اؾك جقراـف ؿـ صلابة  وؾؽـ ـػيل عـ صلقح ترؼؼ 

 
اؾقادع . اؾك اؾشقخ األخ اؾلعقد ادلدى. احملػقػة باالرقوقة. وــفل ؿـ اؾموقة

وعؾك . وجعؾ أعداءه وؼاءه. وأدام ارتؼاه. دقدي ؿوؿد أطال اؾؾف بؼاءه. اؾـدى
. ػاحلؿد ؾؾف اؾذي جؿع بؽؿ ذؿؾؽؿ. ورعمف ـظرتؽؿ. جؿقع ؿـ ذؿؾمف حضرتؽؿ

. واؾيالم عؾقؽؿ ورحؿة اؾؾف وبرؽمف عقدا وبدءا. وبؾغ بلوبمؽؿ أؿؾفؿ
ؿعظؿ ؼدرؽؿ ودائؾ دعائؽؿ اؾػؼقر اؾك اؾؾف اؾطافر بـ ؿوؿد اؾماؿاـارتل 

. أؿـف اؾؾف
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 5: اؾرداؾة
 

وردت ػاـطقى اجلقى واؾقجقب  غادة صاغفا بؾقغ جنقب 
عاؾؿ اؾعصر صارم اؾـصر ـدب  وذؽ إدراؽف ادلعاؾل عهقب 

ان ـوا بؾد اخلؾقؾ وان أن  ذل ذذر اؾؼرقض غار حلقب 
قطقب  (إؾغ)ذؾؽ خدن اؾصػاء دقدـا ادلخ  تار ؿـ ؿـ ذذاه 

ػعؾقف اؾيالم ؿا ؼام ػقق ال  غصـ ؿـ صادح احلؿام خطقب 
 

عـد . وـمؽنر بقالئف. األخ اؾذي ؾؿ ـز ـعمد بنخائف ػل بمس اؾزؿان ورخائف
وحهة إؼؾقؿ . وؿػىرة ادلغرب عؾك ادلشرق. تاج ادلػرق. االدمعداد عؾك أعدائف

وادطة عؼد اؾعؾؿاء وأعرف . إذا ؼاؿت بقـف وبني األؼاؾقؿ حرب اؾليقس (دقس)
أخصب ؿيارح آؿال اؾطؾلة إذا رعك . بني دائر االدؿاء (إؾغ)أدات تعرقػ 

األخ بؾ االبـ اؾذي ـمعرف . وأصدق أـقاء اؾعؾؿ إذا خؾب اؾلرق اؾذي قشقؿ. اؾفشقؿ
اؾعالؿة احملصؾ ادلدرس ادلمؾػ ادلمرخ، ؿوقل . وـمشرف باؾـيلة ألـاؼمف. بنضاػمف

. وؿيفؾ طرقؼف دلؼمـقف. وؿدـل ؼطقػف حمللقف. وؿذؽر ذفقره ودـقف. اؾدب وبـقف
حػظ . دقدي ؿوؿد اخملمار االؿام اؾذي ؾؿ تزل اؾعؾؿاء ؿـ دقق ؿعارػف متمار
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. ودالم ؽؿا ذل ـػس اؾـيقؿ. وزقـ باالخالص أعؿاؾف. وبؾغ آؿاؾف. اؾؾف ؽؿاؾف
وود باؾقػاء . عـ ذقق ؿمزقد. ورحؿة اؾؾف وبرؽمف. ودػر وجف اؾصلاح اؾقدقؿ

. ؿمؼقد ووجد بلواصر االخالص ؿملقد
. ورؼة حؿؾت اؾك احملب احلرقص. وؿا أدرقؽ ؿافل. فذا وؼد وردت اؾرداؾة

. ووػدت ػػدت. ووردت ػلوردت. حقت ػلحقت. ؿا حؿؾ اؾك قعؼقب رقح اؾؼؿقص
: وأعادت ظالل ادليرة اؾمل تؼؾصت. وخؾصت ػىؾصت

 
حتقل اؾـػقس إذا بعنت حتقة  ػنذا عزؿت، اؼرأ وؿـ أحقافا 

 
وـشطت ؿـ عؼال . ػؼد دؾت حني حؾت. وؼؾؿ وذافا. ػؾؾف در ػؽر أـشلفا

ؽدت أطقر . وتؼرقمفا أدطرا ػلدطرا. الجرم اـل دلا أرعقمفا ـظرا. اؾفؿ وحؾت
ؿـ . ؿموػا مبا بهرت بف حؼائب رؽائلؽ. ػرحا مبا ذؽرت ؿـ أوبمؽ ؿـ غربمؽ

وأـػس أؿقاؾؽ ػزادك اؾؾف حرصا . مما فق أغلط أعؿاؾؽ. ـػائس رغائلؽ
. مبـف وؽرؿف. وإغملاطا وربط ؿطاؾلؽ عؾك اؾدوام باؾـهح إرتلاطا
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ػلؿر القـلغل . ثؿ ؿا ذؽرت ؿـ اخمالف االؼاوقؾ وتػاوت اؾظـقن وراء ؿطؾلؽ
. ػؽالم اؾعدا ضرب ؿـ اؾفذقان. أو تدـس بملثقره طلعؽ. أن تعقر ؾف دؿعؽ

: وعؼؾقة المتمؾؽ. ورضا اؾـاس غاقة التدرك
 

وإذا االؽابر عظؿقك ػال متؾ  مبطاعـ االوذاب واالخقاف 
 

ػاؾؼقل . ػال تلال بؽؾ ؿػمقن. واؾعاؼؾ القمرك قؼني ـػيف وان أػماك ادلػمقن
رب رجؾ ػمح ؾف ػل : اؾػصؾ ؼقل ؿاؾؽ ؾقوقا بـ ؿعني أو غقره رضل اؾؾف عـفؿا

وؾقس ؿا ـوـ ػقف بدون ؿا أـت ػقف  (إؾك أن ؼال)وؾؿ قػمح ؾف ػل اؾـقم . اؾصالة
: بؾ االـيان عؾك ـػيف بصقرة. إذا صؾوت اؾـقة اه

 
أرض باؾؾف حادلا  ودع اؾـاس جاـلا 

 
. وؾطػ بـا ػقؿا ؼضاه. وػؼـا اؾؾف وإقاك دلا ػقف رضاه
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ػعؾقؽ وعؾقفؿ آالف . وػرفؿ اؾؾف. ثؿ ؿا ذؽرت ؿـ دالم أوؾكؽ اؾيادة االحلة
وعظؿ اؾؾف . وؿقاالة أوؾقائف آؿني. ـػعـا اؾؾف مبولة أحلائف. وحتقة وإؽرام. دالم

ػنـا ؾؾف . اؾؾذقـ أصقب بفؿا اؾدقـ وأفؾف. أجرـا وأجرؽؿ ػل اؾيقدقـ اؾػؼقدقـ
وحػظـا . أحلؼفؿا اؾؾف باؾرػقؼ األعؾك. والحقل وال ؼقة إال باؾؾف. وإـا إؾقف راجعقن

. ؿـ اؾػمقن بعدفؿا
وأؿا اؾؼاضل اؾلر اؾعالؿة اؾػادل دقدي اؾفاذؿ األؼاوي ػؼد درـا ؿا ذؽرت 

. وصدوره مبا ذرح صدره ؿـ اؾػرح واؾمرحقب. ؿـ وروده عؾك تؾؽ احلضرة
: وتؾؽ
 

 (ذـشـة أعرػفا ؿـ أخزم  ؿـ قؾؼ أجقاد اؾرجال قؽرم)
 

. ػنـل دلا أـزل اؾؾف ؿـ خقر ػؼقر. والتـيقا حظـا ؿـ زؽاة دعائؽؿ ادلرجق
وخاؾف ؿوؿد . وقيؾؿ عؾقؽؿ وؾدـا اؾلر أخقؽؿ وؿولؽؿ ؿوؿد ووؾده إبـؽؿ ادلدـل

. ودؾؿ عؾك جؿقع االخقان. حػظ اؾؾف اجلؿقع. وؽؾ ؿـ بـا وإؾقـا. بـ اؾلشقر
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. وـيؾؿ عؾك خصقص اؾعؿ دقدي إبرافقؿ. وادلؾفؿ اؾدعاء. صـقان وغقر صـقان
. واؾيالم

.  ه1364 ربقع اؾناـل عام 7
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6: اؾرداؾة

أعدت إؾقـا اؾؽمب واؾعقد أحؿد  ػعاودـا ؿـف اؾيرور اجملدد 
عؾقؽ دالم ؿنؾ خؾؼؽ طقب  قغادقؽ ؿـ ؿيراه ـشر ؿردد 

قرـح عطػ اجملد ؿـ اؾػؽ اؾذي  دؿقت بف ػاـوط ـير وػرؼد 
وػاؼت رباه اؾشؿ حؿرافؿ دـا  وطقب صلا قشػك اجلقى وقلرد 

ػقا أقفا اخملمار ودؿا وفؿة  وعزؿا وػؽرا باؾذؽا قمقؼد 
بعنت بفا ؿـ بـت ػؽرك غادة  ؾعقبا تؼقؿ اؾياؿعني وتؼعد 

متقس دالال ؿقس بؾؼقس إذ ؿشت  عؾك خهؾ ػل اؾصرح وفق ممرد 
حتؾت بدر اؾؼقل ػاػمىرت عؾك  خرائد حالفـ در ؿـضد 

بقان ؽـػث اؾيور أو ؽؿداؿة  ؽؿقت حلمفا ؾؾؼقاصر صرخد 
إذا رددت أـيت أغارقد ؿعلد  وأصغك مبا تشدو احلؿام ادلغرد 

بالغمفا أزرت بؽؾ ؿػقه  وأجلؾ عـفا راجز وؿؼصد 
ػقا أقفا اؾـدب ادللر جنابة  عؾك ؽؾ ؿـ قـؿقف ؾؾعؾؿ دمدد 
منمؽ اؾك اجملد ادلمثؾ فؿة  وداعدفا أصؾ ؽرمي وؿومد 
ػـؾت اؾمل الؿنؾفا ػمضاءؾت  ؾعزك أعالم تعاؾت وأجند 
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ػرػؼا ػؼاضل اؾػضؾ دهؾ حؽؿف  عؾك اؾـص واالجؿاع اـؽ دقد 
وخذفا عؾك اؾعالت وادمر عقارفا  ػؿنؾؽ ؿـ قغضل وؿـ قمغؿد 

ػنن ذمؿ ؽان اؼمصار وان تعد  ػعقدك قابدر اؾيعادة أحؿد 
 

ووده . الجفؿ والدؿقؿ. ووجفف اؾقدقؿ. غقر ذؿقؿ. ادلؼام اؾذي عفده اؾؽرمي
وؿاؤه اجلؿقؿ . الغناء والفشقؿ. وورده اؾشؿقؿ. الؿػصقل وال ػصقؿ. اؾؼدمي

واؾقالء . واؾـلقة ادللرأة ؿـ األدقأ. ؿؼام االخقة اؾصادؼة االـقا. البؽكء وال حؿقؿ
. واحملمد احلر اؾذي القشني ؼاػقة بقمف االؼققاء. اؾذي القزعزعف اخمالف االفقاء

ؼرة . اؾطقب ذقؿف. احملروس باؾؾف حرؿف ادلـفؾ دميف. ؿوؾ وؾدـا احملؿقد ؽرؿف
دقدي وؾق وجدت . وبعد اؾلقن. وأـس اؾضؿقر وإن طال اؾلني. ودرة اؾصقن. اؾعني

اخملمار وصػا : وأدرعت الؼمطاػفا وؿا وـقت. ؽؾؿة تػقؼفا ؾصرحت بفا وؿا ؽـقت
الزال . ادللرز ػل ؿقدان اؾلالغة ؾياـا وؼؾؿا. وادلرػقع باؾـداء ؿػردا وعؾؿا. وعؾؿا

وبدر . تلتقف اؾػمام بعد اؾػمام ؿفطعني. ؿقرد عؾؿف ادلعني ؿـفال ؾؽؾ ؼاطـ وظعني
البمغاء اؾعؾؿ . تيرى بف ػل اؾدقاجل ادلدؾفؿة وػقد االؿال. دعادتف اجلاؿع ؾؾؽؿال

ادلمػردة بغرائب ادلؽارم بال . ودالم عؾك تؾؽ اؾياحة ادللارؽة. واجلاه وادلال
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وقمضؿخ بعلقره بقاض جلقـفا ودقاد . دالم قزداد بف طقب ـيقؿ اؾػفا. ؿشارؽة
احمللقب أـف عاد إؾك ذرخف ؽلـف بعث ؿـ ؿضك ؿـ  (إؾغ)حمك قعؾؿ ل . صدغفا

وجدد ؿا دثر ؿـ . ورد ؿا ـد ؿـ أوائؾ ػضائؾف اؾك ػىف. ذلاب أفؾف وذقىف
. ؿـ وطـ عؾقؾ اؾـيقؿ (إؾغ)ػقاؾؽ قا . وتفذقب خؾؼف بنعادة ـيىف. ؿدوـة عؾؿف

. وفـقكا بـلقغ وؾدك اؾـهقب. ؽلن ؿزاجف ؿـ تـيقؿ. منقر ادلا. صوقح اؾفقاء
فذا وؼد وردت . رحؿة تطقب بفا ؿياؽـف ودؽـاتف وحرؽاتف. ورحؿة اؾؾف وبرؽاتف

ػلجـت ؿـ ثؿر . وفززـا عقاؿؾفا اؾعياؾة. اؾرداؾة وـفؾـا ؿـ بالغمفا ادليلؾة
ثؿ أن أول . ؿا ـال بف اؾػؽر ؿـ عقائد األؿؾ ؿا دلؾف. اؾـصر ادلدقد باؾلياؾة

. بعد االدمعاـة باؾؾف عؾك إصابة اؾصقاب. واجب عؾك اؾػؽر ادلؽؾػ باجلقاب
ادلغصة . ادلػعؿة االؽقاب. وتصوقح اؾـقة ػل ؿذاؽرة األخقة اؾيابغة االثقاب

اؾمل ؾليت بفا اؾعقاؾؿ ؿـ . اؾؽالم عؾك ػصؾ اؾلشارة. باؾرواد واؾـقاب. االبقاب
. واخمص اؾعلد اؾػؼقر مبا جـك ؿـ عيؾفا ادلصػك وذاره. ادليرة أبفك ذارة

وحؾب أطلاءه باؾشؽر ؽؿا حؾلت اؾػدعاء عؾك اؾػرزدق عشاره ورب بالغة ػل 
احلؿد ؾؾف اؾذي ؽشػ اجلؾلاب عـ : ػـؼقل. وإدفاب قىاف اؾؾيان ػشاره. إذارة

وأداغ ؾؾؿشػؼ ؿنؾـا . وبرأ اؾياحة اؾمل فل باؾلراءة خؾقؼة حؼقؼة. وجف احلؼقؼة
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ؿـ جرم تؾؽ . وفدى اؾك ؿنؾك اؾطرقؼة. وؽير جؿع اؾعدوان وفزم ػرقؼف. رقؼف
ؿـ جرم تؾؽ اؾدعقى . ػؾقعد اؾطرف اؾك ؿنؾك اؾطرقؼة. اؾدعقى ادلزورة اؾقثقؼة

وؾقرجع . وؾقؿرح جقاد األؿـ ػل ردـف. ػؾقعد اؾطرف اؾك ودـف. ادلزورة اؾقثقؼة
وقرجع . وؾقوؿد اؾقارد منقر ؿـفؾف بعد أدـف. اخللر ادلقضقع اؾك صوقوف وحيـف

وارجتاع ؿا ـفلف اؾعدوان . اؾيقػ اؾك ـصابف واألؿـ اؾك ؿوؾف بعد ذفاب أوصابف
ثؿ تنـك . بوقل اؾؾف وؼقتف. واألؿـ ادلالئؿ. ػؾؽ أقفا األخ اؾفـاء اؾدائؿ. باغمصابف

باؾؽالم عؾك اؾؽرة االرضقة بعد تؼدمي االعمراف بلــا ؾؿ ـؾؿؿ بياحمفا بوال وال 
وتصامم عـف . ػؿـ جفؾ اؾشلء عاداه. غرو ان عددـا ؿا ؼقؾ ػقفا ؿـ احملال

. ان عـقمؿ بؽقـفا ؽرة: ػـؼقل. القـؽر ثؿرتفا اال ؽؾ وؼاح. وؾؽـ ادلذاؽرة ؾؼاح. أذـاه
غقر اـا ـؼقل ؿع ذؾؽ . ػال جنوده. ان األرض ؿواطة باؾػؾؽ إحاطة اؾفاؾة ؾؾؼؿر

واالرض : ؾفا عرض وطقل بـص اؾؼرآن. ؿيطوة ؿـليطة ممدودة االدمي
وان عـقمؿ إـفا . إؾك غقرفا ؿـ آقة وخلر. واالرض بعد ذؾؽ دحافا: ؿددـافا

ؿمودة اؾعرض . ؿيمققة اؾزواقا. ؿؾؿقؿة ؿدورة دور اؾرؿاـة واؾلطقىة ؿنال
ػذؾؽ أؿر الـؼلؾف ؿع . وميقـفا بشؿاؾفا. حمك قؾمؼل ذرؼفا بغربفا. واؾطقل

:  اؾمصدقؼ بلن اؾؼدرة صاحلة
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ؿا أؼدر اؾؾف ان قدـل عؾك ذوط  ؿـ داره احلزن ممـ داره صقل 

 
وؿا . القؼلؾ إال بشافد ـص اؾؽماب أو اؾيـة أو االجؿاع. ؾؽـ احملال اؾعادي

. إؾقفا (اؾصني)أو ؿـ  (اؾصني)اؾك  (أؿارقؽة)ادمدؾؾمؿ عؾقف ؿـ تملع اؾلؾدان ؿـ 
الحمؿال أن اؾؾؼاء رمبا . ػال قـمج اؾدعقى. وتالؼك أطراػفؿا ؿـ اؾقؿني أو اؾشؿال

ػل اؾلور احملقط ؿـ االؼؾقؿ اؾيقداـل اؾك  (أؿارقؽة)حصؾ باؿمداد جزائر 
بوقث . ادلذؽقرة ػل أـػيفا واػمراؼفا (اجلزائر)ؿع بعد ؿابني . اؾيابع اؾصؼؾلل

وذؼرة . بدؾقؾ دقاد ؾقن اؾيقداـقني ؿـفؿ. طاؾت ادلياػة بني بعضفا وبعض
ػال قلعد أن تىمرق اؾلوارة اؾذقـ ؿؽـفؿ احلؼ . ؽؿا ذفد بف اؾمقاتر. اؾشؿاؾقني

أو  (اؾفـد)تعاؾك بوؽؿمف ؿـ دلؾ اؾلور خؾهان بور احملقط ادلمصؾة بلور 
ػقمصؾ  (طـهة)وبقغاز  (دققس)ؽؿا صـعقا بمرعة . أؿا خؾؼة أو تعؿال. (اؾصني)

واال ػاتصال أرض اؾشرق باؾغرب ؼؾب . ػل اؾلور ؽؿا اتصؾ ػل اؾلر. اؾيلقؾ
. وذمان بني ؿشرق وؿغرب. ؾؾوؼائؼ
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. وادلاء عؾك اؾرقح. بؾ اـفا عؾك ادلاء. وؼقؾفؿ أن اؾؽرة ػل اؾفقاء قؽذبفؿ اؾـؼؾ
مما القـػع . وؿا القعؾؿف إال اؾؾف. اؾك اؾصىرة اؾك اؾنقر واحلقت. وؽذا عؾك ؽذا

ؿع بعد ادلياػة بني . واالرض طلاق دلع بعضفا ػقق بعض. والقضر جفؾف. عؾؿف
ان اؾيلع إمنا فل : وذؾؽ قـاػل اؾؽرة ادلؾقؿة وؼقل ؿـ قؼقل ؿـفؿ. طلؼة وطلؼة

وؿا ورد ؿـ أن  (طقؼف ؿـ دلع أرضني): قؽذبف اؾـص. االؼاؾقؿ عؾك ظافر األرض
وصؾوت ؾف اؾؼدرة . ؾؽؾ طلؼة دؽاـفا غقر األدؿقني مما قعؾؿف عالم اؾغققب

وؽقـف ػل ؿوؾ ػل وؼت وػل . واؾؾف أعؾؿ وأؿا اخمالف دقر اؾشؿس. اؾؼدمية
ػفق ؿشؽؾ دلا . وؾق بؼدر ققم أو ؾقؾ. غقره ػل وؼت آخر ػنن ؼاؾقا بطقل اؾمػاوت

ادلمدى ؾػياد ـظام اؾعلادة ؿـ . واألعقام. قؾزم عؾقف ؿـ اخمالف االقام واؾشفقر
وتطرق . واؾشفر ػقف ؽذؾؽ. بلن قؽقن اؾققم ػل ؿوؾ غقره. صالة وصقم وحج

إن ): وحدقث- اآلقة– {ان عدة اؾشفقر عـد اؾؾف}: اؾشلفة اؾك اؾـص اؾصرقح
ان بعض : وؿنؾف ػل ؼقة االذؽال ؿا زعؿ بعضفؿ. اؾخ (اؾزؿان ؼد ادمدار ؽفقكمف

أو دمة أذفر . أو اؾؾقؾ ؽذؾؽ. وإمنا فق اؾـفار أبدا. أو ال ـفار. اؾلالد ال ؾقؾ ػقف
وغقره مما  {وجعؾ اؾؾقؾ واؾـفار خؾػة}: دلا قلطؾف ؿـ ؼقؾف تعاؾك. وؿنؾفا ـفار. ؾقؾ

ػقيؼط اعملاره وأؿا تػاوت دقر اؾشؿس بويب اخمالف ادلطاؾع . قـاؼض اؾـص
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وإمنا . وؾؽـ اؾمػاوت القلؾغ ذؾؽ ادللؾغ. أو بعدفا ؿـ دؿت االعمدال ػلؿر ؿيؾؿ
وأؿا ـػل . وال ؿوذور ػقف. فق ػقؿا قظفر بؼدر ؼرص اؾشؿس ػل برجفا بؽؾ حال

وان غروبفا اؿا . غروب اؾشؿس وطؾقعفا وادعاء أـفا دائؿا ؿؼابؾة ؾقجف األرض
. وفقان ابـ بقان. اخمرعفا دؼراط وبؼراط. ػفل دعقى ؿهردة. فق ػل رأي اؾعني

واؾػؽر قؼػ عـد حده وقرجع اؾك اؾعهز . واؾملوقؾ خالف اؾظافر. واؾـص صرقح
: وؾؾف در اؾؼائؾ. اؾذي فق عشف

 
ـفاقة إؼدام اؾعؼقل عؼال  وأؽنر دعل اؾعادلني ضالل 

وم ـيمػد ؿـ قونـا طقل عؿرـا  دقى أن جؿعـا ػقف ؼقؾ وؼاؾقا 
 

: واؾؼائؾ
 

ؾعؿري ؾؼد طػت ادلعاؾؿ ؽؾفا  ودرحت طرػل بني تؾؽ ادلعاؾؿ 
ػؾؿ أر أال واضعا ؽػ حائر  عؾك ذؼـ أو ؼارعا دـ ـادم 
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: وؼد أـصػ صاحب اؾػؾؽ دلا رجع اؾك احلقرة ػؼال
 

بربؽ أقفا اؾػؾؽ ادلدار  أؼصد ذا ادليقر أم اضطرار 
 

وـقؿـ مما أتك بف ردقل . وأـا أدمغػر اؾؾف ؿـ اؾؽالم عؾك ؿا ؾؿ ـوط بف عؾؿا
. دلوان ربؽ رب اؾعزة عؿا قصػقن. وـؽػر مبا ادعاه ادلشرؽقن. اؾؾف ؿـ عـد اؾؾف

وإمنا اؾلاعث . ػقؿا القـمػع ؿـف بؾوؿ وال افاب. وؾـؿيؽ اؾعـان عـ االدفاب
ثؿ إــا . ؿولة ؿذاؽرتؽؿ اؾمل ػمومؿ بابفا ػهزاؽؿ اؾؾف خقرا واحمللقب الميؾ

وجدـا ػل اؾرداؾة بعض أؾػاظ اؼمضك احلرص عؾك ادلذاؽرة واالدمػادة 
ال ؾغرض االـمؼاد ؿـفا ؿطؾع اؾؼصقدة ػل ؿرثقة . طؾلا ؾالرذاد. ؿراجعمؽؿ ػقفا

ؽقيعل . ػنن اؾؼقاس واؾيؿاع فق قـعل (ــعقف)وفق . اؾػؼقف اؾعقػل رحؿف اؾؾف
قا أبماه اؾك ): وؼقل دقدتـا ػاطؿة عؾقفا اؾيالم. اـعل أبا راػع: حلدقث. وقرعل

: وؼقؾؽؿ ػل أول اؾرداؾة( ػل غقر فذا ؾدى احلؾؼل: اؾالؿقة)وؼؾ  (جلرقؾ ــعاه
ػقمدي . وفق ان اؾؼصقر ؿعـك االؼؿا. ػان اؾؼزم فق اؾؼصقر اؾؾكقؿ. أؼؿا ؿـ ؼزم

وؿـفا وادملدل ػقـا االدـ . وفق ؽمشلقف ادلاء بادلاء. اؾك تػضقؾ اؾشلء عؾك ـػيف
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ػنن . وؼد أخصب ؿافق جدقب ؿوقؾ. ػنن االجـ واالدـ ؿمرادػان. باالجـ
وأؿا ؿا ذؽرمت ؿـ اؾعقد االحؿد . ال ؿـ االحاؾة. ؿـ احملؾ. صقابف مموؾ أو ؿاحؾ

ػيلوان ؿؼؾب اؾؼؾقب . ثؿ ـؼضف اؾؼدر اؾذي قـؼض اؾعزائؿ. ػؼد وؼع اؾعزم
 

ـدبر أؿرا ثؿ قوؽؿ غقرـا  ؽذا قعرف ادلقؾك بـؼض اؾعزائؿ 
 

. وقدػع ادلقاـع وفق اؾػاعؾ اخملمار. عؾك أن ادلرجق ؿـ اؾؾف أن قياعد اؾعزم
وـيؾؿ بلمتف وأجؿؾف وأؽؿؾف وأجؾف عؾك اخلؾقػة اؾشقخ األخ ؼطب رحك تؾؽ 

وعؾك دائر ؿـ بؽؿ . اؾشقخ دقدي ؿوؿد. وإـيان عني اؾػضؾ واؾؽرم. ادلؽارم
أصؾوف اؾؾف . ؽؿا قيؾؿ عؾقؽؿ جؿقعا وؾدـا اؾلر أخقؽؿ ؿوؿد بـ اؾطافر. وإؾقؽؿ

. وـوـ ؾؽؿ بذؾؽ ؿـ أـػيـا. ؾـا وألوالدـا. وـيلؾؽؿ صاؾح اؾدعاء بظفر اؾغقب
ؿا . وال تىؾـا أقفا األخ ؿـ إػادتؽ وإـشاداتؽ ػنـؽ تدخؾ عؾقـا بذؾؽ ؿـ اؾيرور

واؾؾف قوػظـا وإقاؽؿ مبا حػظ بف . ـرجق ؾؽؿ بف ثقاب ؿـ أدخؾ اؾيرور عؾك أخقف
وعؾك اؾعفد واحمللة . وقصولـا اؾؾطػ واؾرضا مبا جرى بف اؾؼضاء. اؾصاحلني

.  وحيـ االخاء
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.  ه1361ثاـل ذقال : تارقخ
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 7: اؾرداؾة
 

. واؾشقخ اؾذي القهود حؼف إال ؽػقر. وان أـصػـا ؼؾـا األب ادللرور. األخ اؾلر
ودؿقة . ادلزرقة ـمائج أػؽاره بقمقؿة اؾدفر. وحاؿؾ راقة اؾـصر. زقـة اؾعصر

اؾػذ . دقدي ؿوؿد اخملمار اخملمار: ودلاق حؾلة األدبني. عالؿة ادلغربني. اؾؼصر
ودالم . صادق اؾلرق غزقر اؾدمية. اؾذي ػل إبداعف الميار الزال غاؾل اؾؼقؿة

. ورحؿة اؾؾف وبرؽاتف. وذقق ؿا زال عؾك تقاؾل اآلؿاد قزداد. عؾقف حـق ووداد
أـل دلا رجعت ؿـ . صان اؾؾف عؾق جدك وجدك. فذا وأـفك إؾك ؿهدك

بدائع آداب . واإلحياـات اؾمل تؽشػ اؾغؿة. احلضرة ذات احملادـ اجلؿة
. وؿقائد برؿؽقات. وؾطائػ تقاؾد وطرائػ. وعقارف ؿعارف. وخرائد أؾلاب

تذؽرت ؿاجرى أثـاء . وػؽافات وترحلات. وحتػ وفلات. وؿهاؾس ؿؾقؽقات
ادلصقـة ؿـ طؾب  (ػاس)ادلذاؽرة ؿـ ذؽرـا ؿا وؼع ػل بعض أـدقات حضقرؽؿ ب 

. دؾقؾ قشفد ؾؼقل اؾػؼفاء بؼمؾ ؿـ ترك اؾصالة إؾك بؼاء رؽعة ؿـ اؾضروري حدا
رضل اؾؾف عـف عؾك  (اؾصدقؼ)ػمػؽرت ػوضر ؾل إحمهاج . واجلاحد ؽاػر

أؿرت : وحاجقه بؼقؾف صؾك اؾؾف عؾقف ودؾؿ. اؾصوابة دلا عزم عؾك ؼمال ادلرتدقـ
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ػنذا ؼاؾقفا عصؿقا ؿـل دؿاءفؿ . ال إؾف إال اؾؾف: أن أؼاتؾ اؾـاس حمك قؼقؾقا
ػؼؾب عؾقفؿ رضل اؾؾف عـف . إال بوؼ اإلدالم: وػل رواقة (وأؿقاؾفؿ إال بوؼفا

. واؾزؽاة حؼ ادلال. اؾصالة حؼ اؾلدن: ػؼال. إال بوؼفا: وإخذفؿ بؼقؾف. حهمفؿ
 (الإؾف إال اؾؾف)ػلػاد أن ؼقاعد االدالم فل حؼ . وؾق ؿـعقـل عـاؼا ؾؼاتؾمفؿ إؾخ

. أو عـادا أو ؽيال ؼمؾ حدا. ػؿـ ػرق بقـفا جودا ؽػر. ادليمنـك ؿـ عصؿة اؾدم
وال عصؿة ؾدؿف . ؽؿا أن ؿاـع اؾزؽاة تقخد ؿـف ؽرفا وقؼاتؾ عؾقفا. إذ العصؿة ؾف

. واؾؾف أعؾؿ. وال ؿاؾف
واؼملادا ؿـ ـقر . ادمؿطارا ؾلرق ػفؿؽ. ؽملت إؾقؽؿ عؾك دلقؾ ادلذاؽرة

 13واؾيالم ققم األحد . وعؿر باؾمؼقى واؾعؾؿ ؿغـاك. زاد اؾؾف ػل ؿعـاك. عؾؿؽ
.  ه1362ذلعان 
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 8: اؾرداؾة
 

وتيمنفؿا بقاعث . حتؿؾفؿا دقابؼ االذقاق اؾقحقة. أطقب دالم وأعطر حتقة
واؾيقادةاؾمل طارت ؿعارػفا ؿطار . عؾك احلضرة اخملمارقة. ـيؿات االرقوقة
. وأطال عؿرك قاعادلا. حػظ اؾؾف ؿعادلفا. االؿنال اؾيارقة

إؾك أن ورد . وؽذبـا وؾؿ جنزم. ػصدؼـا وؾؿ ـؼطع. فذا وؼد ؽـا دؿعـا بلوبمؽ
ػفـلـا أـػيـا بطؾقع بدرك ورجقعؽ إؾك . صولة وؾدـا أحؿد. ؽمابؽ األحؿد
واحلزم دقء اؾظـ باؾـاس ػؼد . التؼاوؿفا ؼقؿة. ػاؾيالؿة غـقؿة. ؿشارق خدرك

الدقؿا إذا رـؼت  (ان اؾيالؿة ؿـ دؾؿك)قؽقن حذار ادلصح ؿـ ادلؿرض حزؿا 
واؼمضك االعراب . ػقجب اؾرؽقن اؾك ؿالزؿة اؾرؽقن. واؾمليت ادليارب. ادلشارب

عؾك إـؽ أقفا اخملمار بوؿد . حذارا مما ؽان أو قؽقن. أن متقؾ احلرؽة اؾك اؾيؽقن
. ؿـ خمر ؽؾ خائـ وخمار. وؿوػقظ بيمر احلػقظ اؾيمار. اؾؾف ؿىمار

أؿا االوؾك ػؿذاؽرة اؾشقخ اجلؾقؾ وفل . فذا وؼد وصؾت ردائؾؽ اؾيابؼة
وباؾمقضقخ عـ اؾؽشاف ػؼد ذػك . ادلغـل باؾعلاب عـ االرتشاف. اجلقاب اؾشاف

وان ؽاـت ادللاحت التـػؽ . ـفؿة اؾطاؾب ادلـفقم. مبا تضؿـ ؿـ ؿـطقق وؿػفقم
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اآلخذ ؿـ ذقارد . وذفـؽ اؾؼـاص. ػؾؾف درك ؿـ غقاص. عـ ؿوؼؼ وؿقفقم
وؼد تؽؾػ اؾػؽر أبقاتا ػل ؿهاراة اؾؼصقدة ادلػممح  بفا . ادلعاـل باالؼدام واؾـقاص

: ـصفا. اخلطاب
 

اؾعؾؿ ـقر ؾؾفدى قزع  عـ غـك ـػس طلعفا اجلزع 
وخقر أؿر اؾدقـ دـمف  وذر ؿا قعـل بف اؾلدع 

وحلذا ـدب ؾف بطال  ب  اؾعؾؿ ؿصطاف وؿرتلع 
قروح أو قغدو اؾك ـدس  ؾلاعف ػل اؾعؾؿ ؿميع 

ذي فؿة طؿاحة ذرفت  اؾك اؾعال تيؿق وترتػع 
ؽؿنؾ بدر اؾعصر عادلف  ؿىمار اؾؾذ زاـف اؾقرع 

 (برع)ذي ؾيـ أـيك بؾقغ ؿع  رة وؿـ تزفق بف 
ؼد بذ ؽؾ ؼارح جذعا  ػلعهب ؾلزل بذفا جذع 

إذا رؿك أصؿك، وإن ذفد ال  فقهاء ػاالؼران تـصرع 
وان جرت ققؿا عققصة  ػنـف قدعك ػمـصرع 

ال ؽاؾمؾل إـؼاتؾقا جلـقا  أو حدثقا ػل ؿهؿع ذهعقا 
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ػفاؽفا ؿـا بعؾمفا  ؾق قشمرى باجلقفر اؾقجع 
قوقا بؽ اؾعؾؿ وقزدفر ال  غرب وقزفق ثؿ قـمػع 

تزقح ؾقؾ اجلفؾ عـف ؽؿا  ؾقؾ اؾدجا باؾشؿس قـؼشع 
ثؿ دالم طقب عطر  عؾقؽؿ ؿا راد ؿـمهع 

 
ثؿ دلا إتصؾت بـا ؼصقدتؽ اؾماؿاـارتقة اؾمل روقت ؿـفا عروق تؾؽ اؾـىقؾ 

والقؽذب دوابف اؾذي ؾقس باجلفام وال . بغقث ػؽرك اؾذي القىؾػ خاؾف إذ قىقؾ
: وتشوقذا ؾؾػؽر عؾك ؿيـفا ؿا ـصف. ؼؾت ؿـادؿة عؾك دـفا. اؾلىقؾ

 
أـػ اؾـفك ؾشذا اؾلالغة ـاذؼة  واؾـػس ؾؾويـ اؾلدقعل عاذؼة 

 ...
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 9: اؾرداؾة
 

أدام اؾؾف دعادة األخ األبر، اؾػؼقف ادلدرس، دقدي اؾلشقر بـ أبل بؽر، ودالم 
عؾقف  وعؾك ؿـ بف وإؾقف، فذا وؿقجلف إعالؿؽؿ بلن حاؿؾف وؾد خاؾـا دقدي دعقد 
بـ علد اؾؾف، حؽؿ عؾقف دقدي ؿوؿد بـ علد اؾؾف اؾيقؼل حؽؿا ؿىاؾػا ؾؾوؼ ؽؾ 

اخملاؾػة، ػرػع إؾل ألػمل عؾقف، وؾؿ قمقير ؾل ـؼضف، ػلحللت أن تعؾؿـل فؾ 
تيمطقع أن تـؼضف صدعا باحلؼ، وتلخذ أجرتؽ، ػنن تؽػؾت بذؾؽ، رػعـا اؾـازؾة 

أخقؽؿ اؾضعقػ اؾطافر بـ ؿوؿد . إؾقؽ إن ذاء اؾؾف، واجلقاب قلتل، واؾيالم
. أؿـف اؾؾف وتقاله
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 10: اؾرداؾة
 

وػؼ اؾؾف دلرضاتف، وعاؿؾ بلؾطاف دعادتف، ؿؼام األخ اؾػؼقف األبر اؾـػاعة، 
.  دقدي اؾلشقر بـ أبل بؽر، ودالم عؾقف ورحؿة اؾؾف وبرؽاتف

فذا وحاؿؾف اؾػؼقف إبرافقؿ اؾعقـل ؽاـت ؾف دعقى عؾك بعض أفؾ ذؾؽ اؾلؾد، 
ػـوب إذا دعاه إؾقؽ أن تشد عضده، وتعقـف ػل ـقؾ حؼف إن ذاء اؾؾف، والتـيـا 

اؾطافر بـ ؿوؿد أؿـف اؾؾف، ؿيؾؿا : ؿـ صاؾح اؾدعاء واؾيالم، أخقؽؿ اؾضعقػ
. عؾك دائر اإلخقان، أصؾح اؾؾف اجلؿقع
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 11: اؾرداؾة
 

دقدـا اؾذي أصلح ػؽره ؿوؽا ألبواث االػفام، قروج اخلاؾص وقـػل زائػ 
االوفام، فذا وؼد الحت بـمؽ تملىمر إتضاحا، وتؾقح ػل دقاد اؾـؼس صلاحا، 

ػزادك اؾؾف حرصا، وأحضر ؾؽؾ حهة ؾؽ ـصا، غقر ان اؾظافر ان ذؾؽ اؾـصب، 
القملتك ػل ؽؾ ؿنال، بؾ احلؼ أن اجلزم واجب ان ؼصد اجلزاء، بلن ؾؿ قؽـ عقلا 
ؿـ وصػ، أو حال، أو ادمكـاف وإن أؿؽـ وؼصد، ػاؾرػع، وأؿا اؾـصب ػؾؿ ـره 

بعد ؿا طاؾعت، ؾعدم تلتك ؼصد غقر اجلزم، ػل ؿنؾ ؼقل عؿر  (اؾصلان)ػل 
. دعـل أضرب عـؼف ػؽقػ قؼصد ؿاؾؿ ميؽـ: ؾؾـلل صؾك اؾؾف عؾقف ودؾؿ

ػؼد أتقت بف عؾك وجفف، أبؼاك اؾؾف  (اؾعؿؾقات)وأؿا اؾـؼؾ عـ اؾرفقـل ػل 
ألؿناؾفا، وأزال بؽ عـ ادليائؾ ـؼاب أذؽاؾفا، والعدم اؾعؾؿ أـظارك اؾيدقدة، 

أخقؽؿ . وأبواثؽ ادلػقدة، ػؾؾف درك ؿـ ػارس ؿهال، وراؿل ـضال، واؾيالم
 .اؾطافر
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 12: اؾرداؾة
 

اؾفقا وؿا طرف اخلطقب بقدـان  وأؿـا وؿارقب ادلـقة بلؾقاـل؟ 
وتػرح باآلؿال واؾدفر ؿقؾع  بمـغقض ؾذات وتشمقت إخقان 

تـام إؾك األقام جفال بلـفا  وإن أظفرت صػق اؾفقى ذات أؾقان 
ؽلـؽ ؿا تدري بلن ودادفا  وان راق ممزوج بىدعة خقان 

ػؽؿ ذي درور جرعمف ـداؿة  ػلضوك بال خؿر بواؾة ـشقان 
قلقت بعقش القطار غرابف  وقصلح ؿـ فقل اؾرزقة ػل ذان 

وؽقػ أؿان ادلرء واؾدفر ذارع  دفام ردى تزري بصعدة ؿران 
وؿافق إال عرضة قرمتل بفا  ػنن ػاتف دفؿ تؾؼاه دفؿان 

وإن اؾػمك ؿـ ؾؿ قزل ؿممردا  بهـة حزم القرى غقر قؼظان 
قعد دلا قلتل بف اؾدفر عدة  ؿـ اؾصلر القنـك عرى عزؿف ثان 

قصادم جـد احلادثات بفؿة  إذا ؼارعت ذابت ؾفا صؿ صػقان 
وإـل وإن ؽان اؾمهؾد عادة  ؾـػيل ؿعمادا ؾف ؿـذ أزؿان 

ؾؼد فد رؽـ اؾصلر ؿـل حادث  أتك دون ػرد ؿاؾف ػل اؾعال ثان 



 

 

38 

ػلودعف بطـ اؾضرقح وؿا رعك  ؾف ؼدر ؿهد ؼد دؿا ػقق ؽققان 
وعػر خدا صػوة اؾلدر دوـف  وذاتا تردت ؽؾ حيـ وإحيان 
وفال ترابا قاؾفا ؿـ رزقة  عؾك جيد ؿـ وابؾ اؾػضؾ رقان 

غصـ اؾلان - وؼد ؽان ادمقى–وغال فالل اؾيعد عـد ؽؿاؾف  وأردى 
وؿال عؾك ذاك اؾشلاب وؿارثك  وأخرج ذاك اؾروح ؿـ دؾؽ جنؿان 

ػلظؾؿ جق اؾػضؾ ؿـ حني ػؼده  وبدل عرػان اؾقػقد بـؽران 
وصقح ـلت ادلؽرؿات وأجـوت  ردقم اؾعال بعد اؾؽؿال ؾـؼصان 

وأدبر أـس اؾدفر وأغلر جـوف  وأغرى بفؿ القزول وأحزان 
ػؿا باؾلؼا ؿـ بعد أحؿد غلطة  وؿا اؾعقش إال وادلـقة دقان 

ػقا خاطري ؿـ بعده واصؾ األدك  وقاعني دول وأبؾ ادلدؿع اؾؼاـل 
ػؼد حؾ ػل تؾؽ اؾرزقة واألدك  عؾك ؼدر عظؿ اؾرزء فهران دؾقان 

وإن ؼؾقال ؾؾػمك ذؼ ؼؾلف  عؾك ؿنؾف الذؼ صقف وؽمان 
ػؾق ـوت طقل اؾعؿر ـقح ؿمؿؿ  وجارقت ورؼاء عؾك ذات أػـان 
دلا بؾغت ـػيل ؿـ اؾقجد حؼف  ػؿاؾل ال أبؽل عؾك جفد إؿؽان 

ػال تؾوـل ػقف ػان بػؼده  تزؾزل ؿـ صرح اؾفدى ؽؾ أرؽان 
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ػقا أحؿدا وأؿـ تيعر بعده  ؿـ اؾقجد ػل االحشاء العج ـقران 
وقا أحؿدا قاؿـ ؿضك ؾيلقؾف  وؿا دقدت عرضا ؾف دقد أدران 

وقا باذال ؿؽـقن درة عؿره  عؾك اخلقر ؿا إن ؼط دـس باؾران 
حققت حقاة ؿا تقير ؿنؾفا  ؾغقرك ػل تطالب عؾؿ وؼرآن 

وـاداك ؿـ تؾؼاء ربؽ رحؿة  ػؾلقمف داع ؾػقز ورضقان 
ودرت دلا ؼدؿت جتـك ثؿاره  فـقكا ؿرقكا بني حقر ووؾدان 

تىؾصت ؿـ أذراك دـقا فؿقؿفا  ؿقاصؾة ؿا ان بفا راحة اؾعاـل 
وخؾػت وجدا القرمي وعلرة  تيقؾ وؼؾلا القرى غقر حقران 

وغلت ػؿا ػل اؾعقش بعدك راحة  وؾؽـ غدا ذؽراك روحل ورقوان 
ػقاؾؾف ؿا أـياك ؿا ـاح صادح  وؿا الح ػل جق اؾيؿاء اؾيؿا ؽان 

إال قا إؿام اؾدقـ قاؿـ وجقده  بدقؾ بوؿد اؾؾف ػل ؽؾ ؿا ػاـل 
وقاجلال ؿا إن ميقؾ جتؾدا  عؾك ـائلات اؾدفر ؾؾوادث اجلاـل 
وقا ؿـ ردا ػل طقـة اؾعلد عفده  قزقد بعظؿ اؾرزء ؼقة إميان 

تعز رجاء ؾؾنقاب وال تؽـ  جزوعا ػؿا باؾعقش ؿمع اؾػان 
ػؿا ػل اؾقرى طرا ؿصاب مبنؾ ؿا  أصلت بف ؿـ ؽؾ ذقب وذلان 
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وؾؽـ عؾك ؼدر ادلصقلة أجرفا  وؿـ ػاتف قظػر بصػؼة خيران 
وأـت اؾذي تـفك عـ احلزن أفؾف  وعؾؿؽ قيمفدى بف ؽؾ إـيان 
وأـت خلقر باؾزؿان ػصرػف  درور وحزن ؿا تقاؾك اجلدقدان 

وؿـ ؼلؾ ؿاؼد ؼقؾ بقت ؿىػػ  عؾك ؽؾ ؿورور اجلقاـح حران 
 (وؿا اؾدفر إال فؽذا ػاصطلر ؾف  رزقة ؿال أو تػرق خال ن)

ػؿـ بعد ذا ػاغـؿ ثقاب ؿصقلة  بارأف أم ذات بر وحتـان 
ػقاؾؽ ؿـ أجرقـ ػل ضؿـ ؿوـة  وؽؿ ؿوـة ػل طل ؿـوة رباـل 
وؼد فز رؽـ اجملد بؾ ثؾ عرذف  ؿصابؽ ؿـ رزئني ؿرقـ ػل آن 

ػصلرا ػؿا ػضؾ اؾؾهني دقى دلا  تضؿـ ؿـ صلر عؾك حر ـقران 
وػل ػؼد خقر اخلؾؼ أػضؾ دؾقة  ؾؽؾ ػمك عـ ؽؾ ذي اؾـاي وأؾقاـل 

ػؽؾ ؿصاب دوـف ػفق فني  ؾدى ؽؾ ذي ؾب رصني وعرػان 
عؾقف صالة اؾؾخ واؾغر آؾف  وأصوابف ؿا دار بدر بويلان 

 
دقدي اؾذي ؿا زال ػقض ؿدده اؾياري ؿـ عني ؿعقـف ميمد اجلاري، عؾك 

تعدد اؾقارد قروى، وواصؾ اؾـيقؿ ابـ األرج، عـ اؾلشقر ابـ اؾػرج عـ ثابت حيـ 
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. ؿـ أدؾك بلر إحياـف دؾقي، وال أعرج إؽمػاء بف عؾك اؾغقر وال أؾقي. خؾؼف قروي
. ذقىـا بدر اؾدـقا واؾدقـ. وادلؿنت بعد اؾؾف بهؿؾة آالئل. دقدي وؿقؾك والئل

. وبارك ؾألؿة ػل داري دره. أدام اؾؾف ؾذؾؽ ادلؼام عادة بره. وأدقة ادلمؼدؿني
: وعؾك تؾؽ اؾياحة، اؾمل خقراتفا ؿلاحة

 
 دالم قـاجل االـػ ؿـ زفره عرف  ػال دؿع إال ود ؾق اـف أـػ

 
فذا واؾعلد ؿذ طؿت تؾؽ اؾطاؿة اؾؽلرى، وأودعت ؿـ أودعمف ؼلرا، ممـ 

. القطقؼ أحد إال بملققد اؾؾف عؾك ؿنؾف صلرا، ؼد صار ممـ طعـ ػل تؾؽ اؾصدؿة
وصرع ػل تؾؽ احلقؿة، حمك ؿاقدرى ؿا قلتل وؿاقذر، وصار غاؾب ؿاقـطؼ بف بعد 

ؿـ اؾفذر، وؽان قواول أن قؼقل ػقفا ػال قيعده ادلؼال، مما أدرك اؾؾيان ؿـ 
حابس االعمؼال ػعاؼف عـ اؾدب ػضال عـ االرؼال، ػوني اجنؾت بعض تؾؽ 

احلرؼة، واـؼشع ؼؾقال دواب تؾؽ اؾصعؼة، تؽؾػ ؿرثقة تػل بلداء اؾلعض ؿـ 
دقـ ذؾؽ اؾػقض، الحؿال ؾيقدي عؾك اؾعزاء، والتذؽقرا ؾف مبا ػل اؾصلر ؿـ 

اجلزاء، ػنـف فق ادلمقؾل ؾذؾؽ، وادللصر ػل تؾؽ ادلياؾؽ، بؾ ـػنة ؿـ ادلصدور، 



 

 

42 

وإطػاء دلا حصؾ ؿـ ـار احلزن ػل اؾصدور، وادلرجق ؿـ دقدي ؼلقؾفا عؾك 
عالتفا، واغمػار زالتفا، ػفل جفد ادلؼؾ، وؿؼدور ادلرؿؾ، وـيلل ؿـ دقدي دوام 

واؾصػح عـ اؾمؼصقر، واؾـظر ؾعقب اؾعلد . اؾرعاقة، واؾدعاء بـهح اؾيعاقة
بطرف حيقر، وؽمب ؿؼلال تؾؽ اؾراحة، ؿعػرا خد اؾمدؾؾ ػل تؾؽ اؾياحة، إبـؽؿ 

 .اؾضعقػ اؾطافر أؿـف اؾؾف
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 13: اؾرداؾة
 

إؾك أوالد دقدي احلاج علد اؾؾف بـ صاؾح اإلؾغقني رضل اؾؾف عـفؿ، ؿـ ؽاتلف 
اؾضعقػ اؾػؼقر إؾك اؾؾف، اؾطافر بـ ؿوؿد اؾماؿاـارتل، وصفره ذي ادلؽارم 

اؾظافرة، واالخالق اؾطافرة، دقدي اؾلشقر بـ ادلدـل اؾـاصري، إؾك أوالد ذقىـا 
ادلؼدس دقدي احلاج علد اؾؾف بـ صاؾح اإلؾغل، دقدي إبرافقؿ ابـ علد اؾؾف 

وأوالد إخقاـف دقدي صاؾح بـ أحؿد وإخقتف، واألخ اؾػؼقف اؾلر اؾرضك دقدي 
علد اؾؾف بـ ؿوؿد، وأخقف دقدي علد اؾرحؿان، ووؾدي ذقىـا دقدي ؿوؿد بـ 

عؾل وأخقف دقدي ادلدـل، وجؿقع ؿـ بفؿ وإؾقفؿ، ؿـ أفؾ وحقاش اؾيالم اؾمام 
اؾعام اؾطقب اؾؽرمي، واؾرحؿة واؾلرؽة عؾقؽؿ، تعؿ أحقاؾؽؿ ادلرضقة، وأخالؼؽؿ 

. اؾروضقة، وؿؽارؿؽؿ اؾرضقة، بقجقد ؿدد دقدـا ردقل اؾؾف صؾك اؾؾف عؾقف ودؾؿ
فذا وال زائد عؾك اؾشقق إؾقؽؿ، واؾـزوع ؾزقارة تؾؽ اؾمربة اؾطقلة، غقرؿا 

اتصؾ بـا ػـغص اؾؾذات، ؿـ وػاة ذؾؽ اؾيقد اؾلرؽة ادلـقر، أخقؽؿ دقدي أحؿد 
ػعظؿ اؾؾف أجرـا وأجرؽؿ ػل ؿصابف،  (وذؾؽ رزء ؿا عؾؿت جؾقؾ)بـ علد اؾؾف 
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وأعاــا وإقاؽؿ عؾك اؾصلر وجترع أوصابف، ػمؾؼقا دادتل أؿر اؾؾف باؾميؾقؿ، 
واؾؼؾب اؾيؾقؿ، ػؿا عـد اؾؾف خقر وأبؼك، وؾؾف در اؾؼائؾ 

 
وعقضت أجرا ؿـ ػؼقد ػال قؽـ  ػؼقدك القلتل وأجرك ذافب 

 
وؿنؾؽؿ واحلؿد ؾؾف القـلف عؾك ؿا فـاؾؽ، ػلـمؿ األدقة واؾؼدوة، وأحؼ بؼقل 

: اؾيؿقأل
 

وؿا ؿات ؿـ ؽاـت بؼاقاه ؿنؾـا  ذلاب تياؿك ؾؾعال وؽفقل 
 

والتـيقـا ؿـ اؾدعاء، واعذروـا حمك قمقير اؾؼدوم باألوبة ؿـ فذه احلرؽة 
.  ه1339 ؿـ رجب عام 3اؾضرورقة ان ذاء اؾؾف واؾيالم 
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 14: اؾرداؾة
 

أزؽك اؾيالم عؾك بدر اؾدجك ادلدـل  دالم داـل اؾػماد ـازح اؾقطـ 
أذؽق اؾـقى وأود ؾق أطقر عؾك  جـاح ذقق ؾق أن اؾدفر أدعدـل 

 
ورحؿة اؾؾف وبرؽاتف، عؾك ؿـ ذؿؾمف احلضرة، ورعمف اؾـظرة ؿـ أخقة وطؾلة، 

. وحقاش وذوي احمللة، حػظ اؾؾف اجلؿقع
فذا وؼد وصؾت اؾرداؾة، واؾلالغة ادلياؾة، ؿـ اؾػؽرة اؾيؾياؾة، وؿا ذؽاه 
دقدـا ؿـ تىؾػ اؾعلد عـ زقارة ددتف، ػلشمم ذـلف، وـرجق أن قؽقن اخلقر ػل 
احلال، ػاخمقار اؾعلد ػل اخمقار ؿقاله ؾف، ػنن ؽان البد ؿـ اؾمدبقر، ػؾقدبر أن 
القدبر، وأرجق أن قياعد اؾؼدر، ػـغـؿ اؾزورة بعد اؾعقد، صولة اؾقؾد اؾـهقب 

حػقدؽؿ ادلدـل بـ ؿوؿد، ػؼد عزؿت أن أزقره أخقاؾف، ؾقملرك بصؾة رحؿف، 
 (أحؿد)وبـظرة جدتف إن ذاء اؾؾف، وؿا ذؽرت ؿـ ؾزوم اؾقؾد ادلمربك بـعؿمؽؿ  

ؾذؾؽ احملؾ ادللارك ػل اؾعقاذر، ؾقمدارك ؿا ػاتف، ػؼد ؽملت إؾقف بذؾؽ وإن ؽان 
فق طؾب خالػف، ؾقطؿكـ ؼؾلف، ػهزاك اؾؾف ؿـ ذقخ ـاصح، وؿرذد صاؾح، جار 
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عؾك دنن اؾيؾػ ؿـ آل صاؾح، وـرجق أن قؽقن اؾؾف ؼد جؿع ؾؽ ؿا تؾفػ عؾقف ؿـ 
ؼال 
 

قاؾفػ ـػيل عؾك ذقكني ؾق جؿعا  عـدي ؾؽـت إذن ؿـ أدعد اؾلشر 
ؽػاف عقش قؼقـل ذل ؿيلؾة  وخدؿة اؾعؾؿ حمك قـؼضل عؿري 

 
ػلذؽر اؾـعؿة، وأرض باؾؼيؿة، وأـشد مبؾء ػقؽ عؾك رغؿ ؿعادقؽ 

وؿصاػقؽ 
 

رضقـا ؼيؿة اجللار ػقـا  ؾـا عؾؿ وؾؾهفال ؿال 
 
واصلر ـػيؽ ؿع اؾذقـ قدعقن ربفؿ باؾغداة واؾعشل قرقدون وجفف، والتعد )

والتـس حظ اؾػؼقر ادليؽني ؿـ زؽاة  (عقـاك عـفؿ ترقد زقـة احلقاة اؾدـقا
دعائؽ، الدقؿا عـد االضرحة ادلؼددة إن ذاء اؾؾف، واؾيالم، وؾقياقر األخ اؾدفر 

. وأفؾف، ؾقيؾؿ عرضف ودقـف، ػاؾؾف قؽأله بهاه اؾـلل اؾشػقع
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 15: اؾرداؾة
 

األخ اؾذي جؾك ػل ؿوؾ اؾيقادة، وأتك ؿـ ؿعهزات اؾػضؾ مبا خرق اؾعادة، 
وتؽػؾ ؾف رائد اؾيعد باؾلشرى واؾزقادة، ؿوؾ اؾقؾد ػل اؾشػؼة، واألخ ػل اؾنؼة، 
واؾقاؾد ػل ادلؼة، دقدي علد اؾؾف ابـ ذقىـا ادلؼدس ادلمؼؾب ػل أردقة اؾرضقان، 

وأودقة اؾروح واؾرقوان، أعز اؾؾف ؿؼاؿف، وأراه ؿـ اؾدفر إبمياؿف، ودالم عؾقف، 
وؿـ بف وإؾقف 

 
ؾقفـؽ قابدر اؾدجك ؿطؾع اؾـهؿ  بقؿـ اؾرضا واؾيعد واؾيمدد اجلؿعة 

 
ػاؾؾف قلارك ػقف وقـلمف اؾـلات احليـ، وقلؼقؽ حمك ترى وؾدا ؼد ذب ؿـ 

وؾده وـفـلء أبازقد مبنؾف، وـيلل اؾؾف أن قلارك ػقف وػل جنؾف، ػقاؾؾف ؾؼد ؼرت 
اؾعني بفؿا، وطال اؾيرور دلطؾعفؿا، جعؾفؿا اؾؾف ؼرة عني ؾؾؿمؼني، وعؾؿ فداقة 

. ؾؾؿفمدقـ، آؿني، وقيؾؿ عؾقؽؿ اؾصفر دقدي اؾؼرذل ؿفـكا وداعقا واؾيالم
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 16: اؾرداؾة
 

األخ االدعد واالؿهد االصعد، واؾػذ االوحد، ؼرة اؾعني، وأـس اؾؼؾب، دقدي 
علد اؾؾف ابـ ذقىـا ادلؼدس، أعز اؾؾف ؿؼاؿف، وأجنح مبـف ؿراؿف، ودالم عؾقف 

ورحؿة اؾؾف وبرؽمف، فذا ػاؾؾف قؼر عقـؽؿ باؾقؾد وقـلمف اؾـلات احليـ  
 

فـكت باؾلر اؾمؼل وؿـ قؽـ  برا تؼقا ؿنؾ ذؾؽ قـمج 
فـكت قاؾقت اؾنرى باؾشلؾ  ػلـمؿا خقر أب وجنؾ 

 
. وؼد ػرحـا غاقة اؾػرح بشروق طؾعمف، وميـ غرتف، واؾيالم
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 17: اؾرداؾة

 
 

وصؾت رداؾة ـىلة االؿهاد  جنؾ اؾشققخ ؿـافؾ اؾقراد 
ػرع اؾيقادة زفر أػـان اؾعال  زاؽل اؾشؿائؾ ؿرغؿ احلياد 

بدر اؾدجـة دقدي ؿـ دادة  غر فداة ؼادة أؿهاد 
ؿـ حؾ ػل صدري ؿوؾ ضؿقره  حلا وؿـ عقـل ؿوؾ دقاد 

إن أدعف وؾدا ػرتلمف ربت  بلبر ػل ؼؾلل ؿـ االوالد 
ػفق احللقب وؾؿ أجد ؿنؾ احملب  ة ؾػظة أـدى عؾك االؽلاد 

ذاك اؾيري ابـ اؾيري ؿوؿد ب  ن عؾل اإلؾغل غقث اؾصادي 
الزال ػل ؽـػ اؾصقاـة عاؾل ال  ؽعب ادللارك دائؿ االدعاد 

ؿـل اؾيالم عؾقف ؿا ذاؼت صلا رؿمف بد اؾـقى بلعاد 
 

األخ اؾؼرقب بؾ اؾقؾد احللقب، جنؿ اؾيقادة، وبدر اؾيعادة، ؼرة اؾعني، وؿـقة 
اؾـػس، وعقلة األـس، دقدي ؿوؿد ابـ ذقىـا بدر اؾفداقة، وؿقرد اؾعـاقة، 

دقدي أبل احليـ أدام اؾؾف تؾؽ اجلالؾة وارػة اؾظالل، وحػظ فاتقؽ ادلنابة 
اؾزؽقة اخلالل، اؾطافرة اجلؿال واجلالل، ودالم عؾقف ؿـ ؼؾب قولف، ققحشف 
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فذا وؼد وردت اؾرداؾة اؾؽرمية، وؿا . بعده وققـيف ؼربف، ورحؿة اؾؾف وبرؽاتف
جؾلت إؾك اؾؼؾب احلزقـ ؿا أـيك االفؾ واؾلـني وأدؾك عـ ؽؾ . أدراك ؿا اؾرداؾة

ؼرقـ، مبا تقذوت بف ؿـ برد اؾلالغة ادلـؿـؿ وتعطرت بف ؿـ ـػوات اؾلقان اؾذي 
ذل، وحتؾت بعؼد اؾؼصقدة ادلعهزة، اؾمل فل ؾؼصب اؾيلؼ ؿورزة، وؼد دعمـل 
اؾؼرقوة إؾك ادلـادؿة عؾك دـفا، واؾمروح بلػـان ػـفا، ػلؽدى اخلاطر، وأعقا عـ 
ؿياجؾة دوابفا ادلاطر، ػعارض اؾصقب باجلفام وؼابؾ اؾصارم باؾؽفام، ػؼؾت 

تؾؽ )ؽؿا قوؽل اؾصدى صقت اؾصائح، أو قواول االعزل ؿصاوؾة اؾراؿح 
ػدوـؽفا بـل إن ؽـت تيملدل باؾصارم اؾعصا أو تلخذ عـ اؾدر احلصك،  (االبقات

وإال ػؿـ ؾل بشلوك، واؾطقران ػل جقك، وؼد ؼص جـاح االدب وفقض وـضب 
ؿاء اؾلقان ادليمعذب وغقض، وؽيدت بذفاب اؾشلاب واالتراب دقق اؾؼرقض، 

ػلبؼاك اؾؾف دقدي ؾألدب جتقؾ ؼداحف، وترتشػ ؽقػ ذكت أؼداحف، وتقري ـار 
ؽؿا ؼال أدقب )اؾلقان بزـد اخلاطر اؾؼرقح بلقارح اؾملرقح إـشراحف، وأؼقل 

أحقا اؾؾف أػـان اؾشلاب، صدح احلؿام عؾك اؾغصـ ادلروح، وؼدؿا : االـدؾس
ذلوت حمك صقحت ـلات ابـ ـلاتة وطقحت بذؽر ابـ ؿطروح، وؽػ ال وأـت در 
اؾشقخ رضل اؾؾف عـف أبقؽ، ػؾؿ قزل قغذقؽ مباء األدب وقرقؽ، إؾك أن غصت ؿـ 
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بوره عؾك دره، مبا وػؼت إؾقف ؿـ ؿالزؿة بره، ػظػرت قداك، واؾؾف قؽلت عداك، 
:  باؾلور اؾذي ؼال ػقف ادلمـلل

 
وؿـ ؽـت بورا ؾف قا ع  ؾل ؾؿ قؼلؾ اؾدر إال ؽلارا 

 
ػؾؾف درك ؿـ ػذ جد ػقجد، وأل اؾراحة ؿـ اؾدر واؾعيهد، ؿع اغمـام اؾراحة 

ػؿا أغار وال أجند، ػؼد عرػت ػلؾزم، وأؽنلؽ اؾصقد ػاعزم، ػاؾؾف قصؾوؽ 
وقؼقؽ وقدمي دعدك وقلؼقؽ، ودالم ؿـل عؾك حضرة اؾشقخ أرضاه اؾؾف، وعؾك 

.  ه1346جؿقع اؾيادة االخقة، أدام اؾؾف ؾفؿ احلظقة، ػل ؾقؾة اجلؿعة رابع ذعلان 
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 18: اؾرداؾة
 

أصؾح اؾؾف اؾقؾد ؿوؿدا اؾلار، وأعاـف ووػؼف الغمـام اخلقرات، واؼمـاء 
ادلؽرؿات، ودالم عؾقف ورحؿة اؾؾف وبرؽاتف، وبعد ػاالحقال واألفؾ داخال وخارجا 
بىقر ودالؿة وعاػقة ؾؾف احلؿد، وأوصقؽ بمؼقى اؾؾف وؿراؼلمف وبذل اجلفد ػقؿا 
أـت بصدده، ػنن اؾقؼت دقػ إن ؾؿ تؼطعف ؼطعؽ، واؾعاؼؾ ؿـ اتعظ بغقره، وتـلف 

. بنذارة دفره واؾيالم
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 19: اؾرداؾة
 

وؾدـا اؾلار أصؾوف اؾؾف، وأرؼاه ػل ؿراؼل اؾصعقد، حمك قميـؿ ذروة دعد 
اؾيعقد أؿا بعد ػؼد أخلرـل احلاؿؾ أـؽ ؿع جقراـؽ ؿـ اؾطؾلة تدؿـقن اؾؾفق 
ؽلـؽؿ ؿاعرػمؿ دلاذ خؾؼمؿ، عؾك أـفؿ القىاػقن ذؿاتة بني أفؾقفؿ ققم قرجعقن 

وأؿا أـت ػؽقػ جتاؾس أؼراـؽ فـا، أو ؽقػ تؽقن بقـفؿ؟ ػفؾ ترقد أن قؽقن بـق 
أعؿاؿؽ أحيـ ؿـؽ، وؿـ الفؿة ؾف ققم اؾمعؾؿ، قملؾؿ ػل ؿهاؾس أؼراـف طقل 

عؿره غاقة اؾملؾؿ، وأـا ؾيت أباك وأـت دوـفؿ ػنن ؾؿ تؽـ خقر أؼراـؽ ػاـظر ؾؽ 
أبا آخر، ػؼد قوػظ اؾطؾلة ؿمقـا ان ترؽفؿ أدماذفؿ ػل اؾعقاذر وأؿا أـت 

وأصوابؽ ػال تعرػقن إال اؾؾعب دائؿا، والحقل والؼقة إال باؾؾف، ػاغمـؿ قابـل ؼلؾ 
. اؾػقت، ػؼد ـصومؽ إن عؾؿت اــل أبقك واؾيالم

 
 
 
 
 
 

 



 

 

54 

 20: اؾرداؾة
 

ؼاؾت وؼد ـظرت ػل اؾيهػ بادلؼؾ  بشرى مبطؾع جنؿ اؾطافر بـ عؾل 
بشرى بىقر وؾقد دل طاؾعف  ان دقف قرأب ؿا ػل اؾدقـ ؿـ خؾؾ 

طػؾ تليؿ ثغر اؾعؾؿ ؿـ ػرح   بف وأذرق وجف اجملد ؿـ جذل 
ؾمؾمة زقـ ـور ادلؽرؿات بفا  ؿـ بعد أن حلؼمف وصؿة اؾعطؾ 

ذؿس تلدت بلرج اؾيعد طاؾعة  ػلدػرت بيـافا أوجف األؿؾ 
باـت ػلخػت جؿقع اؾزفر غرتفا  ػل طؾعة اؾشؿس ؿاقغـقؽ عـ زحؾ 

طػؾ تقؾت قد اؾعؾقا ؽػاؾمف  واؾيعد صار ؾف ؿـ جؿؾة اخلقل 
ػاؾعؾؿ قرضعف واؾعز قوؿؾف  واجملد قؾليف ؿـ دابغ احلؾؾ 

قاخقر ؿـ خاض ؿقج ادلؽرؿات وؿـ  دقاه قؽػقف ؿـفا ؿصة اؾقذؾ 
وقا إؿاؿا دؿا ؾؾؿهد ؿـػردا  ػال ـظقر ؾف ػل اؾعؾؿ واؾعؿؾ 
قفـاك خقر وؾقد قا أجؾ أب  واؾرؿح ـلعمف ؿـ ؿـلت األدؾ 

بؼقت ؿغملطا حمك تشافده  ؽاؾلدر ػل اؾؼؾب أو ؽاؾشؿس ػل احلؿؾ 
مممعا باؾـهقم اؾزفر أخقتف  ذفب اؾفدى ؾؾقرى ػل ؽؾ ؿومػؾ 
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الزؾت قا أؿؾ اؾراجني تؽرع ؿـ  عني ادلعارف ػل عؾ وػل ـفؾ 
 

وؾيقدـا ادلعذرة ػل ؽؾ جػقة أو تؼصقر، وـيلؾف أن ميمعـا برضاه، وبدعقة 
صاحلة تـؼذـا مما ـوـ ػقف، ػنمنا ـوـ باؾؾف وبؽؿ وؾقيؾؿ دقدي عؾك اؾلرؽة 

اؾقاؾد، وعؾك جؿقع اإلخقان واالوالد وقيلل ؾـا ؿـفؿ اؾدعاء ثؿ إن دقدي ؿوؿد 
ابـ أحؿد ؼد ؽملت إؾقف ؿرارا ػلجاب مبا ػل رداؾمف، وأـا تـظر ؿا ػقفا واؾيالم 
إبـؽؿ اؾضعقػ اؾطافر بـ ؿوؿد اؾماؿاـارتل، وأخقه اؾعربل بـ ؿوؿد أصؾح اؾؾف 

 . ربقع اؾـلقي24اجلؿقع مبـف 
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 21: اؾرداؾة
 

أتت ػاذمػت ؿـ ؾنؿفا اؾؽلد احلرى  رداؾة ؿقؾك ؾؿ قزل باؾعال أحرى 
إؿام جرى ػل ذلو ؽؾ ػضقؾة  ػػاز بىصؾ اؾيلؼ دون اؾقرى طرا 
وحاز ؿـ اؾعؾقاء واؾعز رػعة  غدت أعني اآلؿال ؿـ دوـفا حيرى 
وأعؾك ؿـار ادلؽرؿات ػلصلوت  عػاة اؾـدى دعقا إؾك بابفا تمرى 

فق اؾعؾؿ ادلرػقع واؾقارث اؾذي  أػاض اؾـدى واؾعؾؿ واؾػضؾ واؾيرا 
فق اؾشقخ ؿقالـا االؿام اؾرضا أبق  عؾل اؾذي أضوك بلػؼ اؾفدى بدرا 

عؾقف دالم طقب ؿـ ؿمقؿ  قوـ ؾؾؼقاه وؾق ؿرة أخرى 
أخل ؾقعة ؿا أدلرت ؿـ ذؿائف  دقى اؾؽلد احلراء وادلؼؾة اؾعلرى 

ػؿا  أؿض عؾك اؾعشاق ؿقؼعفا ادلرا - ذؾت ميني اؾـقى–رؿمف اؾـقى 
مير عؾك اؾربع اؾذي بلن بدره  ػؽاد اجلقى قؼضل عؾقف إذا ؿرا 
قردد ان جاذت بقادر دؿعف  ؿؼاؾة ؿـ أوعل اؾفقى ؼؾلف جؿرا 

 (ؽػك حزـا ؾؾفائؿ اؾصب ان قرى  ؿـازل ؿـ قفقى ؿعطؾة ؼػرا)
ػـيلل ؿـ ـرجق ؾؽؾ ؿؾؿة  ميـ بهؿع اؾشؿؾ ػل ؽـػ اؾيرا 
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قيرا - ؿـ ػضؾف–ػمـنر أدرار وتؼضل ؿكرب  وقودث بعد اؾعير 
 

االؿام اؾذي تلمت اؾفداة بف ؽلـف عؾؿ ػل رأدف ـار، واؾفؿام اؾذي غرر ؿـاؼلف 
ؿنؾ اؾـهؿ اؾذي قيرى بف اؾيار، اؾشقخ اؾذي جتؿعت بف ؿمػرؼات اؾػضائؾ، 

واؾلدر اؾذي ـقر دائر اؾؽقاؽب مبؼابؾمف ؿمضائؾ، واجللؾ اؾرادخ اؾذي التزؾزؾف 
اؾزعازع، واؾفزبر اؾذي ؿافق ؿـ رزء وان جؾ جازع، واؾيقد اؾذي ؾقس ػل دقادتف 

ؿـازع، ذقىـا برؽة اؾدـقا واؾدقـ، وبؼقة االمية ادلفمدقـ، وحهة اؾؾف اؾؼائؿة عؾك 
ادلردة ادلعمدقـ، ـقر ؿؼؾة اؾػضائؾ واـياـفا، وعملة عقارف ادلعارف وؾياـفا، 
دقدي أبق عؾل االػراـل أدام اؾؾف فاؾة ذؿس ػضؾف اؾمل التىػك بؽؾ ؿؽان، 

وأبؼاه ؿـارا ؾؾدقـ قفمدي بف حقنؿا ؽان، ودالم عؾقف دالم ؿيؾقب اؾػماد، بطقل 
اؾلعاد، ؿشقق إؾك ؾنؿ تؾؽ اؾراحة، ورحؿة اؾؾف وبرؽاتف، عـ خقر دقدـا ردقل اؾؾف 

فذا وؼد وردت رداؾة دقدي االوؾك ثؿ اؾناـقة ػارتاض . صؾك اؾؾف عؾقف ودؾؿ
اؾػؽر ػل رقاضفا، وؽرع ؿـ حقاضفا، ودؽر ؿـ حؿقا أؾػاظفا، وغازؾمف حقر 

ؿعاـقفا بلحلاظفا، وجـك ؿـ أدبفا اؾغض، ودلح ػل بور بقاـفا ادلرػض، اؾك ؿا 
دطع ؿـ أرداـفا ؿـ داطع اؾمػققض ؾؾف واؾميؾقؿ، وتؾؼك اؾقارد باؾؼؾب اؾيؾقؿ، 
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ذقؿة ؿنؾؽؿ ؿـ ؽؾ عارف، اؾذي فق ؿـ بوار احلؼقؼة غارف، ػيلوان ؿـ قهؿع 
ؿؼاؿات اؾقؼني، دلـ ذاء ؿـ علاده ادلمؼني، ثؿ ان اؾعلد قعمذر إؾك ؿقاله عـ إبطاء 

اجلقاب، ادلـاػل جلؿقع طرق اآلداب، بلـل ؿا أخرتف ػل االوؾك واؾناـقة إال ؾعزؿل 
ػل ؽؾ جؿعة عؾك اؾؼدوم عؾك حضرة دقدي الغمـام زقارتف، واؾمشػل ؿـ وفج 

اؾشقق وؿرارتف، ػؾؿ قزل اؾدفر عؾك عادتف مياطؾ، وقعارض احلؼ اؾقاجب 
باؾلاطؾ، ػؽملت فذه اؾعهاؾة ـػنة ؿصدور، وفلة ؿؼؾ غقر ؿعذور تلث بعض ؿا 
ػل اؾؼؾب ؿـ العج االذقاق، اؾمل ضاؼت عـ زػراتفا االطقاق، واـل إن ذاء اؾؾف 

ؾؿ أزل عؾك ذؾؽ اؾعزم ؿمك دؿح اؾدفر اؾلىقؾ، ودح عارض إدعاده اخملقؾ، وؿـ 
اؾؾف تعاؾك ـرجق تؼرقلف، ؽؿا ـيلؾف تعاؾك ؽشػ فذه احلقادث ادلرقلة، ثؿ ان فذه 
اؾـقاحل ؾؿ تزل عؾك ؿا ػل عؾؿ دقدي ؿـ اؾفرج واالضطراب، وتقاؾل احلقادث 

. اؾغراب، ؽغـؿ ـام راعقفا ػمقؾك رعقفا االدد، ػعنك ؿا ذاء وأػيد
 

أؿقر قضوؽ اؾيػفاء ؿـفا  وقلؽل ؿـ عقاؼلفا احلؾقؿ 
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وؽقػ ال وؼد ؼال اؾصادق ادلصدوق صؾك اؾؾف عؾقف ودؾؿ ؽؿا ػل ؿياؿرة 
وؿا . ؿا اـمفؽ ؼقم حرؿة عادلفؿ إال اـمفؽ اؾؾف حرؿمفؿ: اؾشقخ االؽلر ؿا ؿعـاه

إال ؽاجلؿؾ األجرب، قشمؿ أو قطرد أو قضرب، - واؾؾف قؾطػ بـا–ـوـ بقـفؿ 
: وقرحؿ اؾؾف اؾليمل إذ ؼال

 
وإـل غرقب بني بيت وأفؾفا  وإن ؽان ػقفا جقرتل وبفا أفؾل 

وؿا غربة االـيان ػل ذؼة اؾـقى  وؾؽـفا واؾؾف ػل عدم اؾشؽؾ 
 

عؾك أن ؿـ جؿؾة اؾـعؿ عؾقـا، اؾمل ال ـزال ـؼر بفا عقـا، حضقرـا بلال دقدي 
وافمؿاؿف، واـىراطـا ػل زؿاؿف، ػـيلل اؾؾف اؾذي بػضؾف تمؿ اؾصاحلات أن 

قدميفا ؾـا، وأن قلؾغ ؿـفا أؿؾـا، وقهؿع عؾك بياط ادليرة ذؿؾـا، وقصؾ باؾمعؾؼ بف 
حلؾـا، ثؿ ان حاجة اؾػؼقر اؾمل ال أفؿ ؾف ؿـفا، وال ؿوقد ؾطؾلف عـفا، اؾدعاء ؿـ 

دقدي بصالح احلال واالـؼاد ؿـ فذه االوحال، واؾيالؿة ؾؾدقـ واؾدـقا ؿـ اؾػنت 
واالفقال، واؾيعل ػقؿا قرضك، واؾؾطػ ػل ؽؾ ؿؼضك، ثؿ ان االخ االرضك 

دقدي اؾعربل بـ ؿوؿد قيؾؿ عؾك دقدي دالم اؾصب اؾفائؿ، ذي احلب اؾرادل 
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واؾقد اؾدائؿ، وقيلل صاؾح اؾدعاء  وقـفل إؾك دقدي أن ؾقس عـده جزء ؿـ 
احلؾلقة، واؾيػر اؾذي عـده ادلمضؿـ دلـطؼقة اؾػادل ؿع احلاؿؾ ػىذه ؿـف، 

وؾقياؿح دقدي ػل ؽؾ تؼصقر، وؾقؿمعـا مبا حدث ؿـ أؿر اخملزن، واؾؾف ادليمول 
 ذي احلهة 14ػل تعهقؾ اؾػرج، وإزاؾة احلرج، بهاه اؾـلل صؾك اؾؾف عؾقف ودؾؿ 

 ه وؾدؽؿ عؾك اؾدوام، اؾػؼقر إؾك اؾؾف، اؾطافر بـ ؿوؿد بـ إبرافقؿ 1321
. اؾماؿاـارتل، أؿـف اؾؾف مبـف
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 22: اؾرداؾة
 

ذقىـا عؾؿ االعالم، وزقـة جقد االدالم، برؽة اؾدـقا واؾدقـ وبؼقة االئؿة 
ادلفمدقـ، دقدي أبق احليـ اإلؾغل، حػظ اؾؾف حقزتف ؿـ األغقار، وأدام ؿاؿـوف 

ؿـ اإلؼلال ػل االقراد واالصدار، ودالم عؾقف ورحؿة اؾؾف وبرؽاتف، دالم علد 
ؿمقحش حقران، دقؿ ؿـ أعلاء اؾلني وثؼؾ اؾغربة عـ االوطان، فذا وؼد وصؾت 

رداؾة دقدي ػادمػدـا ؿـفا ؿاال جنفؾف ؿـ إؼلال اخلؾقػة عؾقف، واغملاط 
اخلاصة واؾعاؿة مبؼاؿف بمؾؽ احلضرة، ػـوؿد اؾؾف عؾك إحقاء تؾؽ ادلرادؿ بؽؿ، 

واـمعاش أؿر اؾدقـ ادلمالذل دللؽؿ، ثؿ دالؿة االحقال وعؿقم االؿـ، وذؿقل 
اؾعاػقة ؾالفؾ واالوالد واجلقران، ؿمعـا اؾؾف بدواؿفا، ثؿ ؾقؽـ ػل ؽرمي عؾؿ دقدي 

 رؿضان ؿـ غقر دػاع بعد أن 3أن اؾيؾطان ادلـصقر باؾؾف دخؾ ؿراؽش ققم اؾيلت 
خرج ؿـ بفا ؿـ اؾعيؽر واؾؽلراء ؾؾؼمال، بعدد وعدة، ػلؾؼك اؾؾف اؾػشؾ ػل 

ؼؾقبفؿ، ػاخمؾػت ؽؾؿمفؿ، وخذؾفؿ اؾؾف مبا أدروا ؿـ حب اؾؽػر، وـفلت ؼشاؾل 
اؾعيؽر، ودور اؾـصارى وفدؿت، واؿمألت أقدي اؾعاؿة ؿـ ؿماعفؿ، وػرح أفؾ 

ادلدقـة ػرحا القؽقػ، وتؾؼقا بزقـة وأبفة، ودخؾ اؾيؾطان ػل جقش القعرف ؽـفف 
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وذل أـصار اؾؽػار، وػر جؿقع . إال بادلشافدة، ػادمؼر بف اؾؼرار، واطؿلـت اؾدار
 ؽؿـقا بدار اؾمفاؿل االجالوي إؾك ققم اؾنالثاء، ػاضطر إؾك 5ؿـ بفا إال 

إخراجفؿ، ػؼلضقا ودهـقا بدار اخملزن، ودرح اؾيؾطان ققم اخلؿقس ادلياجني 
ثؿ ان اؾعدو اؾؽاػر أذؾف اؾؾف اؼموؿ بؾد اؾرحاؿـة، . اؾذقـ ػل اؾيهـ أجؿعني

 ػاردا  ؿع خؾقػة، 1200ػلحرق دواوقرفا ػادمغاثقا باؾيؾطان ػلغاثفؿ بـوق 
واؼموؿقا أقضا بؾد دؽاؾة، ػلؽؾقا دار اؾؼائد ؿوؿد اؾمرقعل وؽان ممـ قهافدفؿ 

وال قؼلؾ أؿرفؿ، ودؾؿف اؾؾف وخؾصف برأس طؿرة وجلام، وفافق ؿـمظر . ػل اؾؾف
اؾؼدوم عؾك احلضرة، ؽؿا أن حرؽة حاحة واؾشقاظؿة ؿـمظرة، وؼد بققع ؾقؾد 
دلقالي احليـ قؼال ؾف ؿقالي ققدػ بػاس، وـصلف اؾعدو درقكة، وؼد ؼقؾ أـف 
وصؾ اؾرباط، وباجلؿؾة ػاؾعدو ؼد ؽؾب واؾؾف قؼل ذره، وقؽػل ادلقؿـني أؿره، 

واؾمهك واؾؽالوي ؾؿ قظفر ـصوفؿا ؾؾؿيؾؿني إال أـفؿا ؿيؾقبا احلقؾة، ؿلغضان 
إؾك ؼؾقب اؾرعقة، وال ؽقد مبا أصال وأؿا اؾعلد ػؿذ دخؾـا ادلدقـة، ضاؼت 

صدورـا، وغؾب ذقؼـا وعرضـا عؾك اؾيؾطان أن قلذن ؾـا ػل االقاب، ػمعؾؾ بيرد 
احلدقث ػشغؾـا بف، واؾؾف قؾطػ بـا ػل ؽؾ حال، وقوػظـا ػل ؽؾ حؾ وارحتال 

 8وـيؾؿ عؾك أجنال دقدي وإخقاـف وجؿقع االؼارب واجلقران واؾيالم . مبـف
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 ه إبـاؽؿا اؾضعقػان اؾػؼقر اؾطافر واؾلرؽة دقدي اؾلشقر 1330رؿضان عام 
. أؿـ اؾؾف اجلؿقع
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 23: اؾرداؾة

 

احلضرة اؾشرقػة اؾعؾقة، واجلالؾة ادلـقػة اؾمل فل باالدرار واؾلرؽات ؿؾقة، 
ؿقالـا االؿام، ظؾ اؾؾف ادلؿدود عؾك االـام، أؿقر ادلقؿـني ادلظػر ادلمقد جـده دعده 

ادلقػر، ـصر اؾؾف عؾؿف، وظػر باؾعد وحياؿف وؼؾؿف وذػك برأقف اؾرذقد وجده 
اؾيعقد، دؼؿ اؾدقـ وأدلف، ودالم عؾك حضرتف االؿاؿقة، وجالؾمف احلاؿقة، ؿـ 

ؿؼلؾ عملمف اؾياؿقة، وذاؽر ـعؿمف اؾفاؿرة اؾفاؿقة، علده اؾضارع اؾداعل، ادلمؼؾب 
ػل ـعؿمف اخملصلة ادلراعل، اؾـاجوة ادلياعل، اؾػؼقر اؾطافر بـ ؿوؿد ؾطػ 
اؾؾف بف، فذا وبعد اؾدعاء ؾؾوضرة اؾياؿقة مبا قـادب حؼفا ؿـ دوام اؾيعادة 

. واؾـصر اخلارق ؾؾعادة، ػنـا ؽملـافا واؾغقث قفؿل، واؾيواب بيفام اؾؼطر قرؿل
واؾقجقه . وقيدد ـوق ذقطان اجلدب ـلال اؾضرب ػقصؿل، واؾؼؾقب ؿـشرحة

واؾضروع ذاؽرة ؿنـقة ؿعمرػة بصدق اؾـقة، مبا . واالػقاه ذاؽرة. ؿيملشرة ػرحة
ظفر ؿـ ؽراؿة إؿاؿفؿ ودؾطاـفؿ مبا عقده اؾؾف تعاؾك ؿـ ـصره ظافرا وباطـا 

وؼد حؿؾـل صدق  (وؾؽؾ إؿرء ؿـ دفره ؿا تعقد)بنجابة دعقتف، وبرؽة حرؽمف 
ـقمل، وخؾقص ؿولمل ػل ؿقالـا أقده اؾؾف أن ؼؾت ػل ذؽر فذه اؾؽراؿة ذلف 

: أبقات تؼابؾ باؾصػح واإلغضاء عؾك عادتف ـصره اؾؾف ػل أخقاتفا وفل
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حؿدـا عؾك غقث أزال أذى اؾعقث  أؾفا ؾطقػا ؽاذػ احلزن واؾلث 

وـيلؾف ـصرا عزقزا ألؿة اؾـ  بل عؾك أعدائف االؽؾب اخللث 
وتلققد دؾطان حؿك اؾدقـ باؾظلا  ؽؿا حتمؿل االذلال ػل اخلقس باؾؾقث 

إؿام اؾفدى ادلقؾك اؾذي برؽاتف  تػقض عؾك اؾعاػني ػقضا بال رقث 
تعقدت اؾدـقا إذا ؿا رؽابف  تلدي فـاء ؾالـام وؾؾورث 

وغقنا ؿغقنا بعد جدب جتفؿت  بف أوجف االؿال ػل احلزن واؾقعث 
ػؾؾف ػل حؽؿ اصطػاء ؿوؿد  خلقكة أدرار جتؾ عـ اؾلوث 

ػؾقال جالل ادلؾؽ واؾفقلة اؾمل  عؾك ؾف دؿقمف بلبل اؾغقث 
ػال زال ؿـصقر اؾلـقد ؿظػرا  صقارؿف بادلارؼني ذو اؾـؽث 

وؿـل عؾك ادلقؾك االؿام حتقة  ؽـشر ثـاه اؾغض أو خؾؼف اؾدؿث 
 

وـيؾؿ عؾك ؿقالـا بدء أو خماؿا وـفدي حلضرة اؾـلل صؾك اؾؾف عؾقف ودؾؿ 
. صالة ودالؿا
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 24: اؾرداؾة
 

قا ؽمابل باؾؾف ؼلؾ قدقف  عـ ػؿل ؽؾؿا ؼدؿت عؾقف 
واؼرأ ؿـل اؾيالم أؾػا وخب  ره بولل ؾف وذقؼل إؾقف 

 
ـؼلؾ االعماب، بعد اؾيالم ادليمطاب، بوضرة ذقىـا اؾعاؾؿ اؾعؾؿ بدر اؾفقاقة 
وؿصلاح اؾظؾؿ، دقدي أبل احليـ اإلؾغل ؿـ ؿعظؿل ؼدره وؿيمؿدي دره، درة 

اؾؼالدة، وحؾػ اؾيقادة، دقدي اؾلشقر بـ ادلدـل واؾؼائد احملػقظ اجلدود، 
ادلػاض عؾقف ؿـ حضرة اؾؽرم واجلقد، دواب اؾعطاء غقر اجملدود، اؾيقد 
االدعد، ادلدـل بـ أحؿد، واؾدرة اؾـػقية ذي اجملاؾية االـقية، دقدي ؿاء 

اؾعقـني واؾعلد ادلؼصر ادلضطر ادلػمؼر، اؾطافر حػظ اؾؾف اجلؿقع مبـف فذا وبعد 
ادمدعاء اؾدعاء ػؼد وصؾت رداؾمؽؿ اؾؽرمية، ؿؼلقؾة اؾعذر ؿع ػرط أذقاؼـا 

وؿا صرػـا ؿـ ادمدعائؽؿ ؾؾؿالؼاة باحلضرة االؿاؿقة، إال . إؾك طؾعمؽؿ ادللارؽة
ؿا عؾؿـا ؿـ ذغؾؽؿ بذؾؽ اؾؽؾب اؾعاوي، واؾـذل اؾغاوي، أبق اؾطعام وؿـ ؾػ ؾػف 
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ؿـ بفائؿ االـعام، ػاحلؿد ؾؾف اؾذي عرػفؿ ؼدرفؿ، وأضؾ أؿرفؿ، ػؼد ػرحـا 
. ػرحا زائدا، وؾقس ؿا صدر ؿـفؿ ؿـ أؿناؾفؿ بلدع ػل وؼمـا فذا واؾعقاد باؾؾف

 
ػال تعهلقا ممـ عقى ذي عال  ؾؽؾ عؾل ػل احلقاة ؿعاوقة 

 
ثؿ ؿـ . وؼد ؿـعـا دقدـا ـصره اؾؾف ؿـ اؾذفاب بعد ثالث، ػعزؿـا ققم االربعاء

اؾؾف باؾغقث، ػؽان عذرا حابيا أقضا واحلؿد ؾؾف عؾك ؽؾ حال، وؼد ػرح دقدـا 
غاقة مبؼدم اؾؼائد، وػرح اؾؼائد بػرحف، وؾعؾ دقدـا عؾك ـقة اخلروج ؾمملرك بف 

واالحقال واحلؿد . اؾلالد واؾعلاد، وؼد عزم عؾك ادموضارؽؿ ؾؾؿذاؽرة ؿمك أؿؽـ
 . ه1342 جؿادى اؾناـقة عام 9ؾؾف بىقر واؾيالم 
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 25: اؾرداؾة
 

: وأجاب برداؾة عـ األدقب اؾلشقر اؾـاصري وـص ذؾؽ
 

ربـا آتـا ؿـ ؾدـؽ رحؿة وفقكء ؾـا ؿـ أؿرـا رذدا، ربـا التزغ ؼؾقبـا بعد إذ 
فدقمـا وفب ؾـا ؿـ ؾدـؽ رحؿة إـؽ أـت اؾقفاب، ربـا إـؽ جاؿع اؾـاس ؾققم 

الرقب ػقف، إن اؾؾف القىؾػ ادلقعاد، ربـا عؾقؽ تقؽؾـا وإؾقؽ أتلـا وإؾقؽ ادلصقر، 
ربـا الجتعؾـا ػمـة ؾؾذقـ ؽػروا وأغػر ؾـا ربـا إـؽ أـت اؾعزقز احلؽقؿ، عؾك اؾؾف 

. تقؽؾـا، ربـا اػمح بقــا وبني ؼقؿـا باحلؼ وأـت خقر اؾػاحتني
حقا اؾؾف وبقا، ورـح باؾـيقؿ اؾطقب اؾرقا، وـضر باؾـعقؿ ادلشرق احملقا، حضرة 

اؾػؼقف اؾلرؽة، ادلقؿقن اؾيؽقن واحلرؽة، ادلمؾؼك باؾؼلقل ؿـا ؽؾ ؿا ػعؾف وترؽف، 
بعد أن أعؾـ اؾموؼقؼ، ادلمقد باؾمقػقؼ، احلؼقؼ باؾصدق واؾمصدقؼ 

 
عالؿة اؾعؾؿاء واؾؾج اؾذي  القـؼضل وؾؽؾ ؾج داحؾ 
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. ؿوؾ ودـا احلاػظ ؾؾعفقد واالواصر، اؾمل بني دؾػف اؾؽرمي ودؾػـا بـل ـاصر
. عاؾؿ اؾعصر دقدي ؿوؿد بـ أحؿد االجراري. ذي ادلـاؼب ادلزرقة باؾدراري

ودالم عؾقف أرق ؿـ طلعف وأغزر . حػظ اؾؾف ؽؿاؾف، وأجنح ػل اؾصاحلات آؿاؾف
ورحؿة اؾؾف وبرؽاتف عـ برؽة دقدـا ردقل اؾؾف صؾك اؾؾف . ؿـ ػقض عؾؿف وـلعف

ؽمابؽ . فذا وؼد ورد عؾقـا ورود ادلاء عؾك اؾظؿل واؾـقر عؾك اؾظؾؿاء. عؾقف ودؾؿ
. ػوؿدـا خطقرـا بلاؾؽ. ػوقا وأحقا وؽيا أثاثا ورقا. اؾؼادم بؽؾ دقل. ادلعيقل

وأن رؿقمـا بـلاؾؽ 
 

ؾكـ داءـل ان ـؾمـل مباءة  ػؼد درـل اـل خطرت بلاؾؽ 
 

إذ . وؼؾت ؽؿا ؼال ؽنقر عزة. وغػرت ؿـقمف ألؿاـف. ػقفلت اداءتف الحياـف
غؾلف اؾقجد وبزه 

 
فـقكا ؿرقكا غقر داء ؿىاؿر  ؾعزة ؿـ أعراضـا ؿا ادموؾت 
قؽؾػفا اخلـزقر ذمؿك وؿا بفا  فقاـل وؾؽـ ؾؾؿؾقؽ ادمذؾت 
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قؼقل بقيت ادلداؿة وـعؿ اؾـدمي، –ػنن اؾذي بقــا ؿـ اؾعفد احلدقث واؾؼدمي 

وفل أحؼ باؾرعل ؿـ حلؿة اؾـيب . ػؼد جؿعمـا رحؿ احلب واالدب
 

إن ـػمرق ـيلا قمؾػ بقــا  أدب أؼؿـاه ؿؼام اؾقاؾد 
 

ػغػر اؾؾف ؾؽ قا أخل ؿا عرضت بف ػقف ؿـ ؼقؾؽ آخر اؾرداؾة ػؾموذر أن 
وصرحت بف ػل ـظؿؽ بؼقؾؽ . تؽػر ؿـ قؼقل ال إؾف إال اؾؾف

 
ؽػرمت أفؾ اؾػوقص وغقرفؿ  وحصرمت االميان ػل اؾعؿقان 

 
. وحؿؾمـا باؾظـ واؾمىؿني ؿا ؾؿ ـطؼ حؿؾف. حقث ؼقؾمـا ؿا ؾؿ تموؼؼ ؿـا ؼقؾف

وؿا ظــا . ػلجرقت دماؾؽ ؿهرى اؾمؼرقع، وأػرغمف ػل ؼاؾب اؾمفدقد واؾمروقع
بلـت ؾيان أو . بموؼقؼ أو جدل. ؼط أــا ؼطعـا ػل تؽػقر داؽـ ػوص أو جلؾ

أو . وإمنا ظــت ظـا واؾظـ أؽذب احلدقث. وال أرعػ ؼؾؿـا بؽملف أؾػف. ذػة
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وؼد عؾؿت أن اؾؾف . صدؼت ػادؼا تعقد اؾمؿضؿض باالعراض ذقؿة ؽؾ خلقث
ؽقػ جنمريء عؾك . عصؿ ؿـ ادلقؿـ دؿف وؿاؾف وعرضف، وان قظـ بف ظـ اؾيقء

أو ؿاؾـا وذؾؽ اخلقض ػل تؾؽ . وؼد عؾؿـا أن اؾيالؿة أدؾؿ. اؾؼقل مبا ال ـعؾؿ
ادلفاؾؽ واؾظؾؿ احلقاؾؽ 

 
ؾـػيل أبؽل ؾيت أبؽل ؾغقرفا  ؾـػيل ؾل ذغؾ عـ اؾـاس ذاغؾ 

 
وؿـ ذؽر ػنمنا قشؽر ؾـػيف وؿـ ؽػر ) (ػؿـ أبصر ػؾـػيف وؿـ عؿك ػعؾقفا)

وال ممـ . ؽقػ وؼد عؾؿت أــا ؾؿ ـؽـ ؿـ أبطال ذؾؽ اجملال (ػنن ربل غـل ؽرمي
أو قينت . وفؾ ؾؾهافؾ ؿنؾل أن قؼموؿ ػل ؿلزق االؾموام. قدعل إؾقف بقا ؾؾرجال

وأرحت ؿـ اؾلوث . ػؾزؿت وؽري. وؼد عؾؿت ؼدري. ؿع اؾػصال ػقؼطره اؾزحام
ػـوـ دؾؿـا اؾعؾؿ . وغضضت طرػل عؿا قعشل. ودرجت عؿا ؾقس بعشل. ػؽري
ؽقػ وؼد ػرغ ؿـ ادليلؾة ؿـ . وعؾؿـا عهزـا عـ ؿياؾؽ حزـف ودفؾف. ألفؾف

. وؼال ؽؾ ؿا أداه إؾقف اجمفاده. ؼلؾـا وتؽؾؿ ػقفا االئؿة مبا قؽػل ػل االؼمداء ؿنؾـا
.  وحرر ؿا ؽملف. ودون ؽؾ ؿذفلف. وجرى بؽملف ؿداده
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ؿـ أراد اـمؼادفا ػفل فاذي  عرضة اؾلوث ػؾقؽـ جد باحث 

 
ػنن . أخشك أن قؽقن ؿـ دقء االدب واؾعار. غقر أن ؿاؼد بوث بف ؿـ ادلعقار

دقدي أحؿد بـ قوقا . ؿمؾػف اؾعالؿة ادلافر اجلاؿع بني اؾلاطـ واؾظافر
وؾؿ قلؾغـا أن أحدا ممـ . ورؽـفا اؾذي إؾقف تلوي. اؾقـشرقيل فق ؼطب اؾػماوي
وفلؽ ؾؿ تيؾؿ ؼقؾف ػل ادليلؾة . بؾ ؽؾفؿ ؾف ؿادح. بعده ؿـ االمية ؼدح ػقف بؼادح

وؽؾ ؼقل . ػؿا ؽؾ ؿهمفد ؿصقب. خصقصا دلا ؼام عـدك ؿـ صومفا ؿا قىاؾػف
ػفال اؿمنؾت ؼقل . إال ؼقل ادلعصقم صؾك اؾؾف عؾقف ودؾؿ. ػقف ؿؼلقل وؿردود

بؾقغ ادلغرب اؾقزقر ؿقدة اخلطقب . االؿام اؾطقب
 

ػياؿح إذا ؿاؾؿ تػدك علارة  وإن أذؽؾت ققؿا ػىذفا ؽؿا فقا 
 

. وؿا ذؽرت عـ ذقخ اجلؿاعة عالؿة اؾؼطر ادلغربل دقدي اؾعربل األدوزي
ػؾعؾ اؾـاؼؾ عـف ؾؿ قمنلت . وؽؿال عؼؾف وأدبف. ػال قؾقؼ أن قـيب ؾقرعف وؿـصلف
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وذرقػ . وأؿا ؿا ذؽرت ؿـ تلؾقػ أخقـا ػل اؾؾف عاؾؿ اؾشرػاء. واؾؾف قغػر ؾف–
وذؽر ؾـا ػل . ػؼد طاؾعـاه ؿـ أوؾف إؾك آخره. دقدي أحؿد اؾلؾغقنل. اؾعؾؿاء

وفق فـا ؼرقب . وحرر اؾؽالم مبا قـلغل عـ غقره. ادليلؾة ؿذافب االمية االربعة
فذا وؼد تؽؾػ اؾػؽر ذلف أبقات جرقا عؾك . وحيلـا اؾؾف وـعؿ اؾقؽقؾ. غقر بعقد
ػدوـؽفا إن ؽـت تلخذ عـ در اؾـوقر حصك . غرضؽ

 
ؿـل عؾك اخلؾ اؾرػقع اؾشان  حؿال عبء اؾعؾؿ واؾعرػان 

جنؾ اؾؽرام ؿوؿد االجرار ؿـ  بذ اؾقرى باؾيلؼ ػل اؾملقان 
أزؽك دالم اؾؾف ؿا فلت صلا  غب احلقا ػنـت غصقن اؾلان 

فذا وؼد واػت رداؾمؽ اؾمل  زاؾت بطؾعمفا دجا االحزان 
ؾؽـ ؿا ـيلت ؾـا ؿـ ؼقؾفا  أـا ـؽػر ظافر اؾلفمان 

ػاؾؾف قعؾؿ أــل ال أعمـل  باخلقض ػقؿا ؾؿ قؽـ ؿـ ذاـل 
ػاحذر أخل تصدقؼ ذي دػف غدا  ؿمشقطـا ػل صقرة االـيان 

أؿا اجلقاب ػؼد ؽػاـا أؿره  ؿـ ؼلؾـا بيقاطع اؾلرفان 
ػهزاؽؿ اؾرحؿان ػل جـاتف  باؾروح واؾرقوان واؾرضقان 
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واؾؾف قوؽؿ وحده وفق اؾعؾ  مي درقرة اؾلصراء واؾعؿقان 
واحلؼ القىػك وـقر اؾؾف ال  قطػا، وحصـ اؾصدق حصـ أؿان 

واؾؾف قفدقـا وقوؿقـا وقؽ  ػقـا أذى ؽقد اؾعدو اؾشاـل 
بادلصطػك صؾك عؾقف اؾؾف ؿا  ؼصؿت صقارؿف ذوي اؾعدوان 
وأعذر ؿولؽؿ اؾلشقر اؾـاصر  ي احملمؿل بوؿاقة اؾرحؿان 

وقيؾؿ اخلؾ اؾيؾقؿ وداده  اؾطافر بـ ؿوؿد االػراـل 
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 26: اؾرداؾة
 

. وادمىرج بلـظارفؿ اؾصائلة. احلؿد ؾؾف اؾذي أبان بدالؾة اؾعؾؿاء ؿعاؾؿ ؽمابف
وأػاض . وػمح ؾفؿ خزائـ ؿعارػف. روح ؿعاـقف وخالصة ؾلابف. وأػفاؿفؿ اؾناؼلة

وادملؼقا إؾقف ػؿـفؿ دابؼ . ػلتقا بقت اؾمػيقر ؿـ بابف. عؾقفؿ دقابغ عقارػف
واؾصالة . واؾؽؾ ؿيمقجب دلزقد ثقابف. وؿؼمصد ؿعذور بلذل اجلفقد (ؿوؿقد)

. واؾـقر األول اؾذي زاؾت بف عـ اؾقجقد ظؾؿة حهابف. واؾيالم عؾك اؾير األؽؿؾ
. وخص ػل ؿؼام ادلشافدة بؾذقذ اخلطاب. دقدـا ؿوؿد اؾذي أـزل عؾقف اؾؽماب

وذام برق اؾيعادة . وعؾك جؿقع ؿـ افمدى بف ػفدى. ػلؾغ عـ اؾؾف تعاؾك ؿا أتك بف
. وآؾف اؾغر وجؿقع أصوابف. دلا بدا

اؾطافر . ادلرجتل عػق اؾؾف تعاؾك عـ ؽؾ ؼؿطقر وـؼقر. أؿا بعد ػقؼقل اؾػؼقر
أـف . وأدلغ عؾقف ػضؾف. وأصؾح ؼقؾف وػعؾف. بـ ؿوؿد اؾماؿاـارتل ددد اؾؾف ـلؾف

. وورد درح اؾعني ؿقرده ادليمطاب. دلا دار رائد اؾطرف ػل روضة فذا اؾؽماب
ودارت عؾك . وـػنت ػل عؼد اؾؼؾب ـػاثات دوره. وتشـػت اآلذان بمؾلء بوره
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وال . إذا فق بور التؽدره اؾدالء. وفلت عؾك اؾػؽر رقا راؿمف. اخلاطر حؿقا ؿداؿمف
.  وػؾؽ ال تلػؾ زوافره. وروض التذوى أزافره. تيمؼصك جقافره ؽنرة االؿالء

 
ؿـ ؽؾ ؿعـك قؽاد ادلقت قػفؿف  حيـا وقعشؼف ؿـ ؾقس ذا بصر 

 
ؼرر . وأبني ػضؾف. وأؼقم ؼقؾف. وأوضح دلؾف. ػقا ؾف ؿـ ؽماب ؿا أغزر وبؾف

وأحصك . وجؿع ؿاتػرق. وبني ػوؼؼ. وأورد ػلصدر. وحاك ػولر. ػورر
وؽقػ ال . وؼطع ؿع اجلاحد ؽؾ ـقاط. وـؼح ادلـاط. وأزال اؾشلف وؿاط. ػلحاط

إال ؿـ ران عؾك ؼؾلف . وفؾ قيقى اؾروح باجليد. جليد دائر اؾشروح. وفق اؾروح
رقـ احليد 

 
وؿـ قؼؾ ؾؾؿيؽ أقـ اؾشذا  ؽذبف ػل احلال ؿـ ذؿا 
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وبؾغف بف ؿـ . وأورده ؿـ اؾرضقان أعذب ؿقرد. ػوؿد اؾؾف دعل ؿمؾػف احملؿقد
أن قمؿنؾ ؾف مبا ؼقؾ ػل . ػؿا أحؼ ػضؾف اؾغقر اجملوقد. اجلـة غاقة ادلؼصقد

 (ؿوؿقد)بعض ؿـ إدؿف ؽندؿف 
 

 (ؿوؿقد)وؿـ ؼال أن اؾـاس ذؿقك ؽاذب  وفؾ عقب بني اؾـاس أو ذم 
ػؿا أحد إال بػضؾؽ ـاطؼ  وؿا ػقؽ إال اؾػضؾ قعرف واجلقد 

 
واؾقاصػقن ؾف وإن أطـلقا ؿؼمصرون . وؿاذا قؼال ػل وصػف وؽؾ ؼقل دوـف

ػؾقعمذر ادلؼصرون عـ وصػ ؿا ؾف ؿـ اؾشرف . عؾك اؾمؼصقر ػؿا قعدوـف
بؼقل اخلـياء ػل صىر . واؾػىر

 
ػؿا بؾغت ؽػ إؿريء ؿمطاول  ؿـ اجملد إال واؾذي ـؾت أطقل 
وال بؾغ ادلفدون ؾؾـاس ؿدحة  وإن أطـلقا إال اؾذي ػقؽ أػضؾ 
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وغـ أؽنر اؾصدور ؿـ ذؽره ػؿا فق إال . واإلـصاف أن ؿا ؼقؾ ػقف دون ؼدره
. وادلقفلة اؾيـقة ؿـ ادلقافب االؾفقة. اؾغاقة ادلمـافقة

وحؿؾف . وعصر غؿام ػؽره اؾغقر ادلاطر. ثؿ اـف ؼد حتاؿؾ اخلاطر اخملاطر
. عؾك اؾمطػؾ عؾك ؿـ ؼرظف ؿـ اؾيادات. ػرط االعهاب بلراعة فذا اؾؽماب

ؾؽـف دلا ـػخ ػقف . وتصققح روضف. ؿع جؿقد ؿاء اؾػؽر وغقضف. بنـشاء ثالثة أبقات
ػؼال داؿوف اؾؾف تعاؾك ػل عنرتف . ودارع خلدؿة اجلـاب وتلرك. اؾروح حترك

وأؼال 
 

 (ؿوؿقد)وفق ؿـ  وضع اؾشفاب أبل اؾنـا  (روح ادلعاـل)تاؾؾف ؿا 
أال قوؼ ؾذي اؾعـاقة ؽملف  مبذاب تلر ػل خدود اخلقد 

واؾؾف قعؾل ؼدره وقـقؾف  ػل اخلؾد ؿا قلغل مبوض اجلقد 
 

إصالح . راجقا ؿـ دعة رحؿة اؾؾف ادلرجتاة. ؽملف عؾك ؼدر بضاعمف ادلزجاة
. وؿصؾقا عؾك ـلقف األواه. حاؿدا ؾؾف. اؾػؼقر اؾضعقػ اؾطافر. اؾلاطـ واؾظافر
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. عؾقف أزؽك صالة وأطقب دالم.  ؿـ فهرة خقر األـام1320بكخر ذي ؼعدة 
. وعؾك آؾف وصولف
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 27: اؾرداؾة
 

التعذؾقف إذا تشقق أو صلا  أو ـاح ان فلت ذؿال أو صلا 
ػؾف ػماد ؿا تلؾؼ بارق  اال اؾمظك بغراؿف وتؾفلا 

وإذا تـيؿ رقح ـػوات احلؿك  دورا تػرق صلره أقدي دلا 
وإذا أظؾ اؾؾقؾ واعمؽر اؾدجا  ـام اخلؾل وبات قرعك اؾؽقؽلا 

وإذا ذدا ـادي اؾلالبؾ فزه  ػغدا وان ؾؿ قـس قذؽر زقـلا 
قاؾقت ذا اؾدفر اخلمون أعاد ؾل  ذاك اؾـعقؿ وتاب دلا أذـلا 

ػلجقل ػل تؾؽ ادليارح ؿارحا  ؿرح اؾػؾق اؾـفد صادف ؿؾعلا 
ؾؽـ قهقر اؾدفر القوـق عؾك  صب وؾقس قرده ان قعملا 
ػؽلـف الزال قويد ؽؾ ذي  ـعؿك ػؾقس قير حمك قمربا 
وؽلـف واش قغار إذا دـا  صب ػقهفد ػل اؾـقى ؾقعذبا 

وؾؼد رؿك ؼؾلل مبا ؾق ـال ؿـ  رضقى وقذبؾ أصلوا ؿـف دلا 
أغرى بل اؾلني ادلشت وزادـل  ذقؼا قطقل وؽربة وتغربا 

ػغدوت ال أذؽق مبا أؾؼك اؾك  غقر اؾصلا ودلؾمفا ؽمؿ اؾـلا 
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ػؾعؾفا تـؿق مبا أذؽق اؾك  آس قرق ؾـهؾف أن قمعلا 
ؿـ ؾؿ أزل ؿمؿيؽا بقداده  أـل ذفلت ؿشرؼا وؿغربا 

ؿـ ؽاد قـطؼ ذاؽرا إـعاؿف  حاؾل وإن أؿيؽت ـطؼا ؿعربا 
بور احلؼقؼة ؽـز أدرار اؾعال  ذؿس اؾظفقرة ؿـ قزقؾ اؾغقفلا 
تاج ادلعارف عني إـيان اؾفدى  ؼطب ادلؽارم خقر ؿـ بذل احللا 
ـعؿك االؾف عؾك اخلؾقؼة ؿـ بف  ضاء اؾقجقد ؿـ اؾقفاد أو اؾربا 

ؼقد اؾعؾقم رئقيفا وزعقؿفا  ؿـ ػل ؿهاؾيفا قزقـ ادلقؽلا 
ؿـ ؿؾؽمف ػـقـفا إؼؾقدفا  ػقوؾ ؿا عؿـ عداه ؼد ـلا 

ؿـ ؾؿ تزل تعـق اؾػوقل ؾػضؾف  وترى ؾف اؾمؼدمي حؼا ؿقجلا 
ذقىل وؿـؼذ ؿفهمل ؿـ جفؾفا  ؿـ ؼادفا حمك أرافا ادلذفلا 

وؿطقؼل عؼدا قضقؼ بشؽره  ذرعل وإن فق ؾؿ قؽـ ؿمطؾلا 
ػللي ػعؾ أم بلقة ؾػظة  أثـك عؾك ؿـ ػل احلقاة تيللا 
إـل ـظرت رأقت ؿـ ـعؿائف  بعد اإلؾف عؾل درعا ؿعهلا 

ػلػصح وداؿح دقدي ػل ؽؾ ؿا  حؼ وان ؾؿ أدموؼ ادلطؾلا 
الزؾت تدرك ؽؾ ؿهد ـازح  وحتقر ؿـ ؽؾ ادلعاؾل ادللربا 
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وأعادـل اؾرحؿان عـ ؼرب إؾك  ذاك اؾـدى برغؿ دفر ؼد أبك 
ػاعؾ ػل تؾؽ اؾربا ؿمـيؿا  طقب اؾـيقؿ قيقق طال أذـلا 

ػل ؿهؾس تيؼك بف راح اؾعؾق  م بؽلس ذفـ ؽان أؿضك ؿـ ظلا 
آه ػؾق أـل ؼدرت ؾطرت ػل  ؿر اؾصلا ووردت ذاك ادلشربا 

ال أدعد اؾرحؿان ققم ادللني ؿا  أدلاه ؾؾصلر اجلؿقؾ وأغؾلا 
ؿا دؿت ال أـيك ؿرارة ؿا جـك  ال ؿرحلا بشلقفف ال ؿرحلا 
وإؾقؽفا ؿـ ػؽرة ؼد أذفلت  أقدي اؾـقائب ؿاءفا ادليمعذبا 
بعنت إؾقؽ وفل أـػر باؾـقى  ؿـ ؼلر حرب برق ؾػظ خؾلا 

ػادمر ؿياوي وجففا وتالؼفا  مبوادـ االغضا ؾكال ترفلا 
ػاؾؾف قؾوؼؽ اؾرضا وقدمي ؿا  أوالك ؿـ ربع ادلؽارم ؿىصلا 

 
وارحؿـا اؾؾفؿ آـس . واغػر ؾـا. واعػ عـا. اؾؾفؿ الحتؿؾـا ؿا ال طاؼة ؾـا بف

. وأجرـا قا ؿقالـا ؿـ ضراغؿ اؾضقاع ادلـمفشة. مبشافدك أػكدتـا ادليمقحشة
وؿـ صؼقر أعاد تصلح ؾؼماؾفا . وآؿـفا ؿـ أفقال ؾؿ تزل ؿـ اؾػرق ؿـفا ؿرتعشة

وؾموؾ بقـفا وبني . واػض عؾقفا دهاال ؿـ ؿزـمؽ تؽـ بفا ؿـمعشة. ؿـمػشة
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واجـلفا ؿـ ـلال اؾلني اؾمل ؽاـت ـوقفا . جؿرات اؾقجد اؾمل ؽاـت ؾفا ؿػمرذة
واـؼؾفا ربـا جلـة اؾقصؾ ؿـ فذه . واجعؾ دفاؿفا إذا دددتفا طائشة. رائشة

ودؾف ؿـ اؾـقاظر اؾـهؾ . واؽػفا ذر ؼمال اؾشقق وجـقده اجملـدة. اجلوقؿ ادلمؼدة
اؾمل عادت اجليقم دلا دؾلت االؾلاب خشلا ؿيـدة . اؾيققف ادلفـدة

 
ترحؾ إذ باـت ػمادي بلثرفا  وغادر جيؿل ؿنؾ جذع ؿيـد 

 
ودار بف ػؾؽ اؾـقائب ودار وبني أحلة . وأؾػ اؾؾفؿ بني غرقب ـزحت بف االؼدار

. ػؾؿ قزل قغدو باؾشقق وقروح وقىػل تارة وأخرى قلقح. خؾػفؿ باؾعؼقؼ وذي ؼار
ؿـ . ػؽان ؽؿا ؼال. قمضاحؽ ػل ادلال وقلؽل ػل اخلال. وقمهؾد حقـا وحقـا قـقح

وؼع ػل تؾؽ احلال 
 

أداري جؾقيل باؾمهؾد ػل اؾفقى  وؾل حني أخؾق زػرة وـوقب 
 



 

 

84 

. وقمعؾؾ باؾـيقؿ ؽؾؿا فب وقرتاح. قملدػ عؾك اؾػراق وقهزع ؿـ أؾؿ االحمراق
ؾقمىؾص ؿـ . قمؿـك أن قدـق احلل وقرجق. وقيمهؾب بادمـشاق أخلارفؿ االػراح

. واؾػؼقر أثاثا ورقا. ؽؿا متـك دفقؾ اؾقؿـل اؾنرقا. ذرك اؾـقى وقـهق
 

متـقمفؿ باؾرؼؿمني ودارفؿ  بلرض اؾغضاقا بعد ؿا أمتـاه 
 

وإذا تعذر اؾؾؼاء ػيىر اؾؾفؿ ؾل اؾصلا حتؿؾ دالؿا قػقح ؽؿا ذل ورد اؾروض 
باؽره اؾقدؿك أو ؽؿا اػمر زفر ؿقفـا ػل ربا جند أو ؽؿا ػاح ـشر ادليؽ واؾعـلر 

اؾشوري وقؾقح ؽؿا داق دقط اؾلرق ـوق احلؿك ادلزـا أو ؽؿا أدػرت حيـاء عـ 
ؿـ أوردـا . ؿطؾع اؾػهر أو ؽؿا صلغت ثقب اؾدجا راحة اؾلدر إؾك ذقىـا وأبقـا

وأؽيلـا ػضال . وؼؾدـا ؿـ ؾكاؾل أػضاؾف عؼدا ثؿقـا. ؿـ غزقر أـعاؿف عقـا ؿعقـا
أبل . وأجؾ عددي عؾك اؾـقائب وعددي. وـقر خؾدي. دقدي ودـدي. ؿلقـا

احليـ ابـ أبل ؿوؿد احلاج علد اؾؾف بـ صاؾح 
 

: وؾقس ؿـ راق إال اؾمالق. ؿـ أؾؿ اؾػراق.  فذا وؼد بؾغت اؾروح اؾمراق
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إن ققم اؾػراق عـدي عصقب  ؾقمـل ؿت ؼلؾ ققم اؾػراق 

 
ػؿـ ؾل . وجتاوزت ذؽره وخؾػمف. وفب دقدي أـل حتؿؾت اؾػراق وتؽؾػمف

وثؼؾ ؿا ػقفا ؿـ اؾؽربة . مبرارة اؾغربة
 

وطعؿ اؾـقى ؿر ؿع اؾقجد وحده  ػؿـ ؾل إذا ضؿ اؾفقى واؾمغربا 
 

. وادلؾف اؾمقػقؼ دلا فق األصؾح مبـف وطقؾف. ثؿ ادمغػر اؾؾف ؿـ فذا ؽؾف
. وإـل أذؽق ػل فذا إؾك اؾؾف وإؾقؽ بنك. واؾرضا ػل ؽؾ االحقال بػضؾف وعدؾف

وحيـك ورثك . وأبنؽ دؿقـل وغنك
 

ذؽقت وؿا اؾشؽقى دلنؾل عادة  وؾؽـ تػقض اؾؽلس عـد اؿمالئفا 
 



 

 

86 

. وجلؿقع صروف اؾدفر غقر اؾشقق إؾقؽؿ ؿيادلان. وـىلر دقدـا بلــا دادلان
ؽؾ ذؾؽ بلرؽة . وأؿان دفر دعقد وأؿـف. وأرحب داحة. ؿازؾـا ػل روح وراحة

وعرػـا وعرػـا ورحب بـا اؾػؼقفان . ػنـا واحلؿد ؾؾف أؾػـا وأؾػـا. دقدـا وميـف
وؼضقا ؾـا ؿـ ابمداء . وباؾغا ػل اؾيرور بـا إؾك اؾـفاقة وأعطقا ؾـا بقما رحلا, غاقة

 (اؾمػيقر)ووعدـا اجلقشمقؿل بابمداء . ـصلا (اؾمؾىقص)و  (جؿع اجلقاؿع)
. وباجلؿؾة قادقدي ػاؾؼقم بـا ػرحقن. ػيوب عؾقـا بذؾؽ ذقؾ االحيان دولا

ػؿا أوالـا أن ـمرذل بؼقل بعض ؿـ تؼدم . وبؼدوؿـا ؿـشرحقن
 

ـزؾـا عؾك آل ادلفؾب ذاتقا  بعقدا عـ االوطان ػل زؿـ احملؾ 
ػؿا زال بل إحياـفؿ واػمؼادفؿ  وبرفؿ حمك حيلمفؿ أفؾل 

 
وفؾ تيمقي . وال ؽؾ ادلراعل تشلف اؾيعدان. إال أـف ؿا ؽؾ ؿاء ؿنؾ صداء

وـؾمؿس ؿـ دقدـا أن ققاؾل . وذػؼة غقره وإن اؾطارف واؾماؾد. ذػؼة اؾقاؾد
وؿقاػؼة اؾيـة ػل ؽؾ ؿؼام وؿيقر وأن قياؿوـا ػل جؿقع . اؾدعاء ؾـا باؾمقيقر

وؾقؼلؾ ؿـا . ؿع أـا وؾق بذؾـا ػقق اؾطاؼة الـؽاد ـقػقفا. اؾمل ػرطـا ػقفا. احلؼقق
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ؿنؾ فدقة اؾفدفد ؾيؾقؿان عؾقف وعؾك ـلقـا أػضؾ اؾصالة . تؾؽ األبقات فدقة
ػؿا اؿمنؾـا ػقفا إال ؼقل ادلمـلل . واؾموقة

 
ال خقؾ عـؽ تفدقفا وال ؿال  ػؾقيعد اؾـطؼ إن ؾؿ قيعد احلال 

 
واؾـطؼ غاؾلف . وإال ػاؾيؽقت أدؾؿ. وذؽاقمفا اؾصرقوة. ػفل عػق اؾؼرقوة

وؿا أحؼـا بؼقل اؾؼائؾ . ودقدي ػل ؽؾ االحقال بقجف اؾعذر أعؾؿ. ـدم
 

أبك اؾشعر إال أن قهلء ردقكف  إؾل وقلبك ؿـف ؿا ؽان ؿوؽؿا 
ػقا ؾقمـل إذا ؾؿ أجد حقك وذقف  وؾؿ أال ؿـ ػرداـف ؽـت ؿػوؿا 
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 28: اؾرداؾة
 

أقا ـيؿة ؿـ ـػح رقح اؾصلا روحل  بلطقب أـقاع اؾيالم عؾك روحل 
ػؼد ػارؼمـل حني ػارؼت داحة  رؿمـل عققن اؾعني ؿـفا بملرقح 

وخؾػمفا بني اؾربقع أدقرة  ؾؽؾ ؿؾقح ال ميـ بميرقح 
وبمت بهيؿ دون روح متهف  بوؽؿ اؾـقى ػقح اؾػهاج اؾك ػقح 
ػؾؾف ؽؿ ؼادقت ؿـ ؿضض األدك  وبرح فؿقم ؽاتلني بمشرقح 

ػؿـ غربة تؼضك وبني أحلة  تروح عـل اؾفؿ أقة تروقح 
فؿ دادتل ؿـ ال أؼقل دقافؿ  عؾل ؾف ؿـ برؼل وتيرقول 

عيك ـػوة ؿـ عطػة اؾؾف تـمؿل  بقصؾ ؼرقب قهؿع اؾشؿؾ ممـقح 
عؾقف دالم اؾؾف ؿا حـ عاذؼ  رؿمف اؾـقى ققؿا إؾك فلة اؾرقح 

 
وادمػموت بػاحتة ميـف ػاـػمح ؾل . دقدي اؾذي تؼقدت بنحياـف وأـا ادلطؾؼ

. وـصلت ذلاك دعده ػاصطدت بفا بقض االـقق واؾعؼقق االبؾؼ. ؽؾ باب ؿغؾؼ
وال . وادملصرت ػل ؾقؾ اؾفؿقم ػؿا رأقت ػل غقر جلني إحياـف طاؾع اؾػؾؼ

أو اعماد إـيان ادليرة . ادمرؼقت بيقى رؼقة دقرة ذؽره ؿفؿا ؿس طائػة اؾػؾؼ
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وؿقؾك ـعؿمل اؾذي عـ . ؼلؾة وجفل حقنؿا تقجفت. ؿـ جـ االحزان عائد األوؾؼ
جذب اؾؾف ذقارد اؾـعؿ . أبق احليـ. دقدـا وأدماذـا وأصؾ ـعؿمـا. غقره تـزفت

إؾك . -وأدام عؾقف ؿا عقده ؿـ ؾطػف اجلؿقؾ احليـ. وادلعارف إؾك ربعف باؾردـ
وال ــمؿل . وـعؾؿ دقدـا اــا ؿـذ خرجـا الـرى إال ػل ظؾ دعده- ؼقؾف بعد اؾيالم

. إال ؾرػده
 

وؿا ميؿت ؿـ بقداء إال  وؿـ جدواك راحؾمل وزادي 
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 29: اؾرداؾة
 

دالم عؾك اخلؾ ادلقاػؼ عالل  دالم ؿوب غقر ـاس وال دال 
 (وؼد قدرك اجملد ادلمثؾ أؿناؾل)قرى اجملد ػل رعك اؾقداد وحػظف  

 
أخقك . وؿوط ادلقدة واؾقػا. قاؼقتة اؾصػا. واخلؾ اؾؽاؿؾ. ذؾؽ األخ اؾػاضؾ

دقدي أبق . ذو اؾيقادة اؾػائؼة واخلؾؼ اؾرائؼ. اؾػؼقف ادلقػؼ ألؼقم اؾطرائؼ
والزاؾت . الزال حلؾ اؾيعادة وفق بؽػف ؿؼرون. احليـات عالل ابـ ذؼرون

وتلؾؿ . ودالم عؾقف ؿاحـ ؿشماق. قغدو أو قروح واؾيعد حاػظف. اؾرعاقة تالحظف
ورحؿة اؾؾف وبرؽاتف ػغـا ـوؿد إؾقؽ أقفا االخ اؾؾف اؾذي ال قؽؾ ؿـ تقؽؾ . ؾؾػراق

وـصؾل عؾك اؾقادطة . والقضقع ؿـ حؽؿ أؿره تعاؾك عؾك فقاه. عؾقف إؾك دقاه
دقدـا ردقل اؾؾف وعؾك آؾف . وـىلة اؾلشر. ـؼطة اؾقجقد. واؾلاب االؽلر. اؾعظؿك

اؾمػؼد . ثؿ إن مما قؼمضقف اؾعفد وققجلف. وـيؾؿ تيؾقؿا ؽنقرا. وؽؾ ؿـ تاله
وجتدقد . ودوام اؾرعاقة. دلا ػقف ؿـ إظفار اؾعـاقة. باؾؽماب إذا حدث ؿقجلف
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وػل ذؾؽ . وإن ؽان ؿنؾؽؿ واحلؿد ؾؾف ؿلؿقن اؾغقب وادلشافدة. اؾمذؽقر بادلعافدة
ؼقؾ 

 
ودلا غلمؿ عـ حلظ عقـل  وحاد اؾدفر بقـؽؿ وبقـل 

بعنت ؾؽؿ دقادا ػل بقاض  ألبصرؽؿ بعني ؿنؾ عقـل 
 

ؽؿا أعؾؿـاؽؿ  (رباط اؾػمح)وؿقجلف إعالؿؽؿ بلــا واحلؿد ؾؾف دلا خرجـا ؿـ 
ـازؾني . وؿؽنـا ػقفا أقاؿا الـمظار اؾلابقر (اؾداراؾلقضاء)درـا عؾك اؾلر إؾك . بف

ؿـ إخقاــا ػؼاؿقا جزافؿ . عؾك ؿـ ؽمب إؾقـا أفؾ دار اؾيقد رضل اؾؾف عـف إؾقف
ػلردقـا واحلؿد ؾؾف ػل ؿردك . حمك رؽلـا ػل اؾلور. اؾؾف خقرا أحيـ ؼقام

ػؼام بـا . ووصؾـا ؽمابؽ ؾيقدـا اؾشرقػ اؾؼاضل اؾصارم ادلاضل (اؾيققرة)
. وغدا باالحيان وراح. وبش وارتاح. وجرى ػل االحيان إؾك ادلدى األبعد. وؼعد

. واؾـقر اؾذي ال ققارى. واؾصارم اؾذي القلارى. ورأقـا ؿـف اؾقعلقب اؾذي القهارى
إؾك دالدة . وغزارة حادة ؽلـف اؾلور إذا جرى. وؼد طلع ؽلـف اؾـيقؿ دورا

وـنر بـك عؾك . واخلؿر ؿذاؼا. وـظؿ ؽلـف اؾعؼد اتياؼا. وادمؼاؿة ؿفقع. ؿـزع
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أطؾعـا حػظف اؾؾف عؾك . ؿمـادب اؾػقاصؾ تـادب قـابقب اؾؼـاة. اؾيؾقؼة ؿلـاه
ورأقـا ؿا ؽـا ـظـ . ػؼضقـا ؿـ جنابمف اؾعهب. وعؾك ذرحف ؾـظؿ ادلياري. دققاـف

ػعؾؿـا أن االـشاء ؿـ احلؽؿ اؾمل ققتقفا . أـف غاب عـ أفؾ فذا اؾعصر واحمهب
واؾعدل اؾذي . واؾصراؿة ػل اؾقالقة. ؿع ؿا حتؾك بف ؿـ اؾشفاؿة. اؾؾف ؿـ قشاء

ػؾؼد وؼع ػل . واحمرؿقا حؼ االحمرام بيللف جـلف. زرع ػل ؼؾقب أفؾ ادلدقـة حلف
. التيؿع عـف إال ؿنـقا. وحؾ ؿـفؿ ؿوؾ ادلـظر وادليؿع. جؿقعفؿ أحيـ ؿقؼع

وباجلؿؾة ؼد ؽان ؾدالؾمؽ عؾقف أعظؿ ؿـة ؾؽ . داعقا بدوام االؿـقة عؾقفؿ ؿمؿـقا
وأؼقل ؽؿا ؼال االـدؾيل ػل ؿنؾ ذؾؽ . وأجؾ ؿا أددقمف إؾقـا. عؾقـا

 
أقفا اؾػاضؾ اؾذي ؼد فداـل  ـوقه ؼد حؿدتف باخمقاري 

ذؽر اؾؾف ؿا أتقت وجازا  ك وال زؾت جنؿ فدى ؾيار 
وإذا ؿا اؾـيقؿ ؽان دؾقؾل  ؾؿ قوؾـل إال عؾك االزفار 

 
ػلجاب عـفا مبا . وإدمـفاضا ؾعزميمف. وؼد ػاحتمف بلبقات إدمؿطارا ؾدميمف

حػظ . وؼد أخلرـل أـف ؽمب باجلؿقع إؾقؽ. وأظفر ؿـ ؽؿال اؼمداره ؿا أظفر. بفر
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ثؿ ان ؿـ احلؼ اؾذي القيعؽ . وإقاـا ؿعف. وأدام عؾك طاعمف آؿاؾف. اؾؾف ؽؿاؾف
ادلقاظلة عؾك اؾدعاء باخلصقص جتاه . وال قىؾصؽ ؿـف إال أعؿاؾف. إفؿاؾف

ـيلل اؾؾف تعاؾك أن . ؽؿا تيؾؿ عؾقف ؿـ ـػيؽ. واؾيالم عؾقف ؿـا. اؾضرقح االـقر
وقيدد دفام فؿاتـا . وأن قؼابؾ بيابغ عػقه ذـقبـا. قهؿع عؾك طاعمف ؼؾقبـا

وقدميـا عؾك ؿولة اؾشقخ رضل اؾؾف . وقوػظـا ؿـ اؾشقطان وؿؽقداتف. دلرضاتف
بهاه اؾـلل صؾك اؾؾف عؾقف ودؾؿ وصولف . وقهعؾـا ؿـ خاصة حزبف. عـف حؼ حلف

وؽملف أخقؽؿ اؾضعقػان اؾػؼقر إؾك اؾؾف اؾطافر بـ ؿوؿد اؾماؿاـارتل . آؿني
.  ه1314 خؾقن ؿـ ذي اؾؼعدة احلرام عام 10االػراـل وأخقه اؾعربل ب 
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 30: اؾرداؾة
 

قا راؽلا قطقي اؾػال إذ قدؾج  قفدقف ـػح ؾؾصلا ؿملرج 
ؿملدبا  واخؾع ـعاؾؽ خاضعا إذ تدرج  (زطاطة)عرج عؾك 

 (دؽقرج)واعؾؿ بلـؽ ؼد أتقت حؿك بف  عؾؿ اؾفدى بدر اؾؽؿال 
دؾؿ عؾقف ؿؼلال ؽػا بفا  تقذل ادلفارق حؽؿة وتلرج 

وأجؾ حلاظؽ ػل ؿوقاه اؾذي  فق باجلالؾة واؾلفاء ؿمقج 
وؼؾ اؾيالم عؾقؽ ؿـ ذي غؾة  قشؽق اؾـقى وغراؿف قملجج 

قرجق دعاك وأـت أـت بلن قـا  ل ادلرجتل  وقروج ؿـف اؾلفرج 
ػاصرف إؾقف عـاقة تقؾك ادلـك  وتػؽ عـف فؿقؿف وتػرج 
الزؾت ؿطؿح عني ؽؾ ؿمؿؾ  وـدى ميقـؽ بوره ؿمؿقج 

وعؾقؽ أؾػ حتقة قزفق بفا  ذاك اجلـاب ادليمـقر االبؾج 
ؿـ صادق اؾقد اؾصرقح اؾطافر اؾيق  دل ؿـ ػل احلب ال قمؾهؾج 

 
إذا ؽان اؾـاس ؿعادن ػؿعدن االـصار فق اؾـضار إن اخلقار فؿ بـق االخقار 
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ؿـ دره ؽرم احلقاة ػال قزل  ػل ؿؼـب ؿـ صاحلل االـصار 

 
وحيلؽ آقة االقنار واؾذقـ تلقءوا اؾدار وحدقث اؾـاس دثار واالـصار ذعار 

ؾق دؾؽ اؾـاس وأدقا ؾيؾؽت وادي االـصار ؾقال اؾفهرة . االـصار ؽردل وعقلمل
وأبـاء االـصار وـافقؽ ػل االػمىار اؾمـققف دلا حؿك . ؾؽـت إؿرءا ؿـ االـصار

وـداء . وػل ادلدح باؾؽرم فق ؿـ ؼؾب اجلقد (قا ؾالـصار قاؾالـصار)اؾقطقس ب 
وؿا . واؾردقل اؾشؿس (بـل دؾقؿ)ؿـ أراد أن قشلع ؿـ اخللز واؾؾوؿ ػؾقلت ؼصر 

ؿـفؿ . واالؾيـة اؾذؾؼ. ذوو االدـة اؾرزق. واجلػـة اؾمل تدور. أذلف اؾققم باالؿس
واؾمؼدم ػل . إن ؽاـت اخلطابة ػؾنابمفؿ اؾنلات. ادليؾؿ ؾفؿ ػل اجملاؿع. ادلصاـع

واؾمػدقة ؿـ . واؾشؽر بؽؾ ؾيان. أو ادلشاعرة ػويان االحيان. االػوام واالؽلات
وـافقؽ بؼقؾف . ؽؾ إـيان

 
ػنن أبل وواؾده وعرضل  ؾعرض ؿوؿد ؿـؽؿ وؼاء 

فهقت ؿوؿد أو أجلت عـف  وعـد اؾؾف ػل ذؾؽ اجلزاء 
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ؽؿ . االدد اؾرابض. ػفق اؾراػع اخلاػض. وجدل ؽؾ صائؾ. إن ؼال بذ ؽؾ ؼائؾ

وتؾؽ . قؾؼك عؾك ػؽره االبقات. وأقده روح اؾؼدس ػل احملاضر. ـصلت ؾف ادلـابر
ػشاعر االـلقاء ـلل . وإن ؼؾت ـلقفؿ ػال ؿرا. ػفق أؿقر اؾشعرا. غاقة اآلقات

داػعت بفا عـ . بعد االؿداح. ػفـقكا ؾؽ قا حيان تؾؽ ادلراثل اؾـلققة. اؾشعراء
ؽؿ أدؽت بفا . ققم اؾؽػاح. ادلصطػك صؾك اؾؾف عؾقف ودؾؿ ؿا التدػع اؾصػاح

قوؾؼ . واؾؼقل ادلدقد اؾطؾؼ. ؾؽ اؾؾيان اؾطققؾ اؾذؾؼ. وجدؾت ؿـاػؼا. ـاطؼا
وال دعد ؿـ . وال ػض ػقك. الصؿ صداك. ػـػيل ػداك. وقػؾؼ احلهر. اؾشعر

ورثة ؿؼاؾؽ ػل اؾدػاع . وؾمؼر عقـؽ مبا خؾػت ؿـ ـيؾؽ ؿـ االذلال. قهػقك
باؾـلال ػؾق رأقت اؾعصابة . اؾـاطؼني بؾياـؽ ادلزري. عـ اؾدقـ ققم اؾـضال

. وان دـافؿ ؿـ دـاك. ؾؼرت عقـاك وعؾؿت اـفؿ أبـاك. اؾؽرمية اؾيؽقرجقة
. وحلاؾة ؿصائدفؿ. وبقت ؼصائدفؿ. واؾؼاضل أطال اؾؾف بؼاءه ودطك ؼالئدفؿ

تمؾؼافا باالذعان ؿصاؼع االصؼاع وادلغاـل أربت عـ . تكؾقػ بدقعة ادلعاـل
. أؼرت ؾفا باؾيلؼ االعالم. وؽاثرت واحلؿد ؾؾف اؾلوار ػل ادلد. االحصاء واؾعد

ػعؾقف ؿـا . ػل جؿقع أؼطار االدالم. ودؾؿت حلهمفا ػردان ادلفارق واالؼالم
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وؼد . ؿا الح اؾلرق وأخضؾ اؾلشام. ؿشػقعا بؽؾ احمرام واحمشام. اؾيالم
. اذمؿؾت فذه اؾرداؾة ؿـ االذارات عؾك ؿا ال قػفؿ إال ؿـ ؿـشكفا رضل اؾؾف عـف

: وؼد ادمػدـا ذؾؽ ؿـف ؿشاػفة واحلؿد ؾؾف
 

ػنن قير اؾؾف اؾؽرمي بػضؾف  وصادػت أفال ؾؾعؾقم وؾؾوؽؿ 
بننت ؿػقدا وادمػدت ؿقدة  وإال ػؿىزون ؾدي وؿؽممؿ 

ػؿـ ؿـح اجلفال عؾؿا أضاعف  وؿـ ؿـع ادليمقجلني ػؼد ظؾؿ 
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 31: اؾرداؾة
 
 

عؾقؽ ابـ ابرافقؿ قا ذاعر احلؿرا  دالم إذمقاق ثؿار عـ ؽلد حرى 
دالم أخ علدت باؾقد ؼؾلف  وؼد ؽان ؼلؾ اؾققم قدعقـف حرا 

أخقؽ اؾػؼقر اؾطافر بـ ؿوؿد  بؼط إذا رخؿت دؿقمف اػرا 
رآك اخمالدا بعد ذقق ػؾؿ قزد  ؾؼاؤك إال ؿا تزقد اؾصلا اجلؿرا 
وزودت بؽر اؾػؽر ػماـة اؾـفك  وؿا ؽـت أدري ؼلؾفا اؾػمؽة اؾلؽرا 

جؾقت دابؼا  وػؼت بػضؾ اؾشعر حمك عؾك اؾشعرى  (ذاعر احلؿراء)ػقا 
 (اخلضرا)إؾك احلضرة  (احلؿرا)ػمف ػلؿقر اؾشعر والك خطة  ؿـ احلقزة 

إؾك خؾؼ ؽادلزن ؾطػا وؽاحلقا  صػاء وؽادليؽ اؾذؽل اؾشذا عطرا 
وعزة ـػس ال تؾني ؾغاؿز  وال ترتضل ؿـا وؾق أجروا اؾـفرا 

وبقت ؽرمي اؾـيلمني ؿمدس  عؾك ؽؾ أؿر ققرث اجملد واؾػىرا 
ػدم قا ابـ إبرافقؿ ؾؾؿهد جتمـل  جـل روضف غضا وتشمؿف زفرا 
وؿفؿا دجا ؾقؾ اجلفاؾة واخمؾػت  بغقؿ اؾفقى زفر اؾـهقم ػؾح بدرا 
ودر فؽذا تعؾق وتمؾق ؿرتال  عؾك اؾشعرا ؿفؿا اـمدبقا دقرة االدرا 
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وحاػظ عؾك رعل اؾقداد ػرعقف  مبنؾؽ ؿـ أحرار أفؾ اؾقػا أحرى 
عؾقؽ دالم اؾؾف ؿا خطت اؾصلا  عؾك اؾـفر ؿا ؼام احلؿام ؾف قؼرا 

 (احلؿرا)االؼصك إؾك حضرة  (إػران)قردده إؾقؽ ذقق ؿلرح  ؿـ 
 

اؾؽاؿؾ اؾؾلقب . اؾعاؾؿ األدقب. اؾيري اؾـيقب. حضرة األخ احملب احللقب
ودالم عؾقف . وأصؾح أعؿاؾف. حػظ اؾؾف ؽؿاؾف. دقدي ؿوؿد بـ ابرافقؿ ادلراؽشل

وبدائع . وغرائب أذعارك. وعرائس بؽارك. وؿا أـس ال أـس بـات أػؽارك
وال ـقلس ؿـ روح اؾؾف . وتلؽقدا ؾؾقد. ػؽملت فذه اؾـػاثة جتدقدا ؾؾعفد. أدؿارك

وإؾك فذا ػؼد بؼقت ػل . ػـؼضك ؿـ حؼ االخقة أؿاـقا. أن ميـ باؾؾؼاء ثاـقا
اؾؽرمي . وؿا أدراك ؿا اؾلاذا. وفل ػقات ؾؼاء اؾلاذا. اؾـػس حاجة وأي حاجة

دقدي احلاج اؾمفاؿل . واؾيري اؾذي القلرح ؿرؽز اؾيقادة وال قرمي. ابـ اؾؽرمي
ػنن . وصقت دعادتف اؾطقلة اؾـشر ؿـشقرا. الزال عؾؿ دقادتف ؿـصقرا. ادلزواري 

ػفق حػظف اؾؾف . واؾـػس بػقات ؾؼائف ؿغمؿة. اؾفؿة باؾمعرف إؾك دقادتف ؿفمؿة
ػـمؽد عؾك إخقتؽ . وؿؾلل داعل اؾرقادة اؾرادقة وؿهقلف. واحد اؾعصر وجنقلف
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. وتعؾؿف أطال اؾؾف عؿره. أقفا األخ احلؿقؿ أن تيؾؿ عؾقف دالم ؿوب ؿىؾص
: أـل. وأعؾك أؿره

 
ؿازؾت أخؾصف اؾدعاء وؾؿ أؽـ  أفال ؾف وؾعؾعف أن قؼلال 

 
ؿولؽؿ . واؾيالم. وقؾطػ بـا وبادليؾؿني ػقؿا ؼضاه. واؾؾف ققػؼـا دلا ػقف رضاه

وأخقؽؿ اؾػؼقر إؾك اؾؾف اؾطافر بـ ؿوؿد اؾماؿاـارتل االػراـل اؾيقدل أؿـف اؾؾف 
.  ه1354 ذقال عام 7ػل 
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 32: اؾرداؾة
 

 (ادلقادني)قا ـيؿة حؿؾت أـػاس دارقـ  حقك ػدقمؽ دؽان 
وخصصل ربع ؼاضل اؾػضؾ دقدـا  إدرقس جاؿع أذمات احملادني 

أعقذه وبـقف األؽرؿني وؿـ  حقى حؿاه بطادني وقادني 
 

تؾذذا بمؽرار ذؾؽ اجملد اؾؽاؿؾ . ثؿ عاد اؾػؽر ػؼال ػل بور اؾؽاؿؾ
 

 (اؾقزازي)ؾلـل اؾفؾب ػل اؾـدى ؿنؾ درى  أـياه ذؽر ـدى بـل 
إدرقس اؾؼاضل وأبـاء ؾف  ذفب بلػؼ اجملد واالعزاز 

داؿت ؾفؿ رتب اؾيقادة ؿا جزى  باؾلر عـ صدق اؾقداد ؿهازي 
وعؾقفؿ ؿـل دالم ؿقدة  تيطق حؼقؼمفا بؽؾ ؿهاز 

 



 

 

102 

. ودالم اؾؾف تعاؾك ورحؿمف تمقاؾك عؾك دقادة اؾؼاضل دقدي احلاج إدرقس
ؿـ ؿولؽؿ اؾداعل . وؼطني وغاذقة. ؿـ وؾد وأفؾ وحاذقة. وؿـ بف وإؾقف

. اؾػؼقر اؾطافر بـ ؿوؿد اؾيقدل االقػراـل أؿـف اؾؾف. اؾشاؽر
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 33: اؾرداؾة
 

إذا حقى حؾلة االخقار ؿضؿار  ػطرف دقدـا اخملمار ؿىمار 
ؿـزؾة  ػل طاؾع اؾيعد ـعؿ اؾلدر واؾدار  (احلؿراء)بدر ثقى حضرة 

ؿـل عؾقف دالم ؿنؾ ؿا ـػوت  ػل اؾروض رقح اؾصلا واؾروض ؿعطار 
ثؿ عؾك ػمقة غر فـاك دؿقا  ـقرا عؾك عؾؿ ػل رأدف ـار 

ػاؾؾف قؽؾمفؿ حػظا وقيعدفؿ  حظا وقوؿل حؿافؿ ؽقػؿا داروا 
 

. ادلـؼاد ؾفؿمف ؿـ االؿؾ صعلف. اؾيالم واؾرحؿة واؾلرؽة عؾك األخ اؾعاؾل ؽعلف
اخملصقص بؽراؿة اؾموؼقؼ وحتؼقؼ اؾؽراؿة دقدي . اؾػؼقف ادلدرس اؾعالؿة

ؿراؽش )داؽـ . ؿوؿد اخملمار ابـ ذقىـا دقدي احلاج عؾل بـ أحؿد اإلؾغل
وعرف . أطال اؾؾف بؼاءه ؾعؾؿ قلدقف. ادلطاع ػل أـدقة عؾؿفا ـفقا وأؿرا (احلؿراء

. ؿؼر بهؿقؾ صـعف وجزقؾ ـعؿائف. ؿـ أخ ػؼقر ذاؽر الفملاؾف واحمػائف. قيدقف
وإـفاء اؾشؽر مبا الـؼقم بف . ودوام ارتؼائف وؿقجلف جتدقد اؾعفد. داع بطقل بؼائف

ػاؾؾف قؽاػكؽؿ مبا فق أفؾف وقنقلؽؿ مبا . وؿدقد إؽراؿؽؿ. ؿـ جزقؾ إـعاؿؽؿ
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حظ فذا . واالبـ اؾؽرمي. والتـس أقفا األخ احلؿقؿ. إـف وؾل ذؾؽ. قغؿرؽؿ ػضؾف
وؿعمػك . اؾػؼقر ؿـ دعائؽ ودؾؿ ؿـا عؾك جؿقع أوؾكؽ اؾيادة جنقم ـادقؽ

وفاك . دقدي احليـ بـ أحؿد اؾلقـعؿاـل. خصقصا األخ ذؼقؼ اؾفزار. أقادقؽ
وال بلس أن تؽمب إؾقـا . جزاك اؾؾف خقرا. فذه اؾردائؾ تقصؾ ؽال ؿـفا حملؾف

 ه أخقؽؿ 1354 ذقال عام 7إن ذاء اؾؾف واؾيالم ػل . ؾقطؿكـ اؾلال. بقصقؾفا
. اؾػؼقر اؾطافر بـ ؿوؿد اؾماؿاـارتل االقػراـل أؿـف اؾؾف
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 34: اؾرداؾة
 

قا إبـ األؾل ـفج اؾيقادة الحب  بيـافؿ ودجا اؾضالؾة عازب 
أبد اؾمهؾد ؾؾزؿان ورقلف  ػاحلر التػـك حهاه ؿصائب 

وتعز عـ جنؾ أؼؾمف إؾك ال  رضقان ؿـ رقب ادلـقن جنائب 
عؾؼ ـػقس عاف دار ارتؼت  ؿـفا باؼذاء اؾفؿقم ؿشارب 

ػرأى اباـمف ؾفا ؿـ ؼلؾ أن  تعدقف ؿـ تؾؽ اؾصروف ذقائب 
فذا وؼد ػت األدك أؽلادـا  ؾذفابف واؾدفر بقس اؾصاحب 
ػاؾؾف قيـك أجرؽؿ وقعقضؽؿ  خؾػا جتؾ بف عؾقؽ رغائب 

 
برؽة . وؿطؿح آؿال اؾػرؼة اؾغرقلة ؿـ أفؾ اؾيـة. ذقىـا ؿصدر اؾـعؿة وادلـة

. أرضاه اؾؾف تعاؾك وأطال بؼاءه. وحهمف ادللقـة ؾيـة اؾدقـ وػرضف. اؾؾف ػل أرضف
. ودالم عؾقف ورحؿة اؾؾف تعاؾك وبرؽاتف. وجعؾ أعداءه فق ؽؾ ؿا قؽدر وؼاه

ودؼطـا دؼقط ذباب . فذا وؾق عؾؿـا ؼرب دقدـا ؾطرـا بهـاح اؾشقق إؾقف
ؾؽـ االقام عؾك . واغمـاؿا إلـعاش اؾؼؾب وراحمف. تقؿـا بمؼلقؾ راحمف. اؾعيؾ عؾقف
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وؼد واػت رداؾة دقدي . ؼؾؿا متطر دوابمفا وإن ظـت ؿىقؾة. عادتفا بىقؾة
ػنـا ؾؾف وإـا . وأؿضت بـعل تؾؽ اؾـيؿة اؾزؽقة. ػلـيت مبا أػاضت ؿـ اؾموقة

ػاؾؾف قعظؿ أجر . وتػققضا دلا ـػذ بف اؾؼدر وؿضك. تيؾقؿا ؾؾؼضا. إؾقف راجعقن
. دقدي وقوقك اخلؾػ ؿـف بػضؾف
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 35: اؾرداؾة

 
 

ممـ ؾف . وأطقب حتقة. ممـ ؾف ألحؽام اؾغرام ادميالم. أػضؾ دالم
وأوؼد . أخقؽؿ اؾذي ؿأل احلب زواقا ػماده ادلعؿقد. إلدمـشاق أخلارؽؿ أرقوقة

صقوة عاد - وؿا ؽػر–وصاح عؾقف . عؾك ؼؾلف ـار ؾقس ؾفا ؿدى اؾدفر خؿقد
وأذرؼت بدور . وثؿقد اؾطافر بـ ؿوؿد عؾك ؿـ ردت أعالم ؿهده اؾشافؼة

خاؾـا أبل . وـقرت ذهرة جنابمف اؾلادؼة. ػضؾف ػل ؾقاؾل اؾغقاقة اؾغادؼة
. واؾـيؿة اؾطقلة ادلطفرة. اؾعلاس أحؿد بـ ؿوؿد بـ علد اؾؾف اجملازي االقػراـل

أبل علد اؾؾف دقدي ؿوؿد ادلدـل بـ علد اؾؾف اؾماؿاـارتل فذا وؼد بؾغـا طقب 
. واجمفادؽؿ ػقؿا أـمؿ بصدده. أخلارؽؿ اؾيارة ػػرحـا واحلؿد ؾؾف بيالؿمؽؿ

إذ ـلذمت اؾؽمابة إؾقـا أي . أعاــا اؾؾف وإقاؽؿ وأؿدـا مبدده غقر أن عؾقؽؿ ادلقاخذة
إذ عز اؾمالق . ؿع أن اؾؽمابة تىػػ بعض االذقاق. ؿـابذة

 
أؾؿ تدر أن اؾؽمب ان ؾؿ قؽـ ؾـا  تىػػ بعض اؾقجد عـ ؼؾب ؿشماق 

 ...
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حل ـيقؿ ػماد أبان عـ بدـل  ؿذ بان وفـا ؾعقـل اؾلارق اؾقؿـل 
واؼرأ اؾيالم إذا ؿا جكمفؿ عطرا  ؾؾىال أحؿد ؿـفؿ واألخ ادلدـل 

جنؿا دؿا اؾعؾؿ ؿـ قيري بـقرفؿا  ػل ؿفؿف اجلفؾ قفدي واضح اؾينن 
ؿـ دؾؿ اخلصؿ ػل ـقؾ اؾعال ؾفؿا  واـؼاد إذ ـادقاه اؾعؾؿ ػل ردـ 
وحائزا ؼصلات اؾػضؾ أجؿع ؿـ  جد وضؿا اؾـدى واؾعز ػل ؼرن 

واؾقارثا خقر ؿهد ؿـ أصقؾفؿا  أحيـ بـهؾ ذلقف باب حيـ 
عؾقفؿا ؽاـا حتقة ؿـ  ػل ؿؾة احلب باؾيؾقان ؾؿ قدن 
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 36: اؾرداؾة
 

قادقدا طؾب اؾػىار ػـاؾف  وبدا بلػؼ ادلؽرؿات فالؾف 
وأخا رعك حػظ ادلقدة بعد ؿا  أبدى دقاه ػل اؾقرى إغػاؾف 
بعث اؾؽماب ؿعزقا ػلزاح ؿا  باؾؼؾب ؿـ حر اجلقى وأزاؾف 
واػك ػؽػ ؿيقؾ دؿع طادلا  أجراه إػراط االدك وأداؾف 

ـزفت طرػل ػل ؿوادـ روضف  ووردت ؿـ ؿاء اؾلقان زالؾف 
ؾؾف ؿـؽ ؼرقوة أفدت ؿـ  اؾيور اؾلدقع اؾلابؾل خالؾف 

الزؾت ػل أوج اؾعال ؿمػقكا  ؿـ غصـ أػـان االؿان ظالؾف 
ػؾقفـؽ االجر اجلزقؾ ػنن ؿـ  عزى ادلصاب حقى اؾنقاب وـاؾف 

 
. احلائز ؿـ اؾلالغة أوػر ـصقب. أدام اؾؾف دعادة األخ اؾعالؿة االدقب

ادلزري ػل حقاؽة اؾؼرقض باحليـ . واؾضارب ػل بور اؾلقان باؾيفؿ ادلصقب
. االخ االؽرم اؾقدود. وػل صـعف االـشاء بعلد احلؿقد وابـ اخلطقب. وحلقب

. ودالم عؾك دقادتف اؾغراء. دقدي بؾؼادؿ بـ ؿيعقد. احملاػظ عؾك رعل اؾعفقد
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وػداه بعداه ؿـ ؿـ ؽؾ حادث . وحػظف ؿـ ؽؾ ؿؽروه. ادلمؼؾلة ػل ؿالبس اؾيقدد
. فذا وؼد وردت رداؾة دقدـا بارك اؾؾف ػقف. بادلال واؾقؾد. وأؼر ؾف اخلؾد. قعروه

ػؼد . ػاؾؾف قنقلؽ وقهزقؽ. وأؼرت اؾعني بعـاقمف بـا وحػظف ؾؾعفد. ػيؾت ودرت
. ػاؾؾف تعاؾك قوػظؽؿ وقدمي دعادتؽؿ. ورد اخللر ؿـ  عزى ؿصابا ػؾف ؿنؾ أجره

.  ه1317واؾيالم ؿـ صػر . وقمؿ عؾقؽؿ ـعؿف
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 37: اؾرداؾة
 

وعؾك دقدي حتقة قػصح طقلفا، وقـفؾ صقلفا، ؿـ علد ذاب ذقؼا، وضاق 
باؾـقى طقؼا، حـقـا ؾؾمؿؾل ؿـ ذؾؽ اجلـاب االرؼك، اؾذي دقؼت إؾقف رؽائب 

اآلؿال دقؼا، أدام اؾؾف اؿمداد ظؾف، واـػياح ػضؾف، وؽالءه أفؾف، فذا وؼد ؿد 
اؾعلد قده، بعد ؿا بؾغ ؿـ غاقة االػمؼار أؿده، إؾك دعقة تؼقؿ أوده، وتصؾح خؾده، 

وتغزر ؿدده، وتؽنر عدده، وتعؿ ـػيف وأفؾف ووؾده، وؿـ أؿف بصدق اؾرجاء 
وؼصده، ػؼد ضؿ ضؿقره عؾك حيـ اؾظـ وعؼده، وارتقى ؿـ زالل جؿقؾ 

االعمؼاد دلا ورده، ػيقدي أؽرم ؿـ أن قىقب أؿؾف، وأحؾؿ ؿـ أن القغطل خطله 
وخطؾف، ثؿ أن ؿا ـلف عؾقف دقدي مما زل بف ؼؾؿ وؾده اؾلر ػل رداؾمف، ؼد تـلف ؾف 

مبهرد إدارة اؾػؽر وإجاؾمف، ػنمنا فل غػؾة عرضت، وؿىقؾة دفق أوؿضت 
ػؿضت، وعنرة ؿـ ؼرقوة ؽلت دلا رؽضت، واؾغػالت تعرض ؾالرقب، وبصدق 

فذا وؿا أـس ال أـس ؿا ؿـ بف االخ  (ـصر ؿـ اؾؾف وػمح ؼرقب)فؿمف قرجك ؾف 
اؾـاجح ادلؼاصد وادلرادؿ، اؾػائت بويـ وػائف وصدق إخائف، ؽؾ راؿؾ ورادؿ، 
وؿعؿؾ دـابؽ وؿـادؿ، اؾػؼقف احملصؾ ادلدرس دقدي أبق اؾؼادؿ، اؾذي اػمر 
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اؾدفر بيـاه عـ ثغره اؾلادؿ، أجنح اؾؾف آؿاؾف، وحػظ ؽؿاؾف، ؿا فلت اؾـقادؿ، 
وأعار ادلالح عقـقف أحقر ؿـ جكذر جادؿ، ػؾؼد آـس وآدك، وأـؼد وروده اؾؼؾب 

. مما ؼادك، ػؼاؿت ؾف احلضرة وأفؾفا، وجاده ؿـ ؼرائح أدبائـا وػرفؿ اؾؾف وبؾفا
. ػعادت رؽائلف ؿـ اؾنـاء بهر احلؼائب، وؽان بوؿد اؾؾف خقر واػد وخقر آئب
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 38: اؾرداؾة
 

أصؾح اؾؾف األخ االوػك، واؾصاحب االحػك، اؾػؼقف دقدي اؾعربل ودالم عؾقف، 
فذا، وال بلس عـدـا وعـد أفؾؽ، غقر اذمقاؼفؿ إؾقؽ، ثؿ اـف ؼد وصؾ ؿا بعنت بف 
زاعؿا أـف عؾك ؼدر ادموؼاؼل وادمقفاؾل، وإـل ؾق ؽـت أفال ألػضؾ ؿـف ؾلعنمف، 
: وؾؿ تدر أن اؾفدقة عؾك ؼدر ادلفدي ال ادلفدى ؾف، واـف قيلر عؼؾ اؾرجؾ ػل ثالث

ؽمابف، وردقؾف، وفدقمف، ػاـؼؾلت عؾقؽ احلهة، وطؿت اؾؾهة، واـيدؾت عؾقؽ ػل 
االعمذار ؽؾ ؿوهة، ػفقفات واؾطلع أؿؾؽ 

 
واؾشقخ ال قمرك أخالؼف  حمك ققارى ػل ثرى رؿيف 

 
وؼد دؾت فدقمؽ عؾقؽ ؽؿا دؾت عؾك أفؾفا براؼش، وؼد أـشدت أبقاتا ػقؽ 

: وػل فدقمؽ فذه تؽقن وإقافا بفا ؿنال بعدي، ـصفا
 

قلقفا ادلموػ ؿـ جفؾف  باالـمـني اؾؼقم واحلرف 
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ؿا ان دلا أفدقت ؿـ ثاؾث  أخلث ػل ادلطعؿ واالـػ 
ؿا فؽذا، قا ؿزدري صاحب  قؽرؿف، فدقة االؾػ 
ؾؽـف طلعؽ ؿـ خلنف  قيمويـ ادلقؾ إؾك اؾصـػ 

ػؿا ترى تـػؽ ػل حاؾة  عـ صػمني اؾـذل واجلؾػ 
ػفاك ؿـ ذي خؾة صؾة  تعشؼ باؾيؿع وباؾطرف 

تـيقؽ ان ؽرعت ؿـ رقؼفا  رذػ دلك ذي غقد خشػ 
ؼد عارضت ؼقؿؽ طقلا ؽؿا  عارضت غؾظمؽ باؾؾطػ 

 
إـمفت عؾك أـفا عقرة تيمر، وػضقوة التـشر، ػاؽمؿ اؾير اؾذي بقـل وبقـؽ 

. قاحهاج، ودوـؽ دؾة عـب ؽؾقؾة اؾقصال طقلا وؼصرا
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 39: اؾرداؾة
 

اؾعربل اؾذي أدحض بفـدي بالغمف خؿقس ؽؾ عهؿة، واطؾع اؾيعد ػل 
ؿشارق االدب ػلضاء ػل دقهقره جنؿف، وزار ػل خؿقس اؾلراعة فزبر بقاـف 

أقة وجؿة، ؿـ جؾك ػل ؿراؽض اؾػصاحة قعلقب ؼؾؿف،  (خػان)ػقجؿت ؿـف أدد 
وادمعاذت غرائب االدب ؿـ عادقات اؾعل بكؿـ حرؿف، وؽؾـا ـمـاػس ػل عؼد 

إخائف اؾنؿني وـعده عؾك در اؾقداد خقر أؿني، اؾعربل بـ ؿوؿد، أدام اؾؾف ؼؾؿف 
ػل ؿفاؿف االدب دؾقال، وروض ؼرقومف ػل فقاجر اؾطؾب ظال ظؾقال، ودالم عؾقف 

قزري باؾؾطقؿة عاطرة، وباؾدمية ؿاطرة، فذا وأفؿ االؿقر ان ؽان ؾدقؽ ػضؾ 
وؼت أن تغمـؿ أجر اؾزقارة، ػفـاك قليط اؾعذر، وباجلؿؾة ػنن تقير ؾؽ االتقان 

. ػاؾعهؾ اؾعهؾ، ػؼد واؾؾف بؾغ اؾشقق غاقمف، ورػع اؾقجد راقمف
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 40: اؾرداؾة
 

عؾك اؾعربل خقر أخ وؾل  دالم ؿنؾ ؿا فطؾ اؾقؾل 
أخ حاز اؾؽؿال بويـ طلع  أرق ؿـ اؾـيقؿ اؾشؿاؾل 

وحؾمف اؾعال دلا جتؾك  عرودا باؾعال بدل احلؾل 
ػلصلح ػرد فذا اؾعصر دلا  غدا باؾظرف ذا ظرف ؿؾل 

ػؿـ خؾؼ ؽزفر اؾروض ؾقـا  وآداب ؽيور بابؾل 
ػال زاؾت أؽػ اجملد تقؾك  ؾف ؿا دام باؾػضؾ اجلؾل 

وال زاؾت صروف اؾدفر جتري  مبا قفقى دلـصلف اؾعؾل 
 

االخ اؾذي دؽـ اؾؼؾب بنخائف، وآـس بمرداد ثـائف، وحتؾك بوؾقة والئف، وأذرق 
بلذعة والئف ؿـ صػا ؾف اؾضؿقر، صػاء ادلاء اؾـؿقر، واتىذ ذؽره عـد غقلمف خقر 

ودؽب عؾقف ؿـ وابؾ . دؿقر، اؾعربل بـ ؿوؿد حؾك اؾؾف بوؾقة اؾمؼقى عاطؾف
ودالم عؾك . عهؾ اؾؾف ؾـا طؾقع طؾعمف ؾقيؽـ ؿـ اؾؼؾب أوار ؾقعمف. االالء فاطؾف

. داحمف، وؿوؾ راحمف
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 41: اؾرداؾة
 

قا أقفذا اؾعربل اؾذي  ؿا زال ؿلوى اؾػضؾ ؿغـاه 
عؾقؽ ؿـ ؿصػك اؾفقى ؿىؾص  أعطر تيؾقؿ وأذؽاه 
ػؾح فالال ػل دجك داحة  ضؿت عؾك حلؽ أحـاه 

 
فذه ثالث خقاالت دـوت باخلاطر، وـػاثات دواب غقر ؿاطر، جاءت عؾك 
حيب ؿا تيـك، ؾمفز عطػ االرقوقة ؿـ ذاؾؽ اجلـاب االدـك، ػؼابؾفا بنالثني 

عؾك ؿناؾفا، ػاحليـة بعشر أؿناؾفا، وإال ػلويب ؿا جادت بف اؾؼرقوة، مما قهد 
بف قعؼقب احلزن ؿـ ققدػف رقوف، ػؼد تـقب اؾلطاؼات ؿـاب ادلالؼاة، بؾ 

ادلياػات، فل روح اؾعالؼات، وارع ادلـادلة ػل اجلقاب، ػفل أؼرب إؾك اؾصقاب، 
اؾزـاد، أو ؽلا اجلقاد، ػادمعـ عؾك اؾصـعة بصاؾح أفؾفا، - ؿعاذ اؾؾف–وان ذح 

. صاـؽ اؾؾف ؿـ ؽالل اؾؼرقوة أو جفؾفا
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 42: اؾرداؾة
 

فب اؾـيقؿ ػلفدى اؾؼؾب أذقاؼا  وداق ـوقي ؿـ االفقاء ؿا داؼا 
درى ػلذؽر عفدا باحللقب ؿضك  ػلورث اؾؼؾب ؿا عـ حؿؾف ضاؼا 
ػلات ؿػمرق اؾشؿؾ وؿهمؿع اال  حزان واؾدؿع ؿنؾ اؾؼطر رؼراؼا 

وؽـت أعفده ػل ؽؾ ـائلة  جؾدا قىػ عؾقف ؽؾ ؿا الؼك 
واؾققم دلا أؾؿ اؾقجد داحمف  ضؿ اجلـاح إؾك اؾمرحال خػاؼا 

ان ؼؾب قاؼؾب ان اؾرذد ان الترى  تصلق ؾؽؾ ػمك دلل وان راؼا 
قؼقل ؿا ؾل بفذا اؾرذد ؿـ أرب  ػاــل ال أرى االخالف أخالؼا 
فب أـفؿ طردوـل عـ ؼلابفؿ  ػيقف أـظر بعد اؾفهر إذػاؼا 

قا ؿـ إذا رحؾقا حؾقا اؾؼؾقب وان  حاؾقا عؾك عفدـا جددت ؿقناؼا 
وان دؾقـا صؾقـا ـار وجدفؿ  وان ؼؾقـا بؼقـا ـوـ عشاؼا 

ؿا ذا اؾذي ضرؽؿ ان جزمتقـا إذا  أحققمؿقـا ػموققا ؿـا أرؿاؼا 
ػؽقػؿا ذكمؽ ؽقـقا ػال بؼقت  ـػيل إذا ؿا دؾت أو ؽـت ؿذاؼا 

ػفاك ؿـل عرودا ؿمـؼلة  بؽرا تغض حقاء ؿـؽ أحداؼا 
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عؾقؽ ؿـل دالم اؾؾف ؿا زقـت  ؿـ اؾطروس عؼقد اؾشعر أعـاؼا 
وؿا تشقق صب ؾؾؼاء وؿا  فب اؾـيقؿ ػلفدى اؾؼؾب أذقاؼا 

 
دالم طقب االـػاس، قزري بعلقر ادليؽ ؿـ ذات اؾؽـاس، ميأل اآلػاق، وقيري 

إؾقؽؿ ؿا بني أرؼال وأعـاق، حتؿؾف اؾصلا ػقنؼؾ ؿـفا اؾؽقافؾ واالعـاق، وتشقعف 
جققش االذقاق، وتغرد بف حؿائؿ اؾقجد، عؾك أغصان بان اؾػقاد واؾرـد، ػمىػػ 

. بعض احلـني واالذمقاق، عؾقؽؿ وعؾك ؿـ بؽؿ ورحؿة اؾؾف وبرؽاتف
فذا اؾروح ؼد بؾغت اؾمراق، واؾمػت اؾياق باؾياق، وعهز ؽؾ ؿداو وراق، 

وؾقس دون اؾؾف ؿـ راق، وؽؾ ذؾؽ ؿـ أؾؿ اؾلني واالػمراق، وؾقس ؾف ؿـ ترقاق إال 
ػؼد أذفدـا . اؾمالق، ػنن ؽان ؿقجلف ذـب أذـلـاه، أو غرض أخطلـاه وؿا أصلـاه

اؾؾف اـا تلـا، وإؾقف ػل ؽؾ ذؾؽ أـلـا، وان ؽان غقر ذؾؽ مما ؾؿ ـعرػف، ػـيلؾؽ أن 
جتاوز واالػصؾ عؾك ؼؾقبـا، صالتؽ عؾك اجلـائز، واؾيالم ؿـ أخقؽ ادلعمؽػ 

. عؾك إخائؽ، واؾقاؼػ بؼؾلف عؾك ردقم إخائؽ
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 43: اؾرداؾة
 

وؼد أـفك إؾقـا دقدي ؿوؿد بـ عؾل ؿرثقمؽ ؾيقدي اؾعربل، ػويـ ؿـزعفا، 
وغزر ؿـلعفا، وبؾغت عؾك وجازتفا ؿا ال قلؾغف االؽنار، ػؾؽ واحلؿد ؾؾف اؾلاع االؿد، 

واؾيفؿ االدد، واؾياعد االذد، ػمؼدم ػلـت اجملؾل، وحتؽؿ ػلـت ادلمقؾل، وؼد 
ـلفت اؾـائؿ، وأؼعدت اؾؼائؿ، وأثرت اؾعزائؿ، ػمداعت اخلقاطر ػل ذؾؽ اؾغرض، 

. واؾػضؾ ؾؾؿمؼدم
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 44: اؾرداؾة
 

دال فؾ دال ؼؾلل جكذر ػل دال  ربل اؾعؾؿ ؿرعافا وأؿا اؾػال ػال 
جكذر إخقان فؿ اؾشفب ػل اؾدجا  وفؿ دوب تفؿل إذا اؾربع أؿوال 

عال  (دال)جقافر عؼد اؾـاصرقني جعػر  وإخقتف ؿـ ـقرفؿ ػل 
 (فال)بـق اؾعؾؿ اؾياؿل بـق اؾماج بؾ بـق  جقاد ادلدى اؾؾذ ال قؼال ؾف 

بـق أحؿد اؾشقخ االؿام ابـ خاؾد  دراج اؾفدى بؾ دقػف اؾصارم اؾطال 
عؾقفؿ دالم ؿا تروح فائؿ  بؾنؿ ؽماب ؿـ أخ ػمعؾال 

أتاـا ؽماب ؿـفؿ طقب احلؾك   (دال)حقا ـيقؿ اؾصلا  (دال)ؽؿا ؿـ 
ؿـ بعد ؿادجا  بف ؾقؾ فؿ ػازدفك وتفؾال  (إػران)جتؾك عؾك 

ػقا جعػر حاز اؾؽؿاالت ـاذكا  وبذ وؾؿ قهذع ؼقارح بزال 
ودابؼ ػل ذلو اؾعؾقم بفؿة  دؿت ػقق فاؿات اؾيفا ػمـزال 

جؿعت ؿعاؾل ؽؾ أبـاء ـاصر  ػرادى وؿنـك أوال ثؿ أوال 
وـظؿمفا عؼدا عؾقؽ ؿلارؽا  ػفـقكمف عؼدا بيعدك ػصال 

ؾؼد تاه فذا اؾعصر ؿـؽ مبػرد  قـقء بقزن اجلؿع حؿال وؿا ائمؾك 
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أؿا ػؽرك ادلاضل حيام إذا عدا  عققص تقؾك حؾ ؿا ؽان أذؽال 
بعزم رأى ان ادلعاؾل بضائع  ػؾؿ قرضف إال اذمراء اؾذي غال 
إؾك ورع اؾشقخ ابـ ـاصر اؾذي  أبك ـفهف اؾقضاح أن قملوال 

عؾقف ؿـ اؾؾف اؾرضا ؿا فؿك حقا  ؿعارػف ػل روض ؼؾب ػلخضال 
وؿـ ػضؾؽ اؾزافل تقاضعؽ اؾذي  دؿا بؽ ؿؼدارا وأعالك ؿـزال 

رداؾة صدق ؿـ أخ ألخ وػل  ػذؽر ػل حيـ اؾقػاء اؾيؿقأال 
ػلفال بفا أفال ػؼد جددت ؾـا  عفقد اؾصلا ؿـ بعد أن صقح اؾؽال 

ػفال دعت واؾعقد ػقـان ؾؾفقى  ػـؾفق بفا صرػا، وـشربفا طال 
ػؿا فل إال غادة ؼؾدت حؾك  بقان زفافا حيـف أن تمعطال 
ػؾؾف ػؽر ؼد غذافا منقره  ػعؾ ؿـ اؾصاػل اؾزالل وأـفال 

ػقا خقر إخقان اؾصػا قا ػمك اؾعال  وقا ػرع غصـ ػل اؾػىار تلصال 
ؿؼاؿؽ أعقا ػؽرتل ػملؾدت  ػؽؿ رام أن قنـل قراعل ػلجلال 
ػدوـؽفا بـت ادلقدة واؾصػا  وإن ؽان ـيج اؾـظؿ ؿـفا ؿفؾفال 

وعذرا ػػؽري عاؼف اؾعل عـ ؿدى  ثـاك وداؿح ان ؽلا أو تلؾلال 
ػؿـ ؽان ؿنؾل صادؼا ػل ؿقدة  وجاد مبهفقد ػؿا ؽان ؼؾال 
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عؾقؽ ؿـ اؾعؿ اؾلشقر حتقة  قػاوح رقافا جـقبا وذؿاال 
 (دال)قمؿؽ ؿا غـك احلؿام وؿا صلا  ؿشقق إؾك ؿغـك اجلكذر ؿـ 

 
ـوقك وـيمؿد حتقة ؿـ عـد اؾؾف ؿلارؽة طقلة، وـيؾؿ تيؾقؿا قؽاثر غققث 

ادلزـة اؾصقلة، عؾك ؿؼام اؾعؾؿ واؾعؿؾ، اجلاؿع ؿـ اؾػضائؾ ؿا أربك عؾك االؿؾ، 
االخ اؾػؼقف اؾعالؿة اؾعؾؿ، اجلقاد ادللرز ػل ؿقدان اؾؼرطاس واؾؼؾؿ، اؾلدر اجملؾل 

دقاجقر اؾظؾؿ، واحللر اآلدل بمرقاق عؾؿف ؿا باؾؼؾقب ؿـ أؾؿ، دلاق غاقات، 
وصاحب آقات، وحاؿؾ راقات، ذي اؾفؿؿ واؾعـاقات، وتصوقح اؾلداقات واؾـفاقات، 
ذؾؽ اؾعؿ وابـ اؾعؿ، اؾؽاذػ ؿا غؿ ؿـ اؾغؿ، أدد ؿعارك االبواث اؾفاصر، ادللرز 

ػل ؿقدان اؾػضؾ اؾغقر ادلمؼاصر، احملاػظ عؾك رعل اؾعفقد واالواصر، درة تاج 
خقراالدرة دراة بـل ـاصر، دقدي جعػر ابـ اؾعؿ عاؾؿ أعصاره، وـاصر 

أؿصاره، تاج ادلػرق، وػىر ادلغرب عؾك ادلشرق، دقدي أحؿد بـ خاؾد اؾـاصري 
بدر فاؾة ثغر دال، ؿطؾع احليـ واالحيان اؾذي القعذر ؿـ عـف دال، أدام اؾؾف 

وأعؾك ؼدره، وأطال ػل , عزه، وحػظ حرزه، وجعؾ اؾمؼقى واؾعؿؾ ؽـزه، وأـا ربدره
اؾصاحلات عؿره، ودالم عؾقف ؿا طؾع جنؿ، ورعك جنؿ، ورحؿة اؾؾف وبرؽاتف، 



 

 

124 

دالم أخقة وداد، واـمصار بف واعمداد، فذا واـا ـوؿد إؾقؽؿ اؾؾف اؾذي ال إؾف إال 
فق عؾك ـعؿف اؾقارػة اؾظالل، اؾصاػقة اؾزالل، وـشؽره تعاؾك عؾك ؿا أددى إؾقـا، 

وتػضؾ بف عؾقـا، ؿـ تشرقػـا بؽمابؽؿ، وؿا أدراك ؿا ؽمابؽؿ، ؽماب جدد ؿـ 
أدلاب اؾـيب واؾقداد، ؿا ؽاد قـيقف تلاقـ اؾلالد، وتطاول االبمعاد، ػهزاك اؾؾف 

ؿـ أخ دري، وزـدوري، وعلؼري قػري خقر ػري، الجرم أـف ؽان وروده عقدا، وػاال 
دعقدا، رد ؿـ اؾيرور ؿا ؽان اؾعفد بف بعقدا، أخذ اؾطرف حظف ؿـ بفهة خطف، 

واؾػؽر ـصقلف ؿـ اتياق در ؿعاـقف ػل دؿطف، وتـادب ػصقؾف ػل إقهازه 
وبيطف، وعؾؿـا ؿـف أقفا االخ اؾذي قػمىر مبنؾ إخائف، وقعمد بقالئف، ػل بمس 

اؾدفر ورخائف، ؿلؾغ فؿمؽ اؾعاؾقة، وؼقؿمؽ اؾغاؾقة، وادمدؾؾـا عؾك ذؾؽ بويـ 
اخمقارك، وتالطؿ تقارك، ػاخمقار ادلرء رائد عؼؾف، وتلؾقػف طلؼ ـلؾف، ؽؿا ؼقؾ 

 
ؼد عرػـاك باخمقارك إذ ؽا  ن دؾقال عؾك اؾؾلقب اخمقاره 
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ػنن ؿا حتؿؾمف ؿـ ـظؿ ؿػاخر آؾؽ، دؾقؾ عؾك دعادة جدك ػل حاؾؽ وؿكؾؽ، 
ػزادك اؾؾف إفمؿاؿا، وأؿدك بادلعقـة ابمداء وإمتاؿا، وأثابؽ أجرا، وأربوؽ جترا، 

وؽنر ؿنؾؽ ػل اؾعشقرة اؾـاصرقة ادللارؽة، ذات ادلػاخر اؾغقر ادلشارؽة  
 

آؿني آؿني ال أرضك بقاحدة  حمك أضقػ إؾقفا أؾػ آؿني 
 

وإؾك فذا أقد اؾؾف عزؿؽ، وأـػذ حزؿؽ، ػؼد ػفؿـا ؿا رغلت ػقف إؾقـا ؿـ 
إعاـمؽ عؾك ؿا تصدقت ؾف، مبا عـدـا ؿـ تراجؿ االجداد واالباء واالوالد واالخقة، 

وؿا قـادب ذؾؽ ؿـ ادلقاؾد واؾقػقات واالذقاخ، وؿا عنرـا عؾقف ؿـ اؾػقائد، 
وأذعار ؿـ قذؽر، مما تمزقـ بف اؾطروس، وتموؾك بف تؾؽ اؾعروس، ػيـلذل اجلفد 

ػقؿا طؾلت، وـيعك ػقؿا ػقف رغلت، رغلة ػل دعائؽ، وؼقاؿا بوؼ إخقتؽ 
ووالتؽ، ؿع ؿاؾـا ػل ذؾؽ ؿـ حظ قهب أن قذؽر ػقشؽر، وال قهود ػقـؽر، ػنن 
ؿػاخر اآباء غرر جلاه االوالد، وؼالئد أعـاؼفؿ وإن تلاعدت اآلؿاد، ؾؽـا ـرغب 
إؾك ؽرؿؽ، ودعة حرؿؽ، أن متفؾـا ؼدر ؿا ـيمدر اؾؼرائح، وـيمهؿع ادلـائح، 

وـراجع اؾدػاتر، وـيمهؿ اخلاطر اؾػاتر، ػنن ؿا ؽؾػمف ؿـ ذؾؽ بعقد ادلدى، عيقر 
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االدا، وؿمك ؿا تقير ؿا ؾدقـا أـفقـاه إؾقؽ، أو وػدـا بف عؾقؽ، ثؿ ـعمذر بعد ذؾؽ 
: وـؼقل

 
عهؾمـا ػلتاك عاجؾ برـا  ؼال وؾق أؿفؾمـا ؾؿ قؼؾؾ 

 
ػنن اؾغرض ادلطؾقب عرقض بوره، بعقد ؼعره، واؾؾف قعني عؾك ؿا قيرك، 

وقوصؾ بف برك، آؿني، ػؾقال عاػاك اؾؾف وأؿمع بؽ، إن اؾعظؿ وفـ، واؾؽلر ارتفـ، 
ؾؼؿـا ؾغرضؽ مبا قوؼ بوؼؽ، وأؿددـا مبا ؾدقـا ؿـ اؾطقب ؿا ػل حؼؽ، ػنـا 

بوؿد اؾؾف جفقـة ؿا فـا، وعقلة ؿا ؿرؤؿـا وفـا، ػؾق أعان اؾػراغ واجلؾد، واؾزؿان 
واؾلؾد، جلرقـا ؿعؽ ػل طؾؼؽ وحشقـا مبا عـدـا ؿـ ػاؾقذج تؾؽ ادلقائد ؾغادقد 
حؾؼؽ، ػنن درر ؼالئد االدالف رضل اؾؾف عـفؿ تقفل اؾيقاؾػ، وؾؽـ اخلؾػ 

وؾقال إـا ـرجق أن قرتد ـشاط اؾفؿة . جلرفؿ اؾؾف رضقا بلن قؽقـقا ؿع اخلقاؾػ
بؽ وبلؿناؾؽ، وترجع اؾؽرة بصائلات ـلاؾؽ، ؾؽاد اؾقلس قغؾب، واؾؼـقط قرفب، 

ؾؽـ دعقة االذقاخ رحؿفؿ اؾؾف ػل حػظ ذرػفؿ ػل خؾػفؿ ال تطقش دفاؿفا، وال 



 

 

127 

تـؽس فاؿفا، ػاحلؿد ؾؾف اؾذي أبؼك ؿـؽؿ اؾلؼقة، ممـ تـال بفؿ اؾمرؼقة واؾمـؼقة، 
: ػنن ػضؾ اؾشققخ ؿـ ػضؾ اؾـلل صؾك اؾؾف عؾقف ودؾؿ

 
وإن ػضؾ ردقل اؾؾف ؾقس ؾف  حد ػقعرب عـف ـاطؼ بػؿ 

 
قوؿؾ فذا اؾدقـ ؿـ ؽؾ خؾػ عدوؾف، : وؼد ؼال أؿمل ؽادلطر، احلدقث، وؼال

التزال طائػة ؿـ أؿمل، احلدقث، ثؿ إـا ـعؿ باؾيالم اؾطقب ادللارك ػقف، : وؼال
حضرة االخققـ اؾػرؼدقـ، واؾيراجني ادلمقؼدقـ، أبل ادلعاؾل دقدي اؾعربل، وأبل 

علد اؾؾف دقدي ؿوؿد، وجؿقع ؿـ ضؿف ذؾؽ اؾلياط، أو وؼع بف ػل اؾـيب أو 
االدب إرتلاط، وـيمؿطر ؿـ اجلؿقع دعاء بصدق فؿة وـقة، بـقؾ ؽؾ أؿـقة، 

واؾنلات عؾك اؾدقـ إؾك ادلـقة، وؾمعؾؿقا قا اخقتاه أن ؿالك اؾشقؿة االدب، وأن 
اؾمؼقى أوثؼ دلب، وثؿرة اؾعؾؿ اؾعؿؾ، واجمـاب اؾرعل ؿع اؾفؿؾ، جعؾـا اؾؾف 

وإقاؽؿ ؿـ ادلفمدقـ، ادليمؿيؽني بؼقاعد اؾدقـ، ووػؼـا أال ـعدل عـ دنن ادلاضني 
ػل خقر دنن، ؿـ االفمؿام بنؿاتة اؾلدع وإحقاء اؾينن 
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طرقؼ اؾزفد أػضؾ ؿا طرقؼ  وتؼقى اؾؾف تاؾقة احلؼقق 
ػنؼ باؾؾف قؽػقؽ وادمعـف  قعـؽ ودع بـقات اؾطرقؼ 

 
. واؾيالم

احلؿد ؾؾف وصؾك اؾؾف عؾك دقدـا ؿوؿد : وؽمب رضل اؾؾف عـف عؾك ظفرفا
وآؾف وصولف حقا اؾؾف حضرة اؾػضائؾ االثقرة، وادلػاخر اؾؽنقرة، وادلـاؼب اؾـظقؿة 

واؾـشقرة، اؾلدر اؾذي القشقر إال إؾقف ادلشقر، دقدـا وبرؽمـا اؾلشقر، ودالم عؾقف 
أؾطػ ؿـ خؾؼف، وأؽنر ؿـ حؼف، ورحؿة اؾؾف، فذا ػفاك أقفا اؾلر اؾرضا واؾلدر 

االوضك، ؿا دـح ػل اخلاطر، ودؿح بف اؾػؽر اؾغقر ادلاطر، ـظؿا وـنرا، ػلؼلؾ ؿا 
تيـك عؾك عالتف وزالتف، ثؿ إن أػرط ػل االطـاب، ػاؾمؼط ؿـف ؿا ادمطلت، أو 
أجوػ ػل االخمصار ػزد عؾقف ؿا أحللت، ػنمنا فق عػق ؼرقوة ؼرقوة، عهؾ 

اؾؾف ؾـا وؾألؿة عاػقة ؿرقوة، ػنن أعهلمؽ ػلؿفرفا اؾؼلقل، ودعقة تمؽػؾ 
بادللؿقل، واؾيالم ؿؼلؾ اؾراحة، اؾداعل ؾؽؿ بمؿام ودوام اؾراحة، اؾػؼقر اؾطافر 

. أؿـف اؾؾف
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 45: اؾرداؾة
 

قا ؽمابل باؾؾف ؼلؾ قدقف  عـ ػؿل ؽؾؿا ؼدؿت عؾقف 
 

وأـفل إؾك دقدي بعد أن تؾقت، قاؾقمـل اتىذت ؿع اؾردقل دلقال، إن وؾدي 
ؿوؿدا وعلد اؾؾف، قردان عؾك احلضرة اؾعؾقة، بؼصد اؾزقارة واؾمفـكة : وعلدقؽ

صولة خاؾفؿا، درة اؾؼالدة اؾـاصرقة، وـؼطة ؿرؽز تؾؽ اؾدائرة اؾػىرقة، دقدي 
اؾلشقر، واؾيعد قودوفؿ، واؾشقق ال قعدوفؿ، ؿؾمؿيني إؼلاال قشػل وجدفؿ، 

وعطػا قـػل ؽدفؿ، ودعاء قومؿ دعدفؿ، وقعؿ بىقر اؾدـقا واآلخرة وػدفؿ، ػؾكـ 
أخرفؿ اؾعذر، ػؼد ؼدؿفؿ اؾشقق احلنقث، واؾعفد اؾذي ؾقس حلؾف برثقث، 

ػادلعذرة إؾك دقدي ؿـ اؾمؼصقر، ػل تلخقر ادليقر، واؾؾف ققاؾل عؾك حضرة 
دقدي وػقد اؾمفاـل، وقرقف ػل ـػيف ووؾده غاقة االؿاـل، وؾقرحؿ دقدي غربة 
اؾػؼقر، وؾقهلر ؽيره بدعقة، تػؽؽ أدره، وتصؾح أؿره، واؾيالم رق احلضرة، 

. وؿؼلؾ أعمابفا اؾػؼقر اؾطافر بـ ؿوؿد أؿـف اؾؾف
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 46: اؾرداؾة
 

وؿيموؼ . حائز رقادمل اؾدقـ واؾدـقا. واالؿام ادلملقع. دقدـا اؾعؾؿ ادلرػقع
اؾػؼقف اؾدراؽة اؾـػاعة اؾعالؿة، دقدي أبق عنؿان . اؾمؼدم ػل ادلػاخر بال ثـقا

ودالم عؾقف . وأدام دعده. ؽأل اؾؾف ؿهده. دعقد بـ اؾطقب بـ خاؾد االؽؿاري
فذا وؼد ورد ؽمابؽ . ورحؿة اؾؾف وبرؽاتف. وأطقب ؿـ أعراؼف. أؾطػ ؿـ أخالؼف

وعطر االرجاء بطقب اؾرقا . ػلحقا إذ حقا. ادلعظؿ اؾؾؿوات. اؾطقب اؾـػوات
 

 (إؼرأ وؿـ أحقافا)حتقك اؾـػقس إذا بعنت حتقة  ػنذا عزؿت 
 

وػرحـا بمقجف . واذمػقـا ؿـ أؾؿ اؾلني بمؼلقؾف وذؿف. الجرم إـا تلرؽـا بؾنؿف
ػؾؽؿ ؿـ اؾؾف اجلزاء اؾذي . وتؾؽ ـعؿة ؿـ اؾؾف الـمدي ذؽرفا. فؿمؽؿ إؾقـا

ػاؾؾف قهعؾ احمللة مما قـػعـا ؾدقف . وؿـا اؾشؽر واؾدعاء واؾنـا. القـؼطع أبدا
وال ادليمول . وؿا دلل عـف دقدـا ػقاؾؾف ؿا أخقك ممـ قشار إؾقف ػل ذؾؽ. آؿني

وؾؽـ حقث أؿرتـا ػؼد ائمؿرـا وؽملت ػل اؾلطاؼة ؿا ظفر ؾل . بلعؾؿ ؿـ اؾيائؾ
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ؿولؽؿ . والتـيـا دقدي ػل دعائؽ واؾيالم. وضقؼ اؾقؼت. عؾك ذغؾ اؾلال
. اؾطافر بـ ؿوؿد أؿـف اؾؾف
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 47: اؾرداؾة
 

حؿدا تصلح بف . احلؿد ؾؾف عؾك جؿقع ؿا ؾف عؾقـا ؿـ ـعؿف اؾظافرة واؾلاطـة
. حؿدا قدوم بدوام وجقده. ـػقدـا ؿـ ؽشػ اؾغطا واؾيؾب بعد اؾعطاء آؿـة

وقـعش ؼؾقبـا ادلمالذقة بادمطالع . وققجب ؾـا ادلزقد ؿـ غققث دوائب جقده
واخلامت دلا . واؾصالة واؾيالم عؾك دقدـا ؿوؿد اؾػاحت دلا أغؾؼ. أـقار ذفقده

واؾفادي إؾك اؾصراط ادليمؼقؿ وعؾك آؾف حؼ ؼدره . ـاصر احلؼ باحلؼ. دلؼ
وــمػع . ػل جـة اؾـعقؿ. صالة ودالؿا ـمعرف بفؿا وجفف اؾؽرمي. وؿؼداره اؾعظقؿ

. بفؿا ػل عرصات اؾؼقاؿة ققم القـػع ؿال وال بـقن إال ؿـ أتك اؾؾف بؼؾب دؾقؿ
اخذت . وتقدال بذؽر اؾصاحلني ػل ـزول اؾرحؿة. وبعد ػلؼقل حتدثا باؾـعؿة

. وأدماذـا اؾشقخ االؽلر. وعؿدتـا وؼدوتـا. بوؿد اؾؾف ورد ذقىـا ودقدـا وممدـا
ؿقالـا دقدي أحؿد بـ ؿوؿد بـ اخملمار بـ أحؿد بـ ؿوؿد بـ . اؾؼطب االذفر

عـ ذقىـا اخلاذل اخلاذع . رضل اؾؾف عـف وأرضاه. داؾؿ اؾمهاـل احليـل
دقدي ؿوؿد بـ . ادلرحقم باؾؾف. اؾػؼقف ادلـقر. اؾعارف ادلمقاضع. اؾؼاـت اخلاضع

ؼاطـ . اؾشرقػ احليـل. أحؿد اؾقاؾمقمل اؾردؿقؽل اؾماؿاؾقؽمل ادلزواري
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ؿـفؿ دقدي . عـ أذقاخف ادليؿني ػل إجازتف ؾـا بىطف. ؼدس اؾؾف روحف (روداـة)
واؾػؼقف . أحؿد بـ ؿوؿد بـ علد اؾؾف اؾقؽقؾل احليـل ادلؽـادل اؾزرفقـل قدعك

وؽؾفؿ عـ اؾعؾؿاء . اؾعالؿة باؾؾف دقدي احلاج احليني ابـ احلاج أحؿد االقػراـل
ودقدي ؿوؿد اؾعربل بـ . دقدي ؿوؿد بـ أحؿد أؽـيقس. اؾعارػني باؾؾف

واؾػؼقف أؽـيقس أخذ . ودقدي أحؿد بـ أحؿد بـاـل رضل اؾؾف عـفؿ. اؾيائح
عـ طائػة ؿـ أصواب اؾشقخ رضل اؾؾف عـفؿ ؿـفؿ وؾل اؾؾف تعاؾك دقدي ؿوؿد 

واؾشرقػ دقدي ؿوؿد اؾغاؾل . بـ أبل اؾـصر اؾيهؾؿادل االدرقيل اؾػادل
واؾشرقػ . ودقدي احلاج علد اؾقفاب ابـ االحؿر اؾػادل. ادلؽـادل اؾػادل

وفمالء االربعة ال وادطة بقـفؿ وبني اؾشقخ رضقان اؾؾف . دقدي اؾطقب اؾيػقاـل
ثؿ أخذت عـ ذقىـا اؾػؼقف . عؾقف وعؾقفؿ أجؿعني اه ؿاؽملف ؿـ دـده باخمصار

دقدي أبل احليـ عؾل بـ علد اؾؾف صاؾح . اؾعالؿة اؾـػاعة ادلدرس اؾقجقف اؾـزقف
: وـص إجازتف باخمصار. رضل اؾؾف عـف وعـا بف (إؾغ)ب  (حتت احلصـ)بزاوقة 

. وؾذا أجزـاه وأذـا ؾفنذـا عاؿا ػل إػشاء طرقؼة ذقىـا وؿقالـا اؾؼطب ادلؽمقم)
بشروطفا ؽؿا أذن ؾـا أذقاخـا . دقدي أحؿد بـ ؿوؿد اؾمهاـل. واؾعؾؿ ادلصؾقم

ثؿ أخذت أقضا عـ ذقىـا اؾلور . باؾيـد ادلمصؾ باؾـلل صؾك اؾؾف عؾقف ودؾؿ اه
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ذي . اؾػؼقف اؾعالؿة اؾعارف اؾؽلقر. واؾلدر اؾذي ـقر ؿعارػف ذؿؾ وعؿ. اخلضؿ
دقدي أبل عؾل . رحؾة ادلرقدقـ وؼدوة ادلفمدقـ. واجملد اخلطقر. ادلزاقا اؾظافرة

عـ . احلاج احليني ابـ احلاج أحؿد ابـ احلاج بؾؼادؿ االقػراـل اؾيقؼل
... وفؿ . وأمية ادليـدقـ. أذقاخف ادلمعددقـ

وذؾؽ مبا أجزـا بف اؾقؾل اؾؽلقر اؾعارف اؾشفقر اؾذي رػع اؾؾف ػل داحة 
وأوضح إؾك حضرة . وأوؼد ؾؾؿفمدقـ عؾك عؾؿ االذمفار ـاره. اجلالل ؿـاره

ؽـز ادلقافب اؾذي ال قىشك . وأعز بمؼقى اؾؾف واالـابة إؾقف ؼلقؾف. االجملاء دلقؾف
. ذقىـا وأدماذـا. وؿطؾع اؾرقاح اؾذي ققؿـ عؾقف ؿـ االخػاق. عؾقف االـػاق

ودقدـا أبق ادلقافب دقدي ؿوؿد اؾعربل بـ اؾيائح اؾعؿري اؾػاروؼل اؾشرؼاوي 
 ه ؽؿا أجازه ادلؼدم اؾػاضؾ 1309 رجب عام 29ادلمقػك ؾقؾة . رضل اؾؾف عـف

 (عني ؿاضل)دقدي ؿوؿد اؾفاذؿل بـ ؿوؿد اؾيراغـل دػني . اؾـادؽ اؾصاؾح
وفق مبا . ؿضاجعا ؾؾعارف االؽلر دقدي ؿوؿد ابـ اؾعربل اؾدؿراوي اؾمازي

دقدي ؿوؿد بـ علد اؾقاحد بـاـل . أجازه ادلؼدم االدؿك اؾلرؽة اؾعظؿك
وفق مبا أجازه دقدـا اؾشقخ االؽلر دقدي أبق اؾعلاس اؾمهاـل احليـل . ادلصري

وأخذ دقدي اؾعربل . رضل اؾؾف عـف وأرضاه وجعؾـا جؿقعا دـقا وأخرى ػل حؿاه
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احلائز ؿا ؾؾىاصة ؿـ . بـ اؾيائح أقضا ؽؿا ؼال رضل اؾؾف عـف عـ اؾعارف باؾؾف
دقدي أحؿد بـ أحؿد . أصواب دقدـا رضل اؾؾف عـف ؿـ االدرار واؾؽؿاالت

عـ ذقىف اؾعارف .  ه1306بـاـل ادلمقػك ققم اجلؿعة ثاـل جؿادى االوؾك عام 
ؽالفؿا عـ . ودقدي ؿوؿد بـ ؼادؿ بصري. دقدي علد اؾقفاب بـ االحؿر

وأخذ ذقىـا دقدي احلاج احليني أقضا عـ ذقىف . اؾشقخ رضل اؾؾف عـف وعـفؿ
عـ . حهة اؾؾف دقدي ؿوؿد بـ أحؿد أؽـيقس اؾؼرذل اؾفاذؿل اجلعػري

ادلمقػك . دقدي ؿوؿد اؾغاؾل أبل طاؾب اؾػادل. اؾشرقػ اؾلرؽة اؾصقام اؾؼقام
وأخذ اؾػؼقف دقدي أؽـيقس أقضا عـ .  ه بلحد احلرؿني اؾشرقػني1243دـة 

دقدي ؿقالي ؿوؿد بـ أبل . ذي اؾؽراؿات واؾؽشقػات وادلعارف. وؾل اؾؾف
ؿـذ ػارق اؾشقخ . وعـ اؾلرؽة اجملافد اؾذي ؿا ذاق طعؿ ادلـام ؾقال وـفارا. اؾـصر

وأخذ دقدي ؿوؿد أؽـيقس . دقدي احلاج علد اؾقفاب بـ االحؿر. إؾك وػاتف
دقدي ؿوؿد بـ اؾصغقر . أقضا باالجازة عـ رؽـ اؾطرقؼة ػل االؼؾقؿ اؾصوراوي

عـ ذقىف وؾل اؾؾف . ودارقة اؾػالح. ؿمؾػ اجلقش اؾؽلقر. بـ أـلقجا اؾمشقمل
عـ اؾعارف . عـ اؾقؾل دقدي ؿقؾقد ػال. دقدي بامنق ابـ حؿق خمار اؾقداـل

عـ اؾشقخ رضل اؾؾف عـف وعـفؿ . االؽلر دقدي ؿوؿد احلاػظ اؾعؾقي اؾشـؽقطل
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عـ ذقىـا اؾذاؽر اؾؼاـت اؾعابد . وأخذت أقضا بؼصد اؾملرك. وعـا بفؿ آؿني اه
دقدي ؿوؿد اؾمقؾضقك . اؾذي القػمر عـ ذؽر اؾؾف وعـ اؾصؾقات. اجملمفد

عـ ذقىف اؾشرقػ ادلؽاذػ اؾعارف . اؾـؽـاػل اؾدار. احلاحل اؾماؿري االصؾ
وأجازـل . عـ اؾػؼقف اؾعارف دقدي ؿوؿد أؽـيقس بيـده. دقدي اؾدرارؽل

. أقضا ذقىـا اؾلرؽة ادليـ اؾعارف باؾؾف ادليمفمر ػل ؿولة اؾشقخ وطرقؼمف
إؿام اؾضرقح اؾشرقػ باؾزاوقة ادلـقػة بوضرة . دقدي أحؿد بـ ؿوؿد اؾعلدالوي

أذـت حللقلـا وصػقـا اؾػؼقف اؾعالؿة ): ػاس وـص إجازتف رحؿف اؾؾف ورضل عـف
. دقدي اؾطافر بـ ؿوؿد بـ ابرافقؿ اؾيقدل. احملب ػل جاـب اؾؼطب اؾمهاـل

وفق اؾقرد . ػل إعطاء طرقؼة ذقىـا وأدماذـا وؿقالـا أحؿد بـ ؿوؿد اؾمهاـل
وفذا مما . وذؽر عصر ققم اجلؿعة. واؾقظقػة ادلعروػة. ادلعؾقم عـد أفؾ اؾطرقؼة

ؿع عرض اؾشروط . وإن قلذن ػقف دلـ طؾلف ورأى ػقف أفؾقة. القوماج إؾك تػصقؾف
إؾك . واحملاػظة عؾك اؾصؾقات ادلػروضة. وأخذ ورد آخر ؿعف. وفل عدم اؾزقارة

ودـدـا ػل ذؾؽ عـ اؾؼطب اؾؽلقر دقدي احلاج عؾل بـ احلاج . آخر اؾشروط
ذقىـا . وؼطب االؼطاب اؾقاصؾني. وفق عـ ؼطب اؾعارػني. عقيك اؾمؿادقـل

وؾـا دـد . وفق عـ اؾـلل صؾك اؾؾف عؾقف ودؾؿ. دقدي أحؿد بـ ؿوؿد اؾمهاـل
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وفق . جنؾ اؾعارف اؾؽلقر دقدي احلاج عؾل حرازم. آخر وفق عـ دقدي أبل قعزى
وفق عـ ذقىـا دقدي أحؿد اؾمهاـل رضل اؾؾف . عـ دقدي اؾطقب اؾيػقاـل

وؽمب ؿهقزه اؾعلد اؾػؼقر إؾك اؾؾف أحؿد بـ . عـف عـ اؾـلل صؾك اؾؾف عؾقف ودؾؿ
وصؾك اؾؾف . ؾطػ اؾؾف بف آؿني. ؿوؿد اؾعلدالوي خدمي حضرة اؾؼطب اؾمهاـل

وؾػظف رضل اؾؾف .  ه بىطف1313عؾك دقدـا ؿوؿد وآؾف بمارقخ ذفر اؾؾف دـة 
. وتلقـت طرق فذه اإلجازة اخلطقرة. وبعد أن تؼررت فذه األداـقد ادلـقرة. عـف

احملب . دلا طاؾلـل االخ اؾصادق. ػلؼقل واؾؾف قؼقل احلؼ وفق قفدي اؾيلقؾ
. ذو ادلزاقا واؾيهاقا. اؾـيقب االصقؾ. دقدي اجلؾقؾ. اؾػؼقف اؾـلقؾ. اؾقاؿؼ

. اؾيػقـل اؾـهار. دقدي أبق عنؿان دعقد ابـ اؾطقب بـ خاؾد اجلؿاري اؾدار
ووػر . أـار اؾؾف برفاـفا. اؾمقهاـقة. باالجازة ػل تؾؼني حؿدقة اؾطرقؼة اؾـقراـقة

. وقيابؼ إؾك ذؾؽ اؾلرفان. ظاـا أـل ممـ قهقل ػل ذؾؽ ادلقدان. أـصارفا
وإغضاء عؿا القىػل ؿـ . اغمرارا ؿـف داؿوف اؾؾف حليـ ظـف باؾرواء اؾظافر

ؿع . وـادؿمف ادلمؽاثرة عؾك بـت دـف. ػلجلمف جزاء حيـ ظـف. اؾعقار عـ ؽؾ ـاظر
وؼؾت . وؿدى ؿـ ادلفاؿف ؿدقدا. اعمراػل بلن بقـل وبني تؾؽ ادلـازل بقـا بعقدا

دقدي . اؾػؼقف االجؾ. أجزت أخاـا احملب اؾصادق. ؿمقؽال عؾقف. ـيمعقـا باؾؾف
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. وأذـت ؾف ػل طرقؼة ذقىـا اؾؼطب ادلؽمقم. دعقد بـ اؾطقب بـ خاؾد اجلؿاري
ذؽرا . وعـا بف. دقدي ؿقالي أحؿد بـ ؿوؿد اؾمهاـل احليـل رضل اؾؾف عـف

. ذؽرا وتؾؼقـا. وعـا بف. دلـ طؾلفا ؿـف بعد عرض اؾشروط رضل اؾؾف عـف. وتؾؼقـا
واؾملـل واالخملار . وإقـاس ؼلقؾفا. دلـ طؾلفا ؿـف بعد عرض اؾشروط ادلؼررة

. وأوراد ادلشاقخ عـ ادلمالعلني ادلمفاوـني. صقاـة ؾطرق أفؾ اؾؾف. واالدمىارة
وأجزائفا . وأذؽار اؾطرقؼة. وأذـا ؾف أصؾوف اؾؾف ػل ؼراءة اؾقرد اؾالزم وغقره

وان قلذن . وغقرفؿا ؿـ ؽمب اؾطرقؼة (اجلاؿع)و (اجلقافر)وأدؿائفا ادلذؽقرة ػل 
وارذادفؿ بذؽر . واؾرػؼ بفؿ. واؾـصح ؾؾؿرقدقـ. ػقفا دلـ أحب وعؾقف بمؼقى اؾؾف

واؾميافؾ . واؾمـػقر عـ اؾمفاون بفا. وؿا قرغب ػقفا. وخقاصفا. ػضؾ اؾطرقؼ
الدقؿا اؾصالة ػل . واالخالل بشرط ؿـ ذروطفا. ػل إخراج اؾقرد عـ وؼمف

. أعاذـا اؾؾف مبـف. واؾعطب ػقفا ؼرقب. ػنن خطرفا عظقؿ. وزقادة االوؾقاء. وؼمفا
ؾعؾؿف ودقـف . وأذـا ؾؾؿهاز أقضا أن قؼدم إلعطاء اؾطرقؼة ؿـ رضقف ؾذؾؽ

ؽؿا فق ادلعماد . وبعد اؾعفقد واؾمشدقد ػل ذؾؽ. بعد ؿزقد االخملار. وأؿاـمف
ؾؽنرة . ػنن داداتـا رضل اؾؾف عـفؿ ؾؿ قميافؾقا ػل اؾمؼدمي ؾؽؾ ؿـ طؾلف. ادلعفقد

وقملني اـف ؿـ . حمك قظفر اؾقؼني. ػقهب اؾملـل واؾمنلت. اؾمدؾقس واؾمؾلقس
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وان قـظؿـا ػل دؾؽ . ػل ادبار أوراده. وعؾك اجملاز أال قـياـا ؿـ دعائف. ادلمؼني
وقهعؾـا ؿـ . مبا تقؾك بف علاده اؾصاحلني. واؾؾف قمقالـا أجؿعني. أفؾ حلف ػل اؾؾف

وقيلغ . وقذقؼـا حالوة ؿعرػمف وؿولمف. اؾغادقـ ػل أدلاب ؿرضاتف واؾرائوني
. وقػقض عؾقـا دهال ؿدد اؾشقخ االؽلر. عؾقـا ػل اؾدـقا واآلخرة أردقة ـعؿمف

. وقـظؿـا ػل دؾؽ خاصة أفؾ حضرتف. دقدي ؿقالي أحؿد. واؾؼطب االذفر
وقروقـا ؿـ . وميدـا بيرفؿ. وقمدي عـا حؼ أذقاخـا أفؾ اؾيؾيؾة ؿـا إؾقف

وال حقل وال ؼقة . وحيلـا اؾؾف وـعؿ اؾقؽقؾ. اـف اؾيؿقع اجملقب. ؿددفؿ اجلاري
وصؾك اؾؾف عؾك دقدـا ؿوؿد اؾػاحت اخلامت وعؾك آؾف . إال باؾؾف اؾعؾل اؾعظقؿ

. اؾضعقػ ادلؼصر. ادلمـصؾ ؿـ دق ؽيلف. ادلعمرف بذـلف. ؽملفا اؾػؼقر. وصولف
اؾطافر بـ ؿوؿد بـ ابرافقؿ اؾماؿاـارتل االصؾ . اؾراجل عػق ربف ورحؿمف

مبـف ؾقؾة االربعاء اؾنالث عشر بؼني . وطفر ؼؾلف. غػر اؾؾف ذـلف. االقػراـل اؾدار
.  ه عرػـا اؾؾف خقره وخقر ؿا بعده آؿني1338ؿـ رجب عام 
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 48: اؾرداؾة
 

دالم ؽشذا اؾروض أو ؽشذا اؾؼيط  عؾك ابـ عؾل دقدي أحؿد اؾؽشطل 
دالم أخ ؿا زال قرجق ؾؼاءه  وقلؿؾ أن تطقى ؾف ذؼة اؾشوط 
ػقػشك ؽال اؾصلني در غراؿف  وقشرح ؿا قعقك بف ؼؾؿ اخلط 

وتؼضك حؼقق طادلا ؿطؾت بفا  حقادث دفر ؾقس قوؽؿ باؾؼيط 
بؼقت ؾصدق اؾقد حتػظ عفده  وـػيؽ تػدقفا ـػقس ذوي اؾغؿط 

 
. ومنقر وداده. القىؾػف حادث بمس اؾدفر وال رخائف. االخ اؾذي ؿوؽؿ أخائف

بؾقغ اؾؾيان واؾؼؾؿ اجلاؾل حاؾؽ . اؾػؼقف اؾعؾؿ. القمؽدر بؾني اؾدفر وال اذمداده
دقدي أحؿد ابـ احلاج . االجند االؿهد. احللقب اؾؽرمي االدعد االصعد. اؾظؾؿ

ودالم عؾقف عؾقف . وأبـاءه وأوالده. أدام اؾؾف إدعاده وإصعاده. عؾل اؾؽاذطل
ورحؿة اؾؾف وبرؽاتف فذا وؼد وصؾت . وود حلؾف غقر رثقت. دالم ذقق حنقت

. ػؽان وصقؾفا دعقدا. فداه اؾؾف. اؾرداؾة ادللارؽة عؾك قد وؾدـا وعلدؽؿ أحؿد
الدقؿا وؼد تػاءؾـا مبا ذؽرت ؿـ . وؿهمالفا أؿـا. وؿهمـافا ميـا. وققؿفا عقدا
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وصولمؽ حلضرة . ؾؼدوؿـا ؾزقارة ؿقالـا اؾشقخ رضل اؾؾف وعـا بف. رجائؽ
ػاؾؾف قوؼؼ . وأدام ارتؼاءه. أطال اؾؾف بؼاءه. ؿقالـا دؽقرج. ذقىـا ادلؼدم ادلػرج

وصولمؽ حلضرة . ؾؼدوؿـا ؾزقارة ؿقالـا اؾشقخ رضل اؾؾف عـف وعـا بف. رجاءك
ػاؾؾف قوؼؼ . وأدام ارتؼاءه. أطال اؾؾف بؼاءه. ؿقالـا دؽقرج. ذقىـا ادلؼدم ادلػرج

رجاءك اؾذي فق غاقة رجائـا آؿني ػؽلـؽ ان ذاء اؾؾف بلخقؽ فذا اؾعلد 
ؿعمؼال ظلقمف ؿمؼؾدا . وؼد طؾع عؾقؽ ؿملبطا فراوتف ؿمـؽلا أدواتف. اؾضعقػ

ػوقـكد تصػؼ . واؾلداوة متيف عؾك اخلرطقم وتؼقده ؼقد احلؿؾ اخملطقم. ؿدقمف
وتؾؽ رحؾة ؾؿ قزل . واؾؾف قغػر وقيمر. وقؼقل ؾيان احلال تيؿع بادلعقدي. باالقدي

. عائؼ اؾدفر قـشد ػقفا ؽقػ اؾقصقل ػقهقب ؾيان اؾرجاء قصؾ ادلشقق إؾخ
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 49: اؾرداؾة
 

أبا دؾقؿان فاك ؿا طؾلت ػهد  بويـ صػوؽ وأؼلؾ ؿـف ؿافهيا 
واعذر أخاك ػنن اؾدفر حؿؾف  ضعػا وفؿا وذـلا أوجب اؾفقدا 
واؾؾف قيؼل ؼؾقبا ذػفا ظؿل  ؿـا منقرا ؿـ اؾرضقان ؿـلهيا 
بهاه ؿـ جافف احلاؿل قؾقذ بف  ؿـ ؽان ؿؾمؿيا أو ؽان ؿلمكيا 
عؾقف أزؽك صالة اؾؾف ؿا ؼطعت  وػقده برجاه اؾلور واؾقليا 

وؿا أجاز ؿولقف بهائزة ال  رضقان تيؽـف اؾػردوس واؾؼددا 
 

. اؾػؼقف االدقب اؾذي القوقد عـ اخلؾؼ اجلؿقؾ والقرمي. األخ احللقب اؾؽرمي
. أدام اؾؾف عزه ؿرػقع اؾدعائؿ. أبق دؾقؿان دقدي داود بـ علد ادلـعؿ اؾردؿقؽل

وأردخ مما ؾف ؿـ . ودالم عؾقف أطقب مما ؿـف إؾقـا. ؿمقدا باؾمؼقى وؽرم اؾشؿائؾ
واؾعؼد . ورحؿة اؾؾف وبرؽاتف فذا واحلؼ اؾذي ال ؿواباة ػل ترؽف. ادلؽاـة ؾدقـا

وحػظ ردقم . فق اؾدعاء ؿـ ؽؾ ألخقف بظفر اؾغقب. اؾذي القـلغل اـػصام دؾؽف
وعؼؾقمؽ اؾمل . ثؿ ان رداؾمؽ اؾؽرمية. وإن بعد اجليؿ. اؾعفد برعاقة اؾؼؾب
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إال أـفا غػر اؾؾف ؾفا . وػفؿـا ؿضؿقـفا. عؼؾت االػؽار عـ ؿهاراتف ؼد وصؾت
وعظؿ ادلطؾقب عؾك . غقر اـل وإن أجلؿ اخلهؾ. ورعت اؾفشقؿ. ادميؿـت ذا ورم

وإن . إذ ؾؿ قهد عـ اجلقاب بدا. تؽؾػ اؾذفـ اؾؽؾقؾ ؿا روى وارجتؾ. اؾػؽر وجؾ
وإن . وأجزتؽ وػؼ ؿا طؾلت أقفا االخ اؾؽرمي. عؾؿ أـف جتاوز ؼدره وطقره وتعدى

ػفؾ تطر إال . وقيمـلؾ ـلاؾؽؿ. ؽان ؿنؾل ممـ قـلغل ؾف أن قيمهقز أؿناؾؽؿ
واغػر ؿا ترى ؿـ . أو تدر إال احلاػؾة ػلؼلؾ فذه اؾعالؾة عؾك عالتفا. اؾـاعؾة
: زالتفا

 
وداؿح وال تيمقف حؼؽ ؽؾف  واغض ػؾؿ قيمقف ؼط ؽرمي 

 
.  فـ1358 رجب 25
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 50: اؾرداؾة
 

طقى اجلزقرة حمك جاءـل خلر  ػزعت ػقف بكؿاؾل إؾك اؾؽذب 
حمك إذا ؾؿ قدع ؾل صدؼف أؿال  ذرؼت باؾدؿع حمك ؽاد قشرق بل 

 
. جاؿع ؽؾ ػضقؾة. ورئقس أفؾ اؾرقادة واؾيقادة. وذؾؽ خلر وػاة بدر اؾيعادة

واؾفؿام . واالؽرم االدعد. اؾؼائد االجند. وحائز أذمات ادلػاخر وادلؽارم اجلؿقؾة
اؾطقد اؾذي أؼام ؿقتف . واؾؽرمي اؾذي طلؼ صقمف ادلدى االبعد. اؾلطؾ االصعد

اؾيقد عقاد اجلراري تقاله اؾؾف . وأثار احلزن اؾؽاؿـ وأصعد. ادلػزع وأؼعد
وأػاض عؾقف دواب . وأدؽـف ػيقح جـاـف. وأدلؾ عؾقف خؾع رضقاـف. بغػراـف

وخؾػف ػقفؿ مبا قوب وؽان ؾفؿ خقر . وأؾفؿ عائؾمف اؾصلر اجلؿقؾ. أؿـف واؿمـاـف
وـىص . وقؽمب ؾؽؾ ؿمقجع دلقتف وػؼده ذخره. ػاؾؾف قعظؿ ػقـا وػقفؿ أجره. وؽقؾ

اؾػائز برضاه احمللقب وخالػمف . وحائز ذرف ػضقؾمف وعزتف. أخاـا وارث رتلمف
. ؿولـا االبر االرضك االؽرم االجؾ ادلفدي ادلقػؼ ادليدد. وبعد مماتف. ػل حقاتف

. دقدي علد اؾؾف. خلقر دؾػ. االجؾ خقر خؾػ. اؾعاؼؾ اؾػاضؾ االدعد االصعد
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ػاؾؾف قعظؿ ؾؽ أقفا االخ . باؾمعزقة ػل فذا اؾقاؾد اؾذي جؾ ػؼده وأوحش بعده
. وقؾفؿؽ صلره. أجره
 

وعقضت أجرا ؿـ ػؼقد ػال قؽـ  ػؼقدك ال قلتل وأجرك ذافب 
 

: وؾؾف در اؾؼائؾ (ػؽؾ ؿـ عؾقفا ػان وقلؼك وجف ربؽ)ػاصلر واحميب 
 

ػاصلر ـؽـ بؽ صابرقـ ػنمنا  صلر اؾرعقة بعد صلر اؾرأس 
خقر ؿـ اؾعلاس أجرك بعده  واؾؾف خقر ؿـؽ ؾؾعلاس 

 
: وؽـ ؽؿا ؼال اؾؼائؾ

 
تمهؾدي ؾؾشاؿمني أرقفؿ  إـل ؾرقب اؾدفر ال أتضعضع 
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. قهري ؿهراه. ووؾدا برا ؿنؾؽ. وثـاء طقلا. ػؿا ؿات ؿـ خؾػ ذؽرا جؿقال
: وؽان ؽؿا ؼال اؾؼائؾ. وقوػظ ؿكثره. وقيدي ؿيداه

 
أـا وإن ؽرؿت أوائؾـا  ؾيـا عؾك االحياب ـمؽؾ 
ـلـل ؽؿا ؽاـت أوائؾـا  تلـل وـػعؾ ؿنؾ ؿا ػعؾقا 

 
وقهؿع بؽ ذؿؾ حاذقمؽ . ػاؾؾف قؼقؽ وقعقـؽ وقؽػقؽ ؽؾ ؿا قعـقؽ

. ػاؾؾف ؿعؽ. ػؽـ عـد اؾظـ بؽ وال تىضع وال حتزن. وعاؿة ؼلقؾمؽ. وخاصمؽ
وذرح صدورـا . ػؼد بؾغـا واحلؿد ؾؾف ؿا أؼر أعقــا. وفؿة اؾشقخ رضل اؾؾف عـف

وحػظؽ . ػزادك اؾؾف ؿـ ػضؾف. ووضعؽ ؾألؿقر ؿقاضعفا. ؿـ ثلاتؽ ورذدك
فذا وأـا أعمذر إؾقؽ أقفا االخ احملب احللقب ػل ابطاء . آؿني. ؿـ اؾزؿان وأفؾف

وإمنا دلب ذؾؽ . ػؾقس ذؾؽ ؿـا تؼصقرا ػل حؼ االخقة. اؾمعزقة طقل فذه ادلدة
ػؾؿا . وصدق ؿولمؽ. أداء ؾقاجب حؼؽ. أـل أرجق أن قياعد اؾدفر عؾك اؾؼدوم

. حمك قلذن اؾؾف ػل اؾؼدوم. جعؾـا فذه اؾرداؾة ؿؼدؿة. متادى اؾزؿان عؾك عادتف
ػـب عـا بارك اؾؾف ػقؽ ػل تعزقة ؿـ وجب تعزقمفؿ ؿـ . وؿا ذؾؽ عؾك اؾؾف بعزقز
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عـ ؼؾب . وـيؾؿ عؾقؽ وعؾك جؿقعفؿ دالم ذقق وذػؼة. إخقة وأعؿام وؼرابة
وقيؾؿ عؾقؽؿ بلمتف . وؿولة خاؾصة واؾيالم. ووجد القرمي. ودعاء دائؿ. صاف

وقعزقؽؿ ػل اؾقاؾد . وأطقلف وؾدـا اؾلر أخقؽؿ ػل اؾؾف وؿولؽؿ ؿوؿد بـ اؾطافر
. رحؿف اؾؾف وقيلؾؽؿ اؾدعاء واحمللة واؾيالم
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 51: اؾرداؾة
 

قا رائدا أدرى قروم ؽرميا  عرج عؾك اؾلاذا ابـ ابرافقؿا 
ذاك اؾؽرمي ؿوؿد ؿـ رأقف  قهؾق دجا خطب أؾؿ بفقؿا 

ـدب حقى إرث اؾيقادة عـ أب  ؼد حازفا ؿـ واؾدقف ؼدميا 
طابت ؿغاردف ػدب إؾك اؾعال  ػوقى ؿدافا ؿـذ ؽان ػطقؿا 

جقد ؽؿا طؿ اؾعلاب ودمدد  قوؿل بذروة عزه ؿـ ضقؿا 
ورقادة داـت ؾفا ذؿ اؾذرا  وعـا ؾفا أـػ االبل رغقؿا 
ودقادة ؽادت برؼة ؾطػفا  ترعك اؾفزبر ؿذؾة واؾرميا 

وذؿائؾ تزري بـػح اؾطقب ؿـ  روض أؾؿ بف اؾـيقؿ دؼقؿا 
فذا اؾك ؿا ال أعد وؾق جرى  ػؽري اؾك أن قيممؿ ادلقؿا 

الزال ػل أؿـ وإؼلال وػل  عؿؾ ققرث جـة وـعقؿا 
ؿـل حلضرتف دالم ؾؿ قزل  غض اؾـضارة القعقد فشقؿا 
وعؾك ردقل اؾؾف صؾك ربف  أزؽك اؾصالة ودؾؿ اؾميؾقؿا 

ؿا صابوت رقح اؾصلا زفر اؾربا  غب احلقا دورا ػزاد ذؿقؿا 
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ؿـ عفد . ػؿا تؼؿص ثقبف اؾؼشقب. وتعددت أدلابف. اجملد وإن تـقعت أثقابف

االػذ . ؿـذ عرف اؾشؿال ؿـ اؾقؿني. وال متيؽ بيللف ادلمني. اؾشلاب اؾك ادلشقب
رضقع . وواحد اؾؽرم واؾذي تعطر بنـائف جند ادلؽرؿات ووفدفا. اؾيقادة وػردفا

. وإـيان عني اؾيقادة. درة اؾؼالدة. وزفرة روض اؾيقادة اؾطقلة اؾرقا. ؾلان اؾعؾقا
ووؽؾ االؾيـة . واؾؼائد االؽرم حػظ اؾؾف ؿهده اؾطارف واؾمؾقد. اؾلاذا االعظؿ

وطاب ـشر اؾـيقؿ مبصاػوة . ؿا ؽر ؾقؾ عؾك ـفار. بنذادة ثـائف ادلقجلة ؾؾمىؾقد
فذا وؿقجلف بعد واجب . وجار اؾداعل إؾك اؾؾف تعاؾك بير وجفار. ورد وبفار

واؾصقاـة ؿـ غقر . واؾدعاء ؾمؾؽ اجلالؾة بزقادة اؾمؽرمي. اؾميؾقؿ عـ ود دؾقؿ
وال ضقعف تعققؼ االؼدار واالعذار . جتدقد اؾعفد اؾذي ؾؿ قلؾف اؾؼدم. اؾدفر ادلؾقؿ

. عـ اؾؼدم
 

إذا االحلاب ػاتفؿ اؾمالؼل  ػؿا صؾة بلػضؾ ؿـ ؽماب 
ؾكـ ؽاـت االجياد ؿـا تلاعدت  بوؽؿ اضطرار ؿا ؾـا عـف ؿـ بد 
ػؿا ضرـا ـلي اجليقم وؼد دـت  ؼؾقب طققـافا عؾك خاؾص اؾقد 
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. واؾيالم
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 52: اؾرداؾة
 

. ػؽان اؾؽرم ؿـ بعض ؿـاؼلف. ادلؼام اؾذي حاطف اجملد ؿـ جؿقع جقاـلف
حضرة . ودقادة اؾدقـ واؾدـقا ؿـ أذفر ؿذافلف. واؾرقادة ؿـ أصغر ؿراتلف

واؾيقد اؾذي ال قلرح اجملد عـ بابف والقرمي دقدي احلاج ؿوؿد . اؾؼائد اؾؽرمي
ودالم عؾقف عـ . وأعز ؿقاؾقف. وؽلت أعادقف. بـ ابرافقؿ اؾمقققتل أدام اؾؾف ؿعاؾقف

ؿا أدارت اؾػؾؽ حرؽاتف فذا . ورحؿة اؾؾف وبرؽاتف. وذقق دؽـ احلقازم. ود الزم
صولة االخققـ ػل  (ؿراقت)وؼد داؼمـا اؾؼدرة ؾغرض زقارة وؾدـا اؾياؽـ بلؾد 

ؿولؽؿ دقدي . اؾؼاضل االعدل. اؾػؼقف االرضك. اؾيقدقـ اؾلرقـ اؾػاضؾني. اؾؾف
وصاحلف ادلرابط اؾلرؽة دقدي علد اؾؾف . اؾفاذؿ بـ اؾلشقر اؾػادل ثؿ االؼاوي

عؾك عادتـا ػل . ثؿ ؼصدـا ؿـزؾؽؿ ادللارك اؾيعقد (بقرو أـزال)ػقردـا . ابـ أحؿد
: اؿمناال ؾؼقل اؾؼائؾ. ؼصدؽؿ ؿـ ؼرقب وبعقد

 
قيؼط اؾطقر حقت قؾمؼط اؾح  ب وتغشك ؿـازل اؾؽرؿاء 
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أخقؽؿ دقدي إبرافقؿ مبا فق . اؾؽرمي ادلفدي اؾرذقد. ػمؾؼاـا اخلؾقػة اؾيعقد
وزاد عؾك . وأبدأ وأعاد. مما عهز عـ ذؽره اؾؾيان. عادتؽؿ ؿـ ؽؾ بر وإحيان

ػؼد دؾت ؿؽارم أخالؼف عؾك عؾؿ ؿـ طقب . أصؾوف اؾؾف وحػظف. ؽؾ ؿعماد
ػلـت . ػفق حيـة ؿـ حيـاتؽ وبرؽة ؿـ برؽاتؽ. ػهزاه اؾؾف وإقاك خقرا. أعراؼف

: بوؿد اؾؾف أحؼ بؼقل ادلمـلل
 

ؾؼد حيـت بؽ االقام حمك  ؽلـؽ ػل ػؿ اؾدـقا ابميام 
 

مممعا باؾصوة واؾعاػقة وزقادة اؾـعؿة . وقدمي ارتؼاءك. ػاؾؾف قطقؾ بؼاءك
. وقلارك ؾؽ ػل اؾدقـ واؾدـقا آؿني. اؾضاػقة

. وـزول اؾلرد. ؾضقؼ اؾقؼت. فذا واـا ـعمذر إؾقؽ ؿـ اؾمؼصقر عـ زقارتؽ
ػال ـؼصر . وؿفؿا ؼصرـا ػل ؽؾ حؼ. حمك قلذن اؾؾف ػقفا. ػؿفد ؾـا اؾعذر ادلؼلقل

تقالـا اؾؾف وإقاؽؿ مبا تقؾك بف . وػرقضة جازؿة. ػفق وظقػة الزؿة. عـ اؾدعاء
اؾػؼقف . وقيؾؿ عؾقؽؿ اؾيقدان االحلان اؾلران. وادمقدعؽؿ اؾؾف. اؾصاحلني
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ودقدي علد اؾؾف ادلذؽقران جزافؿا اؾؾف خقرا عؾك حيـ . دقدي اؾفاذؿ
. واؾيالم. وصدق احمللة. اؾصولة

.  فـ1373 ذي اؾؼعدة عام 1
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 53: اؾرداؾة
 

احلؿد ؾؾف اؾذي أدرج ـقر اؾمقػقؼ ػل ؼؾقب اؾعؾؿاء بف، ػابمفهت ـػقدفؿ 
باالطالع عؾك غرائب بدقع حؽؿمف وعهائلف، وـصلفؿ ػل ؿياؾؽ دقـف أدؾة، 

وأطؾعفؿ ػل بروج اؾفداقة أفؾة، وحػظ بلؼائفؿ ػل جؿقع االعصار ؼقاعد ادلؾة، 
وـػك بـار ذؽائفؿ عـ اؾدقـ خلث اؾشلف ادلضؾة، أحؿده حؿد ؿعمرف بـعؿف 

إؿام أفؾ . واؾصالة واؾيالم عؾك تاج اؾقجقد. ؿيمزقد بشؽره ؿـ وابؾ دميف
دقدـا وؿقالـا ؿوؿد اخملصقص باؾيقادة عؾك . احلضرة االؾفقة وؼلؾة اؾيهقد

. وعؾك آؾف االطفرقـ. ادللعقث مبوادـ اآلداب وؿؽارم االخالق. االطالق
وأطؾؼ ؿـ . فذا ودلا ؿـ اؾؾف تعاؾك عؾك ؽاتلف جلر اؾؾف ؽيره. وأصوابف االؽرؿني

ربؼة اؾمؼقد باؾفقى أدره بزقارة ذقىـا وؿقالـا اؾؼطب ادلؽمقم واؾرزخ احملمقم 
دقدـا وؿقالـا أبل اؾعلاس اؾمهاـل رضل اؾؾف . وؿرؽز اؾيقادة. إؽيقر اؾيعادة

ػاتػؼ عـد اؾرجقع أن ـزؾـا بنغر . عـف وؿمعـا بيره وأػاض عؾقـا ؿـ بوره
واجمؿعـا بؼاضقفا ػل . بقؿـ اؾطائر. اؾصققرة ػطؾعت عؾقـا طاؾعة اؾلشائر

. ػرد اؾزؿان ػل حيـ اؾيقرة. واؾدقاـة االوقيقة. اؾقؼت ذي اؾيقادة االقادقة
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وتـزفف عؿا . ثاؾث اؾعؿرقـ ػل اعمقام احلؼ وحترقف. وواحده ػل صػاء اؾيرقرة
. واؾػقصؾ اؾذي القؼع إال عؾك ادلػصؾ. اؾعاؾؿ احملصؾ. قىاؾػ اؾشرقعة وتلرقف

وضؿ إؾك دمدد االدب دمدد . اؾشرقػ اؾذي جؿع بني ذرػل اؾدقـ واؾـيب
وزفرا بال ؽؿام . ػطؾع ذؿيا بال غؿام. احليب

 
ؾف دقر تمؾك ؿـ احلؿد خطفا  قراع اؾعال ػل صػوة اؾؼؿر اؾيعدي 

 
ؿقالـا . ابـ ـؼقب داداتـا اؾشرػاء مبورودة ػاس. ؿقالـا ودقدـا أبل اؾعلاس

ادللؿقن احليـل اؾعؾقي اؾلؾغقنل 
 

ـيب ؽان عؾقف ؿـ ذؿس اؾضوك  ـقرا ؿـ ػؾؼ اؾصلاح عؿقدا 
 

ػلطؾعـا حػظف اؾؾف تعاؾك حليـ . بصرف اؾراح. ػاؿمزجـا اؿمزاج ادلاء اؾؼراح
ظـف عؾك ذرحف اؾلدقع دلـظقؿة اؾعاؾؿ االجؾ دقدي اؾعربل ادلياري ادليؿاة 

. ودؿاه االبمفاج بـقر اؾيراج ػنذا فق إدؿ طابؼ ؿيؿاه. بيراج طالب اؾعؾقم
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وؽشػ . واقضاح االذارة. وػل اؾـظؿ حؼف ؿـ حؾ اؾعلارة. وبدر واػؼ دؿاه
وزاد مباال إخاؾف قىطر . وإزاؾة اؾصدإ عـ وجف تؾؽ ادلرآة. االدمار عـ اخمللكت

. ؿـ ػرائد اؾػقائد. وال تيدد الصابة غرضف ؿـ ذفـف اؾـلال. ؾؾـاظؿ بلال
واؾرحقؼ دالدة . بعلارة ؽلـفا اؾدر ؿالدة. وذقارد اؾزوائد

 
ؿـ ؽؾ ؿعـك قؽاد ادلقت قػفؿف  حيـا وتعشؼف ؿـ حيـف اؾصقر 

 
وادلؾح اؾمل متقؾ ؾفا . غؾك ادمطراد ؿا تؼمضقف ادلـادلة ؿـ اؾطرف االدبقة

وؿىمرع أبقات . اؾؼؾقب ؿؾلقة ؿػصالت بـقادر احلؽاقات تػصقؾ اؾؼالدة باجلقفر
واخمقار . وقـميؼ بف اؾؽالم. قىمار ؿـ اؾشعر ؿا ققاػؼ ادلؼام. تلفت اؾؼؾقب وتلفر

ؽؿا ؼقؾ . ودؾقؾ ـلؾف. اؾرجؾ رائد عؼؾف
 

ؼد عرػـاك باخمقارك إذ ؽا  ن دؾقال عؾك اؾؾلقب اخمقاره 
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اذمؿال اؾصدف عؾك اؾدر . ؿع ؿا اذمؿؾ عؾقف ؿـ ؿيائؾ ػل عدة ػـقن
. ؽلـفا اؾعؼقد اجلؿاـقة. وؿلاحث بقاـقة. ؿـ ػروع ػؼفقة وتـلقفات بفقة. ادلؽـقن

. ودل عؾك تضؾع ؿمؾػف. وباجلؿؾة ػفق ؽماب أـلل عـ غزارة ؿادة وؼرقوة حاذة
وـلف عققن اؾػقائد ؿـ اؾيـف . جؿع ؿـ ؽؾ عؾؿ أحيـف. ودعة ؽـػف

 
ؽلـف روضة غـاء منؼفا  ؽػ اؾربقع ػهاءت ـزفة احلدق 

 
ؽلرت . وطػوت عؾك جلة بواره. ثؿ دلا أجؾت طرف اؾطرف ػل ؿضؿاره

وؽؾؿات عؾك ػرط . وأطرؼت تلدبا وخدؿت إحياـف بلبقات تؽؾػمفا. تعهلا
ؿولة ػقف . ـاوقا تؼرقظف مبا دؿح بف اؾؾيان عؾك ؼؾة االحيان. اؾػفافة أؾػمفا

وـصفا . وؼقاؿا ؿـ حؼف بلعض واجلف. وػل صاحلف
 

روضة احليـ أصلوت ػل ابمفاج  ؿذ بدا باؾؽؿال ـقر اؾيراج 
ػلبان اؾفدى وأوضح دلؾ احلؼ ؿـ ـقر صلوف اؾقفاج 

وحقى ؿـ ـقادر االدب ادلػرد ػقق ؽػاقة احملماج 
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وتضؿـ ؿـ عؼقد جؿان اؾشعر ؿا قزدري بدر اؾماج 
حؽؿ ؽيـا جنقم تلدت  حتت ذقؾ اؾظالم واؾؾقؾ داج 

وؿعان ؿيمـلطات حقافا  ظرف ؾػظ ؽهؿرة ػل زجاج 
وؼرقض ؽلـف دور حلظ  ؿـ غزال ؿدعج اؾطرف داج 
فؽذا تقضع اؾشروح وإال  ػؼـا اخلط غقر ذات اعقجاج 
ؽقػ ال وفق ؿـ صـقع إؿام  حاز صرف اؾعال بغقر ؿزاج 

دقد ـال غاقة اجملد واؾيق  دد طلعا بغقر طقل عالج 
روض أزفار ؽؾ ػضؾ غذاه اؾعؾؿ ؿـ ؿاء وبؾف اؾنهاج 

اؾشرقػ اؾذي ؾف اؾـيب اؾقضاح ؿنؾ دـا اؾضوك ػل اـلالج 
ؿـ ؾف ػل ؿياؾؽ اؾػؼف ؿاؼد  ػات إدراؽف ذؽاء ابـ ـاجل 
وعال ػل ؿدارج اؾـوق حمك  زاد عـ دقلققف واؾزجاجل 

بذؽاء قػري اؾعققص إذا ؿا  عـ ػرى اؾؼـاة ؾالوداج 
وبػفؿ قضلء ػل ظؾؿة اؾؾلس ؽؿا قيمضء ـقر اؾيراج 

بارك اؾؾف ػقف بدرا ؿـقرا  تيمـقر بف ػياح اؾػهاج 
وفدى بيـا فداه جؿقع اخلؾؼ طر األؼقم ادلـفاج 
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وأدام ؾف ؿـ اؾيعد واالؼلال واؾعز غاقة االبمفاج 
 

ؼاؾف وؽملف اؾػؼقر إؾك اؾؾف اؾطافر بـ ؿوؿد بـ إبرافقؿ اؾيقدل ؼطرا 
وأؿـ . غػر اؾؾف ؾف ذـلف. اؾمؿـرتل أصال اؾقػرـل دارا اؾلؽري ـيلا اؾمهاـل طرقؼة

 1314بذي اؾؼعدة احلرام عام . آؿني. دربف
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 54: اؾرداؾة
 

أدام اؾؾف وأبؼك، وأجؾ وأرؼك، وحػظ بعزه األوؼك، جالؾة اؾعروة اؾقثؼك، 
: اإلؿام األورع األتؼك

 
عالؿة اؾعؾؿاء واؾؾج اؾذي  ال قـمفل وؾؽؾ ؾج داحؾ 

 
ذؾؽ اؾعؾؿ اؾؽلقر احملمرم، حائز ذرف اؾعؾؿ واؾـيب واؾؽرم، اؾعاؾؿ اؾرباـل 

اؾمقهاـل، اؾقارث ادلؼدم، ادلرتقي ؿـ ذؾؽ اؾشراب اخملمقم ادلػدم، اؾلدر اؾذي 
أؼؿر بف ؾقؾ اجلفؾ اؾدجقجل، ؿقالـا ودقدـا ؿوؿد بـ ؿوؿد احلهقجل 

: احليـل اؾػادل
 

دالم وتيؾقؿ وروح وراحة  عؾقؽ وممدود ؿـ اؾظؾ وارف 
 

فذا وــفل إؾك دقدـا بدر ادلعارف، وبور اؾعقارف، أـل أعـل فذا اؾػؼقر 
اؾؼاصر ادلذـب ادلعمرف، اخلهؾ اؾقجؾ ؿـ ذقم ؿا قؼمرف، ؼد اؿمزجت ؿولمؽؿ 



 

 

161 

اخلاؾصة اخلاصة بؾوؿف ودؿف، رجاء أن أعد ؿـ حشؿ ذؾؽ اجلـاب اؾشرقػ 
وحرؿف، الدقؿا بعد أن بدأ ؿقالـا بنحتاف علده بمكؾقػف اؾعزقزة، وال غرو ػاؾؽرم 

: ػقؽؿ أقمفا اؾعمرة اؾشرقػة غرقزة
 

ؽذا اؾػاطؿققن اؾـدى ػل أؽػفؿ  أعز امنواء ؿـ خطقط اؾرواجب 
 

، واألحزاب "بؾقغ اؾؼصد وادلرام، بؼراءة ؿقؾد خقر األـام"ػؼد بؾغـا ؽماب 
األربعة، ؿعف، عؾك قد خاصة ؿعارػؽؿ، ادلعمرف مبا تؼؾد ؿـ عقارػؽؿ، أخقـا 
وصػقـا وخاؾصمـا اؾػؼقف ادلدرس اؾعالؿة دقدي أحؿد ابـ ذقىـا اؾـػاعة 

اؾدراؽة اؾعاؾؿ اؾؼاـت دقدي احلاج ؿوؿد ابـ دقدي بؾؼادؿ اؾمزوـمل اؾيقدل، 
ذفدة "جزاه اؾؾف خقرا، جزاء األؿني ادلمدى، ؽؿا وصؾـل ؼلؾف عؾك قده ذرحؽؿ ل

، ػـوؿد اؾؾف اؾذي أخطر أؿناؾـا اخلاؿؾني، بلال أؿناؾؽؿ اؾعؾؿاء اؾعاؿؾني، "اجلاـل
وـيلؾف تعاؾك ؽؿا ؿـ عؾقـا بمؾؽ ادلـة اؾمل ال جتازى، أن قعارف بني اجليقم ؽؿا 
عارف بني األرواح حؼقؼة ال ؿهازا، وـيلل ؿـ ؽرم ؿقالـا اإلؿام، اؾيقد اؾيـد 

اؾفؿام، أت قمصدق عؾك علده، ورق قده، بدعقة أؿام اؾضرقح ادلؼدس، أػاض اؾؾف 
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عؾقف دوائب اؾرضقان ؿا دام األبد، وأراـا وجؿقع اإلخقان ؿـ ػقض ذؾؽ ادلدد، 
بلن تفدي عـل إؾقف ؿا دؿح بف ػؽرك ؿـ اؾػاحت دلا أغؾؼ، وتدعق ؾل بمطفقر اؾؼؾب 
وإحقاء اؾروح مباء ادلعرػة، وإـعاش اؾير بـقر اؾمقػقؼ، وصدق اؾقؼني، ومنق غرس 
ؿولة ذؾؽ اجلـاب اخلمؿل اؾؽمؿل ػل ػضاء اجلقاـح، ظافرا وباطـا، حمك تنؿر 
أزفار اؾؽراؿة، وجـل االدمؼاؿة، وتدعق ؾقؾدي باؾعؾؿ واؾعؿؾ، واحلػظ ؿـ آػات 
اؾدقـ واؾدـقا، ػاؾؾف اؾؾف قادقدي ػل اؾقػاء بفذا ادلطؾب، ػنذا ادلؾؽ اؾؽرمي بػضؾ 

: اؾؾف ققؿـ وقؼقل، وؾؽ ؿنؾ ذؾؽ
 

ػقا جقرة احلل ؿـ اضؿ  وؿـ طلعفؿ إن عرا احملؾ جقذ 
أػقضقا عؾقـا ؿـ ادلاء ػقضا  ػـوـ عطاش وأـمؿ ورود 

 ...
أؽابرـا عطػا عؾقـا ػنــا  بـا ظؿل برح وأـمؿ ؿـافؾ 

 
ػاؾراحؿقن قرحؿفؿ اؾرحؿـ، وادلائح قلدأ باؾعطشان، ػمصدق عؾقـا، ان اؾؾف 

قهزي ادلمصدؼني، ػاؾزؽاة ال حتلس عـ ادليموؼني، وال تطؾب اؾشػاعة واؾصدؼة 
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إال ؿـ ادلمؼني، وـفدي عؾك قدؽؿ اؾؽرمية ؾطائؿ اؾيالم، وـقاػج اؾموقات، إؾك ؽؾ 
ؿـ ذؿؾمف اؾزاوقة اؾـقراـقة، أـار اؾؾف برفاـفا، وعؿ باؾػمح زوارفا، وؼطاـفا، 

: الدقؿا اخلؾػاء وادلؼدؿني، وأؿـاء ذؾؽ اؾير، وؽؾفؿ بوؿد اؾؾف آؿني
 

ػقا داؽـل أؽـاف طقلة ؽؾؽؿ  إؾك اؾؼؾب ؿـ أجؾ احللقب حلقب 
 ...

أحب احلؿك ؿـ أجؾ ؿـ دؽـ احلؿك  وؿـ أجؾ ؿـ ػقفا حتب ادلـازل 
 

وأخمؿ بنعادة اؾيالم عقدا عؾك بدء، عؾك حضرة اإلؿام األؽرم، واؾشرقػ 
األػىؿ، ادلمؾػ األعؾؿ، صاحب اؾؼؾؿ األعؾك، واؾلقان األحؾك، واؾير األجؾك، 

ؿقالـا دقدي ؿوؿد بـ ؿوؿد احلهقجل تؾذذا بمؽرار ذؽره، وتعرضا ؾـػوات 
: دره
 

ؾؿ أجر ذؽرك إال خؾمـل ثؿال  ؿـ در ؿعـاك ال ؿـ خؿرة أحلان 
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. واؾيالم
.  فـ1352 ؿـ جؿادى األوؾك عام 20

رق اؾعملة اؾمقهاـقة، ادلؾمهلء إؾقفا ؿـ ذر ـػيف اجلاـقة، ؿؼلؾ راحة احلضرة 
احلهقجقة، وؿؾمؿس اؾري ؿـ أدرارفا اؾؾهقة، اؾػؼقر ادلؼصر اؾضعقػ اؾراجل 
رحؿة اؾؽرمي اؾؾطقػ اؾطافر بـ ؿوؿد بـ إبرافقؿ اؾمؿـارتل، ثؿ اإلػراـل دارا، 

اؾيقدل ؼطرا، رحؿ اؾؾف ضعػف، وغػر ذـلف وتؼصقره، بهاه اؾرحؿة، اؾػاحت 
اخلامت صؾك اؾؾف عؾقف ودؾؿ، وبرؽة االؾمهاء ؾؾهـاب اخلمؿل اؾؽمؿل رضل اؾؾف 

. عـف وعـابف آؿني
ؼد وصؾ ـقاحقـا ؿيقدات أوراق ػل صقرة ؽماب ال قيموؼ أن قذؽر،  (ؿفؿة)

إال بلن قؼلح أو قـؽر، ال أرضك أن أذؽر ادؿف، أؾػف ذؼل جاؽاـل قيؿك ؿوؿد 
اخلضر، ذـع ػقف األحدوثة عؾك اؾطرقؼة، زادفا اؾؾف ـقرا، ػمعهلت ؽقػ غػؾت 
ػطاحؾ اؾطرقؼة، وصقارؿفا ادلصؾمة، وودعفا ادليؽقت عـ ذؾؽ اؾؽماب اؾعؼقر، 
واؾقغد احملؼقر، ػفؾ ؽؾت أؾيـمفؿ، أو ػؾت أدـمفؿ، وعفدي بفؿ واحلؿد ؾؾف ال 

قفؿؾقن أؼؾ ؿـف ذرا، وال قمفقلقن أرػع ؿـف ؼدرا، ػؼد جاء ذؾؽ اخملذول ذقكا أدا، 
وجار عـ اؾؼصد جرا، أال عؿر قـملف ؾف؟ أال عؿر وقيؾ صؿصاؿة اؾقراع ػقهد 
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ػاؾيؽقت عـ ؿنؾ ذؾؽ وصؿة عؾك اؾيادات، = ؾف؟ األطعان األػردان عادقة 
. ػؾقغيؾقفا عؾك عادتفؿ، ػاخلقر ؿـفؿ عادة، واؾيالم
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 55: اؾرداؾة
 

حػظ اؾؾف دقادة األخ ػل اؾؾف، اؾػؼقف اؾلر األواه، اؾعالؿة اؾـػاعة دقدي أحؿد 
ابـ ذقىـا ادلؼدس برحؿة اؾؾف دقدي احلاج ؿوؿد اؾقزقدي، ودالم عؾقف ؽنقرا، 

ورحؿة اؾؾف وبرؽاتف، فذا ػال تـس أقفا األخ األحب اؾيقد األجند األؿهد حظ 
أخقؽ اؾػؼقر ؿـ صدؼات دعقاتؽ، ػل ؿيافدتؽ وخؾقاتؽ، ػنـل دلا قهري عؾك 

، وؿا ؿعف ؿـ "بؾقغ اؾؼصد وادلرام"أؾيـمؽؿ وفؿؿؽؿ ؿـ خقر ػؼقر، ثؿ ان ؽماب 
األحزاب، ؿـ تكؾقػ عالؿة اؾعصر، اؾشرقػ اؾلرؽة دقدي ؿوؿد احلهقجل 

ادلؽمقب عؾك ظفر ؽؾ واحد ؿـفؿا بىطف اؾؽرمي ـص اؾفدقة ؿـف إؾقـا، وصؾ عؾك 
قد دقدي ؿوؿد بـ اؾعربل اؾيؿقؽـل ػؼلؾمف وؼلؾمف، وجزقمؽ خقرا، وؽملت إؾقف 

ؽؿا أؿرت، وفاك ادلؽمقب، ػلوصؾف إؾقف عهال عؾك قد أول ذافب، ػؼد أبطلت ػل 
إرداؾف، ألــل بؾغـل ؼدوؿؽ ؿـذ زؿان، وال بلس واحلؿد ؾؾف، ػاؾؾف قنقلؽ وقلؼقؽ، 

وقيعدك وقرؼقؽ، مبـف، ودؾؿ عؾك ؿـ بـاحقمؽ ؿـ اؾيادات واألحلة، ودؾ ؾـا 
. ؿـفؿ اؾدعاء، واؾيالم

.  ه1352 جؿادى األوؾك 20
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. أخقؽؿ اؾػؼقر اؾطافر بـ ؿوؿد اؾمؿـارتل أؿـف اؾؾف
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 56: اؾرداؾة
 

ؿىمارـا عاد اؾك ؿقطـف  ؽهقفر عاد اؾك ؿعدـف 
جاد بف اؾدفر عؾك بىؾف  واؾدفر ؼد قوقل عـ دقدـف 

أفال بف أفال ػلتقاـف  رد اؾك اجملد دـا أعقـف 
ػاحلؿد ؾؾف اؾذي رده  باؾقؿـ ؿغلقطا اؾك ؿيؽـف 

ػاؾزفر أذؽك ؿا قؽقن ذذى  وؿـظرا ان ذؿ ػل أغصـف 
ػازه بلدر اؾدقـ قا اؾغف  ػاؾربع ؼد قزفق مبيمقطـف 

ؿـل دالم قـموقف ؽؿا  فلت صلا اؾروض عؾك دقدـف 
 

قا أقفا األخ اؾذي دقط . ؼدؿت خقر ؿؼدم. وؼؿر اؾيعادة. ؿرحلا بدرة اؾؼالدة
وأعاده اؾك ؿا أؾػ ؿـ . ػاحلؿد ؾؾف اؾذي رد إلؾغـا تاج ؿهادتف. حلف باؾؾوؿ واؾدم

ػعؾقؽ اؾيالم أقفا . ودعادة داعمف. وأؼر عقـف برجقع بضاعمف. جؿقؾ عادتف
: دالم ؼرقب اؾقد ـازح اؾدار. اخملمار اخملمار
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وؿا أـا ؿـ أن قهؿع اؾؾف ذؿؾـا  عؾك خقر ؿا ؽـا عؾقف بكقس 
 

وؾـا وؾؽ تصارقػ . أن قهري وػؼ االخمقار. وـيلل اؾؾف ؿدقر اؾػؾؽ ادلدار
. وـيلؾؽ صاؾح اؾدعاء واؾيالم. االؼدار
.  فـ1356 ؿورم احلرام 24
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 57: اؾرداؾة
 

. واالخالق اؾزؽقة اؾػائؼة. وادلقدة اؾصاػقة اؾرائؼة. ؿؼام االخقة اؾصادؼة
. واؾيقادة ادلرػقعة اؾلادؼة. وادلػاخر اؾؼدمية واؾالحؼة. وادلؽارم ادلمـادؼة

واؾؾطاػة اؾمل ؾؿ تزل ؿعشقؼة . واؾشقؿ اؾطقلة اؾـػوات ؾؽؾ ذوي أـقف ـاذؼة
ورجعت اؾؼرائح دوـفا حادرة . واؾلراعة اؾمل أعقت اؾقراعة ادلاذؼة. عاذؼة
واؾلور اؾذي ال قـزػف . اؾيابغ ادلطارف. اؾػؼقف اؾعالؿة اجلؿ ادلعارف. باذؼة
اؾؽرمي اؾذي . دقدـا اخملمار اخملمار. وال تـؼطع ؿادة ؿا ؾف ؿـ تاؾد وطارف. غارف

. وال قؼػ بف عـ اؾغاقة عنقر ؿنار. واجلقاد اؾذي ال قعمرقف عنار. ال قزرى بف اؼمار
. وبفدقمف ادلؼلقؾة ادلشؽقرة. ودالؿف اؾصادر عـ جالؾمف. ؿرحلا بىطف ورداؾمف

وأدام أؿاـقؽ . ذؽر اؾؾف احياـؽ. ادلعدودة ان ذاء اؾؾف ؿـ اؾذخائر ادللجقرة
وجعؾ مبا . (دقدؽ)و (إؾغؽ)وأدعد . وؽاػل اؿمـاـؽ. وأدعد زؿاـؽ. وأؿاـؽ

.  قرضقف تلـقيؽ
. وقىؾػف بىقر ػقؿـ خؾػ. وقغػر ؾف. فذا، واؾؾف قعظؿ أجرؽؿ ػل االخ اؾػؼقد

15-5-1356 
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 :ادلصادر

ادلعيقل اخملمار اؾيقدل ؿطلقع 
 اإلؾغقات ؿطلقع اخملمار اؾيقدل

االبمفاج بـقر اؾيراج احؿد اؾلؾغقنل ؿطلقع 
 (ؿطلقع)اخملمار اؾيقدل : ؿشقىة اإلؾغقني ؿـ احلضرقني

 :ؿصادر ؾؿ أؼػ عؾقفا
رداؾة ؿـ اؾطافر االػراـل اؾك احؿد دؽقرج ؼطعة ؿـفا ػل ؽماب ـياء 

جتاـقات  
 ؿرؼقن اؽادقر االداب ؽؾقة اؾيعقدي ادلفدي دقس ػل اؾردائؾ أدب

  اؾيؽقرجقة ؿطلقع تؼرقظ اؾرحؾة

ؿطلقع  دقس أدباء ؿـ طائػة آثار ػل اؾؽكقس ؿمرعات
 (ؿىطقط )اؾػرا جقف
 .خاص م اإلػراـل اؾطافر بـ اؾلشقر ؽـاذة

اؾفاذؿل االؼاوي  : ـقؾ ادلراد عؾك بغؾة االرػاد
 1949ادلطلعة اؾعصرقة ػاس 
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