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م�سروع فكري وثقايف واأدبي يهدف اإىل الإ�سهام النوعي يف اإثراء املحيط الفكري والأدبي 

والثقايف باإ�سدارات دورية وبرامج تدريبية وفق روؤية و�سطية تدرك الواقع وت�ست�سرف امل�ستقبل.

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية

قطاع ال�سوؤون الثقافية

اإدارة الثقافة الإ�سالمية
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ال�شاعر يو�شف اأبو القا�شم ال�شريف:

الرتبية  مبديرية  يعمل  اأ�سيوط،  بجامعة  احلقوق  كلية  خريج  م�سر،  مواليد  من 

والتعليم ب�سوهاج، وهو ع�سو باحتاد كتاب م�سر، ورابطة الأدب الإ�سالمي العاملية.

�سعود  العزيز  موؤ�س�سة عبد  ال�سادر عن  العربية  �سعراء  اإعداد معجم  �ساهم يف 

البابطني لالإبداع ال�سعري بدولة الكويت.

فكرية  واأعمال  الليل«،  و»دم��وع  لل�سباح؟«،  يغرد  منها:»من  �سعرية،  دوواي��ن  له 

منها: »الي�سر ورفع احلرج يف الت�سريع الإ�سالمي«، و»املنهج اجلديل واأدب احلوار 

يف التعامل مع الآخر«، و»ارتباط ال�سور ال�سعرية بالبيئة«.
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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 على موافقة خطية من النا�سر

الطبعة الأوىل - دولة الكويت

يناير 2014 م / �سفر 1435هــ

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

رقم الإيداع مبركز املعلومات: 2013/167

مت احلفظ والت�سجيل مبكتبة الكويت الوطنية

رقم الإيداع:  2013 / 447

ردمك:   978-99966-54-10-7
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ت�صدير

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

و�سحبه اأجمعني.

النا�ص،  بني  وتن�سرها  الإن�سانية  القيم  ت�سجل  التي  الو�سائط  هي  كثرية 

وذلك  الفعال،  واأثرها  قوتها  على  تظل حمافظة  ال�سعر  و�سائطية  اأن  غري 

املتلقي  وج��دان  اإىل  تت�سلل  واإي��ح��اءات  و�سور  اإيقاعات  من  ميتلكه  مبا 

وم�ساعره، م�ستثمرة اللغة الرمزية واخليال والو�سف.

واحلقيقة اأن ال�سعر اأداة فعالة يف بث القيم ورعايتها، غري اأن التطورات 

من  ي�ستدعي  مما  اأخ��رى،  و�سائط  �ساأن  من  غلبت  احلديثة  التكنولوجية 

روح  اإذك��اء  ال�سعر يف  دور  الإبقاء على  بكيفية  تب�سر  والآب��اء مزيد  املربني 

القيم لدى النا�سئة وال�سباب.

ببيانه  ال�سريف  القا�سم  اأبو  يو�سف  لل�ساعر  الإن�سان«  »اأيها  ديوان  وياأتي 

الفطرة وحب  باأهمية �سفاء  يب�سر  القيم،  ل�سعر  اأمنوذجا  ليكون   الوا�سح 

والإن�سانية، والنخراط  الوطنية  بالهوية  اخلري واحلق واجلمال، واللتحام 

يف �سناعة الأمن وال�سكينة والنماء.

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

الكويت اأن تقدم هذا الديوان اإىل جمهور القراء الكرام واملهتمني ، اإ�سهاما 

منها يف خدمة الأدب البناء واحلكمة الفا�سلة ، �سائلة املوىل اأن ينفع به، 

واأن يجزي ال�ساعر خري اجلزاء...

                   اإنه �سميع جميب.
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الق�صيدة الأوىل

املوازين
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املوازين

مت�شي البب�ببشببنببون ومبببا بببهببا مببن عببرة

تببفببكببر وذي  َعبببببببْقبببببببٍل  ِلببببببببببببِذي  اإال 

�شيخوخة ذي  بقلب  البب�ببشبببببي  يبكي 

وتببب�بببشبببيبببق اأجببببببببببببواٌء ببببطبببيبببب مبب�ببشببر

الدنا وال  امل�شر  طيب  يف  العيب  مببا 

البببتبببريبببر الببببعببببيببببب يف  الببببعببببيببببب كبببببل 

خبببببببببببببيَّ فببببكببببن لببه
ُ
احلببببببببق اأبببببببلببببببج يببببببا اأ

عبببببببونببببببباً وقببببببببببببباوم فببببتببببنببببة الببببتببببغببببريببببر

بببالببهببدى وزٌن  البببببببوزن  ببببببباأن  واعببببلببببم 

قبببطبببمبببر وال  قببببببنببببببطبببببباٍر  وزن  ال 

الببوجبباهببة والببغببنببى يببخببدعببنببك ذو  ال 

فبببلبببرمببببا يبببخبببفبببي ا�ببببببشببببببوداد �ببشببمببر

بببدا لببلببتببقببي واإن  واخببفبب�ببض جببنبباحببك 

فبببقبببر وثبببببببببببوب  مبببببببكبببببببدود  يف وجبببببببببه 
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مبببن رام حبب�ببشببن نببهببايببة خببلببع الببهببوى

ومبببب�ببببشببببى بببببقببببلببببب عببببببامببببببٍر وطببببهببببور

ودنببببببا مببببن البببرحبببمبببن يببلببهببج بببا�ببشببمببه

وخبببببطبببببر هبببببببببببببٍن  اأمببببببببببببببببر  كببببببببببل  يف 

كبببببببان اجلبببببببببببزاء لببببببه نبببعبببيبببمببباً دائبببببمببببباً

و�بببببببشبببببببرور وهببببببببببنبببببببببباءٍة  فببببببببرحببببببببٍة  يف 

****
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الق�صيدة الثانية

جدد فوؤادك
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جدد فوؤادك

جبببببببببببببدد فببببببببببببببببببببببوؤادك ببببببببالببببببب�بببببببشببببببباْح 

واببببببببببعبببببببببث نببببب�بببببشبببببيبببببدك لببببلبببب�ببببشببببببببباْح

واهببببببببببببببجببببببببببببببر ذنببببببببببببببوبببببببببببببببك كبببببلبببببهبببببا

مبببب�ببببشببببتببببمبببب�ببببشببببكبببباً ببببببببعبببببببرى البببببببفببببببباْح

وا�ببببببببشببببببببلببببببببك �بببببشبببببببببببيبببببلبببببك لببببلببببنببببجبببباة

وكبببببببببببن عببببببلببببببى احْلبببببببببببببق الببببببب�بببببببشبببببببراْح

ارفببببببببببببببببببببببببببببع يببببببببببببببديببببببببببببببك تبببببببببببببببببتببببببببًا

الببببب�بببببشبببببمببببباْح اهلل  مبببببببببن  واطبببببببببلبببببببببب 

�ببببشبببباْحبببببببببي يببببببببا  الببببببببدجببببببببى  يف  قببببببببم 

لبببببببببلبببببببببراْح دمببببببببببوعببببببببببك  واذرف 

لبببببلبببببكبببببرمي ا�ببببببشببببببتببببببيبببببباقببببببك  يف  زد 

وِهببببببببببببببببببببْم ببببببببخبببببببوفبببببببك والببببببببببببنببببببببببببواْح

دربببببببببببك اهلل  كبببببببببتببببببببباب  واجببببببببببعببببببببببل 

الببببببببببببببببببببببببرواْح ويف  الببببببببببببغببببببببببببدو  يف 
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وعبببببببببببلبببببببببببى منبببببببببببببر املبببببب�ببببببشببببببطببببببفببببببى

انببببببببهببببببببل ببببببببقبببببببلبببببببٍب فبببببببيبببببببك �بببببببشببببببباْح

البببببتبببببقبببببى اأهببببببببببببببببل  اإىل  واركببببببببببببببببببببن 

واخبببببفببببب�بببببض لبببببهبببببم مبببببنبببببك اجلببببببنبببببباْح

�بببببببببشبببببببببببببببببببْح لبببببببببببرببببببببببببك خبببببببا�بببببببشبببببببعببببببباً

املببببببببببببببببراْح يف  بببببببح  �بببببببشببببببببَّ فبببببببالبببببببطبببببببر 

وا�ببببببببشببببببببمببببببببع نببببب�بببببشبببببيبببببد الببببببببببكببببببببببون يف

هبببببمببببب�بببببض اجلبببببببببببببببببال مببببببببع الببببببببريبببببببباْح

البببببب�ببببببشببببببمبببببب�ببببببض عبببببببنبببببببد �ببببببشببببببروقببببببهببببببا

الْح االأفبببببببببببببببببببق  فبببببببببببببوق  والبببببببببببببببببببببببدر 

والبببببببببببببكبببببببببببببائبببببببببببببنبببببببببببببات تبببببببنببببببباغبببببببمبببببببت

�ببببببببشبببببببباْح كبببببببببببل  يف  وتبببببببنبببببببا�بببببببشبببببببقبببببببت 

تببببببب�بببببببشبببببببتببببببباف طببببببببيببببببببب مبببببببروجبببببببهبببببببا

وخببببببمببببببيببببببلببببببهببببببا وكبببببببببببببببببذا االأقبببببببببببببببببببباْح
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املببببببنببببببى ْحببببببببببببو�ببببببببببببض  اإىل  هببببببببيببببببببا 

ْحببببببببببتببببببببببى تببببببببببببببغببببببببببببببادرك اجلبببببببببببببببببببراْح

وانبببببببببببظبببببببببببر ملبببببببببببا خبببببببلبببببببق البببببببببببببديببببببع

ونبببببببببببببببببباد ْحببببببببببببببي عبببببببلبببببببى البببببببببفببببببببباْح

****



18



19

الق�صيدة الثالثة

فيو�ض م�ضاعري

19
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فيو�ض م�ضاعري

م�شاعري فيو�ض  يببا  حلببونببك  هبباتببي 

هببببيببببا اأعببببببيببببببدي لبببلبببحبببيببباة قبببيببباثبببري

هببببذا يبببراعبببي يبب�ببشببطببفببي عببببذب املببنببى

فببتببهببيببم يف االأعببببمبببباق جبببل خببواطببري

ويبب�ببشببافببر الببببوجببببدان يببباأتبببي بببالبب�ببشببنببا

وعبببلبببى اخلببببيببببال يبببحبببط كببببل مبب�ببشببافببر

هبببيبببا انببب�بببشبببببببي �بببشبببركببباً لبببكبببل بببديببعببة

مبببببن �بببببشبببببورة و�ببببببشبببببباءٍة بببب�بببشبببرائبببري

وا�شتجمعي ال�شبح الندي على الدنا

والبببغبببيبببم واملببببطببببر املبببطبببر بببنبباظببري

وا�ببشببتببنبب�ببشببقببي فبببوح الببكببام لببكببي يفي

اأزاهببببري ريببا�ببض  يف  الب�شيطة  وجبببه 

وحبببقبببولبببنبببا والببببطببببر يببب�بببشبببدو فببوقببهببا

يبببزجبببي لبب�ببشببحبببببتببنببا ببببديبببع ببب�ببشببائببري
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وعبببيبببون اأطببببفببببال املببببدار�ببببض والبببنبببدى

حبببوافبببر ذوات  متببب�بببشبببي  وجببببببوارهببببببم 

والببببببرو�ببببببض غبببنبببى لبببلببب�بببشببببببباح ونببببببوره

وعلى النخيل هفت حوا�شل طائري

هبباتببي حلببونببك واطببرقببي بببباب ال�شنا

عببببببببودي ببببعبببمبببري لببببببلببببببوراء الببببزاهببببر

تبببببزورنبببببا كببببنببببا �بببببشبببببغببببباراً ال هبببببمبببببوم 

حتببكببي لببنببا اجلبببببدات فببيبب�ببض البب�ببشببامببر

وتببببببنببببببام اأعببببيببببنببببنببببا ومبببببببببلء جبببفبببونبببنبببا

ُحبببببلبببببٌم تببببو�ببببشببببدنببببا ببببلبببقبببيبببا احلبببا�بببشبببر

وا�ببببشببببتببببوى كبببببرنبببببا  اأن  ملببببببا  واالآن 

مببببنببببا املببب�بببشبببيبببب وقبببببببد ببببببببدا لببلببنبباظببر

نبببباح الببببفببببوؤاد عببلببى زمبببببان قبببد م�شى

مبببببزاهبببببري �بببشبببنبببي  ولبببببببت  كببببمببببا  وىل 

قبببنبببواتبببهبببا يف  البببعبببمبببر  ورود  ذبببببلببببت 

مبباخري هبببوى  وقبببد  الببلببحبباء  يب�ض 
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ابببتببدى اإذا  فببببببوؤاد  يبببا  يببفببيببدك  مببببباذا 

عمري ال�شغر مع ا�شطراب �شرائري

كببنبب�ببشببمببة فببببيببببه  كببببنببببت  زمببببببانبببببباً  ودع 

مببببببرت �بببشبببريبببعببباً يف �بببشبببيببباحبببة عببباببببر

واعببببلببببم ببببببباأن احلببببببال ال يبببببقببى عببلببى

بببببباملبببببتبببببواتبببببر يبببببباأتببببببيببببببك  وال  حبببببببببببباٍل 

الببذي العفو  يف  العمر  بقايا  واغببنببم 

غبببافبببر رحببببببيببببببٍم  رٍب  مببببببن  يببببباأتبببببيبببببك 

 

****
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الق�صيدة الرابعة
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مناجاة

اإذا عبببز املبببجبببر مبببن الببببورى يبببا مبببن 

وتبببببغبببببلبببببقبببببت اأبببببببببببببببببببببواب كبببببببببل جنبببببباة

بببنبببي ببببكببباآببببٍة و�بببببشبببببرى البببببوجبببببوم يبببلبببفُّ

عبببببراتبببببي يف  ذاب  قبببببببد  وتبببببذلبببببلبببببي 

اأدعبببببببببوك ربببببببي خبببا�بببشبببعببباً مببتبب�ببشببرعبباً

مببببتبببببببببتببببًا يببببببا قببببا�ببببشببببي احلببببباجبببببات

اأنبببببببببببت املبببببببفبببببببرج لبببببلبببببكبببببروب وعبببببببامل

الببظببلببمببات ويف  البببنبببجبببوى  يف  لببلبب�ببشببر 

غبببدوهبببا حبببببن  االأطببببببيببببببار  رازق  يبببببا 

والببببفببببلببببوات االأيببببببببببك  ورواحبببببببهبببببببا يف 

هبببببذي جبببفبببوين يببببا رحبببيبببم تببقببرحببت

وغببببببببدا الببببببفببببببوؤاد يبببئبببن بببباحلببب�بببشبببرات

الدجى اخلببوف يف غ�شق  نببار  ت�شويه 

وميببببببببببببور مببببلببببتبببباعببببا مبببببببن االآهببببببببببببات
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قببببد حببببل يببببا رببببببباه بببببباالأر�بببببض البب�ببشببقببا

اأ�بببشبببحبببى اجلبببمبببيبببع ببببفبببرقبببة و�ببشببتببات

الببلببقببا يببببببوم  يف  االأقببببببببببببدام  زلببببببت  اإن 

بببالببرحببمببات يبببجبببود  �ببببشببببواك  مببببن ذا 

يببا كبببرمي جببوارحببي لببذاتببك  خ�شعت 

�ببشبببببحبباتببي يف  يبببهبببيبببم  راح  والببببقببببلببببب 

والببببدمببببوع خليلتى بببابببك  قبببد جببئببت 

فببا�ببشببت عببلببى خببببدي بببهببا خببطببراتببي

مبببعبببيبببة مببببببنببببببك  اهلل  يببببببببا  اأحبببببببببتببببببببباج 

يببببا مببببن لببببه املبببحبببيبببا .. اإلببببيببببه ممبباتببي

تبتلي اإلبببيبببك   .. تبب�ببشبببببيببحببي  واإلببببيببببك 

واإلبببيبببك يف الببلببيببل البب�ببشببكببن �ببشبباتببي

واإلبببببيبببببك يببببرقببببى كبببببل اأمببببببببر يبببرجتبببى

واإلببببببيببببببك حبببتبببمبببا مبببنبببتبببهبببى البببغبببايبببات
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يببقببي فبببمبببن  البببعببببببباد  اإن جببببببار  ربببببببباه 

عبببببببببببداً ذلبببببيبببببا مبببثبببخبببن احلبببببرقبببببات

رببببببببببباه عبببببفبببببوا مببببنببببك تبببنبببجبببيبببنبببي بببه

عبببراتبببي مببببن  قببببد ران  مببببا  وتبببقبببيبببل 

****
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الق�صيدة اخلام�صة
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ينيِ البكاَء
ْ

ر يا حزن �ضاطيِ

اإىل روح اأمي يرحمها اهلل تعاىل

يببببباحبببببزن هبببيبببا وا�بببشبببتبببببببح اأ�ببببشببببعبببباري

اأثببببخببببن جببببراحببببي مببببن �ببشببعببر البببنبببار

اأجبببببج لببهببيبببببي يف اجلبببوانبببح وا�ببشببتببقببد

واأواري حببب�بببشبببا�بببشبببتبببي  لببببلببببنببببائبببببببببات 

وا�بببشبببلبببك �ببشبببببيببلببك لببببلببببفببببوؤاد فبببمبببا بببه

اأغببببببببواري غببب�بببشبببت  قببببد  املبببببراجبببببل  اإال 

هبببيبببا و�ببببشبببباطببببرين البببببببكببباء لببفببقببدهببا

فببببباأنبببببا اأ�ببببشببببيببببف الببببقببببلببببب واالأوتببببببببببببار

قببطببع بببي احلبب�ببشببرات..�ببشببدع زفببرتببي

ونببببببهبببببباري عببببتببببمببببتببببي  يف  وتببببببولببببببنببببببي 

هبببببات البببببقبببببوايف مبببثبببخبببنبببات وا�ببشببقببنببي

حببتببى يبب�ببشببيببل البببدمبببع مبببن اأ�بببشبببعببباري
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تببرجتببي اأقببببببم ال  جببب�بببشبببدي  هبببيبببا ويف 

البببب�ببببشببببمببببار زورة  االأحبببببببببببببببببة  ببببببعبببببد 

اأمببببببباه واحلببب�بببشبببِي عببلببيببك ويبببببا اأ�بببشبببى

قببد جببا�ببض يف �ببشببدري .. ثببوى مبببرار

اأمببببببببببباه يببببببا لبببفبببجبببيبببعبببتبببي وحتببب�بببشبببري

وتبببببدلبببببهبببببي وتببببباأ�بببببشبببببفبببببي واإ�بببببببشببببببباري

اأمبببببباه طببيببفببك لببيبب�ببض يببببرح �ببشبباحببتببي

اأمبببببببببببببباه حبببببببببببك عبببببببم كبببببببل مببببببببببداري

تبببببذكبببببري اجلبببببببببببببراح  كبببببببل  يبببببببا  اأواه 

وجبببببببعببببببباً وطبببببيبببببفببببباً عبببببببز بببببالببببتببببذكببببار

كببببانببببت تببببرجببببي البببعبببمبببر ريببببببانبببببباً لببنببا

وحتببببببوطببببببنببببببا بببببحببببنببببانببببهببببا املببببببببببببدرار

بببوجببهببنببا تببببببب�بببض   .. لببلببقببيببانببا  تبببهبببفبببو 

فبببنببب�بببشبببم رائببببببحببببببة الببببببهببببببوا املببببعببببطببببار

رقببببٌة ابببببتبببب�ببببشبببباٌم..  فبببلبببهبببا  اأقبببببببلبببت  اإن 

كبببالبببببببدر تبببهبببدي الببب�بببشبببوء لببباأقبببمبببار
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كببانببت تبببنبببادي يبببا �ببشببغببار ا�ببشببتببيببقببظببوا

الببببببببباري البببعبببلبببي  رزق  ولبببتببب�بببشبببهبببدوا 

حبببديبببثبببهبببا اأرق  مبببببا  �بببشبببببببح  كبببببل  يف 

االإببببكبببار الببب�بببشبببدح يف  ذاك  طببيببب  يبببا 

حببببتببببى كببببرنببببا وا�بببببببشبببببببراح فبببببوؤادهبببببا

و�بببشبببفبببت �بببشبببرائبببرهبببا مببببن االأكببببببببدار

تبببرجبببو البببنبببجببباة لبببنبببا وتببببرجببببو عببزنببا

وتبببببقبببببر عبببيبببنببباهبببا ببببببقبببببرب �بببشبببغببباري

ببب�ببشببمبباتببهببا وتبببببداعبببببب االأحببببببببببببباب يف 

كببببالببببنببببهببببر يببببغببببمببببرنببببا ببببفبببيببب�بببض جببببار

�ببشببلببواتببهببا يف  اهلل  تبببنببباجبببي  كببببانببببت 

االأ�بببببشبببببحبببببار هببببببببببببداأة  يف  وقببببيببببامببببهببببا 

تببببببرجببببببوه جبببببنبببببات وحبببب�ببببشببببن نبببهبببايبببة

والبببببببفبببببببوز ببببالبببلبببقبببيبببا مببببببع االأبببببببببببببرار

راحبببببببببببت تبببببببببببدور ببببعبببيبببنبببهبببا ملبببببببا اأتبببببببى

وقبببببببت الببببرحببببيببببل واآخببببببببببر االأ�ببببشببببفببببار
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قبببالبببت ببببنبببي ا�بببشبببهبببد فبببببباإن حببقببيببقببتببي

تببببرنببببو اإلببببيببببهببببا يف الببببعببببا اأببببب�ببببشبببباري

فببلببطبباملببا حببجبببببت حبببقبببائبببق يف البببدنبببا

والببببيببببوم قببببد كبب�ببشببفببت عببببن االأ�بببشبببتبببار

اأقبببببببببببل ببببنبببي و�بببشبببمبببنبببي فببببباأنبببببا البببتبببي

كببببم عبببا�بببض ببببباالإنببببعببببام فبببيبببك جبببببواري

اأيببببقببببظ يل االأحببببببببببباب حبببتبببى يببنببتببهببي

واالأخبببببيبببببار االأحببببببببببببباب  اإىل  نببببظببببري 

ببببببباأنببببببه بببببببنببببببي  يبببببببببا  اأ�بببببببشبببببببهبببببببد  اهلل 

مببببن فبب�ببشببلببه قببببد اأنببب�بببشبببئبببت اأطبببببببواري

فببببهببببو الببببرحببببيببببم بببببنببببا ورحبببببمبببببن لببنببا

هببببو بببغببيببتببي هببببو مببنبب�ببشببكببي و�بببشبببعببباري

وحمبببببمبببببد خببببببر الببببببريببببببة �بببشبببيبببدي

قبببببببد جببببببببباء ببببباملبببب�ببببشببببكبببباة واالأنبببببببببببببببوار

�ببشبباعببتببي حبببانبببت  بببنببي  البببرحبببيبببل  اأزف 

قببببببببراري اجلببببببنببببببان  اأ�ببببببشبببببباألببببببه  واهلل 



37

�ببشببهببدت ثببباثببباً وانببقبب�ببشببت اأنببفببا�ببشببهببا

وعببببلببببى اجلبببببببببن و�بببببشببببباءة االأببببببببببرار

اأمببببببباه يببببا فببيبب�ببشبباً حبببنبببونببباً مببببن ُتببببرى

بببببعببببد ارحتببببببالببببببك األببببتببببقببببيببببه ببببببببداري

اأمببببببببببباه يببببببا مببببببببلء احلبببببنبببببايبببببا رحبببمبببة

اأببببكبببيبببك مبببببلء الببب�بببشبببمبببع واالأببببب�ببببشببببار

والنوى ال�شدائد  يف  ا�شطباري  كنِت 

كببببنببببِت اببببتببب�بببشبببام الببب�بببشبببببببح يف الببببنببببوار

اأببببكبببيبببك يببببا اأمببببببباه .. تبببببكببي عببرتببي

ا�بببشبببتبببعبببببببار لببببببج يف  ببببببدمبببببع  اأبببببببكببببببي 

وغببببببردت الببب�بببشببببببباح  طبببلبببع  اإذا  اأمبببببببي 

اأطبببببببيببببببباره نببببغببببمبببباً عببببلببببى االأ�ببببشببببجببببار

�شدوها اخلببمببائببل  رو�بببض  اإىل  تببزجببي 

االأزهبببببببببببببار اإىل  تببببهببببفببببو  جبببببببذالنبببببببة 

فببلبب�ببشببوف اأذكبببببر رحببلببة الببعببمببر البببذي

عببب�بببشبببق الببب�بببشببببببباح مببببتببببوجبببباً بببنبب�ببشببار
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فببلببتبب�ببشببمببعببي اأمبببببي الببنبب�ببشببيببج فببببباإن بي

وهبببببجببببباً تببب�بببشبببعبببر ببببالبببلبببظبببى والبببببنبببببار

هبببببزة اأمببببببببببببي  لبببببرحبببببيبببببل  كبببببببم  اأواه 

وفبببجبببيبببعبببة قبببببد حبببطبببمبببت اأ�ببببببشببببببواري

لببببببكببببببنببببببه قبببببببببببببدر االإلبببببببببببببببببببه واإنببببببببنببببببببي

اآمببببببببببنببببببببببت  يببببببببا رببببببببببببببباه ببببببببببباالأقببببببببببدار

فبببارحبببم عبببببيببدك واعبببببف عبببن زالتبببه

يبببببببا قببببببباببببببببًا لبببببلبببببتبببببوب واالأعببببببببببببببببذار

واغببببفببببر الأمببببببي يببببا كبببببرمي وهبببببب لببهببا

االأببببببببببببببرار مبببببببنبببببببازل  مبببببنبببببك  رب  يبببببببا 

رببببببببباه وارحببببمببببهببببا ببببعبببفبببوك �ببشببيببدي

اأ�ببببببشبببببببببببببغ عببببلببببيببببهببببا حبببببلبببببة االأنببببببببببببببوار

جبببنبببة ببببببهبببببا يف  واجبببببمبببببعبببببنبببببا  رببببببببببببباه 

املببببخببببتببببار وببببب�ببببشببببحبببببببببة   .. عببببلببببويببببة 

****
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الق�صيدة ال�صاد�صة

اأنا الإن�ضان

39
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اأنا الإن�ضان

�شلوين ..

األف اأغنية 

اأغنيكم حكاياها

�شلوين..

األف اأمنية

تروين.. يف �شجاياها

فما بقيت .. 

بذاكرتي

�شوى اآالم خارطتي

واأحام ..

تبعر عطرها 

وهماً الأيامي

واأ�شداء الع�شافر

التي باحت باأنغامي
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وقد اأنت الأ�شقامي

واأبيات الأ�شعار

تنوح على عذاباتي

غريب .. يف ديار الوجد

جتلدين جراحاتي

واأ�شل حكايتي اأين

منحت لوجدهم ..

روحي 

واألفيت الفنا ذاتي

فما ذرفت عيون القوم

ما راقوا الآهاتي

اأنا امل�شجون .. يف وهمي 

اأنا امل�شفود .. يف وهجي 

اأنا املقهور ..  يف مزقي

اأنا كل اخلياالت 

اأنا حلن خريفي

تو�شد �شقم اأوراقي
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اأنا املا�شي..

اأنا االآتي 

اأنا وجع .. الأيام �شليبات

اأنا جرح املتاهات

اأنا االأ�شجان تع�شرين

اأنا االأحزان حترقني

اأنا االأوهام تغرقني

فتنكرين مراياتي

اأنا الطر الذي ي�شدو

اأنا ال�شب الذي يهفو

اأنا االإن�شان 

يف قلبي جراحاتي

اأنا االآهات تعييني

حتطمني .. تبعرين

متزق  قلبي املوار 

ت�شطره ..

في�شطرين 
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توؤججه ..

في�شجرين 

لهيباً يف �شراييني

اأنا من �شان اأعرا�ض املحبن

اأنا االأن�شام يف اأر�ض

عراها غيهب حلك 

باأوحال اخلطيئات

اأنا مل اأعلن الع�شيان

مل اأكفر 

اأنا مل اأذبح االأحام 

مل اأغدر 

اأنا مل اأقطف الزهره

ومل اأقطع �شجره

وما ناحت على اأيكي

طيور ال�شدو لو مره

ومل األب�ض 

م�شوح الزيف
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والبهتان

ومل  اأحفظ اأ�شاطراً 

عن ال�شيطان 

ومل اأ�شلك �شبيل الغي

والندمان

ومل اأ�شرق فتات اخلبز 

من جوعان

ومل اأحلم 

بغر الطهر يف زمني

يجيئ مع

بهاء الفجر .. وال�شنن

****
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الق�صيدة ال�صابعة

عودي اإيلَّ

47
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عودي اإيلَّ

اأ�ببببشببببجبببباين وعببببانببببقببببي  اإيل  عبببببببببودي 

وتببببببدثببببببري ببببببالبببببرو�بببببض واالأفببببببنببببببان

وا�ببشببتبب�ببشببلببمببي لبببراعبببتبببي ولببتببمببطببري

فبببببوق البب�ببشببحببائببف لبببوعبببتبببي وببببيببباين

وا�ببشببتببجببمببعببي االأوتبببببببار لببلببنببغببم البببذي

تبببب�ببببشببببدو لببببببه االأطبببببببيبببببببار ببببببباالأحلببببببان

هببيببا ابببعببثببي مببنببك االأريبببببج يبب�ببشببوع يف

جبببنبببببببات عببببمببببري يببجببتببلببي اأحبببببببزاين

هببببيببببا اكبببتبببببببيبببنبببي اأنبببب�ببببشببببديببببنببببي مببببرة

تبياين لت�شطفي  احلببببروف  ودعببببي 

اأنببببا مبببذ عبب�ببشببقببتببك ذببببت فببيببك تببدلببهبباً

اأطببببلببببقببببت يف ببببحبببر اخلببببيببببال عببنبباين

ما خنت عهدك مذ كتبتك من دمي

و�بببشبببكبببنبببت يف مبببقبببل البببببفبببببوؤاد البببعببباين
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�بببشبببطبببرت فبببيبببك مبببواجبببعبببي ونببرتببهببا

بببببببن احلبببببببببببروف تببببئببببن بببباخلبببفبببقبببان

كبببنبببا ولبببيبببل الببعببا�ببشببقببن عبببلبببى املببببدى

روحببببببببببببن ببببببببباالأ�ببببببببشببببببببواق ميبببببتببببباآن

ولقد �شرتك وا�شطرتك والهوى

ثببببمببببل يببببجببببوب مببببهبببجبببتبببي وجببببنبببباين

بببعببرت فببيببك خبببواطبببري و�ببشببواغببلببي

ور�ببببشببببمببببت فبببيبببك مبببعببباملبببي �بببشبببطببباآين

اأببببببحبببببرت يف جلببببج وكببببنببببت رفببيببقببتببي

فبببباأنببببا وطبببيبببفبببك يف الببببنببببوى �ببشببنببوان

هببببان الببببفببببراق عببلببيببك يبببا حمبببببوبببتببي

ورحببببلببببت كببببم اأمبببعبببنبببت يف هبببجبببراين

�ببشببدا نبببغبببمببباً  قبب�ببشببيببدتببي  اإيل  عببببببودي 

لبببلبببو�بببشبببل ببببعبببد البببهبببجبببر واحلببببرمببببان

ثبببوى قببببد  ببببكبببل طبببيبببف  اإيل  عبببببببودي 

بببببببن البببب�ببببشببببلببببوع مببببببرتببببببًا اأحلبببببببباين
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عبببببودي لببنببكببمببل رحبببلبببة الببعببمببر البببذي

عببب�بببشبببق الببب�بببشببببببباح مببببتببببوجبببباً مببببعببباين

لببببنبببب�ببببشببببائببببل البببببدنبببببيبببببا بببببقببببلببببب حببببامل

                                                من يا ُتبببرى فينببا يكببببون اجلانبي؟!!

****





53

الق�صيدة الثامنة

وحدك..  ترتدي غربتك
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وحدك .. ترتدي غربتك

  يا غريباً ..

 يف باد �شدها ال�شوق اإليك

 فوق اأر�ٍض ترجتيك

 ت�شتهي فيك الف�شول

 جتتبي فيك الو�شول

 وتغني للرجوع

 اأنت فيها

 بع�ض اأحلان امل�شاء

 اأنت اإ�شراقات اأياٍم ثكاىل

 متعبات

 ُرْحَن يب�شطن اخليال

 اإىل مداك

 رحن ي�شطرن احلكايا

 فوق اأوراق اخلريف

 ها هي االأيام مت�شي

 واملدارات �شجون

 وال�شويعات ا�شتحالت



 يف الف�شاءات العليلة

 مثل اأرزاٍء ثقيلة

 يا غريباً ..

 واملدى املوار

 ي�شجن منتهاك

 يف ظام التيه

 قد �شلت خطاك

 �شاع منك ال�شطر

 واحلرف قاك

 والراعات ا�شتكانت

 قد طواها االنك�شار

 يا غريباً ..

 ي�شتهي نار الت�شظي

 عند باب اال�شطفاء

 كل اأيامك تبكي

 من جراحات ال�شنن

 نزفك الثائر �شطر

 اأغنيات للحيارى العابرين

 على �شنام اال�شتهاء
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 جرحك الغائر يثوي

 فيه وخز املتعبن

 فيه موت اخلائفن

 الراكعن

 الهاربن من احلقيقة

 من تباريح الظنون

 يا غريباً ..

 عد منر الظامئن

 عد �شياء ال�شاردين

 عد حداء ال�شامتن

 عد ظااًل لاأحبة

 من هجٍر ظل يلفح 

 من �شنن

 يا غريباً ..

 اأيها امل�شلوب واالأزمان ترى

 اأيها املقهور

 والفجر املوؤمل

 لي�ض فجرا

 اإنه الفجر الكذوب
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 كل ما قد كان حولك

 قد تناهى يف الغياب

 قد تغ�شاه ال�شباب

 األب�شوا االأيام اأثواب النفاق

 وا�شروا كل ال�شمائر

 اأ�شرجوا َهمَّ الليايل

 زيف اأحام ال�شكارى العابثن

 يا غريباً ..

 لي�ض يدري ما يقول

 يف زحاٍم من �شجون

 يف اجرارات الظنون

 يف ا�شطخابات االأنيبن

 يف مرايا املتعبن احلاملن

 يف دجى الليل احلزين

 اأنت وحدك

 مل تزل

 يف االآفلن

****
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الق�صيدة التا�صعة

في�ض اجلالل

59
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في�ُض اجلالل

من وحي زيارة بيت اهلل احلرام

قببببالببببوا كبببتبببببببَت فبببقبببلبببُت مببببببباذا اأكببببتببببُب

والبببقبببلبببُب فببببوَق اجلبببمبببِر َكببببْم َيببَتببَقببلَببُب

ُه اأنبببببا الببعببا�ببشببي البببببذي قبببد هببببدَّ اإين 

املببببهببببرُب؟ فببببباأيبببببَن   .. َقبببببببببببببُه  واأرَّ ذنبببببببٌب 

جوانحي مبببلُء  والبب�ببشببوُق  حيلتي  مببا 

والبببببيببُت مببا اأ�ببشبببببو اإلبببيبببِه واأرغبببببُب؟!

جببببببباُلبببببببُه نببببببببباظبببببببببريَّ  يف  بببببببببببدا  ملببببببببا 

ُب والبببنبببوُر مببن فببيبب�ببِض اجلبببباِل مبب�ببشببرَّ

حببببببببارْت تببببببباريبببحبببي وخبببببببباَر جتبببُلبببدي

ووقببببببفببببببُت مببببببباأخبببببببوذاً ببببببببِه اأتببب�بببشبببببببُب

هببببببذا مبببببقببببباُم البببببعبببببارفبببببَن َفببببببُلببببببْذ ببببِه

والبببببعبببببارفبببببوَن لبببببذي املبببببقببببباِم تببهببيبببببوا

هببببببذا هببببو البببببببيبببُت احلبببببببببراُم وكبببعبببببببُة

الببببببنببببببوِر البببببتبببببي لببببلببببعبببباملببببَن املبببطبببلبببُب
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ميبببببمبببببُت قببببلبببببببببَي �بببببشبببببطبببببَرُه مبببتبببببببتبببًا

بببَكبببُب هبببيبببمببباَن تبب�ببشبببببُقببنببي دمبببببببوٌع ُتببب�بببشْ

وجبببوارحبببي تبكي مببن الببوجببِد الببذي

ببُب �بببشبببكبببَن البببببفبببببوؤاَد وببببباجلببببوى تببتببلببهَّ

اأنبببا لبب�ببشببُت اأدري مببا تببقببوُل خببواطببري

اٌر وُجبببببرحبببببَي يبببثبببُعبببُب والببببقببببلببببُب مبببببببببوَّ

اأيببببببَن البببببببيببباُن مبببن البببببببديبببِع ونببظببِمببِه

َق الببب�بببشبببعبببراُء فبببيبببه وغبببرببببوا مببببا �ببببشببببرَّ

اٌف ببببِه البببنبببا�بببُض حببببببوَل البببببببيبببِت ُطبببببببببوَّ

وبببالببدمببوِع تخ�شبوا االأكبببببفَّ  رفببعببوا 

والبببطبببُر فببوَقببهببمببو يببطببوُف ُمبب�ببَشببِبببًحببا

تتعجبوا .. ال  البببببيببِت  حبببوَل  ويببحببوُم 

ُر�شَدها اخلببائببَق  وهببَب  من  �شبحاَن 

ُب �ببشبببببحبباَن مبببن جبببعبببَل اجلببببببباَل ُتبببببباأوِّ

اأنببببببا يببببا اإلببببهببببي جبببئبببُت اأرجبببببببو ر�ببشببفببًة

ُب مبببن فببيبب�ببِض ُحبببِببببَك لبببلبببذنبببوِب ُتببببببَذوِّ
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الببردى النجاَة من  اأ�ببشبباأُلببَك  اأنببا جئُت 

واأنببببببا البب�ببشببقببيُّ اأنبببببا اجلببببهببببوُل املبببذنبببُب

اأنبببببا يبببا اإلبببهبببي قبببد جتببباذَببببنبببي الببهببوى

جتبببببذُب
َ
واأنبببببا البب�ببشببعببيببُف وببببالبببهبببوى اأ

فببامببنْن عببلببيَّ مببن الببر�ببشببا فبباأنببا الببذي

قبببد جببئببُت بببباَببببَك ارجتببببى .. اأتبببقبببرُب

اأب�شروا قببد  َمببْن  ككِل  لي�َض  اأببب�ببشببرُت 

و�بببشبببرببببُت ر�بببشبببفببباً لبببببذَّ مبببنبببُه املببب�بببشبببرُب

اإمنببببببا اأين  لبببب�ببببشببببُت  اأين  وظبببببنبببببنبببببُت 

هببببببي لببببببببببذُة املببببعببببنببببى لببببهببببا اأتببببنبببب�ببببشببببُب

الهوى وانخلعُت من  فارقُت ج�شمَي 

جبببوِدك يطلُب لفي�ِض  الببفببوؤاُد  واأتبببى 

�شفْت قد  والب�شرُة  ت�شمو  والبببروُح 

و�ببببشببببرائببببري تبببببكببى الببببنببببوى تبببرقبببُب

كبببيبببَف البببو�بببشببباُل ومببببا تبببببقببى ال يفي

لببببكببببَن عبببببفبببببوَك �بببشبببيبببدي هبببببو اأقبببببببرُب

 ****
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الق�صيدة العا�رشة

ويف املدى تذكرتي

65
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ري ويف املدى تذكُّ

اإىل روح �شديق القراآن ورفيق العمر

على تخوم منتهاك

اأراك يف �شناك

ري ويف املدى تذكُّ

اأراك يف حبورك القدمي

اأراك يف انحناءة املغيب

�شادياً تعانق ال�شفق

عيناك راحتا

تدور يف الفلك

لتفتح النوافذ

ومتتطي الرياح

حامًا

�شياك يف ميينك

و�شارة ال�شاة يف جبينك

ذكرت فيك فرحتي
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طفولتي براءتي وغربتي

األواحنا ال�شفائح

نخط فيها باملداد

�شورة العلق

و�شيخنا مراب�ض

يع�ض يف ع�شاه

اإن تلعثم الل�شان

فن�شريه بالبكاء

تهزنا التاوة

وال�شدر من فوقنا

تهزها اأ�شواقنا

وحاجة اللعاب للثمر

يا نغمة القراآن

يف امل�شاجد

يا حلننا ال�شجي

بن راكع و�شاجد

اأبكيك يا طيفاً ثوى
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يف املقلتن

يا وجه اأيامي التي

اأحببتها

عند انت�شار النور

يف وجِه احُللَك

ذكرت فيك غربة

املكان والزمان والوطن

ذكرت همك القدمي وال�شجن

ذكرت وجهك البهي

يف اإ�شراقة الفلق

والفجر ير�شل الندى

ليوقظ النبات

يف احلقول

والغافلون �شادرون

يف النفاق والغواية

وقد وقفت �شاخماً

يف وجههم
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ترتل الكتاب ترتقي

وتفتح النوافذ العلية

ت�شتقبل ال�شياء بانت�شاء

وترتدي عباءة الرحيل

معلناً

حقيقة البداية

للعامل االأ�شيل

****
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الق�صيدة احلادية ع�رش

عـذابـــات
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عذابات

�ببشببلببْت م�شافاتي وقبببد  ببببْت خببطبباي  ذلَّ

واأوجببببببببَع البببتبببيبببُه مببعبب�ببشببوَق البببريببباِت

بببرئببْت ومببببا  اأجبببفببباين  البب�ببشببهببُد  واأرَق 

مبببن البب�ببشببقببام ومبببن فببببرِط الببعببذاببباِت

ال�شدِو يف �شجٍن رقببْت حلببايل طببيببوُر 

ومبببببباَر قببلبببببَي مبببن مبب�ببشببجببوِر اآهببباتبببي

اأتببببببببببببوُق دومبببببببببباً لبببعبببلبببيببباء بببببذاكببببرتببببي

الأ�ببببشببببلببببَم البببببببببروَح �بببشبببوقببباً لببلبب�ببشببنببيبباِت

اأببببيبببُت اأحبببُلبببُم اأرجبببببو الببفببجببَر اأنبببظبببرُه

واأ�ببشببكببُب الببدمببَع مببن ويببِل اجلببراحبباِت

بكْت �شن�شوين .. وما ريي �شوى ظماأ

واأجببببدَب الببوجببُد يف روحبببي ويف ذاتببي

وطببباَل ليلي وحببباَر الببفببكببُر مببن اأ�ببشببٍف

بل عاماتي  .. رمببزي  التيُه  واأ�شبَح 
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تبب�ببشبباكببُنببنببي داٌر  فببببا  الببببغببببريببببُب  اأنببببببا 

بببباتببببي ولببب�بببشبببُت األببببقببببى رفبببيبببقببباً غبببببَر اأنَّ

اأنببا وظببْلببُت  عبببادوا  ومببا  حاُب  ال�شِ راَح 

جراحاتي اأبكي   .. غربتي  على  اأبكي 

اأ�ببشببائببُل الببطببَر عببلَّ الببطببَر ُين�شدين

ُب جتبببريبببحبببي وعببباتبببي حلبببنببباً ُيبببببببببببَذوِّ

اأ�بببشبببائبببُل البببببببدَر َعبببلِّبببي اأقببتببفببي اأثببببري

بببباِت تبببببرقبببببى يف عببببلببببيَّ وعبببببببببلَّ روحببببببببببَي 

اأ�ببشببائببُل البب�ببشبببببَح عببلِّببي اأ�ببشببتببعببيببُد �شذا

غاياتي فببيببِه  وت�شمو  الببفببوؤاَد  ي�شجي 

اأمبب�ببشببي والببتببقببى بغدي وددُت لببو عببباَد 

�ببشبباحبباتببي اأطببببيبببباُر  غببببببردْت  لبببو  وددُت 

مايل وطيفي الذى قد باَت يهجرين

مببببايل وحببببرقببببُة اأ�بببشبببجببباِن الببعبب�ببشببيبباِت
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وتببٌر بببي  مببباَد  اإْن  البببذى ي�شفو  كببنببُت 

البب�ببشببجببراِت ببببببوُح  �بببشبببدوِه  يف  َرقَّ  اأو 

كببانببت ذرا املببجببد اأحلببببباين واأغببنببيببتببي

والبببيبببوم قبببد اأدببببببببرْت عببنببي حببكببايبباتببي

 

****
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الق�صيدة الثانية ع�رش

ر�ضول الله عذرًا
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ر�ضول الله عذرًا

حبببببيبببببي يببببببا  عببببببببببببذراً  اهلل  ر�ببببببشببببببول 

اأتببببببببببباك الببببببيببببببوم مببببببن قببببلببببب وجبببيبببب

تبببفبببيببب�بببض بببببببه دمببببببوعببببببي مبببثبببخبببنبببات

البببعبببجبببيبببب الببببببزمببببببن  نببببلببببقبببباه يف  ملببببببا 

ميببببببر الببببببعببببببام تببببلببببو الببببببعببببببام يبببطبببوى

ببببنبببا البب�ببشببفببحببات يف �ببشببتببى الببببببدروب

فببببتبببببببببقببببى البببببببذكبببببببريبببببببات ملبببببببا تبببببوىل

ونببخبب�ببشببى مببببا �بببشبببيببباأتبببي مببببن خببطببوب

واد ببببببكبببببل  البببببهبببببمبببببوم  حتبببببا�بببببشبببببرين 

نببحببيبببببي يببببفببببارقببببنببببي  اأن  ويببببببباأببببببببى 

عبببنبببدي الببب�بببشبببعبببر  حببببببار  ر�بببببشبببببول اهلل 

البببببكبببببروب فببببببببرط  مببببببن  يببببئببببن  وراح 

يببببوا�ببببشببببيببببنببببي ببببببببعببب�بببض مببببببن قببببببببواٍف

ويببببحببببرقببببنببببي ببببب�ببببشببببوق مببببببن لببهببيببب
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ويبببببغبببببمبببببرين ببببفبببيببب�بببض مببببببن جبببمبببال

ويبب�ببشببجببى البب�ببشببمببع يف �بببشبببوت طبببروب

ميبببببنبببببيبببببنبببببي فبببببباأ�ببببببشببببببلببببببمببببببه يببببببراعببببببي

وميبب�ببشببي مبب�ببشببرعبباً �بببشبببوب البببغبببروب

حبببببزيبببببنببببباً فبببببيببببباأتبببببيبببببنبببببي  اأراوده 

ويبب�ببشببكببن يف لببظببى الببقببلببب الببو�ببشببيببب

وا�بببشبببطبببفبببيبببنبببي هببببيببببا  �بببشبببعبببر  يبببببا  اأال 

اأجبببببيبببببببببببي هبببببيبببببا  اأحبببببببببببببببريف  يببببببببا  اأال 

وقببببببويل البب�ببشببعببر مبببببزدانببببباً ل )طببببه(

لبببيبببجبببلبببو مببببببا تببببر�ببببشببببب مببببببن لبببغبببوب

هبببببي الببببببذكببببببرى متبببببر بببببنببببا فببتبب�ببشببدو

لببببك االأطببببببيببببببار يببببا ذكبببببببرى احلبببببيببب

ببببببهببببباء يف  جتبببببببلبببببببى  نبببببببببببببببببببوراً  فبببببببيبببببببا 

الببببقببببلببببوب تببببعببببطببببر يف  �بببببشبببببوقببببباً  ويببببببببا 

اأتبببببببيبببببببت وكبببببببانبببببببت الببببببدنببببببيببببببا عبببببمببببباًء

الببببنببببا�ببببض يف جببببهببببل عببجببيببب وكبببببببببان 
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اأتبببببيبببببت بببب�بببشبببرعبببة البببتبببوحبببيبببد تبببدعبببو

نببببكببببوب اأو  ببببببقبببببهبببببر  تببببببعببببببببببببباأ  ومل 

حمبببببوت دجبببببى اجلبببهبببالبببة مبب�ببشببتببعببيببنبباً

بببببببببربببببببببك جببببببببببل عبببببببببببببام الببببببغببببببيببببببوب

وقببببفببببت وقببببلببببت يبببببا قببببومببببي تبببعبببالبببوا

جمبببيبببب رب  مبببببببن  املبببببببببببعبببببوث  اأنبببببببببببا 

اأنبببببببا بببب�بببشبببرى اأخبببببببي عببيبب�ببشببى اإلبببيبببكبببم

اأنببببببببببببببا املبببببببخبببببببتبببببببار طبببببببببب لببببلببببقببببلببببوب

رمببببببوك وحبببقبببدهبببم يببب�بببشبببري دجببيببنبباً

وكببببب�بببببشبببببرت اجلبببببهبببببالبببببة عبببببببن نببببيببببوب

وغببببببببرتببببببببهببببببببم حببببببببمبببببببباقببببببببات قببببببببببببباح

اأريبببببببببببببب عبببببببقبببببببل  وال  قبببببببلبببببببب  بببببببببببا 

طببببويببببت االأر�ببببببببببض تبببنببب�بببشبببر كبببببل خببر

تبببببببببلببببغببببه البببببغبببببريبببببب مبببببببع الببببقببببريببببب

فبببببمبببببا اأعبببببببببيببببببببباك حبببببقبببببد مبببببببن عبببببدو

لبببلبببكبببثبببيبببب حبببببببببر  اأ�ببببببببشببببببببنبببببببباك  وال 
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جبببببال مبببببكبببببة يف  فببببتببببحببببت  وحبببببببببن 

مبببهبببيبببب حببببب�بببببشبببببد  يف  اهلل  وجبببببببنبببببببد 

دعببوتببهببمببو اذهبببببببببوا الببطببلببقبباء اأنببتببم

وطببببيببببب خبببببببر  البببببببيبببببببوم يف  وبببببببعببببببد 

عببب�بببشبببى الببببرحببببمببببن يبب�ببشببمببلببكببم بببعببفببو

ويبببببغبببببفبببببر مبببببببا تبببببببببقببببى مبببببببن ذنبببببببوب

تببببببببوارت اأن  عببببببببببببذراً  اهلل  ر�ببببببشببببببول 

�ببشببمببو�ببض املبببجبببد يف البببزمبببن الببكببئببيببب

تبببببوىل اأن  عببببببببببببببذراً  اهلل  ر�بببببببشبببببببول 

البببعبببطبببوب زمببببببببان اخلبببببببر يف دنببببيببببا 

لبببببك البببب�ببببشببببلببببوات مبببببا غببببنببببت طبببيبببور

ومبببا نبباحببت عببلببى الببغبب�ببشببن الببرطببيببب

لبببك البب�ببشببلببوات مبببلء االأر�بببببض �ببشببوقبباً

ومبببببببلء مببب�بببشبببامبببع الببببكببببون البببرحبببيبببب

اأنبببببببببا يببببببا �بببشبببيبببد البببب�ببببشببببفببببعبببباء اأ�بببشبببكبببو

اإلبببببيبببببك قبببب�ببببشبببباوة الببببقببببلببببب اجلببببديببببب
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اأنببببببببببا يببببببا �ببببشببببيببببد البببب�ببببشببببفببببعبببباء اأبببببكببببي

مبببببببببببرارة �بببشبببيبببعبببة املبببببجبببببد الببب�بببشبببلبببيبببب

لبببببقبببببد �بببببشبببببرنبببببا طبببببواعبببببيبببببة عبببببببببيببببداً

لببببببببكببببببببل خمببببببببببببببببببببادع غببببببببببببر كببببببببببببذوب

هببببجببببرنببببا �ببببشببببرعببببة االإ�بببببببشبببببببام فببيببنببا

الببببببببببببدروب مببببببتبببببباهببببببات  يف  وهبببببمبببببنبببببا 

وراحببببببببببببببت �ببببشببببنببببة املببببببخببببببتببببببار تبببنبببعبببى

مبببببفبببببارقبببببة املببببببحببببببب عبببببببن احلبببببببيبببب

جبببهبببول زمبببببنبببببي  يف  البببببنبببببا�بببببض  واأم 

بببببببقببببببلببببببب مببببببعببببببتببببببم ونببببببببببيبببببببببباب ذيبببببببب

فبب�ببشببرنببا قببببومببببي  يف  البببببوهبببببن  ودب 

اخلببببببطببببببوب غبببببببيببببببباببببببببات  يف  غبببببببثببببببباء 

تببببببببداعببببببببى كببببببببل مبببببببببباأفببببببببببون عبببلبببيبببنبببا

لبببيبببحبببرق �بببببشبببببارة البببببثبببببوب الببقبب�ببشببيببب

اأفبببببيبببببقبببببي هببببببيببببببا  اأمبببببببببتبببببببببى  يبببببببببا  اأال 

وهببببببيببببببا �بببببشبببببمبببببدي وخبببببببببز الببببببنببببببدوب
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دي ُظبببببلبببببًمبببببا ظببببباًمبببببا وهببببببيببببببا َببببببببببببببببدِّ

تببغببيبببببي ال   000 ال  اأ�ببببشببببرقببببي  وهببببيببببا 

اأعببببببيببببببدي نبببب�ببببشببببرة االإ�بببببببشبببببببام فببيببنببا

اأزيبببببببلبببببببي مببببببا تبببببببببببدى مببببببن �بببشبببحبببوب

�ببشببمبب�ببشبباً اإنَّ  �بببشببببببباتبببك  مببببن  وقببببومببببي 

هبببببنبببببالبببببك اأنببببببببذرتببببببببنببببببببا ببببببالبببببغبببببروب

تببببقببببول لببببنببببا �بببشبببيبببببببقبببى املببببجببببد فببيببنببا

البببقبببلبببوب يف  يببببرقببببى  االإميبببببببببببان  اإذا 

فبببمبببا ببببببن الببب�بببشببببببباح وبببببببن اأمببب�بببشبببي

كبببببمبببببا ببببببببن البببب�ببببشبببببببببيبببببببببة واملبببب�ببببشببببيببببب

البببرحبببمبببن حببتببمبباً اإىل  غبببببداً منبب�ببشببى 

ونببببلببببقببببى مبببببا اقببببرفببببنببببا مبببببن ذنبببببوب

وتببببب�بببببشبببببهبببببد كببببببببل جببببببببارحببببببببة عبببلبببيبببنبببا

وكببببببببببببببببٌل عبببببببنبببببببد عبببببببببببببببباٍم حبببب�ببببشببببيببببب

يبببهبببذي الببببكببببفببببر  جببببببباء  اهلل  ر�بببببشبببببول 

بببببتبببب�ببببشببببويببببر لبببب�ببببشببببرعببببتببببكببببم مببببريببببب
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يبببببببببببث غبببببببببوائبببببببببًا ويبببببببببببببببروم كبببببيبببببداً

ويببببببنببببببفببببببث �بببببشبببببمبببببه بببببببببفببببببببٍم كبببببببببذوب

حبببببببيبببببببي نبببببببببببدري  ال  اهلل  ر�بببببببشبببببببول 

لبببنبببا عبببببببذراً لبببببدى الببببيببببوم الببعبب�ببشببيببب

العببببببتببببببذاري عببببببببببببذراً  اهلل  ر�ببببببشببببببول 

الببببببكببببببروب تبببببفبببببريبببببج  اهلل  واأرجبببببببببببببببو 

****
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الق�صيدة الثالثة ع�رش

مبعث ال�ضياء
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مبعث ال�ضياء 

�ببببشبببباءت بببببك البببدنبببيبببا َوَعببببببببمَّ �ببشببنبباهببا

�ببشببيبباهببا والح  مبببفببباخبببرهبببا  و�بببشبببمبببت 

الببردى مببن  الببقببلببوب  داوى  بل�شماً  يببا 

فبببتبببزيبببنبببت بببباحلببب�بببشبببن بببببعببببد رداهبببببببا

يببببا فبببيببب�بببض نببببببور قببببد جتبببلبببى لبببلبببورى

غببببنببببت لببببببه االأكببببببببببببببوان يببببببا بببب�بببشبببراهبببا

ببببر�بببشبببالبببة االإ�بببببشبببببام جبببئبببت مبببوحبببداً

تبببدعبببو البببقبببلبببوب وتببببرجتببببي تببقببواهببا

ظببلببمببة نببببببورك  اأن  قبببريببب�بببض  حبب�ببشبببببت 

يببببجببببتبببباح مببببكببببة مببببنبببب�ببببشببببيبببباً ذكبببببراهبببببا

لبببهبببفبببة قببببببببببببببادٌم يف  بببببببباأنبببببببك  ظببببببنببببببوا 

تبببببببغبببي البببببببببببراء وتبببعبببتبببلبببيبببه تبببيببباهبببا

وباحل�شى بالع�شي  جببحببداً  اأدمببببوك 

فبببخبببرجبببت تبببطبببلبببب طبببيبببببببة ولبببقببباهبببا
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اآخبببببيبببببت ببببببن اخلببببببزرجببببببي واأو�ببببشببببهببببا

وحبببمببباهبببا درعبببببهبببببا  وراءك  وغبببببببببدوا 

ونببب�بببشبببرت اأمببببنبببباً يف الببببببباد ومببباأمبببنببباً

و�ببببشببببرى البب�ببشببعببيببف كبببباأنببببه اأقببببواهببببا

مببببن كبببببان غبببببرك لبببلبببهبببدايبببة مببنبببببعبباً

وديببببباجبببببر البببظبببلبببمبببات مببببن اأجبببباهببببا

الببردى من  ال�شقيم  القلب  اأببببراأ  من 

نبببببببور االأببببببب�ببببببشببببببار يف روؤيبببببباهببببببا مببببببن 

هببببو اأحببببمببببد �بببشبببلبببوا عببلببيببه و�ببشببلببمببوا

طبببببب الببببقببببلببببوب ونببببعببببم مبببببن داوهبببببببا

****
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الق�صيدة الرابعة ع�رش

عندما يبكي ال�ضعر
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عندما يبكي ال�ضعر

�ببشببيبببببكببي الببنببخببيببل ويبببببببكبببي البب�ببشببجببر

وتبببببببكبببي الببببنببببجببببوم ويبببببببكبببي الببقببمببر

وتبببببببكبببي البببببببطببباح اعببببتببببال اخلبببيبببال

وتبببببببكبببي البببببرمبببببال ويبببببببكبببي احلبببجبببر

تبببببببنبببببببوح عبببببلبببببى الببببببو�ببببببشببببببف اآيببببببباتبببببببه

وتبببببرثبببببي املبببببعببببباين مبببببببببوات الببب�بببشبببور

ويببببب�بببببشبببببتببببباء وجبببببببببه الببببببببب�ببببشببببيببببطببببة ملبببا

دعببببباة الببقببريبب�ببض ا�ببشببتببببباحببوا االأطببببر

وقببببببببالببببببببوا احلببببببببداثببببببببة فبببببببببٌن جبببمبببيبببل

اأتببببببانببببببا مببببببن الببببببغببببببرب مببببثببببل البببببببدرر

ومبببببببببببببباذا يبببببفبببببيبببببدك عبببببلبببببم اخلبببلبببيبببل

مببباتبببنبببتبببظبببر البببببقببببب�بببببشبببببائبببببد  ووزن 

ببببببحبببببوٌر عببببببرو�ببببببضٌ وخببببببببٌن وقببببطببببٌف

ونببببببحببببببٌو و�بببببببشبببببببرٌف فبببببباأيببببببن البببعبببر
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وراحببببببببوا يببهببيببمببون يف الببطببلبب�ببشببمببات

بببببببببنببببببببٍر عببببببقببببببيببببببٍم عببببببببببببدمي االأثببببببببببببر

انبببعبببتببباق الببببغببببمببببو�ببببض  اأن  يببببظببببنببببون 

وعببببهببببد الببببببقببببببوايف مببب�بببشبببى وانببببدثببببر

عببلببيببهببم البببقبببريببب�بببض  ببببببى  بَّ
َ
تبببببباأ مبببببباَ  اإذا 

بببببببون َمببببببْن لببلببقببريبب�ببض انببتبب�ببشببر ببببُّ َيببب�بببشُ

فببببا البب�ببشببعببر نببببر وال البببنبببر �ببشببعببر

البببببوتبببببر كببببلببببحببببن  البببببببببرهبببببببببات  وال 

�بببشببباأكبببتبببب �بببشبببعبببري بببببببببوزن البببببببحبببور

وطبببببهبببببر احلببببببببببببروف ونبببببببببببل البببفبببكبببر

�بببببشببببباأكبببببتبببببب تببببفببببعببببيببببلببببة لببببلببببحببببيببببارى

مببببر واأخبببببببببببرى �بببببشببببباأهبببببدي لببببكببببل الببببزُّ

�ببببشبببباأكببببتببببب عببببنببببد انببببببببببباج الببب�بببشببببببباح

ويف الببلببيببل عببنببد البببدجبببى والبب�ببشببحببر

يببببببببراعببببببببي تبببببراقببببب�بببببشبببببه اأغبببببنبببببيببببباتبببببي

َهببببر ويببب�بببشبببدو قبب�ببشببيببدي بببهببمبب�ببض الببببزَّ
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ويببب�بببشبببتببباف طبببيبببب البببببببيبببان البببطبببيبببور

وفببببببببببببببوح اخلببببببمببببببيببببببل ببببببببببه يبببنبببتببب�بببشبببر

�ببشببتبببببكببي البببفبببنبببون وتبببببببكبببي الببلببحببون

ويببببطببببوي الببببزمببببان �بببشبببحببباف الببعببمببر

ويبببببعبببببرى البببلبببببببيبببب وتبببببببببلببببى البببفبببكبببر

واحببتبب�ببشببر ببببكبببى  يببببومبببباً  البب�ببشببعببر  اإذا 

 

****
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الق�صيدة اخلام�صة ع�رش

جـنــوبــي
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ٌ
 جنوبي

جنوبٌي مداراتي جنوبية

ونخاتي..

باأر�ض �شعيدنا االأ�شمر

مراب�شٌة..

 ..
)((

�شوا�شيها

متزُق قلَب هذا الريح

متخر يف عباِب االأفِق..

تنُر للجياِع التمَر..

تر�شلُه.. براح اجلو للدنيا

ومن وجعي.. 

تردد األَف اأغنيٍة

جنوبية..

اأنا اأمي تقوُم الليل

ت�شكُب دمعها النيلي

توقظني.. ومتنحني تراتيًا

)-اأطرافها العلوية واأهدابها..
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تهدهدين..

وتل�شقني بخد االأر�ض

تنرين كما احلبات للطر الذي غنى

باأنغامي اجلنوبية..

واأمي تعرُف االأ�شياء حتفظها

وحتكي اأن اأجدادي هنا جاءوا

باأيديهم.. لواء الن�شِر

�شفر الكوِن

�شُك حترِر البلداِن..

من ذل العبودية

اأنا اأمي..

طوت اأحاَمها يوماً..

لتمرح يف ف�شاء الكون

تغم�ض عينها عنا

وقد رحلت.. جنوبية

جنوبٌي..

وجدي من قري�ض اأتى
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لي�شكن يف �شعيد االأر�ض

يبذر حنطًة للنا�ض

يزرع قمحنا ال�شنوي

ي�شكب ما تبقى من رحيق العمر

األواناً واأنواراً

واأن�شاماً واأزهاراً

و�شارات املدى امل�شكون

بالذكرى اجلنوبية

اأنا واالأفق دائرتان

وال�شعر ا�شطفى وجدي

وراح يباغت االأوجاع

يقهر يف دمى جرحي

وي�شلى باللظى حريف

ي�شعر باللظى الكلمات واملعنى

وليت االأفق يفتح يل

الأعرف طل�شمات التيه

واالأنواء واالأ�شفار
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واالأ�شرار

والليل الذي ن�شج

العباءات اجلنوبية

فام�ض عند وجه ال�شبح

اأن�شاماً حريرية

اأنا ما هدين ريح

وال التذكار اأرقني

وال غنت معي ال�شحراء

ما عادت حكايا القوم

تطربني

وكنت على �شفا االأوجاع

اأطرق باب ترياقي

اأمني النف�ض بالقيثار

يعزف يل

حلوناً كنت اأع�شقها

ويف م�شراي ت�شكن يف اجتاهاتي

وتاأتيني تعانقها م�شافاتي
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وعر نوافذ االأيام

رغم موا�شم االأحام

تهجرين حكاياتي

وترحل عن مداراتي اجلنوبية

جنوبٌي

واأحامي جنوبية

واأحامي متور بداخلي تبكي..

عذاباتي..

وتبكي غربتي الثكلى باآهاتي

وكان احللم ياأتيني..

ر�شيعاً يف �شراييني

اأغازله.. يغازلني

اأذكره باآالمي

باأوجاعي.. باأوطاين

فينكرين..

ويخبو يف �شماواتي اجلنوبية

اأنا حلمي..



104

�شفيف الوجد

�شوٌء من �شعاع ال�شم�ض

هم�ٌض من هفيف الزهر

بوٌح من حداء العر

�شدٌو من طيور احلقل

وجٌد من طلوع البدر

خيٌط من بزوغ الفجر

حلٌن يف حنايا ال�شبح يلقانا

اأنا حلمي.. الندى والورد

وال�شف�شاف واملزن امل�شافر

للماءات اخلميلية

اأنا حلمي.. جنوبٌي

مدائنه جنوبية..

جنوبٌي.. واأورادي جنوبية

ووردي ع�شق اأوطاين

وع�شقي بوح من�شاأتي خلارطتي

�شتكتبه حروف ق�شيدة الع�شاق
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يف وطني.. نزيفاً

من مقامات التوهج..

يف نواة احلكمة االأوىل

ال�شدميية..

واأورادي... تراتيلي..

ّراتي.. ممّراتي... جَمَ

م�شاراتي.. م�شراتي..

واأغواري.. وغراتي..

واأ�شئلتي وقافيتي وغاياتي..

وطمي االأر�ض.. تكويني

ولعثمتي..

وتعتعتي..

وتخبيلي و�شيحاتي

واأوردتي و�شاراتي

بداياتي.. نهاياتي

واأورادي..

من العلياء قد�شية
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حملقة املعارف

ت�شطلي بالتيه..

تعزف حلنها االأبدي..

م�شتلباً باأوجاع

املدى واالآه..

واالأ�شداء والرحال

لاأر�ض اجلنوبية

جنوبٌي.. واأفتخر

ويل عوٌد ويل وتٌر

ويل قلٌب جنوبٌي

اإذا ما اأن ي�شطُر

ويل جلٌَد على االأحداث

اإن حلت بي النذُر

ول�شُت مقلباً ذاتي

ووجهي ما به �شور

واأ�شدق من ي�شادقني

وال ينتابني اخلوُر
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ويكفي اأنني ب�شٌر

م�شى من قبله ب�شُر

جنوبٌي يحب النور

ي�شكن قلبه القمُر

جنوبٌي ي�شاحمكم

واإن اأخطاأت اأعتذر

 

****
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خطـراٌت �صعـريـــة

حول اآياٍت قراآنية
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ال�ضــالة

مبببببببببببببببعبببببببببببببببراج كبببببببببببببببل املببببببببببوؤمببببببببببنببببببببببن

لببببلببببمبببب�ببببشببببلببببمببببن الببببببببتببببببببقببببببببى  زاد 

وكبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببيبرة اإال عببببببلبببببببببببببببببببببببى

كبببببببببببببل الببببببببببعببببببببببببببببببببباد اخلبببببببا�بببببببشبببببببعبببببببن

فببببببببببببببببببباإذا ا�بببببشبببببتبببببعبببببنبببببت كبببببببمبببببببا اأتببببببببببى

البببببببببعببببببببباملبببببببببن رب  ببببببببببببكبببببببببببتببببببببببباب 

اأببببببببببببب�ببببببببببببشببببببببببببر ببببببببببلبببببببببقبببببببببيببببببببباه غبببببببببببببببداً

يببببببببببببببببوم الببببببببببتببببببببببقبببببببببباء املببببببر�ببببببشببببببلببببببن

 

****
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رم�ضان

�بببببببشبببببببهبببببببر بببببببببببببه نببببببببببببببببزل البببببببكبببببببتببببببباب

بببببببببقببببببببدومببببببببه هبببببببتبببببببف الببببب�بببببشبببببحببببباب

فببببببببيببببببببه الببببببببببببهببببببببببببدى والبببببببببببببببيبببببببنبببببببات

فببببببيببببببه البببببببنبببببببجببببببباة مبببببببببن الببببببببعببببببببذاب

هببببببببببو فبببببببر�بببببببشبببببببة لببببببببببك يببببببببببا اأخببببببببببي

هببببببببيببببببببا اغببببببتببببببنببببببمببببببهببببببا بببببببببببباالإيببببببببببباب

فبببببببببببببببببباهلل يببببببببقبببببببببببببببببل مببببببببببببببن اأتبببببببببببببببببباه

مبببببببببلبببببببببببببببببببيببببببببباً هبببببببببببببببببببذا اخلببببببببببطبببببببببباب

 

****
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مالك امللك

يببببا مبببالبببك املبببلبببك يببببا جبببببببار يببببا اأحببببد

ال�شمد الببواحببد  اأنبببت  ومتببنببع  تعطي 

تبببببوؤتبببببي وتبببببنبببببزع مبببلبببكبببا اأنبببببببت واهبببببببه

ولببببد وال  النببببببببد  كبببببونبببببك  والبببببببكبببببببون 

زالببببت عببرو�ببض طببغببت وجتببببرت زمنا

حببتببى اأتببببى نبب�ببشببرك املببيببمببون يببا �شند

 

****

اأدب احلديث

الببيببقببظببان عببببامببببة  احلببببديببببث  اأدب 

البببرحبببمبببن مببببببن  خببببببر  يف  كبببببببان  اإن 

كبببتببباببببنبببا بببببببببباآي  خبببببا�بببببشبببببوا  اإذا  اأمبببببببببا 

فببباهبببجبببر فببتببلببك حبببببببائبببل البب�ببشببيببطببان

الببهببوى ودع  عببنببهببمببو  بنف�شك  واربببببباأ 

واخبببببببر جبببلبببيببب�بببض احلببببببق واالإميبببببببببان

 

****



114

خذوا زينتكم

عبببببببببطبببببببببر ثبببببببببيببببببببباببببببببببك لببببببلبببببب�ببببببشبببببباة

املبببب�ببببشببببجببببد �ببببببببشببببببببوب  رحبببببببببببببت  اإن 

وا�ببببببببشببببببببلببببببببك �بببببشبببببببببببيبببببلبببببك لببببلببببنببببجبببباة

واعبببببببببببببببمبببببببببببببببل لببببببببببببيببببببببببببوم املببببببببببوعببببببببببد

احلبببببببيببببببباة اإ�بببببببببببببشبببببببببببببراف  زاد  اإن 

البببببغبببببد يف  تبببببببب�ببببببببشبببببببباأل  فببببببلبببببب�ببببببشببببببوف 

 
****

اآي الكتاب

اأنببببببببب�بببببببببشبببببببببت الآيبببببببببببببببببببببببات البببببببكبببببببتببببببباب

وا�ببببببببشببببببببمببببببببع بببببببقببببببلببببببب قببببببببببد اأنببببببببببببباب

فببببببببببببببببباهلل يبببببببببببرحبببببببببببم مبببببببببببببن تبببببلبببببقبببببى

الببببببببببببذكببببببببببببر يببببببعببببببطببببببيببببببه الببببببببببثببببببببببواب

 

****
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الن�ضر من عند الإله

البببنببب�بببشبببر مببببن عبببنبببد البببعبببلبببي الببببببباري

واالأ�بببببببشبببببببفبببببببار لببببلببببجببببنببببد  كببببببببببرة  ال 

ملببببببا ظبببنبببنبببتبببم اأنببببببكببببببم لببببببن تببببهببببزمببببوا

مببببببببن قبببببلبببببة و�ببببشببببعببببيببببتببببمببببو لببببفببببخببببار

�ببشبباق الببفبب�ببشببيببح عببلببيببكببمببو ورجببعببتببمببو

لببببلببببخببببلببببف واالإ�بببببببببببشبببببببببببراع لببببببباإدببببببببار

حبببتبببى اأتببببببى الببنبب�ببشببر املبببببببن اإلببيببكببمببو

مببببببن رحبببببمبببببة البببببغبببببفبببببار لبببباأطببببهببببار

كببببببل االأمبببببببببببببور لببببببه تبببببديبببببن حلببكببمببه

االأخبببببببيبببببببار ذلبببببببببة  فببببباغبببببفبببببر  رب  يبببببببا 

 

****

بيده اخلري

اإن مبببببببب�شبببببببببببببببببببببببببك البببببببببببب�شبببببببببببببببببببببببببببببببببببرُّ

ا البببببببب�ببببببببشببببببببرَّ يببببببكبببببب�ببببببشببببببف  ذا  مبببببببببببن 

اأو جبببببببببببببببببببببببببببببباءك البببببخببببببببببببببيبببببببببببببببببببببببببببببر

اخلببببببببببببببببرا ميبببببببببببنبببببببببببع  ذا  مببببببببببببببببن 
 

****
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الله ياأمرنا

بببالببعببدل نببحببيببا وببباالإحبب�ببشببان اإخبببوانبببا

مببببرايببببانببببا عبببببببزت  اإن  وببببببالبببببقبببببراببببببة 

البببقبببرببببى ذي  اإيبببببتببببباء  يبببباأمببببرنببببا  اهلل 

عبببن البببفبببواحببب�بببض والبببببعبببببدوان يببنببهببانببا

لببببعببببلببببنببببا يببببببومببببببا نببببببدنببببببو لبببرحبببمبببتبببه

واإميببببببانبببببباً اإخبببببا�بببببشببببباً  اهلل  ونبببببذكبببببر 

 

****

و�ضايا

تبببتبببكبببر ال  تببببقببببتببببل  ال  تببببب�بببببشبببببرك  ال 

وتفخر النا�ض  فببوق  هامك  ترفع  ال 

وفكر م�شيتك  يف  واقبب�ببشببد  تظلم  ال 

تتذكر؟ فهل  بو�شاياه  و�شى  لقمان 

 

****







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(.

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. طلل 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 �صامل      

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

د. حمدي بخيت عمران      

40- روؤية نقدية يف اأزمة الأموال غري احلقيقية.

اأ.د. مو�صى العرباين      

د.نا�صر يو�صف      

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.

مرعي خليل  املنعم  عبد  خليل  د.        



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      




