
1

الغالف



2

عدد الصفحات: 144 صفحة
رقم اإليداع: 2018/127 

الرقم الدويل: )ردمك(
ISBN/978/9927/126/46/8

الطبعة األوىل: 2018 م

مينع نسخ أو استعامل أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة تصويرية أو إليكرتونية 
أو ميكانيكية مبا فيه التسجيل الفوتوغرايف، والتسجيل عىل أرشطة أو أقراص قرائية 
أو أي وسيلة نرش أخرى، أو حفظ معلومات واسرتجاعها، دون إذن خطي من النارش.

قطر، الدوحة، املؤسسة العامة للحي الثقايف »كتارا«، ص ب: 16214
هاتف: 0097444080045

info@kataraph.com :الربيد اإللكرتوين 

جميع الحقوق محفوظة للنارش

30  قصيدة  يف     مدح  الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص 

2018



3

2018



4

4

بينـام العـامل ميـوج بفنت مثل قطع الليل املظلم، يجد املسـلمون أنفسـهم 

وليـس أمامهـم إال أن يتلمسـوا ذلـك الضـامن الذي حفظ اللـه تعاىل به هذه 

األمـة يف صـدر اإلسـالم، وهـو ضـامن وجـود النبـي صـىل اللـه عليـه وسـلم 

فيهـا، والـذي عـرب عنـه القـرآن الكريـم من خالل قـول الله تعـاىل: }َوَمـا كَاَن 

بَُهْم َوأَنـَت ِفيِهْم{. اللـُه لِيَُعذِّ

وإن كان الرسـول صـىل اللـه عليه وسـلم قـد توفاه الله إليـه، إال أن ذكره 

ومديحـه ظـال مأمنـة للمسـلمني، تطيـب قلوبهـم بهـام وتسـعد نفوسـهم، 

وتأنـس بهـام كل وحشـة قـد تعـرض لهـم يف حياتهم.

وقـد حمـل الشـعراء عـىل مـر العصور لـواء هذه املهمـة، فال يـكاد يخلو 

عـر مـن آالف األبيـات والقصائـد التـي صـدح بهـا الشـعراء يف مديح سـيد 

الخلـق صـىل الله عليه وسـلم.

املحـر يف هـذا الشـأن أن الشـعر عىل مـر العصور يتعرض لكبـوات يفقد 

معهـا بريقـه وتنطفـئ شـعلته، يسـتوي يف ذلـك كل أغـراض الشـعر العـريب، 

إال تلـك األشـعار التـي كتبـت يف مديـح النبـي صـىل اللـه عليـه وسـلم، فقد 

          تقديم
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بقيـت حتـى يف أضعـف عصـور الشـعر قويـًة متألقـًة، تسـتمد قوتهـا مـن 

مكانـة رسـول اللـه صىل الله عليه وسـلم، خاصـة أنه صار أحد ألـوان التعبر 

عـن العاطفـة الدينيـة، فضـاًل عـن كونـه أحـد أبـواب األدب الرفيـع، الـذي 

يسـتوحي مادتـه اإلبداعيـة ورؤيتـه اإلسـالمية مـن القـرآن الكريـم والسـنة 

املطهرة. النبويـة 

وقـد اسـتأنس املسـلمون يف هـذا اللـون من الشـعر محاولة تغيـر العامل 

من حولهم إىل األفضل، مسرتشـدين بسـرة النبي العطرة، وسـر الصحابة وآل 

البيـت الكـرام، آملـني يف أن مينحهم قـدرة روحية وطاقة إيجابية تسـاعدهم 

عـىل  تجـاوز األزمـات السـائدة، وذلـك بهـدف تحقيـق وعـي ممكـن يقـوم 

عـىل املرجعيـة اإلسـالمية، مطبوًعا بطاقـة تزيده تعظيـاًم وترشيًفا.

وتـأيت جهـود كتـارا يف تشـجيع هـذا اللـون مـن الشـعر إحيـاء لرغبـة 

روحيـة عنـد عوام املسـلمني وخواصهم مبا يضمن اسـتمرار مسـرة املدائح 

النبويـة يف تهويـن ما قد يعانيه املسـلمون من مشـكالت، وهـو األمر الذي 

جعلهـا تحظى بتأييد شـعبي واسـع يف جميـع األقطار العربية واإلسـالمية.
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قصائد الشعر الفصيح
أواًل
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المية ابن أبي شيبة

تعـــزَّ عـــن الركـــب الـــذي ســـار  بالوصـــِل

ِبذكـــرى َحِبيـــٍب عـــن نَظَائِـــرِِه يُْســـِي

وإن نـــال  منـــك الَوْجـــُد مـــا نـــال ُمغـــرٌَم

 بليـــىل عـــىل ِذكـــِر املنـــازِل والرَّْحـــِل

كَطَيِْفَهـــا يـــاِر  الدِّ تِلـــَك  عـــىل   َتُـــرُّ 

يُـــديِل وال  عليـــه  تُـــديِل  فـــال   مَيـــرُّ 

َى  وتَلْثُـــَم رَســـَم الَخطـــِو يف َصفَحـــِة  الـــرَّ

ـــهل ـــا صـــاِح  بالسَّ ـــنْيُ ي ـــس الجـــوى والبَ  فلي

ـــوى ـــِد والنَّ ـــن  البُع ـــأٍن ِم ـــَت يف ش وأَضحي

ــْمِل ـ ــرتَق الشَّ ــْوقًا ومفـ ــا  َشـ ــاِك الَقَنـ تَُحـ

ــرى ــا َجـ ــاًل مبـ ــاب َجهـ ــرَُك  األصحـ ويَْنُكـ

ــِل ــرَاِن َذاِت العـــرِش يف ُســـورَِة  النمـ  كَُنكـ

بَعدهـــا األِحبَّـــِة  َتَاثِيـــَل   كَـــَرَْت 

َ األَْصَنـــاَم  َخاِتَـــُة الرُْســـِل كـــام كَـــرَّ

املهندس / إبراهيم بن هاشم السادة
قطر
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بطيبـــٍة املُنيـــُف  ــوُد  الطَـّ أيَُهـــا   فَيَـــا 

ــِل ــَة الوصـ ــتٍك لَوعـ ــْم ُمشـ ــَد  َهواكُـ أَبَْعـ

 ويـــا أيُّهـــا الَصـــبُّ العنيـــُد إىل  َمتَـــى

َب َخالـــَع النَّعـــِل  تَعـــاَل إىل تِلـــك الـــرُّ

ــِه ــِر واصـــدع  مبدِحـ كـ ــاَن الذِّ  وَحـــرِك لسـ

 كـــذا وانظـــِم األَْشـــعاَر يف َمْدِحـــِه  ِمثـــي

فمـــدُح رســـوِل  اللـــِه يَْحلـــو لُِمْنشـــٍد

ـــي ـــْن مُيْ ـــَح وَم ـــطَّ  املَِدي ـــْن َخ ـــو لَِم َويَْحل

نشـــوة فيهتـــز  ملجـــذوب   ويحلـــو 

ـــل ـــع  الطف ـــور م ـــه الشـــيخ الوق  ويشـــدو ب

 أََســـيَِّدنا يـــا معـــدن الُجـــوِد  والفضـــل

ويـــا  رايـــًة للحـــِق والقســـِط والعـــدِل

صفيُّـــُه أنـــت  اللـــِه  رســـوُل   فأنـــَت 

 وُمْحِيـــي قُلـــوِب النـــاِس مـــن تربـــِة  الجهـــِل

جملـــًة للخلـــِق  املهـــداُة   ورحمتـــُه 

وطلعـــُة نـــوِر  الحـــِق يف الـــرِّ والشـــكِل

العلـــوِم  وَزيْتُهـــا ِمشـــكاِة   ومصبـــاُح 

األصـــِل جوهـــِر  يف  رِّيُّ  وكوكبُهـــا  الـــدُّ

الُعـــال إىل  املكرمـــاِت  وحـــاٍد  لعيـــس 

ـــل ـــِح والفض ـــِو والصف ـــفِّ العف ـــُط  ك وباس

ــٌن ــِد  محسـ ــز الوعـ ــدوٌق منجـ ــنٌي صـ  أمـ

 كغيـــٍث بـــه األمثـــاُل يف الجـــوِد  والبـــذِل

 أيـــا خـــَر خلـــِق اللـــِه يف خـــِر أمـــٍة

 وهـــاٍد لهـــا يف ســـنة القـــوِل والفعـــِل
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وِطبَّهـــا القلـــوِب  أقفـــاِل   ومفتـــاَح 

 و بلســـمها الشـــايف مـــن الُســـْقِم  والِغـــِل

بوصفـــِه فريـــٌد  محيّـــاُه    جميـــٌل 

ـــِل ـــُر  اآلِل  والنس ـــيٌب   طاه ـــيٌب  نس حس

 لـــُه طلعـــٌة  تهفـــو القلـــوُب  لنورهـــا

ـــِل ـــن   املق ـــالُل  ع ـــاه  الج ـــامالً   فيغش  ج

وِخلَقـــًة ُخلًقـــا  املحمـــوُد  أيهـــا   فيـــا 

ـــكلِّ ـــزِء  وال ـــاُت  يف  الج ـــَك  اآلي ـــْت ِب  تجل

ـــارشْت ـــا  تب ـــوَن يوًم ـــذا الك ـــُه ه ـــى الل  حب

نيـــا كـــذا  الرســـُل مـــن قبـــِل مبولـــدِه الدُّ

مبثلـــِه الـــركاُب  مـــا  ســـاَر  لََعْمـــرَُك 

 وال وضعـــت  أنثـــى وال كان ِمـــن   َحْمـــِل

 فيـــا ُســـحُب  ُصبـــي حيـــث مـــا َحـــل   وابـــاًل

مـــن   املُـــزن ِ ِمـــدراًرا ومتصـــَل  الهطـــِل

ويـــا  أرُض ُجـــودي حيـــث نَاَخـــْت ركابـــُه

للَمْحـــِل و  للســـننَي   وداًعـــا    وقـــويل 

الذنـــوُب  فحبـــُه أَردتهـــا  النفـــس   إذا 

 خـــالٌص ملـــن يرجـــو النجـــاَة مـــن الـــذِل

ــِه ــن دوِن ُحبِّـ ــاِن مـ ــي اإلميـ ِعـ ــدْع  ُمدَّ فـ

ــِل ــا  الفصـ ــِه يف رشِعنـ ــوِل اللـ  فحـــبُّ رسـ

متيَّـــمٌ   طـــه  حـــبِّ  يف  للـــذي   وقُـــل 

ــلِ  ــذِة الوصـ ــاِن يف لـ ــرى  اإلميـ ــَت ُعـ بَلَْغـ
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َة  ..   َهِديٌل ِلَحَماِم َمكَّ

ُمْدنَـــُف َحـــرٍْف  كُلُّ   : ــِة   األبَْجِديَـّ يِف 

املُرَْهـــُف   الَخيَـــاُل  يُْســـِعُفَك   .. اآلَن 

قَِصيـــَدٍة أِلَيٍّ  َمــْعــــًنى  ِخـــْر  تَدَّ اَل 

ُمتَلَهِّـــُف ــُه  كُلُـّ َمـــــكََّة  فََحَمــــاُم 

ٍد ُمــــَحمَّ نَْحـــَو  الَكلِـــاَمُت  تَتََســـابَُق 

األَْحـــرُُف الَجـــاَلِل  يِف  َوتَرْكُـــُض  َشـــْوقًا 

رَْمـــاًل طَاِعًنـــا ْحـــرَاُء  الصَّ كَانَـــِت  ُمـــْذ 

تََوقَُّفـــوا الظَّاِعُنـــوَن  ــى  َحتَـّ التِّيـــِه،  يِف 

َذاِبـــٌل َخــــطٌْو  لِلتَّاِريـــِخ  كَاَن  ُمـــْذ 

تََخلَُّفـــوا الطَّيِّبُـــوَن  ــى  َحتَـّ اللَّيْـــِل،  يِف 

أحمو الحسن األحمدي
املغرب
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ُوُجوُهُهـــْم ُوَن  نَـــرِّ مِبَكَّـــَة  مَيْـــِي 

ـــُف تََعفُّ َعلَيْـــِه  أَلاَْلٍء  َملَُكـــــوُت 

أَْصاَلِبِهـــْم يِف  َشـــعَّ  آَدَم  َعْهـــِد  ِمـــْن 

ــُف ُمَكثَـّ الَجـــاَمِل  َســـاَمِويُّ  نُـــوٌر 

آثَارِِهـــْم ِفــــي  ِبـــأَنَّ  يَْعلَُمـــوَن  َهـــْل 

تُؤَرَْشـــُف؟ الُْخلُـــوِد  ِبأَرِْشـــيِف  آيًـــا 

َويَِســـُر »َعبْـــُد اللـــِه« َوْســـَط َجِبيِنـــِه

يُـــرْشُِف َوالَجاَللَـــِة  ِة  النُّبُـــوَّ قََمـــُر 

ِبـــأَْسِِه   الُْوُجـــــوَد  »آِمَنـــُة«  َوتُِنيـــُل    

ــُف ــوِد َويَْعِطـ ــىَل الُْوُجـ ــنُّ َعـ ــالً يَِحـ ِطْفـ

أَنَْســـاُمُه    َوتََواتَـــرَُت  الُْهـــَدى«   »ُولِـــَد 

تَْهِتـــُف َواملَماَلئِـــُك  يُزِْهـــُر  فَالَكـــْوُن 

ـــِه َوِبَكفِّ ِبيُـــــْمِنِه  الزََّمـــاَن  َغَمـــَر 

ُمَكْفَكـــُف الَحائِِريـــَن  اليَتَاَمـــى  َدْمـــُع 

يَـــا َســـيِِّدي، األَْشـــَواُق تَْصَهـــُل يِف َدِمـــي  

يُرَفْـــرُِف الُْفـــؤَاِد  يِف  ُحبِّـــَك  َومَيَـــاُم 
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ــُه كَأَنَـّ الـــــِغيَاُب  يُؤَرِّقُـــُه  قَلِْبـــي 

يُوُســـُف َوِذكْـــرَُك  يَْعُقـــوٍب  أَْجَفـــاُن 

أَْدَمْنـــُت َمْدَحـــَك فَاْســـتَبَدَّ يِبَ الَجـــَوى

ُمتَطَـــرُِّف َعــــــاِشٌق  ِإينِّ  َغـــْرَو  اَل 

ــِدي ــَدُة يِف يَـ ــنْيِ الَقِصيـ ِبيَحـ ــَن الذَّ ــا ابْـ يَـ

األَلْطَـــُف الَكـــاَمُل  َويُرِْهبَُهـــا  َخْجـــىَل 

َداِفئًـــا َحيَـــاًء  تُْغـــِي  يِل  َوتَُعـــوُد 

َوأَْحلِـــُف   البََهـــاِء  نَْحـــَو  َوأُِعيُدَهـــا 

فََعَذرْتَُهـــا   الُْعـــىَل  َشـــاَمئِلََك  َشـــاَمْت 

يِف َعْجزَِهـــا َعـــْن َوْصـــِف َمـــا اَل يُوَصـــُف

فََســـَعْت إِلَيْـــَك ِمـــَن الَْغـــرَاِم كَظَبْيَـــٍة

َوأَرْأَُف أَبَـــرُّ  ِبَهـــا  أَنْـــَت  الِبيـــِد  يِف 

يَـــا َســـيِِّدي َضـــاَع الطَِّريـــُق َوأَطْبَـــَق الــــ  

ــــلَّيُْل البَِهيـــُم فََمـــْن ِســـَواَك املُْســـِعُف ؟

ْحـــرَاِء َضـــْوٌء َشـــاِحٌب    لَـــْم يَبْـــَق يِف الصَّ

َاُة َوأَْخلَُفـــوا ِمـــْن فَـــرِْط َمـــا َوَعـــَد الـــرُّ
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فََكأَنََّهـــا نَِخيلَِهـــا  اْخـــِرَاُر  َجـــفَّ 

َصْفَصـــُف قـــاٌع  املُـــرِّ  يَـــاِع  الضَّ بَْعـــَد 

َجـــى الدُّ َغيَابَـــاِت  يِف  أَْوَغـــَل  الَكـــْوُن 

تَرُْســـُف   الَجَهالـــِة  قَيْـــِد  يف  َوالنَّـــاُس 

آيَاتُــــَها   ُحرِّفَـــْت  ُمـــوَس  تَـــْوَراُة 

ُمَحـــرَُّف املِســـيِح  َوإِنِْجيـــُل  َعْمـــًدا 

أَنْـــَوارُُه فََهـــــِذِه  ـــاَلُم  السَّ َجـــاَء 

ـــُف تَتََكشَّ الُهـــَدى  َوأَْضـــَواُء  تَبْـــُدو 

تََنزَّلَـــْت    ِحـــرَاَء  يف  ــَك «  َوَربُـّ »اقْـــَرأْ 

املْوِقـــُف    َوَجـــلَّ  نْيَـــا  الدُّ فَاْختَالَـــِت 

َجـــــاَللُُه َجـــلَّ  اللـــِه  كَاَلُم  َهـــَذا 

ـــُف؟ ـــَناُه الُْمْصَح ـــَوى َس ـــَف َح ـــىَل، فََكيْ يُتْ

َخالِـــًدا َصْوتًـــا  اآلَذاُن  ِبـــِه  تَزُْهـــو 

تَُشـــنَُّف؟ الَجـــاَمِل  آالِء  فَِبـــأَيِّ 
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ــُدوا   ــارَِب يَْهتَـ ــرَتََك ..« األَقَـ ــِذْر َعِشـ »أَنْـ

َو»اْصـــَدْع مِبَـــا ..« فَلَـــَك الَْمَقـــاُم اأْلرَْشَُف  

األىَُل َســـِعَد  َمـــا  اللـــُه  َعلَيْـــَك  َصـــىلَّ 

ُفـــوا تََخفَّ نُـــوِب  الذُّ ِوْزِر  َوِمـــْن  ــوا  َصلُـّ
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3

تسبيحٌة على مدار  الشوق

ــرورَِك َضْ ــى مـ ــا زلفـ ــَك؛ أنـ ــُدْد يديـ أْمـ

ينســـاُب مـــْن مقلتـــي، يطفـــو عـــىل شـــفتْي

ــٍف ومـــدى والشـــوُق راحلتـــي   مـــْن نيِـّ

ال ضـــَر يـــا ليـــُل : وجـــُه املســـتحيِل شـــِهْي  

ــٌة   ــِد مرحمـ ــام يف البعـ ــَك فـ ــُدْد يديـ أُْمـ

ــِيْ   ــَض بَـ ــدُّ محـ ــًدا ترتـ ــدُّ يـ ــا تـ حاشـ

مغلقـــٌة واألبـــواُب  أعـــرُب،  أُريـــُد 

والريـــُح تَْعـــِوي، وخلفـــي ألـــُف ألـــِف َســـِبْي  

وارفـــٌة واآلهـــاُت  أبـــدأُ  أيـــَن  مـــْن 

وكلُّ معًنـــى هنـــا يشـــتاُل وجـــَه نَِبـــْي؟! 

أسامة الخويل
مر
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ــا دنـــا كونـــنِي مـــْن عبـــٍق آنســـُت ملَـّ

ــا بعـــنِي َرِوْي   شـــبَّا عـــىل أحـــريف، رفَـّ

أْدركـــُت روحـــي تـــرى، والعـــنُي هانئـــٌة  

ــِيْ ــاك َمـ ــي هنـ ــى قلبـ ــِة املصطفـ لرؤيـ

وكان يســـقي املـــدى مـــْن ُحســـِن طَلَِّتـــِه

وكنـــُت يف إثـــرِِه أقتـــاُت صـــرَب طَـــِوْي  

ــئلتي   ــفِّ أسـ ــرؤى يف كـ ــي الـ وكان يرمـ

وكنـــُت يف دهشـــٍة أُحـــي ســـموََّك يِفْ

همهمـــٌة   رِب  للـــدَّ بـــدا  لــــامَّ  وكان 

وللزَّوايـــا فـــٌم – صـــىلَّ عليـــِه – نَـــِدْي

لـــُه   حـــدود  ال  حضـــوًرا  مُيـــي  وكان 

وكنـــُت يف خلـــويت أعـــدو بفـــرِح َصِبـــْي  

نَاَديْـــُت يـــا ســـيِّدي فتًحـــا لقافيتـــي  

حتـــى أواِن الِّلَقـــا كلُّ الضلـــوِع َمِطـــْي
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ــٌب ــاقطَْت رطـ ـ ــي فاسَّ ــُر دمـ ــزَّ البشـ هـ

ـــي ِبهـــنَّ َحـــِرْي آلخـــر املشـــتَهى كفِّ

منعقـــٌد   وامليقـــاُت  مكَّـــَة  بـــرشاِك 

يـــا ألـــَف عاشـــقٍة: نـــوُر الحبيـــِب َجـــِيْ  

أجمِعـــِه   للكـــوِن  رشٌف  ميـــالدُه 

ـــرَِشْ ـــرٍة، قُ ـــْن ُم ـــى م ـــُل الفت ـــوُد أص محم

برفعتـــِه   مشـــهوٌد  آدَم  صلـــِب  يف 

ـــْي   ـــٍة، ورِق ـــْن رحم ـــرًشا م ـــى اســـتَوي ب حت

شـــبًها تنتظـــْر  ال  عينـــِه؛  عـــىل  ُربَّ 

ال مثـــَل يف وصفـــِه، ال جـــاَز فيـــِه كأْي  

صادحـــٍة بالحـــقِّ  لكـــْم(  نذيـــٌر  )إينِّ 

ــْي   ــِر بَِغـ ــي بعهـ ــِه يُغـ ــُر يف غيِّـ والكفـ

نارصُهـــا   اللـــُه  أمـــٌم  واســـتبرشْت 

واستيأســـْت أمـــٌم واحتـــجَّ كلُّ َغـــِوْي  
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نهنهـــًة   لألشـــجاِر  فتســـمُع  يبـــي 

وللجبـــاِل صـــًدى يغـــي ، ودمـــُع َويِلْ  

لـــْو شـــاَء تُطبـــُق فـــوَق الحـــيِّ أضلَعَهـــا

أْو شـــاَء ترمـــي بنـــاٍر كـــرَب كلِّ َعـــِيْ  

ُهـــًدى   تكـــوَن  أْن  إالَّ  ــَك  ربُـّ وشـــاَء 

بالخـــِر تســـعى بقلـــٍب باألمـــاِن َســـِخْي  

العبـــُد فيـــِه اعتـــىل أســـمى مراتِبـــِه  

يف ِســـْدرَِة املنتهـــى ذو ِمـــرٍَّة، فََســـِوْي  

ـــامء لـــُه فاْســـتعطرَْت فرًحـــا     مـــدَّ السَّ

حـــنَي الدنـــوِّ َدنـــا ، حـــنَي العلـــوِّ َعـــِيْ  

ــِه   ــرْش بحرتِـ ــى أبـ ــا ُمصطَفـ ــَل يـ وقيـ

َصِفـــْي تـــَرى والـــذاُت ذاُت  اللـــُه أنَّ 

وانـــزاَح ســـرتُ الـــرؤى فالشـــاهداِن هنـــا  

النـــوُر مـــْن كونِـــِه، واملـــاُء فيـــِه َزِكْ  
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ــٍن   ــال زمـ ــٌد بـ ــى، بُعـ ــال منتهـ ــوٌق بـ فـ

ـــْي   ـــامَء نَِب ـــقَّ الس ـــَوى ش ـــامَّ ه ـــُم لـ والنج

يـــا ســـيدي مـــدٌد يجتـــاُح خاتتـــي  

القلـــُب فيـــك اشـــتهى والجســـُم ثـــمَّ دعـــْي  

قافيـــٍة   أصـــداَء  مســـتلِهاًم  أتيـــُت 

عـــىل ُرباَهـــا دمـــي - يُزجـــي املديـــَح-  َحِيْي  

عروبتَنـــا   أدرِْك  متِنَهـــا:  يف  أقـــوُل 

ـــْي    ـــرْب كســـوَر بَِن ـــا، واج ـــَك لن ـــدْد يدي وام
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4

َنهُر الّضوء

ــا   ــد هامـ ــذي قـ ــِب الـ ــىل القلـ أرَشْق عـ

ســـالما   ُهـــداَك  مـــن  تشـــبَّع  لــــاّم 

إذا   شـــًذا  الحـــروِف  قواريـــَر  وامـــأل 

أنغامـــا   لـــْت  تبدَّ ـــطوَر  السُّ َمـــسِّ 

وأََعـــدَّ ِمـــْن َوْهـــِج الحضـــوِر وليمـــًة  

طعامـــا   الحنـــنِي  جـــوِع  إىل  تُهـــدي 

واعـــرْب فدتـــَك الـــّروُح كلَّ جوارحـــي  

اإلعتامـــا   دمـــي  يف  يُطهِّـــُر  فجـــرًا 

ينبـــُض طُهرُهـــا   بالحـــقِّ  فكـــرًة  يـــا 

اآلثامـــا   تســـتوِعُب  رحمـــًة  يـــا 

للهـــدى   إرثـــا  كُنـــَت  البدايـــِة  منـــذ 

األفهامـــا   فتُدِهـــُش  تُـــزَفُّ  بُـــرشى 

حسام محمد أيوب

 األردن
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دموعهـــم   شـــوَق  إليـــَك  والنازفـــوَن 

يتامـــى   الرّجـــاِء  كـــفِّ  عـــىل  كانـــوا 

ـــُد جرحهـــم     حتـــى أتيـــَت أبـــا يُضمِّ

قّوامـــا   ألبابهـــم  عـــىل  ورًض 

ُمكـــرٍم   ضـــوٍء  كنهـــِر  أتيـــَت  حتـــى 

واإلظالمـــا   الكفـــَر  تحـــو  بالُحـــبِّ 

عاجـــٌز   ولفظـــي  املعنـــى  ســـيّد  يـــا 

قيامـــا   أراَد  إذا  الكســـيِح  مثـــل 

رأســـها   تُطاِطـــُئ  قافيتـــي  جاءتـــَك 

اْسِتســـالما   نفســـها  وتُخِضـــُع  خجـــاًل 

أولســـَت أبهـــى مـــن نجـــوٍم ُزيِّنـــْت  

؟ مقامـــا  علوتَُهـــنَّ  حـــني  ِبُخطـــاَك 

ِشـــغاِف صهيلـــِه   الـــرباَق ويف  يعـــدو 

األجرامـــا   يُطـــرُِب  شـــهيٌّ  فخـــٌر 

كاَن اللقـــاُء وليـــَس يوَصـــُف مـــا جـــرى  

األقالمـــا   يُعِجـــُز  الحقيقـــِة  ِسُّ 

مـــْن يصـــوُغ  اللغـــاِت  أوردِة  فبـــأّي 

؟!  كالمـــا  ُعـــالَك  إىل  املديـــُح  َدِمـــِه 
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ُمـــذ جـــاء آمنـــَة املخـــاُض فأنجبـــْت  

وإمامـــا   ـــًة  أُمَّ حشـــاها  مـــن  هـــي 

والـــرُّ يكـــرُب واليتيـــُم عـــىل التُّقـــى  

األحالمـــا   بـــِه  تحمـــي  ومالئـــٌك 

دائـــٍم   اشـــتياٍق  يف  مّكـــَة  ودروُب 

وهيامـــا   تعلُّقـــا  إليـــِه  تســـعى 

انتـــاَب الحقيقـــَة فجرُهـــا   حتـــى إذا 

بّســـاما   مدنفـــا  زغـــرَد  وِحـــراُء 

ــٍل   ــَح ُمرَسـ ــَك فـــرَت أفَصـ ــرأ« أتتـ  »اقـ

مْل يـــرِم قبـــُل عـــىل الحـــروِف ِســـهاما  

يـــا ملجـــأ الثقلـــنِي يف اليـــوِم الـــذي  

ــا   ــوِر ِعظامـ ــىل الّنشـ ــوُر عـ ــي القبـ تُلقـ

أهلِـــِه   ُمفـــاِرُق  فـــزٍع  مـــن  فيفـــّر 

واألعاممـــا   األخـــواَل  والــــُمنِكُر 

كتابـــه   مـــلء  الذ  ببابـــَك  إاّل 

إملامـــا    ولــــّمها  الذنـــوب  أحـــى 

يُغيثُـــُه   ســـواَك  ال  ُع  املُشـــفَّ أنـــَت 

ندامـــى   الالجئـــنَي  كلَّ  ويُغيـــُث 
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طُغيانِهـــم   ِمـــْن  آذوَك  َمـــن  حـــّررَت 

واألصنامـــا   َك  الـــرشِّ دككـــَت  لــــاّم 

ـــوا: »رحمـــًة«   ـــَت. قال ـــوا ؟« قل  »مـــاذا تظّن

فانســـاَب عفـــوَك يف العيـــوِن غرامـــا  

يـــا موِســـَم األفـــراِح يف دمـــعٍ ســـقى  

اإللهامـــا   فأنبـــَت  ـــعوِر  الشُّ حقـــَل 

نطقتُهـــا   باللســـاِن  أحبُّـــَك  إيّن 

وســـاما   الفـــؤاِد  فـــوَق  وجعلتُهـــا 

ــرى   ــَئ الـ ــا َوِطـ ــُه مـ ــَك اللـ ــىّل عليـ صـ

اإلســـالما   قلبُـــُه  ـــأ  توضَّ بَـــرَشٌ 

مبوعـــٍد   يـــراَك  ك  اشـــتياقا  وبـــى 

أقســـاما   ُوزَِّعـــْت  املصائـــُر  فيـــِه 
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5

وِء..  ُمقَتِرًبا ِمن ِسدرِة الضَّ

-ال أَسَمُع الَغيَب.. أُرخي َدمَعًة ألََرى

َهرا عُر ِطفٌل يُِحبُّ الُحزَن والسَّ فالشِّ

-أمي عىل األَرِق الـَمشدوِد

بنَي أًس باٍد عيَّ

وخوٍف يف َدمي استرََتا

-حظِّي ِمن الَكشِف

قنديٌل يُرافُقني يف ِسّكِة اللّيِل

حتّى أُمِسَك الَقَمرا

-لَِمن أَُشّكُل يف َعيَنيَّ أُغنيَتي؟

لَِمن أفُكُّ ُشُجوين.. َشهقًة.. َوتَرا..؟

-َشاَهدُت نَجاًم

حسن املقداد »يتيم« 
لبنان
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-وحنَي اجتزُت َعتْبَتَُه

هزَّ الغيوَم أماَم اللّيِل وانَكَرا

-أُريدَك اآلَن ِسًّا أو َعالنِيًَة

يا سيَد الرّمِز

َعرا َحتَّى أسبَق الشُّ

-كأجمِل الَعابريَن الُخِر يف رِئَتي

َجرا لَك الطّيوُر ويل أن أُشِبَه الشَّ

-لَك الّنبوءُة.. 

يل خيطاِن ِمن لَُغتي.. 

َورا لَك الكتاُب ويل أن أتلَو السُّ

-وقفُت بالباِب.. فأَذْن يل

مشقيُّ لََقد تَِعَب الَورُد الدِّ

َفرا حتَّى آثَر السَّ

-َمعي بَقيُّة أورادي.. وذاكَِريت.. 

َمعي البكاُء.. َمعي: والليِل حنَي َسى

-معي عذوبُة شيِخ الغيِم.. ُغربتُُه

معي طفولُة شيِخ القمِح.. ُمْذ كَرُبا
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-أنا ابُن أمٍّ َحَكْت يل عن معلِِّمها

أنا الّصغُر الذي رافَقتَُه ُعُمرا

ثُني عن َسيٍّد -كانَْت تحدِّ

يدُه غوُث املساكنِي

يُدعى البَْحَر.. واملَطَرا

لَُه -كانْت تقوُل بأنَّ اللَه حمَّ

سَّ النبوءاِت حتَّى أنَسَن البرََشا

-وأنُّه خُر خلِق اللِه.. قلُت بىل.. 

وخُر من تَطرَُب األفكاُر إن ذُكِرا

-أّمي التي علّمتني الُقرَب غائبٌة

وقد يغيُب وراَء الُحْجِب من َحَرا

-ال مُيهُل املَوُت أهَل الُحبِّ ك يَِصلوا

سبحاَن من َصبَّ فيِه الخوَف والَكَدرا

لتني سالًما ال أُضيِّعُه -قد َحمَّ

فُخذُه من َسوسِن األحداِق ُمنتَِرا
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بَع يف الـِمعراِج -يا َمن طَوى السَّ

وِء ُمقرتِبًا من ِسدرِة الضَّ

وَء وانَهَمرا مسَّ الضَّ

-محّمٌد.. وارتَدى التَّاريُخ جبَّتَُه

ليَلتقي َمن بباِل الَكوِن قد ُحِفرا

-من ظَلّلتُه كفوُف الغيِم

من َمَشِت األزهاُر يف إثْرِِه

من أنطََق الَحَجرا

-مل يرَبِح الغاَر حتَّى قاَل زائرُُه إقرأْ

فأحيا قلوَب الَخلِْق حنَي قَرَا

-تروي »خديجُة« أنَّ الرَّجفَة انَحَرَْت

عن هاِشميٍّ يَسوُد البَدَو والَحَرا

-يروي املالُك ِبأنَّ »الّروَح« أيََّدُه

ال خاَف يف رِحلِة الـَمعنى وال فرََتا

حابُة.. أنَّ الزُّهَد سرتُُه -يروي الصَّ

وعن عدالِتِه قيَل اسألوا »ُعَمرا« 
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-ما قيَل أكرُ ماّم حاَولَْت لَُغتي

والـُمستحيُل.. هو اإلمكاُن إن كَُرا

-فانظْر إيلَّ قلياًل إنَّني َخِجٌل

عذري أماَمَك أينِّ جئُت ُمعتَِذرا

-عذُر الكناياِت أنَّ النقَص مُيِسُكها

عذُر التَّشابيِه أنَّ الحرَف قد قَُرا

-ولسُت »كعبًا« وال »حّساُن« يَعرِفُني.. 

ولسُت »َشوقي« ولَم أُحسْب من األَُمرا

-لكّنني جئُت علَّ اللَه يَكتُبُني

من »الذيَن« فال أَغوى وال كََفرا.. 
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6

َساِدٌن َبـْيــَن ِمْنَبِرِه وَقْبِرِه 

أَْوقَــــــْدُت ِمـــْن َحطَـــِب الَهـــوى ِمْحرِابَـــا 

تُــــرَابَا     وكُْنـــُت  ُروِحـــي،  فَــــتََسوَّرْت 

َربَــــابٌَة لُـــوِع  الضُّ يف  َراوَدتْــــِني    ُمــــْذ 

حتّـــى انَْســـَكبُْت ِمـــَن الـيَـِقيــــِن ِقـِبــــابَا  

ــاَمَمِتي ــالِم ِعــ ــْويِب، يف الظّـ ــّنوِر ثَــ    يف الــ

َغـــــابَا  وِظـــّيَ  ِمْســـبََحِتي،  النـــاِر  يف 

مـــاذا اْخـتَـــــَفى يف الّنـــوِر؟ مـــاذا الَح يِل

يف النـــاِر؟ يف ِحـــنِي انْـتَــــَشلُْت َضبَابَـــا 

َدونَـَنــــا ِحَجـــاٌب  ، ومـــا  قُـْمِريّــــتَاِن    

تَـــــا ُروِحـــي اْستَـبَــْقــــَنا البَابَـــا  لـــْو قَــدَّ

ــبابٌَة ــَقِميِص َصــ ــلِّ الــ ــْن ِظـ ــْنَداُح ِمـ تَــ

أَنَْخابَـــا يِل  الُحـــبَّ  تُــــِديُر  َشَغـًفــــا 

خليل الجابري

ُعمان
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أوَشـــْكُت أَْن أَفْــــَنى ِبِحائِـــِط َحيْــــَريِت

ُمرْتَــــابَا  َحائِـــرًا  أَْدرِْك  رَبُّ  يـــا 

ــِبُسِني أََسً ــِل تُـلْــ ــُدوُف اللـيــ ــَنا ُسـ  بَـيْــ

َســــرَابَا  لِـِبـِقـيَعــتَـــــنْيِ  وتَــُقــوُدنِــــي 

َحــــْولَُه والــــَمالئُِك  قَــــرْبًا  أَلْـَفيْــــُت 

ِمَشـَكــــاَة نُــــوٍر تَــــْخِطُف األَلْــبَابَــــــا 

فَــَفــَررُْت نَـْحـَو الـّنـوِر ، طُـْفـُت َمـَقـاَمـُه

َمــــْن أنْــــَت؟ َصـــوٌت يَـْسـتَـِبــــيُح َجــَوابَــــا 

أنَـا َسـاِدُن الـُمـْخـتَـاِر، ِضـْقـُت، وَحــيْـرَتِـي

ــابَا  ــْد  َشـ ــنُي َمواِجِعـــي قَــ ــاَخْت، وِطــ َشـ

وأَتَــــيُْت آنَـــُس بالـــذي أَنِـــَس الوُجـــو

ــا ــَدى وِشَهــابَــــ ــرَاًجا يف الُهــ ــه ِســ ُد بـِـ

ـــُة نُـــــورَُه ال الشـــمُس تُــــْدرُِك ال األَِهــلَـّ

ــا  ــبِْحِه إِْن َجــابَـــ ــُق ُصــ ــُل َسـاِبــ ال الليـ

ـــُئ الــــ ـــلُِّج الـُمـتَــألْلِــ ـــُر الـُمتَــبَـ   األَزَْهــ

أََصـابَــــا  َحيْـــُث  األرِض  َغيْـــُث  ـــاُء  َوضَّ

ـــْت فــــي َمِسـيـِح ـِتـــــِه تَـَجلَـّ كَــــْم أَْحَمـِديَـّ

أَْحــَقــابَـــــا  َســــاِطًعا  نُـــــوًرا  اللـــِه   

َع ِمْسـَكـــــَها ـــــِتِه تَــَضــــوَّ ــِديَـّ وُمَحـمَّ

َعــرُْش اإِللَِه فَـــَشـدَّ ِمـْنُه ِحــَجــابَـــــــا
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»طـــه« وَضـــــجَّ الَكــوُن وارْتَـَجَس الـــَوَرا

اقَــــطَْت ُشــــرَُف املَــــلُوِك َخــرَابَــــــا واسَّ

ـى قَــْد َســـَرى ـا نَــتَــــْقــَت الـَكـوَن أَنَـّ لـمَّ

يف الــِفــيــــِل ِمـــــياَلٌد يَـــُقـــــلُّ َسـَحـابَـــا؟  

ــَفـْت َعـْن ُروِحـَها »اقْـــَرأْ« تَــَكـاُد تَــَكـشَّ

أََجـابَــــا األَِمـــنُي  والـــرُّوُح  الَغــــاِر  يف 

ـرَْت أُمُّ الـُقــــَرى ِبــالَوْحــــِي َحــتَّى وادَّثَـّ

 قَـــبَّـــــلَْت أُمَّ الـِكــتَــــاِب كِــتَـــابَـــــا

بُــرَاقَـــــــه َشـــــقَّ  لألُفْـــِق  بـــه  وإذا 

ــى َجــنَّـــتَــــــيْـــِن وآبَــــا    فَــَدنَــا ،  تَــَدلَـّ

  للـَغـاِر كَــي يَـْغــَشــى قُــَريْــــًشــا نُــورُُه

لِـــتَــُشــَد »طَْيـــَبــــُة«« ِهـــْجــرًَة  إِْذ  طَــابَـــا     

ِجــئْـــــِني ِبأَطْـَهــَر ِمـْنـُه لَــْن تَــْحظَى ِبـِه

ــا ــَت واألَْسـبَابَـــ ــامَء بَـلَـْغـــ ــِو الـســ ولَــ

األرُض قَــبْــَضـتُــــُه ويَـْخــِصـــــُف نَـْعـــــلَُه

ــــُه األَثْـــَوابَـــــا ِبـــيَــــٍد وتَـــــرْقَُع كَـفُّ

لَْم يَــْنـــَكـــــــِرْ ُجـــــوًعا ولَْم يُـْهــــزَْم عىل

َشــــبَعٍ وال يَــــوًما طََعاًمـــا  َعـــابَـــــــــا 

ـــُموا أَفْــــــَذاَذ ، مـــا ــــوا عـلــــيه وَسلِـّ َصــلُـّ

َشـقَّ الـَجــواِري الـُمـْنـَشآُت  ُعـــبَــابَـــــا
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ــَنــاَء َمـْوالَي َعــْفـــَوَك إِْن تَــَجـرَّأُْت الــثَـّ

ويف َمــَقــــاِمَك مـا اْهــتَــَديْــُت َصــوابَـــا    

َحـاَولُْت أَْن أَْحـظَـــــى ِبــُقــْرِبــَك َسـيِّـِدي

ـــا  ـــاْستََحاَل يَــــبَابَــ ـــي فَـ ـــَسطُّ َحــرِْفــ وبَــ

ُخـْذيِن، اْستَــلِـْمِني، ِفـْض ِبــُنورَِك، واْجــتَـِذْب

ــا؟ ــاَك  وَخابَـــ ــِن ارْتََجـ ــَك، َمـ ــي إليـ رََمِقـ

ـــٍة ـــا ِبــَشــَفاَعـ ـًـ أَلْـَفــــيُْت بَــابَـــــَك ُمـوِقــ

ــا ــِي ِمْحـرَابَــــ ــَك َداِخـ ــلَّ ُحـبُّــ ــا ظَـــ مـ
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7

مكابدات كعب بن زهير

أيـــا ســـائي مـــمَّ  أشجانيّـــــه

وفيـــَم  جفـــى النـــوُم أجفانيّــــه  

ـــطى املدبريـــن ـُ وكيـــف اقرتفـــُت خ

ذاتـيّـــــه مـــن  ذايتَّ  وجـــرّدُت 

وأعـــــرضُت عـــن ذكرِهـــم يف الهجاء

بيّـــه أوىل  هجـــايَئ  ألنَّ 

ـــبتىل منـــُذ )بانـــْت ُســـعاد(   ـُ ـــا امل أن

وجدانيّـــه َتلّـــك  بعشـــٍق 

ـــوى الرجـــال ـــُث تَه ـــذين إىل حي فَُخ

الباديّـــــة ِغـــــربُة  ســـتخنقني 

وعلـــْم َدمـــي .. أن لـــوَن الدمـــاء

القانيّــــة مواِقــــفها  بلـــوِن 

َوِغـــْث َعطـــي أنـــَت نهـــُر الســـامء

ـَــــلوُذ بـــَك الـُمــــهجُة  الظاميّـــة ت

خليل الغريباوي

العراق
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ــروب ــا يف الغـ ــَك يب كُل مـ   أتيتُـــ

دانيّـــــة األس  ليـــِل  وســـاعاُت 

الحتـــوف تبتغيـــِه  مبـــا  أبـــوُح 

و)يـــا لَيْتــَـــَها كَانَـــِت الَقاِضيَـــــَة( 

ــراب  ــن تـ ــٌة مـ ــا ليتنـــي حفنـ ويـ

وعنوانيّــــه ورودي  وضـــاَع  

وال رصُت حقـــاًل غـــزاُه الهبـــوب

الـذاريّـــــة بيـــادرَُه  وتـــذرو 

كتمـــُت مهـــام  أينَّ  وتعلـــُم 

وأحزانيّـــه وهّمـــي  ِجــــــراحي 

فُــــــؤاٌد تســــرَّد مـــن جانبيـــه

البـالـيّـــــة كالخرقـــِة  فَــــأصبَح 

الضيـــاع   يف  تُبعثــــرُه  وعمـــٌر 

العاتيّـــة َدقائقـــِه  ريـــاُح 

رشاع   ال  أَْن  املــــوُج  ويخـــربُه 

ــة ــى الهاويّــ ــن لَظـ ــينقُذُه مـ ـَـ س

ألتقيـــك ك  ِســـفرَك  فأركـــُب 

بيَّـــه عظيـــاًم وبعـُضــــَك أسى 

ـــات؟   ـــَك القافي ـــَف تحمل ـــرى كي تُ

ــيَّه ــَك أضنانــ ــُم( ابتـــدائِـــ و)ميـ

وكيــــَف ســــيُدركَك العارفـــون؟

الدانيّــــة عليـــاَءَك  وتبلـــُغ 
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ـــون ـــدَك.. واملعتم ـــَت وح ـــْم كن فك

ــة ــا ضاريّـ ــىل بعِضهــ ــاٌب عـ ذئــ

ــات ــدَك واألمهـ ــَت وحـ ــْم كنـ وكـ

الهيّــــة أســـاريرِها  بـِــــرتِق 

الـــرتاب ـَـــزاُل  ي مـــا  ملـــوءودٍة 

الداميّـــــة برِختهـــا  ـَـــضجُّ  ي

الجبـــال أن  يُصـــّدُق  ذا  فَمـــن 

القاسيّــــة تفاصِيلهـــا  بـــكلِّ 

ُتَـــدُّ لهـــا كـــفُّ قلـــٍب يتيـــم

تَحـــّدَر مـــن ِســــْدرٍة ساميّــــة

والغـــرور طغيانَهـــا  لِــــتقلَب 

إنسـانيّــــة يُقطّــــُر  معينـــاً 

ــور ــدكُّ الصخـ ــاَك يـ ــُع ُخطـ ووقـ

باليّــــة رثّــــًة  ويرتكُهـــا 

ُخطـــًى حملـــْت كربيــــاَء الســـامء

وســــارْت بأخالِقهـــا العاليـــــــة

ــل ــداوَة« أن تستحيــ ــثُّ »البـ تَحـ

زاهيّـــــة بأســـوارِها  ُعروًشـــا  

ــًدا  ــونًا جديــ ــألرِض لــ ــَم لـ فرتسـ

ــة ــا الخـــاويّـــ ــَد ألـوانَهــ ـّـ تسيــ

ـــِه  يُكتـــُب اللـــُه فـــوَق السطــــور   ِب

عـاريّــــــة أوثانُهــــْم  فَتســـقُط 

ويُختـــُر الكــــوُن يف كـلْمـــــٍة

ثانيّــــة يف  الدهـــُر  ويُختـــُر 
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8

َؤاِل َحَرُم السُّ

-َصْوتَاِن يِف الَْغاِر  

أَنَْفاٌس ُمبَْعَرٌَة  

َجَنا   ْخِر َوالشَّ يُح تَْنُفُخ نَاَي الصَّ َوالرِّ

اِمي َوَدْمُعُهاَم   -َصْوتَاِن َوالَْعرَُق الدَّ

يٌد يِف الَْقلِْب ِسٌْب رَشِ

يَْشتَِهي وَكََنا

  

-لَْو يَْنظُُروَن ِإىَل أَقَْداِمِهْم  

ْوِء ُمْحتَِقَنا   لََرأَْوا َوْجِهي يَُحاِوُل طَرَْد الضَّ

-َهْل نَْخُرُج اآْلَن ؟

كَالَّ ... رَدَّ َخْرُُهاَم  

َسيَْجَعُل اللُه يِف ِشرْبٍ لََنا َوطََنا  

رابح فالح

الجزائر
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ُروُب   -لََنا الدُّ

ْحرَاُء تَْحِملَُنا   لََنا الصَّ

ِبَها اْحِتاَمٌل َوِحيٌد لِلنََّجاِة ُهَنا

-لََنا الَْمِديَنُة َمأَْوى الَْهاِرِبنَي لََها  

َسيَْفتَُح اللُه ِمْن أَبَْواِبَها ُمُدنَا  

-فَانْظُْر ِإىَل الَْعْنَكبُوِت اآْلَن

تَْنُسُج ِمْن َوْعِد اإْلِلَِه َماَلَذ الُْمبْتَلنَِي .. لََنا

-ُعشُّ الَْحاَمَمِة َوالْبَيُْض الَِّذي َوَضَعْت َسيَْجَعُل الَْغاَر ِحْصًنا 

َراِسيًا أَِمَنا  

-َهِذي الِْجبَاُل  

َوَذاَك اأْلُفُْق يَْعرِفَُنا  

َدفُْق الرَِّماِل َعىَل أَطْرَاِفِه َدُمَنا  

-يِف كُلِّ َخطٍْو لََنا أَرٌْض ُمبَاَركٌَة  

فاََل تََخْف َدَركًا بَأًْسا َواَل َحزَنَا

- يِف الَْغاِر َصْمٌت فَِصيٌح َغْرُ ُملْتَِبٍس  

َصَداُه رَدََّدُه  

يَُقوُل: »أَنَْت أَنَا«
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-ِمْن ظُلَْمِة الَْغاِر  

َضجَّ الَْقلُْب أَْسِئلًَة

َوْحُي اإْلَِجابَِة لَبَّى قَلْبَُه الَْفِطَنا  

ْمَس لأِْلَلَْواِن   َر الشَّ -َمْن َسخَّ

تَْحِملَُها  

ُفَنا ؟ اَمَء لَِوْجِه الْبَْحِر َوالسُّ أَْعطَى السَّ

-أَْعطَاُه يُونُُس  

ِسًّا لِلَْقَداَسِة لَْو لَْم يَْقرَتِْف َغرَقًا  

َصىلَّ ِبِه زََمَنا  

-أَْعطَاُه ُموَس لِيَْخطُو يِف قَرَارَتِِه  

َّ يِف أَْصَداِفِه َعلََنا   يُبَارُِك الرِّ

-َمْن َخاَط لِلَّيِْل ِبالَْمْعَنى َعبَاَءتَُه

َوأَْشَعَل النَّْجَم ؟

يِف أَطْرَاِفِه َغُدنَا  

-َمْن أَْوقََد الرُّوَح يِف َصْدِري ِبأَْسِئلٍَة كَالنَّاِر ظَْمَى ِإىَل َما 

َكَنا ؟ مَيَْنُح السَّ

ْحرَاِء ؟   َط الرَّْمَل يِف الصَّ -َمْن َمشَّ

أَلَْهبَُه ِبَشْوِق َمْن َغاَدُروا ِمْن َدْمِعَنا َو ِبَنا  
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-ِبِحْكَمِة النَّْخِل .. ِبالَْخطِْو الُْمبَارَِك يِف  

بَيٍْت يَُفتُِّحُه لِلَْعالَِمنَي ُهَنا  

-أََضاَءُه َملٌَك  

ِبيَّ لَُه َضمَّ الصَّ

فَاْهتَزَّ قَلُْب الَْفتَى الُْمْحتَاِر ِحنَي َدنَا

-َو أَْوقََد الرَْبَْد يِف ِجْسٍم لَُه ظََمٌ لِيَْعرَِف اللَه  

أَْضَحى َوْحيُُه ُمزُنَا  

-يَا ابَْن الَِّذيَن بََنْوا  

بَيْتًا لَِخالِِقْهْم  

ْوُق يَْذبَُحَنا   ِبيَحنْيِ ِمْنَك الشَّ يَا ابَْن الذَّ

-يَا قَلَْب )ُموَس(  إَِذا َما َضلَّ َمرْكَبَُنا  

يَا كَفَّ )ِعيَس(  إَِذا َما َشْعبُُه فُِتَنا  

-يَا َصرْبَ )أَيُّوَب( يَا )يَْعُقوُب( يَا َدَمُه  

يَا َدْمَعُه َما إَِذا ِمْن )يُوُسٍف( َحزِنَا

-يَا ِطنَي )آَدَم( ِحنَي اْختَارَُه َملٌَك  

َر ِمْن َصْخِر الَْهَوى ُسَنَنا نَبًْعا تََفجَّ
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-َصْوتَاِن يِف الَْغاِر  

 »ِإقَْرأْ« ِباْسِمِه َو لَُه  

َصىلَّ َعلَيَْك َو أَْهَدى قَلْبََك الِْمَنَنا  

-َما بنَْيَ َغاَريِْن أَْصَواٌت َو أَفِْئَدٌة  

نُوٌر تََساَمى ِإىَل الظَّلاَْمِء َواْختُزِنَا  

ؤَاَل -إِنَّ السُّ

ُُه   لَُه َوْحٌي يَُفرِّ

يِف كُلِّ قَلٍْب نَِبيٌّ َسْوَف يَْسأَلَُنا

-َما بنَْيَ َغاَريِْن َصْخٌر اَل َعزَاَء لَُه  

ْمِت أَنْطََقَنا   اَل َماَت َمْن َصْمتُُه ِبالصَّ

-َما َماَت َمْن َصْدرُُه َمازَاَل أُْحِجيًَة  

تَْحتَاُج أَْسِئلًَة أُْخَرى لِتَْهِديََنا.. 
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9

على حافِة المطر... 

اًل   -وأشاَح... أْغمَض عيْنُه ُمزّمِّ

قد َغطِّني -عيني خديجُة-  مالُه؟؟

-مل أحتمل... »اقرأ« ولسُت بقارٍئ

مْل أستطْع... ومىض يعيُد سؤاله ! 

-يف الّشدة األوىل تساَمى

ويكأّن الله ينُر يف الخطوِب رجالَُه

ْعب أبَر مْجَدُه   -وهناَك قُرَْب الشِّ

وأَرى الحصاَر بصرْبِه َما َهالَُه

َج باألناِة وُهْم يُريدوَن الَغداَة ِقتالَُه   َف الّر املُرَّ -وتلحَّ

-ُهَو مْل يُفاجأْ   

حنَي طّوقُه الرُّماُة  

ومْل يَُحّدْق... كاَن يتْبَُع فَالَُه

عبد الغني بلخريي

الجزائر
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-جيٌش مبفردِه أطّل  

يُشيُح عْن تيجانَِها واملُرْسالُت قُبالُه

-كلُّ امللوِك أماَم هيْبِته انَْحنْوا  

ومِن ابْتَغى غَر الُهدى أَْوىَل لَُه

-أيّان أجهَش بالوعوِد 

ُمَدثَرًا مْن نزلٍة أُخَرى  

تَرى إقبالُه!  

-أْحتاُج... أسئلَة املالِمِح كلّها  

ـّــــث بالشموِع حتّى أُؤث

  جمــــالُه

-وأخاُف أن أؤذيه يف املعنى  

فيخجَل أْن يحّدثني بِه إْن نالُه

-عمٌر من الصلواِت

  يصعُد، يرتدي األنداَء، تْري املعجزاُت ِخاللَُه

-ُمْذ ساَر يف الكلاَمِت: 

، تسلّـلْت لغٌة تدسُّ َجاللُه َحّدثُه التناصُّ

ابَكْت كل الحُروف... أخاُف من لغٍة تََصاَغـُر إْذ تريُد  -واشَّ

كاملُه

-بحٌر... 

ألّن املكرماِت أحطْنُه تَرََك املجرََّة تستِعُر رِمالَُه  
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وألّن آخَر شاطٍئ يف قلبه قلٌق

مَبا يكِفي ليرشَح حالَُه  

-أْعطَى الّسامَء

نُذورَُه األوىَل، ولـْم... 

يَدِع الّنجوَم تخطَُّف اْستهاللَُه  

-متوضئًا باليُتِْم

موُس ِحيَالُه َسلََّمُه الّندى ُصبًحا تكرِت الشُّ

-كَلٌِف بّر الوحِي  

َهْوَدَج غارَُه؛ ليسافَر الِوْجداُن كيْف بَدا لُه!  

-ويِشفُّ ِجّدا عْن مقاِصِد َوْجِدِه  

ويعوُد مُيِسُك يف الهوى اسرتسالُه

  -وألّن ذاكرَة الخريِف

غزيرٌَة ألَقى عليِه ُهَدى السحاِب ِظاللُه  

-وألنَّ وْحيًا فيِه فتّـَش -ُمثقال- عن ّس أنَْسَنِة الُخلود، 

فنـــالُه!  

-أولـْم

يربِْعْم ُصحبًَة مْن ُسندٍس؟

إْذ راح يفتُح يف الّشعاب ِساللَه ! 

-الزلُت أسمعُه هنـــاَك

  ببّكٍة، بالّصرب -ُمحتدًما- يحضُّ )ِبــاللُه( 
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  -حسًنا:  

  سأمسك ُحّجًة أخرى. 

  سأجمع من ثَُريّاِت املحّجة آلَــُه  

-متواطئنَي مع الحقيقِة وحَدها

حنَي مع البياِض فعالُه متوشِّ

-قََدًرا بَُرُْت بِه

أحاطتِْني الّرؤى

أختاُل يف النجوى

أَودُّ سؤالُه! 

 -لّوحَت يف األسفاِر من فَرْط الهديِل، فَرَصَّ ليٌل بالسكينِة 

بالُه

 -هل أْمطرتَْك مالئٌك مْن حرٍة؟

أْم نَثَّ فيك املُنتهى آمـــــالُه؟

-إيّن أراُه! 

  يكـــاُد يقتلني اللقاء،

  أكاُد أرقُص، أْختفي... 

  أْمـ... يا لُه! 
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10

ْوء   َهـِزيُع الضَّ

-يَبُْدو َعلَيَْك ُشُحوٌب لَْسُت أَْعَهُدُه

الّدْمُع بَاٍد ، َولِكْن أَنَْت تَْجَحُدُه

-ِماَذا اْعرَتَاَك؟  أَرِْح قلبًا يَِئُّ أََسً

َوأنَت تَْحِمُل َسْوَط الّصْمِت...تَْجلُِدهُ .. 

-اأْلَبَْجِديَُّة اَل تَْكِفي لِتُْسِعَفِني

يُْخ الَ ُعكَّاَز يُْسِنُدهُ    َ الشَّ َوَشيِّ

-َصْمٌت َمِهيٌب ، َولِلّصْحرَاِء َسطَْوتَُها

ـََذا املََساء... َوالَ تَأِْويَل يَرُْصُدُه    ه

   - يَا ِبْنَت َوْهٍب،

َصَحْوُت اليَْوَم، َشاِخَصةً   

َعيَْناَي يِف الرَّاِهِب الَْمْهُجوِر َمْعبَُدُه

أبو فراس عبد الواحد بروك

املغرب



54

54

-لاَمَّ رَنَْوُت إىَل َعيَْنيِْه بَاَدَريِن  :  

   ُسَاَك  نَْحِوي، قَـِريبًا، َسْوَف تَْحَمُدُه

-َوَسْوَف تَْنزُِف َما يَْكِفي لِيَْسطََع ِمْن َوْسِط الظَّاَلِم

ِسَاٌج أَنَْت ُموِقُدُه

يَاُء، لَِذا    -لَْن يَْعرَف املُْنتََهى َهَذا الضِّ

َسيَْنِتِمي لِلُْخلُوِد الَْمْحِض َمْولُِدُه

-يِف آيَِة الِفيِل، »َعبَْد اللَِّه«، فَلَْسَفٌة

أَنَّ اإْلِلََه َسيُْنِجي َمْن َسيَْعبُُده

  - َستَْخُرُج الَْكلاَِمُت اْلَوْحُي ِمْن فَِمِه

فَُكلُّ َما لِْم يَُقْل، أَْو قَاَل، يَْقِصُدُه

ْوُء يِف َجْنبَيِْه أَْسِئلًَة -َسيَْسُكُب الضَّ

أََواِهاًل ِبَفرَاٍغ َسْوَف يُْجِهُدهُ :  

- لَِمْن َسأَْسُجُد ؟   

َهْل لِلِِّه؟   

أَْم َوثٍَن ؟

ؤَاِل ِبَقلِْبي... َمْن َسيُْخِمُدُه ؟  َجْمُر السُّ

-تُِخيُفَه ِفْكرَُة األَْعرَاِف، تَْسُكُنهُ   

ٌء َما... يُطَارُِدهُ    ؤَال، َوَشْ ى السُّ ُحمَّ
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-وَكَيَْف يَرْتَاُح ..؟   

يِف َعيَْنيِْه َحـْقُل أَسً

يِْه تَْحُصُدُه َوالَ نََوارَِج يِف كَفَّ

-يَا »َمْرمَيِيَّة«ُ كَْم ِمْن َغيَْمٍة نََسَجْت

َسْقًفا ِمَن الُْحلِْم أْو برُْشَى تَُؤيُِّدُه ؟    

-َصبَبِْت ُروَحِك يِف »ِعيَساك«ِ فَانَْعَكَسْت

َعىَل َمرَايَاُه نَْجاَمٍت تَُسهُِّدهُ   

-ِطْفل،ْ  َوَعيَْناُه أَْحالٌَم  َوأرْشَِعٌة

، َواألَْمَواُج تُبِْعُدُه كِّ يِف َغيَْهَب الشَّ

يَْوًما َسَرَْضُع ِمْن ثَْدٍي لَِسيَِّدٍة

ُروًحا،  َوبَْوَصلًَة لِلَِّه تُرِْشُدُه

يْتُوِن« بعُض ُرؤًى -َما زَاِل يِف »َجبَِل الزَّ

ِمَن النُّبُوَءاِت،  يِفِ ُغْنٍج تُرَاِوُدهُ   

- » ِحرَاُء« َما زَاَل يَْهُفو، كُلَّ َحالَِكٍة،   

ِإىَل لَِقاٍء قَِريٍب َسْوَف يُْسِعُدُه

لَةً  :   -يَْشُكو لِـ »ِجرْبِيل« أَْحالًَما ُمؤَجَّ

َمتَى اللّقاء ِبـِه؟

أيَّاَن َمْوِعُدُه...؟
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-بَيَْنا َسيَطْلَُع ِمْن »أُمِّ الُقَرى«  قََمٌر

ـٍَة لِلَْكْوِن تُْفرُِدُه    يُِطلُّ ِمْن رُشْف

-َسَرْتَِقي لَِمَقاِم الَكْشِف ُمتَِّجًها

لُِسلٍَّم ِمْن َوَراِء الَْغيِْم يَْصَعُدُه

-يَأيِْت »َخِديَجَة« يَْعُدو، يَْستَِوي فَِزًعا   

ِمْن َهيْبَِة  الَغاِر... َحيُْث الَغاُر َمْسِجُدُه

-ِحنَّاُؤَها كَلاَِمٌت تَْستَِحيُل نَدىً   

ُدُه    وَكُلَّاَم لََمَسْت ُجرًْحا تَُضمِّ

ْمُس ِمْن ِقيَعاِن ِحرَتِِه -َسترُْشُِق الشَّ

َن َغُدُه َويُْعلُِن الَفْجَر يِف َوْجِه الدُّ

-َعىَل ُخطَاُه يَُقوُل الَعارِفُوَن : َغًدا

ُه ِعْنَد بَاٍب لَيَْس يُوِصُدُه نَُضمُّ

-غًدا يُلَوُِّح يِف َوْجِه الُْعَصاِة َعَس

َاِط الـُمْشتََهى يَُدُه تُِعيُدُهْم لِلرِّ
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   ، ! أَنَا أبُو النَِّبيِّ -أُمَّ النَِّبيِّ

   قىََض رَبُّ النَِّبي

  ِبأيَنِّ لَْسُت أَْشَهُدُه

هُ  !   -يَا أُمَّ

ٌة يِف الَحلِْق الَِهبٌَة ُغصَّ

رْبُ أَلْبََسِني َصْمتًا أُكَـاِبُدهُ    َوالصَّ
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11

جّملُت روحي

مـــْن أيـــَن أبـــدأ لـــو يهـــوُن املبتـــدا

مـــا كنـــُت مثـــَل يراعتـــي ُمـــرَتّددا 

ــة ٌ ــاَق غاممـ ــي العتـ ــْت خيـ وألسجـ

حملـــْت بريـــَد الحـــّب قطـــرًا مـــْن نـــدى  

ال ريشـــتي تســـقي الظمـــيَء ، وال يـــدي

ـــرْت عـــىل الطـــرِْس املســـّهِد عســـجدا  ن

ـــريت ـــارف ِح ـــىل مش ـــاُت ع ـــي الجه تب

ُمعبّـــدا  أْن مل تجـــْد دربًـــا هنـــاَك 

نجائبـــي أنَّ  غـــَر  نـــاًرا  آنْســـُت 

ــدا  ــازِة ُموقـ ــَر يف املفـ ــادْت، ومل تـ عـ

حبـــَس الصقيـــعُ دمـــي .. تجّمَد مفـــرش الــ

ـــردى  ـــِن ال ـــاُم يف جف ـــْدُت أن ـــيُّ .. ك رم

غازي محّمد فيصل الخطاب
سوريا
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عـــىل مفـــردٍة  ربَّ   . كتابـــَك  أرين 

ُمـــورَّدا  الضيـــاُء  نُـــرَ  أجفانهـــا 

أرى ولكنـــي  لفظًـــا،  أرى  ال  أنـــا 

ـّـــق ُيف الفضـــاِء مغـــرّدا  طـــرًا يحل

ــٍة  ــِب نخلـ ــىل ذوائـ ــاَح عـ وأرى الصبـ

ِمـــْرودا  املـــرشِّد  الليـــِل  يُلقـــي إىل 

غاممـــٍة  حنـــنِي  مـــْن  أبـــدأ  اآلَن 

وتـــودُّدا  رًضـــا  جناحيهـــا  مـــّدْت 

ـــا ـــْت مـــن اســـامعيَل، شـــّدْت ثوبه ودن

ــدا  ا ُمرعـ ــدًّ ــذوُد حـ ــِح تـ ــَو الذبيـ نحـ

ــنَي عـــىل طـــوى ــِل العارفـ ــرّْت بليـ مـ

فـــرأى الفـــؤاُد ســـنا البهـــاِء ُمجّســـدا 

ـّـــِت الجـــذَع القـــيَّ فهـــا هنـــا وأظل

وتعبُّـــدا  ــالً  تبتُـّ النســـاِء  خـــُر 

ــُم يف ــُه، واليُتـ ــدى أنفاَسـ ــَس املـ حبـ

مْولـــدا  يُزهـــُر  والنـــوُر  غدواتـــِه، 

والجـــدُّ يف الفـــَرِح املهيـــب ِبشـــارٌة

ــدا  ــاِت ُمحّمـ ــَب الكائنـ ْت حبيـ ــمَّ سـ

الغـــاُر نحـــَو اللـــِه وّجـــَه وجهـــه 

مـــا ثَـــمَّ إال اللـــُه يف هـــذا املـــدى 
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ـــَر الســـنا ـــا انهم ـــوال الحـــرُف م ـــرأ فل اق

ُمرَّمـــدا  املُعـــراِت  ولظـــلَّ وجـــُه 

اقـــرأ عـــىل العافـــنَي حزبًـــا رافـــاًل

دا  وُمجـــوَّ ــاًل،  مرتَـّ بالنُّعميـــاِت 

فضيلـــٍة  كلُّ  أنـــَت،  وأّمـــي  بـــأيب    

ــدا  وُمؤيَـّ ــًدا،  مؤيِـّ يديـــَك   لثمـــْت 

ـــْن  ـــوُد م ـــال ، وتع ـــىل الُع ـــوُن يف أع أتك

قـــاِب الجاللـــِة خاشـــًعا متعبّـــدا ! 

وَشـــَجتَْك حّمـــرٌة، أليســـْت هـــذِه

املُـــدى؟  ترّوعهـــا  أْن  تحـــاذُر  ـــا  أمًّ

والعقـــُد دمـــُع خديجـــٍة وعبرهـــا

قـــد عـــاَد مزهـــوَّ الجبـــنِي كـــام غـــدا 

ــتوى ــِة فاسـ ــزاَن العدالـ ــَت ميـ وملْسـ

جـــذالَن أنَّ الحـــقَّ أعـــذُب مـــوردا 

وارفًـــا أمًنـــا  مراعـــنِي:  وفتحـــَت 

يزهـــو عـــىل الدنيـــا ، وفيًضـــا مـــْن نـــدى 

مدينـــٌة العـــذاِب  ألـــواَن  أنْســـتَك 

ـّـــدا  عشـــقتَك قـــديسَّ املحامـــِد سي

ُصنعـــْت عـــىل عينيـــَك أفضـــُل أّمـــٍة 

ـــدا  ـــدًة، وطبـــَت ُمَوحِّ طابـــْت ُمَوحَّ
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عهـــٌد كأنَّ الدهـــَر أخـــرَج ِعقـــَدُه

ـــدا  ُمَمجَّ فشـــعَّ  واســـطًة،  وجـــالُه 

ــي ــِة أننـ ــَش الراعـ ــُت مرتعـ ــا زلـ مـ

جـــاوزُت قـــدري ، وانهمـــرُت مـــع الصـــدى 

ــؤاُد، وأدمعـــي ــدُة، والفـ ــا والقصيـ أنـ

ُســـّجدا  املحبّـــِة  بليـــالِت  بتنـــا 

ـــًدا ـــُت ُمحّم ـــي إذ مدح ـــُت روح جّمل

ـــدى  ـــِل اله ـــْن ُحل ـــِن م ـــوتُها بُردي وكس
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12

نَكَث الَكرى

نََكَث الَكرى َوعـــــَد الـُجـــــُفوِن لَــــها قَلــــى

ــتىَل ــاِض إْذ اخــ ــاَق باالنِقبـ ــُب ضـ والَقلـ

أمـــٌس يَـــُدعُّ مِبـــا تََعاظَـــَم يف الــــَخَفا

والِبـــىل التَّهالُـــِك  إىل  يَُشـــدُّ  وَغـــٌد 

ــِنها ــَع ُحسـ ــْت بَراِقـ ــرُّؤى َخلََعـ ــزَُق الـ ِمـ

املُثِقـــال املُجـــوَن  َمراياهـــا  َعَكَســـْت 

ـــى ج ـــَدِف الدُّ ـــن ُس ـــراُه ِم ـــا.. ِذك واصطَدتُه

ُمذِهـــال ِضيــــاًء  َشـــّعْت  ــورًَة  بَلُـّ

أُنِســـها ِبهالَـــِة  قَلِبـــي  َغلََّفـــْت  قَـــد 

تَحـــوَّال لألَمـــاِن  خـــويِف  فارتَـــدَّ 

ـــٍد ُمَحمَّ ُحـــُروُف  ِفيهـــا  وتَألَّقـــْت 

أوَغـــال ِـّـــي  ِبكل إميـــاٌن  فانثـــاَل 

اســـِمِه تَرِديـــَد  شـــَفتاَي  واســـتَعَذبَْت 

تَـبَــــتَّال والُفــــؤاُد  ــْت  َصلَـّ وَعلَــــيِه 

محمد إبراهيم السادة
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ـــَحْت وتَوشَّ َتَزَّقَـــْت  ــالِم  الظَـّ ُحُجـــُب 

والُحـــىل بالطَّيالِـــِس  طَيبَـــَة  أطيـــاُف 

أحمـــٍد   لِِســـرِة  تُصِغـــي  وتََحلََّقـــْت 

وبَســـَمال الِكتـــاَب  فَتـــَح  وفَِصيُحهـــا 

بيانِهـــا َحريـــِر  ِمـــن  ويَــــنسُج  يَتلُـــو 

بالـــَوال َز  طُــــرِّ اإلميـــاِن  ِمـــَن  بُــــرًُدا 

ــًة ــو رَشبَـ ــفَّ يَرُجـ ــعِي الَكـ ــعِ يُــ مـ ِبالدَّ

ـــِه ِمـــن َحوِضـــِه يَـــوَم البَـــال ِمـــن كَفِّ

النَِّبـــي عـــىل  ـــالِة  بالصَّ ُحـــوٌر  وتَـــرُدُّ 

وتَُقـــوُل أكِمـــْل يـــا أَِريــــُب فَـأَكــــَمال

فَرَّهـــا التَّفـــاُؤِل  ثغـــُر  بَســـَمٌة  ُهـــَو 

والَفـــال ِبـــرْشًا  األَرِض  ِبَنجـــِد  فَـــَرَْت 

ُهـــَو نَبْـــُع طُهـــٍر يف الِجنـــاِن َمِعينـــُه

ِمنهـــا َجـــرى وَســـَقى الُحُجـــوَن وَجـــرواَل 

ُهـــَو ِحضـــُن ِدفٍء قَـــد َشـــَكا لَِحنانِـــِه

ـــال َجَمـــٌل .. وِجـــذٌع قَـــد بَـــى وتََوسَّ

ُهـــَو رَحَمـــٌة طَـــَه الرَُّســـوُل املُجتَبـــى

أقــــباَل هاشـــِميٍّ  ِعـــرٍق  َخـــِر  ِمـــن 

ِبوصِفـــِه املُؤمـِـــننَي  ألُمِّ  َســـبٌق 

تَــــَنزَّال ِفيــــِه  الُقـــرآُن  أَخالقُـــُه 

ـــام واألرُض بَعـــد يِف يَـــوِم َمولِـــِدِه السَّ

تَواَصـــال ـــالِل  الضَّ ِحَقـــِب  يِف  الَهجـــِر   َ

ى ــرَّ ــىل الـ ــاُء عـ يـ ــَكَب الضِّ ــَة انَسـ ومِبَكـ

وتَغلغـــال أرجائِهـــا  يف  فانســـاَب 
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َدرِبـــِه َمشـــاِعُل  كََشـــتالٍت  نَبَتَـــْت 

ــال تَفلَـّ ِمنـــُه  الـــرّشِك  ظَـــالُم  َهديًـــا، 

وَعلَـــْت ُغُصونًـــا قَــــد أظَـــلَّ ِضياُؤهـــا

واملُقِبـــال قَِدمَيـــُه  الزَّمـــاِن  كلَّ 

ُـّـــرًا تَـطَه الَعِتيـــُق  البَيـــُت  ـــأَ  وتَوضَّ

ــال وَهلَـّ املارِِقـــنَي  ثِيـــاَب  ونَـــىض 

َصَدحــــتَها ِبـــالُل  يـــا  أكـــرَبُ  اللـــُه 

َحيَعـــال املـــآِذِن  يِف  رَدََّد  هـــُر  والدَّ

املُصطَفـــى األَِمـــنِي  ُحـــبِّ  يف  أَأاُلُم 

تَخلـــال؟ الَهـــواِء  َهـــبِّ  يف  وَهـــواُه 

يُِحبُّـــُه والَجـــامُد  وجـــنٌّ  إِنـــٌس 

تََشـــكَّال ِفيـــِه  َهـــواُه  الُوُجـــوِد  كُلُّ 

ــــِويِّ يـــا َمـــن َمزَجـــَت الَعيَش بالـُخــــلُِق السَّ

ــال ــاًءا َسلَسـ ــِث مـ ــوَق الُخبـ ــَت فَـ  أرَقــ

يـــا َمـــن ِبيَـــوِم ُعُروِجـــِه الَكـــوُن احتَفـــى

والَعـــرُش رَّحـــَب والـــرُباُق ِبـــِه اعتـــىل

أوَّالً ِذكْـــرَُك  الَعـــزِم  أهـــِل  ِذكـــِر  يِف 

أوَّال كانُـــوا  بالَخلـــِق  أنَُّهـــم  َمـــَع 

ــدا ــَك وابتَـ ــام ِبـ ـ ــاالُت السَّ ــْت رِسـ ُخِتَمـ

املَـــال يف  يُنـــرَش  اإلميـــاُن  عـــَوِة  ِبالدَّ

َمـــن طـــاَع فـــاَز وَمـــْن َعصـــاَك فََقـــد أَب

ــال ــرِس الطِـّ ــفَّ يف الطِـّ ــَراُع وَجـ ــَع الـ رُِفـ
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 وصايا النور

ُ يتعـــرَّ ــِه  ظلِـّ يف  كمـــن  مشـــيُت 

فينفـــُر ســـامُه،  عـــن  معنـــى  أراوُد 

حنطـــًة للريـــِح  األشـــجاُر  تؤّولنـــي 

فأمطـــُر غيـــاًم،  الصحـــراُء  وتكتبنـــي 

بخاطـــري  حـــلَّ  اللـــه  نبـــيَّ  ألنَّ 

ســـكرُْت ومل مَيَســـْس شـــفاهَي ُمْســـِكُر

وأرْشْعـــُت أســـاميئ، ليعـــرَب يف دمـــي  

ُمحبُّـــوَن كُـــْرٌ.. مل أقُـــْل لهـــُم: اْعـــرُبوا

ــٍة ــاُت دهشـ ــدري فراشـ ــهَق يف صـ وتشـ

يتبْخـــرَتُ يـــدْي  يف  مجـــاٍز  وسُب 

بأضلعـــي   الـــكالِم  ســـامواِت  كأنَّ 

ُ أتخـــرَّ بـــل  اإليقـــاَع،  أنـــزُف  فـــال 

محمد إسامعيل عبد الله
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وردٍة مـــاِء  يف  الـــروَح  ســـكبُت  كأيّن 

ــروا يتعطَـّ ك  املـــاّروَن  فجرََّحنـــي 

أقـــوُل لنفـــي حـــني ينعـــُس لونُهـــا: 

يَْســـهُر تَْنعـــُس،  ِحـــنْيَ  ِطْفـــٌل  مِبَكَّـــَة 

ـــُه وكفُّ فيـــه،  الليـــُل  ميـــرُّ  ـًـــا  بطيئ

ــُر   يُدثَـّ ال  َمــــا  َجنبيـــِه  يِف  ــُر  تَُدثِـّ

يَـــزَْل   فلـــْم  الســــؤاِل،  نَـــرُْد  يُقلِّبُـــُه 

ُ َويَُفـــرِّ ـــام،  السَّ أبـــراَج  يَُحـــــاِوُر 

وِمـــْن َحولِـــِه األشـــياُء يَْصَفـــرُّ َوجُههـــا

ـــَرُ ـــِب أْخ ـــِل كالُعْش ـــُع الطف ـــي، وَدْم فَيَبْ

ــُه يُظلُـّ ِحـــنْيَ  الغيـــُم  أبـــوُه  يَتيـــٌم، 

تُـــرَاِوُدُه َعـــن َخطْـــِوِه الَعـــْذِب أَنُْهـــُر

ــِه ـ ــِن أُمِّ ــَل يف حْضـ ــُت الليـ ــٌر، يبيـ صغـ

 ! قَيْـــَرُ البســـيطِة  أقْـــَى  يف  فَيـــأَْرُق 

بقلِبـــِه ــا  ربًـّ املحـــِض  باليقـــنِي  رأى 

وتُطهِّـــُر تجتاُحـــُه،  َماَلئُِكـــُه 

حولَـــُه تكـــرُب  والصحـــراُء  فيْكـــرُب، 

أكـــرُب الحقيقـــِة  صـــوُت  صمِتـــِه  ويف 

فضولَـــُه يثـــُر  ســـامويٌّ  ضيـــاٌء 

ُ ُمحـــرِّ ضبـــاٌب  يُغطّيـــِه  وغـــاٌر 
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روُحـــُه اللـــِه  إىل  تـــي  بُعزلَِتـــِه 

فتُثمـــُر الســـامَء،  بنجواهـــا  تهـــزُّ 

مكـــٍة ليـــِل  يف  األنفـــاُس  ـــرِت  تحجَّ

تتحّجـــُر؟!  إْذ  اإلنســـان  قيمـــُة  ومـــا 

وَهْديُـــُه   النبـــيِّ  خطـــُو  فحّررهـــا 

يتحـــّرروا أن  النـــاِس  رجـــاِء  وأســـمى 

ـــِه كفِّ بْســـطَُة  املـــاَء  كأنَّ  نبـــيٌّ 

لـــه لغـــٌة مـــن كرمـــِة الـــروِح تُعـــُر

لـــه يف َحـــاَمِم الغـــاِر جيـــُش محبّـــٍة

ــرُب ــروِح منـ ــِر الـ ــٍل أخـ ــذِع نخـ ويف جـ

بســـيٌط لـــه يف البيـــِت زيـــٌت ولُقمـــٌة

فتكـــرُ!  اإللـــِه  باْســـِم  ُســـها  يغمِّ

وماؤهـــا املجـــاِز،  خـــراُء  وصايـــاه 

يتعكَّـــُر ال  التاريـــُخ  بـــه  ميـــرُّ 

لنـــا الحـــرُب حـــبُّ اآلخريـــن، فإنّنـــا

نُنـــَرُ   ســـوف  قَتْلِِهـــم  ال  بإحيائِِهـــم 

فـــال تقتلـــوا األطفـــاَل يف زْهـــِر ُحلِْمهـــم

ليُزهـــروا املـــكاِن  كأشـــجاِر  دعوُهـــْم 
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ــِه   ــُع حديِثـ ــيِّ رَْجـ ــَي الطينـ ــىل وجهـ عـ

يتحـــّدُر هـــادٍئ  ســـحاٍب  كـــامٍء 

ويف الـــروِح طيـــٌف مـــن رخـــاِم تخيُّـــي  

 ! يتكـــّرُ وال  الدنيـــا..  تكـــّرين 

فـــؤاِدِه   عـــن  عابـــٍر..  بكّفـــْي  أراُه 

ليعـــربوا   لآلخريـــن..  األذى  أمـــاط 

بعينـــْي أٍب يف الريـــِح ثبّـــت جْذَعـــُه  

فيعلـــو ابُْنـــُه فـــوِق )الحصـــاِن( وينظـــُر

وأنثنـــي    ، نبـــيُّ يـــا  حبيبـــي  أقـــول: 

وجوهـــُر شـــكٌل  جنبـــيَّ  يف  فيبكيـــه 
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جوم  بّياُع النُّ

اْركُـــْض ِبرِجلـــَك فيهـــم والْتَِمـــْس قبَســـا
رَســـا)1( النجـــوِم  بيّـــاِع  َمركـــَب  فـــإّن 

ــعلَهْم ــيُْب أْشـ ـ ــَن الشَّ ــه الذيـ ــرى إليـ جـ

نَعســـا  الـــذي  َعيْنيـــِه  يَفـــرُِك  وقـــام 

حـــارضٍة قُـــرَب  نَبـــيٌّ  يَرُْســـو  وحـــني 

يكـــوُن أّول َمـــْن يجـــري لـــه البُؤســـا            

ــا ــنِي .. أو ثلُثًـ ــذوا، قلبـ ــام أخـ ــْذ مثلـ ُخـ

وِسْ إىل حيـــث ســـاَر القـــوُم ..أو ُخُمســـا 

جبهتـــِه أضـــواء  ِمـــن  يُـــِرُج  يقـــاُل 

كْونًـــا، ويُذِهـــُل ِمـــْن أنـــوارِه الُجلَســـا 

نَظَـــرًا ثغـــرَُه  فالـــزْم  ـــَم  تَبَسَّ فـــإْن 

النََّفســـا  ِعندهـــا  فاقطـــْع  تكلّـــَم  وإن 

)1( اســـتعمل البيـــع بهـــذا المعنـــى الدينـــي فـــي قولـــه تعالـــى: )يَـــا أَيَُّهـــا الَِّذيـــَن آَمُنوا َهـــْل أَُدلُُّكـــْم َعلَـــٰى 
ــِه َوَرُســـولِِه (. وفـــي الحديـــث ) ربـــح البيـــع أبـــا الدحـــداح(. ـــْن َعـــَذاٍب أَلِيـــٍم  تُْؤِمُنـــوَن ِباللَـّ تَِجاَرٍة تُنِجيُكـــم مِّ

محمد جربوعة
الجزائر
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حاجبـــِه مقـــروُن   .. التفاتتـــِه  ُحلْـــُو 

نبََســـا  إذا  إعرابًـــا  الّنـــاِس  وأفَْصـــُح 

رقيـــُق قلـــٍب .. كـــَورِد الفجـــِر َزيََّنـــُه

قَطْـــُر النـــدى فوقـــُه يَرتَـــجُّ ُمحتِبســـا    

بَـــْدٌر جميـــٌل كـــام قـــد قـــال )صاحبـــُه(

ـــا  ـــِه انَعَكس ـــن عليائ ـــىل األرض ..ِم ـــدٌر ع ب

ُمقتَضـــٌب النحـــِو  يف  شـــاهٌد  إميـــاؤُه 

وَصْمتُـــُه لَُغـــٌة فصحـــى لَِمـــن َدرَســـا

منتظـــٌم كالِعقـــِد،  ُمعـــرٌَب  وقَولُـــُه 

وهمســـُه كنســـيِم الصيـــِف.. إْن َهَمســـا

ــدا ــا أبـ ــٍف ُمْعِنفـ ــوَب ضعيـ ــدَّ ثـ ــا شـ مـ

وال هـــوْت يـــُدُه بالســـوِط ، أو َحبَســـا 

ونَظرتـــُه  .. ِدفٍء  ُســـكَّرتا  عينـــاه 

)تُجّنـــُن( العقـــَل إميـــاًء ، إذا اختلســـا 

طيّبـــٌة  ، اللـــه  جنـــان  ِمـــن  وِريُحـــُه 
)2( األُّم، إن ملَســـا  قلـــِب  وكّفـــُه مثـــل 

ُمَكـــوَّرٍة ذو  منـــه  أجمـــل  وليـــس 

لِبســـا  َمـــن  واألبـــراد  العامئـــِم  مـــن 

صاهلـــٍة ْسَج  ألقـــى  كأحمـــَد  وال 

فَرَســـا   راكبًـــا  أْجـــرى  كأحمـــَد  وال 

)2( تذكيًرا ال تأنيثًا تعود على الرسول ال على الكّف؛ ألّن الكّف مؤنثة عند العرب.
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يُـــوَص ِببَســـمته يف الِطـــّب َمـــن أكلـــْت

ابتأســـا أو  حزنًـــا  دمعتُـــُه  عينيْـــه 

ــِه ــل نظرتـ ــاَرى مثـ ــبٌة يف الصحـ ــا ُعشـ مـ

تَعســـا لَِمـــْن  كعينيـــِه  دواٌء  وال 

إن غـــاَب يـــزداد شـــوُق املؤمنـــني بـــِه

إليـــه، كالغيـــِث يف قـــوٍم إذا احتبســـا

رّصعـــُه الِحلـــِم  ِبعقيـــق  َمـــن  نهـــاُه 

ـــا ـــود إْن َعبََس ـــب املعق ـــن الحاج ـــى ع حت
قـــد عـــاَش يبنـــي برمـــل البحـــِر )طَيْبَتـــه()3(

يَِئســـا يأكلهـــا جـــْزرا.. ومـــا  واملـــوُج 

أقامهـــا فـــوق أكتـــاف الذيـــن ُهـــُدوا

األُسســـا  َ َمـــنتَّ رجـــاٍل  جـــراِح  وِمـــن 

رَُجـــٌل َصحبـــِه  ِمـــن   ، ســـاريٍة  كّل  يف 

َجلَســـا مـــا   .. لـــآلَن  يحِملهـــا  زال  ال 

عاصمـــًة  ، بالحـــبِّ ســـوَّرَها  وقـــاَم 

ـــن أمـــرِه انَدرســـا ـــذي ِم ـــي ال للحـــّب ..تحي

أَلًَقـــا جدرانهـــا  يف  الضـــوَء  وعلّـــَق 

وبـــّث ِمـــن حولهـــا أضالَعـــُه َحرَســـا
ــاِورِها)4( ــن أسـ ــرٌق مـ ــَق( بـ ــكاَن )جلّـ فـ

أنَدلُســـا البلـــداِن  يف  صـــاَر  وظُْفرُهـــا 

)3( المقصود بطيبة هنا المدينة المنورة. 

)4( )جلَّق( خبر كان منصوب مقّدم. و)برُق( من أساورها اسم كان. 
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ِبلهَفِتهـــا َعـــّدْت  أَكَْملَهـــا  وحـــني 

ِبـــأَس َشـــْعرِه  يف  َزْوُجـــُه  َشـــيْبَاتِه 

نحـــو الغيـــاب يَُحـــثُّ الراحلـــون ُخطـــى

َمســـا الوجـــوِد  يف  كّل صبـــاٍح  وبعـــَد 

زنبقـــًة األرِض  يف  غارُِســـه  نـــاداه 

ـــا ـــْن َغرَس ـــورِد َم ـــى .. ويقطـــُف ســـاَق ال لبّ

ــاًل ــورِد ُمرْتَِحـ ــل الـ ــا .. ومثـ ــورد حيًّـ  كالـ

يَِبســـا وإن  ..ومحبـــوٌب،  ورٌد  والـــورُد 
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-َعلّقُت يِفْ أُفِق الَجاَمِل زَنَاِبقْي

فَلََمحُت َوْحيًا َهاطالً

ِبَحَدائِقْي

-َهْل كَاَن نُوُر الَعرِش؟ ! 

أْم ِعطُر اإللِه؟ ! 

أِم الطَّهارُة

يف اْحِتشاٍد َعاِبِق؟ ! 

-أْم كَاَن ِمفتاُح الَقَداَسِة

فَاتًِحا بَابًا  

فَبَابًا

نَحَو َجنَِّة َخالِقي؟! 

-لَِرشَّ ِمْن َحقِل النُّبوِة نَْفحًة َغنَّاَء

قْد َهطلْت بَدْوَحِة ِعاِشِق

َحَدائُق الَغْيب
نارص زين
البحرين
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-قد َجاَء   ..   

يُشعُل بالَعِقيدِة َعالاًَم

وُرؤاُه بُعُد َمَغارٍب

وَمَشاِرِق

-قَْد َجاَء   ..  

وانَْهمَر )الِكتَاُب( فََضائاِلً

لاَمَّ تَزْل تَْنَساُب

فَوَق َدقَائِقْي

-أَْدَخلُت ُرْوِحْي يِفْ الـِكتَاِب

نَزَْعتُها )بَيْضاءَ ( 

قْد َسطَعْت ِبُنوٍر َداِفِق

- ) ِمْن َغِر ُسوءٍ ( 

 - كاَن يَرْسُم ُصبَْحها-  

عّوذتُها ِمْن رِش ليٍل

َغاِسِق

-ِمْن )َغارِه( النُّْوِريِّ

يُشعُل ِوْجهًة للِه

تُطفيُء ظُلَْمتيْ   وَحرَائِقْي

-فَتَِطُر يف املَعنى

نََوارُس رَْحَمٍة

تَعلو

فرََتْشقها َمكائُد َراِشِق
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يِه الِبحاُر، -كَانْت ِبَكفَّ

وكُلَّاَم َغرَقْت َسَفائُن ُحلِْمنا

ِبطََواِرِق

-َسيَِجيُء   ..  

يَْنتَشُل الَحياَة ِبزَْوَرٍق

ومِبَرْفٍأ

تَرْسو َعليِه َزَوارِِقْي

-ويَِسُر .. 

ال )يٌَم( ُهناَك   ..  

وال ُهنا )ُحْوٌت( .. 

وال َوْجٌه لِظلمِة َغاِرِق   !!  

-ُمْذ َصاحَ : 

يا ُسفَن )الِحَجاِز( .. تَألَِّقْي .. 

َحابِة( للَحِقيَْقِة:  وَمَع )الصَّ

َعانِِقْي

-ما َعاَد لـألَْصَناِم َماُء ثََقافٍَة

إال اْحِتَضاٌر

يف َمَخاٍض

َخانِِق
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-فاللَّيُل

هذا اللَّيُل َعلَّق نَْفَسُه

وجًها ظاَلِميًّا

ِبَحبِل َمَشانِق

-والُصبُح

هذا الُصبُح يَرسُم بَْسَمًة

فاِه فوَق الشِّ

بُحلِْمِه املُتاَلِحِق

ِْك -وإِذا ُوُجوُه الرشِّ

َجى )ِقَدًدا (  تَحفُر يف الدُّ

َعىل ِقدٍد

ِبَزيِف )طَرائِِق( 

-وِبَصْدرِه )ِجرْبِيُل(  

يُزِْجْي َغيْمًة

لِتَسحَّ فَوَق َعَوامٍل وَخالئِِق

َس اإلِنَْساُن -فَتََنفَّ

ُحلاًْم أْخًرا

مَيْتَدُّ نَهرًا

يِف يَبَاٍس

َماِرِق  
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-ُمْذ َجاَء يَغرُس بالنُُّفْوِس

َسَناباًل

ويُزيُح ِمنها كُلَّ َشْوٍك

َعالِق

-َها قَْد َوقَفُت

بـ)بيِت َوحٍي( طَارِقًا

بَابًا ُمِهيبًا

َخازنًا لَِحَقائِق

-وُهناَك ِمْن بيِت املَدينِة َجنٌَّة

طلَعْت تَُصاِفُحنْي

كَأوَِّل طَاِرِق

-فَتَحْت يَل الَقلَب املَُعبَّأَ

رُشْفًة

وُهناَك قَْد بَزَغ الَكاَمُل   لَِخاِفقْي

-فََوَجدُت )ِجْذًعا(  

بالحننِي ُمتياًم

و)ُمحمًدا(  

يَسقْي مباٍء نَاِطِق

-إْذ َراَح يَْنرُش للَعواِصِم

َدْولًة ومآذنًا ترَْتَى

ِبَفجٍر َصاِدِق
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-وطٌن َعىل يَدِه   ..  

ٌة وتَْنَهُض أُمَّ

بـُِشُموِخِه

اِمِق يا للُشُموِخ السَّ

تَُه الَعِظيمَة َعتَْمٌة -تَْغتاُل أُمَّ

َذرَفَْت َجِحيْاًم

ِمْن »أَِزيِز بََناِدِق« 

-فَأىت َرِبيًعا

نَاِبًضا باألُْمِنياِت

وَحقَل ُحبٍّ ُمْفَعٍم

ِبَشَقائِق

-َحتَّى تََجىلَّ يِفْ الزََّماِن

ُهّويًة

َوِقباَب ُصبٍْح

يِفْ ظاَلٍم

زَاِهِق



قصائد الشعر النبطي
ثانيًا
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1

 ( حم ) 

.. و   آيـــات   تنزيـــل   العزيـــز   العليـــم  ) حـــم( 

يـــا   قابـــل   التـــوب  ..  يـــا   الغافـــر   شـــديد   العقـــاب

يـــوم   اصبـــح   النـــاس   مـــا   يســـأل   حميـــمٌ   حميـــم

و   قامـــت   تســـر   الـــروايس   مثـــل   ســـر   الســـحاب

و   ابـــرت   عيـــس   املســـيح   و   شـــفت   مـــوس   الكليـــم

ــاب ــب   الكتـ ــه  ..  حسـ ــه   للـ ــهيد   أمتـ كاًل   شـ

وقّفـــت   تايـــه   مـــن   الرهبـــة  ..  و   ذنبـــي   عظيـــم

ـــراب و   اخـــاف   ال   تذهـــب   أعـــاميل   ذهـــاب   ال

هـــذا   الـــراط   العظيـــم   الثابـــت   املســـتقيم

ـــق   العـــذاب ـــم   و   هـــو   طري ـــق   النعي هـــذا   طري

و   ادركـــت   ب  اين   مخلّـــد   يف   العـــذاب   املقيـــم

ــراب ــة   تـ ــوم   القيامـ ــت   يف   يـ ــي   كنـ ــا   ليتنـ يـ

سلطان بندر آل عمر

الكويت
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ــتديم ــك   املسـ ــة   لطفـ ــت   رحمـ ــا   تحـ ــا   رب   انـ يـ

اليـــوم   ال   يســـمح   العـــايص   و   ال   يســـتتاب

و   فجـــأة  ..  دعانـــا   بصـــوت   الحـــق   طفـــلٍ   يتيـــم

ــركاب ــل   ذود   الـ ــا  ..  مثـ ــواج   عنـ ــذود   االفـ يـ

ــيم ــر   و   هشـ ــية   و   االرض   قفـ ــلٍ   رعـــى   املاشـ طفـ

و   صـــار   أصـــدق   النـــاس   و   آمنهم   بســـن   الشـــباب

مبعـــوث   ديـــن   التواضـــع   بامـــر   رٍب   رحيـــم

ــاب ــال   الطيـ ــكارم   و   الخصـ ــتتم   املـ ــه   تسـ بـ

ماهـــو   بفـــٍض   غليـــظ   القلـــب   لكـــن   حليـــم

ــاب ــني   الجنـ ــة   و   لـ ــالم   بالحكمـ ــو   لالسـ يدعـ

هـــذا   ابـــو   فاطمـــة  ..  هـــذا   النبـــي   الكريـــم

ـــاب ـــوم   الحس ـــاس   ي ـــفيع   الن ـــد   ش ـــذا   محم ه

إىل   الطريـــق   القويـــم الداعـــي   لــــ   امتـــه  

الـــي   بـــذل   ألجلنـــا   دعـــاءه   املســـتجاب

ــيم ــّب   النسـ ــه   و   هـ ــر   جنحانـ ــرف   الطـ ــا   رفـ مـ

و   مـــا   ســـبّح   الكـــون   و   اغصان   الشـــجر   و   الدواب

عليـــك   يـــا   ســـيّد   الداريـــن   نـــور   العتيـــم

ــاب ــون   الهضـ ــه   ركـ ــن   ثقلـ ــز   مـ ــالم   تهتـ سـ

جينـــاك   و   وجيهنـــا   الغـــرا   لنـــورك   تهيـــم

ـــرشاب ـــك   زالل   ال ـــي   و   يف   وجه ـــب   ضام و   القل
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ــم ــجّ   الصميـ ــوق   فـ ــه   ان   الشـ ــيدي   و   اللـ ــا   سـ يـ

لـــني   اصبـــح   الدمـــع   عابـــر   و   اصبـــح   الجفـــن   باب

ـــم ـــس   الرجي ـــم   ابلي ـــى،   يرج ـــي   ح ـــس   دمع و   اح

ـــواب ـــق   الص ـــي   طري ـــت   تهدين ـــوم   ال   ته و   نج

وشـــلون   مـــا   أبـــي   و   انـــا   اعرفنـــي   جهـــولٍ   أثيـــم

قبـــي   بـــكا   منـــربك،   و   الجـــذع   بعـــد   الغيـــاب

ــم ــاب   الحكيـ ــل   الكتـ ــوم   تنزيـ ــل   يـ ــى   الجبـ حتـ

ـــاب ـــني   امله ـــور   املب ـــا   الن ـــور،   ي ـــذا   الن ـــك   خ من

ـــم ـــام   الرمي ـــي   العظ ـــن   محي ـــوث   م ـــر   مبع ـــا   خ ي

فيـــك   اختتـــام   الرســـالة   و   اكتـــامل   النصـــاب

الزلـــت   فينـــا   عـــىل   َخلـــقٍ   و   ُخلـــقٍ   عظيـــم

ـــاب ـــد   و   ام   الكت ـــة   التوحي ـــدى   كلم ـــك   ص روح

تتـــوه   األفـــكار   يف   ليـــل   الذهـــول   البهيـــم

و   الســـنة   الخالـــدة   يفتـــح   لهـــا   كل   بـــاب

ــم ــي   حطيـ ــي   و   قلبـ ــت   عينـ ــيدي   زمزمـ ــا   سـ يـ

عليـــك   و   الجـــوف   خـــاوي   مثـــل   االرض   اليبـــاب

ــم ــة   فطيـ ــت   صيحـ ــة   صحـ ــرت   القيامـ ــا   ذكـ اليـ

و   اليـــا   ذكـــرت   الشـــفاعة   ينجـــي   االكتئـــاب

بـــك   جّســـدت   رحمـــة   اللـــه   و   الرضـــا   و   النعيـــم

ـــاب ـــمّ   كل   الرح ـــرض   يع ـــل   كل   ف ـــمك   قب و   اس
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عليـــك   اصـــي   و   للدمعـــات   فينـــي   رزيـــم

ــاب ــي   عتـ ــر   منـ ــلّم   و   للتقصـ ــك   اسـ و   عليـ

ــليم ــٍب   سـ ــه   بقلـ ــه   لـ ــه   و   أوجـ ــتغفر   اللـ و   اسـ

ـــاب ـــوء   الخط ـــة   و   س ـــن   الزلّ ـــاين   ع ـــم   لس يعص

ـــم ـــي   عدي ـــن   طموح ـــك   لك ـــت   أمدح ـــاعر   وقف ش

يف   خاطـــري   بردتـــك  ..  جّنـــة   بصـــورة   ثيـــاب

ـــم ـــد   و   قدي ـــن   جدي استســـقت   حـــروف   شـــعري   م

لـــني   أمطـــر   اســـمك   عـــىل   صـــويت   جزيـــل   الثـــواب
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2

حزن القصواء

ياللـــه  وانـــا  .. عبـــدك  واكن  من  املشـــاعر  والونني

اشـــياًء   لـــو ْتـــر   الجبـــال  .. الســـود  هـــّدت حيلهـــا

عّنـــي  عـــىل  تحقيـــق  حلمـــي  قبـــل  اصـــي ركعتـــني

ميكـــن  تّقـــر  بـــه  .. العيـــون  الـــي  مـــا تـــي  ليلهـــا

عـــذًرا  يـــا حســـان  .. بـــن ثابت  واللقـــب  هذا  مثني

ولــــمكسبه  شـــوف  اكـــر الشـــعار تـــرج  خيلهـــا

ـــايل  والســـنني ـــا  .. اللي ـــاله  ماتكرره ـــدي .. رس عن

ـــا ـــر  جربيله ـــكاين   وانتظ ـــا    يف   م ـــت   وان تعب

ـــاء  واملرســـلني ـــم   االنبي ـــد   خات عنوانهـــا   .. تجيّ

اطهـــر  عبـــاد  اللـــه  عـــىل  الدنيـــا   وصفـــوة  جيلهـــا

صـــىل اللـــه وســـلم  عـــىل  وجهـــه .. وانـــا كّي حنـــني

ـــا ـــه  .. اين  ماعـــرف   تحليله ـــه  والل مشـــاعري   ل

صالح محمد النشريا املري

قطر
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انـــا مــــ اعـــرف مـــن الريـــاض إال ريـــاض الصالحـــني

خلـــوا ..  هـــل  التـــوراه  .. مـــع  توراتهـــا  وانجيلهـــا

مـــدري  شـــقاء  واّل ولـــه   غـــر  الـــوكاد  اين حزيـــن

عـــىل  مقابـــل  .. مصطفـــى  االمـــه  وعـــادل  ميلهـــا

ـــن ـــم  الوالدي ـــه   ريب  يتي ـــه   رّشف ـــىض  .. حيات ق

ويـــداري  .. دمـــوع   اليتامـــى   ال اغرقـــت منديلهـــا

ـــني ـــىل   ش  لــــ املتواضع ـــاد  خ ـــا ع ـــه   م تواضع

مـــع انـــه  افّضـــل  ســـرٍة  ريب  فـــرض  تفضيلهـــا

مـــن طيبتـــه قبـــل الوحـــي يدعونـــه الصـــادق االمـــني

ـــا ـــنه  ويف  تآويله ـــة  الحس ـــل  فالكلم ـــرب مث م

كان  يتعبـــد  يف  حـــراء  وجـــاه  فالغـــار الكنـــني

ـــيلها ـــتحيل  يش ـــره   مس ـــالدعوه   وغ ـــل  بـ جربي

ـــني ـــالر و ام املؤمن ـــه  بـ ـــرة  دعوت ـــدت  مس وب

ـــا ـــي  له ـــل  اليدع ـــالرساله  قب ـــن  بـ ـــن  آم أول  م

ـــني ـــرب  العامل ـــامل  لـ ـــي  الع ـــره  يدع ـــل مس واص

وارضـــاء البـــرش غايـــه ولحـــٍد  بُـــرش بــــتحصيلها

عـــرج بـــه اللـــه  لــــالسامء الســـابع  وعـــّود باليقـــني

ان الصـــالة  تســـاعد  االعـــامل   يف  توصيلهـــا
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وجهـــر عليهـــم بالدعـــاء  لــــ اللـــه  ووّص املســـلمني

بالـــي  نـــزل   يف  محكـــم   آيـــات  اللـــه  وترتيلهـــا

ـــه  مـــن  املرشكـــني واصـــرب عـــىل تهميشـــه  وتكذيب

يبغـــي  .. مـــا يشـــعل  فتنـــٍة  ما هـــو..   يوقف ذيلها

 والله   نر  دينه  رغم  كرة   كالم  الحاقدين

يف  .. رحلـــٍة    مالـــه   طريـــق  اال  عـــىل  تكميلهـــا

وقـــدر  .. يفـــكك  جيشـــهم  بالحـــق  والنـــر  املبني

الـــني  .. تـــاب  مبّجـــل ..   االصنـــام  مـــن  تبجيلهـــا

يف وقـــت جـــوع واللقـــى عقـــب التعـــب رصة طحني

قبـــل  ال يـــدري  جـــار  بيتـــه ؟  مســـتحيل  »يكيلهـــا« 

هـــذا الكريـــم الـــي ميّجـــد  واللـــه  اكـــرم  االكرمـــني

مـــن كْرمـــه  تـــوذي   بـــه  الجـــاره  وهـــو  يدعـــي لهـــا

تَبّـــت  .. يديـــن  ابـــو   لهـــب  .. مـــره  وتبّـــت  مرّتـــني

يـــا ويلـــه   مـــن  اللـــه   وراعيـــة  .. الحطـــب  يا ويلها

ـــن ـــه   خـــّر  املاكري ـــاملكر  ..  والل ـــه  .. بـ يعاملون

ويكذبـــون ..  آيـــات  رب .. البيـــت  يف  تنزيلهـــا

يـــا صـــرب االرض الـــي مـــا تبـــي مـــن مـــامت الطيبـــني

ــا مـــات  .. الرســـول  وال تغـــر  ش  يف  تفصيلهـ
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واكـــرب  دليـــل انـــه  حـــزن  موتـــه   تطـــاول  كل عـــني

يـــوم عرفـــت عـــن  موتـــه  القصـــواء  تشـــاوت حيلها

مـــع  .. انهـــا  ناقـــه   .. وال تـــدري  .. بفقـــد  الغايبـــني

كـــرب  .. الخـــرب  .. مـــا تحتملـــه   .. يدينهـــا  ورجيلهـــا

للـــه يجمعنـــا  بـــه  .. ايل  بعثـــوا  النـــاس  اجمعـــني

يف  .. جنـــٍة   قمريّهـــا   يـــدرج   ويـــدرج  ســـيلها..! 

ليتـــه يجـــي ويشـــوف حـــال  اخواننـــا  املســـتضعفني

يف ظـــل حكـــم اهل البشـــوت الـــي ماهـــوب حليلها

وشـــلون  نقـــدر  ندحـــم  الطاغـــني  بالجنـــب  املتـــني

والقـــدس  .. محتلـــه  والبـــه   واحـــٍد  .. يـــاوي  لهـــا

نبنـــي االمـــاين بــــالصرب واثـــر الصـــرب ماهـــوب زيـــن

يالـــي جمعـــت اهـــل الطبـــول اصـــرب  عـــىل تطبيلهـــا
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3

السراج المنير

تّنفـــس الصبـــح وانفتقـــت عبـــاة الظـــالم

وســـالت حـــرويف وغـــرّد يف ســـام البـــوح طـــر

خرفـــت مـــن نخلـــة افـــكاري عـــذوق الـــكالم

القـــوايف والهقـــاوي تســـر لــــ  ــا  وقلّطتهـ

ـــرام   ـــالم وغ ـــوح وس ـــر ب ـــام وانت ـــبح س اش

ـــر !  ـــرر مص ـــاي وال أق ـــع َخط ـــدام ال اتب ق

إال بعد ما ســـمعت ) إقرا ( بـ صوت اإلمام

واطيـــح مـــن داخـــي مـــع كل طلعـــة زفـــر  

الحـــت دموعـــي وصبّـــت فــــ الضلـــوع املالم

مـــا هـــي دمـــوع العيـــون إال دمـــوع الضمـــر

الغـــامم او دروب  عـــىل دروب االراض 

اخـــذوين ْمـــن التعب محتـــاج مّكـــه كثييير  

ـــام ـــاًل عظَ ـــربك عـــىل ِعظامـــي جب أحـــس ت

أحـــس حـــزين عـــن احـــزان الخاليـــق ســـفر

نقا ناجي االسيمر

الكويت
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ـــام ـــك هي ـــك تضّم ـــور وجبال ـــة الن ـــا قبل ي

كبـــدي غدقهـــا الضـــام وانتي بـ نـــورك غدير

املقـــام علّـــو  وبــــ  التفاخـــر  بــــ  تبخـــرتي 

كـــم خيّطـــت قاعـــك املنهـــك خطـــاوي البشـــر

ـــام ـــل األن ـــه لج ـــه الل ـــي بعث ـــه ال   الرحم

يف درب أّمتـــه مـــازال ) الـــراج املنـــر ( 

ـــه الســـالم ـــه علي ـــر الشـــعر بــــ حروف تزعف

ـــر ـــاي العب ـــن غن ـــر م ـــتطعمه ويتعطّ واس

يف وقـــت كان العـــرب متشـــاطرين الخصـــام

تقتـــل وتظلم و تســـبي مـــن بعضها و تغر ! 

والـــرشك فيهـــم دبـــا والجهـــل ماســـك زمـــام

وعقولهـــم مثقلـــه كأنّهـــا فــــ قـــاع بـــر

هنـــا اصطفـــاه الويل واراد له .. )واســـتقام( : 

ميـــزان هـــاالرض وامســـت مـــن عزومـــه بــــ خـــر

يف ليلـــًة كانـــت الدنيـــا واهلهـــا نيـــام

عـــرج و درب الســـام مـــن صبـــح وجهـــه ينر

بدايـــة النـــور : فـــرًض لـــني يـــوم القيـــام

ـــعر ـــه يف س ـــه وتارك ـــي فعل ـــه ال فــــ الجّن

طُـــرد وُعـــودي مـــن الســـادات .. حتّـــى العـــوام

واجـــاره اللـــه مـــن اعداهـــم .. ونعـــم املُجـــر

ماجـــا لــــ مكـــه يف يـــوم الفتـــح لــــ االنتقـــام

جاهـــا بــــ يـــًد مـــن الرحمـــه و عفـــًو وفييـــر  

مثـــل مـــا حطّم ضـــالالت العرب بـ الحســـام

كان لــــ بطـــون النظـــر والســـمع زاد البصـــر  
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ـــام ـــزاح منهـــا الَعت ـــاح النـــر وان ـــت ري هبّ

وركايـــب الـــرش قّفـــت والرحـــا تســـتدير

جّمـــع بــــ عدلـــه شـــعوًب عانـــت االنقســـام

قبـــل ال تـــربك جبابـــرة العـــرب بــــ الشـــطر

ـــام ـــدود ونظ ـــاره يف ح ـــواة الحض ـــس ن أس

ــر ــوم النذيـ ــني يـ ــى لـ ــه .. بتبقـ محمديّـ

ــرام ــني الكـ ــامخني العادلـ ــه الشـ واصحابـ

ـــر ـــتحيله تص ـــه كل مس ـــل دعوت ـــو لج خلّ

وزوجاتـــه أرشف َمثـــل لـ الطهر واالحتشـــام

وانقـــى مـــن الدمـــع يف عـــني اليتيـــم الصغـــر

ــرتام ــان و االحـ ــرب و االحسـ ــو إىل الـ يدعـ

ـــم وفقـــر واللطـــف والعطـــف مـــع كهـــل ويتي

يلـــوح وجهـــه ويـــورق مـــن شـــفاه إبتســـام

وتشـــّد لـــه كل نظـــره ويتشـــاىف الريـــر

ـــا نفـــرّق وش حـــالل وحـــرام !  مثـــل مـــا حّن

يف ســـاير الخلـــق مـــا تلقـــى لــــ مثلـــه نظـــر

بـــكاه جـــذًع مـــن الشـــوق ومـــن االهتـــامم

وشـــلون مـــا اشـــتاق لـــه وهو بــــ دمعـــي جدير؟

الـــي يبـــي يجمـــع أفضـــال الرســـول الجســـام ! 

ـــر ـــًر غزي ـــه بح ـــع بــــ يّدي ـــي يجم ـــه يب كّن

صلــّـوا عـــىل املصطفـــى مـــن قبـــل مســـك الختام

الـــي وعـــد بالشـــفاعه تحـــت عـــرش القديـــر
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4

مولد النور

بســم الله أبــدا واســئله توفيقي لقــول الجزيل

هــو وحــده الــي يعلــم الحاجــه وهــو حاللهــا

طالبه يف ممشــاي يهديني عىل حســن الســبيل

لهــا هيــا  طاعــنت  لنفســن  ريب  كتــب  إىل 

س ياقلــم وكتــب مــن أحســن مــا نقول ابــدون كيل

أفتــح بســاتين الشــعر واخــذ جزيــل امثالهــا

أنحــت بيــوت مــن صخــر واجنــب القــاف الهزيــل

ال ســمعها الجمهــور مــن بني القصيــد أصغا لها

ــل ــدح الخلي ــىل م ــبقني ع ــات تس ــوايف ج رشد الق

ــا ــدة ناله ــاف الحمي ــي كل االوص ــولنا ال رس

صــىل اللــه  وســلم عليــه  إعــداد  هــامل  املخيــل

وصــىل اللــه وســلم عليــه إعــداد بــرق خيالهــا

سامل محمد عيل غويرب النابت

قطر
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ــه بخيــل ــر اســم املصطفــى إن ــدرون مــن ال يذك ت

ــا ــي قاله ــر ل ــم ولّج ــر العظي ــن االج ــه م فات

تبقــى يــا عــام الفيــل يف تاريخنــا عــام جميــل

فالهــا   يحيــا  املختــار  ســرة  بدايــة  نقطــة 

يف مولــده نــور ســطع مالــه عــىل الدنيــا مثيــل

وجبالهــا   ســهولها  وعــم  مكــه  مــال  نــور 

ــل ــور املهي ــبة الن ــوان كــرى س ــت إي تصدع

ــوم زاد اشــعالها   ــران فــارس ي ــه طفــت ن ومّن

يــا آمنــة يــا بنــت وهب الــي علينا لــش جميل

بعيالهــا   تفتخــر  عــاده  واالم  تفاخــري 

أنجبتــي الرجل العظيــم وصاحب الخلق النبيل

الصــادق الــي أمنتــه النــاس عنــد اموالهــا   

نبينــا  رمــز  الكــرم  رمــز الوفــا  طــب العليــل

كامــل وللــه الكــامل أعــال املراتــب طالهــا  

أشــجع من الشــجعان يف يــوم يهاب بــه الذليل

يف ســاعة ال عرضــت األنفــس عــىل داللهــا  

هــذا ابــن عبــد املطلب والجــد عدنــان األصيل

ســادة قريــش الــي تفاخــر بالنســب لجيالهــا   

يــا   أمــة  االســالم  نذكــر  ليلــة عــن  كل ليــل

منزالهــا    وعتــال  االمــه  تاريــخ  بــدا  منهــا 
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ليلــة نــزول الوحــي كان أواخــر الشــهر الفضيل

عــىل رســول اللــه يــوم إن األمانــة  شــالها   

ليلــة ظهــر نــور الحقيقــة بــادي كنــه اســهيل

ــا    ــف أحواله ــه كي ــل بعثت ــه قب ــو ننظــر االم ل

ــل ــره بدي ــه  وال  رض  غ ــد  اإلل ــدا  بتوحي ب

زالهــا     الجزيــرة  وأصنــام  والعــزى  واالت 

بذكــر لكــم مــن معجــزات املصطفــى ش قليل

ــا    ــي لحاله ــاز تكف ــدى لعج ــا يف م ــكل منه ول

ــل ــل   دلي ــه   للعاق ــم  في ــرآن  كري ــزول  ق ن

لكــن هــل الغفلــه عــىل الغفلــه تزيــد اقفالهــا   

هــذا  كالم  اللــه  واملــوىل  عــىل  حفظــه  وكيــل

واهــل البالغــة يف البيــان ابطــل جميــع اقوالهــا    

ــل ــات الرحي ــدس بداي ــة االساء للمق ويف ليل

لهوالهــا     ونظــر  الســاموات  زار  ليلــة  يف 

وصل إىل الســدره  وهــاذي من كرامات الجليل

جاهــا وال قبلــه وال بعــده حــدن قــد جــا لهــا    

وبعــد رجوعه قالــوا أهل الكفر هذا مســتحيل

اقبالهــا     زاد  لالعــامل  االميــان  هــل  لكــن 

يــا أمــة  تتبــع رســول اللــه وبــو بكــر الزميــل

ــا      ــن ابطاله ــه م ــيف الل ــامن وس ــر  وعث وعم
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مــن يتّبــع ســنته يــرشب مــن يديــه السلســبيل

مــا غرتــه نفســه وال الدنيــا بطــول أمالهــا    

اليــوم ميــدان العمــل لكــن غًدا نلقــى الحصيل

ــا     ــرش امثاله ــناتك بع ــده و حس ــيئة وح والس

وختامهــا صلــوا عــىل الــي يشــفع بيــوم طويل

لهــا      أنــا  وقــال  منهــا  لنبيــا  تــربوا  إىل 

يوم تكون الشــمس مــن روس الخاليق قدر ميل

ــا ــدر أعامله ــا بق ــح تفاوته ــه أصب ــاس في والن
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5

سّيد ولد آدم

النـــور بـــاد الظـــالم وزان وجـــه الســـنني

صـــدر التواريـــخ ســـجلها بصـــدر الـــرواة

ــني ــز بالقريتـ ــاد العـ ــز جـ ــع العـ ــن منبـ مـ

ــات ــّكر نبـ ــه وسـ ــها عذبـ ــي نسانيسـ الـ

ومـــن يـــرب أجتاحـــت أنســـام الهـــوى الزايريـــن

حطـــت رحـــال أشـــتياق األنفـــس الضاميـــات

هنـــا صـــدى ) أيّهـــا املبعـــوث ( يف كل حـــني

ـــات ـــامع وج ـــت فاملس ـــب راح ـــرتدد بح ت

ــا يلـــني ــا الرســـول وفتوحـــات وعـــزم مـ هنـ

هنـــا نتفاخـــر ولحـــروف التباهـــي طـــراة

والتابعـــني اللـــه  رســـول  صحابـــة  هنـــا 

ــات ــزم وثبـ ــم بعـ ــطّر فعايلهـ ــد سـ املجـ

     هنـــا تكـــون أمـــة األســـالم واملســـلمني

ـــاة ـــني الطغ ـــود املرشك ـــادت جن ســـادت وب

محمد بن همّيم الزعبي

السعودية
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ــزوة حنـــني ــد غـ ــم بعـ ــدر والغنايـ ــزوة بـ غـ

ـــاة ـــم النـــاس معنـــى العـــز وأصـــل الغن تعل

ـــن ـــر دي ـــك خ ـــرشت بدعوت ـــن ن ـــا م ـــالم ي س

ألـــني اإلســـالم عـــّم وصـــار نـــور الحيـــاة

ــن    ــٍب حزيـ ــعد كل قلـ ــه درٍب بيسـ ــا فيـ مـ

والذكـــر والصـــالة    الهدايـــه  إال دروب 

ــتعني ــه نسـ ــه وبـ ــىل النعمـ ــه عـ ــد للـ الحمـ

الـــي عـــىل أمـــره جـــرت رياحـــه الجاريـــات

ــاكرين ــه مـــن الشـ ــانا لـ ــا عسـ ــبحانه ويـ سـ

يف هينـــات الليـــال ويف نحـــى الكايـــدات

يتنّفـــس الصبـــح يقطـــني املدايـــح وتـــني   

ـــرات ـــا مثم ـــكالم غصونه ـــن ال ـــجاره م أش

لصفـــّوة الخلـــق شـــلنا قلوبنـــا باليديـــن

ــامت ــر باملـ ــا نفتخـ ــا وفيهـ ــداه فيهـ نفـ

ـــن ـــح الرزي ـــرف الرجي ـــدح والح ـــن امل ـــرب م أك

ـــات ـــنفوس املئ ـــركات لـ ـــمه ب ـــة اس يف هيب

املتقـــني عـــىل  إمـــاٍم  آدم  ولـــد  ســـيّد 

املنـــذر الشـــاهد الحـــق بفـــواٍت وآت

وجهـــه المّنـــه تبّســـم يســـعد الناظريـــن

فلقـــة قمـــر نـــّورت ليـــايٍل مظلـــامت   

ــن ــاه وتزيـ ــه فالحيـ ــدي بـ ــرش نقتـ ــرم بـ أكـ

ـــات ـــه ظاوي ـــوم ٍ مظلم ـــم نج ـــرته ك يف س

جهاتنـــا األربعـــه لـــو ضاقـــت نـــروح ويـــن

ـــات    ـــكل الجه ـــلّم ب ـــه وس ـــىّل الل ـــه ص علي
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تتفتّـــح أبـــواب نحســـبها مـــا تفتـــح .. ألـــني

نشـــوف فيهـــا فـــرج بأيامنـــا املقبـــالت   

ـــمني ـــىّل س ـــره الص ـــه أج ـــي علي ـــو يص ـــن ه م

صـــىل عليـــه اللـــه بعـــرش ورفعـــه درجـــات   

للعاملـــني املهـــداه  الرحمـــه  املجتبـــى، 

املصطفـــى الصـــادق الـــي فيـــه طيـــب الصفـــات

الطاهـــر العـــف األنقـــى أصـــدق الصادقـــني

ــاميات    ــامئه السـ ــي أسـ ــه تجـ ــل صفاتـ مثـ

املبـــني النذيـــر  العـــدل  الصـــايف  الـــوايف 

جمـــع قلـــوب البـــرش مـــن بعـــد مـــا هـــي شـــتات

ـــاد الجهـــل يف ســـيف حـــٍق ســـنني مـــن هـــو أب

مـــن هـــو عطـــى هـــذي الدنيـــا هـــدوء وأنـــات

ــن ــرّش الذاكريـ ــرات .. وبـ ــرّش الذاكـ ــن بـ   مـ

مـــن علّـــم الراحـــه نفـــوس املـــال املؤمنـــات

ــاجدين ــا السـ ــاه الرضـ ــور لجبـ ــن ورّد النـ مـ

ـــكات ـــى لــــ الس ـــوٍق ح ـــه بش ـــّن لألم ـــن ح م

ــيّد املرســـلني هـــذا أبـــو القاســـم أحمـــد سـ

يّوردنـــا ال جينـــا حفـــاة    القيامـــه  يـــوم 

ــلّم .. وال فيـــه عـــني ــىّل اللـــه وسـ عليـــه صـ

املنـــاة    أغـــىل  ألنـــه  تشـــوفه  تّنـــت  إال 

ــال وبنـــني ــلم ال مـ ــا ينفـــع املسـ يف يـــوم مـ

للنجـــاة أمتـــي  املنـــادي  الشـــفيع  هـــو 
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6

سيف الهدى

ــال ــع وكل حـ ــدر يف كل وضـ ــر املقتـ ــدا بذكـ نبـ

ــنني ــا ودورات السـ ــة الدنيـ ــي يف ميلـ ــه نلتجـ لـ

ـــالل ـــايل ذو الج ـــن ذو التع ـــرد املهيم ـــد الف الواح

مـــن ســـلطنة وجهـــه تهـــاوت لـــه وجـــوه املســـلمني

مـــا يرتفـــع فوقـــه شـــموخ ومـــا اكتمـــل تحتـــه كـــامل

وصفـــه عجـــز مـــا يوصفـــه للخلـــق نعـــت الواصفـــني

ــال ــبيه وال مثـ ــه شـ ــه مالـ ــت قدرتـ ــم جلّـ عظيـ

تقـــر إليـــه وتنحـــر دونـــه عيـــون الناظريـــن

الحمـــد لـــه حمـــدا كثـــرا عـــد حبـــات الرمـــال

حمـــد العبـــاد الشـــاكرين الذاكريـــن املتقـــني

الـــي علينـــا مـــّن بـــك يـــا خـــر مـــن ف االرض جـــال

يالصـــادق العـــف النذيـــر املصطفـــى الهـــادي االمني

يـــا محمـــد املنجـــي الرفيـــع املرتـــىض وايف الخصـــال

ـــني ـــك ساج التايه ـــىل وجه ـــلم ع ـــه وس ـــىل الل ص

نارص بن هويج

الكويت
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الســـؤال يـــوم  شـــفيعنا  دربنـــا  يف  دليلنـــا 

يف ســـاعٍة نجثـــو أمـــام اللـــه تعـــاىل خايفـــني

ـــآل ـــن امل ـــة حس ـــور وبوصل ـــام األم ـــك زم ـــا مال ي

ـــواب اليقـــني ـــح اب ـــا راســـم خطـــوط النجـــاه وفات ي

ـــزل فـــوق املراقيـــب الطـــوال ـــو ن حملـــت حمـــٍل ل

فتـــت حصاهـــا لـــني تصبـــح مـــن بعـــد االحجـــار طني

ـــو شـــل الجبـــال مـــا يحمـــل الفرقـــان مـــنت األرض ل

ــني ــز العارفـ ــي تهـ ــزات الـ ــكل املعجـ ــل بـ مثقـ

ومتنـــك بعـــون اللـــه وقـــف للحمـــل واشـــتل الثقـــال

ـــِفني ـــل الَس ـــدر ويش ـــم ال ـــي يض ـــط ال ـــل املحي مث

ــالل ــم االنحـ ــوض وعـ ــادت الفـ ــه سـ فالجاهليـ

وغطـــت عـــىل االرض العلـــوم الـــي تشـــيب بالجنـــني

واقبلـــت مرســـل وارشقت شـــمس الهـــدى واذن بالل

وتـــوارت وجيـــه الفســـاد وغـــاب صـــوت الفاســـقني

وســـيف الهـــدى يف قبضتـــك هـــّوف عىل عنـــق الظالل

ونـــورك شـــلع وجـــه الظـــالم وجيـــت مثـــل الفرقدين

نبْـــت الزهـــر مـــن وطيتـــك لـــالرض من عقـــب املحال

ي افضـــل مـــن انجـــن النســـا ف اآلخريـــن واألولـــني

تنصـــاع لـــك ســـادات قـــوم وتنحنـــي روس الرجـــال

مهـــام ســـمو بامجادهـــم يف ظـــل مجـــدك صاغريـــن

قـــدت الســـفينه يـــوم بحـــر الجهـــل يصفـــق كل جال

ــني ــر الجاهلـ ــورت فكـ ــة وانـ ــا للمعرفـ ووجهتهـ

لـــوالك مـــا بـــني العبـــاد وربهـــم همـــزة وصـــال

ولـــوالك مـــا فيـــه اعظـــم فالبـــرش واعـــز ديـــن
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يامعجـــزة تاريـــخ االرض مـــن االزل لـــني الـــزوال

يالقبلـــة الـــي شـــطْرها للعـــز مـــا يُرفـــع جبـــني

ـــال ـــتد القت ـــل واش ـــور الخي ـــت نح ـــا اصتك والمّنه

وقامـــت حيـــاض املـــوت تنبـــع مـــن يســـار ومن ميني

جعلـــت كـــر الخصـــم فـــر ويصبـــح املعتـــز ذال

ـــاهدين ـــر الش ـــت خ ـــجاعه وان ـــب ش ـــر مايغل والك

لـــو كنـــت معنـــا ذا الزمـــن مـــاكان شـــفنا االنخـــذال

واعالمنـــا مـــا نِّكســـت وعزومنـــا ماهـــي تلـــني

وال فلســـطني ادمعـــت مـــن تحـــت ســـوط االحتـــالل

وال لهـــا قلـــٍب يـــئ ومالهـــا صـــوٍت حزيـــن

الـــي عـــرج بـــك مـــن كنفهـــا تشـــتي جـــور الليـــال

راحـــت وحنـــا مـــن وراهـــا مالنـــا عـــذٍر ســـمني

يســـعى بهـــا املحتـــل ســـعي الشـــمس باطـــراف الظالل

واطرافهـــا تعبـــت تلـــوح للعروبـــه باليديـــن

ويـــوم امدحـــك مـــايل مـــن التقصـــر يف مدحـــك مجـــال

النـــك تحـــر مـــن كـــرب قـــدرك عقـــول املادحـــني

ـــا باقـــول واللـــه مـــن قبـــل ماقـــول قـــال ياويـــش ان

للعاملـــني ورحمـــة  عظيـــم  خلـــق  عـــىل  انـــك 

علمتنـــا الديـــن الصحيـــح املتســـم باالعتـــدال

واوفيـــت بالعلـــم املنـــر وبـــان نهـــج الصالحـــني

ـــال ـــه عليـــك عـــداد ماهـــل الخي ـــم صـــىل الل والخت

ـــم مـــال عـــود الياســـمني وعـــداد ماهـــب الهـــوى ث
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رسالة إلى من أتى بالرسالة

يــا دوحــة املجــد ضمينــي عزمــت الحضور

بقلبــي الحــب والدقــات تنســج وســام

والشــوق والــود والتقديــر باقــة زهــور

احــرتام كل  العــز  بــالد  يــا  تســتاهي 

ــور ــش طه ــر وقلب ــرة الطاه ــددي س تج

مــن أجــل اإلســالم لــش فــزه أذا الــكل نــام

تســاندي مــن رســم بســمه لــكل العصــور

واإلنســجام األيــام  ضحكــة  ســنته  يف 

ــّي عــىل نهجــه يطيــب العبــور محمــد ال

ــك ظــالم ــاين إذا صــارت حيات شــمس األم

تعــداد مــايف ســام الدوحــه تغنــت طيــور

الســالم وكل  حبــي  مــع  ريب  صــالة 

يف مدحــه الشــعر لــو يدفــن عيــوين بــذور

كالم وتنبــت  تســقيها  القلــب  ودلــة 

حافظ يحيى الجرباين

اليمن



108

108

والشــوق يرســل اىل صــدر الســحابه صقور

وانــا واملشــاعر غــامم الحــرف  وميطــر 

ــم الشــعور ــر حل محــال يوصــل اىل تصوي

هــذا حبيبــي ساج الــروح خــر األنــام

هــذا الــذي فيــه كل املــدح يبقــى قصــور

هــذا محمــد وبــه قلبــي تولــع وهــام

ــرور ــا ال ــا حضنه ــالده الدني ــوم مي يف ي

ــام ــرش للوئ ــاس الب ــون وانف ــز الك واتجه

جــا باملســاواه وقــت الكربيــا والغــرور

وطيــش ابــو جهــل وامثالــه تحــول حطــام

معلــم الصــدق ربــح الحــال بنــك االجــور 

يتيــم واصبــح بعطفــه لليتامــى حــزام

مــن يتبعــه مــد مــن دنيــاه خــر الجســور

وحقــق اهدافــه العظمــى ونــال املــرام

دليــل االخــالق،، روح الــود،، كلمــة مــرور

اللقــاء والزحــام لجنــة الخلــد يف يــوم 

ــور ــه واوجاعــي بصــدري تث لحظــه أحاكي

واملــالم اآلس  كــف  يف  اإلســالم   وأرض 

ــدور ــت ب ــي وغاب ــاخت ايام ــيدي ش ياس

أصــارع الجــوع يف عــر العبــث بالطعــام

ــور ــض التم ــوم بع ــذاك الي ــك ب وراس مال

أكلهــا وقــام بابــك  ومــن تايــل عــىل 

ــور ــه ون ــه وبهج ــا رحم ــلك ربن ــد أرس ق

والنظــام دســتورنا  نقــل  لســانك  عــىل 
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إن فــاض دمعــي فانــا مســلم وقلبــي غيور

يافجــر جــا بالكرامــه واصطفانــا كــرام

ــو تنظــر اليــوم كيــف اســتقبلتنا القبــور ل

واحنــا الســبب والحطــب والنار واحنا الحســام

ــهور ــدة ش ــرته وع ــش ف ــوام م ــا اع وذلن

حتــى املصايــب تجــدد قهرنــا كل عــام

للدهــور ضيــا  خطواتــك  ان  تجاهلــوا 

وســنتك فصــل يــا منظومــة االحتــكام

ــور ــش النف ــا تعي ــامح وكلمتن ــت التس ان

ــام ــع وانقس ــا وج ــي وحارضن ــت التآخ أن

انــت الجــامل الــذي يــروي جــامل الصدور 

انــت املــوده  ويف ذكــرك ميــوت  الخصــام

طبعــك فلــك ليــت طبــع اليوم حولــه يدور

كيــف أوصلك؟!وانت متعــي يف اعىل مقام

عطــور للتعامــل  فيهــا  ورد  مواقفــك 

مــن يقتــدي فيــك بــني النــاس يبقــى خــزام

قصــة حياتــك تلملــم حــل كل األمــور 

يــا أعظم بــرش والــذي حبوك عاشــوا عظام

ــوم النشــور ــه ي ــب الل ــا حبي ــا ي اشــفع لن

يــا عــودة الحــرف يف املطلع ومســك الختام

البحــور كل  قطــرات  عــدد  ريب  صــالة 

عليــك واعــداد ماشــال الفضــا للحــامم
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معــــــــراج ..

]فاقــــــْع[ لـــك الحزن والذكـــــرى تهّز الســـكات

و الحبــــر لـــو مـــن بَحر مـــا يويف الصمـــت دين !

ســـاري مـــــــع الليــــــل تبحـــث للمخاليق ذات

ـــالك، والرجـــاْء يف اليمـــني ـــات بْشمـــ واألمنيـــ

يتخافت الصـــــوت لو تضبـــــح لـــــك العاديات

ـّــــــــك صــــــدى، وال ملشيــــــك ونيــن والَ لخف

ـــالت صديقـــــــك الغـــار كان األصـــدق مـــن الصِّ

يف عزلتـــــك كـــــان أقـــــرب لك مـــــن األقربــــني

جــــــاك النـــداء، حــــــّي مـــن لبّـــى نـــداء الصالة

ـــه الصـــرب لـــني األمـــاين تْحـــني و اختــــــرت وجـ

ممــــــتّد لك ِورد متــــــواتر و حبــــــل النجـــــاة

تــتالقفــــــه ]الــــــروح[ قبــل يهّز بيض اليدين

وليد جمعة العلوي

عمان
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يف هيبتــــــه، جـــاك نـــور الوحي، يخفـــي الهبات

كــــــأنّه الديـــــن مــــــن كّفــــــيه حصـٍن حصني

يأمـــــرك تقــــــرأ وهــذا العـــــلم يــنبت نبـات

و ميــــــّد لك]صـــــوت حّق[ و]أمـــر وحٍي متني[

رجعــــــت تـــــــرجف ! تجـــّر خطـــاك متثاقالت

]أمانـــــــة الله[ فـــي صـــدرك وأنت األميــن

نـــاديتــــــها : زّمليــــــني مــن بعيــدك وجات

ـّيك فقـــد الـروح و الوالــــدين أنثـــــى تنســ

وآســـتْك وأنـــــت الرســـول الـــي نطـــق لـــك ســـكات

واختــــــارتك عـــــــذر ، تدريبـــه عذرهـــا فْـ مني

صّحيــــت كــــــــل العيـون الناويــة للسبـات

ـــمني ـــاء ياس ـــرشلك األرض َورد وبالسمـــ تفـــ

َدعيتـــهم للســـــراط  و َجــو فجــوٍج حفــاة

ـــدى، والوحـــي كان املعـــني ـــوحي كان الُه والـــ

مـــــــعراجك إحــــــسان لّي مـــن طواريق فات

تـــــــّر من بني وجــــــه الغيــــــم تطوي السنني

هــــَوى بْـــك النجــم، ما ظلـلّك رغم الشتات

وال نطقـــــــت بْهـــــــواك وال الكـــالم الّدفيــن

ما زاغ عنــــــك البصـــــر ظلّيــت نفس السامت

لو هـــــــم ميــــاروك ظهــــــرك مستـــند ]باليقني[
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واخــــــرتت دربــــك )جهـــة( مـــا هي باألربـــع جهات

كــأن فّكــــت لـك الـدنيــــا قيـــود  السجــيـــن

مـــا مـــــال جذعك تــــــوّك الجذع باملعجـــــزات

بيّـــنت فيهـــا،مــــن اللـــي، دونهــا مــا يبـني

وقفــــت يف ]منبــــر التـــاريخ[ وقــفــة ثبـات

مـــا هـــــــزّتك ريـــــــح كـــّن الحق عنـــدك عرين

فاقـــــــع لـــك الحزن، ليت الحبـــر للباقيــات

]مكنــــــونك الـــدر[ ليـــت الشعر به يستعني

  أحيـــيت كـــل األمـــــاين و األماين رفات

واسيـــــت كــــــل الضعــــــاف العـــــزّل املتعبني

حـــادي مـــع الريـــح يف ممشـــاك درس و عضـــات

كبّــــــرت فـــــي بــــــدر لني الصرب جابــــك ُحنني

جمعــــــــت كــــــل القـــــلوب القاســـية مـــن الشـــتات

النـــت ومـــا كــــانت إاّل تحــت ظلّــك تليـن

قروك وأنــــــت اللـــــي تقـــــرالك جميع اللُغات

يف ســـــــرتك مـــــــجد لّي مجـــــــدهم طالبني

خــــــذتْك مـن قبــل نلمــح نورك : النازعات!!

لكــــــّن ذكـــرك بقـــى فـــــي سيــرة املسلمني

ما بيننا حـــــــّي لو خان ]الحـــــــياة .. املامت[

كـــــل الــــي مـــّريت فــي دنياه باقي حزين
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يا سيّـــــــدي الشعــــــر ما يتجـــــاوز األمنيــات 

كتـــــــبت كـــّل ]الهــزيل[ و فيك أحسبه ]سمني[

 يا سيــــــــدي : نـــــــور ذكــــرك بدّد املظلامت

متــــــواتر الـــــــِورد لجلــــــك بـــني حـــنٍي و حـــني

نـــــــاديت كلمـــا يكـــــّل الكف : يا كّف هات

نفــــــداك حاٍل ، و نفــــــدى سيــــــرتك  بالبنني

وقفــــــــت أمـــــرّر خيوط الشـــعر بني الصفات

وال نســــــــجتك شعــــــــر وال نسجـــــتك حنني
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النبي األّمي

رشّعت رشد القوايف عىل حوض القصيد

فوق رٍس ترده الرشد ويبل الكبود

ربّته من عقب ماهي تجول جوال صيد

لني قدها فوق جاله تداحم بالعضود

استلّذت رشب جّمه ومضامها بعيد

يف مراويٍس عىل من تّناها تكود

رشّد افكار القوايف محاضيها يبيد

ما تطاوع كون لي إىل زادت يزود

واستطعت اطّوع الصعب واقود العنيد

لني قدها باألشارة عىل شّفي تقود

محمد ابو شامه

قطر
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الفخر واملدح باٍب من ابواب النشيد

واصدق االقوال قوٍل له العامل شهود

ان بغيت امدح فمدحي عىل علٍم وكيد

ما مدحته من فراغه وال طالب زود

فـالنبي الهاشمي ويش اقول و ويش اعيد

كيف بآبدى دام مدحه ما ياحق له حدود

قبل ال يبعث نبًي عىل قومه شهيد

وله معا قومه مقاًم مقّدر ومحمود

له مكانه عند قومه وله رآي سديد

االمني الصادق اسمه ومويف بالوعود

يف زماٍن فيه شهواتهم من دون قيد

عايشنٍي مثل االنعام للشهوة جنود

عدلهم ظلم وظالالتهم هل من مزيد

من جهالتهم عىل قدر ما تظلم تسود

فيهم العّقال لبليس خّدام وعبيد

والشجاعة قسم من كان للرّّضع يؤود
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اصطفاه الله من بّدة العامل وحيد

نزّهه واحسن مساعيه عاده يف املهود

وأنشأة واكرم مقامه من الفعل الزهيد

عاصمه ريب فال هو حقود وال حسود

طّهره وآواه من كل شيطاٍن مريد

ونزّهه واختاره افضل وجوٍد يف الوجود

ارشقت شمسه عىل الكون يف يوٍم جديد

رحمٍه مهداه والبيض قبله كان سود

واكرمه ريب بوحيه ومعناه الرشيد

وزّوده من محكم اياته بلطٍف و جود

علمه ريب من الوحي قرآٍن مجيد

يرب االمثال يف قوم عاد وقوم هود

سّنته صارت طريق الهدايه لـّسعيد

فالفعول ويف لحاديث قانون وبنود

يف كالمه عربه ومن فعوله نستفيد

ما ترك ّش من الدين غاشيه الجمود

مدرسه حياته ارست قواعد كل جيد

فالرّخى لنّي جانّب ويف الشده صمود
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التعامل بالتواضع مبعناه املديد

واالمانه والعداله وصدٍق يف العهود

عاش عمره بالرسالة مثل ساعي بريد

بس فرقه ما سعى كون بالي فيه فود

يف سبيل الله ضحى بعزم من حديد

باذل جهده وعن ال إله إال الله يذود

ذاخٍر دعوته ألّمته يف يوم الوعيد

الشفيع الي لآلّمه من النران طود

جعل حن يف زمرته يوم تفتيش الرصيد

يوم ال ينفع بننٍي وال تنفع جهود

ديننا فخر لنا ال منيل وال نحيد

إن تّسكنا بعروته نرقى يف صعود

إن حيينا يف معزّه و من مات فـشهيد

فالّسلم سادة ويف الحرب قادات وجنود

والدليل القطاع ابو بكر وابن الوليد

كيف قّضوا وقتهم لني صاروا فـاللحود
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10

كعبة العشاق

ـــان ـــد إنس ـــالم وينوق ـــني الظ ـــن ع ـــور م ـــح الن يطي

وحيـــد وال انحنـــى ظهـــر املســـا هـــزه مـــن أكتافـــه

وأنـــا كل مـــا يجينـــي طيـــف عانقتـــه قـــدر اإلمـــكان

ــه ــرق أطيافـ ــوم ويـ ــح النجـ ــذ الصبـ ــل ال ياخـ قبـ

ـــندان ـــرتي س ـــني ودف ـــة الحن ـــرب مطرقْ ـــي والح يج

وقلبـــي ينتصـــف بـــني الســـطور ويجمـــع أنصافـــه

وأنـــا الـــي ال طغـــى مـــوج وتلعثـــم يف الـــكالم لســـان

ـــه ـــه .. ومجداف ـــعر .. برشاع ـــور الش ـــة .. بح ـــذ غبّ أخ

تـــديّل .. يالحـــروف مـــن الـــكالم .. وقّدمـــي القيفـــان

قدمـــك الـــي يشـــيب .. ومـــا بعـــد شـــيّب معـــه قافـــه

مـــا دام بخافقـــي بـــذرة ولـــك بـــني العـــروق أغصـــان

ـــة( ـــدر )صفصاف ـــامل الص ـــدك ش ـــي بي ـــايل واحطب تع

محمد املغرييف الحريب

الكويت
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والتبيـــان والتعظيـــم  املـــدح  يف  واسيف  تغـــايل 

ـــه ـــىل إساف ـــرف ع ـــر امل ـــه يوج ـــي يف مديح ـــىل ال ع

وأنـــا كيـــف أنصـــف الـــي منصفـــه مـــن قبـــي القرآن

ـــه ـــه .. يقـــدر عـــىل إنصاف ـــي خالق ـــه ال محـــد غـــر الل

ـــان ـــم واإلمي ـــني العل ـــاق( ب ـــة العش ـــوف )بكعب أط

كأن عقـــي عقـــل )صـــويف( وعينـــي عـــني )عرافـــة(

عـــّي مـــن الشـــعر  بـــردة .. وفينـــي مـــن الفخـــر حســـان

ــه ــىل أوصافـ ــي  ريب  عـ ــت  يعننـ ــاين  ال وصفـ عسـ

هـــذاك الـــي .. بـــدا يف دعوتـــه .. بالـــر والكتـــامن

ـــه ـــرة أحالف ـــن ك ـــرب .. م ـــوج الع ـــت فج ـــني اكتظّ إل

محمـــد .. يـــا من اســـتعصم بحبـــل الله عـــن األوثان

قبـــل ينعـــت )خديجـــة( ويتدثّـــر )خـــوف( بلحافـــه

عصمـــه اللـــه مثـــل مـــا قـــد عصـــم جـــده مـــن النران

ـــة ـــالل آف ـــوم إن الض ـــاس .. ي ـــالل الن ـــن ض ـــّده ع وص

محمـــد يـــا أول محمـــد تســـمى يف البـــرش والجـــان

ـــالفه( ـــه( ورشف )أس ـــمه )خلْف ـــع باس ـــن رف ـــر م وآخ

محمـــد يــَـا الوحيـــد الـــي اقـــرتن يف اســـمه الرحمـــن

وقـــدر لـــه .. يشـــوف الـــي مـــالك الوحـــي .. مـــا شـــافه

جثـــت بــُـرى .. لهيبـــة منزلتـــه .. ودنقـــت حـــوران

عـــىل الخلـــق العظيـــم الـــي حملْـــه وعـــز مرشافـــه
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خلقـــه منـــزه مـــن العيـــب .. ومنـــزه عـــن النقصـــان

كأّن القلـــب مـــن تـــرب الذهـــب .. والنفـــس شـــفافة

كرمـــه .. ألجـــم هرقـــل الـــي ســـأل عنـــه أبـــو ســـفيان

ـــد أعـــداه مـــا يقـــدر عـــىل إجحافـــه بعـــد مـــا شـــاف أل

ـــع دعـــاه املســـتجاب وحـــان ـــوم مـــا وقّ ـــة .. ي كفاي

ـــه ـــان .. ميقاف ـــا ح ـــى م ـــة .. مت ـــواه .. لألم ـــر دع ذخ

عـــىل يدينـــه جـــرت عـــني وتشـــافت مـــن يديـــه أعيـــان

ورجـــف تحتـــه أُحـــد مـــن ثقـــل اســـْمه وحطـــة خفافـــه

هـــو الـــي يـــوم قالت لـــه قريـــش .. أظهر لنـــا برهان

ـــه ـــت أطراف ـــر وانفصل ـــق القم ـــق .. وانش ـــىّل الح تج

وإىل حمـــي الوطيـــس وكـــربّوا يف ملتقـــى الجمعـــان

تـــدرع يف ماليكـــْة الســـام .. واســـتعلت أســـيافه

قـــدر مينـــع شـــهاب )إبليـــس( لـــوال دعـــوة ســـليامن

مخافـــة ضيقـــة ســـليامن .. واال إبليـــس مـــا خافـــه

ويف الطايـــف يـــا لـــوال رحمتـــه كل مـــن عليهـــا فـــان

ـــه ـــه ســـنده فــْــ األخشـــبني وســـّخر أحقاف ـــا الل بعـــد م

عطـــى الدنيـــا خالفـــه مـــا عطـــى الدنيـــا اهتـــامم وشـــان

ـــه ـــن خالف ـــده .. م ـــه .. وتق ـــا .. تدعي ـــم إنّه ـــىل رغ ع

تنـــام مـــن التعـــب عينـــه .. ويبقـــى خافقـــه ســـهران

ـــه ـــوم .. بيعاف ـــى الن ـــه .. حت ـــب الل ـــهر بجن ـــن يس وم



122

122

ـــزان ـــزل للعـــدل مي نصـــب فـــوق املظـــامل حـــق وأن

ـــه ـــف أعراف ـــه وخال ـــاض مجتمع ـــه م ـــف يف وج ووق

إلـــني أصبـــح بـــالل وبـــو بكـــر رغـــم الفـــروق إخـــوان

وصـــار املجتمـــع واحـــد .. وهـــو يـــا مكـــر أصنافـــه

خطـــب خطبـــة وداعـــه واكتمـــل يف موتـــه البنيـــان

ـــه ـــد .. أضعاف ـــان الخل ـــه يف جن ـــى ل ـــه بن ـــا الل ـــد م بع

ـــان ـــه األدي ـــم يف بعثت ـــه خت ـــم دين ـــا خت ـــد م محم

ــه ــّكر غالفـ ــاء .. وسـ ــاب األنبيـ ــده كتـ ــوى .. بيـ وطـ
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آذان بالل

ـــا مشـــعوف ـــرق الشـــعر وانســـاقت انســـامه وان ملـــع ب

ومـــع ذلـــك فقـــر وشـــايٍف يل يف البحـــر دانـــه

يـــا ليـــت الصـــدر مثـــل املســـجد الـــي بالذكـــر محفـــوف

اركانـــه إىل  اركانـــه  مـــن  الطمئنينـــة  تثنـــاه 

تيممـــت ودعيـــت الدعـــوة الـــي مـــن صميـــم الجـــوف

ــه ــك بيبانـ ــا صـ ــا مـ ــن دونهـ ــام مـ ــس رب السـ عـ

وعرفـــت ان بيـــت ريب هـــو مـــالذ الـــي عليـــه ظـــروف

الخارجيـــة وســـط زنزانـــه الحيـــاة  وشـــعرت ان 

وحزنـــت اين مـــن الـــي جـــاوا للمســـجد مجـــي ضيـــوف

وحســـدت الـــي يشـــوف ان روضـــة املحـــراب مســـكانه

اســـوي املعصيـــة وانشـــد ضمـــري نشـــدة امللقـــوف

واعـــرف الـــرد يعنـــي نشـــديت لـــه مـــا لهـــا خانـــه 

عيل آل صبيح

قطر
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وضمـــري ال ســـكت الزم يجينـــي مـــن ســـكاته خـــوف

واال منـــه تكلـــم مســـتحيل اســـلم مـــن لســـانه

ـــادوف ـــي الص ـــا يصدفن ـــل م ـــب جع ـــة قريّ ـــن التوب م

آوانـــه اعـــرف  مـــا  وداًع  الدنيـــا  اودع  ال  قبـــل 

اخـــاف امـــن النهـــار الـــي جميـــع النـــاس فيـــه وقـــوف

هنـــا وقـــت الحســـاب وواجـــه الديّـــان ديّانـــه

ال جـــات امـــة محمـــد بالعمـــل جعـــل العمـــل مخلـــوف

وانـــا مـــا جبـــت مْعـــي اال الثقـــة يف اللـــه ســـبحانه

يـــا صـــىل اللـــه عـــىل وجـــه الرســـول املصطفـــى املعروف

ميزانـــه الحـــق  يـــزل  مـــا  نهـــاٍر  يف  شـــفيعي 

هـــو الـــي يـــوم غـــره بالشـــفاعه ماهـــو مبكلـــوف

اقرانـــه بـــدة  القيامـــه  يـــوم  أمتـــه  لــــ  بيشـــفع 

ال قلـــت : أيّن عقـــب مـــا امـــوت بامىل العني منه شـــوف

مـــويت علشـــانه  الحســـاب وطـــاب يل  تهاونـــت 

يشـــوف الشـــاعر ان الوصـــف صـــار اصغـــر مـــن املوصـــوف

رنانـــه بالطيـــب  الـــي ســـرته  أال جـــاء ميـــدح 

عجـــل وش لـــون بالـــي ميلـــك االجيـــال باملعـــروف

مثـــل مـــا ميلـــك االلبـــاب باخالقـــه وباحســـانه

ـــروف  ـــط وح ـــا نق ـــب واقصاه ـــن كالم الكت ـــه م نعرف

ــه ــوا وزانـ ــوه وكانـ ــي صاحبـ ــون بالـ ــل وش لـ عجـ
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مـــن فراقـــه بـــكا الغصـــن املشـــّوك بكيـــة امللهـــوف

عجـــل وش لـــون مـــا يبـــي عليـــه أنســـان وأنســـانه

بـــى شـــوقًا لرؤيتنـــا وحـــن مـــن وضعنـــا املأســـوف 

ــا هلـــت دموعـــه مـــن اعيانـــه ــافنا مـ لـــو انـــه شـ

حـــن اطيبنـــا يشـــوف الظلـــم لكـــن كنـــه املكتـــوف

ــه  ــوم باحزانـ ــر املظلـ ــارك خاطـ ــو يشـ ــه لـ ــا طيبـ يـ

ورســـول اللـــه هـــو داحـــر طغـــاه وهـــو نصـــر ضعـــوف

ــه  ــق عدوانـ ــق واذل كل الخلـ ــن خلـ ــو ارشف مـ هـ

تباهـــى االرض بـــه عـــىل الســـموات بغـــرور ونـــوف

ــه ــّر فقدانـ ــرور بــــ حـ ــىل الغـ ــويل عـ ــا الـ وعاقبهـ

ـــه مـــن حـــدود الوطـــا مخطـــوف ـــه للســـام كن عـــرج ب

ونـــزل لـــالرض قدهـــا فيـــه مفجوعـــه وشـــفقانه

ــوف ــا املكشـ ــدة والنقـ ــالق الحميـ ــو االول باالخـ هـ

مـــع انـــه آخـــر رســـول وجـــاء يبلـــغ بــــآخر ديانـــة

ســـجله بالفخـــر مافيـــه مجـــٍد مـــا هـــو مبضيـــوف

ـــه ـــدان جدان ـــب الج ـــر واطي ـــن يفاخ ـــب م ـــو اطي ه

تـــرك مربـــاه يـــوم ان املصايـــب جمرهـــا مهفـــوف

ـــه ـــه عقـــب مـــا صـــح الصحيـــح وحطـــم اوثان ورجـــع ل

عـــىل )لـــزاز( يـــا كـــم لـــز جمـــًع للعـــدا مصفـــوف

عنانـــه جـــود  مـــا  لصفوفهـــم  غرتـــه  وّجـــه  ال 
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ـــوف ـــك املرص ـــاء املتامس ـــل البن ـــوا مث ـــا وقف ـــب م عق

هـــدم صـــف العـــدا خـــر االنـــام بحافـــر حصانـــه

ـــيوف ـــعر وس ـــن وش ـــم ويدي ـــوه بظل ـــي واجه ـــم ال ه

وعفـــى عنهـــم لوجـــه اللـــه مـــع انّـــه كان بامكانـــه

ـــروف ـــن الغ ـــل م ـــل املفص ـــي يفص ـــيفه ال ـــزّل س ين

وســـلطانه اللـــه  راي  والـــراي  رقبـــة  كل  عـــىل 

وعـــىل الكعبـــة صـــدح صـــوت االآذان الشـــاجي املألوف

ــه ــمعوا آذانـ ــالل( وسـ ــة )بـ ــل مكـ ــافوا كل أهـ وشـ
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بين »ميم« و »َدال« 

واألنَفـــال  املَـــّن  عظيـــم  يـــا  إلهـــي 

لـــك الفضـــل ولـــك الحمـــد ولـــك اإلجـــالل 

ولـــك الّشـــكر الكثـــر بْعـــّد مـــا هبّـــت 

ريـــاح وهيّجـــت مـــزْن وبَحـــر ورْمـــال ! 

كبّلنـــا الجهـــل  الظّـــالم  ســـقف  تَحـــت 

جـــال  الهدايـــة  نـــور  برحمتـــك  إلـــني   ..

بعثـــت الـــي عـــن الـــزاّلت لـــه عصمـــة 

واملرســـال واملصبـــاح  الغيـــث  وبـــات   

قـــدره ويف  وال  فيـــه  الّشـــعر  يطيـــب 

والبيـــوت جـــزال أفـــكاري ســـديدة  لـــو 

ذكـــره  طـــرى  ال  يْتســـابق  حـــرف  وكْل 

ثْقـــال املفـــردات  يصيـــغ  ذكـــره  ألْن 

سارة عيل الّصاّليب

ليبيا
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.. حـــرويف  منـــزل  يف  انزّلـــه  وكيـــف 

! عـــال  مقـــاٍم  عنـــده  رافعـــه  وريّب   ..

فينـــا فخرهـــا  تســـطّر  اســـمه  حـــروف 

الـــّدال  حتّـــى  امليـــم  مبجـــد  ونتضـــاءل 

ُمحّمـــد.. والهـــدى مـــن مكـــة ليـــرب ..

األغـــالل  وكـــّر  الّصـــدور  يف  تعاظَـــم 

لـــه أوحـــى  الـــّي  رّب  الغـــار  بدْجـــن 

..  كالٍم مـــن ثقـــل وزنـــه يهـــّز جبـــال ..

.. وحّررهـــم  بصايرهـــم  اعتـــق  كالَم 

.. بَعـــد كانـــوا عبيـــد التّمـــر والتّمثـــال ..

ونـــادى » أُّمتـــي« مـــن خوفـــه وعطفـــه

ووعـــد اللـــه لحـــّر الدمـــع كان ظْـــالل ..

انفســـهم مـــن  اكـــر  اســـتأمنوه  ِعـــداه 

 ! أبـــدال  أو  ِمثْـــل  بصدقـــه  شـــافوا  وال 

.. فعلـــه  ويف  قولـــه  يف  الُخلـــق  كريـــم 

عظيـــم الَخلـــق يف َســـبْكه وطيّـــب فـــال 

للحاجـــة  الّضيـــق  حـــداه  الـــي  يغيـــث 

أفعـــال  الّصـــدى  تلقـــى  وعـــد  مّنـــه  وال 
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لكـــن األمـــم  همـــوم  صـــدره  يف  حَمـــل 

عـــىل كـــر األذى مـــا عمـــر قلبـــه شـــال

 .. فرّطنـــا  الّديـــن  يف  ســـيدي  يـــا  أال   

يَـــا ليتـــك بيننـــا حتّـــى تشـــوف الحـــال

 .. الّدنيـــا  جلّنـــا  وأغـــوت  تهاونّـــا..   ..

واِذالل  أذى  تخطفنـــا  الغـــّي  ويـــّد 

تفـــّى الظّلـــم مـــا كـــن عقبـــه الظُّلمـــة

وصـــوت العـــدل حتّـــى همســـته تُغتـــال  

.. نتهـــاوى  أعـــوام  بعـــد  أعـــوام  لنـــا 

اذيـــال!  نجـــّر  لـــو  ااّل  نتوّحـــد  وال 

.. اللـــه  بحبـــل  األُّمـــة  قـــّوة  اْن  نســـينا 

وحبـــال  ُســـبُل  فينـــا  تقطّعـــت  إلـــني   ..

.. والّدنيـــا  الّديـــن  غنمنـــا  عدنـــا  فـــإن 

ْمحـــال  الرّجـــوع  ويبقـــى  نُغلـــب  وإال 

 .. دربـــه  يهتـــدي  والـــي  اللـــه  رســـول 

بـــال  راض  تلقـــاه  ُمبتـــىل؛  انـــه  لـــو 

ــر ــا يظفـ ــب مـ ــداه، يخيـ ــارض هـ ــن عـ ومـ

لـــو اّن الكـــون ملكـــه، داخلـــه زلـــزال ! 
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مـــن يْلـــوم الدمـــوع إْن فاضـــت لَوجـــده

إذا حتّـــى الحطـــب دمـــع اشـــتياقه ســـال

ومـــن يلـــوم الـــكالم إن ضـــاع يف ذكـــره

مـــدام إن مـــا وفـــاه الـــي انكتـــب وانقـــال 

وصفـــه  يف  جـــاد  مهـــام  الّشـــعر  وهـــذا 

هـــاّمل  الـــورق  تســـاقط يف  ولـــو  قليـــل 

عزنـــا  وال  ريّب..  يـــا  العفـــو  فمنـــك 

ِســـوى مـــن ظلّـــه ومـــن كوثـــره منهـــال

ــى .. ــو بيفنـ ــا هـ ــى مـ ــاس تفنـ ــو إّن الّنـ لـ

زال  ومـــا  باقـــي  ذكـــره  الـــّروح  بجـــوف 

.. صـــالة اللـــه عليـــه بعـــّد مـــا تعجـــز ..

واألمثـــال الشـــعر  ُمعجـــزات  بوصفـــه، 
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 زيارة  إلى  قبر  النبي  )ملسو هيلع هللا ىلص(

بــــْســـــَم  رّب الــفـــــلق والــنـــــاس.. أّمــــــا بَــعـــــد:

يــــــا  نــبـــــّي الــســـــالم أقــــــرأ عــلـــــيك الـــــسالم..

ْونَـــشــــــد: قــبــرك..َوقــلــبـــــي..اْستفاض  زرْت  

ـــام(!! ـــب َون ـــوم )كوك ـــلع( والي ـــْدر و طَــ ـــنَت )بــ كــ

ســيـــــرَتك  ألــهـــــمْت شــاعـــــر أتــــــاك ْوَشــَهـــــد:

ـــام!! ـــيْتني: نــْحـــــن األنـــ ـــّي.. والــمــ أنّــــــك: الــحــ

وأنّــــــك  آهــــــّم  رْجــــــِل  فــــــي الــحـــــياة انــَفــقد

شـــــــوف  زّوار قــبـــــرك والــجـــــموع الــِعـــــظام

ـــد ـــّي: روح ْوَجــســ ـــك  حــــ ـــوك  وْكــــأنَــ كــلّــمــ

جــــّســـــدوا  فــيـــــْك أْمــانـــــيهم: دعــــــاء وكــــــالم!

أكـــــــرم  األكــرَمــيـــــْن ْوأكــثـــــر الــلـــــي َحــمـــــد

حـــــتّى وأنـــــت ْب مـــــنامك، كـــــْل َضـــــيوفك كـــرام!

حمود بن عبدالله املخيني

عمان
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ــجد ــمرّك( َسـ ــي )مـــ ــهي فـــ ــربك، َووجـــ زرْت قـــ

ركــعــتـــــنٍي  لـوجـــــــه اللـــه َو هــــــذا الــمــقـــــام..

ـــيم وَرغـــــد ـــه.. نَــعــ ـــاْض الل ـــٍة  مــــــن  ريـــ روَضـــ

ــزام!! ــنك ورود ْو ُخــــ ــابة.. حــوالــيـــ والــّصــحـــ

ـــمنَفرد: ـــمصطْفْى، الــ ـــجواْد، الــ ـــبّي، الــ ـــا  الــنــ يـــ

ـــيَه اأْلنـــــفس تُـــــضام!! بـالــشـــــفاعة.. فــَــ يـــــوٍم فــ

هد مــــــّر  ذكْــــــرْك  َعــلـــــى أْذنــــــي َوفــــــاح الـــــشَّ

ـــالم(!! ـــاممة ســ ـــي )َحــ ـــرّْت بــْــ أذنـــ ـــها  مـــ كــّنــ

ْوألْــَمـــــحك  وأنْــــــَت طــفـــــٍل يــحـــــتَْضْنك الــَمهد

ـــزام ـــيد وحـــ ـــّدك: َعــضــ ـــة(  أّمــنـــــت جـــ )آمــنــ

ســـــافروا بـــــك َعـــــْن أْهـــــلك وانـــــت )ابـــــن البلـــد(

واْزَرعــتْـــــك الــبـــــوادي! واحــتـــــوتْك الــخـــــيام

ـْـــَت  وانـــــت الـــــرضيع ْو مـــــا لـــــقوا لـــــك أحد جــع

لــيـــــن قــامـــــت )حـــــليمة( تـــــرضعك بـــــاهتامم..!

ـــلَد ـــرب و َجــ ـــيك: صــ ـــكرب فــ ـــوام.. يــ ـــرّت  أعـــ مـــ

رصت )راعـــي( و )تاجـــر( وانـــت عـــادك غـــالم!!

»مــّكـــــْة أْدرى بْـ شــعـــــابك«... يـــــا وفـــــّي الـــــَعَهد

ـــخصام..! ـــفّض الــ ـــي تــ ـــحكيم الــ ـــني، الــ ـــا األمــ يــ
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واشــهـــــدوا  لــــــك بــأنـــــك خــيـــــَر وأكـــــرم َولـــــد

ـــرام..! ـــالق واالحــتــ ـــْك األخـــ ـــذوا  مــــّنــ يــــاِخــ

ـْــــعيش أْمـــــن ْوســعد مــــــْع )َخـــــديجة(.. بـــــديت ت

..  مــــــا فـــــرّق شـــــعور الـــــوئام! فــــــاِرق  الــســـــنَّ

ـــد: ـــن ارتــعــ ـــار لــيــ ـــت الــغــ ـــزلت ْولَــزمــ اعــتــ

ـــام: ـــسم ربَك..«..َوق ـــرأ بــ ـــربيل(: »إقــ ـــوت  )جــ صــ

...خــوفـــــك يْـــــصيح ألهـــــلك: )زّمـــــلوين( بَـــــرِد

ـــهزام! ـــعبة وانــ ـــشة ُمــتــ ـــعر بــرعــ وانــــــت تــشــ

هـــــــِذي  الــدعـــــَوة اْلــلـــــي تــْجـــــرَبك تــســتَعد..

لــلـــــنبّوة:  مــــــن )الـــــراعي( إلـــــني )اإلمـــــام(!!

دعـــــــَوٍة  حــــرّمـــــت  رجــــــِس وشــــــرْك ْو َوأد

ـــامم! ـــل الغ ـــكْفَر( مث ـــحرا الــ ـــوق )صــ ـــطَرت فــ أْمــ

ـــد ـــٍل َمــســ ـــه ِبـحــبــ ـــرْك الل ـــوك.. ْو نَــصــ حــاَربــ

مــــــا  رَمـــــيت إْذ رَمـــــيْت... اللـــه رَمـــــى بـــــالسهام!

قــاطَـــــعوك.. ْوطــعـــــام أهــلـــــك وصـــــْحبك نَـــــفد

لــيـــــَنام  فــــــاَرْق الــلـــــحْم: الــجـــــسد والــعــظام!

يــــــوم  هـــــاجرَت.. مـــــا هـــــاجرت خـــــوف وكَـــــبَد

ـــام(!! ـــرجوع لــْــ أمــ ـــسّمى: )الــ ـــرتينك( تُــ )هــْجــ
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بـــــأمَر  ربّـــــك.. َعـــــربت األرض، خـــــلف األَمـــــد

ـــياَمم ـــر الــ ـــثَْل طــ ـــْك مــ ـــرَجْت بــ ـــرُباق( أْعــ و)الــ

ـــد( ـــْدَر(..هذي )أُحــ ـــذي )بــ ـــحق.. هــ ـــَجر الــ زمــ

ـــُحسام(! ـــالم الــ ـــكالْم.. إال )كــ ـــن الــ ـــقى ْمــ ـَ ـــا بـ مــ

و)الــمـــــدينة( َغـــــدت تـــــحي بصـــوت الـــــرَّعد

ـــارت )مـــــدينة نـــــور( بـــــعد الـــــظالم.. لــيـــــن صــ

زرْت قـــــربك.. وصـــــدري فـــــي )مـــــمرّك( َجمـــد

تــثْـــــلج الـــــصدر.. يـــــا مـــــن قـــــد بـــــلغت الــمرام!

ـــهد ـــل ْوســ ـــه بـلــيــ ـــول الل ـــا  رســـ ـــرك  يـــ وأذكـــ

ـــتامم( ـــدر الــ ـــيّلَْك )بــ ـــنَي.. واتــخــ ـــع  الــعــ وأرفَـــ

أنـــــَت أعـــــظم رَجـــــل فـــــي األرَض، قـــــبل ْوبـــــعد

يــــــا  الــيـــــتيم الّــــــذي أصــبـــــح )أَبـــــو( لـــــألنام!!
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14

الرجل

عـــىل قّمـــة العـــامل، بشـــعري مـــَن األحـــرار!

حّريّـــه الغيـــم  مـــَن  أحاســـيي  أوّض 

ـــط كـــوين، وحـــّد النظـــر منظـــار!  لوحـــدي، وَس

ورغبـــات يف نفـــي، مـــع الســـْحب مزجيّـــه

نهـــاري مـــع الشـــمس البهيّـــة بهـــا وانـــوار!

ــجيّه ــور مسـ ــروح للّنـ ــّس الـ ــويف، أحـ ف جـ

للجبّـــار!  تســـبيح  األفـــالك،  مـــع  وليـــي 

اوتـــار صوتيّـــه مـــَن  أنشـــدها  بأبيـــات   

إلهـــي، بديـــع الكـــون بالنْفـــع واإلبهـــار! 

وعظيّـــه خطبـــات  فيـــك  التفّكـــر  تـــّد 

ــار!  ــك املعيـ ــاس يف كونـ ــم النـ ــار علـ إذا صـ

بحكـــم التفـــاوت، متعـــة الكـــون نســـبيّه

صالح املشايخي

عمان
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مطامـــع كريـــم النفـــس ف الســـيّد املغـــوار!

ويقنـــع ضعيـــف الـــّذات بـــادوار قهريّـــه

ــار! ــى املختـ ــَد املجتبـ ــّب األحمـ ــي، بحـ إلهـ

مْنـــك مســـكيّه عـــس خاتتنـــا حســـنها 

ــحار! ــاكَن األسـ ــن، يف سـ ــام الديـ ــد قيـ محّمـ

محّمـــد طهـــور العلْـــم، يف جْســـم أّميّـــه

ويـــا خاتـــم األخـــالق، يف موكـــَب األبـــرار! 

األهّميّـــه خطـــوط  تحتـــك  األدب  يخـــّط 

ــك األوزار! ــن ُمهلـ ــّواب عـ ــة التـ ــا عصمـ ويـ

نفـــوس البـــرش يف صـــدرك الرْحـــب مطويّـــه

ــار! ــا شـــفعة الـــرزّاق يف مكســـب األوطـ ويـ

ـــعديّه ـــن س ـــر يف حْض ـــش الخ ـــخصك يعي بش

ـــار! ـــَل األبص ـــو تجه ـــّنه، ول ـــَن الس ـــوفك م نش

ســـطور الســـَر يف عـــامَل النْفـــس حّســـيّه

األنظـــار!  تتوّجـــَه  فيـــك،  وجهـــه  كّل  ويف 

ووجـــه الرجولـــه للرّجـــل فيـــك محكيّـــه 

رجولـــة - مبـــوت اآلمنـــه - تطلـــق املشـــوار!

مبديّـــه بالفْقـــد  للمْجـــد  الرجـــل  دروب 



137

137

ـــار! ـــَر األخي ـــك مح ـــاض، ل ـــس الفيّ ويف مجل

رصوح الرجـــال الغـــّر، ف الصْغـــر مبنيّـــه

ورفعـــك حَجر - صون الدمـــا - ف الحرم إعامر!

بالحْمـــد مرويّـــه الغـــّر،  الرجـــال  علـــوم 

وصـــربك عـــىل التنكيـــل، والظلـــم واإلنـــكار!

بصايـــر كثـــر النـــاس ف الحـــّق معميّـــه

ـــار! ـــكن الكّف ـــن مس ـــن ع ـــك بالّدي ويف هجرت

ــه ــول يف أرض مّكيـ ــدى مرسـ ــك هـ ــى بـ كفـ

وتقوميـــك األّمـــة، عـــىل يـــرب األنصـــار!

وبعـــض الديـــار، الديـــن منهـــا نـــرش ضيّـــه

وصـــربك أُحـــد، يـــوم البطـــل ف الجلـــل ينهـــار!

جـــروح الرجـــل ف الحـــزْن، بالصـــرْب مشـــفيّه 

وفتحـــك- بعفـــوك -بّكـــة الظلْـــم والفّجـــار!

لقدســـيّة الكعبـــة، مـــن الِحلْـــم قدســـيّه

ووقفـــة ُحنـــني العـــّز يـــوم العـــرب تحتـــار!

ــه   ــات جذريّـ ــل وقفـ ــف، نْسـ ــال املواقـ رجـ

وخطبـــة وداعـــك لألمـــم، ف الزمـــن تـــذكار!

حـــروف الرجـــل بالخـــر أوقـــاف خريّـــه 

الغّفـــار! رفقـــة  إىل  الداعـــي  وترحيبـــك 

ســـالم الرجـــل يف حـــرة املـــوت: يـــا حيّـــه
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ـــار! ـــَم األطه ـــن ف ـــه، م ـــالة الصادق ـــك الص علي

عليـــك الســـالم املكتـــي مْنـــك شـــخصيّه 

نبيّـــي، شـــحيح البـــوح لـــو تغـــزر األفـــكار!

قلبيّـــه غـــر  مـــا  فيـــك  املعـــاين  كثـــر 

وســـعيي ف وصفـــك، ســـْعي من عطــّـَر األزهار!

عـــس ســـعيَه املـــربور، لـــو كان ع الّنيّـــه   

ــعار!    ــَع األشـ ــايف مـ ــر قـ ــك أرّشف خـ مبدحـ

ـــه ـــك منقيّ ـــر - في ـــّز ْوفخ ـــَعر - ع ـــوق الش أس

ــرار!   ــَع األحـ ــامل، ذكرتـــك مـ ــة العـ عـــىل قّمـ

عـــس يقســـَم الرحمـــن للنْفـــس حريّـــه
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حنــــــين

عـــىل درب الحنــــني  يـــرّدين  شـــوقي  بعيـــد أزمـــان

ــا ــاعة  الذكـــرى  و  يعكـــس  يل  عقاربهـ يـــدّور  سـ

وأطـــر أبعـــد مـــن حـــدود العمـــر وشـــعوري الجنحـــان

ـــادر  واقعـــي وأنســــــى املســـافة مـــــع تناســـبها وأغــ

هنـــاك ألقـــى حيـــــاة ونبضهـــا  الخــــالد مـــع الشـــــريان

ـــها ـــا مــراتبــ ـــع  الدنيــ ـــر  يل  مـــ ـــتها   تف قداســـ

لهـــا بيـــــن الضلــــوع العـــوج سيــــرة تتعـــب الركبـــــان

ـــراكبها ـــرق  مــ ـــا  تغـــ ـــج   بحوره ـــو  تهي ـــفة ل و لهـ

ـــان ـــلوم تب ـــة و الس ـــزوة عظيم ـــري عــ ـــا يف خاطــ له

كـــــاتبها روح  يف   عزومهـــا  تحــــــط   عزوايهـــا، 

أحمد املقبايل )الوضاح(

عمان
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يـــا ربّـــــي  إفتـــح  أبـــواب  الخـــــيال  لكــــاتب القيفـــان

و مـــــــّده  قـــــوٍة ، مـــا  تكســـــر  الشـــــّده  مخـــــالبها

و سّخــــر لـــه مــــن أفـــكار القصيـــد  الـــراوي الشـــبعان

ـــاب   تســـلبها ـــا و ذوي االلبــ ـــن  جزالته ـــد مـــ يخلّــ

ـــان ـــر الضمي ـــود و تط ـــاش الكب ـــروي عطـ ـــاها ت عس

ـــبها ـــامل   مكاس ـــرفع  الع ـــنايا  و تـــ ـــط يف الحـــ وتقل

لهـــا غيـــــمة  مـــــن أبعـــاد الحنــــــني يســــوقها  الّذنـــان

رزم رّعــــــادها  و أمطـــر، مشــــارقها  و مغاربهـــا

عـــىل روح الســـالم وموطـــن األخـــالق و اإلميـــان

ـــا ـــة و حاربه ـــوى الظلم ـــي ط ـــالح ال ـــوت الف ـــىل ص ع

ـــني الشـــان ـــى للعاملـ ـــي عطــ ـــاة ال ـــض الحي عـــىل نبــ

ـــا ـــلّك وكواكبه ـــّور الفــ ـــالل و ن ـــيف الظــــ ـــر س كــ

ـــام وزان ـــني األن ـــق ب ـــن خل ـــن أرشف م ـــىل أرشف م ع

فــــرق يـــوم العــــــرب  كانـــت تفاخــــــر فـــــي مناســـبها
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ولد فيهم يتـــــــيم و لكـــــن أعــــطى للحـــــياه ألـــــوان

ـــا ـــم عجايبه ـــار أعظ ـــا، و صــ ـــا معانيه ـــدى الدنيــ هـ

ـــوان ـــدرب و العنــ ـــايهني  الـ ـــة للتـــ ـــاته مدرســ حيــ

مـــال  كل  القلـــوب  بخلقـــه  الـــزاك، و طيّـــــبها

ـــرآن ـــمن   بالق ـــد   الرحــ ـــفاه  الواح ـــك، إصطـــ لذل

و خّصـــه   بالنـــــبوه  و الهـــدى  ياحـــّظ، واهـــــبها

ـــا الن ـــربه وم ـــالل بص ـــور الظ ـــف ج ـــي عس ـــذاك ال ه

ـــا ـــع  صعايبه ـــينه م ـــل و رّوض سنــ ـــدى الباطـــ تحـ

تجــــــاوز كـــــّل خيبـــات  الظنـــون و قســـوة الخـــذالن

رغــــــم قســـوة  طــــــريقه شــــّدت الـــــدعوه ركايبهـــا

ـــان ـــداء و البهت ـــوه  اإلع ـــيل الدع ـــل يف سبـــ تحّمــــ

تــــــوارت كـــــّل بـــــدعه تحجــــب الغيمـــه  و غيّـــــبها

طـــرد مـــن مّكـــه و هاجـــر إىل يثـــــرب مـــع الشـــجعان

رجـــع بالعفـــو  و أعـــــالم النصـــــر شـــامخ مراقبهـــا

رغــــــم حجــــــم األذيّــــــه واجـــه األحقــــاد باإلحســـان

ـــا ـــدائه  وصاحبه ـــه  أعــ ـــاله و حب ـــهر الرس ـــرش طــ ن
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ـــوان ـــّور األك ـــا و ن ـــوب الرباي ـــوطن قل ـــر و إستـ بشـــ

له إنشــــــق القمر و الشمـــــــس أهــــدت لـــه هدايبها

ـــل األغصـــان ـــه ميّـــ ـــى الجـــذع و نحيب عـــىل شـــانه ب

وعـــىل شـــانه الســـامء هلّــــت مـــن الفرحـــه سحــــــايبها

رســــــول اللـــه  تفـــــرّد  بالرســـالة  وأنقـــــذ اإلنســـــان

ــا ــها وهذبّهـ ــيها  ولونّـــ ــى األنفـــس  معانـــــ عطـــ

ــان  ــراك واألوثـ ــن اإلشــ ــا مـ ــه وحررهـ ــى األمـ حمــ

بلــــــغ بالدعـــوة   العظمـــى  علــــــى قّمـــة  مـــــراتبها

ـــال أذهـــان ـــزرع لهامـــات الرجـــ ـــه قـــدر  ي رســـول الل

ـــبها ـــا و مناصـــ ـــادة الدني ـــرها سـ و يحصـــد مـــن مثـــ

معـــــه كان الــــــرجال جبـــال مـــا  تقبـــل  أحـــد ينــــهان

عزاميــــــها  ســـحاٍب   وابـــــله   يســــــقي   ترايبهـــا

رجـــاٍل  بايعـــــوه  وال  تقاظــــــوا  بالســـنني  أمثـــان

ـــاه مـــن دون واجبهـــا ـــة ســـمر  ســـاقوا الحي تحـــت ظل

ـــان ـــل األدي ـــم وأكم ـــم إرث  وأعظ ـــامل أعظ ـــرك للعــ ت

ـــا لـــو العـــــــامل  يكــــــّذبها ودعـــوة  تصـــــدق الدنيـــ
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عـــىل ذكـــراه وأصـــوات  الصـــالة  ونـــربة  اآلذان

رعـــى قلبـــي ســـالم وطهـــر   واألشـــــعار   يكتبهـــا

لقيـــت لهـــا الخلـــود و جيـــت بابــــــك ســـيّدي ولهـــــان

ـــا ـــدر، صاحبه ـــك ص ـــق ل ـــي فهــ ـــد ال ـــرك القصي تنح
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