
 
 

 

 

 عليه السالم  المحبة المكتوبة لالمام الحسين

 
 المحبين. أفئدة ويومه ل هللا، يا عبرة المؤمنين ،و الي يا أبا عبدهللا، يبن رسولى هللا عليك يا مص

ب من  ووالقنا الخطي نعسه، وفـي قل  أكفانه ره ونسج الريح  والسالم على من غسله دمه والتراب كاف

   وااله قبره

 يبك مخب شيال     ي اويلي عليك...ــــاويل

 ويلــــــــــي عليـــــك...  يالخدك متــــرب ا

 اويلــــــــــي عليـــــك...  يالجسمك مسلب 

 

 عظيماً.زاً وز فو.. يا ليتنا كنا معكم فنفءم كربالويا حسين يا حسين يا غريب.. يا مظل

 مقدمة للعليلة 

 

 ــام  ضاأاأعـيــش فـي ذل االسـى وا            كنت بـين نساءكم وركم لـ ضمـا 

 ركــام   ضكـمـا يفي  ضوالــــدم فـا      أحــنــى عـلـيـهـا ثــم قـبـل ثـغـرهـا 

ــ   فــيــه الحــســين فــؤاده أقــــســام        ـهـد  شهللا مــا حـــال الحــسـين بم

 هـيـهـات يــرجــي لـلـحــسـين سـالم      د يــا أبــتي لـدارك سـالمـاً وأتـــعـــ

 على الــدار من بعد الحسين سالم        إال ال تـــزان الــــدار اإال بـاأهـلـهـا 

 

 ابــــــــنــــــــادم وال اآخبــــعــــد مـــــــا عـــــاش 

 اآخ   وال      اإلــــتــــــــســــلــــيــــنــــي   وال اآه 

ــ ص  ـــد والعــــــم وال اآخــــــــــــفـــيـــت ال والـــــ

 رهــــــم بــــــعــــــدت عــلــيــه ووقــــــبــضو قــــــــ

••••• 

ــ نـي الــــدم يـح الـــچـــان مـويــنـشيــــتراب    ـتراب ـــــــــــــــ

 المــــــــــن نـــــاظـــــر اعــــــلــــــه الــــــــــــدرب يــــــتراب 

 راب ــــــــــــــــمــيــت الــــيــــهَ احــــبــــاب يــــتضـــر ثـــك اش

 ـــيـــه ـــــوغــــــــــره وحـــمالـــــكـــــل مـــنـــهـــم وفــــــــه  
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 يــــــه بـــيـــتـــكـــم خـــــــــالي وانـــــــــــه بــيــه وبــــــ

 ـــدى عــلــيــكــم وانـــــــه بـيـه صيـــنـــاديـــنـــي الــــــ

 خـــذيـــت الـــطـــفـــل مــــن عـــنـــدي وانـــــــه بـيـه 

 ــــيـــــد خـــــلـــــتـــــكـــــم عـــلـــيـــه بي ـــــتبـــــلـــــك

••••• 

 ـفـت راحــــه اآه اآه ش انــــه عــلــى افـــراكـــم مـــا 

 لـــلـــنـــيـــاحـــه  ســـل بــــــــضوانـــــــــــا راح ا

 ــبــاحــه صــــلــــم ضم افـــــراقـــــكـــــم اوويــــــــــ

 ن اشلو ولـــــتـــــفـــــقـــــد ولـــــــيـــــــه تــــهــــجــــع

••••• 

 قـــــف عــــلــــى بـــــابـــــچ يـــهـــلـــدارواآنـــــــــــه لــــ

ــ   ـــــد عــــلــــيــــچ الـــــــــــــــراح والـــــــــدار شوانــــــــــ

ــ وبــــ ــ يــــه قـــل  ـر لمـــــرارثمـــــن كــــ صـبـــي ِخـــلــــ
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ــ صاتــــــ  نيوــيـــح اني الـــعـــلـــيـــلـــه الــــفــــارقـ

 يـــــني و عــــــلـــى فـــــــراقــــهـــــــم هـــــلــــــت عـــــ

ــ ويـــــــــــــــن   ني والـــــــيــــــخـــــــــبرهـــــــــم يـــــجــــ

 يـــــــهــــل الحـــــــمــــيـــــــه ويـــــــــــــا خــــــــــذوني 

 انـــــــــه عــــلــــى حــــــــســــين تـــــتربـــــه عـــيـــني 

••••• 

 لــزم عتبــة البــاب اف البيــت وويــح وهللا لعــصت

 يـــيـــمـــه يــــهــــب الــــــهــــــه لـــــبـــــالي لحـــبـــاب 

ــ وســــقــــ  لـــــفـــــه لـــلـــبـــيـــت طـــــالب  ولــــن لـــــ

 ومـــــــــــن يـــــلـــــفـــــن وفــــــــــــــــاده بــــالــــبــــاب 

 ــالــلــحــد غـــاب يــــه بون ابــــوــه اقــــلــــضتـــر

••••• 

 يـــهـــلـــنـــا مــــــن ســــفــــركــــم ذاب چـــبـــدي

ــ   وحـــــــدي مرضـــــل بـــــالاضلــــني وتــــخــ

 يـــــه يــــــريــــــت الـــــطـــــفـــــل عــــنــــديويـــــبـــــ
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 ح او نــــــحــــــي ويـــــــايوانــــــــــــيـــــــا دار 

 ــــاي ش هــــــــالــــــــذوب احــــــــ  وفـــــركـــــة االبـــــــــــ

 انـــــــه مـــلـــيـــت او بـــعـــد مـــــاريـــــد دنـــيـــاي 

 

ِدهِ ِمن     َوإِن  }   بِيَحه م  {    َشي ء  إاِلا ي َسبِِّح  بَِحم    اآليةفـي بيان المراد من    اإلمامفسر  َولَِكن  اَل تَف قَه وَن تَس 

يء يسبح  شن كل  أيعني    جميع خلقه«  بأسمائهل: »يسبح هللا  ، قا  يخ رحمه هللاشفـي كتاب المسباح لل

ائله  ضف  رشابه الجليل ونصالثناء وبذكر مبالة والسالم  ص هداء الحسين عليه الش هللا بالبكاء على سيد ال

 وممادحه. 

جل ي والسفلي ألوربت وظهر الفساد والخلل فـي العالم العلاضطوبكت و  وتألمتياء  شاال  تأثرتوإنما  

  جه كثرة منهاويبة العظمى والرزية الكبرى ألصهذه الم

 ارح. و اء والجعضجع كل األوجع، ت ووقلبه، فإذا تكدر القلب وتألم وت  ما ثبت أن اإلمام قطب العالم األكبر

 أقل.  ر، وكلما كانت فـيه أقل كان تألمهبكأر كان تألمه بد وأكأشة فـيه و وكلما كانت الحياة والق

ِّ كانت الحياة فـي العالم األكبر إنما هي بقووالذي ال تحله الحياة ال يتألم ب ة العلم باهلل عز  وجه، ولما

له نورا يمشي به في الناس كمن مثله    كان ميتا فأحييناه وجعلناأومن  وجل ومعرفته.كما قال سبحانه}  

ر فكان ثر كان حياته أكثكأعه هلل  شو{.كل من كان علمه وطاعته وخ  في الظلمات ليس بخارج منها

ر.وكلما كان مقامه فـي العمل والعلم أقل كانت حياته أقل، ثجعه للحسين واحتراق قلبه أكوتألمه وت

 جعه أقل.وفكان تألمه أقل وت

قين كما أثرت فـي محمد وعلي وفاطمة وأوالدهم ويبة فـي أحد من المخلصأثرت هذه المولذا كان ما 

ره ثم ي جعاً عليهم من غ ور تثد حزناً وأكشوكان النبي أ  ات هللا وسالمه عليهم.صلوالطيبين الطاهرين  

قات فمن ون،  ثم الجن ثم سائر المخلون ثم المالئكة المقربون المنقطعصون المخلواالنبياء  ثم العارف

ق قلبه له  فليعلم أنه ميت بعيد عن رحمة هللا عز وجل نع  ذ باهلل. ولم يرِّ

ن،  وادق  فـي الزيارة: »السالم عليك يا أبا عبدهللا إنا هلل وإنا إليه راجع صالنا الو ديق ذلك ما قال مصوت

ء هللا وعند االعلى وعند أنبيا     يبتك عند المالصيبتك عند من عرف هللا عز وجل، وأجل مصأعظم م  ما

 رسل هللا. 

ت عبرتي، وعليك كان  ضرته لك فايرة هللا وابن خيادق  بالزيارة: »السالم عليك يا خصوقال اإلمام ال

ن والجبال ضيرات واألوأبكيك وقد بكتك السم  هيقي وحق لي أنشراخي وزفرتي وصنحيبي و  أسفـي و 

ات هللا عليهم، وبكاك من  ول ص ك وقد بكاك حبيب ربي، وبكتك األئمة  يوالبحار فما عذري إن لم ابك

 رى حزناً عليك.« ثدون سدرة المنتهى إلى ال



 
 

 

 

والفال  الحسينجزع  على  و  بكاء  قربه  الى  والوصول  تعالى  معرفة هللا  من  العبادات  من    ع  أعظم 

 والطاعات، والقربات ودليل االيمان. 

فكلما زاد   ابي.«صقتيل العبرة ما ذكرت عند مؤمن إال وقد بكى واغتم لم»  أنا    لذا قال االمام الحسين

وكل من وصل في الوجود مؤمنا    .على الحسين ع  اإليمان بقلب المؤمن زاد حزنه وبكاءه وجزعه 

تكوينيا اوتشريعيا او كالهما فكل بقدر ايمانه يبكي على الحسين ع ويتوجع ويتألم لمصابه بالذات او  

  أو كما ورد عن بكاء لطوية ،وما ورد عن ان اهل الشام لم يبكوا على الحسين ع  بسر الحقيقة وا

كان ينظر الى حين  ويبكي وهكذا مروان بن الحكم  كان يسلب زينب  حين  بحي لعنه هللا  صي االوخل

الرواية لذلك جمع هللا الخلق بالذر الثاني فـي    .فانما لفساد فطرتهم  لعنهم هللاح ام البنين ويبكي  ون

 القرى. مكربالء التي هي ا  ضرامكة وهي ام القرى إلى  ضونقلهم من أر

الخلق »يا مع الجليل  الحسين بن علي  شفنادى  الخاليق هذا  السالم  ر  رتي يحبيبي ووليي وخعليه 

ه فال تنكروا عليه وال تكدروا خاطره وال تنظروا وه واعزوه وال تخالفوتي ووديعتي فـيكم ،أحبوفصو

 ء.« ووالى كل من انتسب إليه نظر الساليه 

ر المؤمنين ثم  يه اموثم أب  صلى هللا عليه واله  محمد    هو دق المبادي  صمن لبى لهذا النداء و  فأول

 .عليها السالم االئمة ثم امه فاطمة الزهراء خوه ثم أ

واالو االنبياء  وخلصوكذلك  الحي  ص ياء  وساير  هللا  المحللة  وعباد  المطيعة  الطيبة،   انات  والنبات 

ا بالنداء األول باألئمة كلهم،  ووالمعادن وساير الجمادات واالجنة والمالئكة ،وساير الخلق الذين امن

 غفاً. شفازدادوا حباً له و

ب المؤمنين تحن إلى ولذا قل  بة.«ولذا قال رسل هللا *: »إن للحسين فـي قلب المؤمنين محبة مكت

 رفة. شهداء أزيد من ساير األماكن المشكربالء ومجاورة ال ضأر

اً الحسين  صوصخعليهم السالم  دة ذي القربى الذين هم األمة  واالمر الثاني: أمر هللا سبحانه الخلق بم

بَٰى } وقال عليه السالم  ًرا إِالا ال َمَوداةَ فِي ال ق ر  أَل ك م  َعلَي ِه أَج   {.والجليل خاطب كل امة محمد ق ل الا أَس 

 كما جاء على لسانه »كنت نبياً وادم بين الماء والطين.« 

المخل ذات  ووكل  الجماداتوعش قات  حتى  وادراك  ر  }    ر  تَم  َوِهَي  َجاِمَدةً  َسب َها  تَح  ال ِجبَاَل  َمرا   َوتََرى 

   {.الساَحاِب ۚ

فَق َن ِمن َها  ا}  له عز وجلووق ِمل نََها َوأَش  ِض َوال ِجبَاِل فَأَبَي َن أَن يَح  َر  ََمانَةَ َعلَى الساَماَواِت َواأل  نَا األ  ناا َعَرض 

نَسان   ِ  {. َوَحَملََها اإل 

أَتَي نَا  }    وقال الجليل ًها قَالَتَا  ًعا أَو  َكر  اِئ تِيَا َطو  ِض  تََوى إِلَى الساَماِء َوِهَي د َخاٌن فَقَاَل لََها َوِلألر  ث ما اس 

فالخلق    ر وإدراك وأنها مكلفة وأنها دابة متحركة.وع ش{.فهذه داللة على أن الجمادات لها  َطائِِعيَن  

 دتهم ومحبتهم. وم  ألجلبطاعة االئمة   مأمورونن وكلهم مكلف 



 
 

 

 

أمر معني وسر غيبي الذي ينزل من عالم األمر إلى جهة القلب، فـيمال القلب من ذكر    ووالحب: ه

 ب. ور المحب يجه لغوالمحبب فـيمنع من االلتفات والت 

زل  ب ثم الحب ينوفات المحبصر  ير بغ صوجه والتوغله عن التشدر فـيصثم ينزل الحب من القلب إلى ال

 ب. و ر المحبيارح فـيمنعها عن الخدمة لغواء والجضدر إلى األعصمن ال

 ة التي خلق منها.رشق العو يسري فـي كل مراتب المخل هورة فشد بعدد عولذا كان نقط الحب وال

يء ما  شفـيمتنع عن كل  ،  بوالمحب  وارحه تتجه نحواءه وجضاعره وأعشاه ومواسه وقون حوفتك

ل إليه  ص ب مكروه أو ووفاذا نال المحب  ب. ووكمال وسرور وفرح المحبى  ضب يطلب رو ى المحبوس

رته فـيكن  صالً جديالً طريحاً وال يسعه ن  ودع قلبه ، فكيف إذا رأى محببه مقتصء يكاد المحب أن يت وبس

 دة وجده وبكاءه ونحيبه. شحب فـي مال

كروبيين  الة الحسين. من االنبياء والمالئكة  صوخا  وآلةفالجليل أوجب على كافة الخلق محبة محمد  

ة صمحمد والحسين خا   ال  ن محبةضيات واالرووالسم  واإلنسانحش  ور والي والمقربين والجن والط

اهدوا ما جرى من المحنة على محببهم التي ما ابتلى بها أحد من الخلق  شفكيف بهذا الخلق عندما  

  ضطربت االر ضال  نفاذ حكمته لبطلت حركات األفالك وال حفظ هللا سبحانه لومن األولين واآلخرين ول 

 وفسدت األفالك ولخرب العالم بالكلية لعظم هذه الرزية.

دعها صوالجبال واالحجار،  وبكته الرياح بحفيفها والجدران بتض  ات دماً وكذا األرولذلك قد بكت السم 

 والتجارة بخسارتها والثمار بفسادها. 

 س مشاال وقد رؤي تحتها دماً عبيطاً وال   ضعت حجر على وجه االرراء ما رفشو م عاووكما روي أن ي

ش فـي الحزن والبكاء  وحور واليوالط  نسارت كقطعة دم وكان بكاؤها بالكسف وبقي الجن واالص

 م وليلة. وويقيمن عزاءه فـي كل ي 

و اان  شأو على عط  ضم أو على مريوهيد أو على مظلشوإذا مروا على غريب ذكروه أو مروا على  

 لسكينة:   عليه السالم  له  وق  ويء من ذلك فـي كل وقت وه شالعالم من    وعلى فريد مبتلي ذكروه وال يخل

 ربتــم مــاء عــذب فذكــروني شيعتــي مهمــا  ش

 ـهـيـد فــانــدبــني شأو مــــررتم بــغــريــب أو ـ

 ني وـر جــرم قتلـيفانــا السبــط الــذي مــن غـ

 ني ووبـجـرد الخـيـل بـعـد الـقـتـل عـمـداً سحق

 ــرا جميعــاً تنظــروني ش م عاوليتكــم فـــي يــ

 ني وكيف استسقي لطفلي ثـم هـم لم يرحم

هيق عند ذكر  شت بالبكاء والنحيب والجهر فـي القهر والجهر فـي مرثيته والصوجب لذلك رفع الوف

الباكصم فليبك  الحسين  فعلى مثل  وايويبته  النادبن  فليندب  الدمواه  فلتذرف  العين  ون ولمثله  ع من 

 ن. وجضاج الضوي



 
 

 

 

م كان  و »فمن بكى فـي ذلك الي  راءشوف عا صسى  فـي الحديث القدسي فـي وو قال الجليل جل وعال لم

 هيد.«شله أجر مئة 

ى عليها كل ما مر ذكر الحسين وال شهللا  وال حزن كحزن أمه الزهراء التي يغ  ولوال حزن كحزن رس

العليلة    أهل بيت محمد. التي تفتت كبدها من  ش وتجلى الحزن والبكاء بابنته فاطمة  الزهراء،  بيهة 

 ضديداً ولكن منعها المرشكان اإلمام الحسين  يحبها حباً    الحزن والبكاء على خروج أهلها وفقدهم.

ق ظهرها بالباب لعلها تسمع  صبباب دار اإلمام تل  سدة حزنها كانت تجلشاللتحاق بهم، ومن  من ا

 احداً ماراً آتياً بخبر عن أبيها حتى كادت روحها تطلع من البكاء والحزن.

 الثااِلثَة  من بنات  الحسين  فَاِطَمة  العَِليلَة :  

َسي ن   فِـي ِلِسي  َوالخَ يضة ًَرِة َمروالمِدينَِة المنَ   َوِهَي الاتِي َخلف َها ااِلَمام  الح  َمة  المج  ِمي  وَ ،  َرَوى العَالا اِرز 

م    د  الضإلَى المفَ   باإلسنادَواب ن  َعَساِكَر َواب ن  العَِديِم َجِميع ه  َحما ِ، َعنن َجع فَِر ب ِن م  اِدِق،  ص ِل ب ِن ع َمَر الَجع ِفيِّ

ِ بِن   َسي ن  ب ن  َعِليِّ  َجاَء غ َراٌب فَ َعن أبِيِه، َعن َعِليِّ ا ق تَِل الح  َسي ِن قَاَل: لَما َغ ث ما مفِـي َدِمِه ث ما تَ   وقعالح  را

َسي ِن ب ِن َعِليِّ  َوِهَي الوَ َطاَر فَ  غ َرى فََرفَعَت  َرأَسَها فَنََظَرت  إلَي ِه  صقََع بِالمِدينَِة َعلَى ِجَداِر فَاِطَمةَ بِنِت الح 

 ل : وأت  تَق  شَ ِديًدا َواَنشَكاًء فَبََكت  ب  

ــــَك يَـــــا غ ــــــَراب  ــل ـــت  َمـــن ن  تَــــنــــعَــــاه  َوي ـــــلـ  ــــَراب  فَـــقـ   نَــــِعــــَب الـــــغـ 

ـــــــ ــــــق  ِلـــلــــــاوَ قَـــــــــاَل الم  ــل ــت  َمــــنن؟   اب صوفـا  قَــــــاَل ااِلَمـــــــــــام  فَـــقـ 

اب  ـــــــَـســــي ن  فَـــــقَـــــاَل لي َحـــقًّـــا لَــــقَــــد  ســـَكـــَن الـــــــترِّ ـــل ــــت  الح                            قـ 

ــِة سبَـــــــي َن االَ  ــــــــَــســـــي َن بِــــَكــــر   َوالــــــِِّــســــَراب ـــنـا                    ء ــــالبَ اِنا الح 

ــر   ــ ضتـ  ـــــــَـســــيَن بِـــــعَـــــب َرة   اب وَ ـــي االلَــــــــهَ َمــــَع الـــثـا  فَـــــاب ـــــِك الح 

ــ فَـــــلَـــــم    ــــِطـــــق  َردا الَجــــــ ـــــما اســـتَـــقَـــلا بِــــــِه الَجــــنَــــاح   اب وَ يـ   ثـ 

ــ  ــــ ســتَــَجــاب وصبَــــع ــــَد الــ ِ الم  ــــــــا َحــــــــلا بِـــي  ــــيِّ  فَــــبَــــِكــــيــــت  ِمما

د  ب ن َعِليِّ : فَنَعَت ه    َحما ِر َعب  والمِدينَِة فَقَال    ألهلقَاَل م  اَن َجاَءه م     بأسرع المطاِلِب فََما َكاَن  دِ ا: قَد  َجاَءت نا بِِسح 

َسي ِن ب ِن َعِليِّ    الَخبَر  بِقَت ِل الح 

ِّ اراد امامنا الحسين  السفر إلى العراق وجهِّز نفسه وعياله ونساءه   حابه، وداع كلِّ صوأهل بيته والما

ة ضمن بقي فـي المدينة، ومن بين الذين تركهم الحسين  فـي المدينة طفلته فاطمة وكانت عليلة مري



 
 

 

 

ى شل الراوي:  عندما ودِّعهم جميعاً وموال يمكنها السفر.  تركها عند زوجة النبيِّ  امِّ سلمة،  يق

  »أبي ال تتركني ،ابي خذني معك.« عيفاً ضتاً صوهاً الى القافلة واذا به يسمع ومتجِِّ 

 ( تغريد حزينِ )

 ني ويـــــهـــــل الـــــظـــــعـــــن تـــــانـــــ             ـيـح صت الــعــلــيــلــة تــصوولـــــن 

ــ             يــــهــــلــــي ويــــــــاكــــــــم خــــــــذوني  ني وـــوحــــــــــــــــــدي ال تـــــخـــــل

 ســـالهـــا  ضوروحــــــــــــي المــــــر             فــــــرقــــــاكــــــم هــــــــــدم حــيــلــي 

 ( ريِ شوعا)

 نيو عـقـبـكـم يــاهــلــي يـعـمـن عـيـ     يـه حــسـين ويــاكــم خــذوني و يـبـ

 عـلـيـلـة والجــــســم يـلـظـم بـالــسـمِّ     ني وــن ال تـخـل ـ ضعوحــــدي بـهـا لــ

ن عليها إذا استقرِّ بهم المقام وجاءت لهم  وبة السفر عليها وأنِّهم سيبعثوعصفحاول الحسين  بيان  

نِّ ياال  ن.ون ويرجوام بما يتمِّ

 يل ويبعد اهـلـي سفرنا دربــه ط           نــاداهــا الحــسـين ودمـعـتـه تسيل 

 يــه السفــر يحرمووعلــى المثلــك يب       عليلــه وجسمك نحيليه انتــي ويب

 لسان حالها: 

ه    ـبر وحــق جـدي صعليكم مـقـدر ا    ن أتم بــالــدار وحـديوـلـشتـقـلـا

 فـه يبتسم شويــسـر قـلـبـي مــن ا    يـه عــاد خـلِِّـي الـطـفـل عنديو يـبـ

تها امِّ ضسِّل وتبكي، فودج ومن محمل لمحمل تتودج لهوثمِّ سار الركب الحزين وهي تنتقل من ه  مِّ

م أمام الدار تنتظر خبراً عن ابيها ،إلى  وكل ي  سها كانت تجلن ن إوسلمة اليها وأرجعتها الى البيت، يقل

جيجاً سالت  ضرب ال مقام لكم بها....« وسمعت  ثل: »يا اهل يوم من االيِّام منادياً يقوان سمعت فـي ي 

 دمها. صالخبر؟ قاال لها بأنِّ أباها الحسين  قد عاد لكي ال يما الذي يجري؟ ما 

ه الى مكان الوبها لم تت  كأني هت إلى الدِّار جعلت ترتِّب دار الحسين  دار ابي وات تصوجيج واالضجِّ جِّ

تها زينب  بالخبر المؤلم  صيع ...إلى أن وضبها جعلت ترتِّب مهد اخيها الر  كأني   س ل العبِّاضالف لت عمِّ

ي؟ أين أخي؟ بالخبر  ة أين أبي؟ اين عمِّ  الحزين سالتها العليلة يا عمِّ

 م.الائب واالصارت تعدِّد لها المصرعى، وء صكربال  ضقالت عظم هللا لك االجر، لقد خلِّفناهم فـي ار

 ( مجردات)

 ك حــــســين عـنـيويـــــا عـــمـــة راح الحــــيــــل مـنـي مـــن راح ابـــــــ

 ـــعـــف يــــا عـــمـــه هـلـكـنـي ض عــــة أطــــفــــالــــه لمـحـنـتـنـي والــــــوولــــ

 مـاتـه الــلــي قتلني ش وحــكــي الــس ـــر ونيثـــعـــب قــلــبــي بـــكشوانــــــ

 ـمـة الـلـفـتـنـيض ف هـالــشو ــغــر سـنـي وال صمــيــتــه عــنــي مــــن  



 
 

 

 

 

 يناه...احت وأباه واحسص

 اَرانَ يِ ي َدا القَل ِب نوا فِـي س  وَوَخلف               او   قَد  َرَحليوم َا َمِعي َوال  و َكان  ِس بِاالَم  

ِ َري َحـانَـا  ال زرعن          ا ونَــذ راً َعلَيا اِلن  َعــاد وا َوا ن َرَجع    َطــِريــَق الـطاـفِّ
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 سى النجاروخالدة م
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