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 مقدمة
 د. شهاب غامن

 

مل تكتب قصائد شعر يف اتريخ البشرية عن شخص واحد بعدد ما كتبت عن الر سول صلى 
الفصيحة، وأيض ا هللا عليه وسلم، وجبانب ما كتبت عنه من آالف القصائد ابللغة العربية 

ابللهجات العربية املختلفة، فقد كتبت عنه الكثري من القصائد ابللغات األجنبية املختلفة. 
-1877فعلى سبيل املثال، مما ترمجته بنفسي، قصيدة ألشهر شعراء ابكستان حممد إقبال )

م( )على الرغم من أنه تويف قبل أن تظهر ابكستان كدولة يف الوجود، ولكن ذلك 1938
 موضوع آخر( قصيدة بعنوان "النيب" يقول يف أوهلا:

 

ــــــــــــــــع   كــــــــــــــــام ينــــــــــــــــام علــــــــــــــــى حصــــــــــــــــرية مــــــــــــــــن الس 

ـــــــــ   لكـــــــــن اج كســـــــــرى كـــــــــام ينـــــــــام عنـــــــــد أقـــــــــدام ا عي

 

(، وهي اليت م2009-1934وترمجت قصيدة أخرى للشاعرة اهلندية الشهرية كماال داس )
وقد اعتنقت اإلسالم عام م 1996كانت مرشحة جلائزة نوبل واليت ُكر ِّمُت معها عام 

، وغريت امسها إىل كماال ثراي، وكتبت ديواان  بعنوان "اي أهلل" عن رحلتها إىل اإلسالم م1999
وترمجُته ونشره مشروع كلمة بعنوان "رنني الثُّراي" ومن قصائده قصيدة بعنوان "اي حممد" 

 تقول يف بدايتها:
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 عليك أفضل الصالة

 الذَّهبْ اي أيها الفجر الذي قد شعَّ ك

 ليبهر الظالم والليايل احلالكات 

 ..يف جزيرة العرْب.

 

شعراء مل يثبت أهنم كانوا مسلمني مثل شاعر روسيا ملسو هيلع هللا ىلص بل كتب قصائد تعظيم للرسول 
م( وقصيدته "النيبء" اليت ترمجُتها وتتحدث 1837-1799األكرب اإلسكندر بوشكني )
 ومنها:ملسو هيلع هللا ىلص عن قصة شق ِّ صدر الر سول 

 

 هللا يناديينوجاء صوت من 

 اهنض أيها الن يب وشاهد وامسع

 واهلب ابلكلمات قلوب الن اس

عدد ملسو هيلع هللا ىلص ولكن معظم قصائد مدح الر سول كانت الشكَّ ابللغة العربية. وقد مدح الر سول 
من الشعراء النصارى املعاصرين مثل "الشاعر القروي" وهو اللبناين املهجري رشيد سليم 

 قصيدته "عيد الربي ة" ومنها:م( كما يف 1984-1887اخلوري )
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 عيـــــــــــــــــــــــد الربي ــــــــــــــــــــــــة عيــــــــــــــــــــــــد املولــــــــــــــــــــــــد الن بــــــــــــــــــــــــوي

 يف املشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقني لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وامل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ني دوي

 عيـــــــــــــــــد الن ـــــــــــــــــيب ا ـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــد هللا مـــــــــــــــــن طلعـــــــــــــــــت

ــــــــــــــــــــــوي ــــــــــــــــــــــ  الُعل ــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن قر ن  مشــــــــــــــــــــــس اهلداي

  

قبل  50من صحابته كانوا حس ان بن اثبت )ولد حوايل ملسو هيلع هللا ىلص ولعل أهم شعراء الر سول 
هـ( و كعب بن 40إىل  35طالب رضي هللا عنه حنو  اهلجرة وتويف يف خالفة علي بن أيب

ه يف 8ه( وعبد هللا بن رواحة الذي استشهد يف غزوة مؤته يف 51 -ق ه 26مالك )
وكان الشعراء الصحابة ينافحون عن الر سول يف حياته ولذلك يسمى ملسو هيلع هللا ىلص. حياة الر سول 

 يقول حل سان: إن ما كتبوه يف حياته مدحي ا. قالت عائشة رضي هللا عنها "مسعت رسول هللا
روح القدس ال يزال يؤيدك ما انفحت عن هللا ورسوله". أما ما كتبه الشعراء الصحابة عنه 

فيسمى ملسو هيلع هللا ىلص بعد وفاته فيسمى راثء. ولكن كل ماكتبه الشعراء الذين جاؤا بعد عهد الر سول 
اثبت يف مدح ا ألهنم إمنا ميدحون مشائل وأفعال الر سول بعد عهده. ومما قاله حس ان بن 

 مديح الر سول معرض ا أبيب سفيان بن احلارث:

 

 أهتجــــــــــــــــــــــــــــــــوه ولســــــــــــــــــــــــــــــــَت لــــــــــــــــــــــــــــــــ   كـــــــــــــــــــــــــــــــــ ء  

 فشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر كما  ريكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداءُ 
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 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م  أيب ووالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده وعرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 لعــــــــــــــــــــــــــــــــــرض حممــــــــــــــــــــــــــــــــــد  مــــــــــــــــــــــــــــــــــنك  وقــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ 

 

 ملسو هيلع هللا ىلص:ومما قاله يف راثء الر سول 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــَة رســـــــــــــــــــــــــــــــٌ  للرســـــــــــــــــــــــــــــــول ومعهـــــــــــــــــــــــــــــــدُ    طيب

ـــــــــــــــــــــــد تعفـــــــــــــــــــــــو الر ســـــــــــــــــــــــوُم وهتمـــــــــــــــــــــــدُ  ـــــــــــــــــــــــرٌي وق  من

 هبـــــــــــــــــــــــا حجـــــــــــــــــــــــراٌت كـــــــــــــــــــــــام ينـــــــــــــــــــــــزل وســـــــــــــــــــــــطها

ـــــــــــــــــــــــــــــــوٌر يستضـــــــــــــــــــــــــــــــاُء ويوقـــــــــــــــــــــــــــــــدُ   مـــــــــــــــــــــــــــــــن هللا ن

 ظللـــــــــــــــــــُت هبـــــــــــــــــــا أ كـــــــــــــــــــي الر ســـــــــــــــــــول ف ســـــــــــــــــــعدت

 عيــــــــــــــــــــــوٌم وم الهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن ا فــــــــــــــــــــــنِّ تســــــــــــــــــــــعدُ 

ــــــــــــــــــــــــــرَب الر ســــــــــــــــــــــــــول و وركــــــــــــــــــــــــــت  فبوركــــــــــــــــــــــــــت اي ق

ــــــــــــــــــــــوى فيهــــــــــــــــــــــا الر شــــــــــــــــــــــيُد املُســــــــــــــــــــــد دُ  ــــــــــــــــــــــالٌد ث   

 



13 
 

يف حياته قصيدة "ابنت سعاد"  لكعب بن ملسو هيلع هللا ىلص ومن أشهر القصائد اليت ُمدح هبا الر سول 
م( اليت ألقاها أمام الر سول معتذر ا ومعلنا إسالمه 646ه = 26زهري بن أيب ُسلمى )تويف 

وكان الر سول قد أهدر دمه، فأكرمه الر سول وأهداه بردته فعرفت القصيدة بربدة كعب بن 
 زهري. ومنها:

 

 أنبئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت أم  رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَل هللا أوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

 والعفـــــــــــــــــــــــــــــو عنـــــــــــــــــــــــــــــد رســـــــــــــــــــــــــــــولِّ هللا مـــــــــــــــــــــــــــــ مولُ 

 ـمهـــــــــــــــــال هـــــــــــــــــداَ  الـــــــــــــــــذي أعطـــــــــــــــــاَ   فلـــــــــــــــــَة الـــــــــــــــــ

 مـــــــــــــــــــــــــــــواعيٌ  وتفصــــــــــــــــــــــــــــــيلُ  قر مِّ فيهــــــــــــــــــــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ال أتخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ ي أبقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالِّ الوشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةِّ وم

 أذنــــــــــــــــــــــــــــْب وقــــــــــــــــــــــــــــد ك ــــــــــــــــــــــــــــرْت يفَّ األقاويـــــــــــــــــــــــــــــلُ 

 إم  الر ســــــــــــــــــــــــــــــول لنــــــــــــــــــــــــــــــوٌر يستضــــــــــــــــــــــــــــــاُء  ِّــــــــــــــــــــــــــــــ ِّ 

 ُمهن ـــــــــــــــــــــــــــــٌد مـــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــيوفِّ هللاِّ مســـــــــــــــــــــــــــــلولُ 

 

ونتجاوز العصرين األموي والعب اسي وما ظهر فيهما من شعر الت شيع وما عرف ابهلامشي ات 
-641ه=110-38لحظة عند قصيدة شهرية للفرزدق )وشعر الز هاد واملتصو فني ونتوقف ل
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( يف العصر األموي مدح فيها علي زين العابدين بن احلسني بن علي بن أيب طالب م732
يف حضرة اخلليفة األموي هشام بن عبد امللك وهي قصيدة يتغىن به املتصو فة حىت يف زمننا 

 ملسو هيلع هللا ىلص:ومنها يف ذكر الر سول 

 

ــــــــــــــــــــــــادِّ هللا   ــــــــــــــــــــــــُن َخــــــــــــــــــــــــريِّ عِّب ــــــــــــــــــــــــ ُ هــــــــــــــــــــــــذا ا   ُكل هِّ

ُر الَعَلــــــــــــــــــــــ ُ    هــــــــــــــــــــــذا الت قــــــــــــــــــــــيُّ الن قــــــــــــــــــــــيُّ الط ــــــــــــــــــــــاهِّ

ــــــــــــــــــــ ُ   َل  هــــــــــــــــــــذا ا ــــــــــــــــــــُن فاطَمــــــــــــــــــــة   إْم ُكْنــــــــــــــــــــَت جاهِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاُء هللا قَـــــــــــــــــــــــــــــــــْد ُختُِّمـــــــــــــــــــــــــــــــــوا َـــــــــــــــــــــــــــــــــد هِّ أنْبَِّي  ِبِّ

 

ومنضي يف الزمن سريع ا ونتوقف قليال عند الش اعر وقد عوقب الفرزدق ابلس جن إثر القصيدة.
( امللقب بسلطان م1235-1181ه= 632-576الص ويف الش هري عمر بن الفارض )

 كقوله:ملسو هيلع هللا ىلص العاشقني الذي اشتهر بشعر احلب اإلهلي، وله بعض القصائد يف مدح الر سول 

 

 أرى كـــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــدح  يف الن ـــــــــــــــــــــــــــــيب مقصـــــــــــــــــــــــــــــرا

 وإم ابلـــــــــــــــــــــــــــــــ  املُ ـــــــــــــــــــــــــــــــين عليـــــــــــــــــــــــــــــــ  وأك ـــــــــــــــــــــــــــــــرا
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ــــــــــــــــــــــــــــــ  ابلــــــــــــــــــــــــــــــذي هــــــــــــــــــــــــــــــو أهلُــــــــــــــــــــــــــــــ ُ   إذا هللا أث

ــــــــــــــــــورى ــــــــــــــــــ  فمــــــــــــــــــا مقــــــــــــــــــداُر مــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــدُح ال  علي

  

وهو حممد بن ملسو هيلع هللا ىلص عند أحد أشهر من مدح الر سول  مث نتوقف يف مصر يف عصر املماليك
م( وله 1295 – 1213هـ =  696 - 608سعيد بن محاد الصنهاجي البوصريي )

تشبيه ا بقصيدة  -عدد من القصائد الطويلة يف مدح الر سول وأشهرها املعروفة "ابلرُبدة" 
د يف كثري من الوطن وهي القصيدة اليت يرد ُدها املتصو فة خصوص ا يف املوال -كعب بن زهري

 العريب منذ عهده حىت زمننا ونسج على منواهلا الكثريون ومطلعها:

 

ـــــــــــــــــــــــــْن تـــــــــــــــــــــــــذك رِّ جـــــــــــــــــــــــــريام   ـــــــــــــــــــــــــذي َســـــــــــــــــــــــــَل ِّ   أمِّ

 مزجـــــــــــــــــَت دمعبــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــرى مـــــــــــــــــن ُمقلــــــــــــــــــة   ــــــــــــــــــدمِّ 

 أم هب ـــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــر يُ  مــــــــــــــــــــــن تلقـــــــــــــــــــــاءِّ كاظمــــــــــــــــــــــة  

 وأومـــــــــــــــــــَض الـــــــــــــــــــربُ  يف الظ لمـــــــــــــــــــاءِّ مـــــــــــــــــــن إَِّضـــــــــــــــــــ ِّ 

ـــــــــــــــــــــا  تـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــَت اكُفف ـــــــــــــــــــــَك إم قل  فمـــــــــــــــــــــا لعيني

ـــــــــــــــــــــَك  ـــــــــــــــــــــ ِّ ومـــــــــــــــــــــا لقلب ـــــــــــــــــــــَت اســـــــــــــــــــــتفْق يَهِّ  إم قل
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 ومن أبياهتا:

 

ــــــــــــــــــــــــــــــن  حممـــــــــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــــــيد الكـــــــــــــــــــــــــــــونني وال قليـــ

ــــــــــــــــــــــ ِّ   ـــــــــــــــــــــْرب ومـــــــــــــــــــــْن عجـ  والفـــــــــــــــــــــريقني مـــــــــــــــــــــن ُع

 

ونقف سريع ا عند الش عر األندلسي وقد ظهر فيه عدد من الشعراء الذين مدحوا الر سول يف 
-713بعض قصائدهم ونتوقف قليال عند قصيدة للسان الدين ابن اخلطيب )

زايرة قرب شوقه لم( وهي قصيدة طويلة بديعة يتحدث فيها عن 1375-1313ه=776
 ومنها:ملسو هيلع هللا ىلص الر سول 

 

ــــــــــــــــــــوحي  ــــــــــــــــــــعِّ ال ــــــــــــــــــــن مطل  روضــــــــــــــــــــةب و جيتمــــــــــــــــــــا م

ــــــــــــــــــــــــــــــدا ــــــــــــــــــــــــــــــعادَة وا ُل  أعــــــــــــــــــــــــــــــد  هلــــــــــــــــــــــــــــــا هللاُ الس 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ افِّ ِّ   وال قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَب إال خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافٌق يف شِّ

ـــــــــــــــــــــــــــن مها تِّهـــــــــــــــــــــــــــا ارتـــــــــــــــــــــــــــد ا ـــــــــــــــــــــــــــرَف إال م  وال َط

 معاهــــــــــــــــــــــــُد مــــــــــــــــــــــــدَّ ال ــــــــــــــــــــــــيُ  فضــــــــــــــــــــــــَل ُرواقِّــــــــــــــــــــــــ ِّ 
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 هبــــــــــــــــــــــــا وكســــــــــــــــــــــــاها مــــــــــــــــــــــــن نســــــــــــــــــــــــيجتِّ ِّ  ُــــــــــــــــــــــــردا

ــــــــــــــــــــــــــــ ِّ   فقولــــــــــــــــــــــــــــوا رســــــــــــــــــــــــــــوَل هللاِّ اي خــــــــــــــــــــــــــــرَي خلقِّ

 وأكـــــــــــــــــــــــــــــــرمِّ  تـــــــــــــــــــــــــــــــار  أابم  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  الرُّشـــــــــــــــــــــــــــــــدا

 اشـــــــــــــــــــتياقُ ُ غريـــــــــــــــــــٌب أبقصـــــــــــــــــــى ال ـــــــــــــــــــربِّ طـــــــــــــــــــال 

تِّ املـُـــــــــــــــــــــ  لقضـــــــــــــــــــــى وجــــــــــــــــــــــدا  فلـــــــــــــــــــــوال تعـــــــــــــــــــــال 

 وأنــــــــــــــــــــــــَت مــــــــــــــــــــــــالُذ ا لــــــــــــــــــــــــقِّ حي ــــــــــــــــــــــــا وميـ تبــــــــــــــــــــــــا

 وأكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُمه  ذااب وأعظُمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

 

وال شك  أن شعر املديح الن بوي اكتسب زمخ ا كبري ا يف خمتلف البلدان العربية خصوص ا بعد 
ري ا من الشعراء عهد ابن الفارض وعهد البوصريي ويكفي أن نعد د يف اليمن وحدها عدد ا كب

الذين برزوا كشعراء للمديح النبوي يف العصر الوسيط وبعده من أشهرهم أمحد بن علوان 
وعبد الر حيم الربعي صاحب قصيدة "اي راحلني إىل مِّىن بقيادِّ" ه 665الذي تويف يف سنة 

اد ه 932وعبد اهلادي الس ودي املتوىف سنة ه 803وتويف سنة  وعبد هللا بن علوي احلد 
 (. ه1044-1132)

ا من الشعراء الذين كتبوا املدائح النبوية يف  فإذا جئنا إىل العصر احلديث جند عدد ا كبري ا جد 
خمتلف البلدان العربية وأيض ا البلدان اإلسالمية حيث كتبوا تلك القصائد بلغاهتم املختلفة. 

= ه 1322-1255وجند مثل تلك القصائد ابللغة العربية عند حممود سامي البارودي )
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( وعدد من شعراء الن هضة والعصر احلديث. ولكنين أود أن أتوقف أخري ا م1839-1904
 14 - 1868أكتوبر  16عند أحد أكرب شعراء اللغة العربية وهو أمري الشعراء أمحد شوقي ) 

( الذي أبدع يف كتابة الشعر يف خمتلف اجملاالت ومنها املدائح الن بوية وله عدة م1932أكتوبر 
صائد طارت شهرهتا يف اآلفاق خصوص ا بعد أن غن تها كوكب الش رق أم كلثوم، وإحداها ق

 قصيدة "هنج الرُبدة" اليت عارض هبا بُردة البوصريي ومنها:

 

ـــــــــــــــــــــــــــــن   لزمـــــــــــــــــــــــــــــُت ابَب أمـــــــــــــــــــــــــــــريِّ األنبيـــــــــــــــــــــــــــــاءِّ وَم

 ُ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْك  فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحِّ اببِّ هللاِّ ي تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ِّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــاري ور تُـــــــــــــــــــــــــــــــُ   ـــــــــــــــــــــــــــــــٌد صـــــــــــــــــــــــــــــــفوُة الب  حمم 

 ن َنَســــــــــــــــــــــــ ِّ و ُ يـــــــــــــــــــــــُة هللاِّ مــــــــــــــــــــــــن خلــــــــــــــــــــــــق  ومــــــــــــــــــــــــ

 ونــــــــــــــــــــــــــــــودي اقـــــــــــــــــــــــــــــــرأ تعــــــــــــــــــــــــــــــاىل هللاُ قا ُلهـــــــــــــــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــ  ِّ   م تت صــــــــــــــــــْل قبــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن قيلــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــ   َِّف

 هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَ  أذ م للـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  نِّ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامت ت

ــــــــــــــــأس ـــــــــــــــن قُ ـــــــــــــــــــــــــماُع مكَّ ـ   ِّ ــــــــــــــــــــــــــــــي ةِّ النَّ ــــــــــــــــــــدســــــــَة م

 

 ومن شعره قصيدة "ولد اهلدى" ومنها:
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 يــــــــــــــــــــــــوٌم يتيــــــــــــــــــــــــ  علــــــــــــــــــــــــى الز مــــــــــــــــــــــــامِّ صــــــــــــــــــــــــباُحُ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  وضَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ ومســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاؤُه    حم 

ـــــــــــــــــــــدِّ هللاِّ قامـــــــــــــــــــــت مسحـــــــــــــــــــــٌة  ـــــــــــــــــــــن عب ـــــــــــــــــــــَك اي ا    

ـــــــــــــــــــــــــلِّ اهلـُــــــــــــــــــــــــدى غـــــــــــــــــــــــــر اُء      ابحلـــــــــــــــــــــــــق ِّ مـــــــــــــــــــــــــن مل

 هللاُ فــــــــــــــــــــــــــــــــو  ا لــــــــــــــــــــــــــــــــقِّ فيهــــــــــــــــــــــــــــــــا وحــــــــــــــــــــــــــــــــَدُه 

 والن ــــــــــــــــــــــــــــــــاُس  ــــــــــــــــــــــــــــــــت لوا ِّهــــــــــــــــــــــــــــــــا أكفــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ 

يُن ُيســــــــــــــــــــــــــــــــٌر وا الفــــــــــــــــــــــــــــــــُة  يعــــــــــــــــــــــــــــــــٌة   والــــــــــــــــــــــــــــــــد 

 واألمـــــــــــــــــــــــــــــُر شـــــــــــــــــــــــــــــورى واحلقـــــــــــــــــــــــــــــوُ  قضـــــــــــــــــــــــــــــاءُ 

 

 وأخري ا قصيدة "سلوا قليب" ومنها:

 

ُّ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربِّ ِّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  َســــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيالب َن َن   ـَيـَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــعااب اللَـــــــــــــــــــــــــــــــُ  َوَهــــــــــــــــــــــــــــــدى الشِّ   َوَســــــــــــــــــــــــــــــنَّ خِّ

 كــــــــــــــــــــــــــــــــــاَم  َيانُــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  لِّلَهــــــــــــــــــــــــــــــــــديِّ ُســــــــــــــــــــــــــــــــــبالب و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  لِّلَحــــــــــــــــــــــــــــــــــق ِّ غــــــــــــــــــــــــــــــــــااب  وَكانَــــــــــــــــــــــــــــــــــت َخيُل
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ـــــــــــــــــــــــــــــدري ـــــــــــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــــــــاَو ُت َق  َأاب الَزهـــــــــــــــــــــــــــــراءِّ َق

َ اِّنتِّســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااب َك  َيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَد َأمَّ يلِّ َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدحِّ ِّ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــام   ـــــــــــــــــــــــــــــــَة ذو  َي ـــــــــــــــــــــــــــــــَرَف الَبالَغ  َفمـــــــــــــــــــــــــــــــا َع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَ  لَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  كِّتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااب  إِّذا َم يـَتَّخِّ

 

ه كتب بعض أعضاء "منتدى شهاب غامن األديب"  1441عام ملسو هيلع هللا ىلص يف ذكرى ميالد الر سول 
قصائد يف مديح الن يب ونشروها يف موقع املنتدى على الواتسأب أو الواث ب. فاقرتح أ.د أمحد 
املنصوري عضو املنتدى أن نؤلف كتااب  مجاعي ا،  كعادة املنتدى، جيمع قصائد تلك املدائح 

رعت أان ود. عبد احلكيم الزبيدي للرتحيب ابلفكرة وشك لنا جلنة من ثالثتنا يف كتاب. فسا
لتحرير الكتاب، وهو الذي ترونه بني أيديكم، بعد أن تسل منا قصائد عديدة من األعضاء 

وكتب الدكتور املنصوري قراءة نقدية وراجعنا القصائد واكتفينا بقصيدة لكل مشارك 
قدمة العامة. وقام الدكتور الزبيدي مبراجعة الن صوص للكتاب بينما كتبت أان هذه امل

وتصحيحها وتنسيق الكتاب وفهرسته، وترتيب القصائد حسب احلروف اهلجائية السم 
 الشاعر. فعسى أن يكون عمال  يضاف إىل ميزان حسنات كل من ساهم. 

مبجموعة من الشعراء واألدابء  2017ومنتدى شهاب غامن األديب الذي بدأ يف مارس 
عضو ا من الذكور  90وأساتذة اجلامعات واملثقفني املعروفني يف الوطن العريب، ويضم اليوم 

واإلانث يف جمموعة "واتسأب" أو واث ب تتميز أبهنا أول جمموعة من نوعها هتتم بنشر 
" شارك فيه الكتب اجلماعية. وقد أصدرت أول كتاب ورقي هلا بعنوان "مشوع ذات ألوان
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من األعضاء ونشر الكتاب  8قصيدة ترمجها  33من شعراء وشاعرات اجملموعة ب  33
وكان  . 2019ابللغتني العربية واإلجنليزية وأطلق يف مهرجان طريان اإلمارات لآلداب عام 

م 2019الكتاب الورقي  الثاين  بعنوان "إبداعات عربية يف الت سامح والس الم" يف أكتوبر 
"ندوة الثقافة والعلوم" بديب. وقد شارك فيه عدد من األعضاء بثماين عشرة مقالة ونشرته 

ودراسة عن الت سامح والس الم. كما شارك بعض الشعراء والشاعرات من األعضاء ابثنيت 
عشرة قصيدة، وشارك بعض املرتمجني واملرتمجات بست  قصائد مرتمجة عن لغات أجنبية، 

، وكان ذلك ضمن م2019ب الدويل  يف الش ارقة يف نوفمرب وأطلق الكتاب يف معرض الكتا
إطالق أكرب عدد من الكتب يف يوم واحد، وكان مندوبو موسوعة جنس لألرقام القياسية 

 حاضرين وسج لوا ذلك.

عن دار "نبطي للنشر". م 2020ونشر الكتاب الثالث بعنوان "مرفأ احلكاايت" عام 
غة العربية ألربعة وعشرين من األعضاء، ختتلف فيه قصة قصرية ابلل 24والكتاب عبارة عن 

القصص يف طوهلا وموضوعاهتا واملدارس اليت تنتمي إليها، وقد قطع املنتدى بعد ذلك شوط ا 
يف ترمجة تلك القصص إىل اإلجنليزية. وكان الكتاب الورقي الرابع بعنوان "شهاب غامن 

كيم الزبيدي، مساعد رئيس املنتدى. شاعر احُلب  والس الم" وقد مجعه وحرره د. عبد احل
دراسة نقدية ومقالة وشهادة وقصيدة عن احملتفى به. وقد  30وحيوي الكتاب أكثر من 

 صفحة. 335صدر الكتاب هذا العام عن دار الن ابغة ابلقاهرة يف 

قصيدة ألربعة وعشرين  24أما الكتاب اخلامس بعنوان "أشعار يف عتبات األعمار" فيحوي 
وشاعرة من أعضاء املنتدى كتبوها يف عقود خمتلفة من أعمارهم، وُنشر الكتاب إلكرتوني ا شاعر ا 

يف موقع خاص حيوي كل كتب املنتدى الس ابقة والالحقة، وموقع هذه الكتب ملن أراد اإلطالع 
 على كتب املنتدى هو كما يلي:
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https://www.shihabghanem.com/newpage/literarymuntada.html 

يدينا )قصائد يف ُحب  املصطفى( عضو املنتدى أوقد تكف ل بنشر هذا الكتاب الذي بني 
حممد عبد هللا نور الدين صاحب دار "نبطي للن شر" فله جزيل الشكر.  /األستاذ الشاعر

ى يف مراحل خمتلفة من اإلعداد وبعضها ابت لدى وهناك حنو ستة كتب أخرى للمنتد
 انشرين للطبع ورقي ا. 

 

                                         وهللا ويل التوفيق.                 

 2021أبريل  19ديب،  

 

  

https://www.shihabghanem.com/newpage/literarymuntada.html
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 إضاءة نقدية
 أمحد املنصوريأ.د. 

 

 تاابـــــــذ  ل  كــــــــإذا م يتخ       فما عرف البالغَة ذو  يام  
 (أمري الشعراء)                                                                

 
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على خري خلق هللا أمجعني،

 وبعد،
فهذا ديوان خص صه الشعراء والشاعرات من أعضاء )منتدى شهاب غامن األديب(       

وتعزيزا ملكانته بني النفوس  -صلى هللا عليه وسلم -للمديح النبوي، احتفاء بذكرى مولده
 والقلوب، وبوحا إليه ابملشاعر الصادقة.

قد بدأ منذ حياته، ومن واحلق أن البوح مبشاعر احلب والوفاء لرسول األمة األعظم كان    
 خالل شعرائه؛ من أمثال حسان بن اثبت الذي يقول:

 
 وأحســــــــــــــــــــــــن منــــــــــــــــــــــــَك م تــــــــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــــــــ  عيــــــــــــــــــــــــين

 وأفضـــــــــــــــــــــــــــــــل منـــــــــــــــــــــــــــــــَك م تلـــــــــــــــــــــــــــــــد النســـــــــــــــــــــــــــــــاءُ 
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ـــــــــــــــــــــــب   اخلقــــــــــــــــــــــَت مــــــــــــــــــــــربب  ــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــل عيــــــــــــــــــ  م

ـــــــــــــــــــــــَت كمـــــــــــــــــــــــا تشـــــــــــــــــــــــاُء  ـــــــــــــــــــــــد خلق ـــــــــــــــــــــــَك ق  ك ن

 

وكعب بن زهري، وكعب بن مالك وغريهم من الشعراء، حىت عصر البوصريي )القرن    
الس ابع اهلجري( ومطولته اليت مطلعها:) أمن تذكرِّ جرياٍن بذي سلٍم...( وما كان من أثر 
هلا يف الشعراء من بعد ذلك، فنسجوا على منواهلا، وابتكروا البديعيات أتثرا هبا؛ والبديعيات 

يشرتط يف كل بيت منها اإلحاطة بلون بديعي  -صلى هللا عليه وسلم -هقصائد يف مدح
 أو أكثر..

ويستمر الشعراء يف املديح حىت العصر احلديث واملعاصر، مثل: أمحد شوقي وعبد هللا 
 الربدوين وسواهم كثري.. 

-يسمى مدحا، وما يقال يف سواه  -صلى هللا عليه وسلم -ولإلفادة فإن  ما يقال فيه    
صلى هللا عليه -يسمى راثء؛ والسبب أنه خمتلف عن كل من رحل أو مات، فهو-د موتهبع

يف مقام األحياء بيننا برسالته وسنته، ومل يغب ذكره يف الشعائر واألذان والصلوات  -وسلم
والتشهد، ويف الصالة عليه يف سائر األوقات، فهو حي ابلدين الذي محله إلينا وغرسه 

 فينا..
الديوان اجملموع سري على النهج نفسه يف مدح سيد املرسلني، ولقد تنو عت ويف هذا      

القصائد، ومع تنوعها جيد القارئ لذة  ال تنتهي، وهذا التنوع إما يف املضمون، وإما يف الوزن 
ويف التقفية، وإما يف شكل القصيدة مابني العمودي وغري العمودي؛ ذلك أن لكل شاعر 

ملميز يف عرض مدحيه، إال أن اجلميع يتفقون على تعظيمهم لرسول طريقته اخلاصة وأسلوبه ا
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وعلى حبهم وشوقهم إليه، وهذه هي رابطة الديوان وثيمته،  -صلى هللا عليه وسلم -هللا
وسر إنشائه؛ ذلك أن  التغين مبديح رسول هللا مطلب كل مبدع، بل إن  أمري الشعراء أمحد 

عالمة البالغة وجوهر والنهل من فيضه  -وسلمصلى هللا عليه -شوقي جيعل القصيد فيه 
 البيان؛ حيث يقول:

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــام    فمـــــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــــرف البالغـــــــــــــــــــــــــــــــة ذو  ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  كت  إذا م يتخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ  ل

 

بقضااي  -صلى هللا عليه وسلم -ولقد ربط شعراء املنتدى قصائدهم هذه يف مدحه    
عصران، فاشتكى الشعراء من خالهلا حال أمتنا العربية واإلسالمية، وحال عصران وما جيري 
فيه من املآسي واألوجاع مع عظيم شوقهم وحبهم وسردهم لشمائله وخصاله ومعجزاته 

 صلى هللا عليه وسلم.
وقفة عجلى للتعريف ببعض ما تنطوي  -وقد مُسي ت إضاءة -يف هذه اإلضاءة وسأقف

عليه قصائد الديوان من مالمح سواء أكانت يف الرؤاي وهو األكثر، أم التشكيل وهو األقل، 
مع إمياين املطلق أبن هذه جمرد إضاءة وحسب، ولن تفي كل قصيدة حقها؛ ذلك أن اإلملام 

اءة نقدية ما عليها سيتجاوز وحده هذه الصفحات اليت ُجعلت ابلقصيدة الواحدة وتطبيق قر 
 للديوان كله.

إبراهيم السعافني بقصيدته  الشاعروحبسب ترتيب قصائد الديوان يطالعنا يف البدء      
جيد يف النفس  -صلى هللا عليه وسلم -العيس(، وهو يف غمرة االنتشاء مبدحه )ايحادي
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أل اللسان مرارة ؛ ذلك أن حال أمتنا املعاصرة اليوم،ال يسر غصة  متأل القلب أملا، وحسرة  مت
، وهي اليت كان ينبغي أن تكون َأْوىل األمم ابلتوح د  صديق ا أو عدو ا، وقد صارت أشتاات 

أننا نرى غريان يف توح د، فتمعن أمتنا يف  -كما يرى يف قصيدته-والت صاحل، ومما يؤسف له
وهو النداء املشهور عند الشعراء -إىل حادي العيسالتشظ ي، وهي شكوى بدأ بتوجيهها 

 حيث يقول:  -صلى هللا عليه وسلم -ومن مث إىل رسول هللا -السابقني

ـــــــــــــــــَز ٌ  ـــــــــــــــــْومي يف املـَــــــــــــــــدى مِّ اي حـــــــــــــــــادَِّي العـــــــــــــــــيسِّ قـَ

ـــــــــــــــــــــــــــــْزابمِّ  ـــــــــــــــــــــــــــــدٌة والُعـــــــــــــــــــــــــــــْرُب حِّ والـــــــــــــــــــــــــــــر وُم واحِّ

ــــــــــــــــــــنَـُه ُ  قَـــــــــــــــــــْد َأْقَســــــــــــــــــــموا َأْم يُقـــــــــــــــــــيَ  ا ُْلــــــــــــــــــــُ   ـَيـُ

ــــــــــــــــــــــــــــْيطامِّ  َوَأْم يُول ــــــــــــــــــــــــــــوا هــــــــــــــــــــــــــــواَه ْ  ــــــــــــــــــــــــــــَ  َش َأْل

َوَأْم يَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاموا علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ُذل   َودوهَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُ 

ــــــــــــْــــ َمس ــــــــــــــــالر سرى ــــــــ َـــــــــــــــنْيَ ُعمْ   ولـــــ ـــــــــــــــادي   ــــــــــــــــيُن يامِّ ـــــ

فقد كان أميل  -صلى هللا عليه وسلم -وهو املكثر يف مدحه-أكرم قنبس الشاعروأما   
 -صلى هللا عليه وسلم -الر سولقصيدته )الس راج الوض اء( إىل سرد مباشر مفص ل لسرية  يف

منذ والدته وحىت بعثته ودعوته وغزواته... ولكن ال يلبت أيض ا أن يلتمس الشكوى عن 
حال أمتنا املؤمل يف سياق املدح؛ فيقول: 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ُ   مـــــــــــــــــــــــــــــــــا اَل أقصـــــــــــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ َجناَح

ــــــــــــــــــــــــُ  إِّيــــــــــــــــــــــــواُء  ــــــــــــــــــــــــماءِّ  فهــــــــــــــــــــــــْل َل  حنــــــــــــــــــــــــَو الس 

ـــــــــــــــــــــــــــد ِّماءِّ  فهـــــــــــــــــــــــــــْل إىل ـــــــــــــــــــــــــــاُم ت ـــــــــــــــــــــــــــرُ  ابل  والش 

َنســـــــــــــــــــــــــــــــاءِّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــفاُء قلـــــــــــــــــــــــــــــــب   ِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــ مِّ شِّ  الش 

ُم ـــــــــــــــــــــــــــــي  َعبَـ َــــــــــــــــــــــــــــْت َشـــــــــــــــــــــــــــــياطنُي الض ــــــــــــــــــــــــــــاللِّ أبِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْت  ُِّ اثِّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَك األشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالءُ   َومتر َغ

 لَــــــــــــــــــــــــــــَك اي َرســــــــــــــــــــــــــــوَل هللاِّ  يهفــــــــــــــــــــــــــــو شــــــــــــــــــــــــــــوقُنا

 مــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــاَد ينفــــــــــــــــــــــــــُع  ـَْلَســــــــــــــــــــــــــٌ  َو ُكــــــــــــــــــــــــــاءُ 

 

 إايد عبد اجمليد يف قصيدته )على هنج الربدة( اليت يعلن منذ العنوان أنه يسري الشاعروأما  

متناص ا مع بردة البوصريي: موضوعا ووزان  وقافية، فقد آثر أن يظل رهن البوصريي يف حضرة 

 املصطفى: حب ا ومهابة وشعور ا ابلتقصري؛ حيث يقول: 

 

ـــــــــــــــويل ومـــــــــــــــا كلمـــــــــــــــي ـــــــــــــــَك مـــــــــــــــا ق ـــــــــــــــئُت أطري  إْم شِّ

 طــــــــــــــــــــــراَ  مــــــــــــــــــــــن عل ــــــــــــــــــــــَ  ا نســــــــــــــــــــــاَم ابلقلــــــــــــــــــــــ ِّ أ
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ـــــــــــــوا ومـــــــــــــن َســـــــــــــفهوا  أو شـــــــــــــئُت أدحـــــــــــــُض مـــــــــــــن دس 

 فـــــــــــــــــــو  الـــــــــــــــــــدس ِّ والــــــــــــــــــــتُّه ِّ  فـــــــــــــــــــذاتَك القـــــــــــــــــــدسُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــقُت اب  م أ ِّلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  لكن

ــــــــــــــــــــدمي ــــــــــــــــــــن ن ــــــــــــــــــــارِّ م ــــــــــــــــــــُت أضــــــــــــــــــــرُع للمخت  فجئ

 وفاضــــــــــــــــت العــــــــــــــــنُي مــــــــــــــــن شــــــــــــــــجو  ومــــــــــــــــن جــــــــــــــــزع  

 مــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــني منكتـــــــــــــــــــــــــ   فيهـــــــــــــــــــــــــــا ومنســـــــــــــــــــــــج ِّ 

 

 :مث خيتمها بقوله

 

ــــــــــــــــــــــــــــذ   اي رب ِّ أ كــــــــــــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــــــــــــالة  حنــــــــــــــــــــــــــــو منقِّ

ـــــــــــــــــــــل ِّ    القا ِّــــــــــــــــــــد الفــــــــــــــــــــردِّ طــــــــــــــــــــ  الشــــــــــــــــــــافعِّ العـــــــــ

ـــــــــــــــــــــــن فِّـــــــــــــــــــــــَ   وخل ـــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــَة احلـــــــــــــــــــــــز َء م  األم

ــــــــــــــــــ ِّ  ـــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــالل  ومـــــــــــــــــن ظلـــــــــــــــــ   ومـــــــــــــــــن طُ ــــ  ومِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــببا  وابر ِّ هللا إخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  ُ ُــــ

ـــــــــــــــــــــــــــ ِّ   قــــــــــــــــــــــــــادوا الــــــــــــــــــــــــــربااي إىل ا ــــــــــــــــــــــــــرياتِّ وال ُنُـــ
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ــــــــــــــــــــــــــ ُ  ــــــــــــــــــــــــــيه  واجــــــــــــــــــــــــــزِّ  َعُه  اي رب ِّ صــــــــــــــــــــــــــل ِّ عل

نــــــــــــــــــــــاَم ا ُلــــــــــــــــــــــدِّ والن ِّـــــــــــــــــــــــــــع ِّ   خــــــــــــــــــــــرَي ا ــــــــــــــــــــــزاءِّ جِّ

 

يعدم فيه القارئ من جين مثار دانية مع مطولة ومجال قصيدته يتجلى يف التناص الذي ال 
 البوصريي.

 جاسم الصحيح يف مدحيه لرسول هللا يف قصيدته )كاتب الوحي األخري( الشاعروخيطف 
العودة لبث اجلمال  الر سولشكوى العصر يف برقيات عاجلة، أبدع فيها وهو يطلب إىل 

نكشاف احلقيقة، وقد اختذ من قافية يف قبح طغى على عواملنا أو التعجيل بقيامة النهاية وا
ا هلا، حني يقول:  التاء املكسورة منفذ 

 

 ُعــــــــــــــــــْد للمــــــــــــــــــداراتِّ اي فصــــــــــــــــــَل ا َمــــــــــــــــــالِّ هبــــــــــــــــــا..

 إمَّ الفصــــــــــــــــــــــــــــــــوَل َتَشــــــــــــــــــــــــــــــــظَّْت يف املــــــــــــــــــــــــــــــــداراتِّ 

نَــــــــــــــــــــــــــــــا قيامَتنــــــــــــــــــــــــــــــا األســــــــــــــــــــــــــــــَ   فرب ُخنــــــــــــــــــــــــــــــا  َهبـْ

 ذا ــــــــــــــــــــــــــْت لياليــــــــــــــــــــــــــ ِّ يف ُحـــــــــــــــــــــــــــمَّى النهــــــــــــــــــــــــــاراتِّ 

 ال  ُـــــــــــــــــــــــــــدَّ أْم تُـســــــــــــــــــــــــــــرَِّج الـــــــــــــــــــــــــــرؤاي وُتطلَقنـــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــوءاتِّ  ـــــــــــــــــــــــــــــقِّ النب  مـــــــــــــــــــــــــــــن الظـــــــــــــــــــــــــــــالمِّ إىل أُْف
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 وكان لقافيته التائية وقع خالط شغاف القلوب!
 حسن األمراين يف سطور متتالية يف قصيدته )ال نعرف الشاعروتزداد صرخات      

مبا يكشف عن حرقة يف النفس وشكوى مريرة  -اليت عدل هبا عن العمودي-املستحيل(
لكنه حيد ق فريى نور النبوة ساطع ا فينوي العزم على من ظالم دامس يلف الزمان واملكان، 

 هنجه والسري يف ركابه دون تراجع، حني قال:
 

 أ  لست أ  ي اي رسول هللا عن دريب  ديال

 أ  لست أ  ي غري نور  اي رسول هللا يهديين السبيال

 أ  لست أعرف يف هوا  املستحيال

اه الر وح( يف نسج قصيدة حسناء  الشاعرويبدع  حسن شهاب الدين يف قصيدته ) شرق ا ابّت 
حبلي البيان وعناقيد الصور؛ إذ يتعانق فيها مجال الصورة مع مسو املدح يف حضرة  تتزين

 املخاطب فيها رسول هللا، واليت نقتطف منها قوله:

 

 أنـــــــــــــــــــــــــَت افـْتـَتـَحــــــــــــــــــــــــــَْت األرَض شـــــــــــــــــــــــــرَ  حمبــــــــــــــــــــــــَــّة  

 إلـَـيـْـــــــــــــــــــــــــــَك جِــّهـَـاتــُهــــــــــــــــــــــــــــا تـَتـــــــــــــــــــــــــــَودَّدُ فـَـسـَعـــــــــــــــــــــــــــَْت 

 َضـمَـّخـْـتــــــــــــــــــــــــــــَها طـُهـــــــــــــــــــــــــــــْرا ونـُبـْــــــــــــــــــــــــــــال ابذخــبـــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ  ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَك مـَـَحـبَــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةب ال تـَنـْـفــَـ  وتـَـَوضَـــّ تـ
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ــــــــــــــــــــــــــــي َجـنـَبـَاتِـّــــــــــــــــــــــــــــها ــــــــــــــــــــــــــــََدْدَت ظِـّــــــــــــــــــــــــــــلَّ هللاِّ ف  وم

ــــــــــــــــــــــــــَك الـقـلــــــــــــــــــــــــــوُب الـشُـّــــــــــــــــــــــــــرَُّد  َــــــــــــــــــــــــــ َوْت لِـّعـَـيـنـَي  فــ

ْــــــــــــــــــــــ  َت حـــــــــــــــــــــ  الطـــــــــــــــــــــرَي فـــــــــــــــــــــانت َرْت علـــــــــــــــــــــىأمَــّنـ

َـــــــــــــــــــــر ِّدُ  ْـــــــــــــــــــــَك تــُ ـ ــــــــــــــــــــى يـَديـ ـــــــــــــــــــــلِّ عل  شـَجـــــــــــــــــــــَرِّ اهلـَديـ

ــــــــــــــــــــــــــــََرى ــــــــــــــــــــــــــــََك إذ ت ــــــــــــــــــــــــــــا أَمـام نـي ــــــــــــــــــــــــــــُ  الـدُّ  تـتـلـَعـْ 

ــــــــــــــــــــــــــن ِّ تـَُضمـ ِّــــــــــــــــــــــــــدُ  ــــــــــــــــــــــــــا ابلـَحـنِــّي ــبا مـَُصا  ــــــــــــــــــــــــ  جِـّذعـ

 

 فجعل الشرق منبع احملبة، وجعل كل اجلهات أتيت متوددة طوع هذه الرسالة العاملية اليت
جعلت رمحة لكل العاملني، وعلى أانمله تتوالد الصور؛ فالطهر والنبل وظل هللا والقلوب 
والدنيا والطري وسواها يف القصيدة تكتسب مالمح من التجسيد والتشخيص وألوان البيان. 

 وذلك ما مييز القصيدة أهنا عناقيد صور مع رقة ال ختطئها العني يف روي القافية.

 ساجدة املوسوي فتجعل من قصيدهتا الس طرية غري الشطرية -خنلة العراق -الشاعرةأما     
)ليت رؤايي صحو دائم( ميداان  يتسع لتزاحم األشواق واألحالم مع قافية ساحرة تقبض 
مجر الروح وهي تتلظى شوق ا إىل رسول هللا مع القافلة اليت سارت وخلفتها رهن العذاب 

 عاشوا التجربة نفسها وأقرهبم هنا لالستشهاد والشوق، ومبا يتناص مع أشواق سابقني
 الشاعر املتصوف عبد الر حيم الربعي يف أنشودته العذبة:
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 ايراحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني إىل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   قيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادِّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــــــــــ ادي ــــــــــــــــــــــــــــــوم الر حي  هيجتمــــــــــــــــــــــــــــــو ي

 

 حيث تقول:

 

 أيُّها الر كُب .. اي عِّرُي مهال ...

 وكانت قوافله  فو  رمل ا زيرةِّ ت ى

 أعدُت الن داَء وقد شد ي

 سحُر إنشادِّه  لطَيبَة .. هللِّ .. للمصطفى

 للجبني املُعل ى

 اي حداُة خذوي ... فما وقفوا 

 واهلواجس حريى.. 

 ومر ت قوافُل أخرى فناديته 
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 أي ها الر كُب .. هال  وقفت  ..

 الديَّ خطاٌب ملن م  األرض نورب 

 وعدال

 

الشاعرة سبكها، بل أتقن سبكها روح وأمجل ما يشدك يف النص يف أوله القافية اليت أتقنت 
الشاعرة املليء أبشواق صادقة إىل مقام املصطفى، فكانت قافية ممتدة أو ممدودة ابّتاه 
السماء، ولكنها تغيب بعد ذلك لتسلم القصيدة وجو ها إىل السرد اململوء ابلشكوى 

 -طنها العراق خاصةوو  -واملمزوج ابحللم واألمنيات والبوح أمام رسول هللا مبا يعتصر أمتها
 من أمل وجراح، ولكْم حتلم ابملنقذ الذي يعيد الوطن إىل عهود السالم واخلري والعطاء!!

( الر سوليبدع رئيس املنتدى شهاب غامن يف صوغ قصيدته )يف ذكرى مولد  وكعادته     
ق رسول هللا، وهو ماضي اجملد واإلشرا شاكي ا أيض ا حال أمتنا وموازان  بني ماضي عهد

واإليثار والزهو، وحاضر أمتنا الضائع، الذي ابت رهن الذل واحلقد والصراع واحلروب، 
 حني يقول:

 

 اي ســـــــــــــــــــــــــــيدي اي رســــــــــــــــــــــــــــول هللا حنـــــــــــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــــــــــــا

َـــــــــــــــــــــــــــــــدُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــاٌء ســـــــــــــــــــــــــــــــيلُنا  َ   يف قعـــــــــــــــــــــــــــــــر واد  غ 
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ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــْن أعلـــــــــــــــــــــى مكانتن  وأنـــــــــــــــــــــت ابألمـــــــــــــــــــــس َم

ـــــــــــــــــــــــا طاهلـــــــــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــــــــدُ  ـــــــــــــــــــــــا ذرى م  حـــــــــــــــــــــــ   ل ن

 فـــــــــــــــــــاليوم اي ســـــــــــــــــــيدي األحفـــــــــــــــــــاد قـــــــــــــــــــد وهنـــــــــــــــــــوا

 وقـــــــــــــد هـــــــــــــانوا.. وقـــــــــــــد فســـــــــــــدواوقـــــــــــــد أضـــــــــــــاعوا.. 

ـــــــــــــا حـــــــــــــرب   فكـــــــــــــ « البســـــــــــــوس»وقـــــــــــــد أعـــــــــــــادوا لن

ــــــــــــــــــــــ   ُر احلــــــــــــــــــــــرب تتقــــــــــــــــــــــدُ  ــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــوطن  في  م

 

 كانت  أن هذه األوجاع اليت أصابت عصران -كما يرى الشاعر شهاب-من املؤسف لهو 
تصدح املنائر بسبب أن األمة قد اختذت من الدين شكال ال فعال؛ ففي الوقت الذي 

طغى على القلوب أدواء النزاعات والصراعات، وهو مما يتأسف ، تابألذان، وتقام الصلوات
 له الشاعر بقوله:

 
 وأنـــــــــــــــــــــــت ذكـــــــــــــــــــــــر  يشـــــــــــــــــــــــدو مـــــــــــــــــــــــن منـــــــــــــــــــــــا ره

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــُد  امخسب  !وال ينتهـــــــــــــــــي.. هـــــــــــــــــل ينتهـــــــــــــــــي األ 
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مبا يشبه التمين من قلب حمب خملص  -على الرغم من تغلغل الوجع -ولكنه ينهي القصيدة
 ألمته أن يكون غد األمة أفضل من يومها:

 
 ســــــــــــــــــــــــــــيدي اي رســــــــــــــــــــــــــــول هللا كــــــــــــــــــــــــــــام لنــــــــــــــــــــــــــــااي 

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــرى يومب  يكــــــــــــــــوم غــــــــــــــــُد  اأمــــــــــــــــٌس فهــــــــــــــــل اي ت

 

 املبدعة شيخة املطريي يف قصيدهتا )املولد( يف الشاعرةوتتأنق اللغة الشعرية املتخيلة لدى   
عقد حوار متخي ل مع قلبها، الذي جيد مالذه يف حب  خري الربية، وتصف لنا عواطف 

 من خالل ذلك احلوار، حني تقول:-وسلمصلى هللا عليه  -متأججة حبب املصطفى

 

ــــــــــــــــــــــالم ســــــــــــــــــــــالمب   اقلــــــــــــــــــــــُت فامــــــــــــــــــــــدد مــــــــــــــــــــــن الس 

 وصـــــــــــــــــــــــــــــــالة فقـــــــــــــــــــــــــــــــام ســـــــــــــــــــــــــــــــل   .. صـــــــــــــــــــــــــــــــل ى

ـــــــــــــــــــــــــــــذي  ـــــــــــــــــــــــــــــب  رســـــــــــــــــــــــــــــويل ـــــــــــــــــــــــــــــ ادي ال  ذا ف

ـــــــــــــــــــــــــــــالة أمنبـــــــــــــــــــــــــــــ  وظـــــــــــــــــــــــــــــالب  اقـــــــــــــــــــــــــــــد رأى يف الص 

ـــــــــــــــــــــــــــــذي  ـــــــــــــــــــــــــــــب  رســـــــــــــــــــــــــــــويل ـــــــــــــــــــــــــــــ ادي ال  ذا ف

 عــــــــــــــــــــرف الن ــــــــــــــــــــور مــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــوى عنــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــيالب 
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 مــــــــــــــــــــــــن هنجــــــــــــــــــــــــ  اي فــــــــــــــــــــــــ ادي اُكـــــــــــــــــــــــْن قريببــــــــــــــــــــــــ

 يزيــــــــــــــــــــــــــــــــده البعــــــــــــــــــــــــــــــــد جهــــــــــــــــــــــــــــــــالب  اال  عيـــــــــــــــــــــــــــــــدب 

 نــــــــــــــــــــــــــــــــيب  اهلــــــــــــــــــــــــــــــــدى عليــــــــــــــــــــــــــــــــك صــــــــــــــــــــــــــــــــالة اي

 مــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــ اد  مــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــوق  كــــــــــــــــــــ  تـــــــــــــــــــــدىل  

 جــــــــــــــــــــــــاء يهــــــــــــــــــــــــديك  ــــــــــــــــــــــــردة مــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــالم  

 اي شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيعي عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ريَب صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ى

 

مع قافية واضحة األثر يف نفس املتلقي ومسعه، كاشفة عن روح شاعرة ُملئت بفيض حبٍ  
 نبوي من نور إهلي يتدىل من آفاق مساء، مع ميل إىل التصوير للكشف عن كل ذلك.!  

طالل اجلنييب يف قصيدته )طبيب القلوب( متسائال ومتعجب ا عن عصيان  الشاعر ويعلن
ويف  -صلى هللا عليه وسلم-والكلمة أن حتضرا يف مقام مهيب  كمقام رسول هللا  احلرف

الوقت ذاته يقف مستغراب  كيف هلذا الشعر أصال أال حيتفي به وال يرتوي منه، حىت ولو 
 شعر بدنو املكانة أمام صاحبها األول، بل حري به أن حيتفي وحيتفي، يقول:

 

ـــــــــــــــــــــــــــــعرِّ أْم  ضـــــــــــــــــــــــــــــرا  عصـــــــــــــــــــــــــــــٌي علـــــــــــــــــــــــــــــى الش 

 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــي دِّ خــــــــــــــــــــــــــــــــــري الـــــــــــــــــــــــــــــــــــورى  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــرةِّ 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرميِّ   وال  تفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ابلن

ـــــــــــــــــــــــــــــــذي أســـــــــــــــــــــــــــــــفرا  رســـــــــــــــــــــــــــــــولِّ الض ـــــــــــــــــــــــــــــــياءِّ ال

 وال يرتـــــــــــــــــــــــــــــــوي احلســـــــــــــــــــــــــــــــُن مـــــــــــــــــــــــــــــــن ذكـــــــــــــــــــــــــــــــرهِّ 

 وإْم ســــــــــــــــــــــــــــــــــاَل مــــــــــــــــــــــــــــــــــن حولِّــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أهنــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

ـــــــــــــــــــــــــــــى احلـــــــــــــــــــــــــــــرفِّ أْم  تفـــــــــــــــــــــــــــــي  عصـــــــــــــــــــــــــــــٌي عل

  طـــــــــــــــــــــــب ِّ القلـــــــــــــــــــــــوبِّ الـــــــــــــــــــــــذي قـــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــرى

 مــــــــــــــــــــــــــــــن الكعبــــــــــــــــــــــــــــــةِّ األم ِّ للقــــــــــــــــــــــــــــــدسِّ حــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــالةِّ أتـــــــــــــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــــــــــــاكرا   فـــــــــــــــــــــــــــــــــرضِّ الص 

 

مث متضي القصيدة معددة جانب ا من سريته العطرة حىت ال يلبث وبعد عراك مع الكلمة    
متلذذ ا هبا ومنتهي ا ابلصالة  -صلى هللا عليه وسلم -املستعصية أن ينغمس يف أجواء قداسته

 والسالم املعطرتني عليه:

 

  ــــــــــــــــــــــــــــذكرِّ احلبيـــــــــــــــــــــــــــــبِّ تطيـــــــــــــــــــــــــــــُب القلـــــــــــــــــــــــــــــوبُ  

 وت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ِّ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  أطهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ِّ صـــــــــــــــــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــــــــــــــــو ُ فصـــــــــــــــــــــــــــــــــلوا علي  ةب تف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــاوُ  مــــــــــــــــــــــــــــــــــا احــــــــــــــــــــــــــــــــــدودب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــرى ُُت  ال ن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــالِّ  اســــــــــــــــــــــــــــــــــالمب   جيــــــــــــــــــــــــــــــــــاوُ  حــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ ا ي

 و ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطرا

 

عبد احلكيم الزبيدي يف قصيدته )يف رحاب املصطفى( مع قصيدة الشاعر  الشاعرويتفق 
 -صلى هللا عليه وسلم -اجلنييب السابقة أن الكلمة تستعصي على القول أمام مهابته طالل

ولكنها حتاول وتغامر فيكون نتاج ذلك متي ز كل منهما يف صوغ رؤيته الشاعرية مبا يطرب 
 قلوب السامعني؛ حيث يقول:

 

 هنالــــــــــــــــــــــــــــــك حيــــــــــــــــــــــــــــــ  يستعصــــــــــــــــــــــــــــــي  يــــــــــــــــــــــــــــــامٌ 

 ملــــــــــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــــــــــا  البالغـــــــــــــــــــــــــــــــــَة وا طا َـــــــــــــــــــــــــــــــــة

 صـــــــــــــــــــــــــــمتٌ هنالـــــــــــــــــــــــــــك إذ يســـــــــــــــــــــــــــوُد ا مـــــــــــــــــــــــــــَع 

 وت شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُه ا اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُة واملها َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 



39 
 

كعادة شعراء املديح النبوي يف األزمان السابقة   -وهو الذي بدأ القصيدة مهموم ا عاشق ا وهل ا
 حيث سط ر شجوه الرامز إىل عشق نبوي خالص بقوله: -كالبوصريي مثال
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــد أصـــــــــــــــــــــــــــــــــا َ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ادَِّ  ق  أهـــــــــــــــــــــــــــــــــ   يف ف

ــــــــــــــــــــــــا َمــــــــــــــــــــــــلَّ انســــــــــــــــــــــــكا َ  ــــــــــــــــــــــــدمُع العــــــــــــــــــــــــنيِّ م  ف

ــــــــــــــــــــــــــــد  هاجــــــــــــــــــــــــــــت  قلــــــــــــــــــــــــــــب   أم األشــــــــــــــــــــــــــــواُ  ق

 يهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوىب إىل ودايمِّ طا َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُم  وي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوىب    إىل م 

ــــــــــــــــــــــــحا َة  مشــــــــــــــــــــــــى فيــــــــــــــــــــــــ  النَّــــــــــــــــــــــــيبُّ مــــــــــــــــــــــــع الصَّ

 

 عبد القادر الكتيباين النهج نفسه يف قصيدته )الفيض احملمدي(  ابلبدء الشاعروينهج 
ابلش كوى من حبٍ  جارٍف وانتظاٍر وأمٍل يف اللقاء مع حزٍن يشبه حزن سيدان يعقوب على 

وهو يف احلقيقة حب يرمز كسابقيه إىل الذات احملمدية؛  -عليهما السالم -ابنه يوسف
 حيث يقول:
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ــــــــــــــــــــيلُ   أإم قـســـــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــرةب ضــــــــــــــــــــاقت  ـــــــــــــــــــك احلـ

ــــــــــــــــــللُ   ـــــــــــــــــو فارقــــــــــــــــــت أو صــــــــــــــــــد ها املـــ ــــــــــــــــــ  ل  اي كي

 ال تكـــــــــــــــن لــــــــــــــو أعـرضـــــــــــــــت جزعبـــــــــــــــامــــــــــــــا هـكـــــــــــــــذا  

ـــــــــــــــــــــــــراض واملـــــطــــــــــــــــــــــــــُل  ـــــــــــــــــــــــــب  ايتــــــــــــــــــــــــ  ا عـــ  فــاحلـ

ــــــــــــــــــــــــــــاينُ    هتـفــــــــــــــــــــــــــــو إىل الط ــــــــــــــــــــــــــــي  ملتاُعــــــــــــــــــــــــــــا تعـــ

 قـــــــــــــــــد يسـعــــــــــــــــ  الطـ ــــــــــــــــيُ  لـــــــــــــــو ال أنــــــــــــــــ  عـجــــــــــــــــُل 

 ردوا القـمـيـــــــــــــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــــــــــــــلي  إنــــــــــــــــــــــــــ  حـــــــــــــــــــــــــــــــرٌض 

ــــــــــــــــــــذل  أمــــــــــــــــــــُل  ــــــــــــــــــــن  مـــــــــــــــــــا يف عـ ــــــــــــــــــــكتوا عـ  أو فاســـ

 علقــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــيهات يســـــــــــــــــــــلو هـــــــــــــــــــوى جـــــــــــــــــــذوات 

ـــــــــــــــــــــــــن  الــــــــــــــــــــــــر وُح ال تنفــــــــــــــــــــــــــــك تشـــــــــــــــــــــــــــتعلُ   يف قـطـ

 

ــــــــتخلص إىل مــــــــدح  ــــــــه وســــــــلم -الر ســــــــولمث ي معــــــــد د ا مشائلــــــــه وخصــــــــاله  -صــــــــلى هللا علي

 وبعض معجزاته:
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 يســ ســــــــــــــــــــــل ا ــــــــــــــــــــــود مـــــــــــــــــــــن كفيـــــــــــــــــــــ  منهمــــــــــــــــــــــربا

ـــــــــــــــاراه ال يصـــــــــــــــلُ  ـــــــــــــــو جـ  مهـــــــــــــــما جــــــــــــــرى البحــــــــــــــر ل

ـــــــــــــــــــــــداة عـــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــرم    حممــــــــــــــــــــــد الرحــمـــــــــــــــــــــــة املهـ

ــــــــــــــذي  ـــــــــــــــراج ال ـ ــــــــــــــبلُ وهــــــــــــــج  الس  ــــــــــــــ  السُّ ـــــــــــــــدى    هُت

 وهللا أد ه يف قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب  وثب تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــبلُ   ـــــــــــــــــــــــــرة  عـــــــــــــــــــــــــندها م ي بــــــــــــــــــــــــت ا ــــ  يف حضــ

ــــــــــــــــــــــزةب  ـــــــــــــــــــــذ كرِّ  رهـــــــــــــــــــــا ب ومعجـــ ــــــــــــــــــــــاء ابل ـــــــــــــــــــــد جـ  ق

ــــــــــــــــــــللُ  ــــــــــــــــــــفاُء ملـــــــــــــــــــن أر ت  ـــــــــــــــــــ  العـــ ــــــــــــــــــــا الشــــ  فيهـــ

 

 -ىوال يلبث أن ينهي قصيدته بطلب الش فاعة واالعرتاف ابلتقصري يف حضرة املصطف     
 والصالة والسالم عليه بقوله: -كما فعل الشعراء السابقون كالبوصريي

 

 سـبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــانك القـــــــــــــــــــــــــــــــــــلب اله يف جــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  

ــــــــــــــــــــــــــر ير ـــــــــــــــــــــــــــُل  ــــــــــــــــــــــــــا والعمـ ــــــــــــــــــــــــــس يف غــيهـ  والنفـ
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 عظـــــــــــــــــــي  الفضـــــــــــــــــــل مر ــــــــــــــــــــةب  فـــــــــــــــــــالط   نـــــــــــــــــــا اي

ــــــــــــــــــــــــــــلُ  ــبا  ـــــــــــــــــــــــــــ  يف ورود الـــــــــــــــــــــــــــرب نشـــتمـ  لطـــفــــــــــــــــــــــــــــ

 

 عبد هللا بومخسني يف قصيدته )يف مولد املصطفى( إىل االنتشاء ابملولد وذكر الشاعرومييل 
وطلب الش فاعة منه مع االعرتاف بني يديه مبا جنته  -صلى هللا عليه وسلم -سريته العطرة

النفس من تقصري، على هنج شعراء هذا النوع من املديح، مع ميل إىل التصوير الذي منح 
 حيث يقول: القصيدة متيزها وتفردها؛

 
ــــــــــــــــــــــــــد طــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــوم مول ــــــــــــــــــــــــــوُر ي  أشــــــــــــــــــــــــــر  الن

 واســـــــــــــــــــــــــتهلَّْت مشـــــــــــــــــــــــــُس الضـــــــــــــــــــــــــحى ابلت هـــــــــــــــــــــــــاي

  ُســــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّتِّ األرُض والنجــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُم العــــــــــــــــــــــــــــــــــــوايل

  وتباهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْت مال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُك الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر نِّ 

  امنـــــــــــــــــــــــــــــــــريب  اوســـــــــــــــــــــــــــــــــرى يومـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــــــــــراجب 

 يف املعــــــــــــــــــــــــــــاي يف ُدجــــــــــــــــــــــــــــى اللْيــــــــــــــــــــــــــــلِّ كــــــــــــــــــــــــــــامالب 
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ـــــــــــــــــــــــــــــَب ا لـــــــــــــــــــــــــــــ  جْئـــــــــــــــــــــــــــــُت  ـــــــــــــــــــــــــــــذنب   اي   حبي

  ويف  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَ  مكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي امســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجريب 

 

عزيز اثبت قصيدته )رسول العاملني( أو أنشودته يف مديح املصطفى،  الشاعرويقدم      
أنشودة ألنه اختار حبر ا جمزوء ا فبدت روح اإلنشاد مسيطرة عليه، واألبيات انفعة  وأقول

 ، إن مل تكن قد أنشدت ابلفعل؛ حيث يقول:لكثافة النغم الظاهر عليها لإلنشاد
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رســـــ  يــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام املتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إمـــــ

ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر با...اي رحـ  اي كـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعارفني  يـــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُر هللا طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت نـــــ  اأن

 أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُي الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدىل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراٌس ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت نبـــــ  أن

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــــــــــــــدى الـــــــــــــــــــــــــــــــــــروح األمـــــــــــــــــــــــــــــــــــني
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 وميضي معدد ا جوانب من سريته العطرة صلى هللا عليه وسلم.

فجعل جلمال  عمر قدور يف قصيدته )مولد املصطفى( اليت ترمن هبا؛ الشاعرويتفنن    
ا متآلف ا مع مجال املوضوع؛ حيث حتل  علينا ذكرى املولد حبسب -التشكيل مكاان  منسجم 

متجددة كل حني فيكتسي الكون ضياء ونور ا، ويشرق صباح جديد، فتتغىن األطيار  -رؤيته
أصداء الش وقيات )ولد اهلدى( وأصداء الربدونيات يف أغصاهنا، ونلمح من بعيد تناص ا مع 

 )بشرى الن بوة(؛ حيث يقول:

 

 مولـــــــــــــــــــــــُد املصـــــــــــــــــــــــطفى أتـــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــن جديـــــــــــــــــــــــدِّ 

 فزهـــــــــــــــــــــــــــــــا النُّـــــــــــــــــــــــــــــــوُر يف جبـــــــــــــــــــــــــــــــنيِّ الوجـــــــــــــــــــــــــــــــودِّ   

ــــــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــياء   وكســــــــــــــــــــــــا  الكــــــــــــــــــــــــوَم ُحل ــــــــــــــــــــــــةب م

ـــــــــــــــــــــــــــــــباحِّ ا ديـــــــــــــــــــــــــــــــدِّ     عبقـــــــــــــــــــــــــــــــري كمـــــــــــــــــــــــــــــــا الص 

 وهفـــــــــــــــــــــــــــــــت للـــــــــــــــــــــــــــــــرُّ  طيـــــــــــــــــــــــــــــــوُر البـــــــــــــــــــــــــــــــوادي   

ــــــــــــــــــــــــــــى عظــــــــــــــــــــــــــــي  النُّجــــــــــــــــــــــــــــودِّ   صــــــــــــــــــــــــــــادحات  عل

ــــــــــــــــــــــــــــمُ  مــــــــــــــــــــــــــــن رؤاُه ف ن ــــــــــــــــــــــــــــْت   شــــــــــــــــــــــــــــاقها السَّ

 يف م انيـــــــــــــــــــــــــــــــــ ِّ ألـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  معـــــــــــــــــــــــــــــــــ ب فريـــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ 
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حيب والسعادة واحلبور هبذا العيد الذي ال عيد مثله، خامت ا  ويكتفي أبن يقع رهن الرت 
 القصيدة مبا يؤكد مشاعره النبيلة:

 

 مرحببــــــــــــــــــــــــــــــــا عيــــــــــــــــــــــــــــــــُد  العظــــــــــــــــــــــــــــــــيُ  ضــــــــــــــــــــــــــــــــياءٌ 

ـــــــــــــــــــــــــــــعيدِّ   هـــــــــــــــــــــــــــــلَّ يف كونِّنـــــــــــــــــــــــــــــا الرَّحيـــــــــــــــــــــــــــــبِّ السَّ

ـــــــــــــــــــــــوٌر وعيـــــــــــــــــــــــُد  ـــــــــــــــــــــــَت ن ـــــــــــــــــــــــمُ  نـــــــــــــــــــــــوٌر   أن  السَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــعودِّ  ـــــــــــــــــــــــــــــنا والسُّ  ي مـــــــــــــــــــــــــــــُر الكـــــــــــــــــــــــــــــوَم ابلسَّ

 

حممد أبو الفضل بدران يف قصيدته )نوٌر أتى(  الشاعرويف الوقت الذي يتفنن فيه      
نور امليالد الذي أجلم اللسان عن قول كلمة انتشاء يف حق سيد اخللق، إال أننا جنده  مبقدم

يقع يف شباك أحزان تتسرب إىل قلمه احملطم بني يديه بسبب ما جرى وجيري لألمة يف 
كما رأينا أسف معظم   -عصران من كوارث، وليس القلم إال نسخة من صاحبه الذي أيسف

 ، حني يقول وقد شخ ص القلم:لذلك احلال -شعراء املنتدى

 

 فـــــــــــــــــــــــــــــ اق  القلـــــــــــــــــــــــــــــ  احملطـــــــــــــــــــــــــــــ  يف يـــــــــــــــــــــــــــــدي

 طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب  أاب املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذنُب األو اهُ 
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 ورأيــــــــــــــــــــــــت حــــــــــــــــــــــــز ب قــــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــال قســــــــــــــــــــــــمات 

ــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــا  هــــــــــــــــــــــــو  فســــــــــــــــــــــــ لت  ســــــــــــــــــــــــبببا حلزن

ـــــــــــــــــــــــــــــــدمع  ل ـــــــــــــــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــــــــــــــوت   ف جـــــــــــــــــــــــــــــــا ين وال

 املســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموم  عصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  أشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباُه 

   

لوضع ال يوصف!!   وما أقسى عبارة القلم األخرية اليت آثر احلذف فيها فكانت أبلغ من الذكر
مث ميضي معد د ا أوجاع أمتنا يف العراق واليمن وسوراي ولبنان وليبيا...إخل كل ذلك السرد جرى 

 بلغة مؤثرة مملوءة ابحلزن والقهر والوجع والدموع.!!

 حممد اجللواح يف قصيدته اململوءة بفيض احلب احملمدي )ضياء األرض الشاعروينربي     
ا ابلدليل والسماء( مدافع ا ابل لغة الصرحية عن رسول هللا، وعن كل ما ميكن أن ميسه، ومؤك د 

القاطع أن سريته العطرة ومعجزاته اخلالدة هي خري من يدافع عنه، وهي خري هاٍد للبشرية، 
 كلما اشتدت هبا احملن وساد الظالم:

ــــــــــــــــــياءَ   يوُمهـــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــا َجــــــــــــــــــدَّ   األرض  َســـــــــــــــــتبقى ضِّ

ــــــــــــــــعَّ  ـــــــــــــــا َش ــــــــــــــــْت مشـــــــــــــــٌس  وم ـــــــــــــــا طـَلَع  كوكـــــــــــــــبُ    وم

ــــــــــــــــــــــــــــنَهجب    اويبقـــــــــــــــــــــــــــى كتـــــــــــــــــــــــــــاُب هللا نـــــــــــــــــــــــــــورب   اوَم

 نـَُرتـ ِّلـــــــــــــــــــــــــــــُُ   والقلــــــــــــــــــــــــــــُب يهفـــــــــــــــــــــــــــــو ويَـطـــــــــــــــــــــــــــــَْربُ 
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ـــــــــــــــــــــــــــل   ــــــــــــــــــــــــــيب رســــــــــــــــــــــــــوَل هللا  اي خــــــــــــــــــــــــــرَي ُمْرَس  حبي

.. أنــــــــــــــــــــَت للنــــــــــــــــــــاس ـــــــــــــــــــِــّي   ـــــــــــــــــــــَبُ   وخــــــــــــــــــــرَي نـَب  َمطـْل

 هللا( ُتـــــــــــــــــــــــــــــري دمـــــــــــــــــــــــــــــاؤ   ــــــــــــــــــــــــــــــ)إال  رســـــــــــــــــــــــــــــولَ 

 حُمَـبَّـــــــــــــــــــــــــــــــــبُ  - يف احلبيــــــــــــــــــــــــــــــــب - وذا  إلينــــــــــــــــــــــــــــــــا

نيا ــــــــــــــــــدُّ ــــــــــــــــــد َهبَّـــــــــــــــــــتِّ ال ـــــــــــــــــــَْصرَ   وارتـــــــــــــــــــََدتْ   لق  لن

.. للقيامــــــــــــــــــــــــــةِّ  ـــــــــــــــــــــــــــَار   ـــــــــــــــــــــــــــَبُ   ثِّـــــــــــــــــــــــــــياَب فـَخ  تـُطـْل
 

 -كالسابقني ممن ذكران من الشعراء يف املنتدى ويف عصور األدب العريب  -وينهي القصيدة   
 بطلب الشفاعة واالعرتاف ابلتقصري والذنب، وابلص الة عليه:

 

ـْجـــــــــــــــــــن  أ  املُذنِّـــــــــــــــــــُب املَْســــــــــــــــــجوُم.. ـــــــــــــــــِــّ ِّ   يف سِّ  ذنـْب

ـــــــــــــــَبُ  ـــــــــــــــُْهو وألع ـــــــــــــــ  .. أل ـــــــــــــِــّساح .. الَوْه  وعمــــــــــــــري  

 وانتــــــــــــــــــَشلين مـــــــــــــــــن الل ظـــــــــــــــــى   افُكـــــــــــــــــْن يل شـــــــــــــــــفيعب 

ــــــــــــــــــــــــــفيع ـــــــــــــــــــــــــَت مـــــــــــــــــــــــــالذي  والشَّ ــــــــــــــــــــــــــَرَّبُ   ف ن  املُق
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 عليـــــــــــــــــــــــَك صـــــــــــــــــــــــالُة هللا مـــــــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــــــاَر طـــــــــــــــــــــــا رٌ 

ــــــــــَ ْهـ  تــــــــَــّ َ ـــــــــــــوفَـ  ــــــَــــ ماطـــــــــــتَ  أو   ٌر ..ــــــــــــــــــــــــــــــ  َصـي ِّــــــــــبُ َر ــــ

 

مصطفى النجار يف قصيدة ) إىل حممد رسول البشرية( من ذكرى  الشاعرويتخذ        
مناسبة رائعة لبث شكواه من خالل رسالتني شعريتني،  -صلى هللا عليه وسلم -مولده

يبث شكواه  -وقد عدل عن العمودي فيها-نشرمها يف مدد زمنية خمتلفة، ففي سطور األوىل
مِّن ّتم ع األمم على هذه األمة وقصعتها، ويتذكر  -صل ى هللا عليه وسلم -الر سولإىل 

ماضي الرسالة وجمدها وزهو خيوهلا املكللة ابلنصر يف كل ميدان، مع موازنة حباضر عهدان 
املليء ابالنكسارات واألوجاع، مع أمله يف أن تتخلص األمة من شوائب حاضرها، وتعود 

 :حضارهتا ويعود إنساهنا احلضاري

 اي سيدي اي سيد ا ُلق ا ميلْ 

 ماذا أ .. ماذا أقوْل 

... 

 يف يوم مولد  الذي يف كل يوم يولدُ 

 أُفضي إليك  ا  ور املشهدُ 

 فهموم هذا العصر حُمدِّقٌة  نا

.... 
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 كـقصعة  هر ْت إىل خرياهتا

 ذؤابُم كل العاملني

.... 

 منك استمدَّ األمُس..

 إيقاَع ا يول إىل احلضارة

... 

 ونروُم إنساَم احلضارة  

 

ويف الرسالة الثانية ال ختلو لغته من بث  الشكوى لكنه يقصرها على نفسه، ويسارع     
عن الغفلة  واهلموم احمليطة به ومبجتمعه الذي يعيش فيه، ويبدو أقل  الر سولابالعتذار إىل 

 :ا من رسالته األوىل؛ إذ يقولمحاس  

 

 األرواح أه  ما أطيب ذكرا  حبيَب 

 ما أعذب نبَعْك 

 ما أقسى 

 اس ــــ سوى من رحَ  هللاُ ــــ سراٌع حنواس الن  فالن  

 الالشيء  ال مرسى 



50 
 

انيف اهلريس إىل اخلروج عن الس رب، والت ميز يف سبك قصائد  الشاعروكعادته يسعى 
اإليقاع ، وإن كان قد هنج ما خيالف الر سولنظمها على حبور مهملة، يقد م نص ه يف مدح 

املعتاد إال أنه يتفق قلب ا وقالب ا مع شعراء املنتدى يف مضمون ّتربته املنتشية مبديح خري الربااي 
اكيب والص ور يف قوله:  فيسطر أروع الرت 

 

ُـــــــــــــــــــــب ِّ املُْصـــــــــــــــــــــطفى اَي إهلـــــــــــــــــــــي قَـــــــــــــــــــــْد َدَعـــــــــــــــــــــْواَ  ِّ  

ــــــــــــــــب  ـْلــَمـــــ ــــــــــــــــنِّ سِّ يــــ ــــــــــــــــب ِّ الــد ِّ ُــ ــــــــــــــــا احلِّ ــــــــــــــــالم  َ َرْعــــتَـــــ ْســـ  ِبِّ

ـــــــــــــــيا يف رحـــــــــــــــابِّ الـــــــــــــــد ِّينِّ َيْســـــــــــــــري ـــــــــــــــخَّْرَت الض ِّ  َوَس

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــْر مِّ اْصطَــَفــْيـــتَــــــــ ــــــــــــــــــدِّي   لــــُقــــــ ــــــــــــــــــور  أْحـــــَمـــ   ــــــنُــــ

ـــــــــــــــــــــاهُ  َم ـــــــــــــــــــــري يف دِّ ـــــــــــــــــــــْربِّ َُتْ َـــــــــــــــــــــيبِّ  َصـــــــــــــــــــــْفوُة الُع  ن

ــــــــــــــــَ   ــــــــــــــــُرُه طَــــــــ ــــــــــــــــاءب طُـــْهــــ ــــــــــــــــانَـــَقـــ ــــــــــــــــالمِّ ُمـــــتَّـــــــــــ  لــــإلْســـــ

 

وائل اجلشي يف قصيدته )هو  الشاعر -صلى هللا عليه وسلم -وأتخذ النشوة الراقصة مبولده
ا، ونشعر مبدى حبوره وسعادته، وهو يردد:  الوعد املرجى( بعيد 

 تنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادت يف أعاليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــرُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــاح العبي  ومــــــــــــــــــــــــــــــــلء فضـــــــــــــــــــــــــــــــــا ها ف
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 تفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال       هتاتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الكواكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب يف اح

  عـــــــــــــــــــــــــــــذب نشـــــــــــــــــــــــــــــيده تشـــــــــــــــــــــــــــــدو الدهــــــــــــــــــــــــــــــورُ 

 وتــــــــــــــــــــــــــــــــو ج هامــــــــــــــــــــــــــــــــة امللكــــــــــــــــــــــــــــــــوت  هــــــــــــــــــــــــــــــــــو

 و ام مالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  األرض احلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــئب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــزو    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اهني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م    ل

ـــــــــــــــــــــــــــــــى والبشيـــــــــــــــــــــــــــــــــرُ   هـــــــــــــــــــــــــــــــو الوعـــــــــــــــــــــــــــــــد املرج 

 

ولكن اليلبث أيض ا أن يلتفت إىل الواقع فيمتلئ الفم مرارة ، والقلب حسرة  على حال أمتنا 
 منهجه؛ فيقول:الذي يرى فجائعه بسبب البعد عن 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــو أن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ات بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــب هللا ل  حبي

 هـــــــــــــــــــــــــــدا  ملــــــــــــــــــــــــــــا دهــــــــــــــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــدور

 

وأخريا وليس آبخر، أقول: هكذا كان البوح، وهكذا كان القصيد يف حضرة املصطفى، 
وهكذا كان التمي ز لكل شاعر من شعراء )منتدى شهاب غامن األديب( سواء أكان ذلك 
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شاعر وشاعرة صاغ سلك ا من الدرر يف صورة كلماٍت يف زاوية الرؤية أم يف التشكيل، وكل 
 والش كوى إليه. -صلى هللا عليه وسلم -للروح يف مدحيه

كانت هذه وقفات سريعة ال ميكن هلا أن تعطي كل قصيدة حقها، وكيف هلا ذلك   ولقد  
قول الشعر وصوغه،  منحضرة عشرات القصائد لعشرات املبدعني املتمكنني يف وهي 

لى نسجه وسبكه؟!! إمنا هي وقفة عجلى وسريعة أشبه ماتكون ابلنحلة تقف املقتدرين ع
أن القصيدة  ال شكعلى أطراف الزهرة فتمتص  بعض رحيقها، وتغادر إىل زهرة أخرى.! و 

الواحدة من هذه القصائد حتتاج إىل وقفة متأنية طويلة أخرى لتستجلي أسرارها يف الرتكيب 
 ملضامني. والصورة واإليقاع، ويف الرؤى وا

ملا بدا من سرعة يف االجتزاء أو االستشهاد أو التعليق من القارئ الكرمي العذر  وألتمس  
النقدي؛ فذلك حمكوم مبساحة اإلضاءة املختصرة، اليت أوالين إايها وكر مين هبا رئيس 

 أزجي له، وجلميع أعضاء املنتدى، التحية والثناء. الدكتور شهاب غامن، الذي :املنتدى

النقدي سيسعد مبا  هالديوان كله، وأعلم أن حس  هذا كين أدعو القارئ الكرمي إىل قراءة ول 
، وسيجد من اللمحات ما مل تستطع هذه اإلضاءة احملكومة بصفحاهتا املعدودة إضاءته، هفي

  وهذا أملي وأمنييت!

وأخريا أسأل هللا الكرمي أن يكون هذا اليوان اجلامع هلذه القصائد من نسج شعراء منتدى 
شعراء  -صلى هللا عليه وسلم -يف مديح املصطفى سبب ا يف نيل شفاعتهاألديب شهاب غامن 

 وقر اء على السواء. 

 

 وابهلل التوفيق.                        
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 القصا د
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 اي حادي العيس
 إبراهيم السعافني

 
 

ــــــــــــا العــــــــــــيسِّ هــــــــــــزَّ  اي حــــــــــــاديَ   ْوُ  ُوْجــــــــــــدايلشَّ

ــــــــــــــــْن أَ وَ  ــــــــــــــــُ  مِّ ــــــــــــــــْد مِّ عــــــــــــــــاَدي احلل ــــــــــــــــادِّ َع  ْ 

ُم ُ ْفِّ  ب ِّـــــــــــــــــــــــــــــــــُل الـــــــــــــــــــــــــــــــــرُّْكنَ قَـ أُ   ةٌ َلـــــــــــــــــــــــــــــــــواألاي 

ـــــــــــــــــُع البَـ دَ مَّ احٓلطـــــــــــــــــيُ   وَ أَ  ـــــــــــــــــتِّ أَ ْم ـــــــــــــــــجايْي  ْش

ــــــــــــــــــوالَ والــــــــــــــــــذ ِّْكرَ   ُلينْســــــــــــــــــ َ ْربِّ تَ الــــــــــــــــــدَّ  ايُت طِّ

ـــــــــــــنَ أَ  ـــــــــــــ ْي ـــــــــــــرُّوح تَـ ُحجـــــــــــــوُم فا  وَ الصَّ  ْنســـــــــــــايال

 هـــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــد اُر اي حـــــــــــــــــادي  نُلِّـــــــــــــــــ ُّ هبـــــــــــــــــاأَ 

ــــــــــــــــا ب هبــــــــــــــــا  نَ   ْ شــــــــــــــــايالرْبْ ِّ يَـ َكــــــــــــــــْطــــــــــــــــوي  َم

ــــــــــفَ  ــــــــــْن َص ــــــــــ   مِّ ــــــــــْن مِّ ــــــــــْدسِّ رِّْحلَ مِّ ــــــــــاعيد الُق  تُن

ــــــــــــ ــــــــــــا اأَلْرضُ َط ــــــــــــوى  َِّن ــــــــــــ يَّ ُتْط ــــــــــــامِّ السَّ  لعِّ والب
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ــــــــــــــَرم    ُهنــــــــــــــا مضــــــــــــــى الــــــــــــــَوْحُي وا  ــــــــــــــاُم يف قـَ

ــــــــــــْد ُم َيْســــــــــــعى َصــــــــــــْوَب   َقْحطــــــــــــامِّ َوَخــــــــــــ َّ َع

ـــــــــــَز ٌ  ـــــــــــْومي يف املـَــــــــــدى مِّ  اي حـــــــــــادَِّي العـــــــــــيسِّ قـَ

ـــــــــــــــــــــْزابمِّ  ـــــــــــــــــــــدٌة والُعـــــــــــــــــــــْرُب حِّ  والـــــــــــــــــــــر وُم واحِّ

ـــــــــــــنَـُه ُ  ـــــــــــــُ   ـَيـُ ـــــــــــــيَ  ا ُْل ـــــــــــــموا َأْم يُق ـــــــــــــْد َأْقَس  َق

ــــــــــــــــــــْيطامِّ  ــــــــــــــــــــَ  َش  َوَأْم يُول ــــــــــــــــــــوا هــــــــــــــــــــواَهْ  أَْل

 َوَأْم يَنـــــــــــــــــــــــــــــاموا علـــــــــــــــــــــــــــــى ُذل   َودوهَنـــــــــــــــــــــــــــــ ُ 

ـــــــــــــامِّ   الر ســـــــــــــولَمْســـــــــــــرى  ـــــــــــــنْيَ ُعْمي ـــــــــــــادي َ   يُن

 ْعـــــــــــوي  َوقَـــــــــــْد صـــــــــــاَر الر جـــــــــــاُل ُهنـــــــــــاواهلـَــــــــــ ُّ يَـ 

ــــــــــــــــــــْلطامِّ  ــــــــــــــــــــا لُِّس ــــــــــــــــــــْوم   َوَأْحالسب ــــــــــــــــــــباَه قـَ  َأْش

ْلــــــــــــــيب للمقــــــــــــــامِّ َهفــــــــــــــا  اي حــــــــــــــادَي العــــــــــــــيسِّ قـَ

 مل ـــــــــــــــــــا َدَعـــــــــــــــــــْوُت إمـــــــــــــــــــاَم ا َْلـــــــــــــــــــقِّ لب ـــــــــــــــــــاي
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ــــــــــــــة احلــــــــــــــب  يف روحــــــــــــــي تشــــــــــــــعُّ ســــــــــــــنا  وخفق

ـــــــــــــــــْن فـــــــــــــــــْيضِّ أَنْـــــــــــــــــوارِّهِّ  هَتْتَــــــــــــــــــزُّ َأرْكـــــــــــــــــاي  مِّ

ــــــــــــق   ــــــــــــى ُخُل ْنيا عل ــــــــــــدُّ ــــــــــــذي  ــــــــــــع ال  هــــــــــــذا ال

 قَّ فيـــــــــــــــــــــــــ  لتزويـــــــــــــــــــــــــر  وهبتـــــــــــــــــــــــــامِّ ال َحـــــــــــــــــــــــــ

 الن ــــــــــــــــــــاُس كاملِّْشــــــــــــــــــــ ِّ ال ُدْنيــــــــــــــــــــا تـَُفــــــــــــــــــــر ِّقـُُه 

 لٌَيســــــــــــــــوا لِّ ــــــــــــــــريِّ ال ــــــــــــــــذي ســــــــــــــــو ى  ُِّعْبــــــــــــــــدامِّ 

ــــــــــــــــــــعارُه الَعــــــــــــــــــــْدُل  ال َمــــــــــــــــــــنْيٌ وال رََهــــــــــــــــــــ  قٌ شِّ

ــــــــــــــــــْر مِّ   ك ن ــــــــــــــــــُ  حــــــــــــــــــني َ ْطــــــــــــــــــو حَمْــــــــــــــــــُض قـُ

 يف إهـــــــــــــــــــــــــــــــاهبِّ ُ  رد وا علينـــــــــــــــــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــــــــــــــــاالب 

 َيْســــــــــــعى النَّـــــــــــــدى واهلُــــــــــــدى يف كـــــــــــــل ِّ مْيـــــــــــــدامِّ 

ا يف وقــــــــــــــــــــــا عه ْ جَيْــــــــــــــــــــــزوم   عــــــــــــــــــــــز ا وْ ــــــــــــــــــــــدب

ـــــــــــــــــامِّ  ـــــــــــــــــل   ـُْني ـــــــــــــــــو ُك ـــــــــــــــــَة تعل  كـــــــــــــــــانوا الذُّؤاَ 
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ــــــــــــــــــــْت هلــــــــــــــــــــْ  ُدَولٌ  ــــــــــــــــــــَد ال دال  رِّجــــــــــــــــــــاُل َأْ 

ــــــــــــــــــــامِّ  ــــــــــــــــــــاُء َدْهق  َأْو حــــــــــــــــــــلَّ يف دارِّهــــــــــــــــــــْ  أَ ن

ـــــــــــــــــــــةٌ  ـــــــــــــــــــــواُل حا ل ـــــــــــــــــــــَك واأَلْح َت ـــــــــــــــــــــُت  يـْ ْي  أَتـَ

َْحـــــــــــــــزامِّ  ـــــــــــــــْن ُحـــــــــــــــْزم  ألِّ  تـــــــــــــــدعو الن ـــــــــــــــوا َِّل مِّ

ـــــــــــــــــَدم   ْنيا علـــــــــــــــــى َق ـــــــــــــــــدُّ ـــــــــــــــــُ  ال ـــــــــــــــــْت أَُم  َتكالَب

ــــــــــــــْن   ْخــــــــــــــوامِّ مِّ ــــــــــــــْقع  وال َجــــــــــــــْدوى  ِِّّ  ُكــــــــــــــل  صِّ

ـــــــــــــــــــات  وال ســـــــــــــــــــندٌ  ـــــــــــــــــــك ظالم ـــــــــــــــــــكو إلي  َنْش

ــــــــــــــــــــــــاَع فـُْرقــــــــــــــــــــــــامِّ  ــــــــــــــــــــــــا م َنُكــــــــــــــــــــــــْن أَْتب  َك نَّن

 صـــــــــــل ى عليـــــــــــك إلـــــــــــُ  الكـــــــــــْومِّ مـــــــــــا َســـــــــــَجعتْ 

ــــــــــــــْوَ  َأْغصــــــــــــــامِّ   قمريَـّــــــــــــة الــــــــــــــدَّْوحِّ  يـَْومبــــــــــــــا  فـَ

 

٢٠١١ /١١                    
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راُج الَوض اءُ   الس ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلص حُمَمَّدٍ يف سرية َرسولِّنا الَكرميِّ 

 أكرم مجيل قـُنـُْبس
 
 نـــــــــــــــــــــــــوٌر أطـــــــــــــــــــــــــلَّ فهاَجـــــــــــــــــــــــــتِّ الَ ـــــــــــــــــــــــــرْباءُ 

ـــــــــــــــــــــــحراءُ  ـــــــــــــــــــــــُ  الص  ـــــــــــــــــــــــْوقبا َل ـــــــــــــــــــــــْت َش  َوتلفََّت

 نــــــــــــــــــــــــــوٌر أطــــــــــــــــــــــــــلَّ  فعانـََقْتــــــــــــــــــــــــــُ  َأْ ُــــــــــــــــــــــــــ ٌ 

 وانـــــــــــــــــــــــداَح يف ثـَْ ـــــــــــــــــــــــرِّ احليـــــــــــــــــــــــاةِّ نِّــــــــــــــــــــــــداءُ 

 فَــــــــــــــــــــــــُدعاُء  إ ــــــــــــــــــــــــراهيَ   فيــــــــــــــــــــــــ ِّ كِّنايَــــــــــــــــــــــــةٌ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌة  َيضــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌة  َوحَمج   َوعِّناي

ــــــــــــــــنا  ــــــــــــــــْن َنســــــــــــــــلِّ ِّ انســــــــــــــــلَّ الس  ــــــــــــــــامِّ  ُمَتوه ِّجب

 َوتشــــــــــــــــــــــــــــــــــك َلْت  شــــــــــــــــــــــــــــــــــيئة  أشــــــــــــــــــــــــــــــــــياءُ 

َـــــــــــــــــدمِّ َهب ـــــــــــــــــْت َنســـــــــــــــــَمةٌ  ـــــــــــــــــلِّ اهل ـــــــــــــــــامِّ في  َو ِّع

ـــــــــــــــــــــاءُ  ـــــــــــــــــــــبِّ عهـــــــــــــــــــــدِّها الرُبَح ـــــــــــــــــــــْت  وكِّ  ذاَ 
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ـــــــــــــــــــــا  وإذا هبـــــــــــــــــــــا كال يـــــــــــــــــــــ ِّ  ضـــــــــــــــــــــُن عاَلمب

ـــــــــــــــــــــــاءُ  ـــــــــــــــــــــــَد َعن ـــــــــــــــــــــــادَِّر الن ســـــــــــــــــــــــَل ا دي  لُِّي 

ــــــــــــــــــَة أينَعــــــــــــــــــْت مشــــــــــــــــــُس اهلـُـــــــــــــــــدى  وأبرضِّ مك 

ها األحنــــــــــــــــــــــــــــاءُ   واستبشــــــــــــــــــــــــــــَرْت  نضــــــــــــــــــــــــــــوجِّ

ُة والـــــــــــْـــ عهـــــــــــــٌد جديـــــــــــــٌد  لـــــــــــــيَس فيـــــــــــــ ِّ    الـــــــــــــال 

ــــــــــــــــ ِّ حـــــــــــــــــو اءُ ــــــــــــــــــــ  ـُعز ى  ولـــــــــــــــــْن َتشـــــــــــــــــقى   ِـّ

ـــــــــــــــراءب  كيـــــــــــــــ  كـــــــــــــــام يعيُشـــــــــــــــ ُ   واســـــــــــــــ ْل  حِّ

ـــــــــــــــــــــــــــُ  مَســـــــــــــــــــــــــــاءُ  ـــــــــــــــــــــــــــا َووحيبـــــــــــــــــــــــــــا َهي  َْت   وحب

 املُصـــــــــــــــــــــطفى املُختـــــــــــــــــــــاُر فيـــــــــــــــــــــ ِّ َرســـــــــــــــــــــولُنا

 َووســـــــــــــــــــــــــــــــــــيلٌة  َوفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــيلٌة غَـــــــــــــــــــــــــــــــــــر اءُ 

ـــــــــــــــــا ن ُب اجِّ ـــــــــــــــــادُِّ  املصـــــــــــــــــدوُ  صـــــــــــــــــاحِّ  الص 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــراُجنا الَوض   َوأمينُنـــــــــــــــــــــــــــــــــا  َوسِّ



60 
 

 

ـــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــنْ الر  ـــــــــــــــــــــُة املُه  اُة  والرُبهـــــــــــــــــــــاُم  َم

ــــــــــــــــــــــــُ  البطحــــــــــــــــــــــــاءُ  ــــــــــــــــــــــــْت  ــــــــــــــــــــــــيالد  َل  َفرَِّح

 َوإمــــــــــــــــــــــــاُم رَْكــــــــــــــــــــــــبِّ املُت قــــــــــــــــــــــــنَي  َوخــــــــــــــــــــــــا ٌَ 

 ل نبيــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِّ  َوســــــــــــــــــــــــــــــــــريٌة َعصــــــــــــــــــــــــــــــــــماءُ 

ـــــــــــــــــــــــُل اهلـــــــــــــــــــــــادي ال ـــــــــــــــــــــــذي ـــــــــــــــــــــــذُِّر املُزَّمِّ  املُْن

ـــــــــــــــــــــاءُ  ـــــــــــــــــــــ ِّ الش  ـــــــــــــــــــــى نُعمـــــــــــــــــــــى َيَدْي  َدرَّْت عل

َــــــــــــــــــــــــرية    مِّعراُجــــــــــــــــــــــــُ  تــــــــــــــــــــــــرَ  القلــــــــــــــــــــــــوَب  ِّ

 يشــــــــــــــــــــــقى هبــــــــــــــــــــــا العاصــــــــــــــــــــــوَم والُكــــــــــــــــــــــرَباءُ 

ا ـــــــــــــْت صـــــــــــــفوَف ضـــــــــــــالهلِّ ـــــــــــــريُص كـــــــــــــ  َرص   َوُق

 َوتبخـــــــــــــــــــــــــــــَ ْت يف صـــــــــــــــــــــــــــــدرِّها ا ُـــــــــــــــــــــــــــــيالءُ 

ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــْن طاغوهتِّ ــــــــــــــــــــا األصــــــــــــــــــــناُم مِّ ه  مْ تـُْنجِّ

ــــــــــــــــــــــــــــْ  هبــــــــــــــــــــــــــــا الَب ضــــــــــــــــــــــــــــاءُ   ال  ال  ومْ تُفلِّ
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ـــــــــــــــــد    احلـــــــــــــــــقُّ َشعشـــــــــــــــــَع مـــــــــــــــــن َجبـــــــــــــــــنيِّ حُمم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالءُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارَُه الُعَق  َوتفيَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ْت أن

ــــــــــــــــــــــــرب   ــــــــــــــــــــــــواَء مــــــــــــــــــــــــ ذِّ ب يف يَ   ركــــــــــــــــــــــــَز الل ِّ

ـــــــــــــــــــــــ ِّ  ـــــــــــــــــــــــدِّ ا ل ـــــــــــــــــــــــاُء( َومَسَـــــــــــــــــــــــْت  توحي  )قُب

ــــــــــــــــــــود ةب فتوطَّــــــــــــــــــــَدتْ  ــــــــــــــــــــوَب َم  ســــــــــــــــــــكَن القل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــٌر َوإخــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــديَن أواصِّ  ابملُهت

روُه أصـــــــــــــــــــــــــــــــبحوا  أنصـــــــــــــــــــــــــــــــارُُه َوُمهـــــــــــــــــــــــــــــــاجِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ِّــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِّ تتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنُق ا راءُ   هَنجب

ـــــــــــــــــدوَّهُ  الر ســـــــــــــــــولولقـــــــــــــــــد رمـــــــــــــــــى هبِِّّـــــــــــــــــُ    َع

ــــــــــــــــــــــــــــْدرِّهِّ  اُ َصــــــــــــــــــــــــــــماءُ  ــــــــــــــــــــــــــــْت يف  َ   فَتزلزَل

 والن صـــــــــــــــــــُر َخْنَدقُـــــــــــــــــــُ   َِّســـــــــــــــــــلمامِّ الــــــــــــــــــــر ؤى

 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ َوتطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــايَرْت  َِّعز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  أن
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ــــــــــــ ِّ  ـــــــــــــر ِّ  وانفجـــــــــــــَرْت  ِـّ ـــــــــــــاهتزَّ َعـــــــــــــرُ  الش ِّ  ف

ــــــــــــــــــــــــــــــــَهداءُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــَ  الشُّ ــــــــــــــــــــــــــــــــاُدُه  َوتبس   أحق

 وإذا ميـــــــــــــــــــــــــــــــاديُن البطولَـــــــــــــــــــــــــــــــةِّ َكـــــــــــــــــــــــــــــــربََّتْ 

 َهتَفـــــــــــــــــــــــــْت مليعـــــــــــــــــــــــــادِّ الل ِّقـــــــــــــــــــــــــاءِّ دِّمـــــــــــــــــــــــــاءُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــا  قــــــــــــــــــــــــــــــــد أخلَصــــــــــــــــــــــــــــــــْت هللِّ يف إ اهنِّ

ــــــــــــــــــــــــا الَعليــــــــــــــــــــــــاءُ  ْ َــــــــــــــــــــــــد  َشــــــــــــــــــــــــُرَفْت هبِّ   َوأبَِّ

 صــــــــــــــــــــــــــــــــل ى عليــــــــــــــــــــــــــــــــ ِّ هللاُ يف َملكوتِّــــــــــــــــــــــــــــــــ ِّ 

 ا لـــــــــــــــــــــودِّ رَجـــــــــــــــــــــاءُ َولَنـــــــــــــــــــــا  ِّـــــــــــــــــــــ ِّ يـــــــــــــــــــــوَم 

ــــــــــــــــــتْ  ــــــــــــــــــة   ِّــــــــــــــــــ ِّ  مَن ُم  ــــــــــــــــــفيُع ألِّ   فهــــــــــــــــــَو الش 

 وهـــــــــــــــــــــــــــــَو الـــــــــــــــــــــــــــــد واُء إذا َأقض ـــــــــــــــــــــــــــــَك داءُ 

ــــــــــــــــــْن  ايتِّــــــــــــــــــ ِّ   اي َمــــــــــــــــــْن َحنــــــــــــــــــنُي ا ِّــــــــــــــــــذعِّ مِّ

ــــــــــــــــــ ِّ فــــــــــــــــــاَض املــــــــــــــــــاءُ  َــــــــــــــــــدى َكف ي  وعلــــــــــــــــــى ن
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ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــحاُب ُيظِّلُّــــــــــــــــــــــُ   اي ليتن ــــــــــــــــــــــُ  الس   َوَل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاُب  َ ُفُّنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا الءُ   ذاَ  الس 

ـــــــــــــــــٌر اب ـــــــــــــــــرَّ َدْه ـــــــــــــــــد م ـــــــــــــــــدِّهِّ  لر ســـــــــــــــــولق  َوَعْه

ا األشـــــــــــــــــــــــــــــياءُ واس  ت نَســـــــــــــــــــــــــــــْت  َِّرســـــــــــــــــــــــــــــوهلِّ

ــــــــــــــــــــماُء  ومْ َيُكــــــــــــــــــــنْ  ــــــــــــــــــــُ  الس   رَ َّــــــــــــــــــــْت مَساَحَت

 َ يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــريِّ هللاِّ فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِّ َوالءُ 

ــــــــــــــــــَة أُْترِّعــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــن َعْفــــــــــــــــــوِّهِّ   طَُلقــــــــــــــــــاُء َمك 

ــــــــــــــــــــــــَرابءُ  ــــــــــــــــــــــــَوُه الُ  ــــــــــــــــــــــــرَِّع َعف  وكــــــــــــــــــــــــذاَ  أُْت

ةالن ــــــــــــــــــــــــاُس يف هنــــــــــــــــــــــــجِّ الن بــــــــــــــــــــــــ   إخــــــــــــــــــــــــوةٌ  و 

ـــــــــــــــــــــــــــــواءُ  ـــــــــــــــــــــــــــــْدٌل  واأل ُم َس ـــــــــــــــــــــــــــــُ  َع  واحلُْك

ـــــــــــــــــــــنَي   ـــــــــــــــــــــرَ    ْ  َوصـــــــــــــــــــــ ريِّهِّ ْ ال ف ـــــــــــــــــــــريِّهِّ  كب

بـُُهْ  أكفـــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ   َو ِّالهُلـُــــــــــــــــــــــــــــــــْ  َوُصـــــــــــــــــــــــــــــــــَهيـْ
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 اي ســــــــــــــــــــــــي َد ال  قلــــــــــــــــــــــــنيِّ أنــــــــــــــــــــــــَت ُمنَـــــــــــــــــــــــــزَّهٌ 

 عــــــــــــــــــن ُكــــــــــــــــــل ِّ َجــــــــــــــــــْور  حاَكــــــــــــــــــُ  األعــــــــــــــــــداءُ 

ـــــــــــــــذِّرٌ  ـــــــــــــــَدَ  ُمن ـــــــــــــــيَس  ع ـــــــــــــــت الن ـــــــــــــــذيُر  ول  أن

ـــــــــــــــــراءُ  ـــــــــــــــــدى ُنَظ   ـــــــــــــــــل لـــــــــــــــــيَس  عـــــــــــــــــَدَ  للُه

ـــــــــــــــــــــــــا ُمْنجيبـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــا َهـــــــــــــــــــــــــدايب ُمبينب  َطو ْقتن

ـــــــــــــــــــــــاَدُة النَُّجبـــــــــــــــــــــــا  ءُ  ِّـــــــــــــــــــــــ ِّ يقتـــــــــــــــــــــــديَك الس 

  ِّْلــــــــــــــــَت َوحــــــــــــــــَدَ  مشــــــــــــــــَس ُكــــــــــــــــل ِّ رِّســــــــــــــــالة  ام

ــــــــــــــــــــــاءُ  ــــــــــــــــــــــَدها األَُمن   يضــــــــــــــــــــــاَء   مــــــــــــــــــــــُل  ـَْن

ــــــــــــــــــــــَك إخــــــــــــــــــــــوةٌ  ــــــــــــــــــــــيُعُهْ  َل ــــــــــــــــــــــلوَم َ   املُرَس

ــــــــــــــــــــــَك جــــــــــــــــــــــاؤوا َــــــــــــــــــــــةِّ الت وحيــــــــــــــــــــــدِّ مِّ ْـَل  َو ِّراي

ُم ـــــــــــــــــة   ـــــــــــــــــمَل الكـــــــــــــــــرمَي أبِّ ـــــــــــــــــرََّ  الش  ـــــــــــــــــْن فـَ  َم

 مِّعراُجهــــــــــــــــــــــــــــــــا أد   ِّــــــــــــــــــــــــــــــــ ِّ ا ســــــــــــــــــــــــــــــــراُء 



65 
 

 

ـــــــــــــــــــــناا مـــــــــــــــــــــ   اَل َحْشـــــــــــــــــــــُد األنبيـــــــــــــــــــــاءِّ  ُِّقدسِّ

 الص ــــــــــــــــــفوَف فَتحتفــــــــــــــــــي األجــــــــــــــــــواءُ يُزجـــــــــــــــــي 

ـــــــــــــــا مـــــــــــــــا ـــــــــــــــدسِّ قلـــــــــــــــيب حا مب   اَل فـــــــــــــــوَ  الُق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ   أْو حـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ربا  َوهتُـــــــــــــــــــــــــــــــــــزُّي َورق

ــــــــــــــــــــــــ ُ  مــــــــــــــــــــــــا   اَل أقصــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــدُّ َجناَح

ــــــــــــــــــُ  إِّيــــــــــــــــــواُء  ــــــــــــــــــماءِّ  فهــــــــــــــــــْل َل  حنــــــــــــــــــَو الس 

ـــــــــــــــــــد ِّماءِّ  فهـــــــــــــــــــْل إىل ـــــــــــــــــــرُ  ابل ـــــــــــــــــــاُم ت   والش 

ـــــــــــــــــــــــفاُء  ـــــــــــــــــــــــ مِّ شِّ َنســـــــــــــــــــــــاءِّ الش   قلـــــــــــــــــــــــب   ِّ

ُم ــــــــــــــــــــي  َعبَـ َــــــــــــــــــــْت َشــــــــــــــــــــياطنُي الض ــــــــــــــــــــاللِّ أبِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــْت  ُِّ اثِّـــــــــــــــــــــــــــــــــَك األشـــــــــــــــــــــــــــــــــالءُ   َومتر َغ

ــــــــــــــــــــَك اي َرســــــــــــــــــــوَل هللاِّ  يهفــــــــــــــــــــو شــــــــــــــــــــوقُنا  َل

ـــــــــــــــــــٌ  َوُ كـــــــــــــــــــاءُ  ـــــــــــــــــــُع  ـَْلَس ـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــاَد ينف  م



66 
 

 

ـــــــــــــــــــــــةب  ـــــــــــــــــــــــُب ك َ  ـــــــــــــــــــــــْلُ  املَهي  َمْ يُنقـــــــــــــــــــــــذِّ الس ِّ

ــــــــــــــــــــــــاءُ  ــــــــــــــــــــــــرْبَُه ا ُب  ــــــــــــــــــــــــى َص  واحلــــــــــــــــــــــــقُّ أدم

  ِّـــــــــــــــــــــــَك اي رســـــــــــــــــــــــوَل هللاِّ نبلـــــــــــــــــــــــُ  َأْمَننـــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــرَّ يف موروثِّــــــــــــــــــــــــــــــَك احلَُكمــــــــــــــــــــــــــــــاءُ   إْم  ـَ

 الُعــــــــــــــروُج  لُِّمنتهــــــــــــــىاليــــــــــــــوَم   ِّــــــــــــــَك وحــــــــــــــَد َ 

  مالِّنـــــــــــــــــــــــــا  َو ِّـــــــــــــــــــــــــَك احليـــــــــــــــــــــــــاُة ُتضـــــــــــــــــــــــــاءُ 
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 هنج على هنج الربدة
 إايد عبد اجمليد إبراهيم العبد هللا

 
 
ــــــــــئُت أطريــــــــــَك مــــــــــا قــــــــــويل ومــــــــــا كلمــــــــــي   إْم شِّ

 أطــــــــــــــــراَ  مــــــــــــــــن عل ــــــــــــــــَ  ا نســــــــــــــــاَم ابلقلــــــــــــــــ ِّ 

ــــــــفهوا ــــــــوا ومــــــــن َس  أو شــــــــئُت أدحــــــــُض مــــــــن دس 

ـــــــــــــدسُ  ـــــــــــــذاتَك الق ـــــــــــــتُّه ِّ  ف ـــــــــــــدس ِّ وال ـــــــــــــو  ال  ف

 اب  م أ ِّلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لكنـــــــــــــــــــــــــين ضـــــــــــــــــــــــــقتُ 

ــــــــــــــدمي ــــــــــــــارِّ مــــــــــــــن ن ــــــــــــــُت أضــــــــــــــرُع للمخت  فجئ

 وفاضــــــــــت العــــــــــنُي مــــــــــن شــــــــــجو  ومــــــــــن جـــــــــــزع  

ـــــــــــــــــا ومنســــــــــــــــج ِّ  ـــــــــــــــــ   فيهــــ  مــــــــــــــــا  ــــــــــــــــني منكتــ

ـــــــــــــــد هللاِّ هـــــــــــــــل نســـــــــــــــبٌ  ـــــــــــــــن عب  حممـــــــــــــــٌد اي ا 

ـــــــــــــــ ِّ  ـــــــــــــــى وأشـــــــــــــــرُف  ـــــــــــــــني الُعـــــــــــــــرب كل هِّ  أعل
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 دانــــــــــــــت قــــــــــــــريٌص لبيــــــــــــــت  يف قــــــــــــــريَص مَســــــــــــــا

ا  ـــــــــــــــــــــــاذَِّ  الســـــــــــــــــن ِّ  ـــــــــــــــــزبا أثـــــــــــــــــيالب و ـــــــــــــــــدب  عِّ

 لـــــــــو  ـ ــــــــَع ا لـــــــــُق مـــــــــا يف ا لـــــــــقِّ مـــــــــن مَشـــــــــ   

ـــــــــَم ِّ  ـــــــــوا  عـــــــــَض مـــــــــا  ـــــــــوي مـــــــــن الش   مـــــــــا وا ن

 أو َ  ـــــــــــع ا لـــــــــــُق مـــــــــــا يف ا لـــــــــــقِّ مـــــــــــن كـــــــــــرم

ـــــــــوا  عـــــــــض مـــــــــا  ـــــــــوي  مـــــــــن الكـــــــــر   ممـــــــــا وا ن

ـــــــــــ     أو َ  ـــــــــــع ا لـــــــــــُق مـــــــــــا يف ا لـــــــــــقِّ مـــــــــــن  ِّ

 مــــــــــا وا نــــــــــوا  عــــــــــَض مــــــــــا  ــــــــــوي مــــــــــن اهلمــــــــــ ِّ 

ـــــــــــــــَت صـــــــــــــــفوهَتا ـــــــــــــــريص كن  عصـــــــــــــــارٌة مـــــــــــــــن ق

 اَل الـــــــــــرُّوحِّ اب َســـــــــــ ِّ  ـــــــــــل كنـــــــــــَت فيهـــــــــــا م ـــــــــــ

 مـــــــــــــــا ابلرســـــــــــــــالةِّ ُســـــــــــــــدَت ا لـــــــــــــــَق منفـــــــــــــــردبا

ــــــــــــــي ِّ   قبــــــــــــــَل الرســــــــــــــالةِّ ُســــــــــــــدَت ا لــــــــــــــَق ابلش ِّ
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ـــــــــــــــــول  ويف ُنطـــــــــــــــــق    اي أفصـــــــــــــــــَ  الن ـــــــــــــــــاسِّ يف ق

 وأعــــــــــــــــــــــــدَل الن ــــــــــــــــــــــــاسِّ يف رأي ويف حكــــــــــــــــــــــــ   

 وأ هـــــــــــَد الن ـــــــــــاسِّ مـــــــــــن مـــــــــــال  وعـــــــــــن َنَشــــــــــــب  

 وأ عـــــــــــَد الن ــــــــــــاسِّ عــــــــــــن  هــــــــــــو  وعــــــــــــن عِّظَــــــــــــ ِّ  

ـــــــــــــــــَك يف ُحســـــــــــــــــن  ويف  ـــــــــــــــــدُر دون ـــــــــــــــــرف  الب  َش

 والبحـــــــــــــــــــُر دونـــــــــــــــــــك يف خـــــــــــــــــــري  ويف َكــــــــــــــــــــرمِّ 

ــــــــــــــــــردبا ويف حــــــــــــــــــراءَ  ــــــــــــــــــت منف  قضــــــــــــــــــيت الوق

ــــــــــــر   ومــــــــــــن عَِّصــــــــــــ ِّ   تنــــــــــــ ى وتبعــــــــــــُد عــــــــــــن شِّ

 اي يـــــــــــــــــــــــوَم مولـــــــــــــــــــــــدهِّ امليمـــــــــــــــــــــــوُم طَالُِّعـــــــــــــــــــــــ ُ 

 ألنــــــــــــــــــَت أشــــــــــــــــــرُف يــــــــــــــــــوم  مــــــــــــــــــر  ابألمــــــــــــــــــ ِّ 

 يــــــــــــــــــوٌم ُتلــــــــــــــــــْت  ــــــــــــــــــ  األنــــــــــــــــــواُر مشــــــــــــــــــرقةب 

ـــــــــــــ   وفاضـــــــــــــْت األرُض مـــــــــــــن خـــــــــــــري  ومـــــــــــــن نَِّع
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ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــرُ  فــــــــــــــــــــا يواُم ُمنفطِّ  رٌ َتصــــــــــــــــــــد َع الش ِّ

 أخبـــــــــــــْت الن ـــــــــــــاُر مـــــــــــــا ابلن ـــــــــــــارِّ مـــــــــــــن ُضـــــــــــــَرمِّ  

 ودر ْت البيــــــــــــــــــــُد كاألهنــــــــــــــــــــارِّ مــــــــــــــــــــن مطــــــــــــــــــــر  

ــــــــــــــــــــ ِّ  ـــــــــــــــــــاُء واملِّعـــــــــــــــــــزاُء ابلبُــــُه  وجـــــــــــــــــــادْت الش 

ــــــــــــــــــــــدةب  ـــــــــــــــــــــاُل الشـــــــــــــــــــــ ُّ ساجـــ ـــــــــــــــــــــُ  ا  ب  وَ  مْت

 وســــــــــب َ  البيــــــــــُت مــــــــــا يف البيــــــــــتِّ مــــــــــن َصــــــــــن ِّ 

ــــــــــــك    وَهل ــــــــــــَل ا  ــــــــــــوُّ مــــــــــــن يف ا ــــــــــــوِّ مــــــــــــن َمَل

ـــــــــــــــــــــــــــ ِّ ورمنَّ الط ــــــــــــــــــــــــــرُي ابلتســــــــــــــــــــــــــبي ِّ   والسَّنـــــــ

 وَمــــــــــــــــــــــادْت األرُض ابألجــــــــــــــــــــــدا ِّ َضــــــــــــــــــــــارعةب 

ــــــــــــدعو وَُتــــــــــــ ُر مــــــــــــن  ــــــــــــد  لـــــــــــــــــذي َســــــــــــل ِّ   ت

 وكــــــــــــربَّ البيـــــــــــــُت مـــــــــــــن َســـــــــــــاع  ومـــــــــــــن َحجـــــــــــــر  

 وأشـــــــــــــــــــرَ  الن ـــــــــــــــــــوُر يف األقبـــــــــــــــــــاءِّ والظُــــــــــــــــــــَل ِّ 
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 و دْت البيــــــــــــــــــــــــــــُد ابلبشــــــــــــــــــــــــــــرى ُمباركــــــــــــــــــــــــــــةب 

ـــــــــــــــــــُ  ابل ِّـــــــــــــــــــدميِّ  ــــــــــــــــــــاَد ال ي  رِّابَع  ـــــــــــــــــــد  وَجـــــــ

ِــّ  شــــــــــــــــــرا ِّ  منــــــــــــــــــٌة هــــــــــــــــــذا اليتــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــ  ُ   ــــــ

ــــــــــــــ ِّ  ـــــــــــــر   ومـــــــــــــن إثَــ  َصـــــــــــــالح مكـــــــــــــَة مـــــــــــــن شِّ

ـــــــــــــــــــــرُ  َيط ـــــــــــــــــــــى يف أعن تِّـــــــــــــــــــــ   أتيـــــــــــــــــــــَت والش 

ــــــــــــــ ِّ  ــــــــــــــب  َوخِّ ــــــــــــــي هِّ  يف َمرَك ــــــــــــــن َغ ــــــــــــــاُس م  والن

 واحلـــــــــــــاكموَم أبمـــــــــــــرِّ الـــــــــــــنفسِّ قـــــــــــــد َحكمـــــــــــــوا

 تلــــــــــــك الرقــــــــــــاَب ُ كــــــــــــ ِّ الســــــــــــي ِّ والُشُكـــــــــــــ ِّ 

ــــــــــــــرَة الرُّومــــــــــــــامِّ كــــــــــــــ  ظَلمــــــــــــــوا  فاســــــــــــــ ْل قياصِّ

ـــــــــــــــــن واالُه ابلَعجـــــــــــــــــ ِّ   كـــــــــــــــــدأبِّ كِّســـــــــــــــــرى وَم

ـــــــــــــن  وعـــــــــــــن صـــــــــــــل     هـــــــــــــذا يُقت ـــــــــــــُل عـــــــــــــن َظ

 وذا  يصـــــــــــــــرُع مـــــــــــــــن يهـــــــــــــــوى  ـــــــــــــــال ُجــــــــــــــــُرم
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ـــــــــــــــــــرهتِّنٌ  ـــــــــــــــــــامِّ ُم ـــــــــــــــــــرُب هـــــــــــــــــــذا إىل الرُّوم  والُع

ر ل عــــــــــــــــــــــــــــــجامِّ كا َـــــــــــــــــــــــــــَدمِّ  ــــــــــــــــــــــــــخ ِّ  وذا  ُس

ــــــــــــد َنشــــــــــــطوا ــــــــــــوُد حــــــــــــرب  إىل األعــــــــــــداءِّ ق  ُجن

ـــــــــــــــــ ِّ   كمــــــــــــــــا ُتســــــــــــــــخ ُر قطعــــــــــــــــاٌم مــــــــــــــــن ال نـــــ

ــــــــــــــا ُ طــــــــــــــوهَنُ    النهــــــــــــــب والســــــــــــــلُب قــــــــــــــد عم 

 ســــــــــــا   علــــــــــــى قــــــــــــدمواحلــــــــــــرُب أقــــــــــــوُم مــــــــــــن 

ــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــ  َمْنبَهــــــ ـــــــــــــــــدين في ـــــــــــــــــَت    حـــــــــــــــــ  أتي

ــــــــــــــــــــ ِّ  ـــــــــــــــــــدٌي وإصـــــــــــــــــــالٌح إىل األمــ ـــــــــــــــــــ ِّ َه  وفي

ـــــــــــــَد الـــــــــــــديُن قومـــــــــــــا قـــــــــــــ   مـــــــــــــا ا ـــــــــــــدواف  وح 

ـــــــــــــــ ِّ  ــــــــــــــَب القــــــــــــــومِّ كالرَّحــــ  و  ــــــــــــــَع احلــــــــــــــُب قل

   أحييــــــــــــــــــَت ابل ــــــــــــــــــورةِّ الكــــــــــــــــــربى ضــــــــــــــــــما َِّره 

 فماجــــــــــــت األرُض مــــــــــــن عــــــــــــدل  ومــــــــــــن نِّعـــــــــــــ ِّ 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــ          وابرَ  هللاُ ابســــــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــــــدينِّ َسعيَـُهــ

ــــــــــــــ ِّ  ـــــــــــــن َعَل  فطب قـــــــــــــوا األرَض مـــــــــــــن َســـــــــــــهل  ومِّ

ـــــــــــــيه  ـــــــــــــوا الُفـــــــــــــرَس مـــــــــــــن عـــــــــــــايل َصياصِّ  وأنزل

ــــــــــــــانزاحوا عــــــــــــــن الُتخـــــــــــــــُ ِّ  ــــــــــــــرُّوَم ف ــــــــــــــوا ال  و  ل

ـــــــــــــ ين هِّ  ـــــــــــــُل هـــــــــــــل أجـــــــــــــدْت عســـــــــــــاكُره  رْ ف  ق

ـــــــــــن الـــــــــــُبه ِّ    وأيـــــــــــن كســـــــــــرى ومـــــــــــا أ َجـــــــــــى مِّ

 َمشــــــــــــــــيئُة هللاِّ مــــــــــــــــا ســــــــــــــــادوا ومــــــــــــــــا فتحــــــــــــــــوا

ــــــــــــــــــك  ــــــــــــــــــو  الشَّ ــــــــــــــــــدرُة هللا ف ـــــــــــــــــُــّه ِّ وق  والتــــــــ

ــــــــــــــــةب  ــــــــــــــــٌد َُتل ــــــــــــــــى علــــــــــــــــى ا ســــــــــــــــالمِّ قاطب  عي

 واألرُض يف حومـــــــــــــــــــــةِّ األرجـــــــــــــــــــــاسِّ وا ثَــــــــــــــــــــــ ِّ 

 النـــــــــــــاُس ريعـــــــــــــْت مــــــــــــــن األهـــــــــــــوالِّ أنُفُســــــــــــــه 

 فـــــــــــــــــاألرُض يف رجفـــــــــــــــــة  والن ـــــــــــــــــاُس يف ُضـــــــــــــــــَرمِّ 
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ــــــــــــد ضــــــــــــل ت  صــــــــــــا ُره  ــــــــــــكارى وق ــــــــــــُل السُّ  م 

ــــــــــــــــــ ِّ ضـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــزاد هللاُ يف النــ ِّقـَــــ  لوا الســـــــــــــــــبيَل ف

ــــــــــــــــــــمحا ــــــــــــــــــــرعُت  السَّ  ء لــــــــــــــــــــو َفقِّهــــــــــــــــــــواهلل شِّ

ــــــــــــــ ِّ  ـــــــــــــاَب ا ـــــــــــــريِّ والن ِّــــَعــــ ـــــــــــــاَب كت  هـــــــــــــذا الكت

لـــــــــــــــــــــــــوا  هلل  ايتُـــــــــــــــــــــــــ  ال ـــــــــــــــــــــــــر اُء لـــــــــــــــــــــــــو َعمِّ

ــب  ــــــــــــ ـــــــــــــا يَــــقينــ ــــــــــــــوا ســـــــــــــادَة األَمـــــــــــــــــ  افيه  لعــاشـــ

ـــــــــــل   ـــــــــــن  ل ـــــــــــ   وم ـــــــــــن  ي ـــــــــــن فسِّ م  اي عاصـــــــــــَ  ال

ــــــــــــــــــ    عَتَصــــــ  إي قصـــــــــــــــــدُتك كـــــــــــــــــي أحظـــــــــــــــــى  ِّ

 اي رب ِّ صـــــــــــــــل ِّ علـــــــــــــــى طـــــــــــــــ  الشـــــــــــــــفيعِّ لنـــــــــــــــا

ـــــــــــدمِّ مــــــــــن حومــــــــــةِّ  ــــــــــةِّ الَقـــ ــــــــــرجسِّ أو مــــــــــن  ل  ال

 صــــــــــل ِّ علــــــــــى عبــــــــــدِّ  املختــــــــــارِّ َمــــــــــن مَسعــــــــــت

ـــــــــــــــــ ِّ    ــــــــــــــــ  الليــــــــــــــــايل ُســــــــــــــــجوَدا را ــــــــــــــــع القِّيــــــــ



75 
 

 

ــــــــــــــــــــذ   اي رب ِّ أ كــــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــــالة  حنــــــــــــــــــــو منقِّ

ــــــــــــــردِّ طــــــــــــــ  الشــــــــــــــافعِّ العــــــــــــــــــــــــل ِّ ا  لقا ِّــــــــــــــد الف

 وخل ـــــــــــــــــ  األمـــــــــــــــــَة احلـــــــــــــــــز َء مـــــــــــــــــن فِّـــــــــــــــــَ   

ـــــــــــن ضـــــــــــالل  ومـــــــــــن ظلـــــــــــ   ومـــــــــــن طُ ــــــــــــــــ   ِّ ومِّ

  إخـــــــــــــــــــــــــــــــوا  لــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  ُ ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــبباوابر ِّ هللا

ـــــــــــــــــــ ِّ  ــــــــــــــــــربااي إىل ا ــــــــــــــــــرياتِّ وال ُنُـــ ــــــــــــــــــادوا ال  ق

 صــــــــــل ِّ علــــــــــى عبــــــــــد  املختــــــــــارِّ مــــــــــن مَسَقــــــــــت

 ا را ـــــــــــــــــَع القـــــــــــــــــي   ـــــــــــــــــ  الليـــــــــــــــــايل ســـــــــــــــــجودب 

ــــــــــــــــــ ُ  ــــــــــــــــــيه  واجــــــــــــــــــزِّ  َعُه  اي رب ِّ صــــــــــــــــــل ِّ عل

ــــــــــــــــع ِّ  ـــــــــــــــدِّ والن ِّــــ ـــــــــــــــاَم ا ُل ن  خـــــــــــــــرَي ا ـــــــــــــــزاءِّ جِّ

 اعِّقـــــــــــــٌد مـــــــــــــن الـــــــــــــدُّرِّ قـــــــــــــد أحبكتُـــــــــــــُ  ُصـــــــــــــنعب 

ـــــــــــــل ِّ وخــــــــــــالُ    الــــــــــــودِّ ُ لــــــــــــي خــــــــــــالَ  الَكــــــــــــ
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  كاتب الوحي األخري
 ملسو هيلع هللا ىلص ني يدي منقذ البشرية النيب حممد 

 ححي  جاسم الصُّ 
 

ــــــــــــــــــــــرََّ  أْم ُتلـــــــــــــــــــــوُه مـــــــــــــــــــــر ي ْســـــــــــــــــــــُت سِّ  َقدَّ

ــــــــــــــــــــــــــَد يف ُأوىل املشــــــــــــــــــــــــــيئاتِّ  ــــــــــــــــــــــــــْن َُتَسَّ  اي َم

 فكلَّمــــــــــــــــــا اْعَتَصــــــــــــــــــَمْت نفـســـــــــــــــــــي  فلســــــــــــــــــفة  

 َتَضـــــــــــــــــــــاَعَفْت حـــــــــــــــــــــريي..  َاَدْت متاهـــــــــــــــــــــاي  

ــــــــــــــــــــ ِّ  ــــــــــــــــــــى( يف فرادسِّ ــــــــــــــــــــوُد )ُمَقف  ــــــــــــــــــــا ا ل  هن

ـــــــــــــــــــــــــــــا يع  وواحـــــــــــــــــــــــــــــاتِّ  ـــــــــــــــــــــــــــــطٌَّر( يف ين  )ُمَش

ــــــــــــــَمتْ  ــــــــــــــٌد(.. َجنَّــــــــــــــُة األمســــــــــــــاءِّ لــــــــــــــو ُقسِّ  )حُمَمَّ

 أمســـــــــــــــــــــــــاؤ   ـــــــــــــــــــــــــني نـــــــــــــــــــــــــريام  وَجنَّـــــــــــــــــــــــــاتِّ 

ــــــــــــــــــــذي َمــــــــــــــــــــدَّ للــــــــــــــــــــدنيا ســــــــــــــــــــواعَدهُ   ذا  ال

 وراح  ضـــــــــــــــــــــــــــــُن أهنـــــــــــــــــــــــــــــاَر ا راحـــــــــــــــــــــــــــــاتِّ 
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ـــــــــــــــــــــــ َْتُ  الليـــــــــــــــــــــــايل منـــــــــــــــــــــــُذ هنضـــــــــــــــــــــــتِّها  تـََوضَّ

ـــــــــــــــــــــــــــ  داايتِّ إىل الصـــــــــــــــــــــــــــالةِّ  حـــــــــــــــــــــــــــرابِّ الب

 م تبتهــــــــــــــــــــْل يف ضــــــــــــــــــــمريِّ ال يــــــــــــــــــــبِّ أمنيــــــــــــــــــــةٌ 

 إال وأَْلَفْتــــــــــــــــــــــــــــــُ  معــــــــــــــــــــــــــــــراَج ا تهــــــــــــــــــــــــــــــاالتِّ 

 )طـــــــــــــــــَ (.. وَاْـَضــــــــــــــــــرُّ أغصـــــــــــــــــاُم ا يـــــــــــــــــاالتِّ 

ـــــــــــــــــــاي ـــــــــــــــــــم ِّ أ ي ـــــــــــــــــــعِّ السَّ  وتكـتســــــــــــــــــــي ابلر ي

ــــــــــتْ  ــــــــــا نـََزَل ــــــــــن  ــــــــــواَي م  يف حمكــــــــــ ِّ الشــــــــــعرِّ م

 يف حمكــــــــــــــ  الــــــــــــــذكرِّ مــــــــــــــن  ــــــــــــــوى النبــــــــــــــوَّاتِّ 

ــــــــــــــــــــَدْويِّ   حمــــــــــــــــــــا َرُه ْ ُكتَّــــــــــــــــــــاُب َوْحيِّــــــــــــــــــــَك َأْه

)  واســــــــــــــــت منوي علــــــــــــــــى خــــــــــــــــت ِّ )الرســــــــــــــــاالتِّ

 إي ِّ ُأَدو ُِّم مــــــــــــــــــــــــــــــــا تُــــــــــــــــــــــــــــــــوحي إيلَّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ِّ 

 ال الــــــــــــــــــــــــــــــــوحُي وحيــــــــــــــــــــــــــــــــي  وال ا ايُت  ايي
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ــــــــــــــا  َمــــــــــــــرَّ )الصــــــــــــــحا ُة( فانــــــــــــــداَح املــــــــــــــدى ألقب

 يف خـــــــــــــــاطري  وأضـــــــــــــــاءْت ألـــــــــــــــُ  مشــــــــــــــــكاةِّ 

( يف ل ـــــــــــــــــــــي  ورفرفـــــــــــــــــــــْت روُح ) ل البيـــــــــــــــــــــتِّ

 فرفرفــــــــــــــــــــــــْت داخلــــــــــــــــــــــــي روُح الســــــــــــــــــــــــماواتِّ 

 َع  ا نســــــــــــــــــامِّ يف ل ــــــــــــــــــة  َوَجــــــــــــــــــ ااي حاضــــــــــــــــــنب 

ـــــــــــــــــــــــــــــْنوِّ احلقيقـــــــــــــــــــــــــــــةِّ  أُم ِّ األِبـــــــــــــــــــــــــــــدايَّتِّ   صِّ

 لـــــــــــــو َشـــــــــــــ َّ كـــــــــــــلُّ صـــــــــــــباح  عـــــــــــــن حقيقتِّـــــــــــــ ِّ 

ــــــــــــــــــــوارِّ الصــــــــــــــــــــباحاتِّ   ألفــــــــــــــــــــاَ  جــــــــــــــــــــوهَر أن

ــــــــــــــــــــــــــل   ــــــــــــــــــــــــــَت ُتَصــــــــــــــــــــــــــل ِّي يف ُذَرى َأَم ْف  َأ َّ َوقـَ

ــــــــــــــــــــــــاتِّ   َصــــــــــــــــــــــــلَّْت وراَءَ  أســـــــــــــــــــــــــراُب احلََماَم

ْيـــــــــــــــَك(.. ُنْطلُِّقهـــــــــــــــا ْيـــــــــــــــَك( اي ســـــــــــــــي ِّدي )لَبـَّ  )لَبـَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــ  َر  ذاَم املســــــــــــــــــــــــــــــافاتِّ حــــــــــــــــــــــــــــــ َّ نـَُفج ِّ



79 
 

 

ـــــــــــــــاَ  خـــــــــــــــاطرةب  ُـــــــــــــــْدرُِّ  مـــــــــــــــن معن  هيهـــــــــــــــاَت ي

ـــــــــــــَت ا ســـــــــــــاءاتِّ  ـــــــــــــَك كربي ـــــــــــــْن أشـــــــــــــعلوا في  َم

 فـــــــــــــــــ ْم تكـــــــــــــــــْن  َـــــــــــــــــَدوِّاي  م لمـــــــــــــــــا  عمـــــــــــــــــوا

 فقـــــــــــــــد أضـــــــــــــــ َت هلـــــــــــــــْ  فجـــــــــــــــَر احلضـــــــــــــــاراتِّ 

 وإْم ســــــــــــــــكنَت مــــــــــــــــن الصــــــــــــــــحراءِّ خيمَتهــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــو  ا ـــــــــــــــــرَّاتِّ   فقـــــــــــــــــد عرجـــــــــــــــــَت هبـــــــــــــــــا ف

 وإْم  ع ـــــــــــــــــــَت خيـــــــــــــــــــوَل الوقـــــــــــــــــــتِّ غا يـــــــــــــــــــةب 

ـــــــــــــــــــــدِّ ا يفقـــــــــــــــــــــد فتحـــــــــــــــــــــَت أقـــــــــــــــــــــال  يَ  الَ 

ـــــــــــــــــــــــــعُِّل ُ  ـــــــــــــــــــــــــوعيِّ ُتْش ـــــــــــــــــــــــــَدْحَت   َد ال  وإْم َق

   وُ ْـــــــــــــــــــــــــــــرُِّ  أكـــــــــــــــــــــــــــــواَم ا رافـــــــــــــــــــــــــــــاتِّ ا رب 

 مـــــــــــــــــــــا ذا  إالَّ لكــــــــــــــــــــــي  يـــــــــــــــــــــا حقيقتَــــــــــــــــــــــ ُ 

ــــــــــــــــــــذاتِّ  ــــــــــــــــــــذاُت لل ــــــــــــــــــــوَد ال  إنســــــــــــــــــــانُنا  وتع
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ــــــــــــــــتْ   فــــــــــــــــاغفْر ســــــــــــــــوادَي اي مــــــــــــــــوالَي إْم نـََعَق

ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــني كفَّيــــــــــــــــَك غــــــــــــــــرابُم اســــــــــــــــتعاراي  م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــَدها  إي ِّ أؤ  ِّـــــــــــــــــــــــــــــــــن أشـــــــــــــــــــــــــــــــــجاربا تـََ مَّ

 وحــــــــــــــــــــُص ا ريــــــــــــــــــــ  أبنيــــــــــــــــــــابِّ َعتِّيَّــــــــــــــــــــاتِّ 

ــــــــــــــَك.. فمــــــــــــــا يف األرضِّ عاصــــــــــــــفةٌ  ــــــــــــــو ِّْم علي  َه

ـــــــــــــــَ  الفضـــــــــــــــاءاتِّ  ـــــــــــــــْت أَْن ـــــــــــــــى  وإْم َأ َْكَم  تبق

ـــــــــــــــــــــى هنـــــــــــــــــــــايتِّهِّ ْ  ـــــــــــــــــــــوَم إىل منَف ـــــــــــــــــــــْ  يرحل  ُه

ـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــل ِّ النهـــــــــــــــــاايتِّ  ـــــــــــــــــَت أكـــــــــــــــــرُب م  وأن

ــــــــــَت هبــــــــــا ي ــــــــــر ( رُمِّ ــــــــــو يعلــــــــــُ  القــــــــــوُم كــــــــــْ  ) ئ  ل

 وكـــــــــــْ  عليـــــــــــَك انطـــــــــــَوى )حـــــــــــوُت( العـــــــــــذاابتِّ 

ـــــــــــــــــــَت يف أمـــــــــــــــــــواجِّ )ملحمـــــــــــــــــــة (وكـــــــــــــــــــْ  تـََقلَّ   ْب

ــــــــــــــــــَك علــــــــــــــــــى )طُوفانِـّ(ـــــــــــــــــــها العــــــــــــــــــاي ْت  تـََقاَذفـَ
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ـــــــــــــٌع.. ـــــــــــــو يف ا ـــــــــــــدِّ ُمتََّس ـــــــــــــو يعلمـــــــــــــوم.. ول  ل

ـــــــــــــــــــــوَّاتِّ  بـُ ـــــــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــــــدِّ النـُ ـــــــــــــــــــــرَبُوَ  عل  أَلَْك

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــَك(.. يرفُعه ْي ـــــــــــــــَك( اي ســـــــــــــــي ِّدي )لَبـَّ ْي  )لَبـَّ

ـــــــــــــــــــــــــروءاتِّ   أهـــــــــــــــــــــــــُل ا ابءِّ وأصـــــــــــــــــــــــــحاُب امل

بَـ ـََقـــــــــــتْ  ـــــــــــا انـْ ـــــــــــن حقلِّن ـــــــــــْن  هـــــــــــرةب م ـــــــــــ ْم َتُك  ف

 قـــــــــــــــــــــــد تـََو َّْعـــــــــــــــــــــــَت  ـــــــــــــــــــــــني املزهـــــــــــــــــــــــرايَّتِّ ف

 وُكلَّمـــــــــــــــــــا اشـــــــــــــــــــتاَقتِّ الـــــــــــــــــــدنيا َســـــــــــــــــــكِّينَـَتها

ــــــــــــــــــى درب املناجــــــــــــــــــاةِّ  ــــــــــــــــــَك عل  عــــــــــــــــــاَدْت إلي

ـــــــــــــــــــــــا ا ي ِّـــــــــــــــــــــــنَي اي أََلقب ـــــــــــــــــــــــا  حنـــــــــــــــــــــــُن ال ُّ  جئن

ــــــــــــــــــــــــــــ ِّ روُح العبقــــــــــــــــــــــــــــرايَّتِّ  ــــــــــــــــــــــــــــْت في  تـََوهََّج

 جئنــــــــــــــــــــــــــــاَ  ابلبيعـــــــــــــــــــــــــــــةِّ اأُلوىل ُ َـــــــــــــــــــــــــــــد ُِّدها

ـــــــــــــــــالالتِّ   يف صـــــــــــــــــرخة  ســـــــــــــــــافـََرْت عـــــــــــــــــرب السُّ
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ــــــــــــــــــُ ..نزهــــــــــــــــــو    عنــــــــــــــــــاَ .. م نــــــــــــــــــدرْ  حقيقَت

  هــــــــــــــــــــَو الصــــــــــــــــــــ ارِّ أب طــــــــــــــــــــالِّ احلكــــــــــــــــــــاايتِّ 

 جئنـــــــــــــــاَ  حنمـــــــــــــــُل مـــــــــــــــن مبَكـــــــــــــــى حـــــــــــــــدا قِّنا

 دمـــــــــــــــــــَع الزهــــــــــــــــــــورِّ و هــــــــــــــــــــاتِّ الفراشــــــــــــــــــــاتِّ 

 جئنـــــــــــــــــــاَ  يف الـــــــــــــــــــزمنِّ القاســـــــــــــــــــي  ُنطَـــــــــــــــــــر ِّ ُهُ 

ــــــــــــــــــــاتِّ  ــــــــــــــــــــَك أبحــــــــــــــــــــالمِّ اليمام ــــــــــــــــــــن راحتي  م

 مـــــــــــــوالَي.. معركـــــــــــــُة األوهــــــــــــــامِّ مـــــــــــــا  رحــــــــــــــتْ 

 متتـــــــــــــــــدُّ عـــــــــــــــــن ألـــــــــــــــــ ِّ م ســـــــــــــــــاة  وم ســـــــــــــــــاةِّ 

تَـَهـــــــــــــــا ُ َـــــــــــــــالب كـــــــــــــــلُّ    احلـــــــــــــــروفِّ الـــــــــــــــي  َخيـْ

 مــــــــــــــن الوفــــــــــــــاءِّ  تالشــــــــــــــْت  ــــــــــــــَت  حـــــــــــــــاةِّ 

 )ا ـــــــــــــــــــزرُج( اليـــــــــــــــــــوَم تســـــــــــــــــــتويف ضـــــــــــــــــــ ا َنها

 و)األوُس( تُتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  رات    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراتِّ 



83 
 

( َيْشــــــــــــَ ُلها ــــــــــــابِّ ــــــــــــُذ )دحــــــــــــوِّ الب ــــــــــــرٌب( من  و)خي

ـــــــــــــــصِّ )امل اخـــــــــــــــاةِّ(  ضـــــــــــــــرُب األســـــــــــــــافنيِّ يف نع

ــــــــــــــــــــة   ــــــــــــــــــــُل متـــــــــــــــــــــشي أبعــــــــــــــــــــراف  ُمَنكََّس  وا ي

ـــــــــــــــْد وجُههـــــــــــــــا وجـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  يع  َ  البطـــــــــــــــوالتِّ فل

 والعـــــــــــــــــاُر أم الـــــــــــــــــَع الصـــــــــــــــــحراُء حكمَتهـــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــا روُح املتاهــــــــــــــــــــــــــــــاتِّ   عنَّــــــــــــــــــــــــــــــا  فتحتلُّن

 اي ســـــــــــــــــــي ِّدي.. م نـــــــــــــــــــزْل قومبـــــــــــــــــــا )ُمَ لََّفـــــــــــــــــــةب 

 قلو ُنـــــــــــــــــــــــــا(  نرُتـــــــــــــــــــــــــي )يفَء( الفتوحـــــــــــــــــــــــــاتِّ 

ـــــــــــــــــــة    اي حاضـــــــــــــــــــنبا وجـــــــــــــــــــع ا نســـــــــــــــــــامِّ يف ل 

ْضـــــــــــــــنِّ املواســـــــــــــــاةِّ   أحـــــــــــــــَ  وأكـــــــــــــــرَم مـــــــــــــــن حِّ

 ليـــــــــــــــَت البيـــــــــــــــاَم الـــــــــــــــذي َشـــــــــــــــيَّْدَت معبـــــــــــــــَدهُ 

ــــــــــــــــى ا ــــــــــــــــا اتِّ م  ــــــــــــــــعِّ الســــــــــــــــقَ  يف أعل  يرف
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 فَلــــــــــــــــــْ  تــــــــــــــــــزْل فتنــــــــــــــــــُة الت ويــــــــــــــــــلِّ تـُْ رِّقُنــــــــــــــــــا

 فيمـــــــــــــــا تالطـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــن مـــــــــــــــوجِّ ا شـــــــــــــــاراتِّ 

ــــــــــــــــــــــا  أني )حدي َـ(ـــــــــــــــــــــــَك نســــــــــــــــــــــتهدي  فُ ْ ُِّكَن

ـــــــــــــــــــدَّالالتِّ   ُشـــــــــــــــــــْهُب املعـــــــــــــــــــاي وأقمـــــــــــــــــــاُر ال

 واصـــــــــــــطاَد  َشـــــــــــــَرُ  التـــــــــــــاري ِّ ُمـــــــــــــْذ َقطََعـــــــــــــتْ 

 )  فيـــــــــــــــــ ِّ )الـــــــــــــــــرواايُت( أعنـــــــــــــــــاَ  )الـــــــــــــــــرواايتِّ

 للمــــــــــــداراتِّ اي فصــــــــــــَل ا َمــــــــــــالِّ هبــــــــــــا.. ُعــــــــــــدْ 

ــــــــــــــــــــــداراتِّ  ــــــــــــــــــــــظَّْت يف امل  إمَّ الفصــــــــــــــــــــــوَل َتَش

نَـــــــــــــــــــــا قيامَتنـــــــــــــــــــــا األســـــــــــــــــــــَ   فرب ُخنـــــــــــــــــــــا  َهبـْ

ـــــــــــــــــــمَّى النهــــــــــــــــــاراتِّ  ــــــــــــــــــ ِّ يف ُح ــــــــــــــــــْت ليالي  ذا 

 ال  ُـــــــــــــــــــدَّ أْم تُـســــــــــــــــــــرَِّج الـــــــــــــــــــرؤاي وُتطلَقنـــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــوءاتِّ  ـــــــــــــــــــــقِّ النب  مـــــــــــــــــــــن الظـــــــــــــــــــــالمِّ إىل أُْف

 اي ســــــــــي ِّدي.. و)حقــــــــــوُ ( النــــــــــورِّ مــــــــــا َ رَِّحــــــــــتْ 

ـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــاض  إىل  تِّ )حم  فوظـــــــــــــــــةب( ل
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 ال نعرف املستحيل
 حسن األمراين

 
 ي  يوما تبت ي مين عدوالالر   ت علي  هب  

 وتريد مين أم أميال

 ي   تلقي يف مسامعي العويالالر   ت علي  هب  

   امبار  ترُتي أمال  عيدب ـمركيب ال وهتز  

 قد تزول الراسيات ولن يزوال

 قليالفلر ا وهنت قواي وملت عن دريب 

 ولر ا عانقت من وَهين الذهوال

 ا س رجع للطريق لكنين أ دب 

 ولن أحيد ولن أميال  
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 أ  لست أ  ي اي رسول هللا عن دريب  ديال

أ  لســــت أ  ـــــي غــــري نـــــور  اي رســــول هللا يهـــــديين 

 السبيال

 أ  لست أعرف يف هوا  املستحيال

 س طُوف يف كل  البالدِّ 

   ايومب ور الذي   ْلتين أدعو إىل الن  

 وأن ره على كل  العبادِّ 

 ال فر  عندي  ني قاري   وابدي

 س طوف هذا الكوم والقر م  ادي

 س قوم اي خري األ مْ 

 ألعل   الناس السالَم 
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 ف نت مصباح السالمِّ 

 وغايي دار السالمْ 

 فلتشهد الدنيا وإم أ ط ُت عن هديف قليال

 أو  ا   ورقي املبار  عن موانئ  قليال

 الدنيا أبي سوف أ ل ضوء حب ك دا مافلتشهد 

  يال احب ا طفولي  

 ا   طو قت هذا الكوم أصب  منشدب  حب ا إذا يوماب 

  رسوال مختارِّ اي ريب  ـال ويقول: إي قد رضيت أب دَ 

 
         

 2006مارس  5وجدة يف   
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 شرقا.. ابتـ ِّجاه الروح
 حسن شهاب الدين

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــْوءِّ..أقطُِّ     متني..وأْصــــــــــــــــــــــــــــــــــَعدُ كالضَّ

ـــــــــــــــــــــدُ  ـــــــــــــــــــــَك هــــــــــــــــــــا أ  أُتَـسَّ َـــــــــــــــــــــرَّةِّ اْسـمِّ   ِـَّمـجـ

ـــــــــــــــــوَ  دفـــــــــــــــــاتري ـــــــــــــــــبِّ ف  أتـْــــــــــــــــــَمْمُت وِّْرَد ال ي

ــــــــــــــــــــــــَدُ   ألرى القصـــــــــــــــــــــــيدةَ يف حضـــــــــــــــــــــــورَِّ  تـُول

ـــــــــــــْرَدة ب  ــــــــــــــْ ِّ انتظـــــــــــــارَِّ   ـُ ـــــــــــــْن َخي  ونَســـــــــــــْجُت مِّ

َــّدُ  ـبـــــــــــــــُْع الطـ ِّبــــــــــــــــَاُ  تـُـشـَــيـــــــــــــ  ُمــــــــــــــذ كانــــــــــــــت السَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   َصـــلـْـَصـالِــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِّ ال  دٌم إالَي فـ

ـــــــــــــَك يُوَجـــــــــــــدُ  ِــَّد الوجــــــــــــــوَد الطــــــــــــــفَل ابمسِّ  شـَهــــــــــــ

َــــــــــــــــــــــم ا ِبربيـــــــــــــــــــــلِّ الـــــــــــــــــــــرؤى  َصلَــّيــــــــــــــــــــــُْت مـُْ تـ

ـــــــــــــــدوا  َواْصـطـــــــــــــــَ َّ خلفــــــــــــــي املادحــــــــــــــــوَم ليـُنشِّ
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كوكـــــــــــــب   ـــــــــــــْدرَة َ  وقفـــــــــــــوا.. وُجـــــــــــــْزُت إليـــــــــــــَك سِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــدُ  َـــّ ـــــــــــــــــــــــــــــة ٌ تـَتـَوقـ ـــــــــــــــــــــــــــــا  َيـْتـَونـ ـشـْـكــاتـُـهـ  مِّ

ــــــــــــــــــــذ مــــــــــــــــــــ ذيأ  طــــــــــــــــــــاعٌن يف الصــــــــــــــــــــربِّ    من

 كــــــــــــــانْت  ل ــــــــــــــْ ةِّ ُشـْرفـَــــــــــــــي لـــــــــــــك تـَــشـهــَــــــــــــــدُ 

ــــــــــي ــــــــــي حــــــــــ  َدمِّ ــــــــــْن َدمِّ  ُخْضــــــــــُت انتظــــــــــاَرَ  مِّ

ــــــــــــــــــدُ  ــــــــــــــــــْ  أ ْل ُأسـْــتـَشـْـَهـ ــــــــــــــــــُْت ولـ ــــــــــــــــــْد أتـَي  ولـق

ِــّ ِّ  ـــــــــــــ ـــــــــــــــُ  لنْصـل ــَُب الذ ـي ـــــــــــــ ــــــــــــــا يـَه ـــــــــــــــَذْرُت م  ون

ِــَّك أْسجـــــــــــــدُ  ـــــــــــ ـــــــــــــرابِّ نعل ـــــــــــــو  تـ ـــــــــــــُْت ف  إْم كـُن

 لــــــــــــــــــــــــــــ ُ  جبـْهــــــــــــــــــــــــــــَيوأرى سـَمــــــــــــــــــــــــــــَاَء هللاِّ تـ

ــــــــــــــــــسجدُ  َــُّة يب ويســـــــــــــــــَعى امل  وتطـــــــــــــــــوُف مكــــــــــــــــ

 وهتــــــــــــــــــاجُر الصــــــــــــــــــحراُء شــــــــــــــــــرَ  قصـــــــــــــــــــيدي

ِــّي يـَتـَ  ـْجــــــــــــــــــــَُد    ــــــــــــــــــ يــــــــــــــــــــُق  ـ  ونـَخـيلــــــــــــــــــــُها الصـ ِّد ِّ
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ــــــــــــــــــــاةِّ كـَصـَفـْحـــــــــــــــــــــَة        ـــــــــــــــــــــَ  احلي ِــّيُد تـَْ ري  فـَُ عـــــــــــــــــــ

   ُمـحـَمَـّـــــــــــــــــــدُ  ُّ  يضـــــــــــــــــــاَء.. أوَُّل مـــــــــــــــــــَا يـــــــــــــــــــُخ

ـــــــــــــــــــــَـــ  ُــــــــــــــــــــــــ  تـُح ْــــــــــــــــــــــــٌل  ـَراءتـ ــــــــــــــــــــــــَمباطِـّفـ  ر ُِّر َعال

ـــــــــــــــــــــ  يـَتـَسـَيَــّـــــــــــــــــــــدُ  ــ ا  ــ ْـــــــــــــــــــــُر مـُْحـــتـَجـــــــــــــــــــ  والطُـّهـ

ِــّ ِّ   حلمـــــــــــــــــــْت مال كـــــــــــــــــــةُ  البيـــــــــــــــــــاضِّ  ـروحــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــزوَّدُ  ـــــــــــــــــــــــورِّهِّ تــَـتـَـــ ْـــــــــــــــــــــــزمِّ نـُـ َـــــــــــــــــــــــْت لِـّزمـ  فـَ تـ

ــــــــــــــــــــَْصاُف ا لوهـــــــــــــــــــةِّ حولــــــــــــــــــــَ  ـــــــــــــــــــزَّ َصف  واهت

ــــــــــــــَُهْدهِّدُ  ــــــــــــــي ِّ ي ْــــــــــــــدِّ الـيـَت ــــــــــــــَى الـمـَهـ ــــــــــــــَا عـَل  وحـَن

ـــــــــــــــــــــوَ  جـَبِـّيــــــــــــــــــــــنِّ ِّ  ــــــــــــــــــــد هللاِّ فـ  اي مشــــــــــــــــــــَس عب

ال تـُجـْحـــــــــــــــــَدُ  َـــــــــــــــــة ب ـــــــــــــــــبِّ نِـّسـْبـ ْـــــــــــــــــَن الكـََواكـ  وا ـ

هـــــــــــــــــــا ْــــــــــــــــــــَك يف أحالمِّ  كــــــــــــــــــــَْ  َمـــــــــــــــــــْرمَيَ انـْـتـَظرتـ

 والـمـَْريـَمـيَــّــــــــــــــــــةُ  ِـّنـــــــــــــــــــُْت َوهـْــــــــــــــــــــب  أسـْـعـَـــــــــــــــــــدُ 
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ـــــــــــــــــــْبِّ اتصــــــــــــــــــُر الزمــــــــــــــــــاَم وقلبـــــــــــــــــــُها  يف ال ـَي

ْـــــــــــــــــــــرِّ  ـــــــــــــــــــــَارجِّ طـُهـ ـــــــــــــــــــــَك يف مـَع  هِّ يـَتـَعـَـهَـّـــــــــــــــــــــدُ لـ

  لتـْــــــــــــــــــَك فاكـْتــــــــــــــــــَشَ  الوجـــــــــــــــــوُد وجـــــــــــــــــوَده

ــــــــــــــــــــدُ  ِــّْدَت فــا ـْـتــــــــــــــــــــَدأ ا ـَلـيـقــــــــــــــــــــةَ مـَولــ  َوُولــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــا ه ـــــــــــــــــْن  المِّ ـــــــــــــــــَك األرُض مِّ ــــــــــــــــــَدْت إلي  َصع

ـــــــــــَت  ـــــــــــَد َ -فحمل ـــــــــــْبَء مــــــــــــَا تتكبَـّــــــــــــدُ  -َوْح  عِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــة   ـــــــــــــــــــــــــــــالُد هللاِّ دوَم هــويَــّـ َـــــــــــــــــــــــــــــْت    كـَانـ

ــــــــــــــــــــا الـد ِّ  ــــــــــــــــــــَى خـَرا ـطِّهـ ــــــــــــــــــــر دُ وعـَل  مــــــــــــــــــــَاُء تـَُع

 وكـَرامـــــــــــــــــــَةُ ا نـْســـــــــــــــــــامِّ صفـــــــــــــــــــقَة خاســــــــــــــــــر ..

ـــــــــــــــــــَدُ  ــــــــــــــــــاُس تـُشـْـــــــــــــــــــَرى.. واحلِـّجـــــــــــــــــــَارةُ تـُْعب  الن

ـــــــــــــــَ ٌس نـَاشِـّـــــــــــــــبٌ  .. ي ــــــــــــــ ِّ الـكـــــــــــــــَْومِّ َ ْج ِــّي  ٌ ـــــــــــــ  ت

..  ــــــــــــــَاٌب للحـقيـــــــــــــقةِّ مــــــــــــــُوَصدُ   فـــــــــــــي الــــــــــــــروحِّ
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ِــّها ْر تـــــــــــــــــــــــ ْـــــــــــــــــــــــــَك األرُض يف مِّ  َوُمــــــــــــــــــــــــذ اجـْتـَلتـ

 ا ِـّـهــــــــــــــــــــــــــــــا ال يـبــعــــــــــــــــــــــــــــــدُ وهللاُ عـَــــــــــــــــــــــــــــْن فـُـقــر 

ِــّ ْ  ــََك النـَبـيَـّــــــــــــــــــةَ   ِـّاْسـمِـّهــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  أوقـــــــــــــــــْدَت مَشَْعت

ــــــــــــــــــدوا ــــــــــــــــــاَر ليهت ِــُّر النَــّهــ ــــــــــــــــ  وَشـَرعــــــــــــــــــَْت تـَبـْتـَك

ِــّ ْ  يـَا ِـّهـــــــــــــــــ ِــَّك كا نــــــــــــــــــاُت ضِّ ــَْت  ـــــــــــــــــ  فتشكَـّلـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــنِّ تـُـَوحـ ِّـــــــــــــــدُ  ـــــــــــــــنِّ الـيـقِــّي ِــّْن طِـّي ْـــــــــــــــَك مـــــــــــــ  وأتـَتـ

ـــــــــــــــــــــَْضرُّ يف القـــــــــــــــــــــُْر مِّ  ِــّهاَ  ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــُْت قلو   نـَب

 َو ـ نـْـبِـــّيـــــــــــــــــــــــــــــاءِّ دمــوعِــّهِــّــــــــــــــــــــــــــــا تـَتـَـقـَـلَـــّــــــــــــــــــــــــــــــدُ 

ِــّ ِّ   تـَـوَّجـْـتـَهــــــــــــــــــــــــــــــُْ  ابهللِّ فـــــــــــــــــــــــــــــــي َمـلـَكـُوتــــــــــــــــــــــــــــ

 فـــــــــــــــــــرأى املـــــــــــــــــــلوُ  عروشـَهـــــــــــــــــــُْ  فـتـزهَـّـــــــــــــــــــدوا

ــــــــــــــماُء صــــــــــــــديقة ب   لـــــــــــــــوالَ  لـــــــــــــــَْ  تـَكـــــــــــــــُن السَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــردَّ  ـــــــــــــــــــــــــــــْ  يـَــتــَــ  دُ وهللاُ فــــــــــــــــــــــــــــــــي أ ـْـــيـَـاتِــّــهـ
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ـــــــــــــــْن َشـــــــــــــــَر ِّ ا ُرافـــــــــــــــةِّ كوكببـــــــــــــــا ــــــــــــــــَْت مِّ  أطـْلـَق

ْـــــــــــــــَو مـُـقـَـيَــّـــــــــــــــدُ  َـــــــــــــــداُر عـلـــــــــــــــَْي ِّ َوهـ  َضـــــــــــــــاَ  الـمـ

ـــــــــــــــــــَْت اب ْســــــــــــــــــالمِّ فِّضَـّـــــــــــــــــــةَ عـالـــــــــــــــــــَ      وَصقـَل

ـــــــــــــــــــدُ  ـــــــــــــــــــَت تــُـشـَـيــ ِـّــ ِــّْل إال وأنـْـ ـــــــــــــــــ َـــــــــــــــــــْ  يـَكـْـتـَم  لـ

 وأَدْرَت  ـَْوصـَلـــــــــــــــــــــــــَةَ  احلـيـــــــــــــــــــــــــاةِّ إىل غـَــــــــــــــــــــــــــد  

َــــــــــــــــــدُ فـَتَـ  ــــــــــــــــــَْدَ  والـ ـ َــــــــــــــــــاُم  ـَع  صـَالــــــــــــــــــََ  ا نـْـسـ

َــّة    أنـــــــــــــــــَت افـْتـَتـَحــــــــــــــــــَْت األرَض شـــــــــــــــــرَ  حمبــــــــــــــــ

ــَْت إلـَـيـْـــــــــــــــــــَك جِــّهـَـاتــُهــــــــــــــــــــا تـَتـــــــــــــــــــَودَّدُ   فـَـسـَعـــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــْرا ونـُبـْــــــــــــــــــــال ابذخـــبـــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــَها طـُه  َضـمَـّخـْـت

ــــــــــــــــــــــــــــدُ  ْــــــــــــــــــــــــــــَك مـَـَحـبَــّــــــــــــــــــــــــــــةب ال تـَنـْـفــَـ  وتـَـَوضَـــّ تـ

ــــــــــــــــــــََددْ  ــــــــــــــــــــي َجـنـَبـَاتِـّــــــــــــــــــــهاوم  َت ظِـّــــــــــــــــــــلَّ هللاِّ ف

ــــــــــــــــــَك الـقـلــــــــــــــــــوُب الـشُـّــــــــــــــــــرَُّد  َــــــــــــــــــ َوْت لِـّعـَـيـنـَي  فــ
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 أمَــّنـْـــــــــــــــَت حــــــــــــــ  الطـــــــــــــــرَي فــــــــــــــانت َرْت علـــــــــــــــى

َـــــــــــــــر ِّدُ  ْـــــــــــــــَك تــُ ـ ـــــــــــــــلِّ علــــــــــــــى يـَديـ  شـَجـــــــــــــــَرِّ اهلـَديـ

ــــــــــــــــــــََرى ــََك إذ ت ــــــــــــــــــــا أَمـامــــــــــــــــــ نـي ــــــــــــــــــــُ  الـدُّ  تـتـلـَعـْ 

ــــــــــــــــــا ابلـَحـ ــبا مـَُصا  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــن ِّ تـَُضمـ ِّــــــــــــــــــدُ جِـّذعـ  نِــّي

ــَْت مــــــــــــــــَا ابل ــــــــــــــــَتْ  ْــــــــــــــــُت وابل ــــــــــــــ  فـــــــــــــــ ذا فــُتِــّنـ

ــــــــــــــــــــروُف فــ نــ ِـّنــــــــــــــــــــي أتـَعـَـمـ ِـّــــــــــــــــــــدُ   فِــّيِـّــــــــــــــــــــَك احلـ

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــُ  الـ فات  ا َـــــــــــــــْوَهُر املـَكــــــــــــــــْنوُم أنـــــــــــــــَت صِّ

َــــــــــــــــــــر ِّدُ  ِــّر ِّه الـُمــتـفـ  ــحـُْسـنــــــــــــــــــــَى وأنـــــــــــــــــــَت  ِـّســــــــــــــــــ

ِــّ  ـــــــــــــــــــي ألــواحِـّهـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــَا أوََّل الكـَـلِــّمـــــــــــــــــــَاتِّ ف  اي

ِــّا يـُتـَمـْتِـّـــــــــــــــــــــُ  : أْ ـــــــــــــــــــــَدُ   ويــَــــــــــــــــــــراُع قــُـْدرَتِـّهـــــــــــــــــــ

ِــّ  ــــــــــــــــــــََهى ا نســـــــــــــــــــامِّ يف مِّعـْراجــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــَا مـُنـْـتـ  ي

 ويـَــشـْـهــَــــــــــــــــــــــــــدُ  اطَ هلل إذ يــطـــــــــــــــــــــــــــ ُ الـبــســـــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــْن  ـَشـَريَــّتـــــــــــــــــــــي ْـــــــــــــــــــــَك مِّ  ألُهـَاجـــــــــــــــــــــَرم  إلــَيـ

ِــّي  ـــــــــــــَك َمْوعـــــــــــــدُ   َوأجـــــــــــــُوُ  خـَارطـتـــــــــــــي.. فـَلـــــــــــ

 مِـّنــ ِّــــــــــــــــــــــــــــــي أود ُِّع مـَكَـــّتــــــــــــــــــــــــــــــي مـُـتـَجــــــــــــــــــــــــــــــَر ِّدبا

ِــّدُ  ْـــــــــــــــــــرب  فـــــــــــــــــــوَ  الـقـصـيـــــــــــــــــــدةِّ أقـْصـــــــــــــــــ  َولِــّيـَ ـ

ــــــــــــــــــُل القصــــــــــــــــــيدةِّ َضمَـّـــــــــــــــــــينِّ  ْـــــــــــــــــــَك جربي   ِـّيـََديـ

ِــّي يــَتـَـــــــــــــــردَّدُ  ِــَّك فــــــــــــــــي َدمـــــــــــــ ِــَّراُء صـَْوتـــــــــــــ  وحـــــــــــــ

ــــــــــــــــُها ـــــــــــــــْد أتـَْمْمت ــــــــــــــــَةُ الرضـــــــــــــــوامِّ ق ِــَّي  َـيـْع  هــــــــــــــ

َـــــــــــــــــــدَّ  َـــــــــــــــــــاُب هللا َوامـْــتـ ـــــــــــــــــــقَّ  ــ َـــــــــــــــــــدُ َوانـْـَشـ  ْت يــ
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 ليت رؤايَي صحٌو يدوم
 ساجدة املوسوي

 
 

 أيُّها الر كُب .. اي عِّرُي مهال ...

 وكانت قوافله  فو  رمل ا زيرةِّ ت ى

 أعدُت الن داَء وقد شد ي

 سحُر إنشادِّه  لطَيبَة .. هللِّ .. للمصطفى

 للجبني املُعل ى

 اي حداُة خذوي ... فما وقفوا 

 واهلواجس حريى.. 

 ومر ت قوافُل أخرى فناديته 

 أي ها الر كُب .. هال  وقفت  ..

 الديَّ خطاٌب ملن م  األرض نورب 

 وعدال
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 وال غرَي هذا .. 

 خطاٌب  سي ٌ 

 وال ي قُل الر حَل لكن  ُ 

 م قٌل ابشتياقي وحيب  

 وضم نُتُ  غص ةب خنقت ر يَّ 

 فضاقت.. وضاقت..

 ك مَّ على ا يدِّ من رََهق ا َورِّ حبال

*** 

 على هوهن  وقفوا ..

 وانربى يل دليٌل فقال:

  ن ند ـَْتنا وسهال أخربيين.. وأهالب 

 ف عطيُت  ما كتبُت على الرَّ  ِّ ..

 قلُت: لعلَّ احلبيَب جييب ا طاب

 فيشرُ  من روح ِّ قـََبسٌ 
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 فو  أرض العرا 

 يزيُ  الظ المَ 

 يعوُد كما كاَم قبال

هلا شرفٌ   لعلَّ دموع ا طاب ِّ

 لقلب الن يب ِّ العظي أم تقول 

 ما قد جرى للبالد...

 )ماذا دها ِّ  ( يقوُل الد ليُل ..

 انتبهتُ  

 اوقد مدَّ يل من رضاُه يدب 

 وما هي إال  ثوام  

 وغاب

*** 

 صحوُت.. ومن سحرِّ تلك القوافل ِّ 

 يب غمرٌة وفتوم
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 ويب دهشٌة وس اٌل حزين

 فهل كنُت أنتظُر الر احلني لطيبةَ 

 كي  خذوا من يديَّ 

 األمنيِّ  الر سوللقلب 

 خطاَب انكسارِّ البالدِّ 

 وحزمِّ العباد  

*** 

 يف ا طاب حقوٌل من الز نبق الس ومري  

 قلُت أحَرقها ال اصبوم ..

 يف ا طابِّ جرى هنُر دمع  ..

  هِّ ك   كت األم هاُت احلنو تُ 

 رايحينهنَّ  

 يف ا طاب رمسُت العراَ  ا ميَل البهي  

 ويف صدره خنجرٌ 
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 حديٌد ُترََّأ يقسو على املعصَمنيومثَّ 

 يف ا طاب العزيز ذكرُت 

 البيوَت ال ي ُقصفت .. 

 والد ماَء ال ي َنزفت ..

 وال ريَب ال ذي جاء من داره عنوةب 

 ليهدَم داري

 وأهال  ايف ا طاب عرا ُس شي عَن  وجب 

املاليني ِّ حبلى  وأرٌض  زم ِّ

 يف ا طاب غيوٌم .. ورعٌد.. و ر ٌ 

 .. ويتٌ  .. وحزٌم .. وخوفٌ وجوٌع 

 وما ال يطا 

 أبهل العرا 

  عد هذا وضعُت غزالَة روحي

 لتسرح يف عطره الس رمدي  
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*** 

 لذا لسُت أرجو سوى

 أم أعوَد لتلك ال  واي

 ال ي ش لت رؤيي يف املنامِّ 

 أبحلى  مام  وأحلى مكام

 ليتين م أفقْ 

 ليت رؤايَي صحٌو يدوم

11-11-2020 
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 املولديف ذكرى 
 شهاب غامن

 
 

 اي ســـــــــــــــــــيدي اي رســـــــــــــــــــول هللا حنـــــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــــا

َـــــــــــــــــــــــدُ   يف قعـــــــــــــــــــــــر واد  غ ـــــــــــــــــــــــاٌء ســـــــــــــــــــــــيلُنا  َ 

 وأنـــــــــــــــت ابألمـــــــــــــــس َمـــــــــــــــْن أعلـــــــــــــــى مكانتنـــــــــــــــا

 حـــــــــــــــــ   ل نـــــــــــــــــا ذرى مـــــــــــــــــا طاهلـــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــدُ 

 ابلــــــــــــــــدين وامل ــــــــــــــــل العليــــــــــــــــا شــــــــــــــــققت لنــــــــــــــــا

 إىل ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.. إذ ابهلل نعتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ  درابب 

 وابلفضــــــــــــــــــــــــــــــيلة نرعاهـــــــــــــــــــــــــــــــا ونكل هـــــــــــــــــــــــــــــــا

 رشــــــــــــــــدواوالراشــــــــــــــــدوم إىل ا ــــــــــــــــريات قــــــــــــــــد 

 وكــــــــــــــــــــــام دســــــــــــــــــــــتور  القــــــــــــــــــــــر م نقــــــــــــــــــــــرؤه

 لكــــــــــــــــــــــي نطبـــــــــــــــــــــــق  ايت  هــــــــــــــــــــــي املـــــــــــــــــــــــددُ 
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ــــــــــــــــــــذلَ   يف القادســــــــــــــــــــية والريمــــــــــــــــــــو  كــــــــــــــــــــ   

 األجـــــــــداد.. كـــــــــ  شـــــــــهدت  ـــــــــدٌر وكـــــــــ  ُأحـــــــــدُ 

 مــــــــــــــــا ضــــــــــــــــر   يومهــــــــــــــــا أْم م يكــــــــــــــــن عــــــــــــــــددٌ 

ـــــــــــــــــــــددُ  ـــــــــــــــــــــع الع ـــــــــــــــــــــا م ينف ـــــــــــــــــــــا.. ويف يومن  لن

 فـــــــــــــاليوم اي ســـــــــــــيدي األحفـــــــــــــاد قـــــــــــــد وهنـــــــــــــوا

 وقــــــــد أضــــــــاعوا.. وقــــــــد هــــــــانوا.. وقــــــــد فســــــــدوا

ــــــــد أعــــــــا ــــــــا حــــــــرب وق  فكــــــــ « البســــــــوس»دوا لن

ــــــــــــــــ   ُر احلــــــــــــــــرب تتقــــــــــــــــدُ   مــــــــــــــــن مــــــــــــــــوطن  في

ــــــــــــــــــــ     يقــــــــــــــــــــاتلوم علــــــــــــــــــــى الكرســــــــــــــــــــي يف ول

 لـــــــــــــــــــ  اســـــــــــــــــــتماتوا ويف أعتا ـــــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــجدوا

ـــــــــــــــــــن األعـــــــــــــــــــداء  ـــــــــــــــــــبطه   واحلاقـــــــــــــــــــدوم م

 أبم  ــــــــــــــــــــــد  يعلــــــــــــــــــــــو كلمــــــــــــــــــــــا حقــــــــــــــــــــــدوا
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 وأنــــــــــــــــت ذكــــــــــــــــر  يشــــــــــــــــدو مــــــــــــــــن منــــــــــــــــا ره

ـــــــــــ ـــــــــــد  امخسب  !وال ينتهـــــــــــي.. هـــــــــــل ينتهـــــــــــي األ 

 اي ســــــــــــــــــــيدي اي رســــــــــــــــــــول هللا كــــــــــــــــــــام لنــــــــــــــــــــا

ــــــــــــ  يكــــــــــــوم غــــــــــــدُ  اأمــــــــــــٌس فهــــــــــــل اي تــــــــــــرى يومب
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 دةالربُ 
 شيخة عبد هللا املطريي

 
 

ـــــــــــــــــــدىل   ـــــــــــــــــــرط شـــــــــــــــــــوق  يت ـــــــــــــــــــن ف  كـــــــــــــــــــاد م

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــٌض يف الش   ىصـــــــــــــــــــل   مال ابحلـــــــــــــــــــب    

 ور يـــــــــــــــــــــروييف حـــــــــــــــــــــدا ق الن ـــــــــــــــــــــ جـــــــــــــــــــــالسٌ 

   مــــــــــــــــــا ُأحيلــــــــــــــــــىعــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــاوات حب ــــــــــــــــــ

ـــــــــــــال: إي ـــــــــــــن   ق ـــــــــــــت: م ـــــــــــــاب قل  طـــــــــــــر  الب

  ــــــــــــــــــــــن أاي وســــــــــــــــــــــهالب  قلــــــــــــــــــــــت: أهــــــــــــــــــــــالب 

 قــــــــــــــــــــــال: يب .. مث قلــــــــــــــــــــــت: أدري وصــــــــــــــــــــــر 

 ىنكتــــــــــــــــــب الشــــــــــــــــــعر كــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــ  نتســــــــــــــــــل  

ــــــــــــــــــــــ  اعر صــــــــــــــــــــــخرب وطرقنــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــدا ن الش 

 خر ابلقصــــــــــــــــــيدة رمــــــــــــــــــالب فاســــــــــــــــــتوى الص ــــــــــــــــــ
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 وكتبنـــــــــــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــــــــــ  حـــــــــــــــــــــــــرف قصـــــــــــــــــــــــــيد  

 ىتتجل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دة  وحلمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربُ 

 مـــــــــــــــــــــال مشـــــــــــــــــــــوسٌ فاســـــــــــــــــــــتفاقت مـــــــــــــــــــــن الر  

ــــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــــعاد  وهــــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــــذىل  مث ابن

ــــــــــــــــ  االم ســــــــــــــــالمب قلــــــــــــــــت فامــــــــــــــــدد مــــــــــــــــن الس 

 ى  .. صـــــــــــــــــــــــل  فقـــــــــــــــــــــــام ســـــــــــــــــــــــل   وصـــــــــــــــــــــــالةب 

ـــــــــــــــــــــذي  ـــــــــــــــــــــب   ـــــــــــــــــــــ ادي ال  رســـــــــــــــــــــويل ذا ف

ـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــد   وظـــــــــــــــــــــالب  االة أمنبـــــــــــــــــــــرأى يف الص 

ـــــــــــــــــــــذي  ـــــــــــــــــــــب   ـــــــــــــــــــــ ادي ال  رســـــــــــــــــــــويل ذا ف

ــــــــــــــ  مــــــــــــــيالب عــــــــــــــرف الن ــــــــــــــ ــــــــــــــوى عن ــــــــــــــا ن  ور م

ــــــــــــــــــــــــــع ســــــــــــــــــــــــــن   ــــــــــــــــــــــــــاالب ا   ة األمــــــــــــــــــــــــــني امت 

ــــــــــــــ  كــــــــــــــال ــــــــــــــال أل ــــــــــــــا غريهــــــــــــــا   ف  هــــــــــــــل لن
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 مـــــــــــــــــن هنجـــــــــــــــــ  اي فـــــــــــــــــ ادي اُكـــــــــــــــــْن قريببـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــدب  ـــــــــــــــــــــــالب  اال  عي ـــــــــــــــــــــــد جه ـــــــــــــــــــــــده البع  يزي

ـــــــــــــــــــــــ  فمـــــــــــــــــــــــن كرســـــــــــــــــــــــويل ـــــــــــــــــــــــْن ك خالق  ُك

 ىكصـــــــــــــــــــــــفات األمـــــــــــــــــــــــني ُكـــــــــــــــــــــــن و ل ـــــــــــــــــــــــ

 اهلـــــــــــــــــــــــدى عليـــــــــــــــــــــــك صــــــــــــــــــــــــالةٌ  اي نـــــــــــــــــــــــيب  

ـــــــــــــــدىل   مـــــــــــــــن فـــــــــــــــ اد    مـــــــــــــــن شـــــــــــــــوق  كـــــــــــــــ  ت

ُــــــــــــــــــ  ردة مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــالم  جــــــــــــــــــاء يهــــــــــــــــــديك  

 ىاي شــــــــــــــــــــــــــــــفيعي عليــــــــــــــــــــــــــــــك ريَب صــــــــــــــــــــــــــــــل  
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 طبيب القلوب
 طالل اجلنييب

 
 

ـــــــــــــــــــــعرِّ أْم  ضـــــــــــــــــــــرا ـــــــــــــــــــــى الش   عصـــــــــــــــــــــٌي عل

ــــــــــــــــــــــــــورى   ضــــــــــــــــــــــــــرةِّ ســــــــــــــــــــــــــي دِّ خــــــــــــــــــــــــــري ال

 يب الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــرميِّ وال  تفـــــــــــــــــــــــــــــــــــي ابلن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــذي أســـــــــــــــــــــــفرا ـــــــــــــــــــــــياءِّ ال  رســـــــــــــــــــــــولِّ الض 

 وال يرتــــــــــــــــــــــوي احلســــــــــــــــــــــُن مــــــــــــــــــــــن ذكــــــــــــــــــــــرهِّ 

ـــــــــــــــــــــــــن حولِّـــــــــــــــــــــــــ  أهنـــــــــــــــــــــــــرا  وإْم ســـــــــــــــــــــــــاَل م

ـــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــى احلـــــــــــــــــــــرفِّ أْم  تف  عصـــــــــــــــــــــٌي عل

ــــــــــــــــد ســــــــــــــــرى ــــــــــــــــذي ق ــــــــــــــــوبِّ ال   طــــــــــــــــب ِّ القل

 مـــــــــــــــــــــن الكعبـــــــــــــــــــــةِّ األم ِّ للقـــــــــــــــــــــدسِّ حـــــــــــــــــــــ   

ــــــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــــــاكرا ــــــــــــــــــــــــالةِّ أت   فــــــــــــــــــــــــرضِّ الص 

ـــــــــــــــــــــــــ  اوصـــــــــــــــــــــــــل ى  كـــــــــــــــــــــــــل ِّ النبيـــــــــــــــــــــــــنيِّ  عب
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 هبــــــــــــــــــــــــــــ  وانــــــــــــــــــــــــــــربى اوقـــــــــــــــــــــــــــاَم إمامبــــــــــــــــــــــــــــ

 فباتـــــــــــــــــــــــــْت صـــــــــــــــــــــــــالُة العبـــــــــــــــــــــــــادِّ عليـــــــــــــــــــــــــ ِّ 

 رىجـــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــــسِّ فـــــــــــــــــــــــروض  وجـــــــــــــــــــــــوابب 

 كـــــــــــــــــــــــرمُي ا صـــــــــــــــــــــــالِّ  يـــــــــــــــــــــــُل املقـــــــــــــــــــــــالِّ 

 محيا ورأُس الــــــــــــــــــــــــــــــــذُّرىـهبــــــــــــــــــــــــــــــــيُّ الــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ختــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُم النبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــني واملرســــــــــــــــــــــــــــــــــــلني

ــــــــــــــــــــــذي أنــــــــــــــــــــــذرا  وصــــــــــــــــــــــوُت الســــــــــــــــــــــالمِّ ال

 مــــــــــــــــن الظلــــــــــــــــ ِّ والب ــــــــــــــــي وا ــــــــــــــــورِّ حــــــــــــــــ 

 دروَب كرامتِّنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا استحضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

 إىل احلـــــــــــــــــــــــــــــق ِّ  دى افصـــــــــــــــــــــــــــــاَ  طريقبـــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ اطريقب ــــــــــــــــــــــــرى اإىل ا ــــــــــــــــــــــــريِّ دومب  ي

 أبمَّ التعـــــــــــــــــــــــــــــــــــايَص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــني العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــادِّ 

 الــــــــــــــــــــــــذي استشــــــــــــــــــــــــعراســــــــــــــــــــــــبيُل  ــــــــــــــــــــــــاةِّ 
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 أبمَّ احلســـــــــــــــــــــــــــــــــاَب لـــــــــــــــــــــــــــــــــرب ِّ النـــــــــــــــــــــــــــــــــوااي

 وغـــــــــــــــــــــــري احلكـــــــــــــــــــــــي ِّ فمـــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــد درى

 ومـــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــريُه عـــــــــــــــــــامِّ الســـــــــــــــــــر ِّ يـــــــــــــــــــدري

ــــــــــــــــــــــــــدَّرا  ســــــــــــــــــــــــــريرَة مــــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــاَء أو ق

ـــــــــــــــــــــُب القلـــــــــــــــــــــوبُ  ـــــــــــــــــــــبِّ تطي ـــــــــــــــــــــذكرِّ احلبي   

 وت ــــــــــــــــــــــــــــدو  ــــــــــــــــــــــــــــب ِّ لــــــــــــــــــــــــــــُ  أطهــــــــــــــــــــــــــــرا

 فصـــــــــــــــــــــــــلوا عليـــــــــــــــــــــــــ ِّ صـــــــــــــــــــــــــالةب تفـــــــــــــــــــــــــو ُ 

 ُُتـــــــــــــــــــــــــــاوُ  مــــــــــــــــــــــــــاال نـــــــــــــــــــــــــــرى احــــــــــــــــــــــــــدودب 

 أبضــــــــــــــــعافِّ مــــــــــــــــا انتــــــــــــــــاَب فكــــــــــــــــَر العبــــــــــــــــادِّ 

 عقــــــــــــــــٌل ومـــــــــــــــــا قــــــــــــــــد طـــــــــــــــــرا ومــــــــــــــــا عـــــــــــــــــدَّ 

 جيــــــــــــــــــــــــــاوُ  حــــــــــــــــــــــــــدَّ ا يــــــــــــــــــــــــــالِّ  اســــــــــــــــــــــــــالمب 

 و ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطرا
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 ملسو هيلع هللا ىلص يف رحاب املصطفى 
 عبد احلكيم الزبيدي

 

 

 أهـــــــــــــــــــــــــ   يف فـــــــــــــــــــــــــ ادَِّ  قـــــــــــــــــــــــــد أصـــــــــــــــــــــــــا َ 

ــــــــــــــــــلَّ انســــــــــــــــــكا َ   فــــــــــــــــــدمُع العــــــــــــــــــنيِّ مــــــــــــــــــا َم

 أم األشــــــــــــــــــــواُ  قــــــــــــــــــــد هاجــــــــــــــــــــت  قلــــــــــــــــــــب  

 يهــــــــــــــــــــــــــــــي  جــــــــــــــــــــــــــــــوىب إىل ودايمِّ طا َــــــــــــــــــــــــــــــة

 إىل م ــــــــــــــــــــــــــــــــوىب  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا  ــــــــــــــــــــــــــــــــاُم  وي

 النَّـــــــــــــــــيبُّ مـــــــــــــــــع الصَّـــــــــــــــــحا َةمشـــــــــــــــــى فيـــــــــــــــــ  

 هنالــــــــــــــــــــــك حيــــــــــــــــــــــ  يستعصــــــــــــــــــــــي  يــــــــــــــــــــــامٌ 

ــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــا  البالغــــــــــــــــــــــــَة وا ِّطاَ   مل

ــــــــــــــــــــــــزٌ  ــــــــــــــــــــــــدوُر هلــــــــــــــــــــــــا أ ي  فُي ضــــــــــــــــــــــــي والصُّ

َــــــــــــــــــــــــ   ويُعلــــــــــــــــــــــــُن كــــــــــــــــــــــــاُ  الوجــــــــــــــــــــــــدِّ انتحا 
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 و ـــــــــــــــــــــــــت الُقبَّـــــــــــــــــــــــــةِّ ا ضـــــــــــــــــــــــــراءِّ نـــــــــــــــــــــــــورٌ 

ـــــــــــــــــــىُيضـــــــــــــــــــىء ملـــــــــــــــــــن  َـــــــــــــــــــ  أت ـــــــــــــــــــا رحا   يومب

ــــــــــــــــوي ــــــــــــــــ  خــــــــــــــــرُي ا لــــــــــــــــقِّ ي   هنالــــــــــــــــك حي

ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــرََّف املــــــــــــــــــوىل جناَ   ومــــــــــــــــــن ق

 علَّـــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــــدُّنيا  يعبـــــــــــــــــــاومـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــد 

 ومـــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــرف القـــــــــــــــــــــــراءَة والكتا َـــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاه ريب    رســـــــــــــــــــــــــــــــــــوُل هللا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ك 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــة واملهاَ   وأكســــــــــــــــــــــــــــــــــب  ا الل

ـــــــــــــــــــــــــداهُ  ـــــــــــــــــــــــــربى ُه ـــــــــــــــــــــــــيبُّ الرَّ ـــــــــــــــــــــــــةِّ الُك  ن

 إىل ا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــام يـــــــــــــــــــــــــــــــــدعو وا   َـــــــــــــــــــــــــــــــــة

 نـــــــــــــــــــيب  قـــــــــــــــــــد أتـــــــــــــــــــى والنَّـــــــــــــــــــاُس فوضـــــــــــــــــــى

  ــــــــــــــــــال ُنظُــــــــــــــــــ   تعــــــــــــــــــيص كــــــــــــــــــوحصِّ غا َــــــــــــــــــة
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 أتــــــــــــــــــــــــى ابحلــــــــــــــــــــــــق ِّ ل خــــــــــــــــــــــــال ِّ يــــــــــــــــــــــــدعو

ــــــــــــــــــــوجَ   م ــــــــــــــــــــل أويل القرا ــــــــــــــــــــة الن ــــــــــــــــــــاسِّ  لِّ ْع

ــــــــــــــــــــــنه  ُــــــــــــــــــــــرى يف صــــــــــــــــــــــحبِّ ِّ كــــــــــــــــــــــالفردِّ م  ي

ـــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــَق الوجـــــــــــــــــــــــةِّ يبُســـــــــــــــــــــــُ  للدُّعا   طلي

 ويفــــــــــــــــــــــــــ   احلصــــــــــــــــــــــــــرَي ويف اضـــــــــــــــــــــــــــطجاع  

ـــــــــــــــــــــــــَد  ُــــــــــــــــــــــــــردةب تكســـــــــــــــــــــــــو إها َــــــــــــــــــــــــــ   توسَّ

 ومـــــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــــاَب الطَّعـــــــــــــــــــــــــــــــاَم  إذا أاهُ 

 تناولـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وال يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــكو شـــــــــــــــــــــــــــــــــــرا َ 

ــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــنُي  وجب ــــــــــــــــــــــــــ  ويُع  وَ ــــــــــــــــــــــــــدُِّم أهَل

ــــــــــــــــــــــــُ  نعلَــــــــــــــــــــــــ   يرفــــــــــــــــــــــــو ثيا َــــــــــــــــــــــــ   وَ صِّ

 الطَـّــــــــــــــــوى وإليـــــــــــــــــ  ُُتــــــــــــــــــىَيظـــــــــــــــــلُّ علـــــــــــــــــى 

ــــــــــــــــــــــــــا لُعا َــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــْل يومب  كنــــــــــــــــــــــــــوٌ  م ُتسِّ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــُق مــــــــــــــــــــــــــــــــــن أ س   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا ال   أحب ت

 وَمــــــــــــــــــــــن للجــــــــــــــــــــــن  صــــــــــــــــــــــح حنا انتســــــــــــــــــــــا َ 

ــــــــــــــــــــنُّ ا ِّــــــــــــــــــــذُع مــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــو   إليــــــــــــــــــــ ِّ  ِّ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــحا َة  وإذ  شــــــــــــــــــــــــــــــــي ُتظلل ــــــــــــــــــــــــــــــــُ  الس 

ــــــــــــــــــــــــــــــ ِّ   وســــــــــــــــــــــــــــــب حتِّ احلصــــــــــــــــــــــــــــــى يف راحتي

َـــــــــــــــــــ   ُمطـــــــــــــــــــاٌع لـــــــــــــــــــو دعـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــجربا أجا 

ــــــــــــــــــــــــــ ِّ  ــــــــــــــــــــــــــٌد( هــــــــــــــــــــــــــزَّه شــــــــــــــــــــــــــوٌ  إلي  و)ُأْح

طا َـــــــــــــــــــــــ فـــــــــــــــــــــــ رج  حـــــــــــــــــــــــني أمسعـــــــــــــــــــــــ    خِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــ  موات اخ اقبــــــــــــــــــــــــــــــاوطــــــــــــــــــــــــــــــار إىل الس 

 وروُح القــــــــــــــــــــــــدسِّ قــــــــــــــــــــــــاد لــــــــــــــــــــــــ  ركا َــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــ  درةِّ العليـــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــدىل  وعنــــــــــــــــــــــــد الس 

َــــــــــــــــــ   فكــــــــــــــــــام مــــــــــــــــــن املهــــــــــــــــــيمنِّ قــــــــــــــــــدَر قا 
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 عليـــــــــــــــــــــــــ  صـــــــــــــــــــــــــالة ريب  مـــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــفنيٌ 

َـــــــــــــــــــ   جـــــــــــــــــــرت يف البحـــــــــــــــــــر أو  ـــــــــــــــــــرت ُعبا 

 ومــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــج  احلجــــــــــــــــــيُج ومــــــــــــــــــا ُمصــــــــــــــــــل   

ا يتلــــــــــــــــــــــــــو كتا َــــــــــــــــــــــــــ   تبت ــــــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــــــاجدب

 علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى  وجاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وا لِّ طُـــــــــــــــــــــــــــــــــــر ا

ـــــــــــــــــن ابهلَـــــــــــــــــ  دي قـــــــــــــــــد تبعـــــــــــــــــوا صـــــــــــــــــوا َ وم

 هلــــــــــــــــــــــــــ  يف قلبنــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــٌب مقــــــــــــــــــــــــــي ٌ 

  ـــــــــــــــــــــ  نرجـــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــن املـــــــــــــــــــــوىل ثوا َـــــــــــــــــــــ 

 ومــــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــــــدُع املهــــــــــــــــــــــــيمَن يف يقــــــــــــــــــــــــني  

 جيــــــــــــــــــــــــْد يف حملــــــــــــــــــــــــةِّ الــــــــــــــــــــــــرب ِّ اســــــــــــــــــــــــتجا ة
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 الفيــــض احملمـــدي...
 عبد القادر الكتيايب

 

 

  ضــــــــــاقت  ــــــــــك احلــــــــــــيلُ  -م قـََســـــــــــْت مـــــــــــرةب أإ

ــــــــــــلُل  اي كيــــــــــــ  لـــــــــــو فارقــــــــــــت أو صــــــــــــد    ها مـــ

ــب  -هـكـــــــــذا مـــــــا    اال تكــــــــن لــــــــو أعـرضــــــــت جزعـــــــ

 فــاحلــــــــــــــــــبُّ  ايتُــــــــــــــــ  ا عــــــــــــــــــــراُض واملـــــَطــــــــــــــــــَلُ 

ــــــا ـــــــدري َنَضحـــــــَْت   ـــــــي  ال ت ــــــن حـ ـــــــت م  هــــــا أن

ـــــــــــــــــــــين وتـنـتــــحـــــــــــــــــــــُل   جــــــــــــــــــــرَّاءه م تــــــــــــــــــــزل تضـ

ــــــــــــــــــــايُن    هتـفــــــــــــــــــــو إىل الطــــــــــــــــــــي  ملتاعــــــــــــــــــــا تعـــ

ِــُّل قـــــــــــد يسـعــــــــــُ  الطــ ــــــــ  ـيُ  لـــــــــو ال أنــــــــــ  َعـجــــــــ

  رَّ منحـــــــــــــوَل الضُّــــــــــلوعِّ عــــــــــــلى ســــــــــــبحام مــــــــــن

ــــــــــــــلي ويعـتمِـــّــــــــــــــلُ  ـــــــــــــوعِّ الـــــــــــــذي ي ـ ــــــــــــــذا الَول  هــ
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 رُدُّوا القـمـيـــــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــــلي  إنــــــــــــــــــ  حـَـــــــــــــــــــــَرٌض 

 أو فاســــــــــــــــكتوا عــــــــــــــن  مــــــــــــا يف عــــــــــــــذل  أمــــــــــــــُل 

 هــــــــــــيهات يســــــــــــــلو هــــــــــــوىب جــــــــــــذواتُ  علَِّقـــــــــــتْ 

 يف قُـطْــــــــــــــــــنةِّ الــــــــــــــــرُّوحِّ ال تنفــــــــــــــــــــكُّ تشـــــــــــــــــــتعِّلُ 

ـــــــــــــــرِّ ُت  ـــــــــــــــوم  ف ظمــــــــــــــ ي  احب ــــــــــــــُأْشـ ــــــــــــــى صـ  عل

ـــــــــَللُ  ـــــــــت  ــــــــ  ال ُــ ـــــــــوى هاجــ  مــــــــن ذا  كــــــــ س اهلـ

ـــــــــــــــــــــاكنِّ   ـــــــــــــــــــــيُّ يف أنــــــــــــــــــــوارِّ ســ ـــــــــــــــــــــي ِّ واحلـ  للحـ

ــــــــــــــوب  ــــــــــــــُل  اينســـــــــــــاُب صفـ ــــــــــــــو حنـــــــــــــَوه املَُقـــ  فتعـطـ

ــــــــــــــــــــات  يف  عضــــــــــــــــــــها طـــــــــــــــــــرابب  ــــــــــــــــــــتال ساحـ  اــ

ـــــــــــــت هبــــــــــــــا ا صـــــــــــــــــلُ  ــــــــــــــُل غـــــــــــــــانيٌة مال  والنخــ

 ُســــقِّيـــــــــــــــــــَتْ فالـــــــــــــــــداُر داُر الــــــــــــــــــذي إهبـــــــــــــــــــاُم  

 مـــــــــــن فيضِــّـــــــــــها ا ــــــــــــنُد والصـحــــــــــــراُء وا  ـــــــــــــُل 
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ــــــــــــــ  منهمـــــــــــــــرب  ــــــــــــــن كفي  ايســ ســـــــــــــــُل ا ـــــــــــــــوُد م

ــــــــــاراه ال يصــــــــــلُ  ــــــــــو جـ  مهــــــــــما جـــــــــرى البحـــــــــُر ل

ـــــــــــــــــــَرْت   فالبحــــــــــــــــــُر خـــــــــــــــــــرياتُ  يف رقعــــــــــــــــــــة  ُحصِّ

ــــــــــــ  القِّبَــــــــــــلُ  ــــــــــــن فيضِّ  واملصــــــــــــطفى ُأكرِّمــــــــــــْت م

 حممـــــــــــــــُد الرحــمــــــــــــــــُة املهـــــــــــــــــداُة عــــــــــــــــن كـــــــــــــــرم  

ـــــــــُج  السـ ِّـــــــــ ـــــــــُبلُ وْه ـــــــــ  السُّ ــــــــــدى   ـــــــــذي هُت  ـراجِّ ال

ـــــــــــــــرتُ   ـــــــــــــــبُّ نظـ ــــــــــــــ ِّ والطـ ِـّ ــــــــــــــن كف ِّ ـــــــــــــــيُب م  فالط ِّ

ـــــــــــــــــلُ  ـــــــــــــــــُق العــســـ ــ ـــــــــــــــــُ  واملنطِّ  والطُّهــــــــــــــــُر أنفـــاُسـ

ـُـــــــــــــــــــمت  وهللاُ أســـــــــــــــــــــرىم  ـــــــــــــــــــ  يف ليلـــــــــــــــــــة  عظــ

ـــــــــــــلُ  ــــــــــــ  الرُســ ـــــــــــــْت   ــــــــــــرُّوحِّ وا تـَـمَّ ـــــــــــــ ِّ وال  اب سـ

 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  وهللاُ أد ُه يف قُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب  وثبَّ 

ــــــــــــــــــبُل يف ح  ضــــــــــــــــــــرة  عــــــــــــــــــنَدها م ي بـــــــــــــــــتِّ ا ــــ
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ـــــــــــــــــٌة للعـــاملـــــــــــــــــني وَمــــــــــــــــن   فهــــــــــــــــو الــــــــــــــــذي ر ـ

ــــــــــــــللُ  ــــــــــــــُرُه جــــ ــــــــــــــول  أمـ ـــــــــــــ  كـــــــــــــلُّ هـ ــــــــــــــلى    جُيـ

ــــــــــــــــاء ابلـــــــــــــــذكر  رهـــــــــــــــا ب  ــــــــــــــــزةب قـــــــــــــــد جـ   ومعجـــ

 فيهــــــــــــــــا الشـ ِـّـــــــــــــــفاُء ملــــــــــــن أ َرت  ــــــــــــ  العِّــــــــــــــــللُ 

ــــــــــــــــــب ِّ  فِّـــــــــــــــــرٌ   ــــــــــــــــــن حــُــ  يُتلـــــــــــــــــى فــــــــــــــــــتنتا ين مـ

ـــــــــــــلِّ ا ـــــــــــــلُ لن  مــــــــــــن أرُجـ ـــــــــــــامِّ تنتقـ  مـــــــــــــلِّ يف األعظـ

ــب  ــب  انص ـــــــــــــــ  فَلـــــــــــــــو أمَّ البحـــــــــــــــــاَر لـــــــــــــــ ُ  احكيمــــــــــــــــ

ــــــــــــــــدادب  ــــــــــــــــ ُل  اكانـــــــــــــــت مـــ ــــــــــــــــا  ـــــــــــــــ  مـَــ  أَلَفناهــــ

 يب جــــــــــــــــــــــــذ ٌة حنـــــــــــــــــــــــوه للحــــــــــــــــــــــق ِّ عارمــــــــــــــــــــــةٌ 

ـــــــــــــــلُ  ـــــــــــــــزِّ يعــــــــــــــروي هلـــــــــــــــا الوجـ  لسَـّـــــــــــــــاعُة الوخـــ

 لـــــــــــــــو أمَّ  ايتِـّــــــــــــــ  أوفـــَــــــــــــــــْت عــــــــــــــــــلى جـــــــــــــــــبل  

ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــعىم هلــ ــــــــــــــــيةب أقـــ  وانصــــــــــــــــاَع  ت ـــــــــــــــلُ  َخشـ
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ــــــــــــــُ   ـــــــــــــــي ِّ أنزل ــــــــــــــن شـــــــــــــــاء يف األم ـــــــــــــــام م  سـبحـ

 نِّْعـــــــــــــــَ  النزيـــــــــــــُل ونِّعـــــــــــــــَ  القصـــــــــــــــُد والـــــــــــــــــنـُُّزلُ 

ــب  ــــــــــــــ ـــــــــــــــ  خـامتـــ ــــــــــــــــْ    ـ ـــــــــــــــوال  اأعظِّ ـــــــــــــــاءِّ و ل  ل نبي

 ا ــــــــــت  مـــــــــــا البـــــــــــدُء مـــــــــــا التكـــــــــــويُن مـــــــــــا األ لُ 

 ظـــــــــــــــين فيـــــــــــــــك وجَّهـــــــــــــــين  د ا ــــــــــــــــلقِّ اي ســــــــــــــــي  

ــــــــــــرَ  البـــــــــــاَب ملَـــّـــــــــــ   ا ضـــــــــــــاقتِّ احلــــــــــــــيلُ أم أطــــ

ــــــــــــــــــــاي مشــــــــــــــــــــاجنةب   ـــــــــــــــــــداَء ريعــ ــــــــــــــــــــُت أن َبســ  أيـْ

ـــــــــــــلُ   ـــــــــــــا عمـ ــــــــــــْق عــــــــــــن قـوهلِّ ــــــــــــعر م ينفل  يف الش ِّ

 نُب ســـــــــــــاحنٌة ٌد والـــــــــــــذ  حيـــــــــــــ  الــــــــــــــهوىم ســــــــــــــي  

ــــــــــــــــراُف والز   ــــــــــــــــُل وا سـ ــــــــــــــــُو وا ــهــ ـــــــــــــــُل واللهـ  ل

ـــــــــــــــــــــــــــ   إليـــــــــــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــــــــــــلى ـلُت اي ريب  إي توس 

ـــــــــــــــدُل  ــــــــــــــــا   ــــــــــــــــايل غــريهـ ــــــــــــــــنك مـ ــــــــــــــــيلة  مـ  وســ



121 
 

ـــــــــــك ا لـــــــــــُق واألمـــــــــــُر احملـــــــــــيُ  هبـــــــــــ  اي  مـــــــــــن ل

ـــــــــــــُل ومـــــــــــــن لــــــــــــك احلـــمـــــــــــــُد يف الــــــــــــد    ارين يتصـــ

ــــــــــــــــــــــــلبُ   اله  يف جــهــــــــــــــــــــــــالتِّ   سـبحــــــــــــــــــــــــانك الق

ــــــــــــــــــُس يف غــي ِّهـــــــــــــــــــا والعمـــــــــــــــــــُر ير ـــــــــــــــــــُل والن    فـ

ـــــــــــــا اي ـــــــــــــالُطْ   ن  عظـــــــــــــيَ  الفضـــــــــــــل مر ـــــــــــــةب  ف

ــب    ـــــــــــــــــــ  يف ورود الـــــــــــــــــــربِّ ِّ نشـــتمـــــــــــــــــــــُل  الطـــفــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــالُة علـــــــــــــــــــى امل ــــــــــــــــــــتارِّ دا مــــــــــــــــــــةب مث الصـ  ـخـ

ـــــــــــــــالمب  ـــــــــــــــدى إليــــــــــــــ ِّ ســ ـــــــــــــــلُ  اهُتــــ  لــــــــــــــيس ينفصــ

ـــــــــ  والص ـــــــــ ــــــــــمي عــــــــــلى  ل ـــــــــك رضبـــــــــيه   احبِّ من

ـــــــــــــــــــــــَع  الن ِّحـــَـــــــــــــــــــــــُل  ـــــــــــــــــــــــْ  إىل أم ُُتــمـ  والتا عيه

 مــــــــــــا قــــــــــــاَم يف الـــــــــــــروضِّ قـُمـــــــــــــري  يسـب ِّحــــــــــــــك 

ـــــــــــــــدلُ َســبحــبــــــــــــــ  ـا ومـــــــــــــــا ين ــــــــــــــين غصــــــــــــــٌن ويعتـــ
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 ملسو هيلع هللا ىلصمولد املصطفىيف 
 عبدهللا حممد بومخسني

 

 أشــــــــــــــــــــر  الن ــــــــــــــــــــوُر يــــــــــــــــــــوم مولــــــــــــــــــــدِّ طــــــــــــــــــــ 

 واســـــــــــــــــتهلَّْت مشـــــــــــــــــُس الضُّـــــــــــــــــحى ابلت هـــــــــــــــــاي

ـــــــــــــــق نـــــــــــــــورٌ   حيـــــــــــــــُ  غا ـــــــــــــــْت وشـــــــــــــــعَّ يف األُْف

 خلــــــــــــــــــــــــب اللـــــــــــــــــــــــــبَّ نــــــــــــــــــــــــورُه الن ـــــــــــــــــــــــــوراي

 ُســـــــــــــــــــــــــــرَّتِّ األرُض والن جـــــــــــــــــــــــــــوُم العـــــــــــــــــــــــــــوايل

 وتباهـــــــــــــــــــــــــــــــــــْت مال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــُك الـــــــــــــــــــــــــــــــــــر نِّ 

 وأضـــــــــــــــــــــــــاءْت  ـــــــــــــــــــــــــ  العـــــــــــــــــــــــــوامُ حـــــــــــــــــــــــــ   

 ا مكـــــــــــــــــــــــــامِّ شـــــــــــــــــــــــــعَّ نـــــــــــــــــــــــــوٌر يف عـــــــــــــــــــــــــام 

ـــــــــــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــراجب  ـــــــــــــــــــــــــريب  اوســـــــــــــــــــــــــرى يوم  اُمن

 يف املعــــــــــــــــــــاي يف ُدجــــــــــــــــــــى اللْيــــــــــــــــــــلِّ كــــــــــــــــــــامالب 
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 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ر الوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــوَد يف ســـــــــــــــــــــــــــــــــــرايم  

ـــــــــــــــــــــــرايمِّ  ـــــــــــــــــــــــن ف ِّ عـــــــــــــــــــــــاطَر الس   عـــــــــــــــــــــــا َق ال

ــــــــــــــــــــر ايُض عطــــــــــــــــــــورب  ــــــــــــــــــــ  ال  اواســــــــــــــــــــتمدَّْت من

ـــــــــــــــــــــاي ـــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــدْت ابألم ـــــــــــــــــــــر ايحنُي ق  وال

 واأل اهــــــــــــــــــــــــرُي مــــــــــــــــــــــــن هَبــــــــــــــــــــــــاُه تســــــــــــــــــــــــامتْ 

ـــــــــــــــــــــقالِّ وســـــــــــــــــــــ  ا ِّنـــــــــــــــــــــامِّ   كـــــــــــــــــــــاملرااي الص 

 وا مــــــــــــــــــــــاُل  فخــــــــــــــــــــــر  صـــــــــــــــــــــف ق احلُْســــــــــــــــــــــُن 

ــــــــــــــــــــــــــبوُح يف ذا املكــــــــــــــــــــــــــامِّ   وا مــــــــــــــــــــــــــاُل الص 

ـــــــــــــــــــ  احينهـــــــــــــــــــا احلُـــــــــــــــــــبُّ قـــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــــرنَّ  تيهب

 مـــــــــــــــــــــــــن ر يـــــــــــــــــــــــــع   ضوضـــــــــــــــــــــــــر  فت ـــــــــــــــــــــــــامِّ 

 اواســــــــــــــــــــــــتهلَّْت مســــــــــــــــــــــــاُء مكــــــــــــــــــــــــَة خــــــــــــــــــــــــريب 

ـــــــــــــــــــْحٌب علـــــــــــــــــــى األوطـــــــــــــــــــامِّ  ـــــــــــــــــــت ُس  وادهلم 

ـــــــــــــــــــــــَة الطُّهـــــــــــــــــــــــَر مـــــــــــــــــــــــز ب   وســـــــــــــــــــــــقى هللاُ  ك 

 وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداها  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريةِّ األدايمِّ 
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صـــــــــــــــــــــــــــــــــل ى عليـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ريب  صــــــــــــــــــــــــــــــــــالةب   مث َّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  اب ــــــــــــــــــــــــــــــــــاب  وخص  ــــــــــــــــــــــــــــــــــامِّ يف كت  لبي

 نــــــــــــــــــــــــــــــــــزَّه اُ   نفَســــــــــــــــــــــــــــــــــ  إْذ حباهــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 عصــــــــــــــــــــــــــــــــمةب وا لــــــــــــــــــــــــــــــــُ  للــــــــــــــــــــــــــــــــن فس ابي

ـــــــــــــــــــــرب  ـــــــــــــــــــــُ  هللا طُه  اهـــــــــــــــــــــو يف ال يـــــــــــــــــــــبِّ خص 

ـــــــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــــدود  عبـــــــــــــــــــــــــادَة الـــــــــــــــــــــــــد ايمِّ   م

ـــــــــــــــــر ا ُط ـــــــــــــــــق ِّ ـــــــــــــــــن ا ل  أيهـــــــــــــــــا املصـــــــــــــــــطفى م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  م لــــــــــــــــــــــــــــــــــك  ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــا أراد ا ل  م

 إْذ يُناديــــــــــــــــــــــَك خــــــــــــــــــــــالُق العــــــــــــــــــــــر ِّ  ل ــــــــــــــــــــــ ْ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــذويكْ  رســــــــــــــــــــــــــــــــــــالَة ا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِّ   ل

ــــــــــــــــــــــــاءِّ إصــــــــــــــــــــــــدْع  ــــــــــــــــــــــــْول  ســــــــــــــــــــــــي َد األنبي   ق

ــــــــــــــــــــامِّ  ــــــــــــــــــــدِّ الز م ــــــــــــــــــــن تلي ــــــــــــــــــــُ  احلــــــــــــــــــــقُّ م  إن

ـــــــــــــــــى  قـــــــــــــــــوم    جئـــــــــــــــــَت والُكفـــــــــــــــــُر قـــــــــــــــــد تفش 

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــــــــــــدمي  و َر كالرُبكــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِّ 



125 
 

ـــــــــــــــــــــــادوا ـــــــــــــــــــــــذين تن ـــــــــــــــــــــــك الل  وُ ـــــــــــــــــــــــوا قوُم

ــــــــــــــــــــــــــــــــوم هــــــــــــــــــــــــــــــــادُم األو مِّ   جــــــــــــــــــــــــــــــــاء  الي

ــــــــــــــــــــــوَر وحــــــــــــــــــــــي   ــــــــــــــــــــــوا ن ــــــــــــــــــــــ رادوا أْم ُيْطفئ  ف

ـــــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــع  يف األكـــــــــــــــــــــــوامِّ  ـــــــــــــــــــــــداُه ق  وُه

ـــــــــــــــــــ  امـــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــتطاعوا إىل ســـــــــــــــــــبيلك ُحْكمب

ـــــــــــــــــــــــــــــــَت ابلربُ   هـــــــــــــــــــــــــــــــامِّ ال وريب  قـــــــــــــــــــــــــــــــد جْئ

 إْذ  ــــــــــــــــــــــــــــــــداُهُ  ا لــــــــــــــــــــــــــــــــُ  أبْم ْ تــــــــــــــــــــــــــــــــوا

 آبي  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــورةِّ ا نســـــــــــــــــــــــــــــــــــامِّ 

 أ ــــــــــــــــــَع القــــــــــــــــــوُم أمــــــــــــــــــَرُه   عــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــني  

 فُ صـــــــــــــــــــــــــــــــــيبوا ابلـــــــــــــــــــــــــــــــــُذل ِّ وا ـــــــــــــــــــــــــــــــــذالمِّ 

ــــــــــــــــــــــذنب   اي ــــــــــــــــــــــُت   ــــــــــــــــــــــ ِّ جْئ ــــــــــــــــــــــَب ا ل  حبي

 ويف  ـــــــــــــــــــــــــــــــاَ  مكـــــــــــــــــــــــــــــــاي امســـــــــــــــــــــــــــــــتجريب 

ــــــــــــــــــــــــَ  قلــــــــــــــــــــــــيب ــــــــــــــــــــــــب  َأقولُــــــــــــــــــــــــُ  وي  أي ذن

ـــــــــــــــــــاي ـــــــــــــــــــضَّ مـــــــــــــــــــين  كِّي ـــــــــــــــــــذ نُب ق ـــــــــــــــــــ  ال  إن
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  ـــــــــــــــــــني قـــــــــــــــــــرب  ومنـــــــــــــــــــرب  ســـــــــــــــــــوَف أدعـــــــــــــــــــو

 دمـــــــــــــــــــــــــوعي هتـــــــــــــــــــــــــلُّ مـــــــــــــــــــــــــن أجفـــــــــــــــــــــــــايو 

 وعلـــــــــــــــــــــــى ا ـــــــــــــــــــــــد ِّ  ـــــــــــــــــــــــرٌة يف فـــــــــــــــــــــــ ادي

ـــــــــــــــــــــــــــــاُت أحرقـــــــــــــــــــــــــــــْت وجـــــــــــــــــــــــــــــداي  وا طيئ

ــــــــــــــــــــــلِّ خوفبــــــــــــــــــــــا اي  شــــــــــــــــــــــفيعي يــــــــــــــــــــــوَم التنصُّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ جْبين اي ســـــــــــــــــــــــــــــــــيدي ورِّهـــــــــــــــــــــــــــــــــاي  ف

 إالَ  أنـــــــــــــــــــــــــــــــَت رجـــــــــــــــــــــــــــــــا ي اال شـــــــــــــــــــــــــــــــفيعب 

 ورجــــــــــــــــــــــــا املـــــــــــــــــــــــــ منني يـــــــــــــــــــــــــوم الت ـــــــــــــــــــــــــداي

 أنـــــــــــــــــــــــــت للعـــــــــــــــــــــــــاملني خـــــــــــــــــــــــــرُي شـــــــــــــــــــــــــفيع  

ــــــــــــــــــــــــــــجود  يطــــــــــــــــــــــــــــوُل حــــــــــــــــــــــــــــني األوامِّ   يف ُس
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  اي رسول العاملني
  عزيز اثبت سعيد

 
 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملني

 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام املتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني 

 اا...اي رحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمب اي كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ب 

 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعارفني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُر هللا طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت نـــــ  اأن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُي الســ  أن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدىل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراٌس ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت نبـــــ  أن

ــــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــــدى الــــــــــــــــــــــــــروح األمــــــــــــــــــــــــــني  م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم    يف دايجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري ظـــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوٌم ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامدين  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام قـــــ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ س    يف  ـــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوٌم غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارقني  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام قـــــ

 كـــــــــــــــــــــــــام حيـــــــــــــــــــــــــٌ    كـــــــــــــــــــــــــام جــــــــــــــــــــــــــوٌر...

 كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام كفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُر الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافرين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ   عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــض   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٌت ف  ظلمـــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُق املبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا احلـــــ  قاهل

 فاصطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  هللا ريب 

 العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملني ف ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ تَ 

ـــــــــــــــــــــــــــت تعلـــــــــــــــــــــــــــو ـــــــــــــــــــــــــــت تســـــــــــــــــــــــــــمو أن  أن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  احلاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أن  رغـــ

  ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َت األرَض عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدالب 

  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَد َجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورِّ ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رين 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه   ...ال تَبـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال   ال َتعـــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُع دِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أتبـــــ  كلُنـــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ابلقر م...متضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  جئ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادايب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهـــــ ي  ...ُدنيا ودِّ

 كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارهوَ    اخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــعيب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيع املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذنبني  يـــــ

 َخســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئوا يف األوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرين  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا يف ا خِّ  ُر ِّ

 لـــــــــــــــــــــــــــــن ينـــــــــــــــــــــــــــــال الب ـــــــــــــــــــــــــــــي مهمـــــــــــــــــــــــــــــا

 املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكروم قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد متــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا نفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديك حِّ  كلُـــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني ... و نـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس    نفيـ
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 مولد املصطفي
 عمر قد ور

 
ــــــــــــــــدِّ  ــــــــــــــــن جدي ــــــــــــــــى م ــــــــــــــــُد املصــــــــــــــــطفى أت  مول

 فزهـــــــــــــــــــــــا النُّـــــــــــــــــــــــوُر يف جبـــــــــــــــــــــــنيِّ الوجـــــــــــــــــــــــودِّ 

 الكــــــــــــــــــوَم ُحل ــــــــــــــــــةب مــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــياء   وكســــــــــــــــــا

 عبقـــــــــــــــــــــــري كمـــــــــــــــــــــــا الص ـــــــــــــــــــــــباحِّ ا ديـــــــــــــــــــــــدِّ 

 وهفــــــــــــــــــــــت للــــــــــــــــــــــرُّ  طيــــــــــــــــــــــوُر البــــــــــــــــــــــوادي

ــــــــــــــــــــى عظــــــــــــــــــــي  النُّجــــــــــــــــــــودِّ   صــــــــــــــــــــادحات  عل

ــــــــــــــــــــمُ  مــــــــــــــــــــن رؤاُه ف ن ــــــــــــــــــــتْ شــــــــــــــــــــاقها   السَّ

ــــــــــــــــــــــــدِّ  ــــــــــــــــــــــــ ب فري ــــــــــــــــــــــــَ  مع ــــــــــــــــــــــــ ِّ أل  يف م اني

ــــــــــــــــــــــ   األكــــــــــــــــــــــواُم أشــــــــــــــــــــــجى حلــــــــــــــــــــــوم    تت 

 يـــــــــــــــــــــــــــوم عيـــــــــــــــــــــــــــدِّ املـُــــــــــــــــــــــــــدَّث ِّرِّ احملمـــــــــــــــــــــــــــودِّ 

 قـــــــــــــــــــــــام والنَّـــــــــــــــــــــــاُس يف الظَـّــــــــــــــــــــــالمِّ نيـــــــــــــــــــــــامٌ 

ـــــــــــــــــلِّ اهلجـــــــــــــــــودِّ  ـــــــــــــــــد لي ـــــــــــــــــرُّوَح  ع ـــــــــــــــــوقُ  ال  ي
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ــــــــــــــــــــــــالمِّ فلبَّــــــــــــــــــــــــوا  ودعــــــــــــــــــــــــا النَّــــــــــــــــــــــــاَس للسَّ

ــــــــــــــــــــــدِّ   دعــــــــــــــــــــــوَة املُرســــــــــــــــــــــلِّ الكــــــــــــــــــــــرميِّ احلمي

ـــــــــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــــــــنا نف ـــــــــــــــــــــــت للسَّ ـــــــــــــــــــــــرباايوهف  ُس ال

 وتســـــــــــــــــــــــــــــــــامت رســـــــــــــــــــــــــــــــــالُة التَّوحيــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ 

ـــــــــــــــــــــــالمِّ هـــــــــــــــــــــــذا نشـــــــــــــــــــــــيدي  اي نَـــــــــــــــــــــــيبَّ السَّ

 حمـــــــــــــــــُض ُحـــــــــــــــــب   علـــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــورِّ النَّشـــــــــــــــــيدِّ 

 وغنـــــــــــــــــــــــــا ي إليـــــــــــــــــــــــــَك شـــــــــــــــــــــــــوُ  فـــــــــــــــــــــــــ اد  

 هــــــــــــــــــام ُحب ــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى متــــــــــــــــــومِّ القصــــــــــــــــــيدِّ 

ـــــــــــــــــــــــُد  العظـــــــــــــــــــــــيُ  ضـــــــــــــــــــــــياءٌ  ـــــــــــــــــــــــا عي  مرحبب

ـــــــــــــــــــــعيدِّ   هـــــــــــــــــــــلَّ يف كونِّنـــــــــــــــــــــا الرَّحيـــــــــــــــــــــبِّ السَّ

ـــــــــــــــــمُ  نـــــــــــــــــورٌ   أنـــــــــــــــــَت نـــــــــــــــــوٌر وعيـــــــــــــــــُد  السَّ

ـــــــــــــــــــــعودِّ ي مـــــــــــــــــــــُر الكـــــــــــــــــــــوَم  ـــــــــــــــــــــنا والسُّ  ابلسَّ
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 نوٌر أتى
 حممد أبوالفضل بدران

 
 

ـــــــــــــــــــــى اي فـــــــــــــــــــــَو  مـــــــــــــــــــــن لب ـــــــــــــــــــــاهُ  ـــــــــــــــــــــوٌر أت  ن

 لــــــــــــــــــــــوالهُ  ُمرســــــــــــــــــــــالب   دم  مــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــام 

 قمــــــــــــــــــــــٌر أ ر الكــــــــــــــــــــــوَم مــــــــــــــــــــــن تشــــــــــــــــــــــريعِّ ِّ 

 ف ـــــــــــــــــــــــــدا لســــــــــــــــــــــــــاُم احلـــــــــــــــــــــــــق ِّ يف ُ نـــــــــــــــــــــــــاهُ 

 أكـــــــــــــــرِّْم  ـــــــــــــــ  وحيبـــــــــــــــا ونـــــــــــــــوربا قـــــــــــــــد أتـــــــــــــــى

 والن ـــــــــــــــــــــــاُس يف ليـــــــــــــــــــــــل  يطـــــــــــــــــــــــوُل ُدجـــــــــــــــــــــــاهُ 

ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــراحي ورجوُت  قلمــــــــــــــــــــي مســــــــــــــــــــكُت  

ـــــــــــــــــــــالهُ  ـــــــــــــــــــــدحبا صـــــــــــــــــــــاح يب: وي ـــــــــــــــــــــيخ َّ م  ل

 أف مــــــــــــــــــــــــــــــدُح املختــــــــــــــــــــــــــــــاَر  إي  عــــــــــــــــــــــــــــــاجزٌ 

 مــــــــــــــــــــــــن  عــــــــــــــــــــــــد أم مــــــــــــــــــــــــدَح النــــــــــــــــــــــــيبَّ هللاُ 
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ــــــــــــــــــــــــٌق عظــــــــــــــــــــــــيٌ  قــــــــــــــــــــــــال يف قر نِـّـــــــــــــــــــــــ ِّ   ُخُل

 ســـــــــــــــــــــــبحان    وهـــــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــــذي ســـــــــــــــــــــــو اهُ 

ـــــــــــــــــــت يف أوصـــــــــــــــــــافِّ    مـــــــــــــــــــاذا ســـــــــــــــــــتكتُب أن

 وكفــــــــــــــــــــــــــــاهُ  -ســــــــــــــــــــــــــــيدي -وهللاُ يشــــــــــــــــــــــــــــهدُ 

 فـــــــــــــــــــــ اق  القلـــــــــــــــــــــ ُ احملط ـــــــــــــــــــــُ  يف يـــــــــــــــــــــدي

 طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابب   أاب املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذنُب األو اهُ 

ـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــال قســـــــــــــــــماتِّ ِّ  ـــــــــــــــــُت حـــــــــــــــــز ب ق  ورأي

 فســــــــــــــــــ لت  ســــــــــــــــــبببا حلزنِّــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو 

ـــــــــــــــــــــــد مُع  ل ـــــــــــــــــــــــَل صـــــــــــــــــــــــوَت   ف جـــــــــــــــــــــــا ين وال

 املســـــــــــــــــــــــــــــــــلموم  عصــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ  أشــــــــــــــــــــــــــــــــــباهُ 

ــــــــــــــــــوه ُمزخرفبــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــد  ي ن  كــــــــــــــــــ  جــــــــــــــــــامع  ق

 واحلـــــــــــــــــــــــقُّ يُـــــــــــــــــــــــوأد صـــــــــــــــــــــــارخبا: ُقدســـــــــــــــــــــــاهُ 
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ـــــــــــــــــــــدُس هو دهـــــــــــــــــــــا اليهـــــــــــــــــــــوُد فظاظـــــــــــــــــــــةب   الُق

ــــــــــــــــــــــعُب يقتــــــــــــــــــــــُل  عَضــــــــــــــــــــــ   عصــــــــــــــــــــــاهُ   والش 

ـــــــــــــــــــــي  هـــــــــــــــــــــذى فلســـــــــــــــــــــطنُي ا ر ـــــــــــــــــــــة قص 

  املتــــــــــــــــــــــــــــــــي ُ  يف هــــــــــــــــــــــــــــــــوى مســــــــــــــــــــــــــــــــراهُ وأ 

ــــــــــــــــــــــيدي أطفـــــــــــــــــــــاُل قُـــــــــــــــــــــْدس  قـُت لـــــــــــــــــــــوا  اي سـ

 غط ــــــــــــــــــــــى احلســــــــــــــــــــــنُي دمــــــــــــــــــــــاَءه   ــــــــــــــــــــــدماهُ 

ــــــــــــــــاتلوا ــــــــــــــــال عــــــــــــــــراَ    تق ــــــــــــــــراُ  ف ــــــــــــــــا الع  أم

ــــــــــــــــــــــــــواهُ  ـــــــــــــــــــــــــــننبا تشــــــــــــــــــــــــــيَّع كلُّهــــــــــــــــــــــــــ  هل  ُســ

 أمــــــــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــــــــراُ  فكــــــــــــــــــــــــر الٌء أرُضــــــــــــــــــــــــــ ُ 

ــــــــــــــــــــهيدِّ تضــــــــــــــــــــم خت دِّجــــــــــــــــــــالهُ  ــــــــــــــــــــدم الش    

ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــُت أصـــــــــــــــر  اي حســـــــــــــــنُي رأيُت ـــــــــــــــد جئ  ق

 ُ نـــــــــــــــــــــــــاهُ  عنـــــــــــــــــــــــــد الر صـــــــــــــــــــــــــافةِّ قطَّعـــــــــــــــــــــــــوا
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 وأتــــــــــــــــــــى احلســــــــــــــــــــنُي يــــــــــــــــــــزورُه  يف كــــــــــــــــــــر ال

 قتلـــــــــــــــــــــــــــــــــوا احلســـــــــــــــــــــــــــــــــنَي وأهلَـــــــــــــــــــــــــــــــــ  وأابه

 َ َــــــــــــــــٌن ســـــــــــــــــعيٌد  كيــــــــــــــــ  صـــــــــــــــــار ســـــــــــــــــعيُدهُ 

ــــــــــــــــــــــــاؤُه أمــــــــــــــــــــــــواهُ  ــــــــــــــــــــــــ  دم  حــــــــــــــــــــــــز ب  وكي

ــــــــــــُت: مريضــــــــــــةٌ  ــــــــــــ  تكــــــــــــوُم  قل  ودمشــــــــــــُق كي

ـــــــــــــــــاَد املـــــــــــــــــوتِّ كـــــــــــــــــي ترعـــــــــــــــــاهُ    رعـــــــــــــــــْت قت

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــَك ســــــــــــــــــا ٌل عــــــــــــــــــن حاهلِّ ــــــــــــــــــا لعل  لِّيْبي

 املــــــــــــــــــــوُت يقتــــــــــــــــــــُل كــــــــــــــــــــل  َمــــــــــــــــــــْن يلقــــــــــــــــــــاهُ 

ـــــــــــــــــــــــــــرتْ  لبنـــــــــــــــــــــــــــاُم اي أرضَ   ا مـــــــــــــــــــــــــــالِّ تفج 

ـــــــــــــــــــــــــُ  ومســـــــــــــــــــــــــاهُ  ـــــــــــــــــــــــــى أرض  ل َـــــــــــــــــــــــــٌ  عل ِّ  

 مــــــــــــــــــــاذا ســــــــــــــــــــ حكي والــــــــــــــــــــد موُع ســــــــــــــــــــوا  ٌ 

 يف عــــــــــــــــــــــــــــــــــام    ابهللِّ كيــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تــــــــــــــــــــــــــــــــــراهُ 
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 نشــــــــــــــــــروا الر ســــــــــــــــــوَم  مُســــــــــــــــــوُمه  يف حَنْــــــــــــــــــره ْ 

 وهللاُ يعصـــــــــــــــــــــــــــــــــُ  ســـــــــــــــــــــــــــــــــيدي وكفـــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ 

ـــــــــــــــدُّجى ـــــــــــــــدَّ ال  والليـــــــــــــــل مهمـــــــــــــــا طـــــــــــــــال وامت

 فـــــــــــــــــــــالفجرُ مـــــــــــــــــــــن خلـــــــــــــــــــــ ِّ ال يـــــــــــــــــــــومِّ أراهُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــا  رؤيــــــــــــــــــــــــــــــــةِّ أ ــــــــــــــــــــــــــــــــد   اي  ربُّ َأْكرِّْمن

 وانصــــــــــــــــْر رســــــــــــــــولَك فــــــــــــــــوَ  َمــــــــــــــــن عــــــــــــــــاداهُ 
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 ضياُء األرضِّ والسموات
 لواححممد اجلُ 

 
 

ــــــــــــياءَ   يوُمهـــــــــــا  مـــــــــــا َجــــــــــــدَّ   األرض  َســـــــــــتبقى ضِّ

ـــــــــــعَّ  ــــــــــا َش ـــــــــــْت مشــــــــــٌس  وم ــــــــــا طـَلَع  كوكــــــــــبُ    وم

ــــــــــــــــــزل  وتبقــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــناءب يف الســــــــــــــــــموات م ت

 .. تدنـــــــــــــُو.. وتـَقـــــــــــــَْربُ  -أبمــــــــــــر هللا-  تضــــــــــــيءُ 

 َصـــــــــــــــْرُحهاوتبقــــــــــــــى املنــــــــــــــاراُت الــــــــــــــي طــــــــــــــال 

ــــــــــــــــَُرد ُِّد َهــــــــــــــــْدايب   ُيْسكــــــــــــــــَبُ   يف املســـــــــــــــامع  ..ت

ـــــــــــــــــــاُب هللا نـــــــــــــــــــورب  ــــــــــــــــــــنَهجب    اويبقـــــــــــــــــــى كت  اوَم

 نـَُرتـ ِّلـــــــــــــــــــــُُ   والقلــــــــــــــــــــُب يهفـــــــــــــــــــــو ويَـطـــــــــــــــــــــَْربُ 

ُـــــــــــــــــــــكَ  ـــــــــــــــــــــَرَّاُء  و)ا ُل(  وُسـنَــّتـ ـــــــــــــــــــــُها  ال  ـْدل  عِّ

ـــــــــــــــــْجىب  ـــــــــــــــــَتِّي ُ   ســــــــــــــــفينةَ  َمـن َـــــــــــــــــبُ   ال ت  وتعـْطـ
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ــــــــــــــــــيب رســــــــــــــــــوَل هللا  اي خــــــــــــــــــرَي  ـــــــــــــــــــل  حبي  ُمْرَس

.. أنــــــــــــــَت للنــــــــــــــاس  َمطـْلـــــــــــــــَبُ   وخــــــــــــــرَي نـَبـــــــــــــِــّي  

 املصــــــــــــــــــطفى .. مث أ ــــــــــــــــــدٌ   حممــــــــــــــــــُد  طــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــْيا .. ــــــــــــــــَك العـُل ـــــــــــــــــرُي  ونركـــــــــــــــــَبُ   أبمسا    نـَسِّ

 خــــــــــــــــَ    وَمْسـلــــــــــــــــَكٌ   هللا(..  ــــــــــــــــ)إال  رســـــــــــــــولَ 

 كمــــــــــا الــــــــــرُّوُح تـُفـــــــــــْدى يف ا طــــــــــوبِّ وتـُـنـــــــــــَْدبُ 

 هللا( ُتـــــــــــــــــــــري دمـــــــــــــــــــــاؤ   ـــــــــــــــــــــ)إال  رســـــــــــــــــــــولَ 

 حُمَـبَّـــــــــــــــــــــــــبُ  -يف احلبيــــــــــــــــــــــــب-وذا  إلينــــــــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــتْ   هللا(  ـــــــــــــــــ)إال  رســــــــــــــــولَ   حناجـــــــــــــــــرٌ   َضجَّ

.. ال تـَكِّـــــــــــــــــــــلُّ  وتتعـــــــــــــــــــــَبُ    ُكــــــــــــــــــــل ِّ  مــــــــــــــــــــام 

ــــــــــــــاَ  .. ســــــــــــــيدي ــــــــــــــوَم ألق بَّـــــــــــــــَك حــــــــــــــ  ي  ُأحِّ

ــ   ــــــــــــ  .. لســـــــــــــُت يف ذاَ  أكــــــــــــــذِّبُ  اُأحب ــــــــــــــَك حـَق
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نيا ــــــــــــدُّ ـــــــــــــََدتْ   لقــــــــــــد َهبَّـــــــــــــتِّ ال ــَْصرَ   وارت ـــــــــــ  لن

 .. ـــــــــــــــــــَار   ـــــــــــــــــــَبُ   للقيامــــــــــــــــــةِّ ثِّـــــــــــــــــــياَب فـَخ  تـُطـْل

ــــــــــــــر  وشـــــــــــــان     فـــــــــــــال شـــــــــــــ َم يل يف ُسخــــــــــــــْ  غِّ

ــ فاهاتِّ َ ـْطُـــــــــــــــــــــــبُ  (.. ابلتـــــــــــــــــــــ  وال  ـــــــــــــــــــــــ)ر يس 

 َجهالــــــــــــــــــــــــــــة    أو نـــــــــــــــــــــــــــــُباح  وال  ُرُســـــــــــــــــــــــــــــوم  

  َـــــــــــــــز  ُوا  مهمــــــــــــــا  فقــــــــــــــد صــــــــــــــانَك الــــــــــــــر  نُ 

ـــــــــــــــــــد ُِّع( َمْولِّـــــــــــــــــــدب   اوال شــــــــــــــــــ َم يل فــــــــــــــــــيمن )يُـَب

ـــــــــــــــــُوَ  ذِّكـــــــــــــــــْرب  ــــــــــــــــاةِّ  ويهــــــــــــــــَربُ اوجَيـْف  .. يف احلي

 قصـــــــــــــــــيدي  ُص ــــــــــــــــــْتُ   ْولـــــــــــــــــدَ  امليمـــــــــــــــــومِّ  َ 

ـــــــــــــَبُ  ــــــــــــاُل  وُيْكـت  وحســــــــــــيب هبــــــــــــا حـــــــــــــَرفا .. يُق

 ) ــــــــــــــل ِّ  ولـَْيـتــــــــــــــين  وحســـــــــــــيب هبـــــــــــــا )ُجْهــــــــــــــَد املُقِّ

عــــــــــــــْرب   أَد  ِّـــــــــــــُج حـــــــــــــ  املـــــــــــــوتَ     وأســـــــــــــُهبُ اشِّ
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ـــــــــــــــجومُ  ـْجــــــــــــــــن  أ  املُذنِّــــــــــــــــُب املَْس ــــــــــــــِــّ ِّ   يف سِّ  ذنـْب

 وعمـــــــــــــري  ــــــــــــِــّساح الَوْهــــــــــــــ  ألــــــــــــــُْهو وألعــــــــــــــَبُ 

 وانتــــــــــــَشلين مـــــــــــن الل ظـــــــــــى   ايل شـــــــــــفيعب فُكـــــــــــْن 

ــــــــــــــــــفيع ـــــــــــــــــالذي  والشَّ ـــــــــــــــــَت م ــــــــــــــــــَرَّبُ   ف ن  املُق

 عليــــــــــــــــَك صــــــــــــــــالُة هللا مــــــــــــــــا طــــــــــــــــاَر طــــــــــــــــا رٌ 

ـــــــــــــــــَــّ َ  ـــــــــــــــــــبُ   وفـَت ـــــــــــــــــــٌر .. أو مَتاطـــــــــــــــــــََر َصـي ِّ   َْه

 

 القاَرة -األحساء 
  اجلمعة  يف يوم

 هـ،1442/3/13
 م2020/10/30
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 إىل حممد رسول البشرية 
 مصطفى أمحد النجار

 

 الرسالة األوىل..

 

 اي سيدي اي سيد ا ُلق ا ميلْ 

 ماذا أ .. ماذا أقوْل 

 يف يوم مولد  ا ميلْ 

 يف َجعبي دفقاُت قلبْ 

 سرٌب من الكلمات..

  الر سولساعية إىل نبع 

  حفت هبا األشوا  والظم  القدميْ 

 ركضت هبا ا ايت حنو تفت    

 هللا أوجده  ـ مكَة..

 فاستفاض على املدى

 ي رب  من 
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 وتنو رت  ـ حممد  

 كُل احلواضر والبوادي

 وت ألت  شريعة هللا القلوُب..

 ف شرعت حنو املدى

 مد ت إىل كل ا هات جسورَها

 جسَر احملبة والندى

 جسر الت قى

 جسر العدالة والت ل  واهلدى

 اي صانع الوطن املسو ر ابلرجال..

 وابلقلوب واب سور

 يولدُ يف يوم مولد  الذي يف كل يوم 

 أُفضي إليك  ا  ور املشهدُ 

 فهموم هذا العصر حُمدِّقٌة  نا

 ابملسلمني وابلعرو ة

 إ   كما شب هَتنا ــــ اي سيدي ــــ..



143 
 

 يف قلب مع   احلياة..

 كـقصعة  هر ْت إىل خرياهتا

 ذؤابُم كل العاملني

 تروم ما دة احلبيبة  

 اي سيدي اي سيد ا ُلق ا ميل

 أقولماذا أ .. ماذا 

 يف يوم مولد  ا ميل

 يف يوم مولد  الذي يف كل يوم يولد

 يف كل يوم مشهد

 يف كل يوم مشهد

 منك استمدَّ األمُس..

 إيقاَع ا يول إىل احلضارة

 وإلُ  رب العاملنيْ 

 يفيض ابلنصر عليكْ 

 يفيض ابلعزم على كل ا يول
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 اي سيدي دعواتِّك ا ضَر نرومْ 

 يعيص  ب  و ريه.. اوطنب 

 ُم إنساَم احلضارة ونرو 

 

 الرسالة ال انية..

 

 من َخَللِّ الدا رة احملصورِّ هبا قليب وعنادُل روحي

 دا رةِّ األحزام الكربى والص رى

 أسرى من طيب الذكرى

 نوُر  المس روحي وعنادهَلا

 انفرجت دا رٌة تلو األخرى

 واستيق  يف ظلموت الطني املصباح..

 وأشر  يف ملكوت هللا دعاٌء وصداح:

 رب  ترف ْق  زا  األرض  يتاماها اي

 وأبطفال الدنيا املنسيني
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 وترفَّْق  قلوب  رق ت ح  هلكت

 وترف ق  عقول احلكماء

 أه  ما أطيب ذكرا  حبيَب األرواح 

 ما أعذب نبَعْك 

 معذرةب إم خال  سلساَل النفس رماٌد..

 وشوا ُب حزم وكوارُ  وحكااي ال تُنسى

 ابألشباح عن كرة الدنيا  كرة  حفِّلتْ 

 إذ ما أقسى أم تتهدَّم يف أعما  ا نسام األشجار

 ما أقسى 

 سراٌع حنو -سوى من رحَ  هللاُ -فالناس الناس 

 الالشيء  ال مرسى 

 ح  يف قرطاس الشعر األ ل أنسى..

 أم خطاب احملبوب  اجة حب  ال يُنسى 

 معذرةب إم راودي يف شوقك..

 حزم   عٌض من قلق  أو  -اي أول حمبوب  -
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 اي أوَل حمبوب  شى فرقَة أحبا ِّ ْ 

  شى من حزم  يفتك اب يل..

 ومن شهوات الدنيا

 و اضات  أوهلا   س وجراح

 معذرةب إم كانت ل ي قد خالطها شو ٌ 

 أو كانت ل ي هوجاء

 ما أطيب ذكراَ  هتدهد يفَّ الطفَل ف ج ر..

 ألتمس امل فرة البيضاء

  ذكرا  السمحاء

 اْلط ْ  أاي رب  الر اتِّ 

 ارْ نا.. وارحْ  أمي األرض 
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 ُحبُّ املُْصطَفى
 انيف اهلريس

 )مفاعيل فعولن مفاعيلن فعولن( -)املستطيل( : 

 

ُــــــــــــــب ِّ املُْصــــــــــــــطفى اَي إهلــــــــــــــي قَــــــــــــــْد َدَعــــــــــــــْواَ  ِّ  

ــب  ـْلــَمـــــــــــــ ــــــــــنِّ سِّ يــــ ُــــــــــــب ِّ الــد ِّ ــــــــــا احلِّ ــــــــــالم  َ رَْعــــتَـــــ ْســـ  ِبِّ

ــــــــــيا يف   رحــــــــــابِّ الــــــــــد ِّينِّ َيْســــــــــريَوَســــــــــخَّْرَت الض ِّ

ــــــــــا ــــــــــْر مِّ اْصطَــَفــْيـــتَــــــــ ــــــــــدِّي   لــــُقــــــ ــــــــــور  أْحـــــَمـــ   ــــــنُــــ

ـــــــــــــــاهُ  َم ـــــــــــــــْربِّ َُتْـــــــــــــــري يف دِّ  نَـــــــــــــــيبِّ  َصـــــــــــــــْفوُة الُع

ـــــــــالمِّ ُمـــــتَّــــــــــــــــــــا ـــــــــَ  لــــإلْســـــ ـــــــــُرُه طَــــــــ ـــــــــاءب طُـــْهــــ  نَـــَقـــ

ـــــــــــــ ِّ  ـــــــــــــيبِّ  فِّي ـــــــــــــُموَن ـــــــــــــقِّ َيْس ـــــــــــــرِّ ا َْل ـــــــــــــر   ُِّيْس  سِّ

ــْ َفـــــــــرِّ الَذنْــــــــبِّ َعــــــْن َا ـــــــــب  قَــــــْد كــــــــــاَم لـــــتَّــــــــــــا  لِـّ

نَــــــــــــــا الَفــــــــــــــال طُــــــــــــــوالب   اب َوَعْرَضـــــــــــــــ َولــــــــــــــْو أ َّ َطويـْ

ــــــــالب  ــــــــاوي قَــليــ ــــــــال َشـــــــْيٌ  يُــَســـ ــــــــا فَـ ــــــــْد َوَهــــْبــــتَــــ  قَـــــ
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ـــــــــــــــــــْعُد نـَبَّـــــــــــــــــــاُه َريب يف رَ  ـــــــــــــــــــول  َفهـــــــــــــــــــذا السَّ  ُس

ـــــــــدب  ـــــــــبَّ َعــْهــ ـــــــــاَم الـُحــ ـــــــــا اأقـــ ـــــــــامِّ  ُـــــتَّـــــــــ  َو ـا يــَمــــ

ـــــــــــــــا افـَُقولـــــــــــــــوا اَي نَبِّي ـــــــــــــــ ـــــــــــــــْدَل فِّيَن ـــــــــــــــَت الَع  أَقْم

َتا ــــــــــْدقَاَ َمَشــــــــــى فيمــــــــــا َمَشــــــــــيـْ ــــــــــقِّ صِّ   ِّــــــــــروحِّ ا ُْل

ــــــــْد ِّ تـَْزهــــــــو ــــــــبِّ الص ِّ ــــــــَك املَــــــــْدُح اَي َمــــــــْن  َِّقْل  إلَْي

 َوْجــــــــــَ  ُرْســــــــــل  قَــــــــــْد  ُعِّ ْـَتــــــــــاَخَتْمــــــــــَت الرُّْســــــــــَل اَي 

ــــــــــــــــــــادي  َِّشــــــــــــــــــــْرع  ُمْســــــــــــــــــــَتنري    َواَبرْكــــــــــــــــــــَت املَب

ـــــــــــا ـــــــــــَذى َرب   َعــبَــْدتَـــ ـــــــــــ ِّ   َش ـــــــــــرْيِّ فِّي ــــــــــبُّ اَ   َوُح

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــَة األْداَيمِّ ُمْلكب ـــــــــــــــطَفى نِّْعَم  ا ِّـــــــــــــــَك هللاُ اْص

ـــــــــــا ا َــْلـــــــــــــقِّ فَـْرتَــــــــــــــا ـــــــــــ ت الَوفـــــــــــا يف َقَضـــــايَـ َْيـ  هبِّ

ـــــــــــــَت ا ُـــــــــــــرَح  ـــــــــــــام  ُمـــــــــــــَداو  َقطَْب ـــــــــــــلِّ إ   يف َمْص

ــــــــــا ــــــــــالمِّ  ِّلْــــتَـــــــ ــــــــــلِّ  ِـّـا ْســــ ـــــــــَن ا َــْه ــــــــــْ  َداء  مِّ  وََكــ
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ــــــــرْيِّ َشــــــــْهدا ــــــــبَّ اَ  ــــــــَك ُح ــــــــَقْيَت املْ َتســــــــي فِّي  َس

َتا ـــــــــَقيـْ ـــــــــا َس ـــــــــنـَّْفسِّ اْصـــــــــَفى َم ل ـــــــــر ِّ ابِّ ـــــــــْوُت الشَّ  َوَم

ـــــــــــــل     فَيـــــــــــــا َمـــــــــــــْن َشـــــــــــــرََّف ال َـــــــــــــْيَ  َمْســـــــــــــراُه  ِّظِّ

ــــــــــْي ِّ  ــــــــــُع الَ  ــــــــــَ  َوَدْم ــــــــــَك الَ يَّــــــــــاُ  أْش ــــــــــٌ  ل   َغْي

 أَاَ  املُْحَتمـــــــــــــــي يف َمـــــــــــــــواي الرُّْســـــــــــــــَل ســـــــــــــــْعَيا

ــــــــــاعي َوَصــــــــــْلَتا  لِّمينَــــــــــا الــــــــــُيْمنِّ  قــــــــــل أيُّهــــــــــا السَّ

ــــــــــــــي   ــــــــــــــاي َرضِّ ــــــــــــــ ِّ الَب ــــــــــــــدَّْهَر يف هَنْجِّ ــــــــــــــا ال  الَِّتْحي

ـْقــتَــــــــــــــا ــــــــــــْرَدْوس  َعشِّ ــفِّــ ــــــــــــَد َرب    ِـّ ــــْنـــ ــــــــــــ  عِّ  َوتَـــــْ ـــ

ــــــــــــْن نُــــــــــــورِّهِّ َوارَْكــــــــــــْب َســــــــــــَناهُ ُخــــــــــــذِّ ا  َــــــــــــ  اَم مِّ

ــب  ـــــ ـــــــ ِّ الــــــذي َعــْيــنَـــــ ـــــــَد الـــنَّعـــيــــ ـــــــنِّْر رَغـــ ـــــــا اتُــ  قَـَصـدتَـــ

ــــــــــــــ ِّ ُصــــــــــــــْنها ــــــــــــــااي لِّْلُهــــــــــــــَدى يف ُدروسِّ الَفْل  َمَط

 َتُصــــــــــــْن إيـَمـــانَـــــــــــــَك الــيَــــــــــــــْوَم يفِّ َدْرس  َدَرْســـتَـــــــــــــــــا
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ـــــــــــْعيِّ فيـــــــــــ ِّ  ُهـــــــــــَو ا ْســـــــــــالُم ديـــــــــــٌن َوُيْســـــــــــرُ   السَّ

ــــــــــا ــــــــــامِّ َســــْمــــتَـــ ــــــــــر لإل ــــ ــــــــــةِّ النَّصــ  َســــــــــرى يف رَايَــ

  َِّعْهـــــــــــــــــــد  َداَل َحقَّـــــــــــــــــــا إىل الـــــــــــــــــــرَّْ نِّ  ُْلَفـــــــــــــــــــى

ـــــــ ِّ ُجــــْزتَــــــــــــــا ــــــْن َرُســـــــــولِّ اللَّـــــــ ـــــــْد نِـّْلـتَـــــــــُ  مِّ ـــــــا قَـ َــ ِّ  

  ِّـــــــــــــــذِّْكرِّ احلَـــــــــــــــق ِّ يـُْتلـــــــــــــــى انَـــــــــــــــيبِّ  َمـــــــــــــــدَّ َ ْـــــــــــــــرب 

ــــــــ  َدْرسِّ اهلَـــــــــْديِّ لِّلنَّـــــــــاسِّ فَاْعقِّـــــــــْل َمـــــــــا َدَرْســـــــــَتا ِـّ

عب  ــــــــــقِّ َســــــــــبـْ ــــــــــُ  َيْســــــــــمو اطَِّباقبــــــــــ امَسَــــــــــا ابِّ َْل  َحْي

 َتَســـــــــامى فِّيـــــــــ ِّ تُــــــــــــْ َسى لِّفِّْعـــــــــل  قَـــــــــــْد َصنَـْعــتَــــــــــــا

ْعــــــــــــــَت اهلـَـــــــــــــ َّ ابلزُّْهــــــــــــــدِّ فــــــــــــــاْجري يف أثــــــــــــــري    رَفـَ

ـــــــــــوب   ـــــــــــاُء َمــْحـبـ ـــــــــــَراُه إْرَضــ ـــــــــــْد أثْــ ـــــــــــاَوقَـ ــْبـتَــ  َصـحِّ

ـــــــــــــاء   ـــــــــــــَر واْدعـــــــــــــو اْ تِّهـــــــــــــاال يف رَج ـــــــــــــ َّ الَفْج  َهُل

يَــــــــــــْومِّ احلَْشــــــــــرِّ َضـْعــتَــــــــــــا لَــــــــــْوال َجــــــــــــاُه طَـــــــــــَ   ِـّ  فـَ
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ُقــــــــــْ  َواْرقَــــــــــْع َجنَــــــــــااَي  ِّ َــــــــــي ِّ الــــــــــنـَّْفسِّ قُــــــــــدَّتْ   فـَ

ــب  ــــــــــ ــــــــــــري ُشطُــوَحــ ــــــــــــا  اَوال مُتْـ ــــــــــــَذر ِّي مـــــــــــا َجـنَـْيـتَــ  يُـ

مُ  ــــــــــــــــــَي األايَّ ْزَمارُهــــــــــــــــــا إطْــــــــــــــــــراُب نـَْفــــــــــــــــــس  هِّ   مِّ

َعْلتَــــــــــــــا  إم اْسَتْدَهـْتـــــــــــــَك ُذْقـــــــــــَت الـــــــــــَبال فيَمـــــــــــا فـَ

ــــــــــــْعنا ــــــــــــَلْت  ِّنَّــــــــــــا َوضِّ ْنيا إذا اْستـُْفضِّ ــــــــــــَي الــــــــــــدُّ  هِّ

 َكـــ نَـّــــــــــــا قَــــــــــــْد ُخــلـــْقـــنَــــــــــــا َكــَعـــْريــــــــــــــام  تَـــــَشـــــــــــــــــ َّ 

ــــــــــيِّ أَتتَ  ــــــــــَن الل َِّحــــــــــى َك ــــــــــَعْرَت َذْق  ســــــــــي يفإذا أْش

ـــــــــا ـــــــــرِّ  لَــــــــْيَس الل ِّحــــــــى فيَمـــــــــا َحلِّْمـتَــــ ـــــــــيبِّ ِّ الطُّْهــ  نَــ

ــــــــــــرٌ  ــــــــــــراَ  النَّــــــــــــاُس  ُخْس ــــــــــــ َّ َي ــــــــــــلَّْيَت َح  إذا َص

ـــــــــــْداَ  ـــــــــــْيضِّ َجنَّـــــــــــات  ُوعِّ ـــــــــــْن فـَ  جَيُـــــــــــبُّ ا َـــــــــــرَي مِّ

َيـــــــــا َمـــــــــْن َعـــــــــدَّ ُحْلـــــــــَ  الـــــــــدُّ  َيْصـــــــــطَاُف فِّيـــــــــ ِّ   فـَ

َتا  قُـــــــــــلِّ املِّْصـــــــــــياُف أْم أَتَتســـــــــــي فيَمـــــــــــا اْهتَـــــــــــَديـْ
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  َِّكــــــــــــــــــْرمِّ هللاِّ جُيْــــــــــــــــــ  اإمِّ اْسُتْســــــــــــــــــقيَت َ ْببــــــــــــــــــ

ـــــــــــل ِّ َمــــــــْن أهــــــــــــَداَ  فُــــتَّـــــــــــــــا  لِّبَــــــــــــــابِّ الــــــــــــربِّ ِّ يف ظِّ

 إَمــــــــــــــــاُم الرُّْســــــــــــــــلِّ يف الُقــــــــــــــــْدسِّ أمَّ املُْرَســــــــــــــــليَنا

ــب  ـــــ ـــــــوا َجـــْمـَعـــ ــب  اأتُــ ـــــ ـــبَّــــ ـــــــْ تى اُمـــحِّ ـــــــ ِّ يُــــــــ ـــــــرِّ اللَّــــــــ ْمـــ  أبِّ

يـــــــــــــــــن  َوتـَْوحيـــــــــــــــــد  مَســـــــــــــــــاوي نَـــــــــــــــــاَء دِّ يَـــــــــــــــــا أ ـْ  فـَ

 فَــــــــــــال تَــ تــــــــــــوا  ُِّكــــــــــــْره  وُحـــــــــــبُّ اللَّـــــــــــــــ ِّ َمـــــــــــــــ َتى

ــــــــــــــــــــين ُكــــــــــــــــــــْ   ِّــــــــــــــــــــر  يـَُ  ــــــــــــــــــــوى هللا يف هَنْجِّ ْق  َوتـَ

ـــــــــ ِّ يف ــْلـــ ـــــــــَوَة الس ِّ ـــــــــين ِّ غُــْنـــ ـــــــــا فَـــ َــ ـــْنـــتَــــــ ـــــــــن  أمِّ يــــــ  دِّ

ــــــــــــوى َمْرَضــــــــــــاةِّ َريب ِّ   َفَمــــــــــــا لِّْلَحــــــــــــْربِّ َســــــــــــْيٌ  سِّ

ـــــــــــتَـَقْمَتا ـــــــــــَت اْس ـــــــــــى إذا أْن ـــــــــــيُ  احلَـــــــــــق ِّ َمْنَج  َوَس

ْنهـــــــا ـــــــالَح احلَـــــــْرب مِّ  َوَصـــــــااي اْلُمْصـــــــطَفى ُخـــــــْذ سِّ

 َففيهــــــــــــا َرْ َـــــــــــــــٌة َسنَّـــَهــــــــــــــا لِّلــَحــــــــــــربِّ لــْفـــتَـــــــــــــــــا
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ـــــــــــــيَ  ـــــــــــــْول  هِّ ْســـــــــــــُتوُر للَحـــــــــــــْربِّ َمْســـــــــــــُنوٌد  َِّق   الدُّ

ـــــــــــــا ــــــــــــْي ِّ َوالطِّْفــــــــــــلِّ َواألْرحـــــــــــــامِّ فَـْلــتَـ  قِّتــــــــــــاُل الشَّ

 َوَ ْــــــــــــــُر الــــــــــــــد ِّينِّ لِّْلُمــــــــــــــْ مِّنِّ النَّــــــــــــــادِّي َعميــــــــــــــقٌ 

ــــــــــا ــــــــــد ِّيَن َمْقَت ــــــــــُد ال ــــــــــوِّْ َر  اي مــــــــــن ُتري  َفُجــــــــــبَّ ال

ْقــــــــــــوى َهــــــــــــذا الــــــــــــد ِّيُن عِّْشــــــــــــٌق لِّطَــــــــــــَ  فيــــــــــــ  تـَ  فـَ

ــــــــــــْرع ُروح  ُــــــــــــدُّ الشَّ ـــــــــــــامَت ـــــــــــــ ِّ إْفــــتَــ ـــــــــــــقى تـُْ نيـــ  التُّــ
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 هو الوعد املرجى والبشري             
 وائل اجلشي

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــوُر  ــــــــــــــــــــــــــــــــا الطي ــــــــــــــــــــــــــــــــادت يف أعاليه  تن

 ومــــــــــــــــــــــــلُء فضـــــــــــــــــــــــــا ِّها فــــــــــــــــــــــــاح العبيـــــــــــــــــــــــــرُ 

 هتاتفــــــــــــــــــــــــــــت الكواكــــــــــــــــــــــــــــُب يف احتفــــــــــــــــــــــــــــال  

  عـــــــــــــــــــــذبِّ نشـــــــــــــــــــــيدِّه تشـــــــــــــــــــــدو الد هــــــــــــــــــــــورُ 

ــــــــــــــــــــــــَة امللكــــــــــــــــــــــــوتِّ  هـــــــــــــــــــــــــوٌ  ــــــــــــــــــــــــو ج هام  وت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  األرَض احلُبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورُ  و ام  مالم

 لــــــــــــــــــــــــــ  مِّ  ُــــــــــــــــــــــــــزوُ    ــــــــــــــــــــــــــــ    اهنيـــــــــــــــــــــــــــئب 

ــــــــــــــــــــــــرُ  ـــــــــــــــــــــــى والبشي  هـــــــــــــــــــــــو الوعـــــــــــــــــــــــُد املُرج 

ـــــــــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــــــــ  نِّعــــــــــــــــــــــــــَ  املُسم   حممــــــــــــــــــــــــــٌد امُس

 حـــــــــــــــــــــــــروٌف نبُضـــــــــــــــــــــــــها ُ ْـــــــــــــــــــــــــٌن ونــــــــــــــــــــــــــورُ 
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ــــــــــــــــــب           ــــــــــــــــــَت َوْه ــــــــــــــــــَر  ن ـــــــــــــــــــاُب  ث ــــــــــــــــــ  الوه    

نيا العســـــــــــــــــــريُ   فهــــــــــــــــــــام هلـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــدُّ

ـــــــــــــــــــــــــــــراٌء ضــــــــــــــــــــــــــــم   ولــــــــــــــــــــــــــــ  ُتـــــــــــــــــــــــــــــل ى  حِّ

ـــــــــــــــــــــــُل الس فــــــــــــــــــــــــريُ  ـــــــــــــــــــــــوحي جربي  أمـــــــــــــــــــــــنُي ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا : اقرأ       دَوت يف مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعِّ ا ف

ِــّها أمــــــــــــــــــــــــــورُ  فكانـــــــــــــــــــــــــت   عــــــــــــــــــــــــــد  يتــــــــــــــــــــــــ

 هــــــــــــــــــــــــــو الربكــــــــــــــــــــــــــاُت مل ــــــــــــــــــــــــــا عـانقَتهـــــــــــــــــــــــــــا

 حليمــــــــــــــــــــــــُة عم هـــــــــــــــــــــــــا ا يـــــــــــــــــــــــــُر الــــــــــــــــــــــــوفريُ 

ن ـــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــلَّ  ـــــــــــــــــــــد               مِّ  لــــــــــــــــــــك ال لـــــــــــــــــــــه  َّ

ــــــــــــــــــــــــكورُ   تقب ـــــــــــــــــــــــــْل  ــــــــــــــــــــــــَد  أنــــــــــــــــــــــــَت الش 

ــــــــــــــــــــــَد املبعــــــــــــــــــــــوَ   فيـــــــــــــــــــــــنا  جعلــــــــــــــــــــــَت حُمم 

 وحنـــــــــــــــــــُن عـــــــــــــــــــن الوفـــــــــــــــــــاءِّ  نـــــــــــــــــــا ُقصـــــــــــــــــــورُ 
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ـــــــــــــــــــــــــــٌ  كـــــــــــــــــــــــــــر  مْس صــــــــــــــــــــــــــاد  ٌ ـــــــــــــــــــــــــــني ٌ  ميٌ أم

 وعــــــــــــــــــــــــند احلـــــــــــــــــــــــق ِّ صـــــــــــــــــــــــلٌب ال  ــــــــــــــــــــــــورُ 

ــــــــــــــــــــــــلق  هبـــــــــــــــــــــــي    عظـــــــــــــــــــــــيُ  ا ُــــــــــــــــــــــــلقِّ ذو َخ

ــــــــــــــــــــــــخورُ   تــــــــــــــــــــــــرِّ   لفــــــــــــــــــــــــيضِّ رق تِّـــــــــــــــــــــــــ ِّ الصُّ

  ل ـــــــــــــــــــــــــقَ حولَـــــــــــــــــــــــــ  صـحــــــــــــــــــــــــــٌب كِّــــــــــــــــــــــــــرامٌ 

ــ ارِّ  ُركـــــــــــــــــــــــــا ب   ي ــــــــــــــــــــــــــوُر                                   علـــــــــــــــــــــــــى الُكفــــــــــــــــــــــــ

 ا َــــــــــــــــــــــــــْوه أبنفــــــــــــــــــــــــــُس  عـــــــــــــــــــــــــز ت يقيــــــــــــــــــــــــــنب 

ـــــــــــــــــــــــــــورُ  ـــــــــــــــــــــــــــس هبـــــــــــــــــــــــــــا فُت   دعوتِّــــــــــــــــــــــــــ ِّ ولي

ــب   لـــــــــــــــــــــــذوي قلــــــــــــــــــــــــوب   اتصـــــــــــــــــــــــد ى واثقــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــرورُ  ـــــــــــــــــــــــــــلة   ــــــــــــــــــــــــــ ُّ هبـــــــــــــــــــــــــــا الشُّ  مقفَّ

 اومل ــــــــــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــــــــــ لِّ ا ب ـــــــــــــــــــــــــاَر ُســـــــــــــــــــــــــخطب 

 كبــــــــــــــــــريُ   –إم صــــــــــــــــــ روا  -علــــــــــــــــــيه  فهــــــــــــــــــو
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 وإم  اغـــــــــــــــــــــــــــــــت قلـــــــــــــــــــــــــــــــوهبُ  وضــــــــــــــــــــــــــــــــل وا

 ففـــــــــــــــــــــــي أصـــــــــــــــــــــــالهبِّ  هُتــــــــــــــــــــــــدى  ــــــــــــــــــــــــذورُ  

 مضـــــــــــــــــــــــى  لســـــــــــــــــــــــانِّ ِّ املـــــــــــــــــــــــربو ِّ يـــــــــــــــــــــــدعو

ِــّ ِّ نظــــــــــــــــــــــــريُ   ولــــــــــــــــــــــــيس لطيـــــــــــــــــــــــــبِّ دعوتـــــــــــــــــــــــ

 فـــــــــــــــــــــــــــــال درَب ارتـــــــــــــــــــــــــــــــقت قدمـــــــــــــــــــــــــــــــاه إال  

ِــّ    ِّ يسيــــــــــــــــــــــــــــرُ وفيـــــــــــــــــــــــــــ  لنشــــــــــــــــــــــــــــرِّ رايتــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌب مل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  أت  أ رت ي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ    بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــراُه يســــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُقها األثي

 وأطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــقتِّ املنـــــــــــــــــــــــــــــــــــو رُة الت حـــــــــــــــــــــــــــــــــــااي

ــــــــــــــــــــــامِّ كــــــــــــــــــــــ  عمــــــــــــــــــــــرت ُصــــــــــــــــــــــدورُ   واب  

ُـــــــــــــــــــــــــــــــــرد ِّد: مرحببـــــــــــــــــــــــــــــــــ  اي خــــــــــــــــــــــــــــــــــرَي داع   ات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه  نصي  وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــل  يف سـراي
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 ولـــــــــــــــــو نطقـــــــــــــــــْت صـــــــــــــــــوامُت غـــــــــــــــــارِّ ثـــــــــــــــــور  

ــــــــــــــــــــــــــــــرورُ    لجــــــــــــــــــــــــــــــَل يف حجارتِـّـــــــــــــــــــــــــــــ ِّ السُّ

 والص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديُق  ارارســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُل هللاِّ 

 إذا يـــــــــــــــــــــــــــــــــزورُ  الر ســـــــــــــــــــــــــــــــــول واي ألــــــــــــــــــــــــــــــــــقَ 

ــــــــــــــــــــــــــد ُسراقـــــــــــــــــــــــــــة  خــــــــــــــــــــــــــرٌب يقيـــــــــــــــــــــــــــنٌ   وعن

ــب  ــــــــــــــــــــــــــد  حتمــــــــــــــــــــــــ  ظهـــــــــــــــــــــــــــورُ  األمــــــــــــــــــــــــــرِّ حُمم 

ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ  دروسب ـــــــــــــــــــــــــى من ن  اتعل مــــــــــــــــــــــــتِّ الدُّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــريُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌ  تُنـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُُ  مصا ي  وسيـرت

ـــــــــــــــــــــــ  ابُب نصـــــــــــــــــــــــر   ةَ وكـــــــــــــــــــــــام  فـــــــــــــــــــــــت ِّ مكَّ

 لـــــــــــــــــــــــــــدينِّ اللـــــــــــــــــــــــــــ ِّ يدُخـــــــــــــــــــــــــــُلُ  كـ يـــــــــــــــــــــــــــرُ 

ـــــــــــــــــــــــــر     وأخــــــــــــــــــــــــزى هللاُ فيــــــــــــــــــــــــ  أهــــــــــــــــــــــــَل شِّ

ــــــــــــــــــــــاللُة وال ــــــــــــــــــــــروُر                                                         ــــــــــــــــــــــُ  الض  ـــــــــــــــــــــــوا وُه  ط 
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 وقــــــــــــــــــــــاتلوهُ  الر ســــــــــــــــــــــولفكــــــــــــــــــــــ  صــــــــــــــــــــــد وا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  جـهــــــــــــــــــــــــــــــــــٌل و ورُ   ومـــــــــــــــــــــــــــــــــلُء كِّياهنِّ

ـــــــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــــــــولِّ هللاِّ إال   ـــــــــــــــــــــــُك م ـــــــــــــــــــــــ  ي  فل

 جــــــــــــــــــــــــزاُء العـــــــــــــــــــــــــفوِّ  نحـــــــــــــــــــــــــُُ  الـقديـــــــــــــــــــــــــرُ 

ــــــــــــــــــو ـــــــــــــــــد ينِّ يعل  غـــــــــــــــــدا ِبهـــــــــــــــــادِّهِّ اســـــــــــــــــُ  ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أرض  إىل أرض    يطيـ

 أتل ـــــــــــــــــــــــــَق  ُمـــــــــــــــــــــــــُ  فهــــــــــــــــــــــــــوت ُصــــــــــــــــــــــــــروحٌ 

 ألهـــــــــــــــــــــلِّ الُكفــــــــــــــــــــــرِّ واهنـــــــــــــــــــــارت ُقصــــــــــــــــــــــورُ 

 وســـــــــــــــــــــــادت ر ــــــــــــــــــــــُة ا ســــــــــــــــــــــالمِّ حــــــــــــــــــــــ   

ـــــــــــــــــــــ  ُحضــــــــــــــــــــــورُ  ــــــــــــــــــــــلوبِّ ل ـــــــــــــــــــــَل يف الق  ت ل 

 و ـــــــــــــــــــت ظاللِّــــــــــــــــــــ ِّ اجتمعـــــــــــــــــــت ُشعـــــــــــــــــــــوبٌ 

 أضـــــــــــــــــــــــــاع صــــــــــــــــــــــــواهَبا  فِّكـــــــــــــــــــــــــٌر كفـــــــــــــــــــــــــورُ 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــدها  ـــــــــــــــــــــــــــــــــُحب ِّ هللاِّ شـــــــــــــــــــــــــــــــــرعٌ   فـوح 

 ومـــــــــــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــــــــــسِّ اهلـــــــــــــــــــــــــدايةِّ تستـــــــــــــــــــــــــنرُي 

                      *** 

 حبيـــــــــــــــــــــــــــَب هللاِّ لـــــــــــــــــــــــــــو أن ـــــــــــــــــــــــــــا ات بعـــــــــــــــــــــــــــنا

ـــــــــــــــــــــدورُ  ــــــــــــــــــــداَ  ملـــــــــــــــــــــا دهـــــــــــــــــــــا  مــــــــــــــــــــا ي  ُه

 فــــــــــــــــــــــذا مســـــــــــــــــــــــراَ  دن ســـــــــــــــــــــــُ  األعــــــــــــــــــــــادي

 ويف جنبــــــــــــــــــــــــــــاتِّنا استشـــــــــــــــــــــــــــرى الُفجـــــــــــــــــــــــــــورُ 

 متـــــــــــــــــــــادى املُعتـــــــــــــــــــــدي يف الب ـــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــــ   

ــــــــــــــــــــــــاثِّ ِّ  من ــــــــــــــــــــــــا  النُّســـــــــــــــــــــــورُ  ــــــــــــــــــــــــت لب   خن

ـــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــَق الرباي ــــــــــــــــــــــذي خل  فسبحـــــــــــــــــــــــام ال

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــا –إلي  النُّشـــــــــــــــــــــورُ  -وهـــــــــــــــــــــو ابع ُن
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ـــــــــــــــــــــــــــــــُه  ـــــــــــــــــــــــــــــــاَد وردَّ عن  هــــــــــــــــــــــــــــــدى هللاُ العب

ـــــــــــــــــــــــــرُ  ضــــــــــــــــــــــــالالب  ـــــــــــــــــــــــــ  َشــــــــــــــــــــــــٌر  ُمستـطي  في

                       *** 

            األــــــــــــــــــــــُ   ُعـــــــــــــــــــــذرب  ارســــــــــــــــــــــوَل هللاِّ ُعـــــــــــــــــــــذرب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــرُ   فشــــــــــــــــــــــــــــــ وَ  ســـــــــــــــــــــــــــــــامٌِّق وأ  الص  ي

ــــــــــــــدحب  ــــــــــــــك م ــــــــــــــجااي في ــــــــــــــو ُأحصـــــــــــــــي الس            اول

 ألعيتـــــــــــــــــــــــين ومــــــــــــــــــــــا وفَـــــــــــــــــــــــتِّ السُّطـــــــــــــــــــــــورُ 

 األعــــــــــــــــــــــــــــايلعلـــــــــــــــــــــــــــــوَت ِبذمِّ ر  ـــــــــــــــــــــــــــــَك يف 

 وصــــــــــــــــــوُت احلـــــــــــــــــــق ِّ كــــــــــــــــــام لــــــــــــــــــ  ظُهـــــــــــــــــــورُ 

 فقـــــــــــــــــــــــــدُر  اي ــــــــــــــــــــــــنب عبـــــــــــــــــــــــــدِّهللاِّ أمســـــــــــــــــــــــــى

ــــــــــــــــــــعورُ  ــــــــــــــــــــعَر يُفصـــــــــــــــــــــُ  والشُّ  وليـــــــــــــــــــــَت الش 
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 عليـــــــــــــــــــــــــــَك هللاُ يف املــــــــــــــــــــــــــــلكوتِّ صــــــــــــــــــــــــــــل ى

 فــــــــــــــــــــــــــرد َد ذكـــــــــــــــــــــــــَرَ  املــــــــــــــــــــــــــ ُ ال ـفــــــــــــــــــــــــــريُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــُق حــــــــــــــــــــــــــــــامدات    وسب ــــــــــــــــــــــــــــــحتِّ ا ال 

 فطـــــــــــــــــــــــو َف يف الُعلــــــــــــــــــــــى منهـــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــديرُ 

 وحســـــــــــــــــــــــــــــــــيب اي رســــــــــــــــــــــــــــــــوَل هللاِّ أنـــــــــــــــــــــــــــــــــ ي

َك كـــــــــــــــــدُت مـــــــــــــــــن فــــــــــــــــــرح  أطــــــــــــــــــريُ  ـــــــــــــــــ  ـدحِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــطفى شــــــــــــــــــــــــــــــرٌف وإي    مـــــــــــــــــــــــــــــديُ  املُص

  نـــــــــــــــــــــــــــــــــورِّ ِّ اي شفيـــــــــــــــــــــــــــــــــُع ألستـجيـــــــــــــــــــــــــــــــــرُ 
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