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باعيات كلمة في الرُّ

بقلم: عّزالدين ميهويب

خملوق  أّول  هو  الّسالم  عليه  آدم  أّن  من  األدبيات  بعض  أوردتُه  ما  صّدقنا  إذا 

يْنظُم شعًرا يرثي فيه ولده هابيل، فهذا يعين أّن الّشعر واكَب اإلنسان منذ بدء اخلليقة، 

أي منذ عرَف آدُم األسامء وأدرَك ُكْنَه األشياء.. رغم أّن هناك من يعترب ذلك رضًبا من 

أّنم كانوا ُشعراء،  الُكُتب والنواميس  الذين مل تذكر  التخاريف والتقّول عىل األنبياء 

ما  صدق  عن  النظر  وبغّض  هذا،  ومع  ذلك..  هلم  ينبغي  وال  الّشعر  يتعلموا  مل  بل 

الرواية  سطوة  بسبب  الشعر  موت  عىل  يراهنون  الذين  فإّن  الروايات،  به  جاءت 

وانتشارها، ُهم وامُهون.. يف زيفهم هائُمون.

األمم والشعوب  للشعر لدى  إّن  القول  يمكُن  أكاديمّي،  أّي منطق  وبعيًدا عن 

مكانة كبرية، بل إّن الشعراء هم أشَبُه باأليقونات املتفّردة التي ُيشار إليها بالبنان، وال 

من  الشعراء  يلقاه  الذي  التمجيد  بعض  األمم  وِسرَي  التاريخ  كتب  يف  نقرأ  أن  غرابة 

شعوهبم كقوهلم إّن اإلنجليز مستعّدون للتخيل عن أسطوهلم الذي جعل الّدنيا حتت 

اإلغريق عن  يتخىل  لن  مثلام  يتنازلوا عن شكسبري،  لن  لكّنهم  الربيطاين  الّتاج  سلطة 

سريفانتيس  عن  واإلسبان  طاغور  عن  واهلنود  فريجيل  عن  والرومان  هومريوس 

والعرب عن  دانتي واألملان عن غوته  والطليان عن  نوسرتاداموس  والفرنسيون عن 

محزاتوف..  عن  وداغستان  بوشكني  عن  والّروس  الفردويس  عن  والفرس  املتنبي 

ومتيض السنون، فتسقط أسامء األباطرة والسالطني واحُلّكام بينام تبقى أسامء الشعراء 
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حمفورة يف ذاكرة الّناس، جياًل بعد جيل.. ويتأّصُل الّشعر يف ألسنة الّناس ووجدانم.

إّن الّشعَر ال خيتلُف يف فكرته ولغته وإيقاعه وشكله عن أنامط املعيشة من مأكل 

وحدهم،  العرب  لدى  ليس  التواصل،  ثقافة  يف  ل  وتبدُّ التقاليد  يف  وتغريُّ  وملبس 

من  كثري  مْجَركة  وتتمُّ  الثقافات  تتالقح  حيث  الشعوب،  كّل  لدى  ظاهرٌة  ولكنها 

الّسلوكات العابرة للحدود، خاّصة مع حتّول العامل إىل مدينة يأخذ منها كل فرد نصيبه 

من إفرازات العوملة، غّثها وسمينها.. ومن هنا فشعر اهلايكو الياباين، مثاًل، ذو اجلملة 

الواحدة املكّثفة معىن ومبىن، انتقل من امُلعّلم باشو يف القرن السابع عرش إىل كثري من 

مقطًعا  عرش  والسبعة  البسيطة  الكلامت  ذات  الومضة  بنّص  انبهرت  التي  الشعوب 

يف  كام  الّدامي  والرصاع  باألسطورة  املفعمة  الشعرية  املالحم  خالف  عىل  صوتًيا.. 

اإللياذة واإلنيادة والشاهنامة وملحمة گلگامش وقصيدة الشاعرة أنخيدوانا الكاهنة 

يد وغريها مما حفل به املوروث الشعري العاملي..  العظمى ابنة رسجون األكدي والسِّ

مل يأخذ الشعُر لبوًسا موّحدة بل انتقل من شكل اهلايكو، الذي بدا وكأّنه يعكس 

يتمُّ  الشعري  فالّنص  جزيرة،  آالف  ثالثة  أرخبيَله  ُتشّكل  الذي  لليابان  جغرافّية  بيئة 

األّولني،  ألسنة  هبا  جاءت  حكمة  باعتبارها  العتيق،  احلرير  من  لوحات  عىل  تدوينه 

وتعّلق  هبا  ُيتفى  التي  املعلقات،  اجلاهليني،  قصائد  غرار  عىل  األجيال..  بني  فتتواتر 

اّتسمت  التي  الرشقّية  الشعوب  ألغلب  بالنسبة  نفسه  الكعبة، واألمر  أستار  عىل 

الفكر  يف  مرجعّية  يمّثلون  تسو  والو  فكونفشيوس  الّروحية،  والنصوص  باحلكمة 

ُمقّدس..  إنجيل  وكأّنه  هؤالء  إرث  إىل  وينظرون  الصينيني،  لدى  واحلكمة  والتأمل 

فلغة آباء احلكمة الّصفراء هي مزيٌج من الشعر واإليقاع النثري العميق، األمر الذي 

جيعل من تداوهلا بني الّناس وعرب مئات السنني ما يشبه الرتاتيل الشعرّية املقّدسة.

يف  القرآن  معجزة  وأّن  العرب،  ديوان  الشعر  أّن  العربّية  الثقافة  يف  تكّرس  إذا 

إْذ  للمعىن،  احتواًء  وأوسعها  العامل  لغات  أثرى  هي  العربّية  اللغة  ألّن  فذلك  لغته، 

يف  الفراهيدي  بذلك  قال  كام  كلمة  ألف  عرشة  اثنتي  معجمها  مفردات  عدد  يتجاوز 
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القرآن  والقوّية  الراقّية  اللغة  هذه  بطن  من  خيرج  أن  غرابة  ال  هلذا  »العني«..  كتابه 

العظيم وحًيا تنّزل عىل نبّينا حمّمد صىل اهلل عليه وسّلم، وما ال ُيىص من الشعر العريب 

الفنون واألشكال واملضامني، ومل يكن ذلك  املمتد عىل عرشين قرًنا أو يزيد، يف كّل 

البالد اإلسالمية من اهلند وفارس  امتّد إىل  العربّية وحدها، بل  حمصوًرا يف اجلغرافية 

وتركيا وإفريقيا.. فربزت تنويعات يف نمط القصيدة العربية أو اخلليط مع ألِسنٍة أخرى 

النّقاد  يقول  كام  وهي  الرومي،  الدين  جلالل  »املثنوي«  جتربة  ذلك  من  منها..  قريبة 

عبارة عن »نظم مزدوج يف القصيدة الواحدة، حيُث يّتخُذ شطَرا البيت الواحد قافية 

القافية  من  القصيدة  تتحرر  وبذلك  الداخلية،  قافيته  بيت  لكل  ويكون  خاصة 

يف  األشعار  تلك  الدين،  جالل  موالنا  أتباع  من  املولوّية،  يستخدم  هلذا  املوحدة«. 

تنجذُب  وموسيقى  بقوايف  املقّيد  الشعر  من  النموذج  وهذ  الّصوفية،  الّذكر  جلسات 

إليها اآلذان ويتفاعل معها الوجدان فتحدث حالة من اجلذب، هو نتاج تفاُعل إجيايّب 

بني العربّية والفارسّية ولغات األوردو..

جتربة  برزت  بل  املثنوي،  عند  العريب  الشعري  التشكيل  جتربة  تتوّقف  ومل 

املوّشحات يف األندلس وامتزجت هي األخرى بام ُيطلق عليه الرتوبادو أو اجلّوالة من 

ا  نّصً تكون  فقد  متمّيًزا،  نمًطا  الغنائية،  األشعار  تلك  وشّكلت  واملغّنني،  الشعراء 

مكتمال أو ثنائّي أو ثالثّي أو رباعّي أو مخايّس األبيات، بإيقاعات غنائية، وهو الّشكل 

الذي حافظ عىل حضوره عقوًدا من الزمن.. ولعّل التجربة األخرى اجلديرة بالذكر 

هي »األرجوزة« التي انترشت يف الوسط الديين، ولدى النحويني الذين يعمدون إىل 

نظم ُمطّوالت يف الفقه أو النحو، كام هو الشأن بالنسبة ملتن ابن عارش وألفية ابن مالك 

وغريمها، ويتمّيز األسلوب باستخدام قافية واحدة للّصدر والعجز يف البيت الواحد، 

جلعل اإليقاع دافًعا حلفظ األرجوزة وترديدها يف حلقات الذكر وجمالس التدريس.

الّتغلبي  املهلهل  أوجدُه  الذي  الشكل  يف  يتكّلس  مل  العربية  القصيدة  نمط  إّن 

باعتباره أّول من كتَب شعًرا باللغة العربّية كام يقول ابن ساّلم اجلمحي، ولكّنه عرَف 
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حالَة نشوء وارتقاء مثلام يقول داروين، فكثري من املتغرّيات حدثت يف شكل القصيدة 

القصيدة  جلباب  من  واخلروج  التطّور  حتمّية  عنوان  وحتت  اإليقاعية،  بنيتها  أو 

والّدائرية،  احلّرة،  القصيدة  أو  التفعيلة  نّص  منها  عديدة  ُمسوٌخ  نشأت  التقليدية، 

ُيكتب  ومل  ما،  حّد  إىل  نجّح  بعضها  جتارب،  وكّلها  ذلك..  إىل  وما  النثر  وقصيدة 

لبعضها اآلخر النجاح، وبقّي يدور يف حلقة الغموض واإلنكار.. 

الشعرّية  البنية  يف  تفّردت  التي  باعيات«  »الرُّ هو  هذا  كتابنا  موضوع  ويبقى 

واخلامسيات  الشعراء  لدى  استعامال  أقّل  تبدو  الثالثيات  أّن  إذ  وجاذبيتها،  بشكلها 

باعيات هي الّشكل الشعري  أيًضا هلا وقُع القصيدة.. هلذا حتّقق إمجاع النّقاد عىل أّن الرُّ

الذي يّقق القبول لدى الشاعر والقارئ واملتلّقي، إذ ليس فيها إسفاٌف يقود إىل امللل، 

وليس فيها إجياز ال ُيغّطي املعىن. 

الّذائقة  تّتجه  عموًما  العاملي  األدب  يف   Quatrains الرباعيات  ُتذكر  عندما 

»ُرباعيات  وكذا  والفلكي،  والفيلسوف  الشاعر  اخلّيام«  عمر  »ُرباعيات  إىل  الشعرّية 

نوسرتاداموس« التي حتمُل زمًخا من التنّبؤات.. ورغم أّن اخلّيام سبق نوسرتاداموس 

بأكثر من مخسامئة عام، إاّل أّن اخلّيام الذي ُعرف بكونه فلكّيًا ورياضًيا ماهًرا مل يشتغل 

من  أنجزه  فيام  حياته  مسري  مّيز  الذي  الواسع  الزخم  عن  ففضاًل  والتنّبؤ،  بالتنجيم 

لث  تقويامت فلكية دقيقة وتفكيك ملعادالت رياضّية وهندسّية معقدة، أّثث اخليام الثُّ

األخري من عمره بالتأمل يف اإلنسان ومصريه، اختزل ذلك يف مائتي رباعية موّثقة مّتت 

ترمجتها إىل لغات العامل لتحّقق انتشاًرا غري مسبوق بام حتملُه من ُعمق فلسفي وتأّمل 

روحي، واجتهد يف ترمجتها إىل العربّية ما يفوق العرشين مرتمًجا أغلبهم من الشعراء، 

وأبرزهم أمحد رامي، حيث أخذت شهرة واسعة بعد أْن غّنتها السيدة أم كلثوم. ومن 

ذلك:

الَبَشْ ُغفاَة  الغيِب  من  نادى   .. حْر  السَّ يف  هاتًفا  صوًتا  َسِمعُت 

الَقَدْر َكــفُّ  العمِر  كــأَس  متأَل  أن..  قبل  امُلــى  كــأَس  امــألوا  ُهّبوا 
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طاعتْك محى  النَّفُس  وتطلُب  قــدرتــْك    يف  الَفهُم  ــاُر  َي َمــن  يا 

رمحتْك يف  بــاآلمــاِل  ــَوُت  ــح ص ــي     ــّن ــك ول اإلثـــُم  ــَرين  ــك أس

Mi�  ويتباهى األوروبيون، وخاّصة الفرنسيون، باملتنّبئ ميشال نوسرتاداموس 

chel de Nostradamus الذي بدأ حياته طبيًبا بفعل الطاعون األسود الذي أودى 

الظواهر  قراءة  يف  اجتهاداته  أّن  غري  الفرنيس..  اجلنوب  سكان  من  واآلالف  بعائلته 

م باهلرطقة.. ولكّن كّل ذلك مل يمنعه  الكونّية سّببت له متاعب كثرية مع الكنيسة، فاتُّ

من اجلهر بمواقفه، والّذهاب أبعد من ذلك إىل نرش كتابه »التنّبؤات« بالالتينية امُلطّعمة 

مخسة  قبل  صدوره  عند  املطلوب  االهتامم  يأخذ  مل  الذي  وإيطالية،  فرنسّية  بألفاظ 

قرون، كام هو الشأن بالنسبة للقرن العرشين حيث تكثُر التأويالت واإلسقاطات التي 

والتارخيية  العلمية  للظواهر  ومفّسين  مؤرخني  من  رباعياته  يف  خمتّصون  هبا  يقوم 

أّنه كتب ما يفوق  التي يشهدها العامل. وجُيمُع الدارسون لنوسرتاداموس  واألحداث 

األلف رباعّية أو نبوءة. ومن ذلك:

ًتفي الّصخرة يف أعامقها طيًنا أبيَض

قوق، سيخرج مثل حليٍب أبيض من أحد الشُّ

لن جيرؤ الّناس القلقون، دون مربر، عىل ملسه،

وهم ال يدركون أّن أساس األرض من الطني.

الرباعيات  التي غّطت عىل غابة  الشجرة  إذا كان اخلّيام ونوسرتاداموس شّكال 

واسًعا،  انتشاًرا  وحّققوا  النموذجني،  هبذين  أخذوا  الشعراء  مئات  فإّن  الشعرّية، 

ويمكن ذكر كثري من األسامء، ويف كّل اللغات.. وهي حتتاج دراسة مستفيضة. 

أو  بالسوناتا  وُعرفْت  النهضة،  عرص  منذ  تكّرست  التي  الشعرّية  األنامط  ومن 

القوالب  غرار  الغنائي عىل  اإليقاع  أو  الصوت  من  القليل  وتعين   ،Sonata السونيتة 

سطرًا،   14 من  يتشّكُل  واحد  مقطع  من  قصيدة  شعرًيا  وهي  السيمفونية،  املوسيقية 

خمتلفة  بأنامط  وانترشت  شكسبريية،  بمرجعية  االنجليزي  الشعر  يف  أكثر  واشتهرت 
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تركيبة مجيع  تكون  الرباعّي، حيث  وإن حافظت عىل شكلها  اآلداب،  كثري من  لدى 

الرباعيات،  عليها  ُيطلُق  أقسام  أربعة  إىل  تقسيمها  يتّم  سطرًا،   14 عىل  السوناتات 

ومقطع  أسطر(  أربعة  من  )مقاطع  رباعيات  ثالث  من  الشعرية  السوناتات  فتتكون 

ُيعرّب عنها  واحد )سطران( وبمضمون يكون عادة موّجًها لشخص. معنّي، خالصته 

يف آخر سطر.

ديوانه  يف  بودلري  أبرزهم  األوروبيني  الشعراء  من  عدد  السوناتا  شعر  يف  وأبدع 

»أزهار الرّش«. ومل يتأخر الشعر العريب يف األخذ هبذا النموذج الذي أخرج القصيدة 

ديوانه »رسير  درويش يف  الشكل حممود  هذا  وأبرز من كتب يف  التقليدي،  ثوهبا  من 

الغريبة«.

ها.   ارتأيُت أن أجعل لكلمتي توطئة، فإذا هي لبُّ

لقد رّشفين الشاعر الكبري األستاذ شهاب غانم بدعويت لكتابة كلمة هلذا الكتاب 

شهر  بينها  جيمع  إّنام  واإليقاعات،  األوزان  متنّوعة  رباعية  مائة  من  أكثر  مجع  الذي 

الّرمحة واملغفرة واإليامن، رمضان الفضيل. وكان البدء من األستاذ شهاب برباعيات 

عديد  الرمضانّية  النفحة  هذه  ليشاركه  الّروحاين،  واإليقاع  القرآين  بالّنَفس  مفعمة 

أمحد  القحطاين،  احلمّيد  أحالم  بينهم،  من  املنتدى،  أعضاء  والّشواعر،  الشعراء 

املنصوري، أكرم قنبس، إياد عبداملجيد، ثرّيا العريض، رعد أمان، ساجدة املوسوي، 

سعيد الصقالوي، طالل اجلنيبي، عبداحلكيم الزبيدي، عزيز ثابت، عمر قّدور، حممد 

يف  باعيات  الرُّ وجتربة  النجار..  مصطفى  نورالدين،  عبداهلل  حممد  بدران،  الفضل  أبو 

هذا املؤّلف اجلامعي، حتّرر فيها الشعراء من كّل قيد، فمنهم من جتاوز البحر إىل بحور 

عديدة، ومنهم من اكتفى بواحدة استجمع فيها شحنة الدفء الروحي التي حفرت 

عميًقا يف مشاعره.. 

ومن األشياء اجلميلة التي ارتبطت هبذا الكتاب، هو استشارة أعضاء املنتدى يف 

انتقاء عنوان له يف صورة سرب لآلراء، وهو منطق ديمقراطي ال غبار عليه، الثابُت فيه 
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باعيات واملتغرّي ما ييل ذلك من ألفاظ تعكس حمتواها. هو الرُّ

وإنين، نيابة عن الشعراء الذين تركوا بصمتهم يف هذا الكتاب الذي مجع أسامء 

غانم  شهاب  لألستاذين  أشكر  وجغرافيا،  شعًرا  العربية،  اخلريطة  يف  مضيئة 

نفحٌة  ألّنا  الّنور  باعيات  الرُّ هذه  ترى  أن  عىل  حرصا  اللذين  الزبيدي  وعبداحلكيم 

وللعربّية  وللشعر  لنا  فهنيًئا  يوب..  الطُّ منها  وتقّطرت  القلوب،  هبا  تعّطرت  إيامنية 

برباعيات رمضان.

ع. م.



النُّصوص
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أحالم بنت منصور الُحمّيد
القحطاين
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)1(

قلبي وأحالَم  أمري  وفّوضُت 

يديِه! بـــــــنَي  حيايَت   وكّل 

ما إذا  ِســـــــواه  رحيٌم  يل   فَمن 

إليِه! فزعـــــــُت  دريب   تعّثر 

 ومن يل مجيـــــــٌب لروِح دعائي

وَتْيِه بحزٍن  شـــــــعرُت  ما   إذا 

غّمي انجالَءاُت  كريب،   مفاتيُح 

لديِه وسعدي  ُحلمي   بشاراُت 
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)2(

والبسمْة؟ الشـــــــوَق   أكنَت 

الغيمْة؟ لروِحنـــــــا   أكنَت 

واإليماَن.. ـــــــوَر  النُّ  أكنَت 

النَّجمة؟ ُذرا  مـــــــن  حقاًل   .. 

اإلحساِن.. مشـــــــاعَر   أكنَت 

محة؟ الرَّ مـــــــن  أوطاًنا   .. 

وِء.. الضَّ أنيـــــــَق  يا  َك   نحبُّ

العتمة  .. يـــــــا إرشاقـــــــَة 
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أحمد المنصوري
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قدوم رمضان

بقدومـــِه فمرحًبا  هّل  رمضاُن 

ســـــــاعاتِِه أغتنم  مل  إذا  ويي 

ندامٌة القلوب  ويف  هّل  رمضاُن 

فتكاتِِه من  الداء  هذا  طول  من 

القلب طـــــال رجاؤه يارّب هذا 

رفًقا بام قد صـــــــار من زالتِِه

مىض ماقد  له  تعفو  لو  يرجوك 

يا خري من يعفـــــــو له هفواتِِه
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عفو الّرب

أجـابا العبُد  دعـــا  إن  كـــريـــٌم     ربٌّ  ولــنــا 

ـــــــا ـــــــا وكتــابـ ـــــــا       وذراًعــ ـ ـــــــل كّفً ـــــــاسٌط باللي بـ

للـــــــذي ضـــــــــّل وزاغــــــــا       وتــــــــوىّل ثـــــــم تـــابــــــــا

إْن رجــــــــاه العبـُد يـوًمـــــــــا        فـتـح األرجـاء بـابـــا
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جزاء المتقين

أنيــــــــــٌق نـــــــٌر  كوثٌر 

المّتقينــــــــــــا للعبـــــــاِد 

زالٌل عـــــــذٌب  طعمـــــــه 

الذائقينـــــــا ذوق  فـــــــاق 

بكّف نحظـــــــى  ليتنـــــــا 

األكرمينا كريـــــــم  يـــــــا 

رحيٌم بالعبـــــــد  أنـــــــت 

الدفينا الذنـــــــب  تغفـــــــر 
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قدوم العشر األواخر

دهاْك؟ مــــــــــــــاذا  غافاًل  يا 

أقبلْت هاهـــــــي  العرْش 

الطــــــــواْل سواعدك  شّمر 

إّن اجلوائـــــــز قـــــــد بدْت

ليلتها احلســـــــاْن ما مثـــــــل 

رأْت عـــــــنٌي  مثلها  مـــــــا 

الكامْل حاز  من  ســـــــعد  يا 

وتكّشـــــــفْت حازها  إْن 
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في وداع رمضان

يا راحــاًل عـنــد الغـــرو    ِب وقــادًما من بعد عـاْم

هــامْت بمقـدمــَك القـلو    ُب وطارحْت شْدو احلامْم

واآلن حــــان وداعــنــــا       أّواه ما أقسى الكــــــالْم

الغراْم يا صنـو  بقــيـــَت لربهــــٍة    رمضــان  هــاّل 
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أكرم جميل ُقــنــبــس
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َفي ُمْنتَدى اأَلْلباب

البــاْب َأْلُف  لِْلِعــْلِم  اأَلْلبــــاْب     ُمْنـَتدى  يف 

َوّثــــــاْب َوعــالِـٌم  ــٌث    ــاِح َوب شــاِعــٌر  ذا 

واآلداْب للـــِفــكــِر  َقـَمـــرًا    ُتْزجـي  وتِْلَك 

بِاأَلطـــيـاْب َيـفـوُح  ُبعـــٍد    َعْن   لِقــــاُؤُهْم 
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 َأْجُرُه الَمْبروُر
ِ
لصَّْوم

ِ
ل

     

الُقرآُن ُأْنـــــــِزَل  فيِه  َرَمضاُن 

مَحُن الرَّ الواِحُد  َحبـــــــاُه  ُنْورًا 

إِْن املرَْبوُر  َأْجـــــــُرُه  فيِه  ْوِم  لِلصَّ

واجلاُن إِْنُســـــــنا  َتناَفَس  فيِه 

َفَتَخلَّصوا ِمْن ُكلِّ إِْثٍم ُمفِســـــــٍد

اإِليامُن َيْكُمَل  َحّتى  ْوِم  لِلصَّ

َتْنَجِل ُحّبًا  اهللِ  يف  َوَتناَفســـــــوا 

الُبلداُن َوَتعُمِر  الُكروُب،   َعّنا 
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ٍ
ُل بُْلُبل

ِ
رمضاُن َمْوئ

ُحُلاًم َمْوِطنًا،  ِشعرًا،  ُق  امُلَمزَّ َأنا 

َأحزانِْه َفْوَق  ى  َتَسجَّ ُحرٍّ  َوُكلُّ 

َمْسَكُنُه الَوْجِد  ِفجاِج  يف  ُبْلُبٍل  َكْم 

َأحلانِِه كْأَس  ُمّرًا  الَغْيِم  إىل  ُيْدي 

لُِمْقَلتِِه ُيدنيِه  اخِلْصُب  ُحْلُمُه  ال 

َأغصانِْه َفْوَق  ُميْضٌء  ارحِتاٌل  َوال 

َمْوِكَبها الّناعوَن  َهّيَأ  ُشـــــــطآُنُه 

َرَمضانِِه َأنفاِل  يف  َيرتاُح   َفراَح 
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ف
ِ
رمضـاُن َشْهٌر ُمختَـل

َتِلْف    أرواُحـنا بِـــِه َتـــْأَتـِلْف َرمضاُن َشْهــــــــٌر خُمْ

َلْف السَّ ِمْنهاُج  والَعـْفـُو  َبــــــــدُرنا    ُم  ـُ اح الرتَّ فيـِه 

ُح نِـعـَمــٌة     َوالَقــْلُب لِلّطاعاِت َرْف ـُ َوبِـــِه التَّســام

 َقـد جــاَء جَيـُبـُر َكْســَرنــا    ِمْن َقْبِل َعْجــٍز َأْو َأَسْف
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موَن َمناراتُنا
ِ
الّصائ

ْوِم َقد َسَطعوا الّصائموَن بَِشْهِر الصَّ

َطِمعوا َقد  اهللِ  َوِرضاِء  قى  َوبِالتُّ

هِبِْم َحلَّ  حنَي  اأَلماين  بَِشْهِر  وا  َبرُّ

َضيفًا، َوَحْوَل ِكتاِب اهللِ اجتمعوا

مالئَِكٌة ســـــــاروا  َحْيُثام  ُهْم  فُّ حَتُ

والَوَرُع واأَلنفاُل  وُر  النُّ َيغشاُهُم 

َفما  الّنائِباِت  ُغْوَل  اهلُل  َوقاُهُم 

انَتجعوا َأِو  وا  َحلُّ إِذا  َمثيٌل  ْم  هَلُ
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ِ
َصنائُع الَمعروف

     

ـــــــْوِء السُّ َمصاِرَع  ُمْقَلَتْيَك  ِق 

َأكَرْم يا  املَعـــــــروِف  بَِصنائِِع 

َيرَفُعنا بِاإِلْيمـــــــاِن  فـــــــاهلُل 

امُلْســـــــِلْم َمكاِرُم  جَتوُد  َوباِم 

َعَصَفْت َقد  فيـــــــِه  َفقرٍي  ِمْن  َكْم 

ُمْتَخْم َوَعْيُشنا  قاِء،...  الشَّ ريُح 

َلْن ُتْؤِمنوا َحّتـــــــى حَتاُبوا إِْخَوًة 

ُمعَدْم َبْيَنُكْم  مـــــــا  ُيرى  َوال 
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ِ
ُن اأَلخالق

ِ
َمحاس

ُهام َتُكفَّ وال   ، ُفـــــــكَّ َكّفاَك 

اآليس ُفـــــــؤاِدَك  بَِوحي  بِّرًا 

َشَطٍط ِمْن  ِمْنُه  احَذْر  َولِساَنَك 

بِإِفالِس َمْتبـــــــوٌع  ْلُم  فالظُّ

َلُه إِنَّ  الَوْجِه،  بَِبْســـــــِط  واغَنْم 

الباِس ُمطَلَق  ُحّبًا  الّناِس  يف 

َمْن َمْنَهُج  اأَلخالِق  َفمحاِسُن 

بِالّناِس البارَّ  ســـــــوَل  الرَّ كاَن 
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ِ
 لله

ِ
 الَعمل

ِ
 إخالص

ِ
مار

ِ
ْن ث

ِ
م

الّصالْة يف  ُخشوعًا  ازَدْدَت  ام  ُكلَّ

ـــــــعادْة السَّ بَِأنواِر  اهلُل  َك  َحفَّ

بِّرًا اْزَدْدَت  بِالوالَِدْيـــــــِن  َوإِذا 

َورياَدْة َوَخرْيًا  َتوفيقـــــــًا  نِْلَت 

َبْذاًل ازَدْدَت  َدقاِت  بِالصَّ َوإِذا 

َوِرفاَدْة َوُحّبًا  َأرزاقـــــــًا  نِْلَت 

يأيت َربَِّك  ِمْن  َترجـــــــوُه  ما  ُكلُّ 

الِعباَدْة هلِلِ  ُتخِلـــــــُص  ِعْنَدما 
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يّاُن ْسُمُه الرَّ
ِ
 باٌب ا

ِ
لصَّْوم

ِ
ل

ّياُن الرَّ اِْســـــــُمُه  باُب  ْوِم  لِلصَّ

َأماُن َو  َوَســـــــكيَنٌة  راَحٌة  بِِه 

بِشـــــــاَرٌة  لِلّصائِمنَي  بِِه  جاءْت 

واإِلحساُن التَّكريُم  َثَمراُتا 

ِعْنَدما الِقياَمِة  َيـــــــْوَم  َيِلجوَنُه 

واإِليامُن الّطاعاُت  َتَتَمرَفـــــــُأ 

ٍة  َجنَّ َأرائِِك  عـــــــىل  ُمَتقابِلنَي 

َأضغاُن َوال  َحَسٌد،  َبْيَنُهْم  ما 
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الُقرآُن نُْوٌر َوَرحَمٌة

     

الُقرآنا واعَشـــــــِق  َوَرتِّْل،  اِْقَرْأ، 

َحبانا ســـــــوِل  بِالرَّ فيِه  اهلُل 

ِهداَيٌة لِْلعاَلميـــــــَن  آياُتـــــــُه 

كانا َقد  َقْبِلِه  ِمـــــــْن  ما  بُّ  َوجَتُ

ٌة َكْونِيَّ ِحْكَمـــــــٌة  فيـــــــِه   ِ هلِلَّ

ُب اإِلنســـــــانا ذِّ َوبِِه الُعلوُم ُتَ

ُه َفإِنَّ احَلياَة  فيِه  ســـــــوا  َفَتَلمَّ

َتغشانا َوَرحَمٌة  ُييْضُء،  ُنْوٌر 
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إياد عبدالمجيد العبدالله
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)1(

رقدْت قد  اخللق  وعيوُن  ياساهرًا 

ترنو بعينيَك والُعّباُد قد  سجدْت

ومغرهِبا الدنيا  مرشِق  يف  والناُس 

لغري َمن سرّيَ األفالَك  ما  عبدْت

فهو الذي يطوي هذا الكوَن مقتدرًا

إذا رأى أّن هذي األرَض قد فسدْت

هبا اإلله  إين  ســـــــاكنها  وقال 

ُوِعَدْت ما  تلَق  نفٍس  ُكلُّ  فحينها 
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)2(

العرُش مـــــــّرت وانقضت أياُمها

صاَمها من  باركْت  املالئُك  وهبا 

خاِشعًا الفرائَض  أّدى  من  سعَد  يا 

وقياَمها قعوَدها  الَة  الصَّ وقىض 

لزكاتِِه مؤديـــــــًا  الفقرَي  َيقري 

جناِنا فسيَح  اأُلخرى  يف  ليناَل 

بـــــــارْك للعباِد صياَمهم يا ربِّ 

رمضاِنا يف  اخلرَي  علينا  واجزْل 
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)3(

ُينَتَدُب؟ البأس  يف  الُعال  رب  أغرَي 

لُب الطَّ ُيسَتحصُل  به  إال  وليس 

طلبًا َيرجتي  كفـــــــًا  مدَّ  ملن  فقل 

لُب الطَّ جاَءه  ما  خالِقه  غري  من 

لُه اغتفاَر  ال  ذنٌب  باهلل  فالرشُك 

الغضُب أرشَك  إن  لصاحبِه  يأيت 

ُرِفَعْت ملـــــــن  إال  يدًا  متدَّ  فال 

يقرتُب اهلل  فنرُص  األكفُّ  له 
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)4(

عيونِه غري  اخللِق  عيوُن  نامْت 

ترعانا ه  ـُ فعينـــــــ العباِد  رُب 

فإنَُّه عليـــــــه  خافيٌة  ختفى  ال 

عـــــــن ُكلِّ يشٍء فاحٍش ينهانا

أمِرنا يف  ُحكِمِه  عواقَب  نخشى 

خيشانا ال  الُحكِم  يف  الذي  وهو 

َبغى إذا  امليسَء  جُيزي  الذي  فهو 

إحسانا اهُلدى  َسلك  من  وُيثيُب 
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)5(

انقىض منه  آخـــــــٌر  وثلٌث  ُثلٌث 

ىض الرِّ الباقي  بثلثه  نناُل  فعسى 

ٍة ُحلَّ أسمى  العرِش  الباقياِت  يف 

أغمضا ما  فجِرها  لرؤيا  جفين 

هي ليلُة القـــــــدِر التي ما ِمثُلها

ُتعرضا أن  ليلـــــــًة  الليايل  بني 

لْت ُأنزلْت وتنزَّ املالئـــــــُك  فيها 

َقىض بالُبرشى  الكوِن  إله  وهبا 
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ض ُثرّيـــا الُعـَريِّ
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)1(

وجدا ُيشـــــــعُل  النَّقيُّ  رمضان 

وجاللِْه نقائِـــــــِه  يف  رغبًة 

سالٍم ِحسُّ  القياُم..  ياُم..  الصِّ

احتفالِْه يف  خاشًعا  القلُب  يرتقي 

مهيًبا وعـــــــًدا  اهلالًل  ى  نتحرَّ

لَِســـــــىن البدِر كاماًل يف مجالِْه

ـــــــوُر يمأل القلَب وجًدا يبدأ النُّ

اكتاملِْه بعد  الوداِع  القرتاِب 
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)2(

جوانحي جاِء  بالرَّ يمأل  رمضاُن 

مطاحمي ُكلُّ  رمحُن  يا  ورضاَك 

عفَوُكم آمُل  جئُت  لفضِلَك  شوًقا 

ُمساحمي تكوَن  أن  وأدعو  عيّن 

رمحًة أطلُب  أتيُت  اجلالِل  ذا  يا 

املاِدِح رُسُّ  العفِو  ذا  يا  ولديَك 

ُهمَّ نرجو عفَوُكم غفراَنـــــــَك اللَّ

الواضِح موِّ  السُّ درَب  لنا  فاخرْت 
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رعـــد أمــــــــان
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) 1 (

َتذلُّ اجلبـــــــاه  كلُّ  لُه  َمن  يا 

أَجلُّ الوجوِد  من  اجلليُل   أنَت 

الُعىل السامواُت  هليبتَك   َخَضَعُت 

الُكلُّ أنَت  والـــــــُكلُّ  ٌة  ذرَّ  أنا 

َعفا َمن  أكرُم  وأنَت  سواَك  يِل   ما 

لُّ الذُّ ُبكاُه  أوَرى  مذنٍب   عن 

تائٌب عبُدَك  اللهـــــــَمّ   ُغفرانَك 

ِظلُّ الندامِة  لفح  ِمن   ورضاَك 
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) 2 (

قلبي يرتاُح  بارئـــــــي  بذكِرَك 

عاِء الدُّ فيُض  مهجتي  ويروي 

بذكرَك خالقـــــــي ينجاُب َكريب

الرجاِء مغاليـــــــُق  يل  وُتفتُح 

ريّب إليَك  ُأبـــــــُت  احلرياُن  أنا 

ضاِء وبالرِّ منَك  بالعفِو  َفُجْد 

حســـــــبي املأموُل  عفُوَك  إهلي 

بالّلقاِء هـــــــذا  بعَد  وطوبى 
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) 3 (

اجلامْل سحَر  األكواِن  واهَب  يا 

الكامْل عرِش  فوق  من  وناظرًا 

عشـــــــقوا اأُلىل  عباُدَك  نحُن 

هـــــــم يف عمِرهم ما ُيناْل وَغرَّ

لّذاُتُه العيش  يف  هلـــــــم  َصَفْت 

انتهاْل يف  فيِضها  ِمن  وأرسفوا 

َربَّنا يـــــــا  لنا اجلّنَة  اكُتـــــــْب 

وآْل رساٌب  نيـــــــا  الدُّ فإنام 
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) 4 (

ينصدُع اِر  اجلبَّ خشية  من  الكوُن 

اِر ما رجعوا والغافلوَن إىل الغــفَّ

توبَتُه حٰمـُن  الرَّ قبَِل  الذي  فاَز 

واخلارسوَن اأُلىل بالعفو ما طمعوا

وزينُتها الدنيا  زخرُف  هم  يغرُّ

ينخدُع بالوهِم  َنَزٍق  ذي  وكلُّ 

ُمنكسًا العرِش  لربِّ  يذلُّ  فَمن 

يرتفُع منه  بإذٍن  ِكرْبٍ  بعِد  ِمن 
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) 5 (

عا ـــــــامِء َتَضُّ ا نظرُت إىل السَّ لمَّ

معا نيا  الدُّ وهانت  الوجوُد  هاَن 

الكوُن واألفـــــــالُك يف يِد ُمبدٍع

أمجعا واخلالئَق  الربايـــــــا  برَأ 

كامٌل نقٍص  كل  عـــــــن  ٌه  ُمتنزِّ

عا كَّ الرُّ اجديَن  السَّ جيازي  خريًا 

صنيُعُه وهو  اإلنساَن  أحقَر  ما 

خَيضعا وأالَّ  لـــــــُه  َيِذلَّ  أاَلّ 
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) 6 (

كلُّ حـــــــٍيّ للمنايـــــــا قاصُد

خالُد أو  دائـــــــٌم  فينا  ليس 

الَقضا حاَن  إذا  جُيدي  الِغىن  ال 

ـــــــائُد ال وال اجلاُه الرفيُع السَّ

أِفْق الُنّعمى  يف  افـــــــُل  الرَّ أيا 

بائُد نعيـــــــٌم  نيا  الدُّ إنـــــــام 

غدًا تلقاُه  اليـــــــوَم  زرعَت  ما 

احلاصُد وأنَت  جانيـــــــِه  أنَت 
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) 7 (

ـــــــِل وتوسَّ واثقًا  دعاَءَك  ارَفْع 

ِل امُلتفضِّ الواِهِب  ُجوَد  وَتَرجَّ 

غرُيُه َمن  هـــــــا  ُكلِّ ِة  الربيَّ َربِّ 

؟! ِل  املتأمِّ الِب  الطَّ رجاُء  فيِه 

ضا الرِّ جَتِن  لقائِه  ليوِم  واعَمْل 

امُلقبِل يف  امُلىن  جيزيَك  وهناَك 

ببابِِه وقفـــــــَت  وقد  يقوُل  ملّا 

وادُخِل كتاَبَك  ُخْذ  يميَنَك  امُدْد 
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) 8 (

العالميْن إلـــــــَه  يا  الربية  ربَّ 

اآليبنْي التائبنَي  لـــــــكلِّ  اغِفْر 

م إنَّ بعفِوَك  واشَملُهم  ربِّ  يا 

نادمنْي املدامِع  جِس  عىل  جاءوا 

هبم فأنَت إهُلُهم إْن شـــــــئَت عذِّ

أو شئَت فارِفْق بالُعصاِة اجلاهلنْي

مجيِعهم العباِد  عن  وارَض  ربِّ  يا 

واهِد الورى واغِفْر لُكلِّ املسلمنْي
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) 9 (

الربايا ربَّ  يـــــــا  أيفُء  إليَك 

النَّوايا ُم  عـــــــالَّ اهلُل  فأنَت 

عفوًا أرجوَك  واقـــــــٌف  ببابَك 

واخلطايا مين  الِت  الـــــــزَّ عن 

فَح إيّن ســـــــألُتَك يا رجائي الصَّ

نأيُت عـــــــن احلقيقِة يف َهوايا

واغِفْر ربِّ  يـــــــا  توبًة  يل  فَهْب 

بقايا إال  مـــــــىض  قد  فعمري 
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)10(

ُقدوُتنا الكونني  ســـــــيُد  حممٌد 

َلِم أسىن من البدِر يف داٍج من الظُّ

خالئُقُه ْت  َشعَّ الذي  البشرُي  فهو 

الَكِلِم ُمعجِز  يف  خالِقِه  نوِر  من 

ُمرشِدنا األكوان  سيِد  عىل  وا  صلُّ

ِهِم ُكلِّ النَّاِس  وخرِي  اهلاشميِّ 

ِمنا معلِّ اهلادي  املصطفى  حممِد 

وسّيِد اخَلْلِق من ُعْرٍب ومن َعَجِم
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ساجدة الموسوي
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عرْفتَُك طفلًة

احلنوِن جّدي  صوت  يف  سمعُتَك 

رحيْب  ٍ بصوت  فجرًا  ُيرّتُل 

شجيٌّ حلٌن  منَك  دمي  يف  رسى 

الغريْب بُسْؤيل  ألّمي  فُرحُت 

ِ إليك  يرنو  اهلل  هـــــــو  فقالت 

احلبيْب هلمِس  عيونًا  فقّري 

وُح طوُع هواُه وُمْذ ذاك والـــــــرُّ

امُلجيْب وكان  رِساجي  فكان 
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سعيد الصقالوي
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علمتني

)1(

أحارا أاّل  احليـــــــاة  علمتين 

غبارا النفوس  عىل  أخيّل  ال 

هشـــــــيٍم أّي  الفؤاد  أعّبي  ال 

اخضارا فيها  العيون  أجيـل  أن 
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)2(

أتعّمْد أْن  امليـــــــاه  علمتين 

فتسعْد حبي  العيون  وأساقي 

تجّمْد قلبًا  بالصفـــــــح  وأديّف 

تتوّرْد كي  األرواح  وأرّوي 
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)3(

أتسامى أن  ـــــــامء  السَّ علمتين 

وخزامى نخلة  الشوك  وأرى 

وغامما قمـــــــًة  الطنَي  وأرى 

يرتامى مطلقًا  العمَر   أرى  و 
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)4(

أحتاىل أْن  الزهـــــــور  علمتين 

زالال خريًا  اجلـــــــامل  وأعّب 

وفعاال حكمًة  النـــــــاس  وأرى 

وأرى الغـــــــرس رمحًة ومثاال
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)5(

ْد أتجدَّ أْن  البحـــــــار  علمتين 

تعبَّْد نورًا  املظلامت  أحسب 

عسجْد باحلب  الرتاب  وأحيل 

يتمرْد روحنا   ِمْن  وابتهاجًا 



66

)6(

أحتّوْل أْن  الّرمـــــــال  علمتين 

أمجْل املجاالت  ِمَن  لفسيٍح 

تتشكْل قدرًة  الّنفس  أبســـــــط 

يتامْل طائـــــــرًا  الفكر  أطلق 
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)7(

الرياِح صد  اجلبـــــــاُل  علمتين 

جراحي رغم  الرجاَء  أضيئ  أْن 

طامحي نحو  النجـــــــوَم  وأمّد 

وجناحي مهتي  األفُق  يفتح 
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شهاب غانم
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)1(

وُقْل العاملني  ربِّ  هللِ  احلمـــــــُد 

واملَِلُك محُن  الرَّ هو  حيُم  الرَّ هو 

إّياَك نعبـــــــُد يف حبٍّ ويف َوَجٍل

ُمعرَتُك األرُض  فهذي  ونستعنُي 

اســـــــتقامتِِه يف  لرِصاٍط  هدايًة 

َكُك منجًى َدَعْونا، فال تلهو بنا السِّ

نَِعٌم ه  ُكلُّ بِـــــــرِصاٍط  لنا  فُجْد 

ُك رَشَ وال  ٌك  رِشْ وال  ضالٌل  فال 
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)2( 

اذكِر اهلَل قائـــــــاًم.. وعىل جنبَك

العباِد وبـــــــني   .. قاعدًا   أو 

نيا للدُّ ربَِّك  خلـــــــِق  يف  ْر  وتفكَّ

ِعامِد دوَن  ُرِفْعَن   وســـــــبٍع 

َهباًء هـــــــذا  خلقَت  ما  ربَّنا 

شاِد  باطاَل فاهِدنا ســـــــبيَل الرَّ

إهلي يا  مناديًا  ســـــــِمعنا  قد 

امُلنادي نجيَب  لكـــــــي  ا  فأعنَّ
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)3(

األحُد الواحُد  إال  للكوِن  ربَّ  ال 

وأعتقُد قلبي  من  أشهُد  بذاَك 

بِه نلوُذ  ركـــــــٌن  توحيَده  وإنَّ 

 وكلُّ فعٍل بـــــــال توحيِده َبدُد

اتَّسعْت بينام  رِشكًا  اهلُل  يغفُر  ال 

َعدُد ماهَلا  لذنـــــــوٍب   رمحاُته 

َسفهًا أرشكوا  أو  كفروا  مِلَْن  فقْل 

ِقُد يتَّ اهللِ  َســـــــعرَي  فإنَّ  توبوا 
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)4( 

ُهم يســـــــريوَن يف البسيطِة هونًا

»سالما!« للجهوِل:  ويقولون 

عّنا« ناِرك  عذاب  ارصف  »ربنا 

وقيامًا  دًا  ُســـــــجَّ  ويبيتون 

محـــــــِن، مثُل َمالٍك الرَّ ُهم عباُد 

إماما للُمتقـــــــنَي  جتىّل   قد 

منهْم، ُنصبُح  يـــــــاربُّ  ا  فأعنَّ

لِماما لالقتـــــــداِء  ا  أعنَّ  أو 
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)5(

ابتداًء احلراَم  أتـــــــُل  تعالوا  قل 

وكفُر رِشٌك  نوِب:  الذُّ بعظيــِم 

ووأٌد للوالديـــــــِن،  وعقوٌق 

فقُر يصيبَك  كيـــــــال  لبناٍت 

ًا ُطرَّ الفواحِش  مـــــــن  واقرتاُب 

ِســـــــرُت كاَن  له  وما  تبّدى  ما 

حراٌم فهو  للّنفـــــــِس  قتٌل  ثم 

ِوْزُر كالقتِل  وليس   ، حقٍّ دوَن 
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)6(

ومفتخرا خمتااًل  األرض  يف  متِش  ال 

واقصْد بمْشيَك وأغُضْض صوَتَك الَنِكرا

لِفلَذتِه يومـــــــًا  قاهلا  قد  لقامُن 

وكان ُكلُّ الذي قـــــــْد قاَله ُدَررا

وُمْر الِح  بالصَّ وأمْر  صالَتَك  أقْم 

ُنِكرا الذي  األمِر  عن  واْنَه  بالُعرِف 

مُها الوالِديِن  عنَد  جناَحيَك  واخفْض 

َسِهرا وَمن  باتا  وَمن  ربَّياك  َمْن 
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)7(

َشـــــــَهدوا برهِبم  الذين  إنَّ 

َرَشُد أمُرهم  اســـــــتقاموا  ثم 

مالئكٌة ســـــــاحَتهم  ستزوُر 

ٍة وِعدوا ُبرشى هلم عـــــــن جنَّ

هلم احلياِة  يف  أوليـــــــاٌء  هْم 

َســـــــنُد ُهْم  الِفردوِس   وبجنِة 

 إدفْع بُِحســـــــٍن ال بِســـــــيئٍة

َعدو احلياِة  يف  ُيكسُب  طِف  باللُّ
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)8(

الَعرِش الّليايل  يف  القـــــــْدِر  ليلُة 

وهي أعىل يف القْدِر من ألِف َشهِر

حُمبًا فامنْح  الَعرِش  يف  رِصنا  نحُن 

َخرْيِ مـــــــن  هبا  مما  إهلي  يا 

هو عبٌد ســـــــعى ويسعى ولكْن

ُعْذِر دون  مقرصًا  دوًما  ظلَّ 

ُتنجي منَك  رمحـــــــٍة  غرُي  لُه  ما 

احَلرْشِ يوِم  وهوِل  َعذاٍب  ِمن 
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)9(

خِس يف  املرَء  أن  بالَعرِص  أقسمَت 

األمِر يف  األرشاَط  َق  حقَّ إذا  إال 

ُملتِزمًا اإلنســـــــاُن  آمَن  إذا  إال 

واخَلرْيِ وباإلحساِن  احلاِت  بالصَّ

َوَرٍع يف  احلقِّ  بِدعِم  وبالتَّوايص 

رْبِ والصَّ الغيِظ  بِكظِم  وبالتَّوايص 

مســـــــألٍة ُكلِّ  يف  لنا   ْ يسِّ ربَّاه 

الُعْمِر مدى  وإيامنًا  وَصربًا  َعداًل 
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)10(

يشـــــــبُِهُه ليَس  ُحٌب  اهللِ  حمبُة 

أشياُء اهللِ  كِمثِل  فليَس  ُحٌب، 

خالُقنا محُن  الرَّ هو  العظيُم،  هو 

وأسامُء لفٌظ  وصَفُه  َيِفي  فال 

ىن ألٌِف فأوٌل هو مْن قبـــــــِل الُدّ

ياُء ىن  الدُّ بعِد  مْن  هو  وآخٌر 

يملؤنا، سّواُه  غرُيُه  َمْن  واحُلبُّ 

والباُء احُلبِّ  حاُء  هو  سبحاَنُه.. 
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طـــــالل الجـــنــيـــيب
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رمضان عانقني

خالَلْك أهلِمـــــــين  رمضان 

وصاَلْك به  أجبُت  عشـــــــٌق 

الُوجوِد يف  شـــــــهٍر  خرَي  يا 

مجاَلْك ناجى  شـــــــعوُرنا 

حيِل الرَّ عـــــــىل  عزمَت  فإذا 

رحاَلْك له  شـــــــددَت  وقد 

الُقلوِب يف  بأّنـــــــَك  فاعلم 

َلْك سعى  طوًعا  وشـــــــوُقها 
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كُمل العيد

وَلْم برؤيـــــــاَك  العيُد  كُمل 

كامال عيدًا  اآلِن  قبـــــــَل  َيُك 

بِِه صوًتا  يـــــــا  ألقاَك  أن  قبَل 

قائاِل معىًن  وُح  الرُّ تســـــــتعيُد 

عارٍم غيـــــــاٍب  إدراُك  كان 

سائاِل دوًما  باإلحساِس  عنَك 

اهلوى أن  أْم  العيـــــــَد  تراَك  هل 

حاِصال لقـــــــاًء  العيَد  جيعل 
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رياح الخير

رياُح اخلـــــــرِي هّبْت حوَل داري

الُغباِر أطـــــــواِق  ُكلَّ  أزاحْت 

زانْت اإليامِن  ســـــــاحِة  منازُل 

اجِلواِر يف  يزهـــــــو  عاد  بنوٍر 

بِروحي ما  أيقـــــــَظ  منُه  ضياٌء 

انكساري أرشعِة  ميَل  فوازَن 

تسمو فيه  شـــــــهٍر  خرَي  يا  أال 

داري آنسَت  قد  اخَللِق  نفوُس 
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الّسبع المثاني

هِبا إّن  الّسبِع  باملثاين  ُمستعصاًم 

دّياِن توفيِق  ِمـــــــن  هللِ  احلمُد 

لُه العاملني  ربِّ  هللِ  احلمـــــــُد 

ُملٌك يفوُق ُعروَش اإلنِس واجلاِن

إىل اَط  الرصِّ َتدينـــــــا  احلمُد هللِ 

ُسلطاِن إكراَم  يفي  النَّعيُم  حيُث 

َغَضٌب فال  ُتنجينا  هللِ  احلمـــــــُد 

وال ضاللـــــــَة يف آياِت َرمْحِن
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ركعة

اِرِه ُســـــــمَّ عىل  الّليُل  ُيغدُق 

مراِء َصمتا ِمن ظالِل الوحشِة السَّ

ســـــــاهٍر من  ترى  هل  ا  ُمدَلِهّمً

يضُب األمخاَس باألسداَس َمقتا

يف ثنايـــــــاُه التـــــــي خيفى هبا

موتا خاَض  ُذعًرا  تستـلُّ  رهبٌة 

الذي الّليِل  يف  محـــــــُة  الرَّ تنجيل 

وقتا العمَر  ُتضاهي  فيه  ركعٌة 



86

عطايا

ويشتكي بالفراِغ  يرُفُل  البعُض 

العافيْة ِغياِب  ِمن  يبكي  وسواُه 

ٍة يميض وما ـــــــُه يف ِصحَّ وْيَ يا 

يمتنُّ للنَِّعـــــــِم الِعظاِم اخلافيْة

ناســـــــيًا للنَّواقِص  ينظُر  املرُء 

افيْة الضَّ وِف  الرصُّ ِمن  يعرتيُه  ما 

بِِه ماييا  اإلنســـــــاُن  يعلُم  لو 

الوافيْة الَعطايا  فرِط  ِمن  ألمتنَّ 
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مواسم فرحة

يـــــــاَم فبِتُّ ِعتًقا نويُت بَِك الصِّ

اختباِر وقِت  يف  األثقاِل  ِمن 

فيها أقبلَت  فرحٍة  مواســـــــُم 

إنحساِر َسطِح  يف  املَدَّ  فكنَت 

لَِغْيٍث يا  محاُت تطـــــــُل  الرَّ بَِك 

ناِر أهواِل  ِمـــــــن  اخَللَق  جُيرُي 

تسـقي ِمنُه  ُشـعوٍر  إىل  أويـَت 

النَّهاِر أوردَة  يـــــــل  اللَّ ُدموُع 
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قرآن ربي

ُمكتنًفا الّذكِر  بآي  سمعي  غذيُت 

لّذايت جيتاُح  الذي  كوِن  السُّ نفَح 

وجٍل يف  اهللِ  كتاِب  حروَف  ناجْت 

إلنصايت وأهدتين  اخلشوِع  رِسَّ 

جباًل يا  القوَل  هذا  اهلُل  أنزَل  لو 

خُر من إحساِس آياِت َع الصَّ دَّ اصَّ

قرآُن ريّب نـــــــداُء احلقِّ كيف لنا

امواِت أن نجُر القوَل ِمن َربِّ السَّ
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حـنـيـــن

عوْر الشُّ وارتحـَل  إليَك  احلنـنُي    حّركين  رمضــاُن 

هـِر الُعطوْر وتـنـادت األشواُق تنـشـُد     ِمن شذى الزَّ

ـيوْر الطُّ أفئـِدِة  مـرِي     كــدفِء  الضَّ َك يف  رِسَّ فلمسُت 

ومددُت أشـواَق اإلنـابــِة      بـل عربُت عىل اجُلسوْر
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قصائد الخلوات

أنكُت بـــــــوَح العنِي بالَعرباِت

الَوجناِت عىل  جمراها  ورسمُت 

رائٍق أين  وِح  الرُّ صفَو  أخربُت 

خلجايت من  سال  انسكاٍب  رغم 

هي هكذا لغـــــــُة الُبكاِء كواِمٌن

َقسامِت من  الَح  ما  إىل  تأوي 

َمْن شاَء تفســـــــرَي الُبكاِء فُقْل لُه

اخَللواِت قصائُد  موَع  الدُّ إن 
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بيدي عبدالحكيم الزُّ
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)1(

اهُلدى شـــــــهَر  يا  رمضاُن 

الَيدا ِمنـــــــَك  لنا  امـــــــُدْد 

ُصدوِرنا مُهـــــــوَم  وانـــــــَزْع 

املَدى بلـــــــَغ  قد  فاخلطُب 

أنٍس حلظـــــــاِت  لنا  واْرُدْد 

ُســـــــدى ِمّنا  َمَضْت  قد 

يَن وأِعـــــــْد لنا ِذكـــــــرى الذَّ

دى الرَّ ِمّنـــــــا  ـــــــم  اغتاهَلُ
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)2(

يا ربُّ يا َمـــــــن إليه األمُر أمجُعُه

التَّعِب من  يشكو  ملن  املعنُي  أنَت 

رازُقُهم أنَت  بَخلٍق  حيُم  الرَّ أنَت 

وأِب هِبم  أٍم  من  أرحُم  وأنَت 

شكروا إن  اخُللِد  بجناِن  وعدَتم 

َتِب الرُّ من  عاٍل  إىل  فيها  يرقون 

َتغِفُرُه نَب  الذَّ فأنَت  توّلوا  وإن 

َيُتِب إذا  التَّوَب من عاٍص  وتقبُل 



95

)3(

ْد ُيَ ال  عفـــــــُوَك  ربُّ  يـــــــا 

َمْد والصَّ امُلهيمـــــــُن  أنَت 

لذْنبِنا الغفـــــــوُر  أنـــــــَت 

مهـــــــام تزايـــــــَد يف الَعدْد

َمىض عـــــــامَّ  لنا  فاصفـــــــْح 

َغْد يوِم  يف  لنا  واشـــــــفْع 

واقبـــــــْل ُدعائي أنـــــــَت َمْن

لُدعـــــــاِء عبـــــــِدَك ال َيُرْد
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)4(

يا َمْن لُه تعنو اجِلباُه وَتســـــــُجُد

ُد َتتَودَّ َعليائِهـــــــا  ِمْن  رُّ 
وخَتِ

يا مالَِك امُللـــــــِك الذي دانْت َلُه

يُد والسَّ عبُدها  اخَلالئِِق  ُكلُّ 

َدهِرنا َمصائِِب  عىل  َنستعنُي  بَِك 

وَنْحِفُد راغبنَي  نسعى  وإليَك 

ُذنوَبنا املاَمِت  قبـــــــَل  لنا  فاغفْر 

َترُقُد املقابِر  يف  عباًدا  وارحْم 



97

)5(

الِهـالْل بأنـواِر  ومىض  حـاْل      الرِّ َشدَّ  قْد  َرَمضاُن 

وَمـَضـَت ليـــاليــِه التي        يف الَقْدِر ِمْن َخرْيِ الّلياْل

اجَلــالْل ذا  يا  وقيـاَمنا  صوَمـنـا      فـاقبـْل  ربُّ  يا 

وأِعـْدُه يـــــــا ربَّـاُه يف          َخـــرْيٍ ألعـواٍم ِطـواْل
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عزالديـن ميهويب
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)1(

ا َريَّ بأهدايبَّ  الّشـــــــمُس  تطلُع 

أبديَّا فتًحا  للّصحو..  موساًم 

يضُن النَّـــــــاُس رؤاُهم وُيصيّل

قلُبَنا الغـــــــضُّ وما زال صبيَّا

تنامْت روٍح  مـــــــن  الطالُع  أّيا 

ا رسمديَّ َبْعًثا  للـــــــّروح..  نبتًة 

بقلبي نبًضا  اهلدى  شمُس  تكن  إْن 

نبّيا العمر-  –مدى  قلبي  فليكْن 
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)2(

َدى الصَّ تواشـــــــيِح  من  نداًء  يا 

أنَشـــــــَدا كطرٍي  القلَب  َهْدَهَد 

الوْحِي كام الَح من صومعـــــــِة 

املَدى ُعمق  يف  تكـــــــرُب  نخلٍة 

َعبقْت شـــــــفاٍه  من  َكُطيوٍب 

اهُلَدى بآياِت  القلُب  فانتشى 

ناِســـــــٌك إيّن  الكوِن  نداَء  يا 

مْسِجَدا استحالْت  ُروحي  هذه 
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)3(

اْلَمَها َعنْيِ  من  الُعمـــِر  طُيوَب  يا 

واشتَهى حيًنا  القلُب  منِك  رقَّ 

من رؤى الّصـــــــويّف أجُلو آيتي

َهى وَح مفتاَح النُّ وُأِعرُي الـــــــرُّ

اخُلَطى َوْقِع  مـــــــن  اآليَة  أبعُث 

هَلا أْوَحى  قد  والعمُر  واحًة، 

أْبَتين ُنْسكي  َفْرط  من  اّلذي  ما 

للُمنتَهى؟؟ سدرًة  أم  معبًدا 
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)4(

َيْسي ظّل  نـــــــوٌر  القرآِن  ليلُة 

ِسْحِر ُيْنُبوَع  الُعىل  سامواِت  يف 

ربٍّ خْشَيِة  من  األكواُن  تْصَدُع 

بفْجِر تراتيـــــــل  يف  يتجىلَّ 

تاَدى بآيـــــــاٍت  اعي  الدَّ أيا 

ُطْهِر َمْوكِب  يف  الَح  كمالٍك 

نوًرا عينيِه  يف  اإليـــــــامُن  ُيوِرُق 

ويُذوُب العمـــــــُر يف ليلِة َقْدِر
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)5(

أموْت الّشمُس  َتفضُحين  عندما 

البُيوْت بـــــــني  َكَفًنا  فأراين 

ويف نعٍش  عـــــــىل  حتُنو  دمعٌة 

وُتوْت مسافاٌت  اليمىَن  يدَي 

حلظًة بظيّل  الّنـــــــاُس  يتمي 

ـــــــُكوْت ا بالسُّ ويلوُذ املرُء رّسً

َقْت ُعلِّ َثـــــــَواٍن  العمُر  إّنام 

العنكبوْت بعرِش  ا  ُمّرً فَرًحا 
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)6(

لَك أْن تكـــــــرُبَ يف صحِو املرايا

َمطايا أو  نخاًل  للّشمس..  آيًة 

الّثواين نبِض  من  تطلَع  أن  لَك 

لَك أْن حتُلـــــــَم أو ُتصبَح ناَيا

لَك.. ما أرحـــــــَب آفاِق الّتمينِّ

احلَنايا يف  طرًيا  الّروَح  َتُزّف  أْن 

عمري راحِة  يف  اللؤلـــــــؤ  خّبَأ 

رَؤايا مْن  مـــــــيّن..  أكرَب  بذَرًة 
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)7(

بَواَحْه الوْحِي  داليـــــــُة  أورَقْت 

ُمستباَحْه آٌي  للّرمِل  فانتمْت 

ناًرا املوبوِء  ليِلَهـــــــا  يف  أوقدْت 

من بقايا طائـــــــٍر َقصَّ جناَحْه

حتمُل الّريـــــــُح رماَد الُعمر حيًنا

صباَحْه يْذُرو  نا  الُدّ ليُل  مثلام 

ينُزو ليس  بجـــــــرٍح  املرُء  يفُل 

جراَحْه بالكيِّ  َيْنـــــــَكُأ  إّنما 
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)8(

نبِع املحّبْه أْيَقَن الباحـــــــُث عن 

ْه وُقبَّ طفاًل  املَدى  قلِب  يف  أّن 

ُمثقاًل يف ُخْطـــــــِوِه، للّصرب يُفو

ْه حلبَّ تُفو  عصفـــــــورٍة  مثلام 

ي الّتهجِّ أعـــــــامَر  األعامَر  مَلْلَم 

ُغرَبْه املنيسِّ  دمِعِه  يف  واحتَسى 

إيّن قال  متّهـــــــْل  هذا  يا  قلُت 

ْه ُجبَّ مليوِن  يف  احلاّلَج  أبعُث 
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)9(

شمعْه بأضالِعك  القلُب  ُيوِقُد 

دمَعْه عينيَك  يف  الّصرُب  ويناجي 

قلٍب ُشّباِك  من  الفجُر  ويلوُح 

قْلَعْه دنياُه  يف  يرتاُد  ناِســـــــٍك 

األماين وختضلُّ  الوجُد  يورُق 

- حني الوْجُد- ركَعْه جممًرا جيَتثُّ

بدرٍب هذا  يا  العمَر  أضْعَت  قد 

نبَعْه األرِض  نُر  ضّيَع  مثلام 
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)10(

امُلْتَعِب قلـــــــَب  اآلتوَن  عّطَر 

َمْوِكبي أذكى  املسِك  واحرتاُق 

أجدبْت أرًضا  الّصمُت  فاستجاَر 

امُلْذنِِب بكأِس  روحي  وانتشْت 

املَدى قلُت لآلتنَي مـــــــن ُعمق 

هذِه أريض وتلُكْم ُســـــــُحبِي

َعًة إْن يكـــــــْن درُب األماين رِشْ

مْذَهبِي املنايا..  درُب  فليكْن 
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عزيز ثابت سعيد
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شهر الخيرات

أطلَّ ريب علينا شـــــــهُر خرياِت

يت زالَّ ُكَل  بجوٍد  إهلي  فاغفْر 

وَلٍه من  ذاَب  ُبحٍبّ  فؤادًا  أكرْم 

َكراماِت من  معينًا  عليِه  أغِدْق 

ُدنيا َغروٌر َتغُرّ الِغَرّ من َســـــــَفٍه

اِت بامللذَّ وُتغري  وُتغوي  ُتدين 

مبتهاًل  اهلل  بباِب  َرْحيِل  أنخُت 

بِجنَّاِت اهلادي  من  قربًا  أرجوه 
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شهر الخير

قد جتىّل بِخــــرٍي  يا شهرًا  رمضاُن 

وبه ُنَجيم اجُلــــوِد والُنعمى َتدىلَّ

الصوُم يل أْجــزي بــــه قــال الَعيُلّ

فاخشْع تنْل من فضلِه جّنــــاِت أعىل

والويِلّ بينك  ِد  الـوُّ ُجسوَر  لُِتِقــْم 

ْق واّتــئْد وِصــْل ُأهْيـــاَل وانفْق ترفَّ

ِ أقرْص يا جهواًل وُقــْل لِباِغي الرشَّ

أْوىَل لــــُه ذو الَبغي أْوىَل ثــــم أْوىل
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َرتّــــل القرآن 

ا وَعِشيَّ ُصْبحًا  القرآَن  رتِّــــِل 

ـــــــــا َـّ وَتَدّبْر آَيُه ما ُدمَت َحيـ

القلوِب ِطَب  يا  اهللِ  كالَم  يــــا 

ووليَّــــا وونْيسًا  أنـــْيسًا  يــــــا 

التََّجيِلّ أســــراُر  اهللِ  آُي  فيَك 

َنِجيَّا إِلفًا  لُه  ُكنَت  من  فــــاَز 

الوجوِد َهْدَي  يا  اهللِ  كتاَب  يا 

ــا َـّ مِلي ْنُجْرُه  ُدونك  مـــا  ُكلَّ 



114

آداب وقيم

اإللْه ُتريض  جاحمًا  َطــــرفًا  ُغض 

رضاْه يف  لِتْحيا  اللفَظ  وُصِن 

يا صــــاِح وُجْد املعروَف  واْصنِع 

باحلياْة تنعْم  األرحاَم  وِصــــِل 

اْغمْرمُها والــــِديك  وبحٍب 

للنَّجاْة حــــبٌل   - اهللِ  تا   - فهام 

ومسْا صباًحا  الِذْكَر  واْلــــزِم 

الْة واْخشْع يف الصَّ آَي اهللِ  واْتـُل 
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الواحــــُد األحُد

أنت يــــا رُب اإللــــُه األوحــــُد

الواحــــُد الكريُم  رُب  يــــا  أنت 

موجٌد عظيــــٌم  الكوِن  فــــاطُر 

الواجــــُد وجلَّ  موجوٌد  جــــلَّ 

صمــــٌد فرٌد  األكــــواِن  مبدُئ 

ماجــــُد قويٌّ  امللِك،  مالــــُك 

عاجــــٌز َخلٌق  األرِض  يف  ما  ُكلُّ 

بــــائُد ربِّــــي  دوَنك  مــــا  ُكلُّ 
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بـــّـــــــاُه َر

ــاُه هذا شهُر ُجوِدك فلتُجْد ـّ َربــ

أْكِرْم قلوبـــــــًا ُأْحبطْت مما جَتِْد

ًة ِمنَّ إهلْي  يا  عليها  أْسبِـــــْغ 

ُترْد ما  َهْبها  خاِر  الزَّ بْحـِرك  من 

واسلْل بُِجــودك يا َودوُد سخائاًم

رانْت بقلٍب كم مُلْلِكَك قــد َشهْد

إليك ريّب واِفـــــدًا أتيُت  ها قد 

جَيتِهْد بَِبابَِك  من  وفادَة  أكِرْم 
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وعزمُت يا ربي

أجتهْد بشِهرَك  ريّب  يا  وعزمُت 

فعسى الفؤاُد لبحِر جوِدَك أن َيِرْد

كرامًة منَك  الفضِل  عظيَم  يا  هْب 

ُصِفْد قد  ٍمّ  هِبَ من  وُتربُئ  تشفي 

ه ُطوُل النَّوى هذا فؤادي شـــــــَفّ

َقصْد قد  إهلي  يا  فْضِلَك  ولِباِب 

عاجاًل َغوثًا  األلطاِف  خايَف  يا 

َتستبِْد بعبِدَك  نيا  الدُّ ذي  فُهموُم 
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ها هي العشــُر

نْغرتْف ا  َـّ فهيــــ العرُش  هي  ها 

نرَتِشْف نورًا  اهللِ  ِحيـــــاِض  من 

لِنُقـــــْم لياًل لننشَد جـــــوَد َمْن

جَيِْف ال  هطوٌل  غيٌث  عفـــــوُه 

ـِـــِه عليائـ نرجِتيــــه جـــــلَّ يف 

مــــا َخْطٌب أِزْف أْن يقيـــــنا ُكلَّ

رمحًة بفْضـــــٍل  ْينـــــا  وُيَلقِّ

تِكْف وللَشـــــِرّ  نَب  الذَّ تغفُر 
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ِ
يـــــا ليـــــالي العـشـــــر

الَعـْشـــــِر يـــــاليـــــايل  أنِت  هللِ 

عظيمُة األجـــــِر كســــيٍل جيرْي

كفاِك قـــدرًا ليـــــلٌة يف األْجـــــِر

الُعمِر وُطـــوِل  هِر  الدَّ من  خـــرٌي 

يـــــا سعَد من قـــــام هبا وأْهــــُلُه

الفجِر ُطلوَع  حتى  العطـــا  يـرجو 

وامنح هبا فْضَلها  إهلـــــي  َهْبـــــيِن 

صـدِري يف  ما  ُكلَّ  لُيْشفى  عفـــًوا 
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يا شهر ربي

َغرَفا قد  مْنَك  فؤادي  ريّب  شهَر  يا 

َرَشفا خافقي  ِحّبي  ِدنانِك  ومن 

َهَوٍس من  َراَن  قد  ما  ُد  ُيبدِّ ُنورا 

َجَرَفا قد  كان  لنفٍس  َوْهٍم  َجّراَء 

َشـــــــعثِي لْملمْت  لياٍل  أنِت  هللِ 

َتِلفا ما  ُكَلّ  باتئـــــــاٍد  ت  رممَّ و 

َوَلٍه من  ذاَب  َقلٍب  لواعَج  فاْجرب 

ُشِغفا قد  يا موالَي  بُِحِبّ شهِرَك 
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عمر أ�ـمد قدور
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)1(

ســـــــاقي يا  ها  نحِّ واىف  رمضاُن 

ـــــــاِق قد أقبل املحبوُب للُعشَّ

ُعلويٌة روحيـــــــٌة  نفحٌة  هو 

حتكي عطـــــــاَء امُلبدِع اخلاّلِق

خالًدا ضيـــــــاًء  نيا  للدُّ وتعيُد 

اآلفاِق جوانَب  ُيضيُئ  )بدًرا( 

لصبويت عدَت  رمضاُن  يا  رمضاُن 

امُلشتاِق جوانَح  رويَت  ولكم 
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)2(

ُمتبّتٌل  عاشـــــــٌق  إيّن  رمضاُن 

األعامِق  من  ايف  الصَّ ُحبَِّك  يف 

إرشاقٌة  اهلوى  فرِط  ِمن  ولديَّ 

واألشواِق القلِب  بنجوى  مألى 

فا  الصَّ نبَع  يا  وعدَت  ماُن  الزَّ عاد 

اإلرشاِق من  فيٌض  نا  الدُّ فإذا 

هذا زماُن احَلْيـــــــِف وييل ما لنا

تِرياِق   ِمن  اهللِ   ُلطِف  غرِي  ِمن    
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)3(

نوريٍة  أحرٍف  مخســـــــُة  رمضاُن 

اآلفاِق   مدى  كواكُبها  ضاءت 

)الـــــــّراُء( َرْوٌض زاهٌر ِمن َجّنٍة  

اخلاّلِق   الُمبدِع  ُملُك  و)امليم( 

و)الّضاد( نِعَم الّضاُد  َمن جاءت بِِه 

اآلماِق  يف  وَر  النُّ ُتشيُع  ُسَوٌر 

إىل  ُتدى  رمحٌة  إّنَك  و)األْلُف( 

اإلرشاِق وَجَنِّة  النَّعيِم  )نوِن( 
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)4(

ال  ُمتهلِّ كاحليا  أقبـــــــَل  رمضاُن 

اإليراِق  ُة  مَجَّ احلدائـــــــُق  فإذا 

ٍة  ُعلويَّ بِرمحـــــــٍة  ُيِطلُّ  وجٌه 

األوراِق   عىل   يعلو  النَّدى  مثُل 

ُدنيانـــــــا فأضحْت ُحلَوًة   لَت  مجَّ

واألنســـــــاِق األلواِن  اَنَة  فتَّ

امُلىن  صفَو  يا  عَت  ودَّ وقد  عوًدا 

الَغْيداِق  بِفيِضَك  سعدُت  فلكم 
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)5(

أحببُتُهم َمن  وداَع  أجيُد  ال  أنا 

اِق الُعشَّ مع  طلعَتُهم  وعشقُت 

وأخـــــــاُف أالَّ نلتقي بعَد النَّوى

إشفاقي وِمن  خويف  ِمن  فأموُت 

بِخالقي جـــــــاِء  الرَّ َجمُّ  لكنَّين 

اقي السَّ بَِكفِّ  ظمأي  َيرتوي  أْن 

النَّدى شهِر  يف  احُللِو  النَّعيِم  كأُس 

َمذاِق عذُب  وَثَمّ  إليِه   أهفو 
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)6(

آِمٌل  لوال  األعـــــــامَر  أضيَق  ما 

ِفراِق    بعَد  لقيـــــــاَك  إىل  يفو 

ُمقبٌِل  إنََّك   اخلـــــــرِي  َظنَّ  وَيَظنُّ 

باِق   ُجزٌء   األعامِر   يف  وَيَظلُّ 

َبدا  إذا   هـــــــالُل  يا  ُمنانا  هذا 

اآلفاِق    يف  اإلسعاِد   ِمن   َنْجٌم 

َغًدا  اهي  الزَّ روِضَك  يف  نلتقي  أْن  

الباقي   الكريِم  املَِلِك  ِمن  فضاًل 
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محمد أبو الفضل بدران
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)1(

ى وإعالين أســـــــتغفُر اهلل يف رِسِّ

بإحساِن مصحوبًا  العفَو  وأْرجتى 

قاتلٌة واألحزاُن  الليُل  أظلَم  قد 

شيطاِن مْهساِت  من   ِ باهلّل  فُلذُت 

طلَعَتكم عيناي  نِسَيْت  ما  واهللِ 

وأشـجاين إال   ذكرُكْم   أَتى  وال 

دياركُم يف  بحـــــــيٍّ  مرْرُت  وال 

أحضاين بني  دموعي  كففُت  إال 
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)2(

كيَف أدعوَك إلــــــــهي     وذنـــــــــويب ال ُتعـَدُّ

ُيَحـــدُّ أنـَت جـوٌد ال  أدعوَك حـاشـا       كيف ال 

نـســتـعــدُّ لمــتـاٍب  بــــاًبا      اللـهم  فافـتــح 

يــا ربُّ عـبُد يا مـــــوالي ربٌّ      وأنــــا  أنَت 
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)3(

ُأْحِصْيِه لسـُت  ذنًبا  اهلَل  أستغفُر 

يأتْيِه للعبِد  َمْن   نِب  الذَّ غافـَر  يا 

قاتلٌة واألحزاُن   الّليُل،  أقبَل  قد 

ُأناجْيِه صــمٍت  يف  باهلّلِ  فلذُت 

يا ربِّ جاءك عبـــــــٌد؛ ذنُبُه َجلٌل

يكفْيِه موالي   يا  عفَوَك   لكنَّ  

َتْكُرَمًة اخُللِد  داَر  موالَي  أْنزْلُه 

فجوُدك الجوُد عدٌل سوف ُيرضْيِه
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محمد عبدهللا نورالديـن
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واجلهاِت الليـــــــايل  يف  أنادي 

صاليت فيها  ألتقـــــــي  لعيّل 

فكْم أرضًا تعلَّت من ســـــــجوٍد

ساميت من  تاوى  سقٍف  وكْم 

رجاٍء يف  خـــــــوٍف  بعد  كأيّن 

الثَّباِت دون  تائبـــــــًا  أتيُتك 

ترتى محاُت  الرَّ لـــــــه  صمدًا  فيا 

للُعصاِة مكاًنـــــــا  ترتْك  فلم 
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مصــطــفى النـّجـــــــار
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)1(

أطياُرُه فرفرفت  باُح  الصَّ هتف 

أزهاُر ْوِح  الـــــــدَّ يف  ومتايلت 

ها وعزِّ احلياِة  خرِي  إىل  وسعت 

أخياُر عي  السَّ يف  وتسابقت 

زِق احلالِل لطاملا خبًبا إىل الـــــــرِّ

أطهاُر عنه  اخلبائـــــــَث  نفِت 

ألالؤها ناصٌع  ـــــــَة  المحجَّ إنَّ 

طاَب اجلهاُد وطاَب َتســـــــياُر
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)2(

أضلعي ضّوي  وِح  الرُّ َخديَن  يا 

الكتاْب تراتيَل  فيها  ســـــــاكًبا 

أدمعي أجرت  األياِم  ِشـــــــقوُة 

االكتئاْب ظالَم  فيها  تركت 

َمسمعي َهْدِهْد  وِح  الرُّ حبيَب  يا 

..ِعذاْب رقيقاٍت  بتالواٍت 

املخَدِع لعـــــــوُب  نيا  الدُّ ا  إنَّ

رَساْب نُر  أقبلـــــــت  لو  ا  إنَّ
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)3(

يا قلُب كفـــــــى... كم ذا جتحُد

ينفْد أْن  أوشـــــــَك  زيُتَك  ها 

ورماٌد مجـــــــٌر  فـــــــوراَءَك 

َتْســـــــعْد كي  وقٌت  وأماَمَك 

ُعلويٌّ شـــــــهٌر  فأماَمـــــــَك 

تولْد فيـــــــه وكي  كي تصحَو 

أثقااًل َمْتنِـــــــَك  عن  فأِزْح 

األوحْد بِّ  للـــــــرَّ ْه  وتوجَّ
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)4(

بِح الصُّ صفاِء  إىل  ريِق  الطَّ يف  أنا 

امُلفعَمْه احلياِة  إىل  ريِق  الطَّ يف  أنا 

َدْوحي يف  وحـــــــطَّ  اليامُم  طار 

النغمْه خافقي  يف  فرتاقصت 

اجُلرِح وردَة  سأرُســـــــُم  إيّن 

نجمْه نجمًة  روحي  بجناِح 

َبْوِح إىل  َبـــــــْوٍح  من  وأقوم 

اهلمْه يف   اهللِ  ذكـــــــُر  ويضوُع 
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)5(

العـمـْل إىل  بـاِت  ـُ الّسـ النَّـاهـضـنَي   من  رمضـاُن عيـُد 

أمـْل يـدوُهم  اإليمـــاِن  بَِجـذوِة   والمـــــاســكيَن 

والنَّاسجنَي قصائـــــــــًدا     هللِ من نـــوِر الُمـــــقـــْل

هــــو حــاضـٌر يمــــيض     ويحـيا َمن تواصَل واتصْل
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)6(

مجاال يزداُد  احلـــــــرف  ُعمَر  إنَّ 

وحقوال طيوًرا  ُيضحي  عندما 

كاخُلبِز- شـــــــفيًفا وغناًء -كان 

وعليال فقـــــــرًيا  ترعى  ويًدا 

يبقى أخـــــــَض  قمـــــــًرا 

أصيال صنديًدا  القامِة..  فارَع 

الوقِت حاجـــــــَز  ى  يتخطَّ

امُلسـتحيال وينــاُل  إلٍه  بأنواِر 
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)7(

يْح تحّيـــــاتي إلى األطفـاِل    طـاروا في بسـاِط الرِّ

ون الَمـدى ِمن نوِرِهم    ِمن عــاطِر التَّــسبيــْح ُيغنُّ

على درِب الُهدى راياُتهم    أحـالُمهــم تـصــريـْح

ـــٌب    وآخـُر واعــٌد وفـصيْح ـَ إلى أجــداِدِهم َنس
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)8(

يتفـتَّــُح قـلبي يف مقـدِمــِه    وييضُء ظالمي من أنجِمِه

فِمِه القـراِن عىل  يــنو والورُد عىل شفـــٍة    وشـذى 

يــا أهـاًل بــرفيـِف سمــا    يف األرِض مـرايا موسِمِه

اهلُل  بأنــعــِمـِه هـِر األنــدى    يتـجــىل  يا أهـاًل بالشَّ
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