


١



بسم ال الرحن الرحيم

٢



زهرة الكم و سدرة القيم
الديقة الول

ممد سامر بن أسامة بن ممد رشاد البابا

٣



ل تنس ذكر ال
ل إله إل ال وحده ل شيك له له اللك و له المد و هو عل كل شء قدير

سبحان ال و المد ل و ل إله إل ال و ال أكب

سبحان ال و بحمده سبحان ال العظيم

سبحان ال العظيم و بحمده

ل حول و ل قوة إل بال

أستغفر ال و أتوب إليه

اللهم صل و سلم عل نبينا ممد

٤



الفهرس
١٠.................................................................رخصة الطبع و النش و التجة

١١.................................................................عن الكتاب
١٢.................................................................عن الؤلف

١٣.................................................................التواصل مع الؤلف
١٤.................................................................المد
١٥.................................................................الشكر

الليان ف معال سحر البيان ١٧.................................................................– الباب الول: تهيد 
١٨.................................................................الفرق بي اللفظ و العنى

١٩.................................................................أبكار العان و أبكار الكم
٢١.................................................................سقة الفكار
٢٢.................................................................توارد الفكار

٢٤.................................................................الباب الثان: زهرة الكم و سدرة القيم (الديقة الول)
٢٥.................................................................القدمة

٣٢.................................................................الفصل الول: عذب المواه ف مدح ال
٣٣.................................................................: ال الرحن١الزهرة 
٣٣.................................................................: ال الواحد القهار٢الزهرة 
٣٣.................................................................: ال الغني٣الزهرة 
٣٤.................................................................: ال القدوس٤الزهرة 
٣٤.................................................................: ال الصمد٥الزهرة 
٣٤.................................................................: ال الودود٦الزهرة 
٣٥.................................................................: ال الي٧الزهرة 
٣٥.................................................................: ال القيوم٨الزهرة 
٣٥.................................................................: ال الالق٩الزهرة 
٣٦.................................................................: القرآن الكريم١٠الزهرة 
٣٦.................................................................: القرآن العظيم١١الزهرة 
٣٦.................................................................: حب ال١٢الزهرة 
٣٧.................................................................: حد ال١٣الزهرة 

٥



٣٧.................................................................: نعم ال١٤الزهرة 
٣٧.................................................................: عبادة ال١٥الزهرة 

٣٨.................................................................الفصل الثان: اللؤلؤ و الزبرجد ف مدح النبي ممد
٣٩.................................................................: النبي نجم النجوم١٦الزهرة 
٣٩.................................................................: النبي شمس الشموس١٧الزهرة 
٣٩.................................................................: النبي بحر البحور١٨الزهرة 
٤٠.................................................................: النبي أكرم البايا١٩الزهرة 
٤٠.................................................................: الرسول الاحي٢٠الزهرة 
٤٠.................................................................: حب الرسول٢١الزهرة 

٤١.................................................................الفصل الثالث: الحكام ف أمور السلم
٤٢.................................................................: الخلص٢٢الزهرة 
٤٢.................................................................: التقوى٢٣الزهرة 
٤٢.................................................................: التوكل٢٤الزهرة 
٤٣.................................................................: الطيع و العاص٢٥الزهرة 
٤٣.................................................................: العال العامل٢٦الزهرة 
٤٣.................................................................: الغفلة٢٧الزهرة 
٤٤.................................................................: السنة و البدعة٢٨الزهرة 
٤٤.................................................................: السلم النشود٢٩الزهرة 
٤٤.................................................................: الؤمن٣٠الزهرة 
٤٥.................................................................: مدن مقدسة كريمة٣١الزهرة 
٤٥.................................................................: مدن مقدسة عزيزة٣٢الزهرة 

٤٦.................................................................الفصل الرابع: جوب الفاق ف مكارم الخلق
٤٧.................................................................: التبية السنة٣٣الزهرة 
٤٧.................................................................: التبية الميلة٣٤الزهرة 
٤٧.................................................................: الكرم٣٥الزهرة 
٤٨.................................................................: الصحبة٣٦الزهرة 
٤٨.................................................................: العفاف٣٧الزهرة 

٦



٤٨.................................................................: اللباقة٣٨الزهرة 
٤٩.................................................................: الس٣٩الزهرة 
٤٩.................................................................: النقد٤٠الزهرة 
٤٩.................................................................: السد٤١الزهرة 
٥٠.................................................................: الغرور٤٢الزهرة 

٥١.................................................................الفصل الامس: بري السهم ف حسن العلم
٥٢.................................................................: العلم٤٣الزهرة 
٥٢.................................................................: العقل٤٤الزهرة 
٥٢.................................................................: الذكاء٤٥الزهرة 
٥٣.................................................................: الكتاب٤٦الزهرة 
٥٣.................................................................: القراءة٤٧الزهرة 
٥٣.................................................................: مستنبط العلم و ناقل العلم٤٨الزهرة 
٥٤.................................................................: التكرار٤٩الزهرة 
٥٤.................................................................: ألغاز س جع الضدين٥٠الزهرة 

٥٦.................................................................الفصل السادس: التب ف كنه الشعر
٥٧.................................................................: منهاج الشعر٥١الزهرة 
٥٧.................................................................: واجبات الشعر٥٢الزهرة 
٥٧.................................................................: أولويات الشعر٥٣الزهرة 

٥٨.................................................................الفصل السابع: رونق الفضة ف بلوغ النهضة
٥٩.................................................................: الزدهار٥٤الزهرة 
٥٩.................................................................: التقدم٥٥الزهرة 
٥٩.................................................................: الجد٥٦الزهرة 
٦٠.................................................................: الطموح٥٧الزهرة 
٦٠.................................................................: النجاز٥٨الزهرة 
٦٠.................................................................: القيادة٥٩الزهرة 
٦١.................................................................: السلم٦٠الزهرة 
٦١.................................................................: الوطن٦١الزهرة 

٧



٦١.................................................................: القتصاد٦٢الزهرة 
٦٢.................................................................الفصل الثامن: الشكاة ف الياة

٦٣.................................................................: العمر٦٣الزهرة 
٦٣.................................................................: السفر٦٤الزهرة 
٦٣.................................................................: الطر٦٥الزهرة 
٦٤.................................................................: الصائب٦٦الزهرة 
٦٤.................................................................: البواب الوصدة٦٧الزهرة 
٦٤.................................................................: الثبات و التقلب٦٨الزهرة 
٦٥.................................................................: التقليد٦٩الزهرة 

٦٦.................................................................الفصل التاسع: الشعاع ف قضايا الجتمع
٦٧.................................................................: الزواج٧٠الزهرة 
٦٧.................................................................: تعدد الزوجات٧١الزهرة 
٦٧.................................................................: العزب٧٢الزهرة 
٦٨.................................................................: الطلق٧٣الزهرة 
٦٨.................................................................: منع البنات من الزواج٧٤الزهرة 
٦٨.................................................................: الشذوذ النس٧٥الزهرة 
٦٩.................................................................: مانع الزكاة٧٦الزهرة 
٦٩.................................................................: التسويق٧٧الزهرة 

٧٠.................................................................الفصل العاش: الللحح ف قوس قزح
٧١.................................................................١: قوس قزح ٧٨الزهرة 
٧١.................................................................٢: قوس قزح ٧٩الزهرة 
٧١.................................................................٣: قوس قزح ٨٠الزهرة 
٧٢.................................................................٤: قوس قزح ٨١الزهرة 
٧٢.................................................................٥: قوس قزح ٨٢الزهرة 
٧٢.................................................................٦: قوس قزح ٨٣الزهرة 
٧٣.................................................................٧: قوس قزح ٨٤الزهرة 
٧٣.................................................................٨: قوس قزح ٨٥الزهرة 

٨



٧٤.................................................................الفصل الادي عش: بذر الحب ف كنه اللب
٧٥.................................................................: نعيم الب٨٦الزهرة 
٧٥.................................................................: تباريح الب٨٧الزهرة 
٧٥.................................................................: لوازم الب٨٨الزهرة 
٧٦.................................................................: دوام الب٨٩الزهرة 
٧٦.................................................................: الشوق٩٠الزهرة 
٧٦.................................................................: حب الزوجة٩١الزهرة 
٧٧.................................................................: الزوجة الوراء٩٢الزهرة 
٧٧.................................................................: الزوجة العروب٩٣الزهرة 
٧٧.................................................................: جال الرأة٩٤الزهرة 
٧٨.................................................................: سحر النساء٩٥الزهرة 
٧٨.................................................................: فراق البيب٩٦الزهرة 
٧٨.................................................................: نكران الميل٩٧الزهرة 

٧٩.................................................................الفصل الثان عش: الباخرة إل طريق الخرة
٨٠.................................................................: الور العي٩٨الزهرة 
٨٠.................................................................: رزق الدنيا و رزق الخرة٩٩الزهرة 
٨٠.................................................................: عيش الدنيا و عيش الخرة١٠٠الزهرة 
٨٢.................................................................الاتة

٨٤.................................................................ثبت الراجع

٩



رخصة الطبع و النش و التجة
٢٠٢١© جيع القوق مفوظة للمؤلف ممد سامر بن أسامة البابا 

أؤمن بنش العلم و تداوله بي الناس بشكل مان لتعم الفائدة و يعظم النفع.
و إيمن هذا نابع من دين السلم النيف الذي يث عل العلم و العمل و نش العلم النافع بي الناس.

.١قال ال تعال: (و قل رب زدن علم))
[ح-و قال نبينا ممد عليه الصلة و السلم: (إن ال و ملئكته و أهل السموات و الرض، حتى النملة ف جحرها، و حتى الوت ليصلون عل معلمي الناس الي) 

٣[.
]:٣و قال أبو إسحاق اللبيي ف قصيدته التائية الشهية عن العلم [ش-

يزيد بكثرة النفاق منه          و ينقص أن به كفا) شددتا

أرحب بنشك و تداولك و مشاركتك لكتاب هذا و ما فيه من علم دون قيد أو شط.

إذا رغبت دار نش بطباعة كتاب هذا و التكسب من بيعه (الستفادة من الكتاب لغرض تاري) فعل الرحب و السعة و لكن وفق اللتزام بذه الشوط:
نسبة الكتاب إل مؤلفه..١
عدم التعديل عل متوى الكتاب..٢
% من الرباح للمؤلف).٥٠تصيص نصف  ربح الكتاب و مبيعاته للمؤلف (.٣
عدم احتكار حقوق الطباعة و النش و التوزيع فيحق لعدة دور نش طباعة الكتاب و نشه و توزيعه ف آن واحد للتكسب الادي منه..٤

إذا رغبت ف ترجة هذا الكتاب إل لغة أخرى فعل الرحب و السعة و لكن إذا أردت بيع التجة و التكسب منها (الستفادة من الكتاب لغرض تاري) فعليك اللتزام
بالشوط التالية:

نسبة الكتاب إل مؤلفه و التجة إل صاحبها..١
عدم التعديل عل متوى الكتاب..٢
% من الرباح للمؤلف).٥٠تصيص نصف  ربح الكتاب التجم و مبيعاته للمؤلف (.٣
عدم احتكار حقوق الطباعة و النش و التوزيع و التجة فيحق لعدة دور نش طباعة الكتاب و نشه و توزيعه و ترجته ف آن واحد للتكسب الادي منه..٤

اللصة: يق لك نش هذا الكتاب أو ترجته بشكل مان دون قيد أو شط، أما إذا أردت التكسب الادي من هذا الكتاب أو من ترجة هذا الكتاب (الستفادة من
الكتاب لغرض تاري) فيحق لك ذلك وفق الشوط الربعة سالفة الذكر.

.١١٤ القرآن الكريم، سورة طه،  آية ١
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عن الكتاب
ف هذا الكتاب أقدم فنا أدبيا) جديدا) مبتكرا) سميته: (فن الديقة)، و سميت الديقة الول: (زهرة الكم و سدرة القيم) و هي تتوي عل ثلثمئة حكمة نثر و ثلثمئة

بيت شعر.

 للميلد.٢٠٢١ للهجرة الوافق للخامس عش من شهر أيار عام ١٤٤٢و قد فرغت من تأليف هذا الكتاب يوم السبت الثالث من شهر شوال عام 

هذا الكتاب متوفر بشكل واحد: 
 مانا) عل النتنت.موجودة) PDFنسخة إلكتونية بصيغة (ب دي إف 

رابط الصول عل النسخة اللكتونية:
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عن الؤلف

 ممد سامر بن أسامة بن ممد رشاد الباباالسم:

 م1١٩٨٥/نوفمب٩/1 تاريخ اليلد:

سوريامكان اليلد: ريف دمشق  –  بلدة الامة   –

جامعة كالغري ف مدينة كالغري ف مقاطعة ألبتا ف كندا الدراسة: –  ماجستي ف علوم الاسب   م٢٠١٢– 
جامعة المي سلطان ف مدينة الرياض ف الملكة العربية السعودية  –                 بكالوريوس ف علوم الاسب   م٢٠٠٨– 

ماض و باحثالهنة: –  مطور تطبيقات مبتدئ - مدرس مساعد - مهندس حلول 

سورياالدن التي عشت فيها: ريف دمشق  –  بلدة الامة   –
الملكة العربية السعودية منطقة الوف  –                                        مدينة القريات   –
منطقة الرياض - الملكة العربية السعودية –                                        مدينة الرياض 

كندا مقاطعة ألبتا  –                                        مدينة كالغري   –
مقاطعة أنتاريو - كندا –                                        مدينة تورنتو 
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التواصل مع الؤلف
شعر، فأنا أسعى حثيثا) لتحسي مستواي و الرتقاء به قدر المكان و هذا ل يتمأو يسعدن تواصلكم معي لبداء اللحظات و النقد البناء لكتاب هذا و ما فيه من نثر 

بدون النصح و النقد البناء.

يمكنكم التواصل معي من خلل القنوات التالية:

msoalbaba@gmail.البيد اللكتون:  com

.تويت:  /twitter com msoalbaba

.فيسبوك:  . /www facebook com msoalbaba

١٣

mailto:msoalbaba@gmail.com


المد
 هذا خاصةكتاب شؤون حيات و ف تأليف جيعتوفيقه و إحسانه ف و عل هدايته و إنعامه رب العالي ال أحد 

يا رب لك المد كم ينبغي للل وجهك و لعظيم سلطانك، سبحانك ل أحص ثناء عليك أنت كم أثنيت عل نفسك

المد ل حدا) كثيا) طيبا) مباركا) فيه ملء السموات و ملء الرض و ملء ما بينهم و ملء ما شاء ال من شء بعد
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الشكر
علل أشكر بصدق كل من له حق أو فض

و أشكر والدي البيبي أمي فيحاء كليزي و أب أسامة البابا عل كل شء فعله من أجل

و أشكر ذوي القربى الكرام عل دعمهم و مساعدتم لتحقيق النجاح ف حيات

 استفدت منهم و من علمهم و خبتمكل منو أشكر 

شكر خاص

 أشكر جيع القائمي عل البامج و الواقع الجانية التي استخدمتها ف تصميم كتاب و خاصة:

OpenOfficeبرنامج 
GIMPبرنامج 

Notepadبرنامج ++
Adobe برنامج Reader
pixabay.موقع  com
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ل تنس ذكر ال
ل إله إل ال وحده ل شيك له له اللك و له المد و هو عل كل شء قدير

سبحان ال و المد ل و ل إله إل ال و ال أكب

سبحان ال و بحمده سبحان ال العظيم

سبحان ال العظيم و بحمده

ل حول و ل قوة إل بال

أستغفر ال و أتوب إليه

اللهم صل و سلم عل نبينا ممد
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الباب الول
تهيد: الليان ف معال سحر البيان
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الفرق بي اللفظ و العنى
إن أبدع وصف للتفريق بي اللفظ و العنى قول الكم بن أب الصلت رحه ال:

و ل تراع اللفظ من دونا          (فاللفظ جسم روحه العنى)

و حتى يتبي الفرق جليا) بي اللفظ و العنى أسوق هذا الثال:

عند العرب حكمة شهية هي: العلم نور و الهل ظلم.

و الن سأنحت ثلث حكم أخرى أحتفظ فيها بالروح (العنى) مع تغيي السد (اللفظ):

م. يسسح ق و الهل دح يسسح العلم دح
العلم شموس و الهل دموس.

العلم ساج و الهل دياج.

هذا السلوب يسميه القاسم الريري رحه ال (السلخ) ف سياق الديث عن سقة الفكار و هو أن تسق فكرة بتغيي اللفظ (سلخ اللفظ القديم) دون العنى [م-
٢.[

كم يمكننا تغيي اللفظ و العنى معا) كم ف هذه الكم:

العلم غذاء و الهل وباء.
العلم ذخر و الهل خس.
العلم شف و الهل تلف.

فهذه الكم الثلث تتلف لفظا) و معنى عن: (العلم نور و الهل ظلم).
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أبكار العان و أبكار الكم
ما يمد عليه القائل أو الكاتب التيان بأبكار العان أو أبكار الكم و هي العان أو الكم البتكرة التي ل يسبقه إليها أحد.

أما العان و الكم العروفة و الشائعة و الكررة (الثيب) فقد تكون أقل حظا) من الشأن و الكانة و الهتمم.

]:٣قال أبو إسحاق اللبيي رحه ال ف قصيدته التائية العصمء الالدة التي يث فيها ابنه عل طلب العلم [ش-

و مهم افتض أبكار الغوان          فكم بكر من الكم افتضضتا

]:٢و قال عل التهامي رحه ال [ش-

يفتض أبكار العان قائل)          أو كاتبا) و يديم هجر الثيب

]:١و قال المي الصنعان رحه ال  [ش-

كيف ل تفتح صندوقا) و قد
ك¼¼ل بح¼¼ث مغل¼¼ق تفتح¼¼ه

 طالا فتح¼¼ت أبك¼¼ار الع¼¼ان
بع¼¼دما يعج¼¼ز عن¼¼ه الثقلن

]:١و قال أيضا) [ش-

فنفتح منها كل ما كان مقفل)          و نفتض أبكار العان بم نبدي

]:١و قال أيضا) [ش-

أو خل فافتض أبكار العل          و حبانا كل معنى مبتكر

]:١و قال أيضا) [ش-

نفتض أبكار العان من ال¼          تقيق أو نجلوا الذي يشكل

و قال القاسم الريري رحه ال ف القامة الغربية ف سياق حديثه عن فن من فنون البديع و هو فن (ما ل يستحيل بالنعكاس) أي الكلم الذي يقرأ من اليمي إل
].٢اليسار و من اليسار إل اليمي مثل (ساكب كاس): (فتداعينا إل أن نستنتج له الفكار، و نفتع منه البكار) [م-

و هنا تظهر مشكلة معروفة و ظاهرة قديمة عند العلمء و الدباء و الشعراء و هي أن الجيال السابقة من البش افتضت كم) كبيا) من أبكار العان و الكم و ضيقت عل
الجيال اللحقة نطاق أبكار العان و الكم التي يمكن أن تفتعها.
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ه) [ك- ر معنى شيفا) و ل لفظا) بيا) إل  أخذح ]، و هناك مقولة شائعة١و قد أشار الاحظ رحه ال إل هذه الشكلة أو الظاهرة عندما ذكر هذا القول: (ل يدعر الولل للخر
ف أوساط طلبة العلم و هي:(ما ترك الول للخر) أي أن الوائل جاؤوا بكل علم و فهم يمكن أن يقال فلم يبق للواخر شء جديد يأتون به.

] أي أن العلم غزير و ما زال بإمكان الواخر أن يأتوا٢و قد ذكر العال الليل بكر أبو زيد رحه ال نقد هذه العبارة و تصويبها و هو قول: (كم ترك الول للخر) [ك-
بعلم جديد نفيس مبتكر ل يسبقهم إليه الوائل كم قال العري:

فإن و إن كنت الخي زمانه          لت بم ل تستطعه الوائل

اللصة: صحيح أن الوائل افتضوا كم) كبيا) من أبكار العان و الكم و ضيقوا عل الواخر لكن العلم غزير و بحر ل ساحل له و ما زال بوسع الواخر استيلد علم
جديد نفيس مبتكر ل يسبقهم إليه أحد، و الفضل بيد ال يؤتيه من يشاء و ال ذو الفضل العظيم.
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سقة الفكار
]) إل القائل الول أو١من آفات العلمء و الدباء و الشعراء سقة الفكار حيث يسق شخص ما جهد شخص آخر و ينسبه إل نفسه دون عزو (نسبة أو إسناد [مو-

])، و هذه الفة يتفع عنها النبلء من العلمء و الدباء و الشعراء.١إحالة (الشارة بالرجوع إل مصدر [مو-
].٣و رحم ال المام الشافعي فقد قال مقولة تكتب بمء الذهب و أنا أعمل با قدر المكان: (الر من راعى وداد لظة، و انتمى لن أفاده لفظة) [ك-

قال القاسم الريري ف القامة الشعرية: (و استاق الشعر عند الشعراء، أفظع من سقة البيضاء و الصفراء (الفضة و الذهب)، و غيتم عل بنات الفكار، كغيتم
عل البنات البكار)، و ذكر أيضا) ثلث صور لسقة الفكار ف القامة الشعرية: النسخ (سقة فكرة بل تغيي اللفظ و ل العنى) و السلخ (سقة فكرة بتغيي اللفظ دون

].٢العنى) و السخ (سقة فكرة بتغيي اللفظ و العنى) [م-

قلت:

ما أن¼¼ا بالس¼¼ارق م¼¼ن غيي
تعس¼¼ا) لن¼¼اس ق¼¼د سقوا

¼¼¼يس أع¼¼زو و أحي¼¼ل ب¼¼¼ل ضح
من جهد الغي ق¼¼د اس¼¼تقوا
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توارد الفكار
قد يظن بعض الناس أن كل قولي أو فكرتي بينهم تطابق أو تشابه لشخصي متلفي يقتض أن القائل اللحق قد سق أقوال أو أفكار القائل السابق، و هذا الظن

أحيانا) فيه إثم و رمي الناس بالتهم جزافا).

إن تشابه قولي أو فكرتي ل يقتض دائم) سقة الفكار لن هنالك مفهوما) يعرف بتوارد الفكار قد يكون سبب التطابق أو التشابه بي القوال أو الفكار، فينزه
الشخص اللحق عن سقة أقوال أو أفكار الشخص السابق بسبب توارد الفكار.

].١يعرف توارد الفكار بأنه: (اتفاق الفكار من غي نقل أو سمع) [مو-

إذا) قد يصل التطابق أو التشابه بي القوال أو الفكار من قبيل توارد الفكار صدفة و ليس من قبيل سقة الفكار عمدا).

].٢و قد ذكر القاسم الريري ف القامة الشعرية مفهوم توارد الفكار فقال: (و إنم اتفق توارد الواطر، كم قد يقع الافر عل الافر) [م-

إذا ثبت أن أحد الناس قد سبقني إل قول حكم النثر أو أبيات الشعر التي سأعرضها ف (زهرة الكم و سدرة القيم - الديقة الول) فإن هذا التطابق أو التشابه ف
القوال هو من قبيل (توارد الفكار) و ليس من قبيل (سقة الفكار)، فأنا أربأ بنفس عن سقة الفكار و ليس ف وسعي الطلع الكامل عل جيع ما قاله العرب نثرا)

و شعرا) سواء كان منطوقا) أو مكتوبا) حتى آت بم يتلف عنه تاما) ف لفظه أو معناه، لن بش مدود العلم و مدود القدرة و مدود الوقت.

قلت:

أم¼¼¼¼ا الفك¼¼¼¼ار فتتف¼¼¼¼ق
تت¼¼¼¼وارد أفك¼¼¼¼ار ش¼¼¼¼تى

ل تس¼¼ئ الظ¼¼ن ب¼¼أن سقوا
إن قرب¼¼وا أو بع¼¼دوا ح¼¼تى
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ل تنس ذكر ال
ل إله إل ال وحده ل شيك له له اللك و له المد و هو عل كل شء قدير

سبحان ال و المد ل و ل إله إل ال و ال أكب

سبحان ال و بحمده سبحان ال العظيم

سبحان ال العظيم و بحمده

ل حول و ل قوة إل بال

أستغفر ال و أتوب إليه

اللهم صل و سلم عل نبينا ممد
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الباب الثان
زهرة الكم و سدرة القيم

(الديقة الول)
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القدمة
بسم ال الرحن الرحيم

م، أنشأ اللق من عدم، و علم بالقلم، و شفى من سقم، فضله سابغ عل خلقه منذ القدم، خي الاكمي و أحكم الاكمي و أعدل من حكم، المد ل بارئ النحسح
ظمم الكعبة و السجد الرام و الحرم، حثنا تسبح اللئكة عنده بالليل و النهار بل سأم، ذل لكبيائه العرب و العجم، يغفر الذنوب جيعا) سواء الكبائر منها و اللمم، عح

يحم، فصنا به خي المم، حبانا بالقرآن العظيم أحسن الديث فسمونا إل أعل القمم، عل علو المم، و زيننا بمكارم الخلق و ماسن الشيم، هدانا لدين السلم القر
م، آتاه ال جوامع سح م، ما أقسم ال بحياة أحد ف القرآن الكريم إل بحياته فلنعم القح بعث فينا ممدا) رسول ال و خاتم النبيي فأنقذنا من دياجي العمى و براثن الظللح

الكلم ففاضت عل لسانه الشيف ينابيع العلوم و الكم، و فاح عطر هديه الكريم الدال عل أسمى القيم. 

أحد ال أزكى حد و أنمه و أشفه و أسمه عل جيل رزقه و جيع النعم، سبحانه ل أحص ثناء عليه هو أهل الكمل و المل و اللل و الكرم، و أشهد أل إله إل ال
وحده ل شيك له و أشهد أن ممدا) عبده و رسوله شهادة أدخرها لكشف الغمم، و النجاة من الحيم و الفوز بجنة النعيم يوم ل ينفع الندم.

دعى لنواله، صل عل ممد و آله، و صحبه و من نسج عل منواله. شى للله، و يل حب لمله، و يل اللهم يا من يلعبد لكمله، و يل
د. وح ذس اللهم صل عل ممد، النبي الرسول الكريم الجود، كلم ذكره مر

اللهم صل عل ممد، ما لع العسجد، و ازدان الزبرجد.

اللهم إن أستنزل فضلك العظيم، و جودك العميم، و توفيقك الكريم.

اللهم إن أستزيد من واسع رحتك، و عظيم نعمتك، و بديع حكمتك.
اللهم إن أستوهبك الفتح الكاف، و البيان الصاف، و العلم الشاف.

اللهم إن أعوذ بك من ش نفس، و ضيق رمس، و سيئات أعمل ف يومي و غدي و أمس.
اللهم إن أعوذ بك من الشيطان الرجيم، و الفهم السقيم، و النطق الذميم.
اللهم إن أعوذ بك من الشك الفي، و القول الغوي، و الفعل الشقي.

اللهم اصف عني الش و الزهو، و العبث و اللهو، و الذر و اللغو.
اللهم اصف عن كلمي الطل، و عن رأيي اللل، و عن عمل الزلل.

اللهم اصف عني عثرات الكلم، و هفوات الكرام، و القصور عن بلوغ الرام.

اللهم إن أسألك الثبات عل السلم، و فيوض النعام، يا ذا اللل و الكرام.
اللهم إن أسألك إخلص العمل، و إتقان العمل، و إحسان العمل.

لسم. اللهم إن أسألك زيادة العلم، و سعة اللم، و سبال السر
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اللهم إن أسألك لفظا) هنيئا) مريئا)، من الفات بريئا)، يكشف من بدائع العان خبيئا).
اللهم إن أسألك معنى رائقا) فائقا)، بالكرام لئقا)، إل العجائب سائقا).

. ، يل القيقة عظيم) ، من العاطب سليم) اللهم إن أسألك وصفا) كريم) قويم)

إلي، ألفيت كرمك مورودا)، فل تردن عن بابك مطرودا).
(إن رب لسميع الدعاء)، و هو ال العظيم الكريم أهل الجد و الثناء.

أما بعد:

) علمه البيان٣) خلق النسان (٢) علم القرآن (١فقد امتن ال تعال عل النسان ف آي القرآن ف سورة الرحن بأن علمه البيان  إذ قال ال جل جلله: (الرحن (
، و هو من آتاه ال جوامع الكلم، و فاق ف علمه٢))٤( ، و قد قال نبينا ممد عليه الصلة و السلم و هو أفصح العرب لسانا)، و أبلغهم بيانا)، و أعظمهم حجة و برهانا)

لرم: (إن من البيان لسحرا))، وقال: (إن من الشعر حكمة) [ح- ].١من عح
مد الروح، و البيان عمد العلم [ك- لسم عر مد البدن، و العر ].١و قد قال ابن التوأم رحه ال: الروح عر

.٣و الستزادة من العلم النافع هي دأب ذوي المة العالية و النفوس الغالية، قال ال تعال ف القرآن العظيم: (و قل رب زدن علم))
) [ح- ].٤][ح-٣و قال نبينا ممد  ف دعائه الميل الليل: (اللهم انفعني بم علمتني، و علمني ما ينفعني، و زدن علم)

]، و كذلك قال١و ل أنسى قول بديع الزمان المذان أسكنه ال النة إذ يقول ف القامة الكفوفية: (و قصاراي لفظة شود أصيدها، و كلمة بليغة أستزيدها) [م-
].٢القاسم الريري أسكنه ال النة ف القامة الغربية: (فرغبت ف مادثتهم لكلمة تستفاد، أو أدب يستزاد) [م-

و علم الدب أنفس من الذهب عند اللباء الكمء الذين ذاقوا حلوته و رأوا فيه العجب، فاستول عل عقولم و للقلوب سلب، فكان حالم كم قال الشاعر:

ل يعرف الشوق إل من يكابده          و ل الصبابة إل من يعانيها

]:١و كم قال المي الصنعان أسكنه ال النة [ش-

إن كان يسكر قوما) من كؤوسهم          خر الدام فسكري خرة الدب

، إل لقتباس الدب السل عن الشجان، الغل قيمة النسان) [م- و ل در القاسم الريري  إذ يقول ف القامة النجرانية: (إل أن ل أكن أقطع واديا)، و ل أشهد ناديا)
٢.[

و رحيق الدب قائم عل انتقاء أطايب الكلم، و ل در أمي الومني الفاروق عمر بن الطاب رض ال عنه إذ يقول: (لول ثلث لا أحببت البقاء [أي ف هذه الدنيا]:
]، و قد نسب قول مشابه إل أب الدرداء٤لول أن أحل عل جياد اليل ف سبيل ال، و مكابدة الليل، و مالسة أقوام ينتقون أطايب الكلم كم ينتقى أطايب الثمر)[ك-

رض ال عنه إذ قال: (لول ثلث ما أحببت البقاء [أي ف هذه الدنيا]: ساعة ظمأ الواجر، و السجود ف الليل، و مالسة قوم ينتقون جيد الكلم كم ينتقى أطايب
.٤-١ القرآن الكريم، سورة الرحن، آية ٢
.١١٤ القرآن الكريم، سورة طه،  آية ٣
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].٥الثمر) [ك-

فتح له باب النثر و ل باب و يدور علم الدب عل كلم العرب الذي هو عل نوعي: النثر و الشعر، و العرب ف قول النثر و الشعر عل أربعة أقسام: القسم الول ل يل
تح له باب النثر و باب الشعر. تح له باب الشعر دون باب النثر، و القسم الرابع فل تح له باب النثر دون باب الشعر، و القسم الثالث فل الشعر، و القسم الثان فل

ص  فإذا اجتمع لمرئ باء النثر و سناء الشعر فقد ملك زمام البيان، و امتلك ناصية التبيان، و أجرل بقول بديع الزمان المذان  ف القامة الاحظية: (و البليغ من ل يلقح
رر كلمه بشعره) [م- زس ]، و قد قال المام ممد عبده أسكنه ال النة ف معرض ثنائه عل بديع الزمان المذان: (فقد عرف الناظرون ف كلم١نظمه عن نثره، و ل يل

العرب، و شهد السالكون عل مناهج الدب، أن الشيخ أبا الفضل أحد بن السي بن ييى بن سعيد المذان العروف ببديع الزمان قد طبق الفاق ذكره، و سار مثل)
ن بقول القاسم الريري  ف القامة الزبيدية [م-١بي الناس نظمه و نثره) [م- ]:٢]، و أححسر

و طالا أبدع فيم صنعا          و فاق ف النثر و ف النظم معا

]:١و قال المي الصنعان  [ش-

بحر الياع تراه يقذف دائم)          نظم) و نثرا) ذا و هذا يبهر

]:٢و البداع و التجديد ف الدب مقدم عل المود و التقليد، قال القاسم الريري ف القامة الكوفية [م-

و إنم ل فنون سحر          أبدعت فيها و ما اقتديت

] من التقدمي و ناصيف٢]، و قد تبعه ف هذا الفن الميل القاسم الريري  [م-١و من أبرز البدعي ف الدب العرب بديع الزمان المذان  مبتكر فن القامات [م-
] و غيهم.٣اليازجي من التأخرين [م-

يسد الدب، و سميت هذا الفن: فن الديقة. و قد أردت القتداء ببديع الزمان المذان  ف ابتكار فن جديد عند العرب، يكون عقدا) فريدا) ف جر
و فن الديقة يعتب مثال) حيا) و تطبيقا) واقعيا) لوصية أمي الؤمني الفاروق عمر بن الطاب: (علموا أولدكم العوم و الفروسية، و رووهم ما سار من الثل، و حسن من

]، فهذا الفن يمع بي صبيح النثر و مليح الشعر.١الشعر) [ك-

و إن جوهر فن الديقة هو صياغة الكمة و اقتناصها و التعبي عنها بأشف اللفاظ و أوجزها و أسمى العان و أبدعها، و تعريف الكمة التي أقصدها: (الكلم
].١الذي يقل لفظه و يل معناه) [مو-

و الكمة من أشف النعم التي يؤتيها ال عباده، و الكيم من أشف أسمء ال السنى التي وصف ال با نفسه ف القرآن العظيم إذ قال ال تبارك و تعال: (و هو الذي
، و وصف ال القرآن العظيم بأنه كتاب الكمة إذ قال ال سبحانه و تعال: (ذلك ما أوحى إليك ربك من الكمة و٤ف السمء إله و ف الرض إله و هو الكيم العليم)

.٥ل تعل مع ال إلا) آخر فتلقى ف جهنم ملوما) مدحورا))
و قد امتن ال عل أنبياءه و هم أشف اللق بأنه آتاهم الكمة و علمهم إياها فقال عن آل إبراهيم عليهم الصلة و السلم: (أم يسدون الناس عل ما آتاهم ال من

.٨٤ القرآن الكريم، سورة الزخرف،  آية ٤
.٣٩ القرآن الكريم، سورة الساء،  آية ٥
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( ، و قال ال عن نبيه داوود عليه الصلة و السلم: (و شددنا ملكه و آتيناه الكمة و فصل٦فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب و الكمة و آتيناهم ملكا) عظيم)
، و قال ال عن نبينا ممد عليه الصلة و السلم: (لقد٨، و قال ال عن عيسى عليه الصلة و السلم: (و إذ علمتك الكتاب و الكمة و التوراة و النجيل)٧الطاب)

، و قال ال تعال: (و٩من ال عل الؤمني إذ بعث فيهم رسول) من أنفسهم يتلو عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الكمة و إن كانوا من قبل لفي ضلل مبي)
(  ، و قال ال عن لقمن عليه الصلة و السلم: (و لقد آتينا لقمن الكمة أن١٠أنزل ال عليك الكتاب و الكمة و علمك ما ل تكن تعلم و كان فضل ال عليك عظيم)

.١١اشكر ل و من يشكر فإنم يشكر لنفسه و من كفر فإن ال غني حيد)
و قد أخب ال تعال أنه يتص بإيتاء الكمة من يشاء من عباده إذ قال ال عز و جل: (يؤت الكمة من يشاء و من يؤت الكمة فقد أوت خيا) كثيا) و ما يذكر إل أولو

.١٢اللباب)
].٢][ح-١و قد قال نبينا ممد: (ل حسد إل ف اثنتي: رجل آتاه ال مال) فسلط عل هلكته ف الق، و رجل آتاه ال الكمة فهو يقض با و يعلمها) [ح-

و أرجو أن يصبح فن الديقة وسيلة لبث الكمة الراقية الرصينة المتعة الفيدة التي تثري إدراك الناس و علمهم و تشحذ همهم و تنفخ فيهم روح المل و التحسي
و الرتقاء بمستواهم العلمي و العمل.

تعريف فن الديقة:
م نثر تتلوها ثلثة أبيات من الشعر. كح الصل أن تتكون الديقة من مئة زهرة و الصل أن تتكون الزهرة من ثلث حر

قد تكون الديقة ذات موضوع واحد (مركزة) أو ذات مواضيع متلفة (منوعة)، من المثلة التي أتصورها للحديقة الركزة: الديقة السلمية أو الديقة السياسية أو
الديقة الجتمعية أو حديقة الب و هلم جرا).

قد تتناول الزهرة موضوعا) واحدا) (مركزة) أو مواضيع شتى (منوعة)، اختت أن أسمي الزهور النوعة التي تتناول مواضيع شتى: (قوس قزح).

شوط فن الديقة:
الصل ف الديقة أن تستوف جيع الشوط المسة التالية:

 أن تكون الديقة بجميع زهورها من تأليف الديب الشاعر نفسه و ليست كلما) منقول) عن أدباء و شعراء آخرين، و يسمى هذا الشط شط الشمس،الشط الول:
إذا تقق هذا الشط فإن الديقة توصف بأنا (شمسية) لن الشمس تشع ضوءها الذات، أما إذا اختل هذا الشط بأن اختار و جع مؤلف الديقة كلم أدباء و شعراء

آخرين فإن الديقة توصف بأنا (قمرية) لن القمر ل يشع ضوءه الذات و إنم يعكس ضوء الشمس.

.٥٤ القرآن الكريم، سورة النساء،  آية ٦
.٢٠ القرآن الكريم، سورة ص،  آية ٧
.١١٠ القرآن الكريم، سورة الائدة،  آية ٨
.١٦٤ القرآن الكريم، سورة آل عمران،  آية ٩
.١١٣ القرآن الكريم، سورة النساء،  آية ١٠
.١٢ القرآن الكريم، سورة لقمن،  آية ١١
.٢٦٩ القرآن الكريم، سورة البقرة،  آية ١٢
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 أن تتكون الديقة من مئة زهرة حصا) و يسمى هذا الشط شط حجم الديقة.الشط الثان:
 أن تبدأ الزهرة بحكم النثر ثم بأبيات الشعر و يسمى هذا الشط شط التتيب.الشط الثالث:
 ف كل زهرة عدد حكم النثر يساوي عدد أبيات الشعر و يسمى هذا الشط شط التساوي الداخل.الشط الرابع:

 جيع الزهار متساوية ف الجم من حيث عدد حكم النثر و عدد أبيات الشعر و يسمى هذا الشط شط التساوي الارجي.الشط الامس:

إذا اختل شط أو أكثر من الشوط المسة توصف الديقة بأنا (ناقصة) أما إذا استوفت الديقة الشوط المسة فتوصف بأنا (كاملة).

الديقة الول:
يحم) و الكونة من مئة زهرة. م و سدرة القر كح ف هذا الوضوع سأنش حديقتي الول و التي سميتها: (زهرة الر

حجم الزهرة الذي اختته لديقتي الول هو ثلثي لن رأيت أن الرقم ثلثة وسط بي الطول و القص، و يمكن لديب شاعر آخر أن يعل حجم زهر حديقته
أحاديا) أو ثنائيا) أو رباعيا) أو خاسيا) و هلم جرا).

سمت زهرة الكم و سدرة القيم - الديقة الول:
 شمسية (من تأليفي) كاملة (تستوف الشوط المسة).نوع الديقة:

 منوعة.مواضيع الديقة:
 غالبها مركزة (موضوع واحد) و بعضها منوعة (مواضيع شتى تسمى قوس قزح).مواضيع الزهور:
 ثلثي (ثلث حكم من النثر و ثلثة أبيات من الشعر).حجم الزهرة:

و قد اختت التنويع ف مواضيع الديقة و أحيانا) ف مواضيع الزهور عمل) بقول بديع الزمان المذان ف القامة العراقية: (بأي العلوم تتحل؟ فقال: ل ف كل كنانة
]، و ف هذه الديقة الول أتناول هذه الواضيع:١سهم) [م-

الفصل الول: عذب المواه ف مدح ال.
الفصل الثان: اللؤلؤ و الزبرجد ف مدح النبي ممد.

الفصل الثالث: الحكام ف أمور السلم.
الفصل الرابع: جوب الفاق ف مكارم الخلق.

الفصل الامس: بري السهم ف حسن العلم.
الفصل السادس: التب ف كنه الشعر.

الفصل السابع: رونق الفضة ف بلوغ النهضة.
الفصل الثامن: الشكاة ف الياة.

الفصل التاسع: الشعاع ف قضايا الجتمع.
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الفصل العاش: الللحح ف قوس قزح.
الفصل الادي عش: بذر الحب ف كنه اللب.
الفصل الثان عش: الباخرة إل طريق الخرة.

و أرجو أن تكون هذه الديقة مصدر فائدة و متعة للقراء، مليئة بالعلم القيم و الدب الليح و الكمة الغراء، و أن يد القارئ ف هذه الديقة روضا) بيجا) و مسكا)
.١٣أريا) و ذهبا) نسيجا)

و الن أبدأ عرض أزاهي حديقتي الول راجيا) من ال التوفيق و السداد، و أن يعل حديقتي رفيعة العمد، خالية من القتاد، و ذخرا) ل ف العاد، و أن يقيني عذابه و
.١٤يدخلني جنته التي قال فيها مالك اللك ذو اللل و الكرام: (إن هذا لرزقنا ما له من نفاد)

]:٢عبارات: (الروض البهيج و السك الريج و الذهب النسيج) مقتبسة من قصيدة الكم بن أب الصلت رحه ال التي يقول ف مطلعها [مو-١٣
للفظ¼¼ك يجر الروض البهيج            و دون ثياب¼¼¼ك السك الريج

...
إذا كسيت دم البطال عادت            و دون لبوسها الذهب النسيج

.٥٤القرآن الكريم، سورة ص، آية ١٤
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ل تنس ذكر ال
ل إله إل ال وحده ل شيك له له اللك و له المد و هو عل كل شء قدير

سبحان ال و المد ل و ل إله إل ال و ال أكب

سبحان ال و بحمده سبحان ال العظيم

سبحان ال العظيم و بحمده

ل حول و ل قوة إل بال

أستغفر ال و أتوب إليه

اللهم صل و سلم عل نبينا ممد
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الفصل الول
عذب المواه ف مدح ال
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: ال الرحن١الزهرة 

ح و راحة. وس الذكر للقلب واحة، فيها رح
ذاكر ال مفوظ، و بأزكى العمل مظوظ.
نسفى. لسفى، و الغافل عن ال ف مح ذاكر ال ف زل

ال رب و عندي من¼¼ه بره¼¼انل
عبدته وامق¼¼ا) م¼¼ن غي رؤيت¼¼ه
فكيف حبي إذا ألدخلت جنته

 ذكر حكيم ب¼¼ه ذك¼¼رى و تبي¼¼انل
 بحمده سبحت روحي و أكوان
 إذا تل يل¼¼¼رى ب¼¼العي رح¼¼ن

: ال الواحد القهار٢الزهرة 

ذكر ال دوا، لن قلبه بالغفلة ذوى.
ل يعادي الح الواحد القهار، إل الشار.

ال الواحد القهار، ول الخيار، و مول البرار.

ال رب واح¼¼¼¼¼¼¼¼د  قه¼¼¼¼¼¼¼¼ارل
فل¼¼ه الثن¼¼ا و الكبي¼¼¼اء و ع¼¼¼زة
ذو العرش علم الغيوب بجذوة

 ع¼¼ن ح¼¼ده تتقاص الش¼¼عارل
 ت¼¼ري عل تق¼¼ديره الق¼¼دار
 م¼¼ن ن¼¼وره يستبص الب¼¼رار

: ال الغني٣الزهرة 

كن لربك وامقا)، و برزقه واثقا).
الرزق مضمون، فالراض ميمون، و الساخط مأفون.

اشتك ف رزق الدنيا الؤمن و الكافر، و اختص الؤمن برزق الخرة الفاخر.

ل الغن¼¼يل إلي أنت ذو الطم¼وس
إليك من فقري كسيا) أتيت 
فآنس وحشتي و اجع شتات

 عل العرش استوى رب ع¼لل
ب القل¼ب الش¼¼جي  بلطفك يل
 تبارك مال¼ك الل¼¼¼ك الق¼¼وي
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: ال القدوس٤الزهرة 

. سس ر، و الغفلة خل الذكر ذلخس
الذكار مضمر التنافس بي البرار.

تبارك ال القدوس، فكمله مسوس، و نواله ملموس.

ال الل¼¼¼ك الق¼¼¼دوسل
و ال جي¼¼¼ل و جلي¼¼¼ل
ل ¼¼¼ذح و بن¼¼ور ال لن¼¼ا جح

 كم تسمو برضاه نفوسل
 آيات الرح¼¼ن ش¼¼موس
¼م  و دم¼¼وس  فتلشى هح

: ال الصمد٥الزهرة 

ياق. ذكر ال ألنسس الشتاق، للذنوب دررس

ذكر ال يشفي، و لحبحث القلوب ينفي.
ب. حس ب، و الصدر بذكره رح ذس القرب من ال عح

إن أحب إل¼¼ي الواح¼¼د الص¼¼مدا
ح الل¼¼ق نائب¼¼ة  ¼¼¼وس إذا أن¼¼اخ بسل
فلي¼¼س تنف¼¼د م¼¼ن ج¼¼ود خزائنل¼¼ه

 الالق الرازق الحص الورى ع¼¼ددا
 فاطلب عل كش¼¼فها م¼¼ن ربن¼ا م¼ددا
د الس¼¼اب ف¼¼آت  ك¼¼لل م¼¼ا وع¼¼دا عح  وح

: ال الودود٦الزهرة 

النعم عطايا، تزيلها الطايا.
النعم تلقبل و تدبر، فإذا فقدتا فاصب.

د. د، و باب الدعاء ل يلسح رح ر ل يل دح د، و القح النعم ل تلعح

ج¼¼ود الل¼¼ه ت¼¼وال غي م¼¼دودر
سبحانه خلق الكوان من ع¼¼دم
أنت ال¼¼ودود ف¼¼أكرمني بمنزل¼¼ة

 فالمد ل ح¼¼دا) غي مع¼¼دودر
 و أم¼¼دها بعط¼¼اء من¼¼ه م¼¼دود
 تدن إليك إلي خ¼يح مودود
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: ال الي٧الزهرة 

وحي ال الي، أزهق الغي.
ي. ذكر ال الي، لقلب الحب رح
ذكر ال شذا، لروح الؤمن غذا.

الم¼¼¼د ل اللي¼¼¼ك ال¼¼¼ير
بفض¼¼له و ج¼¼وده اجتبان¼¼ا
و ذك¼¼¼ره س¼¼¼بحانه أني¼¼¼س

¼¼¼ي   ملكر اللوك و ما له م¼¼ن سر
 بن¼¼وره اض¼¼محل ك¼¼ل غ¼¼ي
 أحل لدى أهل النهى من ظح¼ي

: ال القيوم٨الزهرة 

ذكر ال زاد، لرائح و غاد.
ي. ي، و ينقذ من غح نور ال يشفي من عر

عجبا) للمبتعد عن القريب، الغافل عن الرقيب.

ال الل¼¼¼¼¼ك القي¼¼¼¼¼ومل
ف¼¼¼إليه مت¼¼¼اب و م¼¼¼آب
ط¼¼وبى لغري¼¼ب مته¼¼د

 و رض¼¼اه ف¼¼إن لرومل
 إن ب¼¼¼¼ذنوب لل¼¼¼¼وم
 يذكر و يصل و يص¼¼وم

: ال الالق٩الزهرة 

الوامق الصادق، بالطاعات سابق.
ل يليق بالوامق، أن يعص الالق.
قاء، و ذخية لي لقاء. الذكر خي ور

القلب بالمد و التسبيح قد نطقا
تب¼¼¼¼ارك ال ل أحص مام¼¼¼¼ده
إن وقفت عل باب الكري¼¼م و ل

 لالك اللك من أحيا و من خلق¼¼ا
 فن¼¼ور آي¼¼اته ق¼¼د أذه¼¼ب الغس¼¼قا
 ييب راج  لباب ال¼¼¼بح ق¼د طرق¼¼ا
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: القرآن الكريم١٠الزهرة 

القرآن الكريم شفاء، و هجره جفاء، و التعلق به وفاء.
القرآن الكريم إشاق و إحراق: إشاق للحق، و إحراق للباطل.

دسق، و صاعق للكافرين كالبق. القرآن الكريم مغيث للمؤمني كالوح

ي¼¼ا أي¼¼ا الق¼¼رآن ي¼¼ا حبي¼¼بي
ما عيشنا لولك بالص¼¼يب
ي¼¼ا ذخرن¼¼ا ل¼¼ورد عص¼¼يب

يا غاي¼¼ة البي¼¼ان ي¼¼ا طبي¼¼بي
بالقريب الكتاب  هاجر  ما 
وص¼¼لتنا بخ¼¼الق حس¼¼يب

: القرآن العظيم١١الزهرة 

القرآن العظيم اتصال الرواح، بفالق الصباح.
القرآن العظيم معراج القلوب، إل علم الغيوب.

القرآن العظيم حديقة الذاكرين، و وديقة الصابرين و الشاكرين.

ذاك الكتاب و ما له م¼¼ن ث¼¼انر
به الرواح ف أسفارها تسمو 
دل الل¼¼¼¼بيب تلوة بتفك¼¼¼¼ر رس ور

مح الضلل و للهداية بانر دح هح
عجبا) ل¼¼اجره ف¼ذاك ال¼وان
نان¼¼ا) مثقل) ب¼¼الران تل¼¼و جح

: حب ال١٢الزهرة 

أسمى الب، حب الرب.
حب الله العزيز، أنفس من البريز.

حب ال كنز منشود، عند الؤمني مشهود، و عند الكافرين مفقود.

م¼¼ب ال يس¼¼مو ف ع¼¼روجر
يزك¼¼ي نفس¼¼ه بعل¼¼وم وح¼¼ي
ن¼¼ان و ي¼¼دعو ال أن ثب¼¼ت جح

جوجي  بطاعات النهار مع الدح
 فيص¼¼فو قلب¼¼ه مث¼¼ل الثل¼¼وج
 إذا قد حان من دنيا خروج¼¼ي
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: حد ال١٣الزهرة 

لسك. المد ل مالك الللسك، مزجي الفل
المد ل ما امتدت الفياف، و ازدانت القواف.

المد ل حدا) وافيا)، للقلوب شافيا)، ظاهرا) و خافيا).

تبارك ال ذو الحسان و ال¼¼ودر
رب البي¼¼ة رب الع¼¼رش مقت¼در 
ناديت رب و أرج¼¼و من¼¼ه مغف¼¼رة

 ما طار طي و فاح العطر من عودر
د ¼¼¼وس  يبق¼¼ى إل¼¼ي و ك¼¼ل غيه مل
¼ل  أف¼¼وز فرب خي م¼¼ن ن¼¼ودي  عح

: نعم ال١٤الزهرة 

من أعظم الكمة، شكر النعمة.
ضه للزوال. رم من ل يشكر النوال، عح

نعمة اللق و الرزق عامة ف البداية، تتلوها نعمة خاصة هي الداية.

ال ب¼¼¼القرآن ق¼¼د ش¼¼فانا
س¼¼¼بحانه ن¼¼¼واله عمي¼¼¼م
حياتن¼¼¼ا بفض¼¼¼له هني¼¼¼ة

 بأحسن الديث ق¼¼د حبان¼¼ا
 من الضلل و الردى وقان¼¼ا
 و م¼¼¼ا أهن¼¼¼ا لق¼¼¼د كفان¼¼¼ا

: عبادة ال١٥الزهرة 

إحسان العبادة، إقليد السعادة.
لحف. عبادة ال شف، و العراض عنها صح

نيفة، ل ترقى إليها إل نفس شيفة. عبادة ال روضة مل

من رام مفتاح السعادةس
أق¼¼م الف¼¼رائض كله¼¼ا
و من النوافل فاس¼¼تزد

 فعليه إتق¼¼ان العب¼¼ادةس
 تضييعها عي البلدة
 فاز القرب بالزي¼¼ادة
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الفصل الثان
اللؤلؤ و الزبرجد ف مدح النبي ممد
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: النبي نجم النجوم١٦الزهرة 

ن ة سفينة، بالنجاة ضمينة. السل
من اتبع النبي نجا، من غياهب الدجى.
من اتبع النبي رسا، عل الدى و ما دسا.

ن¼¼بي ال ي¼¼ا نج¼¼م النج¼¼ومر 
ببعث¼¼¼ك أنق¼¼¼ذ ال الباي¼¼¼ا 
نان¼¼ك ث¼¼ابت عن¼¼د الرزاي¼¼ا  جح

 إم¼¼ام الن¼¼اس ي¼¼ا بح¼¼ر العل¼¼ومر
 بغيث الوحي مع غيث الغي¼¼وم
 بأح¼¼¼د يأتس أه¼¼¼ل الل¼¼¼وم

: النبي شمس الشموس١٧الزهرة 

نة سياج، و البدعة اعوجاج. السل
يعاس، و أوضح نباس. نة خي مر السل

رقى، و العرض عنه يشقى. متبع النبي يح

رسولح ال يا شمس الش¼¼موسر 
ش¼¼¼¼¼كرت ال ف عس و يس 
إم¼¼¼امح الن¼¼¼اس ف خي و ب¼¼¼ر 

 بديك تنمحي ظللح¼م النف¼¼وسر
تن¼¼ى خي ال¼¼دروس  بص¼¼بك تل
 حديثك قد غدا زهرح الط¼¼روس

: النبي بحر البحور١٨الزهرة 

التمسك بالسنن، منجاة عند الفتن.
نة حرز حريز، تقرب من ال العزيز. السل
السنة أسمى طريق، و أهلها أسنى فريق.

نبيح ال يا بح¼¼ر البح¼¼ورر 
بنور ممد تي¼¼ا نف¼¼وس 
رسول ال ب شوق قديم

 و أسوتنا عل مر العص¼¼ورر
 و تنأى عن مقارفة الشور
يحتي و به حبوري  لقاؤك بلغس
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: النبي أكرم البايا١٩الزهرة 

نحن. من لزم السنن، بلغ القل
ية السطور. لس كلم النبي عطر العطور، و حر

ح مثله ل يقام. س مد النبي سمء ل ترام، و صح

نبين¼¼¼ا ي¼¼¼ا أك¼¼¼رم الباي¼¼¼ا
العرضون عنك هم خزايا
بسق¼¼ة الطاي¼¼ا حررتنا م¼¼ن رر

 يا طيب الخلق و النواي¼¼ا
 يا واسع الحسان و العطايا
 يا ناصع البهان و الوصايا

: الرسول الاحي٢٠الزهرة 

الرسول نجم بل أفول.
النبي المي، قلب زكي، و عقل ذكي.
القلب الصاحي، يتبع النبي الاحي.

رحيقح الب أهديتل الرسول
ف¼¼¼¼داءل نبين¼¼¼¼ا أغل نفي¼¼¼¼س
بنجم هداه تنجاب ال¼¼دياجي

¼¼¼نته أن¼¼ا أرج¼¼و الوص¼¼ول بسل
و لو أزكى الدما تري س¼¼يول
و عن¼¼ه فلس¼¼ت مبتغي¼¼ا) ع¼¼دول

: حب الرسول٢١الزهرة 

بذكر أحد، القلب أسعد.
حب النبي بل اتباع، سفينة بل شاع.

مبة النبي شجرة لا ثمر: ف القول تصديق الب، و ف الفعل اقتفاء الثر.

نب¼¼¼وع الن¼¼¼والر رس¼¼¼ولح ال يح
تبعت¼¼ك وامق¼¼ا) أرج¼¼و لق¼¼اء
دعوتل ل¼¼ذاك وهاب¼¼ا) كري¼¼¼م)

و م¼¼ن ج¼¼از الثري¼¼ا ف الع¼¼ال
برؤي¼¼¼¼ا ث¼¼¼¼¼م ف دار الكمل
و رب العرش ذو أسمى جال
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الفصل الثالث
الحكام ف أمور السلم
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: الخلص٢٢الزهرة 

العمل بنية فاسدة، سلعة كاسدة.
بول، و معراج الوصول. الخلص ل هو أصل الصول، و إقسليد القح

ق. وب بالشك الفي هو البحهح ق، و العمل الحشل العمل الالص ل هو اليحقح

العملس إحباط  الشك 
ل أخل¼¼¼ص جاه¼¼¼دا)
إن الل¼¼¼¼ه لطي¼¼¼¼ب

¼¼¼م  نقي¼¼ع ف عس¼¼لس سل
ل دحغح طهر صنيعك من 
¼¼¼ل غح ل يقبل الل¼¼¼هل الزح

: التقوى٢٣الزهرة 

التقوى عند الشدائد سلوى.
من كابد التقوى، ذاق اللوى.

تظهر قوة التقوى، عند وقوع البلوى.

التقي¼¼ا ه¼¼م س¼¼ادة الق¼¼وامر
يا صاحر هيا نقتبس من نورهم
¼¼¼لسوة نعم الذخية للمعاد و سح

فازوا بقرب و القام السامي
عمل) و علم) ش¼¼اف الس¼¼قام
لنادس الح¼¼وال و الي¼¼ام

: التوكل٢٤الزهرة 

إلي، مني العداد، و منك المداد.
خذوا بالسباب، و توكلوا عل رب الرباب.

التعلق بال مبوب، و التعلق بالسباب مجوب.

ل¼¼¼¼ة اليمنر إن التوك¼¼¼¼ل حل
إن اللئق ل منافع عن¼¼دهم
فتعلق¼¼وا ب¼¼إلكم و تلق¼¼وا

ثقة الل¼¼بيب برب¼¼ه الرح¼¼نر
تللف¼¼ى بغي مش¼¼يئة ال¼¼ديان
ل ذي اللك¼¼وت و الن¼¼ان

٤٢



: الطيع و العاص٢٥الزهرة 

الطاعة ضد أمراض الروح مناعة.
ر العاص وضيع. دس ر الطيع رفيع، و قح قحدس

ل يستوي الطيع و العاص، إل كم يستوي الدان و القاص.

إن الطي¼¼¼ع ب¼¼¼به ق¼¼¼د زان¼¼¼ا
¼¼¼صر  ف¼¼إنه و إذا أتى أج¼¼ل العح
فت¼¼¼أهبوا للق¼¼¼اء رب طي¼¼¼ب

تلك الصحيفة عن ذن¼¼وب ص¼¼انا
يلق¼¼ى الس¼¼ارة إن عق¼¼اب حان¼¼ا
لم¼¼¼ى طري¼¼ق الف¼¼ائزين فبان¼¼ا جح

: العال العامل٢٦الزهرة 

مسس. العال العامل شمس، يبقى نوره و هو ف الرح

العال العامل أعيى إبليس، و رد كيده إل تفليس.
ج، لن القرآن و السنة له منهج. رح العال العامل ل يدعه الزخرف و البحهس

ي¼¼ا عال¼¼ا) ع¼¼امل) أبش ب¼¼إكرامر
صدعت بالق ل ترض مداهنة
¼¼¼ر ك ال بالتأيي¼¼د م¼¼عس ظحفح ¼¼¼د  أمح

سفينا أنت عن تقوى و إسلمر
له¼¼ل ظل¼¼م و ل إق¼¼رار آث¼¼ام
لنت شمس أنارت عند إظلم

: الغفلة٢٧الزهرة 

ر. ذح ظة حح ر، و اليحقح دح الغفلة خح
الغافل إل الردى مرور، و ليس بمعذور.
الغفلة سبب التقصي، و مآلا إل تسي.

ي¼¼ا غ¼¼افل) ه¼¼ل تلع¼¼بل
هي¼¼¼ا أفر¼¼¼¼قس مس¼¼¼تدركا)
ف¼¼¼¼¼¼¼¼¼الب خي ذخية

بل ¼¼¼رل قس عجب¼¼ا) فموت¼¼ك يح
س¼¼¼ب ¼¼¼¼ر يل تفري¼¼¼ط عمس
عن طريب أصلك يع¼¼رب

٤٣



: السنة و البدعة٢٨الزهرة 

التبع صائغ، و البتدع زائغ.
البتداع انحراف، و إل الزالق انجراف.

السنة بلغ و اقتصاد، و البدعة زيغ و ابتعاد.

قد أفلح الرء إن للن¼¼ور ق¼¼د تبع¼¼ا
يرقى إل القرب و التقوى تقومه
إن تس¼¼كت ب¼¼الوحيي معتص¼¼م)

نمة اجتمعا ر ف صدره و السل كس الذر
لسفى مدى اليام مبتدعا و ليس يل
فلن ترانس لهل الزي¼غ مس¼تمعا

: السلم النشود٢٩الزهرة 

السلم التألق، للمعال متسلق.
السلم التألق، يصدع بالق غي متملق.

السلم التألق، بنور القرآن و السنة متخلق، يأخذ بالسباب و قلبه بال متعلق.

ألفيتل ن¼¼ورك ف الس¼¼م منش¼¼ودا
هيا انطل¼¼ق نح¼¼و الع¼¼ال مسعا)
و إذا فشلت فليس تغ¼¼دو يائس¼¼ا)

س المي¼¼ل ورودا يا مسلم) غرح
ل يعرف الجد الثيل ح¼¼دودا
ض¼¼اء ع¼¼زم يفل¼¼ق الللم¼¼ودا بمح

: الؤمن٣٠الزهرة 

الؤمن فكر ثاقب، و فعل صائب.
فحج. حرس الق عند الؤمن أبسلحج، فعيشه مل

الؤمن خصيب، و صدره رحيب، و عيشه رطيب.

بجوامع اليات فاز ال¼¼ؤمنل
يذيك مسكا) فائحا) م¼¼ن ب¼¼ره
عن¼¼د الش¼¼دائد راس¼¼خ بثب¼¼اته

ل ¼¼¼ي  ف ق¼¼وله أو فعل¼¼ه ه¼¼و صح
ح اللئق بح¼¼¼¼ي  إحس¼¼¼انه بح¼¼¼¼يس
عاف هو الشفيق اللي  و عل الضر

٤٤



: مدن مقدسة كريمة٣١الزهرة 

كة. نسفح مكة ليست القلوب عنها بمل
الدينة أرواح السلمي لا مدينة.

القدس كم تفديا من نفس.

أق¼¼رئ عل أم الق¼¼رى أش¼¼واقي
إن الدين¼¼¼ة قلع¼¼¼ة الس¼¼¼لمر
القدس ما زالت لقومي شمسا

ي¼¼ا نب¼¼ع ن¼¼ور ال ف الف¼¼اقر
القوامر الماجد سادة  وطن 
قولوا لا ل تزن ل¼¼ن ننس¼ى

: مدن مقدسة عزيزة٣٢الزهرة 

لحمة. سح مة، بحفظ ال مل قدح مكة الكرمة، ف القلوب مل
الدينة النورة، جنة مصورة، باليمن معمرة.

القدس الشيف، ظل النبوة الوريف، و نبع الي الصيف.

سناء الروح ف البيت العتيقر
مدين¼¼ة أح¼¼د الخت¼¼ار صح
و أحمم النبي¼¼اء ب¼¼أرض ق¼¼دس

و شبة زمزم  أش¼¼هى رحي¼¼قر
يش¼¼ع الن¼¼ور ف أب¼¼ى بري¼¼ق
ن¼¼بي ال ذو أس¼¼نى طري¼¼ق

٤٥



الفصل الرابع
جوب الفاق ف مكارم الخلق

٤٦



: التبية السنة٣٣الزهرة 

(ما بال أقوام)، وسيلة التبية باحتام.
التبية غرس بذور، و سقي جذور، و تقليم شور.

التبية تلية من مساوئ الخلق، و تلية بمحاسن الخلق.

الي يبغ¼¼¼ي س¼¼¼قايةس
و الش عشب خبيث
رب ¼¼¼وا بق¼¼ول و فع¼¼ل

ينمو بحسن الرعايةس
الدراية بحسن  اقلع 
ذاك اكتمل الداي¼¼¼ة

: التبية الميلة٣٤الزهرة 

الصغي وعاء تربية، و الكبي وعاء تزكية.
تربية الصغي استثمر، يسنه أولو البصار.

التبية ليست دقيقة البعاد، ففيها مال رحب للجتهاد.

ليحقبل الصلحا الصغي  إن 
فتعاهدوه بغرس عل¼¼م قي¼¼م
و كذلك الداب خي مناهل

غص¼¼نا) طري¼¼ا) بال¼¼دى فواح¼¼ا
حتى يصي الق¼¼دوة الص¼¼باحا
يسمو با و يضاعف الرباحا

: الكرم٣٥الزهرة 

سش إملقا). كن غيداقا)، و ل تح
الكريم محكي، و البخيل محهي.

الكريم يود، و لو قل ماله، و ذل حاله.

إن الك¼¼¼رام نلق¼¼¼اوة الق¼¼¼وامر
ج¼¼¼ادوا بمل أو بعل¼¼¼م قي¼¼¼م
هم أسوة فلتقتبس من نورهم

و لم نشت تيتي و س¼¼لمي
أو جاههم ف ال¼¼ل و الب¼¼رام
ح¼تى تس¼ابق ش¼¼اهق العلم

٤٧



: الصحبة٣٦الزهرة 

تدوم الصحبة بالحتام و الهتمم.
الصحبة جال تعامل، و رقي تواصل.

الصحبة اشتاك اللطى، و التغاض عن الحطا.

حاذر مصاحبة الثي¼¼مس
و اصحب كري¼م) ن¼¼بيل
نش الحاس¼¼¼¼ن بر¼¼¼¼¼رل

يعديك ب¼¼اللق ال¼¼ذميمس
ي¼¼¼¼ذيك ق¼¼¼ول) جيل
ط¼¼¼ي الع¼¼¼ايب خ¼¼¼¼يل

: العفاف٣٧الزهرة 

العفاف غلف، واق من التلف.
صلة رضية. العفاف حلية بية، و خح

ي، و العفيف منها ف حصن حصي. ك  الشهوة سر

إن العف¼¼اف لزين¼¼ة النس¼¼وانر
حرز حريز من متاهات الزن¼¼ا
تاج الس¼ناء م¼ع البه¼اء و إن¼ه

و ك¼ذلك الش¼ياخ و الش¼بانر
و صيانة العضاء عن عصيان
ل¼¼ة الب¼¼رار و اليمن م¼¼ن حل

: اللباقة٣٨الزهرة 

اللباقة قول رائق، و فعل لئق.
اللباقة رحيق الدب، و رونق ذهب.

فاقة، يفظ العلقة. اللباقة حصن من الصح

إن اللباقة تاج السن و الدبر
كنز التعامل خي الناس تطلب¼¼ه
الزهر من ريه الف¼¼واح تعرف¼¼ه

و هي السياج من ال¼¼زلت و العط¼¼بر
ة القوم أو من صحبة الكت¼¼ب من عرشس
وش¼¼كله مبه¼¼ج ي¼¼دعو إل العج¼¼ب

٤٨



: الس٣٩الزهرة 

كثرة السفار، تكشف السار.
. ر، و حفظه برر، و كشفه ضل الس مل

كشف جيع السار، يفتح باب الخطار.

السارا ليحفظ  الشيف  إن 
¼¼¼ي  يبقي¼¼ه ف ح¼¼رز حري¼¼ز صح
إن الوض¼¼يع يض¼¼يع أي أمان¼¼ة

ل يت¼¼ك الرم¼¼ات و الس¼¼تارا
م¼¼ن ب¼¼اح ف¼¼اح مذل¼¼ة و ش¼¼نارا
و يضاعف السات و الضارا

: النقد٤٠الزهرة 

م الحطماء. و  قح النقد البحنماء، يل
انتقاد السابق، يفيد اللحق.

ج. رح ج، و البحهس بسرر الناقد صائغ يميز بي الزر

النق¼¼د يحرق¼¼ى ب¼¼اللبيبس
ه¼¼و ق¼¼ول نص¼¼ح لي
ف¼¼انفع بنق¼¼دك و انتف¼¼ع

ج الكمل فل يي¼¼¼¼بس رح دح
تق¼¼¼ويم زلت تغي¼¼¼ب
بكلم منتق¼¼¼¼د أري¼¼¼¼ب

: السد٤١الزهرة 

د. شح السد ليس برح
السد يلسخط الصمد.

د. د و النحكح مح السد مغناطيس الكح

إن الس¼¼ود لح¼¼قل
ل تع¼¼¼تض فإلن¼¼¼ا
إن ال¼¼واهب ق¼¼درت

ب¼¼اللؤم فه¼¼و الخل¼¼قل
يب المي¼¼ل و ي¼¼رزق
و بحكم¼¼ة ه¼¼ي تنط¼¼ق

٤٩



: الغرور٤٢الزهرة 

الغرور إل هلك مرور.
الغرور لون من الشور، قد يبط الجور.

مح تتعاظم يا مغرور؟ و أنت عم قليل مقبور. لح عح

عجب¼¼ا) لغ¼¼رور ه¼¼و ال¼¼أفونل
إن التواض¼¼¼ع بالك¼¼¼ابر لئق
فاخفض جناحك للنام فإنم

يزه¼¼¼و بركر¼¼¼¼بس إن¼¼¼ه من¼¼¼ونل
و بأهل تق¼¼وى دائ¼¼¼م) مق¼¼رون
حسن الشمئل ربحه مض¼¼مون

٥٠



الفصل الامس
بري السهم ف حسن العلم

٥١



: العلم٤٣الزهرة 

نيف، طالبه شيف. العلم قص مل
العلم للعقل تاج، و ضياء ف ليل داج.

العلم وقاء، و تركه شقاء، و مدارسته بقاء.

يا ط¼¼الب العل¼¼م إن العل¼¼م مفت¼¼احل
¼¼¼ل الق¼¼وام مرتب¼¼ة سفح لي¼¼ك ف مح عس يل
أطايب الكل قوت السم تفظ¼¼ه

ور مص¼¼باحل يس للخي و الجد ف الدح
ففي¼¼ه س¼¼ابق فمن¼¼ه الطري¼¼ب ف¼¼واح
و العل¼¼م م¼¼ن ن¼¼وره تقت¼¼ات أرواح

: العقل٤٤الزهرة 

العقل كنز، و عن العايب حجز.
العقل شعاع بصية، و ذاكرة كبية.

ل. العقل حقل، تنمو فيه العلومات كالبحقس

سبحان من خلق العق¼¼ولس
بح¼¼¼صح العق¼¼¼ول بص¼¼ية
إن العق¼¼¼¼ول م¼¼¼¼واهب

ف ظ¼¼ل أفك¼¼ار ت¼¼ولس
تسعى إل فت¼¼ح القف¼¼ول
و ب¼¼ا س¼¼مو أو س¼¼فول

: الذكاء٤٥الزهرة 

الذكاء شعلة، ل يوصف بجملة.
الذكاء شجر أخض، بالعناية أثمر.

الذكاء ف الي جال، و ف الش وبال.

ق¼ودا إن الضارة تس¼تزيد وح
¼¼¼رح أرض¼¼نا بباع¼¼ة مل هيا لنحعس
هيا لننهض ف صوح تقدم

بذكاء فك¼¼ر ل يي¼¼د رق¼¼ودا
و يكون كل العالي شهودا
بعد القيام فل نري¼¼د قع¼¼ودا

٥٢



: الكتاب٤٦الزهرة 

ة مسامر. لسغح الكتاب زاد مسافر، و بل
باب. لور ف بحر عل الكتاب سمو إل سحاب، و مل
ة ل تتكرر، و قارئه من جهل يتحرر. مح الكتاب بحصس

ظ¼¼ل الق¼¼راءة وارف م¼¼دودل
الورى مكنوزة بجواهر كتب 
إن العزوف عن الكتاب رزية

و خليلها بي ال¼¼ورى مع¼¼دودل
ف صيدها يلستعذب الجه¼¼ود
عق¼¼ل الص¼¼اب ب¼¼دائه م¼¼دود

: القراءة٤٧الزهرة 

القراءة من الهل براءة.
بلور. بلور، و للجهول دح القراءة للمثقف حل
أعظرمس بالقراءة استثمرا)، ل ينتج خسارا).

ق¼¼ودل إن الق¼¼راءة للعق¼¼ول وح
و كنوزها تل¼¼ك الف¼¼رائد ج¼¼ة)
وطن العلوم صحائف مطوية

و القوم عنها غافلون قعودل
هي للكابر غاي¼¼ة و ص¼¼يود
ر  نض¼¼يد تتني¼¼ه جه¼¼ود دل

: مستنبط العلم و ناقل العلم٤٨الزهرة 

شتان بي العال الراسخ، و الناقل الناسخ.
مستنبط العلم شجرة مثمرة، و ناقل العلم ظلها.

شتان بي من يضء بنفسه كالشمس، و من يضء بغيه كالقمر.

ستنى من علم¼¼ه الثم¼¼رل يا جهبذا) يل
خرائد العلم ل ترض ل¼¼ا ب¼¼دل)
فرائد الفكر أشهى عند قانص¼¼ها

يا زاخر البح¼¼ر ك¼م ف ذهن¼ه دررل
ر ¼رح من ثاقب الفكر تللسفى عنده غل
كرروا م إذ قوم با سح رس سرة الكح من خح

٥٣



: التكرار٤٩الزهرة 

التكرار وسيلة الفظ و الدكار.
التكرار ف مله تذكرة و اعتبار.

قللوا من التكرار، و سابقوا إل البتكار.

يا من يروم إج¼¼ادة الف¼¼اظر
ل بد من تك¼¼رار عل¼¼م قي¼¼م
إن العانح كالعروس بديع¼¼ة

و طلقة الطب¼¼اء و الوع¼¼اظر
ل تنسي  و كن من اليق¼¼اظ
ة بسلس¼¼ة اللف¼¼اظ سلل¼¼¼وم مح

: ألغاز س جع الضدين٥٠الزهرة 

لغز: عبارة ف القرآن الكريم قالا تقي و شقي.
لغز: أيم أقوى اسم الفاعل أم الفعل الضارع؟ 
لغز: شيئان يسببان الياة و الوت ف آن واحد.

عجبا) لبيض زخرفتها س¼ودل
ف ال¼¼¼¼اء يي¼¼¼¼ا و ال¼¼¼¼وا
ال¼¼اء منه¼¼ا مرس¼¼ل و الن¼¼ارل

إن الوحوش تصيدها و أس¼¼ودل
ف ال¼¼¼ذكر ذك¼¼¼ره لق¼¼¼د أت¼¼¼ى
س¼¼¼¼بحان رب إن¼¼¼¼ه قه¼¼¼¼ارل

أجوبة اللغاز
جواب اللغز الول:

عبارة (إن أخاف ال رب العالي).
].٢٨قالا هابيل بن آدم عليهم السلم لخيه قابيل: (لئن بسطت إل يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لقتلك إن أخاف ال رب العالي) [سورة الائدة - آية 

]. ١٦و قالا الشيطان لن أغواه: (كمثل الشيطان إذ قال للنسان اكفر فلم كفر قال إن بريء منك إن أخاف ال رب العالي) [سورة الش - آية 

جواب اللغز الثان:
اسم الفاعل و الفعل الضارع متساويان ف القوة:

]: باق (اسم الفاعل) أقوى من ينفد (فعل مضارع).٩٦قال ال تعال: (ما عندكم ينفد و ما عند ال باق) [سورة النحل - آية 

٥٤



]: يبقى (فعل مضارع) أقوى من فان (اسم الفاعل).٢٧ و ٢٦قال ال تعال: (كل من عليها فان * و يبقى وجه ربك ذو اللل و الكرام) [سورة الرحن - آية 

جواب اللغز الثالث:
الواء و الاء: الواء حياة النسان و موت السمك و الاء حياة السمك و موت النسان.

جواب اللغز الرابع:
حر الوحش.

جواب اللغز الامس:
الضفدع، ورد ذكره ف آية واحدة ف القرآن الكريم ف قول ال تعال: (فأرسلنا عليهم الطوفان و الراد و القمل و الضفادع و الدم آيات مفصلت فاستكبوا و كانوا

].١٣٣قوما) مرمي) [سورة العراف - آية 

جواب اللغز السادس:
السحاب أو الغيم يرسل البق (النار) و الطر (الاء).

قال الشاعر وليد العظمي رحه ال:

جع النقيضي من أسار قدرته          هذا السحاب به ماء به نار

٥٥



الفصل السادس
التب ف كنه الشعر

٥٦



: منهاج الشعر٥١الزهرة 

عل الشاعر غرس القيم، و ماسن الشيم.
عل الشاعر الشيف، الرد عل أعداء دين السلم النيف.

عل الشاعر تحيص التاث، و تنقيته من الثلث: الشوائب و العايب و العاطب.

الشعر ذخر و ذكرى ثم ن¼¼باسل
منه الرخيص بل وزن و ل ثمن
إن الحن¼¼ان ليغ¼¼دو من¼¼ه متق¼¼دا)

قول رصي و عن¼¼د الن¼¼اس مقي¼¼اسل
و منه تر¼¼¼بس و بع¼¼ض الش¼¼عر أل¼¼اس
بجمر شوق و سلوى فاح إحساس

: واجبات الشعر٥٢الزهرة 

عل الشاعر مدح ال الغافر، و مدح ممد النبي الشاكر.
عل الشاعر المر بالعروف و النهي عن الناكر.

عل الشاعر اختيار الليح، و العراض عن القبيح.

الش¼¼عر م¼¼رآة الحن¼¼انس
س¼¼¼فر خلل ع¼¼¼وال
بحكمة الكلم  سبك 

در نض¼¼يد م¼¼ن بي¼¼انس
و بل زمان أو مك¼¼ان
سان كقلئد الور الر

: أولويات الشعر٥٣الزهرة 

وددت أن جريرا) و الفرزدق، مدحا ال و رسوله بدل الجاء الزوق.
ب. ب، و عل مدح رسوله رل وددت أن التنبي، مدح ال رح
وددت أن أبا تام، مدح ال العلم، و رسوله سيد النام.

الش¼¼عر ينب¼¼وع البي¼¼ان الص¼¼اف
و عبور أسوار الزم¼¼ان بحكم¼¼ة
يصل النجوم بأرضنا و بحارها

س¼¼حر الع¼¼ان ف ب¼¼اء ق¼¼وافر
الشاف اللوذعي  بقول  خلدت 
و جبال¼¼ا و س¼¼هولا و في¼¼اف
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الفصل السابع
رونق الفضة ف بلوغ النهضة
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: الزدهار٥٤الزهرة 

الزدهار علو هة، و سمو قمة.
من مقاييس الزدهار، تقليل النتظار.

كثروا النافع و الزارع و الصانع، و قللوا الدافع و الواجع و الفجائع.

رجوت لمتي خي ازده¼¼ارر
أل يا قادة الص¼¼لح هب¼¼وا
صوح الجد أشهاد عدول

عط¼¼اء فائق¼¼ا) و بل انحس¼¼ارر
لتعمي البلد م¼¼ع اص¼¼طبار
و أغلل التخلف ف انكسار

: التقدم٥٥الزهرة 

الكومة الذكية تزيد الرخاء، و تفف العناء.
ل بد للتقدم من تكي الخيار، و ماسبة الشار.

من مقاييس التقدم شفافية الكومة، و رفاهية الشعب.

هيا لنس¼¼موح ف مزي¼¼د تق¼¼دمر
مرحى لنهضة أمتي و نمئها
إن التف¼¼وق ف البن¼¼اء لبح¼¼¼ي 

لعناق مد و الرخاء و أنجمر
برحى لهل تلف و تشذم
نار التنافس س¼¼عرت بتضم

: الجد٥٦الزهرة 

الجد اغتنام الشباب، و اقتحام الصعاب.
الجد إما تليد بانتساب، أو جديد باكتساب.

قة. اقتن الجد بالشقة، فبعدت عل الكسال الشل

للمج¼¼د مه¼¼ر شيفل
ك¼¼دح النه¼¼ار بج¼¼د
و هو اجتياز خطوب

قد حار فيه الضعيفل
و الليل نوم خفي¼¼ف
و له الثب¼ات حلي¼ف
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: الطموح٥٧الزهرة 

الطحموح بعيد النظر، عظيم الثر.
اة الشف. م السح م الدواب العلف، و هح هح

أمامك طريقان ف الياة: إما أن تصعد مع الصاعدين، أو تقعد مع القاعدين.

أوقد عل حطب الياة طموحا
كاب¼¼د لني¼¼ل الكرم¼¼ات مش¼¼قة
داق إذا خطبت مكارما) إن الصح

دس بالثبات مفاخرا) و صوحا شر
ل تزع¼¼ن  إذا لقي¼¼ت قروح¼¼ا
أن يثمر العمل الدؤوب فتوحا

: النجاز٥٨الزهرة 

النجاز بصمة عطائك بإياز.
النجاز ذكر و فخر، منقوش ف صخر.

النجاز يستحق الشكر، و هو للجيال ذخر.

إن الل¼¼بيب ل¼¼ه ع¼¼زم و إنج¼¼ازل
إن النلخال¼¼ة ل يعب¼¼ا ب¼¼ا أح¼¼د
زرتح الياة فهل خلفت من أثر

ما الجد سهل) و لكن فيه ألغازل
و للنلق¼¼¼¼اوة إجلل و إب¼¼¼¼راز
يبقى و ينمو و بالتق¼¼ان يمت¼¼از

: القيادة٥٩الزهرة 

تقدير العداد، يسنه السياد.
القائد للفرص صائد، و للخطاء ناقد.

القيادة سيادة، تنقص بالخفاق و النجاح لا زيادة.

إن القي¼¼ادة مرك¼¼ب الس¼¼يادر
الثبات مع الرونة حكمة إن 
قدر و دب¼¼ر ث¼¼م أنج¼¼ز خط¼¼ة

فإذا امتطيت فكن من الجوادر
بمك¼¼¼ارم تس¼¼¼مو إل الم¼¼¼اد
بحس¼¼اب آف¼¼اق م¼¼ع البع¼¼اد
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: السلم٦٠الزهرة 

ب. ب، و السلم قلرس رس الرب كح
السلم حل خصام، و صنع وئام.
ل يتحقق السلم، بوجود اللئام.

إن الس¼¼¼لم س¼¼¼لمة و م¼¼¼رامل
ما أبشع الرب الضوس بولا
س¼¼يوا حثيث¼¼ا) نح¼¼و أم¼¼ن قي¼¼م

و بفق¼¼ده إن الكري¼¼م يض¼¼امل
يشقى شباب بل يش¼¼يب غلم
ليك¼¼ون للل الفظي¼¼ع خت¼¼ام

: الوطن٦١الزهرة 

من أقسى الحن، خراب الوطن.
من أعظم النن، ازدهار الوطن.

الوطن يفدى بالروح و البدن، عل مر الزمن.

وطن الكريم مكرم مب¼¼وبل
مرحى لهل تض و ري¼¼ادة
برحى لهل تلف و شقاوة

إعمره و نمؤه مطل¼¼¼¼¼¼¼¼وبل
فإل الثري¼¼ا س¼¼عيهم منس¼¼وب
كأس الوان عليهمل مص¼¼بوب

: القتصاد٦٢الزهرة 

شح الصادر، يكس الواطر.
من أصعب السائل، إياد البدائل.

الشكلة ليست ف إياد الصدر، و إنم ف إمداد الصدر.

ل ت¼¼¼دروا م¼¼¼واردا
إسافكم ق¼¼¼د ب¼¼¼ددا
أنفق و لكن باقتص¼¼ادس

ك¼¼ي تع¼¼بوا ش¼¼دائدا
خيا) و رزق¼¼ا) ه¼¼ددا
ن أنعم) ذاك الرشادس صل
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الفصل الثامن
الشكاة ف الياة
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: العمر٦٣الزهرة 

بنى، و العمر يحفنى. نى، و الجد يل اللب يل
السم هيكل، و العقل فيصل، و العمر صيقل.

العمر وعاء، و العلم دواء، و الهل وباء.

ر اللبيب ذخية ليابر مل عل
فتزودوا إن الطريق طويلة
إن العلئق و العوائق ج¼¼ة

حيث الثواب أو الزا بعقابر
و لتحذروا أن تشغلوا بساب
فلتسعوا ف أوب¼¼¼ة و مت¼¼¼اب

: السفر٦٤الزهرة 

السفر للقلب تذكار، و للعي إبار، و للحياة إنضار.
سفر الخيار نزهة و تفكر، و سفر الشار معصية و تكب.

شتان بي مب الثبوت و الستقرار، و مب التنقل و السفار.

السفارر بكثرة  نضجت  إن 
سافر تدد ف حياتك بره¼¼ة
إن الي¼¼اة قص¼¼ية لكنه¼¼ا

فلبست ثوب تض و عمرر
كي تستجمم لرحل¼¼ة العمر
مل¼¼وءة بعج¼¼ائب الخب¼¼ار

: الطر٦٥الزهرة 

لقضاء الوطر، يلركب الطر.
تتبئ الفرص ف الخطار، كم يتبئ اللؤلؤ ف البحار.

من الكمة ف مواجهة الخطار، حساب النتائج الحتملة و الضار.

يا من ي¼¼روم الف¼¼اخرس
الصاعب تض تلك 
إن التج¼¼¼ارة ش¼¼¼تى

اركب بحار الخاطرس
هي¼¼ا تف¼¼وق و غ¼¼امر
فيه¼¼ا ربي¼¼ح و خاس
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: الصائب٦٦الزهرة 

الصيبة قضاء ماض، قدرها أعدل قاض، فتجاوزها بقلب راض.
من أعظم الصائب البوط بعد الصعود، أو (العنوق بعد النوق).

للمصائب مالب، و فيها مصاعب، لكنها تنقي النفس من الشوائب.

إن الصائب للورى غرب¼¼الل
تلك الي¼¼اة رهين¼¼ة لتقل¼¼ب
يا طالب الدنيا بغي تك¼¼در

إن البلء ل¼¼¼¼¼ؤمن سبالل
رفع و خفض فالبل هط ال
احفظ زمانك إن ذاك مال

: البواب الوصدة٦٧الزهرة 

غلق البواب، من دواعي الغتاب.
غلق البواب، ف وجه الحباب، من أسباب الكتئاب.
إن أغلق ف وجهك باب، فلعل عطاء من آخر ينساب.

ل تيأسنس إن ألوصدت أب¼¼وابل
ف¼¼ال لي¼¼س بخ¼¼اذل أجن¼¼اده
ث¼¼¼ق ب¼¼¼الله ف¼¼¼إنه لهيم¼¼¼ن

و تمعت ف حربك الحزابل
و ه¼¼¼و العل الق¼¼¼اهر الغلب
و ال¼¼ؤمن اليم¼¼ون ل يرت¼¼اب

: الثبات و التقلب٦٨الزهرة 

ناء، و التقلب عناء. الثبات غح
الثبات ازدهار، و التقلب اندثار.

(الثبات نبات)، و التقلب شتات، يبعثر الهود كالرفات.

تح رغم الادثات ثباتا أزهرس
إن التقلب ف المور لنقم¼¼ة
فإذا ثبتم فأنت طود ش¼¼امخ

نباتا فاستقمت  تس جذورك  خح رسح
جعل¼¼ت جه¼¼ود الع¼¼املي رفات¼¼ا
و بغي ذل¼¼ك ق¼¼د نلس¼¼فت فتات¼¼ا
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: التقليد٦٩الزهرة 

التقليد أس، و التجديد بحر.
لحف. تقليد الخيار شف، و تقليد الشار تح

التقليد العمى للباء إل اللك سائق، و عن بلوغ الق عائق.

ل تغ¼¼دونم مقل¼¼دا
ق الطريق مب¼¼ادرا) شل
¼¼¼ه فالجد عال  نجمل

م أن تكون م¼¼ددا رل
و افلق بعزم جلمدا
ليس الطريق مه¼¼دا
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الفصل التاسع
الشعاع ف قضايا الجتمع
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: الزواج٧٠الزهرة 

الزواج ركوب سفينة، و عش سكينة.
الزواج حصن حصي، للسعادة ضمي.

الزواج تانس أرواح، و تشارك أفراح و أتراح.

إن النكاح ناية الين¼¼اسر
س¼¼ارع إلي¼¼ه ف¼¼إنه لوقاي¼¼ة
إن العزوبة خيب¼ة و رزي¼¼ة

و به حبور القلب و الحساسر
يكفيك ش ال¼¼م و الوس¼¼واس
ت¼¼دنيك م¼¼ن ذل و م¼¼ن إفلس

: تعدد الزوجات٧١الزهرة 

تعدد العرائس، يقلل العوانس.
سارعوا إل التعدد، فالعنوسة ف تدد.

تعدد الزوجات، يل الزمات، و يزيد السات.

إن التعدد مرهم يا ص¼¼احر
بوح¼¼ة بادر إلي¼¼ه ف¼¼إنه بلحس
شع الله من¼¼زل و من¼¼زه

فبه علج عنوسة و ج¼¼راحر
جب الواطر س¼¼ائق لفلح
عن أي ظلم رائق كص¼¼باح

: العزب٧٢الزهرة 

العزب أخطأ الطريق، و هو باللوم حقيق.
العزب زاهد ف زينب، و ضد فطرة ال يذهب.

م  مدود، و مآل غي ممود. العزوبة طريق مسدود، و هح

يا صاح هذا الع¼¼زبل
هجر الطايب شطرها
م¼¼ا ف الن¼¼ان عزوب¼¼ة

ما زلت منه أعجبل
من لذة ه¼¼و ي¼¼رب
إن النكاح لطي¼¼ب
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: الطلق٧٣الزهرة 

الطلق درياق، مر الذاق.
رفقا) بالرأة الطالق، فقلبها ف الم غارق.

قد يكون الطلق هجر ثوب دريس لنيل ثوب قشيب.

إن اله¼¼ول يسء ظن¼¼ا) ب¼¼التي
مظلومة شبت كؤوس مرارة
فلتجبوا كس الكريم¼¼ة إن¼¼ا

قد طللقت عجبا) لتلك الرأةر
ف¼¼¼الزوج آله¼¼¼ا بش أذي¼¼¼ة
أول بزوج طيب ف العشة

: منع البنات من الزواج٧٤الزهرة 

منع البنات من الزواج، مدعاة إل الحتجاج.
منع البنات من الزواج شنار، يتفع عنه الخيار.
منع البنات من الزواج مصيبة، ليت نايتها قريبة.

تب¼¼ت ي¼¼داك م¼¼انع البن¼¼اتر
الوردةر أذبلت نفسا) ف باء 
ته¼¼ا بحمق¼¼ك المان¼¼ا مس حرح

من الزواج بؤت بالشتاتر
قبحا) لا جنيت¼¼ه م¼¼ن فحعل¼¼ةر
أبش بخزي ماكث زمان¼¼ا

: الشذوذ النس٧٥الزهرة 

الشذوذ النس، ل يليق بإنس.
الشذوذ فاعله منبوذ، إل الذلن مبوذ.

الشذوذ النس انتكاس، و ف الفطرة انطمس، و ف الرذيلة انغمس.

إن الشذوذ خطيئة و ح¼¼رامل
ال كرمن¼¼ا بفطرت¼¼ه ال¼¼تي
هيا نحاربس منك¼¼رات ج¼¼ة

ل نرتض أن تفع¼¼ل الث¼امل
شهد اللبيب جالا و ك¼¼رام
يدعو إليها مفسدون طحغام
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: مانع الزكاة٧٦الزهرة 

مانع الزكاة، زاهد ف النجاة.
للمل بريق يدع، به الهول يلصع.

سحقا) لامع الموال، الفرط ف صالح العمل.

يا م¼¼انع الحس¼¼ان و الزك¼¼اةر
أعرض عن الشور و الغواة
¼¼¼¼¼دة المت إن الزك¼¼¼¼اة عل

إل الردى تلساق ف سباتر
و لتستمع مقال¼¼ة الثق¼¼ات
زادل الري¼ب زادح بالب¼¼ات

: التسويق٧٧الزهرة 

ل أثق بالتسويق، حتى يوافق تنظي السوق التطبيق.
تسويق الشار تويه الكلم بتزويق، و إخفاء العيوب بتلفيق.

تسويق الخيار تنميق الكلم بتدقيق، و إبراز الحاسن و الساوئ بتوثيق.

ي¼¼ا م¼¼اهرا) ف مهن¼¼ة التس¼¼ويقر
أظهر ماسن سلعة و عيوب¼¼ا
إن النصيحة ف ال¼¼بيوع أمان¼¼ة

حاذر خداع الناس بالتشويقر
ثقة الزبون تزي¼¼د بالتص¼¼ديق
نسس¼ية غ¼¼ابت ع¼ن التط¼بيق مح
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الفصل العاش
الللحح ف قوس قزح
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١: قوس قزح ٧٨الزهرة 

العري سائق إل الغي.
الب باق، و من الهالك واق.

يتقلص التفريط، بزيادة التخطيط.

حاذر من التفريط و الف¼¼راطر
مهم فش¼¼لت فلزم التك¼¼رارا
و لتبتعد ما اسطعت عن ترددر

و انبذ بذور اليأس و الحب¼اطر
إن النج¼¼اح ي¼¼الف الصارا
إن اله¼¼¼¼ود من¼¼¼¼ه ف تب¼¼¼¼ددر

٢: قوس قزح ٧٩الزهرة 

رب لواء، تعقبها للء.
. يح ل تغت بالكثر أو الشهر، فالعبة بالخس

النحل يتار الرحيق، و الذباب إل القذار دحيق.

إن الفراغ للبيب كنزل
ل تزعن  من فش¼¼لس
ذه¼¼ن الت¼¼ألق وق¼¼ادل

تضييعه حاق¼ة و عج¼¼زل
و افت¼¼ح نواف¼¼ذ الم¼¼لس
م يصطادل كح و خرائد حر

٣: قوس قزح ٨٠الزهرة 

من عادات الثقات، صيانة الوقات.
الطريق إل القمة، مفوف بصعوبات جة.

الغافل ف تاد، و العمر إل نفاد، و يليه موسم الصاد.

العقل كن¼¼ز نفي¼¼سل
ف الي ثابر و بادرس
العيش كدح و ك¼¼دل

و العلم نعم الني¼¼سل
و الشح حاذر و غادرس
و ال¼¼ظ ج¼¼زر و م¼¼دل
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٤: قوس قزح ٨١الزهرة 

الوقت غنيمة، و ضياعه هزيمة.
ر. ر و ذركس الغفلة سهو و لو، و اليقظة فركس

النصيحة الصحيحة، كلمتا مليحة، ل تذر النفوس جرية.

ي¼¼ا غ¼¼افل) هل ش¼¼بعت س¼¼باتا
فرطت ف جنب الله فهل تلرى
أقب¼¼ل و ع¼¼د مس¼¼تغفرا) مولك¼¼ا

هي¼¼¼ا أف¼¼¼ق مس¼¼¼تدركا) م¼¼¼ا فات¼¼¼ا
سس قد ج¼رى شمرت ف تعويض خل
فلع¼¼¼ل عف¼¼وا) من¼¼ه ق¼¼د يغش¼¼¼اكا

٥: قوس قزح ٨٢الزهرة 

إظهار النيات، قد يلب الشكلت.
من الزم ف العاملت، توقع أسوأ الحتملت.

من تاجر ف غي اختصاصه، سارع الناس إل امتصاصه.

يزدان سعي ال¼¼رء بالتق¼¼انر
ر الهيم¼¼ن ل ي¼¼وات دائم قحدح
ل تعرضنم عل النام نواي¼¼ا

ليس الكمل مساوي النقص¼¼انر
يري عل عكس الراد صارما
إن الصوم تروم ص¼¼يد خباي¼¼ا

٦: قوس قزح ٨٣الزهرة 

كتمن عيوب السلعة خدعة.
كساد البضائع، سبب الواجع.

توثيق كل البنود و القيود و الدود ف العقود، يفظ القوق و النقود.

س عي¼¼وب الس¼¼لعةر يا مسلم) ب¼ي 
حصن بتوثيق العقود حقوق¼¼ا
إن الغلء عل البلد وب¼¼¼¼¼¼اءل

فيطيب بيع مع جال السمعةر
م¼¼ا ك¼¼ل إنس ت¼¼راه خلوق¼¼ا
مستفحل هل ف الن¼¼ام دواءل
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٧: قوس قزح ٨٤الزهرة 

من ضيق الفاق، جهل السياق.
يصان البريز، ف حرز حريز.

الختصار ف مله انتصار، و التطويل ف مله جيل.

ق¼¼ل لل¼¼بيب أل اختص¼¼¼رس
و لتفقهنم ل¼¼وازم الس¼¼ياقر
فلتحفظنم كرائم الم¼والر

و عل المي¼¼¼ل أل اقتص¼¼¼¼رس
ف¼¼¼¼إنه أدع¼¼¼¼ى إل الوف¼¼¼¼اقر
لوالك الحداث و الحوالر

٨: قوس قزح ٨٥الزهرة 

قلم تصفو القدار، من الكدار. 
ق، و رب حكيم عيشه أليم. فح غس رب أحق عيشه دح

التكرار قد يلب اللل، و التجديد قد يصلح اللل.

احفظ ودادا) و لين¼¼ا
النفس يعروها مللس
راع الش¼¼اعر دوم¼¼ا

دفينا فاجعل  الس  و 
جدد بأصناف الللس
قل¼¼ل عتاب¼¼ا و لوم¼¼ا
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الفصل الادي عش
بذر الحب ف كنه اللب
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: نعيم الب٨٦الزهرة 

بة. رب نظرة، أجرت عح
ب. ذس ب، و شعاع جح ذس الب شاب عح

الب صنع العروف بل كلل، و تغافل عن زلل.

ال¼¼ب نعي¼¼م و لق¼¼اءل
يتكدر حينا) بص¼¼عاب
و البعد عذاب متصل

و سكينة قلب و وقاءل
و له بالحس¼¼ان بق¼¼اء
الشواق شقاء بسعي 

: تباريح الب٨٧الزهرة 

الب أريج، و عيش بيج.
رب دمعة، أسبلتها من الب شمعة.

رب قلب مكسور، بحب قاتله مأسور.

الب يري ش¼¼عاعا) ف شاييني
و كم لقي¼¼ت ب¼¼ه أح¼¼زان منكس
ليت الزكاة من الس¼¼ناء واجب¼¼ة

إن الحنان ليغل ك¼¼الباكير
حتى كأن ذبيح بالسكاكي
عل فقي جريح كالس¼¼اكي

: لوازم الب٨٨الزهرة 

من لوازم الب قول جيل، و فعل نبيل.
من لوازم الب الحسان، و عدم النكران.

من لوازم الب الرعاية و الهتمم، و العناية و البتسام.

ال¼¼¼ب ن¼¼¼ور ف ظلم داجر
كي س¼¼عي ص¼¼بابة لكن¼¼ه يل¼¼¼ذس
إن الفراق مض¼¼ب بمواج¼¼ع

تاج السكينة يا ل¼¼ه م¼¼ن ت¼¼اجر
كم غارق فيها و كم من ناج
أرجو شفاء يا ملذ الراج¼¼ي
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: دوام الب٨٩الزهرة 

الب الصادق، قلب وامق، مع جود فائق.
الب العميق، عهد بر وثيق، و اهتمم متجدد له بريق.

يدوم الب بثوب إحسان قشيب، و تغاض عن الخطاء بصدر رحيب.

قل¼¼بي عليه¼¼ا ي¼¼ومل
عيش بجر عص¼¼يب
جودي بب و عط¼¼ف

و القربح منها يرومل
ل ش¼¼ك أن مل¼¼وم
ع¼¼ل  الن¼¼اء ي¼¼دوم

: الشوق٩٠الزهرة 

للشوق تباريح، ل تطفأ كالصابيح.
الشوق انجذاب القلوب، بشمس حب بل غروب.
الشوق فكر مستعر، و قلب منصهر، و دمع منهمر.

ن¼¼دما الشوق أشقى عر
ذك¼¼ر الحب¼¼ة مبه¼¼ج
فإذا انقطعت ف¼¼داون

ن¼¼دما العي تبك¼¼ي عح
بلسم أضحى  للقلب 
ما زال وصلك مرها

: حب الزوجة٩١الزهرة 

إغراق الوجة، و ل إحزان الزوجة.
الزوجة الوامقة، نجمة سامقة، ف وفائها صادقة.

حلم الرأة فارس قوي أمي، يوثقها بحب متي، ل يبل عل مر السني.

مسك الوفا و البهج¼¼ةر
تس¼¼قي السة و الن¼¼ا
تن¼¼و بح¼¼ب خ¼¼الص

الهجةر و  الشفا  عطر 
و لا ص¼¼فاء الثلج¼¼ة
النسا كالزوجة ما ف 
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: الزوجة الوراء٩٢الزهرة 

الزوجة خي صديقة، و أبى وديقة.
الزوجة مستودع السار، و رفيقة السفار.
الزوجة أنيس نفيس، يبعث النان و المان.

الزوجة كنز مكن¼¼ونل
الزوج¼¼ة أحل فلل¼¼¼ةس
الوراءل نعم  الزوجة 

يفظه رج¼¼ل ميم¼¼ونل
ل¼¼ةس ألبس¼¼ها أب¼¼ى حل
إن بسمت شع الللءل

: الزوجة العروب٩٣الزهرة 

الزوجة زهر فواح، بشذاه القلب يرتاح.
الزوجة غصن مياد، لرضاتا الزوج الاذق يصطاد.
الزوجة غصن أملد، يينها البلد، و يكرمها الجود.

أنع¼¼¼م بتل¼¼¼ك ال¼¼¼رأةر
ترع¼¼ى بح¼¼ب بيته¼¼ا
تلك العروب كبلس¼¼م

زه¼¼ر و أرق¼¼ى زوج¼¼ةر
و تصون حسن العشة
¼¼¼ليك عن¼¼د الكرب¼¼ة تلسس

: جال الرأة٩٤الزهرة 

ألبس ملكتك التاج، لتمل حياتك بالبتهاج.
العروب بلبل صدوح، منها عطر الخلق يفوح.

العروب بارعة المل، حلوة القال، كريمة الصال.

قل للحبيبة إن ولت أل عودي
إن الحنان أس¼¼ي عن¼¼دها عجب¼¼ا)
فكي وثاقي فم قلبي بمص¼¼طب

قد فاح منك أريج السن و الع¼¼ودر
أن غدوت أس¼¼ي ال¼¼ب و الل¼¼¼ود
يا زهرة الرنس¼د هي¼¼ا بالوف¼¼ا ج¼¼ودي
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: سحر النساء٩٥الزهرة 

ود: هل من جود؟ أنتن ورود، تفتك بأسود. قل للخل
عجبا) للقوارير، سحر و أزاهي، يبعثن ف القلب العاصي.

لمود؟ حفرت ف قلبي الخدود. أيتها السناء اللملود، هل قلبك من جل

¼¼¼بس عح رفقا) بتل¼¼ك الحرس
ندي بصوت  صدحت 
ق¼¼الت أأن¼¼ت قري¼¼ب

تلهو و تزه¼¼و و تلع¼¼بس
من¼¼¼ه الف¼¼¼ؤاد يط¼¼¼رب
من مهجتي قلت أقرب

: فراق البيب٩٦الزهرة 

هل من دوا، لصاعب النوى، و مصائب الوى؟
الدهر بدون البيب عصيب، كأنك توي ف قليب.
الفراق أليم، لكنه معلم حكيم، ينضج خبة الفهيم.

يا هاجرا) خله من بع¼د إحس¼انر
أحبني ظاهرا) من أجل مصلحة
من خان هان و لن تبق¼¼ى مبت¼¼ه

أرادن كامل) من غي نقصانر
و ف الشدائد ألقان بنك¼¼ران
سحقا) لهتبل ف الب خوان

: نكران الميل٩٧الزهرة 

ناكر الميل، ف اللؤم ما له مثيل.
ناكر الميل فظ، ما له ف ودادي حظ.

صحبتني ف الساء، و هجرتني ف الضاء، فالن أنا منك براء.

يا بائع¼¼ا) خل¼¼ه أبش بخسانر
ال عوض¼¼¼ني خيا) بمنت¼¼¼ه
و لن ترانح بعد اليوم مكتثا)

مت بني¼¼ان هجرتني ظالا) هد 
و قد حبان برزق بعد أحزان
فأنت أكذوبة ف ط¼¼ي نس¼¼يان
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الفصل الثان عش
الباخرة إل طريق الخرة
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: الور العي٩٨الزهرة 

الور العي حسن بديع، و خلق رفيع.
الور العي حديث ماتع، و جال جامع.

الور العي مسك الثغور، و دفء الصدور.

أل حوراءل ف لون الثلوج
لا عينان قد شعت بريق¼¼ا)
ل  منطقها بتات¼¼ا) و ليس يلمح

ل¼¼ا قل¼¼ب نض¼¼ي ك¼¼الروج
و ثغ¼¼ر باس¼¼م عن¼¼د الول¼¼وج
فصحبتها السمو إل ع¼¼روج

: رزق الدنيا و رزق الخرة٩٩الزهرة 

الؤمن ف الدنيا سجي، و ف الخرة مكي.
الدنيا كوكب آفل، و الخرة جع حافل، كم عنه من غافل.

.١٦، و رزق الخرة مطلق: (إن هذا لرزقنا ما له من نفاد)١٥رزق الدنيا مقيد: (ما عندكم ينفد)

أترجو أن تعيش بل زوالر
ستفنى ه¼¼ذه ال¼¼دنيا قريب¼¼ا)
ربيح بيعه م¼¼ن ك¼¼ان بح¼¼¼را)

عجيب ما أتيت من الح¼¼الر
و تلق¼¼ى الل¼¼د ف دار ال¼¼آل
جيل) ف مق¼¼¼¼ال أو فع¼¼¼¼ال

: عيش الدنيا و عيش الخرة١٠٠الزهرة 

د. غح بحد، و عيش الخرة رح عيش الدنيا كح
م، و الخرة حبور بل هم. الدنيا عسل برسل

شتان بي الدنيا مدودة المد، و الخرة المدودة إل البد.

ل تستوي الدنيا بتل¼¼ك الخ¼¼رةس
إن الرحي¼¼ل إل اللي¼¼ك لق¼¼ادم
ف¼¼¼الوقت خي غنيم¼¼¼ة لس¼¼¼افر

ل تعمروا و لتعبوا بالب¼¼اخرة
يا نفس كون للفضائل ذاخ¼¼رة
صحف الكرام بزاد بر زاخ¼¼رة

.٩٦القرآن الكريم، سورة النحل،  آية ١٥
.٥٤القرآن الكريم، سورة ص،  آية ١٦
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ل تنس ذكر ال
ل إله إل ال وحده ل شيك له له اللك و له المد و هو عل كل شء قدير

سبحان ال و المد ل و ل إله إل ال و ال أكب

سبحان ال و بحمده سبحان ال العظيم

سبحان ال العظيم و بحمده

ل حول و ل قوة إل بال

أستغفر ال و أتوب إليه

اللهم صل و سلم عل نبينا ممد
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الاتة
انتهت الديقة الول من زهرة الكم و سدرة القيم، و قد بذلت ما ف وسعي ف إتقانا و إحسانا و تريرها و تبيها حتى تمع بي الفائدة و التعة و تكون ف سمو و

لحم. م، كنار عل عح مح شح

فم كان ف هذه الديقة الول من صواب و نفع و خي فبفضل ال و توفيقه وحده ل شيك له و أحد ال عليه، و ما كان من خطأ أو خلل أو علل فمن نفس و الشيطان
و أستغفر ال من ذلك و أتوب إليه.

و أفتح باب النقد، و القبول و الرد.
كم أفتح باب التصحيح، لكل مب نصيح.

كم أفتح باب الستدراك، لهل الذكاء و جودة الدراك.

اللهم هذا نزر، من شعر و نثر، فاكتب ل به الجر، و ضع عني به الوزر.
اللهم هذه بضاعتي الزجاة، سقتها إل سوق الرجاة، فبلغني با النجاة.

اللهم تقبل عمل و فيه بارك، و اهدن إل أحسن السالك، فأنت أعظم ملك و مالك، و كل شء غي وجهك هالك.

 .١٧(اللهم لك المد عل ما علمت من البيان، و ألمت من التبيان)
اللهم لك المد عل ما أتمت من النعمة، و آتيت من الكمة.

اللهم لك المد عل إدراك التمم، و بلوغ الرام.
اللهم لك المد عل رزق الشعر و النثر، و ما يست من النش.

لولك رب ما نطقت ن¼¼ثرا
ا لو عشت أعمر البايا طلر 
لتقاص المد الديد دهرا

 ل¼¼ول إل¼¼ي م¼¼ا نظم¼¼ت ش¼¼عرا
و قضيتها لك ي¼¼ا مليك¼¼ي ش¼¼كرا
عن فضل ذي العرش العل قدرا

ل¼¼ك الم¼¼د ح¼¼دا) باللغ¼¼ات جيعه¼¼ا
لك المد حدا) طيب اللفظ و العن¼¼ى
لك الم¼د ح¼دا) يعج¼ز الل¼ق ع¼¼ده
لك المد قبل المد و الم¼¼د بع¼¼ده
لك المد إذ علمتن¼¼ي الم¼¼د و الثن¼¼ا

 مامد صدق تعج¼¼ز الن¼¼س و الن¼¼ا
 ل¼¼ك الم¼¼د ح¼¼دا) دائم¼¼¼ا) أب¼¼دا) من¼¼ا
 و ل¼¼ن يس¼¼تطيعوا بع¼¼د ذاك ل¼¼ه وزن¼¼ا
لك المد ح¼¼دا) ل ي¼¼زول و ل يفن¼¼ى
١٨ و لولك ل أعرف¼ه لفظ¼¼ا) و ل معنى

].٢ هذه الحمدة مقتبسة بتصف من مقامات القاسم الريري [م-١٧
].٢هذه البيات المسة لحمد بن إسمعيل المي الصنعان [ش-١٨
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اللهم صل عل ممد و عل آل ممد كم صليت عل إبراهيم و عل آل إبراهيم إنك حيد ميد، اللهم بارك عل ممد و عل آل ممد كم باركت عل إبراهيم و عل آل
إبراهيم إنك حيد ميد.

سبحان ربك رب العزة عم يصفون، و سلم عل الرسلي، و المد ل رب العالي.
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ل تنس ذكر ال
ل إله إل ال وحده ل شيك له له اللك و له المد و هو عل كل شء قدير

سبحان ال و المد ل و ل إله إل ال و ال أكب

سبحان ال و بحمده سبحان ال العظيم

سبحان ال العظيم و بحمده

ل حول و ل قوة إل بال

أستغفر ال و أتوب إليه

اللهم صل و سلم عل نبينا ممد
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و آخر دعواهم أن المد ل رب العالي
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