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 كتاب الهمة العاليةملخص ل

  :تعريف الهمة 

 تنطق بكسر اذلاء وفتحها .واذلمة مأخوذة من اذلم , واذلُم أصل صحيح .

 وىم بالشيء يهم مهاً :نواه, وأراده , وعزم عليو (. :قال ابن منظور( 
 .)وقال ابن فارس : )واذلم مامهمت بو, وكذلك اذلمة 
   نو لعظيم اذلمة , وإنو لصغًن اذلمة , وإنو بو من أمر ليفعلو, وتقول : إ قال ابن منظور )اذلََمة , واذِلَمة : ماَىم

 اذِلمة ,واذلَمة بالفتح (.لبعيد 
  ِفاذلم علو من اذلم , وىو مبدأ اإلرادة, ولكن خصوىا بنهاية اإلرادةوقال ابن القيم يف تعريف اذلمة : )واذلَمة ف ,

 مبدؤىا, واذلمة هنايتها(.
 .) قال الفًنوز أبادي : ) اذلمة ماُىَم بو من أمر ليفعل 
 مة (.قال ابن الفارس : ) واذلمام ادللك العظيم اذل 

 

 : تعريف الهمة العالية 

 .حلي بالفضائل والتخلص من الرذائل, والرغبة األكيدة يف التالنية الصادقة, والعزمة اجلازمة, واإلرادة القوية الرفيعة ىي
 .وتوصف اذلمة بالعلو والدنو, ويقال: مهة عالية, ومهة دانية

 

 : تعريف علو الهمة 

لعطية, اإلنسان عند ا تب السامية , واستحقار ما جيود بواألمور, وطلب ادلراىو استصغار مادون النهاية من معايل 
 .ألو من غًن امتنان وال اعتداد بو, وبذل ما ديكنو دلن يسواالستخفاف بأوساط األمور, وطلب الغايات, والتهاون مبا ديلكو

 

 : تعريف دهو الهمة 

 ور.ىو إيثار الدعة, والرضا بالدون , والقعود عن معايل األم
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 :الىاس في شأن الهمة على أربعة أصىاف 

  أحدىم: رجل بأن الكفاية لعظائم األمور , وجيعل ىذه العظائم مهَتو, وىذا يسمى عظيم أو كبًن اذلمة , أو
 عظيم النفس أو كبًن النفس.

  وصغائرىا , وىذا ثانيهم : رجل فيو الكفاية لعظائم األمور , ولكنو جينس نفسو , فيضع مهو يف سفاسف األمور
 من يسمي )صغًن اذلمة( أو )صغًن النفس( .

 عها , وأنو مل خيلق ألمثاذلا , فيجعل مهتو وسعيو على لعظائم األمور, وحيس بأنو ال يستطي ثالثهم : رجل ال يكفي
 .ذا بصًن بنفسو , متواضع يف سًنتوقدر استعداده , وى

 عليها, سللوق ألن حيمل أثقاذلا , وىذا من يسمي)فخوراً(  رابعهم: ال يكفي للعظائم, ولكنو يتظاىر بأنو قوي
 وإن شئت فتسمو )ُمِتعِظماً(.

 

  :اختالف الهمم وألاماوي 

  اجتمع عبد اهلل بن عمر , وعروة مب الزبًن, ومصعب بن الزبًن, وعبد ادللك بن مروان بفناء الكعبة؛فقال ذلم
راق, وتَ َزوج سكينة بنت احلسٌن , وعائشة بنت طلحة بن مصعب: دتنوا, فقالوا : ابدأ أنت , فقال : والية الع

عبيد اهلل , فنال ذلك , وصَدق كل واحدة مخسمائة ألف درىم , وجهزىا مبثلها . ودتىن عروة بن الزبًن الفقو , 
 ! ا . ودتىن عبد اهلل بن عمر اجلنةوأن حيمل عنو احلديث , فنال ذلك . ودتىن عبد ادللك اخلالفة فناذل

 

 مد اخلضر احلسٌن :ولوال ارتياحي للنضال عن اذلدى          لفَتشت عن واٍد أعيش بو وحدي قال زل 
  ىم لو إال إن يوجد كيفما وجد , وحيثما  : ) وأما ضعف اذلمة فمنزلة احليوان الذي ال -رمحو اهلل–وقال الرافعي

وفاً, ووبراً, وشعراً أثاثاُ, ومتاعاً, جاء موضعو من الوجود ؛ إذ يولد ويكدح ويكد , ليكون حلماً , وعظمًا, وص
 وكأنو ضرٌب من النبات إال أنو نوٌع آخر من ادلنفعة (. 

 

 : مظاهر دهو الهمة 

 دنو اذلمة يف طلب العلم: (1
  ذا ب درك )مل ًلظ حق اًؾمل , تي مل ًسر ما رشف اًؾمل ذكل اذلي ًطَحو ؛ًَيال تو رزكاً ب و  -رمحو هللا –كال اًؾالمة محمس اخلرض احلسني ياً , حىت ا  ًيافس فِو كًص

منا حصفػ ال وطان رب سيا , وثربز يف مغاىص ؼزهتا ئم اذلٍن ًلدَون اًؾمل  وعَفة , ب و اوس من هفسو اًفوز ؽىل اًلٍصن ب مسم ؼياهو اثهَة, ختص ؼن اًطَة جاهحاً.وا  هبم ب ًو

 ب ن ًيلطؾوا ؼن احلَات (.  ؼيو ا ال جبس وزحاث , وال ًيلطؾون

 عوة إىل اهلل : الكسل يف الد (2
 التهرب من ادلسئولية , وذلك مبا يلي : (3

 اًخزاذل: جىرثت الاؼخشاراث,والاوشغال. - ب  

ف . - ة رجاف واًخرًو  اًخزشًي: ابال 

ن ال مور ب نرث من اًالزم . - ث ن: جهتٍو  اٍهتٍو

ن . - ج ي واٍهتٍو ي: جيؾي حي املشلكة هحري, واحللِلة نٌل ًلال ثضَػ تني اٍهتًو  اٍهتًو

 يػ(.اًخواضػ اًاكذة)املطط  - ح
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 البخل: كالبخل بادلال, واجلاه, والعلم. (4
 ادلنة وتعداد األيادي : قال رجل لبنيو : ) إذا اختذمت عند رجل يداً فانسوىا( , وقالوا : )ادلنة هتدم الصنيعة(. (5

    ذا ب سسى مبيان     ب فسسث ابملن ما ب سسًت من حسن  ًُس اًىصمي ا 

 من وكــــــػ ال ســية سمن اًصجال ؽىل اًلـــــــــــــــَوة       ب شـــ 

 حتمَت دوف املسـِن لك رذًئة         ومحي رزااي ادلىص ب حىل من املن 

  , حسان هو حيسن فهيٌل ثؾسًس ال ايدي , وذهص اال  اًلدح يف ماؽسا ىاثني  وذكل غاًةكال اجن حزم : ) حاالث حيسن فهيا ما ًلدح يف غريىا , وىٌل املؾاثحة , والاؼخشار؛ فا 

 (.احلاًخني 

 .التكاسل يف أداء العبادات (6
 : )هنينا عنو التكلف (. -رضي اهلل عنو-التكلف والتصنع , وعن ابن عمر  (7
 اإلغراق يف ادلظهرية واجلوفاء. (8
 االشتغال مبا ال يعين عما يعين . (9

 يف الرتف : اإلمهال (11
 من نرث ب لكو مل جيس ذلهص هللا ذلت (.-كال معص ريض هللا ؼيو ( : 

  : ب كَي طؾامم حتمس مناماً(.كال تؾظ احلىٌلء ( 

  ثلَي -رمحو هللا–كال اجن اًلمي ىل املؾايص , ًو هو حيصك اجلوارخ ا  ىل ب هواع نثريت من اًرش, فا  ما فضول اًطؾام فيو داع ا   .ا ؼن اًطاؽاث , وحس حم هبشٍن رشاً() وا 

  ئم: )فاذلٍن ًلذطسون يف املب لك هؾمييم هبا ب نرث من املرسفني -رمحو هلل–كال اجن حميَة ذا ب دمنوىا وب ًفوىا ال ًحلى ًيا ؼيسمه هحري ذلٍت, مػ ب هنم كس ال   فهيا , فا ن ب ًو ا 

 ًطربون ؼهنا, وحىرث ب مصاضيم ثسخهبا(. 

 من نرث هومو مل جيس يف معصه جصنة(.-ريض هللا ؼيو-كال اًفاروق ( 

 خسة حمغورت (. : )ا ايمك ًخس خني: ًخسة -هللا ؼيوريض -كال معص  مشيورت , ًو

 احلىٌلء : ) اًخس من اًثَاة ماال ٍزدًرم فِو اًؾغٌلء, وال ًؾَحم احلىٌلء(. كال تؾظ 

 ب ما اًطؾام فلك ًيفسم ما جشاء      واجؾي ًحاسم ما اش هتاه اًياس.

 االشتغال بسفساف األمور وزلقرات األعمال . (11
يف مشغول ولو بصناعة عن بطال , وقل أن يكون : ) وما كان العشق إال ألر  -رمحو اهلل-لالعشق : قال ابن عقي (12

 , أو جتارة, فكيف بعلوم شرعية أو حكمية ؟!(.
  ُون جاىس اي مجَُي تغزوٍت        وب ي هجاد غـــريىن ب ًرس  ًلًو

 ًلك حسًر تُهنن ثشاشــــٌة         ولك كذَي ؼيسىن شــيَس

 ًو ؽَمت ب ن املاء اًحارد ًثمل مصوءيت ملا رشتخو(. -رمحو هللا -كال اًشافؾي( : 

 حسر على ما مضى وترك العمل.الت (13
 .كثرة التالوم وقلة العمل (14
 .كثرة الشكوى إىل الناس (15
 االسرتسال مع األماين الكاذبة : (16

ذا متيُت تُت اٌََي مغخحطاً     ن املىن رب س ب موال املفاًُس   ا   ا 
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 التسويف والتأجيل :  (17
ذا  ًؾزٍم وايه ما حملت اخلري يف معي    وَذِي )سوف( فاهنظ ا 

 باآلباء العظام والعيش على أرلادىم :االفتخار  (18
ذا ما احلي ؽاش تؾغم مِت  فشاك املَت يٌح وىو مِت        ا 

 كثرة ادلزاح واإلسفاف فيو : (19
  .) كِي يف تؾظ منثور احلنك : ) املزاخ ًب لك اًيَحة نٌل ثب لك اًيار احلطة 

 .) كال تؾظ احلىٌلء : ) من نرث مزاحو زاًت ىَخذو 

 : ذا اكن املزاخ ب مام اًالكم , فب دصت اًش مت واٌَطام (. كال مميون جن همصان  ) ا 

 ب ًلح ا ال اًرش( )واكن ًلال: ًلك يشء تسء , وتسء اًؾساوت املزاخ , واكن ًلال : ًو اكن املزاخ حفاًل ما. 

 .)كال سؾَس جن اًؾاص: )ال متازخ اًرشًف فِحلس, وال ادلينء فِجرتئ ؽََم 

 :كال ب دص 

ذا مزحت فال  ٍىن       مزحاً ثضاف تو اًسوء ال دة ال ثَْمزَحن فا 

 ا ن املزاخ ؽىل ملسمة اًغضة         واحشر ممازحًة ثؾود ؽساوًت    

 اليأس من اإلصالح . (21
 استجداء الناس ومسألتهم:  (21

ذا طَحو من هللا ضار ؼحساً هلل -رمحو هللا–كال ش َخ اال سالم اجن حميَة  ًَو, فا  ذا طَحو من لخَوق ضار ؼحساً ذلكل : ) فاًؾحس التس هل من رزق, وىو حمخاح ا  ًَو, وا   ,فلرياً ا 

منا يشا اكهت مسب ةل اخملَوق حمصمة يف ال ضي, وا  ًَو .ًو  ب تَحت ٌَرضورت, ويف اٍهنيي ؼهنا ب حادًر نثريت يف اًطحاخ , واًسنن , واملساهَس(. اخملَوق فلرياً ا 

 الكرب والتعايل. (22
 وال لفجور رياسة (. الكذب, وقيل يف ذم الكذاب : )ليس لكذوب مروءة, (23

 وكال تؾظ اًشؾصاء يف ذم اًىشة :

ذا فىصث فِو          تب ذىة ٌَمصوءت وادلال  وما يشء ا 

 من اًىشة اذلي ال ذري فِو      وب تؾس ابٍهباء من اًصجال

 قلة احلياء. (24
 احلقد : (25

 ال حيمي احللس من ثؾَو تو املصاثة     وال ًيال اًؾال من طحؾو اًغضة

 السفهاء:رلاراة  (26
و سواء ذا جاًرت يف ذَق دهُئاً      فب هت ومن جتاًر  ا 

 .) كال ال حنف جن كُس : ) من مل ًطرِبْ ؽىل لكمة مسػ لكٌلث , ورة غَظ جتصؼُخو؛ لخافة ما ىو ب شس منَو 

ىل اًسفِو دطاتو      ا ال جواة حتَة حَِاويا  ال حصجؾن ا 

 ث ِحصاويامفىت حتصنخو حتصك جِفًة       حزداد هدناً ا ن ب رد

 تتبع العثرات والفرح بالزالت:  (27
 ا ن ٌسمؾوا سُئاً طاروا تو فصحاً      مين وما مسؾوا من ضاحل دفنوا

  جعز اًياس من ؽاة اًياس مبا ؛ فا ن ب  َوة اًياس ؼن ؼَوة هفسو معي كَحو, وثؾة تسهو, وثؾشر ؽََو حصك ؼَوة هفسو: ) مفن اش خغي تؾ  -رمحو هللا–وكال اجن حدان

 جعز منو من ؽاهبم مبا فِو (., وب  فهيم
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 :أسباب دهو الهمة 

 .طبيعة اإلنسان (1
 .الرتبية ادلنزلية (2
 البيئة واجملتمع. (3
 قلة وجود ادلربٌن األفذاذ وادلعلمٌن القدوات. (4
 .وسائل اإلعالم (5
 .َىُم الزوجة واألوالد (6
 .قلة التشجيع (7
 .صحبة األشرار ومرافقة ادلخذلٌن (8
 .ضعف اإلديان (9

 .على احلقضعف الغًنة  (11
 .إلعجاب بالنفس واالستبداد بالرأيا (11

جعاتو        مثُي اًواكف يف رب س اجلحي  مثي املُْؾَجِة يف ا 

 ًحرص اًياس ضغاراً وىو      يف ب ؽني اًياس ضغرياً مل ٍزل

 .ادلخذلٌن استشارة احلمقى و (12
 الرتدد : (13

ذا نيت ذا رب ي فىن ذا ؼزمية       فا ن فساد اًصب ي ب ن ثرتددا  ا 

 .احتقار الذات والنفسبالغة يف ادل (14
 اخلوف وادلبالغة يف تعظيم شأن اخلوف. (15
 ضيق األفق. (16
 االندفاع الزائد. (17
 ادلبالغة يف تطلب الكمال: (18

دراك اًيجاخ ِــــــــ           س ؽًَل ا   وؽًَلَ ب ن ب سؾة ًو

 .قلة الصرب واستطاعة الطريق (19
 .كثرة الشواغل والقواطع (21
 اختالف ادلعاذير. (21
 .احلياءقلة  (22
 .فقلة االنصا (23
 .احلس د (24
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 الطمع واجلشع : (25
 : -رمحو اهلل–قال الشافعي  (26

 اًؾحس ُحـٌص ا ن كنػ           واحلُـــُص ؼحٌس ا ن طمػ

 فاكنػ وال ثلنػ فال           يشء ٌشني سوى اًطمػ

 وكال:

ال يف اًطمػ  حس يب تؾَمي ا ن هفػ       ما اذلل ا 

 التقليد األعمى : (27
 قال دريد بن القيمة:

ن حصشس غزًَُِة ب رَشسُ وما ب ان من  ت وا   غزًَِة ا ن غوث     غًو

 الفرقة واالختالف. (28
 حنراف العقدي.اإل (29
 االحنراف يف مفهوم اإلديان بالقدر. (31
 العدوان اخلارجي. (31

 هل يمكن اكتساب الهمة العالية ؟ 

 نعم ديكن اكتساب اذلمة العالية .
  ٍهيامنوطة ابملاكره, واًسؾادت ال ًؾرب  : ) فاملاكرم -رمحو هللا–كال اجن اًلمي ال ؽىل جرس املشلة, فال ثلطػ مسافهتا ا ال يف سفِية اجلس والاجهتاد (.  ا   ا 

  وابذُل هفِسو يف ؼصض دهَا هحائػ اًَاكوث ابحلىص (. -رمحو هللا–كال اجن حزم ( : 

 ىلر , ....وكال رمحو هللا : )وجسث اًؾمي ًل دصت ساملاً من لك ؼَة , ذاًطاً من لك نس ن ثؾة فامي  ا  ن ىىدخو ىىدٌة ُس, وا  , وا  ب ن كال .....ورب ًخو ا ن كُطس ابل ذى ُُسَ

 سكل ُس, فيو يف ُسور ب تساً, وغريه . خبالف ذكل (. 

 

 : أقوال مضيئة في الهمة 
  ىصه سفسافيا(.: ) وؽََم مبؾايل ال مور وهصامئيا, وازق رذائَيا وماسف مهنا , فا ن هللا -رمحو هللا–كال اال مام ماكل  ثؾاىل حية مؾايل ال مور ٍو

 ريض هللا ؼيو-كال ؽًل- : 

ذا ب عمب ثم ب نُف اًصجال        نفذم اًلناؽة ش حؾاً وراي  ا 

 فىن رجاًل رِْجُُل يف اًرثى     وىامة مهخو يف اًرثاي

 : كال ؼيرتت 

 دؼوين ب جُس يف طَة اًؾال      فب درك سؤيل ب مص ب موث فب ؽشر

 وكال:

 من اًطرــ    ـص وب كوى من راس َاث اجلحال ا ن يل مهة ب شسَ 

 .) كال امحس شويق: ) اًطري ًطري جبياحِو , واملصء ًطري هبمخو 

  ىلكال تؾضيم : ) ؽىل طالة اًؾال ب ن ًوطيوا ل هفسيم ب ًف ىزمية كدي اًوضول  اًغفص ال ذري (. ا 

 ذا: )  -رمحو هللا-كال اجن اًلمي  مقص اًؾزمية ب رشكت ب رض اًلَة تيور رهبا (. , وردفويف ًَي اًحطاةل طَػ جنُم اهلمة ا 

 اثطف جلك ذَق رذًي (.  –اثطف جلك مجَي , ومن دهت مهخو , وطغت هفسو  -وكال : ) مفن ؽَت مهخو, ودشؾت هفسو 

  .) ًَو  وكال : ) ًو دصح ؼلكل من سَطان ىواك ؽادث ادلوةل ا 
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 ذا دضهت  ا اهلَحت ب ؼوااًن ثوضكل  اىل امللطود (.وكال : ) اًلواطػ حمٌن ًخخني هبا اًطادق من اًاكذة, فا 

  ق , وانم اٌََي لكو مفىت ًطي اىل ذا حاد املسافص ؼن اًطًص طي املسافص تَزوم اجلادت , وسري اًؾمي . فا  منا ًُلطػ اًسفص, ًو  ملطسه؟ (. وكال : ) ا 

 

 : أسباب اكتساب الهمة العالية 

 طبيعة االنسان : -1
ىل: ) ا ن يل هفساً ثَواكة , مل حزل ثخوق  -ريض هللا ؼيو-جن ؼحساًؾٍززكال معص  مارت ا  ىل, فٌَل هَِهُتا اتكت  اال   اجلية(. ا 

 أثر الوالدين ودورمها يف الرتبية الصحيحة. -2
 .النشأة يف رلتمع ملئ بالقمم -3
 .تقدير النوابغ ورعاية ادلواىب -4
 .ربٌن األفذاذ وادلعلمٌن القدواتوجود ادل -5
 التشجيع : -6

  اًيَمث, فلَت: اي  ب يب: ) نيت نثرياً ب مسػ وادلي ًلول: رمح هللا ب اب اًيَمث , غفص هللا ل يب اًيَمث , ؼفا هللا ؼن  -رمحو هللا–كال ؼحسهللا جن امحس جن حنحي

ذاب تو , من ب تو اًيَمث ؟ فلال : ملا ُبدصْجُت ٌَس َاط , وُمَسْث ًساي ٌَؾلاتني  لول يل : ثؾصفين؟ كَت: ال. كال : ب ان  ب ان ثشاة جيشة زَويب من ورايئ ا  , ًو

ََار, اٌَص اًطصاد, مىذوة يف دًوان ب مري املؤمنني ب ين ق وضربث يف ذكل ؽىل طاؽة اًش َطان, ل جي ُُضتُت مثاهَة ؼرش ب ًف سوط ابًخف ب تو اًيَمث اًؾ اًر

 ادلهَا؛ فاضرب ب هت يف طاؽة اًصمحن ؛ ل جي ادلٍن(. 

 ل.التوجيو السليم ومراعاة ادليو  -7
 .اإلعالم -8
 .سالمة العقيدة -9

 .اجلهاد يف سبيل اهلل -11
 .باهلل عز وجل اإلديانقوة  -11
 .الدعاء -12
 .احلياء -13
 .قراءة القران بتدبر وتعقل -14
 األحداث اليت دتر باألمة. -15
 .باإلنسانادلواقف اليت دتر  -16
 التجايف عن الرتف والنعيم. -17
 .التوازن وإعطاء كل ذي حق حقو -18
 .من استشارة احلمقى والقاعدين ذراستشارة العقالء العاملٌن , واحل -19
 .ل النقد البناء والنصيحة اذلادفةقبو  -21
 .حسن النية وإخالص العمل -21
 عزة النفس : -22

 رب ًت اًلناؽة نزن اًفىت          فرصث تب ذايًيا ممتسم

 فالذا ٍصاين ؽىل ابتو            وال ذا ٍصاين تو مهنمم

ََاً تال درمه          ب ُمص ؽىل اًياس ش حو  املكل ورصث غي
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 : -ريض هللا ؼيو–طاًة  ب يبؽًل جن 

 ب فادثين اًلناؽة لَك ؼٍز         وىي ؼٌز ب ؼز من اًلناؽة

 فطريىا ًيفسم رب س ماٍل      وضرِي تؾسىا اًخلوى تضاؽة

 حتز رحباً وثغىن ؼيو خبَي    وثيؾم ابجليان تطرب ساؽة

 السخاء. -23
 .اإلعراض عن اجلاىلٌن -24
 .باإلحسان ةاإلساءالعفو والصفح, ومقابلة  -25
 التواضع: -26

 وب حسن ب ذالق اًفىت وب متيا         ثواضؾو ٌَياس وىو رفِػ

 .لزوم االنصاف -27
 .لزوم الصدق والصراحة, والرتفع عن النفاق وادلواربة -28
 .إباءة الغيم -29
 الغًنة الصادقة. -31
 قصر األمل وتذكر اآلخرة. -31
 .واىل من ىو أعلى يف أمور اآلخرة أدىن يف أمور الدنيا, ما ىو إىلالنظر  -32
 .إدامة النظر يف السًنة النبوية -33
 .سًن األبطال وادلصلحٌن النابغٌن مطالعة -34
 .استشعار ادلسئولية -35
 الرحلة والتقلب يف كثًن من البالد. -36
 .مصاحبة أىل اذلمم العالية -37
 .التوكل على اهلل مع أخذ األسباب -38
 .التفاؤل -39
 .باحلياةرة على السرور واالبتهاج القد -41
 الصرب وادلصابرة واجلد وادلثابرة. -41
 .على االعتدال حال السراء والضراءتوطٌن النفس  -42
 .ى اإلفادة من كل أحد ومن كل موقفاحلرص عل -43
 .اإلرادةاستثارة اذلمة وحتريك  -44
 .ومغالبة النفس اإلرادةتقوية  -45
 .انتهاز الفرص -46
 .ور ومن ادلبالغة يف احتقار النفسالسالمة من الغر  -47
 .األوقاتاغتنام  -48
 .واإلقدامالشجاعة  -49
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 .عن كل ماال ينفع واإلعراض, على ما ينفع اإلقبال -51
 ب جس املالمة يف ىواك ذلًشت       ُحَداً ذلهصك فَََمين اٌَُوم -

 ومك من طاًة ٌسؾى ل مص       وفِو ىالنو ًو اكن ًسري -

ذاواًيفس راغحة  - ذارغحهَتا         ا  ىلحصد  وا   كََي ثلنػ ا 

ذا - ىلاملصء ب ؼطى هفَسو لُكَ ما اش هتت      ومل ٍهنيا اتكت  ا   لك مطَة ا 

 ذاطص تيفسم يك ثؾَة غيمية       ا ن اجلَوس مػ اًؾَال كدَح -

ذا -  غامصث يف رشٍف مصوم         فال ثلنػ مبا دون اًيجوم ا 

 فطؾم املوث يف ب مص حلري       وطؾم املوث يف ب مص ؼغمي -

 ومهخو اًطغصى ب جي من ادلىص    هل مهم ال منهتيى ًىدارىا       -

 

 

 


