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جلول اجلياللي

*

وظٓ ادلٕحوم اظشاسٕذبنذخيؾف بوراظب دـةذ3883م برتبة جٓه دقٓي
بن خيؾف اظٕاذٓي،ذاظيت تبعٓ ببع ٚاِعقال سن عٓؼـة ععدؽٕ.
غشأ اظشقْ بن خيؾف ود ٛسائؾته وأعام واظٓه اظٔي طان حيػ ٜاظؼٕآن
اظؽٕؼم سن زفٕ ضؾب ،ذوػؽٔا وسي جبل اظٕاضوبة اظشاعْ ،ذوادلطل سؾى
بداط دفل شٕؼٗ ،وسي أرض اظٕاذٓؼة اخلضٕاء،ذوادتـشاق اهلواء وأعام
أضٕحة اِجٓاد و اِوظقاء ،ذساش ادلٕحوم ع ٝػٔا اجلو حاصل باِحٓاث
واظبطوالت اظتارخيقة عـفا و اظعؾؿقة،ذطل ػٔه اِعور داسٓت اظشاسٕ سؾى
صتّ ذاطٕته ،ذو مبا أغه طان واظٓه حيػ ٜاظؼٕآن ،ذصؿن ادلػفوم أن ادلٕحوم
ورث ذظك ع ٝاظٖؼادة سي اظتبحٕ سي اظػؼه و عبادئ اظتوحقٓ،ذوتثبت بعٚ
اِضاوؼل أغه طان حمصال سؾى ثؼاصة سصٕه اظيت تشؿل شاظبا حػ ٜاظؼٕآن
اظؽٕؼم ودرادة اظعبادات طاظػؼه و اظتوحقٓ ذو اِحادؼث ادلتٓاوظة،ذو طان
ؼٖور عٓؼـة ععدؽٕ ادلٕة بعٓ اِخٕى حقث طان حياول أن جيٓ تدؾقة
هلؿوعهذبني ظػقف عن أصٓضاءه اِوصقاء.
* مكلف باألرشيف ،معسكر  -اجلزائر
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و سي دـة ذ 3811اغتؼل ادلٕحوم ػو و سائؾته إدي عٓؼـة ععدؽٕ و ادتؼٕ
حبي دقٓي ادلوصق جماورا صقه اظعؾؿاء و أصحاب اظطٕق و ذعٕاء اظشعٕ
ادلؾحون ،وؼعترب حي دقٓي عوصق أحٓ اِحقاء اظشعبقة اظعٕؼؼة و سي ػٔه
ادلٓة تاب ٝادلٕحوم ععاذٕة اِصٓضاء إدي أن اتصل باحلٕصقني ادلشفورؼن
حبٕصة صـ ٝاظدٕوج صاغؽب سؾقفا ذو ذغف باظه بفا إدي أن أصبّ ؼتؼـفا
اتؼاغا و طان عن بني اظـجباء اظٔؼن صازوا سي صـ ٝاظدٕوج و ػٔا حبي
اظعٕضوب مبٓؼـة ععدؽٕ .ذ وبعٓ عٓة عن اظٖعن تػٕغ وحٓه إدي احلٕصةذ
وأصبّ ميؾك حمال ضخؿا ممؾوءا باآلالت ادلدتعؿؾة حلٕصته ،و جٖء عن
ػٔا احملل خمص ٙؼؾتؼي صقه اظشقوخ و اظشعٕاء ؼتبادظون اِذعار و بػضل
ػٔا ادلؽان دص ٝبادلٕحوم إدي ادلقول أطثٕ دلواصؾة اظشعٕ طؿا تأثٕ باجلؾدات
اظعؾؿقة واظدفٕات اظٓؼـقة اظيت طاغت تؼام بادلداجٓ ،حبقث و سي ػٔا
اظؼٕن سٕصت ععدؽٕ غفضة طبرية سي اظشعٕ ادلؾحون ،و سي ػٔا اجلو احلاصل
باظشعٕ واظغـاء اظشعيب اظبٓوي اِصقل .اعتاز ادلٕحوم باظصٕاعة و ذٓة
اظبط٘ حقث طان حدن ذاظوجه ،طثف اظؾحقة ،ذٓؼٓ اظدؿٕة ،شري ذأن
سقـقه اجلٔابتني ادلدرتدؾتني توضحان ذعٕه دون غٖاع ،صتدبالن سؾقه
اظشجاسة و اظشفاعة و اظـخوة و طان اظشعٕاء ادلتواصٓون سؾى ععدؽٕ
ؼـٖظون بادلدجٓ و ؼباظغون ادلٕحوم سي تعظقؿه ،ذو ذأن اظطؾبة أصحابه
اظتؿدوا عـه عٕات سٓؼٓة سؾى أن ؼربػن هلم سن بٕاسته اظشعٕؼة صتصٓى
سي احلني إدي دٕد بع ٚاِبقات عن ضصائٓه اظشعٕؼة سؾى عداععفم.
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راغي احمري ،ؼا غاس عالق اصربذ سؼؾي أعودر صاظبحٕ بني ادلوجاتذ
ذجاتذ
ذذذ ذذ
ذا ذاظبحٕ ذشاعق ،ذاذيق ٝذ ذعنذ باضي أعشوذق ،احيوس سؾى اظـ
دخؾهذاشٕقذ
ع ٝاظعؾم أن ادلٕحوم ذاسٕ ذاسٕ و شـائي ضبل طل ذيء إذ أغه
ادتخؾ ٙعن حقاته أػم ادلواضق ٝظؼصائٓه و اضرتغت عؽاغته ادلٕعوضة سـٓ
اظـاس طشاسٕ وذفٕته طشجاع صأضحى مبؼتضى ذظك طؾه دقٓا عن اِدقاد
ؼعق٘ سي غعؿة وادعة ود ٛبطاغة عن اِصٓضاء.
و طان ذا غػٗ حدادة ،و عٖاج حاد ،عؾتفب عشعوف ادلالذ ؼتـعم
بإضاعة اظدفٕات ؼداضي أصٓضاء أضٓاح اظٕاح دون اغؼطاع ،و بني سٖف
اظؼصابني طؿا متقٖت ذاسٕؼته بؼوة ذخصقته ،و ضٓ اعتاز جبودة اظتصوؼٕ
وال زاظت إدي حٓ اآلن ضصائٓه عتٓاوظة سي اِوداط اظشعبقة عن بقـفا عطاظٝ
ضصقٓة عن ضصائٓه ادلشفورة.ذ
ذا اجلقل صعبا ،عا طان صقفم احمبا سشؼوا اظؼصبا ،جؾبوػم اظغـقات
وضٓ تٓصؼت عن سارػة ادلٕحوم أطثٕ عن زيدني ضصقٓة عـٔ مماردته
ذذ ذبعقٓ ،طان
ظؾشعٕ حتى دـة ذ. 3120ومبا أغه طان ؼشعٕ بؽٕاعته إدي حٓذ
دٕؼ ٝاالغػعال ذٓؼٓ اإلحداس ،بؽل عا ميٗ بشٕصه احلدقين ،طان
ؼتؿت ٝبؽاعل االحرتام سـٓ اظعاعة ،وؼٕج ٝطل ذظك حلٕؼة ربعه و عؽاغته
اظعاظقة ،صفٔه اظٓواسي طؾفا جعؾته ال خيض ٝظضٕورة االرتٖاق بشعٕه،
وضٓ جاء بؼصقٓة سي عثل ػٔا اظباب ذو اظتى اضتطف عـفا ػٔا اظبقت.
اذقوخ جاحو ،باسو اظؽالم اغؼضحواذ صاحلقوط ضبحوا داؼٕؼـفم
صاهلواتذ
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ورجحت عٓائحه و أػاجقه سؾى شريػا صؽان حٕؼصا سؾى أن ال
ؼعٕض ػٔه اظؽٕاعة الدتقاء اظٕأي اظعام.
وسي دـةذ 3121وض ٝحادث عؤمل و خطري و ػو حادث اظدٓ وأعام ػٔه
احلادثة جاء بؼصقٓة و اظيت أضتطف عـفا عا ؼؾي:
دب ٝاؼام احداب او زؼٓ دب ٝاظقاظي
عاذا تد ٝإذا راظت اِسؿار
ضصة ػٔا احلؿؾة طجاتـا ادباب طان اؼٖورػم اظشٕق اع ٝاظي شٕب
باإلضاصة إدي ذظك صإن حٕصته اظيت أعتاز ذبفا و اظيت ػي حٕصة دٕاج
جعؾته ميقل إدي حب اظػٕودقة ،أي أغه دلا طان ؼٕطب جواده .طان ؼؼطٝ
ادلداصات سي شاؼة اظدٕسة و اظظٕوف.
و طان ادلٕحوم ؼغين و ؼضٕب سؾى اظٓف و طان بارسا ،و ضٓ أزفٕ طل
عفارته وتأثٕ طثريا باخلقاظة تأثٕا سؿقؼا.
و سي دـةذ 3141صضى ادلٕحوم وضته بني اظعبادة و تالوة اظؼٕآن اظؽٕؼم.ذ
أغا ذو ذذاذيق ٝذأػؾي ذذو ذاظٔي ذو ذغاذ
ادرتذسؼبيتذؼاذؼالهذؼاذشػارذذ
عنذذأػلذذاظتخقارذ
وذجباهذاظشٕفذذاكذعـوذأصؾيذامسيذبنذخيؾفذعنذضبؾتذاجلٓارذذ
وذسيذدـةذ3153ذزارذاظشاسٕذاظبؼاعذوذذظكذظتأدؼةذاظٕطنذاخلاعٗذعنذذ
اظػٕائ .ٚذو ذسي ذدـة ذ 3151ذواصته ذادلـقة ،ذتغؿٓ ذاهلل ذاظػؼقٓ ذبٕريتهذ
وأدؽـهذصدقّذجـاغه.ذإنذهللذوذإنذإظقهذراجعون.
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مقتطف من ديوان املرحوم الشيخ بن خيلف بوطالب
رشياغِي اعضيحشي َقٕضي ،ؼشيا غشياسضي عشيا الَقضي اصشيضيبٕضي

ضيحٕضي بِنيضي اظـؿشيوضيجشياتضي
سشي ْؼؾِي ضياعوشي َدرضي ،صَاظب شي

شيخؾَهضي ا ْشٕشيقضي
اظبضيحٕضي شَاعشيقضي ،اجضيؿِقٝضي عشينضي د ضي
ذشيا شي

ضيحوَسضي سشيؾَى اظـَجشياةْ
ضيشوَقضي ،اؼ شي
بشياضِي اع شي

اهلل شيؼحضيػَ ،ْٜؼشيا احضيبِقبضي َضؾْبِي رشي َؼٚضيذ

شياؼٚضي ،غصيورِؼكْ ػشئشيا اظ َؼصَاتضي
اسضي َالػضي٘ضي غ شي

عشيا آذشيػَاتضي سشيقضيـِي ،ذشيا اجلِقلِضي طِي صيػ َوظْـِي

رشيبضي َأػضيِٓغِي ،اهلل ؼشيغضي َػٕضي عشيا صَاتضي

ِقفمضي ا ضيعحشيبَا
ذشيا اجلِقلضي صشيعضيبشيا ،عشيا طَانضيِ ص صي

صيوػمضي اظغشيـَقشياتضي
جؾْب صي
سشيششيؼُوا اظؼْصشيبضي شي

اذضيقصيوخضي جشياحصيو ،بشياسصيوا اظؽْ َالمضي اغضي َػضضيحصيوا

ضيفمضي صَاظْفضيوشياتضي
شياؼِٕؼـ صي
صَاخلْقصيوطْ ضشيبضيحصيوا ،د ضي

شيحوضيا
اظبخضيدشياتضي اظْت شي
ارضيجشيالضي رَاحصيوا ،وشي شي

وشي اظقصيومضي َصٕضيحصيوا ،اتضيعشياغضيٓصيوا شيسؾَى اظبشيٖشيارشياتضي

خصضيالَ
ِقفمضي شي
ابضيـشياتضي ذشيالَ ،عشيا طَانضي ص صي

شيػمضي خشيَٓاسشياتضي
َدؾَالَ ،عشينضي ذشياو صي
ػصيؿشيا أ ضي

صِي ُطلضي شيبؾَٓضي عشيـَا احشيتَى الَ َصٕشيغضيٓشيا

شيةذرصَاتضي
ضَاظُوا ادضيعِقٓشيا،ثشيؿَةذاظَؿحضيـ شي

ضيجَٕبضي
صِي ُط ضيل عشيضضيٕشيبضي ،ػشئشيا اظ َؼوضيلضي اصضيحِقّضي اع شي

ضيػمضي ا َدلٕضيؼصيوالَتضي
عضيـِق٘ضي طَاذشيبضي ،شيس َٕو صي

شياجلضي
اغضيفشيارضي ا َِوَلضي ،اتضيؼُوظَهضي ؼشيا ر شي

ضيخلضي ،ػشئشيا عشيوضيضشيعشيكْ وِؼنضيذأَتضيبشياتضي
أَرضيوشياحضي تشيٓ صي

صيثمَ اتضيدشياظَهضي ،ظَصشيابضيتشيهضي أَبضيؿشيا ظَهضي

َأجِي أَضْبشياظَهضي ضيو تشيٕشيادشيفضي اظؼَطْػَاتضي

اؼضيجَٕدضي ،اظـَا َضٙضي اعضيٝشي اظَٖاؼشيٓضي
ؼشيبضيٓشيا شي

ؼشيبضيؼَى ؼشيتضيوشيطَٓضي ،زِؼِٓي اخلُوكْ احلَاصَاتضي

زِؼِٓي اعضيخشياؼضيٓضي ،اخلُوكْ طِي ؼشيدضيتشيؼْعشيٓضي
َٕضيػمضي
اؼضيؼَقضيٓصيوهضي بِاظ ُػمضي ،صَاحلِنيضي شياؼخشيب صي

شياعحضيـشيا ظْؼَاؼشيٓضي ،اعِقؿضيتشيكْ ِشريضي أَغضيدشياتضي
د شي
طَدضيبضي اذضيحشيالضي اضْطَارشياتضي

ضيشمضي
صيثمَ تضيحصيومضي ،عشيا اتضيخشيافضي وشي ْال شيتح شي

شياؼمضي اظ َدحَٕشياتضي
ضيٓمضي صِي اخضيٓ شي
ضيضلضي شيتخ شي
ات شي

ضيصلضي ،صيثمَ وشي الَ ؼشيتضيـشي َؼ ضيل
شيدؽِنيٍضي اح شي
ع ضي
ؼشيـضيدشيى اوضيالَدشيهضي ،ؼشيبضيؼَا ضيو طِي اظشَٕضي اضْبشياظَهضي
ضيٓرضي ،عشيا صِقكْ عشيا ؼشيتضيغشي َقٕضي
اتضيِٖؼٓضي تشيف شي

َفِٕؼـشيهضي اظبشيَٓاالَ ضي
ت
ضيدلضي ،ض ضي
ؼشيبضيؼَى اعضيدشيـ شي
ت ضيشيبؽِي اسضيقشياظَهضي وشيذاظوشيطِقلضي اسضيال اظَٓرشيجشياتضي
خصضيالَتضي
شيش ُؽٕضي ،ذشيطُٕوكْ عصيوالَ شي
ظَبضيـشياتضي ت ضي
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ضَاظُو اعضيٕشيصَّضي ،وشي ؼشيؼُولضي ػصيوشي شيبصَ ضيّ
اؼضيـصيوضضي شَاصشيبضي ،زشياهِ ابضي َؼؾْبشيهضي عشيا اغضيطْٕشيبضي

اؼضيِٖؼٓضي ؼشيػْٕشيحضي ،اؼضيعشيؿَٓضي شيسؾَى اظتَشضيتشيا ضي
ت
ؼشي ْؼ ِٚاظوشياجشيبضي ،اؼضيدشيبَقضي اظَؿٕضيذِقَاتضي

صيوصلضي ،وشي اتشيـ ضيشيوضشيهضي ِشريضي اسضي َؼلضي
اعضيـِنيضي ؼ شي

ضيخلضيِ ،غريشيانضي صَاظ َؼؾْبضي ضَٓشياتضي
ارضيوشياحضي تشيٓ صي

أَغضيتشي احضيبِقبضي ،عشياظِٕؼٓضي عشينضي شِريشيكْ شيسٕضيبِي

َأوضيغِقٗضي َضؾْبضي ،خصيويشي احشيتَى َظؾْؿشيؿشياتضي

شيٓرضي وشياجشي ضيٓ
اعضيـِنيضيذؼشيؼْعصيٓضي ،ضيات َؽوَنضي ب ضي
اغضي َطؾْعٌوا اظـَشضيوشيى ،وشيذؼضيؼُولضي شيبصَّضي ػصيوشي
شيد َؽٕضي ،اتضيؼُوظَهضي ػشيا شيذ َورضي
اعضيـِنيضي ؼ ضي
شياجلضي سشيؿضيٓشيا
َرٕضيدصيوهضي ؼصيغضيٓشي ،عشياػصيوشضي ر شي

شيتضضيحشيى اتضيوشيطَٓضيَ ،ضؾْبِي ابضيغشيى ِظؾَٖشياتضي
ػشئِؼكْ دشيسضيوشي ضيو اضِْٓؼمضي عصيوالَهضي عشياتضي
شياؼمضي اظبشيَٓالَتضي
َخٕضي ،ذصيو اخضيٓ شي
وشياجِقبضي ال شي
شياذد َورضيشضي اػضيـشيا ػشيقضيؿشياتضي
ابضيالَ إِصْٓشيا ،ع شي

ضيٓ َورضي اؼضيطَبضيطَ ضي
ب
شيغؾَبضيَ ،أظْغشيٓضيوشي اؼ شي
شيح ِضيٕ ؼ ضي
اظد ضي
ظَبضيـشياتضي َطٕضيػصيوهضي ،صِي حشيقِ اظِي عشياؼشيدضيعشيفضي بصيوهضي

أَجِ شيتٕضيضَبضي ،وشي اتضيؼُولضي ذشياظِقهضي اصضيػَا ضي
ت
وشي اظقصيومضي َرٕضيدصيوهضي ،اعضيـِنيضي تشيٖضيدشياعشيهضي عشياتضي

حٕضيضُوهضي بشياظـَارضي ،الَرْبِقبضي اؼضيٓشياوِ االضضيٕشيارضي
شي

خؾُوهضي عشيشضيٕشيارضي ،الَذسضيبشيادضي شيو ْظوضي شيسوضيدشياتضي
شي

شيدؽِنيضي ؼشيتضيـشيفَ ضيٓ
ذصيوصُو اعضيحشيؿَٓضي بشيا ِق ع ضي
صشياحشيبضي أُغضيٗضي ،بشياقِِذاذضيػَايشي َظؾشيْتٕضيسشي

َظوضي طَانضي اؼضيعشياوشيدضي ػصيوشي اظظَا َظمضي بِاظَٔا ضي
ت
بشيعضيٓشي طَانضي رِقٗضي ،اظقصيومضي رشياهضي اذضيػَقاتضي

ِإظَى ادشيضيتؽْدشيى ،شيبٕضيغصيوسضي وشي اعضيعشياهضي أَط شي
ْٗ
ض
ذصيوصُو ذِي َشؾُوضضي ،وشيالَ غشيجضيؿشيتضي اتشيضيـوَ ضي

اسؾِقهضي جشيابضي اعضيحشيالَ ضي
ت
اهل ضيَؿٕضيسَ ،ضي
ْفٕضي عشيؼْٕصيوضضي ،عشياذاظعضيضشيادضي أَدضيتضيوا ضي
ت
عشياذاظظ شي

شيٕضيػمضي
شيح َؽمضي ،أَغشيا اظِي غشيٖضيج صي
ظُوطَانضي غ ضي

شياػمضيُ ،طؾَفشيا بشيَٓالَتضي
واظِي اعضيع صي

َاػمضي ،ظِقشيهضي ظَِ٘ تشيتضيؼَ َٓمضي
إِذشياكْ ص شي

َحلضي أَ ْشؾَضشياتضي
ِقفمضي ،ذشيقضيـِنيضي ط ضي
الَزِؼنضي ص صي

شياػمضي
ِقفمضي ،عشيِ٘ ضَا ضيع ادضيو صي
بشيَٖافضي ص صي

ضيػمضي ،رشياغِي اسضيالَ ا َدلؽْشصيوصَاتضي
ؼصيغضيٓشي اخشيضيبٕ صي

عشينضي بشياوضي دِقبشيا ،اغضيدشياوضي احلْطَبضي وشي اظ َؼٕضيبشي

ضيفمضيذاخضيقشيارشياتضي
وشي ا َالوِضي شيوجضيبشي ،حشيادِبِقـ صي

شيخؾَفضي
صَٕفضي ،ذشيا اظ َؼوضيلضي جشيابشيهضي بشينضي ؼ ضي
َأظْعشياقضي شي

ظُو طَانضي غشيعضيٕشيفضي ،عشيا اظٕصيوحضي٘ضي َظؾ شيْؿٕضيؼصيوالَتضي

ضيفمضي
ضيضمضي ػصيوشي اظِي اذضيٕشيبضي َض ضيٕحشيت صي
شيخؾَفضي أغ شي
بشينضي ؼ ضي

شياػمضي ،ضُوظِي اعضيحشيؼَقضي بشيثضيبشياتضي
عشياغِق٘ضي و شي
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أعن تػفم امس ٝظي أغعقٓ ظك اضواظيذ
دمؽي عارؼت أو ثاغي أظي ضاظوا ظيذ
أػي بن دقٓي عاذا تدؿ ٝاذا راظت ذ
اِسؿارذ
عاذػـاش اظػرتة ظقلذوذالذأغفارذ
ضؾت أن روح أن زورػم االحبابذ
حمؿٓ احلـػي أع ٝاالحبابذ
ضصت ػٔا احلؿؾة جاتـا دبابذ
أفراش
اظقوم اظؼـارٕ روح خٕابذ
وال خارٕ أؼج و ال أزفٕ تٕاسذ
الدبق٘ أبأل أخيربه شاصذ
سي خٓعت عوالغا عا اغػ ٝظصاغٙذ

دمؽي اظؽم ػٔا اظؼول اصحقّ طؿا صارذذ
دامل أععدؽٕ اال أسؾى اِخبارذ
دب ٝأؼام أحداب أورؼٓ دب ٝاظقالذ
ػٔي عٓة عن ظي راه ضؾب ذابذ
طقف أن زور اظدقٓ ؼـؼؾ ٝاذغابذ
داسه ذوصوا ؼا االحباب ضٓرت رذبذذذذذذذ
طان أؼٖوره اظشٕق أع ٝأظي شٕبذذ

ظؾؿشقـة متشي وال طٕودةذ
الدبق٘ أخيرب تـؼؾ ٝذا اظـغصةذ
الروعوبقل أجقب طم عن أبالصةذ
أػي بن دقٓي عاذا تدؿ ٝإذا راظتذ
اِسؿارذ
أفراش
باظٖافذ
أضصٓتـا ذذذذذ ذ
أتصٕف ،ذذ ذذذذذ
اظواد ،ذذ ذذ ذ ذ
ؼاذا ذذذذذ ذ
ذذذذ
غاؼفذ
راغي ذذذ ذ
أصحقّ ذذذ ذ
خيؾف ،ذ ذ ذذ ذ
بن ذذ ذ ذ
امسي ذ ذ
ذ ذذ
خافذذذذذذذ
ؾك ذذ ذ
اظواد ،ذضذقذ ذ
ؼاذا ذذذذذ ذ
تـشف ،ذذذذ
شاد ذذ ذ ذ ذ
ذذذ
احلاظفذ
أعثقل ذ ذذذ ذ
ظبٓا ذذذذ ذ
اظشٕف ،ذذذذ
ابن ذذ ذذ ذ ذ
ذذ ذ
دخافذ
أال ذ ذذ ذ
واغت ذ ذ
ؼعٕف ،ذذذ ذ
دؾطاغه ذذذ ذ ذ
ذذ ذذذذ
أغشفذ
ضؾبه ذذ ذ ذ
اظشقْ ذذذذ
أذؾف ،ذذ ذذ ذ
اظواد ذ ذذ ذ ذ
ذوف ذذذذذ
ذذ ذ
جتٕافذ
ظؾبحٕ ذذذ ذ
جيؾب ذذذ ذذ
اظصحٕاء ذذ ذ
ذذعا ذذ ذ ذذذذ
أعصاحفذ
اؼٓؼٕ ذذ ذذ ذ ذ
باعصارف ،ذعذذذذذ
حيؿل ذذذ ذذذ ذ ذ
ذذعاذ ذذ ذ
أفـراش
أحٕارذ
غاس ذ ذذذذ
واد ذذ ذ
ؼاذا ذذاظذذذ
سشارك ذذذذ
ذ ذذذ ذ
اهلوبالذ
طي ذ ذذذذ ذ
صارظك ذ ذ
واغت ذذذذ ذ
ذذذ ذ
أمثارذ
طل ذ ذذذ
االغػٗ ذ ذ
تشته ذ ذذذ ذ
طؿا ذ ذذذ
ذذذ
حالذذ
عل ذذ
اظثؿٕ ذ ذ
صقك ذذذذذ
ؼغٕس ذذ ذ
طاغوا ذذذ ذ
ذذذذذ
ظؾصٕصارذ
عثقل ذذ ذذ ذذذ
رآه ذا ذذذ ذ
صوضك ذذذ
وابٕد ذذذ ذ
ذذذذذ
بالذ
ذذذ ذسي ذذ ذ
ذاغك ذػؽٔا
أخبٗ ذذذ ذ
واظقوم ذ ذ ذ
ذذذذذذ
أه ؼا بن دقٓي عاذا تدؿ ٝإذا راظت اِسؿارذ
أصذذواذرذ
سشٕ ذ ذ
أحداب ذ ذذ
اظبـقان ذ ذ ذذ ذ
سٕض ذذذذذذ ذ
ذسي ذذ ذ
سؼؾيذ
صقفا ذذذ ذ
أحيري ذذ ذذ
اظرباج ذ ذ ذ
ضصت ذذذا ذذ ذذ ذ
ذذ ذ
اغفارذ
غ ٙذذ ذذذ
ؼاغاس ذ ذ
بارؼؼوا ذذذذ ذ
وادػم ذذذذذذذ
ذذذذذ
ظؾدػؾيذ
أػب ٛذذ ذذذ ذ
ذذذ ذذذ ذ
عوالغا
أطتب ذذ
أعـني ذذذ ذ
ذذذ ذ
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جلول اجلياللي
أفراشذ
االجبالذ
أسال ذ ذ ذذذ ذ
واتعؿٓ ذ ذ ذ
واصطٕق ذذذذذذ
ذذذ ذذ ذ
اظٖاضوذ
اظـاس ذذذذذذ
اظربؼؼو ،ذذذذ ذ
سؿٓ ذذ ذذذذ ذ
طي ذذذ
ذذ
االضوالذ
سؾى ذ ذذذذ ذ
رصقق ذذ ذ
جيرب ذأ ذذذ ذ
عن ذ ذ
ذال ذ ذ
ؼتالقذ
وال ذذ ذ ذ
أذؼقق ذ ذ
ف ذ ذذذ ذ
ؼشذو ذ
عن ذ ذ
ذال ذ ذ
جايذ
هلم ذذ ذ
ذاصوه ذذ
اظٓغقا ذذذذذ
ػٕبت ذذذذذذ
ذذذ ذ
أضويذ
أعقاه ذذذ ذ
ي ،ذذذذذ
أسش ذ ذ
أدػؿفم ذ ذ ذ
ذذذذ ذذ
اظٕايذ
أتؾف ذذذذ ذ
اظدـقة ذذذ ذ
حتى ذذ ذذذذ
أغؽشػت ذذ ذ
ذذ ذ ذذ ذ
روعيذ
السٕبي ذو ذال ذذذ ذ
ضعٓت ذ ذذذ ذ
ذذعا ذذذ ذ
جٕايذ
باظعٖم ذذذ ذ
ظؾربجقه ذذذذذذ
ػود ذذ ذ ذذذ
ذذذ
شينذ
أزالل ذذأو ذ ذ
اظؼٕؼة ذذ ذ ذ
ذؼك ذذذذذذ
عن ذذ ذ
خٕج ذ ذ
ذذ ذ
أفراش
اظواوذ
ٕف ذذذذذ
حبذ ذ
ضصت ذأ ذ
احتاػا ذ ذ ذ
ذذعا ذ ذذذذذ
ػوذ
ػٔا ذذ
ؼاغاس ذذذ
اظعٕب ذذذذ ذ
حق ذذذذ ذ
ظؽن ذ ذ
ذذ ذ
أبؽاوذ
أسباد ذذ ذذذ
ذل ذ ذذذذ
شؿٕتفا ذ ذ
عن ذذذذ ذذ
ذذ
ظؾفوذ
روحت ذذ ذذ
أعشات ذذ ذ ذ
غاذل ذذ ذذ ذ
عدذت ذذ ذ
ذذ
أرػاوذ
ضواو ذ ذذذذ
حتى ذظ ذذذذ
ضعت ذذ ذ
أظي ذو ذذ ذ
ظقؾت ذذ ذ
ذذذ ذ
اظٓسوذ
ػٔا ذذذ ذذ
اظؾقل ذذذ
اظوحٓ ذسي ذذذذ ذ
ضقٗ ذذذ ذذ
ذذ ذ
أصـاوذذ
واك ذذذذذ
جمؿوع ذذ ذ
ظؾٖاخٕ ذذذذ
راح ذذذذ ذذ
ػٔوا ذذ ذ
اظؽدوذ ذذذذ
حتى ذذ ذ ذذ
اظؼوت ذذ ذ
احلي ذو ذذذذ ذ
أجواع ٝذو ذ ذ ذ
ذ ذذذذ ذ
أساوذ
أضبقل ذ ذذذ
أظي ذذذذ ذ
اظبٖرات ذذ ذ
وؼن ذذذذذذ ذ
ذذ ذ
ضويذ
ؼادٕذذذ ذ
خؾق ذذ ذذ
واغصار ذذ ذ
أسٕب ذذذ ذذذ
ذ ذذ ذ
أسقاوذذذذ
أبصار ذ ذذذذ
شري ذذ ذذذ
شؿٕتفا ذ ذ
بقؽي ذذذذ ذذ
ذذ ذ ذ
اظتؼوذ
خارٕه ذذذذذ
أظي ذسي ذذ ذذذ
ؼاظوطان ذذ ذ
ذذذذذذ ذ
أوذاوذذذذذذ
سؼب ذذ ذذذ
اظتصٕؼف ذذ ذ
أػل ذذذ ذذذ ذ
وجباه ذذ ذ
ذ ذذذ
اخلؾوذ
اظداطـني ذ ذذذ
اظعباد ذذ ذذذذ ذ
وجبذذاه ذذذذذذ
ذ ذ
أفراش
اجلقالظيذ
اظؼادر ذ ذذ ذذ ذ
سبٓ ذذذذذذ
وجباه ذذذ
ذ ذذذ
أضوذ
واخلري ذذذ
وطٗ ذذ ذ ذ
راح ذالذذ ذ
أسؾـا ذذ ذ
ذ ذذذذ
ادلٕدؾيذ
اظـيب ذذذ ذذ ذ
اظعشٕ ذو ذذذ ذ
وجباه ذذذ ذذ
ذ ذذذ
بارذ
أظي ذذذ
عغقث ذذ ذ
ـغٕ ذذأو ذذذ ذ
ػو ذؼذذذ
ذذ
أفراش
واظٓي ذوغـذاذ ذعـنذ ذأػـذلذ
أػؾي ذذذذ ذ
ذيق ٝذذذ ذ
أغا ذو ذذ ذ
ذذذ
ؼاشػارذ
ؼاؼاله ذذ ذذذذ
سؼبيت ذذذ ذذ
أدرت ذذذ ذ
ذذذ
اظتخقارذذذ
ذذذ ذذذذ
اجلٓاذرذ
ؾت ذ ذذذ
عن ذضذبذ ذ
خيؾف ذ ذ
بن ذذ ذ
امسي ذ ذ
ذ ذذ
أصؾيذ
عن ذ ذذ ذ
ذاك ذ ذ
اظشٕف ذذ ذ
وجباه ذذ ذذ ذ
ذ ذذذ
حقٓارذ
صٕسـا ذذذذذ
راظب ذذ ذذذ
بن ذذذ ذ
باظطاػٕ ذ ذ
ذذذ ذذذذ
صاظيذ
ػو ذذذ ذ
رحبي ذذأو ذذ
خيؾف ذ ذ ذ
بن ذذ ذ
إمسي ذ ذ
ذ ذذ
تؼخارذ
اظعشٕؼن ذال ذذ ذذذ
زؼٓ ذذذ ذذذ ذ
ذذاظدذذبٝذ ذذذ
أضواظيذ
اغضؿتذذذذذذ ذ
تدعؿائة ذذ ذذ ذذ
أظف ذ ذذذذذذ
سام ذذ ذ
ذذذ
اِخبارذ
ساود ذ ذ ذذذذ
ظدن ذذذذ
مسعت ذ ذ ذ
واذن ذذ ذ
ذذذ ذ
ظيذ
تدؿّ ذ ذ
اظؼول ذ ذذ ذ
ػٔا ذذذذ ذ
غاض ٙذذذ
إذا ذذذ ذ
ذذذ
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