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ال�شاعر وحيد حامد قابل الده�شان:

   من مواليد م�سر، خريج كلية الهند�سة والتكنولوجيا  بجامعة املنوفية،  عمل 

مهند�سا ، ثم  تفرغ للن�ساط الأدبي تاأليفا وحتريرا بالعديد من املجالت واجلرائد. 

له ع�سوية بالعديد من اجلمعيات والأندية، منها رابطة الأدب الإ�سالمي العاملية، 

كما عمل م�سرفا على معجم » �سعراء القرنني التا�سع ع�سر والع�سرين« ال�سادر عن 

موؤ�س�سة »جائزة عبد العزيز �سعود البابطني لالإبداع ال�سعري« بدولة الكويت.

  له ع�سرات الدواوين ال�سعرية، منها:»وطن يحرينا«، و»�سنى العلماء ليفنى«، 

و»القد�ص يف القلب«، و»عندما تتو�ساأ احلروف«، وغريها ...
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مت طبع هذا الكتاب يف هذه ال�سل�سلة للمرة الأوىل،

ول يجوز اإعادة طبعه اأو طبع اأجزاء منه باأية و�سيلة اإلكرتونية اأو غري

ذلك اإل بعد احل�سول علىموافقة خطية من النا�سر

الطبعة الأوىل - دولة الكويت

اأغ�سط�س 2011م / رم�سان 1432 هــ

الآراء املن�سورة يف هذه ال�سل�سلة ل تعرب بال�سرورة عن راأي الوزارة

كافة احلقوق حمفوظـة للنا�سر

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية

 www.islam.gov.kw  :املوقع الإلكرتوين

مت احلفظ والت�سجيل مبكتبة الكويت الوطنية

رقم الإيداع:   2011 / 161

ردمك:   978-99966-50-01-7
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ت�صدير

اآله  املر�سلني وعلى  �سيد  وال�سالم على  وال�سالة  العاملني  احلمد هلل  رب 

و�سحبه و�سلم  ت�سليما.

الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوق��اف  ب��وزارة  الإ�سالمية  الثقافة  اإدارة  توا�سل 

البناء والكلمة الطيبة، وتفرد  بدولة الكويت تقدمي اجلديد يف عامل الأدب 

حلقات من �سل�سلة م�سروع » روافد« لن�سر الن�سو�ص الأدبية التي تعد خال�سة 

يدي  بني  الأدب��اء  يحملها  التي  الفكرية  للروؤية  ومعادل  الوجدانية  للتجربة 

قيامهم بواجب التوجيه والإر�ساد يف عامل ميوج بالأفكار والتيارات والقيم 

املتباينة.

لل�ساعر  ديوانا جديدا  الكرام  القراء  اإىل جمهور  تقدم  اأن  الإدارة  وي�سر 

ت�سكل  ق�سائد  ي�سم  وهو  احلكمة«،  م��دارج  :»يف  بعنوان  الده�سان  وحيد 

ليتحول  الذاتية  خال�سة جتارب عميقة يف احلياة، وبع�سها يتجاوز احلالة 

ومواقفهم  النا�ص  جتارب  ا�ستقراء  من  ورجاحتها  قوتها  متتلك  حكم  اإىل 

ومنا�سطهم يف احلياة.

ومعلوم اأن احلكمة باب عظيم يف �ساحة ال�سعر العربي ، تزينت بدررها 

منذ  ال�سعراء  اأ�سماء  بها  وخلدت   ، املواقع  اأح�سن  منها  واحتلت  الق�سائد، 

ال�سعر  رح��م  يف  حا�سرة  احلكمة  و�ستبقى  ال��ي��وم،  اإىل  اجلاهلي  الع�سر 

العربي، تتخلق يف كل زمان ومكان لتولد ب�سائر ومنارات تتمثلها الإن�سانية 

باآلمها  احلياة  م�سالك  يف  بها  وتهتدي  واأط��واره��ا،  اأحوالها  خمتلف  يف 

واآمالها....باإخفاقاتها وجناحاتها ..

    و اهلل الهادي اإىل �سواء ال�سبيل...
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الق�صيدة الأوىل

يوم اأو بع�ض يوم
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يوم اأو بع�س يوم

ت�صحو مع ال�صبح الو�صيء معطراً

حلو الأريج وفيك �صيء من �صياه

تـــغـــدو بـــاآمـــال مــحــلــقــة الـــــروؤى

م�صتهاه بقلبك  واأحـــــالم  تــرنــو 

بدا اإن  الت�صوق  اأجنحة  وتـــرف 

�صماه فــي  لــوؤلــوؤيــاً  الأمــانــي  نجم 

ترتوي ــبــراءة  ال خبز  مــن  تقتات 

المياه بكارتها  تفقد  فلم  طهراً 

معبداً بـــات  ــــدرب  ال اأن  ــوح  ــل وي

�صوب الُمنَى.. ولكل من ت�صعى خطاه

يجد الذي قد جّد.. يح�صد ها هنا

من في حقول العمر قد غر�صت يداه

هذا الذي في الفجر كنت �صربته

ال�صفاه العذب  بمذاقه  وترنمت 

بعزمة الــ�ــصــعــاب  تــجــتــاز  فتجد 

وتظن مجدك في الدنا اقتربت ذراه

٭٭٭
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تم�صي بك الأوقات للقيظ الذي

ما خاله من كان مثلك في �صباه

ملغومة كلها  خــطــوك  �ــصــاحــات 

ورفيق دربك قد يكون مع الجناه

واحــداً - واأ�صد ما تلقاه - قــولً 

خ�صم اأتى من حيث عينك ل تراه

بع�صها يتبع  الكيد  فنون  ــرى  وت

ـــاه الأن تنا�صبه  ل  كــمــوج  بع�صاً 

تحتها تخفي  الوعظ  ثياب  وترى 

تقاه فــي  وقــلــبــاً  ــاً  ــاب ن يتقى  مــن 

فطنة ذو  كـــاأنـــه  ــاء  ــب ــغ ال ــــرى  وت

ولكم �صرى في الوحل فامتدحوا �صراه

جمة والم�صائب  العجائب  وترى 

تبكي البالبل فالذئاب هم ال�صداه

لهم ذيــــل  ــاً  ــي ــص مــا� تــعــثــر  واإذا 

يوم الت�صابق ما ارت�صوا راأ�صاً �صواه

الدنا نكد  الفكر من  يفك  من ل 

لواه حق  بال  الزلفى  له  اأعطت 
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الــمــهــازل مثلما قــائــمــة  وتــطــول 

طالت �صنون القهر تنحر في الأباه

نجا اأبغي  اأنــا  هل  ت�صاأل  وهناك 

نجاه في  هالكاً  اأم  هــالك  في  ة 

٭٭٭

�صئتها اإن  ت�صير م�صيرهم  اأن  لك 

فارك�ض بها ولك الذي المولى ق�صاه

قب�صها كفاً  بالعهد  تفي  اأن  لك 

لظاه ويل كفك من  تاأجج..  جمر 

يرت�صى ل  فموقف  الحياد  اأمــا 

اأذاه تخ�صى  الــذي  تلقى  ولربما 

تخيراً ــاب  ــذئ ال مــ�ــصــارات  تــاأبــى 

فت�صاق قهراً في م�صارات ال�صياه

مروءة الأنـــام  اأعــرا�ــض  وت�صون 

ويراك بع�صهم الفري�صة من عماه

غيره من  الــذي  على  يت�صارعون 

الجباه تعلى  بعفة  النفو�ض  ت�صمو 

جنى من  انت�صاء  في  منهم  ويتيه 

جناه فيما  حــيــاتــه  وعـــار  �صيئاً 



12

وال�صم�ض يجذبها الغروب وللمدى

الإله �ــصــاء  مــا  ومـــداه  �صعى  ــلُّ  ك

وهناك بعد الكد في ليل ال�صنى

التقاه  �صينت�صر  حتماً  قبله  اأو 
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الق�صيدة الثانية

من حتايا ال�صباح
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من تحايا ال�سباح

المنى �ــصــبــاح  الأمـــانـــي  �ــصــبــاح 

وال�صنا والــ�ــصــذا  الــنــدى  �صباح 

�صبحت الــتــي  ــــــورود  ال ــاح  ــب �ــص

ــــا األـــ�ـــصـــنـــا ــــن ــــــم يـــحـــبـــهـــا رب ول

جميل �ـــصـــبـــاح  بـــهـــي  �ـــصـــبـــاح 

ــبٍّ يميل ــصَ كــــورد عــلــى هــمــ�ــض �

لحونا ــت  غــن الـــبـــالبـــل  ــاح  ــب �ــص

العليل الن�صيم  ن�صاوى  لت�صجي 

ال�صلوع بــيــن  الــتــ�ــصــوق  �ــصــبــاح 

ال�صميع الب�صير  لف�صل  و�صعي 

التجلي وانب�صاط  التقى  �صباح 

الرجوع الــ�ــصــاردون  ــداأ  ــب ي لــكــي 

الوفاء �صباح  الت�صافي  �صباح 

ــن يــــزرعــــون زهـــــور الإخـــــاء ــم ل

اقتدار بغير  �ــصــامــح  قــيــل  واإن 

اأبـــيـــنـــا وقـــلـــنـــا �ـــصـــبـــاح الإبــــــاء

القيم �ــصــبــاح  الت�صامي  �ــصــبــاح 

الهمم تــذكــي  الإرادة  ــاح  ــب �ــص
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فــلــيــ�ــض بــ�ــصــبــح �ــصــبــاح اأتـــانـــا

القمم ويق�صي  ال�صفوح  ليدني 

الهدى بــــدرب  ــرقــي  ــت ال �ــصــبــاح 

المدى فــي  غــايــة  الــر�ــصــا  فنيل 

لنا جــهــد  كـــل  الـــر�ـــصـــا  ودون 

�صدى نـــفـــع  اأي  ــــال  ب ــع  ــي ــ�ــص ي

الجمال �صباح  المعالي  �صباح 

الخ�صال باأحلى  التحلي  �صباح 

اخ�صراراً الــحــيــاة  يــزيــد  �صباح 

الفعال وح�صن  المقال  بح�صن 
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الق�صيدة الثالثة

اإين حجازي الهوى
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اإني حجازي الهوى

قبالتي جــمــيــلــٍة  ـــلِّ  ك دوَن  ـــِك  ل

وال�صوُق يُ�صعل في الح�صا زفراتي

لِك َخْفُق قلبي وارتعا�صُة مهجتي

ذاتي وانتفا�صُة  �ــصــدري  واأنــيــُن 

م�صاعري فيه  بــُت  َذوَّ الهوى  ولِك 

�صفحاتي على  ورداً  وغر�صته 

مــاِء قريحتي عــذِب  ِمــْن  و�صقيتُه 

حياتي بــالــعــبــيــِر  ــعــ�ــض  واأن فنما 

واإذا ذكرتُِك جاوَزْت روحي المدى

وثباتي ال�صها  فـــوَق  وتــبــخــتــرْت 

الر�صا اإلى كنِف  لغتي  وت�صامقْت 

كلماتي ـــعـــطـــرْت  وت وتـــزيَّـــنـــْت 

اأ�صلعي حنايا  في  حبُِّك  وان�صاَب 

دواتي �صبِر  بــنــوِر  الـــيـــَراُع  �ــصــعَّ 

القرى اأمَّ  يا  اِج  الحجَّ مق�صَد  يا 

والرحمات الــغــفــراِن  مهبَط  يــا 

الــفــراِق حبيبتي يــوم  مــازلــُت من 

عبراتي المنى  �صطِّ  على  تجري 
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عا�صٌق ـــــــوؤاٌد  ف لــلــقــيــا  ويــــتــــوُق 

نظراتي هفْت  كم  وجهِك  ولنوِر 

كاأنني ــمــرُّ  تَ الــذكــرى  ــُم  ــص ومــوا�

ـــرات ف ودوَن  نـــيـــٍل  ـــال  ب  
ٌ
ـــاأ ظـــم

اأ�صكو جفاَف الروِح ي�صبو خاطري

والنفحات زمــزٍم  من  ترتوي  اأْن 

ومن ال�صفا اأ�صعى على قدِم الهدى

مــدى خطواتي ا  ــرَّ ــغ ال والـــمـــروةُ 

توبتي لــربــي  تــرقــى  اأن  ـــــوُق  واأت

ثــرى عرفات الــوقــوِف على  يــوم 

راجماً ال�صاللِة  رمِز  اإلى  اأم�صي 

والجمرات الرجِم  مرمى  والغيُّ 

راً مطهَّ الــذنــوِب  مغفوَر  واأعــــوُد 

هفواتي ومــن  اأفعالي  رج�ض  من 

الندى طهر  في  المولوُد  وكاأنني 

الق�صمات م�صرُق  وقلبي  اأغـــدو 

٭٭٭

قبالتي جــمــيــلــٍة  ـــلِّ  ك دوَن  ـــِك  ل

والقربات الـــطـــاعـــاِت  مــكــة  يـــا 
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الورى هــزَّ  الــذي  الوحي  مّكَة  يا 

�ُصبات عميِق  مــن  يفيقوا  حتى 

الألى قلِب  في  الإيــمــاِن  َة  مكَّ يا 

ـــى الــدنــيــا بــطــوق نجاة ــوا اإل ــق األ

يا مكَة ال�صبِر الجميِل على الأذى

ـــــكـــــرامـــــٍة وبــــــعــــــزٍة وثــــبــــات ب

الــذي ظــهــرْت به ــَة الفتِح  يــا مــكَّ

�صفات خيُر  التمكيِن  �صاعِة  في 

ـــــرٌّ بـــالألـــى عـــفـــٌو ومـــرحـــمـــٌة وب

ــــاة ن
َ
اأ ودوَن  ر�ـــصـــٍد  بـــال  عـــــادوا 

هوى فــالــُعــّزى  التوحيِد  ة  مكَّ يــا 

ت وانــــدكَّ �ــصــرُح َمــنَــاِتــهــْم والـــالَّ

الــتــاريــخ جــــاَءِك واثقاً ــَة  مــكَّ ــا  ي

البركات ــِزِل  ــنْ ــُم ِب الخليِل  قــلــُب 

ـــه ـــَربِّ ــــُه ول ـــَن اأهــــلَ ـــك ـــص ـــى واأ� لـــبَّ

َمَوات غيُر  فــِق 
ُ
الأ في  وما  يدعو 

اإليهمو ـــــاِم  الأن اأفـــئـــدةَ  لــيــ�ــصــوَق 

بالثمرات ــبــيــداِء  ال فــي  ــجــوَد  وي



22

الدنا خيُر  الــذي  البلُد  اأيــهــا  يــا 

الدعوات بــ�ــصــادِق  اإلــيــه  يُــْجــَبــى 

ناً ذِّ موؤَ الخليُل  هتَف  اأْن  يــوِم  من 

الآتي الــزمــاِن  �صمِع  فــي  بالَحجِّ 

الذي والأمـــن  الحرماِت  َة  مكَّ يا 

والغدوات الــروحــاِت  في  نرجوه 

اأعلنتُها الــهــوى  حـــجـــازيُّ  اإنــــي 

الن�صمات اأطــيــُب  ــَة  مــكَّ ن�صماُت 

لهفٍة في  ت�صوقي  حييُت  ما  لــِك 

اللحظات اأجــمــل  فــي  قبلتي  يــا 

وعلى النبي الم�صطفى خير الورى

من عمِق قلبي ما حييُت �صالتي
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الق�صيدة الرابعة

اأ�صــــــواق
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اأ�ســـــــــــــواق

ــــي دوات تــ�ــصــتــمــد  نــبــع  اأي  ـــن  م

الجنات اإلـــى  قلبي  يــا  تقت  اإن 

وهونت الكريم  وطمعت في عفو 

نــفــ�ــصــي بــ�ــصــاحــة جـــــوده زلتـــي

معايبي �صتر  اأخراي  في  ورجوت 

عثراتي بــلــطــفــه  ــــــال  اأق مــمــن 

فــي هــذه الــدنــيــا واأرخــــى �صتره

عوراتي بــهــا  لفت�صحت  لـــوله 

والثنا المحامد  األهمني  رب  يــا 

الكلمات بــطــيــب  ــّي  ــل ع وامـــنـــن 

الرجاء وفــي جــوارك ماأمن اأنــت 

الرحمات ربـــا  عــلــى  للخائفين 

غاية عفوك  وفي�ض  العفو  ــت  اأن

لع�صاة يــرتــجــى  مـــن  فــاتــنــا  اإن 

يجيرني �صواك  ومن  الكريم  اأنت 

ح�صناتي غــالــبــت  �صيئاتي  اإن 

ذنبنا تعاظم  واإن  الــغــفــور  اأنـــت 

نجاة طوق  منك  عبادي«  يا  »قل 

٭٭٭
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كتبته الــمــقــل  جــهــد  ذا  رب  يـــا 

عبراتي ـــــــاوؤه  م حــــب  بــــمــــداد 

م�صاعر نظم  قلت  نظم  قيل  اإن 

�صفحاتي على  قلبي  من  تن�صاب 

مثلها قبلك  قــال  غيرك  قيل  اإن 

لغات جديد  في  ك�صف  وال�صعر 

واحد والــمــرجــى  الــحــوائــج  قلت 

الطلبات ت�صابه  عند  العيب  ما 

٭٭٭

ــــي دوات تــ�ــصــتــمــد  نــبــع  اأي  ـــن  م

للغرفات تقت  اإن  الــر�ــصــا  بعد 

قريحتي ا�صتحث  �ــصــوق  وبــــاأي 

اأبياتي تــكــتــ�ــصــي  حــ�ــصــن  وبـــــاأي 

ق�صيدتي الخيال  طاقات  ولأي 

�صطحاتي هنا  تجدي  وهل  تهفو 

يبتغى �صياء  من  حرف  غير  هل 

الق�صمات اأروع  فـــي  ــاً  ــق ــاأل ــت م

اإذا دنت الغريب  اأ�صواق  هل غير 

اللحظات اأعـــذب  بعد  بعد  مــن 
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زهره يذبل  لي�ض  ح�صن  غير  هل 

النفحات مـــتـــجـــدد  واأريـــــجـــــه 

هل غير تحليق الخيال بال مدى

ـــي ولـــــــذاك اأمــــــر دونــــــه قـــدرات

راأت اإنــ�ــصــي  عين  ل  مــا  فهناك 

اآت اأو  حا�صر  اأو  م�صى  فيما 

هنا اأذن  ت�صتمع  لــم  مــا  وهــنــاك 

الخطرات مــن  قلب  فــي  ــّر  م اأو 

٭٭٭

اأ�صتهي ما  لي  اأن  ح�صبي  رب  يا 

اإعـــنـــات نــ�ــصــب ول  ـــال  ب فــيــهــا 

فوق الذي هو في ال�صحاح بيانه

الآيـــات فــي  بالتف�صيل  جــاء  اأو 

جاعاًل المحبة  اإلـــى  اأتـــوق  واأنـــا 

قناتي الو�صول  اإلــى  اللقاء  حب 

ونظرة المزيد  ــوم  ي اإلـــى  اأ�صبو 

بالنظرات الــفــوز  فــي  المنى  كــل 

للهدى دعانا  من  ل�صحبة  اأ�صبو 

الظلمات دجــى  من  خرجنا  وبــه 
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اأ�صجارها اأقطف الأ�صعار من  اأن 

الثمرات اأبــــــدع  مــنــهــا  واأنـــــــال 

اأ�ـــصـــدو بــهــا فــيــمــن اأحــــب ندية

ــم حـــبـــاً اأجـــمـــل الـــنـــدوات ــقــي ون

يــزهــو بــهــا الــ�ــصــمــان بــيــن رفاقه

يواتي والـــجـــمـــال  ــــدر  ب ــه  ــي ــت وي

اأحبتي حـــول  الــفــنــان  ــر  ــطــاي وال

اللقطات اأن�صر  ي�صجل  ع�صقاً 

بعالمي ح�صنهن  ــواتــي  ــل ال اأمـــا 

اللفتات ب�صاحر  الـــفـــوؤاد  ــر  ــص اأ�

وعففت عن دن�ض الهوى اأنى األتقي

في مدى رحالتي قلبي  بالح�صن 

من �صمات  اكت�صين  للحور  فاأتوق 

بالخفقات لــهــن  الـــفـــوؤاد  طـــرب 

جهدها ق�صارى  جعلت  التي  اأما 

حياتي �صفو  تعكير  عمرها  في 

اأعماقها من  ال�صر  اإلهي  فانزع 

مماتي قبل  ال�صفو  لقلبي  واأعــد 
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الق�صيدة اخلام�صة

خ�صم املعاين
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خ�سم المعاني

ومـــن الــمــعــانــي كــم تــجــيء معان

واأمــــــان حـــقـــائـــق  ـــاة  ـــحـــي ال اإن 

المدى في  جميل  عمر  اأحالمنا 

لــالإنــ�ــصــان عــمــر ثان والـــحـــلـــم 

عالمي وي�صمو  ي�صفو  بعيونه 

ويراني يــرى  ل  قــد  الــذي  واأرى 

قواربي الخيال  �صط  على  تر�صو 

تلقاني ــه  ل اأ�ــصــبــو  ــا  م ــوف  وطــي

تنجاب عن �صدري �صماجُة واقع

يحياني اأم  اأحـــيـــاه  هــل  اأحـــتـــار 

٭٭٭

لهيبها وقــــود  �ــصــرنــا  قــ�ــصــة  يــا 

الوجدان اأدمـــــع  مــنــهــا  وتــ�ــصــيــل 

في خ�صم حروفها يبحر  والعقُل 

وال�صطاآن الـــمـــوج  بــيــن  ويـــتـــوه 

كاأنها ــمــر  ت ِعـــَبـــٌر  ــا  ــه ــولُ وفــ�ــص

العميان لأعــــيــــن  ـــوح  ـــل ي وهـــــم 
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بريقها غــاب  حين  ال�صحية  لغة 

القر�صان ومنطق  الــظــالُم  راج 

واأخــو الأمــانــة لن عــوداً فانبرى

الخوان ــاجــر  ــف ال كــــفُّ  يــطــويــه 

�صفائها زمـــــاُن  ــــى  ولَّ األـــوانـــنـــا 

ــون تـــداخـــل الألـــــوان ــي ــع ــرُّ ال �ــص

جمراته تاأججت  ال�صراع  �صب 

ل اإن�صاني الــمــنــظــور  والــمــ�ــصــهــد 

ـــٌة ـــلَّ ـــحـــزب ثُ فــــي كــــل نـــاحـــيـــة ت

وتــــاأهــــبــــوا لـــتـــرا�ـــصـــق وطـــعـــان

جارف اآن  كــل  فــي  الــهــوى  �صيل 

البهتان مـــراكـــب  عــلــيــه  تــطــفــو 

ع�صفها يهداأ  لي�ض  ريح  والإفــك 

البرهان ف�صائل  اقــتــالع  تبغي 

الورى اأ�ــصــرار  قلب  فــي  وثباتها 

النيران ـــراوة  ـــص � يــزيــد  غــيــظ 

ُمبِغ�ٌض تــ�ــَصــيَّــد  مــيــدان  كــل  فــي 

ميدان بـــال  ــه  ــق ــص عــا� والـــحـــق 
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بينما الــمــحــاور  كــل  على  حــرب 

ل�صان كــلَّ  تلوك  ال�صالم  دعــوى 

فمتى يعود النا�ض �صوَب ر�صادهم

الأ�صغان ل  الحب  روح  وت�صود 

ومــتــى نــرى وجــه الــحــيــاة ومابه

العدواني �صمته  في  الدما  لــون 

اآفــــاق الدنا ــدل  ــع ال يــعــم  ومــتــى 

البلدان بــ�ــصــائــر  �ــصــنــاه  يــ�ــصــري 

وهناك وجه الحلم ي�صرق نا�صراً

ـــو لآفـــــــاق مــــن الإحـــ�ـــصـــان ـــرن ي

مقولتي الزمان  �صمع  في  وتظل 

واأمــــــان حـــقـــائـــق  ـــاة  ـــحـــي ال اإن 
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الق�صيدة ال�صاد�صة

على �صفاف الهدى
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على �سفاف الهدى

على �صفاِف الهدى اأطلقُت ناياتي

راياتي الحبِّ  ورفرفْت في �صماِء 

وفي �صحاِب المنى اأ�صكنُت قافيتي

غاياتي �َصوَب  هيا  للريِح  وقلُت 

وَحطَّ في الرو�ِض ع�صفوٌر مالحته

تفوُق ما ت�صتهي ح�صناً �صجيراتي

ي�صدو ب�صوٍت رنيُن ال�صحِر نبرتُه

واأنَّاتي فرحي  �صدى  من  اأطياُفه 

بعاطفتي ممزوجاً  اللحَن  ــردُد  ي

ا�صتعاراتي بع�ُض  اأوتــــاره  رمـــوُز 

باأوردتي يــ�ــصــري  كــنــايــاتــه  ومـــن 

كناياتي فاأ�صتوحي  ي�صيء  ــوٌر  ن

بمقلته ــــو  اأرن وكـــم  بعيني  يـــرى 

انفعالتي ت�صري  �صرايينه  وفــي 

قافلتي �صير  في  اأهتدي  به  نجٌم 

بليلي و�صم�ٌض في �صباحاتي بدٌر 

في �صاعِة ال�صفِو كم ت�صفو م�صاربُه

جراحاتي ياأ�صو  كم  الهمِّ  و�صاعة 
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في وجهِه الب�صُر في عينيَّ ي�صكبه

اآهاتي ــيــه  كــفَّ عــلــى  وتــ�ــصــتــريــُح 

وهم�صُه و�صو�صاُت العطر في رئتي

وح�صنه في هجيِر العمِر مر�صاتي

مزهرةٌ لــالأنــ�ــض  رو�ـــصـــٌة  وقــلــبــه 

اأنفا�صها الحبُّ ي�صري في ف�صاءاتي

هذاالذي ِخلْتُه من يوم اأن عرفت

واأبياتي اأحا�صي�صي  معنًى  للحبِّ 

يعانقه �صويعاٌت  قلبي  وَحــ�ــْصــُب 

الخيالت عبَر  اأرتجي  ما  جماُل 

وَح�ْصُب نف�صَي اأن تحظى بمنيتها

وتر�صف الحمَد في كاأ�ِض المنامات
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الق�صيدة ال�صابعة

يا �صايف القلب
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يا �سافي القلب

يا �صافي القلب في ع�صر ال�صاللِت

اأنت الحقيقة في وهم الخيالتي

اإن طم�صت بالأنوار  المب�ّصر  اأنت 

الغ�صاوات بــاأكــدار  الــقــلــوب  كــل 

٭٭٭

يا �صافي القلب وجه ال�صفو موؤتلق

اأنـــــواره مــن قــيــود الــغــيــم تنطلق

اأفق في  اإن حل  حوله  ما  ي�صيء 

عبق طياته  وفــي  �صناه  ي�صري 

٭٭٭

يا �صافي القلب �صفو القلب يهدينا

روابينا �صتى  فــي  الــحــب  وينثر 

َحالوته مــن  نــبــع  قلبك  �ــصــفــاء 

ماآ�صينا وتن�صانا  الــحــيــاة  تحلو 

٭٭٭

يا �صافي القلب يا اإطاللة القمر

يا ب�صمة الزهر في اإ�صعاعه العطر
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ي�صري في جوانحنا التفاوؤل  اأنت 

من غيثه الجدب يغدو يانع التمر

٭٭٭

يا �صافي القلب دم �صفوا واإيماناً

عنوانا النا�ض  في  كن  وللمكارم 

بدل به  تقبل  فال  فيك  الح�صن 

اإح�صانا بالإح�صان  يجزيك  واهلل 
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الق�صيدة الثامنة

لوجه العيد اأبت�صم
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لوجه العيد اأبت�سم

اأبت�صُم العيد  لوجه  بي،  ما  برغم 

ترت�صُم القلب  فوق  العيد  وفرحة 

منابعه فا�صت  اإن  يجمل  والفرح 

يُقت�صم النا�ض  قلوب  بين  و�صار 

٭٭٭

الألم بنا  األقى  كم  العيد  اأيها  يا 

ت�صطرم الحقد  بنار  بحار  ــى  اإل

عاتية الــ�ــصــر  ــــاح  ري ــا  ــن ــدت وعــان

وكاد ظهري بحمل القهر ينق�صم

قاومت في الليل اأ�صباحاً مدججة

قيم ول  ـــن  دي مـــاردهـــا  ــغــدر  ــال ب

�صريعتهم فــي  ــي  اأن اأذكـــر  ول�صت 

اأتهم كنت  الم�صاعي  طهر  بغير 

قاومت قاومت حتى �صع في اأفقي

والنقم الأحــــزان  بــه  تــزول  فجر 

وت�صرق ال�صم�ض في �صبح مالمحه

والنغم الم�صك  اأريــج  منها  يفوح 
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فنن على  ورد  بالندى  ويحتفي 

غنم �صيدها  ذئاباً  لي�ض  فالعي�ض 

ومحتقر مذموم  للبغي  وال�صيف 

القلم وليعمل  الع�صا  لعهد  تباً 

لنه�صتنا نبرا�صاً  الفكر  ولي�صبح 

والظلم والظالم  الظلم  وليرحل 

مغلقة اأبــــوابــــاً  الــحــلــم  ولــيــفــتــح 

وفي �صبيل الهدى فلتح�صد الهمم

رايتها المجد  اأمتي في  ولت�صتعد 

وليترك ال�صفح من تاقت له القمم

نحن الذين فتحنا الأر�ض نعمرها

وفي ذرى الحق كم كانت لنا �صيم

ظماأ غيثنا  من  ــوى  وارت بنا  رفت 

�صنم بقعة  ــي  ف بــنــا  ــم  ــي اأق ومـــا 

ننهبها البلدان  ــى  اإل �صعينا  ومــا 

والكرم العدل  ملكنا  فيما  و�صاع 

اأما المخازي التي في ع�صرنا ظهرت

الأمم ولت�صهد  نهجنا  تكن  فلم 
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فالنا�ض في �صرعنا حقاً �صوا�صية

و�صاد اأ�صالفنا الإن�صان ما هدموا

�صاعدة الآمــــال  نــ�ــصــوة  وبينما 

وفي مدى حلمنا الأطياف تن�صجم

وانتباهتها) عين  غم�صة  (وبين 

العدم لفه  تولى..  الأماني  �صوء 

لأول ال�صوط عاد الركب منك�صراً

مختتم لالأنظار  لح  اأن  بعد  من 

٭٭٭

وال�صاأم الياأ�ض  ينال  لن  اأمتي  يا 

تلتزم اهلل  بــكــتــاب  هــمــة  ـــن  م

لي�صقلها منها  ال�صنى  ينال  وقد 

ينهزم لــيــ�ــض  اإبـــــاء  فـــي  لــكــنــهــا 

لواقعنا مجتازاً  ال�صعر  هنا  ومن 

تعت�صم بــــاهلل  عــــزة  فـــي  يــقــول 

اأبت�صم العيد  لوجه  مابي،  برغم 

ترت�صم القلب  فوق  العيد  وفرحة 

منابعه فا�صت  اإن  يجمل  والفرح 

يقت�صم النا�ض  قلوب  بين  و�صار 
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الق�صيدة التا�صعة

ملحات من �ِصْفر العمر
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ْفر العمر لمحات من �سِ

�صغيراً كنت  حين  اأذكـــر  لزلــت 

اأيــــــــام كـــنـــا اأنــــجــــمــــاً وزهــــــورا

ق�صة ــــراءة  ــــب وال ـــــر  اأذك لزلــــت 

و�صطورا اأحــرفــاً  فيها  نن�صاب 

غ�صة والم�صاعر  اأذكـــر  لزلـــت 

و�صرورا ر�صى  الدنيا  ن�صتقبل 

والأمــــانــــي عذبة اأذكـــــر  ــــت  لزل

وعبيرا ــاً  ــع رائ �ــصــحــراً  وتفي�ض 

للعال تقنا  المجد  ع�صقنا  فلكم 

ي�صيرا نـــــــراه  ـــا  كـــن ونـــجـــابـــة 

اأحالمنا في  ال�صهد  �صربنا  ولكم 

ق�صورا الخيال  فــي  بنينا  ولكم 

ثـــنـــاء معلم مـــن  ــا  ــن ولـــكـــم طــرب

وب�صيرا نــا�ــصــحــاً  علينا  يــحــنــو 

ــا فـــي كـــل عــــام فرحة ــوؤن ــجــي وت

وفيرا الح�صاد  يجني  كمن  نغدو 

الــ�ــصــحــاب مرتعاً ــع  م نــــوؤم  كــنــا 

�صهورا البريء  اللهو  مع  نق�صي 
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في لمحة الأب�صار كانت تنق�صي

م�صيرا ــرجــاء  ــل ل نــكــمــل  ونـــعـــود 

وعالماً الــزمــان  ذا  اأذكـــر  ــت  لزل

مح�صورا ذواتــنــا  يخ�ض  فيما 

انق�صى حتى  رحــابــة  نح�ض  كنا 

�صدورا الحياة  رحب  وفي  �صقنا 

طفولتي حلم  اأين  �صعري  ليت  يا 

تدميرا دمــــرت  ـــي  الأمـــان كــيــف 

٭٭٭

ــــام رحلة ع ـــل  ك ــــــر  اأذك ـــــت  لزل

مبهورا بـــه  مـــ�ـــصـــدوداً  ــريــف  ــل ل

عاطر جــو  النف�ض  ي�صم  حــتــى 

�صرورا ــكــن  ت ل  اأهـــــل  وقـــلـــوب 

بغربة الوجوه  بع�ض  من  فاأح�ض 

ك�صيرا الـــفـــوؤاد  مــهــمــوم  واأعــــود 

حنظل حــبــة  اأن  ـــــر  اأذك ــــت  لزل

الــحــيــاة مريرا بــهــا حــلــو  ــغــدو  ي

٭٭٭
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ـــت اأذكــــر والــــدي فــي حلمه لزل

النورا يــ�ــصــع  األــــق  فــي  والـــوجـــه 

كــريــم �صفاته اأذكــــر مــن  ـــت  لزل

التقتيرا يــعــرف  ل  ـــذي  ال جـــود 

ـــــــاءه ـــــــت اأذكــــــــر بــــــره ووف لزل

التقديرا اأخــطــاأوا  ببع�ض  حتى 

قبلة الــفــ�ــصــيــلــة  اأخـــــذ  قـــد  هلل 

التغييرا ــل  ــب ــق ت ل  ــة  ــوب ــحــب م

كـــان يحبنا ــــر كــيــف  اأذك لزلــــت 

والتعبيرا الــو�ــصــف  يــفــوق  حــبــاً 

ولــكــم روانـــا مــن عــ�ــصــارة عمره

والتفكيرا الــقــلــب  ي�صتثير  مــا 

ـــت اأذكــــر كــيــف كـــان حديثه لزل

منيرا الحياة  درب  على  �ــصــوءاً 

حداثتي ورغــم  يكبرني  كــان  قــد 

كبيرا تــكــون  اأن  معنى  اأدركــــت 
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الق�صيدة العا�رشة

اإىل ال�صعراء
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اإلى ال�سعراء

نـــغـــامـــْر اأن  نــــرفــــ�ــــضُ  ـــِر  ـــع ـــص ـــ� ال بــــحــــاِر  فــــي  لــــمــــاذا 

ـــِل والــــــقــــــوِل الـــمـــبـــا�ـــصـــْر ـــه ـــص ـــ� ـــع بـــالـــيـــ�ـــصـــيـــِر ال ـــن ـــق ون

الــــجــــواهــــْر نـــ�ـــصـــطـــاُد  الــــعــــمــــَق  نـــــجـــــوُب  لـــــمـــــاذا ل 

ــــضُ فـــــي قـــــرائـــــحـــــنـــــا.. بــــداخــــلــــنــــا نـــ�ـــصـــافـــْر ــــ� ــــتِّ ــــف نُ

ـــْر ـــا بــــجــــنــــاِح طـــائ ـــن ـــالَ ــــُق فـــــي الــــفــــ�ــــصــــاِء خـــي ــــطــــل ونُ

ـــْر ـــائ ـــص ـــ� ـــب ـــل ــــوِن ول ــــي ــــع ــــل ــــــا تــــــــــــراءى ل ــــَم م ــــص ــــر� ــــي ل

ـــاعـــْر ـــمـــ�ـــص ــــَل بــــالــــيــــراعــــِة كـــــــلَّ اأطـــــــيـــــــاِف ال ــــق ــــن وي

�صاحْر َكــــــفَّ  ــــُل  ــــِم ــــْع نُ الـــــحـــــرِف  نـــ�ـــصـــيـــِج  فــــي  ـــــا  كـــــاأنَّ

ــــــــادْر ق ــــــــلُّ  ك ــــــا  ــــــنَّ ِم ــــ�ــــصــــعــــِر  بــــال ولـــــيـــــرتـــــفـــــْع  األ 

ـــــــْن جــــلــــَب الـــــغـــــثـــــاَء.. بــــه يـــفـــاخـــْر  كــــــلُّ َم
َ
لـــيـــخـــ�ـــصـــاأ

ُج لــــلــــطــــال�ــــصــــِم والــــتــــهــــتــــِك والــــمــــ�ــــصــــاخــــْر يـُــــــــــــــروِّ

ــــمــــوُن غــــائــــْر ــــمــــ�ــــص ــــُد وال ــــجــــدي ــــت ــــــزعــــــُم اأنــــــــه ال وي

ـــــــــى الـــــدفـــــاتـــــْر ـــــــــٍي يُــــــبــــــثُّ اإل ـــــتُّـــــتُـــــُه بــــــال وع ـــــ�ـــــصَ تَ

كــــالــــبــــوائــــْر ـــاً  ـــص ـــخـــ� ب ـــــَع  ـــــي ِب اأو  �ــــصــــمــــيــــُره  ومــــــــــاَت 

ال�صمائْر ـــــــى  اإل الحــــتــــكــــاُم  نــــقــــيــــراً  يــــجــــدي  فـــمـــا 

٭٭٭
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زاخــــــْر ــــراِت  ــــخــــي ــــال ب الــــبــــحــــَر  اإنَّ  ـــ�ـــصـــعـــر  ال رفــــــــاق 

ــــن حــــــقِّ الأواخـــــــــْر ـــه م ـــفـــ�ـــضَ الأوائــــــــــــُل فـــي ـــت ومــــــا ان

ـــــــــــْت لـــ�ـــصـــاعـــْر عــــــرو�ــــــضُ الـــ�ـــصـــعـــِر ِبــــــْكــــــٌر كـــلـــمـــا ُزفَّ

ـــــــاِف وافــــــْر ـــِر �ــــصــــبٌّ كــــامــــُل الأو�ـــــــص ـــع ـــص ـــ� ومــــهــــُر ال

ـــاجـــْر ـــحـــن ال الـــــــــــروُح  تـــبـــلـــَغ  اأن  ــــــــى  اإل واإخـــــــال�ـــــــضٌ 
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الق�صيدة احلادية ع�رشة

لكم التحية وال�صالم
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لكم التحية وال�سالم

جنوب ول  �صماَل  ل  ــْم  ــت واأن ـــا  اإنَّ

الحبيْب مع  الحبيِب  �صدُق  لكننا 

ج�صوَمنا الحدوُد  تلَك  قْت  مزَّ اإْن 

القلوب ــَدت  َوحَّ التوحيِد  فعقيدةُ 

�صملُنا َق  ُفــرِّ ال�صتعماِر  با�صِم  اأو 

تغيب ل  فينا  الإ�ــصــالِم  ةُ  فــاأخــوَّ

الهدى بوتقُة  الإيــمــاِن  وو�صيجُة 

تذوب حرارتها  ِمــْن  الــفــوراِق  كلُّ 

كـــرٍب ظننا كــلُّ  الــ�ــصــوائــَب  ينفي 

الكروب ِبَوادينا  ا�صتدت  اإذا  نعنو 

�صالبًة يــتــيــه  َمــْعــِدنُــنــا  ويـــظـــلُّ 

ولدى النوازِل ينجلي باأ�ُض ال�صعوب

�صموُخه كــالــنــخــيــِل  واأنـــتـــم  اإنــــا 

وللقريب لــلــبــعــيــِد  ــــاٍد  ب ونــــــداهُ 

ـــرت بنا ــمــا م  كــلَّ
ُ
ــِح نـــهـــزاأ ــري ــال ب

الهبوب ا�صتدَّ  كلما  عزماً  ن�صتد 

رقــــُة طبعنا ـــرَّ  الـــِغ ـــرُّ  ـــُغ تَ ـــمـــا  ُربَّ

الخطوب اأتــت  اإن  كالأ�صِد  لكننا 



62

حلوُمنا ال�صفيَه  تُــغــري  ولــربَّــمــا 

ُع في الحروب لكننا الغ�صُب المروِّ

نا ِعر�صِ َعْن  الَخنَا  َمــُم 
ُ
اأ فلترتدْع 

الذنوب فمنهُجنا  ذنٌب  لو  فالعزُّ 

بهتانكم جنى  هل  افــتــراًء  وكفى 

ت�صيب الدنيا  هوله  ِمْن  الذي  اإل 

حنظاًل اإل  ــــاُك  الأفَّ يح�صَد  لــن 

كذوب يوماً  به  يفلْح  لم  والــكــوُن 

٭٭٭

جنوْب ول  �صماَل  ل  واأنــتــم  اإنـــا 

لــكــنــنــا لـــحـــٌن �ـــصـــمـــاويٌّ طـــروب

ختاُمه ـــحـــُن  ون بـــدايـــتُـــه  ـــم  ـــت اأن

ــــــه يــــوؤوب والـــلـــحـــُن اآخــــــرهُ لأوِل

�صباُحه الــحــيــاِة  �ــصــريــاُن  الــنــيــُل 

بالطيوب َر  تعطَّ ينا  يم�صِّ فيكْم 

وجوُهكم عليه  اأ�صفْت  وم�صاوؤه 

الجديب بــاإحــيــاِء  ي�صبِّحنا  نـــوراً 

ـــَرٍة ـــيْ ـــَط ــل ُق ــك ــا ب ــان ــْم تــحــي ــك ــل ف

و�صالُم دلتانا اإلى الوادي الخ�صيب
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الى الداعي  الأزهــِر  تحايا  ولكم 

�صاِح الجهاِد اإذا دعا الظرُف الع�صيب

في�صه من  الذي  العلِم  منهُل  هو 

والخطيب والمفكُر  المعلُم  �صرَب 

للهدى رمــوزاً  الدنيا  اإلى  وم�صوا 

يُ�صيب بــاإخــال�ــضٍ  لمق�صده  كــلٌّ 

اأ�صالٌة فيه  ال�صعر  تحايا  ولكم 

من رو�صِة الأجداِد في ثوٍب ق�صيب

ما �صاَر في َفلَِك الطال�صِم نجمه

بالغيوب ــرُجــُم  تَ ــالأوهــاِم  ك نــاأبــاه 

بحلمنا يـــــرفُّ  ـــاً  عـــذب ونُـــحـــبُّـــه 

وجراُحنا من في�ِض حكمته تطيب

اأهرامنا في  ال�صخر  تحايا  ولكم 

ما غاَب في اأعماِقها ال�صرُّ الرهيب

كلما الـــــمـــــاآِذِن  تــحــيــاُت  ولـــكـــم 

دوَّى نداءُ الفجِر اأو اأِزَف الغروب

٭٭٭

اإنا واأنتم في ال�صمال وفي الجنوْب

�صعٌب ووادي النيِل موطنه الرحيْب



64

ترابها يــ�ــصــون  لأمـــتـــنـــا  درٌع 

اأمٌل يتوق لمجِد ما�صيها ال�صليب

تحبه م�صُر  لــلــ�ــصــوداِن  والــخــيــُر 

يطيب لأنف�صكم  اأمـــٌل  ــا  ورخــاوؤن

�صدنا جنََّد  الــغــرِب  دهــاءُ  مهما 

الدروب للياأ�ِض  لت�صيَر  اأذنــابَــه 

بالدنا ـــوِع  رم فــي  ـــزرُع  ن �صنظلُّ 

�صجَر التفاوؤِل والرجولِة ل النحيْب

عنقودها ـــٌة  ـــرم ك واأنــــتــــم  ـــــا  اإن

الزبيب ِعنٌب وعندكم  اأر�صنا  في 

الـــوجـــُه تحيٌة الــ�ــصــمــُر  ــا  ــه اأي ــا  ي

كالحليب �صافياٍت  قلوباً  دمتم 
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رم�صان اأقبل
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رم�سان اأقبل

فــالــقــلــوُب قفاُر ــْل  ــب اأق رمــ�ــصــاُن 

والأمطاُر الغيث  فــاأنــَت  مــرحــى 

رم�صاُن تاهْت في الظالِم �صفائُن

فناُر ــوِب  ــقــل ــل ل ـــك  هـــالِل ــا  ــن ــص و�

روحنا زهــرةَ  يميت  الجفاُف  كاد 

وتــ�ــصــاءلــت فــي اأفــقــنــا الأنـــــواُر

حربنا في  جنوَده  ال�صالُل  ح�صَد 

ــــــّواُر ه َخ ــا فـــي �ـــصـــدِّ ــعــن وجــمــي

ق�صت الحياةُ ونحن نخطب ودَّها

ـــا فـــي عــيــنــهــا اأ�ـــصـــغـــاُر ـــن ـــاأن وك

عيوننا ــوُر  ن الإدراَك  يُح�صن  ل 

الأب�صاُر لنا  ــْت  ــَب ُوِه وقــد  عمٌي 

ياأبى الرجوعَ اإلى ال�صطوِط �صراعنا

مناُر لــلــعــيــوِن  تــــــراءى  مــهــمــا 

جهالًة الــحــ�ــصــاِب  ـــوَم  ي نتقي  ل 

اأحجاُر �صلوعنا  بين  نحن  هــل 

مغبونًة اأمـــــًة  اأدرك  رمــ�ــصــاُن 

ــــِة ركـــبـــهـــا الـــتـــيـــاُر يــلــهــو بــــدفَّ

٭٭٭
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ـــــواُر ــاُن تــغــمــرنــا بـــك الأن ــص ــ� رم

ــــاُر وق ــاِة  ــحــي ــل ــل ف ــَت  ــل حــل واإذا 

اأذواقها ترتقي  الــجــوارُح  ت�صمو 

الأبراُر التُّقى  كنف  في  ويعي�ض 

بهاَءها ت�صتردُّ  الم�صاعر  لــغــُة 

ـــمـــاُر فــــــاإذا الــــوجــــوه كـــاأنـــهـــا اأق

ف�صيحٌة الموؤمنات  النفو�ض  واإذا 

ولــهــا الــثــريــا فــي الــ�ــصــمــاِء مداُر

ينتمي ــمــالئــك  ــل ل ـــٌق  ـــري ب ولـــهـــا 

ون�صاُر عــ�ــصــجــٌد  لــديــهــا  يــجــثــو 

٭٭٭

فتنت�صي يجيء  �صهراً  يا  رم�صاُن 

ــا الأذكــــــاُر ــه ــــا تــحــلــو ل اأرواحــــن

طاعٍة مــن  قربتنا  كــم  رمــ�ــصــاُن 

الأوزاُر فـــتـــنـــاءت  وعــ�ــصــمــتــنــا 

يقودنا الــهــداة  اإخــال�ــَض  نحتاج 

ــيــرحــَل الــ�ــصــيــطــان والأ�ـــصـــرار ول

بقلبنا ــاِم  ــي ــص ــ� ال ــــــاُر  اآث ــظــلَّ  ــت ل

الم�صماُر ــا  ــن ــاَم اأم ولي�صتقيَم 
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هذا اختيارك...
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هذا اختيارك...

الفر�صاِن ب�صيرِة  اقــتــديــَت  اأنــت 

وجباِن ــٍر  ــاب ــك م ــيــن  ب والـــنـــا�ـــُض 

اآفاتهم عــن  عــيــنــاَك  وتــغــافــلــْت 

الح�صبان في  لي�ض  مما  َفُفجعَت 

ه ــلُّ مــن يــلــقــاَك اأخــلــ�ــَض ودَّ مــا ك

بالأح�صان اأخـــذوَك  ــى  الأل حتى 

٭٭٭

الإن�صاِن بــقــيــمــِة  تــتــيــُه  مـــن  يـــا 

ــــزَّ مكان ـــــروُم فــي الــعــلــيــا اأع وت

اأنت ارت�صفَت من المكارم �صهَدها

الألحان بــاأعــذِب  اأ�ــصــكــرتــَك  اإذ 

اأنت انتميَت اإلى الف�صائِل راف�صاً

البهتان ــَة  ــصَّ وخــ� ــاِء  ــب ــغ ال ــَت  عــن

رداَءه الحياِء  من  اكت�صيَت  اأنــت 

الأثمان بـــاهـــُظ  ثــــوٌب  ــــــذاَك  ولَ

بينما الحقيقِة  من  اقتربَت  اأنــت 

البطالن ــَة  ــي دن الــجــهــوُل  ر�ــصــي 



72

بُمحبِّهم تــربــ�ــصــوا  ــن  ــذي ال وهـــم 

القر�صان ب�صرعِة  عليه  جـــاروا 

اإن ت�صك في كنف الأقارِب غربًة

اأخـــا الإيمان يــا  هــذا اخــتــيــارَك 

تبتئ�ْض ل  مـــورداً  لك  عكروا  اإن 

الأزمــــان تلهو رحـــى  بــهــم  فــغــداً 

٭٭٭

يعاني اأ�ــصــاه  فــي  قلبَُك  كــان  اإن 

النيران بـــهـــذه  اكـــتـــويـــُت  ــكــم  ف

اإن كنَت تُم�صُك في الحياِة بجمرٍة

البركان لظى  على  قب�صُت  فلكْم 

اإن كانت الأ�صماُك حولك ك�صرْت

تـــوان دون  لــلــقــاَك  ــا  ــه ــاب ن عـــن 

حولنا اأرعــد  البحِر  في  فلطالما 

الحيتان مـــن   
ٌ
مـــــالأ ـــوعـــداً  ـــت م

٭٭٭

بالإمكاِن فــلــيــ�ــض  عــلــيــَك  هـــون 

اأ�صغاِن بــال  الــدنــيــا  ت�صبَح  اأن 
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ل.. ل ت�صئ في النا�ِض ظنََّك واحتر�ْض

ـــا هــــذه الـــدنـــيـــا بــــــداِر اأمــــان م

اأخي حماًل  تكن  ل  ذئـــاٌب  فبها 

بالحمالن الفتُك  الــذئــاِب  طبُع 

اأبنائها مـــن  ــقــاه  تــل الـــذيـــن  كـــل 

بال�صيطان ولي�َض  المالك  لي�َض 

بخ�صٍة يــ�ــصــوُل  فــيــنــا  ولــربــمــا 

الإح�صان �صوى  منا  يــذْق  لم  من 

حاجٍة ل�صاحِب  ــداً  ي نمدُّ  ولكم 

الأ�صنان بـــقـــواطـــِع  فــيــعــ�ــصــهــا 

٭٭٭

عاِن قــريــحــُة  هــذي  �صاحبي  يــا 

رماني بــالــ�ــصــهــاِم  لــظــنٍّ  هــاجــت 

بدي التجلَد في الوغى
ُ
واأنا الذي اأ

اأبكاني كم  َخـــيَّ 
ُ
اأ العتاِب  هم�ُض 

الــتــدافــع حجٌة فقه  فــي  ولأنـــت 

التبيان ـــع  ـــرائ ب ــه  ــي ف اأبــــدعــــت 

ــكــن للذي ل ـــاَء  ـــم ال ـــُع  ـــي اأب ـــــا  واأن

للظماآن ــــــريُّ  ال فــيــه  ــهــر  ــن ــال ك
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فربما تلمه  ول  اأخـــاك  فــاعــذر 

ال�صبيان ــِة  ــروؤي ب الكبيُر  ُهــــِدَي 

بن�صيحتي ت�صتفْد  لــم  اإذا  اأمـــا 

بالغ�صبان لــ�ــصــُت  ــي  ــاأن ب فــاعــلــم 

جوانحي مــــلءُ  والـــحـــبُّ  لكنني 

ول�صاني خافقي  ي�صرُخ  بالحق 

كلِّها المواقِف  في  ال�صحيُة  اأنت 

الجاني اأنَت  فاأنَت..  العجيُب  اأما 
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الق�صيدة الرابعة ع�رشة

ن�صيد الروح
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ن�سيد الروح

في عر�صها ينت�صي قلبي ووجداني

اأوزانـــي الــحــب  بعبير  وتكت�صي 

ويرق�ض الكون في عيني مبتهجا

واألحاني اأغــاريــدي  ــُع  َرْج يحدوه 

مولدها قــبــل  عــيــنــي  قــــرةُّ  ولءُ 

تلقاني الأحــالم  مرفاأ  كانت على 

براءته تمنيني  جــمــيــاًل  وجــهــاً 

عيداني فــوق  �صياء  ب�صنبالت 

وباخ�صرار المدى في اأفق اأغنية

اأغ�صاني فوق  ت�صدو  البالبل  بها 

قافلتي ليل  و�صت  وبالنجيمات 

نوراني والدرب  في هديها  اأ�صير 

٭٭٭

حلتها الآمال  ترتدي  عر�صها  في 

واإيماني حــبــي  �صما  ــي  ف بهية 

تهدهدني اأمواجاً  الود  اأ�صت�صعر 

واإخواني قراباتي  �صفو  بحر  في 
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مرفرفًة تاأتيني  ال�صعد  ن�صائم 

ــحــوِّم مــن حــولــي جناحان ي بــهــا 

طرباً م�صولٌة  والــمــنــى  واأنــثــنــي 

ـــي ـــاآذان ــاً �ــصــمــاويــاً ب ــحــن كـــــاأن ل

٭٭٭

دعوتُنا الإ�ــصــالم  ابــنــَة  يــا  بُنَيَِّتي 

هــي الــنــقــاء ونــهــج الــحــب رباني

له بديل  ل  �صبيل  فيها  ال�صدق 

تان لـــه  مـــا  درب  اهلل  وخــ�ــصــيــة 

عمل اأركــانــه  على  يبنى  والفهم 

اأركـــــان دون  بـــنـــاء  يـــقـــام  ــــــى  اأنَّ

قربتنا بــالإخــال�ــض  اهلل  ويقيل 

�صان ذي  غير  ب�صيء  تكون  ولــو 

والِبرُّ غر�ض الألى من نبعها نهلوا

ميدان كل  في  قدموا  ما  فطاب 

�صريعتنا فـــي  قــــدر  ولـــالأمـــانـــة 

خوان اأي  م�صعى  اهلل  يقيل  ل 

منزلًة بــالــطــاعــات  اهلل  ــع  ــرف وي

باإح�صان اإح�صاناً  يجزيه  للعبد 
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ندم في  جــاء  ممن  التوب  ويقبل 

ع�صيان بعد  من  تائباً  م�صتغفراً 

وفي الحديث �صالة المرء ي�صبهها

اأدران رجــ�ــِض  مــن  يطهرنا  نهر 

نجاهدها اأن  اإل  للنف�ض  ولي�ض 

نحو خ�صران تقود خطانا  ل  كي 

٭٭٭

غايتنا الإ�ــصــالم  ابــنــة  يــا  بنيتي 

رحمن الف�صل  عظيم  ــه  اإل ر�صا 

قدوتنا الــحــق  نبي  وم�صطفانا 

قراآني القلب  ــاج  ت اأن  فلتعلني 

منطلقاً ــروح  ال ن�صيد  يظل  حتى 

اأرعاه في �صاحة الذكرى ويرعاني

بــاِرْك معي�صتها لها  بــارك  يا رب 

وريحان اأمانيها  بم�صك  ــْر  َعــطِّ

يا رب واق�صم لها في العي�ض اأرغده

واجعل ثماراً لها من طيب ولدان
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الق�صيدة اخلام�صة ع�رشة

قطرات من بحر الأ�صى
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قطرات من بحر الأ�سى

ونجيُب اأتــْت  الذكرى  اإذا  نُدعى 

قلوُب لـــلـــقـــاء  �ـــصـــوقـــاً  وتــــتــــوق 

لحملها تـــئـــنُّ  بـــــــــاآلٍم  ــــي  ــــاأت ن

وتذوب الأ�ــصــى  من  الجباِل  �صمُّ 

لحروِفنا هموِمنا  بع�َض  لنبثَّ 

وكئيب مــظــلــٌم  عــ�ــصــٌر  فالع�صُر 

م�صيبٍة اإثــر  فيه  الم�صيبُة  تاأتي 

الــبــالِء خطوب مــع  فيه  وتــجــيء 

�صعراءُ هذا الع�صِر �صبوا في اللظى

ووجيب �صرخٌة  الق�صائُد  فــاإذا 

ماأتماً �صارت  الأ�صعار  ومحافل 

ونديب ـــوٌل  ـــول م والـــ�ـــصـــاعـــروَن 

تبلدوا الــذيــن  بــعــ�ــُض  ويــلــومــنــا 

م�صبوب روؤو�صهم  فــوَق  والقهُر 

�صدَرنا ــُج  يــوؤجِّ َهـــْوٍل  من  فنقوُل 

لهيب منه  القلِب  عمَق  وينو�ُض 

�ـــصـــرَّ بقائه َظـــــنَّ  قـــــزٍم  كــــلَّ  يـــا 

معطوب تــفــكــيــركــم  اإذعـــــانـَــــه.. 
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اأفواهنا في  الكلماِت  تحب�صوا  ل 

فلذاَك نهٌج - ما اأقول؟! - مريب

اأعماقنا فــي  الأحـــالَم  تقتلوا  ل 

لبيُب الــجــمــيــَل  الــحــلــَم  يــقــتــُل  ل 

ل تُ�صهروا �صيَف الرقيِب بوجهنا

اأيــخــيــف مــطــعــوَن الـــفـــوؤاِد رقيب

ــا كـــلَّ مــرتــجــٍف مــــداُد حروفه ي

ويغيب ــه  ــن ــي ــع ل يـــلـــوح  خــــــوٌف 

ب�صعره الو�صيَء  الحقَّ  ميَّع  َمــْن 

لكذوب ــــــــه  واإنَّ ــــدعــــيُّ  ال فـــهـــو 

٭٭٭

ونجيْب اأتــْت  الذكرى  اإذا  نُدعى 

قلوب ـــاِء  ـــق ـــل ل ــــاً  حــــّب وتـــــتـــــوُق 

قريحٍة كـــلُّ  الــ�ــصــعــداَء  تتنف�ض 

الأفـــَق وهــو رحيب وا عليها  �ــصــدُّ

ترنحْت الثبات  لحِن  على  فلَكْم 

لطروب ــــــه  واإنَّ الــقــ�ــصــيــِد  لــغــُة 

ـــى الــمــخــتــار �ــصــدَّ رحاله اإل لــمــا 

وال�صيب �صبابُه  القري�ِض  ــُب  رك
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اأمجاده من  كــاَن  ما  يــذكــروا  كي 

ــــذي لقــــاه وهـــو رهيب ـــم ال رغ

لكن اإذا انتُِهَك الحمى �صار الفنا

يــــوؤوب ــوِد  ــخــل ــل ل ــاً  ــق طــري ذوداً 

الخنا نهَج  اأبى  من  وت�صير �صيرةُ 

طيوب ك�صتها  قــد  زكــيــاً  ــاًل  مــث

تُثنه لـــم  مــجــاهــٍد  ــلِّ  ــك ل يـُــهـــدى 

اإلــيــه حروب ي�صبو  مــا  عــزِّ  عــن 

وترابُه ينتف�ْض  لــم  لمن  يُجلى 

مغ�صوب وِعر�ُصه  القيوِد  رهــَن 

عوا ووقَّ للغا�صبيَن  �صلَّموا  مــن 

مكتوب ذلُّــــهــــم  �ـــصـــفـــٍر  ـــل  ـــك وب

را�صياً الــدنــيــَة  قــبــَل  مــن  فــلــعــلَّ 

ــاِد يثوب ــر�ــص ــل الـــهـــواَن ول ــى  ــاأب ي

�صموُخه الح�صاِر  تحَت  َمْن  ولعلَّ 

مهيب ال�صالِل  اأجــنــاد  عين  في 

ون�صاله ثـــبـــاتـُــه  يــ�ــصــتــمــرَّ  اأن 

ن�صيب الح�صنيين  بــاإحــدى  ــه  ول
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مقطوعات �صعرية :

مدارج احلكم
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تعريف

مرو�صة نف�ض  ذو  الحق  والموؤمن 

اأمانيها تلقى  كي  المرَّ  ت�صتعذب 

٭٭٭

احتمالت

بقدره تــ�ــصــتــخــف  ُحـــــرٍّ  فـــلـــُربَّ 

القاتله الأمـــور  في  عوناً  ويكون 

معاوناً تــرتــ�ــصــيــه  وغــــٍد  ولـــــُربَّ 

معاوله البناء  في  ويعمل  يطغى 

بحرفه تــ�ــصــتــهــيــن  قــــول  ولـــــرب 

نازله اأو  م�صيبة  مــنــه  فــتــجــيء 

٭٭٭

تحذير

هامة للمنا�صب  تــحــنــي  ــــاك  اإي

زائله والمنا�صب  يفنى  فالجاه 

مطية تــكــون  اأن  بنف�صك  واربــــاأ 

ال�صافله الطباع  ذوي  للطامعين 

٭٭٭
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عطـــــــاء

و�صيمتها حــد  ــال  ب تعطي  الأم 

لأثمان تــرنــو  ول  الــمــزيــد  بـــذل 

منزلًة الأم  حناُن  ال�صحاب  فوق 

الأم عنواني الحب قال  ينطق  لو 

٭٭٭

زكاة العلم

الـــعـــلـــم كـــنـــز والـــــبـــــالغ زكـــاتـــه

والــنــا�ــض فــي فقر اإلـــى الأعـــالم

والبطن ت�صبر في المجاعة بينما

الإظالم في  يزيغ  القلوب  ب�صُر 

٭٭٭

�سكل... وم�سمون

اأهل ال�صاللة عند عر�ض �صاللهم

ـــــــذب الأنــــغــــام يـــتـــخـــيـــرون لأع

بيانَه نــ�ــصــوغ  اأن  اأولــــى  ــحــقُّ  وال

ـــمـــذاق مـــغـــّذي الأفـــهـــام حــلــو ال

٭٭٭
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خ�سران

اأمره العناية  كــف  فــي  كــان  مــن 

الخ�صرانا اأدرك  قـــد  فـــعـــدوه 

٭٭٭

عـــــــــــــــون

ت�صعى الحياة اإلى الت�صامي عندما

اأعوانا الهدى  على  العباد  يجد 

٭٭٭

من اأبــــــــواب ال�ســــر

والــلــعــيــن يحبه بــــاٌب  ــحــر�ــُض  ال

بالرحمن الــظــن  لــ�ــصــوء  يف�صي 

يميتها لــلــنــفــو�ــض  داء  ــح  ــص ــ� وال

الإح�صان تجنب  ال�صحيح  داأب 

ه �صرُّ يخفى  لي�ض  التحا�صد  باب 

الإيمان ب�صادق  الح�صود  لي�ض 

مدخٌل للتعا�صة  المطامع  ــاب  ب

�صطاآن ــال  ب بــحــر  اإلـــى  ــي  يُــْفــ�ــصِ
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من كان في لجج المطامع غارقاً

النق�صان دائـــم  واأ�ــصــبــح  اأم�صى 

٭٭٭

فر�س...

تجهمت الخطوب  اإذا  الثبات  اإن 

وتــفــاقــمــت فــر�ــض عــلــى الأمــــراء

٭٭٭

امتنان جبنان...

اأنـــا طواعية يــريــُح مــن اأجــرمــوا 

�صحاياه مــن  ـــا  اأن لــلــذئــب  نمتن 

٭٭٭

خراب...

ـــم يــعــمــر اأر�ـــصـــه وديـــــاره مـــن ل

والجرذان الــحــيــات  بــهــا  رتــعــت 

٭٭٭
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خلـــود

�صبيله الــنــفــاق  كــان  اإن  والــعــبــد 

مخذول مــذمــمــاً  الــفــنــاء  ــى  ــاإل ف

لعنٌة الــخــالئــق  رب  مــن  وعــلــيــه 

الــنــفــاق �صبيال اأخــــذ  لــمــن  تــّبــاً 

وفعالُه ـــه  قـــولُ يـــزكـــو  والـــعـــبـــُد 

جليال الخلود  �ِصْفِر  فــي  فيظل 

٭٭٭

نهر الحب...

تذوقه لو  �صيءٌ  اهلل  في  والحب 

واللين الرفق  في  ــًة  اآي غــدا  قلٌب 

منبُعه الأرواح  مــن  نــهــٌر  والــــود 

والنون بالكاف  الورى  يجريه ربُّ 

٭٭٭
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الغرا�س الطيب

قد فاز فوزاً عظيماً ذو يٍد غر�صت

الب�صاتين زهــر  اأر�ــصــنــا  فــي  هلل 

مقتحٍم كــلُّ  عظيماً  فـــوزاً  وفـــازا 

الميادين �صتى  اأر�صنا  بالحق في 

٭٭٭

ب�سيرة...

داَرها موتك  قبَل  لنف�صك  اختَْر 

ب�صيرا الحياة  في  حقاً  كنت  اإن 

٭٭٭

يقظة...

يــا اأمــتــي مــا كــلُّ مــن مــدَّ اليميـ

وترفعي فــتــنــبــهــي  مــرحــبــاً  ـــن  ـ

ما كل من اأعطى الدراهم مح�صنا

مرتع اأخ�صب  الــجــزار  ــُع  ــْرتَ ــَم ولَ

ن�صماتُه الــوغــى  �ــصــاُح  اأمــتــي  يــا 

م�صرع حـــقٍّ  بغير  تــنــال  لي�صت 
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غزالٌة ــنــدي  ال الأمــــَل  ـــدرك  ت ل 

ُم�صبِع ــــواٍد  ب ــت  حــلَّ اإن  هــيــفــاءُ 

٭٭٭

�ُسنة ما�سية

ع�صى فما  القلوُب  تحجرِت  واإذا 

الأحجاِر بم�صَمع  الكالُم  يجدي 

٭٭٭

اإبــــــــــــاء...

الــثــعــالــب حولَنا مــكــُر  ــي  اأمــت ــا  ي

وعــلــى حــــدودِك قــد اأقـــام غزاة

فاإنه بــالــعــطــاء  ـــــــاًء  اإب جـــــودي 

اأباة الــحــيــاة  �صفر  فــي  مــات  مــا 

٭٭٭
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العدل اأ�سا�س الملك

ــــــوؤازُره لبــــد لــلــحــق مـــن عــــزم ي

كي يدفع البغي في عزم واإ�صرار

قائمٌة العدل  فــوق  الملك  ــة  وراي

اِر نَخَّ فــعــَل  فيها  يفعل  والــظــلــم 

٭٭٭

م�سير الفرقة...

َقٍة ُممزَّ بــاأو�ــصــاٍل  الــحــيــاةُ  كيف 

هل ت�صتوي ري�صة في وجه اإع�صاِر

٭٭٭

و�سوح...

ظميا وكــــــان  ــــــا  ريَّ راَم  ومـــــن 

ــــْوِرَدا ــــم ال ــَد  ــقــ�ــصِ ي اأن  فـــالبـــد 

٭٭٭
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حقيقة...

الروا�صي ــفــُوق  ي غـــدٍر  ومــثــقــال 

َمــْن غيِر حدِّ فــمــاذا عــن الــغــدر 

٭٭٭

جزاء...

حيٍَّة بجانب  عي�صاً  ارت�صى  ومن 

البُلََهاءُ غباِئه  ــفــْرِط  ِل �صحكْت 

٭٭٭

مفارقة...

قد يدرك ال�صلَم من تُْخ�صى مخاِلبُه

َغ�ْصَبانَا ثَــاَر  ْن  ِممَّ النا�ُض  ويتقي 

٭٭٭

نفاق...

اأدهى الم�صائِب اأن تلقى بمجتمٍع

بع�َض الو�صاِة على الأغناُم ذوؤبَانا

٭٭٭
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دواء...

ذوقوا المراَرة قد تُ�ْصِفي �صمائَركم

كم من دواء مريٍر في الورى نََفَعا

ِلترَدعهم اآٌي  الــورى  تجيء  وكــم 

خاب الذي اإن اأتته الآي ما ارتََدَعا

٭٭٭

م�سير مرتقب...

كيدا الـــمـــر  الـــبـــكـــاء  َردُّ  ــــا  وم

الغا�صبينا ــْجــلــِي  تُ ـــــاُت  الأنَّ ول 

بالُك�صالى اأولـــى  الأر�ـــض  وبــطــُن 

المّيتينا مــثــوى  الــقــبــر  وجــــوُف 

٭٭٭

قانون...

ر الحقُّ مهما ا�صتَطال الغيُّ منت�صِ

ثــم ينهمر والــغــيــث يــبــداأ قــطــراً 

٭٭٭
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مداولة...

َحَجٌر كفه  فــي  ولــو  اأقـــوى  الحق 

ينطلق �صا�ُض  والرَّ البْغُي  ويرجُف 

هــو الــ�ــصــراع واأيــــاُم الـــورى ُدَوٌل

ل ي�صتوي في الورى المرتاُب والوَِثُق

٭٭٭

ا�ستحالة...

ــــاٍة الأر�ــــض علمني ب
ُ
تــاريــخ كــل اأ

يَْمتَِثُل لي�ض  ل�صيٍم  الأِبــــّي  اأن 

٭٭٭

رجاء يائ�س

قولوا لمن يرجو النَّدى من �صخرٍة

ويزهُر ــــاه  ُربَ فــي  ينمو  ــُم  ــوه وال

حنظٍل حبََّة  اأغرقت  لو  اأنــت  هل 

تت�صكر؟! ترى  دهــراً..  ٍر  �ُصكَّ في 

٭٭٭
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الإناء ين�سح بما فيه...

ينا، ولو في الحلم.. معذرًة،
َ
فما َراأ

مهراً اأ�صيالً اأتى من �صلب من نهقوا

وجرة »الم�ض« لم تن�صح لنا ع�صال

وما ا�ْصتُِمدَّ التَُقى من  ِفْكِر َمْن  ف�صُقوا

حاويًة القطران  مــن  مــالأنــا  ولــو 

ينبثُق القطراِن  فلي�ض منها �صوى 

٭٭٭

م�سير...

تَها ِعفَّ النا�ض  بين  المروءةُ  تبكي 

ِلُمْحتَاِل ثوباً  اأ�صبْحت  اإذا  يوماً 

٭٭٭

تلون مذموم...

يحّيرنا بدنيانا  بع�ضٍ  بـــاُل  مــا 

يمتقُع لي�ض  بوجه  الدنايا  ياأتي 

م�صيبته الراعي  مع  يبكي  تلقاه 

َرتَُعوا اإن  الحي  ذئــاب  بين  تلقاه 

٭٭٭
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ظلم ذوي القربى..

�صهمُ ال�صديِق بنحري لي�ض يخطئني

اأخطاني الأعــداء  من  �صهٍم  وربَّ 

٭٭٭

ن�سيحة...

األـــف م�صيبٍة بــاألــف  يــمــوت  ُحـــرٌّ 

ـــاةُ فـــحـــيـــاتـــه لــلــمــقــتــديــن حـــي

لول ال�صمو�ُض غزا ال�صقيُع حَياتنا

الظلماُت ــِت  لــعــمَّ الـــبـــدوُر  لـــول 

اأمـــًة فــاأيــقــظ  فـــرد  ولــكــم �صحا 

اأفـــــاق غفاة الــــمــــوؤذُن مـــا  لــــول 

مر�صٍد من  هداية  دون  �صار  من 

الخطواُت تــاهــت  درب  اأي  فــي 

٭٭٭
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حرف... وحرف...

مقالُه الــحــروَف  من خط  كل  ما 

نظراُت الر�صا  عين  من  تغ�صاه 

مع�صولٌُة ــة  ــواي غ الـــمـــداد  فــمــن 

و�صالةُ تــ�ــصــّرٌع  ـــمـــداد  ال ومـــن 

٭٭٭

الن�سيحة ال�سادقة...

كلماتُه ُمــــّرة  الن�صيحِة  �ــصــدُق 

الأدراِن مــــن  ُطـــــْهـــــُر  ــا  ــه ــن ــك ل

٭٭٭

اأثر خالد...

اإ�صعاُعها فينتهي  النجوم  تهوي 

بفاني لي�ض  العلماِء  �َصنَا  لــْكــن 

٭٭٭
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رعاية...

�صتٍر دوَن  ــو  ول طــهــراً  رام  ــن  وم

ال�صماءُ الــ�ــصــتــوَر  عليه  �صتلقي 

٭٭٭

اأدوار...

دواًء الفعل  يكوُن  حين  للكلمة  ل 

وبها مرحى حين ي�صيرُ ال�صمُت الداَء

٭٭٭

قرب وبعد...

والقلِب ـــــروِح  ال هــجــُر  ــهــجــُر  ال

الحب عـــن  ـــاأى  ـــن ي ل  والــــحــــبُّ 

بَُعدا اإن  الـــــروح  ـــقـــاءُ  ل يــغــنــي 

ــْن قرِب ــرِب الـــروح ِم ــْعــَد ق هــل بَ

٭٭٭
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ٌل... َتَقبُّ

اأ�صابَعنا يُدمي  وقد  �صوٌك  للورِد 

يغرينا الم�صحور  عــطــرهُ  لكنما 

جارحة كــلَّ  تحدو  القلب  اأوامـــر 

اأيدينا ــاءُ  ــنَّ ح ــا  ــدم وال وننت�صي 

٭٭٭

غرائب...

قطرات من  الكاأ�ض  في  ما  واألــذ 

الر�َصفات واآخـــُر  الــ�ــصــراب  بـــدءُ 

حالوةٌ الــوداع  اأح�صان  فــوق  هل 

الذات ان�صطاِر  لدى  الفراق  عند 

عت تجمَّ الـــلـــقـــاِء  ــات  ــاق عــن اإل 

الخفقاِت عذبَة  الم�صاعُر  فيها 

٭٭٭
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عمر ثان...

كريٌم الـــدنـــيـــا  ـــن  م ـــــى  ولَّ ــــم  وك

الفعاِل ــُن  ــص حــ� ذكــــــَره  وخـــلـــد 

محاُل الدنيا  في  الج�صم  خلوُد 

المحاِل مــن  لي�ض  الــذكــر  وخــلــُد 

٭٭٭

م�سائر وم�سائر...

من َجدَّ لي�ض بحاِل مثِل من لعبوا

ل خير في راحٍة من بعدها تعُب

جاهلُها النف�َض  يمني  الحياة  هي 

فــالأمــنــيــاُت بــال كــدٍّ هــي الكذُب

٭٭٭

ميزان الف�سائل...

ثبوتُها بــالــفــعــاِل  الف�صائل  اإن 

ِق تَ�َصدُّ ِبــُحــلــو  يــومــاً  تكن  لــم  ل 

٭٭٭



106

بخل م�سروع...

اأغلق على الجهل المرّكب األف باِب

بالثواِب تظفر  تنفقُه  ل  واكــنــزه 

ــة على ــواجــب ــه لــيــ�ــصــت ب ــات ــزك ف

الن�صاُب بلغ  واإن  حتى  حازه  من 

٭٭٭

ت�ســـــــاوؤل

العوجاُج ال�ــصــتــقــامــَة  اأيــ�ــصــبــق 

الزجاج يــرتــفــع  ــمــا�ــض  ال وفــــوق 

ــراً مــن حياٍة ــمــوت خــي األــيــ�ــض ال

النِّعاُج الأ�صِد  على  ا�صتعلْت  اإذا 

٭٭٭

اإقـــــــــــرار

للب�صي�ِض يرنو  الفهم  في  ــن  وَم

الحري�ِض ــوع  ــن ال مــن  حــتــى  ولـــو 

بغال �ـــصـــّحـــى  مــــن  بــــــاأن  ـــقـــّر  ي

بالرخي�ِض جــهــد  دون  ي�صحي 

٭٭٭
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عهـــــد وميثــــاق

في �صاحة الح�صِن لي عهٌد وميثاُق

تّواُق للح�صن  من  القبُح  ويمقُت 

م�صمعُه بــالــتــغــريــِد  تــمــتــع  ومـــن 

نهاُق الآفــــاِق  فــي  لَح  اإن  ي�صجُّ 

٭٭٭

ت�سحيح

غباِء بــكــل  ــفــه  ــص � ذو  ويـــقـــول 

»ال�صعراِء« فــي  ــــاُت  الآي ذمتكم 

فاأقوُل ذمت من اأتى في �صدرها

بال�صتثناِء مــدحــوا  مــن  وهــنــاك 

٭٭٭

ق�سمة �سيزى

رغُد م�صهم  مــا  اإذا  ــّي  عــل ـــٌد  ي

وال�صنَُد الخلُّ  اإني  ال�صدائِد  وفي 

ذي ق�صمة اإخوتي �صيزى بال جدِل

لتبتعدوا اأو  دوامـــاً  فلتن�صفوني 

٭٭٭
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الواجب والأوجب

ــِة واجُب ــُم الــبــالءُ عــن الأحــب ــتْ َك

اأوجُب �صكٍّ  دون  الأعـــادي  وعــن 

طعُمها مـــرٌّ  الأحـــبـــاب  فــمــ�ــصــاءة 

يُلِهُب ــٌر  ــْم َج الأعـــــداِء  و�ــصــمــاتــُة 

٭٭٭

مالذ العبيد

ل تَ�ْصُك للخلِق فال�صكوى لمن َخلَقا

اإن �صاَق للرزِق باٌب اأو اإذا انغلقا

خالقهم غــيــَر  مـــالُذ  للعبيِد  مــا 

رزقا من  والرحمن  ــرَزق  يُ فالكل 

٭٭٭

طبيعة...

يذهبها والأبْـــدان  الثوب  نجا�صة 

بع�ٌض من الماِء فقهاً دون اإعنات

نجا�َصتَه يمحو  فال  ال�صميُر  اأما 

المحيطاِت حتى  ول  البحار  ماءُ 

٭٭٭
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�سدق...

تحاكى اأن  ي�صعب  ال�صدِق  دموُع 

تَ�َصاكى كمن  لي�ض  الظلم  و�صاكي 

الرزايا في  يجهل  القلِب  واأعمى 

تََباكى ــْن  مــمَّ ــَكــى  بَ َمـــْن  م�صاعَر 

٭٭٭
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1- ال�سهود احل�ساري لالأمة الو�سط يف  ع�سر العوملة. 

      د.عبد العزيز برغوث.

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�سري) رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�سياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�سريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�سكالية املنهج يف ا�ستثمار ال�سنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظالل وارفة ) جمموعة ق�س�سية( . 

د. �سعاد النا�سر) اأم �سلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�سويل. 

د. م�سطفى قطب �سانو.      

7- من ق�سايا الإ�سالم والإعالم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�سطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�س.      

9- الختيار الفقهي واإ�سكالية جتديد الفقه الإ�سالمي. 

د. حممود النجريي.      

�سل�سلـــة  اإ�ســــدارات   
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10- مالمح تطبيقية يف منهج الإ�سالم احل�ساري. 

د. حممد كمال ح�سن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�سالم.

د. يحيى وزيري.      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�سية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار) ديوان �سعر(. 

ال�ساعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا.

ال�سيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حـمـيــد �سـمــيــــر      

16- العودة اإىل ال�سف�ساف )جمموعة ق�س�سية لليافعني(.

فريد حممد معو�س      

17- ارت�سامات يف بناء الذات.

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

18- هو وهي: ق�سة الرجل واملراأة يف القراآن الكرمي.

د. عودة خليل اأبو عودة      
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19- الت�سرفات املالية للمراأة يف الفقه الإ�سالمي.

د. ثــريــة اأقـ�ســــري      

20- اإ�سكالية تاأ�سيل الروؤية الإ�سالمة يف النقد والإبداع.

د. عمر اأحمد بو قرورة      

21- مالمح الروؤية الو�سطية يف املنهج الفقهي.

د. اأبو اأمامة نوار بن ال�سلي      

22- اأ�سواء على الرواية الإ�سالمية املعا�سرة.

د. حلمي حممد القاعود      

23- ج�سور التوا�سل احل�ساري بني العامل الإ�سالمي واليابان.

اأ.د. �سمري عبد احلميد نوح      

24- الكليات الأ�سا�سية لل�سريعة الإ�سالمية.

د. اأحمد الري�سوين      

25- املرتكزات البيانية يف فهم الن�سو�س ال�سرعية.

د. جنم الدين قادر كرمي الزنكي      

26- معامل منهجية يف تاأ�سيل مفهوم الأدب الإ�سالمي.

د. ح�سن الأمراين      

د. حممد اإقبال عروي      

27- اإمام احلكمة )رواية(.

      الروائي/ عبد الباقـي يو�سـف  



28- بناء اقت�ساديات الأ�سرة على قيم القت�ساد الإ�سالمي.

اأ.د. عبد احلميد حممود البعلي      

29- اإمنا اأنت... بل�سم ) ديوان �سعر(.

ال�ساعر حممود مفلح      

30- نظرية العقد يف ال�سريعة الإ�سالمية.

د. حممد احلبيب التجكاين      

31- حممد ] ملهم ال�سعراء

                اأ. طالل العامر

32- نحو تربية مالية اأ�سرية را�سدة.

د. اأ�سرف حممد دوابه      

33- جماليات ت�سوير احلركة يف القراآن الكرمي .

د. حكمت �سالح      

34- الفكر املقا�سدي وتطبيقاته يف ال�سيا�سة ال�سرعية.

د. عبد الرحمن الع�سراوي      

35- ال�سنابل... )ديوان �سعر(.

اأ. حميي الدين عطية      

36- نظرات يف اأ�سول الفقه.

د. اأحمد حممد كنعان      



37- القراءات املف�سرة ودورها يف توجيه معاين الآيات القراآنية.

د. عبد الهادي دحاين      

38- �سعر اأبي طالب يف ن�سرة النبي ].

د. حممد عبد احلميد �شامل      

39- اأثر اللغة يف ال�ستنباطات ال�سرعية.

د. حمدي بخيت عمران      

40- روؤية نقدية يف اأزمة الأموال غري احلقيقية.

اأ.د. مو�شى العرباين      

د.نا�شر يو�شف      

41- مرافىء اليقني )ديوان �سعر(.

ال�ساعر ي�س الفيل      

42- م�سائل يف علوم القراآن.

د. عبد الغفور م�سطفى جعفر      

43- التاأ�سيل ال�سرعي للتعامل مع غري امل�سلمني.

د. م�سطفى بن حمزة      

44- يف مدارج احلكة )ديوان �سعر(.

ال�ساعر وحيد الده�سان      




