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ا ـموو  حق دد  أأحّبك ؤؤاادداا  ق قّق  ف ززلل  ***  تش مم  ت لل  وول ـددوورر  بالررحيی ققتَت  االصـــــ  ش

ـتّْت   دد  حن ووني  ووق تْت  ***  عيی وو  بك لل  ل بب  يیفع اهه  االقل اذذاا  عس ووقاووم ـكمم  ش  لررؤؤيیتـــ
ى ـاهھھھرر  ااألتق انن  للططــ ـقُق  بالتحن بابتي  ***  فيیخفـــ دد  ص دد  ووج ـضض  االووج ووىى  أأنن  يیفيی  س
ى ذذيي  أألق ذذاا  اال لّل  هھھھ ألقى  ك أني  س ررددىى  ***  ب ـكموو  اال يینن  لفـّـــ تُت  أأددرريي  ح ا  كن  ووم
ا ى  ددفق ـع  هھھھم دداانن  ووددم ة  ووج لٍع  ***  وو  لووع اجج  ألض بب  ووااهھھھتيی ـاتت  قل  كآبـ

ـلل ّ  اللظظى  ***  ووك ددرر  ب ي  االّص بّب  ف رر  ش لّل  ززفيی حقا  فك حقني  س بّب  يیس الل  هھھھ  خيی
مقا هھ  س ـارر  ددمنت مقتْت  أأززهھھھ دد  س افتى  ***  ووق رريّي  ُ"  يی اتت  "  ااألميی دد  م وونن  ق  يیقوول
بقا ررفف  االس مم  يیع رّر  ل اكك  االم أنّن  بك نْن  ***  ب ة  ووااعلم كك  االحززيین فْف  ددرراارريی  فكفك
ا مم  االحق نن  يیهھض ئسس  م رريي  "  ب لل  "  ااألميی ووكمم  ***  وومث رريّي  "  ررث قق  "ااألميی ي  ح ـرّر  ف  تأخ

ّنة  ***  لهھ تُت  أأس دد  لقيی ذذااكمم  ق تُت  ل افقل اتهھا  خررق مم  خلس ا  االجس ي  حنايی  ا  ف
ا هھ  االرربق ي  ب ذذرَر  أأجل رريي  "  االع نن  "  أأميی ووىى  م بب  ***  س تُت  بططال وومي  وولس يیعذذررني  ق  س
ا ررجج  ااألفق لل  أأنن  يیع ا  قب عرر  قررض نن  االش ي  ***  م رُر  بررااءت هھمُم  االكبيی مم  االش وو  يیعل  وول
ا مم  بررق لّل  بك ووتت  ح لل  االم تُت  قبيی ي  ***  نظظم النظظمم  ليیتن دد  ب دديیثث  االعهھ ـّي  ح  وو  إإن

ددعع رريي  "  أأب الوواا  "  ااألميی ا  َوو  ق ا  أألق نن  نووررهھھھ ـالمم  م تْت  أأددبب  ااإلس ـّة  ***  كس نظظمَم  حل  اال
ى هھ  ااألنق نن  نبع اضض  م عرٍر  ف حررتُت  بش هِھ  ***  ُس يیمم  بيیان نن  نظظ ووتُت  م ا  تل  فلم
ا ما  فووق يیلٍل  س انٍن  أأص اعرَر  إإنس ووررىى  ***  مش ج  اال ا  أأبهھ دديیوواانن  م ي  اال تت  ف  وو  أألفيی
ا وو  حمق دد  جهھلتكم وومم  ق لّل  يی ى  ك ـي  ***  عل ووخزُز  مهھجت ذذنبب  يُی ى  اال ددمتُت  وو  أأمس  ن

دد  اال ا  يیززيی اوومم اتني  حررق ا  ف دداانن  م ي  االووج ررمُم  ف ة  ***  وويَیض ـارراا  ووحررق بب  ن  قل
ى ذذيي  أأبق ـوواارر  اال مم  أأددرر  االجـ نيینا  وول رربٍب  "  ***  س ي  أأررضض  "  مغ يیشش  ف ي  االع ـجاوورُرني  ف  تـُ
ا ـررهھھھا  ررززق نن  خيی وودد  م اء  االج الل  عطط ٍة  ***  تن ررةة  حّج ا  ووعش ـَكمم  خمس  فضيیلت
قى ووتكمم  أأش نن  م ررتُت  م تُت  ص ا  عررف ذذلكمم  ***  فلم تُت  ب ا  عررف ـّي  م ا  هللا  عن  عف

اوول كمم  حق ي  أأررىى  شخص الل  ك ددددتُت  االرّرح اتكمم  ***  ش ـُبيیلل  مم مٌم  ق ي  عل انن  ل  وو  ك
ى ررووةٍة  ووثق نن  ع وواارر  م بسُس  ااألن ة  ***  ووأأقت ألقَق  بهھج عدد  يَی كمم  وواالّس  أأجالس
ا هھ  نططق ذذيي  ررْمت رررْرتُت  بال   ُس يَّ رّرهه  ***  بن بُب  س كك  االقل ى  ل دد  أأفض وولُل  ووق  تق
قا قهھ  نش بّب  ننش هھ  ذذاا  االح نن  أأجل ى  ***  ووم اللل  ووذذوو  االررض ي  ذذوو  االج كَك  ررّب  أأحّب



ىأأ ذذيي  يیبق دد..  ذذااكك  اال نن  بع وواا  م وولل  :  ااعمل ح  ***  يیق ة  ناص حي  ؟..  فثم ي  نص بب  ف  تررغ
ـسقى ـررهه  يُی نن  ططهھـــ المم  م هھ  ااإلس ددىى  ***  يیزّزيین رر  بالن وورردديّي  يیقطط وو  ااألددبب  اال  هھھھ
ا ا  ذذووق اغُغ  لهھ ا  ال  يیس ا  ووهھھھجن ووبة  ***  مررووق اهه  مش رر  االميی هھ  عْك ا  ددوون  ووم

ا  ددبق ا  بررّمتهھ ـدُدّبقق  أأجفان سٍس  ***  ت ـّباعٌع  ألنف ٌغ  وو  اات اللٌل  ووززيی  اض
ا ا  عمق ووصص  بهھ انٍن  نغ زّزةة  إإيیم تقامٍة  ***  ووع نُن  ااس المم  حص ي  أأددبب  ااإلس  ووف
ا  ؟ بب  االعتق لل  يیجل ا  ؟  ووهھھھ اهه  مووالن ـررتهھ  ***  أأيیررض ـرَر  إإال ّ سبـ نظظمنّن  االشع ال  ت  ف
ا ذذيي  ددق النظظيیمم  اال ي  ب ـاال  وويیررم عررهه  ***  نبـ ـدّد  بش ـانٍن  يیصـ لل  حّس نن  مث  ووك

ائهھموو  ت ي  فض ـوونن  ف دديیُع  االمتـ نظظمهھمم  ***  ب دداامى  ف عارر  االق ززوّودد  بأش ىت  ررق
ا هھ  االططووق أنفقق  ل دٍد  ف نن  جهھ ططعتَت  م ا  ااس دداا  ***  ووم ـوونن  مجاهھھھ ّي  أأنن  تكـ ابرْر  بن  ووث
بقا ـابقهھا  س ا  يیســـــ ي  االهھيیج لل  ف نن  االخيی ة  ***  ع ـلّل  حماس ررااعع  ال  يیقـ ادد  االيی  جهھ
ى ا  تلق ـاسس  م الصص  للن بّب  وو  ااإلخ نن  االح ا  ***  م ـاضض  دُدرّر  عووااططف كك  االفيّیـ نن  قلب  ووم

عافف  اال ررااهه  ض ذذيي  ***  يی ى  اال ـامم  عل ددااةة  لألنـ نا  ع ددقافلس ررهھھھمم  غ نن  قْص بّب  م  !!! ل
نقا ا  ش رروومم  لهھ ابيیال  ت ـاطط  أأح ددتْت  ***  تحـ ذذ  ب ـة  م اةة  للشرريیعـ نن  حم  وولك
ا ـددىى  خنق لّل  االعـ ا  لق ا  غيیث ا  ***  وو  أأخالقهھ ررعة  ررّبن ددااُء  ش ـمم  ااألع وو  علـ  وو  ل
ى ا  أأبق ـوواا  فم لٌل  ززاادد  عفـــــــ مٌم  جميی ماحٍة  ***  ووِحل فُف  س ـانن  ووعطط ررووءةة  ُإإنس  م

ائقي   بّب  س ـَح  وو  االح ّي  االنصـ تُت  بن ووقامحض مم  س ـررتت  لك ا  ذذكـ يیكمم  م ووقق  إإل  ***  يیس
ا ال  نططق ال  ت ـوواالل  فع ة  ااألقــ ي  ***  لتررجم ااابنن  عررووبت ـوولل  يی تت  االقــ دد  ووعيی لل  ق  فهھ
ا ررتْت  هھھھررق ا  ج كرريي  ددمووع نن  ش كبب  م ـيینهھ  ***  وو  أأس ـووسس  جبـ كْك  أأنن  أأبـــ مم  أأتمال  فل
ددقا ـهَھ  ص ذذيي  قلت ـمّم  اال ي  يیــ تبحرُر  ف ي  ***  س ـذذيي  عززيیمت يینن  هللا  هھھھـ تت  :  يیم  ووقل

ـارر  االفكـ ووضض  غمـ اأأخ ا  فررق دد  لن ـنن  يیكيی هھ  عّمــ دديي  ***  أأذذوودد  ب دديینن  رراائ  ـرر  وو  اال
ا دد  عق كك  ق ذذيي  ل ـتُت  بال ّي  فلســـ تهھ  ***  إإل ـُْصٍح  محض ي  رَردّد  ن ـشش  مّن ال  تخــ  ف
ا ـال  ررفق وّو  ح ي  حن لووعي  ف مّم  ض ا  "  ***  ووض ـهھ  "  أأميیررن ررااقق  ووجــ لل  باإلش  تهھل
ا ـاررقني  ررتق ي  ال  يیفـ بح  حززن ررددىى  ***  ووأأص ـمم  اال ي  عالـ ى  ااألررووااحح  ف ابب  إإل  ووغ

ذذوون ىخ ـة  االغررق فف  االمقلـ المي  كفك اهه  س اعة  ***  عس   "  س ررييِّ رر"  ااألميی ى  قب  ي  إإل
ا آبيیبهھ  ووددق نن  ش ـوو  م ع  هللا  )  يیررجـ ددهه  ***  (  م ـرّرعع  عب مم  تضـ ا  ك أددعوو  ررحيیم  ف
ا هھ  عتق ـوودد  ل ي  أأنن  يیجـــ ائلل  ررب امال  ***  أأس ـاء  أأن ـدد  االسمـ ي  كْبـ ع  ف  وو  أأررف

ـ ززعَع  االكـ يیمٌم  أأف دديیدٌد  أأل هھ  ***  ش ـرّر  إإنّن  عذذااب وومم  االحــ ارر  يی نن  االن ام  وونن  وواالخلق
ى ى  ااألررق ي  االمنتهھ ررددووسس  ف ى  ذذررووةة  االف ة  ***  إإل ـرر  جن ي  االشعــ ـّانن  ف بب  االفن  وو  أأنن  يیهھ

 

 


