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ــاباســــــــــالهزبــــــــــراليثــــــــــانبهتمــــــــــوا ــاهجهمـــــــ ــدقمحيـــــــ الكـــــــــاهال يـــــــ

ــكلــــــم ــايــــ ــدومــــــنيومــــ ــاكالعــــ ــاتالكــــــــــــــــذاإالنــــ ــاتالأومقــــــــــــــ قــــــــــــــ

لعـــــامالاويـــــرويضـــــربايبــــرحهم 
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ــا علـــيديـــنمـــنيبـــرونعـــصبةمـــنالمفــضل ريمالكــ ضــبعانابــن أن

األولالزمـــــان فـــــي كـــــانوا كـــــذاك 
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ــا ــانلــــــستعلــــي ديــــن علــــى شــــداد ابــــن أنــ ــنلعثمــــ ــوليأروىبــــ بــــ

ــريـــــصطليفــــيمن القــــوم ألصــــلين  ــاربحــ ــربنــ ــىالحــ ــيحتــ تنجلــ

 


 
 

 
ــا صــــفينا فــــي قاتــــل مــــن ابــــن أنــ ــال غبينـــــــا يكـــــــن لـــــــم قـــــــرن قتـــــ

ــابطـــــــالفيهـــــــاكـــــــانبـــــــل جرونـــــ ــا ــدىمجربــــــ ــوغىلــــــ ــاالــــــ كمينــــــ

 
غبينــــــــادينــــــــهفــــــــييكــــــــنولــــــــمصــــفينافــــيقاتــــلالــــذيابــــنيــــا

ــذبت ــدكــــ ــاكنــــــتقــــ ــابهــــ ــذبامغبونــــ ــيمذبـــــــ ــرهفـــــــ ــاأمـــــــ مفتونـــــــ

ــرفال ملعونــــــامــــــضىلقــــــدلــــــهبؤســـــا اليقينـــــــــا والالحـــــــــق يعـــــــ


 
ــرأهــــــلالكوفــــــةقــــــادةيــــــا األشــــــتروابـــــن المختـــــار وشـــــيعة المنكــــ

ــيكمهـــــل ــرمفـــ ــريمقـــ ــصركـــ ــيمهـــــــــذبالعنـــ ــهفـــــــ بمفخـــــــــرقومـــــــ

ــرز ــوييبــ ــري؟القاصــــدانحــ يمتــ
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ــا ــليــ ــشيخقاتــ ــريمالــ ــرالكــ ــربالاألزهــ ــاءيـــــــوم بكـــــ العـــــــسكر التقـــــ

ــرالثنــــاذاحــــسيناأعنــــي ــرالالطـــــــاهرالنبـــــــيابـــــــنوالمفخــ مطهـــــ

ــرالبطــــــــلعلــــــــيوابــــــــن ــنفخـــــذهاهـــــذاالمظفــــــ ــرمـــ ــسورهزبـــ قـــ

ــربة ــومضـــــــ ــيقـــــــ مـــــــــضريربعـــــــ


 



D

 
ــيخطــلالعلمــامــذحجعلمــتقــد ــرنإذاانــــ ــيالقــــ ــلاللقينــــ وكــــ

ــنكسإذامقــــــــدامأروعنكـــــــــــلوالعنـــــــــــدهاجـــــــــــزوعوال ــشلالــــــ فــــــ

ــنفخـــــذهاهـــــذاجــلاألحــانوانالقــوميفــأضــرب ــرمـــ ــسورهزبـــ قـــ

ينجـــــــدلحتـــــــىالبتـــــــاربالـــــــذكر
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ــةأعطــــــــاكاهللا ــىالمهابــــــ ــلوالتقــــــ األكثـــر العديـــد فـــي بيتـــك وأحـ

ــر ــةيــــــومعينــــــكوأقــــ ــازروقعــــ المتكــسرالقنــافــيتعثــروالخيــلخــــ

أعثــــــــروطيــــــــرلحاجلــــــــةتركــــــــواأيـــــــامهمكفـــــــتهمظـــــــالمينمــــــن 

المنكــرارتكــابعلــىالحــسابوميــربهـــــمجــــزاهم أجـــــرأهمكــــان مــــا 
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ــاكم ــريمــــــذحج عــــــرانين مــــــن غــــــالم أتــــ ــىجـــــ ــداءعلـــــ نكـــــــولغيـــــــراألعـــــ

ــلرضـــــــواأنلمـــــــاالـــــــشاممـــــــنعــــــــصبةشــــــــرفــــــــياهللاعبيــــــــدأتــــــــاه بقليـــــ

ــرثـــــــــمفـــــــــيهموللمـــــــــوتالـوغى حومةفيالجمعانتقىالفلما ــولجـــــــ ذيـــــــ

ــبحتهنــــــــــــداودعـــــــــــت قـــــــــــد فأصـــــــــــبحت  ــةوأصــ ــامولهــ ــدهامــ ــلوجــ بقليــ

ــق ــدوأخلــــــــ ــبيةتــــــــــساقأنبهنــــــــ ــرإســــــحاقأبــــــيمــــــنلهــــــاســــــــ خليــــــلشــــ

ــدتـــــولى ــنخوفـــــا اهللاعبيـــ ــيتغـــــــشاهالـــــردى مـــ صـــــــقيلالـــــــشفرتينماضـــــ

ــفواانهـــــــماهللاشـــــــرطةخيـــــــرااهللاجـــــــزى ــشــــــــــ ــلاهللادبعبيــــــــــ ــلكــــــــــ غليــــــــــ






 

 
ــاان ــاولنإذاالمنايــــــــ ــةحــــــــ ــتوراعنــــــه هــــــتكنطاغيــــــــ أبــــــواب بعــــــد ســــ

ــزالومــــــــاتبذمتـــــــــهغــــــــدارا عــــــــاش الــــــــذي ان ــالزاباهللاقتيــــــــلهــــــ بــــــ

ــا ــقمــ ــبشــ ــكوالجيــ ــكوالنائحــــةناحتــ ــادبكتــــــ ــدجيــــــ ــالبعنــــــ أســــــ

مرتـــــابغيــــر نــــزار مـــــنأمــــرا كنــــت لقيـــــــــتهم إذنـــــــــزار جمـــــــــوع هـــــــــال 

ــلأنيمـــن ذويمـــن قـــبال كنـــت حميـــرأو ــيالمقاويــــ ــابملــــــكفــــ وأحبــــ
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