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نهــــر متــعــــــدد ... متــجــــــــدد

م�سروع فكري وثقايف واأدبي يهدف اإلى 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

�ص.ب: 13 ال�سفاة - رمز بريدي: 13001 دولة الكويت

الهاتف: 22487310 )965+(  - فاك�ص: 22445465 )965+(

نقال:  99255322 )965+( 

rawafed@islam.gov.kw :الربيد الإلكرتوين

 www.islam.gov.kw/rawafed   :»موقع »روافد
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ال�ساعر طلعت املغربي:

من مواليد م�سر، خريج كلية اأ�سول الدين والدعوة بجامعة الأزهر، ع�سو 
رابطة الأدب الإ�سالمي العاملية ،واحتاد كتاب م�سر.

ن�سرت ق�سائده يف العديد من ال�سحف واملجالت، كما �سم كتاب »�سذى 
الرياحني« بع�سًا من ن�سو�سه ال�سعرية.

من اإنتاجه ال�سعري:»فداك اأبي واأمي يا حبيبي«...
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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

يوليو 2013 م / �سعبان 1434هــ

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:  122 / 2012

مت احلفظ والت�سجيل مبكتبة الكويت الوطنية

رقم الإيداع:  2012 / 543

ردمك:   978-99966-50-72-7
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ت�صدير
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اآله  املر�سلني وعلى  وال�سالم على �سيد  العاملني، وال�سالة  احلمد هلل رب 
و�سحبه اأجمعني.

الفردية  واآلمها  اآمالها  يف  املبدعة  الذات  عن  ال�سعر  ف�سل  ميكن  ل 
النفو�ص  يف  ويوؤثر  غاياته  يحقق  اأن  ال�سعر  ي�ستطيع  ول  والجتماعية، 
حمطة  اإلى  وحتويلها  الذاتية،  التجارب  نقل  يف  �سدقه  خالل  من  اإل 

والعتبار. للتاأمل 
واأجمل ما يف التجارب الذاتية تلك املت�سلة ب�سلوك طريق الهداية، وتخطي 
اأ�سواك البتالء واإغراءات م�سالك الأهواء والفنت، والتعبري -ب�سدق وفنية- 

عن ما يعتور النف�ص بني يدي ارتقائها وتعرثها ...
وقد ا�ستطاع ديوان »بوح ال�سالكني« لل�ساعر طلعت املغربي اأن يقدم  �سدى 
البوح الذي ين�سده ال�ساعر بني يدي اهلل ور�سوله واأمته، وهو �سدى  يرتدد 
بني الآمال والآلم، بني ال�سدة والفرج، بني ثورة النف�ص و�سكونها... ويح�سر 

يف ثنايا كلمات الق�سائد و�سورها واإيقاعها...
وي�سر اإدارة الثقافة الإ�سالمية  بوزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بدولة 
الأدب  وحمبي  الطيبة،  الكلمة  ع�ساق  اإل��ى  الديوان  هذا  تقدم  اأن  الكويت 
البناء، اإ�سهاما منها يف فتح اآفاق جديدة لالأدب الإ�سالمي...، وتوفري مادة 

اأدبية جديرة بالتحليل والنقد...
واهلل �سبحانه وتعالى ن�ساأل اأن ينفع به، ويجزي ناظمه خري اجلزاء.. 

اإنه �سميع جميب الدعاء..
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الق�صيدة الأولى:

اأنا قد دعوتك يا جميب 
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اأنا قد دعوتك يا جميب 

�أنـــــا قـــد كــتــبــُت �لــ�ــشــعــَر ال �أبـــغـــي بِه

ـــــاِت �جلـــــنَّ يف  �لــــرحــــمــــِن  ــــا  ر�ــــش �إال 

ُمْنَيِتي غ���اي���ُة  اهلِل  ر�����س����وِل  ور����س���ا 

ف���ه���و احل����ب����ي����ُب وغ������اي������ُة ال����غ����اي����اِت

م���ن ل���و ظ��ل��ل��ُت ال��ع��م��َر اأم���دح���ُه فما

����������ْت ب���ب���ع�������ضِ م�����ق�����اِم�����ِه اأب����ي����ات����ي وفَّ

اأنَّ ما يف الأر���ِض من �سجٍر غدا ولو 

اأق�����������اَم م��������دٍح م�����ا وف������ى ح���اج���ات���ي

وال����ب����ح����ُر مم��������دوداً ب�����س��ب��ع��ِة اأب���ح���ٍر

�سلواتي دائ����م����اً  وت���ب���ق���ى   .. ت��ف��ن��ى 

ك���لَّ ق�سائدي ال��ع��ر���ِض  اإل�����َه  ف��اق��ب��ْل 

ِق�����������������ْل ب����ه����ا ي������ا رَب�������َن�������ا ع����رات����ي
َ
واأ

ق�سيدٍة ب���ك���ل  وام���ن���ح���ن���ي  ربُّ  ي�����ا 

����س���ط���رُت���ه���ا ف���ي�������س���اً م����ن ال���رح���م���اِت

قلُته ب�����ي�����ٍت  ك������ل  واق������ب������ل  ربُّ  ي������ا 

ف����ى م�����دح اأح����م����د ���س��ي��د ال���������س����اداِت 

ج����ن����ٍةٍ يف  ب�������ِه  واج����م����ع����ن����ي  ربُّ  ي�����ا 

ق����د�����س����ي����ِة الأرك���������������اِن وال�������درج�������اِت
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غ����داً اأراف������َق������ه  اأن  ث����واب����ي  واج�����ع�����ْل 

اجل������ن������اِت  ُذروِة  يف  مب�����دائ�����ح�����ي 

واإنني ي���ا جم���ي���ُب  ق���د دع����وُت����ك  ه���ا 

 اأرج����������و اإج�������اب�������َة ه��������ذِه ال������دع������واِت

***
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الق�صيدة الثانية:

ها قد اأتينا من جديد
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ها قد اأتينا من جديد

ها قد اأتينا نحمُل الب�سرى لكم

بالفجِر متلوؤه املنى

بال�سبِح

بالأمِل الوليْد

يا قوَمنا ل حتزنوا

�سيذوُب يف �سرياِن اأمِتنا اجلليْد

�سنبدُل الأ�سياَف من خ�سٍب

ب�سيف ابن الوليْد

حتماً �سنمحو عاَرنا

وغداً �سريجُع قْد�ُسنا

وغداً �سن�سمُع طائَر الأق�سى

يغرُد للدنا اأحلى ن�سيْد

�سنحقُق الن�سَر الأكيْد

�سنعيُد كلَّ الأر�ِض

نرفُع رايَة الإ�ساِم فوَق ربوِعها

وتعوُد �سم�ُض احلِق

ت�سرُق من جديْد

يا اأيها الوطُن احلبيُب

�أال �ْنَتِبْه

ُقْم قلِّب ال�سفحاِت
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من تاريِخ ما�سيَك املجيْد

ها الوطُن الذي ُقْم اأيُّ

ِلَف النعا�َض ..
َ
اأ

مَع اخلموِل .. مَع اجلموْد

ىل �َسلَفوا
ُ
َد الأ اإِْن مل ُتِعْد جَمْ

فاإنََّك لْن تعود

***
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الق�صيدة الثالثة:

ُعْر�ُس ال�ضهيد
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ُعْر�ُس ال�ضهيد

يف كل يوٍم ت�سعُد اأرواُح ال�سهداِء اإىل عنان ال�سماء تقام لهم هنالك الأفراح 

فهم كما قال ربهم {ڻ   ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

ھ     ھ  ے    ے       ۓ         ۓ  ڭ       ڭ       ڭ        ڭ} اآل عمران/170.. 
فهنيئاً لهم اأعرا�سهم .. ولي�ض لنا �سوى بوح ال�سالكني.

دوم������اً اهلِل  ِم�������َن  �����س����اٌم   .. �����س����ام ٌ

البطْل ال�������س���ه���ي���ِد  ه�����ذا  روِح  ع���ل���ى 

رِب������������ِه ل������������دى  ح������������ٌي  الآَن  ه���������و 

َم�������ْن ق����د َج���ه���ْل ل���ي���ع���ل���َم ذا الأم���������َر 

����ى ال�����������س�����ه�����اَدَة ط��������وَل احل����ي����اِة مت����نَّ

الأم����������ْل ه��������ذا  ��������َق  ��������قَّ حَتَ اأْن  اإىل 

ال�سهيِد اأج�������َر  اهلِل  م�����َن  ���س��ُي��ع��ط��ى 

����ْل َت���������سَ وع��������ْن ف���������س����ِل رب�������ي ل�������ُه ل 

����ه����ا ع����ر�����سُ ج������ن������ٍة  يف  الآَن  ه�������و 

امل����َث����ْل ذاَك  ال���������س����م����اوات  ك����ع����ر�����ضِ 

�سعيٌد ط����ل����ي����ٌق..  ح��������ٌر..  الآَن  ه����و 

انتقْل احل����ي����اِة  ه����ذي  ���س��ج��ِن  ف���ِم���ْن 

اجِل�����ن�����اِن ب�������نَي  ي���������س����رُح  الآَن  ه�����و 

ال������َك������لَ������ْل ه��������ن��������اَك  ي�����ع�����ري�����ه  ول 

اأْزَه����������اَرَه����������ا َي������ْق������ِط������ُف  الآَن  ه������و 

�������َذا م�����ن�����ُه ه��������ذا ال�����َع�����َم�����ْل وي��������ا ح�������بَّ
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ف������������������َرْوٌح وري���������ح���������اُن ُط�������وب�������ى ل�����ُه

���ى احل����ري����َر وخ������رَي احُل����لَ����ْل وُي���ْك�������سَ

اجِل�����َن�����اِن ُح�������وَر  ���َم���ُع  َي�������سْ الآَن  ه�����َو 

��������ْل ُيَ َم��������ا ل  ال�������ي�������وَم  �����ْي�����َن�����ُه  ُي�����َغ�����نِّ

الأراِئ���������ِك ف������وَق  ي��ج��ل�����ُض  الآَن  ه�����َو 

����ْل ب��������نَي ي�������دْي�������ِه ك��������وؤو���������ضُ ال����َع���������سَ

�����ْرَب�����ًة وي�����������س�����رُب ِم���������ْن َك��������ْوَث��������ٍر ������سَ

ف���������روى ل������دِي������ِه ج����م����ي����ُع ال����ُغ����لَ����ْل

َداٍء ُك��������لِّ  ِم��������ْن  ُه�����َن�����اِل�����َك  ُي����َع����اف����ى 

����َق����اٍء وَم������ا ِم������ْن ِع���لَ���ْل ف���َم���ا ِم������ْن �����سَ

َي�����������وٍم ج�����دي�����داً ُك���������لِّ  وُي������������������ْرَزُق يف 

�����ْل �����������سِ وه�����������ذا ال�����ن�����ع�����ي�����ُم َل�����������ُه ُم�����تَّ

ت������اق������ى ه������ن������اِل������َك ب���ال�������س���احل���ني

�������ْل وب�������الأن�������ب�������ي�������اِء ك���������ذا وال�������ُر��������سُ

اخل����ل����وِد ع���ي�������ُض  الآَن  َل�������ُه  ه���ن���ي���ئ���اً 

َوْل
ُ
الأ اجل������ه������اِد  اأه����������ِل  ِب������ُرْف������َق������ِة 

ال���ُن���ج���وِم ج���م���ي���ُع  َت����ه����وي  َت������ُك  واإْن 

َف���������ْل
َ
ف����َن����ْج����ُم ال�������س���ه���ي���ِد ُه����ن����ا م�����ا اأ

ال�سهيد اأج��������ر  رب  ي�����ا  ف�����رج�����وك 

ب������ه������ذا ي�������ك�������وُن ال������ه������ن������اُء اك����ت����م����ْل

***
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الق�صيدة الرابعة:

حمامة الأق�ضى تغنى

21
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حمامة الأق�ضى تغنى

ُ الورَقاُء يف وْقِت الأ�سيْل َتَرَنَّ

وال�سم�ُض اأعلنت الرحيْل

َنا راحْت ُتَغنيِّ للدُّ

اللحَن اجَلميْل

حلَن املدينِة ..

باَرَك الرحَمُن فيها ..

حوَلها..

تبقى على الأمِد الطويْل

َماً .. ْنُ
َ
تبقى ماآِذُنها ُتَعاِنُق اأ

َيْعلو الأذاُن ..

وُت العويْل وَيْخَتفي �سَ

�ْسَراُر َيْوَماً �َساَحَها
َ
ويفاِرُق الأ

 اجَل�َسُد العليْل
َ
اأ كي َيْبَ

ُد.. راحْت ُتغرِّ

اأنَّ هذا الليَل

اآِخُرُه اِنباُج الَفْجِر

اأنَّ هذا الَهمَّ

عقَباُه ال�ُسروْر

اِم اأْن َي�ْسَتيِقظوا ل ُبدَّ للنوَّ

ل ُبدَّ للثلِج الذي

يجري ب�سرَياِن الَباَيا

اأْن َيثوَر ..

واأْن يفوْر ..
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لُبدَّ للملياِر ِمْن اأْن َيْلَب�سوا

َثْوَب  ال�سهاَدِة

فهَو َثْوٌب يف اجلَماِل

َراُه ُمْنَقِطَع النظرْي
ُ
اأ

يَُّع .. فبغرِيِه احَلقُّ املُ�سَ

لْن َيعوَد..

ولْن َي�سود ..

لُبدَّ َيوَماً اأْن َنرى

يف امل�سجِد الأق�سى

الركوَع َمَع ال�سجود

***
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الق�صيدة اخلام�صة:

القد�ُس عائدٌة لنا

25
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القد�ُس عائدٌة لنا

َقَتلوا الباَءَة يف ُعيوِنَك َيا ُبَني

بي
َ
اِن واِلِدَك ..الأ ْح�سَ

َ
َخَطفوَك ِمْن اأ

موا فيَك الطفوَلَة ُهْم َحطَّ

�َساَب َقْلُبَك ..

َقْبَل �َسْيِب الراأ�ِض ِمْن ُظْلٍم َعتي

�ْسَتكي 
َ
َلِكنَّني واهلِل ل َلْن اأ

فالثاأُر ثاأري يا ُبَني ..

وثاأُر ُكلِّ العامَلِ العربي ..

هم يزعموَن باأنَّ اأر�سي ملكهم

هم هم يزعموَن باأنَّ قتلََك حقُّ

قالوا وهذا القوُل غي ..

هم َيخنقوَن احُلْلَم يف َعنِي ال�سبي

هم َيْقلَُعوَن الآَن اأغ�َساَن ال�ساِم

ويزرعوَن اخلوَف يف الُطرقاِت

يف القلِب النقي ..

�أنا لن �أمد لهم يد�

اأَنا لْن اأ�سامَل من باأر�سي عربدا

اأنا لن اأهادَن من همو �سلبوا الغدا ..

اأنا لن اأعاهَد من على وطني اعتدى  ..

فالنف�ُض دوَن الُقد�ِض يا ولدي الَفِتّي

والعاُر ُكلُّ الَعاِر اأْن ُنعطيهمو

َم�سرى النبي ..

َنْ يا �سغريي ..
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َنْ َقريَر العنِي ..

ِعنَد اإَِلِهَنا الفرِد العلي ..

فالقد�ُض عاِئَدٌة لَنا ..

بِدَماَك تروي اأْر�َسَها ..

ْبَحَها .. ب�سياَك َتْن�ُسُج �سُ

وَغَداً �َسُت�ْسِرُق �َسْم�ُسَها ..

ِلُتِنرَي َدْوَماً َدْرَبها

هي َت�ْسَتِمدُّ �ُسَعاَعها

ِمْن َذِلَك الوْجِه الَبهي

وَغَداً ..

اأخوَك الطفُل يف الأر�ِض ال�سليبِة

�سوَف َيْنَعُم َيا ُبَني

ول�سوَف َيْزَرُع َحوَل اأر�ِض الُقد�ِض

اأْحَاماً ..

ْفَراَحاً ..
َ
واأ

وِعْطراً ..

َنْ َيا �سغريي

َنْ َقريَر العنِي

واهَناأْ َيا ُبَني

َيا َمْن َرَوْيَت الأر�َض ..

ُكلَّ الأر�ِض ..

ِكي ِمْن َدِمَك الزَّ

َرَخاِتَك وُغ لاأحراِر ِمْن �سَ �سُ
َ
�ساأ

اللحَن ال�سجي

كي َي�سمعوُه
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مَع ال�سباِح

ويف الظهريِة ..

والع�سي

َنْ َيا �سغريي

َنْ َقريَر العنِي .. واْهَناأْ َيا ُبَني

فالعاُر ُكلُّ الَعاِر

ْن ُنْعِطيهُم
َ
اأ

م�سرى �لنبي !.. 

***
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هذا زمان الهدى

ت�سجينا اليوم  ال��ق��وايف  ه��ات  �سعُر  يا 

وتلحينا ت��رن��ي��م��اً  ال���ك���ون  واأط�������رب 

اأنرها ك���الأزه���ار  ق�����س��ي��دي  واج��ع��ل 

النبيينا خ��ري  ال����ورى  خ��ري  ع��ي��د  يف 

يوؤرقها وال���دن���ي���ا  ج����اء   ) حم���م���ٌد   (

ال�����س��ب��ح يعمينا ��ي  ُي��َغ�����سِّ ظ��ل��ٌم ع��ت��ٌي 

منبعه ال����رح����م����ن  م����ن  اأت�����ان�����ا  ن������ور 

هادينا ال����ي����وم  ج�����اء  ال����ك����ون  ف���غ���رد 

ه���ذا زم���ان ال��ه��دى ق��د ح���ان موعده

تنادينا ج����اءت����ن����ا  اهلل  رح����م����ة  ذي 

مع ال�سحب حول امل�سطفى ُحلقاً َتَ

م�ستظلينا ك�����ان�����وا  احل������ق  ب�����راي�����ة 

باأجمعها وال���دن���ي���ا  ب��ال��ن��ف�����ض  ف����دوه 

ك���������ٌل ي������ري������د ب�������ه ع������������زاً ومت���ك���ي���ن���ا

ير�سدهم اهلل  ب��ك��ت��اب  وا���س��ت��م�����س��ك��وا 

ه���دي ال��ن��ب��ي ال���ذي ق��د ج���اء يحيينا

�سفائننا ���ْت  ����َس���طَّ ق���د  ال���ي���وم  ل��ك��ن��ن��ا 

عن �ساطئ الأمن.. بعنا جمد ما�سينا
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ف��ب��ال��ت��ف��رق ����س���اع الأم������ر م���ن يدنا

اأمانينا م���ات���ت  وق�����د  الأم��������ان  وىل 

وطٍن؟! با  يبقى  اإ�سامنا  قال  من 

ناعينا ���س��وت  يعلي  ال��ك��ف��ر  ي��ح��وط��ه 

م���ن ب��ع��د م���ا ك����ان ل���اإ����س���ام عزته

ميامينا اأو  ���س��م��اًل  وغ���رب���اً..  ���س��رق��اً 

تدانينا من  بديًا  التنائي  )اأ�سحى 

تافينا( ل��ق��ي��ان��ا  ط��ي��ب  ع���ن  ون�����اب 

اأمتنا اأ�����س����اء  ع���ل���ى  وال���راق�������س���ون 

تدمينا ال����غ����در  حل�����ون  ال����ع����ازف����ون 

ق�����د ق�������س���م���ون���ا دوي���������ات ب�����ا ع���دد

قرابينا لأع�������دان�������ا  ق����دم����ون����ا  ق�����د 

الغراء يف �سلٍف ال�سرعة  قد خالفوا 

قوانينا ج�����ه�����ًا   لأم����ت����ن����ا   ����س���ن���وا 

ق���ال���وا ال�����س��ري��ع��ة اأح���ك���ام ه��ن��ا بليت

فينا امل�سطفى  ���س��رع  ي�سلح  ع��اد  م��ا 

ق���د ���س��ار اأق���وام���ن���ا ����س���رياً ب���ا هدٍف

يهيمونا ق���وم���ي  اأرى  واٍد  ك����ل  يف 

يجمعها وال�سي�سان  والقد�ض  بغداد 

ج�����رح امل�������س���اب وق�����د ع����ز امل���داوي���ن���ا
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اأ�سفا وا  وال�������س���ودان  اأف���غ���ان  ك�����ذاك 

امل�سابينا( يجمعن  امل�����س��ائ��ب  اإن   (

اأمتنا اأح���������وال  ل���ن���ا  اأ����س���ل���ح  رب  ي����ا 

ق����ال اآم��ي��ن��ا ( ) وي���رح���م اهلل ع���ب���داً 

***
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لبيك يا رباه

�����������اه ردده�����������ا ال��������ورى ل���ب���ي���ك ي������ا ربَّ

�����س����وق����اً اإل������ي������ك اإج��������اب��������ًة  ل���ن���داك���ا

فيهمو ْن  اأذَّ اخِل�����������لَّ  اأم�����������رت  مل������ا 

ر�ساكا ط����ال����ب����نَي  ج���������اءوا  ب�����احل�����ِج 

واأقبلوا ال���ث���ي���اِب  م����َع  امل���ت���اَع  خ��ل��ع��وا 

م�����ت�����ج�����ردي�����ن ف�����م�����ا ل�����ه�����م اإلَّك������������ا

هجروا حظوَظ النف�ض حنَي اأمرَتهم

لولكا ال����ه����وى   ه����ج����روا  م����ا  واهلِل 

ي���ا رب اأظ���ل���م���ت ال���ق���ل���وُب وق����د اأت����ْت

ت��ق��ِب�����ُض م���ن ع��ظ��ي��ِم �سناكا حل���م���اَك 

ذنَبنا ف����اغ����ف����ْر   غ�����ف�����اُر  ي�����ا  ل���ب���ي���َك 

َم����ْن ي��غ��ف��ُر ال���ذن���َب ال��ع��ظ��ي��َم  �سواكا

واإننا  .. ن�����س��ت��ع��نُي   .. ن��ع��ب��ُد  اإي�������اَك 

نخ�ساكا   .. ال����ورى  ربَّ  ي��ا  ن��رج��وَك 

اإلهنا ال������ب������اِد   ك������لِّ  م����ن  ج����ئ����ن����اَك 

ج���ئ���ن���ا ن�������وايل ال�����ي�����وَم َم��������ْن  والك�����ا

�سهواِتنا ب��ال��ُت��ق��ى  ن���رج���ُم  ج��ئ��ن��اك 

اإب����ل����ي���������َض وال�����دن�����ي�����ا وم�������ن ع����اداك����ا
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ج���ئ���ن���اك ن����رج����و رح�����م�����ًة  وم���ث���وب���ًة

اأغ����ن����اك����ا م������ا  رب  ي������ا  وك���������رام���������ًة.. 

ذنوِبنا ك�����لِّ  حم�����َو  ن���رج���و  ج���ئ���ن���اك 

يناكا يف   اجل���������وِد  ك������لُّ  ف�����اجل�����وُد 

ج��ئ��ن��اَك م�����لُء ع��ي��وِن��ن��ا دم�����ٌع وم����لُء

ل���ق���ي���اك���ا اإىل   ������س�����غ�����ٌف  ق�����ل�����وِب�����ن�����ا 

قْدَرنا ن��ع��رُف   .. ع���رف���اِت  اإىل  جئنا 

عاكا ج�������لَّ   رب  ي�����ا  وم����ق����اَم����ن����ا.. 

ج��ئ��ن��ا ل���ن���ذك���َر ����س���ع���َي ه����اج����َر  اأِم���ن���ا

الر�سيِع  هاكا الطفِل  تخ�سى على 

برحيِقها ن����رت����وي  ل�����زم�����زَم  ج���ئ���ن���ا 

ي������ا م��������اء زم����������زم َرون��������������ا  ب���ح���اك���ا

ول�����ن�����ا ب�����اإب�����راه�����ي�����م اأع������ظ������م  ع����بة

علياكا م�����ن  اإ�����س����م����اع����ي����ل  وف����������داء 

ىل
ُ
ج��ئ��ن��ا ال��ب��ق��ي��َع ن�����زوُر ���س��ادَت��ن��ا الأ

لر�ساكا رخ��ي�����س��ًة  ال��ن��ف��و���َض  ب���ذل���وا 

حبيبنا و  ن���ب���ي���ن���ا  ل�����ق�����ِب  ج����ئ����ن����ا 

ال���ن���ق���ي  يراكا ب���ال���ق���ل���ِب  ك������اَن  م����ن 

ذنوَبنا ب���ال���دم���وِع  ن��غ�����س��ُل  ج���ئ���ن���اَك 

ون�������س���وُغ م���ن ن��ب�����ِض ال���ق���ل���وِب ثناكا
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�سملَنا ُت����وح����َد  اأْن  ن���رج���و  ج���ئ���ن���اَك 

َم����ن ���س��ل��وا ط����ري����َق  هداكا ل���ي���ع���وَد 

����ن����ا ف���امل�������س���ل���م���ون ت�����خ�����اذل�����وا ي�������ا  ربَّ

وت�����ف�����رق�����وا ����س���ي���ع���اً ه�����ن�����ا  وه�����ن�����اَك

����ن����ا  ودي�����اِرن�����ا ع�������اَث ال����ع����دو ب����اأر�����سِ

رحماك ال���������ورى   رب  ي����ا  رح�����م�����اَك 

ف���ب���ح���قِّ ذاِت���������ك ي�����ا اإل�����ه�����ي ك������ْن لنا

ع�����ون�����اً ع����ل����ى اأع������داِئ������ن������ا  وِع���������داك

دعواِتنا ال���ُدج���ى  ُج���ْن���ِح  يف  واإل����ي����َك 

ناجاكا ال����ُدج����ى  يف  ع���ب���ٌد  خ�����اَب  م���ا 

***
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األ بالذكر ترتاُح القلوُب

فعالكم  ب���خ���ري  اأن���ب���ئ���ك���م  ه����ل  ق����ل 

اأزك�����������ى ف�����ع�����ال ال����ع����ب����د ف������ى دن����ي����اه

م���ا ي��رف��ع ال���درج���ات ف���ى ي���وم اللقا 

ذك����������ر الإل���������������ه احل����������ق ج��������ل ع�����اه

ال�����ذك�����ر ن������ور ال���ق���ل���ب ف���ي���ه ن���ات���ه 

اأك�����������������رم ب������ق������ل������ٍب ذاك�����������������ٍر م���������وله

جاله  ج���ل  ال���ع���ر����ض  رب  ���س��ب��ح��ان 

ع�����������زَّ الإل����������������ه ف������م������ا ل��������ه اأ�������س������ب������اه

ه��و ذا ي��ق��ول خم��اط��ب��اً خ��ري ال���ورى 

م�����ن ك�������ان ب���ال���ق���ل���ب ال����ن����ق����ي ي�����راه

اإين م���ع ال��ع��ب��د ال�����ذى ه���و ذاك�����ري 

وحت�������رك�������ت ب�������ي دائ��������م��������اً ����س���ف���ت���اه

اأن�����ا ع��ن��د ظ���ن ال��ع��ب��د ب���ي واأن������ا له 

م�����ن ك�������ان ي�����ذك�����رين ف����ل����ن اأن���������س����اه

نف�سه  يف  ب���ي  ال��ع��ب��د  ذك����ر  ك����ان  اإن 

ذك��������راه ل������ه  ن���ف�������س���ي  �����س����ي����ك����ون يف 

ول����ذك����ر رب�����ك يف احل���ق���ي���ق���ة اأك������ٌب 

وث���������واب���������ه ي�����������وم ال������ل������ق������ا ت����ع����ط����اه
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وان�����ظ�����ر ف���ل���ل���ه ال�����ك�����رمي م����ائ����ٌك 

اهلل ج�������ل  الأر�����������������ض  يف  ��������س�������ي�������ارٌة 

م���ا ث���م م���ن ���س��غ��ل ل��ه��م غ���ري ال����ذي 

م�������وله دائ��������م��������اً  ي������ذك������ر  راح  ق�������د 

بفعله  ال���ط���ي���ب���ني  ب�����اه�����ى  واهلل  

اأه�������������َل ال�����������س�����م�����اء م�����ك�����رم�����اً اإي���������اه

ف���اع���م���ر ب���ذك���ر اهلل ق��ل��ب��ك ي����ا اأخ����ي

م�سعاه ح�����ب�����ذا  ي�����ذك�����ر  ج�������اء  م������ن 

ج����م����اع����ٍة  ب�����ني  اهلل  ذك���������رت  ف����������اإذا 

ال�����س��م��ا تلقاه ف���ى  ف���ذك���رك  ف���اف���رح 

ت����ق����رب����اً  الإل����������ه  اإىل  دن��������وت  واإذا 

مناه منك  القلب  �سُيعطى  ���س��باً.. 

فربنا  الإل���������ه  اإىل  م�������س���ي���ت  واإذا 

م������اأت������اه َج���������ل يف  ي�������ه�������رول  ي�������اأت�������ي 

ال���ذك���ر ي��ج��ل��و ال��ق��ل��ب م���ن ����س���داأ به 

دن�����ي�����اه ال�����ع�����ب�����د يف  ه�������م  وي�������زي�������ل 

وال������ذاك������ر ال����رح����م����ن ج����ل ج���ال���ه 

رح�������م�������ات رب���������ي دائ��������م��������اً ت���غ�������س���اه

اأنزلت  ق���د  ف��وق��ه  ال�����س��ك��ي��ن��ة  وت����رى 

اأوله م����ن  ال����ع����ر�����ض  رب  ����س���ب���ح���ان 
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اأوق������ات������ه  ال����رح����م����ن يف  وال�������ذاك�������ر 

ي�����راه ال����ق����ي����ام����ة يف اجل�����ن�����ان  ي�������وم 

وت�����������راه ي����ف����ع����ل ك������ل م��������اأم��������وٍر ب����ه 

م��������ن رب����������ه ط��������وع��������اً مل��������ن اأح�������ي�������اه

وت������راه اأب���ع���د م���ا ي���ك���ون ع���ن ال����ذي 

نهاه احل�����ي�����اة  م�������دى  الإل����������ه  ع����ن����ه 

كتابه  ب���ال���ي���م���ني  وي���ع���ط���ى  ه��������ذا.. 

وي����ق����ول ه����������اوؤم  ف������اق������راأوا ف���ح���واه

ه���ن���ا  األق�������ي�������ه  ب���������اأن  ظ���ن���ن���ت  اإين 

�������س������ك������راً ل��������ك ال������ل������ه������م ي��������ا رب��������اه

ف������ى ج���ن���ة  م����ر�����س����ي����ة  ع���ي�������س���ة  يف 

ت����ع����ل����و وت�����ع�����ل�����و وه���������و م�������ا اأع���������اه

وق���ط���وف���ه���ا ت���دن���و مل����ن ي����ك ذاك��������راً 

ن���ع���م���اه م�������ن  اهلل  ع������ب������اد  ف�����ك�����ل�����وا 

ه����ذا .. وم����ن ي��ع��ر���ض ف����اإن ل���ه بذا 

����س���ن���ك امل���ع���ي�������س���ة ب�����ل وم������ا اأ����س���ق���اه

كتابه  ب��ال�����س��م��ال  ي����وؤت����ى  ذاك  ه����و 

ت����ب����ك����ي ال������دم������ا ل���������س����ق����ائ����ه ع���ي���ن���اه

وك��ام��ه .. واح�����س��رت��اه ع��ل��ى ال���ذي 

ق������د ������س�����اع م����ن����ه َوَم������������رَّ يف دن����ي����اه
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م���ا اأغ���ن���ت الأم�������وال ع��ن��ه ..ج�������زاوؤه 

اأ�����س����ف����ل ال������ن������ريان �����س����وف ي�����راه يف 

����س���ل���ط���ان���ه ق����د ����س���ل ع���ن���ه ف���م���ا ل���ه 

ج����اه اأو  م���ن�������س���ٌب  ال����ق����ي����ام����ة  ي�������وم 

ن��������ار اجل����ح����ي����م لأن��������ه  �����س����ل����وه يف 

ق������د ك��������ان جم������������رءاً ف����م����ا اأغ�����ب�����اه

ي�سيغه  ل���ي�������ض  ال�����زق�����وم  وط���ع���ام���ه 

اأم�����ع�����اه دائ������م������اً  ي�������س���ه���ر  ذاك  ه�����و 

ال����ذي  ب��امل��ه��ل  ي���غ���اث  ا���س��ت��غ��اث  واإن 

اأق�ساه ف��م��ا  َل���ظ���اً..  ال���وج���وه  ي�����س��وي 

موؤمناً  ي��ك  مل  ال��رح��م��ن  ي��ذك��ر  مل 

ع������اه ج��������ل  ال��������ك��������ون  رب  ب�����������اهلل 

اأخ�����ي  ي����ا  ل����رب����ك  م���ت���ق���ي���اً  ك���ن���ت  اإن 

ت����ق����واه ع����ل����ى  ودم  ع���ل���ي���ه  ف����اث����ب����ت 

غفلٍة  م���ن  ف��ث��ب  ت��ع�����س��ي��ه  ك��ن��ت  اأو 

وارج��������������ع اإل�������ي�������ه ون������������اد ي�������ا رب�������اه

امهم  م����ن  ب���ال���ع���ب���اد  اأرح��������م  ف�����اهلل 

ه������و اأرح�����������م ال�����رح�����م�����اء ف����ه����و اهلل

قم واذك��ر الرحمن يف غ�سق الدجى 

ف����ال����ذك����ر ����س���ه���ٌد ُذْق���������ه م�����ا اأح������اه
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حوائجاً  ال���ك���رمي  اهلل  وا�����س����األ  ق���م 

ال����دج����ى ناجاه م����ا خ�����اب ع���ب���د ف����ى 

جميعها  امل���ك���رم���ات  ت��ع��ط  وا����س���األ���ه 

م�������ن ق���������ام ي�����������س�����األ رب���������ه اأع������ط������اه

بف�سله  ال�����س��ي��ئ��ات  ي��ح��و  وا����س���األ���ه 

وا�������س������األ������ه ت����وف����ي����ق����اً مل������ا ي����ر�����س����اه

الهدى  على  ال��ف��وؤاد  تثبيت  وا���س��األ��ه 

ف����ال����ك����ون ك������ل ال������ك������ون ف������ى ي���ن���اه

خملداً  اجل���ن���ان  يف  ع��ي�����س��اً  وا����س���األ���ه 

ف����������اهلل ي������ك������رم م�������ن ل�������ه ي���خ�������س���اه

***
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ر�ضوَل اللِه اأفديكم بعمري

مهداٌة اإىل �سيدي ر�سوِل اهلل �

)اأِرْق��������������ُت ف�����ب�����اَت ل���ي���ل���ي ل ي�������زوُل(

اأق�������������وُل م��������ا  ب�������ح�������ٍق  اأدري  ول 

ك����������اأنَّ ال����ل����ي����َل ل����ي���������َض ل�������ُه ان����ت����ه����اٌء

)ول���ي���ُل اأخ����ي امل�����س��ي��ب��ِة ف��ي��ِه ط����وُل(

����ن����ا مم����ا ع���راه���ا( )واأ�����س����ح����ْت اأر�����سُ

ب����ن����ا ت�����ه�����وي وق��������د ك������������ادْت ت��������زوُل

جميعاً ت���ط���وي���ن���ا  الأر�������������ضُ  ت�����ك�����اُد 

)ت�������ك�������اُد ب����ن����ا ج�����وان�����ُب�����ه�����ا مت����ي����ُل(

وجلَّْت( م�����س��ي��ب��ُت��ن��ا  َع���ُظ���َم���ْت  )ل���ق���د 

وُح�����������قَّ ع����ل����ى م����ه����ان����ِت����ن����ا ال����ع����وي����ُل

حبيبي م��������ع��������ذرًة  اهلِل  ر���������س��������وَل 

ي�سيُل ب����وح����ي   .. ال�����ِع�����دا  ف����ع����َل  مل����ا 

ف���م���ا ر�����س����َم الأع�����������ادي ِم�������ْن ر�����س����وٍم

اجلليُل اخل����ط����ُب  ه����و  ل���ك���م  ُت�������س���ي���ُئ 

وك�����ي�����َف ت���ط���ي���ُب يف ال����دن����ي����ا ح���ي���اٌة

الر�سوُل الأر���������ضِ  يف  ���بَّ  ����سُ م���ا  اإذا 
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���ا( )ن����ب����ٌي ك������ان ي���ج���ل���و ال���������س����َك  ع���نَّ

ن�����ب�����يُّ اخل����������رِي ل����ي���������َض ل��������ُه َم����ث����ي����ُل

اَن حقاً ال����������رَّ ال����ق����ل����وِب  ُي�����زي�����ُل ع����ن 

)مب������ا ي����وح����ى اإل������ي������ِه وم������ا ي����ق����وُل(

ن��خ�����س��ى �����س����اًل ( )وي���ه���دي���ن���ا ول 

ف�������������اإنَّ �����س����ب����ي����لَ����ُه ن������ع������َم ال�������س���ب���ي���ُل

ترى ال���ع���ر����ِض  ربِّ  رح����م����اِت  ن����رى 

)ع���ل���ي���ن���ا وال������ر�������س������وُل ل����ن����ا دل����ي����ُل(

ال���ر����س���وُل ح���دي���َث �سدٍق وق����د ق�����اَل 

جميُل ه������دٌي   .. ���س��ن��ت��ي«  »ع��ل��ي��ك��م 

واْت����َب����ع����وه����ا ع���ل���ي���ه���ا  َع�����������س�����وا  األ 

ف��ف��ي��ه��ا اخل�������رُي ل���ي�������َض ل���ك���م ب���دي���ُل

�سقينا ت�����رك�����ن�����اه�����ا  اأْن  ف����ل����م����ا 

ط�����وي�����ُل درٌب  �����س����ق����اِئ����ن����ا  ودرُب 

اإل���ي���ك���م �����س����ع����ري  ذا  اهلِل  ر�������س������وَل 

وغ������اي������ُة ُم���ن���ي���ت���ي م�����ن�����َك ال����ق����ب����وُل

����س���ي���وٌف اأ�������س������ع������اري  اهلِل  ر��������س�������وَل 

بـــهـــا عــــن قــــــــدِرَك ال�������س���ام���ي اأ�����س����وُل

منكم اهلِل  ر��������س�������وَل  ن������ال������وا  وم��������ا 

ف���������وُل
ُ
ف�����ن�����وُرَك ل���ي�������َض ُي�������دِرُك�������ُه الأ
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ت����������زوُل ال�����را������س�����ي�����اُت ب�����ك�����لِّ اأر����������ضٍ

ي���������زوُل ح����ب����ي����ب����ي ل  ي�������ا  ��������َك  وح��������بُّ

ب���ع���م���ري اأف�����دي�����ك�����م  اهلِل  ر��������س�������وَل 

وع�������م�������ري ������س�����ي�����دي �������س������ٌئ ق����ل����ي����ُل

مني ال���������س����وُق  ط�������اَل  اهلِل  ر������س�����وَل 

الو�سوُل؟!! ف��م��ت��ى  ل��ق��ي��اك��م��و   اإىل 

***
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�ضراعة قلب 

رب�������اه ع����ب����دك واب�������ن ع����ب����دك ن�������ادٌم 

ي����رج����وك اإح�������س���ان���اً م����ع ال���غ���ف���ران  

وك���ذا اب���ن م��ن ك��ان��ت ل��ع��زك �سيدى 

ال����ن����ريان   اأَم��������ًة .. ف��خ��ل�����س��ن��ا م����ن 

ه�������ذي ن����وا�����س����ي����ن����ا اإل������ي������ك اإل����ه����ن����ا 

ال�سلطان   ���س��اح��ب  ي���ا  راح���م���اً  ك���ن 

كله  م����ا�����ضٍ  اأن�������ت  ح���ك���م���ك  رب  ي����ا 

ف��ي��ن��ا .. ف��رج��و م��ن��ك خ���ري اأم����ان  

ع�������دٌل ق���������س����اوؤك دائ�����م�����اً ي����ا ربنــــــا 

الأزم����ان   م���دى  وع��ل��ى  م�سى  فيما 

علمتها  ل����ك����م  اأ�������س������م������اٍء  ف����ب����ح����ق 

اأح������داً ب��خ��ل��ق��ك.. اإن�����س��ه��م واجل����ان  

اإلهنا  ال�������س���م���اء  ئ���ك���ة  م����ا  م����ن  اأو 

الأك������������وان   �����س����ائ����ر  ب���ق���ي���ة  م�����ن  اأو 

رب����ن����ا  ي�����ا  اأن����زل����ت����ه����ا  ق�����د  اأن���������ت  اأو 

ال����ق����راآن   ويف  الأوىل  ُك���ْت���ب���َك  ف����ى 

بها  رب������ي  ي����ا  ا�����س����ت����اأث����رت  اأن�������ك  اأو 

اأخ���ف���ي���ت���ه���ا ح����ت����ى ع�����ن الأذه������������ان  
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رب���ن���ا  ي�����ا  يل  ال������ق������راآن  ت���ع���ل  اأن 

دوم��������اً رب����ي����ع ال���ق���ل���ب وال�����وج�����دان  

ُمنيتي  وح����ق����ق  ف����رح����ى  ب�����ه  مت�����م 

الأح������������زان   م�����ع  َه�����م�����ي  ب�����ه  واأزل 

اللقا  ي��وم  اإىل  �سدري  فى  واحفظه 

ن�سياين   م�����ن  ال���ل���ه���م  ب�����ك  ع���������وذاً 

واج���ع���ل���ه يل ك����ن����زاً اأ�����س����ُر ب����ه غ�����داً 

ث������ق������ل ب��������ه ي��������ا رب�������ن�������ا م������ي������زان������ى  

قائدي  ال��ق��ي��ام��ة  ي����وم  يف  واج���ع���ل���ه 

ل���ل���ج���ن���ة ال������ك������بى ول����ل����ر�����س����وان  

»حممد«  احلبيب  على  ��لِّ  ���سَ رب  ي��ا 

خ�������ري ال�������بي�������ة �����س����ي����د الأك���������������وان 

***
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اأ�ضتاق اأنظر وجهه
مهداٌة اإىل �سيدي ر�سول اهلل �

م����اذا ي���ق���وُل ال�����س��ع��ُر يف م����دِح ال���ذي 

َح������َب������اُه   ال����ع����ظ����ي����ِم  ب�����اخُل�����ل�����ِق   
ُ
اهلل

ي��ج��ث��و للذي  ال�����س��ع��ِر  ك����لُّ  ال�����س��ع��ُر 

ُه   َح����������اَّ ب���������س����ف����اِت����ِه  ال����������ورى  ربُّ 

�������ن�������ا ق���������راآَن���������ُه  وع�����ل�����ي�����ه اأن���������������زَل ربُّ

ج�����لَّ ال����ك����ت����اُب وج�������لَّ م����ن اأوح���������اُه  

لنا  د�����س����ت����وٌر  الأع����������راف  �����س����ورة  يف 

يف ���س��خ�����ض خ����ري ال����ع����امل����ني ن������راه  

بعرفه  واأم������������رنَّ  رب������ك  ع���ف���و  خ�����ذ 

ت��ل��ق ر�ساه   اأع���ر����ض ع���ن اجل���ه���اء 

يف » ال���ت���وب���ِة« اق�����راأ ���س��اح اآخ����ر اآي����ٍة 

اأع����ط����اه   ق����د  اهلل  م����ا  اإىل  وان����ظ����ر 

ال���رح���ي���ُم وربنا  ه���و  ال������رءوف  ف��ه��و 

����اُه   ����مَّ ����َم����نْيِ م����ن اأ����س���م���ائ���ِه �����سَ ب����ا�����سْ

بحياتِه  رُب��ن��ا  يق�سم  احل���ج���ِر«   « يف 

ي��ع��م��ه��ون وتاهوا   ف��ل��ع��م��ِرك��م  ه����م  

رف����ق����اً »ل���ع���ل���ك ب����اخ����ٌع« ق����د اأن����زل����ت 

ي���ل���ق���اه   مل�����ا  ال����ك����ه����ف ت���خ���ف���ي���ف���اً  يف 
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ت�سا  م��ن  ت��ه��دي  فل�ست  عليك  ه��ون 

ل�����و �����س����اء رب������ك له�����ت�����دوا ب����ه����داه  

رُبَنا  ت��ق��دَم  م��ا  ي��غ��ف��ُر   » ال��ف��ت��ِح   « يف 

ب����ل م����ا ت������اأَخ������َر ..ج��������لَّ يف ع���ل���ي���اُه  

ل����ُي����ِت����َم ن��ع��م��َت��ه ع���ل���ى خ����ري ال������ورى 

ومت�����������ام ن����ع����م����ت����ه ع����ل����ي����ه ر��������س�������اُه  

����ُه  ُي����ِج����لُّ الإل���������ُه   » وال����ق����ل����ِم  ِن   « يف 

�������اُه   وع���ل���ى ع���ظ���ي���ِم اخُل�����ْل�����ِق ق�����ْد رقَّ

�����س����دَرُه  ي�������س���رُح  ال���ع���ر����ِض  رُب   
ُ
اهلل

ذك���������������راُه   دائ���������م���������اً  ي��������رف��������ُع   
ُ
اهلل

حبيَبُه  ال����ك����رمُي  امل������وىل  وي���ع���ات���ُب 

وب�����ع�����ف�����وِه ق����ب����َل ال�����ع�����ت�����اِب َح������َب������اُه  

م���ن م��ك��ة ب���ل���ِد ال���ه���دى اأ�����س����رى به 

اأق���������س����اُه   اإىل  ل����ي����ًا  ال��������ورى  رُب 

وه�����ن�����اَك ك�������اَن اإم���������اَم ك�����لِّ الأن���ب���ي���ا 

اأولُه   ق���د  ب��ال��ف�����س��ِل  َم����ْن  ���س��ب��ح��اَن 

للُمْنَتَهى  ذا  ب��ع��ِد  م���ن  ارَت����َق����ى  ث���م 

ن���اج���اُه   ق���د  اإىل ج���بي���َل  وا����س���م���ْع 

�سيدي  وح��َدك  النوِر  بحاِر  ُخ�ْض يف 

ح���ا����س���اُه   ل���غ���ريك���ْم  ذاَك  ك�������اَن  م����ا 
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ب����ن����وِرِه  اح����رق����ُت  ت���ق���دم���ُت  اإْن  اأن�����ا 

ل����ك����نَّ ق�����������دَرَك اأن����������َت م�����ا اأع����������اُه  

�����س����ي����دي  ل�������ه م�����ن�����ا م�������ق�������اٌم  ك�������ل ٌ 

مل�����������داُه   ت���������������اوزاً  ي���������س����ت����ط����ي����ُع  ل 

حبيَبُه  ال��ع��ظ��ي��ُم  امل����وىل  وي��خ��اط��ُب 

وب�����اأ������س�����رِف الأ������س�����م�����اِء ق����د ن��������اداُه  

اأن����ا ق���د ك�����س��ف��ُت ل���َك ال���ع���وامَل كلَها 

ت�����راُه   اأن������َت  الآَن  وج���ه���ي  وك�������ذاَك 

منَك »حممداً«  َح���بَّ 
َ
اأ م��ا خلقُت  اأن��ا 

تر�ساُه   ال�����ذي  اأع���ط���ي���َك  ول�������س���وَف 

ه������ذا م����ق����اٌم ل���ي�������ض ي����ع����رُف ك���ْن���َه���ُه 

اأع��������ط��������اُه   حل����ب����ي����ب����ِه  ال�����������ذي  اإل 

»اأحمداً«  يب�سُر  عينني  ل��ذي  عجباً 

عيناُه   ال����ه����دى  ن������وِر  ع����ن  وت��������زوُغ 

»حممداً«  احلبيَب  �سمَع  مل��ن  عجباً 

ي�����وم�����اً وم������ا ب����ل����َغ ال�������س���م���ا ب�����ه�����داُه  

ِحبنا  اآذى  ال���ك���ف���ِر  ل����ه����ذا  ع���ج���ب���اً 

اأق�����������س�����اُه   دارِه  ع������ن  ل������ه  ع����ج����ب����اً 

ع���ج���ب���اً مل���ك���َة ك���ي���َف �����س����اَق رج���اُل���ه���ا 

اآواُه   ق�������د  وال���������غ���������اُر  ب���ح���ب���ي���ب���ن���ا 
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اإذا بدا  ل���ذا احل��ج��ِر الأ����س���مِّ  ع��ج��ب��اً 

������اُه   ب�������ج�������وارِه خ�������رُي ال�����������ورى ح������يَّ

عـــجـــبـــا الأحــــــــجــــــــاٍر تــــ�ــــشــــبــــُح رَبـــــهـــــا 

  
ُ
اهلل ع������ل������ي������ِه  ������س�����ل�����ى  ك�������ف�������ِه  يف 

ب����ل����ي����ل����ِه  ال�����ع�����ظ�����ي�����ِم  هلِل  وي��������ق��������وُم 

ق����دم����اُه   ت���ف���ط���رْت  ذاَك  اأج�������ِل  م����ن 

حلبنا  ال�������س���م���اء  يف  ب������در  وان���������س����ق 

ع����ل����ي����اه   ن�������س���ف���ني يف  ب��������دا  ح����ت����ى 

���ُه  ف���ي���ظ���لُّ ����ُه  ي����ح����بُّ ال����غ����م����اَم  واأرى 

ي����ل����ق����اُه   ال������دن������ا  يف  ������س�����ٍب  اأي  يف 

ل�سره  ال����ف����اِة  اأ�����س����ج����اُر  ت��ن�����س��مُّ 

اأح��������ي��������اُه   م�������ا  واهلِل  ف����ح����ب����ي����ُب����ن����ا 

وي�������درُّ �����س����رُع ال���������س����اِة اإك������رام������اً له 

ت������اأب������اُه   ق������وِم������ِه  ��������س�������راذَم  واأرى 

ل�سحبه  ال����ع����امل����ني  خ�����ري  وي�����ق�����ول 

ين�ساُه   ُت������رى  ي����ا  م����ن  م���وق���فٍ   يف 

اأخ����اً لنا  ق��د ج��ل��دُت  اإن ك��ن��ُت ي��وم��اً 

ف���ل���ي�������س���ت���ق���د م����ن����ي ف�������ذا اأر�������س������اه  

نف�سه  من  حبيبنا  الق�سا�ض  يعطي 

ع�����������دٌل ف�������ري�������ٌد م�������ا ل�������ه اأ������س�����ب�����اه  
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رفده  ُي����دَرك  لي�ض  وي��ع��ط��ي  يعطي 

ن����دى يناه   ف��ال��ب��ح��ر غ��ي�����ض م���ن 

ي��خ�����س��ى فاقًة  ل��ي�����ض  ي��ع��ط��ى ع���ط���اًء 

ع������اه   ج��������لَّ  اهلل  يف  واث������������ٌق  ه������و 

حبيبنا  ع���ط���اء  م���ر����س���ل���ة  ك���ال���ري���ح 

واجل�������ود ك����ل اجل������ود ب��ع�����ض ن�����داه  

الهدى  ع���ن  ت�����س��ُل  لأف����ئ����دٍة  ع��ج��ب��اً 

يهواُه   ب��ل   .. ال��ن��خ��ِل  ج����ذُع  وي��ح��ن 

م�سفٍق  ����س���م���َة  امل���خ���ت���اُر  وي�������س���م���ُه 

اأواُه   ل�����ف�����رق�����ٍة  ق����������اَل  ف�������اجل�������ذُع 

اً  �������ريِّ وي���ق���ول ل��ل��ج��ذع احل���ب���ي���ُب خُمَ

اأخ������راُه   اأو  ب���ني اخ�������س���رار الأر��������ضِ 

ي����خ����ت����اُر ه�������ذا اجل����������ذُع ج����ن����َة رب�����ه 

هناُه   ي���دوَم  لكي   .. احلبيَب  ل��ريى 

وق���د ارت��ك�����س��ن��ا ن��ح��ُن ب��ع��ُد ف��ل��ْم نعْد 

اأ�سفاُه   وا    .. اجل���ذَع   ن�ساوي  حتى 

لقتلِه  ال����ل����ئ����اُم  ال������ق������وُم  وت�����م�����َع 

������اُه   ال������ذي نَّ ون�����ا .. ف�����س��ب��ح��اَن 

وحِبهم ال���ن���ب���ي  لأن�����������س�����اِر  ع���ج���ب���اً 

ل�سواُه   ذا  ول��ي�����ض   .. ال�������ولُء  ف���ل���ُه 
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) طيبٍة   ( م��ن��ازُل  ت�سابُقهم  خ��رج��وا 

روؤي����������اُه   اإىل  ����س���وق���ه���م���و  زاَد  ق�����د 

مهنِّئاً ال��ب�����س��رُي  ق�����اَل  م���ا  ����س���رع���اَن 

ج���������اَء احل����ب����ي����ُب ف���ه���ل���ل���وا ل���ل���ق���اه  

وج���ُه���ُه  ّ ِتٍ ك����ب����دِر  احل���ب���ي���ُب  ط���ل���َع 

اأب���������ه���������اُه   م�������ا  واهلِل  ف�����ج�����م�����اُل�����ه 

ال�������ن�������وُر َع����������مَّ ب�������اَدن�������ا ودي�������اَرن�������ا

�سناُه   ب��ع�����ُض  ال���ك���وِن  ك����ِل  ف�����س��ي��اُء 

قطُعها ج�����دي�����ٌر  األ���������س����ن����ٌة  وت�����ق�����ول 

.. حا�ساُه   ك����اذٌب  ه��و   .. ���س��اح��ٌر  ه��و 

ب���ِك���ْل���َم���ٍة ال����ن����ب����َي  اآَذى  مل�����ن  ع���ج���ب���اً 

����س���ف���ت���اُه   �����َع�����ت  ُق�����طِّ ه�������اَّ  رُب  ي������ا 

بر�سمه ال���ن���ب���ي  اآذى  مل�����ن  ع���ج���ب���اً 

����س���ل���ت ب����ه����ذا ال����ر�����س����م م���ن���ه ي������داه  

ي���دا« فيها ج���زاُء م��ن اعتدى ت��ب��ْت   «

اآذاُه   اأو  امل�����خ�����ت�����اِر  ع����ل����ى  ي�����وم�����اً 

كتابه ب��ال�����س��م��ال  ُي���ْع���َط���ى  ول�������س���وف 

ال�����دم�����ا ل�������س���ق���ائ���ه ع���ي���ن���اه   ت���ب���ك���ي 

ب������روا مب����ا ف���ع���ل���وا وب��غ�����س��ه��م��و له

����س���ي���ظ���ُل خ������رُي اخل����ل����ِق يف ع���ل���ي���اُه  
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ع�������س���م احل���ب���ي���ب حم���م���داً ق����د  اهلل 

ك���ف���اه   ي�������س���ت���ه���زئ���ون  ىل 
ُ
الأ وم������ن 

***
راغ�����ب�����اً  اأت�����ي�����ُت�����َك  ق�����د  اإين  رب����������اُه 

يف ال�سفِح عني .. هل ُترى األقاُه ؟   

اأرتي؟ ذا  فمن  ت�سفْح  مل  اأن���َت  اإن 

وم������ن ال�����ك�����رمُي ������س�����واَك ي�����ا رب�������اُه؟

راحماً ال���ق���ي���ام���ِة  يف  يل  ك���ن  رب  ي���ا 

واغ����ف����ر ل���ع���ب���دَك م����ا ج���ن���ت���ُه ي������داُه 

رب  مت����ْم فرحتي ي���ا  ب��امل�����س��ط��ف��ى  

ل����ق����ي����اُه  غ��������ٍد  يف  ������ي   حت������رَم������نِّ ل  

�سافعاً ع���ن���دك  رب  ي���ا  يل  واج���ع���ل���ه 

هو اإل  ي���وَم���ه���ا  ���َف���ُع  ����س���ي�������سْ ذا  م����ن 

فٌع وُم�َسَّ ����س���اف���ٌع  ال���ق���ي���ام���ِة  يف  ه����و  

يف ال����ع����امل����نَي وم������ن ل���������ذاَك �����س����واُه

�سيدي ال��ق��ي��ام��ِة  يف  ُذخ�����راً  واج��ع��ل��ُه 

روؤي��������������اُه م����ن����ي����ت����ي  غ�������اي�������ُة  واهلِل 

وج�����َه�����ُه اأن������ظ������ُر   
ُ
اهلل ي�����ا  اأ������س�����ت�����اُق 

ب�سياُه ت�����رت�����وي  ع���ي���ن���ي  ت���������س����ت����اُق 
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اأْن�������َس���ُق م���ن ع��ب��ري» حممٍد« اأ����س���ت���اُق 

اأ��������س�������ت�������اُق األ��������ث��������ُم دائ��������م��������اً ي�����ن�����اُه

واأق�����ب�����ُل ال���ق���دم���نِي م����ن �����س����وٍق اإىل

ن���������وِر احل����ب����ي����ِب » حم������م������ٍد« رب�������اُه

غ����داً ك�����وث�����رِه  ِوْرَد  �����ي  �����رَم�����نِّ حَتْ ل 

ل�����ي�����زوَل ع����ن ه�����ذا ال������ف������وؤاِد َظ����م����اَه

»حممٍد« احل��ب��ي��ِب  ك���ِف  م���ن  لأذوَق 

اأ�����س����ف����اُه  م����ا  رِب   .. ه���ن���ي���اً  ك����اأ�����س����اً 

»حممداً« م���دح���ُت  ق���د  اإين  رب  ي���ا 

ح�����ت�����ى اأح��������ق��������َق ل�������ل�������ف�������وؤاِد م������ن������اُه 

»حممٍد« مب����دِح  يل  ف��اج��ع��ل  رب  ي���ا 

األ������ق������اُه ب������ق������بي  يف غ��������ٍد  ن������������وراً 

وعلى ال�سراِط..وعنَد ن�سِر �سحائفي

 
ُ
اهلل ي�����ا  ال������ي������وَم  رج�����ائ�����ي  ف����اق����ب����ل 

ي��ا رب ���س��لِّ ع��ل��ى احل��ب��ي��ِب »حممٍد«

واح�����س��ر ُع����َب����ْي����َدَك حت����َت ظ����ِل ِل�����واُه

***
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الق�صيدة الثانية ع�رش:

قامت ت�ضلي ؟!!!
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قامت ت�ضلي ؟!!!

 )  قامت لت�سلي الفجر كعادتها .. فما اأن اأمتت و�سوءها 

 اأ�ساأل اأن يتغمدها 
َ
حتى �سعدت روحها الطاهرة اإىل بارئها .. فاهلل

برحمته واأن يدخلها ف�سيح جناته (.

���س��اح��ِة الإك�����راِم حاجاتي ْن����َزْل����ُت يف 
َ
اأ

�ِسكاياتي رب����ي  اإىل  اأ����س���ك���و  وج���ئ���ُت 

تتبعني كالظِل  غ���دْت  هموماً  اأ�سكو 

ع��ت��ن��ي م���ن ك����اأ�����ِض امل��������راراِتِ ق���د َج��رَّ

َحَزَناً مهجتي  ي�سوي  وال��دم��ُع  اأب��ي��ُت 

ع���ذاب���ات���ي رب������ي  ي�����ا  الآَن  ف���خ���ف���ِف 

ُت�سادقني ب���ات���ْت  ق���د  ده�����رَي  ُه���م���وُم 

���ات���ي و���س��اح��ب��ت��ن��ي ك������ذاَك ال����ي����وَم اأنَّ

زمناً لكم  ع�سياين  تيِه  يف  ع�سُت  قد 

م���ن �سالتي ن��ف�����س��ي  اإل���ه���َي  اأن���ق���ْذ 

تدركني اأن������َت  ب��ع��ف��ٍو  ���ي  َه���مِّ زاَد  اإن 

ُمناجاتي يل  حت��ل��و  ���ي  ه���مِّ زاَد  اإن 

اأرَّقني ال��ه��ُم  م��ا  اإذا  ����س���واَك  يل  م���ْن 

من غرُيَك الآَن ياأ�سو يل ِجراحاتي؟

ُينِقُذين ال��ك��وِن  اإل����َه  ���س��واَك  م��ن يل 

امل�سافاِت؟ ُبعِد  من  نف�سَي  ظلِم  من 
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اأي����ا رب�����اُه ي���ا �سندي م���ن يل ����س���واَك 

؟ احلبيباِتِ اأغلى  رحلْت  ما  بعِد  من 

فارقني وال�سعُد  الهنا  ف���راَح  راح���ْت 

اأ���س��م��ى �سداقاتي م�����س��ْت  مل��ا  ف��ق��دُت 

ي دائ����م����اً اأب�����داً ����رِّ ك���ان���ْت ح��ف��ي��ظ��َة �����سِ

اأح��ك��ي حكاياتي م��ا كنُت م��ْع غ��رِيه��ا 

يزوجني اأن  دوم������اً   
َ
اهلل ىَل  ت���دع���و 

اأم����ريَة احُل�����ْس��ِن ب��ل اأح��ل��ى الأم����رياِت

ت�شمُعُه حـــَن  بــ�ــشــعــري  ــُر  ــ�ــَش ُت كـــانـــْت 

اأبياتي روح  ع��ل��ي��ه��ا  ت��ب��ك��ي  ف���ال���ي���وَم 

وج���اءن���ى ط��ي��ُف��ه��ا ي��وم��اً وق����ْد رحلْت

ال�سماحاِت ُحلو  عن  الطيُف  ليخَب 

ح���ُب���َك َق����دَر ال��ك��وِن ي��ا ولدى
ُ
ق��ال��ْت اأ

ر�سياِت ب������اأق������واٍل  ق���ل���ب���ي  ف��������ْرَح  ي����ا 

َل�����َك��ْم مت��ن��ي��ُت ن���وم���اً ل ان��ق�����س��اَء لُه

مناماتي يف  ي��اأت��ي  الطيُف  ذا  داَم  م��ا 

قامْت ُت�سلي �ساَةَ الفجِر فارحتلت

اخلتاماِت ُح�����ْس��َن  فيا  ال��و���س��وِء  ب��ع��َد 

فعلَهمو اهلل  ُي���ح���ُب  ال���ط���ه���وِر  اأه������ُل 

اآي�������اِت ب���ع�������ضِ  يف  ذا  ي�����ذك�����ُر   
ُ
واهلل
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مبت�سماً ال���وج���ُه  وك�����اَن  ��ل��وه��ا  وَغ�����سَّ

الب�ساراِت في�ِض  من  فيِه  ما  ذاَك  يف 

بفرحتها اإي����ذان����اً  ال��ن��ع�����ُض  وي�������س���رُع 

الآتي اإىل  ���س��وق��ي  ف��ي��ا  ق��دم��وين  ه��ا 

خلَّ�َسِني امل��وُت  ج��اَء  كال�سجِن  دنياَى 

الكراماِت داِر  اإىل  اأع�����دو  ف�����س��رُت 

ُدن��������ي��������اَى ه��������ٌم وغ����������ٌم ك����ُل����ه����ا ن���ك���ٌد

ال�سعاداِت داِر  اإىل  ه�����ذا  ف����ارق����ُت 

����س���ت���اَن ب����نَي ج������واِر احل�����ِق ي���ا ول���دي

وج������ريِة اخل���ل���ِق يف دن���ي���ا ال����ع����داواِت

م��ا م����اَت م��ن ك����اَن ح��ي��اً ع��ن��َد خالقِه

وك������ْم ي��ع��ي�����ُض اأن�����ا������ٌض ����س���ب���َه اأم�������واِت

اأعرفُه ��ي �سدقِت .. ف��ذاَك الأم��ُر  مِّ
ُ
اأ

امل�سيباِت اأق������وى  ذا  ف����ق����َدِك  ل���ك���نَّ 

ج�����������راُح ق����ل����ب����َي ي������ا اأم�������������اُه ن�����ازف�����ٌة

م��ن ب��ع��ِد ف��ق��ِدِك ق��د ف��ارق��ُت راحاتي

ق���د ك��ن��ِت م����لَء ع��ي��وين دائ���م���اً اأب����داً

اتي م�سرَّ اأم�����ي  ي���ا  مب����وِت����ِك  م���ات���ْت 

اأن�����ِظ�����ُم�����ُه ف�����ي�����ِك  رث����������اًء  اأردُت  مل�����ا 

ِعباراتي وا�ستع�سْت  ُدم��وع��َي  ج���ادْت 
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�ساأ�سُكُبُه اإين  دم���اً..  دمعي  ���س��اَر  ق��د 

املحيطاِت دم��ع��ي  م���ن  ���س��اأم��اأ ُ اإين 

..  ف�سعري ل يطاوعني اأق���وُل  م��اذا 

رثاءاتي اأك��ت��ْب  « مل  ِم���تُّ  ليتني  ي��ا   «

معر�ساً األ�����ق�����اُه  اأن  ب������اهلِل  اأع���������وُذ 

احلبيباِت اأغ���ل���ى  ي���ا  ت���دم���ُع  ف��ال��ع��نُي 

وال���ق���ل���ُب ي���ح���زُن ل���ك���ْن ق���وُل���ن���ا اأب�����داً

ال�سماواِت رَب  اأي�����ا  ارت�����س��ي��ن��ا  اإن�����ا 

نفٍق م��ن  الأر������ضِ  ل��ن��ا يف  ابتغينا  ل��و 

الرياِت اأع���ل���ى  اإىل  ���س��ع��دن��ا  اأوق�����د 

هل ن�ستطيُع �سوى الت�سليِم من عمٍل

ح��ت��ى ُن�������اَزى مب����وف����وِر اجل�������زاءاِت

ُب��َن��يَّ ف��ك��م يف اهلل م��ن عو�ٍض ��ْب  ا���سْ

ال�����بي�����اِت رُب  ف������ذا  �����س����ٍئ  ك������ِل  ع�����ن 

َف�����َرح�����ي اإن���������ه  مل�����وت�����ي  ل حت�������زَن�������نَّ 

غاياتي حت���ق���ي���َق  اأت��������ى  مل�����ا  ب�����������داأُت 

ق��د ك��ن��ُت اأرج����و ل��ق��اَء اهلِل م��ن زمٍن

ل�����ه ذات�����ي ت�������س���ب���و  ف���ح���ق���َق اهلل م�����ا 

َع���َج���ٍل ع���ل���ى  ������ي  ربِّ ي����ا  اأت����ي����ت����َك  اإينِّ 

فاك�سْف يل ال�ِسْرَ عن قد�ِض اجلالِت
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اأملي ي��ا  ل��ق��ي��اَك  اإىل  ا�ستياقي  َط���اَل 

اأْج����������ِزْل اإل����ه����َي يل م���ن���َك امل���ث���وب���اِت

واج��ع��ْل اإل��ه��َي ث���وَب ال�����ِس��ْرِ ي�سملني

َك يل اأغ����ل����ى م����رادات����ي �����ْرَ ف������اإن ������سِ

يقب�سني ������س�����اَء  مل�����ا   
ُ
اهلل ن�����������ادايَن 

ف����ل����ذَّ يف م�����س��م��ع��ي ح�������س���ُن امل�����ن�����اداِة

را�سية ال���ي���وَم  ع��ب��ادي  يف  فلتدخلي 

ال���ي���وم جناتي ب���ر����س���اَي  ول��ت��دخ��ل��ي 

قد قاَل رِب » ارجعي « يا طيَب قولتِه

م����اأم����وُل غاياتي ف����ذا  ال����ف����وؤاِد  ع��ل��ى 

ب���ِه �سخٌط م��ا  ���ي  ف���َربِّ  .. ف��رح��ت��اُه  وا 

وه����و ال����ك����رمُي ع��ف��ا ع���ن ك����ِل زلت���ي

اأكرمني ب��ال��ف��ردو���ِض  رب����َي  ���س��ب��ح��اَن 

حاجاتي ك����َل  رب����ي  يل  ق�����س��ى  وق����د 

بِهِِ ح��ل  ال�����س��ي��ُف  م��ا  اإذا  ال��ك��رمَي  اإن 

الكراماِت ق�����دِر  ع���ن  َت�������َس���ْل���ِن���َي  ف���ا 

ول���دي اأي�����ا  م��ن��ك��م  ب���ي  اأرح�������ُم   
ُ
واهلل

ف���ك���م ل����رب����ي ع����ن����دي م����ن ع����ط����اءاِت

َح����َزٌن يف ج��ن��ِة اخل���ل���ِد ل خ����وٌف ول 

اأوقاتي ال�������س���روُر ح��ل��ي��ف��ي ط����وَل  ب���ل 
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ن�سٌب ول  ل���غ���ٌو  ل  اخل���ل���ِد  ج���ن���ِة  يف 

العباراِت ح�سَن  ك�سا   .. ال�����س��اُم  اإل 

ن�سمعه والأم����������اِك  رب������َي  ت�����س��ل��ي��ُم 

الع�سياِت يف  واأي�������س���اً  ال���ب���ك���وِر  ع��ن��د 

وال��ط��رُي ح���ويَل ف��وق الأي���ك �ساجعة

جمياِت ب����اأحل����اٍن  وت�������س���دو  ت�����س��دو 

م����ن ك�����ِل ف���اك���ه���ٍة ن���خ���ت���اُر ي����ا ول����دي

وحل��������ِم ط������رٍي ك������ذا ب����اق����ي امل�����ل�����ذاِت

ُتغيبنا ل  ف���خ���م���ٌر  ال���������س����راُب  اأم�������ا 

املناجاِة ح�����س��ن  وع����ن  ال�����س��م��اِع  ع���ن 

واحل����ور ت��رف��ُل يف اجل��ن��ات ي��ا ولدي

ابت�سامات اأح��ل��ى  ويف  ث����وٍب  خ��ري  يف 

واح������دًة اأه�����دي�����َك  اأن  ل���ك���ْم مت���ن���ي���ُت 

باحلفاواِت ل��ت��ح��ظ��ى  وِج�����دَّ  ف��اع��م��ْل 

م��ا ���س��اه��دْت ق��ُط ع��نٌي م��ث��َل طلعِتها

الن�ساراِت ك����ُل  ح�����س��ن��ه��ا  ف��ف��ي  ح��ق��اً 

ق����ْم ق����دم امل���ه���َر ل��ل��رح��م��ِن ي���ا ولدي

م����ن ح�������س���ِن ذك������ٍر وت����رت����ي����ٍل لآي������اِت

وم��ن ���س��اٍة ب��ج��وِف ال��ل��ي��ِل حُت�سنها

الإطاعاِت يف  دوم����اً  ح��ي��ات��ك  واج��ع��ْل 
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اأي��ا ولدي قد ق��اَل رُب��َك » اأحلقنا...« 

الإ�ساراِت ح�سُن  ق��وِل��ِه  ففي  ف��اف��ه��ْم 

َكَثٍب ع���ن  اخُل���ْل���ِد  ب��ج��ن��اِن  �سنلتقي 

امل����اق����اِة وق�������ِت  اإىل  ُب����ن����ي  ف���اع���م���ْل 

نافعتي الأح���������زاُن  ف��م��ا  حت����زَن����نَّ  ل 

وا�سْب ففي ال�سِب تخفيُف امل�سيباِت

ن������اف������ذٌة والأق����������������������داُر  َر  ق�������������دَّ اهلل 

اآِت اأم������������ُرُه  ورب��������ي  امل������ف������ُر؟!  اأي���������َن 

ي�سلكُه وال�����ك�����ُل  ل���ن���ا  ط����ري����ٌق  ه������ذا 

�����ٌت اأب�������ن�������اُء اأم����������واِت ج���م���ي���ُع���ن���ا م�����يِّ

ينفعني م���ن���َك  دع�������اًء  لأرج�������و  اإن������ى 

الإجاباِت وق��ِت  يف  ال��ل��ي��ِل..  ظلمِة  يف 

واأن�����َت يف ف�����س��ح��ٍة م���ا ُدْم�����َت يف اأج���ٍل

زي����ارات����ي ت���ق���ط���ْع  ول  ك����ث����رياً  ُزرين 

ع��ل��ى روح�����ي مب���ا ملكْت َق���نَّ  ت�������س���دَّ

اتي م�سرَّ ه�����ذا  ف���ف���ي  ي�������داَك  ي����وم����اً 

ق��د انقطعت و���س��ْل ب��ح��ق��َي اأرح���ام���اً 

ُبنياتي دوم������اً  يل  ب��������وِدَّك  واح����ف����ْظ 

ع��ام��ل��ه��م مبرحمٍة ال���ي���وَم  ج���رياَن���َن���ا 

�سديقاتي ب����اإح���������س����اٍن  وع����ام����ل����ن 
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اأب��ي��َك ال��ع��م��َر ي��ا ولدي واط��ل��ْب وداَد 

وا�������س������اأْل اإل�����ه�����َك ت���خ���ف���ي���َف امل���ع���ان���اِة

ِع���ْدين بفعِل ال��ذي اأرج����وُه ي��ا ولدي

مر�ساتي ذاَك  يف  ب���اأْن  يقيناً  واع��ل��ْم 

��������ي اط��م��ئ��ن��ي ف�����ذا ع���ه���ٌد اأن����ف����ذُه مِّ
ُ
اأ

�ساعاِت ب�����س��ُع  اإل  يَل  ي���ع���ْد  مْل  ل���و 

َطلََعْت ك��ل��م��ا  ���س��ام��اً  اإل���ي���ِك  اأه�����دي 

حتياتي اأه����دي  غ��رب��ت  واإن  ���َس��ْم�����ٌض 

متنحني ال�سِب  جميَل  ربي  اأدع��وَك 

ب����ال����ل����ق����اءاِت رب������ي  ����َل  ُت����ع����جِّ اأن  اأو 

م�سكَنها اخُللِد  ِجناَن  واجعْل  ربُّ  يا 

���ب���ي���نَي يف اأع����ل����ى امل���ق���ام���اِت م�����َع ال���نَّ

***
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خري ال�ضهور

رم���������س����اُن ب����اخل����رِي ال���ع���م���ي���ِم اأت����ان����ا

دنيانا ف����ى  ال����رح����م����ِن  م���ن���ح���ُة  ه����و 

للدنا رب������ك  ع���ن���د  م����ن  ن���ف���ح���ٌة  ه����و 

ُم����زدان����ا اأت�������ى  اإذا  ال�����وج�����وَد  ت���ل���ق���ى 

اأف�������س���ُل ليلٍة ف��ف��ي��ه  ال�����س��ه��ور ِ خ����رُي 

ال�������ق�������راآن�������ا َل  ن������������������زَّ ف�����ي�����ه�����ا   
ُ
اهلل

ف���ي���ه اجل������ن������اُن ت���ف���ت���ح���ْت اأب����واُب����ه����ا

ال���ن���ريان���ا رُب�����ن�����ا  واأغ������ل������َق   .. ح����ق����اً 

اأخاُقها زَك���ْت  وق��د  النفو�َض  وت��رى 

و�سمانا �����ن�����ا  اأر������سَ ي������اأ  واخل��������ري 

يظُلنا ج������اَء  ال�����بك�����اِت  م����ن  ����س���ه���ٌر 

تغ�سانا اأن�������زل�������ت  رب��������ي  رح�������م�������اُت 

ج���اُل���ه ج������لَّ  اهلِل  م�����ق�����اَل  ا�����س����م����ْع 

اأق�����������واُل�����������ه ج��������������اءْت ل�����ن�����ا ت���ب���ي���ان���ا

فلعلكْم ع��ل��ي��ك��م��و  ال�������س���ي���اُم  ك����ت����َب 

ُتقانا ت���ب���ل���غ���وَن  ي�����وم�����اً  ب����ال���������س����وِم 

ي���دُل���ن���ا ال���������س����ي����اِم  اآي  ف�����ى   
ُ
واهلل

ُدع����ان����ا ����س���ي�������س���ت���ج���ي���ُب  الإل������������َه  اأنَّ 

ف����اإذا ���ُس��ئ��ل��َت اأي����ا » حم��م��ُد « م��ن اأنا

ف����اأن����ا ال���ق���ري���ُب اأج����ي����ُب م����ن ن���ادان���ا



84

حبيُبنا قال  ال�سِب«  ن�سُف  »ال�سوُم 

وال�������س���ُب ����س���ط���ٌر ي��ج��م��ل الإي����ان����ا

��ُة« م��ن ي�����س��وُم وحافٌظ »ال�����س��وُم ُج��نَّ

م�����ن ك�������لِّ �����س����ٍئ ي���غ�������س���ُب ال����دي����ان����ا

له ال�����س��ه��َر حمت�سباً  ه���ذا  ���س��اَم  م��ن 

ع�����ن�����د الإل����������������ِه وق���������اَم���������ُه اإي������ان������ا

جميَعها ال����ذن����وَب  ل����ُه  الإل�������ُه  غ���ف���َر 

�����س����ب����ح����اَن رب�������ي راح������م������اً رح���م���ان���ا

�ساَمه ق����د  م����ن  ك����ل  وي�����ف�����رُح  ه�����ذا 

ف������ى ه��������ذه ال�����دن�����ي�����ا وي����������وم ل���ق���ان���ا

اأع����م����اُل����ن����ا ف���ي���ه ت�������س���اع���َف اأج����ُره����ا

����س���ب���ع���نَي ����س���ع���ف���اً رُب������ن������ا اأع����ط����ان����ا

ج�����ع�����َل الإل�������������ُه ث�����������واَب ن�����اف�����ل�����ٍة به

رم�سانا �����س����وى  ف���ي���م���ا  ك���ف���ري�������س���ٍة 

ال�������س���وُم يل واأن������ا ال�����ذي اأج������زي به

������س�����ب�����ح�����ان رب����������ي واه���������ب���������اً م����ن����ان����ا

اأمرنا وا���س��ت��ج��اب��وا  اأط����اع����وا  ف��ل��ق��د 

ال�سيطانا اأرغ���م���وا  وق���ام���وا  ���س��ام��وا 

لنا اإر���س��اًء  النف�ض  حظوظ    هجروا 

احلرمانا وك���اب���دوا  احل����اَل  ت��رك��وا 
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َجنة  ع����ن����دي  ام  ل����ل���������س����وَّ  اأع������������ددُت 

الريحانا خ�����ال�����َط  ف���ي���ه���ا  ال�������������َرْوُح 

وخ�����س�����س��ُت��ه��م ف���ي���ه���ا ب����ب����اٍب واح�����ٍد

ِم�������ن اأج�����ِل�����ه�����م ����س���م���ي���ُت���ه ال����ري����ان����ا

دونهم اأغ�����ل�����َق  دخ����ل����وه  ه���م���و  ف��������اإذا 

األ������وان������ا ه����ن����ا  ب������ه  ال����ن����ع����ي����َم  راأوا 

ي���رت���وون بعطفنا وه��اه��م  ظ��م��ئ��وا.. 

ف������ج������زاُء اإح�����������س�����اٍن غ������دا اإح�������س���ان���ا

اأ�سلفتمو وا����س���رب���وا  ه��ن��ي��ئ��اً  ف��ك��ل��وا 

رم�سانا ويف  ن����اف����ل����ٍة  ������س�����وِم  ف�����ى 

ال��ك��ت��اِب لي�سفعا ال�����س��ي��اُم م��ع  ي��اأت��ي 

ي������ا رب�����ن�����ا ف�����اق�����ب�����ْل اإل������ي������ك رج����ان����ا

ا�ستهوا م��ا  ت��ن��اول  م��ان��ع��ه��م  ال�����س��وم 

الأجفانا واأ����س���ه���روا  ال��ك��ت��اب  ق������راأوا 

����ع����اِن ب���ف�������س���ل���ِه وع���ط���ائ���ه ����فَّ ف����ي���������سَ

الرحمن ج���������اوروا  ه���ن���ال���ك  ف��������ازوا 

َجَنوا مب��ا  امل��ف��ط��روَن  الع�ساُة  خ�سئ 

ال�سيطانا ح���ال���ف���وا  اإْذ  ل���ه���م  وي������ٌل 

اأقبلوا ه���م  اإذا  ح�����س��رُت��ه��م  ���س��ت��ط��وُل 

عيانا ال�������س���ائ���م���ني  ث���������واَب  وراأوا 
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همو اإذا  امل���ف���ط���ري���َن  �����س����راُخ  ي��ع��ل��و 

ن����ال����وا اجل��������زاء وُي����ق����ذف����ون ه���وان���ا 

�������َن�������ا م������ا ك����������اَن ه��������ذا ح����اُل����ن����ا ي������ا ربَّ

ُعميانا ه���ن���ا  حت�������س���رن���ا  اأن���������َت  مِلَ 

فن�سيتمو ج���اءك���م  ذْك������ري   فيقوُل 

ين�سانا م����ن  ك������لَّ  ن��ن�����س��ى  وال������ي������وَم 

مبثِلها ي�����ك�����وُن  ����س���ي���ئ���ٍة   ف������ج������زاُء 

ل�����دى اخل����ائ����ِق بانا ع������دُل الإل��������ِه 

م�ساعفاً ي���ك���وُن  اإح�������س���اٍن   وج�������زاُء 

حبانا ال���ع���ظ���ي���م  ب���ال���ف�������س���ل   
ُ
 اهلل

�ساحلاً واعمْل  ال�سوِم  ب�سهِر  فاهناأ 

ظماآنا خ����ائ����ف����اً  ت�����اأت�����ي  ق����ب����ِل  م������ْن 

به زوراً  ت���ق���ْل  ل  ل�����س��اَن��ك  واح����ف����ْظ 

 واح���ف���ْظ ع��ي��وَن��ك واح���ف���ِظ الآذان�����ا

تنظرنَّ ل   .. ب��غ��ي��ب��ٍة  ت��ن��ط��ق��نَّ   ل 

ل�����������س�����وءٍة ق������م وا������س�����م�����ِع ال�����ق�����راآن�����ا

بطاعٍة اأن������ت  ال����ع����زَّ  ث����ي����اَب  وال���ب�������ْض 

ُعريانا اأخ������ي  ت����اأت����ي  اأن  ق���ب���ِل  م����ن 

واذرْف دم��وَع اخل��وِف من ربِّ الورى

ح���ت���ى ت����اق����ي يف احل���������س����اب اأم����ان����ا
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ع�������ب�������ادٍة خل��������ري  وف�����ق�����ن�����ا  رب  ي��������ا 

حنانا ل����دن����ك  م�����ن  ن����رج����و  رب  ي�����ا 

اأخطاءنا ال��������َوَرى  ربَّ  ي���ا   ولتمُح 

واغ�������ف�������ْر ل����ن����ا ي������ا رب�����ن�����ا م������ا ك���ان���ا

�سوَمهم عبيِدَك  م��ن  فاقبل  رب   يا 

امليزانا وث����ق����ِل   .. ال�������س���اَة  وك������ذا 

غٍد يف  ب��ف�����س��ل��ك  واج��ع��ل��ه��م  رب  ي���ا 

ف��������وَق الأراِئ��������������ك ����س���ي���دي اإخ�����وان�����ا

جلو�ُسهم اجل��ن��ان  يف  ِة  ���رَّ الأ����سِ  وعلى 

الأح������زان������ا ه����ن����اِل����ك  ي����ع����رف����ون  ل 

بينهم ف���ي���م���ا  ال�����غ�����لَّ  ي����ع����رف����ون   ل 

ف���ل���ق���د حم�������وَت اإل����َه����ن����ا الأ����س���غ���ان���ا

حوَلنا امل�������س���ائ���ُب  اأح����دق����ِت  رب   ي���ا 

ب�������َك اأن����������َت رب�������ي ن�������س���ت���ع���ي���د ق����وان����ا

بيننا م����ا  اأح����رق����ت  ال��ق��ط��ي��ع��ِة  ن������اُر 

الهجرانا ب��ف�����س��ل��ك  ف����ام����ُح  رب  ي����ا 

�سيدي ب����ع����ي����ن����َك  اأم�����ُت�����ن�����ا  رب  ي������ا 

اخلذلنا ع��ن��ه��م��و  ف��اك�����س��ْف  رب  ي���ا 

اأع����دائ����ن����ا ع���ل���ى  وان���������س����رن����ا  ي�����ا رب 

واأ�������س������ان������ا �����ن�����ا  ه�����مَّ ْج  ف��������������رِّ رب  ي�������ا 

*** 
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قب�ٌس من نوِر الإ�ضراء

ا ال������ك������وُن ج�����لَّ�����لَ�����ُه ال���������س����ع����وُد وك�������بَّ

ف�����ي ل��ي��ل��ٍة خ����رُي ال���ع���ب���اِد ب��ه��ا �سرى

���ُه   ف�������ي  ل���ي���ل���ٍة ن������ادى امل���ه���ي���م���ُن ِح���بَّ

ُم��ِل��َئ��ْت ع��ب��رياً .. ب��ل وم�����س��ك��اً اأذف����را

حبيَبنا اإل�����ي�����َك  ����ا  م����نَّ دع���������وٌة    ه�����ي 

اأك���با ���س��وق��ي  ك����اَن  ���س��وُق��َك  زاَد  اإْن 

  اأك������������رْم ب����ه����ا م������ن دع�����������وٍة ع���ل���وي���ٍة

م���ن  ع��ن��د م��ن ل��ل��َخ��ل��ق ُط�����ّراً ق��د َبرا

جناَبُه ت�������زوَر  ك����ي  رب������َك    ي����دع����وَك 

ل��ُت�����س��اه��َد امل�����س��ت��وَر ع���ن ك���ل ال����ورى

يقظًة ِف  امل�������س���رَّ ب��اجل�����س��ِم   و�سريَت 

م��ا  ك���اَن ي��ا خم��ت��اُر ُح��ْل��َم��اً يف الَكرى

  و����س���ري���َت ل��ل��ب��ي��ِت امل����ب����ارك ح���وَل���ُه

������را ف������������������ازداَن  مل������ا ج����ئ����ت����ه وَت������َع������طَّ

�سيدي ُع��ج��اب��اً  ع��ج��ب��اً    �ساهدمتو  

ا �������بِّ ولأه����������ِل م����ك����َة ق����د اأت�����ي�����َت خُمَ

وزرُعهم ي���زرع���وَن  ق��وم��اً    اأب�سرَت  

را اأخ�سَ ��اً  ب��ع��َد  احل�����س��اِد ي��ع��وُد َغ�����سَّ
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لكم همو قيَل  ؟  ال��ق��وِم  ه���وؤلِء    َمْن 

ك����ان����وا  رج������اًل ف���ى احل����ي����اِة اأك���اب���را

  حملوا النفو�َض على الأكفِّ واأق�سموا

�ساِغرا َي�����ُك  اأو  ال���دي���ُن  ي���ه���وَن  األَّ 

ي���ا �سيدي اأج�����وُرُه�����م  اأه������ُل اجل����ه����اِد 

وت������ْك������ُبا ت������زي������َد  اأْن  َر  ق������������دَّ  
ُ
اهلل

وراأي�����������َت اأق������وام������اً ُت��������دُق روؤو����س���ه���م

وُتْك�َسرا ُت������َدقَّ  اأْن  ا���س��ت��ح��ق��وا  وق����د 

ق���د  ���س��ي��ع��وا ف��ر���َض ال�����س��اِة لأنهم

وُي�ْسرى ُي��ب��اُع  مب��ا  النفو�َض  �سغلوا 

بطوُنهم ك���ال���ب���ي���وِت  ق���وم���اً  وراأي��������َت 

اأ�سفرا ق����ْد  ال����ِرب����ا  ع��ن��ه  ال�����ذى  ه����ذا 

اأماَمهم ي����رك����وَن  ق���وم���اً  وراأي���������َت  

���را حل����م����اً  ن�����س��ي��ج��اً ط���ي���ب���اً وُم���َط���هَّ

ي��ب��ح��ث��وَن ع���ن احل������راِم �سفاهًة ب����ل  

ُي����رى ول  ����مُّ  ُي���������سَ ل  خ���ب���ي���ث���اً  حل���م���اً 

وِفعاِلهم اأح���واِل���ه���م  ع���ن  و����س���األ���َت  

َم���ْن  ه����وؤلِء ال��ق��وِم ؟ ب��ل م���اذا اأرى؟

ج���بي���ُل  خ��بن��ى احل��ق��ي��ق��َة ي��ا اأخي

ا �����بِّ ف�����اأج�����اَب  ج���بي���ُل الأم�������نُي خُمَ
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�سيدي ي�����ا  راأي�����َت�����ه�����م  ال�����ذي�����ن  اإن 

َترى َم��ْن  وبئ�َض قوماً  ال��زن��اُة  لهمو  

وراأي����������َت  ّث������مَّ راأي��������َت ُم���ل���ك���اً ظ���اه���راً

را ب���دا ل���َك ف��ى ال��غ��ي��وِب ُم�سطَّ ك����ٌل  

جاُلُه ج����لَّ  ال���ع���ر����ِضِ  رُب  وي����ق����وُل  

للم�سطفى  بالف�سِل ِمْن بنِي الورى

ع��ن��َك تخلفوا الأر������ضِ  اأه����ُل  ك���ان  اإن 

ف��ل��رت��ف��ْع  ي��ا ِح����بُّ ع��ن ه���ذا الرى

َنا بَّ ِحِ الف�سيحُة  الأر����ضُ  �ساقت  اإن  

����َك ق��د غ����دْت ب���َك اأج����درا ف�����س��م��اُء ربِّ

اأبواُبها ��َح��ْت  ُف��تِّ ق��د  ال�����س��م��ا    ه����ذي  

ا ت�������س���ت���ق���ب���ُل امل�����خ�����ت�����اَر ب�����������دراً َن�������ريِّ

الُعلى ال�������س���م���اواِت  اإىل  اأت����ي����َت    مل���ا 

را ُمب�سِّ ك������اَن  ج����بي����ُل  ب���ق���دوِم���ك���م 

َحبيَبنا ع���ل���ي���ِه  َم���ك���م  ق���دَّ   ج����بي����ُل 

����را ب����ل ع���ن���َك ف�������ي ه�����ذا امل����ق����اِم ت����اأخَّ

  ه�����ذا م����ق����اٌم ل���ي�������َض ي�������درُك ُك���ْن���َه���ُه

ُي����رى َم�����لَ�����ٌك  ول  ن�������������ضٌ  اإِ ول  ِج�������نٌّ 

احَتفوا ق��د  ال�����س��م��اِء  م��ائ��ك��ُة    وبكم 

اأوف��������را ح����ظ����اً  ع���ن���د اهلل  وُح����ب����ي����َت 
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ك��ن��ت َ حبيَبنا ك��ي��َف  ال���ا  وه��ن��اك يف 

را ُم������ن������وَّ �������س������اَر  اهلل  ب�����ن�����ور  ن�����������وراً 

����ن����ا ل����ك����م����و  ال����ت����ح����ي����اُت ال����زك����ي����ة ربَّ

م���ك���با ج�����ئ�����ُت  ربُّ  ي������ا  مل����ق����ام����ك����م 

العلى ال�����س��م��اوات  رِب  م��ن  و���س��م��ع��َت 

�سرى اإذا  ال��ن�����س��ي��ِم  م���ن  اأرقَّ  ق�����وًل  

حبيَبنا ال���������س����اُم  م���ن���ي  وع��ل��ي��ك��م��و 

رح��م��اُت��ن��ا  ت���رى ع��ل��ى خ���ري ال���ورى

�ساُمنا ال�ساحلني  ال��ع��ب��اِد    وعلى  

را ُمب�سِّ ت����ك����وَن  ح���ت���ى  اأج���ل���ك���م  م����ن 

خم�سًة ح��ب��ي��ب��َي  م��ن��ي    اأعطيُتكم 

ف���وق الرى اأح����ٌد م�سى  ��ه��ا  ُي��ْع��َطَ مل 

ل���ل���خ���ائ���ِق كلها ب���ع���ث���ُت���ك  ق����د    اأن������ا 

ك����ي����م����ا  ت�����ك�����وَن م����ب���������س����راً وحم�������ذرا

كامًا ���س��ه��راً  ب��ال��رع��ِب    ون�سرُتكم 

القهقرى ي��رج��ع��ون  الأع�����ادي  م��ن��ك 

  وك�������ذا ال����غ����ن����ائ����ُم ك���ُل���ه���ا ِح�������ٌل لكم

را ُمطهَّ ���س��اَر  الأر�����ضِ  �سعيُد  ول��ك��م 

�سفاعًة ذاَك  ف���وَق  م��ن��ح��ُت��َك    ولقد  

ُع��ْظ��َم��ى وذل����َك ي���وَم ي��ج��ت��م��ُع الورى
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قدَركم ُي��ع��ل��ي  امل���ع���ق���وُد    ول���������واوؤك  

ي����وَم  ال��ق��ي��ام��ِة ف���وَق ه��ام��اِت ال���ُذرى

فا�ستلْم »حم���م���ُد«  ع��ط��اي��ان��ا    ه���ذي 

الكوثرا ُم���ن���ح���َت  ق���د  ���ا  ف���ِم���نِّ  
واه����ن����اأَْ

اأحللُتها م�����س��ط��ف��ى  ي����ا    بركاُتنا 

الِقرى ب��ع�����ُض  ذا  واإنَّ  ع��ل��ي��َك  م��ن��ي 

اأف�سُل خلِقنا اأن��َت   » يا » حممُد  ِت��ْه  

َتْفَخرا اأن  ح���ُق���ُك���م  م���ق���اُم���ك  ه�����ذا  

�سيدي ق����رَب����َك  اإنَّ  ح��ت��ى    ودن�������وَت 

را ِم�����ْن  ربِّ ه����ذا ال���ك���وِن ك����اَن ُم���َق���دَّ

بينكم امل�������س���اف���ُة  ق���و����س���نِي    ف���ك���ق���اِبِ 

ب���ْل ك����اَن ُق���رُب���َك ي���ا »حم���م���ُد« اأك���را

ي��ا �سيدي َط���رُف���َك حل��ظ��ًة  زاَغ    م���ا  

َدرى وق�����ْد  ال�����ف�����وؤاُد  َك�������َذَب  ول  ك���ا 

حلظًة حبيبي  ي��ا  َط���رُف���ك  زاَغ    ما  

ب�����ْل  ك���ن���َت ت�����درُك ج���ي���داً م�����اذا ترى

�سيدي ي����ا  خ���ط���واُت���ك���م    وت����������رددْت 

������َك وال���ك���ل���ي���ِم ل��ك��ي َي���رى م���ا ب����نَي ربِّ

ظاهراً جبيِنَك  على  اجل���اِل    نوَر 

ا ُمَتَحريِّ ت��ك��ْن  ل  »حم���م���ُد«   ارج�����ْع  
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اأج���ْد ب���ل���وُت اخل���ل���َق ق��ب��ل��َك مل    اإين 

ابرا �سَ  » حم���م���ُد  ي����ا»  ِق�����ل�����َة 
َ
الأ  اإل 

َع����ل����ي����اِئ����ِه يف   
ُ
اهلل ي������ق������وُل    وه�����ن�����ا 

ال����ورى ي���ا خ����رَي  الآَن  اإل��ي��ن��ا   اأق���ب���ْل 

  قد �ساَر فر�سَي يا »حممُد « خم�سًة

ُم�ْسَتْب�ِسرا �ساِحكاً  وجُهَك   فرجعَت 

�َسيدي ك����اَن وج���ُه���َك  ق��د  ل��ي��ل��ٌة    هي 

اأنورا وْج��ُه��َك  ك���اَن  ب��ْل  ل   كال�سم�ِض 

�سيدي ُتخُب  فجئَت  ال�سباُح    واأتى 

 ف���رى اأب����ا ج��ه��ٍلٍ ل��ق��وِل��ك��م��و انبى

ع�����ودٌة و����س���ه���ٌر  ذه�������اٌب..ب�������ْل    �سهٌر 

.. م��اذا جرى ؟! بليلٍة  اأن��َت   تق�سيِه 

مبا هم  ُتْخِبُ النا�َض  جمعُت  قد    لو 

ترى م��ا  دوَن����َك   اأخبَتني..فتقول 

فيهمو ي�����س��رُخ  ال���ق���وِم  ���س��ق��ي    واإذا 

را وَيْح�سُ يجيَئ  لكي  اجلميَع   نادى 

حقيقٍة بع�ُض  فيِه  ق��وُل��َك  ك��اَن    اإن  

ا خُمبِّ الكرمَي  الأق�سى  وانعت   ُقْم 

ُج����ن����َدُه ي����اأم����ُر  ال����ك����وِن  ب������ربِّ    واإذا 

تنظرا ك��ي  لكم  الأق�����س��ى  ينقلوا   اأن 
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تيئهم ���س��وف  ب��ال��ع��رِي    اأخبتهم 

ُمذكرا ق��ل��َت   .. ن���دَّ  ق���د  ُه���م   وَب���ع���رِيُ

�سيدي م���ن���ك���م  الإخ������ب������اُر    وحت����ق����ق 

فاأ�سفرا لَح  ال��ظ��ل��م��اِء  ف��ى   كالبدِر  

امل��ب��نِي ت�سافرْت ال�����س��دِق    ودلئ�����ُل  

اأنكرا؟؟ اأو  ادَّع����ى  م��ن  ي��ق��وُل   م����اذا 

الذي ج��ه��ِل  اأب����و  الأع���م���ى    ويعانُد 

اأب�سرا ق���ْد  م���ا  ك���لَّ  ُي��ْن��ك��ُر  راَح   ق���د  

لكنه ق����ل����ب����ه  احل����ق����ي����ق����ة    ع���������رف 

م�ستكبا غ����ل����وائ����ه  يف  ل�������جَّ   ق�������د  

َ اب������َن ُق���ح���اَف���ٍة   ه���ي���ا  ب���ن���ا ل����ُن����َخ����بِّ

وُي�����ْذك�����را ُي�����ق�����اَل  اأْن  َح���������رٌي   ه������ذا 

�سمعَت يا ابَن ُقحاَفٍة ماذا جرى!!
َ
  اأ

بالِفرى ُي��خ��ُب  راَح  »حم���م���ُد«   ه���ذا 

»حممٍد« ب��ع��َد  اخل��ْل��ِق  خ��رُي    ويقوُل 

اأخ�����با ق�����ْد  م����ا  ك�����لَّ  ُق  اأ�������س������دِّ  اإين 

وم�سدٌق ف�������س���ادٌق  ق�����اَل  ك�����اَن    اإن 

را  م���ا ك�����اَن »اأح�����م�����ُد« ك����اذب����اً وُم�������زوِّ

  ه���ي  رح��ل��ة ج��لَّ��ْت م�����س��اه��ُده��ا التي

وحُت�سرا ُت���ع���دَّ  اأن  ع���ن   �ساهدتها 
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ن����ا واأم����دَّ ���س��م��لَ��ن��ا  ف���اج���م���ْع  ربُّ    ي����ا 

فنن�سرا ن��ع��وَد  ل��ك��ي  م��ن��َك   بالعوِن  

ودي������اَرن������ا ���ن���ا  ق���د����سَ ْر  ح���������رِّ   ي�����ا رب 

 واج����ع����ْل  ل��ن��ا ن�����س��راً ي���ك���وُن م�����وؤزرا

ل���ُه اأ������س�����واق�����ي  اهلِل  ر�������س������وَل    ب����ل����ْغ 

ُمعطرا ال�������س���اَم  م��ن��ي  ل����ُه   واب����ع����ْث 

  ����س���ب���ح���اَن���َك  ال���ل���ه���مَّ خ�����رَي ُم����وؤي����ٍد

ِم بال�سرى املُ����َك����رَّ ال�����س��اُة ع��ل��ى   ُث���م 

***
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لك يا ر�ضول الله األف حتية

ل���و  ك���لُّ ه���ذا ال���ك���وِن ����س���اَر ق�سائداً

ببيان ويف  م����ا  »اأح�����م�����َد«  م������دِح   يف  

  ه���ذا ال����ذي ب��ال��ن��وِر ق��د ع���مَّ ال���ورى

الرحمن ه���دي���ة   .. احل��ب��ي��ُب   ه�����ذا  

اإىل اأر�������س������لَ������ُه  اهلِل  �������س������راُج    ه�������ذا 

���ه���م واجل������ان  ك�������لِّ  اخل�����ائ�����ِق اإن�������سِ

  ه�����ذا ال������ذي ن�������س���َر الإل��������ُه ج���ن���وَده

اجلمعان ال���ت���ق���ى  اأن  ي�������وَم   ب����امل����دِّ 

  ه�������و رح�������م�������ٌة ل�����ل�����ع�����امل�����نَي وخ���������اٌت

ال����ف����رق����اِن ب�������س���رع���ِة   للمر�سلنَي 

ق�����س��ي��دٍة �سطرُتها األ�����ِف  األ�����ُف    ل���و  

الأوزان ك������ام������ُل  ب��������ْل   وم����ث����اُل����ه����ا 

�سيدي لقدرَك  توفيًة  ا�سطعُت    ما  

 ي�����ا رح�����م�����َة ال�����رح�����م�����ِن ل������اأك������واِن

  رب������ي ق�������اَل ف���ي���ك���م م����ادح����اً
ُ
  ف���������اهلل

وال���ت���ب���ي���اِن ال����ت����ن����زي����ِل  حُم����ك����م  يف  

حبيَبنا اأن����َت  اخُل���ْل���ِق  ع��ظ��ي��ِم    لعلى 

 اأك����������رْم مب�����ا ق������ْد ج�������اَء يف ال�����ق�����راآن
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ال��ع��ظ��ي��ِم حتيًة اخُل���ل���ق  ���س��اح��َب    يا 

 م���ن���ي اإل�����ي�����َك اأي�������ا ع���ظ���ي���َم ال�������س���اِن

�سرى اإذا  كالن�سيِم  ه��ي    اأخاُقكم 

 اأخ����اُق����ك����م  ك������ال������َرْوِح وال���ري���ح���ان

  »اأن�������ٌض« ي��ق��وُل خ��دم��ت��ُه ع�����س��راً فما

اآذاين ق������د  الأي��������������ام  م������ن   ي������وم������اً 

م�����رًة ح���ب���ي���ب���ى  اأٍف  يل  ق������ال    م������ا  

 م���ا ع�����اَب ���س��ي��ئ��اً م���ا م����دى الأزم������اِن

  ما  قاَل يل مِلَ قد �سنعَت ومْل يقْل

بحناِن و���س��م��ن��ي   .. ت��رك��َت  ق��د   مِلَ  

ي���������س����اأُل حاجًة اأع������راب������يُّ    وي�����ج�����ُئ  

 ج����ب����َذ  ال����������رداَء ف���ي���ا ل�����ُه م����ن ج����اِن

تراهما ال���ل���َذي���ن  ب���ع���ريىَّ  ����ْل     َح����مِّ

 م����ن  م�����اِل ربِّ الأر���������ضِ والأك��������واِن

له اأدٍب  ف��ى  اخل��ل��ِق  خ���رُي    ويجيُب  

والعرفاِن الأخ�������اِق  ���س��اح��ُب   ه����و  

ج�����اُل�����ُه ج�������لَّ  اهلِل  م���������اُل    امل������������اُل  

�ساين م��ن  ذا  ف����اإنَّ  ال��ق�����س��ا���ُض   ويَل 

اأخاِقكم م��ن  ل��ي�����َض  ذل���َك    فيقوُل  

 ف���ال���ع���ف���ُو  ن���ه���ٌر ف���ي���َك ذو ج���ري���اِن
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�سيدي ي����ا  دائ����م����اً  وت�������س���ف���ُح   تعفو 

 وت����ق����اب����ل����وَن  ال���������س����وَء ب���ال���غ���ف���راِن

 م����ا  ك���ن���َت م��ن��ت�����س��راً ل��ن��ف�����س��َك م���رًة

ب����الإح���������س����اِن ت��������رُد  ُظ����ل����م����َت   واإذا 

رِبِّنا حم������ارُم  اْن���ُت���ه���َك���ْت  اإذا   حتى  

ال�ُسْجعاِن واأ���س��ج��َع  ال��ه�����س��وَر   كنَت 

ل��و  خ���ريوَك اخ���رَت اأي�����س��َر م��ا ترى

الرحمِن م����ن  ج��������اءْت  رح����م����ًة   ي�����ا  

ي���ُك قاطعاً اإث���م���اً ومل  ي��ك��ْن  م���ا  مل 

 ي������ا  ����س���ي���دي لأوا��������س�������ِر الإخ����������واِن

التي اأُة  امل��������������بَّ ع���ائ�������س���ُة  وت������ق������وُل  

 ن������زل������ْت  ب�����راءُت�����ه�����ا م�����ن ال�����دي�����اِن

.. و����س���دٌق قوُلها ق���ال���ْت  ���ن���ا  اأمُّ ه���ي  

ثاين«  « ه��و  م��ن  ب��ن��ُت  ه��ي   �سديقٌة 

اأخ��������اُق��������ُه ال��������ق��������راآُن ف����ه����و ك�����اأن�����ُه

 ق�������������راآُن  رب�������ي �����س����اط����ُع ال�����به�����اِن

م����ن����ي اإل������ي������َك اأي���������ا ح����ب����ي����ُب حت���ي���ًة

تلقاين اأن  احل�����س��ِر  يف  ب��ه��ا   فع�سى  

ف����ت����ق����وَل  ي����ا رب اع�������ُف ع���ن���ه ف���اإن���ه

 ق�����د ك��������اَن ي����دح����ن����ي ب����ك����ِل م����ك����اِن



104

  ي�����ا  رب �����س����لِّ ع���ل���ى ال���ن���ب���ي واآل�������ِه

ل�ساين ب���ال�������س���اِة  ����ْر  ع����طِّ رب   ي����ا 

كربتي ْج  وَف���������رِّ ه���م���ي  ب���ه���ا    واأزْل  

م ب���ه���ا ج�������س���دي ع���ل���ى ال���ن���ريان  ح������رِّ

�سافعي ع��ن��دَك  اهلِل  ر���س��وَل    واجعْل 

����ن����ا م���ي���زاين  ف����ى ي�������وِم َت���ْن�������س���ُب ربَّ

اأت����ْت   واق����ب����ْل  ر�����س����وَل اهلِل م����ع����ذرًة 

 حت�����ت�����اُج  م�����ع�����ذرًة م������دى الأزم���������اِن

  مل�������ا ت�����ن�����ازع�����ن�����ا ت�������ف�������رَق ����س���م���ُل���ن���ا

ال����ذوؤب����ان ي�����ِد  ف����ى  ق��ط��ي��ع��اً   �سرنا 

اأر�سلتها اأم���ت���ي  ي���ا  ����س���رخ���ٌة    ه����ي  

اأح������زاين  .. ���س��ك��اي��ت��ي  اأب��������ُث   فيها 

  هي حرقٌة فى القلِب لي�سْت تنطفي

 ف���ل���ت�������س���ت���م���ع ي������ا م������ن ل������ه اأذن����������ان

بيننا م����ا  ق�����وا  ف�����رَّ ق����د    اأع�������داوؤن�������ا  

 ف����ت����ج����م����ع����ي  ي�������ا اأم�������������َة ال��������ق��������راآِن

ِحبَّنا ِح����������داٍد  ب���األ�������س���ن���ٍة    ����س���ل���ق���وا 

ال�سلطان ����س���اح���ب  ي����ا   فلتنتقم 

بعدما خ����رٌي  ال��ع��ي�����ض  يف  م���ا    واهلل 

بالبهتان اهلل  ح����ب����ي����ُب   ُي������رَم������ى 
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ق����به ب���امل�������س���ط���ف���ى يف    وك�����اأن�����ن�����ي 

 ي����دع����وك����م����و  ي�����ا ع�������س���ب���ة الإي�������ان

حبيبكم ف��ه��و  امل��خ��ت��ار  ع���ن    ذودوا  

 وه�����و ال�����س��ف��ي��ع غ������داً م����ن ال���ن���ريان

رخي�سة النفو�ض  بذلوا  ىَل 
ُ
الأ   اأين  

الأك����������وان و�����س����ي����د  احل����ب����ي����ب   دون 

الردى ك��اأ���ض  الأع���ادي منهمو    ذاق  

 ف�������اإذا الأع���������ادي ن���اك�������س���وا الأذق�������ان

»حممٍد« ج��ن��ِد  خ��ي��ل  ���س��ت��اأت��ي    يوماً 

ال�سيطان ع�����س��ب��ة  ي����ا   لريكمو 

نفو�ِسنا ك����ل  ف������داه  ال���ر����س���ول    اأن 

 غ���������داً  ال����ل����ق����اُء ب�������س���اح���ِة امل����ي����دان

�������ْد ����س���َف اأم�������ِة »اأح����م����ٍد«   رب�������اُه وحِّ

الأزم�����اِن م���دى  الأع���ل���ى   واجعلهمو 

اأعدائنا   وب���رغ���م  م���ا ق���د ك����اَن م���ن 

داِن ب�������س���ب���ٍح  اأم���������ٌل  يل  زاَل   م������ا  

اأ�سَرَقْت ال��ك��رام��ِة  �سم�َض  اأرى    فيه 

 ف�����ال�����ع�����زُّ والإ����������س���������اُم م�����ق�����رون�����اِن

 

 ***
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اأغازلها فتعطيني رحيقًا

���َت���اٍء ������ُرين ال���َق�������س���ي���َدُة ِم������ْن ����سِ ُت������َدثِّ

ِب����َق����ْل����ِب ال����َق����ْل����ِب َت������ْزَرُع������ُه ال���ُه���ُم���وُم

ف���اأْح���ي���ى  ال���ع���ل���ي���ا  اإىل    وَت����ْن����ِق����ُل����ن����ي 

 ِب��������دفِء َق�����س��ي��دت��ي اأن������ا وال���ن���ج���وُم

ب���ي���ٍت ُك����������لِّ  يف  ورَدًة  �����������ُع  َر������������سِّ
ُ
  اأ

ُج����وُم ه�������وى .. ول����اأع����دا ال����رُّ
َ
اأ  مل����ْن 

َغ�������اِزُل�������ه�������ا ف���ُت���ع���ط���ي���ن���ي َرح����ي����َق����اً
ُ
  اأ

احلليُم ال���رج���ُل  ���ِن���ِه  حُل�������سْ  َيطي�ُض 

ْيَقاً �سِ ال��ن��ف�����ُض  فتلقى    واأهُجُرها 

����ُج����وُم  وَدْم������������ُع ال�����ع�����نِي ُم�����ْن�����َه�����ٌل �����سَ

����ُل����َه����ا ُك��������لَّ الأم��������اين �����ُق و�����سْ ُي�����َح�����قِّ

 واأذُك���������ره���������ا ف���ت���ن�������س���اين ال�����ُك�����ُل�����وُم

ُعمري ُك������لَّ  ب���ال���ق�������س���ي���دِة  �����ي    اأو������سِّ

����ُق ُك������لَّ اأح����ُرِف����ه����ا ال�����ُرق�����وُم  وَت����ْع���������سَ

  اأع�����ان�����ق�����ه�����ا ف���ت���ح���م���ل���ن���ي ب����ع����ي����داً

ال���وج���وُم ي���رحت���ل   .. ال���ف���رح   طيور 

ووٌد ح�����������ٌب  ب������ه������ا    وي������رب������ط������ن������ي 

روؤوُم اأٌم  اأن���������ه���������ا   واأ���������س��������ع��������ر 
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رجــــــــــــــــاء

ذن�����وب�����ي يل  ي����غ����ف����ر  اهلل  ������س�����األ�����ت 

بالنوا�سي ي�����وؤخ�����ذ  ي������وم  ج���م���ي���ع���اً 

ول���ك���ن ع�����م�����ٍل  م������ن  َث����������مَّ  ف����م����ا يلَّ 

اخل����ا�����ض يف  اأط������م������ع  اهلل  ب���ع���ف���و 

مــــا حيلتي !!

رب����ي اأخ�����اف ع��ل��ى ن��ف�����س��ي م���ن النار

اأوزاري  اإل��ه��ي ذن��وب��ي وام����ح  ف��اغ��ف��ر 

ك������ان م�����ن زل���ل ق�����د  ق���������ر مب�����ا 
ُ
اأ اإين 

اإق����راري م��ن��ي وم���ا حيلتي م��ن ب��ع��د 

الرجا اإل���ي���ك ي���ل���وؤين  اأت����ي����ُت  رب����ي 

ف������اْم������ُن ب���ع���ف���و ال����������زلت ي�����ا ب�����اري 

ما دمت يل �سندًا

ياحقني  رب������ي  غ������دا  ع����ت����ٌي  ظ����ل����ٌم 

اأخ�ساه ل�ست  لكن  ال�سر  ع�سبة  م��ن 

ومعتمدا  رب����ي  ���س��ن��داً  يل  دم�����َت  م���ا 

تاهوا غيهم  يف  ىَل 
ُ
الأ اأخ�سى  فكيف 





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. 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 �سامل      

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

د. حمدي بخيت عمران      

40- روؤية نقدية يف اأزمة الأموال غري احلقيقية.

اأ.د. مو�سى العرباين      

د.نا�سر يو�سف      

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 �سكري      

 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 �سكري      

 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�سفي عا�سور اأبو زيد      

57- الو�صطية يف منهج الأدب الإ�صلمي.

د. وليد اإبراهيم الق�ساب      

58- املدخل املعريف واللغوي للقراآن الكرمي.

د. خديجة اإيكر      

59- اأحاديث ال�صعر وال�صعراء.

د. احل�ســني زروق      

60- من اأدب الو�صايا.

د/ زهري حممود حموي      

61- �صنن التداول وماآلت احل�صارة.

د. حممد هي�سور      

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..

الروائية/ زبيدة هرما�س      

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�سي�سو      

67- بوح ال�صالكني )ديوان �صعر(.

ال�ساعر طلعت املغربي      




