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ت�صدير

اآله  املر�سلني وعلى  وال�سالم على �سيد  العاملني، وال�سالة  احلمد هلل رب 
و�سحبه اأجمعني.

اإن قيمة حب الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم و�سحابته  واآل بيته الأطهار  
العربي  الأدب  عرف  وقد  امل�سلمني،  لدى  امل�سرتك  اجلمعي  ال�سعور  ت�سكل  
بالنبي  واقتداء  حبا  تفي�ص  التي  الق�سائد  من  ممتدة  �سل�سلة  والإ�سالمي  
اإنه  القول  لي�ص من باب الدعاء  اأنه  اإىل درجة  بيته،  واآل  واأ�سحابه  الكرمي 
التغني بذلك احلب،  اأكرث يف  اأو  ل�ساعر  يخلو من ق�سيدة  قلما يرد ديوان 

ولميثل ال�سعر العربي والإ�سالمي احلديثان  ا�ستثناء يف هذا املجال.
وقد �سعى ال�ساعر ال�سعودي عبد الرحمن الع�سماوي اإىل اأن يفرد ديوانه 
»تالميذ النبوة« لهذا الغر�ص، فازدانت ق�سائده جميعها بالتعبري عن عظيم 
حبه وتقديره للنبي �سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سلم و�سحابته الكرام، واآل بيته 
والت�سويرية  الإيقاعية  العنا�سر  خمتلف  الغر�ص  لهذا  وا�ستدعى  الأطهار، 
والبالغية، لتكون خادمة له يف ر�سم معامل ذلك احلب الذي يراه ال�ساعر 

عربون اإميانه والتزامه بقيم الإ�سالم.
وي�سر اإدارة الثقافة الإ�سالمية التابعة لوزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية 
بدول���ة الكوي���ت اأن تقدم ه���ذا الديوان اإىل جمه���ور القراء الك���رام والأدباء 
والنق���اد خطوة يف طريق جتديد احل���ب الكبري لر�س���ول اهلل و�سحابته 
واآل بيت���ه ، واإب���راز اأثر ذلك احلب يف توقريهم وتعظي���م �ساأنهم ، والهتداء 

بكرمي خ�سالهم  وجميل ف�سائلهم.
واهلل ن�ساأل اأن ينفع بهذا الديوان ، ويجعله يف ميزان ح�سنات �ساحبه.

اإنه �سميع جميب.





مقدمة
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الم على اأف�سل  الة و ال�سَّ مْد ، و ال�سَّ احلمُد هلِل الَواِحد الأحد ، الفرد ال�سَّ
د بن عبداهلل ¤ . ر�ُسلِه واأنبيائِه حممَّ

ا بعد ... اأَمَّ

ال�سالة  ر�سوله حممد بن عبداهلل عليه  وتعاىل  �سبحانه  اختار اهلل  فقد 
عمة ،  وال�سالم لتبليغ ر�سالة الإ�سالم كاملًة من جوانبها جميعًا، فاأمتَّ بِه النِّ

ا�ص بعَد �ساللٍة عمياء ، وجهالٍة جْهالْء . واأكَمل بِه الدين ، وهدى بِه النَّ

الذي  الإ�سالم  مدر�سة   ، الب�سرية  تاريِخ  يف  مدر�سٍة  اأعظُم  افتتحت  هنا 
 ، والآخ��رة  نيا  الدُّ َخرْيي  ُم�سِتمال على  لعبادِه  دينًا   � � عزَّ وجل  ارت�ساه اهلل 
وامل�سرف   ، وُمن�سئها   ، املُباركة  املدر�سة  هذِه  ُمدير  �سخ�سية  جتلَّت  وُهنا 
عليها اإ�سرافًا كاماًل ، تخطيطًا، واإدارًة ، وتعليمًا ، وتْدريبًا عمليًا مل ت�سهد 

له الب�سريَّة مثياًل .

وكبارًا  �سغارًا   ، ون�ساًء  رجاًل  تالميذها  علَّمت  التي  ة  النبوَّ مدر�سة  اإنَّها 
ال�سلوك  واأجمل   ، واأف�سلها  الأخ��الق  واأح�سن   ، واأْرق��اه��ا  ال�سفات  اأعظم 

واأقومه .

املدر�سة التي مل يُكن تالِميُذها الأخيار يتجاوزوَن ع�سَر اآيات من القراآِن 
ة للتَّلقني  بويَّ حتى ُيتقنوا تالوتها ، و العمل بها ، فال مكاَن يف هذه املدر�سة النَّ
ويتعلَّم  بها،  املعلومة ول يعمل  الذي يحفظ  للتلميذ  ، ول مكاَن فيها  د  املُجرَّ
 � التالميذ  حتت�سن  ة  النبوَّ مدر�سة   ، قها  ُيطبِّ ول  اخُللقيَّة  و  ة  الدينيَّ القيمة 
في�سبح  ُمعا�ص،  واقع  اإىل  عندهم  املعلومات  ل  تتحوَّ الذين   � واإناثاًّ  ذك��ورًا 
عليها،  املُ�سرَف  و  املدر�سة  �ساحب  لأنَّ   ، مي�سي  ق��راآن  هو  كاأمنا  اأحدهم 
ومديرها ومعلِّمها كاَن على ُخُلٍق عظيم ،وكان كما و�سفتُه تلميذُتُه املباركة 

عائ�سة بنت اأبي بكر ال�سديق � ر�سي اهلل عنهما � : »كاَن ُخُلقه القراآن«. 
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ويبث يف   ، الأر���ص  وجه  على  مدر�سة  اأرق��ى  ُيديُر   � ��ي  واأمِّ هو  باأبي   � فهو 
اجلادِّ  العمل  وروح   ، وال�سرب  والإخال�ص  وال�سدق  الإميان  روح  تالميذها 

وؤوب الذي ل يعرف الك�سل حتت �سعار: عي الدَّ افع ، وال�سَّ النَّ

ۆئ   ۇئ   ۇئ     وئ   ەئوئ   ەئ      ائ   ائ   ى      {ى    
ۆئ} و�ِسعار {  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ}، 

عارات ال�سحيحة التي تن�سوي حتت �سعار »ل اإله اإلَّ اهلل،  وغريها من ال�سِّ
د ر�سول اهلل« ، ويا له من �سعاٍر عظيم . حممَّ

ال�سالة  عليه   � �ساحبها  و�سرية   ، العظيمة  ة  النبويَّ املدر�سة  هذه  لت  تاأمَّ
وال�سالم � و�ِسرَي تالميذها الأفذاذ املتفوقني الذين ر�سي اهلل عنهم ور�سوا 
عنه ، ثمَّ نظرت اإىل بع�ص ما يرُوج له يف بع�ص و�سائل الإعالم من اأذى يف حق 
ة ، بل ويف حق �ساحب املدر�سة النبوية عليه ال�سالة وال�سالم ،  تالميذ النبوَّ

فكانت ق�سيدة »تالميذ النبوة« التي تواردت عليَّ يف دقائق معدودات.

 ، املوقرة  الكويتية  الأوق��اف  وزارة  من  بدعوة  للكويت  زيارتي  كانت  ثم   
�سرية  ال�سخ�سية من خالل  »بناء   : بعنوان  اإحداهما  دورتني،  مُت  قدَّ حيث 
اأم املوؤمنني عائ�سة ر�سي اهلل عنها« والأخرى بعنوان »فنُّ الإلقاء املُتميز«، 
ديوان جُتمع  اأن ي�سدر  »روافد«  امل�سرفون على م�سروع  الإخوة  اقرتح  وكان 
اإىل  الر�سالة  اأولئك التالميذ الذين حملوا  التي مدحت فيها  فيه الق�سائد 

نيا. اأنحاء الدُّ

اأثلجت  فقد   ، الكويت  يف  الأ�سحاب«  و  الآل  ة  »م��ربَّ ملوؤ�س�سة  زيارتي  ��ا  اأمَّ
ث عنها  قة و الهدوء ، وبجهودها املباركة التي حتدَّ �سدري بعملها املميز بالدِّ
اأمينها ال�سابق ف�سيلة الدكتور عبداملح�سن اخلرايف واأمينها احلايل ف�سيلة 

الدكتور خليل ال�ّسطي ، و�سجعت على طباعة هذا الديوان الذي يعدُّ قطرة 
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يف بحر مناقب تالميذ حممد ابن عبد اهلل ¤ ، ور�سي عنهم واأْر�ساهم .

ُته ِخ�����تام����ا ة ، خ���ي��ر �سْحٍب          مِلَن كانْت ن������بوَّ       تالميذ الّنبوَّ
�����الما  ا�ص كانوا          ومازالوا يزيحون الظَّ      جنومًا ، بعد خري النَّ
     ُمهاِجرهم ، لُه �سرٌف عظي���ٌم           واأْن�ساريُّهم َح�����َمل الِو�ساما

اأ�ساأل اهلل � عزَّ وجل � األَّ يحرمنا واإياكم مَن الأجر ، واأْن ُيرينا احلقَّ حقًا 
باعه ، والباِطَل باِطاًل ويرزقنا اجتنابه . ويرزقنا اتِّ





الق�صيدة الأوىل

  َخـــــــرُي الَبــــــريَّة ¤
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ة ¤ َخـــــــرُي الَبــــــريَّ

جنٌم ..

وماذا يفعل النَّجم امل�ِصعُّ اأمام َمبْ�ِصِمه الأغّرْ

قمٌر ..

ويخبو عند َم�ْصرق وجهه �َصوءُ القمْر

فْجٌر ..

ح�ِصبُت الفْجر حنَي راأى ابت�صامته انبهْر

قالوا : ازدَهْر

قلُت : الوجوُد بنوِر منهجِه ازدهْر

قالوا : الب�صْر

ٌد خرُي الب�صْر قلت : النبيَّ حممَّ

قالوا : انفطْر 

الل  وقلبُُه امل�صكوُن باحَل�َصِد انَفَطْر قلت : ال�صَّ

قالوا : ا�صتَعْر 

وِق للَهاِدي ا�ْصتََعْر فاأجبتهم ، قلبي بناِر ال�صَّ

قالوا : انْدَحْر

ياع..  فاأجبتُُهم ، جي�ش املفا�صِد وال�صَّ

اأمام منهِجِه اندَحْر

قالوا : ان�صطْر

قلُت : البناءُ وما حوى من ُظلِْم �صاِكِنِه ان�صَطْر

قالوا : تطاول ُملِحٌد

قلت احلماقُة �صوف تلقمُه احلجْر
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اأ كافٌر  قالوا : جترَّ

قلُت : العذاب ملن كفْر

�صول ـ اإذا متادى ـ  يف �َصَقْر اإنَّ الذي �صتَم الرَّ

�صيظلُّ من ُجْرٍف اإىل ُجْرٍف لأ�صواأ منحدْر

َورْ  قالوا : اأ�صاوؤوا بال�صُّ

وْر قلُت : اتركوهم و اقراأوا الآي الكرميَة وال�صُّ

خري الربيَِّة ...

رْر وِق في�صي بالدُّ يا بحاَر ال�صَّ

هْر يا طلعة ال�صم�ش البهيَّة يا ابت�صاماِت الزَّ

يا ب�صمة الأمل التي متحو الكدْر

َجْر يا دوحة الإمياِن يا اأغلى ال�صَّ

م�صاء يوماً ُمنتَظْر ي ظاللِك اإنَّ للرَّ ُمدِّ

ي ظاللك للمقيم ومن عرْب مدِّ

خرُي الربيَِّة ..

يا ب�صاتنَي الِهَدايِة اأحتفينا بالثَّمْر

�صلَّى عليك اهلل يا خري الب�صْر



الق�صيدة الثانية

َداِئمًا اأنَت بَقْلبي 
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َداِئمًا اأنَت بَقْلبي

» »اإن�صاٌد �صعرّي ، حتَت اأ�صواِء الهدي النَّبويِّ

يـــــــا نبــيـــاً لك حبِّي    دائـــماً اأنَت بـقـلـبـــــي  

قــــــدوًة تر�صـــم دربي    اأنت يف الأعماق حتيـا  

�صـــــــهُد ربِّي
ُ
مل اأزل اأ    يا اأبـا القا�صـــــــــم اإينِّ  

دائمًا اأنت بقلبي

اأنت نـــــربا�ٌش ونــــــوُر    اأيُّها الهـــادي البـــ�صرُي  

وجـــُهَك الوجُه املنرُي    اأنت للدنيا �صــــــــــــياءٌ  

قــــــدُرهُ فيــــــنــا كبرُي    اأنت للدنيــــــا مثــــــــاٌل  

دائما اأنت بقلبي

وبه الإيــــمــاُن اأحـلـى ـــــنـــــــا هلل اأغـــــلى      حبُـّ

�ُصْكَرنا روحاً وعـقــال هنـــــــا اإليِه      نحـــــــُن وجَّ

رحمًة مـــنُه وف�ْصــــال    فــــهو اأهـــــداك اإلينـــا  

دائمًا اأنت بقلبي

اأنت لالأخـــالق رمــــُز    اأنت للرحـمــة كــــــــــنُز  

اأنَّ تقــــــوى اهلل عـــــزُّ    اأنت علَّمت البــــرايـــــا  

ُه غـــمــــــٌز وملــــُز هـــمُّ    اأنت اأ�صمى من عـــــدوٍّ  

دائما اأنت بقلبي

اأنَت عنــــواُن الوفــــاِء    اأنت خرُي الأنــــــبــيــــاء  

بخيـــــوٍط من �صيـــاِء زت املعـــايل      اأنت طــــرَّ
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فا�َش من غــاِر ِحـــراِء    اأنـــــــَت يا اأحمُد نـــــــوٌر  

جــــارياً دون غـــثـــــــاء    اأنت نهـــٌر �صوف يبقــى  

دائمًا اأنت بقلبي

مـــــاِل مـــثَْل حبَّاِت الرِّ    لكــــــــاأين بالتِّــــــــــــــالل  

مــثَل هاماِت اجِلبـــاِل وابـــــي      مثَل اأزهـــار الــرَّ

ترتدي ثوَب اجلــــالِل    حينمـــا مت�صي عليــهـــا  

دائما اأنت بقلبي

جــــْد خامَت الرُّ�صل املُمَّ ــْد      �صيَِّد اخللــِق مـــــحـمَّ

ْد  و�صـــدَّ
ُ
�صــــــانك اهلل    ع�ْصَت حمموداً حميـداً  

وِبقــاُع الأر�ُش ت�ْصَهـــْد    ع�صَت كالغيِث جــــــواداَ  

دائمًا اأنت بقلبي

اأنت يا اأف�صل مر�صــْل ــــْل      م�صطفـى اهلل املبجَّ

يف وجوِه النَّا�ِش يُْقفْل    مل تدع للخـــــــيـِر بابــــاً  

يـــــن واأكَمْل جانب الدِّ حمـن اأْعـــلى      فبـــــك الرَّ

دائما اأنت بقلبي

قد �صما لفظا ومعنى    مل اأزل اأ�صمع حلنــــــاً  

دَر واأْغنى و�َصــفا ال�صَّ    مالأ القـــلَب �صفــــــــاًء  

٭٭          ٭٭          ٭٭

طار يف كـلِّ البقــــــــاِع عـــــــاِع      كان حلنــــاً كال�صُّ

من ثــــنيَّات الـــــــوداِع    طلع البــــــــــْدُر علينــــــا  

دائمًا اأنت بقلبي
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مل تكـــن فيها عنيفـــاً نيا لطيفـاً      كنت يف الدُّ

ا روؤوفـــــــــــاً وبــــهم برًّ    كنَت للنَّـــــا�ِش حمبًّــــــا  

راِفــع الراأ�ش �صريفــا    هكذا عـــ�صَت كرميــــاً  

دائما اأنت بقلبي

ظـــلَّ بالإمياِن رحـبـــاً    جلَّ من اأعطاَك قلبــــاً  

ما �صـــما عْطفاً وُحبَّا    مل يكــــْن يْحمـــــــُل اإلَّ  

عجــــماً منهم وُعْربــا    و�ِصع النَّا�ش جميعـــــــاً  

دائمًا اأنت بقلبي

بني اأ�صــــجاٍر وزهـــــِر    نهرَك الكوثُر يجـــري  

ُكلَّ ما ي�صـكوه �صــدري    �َصربـــٌة منه تــــــــداوي  

٭٭          ٭٭          ٭٭

واحل�صى ُدرٌّ وجوهْر    طينُه م�صٌك وعنبـــــــر  

من متـــــادى وتكبَّـــــْر    كوثٌر يُ�صــــرُف عنــــــُه  

٭٭         ٭٭          ٭٭

�صــــــربًة تُنْـــــــــِعُم بال    ن�صــــــــاأُل اهلل تعـــــاىل  

عنــــدها اأح�َصَن حال    نرتوي منهــــا ونغــــدو  

دائمًا اأنت بقلبي

بَك قــــــــْد زيَّنُت فنِّي    يا اأبا القـــا�صِم ، اإنِّـــي  

لك ، قْد اأح�صنُت ظنِّي    وباإحــ�صا�صي وحبِّــــــي  

مل تــــِغْب واهلِل عنِّـــــي    اأنت يف قلبي ُمقـــيـــــــٌم  

دائمًا اأنت بقلبي
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من كــــتــــــاب اهلل زادا    اأنت اأهديـــَت العبــــــادا  

�صافيـــــاً يروي الفوؤادا نَّـــِة نبـــــعــــــــــاً      ومن ال�صُّ

و�صــــالحاً ور�صـــــــــادا ْدقـــــاً      ومالأت الكون �صِ

دائمًا اأنت بقلبي

ما جرى من معجزاِت    كيف تـــــروي كلمـــــاتي  

من اأحــــــاديث الثِّقاِت اوي علينـــــا      ما روى الرَّ

ــجــراِت و�صــــــالم ال�صَّ ْخر يوماً      عن �صالم ال�صَّ

ــــا وِد اأ�صمَّ كنـــــَت كالطَّ ـــــــــا      وعن اخلـــــــنَدِق ملَـّ

ـــــا نوُرها يف الأفِق عمَّ رت �صخــــــوراً      حني فجَّ

عن ُفتوحــــاِتَك ِعلْمــــا    حينما اأعطيَت فيــــهــــا  

دائمًا اأنت بقلبي

فيِه ت�صبـــــــيـــٌح جليـــُل    للح�صى �صوٌت جمـيـــٌل  

نـــــاطــــــٌق منها اأ�صيُل يــــــــك جتــــــــلَّى      بني كفَّ

دائما اأنت بقلبي

راجـــــــياً األَّ تبــــينـــــــا    اأطلق اجلـــذع احلنينـــا  

�صمع الوحَي  املبيــنــــا    كيف ل يحزن جــــــــذٌع  

دائما اأنت بقلبي    

واأتى اأمــــــراً مهـــــــول �صــول      خاب من اآذى الرَّ

فاقــــد احلـــ�شِّ جَهـول    مل يكــــــــن موؤذيــــــِه اإلَّ  

من هـدى منَّا الُعُقــول ي      باأبي اأفــــــــــــــدي واأمِّ

دائما اأنت بقلبي
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فيِه للعــــــقل خبـــــــاُل    اإنُه الكــــفــــُر وبــــــــــــاُل  

و�صــياع ٌ وانحـــــــــالُل    فيِه خ�صــــــــــــراٌن مبنٌي  

٭٭         ٭٭          ٭٭

واإىل اهلل دعـــــــــــــــانا    كيف يوؤذى من هـــدانــا  

فيك ل اأر�صى الهوانا    يا اأبا القــــا�ِصِم ، اإنـــــي  

دائما اأنت بقلبي

حينـــــما جئَت اإلينــــــا    �صيِّد اخلـــلق اهتديــنـــا  

دام�ٌش ي�صــطو علينــــا نـيا �صــــــالٌل      ِجئَت والدُّ

َفـــَورْدنا وا�صتــــقينــــــا    جئت نهـــــرا من يقـيــٍن  

فاتَّبــــــعنا واقــتديـنـــــا    جئَت بالإ�صــــــالم هْدياً  

جئت باحلقِّ ارتقيــنـــا ــــا      يف �صمـــاء املجــــِد ملَـّ

دائما اأنت بقلبي

حيـــــنما �صرت اإمامـا    رفــــــع اهلل املـــــــقامــــا  

َمنَْهـــجاً يرعى الأناما    حينــــما اأحييت فيـــــنـا  

منــــــذ اأتقنت الكالمـا    يا اأبـــــا القـــــا�صم اإنِّــي  

لك يــــا من ل ي�صامى    عاجٌز عن و�صف حبِّي  

رافــــعاً باحلــــبِّ هاما    غري اأين �صـــــوَف اأبقى  

خري من �صلَّى و�صاما    اأنت عبــــــــد اهلل تبقى  

و�صــــــــــالًة و�صـــــالما    اإنَّني اأهـــــــــــديك حبًّــا  

دائمًا اأنت بقلبي ... دائمًا اأنت بقلبي





الق�صيدة الثالثة

بــــَك نْقَتــــدي 
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بــــَك نْقَتــــدي

�ــصــِل ــا اأفــ�ــصــَل الــرُّ بـــَك نــقــتــدي ي

العمِل و  الــقــول  يف  نقتدي  بــك 

منهجنا �ــصــدق  يف  نــقــتــدي  ــك  ب

ــــال وَجـــــِل ب نــعــلــنــه  يف احلـــــق 

نفعلُه اخلــــري  يف  ــقــتــدي  ن بــــَك 

املـــثـــِل و  الأخـــــــــالق  ومـــــكـــــارم 

الـــرحـــمـــن متــنــحــنــا يف طـــاعـــة 

الأزِل وراحـــــة  احلـــيـــاة  ـــْفـــَو  �ـــصَ

نــرفــعــهــا ـــــالم  ـــــص الإ� رايــــــة  يف 

خطل ذي  كـــل  مـــن  حمـــرو�ـــصـــًة 

بك نقتدي يا اأف�سل الر�سل

العلن و  ــر  الــ�ــصِّ يف  نــقــتــدي  ــك  ب

امِلــــَ ذي  ــرحــمــن  ال طــاعــة  يف 

ــــك نـــقـــتـــدي فـــيـــمـــا نـــواجـــهـــه ب

مـــن �ــصــدة الأحـــــــداث و املــحــن

نــــازلــــٍة كــــل  ـــدي يف  ـــت ـــق ن بــــك 

يف كـــل مـــا نــخــ�ــصــى مـــن الــفــن

بــك نــقــتــدي يــا خــري مــن حملوا

عـــــبَء احلـــيـــاة وخــــري مــوؤمتــن  

ــا خــري مــن ر�ــصــم الــطــريــق لنا ي

مــن ـــاً يـــواكـــب رحــلــة الــزَّ ـــَم ـــصْ رَ�

بك نقتدي يا اأف�سل الر�سل
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ظلموا مــن  �ــصــدِّ  يف  نقتدي  بــك 

هجموا ومــن  �صالوا  من  ردع  يف 

بــهــا  ، لـــغـــة اجلــــهــــاد  ــا  ــن ــمــت عــل

ال�صنم ويــ�ــصــقــط  احلــيــاه  تــعــلــو 

تــنــا ــــــال عــزَّ ــــدُّ رح وبـــهـــا تـُـــ�ــــصَ

ـــهـــا جـــيـــو�ـــش الـــظـــلـــم تــنــهــزم وب

ـــني فــمــا ـــق ـــي ـــة ال ـــغ عــلــمــتــنــا ل

وهــمــوا ومـــن  ــاهــوا  ت ملــن  ن�صغي 

ْفـــتَـــنـــا بـــــاهلل فــانــ�ــصــرحــت َعـــرَّ

ــُم احلــل واأورَق  الـــ�ـــصـــدور  مــنَّــا 

بك نقتدي يا اأف�سل الر�سل

م�صطرُب الع�صر  و  نقتدي  بك 

ـــــرى بــعــيــد اخلـــــري يـــقـــرتُب ف

ــجــر قـــادمـــًة ــف ـــوَل ال ونـــــرى خـــي

تن�صحب ــاء  ــم ــظــل ال ـــا  ـــه ـــام واأم

ــى مــبــادئــنــا ـــبـــاَت عــل ونـــــرى الـــثَّ

تنقلب الـــنـــا�ـــش  و  ــا  ــن ب يــ�ــصــمــو 

بـــك نــقــتــدي فــتــفــيــ�ــش اأنــفــ�ــصــنــا

ـــرا مــــن الإميــــــــان يــنــ�ــصــرب ـــه ن

ــه ــب ــمــو الــــزهــــور عــلــى جــوان ــن ت

الأدب يـــــورق  ـــذاهـــا  �ـــصَ وعـــلـــى 

بك نقتدي يا اأف�سل الر�سل



الق�صيدة الرابعة

�صوَرةُ املُ�صَطفى ¤
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�سوَرُة امُل�سَطفى ¤

�َصَكَت ال�صيُف عن حديث اجلهاد

ـــــــَوارَق الإنــ�ــصــاِد فـــابْـــُرقـــي يـــا بَ

وارك�صي يا خيوَل �صعري ، جوادا

جــــواِد ـــــر  اإثْ ــقــني  ــي ال دروب  يف 

ى امل�صجَّ احلديُث  نف�صه  من  مــلَّ 

ــاب اخلـــ�ـــصـــوِع و الإخـــــالِد ــي ــث ب

�صعري �صوَت  يا  للجهاد  فانطلْق 

الــفــ�ــصــاِد ركــــَن  ــهــدُّ  ي �ــصــعــٍر  ُربَّ 

و�صناناً �ــصــارمــاً  ال�صعر  ي�صبح 

الأغماِد يف  ال�صيوف  تغفو  حني 

معنٍي اأ�صفى  عند  وال�صعر  اأنـــا 

ـــــِه وغــــــادي ـــــي ــــــــٌح اإل ـــا رائ ـــن ُّ ـــل ك

بقيٍظ نــبــايل  ل   ، مــنــه  ن�صتقي 

�صادي ــلُّ  ك جفافه  مــن  ي�صتكي 

ين
َ
اأ ــد  ــائ ــقــ�ــص ال ــم  ــعــل ت هـــكـــذا 

وادي كـــلِّ  يف  يهيم  ـــن  ممَّ لــ�ــصــُت 

للمعايل دعــــوًة  ال�صعر  ــُد  نــ�ــصِ
ُ
اأ

ـــب خـــري الــعــبــاِد ــــــداًء يف رك وُح

ــُد ُغـــفـــاًة ــي ــص ــ� ــن ـــظ ال ـــق ـــــا اأي ربَّ

الِو�صاِد عري�ُش   ، ًة  ِهمَّ خرُيهم 

ولكن  ، �صعاُد«  »بانْت  كعٌب  قــال 

�صعادي عانقتني  منُذ   ، تــِ�ْ  مْل   
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ــــا مـــازلـــت يـــا حــبــيــبــة اأحــظــى اأن

الــوداِد و  �صا  الرِّ و  باحلبِّ  منك   

حبٍّ ابت�صامُة  منك  �ــَصــَعــَدتْــِنــي 
َ
اأ

وامــــتــــداِد ــــٍق  ــــاألُّ ت يف  ـــــزْل  ت مْل 

جمياًل ــاقــاً  عــن عــانــقــتــنــي  اأنــــِت 

ــِت يف �ــصــمــيــِم فــــوؤادي ــل ــَغ ــلْ ــغ وتَ

ــا �ــصــرعــَة املـُـهــيــمــِن ظلِّي اأنــــِت ي

 يف دروب الأ�صى ، ومائي وزادي

يحتوينا ظــلُّــهــا   ، اأنـــــِت  دوحـــــٌة 

ـــــادي الأي متــــدُّ  َجــنْــِيــَهــا  واإىل   

ويقنٌي راحـــٌة   ، الــقــلــِب  اأنـــِت يف 

ــــاٌت لـــنـــا اأمـــــــام الــــعــــوادي ــــب وث

�صياًء اإلــيــنــا  امل�صطفى  �ــصــاقــِك 

الإحلـــاِد و  الل  ال�صَّ ديــاجــي  يف   

م�صيئاً فــجــراً  الـــقـــراآن  فــراأيــنــا 

يــنــادي الأذان  �ــصــوت  و�صمعنا 

ــــا �ــــصــــعــــادًة و�ــصــفــاء ــــن ــــوي وارت

ــمَّ اجلــمــاِد و�ــصــعــوراً يــذيــُب �ــصُ

حقٍّ �صريعة  امل�صطفى  �صاقك 

الأجمــــــاِد ُذرى  اإىل  ــا  ــن ــت ــع رف

ـــُت خــــرَي نــبــيٍّ ـــدي يـــا بــنــفــ�ــصــي َف

وبـــروحـــي فـــديـــُت اأكـــــرَم هـــادي

وبــ�ــصــعــري نــافــحــت عــنــه ابــتــغــاًء

ـــجـــاِة يـــــوَم الـــتَّـــنـــادي ـــنَّ ملـــقـــام ال



37

،عر�صي ووجهي دون عْر�ش النَّبيِّ

ـــــالدي ِت و  ـــي وطـــــــاريف  ـــات وحـــي

بهْدٍي تُ�صيءُ  امل�صطفى  �صورة 

 ويـــــقـــــنٍي وحــــكــــمــــٍة و�ـــــصـــــداِد

ــــْدٌر ب ــو  ــه ف  ، وجـــهـــه  اهلل  َر  نــــــوَّ

لـــبـــادي و  ـــٍر  ـى حلـــا�ـــص يــتــجــلَـّ  

واأ�صمى اأجـــلُّ  امل�صطفى  �ــصــورة 

ــــداِد ــــْت بــ�ــصــرِّ م ثَ ــــوِّ ــــٍد ل ــــْن ي م

كفٍر اأهل  من  الفردو�ش  اأهل  اأيَن 

ـــاِد ؟! ـــن ــٍة وع ــل ــف ـــالٍل ، وغ ـــص و�

ت�صامى احلبيب  امل�صطفى  ـــه  اإنَّ

ــاِد ـــوَرِة الأحــق وهـــو حـــيٌّ عــن �ـــصَ

مقيٌم الــ�ــصــمــاِء  يف  واهلل   هـــو  

العماِد رفيُع   ، الأعلى  فيق  الرَّ يف 

ــد اإلــــٍه يف املـــقـــام املــحــمــود عــن

ـــاِد ـــصَّ ـــ� �ـــصـــانـــُه مــــن تــــاآمــــر احُل

نــاراً �صي�صرُب  امل�صطفى  �ــصــامُت 

ـــاِد ق ـــوَّ ــلــى بــجــمــرهــا ال و�ــصــيــ�ــصْ

ــراخــى ــا حـــــاول الـــقـــيـــاَم ت ــم ــلَّ ك

مـــاِد الـــرَّ وتـــهـــاوى ، فــوجــهــُه يف 

ــا ــي ــَر الــكــافــر املـــعـــانـــُد ُدن ــص خــ�

الك�صاِد وذاق طعم   ، خــرى 
ُ
اأ قبل 

كاأ�صاً ي�صرب  ف�صوف  متــادى  اإْن 

التَّمادي هــذا  جــزاَء  �صديٍد  من 
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اأفيقوا  ، فينا  اخُلـــْذلِن  ُدعــاةَ  يا 

اأومــــا تــبــ�ــصــروَن جـــوَر الأعــــادي

ـــزهـــوٍر ــــا ب ــــن ــــفَّ ُك
َ
قـــــْد مــــددنــــا اأ

ـــوك الـــقـــتـــاِد ـــص  لــــعــــدوٍّ ميـــــدُّ �

ــــنــــا بـــالـــتَّـــحـــايـــا ورفـــعـــنـــا اأكــــفَّ

نــاد  واأكـــــفُّ الأعــــــداِء فـــوق الــزِّ

دلــيــٌل ـــراِق  ـــع ال و  فــلــ�ــصــطــنَي  يف 

مادي« مت�صح القد�ش فيِه َدْمَع »الرَّ

ــا ـــــــة الــعــظــيــمــة ملَّ تــ�ــصــقــط الأمَّ

تــرمتــي يف حمــا�ــصــن الأوغــــــاِد

**          **          **

وقلبي  ، ــلِّ  ُــق امل ُجــهــُد  هــذا  َربِّ 

مــرادي ق  فحقِّ بــِه  اأْدرى  اأنـــَت   

يــوٍم  : عِدْمنا اُن  ذات  قــاَل ح�صَّ

ِجـــالِد عـــْن  تـــاأخـــرْت  اإْن  خيلنا 

ــوبــاً ــا قــل ــن واأنــــــا قــلــتــهــا : عــدم

�ــصــاِد لــلــرَّ ــــوارْت عــن حــبِّــهــا  ت اإْن 

تــــوارْت اإْن  اأرواحـــنـــا  ــا  ــن وعــدْم

ـــاِد عــــن مـــيـــاديـــن دعـــــــوٍة وجـــه

هـــكـــذا تَـــــــــرُبُز املـــــكـــــارم فــيــنــا

ـــاِد حـــني تــغــلــي مـــراجـــُل احُلـــ�ـــصِّ



الق�صيدة اخلام�صة

َعِدْمُت ق�صاِئدي
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َعِدْمُت ق�ساِئدي 

»مع التحيَّة اإىل �صاعر ر�صول اهلل ¤ ح�صان بن ثابت«

تَروها مْل  اإن  ق�صائدي  عــدمــُت 

ــيــاء تــــزفُّ احلــــقَّ يــغــمــُرهــا الــ�ــصِّ

حتى اهلل  ـــول  ر�ـــص عـــن  ــافــح  ــن ت

ــــا يــــقــــول الأدعـــــيـــــاء ـــد م ـــفـــنِّ ت

تـــظـــلُّ قـــ�ـــصـــائـــدي مـــتـــاألـــقـــاٍت

ـــاء ـــوف ـــيـــُهـــن بــــاحلــــبِّ ال  يـــو�ـــصِّ

حتـــلِّـــُق يف فــ�ــصــاء احلــــقِّ حــتَّــى

ُدهُ الــفــ�ــصــاء ــيَء بـــا تـــــــردِّ ــ�ــص  يُ

ــِرُق الإميـــــاُن فيها ــْص ــ� يُ قــ�ــصــائــُد 

ــــــَداء ــا يــحــلــو الـــــرتنُّ واحُل ــه  ب

نــيــا وتــدعــو تــبــثُّ اخلـــرَي يف الــدُّ

الأنـــبـــيـــاء يـــدعـــو  كــــان  مـــا  اإىل 

وتــغــ�ــصــل �ــصــاطــئ الأجمـــــاد مما

ــاء ــث ــُغ ال ــه  ــواحــل ــص � اإىل  يـــتـــوق   

تـــقـــوُل ملــــْن تـــطـــاول يف ُغـــــُروٍر

انحناء الــبــاغــي  ــا  ــه اأي وقــوفــك   

اأتــ�ــصــتــُم خـــرَي خــلــق اهلل ، هــذا

ـــالء ـــَب ال هـــــَو  الــــَعــــاملــــنَي  وربِّ 

�صعري فليَت  الــكــالُب  تنابحت 

ــــدري الــواهــمــون ملــن اأ�ـــصـــاوؤوا اأي
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ــى ويُـــْرَمـــى ــَج ــْه ــٍد يُ اأمـــثـــُل حمــمَّ

ــاء ــي ــق ــص ـــول الأ� ـــُق ـــواإ مـــا ي ـــاأ�ـــص ب

جتاهد مل  اإن  ق�صائدي  عدمُت 

ُرهُ الــغــنــاء ــــْظ مـــن يــــخــــدِّ وتــــوِق

ــان قبلي ــصَّ ــهــا حــ� ب نــــادى  ــقــد  ل

ـــَداء وكـــم يــ�ــْصــمــو بــ�ــصــاحــبــِه الـــنِّ

ــوايف  ــق ـــوُق مـــن ال ـــص وهــــااأنــــذا اأ�

لء الـــــدِّ ــــا  ُرَه ــــكــــدِّ تُ ل  بــــحــــاراً 

ــــول ملــن تـــطـــاوَل عــ�ــْش ذلــيــاًل اأق

ــُه كـــــذٌب ُهـــــَراء ُـّ ـــَك كـــل ـــولُ ـــق  ف

ك يف ُغـــروٍر لــقــد جـــــاوزَت حـــدَّ

اجلــــــَزاءُ ذاك  يف  اهلل  وعـــنـــد 

ي�صري ـــَك  ـــي واإل ــا  ــنَ نــبــيَّ هـــجـــوَت 

الهجاء ــادي  ــَه ال اإىل  ل  �صريعاً 

�صم�صاً الظلماءُ  الليلُة  اأتــهــجــو 

ـــــــــاُق ُدنــــيــــانــــا تـُــ�ـــصـــاء ـــهـــا اآف ب

يـــا ى مـــثـْــل الـــثُّ ولــــو كــــان الـــــثَّ

ال�صماء الأر�ـــش  عن  ارتفعت  ملا 

�صتلقى ـــادي  ـــَه ال ـــامَت  �ـــصَ يــا  األ 

ــُف الــِغــطــاء هـــوانـــاً حــني يــنــكــ�ــصِ

ت�صافر مل  اإن  ق�صائدي  عدمت 

الــبــنــاء غــايــتــهــا  الأجمــــــاد  اإىل 



43

�صيفاً ــالم  ــص ــالإ� ل تــْغــُد  مل  واإن 

ـــخـــاُذُل واجلـــفـــاءُ ـــتَّ ـــزُّ بـــه ال ـــَح يُ

ـــاء ـــــــا ولــــكــــلِّ ن ــــــــول ملــــن َدن اأق

اأفــاوؤوا ومن  الرحيل  عزموا  ومن 

حــقــاً ــمــات  ــكــل ال حتــمــل  مل  اإذا 

ــاء ــب فـــمـــعـــنـــاَهـــا ومــــبْــــنــــاَهــــا ه

�صهما يكوُن  حنَي  عُر  ال�صِّ يطيب 

م�َصاء ـــاِدي  ـــَه ال ــرِة  ــصْ ــ� نُ يف  لـــُه 

فـــديـــُت نــبــيــنــا الـــهـــادي بــروحــي

ــــي فــاجلــمــيــُع لــــُه فــــَداء واأهــــل





الق�صيدة ال�صاد�صة

ور  على �ُشَفاِت النُّ
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ور  على �ُسرَفاِت النُّ

»براءة �صعرية من الذين ل يتورعون عن �صتم خري الربية«

اأمرَي جنوِم اللَّيِل ، ما جئُت من�صدا

ُم�صيَّدا ق�صراً  احلبَّ  اأبني  اأتيتَك 

مناجياً  ، اليدين  مــرفــوَع  اأتيتَك 

اإلهاً ، اإذا ما ا�صتنجد املرءُ ، اأجندا

ال�صماِء ، ويف يدي يا بدر  اأتيتَك 

دا يراٌع به اأجلو عن الأحرف ال�صَّ

ال كتبت به يف الأر�ش �صعراً حُممَّ

دا متفرِّ ــعــاً  رائ  ، وحـــزين  بحبي 

وملَّا راأيُت النا�ش يف الأر�ش اأخلدوا

اإىل وهمهم ، واحل�شُّ فيهم تبلَّدا

�صدْدُت رحال ال�صعر نحوك اأبْتَِني

على �صرفات النور داراً وم�صجدا

اأر�صنا مهازل  عن  بعداً  واأطلب 

اأف�صدا و  فيها  الإحلــاُد  ن�صر  وما 

يل لأنَّ  ال�صماِء  بـــدَر  يــا  اأتــيــتــَك 

ماِء و املجِد موعدا مع القمم ال�صَّ

فتحُت لك الباَب الذي ما فتحتُه 

ـــودُّدا ــمــاِء ت ــا بـــدر الــ�ــصَّ لــغــريك ي

ــقــنِي لأنــنــي ــي ــَك مـــوفـــوَر ال ــت ــي اأت

وموردا زاداً  الإ�صالم  مَن  تَِخَذُت 
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مثلما اجلاهليِة  بــدعــوى  رمــيــُت 

واأبعدا الُغثَاَء  وادينا  �صيُل  رمــى 

واأ�صرجُت قندياًل من الوعي ، كلَّما

دا تــبــدَّ البهيم  الــلــيــُل  نـــوَره  راأى 

اأمرَي جنوم الليل ، يف وْهِم ع�صرنا

�صْرمَدا ي�صبح  الليل  ظــالُم  يكاد 

�صاللَهم ال�صالل  ـــاُر  جتَّ ي�صوِّق 

ُمفنَّدا الأمـــور  يف  راأيـــاً  ويعطون 

فخافْت �ُصُمو�ُش املكرماِت غروبَها

دا اأو حم�صَّ وقد اأب�صرتْنا حا�صداً 

ٌة و باتْت على جمر اخلالفاِت اأمَّ

غدا وْجُهَها القمحيُّ بالذلِّ اأ�صودا

م�صرٌح واملحافل   ، وت�صرى  تباع 

دا ــهــوَّ ت اأو  اأدوارهــــــا  يف  ــر  تــنــ�ــصَّ

واإنَّها  ، ثوب اخل�صوع  لها  يُخاُط 

ِتدا وحَمْ فرعاً   ، بالإ�صالم  لأكرم 

منادياً القوايف  �صوَت  لها  رفعُت 

ُمر�ِصدا ال�صعر  ت�صتثقل  ولكنَّها 

ويعجبها ال�صعُر الذي ين�صر الهوى

ــدا ــا بــلــيــداً جمــمَّ وميــنــُحــهــا حــ�ــصًّ

تظنُّه وهــي   ، بالوهم  يُهْدهُدها 

ــعــدا ب مــنــهــا كــلَّــمــا كــــاَن اأب يــقــرِّ
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الدُّجى رائَد  يا  الليل  اأمري جنوم 

هارى واأ�ْصعدا ويا من رعى ودَّ ال�صَّ

كلَّما املــحــبــون  يناجيه  مــن  يــا  و 

�ْصهدا
َ
واأ لياًل عليهم  الأ�صى  اأطال 

ـــا ـــاء اجلــبــني واإنَّ عــرفــتــك و�ـــصَّ

وجلْمدا الوهم �صْخراً  ُدعاةُ  راآك 

مركباً نحوِك  ميَّمُت  اإذا  فعذرا 

جتـــاوز اآفــــاق الــهــمــوم واأ�ــصــعــدا

اأرى ملــا  ــفــوؤاِد  ال مفطوَر  وجئتَك 

ــمــرُّدا الــتَّ يعلنون  ـــن  ممَّ واأ�ــصــمــع 

اأمري جنوم الليل ، ما كلُّ من �صعى

دا ، اأو يحقق َمْق�صِ يوا�صُل �صعياً 

ففي النا�ِش اأمثال الفرا�ِش اإذا راأى

دى لهيباً ، تهاوى  فيه ي�صتح�صن الرَّ

�صاللهم يف  اأوغــلــوا  بــقــوٍم  بُلينا 

دا ترمَّ باملعا�صي  طْرفاً  يديرون 

كفرِه حبَّ  �صِربوا 
ُ
اأ غرٍب  تالميُذ 

�ْصِرَب الأوهاَم والكفر اأحْلدا
ُ
ومن اأ

�صقوها من اخَلنى اأقالماً  وَن  يهزُّ

بحرٍب ، فلم تكتْب �صالحاً و ل هدى

حالهم   
ُ
اهلل ل  جمَّ ل  بهم   بُلينا 

فقد اأ�صبحوا اأق�صى علينا مَن الِعدا
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هم ا�صتهزوؤوا بالدين جهراً و�صوَّهوا

دا« »حممَّ و�صبُّوا   ، الُعليا  مبادئَُه 

وؤوا فديت ر�صوَل اهلل ، كيف جترَّ

وموِلدا موتاً  اهلل  على خري خلق 

�َصواخ�ٌش ال�صالل  واأ�صناُم  اأتانا 

َم�ْصهدا البيِت  يقيم عليها قا�صد 

روَحــه بــالــتَّــعــبـُـِد  ــي  يــرقِّ فاأم�صى 

ــدا يــتــعــبَّ اأْن  اهلل  لــغــري  ـــى  ـــاأب وي

زاده بالوحي  جــربيــُل  اأتــى  ا  فلمَّ

ــدا املــوؤكَّ ليَل  الدَّ واأعــطــاه   ، يقينا 

ـــر بــالــثــوب الــنــقــيِّ مــهــابــًة تـــدثَّ

وملــــا دعــــاه اهلل قــــام واأْر�ــــصــــدا

ــظ جــمــُرهــا واأنــــذَرنــــا نــــاراً تــلــمَّ

ر بالفردو�ِش من تاب واقتدى و ب�صَّ

حكاية مــاُن  ــزَّ ال �صاغ  اإذا  جـــواٌد 

عن اجلود األْفى �صيَِّد اخللِق اأجودا

نف�ُصها ــُة  ــان الأم فيه  راأت  اأمـــنٌي 

ْت له يدا ــدَّ فــاأْرخــْت له راأ�ــصــاً وم

ولو �صئل الإح�صاُن يوماً عن ا�صمِه

لقال لنا الإح�صاُن : �صّمِيُت اأحمدا

ــيَّ اهلل قــلــبــاً وقــالــبــا ــب فـــديـــُت ن

دا املــتــمــرِّ الــفــتــى  اهلل  �ــصــلَّــم  ول 
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جاهٍل تطاول  من  بربي  وُعـــذُت 

يرى نف�َصه يف العلم �صيخاً و�صيِّدا

ومن �صرِّ ما يلقاَك يف الأر�ش اأْن ترى

�صدا بلباًل  نف�صه  من  يرى  غراباً 

�صالله عبَد  الإن�صاَن  َر  تُبْ�صِ واأن 

اأو�َصدا الهدايِة  باب  راأى  ما  اإذا 

واأن تب�صر البازيِّ يف الوحل راتعاً

وتب�صر �صيَف ابِن البطولِت ُمْغمدا

كاأم�صه الــذكــريــات  ــوم  ي وتب�صر 

فيا ليَت �صعري كيف ت�صتقبل الغدا

�صكوتُنا وذاك  هــذا  ــْن  ِم ــواً  واأ�ــص

دا عاوى وردَّ على كلِّ من �صاق الدَّ

ثْت حتدَّ منَّا  الإن�صان  �صتموا  اإذا 

واأْزبــــدا ــــى  واأْرغ نــيــا  الــدُّ بغريته 

ور�صولنا اإ�صالمنا  �صتموا  واإْن 

�صكتْنا ، وقلنا : جاهٌل �صلَّ واعتدى

ونرجتي فينا  النا�ش  َخرْيُ  اأيُ�صتَُم 

من اهلل توفيقاً ون�صراً و�صوؤددا ؟

اأمري جنوم الليل ، هذي ق�صائدي

كاِب كما غدا يروح بها حادي الرِّ

اأحــرٍف �صياغُة  معاناًة  بي  كفى 

دا جت�صِّ املــحــبِّ  القلب  مَلُ 
َ
اأ بها 
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ــا واإنَّ  ، ــوِد  ــُح اجَل طبُع  بني  يعذِّ

اأْجحدا يكابر  ملَّــا   ، الفتى  يكون 

ــتــي طـــوُل لهوها ويــوؤملــنــي مــن اأمَّ

ـــدا تـــولَّ نـــحـــبُّ  ــــن  ممَّ اأمٍل  ــــم  وك

�صاهدا مازلَت  الليل  جنوم  اأمري 

الَيدا اإنا قد مَدْدنا لك  َفبُ�ْصراَك 

التي اأْر�صنا  احلقِّ يف  لواء  رفعنا 

دا وتهجَّ امل�صطفى  فيها  حتنَّث 

عقيدٍة غيُث  الليل  ــرَي  اأم يا  هنا 

ْخَمَدا
َ
اللِت اأ وِقَدْت ناُر ال�صَّ

ُ
اإذا اأ

بعدما الــعــروبــة  روَح  بــه  غ�صلنا 

تبلَّدا حتَّى  الــوهــُم  فيها  تــزاحــم 

زمزٍم بئر  من  الغراِء  الكعبة  مَن 

ومن َطيْبِة الهادي ،ر�صمنا لها املدى

م�صيئٌة حـــروٌف  فيها  ـــٌة  راي لنا 

ــدا َوحَّ املــرءُ  األْفاَظها  تال  ما  اإذا 



الق�صيدة ال�صابعة

َواء يف َطريِق الَق�صْ
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َواء  يف َطريِق الَق�سْ

خامت  حاملًة  ري  ال�سَّ تغذُّ  وهَي  حولها  ما  على  تتيُه  واء  الَق�سْ بناَقِتِه  »كاأنَّني 
رف ؟!« الأنبياء و املر�سلني ، وهل ُهَنالك �سرٌف اأعظُم من هذا ال�سَّ

ما تغا�صى َطرُف �صعري اأو تعامى

َفهاما  ، العنُي  تَر  مل  ما  راأى  بل 

نــوراً اأزهـــر  ــذي  ال الفَجر  اأب�صَر 

غالما املــجــد  �ــُصــْرفــة  يف  وراأى   

جتـــلـّــت ـــــــا   ملَّ جـــبـــهـــتـــه  وراأى 

ت�صامى ــــا   ملَّ ــــُه  وْجــــدانَ وراأى   

ملا م�ِش  ال�صَّ �ــُصــعــاع  َزْهــــَو  وراأى 

الغماما الأعلى  الأفــق  لّونَْت يف   

اأر�ــصــاً يَــلـْـثـُـُم  ــذي  ال الغيَث  وراأى 

واخلــزامــى فيها  يح  ال�صِّ فيثري   

ابتهاجاً تــهــتــزُّ  الــبــطــحــاء  وراأى 

البت�صاما �صفتيها  يف  وراأى   

ــغ ــي ــِل وب ــح  ــي فــ�ــص ـــــــَف  األ وراأى 

اهتماما يُبدون  يَــْعــُرَب  بني  من   

كالٌم َهــَذا   ، اأ�ْصماعهم  ْرَهــُفــوا 
َ
اأ

الكالما هــذا  ا�ْصَمعوا   ، عربي   

ا�صمعوا يا قْوُم ، هذا �صحر قوٍل

وانتظاما اتِّــ�ــصــاقــا  عــهــدنــاه  مــا   
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هَو مْن جن�ِش كالِم الُعرب ، لكْن

ـــا ومـــَراَمـــا ـــُروف  جـــلَّ مــعــنــى وُح

ماتغا�صى طرُف �صعري اأو تعامى

ْهَم الذي هّز احل�صاما  بل راأى ال�صَّ

عــَربــيــاً �ــَصــيــخــاً  الــتَّــاريــخ  وراأى 

احــرَتاَمــا اأوله  لقــــاهُ  مـــْن  كــل   

اإىل حائِط  جمدي اأ�صند الظهَر 

اأخـــبـــاراً عظاما يــ�ــصــُرُد   وغــــَدا 

قال ، والّتاريخ ل يخ�صى انقطاعا

انهَزاما يخ�صى  ول  يروي  حينَما 

ملَّا ــْحــِو،   الــ�ــصَّ ليَل  اأذكـــر  اأزل  مل 

الَما الظَّ ْهــُر   الــزُّ ــُمــُه  اأجْنُ زّينت   

نــوراً �َصلْ�َصل  الــذي  ــْدَر  الــَب واأرى 

ــمــاَء لــْطــفــاً وتــراَمــى ــل ــظَّ مــنــح ال

ــى يــرتقَّ ــفــاً  طــيْ الــغــار  يف  واأرى 

مقاما يعلو  الُهدى  مـــَداراِت  يف   

، يرجو الآفــاق  اإىل  مل يزل يرنو 

 اأْن يرى الرُبَْء الذي ي�صفي ال�ّصقاما

جْهال يرفُع  الــذي  الِعلَم  يرى  اأْن 

اْحتداما زاد  جهلُها  عقوٍل  عن   

**          **          **
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ما تغا�َصى َطْرُف �صعري اأو تعامى

هاما تــرفــع  ـــا  اأجْمـــادنَ ى 
َ
َراأ بـــْل 

ــيــايل والــلَّ جتــــِري  الأيـــــاَم  وراأى 

ج�صاما ـــا  اأحـــداث فــيــهــن  وراأى 

وراأى ، ماذا راأى؟ الأ�صنام تَْهِوي

 وراأى »الَق�ْصَواَء« جتتاُز الزحاما

خ�صوٍع يف   ــا  الــرباي خــرَي  وراأى 

وقياما قــعــوداً  ــحــُب  الــ�ــصَّ ــُه  حــولَ

انبهاٍر تــرنــو يف  ــا�ــِش  الــنَّ وعــيــوُن 

احلَراما البيَت  ــُروا  َطــهَّ لرجال   

ت�صاهْد مْل   ، طوافا  يطوفون  هم 

والْتَزاَما  ، �صدقا  الكعبُة  مثلُه   

ــاً ــرك زمــان ــصِّ ــ� ــا ال ــه كــعــبــٌة اأْرهــق

مل جتْد فيه �صوى الفو�صى نظاما

كــم نــ�ــصــاٍء ُطــفــن بــالــبــيــِت عــرايــا

راما ال�صِّ فيه  اأ�صعلت  خطايا  كم 

فـــزَعـــْت فــيــِه املــرايــا
َ
كــم وجـــوِه اأ

اخِل�َصاما فيه  اأ�ْصعلوا  رجــاٍل  كم 

ــا كــــْم قـــــويٍّ يــ�ــصــرُب املـــــاء نــقــيَّ

يــ�ــصــرُب جاما و�ــصــعــيــٍف عـــنـــَدهُ 

ــا كــعــبــَة اهلل ، ولــكــْن كـــم، وكـــم ي

الإماما بَــَعــَث اهلل  ــْد  َق ــِري  اأبْــ�ــصِ  
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فهذا  ، اهلل  كــعــبــَة  يــا  ــري  ــص ــ� اأب

ماما الذِّ يَحمي  اأتَــى  اخللق  �صّيُد 

ــلـْـوي اأذكــــري اأيـــاَمـــه ، والــكــفــُر يَ

داَما يِح ، َويَ�ْصتدين ال�صِّ  ُعنَق الرِّ

تخفى ــــا  ملَّ هـــجـــَرتـــُه  واذكـــــــري 

اأَماَما النَّ�صر  يرى   ، منِك   هارباً 

الَّــِذي زاَد �صموخا الغاَر  واْذُكــري 

اأَقــامــا فيه  ، بــْن  ـــْدراً  َق و�َصما   

�صاَرا الرحمن  اإىل   ، اثننِي  ثاين 

ا�ْصتقاما اِمي  ال�صَّ منْهِجِه  وعلى   

ا�صتياٌق مــل  ولــلــرَّ  ، ــنــنِي  اث ثـــاين 

الأنَاَما َفــاَق  الذي  يَــَرى هذا  اأن   

ى يتلظَّ قــلــٌب  والــكــفــُر   ، هــاجــَرا 

الْتهاما الــَعــْطــَف  يَلتهم  ِحــقــده   

�صاَرْت ين  بالدِّ هجرٍة  من  لَها  يا 

ِو�صاما و  َرمزاً  الكون   يف �صمري 

منيعاً اأ�صبحَت  الأنْ�صاِر  يا حمى 

ال�صنَاما املــجــد  ــن  م اأَت  وتــــبــــوَّ  

اً ــَك عــزَّ ــَت املــخــتــاُر يف اأر�ــصِ ــَب اأن

ومَقاما داراً  ــَبــَة  طــيْ واْرتــ�ــصــى   

ـــالإميـــاِن طيبي ــا طــيــبــُة ب اإيــــه ي

هم  الُهماما  منزلً وا�صتقبلي ال�صَّ
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ــع الــكــفــاُر يف مــكــة جمـــداً �ــصــيَّ

ــقــامــا ــت ان واأرادوه  ومتـــــــــاَدوا 

كنزاً الإميــــاِن  طيبَة  يــا  ــُخــذي  َف

 وامــنــحــي مــنــُه ِعـــراقـــاً و�ــصــاآمــا

ــاً وبــعــيــداً ــب ــري وامــنَــحــي مــنــه ق

الما  وان�صري منه على الأر�ش ال�صَّ





الق�صيدة الثامنة

ُة الَهاِدي ِهَي �ُصنَّ
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ُة الَهاِدي ِهَي �ُسنَّ

فــــقــــا
ُ
 الأ

ُ
ـــهـــا متــــــالأ ـــي اأنــــظــــر اإل

َغــ�ــَصــقــا ول  تــخــ�ــصــى  ُظـــلـْــَمـــًة  ل 

َم�َصحْت وقـــد  اإلَّ  اأ�ــصــرقــْت  مــا 

فقا ال�صَّ لْــغــِت 
َ
واأ  ، الغروِب  معنى 

ــــاَج الــوهــم،مــا تركْت ِرتَ َكــ�ــَصــرْت 

نَــفــقــا ول  ــا  ــُره ــص ــحــا� ي اً  �ــــصــــدَّ

َم�ْصِرَقها الــكــوُن  ف�صار  �صطعْت 

ُفــــقــــا
ُ
ــــوِرهــــا اأ ــــنُ وغــــــدا لـــهـــا ول

يــــداً ــــــدُّ  ـــا ل مَت ـــه ـــي اإل اأنـــــظـــــُر 

ــقــا ــِب ــَع ال ـــَرهـــا  ـــْط ِع ـــُث  ـــن وت اإل 

بها  ، الــبــيــا�ــشِ  نا�صعُة  بي�صاءُ 

واتَّ�صقا احُل�ْصَن  اجلماُل  َعــَرَف 

ـــنـــي بــاحلــ�ــصــِن يَــْرُمــقــهــا لـــكـــاأنَّ

ـــقـــا ــــهــــوراً بــــا َرَم فـــيـــعـــوَد َمــــبْ

لها اجلــمــاَل  اأعطى  من  �صبحان 

ــــوجــــَه والـــعـــيـــنـــني واحلــــَدقــــا ال

ــه ــُع بــــــرزْت فـــمـــدَّ الــــكــــوُن اأجــم

ـــهـــا الـــُعـــنـُــَقـــا جلــمــالــهــا وجـــالل

َهــــَدٍف اإىل  �ــصــرياً  اأزمـــعـــْت  مــا 

ــا ــُرَق ــطُّ ال �ــصــرُيهــا  �ـــصـــعـــَد 
َ
واأ اإل 

ــــَدٌع ـــا ِب ـــه متــ�ــصــي فــتــ�ــصــقــط دونَ

�َصبقا ــــْن  َم ـــلَّ  ك ــ�ــصــبــُق  تَ وتـــظـــلُّ 
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ــــذٍة ــــاف ـــح كـــــــلَّ ن ـــفـــت ـــــظـــــلُّ ت وت

ــا انْــفــتــقــا ــم ــلَّ ــــق ك ــــْرتُ ــخــري، تَ ــل ل

فيا الب�صري  ــادي  ــه ال ــة  �ــُصــنَّ هــي 

و�َصَقا الــهــدى  �ــصــرَب  ملــن  طوبى 

�صدقْت الــذي  الهادي  �صنُة  هي 

ـــَدقـــا وَمــــقــــالـُـــه �ـــصَ  ، اأفــــعــــالـُـــه 

ــٍل ــل حـــمـــل الأمــــــانــــــَة دونــــــا م

ـــة انــطــلــقــا وعـــلـــى بُـــــــراِق الـــهـــمَّ

ــاِء لنا ــي ــ�ــص ــال ـــة ك ــــرك املـــحـــجَّ ت

�َصَمقا الهدى  َحْولَها،�َصْرُح  ِمــْن 

اأبــــ�ــــصــــَره  ، املــــجــــد  َدرُّ  هلل 

ــه واعــتــنــقــا ــدي ــدَّ ي ــم �ــصــهــمــا ، ف

راأْت املـــــكـــــرمـــــات  َدرُّ  هلل 

لَـــقـــا
َ
ــت الأ �ـــصـــوِل فــحــيَّ لَـــــَق الـــرَّ

َ
اأ

ـــــــه لَزم ـــــدق  ـــــ�ـــــصِّ ال درُّ  هلل 

ـــوِم َمـــْولـــده ، فــمــا افــرتقــا مــن ي

ــــه ــــَم ــــل ــــصْ �
َ
اأ الــــعــــلــــم  َدرُّ  هلل 

ـــا ـــق َوث وبـــعـــلـــمـــه   ، ـــاحـــُه  ـــت ـــف م

ومــا ــاب  ــت ــك ال اآُي  تــكــْن  مل  اأو 

؟! ُخــلـُـقــا  ــه  ل الــتــقــوى  فيها مــن 

ــي يف حــــبِّ َمــنْــهــجــنــا ــت ـــا رحــل ي

ـــَرقـــا ــهــفــتــي بَ كــــم بـــــــارٍق مــــن ل



65

ــدين الــبــعــيــَد فما ــت ــص �
َ
ـــُت اأ مـــاِزلْ

ــقــا ــَف َخ اإذا  ــبــي  قــل ـــن  م اأدنـــــــاه 

ــي ــرُت ذاكــرت ــْط ــْم ــت ــص نـــاديـــُت وا�

َغــَدقــا �صعادتي  غــيــَث  فــراأيــُت   

ــتـُـه ــش ، �ــُصــنَّ ــا� ــنَّ وراأيــــــُت خـــرَي ال

احُلَرَقا وتُطفئ  ال�صدوَر  تَ�صفي 

ـــِك َهــفــا ـــي ـــادي اإل ـــه يـــا �ــُصــنَّــَة ال

ــح مـــنـــِك واغــتــبــقــا ــبَّ ــ�ــص قـــلـــٌب ت

ُوْجــهــتــه الـــرحـــمـــن  اإىل  ـــٌب  قـــل

َخلقا َمـــْن  لغري  اخلــ�ــصــوَع  يــاأبــى 

ــاِب  راأى ــكــت ــــاِت ال ـــِك  بــعــَد اآي ب

َرقــــــــا
َ
ع الأ نــــــوَر الـــيـــقـــني فـــــــودَّ

ــَة الـــهـــادي الــبــ�ــصــري اأرى ــا �ــصــنَّ ي

بَ�َصقا نخلُها   ، ــَة  ــهــداي ال فــيــِك 

مـــــازلـــــِت نــــربا�ــــصــــاً نــ�ــصــري بــه

ــُل وانــطــبــقــا ــي ــل ـــمَّ ال ـــه مــهــمــا ادل

واإْن ــَل  ــي ــص �
َ
الأ مــركــَبــنَــا  مــازلــِت 

ا�صطفقا ومــوُجــه  املحيُط  هــاج 

ــوِّ ومــن ــغــل اأنــــِت الــ�ــصــفــاءُ مــن ال

ف�َصقا ــْن  َم وِف�ْصِق  الطباع  �صوِء 

ــه ــُط ــخــال واءُ ملـــن يُ اأنــــــِت الـــــــــدَّ

نـَــَزَقـــا ي�صتكي  اأو  الـــهـــوى  داءُ 
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فما  ، اأنــــِت  ـــقـــراآِن  ال منبع  ـــْن  ِم

ــى ــَق ــاً �ــصــادقــاً َوتُ ــفــاِك هــدي اأ�ــص

بال راأى احلياةَ   ، َمــْن حــاَد عنِك 

ــًى وعـــا�ـــش الـــهـــمَّ والــقــلــقــا ــن مــع

ـــْت بــ�ــصــاحــبــهــا كـــم ِبــــْدَعــــٍة ظـــلَّ

ــا حــتــى اكـــتـــوى بــالــنَّــار واحــرتق

ــِه ــت ــْدَع ــــْوع ِب ــاعــَة، َط َكـــــِرهَ اجلــم

ـــا ـــفـــَرَق ، وال ـــع الأهـــــــــواَء  وتـــتـــبَّ

ـــفـــُه تـــخـــطَّ ملـــــن  اأقـــــــــــوُل  اإين 

وهـــــٌم وتـــابـــع كــــلَّ َمـــــْن نَــَعــَقــا

َوْهـــــــم بــدعــتــه ــــاً يف  يــــا غــــارق

الــَغــرقــا ع  وودِّ يـــديـــك  امــــــدْد 

ـــيـــِل َحـــرَيتـــه ـــــاًل يف ل ـــــْوِغ يـــا ُم

انبثقا ــذي  ال الفجَر  تــرى  مــا  اأَو 

�صَطعْت حقيقًة  اإلــيــَك  ُخــْذهــا 

والفلقا ــَش  ــا� ــنَّ ال عليها   
ْ
ـــــراأ واق

ــتــجــٌع ــنْ ُم اِء  الــــغــــرَّ ـــِة  ـــنَّ الـــ�ـــصُّ يف 

ـــَوَرقـــا ــُط ال ــِق ــْص ــ� اأ�ـــصـــجـــاُره ل تُ

 



الق�صيدة التا�صعة

هو املُْختار
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هو امُلْختار 

»اللهم اإين اأحببتك واأحببت نبيك عليه ال�سالة وال�سالم حبًا �سادقًا اأرجو 
د الأبرار« اأن تغفر به الذنب ، وُت�سعد به القلب ، اللهم تقّبْلها دفاعًا عن �سيِّ

الأنـــواُر ت�صتقي  َهــْديــَك  نبع  مــْن 

ــاُر ــم الأق تنتمي  �ــصــيــائــَك  واإىل 

نعمٍة اأعــظــَم  َحــبــاَك  العباد  ربُّ 

ـــــاُر ـــــَي ِه الأْخ ـــعـــزُّ بـــــعـــــَزّ ديــــنــــاً ي

ُحفظْت بَك الأخالُق بعَد �صياعها

الأ�ْصجار رو�صها  يف  وت�صامقت 

ــٍد ــَة �ــصــيِّ ــث ــع ــقــلــني ب وبـُــعـــثـــَت لــلــثَّ

ــدقــْت بـــه وبـــديـــِنـــِه الأخـــبـــار �ــص

با وانْبهرْت  اجلنُّ  اإليك  اأ�صغْت 

ا�صتب�صار قــلــوبـَـهــا  وَعــــمَّ   ، تتلو 

فت ى وت�صرَّ يا خرَي من وطىَء الثَّ

ــاُن والأحـــجـــار ــب ــث ــُك ــريِه ال ــص بــ�

وجهه حما�صن  اإىل  تــتــوُق  يامن 

نهار يـــراه  اأن  ويـــْفـــَرُح   ، �صم�ٌش 

فت ت�صرَّ ، حني  اأنــَت  واأمــي  باأبي 

َف الأنــ�ــصــار ــرَّ ــص ــ� ــك هــجــرةٌ وت ب

فا�صتقى النبوة  مدر�صَة  َت 
ْ
اأنْ�َصاأ

ـــــرار مـــن عــلــمــَهــا ويــقــيــنــهــا الأب
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وحديثها قــدميــهــا  لــلــعــلــوم  هــي 

يـــِن احلــنــيــف مــنــار وملــنــهــج الـــدِّ

ــمــا ــلِّ ومــع ُمــــْر�ــــصــــدا  درك  هلل 

ـــه وبــعــلْــمــِه الآثـــــار ـــُرَفـــْت ب �ـــصَ

ــًة ــلَّ ــا مــن رَجـــالـــك ثُ ــَه ـــَت فــيْ ـــيْ ربَّ

وداروا البالد  يف  طافوا  باحلقِّ 

اأغلقوا املــطــامــُع  دعــِت  اإذا  قــوٌم 

طاروا املكارُم  دَعــِت  واإْن   ، َفَمَها 

بعدلهم رُمـــوهُ  ظلماً  واجــهــوا  اإْن 

ـــاُروا اأن ــالِل  الــ�ــصَّ لــيْــَل  راأوا  واإِذا 

اأمــامــهــم ي�صري  قـــراآنـــاً  كــنــت  قــد 

ــاءت الأفــكــار وبــك اقــتــُدوا فــاأ�ــصَ

عمروا  القلوب  كما  َعَمْرت،  فما م�صوا

ـــار ـــَم َع ـــاِد  ـــب ـــع ال واأفـــــئـــــدة  اإلَّ 

ل�صانَه الف�صيح  الــكــوُن  اأطلق  لو 

ــيــَك بــدحــِه الأ�ــصــعــار لــ�ــصــرْت اإل

دْت لو قيل : َمْن خرُي العباِد ، لردَّ

املختاُر : هو  َمْن �صمعوا  اأ�صواُت 

مِلَ ل تكون ؟ واأنَت اأف�صُل مر�صٍل

واأعزُّ من ر�صموا الطريق و�صاروا

نوُرها ميالأ  م�ُش  ال�صَّ اإل  اأنت  ما 

ثــــــرَي غــبــار
ُ
ـــا ، مــهــمــا اأ ـــنَ  اآفـــاَق
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مــا اأنـــت اإل اأحــمــُد املــحــمــود يف

غــار ي�صهد  ـــذاك  ب الأمـــــور،  كــل 

مثلما ت�صهُد  اءُ  ـــغـــرَّ ال والــكــعــبــة 

ار �ــصــهــد املـــقـــاُم وُركـــنـُــهـــا والـــــدَّ

يا خرَي مْن �صلَّى و�َصاَم وَخرَي مْن

يَ�ْصتَاُر مــن  وخــري  احلجيج  قــاد 

وجــزاوؤه  ، �صامٍت  مكانُة  �صَقطت 

ــار ــنَّ ال جــنــاهُ  ــــا  مِمَّ ــْب  ــت ي مَلْ  اإن 

بع�صَها تـــاأكـــُل  بــخــطــاه  لــكــاأنــنــي 

الأوزار بها  ثَــُقــلـَـْت  وقــد   ، َوَهــنــاً 

كافر اأو  مــنــافــٌق  ِمــنْــَك  ـــاَل  ن مــا 

ــار ــَغ ـــــٌة و�ــصَ ـــْت ِذلَّ  بــل مــنْــُه نـــالَ

حلّْقَت يف الأُفِق البعيد ، فال يٌد

ــيــك ، ول فـــٌم مــهــذار و�ــصــلــت اإل

و�صَكنَْت يف الفردو�ش �ُصْكنَى من به

ـــار ـــل الـــقـــهَّ ــــِه يـــتـــَكـــفَّ ــــن ــــدي وب

ــًة ــان ـــمـــًة ومــك ــــَك ِه ــــــالَك ربُـّ اأع

ــمــوُّ ولــلــحــ�ــصــود بَــــَوار فــلــك الــ�ــّص

ـــــــا لـــيـــوؤملـــنـــا تَــــــَطــــــاُوُل كــافــر اإنَّ

الأقـــذار نف�ِصِه  مــ�ــصــارَب  مـــالأت 

ــــٍة ــــــاً تـــــَخـــــاُذُل اأم ـــا اأمل ـــدن ـــزي وي

املليار غــثــائــهــا  انـــدحـــاَر  ي�صكو 
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وقفت على باب اخُل�ُصوع ، اأماَمها

الكفار وخلفها   ، القلوب  وَهـــُن 

داِرهـــا حمـــارَم  �صانت  ليتَها  يــا 

الإع�صار َك  يــتــحــرَّ اأْن  ــِل  َقــبْ مــن 

يا خرَي من وطئ الثى، يف ع�صرنا

ار ـــرَّ ــِة والـــَهـــَوى َج ــل جــيــ�ــُش الــرذي

يف ع�صرنا احتدم املحيط ومل يزل

ــار ــحَّ ــب ال ــطــاً يف مـــوجـــه  ــخــبِّ مــت

َجَمَحْت عقوُل النا�ِش، طا�َش بها الهوى

ب الأخــطــار ــهــوى تــتــ�ــصــرَّ ومـــن ال

نذيرهم واأنــت  لهم،  الب�صرُي  اأنت 

ـــــذار ــارةُ مــنــك والإن نــعــم الــِبــ�ــصَ

ت�صربوا الــنــفــو�ــش  بــهــوى  لكنهم 

وحاروا الظنوِن  َغَب�ُش  فاأ�صابهم 

�صبغوا احل�صارةَ بالرذيلة فالتقى

ــاُر ــُب املــكَّ ــل ــْع ــثَّ ــِب فــيــهــا ال ــذئ ــال ب

ما(دانرُك) القوم ، ما (نرويجهم) ؟

الأبــقــاُر وتــفــهــَم  الــرُّعــاةُ  يُ�صغي 

�صفهائهم على  �صكتوا  بالهم  ما 

حــتــى متــــادى الــ�ــصــرُّ والأ�ـــصـــرار

مثلما يجري  احلقد  لهذا  عجباً 

يجري (�صديٌد) يف القلوب ، و(قاُر)
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يا ع�صَر اإحلاد العقوِل ، لقد جرى

املُــوبــَقــاِت قطار بــك يف طــريــق 

َقُربَت ُخطاك من النهاية ، فانتبْه

ـــم الأ�ـــــصـــــوار ـــا تـــتـــحـــطَّ ـــربَّ ـــل ف

حــكــايــٌة ــدمــوع  ــل ول  ، ــــول  اأق اإينِّ 

الأمـــطـــار: ث  ــتــحــدَّ ت مثلها  عــن 

ــنــا نــبــيِّ ـــــــْدَر  َق اأنَّ  لــنــعــلــم  ــــــا  اإنَّ

�صَغاُر انئنَي  ال�صَّ واأنَّ   ، اأ�صمى 

ــــُدهُ ــــزي ي ــــحــــبِّ  امل اأمُل  ـــُه  ـــنَّ ـــك ل

َفــَخــار ــِحــبُّ  يُ ملــن  وفــيــه   ، �صرفاً 

قلوبهم موُت  القوِم  ُغفاةَ  يُ�صقي 

اَحـــِة الأْغــيــاُر ــَم الـــرَّ ويــــذوُق طــْع





الق�صيدة العا�شة

َنفَثٌة �ِصعِريَّة

يَّة يف ِجَواِر َخرْيِ الَبِ
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ة  يَّ ة يف ِجَواِر َخرْيِ الرَبِ عِريَّ َنفَثٌة �سِ

ــُد نْــ�ــصِ
ُ
اأ الكرمية  رو�ــصــِتــه  بــجــوار 

�صعًرا على �صدِق الر�صالِة ي�صهُد

األتقي ــارِك  ــب امل م�صجده  واأمــــام 

ُد ـــذي يــتــجــدَّ  بــجــمــال �ــصــريتــه ال

مـــن ولئــــي واحـــًة اإين لأحـــمـــل 

يَق�صُد اإليها  مْن  ْفلََح 
َ
اأ  ، خ�صراء 

بجاللها  ، دوحـــًة  املــديــنــَة  واأرى 

ُد تُغرِّ الطيوُر  منظِرها  وجماِل   

ــكــون جـــلَّ جــاللـُـه واأحــــبُّ ربَّ ال

ـــاً اأفـــــرُّ بـــه اإلـــيـــه واأ�ـــصـــُجـــُد ـــّب ُح

ــه ــاِت رحــم اإىل  ــي  ــن ب ــرِّ ــق ي ـــاً  ـــب ُح

ــُد ــِع ــبْ ــزيــح عــنــي مــا اأخــــاف ويُ وي

ببابه الـــوقـــوَف  يــعــلّــمــنــي  ُحـــبـــاً 

ـــه ل تُــو�ــصــُد ـــوابُ  فــهــو الــــذي اأب

قلوبُنا تُـــِكـــنُّ  بــا  الــعــلــيــم  وهـــو 

نَ�ْصُمُد احلــوائــج  كــلِّ  واإلــيــه يف   

ـــٍد ـــَوحِّ ُم حـــبَّ   
َ
اهلل ــــــبُّ  ِح

ُ
اأ اإين 

ــُد ــوحِّ ــزُّ املــــرءُ حــني ي ــع ــكــم ي  ول

كــامــاًل ــــَن اهلل ديـــنـــاً  واأحـــــبُّ دي

ــُد ــَق ــْع يُ عليها  قــلــبــي  ــدًة  ــي وعــق  
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التي وِفْطَرتُه  املــوىل  بَْغُة  �صِ هو 

واملَْحِتُد َمِعينُها  وطــاب  طابَت   

ـــــــبُّ خـــرَي الأنـــبـــيـــاِء حمــبــًة ِح
ُ
واأ

ــُد تــتــاأكَّ ــــا يف مــهــجــتــي  ــــاُره اآث  

را�ــصــخــاً ــاً  حــب ــه يف اهلل  ــتُ ــب اأحــَب

ــُد ــعــبَّ ــحــبِّ املــ�ــصــطــفــى اأت فــاأنــا ب

كنهاِرها ليلُها   ، ــَة  املـَـَحــجَّ ـــَرك  تَ

وتُْر�ِصُد ال�صالكني  تهدي  بي�صاَء   

جــارٌف عميٌق  �ــصــوٌق  هاهنا  اأنـــا 

تتنَهُد وُمـــْهـــَجـــٌة  تــتــوُق  ــٌش  ــ� ــْف نَ  

ــٍة ــنَّ َج ــن  ـــًة م ـــْرَع تُ ــُد  ــاه ــص اأ� اإين 

ُد جَّ ال�صُّ الراكعون  جال  الرِّ فيها   

مــا بــني حمــراب الــر�ــصــوِل وبيِته

وتُ�ْصِعُد تــفــوح  ــاٍت  جــنَّ ــَفــحــاُت  نَ  

هذا هنا الهادي الب�صرُي و�صحبُه

م�صجُد ويُْعَمُر  ُخلٌُق،  بهم  يَ�صُمو 

ــِرفــاً ــَرْف فــق كــان ُم عــلــٌم هنا لــلــرِّ

ُد يــتــ�ــصــدَّ يــحــنــو ول   فــر�ــصــُولــنــا 

بها ــــــْزري  يُ ل  لــلــعــلــِم  ومــــنــــارةٌ 

ُمْفِنُد �صعيٌف  َراأٌي  ول  َجــهــٌل   

ـــَم الــعــدُل حــتــى نــالَــه ـــي ِق
ُ
وهــنــا اأ

و�صيُِّد يَ�صتهيه  مــا  على  عــبــٌد   
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منرٍب �ــصــرَف 
َ
اأ لل�صعر  اأرى  وهنا 

وتُنْ�َصُد اجلــيــاُد  ق�صائُدهُ  تُلقى   

�صعَره ين�صُد  ان  ح�صَّ هنا  واأرى 

ُد ويــ�ــصــدِّ لــه  يــدعــو  وامل�صطفى   

ديِنه عــن  منافحاً  اإلــيــه  ي�صغي 

يــوؤيِّــُد الأمـــنُي  والــــرُّوُح  بال�صعر،   

ــَبــاِتــِه واملــ�ــصــجــد املــيــمــوُن يف َجــنَ

ُد ويـُــردِّ َدى  ال�صَّ ــُعــه  يـُـَرجِّ �صوٌت   

�صوتُه يعلو  عر،  ال�صِّ مــقــاُم  هــذا 

ــُد ــبــلَّ ــتَ يَ ول  يــخــبــو  ل   ، بـــاحلـــقِّ  

�صليلُها  ، للبياِن  �صيوٌف  وهــنــا 

يَــْخــُمــُد ل  بريِقها  ـْـــُع  ومَل  ، بـــاٍق   

نَْخلٍَة كاأجمل  هنا  البيان  ينمو 

وتَ�صَعُد الرتاِب  يف  ُعمقاً  تزداد   

هاهنا ينزل  اهلِل  َوْحــُي  لي�ش  َو 
َ
اأ

؟! ُد  يـُـَجــوِّ الأنبياِء  وخــرُي   ، غ�ّصاً 

يزْل مل  مكَة  اأخــُت  املدينُة  هذي 

ــُد ــه ــع ــبــيِّ وَم ــن ــل ـــاٌم ل  فــيــهــا مـــق

ةٌ ُدرَّ اجلـــواهـــِر  ثــالــثــُة  والــقــد�ــُش 

تُنْ�َصُد العظيمة  ِتنا  اأمَّ �ِصلِْك  يف   

َقبلُه املبارك،  الأق�صى  وامل�صجد 

ــــٌب مــ�ــصــتــنــِجــُد ـٌع مــــرتقِّ مــتــطــلِـّ
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ـــلِّ ما هـــذي مــديــنــتـُـنــا لــهــا يف ك

يَُد مفاخرنا  من  ويُــذَكــُر  يـُــرَوى   

ــَب فنِّه ــاُن جــان اأرخــــى لــهــا حــ�ــصَّ

ــُد ــجِّ ـــُل مــقــاَمــهــا ومُي ــدحــاً يـُــجِّ م

ــارًة تـْــِهـــُم ت
ُ
اأ ـــا على امِلــنــهــاِج ،  واأن

ـــُد جْنِ
ُ
اأ واأخـــرى  طيبِتنا  ـــْدِح  َم يف 

َفنَبُْعه  ، املــديــَح  ح�صاَن  �صاركُت 

َمـــورُد ل�صعرَي  ـــــوِرُده  وَم نَــبْــعــي   

ــهــا يــكــفــي قــ�ــصــائــَدنــا فـــخـــاراً اأنَّ

ُد تَُق�صَّ الأنــبــيــاِء  خــري  مــدِح   يف 
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ُ احِلرب  ِعْنَدما يَتخثَّ

ا�صتطاعوا مالَهم �صامتون؟ كيف 

يـُـــــذاُع حــــديــــٌث  ول  مــــقــــاٌل  ل 

وُجــوم يف  وهــم  املُ�صطفى  يُ�صتَُم 

داُع ال�صُّ و  عندهم  التِّبُْغ  يلتقي 

روؤو�ــصــاً النعام  مثَل  ــوا  د�ــصُّ كيَف 

طـــوا واأ�ــصــاعــوا ؟ ــوا وفـــرَّ ــخــلَّ وت

ــهــم ، ملـــاذا احــتــواهــا ـــن اأقــالُم اأي

ــقــطــاُع ؟ َهـــا وان وَهــــٌن لـــفَّ ِحـــرْبَ

�ــصــالةٌ عليه   ، امل�صطفى  ـــــُه  اإنَّ

عــاُع ــرَّ ـــاَل مــنــُه ال و�ــصــالٌم ، قــد نَ

ــمــاذا تَـــَقـــْوَقـــُعـــوا وا�ــصــتــكــانــوا فــل

ـــــقـــــاُع ؟ ــــــَذَب الإي ــــــَذبْ وملـــــــاذا تَ

ك�صيٍل نــــراهُ  ُكــنَّــا   ، ِحــــرٌب  اأيــــَن 

؟! راُع  ال�صِّ ــدوُر  ي حينما  جــارٍف 

ـــمٍّ ُزعــــاٍف �ــصــكــبــوا مــنــه كـــلَّ �ـــصُ

ـــروا مــنــُه كـــلَّ وهـــٍم وبــاعــوا و�ـــصَ

ــٍر دخــيــٍل ــك ــُه كـــلَّ ف ــن ــمــوا م ــص ر�

ـــاعـــوا ـــص وتــــنــــادوا لـــنـــ�ـــصـــِرِه واأ�

�صديداً منه  للحجاب  ــرغــوا  اأف

قـــاُع مل تـــزل تــنــطــوي عــلــيــِه الـــرِّ

ــادوا ــن كــم اأثـــــاروا مــن �ــُصــبْــهــٍة وت

ـــــزاُع ــــه يــــــــدوُم الـــــنِّ خلـــــــالٍف ب
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ـــُه الـــيـــوَم قـــد تـــخـــثَّ حــتَّــى مـــال

اُع الـــرَيَ القبيح  طعمِه  مــن  غ�شَّ 

ــواروا ت فكيف  امل�صطفى  يُ�ْصتَُم 

؟! القناُع  الــوجــوهَ  اأخــفــى  وملـــاذا 

ـا ـــابُـــنـــا الأ�ــــصــــاو�ــــش ملَـّ ــــــَن ُكـــتَّ اأي

؟! الأو�صاُع  �صاءت   ، احلقُّ  ْوِذَي 
ُ
اأ

نــزيــهــاً حـــْرفـــاً  يــكــتــبــون  َمـــا  اأََو 

ــُه الأطـــمـــاُع ــوب ــُص ــ� خــالــ�ــصــاً ل ت

ــــقــــرائــــُح ملَّـــا هـــكـــذا جتـــمـــُد ال

؟! بــاُع  ويق�ُصُر  املُ�صطفى  يُ�صتَُم 

ــُق عــــدّواً ــدي ــ�ــصَّ ــــا يُــ�ــصــبــُح ال اإنَّ

ـــاُع ـــب ــــارهُ وتُ ــــك ـــرى اأف حـــني تُـــ�ـــصَ

فــــاأوىل الـــقـــلـــوُب  ـــت  مـــاتَ واإذا 

الأ�ــصــمــاُع الأبــ�ــصــاُر و  اأْن متــوَت 
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جولٌة على ِب�َساِط احُلّبْ

اإيلَّ      تتوافد  الزهور  اأ�سذاء  اأجمَل  باأنَّ  و�سعرُت  اإلَّ  رة  املنوَّ املدينة  ُزرُت  »ما 
ا  نديًّ وين�ساب  قلبي،  اإىل  ب  يت�سرَّ احِة  الرَّ بن�سيم  واأح�س�ست   ، ناحية  ُكلِّ  من 

بة وكفى...«  يِّ هادئًا يف �سراييني ، اإنَّها طيبة الطَّ

بني عينيِك املدى اأقرُب من جْفنْي اإىل عيني ..

ومن اإيقاع اإح�صا�صي اإىل َعْزف الق�صائْد

بني عينيِك املدى اأقرُب من اإغفاءة النوِم ..

اإىل اأجفان راقْد

اأنِت يا طيبُة يا حا�صنَة الهادي الب�صري 

يا ب�صاَط احلب يف الهجرة يا ماأوى الفقرِي

يا حفيَف الغ�صِن ..

يا حلَن خرير املاء يف ثْغِر الغديْر

مهريْر فء ي�صري يف عروق الزَّ يا �صعوَر الدِّ

اأنِت يا طيبُة يا ذاكرةَ املجِد التي حتمل اآلف ال�صواهْد

يا �صراعاً اأبحر املجُد به .. 

يحمُل تاريخ الأماجْد

يا ح�صاماً مل يزْل يلمع يف كفِّ جماهْد

اأنِت يا طيبُة ..  

يا اإ�صراقَة الإمياِن يف جبهِة �صاجْد
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ْحٍد ويف َخنْدِق �صامْد
ُ
يا �صموخ املجِد يف بدٍر ويف اأ

ْفِق املحامْد
ُ
يا طلوَع البدِر يف اأ

ِة �صاعْد يا بريق العزم و الإقداِم يف همَّ

هوْر اأنِت يا طيبة يا حا�صنَة اجل�صِم الطَّ

يا نقاًء يف خاليا القلب يف ُعمِق ال�صعوْر

نيا ترانيَم الإخاْء يا اإخاًء اأ�صمَع الدُّ

بنَي اأ�صحاِب الر�صول الأتقياْء

يا �صفاًء زفَّ للكون تبا�صرَي ال�صفاْء

يا بناًء علَّم الأر�َش قوانني البناْء

اأنِت يا َطيْبُة ..

ْت اإىل اأغلى القالئْد  يا لوؤلوؤًة �ُصمَّ

َة ..   يا امتداَد النُّوِر مْن مكَّ

َة رائْد يا همَّ

يا �صمرَي الهجرِة الأنْقى ويا خيمَة عابْد

يا انطالقاً جليو�ِش الفتِْح يف قلِب العراْق

ام التي تْكتَِنُف الأق�صى .. يف ُربَى ال�صَّ

و يف املعراج و املَ�ْصرى واآثار الرُباق 

اأنِت يا طيبُة قلبي ..

اأنِت يا �صاقيَة الأ�صواِق



89

يا اأنهاَر حبِّي

لِّ .. اأنت يا نا�صرةَ الظِّ

على اأكتاِف دربي

اأنِت يا من تن�صفنَي اخل�صَب ..

من ق�صوِة جدبي

اأنت يا من تطردين البعد ..

عن �صاحِة ُقربي

ِرَز الإميان يا داَر املهاجْر
َ
ماأ

اأنِت يا طيبُة ما�شٍ ..

يبعُث النُّوَر حلا�صْر

اأنِت �صرٌّ لزدهار ال�صعر يف وجدان �صاعْر

اأنِت حبٌّ ُم�صمٌر يف بهجة القلب وظاهْر

منِك يا طيبُة ..

لََق املعنى ..
َ
تقتاُت حرويف اأ

واأقتاُت اأنا �صدَق امل�صاعْر





الق�صيدة الثالثة ع�شة

حِبيَبُة قْلبي 
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حِبيَبُة قْلبي

                اإىل طيبة الهادي ¤

ِبَطيْبَة يحلو ال�صعر تزهو الق�صائُد

ُد  املقا�صِ وت�صمو  معانيها  وت�صفو 

نــاأى اإذا  املــحــبُّ  ي�صتاق  لطيبَة 

وُق زائُد  وفيها - اإذا ما زاَرها - ال�صَّ

لهفٌة القلب  ويف  اإل  جئتُها  فما 

ــُد  ــاب ــك ــه ويُ ــوِق ــص يــعــاجُلــهــا مـــن �

طيبٍة وجِه  اإىل  اقاً  توَّ ْفــق 
ُ
الأ اأرى 

ْفق �صاعُد 
ُ
ونوُر الهدى منها اإىل الأ

حَمبٍَّة نَبُْع  الكون  �صمري  يف  لها 

ــُد  َرواف منه جتــري  قلٍب  كــلِّ  اإىل 

ــداً حمــمَّ فيها  اأنَّ  جــمــالً  كفاها 

واِفـــُد  َزاَر  مــا  اهلِل  �ــصــالةُ  عليه 

مهاجراً اليقني  َمــن  على  اأتاها 

�صاهُد  والــغــاُر  ديُق  ال�صِّ يُرافُقه 

َقلَْبها احلبُّ  ا�صتَْوَطَن  كيَف  فللِه 

و�صاعُد  َزنْــٌد  لها يف احلقِّ  و�صار 

ذا ْهُر وال�صَّ وكيف تَناَدى نَْحَوها الزَّ

�ــَصــاجــُد  بــالــذكــر هلِل  واأنــعــ�ــصــهــا 

ر�صها املجدُ والُهدَى
َ
وكيف التقى يف اأ

ْحُب الكرام الأماجُد  حمُد وال�صَّ
َ
واأ
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اإىل طيبة الهادي بعثُت ق�صائدي

ــهــا الــقــالئــُد  ــتْ ــنَ ـــوافـــَل ُحــــبٍّ زيَّ َق

د با�ْصِمَها ْعَر فخراً اأْن يغرِّ كفى ال�صِّ

ال�صوارُد  راحتيها  يف  تلتقي  واأْن 

حروُفه لبَتيها  يف  تــزدهــي  واأْن 

رائُد  الطَّ القوايف  مِن 
َ
بالأ وتَ�ْصُعَر 

و�صِة   التي وماَطيَْبُة   الهادي   �صوى الرَّ

املـَـ�ــَصــاِهــُد  لــلــزائــريــن  بها  تطيب 

حبيبُة قلبي ؛ نَبْ�ُش قلبي ِفرا�ُصها

الو�صائُد واحلننُي  غطاءٌ،  وُحبِّي 



الق�صيدة الرابعة ع�شة

�صول ¤ َموِقُف ُو�ُصوِل الرَّ

اإىل املَدينة
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�سول ¤ وِل الرَّ َموِقُف ُو�سُ

اإىل املَدينة 

 

ــا ــَع ــــوؤادي َرتَ ــْعــري يف ف ــــُن �ــصِ حَلْ

ــا ــع ــَدَف ان ــي  حــبِّ ــ�ــصــتــان  بُ اإىل  و 

ــوِق اأْرخـــيـــُت له ــصَّ ــ� و حــ�ــصــاُن ال

و�صعى �ــصــوقــا  فـــــازداد   ، ــلــه  َحــبْ

ــبــا ــــَح الــ�ــصَّ هـــذه طــيــبــُة ، يـــا ري

ــا عــنــدهــا �ــصــقــُر الأمــــــاين وقــَع

ـــادٌق هــــــذِه طـــيـــبـــُة ، حـــــبٌّ �ـــص

اجــتــمــعــا ُربــــاهــــا  يف   ، ـــنٌي  ـــق وي

ــــٌة اأزهـــــاُرهـــــا �ــصــاحــكــٌة رو�ــــص

�صطَعا ــهــا  ــي ــتَ لبَ يف  ــذا  الــ�ــصَّ و 

مثلما  ، عــلــيــهــا  ـــادي  ـــه ال ــع  طــل

ــــا ـــَغـــى وَدَع ـــدُر َفـــاأ�ـــصْ ـــب َطـــلـَــع ال

�ــصــا يـــا ُربــــا طــيــبــَة يـــا نـــبْـــَع الــرِّ

ـَــَعـــا فـــــــٍق مَل
ُ
ــــلِّ اأ ــــــدًى يف ك ـــا ُه ي

ويا ب�صرى  فيا  ــهــادي  ال جــــاَءِك 

ــــــــا نــبــعــا فــــــــــرَح املــــــنــــــَبــــــِع ملَّ

فانت�صى ُروؤاهـــــا  فـــــُق 
ُ
الأ اأبــ�ــصــَر 

ـــ�ـــصـــعـــا ــــمــــاً واتَّ ُ ــــل ـــــى ُح ـــــرام وت
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ـــفـــا وجـــــــُه قــــبــــاء حــيــنــمــا و�ـــص

وارتــفــعــا امل�صطفى  ــــُب  رْك ــــاَن  بَ

طـــلـــع الـــــبـــــدر فـــيـــا روَعـــــتَـــــُه

ـــا َطــلـَـعــا ــلْــمــاِء ملَّ يف ُدَجـــــى الــظَّ



الق�صيدة اخلام�صة ع�شة

ة بوَّ تالِميُذ النُّ
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ة  بوَّ تالِميُذ النُّ

 جنوٌم تتالألأ يف �سَماِء املجد ، �سَكَب فيها القراآن الكرمي من ينابيع فجِرِه نورًا 

ل يغيب ، ف�سارْت جنومًا دائمة الإ�ساءة ل تعرف الأفول ، ويعجز اأن ي�سل 
اإليها الأفول . 

 . بوْل  الذُّ اإليه  اأزاهري اخلري ما ل ي�سل  ¤ من  الر�سول  فيها  جنوٌم غر�َص 
حابة الِكرام تالميذ اأف�سل اخللق عليه ال�سالة وال�سالم . اإنَّهم ال�سَّ

الكراَما �صحابَتَنا  عنكم  دعــوا 

تــ�ــصــامــَى مــــراتــــبــــه  فــــكــــٌل يف 

ـــــالَم حــتــى ـــــص وكــــــٌل عــــّظــــَم الإ�

عـــرفـــنـــاهـــم عـــمـــالـــقـــًة عــظــامــا

�صهماً الأجمــــــاد  يف  نـــال  ــــٌل  وك

هاما ال�صِّ اأغلى  ومــا  اأ�صمى  فما 

جنــومــاً بــعــد خــري الــنــا�ــش كــانــوا

الما الظَّ يُــزيــحــون   ، زالـــوا  ومــا 

�صحٍب خــري   ، الــنــبــوة  تــالمــيــذ 

ـــامـــا ـــتَ ــــه ِخ تُ ــــوَّ ــــب ملــــن كــــانــــت ن

ــاُت املــجــِد ُجــنــداً ــنَ ــم �ــصــاِف ــه راأت

اخلياما النَّقع  من  نَ�َصبوا  وقــد 

ــايــا ــهــيــَل لــهــم حَتَ َدِت الــ�ــصَّ فــــــردَّ

ــا ــام م ــزِّ ـــهـــُم ال ـــّف اأُك ــــْت يف  ــــَق واأل
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�ــصــرٌف عظيٌم لــه   ، ُمــهــاِجــُرهــم 

ــا ــاَم ـهــم حــَمــَل الــو�ــَص واأنــ�ــصــاِريُـّ

ـــاريـــخ عنهم الـــتَّ ــل  �ــصــجَّ رجـــــاٌل 

ــُر مـــن تــعــامــى ــصِّ ــ� ــب بــــطــــولٍت ت

يرقى فكيف  ال�صماء  يف  جنـــوٌم 

ـــى اإل احُلــطــامــا ؟ اإلــيــهــا مــن اأب

*           *          *          *
�صِديقاً بــكــٍر،  ـــا  اأب عنكم  دعـــوا 

ـــاً ُهــمــامــا ـــدام ـــق يـــقـــاً وِم و�ـــصـــدِّ

ــِرم ْك
َ
اأ الغار،  يف  امل�صطفى  رفيُق 

َمَقاما ــْت  ــَع َرَف �ُصْحبٍة  ِمـــْن  بــَهــا 

�صموٍخ من  �صرحاً  الفاروَق  دعوا 

�ـــصـــاَء بــعــدلــه مــ�ــصــراً و�ــصــامــا
َ
اأ

دُعــــوا ُعــثــمــاَن اأعــظــمــُهــم َحــيــاًء

ــــم لـــثوِتـــِه اهــِتــ�ــصــامــا ــــُثُه واأك

م�صطفانا حبيبة  عنكم  دعـــوا 

الكالما فيها  تَــ�ــْصــتَــ�ــْصــِهــلـُـوا  ول 

ف�ُصْحقاً  ، َهــــا 
َ
اأ بــــرَّ اهلل  كــتــاُب 

ــا ــام ــث ــلّ ــر ال ــص لـــكـــل مـــكـــابـــٍر حــ�

اأعلَى فهَي  ال�صحابِة  قمم  دعــوا 

ــــى يــبــلـُـُغ اخُلــــفُّ الــ�ــّصــنــامــا ؟ واأّن
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الــقــوايف اأر�ــصــلــت  ــِت  ــي ــب ال لآِل 

ــم فــــــــوؤاداً مــ�ــصــتــهــامــا ــه تـــــزفُّ ل

ــاً ُحــبَّ الإ�ـــصـــالِم  عــلــى  منحناهم 

ــا ــالم ــصّ ــ� ــة وال ــحــي ــت مـــنـــا ال وقـــدَّ

�ُصحاها  ، �صم�ٌش  ديننا  من  لنا 

ـــى ـــَراَم ُق لــيــلــكــم َمـــْهـــَمـــا تَ ـــرِّ ـــف ي

ــاٍر ــب ـــــــْرمُت مــن ُغ ثَ
َ
ــا مــا اأ ــنَ ــَفــ�ــصْ نَ

الَغَماَما راأى  الُغَباَر  نََف�َش  ومن 

ــــا « رابــــع اخُلـــلـــفـــاِء ، اإنِّ ـــيٌّ ـــل »ع

»احــرتامــا« م�صاِعَرنا  لنْمنَُحُه 

ــبْــَطــنِي ُحــّبــاً ــا اأبـَـــا الــ�ــصِّ نــحــبُّــَك ي

لَهاَما بــِه  اجَلــمــاُد  ا�صطبَغ  لــو 

وابـــي ــْت رواِئــــَحــــُه الـــرَّ ـــو �ــصــمَّ ول

ــى ــَزام ُخ اأو  ــــورٍد  ب ــا احــتــفــلــْت  مل

ــا حــبًّ اأّن  ــا  ــعــرن ــص � ـــا  م ـك  نــحــبُـّ

ــا ــَداَم ــصِّ ــ� ــَر وال ــاُح ــن ــتَّ يــعــلِّــُمــنــا ال

اقتدينا قــد  فيك  الــنــا�ــش  بخري 

انْف�صاما لــُعــْرَوِتــنــا  نر�َصى  فما 

َو�َصْعنا فــَقــْد  الــُغــلـُـّو  نر�صى  ول 

ــا ــام ـــلِّ اإْفـــــــَراٍط جِلَ ــــِم ك عــلــى َف

لكْن  ، م�ِش  ال�صَّ ك�صوِء  �صريعتُنَا 

َقــتَــامــا فيكم  ـــْوَءَهـــا  �ـــصَ جــعــلــتـُـْم 
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ــٌد عـــن �ــصــريــعــتــنــا ، ُمــِكــبٌّ ــعــي ب

و�َصاما �صلَّى  واإن   ، ـــَدٍع  ب على 

ــفــِت املـــواقـــُف عــن جــمــوٍع تــكــ�ــصَّ

َحــامــا الــزِّ َخيَْبِتها  ـــوَل  َح تـُـَكــثِّــف 

ــي ــاأت ــــواِزُل حـــنَي تَ ــــنَّ ــا ال ــنَ ــُم ــلِّ ــَع تُ

الُهَماما ْهَم  ال�صَّ تُــوِقــُظ  ــاً  دُرو�ــص

اختباٍر �ِصوى  الِعظاُم  الِفَنُ  وما 

ا�ْصتََقاما وَمـــن  ـــَوى  َه مــن   ُ ــبــنيِّ يُ



الق�صيدة ال�صاد�صة ع�شة

�ُصول ¤ واأبو بكٍر  الرَّ

يف غار ثور
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�ُسول ¤ واأبو بكٍر الرَّ

يف غار ثور 

ـــا ريـــــاُح هـــبِّـــي ُرخـــــاًء هـــجـــرةٌ ي

ِح ـــفـــي يــــا بــــحــــاُر لـــلـــمـــالَّ واهـــت

اأيــهــا الــغــاُر ، غـــاَر ثـــوٍر ، تالقى

باح ال�صَّ وانــبــثــاُق  املــجــُد  عــنــدك 

يــا خــيــوَل قري�ٍش  ، ــنِي  ــنَ اثْ ثـــايَن 

 هل �صيُْجدي فيكنَّ كبُح اجلماح

و قــريــٌب ـــنِي ، و الـــَعـــدُّ ـــنَ ثـــاين اثْ

ــَواِح نُ �صوُت  الأ�صجاِر  وحفيُف   

ــــــُه جِمــيــٌب ـــنِي ، والإل ـــنَ ثــــايَن اثْ

وِحـــَمـــى مــ�ــصــَطــَفــاهُ غـــرُي مــبــاِح

ثــاين اثْــنَــنِي ، اأيُّــهــا الــَغــار بُ�صرى

الَفالِح طريِق  على  ــزاً  رْم �صْرَت 

ــاَرى ــَي َرَجــــع املــ�ــصــركــوُن عــنــَك َح

ــاِح ــَب ــْص ـــرَي ُظــلْــَمــة الأ� مل يـَـــروا َغ

ــوِت« فعادوا ــيُ الــبُ »اأوَهــــُن  هـــم  ردَّ

 يف ُوُجـــــوٍم وحــ�ــصــَرٍة والـْــِتـــَيـــاِح

واأم�َصى �ــصــيٍء  كــلَّ  الــقــوُم  خ�ِصَر 

ـــــــاِح ـــِق واَفـــــَر الأْربَ ـــلْ ــُد اخَل ــيِّ ــص �





الق�صيدة ال�صابعة ع�شة

يق › دِّ اأبو بكٍر ال�صِّ
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يق › دِّ اأبو بكٍر ال�سِّ

قالوا : هو ال�صديق ، قلت : كفاه

ــــراهُ ِذْك ـــْن  ِم الــتــاريــُخ  مــا يحفظ 

ــه واأن  ، النبي  »تــ�ــصــديــُق«  يكفيه 

ــــــاهُ ــــٍة زكَّ ـــف هــــمَّ ـــوق يف كـــــلِّ م

ــــه ـــــا بــكــر فــــخــــاراً اأنَّ ــكــفــي اأب ي

يف هـــجـــرة املـــخـــتـــار قـــد اآخــــاه

مرافقا الرا�صيات  اجلبال  قطع 

ّخــــلـْـــِق اهلل حـــني دعـــاه َعـــــــزِّ 
َ
لأ

َم�َصى وقد  مال  الرِّ منُه  بْت  وتََعجَّ

الب�صري خطاه الهادي  تقفو ُخطا 

ووراَءهُ امل�صطفى  اأمـــام  مي�صي 

ــرْت قــدمــاهُ مــ�ــصــَي املـُــِحـــبِّ تــفــطَّ

من واملــعــراج  ــراء  ــص الإ� ق�صِة  يف 

ـــداه ــــال م ـــا ل يُــــنَ تــ�ــصــديــقــه م

�ــصــرٌف تتوق لــه الــكــواكــُب ِرْفــعــًة

ملـــا تـــرى يف الـــداجـــيـــات �ــصــنــاهُ

ــُه الــتــي ــــا بــكــر خــالفــت تــكــفــي اأب

ُعراه احلنيف  الدين  من  حفظْت 

مــ�ــصــوؤومــًة ًة  ردَّ ـــــَه  َواَج كــالــلــيــِث 

ــــْن َجــافــاه ـــاأعـــاد لـــالإ�ـــصـــالم َم ف
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الُهدى و  النبوِة  مدر�صِة  تلميُذ 

ــــــاِم عــلــى الــتُّــقــى ربـــاهُ خـــرُي الأنَ

يق يف درب الهدى يا رحلَة ال�صدِّ

ر�ــصــاهُ املــحــبِّ  قلب  اأحــيــيــِت يف 



الق�صيدة الثامنة ع�شة

ُعَمر  ›
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ُعَمـــر ›

ُعَمُر يا  الأ�صعاُر  لك  تقول  مــاذا 

  وعند نبعك بحُر ال�صعر ينح�صُر

وقفْت قد  ال�صعر  بقوايف  كاأنني 

تنتظر اجلــود  بــاب  عند  هيَّابًة    

لو مل يكن لك اإل العدُل لنبهرْت

  به ، فكيف بها و الف�صُل ُمنت�صر

عــــدٌل وجـــــوٌد واإقـــــــداٌم وتــزكــيــة

ــاأٌن فــيــك معترب ــص   ولــلــفــرا�ــصــة �

اأرملٍة حــاَل  ترَعى  ليلَك  �صهرَت 

ترعى اليتامى ، َوَدْمُع العنِي ينهمر

حتى حملت لها كي�ش الطحني ويف

ثَــُر
َ
اأ اأدمــٍع حمبو�صٍة  عينيك من    

اخلـــالفـــَة يف ْعـــت  طـــوَّ درك  هلل 

الثَّمر اأينَع  النَّا�ِش حتى  م�صالِح    

ــزهُ ٌث اأنـــت بــني الــنــا�ــش مــيَّ ــــدَّ حُمَ

  ربُّ العباد با يُْجلَى به الب�صر

به نطقَت  راأٍي  من   
ُ
اهلل ـــَد  اأيَّ كم 

َوُر وال�صُّ ــاُت  الآي به  تُتْلى  ف�صار    

منهزماً ال�صيطاُن  دربك  من  يفرُّ 

  وعن طريقك يناأى وهو مندحر
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تنا اأمَّ تــاريــخ  يــا رحــلــَة املــجــِد يف 

بوركِت من رحلٍة ي�صمو بها اخلرُب

كم نفحٍة من �صذا الفاروِق عاطرٍة

 �صرى الن�صيُم بها، وا�صتاأنْ�َش الب�صر



الق�صيدة التا�صعة ع�شة

ُعْثَماُن  ›





119

ُعْثَماُن ›

ــدا ــواَء وجمَّ ــلِّ ــاءُ بــَك ال رفــع احلــَي

دا ـــــودَّ ـــُه وت ـــبَّ واإلــــيــــَك اأهـــــدى ُح

التي الكفَّ  الُع�صرِة  جي�ُش  وراآَك 

امِلْقَودا خاءُ  ال�صَّ و�صلَّمَك  تُعطي 

�صا يا قلَب ِذي النُّوَريِن ، َماَزال الرِّ

ــــدا بــاهلل مْيــنــُحــَك املَــقــاَم الأجْمَ

تَــرى ــا  ملَّ ت�ْصتَحي  ــُك  املَــالِئ حتَّى 

ــــورَّدا وجــهــاً كــرمًيــا بـــاحَلـــَيـــاِء تَ

يف َرو�ِش ُجودَك يا ابَن عفان الْتَقى

ــدا ــَك تــوحَّ ــي كـــرٌم واإخـــال�ـــشٌ وف

موقٌع الــكــرمَيــة  يـــِدَك  يف  للَمال 

ــدا ــَع بْ
َ
اأ ويــظــلُّ قلبَك عــن ثــرِائــَك 

ـــذي الَّ ــُم  ــْه ــ�ــصَّ ال اأيُّـــهـــا  درَُّك  هلل 

ـــَدى ـــُجـــودِه بَــلَــَغ املَ بــ�ــَصــَخــاِئــِه وب

َغائٍب بيَعَة  �ْصواِن  الرَّ يف  بايعَت 

الَيدا خَلالِقنَا  بَها  �ُصوُل  الرَّ مــدَّ 

�صرٌف  وربِّك  يا ابَن َعّفان اْرتَقى

�صيِّدا املَفاخِر  و  املـَـكــارِم  يف  بــَك 

ــهــا ة ، اإنَّ ــوَّ ــبُ ــّن ــِة ال تــلـْـِمــيــُذ مــدر�ــَص

ــٍة تـُـَعــلِّــُمــنــا الــُهــدى ــص لأعـــزَّ مــْدَر�





الق�صيدة الع�شون

ِر�صـــالة 

اإىل علي بن اأبي طالب ›
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ِر�سالة اإىل علي بن اأبي طالب  ›

ال�سبطني  ر�سي اهلل عنهما، ابن عمِّ ر�سول  اأبو   ‹ اأبي طالب  علّي بن 
اهلل ¤، زوج فاطمة بنت حممد  ر�سي اهلل عنها، وزير ال�سدق و الإخال�ص 
اأبي  اأبي بكر وعمر وعثمان ر�سي اهلل عنهم، علّي بن  لأ�سحابه املحبني له 
طالب القا�سي املن�سف و الوزير ال�سادق، واخلليفة العادل وال�سجاع البطل، 

الذي ل يعرف اخلوف و ل الوجل .
اأْن ت�سمَّ  له من �سرٍف لق�سيدتي  ويا   ، تليد ومقام جميد  ياله من جمد 

حروف ا�سمه امل�سيء.

�صيلُها
َ
اأ يــزاُل  ما  خيولَُك  هــذي 

و�صهيلُها َرْك�ُصها  امل�صاعَر  يُحيي 

لهفٍة من  احَل�َصا  فتنقدُح  جتري 

ُحقولُها الوفاِء  اأر�ــشِ  من  وتُ�َصرُّ 

تُ�صجي حوافُرها الرتاَب وتَنت�صي

و�صهولُها جبالُها   ، الإبـــاِء  ــُش  اأر�

ُمقاُمها فيَك  طاَب  خيولَُك  هذي 

َرحيلُها منَك  طاَب  البطولِة  واإىل 

ـــا نــحــو الــُعــال ـــه فــغــُدوُّهــا ورَواُح

تَْرفيلُها ــهــا  وَرْكــ�ــصُ  ، يت�صابقاِن 

التي وْهــَي  َروَّ�ْصتَها  ــذي  ال اأنــَت 

ونـُـزولـُـهــا �صعوُدها  ــيــَك  اإل يهفو 
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يلتقي البُطولِة  (َحيَْدَرةَ)  اأول�صَت 

؟ وَمِقيلُها  َمبيتُها  راحــتَــيْــَك  يف 

لنْــرَبى البُطولِة  ُروُح  َجـــْت  ُزوِّ لو 

اأنَت َحليلُها �صوُت الإباِء، يقوُل : 

ثوَب عقيدٍة باَك  �َصْرَخ �صِ لَْب�ْصَت 
َ
اأ

قنديلُها ــى  َج ــدُّ ال ــَك  ل ــاَء  اأ�ــص ــا  ملَّ

التي ِتنا  مَّ
ُ
اأ ابَن  يا  الأكــارِم  ابَن  يا 

ر�صولُها والــكــتــاَب  ةَ  ــبــوَّ الــنُّ َوِرَث 

يا َمْن َحَميَْت على الفرا�ِش مكانَُه

ــولُــهــا واجلــاهــلــيَّــُة يــ�ــصــتــبــدُّ َجــُه

نَث الرتاَب على الروؤو�ِش ُمهاجراً

ِفيلُها يَــنْــَعــ�ــُش  ــالءُ  ــيْ ــلَّ ال ــلَــُة  ــيْ والــلَّ

بِه ابتهجْت  الــذي  الفدائيَّ  كنَت 

َهطولُها فيِه  و�صحَّ  الوفاِء  �ُصُحُب 

ــًة ـــــَت عـــْن خـــرِي الــعــبــاِد اأمــان يْ اأدَّ

ثقيلُها وخـــفَّ  مقا�صُدها  ـــْت  متَّ

مهاجراً اجلبنِي  مرفوَع  وم�صيَت 

َرحيلُها الإلـــِه  يف  لنف�صَك  يحلو 

مت�صي على قدَميَْك ِم�ْصَيَة فار�ٍش

وُطولُها الطريِق  ـــُر  َوْع يَــثـْـِنــِه  مْل 

ُمْر�َصٍل اأف�صُل  الإ�صالِم  اآخاَك يف 

َمثيلُها يُـــــراُم  ل  ةُ  ـــــــوَّ ُخ
ُ
الأ ــعــَم  ن
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 - يا عليُّ - حكايتي
ُ
ِمْن اأيَن اأبداأ

ف�صولُها تطوَل  اأْن  لأخ�صى  اإين 

هــا ُودِّ طالَب  الأفــكــاُر  تخذُل  قد 

َهديلُها الغ�صوِن  ورقـــاَء  ويــخــوُن 

حالباً ــُع  متــنَ ــاِء  ــْوم ــَك ال ــاقــِة  كــالــنَّ

َف�صيلُها يَغيُب  ملَّــا   ، َحلِْبها  مــن 

باً اأنَت ؟ قاَل املجُد يل ُمتََعجِّ َمن 

) كيَف تقولُها ؟! بَْطنْيِ هذا (اأبو ال�صِّ

وولــيُّــُه امل�صطفى  عــمِّ  ابـــُن  هــذا 

وَحليلُها التُّقى  فاطمِة  زوُج  ُهــَو 

رو�ِش اإذا َرَمى هذا فتَى احَلْرِب ال�صَّ

ُفلُولُها ا�صرَتَْحَمتُْه  فيها  بالقو�ِش 

َفتَى ول  الفقاِر  ذو  اإل  �صيَف  ل 

ُــهــا ــبــيــل ونَ ــا  ــه ــُم ــْه ــصَ � عـــلـــيٌّ  اإلَّ 

الَوغى َحْوِم  اياِت يف  الرَّ يا حامَل 

ُطبولُها احلــــروِب  مــَن  ــــَدقُّ  تُ ملــا 

باَرْزَت يف الأحزاِب (َعْمراً) فانتهى

ــيــلـُـهــا وبــقــيــَت اأنــــَت تـُـِقــيــُمــهــا ومُتِ

يوُف �صواِخ�ٌش ولقيَت (َمْرَحَب) وال�صُّ

قاِب ، فلم يَُرْعَك �َصليلُها نحَو الرِّ

فتناعَبْت قوِمِه  فار�َش  َجــنـْـَدلـْـَت 

ُغولُها َت  ــوَّ و�ــص َخــيْــَبــتــِه  ِغــْربــاُن 
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م�صهودةٌ ــٌة  قــ�ــصَّ ــرَب  ــيْ َخ بـــاِب  يف 

َغليلُها للمكُرماِت  بها  يُ�ْصَفى 

بَْطنِي ، هْل يا ابَن الأكارِم يا اأبا ال�صِّ

؟ تَف�صيلُها  اأخباِرنَا  مــْن  وافــاَك 

ــــٍة اأمَّ بـــُفـــْرقـــِة  ــــدري  ت لـــْو  اهُ  اأوَّ

تُزيلُها لنـْــرَبيـْــَت  فيها  ــَت  ــنْ ُك ــْو  ل

ماذا اأقوُل - اأبا احل�صنِي - واأمتي

ــِز َذلــيــلـُـهــا ــزي ــع ــَة ال ــزل يــحــتــلُّ مــن

اأبناَءها تــرى  اأْن  تر�صى  ـــراَك  اأتُ

بخيلُها اجلياَع  يرعى  واأْن  �صتَّى 

يا ابَن الأكارِم يا اأبا احَل�َصِن الذي

َم�ِصيلُها وَجــــفَّ  ـــٌن  ِف ــه  ب زالــــْت 

ــٌة ــْدَع ـــى تــقــوُم اأمــــاَم ِعــلْــِمــَك ِب اأنَّ

عليلُها ــرَت  ــَظ نَ اإذا  ــحُّ  يَــ�ــصِ ـــى  اأنَّ

التي العلِم  مدينِة  بــاَب  اأَولــ�ــصــَت 

�صبيلُها املـُـبــنِي  احلــقِّ  اإىل  يَهدي 

�َصبئيٌَّة ـــْت  َع ادَّ مــا  تقوِّ�ْش  َومْل 
َ
اأ

؟ عقولُها  ال�صالِل  يف  تناهْت  ملا 

َوْهِمها ناطَق  ْمَت  جْلَ
َ
اأ الذي  اأنَت 

َقِبيلُها َوَفــــرَّ  ــَهــا  داعــَي ـــــرْدَت  َوَط

ِفرا�صٌة الق�صاِء  لَك يف  تَُكْن  اأَومْل 

؟ ُحلولُها  لديَك  لٍة  ُمْع�صِ كــلِّ  يف 
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حابِة ، ُدونَُكم اأول�صَت مْن جيِل ال�صَّ

؟ و�صولُها  الواهمنَي  ركــاَب  ْعيا 
َ
اأ

�صقطْت دعاوى املرجفنَي اأمامكم

تهويلُها ــْم  ــِه اأخــالِق على  وجــنــى 

الُهَدى  ِ ََ �ــَصــ على  تربَّيْتُم  اأَومـــا 

؟ ترتيلُها  ــَفــا  �ــصَ قــــراٍن  اآي  يف 

�صرمُتْ على النَّْهِج القومِي ، فيا لَها

ُذيــولـُـهــا ـــرُّ  جُتَ ، فيكم  ٍة  ِعــــزَّ مــن 

ف�صيلٍة ـــــَز  َرْم اجلـــيـــِل  َدرُّ   ِ
َّ

هلل

ُعُدولُها العامَلنَي  يف  بها  �صهَدْت 

متي
ُ
ُم اأ جْنُ

َ
اأ�صحاُب خرِي النَّا�ِش ، اأ

جيلُها وخرُي جيٍل   ، القروِن  خرُي 

و�صوابُُهْم اأخــطــاوؤُُهــْم  لهْم  بَ�َصٌر 

ـــزُّ َمــثــيــلـُـهــا ـــع ـــُهـــْم يَ ـــتَ لـــكـــنَّ هـــمَّ

فاأ�صبحوا الب�صرُي  الهادي  ربَّاهُم 

تبجيلُها ــنــا  بــثــِل ــيــُق  ــل ي ــاً  ــم ــم ِق

بْطنِي - اإِنَّ دروبَنَا ُعْذراً - اأبا ال�صِّ

ُوحولُها ال�صالكنَي  ـــاَم  اأم كــثْت 

َذهابُها الكبرِي  الوهِم  اإىل  ــرٌق  ِف

ُقفولُها هــاِب  الــذَّ بعِد  مــْن  واإلــيــِه 

ــهــا َدْربُ يقيِنَك  عــْن  ــنــاَءى  ت فـــرٌق 

وقليلُها كــثــرُيهــا  ــَك  ــنْ ع وازورَّ 
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ظنونُها اليقنِي  روِح  على  ت�صطو 

تَطبيلُها ــــورى  ال اآذاَن  ــمُّ  ــ�ــصِ ويُ

حى ِد ال�صُّ
َ
ما اأنَت اإلَّ ال�صم�ُش يف َراأ

يَُطولُها اجلفاِء  بيِد  الــذي  فَمِن 

غرقْت
َ
اأ لقتِْلَك  الأ�صقى  انربى  ملَّا 

�ُصيولُها اإليَك  نظروا  َمْن  اأجفاَن 

بْطنِي - مْل هلِل درَُّك - يا اأبا ال�صِّ

َمُهولُها ُقــواَك  يـُـوِهــْن  جتــزْع ومل 

نف�ِصِه قــاتــِل  �صيُف  ــَك  اأ�ــصــابَ ــا  ملَّ

فولُها
ُ
اأ حــاَن  ال�صم�َش  اأنَّ  ــَت  اأدرك

راً مب�صِّ الكبرِي  بالفوِز  ــِرْحــَت  وَف

تْهليلُها �صا  بالرِّ جتـــاَوَب  نف�صاً 

بجنٍَّة الــر�ــصــوُل  يُــبــ�ــصــْرَك  اأَومْل 

نَْت - يا ابَن الأكرمني – نَزيلُها
َ
فالأ

بُ�صرى لكْم - اأهَل الك�صاِء – بحبُِّكْم

ُحُفولُها وعــزَّ  م�صاعُرنا  َحَفلْت 

�ْصِعلَْت
ُ
بْطنِي - بعَدَك اأ عذراً - اأبا ال�صِّ

ت�صليلُها ــي  ــت اأم ـــــــَن  ْوَه
َ
واأ ــــَنٌ  ِف

واإنا الوجوِه  القناَع على  و�صعوا 

َدخيلُها الوجوِه  على  القناَع  ي�صُع 

َمْت وُحرِّ  ، امل�صلمنَي  دماءُ  َحُرمْت 

اأعرا�ُصهم ، فمتى جرى حتليلُها ؟؟
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َقتْلَُه ينا  َر�صِ فما   ، احُل�صنُي  ُقِتَل 

نَُقولُها الــوفــاِء  األــ�ــصــنــِة  بجميِع 

ــتــَل احلــ�ــصــنُي فــاأنــتــمــا يف جــنَّــٍة ُق

َظِليلُها وطــاَب   ، مغانيها  طابْت 

بــيــٍت طــاهــٍر واأهــــُل   ، الــنــبــيِّ اآُل 

�صولُها
ُ
اأ تــِعــزُّ  ودوحــتُــُكــْم   ، اأنــتــْم 

هَي دوحٌة �صُرَفْت باأف�صِل مر�صٍل

كــفــيــلـُـهــا ـــنَي  ـــامل ـــع ال ربُّ  واهلل 

بُ�صرى اإليِك - ق�صيدتي - فقْد ارتوْت

ذبولُها وَفـــرَّ   ، قافيتي  اأغــ�ــصــاُن 

واحٌة حروِفِك  من  حــرٍف  كلِّ  يف 

نخيلُها جــاَد  البيِت  اآِل  ُحــبِّ  من 

�ــُصــقــيــْت بـــاآيـــاِت الــكــتــاب و�ــصــنَّــٍة

ـــَع بــالــُهــدى اإِْكــِلــيــلـُـهــا اَء ُر�ـــصِّ غــــرَّ

فنالَها الأغرَّ  احل�صِن  اأبا  َمَدَحْت 

ــُه وبـــاَن جميلُها ل �ــصــرُف املــديــِح 





الق�صيدة احلادية والع�شون

اب رحلٌة َعَب ال�شَّ
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راب  رحلٌة َعرَب ال�سَّ

ًة تقول : ينقل التاريخ ق�صَّ

› يف دار له بالعوايل من املدينة املنورة يف يوم  كان عثمان بن عفان 
ِة داره يف ذلك الوقت فراأى  قائٍظ �سديد احلر يف وقت الظهرية، واأطلَّ من كوَّ
�سوادًا قادمًا من بعيد، فعجب لذلك ال�سواد ب�سري يف ذلك الوقت من القيظ، 

فقال خلادمه:
بن  عمر  راأي��ا  ناه  وتبيَّ ال�سواد  دن��ا  فلما  يكون؟،  من  ال�سواد  ذل��ك  انظر 
اخلطاب اأمري املوؤمنني  ر�سي اهلل عنه  ي�سوق اأمامه بعريين، وعجب لذلك 
عثمان وظلَّ يرتقب حتَّى اإذا دنا من داره اأخرج عثمان راأ�سه من كوة الدار 

ونادى: كيف ت�سري يا اأمري املوؤمنني يف هذا الوقت من القيظ ؟
ا              ندَّ ال�سدقة  اإب��ل  من  بعريان  جبينه:  من  يت�سبب  والعرق  عمر   فقال 
قال  القيامة،  يوم  عنهما  اهلل  في�ساألني  ي�سيعا  اأْن  فخ�سيُت  هربا(   )اأي 
عثمان: ا�سعد يا اأمري املوؤمنني وَنْكِفَك �ساأن البعريين، قال : عْد اإىل ظلِّك   

يا عثمان، ووا�سَل م�سريه فكانت هذه الأبيات تعبريا عن هذا املوقف :

ـــَزاأ بــاجَلــم  َمـــاُل تـــْه قــــادٌم و الـــرِّ

ــى يــثُــوُر ُدَخــانــا ـــوُح احَلــ�ــصَ ِر، وَف

�َصاقت الأر�ش بالَهجرِي ا�ْصت�َصاطْت

ــانــا ـــْت بـــِه الأْغــ�ــصَ ـــل ــبــاً اأْذبَ َغــ�ــصَ

م  ال�صَّ لَــَهــِب  يف  ــرُي  يــ�ــصِ و�ـــصـــواٌد 

�ِش ، اإىل اأيَن ؟ هْل يريُد ِحَمانا ؟

َعـــلَّ غريباً  ، يــكــوُن  انْــُظــرا مــن 

ــا ؟ ــران ــُد ِق ــري ــاً نَــْحــونــا ، يُ ــادم َق
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م كاَن مْي�صي ، يَ�ُصوُق يف لََهِب ال�صَّ

ــرَييــِن ، كـــاَن ل يَــتَــوانَــى ــِع ــشِ ، بَ �

كاملَا يطِفُر  ــذوُب  ــَك ال ــراُب  والــ�ــصَّ

ــمــاآنــا الــظَّ ــــــــوؤَاَدهُ  ُف ــي  يُــ�ــصــهِّ  ، ِء 

ـــواُد فــــاأبـْـــَدْت ـــصَّ ـــ� ـــــا ذلــــك ال ودنَ

اْحِتَقانَا مــوِع  بــالــدُّ ُعــثــمــاَن  َعــنُي 

َرى ؟ يالََدْه�َصتي ، ُعَمر الفا
َ
مْن اأ

تانا ؟
َ
ُروُق ؟ ، َماذا يُِريُد ؟ َكيَف اأ

ا ــدَّ ِة  ال وتَـــَدانَـــى ُعــثــَمــاُن مــْن كـــوَّ

ــى : ــَدانَ ــاروَق ملَّــا تَ ــَف ـــادى ال ِر ، َونَ

كيَف  مَت�ِصي  والأرْ�ُش تْغِلي  وِريُح  ال�شَّ        

؟! الأْجــَفــانــا  ب�َصيِْفها  تــوؤِذي  يــِف 

�ْش بالرَّ يطَفُح  الَفاُروِق  وجُه  كاَن 

َحــنَــانــا ــاِن  ــَح ــَف ــْط ت وَعــيــنَــاهُ   ، ِح 

ي خــدَّ يُلِهُب  ــْحــراِء  الــ�ــصَّ ولـَـِهــيــُب 

واتِّـــَزانـــا ـــاًل  حَتـــمُّ فــيُــبْــدي   ، ِه 

َفَهَذا  ، تَ�َصلْني  ل  ــاَن  َعــفَّ بــَن  ــا  يَ

اأْخَطاآنا حى  ال�صُّ يف  بعرَياِن   ، ِن 

يَعا يَ�صِ اأْن  علَيِْهما  اأخ�َصى  كنُت 

ْحـــَمـــانَـــا ـــَي الـــرَّ ـــِب ـــَذنْ ــــي ِب لِق
ُ
فــــاأ

ــٍة هـــلـُــمَّ اإِلـَــيـْــنـــا ــ�ــص ــْف ــــــا َح بَ
َ
يـَـــا اأ

�َصانَا ــرْيَيــَك  ــِع بَ مــْن  َف�َصنْكِفيَك 
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ـــاَن اإنَّــــُه ِثــَقــُل الــِعــْب ـــا بـــَن َعـــفَّ يَ

؟ وَفانا  الطُّ يُــواِجــِه  َذا  َفَمن   ، ِء 

وَدْعــنــي اجَلميِل  ظــلِّــَك  اإىل  ــْد  ُع

ــــا ــــَوانَ ــــى األْ فـــاأنـــا اأحــــِمــــُل الأ�ــــصَ

نَ�ِصيٍم بَــــْرُد  الــَهــِجــرِي  ـــَذا  َه ــُح  ــْف لَ

ـــا ـــرَيانَ ــــرَت عــــنْــــَدهُ الـــنِّ ــــذكَّ لـــو تَ

**        **        **        **

ـــا َقــالَــُه الَفا مَتــِتــِمــي يَــا ُربَـــا ِبَ

َمــانَــا
َ
اأ َهــِبــيــِه   ، لــُه  غــنِّــي   ، ُروُق 

اأْوىل بــالــنــوِر  يــكــتــظُّ  وجــهــاً  اإنَّ 

: ُربـَـانـَـا  يا  َفاْهتفي   ، اهلل  ِبر�َصا 

يَبَقى  ، ـــن  ـــِوازي املَ كـــلُّ  تَــتَــَهــاوى 

ِمـــيـــَزانَـــا ِلـــــلـْــــَوَرى  اهلل  ـــُج  ـــَه ـــنْ َم





الق�صيدة الثانية والع�شون

َخِديَجة

َي اهلل عْنَها( )َر�صِ





139

َخِديَجة  

َي اهلل عنَْها) (َر�صِ

وظنُّهـــــــــا مْل يَِخــــِب      َكْوَكبَُهــــــــا لـــم يَِغــــِب   

وحــ�صـــــــٍب ون�صــــــِب      كرميــــــــٌة يف خـــــلـــٍق   

ْت باأغلـى ُطنُِب �ُصـــــدَّ      اإح�صا�صـهـــــا كخيمـــٍة  

تِب �صهمـــــــاً رفيع الرُّ      قْد اأ�صكنْت فيها فتى  

بـــــــالهــــــا املكت�صب      ملَّا راأتـــه عـــــــــــــــائداً  

ـــــــــــــــــٍة واأدِب يف ِعفَّ ْت اإليِه يــدهــــــــا        مـــدَّ

هِب اأنَّ ا�صَمَهـــــا كالذَّ      خديجــٌة ، َوَح�ْصبُهـــــا  

يف قلبهـــا خيــــَر نبي ُل زوٍج اأ�صــكــــــنـــْت        اأوَّ

حنــــــــانهــــــا وكالأِب      كــــانـت لُه كــــالأمِّ يف  

�صــــــــابرًة يف الُكرِب ـــــْت له راعـــيــــــًة        ظلَـّ

يف رغبــــــــٍة ورَهـــــِب      اأرخْت لُه جنــــاحهـــــا  

تريحـــــــُه من تـــعـــِب      ومنحتــــُه رحـــــمـــــــًة  

يف موقٍف م�صطـرِب      ملّــــــــَا اأتاهـــــــا ليـلــــًة  

نلَت عظـــيـــــَم الأرِب      قالْت لُه اأب�صـــــْر فقْد  

اأهـداَك جْمَد احِلقِب      واهلل ل يخـــزيَك من  

م�صْت بعـــزِّ العـــــرِب      تلَك خـــــديجــــة التي  

بنـــــزٍل من ق�صــــِب هــــــــا حبيبهـــــــا        ب�صرَّ





الق�صيدة الثالثة والع�شون

ر�صالة اعتذار

اإىل اأم املوؤمنني خديجة

َي اهلل عْنَها( )َر�صِ
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ر�سالة اعتذار اإىل اأم املوؤمنني خديجة بنت خويلد

»ر�صي اهلل عنها«

كانت هذه الق�سيدة حينما راأيُت ا�سم خديجة ر�سي اهلل عنها يطلق على 
ُملتقيات ل تليق بكرامتها وح�سمتها وُطهِرها  ر�سي اهلل عنها وغريها من 
ال�سفات احلميدة التي عرفت بها يف اجلاهلية قبل الإ�سالم، فكيف بها بعد 

اأن رفع الإ�سالُم مقامها، واأ�سبحْت اأم املوؤمنني الأوىل ؟! 
د هذه الأبيات واأبعث بها اإىل اأمِّ القا�سم،  لقد �سعرُت ب�سرف املقام واأنا اأردِّ

اأمنا خديجة ر�سي اهلل عنها  . 

ُعــوُد
َ
اأ ـــاِد ، كيف  جْمَ

َ
الأ اأخديَجَة  

ــنــني حــواجــٌز و�ــصــدوُد ومـــن الــ�ــصِّ

بع�َصها تُــَعــاِنــُق  عــــــواٍم 
َ
اأ وقــــالُع 

نْديد ال�صِّ الــفــار�ــش  عنها  ــدَّ  ــْرتَ يَ

�صاخ�ٌش ِلَعيْني  بََدا   ، التفتُّ  اأنَّى 

وحـــدوُد وحـــار�ـــٌش  املـُـــــَراِد  ُدوَن 

َهــا َدْهــــٌر على َدْهــــٍر تــراكــم َعــدُّ

ــُد ــي ــــاٍو بــيــنــهــا ور�ــص والـــنـــا�ـــُش غ

عندها الق�صيدِة  راحلَة  ْوَقــْفــُت 
َ
اأ

ــوُد ــ�ــُص ــا ويَ ب ــرُّ ــِنــُف ال ــُل يــْكــتَ ــي ــل والَّ

ملا ذكرُت »خديجَة« اقرتب املََدى

والــعــنــقــوُد ــُن  ــ�ــصْ ــُغ ال اإِيلَّ  وَرنـــــاَ 

هذي خديجُة ، نَبْ�ُش قلٍب مل يََزْل

ــيــُد ويـَـ�ــصِ امل�صطفى  ــيــه  اإل وي 
ْ
ــــاأ ي
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ــبــاً كـــــاأنَّ حــنــانَــه ــْت لـــه قــل ــص فــر�

نــــــاِم َمــِديــُد
َ
ِظــــلٌّ عــلــى خــري الأ

طريقُه �ــصــاَد  الــرَّ اأنَّ  لــه  َحــلَــَفــْت 

مــعــقــوُد ـــــــواَءه  ل واأنَّ   ، ـــــــداً  اأب

ــه حــتــى اطـــمـــاأنَّ فــــوؤاُده ــْت ب ظــلَّ

ــوُد ــُع تَ الــ�ــصــفــاِء  تــبــا�ــصــرَي  وراأى 

الذي ْمــَز  الــرَّ كانت  اجلاهليِة  يف 

ـــِة الـــتَّـــغـــريـــد ــــه لـــلـــعـــفَّ يــحــلــو ب

ـــٌل راجــــــٌح ورزانــــــٌة ُخــــلـُـــٌق وعـــق

ــعــطــاِء جتــوُد ــه َكــــفُّ ال ـــًى ب ـــنَ وِغ

ثَْوبُها  ، اجلاهليِِّة  َعــرَبَْت حميَط 

ـــُدوُد ـــهـــا َمـــ�ـــصْ ــقــائــهــا ووفـــائ ــن ب

مــا بــلَّــل الــبــحــُر املــحــيــط  ثيابَها

ــوُد ــُق ـــــَراَد َح ُ ، ول بَــلَــَغ امل ــومــاً  ي

ــه واإنَّ النِّ�صاِء،  يف  خديجُة  َكُملَْت 

التوحيُد بــه  ي�صمو  َمـــْن  لَــَكــمــاُل 

التَُّقَى بَيٌْت  بيتها   ، هذي خديجُة 

ـــُرَمـــاِت ُوُجــــوُد ــه يف املـَــْك بَــيْــٌت ل

مقاُمه بــالــعــفــاِف  تــ�ــصــاَمــَق  بــيــٌت 

ــوُد ــب ــع يــحــنــو عــلــيــه اخلـــالـــُق امل

لها  ، والتقوى  ْهِر  الطُّ ِمثاُل  هذي 

�ُصُعود فيع  الرَّ ُــِق  اخُلــل �ُصلَِّم  يف 
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هذي خديجُة ، كيف يَلَْعُب با�صمها

َكــنُــود ــُعــهــنَّ  َطــبْ ـــْن  َم ع�صرنا  يف 

على يجري  ب�صجٍد  يليُق  ا�صٌم 

ـــه و�ــُصــجــود ـــوُع ـــــِه ُرك ــقــوى الإل ت

ـــا نــالَــه ا�ـــصـــم يــلــيــُق بــعــهــٍد م

جحوُد ـــاه  َدَه اأو   ، اخــتــالٍط  داءُ 

ـــلَـــى به ـــتْ ــق بـــركـــز تُ ــي ــل ا�ـــصـــم يَ

التَّجويُد ــُن  ــَق ــتْ ويُ  ، الــكــتــاِب  اآي 

بَف�ْصِلها يليُق  ل  خديجُة  هــذي 

ــــــْزٌف وَحــــْفــــٌل لــلــغــنــاء وُعــــوُد َع

به كــفــى   ، الــنــبــيِّ  ولِد 
َ
اأ اأمَّ  ــا  ي

ـــــٌد وولــيــُد ـــَرفـــا ملــثــلــك ، وال �ـــصَ

ت�صابَقْت املـَـْكــُرمــاُت  اإليها  من  يا 

واجلوُد والنُّهى   ، احل�َصاَفُة  فلها 

ـــك يف احلــيــاة كرميًة ربُّ اأبــقــاِك 

�صوُل طريُد والرَّ  ، وق�صى بوتك 

تراكَمْت الــِعــبــاِد  خــرِي  على  عــاٌم 

ـــُدوُد لَ والـــَعـــدوُّ   ، املــ�ــصــائــُب  فيه 

َكــرميــٍة وداَع  دنــيــانــا  ْعـــــــِت  ودَّ

ــوُد َمــْو�ــصُ ــَخــاُذِل عندها  الــتَّ ــاُب  ب

دا ما ُكنِت اإلَّ »احِل�ْصن« �صمَّ حممَّ

ــُد ــي فــــارتــــدَّ عــنــه مـــكـــابـــٌر وعــن
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مـــاَمـــه
َ
ــِت اأ ــن ـــَوحـــُي ك ـــــاهُ ال ـــاَّ اأت مل

ُوُروُد احَلـــنـَــاِن  مــن  راحــتــيــِك  يف 

بهمومه امل�صطفى  اإلــيــِك  ــقــى  لْ
َ
اأ

ـــــى جـــربيـــُل وهــــو َوحـــيـــُد ت
َ
ملــــاَّ اأ

يَُعْد مل  حتى  الهمَّ  عنه  فَدَفْعِت 

ـــه تَــْرِعــيــُد ــخــوِف يف وجـــدان ــل ل

اإنــه  ، ربــك  يُخزيَك  فلن  اأب�صر، 

لـــالأنـــبـــيـــاِء املــر�ــصــلــنَي عــ�ــصــيــُد

» اأب�ِصر« هي الأمُل الكبرُي منَْحِته

ــرَق فــجــُره املـــــْووؤوُد ــص ــاأ� روحــــاً ف

ـــاِره ـــاإذا بخري اخلــلْــق حتــَت ِدث ف

ــُد ــزي ــه ويَ ــزُم ــوِد يُــ�ــصــرُق َع كــالــطَّ

يف اْحت�َصنتُه  خــديــجــَة   درُّ  هلل 

ــلْــمــوُد ــه ُج زمــــٍن ، قــلــوُب طــغــاِت

اإلــيــك فحولَنا عـــذراً   ، ــا  ــن اأمَّ يــا 

الـــفـــوؤاِد ح�صوُد مــن كــل مــفــتــوِن 

مقاُمها ــالــثاِء  ب ت�صامى  َمــْن  يــا 

ــُد مَتــجــي ـــــاٌل ول  م هـــا  غـــرَّ مـــا 

َقدُرها تعاَظم  بح�صمتها  من  يا 

ــرى اإلــيــنــا ذكـــُرهـــا املــحــمــوُد ــص و�

ن�صاِئنا بع�َش  ــاإن  ف اإلــيــِك  عـــذراً 

والــتــقــلــيــُد الـــوهـــم  بــهــنَّ  اأزرى 



147

�َصعَرها ُف  تُ�َصفِّ فاأمتُنا  عـــذراً 

ـــا مــفــقــوُد ـــه ـــيُ لــلــعــابــثــني ، ووْع

ن�صاوؤها تــقــوَم  اأن  زيَّـــِة  الـــرَّ ومــن 

ــُعــوُد ُق الــرجــاِل  ــاهُ  ــب واأ�ــص  ، فيها 

به �صِهَدت  الذي  هِر  الطُّ اأخديجة 

ــوُد ــُه ــطــحــاءُ مــكــَة والأنــــــاُم �ــُص بَ

منزٌل املهيمن  عند  لها  َمـــْن  يــا 

َم�ِصيُد النَّقي  الَق�َصِب  من  َرْحــٌب 

ٌع ُمر�صَّ اجِلــنــان  يف  هنالك  بيٌت 

ــنــيــُد تــْف ول  ــــَعــــٌب  تَ ل  ــــُدرِّ  ــــال ب

وغــرُيه الرفيع  ال�صَرُف  هو  هــذا 

يــقــوُد اخِلـــتـــام  �ــصــوِء  اإىل  وهــــٌم 

رْمــَز تقدٍم الغرب  يا من يرى يف 

ِم عــــْثةٌ وُجــمــوُد ــ�ــُش الــتــقــدُّ بــْع

مطمو�صًة لوحًة  احل�صارةُ  تبقى 

ـــهـــا ِعـــْربـــيـــُد ــــا يـُـــديــــُر �ـــصـــوؤونَ ملَّ

ف�صيلٍة كــل  رمــُز  خديجُة  هــذي 

ــه املـَـــفــــوؤوُد ــَب ـــــداوي قــل فــمــتــى ي
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اأماَم ُحْجرِة عائ�سَة

(ر�صي اهلل عنها)

 ... كرامته  دفاعًا عن   ، اهر  الطَّ النبوة  بيت  اأمام  وتقدير  اإجالٍل  )وقفة 
النماء  ال�ساخمة  القمة  عنها  اهلل  ر�سي  عائ�سة  حجرة  اأم��ام  �سعرية  وقفة 

ال�سديقة ابنة ال�سديق.
بدفن  اهلل  �سرفها  التي  املباركة،  الطاهرة  حجرتها  اأم��ام  �سعرية  وقفة 
اجل�سد الطاهر فيها ودفن ج�سد �ساحبيه اأبي بكر وعمر  ر�سي اهلل عنهما  

لتظلَّ حجرة كرمية طاهرة اإىل يوم الدين( . 

َرَزاُن الأعـــمـــى  ـــهـــا  اأيُّ ـــاٌن  َحـــ�ـــصَ

ــاُن ــنَ ــَب ال فــ�ــصــائــلــهــا  اإىل  يُــ�ــصــري 

راآهــــا ـــا  م َل  اأوَّ ـــجـــُد  امل راآهــــــا 

ــاُن ــص ــا يف اخلــــري � ــه ــًة ل ــل ــجَّ ــب م

ـــــــرباءةُ مــبــتــغــاهــا تــــرى فــيــهــا ال

ــجــُب مـــن بــالغــتــهــا الــبــيــاُن ــع وي

ــبٌّ لــهــا يف قــلــب خــري الــنــا�ــش ُح

ــعــه اجَلــــنَــــاُن ــاب ـــن مــن ــع م ــلَّ ــ�ــص ت

حتى �صذاه  منه  ْفـــق 
ُ
الأ يف  �صرى 

ـــاُن ـــنَ ـــَع ــم وال ــائ ــم ــغ ـــرِت ال تـــعـــطَّ

ـــاًل ـــْق ــِه روحــــــاً وَع ــب ــل ــُة ق ــب ــي حــب

احلنان الــهــادي  مــن  بها  اأحــــاَط 

ــا ــرباي لــقــد �ــصــهــدت بــحــبِّــهــمــا ال

مــان ــزَّ ــن ال ــره احَلــ�ــَص ــذك وطـــار ب
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ــد الأبــــــرار، اأهـــدى حــبــيــبــُة �ــصــيِّ

ـــــبَّ فــارتــفــع املــكــان اإلــيــهــا احُل

ــــي ربِّ بـــــاأمـــــِر  املــــوؤمــــنــــني  واأمُّ 

ـــاُن ــا تـُــ�ـــصَ ــن مـــــومـــــٌة فــي
ُ
وتـــلـــك اأ

�صموٌخ ــِتــِدهــا  حَمْ ــِب  ِطــيْ مــن  لها 

ــــــــَزاُن ـــــنـــــا يُ ـــــِت مَّ
ُ
ـــــُخ اأ ـــــاري بــــه ت

لــقــد اأعــلــى ر�ـــصـــوُل اهلل َقــــْدراً

ــاُن ــَي ــِك لــعــائــ�ــَش فــا�ــصــتــقــرَّ لــهــا ال

وعـــن جــربيــَل اأقـــراأهـــا �ــصــالمــاً

العنان ينفلُت  كيف   : يل  فقل 

ـــــرام« �ـــصـــالم مـــن مـــالئـــكـــٍة » ِك

ـــاُن فـــال عـــا�ـــش املـــكـــابـــر واجلـــب

ــوٌب ــل ــهــم ق ل الـــذيـــن  ول عـــا�ـــش 

ــاُن ــت ــت ــر اف ــف ــك ــا بــظــاهــر ال ــه ل

جــــال لــهــم عــقــوٌل ومــــا كــــلُّ الــــرِّ

ــتــعــاُن ــ�ــْص ـــٍب يُ ـــْط ــهــا يف كــــلِّ َخ ب

والأفاعي العقارُب  النا�ش  ففي 

وَمــــْن هــو يف اخلــديــعــِة ثُــْعــلـُـَبــاُن

ــٍب ــل ـــــلِّ ق ـــا مــــن ك ـــن ـــربِّ نـــعـــوذ ب

بـــه مـــن �ـــصـــوء نــيَّــتــه احــتــقــاُن

لهيٌب بها  النفو�ش  بع�ش  ــن  وم

ـــاُن َخ ـــدُّ ــد ال ــور بـــه مـــن احلــق ــث ي
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ــا ــرباي لــقــد كــذبــوا عــلــى خــري ال

ـــن حــبــيــبــتــه وخـــانـــوا ونــــالــــوا م

ِمنها الــ�ــصــفــهــاءُ  يَـــنْـــِقـــُم  ومـــــاذا 

هـــاُن الـــرِّ ــَب  ــصِ ــ� ُك تــكــرميــهــا  ويف 

وكــيــف يــ�ــصــح فــيــهــا قــــول غـــاٍو

ــَد الـــِقـــَراآُن ؟ ــِق وعــنــَد اهلل قــد ُع

ــــْرَمــــى زوجــــُة الـــهـــادي بــ�ــصــوٍء تُ
َ
اأ

ــا ل يُـــــَداُن ؟ ــاه ويــبــقــى مـــْن رم

بغي�ٌش لــهــا  يُــ�ــصــيء  مــن  بغي�ٌش 

»َراُن« والإثــــِم  ــى  اخَلــنَ مــن  عليه 

ــٍب ذن ــاَب  ــق ع الـــغـــواةُ  ـــــَن  ِم
َ
اأ اإذا 

وا�صتهانوا الــغــوايــة  يف  متــــادوا 

وحــٌي يق  ال�صدِّ ابــنــَة  يكفي  اأمـــا 

؟ ا�صتبانوا  لو  الِّلحاِف  يف  ل  تنزَّ

ـــٌز ــــــَت رم ة اأن ـــــا بـــيـــَت الـــنـــبـــوَّ اأي

ــاُن ــصَ ــ� ــلَ ــيْ عــلــيــه مـــن املــهــابــة َط

ــــوٌر مــبــنٌي وفـــيـــَك مـــن الـــتُّـــَقـــى ن

ـــــــــَزاُن واإحــــ�ــــصــــاٌن وَعـــــــــْدٌل واتِّ

ــن حــنــاٍن ــَك احلــــبُّ فــجــٌر م ــي وف

كانوا حيُث  ا�صت�صاوؤوا  النا�ش  به 

ــــراآُن نـــْهـــراً ــــق ـــق ال ـــدفَّ ـــَك ت وفـــي

الأذاُن ارتـــفـــع  َجــنَــَبــاتــك  ويف 
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ت�صامت الــقــربــى  و�ــصــائــج  وفــيــك 

َق اخلــــرب الــعــيــان ـــدَّ ـــص ــهــا � وعــن

ــوٌل ــص �ــصــمــا بــقــامــك الـــعـــايل ر�

ــاُن ــص ــــرميــــاٌت حــ� وزوجـــــــــاٌت ك

لــعــائــ�ــَش فـــيـــَك مـــنـــزلـــٌة ولــكــْن

ــاُن ــنَّ الــــَقــــْدُر واحلـــــقُّ املُــ�ــصَ ــه ل

ــْرٌح ــــَت �ــصَ ة اأن ــوَّ ــب ــن ـــَت ال ـــيْ ــــا بَ ي
َ
اأ

عــــاُن الــــرِّ تُـــطـــاِولُـــه  ــٌم ل  عــظــي

بــرغــم احلــاقــديــن تــظــلُّ رمـــزاً

َمـــــــاُن
َ
بـــه الإميــــــاُن يُــ�ــصــرُق والأ
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َفاِطَمة

(ر�صي اهلل عنها)

تُطِل ول  ْر  اأْق�صِ َفاِطمٍة  ليَل  يَــا 

َمـــِل
َ
َوالأ الإميــاِن  �َصْمَعُة  فِعنَْدَها 

يُ�ْصِعدها يَاليُْل  ت�ْصِبيِحها  ِقنِديُل 

�ُصل الرُّ اأْف�َصِل  مْن  ِعنَدَها  َو�صيٌِّة 

هَي ابنَةُ املُ�ْصطَفى الَهاِدي ، ويَا لك من

َعلي َزوُج  وهــَي   ، فتَها  �صرَّ ٍة  اأبـــوَّ

نَ�َصٍب ِمْن  اأعالهُ  َما  اأمُّ احُل�َصيْننَِي 

تنَِل مل  ــالُك  ْف
َ
الأ نَيْلَُه  َحاَولْت  لْو 

َرَها تُبْ�صِ زلـْـَت  ما  َفاِطَمٍة  ليَْل  يا 

مبتَِهِل �َصْوَت  منْها  َوتَ�ْصَمع  تَدُعو 

تَ�ْصِبيُحها يْجَعًل الَّليَْل الَبِهيَْم �ُصَحى

الَعَمِل و  الــَقــوِل  بََجمِيِل  يئُُه  تُ�صِ

ــا وهـــَي �ــَصــاِكــنَــٌة ــَه ــي ِب
َ
ــاأ �ــَصــِبــيــَهــٌة بَ

ِل ِه اخَل�صِ َقلِبِه َزهرةٌ يف َرو�صِ يف 

مت�ِصي َعلى بُ�ُصِط الإمْيَاِن َطاِهرًة

�َصِليَمُة القلِب من ِحقٍد ومن َدَغِل

رِب ، تَاأبَى اأْن تَُفاِرَقُه ُموَدةُ ال�صَّ حَمْ

لَِل الزَّ مَن  يَ�ْصُكو  ل  احُلرُّ  َوَقلبُها 

�ُصوُل َعلى يف َمنِْزِل الَوحِي َربَّاَها الرَّ

يَُزِل مْل  َوهَو  وا�ِصي  الرَّ تَُزوُل  ِديٍن 





الق�صيدة ال�صاد�صة والع�شون
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َمع َر�ُصوِل اهلل ¤ يف الِهْجَرة
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َموِقف �ُسَراَقة َمع َر�ُسوِل اهلل ¤

يف الِهْجَرة

ذكــــريــــاٌت ، وكــــم متــــرُّ الــلــيــايل

ــاُت ــري ــذك وِا�ــصــتــيــاقــي تُـــِثـــرُيهُ ال

مــذعــوراً �ــُصــراَقــَة  اأرى  فيها  اأنــا 

نَـــــــــاةُ
َ
ـــه اأ ــــــــــــاِم فـــي وخـــــــرُي الأنَ

ــِف الــوْطــاأ يــا �ــُصــراقــُة ، هذا َخــفِّ

ــاة ــَغ ــبُ ال ــه  يــنــال مــن ــٌد ، ل  ــيِّ ــص �

لتحظى  ، تبتغيِه  �ــصــرت  كيفما 

فــواُت منَك  رُي  فال�صَّ  ، بالعطايا 

وا�صمع  ، �ُصراَقُة  يا  الوطاأ  خفف 

دتـــــه اجلــهــات ــــَة الـــَوعـــِد ، ردَّ رنَّ

ُخذ �ِصَواَرْي ك�صرى ولتَْخ�َش لوماً

؟ الثَِّقاُت  يخوُن  وْعٌد،وهل  ذاك   

قري�ٍش مــن  هـــــارٌب 
َ
اأ  ، وعـــٍد  اأيٌّ 

ــاُت ؟ ــادق ــى ، وعـــــوُدهُ �ــص يــتــَخــفَّ

هذا  ، �ــُصــراقــُة   يــا  ذاَك  تُقل  ل 

الآيــــاُت ب�صدقه  اأ�ـــصـــادْت  ـــْن  َم  

الأيــا َدْوَرة  الفتى  اأيُّــهــا  فانْتِظر 

ــَك الإثــــبــــاُت ـــــــزري  بــ�ــصــكِّ م يُ
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ذاك ِك�صرى يف زائِف املجِد ، لكْن

ــعــزمــاُت ـــوُدهُ ال ـــق جمـــُد طـــه ، ت

ك�ْصرى ـــِف  ـــَزاِئ ِب مــاالْــتَــقــى  واإذا 

ــُرمــاُت ــِت املَــْك ــْدُق طــه ، جتــلَّ ــصِ �



الق�صيدة ال�صابعة والع�شون

كُْن اأَبا َذرٍّ ›
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ُكْن اأَبا َذرٍّ ›

ـــا ذرٍّ َفــكــاَن الأمــــُر َحــقــاً كـــْن اأب

جاَء يْطِوي الأْر�َش بالإِمَياِن يَْرَقى

بَى
ْ
يَاأ الَفاِر�ِش  ِم�ْصَيَة  مْي�ِصي  َجاَء 

ـــَداِم َخْرقا ــردِة الإْق بُ يَــرى يف  اأْن 

ــوٍل ــْن َر�ــُص ـــالٌم م ـــا َذرٍّ ، َك اأبَ ُكـــْن 

ْدقا �صِ الَقوُل  ــاَن  وَك اإلَّ  يُقْل  مْل   

حَراَء بْحراً َكاَن مْي�ِصي مَيْخُر ال�صَّ

ِمْن �ُصموٍد ، ويََرى الَعاِجَز يَ�ْصقى

�َصم�ٌش َفهَو  نَهاٍر  �َصْم�ُش  تَِغْب  اإْن 

�َصرقا ــرَبُح  تَ ل  الَقلِب  يِقنِيِ  مْن   

�ُصحٌب َعــيْــنَــيــه  بــاهلل يف  ــٌن  ــوؤم م

بَْرَقا ــْعــِرُف  تَ َو ل  َرْعـــداً  ــَرى  تَ ل 

ــَيــِة اهلل َكــَبــحــٍر ـــٌة مــن َخــ�ــْص َدْمـــَع

َغْرقى َعينَيِه  �ِصَوى  ِفيِه  ــَرى  تَ ل 

ـــاِن رو�ــصــاً ـــالإِمَي ــَح ب ــَب قــلــبُــُه اأ�ــص

وَخْفقا اإْحــ�ــصــا�ــصــاً  يُــثْــمــُر  يــانــعــاً 

ــدِق َعــِمــيــٌق ــ�ــصِّ ــُه لــلــَحــقِّ و ال حــبُّ

ُعْمَقا يــــْزَداُد  املـَــدى  َطـــاَل  كلََّما   
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ــــداً ــــيْ وِح ذرٍّ  اأبَــــــا  اهلل  رِحــــــَم 

�َصوَف مْي�ِصي ووِحيْدا �َصوَف يبَْقى

باإْح�َصا�ٍش رِهيٍف نْيا  الدُّ َعا�َش يف 

 ل يََرى بنَي الَهوى و الَوْهِم َفْرَقا



الق�صيدة الثامنة والع�شون

وْقَفُة اإِْكَباٍر اأَماَم �ُصَميَّة

َي اهلل عْنَها( )َر�صِ
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ة وْقَفُة اإِْكَباٍر اأَماَم �ُسَميَّ

(ر�صي اهلل عنها)

وحلما جلدا  بال�صياط  ا�صِربُوا 

عظما امل�صاكني  اأيــهــا  واكــ�ــصــروا 

ُهـــزُّوا  ، تــ�ــصــاوؤون  ــدوين كما  ــيِّ ق

 فوق راأ�صي �صيفاً �صقياًل و�صهما

اأنــــا فـــوق الــــذي تـــريـــدون قـــدراً

اأنــــا فـــوق الــــذي تــظــنــون فهما  

يف فـــوؤادي كــنــٌز بــه �ــصــار عندي

ـــدار َوْهــَمــا ــلُّ �ــصــيء يف هــذه ال ك

وبـــال بــنــ�ــصــب  ـــْومُت  ـــَم ـــصَ � اإْن 

ــمــا ــص فـــاأنـــا بــالــيــقــني اأعـــلـــى واأ�

�َصيُثِْني الــعــذاب  اأن  تــظــنــوا  ل 

عزما ــم  يُــَحــطِّ اأو  النف�ش  ــَة  ــمَّ ِه

نف�صي حقيقَة  مقلتي  اأبــ�ــصــرْت 

واأعـــمـــى لٍه  ـــني  ب ـــا  م ــم  ــت ــل وظــل

روحــي بــاإ�ــصــراق  �ــصــرُت عمالقًة 

ـــُل قــزمــا ــم املـــبـــجَّ ــك ــي وغــــــدا ف

ـــِرٌق مـــن يــقــنٍي بـــني جــنــبــيَّ َمـــ�ـــصْ

ــا ــَهــمَّ اْدلَ مهما  بالليل  يــبــايل  ل   
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باٍغ ق�صَوة  اهلل  يف  اأخ�صى  ل�صت 

ظلما اأرهــــب  ولــ�ــصــت   ، م�صتبٍد 

مل اأعــــد َقـــيْـــنـــًة تــبــاع وتــ�ــصــرى

كنت �صغرى و�صرُت بالديِن ُعظمى

هـــم دعـــــوين �ــُصــمــيَّــًة لــ�ــصــمــوِّي

ِعلْما زدتُّ  حينما  اهلل  بــهــدى 



الق�صيدة التا�صعة والع�شون

َماَم َخْيَمة اخَلْن�َصاء
َ
َوْقَفٌة اأ
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َماَم َخْيَمة اخَلْن�َساء
َ
َوْقَفٌة اأ

وبــعــْه الــزَّ روَح  ــاُر  الإِعــ�ــصَ َك  حـــرَّ

ــْه ــَرَع مــ�ــصْ �ـــصـــَجـــاٍع  كــــلُّ  وَراأى 

ـــِرجـــْت �ـــصْ
ُ
اأ ـــول  ُخـــيُ اإل  ــــرى  تَ ل 

ــْه ــَرَع ــْص ــ� ــــاحــــاً ُم ــاً وِرَم ــوف ــي ــُص و�

ــوى �ــصِ ــر  تُــبــ�ــصِ مْل  اأْمـــَعـــنـــَت  اإذا 

ـــاً َمـــَعـــْه ــحــمــُل اأكـــفـــان َفــــار�ــــشٍ ي

�صَوى ت�صمْع  مل  ــغــيــَت  اأ�ــصْ واإذا 

املَْعَمْه َو�ــْصــَط  اخليِل  َحْمَحماِت 

ثَـــاِئـــرا ـــــاراً  ـــــَب ُغ اإلَّ  تَــــــَرى  ل 

ـــه ـــرَتَع ـــا ُم ـــايَ ـــاملَـــنَ ــــاً ب ــــص ــــوؤُو� وُك

ـــــًة َداِئــــــــــــرًة ـــــرك ـــــْع وتـَـــــــــــَرى َم

ــْه ــع ــِق ــتَ مُم تَــــــَزْل  مْل  ــــاً  ــــوه ووُج

ــى ِنــريانــَهــا ــَظ ـــْن لَ ل تَــ�ــَصــلـْـنــي َع

امُلـُـفــِزَعــْه ــــا  ُروؤَاَه َعــن  تَ�َصلني  ل 

ـــا اأطـــَولَـــهـــا ـــَم ْت َف ـــاعـــٌة مــــــرَّ �ـــصَ

وبَـــَعـــه ــــــداأْت فــيــَهــا ريَـــــاُح الـــزَّ َه

ــة ــَم ــصِ ــا� ـــٌة َح ـــَرك ـــْع ـــــلَـــــْت م َواجْنَ

ــْه ــَع ــوِق ــَر الـــَكـــاِفـــُر فــيــَهــا َم خــ�ــصِ

ــاَحــاِتــهــا �ــصَ اإىل  الآن  ـــظـــر  انْ

ـــه ـــْزَرَع ــَحــايــا َم ـــرَتاَهـــا لــلــ�ــصَّ �ـــصَ
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ـــَن ا�ــْصــتُــ�ــصــِهــُدوا ـــِذي ـــلْـــُت الَّ ـــاأمَّ وتَ

ــيــنــي رَجــــــالً اأْربـَـــَعــــه َفـــــــَراْت َع

ـــم ـــِه اأْرَداِن ــن  وم بْع�صاً  ــوا  ــُه ــِب �ــْص
ُ
اأ

اأْرَوَعـــْه َما  بَى  الرُّ يف  ِم�ْصٌك  ــاَح  َف

َمــ�ــْصــِرقــا اإل  ــاَي  ــن ــيْ َع ْت 
َ
َراأ ــا  م

مْل يَـــزْل يَــعــِرُف قــلـْـِبــي َمــْطــلـَـَعــْه

ــــــم ــــــُه ــــــٌة اأْرَواَح ــــــَع اإْخــــــــــَوةٌ اأْربَ

ـــايل طــيِّــعــْه ــَعــدْت نَــَحــو املَـــَع �ــصَ

ــي اإىل ــِن ــي ـــْت َع ـــت ـــَف ـــتَ َوالْ اإخــــــوةٌ 

ـــْه ـــَع ـــِف ـــْرتَ ــــا ُم ــــَه ــــانُ ـــٍة اأْرك ـــَم ـــيْ َخ

خيَْمِتها يف  ــاءُ  ــَص ــ� ــنْ اخَل َهــاِهــي 

ــْه ــَع َخــا�ــصِ َوتَــــْدُعــــو  ُل اهلل 
َ
تـَــ�ـــصـــاأ

حِمَدْت  ، اأْخــرَبُوَهــا   ، ــُرويِن  بــ�ــصِّ

ُم�ْصِرَعْه وَقــاَمــْت   ، الَكوِن  َخالَق 

ــمــْت ــ�ــَص ــتَ ــابْ َف اأبْــــنَــــاَءَهــــا  وَراأْت 

ـــمَّ َقـــالـــْت يف هـــــُدوٍء وِدَعــــــْه : ث

ــي ــن َف ــرَّ ــَص � الَّــــــذي  اهلل  ــــُد  ــــَم اأْح

ــــْه ــــَع ْربَ
َ
ـــاَر بَــنــيَّ الأ ـــت ــَمــا اْخ حــيــنَ

ـــَرَق فــْجــٌر، وانْــتَــ�ــَصــى ـــصْ وُهــنَــا اأ�

َم�ْصَمعْه واأ�ْصَغى  الــَكــوِن  َخــاِطــُر 

ـــَهـــا ـــَجـــاٍع َحـــولَ ـــــــَدا كــــلُّ �ـــصُ وَغ

ــعــْه ْدُم
ْ
اأ يُـــَداِري  ــَش  اأ� ــرَّ ال يَْخِف�ُش 
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ــي ــت ــــذي اأمَّ ــاءُ َه ــَص ــ� ـــا خــنْ اإيـــــِه يَ

ــِدعــْه ُمــنْــ�ــصَ ـــزْل ُجـــَدرانُـــَهـــا  ت مْل 

ــهــا ــِت ــْخــلَ وَدةُ ِمـــــْن نَ ـــُل الـــــــــدُّ ـــاأك ت

َمْطَمعْه فيَها  ئــُب  الــذِّ ويُــالِقــي 

ــُه ــمَّ ــا �ــُص ــَه ــي ــاُن ِف ــي ــغ ــطُّ اأنـْـــَفــــَذ ال

ــيــَهــا مدفعه ُمــْقــلَــتَ مـــْن  ــى  ــَق ــصَ َو�

ــة ــَم تـــُخـــ�ـــشْ مـــعـــرَكـــًة حــا�ــصِ مل 

مــوِقــَعــِه يف  ر  تنت�صِ مل   ، لــلــُعــال 

ـــِدَهـــا ـــي يف يَ ـــِت ـــلـــِج الَّ ــــــَرةُ الـــثَّ ُك

ــَطــنَــعــْه ـــوَرةٌ مـــْن لُــْعــَبــٍة ُمــ�ــصْ �ـــص

ــي ــت ــاءُ َهــــِذي اأمَّ ــصَ ــ� ــنْ ـــا َخ اإيــــِه يَ

ــَقــِطــَعــْه ُمــنْ ـــا  ـــَه ُذلِّ ــَحــاَرى  يِف �ــصَ

ِعـــنـــدَهـــا الـــنَّـــبـــُع ولـــكـــنَّ الــَهــوى

ُم�صتَنقعْه اإىل  ــهــا  رْجــلَــيْ ــاَق  �ــصَ



176



177

�سل�سلـــة  اإ�ســــدارات   

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

      د.عبد العزيز برغوث.

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

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

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

د. حممد اإقبال عروي.      

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

      د. الطيب برغوث.

5- ظالل وارفة ) جمموعة ق�س�سية( . 

د. �سعاد النا�سر) اأم �سلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�سويل. 

د. م�سطفى قطب �سانو.      

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

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�سطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�س.      

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

د. حممود النجريي.      
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10- مالمح تطبيقية يف منهج الإ�سالم احل�ساري. 

د. حممد كمال ح�سن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�سالم.

د. يحيى وزيري.      

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

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار) ديوان �سعر(. 

ال�ساعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا.

ال�سيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حـمـيــد �سـمــيــــر      

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

فريد حممد معو�س      

17- ارت�سامات يف بناء الذات.

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

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

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

د. ثــريــة اأقـ�ســــري      

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

د. عمر اأحمد بو قرورة      

21- مالمح الروؤية الو�سطية يف املنهج الفقهي.

د. اأبو اأمامة نوار بن ال�سلي      

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

د. حلمي حممد القاعود      

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

اأ.د. �سمري عبد احلميد نوح      

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

د. اأحمد الري�سوين      

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

د. جنم الدين قادر كرمي الزنكي      

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

د. ح�سن الأمراين      

د. حممد اإقبال عروي      

27- اإمام احلكمة )رواية(.

      الروائي/ عبد الباقـي يو�سـف  
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28- بناء اقت�ساديات الأ�سرة على قيم القت�ساد الإ�سالمي.

اأ.د. عبد احلميد حممود البعلي      

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

ال�ساعر حممود مفلح      

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

د. حممد احلبيب التجكاين      

31- حممد ¤ ملهم ال�سعراء

                اأ. طالل العامر
32- نحو تربية مالية اأ�سرية را�سدة.

د. اأ�سرف حممد دوابه      

33- جماليات ت�سوير احلركة يف القراآن الكرمي .

د. حكمت �سالح      

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

د. عبد الرحمن الع�سراوي      

35- ال�سنابل... )ديوان �سعر(.

اأ. حميي الدين عطية      

36- نظرات يف اأ�سول الفقه.

د. اأحمد حممد كنعان      
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37- القراءات املف�سرة ودورها يف توجيه معاين الآيات القراآنية.

د. عبد الهادي دحاين      

38- �سعر اأبي طالب يف ن�سرة النبي ¤.

د. حممد عبد احلميد �شامل      

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

د. حمدي بخيت عمران      

40- روؤية نقدية يف اأزمة الأموال غري احلقيقية.

اأ.د. مو�شى العرباين      

د.نا�شر يو�شف      
41- مرافىء اليقني )ديوان �سعر(.

ال�ساعر ي�س الفيل      

42- م�سائل يف علوم القراآن.

د. عبد الغفور م�سطفى جعفر      

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

د. م�سطفى بن حمزة      

44- يف مدارج احلكمة )ديوان �سعري(.

ال�ساعر وحيد الده�سان      

45- اأحاديث ف�سائل �سور القراآن: درا�سة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      
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46- يف ميــــــــزان الإ�ســـالم.

د. عبد احلليم عوي�س      

47- النظر امل�سلحي عند الأ�سوليني.

د. م�سطفى قرطاح      

48- درا�سات يف الأدب الإ�سالمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�سالم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

ة بوَّ 50-تالميُذ النُّ

                                                              ال�شاعر عبد الرحمن الع�شماوي




