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ت�صدير

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

و�سحبه اأجمعني .

تنب�ص  كائنات  هي  واإمن��ا  واأ���س��وات��ا،  حروفا  ال�سعر  يف  الكلمات  لي�ست 

باحلياة، وتلتحم ببع�سها لتكون قادرة على حمل الروح ال�سعرية التي يبثها 

ال�ساعر، وتفي�ص بها اأعماقه.

هذه احلالة حتتاج اإىل مكابدة و�سدق يف امل�ساعر، وهي امليزان الذي يوزن 

به تاأثري ال�سعر يف نفو�ص النا�ص، ومن ثم، فاإن غيابها من ال�سعر يحيله اإىل 

ر�سف بارد و�سياغة ميتة...

واإن انخراط ال�ساعر »حممد توكلنا« يف حركة ال�سعر امللتزم بق�سايا دينه 

واأمته مكنه من اأن يوفر ل�سعره ر�سيدا كبريا من تلك الروح، فكانت ق�سائده 

�سعلة من كيانه ، وكان كيانه اإيقاعا لق�سائده، حتى التحم هذا بذاك حمققا 

درجات كبرية من اللتزام الروؤيوي والفني على حد �سواء.

  وي�سر اإدارة الثقافة الإ�سالمية بوزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بدولة 

وحمبي  الكرام  القراء  جمهور  اإىل  ال�سعري  الديوان  هذا  تقدم  اأن  الكويت 

الأدب، اإ�سهاما منها يف تنمية القيم الأدبية والفنية، والتمكني مل�سرية الأدب 

البناء، �سائلة املوىل اأن ينفع به، واأن يجزي ال�ساعر خري اجلزاء...

اإنه �سميع جميب.
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الق�صيدة الأوىل

�ضاهد الدهر





�ضاهد الدهر

��ي ال��لَّ��ي��ايل ���ُس��ه��اداً ف���وَق واِدينا �����سِ ُتْ

َلياِلْينا داِج������ي  يف  ����وِر  ال����نُّ ن����اِث����َر  ي���ا 

َدعٍة ْمٍت ويف  �سَ الأر���ِض يف  اإىل  َتْرُنو 

)1(
�ساِرْينا َوْج����ِه  يف  َب�سا�َسَتها  َن��ْل��َق��ى 

ُه َتْخِف�سُ ث��م  َم�����ّداً  ال��َب��ْح��َر  وَت����ْرَف����ُع 

����َس���واِط���ْي���ن���ا يف  لٍه  ك�����اأن�����َك  َج����������ْزراً 

َف��ُت�����ْس��ِه��ُر ال��ُف��ْل��َك واملَ�����اَح ِم���ْن َوَج���ٍل

املُِحبِّْينا َق���ْل���ِب  يف  ���ْوَق  ال�������سَّ وَت���ْب���َع���ُث 

��ُه َوَل����ٌه ِب���الأْم�������ِض ِخ��ْل��ُت��َك َوْج���ه���اً ���َس��فَّ

فانْينا
َ
اأ ���ِس��ْع��راً  ال��َه��َوى  ْه����ُل 

َ
اأ ُي��ْه��ِدْي��ِه 

رًة ْي��������ُت��������َك ِم������������ْراآًة ُم���������س����وِّ
َ
����ى َراأ َح����تَّ

ْينا وما�سِ ف��ي��ه��ا  ���ِرن���ا  ح���ا����سِ ن�����ب�����اُء 
َ
اأ

�ساِهدٌة  ْن�������َت 
َ
اأ َع�����ْنٌ  اآَدَم  َع���ْه���ِد  ِم����ْن 

َمغانْينا يف  َت��������واىل  ُع������ُه������وٍد  ع���ل���ى 

ُدُه؟ ُت�����َردِّ ْن��ي��ا  وال��دُّ عَر  ال�سِّ َت��ْذُك��ُر  َه���ْل 

َن�����واِدْي�����ن�����ا �����ْح�����راً يف  �������َق ������سِ َت�������َدفَّ ملَّ������ا 

قاِفيٍة َث������ْوَب  ْت  َت��������َردَّ ِط���ْي���ٍب  ْل��������واُن 
َ
اأ

َقواِفْينا ِم���ْن  َن���ْف���ٌح  ْه���ِر  ال���دَّ َف��َن�����ْس��َوُة 
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ُمْهَجُتها ْم�ِض  ال�سَّ َج��ِب��ْنِ  ِم��ْن  َوَدْول���ًة 

�َسراِيْينا؟ ْن��ي��ا  ال��دُّ ُم��ْه��ج��ِة  اإىل  ْت  َم���دَّ

ْن����َزَل����ُه
َ
���ُت���وُره���ا ف���اِط���ُر الأْك��������واِن اأ ُد����سْ

ِكْينا َتْ ِم�����ْن�����ُه  �����وٍل  ِب�����َر������سُ وزاَده����������ا 

َتْرَهُبُه الأْر������ضِ  ُم��ُل��وُك  ��ْدٍق  ���سِ َن��ب��يُّ 

واللِّْينا الِب�ْسَر  َل��َدْي��ِه  َي��ْل��َق��ى  وال��َع��ْب��ُد 

وبها  
)2(

ال��نَّ��دى َب��ْح��ُر  َيْنَتِهي  ��ِه  َك��فِّ يف 

ِم�ْسِكْينا َي���ْل���ق���اُه  ْن 
َ
اأ  

َ
اهلل ُي�������س���اِئ���ُل 

ْف������ِئ������دًة
َ
اأ ل������اإِمي������اِن   

ُ
اهلل َه�������َدى  ب�����ِه 

ياِطْينا ال�سَّ اهلِل  ��ي��ِة  مَب��ْع�����سِ ��ي  ُت��ْر���سِ

َح������َرٍد ع���ل���ى  ْع�����������داًء 
َ
اأ ْف����ِق  ب����ال����رِّ وَلَّ 

ْينا ما�سِ ��ْي��ِف  ال�����سَّ ب��َح��دِّ  ال��َف��ن��اِء  اإىل 

ُهِرَعْت  َب��ْي��َن��ُه��ْم  َح����ْرٍب  ن���اُر  َخ��َب��ْت  اإِذا 

�ساِعْينا الإِْف�������س���اِد  يف  ُق���َرْي���ظ���َة  َب���ُن���و 

على َت����ِك����رُّ  َب����اأ�����ٍض  َرَح������ى  َداَر 
َ
اأ ح��ت��ى 

وَتْطِحْينا ِري�ساً  َت�سْ �ساِئ�ض  الدَّ ْه���ِل 
َ
اأ

راَيُتنا الأْر������ضِ  ُت���ُخ���ْوم  يف  َوَرْف����َرَف����ْت 

َن�ْسِقي احَل�ساراِت ِمْن َعْذٍب َوَت�ْسِقْينا

َمْنَهلَنا  راَد  َم����ْن  ب��ن��ا  َوَي����ْزُك����ْو  َن���ْزُك���و 

ياِحينا الرَّ ْو�ِض  الرَّ يف  غاَزَل  ْيِ  كالطَّ
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َمُتُه حُلْ املَ��ْج��ِد,  ُخ��ُي��ْوَط  َن�َسْجنا  َحتَّى 

���ْي���ن���ا َح���وا����سِ يف  �������داُه  و��������سَ ����ن����ا  َك����فِّ يف 

َعنا َجمَّ والإِْح�ساِن  الَعْدِل  ِمَن  َفْي�ٌض 

تاآِخْينا ِم������ْن  ُودٌّ  ����ا�����َض  ال����نَّ �����������َف  لَّ
َ
َواأ

ْهُر  َفْتحاً فا�َض َمْرَحمًة  َهْل َيْعِرُف الدَّ

ْيِدْينا
َ
اأ �ْسَدْتُه 

َ
اأ الذي  َغ��ْيَ  الأْر���ِض  يف 

َزَهٍر ِمْن  الأ�ْسواِك  �ِسَوى  َجَنْينا  َفَهْل 

)3(
ماآِقْينا َدْم�����ٍع  ِم����ْن  ِل��ل��ّن��ا���ِض  ْت������ُه  َروَّ

ِجناَيُتنا ك��ان��ت  م���ا  ال���ُف���راَت���ْنِ  ����َس���ِل 

غاِزْينا ���ْرِق  ال�������سَّ ُخ����ُي����ْوُل  َت���ْت���ن���ا 
َ
اأ ملّ����ا 

حاِئِفنا �سَ ِم����ْن  مِب�����داٍد  ��ب��ا  ُخ�����سِّ َك����ْم 

���خ���ا ب�����ِدم�����اٍء ِم�������ْن َت���راِق���ْي���ن���ا ���مِّ و����سُ

ْي�������ت�������اٌم َب���اِب���ُل���ه���ا
َ
����اِم اأ َوَج������ّن������ُة ال���������سّ

ُعْرُجْونا الأْف��ن��اِن  ماِئ�ِض  ِم��ن  ْب��ِدْل��َن 
ُ
اأ

�ْسلََمنا
َ
اأ  

)5(
والإِْم���اِق  

)4(
ْكِل والثُّ ِلْلُيْتِم 

ِفْينا �����ًة  ِذمَّ َي���ْرَع���ى  َل��ْي�����َض  ُم�����ْس��َت��ْك��ِرٌ 

َتِبئاً ��ْرِق ُمْ َب��ْع��َد ال�����سَّ ْق��َب��َل ال��َغ��ْرُب 
َ
واأ

َيْفِرْينا ال��َغ��ْدِر  بناِب  ِلْيِب  ال�سَّ َخ��ْل��َف 

بِه املَ�ِسْيُح  ج��اَء  ال��ذي  اَم  ال�سَّ خانوا 

راِعْينا اهلِل  ِل���َع���ْه���ِد  َي����ُك����وُن����وا  وَلْ 

  ***
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ْهَرَقتا
َ
اأ  

)6(
َح��ْرب��اِن َمْكِرُكْم  ِمْن  َلْي�َض 

َ
اأ

ُمباِلْينا؟ ُك���ْن���ُت���ْم  َف��م��ا  ���ُي���ْوًل  ����سُ َدم�����اً 

اإِذا املَ�����ُج�����ْو������ِض  ن������اُر  ن����اَرُه����م����ا  َك��������اأنَّ 

الَقراِبْينا ال��ِع��ْي��ِد  يف  ��ُف  َت��لَ��قَّ راَح�����ْت 

ْه����َل ���ِس��ْل��ٍم ل َت���ُدْر ِبُكُمو
َ
َل���ْو ُك��ْن��ُت��ُم��و اأ

املَاِيْينا �����َت�����اُح  َتْ املَ������َع������اِرِك  َرَح������ى 

����دًة ��������ٍة ك���ان���ت ُم����َوحَّ مَّ
ُ
َل���ْه���ِف���ي ع��ل��ى اأ

وَتْكِوْينا واإمِي�����ان�����اً  و����َس���ْع���ب���اً  ْر������س�����اً 
َ
اأ

َبْيَنُكُمو الأْر����َض  َتْق�ِسُموَن  َفُرْحُتُمو 

وُمْهِدْينا ِم��ْن��ه��ا  ���ِس��ْئ��ُت��ُم��و  م��ا  ُم��ْب��ِق��ْنَ 

َتَهُبوا ْن 
َ
اأ الإِن�����س��اِف  اإىل  وَت��ْن�����ِس��ُب��ْوَن 

ْينا را�سِ
َ
اأ يف  َح���ّق���اً  الأر�������ضِ  ����راِذَم  �����سَ

َملََكْت مِب���ا  ُج�����ْوٍد  اإىل  ُدِع���ْي���ُت���ْم  واإِْن 

املُِقلِّْينا َب��������ْذَل  َت�����ْب�����ُذُل�����وا  �����ُك�����ْم  ُك�����فُّ
َ
اأ

لَحٍة َم�سْ ِع����ْن����َد  اإِّل  ُت���������ْودوَن  ول 

وَتْقِنْينا َم��ْن��ع��اً  َج��ْل��ِب��ه��ا  يف  َت���ْب���ُغ���ْوَن 

ِتنا مَّ
ُ
اأ م���اِل  ِم���ْن  ���َدى  ال���نَّ يف  ��ُك��ْم  وَك��فُّ

����ُه ِم������ْن م������اِل ق����اُرْون����ا  ���ٍط َك����فَّ َك���ب���ا����سِ

ُلَعٌب َف���ْوَق���ه���ا  ُع���ُرْو����س���اً  ���َن���ُع���ْوَن  وَت�������سْ

َفراِعْينا ِف���ْي���ن���ا  ���ُب���وا  ِل���َي���ْن���َت�������سِ ���مٌّ  ����سُ
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غاِفلًة ال���ّت���اِري���ِخ  ُم��ْق��ل��َة  �������َس���ُب���وا  لَتْ

ْينا ُمْغ�سِ الإِْذلِل  على  ��ُع��ْوَب  ال�����سُّ ِو 
َ
اأ

َدِمنا يف  والإِمْي��������اِن  احل����قِّ  َف����ُج����ْذَوُة 

َبراِكْينا بالباِغي  الأر�����ضَ  ��ِرُم  ���َس��ُت�����سْ

َيِدنا على  ْن��ي��ا  ال��دُّ يف  ْعُد  ال�سَّ وُي��ْزِه��ُر 

ماِنْينا
َ
اأ ْغ���لَ���ى 

َ
اأ ِم����ْن  اخَل���ْل���ِق  ���َس��ع��ادُة 

  ***
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الق�صيدة الثانية

اإّل ما �َضعى
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اإّل ما �َضعى

عا َفَتَجمَّ ْح�����������س�����اَءُه 
َ
اأ َك�������َوى  ���َغ���ٌب  ����سَ

عا ْع�سَ ُم�سَ ريِق  الطَّ َجْنِب  اإىل  وَجَثا 

َل������ْوُن احَل����ي����اِة َن������اأى وف�������اَرَق َوْج���َه���ُه

ْط����ِل����ع����ا
ُ
ِه َق�������ْد اأ �����ُه ِم�������ْن َق����������ْرِ َف�����َك�����اأنَّ

���ْي���َف���ُه َد ����سّ واملَ������������ْوُت َه�������مَّ ب������ِه وَج�����������رَّ

عا َت�َسفَّ ال���َق�������س���اَء  َل����ِك����نَّ  ِل����ْل����َف����ْت����ِك 

ٌر ُمْب�سِ َف��اأْع��َم��ى   :
)7(

��ت��اٌت ���سْ
َ
اأ وال��ّن��ا���ُض 

َي�ْسَمعا و 
َ
اأ َي�����َرى  ل  ْن 

َ
اأ ب���ِه  ْح�������َرى 

َ
اأ

�َسْهَوٌة املَ����ك����اِرِم  ���ُس��ُب��ِل  َع����ْن  ��َرَف��ْت��ُه  ���سَ

���ع���ا َي������ْج������ِري ع���ل���ى اآث�������اِره�������ا ُم���َت���َت���بِّ

ِكْي�َسُه  
)8(

وَك����������ى
َ
اأ ِل���ْل���م���اِل  ع����اِب����ٌد  و 

َ
اأ

عا َيَتَرَّ ْن 
َ
اأ ال���َف���ْق���ِر  َخ������ْوُف  َي���ْن���ه���اُه 

ِث���ي���اَب���ُه ال�����ُغ�����روُر  َم������اأ  ٌف  ُم���������ْرَ و 
َ
اأ

عا َتَرفُّ ال���َف���ِق���ِي  َدْرِب  َع�����ْن  َي���ْن���ح���اُز 

ى َفاْرَت�سَ ذل�����َك  ُك�����لَّ  ُع  املُ�����لَ�����وَّ ى 
َ
َراأ

عا رَّ َيَت�سَ ْن 
َ
اأ ���نَّ  َو����سَ احَل���ي���اِة  ُظ���ْل���َم 

لََّكْت َتَ ال���ُه���ُم���وَم  �����ُد  َتِ �����ْدِرِه  ������سَ يف 

ٌة َف����َت����َزْع����َزع����ا َق����ْل����ب����اً َدَع������ْت������ُه َح����������ْيَ
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َع����ِوي ��ِر الإِب�������اُء ِل����َيْ ُي���ْغ���ِرْي���ِه ِب��ال�����سَّ

َي����ْج����َزع����ا ح���ت���ى  الآلُم  ����ُه  َف����َت����ُم���������سُّ

�����ٌق وال����َع����ْي���������ُض ُب���������ْرٌد ِل����ْل����َغ����ِن����يِّ ُم�����وؤَنَّ

ْرَق����ع����ا
َ
اأ َرّث�������اً  الإِْم����������اِق  ُذو  ُي���ْك�������س���اُه 

َمْع�َسٍر ِب�����س��اح��ِة  َي���ْن���ِزْل  اإِْن  وال���َف���ْق���ُر 

ُم�ْسَرعا ب��اب��اً  ال��َف��ْح�����س��اِء  اإىل  َي��ْف��َت��ْح 

���ه���ا �����َع�����ُل َربَّ ف����َم����َذّل����ُة احل�����اج�����اِت َتْ

���ع���ا ِل���������َن���������واِزِع الآث�������������اِم َع�������ْب�������داً َط���يِّ

لٍَة ِبَخ�سْ ال��َف��ق��َي  ُي���ْط���ُروَن  وال��ّن��ا���ُض 

عا َلُقرِّ ال��َف��ق��ِي  ُخ���ُل���َق  لَم�������َس���ْت  َل����ْو 

ُبُطولٌة ال�����ِف�����داِء  اإىل  َدَع�����ْت�����ُه  ف�������اإِذا 

َم���ْه���ِل���ِك���ِه �َسعى َن����ْح����َو  َغ�������ِويٌّ  ق����اُل����وا 

ُمْتِلٌف ����َس���ِف���ْي���ٌه  ق����اُل����وا  ���َس��خ��ا  واإِذا 

عا َتَنطَّ َع�����ْن�����ُه  ِق����ي����َل  َب  ت�����������اأدَّ واإِذا 

الِغنى َذوي  ِع��ن��َد  امل����اُل  ق�����اَم 
َ
اأ وَل���ِئ���ْن 

َك�����ْن�����زاً ب�����������اأْدراِج اخَل������زاِئ������ِن ُم����ْوَدع����ا

ُروا ����ِري����َن َف�����َب�����ذَّ َوَرب��������ا ِب����َك����فِّ املُ����ْو�����سِ

َفاأْدَقعا ال��َف��ق��ِي  على  ���س��اَق  ال��َع��ْي�����ُض 

َتباُغ�ٌض ال�����ِوداِد  ��ِن  ِح�����سْ ع��ل��ى  َل��َع��دا 

َفاأْفَرعا ��ُدوِر  ال�����سُّ يف  التَّحا�ُسُد  َوَن��ا 
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ِل���ْل���َف���ت���ى ُذًل  امل���������اَل  ْي���������������ُت 
َ
َراأ اإِنِّ 

َيْجَمعا ْن 
َ
اأ ����ِه  َه����مِّ غ���اي���َة  ك�����اَن  اإِْن 

مِلُْح�ِسٍن ف���ي���ِه  ْه����ِر  ال����دَّ ِع�����زَّ  ْي����������ُت 
َ
وَراأ

ِلَيْنَفعا احَل����ي����اِة  يف  َدوؤُوب���������اً  َي�����ْس��َع��ى 

ِج����ْد
َ
ْخ�����اَق ال���ِك���راِم َف��لَ��ْم اأ

َ
َوَع���َرْف���ُت اأ

ْقلَعا
َ
اأ ��م��اَح��ِة  ال�����سَّ َع���ِن  ال���ِك���راِم  َح�����َد 

َ
اأ

ُهْم وَنْب�سُ ال���ِك���راِم  ْن��ف��ا���ُض 
َ
اأ ���وُد  َف���اْلُ

عا؟ َت�َسنُّ ال���ُق���ل���وِب  َدّق��������اُت  َت�����ك�����وُن 
َ
اأ

ْه����ِل����ِه
َ
و������س�����اَب ال���ِغ���َن���ى يف اأ

َ
ْي����������ُت اأ

َ
وَراأ

عا َتَفجُّ ال���َف���ق���ِي  َق����ْل����ُب  ل��ه��ا  َي���ْب���ك���ي 

ُتْخَمًة  َي���ْل���َع���ُن  ب�����اَت  َغ���ِن���يٍّ  ِم�����ْن  َك�����ْم 

عا َتَتَقطَّ ْن 
َ
اأ الأْم�����ع�����اُء  ب��ه��ا  ك������اَدت 

 ون���ح���ُن خ���اِئ���ٌف
)9(

وامل�������اُل ع������اِرَي������ٌة

�ْسَمعا
َ
اأ املُ����ن����اِدي  اإِذا  ع��ن��ُه  ���َس��َن��ُح��وُل 

ماَلها ����ِة  املَ����ِن����يَّ َك������فِّ  يف  ���ف�������ُض  وال���نَّ

َتَتَمنََّعا  و 
َ
اأ خ����َي  ����اأْ ال����تَّ ����اأَل  َت���������سْ ْن 

َ
اأ

َع������ْب������َدُه َي����ْب����ُل����و  ����ْع����م����اِء  ب����ال����نَّ  
ُ
واهلل

َنعا َي�سْ ْن 
َ
اأ مب����اِل����ِه  َع���������س����اُه   م������اذا 

���������َك ك�������اِدٌح« �����ه�����ا الإِن���������س����اُن اإِنَّ يُّ
َ
»ي�����ا اأ

يَّعا ��م��اِء ُم�سَ ال�����سَّ ���َس��ْع��ُي��َك يف  ك���اَن  م��ا 
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ها ِبرُّ �����ُل  ُي�����وؤَمَّ ال���ُع���ْل���ي���ا  ال����َي����َد  َف����ُك����ِن 

ِل����ُت����َع����زَّ يف َك�����َن�����ِف الإِل����������ِه َوُت����ْرَف����ع����ا

���ت���اِرِه وَح������ى اإىل ُمْ
َ
اأ َم����ْن  ���ُس��ْب��ح��اَن 

�َسَعى« م��ا  اإّل  ِل��اإِْن�����س��اِن  َل��ْي�����َض  ْن 
َ
»اأ

  ***
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الق�صيدة الثالثة

عودة الن�ضور





عودة الن�ضور

�ُسموعي اأ�����س����اأُت  َك����م  ال��ق��ل��ِب  َح���ّب���َة 

ث������م اأط�����ف�����اأُت�����ه�����ا ِب�����َه�����م�����ِر ُدم�����وع�����ي

�سوٍق   َج����م����رُة  ب��ال��ق��ل��ِب  ْت  ����َت����َب����دَّ وا�����سْ

لوعي  �سُ يف  لِه��������ٌب  ل���ه���ف���اُن  ف����ْه����َو 

َت�����ن�����اءي�����ُت عنها م���ه���م���ا  رب�����وع�����اً  ي�����ا 

َي���ت���ن���ام���ى َوج���������دي ب���ه���ا وُوُل������وع������ي

مٍّ
ُ
اأ م������ْث������َل  َع�����ب�����ُيه�����ا  َي�����ْع�����َري�����ن�����ي 

����ي����ِع �����سِ ����ه����ا ِك�����ي�����ان ال����رَّ َي�����ع�����ري ُح����بُّ

َدْرب�����������ي  َج  َت����������َع����������رَّ وَل�����������و  اآٍت  اأن�����������ا 

ب�����وِع  َف���َدل���ي���ل���ي اأن����ف����ا�����ُض ت����ل����َك ال�����رُّ

ب�����اإي�����اب�����ي ح���ب���ي���ب���ت���ي  �����ّك�����ي  َت�����������سُ ل 

ُقلوعي ���ْرُت  َن�������سَ ف��ق��د  ���دي���ن���ي  واْر����سُ

ي�����اِح اْع���ِت���م���ادي ����ِل ال�����رِّ وع���ل���ى ُم����ْر�����سِ

ُتطيعي ل  اأو  ري�������ُح  ي����ا  ف���اأط���ي���ع���ي 

ِج����راح����ي ُع������ْم������ِق  ب�����رغ�����ِم  اآٍت  اأن��������ا 

وجوعي داري  وُب�����ع�����ِد  وِح���������س����اري 

بيتي وِم����ف����ت����اُح  ����ري  �����سَ وِرف�����اق�����ي 

ِد املَ�������ف�������ُج�������وِع وَح��������ن��������ن امل�����������������س��������رَّ
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ُمقيٌم َج������ذري  الأج���������داِد  ت������راِب  يف 

ُفُروعي ��ت��اِت  ال�����سَّ اأر�������ضِ  يف  ������ْت  وَنَ

���ْرٌب ك���ن���ُت ف���رخ���اً ل��ك��ّن��ن��ي ال����ي����وَم ����سِ

ج�����وِع ِم�������ن ُن�����������س�����وٍر َت��������ّواق��������ٍة ِل�����ل�����رُّ

�����راً ف�����������اإذا ن�������������اَدِت احل����ب����ي����ب����ُة َن�����������سْ

�سميِع األ�����������ِف  األ�����������ُف  ف������امْلُ������لَ������ّب������وَن 

ٍر َن�سْ َن���ي���ِل  يف  الأرواَح  ُي���ْرِخ�������س���وَن 

ُن���������س����وِع ت����������اَج  الآلُم  َق�������لَّ�������َدْت�������ُه 

َل����ِب���������س����وا ُح�����لَّ�����َة اِل������ه������اِد وج���������اوؤوا

ب����ي����ِع ف���اْل���ِب�������س���ي ِل����لِّ����ق����اِء َث��������وَب ال����رَّ

������واَد ال���لَّ���ي���ايل ْي ِب������ِه������ْم �������سَ ��������������دَّ وَتَ

َف�����ُه�����ُم ال�������س���م�������ُض اآَذَن�������������ْت ِب����ُط����ل����وِع

اإّن���������ا ال�����َب�����ْغ�����ُي َق�����ْل�����َع�����ٌة ف�������وَق رم�����ٍل

ُت������وِه������ُم املُ���ح���َت���م���ي ِب������ُرْك������ٍن َم���ِن���ي���ِع

فغاَلْت ع��ن��ه��ا  م�����اِن  ال�����زَّ َج���ف���ُن  ن�����اَم 

َت���������ْزَده���������ي وْه�����������َي اآي�����������ٌة ِل�����ل�����ُوق�����وِع

املَنايا ُت����ْزِج����ي  ِل���ل���ُج���م���وِع  ف���اْط���َرب���ي 

وْه�������َي َت����ْه����وي اأم��������اَم ت���ل���ك اُل����م����وِع

  ***
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الق�صيدة الرابعة

منائر القد�س





منائر القد�س

َوقفا باحِلمى  قلبي  ال��ُق��د���ِض  منائَر 

فاْعَتكفا املِ���ْح���راِب  اإىل  ����َس���ْوٌق  دع����اُه 

اْن��َت�����س��ى طرباً ل��ه الأم�����ُض  ��ّل��ى  َتَ اإذا 

�َسفا
َ
اأ ب��ِه  ال���ّداِج���ي  احل��ا���س��ُر  فيبعُث 

َفلَْت 
َ
اأ م��ا  الأم�����ِض  �سم�َض  اأَن  ل��و  َي���َودُّ 

اْنَحرفا درب���ِه  ع��ْن  الأ���س��ى  ليَل  اأنَّ  اأو 

ْه ال�����ف�����اروُق ُع���ْه���َدَت���ُه ُه���ن���ا ت���ا َج�������دُّ

والنَّ�َسفا الأْم�������َن  َي���ُب���ثُّ  اإي���ِل���ي���اَء  يف 

دٌم ي����ب����اُح  اأو  ���ل���ي���ٌب  ����سَ ����َرنَّ  ُي����ْك���������سَ ل 

اْقَرفا اْم��ُروؤٌ يف غِي ما  ول ُيجازى 

�����ف�����ْت  يف دي���������اٍر َرْح������ب������ٍة ِم����لَ����ٌل ت�����األَّ

��ْع��ُد فيها وال��زم��اُن �سفا ال�����سَّ ف����اأوَرَق 

�ساِدحٌة اهلِل  ِب�ُسكِر  َن�سوى  وال��ط��ُي 

ِظ����لُّ الأم������اِن ع��ل��ى اأع�����س��ا���ِس��ه��ا َوَرف����ا

ل���و ل ي���ك���ْن ل���ك ي���ا ف������اروُق َم����اأَث����رٌة

َلَكفى ِبنا  الأق�سى  اإىل  الإي��اِب  �سوى 

���رَّ ف�����س��ل��َك وال���دن���ي���ا َت���ِع���زُّ ِبِه م���ا ����سَ

اْعَرفا اأِم  ِغ����لٍّ  ذو  ال��ف�����س��َل  اأاأن����َك����َر 

غا�ِسيٌة  ع��ي��ن��ي��ِه  ح��ج��ب��ْت  ج���اِح���ٍد  ك���م 

َك�َسفا ق��د  ال�سم�ِض  وج��َه  اأَن  وي��ّدع��ي 

29



ْنَت لهم َب الأق�سى و�سُ اأق�سيَت ُمْغت�سِ

َمداً فجاَزْوَك �ُسوَء الَكْيِل واحَل�َسفا

ِبِه َتعيُث  اأق�سانا  ال��ي��وَم  وا���ْس��َه��ِد  ق��ْم 

لَفا �سَ ت��ف��ري��ُط��ن��ا  زاَده��������ا  ������راِذٌم  �������سَ

لَُبها ِمْ وا���ْس��ت��دَّ  ا���ْس��َت��اأ���َس��دْت  اأران�����ُب 

�ُسُجفا اأح����داِق����ن����ا  ع��ل��ى  ����َس���َدل���ن���ا  ملّ����ا 

م�سِجِدنا اأرك�����اَن  َزل���زل���ْت  ُج��ح��وُره��ا 

َهَتفا اأ����س���م���اِع���ِه  يف  امل������وِت  وه����ات����ُف 

حٌة  ُمَقرَّ اأك���ب���اٌد  ال��ق��د���ِض  يف  والأه�����ُل 

َنَزفا اإخ���وان���ه���م  �����دى  مِبُ ��ري��اُن��ُه��م  ���سِ

عٌة ُمْرَ ��ع��د  ب��ال�����سَّ اإخ���واِن���ِه���م  ك���وؤو����ُض 

َظفا وال�سَّ ال����اأواَء  ��ُح  َت��ْن�����سَ وك��اأ���س��ه��ْم 

َن�ْساأِتها ُم���ن���ُذ  ���ي���وف���اً  ����سُ ف��ي��ن��ا  ل���ك���نَّ 

َن���ف���ا
َ
اأ اأغ���م���اِده���ا  اإىل  ي���وم���اً  َت������اأِو  ْل 

َر�َسَخْت اإج��اًل وقد  الكوُن  َيعُنو لها 

َع�َسفا ما  لاإع�ساِر  لَن  ما  ْوِد  كالطَّ

�ُسُهٌب  ���ه���ا  اأْم�������سِ يف  ���ُل���ه���ا  َن�������سْ واأم��������ٌة 

ُنَطفا اأرح���ام���اً ول  ال��ي��وَم  َت���ْع���َدَم  ل��ن 

ِب����َع����ْي����ِن����ن����ا ������س�����َ�ى يف ك������لِّ ن���اح���ي���ٍة

َخلَفا ْف����ِق����ن����ا 
ُ
اأ يف  َه�����وى  جن����ٍم  ِل����ُك����لٍّ 
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اأنَت اأنا

ِوداِدْك يف  َق������ل������ب������ي  ْب������������������������ُت  َذوَّ

ِم��������������داِدْك يف  ُرْوح��������������ي  وَذَرْف��������������������ُت 

��������َك��������ْب��������ُت َح��������������رَّ َم�������واِج�������ع�������ي و���������سَ

�������ه�������اِدْك ��������سُ يف  ق����ل����ب����ي  وِج�������������������راَح 

َن��������������ْت اأّي�����������������������������اُم ُع��������ْم��������� وَت��������������ل��������������وَّ

�������ِت�������داِدْك ��������ري َب��������َن ِل�����ي�����ِن�����َك وا��������سْ

ه������و وَل���������َك���������ْم ر�������س������ْم������ُت ِب�����������ِك ال������زُّ

ِزن������������اِدْك ع����ل����ى  ��������َدْدُت  ���������سَ وَك����������ْم  َر 

وَل���������َك���������ْم َب�������َك�������ْي�������ُت ف�������������س������اَل َدْم����������

ِو�������س������اِدْك اأو  َن�������ْح�������ِرَك  ف��������وَق  ����ع���ي 

����ْم����� َب���������سَ اإذا  ال�������ّرب�������ي�������ُع  وَم�����������س�����ى 

���������ُت ِل����ي���������س����ري����َح ع����ل����ى ِم�������ه�������اِدْك

�����ْت َب������را وَغ�����������س�����ْب�����ُت ف�����اْن�����َت�����َف�����������سَ

َرم����������������اِدْك يف  ال��������َك��������رام��������ِة  ِك������������ُن 

اأت���������������������رى ح�������ك�������م�������َت ع�������ل�������ى ق����ي����ا

ِق�������ي�������اِدْك ع����ل����ى  ح�����ك�����ْم�����ُت  اأم  ِدي 

�����ب�����ا َك����������������ْم َم����������������دَّ َق����������ّن����������ا�����������ضٌ ������سِ

�����ِط�����ي�����اِدْك �����ِط�����ي�����ادي وا������سْ ك������اً ل������سْ
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ف���������������������راأى اإِب��������������ائ��������������ي واْع������������ِت������������دا

واْع������������ِت������������داِدْك اإِب�����������اِئ�����������َك  يف  دي 

������ �����َت�����َك�����ْنَ ������ْي������َف َح����������قٍّ م������ا ا������سْ ي������ا �������سَ

جِن�������������اِدْك اإىل  اأَوْي�������������������َت  ول  ����������َت 

 ال������َب������ي������ا
َ
ي������������������اً َظ�������������َم�������������اأ وُم������������������َروِّ

ُف��������������وؤاِدْك ِم���������ْن  َت������ق������اَط������َر  مِب�������ا  ِن 

َب��������ْي��������ن��������ي وَب�����������ْي�����������َن�����������َك َم�����������ْوِث�����������ٌق

َج�����������������واِدْك َع������������ْن  �����������َل  َت�����������َرجَّ اأّل 

***
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وهكذا دواليك ..

ُح�������م�������اُة املَ��������ه��������اِة اأَت���������������ْوا َم�����ْه�����َده�����ا

�����راع�����اً ل����ك����ي َي����ْخ����ِط����ب����وا ُودَّه��������ا ������سِ

�����َرى رب�����ي�����ِع احل����ي����اِة �������وَن ُب�����������سْ َي�������ِزفُّ

ب�������������اأنَّ ال��������م��������اَل َغ�����������دا َع�����ْب�����َده�����ا

على َث�������ن�������اٍء  ِب�����َف�����ْي�����������ضِ  وغ���������اَل���������ْوا 

َم������ف������اِت������ن ق������د َي������َن������َع������ْت ِع�����ْن�����َده�����ا 

�����ْح�����َر ِف����ي����ه����ا وي��������ا َب�������������ْرَدُه َف�����ي�����ا ������سِ

ه������ا وي���������ا ُم�����ْق�����لَ�����َت�����ْي�����ه�����ا وي���������ا َخ������دَّ

�����َب�����ى ����س���اَل���ه���ا ���������ّاَل ِت������������ْرٍ ������سَ و����������سَ

�������َم�������ْت ِع������ْق������َده������ا ��������ٍة َت�������يَّ ع�����ل�����ى َل��������بَّ

َة ال�����ب�����اِن واخَل��������ْي��������ُزراِن وي������ا َغ������������ْيَ

ه�����ا َق�����دَّ �����َم�����ٌة  َن�����������سْ غ���������اَزَل���������ْت  اإذا 

����َت����اأَث����َرْت �����ه�����ا ا�����سْ ����ْع����َدُه����ْم اأنَّ وي�����ا �����سَ

����ْع����َده����ا ِب�����ع�����ر������ِض اَل�������م�������اِل وي�������ا �����سَ

ُتِبيَح اأْن  ��َح��ُه��ْم  ُن�����سْ ل��ه��ا  �����َدْوا  واأ������سْ

���ْه���َده���ا ����سُ َي����ْج����َت����ن����ْي  اأْن  �����س����اَء  مِل�������ْن 

ُتور ال�سُّ َخ���ْل���َف  ���ُن  احُل�������سْ اأَي���ْخ���َت���ِب���ئ 

ب����ا َوْرَده���������ا؟  وُت���ْخ���ف���ي ِري�����ا������ضُ ال����رُّ
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�����ه�����ا ِب�������ت�������اِج اَل��������م��������اِل ع����ل����ى راأ������سِ

وِف��������ْت��������َن��������ِت��������ِه َن�����������َزُع�����������وا ُب���������ْرَده���������ا

ه�����ا �����ْرَ وملّ�����������ا اأزاَح�������������������ْت َل��������ُه��������ْم ������سِ

ِورَده�������������ا واِرداً  َم�������َن�������َع�������ْت  وم���������ا 

���ب���اً ِم�������ْن ُرخ�������اٍم اأق������اُم������وا ل���ه���ا ُن�������سُ

ُت�������������س������اُء َق������ن������ادي������ُل������ُه������ْم ِع�����ْن�����َده�����ا

ت ب������ه������ا اأع������������������ٌن َن������ْه������م������ٌة ف���������ل���������ذَّ

واأف�����������ئ�����������دٌة اأْب��������������������������َرَدْت َوْق���������َده���������ا

َرْت ُع����ْرَي����ه����ا ���������وَّ وك���������ْم ِري�����������س�����ٍة ����������سَ

��������ٌم واْزَده��������������ى وب�������اَه�������ى ب����ه����ا را���������سِ

ِفها َو�سْ يف  اأ�����س����اط����ُي  ����ْي����َغ����ْت  و�����سِ

�����ْرَده�����ا اأط������������اَل ُدع������������اُة ال������َه������وى ������سَ

وملّ�����������������ا َت���������������������������راَءى ل�������ه�������ا اأّن���������ه���������ا

ع���ل���ى ال�����َع�����ْر������ِض ����س���اِم���ن���ٌة ُخ���ْل���َده���ا

م�����اِن اأغ�������������اَرْت ع���ل���ي���ه���ا خ�����ي�����وُل ال�����زَّ

��������������������َزْت َوْع�������َده�������ا واأج�����������ن�����������اُدُه اأجْنَ

����ب����اُب ف���������َوىلَّ رب�����ي�����ُع ال�����ه�����َوى وال���������سَّ

����ُف اخَل�����ِري�����ِف َل������وى َزْن����َده����ا وَع���������سْ

���ه���يُّ �������ِديُّ وَغ����������ثَّ ال�������سَّ ف�����َج�����فَّ ال�������نَّ

����َده����ا ط الأ������س�����ى ُر�����سْ ����َع َف���������ْرُ ����يَّ و�����سَ
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��������ُت َم������ْل������ُه������وف������ًة �������ْت َت��������لَ��������فَّ ف�������َه�������بَّ

ُج����ْن����َده����ا ����ِره����ا  َن���������سْ اإىل  وَت������ْدع������و 

َم�������ْن اأنَّ  ُم�����ْه�����َج�����َت�����ه�����ا  ������َر  ف������َف������طَّ

����وا َع���ْه���َده���ا ُه������������ْم َن����َق���������سُ َرَع���������ْت ُودَّ

ه�������ا َغ�������ْيِ اإىل  احُل���������م���������اُة  وق��������������اَم 

�����راع�����اً ِل����ك����ي َي�����ْخ�����ِط�����ُب�����وا ُودَّه��������ا ������سِ

����رى رب�����ي�����ِع احل����ي����اِة ��������وَن ُب���������سْ َي��������ِزفُّ

ب���������اأنَّ اَل������م������اَل َغ��������دا َع�����ْب�����َده�����ا...
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ال�ضنديانة

����ْن����ِدي����ان����ِة ل����اأع����ايل ����م����وُخ ال���������سِّ �����سُ

�����مِّ ال����ب����اِل ب������ِه َف�������َخ�������َرْت ع���ل���ى ������سُ

���خ���وِر ل���ه���ا ُج������ذوٌر ����ْت ب���ال�������سّ وَع���������سَ

ك������اأن������ي������اِب ال�����ث�����ع�����اب�����ِن ال����ِع���������س����اِل

����ْن����ُب����اٌت وت���������َت ال���������س����ن����دي����ان����ِة �����سُ

َل��������وى اأع����ن����اَق����ه����ا َف�����������ْرُط ال������ُه������زاِل

���رَّ ب��ه��ا اْح���ِت���ج���اُب ال�����س��م�����ِض عنها اأ����سَ

ُع���������س����اِل داٍء  اإىل  �����لَ�����َم�����ه�����ا  ف�����اأ������سْ

���ن���دي���ان���ِة م�����ا َب����راه����ا ����َك����ْت ِل���ل�������سِّ �����سَ

����ب����َة اخِل���������س����اِل وق�������اَل�������ْت: ي����اُم����َط����يَّ

ُغ�������س���وِن���ِك م���ا َعانا ِم����ن  ِم���ي���ِط���ي 
َ
اأ

ِب���������س����ي����ِق ح�����اِل ِح������م������اِك  ف������اإّن������ا يف 

ال�����ّس��م�����ِض يوماً َوْج�������َه  َن����ْل����َق  َدِع���ي���ن���ا 

����خ����َو ب�����اَل�����م�����اِل وب����ال����ِغ����اِل َف����َن���������سْ

ُم����ط����اِول����ُة ال����ب����اِل َغ����لَ����ْت وه���اَج���ْت

َك�����لَ�����ْي�����ِث ال�����غ�����اِب يف ������س�����اِح ال����ِق����ت����اِل

ت����ق����وُل اأن������ا اّل����ت����ي َك�����ُرَم�����ْت اأ����س���ويل

واآب��������ائ��������ي ال�����َع�����م�����اِل�����ق�����ُة ال������َع������وايل
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َدْهري ُط��ول  ِف  الَعوا�سِ ِم��َن  �َسِخْرُت 

ب������ايل
ُ
وَت���ْغ�������س���ان اخُل�����ط�����وُب َف���م���ا اأ

َع���ظ���ْم���اً الأّي������������اُم  يِلَ  ُت������ْوِه������ْن  وَل 

ال���لَّ���ي���ايل ِل�������غ�������اراِت  �����ْع  اأْخ�����������سَ وَل 

عّني الأ������س�����ج�����اُر  ُث  َت�����َت�����ح�����دَّ وَك���������ْم 

���������ف ب�����املَ�����ه�����اب�����ِة واَل�����������اِل و����������سَ
ُ
واأ

������ْن������ُب������اٌت ذاِب������������اٌت ����������������������ُروؤُ �������سُ اأَتْ

ِج������دايل �������ِع�������ُن يف  ����ك����ون وُتْ َف����َت���������سْ

ِم����ن ُجنودي َب���ْع�������ٌض  ال����ّري����ِح  ُج���ن���وُد 

ِح���ي���ايل ����ْت  ����َط����فَّ ا�����سْ ن����ادي����ُت����ه����ا  اإذا 

َح�ْسداً  ال����ّري����ِح  ���ف���اِت  ق���ا����سِ ���اأْدع���و  ����سَ

ل����َت����ْن����ِب����َذه����ا َب�����ع�����ي�����داً ع�����ن ِظ�����ايل

باٍت غا�سِ ����ُف  ال����َع����وا�����سِ واأْق�����َب�����لَ�����ِت 

����ي����اِل ُق ل����ل���������سِّ �����������������رَّ َك������������ُذوؤب������������اٍن َتَ

واٍد ُك������������لِّ  يف  َدم�����������اَره�����������ا  َت��������ُب��������ثُّ 

����اِل ال����تِّ ويف  ���ه���ول  ال�������سُّ يف  وَت������������ْزاأُر 

���ن���اِب���ُل ����س���اج���داٍت ف�����َط�����اأَط�����اأِت ال�������سّ

����دِق اْب���ِت���ه���اِل ِل�������ربِّ ال���ع���ر����ِض يف �����سِ

اأِغ������ْث������ن������ا ي������ا َرح������ي������ُم ف������ُك������ّل َك���������ْرٍب

ِب������َغ������ْوٍث ِم�����ْن�����َك َوْه���������ٌم ِم�������ْن َخ����ي����اِل
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حّتى م��������اَد  ال�������س���ن���دي���ان���ِة  وِج������������ْذُع 

َخبايل وا  َت����ْدع����و  ِل�����اأر������ضِ  َه�������َوْت 

َحْتفي وَط����لَ����ْب����ُت  مِلَ���ْه���ِل���ك���ي  ����َس���َع���ْي���ُت 

واْخ�����ِت�����ي�����ايل ُغ�������������روري  واأْردان 

���ري َدَع������������ْوُت اأَل���������دَّ اأع������دائ������ي ِل���َن�������سْ

����ك����اِل َف������ُذْق������ُت ِب����َك����اأِ�����س����ِه����ْم ُم�������رَّ ال����نَّ

حّتى ال������ّدْه������ِر  ِب����َك����ْي����ِد  اأع�����َب�����اأ  وَل 

����ي واْع�����ِت�����ايل ُف����ج����ْع����ُت ب����ن����َخ����ِر ُل����بِّ

ه������ر �����س����اِم����ت����ٌة َل����ع����وٌب وَك����������فُّ ال������دَّ

���ب���اِل �������ْن�������ِدُل ب����اخَل����ِف����يِّ ِم�������َن ال���نِّ ُتَ

تيهاً اَل��������ّب��������اُر  ����َم����ُخ  َي���������سْ َف����َب����ْي����ن����ا 

ب����ايل ال�����لَّ�����ْح�����ِد  يف  ِرّم�����������ٌة  ُه�������و  اإذا 

ُخ������ل������وٍد ب������������اٍغ يف  ك����������لُّ  وي������ط������م������ُع 

واِل ال������������زَّ اأ������س�����ب�����اُب  َج�����ْن�����َب�����ْي�����ِه  ويف 
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الق�صيدة الثامنة

ال�ضرية العطرة





ال�ضرية العطرة

ُمتَِّقدا احَل�����قِّ  ���س��م��اِء  يف  َزه����ا  �����ٌم  جَنْ

ُوِل����دا ال����ُق����َرى  اأمِّ  ����ِة يف  يَّ ال����َرِ َخ�����ْيُ 

�ُسُبٌل ب���ِه  ��لَّ��ْت  اأو ���سَ ب��اْل��ُي��ْت��ِم  ع���اَل  م��ا 

وَه����دى َع����ْب����َدُه  واأْغ����ن����ى  اآوى   
ُ
ف�����اهلل

َيِب�َسْت وَقْد  �َسْعٍد  ِحَمى  يعاً  َر�سِ واَفى 

َجَهدا الَغْيِث قد  و�ُسحُّ  ْروُع  ال�سُّ فيها 

وَم������ْوِرَده������ا َم����ْرع����اه����ا   
ُ
اهلل ف�����ب�����اَرَك 

َوَردا حينما  ���َس��ْع��داً  ��ْع��ُد  ال�����سَّ وَج���لَّ���َل  

����قَّ امل����ائ����ك����ُة الأط������ه������اُر َك���ْل���َك���لَ���ُه �����سَ

ف��ال��َق��ْل��ُب ُن�����ْوٌر مِب�����اِء ال���ّن���ِة اْب�����رَدا

َب����������ُه واأدَّ ِع����ْل����م����اً  ال����������َوَرى  َربُّ  اآت���������اُه 

َفَقدا م���ا  اهلِل  ب����َع����ْوِن  ���ْرُه  َي�������سِ َف���لَ���ْم 

لٍَف �سَ ذي  َغ����ْي  اأِم���ي���ن���اً  َب������ّراً  ف���ك���اَن 

ُعِهدا م���ا  ال���َع���ْه���ِد  َوف������اِء  وِم���ْث���ُل���ُه يف 

َقبََّحها والأْوث�������اُن  ���ْرَك,  ال�������سِّ واأْن���َك���َر 

ِل�����ِس��َوى اخَل����ّاِق م��ا �َسَجدا وَوْج���ُه���ُه 

َيْبَعُثُه اأت���اُه ج��ِري��ُل ِم��ن ذي ال��َع��ْر���ِض 

ُمْعَتَمدا ِم���ْن���ُه  ���وًل  َر����سُ ب����اآي����ِة»اْق����َراأ«   
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ِث����راً ��ْب��ِل��ي��ِغ ُم����دَّ وج�������اَءُه الأْم�������ُر ِب��ال��تَّ

الأَحدا ال��واِح��َد  َفلَبَّى  َف��اأْن��ِذْر«  ب���»ُق��ْم 

َدُعها َي�سْ ����راِك  الإِ�����سْ �����ِة  اأمَّ يف  َف���ق���اَم 

َوَل������دا ُي�����ْوَل�����ْد وم�����ا  َلْ  ��������َك  َربَّ ِب��������اأنَّ 

َلُه ���َس��ِرْي��َك  ل  َف����ْرٌد  ال��َع��ْر���ِض  ذا  واأنَّ 

و�َسْوَف ُيْحيي ِمَن الأْجداِث َمْن َرَقدا

��ْت ُق��َرْي�����ٌض ون���اُر ال��َغ��ْي��ِظ يف َدِمها َه��بَّ

���َق���دا اأواُره��������ا يف ُم����ع����اداِة ال����ُه����َدى اتَّ

َلَهٍب اأبو  ُيْرَجى  الذي  الَقِريُب  حّتى 

َح�َسدا وم��ا  ا�ْسَتْعدى  َي���داُه مب��ا  ��ْت  َت��بَّ

َمَكُروا ما  احَل��قِّ  �َسبيِل  عن  ُه  دَّ �سَ ما 

َمدا �سَ ما  ْوِد  بالطَّ �َسطا  َلْو  وَمْكُرُهْم 

َك������ْم ك������اَد ب������اٍغ اأُخ��������ْو َم����ْك����ٍر مِلَ���ْق���َت���ِل���ِه

َق�َسدا م��ا  ُدْوَن  ح��اَل��ْت  اهلِل  مُة  وِع�سْ

وم����ا َح������َوى َق���ْل���ُب���ُه ِغ�����اًّ ع��ل��ى اأَح�����ٍد

ُه��ْم ي��وم��اً ول َحَقدا ��رَّ وم��ا اْب��َت��َغ��ى ���سَ

َبْل كاَن َيْدُعو اإذا جاُروا واإِْن َجَحدوا:

َربِّ اْهِد َقْومي َع�َسى اأْن ُيْدِركوا َر�َسدا

َعلَماً حمُن يا  اأْر���َس��َل الرَّ َم��ْن  َخ��ْيَ  يا 

واَفْيَت والأر�ُض يف �َسْوٍق ِلَوْم�ِض ُهَدى
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وَقْد ال��ّداِج��ي��اِت  ُت��ِن��ُي  �سم�ساً  فكنَت 

ُوِئدا الأخ��اِق ما  ِل  اأْحَيْيَت ِمن فا�سِ

َمناِئُرُه ��ى  ف��الأْق�����سَ  
ُ
اهلل ب��َك  ���َرى  اأ����سْ

��َن��ْت واْك��َت�����َس��ْت ِم���ْن ���َس��ْع��ِده��ا ُبُردا َت��َزيَّ

قاِطَبًة اهلِل  ���ِل  ِب���ُر����سْ ف���ي���ِه  ���لَّ���ْي���َت  ����سَ

�َسَجدا َق����ْد  اهلِل  ِل����َوْج����ِه  َوْج�����ٍه  َف���ُك���لُّ 

َمْنِزلًة املِ����ْع����راِج  ���َرِف  ����سَ ِم����ْن  وِن���ْل���َت 

َوَفدا ال��ُع��ا  َربِّ  على  �َسْيٍف  َخ���ْيَ  ي��ا 

مَبْقَدِمِه ِط��ْي��ب��ي  املُ��ْن��َت��ه��ى  ���ْدرَة  ����سِ ي��ا 

وَنَدى َطيِّباً  َع��ْرف��اً  ِم��ن��ُه  وا���ْس��َت��ْع��ِذب��ي 

ْحَبُتُه ال��ّن��ا���ِض �سُ ِخ��ي��اُر  ال��َراي��ا  َخ��ُي 

والَكِبدا الَقْلَب  َه��واُه  يف  وا  اأْرَخ�سُ قد 

واْرَتَفَعْت ال��ب��اِغ��ْنَ  َي��ُد  ا�ْسَتطاَلْت  مَلّ��ا 

واللََّددا َم  ��وؤْ ال��لُّ ُتْبدي  حابِة  ال�سَّ على 

باأْعُيِنِهْم ن��ي��ا  ال��دُّ َزْه������رُة  َت�����س��اَءَل��ْت 

ُمْلَتَحدا  
َ
اهلل َي���ْب���َت���ُغ���وَن  وه�����اَج�����ُروا 

ُمْنَطِلٌق �ْسِل  الرُّ َخ��ْيُ  َطْيبُة  ُب�ْسراِك 

َغدا والرَّ ��ْع��َد  ال�����سَّ َي����ِزفُّ  ِح��م��اِك  اإىل 

َعِلُموا اإذ  الأْن�����س��اَر  ��ِت  َع��مَّ َف��ْرح��ًة  ي��ا 

َعَمدا ُل��ْق��ي��اُه��ُم��و  اإىل  ����س���وَل  ال���رَّ اأنَّ 
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واْعَتَزُموا الإِمي����اِن  على  ب��اَي��ُع��وه  ُه��ْم 

ل ُي������وؤِْث������ُرون ع��ل��ي��ِه امل������اَل وال����َوَل����دا

�ساِحُبُه ي��ُق  ��دِّ وال�����سِّ ال��غ��اِر  اإىل  اأَوى 

����ل����َن ِف�����َدى ح����ي����اُت����ُه لإِم����������اِم املُ����ْر�����سَ

َوَقُفوا قد  الَبْغِي  ُجْنُد  اهلِل  َرْحمَة  يا 

واحَلَردا احِلْقَد  َي�ْسَتْجِمُعوَن  بالباِب 

َي��ْب��ُغ��وَن اإِْط���ف���اَء ُن����وِر اهلِل َل���ْو َق����َدُروا

�����وِر َق�������ْد َوَع�������دا �����ن�����ا ب����َت����م����اِم ال�����نُّ وَربُّ

َق��������ه ���ْت ُع�����ُي�����وُن اأب������ي َب����ْك����ٍر واأرَّ ف���ا����سَ

�سوِل َيدا اأْن َيْب�ُسطوا بالأَذى َنْحَو الرَّ

ثاِلُثنا  
َ
اهلل اإِنَّ  ����س���اِح  �����َزَن�����ْن  َتْ ل 

���دا ���ِرن���ا اأ����سُ َل����ْت ُج����ْن����ُدُه يف َن�������سْ َت����َن����زَّ

واأْف������ِئ������دًة اأْب�����������س�����اراً   
ُ
اهلل اأْع�����م�����اُه�����ُم 

ِم��ْن��ُه��ْم ول َر�َسدا اْه��َت��دى غ����اِدٌر  َف��م��ا 

�ساِعَقٍة ِم���ْث���َل  َي���ْه���ِوي  ���راَق���ُة  ����سُ ه���ذا 

َنَهدا َق����ْد  ��ّدي��ِق  اأح���م���َد وال�����سِّ ِل��َق��ْت��ِل 

اأْعِطيٌة ���ك���راِء  ال���نَّ ب��ال��َف��ْع��ل��ِة  اأْغ��������راُه 

َحِمدا اأو  َذمَّ  َم����ْن  َب���ْع���َده���ا  ���ُه  َه���مَّ م���ا 

ُم�������َزْل�������ِزل�������ًة اآي��������������اٍت  ��������������َك  َربُّ اأراُه 

ُمْرَتِعدا َرْه���ب���اَن  َع���ْزِم���ِه  َع���ْن  ف���اْرَت���دَّ 
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ى بعَد َغْطَر�سٍة َفاْعَجْب لُه كيَف اأْغ�سَ

َم�����َردا َب���ع���َدم���ا  اأم����ان����اً  َي����ْرُج����و  وراَح 

ًا  ُمْرَتِ والُيْمِن  الُهَدى  َرْك��ُب  وَظ��لَّ 

ال����َع����ْوَن واملَ������َددا َي���ْل���َق���ى  ب����اأْع����ُنِ اهلِل 

ُت����ُه����ْم اأُخ����وَّ اأْن���������س����اراً   
ُ
ب�������اَرَك اهلل ي���ا 

َع���ِه���دا ول  راٍء  َراأى  م����ا  َم���ِث���ْي���لَ���ه���ا 

على اخَل�سا�سِة َقْد اآَوْوا وَقْد َن�َسُروا

َرَف����دا َف���ْدَت���ُه  ���َرْ ا����سْ اإذا  ال���َك���رمَي  اإِنَّ 

����َف����ُه����ْم ������ِة اآخ�����اُه�����ْم واألَّ يَّ َخ�������ْيُ ال������َرِ

َوَي�����دا واِح��������داً  َق���ْل���ب���اً  اخَل���ِل���ْي���ق���ِة  َربُّ 

غاَيُتُهْم ��وِر  ال��نُّ وَن�ْسُر  �سوِل  الرَّ ُر  َن�سْ

ْلٌت مِلَْن عاَدى وَمْن َجَحدا ْيُف �سَ وال�سَّ

ناِئَبٌة ���ْرَك  ال�������سِّ ون�����اَب  ب���َب���ْدٍر  وا  َع������زُّ

َب���َددا اأْه���ِل���َك���ْت  َف�����س��اِئ��ُل ال��ُك��ْف��ِر فيها 

وخ��اَل��ُف��وا اأْم����َر َخ���ْيِ اخَل��ْل��ِق يف اأُحٍد

والنََّكدا ال���َه���مَّ  َي���ْل���َق  ُي��خ��اِل��ْف��ُه  وَم����ْن 

ُمْقَتِحٌم ال��ك��ّف��اِر  ِم���َن  ���َس��ْي��ٌل  ف��اْن��ه��اَل 

َتِهدا ُمْ اهلِل  َر����س���وِل  ِل��َق��ْت��ِل  َي�����ْس��َع��ى 

����ٌد َق�������س���اِوَرٌة �����سْ
ُ
َدى اأ َف������ذاَد ع��ن��ُه ال�������رَّ

وُمَدى ْم�ساَمًة  �سَ داَف��َع��ْت  ُن��ح��وُره��ا 
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بجاِرحٍة ج������اُدوا  ك���م  امل�����وُت  ���َب  َت���َع���جَّ

واْبَتَعدا املَ������وِت  ِح���م���اُم  َت������َوىلَّ  ح��ت��ى 

َت���ب���اَع���َد امل������وُت ِح���ْي���ن���ا ث���م ج�����اَء على 

َت�ِسدا ُمْ الأْح���زاِب  يوِف مع  ال�سُّ َح��دِّ 

َتزاُحِمها ى يف  َت���ْرَ ��ْرِك  ال�����سِّ َك��ت��اِئ��ُب 

َبدا َي��ْق��ِذُف الزَّ َت��ط��اَم��ى  َب��ْح��ٍر  اأْم����واُج 

اأْعَنَتُهْم احَل�����قِّ  اأه�����ِل  َخ����ْن����َدَق  ل���ك���نَّ 

�����ن�����ا َه���������َزَم الأْح������������زاَب ُم����ْن����َف����ِردا وَربُّ

�ُسنَُّتُه احَل���قِّ  اأه���ِل  ��ُر  َن�����سْ ال����َوَرى  ربُّ 

�������َك اإِي����ف����اًء مب���ا َوَع�����دا َم�����ْن ِم����ْث����ُل َربِّ

َب�ساِئُرُه لَح����ْت  َق���ْد  اهلِل  ِم���َن  ��ٌر  َن�����سْ

����َة داَن�������ى َب����ْع����َدم����ا َب���ُع���دا وَف�����ْت�����ُح َم����كَّ

ُتُه ُعدَّ ْدُق  وال�سِّ ال��ُه��َدى  َجْي�ُض  َفقاَم 

���دا �����داً ت���اَب���َع���ْت اأ����سُ ����َة اأ������سْ ِل���َف���ْت���ِح َم����كَّ

ِتها �ِسدَّ َب��ع��َد  لَن����ْت  ال��ُك��ْف��ِر  و����َس���ْوَك���ُة 

واْن��ه��اَر ِم��ْن ق��اِئ��ِم الأْح��ج��اِر م��ا ُعبدا

َيْخُطُبُهْم اهلِل  ر����س���وُل  ف��ي��ِه��ْم  وق����اَم 

اأْخ����اِدِه����ْم َخلَدا املَ����وِت يف  وه��اِج�����ُض 

َحناِجِرِهْم يف  واِج����ف����اٌت  ُق���ل���وُب���ُه���ْم 

ُمْنَجِردا ب��الأْع��ن��اِق  اأْح����َدَق  ��ي��ُف  وال�����سَّ
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بُكُمو؟ ف����اِع����ٌل  اأنِّ  ����وَن  َت����ُظ����نُّ م�����اذا 

َوَردا اإِْخ�����واِن�����ِه  ع��ل��ى  َك�����رمٌي  ق���ال���وا: 

ق�����اَل: اْذَه����ُب����وا ُط���لَ���ق���اٌء اأْن���ُت���ُم���و َف����اإذا

ب��ال��َع��ْف��ِو ُي��ْن��ِع�����ُض ف��ي��ِه��ْم اأْن��ُف�����س��اً ُجُددا

بَبْيَعِتِهْم اأْف����واج����اً  ال���ّن���ا����ُض  واأْق����َب����َل 

ُمْعَتَقدا الإِ���س��اِم  �ِسَوى  وَن  َيْرَت�سُ ل 

َمٍم �سَ ذي  ُك����لَّ  ���ِم���ْع  واأ����سْ ِب�����اُل  ْن  اأذِّ

َطَهدا ْرِك ُم�سْ ما ُعدتَّ بعَد اْنِح�ساِر ال�سِّ

ُل بالتَّْقَوى َفا �َسَرٌف حى التَّفا�سُ اأ�سْ

اْجَتَهدا وم��ا  ��َدى  اأ���سْ اإِّل مب��ا  ِل��ْل��َم��ْرِء 

واْكَتَملَْت  ي���ِن  ال���دِّ اأْم������َر   
ُ
اهلل ������َم  وَتَّ

َفَندا ب��ه��ا  َت���ْل���َق���ى  م���ا  اهلِل  ����َس���ِري���ع���ُة 

َرها َطهَّ ال���َع���ْر����ِض  َربُّ  ���َة  َم���كَّ واأْر�������ضُ 

اأَب���دا ُم�����ْس��ِرٌك  اإَِل��ْي��ه��ا  ��ي  ُي��ْف�����سِ فلي�َض 

ِر�ساَلَتُه اأدَّى  َق����ْد  ���ِل  ����سْ ال���رُّ وخ������اَتُ 

َقَعدا م��ا  ��ِح  �����سْ ال��نُّ َك����رمِي  اأداِء  وَع����ْن 

ْحَبِتِه و�سُ ال��ه��اِدي  على  ��لِّ  ���سَ َربُّ  ي��ا 

واآِل����ِه ال��ُغ��رِّ وا���ْس��َم��ْل��ُه��ْم ِب��َف��ْي�����ِض َنَدى

احَل�����ْس��ِر �ساِفَعنا ي��وَم  َربُّ  ي��ا  واْج��َع��ْل��ُه 

وَم��ْن اأت��ى ب��اَب َخ��ْيِ اخَل��ْل��ِق ما ُطِردا
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ـــم الـُمــَعـلِّ





ـــم الـُمــَعـلِّ

قال ر�سول اهلل ]:

»اإنَّ الُعلماَء َوَرثُة الأنبياِء و اإنَّ الأنبياَء ل ُيَورِّثوا ديناراً و ل ِدرهماً, اإنا 

ورَّثوا الِعلَم فَمن اأَخَذُه اأَخَذ ِبَحظٍّ واِفٍر«.

)رواه اأبو داود والرمذي(

الأك������وان������ا اأْب���������������َدَع  اخَل����ل����ي����ق����ِة  ربُّ 

الإِن�سانا ����َد  وَت����َع����بَّ  - ���ْب���ح���اَن���ُه  ����سُ  -

َمْنِطقاً املَ����واِه����ِب  ُدَرِر  ِم���ن  وَح���ب���اُه 

����َت����ق����اَم َف�������س���اح���ًة وَب���ي���ان���ا ح���ت���ى ا�����سْ

ال� اآدَم  ُم���َع���لِّ���َم  ي���ا  ���ف���اُت���َك  ����سِ َج����لَّ����ْت 

ّي����ان����ا ����م����اَء ح���ت���ى َي����ْخ����ُل����َف ال����دَّ �����اأ�����سْ

عاً خا�سِ ��َك  اأر���سِ ف��وق  �َسْرَعَك  ِلُيِقيَم 

وانا �سْ والرِّ ال���ُغ���ْف���راَن  َي��ْب��ت��غ��ي  ل���َك 

داً �ُسجَّ املَ����اِئ����ُك  َي���َق���َع  اأْن  واأَم��������ْرَت 

َجنانا ف���ي���ِه  َج���َع���ل���َت  ح����َن  ���ِن  ِل���ل���طِّ

�������ُه وَج����َع����ْل����َت����ُه ب����ال����ِع����ْل����ِم َي������ْع������ِرُف َربَّ

َوبانا ���لَّ  اَل����ْه����َل ����سَ ���َت���َح���بَّ  ا����سْ ف�����اإذا 

ّي����ِة ه���اِدي���اً وَب����َع����ْث����َت ب�������»اْق������َراأ« ل����ل����َرِ

الَو�ْسنانا وُي����وِق����ُظ  ���اَم  ال���ظَّ َي��ْج��ُل��و 
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����������������يُّ ُك����������لُّ ُم�����َع�����لِّ�����ٍم �������ه�������ا الأمِّ ي������ا اأيُّ

َظ���ْم���اآن���ا َي��������َزْل  ل  ِوْرَدَك  ذاَق  م����ا 

�����ُل الإل��������ِه ُع���ل���وُم���ُه���ْم ِم���ياُث���ن���ا ُر������سُ

ِع���ْق���ي���ان���ا ول  َوِرق�������������اً  ُث���������������وا  َورَّ م�����ا 

ي���ا����َس���ْع���َد َم����ن اآَل�������ْت اإل����ي����ِه ُك���ن���وُزُه���ْم   

َف����َح����ب����ا الأن������������اَم َن����ف����اِئ���������س����اً اأْل�����وان�����ا 

اإِْع�������������زاِزِه َم�������دى  يف  املُ�����َع�����لِّ�����ُم,  ذاَك 

هانا اإْن  وُه������ْوُن������ُه������ْم  الأن�����������اِم  ِع�������زُّ 

َق���ل���ب���ي ب����َح����م����ِدَك ي����ا اإل����ه����ي خ���اِف���ٌق

���ن���ا َج����ْزلن����ا �����ْغ�����ُر َي����ل����َه����ُج ب���ال���ثَّ وال�����ثَّ

اأكو اأْن  َغ���ْي���ِب���َك  ِع���ْل���ِم  يف  يل  ْرَت  َق�������دَّ

اإْح�������س���ان���ا َف����َغ����َم����ْرَت����ن����ي  ُم����َع����لِّ����م����اً  َن 

باللِّقا َف����اآَن���������ُض  َت����اِم����ذت����ي  األ����َق����ى 

اإْخ���وان���ا  اْل���َت���ق���ى  اإذا  ال���َغ���ري���ِب  ْن���������َض 
ُ
اأ

َع����لَّ����ُه ����ِر  َدْف�����������ِع املُ����َق���������سِّ واأِج������������دُّ يف 

ق�����اَد وُي������������ْدِرُك الأْق�����ران�����ا َي��������َدُع ال�����رُّ

َوْج���ه���اً كاحِلاً ال��لَّ��ْه��ِو  ِل��ب��اغ��ي  ْب������ِدي 
ُ
اأ

����ن����ان����ا وي������ك������وُن ق���ل���ب���ي ف����ائ���������س����اً َتْ

يف اأُق������وُم  اْن���َت���َه���ْرُت  اأِو  َزَج�������ْرُت  واإذا 

����������َي ال����ُغ����ْف����ران����ا َل����ْي����ل����ي ف�����اأ������س�����اأُل َربِّ
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لأْجَتبي ال��َب��ي��اِن  ب��ح��ِر  يف  واأُغ����و�����ضُ 

َولن�����ا ال�����َك�����اِم  َع��������ْذِب  ِم�����ن  َرقَّ  م����ا 

وُيْدِركوا ��ي��ِح  ال��َف�����سِ ُدَرَر  َي��ْن��َه��ل��وا  ك��ي 

الُقراآنا وَي���ْف���َق���ُه���وا  ��ِي  ال��َب�����سِ ���َنَ  ����سُ

���اِد يف اأْع���راِق���ِه���ْم وي���ك���وَن ُح����بُّ ال�������سّ

ُم الأْب������دان������ا م�������اِء ُي�������َق�������وِّ ِم�����ْث�����َل ال�������دِّ

واأُب���������لُّ َب��������ْذَر اخَل��������ْيِ يف اأْرواِح������ِه������ْم

ك����ي ُي����ْن����ب����َت الأْخ������������اَق والإِمي������ان������ا

َيُحْز ول  ال��ُع��ل��وَم  َم���لَ���َك  اإْن  ف���املَ���ْرُء 

�َسْيطانا َغ���������َدا  واإِمي�������ان�������اً  ُخ����ُل����ق����اً 

َم ب����احل����ي����اِة ُم���ع���لِّ���ٌم وَل������ِئ������ْن َت�����َب�����������رَّ

���ي���ان���ا ف����اأن����ا اأع����ي���������ُض َم���ت���اع���ب���ي َر����سْ

اأُك�����ْن الأن��������اِم ول  َم�������ْدَح  اأْب���َت���غ���ي  ل 

ن�سانا اإِ ��ِن��ي��َع��ت��ي  ���سَ ���ك���ِر  ِل�������سُ اأرج�������و 

���َوت���ي َف���ُم���ع���لِّ���ُم ال���ن���ا����ِض املَ������ك������اِرَم اأ����سْ

َمكانا؟ ذاَك  ف����وق  اآُم�������ُل  ك���ن���ُت  ه���ل 

���ى ع�����اٌم وح������اَن وَداُع���ن���ا ف������اإذا اْن���َق�������سَ

َهْيمانا ط�����اِئ�����راً  ف��������وؤادي  اأ����س���َح���ى 

����ا م����وُع, واإنَّ ��ُح��ن��ي ال����دُّ وت���ك���اُد َت��ْف�����سَ

ْجعانا ال�سُّ واأَق����لِّ����ُد  اَل������َوى  اأْخ���ف���ي 
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���ب���اً وُم����َودِّع����اً ���ي احل���ي���اَة ُم���َرحِّ اأْق�������سِ

ُخ����ّان����ا ُغ�����ْرَب�����ت�����ي  يف  يل  ُت�����ْب�����ِق  ل 

���رُّ َع���ْي���ِن���َي مَلْ���ُع���ُه ���راُب َي�������سُ َف����ُه����ُم ال�������سَّ

واأَظ����������لُّ ِم�����ن َوْج����������ِدي ب�����ِه َظ���ْم���اآن���ا

اإذا ُل����ْق����ي����اُه����ْم   
َ
اهلل َرَج������������ْوُت  ل����ِك����ْن 

املِيزانا َب  وَق��������رَّ ����راَط  ال���������سِّ ����َع  َو�����سَ

ٍف ُمْن�سِ ���َس��ه��ادُة  َل��ُه��ْم  َي��ك��وُن  َف��َع�����س��ى 

ْحمنا الرَّ �����َي  َع�����نِّ ف���ي���ه���ا  �����وَن  ُي�����ْر������سُ

�َسفاعًة الأن���������اِم  َخ������ِي  ِم�����ن  واأن���������اُل 

الُغْفرانا خ���اِل���ق���ي  ِم����ن  ب��ه��ا  اأرُج�������و 

نى ال�سَّ ِم��َن  َلِقيُت  ما  اأْن�َسى  فهناَك 

الإِْح���������س����ان����ا ُي������ْج������ِزُل  َربٍّ  ِظ�������لِّ  يف 
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الـخـمـر





الـخـمـر

َف�َسّواها َنْف�ساً   
)10(

َقْد َبرا �ُسْبحان َمْن 

ُف����ُج����وُرَه����ا ِم����ْن����ُه اإِل�����ه�����اٌم وَت���ْق���واه���ا

َبداِئِعِه ِم�����ْن  ف��ي��ه��ا  ال���َع���ْق���َل  وَدَع 
َ
واأ

َمْولها ال���ُع���ّب���اُد  َت����ع����ِرِف  َلْ  ل������ْولُه 

ْكُرمٍة مِبَ َن���ْف�������ٌض  ���ُس��ِغ��لَ��ْت  م���ا  ل������ْولُه 

فاأْغواَها �َسْيطاٍن  َن��ْه��َج  ��ْت  لْرت�����سَ و 
َ
اأ

َت��ِع��ّز بِه َع��ْق��ًا  ْن ع��ّط��لَ��ْت  اإِ وال��ّن��ْف�����ُض 

ْعماها
َ
اأ واَل����ْه����ُل  َم��راِك��ُب��ه��ا  ��لَّ��ْت  ���سَ

���ق���ٍة ُم���َع���تَّ ك�����اأ������ٍض  يف   
ُ
اهلل ب���������اَرَك  ل 

�َسحاياها اأ�ْسَقى  ِم��ْن  العقُل  غ��دا  ملّ��ا 

ِرها ِلَعا�سِ َت��ْع�����َس��اً  ي���ا  اخَل���ب���اِئ���ِث  مُّ 
ُ
اأ

َقْتاها ُج�����رح  ِم�����ْن  ِرْزُق��������ُه  وَت����اِج����ٍر 

�َساِرُبها َق��اَء  َم��ا   
َخ��َب��َث��اً)11( َتُكْن  َلْ  َل��ْو 

����اه����ا ���������سّ ��������ده مَلّ���������ا َتَ وخ��������اَن��������ُه ُر���������سْ

�����ِح�����ِه َت�����َرنُّ ك������اأّن������ُه وْه���������َو م�����ا������ضٍ يف 

وُمْر�ساها ����راه����ا  َمْ ���لَّ  ����سَ ���س��ف��ْي��َن��ٌة 

)12(
َك���ٍم

َ
اأ على  َن�ْسراً  ْحِوِه  �سَ يف  ُي��خ��اُل 

ْعاها
َ
اأ الأج���ب���اِل  ِق���َم���ِم  ِم����ْن  َي���ْرت���اُد 
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�َسُبُه  َتْ ال��ك��اأ���ُض   
)13(

��َح��ْت��ُه َرنَّ اإِذا  حتى 

ْعياها
َ
َدج��اج��َة احَل��ْق��ِل َب��اأْ���ُض ال��ّدي��ِك اأ

الإِل����ه لها َم��ْق��ُت  اإِْث��ِم��ه��ا  ِم���ْن  َيكفيَك 

َ
اهلل ع������اَن������َد  ق�����د  م�����اِدَح�����ه�����ا  نَّ 

َ
واأ

بُحْرَمِتها ِع��ْل��ٍم  ذا  ك��ان  مِلَ���ْن  ف��اْع��َج��ْب 

)14(
ْطراها

َ
واأ ِعْلٍم  اْرت�ساها على  كيَف 

 عاَلها
)15(

ْهِر الدَّ روُف  �سُ َدَهْتُه  واإِْن 

َتنا�ساها ح��ت��ى  ع�����ًة  ُم�����ْرَ ب���ال���ك���اأ����ِض 

َم�ساِئَبُه ْل���َف���ى 
َ
اأ ��ح��ا  ���سَ م��ا  اإِذا  ح��ت��ى 

)16(
ْذك�����اه�����ا

َ
����ُج والإِْه�����م�����اُل اأ ن�����اراً َت����اأجَّ

ْت  َرَمْت �ُسَعَل الَبْغ�ساِء فاْنَتَق�سَ كْم اأ�سْ

�ْسعاها  مِبَ
ْن��ك��اث��اً)18(

َ
اأ  

)17(

ال����ُودِّ ��ُر  وا���سِ
َ
اأ

َحواِدِثها ِم��ْن  �َسحايا  اللُّحوِد  يف  َك��ْم 

َمْوتاها ْخ�����ب�����اِر 
َ
اأ َع�����ْن  امل���ق���اب���َر  ���ِل  ����سَ

َف���������ُربَّ َم�����ْرَك�����ب�����ٍة م���������اَدْت ب���ق���اِئ���ِده���ا

َط����واي����اه����ا املَ�����ن�����اي�����ا يف  �����َب�����ْت�����ُه  َف�����َغ�����يَّ

َمُتها حُلْ ب���اخَل���ْم���ِر  َق����ْت  ُم����زِّ �����رٍة  ������سْ
ُ
َواأ

َباياها زاَدْت  ال���ّن���َوى  ���ف���اُت  وع���ا����سِ

ناِئبٌة ���رِّ  ال�������سُّ يف  ل��ه��ا  َل����ْي����ٍل  ك����لِّ  يف 

َحكاياها اآلٌم  ال����ُع����ْم����ِر  ِرْح�����ل�����ِة  يف 
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����رًة ُم����َف����طَّ اإّل  َك������ِب������داً  غ������������اَدَرْت  م����ا 

ِطّباها
َ
اأ ح����اَرْت  ق��د  امل����وِت  َق��ْب�����س��ِة  يف 

�َساَمُتُه ف��ي��ه��ا  ِع��ي�����س��ًة  َرج�����ا  ف���َم���ْن 

َمزاياها َت���ْخ���َف���ى  ل  اهلِل  ���ْرع���ُة  َف�������سِ

����َرٍر �����سَ ذي  ُك������لَّ  اإِّل   
ُ
اهلل َم  َح��������رَّ م����ا 

َخفاياها ��������ْت  َدقَّ ِح���ْك���َم���ِت���ِه  ������راُر  �������سْ
َ
اأ

* * *
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دموع احلجارة

)20(
َحَبُب َن�ْسُجُه  اإِزاراً  ��رُّ  َتُ  

)19(
َخ����ْوٌد

ه��ا ِم����ْن َت���راِن���ْي���ِم ال���َه���وى َط����َرُب َي��ُه��زُّ

ها ُيْرِق�سُ ال��َك��فَّ  َف��َم��دَّ  �����ِس��ْي��ُم  ال��نَّ َرقَّ 

ُب َفَتْقَرِ َف��َي��ْدُع��وه��ا  َف��َت��ْن��اأى  َي���ْدُن���و 

�����ِه ����ه����ا َوْه���������َي ت��ل��ه��و ف�����وق راح�����َتِ ك����اأنَّ

ُمْن�َسِكُب الأْم�����واِج  خ��اِط��ِر  على  ُح��ْل��ٌم 

 اأْلواٌن َمذاِهُبها
)21(

َوالّنا�ُض يف الُفْلِك 

)22(
اأَرُب َن���ْه���ِج���ِه  يف  ل����ُه  ����س���اٍع  وك�����لُّ 

��ْح��ِر يف َيِدِه َن��ْب��ُع ال�����سِّ ف�����س��اِع��ٌر ف��ا���َض 

ْط���ي���اُف ال��َه��َوى َتِثُب
َ
َف��ِم��ْن َق��واِف��ْي��ِه اأ

َف��َت��اأت��ي وْه���َي طاِئعٌة َي��ْدُع��و ال��َق��وايف 

َتْنَجِذُب ��وِر  ال��نُّ َن��ْح��َو  ال��َف��را���س��اُت  كما 

فاِتَنٍة  اإِْر����س���اِء  يف  ح���اَر   
)23(

وُم���ْدَن���ٌف 

والَعَتُب ��دُّ  ال�����سَّ َه��واه��ا  ِم���ْن  ���ُه  وَح���ظُّ

َحَكما اإِْن  تاراِن  ُمْ والُبْغ�ُض  فاحُلبُّ 

الَقْلِب والَع�َسُب
) 24(

ْع �َسغاُف ُيِطْع وَيْخ�سَ

ْت فاْنَتَف�سَ الأوت������اَر  داع����َب  وع��ا���س��ٌق 

َطِرُب وَت�سْ َيْلَقى  م��ا  َه���ْوِل  ِم��ْن  َت��ِئ��نُّ 
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ُي���ب���اِرُح���ه���ا ِب����ك����اأ�����ٍض ل  ����َت����ه����اٌم  وُم���������سْ

َطَحُب ها يف الأر�ِض ُي�سْ ول َيَرى َغْيَ

َمكا�ِسَبُه ْح���������س����ى 
َ
اأ ُك���لَّ���م���ا  وت�����اِج�����ٌر 

�َسَبُب ل����ُه  م���ا  َوْه������ٌم  ِب���اْل���َع���دِّ  ْغ��������راُه 
َ
اأ

ُمْبَتِهًا املِ�����ْح�����راِب  يف  ق�����اَم  وع����اِب����ٌد 

)26(
 َعْن َهوى َمْعُبْوِدِه َن�َسُب

)25(
َلْ َيْثِنِه

)27(
���ِل���ه َت����ْرُن����و ال���ُع���ي���وُن اإل���ي���ِه يف َت���َب���تُّ

ْم�������������ِرِهِ َع���َج���ُب
َ
����ا ن���اَل���ه���ا ِم�����ن اأ ك����اأنَّ

ِبِزْيَنِتها ْن��ي��ا  ال��دُّ َح��ْوَل��ُه  اْزَدَه����ْت  كيف 

)28(
���راِب���ِه َرِغ�����ُب ��وى ِمْ ��ه َع���ْن ���سِ ل��ك��نَّ

واأْق����َب����لَ����ْت يف َج����ن����اِح ال���ل���ي���ِل ح���اِق���دٌة

�َسَغُب اأكباَدها   
)29(

َف���َرى ِذئ��اب��اً  َت��ْرَع��ى 

ِلُدنا وَتْ ����س���اَءْت  َح��ْي��ُث��م��ا   
)30(

���ن���ا َت���ُدعُّ

َيْلَتِهُب ْحب  ال�سُّ ���ِس��ي��اِط  ِم��ن  ِب��ب��اِرٍق 

 ِل��لَّ��َظ��ى واإذا 
)31(

��ْن��واً حتى َب��دا امل���اُء ���سِ

َيْن�َسِكُب راَح  َه��اٌك   احلياِة 
)32(

��ْوُب ���سَ

وَفْل�َسفٍة ���ْرٍح  ����سَ يف  ال��ّن��ا���ُض  ْغ�������َرَق 
َ
واأ

َيْنَت�ِسُب ال��ِع��ل��ِم  يف  َم���ْذه���ٍب  اإىل  ك���لٌّ 

طاَلَعنا ����ْوِر  ال����ثَّ ُب������ْرُج  ق�����اَل:  ���ٌم  ُم���َن���جِّ

ب��ِه الَعَطُب ب��اخَل��وِف لكْن م��ا  َي��ج��يُء 

72



َمْنِبُتنا الأر�����ضُ  ق���اَل: ه��ذي  ُه  وَغ����ْيُ

الَعَتُب ���اأُن���ه���ا  ����سَ اأمٌّ  ��ب��ي��ع��َة  ال��طَّ اإنَّ 

���ُه���ُم���و؟ ���بُّ ُتِ اأب�����ن�����اًء  الأمُّ  اأُت�����ْه�����ِل�����ُك 

ُب الَغ�سَ َي�����ْس��ُك��ُن  قليٍل  َف��َع��ّم��ا  ��ْراً  ���سَ

ُمْنَهِزٌم ي���ِح  ال���رِّ ج��ي�����ُض  اآَخ������ُر:  وق����اَل 

وَيْن�َسِحُب َع���ّن���ا  خ���اِئ���ب���اً  ����َس���َي���ْل���َت���وي 

َهَزَمْت َقْد  الُفْلُك  ُيْق�ِسُم: هذي  وراَح 

َهُب؟ ياِح َفِفيَم اخلوُف والرَّ ْعَتى الرِّ
َ
اأ

َيْقِذُفنا الإِع�������س���اِر  َي����ِد  يف  ِب��ن��ا  واإْذ 

َتْنَقِلُب ال���ُف���ْل���َك  ب������اأنَّ  ���ا  َظ���َن���نَّ ح��ت��ى 

َه��بَّ اَل��ِم��ْي��ُع اإىل املِ��ْح��راِب ِم��ن َفَزٍع

َطِرُب َت�سْ والأق��داُم  َتْرُجُف  والأر���ُض 

ْف���ِئ���دٌة
َ
����َدْت يف ِظ����اِل اخَل�����ْوِف اأ َت����َوحَّ

)33(
ُب �����َرِ َت��َظ��لُّ يف ���س��اح��ِة ال���لَّ���ّذاِت َتْ

�ساِغرًة   ال��َع��ْر���ِض  َربِّ  َن��ْح��َو  ْق��َب��لَ��ْت 
َ
واأ

وَتْنَتِحُب ِم��ْن��ه��ا  َب����دا  م��ا  ع��ل��ى  َت��ب��ك��ي 

�َسِفيَنَتها ������ى  جَنَّ اإِْن   
َ
اهلل ُت����ع����اِه����ُد 

ُب
َ
َداأ ل��ه��ا  ى  ال�����ُك�����ْرَ اآلِئ��������ِه  ���ْك���ُر  َف�������سُ

َل����ُه َي�����ك�����وَن  ْن 
َ
اأ ����ى  َي����َت����َم����نَّ �����ُه�����ْم  َوُك�����لُّ

)34(
والنَّ�َسُب والأْه�����ُل  ���ُت���ُه  ِح���بَّ

َ
اأ ِف����دًى 
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ه��ل ُق���دَّ َق��ْل��ُب��َك ي��ا اإِْن�����س��اُن ِم���ْن َحَجٍر

)35(
َح���َدُب؟ ول  ِل��ْنٌ  �َسْرِعِه  يف  َفلَْي�َض 

ْم��������ٍن وَت����ْع����ِرُف����ُه
َ
����ُف����و اإلَه��������َك يف اأ َتْ

َوُب النُّ ِب���َك  ح��اَق��ْت  اإذا  ال��َي��ِق��ِن  َح���قَّ 

َمْنِزلًة ِم���ْن���ُه  ���َم���ى  اأ����سْ احِل����ج����ارُة  َب����ِل 

)36(
َيْن�َسِعُب اهلِل  ِمن َجاِل  ها  َبْع�سُ اإْذ 

َمداِمُعها
 )37(ْ

ْهِر ل َتْرقاأ على مدى الدَّ

َتْن�َسِرُب الأن���ه���اُر  َم���اِج���ِره���ا  َف���ِم���ْن 
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الق�صيدة الثانية ع�رشة

 الثاين
رْ

اخَلِفري





 الثاين
رْ

اخَلِفري

������ِظ������ِه ن�������ادان َظ�����ْب�����ٌي ِب����ن����اِع���������ِض حَلْ

َدع��������ان ال�������َغ�������راِم  َت������ب������اِرْي������ِح  واإىل 

��ب��اِء َن����ُف����ْورًة ي���ا َظ���ْب���ُي َع����ْه����ِدي ب��ال��ظِّ

���َت���ِط���ْي���ُب الأْن�����������َض ِب���الإْن�������س���اِن ل َت�������سْ

����اِدِه ����يَّ ����ْي����داً ه������اَم يف �����سَ اأراأْي������������َت �����سَ

���َق���ْت اأُك��������فَّ ال�����ان ���ًة َع�������سِ ���ِح���يَّ و����سَ

الَهَوى اإىل  ال��َه��واِن  �َسْيطاُن  اأَدع����اَك 

ْذع����������اِن َف����َح����لَ����ْت ِب����ِف����ْي����َك َم���������رارُة الإِ

َن�ْسمٌة ���َك���َرْت���ه���ا  اأ����سْ ُرْوَح���������َك  اأنَّ  اأْم 

َح��َم��لَ��ْت اإَل��ْي��َك ال��َوْج��َد ِم���ْن ِوْج����دان

ْبَوٍة ع��ا���ِس��َق �سَ َظ��ْب��ُي  ي��ا  َف��َح�����ِس��ْب��َت��ِن��ي 

َم���لَ���َك���ْت َع����لَ����يَّ َج�����واِرِح�����ي وَج���ن���ان

َق�ساِئدي اإل��ي��َك  َت�ْسَعى  اأْن  وَح��لَ��ْم��َت 

���اِن ���ِر َع�����ِب�����ِيَك ال���َف���تَّ ����َوى ِب���َن�������سْ َن���������سْ

ب���اَب الَهَوى ى ُف����وؤاِدي ُم�����ْس��ِرع��اً  ِل����َرَ

ا�ْسِتْئذاِن ُدْوَن�������ا  ُدُخ����وَل����َك  َي����ْرُج����و 

ُمْهَجِتي وَل��ْي�����َس��ْت  ���ث���اًل  ِتْ َل�����ْس��ُت  اأن���ا 

����ّواِن َم����ْن����ُح����ْوت����ًة ِم������ْن ه����اِم����ِد ال���������سَّ
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��ُج��وُم على َيِدي َت��ْغ��ُف��ْو ال��نُّ اأن���ا ���س��اِع��ٌر 

����وان َت����ْه����َوى َه�������واَي وَت���ْب���َت���ِغ���ي ِر�����سْ

ِبخاِطري ال��َب��ي��اَن  ��ْح��ُر  ال�����سِّ وُي��ع��اِن��ُق 

وَب�������������واِرُق الإْل�������ه�������اِم َط����������ْوُع َب����ن����ان

َق�ساِئِدي َرْج�����َع  ���ْوُن  احَل�������سُّ ُد  وُي�������َردِّ

����دُّ َع������زاِئ������ُم ال����ُف����ْر�����س����اِن وِب����ه����ا ُت���������سَ

واأِري�������ُق ِم����ْن َع���ْي���ِن���ي املِ�������داَد لأْح�����ُريف

ْرياِن ال�سِّ ِم����َن  َب���ِخ���لَ���ْت  َل����ْو  واأُج�������وُد 

ِبَياَعِتي ��َن��ْم��ُت��ه��ا  َنْ ال���َه���َوى  ���َيُ  ����سِ

������َوراً َف������غ������اَرْت ِري���������س����ُة ال����َف����ّن����اِن �������سُ

َنَظْمُتها ِب���ال���ي���ا����َس���ِم���ِن  ���ي���دٌة  َف���َق�������سِ

���ْح���ُرْوِر ِل���اأحْل���اِن ��ْح��ب��ِة ال�������سُّ َع����ْن ���سُ

ْبُتها َخ�سَ ��ِه��ي��ِد  ال�����سَّ ِب�����َدِم  ��ي��َدٌة  وَق�����سِ

���ْع���م���اِن ����ق����اِئ����ِق ال���نُّ ����ي����ُت����ه����ا ِب���������سَ وَو�����سَ

َهَوى اإذا  �سا�ِض  الرَّ َن��َغ��ِم  من  وَل���َديَّ 

الأْوزاِن َرواِئ�����������َع  ال������ُغ������زاَة  َي�����ْرِم�����ي 

والُعا املَ�����ك�����اِرِم  اأْح�����وا������ضَ  وَوَردُت 

�����ي وِدن�������ان َف�����َم�����اأُت ِم���ْن���ه���ا اأْك�����وؤُ������سِ

وَج����َع����ْل����ُت����ه����ا ِل�������ْل�������واِرِدي�������َن ُم���ب���اح���ًة

ًة يف ح����ان ���ي���ل���َة َل��������ذَّ ذوُق��������وا ال���َف�������سِ
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َك�����ْم ه����اِئ����ٍم ي���ا َظ����ْب����ُي ِم���ث���لَ���َك ق�����اَدُه

����َس���َغ���ٌف ِب���َج���ْم���ِع َق����اِئ����دي َوُج���م���ان

������ُظ������ُه �����ه�����اُم�����ُه مَلّ���������ا َرم�������اه�������ا حَلْ و������سِ

اأْوَه����������ْت ُق��������واَي وَزْل�������َزَل�������ْت اأْرك��������ان

����ب����اَك����ُه َي������ُب������ثُّ �����سِ ِم�����ْث�����ِل�����َي ل  ل�����ِك�����نَّ 

����واِرِد ال����ِغ����ْزلِن  َي���ْب���ِغ���ْي اْق���ِت���ن���ا����َض �����سَ

����ْع����ُت����ه����ا ْر�����سِ
ُ
َت������اأَْب������ى َع�����لَ�����يَّ َك�����رام�����ٌة اأ

�����ْب�����َوٍة اإمْي���������اِن  ِن َع�������ْن ������سَ وَي��������������ُردُّ

ْع�����ِل�����ي َق����ْدَره����ا
ُ
ِج���������لُّ ق���اِف���َي���ِت���ْي واأ

ُ
واأ

وِق����ي����اِن ������ْم������رٍة  خِلَ َت������ُك������ْوَن  اأْن  َع������ْن 

ب��اِب��ِك حاِر�ساً ِع��ْن��َد  ��ْع��ِرَي  ���سِ اأْوَق���ْف���ُت 

�����ِت�����ي واأن��������ا اخَل������ِف������ْيُ ال����ّث����ان ي����ا اأمَّ
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ر�ضالة اخلن�ضاء





ر�ضالة اخلن�ضاء

اأم�����س��ي��ُت ���َس��ْط��َر ال��ع��م��ِر يف الآه�����اِت

وَنَظْمُت ِمن ُغ�َس�ِض ال�ّسجى َزَفراتي

ما وبالدِّ ب��ال��دم��وِع  ���س��خ��راً  وب��َك��ي��ُت 

ن�����ات�����ي
َ
�����دي واأ �����لُّ واأ������س�����ْع�����ُت ف����ي����ِه َتَ

وُمهجتي ُب����ك����اُه  يف  ع��ي��ِن��ي  وَب����ذل����ُت 

حياتي ب�����ذل�����ُت  اأنِّ  ل�����و  وَوِددُت 

ِحيلتي وِق�����ّل�����ِة  ُث���ك���ل���ي  يف  واأَق������ْم������ُت 

ُنعاتي َت������ُق������وَم  اأن  زم�������ان  اأرج���������و 

َج���ه���ال���ٍة َب����ع����َد   
َ
اهلل َع�����رف�����ُت  ح����ّت����ى 

ُخُطواتي ال���ُه���َدى  َدرِب  يف  وَن���َق���ْل���ُت 

�ساِدقاً َع����زم����اً  الإمي��������اُن  ف���َح���ب���اَن 

َغَمراِت م��ن  الأر�������ضِ  ُي����زري مب��ا يف 

���ِة اأرَب����ع����اً ���يَّ َف����َدف����ْع����ُت ي������وَم ال���ق���اِد����سِ

ِفْلذاتي ِم����ن  ���ه���داِء  ال�������سُّ م���وك���ِب  يف 

ُهم: َنِعيُّ ق����اَل  ح����َن  رّب����ي  وَح����ِم����دتُّ 

ه���م َي�������س���رح���وَن ال����ي����وَم يف اَل����ّن����اِت

ي�����ا اأّم����������ًة ج���������ادْت مب���ث���ل���ي َرْح����ُم����ه����ا

ومب�����ث�����ِل اأب�����ن�����ائ�����ي َزَه������������ْت وب���ن���ات���ي
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َق����ْت ط���اف���ْت ِب�����َي الأن����ب����اُء ع���ن���ِك ف����اأرَّ

ُرفاتي اِب  ال�������رُّ يف  وراَع�������ْت  ُروح�����ي 

��ْح��ٍو للكرى اأ���ْس��لَ��ْم��ِت َج��ْف��َن��ِك َب��ع��َد ���سَ

ِبُفتاِت؟ ال��ُع��ا  ��ْي��ِد  ���سَ ِم���ن  ور���س��ي��ِت 

�َسْمُلها ���ت���ي���ٌت  ����سَ مٌم 
ُ
اأ �����َف�����ْت  وت�����األَّ

����ت����اِت؟ ������ٍف ِب���������سَ وُن�����ِك�����ْب�����ِت َب�����ع�����َد ت������األُّ

����ِك ِحقبًة وق����ِد اع��ت�����س��م��ِت ب��ح��ب��ِل ربِّ

ق����م����ِت يف ِح��������رٍز ِم�����ن ال�����َع�����َ�اِت
َ
ف����اأ

 ورف������ع������ِت ل�������اإمي�������اِن راي����������َة ِع��������ّزٍة

َف���������اِة وك�����������لِّ  �������رٍة  ح�������ا��������سِ ك���������لِّ  يف 

خ���زائ���ِن ف�سِلِه ِم����ن  �����ِك  ربُّ وَح����ب����اِك 

����َك����َم الآي������اِت ���َل اخِل����ط����اِب وُمْ َف�������سْ

ياَءُه �سِ ���ْرِت  َن�������سَ ِن���را����س���اً  ُت  ْك����������َرْ
َ
اأ

الظُلماِت ح��اِل��َك  َي��ج��ل��و  الأر������ضِ   يف 

اأقبلْت ال���َه���ِن���ي���ئ���ِة  م���ن���اِه���ِل���ِك  وع���ل���ى 

����َت����ِق����ي����اِت ُم���������سْ الآف�������������اِق  ِم�������ن  اأمٌم 

وُمْهجًة ك��ال�����س��ح��اِب  ك��ّف��اً  َف��َب�����س��ط��ِت 

����ُع الأن����������اَم َرِح����ي����ب����َة اَل����َن����ب����اِت َت���������سَ

كِرموا
ُ
اأ ِب�����س��اِط��ِك  ع��ل��ى  ال��ذي��َن  ف����اإذا 

الّطَعناِت غ���اِئ���َر  ل���َظ���ه���ِرِك  اأه��������َدْوا 
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باوؤها ��ِخ��يِّ  ال�����سَّ ال�����س��ج��ِر  وَك����رائ����ُم 

ح�ساِة ل���ئ���ي���ِم  اأو  ِل���������ضٍّ  ���ِف  َع�������سْ يف 

ِبها َت�����ن�����اأى  ل  ال������َغ������دِر  َك�������فَّ  ل����ك����نَّ 

ال����ث����َم����راِت ِب����ي����اِن����ِع  َت���������ْوَد  اأْن  ع����ن 

�����ا ُرمبَّ َع�����ْزَم�����ِك  اأّن  ����َس���ف���اه���اً  ����وا  َظ����نُّ

ُي�����ْوه�����ي ُع����������راُه َت�������واُت�������ُر الأَزم�����������اِت

َم����ّرًة ِج����ي����اُدِك  ْت  َع������َ�َ اإْن  ���ْيَ  ����سَ ل 

ال����َك����َب����واِت؟ ع����ِن  ���َس��م��ا  ال����ي����اِد  اأيُّ 

ِع����ث����اِره����ا ْم������ه������اِر ب����ع����َد 
َ
ُب��������دَّ ل������اأ ل 

احَل����لَ����ب����اِت اإم������������ارَة  َت�������س���ت���ع���ي���َد  اأْن 

ِدي وَمهِّ ال��ول��ي��ِد  اْب���ِن  ب�سيِف  ُق��وم��ي 

�����ُب�����َل ال������ُع������ا ِب��������َياع��������ٍة وَق������ن������اِة ������سُ

دمعًة ِرث�����اِئ�����ِك  اأْذَخ���������ُر يف  ك���ن���ُت  م���ا 

ل�����و ك����ن����ِت ه������اِم������دًة م������َع الأْم������������واِت

َدها َمْ واْب��ِن��ي  الأي���اَم  ا�ْسِبقي  ُقومي 

َم��������دَّ ال������زم������اِن الآت������ي َت�����ْرُق�����ب�����ي  ل 

ُق����وم����ي وُق�������ويل ل���ل���خ���ائ���ِق: واِه������ٌم

َحياتي ف����ق����دتُّ  ق����د  اأّن  ظ�����نَّ  َم�����ن 

ُه ف��ال��ب��ح��ُر ُي����رَه����ُب ب���ع���َد َج�������ْزٍر َم�����دُّ

�ُسباِت َب���ع���َد  ���وُع  َي�������سُ ال��رب��ي��ِع  و����َس���ذا 
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املُدى َت��ن��دح��ُر  ���َس��وَف  ِج��راح��ي  فَعلى 

ُم����ْل����َت����وي����اِت اَل��������������ّزاِر  َق����ب���������س����ِة  يف 

و���س��َي��ه��ِزُم ال���ن���ْوُر ال��ظ��اَم ع��ل��ى َيدي

�سلواتي ���دى  ����سَ ال��ّدن��ي��ا  و���س��َي��ْغ��ُم��ُر 
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الق�صيدة الرابعة ع�رشة

عوة �َضبيُل الدَّ





عوة �َضبيُل الدَّ

واْحَت�ِسِب  اهلِل  ِل����ِدي����ِن  الأن�������اَم  اُْدُع 

ِر ول َت�ْسُك �َسْكَوى الواِهن التَِّعِب  وا�سْ

ُماَلفًة           َي���ْل���َق���ى  اأْن  لُب������دَّ  ����قُّ  ف����احْلَ

َطِرِب    ُم�سْ الأه����واِء  ���َة  ُلّ راك���ٍب  ِم��ن 

َي����ْب����ِغ����ي ال����َغ����ن����اَء بها            ًة  َل���������ذَّ وب������اِئ������ٍع 

ُمْكَت�ِسِب ْحِت  ال�سُّ ُف��ت��اِت  ِم��ن  ُمتاِجٍر 

يَحِتِهْم  ِرْ عليِهْم واأْجِمْل يف َن�سِ  فا�سْ

ِغِب     الزَّ َف��ْرِخ��ه��ا  يف  ال��َق��ط��ا  اأمِّ  َك��ِف��ْع��ِل 

َرَتُه          ُن�سْ ح���م���ِن  ال���رَّ م���َن  اأَرْدتَّ  واإْن 

يف َدْعَوِة احَلقِّ فا�ْسُلْك َنْهَج َخْيِ َنبي  

َف����ا َت���ُك���ْن َف�����ظَّ ق���ل���ٍب اأو اأخ�����ا َن�����َزٍق      

بالأَدِب  الّنا�ِض  ُجفاَة  ُيْغري  ْفُق  فالرِّ

ُمْنَتَق�ٍض  دوَن  واْن�َسْح  َد  ال��وُّ واأْخِل�ِض 

الأَرِب  ُي����ْدن غ��اي��َة  ال�����ُودِّ  ف��خ��اِل�����ُض 

وا�ْسُرْ ُعُيوَب الَورى واْغِفْر اإ�ساَءَتُهْم 

بالَعَتِب           ال�������ُودِّ  ِح����ب����اَل  ���ْع  ُت���َق���طِّ ول 

���ِرِه���ْم        ُم���ْو����سِ َك�����فِّ  مِل����ا يف  َت���َط���لَّ���ْع  ول 

َهِب الذَّ خاِل�َض  ُي�ساهي  الَعفاَف  اإنَّ 
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ُع��ْل��ي��ا ُدوَن����ا �َسَرٍف    َواْج���َع���ْل مَي��ي��َن��َك 

َوِب    والنُّ الأْح����داِث  على  ُمِعيناً  وُك���ْن 

َلُه         اإنَّ  ال��ِع��ْل��ِم  َط���ري���ِق  َع���ْن  ����ْد  َتِ ول 

َتِجِب ُن����ْوراً غ��َي ُمْ َدَع����وِة احَل���قِّ  يف 

بِهْم  اأ�َسرَّ  َجْهٍل  َعْن  الّنا�َض  َدعا  َفَمْن 

باللََّهِب       ��ْم��َع  ال�����سَّ ال��َف��ِت��ي��ُل  ��رُّ  ُي�����سِ َك��م��ا 

بِه         َت����ُق����وُل  م���ا  ب���ِف���ْع���ٍل  ُت���خ���اِل���ْف  ول 

َيِب  والرِّ التَّ�ْسكيِك  ِم��َن  َوَت�ْسلَْم  ُتَطْع 

ًة     �ساحِلَ ب���الأْع���م���اِل  ال��ّن��ا���ِض  َف����ُق����ْدَوُة 

اأْجَدى ِمَن الَوْعِظ يف �ِسْعٍر ويف ُخَطِب 

ُمتَِّكًا  ال��ّن��ا���ِض  دوَن  اهلِل  ع��ل��ى  وُك����ْن 

َت����ْل����َق املَ����ُع����ْون����َة ِم����ْن����ُه ُدوَن�������ا َط���لَ���ِب 

��ِل��ِه َفَرجاً        َت��َن��ْل ِم���ْن َف�����سْ َت��ِق��ّي��اً  وُك����ْن 

َت�ِسِب      ُمْ غ���َي  وُت������ْرَزْق  ��ْي��ٍق  ���سِ ِل��ُك��لِّ 

ُمْر�ِسَدُهْم  ُكْنَت  َقْوماً   
ُ
اهلل َه��َدى  ف��اإْن 

ِم���َن الأم����واِل والنَّ�َسِب     ب��َخ��ْيٍ  اأْب�����ِس��ْر 

َمٍد     �سَ ُم��ْن��ِع��ٍم  َربٍّ  ���واِن  ب���ِر����سْ ���ْر  اأْب�������سِ

الُقَرِب اأْع����َظ����ِم  ِم���ن  ِع����ْن����َدُه  وُق����ْرَب����ٍة 

لها          اأنَّ  ال���ّرح���م���ُن  اأْخ��������َرَ  َج����ّن����ٍة  يف 

َن يف الُكُتِب  َعْر�َض ال�ّسمواِت والأْر�سِ
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َم�ْسَكُنها  ط���اَب  ُخ���ْل���ٍد  داَر  ب��ه��ا  اأْك������ِرْم 

ُجِب       النُّ ال��ُه��َدى  اأْع����اِم  الّنبي�َن  م��ع 

َرْو�َسَتها    احَل���قِّ  ُدع����اَة  اأ���ْس��ِك��ْن  ربُّ  ي��ا 

مِلُْرَتَغِب    ُي���ْرَج���ى  َم����ْن  ربُّ  ي���ا  ف���اأن���َت 

ُلها      َتَنزُّ ��وًل  َم��ْو���سُ ���س��اَت��َك  واْج���َع���ْل 

��َك َخ����ْيِ ال��ُع��ْج��ِم وال���َع���َرِب ع��ل��ى َن��ب��يِّ

* * *
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اله��������وام�ض

1-  ال�ساري : امل�سافر ليًا.

2-  الندى : الود والكرم.

3-  املوؤق واملوق : طرف العن مما يلي الأنف, وهو مرى الدمع.

4-  َثِكلَت الأمُّ ولَدها : َفَقَدْتُه.

5-  الإماق : الفقر.

6-  هما احلربان العامليتان الأوىل عام1914 - 1918م والثانية 1936 -  1945.

7-  اأ�ستات : متفرقون.

8-  اأوكى القربة : ربط عنقها .

9-  العارية : ما تعطيه لغيك على اأن يعيده اإليك.

10-  برا : اأ�سلها براأ, وبراأ اهلل اخللق : خلقهم.

11-  اخَلَبث : الَنَج�ض.

كمة وهي الرابية اأو التل.
ُ
َكم : جمع اأ

َ
12-  الأ

13-  ترّنح : تايل من ال�سكر .

14-  اأطراها : مدحها واأثنى عليها .

15-  �سروف الدهر : م�سائبه.

16-  ذكت النار : ا�ستد ا�ستعالها.

17-  الآ�سرة : ما عطفك على غيك من قرابة اأو رحم اأو م�ساهرة اأو معروف.

18-  الّنكث : الغزل ُيحلُّ فتله فيعود كما كان قبل الفتل مفرق الأجزاء.

19-  اخلود : الفتاة ال�سابة احل�سوة اخَللق .

20-  احلبب : الفقاقيع على وجه املاء ونحوه.
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21-  الُفلك : ال�سفينة.

22-  الأرب : احلاجة والُبغية  والأمنيَّة.

23-  اأدنفه املر�ض : اأهلكه, وهي هنا مبعنى الذي اأدنفه الع�سق .

24-  �سغاف القلب : غافه وحّبته و�سويداوؤه.

25-  ثناه عن ال�سيء : �سرفه عنه.

26-  الن�سب : التعب.

27-  التبتل : النقطاع عن الدنيا اإىل اهلل.

28-  رغب عن ال�سيء : ل يرده وزهد فيه.

29-  فرى ال�سيء : �سقه وقطعه.

30-  دّعه : دفعه دفعاً عنيفاً ب�سدة وانتهار.

31-  ال�سنو : النظي واملِثل.

32-  ال�سوب : املطر بقدر ما ينفع ول يوؤذي.

33-  احرب القوم : حارب بع�سهم بع�سا.

34-  الن�سب : املال والعقار.

35-  احلدب : العطف.

36-  ان�سعب : �سار ذا �سعب اأو تفّرق وانت�سر.

37-  رقاأ : جف و�سكن.
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1- ال�صهود احل�صاري للأمة الو�صط يف  ع�صر العوملة. 

      د. عبد العزيز برغوث.

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

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�صياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�صريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�صكالية املنهج يف ا�صتثمار ال�صنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظلل وارفة )جمموعة ق�ص�صية( . 

د. �صعاد النا�صر )اأم �صلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�صويل. 

د. م�صطفى قطب �صانو.      

7- من ق�صايا الإ�صلم والإعلم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�ش.      

9- الختيار الفقهي واإ�صكالية جتديد الفقه الإ�صلمي. 

د. حممود النجريي.      

�صل�صلـــة  اإ�صــــدارات   



10- ملمح تطبيقية يف منهج الإ�صلم احل�صاري. 

د. حممد كمال ح�صن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�صلم.

د. يحيى وزيري.      

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

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار )ديوان �صعر(. 

ال�صاعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا.

ال�صيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حـمـيــد �صـمــيــــر      

16- العودة اإىل ال�صف�صاف )جمموعة ق�ص�صية لليافعني(.

اأ. فريد حممد معو�ش      

17- ارت�صامات يف بناء الذات.

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

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

د. عودة خليل اأبو عودة      



19- الت�صرفات املالية للمراأة يف الفقه الإ�صلمي.

د. ثــريــة اأقـ�صــــري      

20- اإ�صكالية تاأ�صيل الروؤية الإ�صلمة يف النقد والإبداع.

د. عمر اأحمد بو قرورة      

21- ملمح الروؤية الو�صطية يف املنهج الفقهي.

د. اأبو اأمامة نوار بن ال�صلي      

22- اأ�صواء على الرواية الإ�صلمية املعا�صرة.

د. حلمي حممد القاعود      

23- ج�صور التوا�صل احل�صاري بني العامل الإ�صلمي واليابان.

اأ. د. . �صمري عبد احلميد نوح      

24- الكليات الأ�صا�صية لل�صريعة الإ�صلمية.

د. اأحمد الري�صوين      

25- املرتكزات البيانية يف فهم الن�صو�ش ال�صرعية.

د. جنم الدين قادر كرمي الزنكي      

26- معامل منهجية يف تاأ�صيل مفهوم الأدب الإ�صلمي.

د. ح�صن الأمراين      

د. حممد اإقبال عروي      

27- اإمام احلكمة )رواية(.

      الروائي/ عبد الباقـي يو�صـف  



28- بناء اقت�صاديات الأ�صرة على قيم القت�صاد الإ�صلمي.

اأ. د. عبد احلميد حممود البعلي      

29- اإمنا اأنت... بل�صم ) ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممود مفلح      

30- نظرية العقد يف ال�صريعة الإ�صلمية.

د. حممد احلبيب التجكاين      

31- حممد ] ملهم ال�صعراء

                اأ. طالل العامر

32- نحو تربية مالية اأ�صرية را�صدة.

د. اأ�صرف حممد دوابه      

33- جماليات ت�صوير احلركة يف القراآن الكرمي .

د. حكمت �صالح      

34- الفكر املقا�صدي وتطبيقاته يف ال�صيا�صة ال�صرعية.

د. عبد الرحمن الع�صراوي      

35- ال�صنابل... )ديوان �صعر(.

اأ. حميي الدين عطية      

36- نظرات يف اأ�صول الفقه.

د. اأحمد حممد كنعان      



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

د. عبد الهادي دحاين      

38- �صعر اأبي طالب يف ن�صرة النبي ].

د. حممد عبد احلميد �شامل      

39- اأثر اللغة يف ال�صتنباطات ال�صرعية.

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 �صعر(.

ال�صاعر ي�ش الفيل      

42- م�صائل يف علوم القراآن.

د. عبد الغفور م�صطفى جعفر      

43- التاأ�صيل ال�صرعي للتعامل مع غري امل�صلمني.

د. م�صطفى بن حمزة      

44- يف مدارج احلكة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر وحيد الده�صان      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�ش      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د. فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�ش... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�ش      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د. فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�ش... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      

54- م�صار العمارة واآفاق التجديد.

م. فالح بن ح�صن املطريي      

55- ر�صالة يف الوعظ والإر�صاد وطرقهما.

ْرقاين ال�صيخ حممد عبد العظيم الزُّ      

56- مقا�صد الأحكام الفقهية.

د. و�صفي عا�صور اأبو زيد      

57- الو�صطية يف منهج الأدب الإ�صلمي.

د. وليد اإبراهيم الق�صاب      

58- املدخل املعريف واللغوي للقراآن الكرمي.

د. خديجة اإيكر      

59- اأحاديث ال�صعر وال�صعراء.

د. احل�صــني زروق      

60- من اأدب الو�صايا.

اأ. زهري حممود حموي      

61- �صنن التداول وماآلت احل�صارة.

د. حممد هي�صور      

62- نظام العدالة الإ�صلمية يف منوذج اخللفة الرا�صدة.

د. خليل عبد املنعم خليل مرعي       



63- التــراث العمــراين للمدينة الإ�صـــلمـــيــة.

د. خالد عزب      

64- فرا�صات مكة... دعوها حتلق.. )رواية(.

الروائية/ زبيدة هرما�ش      

65- مباحث يف فقه لغة القراآن الكرمي.

د. خالد فهمي      

د. اأ�صرف اأحمد حافظ      

66- حممود حممد �صاكر: درا�صة يف حياته و�صعره.

د. اأماين حامت جمدي ب�صي�صو      

67- بوح ال�صالكني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر طلعت املغربي      

68- وظيفية مقا�صد ال�صريعة.

د. حممد املنتـــــار      

69- علم الأدب ال�صلمي.

د.اإ�صماعيل اإبراهيم امل�صهداين      

70- الِكَتاب و�صنعة التاأليف عند اجلاحظ.

د. عبا�ش اأرحيلة      

71- و�صائلية الفقه واأ�صوله لتحقيق مقا�صد ال�صريعة.

د. حممد اأحمد القياتي حممد      



72- التكامل املعريف بني العلوم.

د. احل�صان �صهيد      

73- الطفولة املبكرة اخل�صائ�ش وامل�صكلت.

د. وفقي حامد اأبو علي      

74- اأنا الإن�صان )ديوان �صعر(.

ال�صاعر يو�صف اأبو القا�صم ال�صريف      

75- م�صار التعريف بالإ�صلم يف اللغات الأجنبية.

د. ح�صن عزوزي      

76- اأدب الطفل امل�صلم.. خ�صو�صية التخطيط والإبداع.

د. اأحمد مبارك �صامل      

77- التغيري بالقراءة.

د. اأحمد عي�صاوي      

78- ثقافة ال�صلم بني التاأ�صيل والتح�صيل.

د. حممد النا�صري      

79- ويزهر ال�صعد )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممد توكلنا      




