
1 

 تسعة آثار ساحرة لالمتنان

 هٍاثذ الجّلم 
ٖٜةر الوك – 1

ٔ
ٞ ا  .ِصل

ٖٜةر العاِمة للٜٗػة المصٍرِة – 2
ٔ
 .ِفػح اال

ُ الوك  – 3 ٞ الّٙم الَةًػة والظّٗة ٖ  .ِصل

ِؾجٔػؽ ثوّٗغ 
ًغا العرس شمة 

 واشعة
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 الوصٍ

1 
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 :لّةٓجي
ُ مدٞ  ٞ الدالخ ٞ من الّٗ  (هػب -شمع -قٜػ)ِمةغ اؿم الٗةِ

ُ مدٞ  ٞ الّٔػ خالخ شؾن -اهجفػ -اؿجظػج  -اهعُٖ)ومن الّٗ
ٔ
ٝػم -ا

ٔ
 (ا

وال
ٔ
ٞ الدالخُ :ا  من الّٗ

 ٞ ُ ِلَ وزن ٖةِ ٞ الغى ِمةغ موي( قةرب -قػب), ( هةرب -هػب)ِمةغ من الدالخ ٞ الٍؿى , لصّس : والّٗ طػ, مّج
ٓ
ٞ اال  مّج

 (هةرب)ال ثّّٔػ ّٖي:المصّس.1
ٞ الٍؿى.2  (هةام -هةم),(ٚةام -ٚةم)ِٙلب ّٖي شػؼ الّلي ًمؼة: مّج
طػ.3

ٓ
ٞ اال ِِ  -دِة),(رامَ -رمَ)ِٙلب ّٖي شػؼ الّلي ِةء: مّج  (داِع

طػ اذا ٝةن هٜػى َٖ شةلجَ
ٓ
ٞ مّجٞ اال طػى :ِرٍز ثوٍِن اؿم الٗةِ

ٓ
ُ والرػ وًوة ِصغؼ ا  (داِع  -دِة),(راِم  -رمَ)الٖػ

ٞ الّٔػ خالخُ :خةهّة  من الّٗ
ثّة

ٓ
ُ ثبّة للظًٍات اال  :ِمةغ من ّٓػ الدالخ

َ موةرع.1 ُ ال ٞ المةه  ثصٍِ
ة مّم مومٍمة.2  ٚلب شػؼ الموةِر
طػ.3

ٓ
ٝػم.           ٝؾػ مة ٚبٞ اال

ٔ
 ْموجٙم...ِوجٙم...ْمٜػم   اهجٙم...ِٜػم...ا
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 .اؿم ِمةغ للعاللة ِلَ من وُٚ ِلّي الّٗٞ: اؿم المٍّٗؿ

ُ وّٓػ خالخُ: لّةٓجي ٞ الدالخ  .ِمةغ اؿم المٍّٗؿ من الّٗ
وال

ٔ
ٞ الدالخُ: ا  من الّٗ

َ وزن مٍّٗؿ  ُ ِل ٞ الدالخ  (مفػوب -قػب),(موػوب -هػب)ِمةغ من الّٗ
ٞ الغى ِمةغ موي طػ, مّجٞ الٍؿى,لصّس:والّٗ

ٓ
ٞ اال  مّج

 (موػوب)ال ثّّٔػ ّٖي:المصّس.1
ٞ الٍؿى.2 َ اللي: مّج  ِػد ّٖي شػؼ الّلي ال
 (مؼِع -ِؼِع -زاد()مبُّ -ِبُّ -بةع()ممٍم -ِمٍم -لةم)
طػ.2

ٓ
ٞ اال ٞ الٍؿى: مّج َ مّج لٞ شػؼ الّلة ٝمة ٖ

ٔ
ي ا  ِرب مّٖػ

َ  دِة.... ِٙوَ -ٚوَ َ  بوَ.... ِػمَ -معٍِ  رمَ.... ِعٍِ -مٙو  مبوَ.... ِبوَ -مػم
ٞ ّٓػ خالخُ: خةهّة  من الّٗ

ثّة
ٓ
ُ ثبًّة للظًٍات اال ٞ ّٓػ خالخ  :ِمةغ من الّٗ

َ موةرع.1 ُ ال ٞ المةه  .ثصٍِ
ة مّم مومٍمة.2  .ٚلب شػؼ الموةِر
طػ.3

ٓ
ٞ اال ٝػم.   ٖجس مة ٚب

ٔ
ٜػم...ا  ْممَؼؽ ...ِمؼؽ ...ْمَٜػم   مّؼؽ ...ِْ
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ةؿ ٖةِٞ ّّ  ّّٖٞ ٖةِٞ مّٗةؿ ٖةِٞ ٍٖٔؿ ٖةِٞ ٖ

 ؿمُّ ؿةمُ مًّةر ِةيػ ٍٓٗر  ٓةٖػ هٍام هةام

 راشم ٖةهٞ قةٝػ لةام

 ِةلم ٚةدم لةبػ راشٞ

لةد راٝب
 ؽ

 ٖةًم ًةذر
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 المٗة المفبٌة اؿم الٗةِٞ

 ثعؿ ِلَ لٗة خةبجة ِعؿ ِلَ لٗة مجرعدة

زموة 
ٔ
شع اال

ٔ
 .للمّوَ العاام الصةهػ  .ِصعث ُٖ ا

ومن المجّعي ؿمةًِة وًٍ .ثمةغ من الالزم ّٚةؿًة  .ِمةغ ّٚةؿًة من الالزم والمجّعي مًلٙةً 
 .ٚلّٞ وهةدر 
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وؿ
ٔ
 العرس اال

 الّٗٞ هٌٍِة الٜلمة

 مجػالة

ؿٍد
ٔ
 اال

 الوةُٖ

 مفعودة

 واّعة

ُ  الفٚػ

 ٝبّػ

 الّٗٞ هٌٍِة  الٜلمة

 ٖظم

 قعِع

 رخة

 مّٙع

يئ
ٔ
 ُمًة

 ُمجّدػ

55 

 ثػاّص  اؿم ٖةِٞ

 ؿٍد لٗة مفبٌة
 هُٗ اؿم ٖةِٞ

 قّع  اؿم مٍّٗؿ
د لّٔة مبةلٔة

ٔ
 وا

 قػؽ  لٗة مفبٌة

 ٝبػ لٗة مفبٌة

 ّٖٞ لٗة مفبٌة

 ّّٖٞ لّٔة مبةلٔة

 ّٖلة لٗة مفبٌة

ع اؿم مٍّٗؿ ّّ ٚ 
  اؿم ٖةِٞ

ٔ
ية

ٔ
 ية

 بّدػ اؿم ٖةِٞ
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 وثّٗع الوؾبة إلَ الفُء ِةء الوؾبة  56

ُ ٖةِٞ  واو الرمةِة ٞ ٖر َ الؾٍٜن ُٖ مص ٞ مبوُ ِل  .همّػ مجم

 هّت

 .اهجَم المملٍن ُٖ المالة بمٍٗؼ مجػالة  مجػالة 
ًَ مفعودة  مفعودة    .ؿةر الروٍد ُٖ الّػض الّؾٜػي بظً

يئ 
ٔ
س  مًة

ٔ
يئ الػا

ٔ
 .دطٞ المجٌم ٚةِة المصٜمة مًة

 ٝةن لٍت االهٗرةر قعِعًا  قعِع  

 ٝةهت خّةبي رخة ال ثّٙي بػودة الفجةء رخة
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 العرس الدةهُ

عن أبي ذرٍّ عن النبي  فيما روي عن اهلل    :أنه قال    
 
 ِإّلَّ  َضال   ُكمُُّكمْ  ِعَباِدي َيا ، َتَظاَلُموا َفَل  ُمَحرًَّما َبْيَنُكمْ  َوَجَعْمُتهُ  َنْفِسي َعَمى الظُّْممَ  َحرَّْمتُ  ِإنِّي ِعَباِدي َيا "

 ِعَباِدي َيا ، ُأْطِعْمُكمْ  َفاْسَتْطِعُموِني َأْطَعْمُتهُ  َمنْ  ِإّلَّ  َجاِئعٌ  ُكمُّكـُمْ  ِعبـَاِدي َيا ، َأْهِدُكمْ  َفاْسَتْهُدوِني َهَدْيُتهُ  َمنْ 
 َأْغِفرُ  َوَأَنا َوالنََّهارِ  ِبالمَّْيلِ  ُتْخِطُئونَ  ِإنَُّكمْ  ِعَباِدي َيا ، َأْكُسُكمْ  َفاْسَتْكُسوِنـي َكَسْوتُـهُ  َمنْ  ِإّلَّ  َعارٍ  ُكمُُّكمْ 

وِني َضرِّي َتْبُمُغوا َلنْ  ِإنَُّكمْ  ِعَباِدي َيا َلُكمْ  َأْغِفرْ  َفاْسَتْغِفُروِني َجِميًعا الذُُّنوبَ   َنْفِعي َتْبُمُغوا َوَلنْ  َفَتُضرُّ
َلُكمْ  َأنَّ  َلوْ  ِعَباِدي َيا ، َفَتْنَفُعوِني ْنَسُكمْ  َوآِخَرُكمْ  َأوَّ  زَادَ  َما ِمْنُكمْ  َواِحدٍ  َرُجلٍ  َقْمبِ  َأْتَقى َعَمى َكاُنوا َوِجنَُّكمْ  َواِ 

َلُكمْ  َأنَّ  َلوْ  ِعَباِدي َيا ، َشْيًئا ُمْمِكــي ِفي َذِلكَ  ْنَسُكمْ  َوآِخَرُكمْ  َأوَّ  َما َواِحدٍ  َرُجلٍ  َقْمبِ  َأْفَجرِ  َعَمى َكاُنوا َوِجنَُّكمْ  َواِ 
َلُكمْ  َأنَّ  َلوْ  ِعَباِدي َيا ، َشْيًئا ُمْمِكي مـِنْ  َذِلكَ  َنَقَص  ْنَسُكمْ  َوآِخَرُكمْ  َأوَّ  َواِحدٍ  َصِعيدٍ  ِفي َقاُموا َوِجنَُّكمْ  َواِ 

 اْلَبْحرَ  ُأْدِخلَ  ِإَذا اْلِمْخَيطُ  َيْنُقُص  َكَما ِإّلَّ  ِعْنِدي ِممَّا َذِلكَ  َنَقَص  َما َمْسأََلَتهُ  ِإْنَسانٍ  ُكــلَّ  َفَأْعَطْيتُ  َفَسأَُلوِني
 َغْيرَ  َوَجدَ  َوَمنْ  المَّهَ  َفْمَيْحَمدْ  َخْيرًا َوَجدَ  َفَمنْ  ِإيَّاَها ُأَوفِّيُكمْ  ُثمَّ  َلُكمْ  ُأْحِصيَها َأْعَماُلُكمْ  ِهـيَ  ِإنََّما ِعَباِدي َيا ،

  "َنْفَسهُ  ِإّلَّ  َيُموَمنَّ  َفَل  َذِلكَ 
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 الّٗٞ هٌٍِة الٜلمة

 ُمَحرًَّما

 َضال  

 جاِئعٌ 

 عارٍ 

 جِميًعا

 َأْتَقى

 َواِحد

 اْلِمْخَيُط  

 َخْيرًا

 شّػم اؿم مٍّٗؿ
ّٞ  اؿم ٖةِٞ  ه

 اؿم ٖةِٞ
 

 زةع

 اؿم ٖةِٞ
 

 ِػي 

 زمُ لّٔة مبةلٔة

 ثُٙ اؿم ثٗوّٞ

 اؿم ٖةِٞ
 

 وشع
لة

ٓ
 طّى اؿم ا

 طّػ اؿم ثٗوّٞ
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هجم

ٔ
هة همّػ مؾججػ ثٙعِػى ا

ٔ
 همّػ مؾججػ ثٙعِػى ا

 مؾجًٌعى ُمؾجٌٍع 

 ُمٌَعى ُمٌِعي

 ُمصَمَ ُمصِمُ

ُ ّ
ِٖ َ ُمٍ َّٖ  ُمٍ

ًُِّت 
ٔ
وؿ: ٝٞ  ٖةِٞ + ّٖٞ : ا

ٔ
لجي  مٍّٗؿ بي ا

ٔ
 مٍّٗؿ بي خةن: مؾة

وؿ + ٖةِٞ + ّٖٞ : زّلجي 
ٔ
 مٍّٗؿ بي خةن: شػامًة  مٍّٗؿ بي ا
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ن الٍٙم 
ٔ
ُ ِّلم ا ةن المب ٍخ والؼمالء و ؿّرجمٍّنٝو َ الجوعر بةلفّ َ الػاشة وإل رهٍا شةزجٌم إل

ٔ
هٍٗنشٍؿ قةي الّمػ إذا ا

ٔ
شٍؿ ًغا الفةي شعِدة ًةدائ موجَمًة  ؿّؾجة

ن 
ٔ
ة ِؾجّّعوىخم ِؾجّّعون مة ِػون ا ُ لٌغا ٝلي مصبة وبي ٝلٗة وإلّي مفٍٚة مجصٚػ ةن المب ُ ُٖ دطّلة هٗؾي  0من درس الٌَػ مرةدلّن موةٍػِن ٝو شؽ المب

ٔ
وربمة ا

ُ ثعار ًوةؾ  ٛ الج ٍٝاب الفةي ثل
ٔ
َ ٍٝب من ا ن  0الصةزة إل

ٔ
َ ا ن ِفػبي ممبصة وممؾَّة، وإل

ٔ
َ ا ِوة ٚع ٝلٕ بةلفةي وقّػ بةلصةزة إل

ٔ
ٍ ا موي الومةب  ِؾجٜمٖٞٙع ٝةن ً

ن 
ٔ
ُ ا ن ِصوػ مرلؽ ًؤالء الفبةب  ًِلبولٜوي ُشػم ًغا ٝلي وال ِؾجًّ

ٔ
طّي اإلذن بة

ٔ
َ ا  .إل

 العرس الدةلح

 الّٗٞ الغي اقج٘ موي هٍِي المفج٘ الّٗٞ الغي اقج٘ موي هٍِي المفج٘

60 

 
ً
  اؿم ٖةِٞ ًةدائ

ٔ
 ًعا

 اؿم ٖةِٞ موجَمةً 
 

 اهجَم

 زةدؿ اؿم ٖةِٞ مرةدلّن

 اؿم ٖةِٞ موةٍػِن
 

 هةٍػ

شب اؿم ٖةِٞ مصبةً 
ٔ
 ا

 ٝلٕ لّٔة مبةلٔة ٝلٗةً 

 قةؽ اؿم مٍّٗؿ مفٍٚةً 

ةً   ثصػؽ  اؿم ٖةِٞ مجصٚػ

لبس اؿم ٖةِٞ ممبصةً 
ٔ
 ا

 اؿم ٖةِٞ ممؾّةَ 
 

مؾَ
ٔ
 ا
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 اؿم المٍّٗؿ اؿم الٗةِٞ الٜلمة

 ُمرجَمُ ُمرجِمُ ؿّرجمٍّن

هٍٗن
ٔ
ِهٕ ؿّؾجة

ٔ
َهٕ ُمؾجة

ٔ
 ُمؾجة

ّع ِؾجّّعوى ِّ ةد ُمؾج َّ  ُمؾج

 معار دااػ ثعار

 ُمؾجَٜمٞ ُمؾجِٜمٞ ِؾجٜمٞ

 مًلٍب يةلب ًِلب
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62 
رًة ٍٖهًٍِة  هٍٗن شٍؿ ًغا الفةي شعِدًة مِؼ

ٔ
 .وؿّؾجة

ًة - ةن المبُ لٌغا ٝلي ٝةًر  .ٝو

طػى 
ٓ
ٍّٝع مّوٍي مرػور وِالمة زػى الٜؾػة الَةًػة ِلَ ا ٞ مبوُ . ث  والٌةء همّػ مجم

 ُٖ مصٞ زػ بةإلهةٖة 

طػى 
ٓ
ٍّٝع مّوٍي مومٍب وِالمة همبي الٗجصة الَةًػة ِلَ ا  والٌةء همّػ مجمٞ مبوُ . ث

 ُٖ مصٞ زػ بةإلهةٖة 
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ٍّٝع ِّجبػ ٖولة ُٖ الرملة ِمٜن االؿجٔوةء ِوي  63 ن الج
ٔ
 ال ِجّٔػ ال

ن ِجٔلب ِلَ الممةِب
ٔ
 .الجُ وٚٗت ُٖ يػِٙي ٝلٌة  اؿجمػ ُٖ ِملي واؿجًةع ا

ن ِؾجصٍذ ِلَ البوةاُ 
ٔ
ّع  ٝلٌةاؿجًةع الجةزػ بصوٜػجي ا  .بؾّػ ًز
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 العرس الػابُ

طغت الفمؽ "
ٔ
طغ الوٌةر ِجمػم وا

ٔ
وي الغي اهًػ إلّي ، وٚع ا َ ؿٍٜهي وزمٍدى ُٖ ٝر َ إذا ٖػغ موي ِةد إل ٞ ِلَ يّةمي شج َ  ثوصعرٝةن ِٙب طغ ِجؾػب إل

ٔ
َ مٔػبٌة وا إل

طغت
ٔ
ن الَلمة ٚع ا

ٔ
ٞ وِٙعر ُٖ هٗؾي ا ٚب

ٔ
ٞ ٚع ا ن اللّ

ٔ
َ ا َ المالة ّّٖػؼ المب ٍ مؤذن المٔػب إل ن لٍ ثٜػجوٗي  هٗؾي قٍّر قةشب ًةدئ شؼن خم ِعِ

ٔ
وِٙعر ُٖ هٗؾي ا

هُء الممبةح لًّػد ًغى الَلمة المجٜةخٗة 
ٔ
ة بّن المبمػِن ال َ الممبةح ّٖمة َِن المبمػون ، و ٝةن مّي َٖ الٖٔػ إن ٝةن لّػاًم ولٜوي وشّع ال شةزة لي إل

ةن ِ هُء زلّؾًة لي ومؤهؾًة ٝو
ٔ
ةن ِرع َٖ الممبةح إذا ا ة ٓةموة بّن الَلمة والوٍر ٝو ٛ الٍٚت ِٗػؽ ثٗٚػ َٖ الَلمة وشفة رع مظًبّن َٖ ًغا الَن ٖٙع ٝةن ذل

ذهّي لٍثًة مجماًل ِفبي يوّن البٍّض 
ٔ
ْ ا هي ٝةن ِرع ُٖ الَلمة لٍثًة ِبل

ٔ
ثّي من ِٙلي الوةقئ ومن شؾي الموًػب والٔػِب ا

ٔ
ةن لٍاللّلٌة ٝةهت ثة ٌ ممجلئ ٝو هي ٓلّ

ٔ
 ا

ْ ٚلبي  ذهّي ّٖؤذٌِمة وِبل
ٔ
ْ ا ؿي بّن ِعِي ،  ّٖملؤىًغا المٍت ِبل

ٔ
َ را بجّي وِظٗ َ ٝر ّٙي ِل مةء وِّجمع بمٖػ ن ِّٔػ زلؾجي ّٖرلؽ الٖٙػ

ٔ
َ ا روًِة وإذا ًٍ موًػ إل

َ الّ َ الوٍم ٖٙع ٝةن ؿٍٜن الّفّة ِوًػى إل ن ؿٍٜن الّمػ ٝةن ٝػدّػًا مة ِوًػى إل
ٔ
ُ ا طغى من ٝٞ مٜةن وم

ٔ
ُ ال ثفبٌٌة  َٙةوِؾلم هٗؾي لٌغا المٍت الغى ِة الج

  "َِٙة

 الّٗٞ الغي اقج٘ موي هٍِي المفج٘ الّٗٞ الغي اقج٘ موي هٍِي المفج٘
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 ٓػب اؿم مٜةن مٔػبٌة
 قةشب اؿم ٖةِٞ قةشب

  اؿم ٖةِٞ ًةدئ
ٔ
 ًعا

ّذن اؿم ٖةِٞ مؤذن
ٔ
 ا

بمػ اؿم ٖةِٞ المبمػِن 
ٔ
 ا

لة الممبةح
ٓ
لبس اؿم ا

ٔ
 ا

 ٝػّدٕ اؿم ٖةِٞ المجٜةخٗة
 وشع لٗة مفبٌة وشّع 

  اؿم ٖةِٞ مظًبّن
ٔ
طًة

ٔ
 ا

 ٓمن اؿم ٖةِٞ ٓةموة

https://seraj-uae.com/


65 

 الّٗٞ الغي اقج٘ موي هٍِي المفج٘

 زلؽ لٗة مفبٌة زلّؽ
 زلؽ اؿم ٖةِٞ مؤهؾةً 

 اؿم ٖةِٞ الوةقئ
 

 زلؽ
 اهًػب اؿم ٖةِٞ الموًػب

 ٓػب لٗة مفبٌة الٔػِب
 ٓلٌ لّٔة مبةلٔة ٓلٌّ

 اؿم ٖةِٞ ممجلئ
 

 
ٔ
 امجال

ػ ًّ  اهًػ اؿم ٖةِٞ مو
 ٝػدػ لّٔة مبةلٔة ٝػدّػ
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ٍع الّٗٞ  المفج٘ المفج٘ ه

 اؿم ٖةِٞ ثٜػجوٕ

 اؿم مٜةن ثوصعر

 
ٔ
 اؿم مٍّٗؿ ِمال

هُء
ٔ
 اؿم مٍّٗؿ ا

66 

 ُمٜػجِوٕ

 ُموصَعر
 مملٍء

 ُمَوةء

ّٖةؿ الفػوع
ٔ
طغ ّٖٞ من ا

ٔ
 الرملة ُٖ مصٞ همب طبػ ا

ّٖةؿ الفػوع
ٔ
طغ ّٖٞ من ا

ٔ
 الرملة ُٖ مصٞ همب طبػ ا

ّٖةؿ الفػوع
ٔ
 ّٖٞ من ا

طغ
ٔ
 الرملة ُٖ مصٞ همب طبػ ا
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 العرس الظةمؽ

ة ثمٍء " ِةم ِلَ لٍت ًػَّ
ٔ
ُ [ لٍت الٌػة: المٍاء]اؿجَّٙت ٖرػ ٍِم من اال ة ، وٚلت لّلٌة زةاّة ٖوٌوت  مجمؾصة،  مؾجًّٗةبرةهب ٖػاق مًػ

ٔ
ُ ا  بُ ٖصّػه

ٔ
لٌة  مصوػا

ة ِوي ، ٖٙلت  ة مٍلعًا : يّةمًة ، ّٖةٖجي مومٖػ ةن بةب الٖٔػ َّ هَػ المؾجّٔح المؾجورع ، ٝو طغت ثوَػ إل
ٔ
ػجي ّٓػ ملجٗجٍة إلّي ، وا .  لّلٌة ٍةمبة ، ٖٙعمت لٌة مةًء ٖجٝػ

ت ؿِػ
ٔ
ٖجس لٌة البةب ،ٖة

ٔ
ن ا

ٔ
هٌة ثػِع ا

ٔ
هٌة ِوعاٍغ ا

ٔ
ت ا ُ مجرًٌة هصٍى ّٖٖػ ثو

ٔ
َ ، ٝلمة را ة الظً ُ مؾِػ ٞ الوَػ إلّي وثجبّو هٌة ثًّ

ٔ
ِت ا

ٔ
َ . جصي بٗ ٖػا ت وزي الؾمةء شج

ٔ
ٖمة إن را

 ُ ٞ  ًٞ!ِربةً : اهًلٙت ثّعو ٝةلٌةرب من الؾرن ؛ ٖٙلت ُٖ هٗؾ ز
ٔ
َ الصػِة ؟ا إهٌة ثٌٗم ومة ٝةن اؿجًّةٌٖة وشؼهٌة ، وإمؾةٌٝة ِم الًّةم والفػاب إال . ثٌٗم الٌػة مّو

زلٌة 
ٔ
 .من ا

 الّٗٞ الغي اقج٘ موي هٍِي المفج٘ الّٗٞ الغي اقج٘ موي هٍِي المفج٘
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 اؿجًّٕ اؿم ٖةِٞ مؾجًّٗة

 ثمؾس اؿم ٖةِٞ مجمؾصة

 زةع اؿم ٖةِٞ زةاّة

شوػ اؿم ٖةِٞ مصوػاً 
ٔ
 ا

ة  اهمػؼ اؿم ٖةِٞ مومٖػ

  اؿم ٖةِٞ ٍةمبة
ٔ
 ٍمة

 اؿم ٖةِٞ المؾجّٔح
 

 اؿجٔةث

 اؿم ٖةِٞ المؾجورع
 

 اؿجورع
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 الّٗٞ الغي اقج٘ موي هٍِي المفج٘

ولع اؿم مٍّٗؿ مٍلع
ٔ
 ا

ة ؿػع  اؿم ٖةِٞ مؾِػ
ٔ
 ا

 اثري اؿم ٖةِٞ مجرٌةً 

 ًػب اؿم ٖةِٞ الٌةرب
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ٍع الّٗٞ  المفج٘ المفج٘ ه

 اؿم مٜةن اؿجَّٙت

 اؿم مٍّٗؿ شّػهُ

وُ ُّ  لّٔة مبةلٔة َثْجَب

ٖجس
ٔ
لة ا

ٓ
 اؿم ا

 اؿم ٖةِٞ اهًلٙت

69 

ٌ َٙ  ُمؾجّ

ػ َّّ  ُمص
 مجبةع
 مٗجةح

 موًلٙة

طغت ثوَػ إلّي هَػات االشجٙةر واالؿجٌؼاء 
ٔ
 .وا

طغت ثوَػ إلُ هَػات اإلِرةب والجٙعِػ 
ٔ
 .وا

طغت ثوَػ إلٌّم هَػات الًّٕ والصوةن 
ٔ
 وا

https://seraj-uae.com/


 العرس الؾةدس

ذى           وشَٛ مٍٍٖر وِػهػػػٛ لّّػن
ٔ
ن ثصّة ؿلّػػمًة من اال

ٔ
 إذا قبت ا

لؾػػن
ٔ
 لؾةهٛ ال ثغٝػ بي ِػػػٍرة امػػػػٍئ            ٖٜلٛ ِػػػٍرات وللوةس ا

ِّن
ٔ
بػعت إلّٛ مّةِبػػػػػػػة            ٖموٌة وٚٞ ِة ِّن للوةس ا

ٔ
 وِّوٛ إن ا

شؾػن
ٔ
 وِةقػ بمّػوؼ وؿةمس من اِجعى            وٖػػةرؽ ولٜن بةلجُ ًُ ا

 الّٗٞ الغي اقج٘ موي هٍِي المفج٘

70 

 ؿلم لٗة مفبٌة ؿلّم

 وٖػ اؿم مٍّٗؿ مٍٍٖر 

ن ّّ  لٗة مفبٌة ل
 

 لةن

https://seraj-uae.com/


 .موةدى هٜػة مٙمٍدة مبوُ ِلَ الوم ُٖ مصٞ همب ِلَ الوعاء  ِة ِّن  71

 ٖٜلٛ ٍِرات ِػهٛ لّن

ِّن
ٔ
 للوةس ا
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 العرس الؾةبُ

طغت ثجؾةٚى ِلَ بٍّثوة ،وٚةلت"
ٔ
ن الورٍم ا

ٔ
َ ٌٍػ ٚػِجوة ، وبعا لوة ا ُ رزةلوة ، ٝةهت زٌوم ٚع لّعت إل  بّع ؿةِة من الٌرٍم المبةٓت ثػاز

ة مػت ثصت قبةٝوة ثؾصب زدة وثلٌح 
ٔ
 "إهٌم ِٙةثلٍن بةلٗؤوس : امػا

72 

 ثػازُ رزةلوة بّع ؿةِة من الٌرٍم المبةٓت 

ّي الومة الَةًػة : رزةلوة  ٍع وِالمة ٖر  همّػ مجمٞ مبوُ ُٖ مصٞ زػ بةإلهةٖة "  هة"وٖةِٞ مٖػ
 .مٍّٗؿ ّٖي ٍػؼ مٜةن مومٍب وِالمة همبي الٗجصة الَةًػة : بّع 

 .بّع ؿةِة من االهجَةر شوػ الًبّب 

 ..موةؼ إلّي مرػور وِالمة زػى الٜؾػة الَةًػة : ؿةِة 

 .بّع ؿةِة من الجّٜٗػ ثٍللت لإلزةبة
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هّح الؾةٝوة ال مصٞ لٌة من اإلِػاب :ٝةهت  73
ٔ
ٞ مةض هةٚك مبوُ ِٞ الٗجس والجةء ثةء الجة ّٖ. 

ة  زٌوم:اؿمٌة    ٚع لّعت  :طبًػ

 زملة ّٖلّة

شوػت يٗلٌة إلَ الًبّب 
ٔ
م ٚع ا

ٔ
 .ٝةهت اال

ٖٜةر ٚع ثؼاشمت ُٖ مظّلجُ 
ٔ
 .ٝةهت اال
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ّٖةؿ الفػوع  74
ٔ
 ّٖاًل من ا

طغت 
ٔ
هّح ، واؿمٌة همّػ مؾججػ ثٙعِػى ًُ: ا

ٔ
 .ّٖٞ مةض هةٚك مبوُ ِلَ الٗجس ، والجةء للجة

طغت: ثجؾةٚى 
ٔ
ٍع والٗةِٞ همّػ مؾججػ ثٙعِػى ًُ ، وزملة ثجؾةٚى ُٖ مصٞ همب طبػ ا  . ّٖٞ موةر ع مٖػ

طغ ٌَِػ 
ٔ
ن الٗػج ا

ٔ
 .وبعا لُ ا

طغ ِجّٔػ 
ٔ
ن مؾةر الًػِ٘ ا

ٔ
 .وبعا لُ ا

 .همّػ مجمٞ مبوُ ِلَ الؾٍٜن ُٖ مصٞ همب اؿمٌة " ًم " شػؼ هةؿض و: إهٌم 
ّٖةؿ الظمؾة وواو الرمةِة همّػ مجمٞ : ِٙةثلٍن 

ٔ
هي من اال

ٔ
ّي خبٍت الوٍن ال ٍع وِالمة ٖر  ّٖٞ موةرع مٖػ

ُ ٖةِٞ ، وزملة  ُ طبػ إن ( ِٙةثلٍن ) ُٖ مصٞ ٖر  .ُٖ مصٞ ٖر

 .اؿم مرػور وِالمة زػى الٜؾػة الَةًػة : البةء شػؼ زػ ، والٗؤوس : بةلٗؤوس 
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 بةٓت ، اؿم ٖةِٞ  75

طػى 
ٓ
 .هّت مرػور وِالمة زػى الٜؾػة الَةًػة ِلَ ا
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