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 التَّشبُُّث باآلمال

 ُم ثغُُُُُُُُُرك الومهُُُُُُُُوُك يوم ُُُُُُُُابُسُُُُُُُُسي
 

ُُ اةِ      ُُ  ال ُُُ ُُوُ  علُُُ ُُاَ  الابُُُ ُُو طُُُ  ولُُُ
 

ُُا وُيزِهُُُُُُُُُُر ُأ  ْفُقُُُُُُُُُ  الوسُُُُُُُُُود  كيوُُُُُُُ
 

ُُات    ُُ  ال هُُُُ ُُي كُُُُ ُُاَ  فُُُُ  تُُُُُُرل افمُُُُ
 

ُُزُ  ُُُر ويبُُُُ ُُوُبف ُُُُ ُُ  ك الوح ُُُُ  حتُُُُ
 

 فُُُُُُي الفُُُُُُيا َكُُُُُُ   الحيُُُُُُاة تصُُُُُُافَح 
 

 حُُُُُُر ا  ْزِنالُحُُُُُُ مُُُُُُ  قيُُُُُُوِد وُتطَلُُُُُُُ 
 

 مُُُُُُُات  الوكُر فُُُُُُُي ففُُُُُُُاِ  ُفرفُُُُُُُِرُت 
 

 تبُُُُُُدو   حُُُُُُيَ مُُُُُُاَ  ب ِسُُُُُُ وُتهُُُُُُِرُ 
 

 راتالُ ُُُُُُُُ ِبْذ  الَاُُُُُُُُجُُُُُُُُداوُ  ماِئُُُُُُُُ 
 

 يوم ُُُُُا  القهُُُُُِر وُت َُُُُُ   ِمُُُُُ  جُُُُُرا ِ  
 

ُُرُ وُي  ُُاُ  الُاُُُُُُُُ َع سُُُُُُ ُُ  إرهُُُُُُ  داةمُُُُُُ
 

 رٍبَحُُُُُُ   باُُُُُُِدب ُُُُُُْ ُ  ُحُسُُُُُُ وترسُُُُُُْو
 

 مَُُُُُُُُُُغ أمُُُُُُُُُُواِ   ُُُُُُُُُُم  هائ ُُُُُُُُُُُات    
 

 سُُُُُُُُبي                  فُُُُُُُُإ تيُُُُُُُُ ْ  إذا  ُُُُُُُُاق ْ  
 

  ُُُ ُُي َسُُُ ُُْاالر  اِةف ُُُُ ُُ جُُُُ ُُُسُُُُ  واتيب   ُتُُُُ
 

ُُ ُُا ِ  ي روِضوفُُُ ُُُح َسُُُُُ  الت ُُُ  لولريُُُ
 

ُُاُ  الط     ُُول ممُُُُُُ ُُي التقُُُُُُ ُُاتي وفُُُُُُ  بُُُُُُ
 

  ُُُُُُرلن ُُُُُُوُم ُب اليقُُُُُُيِ  ِ ُفُُُُُُوفُُُُُُي ُأ
 

ُُدعا ِ   ُُي الُُُ ُُاد  فُُُ ُُإة  وسُُُ ُُي الصُُُ  وفُُُ
 

ُُابُُُُُُُ  الر  حُُُُُُُيُ ف م ُُُُُُُْ  مُُُُُُُا  ُت  زايُُُُُ
 

ُُيَ   ُُ فبُُُُُُُُ ُُواُب الم َيُُُُُُُُ ُُاةدي  أبُُُُُُُُ ُُُُُُُُ  
 

 م.92/2/8192هـ، 91/99/9331صماا ،
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 يف َهدأِة الليل

 ج ُُُُُاُن سُُُُُاجدة واأل الليُُُُُِ  دأِةفُُُُُي َهُُُُُ
 

 وتُُُد و  ُموثُُُوُب الص ُُُ  علُُُ  الدُُُدودِ  
 

ُُوة     ُُا  باسُُُ ُُي اففُُُ ُُور فُُُ ُُُم المُُُ  وأن ُُُ
 

ُُةِ   ُُي رحلُُُ ُُُر فُُُ ُُيإد َي وال  ُُُ ُُتّدالوُُُ ُُُ  
 

ُُر  ُُةِ  وُ والُُ ُُي به ُُ ُُارية   فُُ ُُا  سُُ  اإلقبُُ
 

 الديُُُُُر والسُُُُاد إلُُُُ  الُُُُذي فُُُُي يديُُُُِ  
 

 ُُُ ُُا أَ   ناديُُ ُُرار يُُ ُُالَم األسُُ ُُا عُُ ُُييُُ  ملُُ
 

 وتُُُُُدَت الصُُُُُدِ    إليُُُُُ  أيُُُُُادْييُُُُُا َمُُُُُ 
 

  ُُُوُ  قُُُافلتي حُُُي  يدبُُُْو يُُُا ُمم ُُُدْي
 

 األمُُُُر َأعتُُُُّد فُُُُي جويُُُُِغ يُُُُا مُُُُ  بُُُُِ  
 

 مُُُُيل ُحَت فمُُُُاُر ال ُُُُوِ  ْ  رجُُُُائْيحق ُُُُ
 

ُُُم  ُُاَد وال سُُُ ُُوا ِ  كُُُ ُُ  األشُُُ ُُّدَي مُُُ  مهُُُ
 

 يُُُا رجُُُْا أملُُُي     لْيُسُُُ جهُُُُةُو ف نَُُُ 
 

ُُاْ    ُُر  فيمُُُُُ ُُوُدك الن ُُُُُ ُُ وجُُُُُ ُُماَلُُُُُ  ّد  َعُُُُُ
 

 وُُُُُ  بِقيُُُُُْ الُُُُُّدهَر  م تُُُُُو   ِل وباُبَُُُُُ 
 

ُُاَم  ُُ أمُُُُُُُُ ُُّدَت األبُُُُُُُُُُواُب ِ آماِلُُُُُُُُ  مسُُُُُُُُ
 

 ُ وجُُُُُُودا  ممُُُُُُ  تقبُلُُُُُُ  دعُُُُُُائْي هُُُُُُذْا
 

 والحوُُُُُد   لُُُُ  ال ُُُُكُر باإلناُُُُاِميُُُُا َمُُُُ 
 

 م.93/98/8193هـ، 89/8/9332،صماا 
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 يا صاحب العقل الكبري...

ُُ ُُيِ ال ُت عليَُُُُُُُ  الكُُُُُُُريِم وُدُجُُُُُ  حصُُُُُ
 

ُُي    ُُو الغمُُُُ ُُذي يُ  وهُُُُ ُُ  الُُُُ ُُِ عُُُُ  اطيُُُُ
 

 وفيُُُُ  ع ائُُُُب   اٍُُُُممُُُُ  ِن كُُُُم فيُُُُ َ 
 

 مبيُُُُُُُُُُُُِ فيهُُُُُُُُُُُُا مُُُُُُُُُُُ  الت   كُُُُُُُُُُُمْ  هلِل 
 

 ُ ُُ ُُافإ  والاقُُُ ُُا  ُُُ ُُا َتُُُُُ  يُُُ ُُ  أمُُُ  رلفيُُُ
 

ُُْاهُُُُُُُذا الِح  ُُْم آُي رِبُُُُُُُ  ُُُُُ ُُِ َكُُُُُ    فيُُُُُ
 

 مُُُا دل ورأيَُُُ كُُُم قُُُد عبُُُرَت بُُُ  الَوُُُ
 

ُُُ َي  ُُُب قُُُُ ُُي علُُُُُُ  ُعُُُُُُإ ُم اللبيُُُُ  م ُُُُ
 

ُُما َ   ُُد صُُ ُُم قُُ ُُُ  كُُ ُُ  الترف ُ ُُاوالَه َ بُُ  مُُ
 

ُُاِن وصُُُُُُُُماَ   ُُا ُيرديُُُُُُُُ  لإلنسُُُُُُ  مُُُُُُ
 

 ت اهُُُُة  ال سُُُُيِح فُُُُي الكُُُُونِ  وبحنَُُُُ 
 

 مديُُُُُُُُُدا  صُُُُُُُُُار للتسُُُُُُُُُ ي    زمم ُُُُُُُُُا 
 

 را مُُُُ  الزمُُُُان م ك ُُُُ كُُُُم قُُُُد قطاَُُُُ 
 

 مُُُُُُا تحويُُُُُُ  وكُُُُُُ   فُُُُُُي ذي الحيُُُُُُاِة 
 

 هُُُُُُُاك مُُُُُُُاذا باُُُُُُُدهاداك ُنأفوُُُُُُُا َهُُُُُُُ
 

  ُ ُُ ُُا ُي ومُُُُُُ ُُان مُُُُُُ ُُ  ذا اإلنسُُُُُُ  م يُُُُُُ
 

ُُّإ ُُرَت هُُُ ُُودِ  نظُُُ ُُ  الوجُُُ ُُوِر إلُُُ  هبمُُُ
 

 هديُُُُُُُُ هُُُُُُُُا َتلتُُُُُُُُرل الا ائُُُُُُُُب علّ  
 

 َ ُُ ُُإ رجاُُُ ُُ  متُُُُُ م    أفُُُ ُُ  الم هُُُ  إ إلُُُ
 

 فوُُُُُُُ  ُمبديُُُُُُُ    ُُُُُُُا فيمُُُُُُُاهُُُُُُُذا الِح 
 

 فُُُي سُُُايَ  الكبيُُُِر الاقُُُِ  يُُُا صُُُاحَب
 

ُُِغ  ُُاِم ن ُُُُُُ ُُ   األنُُُُُُ ُُا ُت بكُُُُُُ ُُدي مُُُُُُ  سُُُُُُ
 

ُُّإ َُُ  هُُُُ ُُادك للت   انت اُُُُ ُُ  وقُُُُ ُُ بُُُُ  قُُُُ
 

ُُاَب  ُُا ُ  وان ُُُُ ُُُُ    ُُ ُُا ُي عمُُُُ ُُ مُُُُ  لهيُُُُ
 

 فإنُُُُُُُ  إلُُُُُُُ  هُُُُُُُذا الوجُُُُُُُودِ  انظُُُُُُُْر
 

 تُُُُُُُد ُّ علُُُُُُُ  ُعُُُُُُُإ باريُُُُُُُ     ِعبُُُُُُُر  
 

ُُورٍ  ُُ  فطُُ ُُ  مُُ ُُاَن هُُ ُُ شُُ ُُاإلِه مَغُصُُ  مُُ
 

  قفُُُُُُُُُي أن ُُُُُُُُُاه مُُُُُُُُُا َي وتمُُُُُُُُُاقٍ  
 

  وعلَوُُُُُُُُُُُُ الحكُُُُُُُُُُُُيِم إتقُُُُُُُُُُُُاَن أم أّن
 

ُُداَر  ُُادٍر واالقتُُُُُُُُُُُُ ُُ  لقُُُُُُُُُُُُ  يحويُُُُُُُُُُُُ
 

 والتصُُُُُُُادف قُُُُُُُدرة  هُُُُُُُ  للطبياُُُُُُُِة
 

 والتمزيُُُُُُُُُ  اإلحكُُُُُُُُُاِم فُُُُُُُُُي  ايُُُُُُُُُِة 
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 فُُُُُي يغيُُُُُُب البهُُُُُيُم هُُُُُذا هُُُُُو الليُُُُُُ 
 

ُُدِر  ُُذي يُ  صُُُ ُُ  الُُُ ُُبا  مُُُ ُُ الصُُُ  د يُُُ
 

ُُوُ  ُُالغروب  وال ُُُ ُُُ  بُُُ ُُدي ت فُُُ  ويبتُُُ
 

ُُُر  ُُذي يُ  ُعْوُُُ ُُ  الُُُ ُُدج  فوُُُ ُُ   الُُُ  بديُُُ
 

ُُاْ  الُُُُدهوُر مفُُُُِ  ُُْا هوُُ ُُا وهوُُ  عليهوُُ
 

 مُُُُُُُا ُي ريُُُُُُُ   اخُُُُُُُتإِ  نظُُُُُُُامِ  دوَن 
 

ُُْر ُُوا ِ  انظُُ ُُذي السُُ ُُ  هُُ ُُا  إلُُ ُُم بهُُ  فكُُ
 

ُُا ريَ   ُُا ِمُُُُُُُُُُ  للمُُُُُُُُ ُُ لهُُُُُُُُ    التمبيُُُُُُُُ
 

 هاهُُُُُُُُُُا وصُُُُُُُُُُ ائها وسُُُُُُُُُُحاِبون وِم
 

 مُُُُُُُُُا تطويُُُُُُُُُ  هُُُُُُُُُا وجُُُُُُُُُإِ وعلو  
 

 دالئُُُُُُُُُُ   فيهُُُُُُُُُُا للاقُُُُُُُُُُوِ  واألرُض
 

ُُراضِ  َت  ُُ  اإلعُُُُ ُُدي مُُُُ ُُ  هُُُُ  والتاويُُُُ
 

   إشُُُُُُُُراقة وصُُُُُُُُوُت هُُُُُُُُذا األشُُُُُُُُم  
 

ُُارة   ُُ وممُُُُُُُُُ ُُ ِ لُلُُُُُُُُُ ُُد  تهديُُُُُُُُُ  ب  قُُُُُُُُُ
 

 عبُُُُرة مُُُُ  البصُُُُائِر كُُُُم فُُُُي ح ُُُُاُه
 

 رسُُُُُُُُُُي جُُُُُُُُُُ   مُُُُُُُُُُ  ُي أكبُُُُُُُُُُُر اهلُل 
 

ُُُر ُُُ  والبحُُُُ ُُ   يمطُُُُ ُُوم  كُُُُ ُُ يُُُُ  للم هُُُُ
 

 اطُُُُُُُي وال ناطيُُُُُُُ مُُُُُُُ  ُي سُُُُُُُبحاَن 
 

ُُا صُُاحبَ  ُُِر ي ُُِر الِحْ   عُُ  لهُُوَت الكبي
 

  ُُُُُُقي   فُُُُُُي الُُُُُُذي يُ خلِقُُُُُُ إبُُُُُُداِ  
 

 حقائقُُُُُُا  وع ائبُُُُُُا  كُُُُُُم قُُُُُُد عرفَُُُُُُ 
 

   ُم تيُُُُ عُُُُ  اإلنسُُُُان مُُُُ -وُُُُْ عُظ- 
 

 َ ُُ ُُو اكت يُُُ ُُ َ  فلُُُ ُُا رأيُُُ ُُا  بوُُُ ُُ  َلَوُُُ  بُُُ
 

ُُاَه  ُُبي   الِح تُُُُ ُُ  والت ُُُُ ُُي ال ُُُُ ُُا فُُُُ ُُُُ  
 

ُُائُر ُُاِن فومُُُُُ ُُلوعِ  الارفُُُُُ ُُي   ُُُُُ  مابُُُُُ
 

 م يُُُُُُ مُُُُُُ   ُُُُُُ   فُُُُُُي تيٍُُُُُُ  فقُُُُُُد تُ  
 

  َ ُُ ُُذي جاُُُُ ُُ   الُُُُ ُُوَد جُُُُ ُُة  الوجُُُُ  أدلُُُُ
 

ُُاتِ   ُُ   لغُُُُُ ُُرْا بكُُُُُ ُُ ُتْقُُُُُ ُُي َمُُُُُ    يو ُُُُُ
 

 هـ.9331صماا ، 
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 ها

 01 ِبْيُحَمَصا

 ونُجُش

ُُاَم ُُ اِ  تُُُُُُُُذكّرُت أيُُُُُُ ُُّدني ف الصُُُُُُ ُُُُُُ  
 

ُُمْ   ُُي   وكُُ ُُي ُ  حمُُ ُُْي الحمُُ ُُ ونا  ُيحيُُ  شُُ
 

 ن ٍُُُُُم آفُُُُُاُ  ُأ لهُُُُُا فُُُُُي حمايُُُُُا القلُُُُُِب
 

 سُُُُُُُتدر  عيونُُُُُُُا َت وذكُُُُُُُرْل تفُُُُُُُيُ  
 

 تمّقلُُُُُُُ  فُُُُُُي أفمانهُُُُُُا منَُُُُُُ  طُُُُُُائٍر     
 

  ُُُ ُُاَ َس يرّتُُُُُ ُُروِر لسُُُُُ ُُاُل  السُُُُُ  حونُُُُُ
 

 دا  غُُُُر ُم ال فُُُُاِ  فُُُُِ فُُُُي ُح ويسَُُُُبُح
 

ُُرُب  ُُغِ  وي ُُُ ُُ  نبُُُ ُُاِة مُُُ ُُكونا  الحيُُُ  ُسُُُ
 

ُُي ُُأرل الاُُ ُُوُ َش جم ُُ ُُازهوُر اٍت ت ُُ  هُُ
 

ُُاتِ َأ  َُُب الوزع ُُُُ ُُا  وقلُُُُ ُُا  ري ُُُُ  َحمونُُُُ
 

 ا  و ُُُُُُممَا   الهُُُُُدوِ  ِ  لْلُُُُُ  علُُُُُ  أْيُُُُ  
 

ُُا ِ    ُُا  بالبقُُُُ ُُُ  يومُُُُ ُُا كمُُُُ ُُا  ومُُُُ  حزيمُُُُ
 

ُُبا ِ   ُُراُ  الصُُُُُ َُُ  إشُُُُُ ُُا مول  ف ج ُُُُُ  يُُُُُ
 

 مصُُونا  ومُُا كُُان عُُ  أيُُدي الغُُروبِ  
 

ُُان لُ نُُُ ِ   ُُد كُ ُُ   قُ ُُا  مفُُُ  زمُ  مرتاُ
 

ُُ  روضِ   ُُا  علُُ ُُوِب و ينُُ ُُا   القلُُ  هتونُُ
 

 ريُُُُاُ  الحُُُُزن أنحُُُُاَ  ُحسُُُُم   ف ابُُُُْ 
 

 تونُُُُُُا  ُف قُُُُُُْ  علُُُُُُ  تلُُُُُُ  ال مُُُُُُاِنوأل 
 

ُُاَ  ُُدهرِ  وطُ ُُروُر الُ ُُم  مُ ُُاك    والهُ  عُ
 

ُُورِ   ُُاُم م سُُُُُُ ُُوِم وأيُُُُُُ ُُ الهوُُُُُُ  مونا ِسُُُُُُ
 

 آيُُُُب    مُُُُ  الُسُُُُاِد فيُُُُا ليُُُُ  مُُُُا وّلُُُُْ 
 

 مُُُُُُُا  رهيمُُُُُُُا  َ  قلبُُُُُُُا  فُُُُُُُي الَافُُُُُُُ طلِ  
 

ُُالكريِم  يلتي وِسُُُُُُُُُُُ وإّن يقيمُُُُُُُُُُُي بُُُُُُُُُ
 

ُُو   ُُاَرولُُ ُُاتِ  صُُ ُُوُل الحادثُُ ُُا َبِط شُُ  يمُُ
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wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

 ِبْيُحَمَصا

 
00 

 الطريق أضواُء

   ِبِاُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالل  حيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاَة ْ ود 
 

ُُوالَد  َُُو َوْطُُُُُُُُُُُُُ ُُالَا نحُُُُُُُُُُُُُ  ِبَطُُُُُُُُُُُُُ
 

ُُةٍ  ُُي   لُُُُُُُُُُُ ُُُ  فُُُُُُُُُُُ ُُم َتُُُُُُُُُُ    ذهِبلُُُُُُُُُُُ
 

 ِبذِنالُوُُُُُُُُُُُُُُُُُ عُُُُُُُُُُُُُُُُُ  ال ُُُُُُُُُُُُُُُُُ ادِ  
 

ُُتيِق ُُرِعُم ظ  واسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  ا  سُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 

ُُاِة  ُُاَرواْه إلُُُُُُُُُُُُُُُُُ  الم ُُُُُُُُُُُُُُُ  عُُُُُُُُُُُُُُُ
 

ٍُُب ُُْ  بقلُُُُُُُُُُُُُُُ ُُوَا وِمُُُُُُُُُُُُُُُ  اواسُُُُُُُُُُُُُُُ
 

 ِباألَد ِ ْسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُلوعظ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُا ِب 
 

   ْهافخَُُُُُُُُُُُُُُُُُر حيُُُُُُُُُُُُُُُُُاَة فُُُُُُُُُُُُُُُُُاذكْر
 

َُُوْدِ   ُُُ  ِبُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُُا آِسُُُُُُُُُُُُُُُُ  ْهَردنيُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 

 ْهآِمَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُر وٍ ُسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ   بُكُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 

ُُبِ   َُُلٍة للَوَصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  موِصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 

ُُاةُ  ُُا الحيُُُُُُُُُُُُُُُُ ُُْ  ومُُُُُُُُُُُُُُُُ    ال انيُُُُُُُُُُُُُُُُ
 

 الصُُُُُُُُُُُُُُُافيْ  لُُُُُُُُُُُُُُُدل الاقُُُُُُُُُُُُُُُو ِ  
 

ُُا ٍ  ُُول خيُُُُُُُُُُُُُُُُ َُُد سُُُُُُُُُُُُُُُُ  ْ انَيُُُُُُُُُُُُُُُُ
 

 ِبأوقاُتُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  للوغُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُرِ  
 

 بُُُُُُُُُُُُُُُُُُُْ كاِذ نُُُُُُُُُُُُُُُُُُُوٍم أحُُُُُُُُُُُُُُُُُُُإُم
 

ُُزوا ِ   ُُ  الُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُُ إلُُُُُُُُُُُُُُُُُ  ْ آيَبُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 

  ُُ ٍُُر لكُُُُُُُُُُُُُُُُ ُُْ خاِط ُ ْوُُُُُُُُُُُُُُُُ  بُُُُُُُُُُُُُُُُ
 

ُُ ِ ُت  ُُري بماُُُُُُُُُُُُُُ ُُ غُُُُُُُُُُُُُُ  ِبِذالَكُُُُُُُُُُُُُُ
 

   جاهُُُُُُُُُُُُِ ِمُُُُُُُُُُُُ أهلكُُُُُُُُُُُُْ  كُُُُُُُُُُُُْم
 

 مُُُُُُُُُُُُُُُُُ  واصُُُُُُُُُُُُُُُُُِ  وبايمُُُُُُُُُُُُُُُُُْ  
 

ُُلوْ  ُُ  آِمُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  وأسُُُُُُُُُُُُُُُُ  ِ مُُُُُُُُُُُُُُُُ
 

ُُا للَايِلَمِب  ُُهُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  ِبَطُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 

ُُُ وَمُُُُُُُُُُُُُُ ُُ ُنهُُُُُُُُُُُُُُ     لُُُُُُُُُُُُ  ْ فَلُُُُُُُُُُُُ
 

   ُُُ ُُديها ُمُُُُُُُُُُُُُُ ُُدو لُُُُُُُُُُُُُُُ  هْ رَتيغُُُُُُُُُُُُُُُ
 

ُُز   ُُا الُُُُُُُُُُُُُُُُ ُُ  ُيميلهُُُُُُُُُُُُُُُُ  مْ ولُُُُُُُُُُُُُُُُ
 

 هُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُا واللاُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُِبلهِوِل 
 

 ماق ُُُُُُُُُُُُُا لُُُُُُُُُُُُُم يُُُُُُُُُُُُُز ْ  ِع ْ فَُُُُُُُُُُُُُد
 

ُُهوٍة  ُُ  الَد ل ُُُُُُُُُُُُُُ ُُْ علُُُُُُُُُُُُُُ  طُُُُُُُُُُُُُُ
 

 لُُُُُُُُُُُُُُُْ ال  للز اوِصُُُُُُُُُُُُُُُ ْرواهُ ُُُُُُُُُُُُُُُ
 

  ُُُ ُُو َسُُُُُُُُُُُُُُ ُُاْه باَكولُُُُُُُُُُُُُُُ  ِبُرفُُُُُُُُُُُُُُُ
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 ها

 02 ِبْيُحَمَصا

 وُُُُُُُُُُُُاَف ِ ْ وُعُُُُُُُُُُُُْد إلُُُُُُُُُُُُ  الُُُُُُُُُُُُم   
 

ُُا َمُُُُُُُُُُُُُُُُُ طه   ُُا  َأرهُُُُُُُُُُُُُُُ  جرمُُُُُُُُُُُُُُُ
 

 يو وُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاهُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُا ُموقاَد
 
 

 ممُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاهإ  لُُُُُُُُُُُُُُُُُُُم َتِطُُُُُُُُُُُُُُُُُُُبِ   
 
 هُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُااَلِف   َبفحاِسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 

 
 وجهَلهُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاهُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُا وترَك 

 
ُُا  َُُ  ميَلهُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُُإن رأيُُُُُُُُُُُُُُُُُ  فُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 
 عُُُُُُُُُُُُُُ  الصُُُُُُُُُُُُُُواِب فاحُ ُُُُُُُُُُُُُُبِ   

 
 ِ َغْبا مُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  ُمُُُُُُُُُُُُُُُُُُونق َهُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 
 ُُ ُُ َ ِمُُُُُُُُُُُُُُ ُُإ  واْنالِدُُُُُُُُُُُُُُ  ِ ُقُُُُُُُُُُُُُُ

 
 يقتِفُُُُُُُُُُ  ُمِمُُُُُُُُُُ ْ َمُُُُُُُُُُبَرمُُُُُُُُُُا َأ

 
 

 األدِب سُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُوِ ممهُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُا ِل 
 
 بُُُُُُُُُُُُُُُُاهواهُُُُُُُُُُُُُُُُا جاِن ْكواتُُُُُُُُُُُُُُُُُر 

 
ُُا ُم  ُُاااِتوُدْم لهُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  بُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 
 اَبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُخاِئ فلُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  تصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُيَر

 
 

ُُوَم  ُُاِم يُُُُُُُُُُُُُُُُ ُُالُك اقتسُُُُُُُُُُُُُُُُ  ِبُتُُُُُُُُُُُُُُُُ
 
 اِ هُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُا يُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُا َصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُوَحل  

 
 إِ الص ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ليُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُِةِحِب 

 
ُُال وُز ُُال إِ  فُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  بُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 
 

 كُُُُُُُُُُُُُُُُي  الطي ُُُُُُُُُُُُُُُُِبقبُُُُُُُُُُُُُُُُ  الز ُع 
 
ُُبحاَن  ُُ سُُُُُُُُُُُُُُ ُُِد ْيربُُُُُُُُُُُُُُ  الواحُُُُُُُُُُُُُُ

 
ُُز  ذْي  ُُِد الاُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  والوحامُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 
 عابُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُدِ  كُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ    إِذَمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 

 
 

 خوِفُُُُُُُُُُُُُُُُُ  والر َ ُُُُُُُُُُُُُُُُُِبفُُُُُُُُُُُُُُُُُي  
 
   ُداألَحُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ هُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُو اإللُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  

 
ُُادِ   ُُ  الابُُُُُُُُُُُُُُُ ُُوُد علُُُُُُُُُُُُُُُ  الصُُُُُُُُُُُُُُُ

 
 نابُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُد إيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاه حق ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُا

 
 

َُُربِ    ُُي الُقُُُُُُُُُُُُُُُ ُُي فُُُُُُُُُُُُُُُ  ونبتغُُُُُُُُُُُُُُُ
 
 ُهمَُُُُُُُُُُُُُُُُُُرَأ تبُُُُُُُُُُُُُُُُُُْغَت ِ فاعرْفُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 

 
ُُا وُت  ُُدوم ُُُُُُُُُُُُُُُ ُُ ْركِنُُُُُُُُُُُُُُُ  ُهكَرُشُُُُُُُُُُُُُُُ

 
 ُهقُُُُُُُُُُُُُُُُُُُدَر ْمومُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  ياظ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 
 

 ِبَتُُُُُُُُُُُُُُُُُُالر  أعُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْي ْغبُلَُُُُُُُُُُُُُُُُُُي 
 
 ُُ ُُإلُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  كتا ْذوُلُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  ِ ِبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 
 

ُُواْت  ُُ ْغَبُُُُُُُُُُُُُُُُ ُُا ِخَمَسُُُُُُُُُُُُُُُُ  ِ طاِبُُُُُُُُُُُُُُُُ
 
 ِ اِبَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُببُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  ِل تصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُْ  

 
 الوحب ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُِب وُنْزِلُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُِ  

 
 الوصُُُُُُُُُُُُُط   سُُُُُُُُُُُُُبيَ  واسُُُُُُُُُُُُُلْ 

 
 

  ُُُُُُُُُُُُاأو َج ميٍُُُُُُُُُُُُ  مُُُُُُُُُُُُ   يُُُُُُُُُُُُِر 
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 ِبْيُحَمَصا

 
01 

ُُِم  ق ُُُُُُُُُُُُُُُا قُُُُُُُُُُُُُُُد عبُُُُُُُُُُُُُُُد  اَمفُُُُُُُُُُُُُ
 

 يِبُُُُُُُُُُُُُُُُالم  َبْر  َدفُُُُُُُُُُُُُُُي شُُُُُُُُُُُُُُُُ نِ  
 

ُُ ُُُ ْفِ  ْشوِعُُُُُُُُُُُُُُُ ُُالر  بُُُُُُُُُُُُُُُ  ِدْشُُُُُُُُُُُُُُُ
 
 

 د مطايُُُُُُُُُُُُُُُُا ال  ُُُُُُُُُُُُُُُُ  واركُُُُُُُُُُُُُُُُْب 
 
َُُب  ُُ ْ والُُُُُُُُُُُُُُ ُُِدالز  ااَرِشُُُُُُُُُُُُُُ  هُُُُُُُُُُُُُُ

 
 رحُُُُُُُُُُُُُُُُُُِبَأ باُُُُُُُُُُُُُُُُُُيٍش ْزُ َُُُُُُُُُُُُُُُُُُت 

 
  ُُِ ُُاَةواقُُُُُُُُُُُُُ ُُ الحيُُُُُُُُُُُُُ  ْ بالاَوُُُُُُُُُُُُُ

 
 

  ْ ُُ ُُو ْف باألمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  وال تسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 
 جُُُُُُُُُُُُُُُُْ توفُُُُُُُُُُُُُُُُي لَ  ف نَُُُُُُُُُُُُُُُُ  

 
ُُ  ُم  ُُوِنعلُُُُُُُُُُُُُُُ ُُالَد تُُُُُُُُُُُُُُُ  ِبَبُُُُُُُُُُُُُُُ

 
ُُذْر ُُوَ  واحُُُُُُُُُُُ ُُِ  لصُُُُُُُُُُُ  الوقُُُُُُُُُُُ

 
 

 ِ ْقُُُُُُُُُُُُُُُُُُُلَول بُُُُُُُُُُُُُُُُُُُْ جَلمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُا َأ 
 
 والم ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُِ  ْحِ هْمكُصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 

 
 والواتسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُب هْموفيِسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 

 
   الُُُُُُُُُُُُُُُُُداِر  ريَُُُُُُُُُُُُُُُُُب وكُُُُُُُُُُُُُُُُُْ 

 
 

ُُذِه  ُُاِرالِق بهُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  
 
 األبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُراِر فوُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُوطُ  

 
ُُي َج  ٍُُةفُُُُُُُُُُُ ُُ  َذ مُُُُُُُُُُُ ُُِبمُُُُُُُُُُُ  هُُُُُُُُُُُ

 
 فُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُارحِم فيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُا إلهُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُْي

 
 

 ِمسُُُُُُُُُُُُُُِلالُو سُُُُُُُُُُُُُُيِ الُو  ُُُُُُُُُُُُُُاَ  
 
 ييحتِوُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ أتُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاَك وقُُُُُُُُُُُُُُُُُُُْد 

 
 اُُُُُُُُُُُُُُُُُُذِّبِ الُو بُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ِ ْن  َذِمُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 

 
 ْهَربوغِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ لُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  ْ فُُُُُُُُُُُُُُُُُُُامُم

 
ُُوزِر  ُُُت ِهلُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  ْهَرفتسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 
 ْهَرماُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُِذ فوُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُا لديُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُِ 

 
 

ُُا َج  ُُُ فيوُُُُُُُُُ ُُ  ِمُُُُُُُُ    مكسُُُُُُُُُُُِبمُُُُُُُُُ
 
 م.8192/ 2/2 ـه9331/ 99/ 83صماا ،  
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 01 ِبْيُحَمَصا

 القراءة العوراء

 قارئ ُُُُُا نصَُُُُُُ  الحقيقُُُُُِة نُُُُُُا را   يُُُُُا  
 

 نحَُُُو األمُُُور  باُُُيِ  شُُُدٍ  واحُُُده     
 

 َأَو يم لُُُُُي الحُُُُُ    الُُُُُذي قُُُُُد حاَطُُُُُُ 
 

ُُده     ُُيرٍة  ومكابُُُُُ ُُِر بصُُُُُ ُُْب    بغيُُُُُ  َلُُُُُ
 

 وهول الم وِ  عل  الطري  َيصُد  عُ ْ  
 

ُُ  مقاصُُُُُده     ُُاَ  ممُُُ ُُدل ليمُُُ  درِب الهُُُ
 

  والباطُُُُُُُُُُ  الت ي ُُُُُُُُُاُه  ألقُُُُُُُُُ  حوَلُُُُُُُُُ  
 

  اقُُُُُوِ  الوائُُُُُده ُشَُُُُُبه ا ُتِفُُُُُ   ذوي ال  
 

 فُُُُُُُُُاقرْأ بايميَُُُُُُُُُ   الحقيقَُُُُُُُُُة كل هُُُُُُُُُا
 

 واْسُُُُُُبْر طريَقُُُُُ   فالوهالُُُُُُ  راصُُُُُده 
 

  ودِ  الهُُُُُول يبكُُُُُي  وال تمظُُُُُْر إلُُُُُ 
 

 ُشَُُُُُبٍ  َتحُُُُُْوُ  عُُُُُ  السُُُُُبيِ  الر اشُُُُُده   
 

  فُُُُُُالح   فُُُُُُي زمُُُُُُِ  الُ تُُُُُُوِن َكُُُُُُُدر ةٍ 
 

 فابحُُُُْف ف ُُُُي األعوُُُُاِ  تلَُُُُ  ال ائُُُُده      
 

 م.2/99/8192هـ، 2/8/9332
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 أيتها القوارير! ِرفًقا بالرجاِل

ُُا   ُُاِ  وُلط ُُُُُُُ ُُدِة الرجُُُُُُُ ُُا ب فاُُُُُُُ  رفق ُُُُُُُ
 

 يُُُُُُا سُُُُُُابياِت ُر ل المُُُُُُوا ِر َعْسُُُُُُ ا  
 

 ب سُُُُُُُهٍم يُُُُُُا راميُُُُُُاِت إلُُُُُُ  القلُُُُُُوِب
 

 ط ُُُُُُُاوَع رَأف ُُُُُُُا بُُُُُُُواهي الحاميُُُُُُُاِت 
 

ُُا ِ  ُُاَ  الرجُُُُُُ ُُا حُُُُُُ ُُإّن وترحُّو ُُُُُُ  همفُُُُُُ
 

 ِبتُُُُُي الوقُُُُُائِغ َ ُُُُُا     يُُُُُوَم اللقُُُُُا ِ  
 

ُُ ُُاِ ْيَصُُ ُُا ِ  ُد الرجُُ ُُ  الظبُُ ُُّرم  علُُ  محُُ
 

    ُُ ُُر ِم ُزل ُُُُُ ُُيِد الوحُُُُُ ُُُب الصُُُُُ  وت م ُُُُُ
 

 إرسُُُُُاَ  الُُُُُد الِ  لَصُُُُُيِدهم    فاحُُُُُذرَن
 

 أو َجُُُُُرِ  َمُُُُُ  ِلحَُُُُُ  األوابَُُُُُد خوفُُُُُا 
 

ُُ ُُوتْ  َمُُ ُُْم حُُ ُُول فَلكُُ ُُراَك الهُُ  ّزِقَ  أشُُ
 

 ت ُُُُُُاوُُُُُُ  تاّنَُُُُُُر حَ تلُُُُُُ  ال  ُُُُُُراُك لِ  
 

 رَن مُُُُا ُيغُُُُري الايُُُُوَن وُصَُُُُم ُ واسُُُُُت
 

   لُُُُُُُذوي الُباولُُُُُُُِة ِصُُُُُُُْرفاواجالَمُُُُُُُ 
 

ُُدَن ُُوبِ   وازهُُ ُُزِو القلُُ ُُي  ُُ ٍُُة فُُ  بِكْلوُُ
 

  اوْصُُُُُ الوحاسَُُُُُ  صُُُُُُ أو ممظٍُُُُُر َي 
 

ُُذرَن ُُرورِ  واحُُُُُ َُُة الغُُُُُ ٍُُة ُأّبهُُُُُ  بماوُُُُُ
 

 َطْرفُُُا الوحافُُُِ  ِ ُبفُُُي ُسُُُ وا ففَُُُ  
 

 فإنُُُُُُُُُ  واْلبسَُُُُُُُُُ  تي ُُُُُُُُُاَن الحيُُُُُُُُُاِ 
 

  َّ ُُ ُُز  لُكُُُُ ُُوو   ِعُُُُ ُُ  السُُُُ ُُ  علُُُُ  وأوفُُُُ
 

 رب  الاُُُُالوي  لُُُُدل الهُُُُول    وارُقُُُُبَ 
 

ُُُم فُُُُُُُُُُاهلُل  ُُ يالُُُُُُُُ  وأخ ُُُُُُُُُُ  ر ك َِّسُُُُُُُُ
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 06 ِبْيُحَمَصا

 فافالَع ُدْيَق

ُُة حُ   ُُِ  الر بابُُُُُُ ٍُُة منُُُُُُ ُُُمهاو انيُُُُُُ  سُُُُُُ
 

 ي فُي منلُْ   لُ َ  : هُ ْ   القلُبِ يمادي ُمامَّ 
 

    ُُ ُُاٍو وخوُفُُُ ُُب  هُُُ ُُ اُد الَصُُُ ُُُ  فُُُ  فقلُُُ
 

َُُ  اهلِل  ُُ ِ  ِم ُُم َ  عُُ  زَل  الوصُُ  كُُ   ال
 

ُُاِل      ُُ  وصُُ ُُلول عُُ ُُبِر سُُ ُُي الصُُ وفُُ
ُُول          والهُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 

ُُ عإ  الد    ُُزم  بُُُُُُ ُُة والَاُيُُُُُُ ُُ يانُُُُُُ  قُُُُُُ
 

 م92/3/8192صماا ، 
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 زهري بن أبي سلمى لألمة اإلسالمية يف القرن الواحد والعشرين نصائُح

 ِمل ُكالُُُُُُتَّ عمَُُُُُُد اإلسُُُُُُإِم ِةّمُُُُُُُأ ِمُُُُُُْ َأ
 

 ُُ ُُاهُد ِعُُُُُ ُُيَ م ُُُُُ ُُِ  ز  بُُُُُ ُُُدالت  أهُُُُُ  ِمقُُُُُ
 

ُُْد ُُِ  فقُُ ُُحاِبها  كانُُ َُُ   سُُ ُُاُد َهْطُُ  األم ُُ
 

 (9)رّجمالُوُُُُ ومُُُُا هُُُُي عمهُُُُا بالحُُُُديِف 
 

 وممظُُُُُُرا  ريا  ُُُُُُا للقلُُُُُُوِب ْ وكانُُُُُُ
 

ُُيِ    الوتوس ُُُُُُُُُم المُُُُُُُُُا ِر أنيق ُُُُُُُُُا لاُُُُُُُ
 

  برو ُُُُُةٍ  يبتسُُُُُوَ  ودْوحُُُُُاِت سُُُُُادٍ 
 

ُُالحِ    ُُاُ  الصُُُُُُ ُُا همُُُُُُ ُُما م عليهُُُُُُ   الُوتُُُُُُ
 

 وْافُي الس ُ   هي ال وَ  الوفُياةَ  و ّلْ 
 

 َماَلُُُُُُم   علُُُُُُ  ُكُُُُُُ وأنواُرهُُُُُُا تبُُُُُُدْو 
 

   ُُُُة خِل يو ُُُُوَن والسُُُُاداُت لهُُُُا ال دُُُُُر
 

ُُذاوأبطاُل  ُُا األفُُ ُُنمَم فُُُُي كُُُُ   ُذهُُ ُُ (8) 
 

   وتدت ُُُُْي تُُُُدنْو أراهُُُُا اليُُُُوَم فوُُُُا لُُُُْي
 

ُُِلُم  ُُوا ِ  وُتسُُُُُُُ ُُاَ  السُُُُُُُ ُُم آفُُُُُُُ   أل لُُُُُُُ
 

   قبٍُُُُُُةِح هُُُُُُا باَُُُُُُدوق ُُُُُُُ  علُُُُُُ  أحواِل
 

 ُُ ُُدهِرِمُُ ُُ ٍ    الُُ ُُي أْفُُ ٍُُ  فُُ ُُر ُم ُمميُُ  مكُُ
 

 هُُُُُاُيرثُُُُُ   لحاِل ف ل يُتهُُُُُا فُُُُُي المُُُُُاِ 
 

 ُُ ُُ اف ي ُُُ ُُدَ  ْيُ َتِبُُُ ُُوُ  باُُُ ُُوّه ال ُُُ   (3)مَتُُُ
 

 هُُُُالوجِه  قلُُُ ُ  ل ُُُُوَ ا ا عرفُُُ ُ فلّوُُُ 
 

ُُْم أاْل  ُُ ُ   اناُُ ُُا الوجُُ ُُا أيهُُ َُُل  عتيق ُُ   مواسُُ
 

ُُ ُُز    تبصَُّ ُُرل الاُ ُُ  تُ ُُي هُ ُُا ْر خليلُ   باقي ُ
 

ُُةِ   ُُدل أمُُُُ َُُد اإلسُُُُُُإِم لُُُُ   مالتهُُُُُُّد باُُُُ
 

 ُُْ ُُاِب أناخُُ ُُذ  ببُُ ُُِ  واصُُُُطبغْ  ِ الُُ   بُُ
 

ُُاَن  ُُا ِ  فكُُ ُُي المُُ ُُا فُُ ُُِد لهُُ ُُم كاليُُ   (3)لل ُُ
 

 بيُتُُُُُُ  الُُُُُُذي عُُُُُُز   بُُُُُُاهلِل ف قسُُُُُُوُ 
 

ُُاَف  ُُاْ  وطُُُ ُُ  جواُُُ ُُ   وُم بُُُ ُُِرمُمحُُُ   حُُُ
                                                            

 .الحديف الورجم : الذي يرجم في  بالظمون (9)

تاُال  :ووهُو   ، وممُ  قولُ     ونجُا  آخُر   ممُمه    باُ  إذا مف ،اباف  ميدل  بافه :أي)خل ة(  (8)

  .سكُي :الوكان الذي ي نم في  أي :الو نم و، )م نم(الذي جا  اللي  والمهار خل ة

 ودرو  أعإمها. لتغير حالها ؛إال باد جهد    وقي  الو قة، والوام : لم تب  ي: البال (3)

 كاليد القاصدة لل م ال تدطا . : أن الذ  لم يدطاهامام  كاليد لل م (3)
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ُُدْ  ُُا لقُُ ُُّلْ  يويم ُُ ُُدِ   ُُ ُُ  الو ُُ ُُة  عُُ   أمُُ
 

 مسُُُُُم إ والت الُاُُُُُ لهُُُُُا ديَُُُُُ  أ ُُُُُاعْ  
 

ُُداها ُثُُُُُُ  ُُي ِعُُُُ ُُُ َت م ُتَدل ُُُُ ُُ قتُُُُ  ها باَفُُُُ
 

 بالُُُُُُدم ِةالوذّلُُُُُُ وِ فُُُُُُي ُسُُُُُُ وت دُُُُُُُر 
 

ُُانَ  ُت ُُر ُ  مُُُُُُُا كُُُُُ  لولو ُُُُُُُاممهُُُُُُُا ُم  ُُُُُ
 

  محُُُُُُُر الُو الاظُُُُُُُيِم بإتيُُُُُُُاِن وتزهُُُُُُُْو 
 

 بادما ي األرِضف المصِر ماَ ِع وترجْو
 

ُُانوا ودق ُُُُ   ُُمهْمت ُُ َُُرِع وا بيُُ ُُم طُُ   (9)مم ُُ
 

 هُُُُُُاديِم  دعُُُُُُائَم هُُُُُُا أرسُُُُُُْ ولُُُُُُو أن 
 
 

  ُُُ ُُ  أرِ ُُُُُ ُُْم ها واهلِلعلُُُُُُ ُُنّلمَت  لُُُُُُ   تُُُُُُ
 
ُُامِ  وأ ُُحْ   ُُغ األي ُُرِ  م ُُي خي  مُُوطٍ  ف

 
ُُ  عقُُُُُُو ٍ   ٍُُد عُُُُ ُُ ٍو بايُُُُ ُُ ثم وشُُُُ   ومُُُُ

 
  رسُُُُُُُُالة  أال أبلغْمهُُُُُُُُا مُُُُُُُُ  زهيٍُُُُُُُُر

 
ُُُ   ُم   (8)مسُُُُُِلُم   غلغلُُُُُة  ُتتلُُُُُ  علُُُُُ  ُكُُ

 
ُُوَن ُُُ  اهلَل أال تتقُُُُُُُُُُُ ُُي  لقاِئُُُُُُُُُُ    حُُُُُُُُُُُ

 
 جهُُُُُُمم يوم ُُُُُُا مُُُُُُ  وروِد وتد ُُُُُُوَن 

 
ُُاَن سُُُايُ    قُُُ األكنُُُري  عُُُ  التُّ وقُُُد بُ

 
 

  قُُُُو مالُو ميُُُُِرالُو وحُُُُادوا عُُُُ  الُُُُدرِب 
 
ُُالْ   ُُاهْم وسُُُ ُُمهْم دمُُُ ُُ رٍب بيُُُ  فُُُُُي مُُُ

 
ُُ مِر  ُُ َتقف ُُُُُُ  بُُُُ َُُ  ِمْلالس ُُُُ ُُُدالّت قبُُُُ  ممُُُُ

 
ُُرُب ُُا الحُُُ ُُتْم فوُُُ ُُا علوُُُ ُُتُم إال مُُُ  وذقُُُ

 
 

ُُو   ُُا هُُُ ُُديِفومُُُ ُُا بالحُُُ ُُ عمهُُُ   مرج الُوُُُ
 
 متُُُُُُُُ  تبانوهُُُُُُُُا تبانوهُُُُُُُُا ذميوُُُُُُُُة  

 
  َتفُُُر م بالسُُُاي مُُُمكمْ  مْ وإن ُأ ُُُِر 

 
  هُُُُُُُا  بن اِلَحُُُُُُُالّر َكعُُُُُُُْر ْمُكفتاُُُُُُُرُك

 
 

  (3)ق ُُُُُُام م   إلُُُُُُ  ُأكم هلَكُُُُُُوتُُُُُُورُد 
 
 

                                                           

في : إن  اسم امرأة عطارة اشترل قوم ممها ج مة م  الاطر وتااقُدوا وتحُال وا وجالُوا     مم م، قي ( 9)

آية الحل   وسهم األيدي في ذل  الاطر، فقاتلوا الادو الذي تحال وا عل  قتال  فُقتلوا عُ  آخُرهم،   

بُ  الوُوت    َفَتَطي َر الارب باطر مم م وسار الون  ب ، وقي : ب  كان عطار ا ي ُترل ممُ  مُا يحُم ُ      

جا وا  :كقولهم ،اسم و غ ل دة الحرب ولي  ثم امرأة :مم م :فسار الون  باطره. وقا  أبو عبيدة

 عل  بكرة أبيهم ولي  ثوة بكرة.

 .َوْحُووَلة  م  َبَلٍد إل  َبَلٍدالُوَغْلَغَلة  : الِرساَلة  ( ال 8)

 وت.أم ق ام: كمية الو(  3)
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ُُانيْ  ُُ  أمُُ ُُيَ  تقّفُُ ُُدروا  الطائ ُُ  ف صُُ
 

  (9)تُُُُُُُُُوخمُم سُُُُُُُُُتوبٍ   ُمٍلُُُُُُُُُإلُُُُُُُُُ  َك 
 

ُُا  ُُو كُُ ُُا ولُُ ُُا أقاموهُُ ُُرا   َنحروب ُُ  حا ُُ
 
 

 ُُ ُُومَ ُنَهُُ ُُر  يُُ ُُِ    الُحُُ ُُْم ال هُُ ُُدم  لُُ  يتقُُ
 
ُُ نٍ    ُُي شُ ُُاَض فُ ُُاِ  وال خُ ُُلٍم إلزهُ  مسُ

 
 ُُ ُُإ موِجُ ُُرِ  ِببُ ُُِ  ال ُ ُُ الحميُ   مالواظ ُ

 
ُُيمدُم ُُإُ  سُُ ُُاِد أحُُ ُُ  َي ال سُُ ُُْشومُُ   اُُ

 
 

 (8)يمُُُُدم لَُُُُ  يوم ُُُُا ال أبُُُُْا ِمْرأخُُُُا الُ ُُُُ 
 
ُُومِ    ُُي الي ُُا ف  واألمُُُ  سُُّرني   شُُ انَي م

 
  يِوُُُُُُكل ُم  يَُُُُُُر وِعلُُُُُُُم  ٍُُُُُُد مُُُُُُازاَ  

 
 ٍمزاُحفُُُُُُي َتُُُُُُ الومايُُُُُُا بيُُُُُُمكْم رأيُُُُُُُ 

 
 

 سُُُُُُ موَت َتّريُُُُُُْف وتغُُُُُُدو لُُُُُُْم تُُُُُُروُ  
 
 علُُُُُُُيكُم  آمُُُُُُُريَ  اكْموسُُُُُُُي ِعُُُُُُُدَ وُي 

 
 

ُُز   ُُذ ِّ  كُموعُُُ ُُي الُُُ ُُْم فُُُ ُُ لُُُ  (3)ت و مَيُُُ
 
  لظُُُُُُُالٍم  ّ الاوَُُُُُُُر ِر ولُُُُُُُي  يطيُُُُُُُُ  

 
ُُِروَي  ُُزُم ُ ُمصُُُ ُُ اِ  عُُُ ُُو الُو ال ُُُ   مصُُُ

 
  ُ يملَمُُُُُُ الومايُُُُُُا أسُُُُُُباَب هُُُُُُاَب فوَُُُُُُ 

 
 

ُُو راَم  ُُوا َ  ولُُُُ ُُ  السُُُُ ُُ أن يرقُُُُ   مل بُسُُُُ
 
 فإنُُُُُ  الز جُُُُاِ  أطُُُُراَف   ياُُُُِ وَمُُُُ 

 
ُُُغ  ُُوالْي يطيُُ ُُْ  الاُُ ُُ ُرك بُُ ُُذمَل   ُكُُ   (3)هُُ

 
ُُُذ ُُ ْدومُُُُ  ال يُُ      بسُُُُإِحعُُُُ  حوِ ُُ

 
 

 ُيظلُُُُُم  الظلَُُُُُم ومُُُُُ  ال يُُُُُدفغِ  ْمهُُُُُد ُي 
 
ُُانَ   ُُ  هُُ ُُْغ ومُُ ٍُُم ال يطوُُ ُُز  بدصُُ  ه ياُُ

 
  مكُُُُُُُُر  ُي  الن َسُُُُُُُُ ومُُُُُُُُ  ال يكُُُُُُُُر ْم 

 
 سياسُُُُة   القبُُُُيَح الدفَُُُُغ ومُُُُ  ي اُُُُِ 

 
 

 ذمم ُيُُُُُُ َمالُُُُُُذ  ومُُُُُُ  ال يتُُُُُُ ِ  ُأهُُُُُُيَ  
 
ُُز ْ   ُُ  ال يُ ُُترحُ  ومُ ُُاَ  يسُ ُُ المُ    ن َسُ

 
 (1)ويوصُُم ُياُُرْف  هُُا، بُُالحقِراِ ولُُم ُي 

 
                                                           

واسُُتوخوت  وتوخوتُُ : وجدتُُ  وخيو ُُا. والوبيُُ  والُُوخيم: الُُذي ال اسُُتوبل  ال ُُي : وجدتُُ  وبيل ُُا،  (9)

 .يستورأ

فُإن حلُ     :والاُرب تقُو    ،الظهُر   حلُ  للزومُ   :وإنوا قيُ  لُ   ، كسا  عل   هر الباير( الحل : 8)

 .بيت  إذا كان يلزم بيت 

 ( الت و م: عدم اإلبانة في الكإم.3)

 .اللهذم: السمان الطوي والوركب في أس ل ،  الرمح: هو الحديد ، وز جوغ ُزّ  :الز جا  (3)

 ي ا  ن س  كالراحلة للما  يركبون ، ويذمون . :أي يسترح :( 1)
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   عُُُُدوا  صُُُُديَق يحسُُُُْب ومُُُُ  يدتبُُُُْ 
 
 

  مويسَُُُُل يُُُُ مْ  األعُُُُداَ  ومُُُُ  يحُُُُذرِ  
 
  ُُُ ُُم يُصُُ ُُ  لُُُ ُُاَب ْ ومُُُ ُُأحسُُُ  هاَر  وفدُُُ

 
  (9)ممَسُُُُُبِو  ويوطُُُُُْ  ب نيُُُُُاٍب ُيفُُُُُّرْ  

 
ُُوفِ  ُُ ومُُ  ي ُُِ  أمُُرُ  ذمْمال ُي  هومُُ  ُي 

 
 

  ُُُ ُُ  ِشُُُ   يتُُُُُُ لم لُُُُُُْم الُُُُُُرحوِ  رعِةإلُُُُ
 
ُُوُد  ُُامِ  تسُُُُُ ُُ  هُُُُُ ُُِة علُُُُُ ُُة   البريُُُُُ  أمُُُُُ

 
 حتوُُُُُُُُيوَت الاُُُُُُُُالويَ  بُُُُُُُُرب  تلُُُُُُُوذُ  

 
  هُُُُُاحياَت األشُُُُُم  وتبمُُُُُي علُُُُُ  الو ُُُُُد 

 
 

 م تهِكللُوُُُُُُ  الُُُُُُم  ِ  وتُُُُُُ ب  خفُُُُُُو َ   
 
ُُذلُ   ُُْم بُُ ُُحي وُدر اِت ِحُن لكُُ ُُيصُُ  كوتُُ

 
ُُ  يسُُُُوغِ     وي هُُُُم ياقُُُُْ  المُّصُُُُاَ  ومُُ

 

 م،1/8193/ 89هـ، 9331/ 1/ 88األرباا   ،صماا 

                                                           

 ،الاُ  علُ  ال ُي  بالفُر      :يوفغ بفر ، ويوط  بومسُم، والفُر    ( يامي م  ال ي ا  ذل 9)

 وهو كماية ع  اإلهانة. ،والومسم خ  الباير
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 ؟!ْترِبُض ذنٍب بأيِّ

 ذنُُُُُُُب كسُُُُُُُبْ  ليَُُُُُُُ  شُُُُُُُاري أي  
 

ُُذي    ُُي هُُُ ُُِ  البغُُُ ُُد أهُُُ ُُاْ  عمُُُ  الكهربُُُ
 

  كّلوُُُُُُُُُُُُُُُا أثدموهُُُُُُُُُُُُُُُا ب ُُُُُُُُُُُُُُُرا ٍ 
 

ُُالمور   ُُْ  بُُُُُ ُُيا ْ   نبفُُُُُ ُُا والفُُُُُ   فيمُُُُُ
 

 بسُُُُُُُُُوَتها أن يُُُُُُُُُروا لُُُُُُُُُم يُُُُُُُُُُرقهْم 
 

ُُو   َُُ  وتزهُُُُُُ ُُُ  األْفُُُُُُ ُُما   توُُُُُُ   بالسُُُُُُ
 

  ُُُُُُو ها ع ُُُُُُقوا الليَُُُُُُ  وخُُُُُُافوا   
 

  ال بمُُُُا   فا ُُُُحا  فُُُُي المُُُُا  وجُُُُ َ    
 

ُُمهم   ُُإُ  مُُُُُُ ُُّلْ  األخُُُُُُ ُُا  ُُُُُُ    منلوُُُُُُ
 

ُُا    ُُواُر عم ُُُ ُُلِ  األنُُُ ُُا    ُُُ ُُي الوسُُُ   فُُُ
 

  ال يحوُلُُُُُُُُُُُُُُ  والكُُُُُُُُُُُُُُريُم الحُُُُُُُُُُُُُُر 
 

ُُذا    ُُاِ  لهُُُُُُ ُُرُ  الوُُُُُُ ُُدا   بهُُُُُُ   االعتُُُُُُ
 

  رِهُُُُُُُُ  رحلُُُُُُُُُة التدريُُُُُُُُب ذنُُُُُُُُب  م
 

ُُا ي  َُُ  البُُُُُُ ُُقا كاهُُُُُُ ُُ  شُُُُُُ   وزاد  مُُُُُُ
 

ُُاني  ُُ  ال ُُ ُُم جمُُ ُُ   كُُ ُُغارا  واجتمُُ   صُُ
 

ُُ  دعُُا       ُُدج  السُُاجي سُُهاما  م ُُي ال  ف
 

  عُُُُُُُ  ح َُُُُُُُب اهلُل  ُُُُُُُياَ  ال ُُُُُُُوِ 
 

  الكهربُُُُُُا  نظُُُُُُِر السُُُُُُاعي لح ُُُُُُِب  
 

 م.83/1/8193هـ، 2/9333/ 93صماا ،
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 واهال ترُج ِس

 حاشُُاكا فُُي اإلعسُُاِر ِريُُا راجَُُي الُيسُُْ 
 

 ُُ َُُو الَدأن ترُجُ ُُي ُ ْلُ ُُاِتَ  فُ ُُاَب ْلوُ  لواكُ
 

ُُ ُُردا      َ إذا دهْتُُُُُ ُُم  مم ُُُُُ ُُوُِّ الهُُُُُ  جيُُُُُ
 

ُُاَك  ُُْيأن َت إيُُُُ ُُوَ  رت ُُُُ ُُا الودلُُُُ  إياكُُُُ
 

ُُِرْ  إلُُُ  اأُل ُُِ أسُ ُُاِ  فُ ٍُُ  الوّ ُ  فُُُي أمُ
 

 موالكُُُُُا الدلُُُُُِ  بُُُُُرب  الرجُُُُُاِ  كُُُُُ   
 

 متُُُ  ياسَُُُ  مُُُ  الودلُُُو  فُُُي ُكَُُُرٍب
 

ُُاهللِ   ُُذَت بُُُُ ُُاِ  وُلُُُُ ُُا دون المُُُُ  أعطاكُُُُ
 

 واّت هُُُُْ     مُُُُ  األحبُُُُابِ  وإن ُنِسُُُُيَ 
 

 ُُ ُُاكا  اك هلِلكّ ُُُُُُُُُُ ُُا اهلل يمسُُُُُُُُُُ  حاشُُُُُُُُُُ
 

 مسُُُُُُ  تقي ُُُُُُا واثق ُُُُُُا ورع ُُُُُُاوكيُُُُُُ  َي
 

ُُا تَ   ُُْر بوُُُُُ ُُُ  تظ ُُُُُ ُُ  كّ فُكْمُُُُُ ُُابغيُُُُُ  اكُُُُُ
 

 ْ وقُُ  أسُباَب الركُونِ   فاقطْغ ع  الدلُ ِ 
 

ُُذي ُيُُُ   ُُبي الُ ُُا  درُكحسُ ُُواَ  إدراكُ  األحُ
 

ُُاَ  ُُالُُُُُد  ال تي سُُُُُ   إذا طُُُ    ج  و َ ُُُ
 

  ُُُُراكاُب ّإَ يُُُُا راجَُُُُي الَدُُُُ فالصُُُُبُح 
 

 هـ.88/8/9331،صماا 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

 ِبْيُحَمَصا

 
21 

 (9)أشجان على شاطئ اإلتقان

ُُُ  ْلُحِو ُُي َسُُُُ ُُا فُُُُُ ُُدمِغ  يِ مُُُُُ ُُا الُُُُُ  لّوُُُُُ
 

  ُُُ ُُا َخُُُُُُُ ُُا رحلِت تُمدهانُُُُُُُُ ُُا وُحّوُُُُُُُُ  مُُُُُُُُ
 

 نُُُُُُُدل  لقلٍُُُُُُُب األسُُُُُُُيِ  ف ُُُُُُُي خُُُُُُُد 
 

 اا ونوَُُُُُُُُُّ لم ُُُُُُُُُباألسُُُُُُُُُ  َع تحُُُُُُُُُّدَ  
 

ُُْ ٍرتاِتُم علُُُُُُُُُُ  توديُُُُُُُُُُِغ  مُُُُُُُُُُا بِسُُُُُُُُ
 

 و ُُُُُُُُُُُُّوا دة ررا  ماُُُُُُُُُُُُّدحُُُُُُُُُُُُول ُد 
 

 فكانُُُُُُُُُُُُُُُُْ  قُُُُُُُُُُُُُُُُة حّقُم قة مس ُُُُُُُُُُُُُُُُُم
 

ٍُُ ُح  ُُ   ِع لُُُُُُُ  عقُُُُُ ُُِزْيُ  بهُُُُُ ُُاْلَيُُُُُ  وُُُُُ
 

  ّرقُُُُُُُُُُا  وحكُُُُُُُُُُ  جديُُُُُُُُُُدا ُم  م فَلُُُُُُُُُُ
 

  الواوَُُُُُُُّ طمبُُُُُُُا  وجُُُُُُُإْ ُم وأوجَُُُُُُُز 
 

ُُا  ُُ  مُُُُُُ ُُواُه وأدنُُُُُُ ُُُد لُُُُُُ ُُ الباُُُُُُ  اعم ُُُُُُ
 

 كُُُُُُُُان َثّوُُُُُُُُا باُُُُُُُُدما قُُُُُُُُْد ُبفيقُُُُُُُُُر 
 

ُُانِ  ُُي اإلتقُُُُُُُُ ُُان  ف ُُُُُُُُ ُُ إتقُُُُُُُُ   ت ل ُُُُُُُُ
 

  سُُُُُُُُُُو الُو اَُُُُُُُُُُمِن حقيقُُُُُُُُُُة  فكُُُُُُُُُُاَن 
 

 يُُُُُُُ ف ُ ْسُُُُُُُالُح محُُُُُُُاُه ٍ علُُُُُُُ  زَلُُُُُُُ
 

ُُِر  ُُ ببحُُُُُُُ ُُْدجويِلُُُُُُُ ُُاال  وُح  عُُُُُُُ  كوُُُُُُُ
 

 فُُُُُُُُُُُذ  الاقُُُُُُُُُُُِ  ألواُُُُُُُُُُُي  لحبٍُُُُُُُُُُُر
 

 ُ موُُُُُُُا ونُُُُُُُاَ  فُُُُُُُي الالُُُُُُُوِم َرتبح ُُُُُُُ 
 

ُُْا ُُي ِح قرأنُُُُُُ ُُاُهفُُُُُُ ُُُُُُ  ُُ َُُار  ُأالن ُُُُُُ  ْفقُُُُُُ
 

 ُُ ُُافيُُُُُُ  َع ي ُُُُُُرُ    اإلبُُُُُُداِ ِمُُُُ  زمُُُُ
 

ُُا ودْأ ُُي الر  بُُُُ ُُي فُُُُ ُُالي  قُُُُ ُُ  الواُُُُ  إلُُُُ
 

ُُونُُُُُُُُُُُورا  فُُُُُُُُُُُي جوانِبُُُُُُُُُُُ    ا  ألوَُُُُُُُُُّ
 

ُُرُ  ُُبيَ  وي تُُُُُُ ُُان ُ  السُُُُُُ ُُوكُُُُُُ  إ ْ ُُُُُُ
 

ُُُر ُرياُبُُُُُُُُُُُُو  ُُه َيفكُُُُُُُُُُ ُُ ا وَُُُُُُُُُُّ  افيوَُُُُُُُُُُّ
 

 حتُُُ  األعوُُُاَ  -وقُُُد درل  - يغُُُوُ 
 

 أبهُُُُُُُُُ  وأسُُُُُُُُُو   بل لٍُُُُُُُُُ  ياُُُُُُُُُوَد 
 

 سُُُُُُُُُُاادتما بحبٍُُُُُُُُُُر وقُُُُُُُُُُد كانُُُُُُُُُُْ 
 

 او ُُُُُُُُُُُنا حتُُُُُُُُُُُ  ُنِتمسُُُُُُُُُُُيَر يقُُُُُُُُُُُوُد 
 

ُُ ُُدامُ  اٍنورّبُُُُُُُُُ ُُ  أقُُُُُُُُُ ُُدٍ  لُُُُُُُُُ  صُُُُُُُُُ
 

ُُو ِ   ُُ  سُُُ ُُوِم علُُُ ُُ الالُُُ ُُا دل ُهُُُ  وفهوُُُ
                                                            

علُ  ففُيلة ال ُي      للسُيوطي  كتُاب اإلتقُان فُي علُوم القُرآن     ( قيل  هذه القصُيدة فُي ختُام دراسُة     9)

 ثمي  م   ك   أسبو .وكان الدر  في يوم اإل الدكتور/ عبد الوهاب ب  لط  الديلوي ح ظ  اهلل.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 ها

 21 ِبْيُحَمَصا

  ُُ ُُدقي   وتحقيُُُُُُُُُُُُُ ُُ   وتُُُُُُُُُُُُُ  وفقُُُُُُُُُُُُُ
 

ُُا تكتسُُُُُُُُُُي و  وُر   م ُُُُُُُُُُدا  وحزمُُُُُُُُ
 

 زاٍك جهبٍُُُُُُُُُُُذ بُُُُُُُُُُُالح ِ   ُ وممِطُُُُُُُُُُُ 
 

 وُُُُُُُُُا ْلِح وي ُُُُُُُُُغ  عذوبُُُُُُُُُة  سُُُُُُُُُيُ َي 
 

 نا عليُُُُُُُُُُُِ تلوُُُُُُُُُُُِذ  َتِمُُُُُُُُُُُ ْاَنُُُُُُُُُُُْزفُح
 

 لوُُُُُُُُُُادبُُُُُُُُُُا  وِعَأ ة جو ُُُُُُُُُُ ماُُُُُُُُُُارَف 
 

ُُيدْي ُُد  أشُُُُُُُُُ ُُا يلوي الُُُُُُُُُ  إذا الوطايُُُُُُُُُ
 

ُُد َت  ُُا  ركاَب  ُُُُُُُ ُُرا  وختوُُُُُُُ ُُا ه ُُُُُُُ  هُُُُُُُ
 

ُُوو   ُُر  فلُُُُُُُ  نمسُُُُُُُ  سُُُُُ ُُ وِ الُُُُُ  الو ُُُُُ
 

 ّمُُُُُُُُُاَأ ثمُُُُُُُُُي  والُُُُُُُُُدكتوُراإل ي ُُُُُُُُُْي 
 

 ففُُُُُُإ  الطبُُُُُُِغ يُُُُُُا كُُُُُُريَم أشُُُُُُيدْي
 

 ُُ ُُالحْز ْ تقب ُُُُُُُ ُُا  بُُُُُُُ ُُْلن َكأحرفُُُُُُُ   َوُُُُُُُ
 

ُُِةُ ِل ُُاٍ  باَُُُُُُُُُد درسُُُُُُُُُكْم رقُُُُُُُ  اجتوُُُُُُُ
 

ُُذ   ُُ    ألُُُُُُُُ ُُا   وأجُُُُُُُُ ُُوا م السُُُُُُُُ  إسُُُُُُُُ
 

ُُ الدلُُُُُُُُُُِ  إلُُُُُُُُُُُ  في ُُُُُُُُُُزيكْم  ْزال ُنُُُُُُُُ
 

ُُاتِ   ُُ  ال مُُُُ ُُُ  مُُُُ ُُي َكُُُ ُُ  ٍمَرفُُُُ  وُناوُُُُ
 

ُُتْم ُُيدَم ودمُُُُُُُُ ُُُ ا َنشُُُُُُُُ ُُإ  روّيُُُُُُُ  ا هُُُُُُُُ
 

 ُُ َُُيُُُُُُُُُ ُُا   للمُُُُُُُُُُُاِ نّج مايُمُُُُُُُُُ  دومُُُُُُُُُ
 

 م83/3/8111 ،هـ81/3/9331 ثمي اإل

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

 ِبْيُحَمَصا

 
21 

 ائُهالتَّ باُحالصَّ

 ُُُ ُُبا   َ ُُ ُُجِ    صُُُ ُُ  نهُُُ ُُ عُُُ    إمْ الس ُُُ
 

ُُائيْ    ُُول المُُُُُُ ُُ  للهُُُُُُ ُُ وألقُُُُُُ  ْ ِزماَمُُُُُُ
 

ُُ ُُاَ  الظُُُُُُإِم ِ وفُُُُُُي وَسُُُُ ُُا    أفُُُُ  يوم ُُُُ
 

  الُُُُُُُُُُذهوُ  ومُُُُُُُُُُا أقاَمُُُُُُُُُُ ف قاُُُُُُُُُُدُه 
 

      مُُُُُُُُاذا كيُُُُُُُُ  هُُُُُُُُذا م لوُُُُُُُُاذا ُثُُُُُُُُ
 

    المدامُُُُُُُ ألقَوُُُُُُُ ورجُُُُُُُُغ الصُُُُُُُوِت 
 

ُُ ِ  وفُُُُُي دَهُُُُُِش ُُيُح الوُُُ  ا  :  وث ُُُُُيصُُُ
 

 وال ُُُُُُهام    ذوو الكرامُُُُُُِة بُُُُُـُ أيُُُُُُ  
 

   يمُُُُُُُادْي ْاَ َبُُُُُُُ  يُُُُُُُُبفُُُُُُُإ أحُُُُُُُد  يُ 
 

ُُُو  ُُِ  وخطُُُُُُُُ ُُ أوردُه الحوُُُُُُُُ   مقاَمُُُُُُُُ
 

ُُُ  فظُُُُُُُُُ   ُُا   ال يُُُُُُُُُدرْي يتيُُُُُُُ  طريق ُُُُُُُ
 

  هاَمُُُُُُُُُ صُُُُُُُُُا را  لليُُُُُُُُُِ  حمُُُُُُُُيْ وَي 
 

ُُيَ  ُُاِمُر وبُُُُُُُُ ُُزاٍن كُُُُُُُُ ُُم    أحُُُُُُُُ  و ُُُُُُُُ
 

 إمُُُُُُُُُُُُُ والَو تطو قُُُُُُُُُُُُُ  ال ُُُُُُُُُُُُُقاوُة 
 

ُُُ ي ر  ُُإُم عُُُُُ ُُ ٍ  الظُُُُُ ُُموَف وْيُُُُُ    صُُُُُ
 

  ُُُ ُُقي  الوذل ُُُُُُُُُُ ُُ ويسُُُُُُُُُُُ  َة والغرامُُُُُُُُُُُ
 

 ِ ُُ ُُي  يديُُُُُُُ ُُيّ  فبُُُُُُُ ُُ ال حُُُُُُُ   فُيرَجُُُُُُُ
 

ُُ   ُيُُُُُُُُزف     إلُُُُُُُُ  القيامُُُُُُُُ   وال مْيُُُُُُ
 

 والو سُُُُُُُُي   الوواجُُُُُُُُِغ وفُُُُُُُُي تلَُُُُُُُُ 
 

  ما درب  أماَمُُُُُُُُُُُلصُُُُُُُُُُُبِح يلُُُُُُُُُُُوُ  
 

ٍُُ  رخُُُُُُي   ُُُ  فُُُُُُي حفُُُُ  فيغ ُُُُُُو الليُُُُ
 

ُُبحُ   ُُحو الصُُُ ُُُم ويصُُُ ُُام ق ا ُحوتِ ُُُ  سُُُ
 

ُُ ُُوي     ُ فتحِوُُُُُُُ ُُدال  وتهُُُُُُُ ُُ  عُُُُُُُ  ك  ُُُُُُُ
 

ُُ  رأِ   ُُد  علُُُُ ُُدْاالُُُُ ُُ  ج  فغُُُُ  ِحوامُُُُ
 

ُُبحُ وُي ُُحي الصُُ ُُا    فُُ ُُدنيا طليق ُُ ُُي الُُ  فُُ
 

 تامُُُُُُُُُ الَق   عمُُُُُُُُُ  أكُُُُُُُُُداُروُتوَحُُُُُُُُُ 
 

ُُرُف ُُي حيَم فياُُُُُُُ ُُاذا يإقُُُُُُُ ُُا مُُُُُُُ  هُُُُُُُ
 

ُُجِ    ُُ  نهُُُُ ُُاه عُُُُ ُُبا   تُُُُ ُُإم  صُُُُ  السُُُُ
 

 هـ.92/1/9331،صماا 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 ها

 26 ِبْيُحَمَصا

 قصة الغالم املؤمن يف قالب شعري
ُُاِن     ُُال  األزمُُُ ُُا مفُُُُُ  فُُُُُي سُُُ  فيوُُُ

 
ُُْا   فُُُُُُي الك ُُُُُُر والطغيُُُُُُاِن َمِلُُُُُُ   عتُُُُ

 
ُُون عب   ُُة أن تكُُُُُ ُُدعا الرعيُُُُُ َُُدفُُُُُ  ه  يُُُُُ

 
ُُلطان   ُُا  ذا السُُُُُُ  ويكُُُُُُُُون رب  المُُُُُُ

 
   ولُُُُُ  علُُُُُ  تلُُُُُ  الفُُُُُإلة سُُُُُاحر     

 
ُُيطان     ُُر وال ُُُُُ ُُاي ال ُُُُُ ُُِذ   بسُُُُُ  حُُُُُ

 
ُُإ ُ  ُُدعاه إخُُُُُ ُُة مُُُُُُُرة   فُُُُُ    الو ي ُُُُُ

 
 لمصُُُُُُُُُيحٍة ع لُُُُُُُُُ  بُُُُُُُُُإ كتوُُُُُُُُُان 

 
  ُُُ ُُ  الواظ ُُُُ ُُا الولُُُُُ ُُا أيهُُُُُ ُُي  يُُُُُ  م إنمُُُُُ

 
ُُدُ   ُُد شُُُُ ُُوُت قُُُُ ُُ والوُُُُ    دانالوحق ُُُُ

 
 مُُُُُُُ  الُُُُُُُبإد  ل يو ُُُُُُُا   فاباُُُُُُُف إلُُُُُُُي 

 
ُُو   ُُ  يقُُُ ُُاني حتُُُ ُُ  مكُُُ ُُدل الرحيُُُ  م لُُُ

 
ُُرَ  ُُي      فُُ ُُاحره وفُُ ُُح سُُ ُُ  بمصُُ  الوليُُ

 
 فُُُُُُُي الغلوُُُُُُُان أدار البحَُُُُُُُف ٍ عَ ُُُُُُُ 

 
     ُُ ُُ ت  بُُُُ ُُي فُُُُ ُُا يبتغُُُُ ُُ  رأل مُُُُ  حتُُُُ

 
  ُُُ ُُاحر األف ُُُُُُُ ُُدوانللسُُُُُُُُ  اك ذي الاُُُُُُُُ

 
 ط ُُُُُُُُ  الغُُُُُُُُُإم يُُُُُُُُزوره متالو ُُُُُُُُُا    

 
 السُُُُُُُُُحر والُُُُُُُُُبطإن ممُُُُُُُُُ  دورَ  

 
ُُإمُ  ُُرل الغُُُُ ُُبيل     ويُُُُ ُُا   لسُُُُ  إذا سُُُُ

 
 ُُ ُُ  متاب ُُُُُُُ ُُِ دا  مُُُُُُُ ُُا أْنسُُُُُُُ  نالرهبُُُُُُُ

 
ُُوٍر ُُ   وإذا بمُُُُُُ ُُ حُُُُُُ ُُ وْسُُُُُُ    جمانُُُُُُ

 
 الراهُُُُُُُُب الربُُُُُُُُاني نحَُُُُُُُُو أزجُُُُُُُُاُه 

 
      مُُُُُُُُُا قاَلُُُُُُُُُفه ُُُُُُُُُا إليُُُُُُُُُ  وراَقُُُُُُُُُ

 
 عُُُُُُ  ربُُُُُُ  الوابُُُُُُود ذي السُُُُُُبحان    

 
ُُدْت ُُة     فغُُُ ُُوم حصُُُ ُُ  يُُُ ُُي كُُُ ُُ  فُُُ    لُُُ

 
ُُان    ُُ  واإليوُُُُُُ ُُة التوفيُُُُُُ ُُي واحُُُُُُ  فُُُُُُ

 
ُُا     ُُده لهُُُُُ ُُ  تاهُُُُُ ُُإم علُُُُُ ُُ  الغُُُُُ ُُُُُ  

 
 قبُُُُُُُُ  الو ُُُُُُُُي  لسُُُُُُُُاحر البهتُُُُُُُُان  

 
   ُُ ُُإ  يذيقُُُُُُُ ُُتاذ الفُُُُُُُ ُُإذا ب سُُُُُُُ  فُُُُُُُ

 
 عُُُُُُُُُ  اإلتيُُُُُُُُُان  ُُُُُُُُُرب ا إلبطُُُُُُُُُاٍ  

 
 ف ُُُُُُكا ألسُُُُُُتاذ الهُُُُُُدل مُُُُُُا مس ُُُُُُ       

 
 يفهُُُُُُُُُُداه للحُُُُُُُُُُ   القُُُُُُُُُُويم الُُُُُُُُُُدان 

 
ُُاُممُُُُُُر      حتُُُُُُ  أشُُُُُُرقْ  ت بُُُُُُ  األيُُُُ

 
 الهُُُُُُُدل بُُُُُُُالح  وال رقُُُُُُُان شُُُُُُُوُ  
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   عظُُُُُيم حُُُُُابٍ  إْذ جُُُُُْا علُُُُُ  وحٍُُُُُش
 
 

ُُان     ُُاتهم ب مُُُُُُُ ُُ   ايُُُُُُُ ُُا  عُُُُُُُ  للمُُُُُُُ
 
ُُمُ    ُُوم أعلُُُُُ ُُا  اليُُُُُ ُُ ت  فقُُُُُ ُُا   فُُُُُ  واثق ُُُُُ

 
 حيُُُُُُُران لٍُُُُُُُبلطا أيُُُُُُُ  الصُُُُُُُوابُ  

 
 يُُُُا رب  إن كُُُُان الهُُُُدل عُُُُ  راهُُُُب  

 
 المُُُُُُُا  للبرهُُُُُُُان  مديَُُُُُُُ  فاقتُُُُُُُْ  

 
 الدُُُُُوف التُُُُُي    دابَُُُُُة فرمُُُُُ  ب هُُُُُرٍ 

 
ُُان   ُُام ِعيُُُُُُُُ ُُ  أمُُُُُُُُ  ماتُُُُُُُُُُ  برميتُُُُُُُُ

 
 ُُُ ُُا وِلُُ ُُي    وبووتهُُُ ُُون فُُُ ُُدل ليكُُُ  د الهُُُ

 
 

ُُإن    ُُال هر واإلعُُُُُ ُُقا بُُُُُ ُُ  ال ُُُُُ  وجُُُُُ
 
      ُُ ُُ  التقُُُُُُ ُُ  مالوُُُُُُ ُُإم إلُُُُُُ  آب الغُُُُُُ

 
ُُةَ   ُُ  كرامُُُُُُ ُُ  إليُُُُُُ ُُرحو  وحكُُُُُُ  الُُُُُُ

 
 أففُُُُ  ممُُُُزال     م صُُُُرَتال ُُُُقُُُُا  الو

 
 

 مي فُُُُُُي ح ُُُُُُا الكتوُُُُُُانممُُُُُُي فُصُُُُُُ 
 
 ه  ومفُُُُ   ُُُُإم الحُُُُ  يباُُُُف نُُُُورَ     

 
 يانهُُُُُُُدي ا لوُُُُُُُ   ُُُُُُُلوا عُُُُُُُ  الُُُُُُُد  

 
ُُمهم  ُُر بيُُُُ ُُالج الور ُُُُُُ  وي هُُُُ  وياُُُُ

 
 

ُُوان    ُُال  األكُُُُُُ ُُ  خُُُُُُ ُُ ا مُُُُُُ  أن ال ُُُُُُ
 
ُُي     ُُ ت  جلُُُُ ُُ     فُُُُ ُُ  عوُُُُ ُُ  بُُُُ  للوليُُُُ

 
ُُ اَ   ُُان يرجُُُُُُُُو ال ُُُُُُ ُُ ثو  األثوُُُُُُ  بُُُُُُ

 
ُُإم دوا ُ  ُُا  الغُُُ ُُُ  قُُُ ُُي  بُُ ُُ  لُُُ  يدائُُُ

 
 

ُُار ِ     ُُي بُُُُ ُُد ربُُُُ ُُ  عمُُُُ ُُان بُُُُ  اإلنسُُُُ
 
 ُُ ُُ َ  ْ آِمُُُُُُ ُُإذا فالُُُُُُ ُُ  فُُُُُُ ُُإنمي بُُُُُُ  فُُُُُُ

 
  ُُُُُُ   لُُُُُُُ  الايمُُُُُُُان أدعُُُُُُو بُُُُُُُ ن تُ  

 
    ُُُ ُُم يُا ُُ  ولُ ُُ  الوليُ ُُي  إلُ ُُغ ال لُ  ْدرجُ

 
 

 ويُُُُُانباُُُُُد الهُُُُُدل مُُُُُ  ما ُُُُُر الاُ    
 
 الوليُُُُ  وقُُُُا  مُُُُ  هُُُُذا الُُُُذي  َدِهَُُُُش  

 
  كانُُُُُُُ  لُُُُُُُ  بالطُُُُُُُب فيُُُُُُُ  يُُُُُُُدان 

 
ُُا     ُُ  ربُُُُُُُي ومُُُُُ ُُا  ال لُُُُُُُي  فإنُُُُُ  قُُُُُ

 
 

ُُا    ُُ  لدالقمُُُُُُُ ُُول ُعنحُُُُُُُ ُُدانسُُُُُُُ  بُُُُُُُ
 
ُُب الك ُُُُور وشُُُُ       فُُُُي تاذيبُُُُ      فُُ

 
 

 ُُ ُُان ليدل ُُُُُُُ ُُدر اإليوُُُُُُُ ُُ  مصُُُُُُُ    عُُُُُُُ
 
ُُإم   ُُا  الغُ ُُ       ،جُ ُُد شُ ُُحرك قُ ُُا  سُ  فقُ

 
ُُزان    ُُ  األدوا  واألحُُُُُُُُ ُُا مُُُُُُُُ  قوم ُُُُُُُُ

 
ُُده   ُُإن ربُُُُُُُي وحُُُُُ ُُا  الغُُُُُُُإم فُُُُُ  قُُُُُ

 
 

ُُدْ     ُُداوي مُُُ ُُ  يُُُ ُُو مُُُ ُُان َ َنهُُُ  ال نوُُُ
 
ُُ تيَ    ُُ  ليُُُُُُُُُ ُُدا ياذبُُُُُُُُُ ُُده   فغُُُُُُُُُ  باُُُُُُُُُ

 
 ذلُُُُُُُ  الارفُُُُُُُان  موئُُُُُُُِ ر ذو الُُُُُُُد ْي 
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ُُقُُُُُُُا  ا  بغيُُُُُُُر توهُُُُُُُ  ْدلوليُُُُُُُ  فُاُُُُُ
 
 

ُُلطاني    ُُ  سُُ ُُي علُُ ُُ  القا ُُ ُُ  ديمُُ  عُُ
 
   ُُ ُُ ب  ف ُُُُُُُ ُُطوه أركاَنُُُُُُُُُ  فُُُُُُُ   بسُُُُُُُ

 
ُُ يِ   ُُان  نصُُُُُُ ُُق  ال مبُُُُُُ ُُ  ُأسُُُُُُ  حتُُُُُُ

 
ُُِم ه نُُُُُُا  ال لُُُُُُيُ وجُُُُُُزاَ  ُُا   اَمفُُُُ  مُُُُ

 
 

ُُد    ُُد قُُُُُُ ُُان  قُُُُُُ ُُ  أثوُُُُُُ ُُ  مُُُُُُ  ما للحُُُُُُ
 
    ُُُ ُُإم نكوَصُ ُُ  الغُُ ُُ  مُُ ُُا الوليُُ     ورجُُ

 
 عظُُُُُُيم ال ُُُُُُان إذ صُُُُُُار ذا صُُُُُُيٍ  

 
    ا أنُُُُُُُُفُُُُُُُُدعا ال تُُُُُُُُ  للك ُُُُُُُُر  مّ ُُُُُُُُ

 
 

ُُد الَن  ُُا  قُُُُُُ َُُ لوُُُُُُ ُُرُج ُأزهُُُُُُ  إنالُُُُُُ
 
 إلُُُُُُ    حوُُُُُُْ فُُُُُُ ب  الغُُُُُُإم فقُُُُُُا  فلُي 

 
  ٍُُ ُُياني لُي جبُُُُُُُ ُُ  إن رأل عصُُُُُُُ  لقُُُُُُُ

 
   ُ ُُ ُُود فُُ ُُ  ال مُُ ُُإم علُُ ُُدعا الغُُ  كواهِلفُُ

 
 

ُُد   ُُو الَو وارتُُُُ ُُنحُُُُ ُُان  ذي ْلُُُُ  الطغيُُُُ
 
ُُتاَل  ُُده    فاشُُُُُُ ُُا  ل مُُُُُُ ُُبان ا فقُُُُُُ   فُُُُُُ

 
 انللبحُُُُُُُُر فامفُُُُُُُُوا بُُُُُُُُال ت  ال ت ُُُُُُُُ 

 
 قوا   ِرُ فُُُُدعا الغُُُُإم علُُُُ  ال مُُُُود فُُُُ 

 
 

  َ ُُ ُُ  الوليُُُُُُ ُُان  وأتُُُُُُ ُُحة وأمُُُُُُ  بصُُُُُُ
 
ُُومُ   ُُار الظلُُُُ ُُدا     حُُُُ ُُ  بُُُُ ُُره حتُُُُ  ألمُُُُ

 
  ا األ ُُُُُُُُُغان رأل فيُُُُُُُُُ  ِشُُُُُُُُُ  رأي  

 
 مُُُُُا كُُُُُان يُُُُُدري أن مولُُُُُود الهُُُُُدل 

 
 هُُُُذا الُُُُرأي ذي الرجحُُُُان فُُُُي طُُُُي  

 
ُُاتلي   قُُُُُُا  الغُُُُُُإم فلسُُُُُُ َ   أنُُُُُُ  بقُُُُ

 
 

 ذ مُُُُُُُُا تقُُُُُُُُو  لسُُُُُُُُانيحتُُُُُُُ  تم  ُُُُُُُُ  
 
 جوُُُو  المُُُا  وانصُُُب بيُُُمهم    فُُُاجوْغ 

 
 يُُُُُُُُُانقمُُُُُُُُُي لُُُُُُُُُرأي ِعع ا وعل جُُُُُُُُُذ 

 
ُُهمَ   ُُي السُُ ُُتْ  لقتلُُ ُُا  واسُُ ُُر مالم ُُ  واذكُُ

 
 

 ُُ ُُد رب ُُُُ ُُاني  ْدي وسُُُُ ُُي جنوُُُُ ُُ  فُُُُ  ممُُُُ
 
 ذاك قتلتمُُُُُُُُي   فحُُُُُُُُي  فُُُُُُُُإذا فالَُُُُُُُُ  

 
  َُُ ُُان   وأرحُُُ ُُ  ال تيُُُ ُُ  فتُُُ ُُ  مُُُ  ن سُُُ

 
 فصُُُُُُغا إلُُُُُُُ  رأي الغُُُُُُإم فامُُُُُُُدها  

 
 

ُُات  ُُرحو    مُُ ُُ  الُُ ُُ  إلُُ ُُ  ومفُُ  ال تُُ
 
 الوفُُُُُل   واعتلُُُُُ    فاسُُُُُتيقع ال ُُُُُاُب 

 
 ال هُُُُُُُُُُر باإليوُُُُُُُُُُان فيُُُُُُُُُُ  نُُُُُُُُُُداُ  

 
 وهمُُُُُا عُُُُُإ صُُُُُوت الهدايُُُُُة باُُُُُدما   

 
 

ُُان  ُُُُُُُُح   ُُالم   للومُُُُُُ    ال تُُُُُُُُ  بُُُُُُ
 
   ما َسُُُُُُُُ خط تُُُُُُُُ وتهُُُُُُُُد ل  أ صُُُُُُُُان  

 
ُُيهم مُُُُُُُُ  الدسُُُُُُُُران للمُُُُُُُُا     تم ُُُُُُ
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 ُجُُُُُُ   الوليُُُُُُ  وثُُُُُُار فُُُُُُي جمباتُُُُُُ       
 
 

ُُب   ُُ  فُُُُُُ ُُران ت   ُُُُُُ ُُا الميُُُُُُ  ر منلوُُُُُُ
 
َُُددُُّخُُُُُُُ  ُُاِل وا أخاديُُُُُ  واالاُُُُُُُذاب وأشُُُُُ

 
 يانلاابُُُُُُُُُدي الُُُُُُُُُد فيهُُُُُُُُُا ال حُُُُُُُُُيَم 

 
 د  موح ُُُُُُُ الظلُُُُُُُم كُُُُُُُ   ألقُُُُُُُ  جمُُُُُُُوُد

 
 

ُُوان     ُُ  الر ُُ ُُ  إلُُ ُُار والاقبُُ ُُي المُُ  فُُ
 
ُُانها   أم  حتُُُُُُُُ  أتُُُُُُُُْ    وفُُُُُُُُي أحفُُُُُُ

 
 ببيُُُُُُُُان ر ُُُُُُُُيغ لُُُُُُُُم يُ ُُُُُُُُْ  ط ُُُُُُُُ   

 
    ُُ ُُا عليُُُُُ ُُ  خوف ُُُُُ ُُافتقاعسُُُُُ    وحيموُُُُُ

 
 

 نطُُُُُُُ  الر ُُُُُُُيغ تُُُُُُُدثرْت ب مُُُُُُُان    
 
   التقُُُُُ علُُُُُ   أنُُُُُِ  تصُُُُُبري يُُُُُا أم فْل 

 
 علُُُُُُُ  اإلشُُُُُُُراك والك ُُُُُُُران وهُُُُُُُُم 

 
    أهلُُُُُ   عُُُُُ ل ُُُُُدْتوُخ لزمُُُُُاُنارحُُُُُ  

 
ُُان   ُُابتي اإليوُُُُُُ ُُا  لنُُُُُُ  ذكُُُُُُُُرل النمُُُُُُ
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 الشوق إىل الوطن احلبيب

   طُُاَ  ا ترابَُُي فُُي الُُدنيا عُُ  الُُوط ِ     
 

ُُك ِ    ُُاب والس ُُ ُُ  األحبُُ ُُي إلُُ ُُ   قلبُُ  وحُُ
 

ُُدتْ    ُُر و  فات قُُ ُُداُر ذات الُُ ُُط ِ  الُُ    وَشُُ
 

 علُُُ  َحُُُزنأشُُُواُ  َصُُُب  نُُُ ل عمهُُُا  
 

ُُي   ُُا طيُُُ   فهي  مُ ُُي نحوهُ ُُار بُ ُُم طُ    كُ
 

ُُرني     ُُ  ت ِسُُ ُُي بالُحْسُُ ُُا التُُ ُُ  ُرباهُُ  إلُُ
 

   وزادنُُُُُُُُُي َكل  ُُُُُُُُُا بالُُُُُُُُُدار أن  بهُُُُُُُُُا
 

 ُلقيُُُا الحبيُُُِب ومُُُرأل وجِهُُُ  الَحسُُُ      
 

   ونيَُُُُ  ر ُُُُوان َمُُُُ  تُُُُاَ  ال ُُُُ اُد لُُُُ  
 

ُُزم     ُُاب  الُُُُ ُُي سُُُُ ُُده فُُُُ ُُ   يابُُُُ  و ُُُُ
 

ُُا   ُُات  يترجوهُُُُُُُُُ ُُي  حكايُُُُُُُُُ    وللحمُُُُُُُُُ
 

ُُدا    ُُرار بُُ ُُيُ  القُُ ُُم وال  ُُُُ    ُُ  ر الغُُ
 

   يُُُا داُر شُُُوقي علُُُ  افمُُُا  يحولمُُُي    
 

 إلُُُُُ  رحابُُُُُ  ر ُُُُُم الُباُُُُُد والظَاُُُُُ  
 

   ر َُُُُُم الُُُُُذنوب التُُُُُي تنمُُُُُي ركائبمُُُُُا 
 

ُُوِق  ُُذ  ِةل ُُُُُُ ُُدا بالُُُُُُ ُُْكاالهتُُُُُُ  م ر والس ُُُُُُ
 

ُُر     ُُُُُ َ َ  ُُ ُُ  بُُُُُ ُُغ  ُيرجُُُُُ ُُ  طوُُُُُ    لكمُُُُُ
 

 لُُُُوال الاطُُُُا  مُُُُ  الُُُُرحو  لُُُُم يُكُُُُ  
 

ُُول     ُُاد سُ ُُي دار الباُ ُُدِك فُ َُُ  باُ ُُم نلُ    لُ
 

ُُد   ُُدن    كُُُ ُُر و  والبُُُ ُُي الُُُ ُُا فُُُ  يطاردنُُُ
 

 دنيُُُُُُُُُُُا هوُُُُُُُُُُُوٍم وآالم وماصُُُُُُُُُُُية  
 

ُُاإلح     ُُاَ  بُُُُُ ُُرا  مُُُُُ ٍُُة وصُُُُُ  وُفرقُُُُُ
 

ُُا    ُُِ  داَر راحِتمُُُُُُ ُُود إليُُُُُُ ُُ  ناُُُُُُ    متُُُُُُ
 

ُُوط      ُُي الُ ُُاب فُ ُُب  باألحبُ ُُي الُحُ  ويلتقُ
 

ُُا    ُُدنيا وُ ربتهُُُُُ ُُ  الُُُُُ ُُتريُح مُُُُُ    ونسُُُُُ
 

ُُم      ُُات والَ ُُ ُُي ال مُُ ُُم ُ  فُُ ُُاد الُُ  وتسُُ
 

ُُا    ُُم ُتْبِلُغمُُُُُُ ُُ  اللهُُُُُُ ُُو برحوتُُُُُُ    نرجُُُُُُ
 

 لماُُُُُُُيم وإن ُكم ُُُُُُُا علُُُُُُُ  وَهُُُُُُُ داَر ا 
 

    ُُ ُُُم مُ ُُي وأرحُ ُُ  ياطُ ُُرُم َمُ َُُ  أكُ  ف نُ
 

ُُم      ُُ  الوُ ُُدي ِمُ ُُ  ُيسُ ُُم َمُ ُُو وأعظُ  يا ُ
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 املظلوِم سلوُة

 يُُُُُُُا أيهُُُُُُُا الوظلُُُُُُُوُم َسُُُُُُُ   شُُُُُُُ اكا 
 

 ْ  مُُُُُُ  َسُُُُُُوا َموالكُُُُُُاهلَُُُُُُّ ُب ُُُُُُراَك 
 

 -والظلُُُُُُُم يبسُُُُُُُ   عسَُُُُُُ ُ -وتمّزلُُُُُُْ  
 

ُُو  َصُُُُُ    ُُي عتُُُ ُُ   فُُُ ُُروي  ليَلُُُ  داكاتُُُ
 

 اهلل أرحُُُُُُُُُُُم  َمُُُُُُُُُُْ  تلُُُُُُُُُُوُذ بباِبُُُُُُُُُُ 
 

 أقُُُُُُُُرُب مُُُُُُُُ  َيلُُُُُُُُْي شُُُُُُُُكواكا واهلُل 
 

ُُغٍ   ُُرٍف موَجُُُُُ ُُ   حُُُُُ ُُوُغ كُُُُُ  واهلل يسُُُُُ
 

 ُرحواكُُُُُُُُا :فاهُُُُُُُُْ  لسُُُُُُُُاُن  قُُُُُُُُائإ  
 

ُُا  ُُوَك مُُُُُ ُُُر أْفَقُُُُُُُ  الومهُُُُُ  واهلل يبصُُُُُ
 

ُُاكا     ُُيا ه ألسُُُُُُُ ُُُُُُُ   ُُ ُُدو عليُُُُُُُ  يبُُُُُُُ
 

ُُورِ    ُُاك بَ ُُُُُ ُُ   رمُُُُُ ُُُم مُُُُُ  هواهلل يالُُُُُ
 

ُُا     ُُا بلواكُُُ ُُوِ  الَامُُُ ُُ   مُُُ ُُرل علُُُ  ويُُُ
 

ُُو  القُُُُُديُر الوسُُُُُتااُن بُُُُُ  علُُُُُ     وهُُُ
 

ُُا   ُُِر الُُُُُُذي أشُُُُُُ اك فُُُُُُي ُناواكُُُُ  قهُُُُ
 

 فُُُُإن َتُاُُُُْذ وهُُُُو القُُُُوي  وذو  الكوُُُُاِ 
 

 ُُ ُُز ب ماِبُُُُُُُُُُُُُُ ُُاه نّ   وباُُُُُُُُُُُُُُ  اكُُُُُُُُُُُُُُ
 

 فُُُُانزْ  لبُُُُاَ  الُحُُُُْزِن واْلُُُُبْ  باسُُُُو ا 
 

ُُوَب السُُُُرورِ    رجاكُُُُا فلُُُُ  يديُُُُبَ  ثُُ
 

ُُاَد اليُُُُُ ِ  واباُُُُُْف للاُُُُُإ   واقبُُُُُْر عمُُُ
 

 ُروَ  الت ُُُُُُا ِ  فُُُُُُُي جسُُُُُُوِم ُمماكُُُُُُُا   
 

ُُال ت     ُُرُ  بُُُ َُُم يسُُُ ُُ ن  الظلُُُ ُُْم بُُُ  واعلُُُ
 

ُُّ اكا    ُُُد السُُُُُ ُُإِك ويحصُُُُُ َُُو الهُُُُُ  نحُُُُُ
 

 فُُُُُُُُُانَاْم فُُُُُُُُُإّن اهلَل لُُُُُُُُُي  بغافُُُُُُُُُ ٍ   
 

ُُقاكا    ُُذي أشُُُُُُُُُ ٍُُ  ذاك الُُُُُُُُُ  أو ُمهِوُُُُُُُُُ
 

  ُُُرُ  بالُُُذيواصُُُبْر فُاقبُُُ  الصُُُبِر ُت
 

 ُيط ُُُُُُي لهيب ُُُُُُا  ُُُُُُ   ُجُُُُُُرَ  ح ُُُُُُاكا 
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 حتت سعف النخل

  ُُُ  اِ  المدُُُُُ   ُُُُُ  ّ ِلوُُُُُريَم تحَُُُُُ  سُُ
 

  ليُُُُُُُُُُُ   تطوُُُُُُُُُُُاُ  بُُُُُُُُُُُ  الحيُُُُُُُُُُُاُة 
 

ُُا   ُُول  إليهُُُُُُُُُُُ ُُاق  الوُُُُُُُُُُُ  وزاد  سُُُُُُُُُُُ
 

 ومُُُُُُُُُُا   تحتهُُُُُُُُُُا َعُُُُُُُُُُْذب  فُُُُُُُُُُراُت 
 

 وأمُُُُُُ   يحُُُُُُرُ  الب ُُُُُُرل ويكسُُُُُُو   
 

 فُُُُُُُُُُُُُُ ادا  هزهزْتُُُُُُُُُُُُُُ  المائبُُُُُُُُُُُُُُاُت 
 

 ف ُُُُُُي ُل ُُُُُُج الهوُُُُُُوِم ه ُُُُُُْ  إليهُُُُُُا    
 

 عمايُُُُُُُُُُُُة ربهُُُُُُُُُُُا وبهُُُُُُُُُُُا الم ُُُُُُُُُُُاُة 
 

 ف  ُُُُحْ  فُُُُي ِ ُُُُ اِف السُُُُاد تحمُُُُو 
 

ُُر    ُُد ذاك الب ُُُُُُُُُُ ُُا باُُُُُُُُُُ  ياُتعليهُُُُُُُُُُ
 

ُُاتُ  ُُ  الحادثُُُُُُُُ ُُ  طّوقْتُُُُُُُُ ُُا مُُُُُُُُ  فيُُُُُُُُ
 

ُُاتُ   ُُيوُف الوره ُُُُُُُُُ ُُُ  السُُُُُُُُُ  وَأْنَكْتُُُُُُُُُ
 

ُُرا    ُُا مميُُُُ ُُول تُُُُُُرل درب ُُُُ  ف ُُُُُُي التقُُُُ
 

 يمّ ُُُُُُُُُي َمُُُُُُُُُ  حوتُُُُُُُُُ  الوهِلكُُُُُُُُُاُت 
 

ُُا ُترج ُُُُُُُُُي  ُُباِب تبلُُُُُُُُُغ مُُُُُُُ  وباألسُُُُُُُ
 

ُُاتُ    ُُ تي األمميُُُُُُ ُُول وتُُُُُُ ُُغ التقُُُُُُ  مُُُُُُ
 

 ز  نديَُُُُُُُُُ  أسُُُُُُُُُباِب األمُُُُُُُُُانيفُهُُُُُُُُُ
 

 َتسُُُُُُُُُُاقُ  بُُُُُُُُُُي  ك يُُُُُُُُُُ  الهبُُُُُُُُُُاُت 
 

 م.83/3/8191
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 ُر األصدقاءخمَتَب

 يُُُُا سُُُُاكم ا كوكَُُُُب الس ُُُُراِ  فُُُُي دعٍُُُُة  
 

ُُا    ُُاَ  فُُُي أبراِجُُُ  الُاليُ  لُُُم َتاُُُرِف المُ
 
 ف ُُُُُُُُي رخاِئُُُُُُُُُ  واأليُُُُُُُُاُم باسُُُُُُُُُوة        

 
ُُايا    ُُا َسُُُ ُُو   ِحيمهُُُ ُُ  جوُُُ ُُا  إليُُُ  تسُُُ

 
      ُُ ُُ ُ  متصُُُُ ُُحُب  والتسُُُُ ُُزداُد صُُُُ  يُُُُ

 
ُُا     ُُمهْم جريُُُ ُُري بيُُُ َُُ  ي ُُُ ُُُر ُحب ُُُ  ونهُُُ

 
 كُُُُُُُُ ّ  يماديُُُُُُُُ  باإلعظُُُُُُُُام ملتوس ُُُُُُُُا  

 
 الُُُُُُُوداَد ِليلقُُُُُُُ  باَُُُُُُُده ُسُُُُُُُقياممُُُُُُُ   

 
ُُدد       ُُم عُُ ُُ  لهُُ ُُرون ال ُيحصُُ ُُْم كنيُُ  فهُُ

 
ُُا    ُُدروا: حّيُُُ ُُا أصُُُ َُُ  جويا ُُُ ُُإْن أتيُُُ  فُُُ

 
ُُد  ُيغي ُُُُُُُُُبهْم      ُُم قريبُُُُُُُُون ال ُباُُُُُُ  وهُُُُُُ

 

ُُا     ُُواَتهم: هّيُُُُ ُُ  أسُُُُ ُُارعون متُُُُ  يسُُُُ
 

 وكمَُُُُُ  تحسُُُُُُب هُُُُُذا الاُُُُُز  ممت ُُُُُرا   
 

 ولُُُُُ  ت ُُُُُاهَد ممُُُُُ  فُُُُُي الُُُُُد ن  طّيُُُُُا 
 

 إذا  ومُُُُُا نظُُُُُرَت إلُُُُُ  آتُُُُُي الزمُُُُُاِن 
 

ُُا     ُُمهُم نايُُُُُ ُُرا  مُُُُُ ُُ  كنيُُُُُ ُُ  إليُُُُُ  َناُُُُُ
 

 فلُُُُُو دهْتُُُُُ  خطُُُُُوب  فانحميَُُُُُ  بهُُُُُا   
 

ُُدنيا     ُُدِ  والُ ُُديَ  الصُ ُُا صُ َُُ  حق ُ  عرفُ
 

 وزاد جرَحُُُُ  مُُُُا أل يَُُُُ  مُُُُ  َع ٍُُُُب  
 

ُُا     ُُدهْم ن يُُُ ُُ  عهُُُ ُُ وا عُُُ ُُدقاَ  َنُُُ  ِل صُُُ
 

ُُْا      ُُوم ه ُُ ُُر  يُُ ُُي  الف ُُ ُُُ  باُُ ُُي رأيُُ  إنُُ
 

 إلُُُُُي  مُُُُُا لُُُُُم أَر فُُُُُي به ُُُُُِة األحيُُُُُا  
 

  ُُُا اإلبصُُُاُر ثُُُم رأل  ف ُُُي السُُُرور َع
 

 علُُُ  نهُُُار الُُُبإ باُُُد الُُُد ج  الَهُُُديا      
 

 إن الُُُُُُُُبإَ  وإن أذكُُُُُُُُ   ُُُُُُُُوائَرنا    
 

ُُا    ُُ  كّيُُُ ُُ  َجْوراتُُُ ُُرَ  مُُُ َُُ  الوُُُ  وأرهُُُ
 

ُُإ      ُُاَض للاقُُ ُُْ  فُُ ُُيَش لكُُ ُُي َ  الاُُ  و ُُ
 

ُُا    ُُْم وعيُُُُ ُُياٍ  زادهُُُُ ٍُُة مُُُُُُ   ُُُُ  ِبهالُُُُ
 

 أنِاُُُُُْم بمُُُُُاِر ُمصُُُُُاٍب ُأوِقُُُُُدْت فبُُُُُدْت   
 

 لر أيُُُُُُاللوبصُُُُُُري  أمُُُُُُور  ُتصُُُُُُلُح ا   
 

ُُُبإ         ُُا ُس ُُ  ناره ُُا ِم ُُي ُنوره  أبصُُرُت ف
 
 

ُُيا     ُُْم أشُُُُُ ُُحاب هو هُُُُُ ُُة  بِصُُُُُ  م هولُُُُُ
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ُُا      ُُ   بهُ ُُدِ  قُ ُُديَ  الصُ ُُُ  صُ ُُا رأيُ  كوُ
 

 وَمُُُُُُُُُ  أراد كنيُُُُُُُُُرا  مَنلُُُُُُُُُ  أعيُُُُُُُُُا  
 

 فُُُُُإن طلبَُُُُُ  صُُُُُديق ا صُُُُُادق ا فالُُُُُ    
 

ُُا     ُُاَت  بغيُُُُ ُُِ  إن شُُُُ ُُا فاْبِغُُُُ ُُِح الَامُُُُ  ل ُُُُ
 

 وال تظُُُُُّ  صُُُُُإَ  الاُُُُُيِش مكتِسُُُُُب ا   
 

ُُ  ال  ُُا   لُُُُ ُُ  ِري ُُُُ ُُو أ ميَتُُُُ ُُديَ  ولُُُُ  صُُُُ
 

 هُُُُذْي الحقيقُُُُُُة فُُُُي عُُُُُيٍش صُُُُُداقُت     
 
 

 علُُُ  الوصُُُالح فُُُي الُُُدنيا بهُُُا تحيُُُا      
 
 م.8192/ 1/ 39هـ، 92/99/9331صماا ،  
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 ىَلمعركة الُك

 ُت ر ُعمُُُُُُُُُي الُكَلُُُُُُُُُ  ُمُُُُُُُُُرَّ الس ُُُُُُُُُقاِم
 

ُُامِ    َُُ  الِاظُُُُ ُُحتي طحُُُُ ُُُ  صُُُُ  وتطحُُُُ
 

 وتاصُُُُُُُرني ف شُُُُُُُرب مُُُُُُُ  يُُُُُُُديها 
 

  ُُُ ُُاِب والُكُُ ُُ وَ  الص ُُُ ُُامكُُُ  َرِب الاظُُُ
 

 وت ُُُُُُُُري   لتُُُُُُُُي عُُُُُُُُ  ناجُُُُُُُُذيها
 

ُُام   ُُلُومي فالٍم ِجسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  فتسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 

   ُُ ُُارا  تلّظُُُُ ُُا نُُُُ ُُي الح ُُُُ ُُذكي فُُُُ   وُتُُُُ
 

ُُامي    ُُا طاُُُُُ ُُي وَهَمُُُُُ ُُرُ  راحتُُُُُ   فتحُُُُُ
 

ُُا ٍ  ُُ  إ  ثقُُُُُُُُُُُُُ ُُّوقمي بُُُُُُُُُُُُُ  تطُُُُُُُُُُُُُ
 

ُُامي     ُُدمي لهُُُ ُُ  َقُُُ ُُا  مُُُ ُُ  األوجُُُ  مُُُ
 

  ت ُُُُُُُيُ  إِلُُُُُُُي  فُُُُُُُي نُُُُُُُومي خ ُُُُُُُا   
 

 فتُُُُُُُُُُُوقظمي بَ ُُُُُُُُُُُْ رات الُحسُُُُُُُُُُُُام   
 

ُُائرة  لظا  ُُالحرُب ثُُُُُُُ ُُْ  فُُُُُُُ ُُاَأِفُُُُُُُ    هُُُُُُُ
 

ُُرام    ُُ  مُُُُ ُُ  مُُُُ ُُوَم مرمُُُُ َُُ  اليُُُُ  وأنُُُُ
 

ُُربٍ   ُُدي درُ  حُُُُُ ُُي  عمُُُُُ ُُيإ  لُُُُُ    قلُُُُُ
 

 يقيمُُُُُُُُُُي ممُُُُُُُُُُِ  تسُُُُُُُُُُديَد السُُُُُُُُُُهام 
 

 فتسُُُُُُُُُُُُُبُ  رد هُُُُُُُُُُُُُا آالُم جمبُُُُُُُُُُُُُي  
 

ُُام    ُُُغ اقتحُُُُُُ ُُحتي جوُُُُُُ ُُُ  صُُُُُُ   وي ِتُُُُُُ
 

ُُودا     ُُراياها جمُُُُُُ ُُ  سُُُُُُ ُُف مُُُُُُ   وتباُُُُُُ
 

  تطُُُُُُُُارد كُُُُُُُُ   عفُُُُُُُُو  يَُُُُُُُُر دام    
 

  ُُ َُُم حتُُُُُ ُُ   ال سُُُُُ ُُُتها َت ُُُُُ  رصاصُُُُُ
 

ُُام    َُُ  الِحوُُُُُُُ ُُا وجُُُُُُُ ُُاهَد حيمهُُُُُُُ   أشُُُُُُُ
 

ُُوافي     ُُ  أن يُُُُُ ُُوت أوشُُُُُ ُُ ن الوُُُُُ  كُُُُُ
 

 فراشُُُُُُُُي والبقُُُُُُُُا صُُُُُُُُاُب الَوُُُُُُُُرام 
 

 وتحوُُُُُُُُُ  ُكليتُُُُُُُُُي ِحوُُُُُُُُُإ  تُُُُُُُُُوّل   
 

 عُُُُُُذابي حُُُُُُي  صُُُُُُار إلُُُُُُ  توُُُُُُام     
 

 ف ُُُُُُُُُي أح ُُُُُُُُُائها ُجم ُُُُُُُُُْ  حصُُُُُُُُُاة 
 

ُُام    ُُوُ  الوقُُُُُ ُُدرها طُُُُُ ُُا  بصُُُُُ   ففُُُُُ
 

ُُا      ُُ  ففُُُُُ ُُدما ُحِبسُُُُُ ُُ  باُُُُُ  وتا ُُُُُ
 

  طليق ُُُُُُا لُُُُُُي  فُُُُُُي جُُُُُُوف األنُُُُُُام     
 

 وفيوُُُُُُُُُُا ت ُُُُُُُُُُتهي وجُُُُُُُُُُغ  شُُُُُُُُُُديد
 
 

ُُي  فطْل  ُُي  علُُُُُ ُُوهي اعتزامُُُُُ ُُا ُيُُُُُ   ُقهُُُُُ
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ُُاعِة الوُُُُُُُُيإد عيمُُُُُُُُي   ت ُُُُُُُُيش لسُُُُُُ
 

  ويل حمُُُُُُُُي لهُُُُُُُُا وهُُُُُُُُُج ا ُُُُُُُُطرام 
 

ُُو    ُُوَر يدبُُ ُُاتي المُُ ُُرل حصُُ ُُي  تُُ  وحُُ
 

ُُقام    ُُوَ  السُُُُُُُ ُُاممي سُُُُُُُ ُُب  سُُُُُُُ  لهيُُُُُُُ
 

ُُدي     ُُُغ حوُُُُُُُ ُُرحيِم جويُُُُُُُ ُُ  الُُُُُُُ  فللُُُُُُُ
 

 علُُُُُُُُُُُ  ِري  ال  ُُُُُُُُُُُ ا باُُُُُُُُُُُد األوام   
 

ُُروري  ُُبإ َيبُُُُُُُري سُُُُُ ُُ اني والُُُُُ   شُُُُُ
 
 

  ف شُُُُُُُرَ  خُُُُُُُاطري باُُُُُُُد الظُُُُُُُإم    
 
ُُتالَم   ُُا  لُُُُُُُُ ُُاُن دوم ُُُُُُُُ ُُا اإلنسُُُُُُُُ  أيهُُُُُُُُ

 
 بفُُُُُاِ   يُُُُُوَم ترُسُُُُُ  فُُُُُي الِكُُُُُإم  

 
    ُُ ٍُُة وُناوُُُُُُُُُ ُُ   باافيُُُُُُُُُ ُُإ ِتيُُُُُُُُُ  فُُُُُُُُُ

 
ُُام   ُُاُة ال طُُُُُ ُُواِب ُمر ُُُُُ   ف ُُُُُُُي األبُُُُُ

 

 م.8192/ 99/ 82هـ، 82/8/9332صماا ، 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

 ِبْيُحَمَصا
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 متفائلون

َُُم َُُم ال ُُُُُراِ  ر ُُُ ُُْم اِتأن ُُُُُ ور ُُُ  األلُُُ
 

 ْم   َلَُُُُُُمُُُُُُ مت ُُُُُُائلون.. وإن ت بُُُُُُرَ  
 

َُُم ُُدج  ُي ر ُُُُ ُُ   الُُُُ ُُا ويَلُُُُ ُُي عليمُُُُ  لقُُُُ
 

ُُزيحُ    ُُا يُُ ُُائلون.. بوُُ ُُمْ  مت ُُ ُُ  الُظَلُُ  دجُُ
 

َُُم ُُِب ر ُُُُ ُُتداِد التكالُُُُ ُُروِب واشُُُُ  همحُُُُ
 

ُُرِ   ُُائلون.. ب  ُُ ٍُُر مت ُُ ُُي الِق نصُُ ُُمفُُ  وُُ
 

ُُتكيُ  ُُيُ  ال نسُُُُُُُُ ُُال رِح وال نلُُُُُُُُ  مُُُُُُُُ
 

ُُا روُ   ُُدا  ف يمُُُُ ٍُُر أبُُُُ ُُ دهُُُُ ُُم  ِهِمُُُُ  وُُُُ
 

 مقبولُُُُُُُُُُُُُُةٍ  مت ُُُُُُُُُُُُُُائلون بتوبُُُُُُُُُُُُُُةٍ  
 

 ممُُُُُ  ِنَاُُُُُ  مُُُُُا لُُُُُروضٍ َتتم ُُُُُي مطَي 
 

 مُُُُُُُُُُُُُُُا مت ُُُُُُُُُُُُُُُائلومت ُُُُُُُُُُُُُُُائلون برب 
 

  م نا مت ُُُُُُُائلون بُُُُُُُإ َسُُُُُُُ  ِرن بصُُُُُُُب 
 

ُُ ُُا هَلُُُُُُ ُُاُم إذا ات  َ واهلل مُُُُُُ ُُوا األنُُُُُُ  قُُُُُُ
 

   قسُُُُُم يتبُاُُُُُ الاُُُُُرِِّ  سُُُُُو ا بُُُُُرب  َق 
 

 هـ.92/98/9332 ،صماا 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 ها

 18 ِبْيُحَمَصا

 ربٌّ ْاَنَل

َُُل ُُاُت رب  ْاَمُُُُُُُُُ ُُ إذا األزمُُُُُُُُُ  ْتد َمُُُُُُُُُ
 

ُُاَلِب  ُُقاِئ سُُُُُ ُُ   شُُُُُ ُُي كُُُُُ ُُُأ ها  فُُُُُ  ِ ْفُُُُُ
 

َُُل ُُاُ  رب  ْاَمُُُُُُُُُ ُُد  إذا األوجُُُُُُُُُ  ْتشُُُُُُُُُ
 

ُُاَ ِو  ُُ    عماِئ ثُُُُُ ُُي كُُُُُ ُُا فُُُُُ َُُح هُُُُُ   ْلُُُُُ
 

َُُل ُُ رب  ْاَمُُُُُُُُُُُ ُُوا امإذا الُظل ُُُُُُُُُُُ  أذكُُُُُُُُُُُ
 

 فُُُُُ ِر هم  مُُُُُ   يُُُُُِرشُُُُُروِر جحُُُُُيَم 
 

 يالُُُُُُُُُُُُُو إذا الُُُُُُُُُُُُُدوالُر رب  ْاَمَُُُُُُُُُُُُُل
 

ُُا ِ    ُُي ال فُُُ ُُا فُُُ ُُِر عروج ُُُ ُُ  بغيُُُ  حُُُ
 

 هاجُُُُُُُُُُُْ  إذا األسُُُُُُُُُُُااُر رب  ْاَمُُُُُُُُُُ َل
 

ُُي الِك وزادْت  ُُْافُُُُُُ ُُا ِلَف سُُُُُُ ُُ تق ُُُُُُ   تُُُُُُ
 

 بُُُُُُُُرب  قٍُُُُُُُُةعلُُُُُُُُ  ِث ممُُُُُُُُْافوُُُُُُُُا ُد
 

 رز  لفُُُُُُُيِ  لُُُُُُُ  ُنُُُُُُُرا َ  رحُُُُُُُيٍم 
 

 إذا اتقيمُُُُُُُا ولُُُُُُُ  ند ُُُُُُُ  الكُُُُُُُروَب
 

ُُدرِ   ُُ    يقيِم بُُُُُ ُُ  كُُُُُ ُُا مُُُُُ ُُ َر مُُُُُ  شُُُُُ
 

  وث ُُُُا  ولُُُُ  نرجُُُُْو سُُُُول الُُُُرحو ِ   
 

ُُْو   وشُُُُُُر  إلُُُُُُ   ُُُُُُرٍب ولُُُُُُ  نرنُُُُ
 

ُُاارٍ   ُُ  األسُُ ُُي لظُُ ُُبرا  فُُ ُُبرا  فصُُ  صُُ
 

 خلُُُُُُُُُُُُُ  آٍت كُُُُُُُُُُُُُ   اهلِل فُُُُُُُُُُُُُرزُ  
 

ُُكْو ُُ ون ُُُُ ُُول ْ   ر ّ ُُُُ ُُ  لوُُُُ ُُا نلقُُُُ  مُُُُ
 

  ْمُُُُُُُ ُع مُُُُُُُا مُُُُُُُ  كُُُُُُُ    حَق سُُُُُُُي خُذ 
 

 م.92/1/8192هـ، 2/9331/،صماا 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 حقيقٌة

ُُْد ُُوٍم قُُُُُُُُُُُُُُُُ ُُول  ُرب  يُُُُُُُُُُُُُُُُ   تُُُُُُُُُُُُُُُُ
 

 ِ ِ ُُُُُُُُُُقَ  ذرع ُُُُُُُُُُا ِمُُُُُُُُُُ  كروِبُُُُُُُُُُ  
 

 تبكُُُُُُُُُُُي ُعُُُُُُُُُُُدَت هُُُُُُُُُُُذا اليُُُُُُُُُُُومَ  
 

     روِبُُُُُُُُُُُُُُُُكالنكُُُُُُُُُُُُُُُُال  ِمُُُُُُُُُُُُُُُُ 
 

 ليَُُُُُُُُُُُُ  أمُُُُُُُُُُُُِ  اليُُُُُُُُُُُُوَم تحيُُُُُُُُُُُُا 
 

  نَسَُُُُُُُُُُُُُُُُُوات  مُُُُُُُُُُُُُُُُُ  هبوِبُُُُُُُُُُُُُُُُُ   
 

 ويرجُُُُُُُُُُُُُُُُُْو هكُُُُُُُُُُُُُُُُُذا ي ُُُُُُُُُُُُُُُُُكْو
 

  كُُُُُُُُُُُُ   مُُُُُُُُُُُُرٍ  فُُُُُُُُُُُُي خطوِبُُُُُُُُُُُُ  
 

ُُومٍ  ُُدنيا ليُُُُُُُُُُُُُُُُ ُُاه ْر الُُُُُُُُُُُُُُُُ  فُُُُُُُُُُُُُُُُ
 

  لسَُُُُُُُُُُ  تد ُُُُُُُُُُ  مُُُُُُُُُُ  َمغيِبُُُُُُُُُُ    
 

 م.8192هـ، 9331،صماا 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 ها

 11 ِبْيُحَمَصا

 احلاسِد غرامُة

ُُدْ   ُُوُد إذا حسُُُُُُُُُُُُ ُُقَي الحسُُُُُُُُُُُُ  َشُُُُُُُُُُُُ
 

  ُ ُُ ُُ  ممُُُُُُُُُُ ُُذول بُُُُُُُُُُ ُُْد فُُُُُُُُُُ  ال سُُُُُُُُُُ
 

   الَامُُُُُُُُُُُُُُُُُاوجمُُُُُُُُُُُُُُُُ  ب ُُُُُُُُُُُُُُُُُقوتِ 
 

 الَكَوُُُُُُُُُد َ  وصُُُُُُُُُاَر فُُُُُُُُُي ثُُُُُُُُُوبِ   
 

 أذكُُُُُُُُُُُُُُُُُ  ال ُُُُُُُُُُُُُُُُُ اَد ب وُُُُُُُُُُُُُُُُُرٍة
 

 الم َكُُُُُُُُُُُُُُُد ُعُُُُُُُُُُُُُُُُ ت ر  أ ُُُُُُُُُُُُُُُحْ  
 

 الَغفُُُُُُُُُُا يو ُُُُُُُُُُي علُُُُُُُُُُ  َجْوُُُُُُُُُُِر
 

ُُد   ُُُحُب الَوَقُُُُُُُُُُُُُ ُُا ه سُُُُُُُُُُُُُ  وففُُُُُُُُُُُُُ
 

 وياُُُُُُُُُُُُيُش فُُُُُُُُُُُُي َسُُُُُُُُُُُُم  الديُُُُُُُُُُُُا 
 

 الر َ ُُُُُُُُُُُد طاَُُُُُُُُُُُم ِل فلُُُُُُُُُُُْم يُُُُُُُُُُُذْ  
 

 ِنَاُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُم اإللُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُِ  لغيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُره
 

ُُالَبَرد   ُُاطُر بُُُُُُُُُُُُُُُ ُُزن  َتقُُُُُُُُُُُُُُُ  ُمُُُُُُُُُُُُُُُ
 

ُُا–وعليُُُُُُُُُُُُُُ  تهِطُُُُُُُُُُُُُُُ    -را و ُُُُُُُُُُُُ
 

 ُشُُُُُُُُُُُُُُُُُُهب ا َتسُُُُُُُُُُُُُُُُُربُ  بالَكَبُُُُُُُُُُُُُُُُُد 
 

 َكُُُُُُُُُُُُُرَه الُُُُُُُُُُُُُذي نُُُُُُُُُُُُُاَ  الابُُُُُُُُُُُُُا
 

ُُود    ُُُ  الصُُُُُُُُُُُُُ ُُا ُه فاُُُُُُُُُُُُُ  د وسُُُُُُُُُُُُُ
 

ُُا  َُُة حيموُُُُُُُُُُُُُُ ُُدعا الدطياُُُُُُُُُُُُُُ  فُُُُُُُُُُُُُُ
 

 ُُ ُُد  َحِسُُُُُُُُُ ُُا وَجُُُُُُُُُ َُُد مُُُُُُُُُ  َد الُوحس ُُُُُُُُُ
 

 لُُُُُُُُُُُُُو كُُُُُُُُُُُُُان ياقُُُُُُُُُُُُُُ  حاسُُُُُُُُُُُُُد 
 

ُُْا  ُُد   لرجُُُُُُُُُ ُُا حقُُُُُُُُُ ُُريَم ومُُُُُُُُُ  الكُُُُُُُُُ
 

ُُ ْ وأرا ُُا ن َسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ   َ  دوم ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 

ُُد     َُُب الحسُُُُُُ ُُا جلُُُُُُ ُُر  مُُُُُُ ُُ  شُُُُُُ  مُُُُُُ
 

 م.82/98/8191هـ. 2/3/9331،صماا 
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 ..!املصلحِة إىل صديِق

ُُ اْ   ُُودَة والص ُُُ َُُي الوُُُ ُُاحب ا نسُُُ ُُا صُُُ  يُُُ
 

ُُا    ُُاَ  فُُُُُي كهُُُُُ  التغافُُُُُ  والَ  ُُُ  وأنُُُ
 

 وطُُُُُُُُول الوحبَُُُُُُُُة بيممُُُُُُُُا وك نمُُُُُُُُُا   
 

 والوفُُُُُُا  ِةلُُُُُُم ن توُُُُُُْغ بُُُُُُي  الوسُُُُُُر  
 

 يوجُُُُزل الصُُُُداقَة بالاُُُُداوِة ليَُُُُ  لُُُُ
 

ُُ ا     ذنب ُُُُُُُا، فحُُُُُُُيَ  عقاِبُُُُُُُ  لُُُُُُُ  آسُُُُُ
 

ُُُل ُ    ُُْ  وصُ ُُاحٍب َمُ ُُحاِب لصُ ُُر  الصُِّ  شُ
 

    ُُ ُُمٍم ُيقَت ُُُُُُ ُُ  وُ ُُُُُُ ٍُُب ُت مُُُُُُ  لر ائُُُُُُ
 

  ُُُاِ  وِطيَبُُُُ    فوتُُُ  قفُُُ  دهَُُُر الر    
 

ُُا       ُُي  ا ُمرهَ ُ ُُ   سُ ُُوَد وسُ َُُغ ال حُ  ر ُ
 

 ِعُُُْش يُُُا صُُُديقي فُُُي ِطباِعُُُ  سُُُادرا  
 

 فلقُُُْد عرفُُُُ  َمُُُِ  الص ُُُِديُ  الُوصُُُط   
 

 َك يُُُُُُُُُُُُُا زمُُُُُُُُُُُُُاُن أريَتَمُُُُُُُُُُُُُا  هلل در 
 

ُُا      ُُ  َط  ُُوب وَم ُُْ   ُُ   فُُي ُعوُُِ  القل  َم
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 بوِرالُع َلْبَق

 ال تا لُُُُُّ  علُُُُُ  إيُُُُُإِد مُُُُُا جواُُُُُ ْ 
 
 

ُُم ْ   ُُد ِة الحسُُُُ ُُاِم الاُُُُ  ُيومُُُُُُاك قبُُُُُُ  توُُُُ
 

 نق ُُُُُُْح كتاَبُُُُُُ  وانصُُُُُُْب فُُُُُُي ت م ِلُُُُُُِ 
 

 واك ُُُُْ  بطُُُُوِ  دواِم ال كُُُُِر ُموتهَمُُُُ ْ    
 

 ِ  ال كُُِر مُُ  خَلُُ ٍ  فكُُم تُُرل باُُد طُُو   
 

 وكمَُُ  تحسُُُب فاَُُ  األمُُِ  قُُد رَصُُم   
 
ُُول     ُُو  سُ ُُاِ  الاقُ ُُ  سُ ُُرج   إلُ  ال ُتدُ

 
 

ُُمم      ُُ  َسُُ ُُد  الم هُُ ُُ  حُُ َُُ  علُُ ٍُُم أقوُُ  ِعْلُُ
 

 حتُُُُ  إذا صُُُُّوَب الرامُُُُوَن أسُُُُهَوهم   
 

 فإنُُُُُ  قُُُُُد حوُُُُُ  مُُُُُ  وقِاهُُُُُا َسُُُُُكم  
 

 ممقصُُُُُة  -وقُُُُُد دقّقُُُُ  –فُُُُإن رأيَُُُُ    
 
 

ُُاِن ُمرتهَ    ُُي اإلنسُ ُُمقِ  فُ ُُيوُة الُ ُُ ف ُ  مُ
 

 يلقُُُُُ  الدُُُُُديُج حتُُُُُوَف المقُُُُُِد قاسُُُُُية 
  
 

ُُُغ  ُُان يبلُُُُ ُُ -وكُُُُ ُُوال نقُصُُُُ ُُوَم -لُُُُ  ِسُُُُ
 
 إذا أردَت  بقُُُُُُُاَ  الِاُُُُُُُرِض دون أذل  

 
 

    ُُ ُُاٍب للُُُُُُُذي فِطمُُُُُ ُُاَ  كتُُُُُ ُُدْ  بمُُُُُ  فُُُُُ
 

ُُإ   ُُِر مّتصُُُُُُ ُُاَ  األجُُُُُُ  وإن أردَت بقُُُُُُ
 

 فُُُُُُُُُ ل    ولكُُُُُُُُُْ  رو ُُُُُُُُُة  حسُُُُُُُُُم  
 

 .هـ9339صماا ، 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

 ِبْيُحَمَصا

 
11 

 (9)حبيٍب روُبُغ

 فَيغُُُُُُُُرُب الاْوُُُُُُُُر يرقُبُُُُُُُُ  الغُُُُُُُروُب
 

 فيركُُُُُُُب وي ُُُُُُْوُزه ناُُُُُُُش األصُُُُُُيِ  
 

 ك نهُُُُُُُُُا وتسُُُُُُُُُيُر أن ُُُُُُُُُاُ  الحيُُُُُُُُُاِة
 

 وَيُُُُذهب طيُُُُ   يوُُُُر  علُُُُ  الزمُُُُانِ    
 

ُُدنيا  ُُ  ُ  الُُُُُُ ُُمْ  وتصُُُُُُ ُُا ولُُُُُُ  لزائِرهُُُُُُ
 

 متُُُُُ  يُُُُُروُ  وُيمَُُُُُدب يُُُُُدِر المزيُُُُُُ   
 

  طُُُُُوُ  السُُُُُميَ  وطيُبهُُُُُا كُُُُُْم  ر نُُُُُا 
 

  ويْقُُُُُرب   والوُُُُوُت يزحُُُُُ  للم ُُُُو ِ    
 

ُُُب وال ُُد   ومُُُُُُوُننلهُُُُُُو ونلاُُُُ ُُا َيُُُُ  لهُُُُ
 

  مُُُُُُ  الكُُُُُُراِم وتسُُُُُُُلب  فْيمُُُُُُا ُت ُُُُُُذ   
 

  وفُُُُُُي   إِتمُُُُُُا كُُُُُُم أو لُُُُُُْ  فيمُُُُُُا،
 

 وَيْح ُُُُب َصُُُوم  يصُُُد  عُُُ  الاظُُُاتِ     
 

ُُواعي  ُُُ  الُُُُُ ُُاُي   والااقُُُُُ َُُب سُُُُُ    ت ّهُُُُُ
 

ُُيْ   ُُيِرِه افتُُُُُُ ُُر ب   لوصُُُُُُ ُُا يتقُُُُُُ   بوُُُُُُ
 

 ولُُُُُم ي ُُُُُمْح بُُُُُ     لُُُُُم تْسُُُُُبِ  الُُُُُدنيا  
 

  التُُُُُُُُي تتحّبُُُُُُُُب  َشُُُُُُُُغ   ب هُُُُُُُُداِب 
 

  جِويِاهُُُُُا  نسُُُُُِج الحيُُُُُاِةيسُُُُُا  إلُُُُُ  
 

  فَيطَُُُُُرب أَلقُُُُُا  إلُُُُُ  حفُُُُُِ  ال مُُُُُانِ  
 

ُُريمُ    ُُالٍح الكُ ُُُ  صُ َُُ  ابُ ُُبحْ  رحُ   ف صُ
 

  وَتسُُُُُُكب عُُُُُُيُ  الوكُُُُُُارم تسُُُُُُت يش 
 

  واعتلُُُُُ   رجُُُُُُ  تسُُُُُربَ  بالوحامُُُُُدِ  
 

  بالسُُُُُُُواحِة ِصُُُُُُُي ب  شُُُُُُُ تي  ُخْلُُُُُُُ    
 

  ُُ ُُ  وفااَلُُُُُُُُُُُ ُُاُ  مقاَلُُُُُُُُُُُ   زاَن الوفُُُُُُُُُُُ
 

ُُيبُ   ُُزمُ  الاصُُُ ُُالديِر والُُُ ُُب بُُُ   ُيره ُُُ
 

ُُبإْ  ُُ يمَة والُُُُُُُ ُُاَد السُُُُُُُ ُُتإطم  قُُُُُُُ  مُُُُُُُ
 

  حتُُُُُُ  اسُُُُُُتقَر الَوركُُُُُُب    بحصُُُُُُافةٍ  
 

ُُارِم   ُُا الوكُُُُُ ُُا أأبُُُُُ ُُ   وّدعَتمُُُُُ   والُومُُُُُ
 

ُُا  عهُُُُدك بالسُُُُإمةِ    ترَ ُُُُب  لُُُُو طُُ
 

  ولُُُُُيَ  فُُُُُي لكممُُُُُا نر ُُُُُ  القفُُُُُاَ 
 

ُُِب  ُُِد الحبيُُُُ َُُدب  جهُُُُ ُُاُ  ِحُُُُُُب  ُيمُُُُ  بقُُُُ
                                                            

 -فُُر  صُُماا -محوُُد صُُالح عقُُإن، رئُُي  جوايُُة الحكوُُة اليوانيُُة الديريُُةمرثيُُة بوفُُاة ال ُُي : ( 9)

 م.8193/ 98/2هـ، 9333/ 8/2 . صماا ،رحو  اهلل رحوة واساة
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ُُِل   َُُ  سُُُُ ُ  ففُُ   واأُللُُُُ   ُينمُُُُي عليُُ
 

ُُي ُ   ُُرُم األصُُُ ُُوك والكُُُ ُُبالط عرفُُُ   ّيُُُ
 

  عُ ُُُُُُُُُوُه  واهللَ  نسُُُُُُُُُ ُ  أن يفُُُُُُُُُو  
 

  األرحُُُُُب ويكُُُُُوَن ممُُُُُ  لُُُُُ  الوهُُُُُاُد 
 

 رو ُُُُُة  مُُُُُ  َجمٍُُُُُة ويصُُُُُيَر قبُُُُُُرك
 
 

ُُداه   ُُْو َنُُُُ ُُ  نرجُُُُ ُُماَم َمُُُُ ُُب َفلُُُُ   ونطُلُُُُ
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 هوى صنعاني

ُُ ْر(    )ال ُُاَ  الس ُ ُُماْا وإن طُ ُُ  َصُ ُُد  ِمُ  ُبُ
 

 لكُُُُُ   م ُُُُُتاٍ  نُُُُُ ل خُُُُُوَف الف ُُُُُرْر 
 

 ُأِبُُُُُُُُُُُيَ  عمهُُُُُُُُُُُا وال ُُُُُُُُُُُ اُد هُُُُُُُُُُُائم 
 

 بهُُُُُا وفُُُُُي داٍر سُُُُُواها مُُُُُا اسُُُُُتقر     
 

 كانُُُُُ  لُُُُُ  أبهُُُُُ  الوغُُُُُانْي والهُُُُُول
 

 فيهُُُُُا مقُُُُُيم   والم ُُُُُول عمهُُُُُا َ َُُُُُ ر  
 

 فُُُُي روعُُُُِة اأُلنُُُُِ  ال سُُُُيِح بُُُُاأُلل     
 

ُُر     ُُاِة والب صُُُ ُُوَغ الحيُُُ ُُا سُُُ ُُانوا بهُُُ  كُُُ
 

ُُا      ُُ  حبيِبهُُُ ُُبِّ عُُُ ُُاُر الُحُُُ ُُّطْ  ديُُُ  شُُُ
 

 ف ُُُُُُ   عمُُُُُُ  ِمُُُُُُ  هواهُُُُُُا أن ُيسُُُُُُر 
 

 ُومُُُُ صُُُُمااُ  يُُُُا مرعُُُُ  األمُُُُاني وال
 

ُُا  صُُوَن الوْجُُِد يُُا أحلُُ  الصُُور        وي
 

 صُُُُُُمااُ  يُُُُُُا بيتُُُُُُي ويُُُُُُا ع ُُُُُُيرتي 
 

ُُر    ُُم  الز هُُ ُُا ِكُُ ُُاِد  يُُ ُُحاَب السُُ ُُا سُُ  ويُُ
 

 صُُُُُمااُ  يُُُُُا ُطهُُُُُرا   ياُُُُُانْي باُُُُُدنا    
 

ُُبطر     ُُاِ  واسُُُُ ُُي المقُُُُ ُُاَم فُُُُ ُُا أقُُُُ  خبن ُُُُ
 

ُُا   ُُاُد بيممُُُُُُ ُُاَ  الِباُُُُُُ ُُمااُ  إن طُُُُُُ  صُُُُُُ
 

 فُُُُُالَاْوُد مُُُُُ  باُُُُُِد ال ُُُُُراِ  ممتَظُُُُُر     
 

 ُحبِّمُُُُُُا  فلُُُُُُي  ُيوحُُُُُُ  مُُُُُُ  خيُُُُُُا    
 

 : )البُُد  مُُ  صُُماا ولُُو طُُا  السُُ ر(      
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 وابِتالثَّ ُشْرَع

 إن الوبُُُُُُُُُادَ  ال ُتبُُُُُُُُُاُ  وُت ُُُُُُُُُترل  
 

ُُإ ِ    ُُراِ  والُ هُُُُُُُُ ُُدل الُحقُُُُُُُُ  إال  لُُُُُُُُ
 

 والوُُُُوُت فُُُُي ِح ُُُُِع النوابُُُُِ  والاُُُُإ 
 

ُُإ     ُُرفاِ  والاقُُُُُُ ُُدل ال  ُُُُُُ ُُو  لُُُُُُ  ُحلُُُُُُ
 

ُُا   ُُاِة وِليَمهُُُُ َُُ  الحيُُُُ ُُتطْب ُحْسُُُُ  ال َتسُُُُ
 

 لُُُُُُُُر ذالِ  والمُُُُُُُُذال  فُُُُُُُُي مرتُُُُُُُُِغ ا  
 

 بُُْ  عُُْش علُُ  عُُرِِّ النوابُُِ  بالُهُُدل 
 

ُُاِ  والُ َفُُُُُُُإ     فُُُُُُُي ممُُُُُُُزِ  الُكرمُُُُُ
 

 وسُُُُتقرُأ األجيُُُُاُ  سُُُُيرَة َمُُُُ  مفُُُُ  
 

ُُبإ    ُُاإلطراِ  للم ُُُُُُُُُُ ُُيُ  بُُُُُُُُُُ  وت ُُُُُُُُُُ
 

ُُا    ُُاِ  الِه ُُُ ُُي قُُُ ُُزاَم فُُُ ُُتدِفُ  األقُُُ  وسُُُ
 

ُُي الزهُُُُِو والُدُُُُيإ        ُُد الُدطُُُُ  فُُ  باُُ
 

 هـ.31/9/9331،صماا 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ببابك يا رب!

َُُ  يُُُُُُُا رب  طُُُُُُُاب الدفُُُُُُُو ْ ِبب    ابُُُُُ
 

 ولُُُُُُُُُُُذ  السُُُُُُُُُُُ وُد وراَ  الركُُُُُُُُُُُوْ  
 

   وهب ُُُُُْ  علُُُُُ  الُُُُُم   ريُُُُُُح الت قُُُُُ     
 

ُُو     َُُر الد ُُُُُُ ُُا عبيُُُُُُ ُُْ  عليهُُُُُُ  ف لقُُُُُُ
 

   فُُُُُُُُُُُُر   ال ُُُُُُُُُُُُ اُد وزاَد الرجُُُُُُُُُُُُا   
 

ُُدمو     ُُي  الُُُُُ ُُ  وجمتُُُُُ ُُح ْ  علُُُُُ  وسُُُُُ
 

   فُُُُُُُُُُررُت إليُُُُُُُُُُ  وفُُُُُُُُُُي داخلُُُُُُُُُُي
 

ُُدو      ُُ   الصُُُُُّ ُُتاِت وَصُُُُ ُُُب ال ُُُُ  لهيُُُُ
 

ُُتبد   ُُاهلي تسُُُُُُُ ُُوم علُُُُُُُُُ  كُُُُُُُ    الهوُُُُُُُ
 

 وُت ُُُُُِا  نُُُُُاَر الُُُُُون  فُُُُُي الفُُُُُلو   
 

   وتغُُُُُُُُُُدو الحيُُُُُُُُُُاُة بُُُُُُُُُُإ أمميُُُُُُُُُُات
 

ُُرو     ُُا َيُُُُُ ٍُُد مُُُُُ ُُا  ُُُُُ ُُو ُمحي ُُُُُ  ويكسُُُُُ
 

ُُرتْ   ُُ   صرصُُُ ُُا  ال ُُُ ُُا ريُُُ    إذا مُُُ
 

 ولالَُُُُُُغ رعُُُُُُُد الَامُُُُُُا فُُُُُُي اله ُُُُُُو   
 

ُُا وانط ُُُُُُُُُ   ُُُ  الرجُُُُُُُ    وأ لُُُُُُُُُم أْفُُُُُُُ
 

ُُياُ  ال ُُُُوو       ُُا  ُُ ُُدرب يوم ُُ ُُ  الُُ  عُُ
 

   وأصُُُُُُبحُ  مرمُُُُُُ  سُُُُُُهام الُُُُُُبإ    
 

ُُد  ُُي  لُُُُُُُ ُُ  درو ولُُُُُُُ ُُا مُُُُُُُ  ي  لهُُُُُُُ
 

   همالُُُُُُُُُُُُُ  ال عاصُُُُُُُُُُُُُم  ُيرت ُُُُُُُُُُُُُ 
 

ُُو     ُُط   للرجُُُُُُُ ُُ   ُيصُُُُُُُ  وال مل ُُُُُُُ
 

ُُرج ْ    ُُد َأسُُُُُُُ ُُي فقُُُُُُُ ُُواَك إلهُُُُُُُ  سُُُُُُُ
 

ُُا الم ُُُُُُُُزو     إليُُُُُُُُ  شُُُُُُُُ وني مطايُُُُُُ
 

   فبُُُُُُُُُُي  يُُُُُُُُُُدي  األسُُُُُُُُُُ  يم لُُُُُُُُُُي
 

 وتدفُُُُُُُر  ر َُُُُُُُم السُُُُُُُمي  الر بُُُُُُُو  
 

ُُديد   ُُاة ال ُُُُُُ ُُ ُ  الحيُُُُُُ ُُذهب بُُُُُُ    ويُُُُُُ
 

ُُزو     ُُزي  الَ ُُُُ ُُُ  الحُُُُ ُُر  ن ُُُُ  وُت ُُُُ
 

   النقُُُُُُُُُا وترحُُُُُُُُُ  تلُُُُُُُُُ  الهوُُُُُُُُُوُم 
 

ُُو     ُُان َيفُُُُُ ُُبح روُض الزمُُُُُ  ويصُُُُُ
 

ُُو    ُُوم الل ُُُُ ُُر  يُُُُ ُُوَن الفُُُُ ُُا أهُُُُ  فوُُُُ
 

ُُادٍ  بالدفُُُُُُو      ُُ  اهلل مُُُُُُ  صُُُُ  إلُُُُ
 

ُُي   ُُُب فُُُُ ُُدهر والقلُُُُ َُُ  الُُُُ ُُا أجوُُُُ    ومُُُُ
 

ُُو     ُُاهْي الطلُُُُُُ ُُادة بُُُُُُ ُُواِ  الابُُُُُُ  سُُُُُُ
 

ُُ ا    ُُاُة الصُُُُُُُ ُُاُة حيُُُُُُُ ُُاك الحيُُُُُُُ     همُُُُُُُ
 

ُُو     ُُا ُوُلُُُُُُ ُُالايش فيهُُُُُُ ُُر و  بُُُُُُ  وللُُُُُُ
 

 م.3/3/8192هـ، 91/1/9331

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 ها

 18 ِبْيُحَمَصا

 ..روِبالدُّ وَرظلموِك يا ُن

    ُُ ُُُ  ذا  مُُ ُُم تُُ ٍُُ  ولُُ َُُ  ذا عقُُ  إن كمُُ
 

ُُ وَك  ُُا -وصُُ ُُ ِ  - لو ُُ ُُال  هوِ  األحوُُ  بُُ
 

 و ُُُُُُُدوَت ممسُُُُُُُُي ا و لُُُُُُُُُّ  شُُُُُُُُاهد  
 

 ونسُُُُُُيُم ففُُُُُُُِل  فُُُُُُيهُم لُُُُُُُم َيابُُُُُُُ    
 

 نظُُُُراُت ُسُُُُْدٍر حاصُُُُرْتَ  ولُُُُم تِ ُُُُْد
 

 عُُُُُيَ  الر ُُُُُا ترنُُُُُْو إليُُُُُ  وَترتقُُُُُي 
 

    ُ ُُ ُُاِن وَمْاُلُُ ُُي اللسُُ ُُ  ِعيُُ ُُ  فتُُ ُُْم ِمُُ  كُُ
 

 م ُُُُوك  جوُُُُاَ  الومطُُُُ    أهُُُُداه فُُُُي ال   
 

 وبواِلُُُُُُُُُ  صُُُُُُُُُار الالُُُُُُُُُيَم سُُُُُُُُُ اهة  
 

 وياُُُُُيُش فُُُُُي جهٍُُُُُ  سُُُُُحيٍ  ُمطِبُُُُُ  
 

 هلِل أحُُُُُُُإم  ترفُُُُُُُُرُف فُُُُُُُي ال َفُُُُُُُُاْ  
 

    ُُ ُُْم َتد ُُُُُ ُُورل لُُُُُ ُُي  الُُُُُ ُُا بُُُُُ  لكّمهُُُُُ
 

ُُمْ   ُُدروِب بحكِوهُُ ُُوَر الُُ ُُا ُنُُ ُُوِك يُُ   لوُُ
 

 ومقُُُُاُم قُُُُدِرك فُُُُي الوحُُُُ   األسُُُُو      
 

 هـ.91/9/9331،صماا 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 بالعمِل ُمْلالِع هتَف

 صُُُُُُُُُد  ِعْلُُُُُُُُُم  عُُُُُُُُُ  عوُُُُُُُُُْ  كُُُُُُُُُْم
 

   ْ ُُ ُُْا َحوُُُُُُُُُُ ُُيُم بوُُُُُُُُُُ ُُْا الالُُُُُُُُُُ  ولهُُُُُُُُُُ
 

ُُرا    ُُاَن ممظ ُُُُُُُُُُُُ ُُ  الزمُُُُُُُُُُُُ  أمفُُُُُُُُُُُُ
 

 وقفُُُُُُُُُُ  الحيُُُُُُُُُُاَة أبُُُُُُُُُُْا الُ َوُُُُُُُُُُ  
 

ُُو  ُُداُب الغصُُُُُُُُُُُُُ ُُغلْتُ  أهُُُُُُُُُُُُُ  شُُُُُُُُُُُُُ
 

 ِن عُُُُُُُُُ  الَ مُُُُُُُُُ  ف مُُُُُُُُُ  الز لُُُُُُُُُ  
 

  ُُ ُُ  علُُُُُُُُُُُُُُُ ُُْ  مراكُبُُُُُُُُُُُُُُُ   ّلُُُُُُُُُُُُُُُ
 

    ُُ ُُْا وَصُُُُُُُُُ ُُاِ  فوُُُُُُُُُ ُُبِ  الهمُُُُُُُُُ  ُسُُُُُُُُُ
 

ُُي   ُُوْا وفُُُُُُُُ ُُروِف سُُُُُُُُ ُُيَ  الحُُُُُُُُ  بُُُُُُُُ
 

 أُفُُُُُُُُُُُُُِ  الابُُُُُُُُُُُُُادِة قُُُُُُُُُُُُُد َسُُُُُُُُُُُُُ   
 

 ُُُ ُُا  الوسُُُُُُُُُُُ َُُدْتبُُُُُُُُُُُُ  يلُة إن  ُُُُُُُُُُُُ
 

 هُُُُُُُُُُُُُدف ا ُيُُُُُُُُُُُُُراُد بُُُُُُُُُُُُُإ عوُُُُُُُُُُُُُ   
 

 يك ُُُُُُُُُُُُُُُُُي القليُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  بد ُُُُُُُُُُُُُُُُُيٍة 
 

 َيهُُُُُُُُُُدي الوسُُُُُُُُُُيَر إلُُُُُُُُُُ  األمُُُُُُُُُُ  
 

   ُُْ ُُُ  بالاوُُُُُُُُُُُُُُُ ُُُم يهتُُُُُُُُُُُُُُُ  الالُُُُُُُُُُُُُُُ
 

 فُُُُُُُُُُُُإذا نُُُُُُُُُُُُ ل عمُُُُُُُُُُُُ  ارتحُُُُُُُُُُُُ   
 

 أجِوُُُُُُُُُُُُُُُُُُْ  بوارفٍُُُُُُُُُُُُُُُُُُة بهُُُُُُُُُُُُُُُُُُا 
 

 تسُُُُُُُُُُوْو الِ اُُُُُُُُُُاُ  وَمُُُُُُُُُُ  َفاُُُُُُُُُُ     
 

 يُُُُُُُُُُُا ُرب  ُعوٍُُُُُُُُُُُر  ُُُُُُُُُُُاَ  فُُُُُُُُُُُي 
 

    ُُ ُُم ُيَمُُُُُُُُُُ ُُاِ  ولُُُُُُُُُُ ُُدِ  الومُُُُُُُُُُ  مُُُُُُُُُُ
 

 هـ.81/9/9331،صماا 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 ها

 11 ِبْيُحَمَصا

(9)ية لعالمة الشامحت

ُُيانْ    ُُ  ال ُيمسُُ ُُر ال تُُ ُُ  عوُُ ُُاِن مُُ  يومُُ
 

ُُانْ    ُُ  الزمُُُ ُُباِن مُُُ ُُماهوا ال يحسُُُ  ع ُُُ
 

ُُماهوا فُُُُُي  ُُُُُ    ُُيدما ع ُُُ  دوحُُُُُة شُُُ
 

 والبيُُُُاْن لُُُُ  الواُُُُارفِ هُُُُدي لمُُُُا حُ ُي 
 

 ن ُُُُُُُُُتم  رائحَُُُُُُُُُة التبحُُُُُُُُُر والاُُُُُُُُُإ
 
 
 

ُُانْ    ُُدل دون امتمُ ُُب  الهُ ُُي سُ ُُذ  فُ  والبُ
 

 بال ُُُُُُُُُرياة سُُُُُُُُُام   علُُُُُُُُُم  علُُُُُُُُُيّ 
 

 يُُُُُُاْنالواَط اَُُُُُُمِن يُُُُُُِ التمز وبصُُُُُُيرُة 
 

ُُاُ أل ُُا–كم  ُُُُ ُُيدما يُُُُ ُُي رر ُد -شُُُُ  وفُُُُ
 

ُُراقها ُنُُُُُُُ   ُُ  ور الم إشُُُُُ ُُزاْنهُُُُُ  واإلتُُُُُ
 

ُُاٍن عْذ ُُا ماُُُُُُُُ ُُة في  بُُُُُُُُُُة ولهُُُُُُُُ  ا ُُُُُُُُ
 

ُُوا َ َت  ُُبي السُ ُُتقر  سُ ُُ  الَ  وتسُ ُُاْنعلُ  مُ
 

ُُ ُُِة ُفدِمُُُُُُ ُُ الدليقُُُُُُ ُُال ياك ُُُُُُ   ر هدَيُُُُُُ
 

 اُُُُاْنالالُُُُوم ومُُُُا لديُُُُ  مُُُُ  الَو زهُُُُُو 
 

ُُر جماَحُُُُُ   ُُم الغزيُُُ ُُغ الالُُُ ُُ  مُُُ   أرخُُُ
 

 الوكُُُان   بُُُذل  فُُُي الُُُورل هُُُامَ فرقُُُ 
 

ايــالح سُُاب  للاُُإ زمَُُ ُي   ِ َُُن  ـــــــــــُـُ
 

ُُ ة  ُُي     وال يِكُ ُُدل فُ ُُ  الوُ ُُاْنعلُ  اإلفتمُ
 

  ُُُُيب ك نوُُُُا وُكسُُُُي ال ُُُُباَب مُُُُغ ال  
 

ُُيِ  َي  ُُغ الوفُُ ُُ  مُُ ُُري إليُُ ُُواْنالُا  ُُ  م ُُ
 

ُُط   ُُم سُُ ُُرق    رْتكُُ ُُان وأشُُ ُُ  البمُُ  تلُُ
 

 تلُُُُُ  اللسُُُُُاْن تلُُُُُ  الُُُُُر ل وتُُُُُدفقْ  
 

 وفهوُُُُُُُُُُا  ثاقبُُُُُُُُُُا  فقهُُُُُُُُُُا  وت سُُُُُُُُُُيرا 
 

 السُُُُُائري  بوُُُُُا أبُُُُُاْن لُُُُُي طريَُُُُُ  ُي 
 

ُُغ  ُُ جوُُُُُ ُُدٍ تون ُُُُُ ُُالم واحُُُُُ    فُُُُُُُي ماُُُُُ
 

 ال اُُُاَم بُُُذا الزمُُُاْن -بوُُُا صُُُمغ-بُُُ  رأ 
 

ُُد فُُُي الُُُورل   ُُ ثُر سُُُوف تدلُ  هُُُذي مُ
 

 األواْن جُُُُُا عوُُُُُرُ د اذحُُُُُي النمُُُُُا  إ ُت 
 

ُُا   ُُغ  ورتمُُُُ ُُم الرفيُُُُ َُُة الالُُُُ ُُا وهبُُُُ  يُُُُ
 

 م  فُي  علوُ  فُي مكارمُ  الحسُانْ      
                                                            

وهبُة الزحيلُي، رحوُ  اهلل،     :ل سُتاذ الُدكتور   حفُرتها، اسُتورت يُومي ،    ( قيل  عقب دورة فقهية9)

 م.83/1/8112في وذل  
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 لُُُُُُم الرحيُُُُُُب وهبتمُُُُُُايُُُُُُا وهبُُُُُُة الا
 

  ُُُ    وي سُُُُُُراْن ا يحمُُُُُُواِنصُُُُُُدرا  وقلب ُُُ
 

ُُيدما ود  ُُا شُُُُُُُُ ُُا وقلوُبيُُُُُُُُ ُُاعتمُُُُُُُُ  مُُُُُُُُ
 

ُُتبد    ُُاْن ته ُُُُُُو إليُُُُُُ  ويسُُُُ ُُا الحمُُُُ  بهُُُُ
 

ُُريم ب   فْل ُُول  الكُُُُ ُُزك الوُُُُ ُُي ُُُُ   لفُُُُ
 

 مُُُاْنرل خيُُُر الِ الوقامُُُة فُُُي ُذ حسَُُُ  
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 ها

 12 ِبْيُحَمَصا

 ضْاالرِّ ِجناُن

ُُا  ُُدَن  ا ذاَ  الُُُُُُُُُُبإَ  لِهيبُُُُُُُُ ُُا ُمُُُُُُُُ  يُُُُُُُُ
 

ُُون ط     ُُ  تكُُُُ َُُ  لُُُُ ُُإ .. ف نُُُُ ُُامهُُُُ  بيبُُُُ
 

 ِعْش في الحيُاِة لُدل الوصُائِب را ُي ا    
 

ُُ بوبا    َُُبْإ  ُشُُ ُُِب الُُ ُُ  َلَهُُ ُُُكْب علُُ  واسُُ
 

ُُا   ُُْ  بهُُُ ُُوُب فكُُُ ُُِ  الدطُُُ  وإذا تاا وُُُ
 

ُُوبا   ُُْ  ممصُُُُُُُ ُُوو  وال تكُُُُُُُ  رب  السُُُُُُُ
 

 وافرِّْ بساَل الصبِر فُي طُُرِ  الَقفُاْ   
 

 واحوُُُُُُْد ورح ُُُُُُْب بالقفُُُُُُا ترحيبُُُُُُا    
 

 جُُ   الكتُُاُب بوُُا يكُُون علُُ  الُُورل     
 

ُُْد  ُُا والُسُُُُُُ ُُدافٍغ مكتوبُُُُُُ ُُي  بُُُُُُ  ُ  لُُُُُُ
 

 ال تسُُُُُُدِ  األقُُُُُُداَر حُُُُُُي  حلوِلهُُُُُُا   
 

ُُ  الور وبُُُُُُُُا     ُُا أهُُُُُُُُدْت لُُُُُُ  فلرّبوُُُُُُ
 

 ولاُُُُُُ   أمُُُُُُرا  فُُُُُُي صُُُُُُباِح  ِخلَتُُُُُُُ 
 

 شُُُُُُُُر ا  ف مسُُُُُُُُ  صُُُُُُُُالحا  محبوبُُُُُُُُا  
 

 مُُُُا أوسَُُُُغ الُُُُدنيا علُُُُ  أُفُُُُِ  الر  ُُُُا 
 

 وأقُُُُُُُُُ   ريَُُُُُُُُُح الحادثُُُُُُُُُاِت هبوبُُُُُُُُُا 
 

 تص و الم وُ  مغ الر ُا تحُ  اّللظُ    
 

ُُي  ُُوُ  فُُُُ ُُا  وت ُُُُ ُُاره ِطْيبُُُُ ُُر  الوكُُُُ  َحُُُُ
 

 م.81/99/8191،صماا 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 نداء ألهل النجدة يف زمن الشدة

 أال أيهُُُُُُا  القُُُُُُوُم الكُُُُُُراُم لقُُُُُُد أتُُُُُُْ 
 

 علُُُُُ  المُُُُُاِ  أيُُُُُام   شُُُُُديد  سُُُُُايُرها  
 

ُُا  األحُُُواُ  حتُُُ  تتاباُُُ ْ  ُُا ْت بهُ  وسُ
 

ُُا    ُُاَن زئيُرهُُ ُُ   الزمُُ ُُد شُُ ُُائُب  قُُ  مصُُ
 

 فك  َُُُُر فيهُُُُا ال ُُُُوُ  عُُُُ  نُُُُاِب ِشُُُُد ةٍ 
 

 ُ  أح ُُُُُاَ  الُُُُُورل وُتفُُُُُيُرها  ُتوُُُُُز  
 

ُُِ  ُمقتُُُُرٍ  ُُاُ  فُُُُي  وجُُ  ف  لوُُُُِ  األرجُُ
 

ُُدنيا  وَقُُُُ   سُُُُروُرها   ُُ  الُُ ُُاقْ  بُُ  و ُُ
 

   ُُْ ُُم  ترب اُُُ ُُدِره أطُُُُُواُد  ُُُ  علُُُُُ  صُُُ
 

ُُدوُرها      ُُُب بُُُ ُُا  َتغيُُُ ُُ  دنيُُُ ُُي عيمُُُ  وفُُُ
 

ُُبٍ   ُُ   جانُ ُُ   كُ ُُاُت مُ ُُ  الحاجُ ُُيُ  بُ  تحُ
 

 وَتمبُحُُُُُُ  الف ُُُُُُر ْا ويالُُُُُُو هريُرهُُُُُُا    
 

ُُو ُ   ُُ    يقُ ُُ  بُ ُُ  وجِهُ ُُرل  علُ ُُ  َيُ  لوُ
 

ُُرْا سُُُطوُرها    ُُُب ال ُُُكول وُتقُ ُُا ُتكَتُ  همُ
 

 وال ُياِلُُُُُ  األحُُُُراُر حاجُُُُاِت دهُُُُِرهم 
 

 ولكُُُْ  بصُُُوِ  الِبْ ُُُِر يبُُُدو  ُُُويُرها  
 

 ِبِوم ٍُُة -فوُُا فُُي ال ُُوِد ُخْسُُر    -ف ُُودوا 
 

ُُكوُرها     ُُريُم شُُُُ ُُول  الكُُُُ ُُرُبكُم الوُُُُ  فُُُُ
 

ُُدل    ُُاذلْي الم ُ ُُا بُ ُُاِن يُ َُُد اإلحسُ ُُد وا يُ  ومُ
 

ُُودِ   ُُحاُب ال ُُ ُُ نتْم سُُ ُُا  فُُ ُُاد مطيُرهُُ  َجُُ
 

 فوُُُا أجوَُُُ  الواُُُروَف والُُُدهُر ُموِحُُُ    
 

 وَبطُُُُُ  ذوي ال ُُُُ وْا َيصُُُُر  َصُُُُريُرها 
 

ُُاطردوا      ُُوُم  ف ُُا ق ُُاُن السُُْغِب ي ُُذا زم  فه
 

 جحاَفلُُُُُ  اّلإتُُُُُُي توُُُُُُادْت شُُُُُُروُرها  
 

 لتهطَُُُُُُ  هُُُُُُذا اليُُُُُُوَم كُُُُُُ   كريوُُُُُُة   
 

ُُا    ُُراِم فقيُرهُُ ُُي أرِض الكُُ ُُح  فُُ  فيفُُ
 

 .م31/91/8192هـ، 9332/ 81/9
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 (9)وداًعا أبا اخلريات

ُُر     ُُاذَ  الِبُُ ُُا بُُ ُُراِت يُُ ُُا الديُُ ُُا أبُُ  وداع ُُ
 

 وداع ُُُا أبُُُا الديُُُراِت يُُُا واكَُُُ  الَقطُُُِر 
 

ُُدل    ُُوِد والم ُ ُُراِت وال ُ ُُا الديُ ُُا أبُ  وداع ُ
 

ُُدر      ُُالَي الَقُ ُُا عُ ُُراِت يُ ُُا الديُ ُُا أبُ  وداع ُ
 

 وداعُُُا  ولكُُُْ  أنَُُُ  فُُُي القلُُُِب حا ُُُر 
 

ُُر    ُُُة الِاطُُُُُ ُُاُم عابقُُُُُ ُُِل  واأليُُُُُ  ب فُُُُُ
 

 الُُُُدنيا وذكُُُُُرك ُم ُُُُِر   رحلَُُُُ  عُُُُ 
 

ُُا َتسُُُري    ُُم  علُُُ  أْفِقمُ ُُيرُت  الُحسُ  وسُ
 

 َناُُُُُْم مَُُُُُ  لكُُُُُْ   ُُُُُ   م ُُُُُُدك باقي ُُُُُا
 

 وذكُُُراك فُُُي األذهُُُاِن موتُُُدُة الُاْوُُُر     
 

 سُُُُُُُتذكُرك األيُُُُُُُُاُم وال قُُُُُُُُر ناشُُُُُُُُر   
 

 بسُُاَل الامُُْا والكُُ   بُُي  الُُورل َتقُُري   
 

ُُم ا    ُُ  الَسُُُُ ُُا يدو نُُُُ ُُا درس ُُُُ ُُيُ  أيُُُُ  حسُُُُ
 

   ُُُ ُُاُ  ف ُُرُأه األجيُ ُُر وتقُ ُُوِد والُطهُ  ي ال ُ
 

    ُُ ُُائِ  والت قُُُُ ُُا ي ال فُُُُ ُُ  بُُُُ  وي هُوُُُُ
 

 ويسُُُُُُتم ُ  راجُُُُُُْي الوحامُُُُُُِد واألجُُُُُُر  
 

ُُةٍ    ُُزاُن رحوُُ ُُرحوِ  أمُُ ُُ  الُُ ُُ  مُُ  عليُُ
 

 ومغ ُُُُُُُرٍة َتسُُُُُُُقي  فُُُُُُُي دارِة القبُُُُُُُر 
 

 ويباُنُُُُُُُ  الوُُُُُُُول  سُُُُُُُايدا  مما و ُُُُُُُا   
 

َُُة الم  ُُُُُُر    وُيسُُُُُُكُم  ال ُُُُُُردوَ  طي بُُُُ
 

 م.1/9/8192هـ، 81/3/9331،صماا 

                                                           

 ، رحو  اهلل.مدفغ مرثية بوفاة ال ي  ال واد في سب  الديرات: حسي  ممصر (9)
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 بِّاحُل ِغراُس

 يُُُا َمُُُ   رسُُُتْم علُُُ  قلبُُُي محب َُُُتكمْ     
 

ُُزدانُ    ُُو ويُُُُُ ُُكُم يموُُُُُ ُُازاَ   رُسُُُُُ  مُُُُُ
 

ُُُرني   ُُذ كرل في سُ ُُُحِب الُ ُُ  ُسُ ُُقيِ  ِمُ  َأسُ
 

 مُُُُُُ  ِطيُُُُُُِب به تُُُُُُِ  َرْو   وريحُُُُُُان 
 

ُُرا     ُُق ا نِفُُ ُُوْو باسُُ ُُذ بوَ  ويسُُ ُُ ب  الُُ  يُُ
 

 ُتاُُُُانُ  ال ُُُُوَ  فُُُُي أعُُُُإه أ صُُُُان  
 

 فالصُُُُُدُ  رْعَرَعُُُُُُ  والاهُُُُُُد أنفُُُُُرُه
 

 َترقُبُُُُُُُُُ  والقلُُُُُُُُُب بسُُُُُُُُتان والاُُُُُُُُيُ  
 

 مُُُا  ّيَُُُر الُحُُُب  فُُُي قلبُُُي لكُُُْم أبُُُُدا       
 

ُُان    ُُا   وأوطُُُ ُُراِ   وال حُُُ ُُوُ  ال ُُُ  ُطُُُ
 

   ُُ ُُْم حبائُلُُ ُُم ُت صُُ ُُِد لُُ  إنُُُُي علُُُُ  الاهُُ
 

ُُْ  بالُباُُُُِد أزمُُُُان       ُُدي ولُُُُو هِرمُُ  عمُُ
 

 هذي الحروُف جمُ  ذاك الغُراِ  وكُمْ   
 

ُُوان      ُُاِن ألُُُُُ ُُِر ال ّتُُُُُ ُُ  النوُُُُُ ُُ  مُُُُُ  فيُُُُُ
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 هنا صنعاء

ُُا  ُُْدَمغ مقلتاهُُُُُُُ ُُماا   َتُُُُُُُ ُُا صُُُُُُُ  همُُُُُُُ
 

ُُواها     ُُول سُُُُُُ ُُة البلُُُُُُ ُُب  لبسُُُُُُ  وتلُُُُُُ
 

ُُا   ُُ  عليهُُُُُ ُُرة  جنوُُُُُ ُُكو حسُُُُُ  وت ُُُُُ
 

 وخُُُُُُُارت تحُُُُُُُ   وط تهُُُُُُُا قواهُُُُُُُا  
 

 دمَاهُُُُُُُُا والويُُُُُُُُُ  فيهُُُُُُُُا    تك كُُُُُُُُ 
 

 يوُُُُُُُُُُد شُُُُُُُُُُقا ها حتُُُُُُُُُُ  حواهُُُُُُُُُُا  
 

ُُا سُُُُُُُُُرورا     تهدهُُُُُُُُُد بُُُُُُُُُي  جمبيهُُُُُُُ
 

ُُا   ُُا قُُُُُُُد قفُُُُُُُ  موُُُُُُُا عراهُُُُُ   عتيق ُُُُُ
 

ُُا   ُُي وجمتيهُُُُُُ ُُ  فُُُُُُ ُُب الومُُُُُُ  وتمتحُُُُُُ
 

ُُا    وتقطُُُُُُُُُر بالامُُُُُُُُُا  علُُُُُُُُُ  بإهُُُُُُُ
 

  ت ُُُُُُُُر ذيُُُُُُُُُوَ   محمتهُُُُُُُُُا وت نُُُُُُُُُو 
 

 علُُُُُُُُ  األنقُُُُُُُُاض مرهقُُُُُُُُة  يُُُُُُُُداها  
 

   علُُُُُُُُُ  قسُُُُُُُُُواتها عاثُُُُُُُُُ  ليُُُُُُُُُا ٍ   
 

 فغُُُُُُُُاَب بطُُُُُُُُو  ُ لوتهُُُُُُُُا  ُُُُُُُُياها 
 

ُُر    ُُُر ف ُُُُُُ ُُباُبها والاوُُُُُُ ُُاب شُُُُُُ    وشُُُُُُ
 

 وجُُُُُُُُ   علُُُُُُُُ  محاسُُُُُُُُمها ِرواهُُُُُُُُا 
 

ُُي     ُُي تبكُُُ ُُذك ر وْهُُُ ُُا التُُُ ُُْوف بهُُُ  يطُُُ
 

ُُا    ُُ  ُعإهُُُُُُ ُُإِ  ذاٍو مُُُُُُ ُُ  أطُُُُُُ   علُُُُُُ
 

 ب القلُُُُُُب ممهُُُُُُا  حُُُُُُي  ترنُُُُُُويُُُُُُذو
 

ُُا    ُُاِر  وال تراهُُُُُُ ُُ  الوسُُُُُُ ُُ  أفُُُُُُ  إلُُُُُُ
 

  تسُُُُُُير علُُُُُُ  ُخطُُُُُُ  افالم حيُُُُُُرل 
 

ُُاها     إلُُُُُُ  شُُُُُُ   الُُُُُُدج  تحسُُُُُُو أسُُُُ
 

ُُاضٍ   ُُذكرل لوُُُُُ ُُ حَة الُُُُُ ُُب صُُُُُ   تقل ُُُُُ
 

ُُا    ُُي  وباهُُُُُ ُُالاإ الزاهُُُُُ ُُربَ  بُُُُُ   تسُُُُُ
 

 فكُُُُْم  ُُُُح  السُُُُرور علُُُُ  ُرباهُُُُا    
 

  وكُُُُُُم طُُُُُُِرب الهُُُُُُول فيهُُُُُُا وتاهُُُُُُا 
 

 وكُُُُُُُُم ر   المسُُُُُُُُيم علُُُُُُُُ  هواهُُُُُُُُا  
 

ُُواها     ُُا سُُُُُ ُُ  مإحتهُُُُُ ُُارت مُُُُُ  و ُُُُُ
 

ُُورا    ُُا  حبُُُُُُُ ُُم  مُُُُُُُُُ  بإبلهُُُُُُُ  وكُُُُُُُ
 

 وفُُُُُُُُا  علُُُُُُُُ  مُُُُُُُُدارجها  شُُُُُُُُذاها 
 

ُُبح ا   ُُماا   صُُُُُ ُُا صُُُُُ ُُ  حيمهُُُُُ  فكانُُُُُ
 

ُُاها   ُُا مسُُُُُُُ ُُ  جوانبهُُُُُُُ ُُد عُُُُُُُ   َتباعُُُُُُُ
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ُُوم    ُُ   يُُُُ ُُُة كُُُُ ُُماا ال ريحُُُُ ُُا صُُُُ  همُُُُ
 

  ي ُُُُُُُُي  نزيُ هُُُُُُُُُا  حتُُُُُُُُُ  براهُُُُُُُُُا  
 

 تهُُُُُُُرو  نحُُُُُُُو مماطُُُُُُُ   سُُُُُُُحي 
 
 

  مُُُُُُُ  األوجُُُُُُُا   ال ُيُُُُُُُدرل مُُُُُُُداها  
 
 أيُُُُُُا صُُُُُُماا   تلقُُُُُُ   نقُُُُُُو  متُُُُُُ    

 
  شُُُُُُُُُ اها -باُُُُُُُُُد أن دِن ُُُُُُُُُ -ُممانُُُُُُُُُا 

 
ُُ  سُُُُُي وب يُُُُُا صُُُُُماا  زمُُُُُان       متُُُ

 
ُُماها    ُُا  سُُُُُُ ُُرا  يغورنُُُُُُ ُُ  األفُُُُُُ  مُُُُُُ

 
 وُيرسُُُُُُُُم فُُُُُُُُو  أوجهمُُُُُُُُا  ابتسُُُُُُُُام  

 
 ويغُُُُُرب عُُُُُ  ُذكانُُُُُا  مُُُُُا   ُُُُُاها      

 
  ويوَلُُُُُُُُُُد مُُُُُُُُُُ  لياليمُُُُُُُُُُا  صُُُُُُُُُُبا  

 
 

  يايُُُُُُد إلُُُُُُ  الم ُُُُُُو  سُُُُُُما  سُُُُُُواها  
 
ُُي    ُُوا  الو سُُُُُ ُُِ   أمُُُُُ ُُك  عمُُُُُ  وتسُُُُُ

 
  ُُُ ُُدأ بيممُُُُُُُ ُُا لتبُُُُُُُُ ُُدنيا  ُخطاهُُُُُُُُ  ا الُُُُُُُُ

 
ُُا   ُُ  نرددهُُُُُُُ ُُ  ومتُُُُُُُ ُُا متُُُُُُُ  وفيمُُُُُُُ

 
 

ُُا    ُُوائرنا  تماهُُُُُُ ُُي  ُُُُُُ ُُو  فُُُُُُ   طوُُُُُُ
 
ُُي    ُُا نرج ُُُُُُُ ُُغ  مُُُُُُُ ُُان نبلُُُُُُُ  وباإليوُُُُُُُ

 
  ولُُُُُُو طُُُُُُا  الوسُُُُُُيُر بمُُُُُُا  وتاهُُُُُُا     
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