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أسماء اهللا الحسنى1

رانْ فْ الغُ و  بَة  التَّوْ طالَبْ  اهللا  ابْ  البْوَ فْ  وَاقَ

امْعاني رارْ  اسْ بجاهْ  نِينْ  ومْ المُ لّ  لكُ و  لِيَّ 

نَى سْ ماءْ الحُ األسْ

ميعْ العارفين  63و هو يا سيدي باهللا بَاشْ يَبْداوْا اجْ

2
ة منظومة المأْلَكَ

الكْ  رْ مَ بَ لّ اشْ ما بَالماليَكْ في كُ تْ السّ أطَّ

ة  مْ الَمالكَ ظَ لّ شانُه عَ في اتْبارَكْ اهللا جَ

لُوكْ  لِكْ الْمُ مَ

ينْ  الْكِ صودْ السّ قْ رِيمْ رَبِّي مَ مْ الَكْ يدِي بَسْ وَ يا سِ و هُ
97

رؤية ورقية3

ـــايْ  رْج فــيــك  آمـــن  اهللا  ــا  ي اهللا  اهللا 

مــــواليْ ــــــي  أرَبّ اهللا  ـــا  ي اهللا  اهللا 

لِيَّ عْ ــدْ  جُ سيدي  يا 

يَة  الهْ  ْ لّ كُ نْ  مَ بَة  بَالتَّوْ

ــة  ابْدايَ لّ  كُ فــي  اهللا  ــم  بأَسْ ــدا  نَبْ ــى  ِل إ

ايْ  ــدَ بْ ــروع فــي مَ شْ ــنْ لَلْمَ ــتْ كُ لْ ــي قُ كايَنّ

ييَّــه  ــكِّ شَ ــال  ب يكــونْ  و 

ــي وال رْيا ــرْ في قُول الَ فَخْ

105

الظاهر في خفائه4

يرْاكْ أو  عكْ  إيْسمْ رْوا  مَ ن  مَ م  كَ للِّي  يا 

حينْ كــلّ  ــراك  نْ و  يَنا  ك  معَ انْسَ ــي  كِ

ع بالوذَن وفي انْرى ابْعينْ أسيدي مَ في ما نَسْ

ــماك اسْ أو  ــك  أرضَ فــي  إاله  ــا  ي ــمَك  باسْ

ــنْ وْني المكَ فــي  ــي  رئ المَ ــموع  الْمسْ ــا  ي
109

5
سر حروف الجر في 

رحلة سالك

اهللا  إلــى  اهللا  من  و  اهللا  على  بــاهللا  هللا 

ــا  ــه ــابْ ه روحْ  ـــة  ـــيَّ ـــطِ ـــمْ لَ أو 

يَها  باضْ رِّي  سَ في  ة  عَ ساطْ ماقِي  عْ ال 

ــوْتْ  ــطَ ــامْ اخْ ــريــقْ ع ــتْ الــطّ ــطَ ــبَ هللا اقْ

ــنــاهْ  امْ ــابْ  ص قَلْبِي  ـــى  األولَ ــوَة  ــطْ الــخُ

حالْهــا  ــانْ  ازْي ــسْ  النَّفْ ــامْ  ع

ا  واهَ لّ اهْ رّداتْ مــن كُ اتْ اتْجَ ــدّ و ال

113
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في الحضرة الربانية6

إلهْ  و  رَبّ   ــوَّ   هُ غيرْ   ــوَّ   هُ اَلــالَّ   ــوَّ  هُ يا 

لــهْ  شـــريـــكْ  وال 

وْالها قولْ  الَعْ سايَرْ 

ة  لْها وَالْهَ گَّ و حُ ايَبْ في هُ يَّ  يا وْ غَ رْ فِ بَالْحاضَ

ــهْ  لَ ــا  م ــى  عل ــومْ  يُّ القَ ــا  ي ــيّ  حَ ــا  ي ــوَ  هُ ــا  ي

الهْ  نُه و عْ وْ لْ كَ ــفَ في سْ

الها ــبْ امْ لْ ــعارْ القَ االَشْ

ا  اللْهَ ــمْ لِيَّ شَ ــالحْ عْ ــتْ أُو تْ ــتْ الحتْ فاحَ باحَ

119

ال إله إالّ اهللا7

اهللا إالَّ  ــهَ  إلَــــــــــــ الَ 

ى رســول اهللا دَ عيْن الهْ

ــداهْ بْ مَ و  ــامْ  ت الخْ ــيَ  ه

ـــي ــــي اله ــــلّ ــــا ال ي

يَتْالها الوْهامْ  معْ  جَ تابَعْ  و  قّ  الحَ على 

ــاهْ ادْه ــبْ  قَل ــى  عل آهْ  آهْ 

ــاهْ دُنْي فــي  ــعْ  وَقَ ــا  م لّ  كُ

ــواهْ تَشْ هْ  ــوَّ مشَ عــاشْ 

ـــي ـــاله ـــمْ ــــنْ لَ ــــي ب

ــا طاه اخْ مــن  تَنتْهــى  االَّ  ــسْ  نَفْ ــه  اتُ تَلّفَ و 

125

8
موعضة، الخالق 

المبدع

المومنينْ  ع  مْ جَ عن  نادى  بدعْ  المُ الخالَّقْ 
قــالْ الكتابْ  فــي  و  ــاهْ  ــم اسْ علوْ  مــن 

ــة ــم كــافّ ــل ــسِّ دخــلــوا فــي ال

يافة السّ بين  باقْيينْ  حنايا  و 

تــابَــعْ  هــايــمْ  اهبيلْ  ثْلي  مَ هــو  مــن  يــا 

ازاللْ مالْيا  حياتُه  و  يضره  لما  نفسه 

فــى اكْ ــا  م ــيّ  الغَ فــي  ــا  بَطن اغْ

حافة  شافةْ  عن  اجميعْ  صرْنا  تّى  حَ

131

pbÄubÄ‰Ä‡Ä€a

عصارة قلب9

راعي جيتَك نادَم عن افعايْلي نرْجاك في تضَ

عـــا ـــع الـــدّ ـــامْ ـــا س ــتــاجــبْ ي تــسْ

اعي لْت في الكتاب الحكيم أنْتَيا للدّ ن قُ يا مَ

ـــــل مــــا دعـــا ـــــه كُ ـــب لُ ـــتـــجَ تـــسْ

تَضراعي و  شكايْ  لك  ابديتْ  ربي  يا  باسمك 

ــى ــعَ ــسْ ـــف نَ ـــوالَ ــف م ــي ــى ك ــع ــسْ ن

ساعي البوابَك  جا  من  اليخيبْ  من  يا  بابَك 

ـــة ـــع ـــواسْ ــــــول الــــرّحــــمــــة ال أم

139

التشهد10

االنْشادْ غاوْا  اصْ نْ  مَ يا  دوا  هْ شَ دْ  كانْشهَّ

ــأَدي افْ ها  صاغْ اشهادَة  الــرُّوح  هادتْ  شْ

الـــعـــبـــادْ ربّ  اهللا  إال  إاله  ال 

ــادي ـــهْ ه ــد رســـول ب ــحــمّ ــا مُ ن ــدْ ســي

االنْشادْ ابياتْ  في  االعْظم  م  باألسَ ابْديتْ 

بَـــادِي و  ــفــا  خْ مــا  ــعْ  ــجــامَ ال اهللا  أســـمْ 
143

الحضرة اإلالهية11

ــورْ اتْمادي   ــا ن ــي ي لْب ــبْ قَ بي ــا حْ ــي ي إِالَه

ــرادْ لَــمْ انْــهــايَــةْ  ارْضـــاكْ  ياللّي  إالَهــي 

وزادُه ــبْ  ــلْ ــقَ ال قـــوتْ  ــا  ي

ة دَ ساعْ بيكْ  روحي  لّي  خَ

ــكْ وهادي ــمْ في دي ــا لْحاكَ لكْ ي ــا مــول المُ ي

ــأدْ لَفْ ــرْ  مّ تْخَ ــنْ  حي باللّســانْ  ــكْ  ناجيتَ

دُه ـــالَ امْ ـــطْ  وَسْ وَة  بالنَّجْ

شارْدا ماكْ  اسْ في  افكارِي  و 

147

جفرية مجدوب12

 بِهْ
رَفْتكْ بايا و اعْ رفتْ اهللا منْ اصْ ي بِكْ اعْ

ياللّ

ــبــيــهْ  انْ و  ـــه  رَســـولُ يــا 

ـــاهـــي  ـــب ـــــمْ  انْ ـــــكُ بِ

ــي  ضــورْ وَانْباه حْ بالْحْ ــدَ ــدْ اُو تانَمْ مَ تانَحْ

بيهْ نْ الَليهْ اشْ ْنا مَ بودْ رَبّ عْ مْ الْمَ ري باسْ عْ ابْديتْ شَ

ــبيهْ  بالتَّشْ ــى  يَرْضَ ــا  م

ـــي ـــاه ـــب ـــــنْ اشْ ــــا م ي

نَبَّهــا  ــهْ  لي طــاهْ  عْ مَ ــريرة  ْ السّ وَ  ــرُّوحْ  ال

153
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13
ــزارِيفي مدح الرسول بَمْ ــودْ  ج اهللا  ــتْ  عرَف ــكْ  بي ــي  ياللّ

ــاكْ بــابْــصــاري ــه ــفــا بْ ــشْ نَ

ــدورْ لَبْ ــراجْ  سْ ــا  ي ــورَكْ  ن ــن  م رْ  ــوَّ نَتْنَ و 

ــواري لَنْ ــورْ  ن ــحْ  مدي ــتْ  بدي اهللا  ــمْ  بَسْ

ــصــاري ــــرَّةْ ابْ ــبــيــبْ قُ لَــحْ

ــدورْ ــاجْ لَبْ ــمْ ت ظي ــفْ التَّعْ هْ ــوْرى كَ ســيدْ ال

163

الهجرة النبوية14
رَة جْ رْ لمنْ ارْضا الهَ كْ رة و الشُّ جْ نْ اقْضى ابْهَ دْ لمَ مْ الحَ

يرُه ول اهللا و خِ ماوْا رَسُ حْ لمن احْ دْ و المَ

را المْ نَصْ رْ لَلْسْ لَة من قَدَّ مْ ــالمْ جَ دوا يَا  الِسْ مْ حَ

وَّ وَعْشيرُه الَة هُ رُوا خاتَمْ الرْسَ كْ أُو شَ
169

النبوية15

اقي اصلى امواصلة على الحبيبْ السّ
قْ فَ اخْ من  الــمــورودْ  ــوضْ  الــحَ في 

قة  فْ خَ مرْ  العْ في  بُّه  حُ من  لْبُه  قَ

تَح و الباقي ــتَفْ ــي نَسْ ــا اهل باهللا ي

ــقْ ف ــدْ ي و  ــحْ  ــت ــفَ ــال ب يــاتــيــنــي 

ــقا ــاحْ من دونْ اشْ ــل الفتّ مــن فَضْ

175

األحمديّة16

رَســول  أحمد  ما  السّ فــي  ــه  ــمُ اسْ ــيّ  ــبِ
نَ

زادْ  مــن  ــا  ي د  محمّ األرضْ  على  ــه  اســمُ

ــدْ  ــعَ اسْ ـــتُـــه  أُمّْ فــي  ـــى  تـــرَبَّ و 

ادَة  مّ حَ ــة  أُمَّ ــضــانْ  احْ في  ــكْ  ــنّ اليَ

ــدْ  ي حامِ المْ ــدةْ  اقْصي فــي  تَحْ  ــتَفْ نسْ

ــادْ  م يُحْ ــا  م و  ــدْ  مي َلْحَ ا ــي  خالْقِ ــمْ  بأسَ

ــدّ  َّ يــعَ ــــال َل ــه ا ــاتُ ــوق ــل ــخْ ــن مَ م

ادَة  ــدّ ــو ابألَة عَ ــمْ فــي الْمــاطْ لُ لَ عَ

181

17
 في السيرة 

النبوية

ــانْ   يّ ــدّ ــبــودنــا ال ــعْ ــولــى مَ نــا يــا الــمُ ــدْ ســعْ

العياني قـــرة  بالمصطفى  ــا  ــدن ــعْ سَ

ــانْْ يّ الدّ خالْقــي  ــودي  ب معْ ــم  باسْ ــتْ  ابْدي

ــي الْغان ــي  ن الغْ نَعــمْ  ــا  موالن ــا  رَبّن
189

الغريبة18

نـــانـــي ـــدْ ـــى الـــعَ ـــل صـــلّـــوا عْ

سان الحْ نبْعْ  و  دى  الْهْ كنْزْ  مة  الرَّحْ يْنْ  عَ

ـــي ـــرْآن ـــقُ ـــعْ ال ـــبْ ـــطَّ ـــــولْ ال م

آنْ  ْ ــــلّ كُ دايْـــمـــة  ــهْ  ــي ــل اع  
ْ ّ
اهللا ــى  ــلّ ص

ــحْ طـــــرزْ اوْزانــــــي ــت ــف ــســت ن

ُو الْســانْ ــبْ ا ــى ابْقل ــة والصل باســم الجالل
251

19
صلوات على 

المصطفى العدنان

هاري ــه لَطْ تُ اليَكْ ــي و مَ ــى النّب ــى اهللا عل صل

رْ البْشَ فــي  ــانْ  ــم االي ــلّ  هَ ـــرْ  امْ و 

الَقْطاري سايَرْ  في  عليهْ  لّموا  يسَ و  ا  لِّيوْ ايصَ

رْ ــدَ ــقْ ــخْ ال ــامَ ا عــلــى ش ــوْ ــي ــلِّ صَ

ــى لَبْراري لّ لي راوي عَ ــا اهْ ــمْ اهللا ابْديتْ ي باسْ

ـــرْ مَ ـــألْ لَ اهللا  بــاســمْ  گــالــوا 

تَبْشــاري ــا  ي بهــا  ــدا  ابْ مــن  ــنْ  كُ ايَنّّهــا  كَ

ــرْ ــفَ ــظْ وي ــالْ  ــن ي و  ــنْ  ــكَّ ــمَ ــتْ يَ

257

وفاة الرسول20

ــوبْ من الرّانْ ل ــلوا القْ سْ موعْ نغَ بالدّ

ــنْ ني ــاةْ ذا الحْ ــاوا الوف غ ــا نَصْ لّم كُ

ــارْ الصــادقْ األمينْ خت ــبْ المُ بي الحْ

االوْزانْ و  رْ  ــعْ الشِ ــتْ  ابْدي اهللا  ــم  بَسْ

ــنْ صي احْ ــي  ت َالمْ ا احجــابْ  اهللا  اســمْ  و 
263
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21
في مدح ساداتنا 

الشرفاء

مْ كُ مديحْ هــذا  ــيــادي  اسْ ـــرافْ  األشْ ــةْ  أالمَ

ــمْ        ــكُ ــمْ ــدي ـــا اخْ وأن

ــي ــوا اوْزان ــمْ و بارْك يتي بَرْضاكُ ــوا شــجِ بْلُ قَ

ــم يركُ غِ فوجــوه  ــا  يَتْباه ــمْ  نكُ مَ ــورْ  الن

ــم ــدكُ ــزي ــــي إيْ رَبّ

ــي يان ــرَّةْ العْ ضــرة مــن قُ ــورْ الحُ ــنْ ن ــا وارثي ي

271
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راء  مة الزهْ فاطِ

ــرة     ـــرّة و طــاهْ ــي حُ ــوالت ــة مُ الل

ر اهَ الطّ ــا  ــرّه سَ ــمْ  ــظَ ــعْ مَ يــا 

بْرورْ نّها و ارْضاتْ المَ ارْضاتْ اهللا عَ

ــدا  ــشّ ال و  ــرْ  ــطَ ــعْ لَ ــدي  ســي ــا  ي ــو  ه و 

ــرْ ــي ــب ــعْ ال ـــكْ  ـــسْ مَ و  ـــيـــبْ  الـــطّ و 

ــرَة زَهْ الَ  و  وَرْدة  في  ما  رْ  طَ العْ

ــرة ــطْ قَ ــرة  قَــطْ ــرْ  ــطَّ ــقَ تْ الَ  و 

ــرة امْ فــي  ـــلْ  راجَ ــه  ــمّ إيْــشَ الَ  و 

275

اللة فاطمة الزهراء 232

ــارْ ــوعْ الزخّ ــةْ يَنْب ــاتْ زوجَ دوح مْ ــاجْ المَ ت

ــوارِي
االنْ رْ  ــواوَ انْ ــةْ  دوحَ الحســنْ  أُمّ 

ــرَة ــة الزَّهْ ــة فاطم ــبْ اهللا الل بي ــتْ احْ بَنْ

ــارْ هّ ْ الْقَ ــرًّبّ ــمْ ال ظي ــمْ اهللا الواحــدْ العْ بسْ

ــوارِي ثْ مَ ــي  اللّ ــعْ  لَبْدي ــعْ  انَ الصّ ــالّقْ  الْخَ

رَة ــدْ القُ ــهْ  إلَ ــمْ  لي لَحْ ــافَقْ  الشّ ــارْ  فّ الغَ

281

الجياللية24

ــلْ  اوْص ــن  مَ ــا  ي اهللا  ــيَّ  وال ســيدي 

ــي الجيالل ــوْث  الغ ــا  ي اهللا  ــرَةْ  ضْ لَحَ
الْ مَّ ب الكُ ريف أقُطْ أمواليْ عبْد القادَر الشّ

والــف  امْ كيــف  ــود  ب المعْ ــم  نعْ ــم  باسَ

ــجالي وي و اسْ ــدْ تح فــي اقْريــض شَ نســتفْ

مال بْ في اكْ ا يَتْعَ و اللّي يبْدا باالسم األعْظم مَ

289

25

في مدح الولي 

الصالح سيدي عبد 

اهللا بن حسون

يف اهللا نايْتي طالَب ضِ رمك يَا عْ جيتْ الحُ

اهللا عــبــد  ي  ــــيــــدِ اسِ

ــي ــوال ـــون ال ـــن حـــسُّ اب

بت عن أرْض أنوارْها جْ يا شمْس في سلْوان ما اتْحَ

ديح اللي ضيْ اسناه بســم اهللا ابْديت في امْ

ــي  بَــضــيــاه ــب ــل رْ  قَ ـــــوَّ ن

ـــي ـــال أدْخ والت  ـــى  حـــتّ

ها عة غاب احالك اظالمْ يَّاءْ ساطْ علة من ضِ شُ

295

26
اعمارة الصويرة 

(سيدي مگدول)

ضرة  با انْسا و ارجالْ ل الحُ دامْ اهللا ارواحْ   هَ

ــةْ االقْيالي  رسَ ــن مَ ــنْ م ــرزَخْ متْالحقي للْبَ
دولْ گْ ويرة سيدي مَ مارةْ الصّ المْ اعْ تحتْ اعْ

ــاحْ االّقفالْ فت ــلْ القــوي مَ بَســم اهللا الكام

ــتفتحْ منوالي ــم نسْ بســم الرّحمــان الرّحي

ــةْ القبولْ ركْ غاي ــدْ بســم الوهــابْ الكريمْ ن

301

رگراگة االحرار27ّْ

ــوا امشورين ارْفاگة شُ وا نَمْ أَجُ

ــة ــراگَ رگْ على  ــوا  ــمُ ــلّ ــسَ انْ

مدينة   ـــــــالتْ   وَصْ ــــة   ــــالّمَ ال هـــا  

رافگة امْ ــة   ــاگ ارْف جـــاتْ   ــويــرة   الــصّ

اب في قَطفْ االَزهارْ و هو  يا سيدي باسمْ الوَهّ

ضــرة  الحُ ــلْ  أه رياضــاتْ  مــن  روض  مــن 
307

pbÓèÌäÜ⁄a

28
اإلدريسية

 (مدح موالي إدريس)

حــفــيــدْ  ـــا  ي ســـــرار  اال  ــنْــبــع  مَ ـــا  ي

ادْريس ياموالي  نا  همامْ يا  صطفى  المُ

ــســى ــــآلنْ مـــا انْ ـــرِبـــك ل
ـــغْ مَ

الالَّمتْناسي سانَك  احْ ينْسى  وال 

نَمــدحْ  انشــادي  فــي  ــتْ  ابدي اهللا  ــم  بَسْ

ــسْْ دي تقْ ــدس  قَ المْ ــا  دن مجْ ــوع  ينْب

ى قسَ ــا  م ــنْ  ــي ــل إيْ اهللا  ــم  ــاسْ ب

ساســي ــم اهللا العظيمْ نور فإِحْ واسْ

313

الفاتح األكبر29

ــعْ   ــطَ ــا  اسْ ـــرقْ  ج ــن  الـــشَّ ـــورْ  م ــا ن ي

ـــاسْ ـــع ـــسْ ـــع ـــــســـــاقْ ال ــــي اغ ف

رَتْ سايرْ االَنْفاسي         طّ يا نَفحة من طيبْ عَ

ادْريسْ مواليْ  يا  األكبَر  الفاتَحْ  هو  أنتَ 

ا ســاسْ ه ليّ لّتي و اســمُ بســم اهللا ابديتْ حُ

ساســي ــعوري و احْ ــرّ شُ هــي مفتاحــي و سَ

ليسْ ــلَّسْ تَسْ سَ وامْ امْ ري ســايَرْ الدّ ــعْ بها شَ

319
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 ليلة القدر 30

رْ دْ يا لِيلَةْ القَ

رَة عامْ ــرارْ  ــسْ بَ نّكْ  مَ ة  ظَ لَحْ كــلّ 

ـــرْ ــيــاكْ داكَ ــي احْ ــلّ ــدْ ال ــعْ ــا سَ ي

رارْ لسْ أليلَةْ  يمْ  ظِ العْ كْ  جاهَ الَلْ  بجْ

اهللا أكـــبــر

رَة باهْ ــالّتْ  حُ البــس  لُّه  كُ ــونْ  الــكَ

ــرْ ــايَ ــص ــرْ األبْ ــايَ ــص ـــوهْ اب شـــافُ

االسرارْ ليلَةْ  البشايَرْ  لليلة  مزْدانْ 

327

رة31 سيدي مول القدْ

رَة ــــدْ ـــدي مــــولْ الــــقُ ـــي سِ

ــرارُه ــودْ و اسْ ــطْ بالوْج ــبْ الحايَ ــمْ الغي عالَ

ــرارْ  االبْ ــن  م ــلْ  راجَ ــي  ل ــبْ  هي ــاكْ  نَرْج

ظورْ حْ قّ  ال  نوْقع  في  المَ رَحْ لي صدرِي ابْحَ يَشْ

ــرَة ــكْ ــفَ ــا ال ــيّ ـــتْ لِ هـــاجَ

ــاروا ت ــداوْا   ايحْ ــي ابْ ن ــبْ و دَهْ ل ــلْ و القَ قَ والعْ

ــهــارْ تَــنْ ــي  ــصــاب اعْ و  ــة  ــن واهْ اتْ  ــــدّ ل و 

شورْ لي  مْ  قَّ سَ ما  الذي  قْ  الماحَ تِالفْ  االخْ من 

331

32
محاكمة 

في االعماق

النّفــس  و  ــب  القل ــع  م ــرّوح  ال و  ــلْ  العق

ــي لِ ــى  يصغ ــن  م ــا  ي ــنْ  لي كامْ ــوا  اتْلَمّ
قالْ لطانْ كلْها ماجي لُه بمْ وقْ ابْساطْ السّ فُ

نَحــوْ  ــريقْ  الشّ ــوم  الي ــمس  شَ ــتْ  مال

ــي العال بالجــوّ  اســخاتْ  وال  المغــرب 

ــما أثَرْها ما زال تْ خالّتْ في السّ مــن اللّي راحَ

339

يجور33 ديجور الدّ

ــرة   يْ الحَ شــكى   شــي   ايا   ــكّ الشَّ شــوفْ 

ــه ــي أيّامُ ــدة  ف حْ ــة  وشــي  الوَ شــي  البْلِيّ

ديم يانْ اعْ دْ رُبْتُه شي مَ و شي بالحرْمانْ و شي بَغْ

ضا  الفْ ــحْ  ــاسَ ــت اكْ ــورْ  ــج ي ــدّ ال شـــوفْ 

ه المُ اظْ بالْ  بَجْ النّهارْ  ــيّ  ضَ عن  مْ  هاجَ

ه في الْغيمْ  امُ ثَرْ قُدّ يّ الْهارَبْ يَعْ وشــوفْ الضَ

349

حوار34

ــــرى ـــــــاذْ الـــــحـــــوارْ جْ هَ

ــارة يّ خِ ــاهْ  ي خاطْ ــا  م ــنْ  موم ســلَمْ  مَ ــنْ  بي

ـــكـــارْ ــرْبــي نِــيَّــرْ االَفْ ــغَ ـــه امْ ـــلُ ــى أَصْ ف

ا قايَمْ بالتَّبْشــيرْ ــرْبْ جَ ــي من الْغَ ران ــع نَصْ م

ـــرى اجْ كــيــف  ـســالْ  تـَ الَ 

غــى لي  لكل إشــارة ــرْ اصْ رْ غي ضَ ــا مــن احْ ي

الـــحـــوارْ ـــاذ  ه ـــلْ  ـــأمَّ ت و  ــنْ  ــعَّ ــمَ ت و 

ــدك فيهم خيرْ ــا فاينْ و عــالشْ كانْ ما عن أمّ

357

35

كانت مجموعة 

مرافقة 

(خيال وحقيقة)

ــقــة ــرافْ ــة م ــوع ــم ــجْ كـــانـــتْ مَ

ــة ــحــاقّ ـــــرا ال ــهْ اقْ ــي ــق ــــانْ ف ك
ـــتـــي اشــريــقْ ــاحْ االَمْ ــب ـــانْ اص ك

ـــاق ــي ارْف ــل ــا يْ ـــرّدْ م ـــفَ كــنــت ام
ــقْ ــفَ ـــي اخْ ـــل ــي ادْواخْ ــبــي ف ــلْ قَ

ــدوكْ ارْفاقــي ـــ ــتْ هَ لْـــ آواهْ آواهْ قُ

ــقــة ــي الــغــاسْ ــال ــي ــشــتْ ال عَ

الخانْقة ــهــا  ــقْ ــايَ دق ــتْ  ــش عَ

هيقْ الشّ و  الــزَّفْــراتْ  تْ  ــدْ ــابَ ك

ــاقْ ــفــي ال ـــرْ  ـــرايَ م ــتْ  ــي ــانِ ع و 

ســبَقْ ــا  م ــولْ  هَ ــمْ  ظَ عْ مَ ــا  ي

واقي ــاتْ اطْ يق زَّقْتْ مــن الضّ ــا مَ أم

365

الدوقية36

ــــي اخــــوانــــي ــــــدانــــــي ف وحْ

االخــــوانْ ــيــنْ  ب ــة  ــيّ ــوحــدان ال يبها  ماخّ

اوْطــــانــــي فــــي  ـــــرّبْ  ـــــغَ مْ و 

ــانْ االوط أرضْ  ــي  ف ــة  رب الغُ ــةْ  حالَ ــرّ  ح ــا  م

ــر الــفــانــي ــم ــع ــــالْ ال ط

االشــجانْ ــراتْ  زَهْ و  ــاة  الحي اتّســعاتْ  و 

ــي األوْزانـــــــي ــن ــرت ــه شَ

ــانْ تْب ــة  عرِف مَ دونْ  ــاروا  ث اكْ معارْفــي  و 

375
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ريق37 معلمات الطّ

اهللا ريقْ  الطّ في  اقــنــادَلْ  ها 

اهللا اهــــــــــــــلْ  يـــــــــا 

ـــوارْ اهللا  ـــان ــهــمْ ب ــل ــــوّ يَ ضَ

ـــــنـــــاهـــــا فــــــــي الـــــتّ

اهللا فضلْ  من  قولي  ابديتْ 

اهللا بـــــــــاســـــــــم 

اهللا امن  الوهبْ  في  الرّجا  و 

ـــــاهـــــا ـــــبَ ـــــنّ ال و 

379

القلب38

مالَكْ لّي  قُول  لبي  قَ يا  لْبي  قَ

كْ يا القلَب وَرّيتي  ياجَ تِي وهاجْ وَجدي بهْ هجْ

لي الهالك

ــومْ أقلبي رايدْ انْســالَكْ و الي

ــالكْ ذابَكْ وال قادَرْ يسْ بْ بعْ ــوالْ من اتْعــذّ تَسْ
385

الصالة الوسطى39

ى  طَ الة الْوُسْ قْتْ ذَا الصّ ايَلْ على الوَ لْتْ الْسَ گُ

ــى ــطَّ ــسَ ــتْ ـــقْ يَ ـــقَّ ـــن حَ م

ــة  ــاطَ سَ و  ـــــاتْ  االوْقَ ــرْ  ــايَ س

ة  ــطَ ــالة وَاسْ ــب كل اصْ ــا اهللا رَتَّ بْه جَّ راد إِيْحَ

ــا طَ ــي الَ نَخْ وْفِ ار مــن خَ فَ ــتِغْ تَحْ باسْ ــتَفْ نَسْ

ــا ــطَ ــخْ الَ نْ  ـــدَ ـــعْ مَ ـــا  انَ و 

ــة  ــاطَ ــخَّ مَ ــا  ــطَّ ال هـــذا  أو 

ا طَ خْ وُه  فْ عَ ة  ظَ لَحْ وال  يَّدْ  جَ اهللا  رْ  فَ تَغْ اسْ

391

طيب االنسام40
ــامْ  ْثَ أ ــتْ  بَانَ ــهْ  ي فِ ــنْ  مَ ــزْرَتْ  جَ ة  ــرِيعَ

الشّ

ــمْ  حاكَ رَبّ  ــارَادْ  م ــلْ  عَ يَفْ ــة  يقَ قِ الْحْ و 

االََنْسامْ  يبْ  طِ يدْ  قْصِ يتْ  ابْدِ اهللا  بسم 

ــمْ  آسَ ـــلّ  كُ ــــرارْ  اسْ ــمّ  ــلَ ايْ اهللا  واســـم 
397

ن41ْ ومَ معراجْ المُ

ن  ا بارْيَة مَ دْ اوْحاهَ مْ دُ هللا سورْةْ الحَ مْ اَلْحَ

وفْ  روفْ الْخُ رورْ احْ اشْ

ة  فَ ناصْ امْ ــة  ــمَ ــسْ قَ ــا  ــهَ ــمْ ــسَ قْ و 

ــة  ه بَالرّافَ ــدُ بْ ــنْ عَ ــه و بِي ــا بِينُ ــي م ف

زّ و  ةْ الْعَ وَ طْ لّ شانُهْ في سَ يت جَ بسم اهللا ابْدِ

لِيمْ ارؤُوفْ  رْ بَرّ احْ هَ الْقْ

ــة  حــافَّ ــقْ  ــلْ ــخَ ــالْ بَ ــه  ــافُ ــطَ الْ و 

ى  تَفَ نْهْ اخْ او في الكُ نْظور في ما انْشَ مَ

401

ه الفْضيل42 عالَمُ

ــالْ  مَّ ــمْ الكُ الَ ــم عَ لّه ــاسْ كُ ــي للنَّ ــيَّدْ ربّ شَ

االَ  ضَ نْ اَلْفْ ــالْ وَطَ ايَلْ و افْضَ يهْ افْضَ ــيَّعْ فِ أُو شَ
ـــلْ ـــي ـــضِ ـــفْ ـــه الَ ـــمُ ـــال عَ

نِي  الَّ وانِي خَ گْ وبْ مَ جُ بْ الَعْ جْ وَ يا سيدي عَ واهْ

يلْ  ادْهِ
405

43
الخالن في قطار 

الخدالن

زايْ  أُو  ــــــفْ  وَاألَلِ ــا  ث

ــة  اَلْغايَ  ْ ــمّ تَ ــافْ  اوْقَ ــرَة  مْ اَلعُ ــاعْ  ارْب ــثْ  تَلْ

ــاليْ اخْ ــينْ  السِّ ــرَة  مْ لَلْعُ گالْ  و 

ــــدايْ أبْ ــاتْ  ــت ــشْ ــتَّ ال ــي  ف أُو 

بَاللَّشونِيَّة  ــزَلْ  انْ التَّا 

ـة  رايـَ ــاتْ الــدّ ـمَّ ــا تـَ ــنَ ــيْ ــبَــلْ سِ ــي اجْ ف

ــا  ــاي ــوْص ــن الَ ـــرَة م ـــشْ ابْـــعَ

ــة  ــايَ ــغ َلْ ــغــى ا ــــنْ اصْ يــا مَ

413

اج44 جّ الحُ

اجْ هّ ــراجْ الْوَ ــنْ لَسِّ لي ــا راحْ تون ــي و دَّعْ ــا اللّ ي

ــاجْ ــجّ ـــادْ الــحُ ـــي االَسْ

ـــهاجـــــي لَــمْ روحْ 

يّة  ــبِ سْ مَ ــراقْ  الفْ ــن  م اتْ  ــدّ وال ــمْ  كُ تابَعْ

هاجْ نْ لَمْ نُه ساكَ رّ في بْدَ يْشكي من ضُ يا لّي  كَ

ـــالجْ  ــجّ عْ ــحُ ــلْ ال ــثْ ــا مَ م

ـــي ـــاج ـــنّ ـــــةْ ال ـــــجّ حُ

وبْلِيَّة ــرّ  ضُ ــلّ  كُ مــن  ـــه  داتُ كاتْشافي 

417

الملهمة45

ــكْ  رْب ابْقَ  ْ ــسّ كانْحَ ــبْ  ي والطّ ــرَكْ  عطْ ــن  م

ــدى افْريدْ ــركْ فالشّْ بي ــي واعْ نينْ تات ــي امْ منّ

ــزْدادْ اي صوتكْ  غى  نصْ ويلى 

ـــدّْ ـــتَ  وِشْ
ـــوقْ ــي لـــشّ شــوق

ياهذي ديما  امعاكْ  حالي  هذا 

ــنُه  ــتِ واشْ ــكونْ ان ــكْ واشْ ياهــادي هللا فايْن

ــعيدْ ــي اسْ ــومْ ايْكــونْ ل ــنْ ي ــمكْ وَشْ مَ اسْ

باالثمــادْ ابْهــاكْ  انْشــوفْ  ــومْ  ي

ـــدْ ــــكْ قَ يـــامـــن الريــــــتْ ل

ــادي فرق وال  ــم  افْحل ــى  حت وال 

423
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جالّبتْ راجي46

ـــــــرَجْ     ــــــفـــــــرجْ الـــــــفَ الـْ

ـــــــا     ـــــــرْج ـــــــــــــــــي ن ران

ــــا  ـــبْ ارْج ـــيَّ ـــخَ ـــخْ ــــنْ الَيْ م

نْعمْ والْعبْدْ اِيراجي  ابْ الْمُ هَّ ريمْ هو الْوَ لَكْ هوَ 

ـــنْ جـــا ارِّتِــــجــــاجْ     ـــايَ ـــن امْ

ــــــــــى     ــــــــــــــــة رجّ رجَّ

ـــجـــا ارْتَـــــــجَّ  ـــحْ حـــتـــى لَ

فاجي  امْ كانْ  الْنا  جَ صارْ  يَعْ الَ  زَّة  هَ الَ  الَزَلْزالْ 

433

pb–Ä‹ÄnÉfl

47
األرض فوق قرون 

ثور

ــان ــروضْ الِيم ــي افْ اغ ــا الصّ ــكاركْ ي ــزّهْ افْ ن

ــي يان لَحْ افْســايَرْ  اهللا  ــد  ابحم ــبَّحْ  س و 

الرحمانْ الغني  نعم  المولى  باسمْ  ابْديتْ 

الكريم الجيد معبودنا الغاني
441

48
رسالة

 إلى الشعراء

عارَة  للَشُّ ــرا  ــبْ ال ــبْ  كــاتَ يــا 

ــيرْ  س ــا  به ــيرْ  س و  ــا  ه لَّفْ غَ ــا  تْه تَمْ اخْ إال 

دارُه  فــي  يخْ  الشّ على  دُقّ 

طورْ  سْ الْمَ دَا  ليهْ  عْ ــرا  اقْ و 

ـرصارَة  ــيــتْ بَالرِّيـــحْ الصَّ سّ حَ

ديرْ  اهْ نْ  وْ الْكَ ة  ــدَ زايْ افَة  صَّ القَ ودْ  الرّعُ و 

ــاروا  شَ ــة  بْل الْقَ ــنْ  مَ ــروقْ  ابْ و 

الَبْصــورْ  ــرْ  انْظَ ــنْ  َلْمَ ا فــوا  طْ خَ

447

شعر عن الشعر49

يفْ  يفْ واتَاه التّاجْ وكِ ر أصاحْ كِ عْ فْ الشّ شُ

رشْ التَّعبيرْ لَى عَ جالَسْ عْ

ـــرْ  ـــةْ الـــنّْـــصَ ـــبَّ ــــوَ فـــي قُ ــــا هُ هَ

اُمــارا  رْتُه  ضَ احْ في  لْ  ــوْ الــقَ فنونْ  و 

لولْها  لِيها وَحْ فْ األَرض أصاحْ بارزَة في احْ شُ

ليهْ انظيرْ  وّ الالَّ في جُ

ــرْ ــطَ ــةْ الَــمْ ــروسَ ــفْ الْــــوانْ اعْ شُ

مارَة  اعْ كلّ  في  نونْ  الَفْ ــوانْ  َلْ أ عدّ 

453

إطاللة على طلل50
يّ ــرادي حَ ــهْ أَتَف ــرْتْ في ــنْ وال انْظَ يِّي ــيّ الحَ حَ

ايَة  دَّ سَ بْ  نْكَ عَ االَّ  و  ــرابْ  اغْ االَّ  و  ة  موكَ إالَّ 

ـــة ـــلـــيَّ ــــــــاللْ اخْ فــــي اطْ

م رَوْضْ الرُّؤى ابْديعْ 457و هو يا سيدي كانُوا و كانْ بِهُ

خنجر المخنتر51

ــرْ  ــنــجَ ــــــرَّطْ فـــي الــخَ ف

ــرى  والشّ ــعْ  البي ــواقْ  االَسْ ــلْ  ادْخَ ســاعةْ 

أَرَى  و  هــاكْ  و  مسارا  السّ و 

ــورْ  ج الفْ ــلّ  هَ ــواوَهْ  اغْ و  ــوهْ  ع مّ طَ و  ــرّوهْ  غَ

بر  استخْ ـــاحْ  ص ــا  ي

ــابْــرة  ــنْ الــصّ ــي ع ــتَــكّ ــةْ لَــمْ فــي احــكــايَ

مارَة  الْعْ فارَقْ  مَسكين 

ــورْ سُ كْ ــاله و قَلْبُه مَ ــال على اخْ ــدْ الَخْ و اقْصَ

463

52
بوا الهوى رَكْ

واوْ  و هْ

ــــواوْا  هْ و  الَـــهـــوَى  ـــبـــوا  رَكْ

ــاوِي  ه ــوَى  ــهْ ال ـــبْ  الـــرّاكَ و 

ا  يوْ فِ ــا نَخْ ــه م نُّ ــا ابْقى مَ ســاب التســيّبْ م

ة  الـــبَـــلْـــوَ ـــــاتْ  ـــــمَّ عَ و 

ارْواوْا  ادْراوْا  اقْــــــــــــراوْا 

ــــاوِي  ــــتّ مَ ابْــــقــــا  ــــلْ  ــــهْ ــــجَ الْ و 

ا  وِيوْ تَايَدْ و  قولْ  عْ و  لوبْ  الَقْ بينْ  رحْ  تَايَمْ

ا  ــوَ ــخْ الَ اذْ  ايْ  ــــدّ ال ذَاكْ 

467

53
الوقفة تحت 

الكرمة

تْ  نا تَحْ فْ ة اَللِّي اوْقَ قْفَ دْ يا راسي للْوَ هللا عُ

ة  رْمَ اَلْكَ

ــامْ  مَ الصّْ ــاكْ  ج ــتَ  وَانْ ــرَسْ  اخْ كانْ  ــونْ  الك

روفْ ما  اتُه احْ مْ اللِّي ما لَمَّ نَبْدا بال اسْ

ة  لْمَ مالتُه كَ شَ

ــامْ  النَ ــونْ  ــسُ الْ في  ــوَ  ــاهُ مَ اللِّي  ـــمْ  االْسَ

471
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يوانع اللّوامع54ْ

ــع الرُّوحْ  لَّقْ م ــسْ حَ ــي أَرْضْ النَّفْ لِّ خَ

ــنْ اتْـــروحْ  ـــرّوحْ وي ـــى ال و ارْعَ

رُوحْ ــاكْ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــمّ ـــ ـــ ـــ تَ

االَرْواحْ  ــــــــرْزَخْ  ب مـــن 

ـــســـاحْ ـــفْ ـــلَّ ـــــقْ ال ـــــلَّ حَ

ــــضــــا افْـــســـيـــحْ  ــــفْ لَ

ــوحْ ن مْ مَ ــرّها  سَ ــرّ  السَّ رْصــاتْ  عَ

ــرُّوحْ  ال ــعَ  امْ ــلَّــقْ  حَ لْبْ  القَ

ــــــــــروحْ ِيْ ا إ ـــــــــــدَ وَبْ

راحْ  ــــــا  امّ ـــــنْ  ـــــي أولِ

ـــراحْ ـــم ـــو يَ ـــلُ ـــي الـــعْ ف

ـــــحْ  ـــــري ـــــه اسْ ـــــنُّ لَ

477

اإلغاثة55

عْ جاتْنِي االِغاثَة مْ نْ نُونْ الجَ مَ

ــة ــالثَ ــثّ ال ــي  ــحِ ــاتْ ــف م أو 

تِغاثَة و الثّانِي إغاثة و الثّالثْ في  دْ اسْ واحَ

تَ باغْ المْ

ا باَسم اهللا و أسماؤُه اعالتْ 481واهو يا سيدِي نبْدَ

األلفبائية56

ه  المُ الْ في اكْ ثْ عن نفســه گَ دّ لْحونْنّا اتْحَ مَ

الْ  بَلْسانْ اَلْحَ

مولْ  كْ ْ مَ ــنّ ــونْ فَ لْح ــا اَلْمَ ــاوا أن غ ــن اصْ ــا م ي

 ْ لّ يَّدْ كُ لى سِ الة عْ ْ بْدا و الصّ مْ اهللا الْمَ َلِفْ اسْ أ

ارْسالْ 

حولْ  الفْ حابْ  االَصْ على  و  آلُه  عن  ى  الرّضَ و 

485

يافة57 الضِّ

يافَة  ــي اضْ نِّي هانِي ف يْســالْ عَ نْ كَ ــي يا مَ انِ هَ

كافَّة  ــنْ  ــزِّي ال ابْــــدور  ــيــن  بِ

ــمْ بَالرَّفَّة  بِي و انْعَ
لْ ــبْ قَ ي بِ ا احْ يهَ ــي فِ نِ ايَفْ ضَ

ــة  فَ الطْ الَمْ و  دَّة  ــوَ ــــــ المْ و 

ــى  تَفَ ــي وَاكْ الِ ــنْ حَ لْ عَ ــوَّ يْسَ ــوَ كَ ــا مــن هُ يَ

ــة  ــي امْصادْفَ ــوالْ وْغِ بالتَّسْ

يَتْالفَ  ه  رْضُ غَ إيسالُوا  شايْرِي  اعْ في  صابُوا  من 

ة  ضايْفَ ــذا الَمْ ــايْ في هَ لْقَ مَ

493

لبابة58

بابْ نا لَحْ ــگاوْا اهْ  ناوْيِينْ نَلْ
كْ ــدَ نْ جينا لــــعَ

وا بابا يا بابا ــدُّ ـ ـهَ نا اتـْ يُـوتـْ وا و ابـْ ـدُّ ــا صَ ـمَ هُ

ــوبْ  تـ المـكْ ــاذ  هــ واشْ 

رْنا  ع اللِّيل اوْ كان اسفَ و هو يا سيدي جينا امْ

عيبْ اصْ
497

قيس وليلى59

يالِي  ــا االَجْ تْه ــه قَصَّ تُ ــونْ قَصّ ن جْ ــسْ المَ يْ قَ

ثالْ  ــع التَّمْ رْ م ــعَ تُوب و الشّ يلَمْ و الكْ ــي الفِ ف

يلَة  ــجِ اسْ حاتْ  اضْ ــومْ  اليُ و 

ــاتْ هايْلَة لْحونْ و ج ــي المَ ف

ــي  أنْجالِ ــاحْ  ب مَصْ ــا  ي ــى  لَيْل ــى  لَيْل ــى  لَيْل

الْ  مَ ــرْ بَالْجَ صْ ــذا العَ ــاتْ هَ ــي ابْن تِ ــنْ فَقْ يا مَ

يلَة  ضِ لَفْ ــا  يَ ــكْ  ــتَ ــادِي ن

ــى لَيْلَ ــزالْ  الَغْ ــا  ي ــي  اتْعالِ

505

ازيارة60

ــرْ لَهاللْ ه ــلّ ظَ ــبْ ح ــي رجَ ت ــا المْ ي

ــالما بسْ ــوا  ادْعي جــة  للبهْ ــادي  غ

رجـــالْ   لَسبعة  قْ  مــشــوَّ ـــي  ران

ــا  الالّم و  ــابْ  االحب و  لمراكــش  و 

ــالْ تْع المَ ــودْ  المعب باســمْ  ــدا  نبْ

ــما  ــا و في السّ جــلّ اهللا فــي أرضن

حوالْ لّ  كُ في  دايمْ  ليهْ  الحمد  و 

انْظاما فْ  تْوصَّ اللّي  النّعومْ  على 

513

المدجة المفقودة61

ارْ  ضَّ ــا حَ تْ ي ــلْ ضاعَ قَ ــةْ الْعْ يقَ قِ ــة دَعْ جَّ دَ لَمْ

ــــر ــا أَثَ ــه ــــبْــــتْ ل ـــا صَ م

يــرَة  صــوِ ورْ  ــــدُ انْ ــيــتْ  ــيِ اعْ و 

ــرَة  ــي زايْ ينِ جِ
ــومْ اتْ ــا يُ ــولْ إال ابْغاتْه أشْ انْگُ

ارْ  ــى للَدّ تَّ ــدِي حَ ي ــاللْ عِ تَة اهْ ــى بَغْ لَ جــاتْ عْ

أنـــوارْ  و  ــرْ  ــطَ عْ و  ــيــبْ  طِ

ــرَة  ثي الكْ ــنْها  محاسَ و 

رة زِّينْ الزّاهْ ــعاتْ آمَ شْ عْ دِي و شَ تْ يا وَعْ ــاعَ شَ

519
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ريب آتاي62 ليلةْ اشْ

تايْ  ــي و اعْ ولِ نترِي و صُ ــي و تْخَ يرَة تِيهِ وِ ــا صْ ي

ــــرِيــــبْ آتـــايْ  
ــةْ اشْ ــل ــي لِ

ــيَ ه ــا  كم ــامْ  ع كلّ  ــي  ف ــامْ  تَاتْق ــة  يَ بَاقْ

ــايْ  ــا تاتَرْق لــك غادْي ــا بنــت المُ ــرة ي وِي ــا صْ ي

ــايْ  تَبْق ــي  نْتِ كُ ــفْ  ي كِ و 

ــة  يَّ عالَمِ ــونْ  ن الفْ و  ــة  ربِيَّ غْ مَ ــلْ  األصْ فــي 

527

طير أيالال63
ـالال أَيـْ و  لــي  غى  يَصْ آمــنْ  أَيْــــاللْ 

طاحْ عالي ــطاحي عن اسْ رْبْ اسْ شــوا قُ شّ عَ

ــواالَ               ــــالَّوْا لَــلــتّ ـــالَّ خَ الــلّــواالَ شَ

للْجيالي     ــــامْ  االيّ كــتــولــدْ  ــلْ  فــحَ ـــالَ  ابْ
533

64
ار  مهرجان بني عمّ

في دورته الثانية

ــارْ ث ــاسْ اكْ ــي ولن بيب ــا حْ ــكْ ي ــذه لي ــادْ ه ه

ــارْ ــي عــمّ ــن ــبْ جــــــاوَكْ لَ

ـــرة ـــي ــــاتْ األم ــــي مـــن دن

رة ــوالْ ليكْ األميرة شــاكْ ــنْ االحْ گالوا بالْسُ

ارْ عمّ بني  في  نّة  الْجَ لْ  هَ و  نَّة  الْجَ شاهدتْ 

ــارْ ــص ــتِ ان ـــدتْ  ـــاهَ ش و 

ــرة ــي ــب ــكْ ــة لَ ــم ــزي ــع ال

رة زاهْ رة  الحضْ عرسانْ  زوجْ  ذْ  العرّاسيّة  في 

537

65
السنة الدولية 

للطفل

األَنْ ــة  قايْم ــة  دَوْلي ــا  رْروه قَ ــلْ  ف للَطّ ــنة  سَ

ــانْ ــايَرْ االوْط ــي س ةْ ف شــاعَ

ــا فالْن ــاهْ الَطْ بْن ــه وهَّ ــرْ كلّ ــا العم ن ــن احْ لك

صانْ الَّتْ في الغْ نايْنِيَّة شوف الغَ قالوا لي شي اجْ

نانْ الجّ في  أَصاحْ  حاتْ  فْ طَ

نة كامْ اوْراقْ  مابينْ  كانتْ  ازْهارْ  غي  البارَحْ  و 

543

66

توأمة مدينة 

العقبة األردنية 

ومدينة الصويرة 

المغربية

ــوامْ   ــاتْ اتْ وات ــراحْ زوجْ اخْ ــوا افْ قيم

ــرة الصوي ــلْ  ياهَ و  ــة  بَ قْ الْعَ ــلْ  ياهَ

لّ ناظمْ لة مفتاحْ كُ ــمَ ريمْ و الْبَسْ بســمْ الْكْ

و و بيهْ الْختْمة ريمْ لَبْدُ ــمْ الْكْ بَسْ

ــة األُمّ ســيدْ  ــنْ  ع ــالة  الصّ و 

549

67

في اإلشادة 

بإنشاء المعامل 

بالمغرب 

قامْ يا  ــايَرْ لمْ اللْ الزّينْ روحْ راحةْ س ــاتْ اهْ ي بَحْ

دْ الْعالوي جْ الْمَ

عاملْ انْشــاوْا ــايَرْ المْ ــي بِهْ س ــنْ الثّان سَ الْحَ

دْ الوْطانْ  عدْ سعْ لُّفْ جادْ ربّي و اسْ ما باقي تخَ

و ادْركْ ما ناوي 

ناتْ امْضاوْا حْ نى و المَ تحْ بابْ الْخيرْ و الهْ وو تنَفْ

553

الماء68

اهللا اهللا  ــة    اقْـــــويّ اهللا  ــمْ  انْعايْ

ــة      اهللا اهللا صى في كلمـ ــا تْنَحْ م

اهللا اهللا  ــة   ــيّ ــعِ ــطْ قَ تحصى  مــا 

اهللا اهللا  الما     منْ  كانـتْ  لّها  كُ و 

يّة طِ لَعْ ــلْ  كــامَ ــتْ  ــمْ احــكَ

ــمــة ــقْ رحْ ــاليَ ــخْ ــلَّ ــا ل ــم الْ
557

حوار الحطاب69

ـــي طـــابْ                      قـــال الْـــمـــا مـــنْ الـــلّ

ـــابْ ـــهّ ـــلّ ــــرْ ال ــــم ــــلــــى اجْ اعْ
ويتْ التّكْ بِهْ  يِيتْ  احْ اَللّي  الْعودْ 
ــيــتْ ــل اغْ ــى  ــتّ ح ــتْ  ــب ط ــهْ  ــي ب و 

ــابْ ــصّ ــغَ ـــذْ الْ ــوا ه ــوف ش

ـــابْ ـــرْط ـبُــه مــابــا يَ قَــلـْ

ــابْ ــب ــحْ ـــرة يـــا لَ ـــجْ ـــشَّ لَ

ــاقــــــــورْ ــا بــالــشّ ــه ــرَقْ ــفْ يَ

559

70

التّحدي أو 

أكاديمية المملكة 

المغربية

ــرَّاتْ جَ مَ ــتْ  لْ قُ ــرَّاتْ  جَ مَ ــوا  قال
ـــرَّاتْ ـــجَ ـــمَ الْ ــي  ــت ــيّ نِ ــــى  افْ و 

ــمــاتْ ـــنْ الــلّــي اسْ م

... ــاتْ ــمَّ ــسَ ــقّ اتْ ــنْ ح ع

ــاتْ  ــي الَبْي ــاهللا و النْب تَحْ بَ ــتَفْ نَسْ

ــــــاراتْ ــى اإلِش ــل ــي ع ــك ــحْ نَ

ت ــــبـــا ضْ ا ــــو لَمْ

... ـيــالتْ ــي لـِ ــــاوْا ف َت أ

563
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يّة71 طِ الْمَ

فارْ ــتِغْ الَسْ اُو  ــذارْ  تِ االْعْ ــةْ  يّ طِ مَ تَطــي  امْ

ـــهـــارْ ـــنْ تَ الَ  ـــــرّي  ـــــاَسَ ي

ــاري  ــه ْ انْ ــيّ ــضَّ ــال ــكْ فَ ــلَ ــي لِ

تابَرَة ــكْ دَوامْ لَمْ ــارْ ليلَ ْ انْه ــيّ عْ منْ ضَ ــطَ وَسْ

ــرارْ  ــبْ اسْ لَ ــاحْ اتْجَ " فَاالْفْتِت ــومْ يّ ْ الْقَ ــيّ "الْحَ

ــــوارْ ْ الَنْ ــــلّ ــمــولــة عَ ــحْ مَ

ــارِي    ــح ْ اسْ ـــلّ ارْجــاهــا كُ

ــا و ارْحــلْ لَلْمــا اوْرا رْه جَ ــي اهْ لِيَّت ــةْ عِ رِيَّ صْ مَ

569

شاهد عيان72

ــنْ  م ــي  نان اجْ ــمْ  ابْراعَ ــاقي  سَ ــا  ي ــقي  اسْ

ــسْ انْمي و  لْ  ــدَ نَعْ ــة  هيبَ الصَّ ايْتْ  ــقّ سَ

ســة رْكْ فَ امْ ــي  يات احْ ــرْ  اتْصي و 

حة األَســى يَتْناســى طْ فَ اتْ امْ و الذّ

كيفاشْ  ادْرى  يامنْ   ْ نّ ـــدَّ ال شــافْ  ــنْ  مَ يا 

بَلْقيسْ ــدْ  ــعــاه افْ ـــوهْ  ن ـــدْ دَنْ ـــاشْ  ب ُو  ا

ــا           ــس ْ ـــــالْ وَنّ ـــرْ ارْج مُ ـــدْ ـــلْ تَ هَ

ة لْماسّ جَ اسْ اتْوامْ  على  وَابْكى  نَوَّحْ 

575
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73
أمجاد المغرب 

ومحاسن أهله

يبْ  لْ و الْهبُوبْ اســرحْ نَفحْ الطَّ ْ الوردْ الطَّ بَخّ

فَي البالدْ  و عبقاتْ انسومْ

ــة               ــامَّ تَ ــــراتْ   ــــهْ ظَ ــرة   ــم ــگ ال و 

ا امَ مَ لَغْ ــة  يلَ اگبِ ــا  بَّاتْه خَ ــتْ  ـــانَ كَ

ُو الَرْضْ  واتْ ا رْ الســمَ ــوَّ ــورْ اللِّي امن بَاســمْ النُّ

ـلِيها قـيُّومْ ـلْها وَ اعْ كُ

ــة         الـراحـمَ ــه  مـتُــ ارحَ باســـمْ  و 

رامة ــمْ الكُ رمْ مــن اكري باســمْ الكَ

581

74
ثورة 20 غشت 

1978

ــحْ والفاتَحْ  الَ ــريفْ الصّ ــد الشّ ــا محم موالن

ظيمْ المولى إدريسْ العْ

انْسى مــا  ـــنْ  الَـــوْطَ ــمْ  ــلْــهُ ــضَ لَــفْ

متْناسي  ما  م  سانْهُ احْ يَنسى  لوْ  و 

ْتَكْ يا  بّ تْ قُ فْ انْ بانْ ليَّ زرهونْ و شَ من رَبوةْ حسّ

موالَي ادْريسْ

ســا الكْ و  ــحْ  ري الضَّ ــرتْ  ــظَ انـْ و 

عاسي ريفْ نورْ العسْ بّة ذا الشّ و القُ

585

تاج الملوك75

يئة  ــرتْ الهَ دة و نظ وحّ ــة امْ الك ــفتْ الممْ شَ
ريقْ طها شْ فتْ البدرْ في وسْ مة شَ الحاكْ

ــقّ ــى الح ــنْ عل موعي ســة مجْ خمْ

ـــة ـــقَ ســـابْ اهللا  حـــكـــمـــةْ  و 

حداقي و  لْبي  الْقَ انْــوارهــا  ــالّتْ  جَ

بْ  رارْ الْوَهْ بسم اهللا ابديتْ في اشعارْ من اسْ

بيقْ دا اعْ حرْ مع اشْ جاتْني في السَّ

ــرقْ  ـــرّ كــالــبَ ــاهــا مَ ــي ــسْ اضْ ــب قَ

ــة ــقَ ــاي ــشّ ـــــي ال لـــكـــنْ روح

راقي حى لي يَشْ نا ضْ تْ منُّه سْ فَ خطْ

589

ذكرى واد المخازن76

ؤرَّخة في  ة لَمْ مَ ــازِنْ كانتْ الملْحَ في وادْ المخ

تاريخْ ابْالدي

دادْ ةْ االجْ مَ ظَ وا عَ دُ راية فيها نشاهْ كي لَمْ

لّ  بْ للشعب المغربي كُ ابْ الواهَ بسم الوهّ

رْ و بوادي ضَ خيرْ في احْ

في اعماقْ البحرْ و جوفْ االرْضْ في جبالُه 

وفي االوهادْ

595

الغالء77

مكان لّ  كُ في  رْ  أنتاشَ الَ  الغْ ال  الغْ

ــي ــان ــثّ ــدْ الــحــســن ال ــج ــمَ يـــا ل

يرعانا غيركْ  ال  و  الغال  دّ  مُ رْ  سَّ كَ

ــانْ التّبي هــذا  ــتْ  ابْدي ــي  ربّ باســم 

ــيــانــي ــــورْ اعْ ــكْ أن ــي ـــه ل ـــعُ رافْ

ــا و بّانا ــا و ســيدنا يا خون ــا مالْكن ي

599
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78
مسجد الحسن 

الثاني

نا  يّة واهداها سيدْ دِ يا ما اعظمها في ازمانّا اهْ

الحسن الثاني

انْ لـ الدار البيضاء والوطن مسجد ارفيعْ الشّ

عماريينْ فين مؤرخينْ المعمارْ من  فينْ المِ

كلّ اوطاني

امكانْ كلّ  في  تَصنافْ  نّفوهْ  صَ من  هما  فايَن 

605

جامعة إفران79

يضْ االيحسانْ نْ فِ حاسَ سن و المْ يا نبوعْ الحُ

ــحــســنْ ـــــــواليْ ال أم

ــاني ــرّ السّ ــرّ السّ يا س

ــا ــاتْ ابْتُحافن ق ــرة لحْ ــرانْ جوه ــة اف جامع

ــانْ ــة في الشّ ــة عربيّ ــزة الغالْي ــا كن ــزة ي نْ كَ

ــانْ و ســالْمة فــي األم

ــي يان احْ كلّ  ــى  ن مُ أو 

ــى ذا احياتْنا ــا و المعن ــنْ عندن ي ــنْ الزّ هــيَّ زي

609

اعة80 دقات السّ

اعـــــة  الطّ ـطـــيوا  نعْ

ــة   ــي المبايْع ــدوا ف ــيادي و انْزي ــا اسْ ي

عْ  ــا النّاجَ رارْن ــالجْ اضْ لَعْ

موعْ ايْدة في اوطانُه مجْ دة السّ حْ رَمزْ الوَ

ــة ــاعَ ــسّ ــــــاتْ ال دَقّ

عــة جامْ ضــة امْ ــة للنَّهْ األُمّ ــتْ  و قامَ

عْ ــامَ السّ يا  التَّعبئاتْ  و 

شورْ و سايَرْ النجوعْ دونْ و الدّ تْ المْ مَّ عَ

613

الجيش الملكي81

ــــادَى  ــــتَ ـــشْ اقْ ـــي ــــا جِ يَ

ة  ــدَ اهْ جَ الْمْ و  ــه  انُ إيمَ ــي  ف رْ  ــدْ بَ ــشْ  ي ابْجِ

ــدْ الرَّايَ ــا  ن امْ مَ اهْ ــاكْ  يَرْعَ

ادْ هَ ــي الْجْ اكْ ف عَ ــمْ مْ لّهُ بْ كُ ــعْ ــرَادْ الشَّ و افْ

ا ـــدَ ـــهَ ــــمْ شُ ـــاسَ بـَ

ة  ــايْدَ السَّ ة  ــدَ َلْوَحْ ا ــلْ  َجْ أ ــنْ  مَ وا  دُ ــهْ تَشْ اسْ

ــدْ الَ ــا الخَ نَ دْ جْ ــمْ مَ وَ بَاسَ

ــادْ  جَ األَمْ ــايَرْ  وْسَ ــانْ  األَوْطَ ــزّة  عَ ــمْ  بْأَسَ وَ 

617

المغرب الكبير82

نَّة  حَ بّة والمَ حَ عيد العرش اليوم جالنا بالْمَ

ثِيقْ  والوَحدة والعاهد الوْ
ــرَقْ نَا اشْ وّ ــاء في جُ فَ و الصَّ

ــة بَالمـعانــقَ ــا  الملْـقَ و 

ــي التَّاق ــن  سَ الحَ ــا  بيبْن حْ ــدْ  هْ عَ ــي  ف

بسم اهللا ابْديت فِي اشعارْ مَن اسرار الْوَهب 

بيق  دى اعْ خرْ مع شْ اتني فى السَّ جَ

البَرْقْ ــرّ كَ ياها مَ ــسْ اضْ قَبْ

ة ــايْقَ السَّ رُوحــي  لَكــنْ 

ــرَاقِي بَشْ ــي  لِ حــى  ضْ ــنَا  سْ ــه  نُّ مَ ــت  فَ قَطْ

621

83

الذكرى الفضية 

لصاحب الجاللة 

الحسن الثاني

ــانــي  ـــرْش الــنّــور الــسّ ع

الزّمان  ــولْ  ط عن  ــدة  حْ ــوَ الْ دا  ــزْ  ــرَّمْ ال هو 

ــي  ــان ــثّ ال ــن  ــس ــح ال و 

ــان ــوعْ الوْط ــي ارْب ــدة ف ــن الوَح ـ ايـَ ــو الصّ ه

انـي  ــق الْغَ بســــم الْحــ

ــانْ يَلْي الْقاســي  ــه  بِ ســيدي  ــاد  ب الَعْ ربّ 

ــي  ــدان ــوَحْ ــلــيــل ال لَــجْ

عيــب هانْ  ــا كان اصْ ــه م تُ مْ ــنْ ارْحَ رَحمــان مَ

627

عيد العرش84

ــن الثَّانِي سَ يدْ الحَ نا و عِ يدْ ــرْشْ و عِ ــدْ العَ ي عِ

ــة فرْحانَة  ــهْ هاذْ األُمَّ يدْ بِ يدْ امْجِ ــعِ ــدْ اسْ عي

ــكانْ ــي امْ ــا خاطِ ــرُّه م سَ

عانِي  ــبْ ارْفايَقْ الَمْ َلْوَهْ بْتْ من ا يتْ وْجَ ــا جِ هان

ــة فَتَّانَة  ــرْبْ من الحــورْ في لِيلَ ــي بِها سِ انِ جَ

ــى االَلْوانْ  يّ عل يّ في ضَ ضَ

631

85
صالة االستسقاء 

واالجابة بالقبول ...

ــنْ ــسَ ــا حَ ــــة ي ـــةْ األُمَّ يــــاروحْ راح

ــوانْ نَسْ و  ــا  لَرْجالْن ــة  فرْح ــكْ  رْشَ عَ ــدْ  عي

ــحْ ايْبانْ بْ واضَ ــبْ لكْ وَهْ نَبْدا بأســمْ للّي وهَّ

وة ــقْ الكــة والسَّ ــرّ لَمْ طــاكْ سَ واعْ

وى النَّجْ ــرْةْ  ــمَ ــخْ بَ ــرَكْ  ــمّ خَ اوْ 

637
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86

عيد العرش

 (اقتران عيد المولد 

النبوي بعيد العرش)

قْ يوم عيد عرش  يا رسول اهللا عيد موْليدكْ وفَ

رفا االبْرارْ الشَّ

ـــرْ  ـــشَ ـنــا بْ ـــن بــهــم مــغــربـْ م

ســنْ الثاني ــرْ مع ارضــى الحَ بالخي

دة االَّ  دّ عَ تَفتحْ باهللا من اعطانا هيباتْ امْ نَسْ

ارْ طّ صيها شَ يَحْ

ر  كْ الشَّ ــةْ  ــاي وغ الحمدْ  لــيــهْ 

ــمْ الغاني ري ليلْ لَكْ ــرَّبْ الجْ نعــم ال

643

87
ذكرى عيد العرش 

بمدينة العيون

ـــــنْ  ـــــسَ ـــــــــــــواليْ الـــــحَ أم

نَى  ــى وَالْغْ نَ ــرْشْ الْمْ ــة عَ ــرْش األُمّ عَ

نْ الثَّانِي  سَ نا الْحَ تْبادَل يا سيدْ فا مَ بّ وَالصّ وَالحُ

ــــدانْ  ـــرْ الــــوجْ هــــذا شـــعْ

ــا  ن اللَّغْ ــه  نُ لَحّ و  ــنْ  لَحِّ مُ جــا 

ه لّدُ يُونْ يخَ يدْ العرْش في العْ ة بعِ فَرْحَ

 الحسن الثاني 

649

التهنئة النسوية88

ــنْ  طَ ــدْ الــوَ ــي ــرْ عِ ــصَ ــقْ ــدْ الَ ــي عِ

ياني احْ كل  امحابين  بْ  عْ شَ و  ملك  عيد 

نــســوان و  ارجــــال  ـــرش  ع عــيــد 

اآلنْ  ــنْ  ي ــمــوعِ ــجْ مَ ــا  ـــــن راحْ

ــي  مانِ اعْ ــوقْ  الشُّ ــادْرِي  ب ــة  فوزِي ــا  ي ــي  بِ نَگّ

رجــفــان بقلبي  كــانــحــس  و 

653

عيد الشباب (1)89

ـــبـــابْ ــــر الـــشَّ ــــشَ ــــعْ ــــا مَ ي

ـــبـــابْ  ــــدْ الـــشَّ ــــي ــــــــى عِ أَتَ

ـــبـــابُـــه  شْ فــــي  ـــــنْ  طَ ـــــوَ ال و 

ــابْ  ــشَّ ـــنْ ال ـــزِي
ــيــالدْ الْ ــدْ مِ ــي عِ

ـــبـــابْ ــــرْ الـــشَّ ــــخْ ي فَ ــــيــــدِ سِ

ــبْ ي صِ اخْ ــنْ  الوطَ صــابْ  ــا  ن يدْ عِ

رْ  نَوَّ ــا امْ ن َرْضْ ــرْسْ فــي أ و صــابْ الغَ

رْ  ــــــوَّ ــــــنُ امْ ـــــا  ه ـــــوّ جُ و 

رْ نُــــــــوّ عــــــــادْ  زادْ  و 

657

عيد الشباب (2)90

دابي اهْ ةْ  ْ ــرّ قُ بْ  عْ الشَّ احبيب  ميالد  عيدْ 

بابْ الشّ آجمع  رْ  ــدْ بَ رْ  نَصْ يُــومْ  في 

ــــي ــــاب ــــرح تـــــرحـــــابـــــي ت

الْمحبوبْ  عــيــدْ  و  رْ  ـــدْ ب ــومْ  ــي ابْ

ـــة ـــب ـــري ــــــــــرارْ اغْ فــــيــــهْ اسْ

احجــابْ ــا  لِن ه  ــمُ أَسْ ــي  اللّ ــمْ  بأَسْ ــدا  نَبْ

ــروبْ ــانْ ســايرْ لَكْ ت ــنْ ســايَرْ الْفْ م

ــيــوبْ ــمْ لَــغْ ــال ــع ـــلْ شـــانْ الْ جَ

ــلــوبْ ـــارحْ الْــقْ ــنْ ش ــالة ع ــصّ ال

ـــــوبْ ـــــيُ ـــــطْ ـــــبْ لَ طـــــي

663

عيد الشباب (3)91

ـــالْ في   ـــم ــــــلّ  ج ـــالدك مـــيـــالد كُ ـــي م

ــنْ ــوطَ ال أرضْ  فــي  خير  ـــلّ  كُ أو  ــنــا  أمــتْ

ــا ــن جــاتْ و  ــظــة  ـقْ يـَ مـــيـــالدكْ 

نوراني لُّه  كُ عهدْ  ــروقْ  اشْ وقتْ  في 

ــابْ  ــوَهَّ َل ا ــمْ  ــاسَ بَ ــرِي  ــعْ شَ تَحْ  نَستَفْ

ــنْ  ــسَ َلْــحَ ــنْ ا ــسْ ــــة حُ ُمَّ َألْ ـــبْ ا ــي وَهْ ــلِّ َل ا

ــيــاتْــنــا  احْ ــى  ــنَ ــعْ مَ ــه  ــلُ ــعْ جَ و 

سانِي ن الْحَ سْ ْنا في الحُ لّ لْنا كُ عَ و جْ

667

عيد الشباب (4)92

ــي  ــغــالِ ال الـــعـــزِيـــزْ  د  ـــيـــالدْ  الـــمِ ــــومْ  ي

ـــي  ـــالِ ـــــه ع ـــــيـــــدْ شـــــانُ يــــــــومْ عِ

فيه  صولْتُه  يدْ  عِ و  عبْ  الشَّ بابْ  شَ يدْ  عِ

لَة واصْ يَّة امْ التَّنْمِ

الل  الَجْ ذا  ولَى  المُ اهللا  مْ  باسَ ا  نَبْدَ سيدي  أيا 

ــالْ  االَرْس الخاتَمْ  ينْ  حِ  ْ ــلّ كُ في  ــالة  اصْ و 

اآللْ  ـــــــــرافْ  االشْ ـــــالمْ  ْ ـــــسّ ال و 
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93
مدح الملك 

الحسن الثاني(1)

يا راحة لرواحْ و القلوبْ و العقولْ مع المهاجْ 

راتْ و االبدانْ و الفكْ

ــا  ــن ــبْ ــع ـــي شَ ــــدة ف ــــوحْ ـــــزْ ال ـــا رم ي

ــي ــان ــث ــحــســن ال ــــا ال ــــنّ ـــا تــــاجْ وَطَ ي

تْ  تْ االَرْوَاحْ و راحْ حورْ راحَ يا راحةْ لرواحْ بِكْ راحَ

من شي بستانْ

ــا ــن ــــعْ اسْ ـــن ســــاطَ ـــه م ـــاتُ ـــرْج ح

ــي  ــوران نُ ــه  ــرسُ غَ و  ناتْنا  سْ حَ ــرُه  ــمْ ثَ

677

94

مدح الملك 

الحسن الثاني(2) 

أو صالح الدين

يب في الزَّمانْ  رْنا صالح العَ صَ صالح الدين في عْ

ـــزّْمـــانْ  ال ــي  ـــيْـــبْ ف ــن عَ ــا م و م

ــنْ اهللا ايعاوْنُه  سَ رْنا حَ صَ ين في عَ صــالحْ الدّ

نْ  الْوْطَ ةْ  فَرْحَ لَّدْ  انْخَ اهللا  مْ  بْأسَ رِي  عْ شَ نبْدا 

ــطــانْ  ــفْ ال ــرْ  ــايَ ــس ل ـــوحْ  ـــبُ نْ و 

نه وَ في الملْحونْ أُو تْالحْ يفْ هُ لْ كِ صَ لْ الْفْ وْ بَالقَ

683

95
مدح  الملك 

الحسن الثاني(3)

ـــي ـــان ـــث ــــا الـــحـــســـن ال ــــدن أســــي

الزين زيــن  حفيد  يا  الرّباني  لقطبْ  يا 

ــا ــن ــسّ ـــتـــافـــنـــا لــــي فــــي هـــــذه ال هُ

بـــــــاهللا يـــكـــمـــل الــــمــــضــــنــــونْ  

ــي ــان ــغ ـــيّ ال ـــم الـــحَ ـــاسْ ــبْـــدا ب نـَ

ــنْ ــيا المعي ــادعْ األشْ ــي ب ــاللْ الوحدان ذ الجْ

ـــا ـــوالن ـــي م ـــن ـــغ ــــــدْ ال ــــــواح ال

ـــونْ ـــي ـــعْ ل ه  ــــشــــاهــــدُ ت ال  ــــن  م

689

المسيرة الخضرة96

أَتْ في الْمغربْ  رْ نشْ رة من نورْ و الْعطَ دْ هذه عَ

ى حورِيَّة  مَّ واتّسَ

المْ يَا و طيبْ و اسمْ و سَ رْبي من اضْ غَ حبَّاتْ امْ

جرْ بّ انْسيمْ الفَ رة وْهَ شعْ نَجمْ الزَّهْ عْ شَ

يَّا    حِ سْ التَّضْ مْ  و بانْ نُورْ شَ

المْ  لْمْ والظّ رِبْ االَبْطالْ ليلْ الظُّ غْ نْ مَ  وامْضى عَ

693

ترنيمة تارودانت97

ـــي  ـــــة تــــارودانَــــتْ رانِ ــوا اَالَلّ ــول گ

جانِ
لْ رْجانْ تَهتْ في الْخُ عابْ الْمَ في اشْ

تْفانِي  فْ مَ ــغَّ رْ امْشَ ــدَّ لْى ال اصْ عَ ــوّ غُ

ــانْ  مّ جُ ــنْ  مَ ــؤ  اللُّؤلُ ــادْ  يّ طِ اصْ ــي  ف

دانِ  قْ ــة عَ بيب ــا الَحْ ــكْ ي ــتْ لي مْ َنْظَ أ

ــانْ  ي قْ عُ ــرْ  الْبْحَ و   ْ ــرّ الْبَ ــيْ  ْ لّ حُ ــن  مَ

ــي  ــرْ يَرْضانِ مَ ــوتْ احْ ــنْ الياق و ادْرارْ مَ

ــانْ  ــي زَم ــا الْشِ بالْن ــرْ فــي اجْ خَّ دَ امْ

699

ترنيمة سهومية98

اوْطــاكْ ــه  لُ ا  ــوَ ــطْ نَ باللّي  ــدي  ــعْ سَ ــدْ  ــعْ سَ

ليكْ انْقولْ  آجي  انْسالْ  بْلْ  قَ منْ  قــالْ  او 

ــكْ لي اعْ ــي  ل اهْ و  ــوارْقْ  باخْ ــي  نْت فْطَ ــا  م

ذاكْ أشْ  ـطــالْ  الَبـْ ــعــتْ  َقــلْ ا ذاكْ  أشْ 

اعليكْ طا  اغْ كَ ويرة  الصّ ــنَ  امْ ــراهْ  ــانْ ت
703

ليالي فاس99

ــــاسْ ــــنَّ ـــــــرامْ ال ــــمْ ك ــــري ــــكْ تَ

فاسي منهُ  كل  النّاسْ  االخيارْ  عايدْ 

ـــــراسْ ــن االَغْ ــه م ــقُّ ــه حَ ــلُ ــوصْ ي

ــــــرَّاسْ ــــــغَ ال اهللا  ــــــــــمْ  رَحْ

ــسْ العي لحــادي  ــاحْ  صَ ــا  ي ــولْ  قُ

ــا في ســايَسْ ن ــها راحْ ــرْ ايْتوتَشْ غي

ـسْ انّــفــايـَ ــــرَضْ   ــــعْ ــــتَ اسْ و 

ــــسْ ــــامَ ــــاوْا يَ ــــاَس ــــن ــــتْ نَ

707

100
في راحة أم 

الحسن الثاني

حسانْ وليدكْ  الحبيبْ  راحــةْ  في  راحتنا 

دينْ هْ العَ نــورْ  يا  ــكْ  ــتَ راحْ حسانْ  ــةْ  راح و 

ــونْ المكن ــر  بالسّ ــا  ربّن ــاكْ  عاف و  شــافاكْ 

لَحيانْ سايرْ  في  صرْ  القْ فرحة  من  فرحتنا 

ــنْ ــا مجموعي ــه لِن ــاهْ ألنُّ ن ــا فــي هْ ناه و هْ

ــلْ ومــدونْ و اســعادتنا فــي اســعادتُه بَقبايَ

711
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101

عيد ميالد ولي 

العهد سيدي 

محمد

ــــد ــــم ــــح ســـــــــيـــــــــدي م

ة  دَ ساعَ ــكْ  بِ ــة  دوحَ من  يَّنْ  صِ غْ يا 

ساعد شعب  بيكْ  ــدْ  اســعَ كيف 

صانْ افْنانْ اتْزيدْ وحة كاملة أُو بَغْ بَالدُّ

ــــدْ  ــــلَّ ــــخَ فـــــي يُـــــــــومْ امْ

ــدا  ابْ ــا  ن يدْ وْعِ الَوْطــانْ  ــورَكْ  نُ ــمّ  عَ

ــلّــد ــخَ امْ ــهــارْ  ــنّ ال ذاك  ــقــى  ابْ و 

لِيدْ  ــدْ تَخْ لَّ خَ ــكْ امْ ــامْ الزّمانْ بِ بِينْ ايَّ

715

العقالنية102

ديدْ ربْ اجْ غْ كمْ أصاحْ بِهْ صارْ الْمَ تجديد الحُ

ابْالدي زّ  عَ ةْ  وفَ شُ دة  الواعْ لَبْعيدة  وفَة  بالشّ

ــــد ــــم ــــح ســـــــــيـــــــــدي م

صيدْ الْقْ دْ  قَصْ تَحْ  تَفْ نَسْ والنّبي  باهللا   

ـــرَّة ابْـــمَ ءْ  ـــــيْ شَ الَ  ــدْ  ــصــي ــقْ لَ

ــرة ــشْ عَ ــه  ــنُّ م ـــرْ  ـــدي انْ لَــــوْ  وَ 

719

الوجدانية103

ـــــــادس                  ـــــدْ الـــــــسّ ـــــمَّ ـــــح يـــــــا م

ــاسْ         ــنَّ ال ــغــى  ــتَ ــبْ مُ و  ــجــى  ــنْ مَ و  ـــلْ  أم ــا  ي

ــــسْ           ــــواقَ ْ ال ـــــيّ ْ ـــــضّ ــــحْ ال ــــبْ يــــا صُ

ــاسْ  ب الْقْ  ْ رّ ــدُ ابْ ــة  بّْت نَ امْ ــاتْ  لْع طَ ــه  سُ مْ شَ

ـــسْ                    ـــايَ ـــف ْ انْ ـــــــمّ ــــعْ كَ ــــانَ يــــا ص

ساسْ  أحْ اقْلوبْ  ا  يّ الجَّ ــيــالْ  الَجْ دْ  عَ تَسْ

ــــــاأَسْ                   ــــــنْ ي ـــقـــاشـــي مَ ـــبْ ــــا ي م

ــاسْ  ــب ال  ْ بَــــرّ ــمْ  ــي ــم اهْ وال  ــطْ  ــانَ ق وال 

723
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لطيفة104

التَّصفيفة ـــةْ  ـــنَ زي الـــــرّوح  روح  يـــا 

ـــــي لــطــيــفــة ـــــت ـــــايْ ـــــن ــــــا اعْ ي

لْفة  لدَّ يــا  ــرضــاكْ  ب في  طْ عَ لْهيفة  يــا 

ـــفـــا ـــــا كْ ــــتْ م ــــي ــــاس رُوفــــــــــي ق

بْعي  طَ درني  يَعْ االّيْمي  قولوا  سيدي  يا  هو  و 

ارهيفْ

ــة ــفّ ــعَ ال غــــرام  و  ــوى  ــه ــال ب مــولــوع 

ــا ــوف ال و  الــــجــــودْ   و  الْـــحـــيـــا   و 

731

هاجر105

ارْ ـــدّ ـــوّ ال ــقْ جُ ــبَ ــا اعــبــيــرْ اعْ ي

ــــوارْ ـــلّ ان ـــة مـــن ك ـــريّ يـــا اثْ

ـــودعْ االســــــرارْ ـــت ـــس يـــا م

ــــــــرْ ـــــــــــــــة هــــــــاجَ اللّ

ــارة عب ــفْ  اتصي االَّ  اهللا  ذا  ــة  الهيب ــا  ي

ــهْ انــهــارْ ـــدا ب ــاحْ ابْ ــب ــا اصْ ي

االكــبــارْ سيدي  انْــهــايَــرْ  مــن 

ــوارْ ــان ــه شــرقَــتْ ب شــمــسُ

ــارة المن راتْ  ــوّ اتّن ــكْ  لي و  ــكْ  بي و  ــكْ  منّ

735

شرافة106

رافْ ايْلة يا صيلَةْ االَشْ ولَةْ عبْلة الصّ ولي صُ صُ
ـــرافْ ــنْــدي شَ ــبَّــكْ عَ حُ

ــــة ـــــي شــــرافَ أمـــــوالت

ة لْ كافّ ــرة انْصولْ في المحافَ نْت و أنا صولَةْ عَ

ــافْ القافْ ــاهْ في الْفيافي من ق ــى من ت آهْ عل

ــرافْ الــجْ يلقى  تـــرى 

الحافة ــلــقــاهْ  ت ـــرى  تَ

فة ــه االَرياحْ العاصْ حاينُ فْ بهْ يا امْ صَ تَرى تَعْ

741

نهى107

ــداهْ ــرْ هيّ ليهْ اشْ طَ ــاهْ و العْ ي ــورْ اضْ ــي لَلنّ ه

نتْ و ارْفَعتْ لي جاهي و نَيا باقي طينْ كيفْ كُ

مالكي نُـهـى

يتْ فيهْ بّيتْ بَقّ يامْ فينْ زدتّ و شَ و هو يا سيدي الغْ

دْ رمَ تْمَ مَ هكذا  ــشــأَتْ  ن و 

دَّدْ ــوَ ــتْ ن ــا  م ــــنْ  رَعْ و  قــاســي 

749
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سلوى108
لوى سَ مــوالتــي  ـــة  االّل ــوا  قــول

ــالوْا ــكاري و كيفْ يسْ ــكْ اف ــالوا علي ــا سْ م

تى  ــي يَمْ والت ــة مُ ــوا االَّل و هــو ياســيدي قُول

ناوْا  اخالصْ نَهْ
755

منى109
نى ــي يا مُ قين دّ ــبْ صَ صــارةْ قل ري عْ ــعْ ْ شَ كلّ

ثالي فاينْ ــنْ امْ و كلّ نثْري يكســيرْ الرّوحْ فاي

تونة ــرةْ لمْ ــي قَلْبي و كان صخْ رْت ــا اللّي فَجَّ ي

تْالوَنْ بيلْ و خمرْ  مَ لْسَ ليبْ و سَ رْ  و حْ طَ و فاضْ بالعْ
759

الجمال المطلق110

ــافْ  ــمْ و ال يوص ــه امعالَ ــالْ االَّ ايْلُ ذاكْ الجم

باللّفاظْ و الْمعاني  

ــانْ االَعي ــرَّةْ  قُ ــي  قلْب ــة  المالك ــال  جم ــو  ه

في  كي  سْ المَ نَبْ  الَعْ من  نقودْ  عَ قَلبي  كانْ 

ناني هيجة في اجْ دالْية اطْ

الغيوانْ حابْ  الصْ رْ  مَ اخْ رُه  طّ عَ و  شقْ  العَ أتاهْ 

763

وفاء111

اء ــا اللِّي كانْ امْســيكْ الدَّ جيكْ ي ــي بمْ داوين

ــي ادْوائ ــبْ  رَيْ الَ  ــكْ  زورْتَ و  ــا  داي ــكْ  ران جْ هَ
ــؤْ اللُّؤل ــدْ  عق ــا  ي ــكْ  مادْح ــاء  وف ــا  ي ــي  واف

وَفــاءْ وَلْفي  يَا  بالوْفى  ــاكْ  وَف ــنْ  مَ ــي  وَاف

ــي النَّائ ــدْ  فَالْبي الخافْقــة  ــة  الرَّاي  ْ ــدّ قَ ــا  يَ

وءْ شى سُ ا تَخْ نْصورْ صايْناها مَ يوشْ المَ و اجْ

767

ارّة سناء112 السّ

ــناءْ سَ ارة  ــدّ ال ــاللْ  اهْ ــارّة  السّ و  ــا  أن ــتْ  ن كُ

ــدْ نائِي ــة و الحاسَ الْيَ ــرَة و عَ ضْ ة خَ ــوَ ــن رَبْ ع

ــالْ ادْفوء ــام الرّبيع و الحال في ح ــتْ أيّ قْ و الوَ

اءْ فَ صَ كلُّه  ــن  زايْ ــوّ  جَ كــان  نَا  السّ كــان 

الرائِي  تَار  يَحْ ها  مرُوجْ في  ة  رْجَ حَ انت  كَ

َللُّؤلوء  ا أصناف  و  ــارْ  ازْه فيها  رَفْ  يَعْ ما 

773

113
جليلة

 (نقطة تحول)

ــي  ال ــاح انْجَ ب صْ ــا مَ ــا ي ــن و البْه ــا دات الزّي ي

مال  ــي الجَ ــة ف ــا آي ــضْ من األســرار ي ــا في ي

ــة  ــل ــي ــل ـــــي ج ـــــوالت ـــــا م ي

ـــال اسْ وريـــاضـــهـــا  وردة  ـــا  ي

يمْ  ادْخالي  مِ طْ  اصْ ارقَة  وَسْ مْس  شَ َلْف  شَ يا أ

يالْ  ــا واجْ نْي سْ ابْدُ ــمسْ كلّ شــمْ ــا ألف شَ ي

ــة  اقْلِيلَ ــسْ  لَيْ ــمْ  الَ اعـــْوَ و 

ــة  هايْل و  ــة  جيبَ اعْ ــرَار  اسْ و 

779

نفيسة114

ــة  ــسَ ــي ــفِ ـــــــنْ ن زِي

ــاس فَ ــلْ  هَ ــر  ابْهَ ــاشْ  ب ــر  طَ الْعْ و  ــيّ  بَالضَ

ــة نافْسَ الَمْ ــومْ  ي ــسْ  انْفي  ْ لّ كُ ــنْ  مَ ــسْ  ونْفَ

ــة يالْبيبَ قيل لِيع بَالْمْ ــزَوّج الَخْ 783أيا ســيدي اتْ

الهواية115
ـة  ـــواوِيـَّ هْ

الَ الْبـانِـي  السَّ أنا 

ــا  وايَ اهْ ــال  ابْ ــرِي  بْ
كُ ــى  لَ عْ ــارْ  غ نَصْ ــتْ  ي ابْدِ

عَ  ا مْ رامْ أُوجَ ــنْ الَغْ ي وهو يا ســيدي قالوا الاليمِ

رَامْ الْهَ
789

السكينة116

نُه  كْ ةْ سَ نِي من ساعَ ناتْ ساكْ ينَة سكْ كِ السَّ

ينَة  كِ ي سَ رامْ وَلْفِ اغْ

ينْ  كِ نْ تَسْ كَّ تُه و عادْ امْسَ ياجْ ئَنْ بعد اهْ مْ و تْطَ

ــاةْ غابَتْ  ي ــارَحْ أنا المنْشــارَحْ في الحْ أنا الف

بِينَة  الَغْ

نِينْ  دْ الرَبّي الحْ مْ يرْتِي الحَ ى غيمْ ابْصِ و تْفاجَ

795

سعاد117

ـــدي بِــــكْ ســعــادْ ـــعْ ــي سَ ــل ــا الّ ي

ــعــادْ ـــرْ لــسْ ــكْ ســـايَ فــي اركـــابـَ

ــــادْ ــــع ـــــداتـــــي يـــــا سُ ـــــعْ سَ

ــــــــعــــــــادي ــــــــك اسْ ــــــــنَّ مَ

دية عْ ــعودَكْ أ السَّ اللْ سْ دي بَهْ ــعْ دْ سَ ــعْ سَ

ــــاف الـــزيـــن الــمــنــگــاد  ـــا وص ي

ــاد ــي ــغ ــل الَ ــاي ــول شــم ــم يـــا ش

الـــعـــيـــادي دا  ـــالل  ـــه ل ــــا  ي

ـــــــادي    ـــــــهـــــــى ب ـــــــا ابْ ي

حــى روحي عليــك مهدية يا الشــمس الوَضْ

801
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نجاة118

اوَكْ نَجاةْ  ــمَّ ــا سَ ــةْ الَبْهَ مولَ كْ ــا مَ ــكْ ي ناسَ

ــة  يَّ ناجِ يتَكْ  ــمِّ سَ ــامْ  الرَّي ــاجْ  ت ــا  ي ــا  وانَ

ــاتْ  الَبْن ــلْطانَةْ  سَ ــي  تِ راحْ أَروحْ  ــكْ  لْتَ عَ جْ و 

َوْفاتْ  ــادْ أ يع يَة في المِ ا نَجــاةْ ماجْ دِي هَ ســعْ

رِيَّة  صْ ــوَة عَ سْ ــومْ جاتْ فــي كَ ــاجْ ابْناتْ اليُ ت

ــاتْ  ي احْ تْ  وَالَّ ــتْ  ــدْ ماتَ بَعْ ــوسْ  فِينُ ــا  نِيهَ نَعْ

807

زبيدة119

يدْ ــرَّاض الغِ كْ يا عَ ــقَ ــدْ عاشْ ي ــاللْ دْ عِ ــا لَهْ ي

ة  ــدَ زُبِي ــا  ي ــي  لِ اتْبَخْ وال  ــزّورَة  بال ــي  مِ نَعْ

جودْ إِيْجودْ 
ــلْ الْ مولَةْ الَبْها صي كْ ــا مَ ودِي ي جُ

يدْ  ــهِ يَّانْ اسْ ــي حَ ــى مــن باتْ فــي الْيالِ أه عل

ة  ــدَ ي تَنْكِ و  ــرْ  قَهْ لّهــا  كُ ــانْ  يَّ حَ ــي  الْيالِ و 

ــحْ و الَرْعودْ  رْ و الرِّي ــولْ و المطَ ــة و الطُّ لْمَ الظَّ

813

رشيدة120

ــولْ لْــديــدا ــط ــاكْ لــو اتْ ــف ـــامْ اجْ ايَّ

ــدة ـتــي رشــي ــنــايـْ اعْ

بْية رْ يا ظَ هَ تْ الْمْ اللْ الدارة يا توگَ يا اهْ

 في ارْياضْ شارْدة

رانْ إلى اتْزادْ ــا و الهجْ ف يهْ و الجْ 819أيا ســيدي التّ

فطوم121

ــامْ  ــاتْ اَلْها االَبْتِسَ ــرَة و تَبّع تْنِي بالنَّظْ ــلْبَ سَ

ي  المِ ــلَّمْ رَدّاتْ اسْ ندها انْسَ تْ و زَدْتّ ألْعَ رَحْ و فْ

ـــومْ  ـــطُّ ــــي فَ ــــوالتِ م

لُومْ  ة و العْ فَ يدي ما كنتْ كنظنّ الفلْسَ 825و هو يا سِ

اللة أمينة122

يَحســنْ عوني روحي افْناتْ عيني شافتْ تاجْ 

البها األميرة مينا

زالنْ ــرابْ الغُ هجة اهباتْ بينْ اسْ أوعدي و المُ

ْ ناشأْ كايتَّنسى اصغيرْ  نا يا ناسي ابْكلّ عاهدْ

تينا و مع العْ

ــا طالت االَزمانْ ــرْ حينْ اوْرا حينْ و ينمو م بَ يَكْ

831

ابتسام123

ــاللْ الزين ابْتســامْ ــا اهْ ــونْ ي ــي الك ــا ف يَّ أنْتِ

ــــزالْ ابــتــســامْ ألَــــغْ

الشامي الزِّينْ  يــاداتْ 

وا مُ يا منْ بيكْ اوْليكْ سايَرْ ازْهارْ الرّوضْ ابْتاسْ

ــزَّةْ ليامْ فــى منْ كَ ــكْ نَدْ ضانَ ــي فــي احْ لّين خَ

ــــدي عـــامْ ــي هَ ــلّ ــــدْ ل هَ

عضامي في  ليا  نَتْ  كْ سَ

ه ــبْ امْضارْمُ ل فــاكْ لَلْقَ نْ جْ تْ مَ ــدَ مْ ــى خَ تّ حَ

835

بهيجة124

جة     أســيدي يا ســيدي ــي البَهْ بهيجــة ف

جة َرضْ الْبَهجة بَهْ جة ألْ ثَلها بَهيجة باهْ ما مْ

ــاجــة هّ و  ــا  ــه ــروف حْ

جــة    أســيدي يا ســيدي ــا لَهْ الَه ــا احْ ــا مَ يَ

ــجــة ــري ــــــواهْ افْ فــي االفْ

جيجــة التَّفْ ــعْ  البْدايَ فــي  و 

841

زينب125
دابِي  اهْ يّ  ضَ يا  ــودْ  جُ

 يا زِينَبْ 
قْ فْ يا تاجْ الوالْعاتْ و ارْفَ طَ نّ و اعْ و حَ

ــي  ــدابِ ــي طـــالْ اعْ ــلِ ــا اهْ ي

رَبْ  سْ ألِّي ما انْوِيتْ في يُومْ تَغْ مْ من افْراق الشَّ
845

رحمة126
ه  يمُ ــزَالْ ارْحِ ــامْ لَغْ اوَكْ تاجْ الرّي ــمَّ ــا اللِّي سَ ي

ــة رحم ــك  ألنّ ــي  ترحام ــي  مِ رَحْ ــي  مِ تْنَقْ ال 

ه يمُ بّ انْسِ لِي هَ اهْ يا اهْ دَ ي بَشْ فاحْ روضْ ارْياضِ

ة  ــمَ لُّه نَسْ ــة كُ ي ــه نامِ احُ ــقْ و الْقَ و صــارْ عابَ
849
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بشرى127

ــاتْ و بايْعوا الموالتي بُشــرى ــا لَبن ــوا ي ق بَنْدْ

االزْهاري و  الورودْ  وَرّقوا  و 

لعــبير نــــــــشــــــــروا 

رة لْ نَظْ ــبّ مــن أوّ ــوا مــن ال ذاقوا الحُ أشْ ذاق

ال منْ أري هى و حْ لَذّ و  اشْ

عطيرْ ـــبـــحْ  جَ فـــي 

853

حرية128

زيزْتي قّ انْتِ يا اعْ بيبْتي و الحَ الخيرْ أنْتِ ياحْ
ـمالْ يّ الجَ  و أنْتِ

ــيَة              الْغالـْ خيــــرة   الدّ ـتِ   انـْ و 

ــرَيَّة حُ يا  ايْنَكْ  فَ بّ  الحُ رَوْضْ  يا 

نْ ما  خاخَ ــرْنْ أُو الدّ ــة في قَلْبْ فَ نوقَ خْ ُو مَ ــارْ ا ن

حالْ غانَقْ لَكْ بّ غيرْ اسْ تْصَ

ــيـة     الْحامْ ناري  ـنــوقَـــة  خْ مَ

فيَّا مــا  ما  هُ الْيومْ  نْها  ادْخاخَ وَ 

859

129
رشيم اللَّة 

عيشة الحمومي

بيرْ  لّ ذْ لَعْ يبْ جيتْ سايَگ طَ حْ الطّ ــارَحْ نَفْ س

تْ بَنْسومْ بْقَ يَّة عَ دِ و الهْ

اللّــة  ــمْ  ارْشــي ذْ  فلَة  الحَ فــي 

ومي  مّ ريفْ الحَ بولْ ذا الشّ راجي لَقْ

لّها  مواتْ و األَرضْ كُ رْ السّ ورْ اللّي منوّ بسم النّ

ليها قَيُّومْ و عْ

ــازلــة الــنّ ــه  ــاسُ ــب اقْ بــســمْ  و 

دَيْمومي نورُه  العارْفينْ  قلوبْ  في 

863

القاضي130

ي لَّبْ سودَة للْحاضِ هذا القاضي في االحكامْ غَ

ية وداعي لك هذا القاضي ــكْ راضْ و أنا داعي لَ

ضا  يا قاضي القْ

َ قاضي و الَّ انْفيضْ رْ لَمقالْ أ تاصَ و هو يا سيدي نَخْ

ــادي ه فــي  نــي  فــيــدْ هللا 

راني في ذا القْضى بوجادي

867

131
مة  لَيْحِ  مُ

ملحونَة

ناتْ                   ــكْ ى سَ دَ ــتِ ارْويحــة وَحْ ــا وَنا انْ ــتِ يان انْ

شــاتْ  اغْ وَ  ــا  يَّ فِ اُو  ــكْ  في

ــي                         يات احْ فَ ــكْ  اتَ يَ احْ  ْ لّ كُ

ــانْتة   ش ــرَة  تَنْتي ــوة  سْ ابْقَ ــا  نّْه مَ ــا  تَّرْن اتّْنَ وَ 

ــاثْ                 اإلِن  ْ ــزّ عَ ــا"  "األَن آ  ــكْ   يات احْ  ْ اهللاَّ ــمْ  نَعْ

ــؤاتْ  اللَّبُــ ــفْ  ـــ وَصْ ــا  ي

ــي                        لْماتـــ ظُ ــارَتْ  ــنـــ امْ

ــوامْ الْفايْتة رْ الَعْ طَّ ــرْ عَ بي .. ياعْ بَقْ ــبْ اعْ ياطي
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كتور   تكريم الدّ

عباس الجراري 

بتارودانت

ــــارّْ ــــب ل اهللا  ــــدْ  عــــب بــــن 

ــــــجــــــراري أمـــــــــــوالي ال

ــاسْ عبّ االســم  ــي  ف ــي  ت راحْ أروحْ  ــبْ  جَ العَ

ـــبـــشـــورْ مَ ـــا  ـــيّ ـــحَ ـــمُ ال و 

ـــاســـم الــغــفــارْ ـــدا ب ـــب ن

ــــالّقْ الــبــاري ــــخَ نــعــمْ ال

ــنْ الناس ــي بي رن ــفْ رادْ يَنْظُ ــي كي مــن صوَّرن

يــجــورْ ــيْ و فــي الــدّ ــضَّ فــي ال

889

133

تكريم الحاج 

عمر بوري

 في تارودانت

رِي و اجْ مْ  گالوا لي يا الْخُ لْتْ ليهُ ــنْ آوينْ گُ ألي

ـــــورّي ــــاجّ عـــمـــر ب ــــح ال

رة ــه زاهْ ــرة ب ضْ ــه و الحَ رّمينُ ــالدُه مكَ ــاسْ ب ن

ري يا من ايْدري تْ و شعْ تَحْ تَفْ باهللا و بالنّبي اسْ

يْسري و  ــامْ  ــس الَنْ يَــركــبْ 

رة رحــة الغامْ ــتْ الفَ ــه وَقْ حابُ ــرَّمْ والصْ كَ للمُ

895
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طير أفالكاي 

(تكريم الشيخ 

عبد اهللا الشليح)

ري لَّكْ خيرْ في خيْر يا الخيْر اللّي كايجْ كُ

 في كلّ خيرْ امفتاحْ الخيرْ

ــرُه ــي ــــــوالهْ خ ـــا خــيــرْ مُ ي

عبد اهللا الشليحْ أصلْ الخيارة

دْ  حلَّقْ طير آفالكاي من أرضْ اصويرا قاصَ

البْهجا يَلقاهْ الخيرْ

ــرُه نقْ ــي فــي مَ ــق و كتاب حلّ

بشارة يديهْ  بينْ  يلقيهْ  حتى 

901
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135
ب  تحية حُ

واحترام وتقدير

بَلَّكبيرْ ــلــحــونْ  الــمَ ـــاسْ  ن ــا  ي ــدوا  ــجْ مَ

ــرْ ــاهَ لـــؤْ ب ــانُــه لـــؤْ ــمّ ـــوا مــن جُ ـــرّج وخ

ــرْ سِ ــكْ  لْتلُ گُ ســيرْ  ــه  رْگُ الفَ ــامْ  م لَحْ گالْ 

ــرْ ــابَ ك ــرْ  ــي غ ــوبْ  ــط ــعْ مَ أالّ  التــگــولْ 
905

التركماني136

ـــعـــانـــــــي ـــمْ ــــــــــقْ لَ رايَ

قاني ــلْ دُهْ ــي راج ــفي و ذوق ــي و افْالسْ صوف

ـــونْ ـــن ـــفْ ــــرْ لَ فــــي ســــاي

نانْ ــعرْ هذا وَلّى هو اجْ وهو يا ســيدي ديوان شِ

نْيا ســوقْ و االَّ انْگولْ دَنْيا و الدَّ

ــروقْ شْ أوْ  حــى  ضُ رفْــهــا  ظَ

909

137

من شاعر لناقد

بمناسبة تكريم 

عبد الرحمان 

الملحوني

ســـــيـــــدي عــــبــــد الــــرحــــمــــان

الْملحوني تْ  عرْصَ بَزْهارُه  فحْ  اطْ ــارَوْضْ  ي

ــونْ ــت ــم ـــجـــتْ ل ـــهْ ـــه بَ ـــنّ ــــاتْ مَ ــــن اجْ

ـــــــدونْ ـــــــمْ ـــــــــــعَ ســـــــايَـــــــرْ لَ امْ

ــانْ ــنَّ ــمَ الْ ــمْ  ــعْ نَ اهللا  ــمْ  ــاسْ ب ـديــتْ  ابـْ

ــنــانــا ــا امْ ــكْ ي ــلــيــنــا بـِ ْ اعْ ــــنّ ـــنْ مَ مَ

ــــا ـــــــدْ اوْخــــان ـــــاَ ولْ ي

ــا ــعــان ـشــا امْ ـــنْ انـْ يــا م

913

حكيمة138

ارْوَامْ  ــــاتْ  ــــمَّ ــــسَ مُ اُو  ـــــــمْ  أسَ

وْسومة مَ مة  الْحاكْ مة  كْ بالْحَ كيمة  حَ ذاتْ 

ــومْ ــل ــعْ لَ ــتْ  ــام ق ــة  ــم ــكْ ــحَ الْ ــــلّْ  عَ اُو 

ْـــظـــامْ  ــدا الـــنّ ــبْ ـــ ـــ ــة نَ ــيّ ــمِ ْ ــسّ ــال ب

تومة كْ الْمَ بْ  واهَ ـمْ بَالـْ بَوَّاحة  يَّة  مِ السْ و 

ــكــومْ ــحْ مَ ــمــة  ابْــحــكْ ــــبْ  وَهْ  ْ ـــلّ كُ ُو  ا

919
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بين صبر وشكر 

(في رثاء الملك 

الحسن الثاني)

رْ  رْ يا عرْشْ التَّدبيرْ و األْمَ بَّةْ النّصَ صرْ يا قُ يا القْ

زيرْ لمْ الغْ رسيّ الْعِ يا كُ

ــي الْمصــارْ ــانْ ف ــاجْ التّيج ــا ت ي

ــــارّة ــــب ــــة ال ــــيّ ــــرّع ــــا ال ي

جايَبْ لَعزو و جايَبْ معاهْ ابْشارة

ــمسْ  رْبتْ شَ رْ غَ عة من العصَ مْ في انْهــارْ الجَ

نا اعْسيرْ َرضْ يَّمْ ليلْ في أ رْ خَ صَ اليومْ و العْ

ــارْ ب اخْ ــي  ت َليعْ ا وذاعْ  شــاعْ 

ـــارّة ـــلّ ق ــي كُ ـــرى ف يَـــسْ

ما شاء اهللا غابْ فارَسْ االِغارة

927

رثاء بابا140

ــابْ             ي الجْ ــكْ  سْ مَ و  آمالْكــي  ــروحْ  افْ ــاءْ  رِث

ــة  ــاب ــب ــــلْ لُ ــــمَ ــــــاءْ اشْ رِث

ــــرابْ                 ــعْ االْتْ ــمْ ــةْ جَ ــة الَلـّ ــرَيَّ ــلْ حُ ــمَ و اشْ

ــة راب اعْ و  ــة  غيتَ لْ  ــمَ اشْ و 

بابا يــا  ــــزَّة  عَ ـــلْ  ـــمَ اشْ و 

ــرابْ              اغْ ــا  ين ابْقِ ــي  ب آصاحْ ــروبْ  لَغْ ــرَّبْ  غَ

ــا مـــنْ دابـــا ــاب عــــــاوَدْ ب

غــابْ  بيــب  لَحْ ــابْ  غ اهللا  اعليه  اهللا 

ــة  ــالَّبَ ــمــة خ ــسْ ـتْ بَ غــابـَ

933

وقفة وفاء... 141

ــي ناسِ و  ــة  اآلمَ ــاء  وف ــةْ  وقف

ة كرومَ ال سبَّاقة الكلّ مَ ال و سْ وَقْفاتْها سْ

 يا لَوْناسْ

الفاســي د  محمّ ا  الوفَ ــل  ألَهْ

ى حياتُه قيه األديب ألِّي قْضَ العالَم الَفْ

رَاسْ تْ و تَدْ  بَحْ

تسالَسي ــي  ف ــدا  ــبْ نَ ــي  ــواف ال ــم  ــسْ بَ

ــاءْ األوفياءْ فَيض بَحــرُه ما ليه  اتْنا بْوف ــعدَ سَ

اقْياسْ

939
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142

رثاء

 الشيخ محمد 

بن اسليمان

بــنــســلــيــمــان  أنــاســــــــي

ــومْ كيفْ ضاعْ في  رُه  في انْهار اليُ ــعْ ضاعْ شَ

ليلَةْ أمْسْ 

ــرْف الــرَّاســي  ــحَ ــمْ ال ــاسَ ب

سْ في لِيلْ  ــوّ قُ نة مْ عْ َلْمَ ور ا خــورْ ابْحُ لى اصْ عْ

سْ عَ سْ عَ مْ

943

143
رثاء محمد 

بوزوبع
بدون حربة

ــعْ  لُمَ ــنْ  مَ ــي  نَنْعِ أَشْ  ــنْ  انْأَبَّ أشْ  ــي  نَرْثِ أَشْ 

ة  ــعَ ة زُوجْ و تَسْ ــارَتْ لوالعَ ن وا في امْ ــعُ شْ عْ شَ
947

144

رثاء محمد 

بوستّة 

المراكشي

تى ل أو فَ ــن بالكهْ تكَ طالْبي ــا الرَّحيم ارْحمْ ي

ريم امْشاتي اتْصبّها يا كَ

تَّة عن بوسَ

ــيادي بثْالثَة ريگر و الورْشــان يا سْ مــام و گْ احْ

ر العاتي قْ ولْجوا حيتْ الصَّ اتْفُ

تَة م بَغْ جاهُ

951

رثاء ولد بو عمر145

غيرْ يامنْ روحي عانْقاتْ روحكْ وَأنا درّي اصْ

وارْ كْ مدْ مَ  في دارْ احْ

ــرْ ــمَ ــو عْ ــا وَلْــــدْ ب أســيــدي ي

زارة ري ريحانْ زانْ شاهدْ لَمْ شعْ

لْقةْ  انحات و اللّوامع و شروق في حَ بسمْ السّ

تْنارْ بوقْ ابْنورُه سَ الْغْ

ْ ــنْ البَرّ ــحْ م تْ تحْ و الفَ ــتَفْ نسْ

لمْ اإلشــارة تَحْ ليا ابْوابْ عَ يفْ

955
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146
نعم المهاجرين 

(1)

إلِســالمْ
ــن و االنّْصار اجنودْ اْ ــم المهاجري نع

ــامْ ــرَّةْ لني ــن ابْقُ ي ــمْ الملحــون حافّ واصفهُ

ـدْ لحبـيــب محــمّ

ايْخيبْ مــا  ــا  ــاي ارْج اهللا  ــمْ  ـأَسْ ابـْ نبدا 

حابة الصّ ــدْ  انْمجّ غردي 

ــا  ــياتَلْ النُّجب ْ نعــم السّ

965

147
نعم المهاجرين 

(2)

ــارْ الخي ــةْ  أالم األنّصــارْ  و  ــن  الْمهاجري لّ  كُ

ــي الْعرْبي و انْصارْ الباري كاملهم انصارْ النّب

نعم اوجوهْ الْخيرْ

سيرْ الْمْ  ْ جـــدّ ــــادَرْ  أب ــقــي  ْ الــتّ رعْ  ــــوَ ال

ــارة ف غِ ــه  اقْبيلْت ــوَ  ه

ــرارة مشْ عنها  معــروفْ 

975

148
نعم المهاجرين 

(3)

ــانْ ن احْ و  ــا  لُطف ــمْ  لّهُ كُ ــنْ  الْمهاجري ــمْ  نع

ــانْ وهلْ لَلْياني رْس ــيادي الَنْصارْ االبْرارْ فُ و اسْ

بانْوارْ الْيَقينْ

ابْقينْ السَّ نَ  مْ اوْكانْ  دْ  سعْ عودْ  ْ اسّ دْ  سعْ

يانُه ْ اعْ ــلّ ــادْ حَ ــى اوْع فت

فَزْمانُه  فى  ماشْ ماشافْ 

985

149
نعم المهاجرين 

(4)

ــاعْ ــاتْ ارْف ــابْقينْ و تُق ــن س ــم المهاجري نع

ماعي ــوهْ ســاداتي بالْيَجْ و الَنْصــارْ اللّي بايْع

سرّ ابْديعْ ارْفيعْ

ــعْ ــري ْ ــابْ الْـــوتّـــابْ اسّ ــطّ هــا زيـــدْ بــالــخَ

ــع الرَّاب و  ــثْ  ال الثّ هــو 

ــابعْ  السّ و  ــاتْ  السّ والالّ 

995

150
نعم المهاجرين 

(5)

يادْ بادْ اسْ لْ في العْ ضْ هاجرينْ هلْ الْفَ نعمْ الْمُ

والْ و الرّْوَاحْ امجادي خاوْا بالْمْ نَ اسْ و الَنْصارْ مْ

ديدْ مْ رَيّ اسْ ليهُ

ــدْ جي الْمْ ــسْ  قَيْ ــنُ  ابْ ــثْ  الْثاب انْجــي  ــال  وي

ــرْقْ الْعادة ــدا ابْديكْ خَ نبْ

ــأذى اتْ كانْ  و  ــه  ت كرامْ

1005

151
نعم المهاجرين 

(6)

ــرافْ ــابْقينْ الْدينْ التّشْ ــمْ الْمهاجرينْ س نع

ــوْبْ الوافي ــنْ نالوا بالثَّ قي تْالحْ و االَنْصــارْ الْمَ
ريفْ تكريمْ و تَشْ

ــفْ ــا انْصي ــدْ و شــالّ م ــول و انْعي شــالّ انقُ

لَ الصفى اوْ ناسْ األُلْفة في اهْ

الوفا       و  الجودْ  لّ  هَ االَفْضالْ 

1015
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152
نعم المهاجرين 

(7)

يَّاجْ هِ
ــواجْ الْ ــنْ و االنّصــارْ افْ هاجري ــمْ الْمُ نع

لُثْ النَّاجي    رْضْ قايْدينْ الثُّ مْ يُومْ الْعَ هُ ــايَفْ ش

ويجْ في ارْياضْ التَّفْ

ــجْ ي الزّعِ ــتْ  وَقْ ــة  ب قَ الْعَ فــي  ــوهْ  ب و  ــوَ  هُ

وَجْ لَهْ شاري   الَعْ على  وَ  هُ

ــرَّجْ        ــسَ ـــوادْ امْ ــاهْ عــنْ اجْ وبّ

1025
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فضائل ومكرومات153

ــراتْ هاج مُ ــموني  اتْقاسْ إِالّ  ــنْ  بي شــهدوا 
ـــــاتْ ـــــاري ـــــص مـــــع أَنْ

ساسي وحْ لْبي  قَ موا  قسّ

طارْ ابْياتْها يَّة و شْ جِ
جة و الرُّوحْ و الشّ هْ و الْمُ

ــاتْ يَّ لّ ــمه فــي التَّجَ ــتْ و اسْ باســمْ اهللا ابْدي

ــداتْ ــشــاهَ ـمُ الـْ فــي  و 

ــراســي  ــبْ ـــيَ نَ ــتْ ه ــان ك

ــرارْ نْ فيضْ اسْ تْ فــي لْغايا مَ لْتْ و عدّ ــا قُ و م

1037

154
الهجرة األولى

 إلى الحبشة

ـــرّاتْ ـــحُ الْ ذَ  رَبْـــعـــة  ــا  ه

اثْالثة مــع  ــة  ــيَّ رُقَ مــوالتــي 

وْلة مثْبوتة ــوْالتْ قَ هاجراتْ اللُّ ــا ابْدوا الْمُ م هُ

ــاتْ ــي ــقْ االشْ بــاســم خــال

ايْغاثَة طالبَة  و  النّظامْ  نَبْدا 

زير نَبْدا عْ و الْيَلْهامْ الْغْ بْ و اللّوَامَ بالْوَهْ

 نبْدعْ ياقوتة

1043

155
الهجرة الثانية 

إلى الحبشة

هاجراتْ  الَلّيّاتي مْ  الْمُ لّهُ كُ

ــيــاتــي ـــادْلْ احْ ـــن ــمــا اقْ هُ
ــتْ تَأْني و  ــا  كيرْه تَذْ ــا  ليه ــرة  جْ هَ لّ  كُ و 

ــي لَبْيات ــاوْا  غ اصْ ــنْ  آم ــتْ  ابْدي اهللا  باســمْ 

ناتي امعْ في  نوا  عّ اتْمَ و 

ــتْ ابْدي و  ــتْ  انْوي ــي  اللّ ــمّ  ايْتَ اهللا  ــمْ  بَسْ و 

1049

156
المبايعات

 في العقبة

ـــتْ األَنْــــصــــارِيــــاتْ ـــدح أنــــا لــلّــي ام

ــي ابْيات ــي  ف ــراتْ  هاجِ الْمُ ــتْ  حْ امدَ ــي  ك

ــادعْ االَرْضْ و الســماواتْ ــمْ اهللا الْب نَبْدا ابْأَسْ

ــاسْ انْوارْ ــالكْ مــن اقْب ــقْ المْ الخالْ
1055

157
مواقف تشرف 

المرأة

ــاتْ ــي ــابِ ــح ــصّ نـــعـــمْ ال

ابْياتي طــرزْ  في  يّتي  جِ
اشْ عاتْ  مْ جَ اللّي 

ــهــاجــراتْ مُ ــي  الــلّ مْ  فيهُ
ـــاتْ ـــارِي ـــص ــمْ انْ فــيــهُ

ابْديتْ ــرّ  ــبَ الْ اهللا  باسمْ 

لْ وباسمْ اهللا في ما ابْدا ايْكمّ

ــلْ ــمَ يَــعْ ــنْ  ــيْ ش ــمّ  ــت يْ و 

ـــلْ ــأَمَّ ايـْ مـــا  يـــنـــالْ  و 

1061

158
الهجرة من مكة 

إلى المدينة 

ــتْ كانَ ــدة  وَحْ لّ  كُ ــرّات  الحُ ــمْ  نَعْ
ـــتْ ـــهـــا تـــابَ ـــلْ ـــقَ ة اعْ ــــــــدَ راشْ

ةْ الغوالِي ينْ المدينة المَ قاصدِ

 مهاجرات شابّات

ــاتْ البْي ــبْ  تَرْتي فــي  اهللا  ابْأســمْ  ــدا  نبْ

ــرامْ لْ امْ ــغْ كُ ه نبْل ــمُ ــرّ أسْ و ابْسَ

ــالمْ السْ ــامْ  اتْم و  ــالة  الصْ و 

1067

159
كرمات وخوارف 

العادات 

البْناتْ أالمـــة  حابيّات  الصّ هــا 
ارْويتْ كي  روماتْ  المكْ مْ  عنْهُ ارْواوْا 
ديثْ الحْ و  يرْ  السّ لَ  اهْ هاتْ  الدُّ عنْ 

ــاتْ البْي ــتْ  انْظام ــتْ  ابْدي اهللا  باســمْ 

ــتْ ابْدي ــا  م ــرْ  ابْخي ــمّ  ايْتَ اهللا  ــمْ  بَاسْ و 
1071



27

·”äÒáÓó‘€a@@ÊaÏ‰«Úiãz€a…‹İ‡€aô

ÒäÏrj‡€a@áˆbó‘€a

بدون حربةالتوسل160
ــالتْ ــراهْ نَجْ ــنْ ال اتْ ــى م ول ــمْ المُ ــتْ بَسْ ابْدي

ــي ابْيات مــع  ــعاري  اشْ فــي  ــه  لُ ــلْ  نَتْوَسَّ
1077

161
في مدح

 الرسول

وة و الْجاهْ طْ لْ و السَّ مة و الجودْ و الفضَ عينْ الرّحْ

ه بطَ اهْ  مَّ سَ و  ياسينْ  اهْ  سمّ اللّي  صطفاهْ 

لَّى اهللا عنُّه صَ

ــتْ بِهْ ــانْ افْتحْ ــمّ مــن بِب ــمْ كَ ري بَســمْ الكْ

انْباهي ردْتْ  ـهْ  بـِ ــومْ  ــي ال و 

ــحْ الباهــي       دي ــدْ فــي امْ صي بَقْ

1081

162
مدح المولى 

إدريس االزهر

ــة ليكْ يالْملكْ يالطيّبْ لنْفاســي يّ دِ هذه لَهْ

ــواليْ ادريسْ درْ يا م خْ القْ راجــي لقبولْ آشــامْ

والَفْ باهللا و بالرّسولْ  أنا شــعري نَبْداهْ كي امْ

تابع رِيّاسي

ــه دُرْ انْفيسْ لُّ ــي كُ ــاهللا و النّب بْدي ب ــي مَ واللّ

1083

عيد العرش 163

ــي اللّوانْ  ــوابْ ف ــتْ اثْ ــة لبْسَ رْح ــتْ الْفَ رْح فَ

رْ و الْوْطنْ صْ تْ في الْقَ رقْصَ

نا ــكْ يا عزّتْنا و جاهْ دومْ عيدْ عرْشَ ــرى بَقْ بُشْ

كانْ           نانا و ارْواتْ في سايَرْ المْ طارْ يا اهْ تْ الَمْ عمّ

نا ازْيانْ رْثْ في أرْضْ و الْحَ

نا عودْ ساعدْ عامْ الْخيْراتْ عامْ و آتى سعدْ السّ

1087

عيد العرش164
ــنْ الثّاني ــرْشْ الْحسَ حســنْ عيدْ ع

حسنْ ــدُ  ــاهْ ع حــســنْ  ــي  ــان ــثّ ال

ناني بيبْ خلْخــلْ داتي و اكْ بّ الحْ حُ

ــانْ ــبْ مولْ الشّ ا الْحُ ــدَ ــي افْ نان اكْ
1093

165
الحث على 

التجنيد

نيدْ      ــنْ تجْ نْدي ــبّانْ اللّي متْجَ ــا الشّ ي

المي ــدى اسْ بَلغوا لجنودْ ابْالدي اشْ

ديـدْ لّ تجْ بيئة لكُ نا جيشْ التّعْ جيشْ

لّ وادي يّة في كَ ــنا جيشْ التَّنْمِ جيشْ
1097

بدون حربةجميلة بوحريد166

بَرْ  ة و الصّ مَّ اتْ الْهَ صيدْ يا انْسيمْ الدّ لْ لَقْ مَ احْ

بْجيال متْنَ التّ

اللْ ــحاب نوبْ عنّي لنّي في اغْ بْ لَسْ ياهْ لَجّ اغْ

1101

167

بمناسبة عيد 

ميالد ولي 

العهد سيدي 

محمد

نا دْ دامْ اهللا اعيادْ يُومْ ميالدكْ يا وليّ عهْ

سيدي محمد

ــدا واقْ بْ  ــعْ الشَّ ــي  ف عة  ــمْ شَ ــا  ي

ــعادي ــا ابْســايَرْ لَسْ ــرْ نورْه و يبَشّ

ه في  واجُ ةْ اتْهيجْ امْ يامنْ شــافْ البْحرْ ســاعْ

ْ اوْقاتْها بينْ الجزْرْ اوْ مدّ

ــدة وابْ امْ هيجــة  ــنْ  ع هيجــا 

ــا نفتر مــن هياجــة ســايرْ الَبادي م

1103

السوالن168

ـــدْ ـــرَّاش ـــال ـــتـــكْ بــــاهللا ي ســـلْ

ـــادْ ـــم ــحْ االث ــابْ ــص ــم ـــمْ ل ســـلّ

النّْشــادْ ــي  ف ــارْ  لحب ــألْ  اسْ و 

ــــوابْ واجـــدْ ــــجِ ــــانْ الْ ويـــال ك

ـــــدا ـــــواخْ امْ ال  ــــهــــمْ  قــــولْ

واحــدْ شــياخْ  االْ فــي  ــركْ  تَتْ الَ 

ــادْ ي لْ  كُ فــي  ســوى  همــا 

ــدْ الْي ــوا  اشْ دْ  ــهْ الشَّ ــانْ  صبْع

1107
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نوفيسة169
الْنفْسي ألتْوامتْ  الْقيتْ  تي  رْحْ فَ يا 

في اللَّة نوفيسة و اتْعانْقاتْ لَنْفاسْ

راسْ فاتْ قامة تَتْمايَسْ في ارْياضْ لَغْ عيْني اشْ

ــاسْ الْي ــبْ  اقْطي هــداكْ  ــتْ  لْ قُ َواهْ  أ

اوْمــاسْ    ـــرابْ  اغْ اعليهْ  ــصْ  ــرْنَ قَ

1109

مريم170
ــمْ ــري ــــة مـــوالتـــي م ـــوا اللَّ قـــول

لَرْيامْ بينْ  اليومْ  ابْناتْ  تاجْ  يا  صولي 

امْ ــرامْ يالْهيّ ــقْ و لَغْ شْ ــوى و الْعَ ــبّ و الهْ الحُ

يامي نوا في قَلبْ قَلبي قبل اصْ كْ سَ

ــي ــام إيَّ ــــولْ  ط الَزْمــــونــــي  و 

1111

171

 تهنئة الشيخ 

محمد بن عمر 

الملحوني...

عمر ــن  ب محمد  الـــحـــاجْ  هـــذا 

ة واهجة بْعينْ حجّ ة فيها سَ حجْ حجّ

يّجْ ــي و أنا ســاكني امهَ يت دِ ــومْ فاشْ صَ منْ ي

ه جُ ــكْ زَعْ ــتْ افْراقَ ــا عرَفْ ــا اهللا م ت

ــه      هــيــجُ ـــيّـــجْ  هَ ـــكْ  ـــجّ ح و 

1113

paãÓİìm

172

 تشطير قصيدة 

«الوردة»

 لمحمد بن 

سليمان

دِّي دْ وَنْوَ ــهَ يثْ نَشْ ــي في ذَا الْحالْ جِ نِ ال اتْلُومْ

ــي طابِ
اخْ فَ ــة  بْرِيَّ

تَ ــمْ  (وَنَبْصَ

ا) ــــــــالــــدَّ ــــــوتِــــــي بـَ مُ

ي) ــدِ نْ عَ ــي  الِ غَ ــي  مالْكِ ــسَ  نَفْ ال  ــة  الدِّيَّ (ال 

ــبابِي وتْ اسْ المُ ــي فَ ولِ دُ ــا عْ ي

رْدَة ــــــــوَ ـــــــــ خــــــــالْ افْ

رْدِي بْ سَ جَ ــكاتْ انْبالْ االقْواسْ والحَ نْ رَشْ آه مَ

ابْمابِي يت  سِّ حَ زْرَة  الخَ نْ  (مَ

ـــــــدا) ـــــــرّ ابْ مـــــن ضَ

1119

173

 تشطير قصيدة 

«الربيعية» 

لمحمد بن 

سليمان

الَدْواحْ صــابْ  اغْ ــال  اعْ ــثْ  ي الْغِ ــاحْ  ارْي ــتْ  بّْ هَ

 ( ــحْ نافَ ارّْوَاحْ  ــى  لَ اعْ ــوعْ  نْبُ الْيَ رَوْحْ   ْ ــبّ (وْهَ

( ــالحْ اللّفَ ــوب  ابْلَقل ــاتْ  ارْق (وَارّْوَاحْ 

ارَحْ ــوَ الْجْ فَ ــرَّاحْ  ال ــرْىْ  سَ ــرِي  يَسْ ــرّها  سَ

لَبْطــاحْْْْ ــبْحْ  سَ ــحابْ  اسّ أو  ــزالْ  ابْ ــزانْ  المْ

( ــوارَحْ ْ فَـالجّ ــحْ  الرّي مْ  يَنْشــرْهُ ــا  ت ــنْ  (حي

الَرواحْ ــثْ  غي ــثْ  ايْغي ــنْ  الْفي ــمْ  هُ فَعْ (وِيدْ

ــحْ الَمَ َالمْ فـ ــدْ  الرَّع ارْكامْ  ــكْ  لْ الْفُ ــمْ  ْ ايْرَكّ
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63 أسماء اهللا الحسنى
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010
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013

014

ـة لـَ مََ و اهللا فَتْحْ  في البَسْ

ــة ـ الْكمالـَ و   ْ ــدأ الْبـــَ و 

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

ة مَ رَحْ نْ  مَ ه  حارْمُ لْقْ  خَ الَ 

ــة ــمَ ــة الــرَّحْ ــمَ ــسّ ــقَ امْ

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

ــعْ العارفين  مي ــداوْا اجْ ــاشْ يَبْ ــاهللا بَ و هــو يا ســيدي ب

وْقَلة نْ في الحَ وَ و اهللا عَ

ـــة  ــــاللـَ ـــجَ بــــالـْ

زَانِي وْْ دْ فُ دَّ يتْ بِهْ انْعَ يَّة ابْدِ ِالَهِ
َإلْ اتْ ا الْ عنْ الدَّ مْ الدَّ َسْ و األْ

نى سْ الْحُ اءْ  مَ َسْ َألْ ا

نَى سْ ماءْ الحُ األسْ

مْ يا أْســينْ ــنْ هُ ــمْ آمَ ــانْ رَبّ رَحي م  وهــو يا ســيدي رَحْ

ما في أرْضْ كانْ والّ في سْ

ــة  ــمَ ــسْ ــة قَ ــمَ ــسْ قَ

لْ تَبْياني مانْ افْضَ  رَبّ رَحْ
ْ ةْ اهللاَّ مَ كْ يَّتْ بَحْ يّ و اللّي مَ تَبْلَغْ لَلْحَ

سنى الْحُ ماءْ  األَسْ

نَى سْ ماءْ الحُ األسْ

ــة لَ دْ مْ الْحَ ــة  غايَ اهللا  و 

ــــــلّ حـــالَـــة فــــي كُ

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّ المُ لِيَّ و لكُ

ــقْ اتْخــومْ الْمــا وامَ والَّ اغْ

ـــة ـــمَ ـــسْ ـــــــلّ قَ وكُ

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ
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ه افملْكُ ريكْ  اشْ يْلُه  وال 

وا كُّ شَ ــــوالْ  االحْ ـــلْ  وهَ

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

لْ قَ ــه لَعْ ــا يبَلْغُ وسْ م ــدّ قُ

ــلْ ــتَّ ــمَ ــا اتْ وسْ م ـــــدّ قُ

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

رَة عْ سْ لُو اقرابة شَ ــمْ الشَّ

ــرى ــجْ ــلّ مَ ــكُ ــاء ف ــم الْ

ــنْ   وي اعْ وال  ــنْدا  السَ ــاجْ  ت احْ ــا  م ــكْ  لِ مَ ســيدي  ــا  ي وهــو 

ه لْكُ ه مُ ميعْ ما افملْكُ و جْ

ـــوا ـــكُ ـــلْ ـــتّـــى سَ حَ

غاني ة يا من يَصْ الكَ لْكْ فالمْ ــرارْ المُ ه واسْ لْكُ لْكْ غيرْ مُ صابُو الَ مُ

ـنــى سْ الحُ ـــمـاءْ  األَسْ

ـنــى سْ ـــمـاءْ الحُ األَسْ

ــنْ لي ــة كامْ افَ ــنْ اوْصــافْ الْوَصّ وسْ عَ ــدّ ــا ســيدي قُ وهــو ي

ــلْ يَّ تْخَ مَ ــه  ــلُ تْخايـَ والَ 

ــــــــلّ ــــــــــزَّ وجَ عَ

رْفانْي ة فيضْ الْعِ بيهَ نْ حالَةْ الشّ نَزَّهْ  عَ خالَفْ سايَرْ االوصافْ امْ ومْ

ـنــى سْ الحُ ـــمـاءْ  األَسْ

ـنــى سْ ـــمـاءْ الحُ األَسْ

ــنْ حي لّ  كُ ــمْ  والَ العْ أو  ــوانْ  لألكْ ــالمْ  سَ ســيدي  ــا  ي وهــو 

رة ضْ ــرَقْ يابْســة والْخَ تَحْ

ـــرة ـــجْ ـــدْ حَ ـــمَ ـــجْ يَ

صاني لْ تَحْ عَ لّ ما انْشاهْ فيها يَجْ مْ الكُ ــالَ وانْ سَ يَلْقى رَبّ االكْ

ـنــى سْ الحُ ـــمـاءْ  األَسْ

ه  ــبْكُ هو اللّي انْشــاهْ و سَ

ــــنْ دَرْكــــــــوا ــــي وح

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

لْ كَ اشْ كالْ  فاالشْ الَيْله  و 

ــــلْ ــــضَ افْ و  ـــرْ  ـــي خ

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

رَى يجْ أما  ابْــعــادتّ  ــالَ  وِي

ــــرّى ــــحَ ــــــــنْ اتْ ُوم ا
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رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

نْ اتْأمَّ ــاهْ  م احْ فــي  لْقْ  الْخَ

؟ نْ نْ مَ شــى و مَ كيفْ ايْخْ

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

انْشـــانا رَبّ  ــنْ  يْــمِ هَ مُ

ـــا ـــان ــنـــا اوْم اقْـــواتـْ

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

ــلْ لُه ــي يُوصَ ــزْ الَ اللّ زي عَ

ـنــى سْ ـــمـاءْ الحُ األَسْ

نْ ؤْمِ ــي مُ غــى ل ــماءْ يا مــن يَصْ َسْ ــنْ األْ ــا ســيدي وم وهــو ي

نْ ــاشْ اتْأَمَّ طــاهْ ب هــو اعْ

ــــنّ َنْـــــــسْ وجَ ـــي أ ف

لْ آماني عَ مى الْمومنْ إيْجْ ــنْ بايَنُّه في حْ آَمَ نى مْ نْ ال غْ والْمومَ

ـنــى سْ الحُ ـــمـاءْ  األَسْ

ـنــى سْ ـــمـاءْ الحُ األَسْ

ــنْ هايْمي ــنْ  آمَ ــنْ  يْمِ هَ مُ ــادْ  ب الْعْ رَبّ  ســيدي  ــا  ي هــو  و 

عانا ــقْ امْ وَنْشــا اللّي يْلي

ـــــدانـــــا ــــرْ احْ ــــي غ

عاني قيقْ امْ قايَقْ تَحْ لّ دْقايَقْ الدّ وانْ سيدي عن كُ كْ ولْ االْ نْ مُ يْمَ هَ

ـنــى سْ الحُ ـــمـاءْ  األَسْ

ـنــى سْ ـــمـاءْ الحُ األَسْ

ــنْ لي الْواصْ ــوهْ  ل وَصْ ــى  تّ حَ ــفْ  كي ــزْ  زي عَ ســيدي  ــا  ي هــو  و 

ــغْ لُه رْ يَبْلَ ــدَ والَ مــن ايقْ

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

ــنْ ــدْ يْأمَّ بْ ــا الْعَ ــى دْع وعل

ــــنْ ـــــدْ مــــومَ ـــــبْ عَ

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

ــا نان ــا يْعْ لّ م ــكُ ــا ابْ ن واعْ

ــــوَنــــا  ـــشــــا اهْ انـْ

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

لُه رّبوا مــن فَضْ ــي تْقَ و اللّ
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لُه ــجْ  ــتَ ــحْ اي ــلّ  ــكُ الْ و 

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

مْ بَرْهُ جْ يْريدْ  ما  لّ  كُ نْ  عَ

ــمْ ــلْــهُ ــعَ ــارْ مــن جْ ــبّ جَ

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

ا ــرْقَتْ فِيّ نينْ شَ صيفة امْ

ــا  ــيّ ــلِ ــــالَ اعْ والــلّــي اعْ

ـــلـــو ـــــوهْ اعْ ـــــل وعْ

فاتْ اهللا الْغاني لّ صِ ورْ اللّي في كُ جْ من يْشــارَتْ النّ عْ الْوَهَ ــطْ سَ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ــنْ لي الفاعْ ــلْ  فَعْ ــنْ  عَ ــرْ  بَ يَجْ ــنْ  حي ــارْ  بّ جَ ســيدي  ــا  ي وهــو 

مْ رْهُ ْ ما قْضى يَسَّ لّ والْكُ

ــــــمْ هُ ـــــرَضْ غْ دونْ 

ناني اكْ في  رْقَتْ  شَ انُه  شَ  ْ لّ ْجَ ارْ  بّ جَ ألنُّه  رْ  يَأمَ إلى  رُه  األَمْ عْ  وْ طَ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

عينْ آسامْ ــبِّــرْ  ــتَــكَ الْــمُ ــاء  ــم األسْ ومــنْ  سيدي  يــا  ــو  وه

ليّا بْشْ عْ ْ غَ لّ ــالتْ كُ و جْ

ـــا ـــيّ ـــــفْ بِ ـــــطَ ولْ

ويني و انْشــاني عْ تَكْ ــاكْ اهللا من ابْدَ سّ ماقْ قَلْبي عَ رْ في اعْ بّ يَتْكَ

نى  عْ مَ ــي  لّ ــلْ  ــعَ وجْ

ـــه لُّ ـــــلْ  ـــــثَ مْ وال 

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

مْ ــيَّرْهُ سَ رُه  ْ ــدّ قَ مْ الْمــا  و 

ـــمْ ـــهُ ـــعْ ـــفَ ــــن نْ م

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

ــة  بْرانيّ الكُ ــي  ل ــراتْ  هْ ظَ

فِـــيّـــا  ْ ـــــــــنّ حَ و 
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ــــوانْ االكْ رْ  ـــوّ ـــصَ مُ قْ  ـــالَ الـــخْ ـــارئْ  ب أو  ــقْ  ــالِ خ

دْهاني ــلْ االْ هَ كــوانْ من ما يَدْ ــا فَى االكــوانْ من االْ و م

ـــدنـــا ــــــالَّ شـــاهْ شَ

ـــوانْ االخْ يــا  ــديــرُه  بْــتَــقْ لّها  كُ ــاليَــقْ  لَــخْ ــقْ  خــالَ

ــاني ــرْ السّ دي ــى التَّقْ ــا فَ ــفْ رادْه هــا كي عْ ــارِئْ ابْدَ ب

ــنــى ــعْ ــمَ يـــا مـــن يَــتْ

آنْ فــي  ُو  ا رْ  ــوّ ــصَ مُ وْ  ــلــي  أهْ ـــارئْ  ب اوْ  ــقْ  ــالِ خ

داني ليلْ الْوَحْ عْ لَجْ نْ شي فْى ما ابْدَ لُه شــي عَ غْ ما شَ

ــا ــن ــمْ ــرْحَ مـــن كـــا ي

إنْســانْ ــا  أن ــفْ  كي هكــذا  ــرْ  دي التّقْ فــي  ــي  ن خالَقْ

ونْشــاني ــا  موالي رْ  ــكْ ْ الشّ و  ــدْ  مْ الحَ ــهْ  لي ــي  بارَئْن

نة سْ حَ صــــورَة  ــي  ف

َنْ أ ال  وْ  ــن  َيْ ا تاجــوا  احْ ــا  م ــقْ  لْ الْخَ َوْ  ا ــداعْ  اليَبْ و 

اني طّ ــن عقــولْ الفْ ي ــى يَكــونْ تايْهِ و فــي كــونْ او فَ

نة سْ نَ  امْ حالْ  اشْ في 

يان لَعْ ــه  ــراتُ ــظْ نَ مــا  ــلّ  كُ اهللا  ــاتْ  ع ــدَ ــبْ يَ ــنْ  م

ــي يان لَعْ شــافَتْ  ــي  اللّ ــقْ  فايَ ــانْ  ي عْ راتْ  ال  ــا  وم

ــا هن االَرْضْ  فــي  ــرْ  غي

اللّســانْ بهــا  ــفْ  هاتَ ــمْ  ظي الْعْ ــالّقْ  الْخَ ــبْحانْ  سُ

ــي دان وَجْ بهــا  ــقْ  خافَ ــمْ  ظي الْعْ ــالّقْ  الْخَ ــبْحانْ  سُ

ــا ــن ــــلّ امْ فــيــهــا كُ
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رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

ــوى دَنبُه ــنْ اقْ ــا م ــارْ ي فّ غَ

ــوا ــب رغْ اهللا  ـــوا  ـــب رغْ

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

رانْ ــكْ ة من سَ ــبيحَ ــمْ تَسْ ظي ــالّقْ العْ ــبْحانْ الْخَ سُ

ــى ادْناني تَّقْ فَ تْعَ ــا مَ ــقْ م تي ــرْ من الْعْ ســابَحْ في بحَ

نَة حْ افْمَ ــــرّوحْ  ال و 

ــيْ اوْ ديجانْ  ــة فَالضَّ ــةْ روحــي من شــي مجادْبَ نَ حْ مَ

ــي ثان مــن  ــا  بِيّ ــزَلْ  تَنْ ــنْ  حي اوْ  ــال  تَعْ ــا  بيّ ــالَ  تَعْ

ــنــة ــالــلَّــعْ ـــرَقْ فَ ـــغْ نَ

مــانْ الرَّحْ ــاتْ  افْأي ــزاوَگْ  امْ ــرَّة  الْمَ ــادْ  ه ــا  أن و 

ــي عان افْتَمْ اإلشــاراتْ  عنّهــا  ــي  ل ــتْ  حَ فَصْ ــي  اللِّ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ــنْ  َثْمي أ ــي  ثْل مَ مــن  ــمْ  أثَ الْمْ ــارْ  فّ غَ ســيدي  ــا  ي هــو  و 

يبُه ــرْ عَ ثَ ــارْ يا من اكْ فّ غَ

ــــن ذنْــــبــــوا ــــا م ي

الْبيْباني عْ  مْ جَ فاتَحْ  امْ ها  الْعيبْ  ارْ  تّ سَ غاني  ربّ  نْبْ  الدَّ ارْ  فّ غَ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

لْبُه وطَ عاهْ  سْ من  خابْ  ما 

ــــوا ــــب ــــرَهْ تْ ال  و 

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ
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ــه  دَلُّ ــارَزْ  ايْب مــن  ــارْ  قَهّ

ــوا ــل رَحْ ــنْ  ــي ــل ــرّاحْ ال و 

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

ــدْ ــا ارْجــى اإلفايَ ــابْ م وَهّ

ــعــانَــدْ  ــي امْ ــلّ ــى ال ــتّ حَ

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

ه دُ صْ ــرْ ايْقَ مــن رادْ بابْ خي

ـــرْدُه ـــطَ مــــوالهْ مــا يْ

دين شــاهْ قــوا لْمْ عْ تُة صَ وْ ــطَ ــارْ مــن سْ ــا ســيدي قَهّ وهــو ي

ــلٌّه ــار من تْطاوَلْ شَ قَهّ

ــــلــــوا ــــى وَصْ ــــتَّ حَ

اني مّ قيقْ بَيّناتْ الْســايْرْ ضُ ــنْ التَّحْ يْ قوا عَ عْ بوا وْعادْ صَ ــادْ تْرَعْ ع

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ــنْ الْحاتْجي لّ  ــكُ الْ ــضْ  وي تَعْ دونْ  ــابْ  وَهّ ســيدي  ــا  ي وهــو 

دْ ــي الَحَ ــنْ واللّ لَلْمومني

ـــدْ ـــاعَ ــــــــارَحْ س ف

موعْ ابْياني طا وشْ عْ واجْ من الْمَ غارَقْ في بحورْ دَا اليْهابَة ما بينْ امْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ــنْ تَرّعي امْ ــرْ  الخي ــوابْ  ابْ ــلْ  جاعَ ــاحْ  تّ فَ ســيدي  ــا  ي وهــو 

ه  ــدُّ ــهْ إيْشَ ــنّ في وال يْظَ

ــــــــــــــــرَدُّه إيـْ أوْ 

ــي زان فَوْ ــرَّة  غَ ــه  تابُ اعْ فــي  ــرّاسْ  حُ وال  ــه  ابْوابُ ــى  عل ــة  ابَ بوَّ الَ 

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

لو  ــوهْ عْ ل ــنْ عْ ــارْ ما ع قَهّ

ــلُــه ــــودْ فَــضْ ــــج ابْ

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

رينْ و من ايْجاحدْ اكْ و الشّ

ـــــــــدْ كـــــيـــــفْ رايَ

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

ه دُ صْ قَ امْ لّ  جَ إيْنالْ  تّى  حَ

ه ـــبْـــدُ ـــبْـــدْ عَ الـــعَ
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رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

ــه يَلْهامُ مــن  االرْواحْ  رَزْقْ 

ــه ــامُ ــي اوْه ــلْ ف ــمْ ــنَّ ال

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

ــرْقْ الْعادة ــمْ خَ لْ ــمْ عِ لي عَ

ــادى ــت ــي اهْ ــلّ ــى ال ــتّ حَ

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

ها بَضْ كايَقْ حينْ  األَرْواحْ 

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ــيــنْ ــالَمّ امْ ــلــوقــاتْ  ــخْ الْــمَ ــرْ  ســايْ رَزّاقْ  سيدي  يــا  ــو  وه

ه رامُ يَكْ من  لوبْ  الْقْ رَزْقْ 

ــــه ــــرامُ ــــن يَــــكْ م

عاني رْ امْ فْ زَهْ َرْضْ و الزّطيمْ اقْطَ في ايّامْ الرّيحْ و الْمشاتي و اوْحالْ األْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ــنْ والبْطي ــرْ  اهَ بالظّ ــه  لْمُ عَ حــاطْ  ــمْ  لي عَ ســيدي  ــا  ي وهــو 

ــمْ إفادة لْ ــه الْعَ ــا زادْ لُ م

ـــــتَـــــدى بـــــه اهْ

رْفاني ــبّ العَ وانْ حايَطْ لُ ه باالْكْ لْمُ ُو عَ ــمْ ا لي ــبْحانْ اهللا  رَبّ عَ سُ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ــنْ باالثْني ــماؤه  أسْ ــطْ  لْباسَ ُو  ا ــضْ  والْقابَ ســيدي  ــا  ي وهــو 

ها طْ كايَبْسَ ُو  ا فالْموتْ 

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

ه كامُ تَسْ من  الْبْدانْ  رَزْقْ 

ــــه ــــرامُ ــــقــــى امْ ألْ

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

ــهادة فَالشّ َوْ  أ ــبْ  يْ فَالْغَ

ـــــدى  ـــــتَ لــــمــــا اهْ

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

لْها ــا هَ وَقْتْ النّشــورْ تَلْق
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161

ها ــرَحْ ــلْ إيشْ ـــــ واخَ الدْ

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

ضْ دَرْكاتُه فَ ه اخْ ضُ من باغْ

غــاتُــه ــبّ  ــحَ ي ــي  ــلّ ال و 

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

ــزُّه ــن عَ ــا م ــن ــزّ آهْ ــعِ مُ

ــــزُّه عَ غـــيـــرْ  ـــــزّ  عَ ال 

ـــا ـــرْه ـــهَ ـــفْ ـــكَ ويْ

ناني ةْ لَكْ وَ حْ طْ صَ ةْ اهللا شي انْباسَ مْ كَ و  ارْزاقْ النّاسْ شي انْقابَطْ بَحْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ــنْ مالزْمي ــمينْ  اسْ ــعْ  افَ الرّ أو  ــظْ  الْخافَ و  ســيدي  ــا  ي هــو  و 

راتُه ــقْ  اليَ لَخْ ــتْ  كان لو 

ــــه اتُ ــــدَ ــــعْ ــــا سَ ي

ــي االمان ــةْ  غايَ دْراوَهْ  ــا  م ــادْ  ب اعْ ضــوهْ  فْ خَ ــوْ  لَ وَ  االْدْراجْ  ــهْ  لي ــعْ  رافَ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ــنْ ني اغْ الضّ لّ  ــدِ مُ تْصافــى  مــن  ــزّ  عِ مُ ســيدي  ــا  ي هــو  و 

زُه ــقى مــن وَخْ لّ اشْ دِ مُ

ــــــزُّه ع ال  ــــــن  م

ــي عان امْ بِجــاهْ  ــرَّ  عَ الْمْ ــى  ل عْ ــا  ن دْ يبَعَّ و  ــزُّه  ابْعَ ــا  ن زّ إيْعَ ــزّ  عِ مُ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األسْ

ــــة  ــــرْهَ ـــــلّ بُ ـــــكُ افْ

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّ المُ لِيَّ و لكُ

ياتُه لو و شــانْ طولْ احْ فَعْ

ـــه ـــاتُ ـــن ه يـــــا  و 

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّ المُ لِيَّ و لكُ

زُه انْوَجْ ــعارْ  فَاالشْ لْ  وْ والْقَ

ــــزُه ــــفْ لْ حَ ـــــــــدُّ ال
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رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

غاها يَصْ لَة  كامْ واتْ  االَصْ

ماها اسْ فــي  ـــالكْ  مْ و 

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

عينْ  امْ السّ عْ  مْ سَ عن  ه  عُ مْ سَ لّ  جَ ميعْ  سَ سيدي  يا  وهو 

لّهــا وَ افْماها فَاألرْضْ كُ

ــا ــه ــــعْ لَ ــــمَ ــــسْ يَ

داني رْجْ مْ وْتْ ضايَعْ ال هَ وْتْ دايَبْ وال من مورْ صَ لْبْ صَ ــوْتْ فْقَ ال صَ

نى عْ مَ ـه  لـُ ــفــي  يَــخْ

سانْ بَحْ مْ  يجازيهُ اوْ  ــديــنْ  الــحــامْ ــدْ  ــمْ حَ ــعْ  ــمَ كــايَــسْ

ياني احْ ــلّ  كُ ــبْ  ــتــاجَ يَــسْ و  ــا  رج ــي  الــلّ ـــاءْ  رَج ــعْ  ــمَ يَــسْ

نى ضْ ــن  م تـــوســـالْ 

يــجــانْ ــســاقْ الــدّ ــوا فــاغْ ــرْع ــضَ ــي اتْ ــلِّ ــيــنْ ال ــعْ أن ــمَ يَــسْ

ماني  التَّطْ ــــاوْا  ارْج خايْفينْ  و  ــرْضــى  مَ أو  يــانــيــنْ  ــدْ مَ

ــنــة ــحْ ــمَ ـــزاحْ الْ ـــنْ تَ

ــكانْ امْ ــكل  فْ دَرّاتْ  زوجْ  ــكاكْ  تِ احْ ــوْتْ  صَ عْ  ــمَ يَسْ

ــي الن اليَعْ مــع  ــرْ  السَّ انْكاشــفْ  بهــا  ــة  فَ صِ ه  عُ ــمْ سَ

ــا ــن ــقْ ــطَ مـــا بـــهْ انْ

ــانْ ــي ــعْ بَ ـــوالنـــا  مُ ـــرْ  بْـــصَ ــا  م اهللا  ــــلّ  جَ ُو  ا ــرْ  ــي ــصِ بَ

االجفاني  ـــه  واجَ ُو  ا ــــرابْ  قْ ــا  م ــهــيــرْ  ظَ ـــرى  تْ ــانْ  ــي ــعْ لَ

ــنــى اسْ ــاءْ  ــيّ ــضِ ف و 

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

الها فَاعْ الفضــا  وكواكب 

ـــشـــاهـــا ــــي انْ ــــلّ ال
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رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

ـــوانْ اكْ ـــلّ  كُ ــي  ف ــرْ  ــاهَ ــظّ ال ـــرى  يْ ــا  مّ رْ  ـــدْ ـــقَ ابْ اهللا  و 

دانــي أو  ــعــيــدْ  دْلَــبْ ــخــومْ   ــتّ ال وَ  عــمــاقْ  و  ــنْ  ــاطَ ب ـــرى  ايْ

ــا ــن هْ ــــدْ  ــــعْ بُ وال 

ــانْ تب وَ  ــة  مَّ صَ ــرة  خْ صَ ــبْ  لْ افْقَ ــوْدة  سَ ــة  لَ نَمْ ــرْ  يَبْصَ

ــكاني التَّسْ حــالْ  اوْ  ــراكْ  الحْ ــةْ  فحالْ اجْ  ــدّ ال ــقْ  سْ غُ فــي 

ــا ــن ــبْ ــى غَ ــق ــلْ مـــا ت

آدانْ ــعْ  ــمْ سَ عــن  ــزَّهْ  ــنَ ــمْ الْ ــعْ  ــامَ ــسّ ال اهللا  ــحــانْ  ــبْ سُ

ياني لعْ ــو  ضُ عــن  ــزَّهْ  ــنَ ــمْ الْ ــرْ  ــاصَ ــب الْ اهللا  ــحــانْ  ــبْ سُ

نى عْ ــوقْ  ــل ــخْ ــمَ ــالْ ب

تْكانْ سَ مــا  اوْ  كــانْ  مــا  جميعْ  فــي  ــمْ  ــكَّ ــحَ مْ ــمْ  ــكَ حَ

ــاني السّ الكــون  ذا  ــمْ  والَ فالْعْ ــكامْ  تَحْ ــمْ  كَّ حَ مْ ــفْ  كي

ــنــا ــهْ ــمْ فَ ــكَّ ــحَ ــتْ مَ

األنْ صــــارْ  ــا  ــم لْ ـــمْ  ـــدي قْ مـــن  ــبِّــبــاتْ  ــسَ مُ ـــــادَعْ  ب

الْيَتْقانـي وَ  ــكــومــة  ــحْ مَ ـــبـــابْ  االسْ ــبــاتْ  ــبِّ ــسَ مُ ُو  ا

ــا ــن ــلْ هَ ــدْ ه يَ ــــــدُ وَحْ

ــانْ ي ــدّ ال الــــرَّبّ  ــلــيــلْ  الْــجْ ــقْ  ــالْ ــخ الْ لْ  ــــدْ عَ أو  ــمْ  ــكَ حَ

ديجاني مْصابَحْ  و  ــقْ  ــلَ اخْ افْما  لَــى  ــوْ الــمَ لْ  ـــدْ عَ ــه  لُ ــدْ عَ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األسْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ



74 أسماء اهللا الحسنى

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

ري مة    تَسْ لّ نَسْ ه  في كُ فُ لَطْ

ــري ــعْ ـــلَّ ايْــطــيــقْ شَ شَ

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

بارُه ــهْ اخْ فاتْ لي الَشــي خْ

دارُوا ـــهْ  ب ــــــالكْ  األفْ

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

ــقْ وَيْمونُه لَ صــاهْ ما اخْ يَعْ

ــطونُه  شْ ــا  ي ــدْ  بْ عَ ــا  ي

ــنْ مي الْفاهْ ــمْ  فَهْ عــن  ــه  فْ لُطْ دَقّ  ــفْ  لَطي ســيدي  ــا  ي وهــو 

ري نْبَعْ  يَجْ لّ مَ ه فْكُ فُ لُطْ

ــــــــثْــــــري نـَ الَ  و 

ناني  ــي رَيَّة لَجْ ــفْ كيفْ هو واللّطائِفْ كيفْ تات فْ اللُّطْ عن وَصْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األسْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ــنْ  الْكايْني ــوانْ  الَكْ ذْ  ــرارْ  باألسْ ــرْ  بي خَ ســيدي  ــا  ي وهــو 

ــرارُه اسْ ْـمــاتْ  تّ اتْكَ وال 

ـــــيــــارُه ـتَــــسْ وَ بـْ

ــي ــوارْداتْ  ابْيَلْهــامْ ادْهان ــا إشــاراتي اتْ وَن ــرْ  بي لخْ ــرة ذَ  بْ فَالخِ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األسْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ــنْ  ي المّ امْ ــادْ  ب لَعْ ــه  لْمُ حَ  ْ ــمّ عَ ــمْ  لي حَ ســيدي  ــا  ي وهــو 

ضى   مأمونُه و يعيشْ  فَالحْ

ــه  ــونُ ــف ــــــطْ سْ وَسْ

نْ األماني صَ ه وَ حْ لْمُ ْجا فْحَ ية و التّيهة و الرّ هْ لة مع السَّ فْ غيرْ الْغَ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األسْ

ري يَدْ آمــن  فْئْ  الدَ ــه  فُ لَطْ

ـــري ـــمْ افْــــطــــولْ عُ

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

ـــارُه آث ــراتْ  ــداثـْ انـْ والَ 

ـــــاروا ـــــولْ ح ـــــق اعْ

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

شــؤونُه ــى  عل ــه  يعاوْنُ و 

ـــه نُ ـــوْ ـــبْ كَ ـــلْ ـــقَ افْ
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رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

ة  مَ ظَ ــشْ بْعَ ــي انْداهَ و اللّ

ــمــا  الــسَّ را  كــــانْ  لــو 

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

نونة حَ ــنــة  ْ ــيّ لَ ــورْ  ــف غَ

ــهــونــة غــفــورْ عــن سْ

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

رُه كْ سانْ ايْشَ لْ الْحْ من فَعْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

فينْ ــفْ الْواصْ ــه عــن وَصْ فُ ــلّ وَصْ ــمْ جَ ظي ــا ســيدي عَ و هــو ي

ــرْ اتْرامــى فاطــودْ اوْ بَحْ

ــــــا ومــــــــــــا وم

لْ من ثاني ــونْ راهْ اتْأمَّ نْ كُ ةْ كُ لْمَ ــئُه غيرْ بْكَ ظيمْ ناشْ رْ اعْ مــن أمْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األسْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ــنْ الخايْفي ــةْ  فرَحْ و  ــي  ت فرَحْ ــا  ي فــور  غَ ســيدي  ــا  ي وهــو 

حونة رة مَشْ ْ مّ عَ ةْ امْ لْمَ كَ

ــا ــون ــه لْ عــــن  اوْ 

نانا فيهــا تَهاني ــا هْ ــا وْي تْن ــا فَرْحَ ــماحة ي ــرانْ والسّ فْ ــدْ الغُ بعْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األسْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ــنْ ري يّ الخَ ــر  خي عــن  ــي  غان رَبّ  ــكور  شَ ســيدي  ــا  ي وهــو 

رُه يادي أجْ فْ آسْ و يْضاعَ

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

ــشْ تْهامة  ــى افْوَحْ وَالَّ فْهَ

ــا ــم ْ سَ ـــــــلّ ــــي كُ ف

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

ونة فْ والصّ طَ بّ والْعْ بالْحُ

ـــحـــــونـــــــة اوْال امْ

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

ــرُه يْ فْخَ ــاعْ  نْف ــه  يْلُ وَالَ 
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ــــروا دَكْ اهللا  ـــــروا  دَكْ

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

ســافة  المَ ــتْ  دابَ ــوهْ  لُ فَعْ

ــفــى كَ اوْ  ــا  ــن ه ــى  لـِ

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

ــلْ أوقاتُه ــانْ قَب ــلْ الزّم قَب

ــه داتُ ــاتْ  ــف صْ ــي  ــلّ ال و 

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

ـــروا ـــكْ ـــدوا وَشَ ـــمْ حَ

فاتْ ابْداني رُه عليها رَهْ بْدْ او شــاكْ رْ افْضالْ العَ ــبْحانْ اهللا قَدَّ سُ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األسْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ــنْ لي أَمّ لَمْ ــوا  ل هْ إيدَ ــوهْ  ل ُوفعْ ا ــي  عال ســيدي  ــا  ي وهــو 

تَفى نا ذ االَرْضْ اخْ و قياسْ

ــــــة ــــتْ األَفَ ــــفْ خَ

ياني اعْ فتْحاتْ  نُه  وْ فْكَ ما  لّ  الْكُ قْريبْ  و  تْعالى  ما  لّ  كُ عن  عالي 

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األسْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ــنينْ السّ ــلْ  قَب ة  ــدَّ المُ ــلْ  بْ قَ كانْ  ــرْ  بي كَ ســيدي  ــا  ي وهــو 

احاتُه وْمَسَ ى  الوْطَ قَبلْ 

ــــه ــــداتُ ــــعْ ــــا سَ ي

ناني ــزَّهْ في جْ بَرْ يَتْنَ ه اكْ ُو يَلْقى مــن صانْعُ بارْ ا ــا اكْ لّ م ــلْ كُ يتأمَّ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األسْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ــــروا ــــهْ ـــــــــهْ جَ اوْب

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

افة وَصّ ــوا  سُ نْدْ إيْهَ ــلَّ  شَ

ـــا ـــف ــــــرّ خَ ــــــسَ فْ

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

قْياســاتُه و  ــارْ  ب العْ ــلْ  قَب

ـــــــــــه غــــاتـُ اهللا 

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ
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دُّ ه من ضَ ضْ حافْظُ و البَعْ

ـــضـــه ــــامْ لَـــحْ ــــم ت

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

تُه وْ هَ وَشْ ْها  لّ كُ نْفْ  الصَّ و 

ــــــه ــــــوتُ ــــــع اخُّ م
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ه ظُ فْ ْها في حَ لّ ــوانْ كُ االكْ

ــوا ــظّ ــتَ ــوا اكْ ــق ــاليَ اخْ

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

ــه و القــوتْ كلّهــا ونْعوتُ

كــايْــقــوتُــه ـــلْـــقْ  خَ الَ 

ــنْ ني أَمّ مْ ــظْ  فْ فَالحِ ــه  لْقُ خَ لّ  كُ ــظْ  حفي ســيدي  ــا  ي وهــو 

ه ضُ ه من بَعْ ون حافْظُ و الْكُ

ــه ــضُ ــفْ حَ ــى  ــق اب و 

ناوا أو االَماني ــارْ على الما نَفْ لْبَتْ النّ ارْ أو غَ لْبْ الما على النّ ــو غَ ل

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األسْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ــنْ عي جامْ امْ ــالَقْ  لَخْ ــوَّتْ  يْقَ كا  ــتْ  قي مُ ســيدي  ــا  ي وهــو 

نْفْ وقوتُه ْ صَ لّ لْقْ كُ و الْخَ

ــــوْقــــوتُــــه ــــن مَ ع

غاني  بالما  ي  شِ ــوامْ  لَــهْ من  ي  شِ عايَشْ  االرْضْ  نَباتْ  من  ي  شِ

نا مْ ـلـَ فْـعَ مــا  ـــي  شِ

ــسْ االَبْــــدانْ ــاعَ ــنّ ْ ال ــمّ ــفُ ــالْ ــقــيــتْ ي ــمْ الْــمُ ــاسْ ــحْ ب ــبَّ سَ

ــناني اسْ ــنْ  بي ــا  م لْســاني  ــا  ي ــتْ  قي الْمُ ــمْ  باسْ ــبَّحْ  سَ

ــى ــنّ ــغَ بَـــالْـــقـــوتْ اتْ

ــســانْ اإلنِ ــبْ  ــلْ قَ ـــوَّتْ  قَ ظيمْ  الْعْ قيتْ  الْمُ ــحــانْ  ــبْ سُ

النّوراني ــبْ  ــوَهْ الْ ذا  ــنــى  ْ والــسّ ــمْ  ــلْ ــعَ الْ و  رفة  عْ بالْمَ

ــة ــنَ ــتْ ــفَ ــــــاهْ الْ وَوْق

ــبْــيــانْ  صَ ُو  ا وَرْجـــــالْ  ْــســا  لَــلــنّ ــســيــبْ  الْــحَ ــمَ  ــعْ نَ ــو  ه

ثاني ــرُه  ــي غ الَ  يَـــقْ  ـــالَ لَـــخْ ســـايَـــرْ  ـــةْ  ون ـــؤُ مَ ــي  ــاف ك

ــا ــن ــتْ ــون ـــي م ـــاف ك
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ـــانْ يّ ــلــيــلْ الـــدَّ ــجْ ــقْ فــالْ ــلَ ــط ــمُ ـــاللْ الْ ـــجَ ــــفْ الْ وَصْ

ــوانــي الْــكْ على  والْــغــنــا  ــلــكْ  الْــمُ ُو  ا ــديــسْ  الــتَّــقْ ـــاللْ  جَ

ـــا ـــن ـــلْ ــــــاللْ ادْهَ جَ

ــيــانْ ــبْ بَ رَة  ـــــدْ قُ او  ـــلْـــمْ  وعَ ــو  ــل ــعْ والْ ـــزَّة  ـــعَ الْ ــــالَلْ  جَ

ــدانــي  اهْ الَشْ  ــي  الــلّ ــمــاءْ  االْسْ ــرْ  ســايْ ــعــانــي  امْ ـــاللْ  جَ

ــة ــنَّ ــي جَ ــحــى ل ــضْ تَ

ـــــالمْ وْعـــــاشْ بــإيــمــانْ ــقْ االسْ ــانَ ــت ــعْ ـــي مَ ـــا والـــلّ أن

ساني الَحْ ُو  ا بالْخيرْ  التّْقى  ــحــالَــةْ  فْ مـــوالهْ  ــدْ  ــبَ يَــعْ

ــا ــن ــفْ يَ ـــبُّـــه  ـــحُ فْ و 

ــصــانْ   ــقْ ــه نُ ــالُ ـــرْ م ثَ ـــوْ ـــزيـــلْ كَ ـــه جْ ـــرَمُ ـــريـــمْ وْكَ كْ

ــانــي بّ ــرّ ــوْ ال ــفْ ــعَ ــهْ الْ ــي ـوْفــا وْف فــيــهْ الــرّافــة فــيــهْ الـْ

ــا ن مْ لـَ ــى  عل ــضْ  ـ فايـَ

بــالْــســانْ ــفْ  ــوْصَ ــتَّ يَ ــا  م ــقْ  ــلَ ــطْ مُ ُو  ا ــحْ  ــمْ سَ ــه  ــرَمُ كَ

ــي دان ــقُ  ــلْ خَ ــن  م ــلْ  ــبَّ ــسَ مْ أو  ـــامّ  ع ــلْ  ــامَ ش ـــه  ـــرَمُ كَ

ــة ــنّ ــحَ ـــلْـــيـــانْ امْ مَ

ــســانْ ــحْ ــرْ لَ ــى نــاكَ ــتّ ْ حَ ــــمّ ـــــروطْ عَ ـــالَ اشْ ــــرَمْ بْ كَ

ــغــانــي  ـــــرَمْ الْ ــرْ كَ ــصَ ــحْ ــنَ ــا يْ ـــــدودْ م ـــــرَمْ بْــــالَ حُ كَ

ـــا رَدْنـــــا  ــقْ م فـــايـَ

النْ ُو  ا داعْ  ُو  ا شـــاعْ  ــا  م  ْ ــــلّ وكُ ــا  ــم والْ ــوى  ــهْ لَ ــه  ــنُّ مَ

ماني تَطْ أو  ــمْ  ــري ــكْ الَ دْ  فــيــقْ  الــدَّ ــرامْ  ـكَ الـْ فيضْ  مــن 

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األسْ
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رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

ــهى ــبْ خالْقي ما يَسْ رَقي

هـــى ـــبْ مـــا اتَّـــدْ ـــي رَق

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

بْ ــأْ لُه راغَ جيبْ من لْجَ مُ

ــبْ طالَ مْ مــن   ْ ــلّ مَ ــا  م

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

ــلْ الْبَصيرة  ــا هْ ــقْ ي ويضي

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ــنينْ ْ ه طــولْ السّ لْقُ ــلْ عــن خَ فَ ــا غْ ــبْ م ــا ســيدي رَقي وهــو ي

هــى يَفْ وال  ــامْ  يْن وال 

ــــة  ــــرْهَ ــــى بُ ــــتّ حَ

داني ــرْقاتْ افْوَجْ ه شَ يْقُ الَ ــري خْ ت ــة عن ما يَعْ ْهَ نَزّ ــى مْ داتْ الْمول

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األسْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ــايْلينْ السّ ــعْ  مي لَجْ ســانُه  احْ مــن  ــبْ  جي مُ ســيدي  ــا  ي وهــو 

بْ راغَ لَمْ ْدَتْ  ــدّ تْــعَ لُو  وَ 

ـــــبْ ـــن راغَ ــــم م كَ

رْ من راسي لَبْناني جَ يْ  فالفْ ري كالضَّ الَبْ فوقْ شينْ طالَبْ تَسْ للَطّ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األسْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ــنْ الْعي ــى  عل ــعْ  واسَ ــا  م ِتّاســعْ  ا يَتّاســعْ  ســيدي  ــا  ي وهــو 

رة دِ قْ الْمُ ــعْ  واسْ امْ  ــدّ قُ

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

ــه ولْهــا  رْفُ شــى وال تْصَ حَ

ـــــهـــــــــــى ــلْ الــتّ وال 

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

بْ تاجَ عا   مَسْ ما   خابْ  من  اسْ

ــــــــــــــــبْ واهَ  ْ رَبّ

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

رة فِ ــعْ الْمغْ سيدي اوْ وّاسَ



80 أسماء اهللا الحسنى

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

غيرة  اصْ ــو  ل ــثــالْ  االمْ

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

مى ه االَسْ لْمُ حكيمْ حاطْ عَ

ــما االسْ ــنْ  بي ــمْ  االسْ و 

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

لْمــة كَ ــا  اله احْ مــن  وَدودْ 

ــة  مَ نَغْ  ْ رَقّ افْ  ــة  لْمَ كَ

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

كـــيـــرة ـــدْ فـــي الـــتَّ

ْ آواني لّ لْ فــي كُ دْ من تْأَمَّ ــعْ رافُه سَ وهْ اطْ ــدّ ــعْ أو يْحَ ــرْ يَتّاسَ لَبْحَ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األسْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ــنْ ــة ودي ــة فــي دُنْيَ مَ كْ ــمْ الْحَ ــمْ عاظَ ي ــا ســيدي حكِ وهــو ي

انْما أوْ  اقْالَلْ  ما  ميعْ  بَجْ

ــا ــم بـــــالـــــرّوحْ اسْ

كاني لومْ انْوارْ امْ ْ لَعْ لّ ــياء ابْجَ ْ األَشْ ري لُبّ نْ اتْســالْ يَدْ كيمْ آمَ حَ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األسْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ــنْ ــوادّي ــمْ لَ دّة  ـــوَ ـــمْ الْ ـــلَ  هْ ــا  ي وَدودْ  ســيــدي  ــا  ي وهـــو 

ة مَ كالنَّسْ ْنة  لَيّ تَنْسابْ 

ــــة ــــمَ ـــــي نَــــعْ ه

أني ــطْ رْ شَ ْ انُه في بْحَ لّ ــمْ جَ ه ويوادَدْهُ بيدُ ــى اعْ ــا غاني عل مواليَ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األسْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ــــــحْ حـــيـــرة  ــــــزي اتْ

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

مة كْ الْحَ يَّ  هِ لومْ  الْعْ  ْ لُبّ

ـــمـــا ــعـــالـــي اسْ الـْ

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

ة ــادْ األُمّ ــروبْ ه جــي كْ تَفْ

ـــة ـــمَ ـــعْ ْ نَ ـــــــــلّ وجَ

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ
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ــه  داتُ ــه  ابْداتُ ْفَة  ــرّ شَ لَمْ

ــوا ــاتُ ــب ْــلــوا انْ ــيّ ـقَ انـْ

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

ــرُه بْ ْهــا مــن قَ لّ ــثْ كُ يَبْعَ

ـــرُّه  يْـــسَ مـــا   ْ ـــــدّ بُ ال 

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

ه لْقُ خَ على  دْ  شاهَ هيدْ  شَ

ــه  ــبْــقُ ــه ايــسَ ــازْنُ ــي ــمْ لَ

عينْ ــراتْ  ــظْ نَ  ْ ـــلّ شَ ــقْ  خــالَ  ْ رَبّ مجيدْ  سيدي  يــا  ــو  وه

فاتُه صِ لة  الْكامْ سيدي 

ــــه ــــاتُ ــــبّ ـــــي هَ ف

واني رْ تَدْ وهَ ــي جُ غان جيدْ امن اصْ ة مــن مَ ْ فَرْحَ لّ ْ انْبِســاطْ كُ لّ كُ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ــنْ الْفانْيي ــعْ  مي جْ ــثْ  الْباعَ ــا  بودْن عْ مَ ســيدي  ــا  ي وهــو 

رُه ةْ النّْشورْ بْأَمْ في ساعْ

ـــرُه ـــظْ ـــنَ ـــنْ إي حـــي

ــارَة فاوْزاني دْ شَ ــالَهْ الَ حَ بْ ياخْ ــدَّ ــنْبُلَة من كَ ــثْ زَرْعــة فْسُ باعَ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األسْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

دينْ ــاهْ فالشّ دْ  شــاهَ ه  ــبْهُ يْشَ ــا  م ــهيدْ  شَ ــا ســيدي  ي وهــو 

ه  قُّ حَ نُّه  مَ ضاعْ  لْقْ  خَ ال 

ـــه ـــقُ ـــوَسْ ْ اي ــــــمّ تَ

تاني تْ في بُسْ بْقَ نْيْتُه عَ لْبُو لُه فْدَ دْ على من سَ ــهيدْ شاهَ حيثْ الشَّ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ماتُه  كْ حَ ة  الْبالْغَ ســيدي 

ـــــه ـــــاتُ ومـــــــن رْض

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

رُه دْ من زْكى لُه أجْ ــعْ يا سَ

ــــرُه ــــشْ إيـــــبـــــانْ بَ

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

ه قُّ إيحَ الْجاللْ  د  اوْ  إالَّ 

ـــه ـــقُ ـــحْ ـــلَ الــــــى يْ
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رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

ه عُ ــمْ ْ يا من سَ قّ قَوْلُه الحَ

عه ــطْ يْسَ ــه  ـقُ حقايـْ و 

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

بادُه ــرْ اعْ َمْ ــهْ أ وْكــولْ لي مَ

الَدوا ـــالحْ  ْ الـــصّ ـــلْ  وهَ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ينْ الحاقّ ــدْ  ــعْ سَ ــا  ي هــو   ْ ــقّ ـحَ الـْ هــو  ســيــدي  ــا  ي ــو  وه

ه نْعُ ْ فيما صَ قّ لُه الحَ فَعْ

ــــه  عُ ــــدْ فـــيـــمـــا بَ

ــي ــفا االبْدان ــمْ شِ ْ دايَ ْ رَبّ ــقّ ــدي حَ َبَ ْ شــانُه أ ــلّ ْ جَ ــي حــقّ ازَل

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األسْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ــنْ  وَّلي عَ امْ ــهْ  لي عْ ــقْ  لْ الْخَ ســايَرْ  ــلْ  وَكي ســيدي  ــا  ي وهــو 

ــدادُه ــهْ  افْتَعْ وّضينَ فَ وَمْ

ـــــادوا ع ُو  ا ـــــهْ  ب

ه عاني لْقُ ــدْ وكيلْ بْخَ نْ زيرْ عَ ــرْ من ما ارْجــاوا نالوا من خيرْ غْ ثَ واكْ

ــا ــن ــلْ ــمَ ــهْ يَ الَّ  مـــن 

ــانْ ــن ــمْ ــتَّ ـــوَّة وال ـــقُ ـــتْ ال ـــلَّ ــنْ جَ ــي ــت ــمْ ْ الْ ــــوِيّ ــــقَ الْ

ــي ــتــان ــمْ تَ مـــن  والَ  ــــه  تُ ْ ــــوّ قُ دونْ  ـــــوَّة  قُ مـــن  والَ 

ــنّــا ـيَــقَّ ـــفْ تـْ ـــي ك

ــرْآنْ  ــقُ ــالْ ــمــا جــا ف ــابْ كَ ــت ــكْ ْ الْ ـــيّ ــمــا طَ ْ ــوي الــسّ ــطْ يَ

باني سْ ابْحُ ــمْ   ــرْهُ ــيَّ ــسَ يْ كــا  ــرْ   ــمَ ــقَ الْ مــع  ــسْ  ــمْ والــشَّ

ـــا ـــن ـــرَّفْ ـــمـــا عَ كَ

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

ه ْ يا مــن تَبْعُ ــقّ ــداهْ حَ وَهْ

ـــه ـــرْعُ ـــشْ يَ مــــا  وْ 

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

نادُه بَسْ ْةُ  ـــزّ عَ ــاللْ  ــجْ لَ

رادوا ــــخــــــــيــــر  ابـْ
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ــانْ ــك ــمْ ــتَّ وال ــرة  والــنَّــصْ ـــبّ  ـــحُ الْ وَالَءُه  ُو  ا  ْ ـــــيّ وَلِ

ــــي ــــوانِ االَخْ والَزالْ  ــــانْ  ك ــنْ  ــي ــن ــوم ــم الْ  ْ ــــــيّ وَل

ــا ــن ــفْ ـــا يَ ــــــمْ م دايَ

ــانْ ْم الزّ ــلْ  بْ قَ ــه  سُ نَفْ ــدْ  مْ ابْحَ ــه  سُ نَفْ ــدْ  مَ احْ ــدْ  حمي

ــي االوان ســايَرْ  فــي  ــدْ  مَ َحْ أ مــن  ــعْ  مي اجْ ــدْ   مْ ابْحَ ــدْ   مي حَ

ــا ــن ــهْ اثْ ــي ــل ـــن عْ وم

ْــســانْ الــلّ او  ــلْــبْ  بــالْــقَ ــرْ  ــكُ ْ ــشّ ال ــةْ  ــايَ وْغ ــدْ  الْــحــمْ هللا 

ــرْ هـــو ال غـــيـــرُه ثــانــي ــي ـــدْ غ ـــمْ ـــه حَ والَيُــــوفــــي لُ

ــا رْن ــدَ ــصْ اعْ ــقْ ــنَّ ــال فَ

انْ ـــدّ ـــعَ الْ ــاجْ  ــت ــحْ يَ الّ  ــصــي  ــحْ ــمُ الْ قْ  ـــالَّ ـــخَ ال  ْ ــــلّ جَ

صانْي نُقْ الَ  زايَــــدْ  الَ  ــمــيــعْ  بــالْــجْ ــقْ  ــالَيَ ــخْ لَ حــاصــي 

ــا ــنّ ـــعْ عَ ـــطـــالَ ـــتْ مَ

رانْ ـــدْ غُ ُو  ا ــونْ  ــي وَعْ مالْيَة  بْــحــورْ  فــي  ــرة  ــطْ قَ مــن   ْ ـــمّ كَ

ياني وَّطْ او  ــهــولْ  وسْ عالْية  ــبــالْ  جْ في  ة  صَّ حَ من   ْ ــمّ كَ

ــا زْن اوجَ الْقــولْ  فــي 

االَبْـــــدانْ ــرْ  ــايَ ــس فْ وَ  ـــا  ـــدانّ ابْ ــي  ف ــة  ــيَّ ــلِ خَ ــن  م  ْ ــــمّ كَ

راني فَالْبَحْ مــا  وَ  ـــوامْ  الْـــهْ و  ــوشْ  ــوحُ ل او  نــبــاتْ  مــن 

ــا  ــن ــلْ ــاءْ ادْهَ ــصَ ـحْ يـَ

ــانْ مــاتْ اتْب ْ مــن نَجْ ــمّ ــما و كَ ْ ــبْ فــي السّ واكَ ْ مــن لَكْ ــمّ كَ

ــي ديجان ُو  ا ــيْ  الضَّ فــي  ــرْ  هَ اظْ ــا  م ــاقْ  ف ــرْ  هَ يَظْ ــا  م ــي  اللّ و 

دْنـــا  ـــدَّ ـــا عَ شـــي م
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رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

ــادَعْ ــي انْشــا ما ب هــو اللّ

ــعْ راجَ ليهْ  ــقْ  ــلْ ــخَ الْ و 

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

ــه ــهْ عــاشْ اوْقاتُ ْ ب ــيّ الْحَ

ــوا ــاتُ م أو  ــــاوْا  ــــي احْ

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

ــدانْ ــوَجْ ــالْ ــــرْ ف ــة بْــمــا زاخَ ــارْحَ ــسّ ـــادْ ال ــمْ ه ــمَّ ــتَ و نْ

ــي ديوان ــبْ  ـ الْواهَ ــلْ  لي لَلْجَ ــلْ  لي تَهْ ُو  ا ــبيـحْ  تَسْ ــن  مــ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األسْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ــنْ  تابْعي امْ يْنْ  ــمَ اسْ ــدْ  عي الْمُ ــدي  بْ الْمُ و  ســيدي  ــا  ي وهــو 

صانَعْ ما  ابْدا  اللّي  هو 

ـــعْ ـــضـــاجَ ـــن لَـــمْ م

لْ لُّه االِيماني قَ دْ من تَصْ عْ أَة كي رادْ و شاءْ سَ رَة النَّشْ ويعيدْ في االخْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األسْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ــنْ الْكايْني  ْ لّ كُ فــي  ــتْ  مي المُ ــي  يِ حْ الْمُ و  ســيدي  ــا  ي وهــو 

ياتُه احْ روحْ  طاهْ  اعْ هو 

ـــه  ـــاتُ ـــوق ـــل ـــخْ مَ

زاني ــي االحْ ل رْ تَجْ ــدَّ ــا يْقَ ــوتْ إيوَقْعــوا مــن دونْ م َوْ م ــاةْ أ ي وال حَ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األسْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

ــارَعْ  ت يَخْ كا  كانْ   ْ ــدّ حَ ال 

ـــــعْ ـــــامَ ـــــسّ ـــــال ي

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

ــه ــداداتُ إمْ دونْ   ْ ـــيّ الَحَ

ـــــه ـــــاتُ عـــلـــى رْض

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ
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ــبادُه اعْ الفانيين  ــنا  احْ

ــادوا ــت ــدْ مــن اهْ ــعْ يــا سَ

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

ــوالَــمْ لَــعْ قايْمة  اوبـــهْ 

ــــمْ دايَ  ْ رَبّ ـــومْ  ـــيّ قَ

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

فاقَدْ يْقابَلْ  كا  مْ  االسَ و 

ــدْ ـواجَ الـْ ــه  ــمُ ــأَسْ بْ وَ 

الْفانْيينْ ــا  ــن وحْ دايَــــمْ   ْ ـــيّ حَ مــــوالَيْ  يــاســيــدي  ــو  وه

ياةْ بْزادُه ياوْا فــي الْحْ نَحْ

رادوا لَلّـــــــــــــــي 

كاني ــةْ تَمْ يْرُه غايَ ــاجْ غَ ت ــبْحانُه ما احْ ْ داتُه سُ ــرّ الَلْ سَ ْ ابْجَ ــيّ حَ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األسْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ــنْ حاتْجي ــقْ  الَيَ الْخْ ُو  ا ــاجْ  ت احْ ــا  م ــومْ  قَيّ ســيدي  ــا  ي وهــو 

قايَمْ قايَمْ   ْ ــلّ كُ بهْ  أو 

ــــمْ ــــي عــــالَ عــــال

ــي ان دّ ــدْ فعَ ــه انْزي ــه و ب ْتُ يّ ــرُه فــي قَيُّومِ ــاجْ غي ت ــومْ أو الَ احْ قَيّ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األسْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

لينْ كامْ ــــرارُه  واسْ ـــدْ  واجَ  ْ رَبّ ـــوالَيْ  م سيدي  يــا  ــو  وه

دْ ه واجَ سيدي اللّي ايْريدُ

ـــــدْ ـــحـــى واجَ نَـــضْ

ــي     زان ــحْ احْ ــوَّفْ وَتْزي ــاوْا وَنتْصَ ف ــى يَصْ تّ ــوارَحْ حَ ــبْ و الْجْ لْ وَرَعْ الْقَ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األسْ

ــدادُه  مْ عن  لــيــنْ  ْ ــوّ ــعَ وْمْ

ْ ســـــادوا ــــــقّ ابْــــــحَ

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

تاقَمْ اسْ ــرْ  َمْ أ  ْ ــلّ كُ بهْ  أو 

ــمْ ــــــــــــــــ راحَ  ْ رَبّ

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

وابَدْ امْ وامْ  ــدّْ ــال فَ ــودْ  وُجُ

ـــــــدْ ـــــــوابَ ــــــا يْ م
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رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

دْ واعَ ِلَى  إ يْخالَفْ  ال  من 

ــدْ ــواجَ ــن ت ــعْ م ــي ــم وجْ

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

ــدوا  انْوَجْ ــلْ  بْ قَ َزَلْ  ــاألْ ف

ــدوا ــبْ عَ الْحينْ  الصّ و 

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

دوا مْ ِإيصَ ــهْ  لي ــنْ  الْبي الطّ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ــنْ ني ْ أَمّ امْ ــاهْ  م فَاحْ ــدْ  الْماجَ ــا  بودْن عْ مَ ســيدي  ــا  ي وهــو 

ــدْ واخَ ــى  إل ــمْ  ينْتاقَ َوْ  ا

ــــــدْ ه واجَ ـــــدُ ـــــنْ عَ

كاني ْ امْ لّ رْ فكُ طْ رْ عَ صَ بيحْ االَّيْلُه حْ رْ و التَّسْ ــكُ ْ دْ و الشّ مْ هللا الْحَ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األسْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ــنْ عي الْمْ اهللا  هــو  ــدْ  واحَ ــوانْ  كْ االْ  ْ رَبّ ســيدي  ــا  ي وهــو 

وا  دّ انْصَ دْ  بَعْ بَــدْ  ــاألْ فْ

ـــدوا ـــمْ ـــروا حَ ـــكْ شَ

ياني ــدْ اعْ عاني يَتْمي ْ و اإلشــاراتْ مــن امْ زَّأ ــدادْ ما اتْجَ ــدْ االَعْ واحَ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األسْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ــنْ ــدي ــالَّيْ ال ــاحْ  ــاص ي الَدوا  بــهْ  ــدْ  ــمَ صَ ســيــدي  ــا  ي وهــو 

دوا صْ بينْ ليهْ ايقَ و الرَّاغْ

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

دْ الْماجَ جيدْ  الْمْ بْحانْ  سُ

خـــــيـــــرْ ســـــايَـــــدْ

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

ه دُ ــدْ وَحْ ــياتْ واحَ ْ االْشْ رَبّ

ــــدوا ــــجْ ــــهْ سَ ــــي وْل

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

دوا يوَكْ ــهْ  لي ــايْلينْ  السّ و 
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ه ـــدُّ كـــايْـــسَ ــــابْ  ب ال 

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

هــا  لَقْ اخْ الْخــامْ  الْمــادّة 

نْها عَ ـــوهْ  ـــاوْن ع ــن  م

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

ــةُ مْ بَرْحَ ــرُه  ْ هّ يْطَ ه  ــدُ بْ عَ

مةُ كَ حْ ــه  ــعُ ــفْ تَــنْ ــا  م

ه  ـــدُ ـــبْ ــــهْ عَ ــــوْجَ فَ

صودْ ايْقينْ إيماني قْ رْفوا بايْنُه الْمَ فْ اللّي عَ شْ ْ الْكَ لّ دْ هَ مَ مْ الصًّ باسْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األسْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ــيــنْ ــعــاوْن ــــدونْ امْ رْ بْ ــدِ ــتَ ــقْ ــرْ مُ ــدي ــا ســيــدي قَ وهــو ي

هــا لَيَّقْ ــا  ه يْريدْ ولْمــا 

ـــا ـــأْه ـــشَ حـــيـــنْ انْ

نّاني ــرادَة بهــا هَ ــعَ اليْ رة مْ ــدْ رُه ليهْ القُ ــدْ ْ شــانْ قَ ــلّ ــى جَ تَعال

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األسْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ــنْ  الْفالْحي دْ  ــعْ سَ ــا  ي ــرْ  يْوَخَّ َوْ  أ مْ  ــدَّ ويْقَ ســيدي  ــا  ي وهــو 

رْتُه  نْصَ دْ  جْ بْمَ رّبُه  ويقَ

ـــه ـــتُ ـــيْ ـــــولْ ادْنِ ط

ــي طــى رَبّان عْ ــرْ مَ ــرُه تْوَخَّ ْ مْ مــن رادْ يْوَخّ ــدَّ ــوا تْقَ م دّ ــنْ رادْ يْقَ مَ

ــى  ن عْ الْمَ فــي  ري  ــعْ شَ

ـــانْ يّ ـــدِّ ال  ْ ـــيّ ـــحَ الْ ـــمـــاءْ  اسْ ــن  م ــر  ــي األخ و  األولْ  و 

ــي دان الْوَحْ فــي  عــوا  مْ تْجَ و  ــنْ  متْناقْضي ــنْ  اثْنَيْ يْنْ  ــمَ اسْ

ــى  ن عْ مَ ــا  اله احْ ــا  م

ـــدوا ـــعْ ــــحــــالْ سَ اشْ

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

ها ــقْ ــه نَسَّ و معــا ابْدايْعُ

ـــلْـــهـــا  ـــكَ عـــلـــى اشْ

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

رْتُه  ضَ ْرُه فــي حْ يّ تَّى يْصَ حَ

ــه ـــــ قْــــــــدرْتـُ والَ 
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ــكــانْ ــتْ سَ أو  ـــانْ  ك ــا  م ـــلْ  ـــبَ اقْ ــن  م ـــانْ  ك ــو  ه األوَّلْ 

تاني ــه  لُ ــي  لّ ــوَ إي ــونْ  ــك يْ ــا  م ــلْ  ــبْ قَ نْ  ــوَّ ــكَ ت ءْ  ــــيْ شَ الَ 

ــا ــن ــنْ ــتَ ــفْ ـــالَ يَ ـــهْ لَ

ــانْ ــرْف ــعَ ـــوالْ ال ْ لَـــحْ ـــلّ ْ ســـالْ هَ ـــقّ ـــوّ األَخــيــرْ ابْـــحَ هُ

الفاني ــلْــبْ  بــالــقَ ــارَفْ  ــع ــمْ ــال فَ ادْراجْ  ــاوا  ــرَقّ ــتْ يَ مــن 

ــنــا يَــسْ ــي  ــان ــف الْ و 

نْ اآلْ ــي  ف ــة  ــرفَ ــعْ مَ ـه  لـُ ـبــانْ  اتـْ ــة  ــرفَ ــعْ مَ ـــلْ  ـــواصَ الْ و 

ثاني غــيــرُه  ال  و  هللا  ــا  ــه ْ ــلّ كُ ـــارَفْ  ـــع ـــمْ لَ ــــرْ  خَّ و 

ــا ــن ــرَمْ ــحْ ـــالَ يَ ـــهْ لَ

الَدْهــــانْ ُو  ا ــوبْ  ــل ــقْ لَ ــلــوا  ــلْــخْ خَ ــاطــنْ  ــب الْ ــرْ  ــاه ــظّ ال و 

ــعــانــي ــن تَــمْ ــى ع ــال ــع ــي بْـــيـــانْ تَ ــاف ــي خ ــاف بـــايَـــنْ خ

ــا  ــن ــعْ ــمَ ــتْ ــا نَ ــم ــي ف

نْ ــآلْ الْمَ الكــونْ  ــي  فَ انْشــا  ــا  م  ْ لّ كُ ــي  فْ ــبْ  لْ لَلْقَ ــرْ  ظاهَ

ْ وْ ديـجــانـي ـيّ ليـــهْ فْــي الـضَ ـّة اعْ الـ لــوقـاتْ الدّ خْ بالمَ

ـــرْنـــا  امْ ابْـــصَ ـــــــدّ قُ

ــانْ  ــي ــعْ لَ ــــه  داتُ ــروا  ايــنَــظْ ــا  م اهللا   ْ ــــلّ جَ ــنْ  بــاطَ او 

االَدانــــي تُـــه  ـــوْ صَ ــتْ  ــعَ ــمْ سَ َوْ  ا  ْ يَــــدّ ــه  ــســاتُ ــمْ لَ وال 

ــا  ــنّ ـــالَـــفْ عَ ـــتَ ـــخْ مَ

ــصــانْ ــقْ ــالَ نُ ــرْ يَــــــزْدادْ بـْ ــي ــث ــرُه كْ ــي ــي خ ــلّ ْ ال ـــرّ ـــبَ الْ

ساني الْيَحْ مــع  ــودْ  ــج الْ ــمْ  عــاظَ ـــدودْ  حُ ابْـــالَ  ــطــاهْ  ــعْ مَ

نا  شْ عَ ــه  ــلُ ــضْ فَ فــي 
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رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

يَّ هِ مــى  ظْ الْعُ ــه  تُ الَكْ مْ مَ

ـبِــيّــا ـْ االَرْســــــالْ واالَنّ

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

ــانْ ــبَ ــحْ بِ ــتَ ــفْ ــة تَ بَ ــوْ ــثَّ ــل ــحْ ال ــاتَ ــف ـــوَّابْ مْ ـــتَّ ــــمَ ال وَسْ

ـــي  ــن كـــان دْران ــه م ــنُّ ـــابْ عَ ابْ ث ــبْ لـــلَـــثَّـــوّ ــايَ ــث و ال

ـــا  دْن و  ــــرَّبْ  ــــقَ تْ و 

ــــدانْ االبْ ــمْ  ــسَ ــقْ يَ ــا  ك تي  ليعْ آشـــومْ  ــمْ  ــقِ ــتَ ــنْ ــمُ والْ

نـــي ـــقـــامْ األْ ــرْ االَنْـــتِ ــن قَــهْ ــانْ م ــم ــرَّحْ ــال ـــا فَ ـــن زاوَگْ

ــنــا ــقْ يَــلْــحَ ــي  ــلّ ال و 

ــانْ  ــبّ شُ ُو  ا شــيــبْ  ـــآثَـــمْ  امْ ــى  ــحَ مْ ــفــوهْ  ــعْ ب  ْ ــوّ ــف ــعَ الْ

ــامــعــانــي ـــا فَ ـــن ــا زاوگ ــن ْ ــمّ ــع ــــه يْ ــــــرؤوفْ ابْــــرأفُ ال

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ  األَسْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ــنْ نافْدي ــه  كامُ احْ ــكْ  لْ الْمُ ــكْ  مالَ ــوالَيْ  مُ ســيدي  ــا  ي وهــو 

يَّة رْعِ انْشاهْ  ما  ميعْ  وجْ

ــــة ــــيّ ــــوفِ ــــصّ وال

ناني مْ  من جابَفْ ظَ جابْ االَعْ ه والْحْ قامُ نْدْ مْ ْها عَ لّ يانْ كُ مــا االَعْ هُ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األسْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

يّة شِ وعْ بَاحْ  صْ رْعايْتُه  في 

ـــة ـــيَّ ـــنِّ ْ ال ــــــــــلّ وْهَ

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ
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ــه  اللُ جْ ــرْ  غي لْ  ــالَ جْ الَ  وَ 

ــه ــه رْضــــا لُ ــهُ ـــال نْ وي

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

فْ  يَلْطَ ــقْ  الَيَ بالْخْ و  ــي  وَال

ــفْ  طَ يَعْ ســيبْ  حْ ــي  وَال

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

ْ تْعالَى  ــقّ ْ حَ لّ ــي ابْكُ و اللّ

ـــالَ ْ عَ ــــقّ ــــالَ ابْــــحَ عَ

ــنْ لِي عْ ــه  لْنُ عَ ه  ــمُ فْأسْ ــرامْ  يكْ و  ــالَلْ  جَ ســيدي  ــا  ي هــو  و 

افْعالُه يْنْ  عَ ــرامْ  اإلكْ وَ 

ــه ــالُ ح ــــدْ  ــــعَ سْ و 

هــا تيجاني ــه تَرْفَعْ تُ ــرامْ هامْ ــاتْ الْيَكْ روم كْ ــهْ مَ ــالْ بِ ــرَمْ وين يَكْ

ـنــى سْ الحُ ــــمـاءْ  األسْ

ـنــى سْ الحُ ــمـاءْ  األَسْ

ــنْ الْمومني ــعْ  مْ جَ ــا  ي  ْ ــيّ وال ــمْ  ونِعْ  ْ ــيّ وال ســيدي  ــا  ي وهــو 

فْ من سايْرينْ و اللّي يَزْحَ

ــــــــرْأَفْ ــــــــمْ يَ دايَ

ــدْ تَبْياني ْ ســدي زايَ ــلّ مــالْ  اهللا جَ ــعْ جَ ــرْ الْيَســيرْ مــن رْوايَ غي

ـــنــى سْ ــــمـاءْ الحُ األسْ

ـنــى سْ الحُ ــمـاءْ  األَسْ

ــنْ وْفي ــى  تْعالَ ــنْ  لي ــى  ويتْعال ــوقْ  ل خْ مَ ســيدي  ــا  ي وهــو 

تَتْالَالَ ما  اسْ لَى  عْ علَى  و 

ــــة ــــال ــــحَ مَ الَ 

ــه زادَتْ تَلْياني مالُ ــه في بْهــا جْ الَلُ ــالهْ فْجَ ــبْحانْ اهللا فــي اعْ سُ

ـنــى سْ الحُ ــــمـاءْ  األسْ

ضالُه  ــرَمْ بَفْ ــكارَمْ  إيكْ و الْ

ـــه ـــالُ ْ م ــــــرّ ــــــحَ افْ

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

رَفْرَفْ اللّي  و  ابْحينْ  السّ و 

ـــــــرَف يـــــا مـــــن اعْ

ْ

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

ـــالَ اوْعْ ـــلّ  جَ اهللاْ  هــو 

ـــــة  ـــــزالَ ــــــــالَ انْ ابْ
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رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

مْ مْ يَنْشأْهُ دْ موتْهُ من بَعْ

مْ هُ مْ رْحَ مــن  دْ  ــعْ سَ ــا  ي

رانْ فْ ــة و الغُ بَ ــبْ التَّوْ ابْ اهللا طالَ ــوَ  البْ

ا  نّ عَ غــانــي  اهللا  غــانــي 

ــنــى  ْــغْ ــن اتّ ــعْ م ــمــي وجْ

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

ه نْعُ مَ رْ  مَّ يْدَ ما  ظْ  فْ بالْحَ

ـنــى سْ الحُ ــمـاءْ  األَسْ

ْتينْ ــتّ شَ مْ ــانْ  قوم ــعْ  الْجامَ ــوْرَى  الْ  ْ رَبّ ســيدي  ــا  ي وهــو 

مْ هُ عْ مَ رْ يَجْ شَ ةْ الحْ و لساعَ

ــمْ  ــنْــهُ ــــرْ عَ ــــتَ وَسْ

ياني صْ ــتْرْ الْعَ ه سَ رَة ابْجاهْ جاهُ فِ غْ لُه و الْمَ نا نَرْجاوْا جودْ فَضْ و حْ

ـنــى سْ الحُ ــــمـاءْ  األسْ

ـنــى سْ الحُ ــمـاءْ  األَسْ

ــنْ غانْيي مــن  ــي  ُوْغان ا ــالَقْ  الخْ ــى  عل ــي  غان ســيدي  ــا  ي وهــو 

ــى ن ــوَ لَغْ ــى اهللا هُ ن وغْ

ــى  ـــنــَ ــغْ لـَ كْ  رَ ا د

واني ــزّي فَهْ ــزْ  الْغاني االَّ اتْناقَصْ عَ نْ خايَرْ  كَ ْ ــالَنْ بالدّ نْزْ مْ مــن كَ

ـنــى سْ الحُ ــــمـاءْ  األسْ

ـنــى سْ الحُ ــمـاءْ  األَسْ

قينْ  ــاحْ السَّ ــرارْ  االَضْ ــعْ  الْمانَ ــا  بودْن عْ مَ ســيدي  ــا  ي وهــو 

ه نُّه  دَفْعُ ُو بَاللّطــافْ عَ ا

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

مْ أَلْهُ يَسْ مْ  مالْهُ عْ الَ  عْ و 

ـــمْ ـــهُ ـــفْ ـــشَ مــــا كْ

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

نَى  ــتَغْ ليهْ اسْ ــي اعْ وَالَ اللّ

ــــنَّــــى  ـــــــــــدونْ مَ بْ

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

عوا  مْ مْ سَ دوهْ ياللّي هُ مْ حَ
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وا عُ شْ انخَ ْعــوا  ــرّ نَــتْــضَ

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

رْقُه  اتْحَ ــيّ  حَ ــلّ  كُ ارْ  النّ

ه  لْقُ خَ يْفيدْ  ــمــا  الْ و 

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

ايَــمْ الــدّ ــورْ  ن غيرْ  الَنــورْ 

ــمْ ــوالَ ــعْ ــرْ الْ ــايَ فــي س

رانْ فْ بَة و الغُ ابْ اهللا طالَبْ التَّوْ فْ البْوَ وَاقَ

ــوا ــعُ ــمْ ــطَ ــهْ انْ ــي ف

ياني دْ ثْ هَ ــدَّ ْ يْكافي وْالَ يْحافي حَ ــوارَحْ رَبّ ــبْ والْجْ لْ بَلْســانْ أو قَ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األسْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ــنْ  حي  ْ لّ كُ فــي  هــو  ــعْ  افَ النّ ُو  ا ــارْ  الضّ و  ســيدي  ــا  ي هــو  و 

رْقُه  ابْحَ اهللا  قْضى  إلَى 

ـــوا ـــرْقُ ـــه غَ ـــطُ وَسْ

ْ انْشاني رّ لْشــي منُّه سَ ْ كُ رّ ْ في ضَ رّ غى الَضَ عْ يا من اصْ عْ فْنَفْ الَنَفْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األسْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ْمينْ لّ مظَ ـــــوانْ  االَكْ ـــوَ  هُ ــورْ  ــنّ ال هــو  ســيــدي  ــا  ي ــو  وه

ضارَمْ  نْراوَهْ  ما  ميعْ  جْ وَ 

ـــمْ ـــاتَ ــــسْ ق ــــالَ غ

ياني مْ أو نورْ اعْ ــدَ ها الْعَ رْجوعْ ة اليَنْ مَ لْمَ سْ ظَ ــمْ ــنا الشَّ تَّى سَ حَ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األسْ

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األَسْ

ــــوا ع ــــدْ نَ ـــهْ  ـــي ل و 

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

وا  قّ اتْحَ شينْ  ليلْ  فالْخْ أو 

ـــوا  ـــقُ ـــبْ ــــــــوامْ سَ اقْ

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ

ابْنادَمْ  ْ ــيّ ضَ َوْ  ا فَنجومْ 

 ْ ــــــمّ عَ ــــا  ــــي ضْ الَ 

رارْ امْعاني نِينْ بجاهْ اسْ ومْ لّْ المُ لِيَّ و لكُ
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لُه فَعْ لْ  عَ يَفْ لْقْ  الْخَ هادي 

ــه لُ عْ يْجَ ــا  م طــاهْ  اعْ و 

ــنْ لي كامْ ــقْ  الَيَ لَخْ الْهــادي  ــوْرَى  الْ  ْ رَبّ ســيدي  ــا  ي وهــو 

لُه رْ  ــدَّ قَ ما  يْنالْ  تَّى  حَ

ــه  ــلُ ــغْ ـــنْ شُ ـــقَ ـــتْ يَ

داني  ــمْ الْوَحْ ــا ما يْليقْ بهــا نَعْ طاه ــا و عْ داه ْهــا هْ لّ ــقْ كُ الَيَ لَخْ

ــة ــنَّ ــمَ ــهْ الْ ــي مـــن ل

ـــدانْ ـــرْقْ الْـــوَجْ ــمــالُــه خَ ــي بْــهــا جْ ــلّ ــعْ ال ــدي ــبَ ــمْ الْ ــعْ نَ

ــاني السَّ ابْهــاهْ  ــنْ  سْ حُ مــن  ــرْ  غي ــعْ  ي بَدِ ى  ــمَّ يَتْسَ مــن 

ْ ثْــنــا  ـــــلّ ـــقْ كُ ـــايَ ف

ــانْ ــي ك ـــوجـــودُه ك ــا فُ ــق ــبْ ــــمْ الْ ــاقــي دايَ ــب ـــــوالَيْ الْ مُ

ــي قان دْ صَ ــا  ي يَبْقــى  ــا  ه دْ بَعْ ــوانْ  االَكْ ــلْ  بَ اقْ كانْ  كــي 

ــنــا ـــرُه  يَــفْ ـــي مـــا غ

ــانْ ــبّ شُ أو  شــيــبْ  ــوا  ــرْك ــتَ نْ مــا   ْ ـــلّ كُ وارَثْ  الْــبــاقــي  و 

ــوانــي  ــلْ لَ على  ــقْ  ــالَيَ ــخْ لَ و  غــيــرْنــا  ــن  م ـــوا  ـــرْكُ تَ ومــا 

ــا ــي صــــاروا صــارْن ك

ــتْــكــانْ  سَ ــا  م ه  ـــدُ ـــرَشْ ايْ ــنْ  م الَ  وْ  ــرُه  ــي ب ــدْ ــتَ فْ ــدْ  ــي رَش

الْيَتْقاني   ْ ـــرّ سَ ــه  ــحُ ــصْ نَ و  ــهْ  ــي ــل اعْ شـــارْ  ــن  م الَ  و 

ــة ــنَ ــتْ قَ أو  ــارْ  ــه ــبْ يَ

ــصــانْ ــاهْ الــنُّــقْ ــاش ــرْ ح ــبَ ْ ــصّ ـــرايَـــرْ ال ــــدونْ مْ ــورْ بْ ــب صَ

ــة فــوزانــي ــمَ ــتْ ــخَ ـــرى و الْ ــا جْ ــديــرْ م ــرَى بــالــتَّــقْ ــجْ ــا يَ ت

ــا  ــرْن ــهَ ــقْ ــــــالَ يَ الَهْ

ــرْ لُه ــا يَسَّ ْ م لّ و يْحــوزْ كُ

ــــه  ــــلُ َجْ فْــــطــــولْ ا
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ــانْ ــم ــرَّحْ ـــاتْ ال ـــأَي ــتْ وبْ ــي ــنــى رْج ــسْ ــحُ ــاءْ الْ ــم ــاألَسْ ب

الْمتاني ــعْ  ــبْ ــسَّ وال ــه  طــالْــبُ ــزونْ  ــخْ ــمَ الْ ـــمْ  َسَ بـــاألْ او 

ــا ــن ــرَمْ ــكْ ـــا يَ ـــرْج نَ

ــســانْ ــاحْ حْ ويــكــافــيــنــا ب ـــالَ ْ ــا لَـــلـــصّ ــن ــدي ــهْ ــدي يَ ســي

ياني صْ عُ ــن  ع ـــجـــاوَزْ  ـــتْ وْيَ ــا  ــن ْ ــلّ كُ لينا  عْ ويــتــوبْ 

ــا  ــن ــحْ ــــامْ رَبْ ــــم وَتْ

ــانْ ــي ــة االَعْ ــرْفَ ــشُّ ْ ال ـــدّ ــة الْـــجَ ــلَ ــواصْ ـــلَـــواتْ مْ فــي صَ

ــزانــي ــمْ لَ ــتْ  ــلَ ــطْ هَ ــا  م ـــة  دايْـــمَ ــلــيــهْ  عَ  ْ اهللاَّ ــى  ــلّ صَ

نا  شْ انْعَ ــــزْنْ  مُ مــن 

ــانْ ــس إنْ ـــصـــورَةْ  فْ ــوْ  ــفْ ــعَ لْ ــا  ي اهللا  رَســــولْ  ــدي  ســي

تَنْسانـــي  الَ  ــكْ  ــابَ ــب الْ واقَـــفْ  اهللا  رَســـولْ  ســيــدي 

ــى ــنّ ــسَ ــتْ ـــــي نَ ران

ــانْ   ــنّ ـــ ــمَ الْ اهللا  ــةْ  ـــ ـــ ــمْ رْحَ ــا  ي اهللا  ــــولْ  رَس ــدي  ســي

انْــعــانــي ـــــتْ  زَلْ ال  ـــة  يـــالـــرَّافَ اهللا  رَســـــولْ  ــدي  ــي س

ــــى ــــالَ وَدْن بــيــنْ عْ

التّيهانْ  ــرْةْ  ــثُ ــكْ بَ ــمْ  ــهُ انْــفــوسْ ــلْــمــوا  ظَ ــي  الــلّ مــن  ــا  أن

ــي  ــا ران ــيَّ ــرْ لِ ــفَ ــغْ ــتَ ــسْ ــرْ خــالْــقــي وْتَ ــفَ ــغْ ــتَ جــيــتَــكْ نَــسْ

نا ضْ و  ـــيْـــرة  حَ ــي  ف

يّــانْ  ــدْ الــدّ ــنْ ــرَّفْ عَ ــشَ ـمْ ــكْ الـْ ــقــامَ ــمْ ــلْ بَ ــوَسّ ــتْ ــنَ كَ

ــي ــدان ــوَحْ ـــبْ الْ ــبُّــه رُغْ ْ مــا تْــحَ ـــلّ ـكْ فــي كُ و مــــزاوَكْ لـَ

ــنــا ــرْ لــي نَــهْ ــفَ ـغْ يـَ
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ـــانْ زْم و  ــكــانْ  امْ  ْ ـــلّ كُ ــــرافْ  اشْ على  اهللا  ــــالَمْ  سْ و 

ــرانــي ــشْ عَ ــرا  ــعَ ــشُّ ال و  ــونْ  ــن ــفْ ال ـــلْ  هَ و  ــمــا  ــلْ ــعُ الْ و 

ــى  ن يَعْ مــن  ــى  عل و 

ــوانْ ــسْ نَ ُو  ا ارْجــــالْ  يْبينْ  الطَّ ــه  نــاسُ أو  ــلْــحــونْ  بــالْــمَ

ــي زَان ــوْ لُ سيدي  ادْ  ــبــولْ  ــقْ والْ ــهــومْ  سُ ــدْ  ــمَ احْ ـــمْ  االسَ و 

ــة ــنَّ ــجَ ــتــاحْ الْ ــفْ مَ

ــدانْ ــوَجْ ــالْ ب ــرة  ــضْ ــحَ ــالْ فَ ــارْ  ــف ــغْ ــتِ االَسْ ــة  ــمَ ــخــاتِ الْ و 

ــي ان فْاتمّ ــدْ  مْ الْحَ و  رْ  ــكُ ْ الشّ و  ــلْ  لي تَهْ أو  ــبيحْ  التَّسْ و 

ـنــى سْ ــمـاءْ الحُ األسْ

انتهت القصيدة





97منظومة المالكة

 


001

002

003

004

005 

006

007

008

009

010

011

012

013

انْشادِي اقْريضْ  فِي  نَبْدا 

ـنــادَى اتـْ ـــارْ  ـــجَ اَشْ ال 

ة نظومَ مَ كْ  مَ بَاسْ يتْ  ابْدِ

ــالكْ  مْ ــالَّ ــلْــتْــهــاَ ال ــمَ اعْ

ادِي الشّ الرِّياضْ  في  أنَا  وْ 

ـــادِي  ـــن ـــسّ عـــلـــى ال

 

ة  يمْ خارَقْ في االَنظومَ تَنظِ

ـــكْ  لَ ـــلْ  ـــضَ ــفْ الـْ و 

ينْ  ــالْكِ السّ صــودْ  قْ مَ ــي  رَبِّ ــمْ  رِي الَكْ ــمْ  بَسْ ــيدِي  سِ ــا  ي ــوَ  وَاهُ

ادِي  شَ رَبِّي  لْكْ  مُ اللْ  بَجْ

ـــدى  ـــنَّ ــــرْ ال ــــطْ قَ

ا  يَتْناكَ قَيَّلْ  أُو  باتْ  بَاشْ  دْ  لَلْوَغْ لْ  مَ اعْ يْبْ  طَ وى  الْهْ وَ  رِيجْ 
َ أ لْ  طَ يَهْ

ـــلـــوكْ َلْـــمُ ـــكْ ا ـــلِ مَ

ــالكْ  مَ ــرْ  ــبَ اشْ ــلّ  كُ فــي  بَــالــمــاليَــكْ  ما  السّ ـــتْ  أطَّ

ــة  الَــمــالكَ ــمْ  ــظَ عَ ــه  شــانُ ـــلّ  جَ اهللا  ـــارَكْ  ـــب اتْ فــي 

ـــوكْ  ـــلُ ـــمُ ـــكْ الْ ـــلِ مَ

ــنْ ي الْكِ المَ ــالَّكْ  مَ أو  ــالكْ  الْمْ ــكْ  الَ مَ ــا  ي ــيدِي  سِ ــا  ي ــوَ  ه و 

ة  نظومَ مَ لَى  عْ ونْوِيتْها 

ــــلّ افْــــالكْ ـــي كُ ف

يالَّكا  نْ  مَ ال  ارْبايَعْ  أو  فوفْ  اصْ لَمالكْ  دْ  اتْشاهَ تِي  جْ هْ مُ لْ  أجاعَ

ــلــوكْ  ـمُ ـــكْ الـْ ـــلِ مَ
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ــالكْ  مَ ــرْ  ــبَ اشْ  ْ ـــلّ كُ فــي  ــالْــمــاليَــكْ  بَ ما  السّْ ـــتْ  أطَّ

ــة  الَــمــالكَ ــمْ  ــظَ عَ ــه  شــانُ ـــلّ  جَ اهللا  ـــارَكْ  ـــب اتْ فــي 

ـــوكْ  ـــلُ ـــمُ ـــكْ الْ ـــلِ مَ

الْكين تْمَ الْمَ ـــامْ  إم ــي  ــبِ ْ ــنّ ال ــــالةْ  وَصْ ســيــدِي  ــا  ي هــو  و 

يبْ رِي مع الرِّيحْ الطّ   تَسْ

ــبْ ري ــنْ التَّغْ ــبْ مَ يِّ الطَّ

ا لُهْ يَتْزاكَ عْ اهْ وجَ يْبُوبَة و من انْشَ طايَبْ و الطَّ يَّبْ و المْ نْ الطَّ أوطَ

ـوكْ ــلـُ ـــكْ الــمُ ـــلِ مَ

ــالكْ  مَ ــرْ  ــبَ اشْ ــلّ  كُ فــي  بَــالــمــاليَــكْ  ما  السّ ـــتْ  أطَّ

ــة  ــمْ الَــمــالكَ ــظَ ــه عَ ْ شــانُ ـــلّ ـــبـــارَكْ اهللا جَ فــي اتْ

ـــوكْ  ـــلُ ـــمُ ـــكْ الْ ـــلِ مَ

ــنْ الحالْكي ــالكْ  االحْ داجــي  فــي  ــروا  جّ اتْفَ ســيدي  ــا  ي هــو   و 

بارَقْ عْ  يَلْمَ جيهْ  لّ  كُ  في 

ـــهْ مــــــارَقْ ـــبُ ـــل قَ

ــفْ والَ تَّتْحاكاَ ــانِحاتْ ما اتُّوْصَ ة و السّ يمَ ظِ ــة اعْ الْيَ ــرارْ العَ  االَسْ

نْهــوكْ مَ دْ  ــاهَ شَ مــن 

ــكاكْ اشْ دُونْ  مــن  و  ــكامْ  البْ ذا  ــورْ  شُ اعْ ــنّ  جَ و  ــسْ  نْ َألْ ا

ا ــكاكَ ــنْ مَشْ ــارْ و م ي ــورْ االَطْ شُ ــة اعْ لَ مْ ــاذوا فــي الجَ و ه

وكْ ــكُ مْ مَشْ لْهُ قَ في اعْ

يَّبْ الطَّ الرّســولْ  ــدْ  حمّ مُ

رِيبْ  ر اغْ ــعارْ شــاعَ في اشْ

ــارَقْ تْب و  ــا  يَ الضّ ــعْ  نَبَّ و 

مـــارقْ ــدْ  ــحَ ــلْ ــم ال و 

ــبْ  الطيَّ ــامْ  قَ الَمْ ــى  تَّ حَ

ـــرِبْ ـــــــــــغْ الـــمَ أو 

عوا  االَبْوارَقْ شْ عْ وا وْشَ شاعُ

ـــــــــــرَقْ ـــــتَ يَــــــــحْ و 
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اكْ  ــمَ سْ ــورْ ذْ األْ شُ ــارْ اعْ يَ ــشْ و االَطْ ــنّ و وَحْ ــسْ و جَ و األن

ماك  اسْ و  ارْقــــاقْ  ــحــورْ  ــبْ الَ دوَابّ  و  ــيــتــانْ  الْــحِ و 

سوكْ  مَحْ كْ  الْحاسَ و 

ــاكْ  النُّسَّ ــدْ  نْ عَ ــلْ  ايَ الْهَ ــرِي  وثْ الْكَ ادْ  ــدَ الْعَ هــذا  و 

ا  امْســاكَ دونْ  مــن  ــا  واهَ اهْ فــي  االَرْضْ  ــكْ  اليَ امْ ــورْ  شُ اعْ

ســوكْ  مْ مَ بْهــا  وكَ كَ

ــالَكْ  يَــتْ ـــه  رَزْقُ مــن  ال  زَاقْ  ــــرّ ال ذا  ـكْ  ــاليـَ االَمْ مْ  فِيهُ

ـهــالكاَ الْمَ ــعْ  ـنْ ابْمَ ــنْ  ي لّـفِ كَ امْ ــة  ـفاظَ الحَ ــمْ  فِيهُ

ــوكْ  ل الَهْ ــمْ  ـ ظايـَ اعْ ذ 

التَّمــالكْ  فــي  ــوا  تاهُ ــنْ  َلْمَ ا روا  فْ ــتَغْ يَسْ ــي  اللِّ ــمْ  فِيهُ

ــة  الكَ مَ ــبْ  الواهَ ــدْ  مْ ابْحَ وا  ْحُ ــبّ إيْسَ ــالكْ  امْ ــمْ  فِيهُ

لومكْ  مْ مَ و   ْ ــرّ ــحُ ــلْ لَ

الفْــالكْ  ــتْ  ــامَ ق كْ  ــدَ ــمْ ــحَ بْ أُو  ــمَّ  الــلــهُ ــبْــحــانَــكْ  سُ

ــا  ــالكَ اعْ ــوْ  ــلْ عُ ــي  فِ ـــي  رَبِّ ــاللْ  ــجْ الْ ذَا  يــا  ــتَ  ــارَكْ ــب تَ

ــوكْ ــلُ ــم ـــكْ ال ـــلِ مَ

 

ــالكْ  مَ ــرْ  ــبَ اشْ ــلّ  كُ فــي  بَــالــمــاليَــكْ  ما  السّ ـــتْ  أطَّ

ــة  الَــمــالكَ ــمْ  ــظَ عَ ــه  شــانُ ـــلّ  جَ اهللا  ـــارَكْ  ـــب اتْ فــي 

ـــوكْ  ـــلُ ـــمُ ـــكْ الْ ـــلِ مَ
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لِينْ كامْ عْ  جامَ امْ من  رْتْ  اذْكَ ما  مَجموع  سيدي  يا  هو  و 

رْ عاشَ ما وَامْ اليْكْ السّ ذامْ

ــرْ  شـــــــــارَقْ نـــايـَ

ا  الَّكَ ــرَة هَ رْ قَهْ ــيا القاهَ ْ االَشْ ــرْ ربّ ــه بامْ ــعْ ذْاالَمــالكْ صايْنِينُ مْ جَ

ـــلُـــوكْ  ـــكْ الْـــمُ ـــلِ مَ

ــالكْ  مَ ــرْ  ــبَ اشْ ــلّ  كُ فــي  بَــالــمــاليَــكْ  ما  السّ ـــتْ  أطَّ

ــة  الَــمــالكَ ــمْ  ــظَ عَ ــه  شــانُ ـــلّ  جَ اهللا  ـــارَكْ  ـــب اتْ فــي 

ـــوكْ  ـــلُ ـــمُ ـــكْ الْ ـــلِ مَ

ينْ  الَيْمِ امْ االَرْضْ  و  واتْ  مَ السّ اليَكْ  مْ و  سيدي  يا  هو  و 

ينْ اتْرَشْ  ة حِ يّجَ ي امِّ دْشِ

ـــــرَشّ  ـــبْ اتَّ ـــلْ ـــقَ الْ

راكاَ شُ َالَّلُــه  ا اللْ  الَجْ ذا  بَرُوتْ  جَ أو  بْرِيَّاء  وْكِ ة  مَ ظَ بالعَ

ــلــوكْ  ـمْ ـــكْ الـْ ـــلِ مَ

ــالكْ  مَ ــرْ  ــبَ اشْ ــلّ  كُ فــي  بَــالــمــاليَــكْ  ما  السّ ـــتْ  أطَّ

ــة  الَــمــالكَ ــمْ  ــظَ عَ ــه  شــانُ ـــلّ  جَ اهللا  ـــارَكْ  ـــب اتْ فــي 

ـــوكْ  ـــلُ ـــمُ ـــكْ الْ ـــلِ مَ

ــنْ ي عِ تَمْ جْ مَ ــكْ  لَماليَ ــنْ  مَ ــرْتْ  اذكَ ــا  وَمَ ســيدي  ــا  ي واهــو 

رادَقْ  الْيَسْ لِيلَةْ  رْ  وَاألمْ

ــــقْ  ــــرَّافَ ـــرْ ال بـــامَ

رْ  ورْ العاشَ شُ شورْ ذا الَعْ لَعْ

ــرْ  ــايَ ــن ــمْ ــالْ ـــــوارْ كَ النْ

 ْ يشاتْ اتْرَشّ نْ الرّشِ رَة مَ قَطْ

ــرْشْ  ـ بَالْعَ ــنْ  افِيــ الحَ ذا 

رادَقْ لّ لَسْ دْ هَ شْ ذَرَّة في حَ

ــقْ  ــرافَ ــمْ الَ لْ  ــــوَّ سَ أُو 

رْ  ناشَ بْ  وكَ كَ  ْ لّ كُ الكْ  امْ

ـــــــــرْ  ـــــــــهْ دايـَ بـِ

رَّشْ ــى عَ ــمّ هايَجْ إل ــنْ يَ مَ

ـــــشْ ـــــرْعَ صـــــــارْ يَ

رادَقْ اسْ بِيّ  النّ وفَةْ  شُ فِي 

ـــــــــــقْ ـــــــــهْ رَافَ بِ
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ا  لْياكَ دْ  سالْ  في  عَ يبْ  راكْ  صاعَ لْمْ  الْغِ زايَنْ  عَ بْرِيلْ  و قالْ  لّيه ْ لَخْ جَ

ـــلُـــوكْ ـــكْ الْـــمُ ـــلِ مَ

ــالكْ  مَ ــرْ  ــبَ اشْ ــلّ  كُ فــي  بَــالــمــاليَــكْ  ما  السّ ـــتْ  أطَّ

ــة  الَــمــالكَ ــمْ  ــظَ عَ ــه  شــانُ ـــلّ  جَ اهللا  ـــارَكْ  ـــب اتْ فــي 

ـــوكْ  ـــلُ ـــمُ ـــكْ الْ ـــلِ مَ

امضاعفينْ ــالكْ  امْ من  ــرْتْ  اذْكَ ما  عافْ  اضْ و  سيدي  يا  هو  و 

لَة  مَ لْمْ وَالحَ َلْعَ ي ا رْسِ كُ

ـــي ـــاللِ ـــــــمْ اعْ رَغْ

ليهْ ادعاكا  تاتَلْ ما  لُه امْ لْتْ  قُ و  تْ  قْ و انْطَ لِي  اوْعَى  قَلْبِي ابْما  إالّ 

ـوكْ ــلـُ ـــكْ الــمُ ـــلِ مَ

ــالكْ  مَ ــرْ  ــبَ اشْ ــلّ  كُ فــي  بَــالــمــاليَــكْ  ما  السّ ـــتْ  أطَّ

ــة  الَــمــالكَ ــمْ  ــظَ عَ ــه  شــانُ ـــلّ  جَ اهللا  ـــارَكْ  ـــب اتْ فــي 

ـــوكْ  ـــلُ ـــمُ ـــكْ الْ ـــلِ مَ

ينْ عِ واسْ رافُه  اطْ و  عْ  شاسَ يمْ  ظِ الَعْ لْكْ  مُ سيدي  يا  هو  و 

ثْرَة ثَرْ من كُ ه اكْ اليْكُ و مْ

ادْرَى ـــنْ  مَ يَـــا  ـــلْ  هَ

الكا  امْ قَلْبْ  يا  اتْمألَكْ  ما  و  ة  أْلَكَ الْمَ و  ة  لَكَ الَمْ ذَا  بِير  الَكْ لَكبَرْ 

ــلــوكْ  ـمُ ـــكْ الـْ ـــلِ مَ

ــة لَ مَ الْحَ ــكْ  الَمالي ــا  مَ هُ

ــي  اللِ العْ فــي  ــتْ  ـقْ ـلـَّ حَ

ثْرَة  ــالكْ ابْكَ ــوانْ و االَفْ االَكْ

رَة  قُـــدْ ـــلّ  جَ و  رَة  قُــــدْ

تَعالى  ـــرُه  أمْ ــرْشْ  ــعَ الْ

ـــــاللِـــــي  اعْ مـــــا  و 

فَتْرَة  الَ  رْ  األَمْ ةْ  طاعَ في  و 

ادْرى  ــــــــكْ  ــــالـَ السّ
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ــالكْ  مَ ــرْ  ــبَ اشْ ــلّ  كُ فــي  بَــالــمــاليَــكْ  ما  السّ ـــتْ  أطَّ

ــة  الَــمــالكَ ــمْ  ــظَ عَ ــه  شــانُ ـــلّ  جَ اهللا  ـــارَكْ  ـــب اتْ فــي 

ـــوكْ  ـــلُ ـــمُ ـــكْ الْ ـــلِ مَ

التَّايْبِينْ ــاتْ  ــوب ــتُ ابْ ــرَحْ  ــفْ ــيَ تَ بَـــرّ  ــا  ي ســيــدي  ــا  ي واهـــو 

دابَة من  بادْيَة  ورْ  عصُ و 

ــبْ  ــيْ عَ ــيْــبِــي  عَ و 

لْنِي لَكا عَ ــومْ اجْ ارَجْ القُ ــدَ َمْ نِي ا رَّجْ ــكْ و تْدَ ــي ابْجــودْ فَضلَ ينِ آتْزَكِّ

ــلــوكْ  ــمْ مَ ــــداكَ  حْ و 

ــالكْ  ــرْ مَ ــبَ ْ اشْ ـــلّ ــمــا بَــالــمــاليَــكْ فــي كُ ـــتْ الــسّْ أطَّ

ــة  ــمْ الَــمــالكَ ــظَ ــه عَ ْ شــانُ ـــلّ ـــبـــارَكْ اهللا جَ فــي اتْ

ـــوكْ  ـــلُ ـــمُ ـــكْ الْ ـــلِ مَ

لَــكْ  ــلِّــي  كُ يَحسانَكْ  ــاهْ  ــج ابْ ــلْــنِــي  ــعَ اجْ ـــواليْ  أم

ــوَالكا  َلْ ا ــبْ  ي اتْغِ ســاسْ  واألَحْ رُوحْ  أو  ــبْ  لْ قَ أو  بالجســمْ 

ادروكْ مــن  ــزْمْ  ــعَ ــالْ بَ

عــاكْ  امْ ــرْ  ي غِ الَ  ــي  ــ اعِ الدّ ــه  لُ ــالَّقْ  خَ ــتَ  انْ ــزْمْ  ــ الْعَ و 

اكْ   ــدَ ــادْيْ اهْ ــي مــن هَ ــا اَاهللا داعِ ــي ي ماقِ ــقْ فــي اعْ لَ اخْ

ــروكْ ــبْـــ ــي مَ لْنِ عَ يَجْ

ــاكْ  مَ احْ فــى  ــمْ  هُ ــي  َللِّ ا ذا  ــة  التَّرْبْيَ ــي  رَبِّنِ و  ــواليْ  مُ

ــاكا ي ــكْ فــي ضْ وا لَ ــنْ مــن ســلْكُ ي ايْعِ ــنْ الطّ ي واعِ طْ الَمْ

ــلوكْ  ــا مَسْ ــلَكْ م سْ مَ

ألْدابَة ورْ  صُ الَعْ قادَمْ  من 

يْبْ الْعَ ــنْ  م ــى  فَ انْصْ رَدَّتْ 

 

 

 

األُدابا  في  يفْ  عِ الضّ انا  و 

ــــبْ ــــي ــــــــرْ ارْعِ وَاع
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ــاكْ  الــتِّــيّ ذَا  ــة  ــالكَ ــمْ الَ ــي  ــلْــكِ مَ يــا  نِي  لَّكْ مَ و 

ــا الَ يَرْضاكا ــنْ م مْ عَ ــهُ لْكــوا انْفوسْ ــي بِهــا مَ و اللِّ

ــروكْ  ــت ــــــالَّوَهْ مَ خَ

فــاكْ  بَصْ ــى  فَ نَصْ ــي  فونِ ايْنَضْ ــة  لَكَ مَ ــة  تَرْبِيَّ

لَوالكا ــورَكْ  ــن ابْ ــالكْ  ــحْ الَ ــن  مَ نِي  رَّجْ خَ ــي  رَبِّ يا 

لوكْ  احْ ــرْكْ  تَ ــنْ  مَ ال 

عــاكْ  ــجودْ امْ ــامْ و الرّكــوعْ و السُّ يَّ ــي فــي القِ لِّينِ خَ

ا  مــاكَ ــلْ لَحْ خُ ــا نَدْ ــرْ م كَ ــسْ و الْفْ ــرة و النَّفْ اكِ بالذّ

روكْ  مَشْ أو  كونْ  مَسْ

طاكْ  ــتَعْ نْ يَسْ وَهَّ ــكْ امْ ينَكْ جــا الْبابَ ــكِ كْ مَسْ ــدَ بْ عَ

ا ــاكَ أت ــونْ  ب غْ مَ ــرَدْ  تَطْ ــفْ  كي ؤُفْ  ــرّ ال  ْ ــرّ َلْبَ ا ــتَ  ان و 

ـنْـهوكْ  مْ مَ ـيْطَ و محَ

ــداكْ وَعْ داها  اعْ يعْ  مِ اجْ عن  ــالمْ  االَسْ ــةْ  ُمَّ أ رْ  انْصَ و 

رْعاكا  مَ في  ارْعــاوا  ينْ  صالْحِ ــواتْ  دَعْ فِينا  قْبَلْ  و 

ــدوكْ  بْ عَ ــكْ  لَ ضْ بْفَ و 

ــهْ و ترضاكْ  ــيّ تَرْضي بِ ةْ على النّ ــالَ ــي جــلّ الصّ لّ و نصَ

تَتْزاكا  ابْجودَكْ  واألصحابْ  لْ  اآلْ و  ــه  ازْواجُ نْ  عَ و 

ــوكْ  بُّ حَ ــنْ  مَ ــى  عل و 

ــي ســالَكْ ســالّكْ  رَفْتِ يْتِي احْ ــمِ ــهومْ اسْ أحمــد سُ

ــة  ألَكَ ــمْ الْمَ هُ لَقْ ــقْ اخْ اليَ ــنْ اخْ ة عَ ــدَ ــتْ اقْصي تَمْ اخْ

ــوك ــل ــمُ ـــكْ الْ ـــلِ مَ

انتهت القصيدة
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ــة  ْ ابْدايَ لّ ــم اهللا فــي كُ ــدا بْأَسْ ــى نَبْ ِل إ

ييَّــه  ــكِّ شَ ــال  ب يكــونْ  و 

ايا  جَ ْ فُوقْ اوْصافْ السّ رّ في بسم اهللا سَ

ــة  ييَّ النّ و  ــي  نّ ظَ ــنْ  حاسَ

ــهْ طــولْ انْهــارِي ودجايَ  ــهْ لي ــلْ ب نَتْوَسَّ

 ْ ــيّ ــلِ ــاتْ اعْ ــيّ ــسّ ـــحْ ال زِي

طايَ الْ خْ يتْ و طَ صِ ي اذْنَبْتْ و عْ ارَفْ راسِ عَ

ــة  ييَ طِ ــرْ اخْ مْ َلْعُ ــتْ ا يَّعْ ضَ

ايَ  نْجَ ة فِيهــا مَ مَ ــمْ رَحْ ي ــي يا رْحِ نِ مْ َرْحَ ا

نْ ســييَّة مْ مَّ ــي كَ يا حاصِ

ــايْ  رْج ــك  في ــن  آم اهللا  ــا  ي اهللا  اهللا 

ــيَّ ــلِ ـــدْ عْ ــا ســيــدي جُ ي

رْبَكْ  الْقُ قَة  وّ امْشُ الروُّح 

ــرَّكْ  بْسَ للَرّجا  ــلْ  نَتْوَسَّ

نَكْ وْ تابْ كَ حْ فِي كْ فَّ نَتْصَ

ايْ  بْدَ مَ في  روع  شْ لَلْمَ نْ  كُ لْتْ  قُ كايَنّي 

ــا ــي وال رْي ــرْ فــي قُول الَ فَخْ

وايْ  نَجْ في  تَحْ  تَفْ نَسْ تْ  زَمْ اعْ بِها  انا  و 

افْيَة  خَ فاهْ  تَخْ ما  اللّي  في 

ايْ  فَ رْ و ما في خْ ْقيبْ عنْ الظاهَ و نقولْ الرّ

حافْيَـــة  امْ ابْال  مــواليْ  يا 

ارْجايْ فِيهْ  نْ  آمَ نِيتْ  اجْ ا  بْمَ حافِيتِي  وِيال 

ــة  افْيَ َللّعَ ــدْ ا ي ــتْ أوگِ ثْ و بْعَ

نْ قَلْب دْجايْ كْ مَ هَ بْحاتْ نُورْ وَجْ تْ في سُ رَگْ

يَة الهْ الَمْ ــتْ  وَقْ ــيْ  ل كانتْ 

ـــواليْ م ــــي  أرَبـّ اهللا  يـــا  اهللا  اهللا 

ــة  يَ الهْ  ْ لّ كُ ــنْ  مَ ــة  بَ بَالتَّوْ

ـرِي ثـْ ــوْ ـكَ األَزَلـــــي الـْ

يَّ َلْعَ ا رِي  خاطْ ن  عَ لِي  اجْ

يّ  ــرْ أوْطَ ــةْ نَشْ فــي حالَ

رَكْ  يمْ أمْ ظِ ــنْ عْ ال يَنْها مَ

كْ  نْعَ صُ يعْ  ابْدِ في  لْ  َلْفاعَ ا

كْ مَ ة بْأَسْ لّمَ عَ حاتْ امْ فْ صَ
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مايا  لَحْ نَى  سْ الحُ ماءْ  بَاألسْ ليكْ  لْ  نَتْوَسَّ

ــيــيَّــة  ــة وَالــتَّــرقِ ــيَ ــرّوقِ ال

ــة  َالُواليَ ا ــاس  النّ ــالة  ْ الصّ و  ــقْ  لُّ بالتَّعَ

ــة يَّ لْهِ مَ ــي  سِ نَفْ ــا  ان و 

وايَة  بْ الَغْ ناصَ ــرّ امْ ا و شَ ــرّهَ يني شَ فِ اكْ

ييَّة  جِ امْ بَــرْضــاكْ  ــزَّزْ  عَ و 

ــاَ   ــهْ ادْعاي ــكْ بِ رمَ ــمْ كَ ري ــا اكْ ــي ي ــا رَبّ ي

ــة  نِييّ واهْ ــرَى  بُشْ ــكْ  بَ وَهْ

ــكايا يمْ يا رَبِّي لِيكْ اشْ ْحِ ــم الرّ لِي يا الَحْ

ــة  يَّ وِ الَقْ ــكْ  تَ ـــمْ انْقَ ــنْ  م

 

ــايْ  رْج ــك  في ــن  آم اهللا  ــا  ي اهللا  اهللا 

ــيَّ ــلِ ـــدْ عْ ــا ســيــدي جُ ي

ــيَّ  ل ــتْ  اتْرائي يفــاشْ  كِ

ــة  ارْزِيَّ ارْزِيْــتِــي  ثْلْ  مَ ما 

لِيَّ اعْ ــا  َآلرت ا ومْ  الشُّ و 

ضايْ  اعْ في  ا  دَ وَگْ ضا  لَفْ ذاكْ   ْ رّ حَ بْنِي  َلْهَ ا

ــة  ــيَّ ــلِ ـــرْوَعْ رَجْ ْـــخَ ــا تَـــتّ ت

ضاي نايَنْ ارْمَى داتي الشْ ايَفْ قَبْرِي امْ شَ

رْئيَــة  ــلْ هــــذا المَ يَجعَ

اوْرايْ قَلْبِي  نْ  مَ نْ  الظَّ نُوا  سْ حَ َللِّي  ا ذا   

يَة  الزاكْ نى  سْ الحُ ماء  االَسْ

يْ ــالَّ عَ ـــارَقْ  بَ ــمْ  ــتْــهُ ــبَ ْ رَكّ لُّفْ  بالتَّخَ

ــة بالْيَ امْ ــا  م بإفْالســي  و 

ايْ  كْ جَ نْدَ لْ الْعَ جْ واصَ يْرِي في نَهْ لْ سَ عَ و جْ

اوْيَة الْغَ ــا  ني الدَّ ــبْ  لْ قَ مــن 

ايْ  عَ ــرْ بَدْ فَ ــتْ يَنَا نَظْ نْ بَكْ في كُ ــوْال وَهْ ل

يَة الَمناجْ ــى  لَ عْ تْ  مْ َزْعَ ا بِهْ 

واليْ ــروب امُ نَّك أو لَهْ ــان مَ رْب كْ هَ ــدَ نْ الْعَ

ــيَة  واسْ ــكْ هــي لَمْ تَ مْ لَرْحَ

 

ـــواليْ م ــــي  أرَبـّ اهللا  يـــا  اهللا  اهللا 

ــة  يَ الهْ  ْ لّ كُ ــنْ  مَ ــة  بَ بَالتَّوْ

راي ثَرْتْ في اعْ ينْ اتْبَعْ  حِ

مايْ  يوگْ في اعْ و انا مَصْ

األَيْ و  َحْ  األْ انْســيتْ  و 

ايْ  وّ نْ اتْصاگوا خارَتْ قُ و اتْصاگيتْ أنا وْمَ

ــة الغادْيَة  مَ ــادِي في الزَّحْ غ

دايْ  بُورْ احْ م الَقْ ثروهُ رينْ بَعْ ايَفْ نَاسْ اخْ  شَ

يَة  اهِ ي السّ سِ نْشالَتْ نَفْ شَ

ــيَّ  فِ ــوفْ  انْشُ ــيّ  ينَ بْعِ و 

يّة  مِ ه     اطْ عُ عاشْ يّ    اشْ في ضَ

ــة يَّ ــم كِ ــة ابْكَ حَ ْ لَفْ لّ كُ
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نايَ  هْ َلْبَعثْ  ا تْ  دْ شاهَ باشْ  الْيَقينْ  ينْ  عِ

ــة  نِييَّ ــي الَمْ ــــ َتْاَتـِ ــلْ أ بْ قَ

ايَ شَ قْ في احْ فَ يتْ قَلْبِي يَخْ يتْ و الگِ و تْواعِ

ــة  يْنِيَّ َبْعَ ا َلْبَعــثْ  ا تْ  ــفْ شَ

طايَ ي تَحتْ اغْ و منَايَنْ صابَتْنِي على فَرْشِ

ييَّة  نْجِ مَ ــة  ــيَ رُقْ ــه  ْيـَ رُأ

ــايْ  رْج ــك  في ــن  آم اهللا  ــا  ي اهللا  اهللا 

ــيَّ ــلِ ـــدْ عْ ــا ســيــدي جُ ي

كْ  لْمَ اللْ عَ حايَطْ يا ذا الَجْ

كْ  لْمَ حَ  ْ ايْرَدّ ما  كْ  لْمَ عَ أو 

تَّكْ دْ ي اقْصَ هانا يَا خالْقِ

دايَ  اجْ قَلّ  نْ  مَ يتَكْ  صِ اعْ بايْنِي  تارَفْ  عْ مَ

ــا  ــيّ ــبِ ــاألنْ ـــلْ بَ ـــوَسَّ نَـــتْ

وايَ  ــدْ بَ ــلْ  جَّ عَ ــه  وآلُ ــيْ  بِ بالنّ ــلْ  نَتْوَسَّ

ــة  ييَّ فِ باألصْ ــلْ  نَتْـــــوَسَّ

داية  الَهْ جابُوا  َللّي  ا فْ  صاحَ بالْمْ ل  نَتْوَسَّ

ــويــيَّــة  رَجْ مْ  فيهُ ــي  ــلِّ َل ا

ــة  عايَ دْ مَ ــايَ  ع لَدْ أو  اســأَلْتَك  ــا  باألولِيَّ

يــيّة  بَالسِّ ــي  نـِ ــذْ تاخُ ال 

ــى وانَا فــي دُنْيايْ  لَ ــهْ اللُّوْ والُ ــرْتْ اهْ وَبْصَ

ــا التالْيَة  ــتْ أن تْ أو ري ــفْ شَ

وايْ  گْ مَ بولَة  مَسْ نَة  ْ وَهّ امْ ذاتِي  وايَمْ  گْ و 

يَة  غاغْ رْتْ انْهــارْ الَمْ ضَ و احْ

بَلْوايْ  منْ  رُقْيَة  لي  اتْكونْ  الرُّؤْيَة  يتْ  َرْجِ ا

ــة  ايَّ الجَّ ــنْ  مَ بِهــا  ــى  نَنْجَ

ــواليْ م ــي  أرَبّ اهللا  ــا  ي اهللا  اهللا   

ــة  يَ الهْ  ْ لّ كُ ــن  م ــة  بَ بَالتَّوْ

الْخافْيَة  ــى  لّ عَ ــعْ  الَ طّ مَ

ــة  يَ راجْ ــهْ  لِي ــادَكْ  ب عْ و 

ــة  ــيَ ــأنْ ــالــمْ ــنِّــي بَ امَّ

فاي اصْ ايْبانْ  يمْ  الرّحِ تَكْ  مْ بِرْحَ رْنِي  هَّ طَ

هادْيَة  ــلْ الَمْ َهْ َرْســالْ ا و بَاألْ

نْ وَدْح ابْاليْ لْنِي مَ سَ ه اغْ اليْفُ لْ بَخْ نَتْوَسَّ

صافْيَة  ــرْ  الَمْ ي ــي خَ صافِينِ

فْ وَبْجاهْ األيْ  صاحَ لْ الَمْ امَ افْ الشَّ حَ صْ و الْمْ

ــة  ي واحْ ــوْ  فْ بَالْعَ ــي  ثالِ مْ ال 

ثْوايْ  مَ رَم  اكْ ريمْ  لَكْ يا  لَرْضاكْ  واقِي  اشْ

ــة  يــ داعْ ــنْ  بَ لَلْغْ ــيّآتي  سِ

ــكْ  بْأرْضَ أو  واتَكْ  ــمَ بَسْ

كْ  لْكَ مُ  ْ ــزّ عَ ــبْ  وَهْ ــه  اليَنُّ

وْتَكْ طَ وبْ مَن سْ رْعُ ايَفْ مَ خَ
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ــداوِي دايْ  لْمْ إيْ ــمْ بَالحَ لي ــا حْ ــي ي لْن عامَ

ييَّة  صِ عْ مَ ــمْ  ــجَ تَــهْ وِال 

ــايْ  رْج ــك  في ــن  آم اهللا  ــا  ي اهللا  اهللا 

ــيَّ ــلِ ـــدْ عْ ــا ســيــدي جُ ي

ــوع بِيتَك  ل ْ ــن الضّ ــي بِي َللِّ ا

رِيفْ رِيتَكْ  ْ افْ الشّ حَ صْ في الَمْ

ــكْ  يتَ ارْجِ و  ــكْ  يتَ جِ ــي  هانِ

دِي وَالْغايَة في الْغايَة  صْ قَ دِي و مْ ذا قَصْ هَ

ــة  ييّ طِ ــل الَعْ ــتَ الْكامَ و انْ

ــة  آيَ ــي  نِّ مَ ــلْ  عَ اجْ اهللا  ــا  ي مــواليْ  رَبِّ 

اثْرِييَّة  ـــي  روحِ ــل  ــعَ جْ و 

نَايْ  بَمْ رْ  فَ نَظْ كْ  رُوْحَ يبْ  ابْطِ ذاتِي  يَّبْ  طَ

يَّة  مالئيكِ ــالة  اصــــ فــي 

ــة  ــة بانْهايَ ْ ابْدايَ ــامْ كلّ ْم ــو التّ ــذا هُ هَ

ــة  ــغْ األدْعــيــيَّ ــلَ ــبْ بِــمــا تَ

ايَة  رّ ــنْ األَرْزَاقْ الَجَّ ــواتْ م ــدادْ القْ ْ اعْ ــدّ عَ

ــمـيـيَّـة  ــه و اسْ نِـيَّ أو لـكْ

نايَة  ْ أو الَعْ زّ رافْ الْعَ و ارْضاتْ اهللا عنْ اشْ

ــيــيَّــة  والــرّاعِ ــي  ــرّاعِ ال و 

نايْ  ــا امْ يلْ أنّ مِ ــا جَ يلْ ي مِ ــحْ الَجْ فْ بَالصَّ

ـيَة  ـها     ال    النّــاهْ عـْتـارَضْ تـَ

ـــواليْ م ــــي  أرَبـّ اهللا  يـــا  اهللا  اهللا 

ــة  يَ الهْ  ْ لّ كُ ــنْ  مَ ــة  بَ بَالتَّوْ

ْيَة  نّ عَ امْ ــة  جَ هْ المُ ــكْ  بِ

ــة  ْيَ نّ هَ امْ ــا  م ــكْ  نانَ مِ

يا  ْ بالضّ ــالم  ْ الظّ لِي  جْ و 

يايْ  حْ ــمْ مَ ــة ما دايَ بولة وْدايْمَ قِ ــة مَ تُوبَ

ــة يَ ماحْ ــبْ  نْ الَذَّ لْهــا  عَ تَجْ

عايْ  مَسْ لِيَّ  يَّبْ  اتْخَ ال  وكْ  فُ اعْ آياتْ  مَن 

ياكْ ضاوْيَة ماقِي بَضْ في اعْ

يايْ  كْ عابَقْ شــارَقْ بَضْ ــدِّ ــي بينْ إيْ نِ وَقَّفْ

ــوعْ جارْيَة  يْبْ دْم ــاءْ الطَّ و م

كْ ادْعايْ رْبي مَسَ ْبِي العَ لى النّ لّى اَهللا عْ صَ

ــة  الْيَ ــرَة الْعَ ضْ َلْحَ ــامْ ا ق لَمِ

رْ والْجايْ  ى والْحاضَ لوقاتْ ما مْضَ خْ لى الْمَ عْ

اموارْيَة  ــا  م دْ  مَ احْ ــهوم  سُ

نْجايْ  مْ مَ داهُ لينْ بِهْ اهْ لْمْ الْعامْ لْ الْعَ واهْ

عانْيَة  ــافْ  ــط األلْ ــمْ  بِــهُ

ــيتَكْ  رِي انْسِ ْ مّ ــا عَ و انا م

ي انْوِيتَكْ  يتَكْ نِيتْ كِ و القِ

يتَكْ  ــيَّ ابْمــا ارْجِ لِ ــدْ عْ جُ

انتهت القصيدة
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ــماك ك أو اسْ ــا إاله فــي أرضَ ــمَك ي باسْ

ــي افْكاكْ ــا ايْل ــح لي م ــاح افْتَ تَّ ــا الْفَ ي

داك ــك ورْشــيدك أوهْ ــك أويَلْهامَ وينَ اعْ

ــي ارْضاك ــى اللّ ــالم عل والصــالة والسَّ

عكْ أو يرْاكْ رْوا إيْســمْ ن مَ م مَ ــا للِّي كَ ي

الكْ ــضْ البَرْق فــي الحْ ــا انْراك في وَمي ت

اك د هاكَّ عَك في اقْصيفْ الرَّعْ مْ وكانْسَ

ــاكْ م ــن  الوابْلي ــل  االبِ فــي  ــراك  كانْ

ــي مــن الهالكْ يت ــراك فــي مــن نجِ وتانْ

وْنينْ ــي فــي المكَ رئ ــموع المَ ــا الْمسْ ي

ــنْ زي والخْ ــح  تْ بَالفَ ــالَّ  يَ ــق  غالَ امْ ــن  مَ

ــنْ ــية اتْلي ســة والقاسْ مْ اننَّالْهــم بَالخَ

ــنْ اليقي ــادق  الصَّ ــر  ب والصَّ ــة  باتَ بالتّ

ــراك كلّ حينْ ــا ونْ ك يَن ــمعَ ــي انْسَ كِ

ــنْ وازْيي امْ ــة  يَّ عِ مْ طَ أو  ــع  لَ هَ ــه  في

يينْ ه امْســامْ رقيعُ وْف ورْجــا فــي اتْفَ خَ

نْدينْ جَ ــفْ المْ عَك فــي اتْزفْزي ــمْ وكانْسَ

ــنْ راوْيي حــاوا  اضْ ــك  لوقَاتَ خْ مَ ــر  بالمطَ

يدي أسِ رْسلين  مُ ــامْ  وخــت ــيــا  األنْــبْ َوَّل  أ

ع بالوذَن وفي انْرى ابْعينْ أسيدي ــمَ في ما نَسْ

جينْ أســيدي مْ بك الهْ اهُ كْ في الغَ عَ ــمْ أُو  تَنْسَ
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عكْ أو يرْاكْ رْوا إيْســمْ ن مَ م مَ ــا للِّي كَ ي

ــراكْ نات النَّاس االشْ ــحْ ــراك فــي سَ تانْ

مع ليسْ شاكْ م سَ عَك في الغاهُ مْ وكانْسَ

ماكْ رة نَبْتات فــي احْ ــجْ ــراك فــي شَ تانْ

سيسْ االغْصان ذاكْ عَك في حَ مْ أو تانْسَ

عكْ أو يرْاكْ رْوا إيْســمْ ن مَ م مَ ــا للِّي كَ ي

ذاكْ يَة اكْ ول وفي ســاگْ دْ أو تانْراك في جَ

قات بإدْراك شَ قْ عك في الشَّ ــمْ أو كانْسَ

ــماكْ يارَك السْ ــنْ اطْ ــراكْ في تلْوي وكانْ

ــن أياكْ عَك فــي الزّقْزقاتْ عَ ــمْ ــا نْسَ أوت

عكْ أو يرْاكْ رْوا إيْســمْ ن مَ م مَ ــا للِّي كَ ي

ــراك كلّ حينْ ــا ونْ ك يَن ــمعَ ــي انْسَ كِ

بينْ امْشاهْ ما  لُونُه  أو  لْد  الجَّ ة  ريحَ في 

قينْ ناطْ ن  السُ في  اللِّي  تِالف  االخْ في 

ــنْ ــزِّي ــة زايْــــدة ال ــلَّ ــة غَ ــايَ ـــلْ وِق ظَ

نينْ السْ إيْطاوْل  دّ  مَ أو  زومْ  جْ مَ بينْ 

ــراك كلّ حينْ ــا ونْ ك يَن ــمعَ ــي انْسَ كِ

تْجــاري مرْعــى العارْفينْ مْ المَ فــي مأْهُ

ــنْ مأَوْطي ــاتْ  لوق المخْ ــات  ي حَ ســرّ 

ــنْ زاهيي ــوانْ  َلْ ا ــول  ل وغْ ــر  ضاضَ كالخْ

عــازْفــيــنْ ــلْ  ــامِ أن ــن  مَ ـــى  ورْق رقْ  

حينْ كلّ  ــراك  ونْ يَنا  ك  معَ انْسَ ي  كْ

ع بالوذَن وفي انْرى ابْعينْ أسيدي ــمَ في ما نَسْ

لّه ابْها اوْزين  أســيدي ــرى كُ ع أو انْ ــمَ أو ما انْسْ

ع بالوذَن وفي انْرى ابْعينْ أسيدي ــمَ في ما نَسْ

أســيدي ــنْ  جي باهْ االوانْ  ــنْ  ابْتَلْوي ــن  لَوْني امْ

ع بالوذَن وفي انْرى ابْعينْ أسيدي ــمَ في ما نَسْ
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33

راكْ ــل والحْ يْ ــراكْ في ســكونْ الخَ ــا انْ ت

عــاكْ امْ ــا  بودْن عْ مَ ــا  ي ــا  ن احْ ــذاكْ  هكْ

ــالكْ ــوقْ انْجــومْ والفْ شــايْقينْ المــا ف

ــوحْ واالمْالك ــك واللُّ زاوْگين في عرْشَ امْ

بْح بالثْنينْ هيلْ أو ضَ عَك في اصْ مْ أو تا انْسَ

هايْمينْ بِك  رْئي  مَ أو  موع  مسْ بينْ 

الحينْ كي  موعْ  مسْ ال  مرْئي  ال  فينْ 

الْفينْ  ال  اللــيــنْ  لَة  نَقْ لِنا  هيبْ 

ــن أســيدي ني ــيادي المومْ ــم اسْ والســالم إيْعَ

انتهت القصيدة
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ا  واهَ ْ اهْ لّ ْداتْ مــن كُ ــرّ اتْ اتْجَ ــدّ و ال

ــا  ــالْ انْواهَ طَّ ــجْ هَ ــبيلْ تَلْ ــرْ سَ ابَ عَ

ا  ــناهَ باسْ ــارگْ  وَيَتْب ــيّ  ضَ ــا  َلْگاهَ ا

ا  ي راهَ ــة كِ اقْ مــن الرُّؤْيَ ــتْفَ تّى سَ حَ

ا  تاهَ ــرَجْ مــن لَمْ لّ مــن اخْ ــا كُ إيْراه

يَها  رِّي باضْ ة في سَ عَ ماقِي ساطْ ال عْ

ــا  عاه امْ ــدْ  تَأيِي ــالْ  إيْن ــة  انَ االِعَ أو 
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حالْها  ــــانْ  ازْي ــسْ  ــفْ ــنَّ ال عـــامْ 

ــهــا  ــنِــيــنْ شــافْ ــــــالَّالتْ امْ شَ

صابْها  تَـــلْـــجْ  ـــي  شِ ـــيّ  مـــاهِ

انْها  وال  ــه  ــوْمُ عَ ــلَــى  ــتَــحْ اسْ و 

ابْــحــالْــهــا  ـــــة  رُؤْيَ ــن  م امـــا  و 

هــابْــهــا  روحْ  ــة  ــيَّ ــطِ ــمْ لَ أو 

ــا  ــه ــالْ ــن ـــه إيْ ـــنُّ عــــانَــــة مَ الِ

ناهْ  وَة األولَى قَلْبِي صابْ امْ طْ وْتْ الخُ طَ ريقْ عامْ اخْ تْ الطّ هللا اقْبَطَ

اله  ــالتْ شــالَّالتْ مــن اعْ ــامْ اتْهاطْ ــة ع ــامْ  االِنابَ ــرُّبْ ع ــامْ التَّقَ ع

واهْ  شْ ما أگْ تَّى صــارْ اقْريبْ فاجأته و ادْهَ ا حَ رالْهَ َللِّي اجْ نْ ا ــي مَ نّ لَكِ

ناهْ  ــابْتُه و عامْ في لِيگات اسْ نُّه قَشَّ ى اهللا و انْزَعْ عَ ــمّ على حالُه سَ

غاهْ ــا يَصْ لْ م ــبِيلْ يا مــن اتْاَمَّ ــرْ سَ ابَ ــهْ عَ لْتُ عَ ــنْ اجْ ــوَّ داكْ مَ ــا هُ أن

 

اهللا  إلى  اهللا  من  و  اهللا  على  باهللا  هللا 

ــاهْ  تبَ ــه واجْ نُّ ــى عَ ــي ارْضَ َللِّ ــة أالَّ ا لِيَّ ــا لْكُ ــى هللا  ي ــن يَضحَ ال مَ
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جابْها ــرّ  ــجَ الْ ــــروفْ  احْ ــطْ  ــيْ خَ

راتْـــهـــا  ـــمـــاتْ  ـــلَ ـــعْ مَ واالَّ 

ــي ابــعــادْهــا  ــرْ ف ــهَ ــظْ ــي يَ ــاقِ ب

ى ــهَ ــا اسْ ــبْ م لْ ــدْ اذْ قَ مْ َلْحَ ــهْ ا لي

هــابْــهــا  روحْ  ــة  ــيَّ ــطِ ــمْ لَ أو 

 

ــاَ  ــه ــاللْ اجْ ــي  ــاتِ ي ــة  ــبَ ــرَّغْ ال و 

شانْها  ــوقْ  ــشُّ ــال ب ـــعْ  ـــرْفَ اتَّ و 

ــهــا  الــتــافْ ــــبــــاتْ  رَغْ فـــي  أوْ 

ــا  ــه ــالْ ــث امْ و  ـــاتْ  ـــب ـــرَّغْ ال و 

لّ ســالَكْ الالَّ يَنْســاها بْ عن كُ واجَ

ــدْ من راها  ينْ تَرْشَ ــالْكِ التْ السَّ نَجْ

ــا  رْماهَ مَ ــي  لِّ تَيْحَ ــلْ  لْسُ التَّسَ و 

ا ياهَ دْ احْ مْ وامْ بالحَ ه في اعْ دُ مْ عن حَ

يَها  رِّي باضْ ة فْى سَ عَ ماقِي ساطْ ال عْ

 

ا الهَ لْها ألعْ ــفَ لْ مــن اسْ وَّ فــى التَّحَ

 

ــا  هَ الَّ عَ ــهْ  لْبُ قَ ــعْ  الرّفِي وْ  ــمُ للَسُّ

ا  شــاهَ باطْ اغْ ــة اليَحْ انْيَ فــي دُنْيا فَ

ــا  ْ فــي رِيّاهَ ــكّ ــى رِيناتْهــا الشَّ تّ حَ

ــاهْ  ن عْ مَ ابْمــا  ــاهللا  ب دون  هللاِ  وال  ــاهللا  ب هللا  ــة  نَ عْ مَ هــاذي 

اهللا  ارْجـــاَلْ  ــرْ  َثَ أ ينْ  ابْعِ التّ ــلْ  ــراحِ مَ ة  ضابْطَ ــوابِــط  ضَ ــيَّ  هِ

ــداهْ  ــط و مَ يْ ــان راسْ الخَ ــاهللا ب نَتْهــا ب عْ ــاتْ عــن مَ ــا هللا اتْرَتّب ه

طــاهْ  ــا يَخْ ــه م وِينُ ــد فــي هللا وعْ ــاهللا التَّأيِي ــولْ ب تِصــارْ القَ و اخْ

ــن اهللا إلى اهللا  ــى اهللا و م ــاهللا عل هللا ب

 

ه وَرْجــاهْ  ــدُ بْ ــةْ عَ بَ ــيَ ذِي فــي اهللا رَغْ ــا هِ ــمْ ه هُ دْ ــاهللا بَعْ هللا ب

اهْ  ــاوِي تِيّ رِي غ رُفْ يَغْ ــا من زُخْ نْي بَة ســافْلَة في ما في الدُّ ــتْ رغْ كانَ

اهْ طَ عْ افَحْ مَ ريمْ الطَّ زَايَنْ الكْ َللّي في اخْ غاوْنِي واشْ ا يرْ من اصْ أما خِ

ــاهْ  نْتَهَ مُ ــة  ــنَّ لَلْجَ و  ــارْ  للنّ ــا  إمّ ــوه  بيـنُ راكْ ــوبْ  رْكــ مَ ــا  نْي الدُّ
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ـهــا ــالـْ مَ و  ـــا  ـــي نْ ـــدَّ ال ــــزّ  ع

ــهــا  هــابْ روحْ  ــيَّــة  ــطِ لَــمْ أو 

ــا  ــه ــالْ ــــلْ ح ــــوَكُّ حـــــالْ الــــتَّ

ــوارْهـــا  ـــارَگْ مـــن انـْ ـــب ـــتْ ـــايَ ت

جابْها  ــمْ  ــظْ ــنَّ ال اهللا  عــلــى  و 

ى  هَ سْ ــا  م ــلــيــهْ  اعْ ــادْ  ــم ــتِ اعْ و 

ــا  ــهَ وْصــانْ ــة  ــنــاعَ الــقْ ادْرَكْ  و 

نْ اهللا إلى اهللا لَى اهللا ومَ ــاهللا اعْ هللا ب

ــا  ــه ــاتْ أوقَ ــي  ــضِ ــمْ تَ ــة  ــاعَ س ال 

اهللا اهللا  ـــيـــهْ  فِ ــــا  ْجَ ــــرّ َل ا و  اهللا  فـــي  ـــة  ـــبَ ـــرَّغْ ال و 

اهللا  إلى  اهللا  من  و  اهللا  على  باهللا  هللا 

ــةْ على اهللا  دْ جــاتْ فِي صيغ قْ َلْعِ ة ا ــطَ شــايْرِي واسِ ــيَّ يا اعْ هاهِ

اله  ــا أغْ بَلْهــا وَمعَ م ــا اگْ ــا وم ه دْ ــا بَعْ ــؤَة م ــدْ لُؤلُ قْ ةْ العِ واســطَ

عاهْ  ــرْ امْ ي ــوِي القادَرْ ال غِ ــى اَهللا الَقْ ــادْ عل تِم لْ و االعْ ــوَكُّ ــا التَّ ن و هْ

ــاهْ  ع امْ لْ  ــوَكُّ التَّ الزَمْ  إيْكــون  اهللا  وفــي  ــاهللا  ب هللا  ــا  امّ كلّ 

اهْ ــدّ لْ ال ــوَكُّ ــى اهللا للَتَّ ل ــدْ عْ بْ ــادْ الْعَ تِم ــنْ اعْ ــلْ ع لِي ــلّ اقْ هــذا قَ

ــن اهللا إلى اهللا  ــى اهللا و م ــاهللا عل هللا ب

ــه و ادْجاهْ  يُّ ــنْ من ضِ ي لّ حِ ــة فــي كُ راقْبَ ــة و مُ بَ و مــع اهللا امْصاحْ

ــا  يَرْجاه ــا  ت ــي  َللِّ ا نْهــا  مَ ــرمْ  يَحْ ال 

يَها  رِّي باضْ ة فْى سَ عَ ماقِي ساطْ ال عْ

ــا  اهَ وّ قُ ــه  اللُ اجْ عــن  ــادْ  تِم االَعْ و 

ــا يَتْباهَ ــي  األتِ و  ــاتْ  ف ــا  م بهــا 

 

ــا ــوراهَ ــي مُ ــلِّ ــهــا ولَ امْ ــدّ ــي قُ ــلّ لَ

ا اهَ ــه زَكّ سُ نْ نَفْ ــرْ رَعْ ي ــمْ من غِ نْهُ عَ

 

ا فاهَ ــاوَةْ اصْ ــوَّثْ انْق ا إيْلَ لّ امّ مــن كُ

يَها  رِّي باضْ ة فْى سَ عَ ماقِي ساطْ ال عْ

 

ــأل افْضاها ــة الما امْ راقْبَ مــن دونْ امْ
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ــا  ــهَ قــاسْ االَرواحْ  مــــــــن  يــا 

صابْها ــيــار  اطْ ــدْ  ــرِي ــغْ ــتّ ال و 

ــا  ــهَ ــافْ ـــكـــاتْ س ـــتُّ ـــهَ ـــن تَ م

ـــاللْهــا  اجْ ــة  ــبَ حْ للَصُّ ــظْ  ـفَ يَحْ

ــاهللا على اهللا و من اهللا إلى اهللا هللا ب

ــة  ــهَ ــابْ ــنّ ــة ال ـــــيّ الــتُّــوگَ داعِ

ها  ساسْ رْ  ــدْ الــصّ فــي  ـــرودَة  ابـْ

شافْها  ــدْ  ــبْ عَ اذْ  ـصــارْ  االَبـْ عــن 

ــا  ــه ــابْ بَ ــــزاتْ  ــــفِّ ــــحَ الْــــمُ و 

اهْ ــة والَّ  ســهَ تْبَ ــزُّورْ و غَ ــوالْ ال عوا االقْ ــمْ ــا نْسَ ــهْ م ــبْ وَدْنِي إيْراقَ

قاهْ  ينْ في الوَعْظ أو في التَّفْ دِ احْ يثْ و االَقْوالْ الْجَ دِ رْآنْ و الحْ عَ الْقُ مْ إيْسَ

ياهْ  شْ في احْ دَ وا ما يَخْ دُ حارَمْ ما إيْشاهْ رُوا  المْ نِيهْ ما ايْنَظْ يّ وَيْراقَبْ عَ

الهْ  جْ ــنْ مَ رُوه الفايَ ــيّ ه ما يَسِ ــوا و اقْدامُ شُ ــهْ ما إيْبَطْ ي ــب يَدّ و يْراقَ

ــن اهللا إلى اهللا  ــى اهللا و م ــاهللا عل هللا ب

فاهْ  طْ ريرَة  ذا  اللِّي  صَ ةْ  السّ رصَ واعي  تَنْبَتْ   في  عَ تْحْ  و  الدّ و  من  اهللا  الفَ

ــداهْ  جْ أمَ ــزْ  فِّ حَ مُ كلّ  ــزاتْ  فِّ حَ المُ ا  ــوْ تايْجي ــزْمْ  العَ ــي  داعِ مــع  و 

اهْ  ــرْقْ أوّ ــنَى بَ ْجــومْ و اسْ ــزْغْ النّ ــبَهْ بَ تَشْ ة كَ عَ ــة ســاطْ عَ و االَّ لَمْ

ناهْ  ــوقْ اضْ ماقْ وَلْهانْ الشُّ يبَة و غريبَة في اعْ جِ رَة اعْ ــوانَحْ باهْ أو اسْ

 

ا  ناهَ بَّبْ في اضْ ــتِماعْ ما اتْسَ من اإلِسْ

ا  ناهَ حْ بَغْ ــدَ ــجارْ تَصْ ــنْ ادْواحْ األشْ بِي

ا  ــفاهَ قْ السُّ قــوه ما إيْكونْ نَطْ أو نَطْ

ا  ــه و عْضاهَ ــه و ذاتُ وارْحُ ــعْ اجْ ي مِ بَجْ

يَها  رِّي باضْ ة في سَ عَ ماقِي ساطْ ال عْ

ــزْمْ اوْراها  ــيَ العَ ــة وداعْ ضَ ــي نَهْ داعِ

ا  ــادَة يَرْعاهَ ب ــبْ في العْ لْ ضــورْ الْقَ احْ

ــا رْءَاهَ مَ ــةْ  ظَ الَحْ فــي  ــه  ايْثَبْتُ اهللا 

 

ا  صاهَ ــاسْ احْ ــاتْ ال من النَّ ب ــابْ الْهِ ب
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انتهت القصيدة
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ــهــا  اتْــمــامْ ــي  ف ة  ــدَ ــي ــصِ ــقْ لَ أو 

ــاهللا على اهللا و من اهللا إلى اهللا هللا ب

ــا  ــه ــالْ ــئَ ـــــة امْ ــــداهْ األُمَّ بَــــهْ

ــى ــهَ انْ مـــا  و  ــــــرْ  َمَ أ مـــا  فـــي 

 

حــالْــهــا  و  ــا  ــي نْ ــدُّ ال ــن  م خــــادْ 

ــى  وْهَ ــالَّ ــرْ الــلِّــي ال ــكْ ـــلْ الــفِ و اهْ

ازْهـــارْهـــا ــا  ــمَ هُ ــة  ــرْصَ الــعَ و 

ــا  ــه ــالْ ـــيَّ وگ ـــرْ بـِ ـــبَّ ــــنْ كَ مَ

نْهاهْ  أ و مَ ــدْ ــة في البَ ادْقَ ــة الصّ بَ ــرْتْ إال اهللا الرَّغْ ــا اذْكَ مــن اهللا م

ــن اهللا إلى اهللا  ــى اهللا و م ــاهللا عل هللا ب

َلْجاهْ  بْروك اعظيمْ ا بِيْ الْمَ المْ على النّ الةْ و السّ ك الختامْ في الصّ و مَسْ

ينُه في كلّ ما يَرْضاهْ  ايْعِ حابْ الطّ ــة الَصْ ولى على اآلولَ و ارْضاهْ المُ

واهْ  بْدْ اهْ ــي عَ ــاتْ غاوْيِينْ اللّ رِيّ غْ رَّرْ من مُ لّ مــن اتْحَ ــلِيمْ لكُ و التّسْ

ــي اهللا  ــنْ ابْمــا يُرْضِ لي لَمــا العامْ ــة األفْضــالْ العُ ــة وافْيَ يّ أو تَحِ

ــباطْ ســيدي رســول اهللا  ــرْفا اسْ قْ للَشُّ ــعْ و نْبايَع و انْبَنْدَ ضَ و نَخْ

ــكْ اهللا  مَ ــدْ رَحِ مَ ــا أحْ ــا ابّ ــة ي ــهْ هــذا الْهائيَّ لْ مــن بَلْغــاتْ لي گُ

ــا  وَه حْ لِفَ ــه  اختازْلُ إال  آلْ  مــن 

يَها  رِّي باضْ ة في سَ عَ ماقِي ساطْ ال عْ

ا  ــفْ رادْ من انْشــاهَ ي وانْ كِ ــةْ رَضْ نَّ جَ

ــا ــا رَبّاهَ ــي انْبِيهَ ــة اللِّ بَ ــكْ النُّخْ ذِي

ــا راهَ ــه مُ عُ ــي إيْنَفْ ــرَكْ منْهــا اللِّ و ت

 

ــا قاهَ ــثْ الْفُ ي دِ ــرْآنْ والَحْ ــلْ القُ و اهْ

ا  ــداهَ ــبْ اشْ ي نّهــا طِ ــاحْ مَ ــمْ ف و بِهُ

اهــا يَرْجَ ــه  تُ مْ ارْحَ ابْحالْهــا  ــالْ  إيْن
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ــهْ  لَ ــا  م ــى  عل ــومْ  يُّ القَ ــا  ي ــيّ  حَ ــا  ي ــوَ  هُ ــا  ي

ا  اللْهَ ــمْ شَ ــيَّ  لِ عْ ــالحْ  تْ أُو  ــتْ  فاحَ الحــتْ  ــتْ  باحَ

ــالهْ وَمْ ــر  حاضَ ــي  لْبِ قَ انْ  كَ ــوحْ  بُ ــيَّ  لِ ــتْ  باحَ

اللْها  ــلْ فــي اجْ ــوَ وَدْهَ ــةْ هُ لْمَ ــي كَ دْ وَلِ ــا شــاهَ م

هْ ــالَّ وَال ــارَكْ  اتْب ــالكْ  الَحْ فــي  ــضْ  ي الْوَمِ كَ ــتْ  الحَ

لْها  ــالّ ابْشَ ــرَشْ  وَتْ يْبْهــا  طِ ــمّ  شَ ا  ــناهَ اسْ شــامْ 

ــالهْ  لَعْ ــقْ  بَ اعْ ــبْ  يْ الطِّ و  ــتْ  فَاحَ ــتْ  الحَ ةْ  ســاعَ

اللْها  اطْ و  ــلْ  ــاأله بَ و  بالْها  جْ و  ــا  ــوْطــاهَ بُ

ــواله التُّ ذا  ــتْ  لُوقِيَّ ــنْ  ي عِ ذْ  ــة  الرَّمْشَ ــنْ  مَ ــفّ  خَ

 

بالْهــا  اگْ تْكــونْ  و  ــعْ  وامَ لَالَّ ــنْ  رِي اخْ ــراتْ  نَظْ ــن  مَ
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الها امْ لْبْ  القَ عارْ  االَشْ

ــا  ــوْاله ـه لَ ـمــالءاتـُ يـَ

ا  لَهَ ـــوَ  هُ أُو  ــالهْ  ــيْ ل

ا الهَ امْ األرْضْ  يعْ  مِ اجْ

ا  لُّهَ ــلْ  هَ يانِي  لَّعْ ــلْ  هَ

الهْ  عْ و  نُه  وْ كَ لْ  فَ سْ في 

ــالهْ  ــغْ َمَ أ لْبْ  القَ ــذا  هَ

لَيْالهْ  ا  الگَ القلْبْ  و 

الهْ  تَحْ نَسْ أنــا  يفْ  كِ

ــالهْ  وَجْ لِي  قْ عَ لَى  وخْ
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ــهْ  إل و  رَبّ   ـــوَّ   هُ ــرْ   غــي ـــوَّ   هُ اَلــــالَّ   ـــوَّ  هُ ــا  ي

ة  لْها وَالْهَ گَّ ــو حُ ايَبْ في هُ ــيَّ  يا وْ غَ رْ فِ بَالْحاضَ

هورُه في اسماهْ ثْرَتْ اظْ نْ كَ ول مَ قُ بْ على الَعْ تْجَ حَ

 

ــا  هَ امْ وَانْعَ ا  رْهَ ــجَ وشْ ا  ــهَ وْنَاسْ ــيَّ  هِ ــا  يَرْوِيهَ

ــاهْ وِيمَ ه  ــدُ بِي اعْ ــولْ  قُ اعْ ــى  لَ عْ ــي  تَفِ خْ مَ ــنْ  يامَ

 

ها  ــوفْ انْيامْ نْ في شُ ــا البَاطِ ــا انْشَ ــرْ في مَ اهَ الظَّ

مــاه عْ مَ ــلْ  قَ لَعْ ــرْ  واألخَ لْ  االوّ ــوَ  هُ ــنْ  يامَ

ها تامْ ــي تَعْ لِ ا يَجْ َللِّي انْشــاهَ ة ا تْمَ ــسْ في عَ وَالنَّفْ

هللا ــدُ  مْ الحَ دا  ــا  يَ الضْ فــي  اهللا  ــابْ  بَ ــدْ  قَاصَ

ــا  أَلْهَ بَمْ ــمْ  الَ عَ ــأَ  النَّشْ ــنْ  وْمَ ا  ــأْهَ نَشَ ــوَ  هُ

اَهللا اواليْ  ــالمْ  االيَسْ ــلّ  هَ ــعْ  ي مِ اجْ ــدّ  انْع رَدّتْ 

 

الْهــا وْحَ فــي  ــلْ  تُوْحَ ــاوَدْ  اتْع ال  ــسْ  بالنَّفْ ــعْ  لَّ انْقَ
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ــا ــولْ وْاله ق ــايَرْ الَعْ س

اها مَ الْ اضْ و األرْضْ في حَ

ا  اهَ مَ اطْ ولْ  قُ الَعْ ايَرْ  سَ

ا  اهَ مَ اغْ قْ  وْ الشُّ وَالرُّوحْ 

ــا  ــوالهَ ــــي هـــوَ مَ ذاتِ

ا وَبْالهَ نْيَا  الدَّ ــنْ  مَ و 

لــهْ  شـــريـــكْ  وال   

ماهْ  فِي  ما  أُو  رْ  الْبَحْ و 

ــاهْ ــمَ ــا حِ ــيَ ــوارْ اضْ ــانْ ب

اهْ  مَّ سَ ا  وْمَ مْ  األسَ لّى  عَ

لَهْ  رِي  كْ شُ في  ــزَّادْ  ال و 

اهللا ـــايْ  ش ــرْ  ــثَّ ــكَ ونْ
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ــهْ  إل و  رَبّ   ـــوَّ   هُ ــرْ   غــي ـــوَّ   هُ اَلــــالَّ   ـــوَّ  هُ ــا  ي

ة  لْها وَالْهَ گَّ ــو حُ ايَبْ في هُ ــيَّ  يا وْ غَ رْ فِ بَالْحاضَ

اهْ  عَ ــسْ امْ وظْ النَّفْ ظُ تْ احْ ــرْكْ ابْ شَ ِيجَ
ــاتْ اإلْ فَ صِ

ا  هَ اعْ ــنْ قُطَّ ودَة مَ ــدُ عْ ينْ مَ ــالْكِ ــقْ السَّ ري و فــي اطْ

اهْ ــعَ مَسْ فــي  ــة  مَ الرَّحْ ــتْ  ني ــمْ  ي بَالرَّحِ ــرْ  ذَاكَ

 

ــا  هَ تاعْ تَمْ ــه  سُ نَفْ ــة  ابَ الَيْهَ فــي  ــا  بَاَلْوَهَّ ــرْ  ذاكَ و 

ـــاهْ  ـــرْ وْعَ ــارْ األمَ ــفَّ ــغَ ــــذاكْ الــتُّــوَّابْ و ال وَكْ

ا  هَ ــداهْ ابْتُوداعْ رْ ابْ ــسْ فــي الذكَ ــوظْ النَّفْ ظُ لّ احْ كُ

ــالهْ عْ امَ قْ  ــدْ الصَّ و  ــا  فَ الصّ و  ــالصْ  َليَخْ ا ــدْ  ي تَوْحِ

 

ــى قُوالْها  ــا و عل لِهَ ــا اعْ فَ ــي اخْ ــبْ اللِّ يْ ــبْ الَغَ يْ غَ

هْ  ـــالّ ــا العَ ــهَ ــــرْ بِ ــــرَى و مــن اذْكَ ـــوَ ذَكْ ــا هُ يَ

ا الْهَ ــا و قْحَ بْهَ صَ ــا و خْ جَ ــيّ وَالدّ ــارْ أو ضَ ــجْ أُو نَ تَلْ
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ــا ــولْ وْاله ق ــايَرْ الَعْ س

 

ة  عاهَ ـــرُه  ذِكْ في  ــيَّ  هِ

ا  اهَ عَ ــسْ امْ ــظّ النَّفْ و حَ

ــا  ــاهَ ــرْعَ مَ ال  ــا  ــاهَ مَ الَ 

ا  الَّهَ عَ ــوَ  هُ ــتْ  لَ ــوْ قَ و 

ــة  الْــوَالَّهَ اقْ  ـــوَ الشْ من 

لــهْ  شـــريـــكْ  وال   

عاهْ امْ سْ  النَّفْ وظْ  ظُ حْ و 

 

ــعاه يَسْ ة  مَ الرَّحْ لَى  عْ و 

ــاهْ  وَرْع ــي  قْلِيبِ ــالْ  ق

ــالهْ ــرُه يَــعْ ــي ــي غِ الشِ

ــالهْ  امْ ــنْ  ي دِّ الضَّ ــالْ  حَ
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ــهْ  إل و  رَبّ   ـــوَّ   هُ ــرْ   غــي ـــوَّ   هُ اَلــــالَّ   ـــوَّ  هُ ــا  ي

ة  لْها وَالْهَ گَّ ــو حُ ايَبْ في هُ ــيَّ  يا وْ غَ رْ فِ بَالْحاضَ

ــناهْ  ــيّ اسْ ــي ضَ راصِ قْ لَعْ ــوْ ــوفْ شَ ــارْ الجُّ ــدْ نَ زَنْ

ــا  افْنانْهَ ــورْ  نُ ــنْ  مَ ــة  رْصَ عَ ذْ  رَة  ــوْ ي انْوِ ــتاقِينْ  شْ مَ

ــاهْ  نَّ مَ ــي  لْبِ قَ ــهْ  وَلَ ــتْ  شْ عَ ــهْ  بِ ــي  َللِّ ا ــوَّ  ياهُ

ا  ــدا انْهَ ــنْ قَبْلْ الالَّ يَبْ ــى وْمَ ــة امْشَ نْ في رَمْشَ لَكِ

نَاهْ  ــفْ اعْ ي نُّهْ كِ ــرْ عَ بَ ْ بْرْ فــي الصّ اعْ الصَّ ــوَ شــدّ انْ

ا  ــه عانْهَ سُ ــى نَفْ نَّ ــنْ عَ لّ مَ ــومْ كُ ة وَ الصُّ ــالَ بَالصَّ

ــالهْ  نَسْ ال  ــنْ  مَ ــوَ  هُ ابْ  ــي  يرْتِ كِ تَذْ ــيَ  هِ ــا  هَ

الْهــا مَ ــي  لِ قْ عَ ــارَفْ  ع وال  ــرَة  يّ حَ وَمْ ــة  بانَ دْ جَ

ــهْ  لَ ــي  واللِّ كْ  ــدَ نْ الْعَ ــكْ  نَّ مَ ــتْ  فَرِّي ــوَ  هُ ــا  ي

ــا  َوْالهَ ا ــسْ  للَنَّفْ رَمْ  ــتَحْ وِيَسْ ــهْ  لِي ــهْ  نُّ مَ ــرَبْ  يَهْ
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ــا ــولْ وْاله ق ــايَرْ الَعْ س

ا افْنَاهَ قْ  وْ الشَّ الرُّوحْ  و 

 

ــا  نَاهَ اهْ ــرّوحْ  للَ ــى  يَبْقَ

ــا  نَّاهَ عَ ــه  سُ نَفْ ــلْ  رَجَ

ا  الَّهَ خَ ــي  سِ نَفْ ــه  نْعُ صُ

ــة  بَالهَ ــرُه  ي غِ ــدْ  صَ يَقْ

لــهْ  شـــريـــكْ  وال   

ناهْ ــوقْ اضْ لْبْ الشُّ و القَ

 

ــاهْ  نَّ تْمَ و  ــعْ  َلْمَ ا ــرْقْ  بَ

ــاهْ  نَ عْ تْمَ و  ــبْلِي  للَشَّ

ه  ـــالّ ــه جَ ــعُ ــنْ ـــوَّ صُ هُ

الهْ ـه  ــاللـُ بــاجْ ــــوَّ  هُ
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ــهْ  إل و  رَبّ   ـــوَّ   هُ ــرْ   غــي ـــوَّ   هُ اَلــــالَّ   ـــوَّ  هُ ــا  ي

ة  لْها وَالْهَ گَّ ــو حُ ايَبْ في هُ ــيَّ  يا و غَ رْ فِ بَالْحاضَ

ــداهْ  اجْ ــلّ  قَ ــادَك  ب اعْ فــي  ــدْ  بْ عَ اهللا  ــا  ي ــا  أن

ا  دادْهَ ــي تَمْ ــوِي لِ يْبُه و اطْ ــقْ خَ رِي ــلوكْ الطَّ في سْ

ــداهْ  يَ ــتْ  تَبَّ ــرُه  قَهْ ــوارْ  النّ اتْ  ــكَ مِشْ فــي  ــتْ  زَگْ

ــا  الدْهَ لَمْ ــة  قَلْعَ ــيَّد  اتْشَ ــه  بَدْسايْسُ ــا  رَّفْهَ وْعَ

اهْ ــدّ ــي سَ لْبِ ا قَ هَ ــدِ وسْ ــوفْ سُ لَة ذَا الصُّ ــمْ ــا شَ هَ

 

ا  ادْهَ ــجَ سْ وا عَ بْغُ ِيْصَ ــوانْ إ
َلْ ــروقْ لألْ في ابْياضْ الشُّ

اهللا  إال  إلـــه  ال  لْ  ـــوْ ـــقَ ال ـــتـــامْ  اخْ ــكْ  ــسْ مَ

وانَّالهــا  ي  ــمِ أسْ ة  ــفاعَ الشّ ــامْ  ازْم فــي  ــمْ  يَتْزَمَّ

ــتَحاله  ــهوم يا مــن الملحــونْ اسْ ــدْ سُ ــالْ أحمَ قَ

ا  والْهَ ــالّ نَقْ َل انْ ا لجَ قْ خُ مْ ــوارْ عُ ا في اغْ ــتْ الْهَ صْ غَ
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ــا ــولْ وْاله ق ــايَرْ الَعْ س

ــا  اه دَّ يَتْعَ ــا  م ــوَة  طْ خَ

ا  داهَ ــي بَهْ سِ ــنْ نَفْ صَّ حَ

ا  اهَ دَ وَسْ ة  مَ عْ الطَّ جاتْ 

ا  لَهَ ــا  أن ــولْ  ــگُ إيْ ــومْ  ي

ــا  الهَ غْ مَ ــة  انَ مَ جُ ــا  هَ

لــهْ  شـــريـــكْ  وال   

اهْ  ــدّ اتْحَ ــيْطانْ  الشَّ و 

ابْداهْ  ــدْ  ي كِ ــلْ  مَ يَكْ ــا  م

اهْ  ــدّ سَ ي  كِ تُه  جْ وَنْسَ

اهللا رَســــــول  ــــه  طَ

 

ـــــالهْ  ــــحْ مَ يا  رَدَّدْ  أُو 

انتهت القصيدة
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015

ــاهْ ادْه ــبْ  قَل ــى  عل آهْ  آهْ 

ــباهْ ــرْ اسْ ــى فَكْ آهْ آهْ عل

ــاهْ ت ــرْ  خاطَ ــى  عل آهْ  آهْ 

ــاهْ بْن ومَ ــاهْ  ن عْ مَ ــا  دينْن

الهْ اناسي  ــراقْ  ــفْ لَ الهْ 

ــاهْ ــعْ فــي دُنْي ــا وَقَ لّ م كُ

ـــي ـــاله ـــمْ بــــيــــنْ لَ

ــا طاه اخْ مــن  تَنتْهــى  االَّ  ــسْ  نَفْ ــه  اتُ تَلّفَ و 

ناهْ ه في اسْ دُ لّ زورْ و فَقْ كُ

دايْــــــمــــــاً فــاهــي

ــاهــا ــيّ ــا الــتّ ــنّ ــان اتْ ازْم ـــدّ ـــلَ ــي م ــطْ ف ــابَ غ

كيفْ تاهوا االَفْكارْ امعاهْ

ــي تــــــأْواهــــــ واشْ 

داهــا تْ  ــفَ تاشْ اكْ أالَّ  ــسْ  النَّفْ ــرارْ  اضْ ــجْ  اتْعالَ

ــواهْ باالْف ــلُ  عْ جَ ــي  ياللّ  

نـــاهـــي و  ـــــــــرْ  آمَ

ــا اه ــوّ ق و  ــا  ــه ــلّ كُ ــــة  األمّ ــعْ  ــمْ ــجَ ب ــــرْ  آمَ

اهْ ــوّ ق ــا  موالن ــا  ن عْ مْ جَ  

ــــــلّ مــــن نّـــاهـــي جُ

انْتاهــا ــعْ  المجام ــنْ  بي ــه  سُ نَفْ ــرْ  الخاسَ ــا  ي

ــواهْ تَشْ هْ  ــوَّ مشَ عــاشْ 

ــاهْ ــب ــنْ ــــالَ تَ هْ ابْ ـــــالَّ خَ

وآهْ افـــــآهْ  نـــزيـــدْ  و 

ـــهْ لَ ـــإلْ ـــاعـــة لَ الـــطّ

انْهــاهْ ــراقْ  الف ــى  عل و 
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اهللا رســول  ى  دَ الهْ عيْن 

ـــي يــــا الــــلّــــي اله

يَتْالها ــامْ  ــوْه ال ــمــعْ  جَ ــعْ  تــابَ و  ــقّ  الــحَ على 

 

ــاشْ تَّلْهى  ــدْ ب لّ واحَ و كُ

نَدْهى  ــزَبْ  حِ مــع  ــدْ  واحَ

ــهى ــدْ وما يَتّشْ ابْمــا يري

باهْ ــا ترفعــتْ بهــا لَجْ م

ـــنّـــهـــا ســاهــي  عَ

رْماهــا مَ ــامْ  تم دْ  ســاجَ المْ فــي  ــهاوْا  اسْ كــي 

الهْ دْ شورْ اخْ رْفْ قصَ لّ طَ كُ

ـــي ـــمْ زاه كـــالـــبـــكَ

ــماها اسْ و  األرضْ  ــه  نّ عَ احمــلْ  و  ــوَجْ  يلَهْ بمــا 

ــبْ الحــزَبْ كيَرْعاهْ  حاسَ

ــي ــاه ــب ــــــــمْ ي دايـَ

التّـفـاهـا لي  شـوفْ  ـزْب  َلــحِ ا ذ  بالـمــبــادَأ 

مــوالهْ ــنْ  كايَ ها  شــيخْ

ـــــي ـــــزْداه ــــــهْ مَ ب

ارْواهـــا ــث  ــدايَ ح وال  ــــرآنْ  قُ ــي  ف عليهْ  ــا  م

رْفُه تَرْفاهْ يْشْ في عَ لّ طَ كُ

ــــي واه ــــدّ ـــنْ ال ـــي ب

قاها اشْ ــآثَــمْ  بــالــمْ ـــه  روحُ و  اتْ  الــــدّ ــعْ  ــتَّ مَ

ــداهْ بْ مَ و  ــامْ  ت الخْ ــيَ  ه

نـــابَـــهْ  ـــلْ  ـــقَ ع والَ 

ــهْ ــاتَ ــع ــمْ مْ ال ـــوْ ـــقَ ال

ـــــهْ والَ ــــاً  ــــم دايْ و 

ــغــاهْ  اصْ مــن  األذان  و 

ــاهْ ــرْع مَ و  مـــاهْ  ــعْ  ــابَ ت

ســـواهْ ــا  م ــادي  ــع ي و 

ــه و ارْواهْ ظُ فْ ــه حَ حـــزْبُ

ارْمـــاهْ ابْليسْ  ــه  ويْــحُ

اهللا إالَّ  إلَــــــــــــهَ  الَ 

لْهى رْتْ انْصادَفْ مَ فين سَ

و االَخــرْ في طريقة بَلْهى 

ى يَتْزَهّ ه  ــدُ قاصْ امْ ــدْ  واحَ

الصْ في االفْواهْ ةْ اإلخْ لْمَ كَ

ماهْ عْ ــا مَ معنا ي ــرَّقْ جَ اتْفَ

دْ في حــزَبْ دارْ ارْجاهْ واحَ

تَرْضاهْ ــة  طريقَ في  دْ  واحَ

ــدْ اهــواهْ ب ــلُ عَ ــدْ وي واحَ
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اهللا إالَّ  إلَــــــــــــهَ  الَ 

هى ــرْ الشَّ االرْبابْ  دَتْ  دّ تعَ

قــولْ الْوَلْهى  ــتْ لَعْ ودَوْخَ

بْها  هَ دْ مَ موعة  جْ مَ لّ  الكُ

راهْ ــمْ و منْ يَقْ كَ ها المحْ

الهْ و ها احديثْ نبينا ماحْ

الهْ ــي  ثان ال  ــدْ  واحَ رَبّ 

ــاهْ ــهْ تَنْب ــثْ إيْنَبَّ وال حدي

ضاهْ ــا بَفْ ن لَقْ لْ من خَ ــوْ قَ

اهللا رســول  ى  دَ الهْ عيْن 

ـــي يــــا الــــلّــــي اله

يَتْالها ــامْ  ــوْه ال ــمــعْ  جَ ــعْ  تــابَ و  ــقّ  الــحَ على 

لْها  ــكَ دْ نَوعْ اشْ ــدَّ والَ اتْعَ

هــا  اتْبَعْ و  بهــا  ــوا  آمن و 

ــا  رْه لّ طريقــة و ادْكَ و كُ

ناهْ عْ نْ في مَ عَّ شكونْ يَتْمَ

ـــي ـــاله ـــتْ ـــمَ ــــا ال ي

ــا اتْناه و  ــنْ  الالَّغيي ــو  ـــ ابْلَغْ ــرآنْ  ــــ القُ ــى  عل

اهْ دَ بودْ اخْ عْ من اكتابْ المَ

ــنْـــتاهـــــــي يـَ ذاكْ 

ــا تاه ــا والمْ ن ــفْ و يعــودْ مــن الضّ فاسَ مــن السّ

عاهْ ــرْ مْ ــابْ االَّ غي و الْكت

ـــي ـــداه ــــا مــــن مْ ي

ــا ــرَاه ــلّ اتْ ــمّ كُ ــي ضَ ــولْ الــلّ ــق ــروفْ ال بــزُخْ

ــا قالْ عظيمْ الْجاهْ دونْ م

ــي ــاه ــهـــا ب مـــن ابـْ

ــا ــاله ــن اتْ ــا م ــاتْ ي ــن ــيِّ ــب ــا اآليـــــاتْ ال ــه اب

العارَفْ بنُ آدامْ كيفْ نْشاهْ

ـــــــي الهــــي يـــــا لّ

ــا لَنْباه ــنْ  في ــرْ  بي التَّدْ مــع  ــرْ  دي التَّقْ ــى  عل

ــداهْ بْ مَ و  ــامْ  ت الخْ ــيَ  ه

ــهْ ــابَ ــت ــنْ ـــلّ مَ ـــكُ ال

ــهْ  ــايَ ــعْ مــن ت ــي ــم اجْ

ــهْ ــشــابَ ـــرْكْ امْ ـــشِّ ال

ــاهْ ي بَضْ عْ  ــطَ يَسْ ــه  لْبُ قَ

ــداهْ ــهْ ــدى بَ ــهْ ــتَّ مــن يَ

ــــهْ ـــابْ اإلل ـــت ـــو ك ه

ــتَوْحاهْ اسْ ــهْ  فــقي أو 

ــداهْ اهْ ــاجْ  ت يَحْ لْمــا  و 
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اهللا إالَّ  إلَــــــــــــهَ  الَ 

نيا بُرْها رْ فــي الدُّ من انْظَ

ها ــبَّهْ إيْشَ ــكارْ  األَفْ لّ  كُ

لْهــا الْوَ ــرُدّ  إيْ ــاهْ  ن اغْ الَ  و 

الهْ حْ مَ ــا  ي ر  عامَ ســوقْنا 

سْ تخوضْ بْالهْ و شاقَتْ النَّفْ

الهْ لي في اخْ جْ ما بقيتْ المَ

ــضْ وداهْ ري ــا لَمْ ــانْ ليّ و ب

ــريكَ الهْ في بابْ من ال شَ

اهللا رســول  ى  دَ الهْ عيْن 

ـــي يــــا الــــلّــــي اله

يَتْالها ــامْ  ــوْه ال ــمــعْ  جَ ــعْ  تــابَ و  ــقّ  الــحَ على 

أنْها  و شافْ من دابا في شْ

اوْها تجيهْ  و  بوتْ  نكْ العَ

ها  لّ ما كانْ اعليهْ سْ الكُ

ــاهْ  بالْغ كايلْغــي  لّهــا  كُ

فاهي ــه  وســطُ فــي 

ــا  تْواه و  جــاجْ  العْ ــاهْ  م اعْ و  ــة  جّ بالضَّ ــمّ  صَ

الَواهْ روحــي  لَهــا  ــتْ  قالَ

ــــجــــاهــــي  ِتِّ هـــــا إ

أدواهــا ــنْ  كايَ ــنْ  في ــة  بْل لَلْقَ لهــا  شــارَتْ  و 

واهْ  اغْ ــهْ  جاليَ الغــي  لّ  كُ

ـــي واه ـــلْ  ـــعـــقَ ال و 

يتْباها ـــونْ  ل ـــلّ  كُ ــن  م لــونــي  تــاتــة  كــيــفْ 

رُّه و امنايَنْ جاهْ تْ ضُ فْ شَ

ــي ــاه ــت ــنْ ـــسْ مَ ـــي ل

ــعاها نَسْ ــتْ  وقَفْ ســاعي  ــا  أن و  ــه  تُ مْ رحَ فــي 

واهْ بنَجْ و  رّي  بسَ العالَمْ 

ـــن رْفَــــــعْ جــاهــي م

ادْواهــا ــامّ  ع حــقّ  بْكلمــة  ــرْكْ  الشِّ ــلَ  هْ ــى  عل

ــداهْ بْ مَ و  ــامْ  ت الخْ ــيَ  ه

ـــهْ ـــوالَ ال ــــــارَقْ  ف و 

ـــهْ ـــافَ ت ـــهـــا  ـــبّ لُ و 

آبَـــــهْ مــــا  ــــــهْ  بِ و 

ــاهْ ت ــمْ  هايَ آدَمْ  ــنْ  اب و 

ه ا و ال آ ه  ا و ال آ

أدّاهْ ــبّ  هَ ــي  اللّ ــحْ  الرّي

ادْواهْ ـبــودْ  ــعْ المَ نْدْ  عَ

اهللا ــودْ  ـبـ ــعْ المَ ــمَ  نَعْ
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اهللا إالَّ  إلَــــــــــــهَ  الَ 

رْ يْنَتْهى ــعْ ــادْ الشَّ كادْ ه

ــهى  بودْ االَّ يَسْ عْ ــا المَ و ي

يَتَّلْهــى  ــي  قَلْب ــا  ابْق وال 

ــي و الخيرْ معاهْ ذاكْ ظنّ

كواهْ  دْ هارَبْ لَكْ مَ مَ َحْ ها أ

مــة نلْقاهْ  ــابْ الرَّحْ فينْ ب

ــالْ وُجــودَكْ نَرْجاهْ  ها الف

ــزّ وجــاهْ ــرْ وعَ ــةْ النْصَ َمَّ أ

اهللا رســول  ى  دَ الهْ عيْن 

ـــي يــــا الــــلّــــي اله

ــا يَتْاله ــامْ  الوْه ــعْ  م جَ ــه  تابَع و  ــقّ  الحَ ــى  عل

واالَدْهى رّ  الْمُ رْشْ  دْكَ وما 

نْهى مَ ال  أو  ــدْ بَ إيــلُ  وال 

لْهى  ياتْ بْشي مَ فطولْ لَحْ

تاهْ عْ مَ ــا  ي قابَكْ  اعْ ــنْ  لَكِ

ــــي واه ــــدْ ــــــرّ ال شَ

ســاها ســيهْ فازْ بَكْ مة تَكْ عْ فــي الرَّحْ مَ و مــن اطْ

طاهْ رْ اخْ جاكْ غارَقْ في بَحْ

ـــي ـــداه ـــتْ كــــــانْ مَ

ــقاها مَشْ ــرّوحْ  ال كيْشــكي  ــى  تّ حَ ــرَفْ  ع وال 

واهْ كْ مَ يا  ذنبي  من  تْ  فْ خَ

ــي ــاه ــي ــتْ ـــفْ تَ ـــي ك

بَنْداهــا ــهْ  جي لّ  ــكُ فْ ــسّ  تحُ ــالْ  ق مــن  ــالْ  ق

ــعاهْ نَسْ ــكْ  الْبابَ ــفْ  واقَ

ـــــــــي  ـــــــــا إاله ي

ـــتَ لها ــتِــي انْ ــتْ األمّ ــلْ ــوَسَّ بــيــكْ لــيــكْ تْ

بْداهْ مَ في  ينْ  الدّ كانْ  يومْ 

ــــــدّ فــــي الّهــــي ضَ

تاهــا عْ مَ ــمْ  ظي الْعْ بْعــوثْ  بالْمَ ــة  دَوْل حــاتْ  اضْ

ــداهْ بْ مَ و  ــامْ  ت الخْ ــيَ  ه

ـــادَهْ  ب ـــــفْ  اوْصَ ــا  م و 

ــارَه ــك ــمْ ــــتْ لَ اتْــــرَكْ

ــهْ ــابَ ــت ــنْ ــشْ مَ ــي ــع ي

ــدّ اقْضاهْ ــنْ حَ ــا م ــا ي م

ــاهْ ــى فــي ادْع تّ ــلْ حَ و جَ

ــى من هــو تاهْ ــتْ عل فْ خُ

ــاهْ ف ــيءْ خْ ــا مــن الَ شَ ي

اهللا ــزْبْ  حِ حــابْ  اصْ و 
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ــاهْ ب ــلْ الجْ لَّ دَ ــانْ مْ و الزّم

و الرّجوعْ الظنّي في اهللا

واهْ  لَمْ تَقْ ــلَمْ تَعْ سْ إمامْ مَ

ــهْ أموالهْ يتِ ــفْ نَجّ ها كي

ــورَكْ جاهْ إيكونْ نورْ من ن

ساهْ  قْ ضا عاتي يا مَ و القْ

ـــيَ ـــاهِ ـــتـــي هَ ـــجّ حُ

داهــا اهْ مــن  ــي  ت أمّ ســالَبْ  امــن  ايْهــودْ  فــي 

ــواهْ ــي و بْنَجْ لْب ــمْ بقَ عال

ـــالهـــي ـــمْ ــــــدّ ال حَ

طهَ ــسْ  ــبْ قَ ــاعْ  ــب ت ــي  ف ــكْ  ــقَ ــري ــطْ لَ رُدّنــــا  و 

َوْجْ الجاهْ عْ في أ بْدْ خاضَ عَ

ـــكْ ويْـــضـــاهـــي ـــي ب

ـلْيـا الــعُ ــه  ــتُ رايْ ــعْ  ــرْفَ يَ و  ـــالمْ  اإلسْ بدينْ 

فْ ارْعاهْ  خيراتْ بْلُطْ في الصّ

ــــي واه ــــدّ ـــنْ ال ـــي ب

ــهَ طَ ــي  بالنّب ــلْ  دْخي ــوّ  الجَ فــي  ــرْ  يايَ الطْ ذا 

ياهْ نيا بَضْ عْ في الدُّ طَ ويَسْ

ـــبـــاهـــي  ـــتْ بِـــــــهْ مَ

ــثْــواهــا  مَ فــي  لْمْ  للسَّ ــــة  ُمّ األْ هـــادْ  ــعــودْ  ت

ــداهْ اعْ ــنْ  ي الدّ الْهــادْ  و 

اهللا ـــا  ي انْــــنــــادي  و 

ـــواهْ يــنْ الْ ــدّ ــعْ لــلَ ــرْفَ يَ

أمــــوالهْ ــهْ  ــت ــي ــجّ نَ و 

عــاهْ امْ لّ  ــكُ الْ يكــونْ  و 

انتهت القصيدة
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فــى اكْ ــا  م  ْ ــيّ الغَ فــي  ــا  بَطن اغْ

تالْفة ــيــرْ  الــسّ فــي  أتْــبَــعــنــا 

والْفــة  امْ نَفســي  كــي  ــكْ  سَ نَفْ

هاتْفة لَـــلـــرّوحْ  ــغــى  تَــصْ ــو  ل

امْخالفــة  لْفــة  بالخَ شــي  تمْ

حايْفة مـــوعْ  الـــدّ ــركــوا  ــتَ ن و 

ــة ــلــم كــافّ ــي الــسِّ ــوا ف ــل دخ

ــه مالْيا ازاللْ ثْلي  اهبيلْ هايمْ تابَعْ نفســه لما يضره و حياتُ ــا من هــو مَ ي

مْ من معصيّة ردّ لي البالْ اتني افكَ هّ َنيا شَ اتُه النّفسْ كيفْ أ ــهّ و يا من شَ

مالْ َمولَّعْ بالجلْسة و الموانســة و رفاقَةْ من حايْزْ الجْ ــبيهتي ا لعالّكْ اشْ

عْ ليكْ راكْ ضالّ طارَبْ تَركَ الة اتْكونْ لَمْ بي ابْحالي وقتْ الصَّ و لَعالَّكْ أصاحْ

ــنْ ارْبايعْ االفْضالْ ا مابي لّ يومْ شــوهَ و لَعالّ االعبادْ كايْشــوفوكْ ابْحالي كُ

يْشْ و الهبالْ ْ على ما ضاعْ من عمرْنا في ايّامْ الطَّ قرَّبْ لي نتْعانْقوا و نبْكيوا

ماهْ و في الكتابْ قالْ ع المومنينْ من علوْ اسْ مْ بدعْ نادى عن جَ الخالَّقْ المُ

تّى صرْنا اجميعْ عن شافةْ حافة  حَ

م من مســافة  و قطعنا تالْفينْ كَ

ــتْ لَعفــو و الرّافة  ــا في وق اتغيَّبن

افَى  نَقْسم حتّى  اتقولْ يا نفسي كَ

ــكْ مخافَة  ــا اتردْعَ شــاهرْ األثامْ م

افة  لمْ يَنبوعْ الصّ و نبَحثوا عن السّ

ــيافة ــنْ بين السّ ــا باقْيي و حناي
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ــة  ــارْف ج  ْ ــــلّ كُ ــا  ــن ــرّف ــجَ تْ و 

فــة  ناحْ ــاتْ  ي احْ داتْ  تَســلَمْ 

ــعــازْفــة ال ـــة  ـــزّوجَ ال ـــكْ  دي و 

ــة امْصادْف ــوفة  الشّ ــرْ  كثي و 

خالفة المْ ـــدا  ابْ ـــنْ  أوي لــيــنْ 

اتْ نــازْفــة ــــدّ ــلْ اتــصــيــرْ ال ــب قَ

ــة ــلــم كــافّ ــي الــسِّ ــوا ف ــل دخ

ــفــة  راجْ ــنْ  ــيــدي ب قبَطني  و 

ــة ــادْف ــارْ ه ــك ــف ـــا بَ ــى ان ــتّ ح
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دالْ ليهْ يَنسْ جبْ اعْ ــتارْ الحُ لْمْ خايْفْ اسْ روا من دابة لَلسَّ ثْلي انْشــوّ أجي يا مَ

خالْ أدْ في لْدْ ة لَفْ رحَ فقْ بالفَ نيسْ ادْهادْ النَّفسْ و يخْ هرْ الرّوحْ من التَّدْ يسلمْ طُ

وا سايرْ االحوالْ دُ رافْ امع التَّدبيرْ و الوليداتْ ايْساعْ ــلموا االَرزاقْ من اليَسْ إيْسَ

نَبْ من شوفها انْجالْ ناكرْ تَدْ وفاتْ المخزِيّة في شي امْ لموا العبادْ من الشّ إيْسَ

ْدالْ ــمعة حالَةْ الرّ ــرَفْ أو معاهْ تلْطيخْ السَُ طيمْ الشَّ ــسّ الكرامة امعاهْ تَحْ مَ

اعبْ ايْسهالْ   ــلمْ الصّ لوا للسَّ ــروا ندخْ أَجي يا مثْلي و من ابْحالي قَرَّبْ نتْعاشْ

ــماهْ و في الكتابْ قالْ ع المومنينْ من علوْ اسْ مْ بدعْ نادى عن جَ الخالَّقْ المُ

ويا فــي اهللا يا رجالْ ــيّ خُ ــي ناوي إيكونْ لّ ــدي داكْ مــن ابْحالي و اللّ ــرّبْ عن قَ

لّ حالْ لي في كُ غا لي يا من حالُه ابْحالْ حالي و يشــابَهْ و بعدها قالْ اللّي اصْ

تافا لمْ ساعةْ يخْ موا عن السّ و النّدَ

ــى ــدا تتْعاف ــامْ تَب تْ األث  مــن عــالّ

فى تتْصافى  عن وترْ الزّوجْ غيرْ يَصْ

ــة عرافَ ــةْ  ليل أو  ــدْ  المولي ــومْ  ي

رافة  مرْ اخْ ولّينا في اللّســونْ للسَّ

ــة افـــ زحّ ــة  لَّ ابعَ ــة  فانْي ــلّ  بالقَ

ــيافة ــنْ بين السّ ي ــا باقيِ و حناي

رّكْ سافة  ة اشحالْ ما حَ دّ و ابْقى مُ

صافة  بيرْ معمورْ احْ لي اكْ قْ لْ عَ و عقَ
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الخايفة ـــي  روح ـــا  أن ــى  ــتّ ح

ــة امْصافّ كــي  ــاوتْ  لَبن ــفْ  شُ

اكفــى ــا  م ــلْ  اللّي طــولْ  ــال  يْ و 

عاصفة  ْ ـــلّ كُ و  ــيــومْ  ال عيشْ 

ــة ــلــم كــافّ ــي الــسِّ ــوا ف ــل دخ

ــة  ْ االيـــمـــانْ كــافّ ــــلّ لــكــن هَ

الواقْفــة كــي  ــسْ  الگالَ كيــف 

ــفة الكاشْ باللّبســة  رجــوا  خَ

تالْفة الـــــرّوحْ  ــبــقــاشْ  ت ــا  م

فى امن القوالْ لمْ ســالْمينْ انْسيروا يَكْ ــلموا بَعدا انْت و أنا و البابْ السَّ انسَ

كالْ نافْ  باالشْ نافْ  اصْ مرْ  اصْ فتوحينْ   في  ليلْ  و  نهارْ    و   الخَ اراتْ  كيفْ   مَ شوفْ  الخمّ

تّى انتَ اتْنالْ لْ حَ ــبّ نْ ســاخي سَ ي و زْهى و كُ ــبَّلْ زهّ سَ لّْشــي امْ مّ و قَبَّلْ كُ ضَ

كذا قالوا ناسْ ازمانْ في االمثالْ   لْ ما في الغيبْ هَ نى يوصَ انفقْ ما في الجيبْ ال غْ

ــماهْ و في الكتابْ قالْ ع المومنينْ من علوْ اسْ مْ بدعْ نادى عن جَ الخالَّقْ المُ

هْ ايســالْ ــلمْ أو مــن ال فَقْ خولْ للسَّ ــا بالدّ رْن ــى و أمَ ــرَّبْ األعل ــا ال ــاًً نادان قّ حَ

رغنينْ إيلَعبوا النّسا مع الرّجالْ راية في ابْاليا امْشَ تسلمْ عيْني ما اتشوفْ لَعْ

دالْ لَ التّقوى ابْال اجْ يبوا اهْ لّ زَنقة من شي متبرّجاتْ يَسْ لَمْ لي نَفْسي في كُ تَسْ

ريقةْ االعراضْ و الموالْ عْ سْ دَ درْ أو النّفاقْ والخْ ضنا و الغَ شّ بعْ ــلموا من غَ انْسَ

تافا ــنْ تَخْ ى ابْغــاتْ فايْ مــن تالضّ

فهافة ــعورْ الهَ ْ دودْ و رودْ و الشّ بَخْ

ــومْ ال اتْخــافْ من اآلفة ــلْ بالي مّ كَ

تَلْگى من اللّي ايْجي ابْشاينْ تتْالفا 

ــيافة ــنْ بين السّ ي ــا باقيِ و حناي

ــغافةَ ــهْ اشْ ــمْ ب ــاكْ منّهُ ــا وَيّ و ن

تفا طلة واخْ دى العُ ــا اخْ ي قالوا لَحْ

هيافة  يّجْ النّفوسْ المَ طرْ إيهَ و العَ

ــرّة رفْرافَة ــالكْ حُ تَســبَحْ بينْ الفْ
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ــفــى  اصْ ــا  يْمن غَ ــوا  انقــول ــاكْ  ي

ــة  فــ قاطْ ــرْ  صيــ اتـْ األَرواحْ  و 

ــة ــافّ ــم ك ــل ــسِّ دخـــلـــوا فـــي ال

الفة  السّ ــارُه  ــك اف جميعْ  فــي 

ــة  ــف ــرّاجْ ال ليلة  لعْ نَــفــســي 

ــرادفــة  امْ ــي  ــلّ ال ــاتْ  ــي ــلْ ــبَ ال و 

ــا  خف ــا  م ــوفْ  لَشُّ المعــروضْ  و 

فا  ْ بالصّ ــعــروفْ  مَ الـــرّاجـــلْ  و 

ــفــا اجْ ــهــا  ــلّ كُ ــرة  ــظ نَ ــرْ  ــظَ نْ و 
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لّ ننْشــالوا من لغريقْ في الوحالْ لّ أو يســلمْ بنا الكُ انســلموا بثنينْ من الكُ

لمْ بالرّفاگة و القاصدْ بابْ خيرْ نالْ ريقْ السَّ بي انْسيروا في اطْ اعة أصاحْ داكْ السّ

ــماهْ و في الكتابْ قالْ ع المومنينْ من علوْ اسْ مْ بدعْ نادى عن جَ الخالَّقْ المُ

قي و البالْ كانْ جالْ ــرَسْ نُطْ ــباني و فْهيتْ فيهْ و خْ ْني و سْ زّ ــي قولُه و هَ ن تَيّهْ

ســة في كلّ حالْ يّتي خايفْ من نكْ لّيلي اعمْ فتْ اتْوَ تْ اتعاودْني ابْليّتي خَ فْ خَ

و اللّيالْ  امْ ــهْ كمّ من مرّة ليّ شــتُه وقْضيتْ في فلي عَ لي ابما وْصَ حيثْ أنا مَصْ

لي  منظورْ للنّجالْ فْ ــا وصّ لّ م تصارْ كُ ارة و عشــتْ فيها و باالَخْ مّ تْ الخَ ــفْ شَ

لّمــا راجْ من اقوالْ غى كُ ــاقْية و كانْ احدانا ســاقي الحيّ يصْ نبْ السّ ــا جَ نّ كُ

قْ بهــا مزروبة ابْال امهالْ ها انْطَ راعْ لّ شــاة تَتعلّقْ من اكْ ــتْ ناسْ ازمانْ  كُ قالْ

ــة ــمعة و نظاف ــنْ سُ ــوا كاملي و نّال

ــلمْ العميمْ و تشــيعْ الرّافة  تمرْ السَّ

ــيافة السّ ــن  بي ــنْ  ي باقيِ ــا  حناي و 

و النَّفسْ اصغاتْ باالَسماعْ المرهافة

ــا ــدْ لهــا تتْعاف ْقاهــة و رايَ فــي النّ

ــة  ردّاف ــزَلْ  تن ــر  كثي ــي  عن ــت  كان

ــى ــتْ أو كاف اهللا إيجــودْ بالعفــو قُل

رْ يتصافا ضَ صــامْ و احْ ــال وقَعْ الخْ و ي

خصْ اتْفافا دايْ و الشَّ خصْ اللّي احْ في الشَّ
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ــة ــلــم كــافّ ــي الــسِّ ــوا ف ــل دخ

ــا ــتْ فــي العف ــلْ اللّي ــرْ مث و زهَ

فــا الخْ ــة  طاقيّ ــسْ  البَ واشْ 

ــة ــف ــوالْ ــــه بــالــلَّــعــنــة ام داتُ

ــا  ف اطْ ــا  م شــاعْ  عْ الشَّ ــورْ  النّ و 

فــا اخْ ــا  م ــبْ  ل للْقَ ــحْ  يَوضَّ و 

فا اخْ أالَّ  ــهــامــي  ْ الــتّ ـــواليْ  م

ــة خالْفَ امْ ــة  حيل عــن  ــة  حيل

ــة ــافّ ح بـــهْ  ـــالمـــاتـــي  اسْ و 

ــماهْ و في الكتابْ قالْ ع المومنينْ من علوْ اسْ مْ بدعْ نادى عن جَ الخالَّقْ المُ

وَّبْ الجبالْ ــدُ ــرارة مــن نّارْ اتْ رتُه في صاحبي أَشْ ــا و نظَ ن ندْ ــى العَ اتْحــرّكْ واتَ

يالْ رتْ لْصاحبي انْصيبُه غابْ و ما بانْ لُه اخْ يطان و ضَ تاعدْ باهللا من الشّ و سْ

يالْ تي بارْتْلُه سايْرْ الحْ عْ مَ تْ ابرَبّ الكونْ كي اسْ تاعدْ يطان غي اسْ هداكْ الشّ

ضــالْ باالنّدالْ ــارَزْ لَفْ ــنْ ايب لّ حي ــا بها فــي كُ لن ــجّ اعْ ــانْ و يْحتَ ت ــزْرَعْ الفْ كاي

ني في الحالْ و المآلْ بْ غي اعْشورُه يغْ لمْ أو وَّهَ تي من عَ لَكْ أحمد يا سهومْ ما امْ

الَحْ االَفعالْ نّة في مقامْ الصّ روا الحَ تْ على ازغارتْ النَّسوانْ اللّي زوّ تَيقضْ و اسْ

يالْ  َحْ رفتْ الماردْ اللّعينْ إيحاربْ بَشحالْ من أ رَحتْ الرُّأْية بخيرْ و سالمْ اعْ و شْ

 

حالْ قى اشْ قيْ أما اسْ ه في السَّ مو و رَبْحُ ه في اسْ دحُ اقي افضيلْ تاقي مَ و عرَفتْ السّ

           

 

ــيافة ــنْ بين السّ ي ــا باقيِ و حناي

تافي بالْطافة يهْ عــن اكْ و عمل يدّ

تافة  رُّه و خْ اقي اكفاكْ شَ قالْ السّ

ْها من افكارْ جوافة لّ ــه كُ يوشُ و جْ

طــابْ غايةْ المطافة بَلْغوا بِهْ القْ

مة و تحافَة  كْ ــادْ حَ ب و يْصيبوه العْ

رْتْ بوقاتْ الرّافة رتْ أو بْشَ تَبشَ و سْ

صطفــى ــا لوَجــهْ المُ اهللا إيجيرْن

ــلْ الوَهــبْ العَرّافة    ــة لهَ و التَّحِيّ

انتهت القصيدة
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باسمك يا ربي ابديتْ لك شكايْ و تَضراعي

ساعي البوابَك  جا  من  اليخيبْ  من  يا  بابَك 

هر و اجرامي و اوْجاعي يطان و الدّ نفسي و الشّ

ماعي ات اسْ رِ ي اتْشوْشوا و تصمّ ل و فَكْ و العقْ

سمي هيْكل متْداعي يالي و صار جَ و دبال اخْ

الرّاعي دون  احياتي  مسارَب  في  تالَف  أنا  و 

تَوْالعي بها  وكثر  االجــرام  في  غابَط  أنا 

اعي الدّ ياغوْت  الجزيلة  لنْعومَك  ماراعَت 

اعي خدّ هــوّ  يّة  فِ خْ بال  عها  خدَ للّي  و 

ماعي داني باالجْ ها أُفي وجْ كاترْمي من سمّ

راعي جيتَك نادَم عن افعايْلي نرْجاك في تضَ

اعي لْت في الكتاب الحكيم أنْتَيا للدّ ن قُ يا مَ

العي تخْ ساعةْ  وديني  ادْنِيْتي  على  فلت  اغْ

تتْباعي سبَّبْها  واللّي  الحالْكة  مات  بالوصْ

ى ــعَ نَسْ موالَف  كيــف  ــعى  نسْ

ــعــة ــرّحــمــة الــواسْ ـــول ال أم

ــعــة ــرقْ ــوا روحـــي امْ ــرْك ــا ت م

ــا ادْع للهدى  قــوْلــه  مــن  عــن 

املَيْعــة ه  وســطُ جــة  هْ المُ و 

ــى اوْع مــا  ـــازال  م ضميري  و 

ــة امولّعَ ــي  نْب ابدَ ــس  النّفْ و 

خــادْعــة و  ــدوعــة  مــخْ ــهــا  النْ

كاألفْعى حات  اضْ و  ها  امسخْ

مايْعــة ــموم  بالسُّ ات  ــذّ ال و 

عا الدّ ــع  ســامْ يــا  تاجبْ  تسْ

دعا ــا  م ــل  كُ لُــه  ب  تجَ تسْ

عة املمّ تي  بهْ اجْ ــحــات  واضْ

ــة ــارْع ألْتـــامـــي والــــــرّوح ج
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و بقيت افظلْمة امظلّمة يا عالم باوْضاعي

اوْجاعي في  ربّي  يا  مابقى  ات  تمّ ربة  الغُ و 

دراعي في  ايكونوا  احباب  ال  حوْل  ال  قُوة  ال 

اتْباعي وفقدت  الربايَع  وضاعْت  المال  ضاعْ 

تدْالعي  من  انوَلّي  رايْــد  أمــوالي  اليوم  و 

لنْفاعي قلْبي  دي  وتَهْ توبْتي  بَل  تقْ إلى 

اوْجاعــي ــزاح  وتنْ ــري  خاطْ ــع  ويْري ــى  نتْهن

ناعي علِيَّ   ْ ظلّ ما  بعد  هر  الدَّ صوْت  رس  يخْ

راعي جيتَك نادَم عن افعايْلي نرْجاك في تضَ

اعي لْت في الكتاب الحكيم أنْتيا للدّ ن قُ يا مَ

ــب توْراعي ــى كتَّ ول ــي فيــك يالمُ هــذا ظنّ

رْ تَوالعــي ــدَّ ــدْ ق يَّ ــك بيــك يالجََّ ــل لَ نتْوسّ

فر لي دنْبي اللّي مضى يا بادَع االبْداعي و اغْ

راعي تسْ حى  ويضْ واالحسان  للْبِرّ  اعي  للدّ

تاعــي ــا تمْ ــاهللا وغفــر ليّ ــي ي ــتر عيْب و اسَ

رك تنْفاعــي ــدْ ــيَّ ن ــق ب ــي ايْلي ــي للّ و اهدن

حى في حياتي واعي لي للصالح نضْ و اهدي عقْ

ــن قوْمي وتعــودْ طباعي ونولي مشــكور بي

راعي مالي  غيرَك  ياللّي  فيك  ارْجــايَ  داك 

اعي للسَّ مسعا  يَّب  تْخَ ال  جيب  المُ م  نعْ يا 

عة عضْ ضايْ في جسمي امْضَ و اعْ

ــعــة دامْ بالحر  ــلــة  ــقْ الــمُ و 

ــة ــعَ ــمّ ــجَ ــي امْ ــنّ ــــة ع الالمَ

ــاطعة السَّ مــة  النَّجْ ــات  غب و 

وعــى ــه  هالتُ اجْ بعــد  ــي  ل عقْ

طايْعــة ات  ــدّ ال ــك  لِ حــى  تضْ

امقلّعــة حــى  تضْ ــيّة  السَّ و 

الرابْعــة أُودي  اســنين  ــث  ثلْ

ــا ع الدّ ســامْع  ــا  ي ــتاجبْ  تسْ

ــا دع ــا  م ل  كُ ــه  لُ ب  ــتجَ تسْ

امْســرّعة ــة  ثوب ــي  ل ابْعــت  و 

نافْعــة هــيّ  ــي  اللِّ ــع  مي بجْ

طايْعــة ات  ــدّ ال هــاد  ترْجــع 

ــات الــمــتــابْــعــة ــســان ــحَ ــل ل

ــة ــوْع ــن ــم ات ال بـــالـــمـــلـــدّ

هالْعة ــــرّوح  ال تــبْــقــاش  ــا  م

المزالّـعــة ــرة  ـ الفــكْ ــمّ  انْلَ

تابْعة ــق  ــل ــخُ ال ــان  ــس ــحْ لَ

ــة ــزعَ ــزعْ مــامْ الــتِّــقــة  ــدا  ه و 

عة خاضْ ـــوان  اكْ ليك  ــن  مَ يــا 
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راعي جيتَك نادَم عن افعايْلي نرْجاك في تضَ

اعي لْت في الكتاب الحكيم أنْتيا للدّ ن قُ يا مَ

تدْالعي رّكْ  ايْضُ وليس  تي  طاعْ تَك  نَفعَ ما 

ودي ورْكاعي رف دا الحياة بين اسجْ و لو نصْ

شاعي تخْ على  و  اعمالي  على  غاني  اليَنَّك 

تاعي في احسانَك الجزيل و النعايَم و  جميع امْ

امراعي صاب  تخْ ولى  ألمُ خيْركْ  عني  فِيَّض 

د في اتباعي تي ال حاسَ الواشي يبقى افالمْ

ياعي ال وْاگْ ط و المجاعة يمْ نين الكحْ بعد اسْ

ماعي عن خيْرك الكثير يا للّي خيرَك فوق اطْ

تلْياعي ق  حقّ المولى  يا  بِك  لَك  ل  نتْوسَّ

البقاعي وضع  يا  السما  رافع  يا  بجاهَك 

راعي جيتَك نادَم عن افعايْلي نرْجاك في تضَ

اعي لْت في الكتاب الحكيم أنْتيا للدّ ن قُ يا مَ

اعي رسي مع اللّوح و القلم و الدّ و بجاه الكُ

ماعي االسْ ومتّع  االصالح  و  الدين  و  للتّقوى 

ماعي ــي باالجْ ــا رب ــك باالمْالك ي ــل ل نتوسّ

اعــي ــة و الرُّكّ وفي ــا مــع الصُّ و بجــاه األوليّ

ــا ع الدّ ســامْع  ــا  ي ــتاجبْ  تسْ

ــا دع ــا  م ل  كُ ــه  لُ ب  ــتجَ تسْ

ــة ــعَ ــــكْ مــنــي مــا مــنَــفّ دات

عة خاشْ ساد  االجْ في  الــرّوح  و 

ــة ــع ــتْ امَّ داتـــــي  انـــــايَ  و 

تابْعة امْ تــاتــي  ـــودَك  ج مــن 

نْعــة امنَعْ حــى  تضْ ــي  حيات و 

ــك طالعــة ــي ب تمســى انجمت

عــة مّ جَ امْ تضحــى  ــي  احباب و 

دايعــة الكــون  فــي  ــوزك  كن و 

ــة رّعَ ــوَ مْ روحــي  لــي  اجعل  و 

ــبــادعــة يــامــول الـــقـــدرة ال

عا الدّ ــع  ســامْ يــا  تاجبْ  تسْ

دعا ــا  م ــل  كُ لُــه  ب  تجَ تسْ

ــا ـــــل مـــن دع لـــإلســـالم أوكُ

ــعــة ــام اآليــــة الــنــافْ ــك ــاح ب

ــة عَ ضْ امضعْ ســي  نفْ ــرُك  تت ال 

والْــعــة ــجــود  بــالــسُّ ــي  ــلّ ال و 
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زاعي اجْ هول  يتزوَّل  االوزار  دا  من  رْني  طهّ

شاعي لي و يكثر منَّك تخْ في صالتي وتواسْ

ــر مراعي هْ ــك ياهللا و نعــود للظَّ نتْواضــع ل

دق في القول و سماعي و لساني يعتاد الصَّ

االتباعي بة  حْ والصُّ النبي  بعشايْر  نتْوسل 

روا مــن دون إِطماعي و انصــارُه ورجــال هاجْ

راعي جيتَك نادَم عنْ افعايْلي نرْجاك في تضَ

اعي لْت في الكتاب الحكيم أنْتي للدّ ن قُ يا مَ

نختم هذا القول بالصالة عن سيد االتباعي

للدين المكمول اسمه كايطرب االسماعي

صلى اهللا اعليه قد قصر الذكر و اإلشباعي

في المبين الواضح الفصيح وعد البقاعي

الرّاعي دّ  وعَ االنْعام  قدْ  عليه  اهللا  صلى 

باعي االصْ كتْبوا  ما  و  الكتوب  اوراق  عدادْ  و 

ترْصاعي نختَم  الهادي  الزَّمزَمي  صالة  د  بعْ

اإلبْراعي ة  النَّظامَ و  العلوم  اهل  و  رفا  للشُّ

راعي تضْ ياراوي  مي  أسْ عن  سالوك  إلى  و 

اعي هوم ماخفى شعرُه يا سمَّ قُل أحمد سُ

ــة عَ مّ دَ امْ ــي  يانــ أعْ ــر  تصــي و 

عــة امواضْ ســي  نفْ ــي  تـــولّ و 

امتابْعة سة  الخمْ ـــات  االوْق

ــة عَ مْ جَ امْ االشــياء  ــادَع  ب ــا  ي

ــا الدع فــي  االطهــار  ــه  زواجُ و 

امــرابْــعــة ســيــدي  ــق  ــاليَ خ و 

عا الدّ ــع  ســامْ يــا  تاجبْ  تسْ

دعا ــا  م ــل  كُ لُــه  ب  تجَ تسْ

ــا ادع ــن  مَ بيب  لحْ د  محمّ

والْــعــة ــس  الــنــفْ ــه  ب ــي  ــلّ ال و 

ــمــودّعــة ال ــزات  ــج ــعْ ــمُ ال و 

عة ســاطْ اج  ــدّ فال ــب  كواكَ و 

عــة الــمــنــوّ الـــمـــزْروعـــات  و 

ــارْعــة ــب ال الـــودْبـــة  ـــداد  ع و 

عــة ــوّ ــمــضُ ــات ال ــيّ ــح ــتَّ ــال ب

ـــة ـــعَ ـــرابْ ام ــــة  ــــم األئِ و 

ــة ــعَ ــبْ ــخ ام ــا  ــه ــرُك ــت ت ال 

ه فــي المغــرب شــايْعة و اســمُ

انتهت القصيدة
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م االعْظم في ابياتْ االنْشادْ ابْديتْ باألسَ

تادْ هْ المُ النّبي  على  المْ  والسّ الة  والصّ

جادْ حاب االمْ لى األصْ وانْ اعْ والرّضى والرَّضْ

هادْ االشْ في  هادتي  بَشْ ر  هَ نَجْ هدا  بَعدْ 

ــهادْ  ــهدوا شْ ــقّ ايْشَ ــرتْ الحَ ضَ فــي حْ

غاوْا االنْشادْ نْ اصْ دوا يا مَ هْ دْ شَ كانْشهَّ

ــادْ ــب ــع ال ربّ  اهللا  إال  إاله  ال 

ه بعدُ وال  ـــوانْ  االك كانَت  قَبْله  ال 

ــدوا ــوَجْ اتْ الــزّمــان  من  د  وبعْ بْل  القَ

ــده وحْ ــانْ  ك اهللا  بينْ  ــعــايَ  امْ ــنْ  أمَ

لبدو ايْليهْ  اال  قديم  ــود  وج ــد  واجَ

حــده ازمــــان  وال  ــه  ــأوي ي مــكــان  ال 

األبــــادْ طــــول  اهللا  إال  إاله  ال 

اجــســادْ و  قــلــب  اهللا  إال  إاله  ال 

ــا وْ بَادِي ف ــا خْ ــعْ م أســمْ اهللا الجامَ

دْ عيْن الهــدى الهادي حمّ نا مُ ســيدْ

ــيادي ا أسْ لَ الثنّ اتْ اهْ لى اآللْ التّقَ وعْ

حاوا اعشايَر اشهادي شرْ يضْ يُوم لَحْ

قْ في انشادي دتْ اشهادَتْ حَ هَّ بينْ شَ

أَدي ها افْ هادتْ الرُّوح اشهادَة صاغْ شْ

ــهْ هادي ــد رســول ب حمّ نا مُ ســيدْ

بوقْ ال وال ســابَقْ سيدي ــي مسْ ماشِ

ــدي تَحدي ــل  ب يقْ كانْ  ــانْ  زَم ــا  ويْن

ــى ابتَحديدْ ت ِمْ ــكْ األيْن وإ وحيّد اعلي

ــدْ يي ــة والرضــى بتقْ ــهْ انْهاي وال ايْلي

ــدْ ري ــا المُ ــبحانه ربّن ــلّ شــانُه سُ جَ

فــى وبادي ــار فما اخْ خت ــل مُ ربّ فاعَ

ــادي ب للعْ رســول  ــد  محمّ نا  ســيدْ

انْشيدي في  عنتي  مْ و  يالْخُ تَوْعبْ  اسْ
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غاوْا االنْشادْ نْ صْ دوا يا مَ هْ دْ شَ كانْشهَّ

ــادْ ــب ــع ال ربّ  اهللا  إال  إاله  ال 

اللوجود الكون  يوجد  ملزوم  ماشي 

وجود قبل  من  االشيا  سابق  اوعلمه 

ه نَدّ شريك  ال  ملكه  وفي  مالك  رب 

ه عــنْــدُ ــــرْ  وْزري الَ  فملكه  مــل  رب 

تفناد دون  اه  ــوَ سِ ا  مَ وْالَ  العرش  وال 

رَاد ي  كِ رْش  العَ على  تَوى  اسْ رَاد  ما  لّ  كُ

تَاد نعْ كيف  ــه  ب كــايــن  ــا  م ـــلّ  وكُ

ْ االنْشادْ غاوا نْ صْ دوا يا مَ هْ دْ شَ كانْشهَّ

ــادْ ــب ــع ال ربّ  اهللا  إال  إاله  ال 

إرادة ــادْ  ــعــب ال فملك  ــا  م اهللا  ــا  ت

اإلرادة مـــول  اهللا  الــقــدرة  مـــول 

ا المبْدَ من  اهللا  د  بَعْ من  د  هَّ كانشَ

دى الهْ جابْ  المبعوثْ  بين  د  كانْشهّ

ا غدّ فالنّشور  ركنا  يدْ ة  فاعَ بالشّ

أَدي ها افْ هادتْ الرُّوح اشهادَة صاغْ شْ

ــهْ هادي ــد رســول ب حمّ نا مُ ســيدْ

ــدْ ــا مــن اصغى للناشَ طــرّ ي دْ وال مَ

دْ ــا كيــف عالمْ تكــون الواجَ ه ووجدْ

وْحــيــد ــكْ  ــال م اهللا  إال  إاله  ال 

ــادْ ليهْ وعبيدْ ــوك األرض اعب ل لّ مُ وكُ

ــنَادي ــتوى مايْلهْ سْ ــه اسْ ــي ب لّشِ كُ

ــارحْ الفأدي ــرآن الشّ كيفْ جــا فالقُ

ــا وْبَادي ف ا خْ ــمْ مَ ــهْ ســبحانه قايَ وب

أَدي ها افْ هادتْ الرُّوح اشهادَة صاغْ شْ

ــهْ هادي ــد رســول ب حمّ نا مُ ســيدْ

ه ــادَر جهــدُ ق ــوى  المــنْ ن ــدرَة  قُ وال 

ه ــدُ عبْ ه  ــدُ يري ــق  الخال رادُوا  ــي  واللّ

ادة هَ بيبْ المُصطفى صادْق الشّ بالحْ

تدى ــو بالهــدَى اهْ ــنْ هُ ــعادَةْ م ياسْ

ولُوا هــدا الخيرْ هدا ــان انگُ ن أو فالجْ

سايدْ علْمه  من  الجليلْ  ــاللْ  اجْ جلّ 

ه عدُ سَ لَــو  ه  يريدُ ما  رادْ  ما  واللي 
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اد ـــوّ جُ كــريــم  ــة  ــألمّ ل بها  ه  واعــــدُ

الميعادْ لي  ياهْ سبحانُه  ايخالَفْ  وال 

غاوْا االنْشادْ نْ صْ دوا يا مَ هْ دْ شَ كانْشهَّ

ــادْ ــب ــع ال ربّ  اهللا  إال  إاله  ال 

ــأَيَّــد امْ صغاوا  من  يا  الــرّســول  هــدْ 

يَّدْ اتْسِ امن  سيدْ  صغاوا  منْ  يا  و  هُ

تأْييدْ عــدّ  ليه  عْ ــالم  والــسّ ــالة  الــصّ

تَسديدْ عدّ  عليه  الم  والسّ الصالة 

تَحديدْ دون  عليهْ  والسالم  الصالة 

رْفا في تمام األنشادْ والسالم اعلى الشّ

ادْ يالنّشّ هوم  سُ احمد  ــلْ  قُ واسمي 

شر غايْةْ السعادي حْ فاعة فالمَ والشّ

ــي الهادي ــواب أو بالنّب نا بالثُّ ســعدْ

أَد ها افْ هادتْ الرُّوح اشهادَة صاغْ شْ

ــهْ هادي ــد رســول ب حمّ نا مُ ســيدْ

ــادُه اعب كل  مــن  ــنْ  لي الواصْ ــامْ  إيم

تادوا ــابق للهدَى في كل من اهْ والسّ

ــدايَد ــةْ الشّ ــه الحــقّ فحالَ ه ب ــدُ ايّ

الواحــدْ ــا  ربّن ــه  وات خطْ د  ــدّ سَ ــه  بِ

ــةْ ربّ ماجدْ ــه موصولَة بَحكمْ لَ واصْ

ــيَادي تي اسْ لْم التُّقات االَمْ ــل العَ وهَ

في ادواحْ ارياضْ المغرْب طيرْ شــادي

انتهت القصيدة

ســادُوا ــة  فــاألمّ ــداه  ه تبْعوا  واللي 





147الحضرة اإلالهية




01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

مْ في ديكْ وهادي لكْ يا لْحاكَ يا مول المُ

ــالَدُه امْ ــطْ  وَسْ ــوَة  بالنَّجْ

مي  و  في  توسالَكْ  زادي وة  ليكْ  بَلْسْ في  النَّجْ

ــرادُه تَفْ فــي  خبيـــري  و 

ــادي ــوى تَرْع ــمْ يَقْ ايَ ــلْ النَّعْ ــال نَتْأَمَّ و ي

هادُه   اسْ إيْشوفْ  وفْ  الشّ و 

جــي لَتْمادي ــعْ تَفْ ــعْ الرّوايَ ــنْ البْدايَ الَي

ـــآدُه افْ ــانْ  ك مــن  بي  تَسْ

نْيا هادي ياني فــي الدُّ ا شــافْتُه اعْ لّ مّ كُ

ـــوادُه اطْ و  ــرْ  ــقَ لَــفْ ــتَّــى  حَ

ــورْ اتْمادي   لْبي يا ن ــبْ قَ بي ــي يا حْ إِالَه

وزادُه ــبْ  ــلْ الــقَ قـــوتْ  يــا 

اتْرَبّا  خالْقــي  ــا  ي بَّكْ  باحُ ــانْ لَصْ فــي قَلْبي من زْم

ــأدْ ــرْ لَفْ مّ ــنْ تْخَ ْســانْ حي ــكْ باللّ ناجيتَ

ماكْ شارْدا و افكارِي في اسْ

بادْ تي يا خالَقْ لَعْ كيري فيكْ راحْ و في تَفْ

ــلْ فــي انْعــومْ ســايْدا يَتْأَمَّ

سادْ مْ وِيْزوبَرْ االجْ وَّكْ اللَّحَ شْ ويْشَ نَرْتاعَ

عانْدا امْ حــى  تَضْ ادْموعي  و 

ــادْ أخّ ــي  رَبّ ــا  ي ــا  نورْه ــزاتْ  جِ عْ الْمُ و 

ــا انْدا ــاجْ م ــره ما ه مْ ما عَ

يَوجــادْ الَزَمْ  ــه  بْتُ صَ ــتْ  لْ َتْأمَّ أ ــدْ  بَعْ

ــدا زايْ ــسْ  لي ــمْ  فيهُ ــالَ  نَمْ

رادْ ــةْ لَمْ ــاكْ انْهايَ ــي ارْض ــي ياللّ إالَه

ة دَ ــي روحي بيكْ ســاعْ لّ خَ

ريبْ  لي اغْ بَرْتْ على اهْ و كْ
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لْبَا  كايْتي الطُّ و حــكاوا احْ

بْحا لي و هل الصُّ نسيتْ اهْ

بة لْدْ ياوْ رَهْ ــانْ الخُ ن في اجْ

ــة  بّ حَ لْ لَمْ ــتاهَ ــك تَسْ ألَنَّ

بَة قْ ــزولْ حَ بَّكْ ما انْ عن حُ

ليبْ ــاد ال اطْ ــبْ ف ال طالَ

ــتْ أخالْقي انْغيبْ و ابْدي

صْ لَتْمادْ روقْ ساهي شاخَ ا وَقْتْ الشْ كانَتْرَجّ

ا سْ سايْدَ ــمْ حينْ اتْصيرْ الشَّ

رْصادْ ني ليها بالْمَ ري وساكْ ــي بَصْ سّ و يْمَ

ــادّا ص ــاتْ  ــسّ مَ ـــالَ  إيْ غيرْ 

ــوادْ جيبَة فَرْقَدْ فَسْ بْ العْ واكَ كاتَبْزَغْ لَكْ

ــدا الْبايْ ــا  نْي الدُّ ظــالمْ  فــي 

ادْ وّ مَ الْجُ عارْ أنَعْ من قَلْبي في النَّثْرْ و االشْ

ــدا ــزَّة الخالْ ــحْ العَ دي فــي مْ

لوهْ اقْوافي االنّشادْ لَخْ ضْ إيقولْ اخْ و البَعْ

فايْدا ــوالْ  ــقْ ــمَ ال فــي  والَ 

ــرادْ لَمْ ــةْ  انْهايَ ــاكْ  ارْض ــي  ياللّ ــي  إالَه

ة دَ ــي روحــي بيكْ ســاعْ لّ خَ

عا اللّهيبْ ى امْ من تالَضّ

بيبْ ثْلَكْ في الوْرى احْ مامَ

ريبْ القْ و  لَبْعيدْ  نَنْســى 

مالْ الرَّشادْ لْ و اكْ قَ رْ و العْ كْ و عطيتِهْ الفَ

ـدا ــدْ و ادْروعْ عاتـْ ــواعَ و اسْ

تْبا تْ كَ عْ تْبُوا  لي ما انْفَ كَ

رْبا ري الغُ تَرْتْ ابْخاطْ و اخْ

طّ الْوادي دْ روحي إيْالَ انْكونْ على شَ عَ تَسْ

ارْشــادُه ــعْ  إيضي ــلْ  قْ العَ و 

الدي امْ يْديعْ  و  لْ  هَ نَدْ روبْ  لَغْ حانْ  ويالَ 

ــآدُه افْ ــبْ  لْ قَ و  ــمْ  سْ الجَ و 

سْ الكادي مْ نْ من نّورْ الشَّ وْ لى الْكَ ويْالَ يَخْ

ـــتـــادُوا ـــانْ اهْ ـــوْم بــهــا قَ

َنّادي ــاتْ أ ــي و انْب ل قْ ــا بيهــا إيهيم عَ و أن

ــرادُه امْ ــبْ  ايْصي ــرْ  كْ الْفَ و 

ميرُه صادي نونْ اضْ جْ ضْ قالْ مَ والنّاسْ البَعْ

ــفــادوا ــتْ ـــادوا مــا اسَ مــا ف

ــورْ اتْمادي   ــي يا ن لْب ــبْ قَ بي ــي يا حْ إِالَه

وزادُه ــبْ  ــلْ ــقَ ال ـــوتْ  ق ــا  ي

بَة  رَغْ ــبّ  الْحُ جابَتْلي  ما 

بّة تْ ابْهاكْ دون سَ قْ شَ اعْ

ــعْ يَرْبا مي رِي اجْ مْ ــدْ عُ رايَ

ســادي تي من طينْ اجْ نَعْ إالَهي ياللّي اصْ

اتْــمــادُه ــورْ  ن و  ــعْ  ــمْ الــسَّ و 



149الحضرة اإلالهية

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

ــادي َي ــلْ و األْ ــيارْ و االرْجُ ــهْ االَسْ و عطيتي

ــاده ــيَ الْ ارْوامْ  ــاعْ  ــبَ صْ و 

ــيادي ا والتَّسْ زّ ــسْ لَلْعَ ــهْ نَفْ ــي في لْت عَ وجْ

ــادوا ه مــن  ــر  اكث ــروح  وال

ي معطا متزَادي سمِ معطاك أخالقي لجَ

ــالَدُه ـــ امْ ــهْ  لي ــي  كتَبْتـ و 

كْ بادي ــمي و ابْديعَ سْ ــكْ وارْيا فــي جَ آياتَ

ــرادُه ــفْ تَ أو  ــنــعْ  الــصُّ ــال  اعْ

ــورْ اتْمادي   ــي يا ن لْب ــبْ قَ بي ــي يا حْ إِالَه

وزادُه ــبْ  ــلْ ــقَ الْ ـــوتْ  ق ــا  ي

يَّرْ خَ ياءْ اللّي امْ ما في األَشْ

ــيَّرْ ابَتْ و السَّ ــمْ التّ و النَّجْ

رْ ــدَّ قَ المْ ــيَّرْ  سَ لَمْ ــتَ  أنْ

قّ الهادي ما اوْحيتْ عن نّورْ الحَ سْ اكْ مْ الشَّ

ــدادُه تْ مَ احمــلْ  ــكْ  لْ الفُ و 

زونْ أوبادي خْ يا مَ دا  األشْ شي من شي هاكْ

ــادُوا گ ْها  منّ ــبْ  ــواكَ اكْ و 

ــادي مــي ع عْ ــرْ لَلْمَ هَ ــاهللاْ يظْ ــرَكْ ي بي تَدْ

ــادُه ب ــدْ ــتَ ابْ ـــسّ  حَ ــي  الــلّ و 

رْ بَحَّ في اللّي في البَرّ والمَ

ــا النِّيَّرْ ن ــرْفْ د أرْضْ و الطَّ

بَّرْ دَ نْ المْ ــوَّ كَ ــتَ المْ و أنْ

الَدْ  رْ لَفْ سَّ نانْ اتْكَ مْ و السّ قْ و الشَّ نْطَ و المَ

ــدا فايـْ و  ــادا  ف إيـْ ـلــب  القَ و 

اد ــا ذا الجوّ ــي ي ــزْ مال ــه الكن ــي لُ ديت وهْ

هامــدة روح  ــال  ب ات  ــدّ وال

ادْ ســات ْوالزّ رتْ اكْ ديت لُه فُوق ما ادْكَ و اهْ

ــدا اعْ ــسُ الصّ ــي نَفْ صيت و حْ

هادْ يارْ و العدارْ اشْ عا اال سْ و گوايَمْ ذاتي امْ

ــدا  افْ النّ ــا  فين ــكْ  تَ مْ حكَ و 

ــرادْ لَمْ ــةْ  انْهايَ ــاكْ  ارْض ــي  ياللّ ــي  إالَه

ة دَ ــي روحــي بيكْ ســاعْ لّ خَ

ــرْ ــه ايْطي ناوْحُ ــي بَجْ و اللّ

ما ايْسيرْ دورْتَكْ في السّ بَقْ

ــرْ  بي الخْ ــعْ  طالَ لَمْ ــتَ  أنْ و 

تادْ عْ ها كالمُ ــمْ رْسَ ري في ســيرْها لمَ تَجْ

دا  ــنْ شــاهْ يْ ــالَّ شــافَتْ عَ شَ

ادْ رْ الْوَقّ ــدْ ــورْ داكْ الْبَ سْ ن ــمْ مــن نّورْ الشَّ

دا ــا خْ ــا هــابْ م ــي م دونْ اللّ

بادْ ــدْ تَدْ بَّ دَ ــهْ امْ ــسّ ب لْهــومْ حَ ــي مَ و اللّ

دا ســاجْ ــكْ  لي ــه  دات ــرَّتْ  خَ
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بْ من هادي ــدَ رْ نَجْ ــدْ ــاكْ داكْ الْبَ إالهــي ي

ــدادُه ــمْ تَ ــعــا  امْ ــزْرْ  ـجَ الـْ و 

ــزادي تْ ــاهْ الْمَ ــرْ م ــادْ لَبْحَ ــاكْ ه إِالهــي ي

ـــادُوا ـــنـــا ب ـــنْ ازْمِ ـــمْ مَّ كَ

ــورْ اتْمادي   ــي يا ن لْب ــبْ قَ بي ــي يا حْ إِالَه

وزادُه ــبْ  ــلْ ــقَ الْ ـــوتْ  ق ــا  ي

وْنَكْ ة  اللّي في  كَ نْداسَ الهَ

كْ أرْضَ ــوقْ  ف زاتْ  جِ عْ المُ

ياتْ غيرَكْ ما كايَنْ في الْحْ

ســادي رْ قَلْبي وَجْ هَّ الْقــي اتْطَ نَرْجــاكْ اخَ

ــادوا ــت مــن بــيــكْ إلــيــكْ اهْ

ـــرادي امْ ذاكْ  ـــرْني  هَّ اتْطَ إال  ــوالَيْ  امُ

انْشــادُه ــرْ  اتْصي ــرْ  كْ الفَ و 

ادي ــآدْ الصّ ــالجْ ادْلَفْ كْ الَعْ ــدَ نْ ــي عَ ــا رَبّ ي

ــادُه ـــبـ اعْ الَدازْ  ــن  مــ ــا  ي

ــيّ فادي  ــتَ لِ نَرْجــاكْ أخالْقــي اتْكــونْ أنْ

ــــدادُه ِيْـــكـــونْ اعْ ــارْ إ ــه انْ

تْزادي ــي مَ ــكْ أرَبّ دْ لي مْ ــي الحَ ــرْ قَوْل و اخَ

ــدادُه ــتْ مَ أو  ــرْ  ــحْ ــبَ ال ـــدّ  عَ

كْ  نْعَ ضْ صُ لْ من شافْ بَعْ هَ تَدْ

رَكْ  بَحْ ــطْ  وَسْ زاتْ  جِ عْ الْمُ و 

ــكْ دونَ ــاتْ  الحي بَعــد  ال  و 

ــدْ تَبْعادْ ــموسْ وْبَعَّ رّ دا الشّ بْ بالْحَ ــدَ نَجْ

نافْدا ــطْ  حي الْمُ فــي  ة  مَ كْ حَ

ادْ ــوّ هَ ــوا  الرَّخْ َرْضْ  األْ مــن  ــوالَيْ  آمُ كانْ 

دا هاكْ ـــارْ  زَخّ ـــعْ  ارْجَ ــادْ  ع

ــرادْ لَمْ ــةْ  انْهايَ ــاكْ  ارْض ــي  ياللّ ــي  إالَه

ة دَ ــي روحــي بيكْ ســاعْ لّ خَ

داكْ ــالْ اخالْقــي اهْ و ين

ماكْ  زاتْ في اسْ جِ عْ و الْمُ

الَكْ اعْ في  فَدّ  بْحانَكْ  سُ

ادْ بّ رَ الْعالْيا ما بينْ الْعُ ضْ حى في الْحُ نَضْ

راقْــدا ــاسْ  ــنّ ال و  ــوَكْ  ــاجَ ن

وى زادْ لْ في التَّقْ عَ حْ في الفانِيَة  و نَجْ انْسامَ

ــدا حْ واجْ ــدْ ــرَة و المَ ضْ و الحُ

سادْ لْ االجْ واخَ نة فدْ رارْ ساكْ بّ اضْ كْ طُ نْدَ و عَ

رة الــقــادّا ــدْ ــا مـــولْ الــقُ ي

بادْ رْتَكْ ســايَرْ العْ انْهــارْ اتْصيرْ فــي حضُ

ا شادّ عــامْ  ــفْ  ألَ سينْ  مْ خَ

فيعْ افْيومْ الميعادْ افَعْ اشْ التَكْ لَلشّ و اصْ

دا اعْ السّ ـــة  األُمّ ـــدادْ  اعْ و 
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رْ يا شادي سينْ زيدْ جيمْ و فَسَّ مْ مي خَ و اسْ

صولْ طيبُه آشــادي بَنْشــادُه

ــادي بيرْ الشّ ــاقْ طيبُه لَعْ ــالمْ اهللا ف و اسْ

ـــــدادُه  ــدْ اعْ ــعَ ــنْ ــتَّ مــا يَ

بَرْ لَنْشــادْ ــهومْ احْ فاكْ سُ ــا ما خْ نْي و الكُ

ــدا جاحْ المْ ــلَ  باهْ ــا  ب تَعْ الَ 

ــادْ الزَّهادْ بّ ــومْ و العُ ل ــلْ العْ ــرْفا و هَ للَشُّ

ــدا  فايْ ــعارْ  اشْ ــتْ  تَمْ اخْ ــه  ب

انتهت القصيدة
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بيهْ نْ الَليهْ اشْ ْنا مَ بودْ رَبّ عْ مْ الْمَ ري باسْ عْ ابْديتْ شَ

نَبَّها  لــيــهْ  ــطــاهْ  ــعْ مَ ــرة  ــري ْ ــسّ ال وَ  ــــرُّوحْ  ال

ْبيهْ انّ و  رسولُه  علَى  ْموا  لّ سَ ُو  ا ا  لِّيوْ صَ ُو  ا وهْ  دُ ْ جّ مَ

ــاهــا   رَبَّ  ْ ربّ ــفــوسْ  بــنْ ـــرَّغْ  ـــمَ ْ اتّ ــرى  ْ ــتّ ال ــى  فَ

بِهْ ابْال  يَبْداشْ  ما  مْ  ْكُ يّ خَ منْ  مْ  ليكُ اعْ المْ  ْ السّ

تأْباهــي ــادْ  ن العْ ــلْ  اهْ ــرْ  الْخي اوْجــوهْ  ــفورتْ  اسْ

تَنْبيهْ ابْدا  يرَاتْ  سِ بالْكْ غيرْ  بيزَة  اخْ نَلْتْ  مْ  ْكُ نّ مَ

ُبَّاهــة  ــدْ أ بْ ــاسْ عَ ــمْ فــى النَّ ــمْ لِيكُ ــرْتْ بِكُ اوْصَ

بّيهْ ْ اتْخَ ــرّ برْ والسَّ ْ تامــل الصّ ــا قلبي تحْ ــى ي ت ألْيَمْ

بَــبَــاهــي  أوْ  ْهــا  ــزّ ـعَ الـْ وَ  ــة  ــألُمَّ ل ـــه  ـــبُ ْ وَهّ
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ــي ــاه ــب ـــا مـــنْ اشْ ي

ــاهــي ــب ــجْ ـــعْ لَ جـــمْ

ـــاهـــي   ـــأْب ــــــالْ ت ط

تباهـــــــــــــي دونْ 

ــي  ــاه ــــــلْ مــــا ب كُ

ــبيهْ  بالتَّشْ ــى  يَرْضَ ــا  م

ــهْ  التَّنْبي مــالْ  باكْ ُو  ا

ــبيهْ  ــرَة فيكــمْ تَسْ نَظْ

ــهْ  بِ ــي  انْبال ــتْ  ابْدي وَ 

يهْ  بّ خَ امْ ــقــاشْ  ــبْ التَ
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بِهْ رَفْتكْ  اعْ و  بايا  اصْ منْ  اهللا  رفتْ  اعْ بِكْ  ياللّي 

ــي  وَانْباه ضــورْ  بالْحْ حْ  ــدَ تانَمْ اُو  ــدْ  مَ تانَحْ

ليهْ اعْ يتْ  قَدّ ما  هالْني  لْ  وْ هَ فِيَّقْ  ُو  ا وقْ  ْ الشّ قْ  وَّ شَ

الها  ــتَحْ اسْ ني  ســاكْ ــة  ريقَ الطَّ و  ــي  ْب بالنّ

اتْواليهْ باشْ  لَبْها  تاجْ  لوقْ  اخْ في  نة  األَنْسَ القْتْ  اخْ

ــالهــا  ــبَ الْ ــه  ــتُ ــانْ ع و  ــاكْ  تــمّ ــيَّــمْ  خَ ـــانْ  ك

ليهْ أُو  فَالْيَسالمْ  ْرة  يّ الْخَ نة  األَنْسَ القْ  اخْ فْ  عْ ضِ

الها  اعْ ما  اقْمارْ  أُو  نْجومْ  و  واكبْ  كْ وَ  سْ  مْ شَ

وَاليهْ امْ أُو  األَلْ  و  نينْ  الْمومْ هاتْ  أُمّ مْ  ْهُ نّ مَ

ــا  اله ماغْ ادْرارْ  ــه  ظُ لَفْ ــنِّي  سُ صوفــي  شــيخْ 

تَالِيهْ ُو  ا ــه  َوَّلُ أ عــاشْ  رْداءْ  ـــدَّ ال بِــي 
َ أ عنْ  ــى  ْضَ َرّ ا

ــالهــا  امْ ــمْ  ــهُ بِ ــنْ  ــنَ سُ ــنْ  ع ريقة  الطّ ــا  ــن ُبْ أ
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ــي  ــاه ــب ــــمْ  انْ ــــكُ بِ

تُوالهـــــــــــــي زادْ 

ـــي ـــاله ـــمَ ـــــو الْ بُ

هــي ْ فــالــالَّ ــــــدّ ضَ

تــــــوالهــــــي زادْ 

الدالَّهــــــــــــــــي

انْبيهْ  و  ــه  ــولُ رَس يــا 

ليهْ  ــــيَّ  فِ ــــوَّة  قُ الَ 

ــلّيهْ  اتْسَ وَ  ــه  اتْعينُ وَ 

ــهْ  ألي أُو   ْ ــيّ النَّب و 

ــهْ  والي لَمْ ــرة  شْ الْعَ و 

ــهْ  لّي ايْجَ ــنْ  ي الدّ  ْ ــبّ لُ
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بِهْ رَفْتكْ  اعْ و  بايا  اصْ منْ  اهللا  رفتْ  اعْ بِكْ  ياللّي 

ــي  انْباه و  ضــورْ  بالْحْ حْ  ــدَ تانَمْ اُو  ــدْ  مَ تانَحْ

ة ــرْ كامِ ــه جوهَ ْتُ ــوا أُو ثَبّ ث ــي بَعْ ــدْ اللّ ــه عن ْتُ زّ عَ امْ

ماها  واسْ األرْضْ  فى  اللّي  اهللا  فَى  وتُه  اخُّ عَ  امْ

يَوْميهْ فَاذْكرْهمْ  ه  ْقُ بّ سَ ُو  ا وَ  هُ نْبِيا 
ْألَ ا خاتمْ 

اها  مَّ سَ ــضــورْ  الــحْ ـــرْبْ  قُ ــزَّة  ــعَ مَ ــنْ  م غيرْ 

ميهْ يَحْ وَ  ماهُ لَوْ  مارْ  االْعْ بينْ  رُه  مْ ابْعُ لوفْ  الْحْ و 

اها   مَ اكْ ــوفْ  ــل احْ الَ  ــرُه  ــمْ ــعُ ابْ وَ  جزة  معْ

يهْ امْساميهْ نْ يَرْضِ ى اذْمَ رفْ الرّْضَ رُه وَاعْ مْ لوفْ ابْعَ بالْحْ

اها الْمَ مْ  ماهُ اسْ فِــي  ــيَ  هِ ُو  ا ماتْ  نَجْ غيرْ 

ــهْ رْمي كَ رحمــة  ــكْ  جايَّ مرســولْ  باإلنْســانِيَّة 

ماها   لَضْ  ْ رَيّ ــــمْ  أُمَ ــة  ــمَ ــرَّحْ لَ ْدي  ــــوّ گ
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ــي  ــاه ــب ــــمْ  انْ ــــكُ بِ

ــمــاهــي        ــتْ ــمَ ــرْ الْ ــي غ

ـــالطـــفـــة مــاهــي  امْ

هي ــا  ــم اكْ أُو  بــــارْ 

ـــا هــي ـــم ـــهْ فَ ـــي ل

ــــاهــــي ْ آمَّ ــــــــامّ ي

ــهْ  انْبي و  رَســولُه  ــا  ي

ــهْ  مِ ــنْ نَظْ ــوى ع ــا يَقْ م

يهْ  ــمّ سَ ــرْ ليسْ امْ حاضَ

ميهْ  تَغْ ــأة  ــجْ ـفُ الـْ

ــهْ  مِ نِعَ ــي  نّ ظَ ــى  افْ و 

ــهْ  ــمــي بـــالـــرَّايَـــبْ رَمِّ
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بِهْ رَفْتكْ  واعْ بايا  اصْ منْ  اهللا  رفتْ  اعْ بِكْ  ياللّي 

ــي  انْباه و  ضــورْ  بالْحْ حْ  ــدَ تانَمْ اُو  ــدْ  مَ تانَحْ

ــهْ  دي ــهْ اهْ َدامــي لي ْ أ لّ ــا مــوالهْ كُ ــمْ ي يِّ ــكْ الْقَ دين

ــداهــا  لَــهْ ــاللْ  ـجْ الـْ ذَا  ــا  يَ ــة  ــنَ ــسَ األَنْ ــغْ  ــلَّ بَ

ِيديهْ ثَى بينْ ا مة ارْجوعْ اقْبَلْ اجْ يْنْ الرَّحْ ْجوعْ الْعَ والرّ

ــا  داه اخْ الْبْشــايَرْ  ذَ  ــارَة  لإلِمَ ــلَمْ  تَسْ اسْ ــي  غِ ُوْ  ا

تبْديهْ تاجُ  مايَحْ فوقْ  قْ  دْ بالصَّ كْ  دَ قَصْ اللّي  منْ  يا 

ــي داهَ ابْمَ ادْرى  الَ  ــة  رْف لَلْغُ ــرة  ضْ الْحَ ــنْ  مَ اوْ 

ــهْ نْ اتْنادي ــدَ ــي عَ ــهْ ياللّ لي ــالمْ اعْ ــالة و السَّ ْ الصّ

ــا  بْداه مَ ــلْ  بْ قَ مــودْ  حْ الْمَ ــامْ  ق اللَّمْ ــكْ  ريتَ اجْ

ديهْ تايَسْ خيرُ  نا  َرْضْ أ نا  مامْ اهْ لِكْ  الْمَ بْطْ  السِّ ها 

ــا  داه ْ اجْ ــمّ ــاكْ عَ يَّ ــجْ حِ مــة و انْسَ عْ ــرى الطَّ اشْ
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ــي ــاه ــب ــــمْ  انْ ــــكُ بِ

اهـــي ـــالـــدّ ـــــدّْ فَ ضَ

اهــــي ــــدَّ ــــــانْ جَ ك

ــــزْداهــــي ـــدْ مَ ـــبْ ع

ــــي ــــداه ـــكـــن امْ ل

تَداهــــــــــــي دونْ 

ــهْ  انْبي و  رَســولُه  ــا  ي

ـــهْ ارْدِي ــرْضــاويْ  ــقَ الْ و 

ــهْ  ايْأَدّي كانْ  ُو  ا ــبْ  عْ كَ

ــهْ  ي تَدِّ ــرة  ضْ لَلْحَ او 

اتهاديهْ     ــرْدَوسْ  ــفِ الْ و 

يهْ  ــدِّ ايسَ رادْ  ــنْ  م ــا  ي
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بِهْ رَفْتكْ  اعْ و  بايا  اصْ منْ  اهللا  رفتْ  اعْ بِكْ  ياللّي 

ــي  انْباه و  ضــورْ  بالْحْ حْ  ــدَ تانَمْ اُو  ــدْ  مَ تانَحْ

ضيهْ يَحْ ربّي  الفُه  اسْ في  دْ  مَّ حَ مُ سادَسْ  نا  سيدْ

ــرْضــاهــا   تَ ارْواحْ  ـــالَّ  شَ ــة  ــيَّ ــالتِ ثُ ابْـــجـــاهْ 

هْ ظِ الهْ  افْلَفْ حْ مْ مَ لْكْ و األَسَ دْ الْمُ جْ ُو مَ بْ ا ْ نَسَ زّ عَ

ــا  ـهْ و ارْضــاهَ ــومْ بـِ ــوْسُ ــنْ مَ ـــالة ع ـــرْ اصْ َجْ أ

ضيهْ دينْ باركْ لُه ما يَمْ رْشْ الْماجْ تَوَى عنْ عَ منْ اسْ

وَافْضاها   األَرْضْ  اوْطا  فَى  مْ  اتْحكَّ بْ  عْ شَ  ْ لّ كُ

يهْ مَضّ ُو  ا  ْ رْأ الْمَ ذاتْ  لْبْ  افْقَ ني  كْ سُ لي  دُخْ ة  مَّ يالْهَ

واقْضاهــى  ــسْ  نَفْ  ْ لّ كُ ــبْ  عايَ لَمْ ــبْ  عايَ امْ ــى  اعل

ــهْ ي ــالَى فَضّ سَ ــعْ ذَا الْكُ ــى الْجمْ ــة فَضَّ يّ يَوِ يالْحَ

ضاها  فْ ــهْ مُ ــنَ افْضــاوْا لي ضــا جاتْ ام الْفــاظْ لَفْ
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ــي ــاه ــب ــــمْ  انْ ــــكُ بِ

ـــاهـــي ـــضّ ــــــهْ مَ بِ

ــي ــاه ــض ِي ـــــــرْ ا َجْ أ

ــي ــاه ــض ِي ـــلْ ا كـــام

ــي ــاض ــغ ــتّ ـــــلْ ال عَ

ــضــاهــي  ـــظْ لَــفْ ـــفْ لَ

انْبيهْ  و  ــه  ــولُ رَس يــا 

ــهْ   ضي يَقْ ــا  م ــدْ  ياَيَّ و 

ــهْ  ضِ افْلَفْ ــالهْ  غْ مَ ُو  ا

بُه يَرْضيهْ  ــعْ عــلْ شَ واجْ

ــهْ  ي ضّ حَ ُو  ا ــعاهْ  سْ الْمَ

ــهْ  ي فَضّ ــمْ  رْهُ ذَ عْ مَ ُو  ا
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بِهْ رَفْتكْ  اعْ و  بايا  اصْ منْ  اهللا  رفتْ  اعْ بِكْ  ياللّي 

ــي  انْباه و  ضــورْ  بالْحْ ــدحْ  تانَمْ اُو  ــدْ  مْ تانْحَ

جيهْ حى قلبي تايَفْ فيدْ منْ اضْ يَّتْ سيدي و احْ مِ ياسْ

ــنَ افْجاهــى ــه ام ــوة وارْثُ جْ ــه وَ الْفَ وا افْراقُ ــجُ اشْ

يهْ رْ هاذْ الجِّ رّ نْ حَ ظيمْ مَ مْ الْعْ مْ الْوارثْ عنْ اَسْ واسْ

وَجاهة   دارْكــيــنْ  مــنْ  ــرْ  ــبَ اكْ و  ــمْ  ــظَ واعْ ــوْثْ  غَ

امْجيهْ عامْ  منْ  ُو  ا نورُه  الَحْ  سْ  الْخامَ دْ  مّ حَ مُ  ْ رّ سَ

ــا   نْجاه مَ ــهْ  في ــمْ  لْ الْعِ ــلْ  الْنِي ــاتْ  ابْن و  اوْالدْ 

ِيناجيهْ ا دْ  جاهِ مُ حيثْ  ــوانْ  رَضْ افْجنَّةْ   ْ يّ حَ راهْ 

ى جاهَ ــنْ  م ــنــاهْ  يــاهْ ــة   ــرْف ــغُ وَالْ ــرْفــة  لَــلْــغُ

زيهْ  تانَجْ ُودابَا  ا سْ  يامَ رِّرْ  حَ الْمُ لَى  اعْ متْ  مانْظَ ُو  ا

ى  اهَ جَّ اتْهَ مــا  حـــاالتْ  نَــنْــظــمْ  قَلْبي  ــذْ  ه
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ــي ــاه ــب ــــمْ  انْ ــــكُ بِ

ـــي ـــاه شــــرْحْ األُوْج

ـجــاهــي ـــي الـْ ـــال ع

الْتــــــوجـاهـــــــي

ـــي ـــاه ـــج تِّ ــــى االْ فَ

ــــي ــــاه غـــيـــرْ وَجَّ

انْبيهْ  و  ــه  ــولُ رَس يــا 

جيهْ   يَشْ ُو  ا ــمْ  األَسْ رْ  ذَكْ

ــهْ  ي الجّ ــكْ  دي حــرَّرْ  ُو  ا

ــهْ  التُّوجي اكْ  هــذَ ــنْ  م

ــهْ  اتْجي اهللا  ــةْ  مْ ورْحَ

ِيــجــيــهْ  ــنْ ا ــي الَيــــنُّ ف
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بِهْ رَفْتكْ  اعْ و  بايا  اصْ منْ  اهللا  رفتْ  اعْ بِكْ  ياللّي 

ــي  انْباه و  ضــورْ  بالْحْ حْ  ــدَ تانَمْ اُو  ــدْ  مَ تانَحْ

لُخيهْ ابْحرْ  افْى  رة  قَطْ  ْ قَلّ سيدي  عنْ  لْتُ  قُ ما   ْ لّ كُ

ــاهــا  ــــرّوحْ رَجَّ ــي ال ــوال ــمْ ْ لَ ـــلّ ــظــامْ عَ ْ ــنّ ــال بَ

ــبقْ تانَزْجيهْ     ــمْ كيفْ اسْ هُ ليدْ مي في تَخْ ــا نَظْ وَمَّ

اجــة  وهَّ انْجــومْ  ُو  ا سْ  ــمْ شَ ــوا  َل ا ُو  ا ْســولْ  بالرّ

هْ رْجِ سَ قلبْ  تِيَّة  الَمْ الْمْ ُو  ا ــرافْ  شْ االّ  ــالمْ  اسْ و 

ــى  ــاه وَجَّ ــمْ  ــهُ ْ ــلّ جُ ُو  ا ــن  ــي ــوِي ــيَ نْ ــدِّ ال مـــنْ 

جيهْ عِي لُه  مانَهْ ال اوْ نَدْ ليتْ اللّي اسْ ال وَاسْ تْ لسْ ْ دّ عَ

نْجاهى            الْعَ ابْداتْها  ــاتْ  ــضّ الْــعَ ـــداتْ  ابْ ــى  ِل ا

رادْ  حــيــتْ  أحــمــد ســهــومْ  ــاهْ  ــغ الْ ــى  فَ قـــالْ 

ى  اهَ جَّ مُ الَذْواقْ  ــلْ  هَ الْملحونْ  قــالْ   : قال  اوْ 
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ــي ــاه ــب ــــمْ  انْ ــــكُ بِ

ـــاجـــي ـــهَّ غـــيـــرْ لَ

ـوجــاهــي ْ تـُ ـــــــمّ ْتَ

هي ــا  ــج ــنْ ــمَ الْ ُو  ا

ـوجــاهــي ـــلْ لـُ ـــي خ

ــجـــاهـــي                 جـــــا اتـِّ

انْبيهْ  و  ــه  ــولُ رَس يــا 

ــهْ  وجِ مُ ــو  لُ اعْ ــالْ  ب لَجْ

ــهْ  انْراجي ــولْ  ب لَقْ ُو  ا

جيهْ  ُو وَهْ ــمْ ا فَى ارْضاهُ

ــهْ  ــي ايْنَجّ وِ  ــه  ظُ فْ ايْحَ

ــهْ  انْماجي وَ  ــه  حاجيتُ

انتهت القصيدة
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ــورْ لَنْواري ــمْ اهللا بديتْ مديحْ ن بَسْ

طارِي دّ لَقْ ــالمْ عليهْ عَ الةْ و السَّ الصّ

صارِي دّ لَمْ المْ عليهْ عَ الة و السَّ الصّ

جارِي دّ لَشْ المْ عليهْ عَ الةْ و السَّ الصّ

دّ لَنْهارِي ــهْ عَ ــالمْ علي الة و السَّ الصّ

يارِ ي رافْ لَخْ دّ االشْ لّيتْ على جَ دْ صَ و بَعْ

زارِي ــكْ عرَفتْ اهللا جودْ بَمْ ياللّي بي

ظيمْ تاجْ لَبْدورْ فْ التَّعْ هْ سيدْ الوْرى كَ

يورْ الْها و الطْ ليها وما فــي ادْخَ وما عْ

وما تشيَّدْ في اوْطاها من ادْيارْ و قصورْ 

طورْ عْ دا المَ و ما في الرّياض من عبيرْ شْ

طورْ لْتْ لَمْ داوَلْ و ابْيارْ و ما هطَ و الجْ

ــرورْ بْ المَ ــا  ي ــهْ  ونّادي ــه  ل ــهْ  نتوَجَّ و 

ــراجْ لَبْدورْ ــورَكْ يا سْ ــن ن رْ م ــوَّ و نَتْنَ

ــــــرَّةْ ابْـــصـــاري ــبْ قُ ــي ــب ــحْ لَ

ـــفـــاري الـــقْ و  ـــهـــا  ـــرانْ ـــمْ عُ

ـــجـــاري لَـــحْ و  ـــا  ـــه ـــرابْ ت و 

ــــمــــارِي االَثْ و  ــــا  ــــه اوْراقْ و 

ــارِي ــخ ــسّ ال ــــمّ  صَ عــيــونْ  و 

ــارِي ــع ــدْ فــي اشْ ــصْ ــقَ ــدا ال ــبْ نَ

ــاري ــص ــابْ ـــاكْ ب ـــه ــا بْ ــف ــشْ نَ
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ــرْ ــراقْ القاه ــى الفْ ــوى عل ــا اقْ ــه م ألن

بورْ ما يكونْ صَ هْ ــكْ مَ نَّ بَرْ عَ ــفْ يَصْ و كي

صورْ حْ في بعض معجزاتَكْ و اثْناكْ ليسْ مَ

ــا وديجــورْ ي ــنْ الضّ ــا بي زَرْه ــا و اجْ ه دّ مَ

صورْ نُّه ســحابْ طولْ لَعْ وا عَ دُ قْ وما نْعَ

والَمْ النورْ ــكارِي في اعْ تهيمْ روحي و افْ

ــراجْ لَبْدورْ ــا سْ ــورَكْ ي ــن ن رْ م ــوَّ و نَتْنَ

ــادَرْ ليلْ الق ــونْ لَجْ ــرارْ كَ ــرّ اسْ ــا سَ ي

ــرْ ــمْ القاهَ ــا نَعْ ــكْ ي ــوارْ في ــاتْ أنْ يّ حَ

رْ ــه هامَ عُ ــكْ دَمْ عْ انْهــارْ فارْقَ ــدْ و الجَ

ــارِي ــص ــبْ الَ ابْـــشـــوفْ  راكْ  ــن  م

ــارِي ــم ــض يَ و  ـــرِي  ـــاعْ ـــش امْ و 

ـــصـــارِي ـــقْ ال ــتْ  ــل ــع ف ـــا  م و 

ــــــــارِي  ــــــلّ زَخّ ومـــــا فــــي كُ

اوْزارِي ســــايَــــرْ  تَـــــنْـــــزاحْ 

ـصــارِي ــهـــاكْ بــابـْ ــا ابـْ ــف ــشْ نَ

ــرْ  ــهْ آثَ ــي في ت ــرى و الَ تْرَكْ ــلْ اتْ والرَّم

رْ ســاكَ ــولْ هــادي و اعْ ــوْرى خي وَرْوَى ال

التَّبْشــارْ و  ــة  دايَ للهْ ــارْ  ت خْ المَ ــتَ  أن

جارْ كْ و اشْ فَّ بَّحْ في كَ هارْ سَ صى بَجْ لَحْ

ــدارْ ــكْ بالعْ ــتْ في ارْ زاوَگْ ــدّ ــا الحَ أمّ

راقَكْ يا إيمامْ االنْصارِي وى لَفْ كيفْ يَقْ

بيبْ جالَتْ افْكارِي فى يا الحْ طَ صْ يا الْمُ

صارِي دّ لَعْ ــالمْ عليكْ عَ الةْ و السَّ الصّ

ــدّ لَبْحارِي ــالمْ عليكْ عَ الةْ و السَّ الصّ

زارِي ــبْ بَمْ مْ الحبي ــا نَعْ مْ ي ــا تَنْعَ ت إيْمْ

زارِي ــودْ بَمْ ــكْ عرَفْتْ اهللا ج ياللّي بي

را طْ ــدامْ العَ ــتْ لَقْ ــرى تَحْ ــمّ اطْ الصَ

را فْ ــرى من نْمولَكْ فــي القَ ــرْ جْ و النَّهْ
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را جْ ــي في الهَ نْت ــرى ويومْ كُ وليل األَسْ

رْ الْبارِي تي كيفْ آمَ عْ دَ بوبْ اصْ حْ يا المَ

أْوَى و غناكْ و هابْ ليكْ االَبْرارِي طاكْ مَ اعْ

مارِي ــدّ العْ ــالمْ عليكْ عَ الة و السَّ الصّ

مارِي دّ القْ ــالمْ عليكْ عَ الَةْ و السَّ و الصّ

يارِي خْ اسْ نْبْ فاسَ لْ الدَّ مَ فى حْ طَ صْ يا لمُ

زارِي ــودْ بَمْ ــكْ عرَفْتْ اهللا ج ياللّي بي

رُه هْ ــرْ أو جَ ــمْ السَّ رُه العالَ مــن الَّ نَصْ

رُوا سْ ةْ الحربْ انْكَ رُوا في ساحَ فْ و اللّي كَ

رُوا ــانْ اتْنَصْ ــرُوا على العدي بْ و اللّي صَ

البْشايَرْ   رَكْ  ـــدْ يَ ــنــاهْ  اغْ ال  ــي  األمّ و 

فقورْ ــي يْتيمْ مَ نْت ما كَ هْ ــتي مَ و ال يأَسْ

طورْ الَّ ايْصيفْ مَسْ ه شَ لْمُ كْ من عَ لَّمَ و عَ

هورْ ــا يَزْدادْ طــولْ الدْ ــا ماتْ و م دّ م و عَ

دورْ رَى في الصْ بّ نسيمْ و ما اسْ دّ ماهَ و عَ

ــلْ زورْ مَ ــطورِي اال حْ ــمني مَسْ شَّ الَ يْحَ

ــراجْ لَبْدورْ ــا سْ ــورَكْ ي ــن ن رْ م ــوَّ و نَتْنَ

رْ نْتاصَ ــي مَ ــالمْ عال ــنْ السّ ــحْ دي بَ و اصْ

ــرْ ادْخايَ منهــم  ــالْ  ين ــرى  يَقْ كَ مــن 

ـــصـــارِي ـــنْ ــــديــــمْ لَ وانــــــتَ عْ

ـــــرارِي ـــــاالْسْ ــــوا ب ــــن َمّ ـــن أ م

ـــحـــارِي ـــكْ ـــي ال الـــفـــانْـــيـــا ف

ـــارِي س و  ـــتْ  ـــابَ ث ـــمْ  الـــنَّـــجْ و 

ـــشـــارِي ـــــومْ لَـــحْ ــــوفــــانْ يُ خُ

ـصــارِي ــهـــاكْ بــابـْ ــا ابـْ ــف ــشْ نَ

ــرْ ما يَنْتاشَ هْ رُه الجيشْ مَ ــسْ إيْنَصْ لي

ــرْ ــمْ آثَ ليهُ ــرْ  هَ وال ظْ ــرُوا  بْ ــة غَ لَ مْ جَ

ــرْ ــى لَتْواخَ ــمْ عل ــرُوا افْناوْهُ ثْ ــد كَ بَعْ
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ارِي حودْ فُجّ ــزي جْ تَكْ تَغْ ــرَكْ من بَعْ آمْ

بارِي ــومْ االَّ ادْراوْ لَحْ ل وهابْ لك من العْ

ــدّ لَبْرارِي ــالمْ عليكْ عَ ــالةْ و السَّ الصّ

دارِي ــدّ لَجْ ــالمْ عليكْ عَ الةْ و السَّ الصّ

رقْ نور نورَكْ في دارِي آشْ من ساعة يَشْ

زارِي ــودْ بَمْ ــكْ عرَفْتْ اهللا ج ياللّي بي

ــرْ ني المُ ــيراجْ  السّ ــا  ي الَبْشــيرْ  ــتَ  أن

ــرْ كي ــي للَتَّدْ بيب ــا حْ ــرْ ي بي ــكْ لَخْ تَ بَعْ

ــداوهْ فــي لْعيرْ ــومْ عَ ــرْ ي ــى لَبْعي تّ حَ

ة باالنوارِي جَ اهْ رْدَوْسْ الطّ ريسْ الْفِ يا عْ

نْصورْ تي إيمامْ مَ عْ كْ و ارْجَ فوقْ من جنْدَ

ة من الْماحْ لَبْصورْ حَ نَّكْ لَمْ ــلْ عَ فَ و الَ غْ

رْها و الْيوتْها و لَنْسورْ مَّ يابْها و ما عَ و اغْ

صورْ حْ دادْ ليسْ مَ نْها تَعْ و آتْها و منْ ساكَ

رورْ لْقا نعيشْ مَسْ دي بالمَ ــعْ دْ سَ ــعَ إسْ

ــراجْ لَبْدورْ ــا سْ ــورَكْ ي ــن ن رْ م ــوَّ و نَتْنَ

رْ                                 ــوْ الْخاطَ ــا زَهْ نينْ ي ــا حصــنْ المومْ ي

ــهورْ ــزولْ مَشْ ــنْ و ال يْ ي ــانْ الدّ ي دْ ــدّ عَ هَ

ـــوارِي ـــت مْ ـــدْ  ـــنْ جُ ـــاكْ  ـــط اعْ و 

ـــوارِي ــسْ لـَ ــكْ  ــي ــل ع اوْحـــــى  و 

لَــــوْعــــارِي و  ـهــا  ــهــولـْ اسْ و 

يـــارِي ــدْ لـَ ـــعْ  ـــمْ جَ ــــــدادْ  اعْ و 

ـــــداري ــــرْ كْ ـــــزاحْ ســــايَ ـــــنْ تَ

ـصــارِي ــهـــاكْ بــابـْ ــا ابـْ ــف ــشْ نَ

رْ ــتاهَ ــالمْ شْ ــرْ بيكْ االسْ ــتَ النَّدي وأن

تْ لَبْشــايَرْ مَّ ومعــاكْ الخيرْ جــاء و عَ

رْ ــتاجَ كْ و سْ نْدَ ــعيرْ جا لعَ رّ من السّ فَ

ـــارِي ـــا ب ـــوْغ ــفْ فـــي ال ــي يـــا س
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ــالْ الخالَدْ يا هــل االفْتِخارِي ــا الْبَطَ ي

ــدّ االثْمارِي ــالمْ عليكْ عَ الةْ و السَّ الصّ

ــالم عليكْ عــد النْهارِي الةْ و السَّ الصَّ

رارِي فا للَنّاسْ عالَجْ اضْ بْعوثْ اشْ يا المَ

زارِي ــودْ بَمْ ــكْ عرَفْتْ اهللا ج ياللّي بي

رِي ــعْ ني عن شَ ــطَ رِي اللّي شْ لو ما دَهْ

وَزْرِي مــن  ــى  نَتْنَقّ ــري  ابْطهْ جــودْ 

رِي ــدْ صَ ــي  ل رْ  ــوَّ اتْنَ ــالَ  إيْ ــرِي  وَكْ رْ  ــوَّ نُ

كْ باللســانْ و افْكارِي ديحَ هْ لَمْ و نتْوَجَّ

طاري دَكْ في ابْياتي و اقْصايْدي و تَشْ جّ نمَ

ــهورْ زّ مَشْ ــكْ عَ لْ ــولْ المُ ــكْ م ــي هابَ ياللّ

ةْ الحورْ ذاكْ الَمْ يبة و كْ خالْفة في الطّ واللّي مْ

ــة مــن وَرْدْ و ازْهورْ نّ ــاضْ الجَ ــا فــي رِيّ و م

ــورْ  غف رَبّ  ــدونْ  لَ مــن  شــافَعْ  ــكْ  الَيْنَ

ــدورْ لَبْ ــراجْ  سْ ــا  ي ــورَكْ  ن ــن  م رْ  ــوَّ نَتْنَ و 

ــرْ الباصَ شــوفانْ  باالبْصــارْ  نشــوفَكْ  و 

فورْ غْ نْبْ مَ حى الدَّ داتي واضْ عْ تي سَ اتاتْ ساعْ

ــورْ ــا و ديجُ يَ ــكْ ضْ ديحَ ــلّ مــن امْ ِيْمَ  إ
و الَ

ـــرارِي ـــعْ لـــسْ ـــمْ ـــــرّ جَ ـــا سَ ي

ـــارِي ـــج ــا فــي االشْ ــه ــشــابْ ــمْ لَ

ــــطــــارِي امْ ـــتْ  ـــتـــاجَ احْ االَّ 

اوْزارِي فــي  ــريــمْ  ـكْ لـَ ـــــبْ  رَغْ

ـصــارِي ــهـــاكْ بــابـْ ــا ابـْ ــف ــشْ نَ

رْ ــكْ و انْهاجَ ديحَ ــرِي على مْ مْ ني عُ نَفْ

حــي يَتْكاثَرْ دْ ــرْ مَ ــرِّي يْصي فى سَ يَصْ

ــرْ ــويّ الباهَ ــناكْ قْ ــرِي اسْ ــرْ بَصْ مَ يَغْ

ــهــارِي ـطْ تـَ ــــانْ  ح ــقـــولْ  انـْ و 

ـــيـــارِي ـــنْ اسْ ـــلْـــبْ ســـاكَ ــن قَ م
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دّ من قارِي  ــكْ عَ ــالمْ علي الةْ و السَّ الصّ

بيبَكْ الْبارِي بْ لي احْ بيبْ اهللا ارْغَ يا حْ

رافْ االَبْرارِي دّ االَشْ َجَ رافْ أ زاوَگْ في لَشْ امْ

كْ سارِي مَ جوبْ واسْ حْ دّ مَ مي في أجَ واسْ

ــورْ ــحْ النّ ــرْفا امْصابَ ــمّ الشُّ ــالمْ إيْعَ و اسْ

زْجــورْ ــومْ النّشــورْ مَ ــي فــي ي لّين  و الَ يْخَ

حورْ دْ ــمْ مَ دي ــا اعْ نْي ــي فــي الدُّ لّين و ال تْخَ

ــرورْ سْ مَ ــنْ  زي احْ ــوْ  ألَ ــهومْ  سُ ــة  نْي الكُ و 

ــعــارِي ـشْ لـَ ــــاسْ  ن ــــــدادْ  اعْ و 

اوْزارِي ـــحـــايْـــفْ  صْ ــي  ــح ــمْ يَ

ـــــســـــاري اكْ ـــــبَّـــــرْ  جَ هللا 

ــــدارِي بْ فــي امْ ــــدْ ــدْ عَ ــهْ كــالــشَّ

انتهت القصيدة
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ــرا ــالمْ نَصْ رْ لَلْسْ ــدَّ ــة مــن قَ لَ مْ ــالمْ جَ ــا  الِسْ ــدوا يَ مْ حَ

شــيرُه وَعْ ــوَّ  هُ ــالَة  الرّْسَ ــمْ  خاتَ رُوا  ــكْ شَ أُو 

ــرا  شْ زمي العَ حــابْ الزَّمْ رامْ اصْ ــاقْ لَكْ ــى الرّف لَ ا عْ ــوْ وَ رْضي

ــرْ باشْ  يكــونْ انْصيرُه جَ ــى اللّي اهْ ا عل ــوْ و تْنِي

ــرا بْ ــرى الْكُ كْ ــعْ فَوْصــولْ انْهــارْ الدِّ مي ــا لْجْ وا ب دُ ــعْ أُو سَ

ــوبْ إينيروا لُ ــه لَقْ سُ مْ تْ نورْ  شَ ــوا  تَحْ لُ و حتَفْ

ــرا بْ ــاتْ عِ ي ــدوا شــي امْ ــادْ إيْوَجْ ب ــوبْ لَعْ ــاروا اقْل ــالَ ن وي

ــدْ انْصيرُه نْ لْ الرّســالَة من عَ ــرتْ حامَ جَ فــى هْ

ــرا يَقْ ــدْ  ايْري ــا  م ــرة  جْ الْهَ فــي  ــرْ  بَ يَجْ ــاهْ  ن غْ الَ  الْقــاري 

ــرُه تَذكي فيهــا  ــدْ  يَوْجَ ــكّ  شَ دونْ  ــي  األمِّ و 

رَة جْ رْ لمنْ ارْضا الهَ ــكْ رة و الشُّ جْ نْ اقْضى ابْهَ دْ لمَ مْ الحَ

ــرُه ي ــول اهللا و خِ ــاوْا رَسُ م ــن احْ حْ لم ــدْ و المَ



الهجرة النبوية 170

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ــرا جْ الهَ ــرى  ذكْ فــي  ــاهْ  يَلْق فَزْعامــة  دَرْسْ  ــبْ  الَ الطَّ

واضْ ابْشــيرُه ــام الزّعيمْ  علي في اعْ من اللّي ن

ــرا اجْ ابْشــايَنْ  ادْرى  بعــد  ــه  تباتُ ــدّ  قَ ــاتْ  تب مــن  واشْ 

ــرُه بي تَقْ ــي  النّب ــريرْ  اسْ ــى  عل نُومــه  ــرَفْ  ع و 

را ــدْ الغَ ــا  ناوْي ــتْ  اتْلَمّ ــشْ  قريْ ــومْ  قُ شــافْ  ــه  يان بَعْ

ــتيرُه ــه و يكون اسْ مُّ ــدْ عَ َوْلي ــدي  أ و ارْضــى يَفْ

را جْ ــوى الهَ ــي انْ ــاتْ اللّي مــن اللّ ــدّ تَبَ ــاتْ قَ واشْ مــن تب

ــرُه تَبْصي ــسْ  مَ اطْ و  ــرْ  كافَ لّ  كُ امْ  ــدّ قُ ــرَجْ  اخْ

ــرا ضْ الحُ ــا  ي ــقْ  دي الصّ و  ــه  تباتُ ــد  ق ــاتْ  تب مــن  واشْ 

ــرُه في احْ امْ  ــدّ قُ ــمْ  ليهُ ــرابْ  اقْ ــدا  لَعْ ــرْ  يَنْظَ

رَة جْ رْ لمنْ ارْضا الهَ ــكْ رة و الشُّ جْ نْ اقْضى ابْهَ دْ لمَ مْ الحَ

ــرُه ي ــول اهللا و خِ ــاوْا رَسُ م ــن احْ حْ لم ــدْ و المَ

را جْ نة فــي هَ ــزة كامْ جِ عْ ــي و قَوْمــي مُ ل ــا هْ ــة ي صّ و القَ

ــرُه بي ــرْ تَدْ هَ ــي و اضْ ــةْ رَبّ مَ ــرَتْ فيهــا حكْ هْ ضَ

ــوْرا ــعْ لَ مْ ــنْ جَ رْ بي ــهَ ــدا و اتَّشْ ــفْ نَبْ ــالمْ كي ــةْ االسْ قَصَّ

ســيرُه اكْ ــبْ  لْ للقَ ــرْ  بَّ المجَ ــدْ  مَّ حَ مُ ــةْ  قَصَّ

ــرا مْ عُ لّ  كُ ــنْ  ي للَدِّ عــي  يَدْ ــرة  الزَّهْ ــو  ب كانْ  ــا  وه بْدُ و 

ميرُه ــومْ اعْ ــمْ ي وْسَ ــالمْ في المَ ــرْ باالسْ و يْبَشَّ
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ــرا شْ عَ ــدْ  قْ عَ ــدْ  بع ــا  اثْالَث ــنينْ  سِ ــهْ  علي ــرُّوا  مَ ــى  تّ حَ

ــوا و على تَبْشــيرُه ــاهْ صمّ ــى ادْع ــاسْ عل و النّ

ــرا جْ الفُ ــى  عل ــمْ  بالرَّغْ ــه  دينُ ــرْ  يَنْصَ ــلْ  لي الجْ رادْ  ــا  تمّ

ــرُه ي ــةْ غِ لْمَ ــرَّفْ عــن كَ شَ ــةْ المْ لْمَ ــي كَ لّ و يعَ

رَة جْ رْ لمنْ ارْضا الهَ ــكْ رة و الشُّ جْ نْ اقْضى ابْهَ دْ لمَ مْ الحَ

ــرُه ي ــول اهللا و خِ ــاوْا رَسُ م ــن احْ حْ لم ــدْ و المَ

ــرة جْ بهَ ــرُه  إيْأَمْ ــلْ  بْري جَ ــه  بيبُ احْ ــى  ل اعْ ــي  رَبّ ــى  أوْحَ

ــرُه أمي ــكامْ  بَحْ ــيَّدْ  اتْسِ مــن  ســيدْ  ــرْ  وتأمَ

ــرا مْ ــادُه بالْضــى الْحَ جّ ــرَقْ حُ ــاشْ يَحْ ــرْ ب َمْ ــمْ فــي أ مَّ خَ

ــرُه كي ــمْ تَفْ كَ ــرْ و حْ ــدْ فَكَّ ــبْ بَعْ ــاهْ اقْري والْق

ا  ــرّ ــنْ الحارْســينْ بَ ــه عــن عيْ وْضُ ــامْ عَ ــي  إين ــرْ علِ وامَ

ــيرهُ سِ ــقْ  راف لَمْ ــدْ  قاصَ األم  ــنْ  بي خــرَجْ  و 

ــرا مْ الجَّ ــا  گادْي ــه  نانُ فَجْ تايْراجــي  ــقْ  ي دّ الصَّ صــابْ 

ــمّ انْحيرُه ســابُه تَ ــدّ يَحْ ــى الفَ وفُه عل مــن خُ

را ــدْ ــمْ فــي الْمشــي القُ ــادْ ســاروا تَرْعاهُ اوا اهللا ع ــمّ سَ

ــا دامْ في ســيرُه ــي على ارْســولُه م ــتَرْ رَبّ و اسْ

رَة جْ رْ لمنْ ارْضا الهَ ــكْ رة و الشُّ جْ نْ اقْضى ابْهَ دْ لمَ مْ الحَ

ــرُه ي ــول اهللا و خِ ــاوْا رَسُ م ــن احْ حْ لم ــدْ و المَ
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ــرا قَفْ األرْضْ  ــوا  ل وَصْ ــى  تَّ حَ ــي  يافِ الفْ و  ــارْ  لَوْع عــوا  قَطْ

ــروا إيْغي ــلْ  بالخيْ ــمْ  وراهُ حارگــة  ــمْ  داهُ اعْ و 

را ــهْ مــن النَّظْ ــوا في زْن ــى و تَخَ نَ ــمّ لَمْ ــورْ تَ ــارْ الثّ و فــي غ

مْ ســتِيرُه ظْ ــة ما عَ يّ فِ ــمْ الخْ مْ عالَ ــتَرْهُ و اسْ

ــرا فْ هــا الحُ يوطْ اتْ بَخْ ــدّ ــرة سَ ضْ ــا الحُ ــوتْ ي نْكب و العَ

ــروا يحي اســينْ  سّ العَ و  ــعْ  مي اجْ ــدى  لَعْ ــوا  داب

ــرا سْ الْحَ ــوا  ب دّ اتْعَ ــواوْا  انْ و  ــرْ  هّ طَ الْمْ ــرْ  اهَ بالطّ ــروا  كْ مَ

ــرُه ي ــنْ غِ ا عَ ــدّ ــوي عَ ــلْ لَقْ لي ــرْ الْجْ كْ ــنْ مَ لَكَ

ــرا فْ ظَ ــالْ  ن ــن  لي ــه  ديقُ صْ و  ــي  النَّب ــرى  اسْ ــا  ه دَ بََعْ و 

ابْشــيرهُ وصــولْ  ا  ــوْ كيْراجي االنْصــارْ  ــا  الْق و 

رَة جْ رْ لمنْ ارْضا الهَ ــكْ رة و الشُّ جْ نْ اقْضى ابْهَ دْ لمَ مْ الحَ

ــرُه ي ــول اهللا و خِ ــاوْا رَسُ م ــن احْ حْ لم ــدْ و المَ

ــرا ــعْ الشِّ ــا  ليلْن وَرَّتْ  ــا  م ــفْ  ـ يوَصَّ ــا  م اهللا  رَســولْ 

ــرُه بي اخْ و  ــرُه  ي خِ ــوري  يُ ــظْ  اللَّفْ ــوى  يَقْ ال  و 

ــرا ضْ حُ و  ــة  بادْي ــه  لُ وا  دُ ــهْ شَ ــة  بَزْعامَ اهللا  ــولْ  رَسُ

ــروا إيني ــكارْ  االفْ ــه  رْتُ فكَ مــن  اهللا  ــولْ  رَسُ

ــرا گْ ــا ارْضــى الحُ ــه م بابُ ــه و احْ لُ َهْ ــنْ أ ــولْ  اهللا بي رَسُ

ــبْ ازْهيرُه ــوى و يصي ــنْ فينْ يَقْ ي ــى بالدِّ و امْشَ
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را فْ الكُ على  ــالمْ  االسْ يا  رُه  نَصْ من  ــلّ  جَ ْاهللا  ــول  رَسُ

ــيِيرُه ــنْ تَسْ ــعادَا و حسَ ــزّ و اسْ طــاهْ العَ و اعْ

ــرا سْ ــا يشــوفْ كَ ــزَّة م ــرُه اهللا و عطــاهْ العَ ــي نَصْ و اللِّ

ــهيره ــغْ تَشْ ره يَبْلَ ــهْ ــي ابْغــا إيْشَ ــرْ اللِّ و األَمْ

رَة جْ رْ لمنْ ارْضا الهَ ــكْ رة و الشُّ جْ نْ اقْضى ابْهَ دْ لمَ مْ الحَ

ــرُه ي ــول اهللا و خِ ــاوْا رَسُ م ــن احْ حْ لم ــدْ و المَ

را وطْ ــلّ  كُ ينْ  لَلدّ قْ  قَ حَ رة  جْ الهَ من  ــالمْ  االسْ نَبِي 

ســيرُه تَكْ ــرْ  بَ جْ و  ه  ــمُ أسْ ــزّ  وعَ ــتاتُه  اشْ ــمّ  لَ

ــرا نَصْ ــالْ  ن ــدْ  بَعْ ــه  الوْطانُ ــعادة  بالسّ ــوقْ  رْف مَ ــعْ  ارْجَ و 

بيره ــرْ تَكْ حابُه و جهَ ــتْ في اصْ طــافْ على البِي

را ــه فــي قَهْ يان دْ ــرَكْ عَ ــانْ اتْ ت ــفْ لُوْ ــامْ كي ن ــمْ االصْ طَّ حَ

ــفيرُه عْ تَشْ ــده في دينُه و قْطَ ــكْ من جاحْ لَ و اهْ

ــرا ذكْ ــارْ  ي اخْ ــرة  جْ الهَ ــادْ  ه ــا  لين ــاتْ  ابْق ــمَّ  تَ مــن  و 

ــره ي ــجْ خِ ناهَ ــالمْ فــي مْجيهــا لَمْ ــمْ االسْ تَلْهَ

ــوامْ االخرى  ــرْ امْجيهــا في االعْ ــبْ رَبِّي ايْعــودْ بالخي طالَ

ــروا ايْغي ــاوا  يَبْق ــا  م ارْوَا  و  ــلْمينْ  المسَ ــى  عل

ا  ــرّ ــدْ مــن الْقُ مَ ومْ احْ ــهُ ــمي سُ ــول اسْ اضــي و ق فّ ــا حَ ي

ــعيرُه اسْ ــرّ  حَ ــي  يُوقين ــامْ  يْن الَّ  مــن  ــبْ  طالَ
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انتهت القصيدة

ــزورا زْمــي ابْ دْ فــي الزَّمْ ــعَ ــة نَسْ كَّ ــزارْ مَ ــي امْ ــبْ ل تَّ و يكَ

طيرُه ــحْ اعْ ــعْ اوْري ــبْ البْقي ــي ابْطي ــى قَلْب ن يَهْ

ــرا تْ ــي ابْكُ ــى النَّبِ ا عل ــوْ لِّي ــرةْ صَ ضْ ــوْل يالحُ ــامْ القُ و اتْم

ــرْ من عيرُه ــى النّصــارْ و اللّي هاجَ ا عل ــوْ ي و ارْضِ

را ــجْ صانْ شَ ــى اغْ ــرْ عل ي ــاحْ الطَّ ــا نَ ــهْْْْ م ــى اهللا علي لَّ صَ

ــى مــن كانْ انْصيرُه ولَ ــى المُ ــه ارْضَ ــى آل و عل
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ــقْ ف ــدْ ي و  ــتــحْ  بــالــفَ ياتيني 

عبَقْ ــا  م اعــلــيــهْ  اهللا  صلى 

الحــقّ  ــه  المادحُ ــحْ  دي امْ حــقّ 

قْ إيْلحَ ايَـــمْ  الـــدّ ــالمْ  ــسّ ال و 

ــابَقْ ســيد مــن الحقّ      ســيد السّ

قْ فَ ــن اخْ ــوضْ المورودْ م في الحَ

ــفْ ي الطّ ــفْ  طي ــي  النّب ــة  بّ امحَ

افْ ارهيفْ ــفّ ــقْ شَ ه ابري ــدُ فــي اي

ــفْ ــبْ انظي ــى ايصــادفْ القل و ال

ــي تَح و الباق ــتَفْ ــي نَسْ ــا اهل ــاهللا ي ب

عْ ارفاقي ــا جمْ قصدي امديحْ ســيدي ي

ــواقي تشْ ال  ــو  ل يوفــي  ــحْ  امدي ال  و 

اصالة اتواصلُه في الضيّ و الغســاقي 

ــي صــومْ التّاق ــرْ المعْ هي اهــر الطّ الطّ

اقي اصلى امواصلة على الحبيبْ السّ

قا اشْ دونْ  من  احْ  الفتّ ل  فَضْ من 

رتْقــا ــةْ  ليل ابْطيــب  اهللا  روحْ 

ــقا  ــح الوسْ ــهْ ربْ ــى اهللا علي صل

ه يبْقا ــدُ ــةْ المولى و عن مْ كَ ــا احْ ب

ــاوا ابْرَفْقا ن ــه من اهْ حابُ و عــن اصْ

قة  فْ خَ مرْ  العْ في  بُّه  حُ من  لْبُه  قَ

ـــطـــوفْ بــيــنْ الـــخـــاليـــقْ ايْ

مـــافـــيـــهْ لـــيـــسْ مـــعـــروفْ

ـــوفْ ـــجّ يـــرويـــهْ وســـــطْ ال
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واتْالقــي ــعْ  كاتجم مناســبة  االّ  و 

ــي ــة فــي كل آفاق بّ حَ ــبَّتْ المْ سَ و مْ

ــنْ الباقي ي ــنْ الزّ ســيدي و مالكــي زي

ــور احداقي مكمولْ زينْ المحاســنْ ن

اقي  دّ ــفْ بين الحُ يا ســعد من اكتاشَ

ــلْ االدواقي ــتْ لهَ ــي قل ــةْ النّب بَّ امحَ

اقي اصلى امواصلة على الحبيبْ السّ

القــي اليَطْ ــى  عل االَرســالْ  و  ــا  األَنْبيّ

يرْقا ــمْ  داي اعظيمْ  ــاهْ  ج لــالّ  و 

ــا اوْق شــرّ  مــن  تحصينْ  االَّ  أو 

الخلْقا زينْ  افْ  الوصّ اوصافْ  في 

ــعْ الرَّفقا مْ ســن اجمالُه بينْ جَ حُ

قة هْ شَ هقْ  شْ و  اهللا  نور  رسيّ  كُ

دْ  آمن ارْقا  ــعْ رجاتْ سَ ــبْ الدّ حسَ

قة  فْ خَ مرْ  العْ في  بُّه  حُ من  لْبُه  قَ

ــوفْ ــط ـــن اعْ ــــدى ام ـــا اهْ أم

ــدوفْ ــح م ــسْ  ــم ــلّ ال ــا  هــن و 

ــــــنْ فـــي الــخــوفْ هـــو األَم

لْقــا مَ ــا  انْق ــاوهْ  يلق ــمْ  بيهُ أُو 

ــغــدقْ يَــنْ ــزْ  ــري اغ ــرْ  خــي االّ  و 

قْ شَ ينعْ ــرْ  ــي ــث اكْ ـــنْ  زي ــا  ــمّ يَ

ــقْ ــرَّم كــيَــتــشــافْ بــشــوفــةْ ال

ــقْ ــا فــي العشــاقْ مــن اعشَ و م

كالبرقْ اغــشــاهْ  ــشــراقْ  ي فــي 

ــرقْ ــف ــنْ ت أو  كـــاتَّـــجـــمـــعْ 

قْ فَ ــن اخْ ــوضْ المورودْ م في الحَ

ــريفْ اشْ ــرّ  سَ ــي  النّب ــةْ   بّ حَ امْ

ــفْ واخفي ــمْ  ناع ــرْ  الحري ــلْ  مث

ــفْ ــبْ اعفي ــى ايْصــادَفْ القل و ال

ــقْ ل الخَ ــى  عل اهللا  ــةْ  ارحم ــم  هُ
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اســبَقْ هــا  فيضْ الرَّحمــة  ــنْ  عي

ــقْ ــبــريــلْ اهــلــي اوس ــى جَ حــتّ

ايخنقْ داهــــمْ  ــن  م ــحــرر  ت و 

ــرقْ  ــحَ ــرْ ايْ مــن لَــضــى لَــلــكــافَ

ــرقْ ــشْ اي الزمْ  ــا  ــاه اوع ــن  م و 

قْ فَ ــن اخْ ــوضْ المورودْ م في الحَ

ــفْ التَّعري فــي  ــي  النّب ــةْ  بَّ حَ أمْ

ْ بهْ ايْحســاسْ من اهفيفْ  ــسّ ايحَ

ــفْ اكفي الوجــدانْ  ــا  الْق ــى  ال و 

ــقْ االعمَ ــغْ  البالَ ــانْ  االيم ــى  عل

ــقْ  تــ ينعْ ــمْ  الجحي ــه  بدنــوبُ

متْ امْســاقي ــي ليهْ انْظَ بيبنا الّ و حْ

اتْ انْطاقي ــدّ ــه اعميمــة عَ و افضايلُ

واقي ــرْ لطْ سّ ــبْ اتكَ ــتْ الحبي داي و هْ

واقــي    ــا  لِن بهــا  شــفاعتُه  ــا  أمّ

ــوم تَركها في القــولْ المتراقي  و اعل

اقي اصلى امواصلة على الحبيبْ السّ

ــا لْمتاقي ــال ي واشْ مــن مناســبة تعْ

ــعرْ ذْ إيمــان فــي قلبْ مــن ايْالقي شَ

دَفقة  منُّه  رفْ  ايْغَ ارســولْ  لّ  كُ

تَطمينْ من الخوفْ في الوحيْ الْقا

قا يشْ وال  ــرّ  ـحُ الـَ اهللا  عبد 

ــرْقــا الــضَّ القــيــيــنْ  بها  ــا  ــن رحْ

فرقَة من  كمّ  ارقاتْ  و  رقتْ  شَ كي 

قة  فْ خَ مرْ  العْ في  بُّه  حُ من  لْبُه  قَ

ــوفْ ــوص ــسْ م ــي ـــرّ ل شــي س

ــفــوفْ ــل م ـــســـاسْ  بـــالـــحْ و 

ـــــروفْ ي و  ـــــهْ  ب ـــانْ  ـــي ـــل ي

ــا اتْلَق ــبْ  القل ــه  لْبُ قَ مــن  ــي  اللّ

ــا ــقّ ــبَ يَــتْ ـــمـــانْ  اإلي ــــداكْ  ب و 
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ــقْ الــوْسَ ــاظــم  ع ــمــا  ســيّ ال 

ــقْ  ــمَ اعْ الــمــا  التجلّي  ـــومْ  ي

قْ اتـــدَّ اشمايلُه  و  ــومــة  ــيُّ شِ

ه ايْــــرَقْ  ـــدُ ــي جـــاحْ ــلّ ــى ل حــتّ

قْ فَ ــن اخْ ــوضْ المورودْ م في الحَ

تشــريفْ اســماءُه  مــن  ــنْ  باثني

تَشــريفْ ــه  ابحالُ ــا  م تشــريف 

ــفْ رْئي و  ــمْ  راحَ ــبْ  الحبي عــاشْ 

ــلــقْ ــغْ جـــاهْ عــنــدْ مــن اخْ ــلَ يــبْ

ــقْ  اينْطَ ســاعةْ  ــه  تابُ اعْ ــب  قَلْ

يلحقْ و  نـــوحْ  ــن  م و  مــنــك 

المناسبُه ابْشــي من االيمانْ امواقي

ــي ــوم التّالق ــه مناســبُه و فــي ي ألنّ

القي ــا اخــالقْ ســيدي عاظــمْ الخْ أم

ــي ــم آدُوّاق ل فــو و الحَ فــح و العْ الصّ

اقي اصلى امواصلة على الحبيبْ السّ

ــمْ و راقي ــي و اعظي ــتْ جاهْ عال ما ري

ــنْ الواقي ايســبَّقْ العفــو كالتحصي

ــباقي االَسْ ــا  االَنْبي ــى  عل ه  ــبّقُ يسَ و 

ــقا ــم و ال يَشْ ــرْ الجحي ــا يَنظُ م

فقا ــحْ الصَّ ــه رب ــزْ ب ســعدْ الحايَ

ــه ســبْقا ــمْ حــازْ علمُ ــى عال عل

ــامْ العتْقا    ــارقْ عــن اتم ســالْ الغ

قة  فْ خَ مرْ  العْ في  بُّه  حُ من  لْبُه  قَ

ـــوفْ ـــوص م اهللا  جـــعـــلُـــه 

رؤفْ بـــعـــد  ـــــمْ  ـــــي رح

ــوفْ ــف ــح م ـــافْ  ـــط ـــاالل ب و 

ــا  بالرّق ــه  بُ خاطْ و  الكــونْ  هــذا 

بالرّفقــا ــه  يعاملُ و  ــه  اعتابُ ــا  ب

ا يتْبقّ ــا  م ــدْ  ــزي ي و  ــا  ــان ــاب ب
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قْ اشــفَ ــه  حاجبُ االّ  ــوفْ  الشّ و 

ــدقْ الصَّ ــةْ  غاي مْ  اشــهادتْهُ و 

ــزاقْ الــنّ و  ــمــروقْ  ال على  ــاشْ  ع

قْ فَ ــن اخْ ــوضْ المورودْ م في الحَ

ــبْ في شــعاري ســيفْ هــاكْ لبي

بالتَّزييفْ ــوا   ــغُ زَلّ و  ــوا  ــغُ زَلْ

ــفْ اضري ــنْ  كُ العاشــقة  مــع  و 

قّ يستحَ الــزّيــنْ  ـــنْ  زي على 

دقْ  بالصَّ االكــــرامْ  ــه  امــالكُ و 

ــقْ ــوفَّ ي ــخــيــرْ  لــلْ ــى  ــمــول ال و 

ــرقْ ف ـــدونْ  ب ــعــرا  الــشُّ على  و 

ــي قاق التَّحْ ــر  سَ و  االدواقْ  و  االوراقْ 

دوا ابمالكي فــي انهايةْ لَتفاقي ــهْ شَ

ه إال مــن شــاقي  حــدُ ــا ايجَ ــا اهللا م ت

اقي اصلى امواصلة على الحبيبْ السّ

ــواقي  بّ و الشّ ــي بالُحُ ل ا يا اهْ ــوْ لّي صَ

ــواقي طالعْ عن تَشْ ــهْ لَمْ ــى اعلي صلّ

رزّاقــي  ــى  المول ــدْ  القصي ــةْ  انهايَ و 

ــي ارفاق و  ــي  احباب خالْقــي  ســالمْ  و 

ــهْ منُّه شــرقة ــرقت في ــي شَ و الّ

ــهْ تلْتقا ــبّ في ــنْ اســبابْ الحُ بي

ــه خرْقا  ــلْ فكــرةْ فــي ادماغُ حامَ

قة  فْ خَ مرْ  العْ في  بُّه  حُ من  لْبُه  قَ

ـــــــوفْ ادْن ـــــــارزْ  ب ـــــهْ  ب و 

ـــروفْ ـــح ـــــنْ ال ــــادْ زي ــــحّ جُ

ــطــوفْ ـــرّ الــعْ ــظــى ابْـــسَ تَــحْ

ة يقَ ع  وْضِ الَة موْصولَة في وَسْ اصْ

البْقا ـمْ  ايـَ الــدّ بها  ــا  ــرْن ام و 

ــا ــاقْ مــن هــم غرْق ــى عتّ و المول

ــا ــاقْ مــن هــم غرْق ــى عتّ و المول
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ــقْ  بَ الحْ و  الرّيحــانْ  ــرْ  اعبي ــا  ب

ــقّ ــــايَ فــي خــالْــقــي الــحَ وارج

فــقْ ـــمْ ايــدْ ــلْ ابْــحــرْهــا دايْ ــثْ مَ

ــلّ التَّعابقي ــقْ جَ ــداهْ عابَ ــري اشْ يَسْ

رزْ انْســاقي دة من طَ ــا نا اختمتْ وحْ ه

فاقي وِيرة تَدْ يّتي احمدْ فــي اصْ ــمِ و سْ

زنقــا و  دَربْ  المــدونْ  ــرْ  يعطَّ و 

لقــا الْمَ ــولْ  هَ ــومْ  ي ــا  ين إينَجّ

ــا يبْق باقــي  ــهومْ  سُ ــة  ني الكُ و 

انتهت القصيدة
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دّ  يعَ ـــالَّ  َل ا ــلــوقــاتُــه  ــخْ مَ مــن 

ــدْ ــمَ احْ مــا  عليه  اهللا  صــلّــى 

ــدّ الجَ ــلّ  هَ ــرام  الَكْ ــه  حابُ واصْ

صــدْ  ــيّ الْقَ ــهالْ لِ ــمْ يَسْ بَرْضاهُ

ــدْ  ــمَ أحَ ــه  ــقــولُّ ت و  ـــادِي  ـــن أتْ

ــدْ  ــعَ ـــه اسْ ـــتُ ْ ــى فــي أُمّ ــرَبَّ و ت

ــدْ  مْ حَ لّ  كُ ــاتْ   ب وجِ المُ زَادْتْ  و 

مادْ  ــدْ و ما يُحْ مي َلْحَ ي ا ــمْ خالْقِ يدْ بأسَ حامِ تَحْ فــي اقْصيدةْ المْ ــتَفْ نسْ

د حمَّ ــد في مُ مي ه الْحَ ــمُ سّ دْ اللِّي جَ مْ ــة لَلْحَ ل وصولَة و وَّاصْ و صــالة مُ

جادْ  ــالْ أو االَمْ ــرّفينْ هلْ االَفْضَ شَ َلْمْ ى عن آلُه ا ــهْ والرّضَ لي ــى اهللا اعْ صلّ

ادْ  بّ ــعْ العُ مْ لْمْ أو جَ ــلْ العَ ا و هَ هَ قْ شــايَخْ و الفُ ــايَرْ المْ ــليمْ السّ و التَّسْ

آدْ  واعــي في كلّ أفْ باتْ و الدّ ــدْ مع الموجِ مْ تِي الحَ صــدْ من اقْصيدْ و القَ

د يا من زادْ  ه على األرضْ محمّ ما أحمد رَسول اسمُ ه فْى السّ مُ يّ اسْ بِ
نَ

دادْ  ــة عند التّعْ سَ مْ روف خَ دْ أو صبْتْ الَحْ مْ ظْ الحَ ــروف لَفْ يتْ أنَيَ احْ عدّ

ادَة  دّ ــة عَ ــمْ في الْمــاطْ لُو ابألَ لَ عَ

تَدى  داهْ اهْ ينْ بَهْ دِ دْ فْى الحامْ حامَ

ــاداة  ــوا بِهْ أو سَ ن ــيِّداتْ أمْ من سَ

ادَة  لْ قَصّ ضْ َللّفَ تِي ا ير اقصيدْ وَتْصِ

ــادَة  وَقّ دُرَّة  ــروكْ  يّ انْصِ ــدْ  مْ بالحَ

ادَة  مّ ــة حَ ضانْ أُمَّ ــي احْ اليَنّكْ ف

َوْ زْيادَة  سة ابْدونْ نقصْ أ مْ نَلْڤى خَ
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ة يا صاغِي االَنْشــادْ  ــة الْبالْغَ مَ كْ ــقْ مع الْحَ ــبحان اهللا عن التّدقِي ــا سُ ي

ــة تَنْعادّ سَ مْ بَرْيَة خَ بيرْ  والتّ ــل و تَكْ لي د و التَّهْ ــرْ التَّســبيحْ و الحمْ و ذِكْ

دْ  ــدْ األحَ ي حْ و الوْحِ ــدْ ى المَ ــظْ الحمــد و تَلْقَ ــروفْ لَفْ ــرْ في احْ مْ وَخَّ ــدّ ق

ادْ حْ أخَّ رْصَ صَ ــنّى لَمْ مدْ و ما فيها منْ السّ ةْ الحَ لْمَ روفْ كَ ــوا الحْ عُ و نرَجْ

د يا من زادْ  ه على األرضْ محمّ ما أحمد رَسول اسمُ ه فْى السّْ مُ ْ اسْ يّ بِ
نَ

ــالدْ  اب لّ  كُ مــن  ــوا  ن عْ ِيْضَ إ هــا  اجْ جّ حُ ــرى  القُ ُمّ  أ ــى  فْ هــا  ألِفْ ــي  نِ دْ فَگَّ

ــدْ الذْ أُوســادْ  امَ ــمّ بَالحَ ــى إيْلَ ــكْ إل لَ ــتْ مَ ــى لَمَّ ــي المهــا فْ نِ دْ أو فگَّ

ــنادْ  رْ اسْ كْ ر الذّ كْ ــرْ ابْذِ ــرادْ ذِكْ ــدْ أُو مُ رِي ينها مُ ــمِ قاسْ ــدْ امْ مْ ــمْ الحَ مي

د افْضلْ يَتْزادْ  مْ دين و الحَ ــوبْ الحامْ لّ قَلْبْ من اقْل ياتْ كُ دْ احْ مْ حــاءْ الحَ

تادَة  عْ ة مَ سَ مْ الة في أوقاتْ خَ و الصَّ

تادَة  عْ ــادَة مَ ــتْ صــارْ ع ــال تَوقِي وَبْ

ــادُه يَتْزادى  ب ــاء مــن اعْ ــبّ الثَّن حَ

ماقْ الحامدينْ من به الْياذا  فــي اعْ

ادَة  مّ ــة حَ ضانْ أُمَّ ــي احْ اليَنّكْ ف

ــادَة  ــبْعْ النَّجَّ ــتْ آياتْهــا السَّ قَامَ

ــه عادَة  لّ قَلْبْ والَّ لُ ــكُ َلْ ــد ا مْ الحَ

االِرادَة  ــدْ  نافَ ربّ  ــكْ  لِ الْمَ ــمْ  ي مِ

ادَة  ينْ صــاروا وكَّ دِ ــوبْ الْحامْ ل الَّقْ

قَدّ  ــدّ  قَ ــنْ  ي الــدّ ـــانْ  ارْك و  ــمْ  هُ

دّ اجْ دونْ حَ ــدّ ــيّ أو في ال فــي الضَّ

مدْ  لّ حَ َللِّي فــي كُ ــدحْ ا ْ المَ ــبّ حُ

عْ إيوقَدْ  ــعْ ســاطَ شَ عْ ــيّ امْشَ ضَ

ــدْ  ــعَ ـــه اسْ ـــتُ ْ ــى فــي أُمّ ــرَبَّ و ت

دْ مْ الحَ ــلّــى  عَ ــرآن  ــقُ ال ُمّ  أ أو 

ـذّ لـَ بــه  المْ  ـــة  مَّ ـــالَّ ال المْ 

ــدّ نَ ــهْ  إيْلي ــا  م ــكْ  الْ المَ ــمْ  ي مِ

ــدْ  انْفَ ــى  إل ــي  اللّ  ْ ــبّ الْحُ حــاءْ 
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دّ ــوَ ــايْ ت ــدْ  ــمْ ــحَ ال ادْوامْ  دالْ 

ــدْ  ــعَ ـــه اسْ ـــتُ ْ ــى فــي أُمّ ــرَبَّ و ت

ــدْ  ــمَ ــنْ األحْ ي ــدّ ــنْ ال ي ــدّ ــذْ ال ه

ــدْ  النّكَ أهلْ  ـة  األباليـــسَ ذا 

تَـدّ يَنْمْ يـنْ  ـصِ ابْتَغْ ــرْعْ  الفَ و 

ــدّ ــتَ اعْ أو  ــزّ  ــعَ ال ـــتَـــزّ  اعْ ــه  ب

ــدّ نَ ــهْ  لِي َوْ  أ ــريكْ  اشْ ــهْ  لي ــا  م

ــدْ  ــعَ ـــه اسْ ـــتُ ْ ــى فــي أُمّ ــرَبَّ و ت

ــدّ  حَ ــهْ  لي اعْ ــوى  يَقْ ــا  م ــى  عل و 

دْ إلى المعادْ مْ وام في الحَ لّ على الدّ مدْ إيْدَ لْمةْ الحَ روفْ كَ ــامْ احْ دالْ التّم

د يا من زادْ  ه على األرضْ محمّ ما أحمد رَسول اسمُ ه فْى السّْ مُ ْ اسْ يّ بِ
نَ

ادْ  مّ ــا محمــود أحَ ــادْ ي م ــا حْ ــد ي حمَّ ــا مُ ــدْ ي مَ ــا حْ ــد ي ــد الحمي ــا عب ي

ــادْ  االگي و  االَطــواقْ  مــن  ــرار  االَحْ ــد  ي مِ الْحَ ــادْ  عب ــنْ  الحامدي ــنْ  دي

داد لْ ليهْ افْروعْ اعْ ــة أوصــولْ و األصَ سَ مْ لْتْ الخَ دْ كيفْ قُ مْ باتْ الحَ موجِ

ــادْ  األب ــزّ  عَ ــنْ  مَ يّهــا  طَ فــي  ــا  م أو  ــزّ  الع ــةْ   أيَ ــدْ  َحمَ األْ ــبْ  موجَ أوَّلْ 

ــادْ م ــرّ الصَّ َلْبَ ــامْ  ا ى وال إيْن ــهَ ــنْ الَّ يَسْ ــلّ شــانُه مَ ــومْ جَ يُّ ْ القَ ــيّ َلْحَ ا

د يا من زادْ  ه على األرضْ محمّ ما أحمد رَسول اسمُ ه فْى السّْ مُ ْ اسْ يّ بِ
نَ

ــدْ  ــمْ يولَ ــلّ شــانُه ول ــدْ جَ ــمْ  يَلِ ــال لَ ــهْ حــدّ اعْ َالّ إيلِي ــدْ ا مْ ــه الحَ لي

مادَة  حْ ة مَ يشَ ة و الهنا و عِ بالرّاحَ

ادَة  مّ ــة حَ ضانْ أُمَّ ــي احْ اليَنّكْ ف

ه االِعادَة  دُ ــعْ ه اتْسَ تانْقُ عْ و اللِّي مَ

نادَة  نّ اعْ و شياطنْ من األَنْسْ و الجَ

طائِي نَتْفادَى  ابْ الخْ ى الوَهَّ ــعَ نَسْ

جادَة  وَة و مْ ــطْ زّ سَ َلْعَ زَّة ا و من العَ

ــنادَة  اسْ ــهْ  لِي ــه  الزْمُ ــيّ  والِ وال 

ادَة  مّ ــة حَ ضانْ أُمَّ ــي احْ اليَنّكْ ف

هادَة  يْبْ أو اشْ لَّ غَ ه ابْكُ لْمُ و على عَ
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ــــدْ  األوْحَ ــمْ  ــالَ ــع ال اهللا  ـــلّ  جَ

ــنّ اوْقَدْ ــوّى الْمَ ــا گالْ فــي طُ و م

ــدّ  ــهَ والــتّ يدْ  تمِ و  عْ  ــدّ ــصَ ــنْ تَ

ــدّ  يَــتْــمَ و  األرْضْ  اهللا  ــد  ــنْ عَ

ــدْ  ــعَ ـــه اسْ ـــتُ ْ ــى فــي أُمّ ــرَبَّ و ت

دّ ــوَ إيْ ــا  م ــالْ  إيْن ــلْ  نَسْ أو  ــرْثْ  حَ

ــدْ  هَ اصْ ــا  م ــدْ  التَبْري ــدرْ  البَ و 

دْ  ى اوْجَ ــا ابْغَ لْ أو م ــلْ أو انْحَ و انْمَ

دْ  ــوَ اسْ وال  يَبْقــى  ــضْ  األبْي ال 

ــادْ  م اغْ ــهْ  علي ــبْ  غي ال  اهللا  ــوَّ  ه ــا  أمّ و  ــا  ن نّ عَ ــابْ  غ ــي  َللِّ ا ــبْ  الغي و 

نُّه يُحمادْ  ــا عَ يقْ في م ــقّ الَحقِ ــي و ســورة اإلخالص الحَ رسِ في آية الكُ

َالَّبادْ  ــاتْ مــن الزالْ ا ــدْ الكايْن مْ دْ االَكــوانْ أو حَ مْ ــدْ حَ مْ او مــن هــذا الحَ

ــداد مَ مــن  كــم  ــا  فون وّ إيْخَ الحــرارة  ــاسْ  تِب احْ ال  األزُون  ــبْ  تُقْ ال 

د يا من زادْ  ه على األرضْ محمّ ما أحمد رَسول اسمُ ه فْى السّْ مُ ْ اسْ يّ بِ
نَ

بالْ أُو لُوْهادْ  لّ ما في األرْضْ عايَشْ فــي الَجْ دينْ عــن كُ دْ الحامْ مْ ــي حَ ثانِ

ادْ  لْها وَقّ ــعَ وابْدا مَشْ ــا امْ يا وَدْف ــمْس اضْ ي األرْضْ و الشّ ــقِ ــرْ تَيْسَ المطَ

ة و الوادْ رْجَ رْ و المَ شْ الْغابَة و الْحوتْ في البْحَ َلْوَحْ ــة ا نَ اجْ من االَنْعامْ الدّ

ــرْمادْ  ــنْ سَ ــقْ ال مَ ــة ســايَرْ الَخاليَ نافْعَ ــل و النّهــارْ لَمْ َللِّي ــةْ ا و مناوْبَ

ى و ما بَدَى  فَ ه ابْما اخْ لْمُ ــطْ عَ حايَ

ادَة  رَة وَقّ ــجْ ــارْ صــابْ شَ ناوِيهــا ن

لِيها الذَى  ــعْ اعْ ــومْ مانَ يُّ ــا الْقِ لوم

اإلرادَة  و  ضــا  القْ و  ــرْ  بي التَّدْ وفــق 

ادَة  مّ ــة حَ ضانْ أُمَّ ــي احْ اليَنّكْ ف

يفْ الْعادَة  امّ أو كِ َلْعَ ى ا طَ عْ من المَ

ادَة  مّ ــه عَ ــه على افْضالُ لوقاتُ خْ مَ

فادَة  ير في افْضاها فَدْ و افْراگْ  الطِّ

ه و تمادَى ــدُّ ــاتْ حَ مْ ف ال مــن فِيهُ
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ــرْدْ  الْبَ ال  ــدْ  هْ صَ ال  ــدْ  وَبَّ ــا  م

ــدْ  ــعَ ـــه اسْ ـــتُ ْ ــى فــي أُمّ ــرَبَّ و ت

دْ حَ ــي اجْ ــنْ كــي اللِّ كي مــن أمَ

دْ  عَ ــي اسْ ى و شِ قَ مْ اشْ شــي بِهُ

ــرْدْ  فَ دونْ  ــرْدْ  ــفَ ال ــمــاشْ  هُ مــا 

ــدّ  ــدّ مــا ايْــجَ ــجَ ــيــنْ إيْ ــلّ حِ ك

ــدّ ـــه حَ ــمــدْ أالّيْـــلِ ــحَ ــهْ ال ــي لِ

ــدْ  ــعَ ـــه اسْ ـــتُ ْ ــى فــي أُمّ ــرَبَّ و ت

 ْ ــدّ ــة اتْصَ ازْلَ ــوبْ النّ ــى الكت و عل

رادْ  ريفْ اطْ ــفْ او خْ ي ــتْوَة و ربِيعْ أو الصّ لّ عامْ الشَّ ــةْ افْصــولْ كُ قَ و مالحْ

د يا من زادْ  ه على األرضْ محمّ ما أحمد رَسول اسمُ ه فْى السّْ مُ ْ اسْ يّ بِ
نَ

ــه مارادْ  دْ لُ ه واجَ ــدُ ــروزْ بُوحْ فْ ــي مَ ــى األدامِ لّ ــنْ عَ دي ــدْ الحامْ مْ ــث حَ ثال

ســادْ  طاوْا كايْنِينْ في ســايَرْ االجْ ــا يَخْ ــي م ــعْ األدامِ ي مِ ــكاتْ الجْ و الملَ

ادْ  دّ ن العَ هْ ــلْ و الذِّ قَ ــرْ و اللُّبّ و العْ رْ و الخاطَ كَ لْهــومْ و الفْ سْ مَ ــدْ و الحَ

نادْ  ــوا بَعْ عُ ــولْ إيْبَدْ قُ ــا اعْ قــولْ ي ــكاراتْ اعْ و اكتشــافاتْ و ابْحــاثْ و ابْت

ادْ  دَّ َلْجْ طــاهْ ا عْ ــنْ مَ ينْ ع لّ حِ ينْ مــن األدامِي فــي كُ دِ ــدْ الحامْ مْ هــذا حَ

د يا من زادْ  ه على األرضْ محمّ ما أحمد رَسول اسمُ ه فْى السّْ مُ ْ اسْ يّ بِ
نَ

جادْ ــى األنْبِيَّا االَمْ لّ ينْ عَ ــابْقِ لّ االَدْيانْ السَّ نْ هَ ينْ مَ دِ ــدْ الحامْ مْ ــعْ حَ أو رابَ

ادَة  وّ سْ أو هُ مْ ة الشَّ تُه طالْعَ مْ كَ بَحْ

ادَة  مّ ــة حَ ضانْ أُمَّ ــي احْ اليَنّكْ ف

يْشْ انْدادَة  ي  ابْزوجْ في العَ طايَعْ عاصِ

ي تايَتْآدَى  نَا وشِ مْ في الهْ ــي بِهُ شِ

وا االِيفادَة  مُ دْ ينْ عَ دِ احْ نْ في الجَ لَكِ

ــادَة  بَّ ــؤَ ــة مُ ــمَ ــجــارِب  دايْ و الــتَّ

ــادْ  ــرابْ و البْع ــوانْ القْ ــألْ االكْ يمْ

ادَة  مّ ــة حَ ضانْ أُمَّ ــي احْ اليَنّكْ ف

حضاوْا إيبادَة  ركْ يَضْ اليَلْحادْ أو الشِّ
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ــدّ  ــلْ الْحَ ــبتْ وال اهْ ــلْ السّ ال اهْ

لــدْ  الــوَ ــي  ــتِ المْ يــا  ــه  لُ بوا  نسْ

ــدْ  ــرة انْكَ ــا و فــى األخْ نْي فــي الدّ

دْ ــجَ إيْسْ اقْلِيــب  فرْحــاتْ  ــا  ي

ــدْ  ــعَ ـــه اسْ ـــتُ ْ ــى فــي أُمّ ــرَبَّ و ت

ــدْ  يْ أو الرّشَ ــدْ َلْهَ ــا هــابْ ا من جَ

ــدْ  ــرْقَ ــــمْ يَ ــمْ رَايْ ــراهُ ــقْ مــن يَ

ــدْ صَ بَالْقْ اهللا  ــد  عن ــى  تَبْـقَ

ـــــرَدْ  ِيْ إ وال  ـــا  ـــن ْ رَبّ ــمْ  ــهُ ــي فِ

ــرْكْ أو يَلْحادْ  ينْ ما منْ شِ ينْ أُو بادْعِ يّنينْ فِي قَلبْ الدّ دّ ــنْ المْ بِي مَ جْ ــا عَ يَ

ــادْ  حّ مــا جُ ــهْ والّ هُ ــدوا لمــا هــو علِي ــا اهتَ مْ م ــوْ ــرَة عــن قَ سْ ــا حَ ي

ادْ  لبْ النّكَ ــرْكْ إيجَ ــرْك و الشِّ وا دِيّانَة عن الشِّ آشْ انْگولْ على دَيّنِينْ قامُ

ي شاء او رادْ  رْ كِ نِي اقْضى و قَدَّ رْ اهللا على الخوضْ في ما ال يَعْ فَ ــتَغْ و اسْ

د يا من زادْ  ه علّْى األرضْ محمّ ما أحمد رَسول اسمُ ه فْى السّْ مُ ْ اسْ يّ بِ
نَ

تادْ هْ ــي المُ بِ ــنْ وَالنّ ي ــنْ الدّ ة ع نْ هــذا األُمّ ــنْ مَ دي ــدْ الْحامْ مْ ــسْ حَ خامَ

يَنْجــادْ  البقــرة  ســورة  ــامْ  ت اخْ ــاتْ  ابْآي ــا  ن مْ ارْحَ مــن  هللا  ــدُ  مْ الحَ و 

رادْ وَديعــة  لْهــا  عَ اجْ مــن  اهللا  دَ  ــهِ شَ ــهادة  اشْ ــنْ  ع هللا  ــدُ  والحمْ

ــدادْ  ــسْ الَعْ ــن ابْنَفْ عاوْدِي ــي امْ ــسْ للّ مْ ــاتْ الخَ ــى اآلي لّ ــدُ هللا عَ مْ و الحَ

مــادَة  حْ مَ ــى  تّ حَ ــمْ  نْهُ مَ ــا  مارِين

نادَا   ــانْ اعْ تَعالى عــن اوْصافْ قُوم

بادَة  ــهْ تطفــحْ الَعْ ــزّ بِ َلْعَ ــرّ ا أو سَ

ادَة  جّ بِينْ السَّ من قبل إيالمَس الجْ

ادَة  مّ ــة حَ ضانْ أُمَّ ــي احْ اليَنّكْ ف

َلْقادَة  عاتْ ا ها الدُّ لْ من ناسْ عَ و اجْ

ه لَوْســادَة  دُّ طّ خَ ِيْحَ ا إ مَّ
َ مــن قَبْلْ ا

ــعادَة  السَّ ــالْ  ِيْنَ إ نّهــا  مَ ــة  أمانَ

ــسْ ربّنا نادَى  مْ ــي أبْخَ َللّ ــمْ ا ري الَكْ
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ــدْ  اوْعَ ــي  كِ ــزوجْ  ابْ ــيْن  نْسَ لَلْجِ

ــدْ  ــعَ ـــه اسْ ـــتُ ْ ــى فــي أُمّ ــرَبَّ و ت

ــرَدْ  ــسْ ــنْ ــرآنْ يَ ــق ــي فــي ال ــلّ ال

ــدّ  ــي اتْعَ ــي اللِّ سِ دْ َلْقُ ــثْ ا ي دِ الَحْ

ــدْ جْ الْمَ ــلّ  هَ ــرآنْ  الق ــاظ  فَّ حُ

ــرَدّ ايْ ــا  م ــدْ  مي الحَ نعــمْ  فــي 

ــتَدّ اشْ ــا  م ــنْ  إيْلي ــد  مْ بَالحَ او 

ادْ  ــوّ ــرّ الجُ ــمْ الْبَ رِي ابَةْ الْكَ ــتِجَ ــنْ اسْ ــمْ وعَ ــى ادْعاهُ ــد هللا عل وَالحمْ

د يا من زادْ  ه علّْى األرضْ محمّ ما أحمد رَسول اسمُ ه فْى السّْ مُ ْ اسْ يّ بِ
نَ

ــادْ  يْ الرَّشَ دْ ــى هَ ــاس و عل ــدْ النَّ مْ ــرآنْ مــن الحَ ــى الق لّ ــدُ هللا عَ و الحم

زادْ  أو  اهللا القــرآن  ــى  اوْحَ ــه  نُّ عَ ــي  اللّ ــارْ  ت خْ المُ ــى   عل هللاْ  الحمــد  و 

ــذاذْ  ــةْ االفْ ــى المَ ــالْ و عل ــه واألفع ــنَنْ أقوالُ ــى السُّ ــدُ هللا عل مْ و الحَ

تَمْ االنْشــادْ  ا تَنَخْ ــدْ بالرّجَ مْ باتْ الحَ ــوا موجِ لُ ْ روفْ الحمــد فَصّ ــد احْ بَعْ

يادْ ــه تَحْ ــا لي عن دْ م مْ ــة هــو الْحَ مادَيَّ ــي األحْ تِ ــامْ اقصيدْ ت ــكْ اخْ مَسْ

ســادَة  ــادُه  عب و  ــيّداتْ  سَ ــاؤُه  إم

ادَة  مّ ــة حَ ضانْ أُمَّ ــي احْ اليَنّكْ ف

دْ من به اقْتادَى  عْ انْ سَ يّ أو دِيجَ ضَ

ا  دَ مَ بْناهْ أحْ لْوِي و صــاغْ مَ عنَى عُ مَ

ــمْ اإلشــادَة  ــثْ بِهُ ي دِ اتْ الُحْ أُو رُوّ

ــدْ باإلرادَة   م بادْ حَ عــن عبد من ا لعْ

وَة  فى  الزّمانْ أذَى و انْكادَى  من قَسْ

انتهت القصيدة
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يّانْْ ــودي خالْقــي الدّ ب ــم معْ ــتْ باسْ ابْدي

رْ لْسيدي من القلْبْ ولْسانْ كُ مدْ والشّ الحَ

يا و ديجانْ رْ ما فَتْروا في الضّ ــكُ دْ وشْ مْ حَ

ــانْ ي لّ االحْ ــمْ كُ ظي ــهْْ بْشــوقْ عْ كانْراجي

ــلي فــي االوْزانْ لّ اتْواسْ ــولْ الكُ ــدْ  اقْب رايَ

ســانْ        إحْ لّ  كُ ــوعْ  يَنْب ــدْ  محمَّ نا  ســيدْ

ــمــانْ ــكْ يــالــرّحْ ــادي ــلْ ون ــوسَّ ــتْ ــهْ نَ ب

ــانْ ن دْ ــحْ ســيدْ عَ دي ــي لَمْ تِن دِِ ــنْ اهْ ــا م ي

ان نّ نْظــومْ يالْمَ كْ هــذا المَ ــمَ ابْديتْ بَسْ

تْمــانْ كُ فــاكْ  خْ ــا  م بهــا  ــمْ  عالَ ــي  نِيّت

ــانْ تَمّ و  ــدو  بْ ــا  نْبين ســيرْةْ  لوا  ــجّ سَ

رفانْ ــومْ عُ لْحمــاتْ ق ــا فــي المَ لّدوه و خَ

انْ و دونْ هــادوكْ و هاد و كمّ من عقولْ فَطّ

ــوا بالفْْصحة في كلّ االْزمانْ لّ ما قال و كُ

كْ كيف صارت اآلنْ ادْ فــي علْمَ لوغةْ الضّ

ــانْ رب العُ مــن  مــاسْ  خْ ــعْ  بالرَّبْ ــمْ  يالْعال

ــي الْغان ــي  ن الغْ نَعــمْ  ــا  موالن ــا  رَبّن

طاني بة اللّي عْ وْهِ طى ذا المَ عْ على المَ

ياني ــي عْ ــرّ ل ــمّ تْقَ ــى عَ ِل  إ
ــولْ ب والقْ

الني ــرّ و العْ نُّه في السَّ لْبُه عَ و كانْطَ

اني نا السَّ حْ السّ ورايَدْ الرّضى عنْ مدْ

ــخْ سايَرْ االدْياني ينْ النّاسَ صاحبْ الدّ

بولَكْ ورْضــاكْ عنْ اوزاني و غيتْني بَقْ

واني كْ كونْ في عْ ه عندَ بْجاهكْ و جاهُ

ــكْ اتَّبْدا ثَمّ فــي االزْماني  ــا بي لّ م وكُ

ــي نْصيرْ هاني  ها ل قْ قَّ ــى حَ ــا الْمولَ ي

ــي ران ــوبْ  باهْ ت كْ لمــا مَ ــمّ مــن عُ كَ

هيّجوا بهــا كمّ قلوبْ  فــي  لبْداني

رحْ دا البْياني توبْ الشَّ لوها في كْ جْ سَ

يينْ فــي الوْطاني ــا بْلَغْ فَهــمْ االمّ م

ا القولْ شــي ثاني  َمّ ــة  أ تاب ــةْ كْ لوغ

ةْ المعاني بيّ ــعْ مْ شَ ــمْ بْلوغتهُ و عالَ
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ــانْ دق صُ ــمْ  منهُ مــا  فُهَ لِهــمْ  هــبْ 

ــرآنْ القُ خالْقــي  ــا  ي ــمْ  هُ مْ هَ لَفْ ــوا  رْب يْقَ

لْ االيمانْ مْ عن سيرةْ ســيدْ هَ ــهُ سُ دّ َنْقَ أ

ضــانْ ــمْ يَقْ ــي منّهُ لْن ــى و جعَ ولَ ــا لْمُ ي

دانْ ــي مــع الوجْ ل قْ رْ عَ ــوَّ ري نُ ــدْ شــرْحْ صَ

ــانْ رف عُ دْرَســتْ  ــا  م ــي  أُمّ ــيَّ  لِ عْ ــمْ  عالَ

ــانْ ــه البي ــى تَرْصاعــي ناقصُ ــمْ عل عال

ــانْ يالديّ ــونْ  بالنّ تي  ــمْ قَسَ ــي  اللّ ــا  ي

مْ والْحانْ في سيرةْ المُصطفى  وتكونْ نَظْ

ــانْ   يّ الدّ ــا  بودن عْ مَ ــى  ول يالمُ نا  دْ ســعْ

ــنــة  آمِ ــــــزَوَّجْ  اتْ ــي  ــزك ال اهللا  عــبــد 

ــا انْبن ــبْ  ـبي الحْ ــفيــعْ  الشّ ــووّاي  ـ َبـُ أ

ــة دينَ مْ و  ــة  رْيَ قَ نينْ  ــاكْ السّ ــه  رْفُ عَ

ــة  زينَ ــدْ  قصايَ فــي  االَشــياخْ  ــمْ  راهُ دَكْ

ــا يْنين عَ ــا  ي ضْ دَ  ــالفْ   االَسْ اتْ  يّ ــمِ سْ و 

دينة مْ فــي المْ رْســهُ ــوا االَفْضالْ عَ قام

كينة سَ ــمْ  ــهُ ــبْ رْكَ ــة  حــافّ ــة  ــكّ الــمَ

تينةْ مْ ــالقْ  ـخْ تـَ ــقّ  ــحَ ب الــمــودّة  و 

ــة ن األَزْمِ فــي  ــدة  لّ خَ امْ ة  ــدّ مُ ْتْ  ــرّ مَ

ــة مين ــه فــي تَطْ تُ جْ هْ ــامْ مُ ــدْ للَشّ قاصَ

ــي االَدْهان رْ  ــوّ تَتْنَ ــكْ  لْمَ عَ ــمْ  هُ يَبْلَغْ

ناني دْسي لَعالجْ دا الكْ و الحديثْ الْقُ

ياني ــثْ في ســايَرْ االحْ دي ــوا حْ و يرْوي

للْخواني باعروبْ  تي  لوغْ مْ  رْجَ كانطَ

ــي االمان ــقْ  قَّ تَتْحَ ــكْ  ت مْ بَرْحَ ــي  ياللّ

ناني لي اللّي اضْ هْ ــمْ جَ لَّ يا الْمولَى عَ

ــحْ المعاني ــبْ يْوَضَ ــانْ الوَهْ بْ بي هِ

ــي الغان ــا  ي ــعرْ  للَشِّ ــة  قافي رَدّتهــا 

غاني مولَة  ويْقولْ من اصْ ــة مكْ ل كامْ

ــرة العياني دنا بالمصطفى ق ــعْ سَ

نْ ــوَّ اتْكَ ــورْ  والنّ ــزّواجْْ  ال داكْ  ــرْ  ثْمَ و 

نْ  صَّ حَ ــي و مْ ــنْ عال ــا الْثْني ــمْ ب لْهُ اَصَ

ــنْ  بْيَّ مْ ــاسْ  للنّ جــادْ  االمْ ــلْ  لْسَ تْسَ

نْ كَّ مَّ مْ صــارْ مَ بّهُ ــلْ حُ ــلْ وْرا جي جي

يّنْ تْدَ لم مَ ص مَسْ خْ لّ شَ مْ كُ هُ حافَظْ

ــنْ مَّ تْطَ مَ ــة  باألَمينَ ــزَّوجْ  ال ــادْ  ع و 

نْ كَّ لوبْ اتْمَ بّ في قَلْبْ دوكْ القْ و الحُ

نّ مْ كانوا فوقْ الظّ هُ ضْ في اثْنينْ الْبَعْ

بيَّنْ ــدِي المْ فْ ــا الْمَ ده رْ من بَعْ ســافَ

وَّنْْ مــي و يْصُ ســيبة األَبْ يَحْ عنْ لَحْ
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ــى ن غِ و  جــدْ  مَ ــمْ  يغنَ يْتاجــرْ  امْشــا 

ــة اوين التِّجــارة  مــن  ــوا  يتْقال ــا  م

ــة يين هْ عــابْ  لَصْ لّ  كُ اهللا  ــدْ  ب العَ و 

ــة ْعين ــى اللّ مّ ــه الْحُ ــه صابْتُ فــي رْجوعُ

ــة  زين حْ ــاسْ  النّ و  ــتْ  فَ تْضاعْ ــنْ  لَكِ

كانْ ما  ميعْ  اجْ كى  حْ و  الْحارثْ  وهْ  خُ عادْ 

يانْ االَعْ دْمــوعْ  وا  فّ جَ أمينة  أَتْ  تْفاجْ

ــانْ الحرْم صابهــا  ــة  ألمين كانْ  اهللا 

ــانْ البي قَلْبهــا  ــة  رْحَ گُ ــنْ  ع ــرْ  بَّ يْعَ ــا  م

فَرحانْ كانْ  أفْسبعينْ  لْ  هْ لْكَ كانْ  اهللا 

بانْ فا  خْ ابْال  رّة  الحُ نعمْ  ملْ  حْ ــنْ  الَيْ

دنانْ العْ النّبي  أُم  وضعتْ  هيْكلْ  قالْ 

بُرهانْ رتْ  نْظَ وال  الهاتَفْ  صغاتْ  ما 

وانْ نَسْ  ْ ــلّ كُ تاجْ  لْ  يْكَ هَ يَّدْ  السّ ــرَّدْ  جَ

يَتْصانْ لمْ  الحُ تّى  حَ تْرَكْ  و  لْ  تْساهَ ما 

يالعرْفانْ لْمْ  العَ ثوبْ  لْبَسْ  الجهلْ  ها 

مآلنْ  لومْ  العْ معْ  ابْجَ قلْ  الْعَ يكونْ  لو 

رفانْ العَ لْ  هَ ال  كاتْصغى  آمنة  كانتْ 

ــانْ رْب العُ مــن  ــزادْ  يَتْ ــي  نب ــوا  تايْقول

بارْ مــن الرُّهبانْ عوا من االحْ ــمْ ــدا سَ هاكْ

نية زَوْجهــا اللّي كانْ تْ المْ فَ طْ ــنْ خَ وحي

نْ ــمْ الموَهَّ لُه وليسْ فيهُ شــابَهْ الَهْ

تا و صيفْ ليها هاشمْ سنّ التْ شْ رَحْ

ــأنْ مْ طَ مْ ــادْ  ع و  ــرْ  وتاجَ ــزّة  غ ــغْ  ابْلَ

نْ كَّ هارْ في عْسى تَتْمَ رّجْ شورْ االسْ عَ

ــنْ كَّ ــسْ تْمَ ــاهْ االَجــلْ و لي ــى وْف حتّ

ــهْ عاني ــهْ آيْعــودْ ب ــلُه أبي ــدْ رْسْ بع

زاني ــالْ دا االحْ ب ــبْ آباهْ اجْ و تَقلوا قلْ

جاني ياتْ في االشْ تْ و حْ عَ جْ شابّة وانْفَ

ــي عان ــفْ أســاها ســايْرْ المْ ال توصَّ

جرْ ابْنُه كلّ آنِ فيدْ في حَ دْ حْ يْشــاهَ

يهــا وْ داني صّ ــة بقْ ــتْ لُه مكّ و هلّل

كي يْوضعوا النسا في سايرْ االْزْماني

و ليسْ شافَتْ مالكْ بْشوفَةْ الْعياني

ــاني ــنا السّ ميلة و السّ من الرُّؤى لَجْ

ــي يان ــلْ وَلَّ مــن االْحْ واشْ هــدا عاقَ

ياني ها األفة ذا الفكرْ في ســايَرْ االحْ

ــمْ فــي االبْداني دي ــة عْ ــدونْ رُوحانِيّ ب

الني ــرْ و االعْ لها في السَّ ْهَ ــها و أ ناسْ

ــي ــربْ دان ــنْ العَ ــةُ بي ــانْ ادْبَعْ و الزّم

ــمْ ثاني تْ هيَّ منَّهُ عَ ــمْ ــدا سَ كْ و هَ

ــي ــآدْ هان ــرْ لْهــا دُنْيَتْهــا و الفْ مَّ عَ مْ

نْ ــدَّ يَتْهَ ــوقُه  شُ و  ــه  زَوْجتُ دْ  يْشــاهَ
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ــدْ كانْ مَآلن لِهــا مــن بَع ــيّ اعْ ــال الحَ خْ

رانْ ــهْ السَّ ــعَ  مْ ــكا  البْ يْنيهــا  الْعَ الَزَمْ 

ــان رف ــولْ عَ ــرذاتْ ق ــرّاتْ و مَ ــرتْ مَ كَّ اتْفَ

ــان ي ــعْ االحْ مي ــى فــي جْ نّ و كانْ الَزمْ تَتْمَ

لّ االيمــانْ ــهْ كُ ــنْ بِ مَ
ــومْ تْأَ ــنْ ي ــومْ ع و ي

ــانْ تب و  ــقّ  حَ ــرْ  يْصي ــلْ  االَم ــداكْ  هاكْ و 

ادْهــان ــرْ  يَّ يْحَ ــا  مّ لّ  كُ ــرْ  تَنْظَ ــدا  كْ هَ و 

عْ هاتَفْ كايْقولْ بَلْســان ــمَ و هكــدا تَسْ

ــا الرَّحمــانْ مــة رَبّن ــعْ رَحْ ــدا توضَ و هاكْ

ــانْ الدِّيّ ــا  بودن عْ مَ ــى  ول بالْمُ دنا  ــعْ سَ

ــوا ــودْ و كان ــاجْ النّســا المول ــتْ ت عَ وَضْ

ــبْحانُه سُ ــقْ  اليَ الخْ ــقْ  خالْ ــمْ  لْهُ جاعَ

ــو بانُ ــوارُه  انْ ةْ  ســاعَ األَرضْ  ــزَّتْ  تَ هْ و 

ــو إيوان ــلْ  داخَ فــي  ــرى  سْ كِ فْ  ــرارْ  شْ و 

ــأَلْ بَلْســانُه ــى و ســالْ و سْ ــلْ و فْهَ دْهَ

أَنُه  ــطْ ــرْ شَ مَ ــاجْ وغْ و البحــرْ رْغــى و ه

ــه يانُ اعْ اتْ  ــكَ وبْ ــارْ  ب الخْ ســاقْ  ه  ــدُّ جَ

ــه كانُ مْ فــي  ه  ــدُ وَلْ ــدْ  وَلْ ــدْ  ولِ مَ ــرُّه  سَ

ــه ــطْ اكنانُ ْبالحــزْن وَسْ ــرح  ــازَجْ فَ و من

ــا شــي يَرْقانُه  ف ــا خْ ــدّ م ــنْ خَ ــلْ ع هاطَ

ــليمْ هاني ه سْ بالحبيبْ وقُربْ رْجوعُ

جاني ْ يْ والدّ رْدَتْ بحزُنهــا في الضّ اتْفَ

ــي دان ــي امْ ــي اللّ رْب ْ العَ ــيّ ــنْ النَّب ع

نْها بْدونْ ثاني وّ اللّي فــي بْطَ يْكونْ هُ

دْ رؤى و ســرّ ساني داكْ تْشــاهَ وها كْ

ياني النة حينْ في االحْ دْ ة جَ رْحَ من الفَ

رْ ســايْرْ االَدْهاني يّ ــوا حَ ن لّ مــن دَهْ كُ

ياني ــالكْ باالَعْ ــرى و ترى لَمْ ليكْ بُشْ

رْ االْكواني ــوَّ ــه تَتْنَ لوقُ و فــي انْهارْ خْ

ــرَّةْ الْعياني فى قُ طَ صْ دنا بالْمُ ــعْ سَ

ــنْ مَ األْ ــرْشْ  بالْفَ ــنْ  ي حافّ ــكْ  الَي الَمْ

ــنْ ــه تــكــريــمْ لــيــهْ والــمــومَ ــنُّ مَ

ــنْ ــا كايَ ــه م مــة دمــن بحالُ ظَ بالعَ

من حيثْ اتْســاقْطوا منْ بْنيهْ الماتَنْ

رَفْشــي ما كايَنْ وابْ ما اعْ ما جــاهْ جْ

نْ ــوقْ النَّبي العربي وســتاكَ ل يومْ اخْ

ــرور الحازنْ سْ فْ ليَّ بْكا المَ من يوصَ

نْْ لّى اإلبن فــي قَلبُه كامَ و األســى عَ

نْ ــريقْ و داكَ ــقْ شْ ــعْ دافَ ــلْ دَم لَّ و تْحَ

ــنْ لْ طاعنْ في السَّ هَ ــه عن كْ اهللا ال
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ــرانُه شْ عَ ــة  كّ مَ ــرافْ  شْ ــه  ناسُ وَدَّعْ 

ــبْ ارْكانُه ــتْ الســابْحينْ في الطذي لَلْبي

ــه ادْهانُ ــهْ  لي ــو  ل لْخْ تْخَ ه  ــدُ في حْ شــافْ 

ــه دْرعانُ ــى  عل ــلْ  ف الطّ ــه  راسُ لْقــى  و 

انُه ــكّ لْسُ ــالْ  ق ــتْ  للبي ــهْ  بِ ــعْ  رْجَ و 

بيبْ من النّســوانْ ــعْ الحْ ــبْ رْضَ لي لْ حْ أوّ

كانْ ــا  ه دْ بَعْ و  ــة  ث الْبَعْ ــلْ  قَب بهــا  ــر  بَ

يانْ ــانْ بَحْ مــزة احيْ ــعْ حَ ــه و تْرَضَّ عُ ْ َتْرَضّ ا

االَوانْ أنْ  ــومْ  ي ســابَعْ  قيقــة  العْ ــومْ  ي و 

ــنْ لآلنْ ــوا كــي باقيي ــة كان كّ ــرافْ مَ اشْ

بيانْ ــبوعْ صَ ــراحْ االسّ ــمْ بعدْ اف ياخذوهُ

تانْ ســامْ تمْ ْ الْجْ فــى دَمّ رْ يَصْ ْ لَبصَ ــدّ يْحَ

ــعدْ طــولْ االزمانْ كــدا كانتْ بني سَ و هَ

ــنْ  البانْ   يَّ صِ ــأْ فيهــا غْ و شــاءْ ربّي يَنْشَ

نقصــانْ دونْ  ــمّ  يْتَ اهللا  شــاءْ  ــا  م لّ  كُ و 

ــأدْ فَرحــانْ ــدْ و الفْ مَّ حَ نهــا مُ ضَ فــي  حْ

انْ طّ ــا الفُ ــامْ ي ــدْ ايّ ــتْ حليمــة  بع و قال

بيانْ تْ بْهادْ التَّدي من الصَّ عْ ــحالْ رَضَّ اشْ

هولْ ربعانْ دبة و السّ عابْ لْجَ كساتْ لَشْ

رفانْ نَتْ بَنْعاجهــا و خَ و الكســيبة ســمْ

انْ ــتْ بينه و بينْ االطفالْ شــتّ ــسْ عرفَ لي

نْ ســمْ الواهَ عبة وصارْ بالجَ عندْ الْكَ

نايَنْ ــنّ جْ ــورْ والســنا كَ طــرْ و ن و العَ

ــنْ ــدْ الَي ــا قاصَ ــهْ م ــداهْ و صــارْ ب وَخْ

نْ عبة يطوفْ سايَرْ األماكَ و سطْ الْكَ

ــنْ كايَ مــن  ــرْ  أمَ و  ه  ــمُ أَسْ ــدْ  حم مُ

ليبْ ثُوَّيبة ليسْ نْســاهْ في االزْماني حْ

ياني ــألْ عنهــا ســايَرْ االَحْ دايْماً يَسْ

ــالْ باالْثناني ف ــوا الرّضاعة االَطْ تْناوب

ــي ــعرْ واللّحان ــراحْ وشِ ــر أو الفْ للنَّحْ

ــي بالثمان ــاتْ  ويّ بَدْ ــمْ  ليهُ ــه  عُ يْرَضّ

ــي الْبدان ــشْ  تَنتاعَ ــنْ  فاي ــوادي  لَلْب

وْ ما تعاني ــدْ لّ بَنْية نَشــأتْ في البَ كُ

هورة في لقصي وداني بالرضاعة مَشْ

جاني ْ ــذْ والدّ ي ــعْ تَدْي حليمة ضَ ويرْضَ

يالْهــا تْداني ــعدية لَخْ و ســارتْ السَّ

ليمْ هاني رْ قَلْبُه سْ تَبْشَ ها مَسْ و زوْجْ

ــعْ ثاني ــا بحــالْ  رْضيعي هذا رْضي م

باني ــنُه سْ حاسْ ثيلُه بَمْ رتْ مْ و ال انْظَ

ْتْ األرضْ وثمرتْ سايَرْ الغطاني رّ ضَ اخْ

ناني  عدْ ما ضْ دْ بني سَ عَ عدني وسْ سَ

ــتْ بايّنو ســيَّدْ االكواني رفَ ــسْ عَ و لي

نْ مْساكَ و  نْيا  غُ عيمْ  ْ بالطّ اوْالَدُه  في 
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ــه التّخمانْ ــا يوصفُ نهْ ســرّ المولى م كُ

ــدْ عامينْ رْضاعــة جابْتُه  فــي أمانْ و بع

ــاهْ مزْيانْ ه لْق ــدُّ ــه جَ شــاوروا فــي رجوعُ

ــانْ ــة مــع الرَّكب ــادتْ حليمــة  فرحان و ع

ــانْ حن اهللا  ــألُه  مَ لَصــدرْ  ــه  مُّ كاتْضَ و 

رقانْ ــتْ بْتَعــبْ و قابطــة الطُّ سَّ ليسْ حَ

ــعدانْ فْ الْحســانْ سَ هْ ليمة كَ و عاشْ عندْ حْ

لهــا بْتحنانْ هْ ــيْما عــن كَ ــه للَشّ لُ ْ مّ تْحَ

لّ لَعدان ــوهْ فــي ســعدْ كُ و الْفــوهْ و حبُّ

ــانْ ي الدّ ــا  بودْن عْ مَ ــى  بالمول دنا  ــعْ سَ

بني وهَ ــرْجــاكْ  ن ــرارْ  ــاالسْ ب عالمْ  يا 

ني ــهْ الزَّمْ قْ ــازْ دا الفِ بْ في اللّغ ــا صاعَ م

ــقّ ســاعةْ نقــولْ فــي وَزْني ــقْ بالحَ ناطَ

ني رُوه كــي يَعْ ــدْ ــرْحْ صَ ــرْ للنّاسْ شَ فَسَّ

ــي يْن لُجَ ــه  بريقُ و  ــبْ  هَّ دَ مْ طــاسْ  مــن 

ــي تن بْمَ ــهْ  نَفدي عــوهْ  جّ وْضَ قَبْضــوهْ 

ــي ثْن آو  ــثْ  ثالَ ــامْ  ع فــي  ليمــة  حْ ــدْ  ول

ــي يَبْن عنْهــا  مــن  لّ  كُ ــرَحْ  نَشْ ــمْ  والَ

ــي من هَ يَفْ يامــن   ْ ــقّ شَ اهللا  ــالْ  ق ــا  م

ــبْ في ظنّي بي رْ لَحْ ــدْ ْ صَ ــقّ ــة شَ و حكاي

ياني وفةْ العْ لّ ما قالتْ وصفْ الْشُ و كُ

وْد ثاني ــه ايْعُ ــألرضْ مكة و رجتْ امُّ لْ

ــي تن ــا اعْ بيبن ــعديّة باحْ ــالْ للسَّ و ق

ــقْ و الْبناني ل بَّلْ ارويَّس ســيدْ الْخَ تْقَ

ــراني نْ فَرْحها آشْ وَ و كاتْناغــي و تْلَغْ

كاني رتْ حتّى بَلغتْ للسّ عْ و ليسْ شَ

ــةْ األماني ــهْ نهايَ ليمــة في و دارتْ حْ

ــي نان غْ شــادية  ــرارِي  ت ــهْ  ب بَنتْهــا 

ياني نُّه ليسْ يَفرْقوه في احْ و من في سَ

ياني ــرّةْ العْ فى قُ طَ صْ ــعدنا بالمُ سَ

لْ إيهونْ قطرة من بحرْ علمــكْ للْعقَ

يرو و نكونْ تْفادْ في السّ و نفيدْ و نَسْ

ــا لْقــومْ حاشــا واشْ يكونْ محمدْ ي

ولْ اللّي تْوارْد وشاعْ في الالَلْسونْْ القَ

في يدينْ امالكْ بالْكسا و بيضْ اللّونْ

مْ خوهْ بالعيونْ رُه و شافْهُ دْ وا صَ قّ شَ

ــو كانْ آشْ يكونْ رَفْ ما يقولْ ل ــا يَعْ م

ــغْ المضمونْ قْ يْبلَ مَّ ــو تْعَ ــرُه ل كي تَفْ

يونْ صْ ــهْ الْمَ رْ نَبي دْ ــرَحْ صَ بلْ قالْ اشْ

لْعون بْ ليهودْ المَ عْ جاتْ من نْسيجْ شَ
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ــي ن نَعْ تَقْ ال  و  ــبْ  لْ القَ قهــا  ْ دّ صَ ــا  م

ــي نّ عَ تَطْ ــي  النَّب قالْهــا  مــوا  يزَعْ و 

ــي ن كايْجْ ــة  األُمّ ــى  عل حــس  ــه  ألنُّ

ــي بْن الْمَ ــانْ  االيم ــورْ  ابْن رُه  ــدْ صَ شــرحْ 

ــي ن نَعْ يَقْ رُه  ــدْ صَ فــي  ــي  رَأي هــذا 

النْ دْ ليمة في ســعدْ جَ ابي عندْ حْ ابْقــى الصّ

رانْ ــدْ غُ ــادْ  إيرت ــورْ  ي ْ الطّ ــعَ  م ــقْ  كايْفي

ْ أوانْ لّ ــقْ الْهــوَى النّقي فــي كُ تَنْشَ و يسْ

ــروبْ فــي الْوانْ ــة دا الغْ ــعْ بالرَّوْعَ تَّ و يتْمَ

ديجــانْ نْجــومْ  و  قْ  ــفَ بالشَّ ــالَّ  يتْمَ و 

ــانْ ي اعْ ــرَّحْ  يْمَ ــة  ل الرَّمْ ــاللْ  تِ ــدْ  عَ يصْ و 

رَّمْ زْمانْ كَ لقْ قْضى نعمْ المْ وا الطَّ في الهْ

ــة فــي صــابْ حنانْ بيب ــه لَحْ ــادْ األمُّ و ع

فانْ ــهْ لَهْ لي ــوا عْ ــدّ اللّي صاب ــادْ لَلْجَ و ع

ــانْ زّ و الشّ ة في عَ كَّ ــانْ ادْ مَ بي ــقْ الصّ فايَ

كانْ ــاً  ايْم والوَدُ  فــي  ــى  حتّ ــه  لُ ضّ فَ مْ

ــه في يومْ إنســانْ داهْ في فَرْشُ ــسْ احْ و ال يْجلَ

ْ كانْ مــن كانْ ــرْأ ــه مَ راشُ ــرَّبْ لَفْ ــا يقَ م

ــانْ رب العُ مــن  ا  ــوْ ياتِي مــن  ال  اوْالَدُه  ال 

ــانْ يَلْي جــايْ  ــدْ  في لَحْ دْ  شــاهَ إالَ  لَكــنْ 

ــانْ رْع ــه الدَّ ــه مــن فَرْحتُ ناقُ ــحْ لعْ تَ و يفْ

لْيونْ ــفْ و المَ ــو وَضعوا منهــا الألَلَ ل

تونْ فْ حــى مَ لّهــا و ال نَضْ ــا كُ نَنْبَده

لعونْ ــكادبْ مَ ــنْ و ال بَرْقي ــدوبْ امْ بَكْ

جونْ قّ ما تركْ لُه فيهْ شْ عنْ ساسْ الْحَ

ــرْ و متونْ توبْ و تْفاسَ ما جبْتُه من كْ

عدْ بِهْ عاني و كلّ ما في خيامْ بْني سَ

ناني فالْ في الْجْ بْ األَطْ بْ ويالعَ و يلْعَ

واني ــي الالَّرْجْ ــى يات تّ بي حَ هْ ــنْ الدَّ م

غْصاني بْ االَزْهارْ في االْ رَحْ و يداعَ و يمْ

واني را رايَقْ االْ حْ و قوسْ قوزَحْ في الصَّ

ــدّ لَلْعياني ــعْ ما يَنْحَ في فْضا شاسَ

ــنواتْ فــي االزْماني سْ سْ روهْ بخمْ قَدّ

فْ بالْقولْ فــي لُغةْ االوْزاني ما يْنُوصَ

ريمْ هاني دّ الكْ ــه والجَ و عاشْ بينْ امُّ

الْباني عبة السّ ــيْخْ الكَ ه شَ دُّ بّ جَ بحُ

واني فْ عليهْ و راءَفْ في وسطْ الجْ عاطَ

واني بة  مع االخْ عْ نبْ  الكَ حينْ يجلَسْ جَ

ــه قْصي و داني لُّ ــاللْ اللّي جَ من اإلجْ

الني  ــرّ والْعْ ــوهْ فــي سَ ــمْ يْهاب لّهُ كُ

رْحة يا من ايوْعاني ه بالفَ هُ يْشرقْ وَجْ

داني ــه  مْ لّسُ ــه و يجَ مُّ ــه و يضَ لُ بّ يَقَ

الكونْ مولْ  لي  بُه  واهْ بْ  وَهْ وَ  هُ بلْ 
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يانْ ــرابْ لَعْ ــرافْ العْ ــه بينْ اشْ فوقْ فَرْشُ

ولى مــن ال يماثْلُه شــانْ ــلّ شــانْ الْمُ جَ

ــانْ حن لّ  ــكُ ب ــه  يَتْمُ فــي  أواهْ  ــه  خالْقُ

ــةْ االطمأنانْ  زّ و غاي و عــاشْ اليتيمْ في عَ

ــانْ ي عــة الوَطْ ــة قاطْ ــومْ ســارتْ أمين و ي

تَتْعــانْ ــهْ  ب ــاهْ  ابّ ــرْ  قَب ــي  اب الصّ ــزوَّرْ  تْ

ضانْ  ضــي لْمَ والُه و يمْ ــعْ اخْ و ينْظــرْ جم

ــانْ ــاحْ االَم ن ــى جْ ــنْ عل وســارتْ األُم و اب

نانْ ــنْ لَحْ دي ــارْ الماجْ ي ــوا لَدْ ل ــنْ وصْ و حي

ــانْ ي الدّ ــا  بودْن عْ مَ ــى  بالمول دنا  ــعْ سَ

رْ قامْ فــي حينُه ــفَ ــرْ ارْتاحــوا من السْ غي

ــه زّينُ امَ ــوا  قال واالخــوالْ  ــدي  فْ بالمَ

ــالقْ  و لينُه ــبْ الخْ ــه و طي لُ حْ فَضْ ــدَ و مْ

ــه تأبينُ فــي  كأنهــم  ــاسْ  النّ ــكاوا  ب و 

ــه فينُ هــة  لَلجِ األخــوالْ  ــهْ  ب ــرْعوا  سَ

ــينُه شّ َمَ أ ــدْ  دي جْ مــن  ــامْ  ق ــمْ  أْثَ المَ و 

ــه ــرْ و يْمينُ ــفْ و يْسَ ل ــه مــن الْخَ و خوالُ

ــه ــه وينُ ريحُ ــنْ ضَ ــالْ وي فــي الرّوضــة ق

ــه مينُ تَطْ ــا  ه دْ قْصَ ــة  الْگافْل ــراتْ  جْ و 

ــه نينُ حْ ــاهْ  بَّ دا  ــرْ  اللَّقبْ مْ  هُ ــبَقْ سْ

ــي َن لّ أ ــاهْ كُ ــداكْ فــي دارُه يرع و هاكْ

عاني ــكرْ االَّ طاقْتْ المْ ليهْ حمدْ و شُ

فاني تُه مْ بّ حَ ه في مْ دُّ طاهْ أبْ في جَ اعْ

ى مْحاني ــه ما لقْ صْ في يَتْمُ ما تْنَغّ

ساني لْها ناسْ الجودْ و الحْ قاصدة هَ

جاني رايَرْ الشّ رى و مْ كْ جانْ الدِّ عنْ اشْ

مْ فــي االبْداني ــدَّ ا ال ــوْ يِ ألْ زهــرة يَحْ

رْحتْ االدْهاني مْ شَ بْهُ نْ في رْكَ َمّ أيْمَ و أ

مْ بالتَّرحــابْ والتّهاني لْهُ ــمْ هَ لْقاوْهُ

ياني ــرّةْ العْ فى قُ طَ صْ ــعدنا بالمُ سَ

نّى ــاتْ من اتْكَ يْشــوفْ  البيتْ فينْ م

ــهْ اثْنا ــاسْ عنْ أبي ــرْ من النّ و الحاضَ

زْنا بيبْ كاســيلْ الْمُ لْ دَمعْ الحْ طَ و هْ

ــة نّ حَ المْ ــعْ  نْبَ مَ ــاتْ  م ــادْ  ع أوَالّ 

نا ــهْ هْ ــاتْ گالوا لي ــعْ فينْ م الْموضَ

فْنة ــدْ الْمدَ ــنْ صارْ قاصَ ني ثيرْ امْ و كْ

ــدْ و دْنا ــعْ فيهْ من باعَ ــمْ جم و معاهُ

ــسْ تْأنّى ــه لي شــاروا له ليهْ ســارْ لُ

ــنّى مينْ دَلْكْ الْحينْ تْسَ نْ تَطْ ــمَ و شْ

نا  ــشْ يَفْ لّ من عايَ ــومْ تقــولْ كُ و القُ
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ــه بينُ ــرقْ جْ ــطْ بْعَ لَّ خَ ــه مْ عُ ه دَمْ ــبْقُ سَ

ــه نينُ حْ و  بْشــوقُه  ــه  لُ قَبّ و  ــرْ  ب للْقَ

ــه غــى تْبْيينُ ــا مــن صْ ــومْ ي ــنْ داكْ الْي م

ــه حينُ تَمْ و  ــقاهْ  شْ مــع  ــه  بُ بْتَعْ ــسّ  حَ

ــرْ بْعينُه دْ القب ــدْ شــاهَ ــعْ مــن بَع و رجَ

رْ عندْ اخوالُه في يَتْربْ مُصانْ ــهَ ابْقى شْ

ــوانْ ــت االَخْ ــعْ وَدّعَ ــة ترجَ نَ َمِ و شــاقْتْ أ

ــلْ وَلْهانْ ــنْ اللَّي باقــي دْهي ب و خــادتْ اإلْ

وان ابي و زوجْ نَسْ لْ الرَّكبْ من الصّ ــكَّ تْشَ

ــانْْ ي ــة قْضــى الدّ دينَ ــة و الَمَ ــنْ مكّ و بي

ضا كانْ ــوبْ و القْ ب حْ ُمّ المَ ــاةْ أ قْضى بوف

النْ  جْ ــا المــوتْ عَ ــوا وافاه ــةْ األَبْ في قري

دانْ بِي وصارْ نَكْ زنْ على الصَّ فْ الْحُ تْضاعَ

النْ طْ ــعْ على الْخــدودْ هَ مْ ْ أيمــن بالدّ و أمّ

حــانْ مْ دْ  تْشــاهَ ال  و  ــي  بْدات ــكْ  دي انَفْ

ــدانْ االَبْ ــالجْ  عْ ــي  محبوب عــن  ــا  أن آحْ 

ــانْ االثْن مــن  ــمْ  يتي لّ  كُ عــن  ــا  أن آحْ 

ــآلنْ لَ ــزولْ  ي ــا  م ــرُه  وتأثي ــهْ  في عَشــتْ 

ــكان اللَّمْ ــا  بيبن بَحْ ــادتْ  ع ــنْ  أيمَ ُمّ  أ

ــعْ ما كانْ مي ه جْ دُّ ــه و لْجَ حــكاتْ لَعمامُ

انْ ــبّ هولْنا و شُ ــنْ كْ ــرَّقْ بي ــا فَ المــوتْ م

رَّمْ و دْنى ــحْ المكَ ري ــقى داكْ الضّ و سْ

نة ــحْ يَّه و السَّ تاقعْ الوْجِ مْ ــفْ مَ و وْقَ

نى عْ ــامْ المَ ــه الْيُتمْ فــي تْم ــالّ لُ تْجَ

نى ــهْ من ضْ ــرُه و ما في رايْ رْ بَمْ ــعَ و شْ

نَة  ه و وَّجْ ــدّ ــزولْ عن خَ ــه ما ت و دْموعُ

لْبْ ليسْ هاني ــا لكنْ القَ ن زّ و هْ في عَ

فاني لْ من سايَرْ الْجْ طَ موعْ اتْنَهْ و الدّ

رتْ منْ بْالني ــكُ ــنْ و تقولْ اشْ ُمّ ايْمَ و أ

واني النْ ما مْ جْ ــة عَ كّ دْ مَ و صــارْ قاصَ

ــهْ تاني ــرَدّ قْضــا من ال يلي ــنْ يْ و ال م

ياني مة ســايْرْ الْحْ كْ ــلْ حَ دايْمــا الَجَ

ْ فاني لّ حــيّ رْ مــواليْ و كُ ــدَّ ــفْ قَ كي

ــي الْبدان ــنْ  تْوَهَّ مَ ــة  المدين ــدْ  قاصَ

ــراني ــدْ من شْ ــوَّحْ و تگــولْ آول كاتْن

زاني كْ ضيقةْ االحْ سَ نْ عنْ نَفْ وَّ غيرْ هَ

ــي نانِ الكْ ــجْ  يَّ هَ ــه  يتْمُ عــن  ــا  آن َحْ  أ

ــي نان ضْ ــي  اللّ يَتْمــي  ــلْ  مث ُمّ  وأ أبْ 

حاني ــدْ في مْ ــمْ قَلْبي و يزي طَّ كا يْحَ

باني ة من شــوقْها سْ كّ فينْ زادْ في مَ

لّ حــيّ فاني ــبْ كُ لِ طَّ ــدْ المُ ــالْ عب ق

لّ لَلْكفاني و الَ صحيحْ من مريضْ الكُ

نَة كْ السُّ يارْ  لدْ جميع  وصلوا  حتّى 
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ــبْ يلْيانْ بي ــفْ يُتمْ الحْ ــا يتْضاعَ ْ م ــدّ و قَ

ــرانْ ــعْ االقْ مْ ــنْ جَ ــعْ شــانُه بي ــاً رافَ دايم

صانْ ــه يْشــوفْ نُقْ ــا تَركُ ــرّة م ــرُه مَ مَّ عَ

ئنانْ مِ ــةْ االطْ ــدّ فــي غايَ ــدّ بيَ ــه يَ لُ يْواكْ

ســانْ رْ بهْ ســارْ نَعْ تّى يَشــعَ رْ حَ ــهَ و يسْ

نَســيانْ ــهْ  حي يمْ و  ــرْ  يَنْداثَ ــه  يَتْمُ كادْ  و 

زانْ رُه فــي االحْ كّ لَكني جــاتْ المــوتْ تْفَ

ــاوا الْمحــانْ ي ــبْ و احْ لَ طَّ ــدْ المُ ب ــاتْ عَ م

ــكْ األحيانْْ ه في دي ــةْ يَتْمُ ــسْ تَبرَدْ ليعَ لي

ــانْ يّ الدّ ــا  بودْن معْ ــى  بالمول دنا  ــعْ سَ

شــجونُه ــهْ  علي ــرَّدْ  ب و  ــه  عمُّ ــه  لُ فْ كَ

يْهونُه  ـــدّ  حَ ـــركْ  ت ــا  م ــبْ  ــال ط أبــا 

شــؤونــه رْعـــى  لــكــن  فقير  ــا  ــقّ ح

بخْ مــن آتونُه طــى الطَّ ــا خْ مــن أَجلُه م

ــه  يْمونُ وكــداكْ  ــارْ  اخت بمــا  يكســيهْ 

ــوا يْكون ــنْ  حي ــه  لُ ضْ يْفَ اوالدُه  عــن  و 

ــوا يْهون ــادْ  لعب ســيدْ  عــابْ  اصْ ــداوا  بْ و 

ــه ونُ حُ مْ و  ــرْ  الفق  ْ ــدّ يْحَ ــه  مُّ عَ بغــا  و 

نُه وْ رْ  معهْ فــي عَ ــبْ ارْجــى يْســافَ بي لحْ

ــجونُه   رْ و من شْ ــفَ ْ نُّه من السّ قْ عَ و شــفَ

َني ْ أ ــا فــي كلّ هــلْ و يتْصاب دَاكْ الكَ

ــهْ داني ــه عاشْ لي ــفْ عنُّ ــاً عاطَ دايم

ــومْ  لَلْهواني ــالّهْ فــي يُ ــرُه ما خَ ْ مّ عَ

ســيهْ من الثّوبْ الغالي االثْماني و يكْ

وامْ فاني ــه و القْ شــي لَفراشُ عادْ يَمْ

ياني ــةْ االصْ ه من صانُه غايَ ــدُّ عندْ جَ

عاني ــا للْيُتمْ من مْ ــمْ م سَّ و عاودْ تْجَ

ــي فاقَتْ الْمزاني ب ــتْ دموعْ الصَّ لَّ و هَ

ــي غان  ْ ــرّ بَ أواه  ــي  الّ ــةْ  م بَرْحَ ــرْ  غي

ياني ــرّة الَعْ دنا بالمصطفى قُ ســعْ

ــي ن الْيَمْ راعْ  ــدْ لَ ــهْ  لي وكانْ  ــاهْ   رْع و 

نّي هَ ــشْ اليْتيمْ امْ ه يْعي دُ هْ ملْ جَ و عْ

ني ــرْ و غْ ــه م ــزْ لُ طــا ايْجَ ــزَلْ لَعْ و جْ

نّي دَ ما ترْكوشــي في يومْ مقهــورْ مْ

نّي تْمَ ــا مَ ــه م ْكُ رّ دَ ــتْهى مْ ــي شَ باللّ

تني عَ ــل مْ فْ ــنْ بالطِّ ي الَمّ ار مْ ــدّ في ال

ةْ عيْني ــرّ ْْ عنْ قُ ــفّ ــدا يخَ ــزن بْ و الحُ

ــي نّ لَكَ ــرْ  يْتاجَ و  رْ  يســافَ رادْ  و 

نّي تْوَ مَ مــا  و  ــادْ  ج ــارْ  ــبّ صَ ــه  النّ

نْثني ــسْ مَ زَمْ لي ــهْ في العْ و بْغا يتْني
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ــه بونُ غْ ــزاحْ  تَن ــاكْ  ي ــهْ  ي يدّ ــزمْ  عْ و 

ــوا  يْكون الخــروجْ  ــومْ  الي وا  دّ ــتَعَ سْ و 

دونُه  ــرْ و مْ ضَ ــلْعة تْروقْ الحْ ــقوا سَ و سْ

ــحونُه شْ  ْ لّ كُ و  ــة  الگافل رجــالْ  و 

وانْ ــة دْ االخْ ســيرْ الگافْل اتْ اللَّمْ تْحــركّ

ــانْ ب ــبْ او الرُّكْ ــوا الكتايَ قــوا و تْلَمُّ تْالَحْ

ــانْ ــدي و وْدي ــى كْ نّ ــى مــن غَ ــرَدّ عل و كاتْ

بِهــانْ أَصْ لّهــا  كُ ــة  األل دَ  ــدة  كايْدي

شــوپانْ لحــنْ  شــايْ  ــا  م ــنْفونية  سَ اوْ 

ــانْ رق ــرّكابْ طُ ــرْ لَل لَحــنْ طبيعــي قَصَّ

رانْ  ــدْ غُ و  ــهولْها  سْ و  لْهــا  رْمَ و  ْهــا  بْتَلّ

دالنْ و بَنْ تْناشْ العامْ في وسطْ الرّكابْ جَ

عْ لَنْجومْ الزّاهرة في ديجانْ  ــطَ نينْ تَسْ امْ

ــدْ االَنْيانْ رْ بع يّ الفجَ ــلَّلْ ضَ ــنْ يَتسَ و حي

سانْ لّ نعْ بحْ كُ ماتْ الصُّ و حينْ تيقَض نَسْ

يانْ دْ ــارْ مَ ــنْ دي ــة ع ل ــرّ فــي هــذا الرَّحْ مَ

االَدانْ لَلْقــومْ  رَهــفْ  و  تَمــودْ  ْعــن  رّ مَ و 

برْ كانْ ــي وَالَّوْا فــي خْ ــكاوا عن هادْ اللّ حْ

ــنْ االيمانْ تاتْ محاربي ــفْ عاشــوا عُ و كي

جانْ ــمْ دوكْ لَهْ ــرَّبْ القدي و كي نْســاوا ال

ــانْ ْفق الرّ ــوا  ث دّ يتْحَ ــوا  كان كــدا  ــا  ه

نِّي وَ ــرْ مْ ه ــفارْ للدّ و يعــودْ مــن االسْ

ــي ن مالَكْ ــرَحْ  وفْ ــنْ  دي واجْ ــة  لَ للرّحْ

ــي ن دْ مْ الْمَ رهُ ــفَ ــوا سْ ــاوا يْعايْن و بق

ني ضْ ــوا في نهــارْ الخــروجْ المَ اتْلَمُّ

ناني عابْ و التّاللْ في الْجْ عة الشّ قاطْ

نُّه فْصيحْ غاني يَّحْ مَ لّ رَكــبْ يْصَ و كُ

ــي ــعارْ واألغان ــدْ باالشْ ــزجْ التَّرْدي تَ امْ

ــابْ والْبْريهي مــن االلْحاني ــنْ زَرْي بي

الَلْــمــانــي ــحــنْ  ــلّ ال و  مــــوزارْ  أو 

را سايرْ االواني حْ مْشــاركة فيه الصَّ

نْ و غْصاني راجَ جرْها وعْ ل و شْ و النّخَ

ــاسْ باالبْداني ــه و مع النّ لْبُ ــرَّدْ بْقَ فَ مْ

ــرُه إلى الْوْهاني يباتْ هايَمْ فيها بَصْ

ابي فاقَدْ الوْســاني ــمْ الصّ عاوَدْ يهي

تَّحْ االدْهاني فَ ضانْ مْ تْصيبْ سيدي يَقْ

ياني صْ العْ رى شــاخَ رّ عن وادْ القُ و مَ

تَوعبْ الْمعاني تَمعْ لما قالوا و اسْ اسْ

كيفْ كانوا من قَبلْ في غابرْ االزْماني

ــدْ جاني حي ــمْ إالّ جْ ــا فيهُ ــمْ م لّهُ كُ

مْ و تركْ األثارْ في الْمباني هُ قّ حَ و كي امْ

ابي فاتَحْ  االدْهاني مْ الصّ عهُ و يســمَ

ني دْ عَ يَسْ ه  مُ اسْ دْكر  من  مْ  معاهُ و 
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ضــانْ يَقْ ــآدْ  والفْ رْ  ــوَّ تْن مَ ــه  قلُ عْ كان 

ظمــآنْ كانْ  لكــنْ  واعــي  ــرُه  فكْ كانْ 

وانْ لّ صاعــبْ هْ ــنْ بَلغــوا لَلْبَصــرة كُ حي

قانْ راني رهيبْ دُهْ و كانْ في البصــرة نصْ

شــافْ مُحمــد و افْهــى فيهْ صــارْ وَلْهانْ

ة ولْقــى لْهــا البُرهــانْ ــوّ تَشــفْ النُّبُ اكْ

ــه البُنيانْ ــامْ وقابْلُ ــوا للشّ ــثْ وصل و حي

ــوانْ ــنْ االَل يي ــاسْ الزّاهْ ــابْ النّ شــاهدْ ثْي

ــانْ ي الدّ ــا  معبودن ــى  بالمول ــعدنا  سَ

ــنْ  ــة فــي تْطمي كّ ــة لْمَ ــتْ الگافْلَ عَ رَجْ

ــنْ نِي ْلكوْ ا ــاحْ  ب مَصْ ــزنْ  حُ ــفّ  خَ لَعــلَّ 

ــنْ الزّينْ  ــا كان حــالْ ســيدي زي ــفْ مّ كي

ــنْ ــور الْعي ــمْ نُ بْسَ ــاتْ مَ الْبَســمة الَزم

ــنْ ــو وبْني ل ــفْ حْ ــيَّقْ و لطي ــه شَ و حديثُ

ثيرينْ لَكْ ــه  ــمُّ عَ اوالدْ  مــع  يْعيشْ 

ــنْ ــلْ باللّي ــاس يَتعامَ ــشْ مــع النّ و يعي

رينْ ه ما ســارْ شــايْ فــي رحــالتْ اخْ عمُّ

اقْربينْ ــكــاضْ  عُ وســـوقْ  ــا  ــنّ ــجَ الْــمَ

ــنْ الْميئي ــرُم  حُ ر  ــهُ اشْ ــوا  ل وَصْ ــى  إل و 

ــنْ تي ــارْ و الفْ ــبْ والتّ ــاراتْ او نهي مــن غ

قدْ منْ االعوامْ ثاني في عامْ ثاني في عَ

ــي ــةْ األمان ــة هــذه غايَ عرْفَ لّ مَ ــكُ ل

ــه لَلثمارْ جاني لتُ ــدْ في رحْ لّ واحَ و كُ

غــى اوْزاني أســمه بُحيرة يا مــن صْ

صاني ــوهْ بغاية الحْ ن صّ مْ حَ قالْ ليهُ

اني هْ مَحبوبْ قلوبْنا السّ لْعةْ وجَ في طَ

ناني ائِفْ الرّياضْ و الجْ و شافْ في الطّ

ْياني رة منْ اللّ حْ رفْ قْسوةْ الصَّ عادْ عْ

ياني ــرّة العْ دنا بالمصطفى قُ ســعْ

كنُه سَ دْ لَمْ لّ واحَ و النّاسْ امْشــاوا كُ

ــه دَفْنُ ــبْ  ليّ القْ ــطْ  وسْ ــهْ  لّ لَعَ او 

زْنُه ــراءا حَ ــا ابْقاشْ يَتْ رْ م اهَ فــي الظّ

رْ بهــا اقْلوبْ فــي الظلْمــة زمنُه ــوَّ نُ

الَ منُّه ديثْ احْ دْ يْغيرْ مــن حْ ــهَ و الشّ

ــه نُ أُه و يَحْ ــرّ ــنْ ويبَ لّ حي يْواســي كُ

ــنُّه ــقْ مــن فايَقْ سَ َ يْطي ــدّ االّ و الجَ

ونُه ــواقْ األرضْ والزّينْ في عَ نَعْ بَسْ و قْ

ــو تْنُ يْعَ ــاسْ  النّ ــمْ  بِهُ جــازْ  الْمْ دَيّ  و 

نوا دْ ْ ايهَ ــوا ــقْ إيجي ــوفْ الخاليْ من أل

نوا  قْ مْ ايْحَ ــدَّ ــزْوْ و للَ يرْتاحــوا من الْغَ
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ــنْ حي ــى  إل الحــروبْ  ــا  وْزاره ــطّ  اتْحَ

ــنْ لْمومي الْمَ ــنْ  بي ــروحْ  اتْ التّجــارة  و 

ليمينْ ـــه  دراعُ ـــدْ  واجَ طــالــبْ  وابـــا 

ــروا بــاالثْــنــيــنْ ــســي ــــاهْ كــايْ ــو ويّ ه

ــانْ طّ لْفَ ــا  ي ــواقْ  االسْ ــكْ  دي ي  ــمّ كانسْ

ربانْ ــا العُ ــا رْهيبْ يْقــولْ المســيحْ ي هن

ــه الحــالْ يَزْيانْ برْ ايقــولْ بْدينُ ــهْ حَ الهي

ــانْ بْتبْي ــوا  ث دّ يَتْحَ ــعْ  ارْبايَ ــمْ  غيرهُ و 

حــانْ لبهــا  غُ ــرّومْ  ال ارْضْ  ــزي  تَغْ ــا  ي باغْ

ــادوا من قْصــى الْبُلْدانْ و دونْ هــادوكْ و ه

انْ ســيّ حــاوا  ضْ ــا  تَمّ ــاالَ  نُب و  ــكْ  عالَ صْ

ــا تقالْ بَلْســانْ بْ م ــتوعَ ــي كايَسْ و الزّكِ

ــنْ االَوثانْ رَبْ اتْقــولْ الدينْ دي غــى العَ اصْ

ة و الزّمزمــي في تْطمانْ جّ لّ هــذا الضَّ كُ

ــانْ  رَهب أو  ــارْ  ب احْ الم  ــكْ ب ــنْ  مأمَّ ــا  م

ــانْ يْب عْ  ســاطَ ــقّ  حَ ــرْ  يَنْتاظَ ــه  لْبُ قَ كانْ 

ــانْ بُهت ــنْ  الْقايْليي ــولْ  قُ ــرْ  تابَ يعْ كانْ  و 

حابْ االُوزانْ مْ و يْســيرْ االْصْ هُ و كانْ يَتركْ

ــانْ الْبَي يبْغــي  و  ــة  صاحَ لَفْ ــه  رْبُ كاتْطَ

مْ في وغْى الميْدانْ ــجاعتْهُ معْ لَشْ و يَسْ

لّ إنســانْ  و  ــلْ فــي البالغــة ادْ كُ و يتْأمَّ

ثْنُه ــدى الْوَ ــلْ اينْســاقْ بالهْ لّ اقْبي كُ

نُه َمْ ــاهْ و أ م تيقْ و حْ ــتْ الْعْ حولْ البي

مْ شــأنُه فــي اليتيمْ النّبيلْ من عاظَ

ــنُه  سْ يْحَ بالنّاس  االســواقْ  الهاديكْ 

ــابْياني ــة السّ ريّ ــواقْ الحُ باســمْ اسْ

ــنْ من ســايَرْ الوْثاني ــوا بهْ احسَ ن آمْ

ــنْ في األدياني نُّه دي دينْ موســى ما مَ

تاني رسْ و ما كا تْنوي من الفْ على الْفَ

ــارْ تَوْأماني ــنْ النّ نامْ و دي ــنْ األصْ و دي

ــي ــبيوا باالوْزان ــعارا كايَسْ ْ شُ جــاوا

عاني قوا امْ دنة يتْراشْ في اسواقْ الهُ

رْ في االدْهاني ــبْ و فْكَ ل ــلْ بالْقَ و يتْأَمَّ

راني ــوا بالنّ رسْ ايْنادي و هاكــداكْ الفُ

ياني كايســمعْ بْوَدنُه و يشــوفْ باالعْ

ــادةْ الوْثاني ب ــه في عْ ــعْ قومُ و الَ متابَ

جاني ــعْ الدّ حْ يَنْقاشَ رْ واضَ ــقّ ظاهَ حَ

ــوهْ أو جاني ت عْ مْ مَ قْهُ دَّ لّ مــن صَ و كُ

كاني رْ اللّي من سايَرْ المْ عْ من أهلَ الشِّ

غى الَنْسابْ العرَبْ في االزْماني و يصْ

ــرّاسْ عاني رامْ و ال ــهامة و الكْ و الشّ

ــي ــوبْ واألدان ــعْ القل تَّ عْ مَ ــدَ جــادْ و بْ
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عانْ غــى ابْتمْ ــا صْ لّ م ــحْ كُ ــعْ يَفصَ يرجَ

ــزْو و حرّانْ و جــاتْ حربْ الْفجــارْ و كانْ غَ

جعانْ ربْ بينْ شُ و كانْ مَحبوبي وسطْ الْحَ

ــانْ رْب هَ تْشــافْ  ال  و  ــزَغْ  نَفْ ــا  م ــره  مّ عَ

ــدانْ ي المَ ــنْ  م ــاتْ  الرُّم ــالْ  انْب ــمّ  كايْلَ

يانْ دْ ــهامْ على العَ لَقْ سْ دْ و يطْ ــدَّ و كايْسَ

ــتْ فْتانْ ــنينْ طال رَكة ربْعْ سْ ــتْ الْحَ دام

لة الْجيشــانْ  دنة شــامْ و بعدها كانتْ هُ

ــان ي الدّ ــا  بودن معْ ــى  بالمول دنا  ــعْ سَ

ــة نان حَ ــه  لُّ كُ كانْ  ــوبْ  ب حْ الْمَ ــبْ  قَل

ــا  ن ــرْ و هْ ــعْ دا البِشْ ــه النَّب كانْ فــي ناسُ

ــا كايتْوان ــا  م ــرْ  خي  ْ لّ ــكُ ال اقْ  ــبّ سَ

ــى تَن هــولْ القــولْ ســيدْ األســيادْ اعْ بَكْ

ــة ــبْ إحان ل ــادْ فــي القَ ــلْ لَلْعب ــا يَحمَ م

ــونْ األمــانــة ــص ــهــدْ ويْ يــوفــي بــالْــعَ

ــا  الثْن ــلَّ  جَ ــمايْلُه  شْ ــى  عل ــاوا  وثْن

ــنة ــنة عــن سَ ــانْ سَ ي ــرْ فــي العْ ك يَكب

نْشــانة ــماحة شَ حْ و السّ فْ لْمْ وصَ  و الحَ

صانة ــة لَحْ فَّ ــا و عَ ف ــرْ مــع الصّ ه و الطُّ

ــا تشــافْ خــارجْ مــن حانة ــرُه م مْ ــا عَ م

دْ ثاني قْ ــرّوحْ عَ ــدا عاشْ حبيبْ ال كْ هَ

ــي فان حــربْ  هــوازِنْ  و  ــشْ  ريَ قُ ــنْ  بي

فاني لُه مْ ــشْ يْقاتَلْ كــي اهْ ريَ أرضْ قُ

ياني ليعة في وسطْ العْ دايما في الطّ

فاني مْ في وسطْ الكْ مْ لِهُ عْ بِهُ و يرْجَ

ــتْ الْوْثاني لوبْ منابَ ــغْ في القْ كا تَبلَ

كاني رُمْ وحالتْ السْ رْ الْحَ ــهُ في االشْ

فاني لْ الْجْ وارَمْ في ادْواخَ دوا الصّ مّ و غَ

ياني ــرّة العْ دنا بالمصطفى قُ ســعْ

نينْ دى قَلبْ احْ بَهْ قلْبْ عينْ الهْ ما يَشْ

نينْ ــا كانْ ضْ ــرُه م مّ ــنْ الْقــومْ عَ و بي

ــنْ وي اللَّعْ ــاجْ  حت مَ ــرْأ  م لّ  كُ يعــاونْ 

ــفْ باللّينْ  ــانْ عاطفْ يْالَطَ بي ْ أو بالصّ

ــنْ ــلْ و رْزي ثْمــورْ جــادّ و عاقَ شــابّ مَ

ــنْ باألَمي شــايَرْ  العْ اوهْ  ــمّ سَ ــى  حتّ

فا عن عينْ حو الَّ تخْ ْْ مسْ السّ ى شَ حَ و ضْ

قْ حينْ وْرا  حينْ دْ ــانْ صفاهْ و الصّ و يْب

تَّقينْ ــامْ الْمُ ــا ام بيبن ــاةْ احْ ي فــي حْ

لينْ د الزّكي ســيدْ التّقْ ــوا مُحمَّ صان

ــنْ ري انْ اخْ ــبّ ــلْ شُ ث ــلّ لهــا مْ وال داخَ
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ــة إهان ــهْ  علي عتْ  ــمْ تْسَ ــرُه  مْ عَ الَ  و 

ــة مان األْ ــلْ  مْ لْحَ ــأُ  يّ هَ مــن  ــه  نُ ْ صّ حَ

ــة يانَ صْ و  ــة  صانَ حْ كانْ  ــي  اللّ  ْ ــلّ جَ

ــا يَتْفان ــه  لُ عْ جَ و  ــه  بُ دّ هَ ــي  اللّ  ْ ــلّ جَ

انْ ــكّ ــي ارْعى لْسُ ــه مــن اللّ عُ ــمّ تَواضُ  تَ

شــايَرْ كانْ ــا يا عْ رْه ــيْ أجَ ــتْ الرَّع رَّف و حَ

ــانْ رْي ســى العَ ــعْ و الَ كْ ــبَّعْ جايَ ــا يْشَ م

ــدانْ ــوِيّ االبْ ــوَ قْ ــبْ و هُ بي ــه لَحْ لُ ْ و فَضّ

ــلْ قَنعانْ ــا بالْقلي ني دْ فــي الدُّ ــتْ زاهَ حي

يْمــان ــنْ كان هَ رَي َمْ ــنْ أ ــثْ ع كانْ كا يَبْحَ

ــانْ يَثْن ــمْ  زّينْهُ مَ ــة  قيقَ الْحَ و   ْ ــقّ الحَ

حانْ قلْ كانْ رَجْ ــحْ الْعَ ي رفْةْ الرّْعى التّ و حَ

فانْ ْ لَهْ ــبْ للَحــقّ ل ــحْ لْقَ ي ــداكْ تَتّ كْ و هَ

ــهْ فَرحانْ يُه عاشْ بِ ــا رادْ في رَعْ و صــابْ م

انْ  ــبّ وا الشُّ ــا عليهْ فــي ماليهْ اتْســابَقُ م

رى من ازمانْ حة اخْ فْ لَبْ صَ و شــاءْ ربّي يَقْ

النْ ــرابْ إعْ ــواهْ دْ بَعــضْ العْ و دِيَّعــتْ االَف

ــانْ غــى  بْتَبْي ــنْ صْ  اإلِعــالنْ آم
كايْقــولْ

ــرانْ بَكْ ــالْ  يْن ديجــة  خَ ــدْ  يْلَ وَ خُ ــتْ  لْبَنْ

دانْ ــوبْ جاهْ وكْ حب ْ الْمَ مّ بَرْ عَ و ســاقْ الْخْ

يْرانْ ــلّ حَ ــي نْضَ ــة تَرْكون ــرْ و الفاق قَ الفْ

لْ شــينْ ــه يَفعَ ثْلُ حاشــا هللا واشْ مَ

ــنْ للَرَّبْعي ــه  ياتُ حْ فــي  ــغْ  يْبَل انْهــارْ 

يْنْ ــةُ عَ رْفَ ــنْ رْعايْتُه طَ لْ ع فَ ــسْ غْ لي

رومينْ حْ ــادْ المَ ــرْ لَلْعب بّ الْخي في حُ

ــي ــلْ و الْبْدان ــمْ و إبِ نْ ــة غَ كّ أرضْ مَ

كاني كيفْ باقــي لَألَنْ في ســايَرْ المْ

ــلْ أو فاني لي ــه من غيرْ اعْ و الَ الْجــأْ لُ

ــبابُه ال زالْ في الرّعاني مــن الرّبيعْ شَ

و الفاني رُفْ اللّهُ ــه عنْ زُخْ سُ ــمى بْنَفْ سْ

ــي كايْعان ــة  ـقيـقَ الْحَ و   ْ ــقّ ـــ الحَ

الني رّ و العْ مْ في السَ دْ من عاشْ لْهُ عْ و سَ

ــنْ ايوْعاني كيرْ آم ــتْ كافــي للتَّفْ وقْ

واني ــعْ االكْ ــرّ بْدايَ ــلْ سَ ــفْ يَتْأَمَّ كي

لّ أَني ــونْ كُ فحاتْ الكُ ــحْ صَ فَّ و يتْصَ

ــعرْ و اللّحاني العة والشِّ مرْ و خْ من خَ

يَّدْ في ســايَرْ االزْماني ســيدْ من يَتْسَ

كاني شاعْ في الحينْ و بَلْغْ الْسايَرْ الْمْ

ــي ــه يْدان ــرْ بيجــا رْتُ اجَ ــنْ بْغــا يَتّ م

رْدُه يصيرْ غاني نْ غَ لَة صيفْ آمَ في رِحْ

ويا شــوفْ كي تْراني   ــا بَنْ خُ قالْ لُه ي

ــهيدْ كانّاني ــاتْ اسْ ــخُ و نْب ــنْ الْ يا ب

ــمْ ْ اللّيَقينْ ديهُ ــقّ و يَهْ ــورْ الحَ من ن
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ــانْ الثَّم ــال  عامْ ديجــة  خَ ــرّة  الحُ ــا  ه و 

ــليمْ فَرحــانْ ــا سْ ــعْ لِن ــرْ و رْجَ ســيرْ تاجَ

لّ تَأمانْ  ْيْ كُ ــرَّا ــى ال ــوبْ عل ب حْ ــنْ المَ و أمْ

انْ وّ ــهْ عَ لة ويكــونْ لي تْوافْقــوا فــي الرَّحْ

عينْ في أمانْ ــراوْا وراجْ وا وشْ ْ باعُ امْشــاوا

رانْ هْ ــرّ ظَ ديجة منْ ســورْ مَ و شــافْتُه خَ

ــانْ ي الدّ ــا  بودن معْ ــى  بالمول دنا  ــعْ سَ

انْ   ــبّ الشُّ ــنْ  زي ــرى  تَ ــا  دارْه ــرْفَةْ  شُ ــنْ  م

ــانْ ب ــرُّه  سَ ــيْرُه  بْسَ ســايْرة  مامــة  لَغْ

ولْهــانْ لْهــا  قَ عْ المشــارَفْ  مــن  ــتْ  نَزْلَ

ــانْ ن وتَحْ بْتَرْحــابْ  مالْكــي  ــلْ  تابَ تَقْ

مئْنانْ ــا وطْ ن ــلْ نَعمْ الْحبيبْ في هْ و وْصَ

ــعْ االبْكارْ و نْســوانْ م ــاجْ جَ ــلَّمْ عن ت سَ

انْ ــدّ الْعَ ــامْ  بَتْم ــحْ  الرَّبْ ــا  ه ْهــا  الّ ــالْ  ق

ه في بيســانْ ــمّ رَبْحُ كــى كيفــاشْ تَ احْ

حــانْ ــلْ رَجْ قَ ــة رْوى لْهــا بَعْ ل ــة رَحْ ل رحْ

ــالنْ جْ عَ ــه  بابُ لَحْ ســارْ  و  هــا  وَدَّعْ و 

نْ دَ اإلنسانْ ــتَعرَضْ الْمحاسَ تْ تسْ لْسَ گَ

ــرانْ زَهْ لْعــة  الطَّ ــمْ  واسْ ــدّ  القَ ــوعْ  رْب مَ

ــوان جْ دَعَ ــو  فُّ حَ ســودْ  ــوالْ  طْ ــدابْ  بَهْ

كاني رْ في تْجارَتْهــا انْت مْ لْمــن يْتاجَ

فْ االْثْماني ــكْ تْضاعْ يّلَدْ لِ وَ ــتْ خُ و بَنْ

وانِي ــطْ لُه و ما مْ ه يَتْوَسَّ مُّ و ســارْ عَ

فاني تُه مْ ــرة فــي طاعْ يْسَ ه مَ و الَزْمُ

ــي ــقْ االثْنان رافَ ــرْ مْ ــحْ والتّيسِ و الرّب

ــليمْ هاني مامة ماجي سْ لْالهْ غْ ضَ مْ

ياني ــرّة العْ دنا بالمصطفى قُ ســعْ

ــه نُوراني  هُ ــانْ وَجْ مامــة إيب ــتْ غْ تحْ

ــي آتان دْ  ــعْ السَّ ــتْ  قال و  ديجــة  لْخَ

ــابْ الْبَرّاني تْ فــي حينْهــا الب ــدَ قَصْ

ــي  ــلْ تَهان ــنْ يُوصَ ني ــه مْ مْ لُ ــدَّ و تْقَ

ــي مان األْ لّ  كُ ــانْ  كاتْب ــه  هُ وَجْ عــن 

ــي بّان الرّ ــالمْ  سْ عــن  ــفْ  بْلُطْ رَدَّتْ 

فاني  عْ ضِ لُه  عْ كانْجَ األُجرْ  و  قالَتْ 

الَدانـــي الْــقــولــو  ــة  ــف راهْ هــي  و 

عاني ــيَّقْ  لَمْ ــو لْديدْ شَ ل ــثْ حْ دي و حْ

ــي دان الْوحْ ــبْ  بي حْ والْهــة  ــا  الّه خَ

واني كي شــافْتها اليومْ شوفْ النَّسْ

ــبْ نُوناني واجَ بينْ عن حْ بْســوطْ جْ مَ

ــناني ةْ االسْ ــقْ زانْ فَلْجَ ــفْ دْقي و األن
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رُه كيفْ ايبانْ ــدْ ريضْ صَ ــة  عْ ي ْ اللَّحْ ــتّ كَ

ــانْ  الْبَي ــحرْ  بْسِ ــغْ  بالَ ــحْ  صي لَفْ ــه  قَولُ

ــتَعرْضة باالدْهانْ سْ رّة مَ مْ الْحُ ــاتْ نَعْ ابْق

يانْ   يانْ و حْ ية احْ هْ ية و الفَ ــهْ تْ السَّ و دامْ

ــانْ ف ــريعْ لَهْ ــى سْ ــرة أت يْسَ هــا  مَ المْ غْ

ــوعْ خفقانْ ــه بين الضل لْبُ ــتْ قَ ــالْ يَلهَ ق

النْ دْ ــدتْ جَ ــامْ عَ لَتْنا للشّ تْ مــن رَحْ ــدْ عَ

نانْ فــة و حَ طفْ و مالطْ ــهْ الْعَ ــفتْ في شَ

ــانْ لبْ عالي الشّ بيرْ القَ ــلْ كْ ق حْ العَ راجَ

ياةْ إنســان دْ فــي الْحْ حمَّ ــا يْشــابَهْ مُ م

لوهْ بْحســانْ ــرْ و عامْ ــاسْ بْخي ــلْ النّ عام

المهــا ابْتمعانْ ــولْ غْ ديجة قَ غــاتْ خَ صْ

ــأدْ وَلْهــانْ ــمْ و الفْ ــلْ هايَ قَ گالْســة بَعْ

ــانْ زْم ــنْ  تايْ رّ مَ روســة  حْ الْمَ ــتْ  تْزَوْجَ

يانْ ــرافْ و اعْ و كــي االُّوَّل كيفْ الثّاني لشْ

ــرْ مــن الزُّوجــانْ زي ــالْ غْ ــرّة م ــتْ الْحُ ورْث

زانْ ــوْ ــروبْ قومْ هَ ــلْ  حْ ــاتْ بابهــا قَب و م

وْمانْ بوا رَحةْ االَرواحْ من القَ طْ ــحالْ خَ شْ

عانْ مْ ــه  في االموالْ طَ نَّتُ بْ ظَ ْ خاطَ لّ و كُ

ئنانْ  مِ دْ ما بْقــى اطْ مَّ حَ رَتْ مُ ــثْ نَظْ و حي

نانْ ــهْ حَ ــبّ في تة حُ ــى بَغْ ــبّ عل جــا الْحُ

ــيَّدْ االَقْراني تَحتْ اللَّبسْْْ النّقي ادْ سِ

لّ  ابْداني ــجي الرّوحْ في كُ وتُه يَشْ صَ

ْ ما شــافَتْ منْ صيفاتْ سابْياني لّ كُ

ْداني ــعْ الرّ هــا دونْ الواسْ ــسْ فَيَّقْ و لي

ســاني حبوبْ و الحْ فْ حُس الْمَ جايّ يُوصَ

ــي يان العْ ــرَّةْ  قُ ــرّة  الحُ يالْمــوالتْ 

لّ ما فْهاني فتْ في محمد كَ حيثْ شَ

داني ــا امْ برْ م ــدّ و صَ و التّمــارة و الجَ

الني لْخْ خَ ــه يا راحــةْ روحــي مْ تُ بّ حَ مْ

ــربْ ثاني ــا موالتي فــي الْعْ ــه ي و الَيْلُ

ــي الزْمان ــا مْ ــي باق يْن ــه فــي عَ صورْتُ

رْفاتُه و بقاتْ في المكاني و طرْبْتْ و صَ

اني نا السّ غولْ بْداكْ السّ رْ مَشْ كَ و الفْ

ــدا الثّاني كْ لْ هَ ــداتْ االُّوّ ــفْ فَقْ و كي

دْ من االثْنينْ االفْضالْ غاني ْ واحَ لّ و كُ

ضاني تْ في دارْ ابّاها زينْ في االحْ و عاشْ

لَبْ غاني ي ثَرْوتهــا بقْ ــتْ اتْنَمّ و عاشْ

ياني رفة من االْعْ بوها شُ طْ لّ من خَ و كُ

ــي ــلَّ لْهــا أْمان ــا خَ نّهــا هــذا م و ظَ

الني ــرّ و العْ ــاتْ لْها راحــة سَ ــا بْق م

داني ــوي و كبيرْ ما  مْ مْ و قْ بّ عاظَ حُ

ــيْ ــادْ جــا للرّيعان ــرْ ع ْ دا الخي شــابّ
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ــانْ رِيّ ــرْ  زي غْ ــادي  ن ــحْ  طافَ راوي  ــبّ  حُ

ــهْ اتْبان فورْتْها في الوجَ ــبْ صْ لْ ــةْ الْقَ وْليعْ

ــانْ ب ــا  ني مُ ــتْ  بَن نُفيســة  تها  دَ شــاهْ

يانْ ــعْ االَحْ م را في جَ رَفْ لَمْ ــرا كا تَعْ و المْ

ــا كانْ ْ م لّ ــتْ كُ كَ عهــا و حْ اتْســارّاتْ مْ

ــانْ ي الدّ ــا  بودن معْ ــى  بالمول دنا  ــعْ سَ

ــي وزْن ــعْ  يتابَ آمــن  ــتْ  كان نُفيســة 

ــي ن تَدْ و  ــلْ  الوَصْ ــةْ  لْ صِ تكــونْ  بْغــاتْ 

ــي بُنّ رُبَّمــا   ــوبْ  ث فــي  ــة  يَ فْ خُ صــارتْ 

ــي يَثْن و  ــرْ  الْبَصْ غــاضْ  ــالمْ  السّ رَدّ 

بْني ــي مَ ــزّواجْ اللّ ــتْقولْ في ال ــتْ شَ قال

ــي ن يَمْ روســة  حْ المَ ــارْغْ  ف ْهــا  لّ ــالْ  ق

ــي ن ــا كانعْ ــتْ أن ــأَلْ مــن هــي قالْ و سْ

ــي نّ تْهَ ــاشْ  ب ــا  نده عَ مْضــاتْ  و  ــقْ  وافَ

ــي ن ظْ ــبْ الْمَ ل ــرْ داكْ القَ ــرْ خي تَبشَ و سْ

ــي نّ عَ ارْوى  النّهــارْ  ــنْ  يّ تْعَ تْ  ــرْعَ سَ

ــي نّ كَ مْ كانْ  عــا  مّ لْعَ ــه  مامُ عْ جــاوا 

قْني دَ ــراتْ صْ ــرينْ مــن البَكْ شْ ــرِي عَ هْ مَ

ــي نّ هَ مْ ــبْ  لْ القَ و  ــنْ  ي الَمّ مْ ــنْ  زَوجي

لْ الْبْداني فاصَ عْ امْ مْ ــبْ و جَ ل دَبّ في الْقَ

عاني ــادْعْ الْمْ لَمــي ب ــالْ الْعَ ــفْ ق كي

ــي يان ــبّ لَالْعْ ــرْ الحُ َثْ هــا أ هْ ــنْ وجَ ع

اني بّها الضّ تَمْ مــن حُ ــا بْقى ما تَكْ م

بَتْها فــي زْواجْ هاني ــنْ رَغْ ــرَتْ ع بّ و عَ

ياني ــرّة العْ دنا بالمصطفى قُ ســعْ

ــة أمينَ ــة  بيب حْ ــة  صادْق صديقــة 

ــة نين لَحْ ــة  للْحبيب ــوبْ  حب الْمَ داكْ 

ــدْ آمينَة تْ عــن ولْ ــلَّمَ ــالتْ و سْ و صْ

طينــة لَفْ ــه  بادْرَتـُ و  يَّــة  بالتَّـحِ

لُّه ســكينة فا و كُ قْ و عن صْ دْ عن صَ

نى ــبْ الغِ ــقْ تْصي ــرْ وافَ ــه غي ــتْ لُ قالْ

ــة ن االَزْمِ ســايَرْ  ــنْ  حابّي امْ ــنْ  زَوْجي

ــة حين التَّمْ ــزولْ  تْ قَلْبهــا  ــرْ  تْبَشَّ و 

ــة بين لَغْ ــه  وفارْقَتُ ــرّة،  الحُ ــبْ  قَل

يْنينا ــا عَ ي ــواهْ ســيرْةْ ضْ ــا مــن تَهْ ي

صينة بينْ فــي لَحْ ــدْ  خاطْ ــنُ أسَ بَبْ

ســينا احْ ــنْ  وْيْثني النّســا  ــاجْ  ت ــتْ  قال

ــه تَزْيينَة تُ صْ ــرسْ ما نْقَ ــا في عَ ن و حْ

نينا هْ و  ة  مكّ ناسْ  بينْ  نا  دْ عْ وسَ
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بّ ســاني مة وحُ دَّة والرَّحْ ــوَ ــى الْمَ عل

ناني ــورْ في الجْ كانْ لِيهــا كانتْ لُه ن

كاني ــة و ال فــي ســايْرْ المْ كّ أرضْ مَ

لّ آني دقْ و الوُفا في كُ فا و الصَّ ْ و الصّ

ــي ــعْ و اللّيان ــماحة و التّواضُ و السّ

ساني  نْ الْحْ حاسَ دة من لَنْسا لَمْ واخْ

ســاني ــة و النُّبلْ و جودْ و االحْ و اللّطاف

ظيمة في الْقْصي و داني نّة لَعْ حَ و المْ

غــى آوْزاني  ــدْ يا من صْ هــا محمّ زَوْجَ

والْ غاني ــدْ على االمْ ناعة و الزُّه بالقْ

واني ه في يومْ لَلْهْ سُ رَّضْ نَفْ و ليسْ عَ

ــي ــن األمان مْ ــا فالدَّ ــعْ مّ مي عــن اجْ

تاقْ لْشي و كا يْعاني طامعْ في شي مَشْ

ــعيدْ هاني يا اسْ قرْ احْ ذا رغمْ الْفَ كْ و هَ

ــي يان ــفاوهْ الْعْ ــى يَشْ ن ــهْ غْ ني رادْ يَغْ

ــهْ عاني ــه كانْ بِ ــفْ أواهْ فــي يَتْمُ كي

ــتْ االزْماني ــا طال ة م ــا دْ األُمّ نْده عَ

صاني ونْ و الحْ نة و الصُّ رْ و السّ طَ و العْ

داني طيرْ ما  مْ نيرْ عْ ــلْ مْ لوا نَسْ ْ و يَصّ

الْبْداني شْ  مْ تَنْتاعَ ناهُ و سْ مْ  بْطيبْهُ

ناني ةْ الْجْ نّ لدْ فــي جَ لدارْ الْبْقا والخُ

ياني ــةْ الْصْ يمــة واألبْ فــي غاي داالمّ

374
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379
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388

389

390
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392
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394
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زَوْجــانْ ــمْ  زِّينهُ مَ ــبْ  بايَ الَحْ ــوا  تْآلْفُ

إْنســانْ ــانْ  ي لَلْعْ ــه  لُ ــتْ  كان لِيهــا  كانْ 

ــانْ فَتي شــابْهوهْ  ــا  م ــدْ  محمَّ ســيدنا 

ســانْ  ــة و جودْ و حْ باتَ ــزْمْ والتّ ــزْمْ و الْحَ عَ

ــانْ ــة واللُّطــف و االمتن فــو و الرّاف و العْ

صــان المُ الْبْهــا  داتْ  خديجــة  ــة  اللّ و 

ــبْ وابْدانْ هرْ قَل ــمة و الطُّ شْ يا و الحَ الحْ

انْ بْ و الثَراءْ العريضْ و الشّ سبْ و نْسَ و حَ

كانْ ــذا  هكْ و  خديجــة  ــتْ  كان ــذا  كْ هَ

انْ نّ الحَ رَبّــنــا  وْلى  المَ غانيهْ  ــانْ  ك

رمانْ ــاهْ حِ ن ــا ضْ ــه م لْبُ ــرْ و قَ عــاشْ فَقي

ــبْعانْ مْ قَلْبْ كانْ شَ ــرّ تّى يَتْحَ ــفْ حَ و كي

ــبْ ما كانْ   بي ــي قَلبْ الحْ نى غان عــن الغِ

ــرْهانْ يَّة و ليسْ شَ ــمِ سْ كانْ راضــي بالْقَ

انْ نّ ــالْ حَ رُه من غيرْ م ناهْ فــي فَقْ و مــن غْ

ــوانْ ــاهْ رَبّ الَكْ ن ــروكْ غْ بْ ــزّواجْ المَ مــن ال

ــزّ إنســانْ  ــأَتْ األُســرة ادْعَ و هكــذا نَشْ

ــرْ ونورْ مــن الرّحمانْ بي ــا و عْ ي ــبْ و ضْ طي

نانْ دينْ الْحْ ــنْ الماجْ تَزْجــوا في الزَّوجي امْ

ــا الْوَهجانْ ي ْ ــاضْ الضّ ــارْ مــن رْي ورودْ وازْه

بْيانْْْ ــنْ صَ الَحقي ــد اهللا مْ ــمْ و عب الْقاسَ

ضــانْ ــنْ االحْ ــومْ بي لْث كَ ــة و مْ ــبْ رْقِيّ زينْ
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ــانْ ةْ الشّ ظيمَ ــرا اعْ ــة فاطمة الزَّهْ و اللَّ

دانْ بوبْنا في فُقْ حْ فْ آسى مَ و كيفْ نوصَ

لْدان ثروا الوَ ــتَكْ ه يَسْ في وقتْ كانوا ناسُ

ــانْ ي الدّ ــا  بودن معْ ــى  بالمول دنا  ــعْ سَ

يانْ عابْ أُو وَطْ ياهْ في شْ لْ ســيلْ الْمِ طَ اهْ

انْ ــكّ السُّ ــعْ  م جَ ــزَعْ  فْ ــة  رّمَ كَ لَمْ ــة  كّ مَ

تانْ ــالوْا امْ ــوطْ اعْ ي فْ يْصونْ الَحْ ــقْ الَ سَ

لّ آوانْ  ــلبْ و النّهيبْ فــي كُ ــة للسَّ رضَ عُ

ــالنْ جْ ــعْ عَ ــيلْ و تْراجَ ــى السّ ــنْ آت ني و مْ

انْ ــكّ السُّ ــعْ  م جَ لَلْمشــاوْرة  ــوا  تْلَمّ و 

ــانْ مْ خوف ــدَ لّ مــن يَهْ مْ كُ ــدْ ــداوا الْهَ و بْ

رْبانْ ها هــادوكْ العَ نْدْ ــركْ عَ ــبْ الشَّ يَّ خِ مْ

ــانْ عْصي و  ــوهْ  رْف يْعَ ــي  ل آهْ ــتْ  البي  ْ رَبّ

يّانْ ــنْ مــن الدّ مْ خايْفي ــدَ ــى فــي الهْ تّ حَ

ــانْ وأم ــانْ  مئن اطْ فــي  ــدمْ  الهَ  ْ ــمّ تَ و 

ــانْ ــوا القامــة فــي البُنْي لُ ــنْ وَصّ نايَ و مْ

تانْ  ــبَّةْ لَفْ ة سَ دَ ــاعْ ــرة السّ جْ ــعْ الْحَ وَضْ

ــانْ يَى في الشّ هــا قْبيلْتُه تَحْ عْ مــن يُوضَ

ــانْ رْب العَ دا  ــلْ  بايَ الْقْ ــةْ  لي قْ عَ هــده 

ــرافْ مْصابْحْ ســايْرْ االزْماني ُمّ االَشْ أ

زاني ــةْ الحْ ــد اهللا وليع ــمْ و عب قاسَ

جاني ــعْ الْهْ ــاتْ رْباي ْدوا البْن ــهْ وأ و في

ياني ــرّة العْ دنا بالمصطفى قُ ســعْ

يونة صْ ــغْ الْمَ رافْ بَلْ ــالْ و اجْ ب بينْ اجْ

صونَة حْ بة و ليسْ كانتْ مَ عْ لْ الكَ وصَ

نونة كْ ــرارْ المَ ال ســورْ ايْحوطْ باالسْ

زونة خْ ــسْ مَ ــا فيهــا مــن النّفايَ و م

ــة ون للَصُّ بْنيهــا  ــاوْدوا  يْع ــاوا  ابْق

ــة عونَ مَ عــوا  مْ يْجَ ــي  لَلْبْن ــوا  قام و 

ونة صُ ــامْ المَ ن ــتْ و االصْ ْ الْبي مــن رَبّ

ــة أْفونَ مَ ــا  وْف جَ ــمْ  قولْهُ عْ ــبْ  يَّ خِ مْ

تونة فْ ــة مَ ــامْ ديمَ ن ــوبْ مع االصْ ل بَقْ

رونة ــامْ خوفة مقْ ن ــداكْ من االَصْ و كْ

ــة ــهْ لْيون ــا في ــدّ م ــي بْجَ ــدا لَبْن و بْ

حونة عاشوا ســاعاتْ بالْمكارة مَشْ

ــى ن مُ ــلْ  بايَ اللَّقْ نْزولْهــا  ــرَفْ  شَ

يونة دْ ــرى مَ ــلْ اخْ ــرْ لْهــا قْبايَ و تْصي

ــة رُعونَ ــمْ  فيهُ كاتْقــومْ  ليهــا  عْ و 

 

خونة سْ حربْ  في  عايْشينْ  ليها  عْ و 
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ــانْ ن لَغْ ــدّ  حَ ــاشْ  ب ــة  ي أُمِّ ــو  أب ــالْ  ق و 

ــا األُوْلْ و بانْ ف ــابْ الصَّ ــلْ مــن ب مــن دْخَ

يانْ ــاسْ لَعْ زومي من النّ خْ ــادْ الْمَ و كانْ ه

ــانْ باالَعي ــوا  ت والْتَفْ ــه  ْيُ رَأ عــن  وافْقــوا 

بَلْســانْ ــمْ  لّهُ كُ ــوا  قال ــد  مَّ محَ ــانْ  ب و 

أوانْ لّ  كُ فــي  ــه  كامُ بَحْ و  ــهْ  بِ ــن  يي راضْ

ــنْئانْ لّ شَ ــببْ كُ كاوا سْ رّضــوا لُه و حْ تْعَ

ــريعْ  زَرْبانْ امْشــى اللّي جابْ يْزارْ و جا سْ

ــهْ فرْحانْ ــعدْ و صــارْ بِ ــرْ السَّ جَ ــزّ حَ و هَ

ــرَّبْ  اآلنْ ه يْقَ ــرْ فــي قَوْمُ بي لّ اكْ ــالْ كُ و ق

قانْ لّ دُهْ ــهْ كُ ــدّ يْدي ــاسْ و مَ ــةْ النّ و طاع

ــكانْ الْمْ ــهْ  ب حــادُوا  ــى  تّ حَ ــه  رافْعينُ

ــانْ بْيَتْق ــه  نَزذْلُ ــه  لُّ حَ الْمَ ــزارْ  الْيْ مــن 

ــيْئانْ ــا من وْعا ابْشَ ــدْ هــذا الْوَقْعة ي تْفي

ــانْ ــفْ و ب شَ طة نْكَ ــلْ ــاللْ السُّ األُّولْ انْحِ

ــانْ ــانْ هام ــه كايْب سُ ــدْ فــي نَفْ لّ واحَ كُ

ــلْطانْ ــى القومْ سُ ه عل نْدُ ــرْ عَ ال مــن يْأمَ

ســانْ ه بْجودْ و حْ مُ كْ وال من يطيعْ اللّي حَ

ــربْ حرّانْ ملة الْحَ ــوا جُ ــى يْقوموا قامُ إل

شــانْ ــقينْ الْخْ هكــذا كانوا دوكْ الفاسْ

نانْ رَّفْ فــي الوَقْعة ســيد آلْ عدْ كــي تْصَ

ــزّانْ الْهَ ــه  لُ ــادْ  ع و  ــزارْ  الْي األرضْ  مــن 

تاني ْيْ يْوَقَّفْ الْفْ ــدي رَأ نْ ا لي عَ ــوْ غَ صْ

حاني حاوا في الْمْ ه ال تَضْ ــدُ نْ وا عَ مُ تْحاكْ

نْ ادْكي افضيلْ غاني نْ في  السَّ ل طاعَ هْ كَ

اني ــروا الدّ ــة يَنْتَضْ اف ــابْ الصّ و ب نحْ

ــهْ ثاني ــه ما يْلي مُ كْ ــنْ و حُ مي ــا األْ ه

ــي االبْطان ــةْ  الَم ــا  ي ه  ــدُ نْ لْعَ ــادْروا  ب

االبْطاني ــةْ  الَم ـــزارْ  ايْ أراوْا  ــالْ  ق

ياني ــروا و النّاسْ تْراهْ باالَعْ َهْ نَشْ دا اخْ

ياني ــةْ الْصْ ــزار بْغايَ ــى االي ــه عل لُ نَزّ

ماني ــقْ األْ قَّ ــزارْ يْحَ ــزّ قَنةْ في االي يْهَ

واني ملْ ما مْ لَالْيْزارْ يْشــارَكْ فــي الْحَ

ياني ــا عْ ي ــزُّه ضْ ــاوَدْ هَ ــزَلْ ع ــنْ يَنْ في

رْبْ فاني ــرْ حَ صــامْ قْريبْ يْصي ْ خْ حادّ

ــحْ فــي بْياني ــمْ توْضي هُ حْ الَزمْ انْوَضَّ

ْها و داني يّ ــمْ قْصِ و ال بْقــى من يَحكَ

فاني رَفْني قاتْلُه كْ و كا يْقولْ مــن اعْ

لّ عاشْ جاني ى عن سوء الْكُ و ال من انْهَ

عيفْ فاني ــوا اضْ ــي يَتّنهى و لُ والَ اللّ

ناني ْ ــعْ للدّ مي لْســوا بجْ لْسواجَ ــى ايْجَ إل

اني ــه الثّ قُ لْ و اللَّحْ وّ ــيءْ األْ ــا الشّ ه

ناني  ــعدْ و ثابْثْ الْجْ ز ذْ حجرْ السَّ و هَ

ــي يان ــارّ األعْ ــه ق لُّ حَ ــزارْ الْمَ مــن الْي
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كانْ لّهــا  كُ ــارْ  ث ال  و  ــارضْ  ع ــا  م ــدذْ  حَ

ْفُه الرَّحمانْ ــرّ ــانْ زْعامة مــن شَ ــا اتْب هن

ــوان ن ــة مــن القــومْ عُ مأنين ــكْ الطُّ و تِل

ــان ي الدّ ــا  بودن معْ ــى  بالمول دنا  ــعْ سَ

لين ــرْ ســيدْ الثُّقْ ــنينْ مــن عم ــرَّتْ سْ مَ

ــنْ زي حْ كانْ  والدُه  ــى  عل ــه  قلْبُ ــا  م ــو  ل

ــنْ  التَّخمي ــوقْ  ف ــاً  دايْم اهللا  ــةْ  م كْ حَ و 

ــن يوني ْمَصْ ا ــاتْ  للْبن ــوبْ  ب حْ المَ عــاشْ 

ــنْ ني حْ و  ــنْ  وْلِيَّ صــادَقْ  ــانْ  ق دْ الصَّ ــنْ  بي

ــنْ رومي كْ ضــى مَ ــاتْ لَحْ ــروا بْن بْ ــى كَ تّ حَ

ــنْ ري ــنْ األُخْ ــلْ م ــبْ قب ــبْ زينْ بي زَوَّجْ لحْ

ــنْ األخوي ــومْ  لْت كَ مْ و  خــادْتّ  ــة  رْقِيّ و 

موســينْ طْ ــامْ المَ حــى ام ــي اضْ اوالدْ اللّ

ــنْ رْعي ــلْ فــي الدَّ مَ ــة تَّحْ و الزُّهــرة باقْي

ــنْ الزَّوجي ــنْ  يْني عَ ــنْ  بي ارْ  ــدّ ال ــتْ  فَرغَ

ــنْ بالتَّبيي ــدْ  بَ يَعْ ــنْ  في ــراءْ  يْ حَ ــرْ  تَ خْ و 

ــنين سْ ــمّ  كَ ــادة  لَلْعب رَمْضــانْ  ــرْ  تَ خْ و 

ــنْ ي رْضيّ المَ ــاتْ  الْبْن زوذضــجْ  ــنْ  ناي مْ و 

ــدانْ ــهْ و كْ ــه و يْســيرْ لي تُ ــدْ قَوْ كانْ ياخُ

ــكاني ْ لُّه في غايْة السّ حَ و اقَفْ في مَ

ــي وان خْ ــا  ي ــهْ  في اإلرادة  ــانْ  كاتْب و 

ه داخلْ الكناني صُ خْ اللْ لشَ على اإلجْ

ياني ــرّة العْ دنا بالمصطفى قُ ســعْ

نا وغنى يزيدْ ســنة عن ســنة فــي هْ

ــا ن الْهْ ــامْ  بَتم العــرابْ  ــنْ  بي ــمْ  ينْعَ

ــلْ شــانُه موْالنا ــعْ جَ طــي و يگلَ يَعْ

ــة  وَلْهان ــه  بُّ بْحُ عايْشــة  الزّوجــة  و 

ــة مان األْ ويْصــونْ  هــدْ  بالعَ يُوفــي 

ــة نان ــبْ الْحَ لْ ــمْ قَ ــدا فــي زوجاهُ و بْ

ــى تَن ــلّ و عْ ــنْ اتْهَ ــي العــاصْ م األب

ــى بَن ــة  تَيْي عُ خــاهْ  ــاهْ  مع و  ــة  تب عَ

ــا ن باألْ مــى  تَّعْ مــن  لَهــبْ  ــو  أب

ــة جان هْ ــنْ والْديهــا طَ ــا بي ــرة م زَهْ

ضانة ــمْ الْحْ رّقَتْ ليهُ ــتْ تْفَ مــن حي

طانة ــوا بَفْ فُ لّ من توصْ ــوا كُ كي قال

ــنَة سَ يامْ و حَ ــرْ للَصّ ــلْ يْصي مــن قَب

نة لْ في المْشي على طولْ السَّ تَرسَ اسْ

جاني يّ والدّ ــه فيه الضَّ و ينْسى راسُ

نا السَّ باحْ  مَصْ ليهْ  يْراء  حَ ــعْ  رْجَ و 
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وْعانْ ــو يكــونْ جَ ــه ل لْتُ كا نْ يَنْســى ماكَ

ــامْ و األوتانْْ ن ــدوا االَصْ بْ ــه عَ ــالشْ قَومُ اعْ

وانْ فْ ــمْ و صَ رْ دا الصَّ جَ نامْ احْ ــادْ االَصْ و ه

ــومْ هــذا االَوطان مْ قَ بْدوهُ ــى عََ ــفْ حتّ وكي

صان نمْ مَحْ لّ اقْبيلة ليهــا صَ ــفْ كُ و كي

ــانْ  ــنْ باثْن ني ــالَّثَ امْ ــك ال ــلْ دي بَ و ذاكْ هُ

ــان ت بُهْ ــهْ  في ــا  م ــقّ  حَ ــهْ  في هــذا  لْ  كُ

بَلْســانْ ــنْ  قايْلي النّصــارة  و  اليْهــود  و 

رْ و الضيا و ديجانْ ــدَ ــمْس و لَبْ خالَقْ الشَّ

ــبْحانْ لّ ما في ماهْ سَ ــقْ البَحــرْ و كُ خالَ

مــانْ صْ ــالشْ خَ ــي اعْ نّ ــدْ لَكَ ــمْ وأحَ ربّهُ

وانْ ــدْ رَبّ االَكْ ــمْ قايَلْ عيســى ولْ هُ ضْ بَعْ

ــانْ ــامْ لَهف ــى ين ــا كــدا كايْبقــى حتّ ه

ــانْ االَوث ــدوكْ  الَلْ ــه  لْبُ بْقَ ــأَنّ  م اطْ ــا  م

ــانْ يّ الدّ ــا  بودن عْ مَ ــى  وْل المَ رادْ  ــنْ  حي و 

وَلْهــانْ ــلْ  قي العْ و  ــا  نَبِن جــاوَبْ  و  ــرا  اقْ

ــانْْ ع بَْتمْ ــرى  نَقْ آشْ  ــالْ  ق ــرا  اقْ ــالْ  ق

ــانْ زْع ــبْ جَ بي ــرْكْ الحْ تَفــى تَ قالْهــا وخْ

ضانْ ى في لَحْ حَ يْراءْ ضْ ةْ نْزَلْ من حَ و شاعَ

ــمالْ وال لْقاشْ إنْســانْ نْ و شْ ــتْ يْمَ التَفْ

ــي غــي اقْبايْلَه كانْ يْنُه صــابْ اللّ ْ عَ ــزّ هَ

ــرانْ يْ ، كانْ حَ ــهْ ــتَأْنَسْ ب ــه و سْ نُّ خــافْ مَ

ــي ــلْ كايْعان أَمُّ ــلْ فــي التّ تَرسَ و يَسْ

نامْ و االْوثاني ــدوا االَصْ بْ تّى عَ و كيفْ حَ

رَّتْ ســايَرْ االََزْماني ــتْ و الَ ضَ عَ ــا نْفْ م

ــواني ميعْ ارْجالْ و نْسْ دّ اجْ أبّ عــن جَ

ــدْ ما يْليهْ ثاني بْدوا واحَ ــفْ ما عَ و كي

ــنْ ثاني ني زَّة مْ ــاتْ مــع الْعَ ن ــكْ مَ و دي

ناني شايْري ضْ مْ في عْ ليهُ عتْ عْ ــمَ وما سْ

فاني ــرَّبّ و ما ينْشــافْ باالَجْ كاينْ ال

ما و األَرضْ من الجانْ و إنْساني و السّ

ــي زان ــاتْ بالمْ ــقي ســايْر لَنْب رَبّ يَسْ

يانْ بااالَدْياني يينْ في ســايَرْ االَحْ باهْْ مْ

طاني مْ قايْلْ موسى آشْ دا اشّ ضهُ و بَعْ

ه يْصيرْ هاني دُ قّ وحينْ ايْوجَ على الحَ

ــي ــنْ نْصــارى ويهــودْ كايْدان و الَ لْدي

حيفة و يقولْ باللّســاني ه صَ ــدُ في يْ

ــالْ ثاني ة و ق مّ ه ضَ مُّ ــتْ و ضَ ــا قْري م

ــورة في وسطْ البْياني قال اقْرا  والسّ

ــي ــواهْ كايْنان قْ ــارْ آمَ خــارَجْ مــن الغ

وْتْ داني ه بْصَ ــمُ غى اللّي نَداهْ باسْ صْ

ما ايْقولْ هاني عْ من في السّ مَ و عاودْ اسْ

ــرّ ســاني ْ سَ رَأ داهْ ايْقولْ اقْ ــفْ احْ واقْ

ياني صْ الْعْ فاجأْ شــاخْ لْ و مْ كانْ داهَ
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ــانْ ي الدّ ــا  بودن معْ ــى  بالمول دنا  ــعْ سَ

ــه ليـميـنُ ــمــالْ و لـْ لشّ ــتْ لـَ يــَلْتــافَ

ــه ينُ زّ مَ ــى  لّ تْجَ لّهــا  كُ ا  ــمَ السَّ فــي 

ــارْ قْرينُه ــفْ كانْ فــي الغ ــة كي جوبَ و عْ

ــه يْنُ عَ ــه  فَرْقَتُ ــسْ  لي ــاهْ  مع ــاهْ  ت و 

ــه فينُ ــثْ  يَبحَ ــي  اللّ ــه  تُ زَوجْ ــتْ  ثَ بَعْ و 

ــه حينُ مــن  وَلّ  ــرّوعْ  ال مْضــى  ــنْ  ني مْ و 

ــه  مينُ ــرْ تَطْ ــاقْ ضاهَ ة و ف ــدّ ــسّ مُ و نْعَ

ــه تْعينُ ــورْ  االم فــي  ــة  وافْي ــة  لْمزوجَ

ــه فــاكْ لْدينُ طْ ــمّ صَ ــنْ الْعَ ــا ب ــتْ ي قال

نينُه ــا شــي تَجْ نّ م شــى مــن الجَ ال َتَخْ

ــوا  يْهين عــابْ  االَصْ ــهْ  ب ــكْ  لَ مَ ــكْ  دَلَ

ــه يْمينُ ــنْ  ع ــامْ  ن و  ــرُه  خاطْ ــتَرَحْ  سْ و 

ــه حينُ ــه  تَمْ نُّ فــافْ عَ ــفْ يَخْ ــثْ كي تَبْحَ

ــه ــارَقْ دينُ ــي ف هــا اللّ ْ مّ ــنْ عَ تْ ب ــدَ قَصْ

ــه ــنُ ْدي ألَ ــعْ  قَّ ــوَ تْ مــا  ميعْ  جْ ــتْ  ــلَ نَــقْ

ــرى الحــالْ يَزْيان دْ بالبُشْ ــعَ ــول لّه يَسْ ق

ــبْ فَرحانْ ديجــة بْقلْ ــة خَ ــادْتْْ الزَّوْجَ و ع

ــانْ ف رَجْ ــأدْ  الْفْ و  ــسْ  گالَ ــقْ  فايَ ــه  صابْتُ

يْنانْ ضا الْعَ صْ فــي الْفْ صورْ وشــاخَ عْ هْ مَ بْوَجْ

ياني ــرّة العْ دنا بالمصطفى قُ ســعْ

ــنْ كايَ هــو  ه  ــدُ واجْ شــافْ  ــا  فينْمَّ

ــنْ ــنْ بايَ ــد الزّكــي عايَ حمّ شــافُه مُ

ــنْ عايَ ــرْ مْ بي ــلْ كْ ــمْ هايَ ظي و اآلنْ عْ

ــه فاينْ رَفْ راسُ ــا عْ كمّ مــن االِيّامْ م

رَفْ شــورُه الَيَنْ ــا صابوا شــايْ ما عْ م

نَتْهادَنْ  ــلــونِــي  ْْ زَمّ ــالْ  ق و  ارْ  ــدّ ــل لَ

ــه بالْبايَنْ يابُ كى ما شــافْ في غْ و حْ

ــا كانْ يْعايَنْ ــة م ن عْ ــألْها عن مَ و سْ

ــرّكْ بايَنْ  ــيّ سَ ــتَ نْب ــة انْ بَ عْ ْ الْكَ  رَبّ

نْ العَ نْ لَمْ ــياطَ ْ و ال شــيطانْ في الشّ

نْ تْأَمَّ ـــرابْ  االَعْ ــكْ  بِ نَبِيّ  ــتْ  ان و 

أحايَنْ وغــابَــتْ  ــه  ــتُ زَوْجْ اتُه  طّ غَ

تْاليَنْ ــرُه  مَ و يْعــودْ اللّي قْصى في امْ

نْ أَمَ ــلْ مْ حــى باالَنْجي ــة مــن اضْ ورَقَ

ــنْ الَيَ عْ ــحْ  ب الصُّ ــلْ  قايْ هللا  ــبَّحْ  سَ

حاني شى من المْ قولْ لُه يَتْبَثْ ما يَخْ

زاني ــا من الحْ ن تْزَفْ ليهْ الْبُشــرى يَهْ

زاني ــه مثْلْ مْ ابْ في داتُ بّ ــرَقْ صَ و العْ

داني ــسّ بالْمْ عْ ما حَ ــمَ ما يْرى ما يَسْ

ــنْ نعايَ ــتْ  الَزَل ــهْ  لي و  ديجــة  خَ ــا  ي
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ــانْ و زمانْ ة تْطوي زم ــه بُرْهَ بْقى في حالُ

ــانْ يّ ــكْ ال تكــونْ عَ ــدْ لْنومَ ــه عُ ــتْ لُ قالَ

ســانْ راشْ نَعْ ــكْ لْقاني فــي الفْ لَ جــا المَ

ــا اإلبّـــان ـــرْ ج ثِّ ـــدَ ــا مُ ــيَّ ي قـــالْ لـِ

االَدْرانْ اآلنْ  مــن  ــرْ  جَ هْ و  ــكْ  ثْيابَ ــرْ  هَّ طَ

يْرانْ ــتْ حَ حي ــا اضْ ــالْ لّها ران ــا ق ه و بَعدْ

دقانْ رْ من ناســي و من الصُّ ــكون نَنْذَ اشْ

نانْ ملْ فاقْ االكْ ــتْ الزَّوْجة بينْ الْحَ سَّ و حَ

قان فْ لْبْ صارْ خَ رومة  بالْقَ كْ رتْ المَ عَ و شْ

لّ إنسانْ تْ اتقولْ أنا ياســيدي كُ ــرْعَ و سَ

لّ االيمــانْ ــهْ كُ ــنْ ب ــا مَ بيعــي ت و كانْ طَ

ــالنْ تْ خُ ــهْ  في ــسْ  لي ــه  لْگاتُ و  ــرَتُه  عاشْ

ــا و ديجــانْ ي ــتُه فــي الضّ ــه دَرْسَ تُ رافْقَ

بالَلْســانْ ــه  يْبَلْغُ ــقّ  لَلْحَ ــقْ  خالَ ــبْ  لْ قَ

ســانْ لّ إحْ ــكُ ــة لْ لوق خْ ــة مَ ي نَفــسْ زَكّ

يانْ لّ االَحْ رْ كُ هْ ــورْ و طُ ــبَحْ في النّ روحْ تَسْ

االيمــانْ ــلْ  هَ ــيّ  نَبِ ديجــة  خَ ــتْ  قَ دّ صَ

يانْ ــضْ االَحْ لَكْ بَعْ ــتْ إلى جــاكْ المَ و قالَ

شــيطانْ أو  ــكْ  لَ مَ هــو  ــرَفْ  نَعْ رَدْتْ 

ــانْ ي ه باالَعْ ــي شــايْفُ ــا ران داي ــى حْ لّ و صَ

كانْ ــذا  كْ هَ ــارْ  م الخِ رْخــاتْ  و  ــا  درْه لْصَ

اآلنْ ــتْ  قالْ ــوبْ  ب حْ المَ ــابْ  غ لِهــا  ــالْ  ق

ناني ــثْ الْجْ ه تابَ بْعُ ــا عادْ لْطَ ده و بَعْ

ــومْ ثاني يهــاتْ يْجي النّ ــالْ ليها هَ ق

ــي هان ــورْ بالعْ ث دْ ــي مَ لّيتين ــفْ خَ كي

ــارْكْ الوْســاني ــرْ ت بَّ رْ و تْكَ ــدَ ــومْ تَنْ ق

ــي فان مْ ــا  قْراه ــرْ  ثِّ دَ المُ ســورةْ  و 

ــي دْهاني ــرْ اللّ ــدا هــذا األَم ــاشْ نَبْ ب

واني و باشْ نَبْدا في النّاسْ يْكونْ في عْ

لْ ضاني مْ عيبْ حَ رْ قاسي و صْ تْقيل واعَ

ــامْ لَلْبْناني ــشْ مــن ه و داتْهــا تَرْتاعَ

ــي يان اعْ ــا  ي آضْ ــكْ  بِ ــنْ  مَ
يْأَ مــن  أوَّلْ 

تالْفوا اثْناني ــا كايَخْ مرْ م فــي هذا األْ

ــي الْبيان صــادَقْ  ــه  رفاتُ عَ ــه  تُ الَزْمَ و 

الني ــرُّه و في العْ ــه أمينْ في سَ صابْتُ

ــةْ االيماني ــه بْغايَ نْ ب ــا تامَ ــفْ م كي

ــلَ الْمعاني ــقْ بها يا هْ ــفْ ما ثوثَ كي

قْ في بْعادْ و الْبْطاني دَّ ــا تَتْصَ كيفْ م

لبْ و اللّْساني تْ موالتي بالْقَ دَ ــهّ و شَ

رْ في ادْهاني َمْ لْ شي أ عَ ولْها لي نَفْ گُ

ــورْ ثاني ــى النُّ ــكْ وقالْ آت لَ و جــا الْمَ

أني ــا مْ ه دْ ــا عــن فَخْ ــتْ نَبِن لّسَ و جَ

ــي أن ــكْ و ال بْقــى مْ لَ ــابْ داكْ المَ و غ

ــسْ مــن الْجاني ــكْ ولي ل ْ هــو مَ ــقّ حَ
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ــانْ ي الدّ ــا  بودن معْ ــى  بالمول دنا  ــعْ سَ

ــنْ ْ يْقي لّ ــوْرى كُ ــب ســيدْ الْ ــنْ قَلْ و تْيَقَّ

ين ــه معــه فــي هــذا الدّ تُ ــا هــيَّ زُوجْ ه

ــنْ ــثْ التَّبْيي ــنْ حدي ــنْ الْعيضــاتْ فاي في

ــنْ ّيـي ـ أمّ ــع  مـ ونـاشــأْ  ــي  ـ أمّ هــو 

ــنْ بْتَلْقي ــهْ  ياتي ــيْ  الوَحْ يَرْجــى  بْقــى  و 

ــنينْ نْ في سْ اعَ ــاءْ صــادَفْ الطّ ثْن هذا األْ

ســنْ دينْ ــرْبْ ياتي با حْ عــن نَبي مــن الع

ــنْ  وْهي ــرَمْ  بالْهَ اهْ  ــگْ الْ ــة  ب عْ الكَ ــبْ  نْ جَ

ــنْ يْني ــرة و العَ ــا شــافْ بالبْصي ــى م عل

لَّمْْ في الحينْ هــلْ و تْكَ غى قَولُه الْكَ و صْ

ــنْ األَمي ــادِقْ  الصّ ــا  ي ــالْ  ق ــه  لُ ــمْ  قَسَّ

ــنْ حي  ْ لّ كُ ــزَلْ  يَن كانْ  ــكْ  لَ المَ داكْ  و 

ــداكْ تْلينْ ن ــكْ الزّكــي عَ ــنْ دينَ ــتْ ع اتْبَ

ــنْ لِيقي ــى  عل ــتَ  انْ و  ــوكْ  ب دّ يْكَ ــانْ  قوم

ــنْ حي ــد  مَّ حَ مُ ــا  ي ــدوكْ  يْجاحْ ــنْ  ري اخْ و 

ــانْ غي طُ ــوكْ  يْقاتل ــومْ  ي ــلْ  تْقاتَ الَزَمْ 

ــانْ ــداكْ لَزْم ــرِي لْ مْ ــي عَ لْ رَبّ ــوَّ ــو يطَ و ل

فَرْحــانْ ــبْ  ل بقَ ومْشــى  ــا  نَبِن ــه  فارْقُ و 

ــالّنْ يالخِ ــبْ  بي بالحْ االنتظــارْ  طــالْ 

ياني ــرّة العْ دنا بالمصطفى قُ ســعْ

ــي رَبّان ــرْ  ْمَ ألَ ــادْ  ه ــنْ  بي قْ  ــدَّ صَ و 

ــي ان بَرّ ــي   اللّ رْ  ــدَ يَن ــاشْ  وب لكــن 

ــراني شْ معْ  العْ ــغْ النَّذيرْ جَ ــاشْ يْبلْ ب

ــي رفان عَ ــه  كاتْلَزْمُ ــرْ  م األْ هــذا  و 

ــفْ النّوراني يْ ــومْ غدا ايْجــي الطَّ الي

ــي الرُّهبان مــن  ــتَمعْ  سْ مــن  ــة  وَرَق

داني ــاهْ الوحْ ــدْ ايْرع مَّ حَ ه مُ ــمُ و اسْ

ــي ــه بالتبيان تُ دّ ــه و حَ نْبُ ــسْ جَ لَ و جْ

ــي أدان و  ــبْ  ل بقَ غــى  صْ ــا  مّ لّ  وكُ

رباني ــنْ العُ ديثْ شــاعْ بي ــقْ بَحْ و نْطَ

ــي االَدْيان ــخْ  ناسَ ــنْ  دي ــيّ  َنَبِ ــتَ  انْ

قاني ى كيفْ قالْ كمْ من دُهْ عن عيسَ

األمانـــي  ْ لّ كُ تـْْنـالْ  صـْبَـــرْ  و 

ــي يّان ــرْ الدّ ــكْ نَصْ ــى يْجي تّ ــدْ حَ كابَ

لّ مكاني لْ امرْ دينَكْ في كُ حَ ــتَفْ يَسْ

طفاكْ سيرْ هاني رَكْ من اصْ و الَزَمْ يْنَصْ

ــي نان ــرْ دْراهْ فــي كْ ــروهْ نَصْ الَزَمْ انَّصْ

فاني قْ ليهْ و لَهْ ــوَّ شَ ــنْ الْوَحي مْ يْعايَ

رْ الْوْساني ى هاجَ ايْنْ و تْرَجّ ــحالْ عَ شْ

ــكْ ثاني رّجــوكْ مــن أرْضَ ْ يْخَ ــنّ و نْظَ



215السيرة النبوية

ــي الرُّفْقانْ ل ــا هْ ــرْ ي ــرْ القــومْ و هاجَ هاجَ

رانْ هْ ميمْ سَ فة هْ ــوْقُه واللَّهْ يْباتْ من شَ

حانْ ني وعاشْ في مْ ضْ طــالْ بِهْ الحالْ الْمَ

ــانْ زْع جَ ــه  ب كانْ  و  ــي  الوَحْ ــور  فْت كانْ 

ــا بانْ ــالْ الحبيبْ  م ــه مالُه ق ــوّ الَتُ و سَ

ــدانْ الْوَجْ ــا  ي آضْ ــرَّبْ  ال ــى  لّ لَعَ ــه  قاتْلُ

يْرانْ بيبْ حَ رَجْ نعــمْ الحْ ه و خْ دُ ــاجْ وَجْ وه

ــانْ ي ــه الوَطْ ــواوا لُ ــهْ نَطْ ــرْ غــادي تايَ غي

ــرّانْ الحَ ــوي  القْ ــنْ  ني الحَ داكْ  ــه  جايْبُ

بَلْ هانْ ــي الجْ ــه من عال سُ و رادْ يَرْمي نَفْ

مانْ  ــمْ رَحْ ــدْ الْرَبّي رْحي مْ رْ والحَ ــكُ و الشّ

عانْ لة مــن مْ ــا حامْ ــى و م حَ جــاهْ بالضُّ

ــانْ يّ ــي الدّ ن ــي لَلْغْ لّ ــفْ يْصَ ــه كي لّمُ و عَ

يانْ يانْ و احْ ظــة احْ ــه من ديكْ اللَّحْ و الَزْمُ

النْ ــدْ جَ ــراحْ  باالْفْ ــه  لْبُ قَ و  ارْ  ــدّ لَل ــادْ  ع

ــالة االيمــانْ ديجــة  صْ ــة خَ ــمْ الزَّوْجَ لَّ عَ

ــانْ بي ــي و ال زالْ مــن الصُّ لِ مْ عَ و شــافْهُ

دانْ  ــجُ يَسْ ــمْ  دايَ مــا  هُ ــنْ  لمَ مْ  ســالْهُ

ــوانْ رَضْ ــالْ  تْن ــي  عل ــا  ي ــلَمْ  تَسْ ــوا  قال

رانْ ــهْ ــامْ باتْ سَ ــمْ ليلَةْ ما ن مَّ ــدْ خَ و بع

نْ األْ نْشــاوَرْ  ــا  ون ــي  أب شــاوَرْ  ــسْ  لي

ــا كانْ لّ  م ــتْ  كُ قْ دَّ ــدونْ مُشــاورة صَ بْ
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ــكاني رَحْ و السْ ــرْ الرّاحــة والمَ هاجَ

ناني ــهْ في الْجْ لّ يْتي ــيادي و يْضَ يا سْ

طيرْ ســاني الَكْ اللّي عْ من غيابْ المَ

حاني  تْ الزَّوجة بِهْ وهينْ في المْ سّ و حَ

زاني ــباب فــي احْ ه هو سّ يْفُ يابْ طَ غْ

ملْ االَّ طاقةْ البْداني ــالْ لكْ من الحَ ق

كاني كانْ في المْ دْ شورْ و ال مْ ما قْصَ

فاني يْرة مايْلُه صْ ه في حَ و صابْ راسُ

واني ــجْ أخْ ــوقْ الْهايَ ــه داكْ الشّ جايْبُ

يْ ضاني يمــوتْ وال يَبْقى مــن دونْ وَحْ

ه يْصيرْ فاني زْمُ ــلْ عَ ي قبَ ثْ الْوَحْ باعَ

فْ من الغاني رْ و أُنسْ و لُطْ لّها بِشْ كُ

ثْ البْياني بَدْ مــن باعْ ه كي يَعْ لّمُ و عَ

ــبْ ويْجي و يْجيبْ آما من البْياني يْغي

نّ و نْساني شــاهْ في جَ ما بْقى ما يَخْ

مسْ وقاتْ باالثْناني و داوْموها في الخَ

ــي ــهْ عان ــا وب ــةْ نَبِن و كانْ فــي كفالْ

ــي هان ْ قّ فَ ــي امْ ــاتْ اللّ ــه باألي و جاوبُ

ــى ارْضاني ــي إلَ ــالْ بَعدْ نْشــاوَرْ أب ق

بْحْ يْقولْ من نْشــاني ري في الصُّ جاهْ يَجْ

ــي دان ــي هْ ــوَ اللّ ــهْ وه ــنْ بِ ــادْ نامَ ع

ــي ــكْ فــي زْمان ــاهللا و بِ ــنْ ب و كا نْأمَ
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ــانْ ي الدّ ــا  بودن معْ ــى  بالمول دنا  ــعْ سَ

ــنْ ي بالدّ ه  ــدُ بَعْ مــن  ــدْ  وْزي ــي  ل عَ آمــن 

ــالَ اثْنينْ بيبْ ابْ ــوا وْالدْ الحْ ــي مات مــن اللّ

ــكينْ مَسْ ــة  حارِثَ ــدْ  وَلْ ــدْ  زَي عــن  ــرْ  ثَ عْ

ــنْ ري ــلْ اخْ بْ ــه مــن قَ ــريهْ زَوْجتُ بْغــا تَشْ

ســوبينْ   كْ وشــي مــن العبيدْ المَ ما ترْ كُ

ــنْ تَلْقينْ لَقَّ ــدْ  لَمْ ضــوضْ زي حْ هــذا المَ

ــنْ ني المومْ ُمّ  أ ــدْ  بع ــنْ  باثْني ــاذوا  ه

نْ يْمِ هَ المُ ــيــا  االْشْ بْخالَقْ  االِيــمــان 

ــنْ ــفْ باللّي تْوَصَّ ــقْ مَ ي دّ ــو بكــرْ  الصّ و أب

ــنْ موعي جْ مَ ــة   كّ مَ نينْ  ــاكْ السّ ــوهْ  بّ حَ

ــنْ ني ــبابُه و حْ ــي مــن شْ ــقْ النّب كانْ رفي

ــنْ بي ــاتْ المُ ــومْ أي ــه فــي ي نُّ ــرَضْ عَ و عْ

ــنْ ي يّ كّ المَ ــنْ  بي ــالمْ  االِسْ ــاهْ  دْعــــ و 

ــنْ فْطي لّ  كُ ــي  رَبّ ــنْ  الْدي عــي  يَدْ ــدا  بْ و 

ــنْ ديّي هْ مَ ــمْ  هُ ــي  اللّ ــوا  ن يَأَمْ ــداوا  بْ و 

ثمــانْ ــنْ اهللا أ مــن صغــاوا عُ ــنْ بْدي آمَ

ــانْ االَدي ــرْ  بْخي لْحــة  طَ و  ــرْ  الزُّبي ــنْ  آم

انْ ــبّ ــوا و شُ ن هــولْ يْأَمْ رْجــالْ و نْســا و كْ

كانْ ْ لَمْ لّ ْ كُ ــمّ ــالمْ و عَ ــرْ األسْ بَ و شــاعْ خْ

ياني ــرّة العْ دنا بالمصطفى قُ ســعْ

ــه نُّ عَ ــأَلْني  اسْ بامــن  ــدْ  زي هــذا  و 

ــه زْنُ ــمْ حَ ــمْ و تْعاظَ نّهُ ــفْ عَ و تْأسَّ

أْنُه مْ في شَ يَتْباعْ في سوقْ كيفْ منْهُ

نُه ــكْ سَ ه لَمْ دُ ــنْ رضاهْ خَ ــراتُه ع و شْ

ــه نُ صْ حَ و  ــاهْ  تْبَنّ و  رِقّ  مــن  ــه  تْقُ عَ

مْ شــانُه ظَ ــي و عْ ــاهللا و النّب ــنْ ب َمَ أ

لْنُوا يقْ ثالْثْ مــن عَ دّ ــو بكــرْ الصّ و أب

ــوا ن عْ ــهْ يْدَ ــالمْ مــن لي ــي االسْ و بَنْب

ــوا نُّ يْغَ ــركابْ  الَ ــهْ  ب ــوقْ  رْم مَ ــرْ  تاجَ

ــوا نُّــ يْحَ ــوبْ  لــ القْ ــه  رافاقْتُ الْمُ و 

ــه نُّ عَ ــدْ  باعَ ال  و  ــةُ  طفولْ مــن  ــلْ  بَ

نُه ى لُه دَهْ ــرَبْ فْهَ غى ادْطَ و منينْ صْ

ــه وَثْنُ ــرَكْ  تْ و  ــي  النّب و  ــاهللا  ب ــنْ  آمَ

نُّه شــى  مَ ــهْ ما يَخْ ــوقْ ب ث وْ صــادَقْ مَ

تْنوا ــسْ تْفَ دها لي ــوامْ بَعْ ــرْفا و عْ شُ

ــعدْ باالثْناني معاهْ عبد الرحمان وسَ

ــي ــارَكْ الوْثان ة ت ــدَ بَيْ ــنْ عُ ــفْ أمَ كي

داني ــرة من العْ ث البَعــضْ برّاني و الكُ

قّ داني  ــاتْ حَ ت ــوا بِهْ العُ سّ ــسْ حَ و لي

يَبْنُوا و  يَنْشيوا  ياةْ  الحْ طولْ  وا  عاشُ
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رُه في حــانْ و خانْ مْ ــرَّعْ خَ ــمْ يَتْجَ ضهُ بَعْ

قْيانْ ــطابْ رَقْسْ االَ ــمْ في دارُه يسْ هُ ضْ و بَعْ

نانْ رْ مــن الدِّ مَ مْ يَتْســاقاوْا الْخْ ضهُ و بَعْ

مانْ صْ تْعانْدينْ خَ ــرْ مَ مَ ــمْ على لَقْ لّهُ و كُ

تانْ  مْ نَقْص يْعيشــوا فــي كلّ بُهْ هُ ضْ ما نْقَ

لّ ما قُلتْ فــي خمسْ ابْياتْ ليسْ آبانْ و كُ

ــانْ ــن فــي أم ــرى و المومني لّ هــذا يَجْ كُ

ــطْ وَدْيانْ رافْ وسْ ــنْ اجْ بالْ و بي ــوقْ الجْ ف

أْدانْ ثْمانْ جا التّ ــنينْ في كُ و بَعدْ ثَلْثْ اسْ

ــرانْ شْ ــه و عَ تُ ــادى الَمْ ــامْ و ن ع ــدْ طْ و وَجَّ

لوبْ و دْهانْ  ــى القْ ــرَضْ التَّو حيدْ عل كايَعْ

يانْ عْ لُه دْهيلْ فَهْ مَ نينْ اسْ معْ مْ بْقى الجَ

ــانْ ــارَضْ تَبّعــوهْ االنْت ــرْ شــافوهْ يْع و غي

ــاكْ تَلْيانْ ــنْ ي ي ــنْ الزّ رْضــة زي ــاودْ العَ و ع

شــانْ ــرّة عاوْدوهْ االَخْ ــكْ المَ ــا وْقَعْ دي و م

ــانْ بْي الصَُّ مــن  ــزالْ  يَ وال  ــي  لِ عَ ــالْ  ق و 

يانْ ــى العدْ ــربْ عل ــا حَ ــمّ و أن ــنْ العَ يا ب

جانْ ــاحْ الهْ ب ــاقْ الْقْ سّ ــهْ الْفُ زْؤا ب ــتَهْ اسْ

يانْ حْ فا فــي نهارْ صَ دْ الصَّ عْ ــا صَ ه دْ و بَعْ

ربانْ ــا لْعُ ــالْ ي فا ق ــنْ حاطــوا بالصَّ و حي

ــانْ لّ أم ــكْ كُ ــمْ في ــعْ بْنَعْ م جــاوَبْ الْجَ

ــتْهانْ ة و بِهْ سَ ُمّ ــخوطْ األْ ــه مَسْ عُ قاطْ

واني وانَسْ الغْ ضانْ عْ ــنْ حْ مْ بي هُ و بَعضْ

ــا الْغاني ن ــرَّعْ طاســاتْ على غْ و يتْجَ

ْ دا الوْثاني لّ طْ الگارة تَحتْ الضَّ في وسْ

داني ــةْ  االْخْ ــا و رْفاگْ طــارْ و رِب و الخْ

جاني ــتْ الدّ ــا بَتْها فاقْ ب مْ ضْ يونْهُ عْ

جاني رمْ ارْبايَعْ الهْ شورْ في جُ شرْ لْعْ عُ

الني بالعْ ــسْ  لي ــتْرة  بْسَ ــوا  لِّي كايْصَ

رْكْ و االِيماني نة شَ ــكْ حيثْ في دْيارْ السُّ

هــا و غاني عيفْ شــيرة بَضْ رْ العَ ــذَ يَنْ

ْياني ــبْعوا و ارْتاحوا قامْ باللّ و حينْ شَ

ــي ثان ــهْ  يْلي االَّ  اهللا  ــنْ  دي ــرَحْ  يشْ و 

ــي  الْبْيان ــارَضْ  يْع ــبْ  لَهَ ــو  أب ــامْ  وق

أَني مْ المْ رْجوا ما فيهُ رَجْ خَ ةْ خْ و ساعَ

ــرّوحْ و االبْداني ــرّبّ ل لوبْ ال ــكْ القْ دي

ــي ــاجْ ثان ــبْ ه ــو لَهَ ــرْ أب فَ و راسْ لَكْ

ــي الن بالعْ ــكْ  ب و  ــاهللا  ب دْ  ــهَّ كانْشَ

رْني رَبّي كما تْراني ــمْ رَبّي شــاهَ نّهُ عَ

هوا عادْ مْشــاوا ازنادَقْ االْدْياني قْ و قَهْ

ــرْ األداني ــه جاهَ ــادي عــن قَومُ كايْن

قوا لْســاني دّ يْلْ تْصَ نا خَ إلى انْقولْ هْ

واني ــا خْ ــي جيــت بْتَوحيدْ ي ــالْ رَان ق

ــي يْصغانـ آمــن  اهللا  ــهْ  نَ لَعْ ــلْ  ق
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ــانْ ي الدّ ــا  بودن معْ ــى  بالمول دنا  ــعْ سَ

يانُه دْ ــدّ فــي عَ ــالمْ شــاعْ ضَ شــاعْ اإلسْ

ــه ارْكانُ فــي  ــي  يَبْن ــزولْ  يْ ــا  م ــي  ْب النّ و 

ــه يانُ جْ ــعرْ لْهَ ــلْ الشِّ ــشْ هَ رَيْ ــتْ قُ ثَ بَعْ

ــه ــصْ بَيانُ ــنْ يَرْخَ ــعرْ حي ــحْ الشّ ــا وي ي

ــوا كان ــه  دينُ عــن  ــنْ  ري خْ ــي  النّب مــع  و 

ــرْ بُرْهانُه هَ ــنْ يَظْ ر حي ــعْ دْ الشِّ ــعْ ــا سَ ي

ــه وَزّانُ ــعى  مَسْ خــابْ  ــارْ  جّ الفُ ــعرْ  شَ

ــه   تُوهانُ ــحْ  واضَ ــعرْ  شِ لوُفــى  ــلْ  الباطَ و 

انُو  كَ ــتْ  ــالَ قَ ــرَتْ  ــكّ فَ ــشْ  ــرَيْ قُ ـــاوَدْ  عَ

انُه  كَ مْ في  الرّسالَة  اتَمْ  الْخَ جاتْ  و 

يْبَانُه  يْــبــانْ  و  يمْ  ظِ الْعْ ـــر  األَمْ ــادْ  ه

انُوا  كَ ــي  كِ ما  هُ الشْ  بالْ  الجْ دَكّ 

بْيانُه  ــوبْ  ــتُ ــكْ مَ ــابْ  ــتَ كْ ــا  لِــنَ ـــزَّلْ  نَ

انُه  بَثْمَ لَمْ  وَعْ وقْ  السُّ على  فْ  اشَ تْكَ و 

 

ــرْآنْ  ــقُ ال زَتُه  عجِ مُ ــأنّ  ب ــمْ  ــهُ لْ بَــيّــن 

انْ  وَ االَكْ عْ  مْ جَ زَاتْ  جِ عْ مُ و  رْآنْ  القُ من  و 

ــنْ  وَتَ ــومْ  الــيُ ة  كَّ مَ في  قَبِيلَة  لّ  لْكُ

االَوْتَـــانْ ــادْ  هَ زَاتْ  عجِ مُ ا  مَ هُ فَايَنْ  و 

نِيرانْ  ينْ  العابْدِ و  سْ  مْ الشَّ ينْ  عابدِ و 

ياني ــرّة العْ دنا بالمصطفى قُ ســعْ

لَنْ ــعْ اتَّعْ مي ــلْ جْ بايَ ــة و القْ كّ فــي مَ

نْ ــهْ من يْأْمّ ــنْ وْرَى حينْ كا يْجي و حي

نْ عَ رَّمْ كاتَطْ كَ ــعر بْداتْ في المْ بالشِّ

نْ جَ ة يَهْ سيسَ راضْ لَخْ رْ لَلْغْ ــخَّ يَتْسَ

بَّنْ غَ جاهْ و يْعــودْ امْ ــي هْ ا اللّ ــوْ جي يَهْ

ــنْ لَ ــه يَتَّعْ ــقّ فــي ابْياتُ و يْكــونْ الحَ

ــا و تْاَبَّنْ ف ــاتْ و جْ ــادْ بْشــي م ــا ف م

عْ يَتْبَيَّنْ ــرْ ســاطَ ــى نَثْ ــقّ الُوْفَ و الْحَ

نْ  هْ زَاتْ الدَّ جِ عْ ورْ مُ صُ لَ العْ بِيوْ اهْ يَسْ

نْ  ــوَّ ــزَاتْ تْهَ جِ عْ ــبْ مُ ي ــه جِ ــتْ لُ قَالَ

ــنْ  يَّ ارَة وَتْعَ ــوَ ــدّ فــي الخْ اتْ تْعَ ــدَ و بْ

نْ  ــجَ لُونا فى سْ مْ ينْ عَ ايْطِ ــة حَ كَّ ابْمَ

ــنْ  سَ زَمْ أوْ احْ ــفْ زمْ ي ــوعْ كِ ــر يَنْبُ فَجَّ

ــنْ  الرّهَ ــا  نَ تْرَبَّحْ ــوا  ن نَتْراهْ ــال  ي و 

يانِي  ــراوْهْ الْعْ ــسْ يْ ــوْل رَبّي مــن لِي قَ

يَّرْ االَفْهــامْ و االْدْهانِي  ســاقْ دَرْسْ يْحَ

تَانِي   يا من الوْ قّ فــي تَلْتَمْ مع من الحَ

ــي  ــازْ دَ الْبْيانِ جَ ــوقْ االَعْ ــرْ فُ جَ أو لَحْ

قّ في هذا الزُّوجْ بَاالَثْنَانِي  مــع من الحَ

ــرَنّ ــبْ يْ ــرْوَة دهْ المَ ــا مــع  ف الصَّ رَدّ 
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يانْ  مْ وهْ عَ دُ ــحْ وَاللِّي ما شــاهَ ــقّ وَاضَ الحَ

ــمْ االَزْمانْ  ي ــلْ مــن قْدِ تاصَ لّ موجــودْ مْ كُ

انْ  ــوَّ عُ ــاهْ  لْخَ ــة  بِيلَ لَقْ مــن  ــدْ  وَاحَ لّ  كُ

اإلنْســانْ  ــرُوا  يْعاشْ ــاتْ  النَّب و  ــمْ  البْكَ و 

ــوانْ  ــادْ االَكْ ــالكْ ه ــة بَفْ لَ تَّصْ ــا مْ نَ و أرضْ

ــانْ ي لّ االَحْ ــالقْ كُ ــلْ الشْ خْ مَ ــا يَعْ لّهَ وكُ

ــيرْ فــي آنْ  سِ ــكْ على الْمْ لَ ــفْ فَ ــو تْوَقَّ لُ

رْيانْ  سْ على الْجَ مْ تْ الشَّ ثَلْ لَوْ وَقْفَ في المْ

ــابْ االَدْهانْ  بَحْ هــذا األرْضْ ارْب ــفْ تَصْ ي كِ

مْ رانْ  ــى قْلُوبْهُ ــنْ كانْ عل ــارُوا م ت نَا احْ هْ

ــنْ االَدْيانْ  ــوَّة ادْ دِي ــوا بَالْقُ سُّ ــا حَ نَ ــا هْ نَ هْ

انْ  وَ تْ هَ حَ وَة اضْ ــطْ رُوا بَالسَّ عْ نا هنَا شَ هْ

ســانْ  الْبُوهْ بَحْ ــبْ و طَ الَ ــا طَ ْألَب مْشــاوْا ا

رَّانْ  ــيّ حَ ــي في غَ ــكونْ اللِّ ــرْ شْ بَ اهللا و كْ

ــورْ اإليمانْ  ــنَى و زْدَادْ نُ سْ ــمْ بَالحُ رَفْهُ و صْ

ئْنبانْ  مِ اطْ ْ الَ ــاوا ــاوْدْ جَ ْ و ع ــاوا ــاوْدُوا جَ و ع

النْ  جْ ه وْصــاهْ عَ مُّ ــه عَ طْ لُ يفْ ــا صِ هَ دْ بَعْ

غانْ  ــزُولْ االَضْ ــا تْ لِينَ ــرْ عْ ــرْكْ هــذا األمْ تَ

يانْ  مْ بَعْ ــوفْهُ الِي و نْشُ ــمَ رْ في شْ مَ و الْقْ

ــانْ يّ الدّ ــا  بودن عْ مَ ــى  بالمول دنا  ــعْ سَ

يانِي ــمْ فايَق الْعْ اهُ من البْصايَرْ و عمَ

انِي  وَ وجوداتْ في سايَرْ االْكْ بْسايَرْ المُ

ــي  ــنْ ثانِ لِي تَّاصْ ــة مَ ل مْ ــلْ جُ بايَ و القْ

نانِي  ــورْ و الْكْ فوقْ هــذا االَرْضْ و لَبْحُ

انِي  جَ وسْ  في  الدّ مُ مّ  شْ سْ االِيَّامْ  و كَ مْ شَ

عانِي  نْ رَاهْ با مْ بُوطْ آمَ ــي مَضْ لْشِ و كُ

يمْ فانِي  دِ ى عْ حَ نْيا يَضْ لّ ما فى الدُّ كُ

ــي  زَانِ المْ ا  ــوْ يَأَتِي ــورْ  الَن ــا  دْفَ ال  و 

ــرسْ و الوْثانِي  عْ نِيرانْ الْفُ ــاشْ تَنْفَ و بَ

عانِي  غاوْا دَ المْ وا يَصْ يقُ ْ يْطِ ــاوا و ال بْق

انِي  جَ ــرْ دَ الهْ ي دِ ــا حــقّ التَّقْ روه و قَدّ

رْبْ النّبِي البَانِي  دّ في حَ روا بَالجَ و فَكّ

انِي  ــشْ هَ ي يُّه يْعِ ــن غَ ــدْ عَ مَّ حَ ــرَدّ مُ يْ

ــانِي  مْ النّبِي السَّ ــى نَعْ وَاشْ همــا وَلَّ

انِي  كَ ايَر الْمْ ي بَيْتْ في سَ ى خاطِ و البْقَ

نانِي ــانْ و الدّ ــومْ مــع االَقْي ــارْ لَلْقُ صَ

دانِي ــا عْ نَ َرْضْ ا فــي أ لَّمَ ــه كُ ــالْ لُ و ق

انِي  سْ في ايْمَ مْ عوا لِيّ الشَّ قالْ لَوْ وَضْ

ــي فانِ ــرْ لَلْكْ ي ــونْ نْصِ ــه و لُ ــا نْتَرْكُ مَ

يانِي ــرَّةْ الْعْ ى قُ فَ طَ صْ دنا بَالمُ ــعْ سَ
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ــون ــلْــعُ الْــمَ أدَاهْ  ــالْ  ــحَ شْ اهللاِ  ِوَ  إ

وقْ  للْسُ على  تْنَاقَلْ  ا  مَ قَالْ  ةْ  ساعَ من 

ونْ  كُ السُّ في  ة  جَ نَعْ ــامْ  رْحَ نُّه  عَ ــى  ارْمَ

يُونْ  صْ الْمَ رْ  هْ الطُّ د  الرّسامْ  بَابْ  سْ  نْجَ و 

ونْ  تْكُ يفْ  كِ ة  سَّ الخَ من  سّ  خَ راتُه  مْ و 

ــونْ  تُ فْ ــونْ المَ لْعُ ــى المَ ــا و عل لِهَ ــادْ عْ ع

نُونْ  جْ المَ كَ ــايَــجْ  هَ ــرّ  الــشَّ ــوَّ  هُ ا  ــدَ بْ

يُونْ  لَعْ جْ  ادْعَ رِيقْ  طْ في  وكْ  الشُّ رْماتْ  و 

ونْ  صُ حْ مَ عايَشْ  بِيْ  النّ و  كانْ  ي  الشِّ هذا 

ــونْ  ــلْ الْجُ بَ ــدْ فــي جَ يَّ ــزَة يْصَ مْ ــلْ حَ يَّ قَ

ــونْ  يُ صْ الْمَ ــبّ  سَ ــه  لُ گالْ  ــبْ  لَهَ ــو  َبُ أ

ونْ  قُ حْ ــه مَ هُ مْ فــي وَجْ رِي الدَّ ــى يَجْ مْشَ

ونْ  ى هُ رْبْ مــن ال يَرْضَ رْبُه بَالْقــوسْ ضَ ضَ

ــكونْ  ــي فــي تَمامْ السُّ زَمِ و مْشــى للَزَّمْ

ــونْ  يُ هْ ــشْ مَ لِّيهْ ــا يْخَ ــاهللا م ــمْ بَ و قْسَ

صانْ  لّ تَحْ ــة و كُ يانَ ــى و الصِّ نَ عْ مــع المَ

يانْ  دْ الْعَ من  لْكْ  سَ ا  مَ الهادِي  انْ  كَ فاشْ 

ــانْ  ي تَصْ ــمْ  لْهُ ال  مــن  نْ  ســاكَ لَمْ ــا  وَامّ

يانْ  ــينْ رُعْ ــي عايْشِ ــا اللِّ ــى ب تَّ ــوا حَ لُ نَگْ

انْ  حَ ــرْ مــن التَّمْ ــا بَكْ َب تَّى أ ــلكْ حَ ــا سْ مَ

كانْ  ــي  كِ ــنْ  لِي اللُّوْ ينْ  ــلِمِ سْ المُ ــةْ  فَرْحَ

ــة  تْنَ الفَ راسْ  ــي  لِ هْ ــا  ي ــبْ  لَهَ ــو  َب أ

ــة  دنَ ــبْ هَ الَ ــه طَ لّمُ ــومْ كَ ــه يُ مُّ الْعَ

نَة  ــهْ اللَّعْ لِي ــظْ عْ ــا تْواعَ ــه مَ التُ د صْ

ــــــنَّى  يَتْجَ هـــذا  لْئِيمْ  اهللا  ِوَ  إ

ــا  نَ ــوَ الفْ ا هُ هَ ــمّ ــة و سَ ــة رَقطَ يَّ حَ

ــة  نَ بَدْ و  وْالدْ  و  ــوالْ  االْمْ ــوهْ  عُ نَفْ ــا  م

ــة  نَّ ضَ مــن  ــا  آم ــقْ  كاتْلَفّ ــه  تُ تَبْعَ

ــة  نُثْنَ ــرّة  هَ ــا  نّهَ عَ اهللا  ــةْ  نَ لَعْ

نَة  كْ ــونْ الْمُ يُ صْ ــايْرُه و مَ شَ ما بِينْ عْ

ــي لِيهْ ادْنَى  رُوبْ و اللِّ ــدْ الْغْ ــعْ بَعْ وَرْجَ

ــادْ اتْأنَّى  ــا ع غــاه مَ ــي صْ ــزَة غِ مْ و حَ

ــى  وَنَّ ــا  مَ ــبْ  تْرَيَّ ــا  مَ ــبْ  لَهَ ــا  ب ال 

نة مْ ه وليس وليس نفعته سَ يَّلْ دَمُّ سِ

ــا  نَ ــادْ هْ ــالمْ وْع ــنْ دَا االِسْ ي ــنْ بَالدِّ آمَ

نَا  يهْ ضْ ــقِ ــيرْ لُه يَسْ انُه يْسِ ــي هَ وَاللِّ

وانِي  ــزّة االخْ ــلْ و عَ شــايَرْ و األهْ دَا لْعْ

ــي  انِ الرّعَ ــبْ  غاضْ لَمْ َدَى  أ ــعْ  نَ مْ ال  و 

ا مــن اللّوانِي  حانْ آمَ ــنْ لمْ صادْفُوا مَ

انِي  هَ ــعْ الْمْ ــدابْ ارْبايَ ــرّ عْ بُوا شَ دّ و عَ

لْم و اللّيانِي لْ و عَ ضْ ارَة و الفَ مع التّجَ

دانِي  ــا مْ يمْ م ظِ ــمْ دِينْ اهللا عْ هُ عنْدْ

نَة حْ مَ رْ  يَنْظَ ما  حينْ  لّ  كُ رُه  ينَصْ و 
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ــانْ  بايمَ ــمْ  زِّينْهُ مَ ــا  نْي الدَّ ــهْ  فِي نْســاوْا 

حــانْ  ــوا الْمِ لُ ْ مّ َتْحَ ــرُوا و  بْ ــى األدَى صَ عل

انْ  كَ لّ لَمْ ى في كُ حَ ينْ شاعْ األدَى و ضْ و حِ

انْ  صَ الْمُ بِيْ  النّ قالْ  اليَنْ  ألُوا  سَ يثْ  حِ و 

رانْ  شْ العَ رْ  اجَ هَ بَر  اصْ اقْ  طَ ال  من  لّ  كُ و 

رَة عن لْسان ْو لْسان جْ بارْ الهَ تْ اخْ و شاعَ

تْهانْ  مَ انْ  كَ دْ  بَعْ مْ  تْعاظَ رْ  األمْ لْ  حَ استَفْ

فْالنْ  و  فْالنْ  غِي  لوا  يْرَسْ باشْ  تْشاوْرُوا 

انْ  ــا كَ ــة و كان مَ بَشَ ــكْ الْحَ لِ ــدْ مَ نْ الْعَ

ــانْ  رْب هَ ــرْدْ  فَ لّ  كُ مْ  هُ ــلَّمْ يْسَ ــوهْ  الْبُ طَ و 

آنْ  ــرُوا  انتَظْ ــي  اشِ النَّجَ ــمْ  لِيهُ ــالْ  ق و 

ــانْ  رْب يَالعُ ــالْ  ق ــرُوا  ضْ حَ لِهــمْ  عْ ــرْ  أمْ و 

انْ  ــلْطَ الَب للسُّ ــي طَ ــنْ أبِ ــرْ بَ فَ عْ ــالْ جَ ق

ــانْ  أمَ ــلّ  كُ فِيهْ  ــلْ  رَجَ ق  دَّ مْصَ تَيَّقْ  مْ

انْ  صَ نُقْ يَاةْ  الحَ في  نَا  ناقَصْ ا  مَ صابْنَا 

انْ  قَ هْ يَالدُّ ــانْ  األوْت ــبَــادَةْ  عِ لَى  عْ ا  انْهَ

سانْ  إحْ لّ  بْكُ وْجا  يلْ  مِ جْ لّ  بْكُ ــرْ  َمْ أ و 

كانْ  ا  مَ يْكونْ  لُو  مْ  هُ لَّمْ نْسَ لِيسْ  قالْ  و 

ــانْ يّ الدّ ــا  بودن عْ مَ ــى  بالمول نَا  دْ ــعْ سَ

 

زِينَة  حْ ــتْ  ــعَ رَجْ ــنِــيــنْ  مْ ــفــارة  الــسّ

ــة  أنِينَ مَ الطُّ ــتْ  غابَ ــشْ  رَيْ قُ ــتْ  لَ هْ جَ

انِي  كَ انْ و المْ اتْ و الزّمَ نْســاوْا فِيهْ الدَّ

تَانِي  تْ الْفْ ــدْ االَّ شــاعْ تْنُوا بَعْ ــا تْفَ م

انِي  ــةْ الوْطَ ــرُوا تَرْبَ جْ ــدْ هَ ــالْ محمَّ ق

انِي  وَ ــى مْ ــا بقَ ــوا مَ اعُ ــة طَ بَشَ اللّحَ

انِي  نَا مــن األحَ ــة يَهْ بَشَ و صــار لَلْحَ

تْ من قْيامْ ثانِي  دَ ومْ و قَعْ و قامَت الْقُ

ــرّ دَانِي  ــة الشَّ بَشَ ــى لَلْحَ تَّ ــغْ حَ و بَلْ

يانِي  ــرَةْ العْ ي ا من خِ مَ نُوا مــن هُ يّ و عَ

ــاتْ االَّ لْهــا اثْمانِي يَّ دِ مْشــاوْا لُهْ بَهْ

تَانِي  ــومْ بَالْفْ ــه و يْقُ ل ــه اهْ انُ ــنْ وْطَ عَ

انِي  نوا   وْطَ اوْ ا  ستَوْطْ وفْ  هذا   اللِّي  جَ نْشُ

يانِي  ــمْ لَبْالدِي فــي دَا االَحْ اكُ آشْ لَجَّ

ســانِي  ــيّ يَنْبُوعْ لَلْحْ ــا نَبِ ــالقْ فِينَ خْ

ــي  ثانِ لَلْوْ ــادْ  بَّ عُ و  ــالْ  هَّ جُ ــا  صابنَ

انِي  بْ جَ ــعْ ارْ شَ ــاقْ و فُجَّ ــا فُسَّ ابْنَ صَ

انِي  دَ ر  و االْخْ نْكَ عَ المُ شْ مَ حْ ا على الْفَ نْهَ

انِي  بَتْ االدْهَ رّ رْيَمْ و تْخَ ورَةْ مَ و ساقْ سُ

ــادْ عانِي  ــى الْوَفْدْ ع ــاتْ عل يَّ دِ و رَدّ لَهْ

يانِي ــرَّةْ الْعْ ى قُ فَ طَ صْ دنا بَالمُ ــعْ سَ

ــا  نَ بالضَّ ــة  صَّ القَ ــا  افْرادْه وَرْوَاوْا 

ــا  نَ ــولْ فــي عَ قُ ارْ بَعْ ــوَ ــتْ للشّ و تلَمَّ
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ــة  ينَ تَمگِ ــفْ  وَلَ ــرَّدْ  ال أو  ــذْ  األخْ ــدْ  بَعْ

ــا  لِينَ عْ ــوبْ  يْن و  ــومْ  اليُ ــي  شِ يَمْ ــة  تْبَ عُ

ــا  يْنِينَ ــا عَ ي ــلْ ضْ ضَّ فَ ــدْ الْمْ ن ــى عَ و مْشَ

نَى  تَكْ فــي الغِ وْ ــهَ ــالْ آســيدِي إلى شْ قَ

ــا  فِينَ ــرَّفْ  تْشَ مَ راكْ  ــرَفْ  شَ ــي  رَدْتِ

ــا  بِنَ انَكْ  ــلْطَ سُ ــكْ  لْ الْمُ ــي  رَدْتِ ــى  وِالَ

ــا  لِّينَ خَ ــكْ  قاسَ ــنّ  الْجَ ــوَ  هُ ــال  وِي

ــا  ــه فِينَ لُ ــنْ قَوْ ــاجْ االَرْســالْ عَ تْ تَ ــكَ سْ

ــة  بَيِنَ لْهــا  عَ جْ ــا  لّهَ كُ ة  دَ ــجْ السُّ

ــا  يْنَ وَّ الهُ ــيْرْ  سَ يْســيرْ  ــة  تْبَ عُ ــضْ  نْهَ و 

ينَا  هِ يَدْ ــا  مَ ــى  فْ ـــادْ  جَ ــنْ  ــي األمْ ــالْ  ق

ــمْ لِــنَــا  ــهُ ــلِ ــرْ عْ ــصَ ــتَ ـــوَ نْ ِلَــــى هُ إ

فْنِينَا  لْبُوهْ  يْغَ ـى  ِلـَ إ ال،  ــه  لُ ــوا  ــالُ قَ

ــانْ  االِيمَ ــنْ  ي تَانْقِ عْ مَ أدَى  فــي  ــوا  بالْغُ و 

ــانْ  الْبِبَ ــرُوا  سّ يْكَ و  ــوا  رْب يْضَ و  ــوا  بُ ذّ يْعَ

ــرانْ  بْنِي ــي  تِ لِيعْ ــا  ي ــوا  رق يْحَ و  ــوا  تّفُ يْكَ

وانْ  لّ دَلّ وَهْ ــكُ ــاوْا بْ ــه اهللا رْضَ و فــي وْجْ

انْ  كَ ــي  لِ اهْ ــا  ي ــرْ  مَ عُ ــرَة  بابْ الجّ ومــن 

النْ  رّ دونْ يَعْ تْ في السَّ لْمَ انَتْ اختُه سَ و كَ

رْآنْ  ــرِئْ قُ قْ وا مــن مُ عُ ــمْ ــين يْسَ و گالْسِ

ــانْ  ــا دْرانْ االَنْت تُه ي ــلَمْ ــمْ اسْ ْگالْ لِيهُ و 

ــا  نَ لَلْهَ نْعــودُوا  و  هْ  ــوْ رِي نَغْ ــوا  قالُ

ــا  نَ األْ ــرْكْ  يثْ و  ــولْ  يْگُ ــادِي  غ ــا  امَ هَ

ــة  انَ مَ ــا ضَ ــورْ لِهَ ــه أُوم نُّ ــرَضْ عَ و عْ

ــا َنَ أ ــكْ  الَ تَبْدَ و  ــا  الْنَ مَ ــوَكْ  ي طِ نَعْ

ــا  عانَ مْ ــنْ  كُ و  ــلْ  صَّ نْفَ الّ  و  ــعْ  طَ نَقْ

انَا  دَ ــكْ اعْ ــوشْ من يْعادِي يُ ــا الْجْ ن و حْ

ــنَة  ن طولْ السَّ ــه فــي دْوَاكْ عَ ثُ نْبَحْ

ــة  نانَ حَ ــه  لُّ كٌ ــوتْ  بْصُ ــه  نُّ عَ ــرا  وَقْ

ــاجْ الْبِيَّانَة  ت ــا احْ ــحْ مَ رِي ــوابْ صْ و جْ

ــة  فانَ لَهْ ــنْ  كاتْعايَ رَيْــش  قُ ــى  لْقَ و 

ــا  عانَ مْ دُونْ  مــن  ــرَبْ  لَلْعْ هْ  ــوَ لِّي خَ

ــا  فانَ ــرْ كْ ــهْ للَشَّ لِي ــوا عْ لْب ــى غَ و الَ

ــا  انَ مَ حْ ــوْ  زِي ْيَغْ و  ــا  نَ رْمْ حُ ــوا  تْكُ يْهَ

ــكانِي  السّ لْ  واخْ لْدْ تَّى  حَ ــوا  لُ خْ ايْدَ كَ

رُوا ابْدانِي  رْجْ وا و يْجَ ــنّقُ وا و يْشَ لّقُ يْعَ

لّ و الهوانِي  ــدُّ ين ال لْ الدِّ ســايْمينْ اهْ

حانِي  يلْ و المْ ــرُوا للتَّنْكِ بْ هُ صَ و الوُجْ

عانِي  يع في الطّ جِ بْع قْوِيّ شْ ادْ الطَّ حَ

ينْ عانِي  لّ حِ ــا كُ ــي بِهَ ــعَ الزَّوْجْ اللِّ م

بانِي  ابْ يْزَلْزَلْ االَرْضْ و المْ طَّ ــنْ الخَ و بَ

ال لُه لْقانِي  يْضْ و گَ يدْ بْغَ ــعِ رّ سَ و ضَ

نْســانا يْســبيوا  و  ــا  ن زّ عَ ــوا  لّ يْدَ و 
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نَانْ  بْحَ ا  هَ زَوْجْ ي  مِ تَحْ مة  فاطِ جاتْ  و 

أَنْ  مْ طَ ــانْ  كَ ــزَّوْجْ  ال دَا  الثَّائِرَة  ــارَتْ  ث و 

انْ  كَ ا  مَ ــانْ  كَ رْ  مَ عُ يا  مْ  نَعَ لُه  قــالْ  و 

انْ  االِيمَ في  تُه  اخْ وَانَيَا  ة  الزَّوْجَ قالَتْ  و 

نَانْ  الْحَ لُه  فاضْ  و  مْ  الــدَّ رْ  مَ عُ شافْ  و 

االَبْيانْ  طور  سْ قْرا  و  ة  يفَ حِ الصَّ تْنَاوَلْ 

لْسانْ  و  قَلْبْ  وثْ  بْعُ بَالمَ نْ  ْأمَّ و  دْ  هَّ شَ

وانْ  هْ و  نِينْ  ومْ المُ عْ  مْ جَ ة  رْحَ الْفَ تْ  مَّ عَ و 

رانْ  ــدْ غُ بِينْ  ــالمْ  اإلسْ الةْ  بَصْ ــى  رْضَ ا  مَ

َوَانْ  أ لّ  كُ ركْ  الشَّ قُومْ  لْ  نَاضَ و  دْ  جاهَ و 

ــزَانْ  احْ زَادَتْ  لِمينْ  سْ المُ وْا  ــالَّ صَ هْ  عَ مْ

يْجانْ  بْهَ وِي  القْ ابْ  طَّ الخَ بْنُ  تَمّ  اهْ ال  و 

انْ  االِيمَ ــادْ  خَ ــان  زْمَ دَ  يَّة  مِ الحَ بْتِلْكْ 

يانْ  دْ َلْعْ ا على  يفْ  السِّ بِهْ  رْ  هَ َشْ و  رُه  هّ شَ

انْ  كَّ السُّ رُوا  هْ مْ تْجَ راتْ  مظاهَ قامْ  و 

ــرانْ   ذُكْ و  ــاثْ  ِن إ ــي  نِ يَتْبَعْ ــي  بِ للَنّ

ــانْ ــرب ــع ال يــا  اهللا  ِالَّ  إ إالهَ  ال 

ــانْ    يّ الدّ ــا  بودن عْ مَ ــى  بالمول نَا  دْ ــعْ سَ

ــة  نَ عْ طَ ه  ــالمُ اسْ كانْ  ــابْ  طَّ الخَ ــن  اب

نَة       حْ مَ ــا  ــورَه مُ ــم  ــهُ ــنّ عَ ــتْ  ــابَ غ مــا 

ــي  ــورْ تانِ ــا يْفُ هَ هْ مْ أُوجَ ــدَّ ــيَّلْ ال و سِ

صانِي  شْ في الحْ ط دارُه وَتاه البَطْ وَسْ

انِي  ئْتْ  راكْ جَ لْ ما شِ نْت  افْعَ تْ آمَ لَمْ اسْ

ــي  انِ هَ ــرْ  سِ و  ــا  فِين ــرَّك  حَ ــرَّدْ  بَ زِدْ 

يءْ  من  اللّيانِي تُه  فِيها  شِ وْ و كانَتْ  قْسَ

انِي مْ البْدَ دْ بَلْسَ ــى قاصَ وْرَدّ ها و مْشَ

ه لَلهــادِي من األمانِي  ــالمُ  و كانْ اسْ

النِي  رْ فــي العْ مَ ا عُ ــدَ ــبْ و بْ لّ صاعَ كُ

لّ آنِي  ا في كُ بَة قِيموهَ عْ قالْ فــي الكَ

انِي  وَ ى هْ ا رْضَ بة مَ عْ لَّى فى الكَ و زَادْ صَ

يانِي  ــرّ فــي العْ رَيْشْ و بَانْ الشَّ قَوْم قُ

انِي  َوَيْحْ مــن ايْدَ ــشْ و قالْ أ رَيْ ــعْ قُ مْ جَ

انِي يثْ في الرّكَ دِ ى لُه يَبْقى حَ و ال رْضَ

ضانِي  ــايَرْ الْمْ رْ سَ هْ ــادَى بَالجَ ــهْ نَ و بِ

ــاهللا مــن بْغانِي  ــنْ بَ ومَ ــا مُ َنَ ــالْ أ و قَ

ــيانِي  ــا اسْ ــى رَبّنَ ولَ ــدْ المُ ــا عنْ نَ لّ كُ

ــي بَالبْيَانِ ــيّ  نَبِ ــدْ  مَّ حَ مُ نَا  ســيدْ و 

 

يانِي ــرَّةْ الْعْ ى قُ فَ طَ صْ دنا بَالمُ ــعْ سَ

رْقْ الواتَنْ  ــاتْ في الْعَ رَيْش جَ نَتْ قُ عْ طَ

ايَنْ حَ ــنْ مْ ي ــلَ الدِّ وا هْ رّعُ ــا جَ ــدْ مَّ بَعْ
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ــا  نَ لَضْ مــن  ــدْ  قْعَ و  ــامْ  قَ ــبْ  لَهَ ــو  ابُ و 

ــة  نَ رُكْ فــي  ــا  وه لّقُ عَ و  ــة  وَرْقَ ــوا  تْبُ كَ

ــنَّى  تْسَ ــادْ  ع ــا  م ــداتْ  بْ طيعــة  الْقَ و 

ــة  زْنَ بْوَ َوْ  ا ــلْ  ي بْكِ ــرا  شْ ال  و  ــعْ  بِي ال 

نَة  ــكْ السُّ ــارْ  دِيَّ ــالمْ  االِسْ ــاسْ  نَ ــرُوا  جْ هَ

نَا  الفْ ه  ـــذِ هَ مــن  ـــمْ  ـــهُ رادُولْ ا  ــدَ ــعْ لَ

نَّة  حَ مْ بادْ  االَعْ بَعضْ  قْلُوبْ  في  لْ  عَ جْ

نَة  وْدَجْ اجْ  ــدَّ ال في  عامْ  بَالطّّ مْ  ياتوهُ

نَة  سْ دْ  بَعْ نَة  سْ ايَنْ  حَ المْ دَا  في  بْقاوْا  و 

نَة  عْ ضَ گالُوا  ما  ينْ  الدِّ نْ  عَ وا  عُ رَجْ ما 

نَّة  حَ مْ ــومْ  الــقُ في  ــراتْ  سْ ا  هَ دْ بَعْ و 

نَّى  تْمَ و  نُّه  مَ ــنّ  حَ ــاهْ  خ ه  ــنْــدُ عَ ــي  شِ

نَّى  تْجَ لِيهْ  عْ و  ابَّـــاهْ  ه  ــدُ ــنْ عَ ــي  شِ و 

انْ  كَ من  لّ  كُ عادْ  ة  يعَ طِ َلْقَ ا تْ  عَ طّ تْقَ

انْ  لُوبْ  االِيمَ عْ  في  القْ شَ عْ نْ  يُومْ  يْشَ و يُومْ  عَ

اإلِثْنانْ  يَتْصادْفُوا  إلى  النَّاسْ  صارْتْ  و 

االُوْطانْ  في  وِي  القْ انْ  اإليمَ ارْ  انْتِشَ عن 

جانْ  دْ رَى في عامْ مَ يبَة جاتْ اخْ صِ اتْ مُ و جَ

سانْ  حْ الْمَ ي  الزّكِ طالَبْ  آبا  ماتْ  عامْ 

أمانْ  كانْ  نِينْ  حْ كانْ  و  وفْ  طُ عَ كانْ 

دانْ  نَكْ يمْ  مِ هْ ة  مَ الرَّحْ يْنْ  عَ لَّى  خَ ماتْ 

نْ  ــو آمَ ــوا من هُ عُ ــشْ قاطْ رَيْ ــالْ آقُ ق

ــاقْ الْماتَنْ  بَة على االتِّف عْ ــطْ الْكَ وَسْ

ــنْ  يْدايَ ــرْءْ  المَ و  ــى  طَ عْ ال  و  ــذْ  َخْ أ ال 

ــنْ  راهَ ــجْ  حاتَ ال  زْوَاجْ  ال  ــة  بَ طْ الخَ

نْ  ساكَ ة الْمْ كّ ــعابْ مَ نْ شْ لُوا مَ مْ و عَ

ــنْ  اسَ الْحَ ــمْ  بِهُ كانْ  اهللا  ــنْ  لَكِ

ــنْ  ايَ حَ مْ ــمْ  لِهُ عْ ــوا  فُ فّ يْخَ ــداوْا  وَبْ

ــنْ  حاسَ الصْ غانَمْ لَمْ رُو خْ مْ ــنْ عَ أُو بَ

اليَنْ  ــي آوْ عْ لِ ــنِينْ ياهْ ــثْ سْ ــي ثَلْ شِ

ــتادَنْ  ــا منْ يَسْ ــا النَّاسْ يَ مَ ــادُوا هُ هَ

آدَنْ  ــال  بْ ــتْ  زّقَ تْمَ ــة  يفَ حِ الصَّ و 

نْ  ــاكَ انْ في دَارُه سَ ــفْ كَ ي ــوفُه كِ يْشُ

ــنْ  أمَ مْ ــمْ  هُ عَ مْ بُوبْهــا  حْ مَ ــي  اللِّ و 

أنِي  ــا بْقى مْ ه م ابْ األَرْضُ ــعَ بِينْ االَشْ

انِي  مْ من اللّسَ دْ كَ هَّ نْ يُومْ شَ و يُومْ عَ

انِي  ــوا تْهَ ــوي يَتْبَادْلُ لْ ــنْ العَ ي مــن الدِّ

ــي  َنِ ينْ كلّ أ ــلِمِ سْ ــادْ المُ و عــن ازْدِي

ــي  انِ ابْكَ ــي  تِ َالمْ ا ــامْ  عَ عــن  ــا  آنَ َحْ  أ

زَانِي  مّ من الحْ ي كَ احِ لَتْ قَلْبْ الْمَ و تَقّ

ــي  ــهْ عانِ انْ بِ ــه كَ يانُ دْ ــي مــن عَ بِ للَنّ

ــي  فانِ ــيّ  حَ لّ  كُ ــا  َمَّ أ و  ــم  دَايَ اهللا 

حازَنْ بْفراقُه  ديقْ   صْ ه  نْدُ عَ اللّي  و 
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ــدانْ  ــهْ فُقْ ــه كانْ فِي سُ ــامْ بْنَفْ و داكْ الْع

ــانْ  اإلِيم  
ــلْ هَ ــعْ  ي مِ اجْ ُمّ  أ ــيّ  بِ النّ ــةْ  زَوْجَ

انْ  ــوَ نَسْ لّ  كُ ــاجْ  تَ يَّة  ــخِ السّ ــة  رِيمَ الكْ

زانْ   ــفْ احْ فَّ ة كاتْخَ مَ ــنْ الرَّحْ ي ــت الْعِ كانَ

ــانْ  فَ رَبّــنَــا  ــالْ  ق ــي  كِ ا  لِيهَ عْ من  ــلّ  كُ

نانْ  دْ عَ يْد  سِ باالَثْنِينْ  ماتْ  دْ الصَّ لْ  مَّ تْحَ

ــنْآنْ  ــاتْ شَ ارْقَ ــا فَ ــي م ــشْ اللِّ رَيْ ــادْ قُ و ه

ــمْ رانْ  ــى قْلوبْهُ ــول عل ــرْآنْ يْقُ و جــاه قُ

رانْ  ــدْ ــرُوجْ مــن الْجَ ــرْ بَالخْ َمْ ــذا أ كانْ هَ

نانْ  ــى التَّحْ لُه عل ــغْ رْ و شَ جــاهْ هــذا األَمْ

رَّانْ  ــوم حَ ه فــي يُ ــدُ ــفْ بْوَحْ ائ ــرْجْ للَطَّ خَ

ــانْ  نَّ َوْ حَ ــمْ أ ي ــبْ رْحِ لْ ــمْ قَ ــى فِيهُ ــا لْقَ م

ــانْ  لْم ــفاها مــع الْغِ ــهْ السُّ ــه بِ رّشُ و حْ

نانْ  جْ في  مْ  نّهُ مَ ى  مَ يَتَّحْ يدِي  سِ صارْ  و 

نْ  ــآلْ لَ ــولْ  قَ قــالْ  ا  مَ للَسَّ يْنُه  عَ ــزّ  هَ و 

دانْ  الْوَجْ من  يَتْقالْ  وَ  هُ ــدْ  واحَ ــرْط  شَ

صانْ  رْ تْخافْ من النُّقْ عْ ولُوا في الشَّ ما نْقُ

ــانْ    يّ الدّ ــا  بودن عْ مَ ــى  بالمول نَا  دْ ــعْ سَ

ــنْ  ــوَهَّ مْ سادْ  بَجْ ــادْ  ع ــائِــفْ  الــطَّ من 

نْ  مَّ يَتْطَ ــرَعْ  سْ دْ  قاصَ ارْ  لــلَــدَّ ى  مْشَ

ســانِي  الحْ ــةْ  يَنْبُوعَ ــة  يجَ دِ خَ ــة  اللَّ

رْ و رُوحْ و االْبْدانِي  لْبْ و فَكْ ــرَتْ القَ هِ طْ

ــي  النِ الْعْ و  ــرّ  سَ ــة  يَّ اتْقِ ــة  يلَ ضِ الفْ

دانِي  بِيْ مْ مْ للَنّ سَّ جَ فْ مْ انَتْ اللُّطْ كَ

ــي  وانِ االَكْ ــادْعْ  لْب وام  ــدّ وَال ــا  البْقَ و 

انِي  حَ ــمْ لَلْمْ َلَ مْ من أ ا فِيهُ ــافْ مَ و ْضَ

انِي  ــدْ جَ لّ وَغْ ــا النَتْ كُ ابَتْ مَ ــا رْطَ مَ

ــي  انِ عَ زِدْ  ــرابْ  االَعْ ــغْ  بَلَّ و  ــمْ  هُ تْرْكْ

ــانِي  ــنَا السَّ ة بَالسّ موعَ جْ بايَلْ مَ لَلْقْ

فانِي  ــي عادْ مْضاوْا في االْكْ زازْ اللِّ لَلْعْ

شــانِي  ــلْ ارْبايَعْ الْخْ يفْ آوِي ا بْثَقِ ــدَ ابْ

انِــي  ــوَ بَــالْــهْ رَدُّوهْ  ــه  ــنُّ عَ ــا  أن أحْ 

النِي  لْخْ ــادِي الْخَ رْ هَ جَ مــوهْ بَالحْ يَرْجْ

ــي  انِ زْعَ زَعْ مْ ــة  ظَ لَحْ ــا  نْهَ مَ ــا  أنَ آحْ 

انِي  يرْ هَ ــة يْصِ رْبَ ــه في كُ لّ من قالُ كُ

انِي  ــقْ األيْمَ نْ وَاثَ ومَ لّ مــن قالُه مُ و كُ

زَانِي  ــاتْ و الوْ نْ الْقافِيَّ افْ مــن لَحْ نْخَ

يانِي ــرَّةْ الْعْ ى قُ فَ طَ صْ دنا بَالمُ ــعْ سَ

وانُه  ــلْ فــي اعْ ضَّ فَ انْ لَلْمْ ــى كَ ولَ الْمُ

انُه  كَ ــرَة في مْ ة الزَّهْ مَ ــه فاطْ عن بَنْتُ
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فَنْ  َتَّدْ ا زْنْ  الْحُ و  اتْ  مْضَ ة  الزَّوْجَ يثْ  حِ

ــنْ  كَّ تْمَ ــانْ  االِيمَ زادْ  ــامْ  ايَّ مْضــاتْ  و 

ــنْ  لَ كايَعْ ــدْ  وَاحَ لّ  كُ ــوامْ  اقْ جــاتْ  و 

نْ  ــدَّ تْهَ ــا  مَ ــرْ  تَ فْ ــا  م ــانْ  ي دْ الْعَ ــدْ  ي كِ و 

ــنْ  تَّ تَتْمَ ــة  لَ الصِّ ــيْ  بِ النّ ــيدْ  سِ بْغــا  و 

يَّنْ عَ ة  يشَ عِ ــة  اللَّ يــقْ  ــدِّ َلــصَّ ا ــتْ  بَــنْ

لَنْ  اتَّعْ ــرْ  األمْ كانَت  نِينْ  اسْ بْعْ  سَ مَن 

نْ  سَ حْ و  نَّة  حَ الْمْ ــاَدْ  فْ ــودَة  سُ ا  ــدَ خْ و 

تَنْ  نَفْ ما  نْها  مَ ــادْ  ع و  ة  بَشَ لَلْحَ

بَنَة  لَغْ من  ها  دْ نْقَ ــه  ــتُ زَوْجْ ـــزَوَّجْ  تْ

ــنْ  ــسَ أحْ ــاهللا  ت م  هُ يعْ مِ بَجْ ــوا  ــالُ قَ

ــتَــنْ  أمْ و  ــنْ  ــتَ امْ ـــارَتْ  ص ــــرْ  األَوَاصِ و 

أنْ  مْ يْطَ و  دِي  يَهْ االَتْباعْ  في  بِيّ  النّ و 

يَّان الدِّ نِي  الَغْ بِــهْ  ــرى  اسْ االِيَّـــامْ  ــدِ  فْ

دجانْ مَ اجْ  الدّ أُو  رَمْ  الْحَ دْ  جِ سْ الْمَ نْ  مَ

يَّانْ  سِ  ْ جاوا وْالشْ  باشْ  أنا  رَفْتْ  َعْ ا الَ  و 

تَّانْ  شَ مْ  بِينْهُ ما  رَفْ  كانَعْ ما  لّ  كُ و 

قْ دِيجانْ  سْ ى في غُ رُبْ امْشَ ةْ يَعْ رَى في لُغَ أَسْ

رْآنْ  قُ في  وَارْدَة  ما  ه  دِ هَ ــرَجْ  اعْ ةْ  لْمَ كَ و 

األوْزانْ  فّ  تْجَ نا  هْ دّ  الْجَ دَ  ة  الوَقْفَ نَا  هْ

لَبْيانْ  يمْ  دِ عْ ــي  أُمِّ رْ  اعَ الشَّ كانْ  اهللا 

نَانُه  تَمْ تَحْ ــبْ و كْ لْ نَة من القَ فــي رُكْ

نُوا  َمْ ــمْ أ لّ من هُ ــوبْ كُ لُ ــبْ قْ لْ في قَ

ــانُه  وَلْسَ ــه  لْبُ بْقَ ــي  بِ للَنّ ــه  انُ ِيمَ إ

ــه  ِيمانُ ــمْ إ ظَ ــدْ يَعْ ايْزِي ــنْ كَ ومَ و المُ

ــانُه  بْ بَلْسَ طَ ــه و بِينْ االْتْباعْ و خْ بِينُ

ــه  يانُ اعْ ــرَّتْ  قَ و  ــا  رْهَ هْ مَ ــا  َبُوهَ أ

ــه  انُ ازْمَ ــهْ  يَأتِي ــه  لُوقْتُ ــالَّوَهْ  خَ

ــه  انُ وْطَ ــرْ  جَ هْ ــي  اللّ ــةْ  زَوْجَ ــا  اليَنْهَ

ينْ رْفَعْ شــانُه  اتْ عن الدِّ ة مَ كَّ و في مَ

ســانُه  ــه بَحْ ــوا لُ تَرْفُ ــه اعْ لّ اتْبَاعُ كُ

ــه  نَانُ حَ ا  هَ دْ ــعَ سْ ــا  هَ بَزْواجْ ــنْ  سَ أحْ

يانُه  دْ ــى من عَ شَ نْ ايْخْ ومَ ادْ المُ ــا عَ مَ

ــه نَانُ ــعْ جْ ــنْ فــي رْبِي ي ــه راتْعِ وَاتْباعُ

انِي  ُمّ هَ ــبْ أ الَ ه بو طَ مُّ فــي دَارْ ابْنَةْ عَ

ــي  انِ ــهْ عَ ــى رَبِّ بِ دْ األقْصَ ــجِ سْ اللّمَ

انِي  عَ راجْ في المْ عْ رَى و المِ ةْ اإلسْ لْمَ كَ

لْ البْيانِي  رَجْ ياهْ عْ رَى و الْمَ ابْ اسْ وَاشْ جَ

اللِّي اقْراوْا عانِي  دْ و َ عَ ولْ اصْ رْفَى الْقُ و عَ

نَانِي  رْ االَكْ يحْ يْنُوّ حِ يثْ صْ دِ و ال فــي حْ

انِي  عَ وروا االَلْفاظْ و ســايَرْ الْمْ نَا يْغُ هْ

امْ ســانِي  قَ ثْلُه مْ قامْ األَمْ في هذا المْ

ــه ــعْ ايمانُ ــنْ مــن نبْ ــدا راوي ــى لَبْ عل
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وانْ  ــدابْ و هْ ــه عْ ائــف و نالُ كانْ فــي الطَّ

آنْ  مْ ــبْ ظَ لْ ة بْقَ كَّ ــفْ الْمَ ائ ــنْ الطّ وْجا مَ

ــه صــابْ عــاشْ قَنْطانْ  مُّ ــة ال عَ الَ الزَّوْجَ

زانْ  جْ عَ ولْ  القُ ه  فُ وَصْ عن  َللِّي  ا داكْ  جاهْ 

ــانْ  تَ ــرْ تَفْ ي ــا يْصِ ــيهْ بْمَ ــا اهللا ايْوَاسِ بْغَ

ــه شــانْ  ــا يْماتْلُ ــي م ــهْ اللِّ ــرْ بِ بَّ بْغــا يْكَ

اإلنْســانْ  ــا  رَبّن ــفْ  يْضايَ يفــاشْ  كِ ــنْ  فِي

االَزْمانْ  ع  مْ جَ ارْسالْ  زاتْ  جِ عْ مُ لُه  عْ مْ جَ

ــانْ  بْتَبْي ــة  خارْقَ ــزَة  جِ عْ مُ ــيَّ  هِ ــتْ  حي و 

دانْ  عْ صَ بِــهْ  ــرَجْ  يَــعْ النُّور  لُّومْ  لْسَ ال 

كانْ ة  ضايْفَ الَمْ رَبّ  ة  ظَ اللَّحْ دِيكْ  فِينْ  و 

االَبْدانْ  دُونْ  بَالرُّوحْ  رَجْ  اعْ قَالْ  من  قُولْ  و 

يانْ  بَاالَعْ ه  الْقُ خَ دْ  شاهَ قالُوا  مَن  قُولْ  و 

انْ  دَّ بْعَ الة  صْ نُّه  عَ فْرَضْ  قالْ  من  لْ  قَوْ و 

يْنُه كانْ  ايْعَ ه كَ ى في رْجوعُ وسَ و صابْ مُ

يانْ دْ هَ اتْبانْ  كَ هــادوا  من  قَوْلَة  ــلّ  كُ

ــيــانْ  الــبَ ــا  ه و  ـــالّ  كَ ـــمَّ  ثُ ـــالَّ  كَ و  ال 

ــانْ يّ الدّ ــا  بودن عْ مَ ــى  بالمول نَا  دْ ــعْ  سَ

مأنّ طْ مَ ا  لْهَ اهَ بِين  ــاتْ  ب من  قالَتْ 

نْ  اكَ سَ لُه  رَّكْ  تَحَ ما  ولْ  القُ قاتْ  دْ صَ

نَانِي  ةْ الْكْ رْگَ وْلَة من حُ و قَالْ دِيكْ القَ

تَنِي  زْنْ و يَعْ يهْ في هذا الْحُ نْ يْوَاسِ لْمَ

ــبانِي  ــنْ يُوم إلى أن جاه ما اسْ يُومْ عَ

انِي  ــفْ ســايَرْ االزْمَ داكْ مــن ال يَتُّوصَ

ــي َنِ أ لّ  كُ ــمْ  األمَ ــهْ  فِي ــادَلْ  تَتْجَ و 

النِي  اهْ ــة الدَّ يافَ ه الضّ نْدُ ــه عَ ايْفُ يْضَ

ــوالنِينْ باالثْنَانِي  ــى السُّ ــوابْ عل ال جْ

ــي  النِ اهْ ــذه الدَّ ــيَّ هَ ــزَةْ هِ جِ عْ فــي مُ

ــي  يانِ ــرّ االعْ ــيلَة قُ ــاجْ الْوَسِ ت ــا احْ م

نَانِي  ــرْعْ و الْعْ ــجْ الصَّ ي ــراقْ بْهِ و ال لِبُ

انِي  كَ ة فــي ســايَرْ الْمْ ــوَ دِيمَ ــاكْ هُ ي

ــرُّوحْ و االَبْدانِي  ــرَجْ بَال ــالْ اعْ و مــن قَ

يانِي  ــسْ بَالْعْ ــبْ و لِي لْ ــالْ بْقَ ــنْ قَ و مَ

اهْ بَاألدَانِي  غَ الة و صْ ــينْ صْ سِ مْ بَلْغْ خَ

ادْ ثانِي  ــفْ عَ ي فِ لْبُه تَخْ ــودْ و طَ قَالْ عُ

انِي  بْ جَ ــعْ ودْ شَ ــة من لِيهُ يسَ و دَسِ

ــي  اثْنَانِ ــوا  تالْفُ يْخْ َالّ  ا ــهْ  فِي و  ــنْ  بايْ

يانِي ــرَّةْ الْعْ ى قُ فَ طَ صْ دنا بَالمُ ــعْ سَ

ونَه  ــى موضُ ارْ نَايَمْ عل ــدَّ ــتْ في ال بَايَ

ــى  نَ ــقْ مــن مُ قَّ ــمْ حَ ــا و كَ ــتْ تَمَّ بَايَ
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ــايَــنْ  بَــالــبَ ــنــا  لِ رَدّ  ــرْ  ــي غِ ــت  ــالَ ْق و 

ــايــا كــانْ  ــشــايْ كـــانْ تَــمَّ ــتْ بْ ــدَّ مــا كَ

نْ عاطَ الَمْ ا  ــدَ احْ ــرّ  مَ ماء  من  ــرَبْ  شْ و 

بَالبايَنْ كـــانْ  شـــايْ  ـتْ  بـْ ــذْ كَ مــا   

عايْنْ  رَّحْ  يْصَ قْ  يَنْطَ وتْ  الحُ كانْ  لُو 

نْ  اكَ أمَ ــلّ  كُ من  كــانْ  كانْ  مْ ــلّ  كُ في 

نْ  مْساكَ لّ  كُ في  و  عاشْ  زْمان  كلّ  في  و 

نْ  أمَ ومْ ــرَّم  ــكَ مْ ه  خالْقُ يافَةْ  ضْ في 

نْ  ساكَ فِيها  من  لّ  كُ و  نَّة  الجَ شافْ 

ــوازَنْ  الَــمْ وا  تْوَضعُ ما  دْ  بَعْ م  رْهُ انْظَ

ــتــادَنْ  ــا لــلِّــي كــايَــسْ ــمْ ي ــهُ ــى بِ ــلَّ صَ

ــنْ  يْمَ هَ لَمْ ــبَّح  تْسَ ــة  اليْكَ مْ شــافْ  و 

ــنْ  البايَ  ْ ــرّ السَّ و  ــمْ  لُوبْكُ بَقْ ــوا  تَمُّ

ــن ــا م ــا مــن ي ــة و مــن ي لَ ــة كامْ يافَ اضْ

يَّانْ  الدّ دا  عْ را  اإلسْ هذا  وا  عُ مْ سَ يرْ  غِ و 

اإلِيــمــانْ  ــلْ  هَ ــضْ  بَــعْ ــي  شِ ولُوا  تايْقُ

يانْ   بَاالَعْ اشفى  اللِّي  ولْ  الرَّسُ تَمّ  هْ ال  و 

الرَّحمانْ   ــرُه  أمْ ي  كِ ه  جُ نَهْ تابَعْ  ــارْ  صَ

قُومانْ  هْ  صادْفُ و  الحج  أيَّــام  لَّتْ  حَ و 

ــوانْ  االَخْ هذا  يَثْرِبْ  من  كانُوا  نُوا  َمّ أ و 

يانْ  عْ و  رافْ  اشْ ابُوا  جَ  ْ اوا وْجَ لْ  وْ حَ دارْ  و 

نَة  ــرْ االَدْجُ ثَ وابْ بَكْ ــتْ في الدّ لَّ من ضَ

ــة  ونَ وبْ بْطُ ــهُ ــة مــن سْ الَّ و رَدّ الضَّ

ــة  تُونَ الَمْ ــوا  ولُ يْقُ ــا  إناءْهَ ــى  طّ غَ و 

نُونَة  كْ ــرارْ الْمَ اتْ فــي االَسْ ــدَّ وَ بال هُ

يُنَا  ــور بَاالَعْ ــطْ الَبْحُ ــي فــي وسْ النْبِ

ونَة  لُو  و  الْجُ ا  في لَعْ مَ في األَرضْ و  في السّ

ــة  زونَ خْ مَ ــه  نُّ عَ ــاتْ  بْق ــيَّة  أَشْ ال 

نُونَة  كْ ي مَ اهِ يعْ مَ مِ رَضْ لُه جْ ــتَعْ اسْ

ــحونَة  ــيادِي مَشْ ــارْ وْباش يَا سْ و النَّ

ونَة  ــايَرْ االَزْمُ ــر االنْبِيَا ادْ سَ يفْ انْظَ كِ

ــة  لُونَ عْ مَ مــا  كَ ــالمْ  اإلسْ ــالةْ  بَصْ

زُونَة  وْ ــزَتْ الْمَ جْ لِي عَ ــالَّ شــافْ آهْ شَ

لْحونَة  وا ابْياتْ هــذا المْ فُ ــسْ تْوَصْ لِي

ــة تُونَ فْ ــعْ مَ ــوا ارْبايَ ــا أمنُ ــي مَ و اللِّ

انِي  ــتْ االدْهَ ــة ما تاقَ لَ مْ ــوا بَالجُ ب ذّ كَ

ــي  ثانِ الوْ ــادَة  ب الَعْ وا  ــدُّ وَرْتَ ــوا  بُ ذّ كَ

ــي  َنِ ا لّ  كُ يْكــونْ  ــا  م و  كانْ  ــا  م لّ  كُ

نَانِي  ــتْ الْجْ ــادْ ثابَ حَّ ــهْ في جُ لِي ما عْ

ــي  ــلْ البْيانِ ــنْ اهللا و رَتْ ي ــمْ الْدِ دْعاهُ

ــرُوهْ بَاألدَانِي  ــا نَشْ ــادُوا لِيهَ ين عَ و حِ

انِي  ــارْحْ األدْهَ ــة للَشَّ َوَّلْ بَيْعَ ــتْ أ انَ كَ

أْفونة مَ بَلْها  افْكارْ  ــورا  مُ تاهوا 
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تْبَانْ  كُ مْ  زِّينْهُ مَ ــاوْا  ج ثَالَثْ  ــامْ  عَ و 

انْ  كَ ا  مَ ــانْ  كَ و  ة  الْبَيْعَ تْ  تَمَّ نُوا  َمْ أ

انْ  سَ الْجْ رْضْ  ــألَْ لَ رَة  جْ بَالْهَ رْ  َمَ أ بَعدْ  و 

يَثْنانْ و  ــدْ  وَاحَ ــدْ  وَاحَ لُّوا  يَتْسَ ــداوْا  ابْ

تَانْ  لَفْ روسْ  دِيكْ  رَة  جْ الْهَ بَارْ  اخْ ساقَتْ  و 

بَّانْ  شُ رْ  شْ عَ يُوفْ  بَسْ نَبِنا  قَتْلْ  عن 

نَانْ  دْ عَ آلْ  الثَّارْ  ا  يوْ دِ يَفْ وا  يقُ يْطِ ال  و 

لَنْتانْ  ودْ  حُ الَجْ على  اهللاْ  نَةُ  لَعْ ــلْ  قُ

انْ  لْتْمَّ و  ابْدُ من  رُوا  فْ ظَ ما  على  فْ  اشَ اتْكَ

آنْ  مْ طَ وْرَاهْ  ى  يَبْقَ لِيّ  الْعَ رْ  األَمْ ى  طَ اعْ

التَّأْمانْ  لْ  هَ آماناتْ  ــرَدْ  اتْ باحْ  الصّ فى 

اإلِثْــنَــانْ  رُوا  ـــوّ
شَ و  رْ  بَكْ َبــا  أ ــنْ  عَ ــرّ  مَ و 

ران  ــدْ جُ ــينْ  حارْسِ ــة  تَلَ الْقَ ــنْ  ي تارْكِ

وفانْ  خُ لِيسْ  نَّامْ  من  لِيّ  عَ ةْ  جاعَ شْ ها 

بْاإليمانْ  ى  قَ سْ من  يا  زَجْ  اتَّمْ بّ  الحُ ا  هَ

انْ مَ فَهْ انْ  كَ و  بْثُوبُه  و  رِيرُه  سْ في  نامْ 

يانْ  حْ صَ كانْ  لِيهْ  عْ رَّا  مَ ةْ  ساعَ رْ  بُوبْكَ و 

عانْ جْ شُ لّ  كُ و  ا  مَ الزُّعَ يدْ  سِ بِيْ  النّ و 

يَتْصانْ  اهللا  تْرُه  سَ اللِّي  و  تْرُه  سَ اهللا 

انْ  صَ بْ حْ راقَة الرَّاكَ تْرُه من سُ يفْ سَ و كِ

بَّانْ  ى الشُّ شَ ا خْ ه مَ رُوجْ من ارْسامُ في الخْ

كانْ  دايْماً  و  راقَة  سُ نْ  مَ بْ  اتَّرْعَ ال  و 

عانِي  ادْج و ضْ وَ يْلْ و لَهْ ــالْ أُو خَ مَ بَالْجْ

انِي  وَ ي و الَمْ اجِ ــلْ الدَّ نْحْ اللِّي ــتْ جَ تَحْ

ــي  االدْرانِ مــن  ــي  نْقِ ــرّ  يْفَ ــنْ  م لّ  كُ

انِي  ينَة من الْوْهَ دِ ة لَلْمَ كَّ امــن ارْضْ مَ

انِي  ا الْجَ رْهَ تَمَ ؤْ تْ الرَّيْ فــي مُ عَ مْ و جَ

يانِي  راب و الْعْ ــرافْ قْبايَلْ االعْ من اشْ

انِي  وبْ دَ اإليمَ ــدُ ــة و يْ يَّ ــاوْا الدِّ و يَرْضَ

بِيبْ في اوْزَانِي  ــرْةْ لَحْ ى سِ غَ يا من صْ

انِي  عَ حْ الْمْ ــرَة وَاضَ جْ ْدَنْ بَالهَ اهْ ألَ و جَ

انِي كَ ــسْ ثُوبِي نَمْ في مْ و قالْ لِيهْ الْبَ

ــي  انِ هَ ــامْ  نَ اآلنْ  و  ــيَّ  بِ ــقْ  تَلْحَ ــادْ  عَ

ــي  ــتْ اإلثْنَانِ ثَالْ ــرِبْ اهللا مْ رْضْ يَثْ ــألْ لَ

الْوْسانِي  ــنْ غايَةْ لِي وَاسَ مْ عَ هُ طْ وَسْ

ــقْ ثانِي  ي دِّ رْ الصَّ ــا بَكْ ــةْ أبَ ــا زْعامَ و ه

زَانِي  ــتْ االَحْ ــوَالء وقْ ة و ال اعَ ــا الطَّ هَ

ــيفْ ســانِي  لّ بْسِ ــرَة بَرَّا كُ شْ ــنْ عَ بِي

انِي  ــا وَدَّعْ الْبْطَ ــه مَ الُه تَبْعُ ــي اوْمَ غِ

رْ فَانِي  ــعْ ه بْشِ زْمُ فْ عَ يقْ نْوَصَّ ا نْطِ مَ

انِي  ــهْ عَ ارْ الثُّورْ بِ ــتْرُه فــي غَ يفْ سَ كِ

ــوبْ بَاألمانِي  تُ كْ نُّه مَ لَبْ مَ ــادْ يَطْ و ع

اتْدانِي  ــوامْ كَ ــارْ نورْ اآلخــافْ اقْ في غ

لّ آنِي  ــاهللا كُ ــوِي ب يعْ قْ ــجِ ــتْ شْ ثَابَ
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انْ  ثَمَ لْقاهْ  اللِّي  دَا  ائِزَة  الْجَ كانَتْ  و 

ــالنْ  ِعْ إ ــقــاتْ  ــلّ وْعَ ــشْ  ــرَيْ قُ ا  يَّنْتْهَ عَ

البَيانْ  ا  بْغَ من  رَة  تَصْ خْ مَ رة  جْ الهِ ها 

ــانْ يّ الدّ ــا  بودن عْ مَ ــى  بالمول نَا  دْ ــعْ  سَ

ينَة  دِ الْمَ على  اليَقْ  الَخْ يدْ  سِ ــبْ  رْگَ

تَزْيِينَة  في  ا  شافْهَ ينْ  حِ ــرَحْ  نْــشْ و 

نَا  غِ على  ــوفْ  فُ ــدّ ال و  ــيــرْ  ــزَاهِ بَــالــمْ

لَيْنَا عَ رُ  ــدْ ــبَ ال ــعَ  ــلَ طَ فِيه  ــولُــوا  يْــقُ

ـــنَـــة  األَزْمِ ـيــنْ  بـِ ـــارْ  ـــهَ نْ اهللاِ  و 

ــة  يــنَ ــدِ ــمَ ــــلْ الْ َهْ ــهْ أ ــلُ ــبْ ــتَ ــارْ قْ ــه نْ

نْبِينَا  تارْ  خْ المُ ا  الْغَ ــأوَى  م ــنْ  مَ ــمْ  كَ

ينَة دْعِ ــاسْ  ــنَّ وَال ــدّ  حَ نْد  لْعَ ــارْ  سَ ما 

ينَة  شِ ــه  لُ ــرَتْ  ــهْ ظَ و  اإلثْـــرة  رادْ  ما 

ــا  يْــنَ ــوَ الْــهُ تْسيرْ  ــه  ــتُ نــاقْ ــى  ــلَّ خَ و 

نِينَة  جْ نْب  جَ هــا  ــدْ وَحْ بَــرْكــاتْ  تَّى  حَ

ينا  دِ يَهْ ــا  جَ اللِّي  سيدنَا  يا  ــوا  ــالُ قَ

فِينا  عْ  فَ يَشْ ا  ــدَ غْ من  لِيْتامْ  ــى  رْضَ

الزِّينَة  األَرْضْ  في  قامْ  المْ رّ  تَقَ سْ و 

نَة  آمِ ة  يشَ عِ ــرِبْ  ــتْ يَ في  ــوا  ــاشُ عَ و 

ــادْ غانِي  ب وَ ســاعِي في العْ يْرَدْ من هُ

ــقْ األمانِي  قَّ ــن حَ لّ مــن رَدُّه ال مَ ــكُ الْ

ــرَّاءْ من وْزَانِي  رَّفْ ال ة حَ يدَ راه فــي قْصِ

يانِي ــرَّةْ الْعْ ى قُ فَ طَ صْ دنا بَالمُ ــعْ سَ

ينْ  مِ يق فــي تَطْ دِّ ــه الصَّ رافْقُ ــوَ وَمْ هُ

فانِينْ  ــه لَهْ ولُ ــوا وْصُ ــاسْ يْعايْنُ و النَّ

ــحْ بَالتَّبْيِينْ  انْ وَاضَ عانِيهْ اإليمَ فــي مْ

ــه فَرْحانِينْ  لُ جْ دَاعْ الَ ــوْ ــتْ الْ مــن تَنِي

نِينْ  ايَرْ لَسْ ارْ في سَ ه نْهَ ــبْهُ لِيسْ يْشَ

تِينْ  همْ دِينُه لَمْ رْ رَبِّي في ارْضْ ــهَ و شْ

رِينْ  زْرَجْ و خْ َوْسْ و الْخَ ــهْ أ لِي وهْ عْ رْضُ عَ

وَاللّينْ ــنَة  سْ بَالحُ ــعْ  لَلْجمي ــذرْ  اعتَ

ينْ  ــدّ األمِ ــدّ عن حَ يلْ حَ ضِ ــا تَفْ ــا بَ مَ

ســاوْا بْتَزْيِينْ  ــمْ نَكْ لّهُ ــي كُ فــي زْنَاقِ

نِينَة زِينْ الزِّينْ  الَكْ الْجْ ــألْ عن مَ و سْ

ينْ  ــانْ يْتِيمِ بْيَ ــنْ مــن الصَّ ــيَ لَثْنِي هِ

ــنْ  ي ــعْ للَدِّ امَ ــمّ و الجَّ ــأوَاهْ تَ ــا مَ و بْنَ

ينْ ــلِمِ سْ عْ المُ مْ يْشْ جَ اب وْراقْ عَ و طَ

ينْ  َلتَّبْدا هــذا الدِّ ي ا ــبْحانْ اهللا كِ سُ

سبحانْ اهللا كيفْ صارْ في داكْ الحينْ
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وانْ  ــدْ ــمّ عُ َوسْ كَ ــزْرَجْ و األْ ــنْ الْخَ كانْ بِي

ــانْ  تَ فْ ــتْ  انَ كَ ــودْ  الْيَهُ ــنْ  وْبِي ــمْ  ْبِينْهُ و 

ــوانْ  حــاوْا إخْ ــر و األنْصــارِي ضْ اجَ هَ و المْ

ازْمانْ انَتْ  كَ د  بَعْ من  نْيا  الدُّ ماتْ  تْبَسّ

يْضانْ  لَمْ في يَتْرِبْ غَ سْ ى قَلْبْ المَ و ال بْقَ

ــزْدانْ  مَ عْ  مْ جَ في  ــة  األُمَّ بِيبْ  حْ راحْ  تَمّ 

فَرْحــانْ  ــقْ  ي دِ الصّ ــتْ  بنْ ــة  عائِشَ ــة  بْاللَّ

النْ  سْ كَ رْوْ  مَ رِينْ  اجْ هَ المْ عْ  مْ جَ في  ال  و 

ــانْ  رْع الدَّ دُوا  ــرّ جَ و  ــلْ  مَ لَلعَ وا  تْســابْقُ

بُنْيانْ  في  لُوا  تاغْ يَشْ صارُوا  مَن  مْ  نّهُ مَ و 

زْمانْ  طاتْشْ  خْ ما  ه  لْقُ خَ في  اهللا  نَّة  سُ

إعالنْ  دونْ  كاتَنْقامْ  الة  الصّ صــارتْ  و 

ــانْ  ــى اإلتْي ــه عل حابُ ــي و صْ تْشــاوَرْ النَّبِ

ــوقْ ألنُّه كانْ  ــاسْ البُ ــوا بعــضْ النَّ اقْتَرْحُ

ــوسْ و يْكــونْ رَنَّانْ  ــضْ النَّاقُ ــرَحْ البَعْ اقتَ

أدانْ  ــكــونْ  يْ لْنا  ــارْ  ــت اخْ اهللا  ــنْ  لــكِ

نْ  ــآلْ لَ يْـــزولْ  ما  و  اهللا  رادْ  ما  ــانْ  ك و 

نانْ  حَ لّ  كُ يَنْبُوعْ  ينَة  دِ المَ في  عاشْ  و 

انْ مَ الرَّحْ َدّبُه  أ اللِّي  هذا  ى  غَ يَطْ يفْ  كِ و 

طانْ  الَفْ االَفْضالْ  مْ  نَعْ يا  ة  بَسَ عَ قْراوْا 

نْيَانْ  غُ ينْ  الْعايْشِ دَا  ة  رَسَ طْ الْغَ ةْ  قَصَّ و 

االدْرانْ  حابْ  صْ ا  البُؤَسَ رُوه  ضْ يْحَ ما 

وانِي  تِي اخْ ــا المْ م ي لْهُ عَ ــنْ جْ ي جا الدِّ

تانِي  ــعْ دابْرْ الْفْ ى و قْطَ فَ طَ صْ ا المُ جَ

كانِي  وتْ و اللّباسْ و سّ ينْ الْقُ مْشاركِ

انِي  مّ من االَزْمَ الَتْ كَ ة طَ بْسَ ة عَ عاقْدَ

لْبْ و اللّسانِي  ولَى بَالقَ رْ لَلْمُ ــكَ وَالشّ

ــي  انِ هَ ــاهْ  أتَ مــن  و  ــوار  وَنْ ــواوَرْ  بَالنّ

ــالمْ فِيه فانِي  ــنْ االسْ ــا بْلَغْ لُه دِي بْمَ

يانِي  عالَّة على االَنْصــارْ في تَلْكْ االَحْ

وانِي ــا مْ دّ م ة حَ ــرَى و فْالحَ ــعْ وَشْ بَيْ

اتْ   في  االَبْدَانِي  اهَ ي  من  عَ ول  و  شِ هُ ي  كْ شِ

سانِي  سانْ الرَّايَدْ االَحْ رْ يَحْ هَ مْ ظْ فِيهُ

يانِي  ــي ســايَرْ الْحْ لِّ ــنْ يْصَ ــا فِي لّهَ كُ

يفْ يانِي  دْ كِ جَ سْ الة لَلْمَ في وَقْتْ الصَّ

النِي  ــتْ لَلْعْ ودْ في داكْ الْوَقْ ــدْ لِيهُ نْ عَ

ــمْ بالرّنانِي  جَ ــدْ الْعْ نْ ي عَ ــمْ كِ لَ و يَعْ

ــي  آنِ لّ  كُ ــالصْ  االَخْ ــة  لْمَ كَ ــرَدَّدْ  ايْ كَ

ــي  انِ ــيّ و الْوْهَ دَّنْ ضَ ــوَ ــاللْ يْ و صــارْ بِ

يانِي  ــجْ الْعْ بَّرْ داعْ ــا اتْجَ ى م غَ ــا اطْ مَ

انِي  ــا الضَّ مَ ــومْ الْعْ ت كْ ــنْ امِّ مَ ــن ابْ عَ

ى و فانِي  مَ لَى اعْ ي تَرْباهْ اعْ وا كِ دْ تْشاهَ

يانِي لِسْ لَلْعْ جْ ــصْ مَ صَّ اوْا يْخَ نْ بْغَ مَ

ــا اقْرانِي  ــمْ في اللّغَ هُ عَ ا مْ ــوْ لّي وَال يْوَ
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ــرْآنْ  ــا القُ ــو كانْ م ــمْ لُ ــنْ لِيهُ و كادْ يَرْكُ

ــانْ ه و  ــقْ  الْ الخَ ــه  تَأدِيبُ ــنْ  سَ حْ و  ــه  أدْبُ

ــانْ يّ الدّ ــا  بودن عْ مَ ــى  بالمول نَا  دْ ــعْ سَ

ازَنْ  الخَ ارِيخْ  التّ ــرَى  أُخْ ة  حَ فْ صَ قْلَبْ  و 

نْ  الْكامَ رّ  بَالسَ الرُّوحْ  ي  جِ تَشْ ة  حَ فْ صَ

ــنْ  أمَ لْ  ضَّ فَ بَالمْ ــلِــي  آهْ مْ  ـــالَّ سَ ــنْ  بَ

عايَنْ  ــلــمْ  وَسْ ـــالمْ  اإلسْ دْ  ــنْ  ي ــدّ ال دا 

بَالبايَنْ  لْها  ــايّ  ج ــرْ  ــطَ خَ ــتْ  شــافَ

نْ  ساكَ لَمْ ــلْ  دْواخَ في  ــارْ  ــبَ االَحْ وا  لَمُّ

نْ  العَ المْ ــدا  لَــعْ هــذا  ــشْ  ــرَيْ قُ ــلْ  ــثَ مْ

نْ  ــاخَ السّ ــوقْ  يْفُ ــارْدْ  ب ــرْبْ  حَ روا  ــهْ شَ و 

فاتَنْ  ــمْ مــن لَمْ وفْ كَ فُ ــنْ الصّ ــوا بِي زَرْعُ

ــنْ  يْغانَ ــلّ  يْضَ مــن  ــي  بِ للَنّ ــلوا  يْرَسْ و 

ــنْ  غابَ لَمْ ــوا  قامُ ــاشْ  ب المْ  ــكَ ال ــرْبْ  حَ

الَنْ  وا مــن عَ عُ ــمْ نِين سَ ــي مْ ثِير الشِّ و كْ

ــادَنْ  ه ــي  اللِّ ــارْ  ث و  ــة  رّمَ كَ لمْ ــة  كَّ مَ

جانَنْ  مْ ــان  ي ــدْ عَ ــمْ  ــهُ وِيــلْ يــا  صـــاروا 

ــنْ  بايَ ــنْ  عايَ ــرّدوا  اتْجَ ــتْرَة  السَّ ــدْ  بَعْ

ــيانِي  نِي سْ يرْ مع غْ ــوا بِينْ فْقِ ضُ و گْ

انِي ياتْ  عاشْ  هَ لِيهْ   في   االَشْ عابْ  عْ ا   اصْ مَ

يانِي ــرَّةْ الْعْ ى قُ فَ طَ صْ دنا بَالمُ ــعْ سَ

حونَة  رْ مَشْ فاخَ حاتْ بَالمْ فْ نْ صَ مْ مَّ كَ

عونَة  مْ ــي مَ ا االَّ هِ ورْهَ ــطُ ــنْ سْ ا بِي مَّ

نَى  ــرْ بَالمُ فَ ودْ كانْ و ظْ بْرْ فــي لِيهُ حَ

تونَة  فْ ــة مَ يسَ سِ ــعْ الْخْ بَابَ ــى الرّ لَّ خَ

ــة  بُونَ غْ مَ ــا  هَ ايْتْرَكْ الزَمْ  ــي  بِ النّ و 

زونَة  خْ ة مَ رُوا في گلْسَ وا يَتْأمْ لْسُ و گَ

تونَة  ة و مْ ســوحَ ثِيرْ في القْ ثَرْ بْكْ َكْ و 

تُونَة  فْ ــالْ الْمَ ب ــه مــن الْحْ لُ مْ ــا عَ و مَ

ــة  ونَ خُ و  ــدْ  ي بَالكِ ــوتْ  الْخُّ ــاداوْا  ع و 

ــة  أفُونَ المَ ــكارْ  باالَفْ ــقّ  حَ ــادَلْ  وَيْجَ

ونَة  صُ حْ وارْ المَ ورْ في االْسْ طُ لُّه مَسْ كُ

ــة  يُونَ صْ لَلْمَ ــتْ  لَ وّ تْحَ ــة  بْلَ َلْقَ ا ــنْ  بي

ــا  نَ ــسْ ازْمُ ي دِ قْ ــتْ اللّمَ انَ ــا كَ ــدْ مَّ بَعْ

ــة  ونَ فُ لّ صْ مْ فــي كُ هُ ــمّ ــوا سَ سُّ يْدَ

ــة  ونَ لْعُ الْمَ ــرُوبْ  لَلْحْ ــالْ  وَرْجَ ــا  بَنْسَ

ــة ونَ أْمُ مَ ــلْ  ضَّ فَ المْ ــةْ  أمَّ ــي  نّ لَكِ
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رانْ  نَجْ بْالدْ  نْصارَى  من  وَفْدْ  جا  يثْ  حِ و 

بانْ  رُهْ فِيهْ  لْمْ  الْعِ ــل  وَهْ نُباال  فِيهْ 

األزْمــانْ  معْ  جَ رْســالْ  و  ا  األنْبيّ سايَرْ  و 

رْسانْ  الْفُ من  داوْا  خْ و  سارُوا  و  قُوه  دّ صَ و 

غانْ  االَضْ في  بْقى  َللِّي  ا ودْ  لَلْيَهُ لُوا  مّ كَ

تَانْ  بُهْ لّ  بْكُ وها  فُ وَصْ الزَّكا  رْضتْ  تْفَ

رْقانْ  الطُّ شاقَّة  وَة  عْ الدَّ و  ي  الشِّ دا  لّ  كُ

بْتَبْيانْ  بابْها  سْ و  ر  ــدْ بَ ــزْوَةْ  غَ جــاتْ  و 

عانْ  مْ الْجَ تْقابْلُوا  يُومْ  من  دوها  ناخْ و 

ــضــانْ  رَمْ فــي  ــي  ــتِ اآلمْ يُـــومْ 17  ــانْ  ك

يانْ  غْ الطُّ دا  الْعْ يشْ  جِ رَمْ  رَمْ عْ يشْ  جِ كانْ 

كانْ  ى  ضَ الْقْ و  رْ  النَّصْ دَ  زَة  جِ عْ المُ تْ  تْمّ و 

يانْ  دْ لْ على العَ ة من الرّمَ شَ مْ ارْمَى النّبِي كُ

االَنْسانْ  يشْ  جِ يدْ  يْفِ وَاشْ  اليَكْ  المْ جاتْ 

بَرْسانْ  رِينْ  يَسّ مُ حالْ  شْ و  قَتْلَة  حالْ  اشْ

جــانْ  لَهْ ــنْ  بْرِي تْجَ الَمْ غــاتْ  للَطُّ لْ  ــوْ هَ

النْ  دْ جَ لْيَتْرِيبْ  ى  فَ طَ صْ الْمُ مْ  نَعْ عادْ  و 

يدانْ  الْمِ وْغَى  من  نَى  لَغْ مْ  نَعْ الغنَى  و 

كانْ  ال  و  تُه  صْ بْغَ بْ  لَهَ أبــا  ــوتْ  مُ و 

ــوانْ  الْــهَ من  ــاتْ  الق ما  ــشْ  ــرَيْ قُ دلّ  و 

دانْ  فُقْ يرْ  غِ رَحْ  الْفَ هذا  من  صْ  نْقَ ْال  و 

ثْمانْ  عُ لِيلْ  الْجْ ــزَّوْجْ  ال مْ  نَعْ ا  بِهَ برّ  و 

ــادَقْ اللّســانِي  ــدْ الصَّ نْ ــة عَ دينَ اللَّمْ

ــي  ــا فــي ســايَرْ األدْيانِ ــوا نَبِينَ جادْلُ

نُّه مــن الْبْيانِي  ى عَ ــا يُوحَ ــاوَبْ بْمَ وْجَ

بانِي  ــايَرْ التّ ــحْ سَ ــراحْ يْوَضَّ ــنْ الْحَ ب

رْســانِي  بْرَة السَّ وا صَ يقُ ــاوا يْطِ وَال بْق

انِي   حَ ــدابْ و الْمْ ومْ وْقالُوا لَعْ ا الصُّ جَ

ــي  تَانِ المْ ــةْ  غايَ ــة  تِينَ مْ ــارْ  لالنْتِشَ

َلْفْ بِيتْ من وْزَانِي  ــي أ وا شِ فُ ا تّوَصْ مَ

عانِي  ــزْ و طْ ــى الْغ ــوا عل ي ــاشْ يَلْتَقِ ب

زَانِي  ــتْ الْمْ بَّ ــبْحانْ الْخالَقْ صَ يُومْ سُ

ياتْ إنْسانِي  ين في ثَلْثْ مْ ــلْمِ و المسَ

نَانِي    ــيفْ و سّ يا بَالسِّ ســابَقْ الثَّلْثْمْ

تْ آخوانِي  وهْ و شاهْ تْ لُوجُ و  قالْ شاهَ

ــلْ االِيمانِي ا هْ دَ ة دَعْ زِيمَ ــتْ الْهْ و تَمَّ

ــي  انِ ــوْل وِلْدَ ــبَّبْ بَالهَ فــي نْهــارْ يْشَ

انِي  ايَرْ االَزْمَ المْ في سَ لْ اإلسْ و رُوحْ لَهْ

انِي  عَ واطنْ  الطْ مْ  فى  مْ سَّ جَ رْ  مْ دْ  نَصْ بَعْ

انِي  حَ يَة من الْسْ دْ نَايَمْ و الفَ فِيكْ و غْ

زَانِي  ة مــن الْحْ مَّ ــوتْ بْغَ ــنّ يْمُ كايْظَ

انِي  دَ ا  مْ رْ  مَ نْ  نَصْ اسَ حَ ي  في  مْ صِ آشْ  نْحْ

ــي  تْعانِ ــا  هَ تَرْكْ ــه  بَنْتُ ــبْ  زِينَ ــة  اللَّ

نَانِي  ــتْ الْجْ ا بَلْغَ ــا و لْقاهَ ــا ابَّاهَ و جَ
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جانْ    تَهْ ودْ  لَلْيَهُ فى  طَ صَ الْمُ رْ  نَصْ زادْ  و 

شانْ  لَخْ الرّدالْ  يَثْرِبْ  نْ  عَ ال  اجْ ةْ  ساعَ و 

هانْ  التَّدْ بْدا  أُو  ودْ  لِيهُ ةْ  وكَ شُ رَتْ  سّ نْكَ

ــانْ يّ الدّ ــا  بودن عْ مَ ــى  بالمول نَا  دْ ــعْ سَ

تَنْ  كايَهْ رْ  طَ المْ إبْحال  نَى  الغْ بْدا  و 

نْ  ابْطَ لّ  كُ في  لِي  آهْ بايَلْ  الَقْ بْ  رعَ و 

نْ صَّ تْحَ و  كبَّرْ  و  المْ  بَالسّ ــحْ  جَّ تْــدَ و 

نْ  تْأمَّ عْ  الجمْ و  ــرَبْ  ــتْ ِي إ ــنَّــاتْ  تْــهَ و 

تَأذَنْ  وَسْ ة  صَ فْ حَ بِيبْ  الَحْ مْ  نَعْ بْ  طَ خْ و 

نْ أمَّ مْ كــانْ  و  كانَتْ  نَيْسْ  خُ ـــةْ  زَوْجَ

نْ  حَّ تاتْمَ ــهــا  تْــرَكْ مــاتْ  ــنــايَــنْ  مْ و 

تَّنْ  مَ و  نانْ  بحْ ــي  ــالْــكِ مَ ــا  هَ ــدْ ــقَ انْ

تَّنْ  لَمَّ تَّنْ  مَ زادْ  ــتْ  الْــوَقْ سْ  نَفْ في  و 

لَنْ  كاتَعْ ــيــادِي  سْ يا  الــنَّــاسْ  ــداتْ  بْ و 

نَّنْ  فَ مْ ــداكْ  هَ كــانْ  بّ  الْحُ دَ  مْ  موسَ

زَنْ  الَحْ في  قَلْبْ  ال  و  لُوا  تْواصْ ــراحْ  االَفْ

لَنْ  كايَعْ جا  من  يرْ  غِ ــرْحْ  الْــفَ ــدّ  حَ ما 

نْ  وشَ جُ ــسْ  البَ لّها  كُ يعْ  مِ بَجْ قاموا 

ألدَنْ  ــمْ  يَــأتِــيــهُ يْــعــايــنُــوا  ــاوْا  ــق بْ و 

انِي  دَ ــالمْ فــي الْعْ ــزَّزْ قُوَّة االْسْ و زَادْ عَ

ــي  غانِ يْصْ ــنَ  آمْ ــاعْ  نَيْق قُ ــي  بَنِ دُوكْ 

انِي  الْ و اللّوَ كَ و النّفاقْ في سايَرْ االَشْ

يانِي ــرَّةْ الْعْ ى قُ فَ طَ صْ دنا بَالمُ ــعْ سَ

انُه عَ جْ رُوا شُ هْ زَمِي و ظَ يْشْ الزَّمْ عن جَ

ــرُوا فُرْســانُه  ثْ ايَكَ ــومْ كَ ــى يُ يُومْ عل

انُوا  ــرادْ و هَ ــنْ الفْ بِي اعْ ــعْ الصَّ ي مِ و جْ

انُه  كَ ــة فــى مْ لَ فْ ــمْ حَ ي لَّ يْقِ ــدا كُ وَبْ

ســانُه  ــوفْ احْ ا شُ ابْ ابّهَ طَّ ــنُ الخَ ابْ

انُه  يعْ صادَقْ في ايمَ ــفِ تَارْ الشّ خْ بَالمُ

ــوا  انُ ــا كَ يهَ الْ فــي يْدِ ــوَ ــنْ وَال مْ الزِي

ــه وْعانُ ــلْ  الوَصْ ــةْ  يلْ صِ ــرْ  مَ عُ ــعَ  م

ــه  يَانُ اعْ ــور  نُ ــة  مَ بْفاطْ ــيّ  لِ عَ زَوَّجْ 

رْســانُه  وعَ ــيّ  حَ لّ  وْكُ ــة  وبَ طُ الخْ

ــوبْ لْيانُو ا لُ بِيعْ القْ ــلْ الرّ ا في فَصْ جَ

انُه  جَ ــدْ تْدْ ى انْهارْ وَفْقَ حَ ــلْ اضْ و اللِّي

نُو ــتاهْ ــا اسْ ــة مَ فَ ــشْ زَاحْ رَيْ ــنْ قُ بايَ

ــه  انُ يدَ ــرْبْ و مِ لّ حَ ــكُ وا الْ دُّ ــتَعَ و اسْ

النُه  ــيدْ االُورَى و عْ ــرْ سِ َمْ عوا ا ــمْ وِيْسَ

بَلْسانُه قالُه  و  النّبي  ــرَجْ  خْ حتّى 
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بَلْسانْ  تْقالْ  لو  ورَة  شُ المَ رْحْ  شَ إيْطول 

بَّانْ  الشُّ من  وعْ  مُ اجْ بْغاوْا  تِصارْ  االخْ و 

بَلْسانْ  القايْلِينْ  ولْ  هُ لَكْ مْ  وهُ عارْضُ و 

فَتْيانْ  رَيْ  األرْضْ  بارْ  اكْ رَيّ  نْ  عَ لَبْ  غْ و 

نانْ  غْ مَ كــان  بِيتْ  خْ ــيّ  ُبَ أ ــنُ  ابْ نْ  لَكِ

يانْ  صْ عُ عاهْ  امْ ــادُوا  ع ينَة  دِ لَلْمَ عــادْ 

يشانْ  الْجِ وا  تْشابْكُ دْ  أُحُ لُوا  وَصْ ينْ  حِ و 

نانْ  سْ و  الرّماحْ  بِينْ  لْ  لْوَ تْوَ هامْ  السّ

بَبْيانْ  المْ  االسْ يشْ  جِ رْ  اتَّنْصَ باحْ  الصّ في 

عانْ  مْ طَ و  رَى  جْ لّ  كُ ة  زِيمَ الهَ بّتْ  سَ و 

تَبْيانْ  لّ  بْكُ النَّبِيْ  ــمْ  ــاهُ وَصَّ كــانْ  و 

تْبانْ  نايَمْ  غْ شافُوا  اللِّي  من  رُه  َمْ أ نْساوْا 

االِيمانْ  يشْ  جِ في  ي  آفَرْحِ سارْ  االنْكِ وتَمّ 

طانْ ْ في شْ ادُوا من لْقاوا اتْ و خَ ماتْ من مَ

يانْ  األحْ دِيكْ  يانْ  دْ عَ نْ  ومَ بالمُ تُه  مّ شْ

نانْ  دْ ينْ  و     في  النّبِي  الْعَ نُوا   في الدِّ عْ حالْ  طَ شْ

نْ  نا أ مِ طْ ال با ــدْ  حُ أُ ةْ  وَ ــزْ غَ لَّلْ  يْحَ تا

يدانْ  الْمِ على  النَّاسْ  لّ  كُ رْفُوا  عَ دا  هاكْ و 

الرَّحمانْ  من  رْ  نَصْ آتى  رْ  بَدْ في  بِينْ   ْ ادراوا

النْ  جْ عَ رْ  النَّصْ جا  و  دادْ  بِالمَ مْ  هُ دّ مَ

تانْ  مْ و  دادْ  اشْ كانُوا  هذه  في  بِينْ  ادْراوْا 

النْ دْ الْخَ وا  ْقُ بّ سَ ورة  شُ المَ في  ما  لُولْ 

ــي  ــال وْزَنِ ــة بْ ــال قافِيَّ رْ بْ ــعْ ونْ شِ ــدُ بْ

ــي  انِ لّ جَ ــالدْ كُ ا مــن البْ ــرّ ــوا بَ يْقاتْلُ

انِي  حَ ــال امْ ينَتْنَا بْ دِ ــمْ فــي مْ نْقاتْلُهُ

انِي  ــيرْ بَاألحَ يشْ ايْسِ روجْ بْجِ ــمّ لَخْ وَتَ

ــي  دَانِ كانْ  ارْ  ــدَّ غَ و  ــقْ  نَافِ مُ كانْ 

ــي  ــبْ االَدْيانِ غاضَ ــولْ اهللا مْ ــرْ رَسُ آمَ

فانِي  نْدْ و فارْقَتْ لَجْ يُوفْ الهَ لّتْ سْ اتْسَ

ــانْ و الوْتانِي  نَ عْ االَعْ طَّ ــيُوفْ تْقَ و السّ

نَانِي  تِي صْ رْ يا لِعْ سَ يَّة نَكْ شِ و في العْ

ــي  انِ دَ ــمْ الْمْ نَايَ ــالْ غْ ــاة ايْنَ مــن الرُّمَ

ــرْ دَانِي  ــافُوا النَّصْ وا و لَوْ شَ ــا يْبَرْحُ مَ

انِي  ا و جَ ــدَ اصْ الَدْ حَ ــمْ خَ ورَهُ ــا مُّ و جَ

ــي  يانِ ــا اعْ يَ ــا ضْ و نَبِنَ ــجُّ ا شَ ــدَ و العْ

ايْنَانِي  ــورْ كَ سُ كْ ة مَ يشْ األُمَّ ــادْ جِ و ع

ــي  النِ بَالْعْ ــنْ  ي نَافِقِ مُ و  ــودْ  يَهُ مــن 

انِي  وَ عْ االَخْ امْ مْ جَ نْهُ ي عَ لْهِ و النّبِي مَ

ــي  دَانِ لّ  ــكُ الْ ــا  تْهَ زِمْ هَ ــلْ  لَّ كايْحَ و 

انِي  غَ ــارَسْ الطّ رْفُه ف ــصّ يْعَ اخَ لّ مَ كُ

يشْ فانِي  انُوا قِلَّة صــارُوا بْجِ ــثْ كَ ي حِ

ــي  يانِ ــرْ العْ ــزَة و تْبْهَ جِ عْ ــتْ الْمُ و تَمَّ

ــي  االِيمانِ ــمْ  فِيهُ ــدْ  زَايَ و  ــدْ  للنَّ ــدّ  نَ

تَانِي  ــنْ الْمْ وَهَّ ــيّ مُ ــنْ ابِ ــا بَ ــولْ م و لُ
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يَتْهانْ  لِيسْ  الرُّماة  دَ  عْ  مَ الطّ ا  مَ لُولْ  و 

ــانْ  تَ الْفَ مــن  ــاتْ  أت ــة  زِيمَ الْهَ ــكْ  تِلْ

ــانْ  بْي الصَّ ــي  كِ ــاوْا  تْرَبَّ اهللا  ــمْ  هُ تَرْكْ

ــانْ يّ الدّ ــا  بودن عْ مَ ــى  بالمول نَا  دْ ــعْ سَ

ــوا  تْنُ يْفَ ــرَبْ  العَ ــلْ  اقْبايَ ــوا  عُ مْ طَ ــاودْ  ع

نُوا  عْ يْطَ ــبــاتْ  لَــخْ األَمْ  ــودْ  ــهُ الــيَ و 

شأنُه  مْ  الْعاظَ اليَقْ  الْخْ يدْ  سِ ضْ  نْهَ و 

نُه  وَطْ من   لِي  يَجْ قامْ  الْوَقْت  سْ  نَفْ في  و 

ــوا  ــزْنُ خَ ــمْ  ــاهُ َم و  ـــمْ  ـــهُ َرْضْ ا وَزَّعْ  و 

ــوا نُ وهْ ــوا  كانُ مــن  لّ  ــكُ الْ ــة  الثِّقَ رَدّ 

نُه صْ غُ في  يرْ  الطِّ ــرَّدْ  غَ بِيعْ  الرّ جا  و 

نُه ــكْ ة في مْسَ رْحَ ــدا الفَ ــة بْ ــيدْ األُمَّ سِ

نُوا  ــكْ يْسَ ــه  عَ مْ ــبْ  زِينَ و  ــودَة  سُ ــدا  اخْ

ــوا  ــنُ زَمْ و  ــرَبْ  ــتْ يَ ـــراحْ  افْ ــرُّوا  ــمَ ــتَ سْ و 

نُوا  صْ حَ وا  قُومُ جايِّينْ  ــزاب  االَحْ قالَتْ 

ــوا  لْنُ يْعَ ــعْ  ي مِ بَجْ ــوارْ  للَشّ ــوا  تْلَمُّ و 

ــوا  ونُ ــهْ يْصُ قْ و بِ ــدَ نْ ــى الخَ ــوا عل قُ و اتّفْ

ونُه  عَ في  اهللا  و  اسْ  الفَ يدِي  سِ قْبَطْ  و 

ــه  نُ تَقْ لُه  ــغْ شُ ــا  لّهَ كُ ــاسْ  النَّ ــوه  تَبْعُ

ــي  انِ حَ ا المْ ــدَ ــشْ بْ يْ ــيْ و ال جَ بِ ال النّ

ــوِي الْبانِي  رْسْ القْ ــدَّ ــالَّتْ ال ــنْ خَ لَكِ

وانِي  لْمْ و الْعْ مْ سَ نّهُ لَّى عَ و لِيسْ يَتْخَ

يانِي ــرَّةْ الْعْ ى قُ فَ طَ صْ دنا بَالمُ ــعْ  سَ

ــة  ــوا هانَ اقُ طَ ــا  مَ ــاعْ  االتْب و  ــي  بِ النّ

يْضانَة     ــه غَ بُه و ناسُ ينْ و صاحْ في الدِّ

ــا  نَ الْفَ ــنْ  ي للَدِّ ــنْ  ي رايْدِ ــنْ  م ــزي  يَغْ

انَة  ــثْ و االِهَ بْ ــلْ الخُ يرْ هَ ــي النَّضِ بَنِ

نَانَا  ــمْ اغْ رِي ــوا اهللا الكْ عــن مــن قالُ

ــة  انَ ــرَة فَرْحَ لّ اسْ ــبْ كُ بِي ــرَكْ لَحْ و تْ

انَة  رْحَ ــوبْ الْفَ لُ ــبّ لَلْقْ و نْســابْ الحُ

ــا  نَ ــيَّ و الْهَ ــالدْ هِ و نْســابَتْ فــي البْ

ــة  نَانَ الْحَ ــعْ  نَبْ ــابْ  ت الكْ و  ــنَّة  بَالسُّ

ــة فَزْعانَة  ــي ارْباعَ لــت شِ ــى وَصْ تَّ حَ

ــا  انَ دَ عْ و  ــا  نْبِن ا  ــدَ اعْ مــن  ــة  ين دِ لَمْ

ــة  تْقانَ الْمَ ــرُوبْ  الحُ فــي  ــارْ  ث اكْ َراءْ  أ

ــة يانَ لَصْ ــةْ  بْغايَ ــها  نَاسْ و  األرْضْ 

ــه لَنَا  ثُ لّ مــن بَعْ ــنْ انْشــاهْ جَ جلّ مَ

ــة  لْبانَ و  ــنْ  وَهْ ــاهْ  مع َالَّ  ا ــدّ  بَالجَ

انا وْهَ بْــدونْ  قْ  ندَ الْخَ روا  فْ حَ حتّى 
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فانْ  طْ غَ قُومْ  و  ة  رِيضَ قُ و  رَيْشْ  قُ بْقاتْ 

اإلنْسانْ رَة  الْقاهْ نُودْ  الْجْ رَبِّي  ابْ  جَ و 

اآلدانْ  ومْ  الْقُ اتْ  مَّ تْصَ يانْ  لَعْ اتْ  مَ عْ

رْبانْ  احْ هَ تَدِي فى الْبْطْ عْ يشْ المُ و صارْ جِ

جانْ  زابْ لَهْ لْ االَحْ مَ تَّتْ رَبِّي شْ يثْ شَ و حِ

جانْ  وَهْ انْهارْ  في  ة  األُمَّ بِيبْ  احْ التافَتْ 

ســانْ  لَحْ ــنْ  رِي ناكْ ــة  رِيضَ قُ ــي  بَنِ يْهــودْ 

أْنَانْ  مِ الْطْ في  المْ  االَسْ لْ  هَ وا  اشُ عَ ا  هَ دْ بَعْ

االَرْكانْ  االَيَّامْ  دِيك  ى  فَ طَ صْ الْمُ دْ  يّ شِ و 

نْ  لَآلْ كّ  شَ دُونْ  من  اللِّي  ــسْ  األُسُ على 

االَزْمانْ  ولْ  طُ رْ  هْ الدَّ الْ  طَ ما  ايْزولوا  وال 

يْبانْ  شــايَــعْ  انْ  ــوَ ــسْ الــنَّ ــرُّجْ  ــبَ تَ ــانْ  كَ

انْ  كَ مْ طاتْشْ  خْ ا  مَ يَّة  اإلباحِ انْتْ  كَ و 

يَّانْ  كِ كانْ  دْ  هْ الْعَ داكْ  في  رَة  األسْ ال  و 

سانْ  الْحِ من  مْ  كَ لْكْ  مُ في  دْ  واحَ لّ  كُ

وانْ  النَّسْ من  واهْ  تَهْ من  لْ  الرَّجُ فْ  يْالطَ

حانْ  االَمْ في  ة  لّدَ تْخَ مَ ا  هَ يَتْرَكْ ة  لّقَ عَ مْ

االِنْسانْ  نْسْ  جَ ــالحْ  اصْ يَبْدَ  رَبِّي  رادْ  و 

ــرْآنْ  ــقُ ال من  ــاه  أت ــا  مَ بِيْ  النّ ــغْ  بَــلَّ و 

ــانْ  ــطَّ ـــروجْ بِــيــنْ قُ ــرُّج يْ ــبَ ــى تَ مــا بْــقَ

فانْ  نِصْ الرّجالْ  و  مْ  نْساهُ بِينْ  بُوا  تَوعْ اسْ

انْ  تَتْصَ يفْ  الحِ من  وقُه  قُ حْ د  وَاحَ لّ  كُ و 

قْ موهونَةْ البْدانِي  ــدَ نْ يَة في الخَ فاهْ

زَانِي  اجْ و المْ جَ يَاحْ و لَعْ ــفْ و الرّ واصْ عْ

ْوانِي  ــتْ اللّ ْبَ لّ ضارَبْ و تْقَ ــاتْ لَمْ ْق زّ تَمَ

سانِي  ودْ و الحْ يشْ الْجُ ة  جِ رْحَ تْ الْفَ مَّ و عَ

وانِي  ع ارْبايَعْ الجْ مْ رْحة جَ ــتْ الْفَ مّ و عَ

تانِي  ــبَّتْ الَفْ ما سَ انُوا هُ نْ كَ وكْ مَ ــدُ لْ

انِي  اتْ في االزْمَ ــدَ لْ زْوَة خَ ــمْ غَ دَارْ فِيهُ

انِي  ــةْ الْبْدَ ْراحَ ــنْ و  ة وَاألمْ ــالمَ و السَّ

ــانِي  َلسَّ وِي ا ــالمْ القْ ــعْ اإلسْ تَمَ جْ المُ

تَانِي  ــةْ الْمْ انوا في غايَ ي كَ ــنْ كِ بَاقْيِي

انِي  مْ دِينْ اهللا فــي الوْطَ لِهُ ــمْ اعْ ايَ قَ

انِي  وَ ــرْبْ و ســايَرْ الْعْ ــاتْ العُ ــامّ بْنَ عَ

دْقانِي  ــبَابْ لَالْ ا شــايَبْ وشْ غاسْ فِيهَ

ــي  ــه تْبَانِ تُ ــةْ زَوْجْ بْزَوْجْ و ال فــي عالقَ

َنِي  لّ أ ــاءْ كُ ا شَ ــلْ مَ عَ ــدْ يَفْ لّ وَاحَ و كُ

النِي  ــلّ بَالعْ ــأَمْ و يْمَ ــرْ من يَسْ جَ و ِيَهْ

ــة تْعانِي  لّقَ تْطَ ــا مَ ة مَ ــى زوْجَ ا نْهَ مَ

ــهْ في البْيانِي  ي ا يُوحِ ــرَة و بْدَ من األُسْ

ــي  ــتْ اتْنَانِ ــرْحوا و نْزَاحَ ــادْ و ْشَ ب لَلْعْ

انِي  دَ ةْ الْخْ شَ ال عِ ــتَحْ و ال بْقا من يَسْ

ــي  الثَّانِ ــةْ  بِيعْ بَطْ ــمْ  تَمَّ ــدْ  وَاحَ لّ  كُ

ــي  بانِ بَالتّ ــاتْ  ب وَاجِ ــه  نُّ عَ ــا  لّهَ كُ و 



السيرة النبوية 238

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

نَّانْ  الْمَ بُودْنَا  عْ مَ ةْ  اعَ طَ في  مْ  لّهُ كُ و 

اإلِيمانْ  لْ  هَ بُوبْ  حْ مَ بْ  جَّ يْحَ رْ  األمْ ا  جَ و 

التَّبْيانْ  ا  بْـــدَ ــارَة  ــزِّي ال أدَبْ  ـــاهْ  جَ و 

ــانْ يّ الدّ ــا  بودن عْ مَ ــى  بالمول نَا  دْ ــعْ سَ

أنْ  مَ اطْ عْ  مْ الجَ فايَنْ  الوَقْتْ  هذا  في 

ــنْ  ايَ احَ لّ  كُ فــي  ــهْ  ايَأتِي التّشــريع  و 

ــنْ  اَمَ لَمْ ــى  رْعَ الْمَ ــى  عل ــارْ  غَ ــه  يَيْنَ عُ

نْ  ــواجَ شْ كلّ  فــي  ــنْ  نِي المومْ تَبْعــوهْ 

ــنْ  نَايَ ــيبَة وَضْ سِ ــادْ مــن كْ ــا خَ ــرَك م و تْ

ــنْ  هاقَ الدّ ــه  يُوشُ جْ مــع  ــي  النَّبِ رَدّ 

ــنْ  العَ المْ ــا  بِهَ امْشــاوْا  ــرَا  امْ رَدّ  و 

ــنْ  ايَتْواهَ كَ ــا  مَ هــادْ  جْ ا  ــدَ ابْ ــمّ  تَ مــن 

نْ  امَ ــرْ الْكَ فْ لْ الكُ ــتَاْصَ ــة اسْ زَاعَ مــن خُ

ــنْ  ــرابْ فْراعَ ــعْ االَعْ مْ ــنْ جَ ــا صــارُوا بِي م

ــنْ  ايَ يَتْحَ مــن  ــى  عل ــاوْرُوا  تْشَ ــنْ  ني مْ و 

ــنْ  راسَ لَفْ ــعْ  م جْ و  ــمْ  نّهُ عَ ــفْ  اشَ انْكَ

ــنْ  ايَ الرّهَ و  ــوالْ  االَمْ و  ــبْي  بَالسَّ ــعْ  رْجَ و 

ــنْ  الْفاتَ المْ  اكْ ــلْ  تْنَاقْ ــزْوَة  الغَ دَا  فــي 

ايَنْ  ــبُه هَ سْ لْ حَ ــمَ ــتّتْ الشّ مــن رادْ يْشْ

انِي  ــدَ يْوَ ــى البْ ــأْ عل ا النَّشْ ــوْ ايْرَبِّي كَ

يانِي  مْ العْ ــفاهُ ــا تَشْ ه مَ ســايَرْ زْواجُ

ــا الْبانِي  ــاتْ في دِينْنَ يَّ اعِ تِمَ فــي االَجْ

يانِي ــرَّةْ الْعْ ى قُ فَ طَ صْ دنا بَالمُ ــعْ سَ

ينْ  ِبْنِي فــي رْكانْ الدِّ ــدْ إ ايَ ــيْ خَ بِ و النّ

بِينْ  ــاتْ المُ ــة فــي آي ايْنَ ــنْ رَبّ الْكَ مَ

رينْ اجِ هَ ــيبْ االنْصارْ و المُ سِ ساقْ اكْ

تِينْ  وِي لَمْ ي لَقْ رْ الزّكِ ــشْ البَاهَ ي  بَالجِ

وِينْ  الَبْ لَعْ ــأْ و طَ فانْ الجْ طْ دْ غَ وَقْصَ

ينْ  موسِ طْ اوْا دُوكْ المَ دَ َللِّي اخْ والْ ا االَمْ

ــوالْ الزِّينِينْ  ــارْسْ امْ ــةْ لْحَ ــيَّ زَوْجَ هِ

ينْ  ــبِيلْ رَبّ العالَمِ ــل فــي سْ تْواصَ مَ

وبِينْ  صُ غْ لِقْ بِينْ دُوكْ المَ طَ صْ في المُ

ــنْ  ي ــلْ األمِ تْ ــمْ عــن قَ ــوا رَيّهُ عُ مْ وْجَ

ينْ  ــنْ وْرا حِ ي نْزْلُه حِ ــه فــي مَ تِيَّالُ ال غْ

ــنِينْ  زْوْ لِيسْ يَنْســاوَهْ فَسْ مْ غَ زَاهُ وَغْ

ــنْ  رْبانِي ــرْبْ دُونْ الْهَ ــرَى الْحَ ــعَ أسْ مْ

ينْ  نافِقِ المُ رايْــــسْ  ُبَــــيّ  أ بْـــنُ 

بِينْ  َلْمُ تابْ ا رْفْ في كْ رْفْ حَ ه حَ المُ وَكْ

الحنينْ ه  ــدُ وَلْ ما  لونْ  لّ  حَ قَتْلُه  و 
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االِيمانْ  ينْ  خِ الرَّاسْ دُوكْ  من  ه  وَلْدُ انْ  كَ

بَانْ  الوْرَى  في  أبَّاهْ  لَنْفاقْ  بَرْ  الَخْ ساقْ  و 

بَلْسانْ  ولْ  ايْقُ كَ ى  فَ طَ صْ المُ نْدْ  الْعَ ا  جَ و 

انْ  طَّ الشَّ ابَّا  على  تْلْ  بَالْقَ تِي  مْ كَ حْ ِلَى  إ

ــدانْ  ــوَجْ الْ يَا  آضْ ــهْ  بِ يرْ  غِ لَّفْ  تْكَ ال 

إنْسانْ  بادْ  الْعْ بِينْ  دْ  نْشاهَ يقْ  نْطِ ا  مَ

يانْ  االَحْ ضْ  بَعْ في  ي  سِ نَفْ نِي  تْزَيَّغْ ايَفْ  خَ

النِّيرانْ  لّي  نْصَ و  رْ  كافَ نْ  مومَ دِي  يفْ و 

اآلنْ  مــن  ــدِي  بِي ــكْ  مَ كْ حُ ــادْ  أنَّفَّ ــرْ  َمَ أ

لْ اإليمانْ  يع هَ مِ نْ في جْ عَ نْ فِيكْ طْ عَ من طْ

فانْ  رَجْ يهْ  يَدِّ بِينْ  باللِّي  يدِي  سِ سّ  حَ و 

ان فَرْحَ صارْ  البَّاهْ  عن  و  فْ بَالعَ رُوا  بَشّ و 

هانْ شي  لْ  كُ النّاسْ  دوكْ  كانوا  دا  كْ هَ

ــانْ  يَلْي ــمْ  بِينْهُ الهــادِي  كانْ  ــدا  كْ هَ و 

بانْ  ثَعْ أنّه  كَ رُه  مْ عُ ى  قْضَ ُبَيّ  أ بَنْ  هذا  و 

انْ  طَّ الْفُ لْ  ــوَ ــلُّ ال بابْ  السّ ــوَ  هُ ــانْ  ك

انْ  عَّ طَ دِيلْ  الرّ عاشْ  ا  قْبَلْهَ و  ا  هَ دْ بَعْ و 

صانْ  ــيّ المُ بِ ــى النّ ــرْ مــع لِيهــودْ عل تْأَمْ

قانْ  دْ صَ عاه  مْ اللِّي  ودْ  ليهُ ابُوا  غَ ينْ  حِ و 

سانْ  لْ اإلحْ وعْ هَ مُ ه في جْ مُّ ثْ سَ عاد يَنْفَ

بَلْسانْ يفْ  نْصِ الَّ  شَ ثَرْ  وكْ هذا  بعد  و 

وانْ  فْ يفْ صَ فِ مْ الْعْ ةْ اإلفْك على نَعْ و قَصَّ

فانِي  تُه مْ اعْ بْدْ اهللا في طَ ه عَ ــمُ وَاسْ

ــكّ دَانِي  ــنْ دُونْ شَ ــه مَ تْلُ ــروهْ بْقَ بّ وْخَ

انِي  ــرُّوحْ و ســايَرْ االبْدَ دِي بَال فْ ــا الْمَ ي

انِي  حَ ي مْ ــكْ يا مالْكِ مَ كْ ايْلُه من حُ مَ

رْگةْ الْفتانِي  ي من حُ سِ ايَفْ على نَفْ خَ

ــي  َرْونَانِ أ يْكــونْ  ــوكانْ  لُ ــا  البَّ ــلْ  قاتَ

َلبَّا مــن قاتْلُه بْســانِي  ــارْ ا ــدِي ث و نْفْ

ــنْ وِلْدانِي  ي ــوا وَالِدِ عُ ــا نَفْ ــومْ مَ في يُ

ــنَانِي  ــنْ عــن سْ ي ــكْ فــي الحِ و نْأتِي

ــي  َدَانِ ــعادْتِي أ ــكْ آرُوحْ سْ و مــن يْأْدِي

جانِي  ةالشّ رْگْ ي قَلْبُه من حُ فِ و رادْ يَشْ

فانِي  بَّةْ رَبِّي و النّبِي مْ حَ و عاشْ في مْ

ــخْ االْدْيانِي  ــهْ نَاسَ مْ لُوجَ يْنِهُ ــنْ عَ بِي

سانِي وس بَالحْ حْ وِيْسُ فَح و ِيْسامَ و يَصْ

فانِي  ــاتْ للَدّ ــة نَفَّ فــوفْ األُمَّ فــي صْ

ــادْ جــا الثَّانِي  دْ ع ــدْ و عْ ــرّ أُحُ في شَ

ينْ آوِيلُه في يُومْ دَانِي  فاكْ النّبِي و الدِّ

انِي  وَ لْ و الْهْ ــدُّ ــرْ بال فَ ــرَّة و ظْ ــمّ مَ كَ

انِي  ى بْال بْطَ ي ماتْ بْقَ لَى شِ ي اتَّجْ شِ

وحْ في الْبْيانِي  وضُ ولْ المُ قْ بَالقُ و يَنْطَ

ســانِي  فّ بَاالَحْ لْدْ و عَ الْ الوَ رَقّ من حَ

زْعانِي  زَعْ مْ ــة  عائشَ ــة  يقَ دِ الصَّ مــع 
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ــانْ  تَبْي لّ  ــكُ بْ لَّلْهــا  يْحَ رْ  ــعْ الشِّ ــلْ  اجْ خَ

ــانْ  حَ ــرْ دُوكْ االْمْ ي ــيَّ غِ ــا بِ ــيَّ مَ لِ ــا عْ و م

ســانْ  ــزَّوْجْ بِهْ وَجْ ــلْ ال يفْ عــاشْ الرَّجَ كِ

إنْســانْ  يــث  حِ ــارْ  يْغ زَوْج  ــلْ  رَجَ ــي  بِ النّ

انْ  ــوَ فْ نَسْ ــهْ قَدْ ــرَّمْ بِ ــبابْ تْحَ ــتْ سْ انَ كَ

نَانْ  الْوَسْ ى  كَ حْ ا  مَ و  زِيدْ  تَّى  حَ ا  كدَ هَ و 

نَّانْ  الحَ نْ  مَ رِيعْ  تَشْ ــلْ  الَجَ ة  وَقْعَ لّ  كُ

ــان يّ الدّ ــا  بودن عْ مَ ــى  بالمول نَا  دْ ــعْ سَ

ــنِينْ  ــتّ اسْ رَة سَ جْ ــى الهَ ــرَّاتْ اآلنْ عل مَ

ــنْ  ي رومِ حْ مَ ــرَة  مْ العُ مــن  ــمْ  نَّهُ لَكِ

ــنْ  ي وْلوعِ مَ ــوا  انُ كَ ــهْ  بِ ــرامْ  الحَ ــتْ  الْبِي

ــتَاقِينْ  شْ ــنْ صــارُوا مَ ي ــى الدِّ ــنْ آتَ نِي و مْ

ــنْ  بِي الْمُ ــاتْ  أي فــي  ــا  جَ ــن  نِي مْ ــرْ  ثي وكْ

ــنْ  نِي حَ و  ــوقْ  بَالشُّ ــنْ  رّقِي تْحَ مَ ــوا  اشُ عَ

رِينْ  اجِ هَ المُ ــا  مَّ و  ــصــار  االَنْ ـــادُوا  هَ

يـنْ  ومِ رْغُ مَ ــه  تْرابـُ فَرْقُــــوا  من  ا  مَ هُ

ــنْ  بُوبِي حْ ــابْ الْمَ ب ــلْ و الحْ ــوا االَهْ و فَرْقُ

ــنْ  ي موعِ جْ وا مَ عُ ــمْ ايْسَ ــنْ كَ نِي ــرْ مْ و كثي

َلْبِينْ  ــارْ ا ــلْ نَ وَاخَ لُوب فــي الدْ ــي لَقْ لِ تَصْ

ــنْ  لِي التَّقْ ــيدْ  سِ ــوْرَى  الْ شــافَعْ  ــا  َمَّ أ و 

فانِي  ة كْ ا في اللّغَ هَ ــمْ يادِي أْسَ يا سْ

انِي  وب جَ ة من كدُ تْ عائِشَ فاشْ عاشَ

انِي  ــلْ االْدْهَ قْ دَاهْ دَّ ــا صَ بْ مَ دَّ كَ ــا مْ مَ

اتْ في غايَةْ االْتْقانِي  بَة جَ دْ و تِلْكْ الْكَ

صانِي  ة االزْواج في الْحْ مَ صْ مْ عَ رْتْهُ هَّ طَ

هــا الثَّانِي  ــبْ و زْواجْ ــه زِينَ راتُ ــنْ مْ عَ

يانِي  ــورْ و الْحْ جُ ــلّ لَفْ ا هَ وا بِهَ ــنّعُ شَ

يانِي ــرَّةْ الْعْ ى قُ فَ طَ صْ دنا بَالمُ ــعْ سَ

انِي وا مــن أمَ قُ قّ الْ حَ ــحَ ــاسْ شْ و النَّ

رْبَانِي  ــلْ العُ ثْ ــجّ اللّبِيبْ مَ ــنَ الْحَ  و مْ

انِي  يمْ السَّ ظِ ينْ العْ ي الدِّ من قَبْلْ يْجِ

ــي  انِ دَ الوَحْ ــلْ  لِي لَلْجَ ا  ــوْ لِّي يْصَ ــهْ  فِي

ــي  بَبْيانِ ــه  لُ ــتْ  لَ وّ تْحَ ــة  بْلَ الْقَ ــنْ  بِي

ــي  ثانِ ــفاوَهْ  يَشْ ــومْ  يُ ــاوْا  يَتْرَجَّ كَ

رْ الْسانِي  عْ مْ في الشَّ وقْهُ فْ شُ ما يُوصَ

يانِي  دْ ــعْ العَ ي مِ ــنْ مــن جْ ي ــرُّوا بَالدِّ فَ

انِي  ــةْ االوْطَ ــوْ تَرْبَ ا و جُ ــوَ ــا و هْ و المْ

ــي  رْقانِ الفُ أيْ  ــنْ  بِي ــرامْ  الحَ ــتْ  الْبِي

يانِي  گــرَة االَعْ ــعْ من الحُ مْ ــورْ بْدَ و تْف

عانِي  ــرْ المْ ــفْ زَاخَ ي ــالّ يْصِ ــه شَ زْنُ حُ
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ينْ  موعِ جْ مَ ادُوا  هَ ولْ  مُ حْ ه  دُ وَحْ امَل  حَ

ينْ  عِ لَمْ دْ  ــرَجْ  ــفَ َلْ ا يْعايْنُوا  ابْــقــاوْا  و 

الزِّينْ  ــنْ  زِي ا  رْهَ نْظَ صادْقَة  ــة  رُؤيَ في 

النْ  اإلعْ ا  جَ ين  حِ تْ  اجَ مَ و  النَّاسْ  تْ  اجَ هَ و 

انْ  ــكَّ ــاجْ من السُّ جَّ ــول الحَ فُ ــاتْ گْ تْالمّ

رْبَانْ  عُ رابْ  القْ ونْ  الَبْطُ من  تَّى  حَ جاوْا  و 

ــوانْ  االَخْ بِينْ  جّ  لَلْحَ مْ  رْهُ تَنْفَ اسْ اليْنْ 

انْ  أمَ ر  هْ شَ عروف  مَ القعدة  رْ  هْ شَ انْ  كَ و 

فْتان في  لِيهْ  عْ ال  و  زْوْ  غَ نَاوِي  مْشى  ا  مَ

فان  سْ يرَة األرْض عُ سِ لّ في المَ ينْ وَصَّ و حِ

ــانْ  ــرْبْ اتْي ــوَ الحَ ــل مــن الهُ مَ ــفْ يَعْ ي كِ

رْســانْ  الْفُ مــن  ــدادْ  عْ و  ــا  اي دَّ عَ ــه  ايْلُ مَ

نانْ  دْ عَ يدْ  سِ قالْ  تَة  بَغْ وَة  سْ الْقَ تْ  بَرْكَ و 

شانْ طْ عَ  ْ رْأ مَ لّ  كُ لُه  قالُوا  تْنَزْلُوا  نَا  هْ

بَلْسانْ  قالْ  مْ  هْ سَ مْ  نّهُ مَ دْ  لْواحَ نَاوَلْ 

انْ  مْ الشَّ دْ عاظْ جْ زَة دا الْمَ جِ عْ تْ المُ و تَمَّ

سانْ  حْ و  قَلْبْ  لّ  كُ أنْ  مَ يْطْ انْ  ثْمَ عُ عادْ  و 

قانْ  دْ الصُّ لِي  آهْ دْ  الْعهْ بهذا  ارْضاوْا  ما 

انْ  صَ ــالمْ نُقْ سْ ــه لَالْ مونُ ــمْ مَضْ ــاَنْ لِيهُ بَ

ــانْ  بْــتَــأمَ ــو  ــنُ أمّ نَبِنَا  رادُوا  ــيــنْ  حِ و 

ــي  انِ دَ ــادْ المَ ب ــرْ شــافَعْ العْ بَ صْ ــا مَ ي

نانِي  ــرَّحْ االَكْ ــومْ فَ ــى فــي يُ ــى أتَ حتّ

ــبَّانِي  ــيبْ و شُ ومْ شِ ــا القُ ــرْ بِهَ بَ و خْ

يانِي  ــي احْ زِّينْ شِ ة مَ كَّ ــلْ الْمَ ي بَالرّحِ

ــرانِي  شْ ــه  تُ الَمْ فــي  لّ  كُ و  ــرِبْ  يَثْ دْ 

ــي ثانِ الوْ و  ــامْ  ن صْ ــادْ  بَّ عُ ــوا  ايْزُولُ مَ

ــرّفُه الغانِي  دْ مــن شَ مَّ حَ نا مُ ــيدْ سِ

رْمْ في ســايَرْ االَزْمانِي  َلْحُ رْ ا ــهُ من أَشْ

انِي  كَ جّ الْبِيتْ اهللا في الْسْ دْ الحَ قاصَ

رْبْ ثانِي   ْ حَ ــواوا داهْ انْ بَرْ لَعْ ســاقْ الْخْ

النِي  ــجّ بَالْعْ ايْ بْحَ يْ و جَ دْ ــايْقْ الْهَ سَ

انِي  جَ ــاسْ االَّ لْهــا مْ ــيُوفْ النَّ دُونْ سْ

ــلْ االِيمانِي  يلْ آهْ ــدّ الْفِ ا حَ ــا مَ هَ دّ حَ

ــانِي  تْ االْبْيارْ يا السَّ حَ ا وَكْ ــا مَ نَ و ال هْ

نَانِي  ورْ بالسّ وا في األَرْضْ تْفُ رْسُ يرْ غَ سِ

انِي  جَ رْ دَ الحْ وقْ النَّهْ ــاهْ تْفُ ي راتْ الْمْ جْ

ــدْ بانِي  هْ ــة بْعَ يْبِيَّ دَ ــحْ الحُ لْ ــمّ صُ و تَ

ــةْ االتْقانِي  ــونْ في غايَ تْقُ ْ مَ و ال ادْراوا

انِي  جَ يّ و الدّ َلضَّ رْبْ ا نُّه حَ ــوا عَ ل و فَضّ

زانِي  لوبْ في االَحْ ة لِيهْ و الْقْ اعَ يرْ طَ غِ

ــي ان ــراجْ الدّ ــروهْ باالفْ بّ و القاصــي خَ
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يضانْ  غِ  ْ ــرْأ مَ لّ  كُ النّبِي  مْ  بِهُ سّ  حَ و 

يانْ  حْ ضَ وَقْتْ  في  ه  راسُ لَقْ  حْ و  رْ  يَنْحَ زَادْ 

ــان يّ الدّ ــا  بودن عْ مَ ــى  بالمول نَا  دْ ــعْ  سَ

نَة  دْ الْهُ امْ  تْمَ في  لِيقْ  حْ و  رْ  النَّحْ دْ   بَعْ

دنة الْهْ دْ  هْ عَ في  ينْ  اكِّ الشَّ بِينْ  ا  مَ

ــة  تْنَ وَالفَ ــة  نَ حْ الْمَ مــن  ــنْ  الخوفانِي و 

ــا  نَ لَهْ فــي  ــجّ  لَلْحَ ــنْ  ايِّي الجَ ــرابْ  لَعْ

ــا  نَ رايَدْ و  ــنْ  ي عِ راجْ لْ  ــكْ ْالشَّ هــذا  ــنْ  عَ

ــا  نَ ــقْ لَمْ قَّ ــامْ يَتْحَ ــدْ عَ ــبُه مــن بَعْ سْ حَ

نَا  ضْ ــلّ  كُ ــرَدْ  يَــبْ جّ  يْحَ ة  كَّ مَ ــلْ  خَ يَــدْ

ــى  نَ بالَغْ و  ــا  نَ بَمْ ــيْ  وَحْ ــاه  أت ــه  تَمَّ

ــا نَ فَتَحْ ــا  إنّ ــابْ  جَ ــلْ  بْـــرِي جَ ــزَلْ  ــ نـْ

ــا  نَّ تْهَ و  ــه  ِيمانُ إ عــن  ــانْ  ِيمَ إ ازْداد  و 

نَا  لّ مْ رْ عــن كُ ــكُ ــونْ بَالشّ ــاتْ الْسُ جَ لَهْ

ــا  نَ يَفْ كا  ال  ــنْ  لمَ ــرُوا  بّ يْكَ ــداوْا  بْ و 

ــا  لَثْنَ ــةْ  غايَ فــي  ا  ــوْ يَثْنِي و  ــوا  حُ دْ يْمَ و 

ــه  نَّ مَ ــال  بْ ــوبْ  ل القْ ــبْ  لِّ قَ مُ انْ  ــبْحَ سُ

نَة طْ شَ مْ  لْهُ انْ  كَ دْ  بَعْ دْ  قْ الْعَ انْساوْا 

النْ  جْ عَ ي  الْوَحْ آتَى  يَثْرِبْ  لُوا  وَصْ ير  غِ و 

وانِي  ا امْ يْ مَ دْ ورْ الْهَ د شُ م و قْصَ هُ و تركْ

أنِي  لِيقْ الَمْ وُه في نْحــرْ و حْ دْ وْا حَ ــدَ حْ

يانِي ــرَّةْ الْعْ ى قُ فَ طَ صْ دنا بَالمُ ــعْ سَ

ينَة  دِ ــنْ الْمَ ي دِ ــلْ قاصْ ي ــوا الرّحِ عُ مْ جَ

ــا  نَبِنَ ــةْ  مْ كَ بَحْ ــنْ  ي التَّايْقِ ــنْ  رِي خْ و 

ــا  نين ــا كا يَعْ ــرْ م ــوا األم ــي گال و اللّ

ــا دين ــا يَهْ ــوا بمــن جَ ن َمّ ــا أ باقــي م

ــة ينَ ــة لَبْدِ ــانْ عــن النَّاقَ ــعْ فَرْحَ رَاجَ

ــي بَيِّنَة دْ فــي معانِ هْ ــصّ الْعَ ــي نَ كِ

ــا بِنَ ــمْ  الْ عَ مــن  رادْ  ــفْ  ي كِ ــي  يْلَبِّ و 

ــا  لِنَ رادُه  ــي  كِ ــالمْ  الِسْ دَا  ــن  ي للَدِّ

ينَة  ــكِ نْ سَ لّ مومَ وَ نْزْلتْ في قَلْبْ كُ

وِينَة 
ــكْ األْ يا في دِي دْ من احْ ــعَ يا مَسْ

ــة  ينَ دِ الْمَ ــوارْ  اسْ ــوا  ب رّ قَ ــوا  ان كَ و 

ــينَة  سِ ــه  لُ ــي  تْأتِ ال  و  ى  ــهَ يَسْ وَال 

بَيِّنَة  ــــرارُه  اسْ الــلِّــي  نَبِنَا  عــن 

زِينَة  اتْ حْ بْحَ دْ صَ اتْ في فَرْح بَعْ حَّ ضَ

ــة  تِينَ لَفْ مــن  ــي  بِ النّ و  اهللا  ــوا  عُ رَجْ

ــايَرْ االدْرانِي  ــرْ و غابَتْ سَ مْ ــرَّمْ الخَ حَ

ــنْ وســطْ المدينة جي ــوا طاهْ ل و دَخْ
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رانْ  كْ سَ  ْ رْأ مَ يَتْرِبْ  في  يَتْشافْ  ى  يَبْقَ ال  و 

يانْ حْ لْ صَ قَ حى العْ نِينْ  اضْ يرْ مْ كِ ى التَّفْ فَ صْ

انْ ــي كَ ــي اللِّ لِ ــرْ آهْ مَ بْ اهللا لْعُ اســتاجَ

لّ إنْســانْ  ــكُ ــة لْ مَ ــا جــا رَحْ ــثْ نَبِنَ ي و حِ

لْ التِّيجانْ  نْ األرْضْ في داكْ الْوَقْتْ هَ الطْ سْ

الرُّمان على  رَقْل  هِ و  رْسْ  الفُ في  رَى  سْ كِ

نْ  اللَّيْمَ طْ  يفْ صِ و  لْ  رُسُ مْ  لْهُ طْ  يفْ صِ

انْ  لْطَ سُ األرْضْ  في  لَّى  خَ ا  مَ ي  اشِ لْلْنَّجَ و 

ــان االَدْه فْهاتْ  ــزْوَة  ابْــغَ قــامْ  ا  هَ بعدْ و 

انْ  وَ عَ رْبْ  حَ دْ  بَعْ مْ  هُ وَّعْ طَ نْ  صَ بَحْ نْ  صْ حَ

انْ  لْدَ ــا الوِ لْهَ وْ ــيبْ لْهَ ــرْبْ طاحــونْ تْشِ حَ

صــانْ  ــودْ لَحْ ــة يْهُ اعَ ــوا بَالطَّ ــا دَانُ هَ دْ بَعْ

رينْ دَرْعانْ  ــمّ شَ ــة و مْ مَّ ــاوْا تَحــتْ الدَّ بْق

وانْ  فَهْ اوا  حَ ضْ الُو  يدا  كِ من  فَتْرُوا  لِيسْ  و 

يوانْ  لْخِ جا  رْ  النَّصْ يُومْ  يافَة  ضْ انَتْ  كَ

قانْ  دْ صَ وهْ  تَبْعُ تَفْ  لَكْ من  ة  غَ مَضْ ادْ  خَ

ئْنَانْ مِ االطْ نْهايْةْ  في  نا  حْ و  تَّى  حَ رْبْ  الحَ

يَرْقانْ  ثِيلْ  مْ ى  حَ ضْ و  ة  مَ لُقْ بْلَعْ  رْ  بَشْ و 

غانْ  رَّاتْ بِينْ االَضْ بْخاتْ و گَ اتْ من طَ و جَ

ــانْ  ب الرُّكْ ــوا  رّكُ تْحَ ــرْ  بَشْ ــةْ  ي فْدِ ــتْ  اتَ مَ

يانْ  االَعْ نورْ  الزِّينْ  زِينْ  لْقى  يَتْرِبْ  في  و 

مانْ  تْطْ فِيهْ  يلْ  مِ اجْ رَدّ  رَدُّوا  لّهمْ  جَ و 

ــي  ــرُوا دْنَانِ سَْ ــقْ و تْكَ تَّ تْعَ ــرَّقْ الْمَ تْهَ

انِي  والْ و الْبْدَ لْ اإليمانْ امْ َهْ انَتْ ألْ تْصَ

ــي  تانِ النّ ــدْ  يَّ يْحَ ــانْ  بَي ــوا  لْبُ كايْطَ

ــي  قانِ ــنْ الْحْ ــنْ دْهاقَ ي ــي للَدِّ عِ رادْ يَدْ

ــي  انِ ــرُّوسْ دَا االْزْمَ ــكا و ال ري ــالْ أمِ بْحَ

ــي  بَاالَثْنانِ األَرْضْ  و  ــادَمْ  بْن ينْ  قاســمِ

سانِي  اكْ الحارَثْ الْغْ دَ وْقَسْ و كْ قَ و المْ

ــنْ رَبّ غانِي  ي ــهْ لْدِ ي دِ ــلْ لُه يَهْ ما رْسَ

صانِي  ــلْ الْحْ واخَ يْبَرْ لَدْ نْ خَ العَ فــي مْ

نانِي  خْ الْكْ ــوامَ ــدّ شْ ــرْبْ دَروسْ تْهَ حَ

ضانِي  رْبْ في المْ ي حَ ا شِ بْقتْهَ ا سَ رْبْ مَ حَ

يانِي  تاتْ في غايَةْ الصّ ــوا عُ دْ عاشُ بَعْ

يانِي  ة سايَرْ االحْ اعَ ةو الطَّ مَ دْ على الْخَ

وانِي  يدْ في الْهْ مومْ الْكِ سْ رعْ المَ و الدَّ

رانِي  ــواتْ في النّ هُ شــاتْ اتَّشْ نّ فُوقْ مَ

ــالْ ثانِي ــيَّبْها و ق هــا سِ ــرْ لُوَكّ ي و غِ

ــي ادْفانِي  لِيهْ شِ ر عْ ــدَّ ادْ ال ــالْ لِي هَ ق

نَانِي  يِهْ اهللا فــي الجْ ــتْ يَحْ يَّ ــاحْ مِ طَ

ــي  انِ الْجَ ــا  أَدْه فْ و  ــا  لَتْهَ فَعْ ــو  زِينُ

وانِي  ومْ بْقاتْ في الْخْ ــمُ لِينْ و لَسْ راحْ

ــي  قانِ الْحْ ســايَرْ  و  ــعْ  مْ جَ ــوابْ  اجْ

وانِي  ا امْ يَّاتْ مَ دِ ــتْ هْ وْقَسْ بَعْ قَ و المْ
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انْ  سَّ لْحَ ا  هابْهَ اللِّي  يرينْ  سِ مْ  نّهُ مَ

الْبانْ  ينْ  صّ غْ يدِي  سِ لُه  تْ  ــدَ وَلْ دَنّبِي 

ــان يّ الدّ ــا  بودن عْ مَ ــى  بالمول نَا  دْ ــعْ سَ

ــنَة  السَّ ورْ  ــهُ شْ ــرّت  مَ ــولْ  الحُ دار  و 

ــا  موالنَ ــرْ  بامَ ــبْ  بِي الْحْ دّ  ــتاعَ سْ و 

فانَة  ه لَهْ ــدُ نْ ــاتْ عَ ــجّ جَ ــاسْ بْحَ فــي النَّ

ــة  بانَ اللَّجْ ــرْجْ  خَ ــمْ  هْ ضْ بَعْ ــة  كَّ مَ ــلّ  هَ

نا  ــامْ الْهَ ــيدْ الوْجــودْ فــي تْمَ ــلْ سِ و دْخَ

ــا  وَثْنَ ــدْ  بَالحمْ ــواتْ  اصْ رَفْعــوا  ــوا  افُ طَ

ــة  نَ بِإهَ ــوا  تْقاسُ ــا  م ــنْ  أمْ فــي  ــاوْا  لَبَّ

ــة  وَلْهانَ ــمْ  هُ عْ مَ جْ فــي  ــشْ  رَيْ قُ ــوا  تَرْكُ

ــة  يانَ فَهْ ــمْ  فِيهُ ــرْ  ي تْصِ ــا  م ــا  گواهَ مَ

األنَــا  نْــســاوْا  و  مْ  هُ ضْ بَعْ في  ــنــاوْا  فْ

الهانا  مْ  فِيهُ ــورْ  ــجُ فْ وَال  ــقْ  ــسْ فَ ال 

نَانَة الحَ ــاسْ  نَ ــالحْ  فْ أُو  ــالحْ  صْ ــومْ  قُ

ــة  وَلْهانَ ــلْ  ضايَ بَالفْ ارْوَاحْ  ــاتْ  حَ ضْ و 

ــا  وانَ قْ آمَ ــاصْ  العَ ــنُ  بْ و  ــة  لحَ طَ ــنُُ  بْ و 

نَة  السَّ هادِيكْ  ــوامْ  اقْ نْ  مَ مْ  كَ وا  لْمُ سَ

بانْ  الرُّكْ ــوا  ــالمُّ اتْ ــرِبْ  ــتْ لْــيَ ــيــلْ  الــرّحِ

صانِي  لَتْ الْحْ رِيَّة مــن دَخْ ــا مَ يتْهَ و خِ

اتْ فــي الرّعانِي بْدْ اهللا و مَ ــي عَ الزّكِ

يانِي ــرَّةْ الْعْ ى قُ فَ طَ صْ دنا بَالمُ ــعْ سَ

 

بَيَّنْ  دْ مَ قْ يفْ في الْعَ جّ كِ جا وَقْتْ الحَ

َذَنْ  أ و  ــجّ  لَلْحَ ــنْ  نِي ومْ بَالمُ ــي  ضِ يَمْ

يَّنْ  بْ هَ اعَ ــارْ و الصَّ يُه و صَ دْ ــعْ هَ مَ وجْ

نْ  صَّ تْحَ ى في قَلْبْ دَارُه مَ و الْْبَعْض بْقَ

نْ  ــكَّ لْ تْسَ ــوْ ــنْ و الهَ ــوَ و المومني هُ

نْ  يْمَ هَ ــقْ لَمْ اليَ الَقْ الْخْ رْ لْخَ ــكْ و الشُّ

نْ  ــدَ ــي لَبْ دْ و نَاسِ ــرُّوحْ ســاعَ لّ بَال كُ

نْ  ــطَ َتَّشْ أد أ ــة و لَفْ يَ مْ فاهْ رْهُ ْمَ فــي أ

ــنْ  افِيهــمْ لَنْتَ ــرْ مَ هْ ــومْ طُ ــمْ قُ ألَنَّهُ

ــنْ  ــحْ و يْزَيَّ لَ ــي و يَصْ ــانْ إيوْقِ و اإليم

ــنْ  جَّ محَ ــرْءْ  مَ ال  ــارْ  قْمَ وْال  ــرْ  مْ خَ ال 

ــقّ الْبَيَّنْ  ــودْ لَلْحَ نُ ــى جْ ولَ ــزْبْ الْمُ حِ

ــنْ  َمَّ وْأ ــدْ  لِي الْوَ ــنْ  بَ ــدْ  خالِ ــلَمْ  سْ و 

ــنْ  يَّ اتْ الدِّ دَ ــعْ ــالمْ سَ ــنْ دَ اإلسْ ي بالدِّ

نْ  مّ دْ األْ قْ لْ عَ جَّ يفْ سَ َيَّامْ كِ في ثَلْثْ أ

انِي  ابْ هَ ى في الرّكَ فَ طَ صْ م المُ ارْ نَعْ و سَ

ــنْ لَ عْ و  ــة  يْمون بْمَ نا  ســيدْ ــزَوَّجْ  تْ و 
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وانْ  نَسْ في  التَّالْيَة  يّ  هِ يمونَة  مِ يث  حِ و 

ان ــدَّ عَ لَلْوَاعيِينِ  نَايا  اهْ ــمْ  هُ ــدّ تْــعَ

انْ  ــدَ دِي ــانْ  كَ و  ة  يجَ دِ خَ ــنْ  عَ ــزَوَّج  تْ ما 

انْ  ــذَ أخْ مْ  الْهُ ابْحَ اشاه  حَ دْ  اتَّاخَ وَالَ 

وانْ  النَّسْ نْ  مَ مّ  كَ تْزَوَّجْ  و  اتَتْ  مَ يثْ  حِ و 

تَانْ  الْبُهْ ه  قُ لَفّ من  ي  فِ تَكْ هادِي  يرْ  غِ و 

صانْ  حْ في   ْ نْشاوا ة  صَ فْ حَ سودَة  ة  عائِشَ

ــانْ  بَثْن ازْوَاجْ  ــة  يَّ فِ صْ و  ــة  يْرِيَّ وَ جْ و 

األوزَانْ  يِينْ  اغْ صَ من  يَا  انَتْ  كَ مْ  تِلْكُ

انْ  فَرْحَ عْ  مْ جَ في  ينَة  دِ بَالمَ لُّوا  حَ يرْ  غِ و 

اآلنْ  ــنْ  مَ موتَة  في  ــزْوَة  ــغَ الْ ولْ  ايْقُ كَ

انْ  يْدَ الْمَ وْغَى  من  تْ  ارْتاحَ النَّاسْ  انَت  كَ

انْ  جَ الْوَهْ يا  الضّ عَ  مْ يبْ  والطِّ رْ  طَ الْعْ انْسابْ 

ــنْ  اللَّيْمَ ــهْ  تْوَجَّ مَ ــرُه  ي كِ تَفْ ــيْ  بِ النّ و 

رْبانْ  العُ ى  وْطَ من  رَجْ  تَخْ وَة  عْ الدَّ رايَدْ 

رْقان  الطُّ من  رِيقْ  اطْ و  دْ  نْفَ مَ يْلُه  ال  و 

انْ  َلْحَ أ و  بَة  اعْ دَ مْ و  رْ  طَ لَعْ و  رْ  عْ الشِّ من  و 

ضانْ  لَمْ روبْ  احْ ي  اشِ مَ رَّة  الْمَ هادْ  الرُّومْ 

لَبْنانْ  الرّيُوس  من  يدْ  دِ لَحْ في  يِينْ  شّ غَ مْ

عان  جْ الشَّ وا  دُ هْ تَشْ اسْ فِين  ورَة  عُ مَسْ رْبْ  حَ

انْ  طَّ الفُ يا  ــاتْ  ــتُــوحَ الــفْ دَ  وا  ـــدُ بْ ــتْ  ــانَ كَ

تُونَانْ  دُونْ  امْ  للشَّ وا  دْ قَصْ ادُوا  عَ غيرْ  و 

انِي  عَ ــمْ المْ ــا فاهَ ــدْ ي حمَّ نَا مُ ــيدْ سِ

انِي  ــمْ في ازْمَ لْ ــفْ قالُوا دُهاتْ الْعَ ي كِ

ســانِي  مّ من الْحْ ــدْ يَتْزَوَّجْ كَ لّ وَاحَ كُ

انِي  ا في وقْتْ الرّعَ يهَ دِ ا وَحْ اشْ لِيهَ و عَ

ة و ســرّ سانِي  مَ كْ لْ حَ ة الجَ دَ كلّ وَحْ

ــنْ فــي بْيانِي  نِي ومْ هــاتْ المُ ــا مَّ و هَ

ــي  زِينْبانِ و  ــة  يْمونَ مَ ة  ــلَمَ سَ أمْ  و 

انِي  صَ لَ الْحْ يَّة هْ بْطِ لَة و الْقَ اكْ رَمْ دَ اكْ

ــنَانِي  ــجْ األسْ لَّ فَ ــنْ مْ ــنْ ازِّي ــرَةْ زِي أُسْ

ــي  النِ للْعْ ــاوْا  غ يَصْ و  ــاتْ  َيَّامَ ا دَازَتْ 

دانِي  ا امْ رْبْ مَ تْ اجنُودْ اهللا الْحَ و قامَ

انِي  كَ ايَرْ الْمْ تْحْ في سَ تْ افْراحْ الفَ تْقامَ

نا الْغانِي  فّ أُو غْ ــدَّ رْ و ال زْهَ َلْمَ ــتْ ا وْرَنَّ

انِي جَ يّ و الدّ ــامْ و دَايَمْ في الضَّ و للْشَّ

ــخْ االْدْيانِي  ينْ النَّاسَ ــيعْ الدِّ ــدْ يْشِ رايَ

ــي  جانِ ــدْ المْ هَّ الْ األرْضْ يْمَ ــمَ دُون شَ

رْبْ دانِي  غاتْ حَ نِينْ اصْ ت النَّاسْ مْ نَاضْ

انِي  جَ ــيفْ المْ وداتْ و سِ روعْ و خُ ــدّ بَال

عانِي رَّانْ في امْ ــرْبْ الْحَ مْ بَالحَ لْقاوْهُ

نَانِي  ــلَ الْجْ ة اهْ ــنْ رَوَاحَ رْ ب فَ عْ ــدْ جَ رَيْ

يانِي  ْشافَتْ الْعْ دْ و  حْ من بَعْ ي تْوَضَّ كِ

انِي  دَ ــنْ الْمْ اقَ ــلْ دْهَ السِ ةْ السَّ رْكَ الحَ
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بانْ  ا  رّهَ شَ دْ  هْ العَ تْ  ضْ نْقَ رَيْشْ  قُ وِيحْ 

ــانْ  ِبَّ
اإلْ جا  تْح  الفَ دَ  ــزْوَة  الْــغَ ــالتْ  صّ و 

ــان يّ الدّ ــا  بودن عْ مَ ــى  بالمول نَا  دْ ــعْ سَ

ــنْ  بَايَ ــنْ  عايَ ــا  هَ دْ هْ عَ ــشْ  رَيْ قُ ــتْ  ضَ نَقْ

نْ  راسَ لَفْ عْ  امَ جَ يشْ  جِ طْ  وَسْ ها  دْ قْصَ و 

نْ  تاكَ اسْ ثارْ  من  لّ  كُ شافُوهْ  اللِّي  من 

ــنْ  أمَّ من  ــنْ  أمَّ ـــرْبْ  حَ دُونْ  لْها  دخَ و 

ــايَــنْ  لْ الْــهَ ــمْ لــلــدُّ ــادْهُ ــنَ ــوا بَــعْ بَــلْــغُ

ــنْ يْعايَ و  ــر  يْنَاظَ ــا  بُوبْن حْ مَ ــفْ  وْقَ و 

ايَنْ  حَ لَمْ من  ــمّ  كَ ــوهْ  ــرّعُ جَ اللِّي  ــذا  هَ

ــه بَــالــبــايَــنْ  ــلُ ــتْ ــقَ ـــروا لْ ـــأمْ ــن تْ هـــذا م

نْ  ســاكَ ــرُوا الَمْ ــوهْ و قَهْ بُ دّ ــي عَ هــذا اللِّ

ــوْ أدَنْ  ــمْ لـَ ــهُ قْ حَ ــادَرْ يَمْ ــي ق هــذا اللِّ

اوَنْ  ـــاتْـــدَ ــهــا كَ ــى و تْــرَكْ ــفَ ــنْ عْ ــكِ لَ

ــنْ  غايَ لَضْ ــى  عل ــي  النّب ــعْ  تْرَفَّ و  ــى  فَ عْ

ــنْ  َتْاليَ و  ــى  فَ عْ و  ــد  قْ حِ ــى  عل ــى  لَّ تْعَ و 

ايِينْ  ــه أحَ قُ دْ نَطْ مْ ــى الْحَ ــرْ عل تَ لِيسْ افْ

ــنْ  نَايَ لَحْ ــه  ابُ حَ صْ و  دْ  ســاجَ ــا  لْهَ ادْخَ

ــي مــن ادْرانْ  لِ ــرامْ آهْ ــتْ الْحَ ــرْ الْبِي هّ تْطَ

ــي  نَانِ ــتْ الْجْ ــا تَابَ لَفَ ــى حُ ــارْتْ عل جَ

نَامْ و الوْثانِي  ــه االَصْ يشُ مْ جِ دَ فِينْ يَهْ

يانِي ــرَّةْ الْعْ ى قُ فَ طَ صْ دنا بَالمُ ــعْ سَ

لْصانُه ــي خُ بِيبْ رَبِّ ــا حْ ــعْ لِيهَ ي مِ و جْ

خْ تَبْيانُه  ــامَ وِي الشَّ ينْ الْقْ ــشْ الدِّ ي جِ

انُه ــطَ يعْ شْ مِ نَسْ يَبْلِيسْ بارَتْ جْ و خْ

ــتْكانُه  شــاوْا و سَ نوا خْ ا أمْ ــي مَ و اللِّ

مْ شانُه  يعْ من عاظَ مِ ه جْ ضْ راسُ فَ خْ

ســانُه  إحْ ــي  تْراجِ ــة  اقْفَ الْوَ ــشْ  رَيْ قُ

قانُه دْ وا صَ ــدُ وا و نَبْ عُ ــي قَاطْ هــذا اللِّ

انُه  ــولْ ازْمَ هْ فــي طُ هــذا اللِّي شــانْؤُ

انُه  كَ تَّى لَمْ نْ حْ ومْ لَى المُ ــوا عَ مُ جْ و هَ

ــه  نَانُ ــا حَ ــوْ مَ ــالْ لَ تَ ــه بَالقْ ابُ حَ ال صْ

ــه  تَلْيانُ ــحْ  كاتْوَضَّ ــلْ  ي جِ وْرا  ــلْ  ي جِ

نَانُه  ــامْ جْ ةْ انّتِق وَ ــهْ نْ شَ ى عَ ــمَ و سْ

انُه  رْ لُوطَ ــوَّ ــه و شَ دْ عن نَاقْتُ ــجَ و سْ

انُه  ــبْحَ ــة سُ كَّ ــوابْ مَ ــه بْ ــحْ لُ لَلْفاتَ

انُه  ــنْ عَ رْ لْمَ ــكْ ــنْ شُ بِي ادْ الرَّاكْ ــجَّ سُ

انْتَانِي  ــتْ  ــزَاحَ نْ و  ــيَّــة  وَثَــنِ ــلّ  كُ

لْســانُه و  لّهــا  كُ ــاوا  ثْن ــة  لِيّ الرّجْ و 
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انْ  حَ ى  بْقَ ا  مَ ورْ  جُ لَفْ من  ة  كَّ مَ رَتْ  هّ تْطَ

سانْ  وَجْ ارْ  صَ ينْ  الْحِ دَاكْ  أنْصارِي  لّ  كُ و 

ــانْ ب عْ ــراقْ صَ ــمْ الْفْ اهُ ــوهْ و جَ بُّ ــثْ حَ ي حِ

ــالنْ  جْ عَ ــمْ  نّهُ عَ ــادا  نَ و  ــارْ  ب لَخْ ســاقْ  و 

ــيَّانْ  ــاتْ سِ مَ ــمْ و المْ ياكُ حْ ــا مَ يَ حْ را الْمَ

ــانْ بُرْه ــاجْ  ت احْ ــا  مَ ــى  لَّ تْجَ ــاءْ  الْوَف ــا  هَ

ــانْ  ق دْ ــوهْ صَ ــه بايْعُ نُّ ــا عَ ــاوْا بْمَ ــي وْف كِ

انْ  ــنْ تْســالْ تَمَّ ــفْ آمَ ائِ ــرْبْ الطَّ انْ حَ و كَ

انْ  ــبّ شُ و  ــا  ولْهَ هُ بَكْ ــرَة  زِي الْجَ ــتْ  دَانْ و 

انْ  كَ ــا  مَ لّ  كُ ــدْ  بَعْ ــنْ  أمَ ــي  رْبِ عَ لّ  كُ و 

ــانْ  االَدْهَ ــاب  آرْب وتَبُوكْ  نَيْنْ  حُ ــرْبْ  حَ و 

انْ  نْوَ عُ دْ  جْ مَ لّ  لْكُ امْ  للَشَّ يرَة  سِ المَ و 

انْ  يدَ المِ من  رّ  فَ َللِّي  ا الرُّومْ  يشْ  جِ وفْ  خُ و 

انْ  كَ تَمْ و  لُو  عْ نَّا  الْيُوحَ بِيبْ  الْحْ دْ  هْ عَ و 

نَانْ  دْ العَ على  اهللا  جابْ  احْ اهللا  تْبارْكْ 

انْ  ــرْكَ لَ ــنْ  ي الدِّ ــاتْ  تَمَّ ــة  الزَّكَ ــتْ  رْضَ تْفَ

االَبْيانْ  بْتْ  طَ وخْ دَاعْ  ــوَ ال ةْ  جَّ حَ اتْ  جَ و 

بَلْسانْ  يفْ  نْصِ الَّ  شَ لَتْ  مْ شَ اللِّي  تِلْكْ 

النْ دْ جَ عْ  مْ الجَ و  تْ  بَلَّغْ ل  هَ رَّرْ  كَ مّ  كَ و 

ــانْ  يَّ ــدِّ ــا ال ــة دِيــنْــهَ ــألُمَّ ــلْ لَ ــمَّ يُـــومْ كَ

ــانْ  بْطَ و  ــابْ  ب الْحْ ــنْ  بي ــة  للمدين ــادْ  ع و 

يانْ  فّ في حْ بَرْ ليسْ خَ ه و صْ رْضُ ابْدْ في مَ كَ

النِي  ــرْ بَالعْ يْسِ ــرْ و ال مَ مْ ا بْقــى خَ مَ

انِي  ى فــي دَا الوْطَ ــيْ يَبْقَ بِ ــدْ النّ ال يْرِي

انِي  ــارَقْ الْبْدَ ــرُّوحْ تْفَ ــوهْ ال رْقُ ــى يْفَ إل

رانِي  ــة البَاهْ لَ وْ ــمْ دِيكْ القَ و قالْ لِيهُ

ــي  ثانِ ــرِبْ  لِيَتْ ــمْ  كُ عَ مْ ــودْ  نْعُ الزَمْ  و 

يانِي  ــايَرْ الْحْ ــارْ مــن الوَافِي سَ لالَنْصَ

انِي  ــةْ الْبْوَ ينْ دِ عْ لَمْ ــمْ وَرْجَ هُ عَ وْفَى مْ

انِي  ضَ لِّيَّة فــي دَا المْ حَ ــروبْ المْ لَلْحْ

انِي  ــوَ ــالْ و نَسْ ــزَّة بَرْجَ ــنْ رَبّ العَ ي بْدِ

ناني   يْف و السّ ي دِينُه بالسَّ مِ وصارْ يَحْ

انِي  دَ ا امْ المْ مَ حى االَسْ يفْ اضْ وا كِ حُ وضّ

رْ لْرَبِّي قَلْبْ و اللّسانِي  كْ دْ و الشُّ مْ الحَ

زَانِي  ــرَّدْ الحْ ــهْ تْطَ ثِيرَة فِي بْشــايَرْ اكْ

ــي  ــحْ بانِ ودْ فَتْ ــدُ ــرَاءْ الْحْ ُمَ ــدْ أ هْ و عَ

ــي  انِ األمَ ــةْ  غايَ ــه  زِّينُ مَ ــا  لْنَ ــقْ  قَّ حَ

ــي  ــزَولْ بانِ انْ و ال يْ ــي مــن كَ ــنْ رَبِّ دِي

ــوانِي  الْ و نْسْ َلرّجَ وا ا ظُ فْ تِلْكْ اللِّي حَ

عانِي  رِيعاتْ و المْ ةو التَّشْ مَ كْ من الْحَ

ــي  نَانِ ــونْ و الْكْ ــمْ بَلْسُ ــوهْ بْنْعَ اب و جَ

ــا رَبّهــا الْغانِي  نْهَ ــه عَ تُ مَ ــمْ نَعْ و تَمَّ

رَضْ و ســارْ لَلْوْســانِي  ــهْ المَ ــمّ بِ و لَ

ــي يْعانِي  بِ ــرْ النّ ــا بَكْ َبَ ــاسْ أ َمّ بَالنَّ و ا
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زْمانْ في  ــانْ  زْمَ ه  يْزِيدُ والنا  مُ رُه  يّ خَ و 

نَانْ  ه فــي لَجْ الْقُ ــا خَ ــادِي يَلْق ــرْ الْهَ يَّ تْخَ

ــان يّ الدّ ــا  بودن عْ مَ ــى  بالمول نَا  دْ ــعْ سَ

مانْ الرَّحْ ــادْ  ــب اعْ يمْ  ظِ عْ ــو  هُ ا  ــدَ هَ

بْيانْ  صَ و  ولْ  هُ كْ في  نِينْ  الْحْ و  هُ ا  دَ هَ

نَّانْ  الحَ ــفــاهْ  ــطْ صَ الــلِّــي  ــوَ  هُ ا  ـــدَ هَ

ــانْ  ن الْحْ انْ  ــدَ وِجْ يقْ  ــفِ اشْ ــوفْ  طُ الْعْ

ــدانْ  يْ المَ فــي  ــمْ  الزَّاعَ ــوِي  القْ ــارْ  بّ الصَّ

ــفْ و إنْســانْ  ي ــبْ و لْطِ ــه لْبِي ــنْ ازوجُ بِي

يانْ  دْ العُ ودْ  حُ الْجْ دوكْ  رْ  فْ الْكُ لَ  اهْ بِينْ 

انْ  مَ قْ سَ ه  عُ مْ سَ من  ودْ  يْعُ ا  كَ من  ا  دَ هَ

حانْ  تَمْ في  ه  عُ مْ سَ صْ  خْ شَ لّ  كُ ي  وِيْوَاسِ

سانْ  احْ ــلّ  وْكُ يرْ  خِ ــلّ  كُ يَنْبُوعْ  ا  ــذَ هَ

بَالتَّبْيانْ  ــة  ــالَ ــرّس ال ــمْ  ــاتَ خ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

ــآلنْ  لَ ــــتْ  الزالَ و  ــه  ــرْتُ ــي سِ ــى  ــلَّ خَ و 

االيْــمــانْ  ــذا  هَ في  ـــالحْ  اسْ لِنَا  لَّى  خَ

انْ  دَ ــا الْوَجْ ـي ــى ضْ ــالمْ عل الةْ و السَّ الصّ

نانْ  دْ ــرِيفْ عَ ــى اشْ ــالمْ عل الةْ و السَّ الصّ

َوَانْ  ـــل أ ــهْ كُ لِيــــ ــالمْ عْ الةْ و السَّ الصّ

نَانِي  لْدْ في الْجْ ــدهُ لَلْخُ نْ ي عْ ضِ َوْ يَمْ أ

ــي  بَالبْدانِ رادْ  و  اهللا  رادْ  ــا  مَ كانْ  و 

يانِي ــرَّةْ الْعْ ى قُ فَ طَ صْ دنا بَالمُ ــعْ سَ

نْ  كَّ ــالمْ تْمْ ــنْ االَسْ ــهْ دِي ــنْ بِ ا مَ ــدَ هَ

ــنْ  سَ ا يَحْ رُه كَ ولْ عمْ ا منْ عاشْ طُ دَ هَ

ــنْ  لَ يَعْ ــه  ينُ لْدِ و  ــرْ  كْ الذَّ ــه  لُ ــزَّلْ  يْنَ

نّ  ــقْ و يْحَ ــو يَرْفَ فْ ايْالطَ ــا كَ مــن دِيمَ

نْ  وَهَّ ــرْ مْ نْ أمْ ــومْ عَ ــوه يُ نْ ال شــا فُ مَ

ــفْ و لِيَّنْ  ي ــه ارْقِيقْ و رْهِ ابُ حَ ــن اصْ بِي

نّ  م من غارات ايْشَ يدْ كَ دِ ــي و شْ قاسِ

نْ  كُ خْ كا يَسْ وامَ ونْ في الشّ لُو كانْ يْكُ

نْ  وْ ــجْ من عَ ا حاتَ لّ مَ ــهْ كُ ــبْ لِي و يْوَهَّ

ــنْ  امتَخَّ ــؤادْ  فُ لّ  ــكُ الْ ا  ــفَ شِ ــدا  هَ

ــنْ  بِيَّ لَمْ ــي  رَبِّ ــاب  ت كْ ــا  لِن ــى  لَّ خَ

ــنْ  ــبْ تَنْبِيَّ ــفْ يوجَ ي ــا بانْتْشــايْ كِ مَ

نْ  امَ ــا كَ نَ عْ مَ ــى لِنَا النَّصــرْ في جْ لَّ خَ

ــى و بِهْ ثانِي  ولَ دْ بَالمُ ــهَّ ــدادْ من شَ عْ

ارْ لَلْجنَانِي  دْ صَ هَ تَشْ لّ امن اسْ دادْ كُ اعْ

انِي  ه سايَرْ االَزْمَ جُ وا نَهْ ادْ من تَبْعُ دَ اعْ

ــنْ أَمَ ــد مــن مْ ــهْ عَ ــى اهللا علي صلّ
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انْ  صَ ــيْ المُ بِ ــى النّ ــالمْ عل الةْ و السَّ الصّ

انْ  مَ ــــنْ الرَّحْ لِيهْ مَ ــالمْ عْ الةْ و السَّ الصّ

انْ  ــوَ رَضْ و  ا  الرّضَ و  يَّة  تَحِ و  الم  السّ و 

ــانْ  يَّ الدِّ ــي  لْقِ خَ ــا  ي ــي  لِكِ مَ ــمْ  نّهُ مَ

سانْ  لَحْ يمْ  قْدِ يا  ة  وْحَ الدَّ دِيكْ  من  نْ  صْ غُ

البِبانْ  ه  هُ وجْ في  لُه  َفْتَحْ  و  رُه  نَصْ زِدْ 

انْ  مَ رَحْ ريمْ  كْ يا  ه  بُوليدُ رُه  مْ عُ في  بارَكْ 

فانْ  اللْ لَهْ بُولْ دَ الجَ ادِي لَقْ ولَى هَ و يا الْمُ

ــانْ  ابُيَتْنَ دُو  ــسْ  نَفْ و  ــسْ  يَبْلِي ــارَبْ  انْحَ كَ

يانْ  صْ تْ مــن العَ فْ ــيَّ خَ ادِي فِ عْ الهْ ــفَّ شَ

ــرانْ  فْ بْغُ ــي  لِ جــودْ  ــة  بَالتُّوبَ ــا  لِيَّ ــودْ  جُ

ــانْ  األمَ ــة  غارْب لَمْ ــبْ  وَهَّ ــى  ولَ المُ ــا  ي

انْ  يطَ الشِّ عن  ينْ  بَالدِّ رِبِي  غْ المَ لّب  غَ

نَّانْ  الْمَ يا  لْ  مَ الشّ لَمّ  و  فْ  الصَّ ــدْ  وَحَّ

اآلنْ ــارَتْ  ص ـــالمْ  االَسْ ــةْ  امَّ المولى  يا 

ــانْ  تْمَ ــي بْكُ ــا خالْقِ ــا ي لِهَ ــنْ اعْ يِي حامّ مَ

فِتْيانْ  كّ  شَ ْبدوُنْ  و  ركْ  نَصْ ي  اتْراجِ كَ و 

زَانْ  لَوْ قْرِيضْ  في  رَ  تَصْ خْ امَ يرَ  سِ تَرْتْ  اخْ

سانْ  حْ و  ــودْ  ــجُ ابْ الزَالْ  ــنْ  آمَ ــالمْ  الــسّ و 

يانْ  لَحْ عْ  مْ ابْجَ دَ  يَغْ لْبا  طُ و  ياخْ  الشْ و 

انْ  الزّمَ هادْ  نَاسْ  عن  ى  فَ يَخْ ا  مَ ي  مِ اسْ و 

انِي  جَ ــيّ و الدّ نُّه ضَ ــى عَ لَّ ــدّ من صَ عَ

ــي  الْبْيانِ ــتْ  بْالغْ و  ــه  ادِيثُ أحَ ــدّ  عَ

ــي  الْوْطانِ وع  ــمُ اشْ ــه  َلُ أ و  ــالْزْواجْ  ل

ــنَّا الثَّاني سَ كْ حَ ــكْ فــي ارْضَ تَ لِيفْ خْ

انِي  جَ يّ و  الدّ فْ بِهْ في الضَ نُه و لْطَ اسْ حَ

ــودَكْ الغانِي  ــاهْ بْجُ ــى و رْع ولَ ــا المُ ي

ــشْ هانِي  ي دْ و يْعِ ــيّ العهْ نَا وَلِ ــيدْ سِ

وانِي  نْ في اعْ كْ كُ نْدَ ه عَ اهُ كْ و جَ بْجاهْ

نَانِي  ــتْ الْجْ ــعاكْ التَّبْ ــي نَسْ نُونِ و هّ

ي تْرانِي  كْ لِيسْ نْراكْ كِ شَ تْ من بَطْ فْ خَ

انِي  يرْ هَ ة نْصِ ــودَك و الرَّحمَ عْ بْجُ امَ طَ

انِي  نَا السَّ مْ للَسّ يهُ دِ ابَكْ و هْ دَ من اعْ

ــطانِي كْ اشْ اهَ ه بْجَ رِيقُ دْ من اطْ و بَعَّ

النِي  ــرْ و العْ ــوَى في السَّ ــا للَتَّقْ نَ و رَدّ

ــي  انِ لّ جَ ــودْ و نّصــارَى و كُ ــنْ لِيهُ بِي

ــي  النِ ــروبْ دَالْعْ ــودْ اللَّحْ وا لِيهُ ــدُ و زِي

ــي الْبْيانِي  َوَاحِ رْ أ ــدْ َتَى فــي بَ يــف ا كِ

اني ي ارْضَ داتِي خالْقِ عْ دِي سَ عْ دْ سَ عْ و سَ

يانِي  َحْ ــدُ ا يّ ــا حِ يّمْ م ــنْ الْقَ ي عــن الدِّ

صانِي  يْرْ في ســايَرْ الْغْ رَّدْ طَ ــدّ ما غَ عَ

ى الْغانِي ومْ نَرْجَ هُ مد سُ َحْ يفْ ا عِ الضّ

انتهت القصيدة
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ُو الْســانْ ــى ابْقلبْ ا ــة والصل باســم الجالل

نانْ الْحْ لْ  اآلْ ــلْ  عَ ــوانْ  الــرَّضْ و  الرّْضى  و 

ــانْ ي الْحْ طــولْ  ــدينْ  الرّاشْ ــاء  الف لَلْخُ

ــانْ ــه ابْي ــاوْا منُّ غ ــنْ اصْ ــي شــافوهْ و مَ و اللّ

ــانْ الزّم ابْهــذْ  ــي  لَلنّب ــكايَ  اشْ ــادي  ب

ــانْ ي الْعْ ــورْ  ن ــريفْ  الشّ ــجدْ  سْ للمَ ــى  حتّ

ــانْ ي الْحْ ــزّ  ع فــي  ــرُه  نْبْ مَ و  ــرْ  بَ الْقْ ــنْ  مابي

االدْهــانْ ــن  حايْري و  باكــي  شــاكي  ــكْ  جيت

سان الحْ نبْعْ  و  دى  الْهْ كنْزْ  مة  الرَّحْ يْنْ  عَ

آنْ  ْ ــــلّ كُ ــة  ــم دايْ اعــلــيــهْ   
ْ ّ
اهللا ــى  صــلّ

مــة  راحْ الْمْ ــابْ  اُوجـــ

ــامْ ــاألْث الْــهــايْــمــة ف

ما اسْ ــامْ  ــق امْ ــنْ  م

مــامْ الْغْ ــنْ  بي  ْ ــبّ اتْهَ

ــمــا ـــا نــاسْ ـــن االرضْ

ــامْ نْي ــي  اللّ ــظْ  اتْيَقّ

نــســتــفــتــحْ طــــرزْ اوْزانــــي

ــي ــدان ــمَ الْ ــبــيــبْ  ــحْ الَ على 

ــغــانــي ال اهللا  ــــــالمْ  اسْ و 

ــي ــان ــي ــعْ لَ ـه  ــحــابـُ ـصْ لـَ و 

ــغــانــي ـــنْ يَــصْ ــي يــا م ــان ه

ــي ــــه بِـــهـــا عــان ـــــادي لُ غ

ــي ــســان ــلْ ـــراهـــا لُــــه بَ نـــقْ

اكــنــانــي آروحْ  ـــولْ  ـــق انْ و 

ــي ــان ن ــدْ ــعَ ــى ال ــل صــلّــوا عْ

ــي ــرْآن ــقُ ــبْــعْ ال مــــولْ الــطَّ

مة  رحْ جــانــا  ــنْ  ــام ي

ـــة ــــمْ هـــذْ األُمَّ ارْح

مة نسْ لْها  ــبْ  ــلَ اطْ

ــا  ــمَّ ـــنْ تَ تــاتــيــهــا م

ــما ــنْ لَسْ ــري م او نَسْ

خيْمــا و  دارْ  ــقْ  بَ تعْ
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باللّسانْ قالْها  بيكْ  و  ــاهللا  ب ــدْ  ــهَّ شَ

سانْ احْ يامْ  الصْ وَ  وَاقَتْها  في   ة  الصــالَ

اوْكـــانْ ــا  أن َحْ  أ فالتركْ  ــوى  ــهْ شَ تـــاركْ 

ازمــانْ الهي  فالْمْ ـــواوْا  واهْ لهوى  تَبْعوا 

وانْ االْ من  كم  حينْ  لّ  كُ عوا  ايْبَدْ فاللَّهو 

سان الحْ نبْعْ  و  دى  الْهْ كنْزْ  مة  الرَّحْ يْنْ  عَ

آنْ  ْ ــــلّ كُ ــة  ــم دايْ اعــلــيــهْ   
ْ ّ
اهللا ــى  صــلّ

ــهــارْ اجْ وَالَّ  ــــرّ  سَ

ريرْ الْغْ ــانْ  ــزّم ال في 

ـصــارْ ــامْ االنـْ ــم ــايْ ي

ريرْ اضْ ــرُه  بَــصْ قلبْ 

ــتغفارْ اسْ ــنْ  مّ كــمْ 

ــرْ اكثي ــوا  ذنب حيــث 

ادْجــانْ و   ْ يّ افْضَ وا  دُ ْ هّ انْشَ بيكْ  او   ْ بــاهللاَّ

يانْ ــراجْ الْعْ ــا اسْ ــمْ ي ظي ــكْ برْضــاهْ اعْ جاهَ

االيمــانْ ــورْ  ن ــوبْ  ل الَقْ فــي  ــرْ  إيكث ــداهْ  بَهْ

تانْ الْفْ هــذْ   ْ ــدّ ــحَ اتْ ربْعا  لْنا  ارْجــى  و 

شانْ و  ا  همّ معتهم  اجْ ــرْأنْ  ــقُ الْ مــنْ 

ــوانْ نــسْ و  ــهــا  ارْجــالْ ـــة  األُمّ هــذ  تغني 

ـي انـِ ــوَ ــي اخْ ــدي شــي ف ــي أس

ــــي ــــوان امْ ــــديــــن  الــــتّ و 

ــي ــان ــع ــلْ بَ تـــــاركْ  شـــي  و 

ياني صْ الْعَ اعلى  ــحــالْ  شْ و 

ــي ــوان ــسْ ن و  ارْجــــــالْ  ــنْ  ــي ب

ــي ــان ن ــدْ ــعَ ــى ال ــل ـــوا عْ صـــلّ

ــرْآنــي ـــعْ الــقُ ـــبْ ــــولْ الـــطَّ م

ــارْ فّ لَلْغَ ــرْ  ــفَ ــتَغْ نَسْ

زارْ ــوْ لـَ ــلْ  ــه الْ و  ــا  ــيَّ لِ

ـهارْ  انـْ  ْ لّ كُ ــرْ  فَ تَغْ نسْ

فارْ تِغْ السْ ــعْ  يَنْفَ هلْ 

ـــرارْ  ــوا قــالــوا االبْ ــاتُ ف

ــتغفارْ سْ لَإلْ ــاجْ  ت محْ

ــي ــان ــي ــصْ ــعَ ــنْ رغــــمْ الْ ــك ل

ـــدانـــي ـــوحْ ــــت عــنــدْ الْ وان

البْياني ــي  ف ـــتْ  زگْ ــبُــوا  رغْ

ــي ــان ــي ـــــلْ اعْ ةْ كُ ـــا قـــــرّ ي

ـــدْ اثْـــنـــانـــي ـــع ـــا ب ـــن ـــثْ بَ

ــدْ الــغــانــي ــن ربْـــعـــا مـــن ع
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سان الحْ نبْعْ  و  دى  الْهْ كنْزْ  مة  الرَّحْ يْنْ  عَ

آنْ  ْ ــــلّ كُ ــة  ــم دايْ اعــلــيــهْ   
ْ ّ
اهللا ــى  صــلّ

ــنْ ي ــزّ ــه ال ــولُ ْ ق صـــحّ

ــانْ ــن ــن االثْ ـــدْ م واح

الجـبيــنْ ـــريفْ  ياشْ

ــانْ ــب ــهــذى اي ـــاكْ ل ي

ــنْ االثْــنــيــنْ واحـــد م

يْمانْ و  ــانْ  ــسَ االَحْ و 

يانْ اعْ ــراهــا  اتْ االّ  ــرَة  ــضْ الْــحُ ياحاجبْ 

إيلْيانْ ــعــابْ  مــاصْ ــدْ  ــرُّشْ ــال ب ايـــزَوَّدْنـــا 

البْيانْ ـــزابْ  احْ انْطالْعوا  ــا  ن ــدْ ارْشَ راهْ 

فى و سيرْتُه كيف كانْ طَ صْ ديثْ المُ في احْ

ــوَانْ االَكْ جمعْ  سيدْ  ديثْ  احْ فيهْ  نا  هْ فقّ

ـــدانْ االبْ كاتْسيرْ  بــه  ــي  الــلّ التَّأييدْ 

سان الحْ نبْعْ  و  دى  الْهْ كنْزْ  مة  الرَّحْ يْنْ  عَ

آنْ  ْ ــــلّ كُ ــة  ــم دايْ اعــلــيــهْ   
ْ ّ
اهللا ــى  صــلّ

ــدْ ايْزي ســانُه  احْ مــن 

ــادْ ــب ــعْ الْ اتْـــزلّـــق  ال 

ــي ــان ن ــدْ ــعَ ــى ال ــل ـــوا عْ صـــلّ

ــرْآنــي ـــعْ الــقُ ـــبْ ــــولْ الـــطَّ م

يـــنْ دِ لَلنَّـجْ ــــدانا  اهْ

مختاريـنْ ما  ـــنا  وحْ

ــنْ ني الحْ ــنْ  ـــتاجي محْ

ــنْ و فينْ ــدْ في لي للرشْ

ــنْ نجدي مــن  ــارُوا  ت نخْ

ــنْ ي ــقْ الدّ و يكــون اطري

ــي ــان ــسّ ْ ال ـــرّ ـــسَّ ـــامـــولْ ال ي

ـــســـانْ  ـــــادَمْ الَحْ ــــــبْ ق ارْغَ

يراني جِ ــي  ف ــلْ  ــضــي افْ ـــالْ  ق

عاني امْ ـــلّ  كُ ــهــوا  ــقْ ــفَ انْ و 

لبْياني نــــا  ــــدْ ارْشَ ـــتْ  ـــلْ قُ

ــي ــان ـــكـــن احـــتـــجـــنـــا ث ل

ــي ــان ن ــدْ ــعَ ــى ال ــل ـــوا عْ صـــلّ

ــرْآنــي ـــعْ الــقُ ـــبْ ــــولْ الـــطَّ م

التَّأْييدْ هـــابْ  ـــالّ  وَل

ديدْ تسْ ه  تــأْيــيــدُ ــنْ  ع
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امجيــدْ غانــــي  ربّ 

ــدادْ افْـــ ــا  لْن عَ يَجْ و 

ــريــدْ ــفْ ــمْ الْ ــهُ ــبْ طــلْ

ــالدْ ــبْ ــــرابْ الْ عــن اتْ

هانْ الْدْ جاتْ  اشْ من  فاسْ  بوبة  حْ الْمَ فاسْ 

كانْ الْمْ هــذْ  الْغيرْ  ملجأْ  لي  ماباقي 

الْــبْــدانْ طــبّ  ارْضْ  ــرابْ  ات في  غْ  نتْمرّ و 

وانْ الْهْ هذْ  ـزولْ  ايـْ تي  وامْهجْ لْبي  وبْقَ

اوْكانْ غفلوا  غيرْ  انْ  االِيمَ لْ  هَ من  لُه  وَهْ

سانْ حْ و  جودْ  و  فُ ويْعْ وِيْتوبْ  حْ  ويْسامَ

سان الحْ نبْعْ  و  دى  الْهْ كنْزْ  مة  الرَّحْ يْنْ  عَ

آنْ  ْ ــــلّ كُ ــة  ــم دايْ اعــلــيــهْ   
ْ ّ
اهللا ــى  صــلّ

ــعى نسْ لك  اقْصــدت 

الْبْقيعْ هــذْ  ــجــاهْ  ابْ

اوْعـــى مـــنْ  أَخــــرْ  و 

ــعْ انطي والَ  انســمع 

ــة ــادْع ـــة خ ـــايَّ اوج

نيعْ امْ نضحى  بيهْ  و 

مْ وَايْـــزيـــدْ ُويــتــكــرّ ا

ريدْ لمْ مــنْ  يعصمنا 

انْشيدْ في  ربعا  هادوا 

وبْعيدْ الْمدينة  في 

ــيــانــي ـــتْ لَــعْ ـــراح فــــاسْ امْ

ـــي  ـــوان ـــكْ ـــــا مَ ـــكـــن أن ل

ـمــنْ انْــشــانــي عْ الـْ ــرّ نــتْــضْ

ــي ــســان ــلْ ب ـــلْ  نـــتْـــوَسّ و 

ــي ان ــوّ ــج ـــربْ ال ـــغ ــى ال ــل اع

ــيــانــي ــصْ الْــعَ جــمــع  يمحي 

ــي ــان ن ــدْ ــعَ ــى ال ــل ـــوا عْ صـــلّ

ــرْآنــي ـــعْ الــقُ ـــبْ ــــولْ الـــطَّ م

ــعــة بْ ــرّ ــذ ال ـــلْ ه الج

ــعى ــي مسْ ــبْ ل يَّ الاتْخَ

ــى ـــرّ امـــنَ ادْع ــا شَ أن

عـــة بَـــدْ لْ  اوّ ــــا  أن

ــا ــدع ب هـــي  إوَالّ 

حاســبْ شــعري منْعة
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االيمانْ ناسْ  ليهْ  جاوْا  كي  جرْ  اللّفْ جيت 

باللْسانْ ــادي  الــنَّ جبريلْ  ــابْ  بَ في  تــمَّ 

يانْ الْعْ جمعْ  ــرَّتْ  ــاقُ ي ــتــي  راحْ ـــاروحْ  ي

شانْ و  ة  همّ اني  واطَ في  تكْ  االُمْ راجــي 

انْ ـــوَ االَكْ شمسْ  بنْتكْ  ــرة  الــزّهْ ــة  ــالَلّ وَفْ

سانْ الْحْ اهل  سيدْ  الْعابدْ  الزَّهدْ  لى  عْ

سان الحْ نبْعْ  و  دى  الْهْ كنْزْ  مة  الرَّحْ يْنْ  عَ

آنْ  ْ ــــلّ كُ ــة  ــم دايْ اعــلــيــهْ   
ْ ّ
اهللا ــى  صــلّ

ــوبْ ل الْقْ ــبْ  بي طْ ــا  ي

ــبْ بي الْحْ ــبْ  بي حْ ــا  ي

ــوبْ العت ذوكْ  ــنْ  بي

ــبْ غي يخفــاه  ــسْ  لي

ــــروبْ ــي اكْ مــايــخــلّ

ــبْ ري الْغْ ــنْ  بي جْ عــن 

االِيمانْ عهدْ  امْشابْكينْ  بّيكْ  الشَّ اعلى 

زانْ الْمْ لْ  طَ يَهْ كيفْ  ــدودي  اخْ عنْ  الْ  هطّ

ــكانْ رْْ ماسْ ــدْ اقْ فــي صَ ــي ابقلــب خفّ هان

حــانْ بالْمْ ــي  دات ــمْ  اقْواي انهــارت  ــي  هان

ــزانْ ــلْ بالْحْ تَقّ ــتْ مقهــورْ امْ ــومْ جي ي مضْ

ــانْ ــوْط الْ ــرابْ  ــتْ ل ــبْ  ــايَ خ ــي  ــردْن ات وال 

ـــي ـــدان ـــرت ابْ ـــرج هـــانـــا ج

ـــالة تــلــقــانــي ـــصّ ـــدْ ال ـــعْ ب

ــي ــان ــن ـــــورْ اكْ وانــــقــــولْ ان

ـــي ــــجــــودَ ران ـــرْ ال ـــحْ ـــاب ي

ــنــانــي ــسْ ــي الْــحَ ــــــزاوَكْ ف امْ

ــي ــان ــع ــجْ ــشُّ ــــدْ ال ـــأَسَ وبـْ

ــي ــان ن ــدْ ــعَ ــى ال ــل ـــوا عْ صـــلّ

ــرْآنــي ـــعْ الــقُ ـــبْ ــــولْ الـــطَّ م

لوبْ طْ المَ ــــوَ  هُ هـذا 

ــوبْ بــ ــبْ المـحْ الحبي

لحجوبْ رقْ  اتْنَخْ حينْ 

ــوبْ الغي ــمْ  عال رغــبْ 

ــوبْ ــت ــفــو وِيْ هــوَ يَــعْ

تــوبْ كْ مَ ما  رّفْ  يْصَ و 

ــي ــان ــع ــبْ صَ دو  ـــمـــا  هـــاهُ

ـــيـــانـــي ـــــع اعْ ـــو دم ـــاه ه

ـــشْ فــانــي ـــاعَ ـــرْت هــانــي م

ــي ــان ــنّ ــومْ ال ــم ــح هــانــي م

ــي ــان ــف اجْ  ْ ـــــــيّ أضَ  ْ اهللاّ

ـــوانـــي ـــهْ ـــي فَ ـــن ـــركْ ـــتْ التَ



الغريبة 256

094

095

096

097

098

099

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

سان الحْ نبْعْ  و  دى  الْهْ كنْزْ  مة  الرَّحْ يْنْ  عَ

آنْ  ْ ــــلّ كُ ــة  ــم دايْ اعــلــيــهْ   
ْ ّ
اهللا ــى  صــلّ

ْــفــاسْ النّ ــرْ  طي عْ ــا  ي

ــسْ ئيــ مايـْ و  ــفْ  خاي

لمراس ـــدون  ام كــي 

ــسْ النّحيـ ــمْ  جالــهُ

ــاسْ ــانْ ب ــاك ــنْ م ــي ب

لفرانسيـسْ بــعـــد 

َنْ أ كــلّ  في  ــالمْ  الــسْ و  ال  متْواصْ ــالة  اصْ

زمــانْ ــال  ابْ ــارْ  انْــهَ في  اليقْ  الْخْ ياشافع 

ــاوْا مــن الْوْطــانْ ن ــكْ مــن اهْ ــنْ في زاوَكي امْ

ــانْ افْت ــنْ  مَ  ْ كــمّ ــا  لن ــوا  وجاب ــا  لبْالدْن

ــانْ ه الدْ ــنْ  فاتْني ــوهْ  م دْ هَ ــي  اللّ ا  ــوْ يَبْني

ــانْ ي الْعْ ــورْ  ن ــرْ  بَ قْ دَ  بالنّســايمْ  منســومْ 

فَالْوْطــانْ ــا  امَّ ــعْ  مي جْ وَ  ــي  ت الَمْ او  ــي  ل واهْ

كانْ فاسْ  في  كانْ  سهوم  احمد  الحاجْ 

كــانْ اهللا  ـــتْ  زاوگ فيها  ارغــبــتْ  فيها 

نانْ لَكْ منْ  آمينْ  ــولْ  قُ لْها  غى  اصْ يامن 

ــي ــان ن ــدْ ــعَ ــى ال ــل ـــوا عْ صـــلّ

ــرْآنــي ـــعْ الــقُ ـــبْ ــــولْ الـــطَّ م

النّاسْ ياســيدْ  ســيدي 

فاسْ منْ  واجــلْ  ماجي 

ناسْ كْ ي مَ ــرُو كِ كي صفْ

كيف اسال كيف اسالس

ســاسْ ــي يحْ لّ ــي كُ هان

ــالسْ لــغْ تفجى  دابـــا 

ــي ــان ــمّ ـــالّ تَ ـــال ـــمْ ب ـــتَ نـــخْ

ــي ــغــان ــلْ الْ عــنَّــكْ يــافَــضْ

ــي ــان ــسّ ـــازيـــن الـــزّيـــنْ ال ي

ياني غْ الطُّ ــجْ  ــمْ ــهَ الْ ـــاوْا  ج

ــا لَـــبْـــوانـــي ــن ــي ــــرْ ف ــــهَّ ظَ

ياني احْ ـــلّ  كُ فــي  ــــالمْ  اسْ و 

ــي ــران ــي ــجّ ال و  ــي  ــاب ــب ــحْ ل

ــامْ اوْزانـــي ــم ــمــي فــي اتْ و اسْ

ــة رانـــي ــبَ ــي ـــومْ فـــي طِ ـــي ال

ناني اكْ ابْــقــلــبْ  ــتْ  ــي ادْع و 

انتهت القصيدة
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لّى لَبْراري ــي راوي عَ ل ــمْ اهللا ابْديتْ يا اهْ باسْ

ــا تَبْشــاري ــدا بهــا ي ــنْ مــن ابْ ايَنّّهــا كُ كَ

ــعاري ريضْ اشْ ــمْ اهللا باشْ نَبْدا فَقْ و انا بَاسْ

ــياري ــحْ العارْفينْ به على قَلْبْ اسْ تَحْ فَتْ يَفْ

ري حتى جــادْ الْباري واطْ ــا جيت انْزكــي اخْ م

ــي صــاري ــي و الَل عان ــارْ ذَا المْ نركــبْ الزَّخَّ

حاري ةْ لَسْ ني ساعَ مْ و ارْجايا في اهللا من لْهَ

ــاري اهْ األمر السَّ ــتْ بِجَ ــا انْوي ــلْ لي م مَّ ايْكَ

الة عن سيَّدْ لَبْراري صدْ في الصّ و النِّيّة و القَ

مارِي مــع صفحاتْ من كتابْ الكــونْ في يَضْ

هاري تُه لَطْ اليَكْ ــي و مَ ــى اهللا على النّب صل

لّموا عليهْ في سايَرْ الَقْطاري ا و يسَ لِّيوْ ايصَ

هاري رِّ و اجْ ــالمْ في سَ لَّى اهللا عليه و السّ صَ

ه جاري كامُ نْعْ ذا المهيمنْ و احْ من يَبْداعْ الصُّ

ــرْ ــألْمَ لَ اهللا  بــاســمْ  گــالــوا 

رْ فَ ويظْ يــنــالْ  و  ــنْ  ــكَّ يَــتْــمَ

ــرْ بَ ــكْ االَكْ ــا فــي المال و ارْجاي

رْ كَ ــلْ و الفْ قْ ــورْ العَ عْ ن ــطَ يَسْ

ــرْ تَ افْ ــا  م ــانْ  ـتّ الْهَ ــبْ  الْوَهْ و 

ـتْـبَرْ عْ مَ ـــراعْ  شِ الَلــي  و 

رْ ضَ يحْ و  ــضْ  ري لَقْ ضرْ  ــتَحْ نَسْ

ــرّ ــاتْ سَ ــه و الكايْن وانُ فــي اكْ

ــرْ هَ االطْ ــرْ  اهْ الطَّ ــارْ  ت خْ المُ

ــرْ ضَ حْ مــن  لّ  كُ هــا  حْ فَّ يَتْصَ

ــرْ لّ االيمانْ في البْشَ ــرْ هَ و امْ

رْ دَ القْ خْ  شــامَ ــى  عل ا  ــوْ لِّي صَ

ــرْ ظهَ ــا  م و  الخافــي  ــدادْ  اعْ

ــرْ األمَ و  ــقْ  ل الخَ ــه  لي ســيدي 
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رْ بَالنّظَ الــنَّــاسْ  روهْ  ينَظْ و 

ــرْ بَ اكْ ــو  ل بالمنظــارْ  ــوْ  لَ و 

ــرْ بَ ــعْ االَغْ ضــاءْ الوَاسْ فــي الفَ

رْ حالْ من قمَ سْ اشْ مْ لْ الشَّ وْ و حَ

ــرْ بَ ــا اغْ ــى شــوفْ ابْصارْن و عل

ــرْ ــرْ مــن شــافْ يَنبهَ هَ جْ بالْمَ

ــرْ تَ يفْ و  ــانْ  ايْب األَرْضْ  لْ  ــوْ حَ

رْ ــلّ اللّي في اللّي انْشــا ظهَ جَ

ــرْ لّ االيمانْ في البْشَ ــرْ هَ و امْ

رْ دَ القْ خْ  شــامَ ــى  عل ا  ــوْ لِّي صَ

رْ ــدَ ــ القْ ــتْ  فاق ــما  سْ لّ  كُ

رْ ــمّ من أمَ ــما  كَ لّ  اسْ و في كُ

ــرْ عصَ فــي  أزَلْ  ــبَّحْ  سَ ــا  م

رْ ــهَ والشّ ــومْ  الي و  ة  ــاعَ السَّ و 

رْ دْ فــي قْطَ ــفْ الرَّعْ ــا قْصَ و م

ــرْ طَ ــة مْ ل يْمــة حامْ ــگْ غَ صايَ

ــرّ ــبَ ــا الْ ــن رة رَبّ ــدْ مـــولْ الــقُ

ــرْ ــصَ احْ ال  ـــدّ  حَ ال  ماليها 

ــدادْ اللي واري ــى اهللا عليه و الســالمْ اعْ لّ صَ

رُه ســايَرْ لَبْصاري ــدادْ الخافــي االَّ تبَصْ و اعْ

تْجاري ادْ المَ ــدَ ــالم اعْ صلَّى اهللا عليه و السّ

ــموسْ دونْ اللّي بها ضاري ــدادْ آما من شْ و اعَ

ـهاري ــرا بالمجْ ــا يَتْ دّ م ــه عَ ــى اهللا علي لَّ صَ

واري رَّاتْ اكْ جَ بْ و انّجومْ فــي المَ واكَ مــن لكْ

ــه لَنْظاري راتُ ــا نظْ ــدّ م ــه عَ ــى اهللا علي لَّ صَ

بْها و اقْماري واكَ نْيا و النّجومْ و اكْ سْ الدَّ مْ شَ

هاري تُه لَطْ اليَكْ ــي و مَ ــى اهللا على النّْب صل

لّموا عليهْ في سايَرْ الَقْطاري ا و يسَ لِّيوْ ايصَ

داري ــماواتْ فــي تَقْ دّ لَسْ لّى اهللا عليه عَ صَ

راري ما ماذا من لَسْ ما و سما في ما سْ و بينْ اسْ

طاري المْ في تَرْتيبْ شْ صلّى اهللا عليه و السّ

َالِّنْهياري ــئاتْ أ رنْ  مــن الـنَّشْ ــامْ و بالقَ بالع

ــواري بَانْ ــرْقْ  بَ ــعْ  مالْمَ ــهْ  علي اهللا  ــى  لَّ صَ

ِيجــاري لْ يَجــري و  ــوَ لْ ايْوَ ــحْ كَ ــا زَفّ الرّي و م

داري رْ لَقْ ــدَّ قَ ــئُه لَمْ ــقاتُه من مزنْ ناشْ و اسْ

رْ ماليهْ من أثاري ــكْ ليهْ الحمــد و غايةْ الشُّ
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واري ــلْ لَطْ صَّ ــوانْ امفَ ــادَعْ االكْ ــلّ اهللا الب جَ

ــراري ــزّ ضْ ــالمة مــن عَ ــانْ و السّ َم ــة لَألْ بَّ قُ

هاري تُه لَطْ اليَكْ ــي و مَ ــى اهللا على النّب صل

لّموا عليهْ في سايَرْ الَقْطاري ا و يسَ لِّيوْ ايصَ

رْداري ــداد الثَّلْجْ الدَّ ــى اهللا على النّبي اعْ لَّ صَ

لّ ابْراري رْبَلْ عــن كُ حَ ــاكْ ذ المْ يَّ ــا مــن حِ و م

طاري لَتْ من المْ طْ دّ ما هَ ــى اهللا عليه عَ لَّ صَ

رانْ و االنْهاري ــدْ يونْ و الغَ ــواقي و العْ من لَسْ

نْها وَبْياري عاطَ زونْ في جوفْ الَرَضْ و مْ خْ و المَ

تْداري ــقْ كثيرُه مَ ل و البحــرْ و ما فيهْ من الخَ

ــجاري تْ من الَشْ دّ  ما يَنْعَ لّى اهللا عليه عَ صَ

رْدْ و االَزْهاري ــوَ ــرْ الْ بِي ــاحْ من عْ ا ف ــدادْ مَّ و اعْ

نُّه آري لْ مَ ــفْ النَّحلْ مــن رْحيقْ جعَ و ما ارْشَ

واري ــرَكْ الغْ ــي و ت ــي كي صــارْ برّمائ و المائ

هاري تُه لَطْ اليَكْ ــي و مَ ــى اهللا على النّب صل

لّموا عليهْ في سايَرْ الَقْطاري ا و يسَ لِّيوْ ايصَ

ــيَّدْ الَبْراري رْبي سَ ــى النّبي الْعَ صلَّى اهللا عل

ياري لّ طْ شْ اوْكُ من الَدامــي و النّعايَمْ و الْوَحْ

ــتَرْ فوظْ للسّ حْ فْ المَ ــقْ و السَّ

ــرْ الشٍّ جنابْهــا  فــي  ــقْ  يَنْزَلَ

ــرْ لّ االيمانْ في البْشَ ــرْ هَ و امْ

رْ دَ القْ خْ  شــامَ ــى  عل ا  ــوْ لِّي صَ

بَرْ التّ ــقْ  ــايَ ف ــروري  ــبْ ــتّ ال و 

ــرْ فَ ــالْ فــي الْقْ ب ــمْ لَجْ و عمايَ

ــرْ مَ عْ نّهــا  مَ ــي  اللِّ ــدادْ  اعْ و 

ــرْ مَ يَنْهْ ــالَّلْ  شَ مــن  ــا  م و 

ــرْ ــاجْ المــوجْ فــي البحَ و ماه

ــرْ ثَ فــى اكْ ــا اخْ ــنْ م مــن الْبايَ

رْ الثّمَ و  ــالَّتْ  ــغَ ال عطاتْ  و 

رْ طَ ــرْزوا مــن العْ ــا فَ ــدادْ مَّ و اعْ

ــرْ بَّ ــوْ مُ ــــرَاشْ  فَ ـــــواوَرْ  انْ و 

ــتُه الْبَرّ ال فــي معيشْ و ســتَحْ

ــرْ لّ االيمانْ في البْشَ ــرْ هَ و امْ

رْ دَ القْ خْ  شــامَ ــى  عل ا  ــوْ لِّي صَ

ــرْ كَ يَنْذْ ــيّ  حَ مــن  ــا  أمّ ــدّ  عَ

رْ غَ ــا صْ لّ م ــرْ اوْ كُ غي ــدّ صْ اوْعَ
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يَامْ و نْوايَلْ و ادْياري يْشْ في الخْ دّ انْماطْ الْعَ عَ

تاري ــال تَقْ لقْ ب ــواعْ القــوتْ ذَ الخَ ــدادْ انْ و اعْ

رايسْ في الغاباتْ و الَصحاري مْ الفْ و ما من لَحْ

ــوقْ و خالَقْ عاري ل خْ لّ مَ ــوة لكُ و ما من كسْ

ــا خالَقْ مــن االَنْواري دّ م ــى اهللا عليه عَ لَّ صَ

ُوَّاري لْ مــن أ ــكَّ تْشَ ــارْ مَ ــوَ مــن النَّ ــي هُ واللِّ

ــاءْ الجاري  ــلْ هــاذ الم عَ ــارَكْ اهللا مــن جْ تَب

دْ القارِي ــعْ قايَقْ يا سَ ــرْآنْ الْحاقّ الَحْ في القُ

هاري تُه لَطْ اليَكْ ــي و مَ ــى اهللا على النّب صل

لّموا عليهْ في سايَرْ الَقْطاري ا و يسَ لِّيوْ ايصَ

ــالمْ في ليلي و انْهاري صلّى اهللا عليه و السّ

ــواري ــا مــن حَ ــمْ وم هُ ــدّ الرُّســل و اتْباعْ عَ

كاري ــمْ و تَذْ لْ دّ وَهْب و عَ ــه عَ صلّى اهللا علي

فاري فْ و  يَغْ يَّة من العفو واللُّطْ يمِ فــي الرَّحِ

لْ لُوزاري افَعْ في هَ صلّى اهللا على النّبي الشّ

ــراري لّ اسْ ه عالمْ كُ عُ ــفّ مْ  شَ دّ اللِّي فيهُ عَ

ياري ــياتَلْ لَخْ دادْ اسْ صلّى اهللا على النّبي اعْ

ياري ــدارْ و الغْ ــوبْ من الكْ اوْا القل فَّ ــى صَ حت

ــرْ الوْكَ و  ــارْ  غَّ مُ و  ــشّ  العَ و 

ــرْ فَ بالوْ و  ادْرا  ــعيرْ  اشْ ــحْ  قَمْ

ــرْ ضَ ــسْ و اخْ و البَرْســيمْ الياب

رْ ــعَ لْدْ و صوفْ و الشّ ــوبْ و جَ ث

ــرْ تْمَ خْ ــنْ مَ و النَّاشــأ مــن طي

ــرْ بْ ــه خَ ــتْ لُ بْ ــا جَ ــي م دونْ اللِّ

ـــرْ  ــي اذْكَ ــواتْ كِ ــيَ ــحَ ــرّ ال سِ

الفجــرْ ســاعةْ  فــي  ــه  آيات

ــرْ لّ االيمانْ في البْشَ ــرْ هَ و امْ

رْ دَ القْ خْ  شــامَ ــى  عل ا  ــوْ لِّي صَ

ــرْ مَ بالعْ ــامْ  االيَّ ــتْ  طال ــا  م

رْ ــكَ بَرْ و الشّ ــوابْ الصّ ــرْقْ ابْ طَ

ــــرْ مانيَّــة و مازْخَ فـــي الرَّحْ

رْ النّصَ و  ــــزّ  الْعَ و  الرَّافــة  و 

ــرْ شَ الحْ ســاعةْ  ــي  تَأْت ــومْ  يُ

رّ لّ حَ ــدْ كُ هْ تْقــوا مــن صَ و تعَ

ــرْ بَ بالصّ ــورادْ  لُ قَبْضــوا  مــن 

ــرْ ــرَرْ فــي البْشَ حــاوْا الغُ و اضْ
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69

70

71

72

73

74

وى قصيّداتْ مــن ابْناتْ افْكاري نْ يَهْ هــاكْ آمَ

تِيَّبْ االكوانْ اتْساري حاتْ من كْ فَ مْ صَ عاهُ و مْ

ماري رْدْ و لَقْ رْ و الْوَ نْســومْ بالزّهَ ــالمي مَ و اسْ

داري شــايَخْ اللّي رَفْعــوا مقْ لَمــا و المْ و العُ

ضاري بْ حَ ذَّ هَ فى على  نبيلْ مْ مي ما يَخْ و اسْ

ري قَابَطْ تِيقاري مْ تْ عَ شْ هومْ عَ مدْ سُ قالْ أحْ

ــرْ كَ ــذّ ــبْ ال ــيَّ ــواتْ الــطَ ــلَ صَ

ــرْ ــبْ و الفكَ لْ ــكْ القَ لَ فــي الْفَ

رْ ــدَ ــرْفا فــي الجــاهْ و القْ للَشَّ

رْ ــكُ الشّ ــمْ  ليهُ ــمْ  عارَفهُ بَمْ

رْ ـــتْهَ شْ ــونْ مَ ن ــلْ الفْ َهْ ــنْ ا بي

ــرْ اوْقَ ــا  فالْن ــة  فيالل فــي  و 

انتهت القصيدة
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01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

رْ و االوْزانْ ــعْ ــم اهللا ابْديتْ الشِ بَسْ

جان يّ و الدّ المْ في ضَ الة و السَّ و الصّ

وانْ ــةْ االخْ َالمْ و الرّضــى و الرَّضوانْ ا

نانْ جيدْ الســايَرْ الْحْ ــا و التَّمْ ن و الثّ

دْ من اآلنْ صْ ــدْ هذا نَبْدا  في الْقَ و بَعْ

لوبْ من الرّانْ لوا القْ سْ موعْ نغَ بالدّ

ــارْ م االعْ ــضْ  الْقابَ ــلْ  زْرائي عَ ــرُه  يّ خَ

ــرارْ ــوارْ العالَمْ االْسْ ــارْ جْ ت واشْ يُخْ

عْ االَنّوارْ  ــدْ ســاطَ مَّ حَ ــهْ يا مُ وقالْ لِ

ــتَعانْ كْ بِكْ نَسْ نْدَ ــتْ لعَ ــكْ جي بأدْنَ

ــكْ األمانْ نَّ ــي تَبْقــى عَ يَّرْت ــى تخَ إل

دينْ بخيرْ  لنا  جا  من  عن  الة  بالصّ

األمينْ الصادقْ  ــارْ  خت المُ بيبْ  الحْ

لينْ تْريدْ  ما  في  ركْ  َمْ أ عن  يلي  ال  و 

صينْ تي احْ َالمْ و اســمْ اهللا احجابْ ا

لّ حينْ دا فــي كُ ــي محمــد تَغْ للَنّب

لّ عينْ ــورْ كُ ــه ن ــه و زواجُ ــآللْ بيتُ الْ

لُه الْوارعينْ ــه و اصحابُه و اهْ اليْفُ اخْ

ــامعينْ ــا ســاداتي السّ ــي ي عاونون

نينْ ــاةْ ذا الحْ ــاوا الوف غ ــا نَصْ لّم كُ

ــع الخبيرْ رْ اللّي رَســلُه المطال بامَ

ــرْ ــاةْ خي ه فــي الحي ــدُ ــار يزي أو يخت

ــرَكْ باشْ كتْشــيرْ ــر اهللا فــي أم أم

ينْ ــتَ نعِ ــيَّ أن ــي بمجِ ــنْ أدَنْتِ ــا مَ ي

بَضْ في القبضْ لينْ رْتي نَقْ يّ ويال تخَ
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لوبْ من الرّانْ لوا القْ سْ موعْ نغَ بالدّ

ــةْ الرّفاق  َالمَ ــارْ ا خت ــمْ المُ ــالْ نَعْ ق

الَقْ ــقْ الْخْ ــي خالَ لْقــى رَبّ ــرْ مَ تَ انَخْ

راقْ ةْ الْفْ ــي ســاعْ ــلْ يآت بْري خــايْ جَ

يانْ ْتْ الْعْ ــرّ َقُ ــدْ أ ــالْ لُه كيفْ تْري  وق

ــكّ حانْ  ــي دونْ شَ ــالْ آجال ــادْرُه ق وب

لوبْ من الرّانْ لوا القْ سْ موعْ نغَ بالدّ

للْمــآلْ ــارْ  ت نَخْ ــى  ل األعْ ــقْ  الرّفي

ــيَّدْ الرّســالْ ابْ على سِ بّ رقْ صَ و العَ

ــدرْ مع نَحر فضيلةْ االفْضالْ  فوقْ صَ

رقْ باللّْسانْ التُه عن طيبْ العَ ــوّ و سُ

سْ ذا االيْمانْ تَنْســابْ النَّفْ رقْ كَ بالعَ

لوبْ من الرّانْ لوا القْ سْ موعْ نغَ بالدّ

15
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31

32

األمينْ الصادقْ  ــارْ  خت المُ بيبْ  الحْ

ــرَى العينْ ــالَّ اتْ دْ شَ وَجَّ ــكْ امْ و راهْ لِ

األمينْ الصادقْ  ــارْ  خت المُ بيبْ  الحْ

سْ للكافرينْ خير تخرجْ النَّفْ أُو بالشّ

األمينْ الصادقْ  ــارْ  خت المُ بيبْ  الحْ

نينْ ــاةْ ذا الحْ ــاوا الوف غ ــا نَصْ لّم كُ

ــريقْ ايُه اشْ زْريلْ أجَّ من الجــوابْ العَ

ــقْ الرّفي ــنْ  نْعاي ــل  زْري عَ ــا  ي ــنْ  لكِ

بابي يوسعْ الْمضيقْ فراقْ ناسي و احْ

بْريلْ بعد حينْ ــلْ و جا جَ زري و غابْ عَ

ــنْ يالزّي اهللا  ــكْ  لِ شــوقْ  ــه  لُّ ــال  ق

نينْ ــاةْ ذا الحْ ــاوا الوف غ ــا نَصْ لّم كُ

ــبيلْ لْسَ ــه وســط سَ قالهــا ويديَّتُ

تا اهطيلْ من جبينُه و خدودُه كالشّ

ــي------- ــبْ النّب اللة عائشــة طي

ــرقْ زينْ ــا عائِشــة العَ ــالْ لها ي و ق

رّتْ الجبينْ ناتْ و غُ دودْ أو وجْ في الخْ

نينْ ــاتْ ذا الحْ غاوا الوف ــا نَصْ لّم كُ
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33

34

35

36

37
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43

44

45

46

47

48

49

50

ــرْ فاحْ ــرة و العبي اتْ الْعطْ ــدّ تْ ال ــدَ مْ هَ

ــنْ الْوجــودْ طاحْ ــقْ على عي ي دّ جــا الصَّ

راحْ ــدّ تْهيجْ النّاسْ فــي الْمْ ــا ع لّ م و كُ

ــوزانْ ــقْ و ســايْرْ ال ي دّ ــدّ الصَّ ــحالْ عَ شْ

ــن هشــام عــن بيانْ  راجعــوا ســيرتْ ب

ــن الرّانْ لوبْ م ــلوا القْ سْ ــوعْ نغَ م بالدّ

ــاروقْ بســايَرْ االوصــافْ ــاقْ الف ــسْ ت لي

ــا آوالفْ ــاشْ يموتْ ي ــمْ كيفْ ــالْ لِهُ و ق

ــرافْ ديقْ في االشْ بة دا الصّ طْ لَكنْ الْخُ

ــانْ ن باالْكْ ــهْ  علي الســالم  و  ــالة  الصّ

ــانْ ــخْ االدْي ــة ناسَ ــنْ االســالمْ لْداب و دي

ــن الرّانْ لوبْ م ــلوا القْ سْ ــوعْ نغَ م بالدّ

لي النّاسْ لُه يا اهْ سْ و حارْتْ في ساعةْ غَ

بيبْ في اللّباسْ ــلْ الحْ سّ شي ابْغا يَتْغَ

ــنْ  ــا الحاضري حــى ي ــنْ زوالْ و ضُ بي

األمينْ الصادقْ  ــارْ  خت المُ بيبْ  الحْ

عينْ و الكتابْ انْوارُه في االرضْ ساطْ

األمينْ الصادقْ  ــارْ  خت المُ بيبْ  الحْ

ــة الرّوح ــقْ الَلّ ــدْ الخال ن ــدتْ العَ و صعْ

ــوحْ إين ــا  م و  يبكــي  د  ــدّ يعَ و  ــه  بْلُ يقَ

ــوحْ إيْب ــه  ْتُ بّ حَ امْ ــرارْ  باسْ ــدْ  واحَ لّ  وكُ

ه فــي قْصيدتينْ  ــى وصفُ ــا تطيقْ عل م

ــةْ االثْنينْ يَّ بْحِ ــعْ فــي صَ ــرى و وق ــا جْ م

ــنْ ني الحْ ذا  ــاتْ  الوف ــاوا  غ نَصْ ــا  لّم كُ

ــريفْ ادَقْ الشّ بْروه بمــوتْ الصّ ــنْ خَ حي

ــيفْ السّ ــي  ت االَمْ ــمْ  عليهُ ــرَّدْ  جَ و 

عهــا ذْريفْ ــقْ و دَمْ ــاسْ اتْثي ــتْ النّ لَ عْ جَ

رْفوا ســنينْ ــرونْ انْصَ »  ذا القْ بعــد « دَيّ

ــنْ  ني مآمْ بهــا  فــى  صطَ الْمُ ةْ  ــنّ سُ و 

ــنْ ني الحْ ذا  ــاتْ  الوف ــاوا  غ نَصْ ــا  لّم كُ

ليسْ ه اجْ عُ لْ فــي موضْ ــدْ ذاهَ لّ واحَ و كُ

رى و البَعضْ في ذا القضا وجيسْ ما ينعْ
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مْ من نعــم الخالضقْ النّعاس ــمْ بِهُ و لَ

ةْ اللّســان صاحَ مْ بَفْ ــي قالْ لْهُ و جا اللّ

يانْ ــةْ الصْ ــوه بغاي ــه صون فــي قْميصُ

ــن الرّانْ لوبْ م ــلوا القْ سْ ــوعْ نغَ م بالدّ

حابْ فى قالتْ االْصْ طَ صْ و عن غْسولْ المُ

قْطــابْ أو  ســياتْلْ  و  ــا  نْبِيّ
َ أ و  ــكْ  الَيَ مْ

دابْ ــوفْ ذا االْهْ ــا بالشّ ــا تْشــافوا لِن م

ــالنْ حــابْ بالعْ ــالْ االصْ ــمْ مــن ق منّهُ

ميصْ بانْ رْيانْ مــن القْ ــه عَ ضُ و كانْ فَخْ

ــن الرّانْ لوبْ م ــلوا القْ سْ ــوعْ نغَ م بالدّ

ــى رضاهْ ــة بيْضاء عل لّ ــوهْ في حُ ن فّ و كَ

اهللا مالكــي  عــن  ــى  صل ــي  اللّ َوّل  أ و 

ــه الكريمْ من انْشــاهْ ــى عنُّ ــدْ صل و بَعْ

بْ االنصارْ أو مهاجرينْ ها كدا خاطَ

األمينْ الصــادقْ  ختارْ  المُ الحبيبْ 

ــمالْ و اليمينْ ــبْ لَشْ ل ه يتْگَ ــدُ بوحْ

األمينْ الصادقْ  ــارْ  خت المُ بيبْ  الحْ

ــسْ ــمْ  أُو نْعي ــمْ االَّ نايَ و الَ بْقــى فيهُ

ناعســينْ ــومْ  ق ــا  ي ــمْ  نْبِيكُ ــلوا  ْ سّ غَ

ــلوه عينْ ــروا فــي وقــت تَغسّ ــا تنَظْ م

ــنْ ني الحْ ذا  ــاةْ  الوف ــاوا  غ نَصْ ــا  لّم كُ

ــي ارْقيبْ ــا مــن كانْ على النب كانْ فين

بيبْ ــةْ الحْ رف ــا فــي غُ ــنْ معان زاحمي مْ

ــبْ ري دونْ  ــقّ  حَ ــمْ  بِهُ رنا  ــعْ شَ لكــنْ 

ــنْ غافْلي ــعْ  بجـمي ــمْ  نبيكُ ــوا  رّق ضَ

ــنْ  حي لّ  كُ كانْ  ــا  رن بْهَ ــاهْ  رْن نظَ ــا  م

ــنْ ني الحْ ذا  ــاةْ  الوف ــاوا  غ نَصْ ــا  لّم كُ

ــدوا عليهْ عــوهْ عــن ســريرْ و بَعّ جّ و ضَ

ــهْ ــرّفة انبي شَ ــالة اهللا امْ ــتْ اصْ و كان

ــهْ علي ــه  ماليْكُ ــعْ  مي جْ صــالّوا  جــاوا 
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ــسْ أو الجانْ مْ اإلنْ ــالكْ تزاحَ و بَعــد المْ

ــزانْ االحْ ــةْ  رْبَ كُ فــي  ــه  آلُ و  االزواجْ  و 

ــن الرّانْ لوبْ م ــلوا القْ سْ ــوعْ نغَ م بالدّ

ــادْ الرّق ســاعةْ  ــه  فْراشُ ــهْ  لِ فَرّشــوا 

طيفة فوقْ مــن الحادْ ــه لَقْ ْشــوا لُ و فَرّ

ــادْ ت ــالْ ال عْ ــا ال م ني ــرَكْ فــي الدَّ ــا اتْ م

غــاوا زادْ ــا مــن صْ ــه ي يالُ ــركْ لَعْ ــا تْ م

ــهــادْ جْ ــهــا  ــلّ كُ حــيــاتُــه  هللا  عـــاشْ 

ــهْ في النّشــادْ ــالم علي ــالة و السّ الصّ

ــانْ الْعي ذا  ــعْ  م بالدَّ يّة  ــقِ مَسْ نّهــا  ال 

ــةْ االْوزان فى فــي نْهايَ ــا يَخْ واســمي م

ســانْ ــلْ االحْ ــيَّ كام ــاوَدْ يْجــودْ عل إيع

ــانْ ــحْ الْعي ــرافْ امْصابْ ــالمْ االَّشْ و السّ

لّ ما في المدينة من المومنينْ و كُ

األمينْ الصادقْ  ــارْ  خت المُ بيبْ  الحْ

المومنينْ يادي  اسْ التُّقاتْ  سايرْ  و 

نينْ ــفْ الحْ ــبْ العاطَ ــارة الحبي عــن زي

رين هاجْ و االصحــابْ أو األنصار مــع المْ

ــنْ ني الحْ ذا  ــاةْ  الوف ــاوا  غ نَصْ ــا  لّم كُ

ــمْ و الجديدْ ــابْ اقْدي و فَرّشــوا لُه االثي

ــدْ يْري كــي  ــوهْ  دَفْن أو  ــمْ  اهُ وصّ ــفْ  كي

ــدْ ــه زْهي تُ ــيَّدْ فــي دْنِيّ ــا شِ ــى م ــا بن م

ســعيدْ  ــه  نايْلُ مــن  التَّقــوى  زادْ  دونْ 

ــدْ عي للمــالكْ  ــه  وصولُ هللا  صــارْ  و 

ــدْ ــمْ أو تْزي ضــة تَزْكــى تَتْعاظَ لّ لَحْ كَ

لّ حينْ ــبْ كُ لْ فقانْ القَ و خافقة مــن خَ

ــنْ المعينْ ــهوم انْعايَ  الحــاج أحمد سُ

ــنْ  العي ــي  ل ــرّ  تْقَ ــاد  ع ــزورة  بْ و  ــجّ  بْحَ

ــون كاملينْ           ــمْ و ناسْ الملْحُ و هَلْ العل

انتهت القصيدة





مدح آل البيت واألولياءمدح آل البيت واألولياء
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ــم يركُ غِ فوجــوه  ــا  يَتْباه ــمْ  نكُ مَ ــورْ  الن

مْ يبْ بينْكُ بَقْ من أصلْ الطّ يبْ فاحْ و اعْ و الطّ

مْ يرْكُ ــرْ خِ ة و الخي ــرّ األُمّ م سَ فــي وجودْكُ

مْ رارْ زيينْكُ رة في اسْ ْواحْ النَّظْ تْ الرّ راحَ و امْ

مْ غيتْكُ ر  بسَ ساسْ  اليَحْ القلوبْ  سعادةْ  و 

مْ كُ ــذا مديحْ ــيادي ه ــرافْ اسْ ةْ األشْ أالمَ

مْ مْ و شمايَلْكُ كُ امْ يّ شِ

مْ  ناقَبْكُ مْ و  مْ  رارْكُ وسْ

ـــم ـــدكُ ـــزي ــــــي إيْ رَبّ

ــمْ بيــركُ اعْ ــــرَى  اسْ و 

ــكــمْ ــضْ ــي ــــــدادْ فِ مَ

ــمْ ــكُ ــتْ ــي ــغ وانــــا ابْ

ـــمْ كُ ـــدْ ـــري وأنــــــا ن

ــمْ        ــكُ ــديــمْ ــــا اخْ وأن

مْ االَدْهاني وا بِهُ يْهاتْ واشْ حاطُ هَ

ــرْ الرّبّاني ــمْ غي ــسّ بِهُ ــا كا يْحَ م

ياني ــرَّةْ العْ ضــرة مــن قُ ــورْ الحُ ــا وارثينْ ن ي

صاني بْ لَغْ ريْ نْسيمْ إيْداعَ في ارْياضْ النْبي سَ

ــتْ االزْماني لُه ما طالْ باقــي والَ يَنْتْهــى فَضْ

اني ــا الضّ ــة فــي ازْمانّ راحَ ــاوْا األرْواحْ امْ تَبْق

ناها في طــولْ ماتْعاني ــوبْ اهْ ل ــاوْا للقْ تَبْق

ــوا اوْزاني مْ و بارْك يتي بَرْضاكُ ــوا شــجِ بْلُ قَ

القكمْ و طبايعكمْ  واخْ

مْ مْ وفضايَلْكُ و فضالكُ
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كرايمكمْ و  فاتكمْ  صِ

ــمْ نَّكُ عَ ــخْ  اري التّ ــبْ  لْ قَ ــرافْ  االشَّ ــزَّقْ  اتْمَ

مْ زّكُ ــي و عَ وال ــوبْ المْ ل ــكْ القْ لْ ــكْ مُ ل المُ

ــمْ ــعاوْا وَدّكُ ــا ســادَتي يَسْ ــنْ ي و المومني

مْ كُ غيضْ ــرورْ  شُ ــرافْ  االشْ يا  دوا  بَعْ هللا 

مْ نيلْكُ بفيضْ  عاء  الدُّ في  اقْلوبْنا  لوا  سْ غَ

مْ كُ ــذا مديحْ ــيادي ه ــرافْ اسْ ةْ األشْ أالمَ

االسرارْ من الكونْ  تجيكم

ــمْ  ــرّوا بيكُ ــنْ بَ و الْبارّي

مْ  لوا بيكُ لينْ وصْ و الواصْ

مْ ــاس دارْكُ ي قْ ــزّة مَ ــكّ رَبْ الْعَ مــن دونْ شَ

داني مْ الوَحْ لّهــا من نَعْ يباتْ كُ هِ

قكمْ حَ ــاعْ  ــي اضْ فــي 

ــمْ  ــرْكُ ــــاللْ سَ ــي اجْ ف

ــمْ ــكُ ــنّ ــــاوْا مَ ــــرْج يَ

 

ــمْ ــن قــــومْ جــيــلْــكُ ع

ــمْ ــى ســبــيــلْــكُ ــق ــبْ يَ

ــمْ        ــكُ ــديــمْ وأنــــا اخْ

       

نْ صادَقْ االيماني لّ مومَ مّ كُ و تعَ

ساني لْ الحْ ماقْ آهَ مأْوى  في قَلْبْ االعْ

وابْ الكونْ الْفوگاني امفاتَحْ االبـْ

ــمْ ـكُ حــالـْ ريــــبْ  ال 

مْ مْ و دخايرْكُ و كنوزكُ

ياني قّ  في غايَةْ الصْ قيقْ الحَ و أنا نقولْ تَحْ

اني نا السّ رّ السْ رْفوا سَ بْ إيْعَ لّ الوَهْ و اقْلوبْ هَ

ياني طوفْ و الرّضى و الدُّعى في سايَرْ االحْ لَعْ

االبْداني و  لقلوبْ  مشافي  مْ  اوْدادْكُ حى  يَضْ

ــي اوْدان يّها  قاصِ ــة  األُمّ هــادْ  سبيلْ  هو 

    

ــوا اوْزاني مْ و بارْك يتي بَرْضاكُ ــوا شــجِ بْلُ قَ

مْ بّ كالنَّسيمْ عليكُ و  تهَ

مْ تْروا ليكُ رينْ خَ يّ و الخَ

مْ  مْ بينْ إيديكُ و الگاوْكُ

كاني لُه امرايَةْ اقْلوب النَّاس في سايَرْ المْ عْ جَ
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مْ  ادَقْ من هابْ شانْكُ ديقْ الصّ نْ الصْ والمومَ

ــمْ ــرْ بابْكُ ــرة غي ضْ ــلْ لَلْحُ ــابْ كيْوصَّ ال ب

مْ أَلْهينْكُ لَمْ من  ماشي  مْ  بحبكُ شيعي 

مْ إيْعيبْكُ ما  من  الي  الخَ مْ  بْكُ بحُ شيعي 

مْ كُ ــذا مديحْ ــيادي ه ــرافْ اسْ ةْ األشْ أالمَ

ادْعاكم خيرْ  إيْنال  الّ  من 

م منْ الّ إيعيش تحت احماكُ

مْ قْ انْشاكُ رارْ حَ نْزْ االَسْ كَ

مْ نورْكُ فيهْ  مْ  الْكُ ن  إيحَ روقْ  العْ في  مْ  الدَّ

مْ بْيوتْكُ في  واتَقْ  اعْ وامْ  لَعْ بْناتْ  لوا  دَخْ

مْ كُ قومْ وامْ  لَعْ نّة  بالسُّ مْ  ابْناتْكُ بْتوا  هَ

ــمْ  ــكُ ــاهْ ج جــــالَلْ  و 

ــمْ ـكُ ــتــابـْ اعْ أنـــا  و 

ــمْ ــكُ ــنْ ــي ــف ــغّ ــشَ ــمْ لَ

ــمْ شــيــعــي حــبــيــبْــكُ

ــمْ        ــكُ ــديــمْ وأنــــا اخْ

هر الفاني واشْ نالْ من حياةُ فالدّ

عد بالقلْب الهاني موحالْ واش يسْ

وامْ في سايَرْ االواني من سايَرْ االعْ

ــمْ ــكُ نْــســومْ ـــدا  شْ و 

ــمْ ــكُ ــوبْ ــث ـــرْجـــوا ابْ خَ

ــمْ ــكُ حــوضْ ـــاضْ  ف أو 

فا مداني لْ الصْ رايَة قَلْبُه الَهْ اوْشافْ في لَمْ

ناني رى اجْ نْيا و في الَخْ ئي في الدُّ لْجْ ني و مَ صْ حَ

آني لْ  كُ ورْ  بالزّ افي  الصّ بّ  الحُ خوا  لَطْ من 

جوبْ على قَلبي اللّي انْشاني شيعي و زاحْ لَحْ

ــوا اوْزاني مْ و بارْك يتي بَرْضاكُ ــوا شــجِ بْلُ قَ

مْ  لْ ارْضاكُ و الَ يْنالْ فَضْ

ويصرف األحيان امعاكم

مْ عاكُ وانْ لمن مْ ربّ االَكْ

ناني بَقْ من سايَرْ لَجْ يْبْ اعْ يْ بانْ و الطّ و الضَّ

باني اسْ و  مايَمْ  اعْ النّاسْ  رْ  أُسَ وسط  روهْ  نَشْ

ناني ليبْ لَلكْ وامْ حْ فالْ دْ الَعْ فايَفْ االَطْ في اشْ
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مْ كُ وا من سيدي و سيدْ مّ ة عَ دّ ورْ و الشّ و النّ

مْ  جبينْكُ من  والي  المْ ــوارْ  ْ االنّ انْسابْتْ 

مْ كُ ديحْ مْ هذا  يادي  اسْ ــرافْ  األشْ ةْ  أالمَ

ــمْ تَبَرْكُ يَعْ ــمْ  كُ احْ دّ مَ

مْ  كُ نْهاجْ و الغاديينْ في مَ

مْ  تاقْلْكُ االَبْصارْ حينْ تَشْ

ــمْ بّكُ ــا ســادَتي ابْحُ ــوا ي رْف ــنْ عَ والعارْفي

كمْ روا  الْوَضعْ شوا من اللّي نَظْ والْ دَهْ لَ االحْ و  اهْ

ــمْ  كُ ْ دّ ــرارْ جَ ــزاوَگ آســادَتي فــي سْ ــا امْ أن

مْ كُ فى من وصيفْ طَ صْ لة لَلْمُ وَاصْ الة مْ و صْ

مْ كُ اتْزيدْ لُه  فَضْ من  مْ  نّكُ عَ ربنا  ارْضاتْ  و 

ــمْ ــبــيــدكُ اعْ ــا  ــن احْ و 

ــمْ ــكُ ــمْ ــســي امـــع انْ

ــمْ        ــكُ ــديــمْ وأنــــا اخْ

واني نينْ األَرْضْ ارْجالْ أو نَسْ اكْ للسّ

األماني طوطْ  اشْ الواصلينْ  ما  هُ

باالبْناني فاءْ  الصّ اليَمْ  اعْ هما 

ـــمْ  جـــودْكُ بـــجـــودْ  و 

ــمْ  كُ ــدْ ــجْ مَ ــالْ  ــم ك و 

ــمْ ــكُ أُمّ ــلْ  ــايَ ــض ف و 

ــمْ ــكُ ــبْ ــهــي ـــنْ كــايْ م

ــمْ ــرْكُ ــة لــخــي ــل ــضْ فَ

غاني اهللا  يَبَغي  ما  واللّي  ابْغا  ابْغا  واللّي 

بيرْ في االوْطاني ْ لَعْ رّ يا  و أنْت سَ و اتْماوَجْ الضْ

ــوا اوْزاني مْ و بارْك يتي بَرْضاكُ ــوا شــجِ بْلُ قَ

مْ لْكُ جاعَ رَبّنا  هيباتْ 

كمْ  ارْجينْ في  مدارجْ و الدّ

مْ لوبْ حينْ تَنْقادْ لْكُ لَقْ

واني االكْ في  رّ  سَ مْ  رْفوكُ عَ رْفوا  عَ نينْ  امْ تّى  حَ

يَّعْ االزْماني لة ضَ فْ فوا على اللّي في الْغَ و تأَسّ

ادْهاني ما  ا  ليوْ اجْ مْ  أبيكُ يْضرة  حَ هادْ  اجْ و 

هوم في ابْياني ديحْ و االسمْ أحمد سُ هادْ المْ

عاني مْ  بّكُ ابْحُ وامْ  العْ في  رْوْ  مَ ل  لكُ رى  بُشْ

انتهت القصيدة
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ــرَة زَهْ الَ  و  وَرْدة  فــي  ــا  م ــرْ  طَ العْ

رة ـــــدْ ـــــقَ ــــن ال م

ـــارِي ـــب ـــا ال ـــن ـــرْهـــا رَبّ ـــطَّ عَ

ــــرة ــــطْ ــــعَ اتْ الْ ـــــــــــدّ ال

ــرْ ــافَ ــضّ ـــيـــا ال ـــبْ إمـــــامْ االَنْ

ــرة     ـــرّة و طــاهْ ــي حُ ــوالت ــة مُ الل

ــرْ آثَ المْ نهــا  عَ روى  ــي  اللّ ــدي  يَشْ

ـــرْ ســـاهَ ـــــاتْ  ب و 

الْبْصــاري  ــرَّتْ  قُ شــمايلْ  فــي 

بيرْ كْ العْ يبْ و مَسْ دا و الطّ رْ و الشّ طَ و هو يا ســيدي لَعْ

ــرة امْ فــي  ــلْ  راجَ ه  ــمّ إيْشَ الَ  و 

ـــرة  ـــزَّه ـــل جــــا لَ

ــراء  ــزهْ ــمــة ال فــاطِ

بْرورْ نّها و ارْضاتْ المَ ارْضاتْ اهللا عَ

زيرْ  ــة باقــي شــادي غْ ــداها الداب ــا ســيدي و شْ و هــو ي

رْ الخاطَ ـــوْ  زَهْ ــرْ  ــاخَ ــف امْ مــن 

ــرْ ــايَ س ـــبَـــحْ  صْ و 

ــرة ــطْ قَ ــرة  ــطْ قَ ــرْ  ــطَّ ــقَ تْ الَ  و 

ــرى ــشْ بَ و  أرْضــــى 

رَّةْ البْدورْ عادَةْ حُ لْد يا سْ رْ الخُ طْ من عَ

ــورى ــافَعْ الْ ــتْ رســولْ اهللا الشّ بَنْ

ورْ صلى اهللا عليه و ارْضى عن ذاتْ النّ

ــر ــاهَ ــا الــطّ ــرّه ــمْ سَ ــظَ ــعْ ــا مَ ي

ـــرْ اخَ ـــدّ يَ ــا  م ــــرى  اقْ و  جـــالْ 

ـــنــــاضــــرْ كــــايـْ

كورْ دْ رّ الْمَ نْها  و نورْها و السَ و مْحاسَ
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ــراء  ــزهْ ــمــة ال فــاطِ

بْرورْ نّها و ارْضاتْ المَ ارْضاتْ اهللا عَ

ه قْريرْ ــمُّ نّهــا  فاحْ أو من شَ يبْ مَ و هــو يا ســيدي والطّ

ـــرُه َمْ أ ــروا  ــظْ ــنَ إيْ طيّبينْ  و 

ــــرُه ــى أجْ ــح ــضْ يَ

ــراء  ــزهْ ــمــة ال فــاطِ

بْرورْ نّها و ارْضاتْ المَ ارْضاتْ اهللا عَ

ــرْفْ الْغزيرْ ــفّ الْحَ ــرة جَ ــالَّ الزَّهْ ــا لَ و هــو يا ســيدي  ي

ــرْ ــمْ و انْثَ يُ فــي انْظَ ــعْ خــابْ سَ

ـــرْ ابْـــهَ و  نـــــوركْ 

رة فيفــة و الْعينْ ســاهْ ــها الْعْ سْ و نَفْ

صورْ ثْلْها في ســايَرْ الْعْ لْقْ اهللا مَ ما خَ

ــر ــاهَ ــطّ ـــرّهـــا ال ــمْ سَ ــظَ ــعْ ــا مَ ي

ــرُه ــمْ ـــرَّفْ عَ ـــصَ ــي طــيــبــاتْ إيْ ف

ـــرُه ـــشْ حَ ــــومْ  ي و 

الَبْصــورْ ــرَّةْ  قُ ــة  الَلّ ــبْ  طي ــه  الَيَنّ

ــارّة ب ــرْ  بْ الْكُ فــي  والديهــا  ــنْ  بي

طورْ ــالَّ تَرْوي السْ ُمّ شَ حاتْ أ نين اضْ و مْ

ــر ــاهَ ــطّ ـــرّهـــا ال ــمْ سَ ــظَ ــعْ ــا مَ ي

ــرْ ــكَّ فَ ــي  ــاق ب مـــا  ـــرْ  ـــكَ الـــفْ و 

ــرْ ـــنْ الــبْــصَ ـــي عَ

ـــرة ـــهْ ـــطُّ ــــــــــرّوحْ ال ــــي ال ف

ــــرْ  ــلْ واخُ ــي ــدْ ل ــجُّ فـــي الــتَّــهَ

ــرة     ــاهْ ط و  ــــرّة  حُ ـــوالتـــي  مُ ـــة  الل

ــرُه صْ عَ جــا  ــا  ني الدّ ــرْ  َخْ أ فــي  ا  ــوْ ل و 

ــره ــبْ ــي وَســـطْ قَ ف

ـــــوارِي ــا امْ ــــــداهْ م َحْ ــاهْ أ ــق ــلْ يَ

ـــــــرة ــــرْهــــا زَهْ ــــغُ فــــي صْ

ــرْ االَجَ ــتْ  بي داتْ  ــعْ سَ ــة  زَوْجَ

ــرة     ــاهْ ط و  ــــرّة  حُ ـــوالتـــي  مُ ـــة  الل

ــرْ مَ إيْنَهْ داجْ  و  ــيّ  ضَ كانْ  ــدْ  بَعْ مــن 

ــرْ ــهَ اظْ ــةْ  ــاع س و 
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ـــكـــارِي ــي مــع افْ ــل ــقْ ـــظْ عَ ـــقَّ يَ

ـــــرّة ـــــحُ ــــــمْ  ال ــــــعْ ـــــا نِ ي

ـــرْ ـــواطَ ـــــةْ الْـــخْ ــا راحْ ـــكْ ي ـــنَّ مَ

ــرة     ــاهْ ط و  ــــرّة  حُ ـــوالتـــي  مُ ـــة  الل

ــري نَثْ ــى  عل و  انْظامــي  عــن  إيفــوقْ 

ــري ابْــــنــــاتْ فَــكْ

ــمْ ســـاري  ــي ــس ــــذا ان ـــنْ هَ لـــكِ

ــــرة  ــــكْ ــــفَ ـــــظـــــاتْ الْ يَـــــقْ

ــرْ ــخــاطَ ــي امــع الْ ــن ـــرَحْ دَهْ نَـــشْ

ــرة     ــاهْ ط و  ــــرّة  حُ ـــوالتـــي  مُ ـــة  الل

ــياري اسْ روحْ  أو  ــبْ  لْ القَ المالْكــة 

ــراء  ــزهْ ــمــة ال فــاطِ

بْرورْ نّها و ارْضاتْ المَ ارْضاتْ اهللا عَ

ريرْ ــدولْ الحْ جْ بيرْ هادا في مَ ــكْ العْ و هو يا ســيدي مَسْ

ري هْ ــرّ أو جَ ــتْ فــي سَ قْ ــا انْطَ و م

ـــري  ـــغْ ــــاً تَ ــــقّ حَ

ــراء  ــزهْ ــمــة ال فــاطِ

بْرورْ نّها و ارْضاتْ المَ ارْضاتْ اهللا عَ

ــتْ اللّي جا ابْشــيرْ رة بنْ ــا  الزَّهْ و هــو يا ســيدي موالتْن

ــاري ــص ابْ ـــورْ  ن ـــي  دات ـــبّ  طُ و 

بْهورْ ني مَ مي و حينْ بانْ اتْرَكْ ــزَغْ نَجْ و بْ

ــرة  ظاهْ ــرارْ  سْ و  ــرْ  ثَ كْ و  ــادا  ه لّ  كُ

راتْ ابْصورْ ــمايَلْ االَّنَظْ ــمومْ اشْ يا مَشْ

ــر ــاهَ ــطّ ـــرّهـــا ال ــمْ سَ ــظَ ــعْ ــا مَ ي

ــري مْ عَ ســايَرْ  فــي  ــتْ  تَبْ كْ ــا  م و 

ــري ــعْ ـــنّ شَ ــفَ ابـْ

طورْ عْ ــمْ مَ ــا ناسَ بيرْ الَلّن ــنْ اعْ ــبّ م هَ

ــبْ مارّة ي ةْ الطّ ــمَ ــتْ بَنْسَ سَّ نينْ حَ امْ

دورْ رَحْ الّصْ لْتْ في انْشادي نَشْ تْ و قُ قْ و نْطَ

ــر ــاهَ ــطّ ـــرّهـــا ال ــمْ سَ ــظَ ــعْ ــا مَ ي

ــاري ــك افْ و  ــلــي  ــقْ عَ ــة  ــب ــالْ ــسّ ال
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ـــــاري  ـــا اوْك ـــي اضْ

ـــاري ــــــــدوزْ ع ــــــيَّ اتْ ـــن الّه م

ـــرة ـــضْ ـــحُ ـــمْ فـــي الْ ـــنْـــهُ مَ

ــرْ ــايَ ــص ــبْ ـــــرَّتْ الْ ـــرْفـــا قَ الـــشُّ

ــرة     ــاهْ ط و  ــــرّة  حُ ـــوالتـــي  مُ ـــة  الل

يارُه ــزاحْ اغْ ــدحْ انْ ــدا المَ ــي ابْ مــن اللّ

ــــاره ــــك ــــي افْ ك

ــاري ـــمْ طــيــبْــهــا الــسّ ـــرْهُ ـــمَّ عَ

ــــرة ــــهْ ــــجَ ـــــدْ ابْ ـــــمْ ـــــحَ الْ

ــمــايَــرْ الــضّ و  ــبْ  ــلْ قَ أو  ــســانْ  ــلْ بَ

رة ــاظْ أو قومانْ حاضْ ــمْ أو حفّ في نَاظَ

ــرى ابْ مــن  ــبّ  طُ ــوَّة  النَّبُ ــتْ  بي ــتْ  بَنْ

ــــراري ـــعْ  اسْ ـــبْ نَ

ــراء  ــزهْ ــمــة ال فــاطِ

بْرورْ ــا و ارْضاتْ المَ نّه ارْضاتْ اهللا عَ

احْ الرّاجــي الْخيرْ ــدّ ــةْ الْمَ ديَّ َهْ و هــو يا ســيدي هــادي ا

ـأجــاره تـَ حـــه  ـــدْ مَ عــن  نــــالْ  و 

ـــعـــاره ــفْ اشْ ــي ك

ــرة ضْ حُ ــا  ي عْ  ــفَ يَشْ

ورْ مْ ليهْ الشّ قَ نى يَسْ ديهْ اهللا الَ غْ يَهْ

ـــرة  ـــجـــاهْ الـــزَّهْ ابْ

قورْ فْ نى و لو مَ ريمْ نَغْ و غنى من بالكْ

داري ــــــــــرزْ  حَ و 

رورْ  رة بَلْســامْ اضْ مة الزَّهْ ــي فاطْ موالت

رة ســوكْ عاطْ بيقــة بَمْ ــا العْ رْتْن ضَ احْ

مورْ عْ بّوها في الْمَ وامْ حَ لْمْ أو عْ لْ الْعَ و هَ

ــر ــاهَ ــطّ ـــرّهـــا ال ــمْ سَ ــظَ ــعْ ــا مَ ي

ــــداره اكْ و  ـــه  ـــوالُ اهْ ـــــتْ  زالَ و 

داره ــــبْ  ــــلْ قَ و 

رورْ مة و سْ مة نَعْ دْ رَحْ مة و بَعْ هادي رَحْ

ــرة فاتْ ــه امْ َالّ لُ رْ ا ــكُ الخالْقــي و الشّ

ة يومْ انْشورْ حْ الْبَنْتْ شافَعْ األمّ دْ و المَ

ــرْ حــاضَ ــونْ  ــك ايْ ِلـــى  ا العاصي  و 

ــرايَــرْ ــسْ و الــشّ ــفْ ـــرْضْ الــنَّ مــن مَ
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راة ــلْ و امْ رْ راجَ ــلْ الحاضَ ــلْ الجي يا هَ

رة  اهْ الطّ ــرة  ــزَّهْ ال ــمْ  فــاطِ ــذا  ــكْ هَ

رة  بْ و سالفْ طاهْ ــبْ و نسَ هرْ و حسَ طُ

الــقــارّة  ــانــة  يّ الــدّ و  لو  عْ و  ــدْ  ــجْ مَ

رة ــثْ أو مناضْ ــنّة و حدي ــابْ و السُّ كت

ــرة  واتْ امْ مــة  رَحْ أو  عطــوفْ  و  ــانْ  ن احْ

ــبيحْ أو مغافْرة  رْ و التَّسْ ــدْ و شــكُ مْ حَ

ــرى  اسْ مــن  ــتْ  بَنْ ــا  ه

ــورْ اللّبْكُ ــرْوِوَهْ  يَ ــزْمْ  بالعَ ــنْ  الوالدي و 

ـــــرّى طُ ـــوا  ـــول ـــق ي و 

هور مْ ــن الجَ ــي بي و يْشــيعْ اوْصافْهــا األت

ــرة  ــشْ ـــتْ عَ ـــالَ ـــن ن م

يا في خدورْ فا و جودْ او الحْ ــة و الصّ فّ و الْعَ

ــرة  ــشْ ـــأتْ فــي عَ ـــشْ نَ

وى و برورْ ــرْ و التَّقْ بَ ــزْمْ و الصّ ــزمْ أو عَ و الحَ

ــرة  ــشْ ــاتْ الــعَ ــم ــهْ ــلَ اتْ

ــورْ مأْث أو  ــمْ  كَ الحِ و  ــارْ  ب اخْ أو  ــاراتْ  اث و 

ــرة ــشْ عَ ادْ  ــبْ  ــلْ ــقَ ــال ب

ورْ فْ أو لَبْشُ نة و اللُّطْ قة و المحاسْ فْ و الشَّ

ــرة  ــشْ ــعَ ال ـــانْ  ـــس الْ و 

سورْ كْ قْ و تْواسي مَ دْ ظْ و الصَّ حْ أو وَعْ و النُّصْ

ــرْ ــحــاضَ ــه ال ــغ ــلّ ــبَ ــن غـــابْ إيْ م

ــرْ ــومْ شــاعَ ــي ــهــا ال ــفْ كــيــفْ وصَ

ــرْ ــوافَ ال لْمها  حَ و  ــحْ  ــفْ ــصَّ ال و 

ــرْ ــاهَ الــطّ ــلْــبْــهــا  قَ أو  ـــدْ  الـــزُّهْ و 

ــرْ  ــافَ غ رَبّ  ــدْ  ــي ــوح تَ أو  ــهْ  فَــقْ

ــاوَرْ ــج ــمْ ــل لَ الــلّــيــنْ  و  ــــة  راف

ـــرْ اكَ الـــدّ ــلْــبــهــا  قَ و  كـــرْ  الـــدَّ و 
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ــرة بْخْ باشْ بيزْ و رْفى و طَ ــنْ و خْ حي اطْ

ــرة ــنْ و روحْ طاهْ سْ ــنْ و جمــالْ و حُ زي

ــرة يْضْ ــرومْ حَ كْ ــزّوْج الْمَ وتْهــا و ال اخّ

ــرة ــرينْ ظاهْ شْ ــرة عَ شْ ــم عَ ــدْ ليهُ زي

ــرة ــنْها ماهي العاشْ يا من امْحاسَ امْ

رة خديمْ للشــياخْ أحمد ســهوم ظاهْ

ــرة  ــشْ ــعَ ــــــوَالَّتْ الْ اتْ

بْشــورْ هْ مَ بَدْ  و وْجَ ــي نَشــأْها و تَعْ و ترَبّ

ـــرة  ـــشْ عَ حـــــــازَةْ  و 

ــورْ ــزّ و ن ــلْ و عَ ــعْ و النُّبْ وّ الرّفي ــمُ و السُّ

ــرة  ــشْ ــعَ ــالْ صـــالَـــتْ ب

ضانْ النُّورْ واتاتْ البْها انْسايَمْ في احْ و خْ

ــرة  ــشْ ـــرْفـــاتْ بــعَ اتْـــعَ

ــهورْ شْ يْنْ المَ حيحَ لْ الصًّ ــة و هَ َيَمّ و األْ

ــرة  ــشْ ــي عَ ــرة ف ــشْ عَ

ــرورْ سْ حى فارَحْ مَ ــولْ به نَضْ ب نَرْجــى لَقْ

ــرة ــضْ حُ ــا  ي اســمــي  و 

وهل  التســليم فالحضر وبوادي ودشور

ــرْ تْباشَ أو  ــكْ  حّ تْضَ أوْ  ــكْ  حَ تَضْ  

ــرْ ــاهَ ــب ال ــا  ــه ــبْ ال و  ـــة  ـــف االُنْ و 

ــرْ ـحــاظَ الـْ يـــا  ــنْ  ــي ــحــســن الْ و 

ـــرْ الَثَ ــي  ف خــاليْــفــه  و  ــه  ــابُ ــحَ اصْ

ـــرْ عـــاشَ ــــشــــورْ  اعْ الَهــــــيَّ  و 

عـــاطَ هـــابْ  لـــلـــذّ ـــي  ـــالم اسْ و 

انتهت القصيدة
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ارْ هّ ْ الْقَ ظيمْ الرًّبّ مْ اهللا الواحدْ العْ بسْ

هارْ كرْ بالسرّ و الجْ له الحمد و غايةْ الشَّ

قامْ المختارْ لة لَمْ الة موصولة أو  وّاصْ والصّ

هارْ وى لَطْ و ارْضاة المولى على الزْواجْ النَّسْ

ارْ تّ مْ السَ دْ النَعْ مْ مية مع الحَ دْ التَّسْ بَعْ

ارْ ــةْ يَنْبوعْ الزخّ دوحاتْ زوجَ مْ ــاجْ المَ ت

رْ ــدَ ــبْ لَ ـــورْ  ن أو  ــس  ــمْ الــشَّ ـــورْ  ن

ــبَــرْ األكْ اهللا  ــبْ  ــي ــب احْ ــتْ  ــنْ ب

رْ ـــدَ ـــقْ مــنــهــا مـــا اضــــــواوْا بَ

رَة ــدْ الْقُ ــهْ  إلَ ــمْ  لي لَحْ ــافَقْ  الشّ ــارْ  فّ الغَ

ــرَا ــاحْ و نَبْ ــولْ خالْقــي نَرْت َقْب ــمّ أ ــى عَ ِل و ا

را هْ ــى جَ ل ــرّ واللّي صَ ــى ابْسَ لّ ــي صَ ــدّ اللّ عَ

ــرة شْ حابُه عَ ــه لَصْ تُ ــالمْ باعْ ــالمْ السّ و سَ

ة الحرّة مَ ديحْ النَّعْ كْ في الَمْ سْ تَحْ بالْمَ تَفْ نَسْ

ــرَة ــة الزَّهْ ــة فاطم ــبْ اهللا الل بي ــتْ احْ بَنْ

ثْوارِي ــي مَ ــعْ اللّ ــعْ لَبْدي انَ ــالّقْ الصّ الْخَ

حارِي يّ و لَصْ رْ ضِ صَ َالَّ أيْله أَحْ بيحْ ا والتَّسْ

ــزْ الْقارِي ن دَى األُمي كَ ــنْ الهْ محمد عي

ــه الَبْرارِي ــدينْ وانْجالُ ــانْ الرّاشْ لْف و الخُ

ــالمْ افْكارِي التُه لَنْبيهْ و الرّضى و سْ و صْ

ــوارِي
االنْ رْ  ــواوَ انْ ــةْ  دوحَ الحســنْ  أُمّ 

ــماتُه نايَرْ ــبْ في سْ وكَ لّ كُ ــوارْ كُ و ن

اهرْ ــرّ الظّ ــلْطانة النّسا ذاتْ السَ سُ

رْ شورْ في العشورْ العاشَ شورْ دَ العْ لَعْ
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ــورُه شــافَعْ لُورى َنْشــا ابْن ــي أ ــور اهللا اللّ ن

رة ضْ ة بالْحَ ــدى فَرْحَ طيبْ اهللا الفايَحْ الشّ

رة طْ ــورْ الْعَ ــكْ ذاتْ النّ نْ مــن دي وْدي ــوَّ كَ لَمْ

رة َالّ هــو فــي امْ ــنْ ا لّ زي ــي مــوالةْ كُ موالت

ــرة هْ الطَّ ــمَ  نَعْ ــورْ  النّ ــرة  العاطْ المــوالةْ 

ــرَة ــة الزَّهْ ــة فاطم ــبْ اهللا الل بي ــتْ احْ بَنْ

ــرى سْ ــرْ عن كَ ــدة قِيْصَ ايْ  و الفروســيّة الزّ

را ــرُه قَهْ ــا إيْجيوا الْغي ــارْ من لَثيابْ م ت و خْ

ــورْ أنوارِي ــورُه من ن نُ ــي أمْ ورْ اللّ ــورْ النّ ن

و الَ هــو فــي الغالْية وال هو فــي اقْمارِي

ــبْحانْ البارِي لي سُ َبْزوجْ ياهْ ــنْ أ زوجي مْ مَ

َفْكارِي ــتَرْ إلْهامْ أ رّ أدْ سايَرْ السّ داتْ السَّ

عارِي تْها في اقْريضْ اشْ حْ دَ هدي  هيّ من امْ

ــوارِي
االنْ رْ  ــواوَ انْ ــةْ  دوحَ الحســنْ   ْ أُمّ

ــرْ ايَ ــوارْ النّ غْ ــجيعْ الْمِ ــارَسْ الشّ الْف

ــرْ افَ الظّ ــارْ  بّ الصّ ــمْ  ري لَكْ ــدْ  الزّاه

رْ حاضَ هو  من  يا  وثْني  ليهْ  عْ ارْضى 

ثْوارِي ــدْ االَّ مَ ــدّ عن الزَّهْ زْمْ و جَ ــزْمْ وعَ حَ

بَرْ في ارْضاةْ البارِي ــدْ والصّ لّى بالزّهْ وتْحَ

َبْصارْ َالّراتْ أ ــورْ ا ــورْ مــن نّ ــةْ ن ــيّ صيل هِ

َالَّ هو في ا زْهارْ يبْ ا يبْ من الطّ هي  طيبْ الطّ

ــالَّة قَبْطة مــن االنْوارْ بيرْ لَ ــحْ من لَعْ نَفْ

خارْ  ــوعْ التَّفْ هادي هــيَّ دوحةْ البْهــا يَنْب

هارْ  ــلَ التَّطْ والي نَسْ ةْ  الغْ رّ هــادي هيَّ حُ

ارْ ــوعْ الزخّ ةْ يَنْب دوحاتْ زوجَ مْ ــاجْ المَ ت

ــرْ ــضَ ــيْ حِ ــتْ  ــيْ ــلّ ال روحْ  راحـــتْ 

ــرْ ــقَ ــفْ ــالْ ــى ب ــن ــغْ ـعْ الْ الــبــايـَ

ــرْ ــبَ ــحْ ــمْ لَ ــي ــك ــحْ ـمْ لَ الــعــالـَ

ــارْ ت خْ المُ ــتْ  بَنْ ــا  لَالّن زوجْ  هــو  هــذا 

ليها تُمقارْ لولْهــا و احْ لّى احْ هذا مــن خَ
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ارْ جّ زَرْ في ارْقابْ الفُ هذا هو ســيْدْ من اغْ

فارْ هْ لَقْ بَعْ في مهامَ لي اسْ دْ يا هْ تأْسَ ما يَسْ

وارْ غْ ــارَسْ مَ مة الزّهرا ف ــي كانْ بفاطْ عل

ارْ ــوعْ الزخّ ةْ يَنْب دوحاتْ زوجَ مْ ــاجْ المَ ت

الــنّــورْ ـــصـــابَـــحْ  أمْ ُمْ  أ هــي 

ـــن ربّـــــــاتْ الــــبْــــدورْ ـــي م ه

ــدورْ ــص ـــاتْ ال ـــرْح ــن شَ ــي م ه

غارْ ينْ اصْ ــفوا اوْالَدها هذا الدّ هي من رَشْ

ـبّار دْ منهــم صَ لّ واحَ ــاتْ كُ هي مــن ربّ

ــوارْ َلسْ يا ا قْ ــل الْفَ مْ قب اتْهُ رّ هــي مــن قَ

ــةْ االَزْهارْ رة دوحَ مــة الزَّهْ هدي هي فاطْ

رّا ــارْ الْقَ ب ــي و ســيرْتُه لَحْ لِ ســالوا عــن عَ

رة ــادْ النَّمْ رْ في بْع الَ انْمَ ــرْ فــي الخْ ما يَتْنَشّ

را  ــعْ ــابْ الشَّ ــتْ ارْب هــا ارْضي ــا بمديحْ و أني

ــرَة ــة الزَّهْ ــة فاطم ــبْ اهللا الل بي ــتْ احْ بَنْ

رة دْ مــوا عنه كمــا ارْضاتْ لهــم العَ طْ و تفَ

رى القْ دْ سيدْ من اسْ مة و العقل و لَخْ كْ بالحَ

ــرى داتْها من ليلةْ االسْ ــرة أَخْ بْ ــا مــن عَ و م

ــرَة ــزْ النُّقْ نْ ــرا كَ مــة الزَّهْ هــدي هــيَّ فاطْ

ــدارِي إيْ كانْ  ال  آو  ــق  لّ اتْمَ االَّ  ــامْ  اإلم

صودْ افْكارِي قْ َلْبيّته مَ ــفى ا غيرْ إلى يَشْ

ــزْ القارِي نْ را كَ مــة الزَّهْ ــي كان بفاطْ ل عَ

ــوارِي
االنْ رْ  ــواوَ انْ ــةْ  دوحَ الحســنْ   ْ أُمّ

خارُه ــوا تَفْ ــدى وَرْث ــنْ الهْ ي ــاد عَ أحف

ضانْها ادْرَاوْا مــن العلمْ ادْرارُه فــي احْ

ــرارُه ــقْ و اسْ ــنْ الخالَ ــا ابْدي د اوْالَدْه

يارِي ها صافي لَعْ ــبْ تَدّ لي عوهْ من احْ رَضْ

دْرارِي
َ هــولْ أ مْ كــن اكْ لَتْهُ عْ هــي مــن جَ

دى سارِي وحكتْ لهم كيفْ باتْ نورْ الهْ

ــيّ ابْصارِي رة ضَ دي هيّ فاطمــة الزَّهْ هَ
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كارْ ة تُدْ ــمْ الزّوجَ ــمْ البَنْتْ البارّة و نَعْ نَعْ

ارْ ــوعْ الزخّ ةْ يَنْب دوحاتْ زوجَ مْ ــاجْ المَ ت

ــورْ  ــم ــعْ ــمَ ة ال ـــوّ ـــبُ ـــنَّ ــتْ ال ــي ب

ــصــورْ اقْ ــبْ  ــواعَ اكْ فــي  هما  مــا 

ـــزورْ لَـــجْ ـــصـــونْ  احْ ــنْ  ــي ب الَّ  و 

ارْ بوبْ الْقهّ حْ هما بناتْ الهاشمي احمدْ مَ

ار رافْ على أوالدها كانْ أوحى في الدّ ذو الشَّ

عارْ دْ كانْ لُه في حياتُه شِ بْعْ الزَّهْ لِي طَ عَ

يشْ من اجوارْ ا الَ جَ هَ نْدْ بْد عَ ادم  الَ عَ الَ خَ

تارْ  ــرْ فيهــا ال تَهْ ــشْ ال فْشَ عْ ال في ــدَ ال بْ

ارْ ــوعْ الزخّ ةْ يَنْب دوحاتْ زوجَ مْ ــاجْ المَ ت

ــرّة  ها حُ ــبَهْ َالَّ تَشْ وة دَ النّســا أ ــدْ ــمَ الْقَ نَعْ

ــرَة ــة الزَّهْ ــة فاطم ــبْ اهللا الل بي ــتْ احْ بَنْ

ــرا الزَّه مــة  فاطِ لَبْهــا  دُرَّتْ  دوحــة  مْ المَ و 

ــرا شْ ــرْ امــع زوجاتْ الْعَ اهَ ــيرة دا الطّ بالسّ

را ــتْ ليها فُخْ دْ كان ــتَحابّ من الزُّهْ سْ و المُ

بْرا ــرورْ الكُ بْ ــنْ زوجــةْ المَ ي ــة مــن يَدّ دي هْ مَ

را غْ رْشــينْ الصَّ ــارْ و الْفَ ب رْشــينْ لَكْ دونْ الفَ

ــرَة ــة الزَّهْ ــة فاطم ــبْ اهللا الل بي ــتْ احْ بَنْ

صارِي  َمّ فــي الَعْ ثيلْهــا أ ُمّ االَّ امْ ــمْ األْ نَعْ

ــوارِي
االنْ رْ  ــواوَ انْ ــةْ  دوحَ الحســنْ   ْ أُمّ

ــتَرْ فيهْ انْســا و دْكارُه ــر و السّ بالسَّ

ــوارُه باسْ ــنْ  صَّ حَ َمْ أ ــرْ  دي ــاتْ  َبْن أ ال  و 

وارُه ــن اجْ ــرى ما بي سْ لكْ كَ و الَ في مُ

هارِي ــة  ذو الطْ ــبْ و رْقيّ ــومْ و زينَ لْث َمُّ كَ أ

ارِي ا  الدّ وْ صِ ــقْ دْ ليلْها  سَ جْ زّ و المَ و الْعَ

يَارِي ية صيلةْ لَخْ دْ راضْ رة في الزًّهْ و الزَّهْ

ــواري ــرْ من غيرْ اسْ ــرْ ال دگْ ال تْبَ ال جوهَ

هى لَبْصارِي ــرْ يَفْ َتاتْ فــي بيتْها افْخُ ال أ

ــوارِي
االنْ رْ  ــواوَ انْ ــةْ  دوحَ الحســنْ   ْ أُمّ
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ــرْ ــي ــه ــطْ ــــــي تَ ـــا رَبّ ـــه ـــبْ وَهَّ

ــرْ  ــي ــن ــمْ لَ ـــأدْ  ــفْ لـَ ــا  ــطــاه ع و 

ــرْ بي عْ و  ــرْ  هْ طُ و  ــورْ  ن أو  ــنْ  زي

رارْ ــرْفا االَحْ يالْ الشُّ ــبْ لَجْ واكَ ْ كْ هــيّ أمّ

كارْ ــمْ الدَّ ــاضْ الْقيَّ باتْ لَرْي هيّ مــن نَجْ

لومْ صابّة مــن داكْ الزّخارْ ــرْ اعْ داتْ اغدي

ــرْ االفكارْ نيَّ مــة البالْغة لَمْ كْ ــاءْ الحَ وِع

أذْكارْ ُو  ا قيّام  اللّة  رْفَتْ  غَ رُه  بَحْ من 

ارْ ــوعْ الزخّ ةْ يَنْب دوحاتْ زوجَ مْ ــاجْ المَ ت

ــرْ ــزي ــغْ ـــنْ لَ ي ـــزّ ـــــاللْ ال زيـــنْ أهْ

ــصــطــفــى الــبْــشــيــرْ  بــنــت الــمُ

ــعــيــرْ لَــبْ ازْواكْ  ـــــتْ  زَكْ ـــا  ون

ــرا ــي نَصْ مــا ل ــي هُ ت شــراني و المْ مــا عُ هُ

رّا ــا طُ رْها و دْجاه هَ ــا و ظُ نْي ــاحْ الدُّ فــي صب

رة ضْ هُ في الْحُ ــيا وَجْ ه خالَقْ االَشْ رْمُ لِي كَ عَ

را ــهْ مــن باقــي كايَقْ لي ــى اعْ ن َالَّ يَغْ ــفْ ا كي

رّة ــي حُ ــباطْ اتْراب ــالْ ذا االسْ ــمْ افْع لَتْهُ عْ جَ

ــرَة ــة الزَّهْ ــة فاطم ــبْ اهللا الل بي ــتْ احْ بَنْ

هيرُه لْ تَطْ ــتاهَ ــلْطانْتْ النّسا تَسْ سَ

َيْنيروا ــأدْ أ ــرْ مــن لَفْ كَ ــلْ و الفْ قَ و العْ

ــا يَنْصــابْ انْظيرُه فــي الزّينْ زينْها م

ارِي دُكّ مــا  هُ منّهــا  ــدورْ  لَبْ ــلَة  لْسَ سَ

ــوى و بكارِي ــها نَسْ نْسْ يَّ تاجْ ابْناتْ جَ هِ

عارَفْ على النْهارِي ابْ لَمْ ــرْ الصّ داكْ الْبَحْ

نْ هو قارِي نا عليه في امَ َغْ ولْ النَّحو أالّ أ مُ

ــيَّدْ االنْصارِي مْ جمع ما ارْواتْ من سِ زَدَتْهُ

ــوارِي
االنْ رْ  ــواوَ انْ ــةْ  دوحَ الحســنْ   ْ أُمّ

بيرُه ــوارُه و عْ َنْ تْ أ فْ َوْصَ ــالَ أ َيْ ــبي أ سْ حَ

ــطيرُه ها تَشْ لَّدْ لّ مــن خَ مَظمــونْ كُ

ــنْ و تَنْويرُه ي ــرْ و الزّ هْ يبْ و طُ فــي الطّ



اللة فاطمة الزهراء 2 286

091

092

093

094

095

096

097

098

099

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

بارْ ةْ لَعْ ــكْ فيهــا ال تْدوزني في ســاعَ زايَ

ــياتَلْ لَبْرارْ ها أيمامْ اسْ ــزاوَگْ في زَوْجْ و م

بارْ و مزاوَگْ في انْجالْها الحســنين االحْ

ةْ االَنوارْ رايَمْ قَبْضَ بْ الكْ و مزاوَگْ في صاحَ

طارْ  الّتْ من امْ ــا هَ صلى اهللا عليه قَدّ م

ــرِي ــعْ شَ ارْضــــاتْ  واشْ  را  ـــدْ مَ

ــرِي ــهْ سَ فــي  الَّ  و  امنامي  فــي 

ــرِي  ــرْحــي و بَــشْ فــي ارْضــهــا فَ

ــــرِي َيْــــتَــــمّ أمْ ــــمّ أ ــــى تَ وال

رِي ــــدْ قَ ــمْ  ــري ــكْ لَ ــي  ــلّ ــعَ يْ و 

ــرِي  ــصْ عَ ــاتْ  ــن ــبْ لَ تْمة  الخَ و 

ــرِي ـــاوا فَــكْ ـــغ ــاتْ اصْ ــن ــب ال

ــرِي يَسْ ــدْ  الزُّهْ كانْ  ــي  عل مــن 

ــرِي ــبْ ـــلّ يَ ـــضَ ــي كـــانْ إيْ ــل عَ

ــــرِي ــبْ دُهْ ــي ــب ـــانْ الْ ــي ك ــلِ عَ

رة شْ نة بالعَ سْ ةْ الحَ فّ ل لي هذي في كَ عَ تَجْ

ــرة شْ ــومْ تكونْ النّاسْ بينْ البْشــايَرْ و الحَ ي

رة مْ فاطمــة الزَّهْ هُ َمّ مايَةْ أ ــاكْ أنا فــي احْ ي

ــرة ــبْ الزَّفْ ــى و الْهي ــار واللّضَ مــن أوْزارْ النّ

رة ــجْ تْ من شَ حَ ــى اهللا عليه قَدّ ما لَقْ صل

لْ أوْزارِي طى من ثُقْ ةْ لَخْ فَّ تْ كَ طَ قْ أيْال سَ

قارِي ــا نَلْقى تَحْ ليلْ م و ابْجــاهُ عند الجْ

تارِي ما تَسْ رْ هُ شَ إيْكونوا لي ســاعةْ لَحْ

يارِي فيعْ أيْصونْ اصْ افَعْ الشّ بْعوثْ الشّ الْمَ

ــهْ و اثْمارِي واكَ ــهْ قَدْ الفْ ــى اهللا علي ل صَ

وابْ ابْشــارَا و اللّى ارْضاتْ يأتي الجْ

ــارَا ــاهْ إيم ع ــالْ امْ ه ف دُ و الَ انْشــاهْ

نارَا عة في امْ مْ رِي شَ عْ و قبولْها الشَّ

دْ اللّي كانْ اتْوارَا ــعْ و يعودْ لي السَّ

ــي ســيدي بَيْغارَا نّ و نقولْ جــادْ عَ

يارَا عْ ــا هــي مَ ــة م داوي ــة امْ رْخَ صَ

ارَا ــكّ رَة ف كْ ــا بفَ و تناقْشــوا امعاي

ارَا بّ ــرة صَ نُه و الزَّهْ في قَلْبْ ســاكْ

ارَا يّ ــطْ الغِ رْ أمعاهْ  في وسْ اهَ و الطّ

ــكارَا ــمْ الْ لْ ــاتْ  كيْحــارَبْ بالعَ ايْب
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ــرِي ــشْ نَ ــوعْ  ــب ــنْ يَ ـــرة  ـــزَّهْ ال و 

ــرِي ـجْ رّ يـَ ـــــدَّ ـي كــــانْ ال ــلـِ عَ

ــرِي ــكْ بَ ـــراتْ  ـــتْ خَ ـــرة  ـــزُّهْ ال و 

ــري ــصْ ــي عَ وة ف ــــدْ ديــروهــا قُ

ــــرِي دُهْ ـــرافْ  ـــشْ لَ ــي  ــالم سْ و 

ــرِي فَــكْ ـــــارْ  دُكّ دْبــــا  الْــــوَ و 

ــرِي ــسْ ــنَّ ــدى ال ــشْ ــه بَ ــرْتُ ــطَّ عَ

رِي ـــدْ يَ رادْ  ــن  م ــا  ي ــمــي  اسْ و 

رِي ــــوْ تُ ـــهـــومْ  سُ ــنــيــة  الــكُ و 

ــرِي ــسْ تَ ـــــالةْ  اصْ اهللا  صــلــى 

ــرارَا ولو مْضى اللّيلْ اتْراجي في سْ

قارَا ــشْ الْفُ ــهْ و رْضــا عي ــنْ إيدي بي

ارَا يّ ــضْ الخِ حْ ة مَ ناعَ ــشْ دْ لَقْ العي

َ ــارا ب َعْ ــاوْا أ ــةْ النّســا ال تَبْق ــا الَمَ ي

عارَ ا عْ الشُّ مْ رِ و جَ لّ دُهْ ــرافْ كُ و اشْ

ــارَا يّ الْعِ اتْ  ــرُّوّ ال و  ــومْ  ل العْ ــلْ  هَ و 

ــارَا تّ ه فَ ــدُ نْ ــا عَ ــرْ م ــورْدَ و الزّهَ و ال

تارَا جابْ اسْ دادْ لَحْ جوبْ في اعْ حْ مَ

ــعاتْ الغارَا متْ الْسَ دارْ ما انْظَ مقْ

ــارَا الزَّفّ َنْهــارْ  أ ــالمْ  السْ ــنْ  ايَ للصّ

انتهت القصيدة
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يل رفْضْ آســيدي جلُّول ــل جِ ي الجِ

قول ــاالَّ معْ ــا ي فوه مــق و صْ بالحُ

ــل لي الجْ ــادَر  الق ــد  عبْ أمــواليْ 

ــل اقْلي ــرارك  بسْ يأَمــن  مــن  و 
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جالي وي و اسْ دْ تح في اقْريض شَ والف نستفْ بود كيف امْ م المعْ م نعْ باسَ

مال بْ فــي اكْ ا يَتْعَ ــي يبْدا باالســم األعْظــم مَ و اللّ

ــب ابْحالي ن ل الغارْقين في الذَّ ــفيع فِيا و فــي كُ ــي بصــالة الشّ و انْثنّ

األصــال أو  ــام  االيّ ــدو  غْ فــي  ــه  لي اعْ اهللا  ــى  صلّ

تْعالي حــاب من رضا  المُ ــى االزْواج و اآللْ و على االصْ و ارْضــات اهللا عل

ــوال أحْ كل  فــي  ــادة  ب بالعْ و  ــوى  بالتقْ أو  ــد  بالزُّهْ

ــل من قلْب ادْخالي لْ الفضْ لْ الورَع و هَ ــم و هَ ل لْ العَ ــالم اهللا لهَ و اسْ

ــدال االبْ ــة  وفــيّ الصُّ و  ــن  للزّاهـــدي ــة  التَّحي و 

ر المالي ــم والبحْ ــر العظي دت بها مولْ السَ دْحة اقصَ ــع مَ ل هذا مطْ

ــجال جــا و نقول في لسْ ــادي ضــيّ و الدْ ــه أنَّ ــن لي مَ

الجياللي الغوْث  يا  اهللا  رَةْ  ضْ لَحَ اوْصلْ  ن  مَ يا  اهللا  واليَّ  سيدي 

ــالْ مَّ ــب الكُ ــريف أقُطْ ــادَر الشّ ــد الق ــواليْ عبْ أم
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اللي ــيَة باليَجْ شّ غَ ــيَّة امْ مة قُدسِ د حكْ مة و بَعْ لْمة حكْ ــفْت الكَ شَ

األزَالْ عــلْــم  ــن  م ــيــا  مــاجْ و  ـــة  أيَ ــارة  ــب ــعِ ال و 

عاني الة على لمْ رِفة الدّ مــة و المعْ ر أو الحكْ لْم الزّاخْ تك في العَ ــفْ شَ

ــي شــوفَةْ االنْجــال ــك الوال ــنْ أقوالْ ــا بي تَك م شــفْ

ــي وال لمْ ــا  الْن ــرَّفْ  عَ ســان  باليَحْ راني  ــعْ الشَّ ــا  عنْن إيْجــازي  اهللا 

ــم هــل االفْضــال تابْســوا مــن كرايَ ــا كانقْ علن و اجْ

ــي وال االمْ المــة  ــنْ  ابْعي التّ ــنْ  ابْعي لَلتّ ــن  للتَّابْعي ــة  حابَ الصَّ مــن 

ـــدال ــة االبـْ وفــي ــن و الصّ الحــي ــة و الصّ لألوْلِيَّــ

لوم شــكون امْســالي ــر ذا العْ خايَ ــرار و الدْ ــوز ذا االسْ ن هاهــيِّ ذي لكْ

ــالْ إين ــر  للخي ــه  لْبُ بقَ ــري  يقْ و  ــا  ني الدُّ ــمْ  هَ مــن 

الجياللي الغوْث  يا  اهللا  رَةْ  ضْ لَحَ وْصلْ  من  يا  اهللا  واليَّ  سيدي 

ــالْ مَّ ــب الكُ ــريف أقُطْ ــادَر الشّ ــد الق ــواليْ عبْ أم

ــي يال اجْ ل  كُ ــر  البَحْ و  ــر  البَ ــاث  يّ غِ ــاً  حقّ ــن  لي الوَحْ اك  ــكّ ف ــاً  حقّ

حــالْ مُ ــم  رايَ لكْ ــوى  نْ مــن  ل  كُ ــنْ  ع فر  ــتغْ نسْ أو 

ول المنْقول ــطور القُ بها اقْرى اسْ

ــه عقلْ  ــا يبْلغ لي قــام و م ــادْ لمْ ه

مل ــدة على لَخْ ــه الرّوح لَبْعي صُّ خَ

مل ال أو يَكْ مّ ديث فــي الكُ ليهْ الحْ

نْديل القَ ــيّ  ه ــك  احَ ــدّ ــم ال و 

لهال او  ـــاقْ  ت ــي  ــلّ ال ــقْ  ــي ــت ايْ

ــة لَّ خُ ــه  في ــا  م و  ــب  قلْ ــه  صُّ خَ

ــلــى يحْ ارْفـــيــع  دوقْ  أوالّ 
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اللي بّ اعْ ــا طُ ب االقْطاب ي ــمك يا قُطْ يّاث اللّي اســتاغْت باسْ اً غِ حقّ

دال ــا ينْطــق بجْ ــق ســيرتَك م قي ــي يعــرَف تحْ و اللّ

االفْضالي ةْ  المَ الوارْعين  التُّقات  بقول  وى  الهْ فوق  امْشيتي   ْ حقّ

ــدال ابْحــالْ ابْحــالْ ــد االبْ ــوَاء واألرضْ عنْ و المــا و هْ

عالي ــرْزَخ لمْ لو الب ــي فالعْ لْت ســافَر وصَّ ــن المْ ي بْ دّ ــال فــي حقَّك عَ ق

اهــر أو لْباطــن فــي داكْ الحــالْ ــدْ ليــك الظّ و التَّاحَ

ــد الجياللي نا المجْ ةْ ســيدْ رِيقَ ــنْ الهيْتي طَ ــيخ ب ليك الشّ ــال اعْ و ق

تْعالْ المُ حـــوْل  إال  حـــوْل  ــل  كُ مــن  ــري  ــبَ ــتَّ ال

الجياللي الغوْث  يا  اهللا  رَةْ  ضْ لَحَ وْصلْ  ن  مَ يا  اهللا  واليَّ  سيدي 

ــالْ مَّ ــب الكُ ــريف أقُطْ ــادَر الشّ ــد الق ــواليْ عبْ أم

ــي ــا ســعادَة االقْبال قــام اهللا اهللا ي ــى فــي ذاكْ المْ ت ــن وال يمْ ال أيْ

لْ الجــالَ حــالْ  فــي  ــن  مأَدْبي ــوا  كان و  بلْغــوه  مــن 

ق قُوم فيهم من نالوا من رْضاه مثْل الجياللي ــروا في حضرَة الحَ ضْ حَ

ــحالْ ــن ابْحــال الحالّج اشْ قــوا مَ ــن رهْ ــم مَ أو فيهُ

ــلْ التَّحوي كان  ــه  لُ وْ حَ و  ــه  تُ وْ بقُ و 

صيلْ ــان بالتّفْ ت إيْب ــوقْ ال لْتَحْ ال ف

ــلْ ابْمي ــلْ  مي ــر  بَ يَتَّعْ مــكان  وال 

ــول حُ وال  ـــت  انْ لــيــكْ  ة  ـــوّ قُ ال 

طــولْ وال  ا  تمّ ابْــقــى  ـــرْض  عَ ال 

ول بالحُ وه  ـــدُّ إيـــعَ ازْمــــان  أُو 

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49



الجياللية 292

ليل العالي ــبيل لجْ ات على اسْ نْ مَ ــه مَ نْتها طريقُ عَ و ســبيل اهللا امْ

ئالْ غــى فــي الحــالْ  و المْ ــهد يا مــن يصْ مــن الشُّ

ــرُه مالي ــاتْ عنْهــا بحْ ــالّق و م ــق الخَ ري الســيّما مــن عــاش فــي طْ

ــالل ــف و يَجْ شْ ــم و كَ لْ ــه اهللا عِ بُ ــى وهْ ــر إل ثي و كْ

ثالي مــة لَمْ ــدْ العاتْرين رحْ ــدْ بي ــتاغَث و ياخُ ــثْ اللّي اسْ هــذاكْ إيْغي

ــالْ إيْن ــود  ب عْ للمَ ضــع  يخْ و  ــق  للحَ ــنْ  عَ يَدْ ــي  اللّ و 

الجياللي الغوْث  يا  اهللا  رَةْ  ضْ لَحَ وْصلْ  ن  مَ يا  اهللا  واليَّ  سيدي 

ــالْ مَّ ــب الكُ ــريف أقُطْ ــادَر الشّ ــد الق ــواليْ عبْ أم

ــدو وصالي ــلْ أو نْهار و غْ نُّه لي ي مَ ــه وبْكْ لي ي اعْ ــه و بْكِ ــرْ ابْكــي لُ ي غِ

بالحــالْ ــم  يَعل هــو   ْ إيْحــنّ ــو  هُ طــف  يعْ ــوَ  ه

ــدور الوالي ــا الغنْ ــواله ي ــد مع مُ ــى العبْ ــا مالْكــي عل ــك ي لَ هــذا قوْ

ــاللْ اجْ ــه  لي عْ والحــقّ  ــقّ  الحَ ــو  هُ إال  اهللا  و 

ــي انْجال و  عــي  دَمْ و  ــي  ل ــدْ  ايْري ــنْ  حي ــه   لي عْ نبْكــي  ــه  منُّ نبْكــي 

ــالْ عَّ الفَ هــو  ســيدي  ــن  ي يَدِّ ــنْ  بِي ملْكــي  ماشــي 

لى له وفــي قَلْبي يحْ ــى انْواصْ ت يمْ

ــة ل وحْ ــا  نْي الدُّ هــاذ  و  نا  أســيدْ

ــي ما يبْلى في قولَك الشــريف اللّ

ــل غافَ اهللا  ــر  ذكْ ــن  عَ باقــي 

ــل امْكاسَ اعــة  الطّ فــي  وباقــي 

ــل القايَ ســيدي  ــن  ب ــا  ي ــت  ونْ
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آلي لسْ له  فَضْ سان  احْ من  ب  تاجَ يسْ وهو  أدْعى  من  تر  نَفْ ما  أنا 

ــالْ والب ــي  قلْب ــى  ن يهْ بالوْصــول  ــي  رمن يكْ نرْجــى 

ــي ــابَق فــي افْعال ــب هللا عــن السّ ــي تايَ ــق اهللا يالوَل ري ــي فطْ هان

الحــالْ إيْطــبْ  واهللا  ــم  التَّ ــت  نْ و  ــدو  لبْ هــذا 

الجياللي الغوْث  يا  اهللا  رَةْ  ضْ لَحَ وْصلْ  ن  مَ يا  اهللا  واليَّ  سيدي 

ــالْ مَّ ــب الكُ ــريف أقُطْ ــادَر الشّ ــد الق ــواليْ عبْ أم

ْ

ثرتْ في ســيْري وإال ازْلغت فــي بعْض أقْوالي ــذ بِيدي إال اعْ نرْجــى تاخُ

شــي فــي طريق خالْقــي بالقــولْ أو االفْعالْ ناوي نمْ

ــي ــران زْالل فْ فــو  و غُ ــي ونرْجــى البشــارة بالعْ نرْجــى تتْواصــلْ توبْت

ــالْ  األم ــر  قَصْ و  ــنْ  حي كل  اهللا  خــوْف  نرْجــى  أو 

ل مومَن والمومَن كل حينْ في عيْني عالي عر الكُ و التّسليمْ في شَ

الْ صّ ل اللِّيْث الخَ مْ شى الحَ شى المومَن كيفْ يخْ نخْ

والي ةْ المْ ــياخ المَ الما و على االشْ ــى االقْطــاب و العُ ــالم اهللا عل و اسْ

راف أنْســا و رْجال ــهوم عبْد االشْ مد سُ ــم أحْ و األسَ

لْ حَ ســنْت ظنّي فيكْ بالفْ هاني أحْ

علْ ــول أو لفْ ــي بالقُ باغــي اتْجيرْن

ضلْ د من هل لفْ و قْصدْت فيك واحَ

ــولْ ــن أقب ــابْ انْعايَ ــي فــي الب هان

القولْ ــة  ــايَ وغ اح  ـــدّ م جيتَك 

لوصولْ مـــواليْ  يــا  لبْ  كانَطَ
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ــألي تُه بَسْ تمْ ك في قْصيدتي اخْ حَ واطر مدْ ــةْ الخْ ول أراحَ و اتْمــام القُ

ــوالْ ل أحْ ــن فــي كُ ــن الظَّ ــل اهللا حاسْ فــاهللا و أهْ

رْةْ الجليلْ العالي ل له في حضَ اب االعْظم تُوْصَ و صالة اهللا على الحجْ

ـــوالْ االقَ أنْــهــايَــة  الــســالم  و  عليه  اهللا  صلى 
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انتهت القصيدة
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بَضياه ــلــبــي   قَ رْ   ــــوَّ ن

صي برْضاه و شــمل شــخْ

مــاه لَحْ ــا  جـ ــن  مـ زورَةْ 

صباه ر  فجْ مــن  ــه  ــمُ يَــتّ

  

ــرّس االفْـــواه ــخ حــال إي

ــي ضيْ اســناه ــح الل دي ــت فــي امْ بســم اهللا ابْدي

ها عة غــاب احــالك اظالمْ يَّاءْ ســاطْ ــعلة مــن ضِ شُ

اهْ طَ ــوب اغْ ســمي ث ســى جَ رم الوالي اللي أكْ فــي حُ

امرادْهــا ــگات  الْ ــكار  االف و  شــرفَة  لمْ ــال  أسْ أرض 

الجــاه و  ـمــة  الهَ و  ــو  ـل العْ و  ــزّ  الع ـقــام  امْ زَرت 

جالْهــا ــارح  الب ــاد  ع ــال  سْ فــي  ــب  غري و  ــي  برّان

ــاه ن أضْ ــب  القلْ و  ــارْفْ  عَ مْ الَ  ــالْ  مَ الَ  ــأْوى  م ال 

ــدّ أعْصابها ات و ه ــنّ الذّ ــرّ و  فــي الحرّ  و ه فــي القَ

ــاله أمحْ ابْحــال  ــسّ  كانْحَ ــرم  الحُ أمــن  خرَجــت  و 

جــة و وصالْها هْ قــل و المُ ــبْْ و العْ ــب القلْ ــر قلْ غامَ

أدْخــالــي والت  ــى  ــتّ ح

الِي وَ تَجْ فــي  ابلَغــتْ  ــوم  ي

تالي ال  ـــه  لِ ــــي  وال ال 

ــي ــوال المـتْوالـ و التّــجـ

ــجالي فه االسْ ليــس اتوصْ
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ــداه اشْ ــر  بي بَعْ وشــدا  ــاض  الري ــرْ  زه ــح  وتفتّ

ــط ارحابْها ــادي فــي وسْ ةْ قلــت فــي قُبْته أنَّ ســاعَ

ــف اهللا ي ــب ضِ ــي طالَ نايْت ــا عْ ــك يَ رم ــتْ الحُ جي

بت عن أرْض أنوارْها جْ يا شــمْس في سلْوان ما اتْحَ

ــراه اقْ امــن  ــع  وجمي صا  االســتقْ فــي  ــك  رومات مكْ

شــانْها اتضــاءَل  فيــك  ــي  فاتْن اكْ ــا  م ــا  أن لكــنْ 

جــاهْ ــدَك  عن ــيدي  سِ ــا  يَ ــكْ  بِ ــيت  حسِّ ــا  أنَي

ابْهــا جَ وحْ ــة  األمَّ ــنْ  حصْ ــرار  واالسْ ــم  لُكرايَ ــلّ  ه

ــاه أدْم ــن  حي ــي  قلب فــي  ــكْ  ب ــيت  حسّ ــا  أنَي

الْهــا ونْكَ ــة  ربَ الغُ امــن  ــالدك  ب فــي  ــي  يتِن مِ وحْ

داه ــر  اتْكات ســم  جَ فــي  ــك  ب ــيت  حسِّ ــا  أنَي

ــرارْها ــتَر و التّقوى و سْ ــب والسّ رْمــك حــرم الوهْ حُ

نَنْســاه ــا  م ــي  رن عمَّ ــه  في ــتْ  جي ــي  اللِّ ــوم  واليُ

اللْهــا اغْ ــد  قِي مــن  روحــي  ــراح  اسْ ــه  تاريخُ ــن  اليَ

اللي اعْ ــب  طُ ـــارة  زي فــي 

ــي ــوال ــون ال ـــن حــسُّ اب

ــي لتْوال ــى  عل ريهــا  يـــدْ

ضالي لفْ ــادي  ــي اسْ بين 

والي ــول اهْ مُ مــت احْ و عظَ

ألي أسْ ــم  أنْــتَ ــبْــل  قَ مــن 

يتَّنْــســالي كــن  يَمْ ــا  م

ــاه ــن ــــــأْدي نـــال أمْ وفَ

اهللا ــد  ــب ع ي  ــــدِ ــــي اسِ

ناه معْ ــي  ف ــن  ــمــعّ تْ و 

ِ

ــاله ــعْ ـــا م وعــــلُــــوّك ي

ــواه أمــگْ ــر  ه ــدّ ال م  سهْ

واه ـــدْ ب ــه  ل ــتــي  ســرعْ و 

ــاله ـــادي مــغْ ـــي عــيــد اعْ
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اهللا ـــد  عـــبْ ــــيــــدي  اسِ

ــاه التَّتْي امــن  منْــهــوك 

ــســاه ــقْ ــســاه أمَ ــقْ أمَ

ــه اللّـــ ــه  اللّـــ ــه  اللّـــ

ــرْجــاه  نَ ــا  م فــي  ــحّ  ــلَ ن و 

ــاه ــــن أمْ ــأدْ  لفـــ درَك  و 

اهللا ــد  ــب ع ي  ــــدِ ــــي اسِ

اهللا ــفْ  ي ضِ ــب  طالَ ــي  نايْت عْ ــا  ي ــة  رْم الحُ ــتْ  ي جِ

بَت عن أرْض أنْوارْها جْ لوان ما اتْحَ يا شــمْس في سَ

ــرْجــاه ــة جــيــتُــه ن ــيّ ــقــة وحْ ــة نــاطْ ــجّ أنـــا حُ

والْهــا وهْ ــة  ول الجُّ ــراه  قاهْ ــوم  ي مضْ ــي  دان وحْ

اه ــوّ شُ قــر  لفْ أو  ســر  عُ ــد  بعْ اليُســر  يــت  اتْرجّ

أبْأجالْهــا جــاتْ  ــة  بَ هِ ــلّ  ـُــ كـ ــات  يبَ الهِ ــاوا  ات و 

ـــداهْ احْ سكنْــت  و  نَلْتُــه  رار  استقْ يـت  تــرجّ و 

وجاللْهــا ــة  بّ والقُ القــدر  الشــامْخ  ــلْطان  السُّ

ــهــا ورجــايــا شـــرّاه ــلــتْ ــــرة ونَ ورجــيــتْ األسْ

ــا  ــاره ازْه ار  ــدّ ــل ل بيا  حايْطين  دوا  ــمــا  هــاهُ

اهللا َلْبيــت  ا ــج  حَ ــا  وبعده ــقوى  السَّ ــتْ  ورْجي

هــا إمامْ لألُمــة  مــن  ــر  قبْ زَرت  أو  يــت  حجّ أو 

ــف اهللا ــب ضي ــي طالَ ــا عنايْت ــك ي رم ــتْ الحُ ي جِ

بت عن ارض أنوارها جْ يا شــمس في سلوان ما اتْحَ

ــي ــوال ــون ال أبَــــن حــسُّ

ــي ـالل انـْ األرض  أرْض  مــن 

ــي أبْحال ــب  ري اغْ ل  كُ عــن 

ــي الغال ــوب  ب حْ المَ ــى  عل

طفالي و  ـــرة  األسْ نَــلْــت 

ــي حال ــر  اتْخمّ ــقيت  نسْ

ــي ــوال ــون ال ـــن حــسّ اب
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ـــواه اغْ آش  ــــواه  أغْ أو 

ــاهْ ــج ال و  ـــة  رَج ـــدَّ ال و 

ــواله ــه عـــنْ م ــقّ ــن ح م

اهللا ـــاب  ب ــد  ــاصَ ــق ال و 

الجــاه أهــل  ــن  بي ــرف  يعْ

ــاه ــرج ــتْ ن ــك  ــولَ ــب ق و 

اهللا ـــد  عـــبْ أمـــــــواليْ 

ادْهــاه أش  ـــاه  ادْه يّتينْ  مَ ــالّح  ــصُّ ال ــدّ  ع مــن 

مالْها بكْ االســتــجــابَــة  ارْزاقــهــم  اهللا  عــنْــد 

ــباه التّشْ تمــام  إيْصــح  ــا  ن اهْ ا  دَ ــهَ الشُّ ــل  مثْ

وارهــا اغْ عمــاق  و  ـر  ــرايـَ السّ ــراير  بـسْ ــم  العالَ

اهللا ـــيّ  وال ــو  ــن ه م كــل  حْ  ـــالَّ الـــصُ ــقّ  ــحَ ال و 

إيْنالهــا ــه  ب ــة  طلْب ــب  طلْ مــن  ل  كُ ــدا  يبْ ــى  حتّ

ــمــاه احْ ــي  ف مــحــارِمــه  كــيــفْ  اهللا  ــرُمــات  حُ

انْواتهــا ــكار  االفْ ــةْ  نِيّ ــه  لي اتْخيــب  واش  شــى  حَ

مــاه احْ عــن  ــود  ب المعْ ــرةْ  غي ــدار  مقْ ــرف  يعَ مــن 

حالْها لــألمــة  ــروا  ــبْ ج ــيــيــن  امــوفْ أو  حيّين 

ناه معْ ــــةْ  روْع ــك  مــنَّ ــعــر  الــشِّ ــا  ه ــا  ــوالي أم

بالهــا يقْ راجــي  ــك  جيتَ و  بْتهــا  جَ ــدة  القصي ــا  ه

ارْجــاه ــب  للقلْ ــب  اتْخيّ ال  فيــك  ــزاوگْ  ام ــتْ  جي

راســها ــر للنفس اهْ ــرُّوح كيــف جبَّ ــر ال بر كسْ يجْ

الي عَ المْ فــي  ــن  حيّي ــم  هُ

العالي عــنْــد  ــفــاوت  ــتْ تَ

ــي ــالِ ــه االجَ ــا لُ ــوف ــا يُ م

طــب الوالي ــرم القُ فــي حُ

ــي المتْـعالـ اهللا  ــد  عـنْـ

ــمالِي ــا رَسْ ــي ه ل ــا فضْ ه

ــي المتْعال فــي  ــي  ل زاوگْ 
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اهللا ـــد  عـــبْ ـــن  ب ــــه  طَ

اهللا ـــــوان  رض عــنــهــم 

ــاه ــســنّ ــتْ وقــبــولــك ن

ــنْ رســول اهللا ــالة عَ يحــك الصّ دِ ــام امْ ــك اخت مسْ

ــه عد ما فــي األرْض أو في ســماتْها ــى اهللا اعلي صلّ

وجــاه ــزّ  الع اهــل  االزْواج  و  ــرام  الكِ ــبْ  حْ الصُّ و 

ــجايَة فــي اتْمامهــا ــوم و السّ ــرفا و هــل العل للشُّ

اهللا ــد  عبْ ــا ســيدي  ليــك ي ــكر  الشُّ ــض  بعْ هــذا 

انها ــكّ ــال عن سُ ــهوم ما خفى في سْ ــال أَحمد سُ ق

بالي ــي  ل يـــرْتـــاح  بــهــا 

ــوالِي ك و اغْ ـالم ابمسْ و اسْ

ــي انْجال ــفاه  تشْ ــى  حت

انتهت القصيدة
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ــالْ ــاحْ االّقف فت ــلْ القــوي مَ بَســم اهللا الكام

ــي ــتفتحْ منوال ــم نسْ بســم الرّحمــان الرّحي

ــولْ ــةْ القب ركْ غاي ــدْ ــمْ ن بســم الوهــابْ الكري

ــي عــن خاتمْ الرّســالة ســيَّدْ االَرســالْ و نصلّ

ــمْ العالي ل ــا فــي عَ ــدْ م ــهْ قَ ــى اهللا اعلي صل

المكمولْ ــرّ  ــلــسَ ل ــة  ــل ــواصْ ام ـــالة  اص

اآللْ و  ــه  حابُ اصْ و  ــي  النّب االزواجْ  الرّضــا  و 

ــي متوال ــلْ  ترسَ مسْ ــقْ  طل مُ و  ســمحْ  رضــا 

ولْ ــا هــو مفصُ ــمْ م اي ــري الدَّ ثَ رضــا اهللا الكوْ

ــدالْ  ــليمْ لألقطــابْ و ســايَرْ االَبْ و انســلَّمْ تسْ

ــي ل يَصغــى  مــن  ــا  ي ــي  نيّت و  اعتقــادي  و 

لولْ حْ ــى مَ ــوابْ المول ــابْ مــن ابْ ــابْ الوالي ب ب

الْ مّ لْتْ امن االَشــعارْ على االقطــابْ الكُ ــا قُ أم

ــي فــى حال ــى يَصْ و انقــولْ و باقــي انقــولْ حتّ

ــرّ الموصولْ و اليوم على قُطبْ من اقطابْ السّ
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ضرة  با انْســا و ارجالْ ــل الحُ دامْ اهللا ارواحْ   هَ

ــي  االقْيال ــةْ  رسَ مَ ــن  م ــنْ  متْالحقي ــرزَخْ  للْبَ
دولْ گْ ويرة ســيدي مَ مارةْ الصّ المْ اعْ ــتْ اعْ تح

األزالْ ينبوعْ  مــن  ــــرّواحْ  ال ــحْ  ــلْ كَ ــةْ  ــايَ ف

ــجْ العالي هــاجْ مــن لوهي ــةْ ظلْمــاتْ المْ فايـَ

ــدولْ بْ ــرانْ المَ ف ْفــوسْ بالغُ طْ النّ ــطَ ــةْ شَ فايـَ

احــوالْ لّ  كُ فــي  مــة  رحْ ــمْ  لّهُ كُ ــا  األوليّ و 

ــي الموال ــا  ي ــرة  ادْخي لّهــا  كُ ــمْ  اعبادَتْهُ و 

الحــولْ ــامْ  صي و  ــورادْ  ال و  ــرْ  ك الذّ و  ــالة  بالصّ

ــالْ ــنْ اوْطــا و اجب ــوارْ اهللا شــارقة بي ــمْ ان هُ

ــي يال اجْ كلّ  مــن  نابعــة  اهللا  اســرارْ  مــا  هُ

هولْ جْ ــرْ المَ جي مــا روح اهللا مــن الْضــى الهْ هُ

ــا االَرســالْ َنبيّ ــدا انْســايَمْ األْ ــبْ اشْ همــا اطي

ــي وال عــن  ــي  وال ــا  ابالدْن فــي  عاطــرْ  ــقْ  عابَ

ــدانْ انْجــولْ ــه فــي البل ــي  و تابعُ ــا جادَبْن و ان

ــدْ التَّرحالْ ــرة بع وي يتْ فــي الصّ طّ ــا حَ ــا انَي ه

ــي ــي و القصــدْ اوْفَالِ ــي ابْنيّت و قْصــدتْ الوال

ــرْ بالمأمول ــي ظافَ ــرمْ يا أهل وخرجــتْ من الحُ

نُه في اهوالُه صْ ما حَ ه اقْطابْ هُ عندُ

الْحينْ ايْصلْحوا لُه حالُه يلْگى الصّ

اللُه لّ  اجْ ــا  جَ يثْ  موالن ــثْ غَ يْ و الغَ

ــلْ ـــاسْ الــفــضَ ـــلّ امــكــانْ ن كُ

ــلْ ــبّ ــقَ ايْ إلـــى  ــــانْ  ازم ـــلّ  كُ و 

ــطــلْ ــهْ يَ ـــيـــثْ  غَ مـــن  ــــدَّ  بُ ال 
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ليــلْ الجْ ــدولْ  ــگْ م ــدي  أســي

ضيـلْ الفْ ــدولْ  ــگْ م ــدي  أســي

اقْـليـلْ و  ــدولْ  ــگْ م أســيــدي 

ــالْ ضــرة بانْســا و ارج ْ الحُ ــلّ دامْ اهللا ارواحْ هَ

ــي  االقْيال ــةْ  رسَ مَ ــن  م ــنْ  متْالحقي ــرزَخْ  للْبَ
دولْ گْ ويرة ســيدي مَ مارةْ الصّ المْ اعْ ــتْ اعْ تح

لّ اهوالْ ــكْ فــي كُ ــاثْ اللّي اســتاغثوا  بِ ــا غيّ ي

ــواجْ هايْجــة في عــرضْ المالي ــالْ ام ــنْ اجب بي

ولْ ــدْ مخدُ ــاسْ مرســتَكْ و الجاحَ ــسْ ريّ ــا راي ي

ــأَلْ المْ ــةْ  امراحَ و  ــا  ن بالهْ ــامْ  االيْت ملْجــأْ  ــا  ي

ــي أهال و  ــربْ  ـــــــ غُ لَلنّســا  ــانْ  األم دارْ  ــا  ي

ولْ جابَكْ مســدُ ــمْ احْ عافْ عنهُ يا حصــنْ الضّ

عاللْ ــبّ المَ ــا الْغــوثْ اطَ ســورْ ي كْ برْ المَ ــا جَ ي

ــي ابْحال ــيئاتْ  السّ فــي  ــنْ  الغارْقي ــاقْ  عتّ ــا  ي

الوصــولْ و  ــولْ  بُ لقْ مــن  اليأســينْ  ــلْ  أم ــا  ي

ــوانْ األصالْ ــنا في االلْ يْ و السّ جــدولْ الضَّ يا مَ

ــي أزال ــرْ  اعطَ و  ــدا  الشّ و  ــرْ  بي العْ ــةْ  احمالَ و 

ــرارْ المنزولْ ــة من طيب ماء الزّهر ذا اسْ و مرشّ

ــمْ اهللا المتْعــالْ ــت فــي عل ــت كمــا أن ــا أن ي

ــي انْجال لّ  كُ عــن  ســاتْرُه  اهللا  مــن  ســرّ  ــا  ي

تْ الفضولْ زاوگْ فيكْ لمني مــن ضيّعْ جيتْ امْ

اللُه كْ ســيدي جلّ اجْ با اجاللْ خالْقَ

ويرة يتْشــافى حالُه من جــاكْ للصّ

جالُه ظيمْ اقْريضي و اسْ كْ العْ عن جاهَ
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الجيلْ ــلْ  آه ــدولْ  ــگْ مَ ــيــدي  سِ

يلْ الجِ ــلْ  آه ــدولْ  ــگْ مَ ــيــدي  سِ

يلْ الجِ ــلْ  آه ــدولْ  ــگ مَ ــيــدي  سِ

ــالْ ضــرة بانْســا و ارج ــل الحُ دامْ اهللا ارواحْ ه

ــي  االقْيال ــةْ  رسَ مَ ــن  م ــنْ  متْالحقي ــرزَخْ  للْبَ
دولْ گْ ويرة ســيدي مَ مارةْ الصّ المْ اعْ ــتْ اعْ تح

ضالْ ــامْ  التَّفْ ق غى فــي امْ ــدولْ آمن يَصْ گْ ــيدي مَ سِ

ــدْ العالي ــابْ الرّضــا امضايَفْ عن ــلْ في اثْي رافَ

ــرة و وْطــا و اتْلولْ ــة الصوي ــن اقطــابْ مدين بي

ــياتَلْ االقْيالْ ــامْ اسْ ــي ايْم ل ــي ســيدي اعْ الوال

ــي الموال ــداتي  سَ و  الزّكــي  اهللا  ــد  عب ــن  ب

ْصــولْ ألَ ــفْ  كاتْألَّ ــنْ  في ــانْ  م الضّ دارْ  ــلّ  هَ

ــالْ ب خْ الجْ ــد اهللا فــي اقْطــابْ اشــوامَ ســيدي عب

ــي ــياتلْ االفْضال ــلْ اسْ ــرْ فــي اجحاف نْفَ ضَ ــثْ اغْ لي

قــولْ و منْقــولْ ــادْ شــاملُه معْ هــادْ الزُّه و اجْ

ــة الكمــالْ ــرة غاي وي ــنينْ فــي الصّ سْ ــامْ الحَ و امق

ــي فْضال و  ــلْ  فْضاي و  ــرْ  خي و  بْركــة  و  ســرّ 

ــولْ البَت ــادْ  لَحف ــا  ف بالصّ ــبّ  لَلْحُ يْشــارة  و 

الحــالْ ــنْ  اليقي ــنْ  عي أوْ  ــنْ  اليقي ــمْ  عل ال 

ــي ــيَّ حال غــى ل ــا مــن اصْ ــنْ ي ــلْ حــقّ اليقي ب

ــولْ ــقْ ســرّ القُ قاي ــنْ حــاقْ احْ ــقّ اليقي و ابْحَ

لْ رة واصَ ضْ د وَالِي في الحَ ــي و بعْ وال

ضايلْ الفْ ه  األَرْضُ طراتْ  تَمْ اسْ ه  روحُ

ل اهللا و شاملْ ضلُّه اضليلْ من فضْ
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ــالْ ضــرة بانْســا و ارج ــل الحُ دامْ اهللا ارواحْ ه

ــي  االقْيال ــةْ  رسَ مَ ــن  م ــنْ  متْالحقي ــرزَخْ  للْبَ
دولْ گْ ويرة ســيدي مَ مارةْ الصّ المْ اعْ ــتْ اعْ تح

بالْ ــتْ يَقْ مالَ ــا احْ ــا اعنايْتي ب ــرَّفْ صــدري ي شَ

ــألي ــي في اسْ يَّبن ــكْ ال اتْخَ ــزاوَگْ في ــتْ امْ جي

خــدولْ ــي مَ ن ــي و الَ تَتْركْ جت هْ ــةْ مُ لْحَ و ارْوي  كَ

ــفْ الحالْ ــنْ و ارهي ــمحْ لَيَّ ــا طبعْ ابراهيمْ سَ ي

ــي ال التّ و  األوَّلْ  ــشْ  اتعايَ ــه  أرضُ فــي  مــن  ــا  ي

ْ القولْ ــي يا حــدّ ــا الكون مــن نَســلْ ابراهيمْ ي

زالْ ال  قصــدي  انتهــى  ــا  م ــدْ  لَقصي انتهــى 

ــي انْجال ــراه  اتْ ــقْ  اتطي ــا  م ــوقْ  ف ــي  ل ــراءَ  اتْ

مولْ ــه مكْ فُ ــونْ ايْوصْ ــنّ فــي الفن و ال يقــوى فَ

الحــالْ ــدّ  قَ ــى  عل ــولْ  ق و  متّاســعة  ــة  الرُّأي

ــقْ الفاضــي و اقْوالي زيرْ فاي ــضْ اغْ فيضــكْ في

ــتْ الْهولْ ي طّ ــعيدْ اتْخَ ــكْ السّ ــمّ اقْبولَ و إال ع

الْ ــدْ خصّ َبَجَ جابها فــي ا ــا» احْ و ســمي «محجوب

ــرْ لُه مَســكينْ ابْحالي ري ايْصي ــعْ فــتْ على شَ خَ

ه غولْ ــرْطُ ديعة و يْسَ ــرْ الخْ ــروهْ امْطامَ مْ و يْطَ

ـــي ـــوال ـــــدولْ ألْ ـــــگْ ـــدي مَ ـــي سِ

ـــي ـــالل ـــــدولْ آهْ ـــــگْ ـــدي مَ ـــي سِ

ــي ــغــال ــــدولْ آل ــــگْ ـــدي مَ ـــي سِ

ــاال يَتب ــا  م ســرَّكْ  ــي  النب و  ــاهللا  ب

ــالالَ  يتْ ــورَكْ  ن ــرة  الصوي فــي  ــازالْ  م

مــاالَ الحْ ــكْ  قبول و  ــي  ديّت اهْ هــذه 
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ــامْ االَســجالْ ت و اســالمي فــي اخْ

األَلْ ــحْ  ــاب ــصَ ــمْ ال ــهْ  ــدي ــهْ نَ

االَفْــضــالْ دوكْ  ــاء  ــالم ــعُ ال و 

ــــوالْ االَح ــــالْ  ارج ــالحْ  الــصُّ و 

ـــوالْ االَق اتــمــامْ  ــامْ  ــت اخْ ك  مسْ

ــــالْ لَــلْــمــبــعــوثْ إمــــامْ االَرس

ــرســالْ ــمُ ال عــلــى  اهللا  ــى  صــلَّ

والي با انْسايمْ الزَّهرْ والمسكْ و الغْ

الي ــرْ الحافَظْ و التّ ك و يْعمّ هلّ الذَّ

ارْســـالي و  ــا  َنبيّ أ ورثْ  ــنْ  الوارثيــ

يالي لّ عصرْ و سايَرْ االَجْ و اقْطابْ كُ

لة بالْساني و ادْخالي في اصاله امواصْ

والي فيعْ في ساعةْ االَهْ افَعْ الشّ الشّ

ــمالي ضلْ و رَسْ هــيّ ادْخيرْتي و الفَ

انتهت القصيدة
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ــدرة  القُ ريّ  ــن  مــ ــعــة  اليانـْ

ـــرة  ـــظ ــــــــلّ ن ــــــي ك ف

راگا  رباتْ من اخيولْ امْ جاوا السُّ

وا امشورين ارْفاگة شُ وا نَمْ أَجُ

ــروا بْ صَ ــي  الّ ــامْ  ي الصِّ ــلْ  أهَ و 

ــــروا  ــــكْ ــــشَ ايْ ــــن  م و 

ة  ــا الرّفاگْ ــهْ ي لي ــى اهللا اعْ صلّ

ــارْ ــاب فــي قَطــفْ االَزه ــا ســيدي باســمْ الوَهّ و هــو  ي

ضرة  ــلْ الحُ مــن روض مــن رياضاتْ أه

ودْ األبْيَضْ و امواجْ النّاسْ دافْگة ة على العَ ــانْ أميرْ األمّ و ب

رافگة ويرة  جاتْ  ارْفاگة  امْ التْ  مدينة  الصّ ة  وَصْ  ها  الالّمَ

برارْ ــامْ األْ ــري االم واصلَة تَسْ ــالة امْ و هــو يا ســيدي و اصْ

ــي ذكــروا مــع أنفــاس األقطــاب اللّ

ة يُوضــاتْ دافْگَ نايْ بهــا و الفْ ــعدي يا اهْ عــا األدانْ أسْ امْ

ــرة  ـــرة زهْ ــبَــنــي زهْ ــخــاطْ امْ

ـــرى ـــوفْ وانـْ ـــش ــــالَّ ان شَ

ــراگــة ــبْ ال و  هـــم  الـــدُّ ــن  م

ــة ــراگَ رگْ على  ــوا  ــمُ ــلّ ــسَ انْ

روا ــهْ سَ ــي  الِّ ــامْ  يَ القْ ــلْ   هَ و 

ــروا  ــظ ــنْ ــــلّ مـــا يَ عـــنْ كُ

ــة  ــالگَ ــاتْ ك و  ـــلـــة  امـــواصْ
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رافگة ويرة جاتْ ارْفاگة امْ التْ مدينة الصّ ة وَصْ ها الالّمَ

ــرارْ ــفا اسْ ها يَشْ لّ مــن داومْ ــا ســيدي االَذْكارْ كُ و هــو ي

ــرُه مْ ــرَّفْ عَ ــنْ صَ لّ موم ــعدْ كُ ــا سَ ي

يولْ دافْگة بَهْ لَسْ نُّه تَشْ ناهْ  عَ رْ  يا هْ يّ  و دْجا  تَنهامَ في  ضَ

رافگة التْ مدينة الصويرة جاتْ ارْفاگة امْ ة وَصْ ها الالّمَ

رارْ ة نَعــمْ االَحْ راگَ ــلْ رگْ و هو يا ســيدي مــن ال ادْرى فْضَ

ــرْ ني المُ ــيراجْ  للَسّ مْ  ـهُ رْتـْ ــفَ سْ و 

ابْگة رْ و نْوارَنْها التّ راء امنْ الْمخاطَ حْ باوا ابْما في الصَّ و ال اعْ

رافگة ويرة جاتْ ارْفاگة امْ التْ مدينة الصّ ة وَصْ ها الالّمَ

ــة ــراگَ رگْ على  ــوا  ــمُ ــلّ ــسَ انْ

ــرُه ذَك عن  لَحظة  افْترْ  ال  و 

ــرُه شــكْ ــومْ  ــع ــنّ ال عــلــى  و 

ــبّاگـــة  السّ ـــحْ  ــوانـَ السّ و 

ــة ــراگَ رگْ على  ــوا  ــمُ ــلّ ــسَ انْ

ــرْ ــاسْ االَفضــالْ اوْجــوهْ الْخي ن

ســيــرْ تَفْ و  ــي  اقصيدتـ فــي 

ــاگــة ــشّ عَ ــه  ــحــاســنُ لــمْ و 

ــة ــراگَ رگْ على  ــمــوا  ــلّ انْــسَ

وا امشورين ارْفاگة شُ وا نَمْ أَجُ

ــى عــن امرُه ــةْ المول فــي طاع

ــــــرُّه ـــــلـــــبْ سَ فـــــي قَ

اگة ــه اتْجــي دَفّ عُ هــذاكْ الوامْ

وا امشورين ارْفاگة شُ وا نَمْ أَجُ

ــيرْ السّ في  افيافــي  ــنْ  قاطعي

ــــرْ ــــي ــــذك ــــــهْ ت ــــــي ل

تاگة مَشْ الْشوفْتُه  ة  الَمَ كانتْ 

وا امشورين ارْفاگة شُ وا نَمْ أَجُ
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ــشــرة ابْــعَ ــهْ  ي ــدّ ي ــلــوا  ــبّ قَ و 

ادْرى مــــــــــن  يــــــــا  و 

م خيلْهمْ سبّاگة هُ يا مَســعدْ

وا امشورين ارْفاگة شُ وا نَمْ أَجُ

مبْشــورْ ــم  فيهُ ــدْ  واحَ لّ  كُ

تــــــــــاجْ الــــــبــــــدورْ

ــة  راگَ ــي رگْ م آهل اهُ ــمّ ــوّ سَ ه

وا امشورين ارْفاگة شُ وا نَمْ أَجُ

ــرارْ ــاجْ االبْ ــيادنا لَلْهــادي ت ــا ســيدي ســاروا اسْ و هــو ي

ضــرة حُ ــا  ي ــه  احياتُ فــي  بايعــوه  و 

ة لِيه جابوا كم مــن خيراتْ دافْگَ ــعَ النّبي صلّى اهللا عْ ام

رافگة ويرة جاتْ ارْفاگة امْ التْ مدينة الصّ ة وَصْ ها الالّمَ

ــطعوا بالنَّوار عــوا األرضْ االوطانْ ايْسَ و هو يا ســيدي رَجْ

برورْ ه المَ شــعوا من وجْ عْ وا و شَ ــعُّ شَ

ــاهگة تْنا الشّ غى وْزاني في لوغَ ــعْ القاعدة يا من اصْ راجَ

رافگة ويرة جاتْ ارْفاگة امْ التْ مدينة الصّ ة وَصْ ها الالّمَ

ــلْ وانهارْ عــوا ايْعاودوا ما شــافوا لي و  هــو يا ســيدي رجْ

ــحْ ارجــالْ الغيرة ت ــلّ الفَ ــل هَ من قبْ

رة شْ العَ ــعَ  ام صــالّوا  راهْ  و 

ــرى ــش ــبُ ـــوا الـــنـــا ال ـــاب ج

اتالگا حــيــنْ  ــم  ــهُ ــمــعْ جَ و 

ــة ــراگَ رگْ على  ــوا  ــمُ ــلّ ــسَ انْ

ــامْ المعمــورْ ــرت ايم مــن ابْشَ

ـــورْ ـــاهْ مـــن نّ ـــش ــــي انْ ربّ

گا ــهــا  ــعْ مــوضَ الــجــيــمْ  و 

ــة ــراگَ رگْ على  ــوا  ــمُ ــلّ ــسَ انْ
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بيرة  ظــة الكْ وعِ ــلْ المَ و اهــــ

ـــيـــرة الـــسِّ ــــــــلْ  هَ و 

ة   راگَ ضلْ رگْ بْقوا لَلخيرْ و الفْ سَ

ــمْ ادْياگة ــرباتْ بَعدهُ جاوا السُّ

ــرادْ اوصاگة  صاگة جــاوا ابْال فْ

راگة  عــا رگْ ــحْ جا امْ ت لكنْ الفَ

ّ

العتّاگــة ــةْ  االّم ــة  التحيَّ و 

ــالمي لَالْشرافْ كا يَتْالگى و اسْ

لْ الرَّسمْ ارفاگة اتة  و اهَ و النّحّ

اگة ــةْ النَّفّ ــاسْ الْبَحــرْ الم و رِيّ

عانْگة شايَرْ ســارتْ ليها امْ ــهادة لَرْواحْ العْ ــيّعوا الشّ شَ

رّگة حَ ــه امْ شــانة و الْرَيُّ رضْ لِهْ عطْ ــألَ يمانْ ل ــنْ اإلْ جايْبي

داهْ شــارْگة لوقْ اعْ وا و حْ ــزّ اودينْ صحْ بّة و الع ــنْ المحَ دي

ــه مزاوگة ة جاتُ ــاركْ أُمّ ــه ب لِي ــى اهللا عْ ــه صلّ فــي احياتُ

مْ ما تركوا روحْ شادْگة ناهُ ملوا بِهْ يا هْ لم اللّي عَ لْ العَ و هَ

ليمها و ناسْ اليَحسانْ بال امنافْگة وِيرة و على يَقْ على الصّ

ة انْگْ نا    و  گْ ساسْ  داتي  با   افنونْ  گْ زُّوا  احْ رحْ  و  اللّي  هَ و هلْ  المسْ

بارْگة ويرة تاتيها امْ عرْ أحمد سهومْ امواجْ ساحلْ الصّ  شِ

ــرة كي التَّذْ و  الْبُشــرى  ــلْ  هَ و 

ـــرَة  ـــي ـــطِ ـــة اعْ ـــيَ الـــبـــاقْ

ــة ــاگ ــنْ كــلّ ارْف ــري ــشّ ــبَ امْ

النّاگــة ــى  عل و  ــودْ  الْعَ ــى  عل

ــة ــاگ ــشّ ــع ــلْ ـــيـــنْ ل جـــاي

ارْفاگــة ــهْ  لي امْشــاوا  ــي  اللّ

ــة  ــرّاگ ــح ــمْ ال ــأث ــم مــن ال

ــاگــة دَفّ الــلِّــي  تا  الشّ امــعَ 

طاگــة ــمْ  ليهُ ــنّ  ف كل  فــي 

ــتاگة شْ المَ و  الكــرامْ  ــى  عل

انتهت القصيدة
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ساسي م اهللا العظيمْ نور فإِحْ واسْ

ــرْ بِها يا ناســي مول غي ــل مكْ كامَ

واســي ديمْ ينْزاح  اهْ ني اخْ يرضى عَ

و ناســي ــن تَاريخ األجيال يا مَن هُ مَ

عاسي سْ لى عَ يَا قبْس النُّور بِيك نجْ

الالَّمتْناسي ســانَك  احْ ينْسى  وال 

ن المآســي ــروا في البالد كمَّ و يْنَشْ
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ى قسَ مــا  إيْــلــيــنْ  اهللا  ــم  ــاسْ ب

امْســى ــا  م ــمْ  اعظي ــرْ  َم أ ــن  كمَّ

اعْســى ــمايْلُه  اشْ فــي  د  ونَعــدَّ

امــســة ــدّ ــرة ال ــفــت ـــراس ال ـــبْ نَ

ــة ـــلّ حــاسّ ـــلْ ونــقــول ابـــكُ ب

ــســى ــــآلنْ مـــا انْ ـــرِبـــك ل
ـــغْ مَ

ــســة نَــاكْ ــوم  ــلُ ــعْ ال يــتــركــوا  و 

ديسْْ ــدس تقْ قَ دنا المْ ــم اهللا ابديتْ في انشــادي نَمــدحْ ينْبوع مجْ بَسْ

كيسْ ــوزْ  ذَ الوَهَب بال تَعْ تاح أبْواب الكن ــمه مفْ ــم اهللا ابديتْ واسْ باسْ

ــور عيْني مــوالي إدْريس ديح ن تح فــي امْ ــناها وســرّها نَســتَفْ ــا بسْ ونَ

ريسْ ــام التَّدْ لّ جيل إم ــة في كُ طاب ــارس اإلغاثة فــي أرضنا قُطب القُ ف

ــليسْ ر أوتَسْ ري وروحي شــعْ ر و خاطْ كْ تي و قلبي و الفَ جْ هْ ليهْ انقول بْمُ

ــوالي ادْريس نا يا م ــا همامْ صطفى ي ــدْ المُ نْبع االســرار يا حفي ــا مَ ي

ح وْكيد التَّســييسْ ايْفتحوا االمْصار ابْجيشْ والســالّ ــن كَ اتِحي لّ الفَ كُ
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ــســى ــشــاكْ ــدْ ابْــــالَ امْ بْـــال كــي

سة امعاكْ ــى  حــتّ صبْتي  ــا  م

غالْسة ــجــوّ  ــال ف ــت  ــرك ت ــا  م

ــه كـــل يــابْــســة ــضُ ــي ــــروي ف ي

ــســى ــــآلنْ مـــا انْ ـــرِبـــك ل
ـــغْ مَ

والمسا ـــيّ  ضَ ــمــاعــيــهــا  وصْ

ــة ــسَ ــأسّ ــه امْ ــانُ ــات ارك ــح واضْ

َمْجانسة أ ـــة  األم ــحــات  واضْ

سة ياكْ بــيــك  ــعــدنــا  مــسْ ــا  ي

ــك دون رشــيد اوْنيسْ ِيْلَ ــا إ ــي للمغرب م ــدك جيت ــت يا مــواليْ بوحْ ونْ

ــسْ ــي مــن دُرّ انفي ــا ارْويت ــه وم ــا وحديثُ ةْ انْبِن ــى وســنّ ــاب المول ت بكْ

ع  طول  و تنْكيسْ شَ عْ رِبنا  تْشَ ي  في  مغْ نا و الضَّ لة من نور و السّ عْ يا شُ

َ

ــليسْ ــبيل اسْ لْسْ ــرين يا سَ نْتاشْ ر مَ طْ بِير أو العَ يب والعْ تْلة من طِ يا كُ

ــا موالي ادْريس نا  ي امْ مَ صطفى يَا هْ ــدْ  المُ ــرار يا حفي نْبع االسْ ــا مَ ي

ــة على الســاعة دا التَّأســيسْ ــازاال عاقْل ــي م د الوال هاهــيّ المســاجَ

ريسْ تِيهْ اغْ رسْ ين د االســالم آســيدي وفي ســايَر القلوب اغْ جيتينا بالدّ

ــت االحاســيسْ قَ ــا وســيرْته رهْ ــث انبين ــا وحدي ــاب ربّن ت ــا بَكْ جيتين

ــا إدريس ــد ي ق محمّ ــن اخــالْ ــها مَ تابَسْ مــة مقْ ــالق عاظْ ــا بخْ جيتين

نَاســي و  ــن  بَثْني عــدادْ  ال  ة  ــدَّ عَ ال 

قاسي ما  كل  نشاك  من  لك  لَيَّنْ 

عاسي لم  العسْ و هرب  منْها  اظالم  ظُ

ــةْ ربّنا الحاضي االنْفاســي م ــا رَحْ ي

الالَّمتْناسي ســانَك  احْ ينْسى  وال 

ــي اتْوَاسِ ــرُّوح  لل ــاألَذان  ب ــة  احَ دّ صَ

ليل قَيّال وماســي ــد الجْ عــن تَوحي

ر  األجناسي بَعد  اضعانْ  النّفوس  و غدَ

ة كاسي ــرار لألُمّ منســوجْ من االسْ
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ة سَ عاكْ ــلّ  كُ ــيــاتَــك  احْ ــد  ــعْ وبَ

ــســى ـــا انْ ـــك لــــآلنْ م ـــرِب
ـــغْ مَ

ــســة ــاحْ ــاعــة الــنّ ــا فــالــسّ ــن وحْ

المسايْسة فيه  ــت  ــعَ نــفْ ــا  م

ــســى أوقْ ــارْس  ــف ال داك  ـــدعْ  وص

سى إيمْ الزَم  ــم  ــه ــعْ راج ــن  م

ــر حــارْســة ه ــدَّ ــــك طــول ال رُوحَ

ــســى ـــا انْ ـــك لــــآلنْ م ـــرِب
ـــغْ مَ

سا والكْ وْداتْ  ــــرُّوح  ال ــرْ  طــهَّ

نيسْ ــس الخْ نَ ــور  ابْدين  اهللا  فــي حياتك وخْ ــا مــن ظالم  للَنُّ رّجتين خَ

ــوالي ادْريس نا يا م امْ ــا همَ صطفى ي ــدْ المُ نْبع االســرار يا حفي ــا مَ ي

الخامس م  نَعْ الوالي  يوسف  بن  د  محمّ دك  شاهْ نُومْ  اوْ  افْياق  بينْ 

كيسْ اعْ وعداهْ  له  وهْ ين  الدّ عن  وِيْكافح  أويْجاهد  إيْناضل  والخامِس 

بر جاهد جنس انْحيسْ د أواصْ قُلْتي لُه بَلْسانك الفصيح اثْبُت يا محمّ

ريسْ نا تكْ رومات امكرّسينْ في  اتوارخْ دة  من  اشحال  من مكْ هدي  وحْ

ــى يَبليسْ ــه بالرَّغْم عل وتُ ــا راعــي لَبالد فــي احياتُه وحصنْهــا بعد مُ ي

ــوالي ادْريس نا يا م ــا همامْ صطفى ي ــدْ المُ نْبع االســرار يا حفي ــا مَ ي

زمي إيْكــون المولى إدريسْ ــو يبْعث انْبي بعد الزّمْ ــا صادَق من قال ل مَ كْ

ــى إيْديك ويْلين القاســي تهــوانْ عل

ســانَك الالَّمتْناسي وال ينْســى احْ

حتل البغيض ياســيدي قاســي والمُ

ياسي وَ وْصل وقْت الجهاد بعد التَّسْ

داســي ر لعْ ــشْ الجايْرين وقهَ عن جي

السي إيْقول اكما انْقول في الغا تَسْ

ــازال اتْواســي ــا وم ــل مغرِبْن عــن هَ

ســانَك الالَّمتْناسي وال ينْســى احْ

ي اسِ ــرار في النّور الكَ ا ســرّ االسْ مَ هُ
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ــة ــسَ ـــان دَامْ ــع فــي ارْك ــطَ أوتــسْ

ــســى ــة اكْ ــارب ــمــغ ـــوهـــوب ال مُ

ــســة ــالْ ــغَ ال ــا  ــه ب ـــوّي  ـــضَ ي و 

ــى بــيــك الــمــوانْــســة ــل ــحْ ــاتَ ك

ــســى ـــا انْ ـــك لــــآلنْ م ـــرِب
ـــغْ مَ

ا سَ الكْ داخـــل  فــي  ــتْ  ــي ــشّ أُوخَ

ــة ــس ــاعْ ــــــروح ت ــــــوالي ال أم

المايْسة ـــي  روح روضــــةْ  ــن  م

المْسة ــنْ  ي ــدِ ــيْ بَ لنْقير  وفــي 

ليسْ رق في كل اغْ رق تشْ رب آســيدي من الشَّ ــبْحان اللِّي جابَك للمغْ سُ

ييسْ ــدّ  أفْضلهــا تقْ ــي  أالَّ  إيْحَ ــا موالي ســرّ مــن االســرارْ  ادْربّ ــت ي أنْ

ــس ــى الرّخي ل ــدّ اهللا رادْ بهــا يغْ يّة مــن ي ــخِ ــة اسْ مَ ــة عاظْ ــت هيبَ أن

ــريسْ رْوا شْ ت مَ ــا تركَ ــة من الكون م يّ لوِ حة عُ ــا نَبْع االســرار نفْ ــت ي أن

ــوالي ادْريس نا يا م ــا همامْ صطفى ي ــدْ المُ نْبع االســرار يا حفي ــا مَ ي

ةْ المولى في بابَك وجيت اعديم ابئيسْ مْ واليْ و سيدي قصدْت باب ارحَ مُ

ــس ادري مــوالي  ــي  يَالوال فيــك  ــزاوگْ  وم ــه  كانْرغب هللا  ــكي  كانشْ

ــح ليْبيسْ ــه يلقَ تُ ــوهْ مــع ارْحمْ فُ ــالَق اوْ عْ ــم دَ الْخْ ل ــا كانرْجــا الحِ هن

ديسْ ــي هرْبان ليك وســط امقــام التَّقْ فــة يا مالكــي الرافة ران العطْ

ساســي ر كلّ قلْب في كل أحْ وتطهَّ

راســي ــال أولَمْ ــرب و الجب أرْض المغْ

ــر كلّ ذاتْ مــن كلّ ادْنَاســي و يْطهّ

ساسي ت اللسون أو الحْ رك هاجَ وبذكْ

ســانَك الالَّمتْناسي وال ينْســى احْ

أْ  راسي أْطَ طَ َمْ ع أ رم خاضَ ةْ الحُ في حرمَ

ــة وال قاطــع ياســي وَهبَ ات امْ ــدّ و ال

تي الخانَق االنْفاسي وم دعيشْ في الشّ

ــزاح اهواســي ــي اهللا ينْ ر ل اســتغفَ



317اإلدريسية

انتهت القصيدة

69

70

71

72

73

74

75

76

ــاحــســة ــي الــنّ ــل ــجْ ـــي ن ـــاوَنّ ع

ســة باخْ امضــاتْ  ــنين  اسْ بعــد 

 

ــســا ــنّ ـــال وال ـــرْج ــا ب ــرف ــشُّ ــل ل

ا سَ نَمْ وْ  اقــبــولْــك  إيْــعــم  غيرْ 

ــه قُدْس قديسْ ل فا كُ ــي يَا من بغا إيْكــون المغرب اصفى من الصّ اونّ عَ

مر إيْعود انْفيسْ ــا بْقى من العْ حة  اقويمة  تبْقالي  م ــب تُوبَة  ناصْ طال

يس ان ابْلَنْســيم اتْمِ صَ ــرِي فِيّاح من اغْ ــالَمي بالورد و الزّهر و النَّسْ و سْ

ليسْ ى بين اهل التّسْ فَ ــهوم ما اخْ مد سُ اح آنور قلْب الجســاد احْ دّ والمَ

ساسي وى يحْ د من اجديد يضَ ونشهّ

راســي الحين جبَّر تهْ ــا قُطــب الصّ ي

يّاســي ــعر الكِ لمــاء و هل الشّ والعُ

ــي وَوْناســي ــرُور بين نَاسِ ــارَح مسْ ف
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ــا ســاسْ ه ليّ ــي و اســمُ لّت ــتْ حُ بســم اهللا ابدي

ساســي احْ و  ــعوري  شُ ــرّ  سَ و  مفتاحــي  هــي 

ــليسْ تَسْ ــلَّسْ  سَ امْ وامْ  ــدّ ال ســايَرْ  ري  ــعْ شَ بهــا 

ــاس ــى رحمــة للنّ ــى مــن أت ــى عل و صــالةْ المول

راســي ــةْ  ناي اعْ ــفيعْ  الشّ ــد  محمّ ــا  موالن

ــسْ الغلي رْ  ــوّ نَ امْ االرواحْ  راحــةْ  ــرفاء  الشُّ ــدّ  جَ

ــاسْ النّ ــارْ  ي اخْ لْ  ــألْ لَ ــمْ  الكري مــن  الرّضــى  و 

الّســي ه الَصحــابْ ســيدْ مــن ســادْ اجُ ــالمُ و اسْ

ــدو و يَبْليسْ ــى لَعْ ــرْ عل ك ــوبْ بالدّ ل ــبْ القْ لَّ من غَ

ــاسْ ــعْ ي ــا قاطَ ــي م لنِ عْ ــي اجْ ــيدي اللِّ ــدْ لْسِ و الحم

ناســي لَدْ ــرُه  هي تطْ و  تُه  ــماحْ اسْ و  ــه  متُ ارْحَ فــي 

ــدْ التَّفليسْ لَحْ مــن بع ــاسْ يَنْصْ ــعْ ي و مــن ال قاطَ

ــرْ االنفاسْ هّ طَ ــي فــي مــدحْ امْ لّت ــعْ حُ طلَ هــذا مَ

يْواســي و  يَنصــحْ  بالتّقــى  غــربْ  للمَ جــا  مــن 

ــدقْ األحاســيسْ ــي  صَ ديّت ــيدِي اهْ و انقــولْ السِ
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ســا المْ ــبْ  بي الحْ ــا  ي عســعسْ 

ــة الْــگــلــسَ ــي  ل ــــتْ  راق ـــا  ان و 

ــا ــأّسّ ات قلبي  ــا  ي ــكْ  ــحَ ــدي ــمْ بَ

عاسْ عْ  في اغساقْ العسْ طَ رقْ  جا  اسْ يا نورْ  من  الشَّ

ــايرْ االَنْفاســي         ــرَتْ س طّ ــبْ عَ ــا نَفحــة من طي ي

ــسْ ادْري ــواليْ  م ــا  ي ــر  األكبَ ــحْ  الفاتَ ــو  ه ــتَ  أن

اإلحســاسْ و  الخاطــرْ  و  ــرّوحْ  ال إالّ  باقــي  ــا  م

بَّكْ المواســي  ــه حُ لُ لخْ خَ ــي امْ ــبْ اللّ و هــذا القل

ــسْ دي سْ تَقْ ــدَّ قَ ــكْ البْهــي المْ قام ــواقي المْ و اشْ

ــاسْ الرّي ــلطانْ  سُ ــا  ي غــربْ  المُ ــاحْ  ت مفْ ــا  ي

ــا اصعــابْ و النْ القاســي  ــهالْ م ــا  مــن بيكْ اسْ ي

ــسْ يي تقْ ليهــا  ــا  م ــا  امن مَ اهْ ــا  ي ــكْ  كروماتَ مَ

ــاسْ االَدن ســايرْ  مــن  لّهــا  كُ االَرواحْ  ــي  رت هّ طَ

ــوبْ مــن ادرانْ الجهــلْ الكاســي ــلتي القل و غسَ

ــوسْ و اهجيسْ وَسْ المْ امْ ــالفْ من الظّ البْصايَرْ باغْ

ــاسْ الْخنّ ــربْ  الحْ ــعْ  اجمي ــا  غارب المْ ــي  حرَّضت

راســي اهْ ــبّ  اطَ ــنْ  يْ الدّ عــن  ــوبْ  القل ــي  ت دْ وَحَّ

ــنْ اإلســالمْ فــي هــذا األرضْ اغريسْ ــتي دي رسْ و اغْ

االَشــراسْ ــى  حت ــانُه  شَ جــلّ  مــوالي  ــكْ  ل طوَّعْ

ــي ــا فِيهــم قَاسِ ــكْ مَ اعــة و جــاوْا ل ــوا بالطّ دان

ــسْ بي اعْ وجــهْ  ال  و  عــة  خاضْ ــمْ  الشُّ الهمــاتْ  و 

سْ و اجميعْ من امعــاي في داري ناعَ

كْ متوانَسْ  ديحَ ــي بَمْ ييتْ ليلْت و احْ

سْ  واجَ َلوالي خرْســوا الهْ كْ أ ديحَ بَمْ
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ــســا ــــواليْ الــقْ ـــنْ لَــــكْ م ـــيَّ لِ

انْسا  و  ارْجــــالْ  بــيــكْ  ـــدَى  هْ و 

ننْسا مـــوحـــالْ  ــســى  ــنْ نَ لــو 

عاسْ عْ  في اغساقْ العسْ طَ رقْ جا  اسْ يا نورْ من الشَّ

ــايرْ االَنْفاســي         ــرَتْ س طّ ــبْ عَ ــا نَفحــة من طي ي

ــسْ ادْري ــواليْ  م ــا  ي ــر  األكبَ ــحْ  الفاتَ ــو  ه ــتَ  أن

ــرّاسْ ــم على الحُ ــا رغْ ــكْ الْهن ــي جابَ ــبحانْ الّ سُ

ــجــازرْ وامــأســي         ــمْ ــاكْ بــيــنْ ال ــجّ ـــي ن ـــلّ الّ جَ

ــسْ الوْني الرّاشــدْ  و  ــا  الْعنْدن ــي  لْت وصَ ــى  حت

ــداسْ انْ ــسْ  لي ــكْ  قَبلَ اتْرابهــا  ــي  الّ االرضْ  هــذه 

نَاســي زيهــا  يَغْ ابْغــا  ــي  الِّ ــى  عل ــتعصاتْ  اسْ و 

ــوم الوْغى كاللّيثْ اشــريسْ ــفْ القومْ ي عي بينْ اضْ

ــاسْ الم و  رّ  ــــدُ ابْ ــراوا  ــشْ ــن يَ لــيــسْ  ــلِــهــا  امَّ و 

الرْماســي نوا  ــكْ سَ ــو  ل ابْســيفْ  يَنْســاقوا  ال  و 

ــييسْ ــيَّسْ تَسْ ــوا القــومْ جاتّ اتْسْ ــفْ االّ دَعن كي

راسْ ها اليوم ابســاتنْ و اغْ ميعْ تْحــاتْ األَرضْ اجْ اتْفَ

لَتْراســي ــوا  قام ــمْ  دورهُ اصْ مــن  الِيهــا  امّ و 

ريسْ ــكْ و المجمــوعْ احْ لْعتَ ــكْ و اجــاللْ طَ مالَ لَجْ

االَنْفــاسْ ــبْ  يَّ اطَ ــك  لِ ــكْ  ابي االرضْ  تحــاتْ  اتْفَ

ويْماســي ــحْ  بَّ ايْصَ ــقْ  العابَ ــداها  اشْ ــرْ  اعبي و 

ــسْ ــكْ اتْمي ــي لي ــارْ اللّ ــسْ االَزه راي ــكْ مــن عْ ياتي

  

غــوارْ الفارسْ ــجيعْ المِ ــا ذاكْ الشّ ي

سْ ــدّ يعاكَ ــنْ ذ االســالمْ و ال حَ ي للدّ

دارَسْ شــالَّ اقريتْ عنّكْ في كــمّ امْ



الفاتح األكبر 322

058

059

060

061

062

063

064

065

066

067

068

069

070

071

072

073

074

075

076

077

078

ة لبسَ ــاسْ  ــنّ ــل ل ــي  ــت ــسْ ــبَّ لَ

رْســة  غَ األرضْ  فــي  رســتي  اغْ و 

ســة  النَّحْ اللَّحظــة  امضــاتْ  و 

عاسْ عْ في   اغساقْ   العسْ طَ رقْ جا   اسْ يا  نورْ  من  الشَّ

ــايرْ االَنْفاســي         ــرَتْ س طّ ــبْ عَ ــا نَفحــة من طي ي

ــسْ ادْري ــواليْ  م ــا  ي ــر  األكبَ ــحْ  الفاتَ ــو  ه ــتَ  أن

ــقــيــاسْ مَ لُـــه  آالّ  ــرّ  ــسَ ل ــا  ي اهللا  والــــيّ  ــا  ي

بْتُه في اقْياســي ــكَ ر فيكْ و اسْ ــعْ و على قُلتْ الشَّ

ــه  تَقييسْ ا  ل ــاسْ ســرَّكْ مَ ــوا النّ ــارَفْ كي عرْف ع

ــاسْ الــنّ إالهْ  لقْ  الخَ ــقْ  خــالَ ــنْ  دي تينا  لّمْ عَ

تاســي كْ مَ ــورُه  ن ــا  ي اضْ مــن  ــأدْ  افْ كلّ  حــى  ضْ و 

ــى كلّ ادميسْ ل ــورْ اجْ ــا في ن ن ــكْ ارْواحْ تْ ب ــبْحَ سَ

ــاسْ يّ الكِ الْهــاذْ  ــمْ  العظي كْ  ــدَّ جَ عــن  ــي  بَلَّغت

ماسي الَخْ ــي  ــالم اإلِس ديــنْــنَــا  فــي  اهللا  ــور  ن

حى للنّاسْ اوْنيسْ ــرْي النّســيمْ و اضْ رى كا سَ و سْ

ــالّسْ جُ و  ــوفْ  اوْق ــكْ  في افْهــاوْا  ــي  بت خاطْ ــى  إل

ناســي مــن  مافيهــم  ارواوْا  ــي  ثّ دَّ حَ ــى  ِل إ و 

التَّدريسْ ــبّ  لُ نــالــوا  لمْ  العَ ــي  ــت درَّسْ إال  و 

اســالسْ ــدلْ  بالعْ ــي  الِ لْوَ ــا  يَ القــومْ  ــادْ  يَ اقْ ــكْ  لِي

طاســي دلَكْ  قسْ ــوارعْ التّقــي  عَ ــدلْ الْ ــكْ عَ ل عدْ

ــسْ لي جْ مَ فــي  ابْهــاكْ  ــورْ  ن ــنْ  النّاظري ــعداتْ  اسْ

ــسْ الَب لِهــا  ــي  رب المغْ األنْ  باقــي  

ــسْ نْعــة و ال فيهــا يابَ نَعْ ــة امْ باق

عدْ  في  اركابَكْ كا يتمايَسْ  و آتى  السَّ
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ى  عسّ و  ــال  ع ــي  ف ــري  ــعْ شَ ــا  ه

سى  الكْ ثـــوبْ  و  ــيــكْ  ــبّ الــشَّ فــي 

سة  مْ هَ و  ــســة  ــمْ هَ ــن  م ــا  م و 

      

   

عاسْ عْ  في  اغساقْ العسْ طَ رقْ  جا  اسْ يا  نورْ  من الشَّ

ــايرْ االَنْفاســي         رتْ س ــبْ عطّ ــن طي ــا نَفحة  م ي

ــسْ ادْري ــواليْ  م ــا  ي ــر  األكبَ ــحْ  الفاتَ ــو  ه ــتَ  أن

ــاسْ ــعَ الُونَ ــتْ امْ ي ــال جِ ــسْ مــن اسْ ــا ادْري ــتْ أبّ قُل

انْقاســي واشــحالْ  ــي  نايْت اعْ ــا  ي ــي  باكِ ي  شــاكِ

نيسْ ة ما غَســتْ فــي تَدْ ــة الخالْصَ ــا تَبتْ التّوب م

ــاسْ ألْب ــد  الزُّهْ ــرْ  يْصي و  ــرّوحْ  ال ــي  تَرْفَعن ــارة  ت

الْتَفالســي انعــودْ  و  ــس  النَّفْ ــي  ن ظْ فَ تَخْ ــارة  ت

ــسْ تَهوي ــني  هوَّسْ البْصــرْ  ةْ  ــرّ َقُ أ الحــالْ  هــذا 

ــاكْ اللّي فــي فاسْ ي ــكْ و اضْ ــكْ لي ــكْ ب ــمْ ل سَّ انْقَ

ــي ــي راس ــلّ ــعَ رتْ انْ ـــــدَ ــا اقْ ــــألَنْ م ــي لَ ــأنّ ب

ــسْ اوْجي ــأَدْ  لَفْ ــي  لَقن اخْ مــن  ــبْ  ل نْطَ و  ا  ــمَ للسّ

داسْ سْ تَكْ ــدَّ گَ ــبْ امْ ن ــفْْ و الدَّ ايْ ــلْ خَ خاجــلْ واجَ

واسي تَهْ ـــدْ  زايَ ــرْ  ــصَ الــعْ و  ادْريـــسْ  أمـــوالي 

ــسْ ري احْ ــمْ  لهُ اعْ ــنْ  اللّعي و  ــاتْ  ريّ غْ مَ ــرْ  عام

االجــــراسْ ــةْ  ــوت ــقُ يَ ــا  ي ـــكْ  بِ اهللا  ــلْ  ــوسَّ ــتْ ن

الجْ الْباســي ــا اعْ ــي ب ه ايْجــودْ ل ــدُ نْ ــكْ عَ و ابْجاهَ

ــسْ  اخني ــسْ  يَبْلي حــى  يَضْ ــالحْ  للْصّ ــي  ن هْ يْوَجَّ و 

ــسْ الغالَ ــورْ  اين ــولْ  ب القْ ــالْ  انّ ــه  نُّ عَ

ــسْ تابَ ــورَكْ نَقْ ا نْراجــي  ن شــيتْ كَ خْ

سْ داحَ قامْ  امْ ريحْ و  المْ ستْ في الضّ مَ اهْ
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100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

ــى  ــسّ مَ و  ــي  ــوم ــظُ ــنْ م صــبَّــحْ 

ــســة اركـــــــانْ اإلســـــــالمْ خــمْ

ــمــســة  ـــالة ابْــخَ ـــصَّ ـــــاتْ ال اوق

ايْنكسى  ــة  ــنّ ــسُ ال ــمْ  ــي ــق انْ و 

ــة  ــسّ ـــــلّ خَ ـــي كُ نـــرمـــي عـــنّ

ــســى يــمْ و  ـــــي  ربّ ــي  ــن ــم ــرْح ي

ينْسى  ــسْ  ــي ل ــن  م ــي  ل ــرْ  ــف ــغْ يَ

سا التَّعْ ــســي  نَــفْ ــن  ع ــبْ  ــل ــغْ نَ

ــســى ــالــكْ ب ــا  ــيّ ــل ع ـــودْ  ـــج ي و 

ــســى ــاحْ وامْ ــي فــي اصــب ــالم واسْ

جلسة  ـــلّ  ك ــي  ف االشـــــرافْ  و 

ــة ــلْــسَ الــسَّ ــة  ــلّ ــحُ ال ـمــام  اتـْ و 

ــكْ و قَلْبي  ما هــو ياأَسْ  قامَ ــى امْ ل اعْ

ــم و انمارسْ م ليهُ ــشْ بهُ نرْجــى انعي

ــسْ ــي ناعَ ــا يلقان ــرُه م و الفجــرْ عمّ

ــأسْ  مبْت نبقــى  ــا  م ــا  ابْنورْه ــي  قَلب

ــسْ ــا نتقاعَ ــه م ــري عنُّ ــرْ عمّ و الخي

تْســانسْ ــي مَ ــادَة قَلب ب ــرْ و العْ ك بالذَّ

ــبْ االَّ يتقايَسْ شــالَّ انســيتْ مــن ذن

الي يَضحــى متجانَسْ مَ ــع اعْ قوْلي مْ

ــسْ ــترْ و الرَّحمــة نَتوانَ ــرّ والسّ ذ السّ

ارسْ ــدّ ــهْ ال قي ــي الَفْ ــكْ الوَال ــدا ل يَغْ

دراسْ ــدْ و امْ ــلْ العلومْ في امعاهَ و اهَ

سْ   ديّة احمــد ســهومْ الواجَ هــذه اهْ

انتهت القصيدة



تأمـــــالتتأمـــــالت
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12

رَة ــالّتْ باهْ ــه البس حُ لُّ ــونْ كُ الكَ

رَة زاهْ اتْبانْ  الكون  في  ذرّة  كلّ 

ــرَة فايْ امْ ال  ــة  لـَ جمْ ــكْ  اليَ لمْ

ــرَة غاب وكلّ  ــا  لين منظــورة  كل 

رة رارْ ظاهْ رْ في اسْ فْ شاعَ آشْ يَوْصَ

رَة عامْ رارْ  بَسْ نّكْ  مَ ة  ظَ لَحْ كلّ 

االســرارْ ــةْ  ليلَ البشــايَرْ  ــة  لليل ــزْدانْ  م

ــارْ ب يكْ و  بجــاللْ  رْ  ــدَ الق ــةْ  ليل ــي  كتَرْتِ

ــلْ االســوار ــنْ يَتْأَمَّ ــمْ  أمَ عاهُ ــرّوحْ امْ و ال

ــى االقطارْ ه عل ــرْ مزْدانْ عابَقْ انْســيمُ زَاهَ

ــياتَلْ االشــعارْ هاتْ اسْ ــوفْ من الدّ و الّ أل

ــرارْ ــمْ أليلَةْ لسْ ي ظِ كْ العْ ــالَلْ جاهَ بجْ

ــر أكـــبــ اهللا 

ــر أكـــبــ اهللا 

ــر أكـــبــ اهللا 

ــر أكـــبــ اهللا 

ــر أكـــبــ اهللا 

رْ دْ القَ ــةْ  لِيلَ يا 

شــافُوهْ ابصايَرْ األبْصايَرْ

ــرْ نايَ كالمْ ــموات  السّ و 

يتكاتَرْ ــاتْ  إيب جمعهم 

رْ ــي و كلّ ظاهَ و ما خافِ

ــات شــاعر ــى مي وال حت

رْ ياكْ داكَ دْ اللّي احْ عْ يا سَ
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27

28

رَة ــاتْ عامْ دْ اتْب ســاجَ ســايَرْ المْ

غافْرَة المْ ــاتْ  اتْب الســالمْ  ــةْ  ليلَ

رة ياء في هذا اللِّيلْ ساهْ كلّ اشْ

رَة عامْ رارْ  بَسْ نّكْ  مَ ة  ظَ لَحْ كلّ 

ـرة ـباتْ عامْ ـورْ و الخـيامْ اتـْ يـُ الدّ

ــا و األخرة نْي ولْ الدّ جلّ شــانُه مُ

ــدرة القادرة ــولْ القُ ــنْ مُ يْمَ المهَ

رَة عامْ رارْ  بَسْ نّكْ  مَ ة  ظَ لَحْ كلّ 

د و االســتغفارْ مْ ــلْ اللّيلْ بايَتْ للحَ و اللِّي

ودْ ادْرارْ دُ وعْ في الخْ بْ الدمُ رْكَ وخشوع إيْكَ

ــه كما اهدى االفْضــالْ و االبرار ي دِ ــي يهْ ربِّ

ــرارْ ــمْ أليلَةْ لسْ ي ظِ كْ العْ ــالَلْ جاهَ بجْ

األدكارْ و  ــواتْ  ل بالصّ ــرة  جاهْ ه  ــدُ عبي و 

رَارْ رْ بسْ ــهَ في اكتابُه قال خيرْ من ألف اشْ

ــرْ البَشَ هــذا  مْ  ــرّ ك ــم  العظي ــرآن  بالقُ

ــرارْ ــمْ أليلَةْ لسْ ي ظِ كْ العْ ــالَلْ جاهَ بجْ

ــر أكـــبــ اهللا 

ــر أكـــبــ اهللا 

ــر أكـــبــ اهللا 

رْ دْ القَ ــةْ  لِيلَ يا 

ــر أكـــبــ اهللا 

ــر أكـــبــ اهللا 

ــر أكـــبــ اهللا 

رْ دْ القَ ــةْ  لِيلَ يا 

رْ ــا مــن الْســانْ داكَ و م

جاوَرْ و الجارْ إيْصافَحْ المْ

رْ ةْ من الّ يباتْ ســاهَ كيّ

رْ ياكْ داكَ دْ اللّي احْ عْ يا سَ

ــادَرْ الق ــا  ربن ــكْ  بمـاليَ

رْ فاخَ مْ ليلة المْ من عظّ

ــرَ ــارْ القــوِي القاهْ الجبّ

رْ ياكْ داكَ دْ اللّي احْ عْ يا سَ
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41

42

43

44

ــرى ن ــا  م كلّ  ــقْ  الخالَ ــلْ  لي الجْ

الحضــرة ــى  عل و  ــي  عنِّ ــتْ  بْ غَ

ــي اقْرى ــا اللِّ ــوءة ي ب ــاضْ بحــر النّ ف

ــرَة ــرارْ عامْ ــكْ بَسْ نّ ــة مَ ظَ كلّ لَحْ

ــرَى ياتْ ــهْ  بِ و  ــهْ  لِ ــه  نُّ مَ ــي  شِ لْ  كُ

ــارّة السّ ــة  المنّ هــذا  ــا  لين هــابْ 

ــه اقْرأ ــارُه و قال لّ ــلْ الْغ جــاهْ جبري

ــرَة ــرارْ عامْ ــكْ بَسْ نّ ــة مَ ظَ كلّ لَحْ

ئَلْ ما على االقفار فْ ما في االقطارْ وضْ ضعْ

ــانْ و قلبي محتار خرســوا األفكارْ و االده

ثارْ ــرارْ اكْ ابْ ولقاوْا اسْ ــه القطَ وا في غاصُ

ــرارْ ــمْ أليلَةْ لسْ ي ظِ كْ العْ ــالَلْ جاهَ بجْ

سْ االقْدارْ ــاطْ ايعاكْ ي رْ و عايَشْ الحْ مْ بالعُ

ــةْ ذاكْ الغارْ لْمَ ــا عانَى و كابَدْ فــي ظَ و م

االفْكارْ لَتْ  دَهْ بُه  رعْ كانْ  باشْ  ه  امُ قُدّ و 

ــرارْ ــمْ أليلَةْ لسْ ي ظِ كْ العْ ــالَلْ جاهَ بجْ

ــر أكـــبــ اهللا 

ــر أكـــبــ اهللا 

ــر أكـــبــ اهللا 

رْ دْ القَ ــةْ  لِيلَ يا 

ــر أكـــبــ اهللا 

ــر أكـــبــ اهللا 

ــر أكـــبــ اهللا 

رْ دْ القَ ــةْ  لِيلَ يا 

رْ اغَ نا الصّ نْسْ بْ جَ ايْخاطَ

و أنا في وسطها و حاضرْ

رْ وا في يَمْ زاخَ قُم انسبْحُ

رْ ياكْ داكَ دْ اللّي احْ عْ يا سَ

رْ كامْ من ينْخاطَ يُورِي االحْ

رْ اهَ بُوبْنا الطّ حْ ــهْ مَ لوْجَ

رْ ــى هيْأتُه و ظاهَ جاهْ عل

رْ ياكْ داكَ دْ اللّي احْ عْ يا سَ
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ــا طرى ــبْ و كل م ــدْ الرّعْ ــه بَعْ أمنُ

رى ظة و ما اجْ ليه  الْغارْ في لحْ وى اعْ اضْ

رة ــومْ عاطْ ــاذْ اليُ يهــا فــي ه لّ جِ كُ

ــرا مفاتْ ــال  ابْ ــالمْ  السْ و  الصــالةْ  و 

ادْرى اوْال  ه  مُ اسْ ومْ  سهُ أحمد  قال 

رة اهْ الطّ رة  الزهْ أوالدْ  االشرافْ  على 

ــدارْ ــرّفْ االق تَتْصَ ــبْحانْ اهللا كيــف كَ سُ

ــطارْ ــه جمــع اشْ ــى أوْصافُ ــوى عل وال يقْ

ــه باالبصارْ ق في ــه وَ ايْحقّ ال حــدّ يطيق ل

مْ االوْزارْ نّهُ ــلْ األتام ومحى عَ يعْ أهْ مِ في جْ

تارْ ــرار اكْ التْ اسْ ــمْ ة أُو شَ على ليلة فايْقَ

االسوارْ يتْلِي  صالتُه  في  باتْ  من  على  و 

ــر أكـــبــ اهللا 

ــر أكـــبــ اهللا 

ــر أكـــبــ اهللا 

ــر أكـــبــ اهللا 

ــر أكـــبــ اهللا 

رْ هَ نَجْ بسالمِي 

وا اقماهر فُ ما تقوى اتْوَصْ

رْ واطَ ي  على الخْ رْ شِ طَ ما يخْ

ــاتْ بالتكاتَرْ ــور ايْب و النّ

ه الغافَرْ عُ ــفْ على من شَ

اتْواتَرْ فما  ــبِي  نَسْ حتى 

الدخايَرْ أهــل  العلماء  و 

انتهت القصيدة
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ــرَة كْ ــا الفَ ــتْ لِيّ هاجَ

ــي تَنْهارْ ــة و اعْصاب ن اتْ واهْ ــدّ و ل

رة  دْ ــا مــن جــاوْا ابْهَ ه

ارْ فّ ــمْ كُ نْهُ ــانْ قالوا عَ ــلَ االدْي و أهْ

ــرة  بْ قَ ــثْ مــن امْ ال بَعْ

ــارْ ث وْ الكَ وادْ  الَ  و  ــلْ  وي وادْ  ال 

رة  هْ ــوا جَ وها مــن قال

ــارْ ــةْ بَشّ ــرودْ لحالَ ــةْ لَقْ مــن حالَ

رة  ــه فَكْ ــا من تَبْعُ و ه

دارْ الُه مَصْ فة  مَ دْ و اللّي انْشا ابْصُ

رَة دْ ــولْ القُ ــيدي م سِ

لْ من االبْرارْ  ــي راجَ نَرْجاكْ هيبْ ل

ــرة فَتْ عاشــوا  ــي  والّ

تارْ َكْ أ اعْ  ــيّ شِ عوا  رَجْ ــمينْ  نْقاسْ مَ

تاروا ــداوْا   ايحْ ــي ابْ ن ــبْ و دَهْ ل ــلْ و القَ قَ والعْ

مْ لي شورْ قَّ قْ الذي ما سَ تِالفْ الماحَ من االخْ

ــتْهاروا ــعْ ياكْ اشَ ــعْ و األرْضْ تَبْلَ ــامْ تَوْضَ ارْحَ

لّ اعْصورْ يونْ في كُ فْ عْ االَدْيانْ عَ مْ ما قالوا جَ هُ

شــارُه ــهودْ ليه يحْ شْ ــرْ في اليومْ المَ شَ ال حْ

ــرْ انْشــورْ بْ ــابْ وال مــن قَ ق ــمْ وال اعْ ري وال تَكْ

ــاروا ــذا س ــة هــكْ ــرْقــيَّ ــأَ الــتَّ ــشْ ــنَّ مــن ال

يورْ وابْ و الطْ ــدَّ مّ البْكامْ و ال مْ ما عَ لْهُ ــمَ يَشْ

دارُه ةْ اصْ فة كانوا في ســاعَ دْ نْتْهــا بالصُّ عَ امْ

رورْ غْ دْ  افْما  قالوا  مَ ــي إيْجاحَ لّ اللِّ وا كُ دُّ و يعَ

ــرارُه ــطْ بالوْجودْ و اسْ ــبْ الحايَ ــمْ الغي عالَ

ظورْ حْ قّ  ال  نوْقع  في  المَ رَحْ لي صدرِي ابْحَ يَشْ

صــاروا ــمْ  لّهُ كُ ــادْ  ب الَعْ ــقْ  ابْخالَ ــنْ  ني أَمْ أمْ

دورْ ادوا لْدوكْ  قالوا  ما  من  لَهْ دوكْ الْهادُوا  اوْ  هَ
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ســاروا ــه  جُ ناهْ امْ ــى  عل ــوامْ  اقْ ــهْ  بِ ــوا  ن آمْ

ــورْ ــه فــي تَأَخّ ــوا ب ن ــي يأَمْ لّ اللّ وا كُ ــدُّ و يعَ

ــاروا ت يَخْ ــهْ  لي ــانْ  قَوْم مــن  ــا  آم تانْقــوهْ  اعْ

جورْ يهْ والفْ ــمْ بالتّ لّهُ رينْ كُ مْ االَخْ فوهُ و يوَصْ

غــاروا اصْ ــمْ  ليهُ عْ ــوا  قال ــة  لْمانيَّ الْعَ ــلْ  هَ

مــورْ عْ ــادْ الْمَ ــه ه مّ ــوا إالَهْ كايْهَ ل عْ ــى جَ تّ حَ

ــدارُه قْ مَ ــاقْ  ف ــرْ  بْحَ مــن  الْمــا  دْ  ــرا  قَطْ أو 

هورْ مْ ْ ابْشي جَ تَمّ نْ كيفْ يَهْ وْ والْخالَقْ هادْ الْكَ

ــرارُه ــمْ  الغيبْ  الحايَطْ  بالوْجودْ  و اسْ عالَ

ظورْ حْ قّ  ال نوْقع  في المَ رَحْ  لي  صدرِي  ابْحَ يَشْ

كارُه ــاسْ لَفْ دْ جــا يَدْعي النّ ــحالْ من واحَ اشْ

ــطورْ ــوا فَسْ تْب ــا كَ ــا دْوَاوا وم ــوا وم ــا قال أم

هارُه ــالْ بَجْ ــضْ ق ــضْ  و ْبَعْ ــالْ الْبَعْ ــدا ق كْ هَ

ــورْ اتْب ــلْ  بْ قَ ــدّ  فالْجَ ــالتْ  احْ ــتِراكيّة  واالَشْ

ــاوَدْ انْهاروا ــفاتْ انْباوْا  اوْ ع ــحالْ من فَلْسَ اشْ

ــحورْ سْ ومع الرّيحْ اللّي مالْ مايْلْ ابْنادَمْ كالْمَ

ى     عَ مْ حاروا و  شْ قولْهُ رورة فيها اعْ جْ رَ مَ رْجْ جَ امْ

رْ   لَبْصورْ لّ  جيهْ   ما   تَرْكْ   ابْصَ فْ    من  كُ طَ يَخْ

رَا وْ  دالْ  و  الــقــافْ 

هارْ ــرّ و يَجْ ــه سَ دين ــنْ جاحْ ري و اخْ

الرّا و  البا  و  الجيمْ  و 

ــارْ تِيّ ــبْ االَخْ هَ دْ بّقــوا مَ ــوامْ طَ وقْ

ــرّة طُ ـــادوا  وه دُوكْ 

مْ وفي االَدْهانْ واالَفْكارْ قولْهُ في اعْ

رة  حْ صَ في  ى  صَّ كالحْ

ارْ بّ نْ الْجَ ــوْ ْهــا في الْكَ لّ ذا األَرْضْ كُ

رَة دْ القُ مولْ  ــيدي   سِ

لْ من االبْرارْ  ــي راجَ نَرْجاكْ هيبْ ل

رة مْ طْ هادْ الْغُ في وسَ

ــارْ  ت ــتالين اكْ ــن واسْ ابْحــالْ دارْوي

ــرَّة  ــيَّــة حُ ــيَــوعِ الَــشَّ

ــرارْ ومْ ــماليّة  الرَّسْ مــن  جْ  ــدَ لَحْ

ـــرَّة  ــــرَّة مَ ــــرَّة مُ مَ

نْهــارْ ــاسْ الْمَ ــيّد فالسّ ــا اتْشِ وم

ــــرّة  جَ اهللا  ـــــوَ  إي

ــارْ ت حْ ــلْ الْمُ قْ ــلْ عَ قَّ ــي يَعْ وال اللّ
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ــرَّة كـــانْ الــواقَــعْ بَ

طارْ لْ لَقْ ــمَ دْ اشْ نا بَعْ ــرَّبْ لَهْ وتْسَ

رَة دْ ــيدي  مولْ  القُ سِ

لْ من االبْرارْ  ــاكْ  هيبْ لي راجَ نَرْج

ــرة  زَفْ ــيَّ  ل ــتْ  لْعَ طَ

تارْ خْ بْ اهللا المُ ــعْ ــشْ غيرْ شَ ويْعي

ــرة  االُخْ ــة  وبَ جُ االَعْ و 

ارْ ــرّ رْ جَ ــكَ سْ ــارَدْ والحامــي عَ بالب

ــرة تَبْ المعْ ــاكْ  لَبْــن

ــارْ ضّ ــا حُ ــة ي ــذي حــرامْ بالرّيب ول

ـرا بالموضــاتْ دا العْ

ــعارْ مْ يا ويلي السّ ــهُ اتْقــولْ قاسْ

رة  انْ فــي نَعْ ــبّ و الشُّ

لْ بَنْســا و ابْكارْ ــوا األرْضْ تَنْغُ صاب

رَة دْ ــولْ القُ ســيدي م

لْ من االبْرارْ  ــي راجَ نَرْجاكْ هيبْ ل

ــرّة عَ المْ ــةْ  مالَ اكْ و 

ارْ دّ ــي  غَ ارْ  الّ ــرْ  في  الدّ ــالَّ  ايْدي شَ

ــارُه تُجّ ــوهْ  إيْرَوْجُ ــرّ  الْبَ داكْ  فــي  ــدْ  ابْعي

نْخورْ رْ  فينا  انْخيرْ  سوسْ  الْعودْ  الْمَ وبْدَ  إينْخَ

ــرارُه ــمْ  الغيبْ  الحايَطْ  بالوْجودْ  و اسْ عالَ

ظورْ حْ قّ  ال نوْقع  في المَ رَحْ  لي  صدرِي ابْحَ يَشْ

باروا ــانْ يَقْ ــلْ األَدْي ــرّ من جــاوا ابْغــاوا اهْ ابْحَ

ــهورْ نْيا مَشْ مْ  فالدَّ لْهُ كي قالوا  فالتَّلْمودْ  قَوْ

ــهاروا نَشْ ــالمْ  اإلسْ ــنْ  دي ــي  عل ــروبْ  احْ أوَّلْ 

مورْ عْ ــتْ اعالشْ ابْداوْا به بينْ ادْيانْ المَ رَف ما اعْ

خــاروا تَدْ ــالمْ  اإلسْ و  ــة  اعَ للطّ ــيّدوها  شَ

ــحالْ مــن أُمورْ  نّها بَشْ اوْا عَ ــوّ ــوى يَتْقَ و التَّقْ

جــاروا النّْســا  و  ــرَضْ  مَ ــعْ  ارْجَ ــرَضْ  العَ ــا  ه

مْ  بكالمْ  الزّورْ يّجوهُ عة   و هَ دْ مْ  بالخَ لْبوهُ سَ

ــزْءاروا تَيّســينْ يَ كالوْحــوشْ مــن اقْفــاصْ امْ

طورْ رْة  و اعْ مَ يَّجْ النّفوسْ و الخْ اجْ إيْهِ و الماكيّ

ــرارُه ــطْ بالوْجودْ و اسْ ــبْ الحايَ ــمْ الغي عالَ

ظورْ حْ قّ ال نوْقع  في المَ رَحْ  لي  صدرِي  ابْحَ يَشْ

داروا ــا  ابْداوْه ــي  الّ ــونْ  ي هْ صَ لْهــا  مّ كَ

بْهورْ لْ  مَ قَ لّ  اعْ عا  كُ مومْ  والشّ ديرْ  والسّ بالتَّخْ
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ــرّة ضَ المَ ــامْ  م اتـْ و 

لّ أقْطــارْ ــوْرة فــي كُ ــوَ ثَ ــوْرة تِلْ ثَ

حْ فــي الثُّوْرة و النّاجَ

رارْ ميعْ اشْ حاوْا جْ تْلْ وضْ لّلوا الْقَ حَ

َيــبْــرا االَّ  ـــرْحْ  الْـــجَ

ــكارْ االَفْ ودَوَّخْ  ــسْ  نَفْ كل  ذَلّ  و 

ــرّة يْشــة م هــاد العِ

تارْ ــومْ اكْ ــنْ ق مَّ تَلّفــة كَ ــة امْ تَلْفَ

رَة دْ ــولْ القُ ــيدي م سِ

لْ من االبْرارْ  ــي راجَ نَرْجاكْ هيبْ ل

ــرا ــرة تَبْ بْ ــعْ الْهَ اقْطَ

فارْ وســيرْ شــوفْ ليكْ غارْ في القْ

ــرا تَقْ ال  ــبْ  تَ تَكْ ال 

ــشْ خيرْ لَكْ من األدامي جارْ و الوَحْ

گــرة  بالحُ تَرْضــى  ال 

ارْ ــعَ ــي تَسْ ــدا زادَتْن و شــفايَةْ لَعْ

ــى بَرّة  ــتْ عل رَجْ و اخْ

ــفارْ ــريحة زادْ اللَّسْ بْزْ و الشّ بالخُ

ــاروا ث ــمْ  لّهُ كُ قــولْ  لَعْ مــن  ــاذا  م روا  ــدّ خَ

مْ االُمورْ ــقَ ِيزُولوا  تَسْ لوكْ غيرْ  إ قالوا هذا الْمُ

ســاروا ــدا  كْ هَ ــاسْ  النّ و  ــرُه  غي ــه  نّ عَ ــارْ  ث

هورْ قْ َدامــي مَ ــمْ عايَشْ األْ لْ تْنا والظُّ ــنْ الْفَ بي

ــارُه ف بَظْ ــادْ  ب العْ ارْواحْ  اغــوتْ  الطّ ــرَّحْ  جَ

دورْ لوبْ افْسايَرْ لَصْ مْ  القْ طَّ قول ْ وحَ دَّى  لَعْ صَ

دْ ابْصارُه ــى اتْشــاهَ ــانْ إل م ــلْ لُقْ قَ ــرْ اعْ يّ اتْحِ

ورْ ــرْشْ النّ ــى ابْصارْ ما كاتَبْصَ ل اهْ عْ ويْقــولْ أوّ

ــرارُه ــطْ بالوْجودْ و اسْ ــبْ الحايَ ــمْ الغي عالَ

ظورْ حْ قّ ال نوْقع في المَ رَحْ  لي  صدرِي  ابْحَ يَشْ

دْ فــي البْالَ و فــي اوْزارُه ــتْ يا راســي و ازْهَ لْ قُ

ورْ ــرْ قَبْسْ النّ لْ الرّبيعْ و انْتَظَ ــي كُ ت عْ ــى جَ ويْل

ــارُه غ فــي  ــش  الوَحْ ــأَوي  م و  اوي  ــدّ هَ ــنْ  كُ

ــيّ و ديجورْ رْ و الضَ ــجَ ــوارْ و الشْ ــعْ بالنُّ تَّ و تمَ

ــي عارُه رّن لْ ضَ ــذُّ ــني شــي فــي ال يَّشْ وال اتْعَ

رورْ لّيْوا  اضْ ــتْ النّهارْ  إيْوَ و ســهيرْ اللّيلْ و تَلْفَ

مارُه تَعْ ــرابْ  الــقْ و  رْبــالَــة  الــدَّ و  صا  بالعْ

غــادي  هايَمْ  ليلْ و انْهار ْ تايَهْ  ما قابَطْ شــورْ
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رة  جْ لْ دَ الشَّ تْ الظَّ تَحْ

ضارْ نَمْ     في   اخْ تْ  غْ فْ رْ  شَ يتْ   بالنّظَ زَگّ

رَة دْ ــولْ القُ ــيدي م سِ

لْ من االبْرارْ  ــي راجَ نَرْجاكْ هيبْ ل

ــرا ه بَجْ ــدُ نْ ــرْتْ الْعَ سَ

هارْ ــالمي بالْيَجْ ــنْ جــاوَبْ سْ ني ومْ

ــرا  نَظْ ــيّ  فِ ــرْ  انْظَ و 

ــتْنارْ  ــلْ قَلْبي سَ ــهْ وَصَّ ــيتْ ب سّ حَ

رة  ــدْ بــالْــهَ بْديتُه  و 

عارْ رْته في شْ طَّ كيتْ ليهْ ما سَ وحْ

ــرة غْ ــدَ ـــدْ امْ َوَلْ ــقْ أ تِ

ــارْ ــه غ نّ ــسْ يَنْطــاعْ االَّ مــن عَ لي

ــرا ــي تَــقْ ــــتَ لــلِّ وانْ

ــرارْ االَسْ رَكْ  ــدْ تَ ــة  آي ــدْ  بَعْ ــة  آي

رَة دْ ــولْ القُ ســيدي م

لْ من االبْرارْ  ــي راجَ نَرْجاكْ هيبْ ل

را يَجْ كــي  ــلْ  ـأمَّ َتـْ أ

بارْ ةْ االخْ حَّ ــايَلْ صَ و ســتافَدْ السّ

زْمارُه عْ من الْغى ابْمَ ــمَ ــتْ نَرْتاحْ و نَسْ اگلَسْ

ــمورْ م حازَمْ مَشْ ــمْ راعي واقَفْ يَرْْعاهُ عاهُ ومْ

ــرارُه ــطْ بالوْجودْ و اسْ ــمْ الغيبْ الحايَ عالَ

ظورْ حْ قّ ال نوْقع  في  المَ رَحْ  لي  صدرِي  ابْحَ يَشْ

 

ــهْ بانْ تَبْشــارُه لي تْ عْ ــلَّمْ ــتْ وسَ لْ ــرْ وْصَ وغي

بْشــورْ هْ الْمَ رّتُه و الْوَجَ ــتْ و قَبَّلْتُه في غُ نَّقْ عَ

بْصــارُه فــي  ــورْ  ون ــا  نّ حَ ومْ ــفْ  طْ عَ لّهــا  كُ

بْهورْ داهْ انْشوفْ فيهْ والَهْ فاهي مَ تْ احْ لَسْ وجْ

ــوارُه انْ تْ  ــعّ وشَ ــا  ثْن دَّ تْحَ و  ــا  لْن قُ ــحالْ  اشْ

دورْ عْ لَهْ ــمَ ــي ال تَسْ ــا ودْوا وقالْ ل غــى لِيّ وصْ

ــبــارُه تَــكْ ــقّ  ــحَ بْ و  اهللا  إالَّ  إالَهَ  ـــالَ  ابْ

شاوا  من  افْجورْ هْ  بالرّواحْ  ما  نَخْ ميوَ نا  نَحْ و حْ

ــوارُه اسْ ــعْ  تابَ ــه  في ــنْ  تمعَّ و  ــي  ربّ ــابْ  ت اكْ

هورْ قْ ــمْ تايَهْ مَ وِي الْقاكْ هايَ ــدْ رَكْ  بَ ــالَّ  يَدْ شَ

ــرارُه ــطْ بالوْجودْ و اسْ ــمْ الغيبْ الحايَ عالَ

ظورْ حْ قّ ال  نوْقع  في  المَ رَحْ لي صدرِي ابْحَ يَشْ

كارُه ــذْ ــقّ تَ ــقْ دوقــي إيْحَ ــقْ فايَ و كــونْ عايَ

طورْ فْ رْ كيفْ انْتَ مَ كْ من ذاتَكْ و نظَ دَ و ابْدا نَقْ
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ــرة  سَ ــرة يا حْ سْ ــا حَ ي

ارْ فّ رة كُ ــدْ ــمْ هَ ــا عليهُ هــادوكْ م

رَّة الــــدُّ ــاءْ  ــم ــلَ عُ و 

تَمّ ابْبَشــارْ ــا يَهْ ظيمْ م ــوا اعْ قال

ــرة  ــتِالفْ النَّـظْ و اخْ

تارْ  ــاسْ وال تَحْ ــكْ بالسّ ــتَ علي و انْ

را  ديثْ من اسْ شوفْ احْ

ــارْ و بَشّ ــدْ على من هُ كْ تاخُ ــدَ نْ عَ

رَة دْ ــولْ القُ ســيدي م

لْ من االبْرارْ  ــي راجَ نَرْجاكْ هيبْ ل

 

رة  دْ الْغَ فــي  ــأ  النَّشَ و 

لّ اقْطارْ و ما اقْســا و قاسى في كُ

ــرة  ــمْ بالنَّصْ لَ ـحْ كايـَ

ارْ هّ ــلْ الْقَ لي ــرُه الَجْ ــالمْ ناصْ ال سْ

ــرا ايَطْ كَ ــا  مّ لّ  كُ و 

هارْ ــرْ و الَجْ كْ في السَّ ــرْ خالْقَ ودْكُ

رة  ــعْ ــى هاد السَّ ت و حْ

َقْطارْ  لّ أ ــة فــي كُ زيَّ ــةْ الرّ مــن فِيئ

ــاروا ب ــن يَقْ ــالَّقْ في ــدوا بالخَ ــي لَحْ ــى اللّ عل

نْظورْ ا مَ لّ أمّ نْعْ الكريمْ في كُ ما شافُوشي صُ

جــارُه و  ــنْ  كايَ اهللا  ــنْ  بي ــوا  رْف عَ مــن   ْ لّ كُ و 

نْظورْ  عيفْ افْكونُ مَ وي كالضَّ مْ كي لَقْ قُلْ ليهُ

تاروا مْ يَخْ ــوْ ــي فيهــا القَ لّ ــبْ خَ داهَ فــي المْ

نْظورْ يْبْ  و  مَ لة  عن  غَ امْ بيبَة  الشّ ة  الحْ لْمَ في  الكَ

ارُو جْ ــنْ يَهْ ــلَ األرضْ في ــرُكْ  فلســفات اهْ و اتْ

ــهورْ  شْ المَ ــنادْ  بالسَّ ــثْ  حدي والَّ  ــا  آي إالَّ 

ــرارُه ــطْ بالوْجودْ و اسْ ــبْ الحايَ ــمْ الغي عالَ

ظورْ حْ رَحْ لي صدرِي  ابْحقّ ال نوْقع في المَ يَشْ

ــارُه ت ــا  نْن افْدِ ــدي  يَفْ ابْغــا  الِيهــودْ  ــسْ  نْ جَ

سورْ كْ ســى مَ لّها الَيَمْ لْ اآلدْيانْ كُ و اتْعانْ باهَ

دارُه ــالَ  اخْ ــبْ  خايَ لْمــه  حَ و  ــالمْ  االسْ ــى  عل

مورْ عْ ــهْ الْمَ وا بِ لْكُ ــاهْ فيهْ مَ ق ه تَفْ ــا قَوْمُ ف يَكْ

رْبْ شــوفْ ما داروا  لْ في الْحَ صايَبْ داخَ منْ الَمْ

شــورْ  ــيا ال تاخودْ لَقْ بيبْ د َاألَشْ دْ اللُّبّ الْحْ خُ

كاروا ــدْ يُ ــالمْ  َسْ األْ ــدارْ  افْ ــاتْ  الب النّقِ ــى  ل عْ

نْصورْ لينا مَ ــلْ عْ لي ةْ الَجْ ــريعَ نا بَشْ مَ والحاكْ
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را واجْ ــأَ  فُجْ ــضْ  انْهَ و 

ارْ ــعْ للَدّ ــي نَرْجَ ن حْ ــتْ وانْصَ والْتافَ

رَة دْ ــولْ القُ ســيدي م

لْ من االبْرارْ  ــي راجَ نَرْجاكْ هيبْ ل

ــرة  بالبُشْ داتي  ــعْ سَ

دارْ  ــري من ســايَرْ االَكْ وارْتاحْ خاطَ

رة طْ الفَ ــى  عل ــازالْ  م

تارْ ــقّ ما هــو شــي تَهْ ــه ابْحَ لُ قَوْ

رة  دْ ــي عَ مْ ابْن ــوْ مــن قَ

بارْ  ــه باإلكْ ــرْ ل ــاهْ يَنْظُ ــي الْق و اللّ

ــرة  ــ النَّقْ و  ــا  ــي بالمَ

يارْ ــى االَخْ ن عْ تْهــا الْناسْ المَ عْ رَصَّ

ــرة ــا حضْ ــمْ ي و االسَ

مارْ ــتْ االَعْ ــا طالَ لّها م ــاسْ كُ للنّ

   

ارُه وّ ــدُ ألْ ــى  اثْن ــمُ  نْ غَ ــى  عل صــاهْ  بَعْ ــشّ  وْهَ

بْشــورْ  تْ الدارِ مَ دْ صا وْعَ ونْســيتْ اقْرابي والْعْ

ــرارُه ــطْ بالوْجودْ و اسْ ــبْ الحايَ ــمْ الغي عالَ

ظورْ حْ قّ  ال نوْقع  في  المَ رَحْ لي صدرِي  ابْحَ يَشْ

رارُه ــدْ ــتْ لَ غْ ــا وصَ ــه موالن مُ ــنْ لَهْ ــتْ م الْقي

المْ الزّورْ قّ ماشي بَكْ رِي ابْحَ دْ و انْشــارَحْ لي صَ

ــرارُه ــه مــن اسْ بُ ــه مــوالهْ الْواهْ لْقُ ــفْ خَ كي

ــدّ إيْنورْ ــه ال بُ ــعْ اهللا عن قْليب بَ ــا طْ ــي م واللّ

ــارُه ــوْق تَ ــدّ  ــجَ ال قيقاني  ــاللــي  اهْ ـــلْ  رَجَ

لّ اعْصورْ كارْ في كُ عاهْ تُدْ نْدي مْ رة عَ و هاذ الذكْ

ــكارُه لتَفْ ــة  خاصَّ ــة  لْحون مَ ــدة  قصي فــي 

كورْ  عْ ــبْ ابْحاله مَ لْ لّ قَ يّا مــن قَلْبي الْكُ دِ هْ مَ

عارُه بْ اشْ ــهومْ  واهَ دْ  سُ مَ ــياخْ  أحْ بينْ االَشْ

طورْ  عْ مْ مَ قولْ و البْصايَرْ ناسَ لْ العْ الَمْ لهَ و سْ

انتهت القصيدة
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ــريقْ نَحوْ المغرب وال اســخاتْ بالجوّ العالي ــمس اليوم الشّ مالتْ شَ

ــا ما زال ــما أثَرْه ــتْ خــالّتْ في السّ مــن اللّي راحَ

اللي ــزاحْ من االلوان فــي الكون امْ جيبْ ما زالْ اقْ قْ العْ ــفَ ــا زالْ الشّ م

اللْ ــي الهْ ــازالْ إيْجِ ــمْس الغارْبَة و م ــورْ الشّ من ن

ضْ النّجوم سبحان  العالي وا بعْ عُ طْ عْ كي سَ طَ حتّى  هو من نورْها اسْ

الْ ياها شــعّ ضها بدون اضْ ــمْس و بعْ يّ الشّ من ضَ

اللِي يّمْ في اطْ جا امخَ ــما و نُوره و الوانه والدّ ا في السّ صوا عيْنيّ ــخْ شَ

ــوْ البالْ بْ زَهْ رْ ســاطَ دايَقْ الزّهَ ــا في وســط احْ وان

جينْ والفلّ الغالي رْشــة طاهْ ــمينْ وحبق وعطّ ــرِي و الياسْ بينْ النّسْ

اللْ عْ ــبّ المَ ليلْ فــي اعبيرُه طُ ــبّ اعْ ــيمْ ايهَ و نسِ

والِي دتْ  به  حالي  و احْ تَة  و  فقَ ــيّ  بَغْ ــوّ  النّومْ  حاطْ  ب فــي  داكْ  الجَ

كي ليكم فــي الحالْ ــالم نَحْ ــيّ خير و اسْ ــوا ل قول

انْ انْبالِي ــوَ يا في سِ رْتْ عرشْ مصنوعْ من اوريقْ الضّ فــي منام اهللا انْظَ

ــة وجــاللْ ــزْ هيبَ ــابْ حايَ ــابْ مــع اللّب جّ ــن الحُ بي
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يل بَهْ  للسّ طيلَة  تَشْ ه  اهْ عُ و مدامْ

عليلْ  معدورْ  شكايَةْ  وشكايتُه 

ليلْ من حيثْ قالْ : يا مليكي لجْ

ــه قالُ امْ ــه  لُ ــعْ  ارْفَ ــلْ  قَ العْ زادْ 

ى لُه قالُه شــكْ دْ امْ ــقْ بَعْ و انْطَ

ــه حالُ و  ــه  لُ قَوْ ــي  قَلْب قْ  ــزّ م
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ــرُه دومالي مْ ــمْ أالّ يخافْ عَ ــلطانْ زعي ــر سُ ــرْشْ المني ــى ذاكْ العَ و عل

ــزوة  فــي حــالْ وا بالعَ ظمُ ــتَعْ ــي اسْ ــا باللّ ب وال يعْ

والِي غى لقْ ــه قالْ يا من اصْ رْشُ من اللّي ســتوَى في هيبْتُه وعزُّه عن عَ

دالْ ــلّ الجْ مْ هَ ــورْ فايَنْهُ ــنْ الشــكايَة مــن الجُ في

لّ ادْخالِي ــرْشْ فــي كُ ــكْ الجالَسْ على العَ لِ ــا المَ ــاكْ اهللا ي يّ ــوا حَ قالُ

مينْ مع زوجْ ارْجالْ رْ زوجْ انْســاء مخاصْ ــوَ شْ في المَ

تالِي مْ  فيهُ ما  الخصومْ  جاوْا  ل  مَ تعْ رْ  وأمَ مْ  لهُ غى  نصْ مْ  أروهُ قالْ 

الْ ــامْ كلّ ذاتْ و كانُوا عقّ م ــرَةْ اهْ ضْ ــروا في حَ ضْ حَ

ــامْ ايوالِي م عوا لَبْهــاهْ و بندقُوا و الهْ ضْ ــوا و خَ ــامْ و بايْعُ م ــوا لَهْ طاعُ

لْتْ في الســجالْ ــرْقاتْ وأنا قُ ــماتْ الشّ دوكْ البسْ

لينْ يا من يصغى لِي وا كامْ العقلْ و الرّوح مع القلب و النّفس اتْلَمّ
قالْ ــلطانْ كلْها ماجــي لُه بمْ وقْ ابْســاطْ السّ فُ

رْ من حالِي ــاتْ تنظُ ة ضــيّ  أوداجْ  والبغْ ــاذْ الرّوح في االفالكْ ســابْحَ ه

ــمس و زُحــلْ رْ والشّ ــدَ ــخْ و البْ ــنْ المرّي ــتْ بي تاهَ

ــي ثالِ ــاتْ ترضــا بامْ ــاحْ والبق ن ــاتْ اجْ اتْ والق ــدَ ــخّ وفيّ جــراتْ الجُ هَ

و بقيت أنا و النّفسْ و الفؤادْ في ســافَلْ االســفالْ
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ياتْ في الحبّ مغالِي رامْ الباهْ رْبَطْ بغْ وى و عَ فْ كاسْ الهْ لْب ارْشَ و القَ

ــهْ بالجمالْ ي ــوى و التّ ــعر و عاشْ بالهْ ــا بالشّ و حي

بالِي رة في الربيعْ و يزيدْ اهْ وفة في البْها و تنْشــيه النّظْ تســبِيهْ الشّ

ــة ذا األصالْ ل فْ ــدوْا االطيْار فــي الحَ غــى شَ إال يَصْ

بالي ــبْ أالّ اتْطيقْ عنها الجْ نْ مولْ الذّ لَة من احْ و النّفْس أســيدي حامْ

االزْاللْ ــرْ  تــدخّ ـــامْ  واآلث ـــرامْ  االج من  ــتْ  ــازالَ م

رْ ومال لي ــدّ رقتها اقْبيحْ غ ليحْ و الخيرْ فــي طُ تْهــا  امْ ــرْ  فــي  نيّ الشّ

ــاللْ ــةْ تَــحْ ــرْمَ ــنْ حَ ــايَ ــا و ف ــذا هــو ديــدانــهْ ه

ــي األعالِ ــوقْ  ف ــاتْ  لّق حَ إال  ــرّوحْ  ال مــع  ــقْ  انْحلّ ــي  ملِيكِ ــا  ي ــا   وان

ــافَلْ االســفالْ سْ السّ ــوصْ أمواليْ مــع النّفْ و نغُ

ــدا لِي ــي م ــاهْ جافِ ف ــي بلْضــاهْ إال اجْ لينِ ــبْ و يصْ لْ ــهْ القَ ــهْ ابْتي ونْتي

بوْصــالْ ــه  نّ عَ ــمْ  يَنْعَ ــومْ  يُ ــاجْ  ي تَهْ ــي  نِ يّجْ يْهَ وَ 

مْ و اقْضــاكْ ارْضا لي ي عنّهُ ــي واصِ لْتِن عَ ــولْ أماليكي اجْ ــامْ القُ و اتْم

والْ مْ في ســايَرْ االحْ ــلْ بينْهُ لي ــمْ اجْ كي انْكــونْ احْ

قالِي وا تَعْ ــدُ حْ تي و جَ ــريعْ صاوْا اشْ ــوا عليَّ و اعْ وْغُ و اليومْ أســيدي غَ

صالْ كــمْ بفْ ــريعة تَحْ بْ الشّ ــمْ ليك أصاحَ داعيهُ

لينْ يا من يصغى لِي وا كامْ العقلْ و الرّوح مع القلب و النفس اتْلَمّ

قالْ ــلطانْ كلْها ماجــي لُه بمْ وقْ ابْســاطْ السّ فُ
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ــلَى ــلْ أقوالُه و سْ قَ ــالْ العْ و ق

هــاال امْ ــال  اب و  ســيدي  ــرْ  أم و 

قــاال امْ ــرُه  أم عــن  ليهــا  ــا  م

رْ الحالِي صْ تْ في الثّوبْ و بنْدقاتْ في التَّحيّات ذا الرّقياتْ في العَ قَبْطَ

بْجــالْ ــالْ التّ ــالطْ كأنهــا تمث ــتْ فــي الب بَ و تْنَصْ

ــنْ المثاللِي ارْ و الجبي ــرّ ــرَّة كالغ ــطْ بْغُ هــافْ حايَ فْ ــي هَ بِ رْ ذهْ ــعَ بشْ

ة و الخــالْ ــامْ ــا و الشّ ــلْ سوســانَة ووردْه و مظلّ

ــارة ينْجا لي وفْ ت ــبْ ســرّ الشــفُ جَ ــارة يَحْ ــا و ت ه دّ ــبْ خَ ــراتْ يداعَ ت

ــنْ و ينْشــالْ ــروقْ ذا الكتفي ــوقْ  الب ــرَحْ ف ــارَة يَسْ ت

ــا يرتا لي ــا ب ــى النهــودْ م ــفّ عل ــرى يلت ــوق الرخــامْ ت ــبْ ف ــارَة يَلْعَ ت

ــي االدخالْ غْ ل ــدَ ــولْ صوتْها دَغْ ــداتْ القُ ــن ب ومني

رِي و شكاتْ بما الْقاتْ في الثّلْث الخالِي تِي و قَهْ تْ و ابْكاتْ أليعْ قَ هْ شَ

يالْ بْ و لَحْ ــدْ رْ والكَ كَ ــشّ و المْ ة و الغَ ديعَ مــن الخْ

ــو مثوى لِي لُ ــعْ لعْ ــرَف و يعرفُوا بالجمي ــفْ تَعْ ــور كي ــا من نُّ ــتْ أن قالَ

لْ ما تنْقالْ و النّفــس في أصلْهــا اتْرابْ من االســفَ

ــي ــودْ و يبقــى متعالِ ــما شــوفُه واشْ إيعُ ــهْ للسّ ــرابْ ارْمي ــرّبْ لتْ جَ

عــالْ ــا األرض إيعــودْ االّمْ ــبْ نورْه ة گلَّ عَ ــمْ و الشّ

ــاه الالّزْاللِي ــون تابْعَ ــقة  يْبْليــس الملْعُ ــس  أمــوالي عاشْ ــاذْ النّفْ ه

للموحــالْ ورافْقهــا  ــه  ممالكتُ أنْســى  ــب  القلْ و 

ولْ قْ بعــد القُ ــدَ ــه بَنْ الفْتُ ا اخْ ودّ

ولْ ــرّوحْ داتْ الزّينْ المكمُ على ال

رْضْ و طولْ نيا عَ ألنّه همامْ في الدّ
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ــلْ اقــل صايَ ــرُّوح امْ تْمــات ال خَ

ــلْ قابَ الموطــاع  ــك  الملِ و 

ــلْ تمايَ ــه  عرشُ ــى  عل ــادْ  ع و 

ــوامْ حالُه من حالِي القينا أت ــلطان اخْ وتْ يا السّ و أنا و العقلْ اخّ

ــرْدالْ ــلْ لَ تايَ ــه و رامْ احْ ــما و ماليكُ خــلّ السّ

يالِي سْ و اشتاقْ اخْ لْبْ  و النّفْ انْزَلْ لألرضْ و عاشْ في الرّدايَلْ  بين  القَ

ــودْ األزالْ ل مْ ويجــي يصيبنِي في اخْ ــى ينْدَ حت

لينْ يا  من  يصغى لِي وا  كامْ العقلْ  و  الرّوح  مع  القلب  و  الن فس اتْلَمّ
قالْ لطانْ كلْها  ماجي  لُه  بمْ وقْ ابْساطْ السّ فُ

ــسْ من الْيالِي اللّيالِي ة من ليلْ غلي عَ لْبْ قطْ لْ أتى القَ مَ ــرَ تَعْ أم

اللْ قْ كلّ اعْ طْ يا محايْنُه واسَ محروقْ امْشــوّ

ــوا الليالِي سْ فين باتُ ة هــو والنّفْ ثة مــن الخالعَ ــوهْ على بغْ جابُ

صالْ ــى لبْريقْ و قمْ اتْ عل ــامّ اتْ السّ بين الحيّ

مامْ منهوكْ امْسالِي امْ الهْ رْبَطْ  كيفْ  كانْ  يتْغاغا  قُدّ عَ مازالْ  امْ

الْ ه هطّ ــي دمّ رافْ باقِ ــعْ باالطْ قطّ مجروح امْ

ــفْ رادْ معصورْ ادْوالي قْ و انْهــارَتْ قوتُه و بَايَعْ و ســتاقَمْ كي ــدَ بَنْ

بالْ رْ  في شوامخْ الجْ جَ قْ  بكالمْ  إيدوّبْ الحْ و انْطَ

مامْ   ها  ارْسومِي وسجالِي لْبْ اهْ فاكْ القَ حالْ واشْ يخْ قالْ أسيدي مُ

من وسطْ اآلية و الحديث و اللّي ما قاري سالْ

لى ى مثل التّكْ كى و البْكَ بين الشّ

لَة رْفَتْ مهْ حتّى انْصارَفتْ و نصَ

ــال اتّ ــب  لْ القَ ــالْ  م ــالْ  وقَ دوَا  وْ 
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ادْبيلة ــه  ــولُ قُ ــبْ  ــلْ الــقَ زادْ 

ــة امهيل ــال  ب ــسْ  النّفْ ــرْ  أم و 

ــة ــة عليل لَ ــرَة كاهْ ــس أمْ و النّفْ

ــنْ ارْجالِي ــا بي ــي افْضيلْ م ــتِ قاضِ ن ــتَ كُ ــامْ و انْ م ــا هــو داكْ الهْ أن

ــلْ تفضــالْ ــا و مفضّ مْ فــي قصورْن ــرّ كَ ــزوزْ امْ معْ

ــغالِي اشْ رْ  ــعْ الشّ و  ــعْ  الرفي األدبْ  ذا  ــعْ  بالرّوايَ ــوعْ  مول ــي  كتعرَفْنِ

الْ ــوة موّ ــى معيشــتِي و النّشْ ن ــى و المغْ والمعن

والِي ها اتْســبّبْ في اهْ عاها في فالكْ ــرّوحْ هامْ امْ ــقْ لِيَّ ال شَ العقلْ اعْ

ــكالْ تنْ ــيّ  ل زادَتْ  ــسْ  إلبلي انْســاقَتْ  ــسْ  والنّفْ

بالِي ها ايزيدوا فــي اهْ ــرْ اتْباعْ لْ إيطي قَ ــنْ و العْ ــقْ كل حي ــرّوح اتْحلّ ال

ينْ و الغاللْ ــوا في الطّ لُ ــيْطانْ و غْ سْ مع الشّ والنّفْ

ــي رْ وقضــى ل ــدّ ــفْ ق ــا رادْ اهللا كي ــي م ــن كنْقاسِ ــن و بي ــيَ بي  وَ أنَ

ــكْ ورجايَ فــي المتعالْ ي علي ــا نبْكِ ي م ــكِ ما نشْ

لينْ يا من يصغى لِي وا كامْ العقلْ و الرّوح مع القلب و النفس اتْلَمّ
قالْ ــلطانْ كلْها ماجــي لُه بمْ وقْ ابْســاطْ السّ فُ

ــفْ وتشــالِي ــوات توقَ ــامْ وال اقْ ــقْ بندقتهــا األيّ ــاجْ  اتْبَنْدي ت ــا تَحْ م

ــرْ من األصالْ مَ تْها تَنْبا من الشــعورْ احْ و خَ ــيخُ شِ

رْت المالّلِي بْهة محروثَة في الخريفْ حَ تْ جَ رُوا  تَحْ وّ ــاوَرْ غارُوا و غَ و مغ

ــدودْ انْحــالْ ــوقْ اخْ زُوا ف و ســيُولْ الفيَضــانْ خــزّ

ل غا وتأمّ دْ  اصْ ــرْ  بَعْ و ادْوى  االْمي

لْ مَ رْ تَعْ ــه أمَ راتْ في حضرْتُ حضْ

لْ مَفصلْ صَ لْ إيتحسبُوا مفْ فاصَ بمْ
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والِي طــرْ و اغْ ــة مزجاتْها بالعَ ــرْش و التّحيّ ــسْ على العَ ــاتْ الجالَ حيّ

ــدالْ ــوى الجْ ــا نَقْ ــي م نايْنِ ــا اعْ ــتْ ي و ادواتْ و قالَ

ــمْ اقْبالِي ها وهاهُ ــلْ توامْ قَ ــتْ و العْ لْقَ ــوارْ خَ ــرُّوحْ من االنْ ــقْ ال قي تَحْ

حالْ مْ خالَقْ األشــيا ما فيهــم تكْ من نُورْ انْشــاهُ

مالي ــي واشْ اعْ ي كــي رادْ اهللا خالْقِ نْعِ ــنْ كانْ صُ ي ــا من طينْ الطّ وأن

يا ينْســابْ اللّمعالْ ــه األرضْ و الضْ بُ دْ ــنْ تجَ ي والطّ

دا لي مْ ــا  عَ ــو و القلب  للزّهو  ي ل ــرّوحْ اللّعْ ي مع ال ضِ ــلْ يمْ قَ ــال العْ وي

ــا فــي الخيالْ ــى أن ــشْ حتّ ــي نعي رْ عنِّ ــدّ ق واشْ امْ

ــبْحوا  بثالثة في االجواء وأنا  أش ابقا لي العقل و الرّوحْ مع القلب سَ

اللْ ــدْ ــه أونيــس و مدلّلني تَ بْتُ ــي صَ ــر اللّ مــن غي

اللِي ــامْ وهــواهْ احْ قانِي يا هم ــرِي دُهْ ــبْ دُهْ ــي الْبي ــرْ دوقِ ــه ماهَ بْتُ صَ

يال ــه احْ ــا بانت في ــشّ م ــا فيه غَ ــهْ غدر م ــا في م

تْ من حالي قَ فْ ــماها و شَ ا  اسْ لْوْ ــاكْ أ وعادْ الرّوحْ لُونْ نَزْلَتْ من عَ عسّ

اللْ ــرامْ والحْ ــي لَحْ ــدا يقــولْ لِ ــلْ و بْ قَ ــزَلْ العْ  و نْ

الِي ــكالم التّ ــوى و ال ــا نتيه مع شــيْطانْ الهْ ــلَبْنِي يبْليس م ــا يسْ م

ــالْ ــل و ق ــي قي ــكْ خلِّ ــا مــوالي خادْمَ معــدورة ي

لينْ يا من يصغى لِي وا كامْ العقلْ و الرّوح مع القلب و النفس اتْلَمّ
قالْ ــلطانْ كلْها ماجــي لُه بمْ وقْ ابْســاطْ السّ فُ
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ــي كيــف رادْ مــوالي العالِي تِ ــو رْ خلِقْ ــرّوح حقّ مــن نُّ ــكْ ال ــت يادي أن

ــهْ آجالْ ســدة لي ــرّوحْ في الكُ ــكْ يا ال قام لكــن امْ

ــاكْ تاللِي المْ بضي وني فــي الظّ ــتْ انتِ مــن نُورْ واجــبْ عليك تكُ وحي

الْ ــعّ ــمس ومنّك العقــل كالبدرْ الشّ ــتِ كالشّ أن

ــمْ ســايَرْ االدخالِي ــمّ انْواركُ ــن اتْعَ ــوا فــي قلــب دات بثني ــال  كنت وي

بْجالْ ــالْ التّ ــمْ و ين ــبْ بينكُ لْ ــاذْ القَ ــعْ ه شَ ويشعْ

ــمْ الوالِي مْ فيكُ ــسْ اتْصيبْكُ ــةْ يبلي ــى فتْناتْهــا اخديعَ و النّفــس إل

ابْطــالْ ــمْ  يلقاكُ هــا  خّ الجُ عنهــا  ــمْ  جَ يهْ ــال  وي

ــي اللِ لغْ ــلْ  السَ اسْ اتْدلّهــا  ــودْ  ي لقْ ــي  اتْرابِ ــا  ربّيوْه ــتْ  زاغَ ــال  وي

ــمْ تَنْشــالْ آث ــعْ مــن غيّهــا ومــن المْ ــى ترْجَ حت

تعالِي ــرّوحْ اتْعودْ كيــف رادْ المُ كامْ على ال رْ االحْ ــامْ القولْ انْصــدّ وتم

عة ما يبقى تظاللْ اتْ ســاطْ شــمعة في قلب الدّ

ــدْ الغافلينْ ما يبْقى ســالِي ي ــظْ و يْفِ ــرُه إيواعَ ــلْ إيعــودْ لمنبْ والعق

الْْ ــرْ شــعّ ــى نايَ ي يحْ ــهْ  في ــرّوحْ  ضــيّ ال ــى  يتْجلّ

ــاوَدْ كل حين منه األمالِي قْ و يع فَ ــب الخافَقْ في االجســامْ يَخْ لْ و القَ

ــسْ انفعالْ ــلْ و النّفْ ــرّوحْ و العقَ ــدْ ال ــرَقْ و تزي تَشْ

ــي لِ يمْ صــارْ  و  ــرْ  مي الضّ ــامْ  ق

ــي لِ ــعارْ عدْ ــم شْ ــول لِيهُ و يْقُ

ا قولِي ــوْ غ ــدالْ اصْ ــلْ الجْ يا ه

عْ  لُه رْ بندق و خضَ وجميعْ  من  حضَ

ــه لُ فعْ يلْقــى  ــلْ  فاعَ كلّ  هــو 

لو ــرّ المعقــولْ احْ ــونْ كانْ م ألُ
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كامْ قالوا كامْ احْ غيرْ انْهى من لَحْ

لُه ـبَــة  واجْ و  امْ  ـمَ اللهْ قـالْ 

اجـــاللُه لســيــدي  اهللا  دامْ 

ــسْ انْردّوا القلب للعــرشْ الغالِي لْ و النّفْ ــرّ وحْ و العقَ ــتِ يال ــا و انْ و أن

زْمــة بالقــولْ و االفْعــالْ اعــة الالّ و نطيعــوهْ الطّ

ــا بنصالِي رها القلب وأن سْ  إيســامْ ــها العقــل والنّفْ ــرّوح إيوَنّسْ و ال

ــالْ الختّ ــدْ  الوَغْ ــنْ  اللعي ــارَدْ  الم يبليــس  ــزَمْ  نَهْ

لينْ يا من يصغى لِي وا كامْ العقلْ و الرّوح مع القلب و النفس اتْلَمّ
قالْ ــلطانْ كلْها ماجــي لُه بمْ وقْ ابْســاطْ السّ فُ

ضْ االنْجالِي ــه القلَبْ و خفَ ابَة و ارْفَعْ عنّ ورْ و المهَ رْشْ النّ ــزَلْ عن عَ و ن

ــة  و التّبجالْ اتْ  للتموليكَ ــدّ ــعْ ســلطان ال و ارْجَ

والِي وا االغْ ــوا و رقصْ ــلْ ابْداوْا إيباعُ سْ و العقَ ــك الرّوح مع النّفْ و كذل

صالْ ــامْ التّفْ م و الموســيقى عزفات عن جلوس اهْ

ــدْ  من  بالِي ــوْتْ األذانْ بعد عزْفْ  الموســيقى  و المنامْ فيّ وســرى صَ

رْ ما شي من االدخالْ ةْ الفجَ بْتْ األذانْ في ســاعَ صَ

ــوا المثالِي غى و قالُ ــة يا مــن اصْ نامَ ــرْتْ كان امْ ــا انْظَ ــي كلّ أمّ واتَرْنِ

ــا الفضالْ دابُه ي ــامْ زادْ فــي اعْ ــي زادْ فــي المن اللّ

ــنّ ابْحالِي لْ المعنى والعايشــين للف رْ و األديب و أهَ ــاعَ مــن غير الشّ

والْ ــة كل احْ ضَ ــرارْ لليقْ ه اسْ ــفُ شْ من المنامْ إيكَ

اعة يَا الجليلْ مع لِيكْ والطَّ السّ

ــا القلْبْ وال ليه ابْديلْ ن امْ مَ و اهْ

ه تكتيلْ وحنا امكتلين في صفُّ
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ــعارِي كلها وتَرتيب اشغالي ــجيتي و فنّي و اشْ و اتْمامْ القولْ اشْ

ــكالْ ــه االت ــي عنّ ــة شــاكرها الخالْقِ موهب

بيبي و ارْضاتْ اهللا عن انْصارُه االبطالِي وصالة موصولَة للنبِي احْ

عْ انْجالُه واآلل مْ ــه و جَ رَة و خاليْفُ جْ ــلْ الهَ و ه

والِي ةْ لمْ رْ في القريضْ المَ ماهَ نّ أو لَقْ لْ الفَ رفَة و هَ و سالمِي للشُّ

ــالْ ــارْحين إشــارَات الكمّ ــلْ األدواقْ الشّ والهَ

الِي و االســم في حروفْ األمن و حمايَة و المــالكْ و الدوى رمز الدّ

ه نالْ رْ االشياخْ في الزّمانْ بتسليمُ غَ سهومْ اصْ

نا الغندورْ الوالِي مامْ قامْ مــواليْ ادريسْ اهْ من فاسْ اللِّي فيها امْ

ابَعْ دا  اوْْالدْ  فاسْ هلْ  االفضالْ  و الرّسمالْ مولْ الطّ

انتهت القصيدة
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ه المُ اظْ بالْ  بَجْ النّهارْ  يّ  ضَ عن  مْ  هاجَ ضا  الفْ حْ  تاسَ اكْ يجورْ  الدّ شوفْ 

الْغيمْ  في  ــه  امُ ــدّ قُ ثَرْ  يَعْ الْــهــارَبْ  يّ  الضَ وشــوفْ 

ه يامُ ه دَكّ اخْ دُ ــمْ آصاحــي تْشــاهَ ــي قُ ــالْ فــي الّليال ــلْ الي ــالْ اللَّي الي

ــمْ َنْعي أ ــهْ  نوي ــا  ي ــه  مصايْبُ و  أَســيهْ  امْ تشــوفْ  و 

ه نامُ ه  يامُ اخْ في  ادْيارْ  صابوا  ما  اللّي  ليلْ  المْ  الظّ ليلْ  و  لْمْ  الظُّ لَيْلْ 

ــميمْ  مْ تَسْ ــمَّ سّ إيْسَ رى و فوقْ ضَ واشْ مــن نّومْ في العْ

ه انْظامُ و  التّهامي  رْ  عْ شِ في  اللّيلْ  و  تُه  فْ شَ كيفْ  اللّيلْ  بينْ  انِ  تّ شَ

ــمْ ي بالضّ ــا  هن و  ــا  تَمّ يينْ  ــاكْ الشّ ــنْ  بي انِ  ــتّ شَ

ه رامُ امْ لْوانْ  السَّ بساطْ  في  كوى  الشَّ أميرْ  غيرْ  تقولْ  اللَّيْلْ  اكْ  تَمّ

ميمْ اطْ ـــارْ  زَخّ ــه  ــعُ دَمْ ــبّ  الــحُ يَــرْتــي  نــايَــحْ  هنا  و 

ــه مــولْ أمامُ ــوا بالعْ تُ ــحالْ اتبَهّ شــوشْ اشْ ــا أوْالدْ الفْ ايا تَمّ ــكّ و الشَّ

ارْمــيــمْ ــأْســاتْ  ــالــمَ ب ــمْ  ــلــوبْــهُ قْ هنا  ــمْ  ــهُ ــنَّ لَــكْ

ه رامُ بَغْ مْ  منَعّ ه  قصايْدُ لّ  كُ في  ناهْ  فْ شَ كيفْ  كانْ  ا  تَمّ رْ  اعَ الشّ و 

ــمْ  مي اهْ ــاتْ  يب و  ــي  كايْعان ــلّ  إيْضَ ــكينْ  مَسْ ــا  هن و 
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ــرُه ــكْ فَ ـــارْ  وح ــارْ  ــت ــحْ ــمَ الْ زادْ 

رُه يَسْ و  يْمينُه  في  رْ  يَنْظُ كا 

رُه ـــدْ ــرَة إيْـــعَ ــظْ ــرْ نَ ــظُ ــنْ مــن يَ

ناموا شي  الخاليَقْ  و  الكونْ  في  بَة  الرَّهْ و  تَة  صامْ ياةْ  الحْ رَسْ  اخْ وّ  الْجُ

الغيم مْ  هُ رَمْ يَكْ جى  الدّ لْ  اهياكَ طْ  وَسْ غابوا  شي 

ه دة  في أيّامُ حْ يْرة  شي  البْلِيّة  وشي  الوَ ايا  شي  شكى  الحَ كّ شوفْ الشَّ

ديم ــانْ اعْ ي دْ رُبْتُه شــي مَ و شــي بالحرْمانْ و شــي بَغْ

ه دامُ ــمْ بَقْ ــنْ زاطَ يا الْفي ــمْ دَغْ ــزَلْ بِهُ لّ جيهْ و انْ ــهْ فــي كُ يْنِ ســارَى  عَ

ماقُه ســاجي ورخيمْ نْ من اعْ ــوْ ــه في الْكَ تُ وْ ــرى صَ و اسْ

ه لي فــي اوْهامُ قْ اتْ عَ ــتتّ ــي شَ تْن لْكَ ــي هَ تْن ــلْ تَيّهَ ــا لي ــرة ي ــالْ الحي ق

ــمْ ري ضْ فــي  ليهــا  اتْشــابَهْ  ــا  م ــارْ  ن ــفْ  ألْ ــرة  الحي و 

ــه كامُ ــبْ و احْ هَ دْ لّ مَ ــدرْ كُ ــارْ مــع القَ تيّ ــرْ و االخْ بْ ــنْ الجَ ــا بي ــرْ م حايَ

ــمْ حكي ــبْ  صوي ــاهْ  نَلْق و  ــهْ  تانْقُ نَعْ ــبْ  هَ دْ مَ ــنَ  وِي

ه المُ ــكْ و كْ ــافْعي و مالَ نافي و الشّ ــي مــع الْحَ نْبْل ــنْ الحَ ــا  بي ــرْ  م حايَ

شــيمْ اغْ و  ــة  تَزِل عْ المُ مــع  ــيعة  الشّ ــنْ  بي ــرْ  حايَ

ه تامُ ــى لَخْ تّ ــاري اقْديمْ حَ ــلْ و انْعودْ لمــا ق لْ الجي ــوا هَ تْب ــا كَ ــرى م نَقْ

ــمْ ــشْ و اتْزي ــي تَنْهَ ــة فــي قَلْب ــرة باقْي ــبْ الحيْ و انْصي

داموا معركة  في  العالْيَة  اتْ  ــذّ ال صفاتْ  لْ  ــوْ حَ األَراءْ  في  الحيرة 

عليمْ اهللا  و  عليها  خــارْجــة  َوَالَّ  أ ــهــا  ــنْ مَ

بْهورْ  مَ وقوفُه  طالْ  و  يَبْدا  باشْ 

هورْ فْ مَ ه  وفَمُ ــامْ  واألم لْفْ  والخَ

نْظورْ الالَّمَ في  رة  نَظْ مورْ  رة  نَظْ
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رُه ــكْ سُ فــي  باقــي  ــي  بْل الْمَ زادْ 

رُه صْ إيْحَ جا  آشْ  المْ  الكْ ــدا  ابْ و 

رُه ــدْ ـعْ ــا يـَ ــوّي م ــلَ ــســانْ م ــالْ ب

هاموا وايْــن  مْ  ويلْهُ دالْ  الجْ ــلَ  َهْ أ لّ  كُ ذا  كْ هَ وقــالْ  لبْهيمْ  ادْوا  و 

ــمْ لي تَظْ ــرَكْ  تَتْ كَ ــا  م ــنْ  الْعارفي سْ  ــمْ شَ التَّقــوى  و 

ه دة  في أيّامُ حْ يْرة  شي الْبْلِيّة وشي الْوَ كى  الْحَ ايا  شي  شْ كّ شوفْ الشَّ

ديم ــانْ اعْ ي دْ رُبْتُه شــي مَ و شــي بالحرْمانْ و شــي بَغْ

الَّموا من  ناموا  الباكيينْ  رْحانينْ  الفَ بناتَكْ  مع  كيسانْ  ضــارَبْ 

ــمْ ري ــخا و الجــودْ و تَكْ ــى السّ ــا عل ن ــرْ احْ ــا غي و ابْقين

نَرْحاموا موا  نْرَحْ حانَّة  المْ و  فْ  طْ العَ ناسْ  غيرْ  لِيلْ  يا  نا  احْ كونْ  واشْ 

ــمْ انْدي رانْ  ــكْ السَّ و  ــا  ن ضْ بَعْ ا  انْواســيوْ ــرانْ  البي فــي 

ه قوامُ انْهارْ  و  ناحْ  و  ابْكى  و  قْ  هَ اشْ اكْ  تَمّ و  المانْضة  امْشاتْ  نْ  لَكِ

ــئيمْ شْ وبْصــوتْ  ــوي  يَعْ ــمْ  الْبْهي امْ  ــدّ قُ ــرَّمْ  وتْعَ

طامو  ها  مْ سَ قــالْ  نّ  ونْظَ رْتُه  مَ إالَّ  ويلْ  الْعْ داكْ  في  فَــرَّزتْ  ما 

ــمْ دي عْ ــم  لِهُ ــعْ  راجَ وْجــوعْ  ــرى  اعْ ــنْ  بي ــه  فالُ أطْ و 

اغْشاموا قولْ  العْ نوعْ  لّ  كُ على  البْلياتْ  قالْ  لْسوعْ  مَ زةْ  قَفْ زْ  اقْفَ و 

ــمْ  كي ــومْ احْ ــاتْ الي ــالَكْ مــن االَّفْخــاخْ دا البْلِيّ ــا سَ  م

ه يْرســي  واللُّوطــو  و ازحامُ ــنْ بالتّ ي بْليّ دْ المَ ــي اتْشــاهَ ــكْ يا ليل ابغيتَ

ــمْ  دي ــاسْ اعْ ــنْ النّ ــه ابْقــى بي ابْعُ ــوتْ التّ ــو ف وطّ و الطّ

مورْ  خْ مَ يَتْمايَلْ  ى  حَ اصْ ما  مازالْ 

بْتورْ مَ لّه  كُ ه  نْدُ عَ كالمْ  من  واشْ 

رورْ مَسْ أنا  ليلْ  يا  قــالْ  و  ادْوا  و 
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ــرُه ــبْ خَ لــيــهْ  انــي  ــدَ الــوْحْ زادْ 

ــروا ــثْ كَ ـــــرارْ  االَشْ اليلي  قـــالْ 

روا فْ كَ ـــالصْ  اخْ الْجيلْ  وبْــنــاتْ 

ه كالمُ ــدّ  حَ هنا  و  ادْ  الشّ و  اديّة  السّ دْ  اتْشاهَ ليلي  يا  ابْغيتَكْ 

ميمْ  اهْ رورْ  مسْ غادي  سارْ  و  رّة  مُ كة  حْ ضَ كْ  حَ ضْ و 

داموا يَعْ الزمْ  ايْعينْ  الشّ البلْياتْ  هادْ  قالْ  و  ــرة  زَفْ ــرْ  ازْفَ اللّيلْ  و 

اوْخيمْ حــالْ  في  بيانْ  الصُّ ــرّدوا  شَ و  االَدْيـــارْ  رْبوا  حَ

ه دة  في أيّامُ حْ يْرة  شي  البْلِيّة  وشي  الْوَ كى  الْحَ ايا  شي شْ كّ شوفْ  الشَّ

ديم يانْ اعْ دْ رُبْتُه  شي  مَ و شــي  بالحرْمانْ  و شــي  بَغْ

ه ظامُ وعْ مي  سْ جَ وّساتْ  سَ دة  بالْوَحْ شاكي  جيتْ  ليكْ  لِيلي  يا  لِيلي 

اقْديمْ ــرْحْ  جَ رْحي  جَ دي  وبوحْ دة  الوحْ في  داني  وحْ

ه المُ اظْ و  ري  مْ عُ دَرْبْ  في  إيرافْقني  ديقْ  صَ أو  شيرْ  اعْ أو  بْ  صاحَ الَ 

ــمْ  ارْحي ــمْ  لي احْ ــاهْ  نَلْق و  ــه  نوَنّسُ و  ــني  يوَنَّسْ و 

ه رامُ اضْ و  قَلْبي  مارْ  اجْ في  تَطْ لِها  نْ  كُ نَسْ الجيلْ  انْسا  بينْ  زَوْجة  الَ 

ســليمْ ــوّ  جَ فــي  مــة  الرَّحْ مــع  دّة  ــوَ بالْمَ رْ  ــعَ نَشْ

ه  مامُ رْ و تَخْ كْ وتْ و نَمْضي مع الفَ تْ المُ مْ لْ لَلْبيتْ انْصيبْ فيهْ صَ خُ نَدْ

حيمْ ــرْ ولْظى الجَ بَ ــبْ بَرْدْ القْ رْشْ انْصي لَسْ فــي الفَ نَجْ

ه يامُ بَشْ مْ  نَنْعَ بادْ  العْ في  آدامــي  نَلْقى  انْقولْ  ما  زَعْ بَــرّة  رُجْ  نَخْ

ــمْ لي الظّ ــنا  السَّ ــرْ  صْ عَ ــاتْ  ابْن مــن  إنْســانة  والَّ 

رورْ  دة  من  االَّشْ ناهْ  في  الوحْ باللّي  ضْ

ــرْةُ مَشــكورْ شَ ــا اللّي في عْ وال بْق

بْرورْ  ــونْ  الْمَ ــتَرْ  و الصّ ــرْ والسّ بالسَّ
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ــرُّه  ضُ الــحــرْمــانْ  فــي  ــي  الــلّ زادْ 

رُه  ــعْ شَ وشــابْ  ــبابْ  شْ ــازالْ  م

ــرُه ظهْ فــي  ــبُ  سْ يَتْحَ ــه  ضلوعُ و 

ه ــالمُ ْ سْ ــرُدّ ــاتْ ال مــن تْ صّ ــرْ والْغُ رايَ ــتْ بَمْ رَجْ ــلْ كــي خْ خُ ــاوَدْ نَدْ ونع

ليمْ سْ وتْــــراهْ  ــه  ــنّ عَ ــالمْ  بــالــسَّ ــمْ  ــعَ تَــنْ مــن  والَ 

ه ــقامُ ــمي واسْ سْ رّ جَ صايَصْ قَلْبي و ضَ رايْري و اغْ هــذا  حالي  و هذه  امْ

ــمْ  ــي تَأْلي ــرَكْ ل ــرْ تَتْ مَ ضــي مــن العْ لّ ادْقيقــة تَمْ و كُ

ه ــرْ  اقْتامُ ْظَ لّ حــالْ للَنّ ــرْ هيَّ فــي كُ ــتْ النّظاظَ حولَ يجــورْ أكْ ــالْ الدّ ق

ــمْ  يي تَغْ ــما  السَّ سْ  ــمْ شَ ــمْ  اللْهُ خِ مــن  ــرْ  هَ كتَظْ

ه دة في أيّامُ حْ يْرة  شي  الْبْلِيّة وشي  الْوَ كى الْحَ ايا شي شْ كّ شوفْ الشَّ

ديم يانْ اعْ دْ رُبْتُه شــي مَ و شــي  بالحرْمانْ  و شــي بَغْ

ه  آيّامُ في  عايَشْ  إينالْ  ا  مّ لّ  كُ من  عمرِي  طولْ  رومْ  حْ مَ أليلي  قالْ 

ــمْ  مي ــدومْ اهْ عْ ــي مَ يات ــلْ فــي احْ ــا لي ــتْ ي يَّ ــشْ مَ عايَ

ه  تَضرامُ في  اللّظى  و  انْ  رّ الْحَ ومْ  الشّ في  الْبارْدة  رْبة  الشَّ من  رومْ  حْ مَ

ــمْ  ري ــدْ اكْ ه حَ عُ ــمْ ــا سَ ــثْ جــارْ م و الثّالجــة فــي بَيْ

ه لْ والزّمانْ في تْبســامُ طَ تْعة  مــع  وْليداتي  فــي  العُ ــرومْ مــن الْمُ حْ مَ

ــقْ حميمْ يفْ صدي ــفْ والصّ ــامْ صي ــواطىءْ إيّ فــي الشّ

ه  رامُ ــوبْ مــن ارْضــاهْ و يكْ ــه ث راتُ ــلْ المْ ة دْ زوجْ فَصَّ ــدّ ــرومْ مــن اللّ حْ مَ

ــمْ دي بالتَّقْ ــا  فاجأْه ــنْ  مني ــة  رْحَ بالفَ ــزّتْ  تَ اهْ و 

عگورْ  لْبْ المَ كى ابْحالْ حالْ القَ و اشْ

اتْخورْ ابْداتْ  اهْ  وّ قُ انْحيلْ  ه  مُ سْ جَ

بورْ لَقْ من  رَجْ  اخْ يقولْ  ه  دُ شاهْ من 
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رُه  ــدْ إيعَ ــة  رْب بالْغُ ــاكي  الشّ و 

ـــرُه كْ ـــالْ أداجـــي حــالــي انْـــدُ ق

ــبْــرو ــمــيــري مــا يْــصَ ــري وضْ فــكْ

ــه كامُ ــابْ و احْ ت ــالّتْ و الكْ جَ ــدْ و المَ رايَ ــفْ و الجّ حُ ــرومْ مــن الصُّ حْ مَ

ليمْ التَّعْ مــن  ــرومْ  ــحْ مَ نْ  ـــآلّ ال صــبــايْ  مــن  اليــنْ 

ه  ــتاقْ قَلْبي فــي ايّامُ ــا اشْ لّ مّ ــي مــن كُ ــلْ في حيات ــا لي ــا ي ــرومْ أن حْ مَ

ليمْ اعْ اهللا  مْ  بيهُ ــرْمــانْ  الــحِ ــرّ  حَ ــصــايَــصْ  اغْ و 

ه  بَنْغامُ إيفاجي  ــو  رادْي وقْتُه  في  كان  اللّي  ارُّو  الطّ هــاذْ  تّى  حَ و 

ــمْ اقْدي لْحــونْ  مَ شــي  ــدا  ابْ ــا  م  ْ لّ كُ ــي  ل ــزَنْ  كايَتْزي

حاموا نّكْ  عَ ما  ل  كُ باتْ  الرَّغْ دوكْ  يَّدْ  اتْصِ اوصايْتي  يجورْ  الدّ قالْ 

ريمْ  ــشْ اكْ ــمْ  و اتْعي ــدْ  فيهُ صــا الزُّهْ ــمْ بعْ مهُ طَّ و تحَ

ه دة  في  أيّامُ حْ يْرة  شي   الْبْلِيّة وشي  الْوَ كى  الْحَ ايا  شي  شْ كّ شوفْ  الشَّ

ديم ــانْ اعْ ي دْ رُبْتُه شــي مَ و شــي بالحرْمانْ و شــي بَغْ

ه اقْوامُ بينْ  ما  ــالدْ  ابْ في  برَّاني  ماشي  اغريبْ  َمـــواليْ  أ ــريــبْ  اغْ

ســومْ  اقْســيمْ قْ ــبْ  فــي  أرْضي   يا للّيلْ  قَلْبي  مَ ري اغْ

ــكْ  لَ ــكى  اشْ كــي  ــلْ  لي ــا  ي ــي  أوْ  وحدان

ــه الَمُ اكْ فــي  لْ  وطــوّ شــكى  مــن  بالوحــدة 

ــمْ ري الضّ ــي  لَيْل ــا  ي ــي  والمت ــي  ل أهْ ــنْ  بي ــي  نّ لَكَ

گورْ حْ كي مَ عْ لُه يشْ مَ ميعْ من اسْ اجْ

مورْ غْ ــشْ مَ ــي عايَ ونْتَ تْشــوفْ مال

گورْ عْ ه مَ رْحُ ظــة جَ لّ لَحْ لْبْ كُ والْقَ
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ــرُه هْ مظَ مــن  و  ــانْ  ي دْ المَ زادْ 

روه عْ سَ ــارْ  ــع االَسْ َداجـــي  أ ــالْ  ق

رُه مْ عُ ــولْ  ط البْضاعة  ــصْ  نــاقَ

ه حرامُ و  حاللُه  دينْنا  في  ْيْ  أ الرّ غريب  و  األشياتْ  في  رة  النّظْ ريب  اغْ

القويمْ الــكــامــلْ  ــالمْ  ــألسْ ل رْ  ــوُّ ــصَ ــتَّ ال ــبْ  ــري اغْ

ــوا ــي حام ــا  ورَفْقان ــةْ دينْنّ ــفْ حقيقَ شــايْري إيخالَ ــي و اعْ ل ــعْ اهْ واقِ

ــئيمْ وّ أَشْ ــى تســاقْطوا فيهْ فــي جَ تّ مــى حَ لْ الْحِ حــوْ

ــه ــلْ مــن دونْ الْثامُ ــهْ ياللّي ــي و خرجــاتْ بالوجَ ــاكْ الزَّوْجــة غلْباتْن ي

ــمْ ـريـ تَخْ ــة  ــزيـبـ التَّقْ وزادْتْ  ــي  ميـنــ بالـْ ــة  لَبْلِيّ

ومــي داموا مُ ريبْ وهْ ــا غْ ــمْ يا أن هُ عْ مَ جْ رابْ فــي مَ ــيَّ اغْ ــادْ القــومْ عل ه

ــئيمْ اسْ ــاهْ  كانَلْق ــه  ثُ دّ نْحَ نَبْغــي  ــي  اللّ ــعْ  جمي و 

ــه دامُ ــعْ مــن األدى بَجْ مي ــنْ اجْ وْفاني ــمْ خَ ــدامْ بينهُ جْ ــلَ الْمَ ثْ ــي مَ ثْل مَ

تَنْجيمْ ــــتْ  وَقَّ االَّ  ــيــازكْ  كــالــنّ عــنــدي  ــمــا  هُ و 

ــه  يَرْحامُ ــكْ  ثْلَ مَ ــالْ  وق ــهْ  في ــلْ  وتْأَمَّ ــل  اللّي ــدة  تَنْهي ــدْ  تنَهَّ و 

ــليمْ سْ ــاهْ  وْع مــن  لّ  كُ ــثْ  دي حْ ــاءْ  رب لَلْغُ ــى  طوب

ه دة  في أيّامُ حْ يْرة  شي  الْبْلِيّة  وشي  الْوَ كى  الْحَ ايا  شي  شْ كّ وف ْ الشَّ شُ

ديم ــانْ اعْ ي دْ رُبْتُه شــي مَ ــانْ و شــي بَغْ  شــي بالحرْم

ه لَثْمامُ تّى  حَ ارْ  الدّ عن  دْخولي  مَ رَفْ  نَصْ ليمْ  اسْ حالي  نّي  هَ امْ نْتْ  كُ

ميمْ ه فــي التَّصْ ــدُ ــي اللّي ايْجــي بَعْ ــه يأت و فــي تمامُ

قــورْ فْ مَ ــؤوسْ  امبُ ــانْ  ي لَلْعْ ــانْ  إيْب

رور بَشْ رْ  تَنْدَ ــكْ  داجَ لون  اســواقْ  و 

ورْ ــبَقْ تالَفْ له الشّ كي قالْ من اسْ



يجور ديجور الدّ 356

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

ةْ  من ناموا مْ  هيجَ هُ ميعْ يّ  اجْ انْ الحَ كّ تَّى  هاجوا  جيرانّا و سُ حَ

ريمْ نْزْ  كْ من  اللّي فاقوا  صابوا الويزْ  و  اتْبَرْ  في  كَ

قاموا الة  للَصّ تقولْ  دة  وحْ رّة  مَ والثّاللَجْ  لَلتَّلْفازَةْ  رْعوا  سَ

ــسْ الْئيمْ ــفْ كانْ باقي بَئِي ــمْ كي ــرْ فيهُ يَّ خَ المْ

ه مامُ تَخْ لي  قْ عَ و  تي  زوجْ و  الوليداتْ  مع  يبْتي  مْصِ بْداتْ  اكْ  تَمّ

كيمْ ــا و ال يَرْضــى بالتَّحْ ده ني بَعْ عْ ــادْ  نْفَ ــا ع م

وا أْمُ راتْ الوْقاتْ شَ يا الْقيتْ راسي كنَمْضي ليطْ تة دَغْ و على بَغْ

كينْ  اغْشيمْ سْ لْفْ  نازْفة  و  المَ و التّجارة  ذا  السَّ

ه دامُ تَعْ لَكْ  قْ عَ تنالْ  ا  مّ لّ  كُ لْ  تاهَ تَسْ له  قالْ  و  البْهيمْ  ادْوا  و 

ــاسْ دميمْ ــدة بين النّ ــواقْ المعانْ ــلْ السْ اخَ و الدّ

تاموا ــا يَغْ مْ و م هُ مْ و فــي جوعْ مْ ومآســيهُ لّهُ ايا كُ ــكّ ــادْ الشّ ه

ــمْ اللَّبْهي ــكيوا  يَشْ كَ ــمْ  مثالْهُ ــنْ  الماليي و 

ه  لّى في تمامُ عوا و البَدر إ يْبانْ و يَتْجَ طْ ما  إيْسَ بْ  و نجومْ  السَّ و كواكَ

قيمْ با شايْ  االكوانْ  باللّي  في  األرض  امْ ما  كا  تَعْ

ه المُ فى و صالةْ اهللا الهادي و سْ هومْ ليسْ يَخْ دْ سُ مْ أحمَ و االسَ

ةْ لَنْعيمْ  نّ حــابْ و االزواجْ في جَ و على األَلْ و االصْ

ه المُ ــجْ تَعْ نْهَ ابْعينْ مَ ــاتْ التّ ــمَ التّق لْمْ نَعْ ــلْ العِ ــة الَهْ و التّحيّ

ــليمْ ــلَّمْ تَسْ سَ مْ امْ لّهُ لْحــونْ كُ ــياخْ المَ و االشْ

انتهت القصيدة
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ــي  لكل إشــارة غى ل ــرْ اصْ ــرْ غي ضَ ــا مــن احْ ي

ــا عندك فيهــم خيرْ ــا فاينْ و عــالشْ كانْ م أمّ

دارَة ــهُ  وَجْ فــي  ــادْ  ت كالمعْ الرّومــي  ــسْ  البَ

يرْ فّ ــمْ بوصَ ــرّاسْ  من صفورَتْهُ ــبْ و ال واجَ أو لحْ

ــارة ــهّ بَ و  ــة  ــقَ ــرونْ م و  ــة  ــانّ ــنّ طَ قة  منمّ

ويرْ ــادي بالتَّصْ حــاورُه ب ــوالْ اللّي امْ و نســوقْ أق

ارة ــكّ اشْ ــرَّفْ   حَ امْ رَزَّة  ــه  راسُ ــى  عل ــلْ  عامَ و 

نيرْ ــتْ فيهْ امْ رْ نابَ ردْ و الزّهَ ــوَ و الوجــه طبَقْ ذا ال

ــرارة سْ المَ ــة  بَ دْ هَ لمْ ــي  رب المــغَ ــةْ  ابــلوغَ

كيرْ  ــالْ قول فيه أما مــن تَذْ مة ق مــن نُورْ الحكْ

بارة عِ ــلّ  كُ فــى  ــيَّ  ه ــا   ه ــة   ــال األَص ــا   ه

ميرْ الضّ كــايَــرتــاحْ  به  و  نا  لَهْ ذا  ــو  هُ ها 

ــارة يّ خِ ــاهْ  ي خاطْ ــا  م ــنْ  موم ســلَمْ  مَ ــنْ  بي

ا قايَمْ بالتَّبْشــيرْ ــرْبْ جَ ــي من الْغَ ران مع نَصْ

ـــرى اجْ كــيــف  ـــســـالْ  تَ الَ 

ــلْ هــاذ الحــوارْ ــنْ و تأمَّ عَّ و تمَ

ـــرة ـــضْ ـــا حَ ـــي ي ـــران ـــصْ نَ

ةْ الفرْماجْ و الشفارْ  بَيْضا  ابْيوضَ

رة  ـــــدْ ـــن هَ َمـــــا م قـــــالْ أ

عارْ  غادي  انْسوقْها  فى  سبايَك ْ االشْ

ــرة  ــفْ ــة صَ ــغ ــلْ الَبَــــــسْ بَ

ميصْ و فى عيْنيهْ احورارْ فوقْ القْ

ــرة  ـــن فَــكْ ســــاقْ أمــــا م

ــوارْ ــه بانْ لْبُ رْ قَ ــوَّ ْ اهللا نَ ــه  مُ لَهْ

ـــرّة ـــحُ ــــارْ ال ــــك ـــا االفْ ه

ــةْ االَفْكارْ ةْ الرّواحْ و راحَ ــا راحْ ه

ــــرى ـــــــاذْ الـــــحـــــوارْ جْ هَ

رْ االَفْكارْ ــي نِيَّ رْب غَ لُه امْ فى أَصْ
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هارة بالجْ قَالْها  و  ــرْبْ  ــغَ ال الْ  دُوّ ــمْ  هُ

قيرْ ــة و التَّحْ رْتْ االِهان ربي انْظَ غْ رْ فــى المَ و نْظَ

التِّجارة   ــلْ  ه ــمْ  هُ و  ــرْبْ  ــغَ ال أمـــامْ  ــمْ  هُ

بيرْ ــرَّيْ أو تَدْ َرْضْ وَهلْ ال لّ أ ــلْ االبْداعْ فــى كُ و هَ

جارة سِ ــفّ  لَ الـــورَقْ  و  لْبَة  العُ ـــرَّجْ  خَ و 

كيرْ نْدَك ْ تَفْ مْ  النّاسْ  يا للّي  ما عَ نا  هُ ــالْ  احْ ق

ــارَة البَحَّ ــا   ن احْ ــا  ني الدُّ ــالْ  ب اجْ ــنْ  عي ضَّ خَ lمْ

ويرْ مْ  بالتَّكْ بَرْناكُ نا   اللّي  اخْ في اتْخومْ  األرضْ   احْ

ــارة يّ طِ ــقْ  تطي ــالَّ  شَ ــا  لي العُ ــواءْ  األجْ فــي 

ــهيرْ اشْ ــمْ  األمَ ــنْ  بي ــوم  ي ــرْ  القمَ ــزوْ  غَ ــا  أمّ

ــارْة الثَّرْث مــن  ــزّاكْ  يَ ــا  لْن اوْصَ ــن  في شــوفْ   و 

ــي فيه اتْحيرْ ريب غْ ــبْ يا المَ جَ بْ العَ جْ ــرْ عَ تَنْظُ

ــارة يّ خِ ــاهْ  ي خاطْ ــا  م ــنْ  موم ســلَمْ  مَ ــنْ  بي

ا قايَمْ بالتَّبْشــيرْ ــرْبْ جَ ــي من الْغَ ران مع نَصْ

ــرَى تَ يــا  قــالْ  و  ادْوى  و  ــرْبــي  ــغَ لَــمْ نا  يّ خِ

عيرْ السّ والَّ  وى  ـــدْ عَ اوْ  وَلْـــفْ  ــدا  بَــعْ هو  و 

ــومْ تَتْجــارى هــولْ ق جْ ــوْفْ مــن المَ أُو مــن خَ

لَّقْ  و تطيرْ ــواءْ  تحَ ــطْ باألَرْضْ من أجْ و فْمــا حاي

ـــرى ـــبْ ـــكُ الْ ال وّ ـــــــــــدُّ ال

غاني و افْتِخارْ وْ يا مــن اصْ و بزَهْ

ــــرَّة ــــحُ ال ـــــــــمْ  األُم و 

لْ االبْتكار  في ســايَرْ االقطارْ و هَ

ــرّة ــمَ ــال ـــ ب ـــقْ  ـــطـــالَ ن و 

هارْ قْ  باجْ لْ   و  نطَ بْدْ  الوْقيدْ  و  شعَ وجَ

ـــرى ـــخْ فُ ـــــالَ  بْ و  ـــا  ـــن احْ

رارْ لّ اسْ نا كُ فْ تاشَ نا اللّي اكْ و احْ

ــرى  ـــ أخْ ـــتِـــشـــافـــاتْ  اكْ و 

اقْمارْ و  لْ  لْوَ اتوَ طباقْ  و  وارَخْ  بَصْ

ــــرا  ـــلْ ســيــرْ أقْ ـــاهَ ـــا ج ي

ــلْ و النّهارْ ــبْ اللّي ــعْ الكتُ الَ و طَ

ــــرى ـــــحـــــوارْ جْ ــــــاذْ ال ه

رْ االَفْكارْ ــي نِيَّ رْب غَ لُه امْ فى أَصْ

ــرة فْ صَ كــة  حْ ضَ ــكْ  حَ ضْ و 

ســارْ  ه والّ يَخْ ــري ابْرَبْحُ هاذْ الجّ

ـــرة ــا نَـــعْ ــه ــبْ ــسَ ــحْ ـــا نَ ت

البْحار و  الْبَرّ   وارْ  اغْ في  ثْ  لَلْبَحْ
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ــارَة ــزْوْ جاتْ في الشَّ ــةْ الْغَ ذْ كلم ــه هَ ــالْ لُ و ق

ْ التَّعبيرْ ــمّ لْ جَ هــا األوّ ضــا مــن صاغْ ــزْوْ الْفْ غَ

ــرارَة ــةُ مع الــمْ ــصّ ــسّ ابْــغُ ــحََ ـــزْوْ انْ ــاذا غَ ه

زوْ و خيرْ  وضْ الغَ قانْ فَتْحْ في عَ دْ لَوْ  كنْتوا  لهُ صَ

ــارة  ــتّ فَ ابْــــدونْ  بيعة  الطَّ مــع  ــمْ  ــدكُ ــنْ عَ

هولْ ابْخوفْ اكبيرْ جْ يانْ على  المَ لّْ احْ ثْ  في كُ و البَحْ

ــا النَّصارى ــدة ذا الخــوفْ ي قْ ــداتْ العُ وكــي ابْ

غيرْ بيرْ و صْ رّشــينْ مــن لَكْ ــلْ اوْرا جيلْ امْشَ جي

ــارة يّ خِ ــاهْ  ي خاطْ ــا  م ــنْ  موم ســلَمْ  مَ ــنْ  بي

ا قايَمْ بالتَّبْشــيرْ ــرْبْ جَ ــي من الْغَ ران مع نَصْ

ــخارة شْ ابْمَ ــه  لُّ ــالْ  ق ــاوْدْ  وع لُوْطــانْ  ــدْ  ولْ

ــرْ دي ــالّوْا لكــم تَحْ ــمْ خَ دودْكُ ــدودْ اجْ ــغْ لَجْ زَلَّ

ــارة ف القْ اوْحــوشْ  مــع  ــاتْ  ي لَلْحَ ــيا   آسْ مــن 

ديرْ لّ اغْ قيعْ على كُ يمْْ و تَلْجْ و الصّ ــابْ و غَ و ضب

ــراشْ صــارَتْ عمــارة ــافْ و احْ ي ــرافْ و لحْ و االجَ

ــرْ في لّ احْ ــانْ  فــي كُ ــا ب نْدناوَة و الْماني ــكَ فسْ

ــارة سَّ الكَ ــها  وحوشْ ــنْ  بي فيهــا  ــأْ  انْشَ مــن 

ثيرْ ــاهْ اكْ ــشْ امع ــوهْ الوَحْ زي ــزِي أو يَغْ ــى يَغْ حتّ

ــرة  ــظْ ــنَّ ال ــه  ــي ف ـــتْ  ـــبّ تَ و 

رْ مَ ــزْوْ لْقَ ــا غَ ــذا ي كْ تَتْصــاغْ هَ

ـــرا ـــقْ ـــانَ ــــــلّ مـــــا  كَ كُ

بارْ يانْ الكونْ اكْ دْ مْ عَ وفْكُ و انشُ

ــرة ــتَــهْ ــشْ ــــداوة مَ ــــعْ لَ

مارْ رْبْ قايْمة ما طالَتْ االعْ و الحَ

ــرى ــفْ اج ــكــي ـــاوْا ال ـــغ اصْ

رْ دَ الحَ هذا  لكم  رّتْ  ــوَ اتْ وكي 

ــــرى ـــــوارْ جْ ـــــح ـــــاذ ال ه

رْ االَفْكارْ ــي نِيَّ رْب غَ لُه امْ فى أَصْ

ــرى  ــتْ فَ ــه  ــنُّ عَ ـــتْ  ـــكَ اسْ و 

مارْ َاالْعْ من  ا  امّ الخوفْ  إيْديرها 

ــرة  ــجْ ــهَ ــلْ لَ ـــعـــوا  ـــرَجْ نْ و 

طارْ فْ وَمْ واصَ في أرْضْ غارْقة فى عَ

ــرة ــثْ كُ فــيــهــا  ـــبْ  ـــيَ غْ و 

ــمْ االثارْ مْ باقــي ليهُ ــالفْكُ بَسْ

ــــرة ــــوَعْ ال ـــاتْ  ـــب ـــغ ال و 

مْ تابَعْ االثارْ شَ مْ ى ايْشَ حَ وحشْ اضْ
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ارة  ــدّ حــاتْ االرَضْ غَ ــافْ اضْ ي ــى لَحْ شّ ــجْ غَ ثَلْ

َوَ أســيرْ رْمانْيا  آل تاكيكوســتْ أ َقْرا جِ أســيرْ  أ

ــارة    تّ فَ ــدونْ  ابْ ــة  باقَ ــة  لَ الرَّحْ ــداتْ  ب كــي 

بيرْ مْ ليها حــبّ اكْ ــدّ حبكُ ــاتْ ابْكَ ي ــوا  لَحْ نَلْت

ــارة يّ خِ ــاهْ  ي خاطْ ــا  م ــنْ  موم ســلَمْ  مَ ــنْ  بي

ا قايَمْ بالتَّبْشــيرْ ــرْبْ جَ ــي من الْغَ ران مع نَصْ

ــرارة بَمْ ــسّ  حَ ــخْ  التاري ــاذْ  ه عْ  ــمَ اسْ ــن  نايَ امْ

بيرْ بي باألمرْ  اخْ عْ رْبي و غيرْ شَ غَ ســابْ امْ ما يَحْ

ــوْرى ال ســايَرْ  ــنْ  بي ــا  ن احْ ــالْ  ق ــي  رْب غَ لَلْمَ

ــخيرْ رْ تَسْ ــخَّ واءْ  امْسَ ْو بحرْ واالجْ وما فــي الْبَرّ

ليْجــارى ــدونْ  ابْ ــا  ني الدُّ فــي  ــا  لن ــخرينْ  امْسَ

يْســيرْ لَلتّ ــزْ  رامَ ــة  المغارْبَ ــوهْ  رْف إيْعَ ــلْ  ثَ مَ

ــارة ــيّ سَ و  تابْتة  ــبْ  الــكــواكَ و  الــبْــحــورْ  و 

ــرْ بي تَدْ أو  ــرْ  دي بالتَّقْ ــنْ  دي تْواجْ مَ ــا  لْن َجَ أ مــن 

ــارةَ ق احْ حــاتْ  اضْ ال  ــا  نايَ احْ ــاةْ  الحي مــع 

ــرْ  ري َلَغْ أ ــوات  يَ الحَ مــن  ــاةْ  ي الحَ ــدْ  بع ــا  م و 

ــارَة ــي ـــمْ حَ ـــكُ ــنْ اإليــمــانْ ارْواحْ ــي ــادْم ع

ميرْ ــبْ أُو تَدْ ري ضا تَخْ ــقْ اللَّنْفــوسْ  و االعْ و القلَ

ـــرة ـــتْ ـــى فَ ـــل الـــمـــوتْ ابْ

ارْ سَّ يبْ الكَ رْ و الدّ و اللِّيتْ و النّمَ

ـــراهْ تــرى ـــقْ ـــي  تَ ــن الـــلّ م

ضْ االبْصارْ  حَ خوفْ أوبالْ ارْجا كايَجْ

ــــرى ـــــوارْ جْ ـــــح ـــــاذ ال ه

رْ االَفْكار ــي نِيَّ رْب غَ لُه امْ فى أَصْ

ـــــرة  زَفْ ـــي  ف ـــدْ  ـــهَّ ـــنَ ت و 

ضارْ ه كانْ ابْيضْ  وخْ هُ راتْ في وجْ هْ ظَ

ـــرة  ـــصْ ـــنَّ ال أتــــــــاتْ  و 

لّ اقْطارْ   ضيلْ في كُ لينْ تَفْ ضّ فَ لَمْ

ــــرّى ـــمـــا طُ ـــتُ ـــى انْ ـــتَّ حَ

ــسْ صارْ اعَ ــسْ للنّ اعَ مْ يالتّ خــدَ

ــرة ــجْ ــحَ الْ و  ــرة   ــجْ ــشَّ ال و 

يارْ وا  مــن  دونْ اغْ ــوتْ خَ ــا اخّ لن

ـــرة ـــيْ حَ ـــي  ف ـــمـــا  ـــتُ انْ و 

ارْ الدّ ديكْ  الْهَ قينْ  وّ امْشَ رْنا  صَ

ـــرة ـــبْ ـــكُ ال ــــــــاتْ  األَف و 

تارْ تَوْ ها  ناقْصْ ما  مْ  عصابْكُ و 
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ضــارة لّ حَ ــن كُ ــوا بي قّ ــى األرضْ انْحَ ــا عل ادْم

ــرْ ني لَمْ لْ  ــامَ الشّ ــالمْ  االسْ ذا  ــنْ  ي بالدّ ــا  يَّنّ وتدَ

ــارة يّ خِ ــاهْ  ي خاطْ ــا  م ــنْ  موم ســلَمْ  مَ ــنْ  بي

ا قايَمْ بالتَّبْشــيرْ ــرْبْ جَ ــي من الْغَ ران مع نَصْ

بــإشــارة ــه  ــتُ ــكّ سَ ــةْ  ــاعَ س ــي  ــرُّوم ال ذاكْ 

بيرْ ــفْ ارْوايْعهــا تَعْ نيســة ما يْوَصّ شــوفْ الكَ

خــارة فْ مَ ــم  لَوْحاتْهَ فــي  ســيحْ  المَ مــع 

قيرْ ناشْ دينْ في اقولَكْ لَحْ نْدْ نا ما عَ  و اتْقولْ احْ

ــارة بزِيّ ــي  ل الجْ لهــا  ــمْ  قُ مــة  فَخْ ــفْ  كي

ســيرْ قّ و هاكْ التَّفْ رْبي قال ليه حَ ــقْ لمغَ و انْطَ

ــوارى اتْ و  ــابْ  غَ ــانْ  يم باإلْ ــيتُوا  سِّ حَ ــتْ  ي جِ

ير يوطْ الدّ ْماتَلْ في احْ توهْ في الرُّسومْ و التّ مْ سَّ جَ

ــارة ت خْ مَ ــاجْ  ب الدّ مــن  ــنْ  ي الدّ ــالْ  الكارْدين

ديرْ شــاها تَخْ ْ والْقلوبْ اغْ قّ مْ الْحَ نْكُ ــوا عَ ب جْ حَ

الْغــارة ــتْ  قامَ ــروفْ  الَظُّ ــمْ  تْواتيكُ ــى  إل

ــر ْ   ري ــرْ احْ صي ــا لَحْ ْ لن ــرَدّ ــي اتْ ــةْ ربّ م ــا رَحْ ن وحْ

ــارة يّ خِ ــاهْ  ي خاطْ ــا  م ــنْ  موم ســلَمْ  مَ ــنْ  بي

ــمْ بالتَّبْشــير ــرْبْ قايَ ــن الغَ ــي م ران ــع نَصْ م

ـــرّة ـــا الـــغَ ـــم ـــنـــا هُ احْ

تَنْهارْ ما  ــدَّ  الَبُ ديــنْ  غيرْ  من 

ــــرى ـــــحـــــوارْ جْ هــــــاذْ ال

رْ االَفْكار ــي نِيَّ رْب غَ لُه امْ فى أَصْ

را  ــــدْ شَ ـــرة  نـــظْ ـــرْ  نـــظَ و 

ــاذْ الثَّرْثارْ ــه يا ه ــالْ لُّ و ادْوَى و ق

رة ـــــدْ الـــــعَ ــــمْ  ــــري م و 

يَّرْ األفكار ــواسْ اتْحَ و تخارَمْ و اقْ

ــرة  ــبْ ــقَ ــمْ ـــرْ الَ ــرْ انـــظَ ــي س

رْدْ و االزْهارْ   شوفْ الرّخامْ بينْ الوَ

ـــرّة ـــعَ ــمْ ـــا لـَ ـــن مــــن هْ

ــهْ آثارْ لوبْ وال لي مــن ســايَرْ الْقْ

ــرة ــبْ ــتَ ــعْ مَ ــــســــاوِي  اكْ و 

ــارْ ــبْ والزَّنّ هَّ ذَ يْلْســانْ لَمْ و الطَّ

ــرَة ــمْ ــي لَ ـــلْ ك ـــرّجَ ــا ال ك

انْتِحارْ لْ  الْحَ ساتْ  كّْ اتْعَ وِيْالَ 

ــــرى ـــــوارْ جْ ـــــح ـــــاذ ال ه

رْ االَفْكار  ــي نِيَّ رْب غَ لُه امْ فى أَصْ
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ــارى يَتْب طــاقْ  ــسْ  لي ــي  ران النَّصْ داكْ  ــالْ  ادْي

ريرْ وميجْ د الحْ دافْ  دا السُّ لّ الصّ ه حَ سُ ضاقتْ نَفْ

ــرارَة امْ وزادْتْ  ــي  ران النَّصْ و  ــي  رب غْ الْمَ ــى  عل

زيرْ  عْ  غَ ــه دَمْ عُ رْ دَمْ خْ مْ والصَّ ــكاهْ الصَّ يَبْكي لَبْ

ــارة ق وحْ ــاهْ  خانْق ــرة  بْ العَ و  ــي  فان ــفْ  عي اضْ

يرْ ثْلَكْ اشْ نَدْ عْ مَ ــكْ و بْغيتْ نَرْجَ تُه بين ْ إيدي لَحْ

ارة فَتّ دونْ  الْكائناتْ  ــعَ  امْ ــرْبْ  الــحَ من  و 

حيتْ صيدْ ارْبابْ التَّبْشيرْ ة اضْ رْ ساعَ جيتْ نْبَشَّ

هــارة  بَجْ نقــولْ  ــا  م و  ــرّي  افْسَ نقــولْ   ــا  م و 

ــرْ نْدي و  بَشــيرْ  ــه  بايْنُ ــارْ  ت خْ بالمُ دْ  ــهَّ تشَ و 

تَتْمــارى ــسْ  لي تْقــومْ  و  ــدْ  مَّ محَ ســيدنا 

هيرْ ــتْ  التَّطْ ــذا وَقْ ــمْ هَ ــدْ اهللا ق بْ يتَكْ عَ ــمّ سَ

ــارة يّ خِ ــاهْ  ي خاطْ ــا  م ــنْ  موم ســلَمْ  مَ ــنْ  بي

ا قايَمْ بالتَّبْشــيرْ ــرْبْ جَ ــي من الْغَ ران مع نَصْ

ــارة ت حْ مَ حــاتْ  اضْ روحــي  امــي  قُدّ ــتْ  رَّفْ اتْصَ

نيرْ ــيراجْ الْمُ الة على السْ ــمْ بالصّ رْ موراهُ هَ نَجْ

نْهارة حــاتْ مَ ــتْ اعْضامــي و عْصابي اضْ لَّ اتْحَ

تْ انْقومْ انْســيرْ قْ السْ ما طَ ــة اگْ ــا واتاني ثَمَّ م

ــرة  ــظْ ــنَّ ال نْـــكـــســـراتْ  و 

ارْ ضّ عْ أَحُ مْ ــرو ا بالدَّ رْغْ يْنيهْ غَ عَ

ــــرّة ــــــرَّتْ مَ ــتــة مَ ــكْ سَ

نّ امْطارْ ه كَ من حيثْ صارَتْ دْموعُ

ـــرَة ـــوتْ امْ ــن ص ـــقْ م ونْـــطَ

ــالْ الْعارْ ــالتْ فيهْ نَشــازْ وْق عْ جَ

ـــرة ـــمْ ـــيـــتْ مـــن الْـــغَ ـــلّ مَ

رارْ تِقْ ربي األَ سْ غْ تْ يا الْمَ تَقْ و اشْ

ـــرى  ـــقْ ـــا نَ ـــنـــي م ـــلَّـــمْ عَ

ــارْ هّ ــمْ الْقَ ــدْ نَعْ ــوا اتْوَحَّ او قالُّ

ـــــوْرى  ـــعْ لُ ـــافَ ـــشّ ـــو ال ه

صارْ ــالَ تَقْ ــنَنْ ب رايَضْ  أو السُّ بَفْ

ــــرى ـــــحـــــوارْ جْ هــــــاذْ ال

رْ االَفْكار ــي نِيَّ رْب غَ لُه امْ فى أَصْ

قُـــــــــــــــــدرة  هللا  إوَ 

ــمْ فاألثارْ هُ تْ نَتْبَعْ قْ ــو كانْ طَ لُ

ــــرّة ــــمَ اتْــــالشــــيــــتْ ابْ

زيرة  تَغْشي االْبْصارْ دامْعي اغْ ومْ
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ــورى فالْ ــفيعْ  الشّ ــى  عل ــالمْ  السّ و  ــالة  الصّ

بْ وجوهْ الْخيرْ حْ َلْ و الصَّ و ارْضاتْ المولى على األْ

عرا الشُّ ــي  ــت وْالمْ ــقــاتْ  الــتُّ ــــرافْ  االشْ و 

بيرْ  تَكْ و  دْ  مْ بالْحَ لْلوا  هَ و  مة  بالنَّعْ وا  سّ حَ من 

ــرّارة غَ ــطْ  وَسْ ــانْ  االيم مــع  ــانْ  َم أ ــةْ  انْعَْ

ثيرْ ــلْ اكْ لُه فَضْ ــا فَضْ ن نّ ــالمْ عَ ــمْ اإلسْ مــن نِعَ

ــوارة نْ الْمِ ــرة  الْعاطْ ــهومْ  سُ ــدْ  مَ َحْ أ ــةْ  رَمَّ امْ

ــرْ تُوقي و  ــرْ  تَنْوي ــي  النّب ــةْ  األم ــدْ  إيْزي اهللا  و 

ــرة ــعْ ــتــامْ الــشِّ ــكْ اخْ ــسْ مَ

ــيَّدْ االْبْرارْ لْ سِ ضَّ فَ ــدْ الْمْ مَّ حَ مُ

ــرة ــضْ ــحُ ــلْ لَ ـــي  ـــالم اسْ و 

رارْ ــنَ االحْ يي لومْ و األمّ ــلَ العْ و ه

ـــرة ـــبْ الـــكُ ـــامْ  ـــع ـــنّ ال و 

ميرْ أو االفْكارْ ةْ الضّ مةْ راحْ و نعَ

ــرة ــهْ ــتَ ــشْ ـــة مَ ـــرَمّ ـــمْ لَ

ارْ رّ نْهــا حَ زَلْ عَ موحــالْ واشْ يَغْ
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ــقــة ــي الــغــاسْ ــال ــي ــشــتْ ال عَ

هيقْ الشّ و  ـــراتْ  الـــزَّفْ تْ  ــدْ ــابَ ك

ــا ســبَــقْ ــــولْ م ــمْ هَ ــظَ ــعْ ــا مَ ي

قا شْ ــهــا  ــلّ كُ إيّــامــي  ــتْ  ــش عَ

ــقْ ني الخْ و  ــقْ  ي الضّ ــبْ  ي ماخِّ ــا  ي

ــقْ ــحَ ــمْ يَ خـــايَـــدْ  ـــوي  ـــرَّحْ ال و 

ــابــقــة ــا الــسّ ــن ــنْ اسْ ــي ــع ــرَّب ال

الغســيقْ مــن  عــة  قَطْ الباقــي  و 

الَبْـــــــرَقْ فـــيـــهْ  ـــمـــة  نَـــجْ ال 

الخانقة ــة  ــال ــح ال هــــادْ  فــي 

تْليقْ ــي  ــلّ ال هـــيَّ  ــة  ــولَ ــجّ ال و 

ـــرَقْ عْ ــال  ب ــي  ــلّ ال ــبْ  ــسْ ــكَ ال و 

ابْقــى ــا  م فــي  ــة  ول الجّ ــرْتْ  ختَ و 

ــقْ طري فــي  ــرْتْ  سَ و  ــأتْ  يّ تهَ و 

نَـــرْتـــزَقْ األَرْضْ  ــبْ  ــشْ عُ ــن  م

الخانْقة ــا  ــه ــقْ ــايَ دق ــتْ  ــش عَ

ــاقْ ــفــي ال ـــرْ  ـــرايَ م ــتْ  ــي ــانِ ع و 

واقي ــاتْ اطْ يق زَّقْتْ مــن الضّ ــا مَ أم

ــقــة مــالحْ ــي  ــات ت ــبْ  ــايَ ــص م و 

ــاقْ اوْف وال  عى  مَسْ في  عدْ  سَ ال 

ــرِي ما باقي مْ ــنينْ عُ ــه من سْ بَرْحاتُ

ة شــاقّ امْضــاتْ  و  ــي  ل ــتْ  ضاعَ

ـــراقْ ــلْ مــا يْــلُــه اشْ ــــدومْ كــحَ دَمْ

ــي ــا باق ــدْ م ــي نكابَ ــزومْ ل لْ ــا مَ و ان

ة عاتْقَ ـــقّ  حَ ــة  ــولَ ــجّ ال ــتْ  ــلْ قُ

النّفاقْ و  الــتَّــلْــفــاتْ  زمـــانْ  فــي 

ــراقْ وال مالقي ــيرْ في الف ودهينْ السّ

ــة ــق ــوافْ ــــيّ م ـــرِي لِ ـــمْ مـــن عُ

ـــواقْ  االسْ و  ــدونْ  ــمْ ال تْجافِي  مَ

ــي راق يطْ نَوْمــي  و  ــي  الّبْت جَ ــي  بَيْت
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ـــاتْ صــادْقــة ــة ج ــيَّ ــجِ ـــمْ اسْ كَ

ــقْ ــي ـــتـــي دْف ــعْ االَمْ ــبْ ــنَّ ـــارْ ال ص

قْ مَ كالْحْ األَرْضْ  في  ــتْ  ــحْ وسَ

ــقــة ــة مــرافْ ــوع ــم ــجْ كــانــتْ مَ

ــي اشــريــقْ ــت ــاحْ االَمْ ــب كـــانْ اص

ــقْ ــفَ ـــي اخْ ـــل ــي ادْواخْ ــبــي ف ــلْ قَ

ــة ــارْق ــة هـــديـــكْ ش ــيَّ ــحِ ــبْ صَ

بيقْ عْ ــا  ه ــوّ جَ ــي  ف ــدى  ــشَّ ال و 

االوراق و  ــغــصــنْ  ال ــرْ  ــضَ خ و 

قة اهْ الشّ يــة  ــدْ الــكُ فــي  كــانــوا 

قيقْ الدّ ــرْ  الــزّاهْ ــعْ  ــبْ الــنَّ لْ  ـــوْ حَ

ـــرَقْ ـــحْ ـــنْ ـــــأدْ يَ ـــــفْ بــهــا الْ

ــة ــخــارْق ال ــفــة  ــهْ ــلَّ ال ــرّ  ــحَ ب و 

بيقْ السّ الْــفــايَــتْ  في  اللّي  ــا  أن

ـــقْ ـــــــدْ نَـــلْـــحَ ـــا رايَ ـــاي ـــا ن ه

قة ناطْ ــارْ  ــي اطْ عتْ  سمَ ــتْ  ــنْ كُ

بْشيقْ  والَ  ــغــي  يَــلْ ــلْ  ــبَ ــلْ بَ الَ 

ــقْ ــطَ ــنْ يَ و  صــــوتْ  مـــازّيـــنُـــه 

ــــكــــارْ خـــارْقـــة ـــن افْ ــــا م وم

ـــــوراقْ والْ ـمْ  ــلـْ ـقَ الـْ ـــعـــايَ  مْ و 

ــراقي إشْ ــا  أت ــاشْ  ف ــومْ  لَلْي ــى  تّ حَ

ــة ــحــاقّ ـــــرا ال ــهْ اقْ ــقــي ــــانْ ف ك

ـــاق ــلــي ارْف ــا يْ ـــرّدْ م كــنــت امـــفَ

ارْفاقــي ـــدوكْ  هَ لْـــتْ  قُ آواهْ  آواهْ 

شـــارْقـــة ـــــقّ  حَ إلــــى  اهللا  و 

وراقْ ــلــي  أهْ ــمْ  ــســي ــنّ ال رَقّ 

اشواقي تْ  مَ ظْ عَ و  ناسْ  تْ  دْ شهَ ا  تَمّ

ــقـة الباسْ ــة  صافـ فْ الصَّ ــتْ  ـ تَحْ

ــلــي اشــواقْ ــطْ ادواخْ ــرَتْ وسْ ــعْ سَ

واقي دودْ اسْ دامْعي في الخْ حاتْ امْ وضْ

ــة ــــــواقْ ســابْــقَ ـــتْ واالشْ ـــرّي حَ

ــالقْ تْ فــي ســايرْ االخْ ــدْ كنــت ازْهَ

ــي احياوا كلّ اشــتيّاقي ــاسْ اللّ بالنّ

ــا ق ابـْ ال  و  ـمـوعــة  جْ مَ تَــتْ  ــكْ سَ

ماقْ االعْ ــزَلْ  ــزَلْ إيْ صــوتْ  حْ  ــدَ صْ و 

الباقـي ــبادْ  العْ رَبّ  اهللا  ـــالمْ  بَكْ
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شــارْقــة عليهْ  ــهــبْ  الــسَّ صـــارْ 

حيقْ  السّ الــغــارَقْ  بْ  هْ السَّ هــاذ 

ــرَقْ ــغْ ال و  ــرضْ  ــعَ ال فــي  ــنْ  مــعَ و 

ــة ــارْق ـــاتْ ب ـــرْق ــي دْخـــالـــي بَ ف

نيقْ خْ ال  ــقْ  ضــي وال  ـــشْ  ـــبْ الغَ

ـــرَقْ ــي اشْ ــت ــي راحْ ــبْ ف ــلْ ــقَ والْ

ــقــة ــة مــرافْ ــوع ــم ــجْ كــانــتْ مَ

ــقْ ــري ــي اشْ ــت ــاحْ االَمْ كـــانْ اصــب

ــقْ ــفَ ـــي اخْ ـــل ــي ادْواخْ ــبــي ف ــلْ قَ

الْقى مــا  قيهْ  لَفْ ــمْ  ــتَ اخْ كــانْ 

ليقْ اطْ جانْبُه  فــي  لــي  طــلَــقْ  و 

ــقْ ــتَ اشْ ــرِي  ــاط خ و  ــتْ  ــسْ ــلَ اجْ

ــا ابْــقــا ــنْ م ــي ــتْ مــنــيــنْ ول ــل قُ

ـــذوا ارْفـــيـــقْ ـــاخْ ــمْ ت ــك ــلّ ــع لَ

ــقْ  ــل ــخَ ــــه مـــن ال ــــرُوبُ مـــن اهْ

ــة ــادْق ص الـــســـونْ  جـــهـــراتْ  و 

ــديــقْ الــصّ ـــادَقْ  ـــصّ ال ــالة  ــصْ بَ و 

ــلــقْ ـــــالمْ عــلــى الــخَ ــرْ اإلسْ ــي خَ

ــادْقــة ــى الــصّ ــول ــم ـــــاتْ ال آي

ــــراقْ ــلْ وغْ ــتْــوَغَّ ــا مَ رْ م ـــدَ ـــقْ بَ

ءْ عماقي لْ قيهْ كي مَ لْؤُه صوتْ الفْ مَ

ــا ــق والَبْ رِي  ـــــدْ صَ ـــرَحْ  ــشْ اتـَّ و 

راقْ  بـــهْ  ــتْ  ــي ــسّ حَ ــرْ  ــاطَ ــخ وال

واقي تَشْ ناسي  مْ  هُ نْدْ الْعَ ومشيتْ 

ــة ــحــاقّ ـــــرا ال ــهْ اقْ ــقــي ــــانْ ف ك

ـــاق ــلــي ارْف ــا يْ ـــرّدْ م كــنــت امـــفَ

ارْفاقي ـــدوكْ  هَ ــتْ  ــلْ قُ آواهْ  آواهْ 

ــة ــق ـوْصــولــي والـــنّـــاسْ رايْ بـَ

ــالق الــمْ ــبْ  ــاسَ ــن إيْ ســـالمْ  بعد 

قاقي تَحْ وبْــدا  الرّجالْ  هاد  رَفْ  يَعْ

ــة الــواثــقَ ـــرِفـــة  الـــمـــعْ إالَّ 

ـــواقْ اشْ ساقْتُه  الــلّــي  ــادْ  ه فــي 

جا فــي األفاقي يّ و الدُّ ــة ضَ ول و الجُّ

البْقا ـــمْ  ايَ ـــدّ ال ــبــيــحْ  بــالــتَّــسْ

قْ ـــدَ اغ ــا  م عليه  اهللا  ــى  ــلّ صَ

الباقي لّ  كُ تْ  وسكَ واحد  لَّمْ  تكَ و 
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ــة ــادْق ــكْ ص ــي ــة ف ــيّ ــنّ قــــالْ ال

تــيــقْ الــوْ ــدْ  ــعــاهَ ال تنْفيد  ــنْ  ع

ــقْ ــمَ الــسّ و  ــبْ  ــصْ ــقَ ال ــالم  ــقْ بَ

ــواثَــقــة الــمْ ـــكْ  دي ــي  ــطــان اعْ و 

ــقْ ــي ــرّف ال ــــكْ  لَ ــراهــا  ـقْ يـَ والّ 

ـــقْ  ـــطَ ــــدْ ونْ ــــواحَ وشــــــارْ ال

قة امْ السّ ــلــة  الــنَّــخْ ــيــنْ  ب ــا  م

ــهيقْ الشّ ــعْ  المانَ الجــرفْ  ــوقْ  ف

ْ ــقّ ــحَ ي و  قَّـــقْ  يـــدَ و  ـــرى  ـــقْ يَ

ــقــة ــة مــرافْ ــوع ــم ــجْ كــانــتْ مَ

ــي اشــريــقْ ــت ــاحْ االَمْ ــب كـــانْ اص

ــقْ ــفَ ـــي اخْ ـــل ــي ادْواخْ ــبــي ف ــلْ قَ

ـقة ــابـْ السّ ــمـلـة  البَسْ ـتْ  ــفْ شَ

الحيقْ ــا  وم ــوْقــالــة  الْــحَ ــتْ  ــفْ شَ

ــقّ ــحَ ــدى ال ــهْ ــال ـــه ب ـــلُ ــن رَسْ م

ــة ــق ــافْ ــت ــــاد امْ ه ه ــــدُ ــــعْ وبَ

قيقْ شْ خــو  كــن  ـــادا  الْـــهَ ذاكْ 

ـــقّ ــا الْـــحَ ــه ــلّ ــمْ كُ ـتْــهُ غــايـَ

مــصــادْقــة ــمــوعــة  ــجْ مَ ــا  احــن و 

ــوراقْ ال في  طوطْ  خْ مَ اللّي  هــذا 

ــي االَرْفاق ســايَرْ  ــنْ  لّمي عَ مْ ــه  علي و 

ـقــة ـــا بــيــكْ الَيـْ ـــراه ــــالْ قْ ق

ـــوراقْ ــخْ ال ــاسَ ــضــاضــي ن ــعْ الــمَ

داقي بَحْ را  نَقْ خيرْ  لْتْ  قُ أرا  قــالْ 

ــقــة افْ الــدّ ــدة  ــاهْ ــشَّ ال العينْ  و 

ــتاقْ شْ مــن  ذا  الگلْســة  ــتْ  اگلَسْ

تَنْساقي غى  اصْ أمن  عْ  نراجَ ابْديتْ  و 

ــة ــحــاقّ ـــــرا ال ــهْ اقْ ــقــي ــــانْ ف ك

ـــاق ــلــي ارْف ــا يْ ـــرّدْ م كــنــت امـــفَ

ارْفاقي ـــدوكْ  هَ ــتْ  ــلْ قُ آواهْ  آواهْ 

ــقــة الــالَّحْ ــة  ــدالَ ــمْ ــحَ ال شفت 

ــالقْ ــخْ ــعْ ال ــافَ ــشّ ـــالةْ ال ــو صْ ه

ساقي الغْ و  يّ  ضْ عليه  اهللا  صلّى 

ــــــوانْ عــلــى امــوافــقــة مــن إخْ

ــالَقْ ــخْ ــارَمْ ال ــك ـــرّ م ــوا سَ ــرْف عَ

ــي باق ــا  م هــو  ــنْ  افْقي متّ عــالشْ  و 
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سابْقة كيفْ  ــة  ــنّ الــسُّ ــثــوا  بَــعْ

ــقْ ري العْ ــدْ  الخالَ ــدْ  جْ الْمَ ــثْ  بَعْ

ــقّ ــحَ ــي إيْ ــــــالمْ ك ِسْ
ــثْ اإلْ ــعْ بَ

ــابْــقــة ــضــيــلــة الــعَ ــثْ الــفَ ـعْ بـَ

بيقْ اعْ تُه  جْ هْ مُ في  كــانْ  ال  من 

ـــبَـــقْ ـــا سْ ـــمَ ــهــا فْ ــت ــعْ ــي طــبِ

ــة ــادْق ــصّ ـــة ال ـــرُّؤيَ ــدْ ال ــدي ــجْ تَ

ــقْ ــري ــغْ ــةْ ال ــال ــن ح ــا م ــن ــتْ ُمَّ أ

ــــرَقْ ــا غْ ــق ـــى مـــا بْ ـــتّ ــــلْ حَ بَ

ــة ــق ــالْ ــق ـــة ال ـــيّ ـــان ـــس اإلنْ

ــقْ ضي فــي  حالَهــا  ــمْ  هُ دْ يَنْقُ مــن 

ــقّ ــحَ ــــلّ ال ــا وْبْــــنــــاسْ هَ ــه ب

ــقــة ــة مــرافْ ــوع ــم ــجْ كــانــتْ مَ

ـــتـــي شــريــقْ ــاحْ االَمْ ــب ـــانْ ص ك

ــقْ ــفَ ـــي اخْ ـــل ــي ادْواخْ ــبــي ف ــلْ قَ

المنافْقة و  عــة  ــدْ ــبَ ال ــــضْ  رَفْ

يْليـقْ ــا  م لُّـطْ  التسَ ــــضْ  رَفْ

ــقّ ــحَ ــا بْ ــه ــلّ ــة كُ ــوخ ــس ــمْ مَ

ــقــة ــامْ ــرة الــسّ ــاض ــح ــثْ الْ ــعْ بَ

االَدْواقْ فــي  ــوُّفْ  ــصَ ــتَّ ال ــثْ  ــعْ بَ

التَّاقي بادْ  لَعْ سيدْ  ادْ  يرة  السّ ثْ  بَعْ

ــقــة ــاشْ رَعْ ي ــرْ الـــــــوَ ــي ــب ــعْ بَ

ــســاقْ انْ على  ـــالَـــة  صَ األْ ــثْ  ــعْ بَ

ــي الق لّ مْ ــدة كُ وَحّ ــدة مْ ــثْ الْوَحْ بَعْ

ــة ــق ــاتْ ــرْ ع ــي ــص ــــالمْ ت ــــإلسْ ل

ناقْ العْ إلــى  ابْــالهــا  في  ــتْ  ــرْقَ غَ

الواقي ـــالمْ  االسْ دونْ  ــاقْ  ــتّ عَ وال 

شاتْقة الــنّــاسْ  ــصــيــرْ  مَ ـــنْ  عَ

ــاقْ ض زمــــانْ  ــن  م ــا  ه ــدْ ــقُ ــنْ يَ و 

راقي االشْ دينْ  االسالمْ  في  ارْجاها  و 

ــة ــحــاقّ ـــــرا ال ــهْ اقْ ــقــي ــــانْ ف ك

ـــاق ــي ارْف ــل ــا يْ ـــرّدْ م كــنــت مـــفَ

ارْفاقي ـــدوكْ  هَ ــتْ  ــلْ قُ آواهْ  آواهْ 

ــة ـقـ المـاحْ ــة  ـريقـ التَّفْ ــضْ  رَفْ

ــاقْ أف مــن  الجــايْ  ــخْ  سْ المَ ــضْ  رَفْ

ــا كانْ وْباقي ــانْ فينْ م ي غْ ــضْ الطَّ رَفْ
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الخانْقة ــرَســة  الــغــطْ ــــضْ  رَفْ

ريقْ الطَّ ــسْ  ــامَ الــطّ الــزّيــغــاتْ  و 

ـــقّ حَ دونْ  الــــعــــربْ  ـــنْ  ـــي ب

ابْقا ــى  إل الــلّــي  ــضْ  ــرَّفْ ال ـــضْ  رَفْ

حيقْ اسْ ــا  ــن ــراتْ اتْ فــي  ــقْ  ــحَ تَــسْ

ـــــراقْ االَخْ ـــالْ  الـــضّ ــرْ  ــكْ ــفِ ال و 

ــة ــق ــالّحْ ـــة ال ـــان ــــــضْ اإله رَفْ

امْحيقْ ــا  ــادْن ــج امْ ــقْ  ــحَ ــمْ كــتَ

ــــرَقْ اخْ ــمــى  األعْ ــلــيــدْ  ــقْ الــتَّ و 

الخانْقة ــمــة  ــرْدي الــشِّ ــــضْ  رَفْ

ــريــقْ الــفْ ــــالَشْ  عْ ــــالمْ  اإلسْ دارْ 

ــقّ ــحَ الْ عــلــى  و  ة  ــــوّ قُ ــا  ــن احْ و 

الغالقة ــودة  ــعْ الــشَّ رَفْــــضْ 

تفيقْ ــولْــنــا  ــقُ عْ ــلــيــلْ  تَــضْ ــن  م

ـــزَقْ ـــنّ ال و  ــــرُوقْ  ــــمُ ال ــــض  رَف

ــقــة ــة مــرافْ ــوع ــم ــجْ كــانــتْ مَ

ــقْ ــري ــي اشْ ــت ــاحْ االَمْ كـــانْ اصــب

ــقْ ــفَ ـــي اخْ ـــل ــي ادْواخْ ــبــي ف ــلْ قَ

ــة ــق ــاحْ ــم ال ــــة  األنــــانــــيّ و 

ــقاقْ الشّ و  ــاتْ  صوم الخُ ــضْ  رَفْ

االدْواقي لْ  هَ فى  اخْ ما  ايْبانْ  قّ  الحَ و 

قة ساحْ إيْــصــيــرْ  ــانْ  ــبّ الــشُ فــي 

ــالقْ اخ ـــالَ  ابْ لْسفة  الفَ ـــضْ  رَفْ

اقي الشّ الزّيفْ  و  بيثْ  الخَ ويهْ  التَّمْ و 

ــقــة ـــــلّ مــاحْ ـــرَبْ وكُ ـــعَ ـــال ب

القْ الشْ  ـــةْ  ـــزَمُّ ـــتَّ ال ـــــضْ  رَفْ

الَقي مْ االخْ ــدَ ــنْ يَهْ ــضْ الرُّقيّ حي رَف

ــة ــارْق ــف ــيــاســة الْ ــــضْ الــسّ رَفْ

ــراقْ ــفْ ــال ــرْ ب ــي ــا غ ــن ــي ــاف ــعَ اضْ

واقي اسْ إيْصيرْ  رَّقْ  تفَ إلى  البَحرْ  و 

مابْقا ــــضْ  رَفْ و  ــم  ــلْ ــعِ ال ـــابْ  ب

ــواقْ االَسْ في  ــتِــكــاراتْ  االحْ ــضْ  رَف

اقي وّ السُّ ميرْ  الضّ و  وْغاءْ  الغَ رفض 

ــة ــحــاقّ ـــــرا ال ــهْ اقْ ــقــي ــــانْ ف ك

ـــاق ــلــي ارْف ــا يْ ـــرّدْ م كــنــت امـــفَ

ــي ارْفاق ــدوكْ  هَ ــتْ  لْ قُ آواهْ  آواهْ 
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ــة ابْــــالَ انْــقــا ــان ــيّ ي ــدّ ــــضْ ال رَفْ

اللَّبيقْ ــادَعْ  ــخ ال الكذب  ـــضْ  رَفْ

ــقْ ــحَ لْ ــا  م ــلّ  الــكُ ـــضْ  ـــرَّفْ ال و 

ــقــة ــاتْ الَحْ ــوض ــرْف ــمَ ــدْ ال ـعْ بـَ

الْبيقْ ــي  ــلّ ال فيها  ــنْ  ــعَّ ــمَ ــتْ يَ

ـــقْ ـــــــالمْ وْيَـــلْـــحَ ـــــزَّةْ االَسْ عَ

ـــة ــــات حـــادقَ اإلديــــولــــوجــــيّ

ــريــق ــا اخْ ــكــارن ــرَقْ افْ ــخ ســـمّ  ي

ــــقْ  فَ ــــغْ الــــدّ ـــى بــــالَ ـــزُّب ـــلَ ل

مــطــابْــقــة ــة  ــل وســي مـــن  آشْ 

ــقْ تطيـ عنـهــا  ة  ــوّ قُـ مــن  واشْ 

ـــقّ ـــقّ حَ ـــحَ ــــالْ أســـيـــدي ال ق

ــة ــادْق ــصّ ــة ال ــيَّ ــنِّ ــال ــا ب ــن ــمْ قَ

ــريــقْ ــمــاعــة قــابْــطــة طْ ـــلّ جْ كُ

ــرقْ ــشَّ ــلَ ل ــرْ  مــســاف الــبــعــض  و 

يَــبْــقــى مــن  ال  ـــوة  ـــطْ خَ أوَّلْ 

فيقْ الدّ ــلْ  ــامَ الــشّ ليلْ  بالتَّحْ

رَقّ ــــزّمــــانْ  ال ـــبْ  ـــلْ قَ ــــى  وال

تقا ــــال  ابْ ـــة  ـــام اإلم ــــــضْ  رَفْ

ــعــاراتْ والـــــزّواقْ ــــضْ الــشِّ رَفْ

ــي الباق ــفْ  ني الحَ ــا  ينن بَدْ ــرَرْ  ضَ

ــواتْــقــة ـــرى فــي الــمَ ــصــولْ أخْ ف

ــاقْ ــت ــي اشْ ــلّ ــاهــا ال ــنّ ــبَ ـــلْ يَــتْ  بَ

وْراقي ــلْ  أصي ــرْ  إيْصي موعــة  جْ بالمَ

ــقــة ـــاتْ واسْ ــريــبْ وج ــخْ فــي الــتَّ

ـــقْ الـــوْفـــاقْ ـــواتَ ـــتِـــصـــارْ م احْ

ارفاقي و  ناسي  و  لي  آهْ لْتْ  قُ هنا  و 

ــة ــارْق ــخ ـــوة ال ع ـــدَّ ــغْ ال ــي ــل ــبْ تَ

ــن الـــرّفـــاقْ  ــي م ــن ــاوب واحــــد ج

ــي األفاق فــي  ــنْ  جايْلي ــاهللا  ب ــا  حن

ــقــة ــمــوافْ ال هــــادْ  ــا  ــن ــلْ عــمَ و 

ــراقْ االعْ فــي  اآلن  ــبْ  حْ الصُّ بعــض 

واقي ايَلْ االسْ و البعض هنا و بعض جَ

ــة ــق ــوافْ ــمْ ــغْ هــــادْ الْ ــلَّ ــبَ ــتْ تَ

ـــاقْ ــي األف ــــالمْ ف ــرَبْ وإسْ ــعْ ــلَ ل

ماقي لّ اعْ دة تصيرْ في كَ في سنّة وَحْ
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ــقــة ــة مــرافْ ــوع ــم ــجْ كــانــتْ مَ

ــي اشــريــقْ ــت ــاحْ االَمْ ــب كـــانْ اص

ــقْ ــفَ ـــي اخْ ـــل ــي ادْواخْ ــبــي ف ــلْ قَ

مسابْقة ادْمـــوعـــي  ــاتْ  ــح اض

إيليقْ من  ــاسْ  ن يا  مْ  ليهُ ــلْــتْ  قُ

ـــرَقْ الـــغْ ـــن  م ـــدنـــا  ـــقُ يَـــنْ و 

شايْقة ــومْ  ــي ال ـــاسْ  الـــنّ ـــلّ  كُ

الْحيقْ ــي  الــلّ تَلْقى  ـــرا  اقْ ــد  زي

قْ ــدَ الــصّ ــكْ  ــبَ ــلْ قَ ــي  ف إلـــى  و 

بْقى مــا  ــشــوفْ  نْ تْ  ـــدْ عَ عـــاوَدْ 

البريقْ ــرْ  ــحَّ شَ ــمْ  فــيــهُ ــــدْ  واحَ

قْ ـــدَ الـــشّ ـــرّكْ  ـــحَ ـــتْ يَ ــــدا  ابْ و 

ابْقــى ــا  م ــتْ  سْ نعَ لْ  األَكْ بعــد 

ــقْ عمي ــي  صابْن ــي  اللّ ــومْ  النّ و 

ـــــقْ ي ازْهَ ـــــدّ ــاب مـــن يَ ــت ــك ال

مالْقــة اعْ نُومــي  فــي  ــتْ  لَمْ حْ و 

ـــقْ اوْري مــن  تــيــجــانْ  مْ  عليهُ و 

ـــرَقْ ـــبْ يَ ــمْ  ــهُ ــي ــل عْ ـــورْ  ـــنّ ال و 

ــة ــحــاقّ ـــــرا ال ــهْ اقْ ــقــي ــــانْ ف ك

ـــاق ــلــي ارْف ــا يْ ـــرّدْ م كــنــت امـــفَ

ارْفاقي ـــدوكْ  هَ ــتْ  ــلْ قُ آواهْ  آواهْ 

خافْقة اتْ  ـــدّ ال في  جة  هْ المُ و 

ــلْ الــوْثــاقْ ــام ــا ح ــقّ م ــقَّ ــحَ إيْ

الباقي نحن  و  أنْـــتَ  ــيَّ  لِ قــالــوا 

ابْقى ــا  م و  ـــاذا  ه ــي  ــشّ ال هــاذ 

ــاق ـــكْ ف ـــي ـــــرّ ب ـــا مَ ــى م ــل ع

ــي تّاق مَ وارَعْ  ــاقْ  الرّف ــنْ  بي حــى  تضْ

ـــقْ ـــايَ ـــــقّ ف ـــن وثــيــقــة حَ م

ْشــاقْ ــرّ وال الْــعــويــداتْ  على  غيرْ 

ارْزاقــي من  رَزْقْ  تْ  قْبَطْ لِيَّ  وا  ــدّ مَ

ــقــى ــلّ مــا ابْ ــــسّ بــكُ ــــيَّ حَ لِ

ــاقْ ــارْ ح ــك ــاالفْ ــا ب ــي ــا دَغْ ــي دَغْ

ــي افْياق و  نَوْمــي  ــنْ  بي خــادوهْ  والَّ 

شــارْقــة و  ــة  ــضّ فَ ــمْ  لــحــيــهُ و 

ـــاقْ ارق و  ــــمْ  دوهَ َوْ  أ ـــــوالْ  أطْ

ــي ــمْ باق ــي نايَ ــقْ ياللّ ــي في ــوا ل قال
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قا شْ ــــالَ  ابْ ــة  ــيّ ــرْقِ ــتَّ ال واشْ 

فــيــقْ ـــــامْ  أث أبــــو  فــيــقْ  َوا  أ

ــقْ ــسَ اغْ ـهــارْنــا  انـْ ــتْ  ــقــي ال و 

قة صاعْ ــوّ  الــجَ فــي  ــتْ  ــقَ ــعْ صَ و 

الــحــريــقْ ذا  ــــرْ  األثَ ـــرْتْ  ـــظَ نْ و 

ــقْ ــبَ سْ مـــا  ــــلّ  كُ ـــعْ  تـــراجَ و 

ــة ــق ــدافْ ــشــاتــي امْ ـتْ الــمْ بــاتـَ

ــقْ ــري ــطّ ـطْ ال ـتْ قــابـَ ـــا بــايـَ وان

دَقّ زادْ  ــــــــرْ  األَمْ ـــنْ  ـــك ل

ــة ــق راهْ ـــابْ  ـــص االعْ ــة  ــداب ل و 

ســيقْ الغْ و  ــيّ  الضَّ فــي  ــتْ  كنَبْحَ

ــمــقْ  ـــذا احْ ـــكْ ـــي هَ ـــرْكـــون تَ

عابْقة ــومْ  ــس ــنْ بَ ــالَمــي  سْ و 

ــقْ دي الصّ لْ  ــامَ الشّ ــقّ  الحَ ــل  الَهْ

ــقّ ــحَ ــن اتْ ـــهـــومْ م ـــدْ سُ ـــمَ احْ

عاتْقة لــيــكْ  ــســة  الــنَّــعْ واشْ 

ــاقْ ف عضــوْ  كل  و  ضتْ  واســتَيْقَ

آفاقي لّ  كُ عن  خيّماتْ  لْمة  الظَّ و 

ــارْقــة ــي الــحــيــنْ ب ــتْــهــا ف ــعَ تَــبْ

ــحاقْ السّ و  ــراتْ  جي حْ ــثْ  الثَّلْ و 

األدْواقْي لْ  هَ مْ  هُ وينْ  الميثاقْ  فينْ 

ــقــة ــالَحْ امْ غــي  ــهــا  ــغــانْــقَ اسْ و 

ـــراقْ اشْ و  ــاءْ  ــيّ ضَ قَلْبي  فــي  و 

راقي الفْ بَّةْ  سَ تْ  هْ فْقَ ما  مي  فَهْ عنْ 

ضايْقة ــــالْ  االدْخ فــي  الــــرّوحْ  و 

ــاقْ  ــف ـــال اتْ ــي ابْ ــون ــرْق ــن فَ عــن م

إيْالقي ــراقْ  ــفْ ال ــدْ  بَــعْ اهللا  ــنْ  لَــكِ

ـســامْ رايْــقــة ــن انـْ ــولْ ع ــم ــحْ مَ

ــاقْ ــى الرّف فــى عل ــا يَخْ ــمي م و اسْ

ــاقي شّ نّ و عُ ــة و هل الفَ دْبَ ــعْ الوَ مْ جَ

انتهت القصيدة
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الفاني الــعــمــر  ـــالْ  ط

ـــــي ــنــي األوْزان ــهــرت شَ

ــي ـــنْ ران ــي م ــن ــرفْ ــعْ يَ

ــي ازْمان رَوضْ  ــجْ  طهَ و 

اگواني ما  اگــوانــي  ما 

أنْعانـــي ــلّ  انظَ كيــفْ 

ــانــي هــنّ مــا  جــا  آشْ 

اثاني ــن  م ــا  ــاوَده ــع انْ

ــي فــي اخــوانــي ــدان وحْ

اوْطــانــي فــي  ــرّبْ  ــغَ مْ و 

ـــول  الــنّــورانــي ـــق ال

ـــه أَغـــانـــي ـــنُّ ـــاي ك

ــي المعان ــى  عل ماشــي 

تــــــــدانــي ــن  ـــ ع ال  و 

لَلْحانـــي ـــمْ  ـغايـَ انـْ و 

االشــجانْ ــراتْ  زَهْ و  ــاة  الحي اتّســعاتْ  و 

ــانْ تْب ــة  عرِف مَ دونْ  ــاروا  ث اكْ معارْفــي  و 

ــالنْ اف ــو  هُ هــذا  عْ  ــمَ نَسْ ــهْ  جي لّ  كُ فــي  و 

ــانْ ب و  ه  ــوكُ شُ ــرْ  ازْه و  ــمْ  لْقَ العَ و  ــرْ  بْْ بالصّ

ــانْ االكن اعــدابْ  ــرّ  حَ انْقاســي  ــي  ربت غُ فــي 

ــوانْ األَل فــي  ــي  مــحانـ و  ــي  كانّن ــاتْ  انب

ــانْ ــه مــن زم دْ فــي زمانُ ــيّ كــي قالْهــا  السَّ

اللّســانْ و  المــي  بَقْ عصــري  فــي  نْقولْهــا  و 

ـــوانْ االخ بــيــنْ  ــة  ــيّ الــوحــدان يبها  ماخّ

ــانْ ــي أرضْ االوط ــة ف رب ــةْ الغُ ــرّ حالَ ــا ح م

آنْ ـــلّ  كُ فــي  ـــدْ  رَص و  بحگازْ  ــوه  ــل ــرَتّ إيْ

االلّحــانْ ــى  عل ــاهللا  ب تفــوا  هَ ــامعينْ  السّ و 

ــانْ الْبي مــن  ــانْ  التَّبي فــي  ــي  اللّ ــى  عل ال  و 

ــانْ ــاالده ب و  ــدانْ  ــوجْ ــال ب ا  ديننّ الــكــتــابْ 

كانْ ــنْ  تَنوي و  االشــباعْ  و  صــرْ  القَ حــي  تمْ
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ــانــي ــرّ الــسّ ـــو الــسّ هُ

ــي أودان ع  ــمْ السَّ ــوا  عافُ

نَصراني ــمْ  ــجَ أعْ عـــرْقْ 

ــي فــي اخــوانــي ــدان وحْ

اوْطــانــي فــي  ــرّبْ  ــغَ مْ و 

اإلنــســانــي وقْ  ـــــدّ ال و 

يَصغاني ـــنْ  آم ـــابْ  غ

ــــي ــوا االدان ــع ــم ــس إيْ

ــيــانــي الــعْ ــظــروا  ــن ي و 

ــي ــهــان تِ يــعــرفــوا  و 

ياني االَحْ ســايــرْ  فــي  و 

فاني اجْ شـــوقْ  ـــارقْ  ف

ــواني نَسْ أُو  رْجــالْ  و 

ــي فــي اخــوانــي ــدان وحْ

اوْطــانــي فــي  ــرّبْ  ــغَ مْ و 

الباني وْقْ  ـــــدَّ ال فــيــنْ 

ــكــنــي  ســوالنــي ــحّ ضَ

ــي ــان ــي رشّ ــشّ هـــذا ال

ــانْ ــتْ زم ـــي كــان ــرُبْ أُوك ـعْ ــةْ يـَ ــنَّ فــي غُ

جانْ ــيّ أُو في الدّ ــاسْ كا يْســمعوهْ في ضَ و النّ

آنْ كلّ  فــي  الفُصحــة  روحْ  ــراوا  ايقْ ــهْ  ب

ـــوانْ االخ بــيــنْ  ــة  ــيّ الــوحــدان يبها  ماخّ

ــانْ ــي أرضْ االوط ــة ف رب ــةْ الغُ ْ حالَ ــرّ ــا ح م

ــرْ كانْ ــلْ فــي خب ــرْ داخَ ــمعْ و النّظَ فــي السَّ

كانْ و  ــة  راب الغُ ــنْ  بي ابقــى  ابْقــى  ــال  وي

قمْ في  كلّ آنْ ــفْ و العُ فاسَ خفْ والسّ و للسَّ

ــة و الهــوانْ يْعَ ــنْ و الضَّ ايي جّ ــخْ و الهَ سْ لَلْمَ

اتهــانْ  ــا  م ــزّوا  يع و  نْطــة  حَ كل  ــزامْ  قْ الَ 

ــدانْ باالب و  ــب  لْ بالقَ ــة  الْخيب إيعانقــوا 

ــوانْ ــى االلّ ــتْ اعل ب ــزَّزْ مــن خَ قَ أزْ و مْ مشــمْ

الهجــانْ االدواقْ  ــمْ  فيهُ ــوا  ن جّ هَ تقــولْ 

ـــوانْ االخ بــيــنْ  ــة  ــيّ الــوحــدان يبها  ماخّ

ــانْ ــي أرضْ االوط ــة ف رب ــةْ الغُ ْ حالَ ــرّ ــا ح م

ــانْ يْبَ غَ زَعمــا  ــمْ  لِهُ مــن  ــا  ي ــاهْ  نلْق ــنْ  في

ــكْ االحزانْ ــكْ ضحْ حّ ــمّ  إيضَ ــال اقْوى الهَ و ي

ــزانْ ــرة مــن ام طْ قَ ــه كَ نُّ ــتْ عَ ــي افْصحْ و اللّ
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ــكــانــي ــل امْ ــتْ ك ــمّ ع

ـــي ـــوان ــــدع االكْ ـــا بَ ي

فاني ــبــحْ  أَصْ وقْ   ـــدّ ال و 

ــي ــقــان ــفُ ـكــون ال ـلـْ لـَ

ــي ــدان ــبْ ــلَّ ال ـــودْ  ـــعُ يْ و 

ــي فــي اخــوانــي ــدان وحْ

اوْطــانــي فــي  ــرّبْ  ــغَ مْ و 

ــي ــدان ــوحْ ــمْ ال ــع ــا ن ي

ــي ــوان اخْ دوقْ  ـــيَّـــقْ  فِ

ثاني مــن  ــقْ  ــلَّ ــحَ ي و 

االيماني ــلْ  هَ ــمْ  ــهَ لْ و 

ــــــي ــــــانِ يـــــــــا غ

ــي ــان ــدن ــعْ ال بــجــاهْ  و 

ــي ــان ـــي االم ـــقْ لِ ـــقَّ حَ

الْحاني فــي  ــالمــي  وسْ

ــاوا ادْهــانــي ــه فـــاشْ اف

شراني عُ يــا  ــمــي  اسْ و 

ــانْ افت ــي  فتنون ــيَّ  عين و  مْســامعي  و 

ــانْ ــعْ االَحي مْ وقْ فــي جَ ــدّ ــبْ ال ــوراقْ كلّ قل ب

إنســانْ ــبْ  قل يعــرجْ  غــادي  ــاشْ  بَ اواهْ 

ــن افــنــانْ ـــمَّ م ــا تَ وَّقْ م ـــدَ ـــتْ ــاودْ ي ــع و ي

كانْ فينْ  ضرة  الحُ ذا  ــعْ  ــرّوايَ ال ــعْ  ــرواي بَ

ـــوانْ االخ بــيــنْ  ــة  ــيّ الــوحــدان يبها  ماخّ

ــانْ ــي أرضْ االوط ــة ف رب ــةْ الغُ ْ حالَ ــرّ ــا ح م

ســانْ االحْ و  جــودَكْ  مــن  ــا  بن ــرّ  بَ ــرّ   ب ــا  ي

ــنْ  فــي هــذا االكــوانْ ي ــوا الْبهــا و الزّ ْقُ وّ يتْدَ

ــنْ الزّمانْ ــرّة  ذا جبي كــي كانْ في وســطْ الغُ

ــرَّانْ ال ــحوا  سْ إيمَ ــرْ  السَّ ــرّ  ابْسَ ــدوا  يتعبَّ

ــانْ البي مــن  القــرآن  هــذا  فــي  ــا  م بجــاهْ 

ــانْ االدي فــي  ــي  نب و  رســولْ  كلّ  بجــاهْ  و 

ــد النْ لْ ــاتْ و الصَّ ــى نشــوفْ االدواقْ اصف حتّ

ــانْ ن الجّ داكْ  ــسْ  عرايَ ذا  ــدا  الشّ و  ــبْ  يْ باالطَّ

ــانْ ع وقْ  ــدُّ ال و  دوقــي  باقــي  ــتْ  كن انهــارْ 

ازْدانْ ــعرُه  ابْشَ ــهومْ  سُ أحمــد  ــا  ف يَخْ ــسْ  لي

انتهت القصيدة
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اهللا فضلْ  مــن  قولي  ــتْ  ــدي اب

اهللا امــن  الــوهــبْ  في  الــرّجــا  و 

اهللا رســـول  ــن  ع ة  ـــالَ ـــصّ ال و 

ــي و فــي دْجاهْ  ســاكني  فــي الضّ

ارضــاهْ  ــا  ب ــه  آلُ عــن  الرّضــا  و 

ــواهْ ل ــودْ  اجن و  ــه  اصحابُ عــن  و 

انشــاهْ ــبْ  القل ــدْ  صي القْ هــذا 

امــالهْ ــفْ  كي ــه  تْبُ كَ ــم  القلْ و 

انِـــــي هللا ـــن ديـــــوَ ـــــاء م شَ

اتــمــعــنــاهْ ــن  م ـــلّ  كُ ــا  ــرع ي و 

ــداهْ  اه ــالْ  ن و  بــه  ــمــل  اعْ مــن  و 

ــاهْ  ــي دُن ــن  م يضحى  غــنــا  ال 

ــريــقْ اهللا ــادَلْ فــي الــطّ ــن هــا اق

اهللا  بــــانــــوارْ  ــمْ  ــه ــل يَ ــــوّ  ضَ

اهللا ـــاســـم  ب

ــا ــاه ــبَ ــنّ ال و 

اهللا  ـــمْ  ـــال ع

هـــا ـــالَ ـــا سْ م

كــيــفْ يــرضــاهْ

ــا ــه ــت مــــا انْ

اه غَ اصْ من  يَــا 

ــا ــه ــت ـــا اشْ م

حــــقّ يــرعــاهْ

ــــــهْ بـــاهـــا ب

ــاهْ الْــقَ ساعةْ 

ـــي انـــزاهـــا ف

اهللا ــــلْ  اه يـــا 

ــنــاهــا ــي الــتّ ف
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ماقْ العْ مــن  ــوبَــة  الــثُّ ــعْ  ــبَّ ــتَ اتْ

راقْ ــا  م و  ـــدّ  لَ ــا  م ــتْ  يــمــقَ و 

ابْــســاقْ ــاقْ  ــسّ ال ــفّ  لَ رْ  ينظَ و 

اقْ ــرْ حـــدّ ــشَ ــحْ ــه فــي الــمَ كــأنّ

راقْ ـــا  امّ ـــلْ  كُ ــن  ع ــعْ  يــقــلَ و 

ــاقْ ــدفّ ال ــعْ  م ــدَّ ــال ب يْــبــكــي  و 

ــداهْ ال ــالجْ  اعْ االســتغفارْ  فــي 

ــدواهْ لَ يتْعاطــى  ــكى  اشْ مــن  و 

ـــى يَــحــيــاهْ ــامْ إل ــق ــم هـــذا ال

ــهــريــنْ ايْــــرقْ احــجــاهْ غــيــرْ شَ

ــريــقْ اهللا ــادَلْ فــي الــطّ ــن هــا اق

اهللا  بــــانــــوارْ  ــمْ  ــه ــل يَ ــــوّ  ضَ
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ريقْ و هــذا الطّ ــدُ ابْ

و الَّ يقضــى احقيقْ

ــقْ الرّهي ــادمْ  النّ و 

الحبيبْ فارْ  االَستغْ

ايصيبْ و ما ايخيبْ

ــه للْقليبْ ــا ادوامُ ب

بالتَّحقيقْ ــوة  صحْ

من شي نومْ اعميقْ

حو ايْحيقْ عندْ الصَّ

ه اتْضيقْ حتّى نَفسُ

ــبْ طبي ــولْ  للمعل

ــبْ ئي لَكْ ــفْ  للخاي

العيبْ مــن  يتصانْ 

ــبْ إيــرتــقــي اقــري

ــلْ اللّي ايْفيقْ كامثَ

ــقْ ري للغَ ــة  ثْل المَ و 

اطريقْ ال  احي  بالصّ

ــه ناقُ اخْ ــسّ  يْحَ و 

و اكثيرْ  امع النّحيبْ

و تصحبُه في الرّغيبْ

ــبْ ري دونْ  ــرْ  يتْطهّ

ــة اصعوب دونْ  مــن 

ادْهاقُه  ــرْ  مْ خَ مــن 

احماقُه ــطّ  غَ فــي 

ــرْ لَرْماقُــه ــهَ تَظْ

ــامْ التّوبة فــي امق

مَســكوبة دمعــة 

يُوبة    اعْ كــلّ  مــن 

ــاقْ الفي ــدْ  عــن

ـــزاقـــة  مـــن انْ

المـســاقْ ــوم  ي

فــاقــة  ــي الــدّ ف

ــاقْ فَ التَّلـْ ــن  مـ

ـــواقـــة ـــا ات م

ــكاهْ اب ســاعةْ 

ـــا ـــداه ـــا اتْ م

ــاهْ ت مــن  قلــب 

يتــــنــاهــا و 

اهللا ــــلْ  اه يـــا 

ــنــاهــا ــي الــتّ ف
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االســتِغـفـار مــع 

االســرارْ ــاح  مفت و 

ــيارْ االسْ بالتّهليلْ 

ــار المخت اصــالة  و 

اليكثارْ ــرْ  ك الذِّ في 

ــوارْ االن تغشــاها 

احــتــارْ ــو  ه اال  و 

تحْ في االذكارْ تَفْ نسْ

االبـــرارْ ــدوذَ  ــب ال و 

ــكارْ ــل االف يالتهلي

ــكْ ايْــشــارة ــادي ه

ــارة  ـلْ لَمـن تَشـــعَ

ــارَة ــم ــع ذكــــرْ ال

ــارة ــكّ ــســى ف تــمْ

ـــابْ االبـــوابْ ب

ــا ــاب ـــسْ ي ـــي ل

ــابْ ــرت ــسْ ي ــي ل

ــة  ــاب ــه ــيْ ال و 

ــابْ ــرت ــهْ ت ــي ف

ــة ــاب ــج ــنّ ــل ل

ــراهْ ــق ــكْ ت ــي ل

ـــن انـــداهـــا م

راهْ مــن  ســعدْ 

ــضــاهــا مـــا اتْ

اهللا ــــلْ  اه يـــا 

ــنــاهــا ــي الــتّ ف

انــهــارْ و  لــيــلْ 

اتّـــــــــوارا  و 

و االعــتـــبــارْ

ـــجـــارَة لـــلـــتّ

ــبــابْ ــدْ مــفــتــاحْ ال ــجــبَ ـــمّ يَ تَ

ــابْ جت المُ نعــمْ  ســيدي  ــابْ  ب

عــتــابْ يــلــقــاشْ  ــا  م يــفــتــحْ  و 

ــرحــابْ  ــتّ ــا ايـــصـــادفْ يـــالَّ ال م

ــابْ اكــتــابْ ــبَ ــاحْ ال ـــقّ مــفــتَ حَ

ــابْ ــب اسْ ــالم  ــسّ ال و  ــالة  ــصّ ال

ــــمْ عــلــى مــن هــو خــالّه  رحَّ

تنساهْ ال  ــة  ــقــامَ االســت ــي  ف

ــا قـــواهْ  ــي م ــجــزول ســيــدنــا ال

اهللا ـــةْ  ـــم ارحَ عــلــيــه  ــــلْ  رج

ــريــقْ اهللا ــادَلْ فــي الــطّ ــن هــا اق

اهللا  بـــانـــوارْ  ــمْ  ــه ــل يَ  ْ ـــــوّ ضَ

االَســتِغفارْ ــة  الثّوب ــة  حال فــي 

االوْزارْ ــه  ــنّ ع ــى  ــب ــهْ ت بـــه 

التّطهــارْ و  االســتقامة  فــي  و 

ختارْ المُ ــــالةْ  اصْ لــيــهْ  خــيــرْ 
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يختارْ ــا  م ــقــوى  الــتّ ــةْ  ــال ح و 

يــفــتــارْ االَّ  ــلْ  ــي ــهــل ت ــرْ  ــي غ

اهللا إالّ  إلـــــــــــــــــــــــه  ال 

اهللا ـــرّ  س ــوى  ــق ــتَّ ال ــمــةْ  كــل

اهللا إالّ  إلـــــــــــــــــــــــه  ال 

مهناه ــا  ي ـــدقْ  الـــصِّ كــلــمــةْ 

ــريــقْ اهللا ــادَلْ فــي الــطّ ــن هــا اق

اهللا  بــــانــــوارْ  ــمْ  ــه ــل يَ ــــوّ  ضَ

ـــادْ ــرْ الـــوكّ ــي ــسّ هـــكـــذاكْ ال

بــاألتــمــادْ و  ــه  ــلــبُ ابْــقَ ــظــرْ  يــنْ

ــوكادْ ــالة فــي وقتهــا ت مــع الصّ

الـــعـــدادْ قـــدّ  ـــوافـــل  الـــنّ و 

ـــزدادْ ي ــعْ  ــخــاشَ ال الــحــضــور  و 

ــادْ ــأي ــدْ الــبــصــيــرة ت ــاهَ ــش ات

مـــوالهْ ايـــراقـــبْ  ــنْ  حــي ــل  ك و 

ــهــاهْ اب ــودْ  ــشــه لَ ــلْ  ــوص ي إن 
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ـــزدادْ ـــالصْ ايْ اإلِخ

زادْ ايصيرْ  دقْ  الصّ و 

ــأَدْ ــف يــطــمــأن ال

ــادْ ــي ع ــد اللّ للعبْ

ادْ ــيْرْ الْوَقّ فــي السَّ

الدْ ــداتُــه  ســعْ يــا 

ــواردْ ــار مــن ال يخت

ــا ابعادْ مــن بعدْ امّ

ــنْ العبادْ ــقْ بي يلحَ

ــه و عادْ لقُ ــي خَ بالّ

تحميدْ و  تســبيحْ 

ريدْ نينْ التَّشْ في السّ

ــدْ التوحي االســرارْ 

ريدْ ــامْ التَّفْ في امق

بــيــنْ االذْكــــارْ

ـــــزارة مـــن اغْ

اهللا ــــةْ  مــــنَّ

ــنــاهــا ــي اسْ ف

اهللا ــة  ــب ــي ه

مـــن ارْعـــاهـــا

اهللا ــــلْ  اه يـــا 

ــنــاهــا ــي الــتّ ف

رادْ ــــي  لّ ـــا  ي

ـــادة خـــــرقْ ع

ــــادْ ـــول االب ط

الزّيــــــــادَة و 

ـــــادْ ـــــاالزديّ ب

ــادَة ــعــب ــي ال ف

ليـــسْ ينســاهْ

ــا ــاه ــب ــت ي و 
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واهجة الــقــنــادلْ 

ارجا ما  إيْــصــادفْ 

المعالجــة هــذه 

ياها  البهيجْ و في اضْ

تفريجْ من  الْحالُه 

فة تمزيجْ و في الوصْ

الرّهوجْ مرْض  تَتبَعْ 

ايْسافرْ في الفجوجْ

فوجْ كلّ  يعاشرْ  و 

ــقْ بالمهــوجْ ـ لالّيـَ

يتـــماجا حـــتّى 

ــن رادْ النّـجــا مـــ

اتناجــا ــرْ  بالخيـــ

رْجــا و  ــوفْ  خ مــن 

ــبــاهْ ــتْ ـــقّ جَ حَ

ــداهــا  مــن اهْ

اهللا ــــلْ  اه يـــا 

ــنــاهــا ــي الــتّ ف

ــاجْ ــيّ ــهَ يــا ال

الهياجــة  فــي 

راجْ ــجْ  انسَ ــا  م

ــتــاجــة  الــنّ ذا 

ــوهــاجْ مــن الــتُّ

اتّــفــاجــة  و 

ــاجْ ــهّ ــبْ لَ ــل ق

و يتــــراجــــة

ـــدّ االَمــــواجْ عَ

يتْــمـاجـــة  و 

اجْ ـــدّ ــمْ ال ــاي ق

ــا ــاج عــــــادْ ن

واالهْ ه  ــدُ ــي س ــتُــه   فَــرحْ ــا  ي

اهــــداهْ و  لــلــمــعــرفــة  صــــارْ 

ــريــقْ اهللا ــادَلْ فــي الــطّ ــن هــا اق

اهللا  بــــانــــوارْ  ــمْ  ــه ــل يَ ــــوّ  ضَ

النتاجْ فــي  عني  اســـألْ  مــن  و 

ــوا الْــمــهــاجْ ــتُ ــشْ ــيَّ ــا لّـــي عَ ي

ــاجْ ــسّ ــا أحــمــد ن ــمــيــة ب الــسّ

ارتـــاجْ ـــهـــومْ  سُ ــنــيــة  الــكْ و 

احــراجْ جمعــاتْ  ــة  لّ حُ تَمــتْ  اخْ

ــمــهــاجْ ــجْ ال ــهــا تــتْــوهَّ ــنّ م

اعــالجْ ــالم  ــسّ ال و  ــالة  ــصّ ال و 

اجْ ْ و فــي الدّ ه فــي الضــيّ بااســمُ

االزْواجْ و  اآللْ  ــى  عل و  ــهْ  اعلي

ــاجْ مهت ــرة  وي الصّ ذا  البحــر  فــي 

ــزاجْ ــم ال ايـــقْ  الـــرّ ــالمْ  الــسّ و 

ازواجْ العشــر  ــنْ  تي اركعْ مــن 
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اســياجْ ــمْ  هُ ــي  اللّ االشــرافْ  و 

لــهــاجْ بــاآليــة  ــيــا  احْ مــن  و 

تانهــواهْ ــي  الِّ ــمْ  ـ العلـْ ــلّ  ه و 

ارواهْ ــبْ  القـلـــ االَدْواقْ  ــم  علـــ

منهــاهْ فــي  ــة  وفي الصّ عــن  و 

ــاهْ معن فــي  جــالْ  آمــن  ــكْ  عنّ و 

ــى يــا مــن نــرْجــاهْ ــول ــمُ يــا ل

ارجـــاهْ لــلــعــبــدْ  ــبْ  ــيّ ــخ ات ال 

ــر يُـــوعـــاهـــا يَــــا مــــوالهْ ــي غ

تــشــواهْ ــن  م ــــأَدُه  اف ــجْ  ــال ع و 

مثواهْ في  يخ  للشّ عــاء  ــدّ ال و 

ــمــالهْ ايـــمْ ي ــمْ الـــدّ ــي ــع ــنّ ال

ــاهْ و مــن ســألْ عــن شــيخي يلق

ــجــاهْ ال و  عــلَــمــي  أحــمــد  ــن  ب

ــاجْ ــت ــنْ كـــلّ اي

فــي اهــيــاجــة 

ـــواهْ ــر اف ــطّ عَ

ــا ــاه ـــــهْ ض ب

ـــراهْ يــا مــن ق

ــة  ــاه ــب ــنّ ــال ب

ـــاهْ نـــتـــرجّ و 

ـــي انـــداهـــا ف

ــاهْ ــن بــلّــغْ ام

ــة ــاه كــــل ع

مــــــأواهْ ردَّتْ 

ــا ــاه ــب ــت ي و 

الْغاهْ وسط  في 

جـــــــاهْ طــه

انتهت القصيدة
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انْــســالَــكْ ـــدْ  راي أقلبي  ــومْ  ــي ال و 

ــالكْ يــسْ ــــادَرْ  ق وال  ــكْ  ــذابَ ــعْ ب بْ  ـــعـــذّ اتْ ــن  م ـــوالْ  ـــسْ تَ

ــكْ لَ اجــرى  شــايَنْ  ــي  ل كــي  احْ هللا 

إالكْ ــدي  عن ــا  م ــي  لَيَنِّ نصغــاكْ  ــي  قلب ــا  ي ــكْ  تَ اقصيّ رْوِي  و 

ــكْ مالَ ــي  اللّ ــت  أن ــوكْ  ل مْ المَ ــا  أن

ــالكْ بب ــى  نتّبل ــى  نَ غْ ال  ــتْ  نبلي إالَّ  و  د  ــعَ نَسْ دْت  ــعَ اسْ إال 

ــكْ هالَكْ رقتَ ي مــن حُ ــمِ سْ ــوفْ الْجَ شُ

ــن الكواكــبْ والنّجــوم والفالكْ نْ بي ــي ســاكَ ــا قلب ــلْ ي و العقَ

ي شــاف امْســالَكْ ــعْ فــي خدّ م و الدّ

الكْ اصْ الهيبْ  دْ  صهْ طابْ  اتْقولْ  غليانْ  فونِي  اجْ من  اد  هوّ

ــكْ مالَ ــي  لّ ــول  قُ ــي  لب قَ ــا  ي ــي  لْب قَ

الهالك لي  وَرّيتي  القلَب  يا  كْ  ياجَ بهْ وَجدي  وهاجْ  تِي  هجْ

ــكْ ــآل ــكْ امْ ــرانَ ــي ــن ن قْ م اتـــحـــرّ

يّ و في لحالك ات و العضا في  الضّ تَكْ في الذّ ومْ من الْهيبَكْ يَفْ و الشّ
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ــكْ والَ اهْ ــتْ  فاقَ ــك  منّ ــي  اهوال و 

الهالكْ انــصــادَفْ  يــوم  كــلّ  معلولْ  منّك  ــا  وأن اعليل  أنــت 

ــكْ اللَ اعْ امســبّتْ  ءاش  ــرَفْ  نَع ــا  م

ــالك لب ــرْ  صابَ و  ــل  الطوي بســكاتَكْ  ــل  ومكمّ ضــا  العْ ــعْ  امليّ

ــكْ تالَ يغْ ــتْ  مْ الصّ فــي  ــي  زَدْتِ وإال 

ــالكْ امْ همّ  من  صْ  تَنقَ ناكْ  الغْ قلْبِي  يا  ــتْ  ادِوي أنت  إال  و 

ــكْ ادْخالَ ــكْ  لَ يفجــا  بســرّكْ  ــوحْ  ب

مــوالكْ ــبْ  راقَ ــيَّ  ف ــبْ  لْ القَ ــا  ي ــي  بْنِ إيْعذّ ــلْ  وي الطّ ــكاتَكْ  اسْ

ــكْ مالَ ــي  لّ ــول  قُ ــي  لب قَ ــا  ي ــي  لْب قَ

الهالك لي  وَرّيتي  القلَب  يا  كْ  ياجَ بهْ وَجدي  وهاجْ  تِي  هجْ

ــوَالك تسْ المجــروح  القلــب  ــالْ  ق

الكْ لحْ ةْ  ومَ دُ دَمْ في  غايَسْ  تماعْ  مجْ دْ  شاهَ ما  رْوْ  مَ والْ  تَسْ

الك الهَ ذا  ــوال  ــااله ب ــسّ  ح وال 

ــوا من جــور المالّكْ حُ ــانْ نوّ ينْ فــي الكيف ســاكِ غــى المَ وال اصْ

تتْهالَكْ ــانْ  ــشــي ال شـــافْ  ال  و 

سالكْ ــعــرَكْ  شَ وأالَّ  افقيرْ  هــذا  لْ  جاهَ هــذا  امريض  هــذا 

ــكْ الَ موّ صــاحْ  ــا  ي ليتي  ــتَحْ اسْ و 

ــالكْ اخْ في  تايَهْ  ايَلْ  لسّ ــالّوكْ  خ والبَدعة  الزّهو  وقصايَدْ 
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ــمالكْ اشْ وضــالّ  ــن  اليمي ــلْ  جاهَ

الكْ ــوَّ  هُ من  لْ  كتسوّ ــاكْ  ــي دُنْ ــارَبْ  ــس امْ وكْ  إيتَلفُ إال  و 

ــكْ مالَ ــي  لّ ــول  قُ ــي  لب قَ ــا  ي ــي  لْب قَ

الهالك لي  وَرّيتي  القلَب  يا  كْ  ياجَ بهْ وَجدي  وهاجْ  تِي  هجْ

ــكْ بنجالَ ــوفْ  شُ و  ــوالْ  التّسْ ــرْكْ  تَ

ــفْ هــيّ وتســارَا فــي المــدونْ مجموعــة ال عــالّكْ ــادْ كي العب

ــكْ اقْبالَ فــي  ــكْ  لي ــي  وابِ اجْ يلْقــاكْ 

ــالّكْ ــزّ فــي واشْ انهــو ت ــي وه نِ يَّجْ ــا هَ رْ م ــاعَ ــا الشّ وتشــوفْ ي

ــكْ ذالَ اكْ ــلْ  القبايَ ــلْ  اوْصَ الهــمّ 

ــكْ لحــالكْ ــامْ تنظــر عينَ واوَرْ و الخي ــدّ شــورْ و ال جــولْ فــي الدّ

ــكْ الهالَ ــادَمْ  ابن ــوبْ  اقلُ فــي  ــم  خيّ

الكْ اكْ والسالمْ  يرْ  السّ أمْن  كلّيتْ  وإال  ضْ  إيواعَ اللِّي  وال 

انْــعــالَــكْ زوّل  و  للكوخْ  ــــعْ  ارْجَ

المالكْ كْ  روحَ تاخذْ  اليومْ  حتّى  وصبَرْ  رْتِي  انظَ اللِّي  ا  انْسَ و 

ــكْ مالَ ــي  لّ ــول  قُ ــي  لب قَ ــا  ي ــي  لْب قَ

الهالك لي  وَرّيتي  القلَب  يا  كْ  ياجَ بهْ وَجدي  وهاجْ  تِي  هجْ

ــكْ اللَ اطْ فــي  اعضــاكْ  رتحــاتْ  إال  و 

التّمالكْ اتْشوفْ  الفنّ  أهل  وفْ  وصحُ ة  ياسَ السّ رايَدْ  اجْ اقْرا 
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ــكْ ــدالَ ــقْ ابْــــداكْ وب ــي ــداكْ اتّ ــنْ عَ

الهــالكْ تلْقــى  ــوا  ايفعلُ ــذي  بال ــوا  قالُ ــا  م ــارَبْ  ق ــتْ  اقْري وإال 

ــكْ مالَ لمْ ايقيــس  ــداتْ  السّ أمــن 

مخالكْ يا  نــادِي  شي  ورْ  الشّ ومشيتي  لجرايَدْ  انْهيتْ  وإال 

ــكْ يغاللَ م  ــدّ ال ــكْ  اعلي ــمْ  بالرّغْ

المــالكْ ــكْ  عَ دْ تصَ ــمْ  لْهُ افعَ مــن  ــه  وبناتُ ــكْ  جيلَ اوْالدْ  ــرى  ت و 

ــكْ ــقــوالَ ب ــارْ  ــك ــن مُ تــنْــهــي  وإال 

تــالّكْ لَكْ  هْ جَ الــرّويــة  في  ــرّوشْ  غ اتـــردّكْ  بنْت  ليكْ  اتْــزيــدْ 

ــكْ مالَ ــي  لّ ــول  قُ ــي  لب قَ ــا  ي ــي  لْب قَ

الهالك لي  وَرّيتي  القلَب  يا  كْ  ياجَ بهْ وَجدي  وهاجْ  تِي  هجْ

ــكْ ــالَ ــن م ــي يـــــزّاكْ م ــنِ ــل أســاي

موالكْ نِي  لَقْ والخَ اتْشوفْ  اللِّي  يْنْ  العَ في  ركا  شُ بزوجْ  نا  احْ

ــكْ ءالَ مــن  صــاحْ  ــا  ي ــرْ  تنْظَ ــدا  ابْ و 

ــالكْ هْ و  ــبــابَــكْ  احْ بينْ  ــامْ  ق اهللا  حــقّ  ال  ينُه  تامّ ــنْ  دي ال 

ــكْ ارْجالَ دْ  تشــاهَ للحــيّ  وخــرُجْ 

الكْ  اجْ كيفْ  لِي  جْ مَ يا  الحْ و  النْعاجْ  ا  رْسوا  إيفَ اتْيابْ  في  ادْيابْ 

ــدْ فــي اســجالَكْ أحمــد مــوالكْ وزي

يَستحالكْ قيلِي  وعْ ات  الدّ خلّى  الرّافا  و  فا  الصّ و  قْ  دْ الصّ و 
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الَكْ ــبْ فــي اقوْ لْ ــا قَ عــاكْ الحــقّ ي امْ

قيلِي  يَســتحالكْ ات وعْ ــدّ ــى ال ــا خلّ ــا و الرّاف ف قْ و الصّ ــدْ و الصّ

ــكْ مالَ ــي  لّ ــول  قُ ــي  لب قَ ــا  ي ــي  لْب قَ

الهالك لي  وَرّيتي  القلَب  يا  كْ  ياجَ بهْ وَجدي  وهاجْ  تِي  هجْ

ــكْ لَ ــى  ل يحْ والقــولْ  ــت  وان ــا  أن

ــكْ اقْبالَ مــن  ــوا  لُ فَعْ مــا  اكْ ــا  المن اكْ ــخْ  لتارِي لُوا  انســجّ ــا  بتْن

ــكْ منوالَ فــي  ــي  نِ قْ اتعمّ لكــن 

قــوالَــكْ ــرْ  فــسّ قليبي  يــا  ـــوزْ  ارم ا  ــوْ ــدري ي مــا  نا  فنّ ـــزامْ  وق

ــكْ ــالَ ــأم ابْ ــضــى  ــحْ تَ ــــي  ردْتِ إال 

جــالّكْ ــى  حت ــى  اتنهّ وال  اتنهــى  ــالّمْ  بال ــا  كافْن ــنْ  تضمي

ــكْ بالَ فــي  ــكارْ  افْ اتْجــالّتْ  ــفْ  كي

تمالكْ اللّي  االفــكــار  هــذا  تشجيل  إالّ  اعلينا  ابْقى  وال 

ـكْ ــى لـَ ــل ــحْ ـــومْ تَ ــد ســـهُ ــم أح

والحالكْ الضيف  في  لهم  اغدى  الودْبا  مع  لألشرافْ  سالمنا  و 

انتهت القصيدة
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15

ــة  اطَ خَّ مَ ــا  الطَّ هــذا  أو 

ــة  اطَ َللَّغَّ ا ــطْ  لَغْ ــه  طُّ غَ

ــى  يَتْعاطَ ــع  ارْجَ ــه  ب أُو 

ا  العطَ ــالْ  ــطّ هَ ــنْ  ــايَ ف

ــا  اتْواطَ ــسْ  النَّفْ و  و  ــدُ لَعْ

ــا طَ الَخْ نْ  ــدَ عْ مَ ــا  انَ و 

 

ــى  طَّ اتْغَ كانْ  ــا  م عــن 

ــا  طَ بَالْعْ ــازْ  ف ــي  اللِّ و 

ى  طَ ــأَلْ تُعْ ــامْ اسْ ق في امْ

ــا  ـوْطَ ــــدِّي يـُ ــى خَ ــلَ ع

ــا طَ نَخْ الَ  ــي  وْفِ خَ مــن  ار  فَ ــتِغْ باسْ تَحْ  ــتَفْ نَسْ

 

ــا طَ خْ ــوُه  فْ عَ ــة  ظَ لَحْ وال  ــدْ  يَّ جَ اهللا  رْ  فَ ــتَغْ اسْ

ا  طَ الَغْ ـــعْ  رافَ الرّسالَة  خــاتَــمْ  عــنْ  لّي  نْصَ و   

ة  طَ ــرارَة ضاغْ شْ ــة مَ مَ ومْ نَقْ ــدُ ــة اتْ مَ ــا رَحْ ــوْ ما جَ لَ

ى  طَ عْ ي مــن مَ ــى العاطِ طَ ــا اعْ ــهْ م ــى اهللا علي لّ صَ

ا  طَ ــولْ الَعْ ــدْ مُ ســالَكْ قَاصَ ــة ســالَكْ الَمْ رِيقَ ْ للَطّ

ى  طَ تَعْ نَسْ ــمْ  ــهُ بِ النّبيْ  اآللْ  ـــوانْ  الـــرَّضْ و 

ــا  ــنْ مــع الطَّ يْ ينْ مــن زَادْ العَ ــالْكِ ــرمْ سَ اهللا ال يَحْ

ــا   وَطَّ الْمُ ــولْ  مُ أُو  ــمْ  عالَ لّ  ــكُ ال ــلِيمْ  التَّسْ و 

ا ــتْ فــي اوْطَ شْ ــبُونِي عَ دْ نَشْ هُ دْ يــش الهُ ــتْ انْعِ نْ كُ
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33

ة  ــاطَ اتْ و سَ ــايَرْ االوْقَ س

ــة الَ حَ مَ ال  فــي  ا  ســطَ و 

ــالةْ  ــرا فــي الــصَّ ــقْ تَــايَــتَّ

ــة  لْيالَ مَ ــي  الْيَالِ فــي  أو 

ــة بَالَ اگْ ــلْ  لِي اگْ ــلْ  لِي اگْ

ة ــاطَ لْمْ أو بَالْبْسَ فــي العَ

ى ــطَّ يَتْسَ ــقْ  قَّ حَ ــن  م

 

ــلْ لِي اهْ ــاحْ  ب اصْ ا  ــوّ ضُ أو 

 

بَالتَّنْــزِيلْ  وا  ـــدُ ــهْ إيْشَ

ــلْ  لِي احْ ــلْ  لِي اخْ ــراقْ  افْ و 

ــل  لِي اگْ ــتْ  لْ گْ ــا  امّ لّ  كُ

ة طَ بَسْ ــي  ــالِ مَ ــــا  وَانَ

ى  ــطَ الة الْوُسْ ــتْ ذَا الصّ قْ ــايَلْ على الوَ ــتْ الْسَ لْ گُ

ة  طَ وَاسْ ــالة  اصْ كل  ــب   رَتَّ اهللا  بْها  جَّ إِيْحَ راد 

ــلْ  َللِّي ــالمْ ا ــنْ اظْ ــي بِي ــحْ كايْجِ بْ ــالةْ الصُّ ــتْ  اصْ وَقْ

ــة  ل امْ تْكَ مَ يَّة  ــطِ وَسْ ــهْ  رايْمُ اكْ ــوا  نَالُ زَادْ  وِاالَ 

ــلْ ــي ــلِ ــجْ ـــكْ الَ ـــاليَ ـــورْ امْ ـــهُ ـــشْ ـــه مَ ـــرْآنُ قُ

لَة ــامْ شَ مْ  ــهادَتْهُ اشْ وَالنّهــارْ  ــلْ  َللِّي ا ــالكْ  امْ ــمْ  هُ

ــلْ لِي التَّهْ فــي  ــة  نُوضَ ــه  ورْتُ وْعُ ــه  يلُ ضِ تَفْ ــنْ  مَ أو 

لَة  ــاهْ ــي سَ اهِ ــعْ مَ امَ سْ لَلْجَ ــى آســاالَّ ــة فْ رْجَ والْخَ

ــلْ  ي تَبْجِ أو  ــمْ  رِي تَكْ ــه  ايْلُ افْضَ ــنْ  مَ ــه  تَتْوِيبُ أُو 

لَة ــة وَاصْ ولَ وْصُ ــوانَحْ مَ ه اسْ ــوانْحُ بْحْ اسْ ــتْ الصُّ وَقْ

ى  ــطَ الْوُسْ ــوَ  هُ ــوا  لُ تايْگُ ــقْ  ي قِ التَّحْ ــلَ  اهْ ــضْ  بَعْ

ة ــطَ واسْ ــولْ ســايَرْ االُوقضاتْ امْ كلــت أو باقِي تَنگُ
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ة  ــاطَ اتْ و سَ ــايَرْ االوْقَ س

 

ــا  ــرْ مــن بــا اتــوامَ ــثَ و اكْ

ــا  ــيَّــمَ ــرِي السِ ــن فَــكْ ع

ــة  امَ إمَ ــا  هَ مْ ظَ اعْ ــا  يامَ

ة  رَامَ ضْ المَ ــانْ  تْبَ الكُ فــي 

ة  ساطَ فْ بَالسَّ و  يدْ  بالْكِ

ى طَّ يَتْسَ ــقْ  ــقَّ حَ ـــنْ   مَ

 

يمْ  جِ اذْ  الْ  الــدَّ من  ــلّ  قَ

ــمْ  ي تَبْهِ ــرْ  ـــ األمْ زادَتْ 

لِيمْ  اعْ بِيرْ  اخْ لْ  فَضْ من 

ــمْ  رِي اضْ ــهْ  فِي ــرْ  هْ الضُّ و 

ا  طَ اسْ يْشْ  جَ عن  بْ  ضَ غْ و 

ى ــطَ الة الْوُسْ ــتْ ذَا الصّ قْ ــايَلْ على اَلْوَ ــتْ الْسَ لْ گُ

ــة  ــطَ وَاسْ ــالة  صْ كل  ـب  رَتـَّ اهللا  بْها  جَّ إِيْحَ راد 

 

يمْ  َلْجِ ا لْ  مَّ الجُ ابْ  سَ احْ في  ــطْ  وَسَ رَبْ  غْ الْمَ و 

ة  داوْمَ امْ ــاتْ  اوْق بِينْ  ا  وَقْتْهَ اتْ  عَ الرَّكْ  ْ يّ طِ وَسْ

يمْ ــا و بْهِ يَ ــنْ اضْ ة بِي ــطَ ــحْ واسْ بْ الصُّ ــرَبْ كَ غْ و المَ

ة   تْالمَّ مُ ــالةْ  الــصّ ـــاتْ  اوْقَ ة  طَ تْوسّ مَ ــرَبْ  ــغْ َلْــمُ ا

لِيمْ  التَّعْ ةْ  ـــالَ اصْ في  ْبِيْ  بَالنّ بْرِيلْ  جَ ــةْ  إمــامَ

ة الْعامَّ لْ  ـــوْ قَ صـــادَقْ  لِــي  ــوَّ َلــلُّ ا هو  رْ  هْ الضُّ و 

يمْ اقْدِ من  ــروفْ  ــعْ مَ ى  بَاللّظَ ـــزَّوَالْ  ال لْتْ  قُ و 

ة   والْمَ الَمْ ى  طَ الْوُسْ هو  امْ  ــوَ اقْ الُوا  گَ ا  لِيهَ وعْ

ى طَ وُسْ قْ  نْدَ الْخَ في  بِيْ  النّ اهْ  مّ سَ صرْ  الْعَ و 

تْ لمباسطة   بْضَ المْ على الوَقْتْ انْقَ لْ االَسْ لْ هَ عَ و شْ
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ة  ــاطَ اتْ و سَ ــايَرْ االوْقَ س

ــــــادَة  ــا وَكّ ــمَ ـهُ ــلـَّ كُ

رَادَة  إلْ ــبْ  ــسَ يَــكْ ــه  ــنُّ مَ

نَادَة  سْ مَ ى  طَ وُسْ گالُوا 

عادَة  السّ لُه  تْ  بْقَ سَ أُو 

ة  اطَ طَّ َلْخَ ا ــوهْ  ــطُّ خَ ما 

ى ــطَّ يَتْسَ ــقْ  قَّ حَ ــن  م

يدْ  اوْكِ لْ  غْ شُ في  النَّاسْ  و 

ـريــدْ  إيـْ رَبّ  ــــــرادُه  مُ

ــنِيدْ  اسْ ــثْ  ي دِ لَحْ ــمْ  لِيهُ

يدْ  عِ اسْ ــرْجْ  بَ فِــي  زَايَـــدْ 

ــى ــطَّ ــخَ ـــوّ الـــالَّ نَــتْ هُ

 

ى  ــطَ الة الْوُسْ ــتْ ذَا الصّ قْ ــايَلْ على اَلْوَ ــتْ الْسَ لْ گُ

ــة ــطَ وَاسْ ــالة  صْ كل  ـب  رَتـَّ اهللا  بْها  جَّ إِيْحَ راد 

يدْ  ابْتَوْكِ ـــرَّواجْ  ال ة  ساعَ في  ــتُــه  وَقْ رْ  صْ العَ و 

ة ــدَ ــارَة ناف ــة و اتْجَ ــفْ و افْالحَ رايَ ــعْ و احْ نايَ فــي اصْ

ــدْ  رِي مُ ــالَّ  إيْ ــبُه  سْ كَ ــوقْ  السُّ ــرُه  هْ ضَ ــي  طِ يَعْ ــا  م

ة  ــدَ ــوابْ ــمْ الَ إيْــــدومْ  بــه  ــزْمْ  ــعَ ال اإلرادَة  مــع  و 

ــنِيدْ  رْ ابْتَسْ صْ ــالةْ العَ وا اصْ ــطُ ــا وسّ هَ قْ ــضْ الفُ بَعْ

ه  امْســانْدُ ــگاوْا  وَلْ ــه  وَداجُ ــا  يَ الضّ ــالواتْ  اصْ ــنْ  بِي

يدْ  ــعِ اسْ ــرْ  ي غِ هــا  إيْداوَمْ ــا  وْمَ ى  ــطَ وُسْ ــا  شَ العْ ُو  ا

ة  دَ باعْ رْ لَمْ ــفَ روا فــى اسْ صّ ــا إيْقَ التَيْنْ م ــنْ اصْ ــا بِي مَ

ــة  طَّ الْخُ ــرْطْ  شَ أو  ــرْ  ثِي اكْ ــنْ  مَ ــلْ  لِي اقْ ــلّ  قَ ا  ــذَ هَ

ــة  طَ اخْ اممَ دونْ  ــنْ  مَ رادُه  ــفْ  ي كِ َلْمــوالهْ  ا ــرْ  األَمْ و 
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ة  ــاطَ اتْ و سَ ــايَرْ االوْقَ س

ــى  نَتْالهَ ــا  م ــي  باقِ ــا  م

ا  الهَ ــي فــي اعْ ــرَحْ رُوحِ تَمْ

ا  الهَ احْ ا  مَ الحالَة  ا  ــذَ هَ

ــا  ــوْالهَ لَ رَبِّ  ـــة  ـــمَ رَحْ

يَتْماطــا ــا  ت ــه  لُ ــادَى  م

ى ــطَّ يَتْسَ ــقْ  قَّ حَ ــن  م

ــي لَــه ــلِّ ـــتْ كُ ـــعْ ارْجَ

اهللا ريقْ  طْ في  ي  شِ نَمْ

هْ  ــــوَالّ اتْ ــفْ  ــطْ بــالــلُّ أو 

هْ  ـــالَّ ــبْ حَ ــايَ ــط ــمَ ــالْ وَبَ

ــى  ــطَّ ــمَ ــتْ ـــه يَ ا لُ ــــدَ مَ

ى  ــطَ الة الْوُسْ ــتْ ذَا الصّ قْ ــايَلْ على اَلْوَ ــتْ السَ لْ گُ

ة ــطَ وَاسْ ــالة  صْ كلّ  ــب  رَتَّ اهللا  ــا  بْه جَّ إِيْحَ راد 

ــنِــي رَبِّـــي اهللا  ــلَــقْ ــي اخْ ــلِّ َل ــدِي ا ــي ـــواليْ و سِ مُ

ــة  وَالْهَ ــرُه  ذِكْ ــنْ  عَ ــي  سِ نَفْ ــرْكْ  انَتَ ــا  م ــي  بَاقِ والَ 

اهللا  شــاءْ  ــنْ  ُويَ أ ــتْ  انْوِي ــا  ابْمَ ــي  نُوفِ ــه  وِينُ بَعْ

ــا  َوْالَلْهَ ا ــبيلْ  السّ ــدْ  قَصْ اتْ  ــذّ ال ــرى  اتْ اَهللا  ــى  لَ وعْ

مــوالهْ  ــى  مَ حْ ــي  فِ ــي  قَلْبِ ــار  صَ اهللا  انْ  ــبْحَ سُ ــا  يَ

ا  ــذا حالْهَ ــة هَ الَ ــنْ حَ ــبْ مَ بِي ــي حْ مْ شِ ــرَ اهللا ال يَحْ

ــالهْ  امْ ــبْ  يْ بَالطَّ ــنْ  النَّاتَ ــنْ  ع ــرَّوْحْ  ال ــبّ  هَ ــال  وِي

ا  الْهَ ــى اوحَ ــلْ فْ ــة تُوحَ سَ نْ الْغِ ــدامْ مَ ــلْ اقْ ما تَنْسَ

ــى  طَ ــه الَمْ الُ وَ ــامْ  اخْ ي ــي اخْ ومْ فِ ــهُ ــدْ سُ مَ ــالْ احْ قَ

ــة طَ الَمْ لَمْ تّ  ــدَ حَ ــة  اإليجابَ ةْ  ســاعَ ــتْ  كانَ ــى  تّ حَ
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ــة  طَ الْخالَّ ذَا  ــة  لْطَ الخُ و  ــة  ــلــوطَ ــغْ ـــــرَّاكْ الــمَ تُ

ــى  ــالْ و فــي الوْطَ ب نِينْ فــي اجْ ــاكْ ــالمِي لَلسّ و اسْ

ة  الْطَ غَ ــدونْ امْ حّ بْ ــمْ صَ ودْهُ ــةْ و جُ نَ عْ وا مَ مُ مــن فَهْ

انتهت القصيدة
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االََنْسامْ  يبْ  طِ يدْ  قْصِ يتْ  ابْدِ اهللا  بسم   

امْ  ــرْزْ لَنْظَ تَحْ و انَّادِي فــي طَ ــتَفْ ــهْ نَسْ بِ

امْ  دَ الَقْ لِيهْ  عْ تُوا  كْ سَ ما  في  ولْ  انْقُ عازَمْ 

امْ  ــيّ اإلمَ بِ ــالمْ على النّ ــالةْ و السَّ و الصَّ

رامْ  لُكْ ينْ  دِ الماجْ حابْ  االَصْ و  اآللْ  لّى  عَ و 

كامْ حْ ــتْ مُ ــلْ بَيْ لِي ــدا تَحْ ــدْ هــذا نَبْ بَعْ

امْ  هَّ ــادَرْ الفُ ــد الْق ــى ســيدي عبْ فَ ما خْ

ْثَامْ  ــتْ أ ــهْ بَانَ ي نْ فِ ــزْرَتْ مَ ة جَ ــرِيعَ
الشّ

ــة  ــيَ ــا إالهِ ــفَ ــال خْ ــة بْ ــرِيــعَ الــشّ

ــة  رَبّانِيَّ ــا  نْنَّ ظَ فــي  ــة  يقَ قِ الْحْ و 

ــيَّ  هِ الرِّســالَة  مــن  ة  ــرِيعَ الشّ

يَا  الَبْدَ ــنْ  مَ ة  رِيعَ شَ ــة  ــالَ رِسَ ــلّ  كُ

ــا   نَاي الثّ ــجْ  لَّ فَ مْ ــنْ  ي الزّ ذَا  الرّســالَة  و 

ــا  ــهــا وْآي ــانْ ــتْ ازْم ــنْ ا بَ ــؤَ ــبُ ـــلّ نُ و كُ

انْسايَا  بــال  ــدِي  ــي سِ ةْ  ــوَّ ــبُ نُ ـــا  امَّ و 

ــمْ  ــلّ آسَ ـــرارْ كُ واســم اهللا ايْــلَــمّ اسْ

ــازَمْ  ــينْ ع ــي في شِ نِّ ــحْ عَ ــاحْ افْتَ تَّ يالْفَ

لْبْ ســالَمْ  ــي ابْقَ افِي وافِ ــغْ صَ لْ بَالَ ــوْ قَ

ــمْ  عالَ رَبّ  ــدْ  نْ عَ ــؤا  النُّبُ ــم  لْ عَ ــدْ  قَ

آدَمْ  نايَةْ  اضْ نْ  مَ واليْ  مُ ى  فَ طَ اصْ نْ  مَ و 

ــمْ  رايَ الَمْ ــقْ  رَايَ ــي  لَمِ الْعَ ــعارْ  اشْ ــنْ  مَ

ــازَمْ جَ بِه  ــولْ  قَ يَّة  يمِ مِ في  ــالْ  قَ يُــوم 

ــمْ  ــارَادْ رَبّ حاكَ ــلْ م عَ ــة يَفْ يقَ قِ و الْحْ

ــمْ  يِّ َلقَ ــنْ ا ي ــلَ الدّ ــرِيع اهللا ياهْ تَشْ

مْ  زَمَّ ــمْ دَا اللُّوحْ امْ ي دِ لْمْ الرَّبّ الَقْ عَ

ــمْ  تَلْهَ  َ ــوأ نُبُ لّ  ــكُ َلْ ا ــة  يقَ قِ الحْ و 

ــه اتْــرامُ هــا  ــدّ حَ ها  إبَلَّغْ ــولْ  ــرّسُ ال و 

ه ــثْ فــي ازْمامُ ــى لَلْبَعْ تَّ ــه حَ ــنْ ازْمانُ مَ

ه  إيَّامُ في  ــتْ  ــوَقْ َلْ ا نَــبِــيّ  ــمْ  عَّ ــدَ ــتْ كَ

ه  رامُ امْ إيْصيبْها  لْمْ  َلْعَ ا زَادْ  نْ  مَ لّ  كُ و 

ــمْ  لَ اعْ اهللا  و  ــمْ  هْ َلفَ ا هــذا  ــدِي  نْ عَ
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ــالمْ  ــولْ االَسْ لى رْسُ ــالمْ عْ الة و السَّ الصَّ

امْ  مَ ــيْ الهُ ــى النَّبِ ــالم عل ــالة والسّ الصّ

المْ  ودْ لَعْ ــيادِي فــي طُ يدْ اسْ فِ و نَرْجعْ لَحْ

ْثَامْ  ــتْ أ ــهْ بَانَ ي نْ فِ ــزْرَتْ مَ ة جَ الشــرِيعَ

نْدْ اهللا  ــنْ عَ تابْهــا مَ ة اكْ الشــرِيعَ

ــرُه وَنْهاهْ  ــى أمْ غَ ــنْ يَصْ ــه يا مَ آياتُ

اهْ ــمَّ ــي سَ ــا رَبِّ تَابْهَ ــة كْ يقَ قِ و الْحْ

تاهْ  ــرِي  خــاطْ لِّيَاتْ  التَّجَ ـــرارْ  اسْ ــنْ  مَ

ــرْجــاهْ تَ اهللا  األلــوهــيــة  ــام  ــق امْ فــي 

ــالهْ  ــرَّبّ فــي اعْ ــة ال ــامْ الرُّبُوبِيَّ ق فــي امْ

داهْ  ــيَّعْ اهْ شَ مانِيَّة امْ ــامْ الرَّحْ ق و فــي امْ

ــامْ  ق ــنْ امْ ــمْ مَّ ــه فــي كَ لِيَّاتُ ــا تَجْ لّهَ كُ

امْ  كَ احْ عْ  رّ شَ اتْ  الدَّ مْ  أَسْ في  لّى  اتْجَ ِلَى  إ

مْ  الَّ عَ كانْ  الرَّبّ  مْ  أَسْ في  لّى  اتْجَ وِايْالَ 

ْثَامْ  ــتْ أ ــهْ بَانَ ي نْ فِ ــزْرَتْ مَ ة جَ الشــرِيعَ

يقْ قِ رِيعْ أو تَحْ نا في تَشْ ما احْ هاذوا هُ

قِيقْ  التَّدْ نْدْ  عَ نا  دْ بَعْ ا  ياتِيوْ اللِّي  و 

يقْ  اتْفِ يالْ  اجْ مْ  هُ دْ بَعْ ا  ياتيوْ اللِّي  و 

كارَمْ  امْ نْ  مَ المْ  اإلسْ في  ا  امّ اعدادْ  نْ  عَ

ــمْ  َلعاظَ ا ــنَا  والسّ ا  ــوَّ النُّبُ ــم  لْ عَ ــدّ  قَ

ــدْ قَايمْ  ي صِ ــه ذَا الَقْ نُّ ــي عَ َللِّ ــولْ ا و اللْقُ

ــمْ  ــارَادْ رَبّ حاكَ ــلْ م عَ ــة يَفْ يقَ قِ و الْحْ

ي  مِّ امْسَ باشْ  لِي  هْ يا  تَابْ  الَكْ ُمّ  ا با 

ي مِ ي فاهمْ فهْ المْ كِ روطْ االَسْ فِيهْ اشْ

ي لْمِ الْعِ زْ  الرَّمْ لْه  مْ شَ يدْ  جِ امْ رْآنْ  قُ

ا  ــمَ ــمْ اسْ ــلَّ اهللا باسْ ــى جَ لّ ــنْ يَتْجَ ي حِ

ــا األُمّ كلهــا  والمغفــرة  فــو  العْ فــي 

ا  مَ وَسْ َرْضْ  أ في  ا  مَّ لّ  كُ بــادَعْ  و  أْ  ناشَ

ا  مَ ــرْ رَحْ ي لّ خِ ــومْ وْكُ لُ ــبْ وَعْ واهَ فــي الَمْ

مْ  ــانْ رَبّ راحَ ــومْ فــي شَ لّ يُ ــنْ كُ ــلّ مَ جَ

ــمْ  ــهْ غانَ ه وْبِ ــدُ بْ ــمْ عَ ايَ ــمْ قَ ايَ ــهْ صَ وْلِي

ــمْ  والَ ــا شــاءْ فــي الَعْ ــادَعْ م ــعْ ب أُو صانَ

ــمْ  ــارَادْ رَبّ حاكَ ــلْ م عَ ــة يَفْ يقَ قِ و الْحْ

لَمــا  ــا عُ لْن هَ ــي اجْ ــاسْ فِ ــلْ النَّ مَّ كَ

ا  امَ لْ وَفْسَ قَ يرْه في عْ نْ وَرْتْ وْخِ سَ َحْ ا

ة  رامَ وَكْ لُو  وَعْ  ْ زّ عَ ــالمْ  االَسْ وَتْــرَى 

ــي  ــاهْ الألُمِّ ــنْ اوْحَ ــا مَ جــدْ الربّن َلْمَ ا
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ــاقْ اآلف ــعْ  ي مِ اجْ فِيهــا  رُؤَى  دْ  كانْشــاهَ

ــاقْ  ف إخْ دونْ  ــالمْ  اإلِسْ ــرْحْ  صَ ــيَّدْ  كاتْشَ

االُوْراقْ  ــالتْ  امْ ــهْ  التَّنْبِئِيّ ــومْ  ل الْعْ و 

ماقْ  االَعْ ــزَّ  هَ الحالْ  هــاذْ  ــنْ  مَ أنا  َحّ  أ

ــنــامْ  وَمْ ــيــاقْ  الَــفْ بِينْ  ـــرْزَخْ  بَ ــوَّ  هُ أو 

األُمـــامْ  تَبْعاتْها  ـــة  األمَّ ــاذا  ه رِيـــتْ 

االَنــامْ  ــرْ  ــي ادْخِ النُّبُوَّ  ــومْ  ــلُ اعْ ـنْ  اليـَ

ْثَامْ  ــتْ أ ــهْ بَانَ ي نْ فِ ــزْرَتْ مَ ة جَ ــرِيعَ
الشّ

زْرَتْ  جَ يَ  هِ وِلَى  دودْ  احْ ة  رِيعَ الشّ

رَتْ هْ ظَ ا   مّ لّ  كُ لومْ  عْ ة  يقَ قِ الْحْ و 

تْ  مْ لْ كيفْ افْهَ َللِّي اتْوَصَّ رِيقة ا و الطَّ

عْ االَوْقاتْ  مْ ة يُوقِي فــي جَ ــرِيعَ ـهْ الشَّ فِقْ

ــاداتْ  ب عْ و  ــاتْ  طاع ة  ــرِيعَ الشَّ ــهْ  فِقْ

ــاتْ  اآلف ــن  مَ ــنْ  ي تَأمِ ة  ــرِيعَ الشَّ ــهْ  فِقْ

اتْ  ــدَّ ال ــاوَةْ  انْق ــوَ  هُ ة  ــرِيعَ الشَّ ــهْ  فِقْ

امْ  ــدّ الگُ ــا  يرْه وْغِ ــراتْ  يْ الخَ ــذا  هَ كلّ 

امْ  ــي وَتَنْظَ ــة تْجِ ُمَّ َألْ ــاذْ ا ــى ه تَّ ــفْ حَ ي كِ

ــنْ االَقْوامْ  ــالمْ بي ــخْ االَسْ ــزِدْ ايْرَسَّ ِيْ ــا إ م

ــا يام ــالْ  ي اجْ ــنْ  مَ ــا  يام ــي  رِّينِ كاتْوَ

جاما  ــنْ و ســايَرْ الْعْ ي ــالداتْ الصّ فــي ابْ

ــا  إيْتْعامَ ــنْ  مَ ال  ــا  األَلِيَّ قــولْ  الَعْ ذا 

ــا  نامَ امْ أوال  ــة  ْيَ رُوأ هــذِي  ــا  أن أحّ 

عالَمْ  اهللا  گولوا  عونِي  مْ إيْسَ نْ  مَ يَا 

عامّ  يّها  وْضَ النُّبُوَّة  ــومْ  ــلُ اعْ ــلْ  جَ الَ

قادَمْ  َوْ  أ صورْ  الَعْ في  فَاتْ  ا  مَ عةْ  حامْ

ــمْ  ــارَادْ رَبّ حاكَ ــلْ م عَ ــة يَفْ يقَ قِ و الْحْ

ا  اتْرامَ موالهْ  دودْ  احْ عن  من  زْرَتْ  جَ

ة  وَزْعامَ وَة  طْ سَ اإلســالم  تَـــزْدادْ 

المة  السّ هــاذِي  ــزُوجْ  ابْ ا  مَ هُ يَ  هِ

ــا  مَ ــا الْحِ ــي لْن مِ ــة يَحْ يقَ قِ ــمْ  الْحَ لْ و عِ

ــا  ــدْ دِيمَ جْ ــي الْمَ ــة يَبْنِ يقَ قِ ــمْ الْحَ لْ و عِ

لّ قِيمــا  ــنْ كُ صي ــة تَحْ يقَ قِ ــمْ الْحَ لْ و عِ

ا  رِيمَ ــه اكْ والْمُ ة فــي اعْ يقَ قِ ــمْ الحَ لْ و عِ

ــمْ  رايَ اكْ ــه  تُ األُمّ و  ــاتْ  رومَ كْ مَ ــيّ  بِ للَنّ

ادَمْ  ــرْ عَ ي ناحْ طِ ــورْ اجْ سُ كْ ــوْ مَ اهُ لْ مَ ــوْ لُ

ــمْ  كاتَ ــا امْ تَ يقــة اإلمْ قِ ــمْ الْحَ لْ ــرْ عَ ي غِ

ــا  َللْمَ ا ــاتْ  يق الْمِ ــى  ِل إ ــذا  هكَ و 

ــومْ القيامة  ــا وال فــي يُ نْي ال فــي الدَّ
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ْثَامْ  ــتْ أ ــهْ بَانَ ي نْ فِ ــزْرَتْ مَ ة جَ ــرِيعَ
الشّ

ــنْ الزِّينْ  ةْ زِي ــنْ رَدتِّي اتْكــونْ أمَّ يا مَ

وِين  التَّكْ لومْ  اعْ فاتَحْ  امْ ا  يتِيهَ طِ وَعْ

رَيْنْ  طْ شَ اليَقْ  لَخْ زْمانْ  تِي  مْ أُقَسَّ

نانْ  دْ ــيدْ عَ ــى الْسِ تَّ و حَ ــدُ نْ الَبْ لِيلْهــا مَ

ــنْ االَدْيانْ  ــنْ بِيْ ي ــتْ هــذا الدّ ــة توگَ جايّ

رآنْ  ــنَا الْقُ ــگْ لَكْ فــي سْ ــى زايَ ولَ ــا الْمُ ي

ــلْ ازْمانْ  راحَ ــوِي امْ ــافَة و طْ ــرَّبْ المسَ قَ

ــالمْ  الَعْ ــكْ  لِي ــكْ  بِ ــلْ  نَتْوَسَّ ــى  ولَ يالْمُ

ــوامْ  وَعْ قْــرونْ  يدي  أسِ ــرآنْ  ــقُ ال ــةْ  أُمَّ

ــالمْ  ــكْ ــارْ الَ ــي ــذا اخْ ــي ه ــزَّهــا يــا ربِّ عَ

المْ  المْ في سْ وفِيَّة سْ رافْ وَالصّ نْ  االَشْ وْعَ

وَقْدامْ  الحادْثِينْ  لْحونْ  َلْمَ ا ياخْ  اشْ نْ  وعَ

امْ  ــي النُّظّ تِ ومْ االَمْ ــهُ ــدْ سُ مَ ــمْ أحْ األَسَ

ــمْ  حاكَ رَبّ  ــارَادْ  ــلْ م عَ يَفْ ــة  يقَ قِ والْحْ

ة  رومَ كْ مَ ــة  أُمَّ ــزّ  وْعَ وَرْقَــا  بَرْ  اكْ

ة  علُومَ نْ مَ م مَ زْ فِيهْ كَ نْ رَمْ مْ مَّ في كَ

ة  نْظومَ َلْمَ ا هاذْ  لّ  كُ وَنْهارْ  لِيلَة 

ا  ــومَ بالنّسُ ــقْ  بِي الَعْ انْهــارُه  ــارْ  النّهَ و 

ــا  ــزّ قُومَ ــه و عَ ضــا ال اتْباعُ ــة يَقْ ايَّ و جَ

ا  مَ ــرْ هُ ي ــا فِيهْ غِ ــي م َللِّ ــومْ ا ل و جــاهْ الَعْ

ا  ــومَ شُ ــةْ الْحْ يشَ ة عِ ــهْ األمَّ ــة فِي عايْشَ

ــي إيْوالَمْ  ه وَاللِّ ــدُ جْ ــرافْ في مَ ه رَفْ ــدُ رايْ

ــمْ  ــتَ الْعالَ َنْ ــة بِهــا ا ــة مَضيُومَ عايْشَ

ــيْ الْخاتَمْ  بِ ــالمْ على النّ ــالةْ وَالسَّ و الصّ

ــمْ  ناجَ  ْ لّ وْكُ لَمــا  وَالْعُ هــا  قْ الْفُ ــى  ْ لّ عَ و 

بالنّســايَمْ  احْ  ــوّ فُ ــه  رْتُ طَّ عَ ــرْ  بالزّهَ

مْ  ــنْ االَّ يْزولْ الهَ ــدْ الْمَ مْ رْ و الْحَ ــكْ و الشُّ

ة  هومَ فْ مَ نْدِي  عَ يفْ  كِ يْفْ  الصَّ گْ  مُ نْ  مَ

انتهت القصيدة
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حافَّة  ــقْ  ــلْ ــخَ ــالْ بَ ــه  ــافُ ــطَ الْ و 

ا  فَ هْ و  ــدْ  ــامَ حَ ه  ــدُ ــمْ حَ ــا  مَ و 

ــة  ــشــرَّفَ امْ ــــه  رُوحُ ــد  ــامَ ــحَ ال و 

ــى  ــفَ اخْ ــا  م و  الـــــوارِي  ـــــدادْ  اعْ

ة  سالْفَ ــصــورْ  اعْ و  ــصــرِي  عَ ــي  فِ

ــة  فَ ناصْ امْ ة  ــمَ قَسْ ا  هَ ــمْ قْسَ و 

ــة  ــفَ ــضــاعْ ــمْ الَ ــــــاتْ  األوق ذَا 

ى  تَفَ نْهْ اخْ او في الكُ نْظور في ما انْشَ مَ

ــا  نافَ الحُ ــامْ  ازْم مــع  ه  ــمُ أَسْ ــرا  يَقْ

ــى آفَة  شَ لّ بايْ ما يَخْ ــلْ مــن كُ خُ يَدْ

َلْوَفَا  ــالْ ا مَ ــالقْ بَكْ ــبِيحْ الَخْ مــن تَسْ

ــة  خافَ الَمْ ــرْ  تَ تَغْ ــمْ  منّهُ ــا  لْن عَ يَجْ

ه بَالرّافَة  ــدُ بْ ــنْ عَ ــه و بِي ــي ما بِينُ ف

ــة  افَ لْطَ و  ــة  برافَ ــا  عاتْنَ نْفِ مُ مــن 

لِيمْ ارؤُوفْ  رْ بَرّ احْ هَ زّ و الْقْ ةْ الْعَ وَ طْ لّ شانُهْ في سَ يت جَ بسم اهللا ابْدِ

لُوفْ  خْ ي مَ نْتاهِ ا يَرْزَقْ من اْخالقْ و الْمُ لَقْ و مَ دادْ ما ايْخْ دْ اعْ مْ لِيه الحَ

روفْ ا مــن احْ ــدادْ ما فيهَ نَّة اعْ ــوابْ الْجَ ــدادْ ابْ ــنْ اعْ ــدُ هللا ع و الحم

وصوفْ  ا مَ دْ بِهَ حامَ دْ مَحمودْ و المْ مَ حَ دْ مُ بِيّ أحمَ لَّى اهللا على النّ صَ

روفْ  عْ مورْ أُو مَ غْ مْ مَ نَاتْهُ م يا هْ ليهُ نْعومْ اعْ َلْمَ لّى ا يرْ عَ طِ وَالرِّضى لَعْ

وفْ  الْخُ روفْ  احْ رورْ  اشْ ن  مَ بارْيَة  ا  اوْحاهَ دْ  مْ الحَ سورْةْ  هللا  دُ  مْ اَلْحَ

ــوفْ  أول لِنَا  عْ  ـــدَ وَبْ لَلْوُجودْ  لْنا  انْقَ م  ــدَ الَــعْ ــنْ  مَ هللا  دُ  مْ َلْحَ ا
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ــة  ــادْفَ ــصَ امْ ــي  ــاشِ مَ ة  كمَ بَالحَ

ــة  حــافَّ ـــرشْ  بَـــالـــعَ مـــاليَـــكْ  و 

ــة  فَ نَاصْ ــمْ  كْ الحُ ذا  ــة  وقْفَ ــنْ  م

ــة ــفَ ــهّ ــلَ ــمْ ــرِيّــاتْ الَ ــغْ بــالــمُ

ــة  فَ ناصْ امْ ة  ــمَ قَسْ ا  هَ ــمْ قْسَ و 

 

ى  فَ كْ ــا  ــنَ ْ رَبّ فــي  ــن  الــظَّ ــن  ــسْ حُ

ــة  ــفَ ــايْ ــاجْ خَ ــه ــمْ ــى لَ ــلَّ ــا خَ م

زافَّــــة  ـــــومْ  ـــــزَّقُّ ال زَيْ  ال 

ــة  ــفَ ــاشْ كَ ـــزْيْ  ــخِ َلـْ ا ـــاءْ  خ والَ 

تْفــى  اكْ ــهْ  بِ ــا  م ــالْ  نَ ــوقْ  لُ خْ مَ كلّ 

يافَة  ــالُه فــي اضْ ــا مــع الرْسَ و األنْبِيَّ

افَة  ــحَ ــوقْ اشْ لُ ــهْ الَحْ ــرّ ب ــرّ الْحَ و حَ

افَة ــرْفْة للْحَ ــادْ مــن الشُّ بَ ــي لَعْ تَرْمِ

ه بَالرّافَة  ــدُ بْ ــنْ عَ ــه و بِي ــي ما بِينُ ف

افَة  مَسَ من  مْ  كَ ينْ  الْكِ للَسّ وِي  يَطْ

ــاسْ اتْالفَا  مْ النّ ــوفْ رَاحَ و حروفْ الخُ

ــة  ــزَّافَ الــنَّ ــرْ  ــي ازْفِ ال  ــرْ  ــرِي ــهَ زَمْ ال 

افَا  ــوبْ فــي حــالْ الصَّ ل ــاتْ الَقْ راي امْ
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نوفْ  اصْ نُوفْ  صْ االَرْزَاقْ  و  تَربيَّة  و  يبْ  تهدِ و  الحْ  بالصّ العالمينْ  ربّ 

اوقُوف  بادْ  لَعْ و  ــالهْ  اعْ في  اهللا  جلّ  ه  لِكُ مَ و  ينْ  الدِّ يَــومْ  مالِكْ 

شوفْ  كْ وَالْمَ وارِي  الَمْ مْ  يعهُ مِ اجْ غاتْ  وَالطُ م  لّهُ كُ مْ  الَّ الظُّ وِيلْ  يا 

وفْ  فُ حْ َلْمَ ا رِي  البَشَ نا  فْ عْ ضُ أُو  شوعْ  لَخْ أُو  ضوعْ  بالْخْ اهللا  بودْ  عْ وَالْمَ

وفْ  الْخُ روفْ  احْ رورْ  اشْ من  بارْيَة  ا  اوْحاهَ دْ  مْ الحَ سورْةْ  هللا  دُ  مْ اَلْحَ

لوفْ  كْ لّ  كُ من  لِينَا  اعْ ما  و  ة  يشَ عِ الْمَ و  بادَة  الَعْ في  بهْ  تِعانَة  االِسْ أو 

رُوفْ  احْ بْعْ  سَ نُّه  مَ طْ  قَ اسْ ا  النّجَ دْ  قْ عَ غالِي  يَصْ ياللِّي  أمانْ  ينَا  فِ يَكْ

وفْ  الجُّ نَارْ  وِيزَنَّدْ  يمْ  حِ الجْ في  رْنَا  كَّ إيفَ يمْ  الْجِ ال  بْعْ  السَّ اآلياتْ  في 

ــوفْ  ــة وَتْشُ َلْفاتِحَ ــعْ ا ــورْ راجَ ــابْ الثُّب ــة غ ــه اثالثَ ــا امُّ ــكْ الثَّ و ال دِي
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ــه  ــفَ الْ ـــا  ـــهَ ـــروفْ احْ ــنْ  ــي بِ وَال 

ــة  فَ ناصْ امْ ة  ــمَ قَسْ ا  هَ ــمْ قْسَ و 

وْفَــا  ــة  ــيَ ــوافْ ــالْ بَ ــنْ  ــومَ ــمُ الْ و 

ـــة  ـــوالْـــفَ امْ ـــا  بِـــهَ ــــــة  ُمَّ األْ و 

ــة  ــازْفَ ـــاتْ نَ ــتِــي جَ ــلَــمْ ــيــفْ اعْ كِ

ى  فَ الَخْ ــمْ  ــالَ َع أ يــكْ  ـدِ ِيـْ إ بِــيــنْ 

ــة ـــابْ كــافَّ ـــب ـــه االَسْ ــــرَّكْ لُ حَ

ــة  فَ ناصْ امْ ة  ــمَ قَسْ ا  هَ ــمْ قسَ و 

ــة  افَ خَ ــاهْ هــيَّ الَمْ ــة فــي الْق رْقَ َلْفُ ا

ه بَالرّافَة ــدُ بْ ــنْ عَ ــه و بِي ــي ما بِينُ ف

 

افَا  زْ اتْكَ ــوْ ــارْ بالْفَ ــه النّ سُ ــا نَفْ و اوْقَ

ى  فَ طَ صْ َلْمُ ــومْ ا ــي هابْها القُ َللِّ ْ ا لّ جَ

ــى  ــى تَتْعافَ تَّ ــبْ لِيهــا ادْواكْ حَ واضَ

افَة  فَّ شَ الة  اصْ في  م  لُّهُ كُ وا  رْجُ يعَ و 

افَى  وَكَ الْــقــادَرْ  ــتَ  انْ ــوِي  الْــقَ أنــتَ 

ه بَالرّافَة ــدُ بْ ــنْ عَ ــه و بِي ــي ما بِينُ ف
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ــغوفْ  ــرّ اشْ ــيْ د الَسَّ المْ الَشِ ى ال اظْ يوَة ال لَظَ صِ ــاظْ بوعْ وَال داكْ الظّ

وفْ  روفْ الْخُ ــرورْ  احْ ا بارْيَة من اشْ دْ اوْحاهَ مْ دُ هللا ســورْةْ الحَ مْ اَلْحَ

بْعْ دْفوفْ  م سَ رُوفْ كايَنْهُ ة ذا الَحْ بْعَ نا يا سَ ة ذَا االَبْوابْ و هْ بْعَ ارْ ابْسَ و النّ

وف  فُ الةْ الفذّ و الصّ ــيّ وْداجْ في اصْ ا ضَ يدوهَ دْ النّاسْ كايْعِ مْ ــهْ الْحَ لِي

ــروفْ  ــذْ الظُ ــة هَ ــرآنْ اســألْتَكْ الألُمَّ ــا ســيدِي ابْجــاهْ أمّ القُ ــا ي وانَ

لّ اوْقُوفْ  ــة كُ دوا الْفاتْحَ ــنْ إيْشــاهْ لِّي صَ ــرْ الْمُ ــا ربّ ابْصايَ ــحْ ي و افتَ

ــيوفْ ــيدِي مَشْ رْ أسِ ها النَّصْ ــرَة و اتْمامْ ــامْ ســورَة البَقَ ت ــاتْ اخْ و بآي

وفْ  الْخُ روفْ  احْ رورْ  اشْ ن  مَ بارْيَة  ا  اوْحاهَ دْ  مْ الحَ سورْةْ  هللا  دُ  مْ اَلْحَ
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ــى  فَ صْ ــا  م ــونْ  اتْصُ و  ــكْ  بالْطافَ

ة  فَ عاكْ ــواتْ  ــلْ ــخَ ال فــي  ــي  ــلِّ َل ا

وارْفَــــة  ــــاللْ  ظِ فــي  ـــمّ  ـــلَ تْ و 

ــى  ــفَ اكْ ــا  مَ ــيــتْ  ــانِ ن و  ــيــتْ  عــانِ

ى  فَ اشْ ما  ــافْ  شَ ما  ــدْ  حَ َْ ــألّ ال و 

ــــة  ـــهْ الفَّ ـــي ـــلِ ـــــالةْ ع ـــــصَّ ال

ــى  ــي يَتْصافَ ــى البَاقِ ــي عل و تْعاوَنْنِّ

ــا  رافَ الْعُ ــمْ  نَعْ ــكْ  بِ ــالءْ  تِ االَخْ ــى  ل عَ

رَّافَة  شَ نازَهْ  امْ من  وحْ  ِيْفُ إ الــرَّوْحْ  و 

ــافَا  ــي ابْنِيَّتْ نَتْشَ الْقِ َلْخَ ــتْ ا عْ و ارْجَ

يافَة  مَضْ رَة  ضْ الْحَ ارْقَى  ما  لَّقْ  حَ ما 

ــى تَفَ قْ الْمُ هــو  ــعْ  ي البْقِ و  ــرْ  نْبَ بالْمَ

انتهت القصيدة
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وفْ  فُ حْ مَ لْنِي  عَ تَجْ ا  الرّجَ و  وفْ  الخُ بينْ  تِنِي  عْ اوْضَ اللِّي  يا  مواليْ  يا 

وفْ ــوّ التَّصَ ــاسْ  وَبْن وَالرّســالْ  ــا  نْبِيَّ
َ بَاألْ ُو  ا ــكْ  بَالْماليَ ــكْ  لَ ــلْ  نَتْوَسَّ

وفْ  طُ قْ ــة مَ ــورَةْ الفاتِحَ رْصاتْ سُ ــنْ عَ ــواوَرْ مَ ــمومْ ذَا النّ ــو مَشْ هاهُ

ة مألوفْ  ةْ في اإلذاعَ وْ هوم صَ وْقْ أحمدْ سُ لْ الذَّ َهْ لَى ا ى اعْ فَ ي ما يَخْ مِ وَسْ

روفْ وَى مَصْ لَ التَّقْ لومْ و اهْ لَ الَعْ رْفَا و اهْ رْ للَشَّ ردْ و الزّهَ المِي بالوَ و اسْ

روفْ  عْ رْ بَالمَ بِيْ أمَ نْ النّ راجْ الْمومَ عْ دَى مَ يْنْ الَهْ يثْ عَ دِ ــالةْ في حْ و الصَّ
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ــلْ  ي ادْهِ ــي  نِ الَّ خَ ــي  وانِ گْ مَ ــوبْ  جُ الَعْ ــبْ  جْ عَ ســيدي  ــا  ي ــوَ  واهْ

ا  مَ سْ الَ  و  َرْضْ  أ لْقْ  خَ ما 

ـــــة  افْـــهــامَ دَرْكْ 

قالَة امْ دونْ  نْ  مَ ــعــادَة  وَاسْ بورْ  الَحْ غايَةْ  الالَّ  ــفْ  وْألْ الالَّ  لَــواه 

ــيــلْ  ــضِ ــه الــفْ ــمُ ــالَ ع

 

ــالْ  مَّ الكُ ــمْ  الَ عَ ــم  لّه كُ ــاسْ  للنَّ ــي  ربّ ــيَّدْ  شَ

االَ  ضَ ــنْ اَلْفْ الْ وَطَ ــلْ و افْضَ ايَ يهْ افْضَ ــيَّعْ فِ أُو شَ
ــيــلْ ــضِ ــفْ ــه الَ ــمُ ــال عَ

ــلْ  زِي اجْ ــا  نَّ عَ ــه  لُ فَضْ انْشــانَا  ــنْ  مَ ــواليْ  مُ ســيدي  ــا  ي ــوَ  واهُ

زِيَّه  امْ فِيه  يرْ  خِ لّ  كُ نْ  مَ

ــة  ــيّ ــخِ سْ ا  جـــــاتْ 

ــة  هالَ ــدونْ امْ ــأواهْ ابْ ــارْ م ت ــي اخْ َللِّ داتْ ا ــعْ ــرُّوحْ اسَ تْهــا ال الَّ زَادَتْ حَ

ــيــلْ  ــضِ ــهْ الــفْ ــمُ ــالَ ع

ــالْ  مَّ الكُ ــمْ  الَ عَ ــم  لّه كُ ــاسْ  للنَّ ــي  ربّ ــيَّدْ  شَ

االَ  ضَ ــنْ اَلْفْ الْ وَطَ ــلْ و افْضَ ايَ يهْ افْضَ ــيَّعْ فِ أُو شَ
ــيــلْ ــضِ ــفْ ــه الَ ــمُ ــال عَ

ة ي المَ ي بْنَادَم ْفي  شِ نْ شِ مَ

ــا ــرامَ تْ و  ــرْ  ــاسَ ــج تْ و 

نْيَا  الدُّ هاذْ  في  انْشالْنا  و 

ــة  ــيَّ ــطِ ــا اعْ ــنَ ــاتْ ــي وَحْ

ا مَ وال  ـــوَ  اهْ ــا  ــشَ انْ وال 

ـــة ـــامَ ـــشَ ــى الَـــغْ ــل ع

يَّة  فِ خَ لُــه  ــفــاتْ  اخْ وَال 

ــــة  ــــرِيـَّ ثـَ ـــــوْ كَ و 
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بِيلْ  اهْ ــدِي  ــنْ عَ أنــا  ــاسْ  الــنَّ إيْنَمْط  جا  من  ــيــدِي  سِ يا  ــوَ  هُ و 

بَّعْ   ــاعْ و طَ ب ــدْ الْطْ يَّ و حَ

ـــعْ  ـــنَ ـــمْ ـــــــنْ يَ المَ

َلْهاال  ــبْ ا لْ ــاء في قَ يَّ ــتْنَا فــي قَلْبْ ضِ يشَ عِ الَّ مَ وْ  كَ ــالَّ ــي ال ــاوَدْ ثانِ ع

ــلْ  ــي ــضِ ــفْ عـــالَـــمُ الَ

ــالْ  مَّ الكُ ــمْ  الَ عَ ــم  لّه كُ ــاسْ  للنَّ ــي  ربّ ــيَّدْ  شَ

االَ  ضَ ــنْ اَلْفْ الْ وَطَ ــلْ و افْضَ ايَ يهْ افْضَ ــيَّعْ فِ أُو شَ
ــيــلْ ــضِ ــفْ ــه الَ ــمُ ــال عَ

يلْ  جِ ــلّ  كُ في  ــروا  ــهْ ظَ هـــاذُوا  ــاتْ  ــوبــيّ يُــوصُ سيدِي  يا  هو  و 

يحْ  حِ ه تَصْ دُ ينْ بَعْ األَلْفِ

رِيــحْ  ــي  ف ـــحْ  رِي أُو 

لوهْ انْزَالَة  مْ ِيْعَ اوا إ لّ من ارّضَ لْ الْكُ ضَ ضايَلْ و الْفْ عَ الَفْ يلَة امْ ضِ الَفْ

ــيــلْ  ــضِ ــه الَــفْ ــمُ ــالَ ع

ــالْ  مَّ الكُ ــمْ  الَ عَ ــم  لّه كُ ــاسْ  للنَّ ــي  ربّ ــيَّدْ  شَ

االَ  ضَ ــنْ اَلْفْ الْ وَطَ ــلْ و افْضَ ايَ ــهْ افْضَ ي ــيَّعْ فِ و شَ
ــيــلْ ــضِ ــفْ ــه الَ ــمُ ــال عَ

نِيلْ  ــتــابْ  اكْ ــي  ــاشِ م ــه  ــتُ غــايْ ــالم  ـكْ الـَ ــدي  ــي سِ ــا  ي ــو  ه و 

زِيلَة  اهْ افْكارْ  لَة  امْ حَ و 

ـة  ــيــلـَ ـــه حِ ــــالـُ مَ

ــرَّعْ  ــنْ زَادْ ايْشَ ي ــرْ حِ ثِي و كْ

لَعْ  عْ ــلـَ بَالشّ ــرْ  ـــهَ الْقْ و 

يحْ سِ الْمَ قَبْلْ  ينْ  َلْفِ ا نْ  مَ

ــحْ  ــرْوِي ــفَ اتْ ــي  ــلْــشِ كُ و 

ئِيلَة  تُبْ اضْ حالْ من اكْ اشْ

ــة  بِيلَ الذّ ــلْ  ـــــ امَ الْحَ و 

فالْ في مصنَعْ و قولَبْ األطْ

ــــــــــنَّـــــــــعْ  شَ و 

يحْ رْحْ أُو تَوضِ يلْ شَ لّ جِ في كُ

ـــحْ  ـــرِي ـــتْ ـــسْ ـــمُ الْ و 

ــة  لِيلَ ــوسْ اعْ ــة انْفُ و غاوْيَ

ـــة  ـــيـــلَ لِ ـــــــلّ  كُ و 
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الَة  مّ َلْعَ ــومْ ا َلْقَ ــزُوبْ دوكْ ا ــلْ في اخْ لْ يَتْأَمَّ ــهيرْ داهَ ــا بالسّ هَ عْ طَ يَقْ

ــلْ ي جِ اوْرَا  ــلْ  ي جِ فــي 

الْ َللِّي گَ فْالطــونْ ا راطْ األْ ــقْ ــروسْ الْسُ ي ومِ مــن هُ

ا الحالة  راطْ في هذَ قْ ومميروسْ و سُ عْ في هُ ال نَفْ

ــلْ  ي ــذِّ ـــرّ ال ــهــمْ جَ ــنّ عَ

ــوالْ  ــي تَسْ ــه إال باقِي شِ ينْتُ دِ ــرَّاسْ امْ ــالُوا حُ سَ

ــة  آلَ ــالَّ  ال و  كانْ  ــمْ  هُ نْدْ عَ ــرْ  بَشَ ــادَمْ  ابْن وَاشْ 

ــاْلِــيــلْ  ــلْ الــتَّ ــبْ مــن قَ

ــآلْ  ة فــي الحــالْ و المْ ــيّعَ شِ يَّا امْ ــيُوعِ ــيَّعْ شَ شَ

اللَة  بْعْ اسْ بْعْ و في الطَّ نْ الطَّ يَّاتْ مَ صوصِ ى خُ وَلْغَ

ــلْ  ي ــدِ ــبْ ــلْ تَ ــبَ ــقْ ــا تَ م

يالْ  ــنْ الَخْ ونْ امْ ــدُ ــن لَمْ ي ــنْ صانْعِ ــا مَ تَبْعــوعْ أم

لّ امْســالَة  ــيَّانْ في كُ لِيهْ سِ وا اعْ صُ ــه نَقْ نُّ زادُوا عَ

ــيــلْ  ــلِ ــــا تَــحْ رَدْن ــــوْ لُ

ــالْ  حَ ــنْ ذَاكْ الْمُ ــه عَ جُ ناهْ ــا امْ ــنْ ابْن ــى لِينِي تَّ حَ

مــالْ وَافْصالَة  ــتَوْحاتْ اعْ نّها اسْ ــيَّة مَ سِ وَالْمارْكْ

ــلْ  وِيــ التَّطْ ــالشْ  اعْ و 

ــالْ  سَ ــي  لَلِّ ــا  يْنَ هَ جُ ــدْ  عنْ ــنْ  ي اليَقِ ــرْ  بَ الخَ

االَ  ــاسْ النُّخَّ ــيَّدْ على سَ َللِّي اتْشَ ــرْحْ ا انْهــار الصَّ

ــلْ  يـ الْحاصِ ــلْ  ي ـصِ تَحْ



عالمه الفضيل 408

056

057

058

059

060

061

062

063

064

065

066

067

068

069

070

071

072

073

074

075

076

077

ــالْ ي لّ اجْ ــارْ فــي كُ تِب ــه اعْ ِيلُ ــا إ ــاَرْ م تَب ــنْ الَ يَعْ مَ

نْ واالَ  ــه مَ لُ قْ ــلَبْ عَ يقْ يَسْ ــا يْطِ ــرْ مَ تَبَ ــي يَعْ َللِّ  وَا

ــلْ  ـــه ذِيـْ ــي لُ لـِّ ــوَ وِيـْ

ضالْ  ــم التَّفْ نِينْ فــي عالَ ــنْ ســاكْ ــا مَ ــا همَ نَ احْ

ــاوْ إيْدالَه  تَّى نَبْقَ ــفْ حَ ي بْ كِ جَ ــبْ الْعْ جْ ــحّ عَ بْصَ

يلْ  ضِ تَفْ في  ــنْ  ــرِي وَخْ

ــالْ  قَّ العُ ذَا  ضــارِي  الْحَ نَا  ــروعْ مَشْ ــدْ  بَعْ ــنْ  فايَ

ــي  اتْبالِ ــرْ  ي غِ َوَاالَّ  أ اتْصــادَرْ  واالَّ  ــفْ  اتَّنْسَ واشْ 

يــلْ  ــدِ ــعْ َلْــتَ ــتــاجْ ا وَاحْ

الْ  لْ و تَرْحَ َلْحَ ابْ و يوْقِي في ا جَ يرْ احْ ــروعْ إيْصِ شْ مَ

ــاال  رَجَّ و  ــوانْ  نَسْ ــا  نَ لّ كُ ــقْ  ي قِ تَحْ نُوا  ــكْ انْسَ ــهْ  بِ

يـــلْ  ضِ ـــه  الَفْ ـمُ عالـَ

ــالْ  مَّ الكُ ــمْ  الَ عَ ــم  لّه كُ ــاسْ  للَنَّ ــي  ربّ ــيَّدْ  شَ

االَ  ضَ ــنْ اَلْفْ الْ وَطَ ــلْ و افْضَ ايَ ــهْ افْضَ ي ــيَّعْ فِ و شَ
ــيــلْ ــضِ ــفْ ــه الَ ــمُ ــال عَ

لِيلْ الَجْ قْ  ــالَّ ـخَ الـْ رادْ  ــي  ــلِّ َل ا نَا  عالَمْ ــدِي  ــي سِ يــا  ــوَ  هُ و 

لْ  لُه شامَ عْ يرْ جَ لّ خِ و الْكُ

ـــلْ  ـــامَ ـــه كَ ـــمُ ـــلْ عَ

ــى  ــيدِي تعال ــا سِ ــا وْهــابْ لِنَ ــى بِنَ نَ ــنْ انْشــانَا وَعْ ــبْحانْ اهللا مَ سُ

ــلْ  ــي ــضِ ــفْ ــه الَ ــمُ ــالَ ع

ــلْ تْكامَ مَ ــهْ  لُ عامْ ــمْ  عالَ

ــلْ  واخَ الــدّ ــمْ  ــالَ ــع الْ و 

 

لْْ  ل ماهَ يْشْ فِيهْ ساهَ و الْعَ

رَبّ عــــــــــــــــــادَلْ
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ــالْ  مَّ الكُ ــمْ  الَ عَ ــم  لّْه كُ ــاسْ  للنَّ ــي  ربّ ــيَّدْ  شَ

االَ  ضَ ــنْ اَلْفْ الْ وَطَ ــلْ و افْضَ ايَ ــهْ افْضَ ي ــيَّعْ فِ و شَ
ــيــلْ ــضِ ــفْ ــه الَ ــمُ ــال عَ

ــلْ  ي مِ اجْ ــه  يَبْداعُ و  ــلْ  لِي اجْ ــقْ  اليَ الَخْ رَبّ  ســيدي  ــا  ي هــو  و 

ة  ــرِيعَ الشَّ ــرَّعْ  شَ امْ وَّ  هُ

ــة  ــعَ ــيْ ــضَّ ـــرْ ال ـــي غِ

تايَتْالال  باقِي  ــي  كِ ــدوه  انْــشــاهَ ـبْ  رِيـْ ال  بِنَا  ـــرَدّ  ايْ ــى  ِلَ إ نْ  لَكِ

ــيــلْ  ــضِ ــفْ ــه الَ عــالــمُ

ــالْ  مَّ الكُ ــمْ  الَ عَ ــم  لّه كُ ــاسْ  لَلنَّ ــي  ربّ ــيَّدْ  شَ

االَ  ضَ ــنْ اَلْفْ الْ وَطَ ــلْ و افْضَ ايَ ــهْ افْضَ ي ــيَّعْ فِ و شَ
ــيــلْ ــضِ ــفْ ــه الَ ــمُ ــال عَ

ــلْ  زِي النّ ــيْ  وَحْ ــن  مَ ضــارِي  الحَ نا  ــروعْ مَشْ ســيدي  ــا  ي هــو  و 

رِيعاتُه  وا في تَشْ دُ تاهْ نَجْ

ــــه  مــــــن آيـــــاتـُ

حالَة  ــادَمْ ال مَ نْ ابْن ــكَّ ــي يَسَ َللِّ ــه ْ ا قْ ــرَّبْ انْجــومْ و بالفِ ــومْ اتْقَ لُ بَالْعْ

ــيــلْ  ــضِ ــه الَــفْ ــمُ ــالَ ع

ــالْ  مَّ الكُ ــمْ  الَ عَ ــم  لّه كُ ــاسْ  للنَّ ــي  ربّ ــيَّدْ  شَ

االَ  ضَ ــنْ اَلْفْ الْ وَطَ ــلْ و افْضَ ايَ ــهْ افْضَ ي ــيَّعْ فِ و شَ
ــيــلْ ــضِ ــفْ ــه الَ ــمُ ــال عَ

ــة  بِيعَ الطَّ ــقْ  الَ الْخَ ــوَّ  هُ

ــة ــعَ ــي ارْفِ ــا  ــن ــاتْ ــي احْ و 

ــه  ــارَتُ ــلُــوا فــي إشَ نَــتْــأمْ

ـــا انْــــأتُــــوا  ــــــدَّ م البُ

 

ة لِيعَ الطَّ َوَّلْ  أ في  نَا  احْ و 

ـــة  ـــعَ ــــــلّ دِي فــــي كُ

ــه  تُ امَ يَلْهَ يـنْ  مِ ــتَلْهْ سْ مَ

ـــــداتُـــــه  اهْ ــــن  م و 
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ــلْ  لِي الَجْ ــمْ  لْ الْعَ ذَاكْ  َزْرارَعْ  ا ــا  تابْن اكْ فــي  ســيدي  ــا  ي ــوَ  واهُ

ــيَّ  ـــيَّ هِ ــنْ هِ ــي فــي حِ

ــــــــة  ارِيـَّ مـــــــــوَّ

ــا يَتْباال  ه م ــدُ ي دِ دْ اجْ ــا إيْشــاهَ ا م ــدَّ ــا ال بُ ــهْ لْهَ ــي اتْنابَ َللِّ ــعْ ا ي مِ و جْ

ــضــيــلْ  ــه الَــفْ ــمُ ــالَ ع

ــالْ  مَّ الكُ ــمْ  الَ عَ ــم  لّه كُ ــاسْ  للَنَّ ــي  ربّ ــيَّدْ  شَ

االَ  ضَ ــنْ اَلْفْ الْ وَطَ ــلْ و افْضَ ايَ ــهْ افْضَ ي ــيَّعْ فِ و شَ
ــيــلْ ــضِ ــفْ ــه الَ ــمُ ــال عَ

ـــلْ  ـــزِي اجْ ــلُــه  فَــضْ أو  ـــعْ  ـــرِي ـــشْ ـــتَّ الَ ا  ـــوْ ـــي ـــجِ انْ واالَ 

نا  خالَقْ ــي  َللِّ ا لْنا  لُه  عْ جَ

ـــــــنَّـــــــــــا  إالَّ مِ

ــى  ــا وَتْعالَ ــقّ ارْقَ َلْحَ ــوتْ ا ــي ابْقُ دامِ ــة و األْ لّ غابَ ــوَّة فــي كُ ْ القُ ــقّ حَ

ــلْ  ي ــضِ لَلتَّــفْ ــا  ادْنَ و 

الحــالْ  حــالْ  ــنْ  مَ ــه  لُ إيْنَقْ ــا  م ــؤاتْ  بَالنُّبُ وَدْرَكْ 

ــواالَ  يَتْ كَ ــه  تُ الَّ وْخَ ــها  موسْ اشْ ــهْ  لي اعْ ــرْقاتْ  شَ

ــلْ  ــي لِ ــدْ ــتَّ ــال ـــــرُه ب أمْ

ــالْ  االَدْخَ ــرْ  نايَ ــه  لُ عْ ايْجَ ــا  م بَالرِّســاالتْ  ادْرَكْ  و 

ــواالَ  تَتْ ــجْ  ناهَ مْ و  ــيرْتُه  وْسِ ــه  القُ اخْ و  ــه  قِيَّمُ

ــل ــوِي اطْ ـــانْ  ـــزَّم ال و 

ـــه الـــرَّبَّـــانِـــيَّـــة  ـــاتُ آت

ـــة  ـــيَّ ـــوْحِ آيـــــــاتْ مُ

ــا نَ نافَعْ ــا  م لّ  كُ اوْا  ــگَ نَلْ

ــة  ــنَّ سُ ال  ـــــرْض  فَ ال 

 

ــة  ــيَ ــتِ ــا وقْ ــم ــنْ دايْ ــك لَ

ــــــــــة ــــــــــورِيَّ وْم

تْنَا  ــورْ في اســتِطاعَ ميْسُ

ــــا  ــــنَّ مِ ــــــــلْ  جَ و 
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الْ  لْصَ نْ صُ لَقْ داتُه مَ َللِّي اخْ ــنَة ا سْ تَمْ لُهْ بَالحُ وَخْ

ــوا األَوَّاالَ  ال ــرُه گَ ْ أمْ ــرّ ــورْ سَ ــنْ ن ــه مَ ــلْ روحُ عَ وَجْ

ــيــلْ  ــجِ ـــارْ ابْ ــهــا ص بِ

لْ خاتَمْ االرْسالَة  نَايَنْ ارْسَ ــنَى امْ سْ تَمْ لُه بَالحُ اخْ

ــالَة  ــعَ الرِّسَ ــقْ امْ اليَ ــه و االَخْ تُ ــعَ نُبُوْ ــومْ امْ ل الَعْ

ــلْ  اللّي ــحْ  بْ صُ ــيدِي  سِ

َلْبالْ  ــوْ ا مْ ســيدِي زَهْ لّهُ ــة للَنّاسْ كُ مَ ــيدي رَحْ سِ

ــواال  وَالتّ ه  ــدُ بْ الْعَ ــة  بَ وَهّ امْ رَبِّ  ــة  مَ رَحْ ســيدي 

يلْ  تأهِ ـوا  ـالـُ نـَّ ـــنْ  مَ

وّ و األَصالْ  ــدُ غاوْا فــي الغُ ــنْ اصْ لِيهْ أمَ ا عْ ــوْ لِّي صَ

وضــوعْ انْســالْ  ــالمْ المَ ــهْ والسّ لي ــي اهللا عْ لِّ صَ

لــيــلْ  تَــدْ ــي  ــاقِ ــب الْ و 

وَ ســالْ  ــي هُ ــه لَلِّ نُ ــة انْبِيّ تْمَ ــمْ فــي  الخَ و األسَ

ــةْ فياللَة  ــازَنْ المَ ي ومْ في امْ ــهُ ــدْ سُ َلحــاجْ احمَ ا

ــلْ  ي َلْجِ ــمْ ا بْ فِهْ ــاكَ سَ

ضايَلْ بَنْســا و ارْجالْ  لْ الَفْ ــرْفا اهْ ــالمِي للَشَّ وَسْ

ــة  الَ طَّ الْهَ ــارْ  طْ الَمْ ــاذْ  ه َرْواتْ  ا ــا  أم ــدادْ  اعْ  ْ ــدّ ع

ـــــلْ  ـــــــــدادْ اإلبِ وَعْ
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ــقْ الزالْ  دايَقْ رَايَ ــنْ احْ يبْ مَ ــحْ الطِّ ــومْ ابْنَفْ نْسُ مَ

ا اآلنْ  وَّ ــعْ الْقُ مْ رْ يا جَ مَ ــدْ بوعْ ــرْ وَلْ اطَ ــوبْ الْخَ بُ حْ مَ

ــلْ  لِي مْ اجْ ــهْ ــوا شَ مُ رَحْ

لْ  َمَ ــدِي أ نْ ــي عَ ــا لِ ــنْ إيْصغَ ــا مَ ــي يَ لِ ــة ْ قَوْ وَنْهايَ

ماالَ  ْ اعْ لّ ــاسْ في كُ مْ ســايَرْ النَّ رَا واشْ إيْضَ ضْ يا مَ

ــيــلْ  ــضِ ــه لَــفْ ــمُ ــالْ ع

انتهت القصيدة
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يَّة وْلِوِ
َألْ ــهْ ا ــاتْ لُ طَ اتْعْ

ارْعاوْ ــلْ  اللِّي ازْهارْ  في 

عايا  امْ مــا  ــي  ــلِّ ال و 

ــواوْا اتَّــشْ ــصــابْ  االَعْ أو  

ــة  ــيَّ ــونِ ــش ــلَّ ــال ـــا انْـــــــزَلْ بَ ـــتَّ ال

ـــا  ـــوْصـــاي ـــن الَ ــــرَة م ــــشْ ــــعَ ابْ

ــة  ــيَّ ــاءاألوْلِ ــتَّ ــولــى ال مُ

اتْ  الــــــدَّ ذا  ــــوْضــــوعْ  ــــمَ الْ و 

ــة  ــيّ ــانِ ــون ــا يُ ــي ــوفْ مــن گــــالْ صُ

اليَة مْ الهِ وامَخ  اشْ في  الرَّاعي  نَفْخ  من 

زايْ  أُو  ــــــــــــــفْ  وَاألَلِ ثـــــا 

ــاليْ ــيــنْ اخْ ــرَة الــسِّ ــمْ ــعُ ــلْ ـــالْ لَ وْگ

ــة ــيَّ ــنِ ــي ــتِ ــلَّ َل ــــابْ ا ـــيـــفْ ج َلـــلِّ ا

ــة  ـــانْ أيَ ــقْ ك ــي ــقِ ــحْ تَ

ـــهـــاوِيَّـــة  ـــلْ ـــمْ  لَ ـــيـــرْهُ ـــصِ مَ

ــا جــاتْ  ــمَ ــسّ ــــنَ ال ــة امْ ــمَ ــسْ نَ

ــة  ــيَّ ــعِ ــمَ الْ واوْ  غــــابْ  ـــنْ  ـــي وافِ

ــة  ــومْ انْعايَ ــي ابْيُ تِ ــلْ المْ تافَ ــى تَحْ تَ يَمْ

رايَــة  ــدّ ال ــاتْ  ــمَّ تَ يْنَا  سِ ــلْ  ــبَ اجْ في 

ـــة  ـــايَ ـــغ َلْ ـــى ا ـــغ ـــــنْ اصْ ـــا مَ ي

وفِيَّة اتْ ذا الصُّ ى الذَّ حَ و اضْ

ـــاتْ  ـــف ـــي ـــصِّ رَوْحـــــــانِـــــــي ال

ــايْ ــنَّ ــــزْف ال ــت عَ ــقَ ــبْ ــيــا سَ صــوفْ

ـــاه اعـــالوا ـــي ــوم قـــال األشْ ــي يـُ ف

ْ اَلْغايَة  ــمّ افْ تَ ــرَة اوْقَ مْ ــثْ ارْباعْ اَلعُ تَلْ

أبْــــــدايْ ـــتـــاتْ  ـــشْ ـــتَّ ال ـــي  ف أُو 

ــة  الرّعايَ فــي  ــنْ  باللِّي ة  ــدَّ الشَّ ــخْ  نَسْ

ــة  لَلْهـاوِيَّ ــنْ  ــهـولِي جْ مَ

ـــبِـــيـــرْ مـــن هـــا هــيَّ  هـــو اعْ

اتْ  ــــــرُّوحْ فـــي الـــــدّ ــيِــي ال ـحْ تـَ

أيْ  و  أحْ  و  بَــــــاألهْ  ـــيـــتْ  ـــيِ اعْ

ــالوْا  ــگْ ــتَّ ـــــالصْ ال ـوعْ اخْ ــلـُ الــضّ
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ـة  لُوبْنَـــا اوْقـــايـَ الَقْ

ــيــاوْا  احْ ــيــنْ  وْفِ االَرْواحْ 

يَّة وعِ وْضُ لومْ مَ الّ اعْ شَ

 

ــقاوْا  ــا يَشْ ــوا م بُ ــا إيْتَعْ م

زايْ  أُو  ــــــــــــــفْ  وَاألَلِ ثـــــا 

ــاليْ اخْ ينْ  السِّ ــرَة  ــمْ ــعُ ــلْ لَ گــالْ  و 

ـــة  ـــيَّ ـــزْكِ ـــتَّ ال ـــــــــورْ  زَبُ زَيْ 

ــة ــايَ ــغ ــــة ابْ ــــوَّاحَ بُ

ـــزِيَّـــة  امْ فِــيــهْ  ـــــرْفْ  حَ ــــلّ  كُ أو 

ـــاتْ  ـــي حَ دونْ  ــــشْ  ــــيْ ــــعَ َلْ ا

ــة ــسْ ارْزِيـَّ ــرْ بــالــنَّــفْ ــي ــشْ غِ ــيْ ــعَ َلْ ا

ايَة وّ ضُ َلْغالْسة  ا ــي  األدامِ ماقْ  الَعْ

زايْ  أُو  ــــــــــــــفْ  وَاألَلِ ثـــــا 

ــاليْ ــيــنْ اخْ ــرَة الــسِّ ــمْ ــعُ ــلْ ـــالْ لَ وْگ

ــيَ  ــى لِ ــغَ ــصْ ـــنْ يَ ــا مَ ـــافْ ي ـــق َلْ ا

ـــة  ـــايَ ـــق ْ ـــنّ َل ـــــقـــــولْ ا وَالْـــــعْ

ــة  ــافْ ذا التَّرْقِيَّ ــوهْ ق رْف عَ

دِراســــــــــــــاتْ وابْــــــحــــــاثْ 

رْقِيَّة  شَ ــوَة  ــقْ الــسَّ ــنْ  عَ ــالْ  گَ ــنْ  مَ

ايَة قّ السَّ لْ  سبّ رْبْ  غَ أو  رْقْ  الشَّ فُوقْ  نْ  مَ

اَلْغايَة   ْ تَمّ افْ  اوْقَ رَة  مْ العُ ارْباعْ  تَلْثْ 

ــــــدايْ أبْ ـــاتْ  ـــت ـــشْ ـــتَّ ال ـــي  ف و 

ــة  آيَ ـــلّ  كُ ــورْ  ــزْم م اوْرى  ـــزْمـــورْ  مَ

ــة  ــزِيَّ ــا رَمْ ــهَ ــلّ ـــاتْ كُ أي

ــزَيّـــا ـــوقْ اتـْ ـــم ـــسّ ــــــــزَيّ ال وَبْ

ــــــــواتْ  ــــزوا فِـــيـــهْ االَمْ ــــنْ طَ

ــايْ  ـــي ج ــرّ الِّ ـــيَ الــسَّ ـــــرُّوحْ هِ ال

ــاوا ــشَ ــنْ َتَّ ــي فــيــنْ أ ــعــالِ ــمْ ـــنْ الَ مَ

ْ اَلْغايَة  ــمّ افْ تَ رَة اوْقَ مْ ــاعْ اَلْعُ ــثْ ارْب تَلْ

أبْــــــدايْ ـــتـــاتْ  ـــشْ ـــتَّ ال ـــي  ف أُو 

ــايَــة  قَّ ــرّ ال ــومْ  ــل ــعْ الَ ازْرارَعْ  جـــابْ 

ـــقـــايَـــة  ـــــوبْ الـــتّ ـــــلُ ـــــقْ وَالْ

يَّة فِ خْ مَ باقْيَة  القافْ  في 

ــــاتْ ــــيّ ــــطِّ ــــة ال ــــتــــاجَ ــــحْ مَ

ـــاي ـــقّ ـــسَّ وَال ــيَّـــة  ـــرْبـِ غَ َوْ  أ

ــقــاوْا ــسْ ــتَّ ــه ي ــابُ ــب ـــايَـــرْ احْ الْـــسَ
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ــاوْا  ــج ــم انْ ــوهُ ــرْك مــا تَ

زايْ  أُو  ــــــــــــــفْ  وَاألَلِ ثـــــا 

ــاليْ ــيــنْ اخْ ــرَة الــسِّ ــمْ ــعُ ــلْ ـــالْ لَ وْگ

ــة  ــيَّ ــشِ ــنْ ــمَ ـــــرَّابْ الْ ــنْ خَ ــي ــسِّ ال

ــــشــــايَ  ــــا اغْ ــــه ــــســــامْ وَاجْ

يَّة  شِ خْ مَ ــا  ــهَ ــرْكْ تَ ــرانْ  قَــطْ فــي 

ـــاتْ  ـــي ادّجـــــا ب ـــــبْ ف ـــــرَّكْ وَال

نئِيَّة  مَ ــــارَتْ  ص ـــــرّواحْ  ال ــى  ــتَّ حَ

ايَ َلْوَشَّ ا نَ  امْ ه  افْيالْقُ شْ  ابْجِ ين  والسِّ

ــــاي  وَات ــــوَة  قَــــهْ أُو  ـــلـــيـــبْ  احْ

ــايْ  ــي ــي دُنْ ــنْ ف ــي ــشِّ ـــازْ ال ـــاشْ ف ب

ــايْ ــو ج ــسُ ــكْ ــسْ ــنــة وَكَ ــي ــخِ اسّ

ــايْ  ــط ــبْ تَ ال  ة  ــــدَ الــــوَحْ ـــي  مِّ يــا 

ـــايْ  ــغَ رْ الـْ ـــــدْ ـــع الْـــــبَ ـــلْ ـــطَ ابْ

ـــزايْ  ـــزَهْ ـــتّ تَ ال  ــــدة  ــــوَحْ الْ ـــا  ي

ــــايْ  ــــرَجّ ــــيــــمْ اتْ ــــلِ ـــي أُورشَ ف

ــايْ ــي ــحْ مْ مـــوتِـــي  ـــلِّـــي  اتْـــخَ ال 

ـــنـــايْ ـــتْ اغْ ـــمْ ـــظَ ـــبّ انْ ـــحُ ـــلْ لَ

بْنايْ  مَ ــمْ  ــايَ قَ ــة  ــبَّ ــحَ الَــمْ ــلــى  اعْ

ْ اَلْغايَة  ــمّ افْ تَ رَة اوْقَ مْ ــاعْ اَلْعُ ــثْ ارْب تَلْ

أبْــــــدايْ ـــتـــاتْ  ـــشْ ـــتَّ ال ـــي  ف أُو 

ارْشــايَــة  ها  تَرْكْ ــمْ  ــوايَ ــگْ الَ ـــوَّخْ  خَ

ـــــشـــــايَ  ــــا اعْ ــــه ــــاگْ ــــي وَن

ــة  ــيَّ ــشِ اعْ ـــبـــاحْ  الـــصّ رَدّ  أُو 

ـــــاتْ  ـــــزْغ بَ انْــــــجــــــومْ  وال 

ــايْ ــش ــولْ أبْ ــق ــعْ ـــاوَنْ الَ ـــع ــا اتْ م

ــاوْا  ج أُو  ــاوْا  ــش امْ االَرْكــــابْ  بِين 

أنَيا  ول  تانْگُ يعْ  مِ اجْ النّاسْ  روبْ  مَشْ

ـــــدايْ اعْ دارْ  ـــي  ـــلِ اهْ ــــــنْ  وَمَ

پَّايا  لـَ أُو  بُولْفافْ  أو  يطْ  الَبْروشِ أو 

ــــايْ  ــــهَّ ــــشَ ــــا اتّ كـــــايَـــــنْ م

ــگازْ وْمايَة  ِنْشــادْ فــي الَحْ ــيدْ االْ وْبَنْشِ

ـــايْ  ـــن ــــــــانْ اعْ ـــعْ األَدْي ـــمْ ـــجَ ابْ

دونْ هل العنايَة ة امْ كَّ وفــي رُومة وفي مَ

ــــايْ  ــــي ــــنَّــــمْ فــــي دُنْ ــــهَ وْجَ

الرَّايَة  ارْفــعــتْ  لّها  كُ نْسانِيَّة  لَإلْ

ــنــايْ ــعْ ـــي مَ ـــدْ ف ـــي ـــوْحِ ـــتَّ وَال
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ـــــــواليْ  م يــــــا  رَبِّ  يــــــا 

ــايْ  ــع ــسْ مَ لِــــي  ـــبْ  ـــيَّ ـــخَ اتْ ال 

ــايْ  ــجَّ ــسَّ ـــدْ ال ـــبْ ـــعَ َلْ ـــــمْ ا واسْ

ـــرَّايْ  ــاذ ال ــةْ ه ــتْ مــنــظــومَ ــلْ ــمَ اعْ

ــة  غايَ ــة  بَّ حَ الَمْ ــةْ  ثَقافَ ــلْ  عَ نَجْ ــدْ  رايَ

ــــعــــايْ  ــــــنْ امْ ـــــــاوِي كُ ــــا ق ي

جايَة السّ رايَسْ  وم  هُ سُ د  أحمَ الحاجْ 

رايْ  ـــــي  لِ ـــى  ـــل عَ ـــــة  ـــــرَبَ عَ

انتهت القصيدة
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ــالجْ  ــجّ عْ ــلْ الحُ ثْ ــا مَ م

ــواجْ لَفْ ســايَرْ  فــي  راكْ 

ــاجْ ــوَهّ الْ ــورْ  ــنّ ال ذاكْ 

دْراجْ النّاسْ  ــواقْ  اشْ و 

ــاجْ ت حْ مَ ــي  ثْل مَ ــي  اللّ و 

هاجْ نْ لَمْ نُه ســاكَ رّ فــي بْدَ يْشــكي مــن ضُ يا لّي  كَ

ــة ــيَّ ــلِ ـــرّ وبْ ـــلّ ضُ ــن كُ ــــه م ــشــافــي داتُ كــاتْ

ــزاجْ ــرَوَّعْ لَمْ تْ ــه مَ أَثْمُ ــي مــن مْ ثْل ــفْ مَ ــي خايَ و يالّ

ــة ــزْدِيَّ مَ ــقــامْ  الــمْ فــي  ــوبَــة  ــتّ ال و  فاعة  الشّ

ــراجْ سْ دْ مَ لّمــة ما وَجَ ظَ ة مْ لْمَ نْتي فــي ظُ ــي كُ ــا ل ي

ــة ــيّ ـــوارْ الْــبْــهِ ــالْ مــن الـــنّ ــن ــة وتْ ــكَ ــلْ ـــلّ حَ كُ

ــوْقي هاجْ تَّى شَ ــي حَ ــارْتْ النَّبْ ــوَّقْتي لَزْي ــي شَ ــا لّ ي

نِيّة الَمْ هـــادْ  مـــوالَهْ  ــلُــه  ــقْ ــقَّ حَ مــن  ــدْ  ــعْ سَ

َلْجاجْ ــقّ ا ــي ما في الحَ ــتاقينْ ازْيارَتْ النّب ــا مَشْ لّن كُ

يّة جِ وشْ شــوقْ  إيْــقــولْ  لْ  ــوْ ــحَ الْ دارْ  ما  ــلّ  كُ و 

ــي ــاج ــنّ ــــةْ ال ــــجّ حُ

ــــي ــــي الَج ــــبِ ــــنّ لَ

ــي ــاج ــف ــــكْ ايْ ــــنّ عَ

ـــاجـــي ـــيّ كــــــاعْ هُ

ــي ـــــراجـــــ إيـْ الَزَمْ 
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ــاجْ هّ الْوَ ــراجْ  لَسِّ ــنْ  لي راحْ ــا  تون دَّعْ و  ــي  اللّ ــا  ي

يّة  بِ سْ مَ ـــراقْ  الـــفْ ــن  م اتْ  ـــــدّ وال ــمْ  ــكُ ــعْ ــابَ ت

ة جّ ــبابْ الْحُ ــكْ اسْ وْتَّمْ لي

لْجــا المَ ــامْ  لَتْم الْبالْغــا 

ة جَ ــواقْ انْتابَتْ لَحْ من االشْ

ــاجْ جّ ــدْ و رَكــبْ الحُ ــبْ و البْعي ري ــي لَقْ ت ــتَ وَدَّعْ هانْ

ــة  يّ لْهِ الْمَ و  ــة  ي اللَّهْ فــي  ــدْ  ازْهَ و  شــوقُه  شــاقْ  و 

ــالّرْ و زاجْ  صــورْ من الرّخــامْ و بَ لّى لَقْ ــي خَ ــكْ الّ نَّ و مَ

ــة  ــيّ ــنِ َهْ أ ــفْ  َلـْ ا لــيــكْ  النّبي  ــامْ  ــق امْ ــدْ  ــاصَ ق

ــرْ فــي حــالْ التّطهاجْ ــانْ كالزّهَ ــى صبي ــك خلّ و منّ

ـــلّ وَلْــفــيــة ـــاهْ كُ ــى نَـــسّ ه حــتّ ــــدُ وهــــاجْ وحْ

ــا صايَنْها ســاجْ ــوالْ دايْعة  م ــلَّ لَمْ ــي خَ ــكْ الّ نَّ و مَ

ــة ويَّ لَقْ ــواقْ  بالشْ ــلْ  لْخَ تْخَ و  ــه  لُ قْ عَ طــاشْ  و 

ــي ـــهاجـــــ لَــمْ روحْ 

ــجْ ــالَ ــع ــتْ يَ داكْ  و 

ـــجْ الَهَ ــكْ  ــنَ ــاكْ س و 

ــجْ ــايَ ه ـــرَكْ  ـــاطَ خ و 

ــفــاجــي ــكْ امْ لـَ ـــوْ هَ

ــي  ــاج ــن ــغْ ـــــودْ لَ س

تـــوالجـــــــــي دونْ 

ـــزْعـــاجـــي ـــن الـــيَ م

ــاجْ ــجّ ـــيـــادْ الــحُ االَسْ

ــتي كا تَرْجا شْ ــي عَ ــا لّ ي

ة  جّ حَ لَمْ ــضْ  قابَ ــتَ  هانْ

ة ــكْ رَجّ ــسّ في داتَ كاتْحَ

ــراجْ ــى لَبْ ــي عل ت و خرَجْ

الْعــاجْ ــلْ  ثي امْ ــدودْ  ق و 

ــاج تَزعـ فــي  ــهْ  واباوَيْ

جــاجْ تَهْ ــه  صابُ ــنْ  مَّ كَ
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ـهـاجْ  التَّلـْ ـتِـصـارْ  اخْ و 

ــاجْ ـــادْ الــحــجّ ـــي االَسْ

رْجا الَهْ ما نَبْكــي في لْحَ

تَنَرْجــا نَبْقــى  ــا  م الَهْ  و 

جا هْ ــداتْ المُ ــراقْ گْ بالفْ

ــاجْ  انْت فــي  ــرْ  تَّاجَ مَ ــا  م

ــبــواجْ ــتْ ــدْ لَ ــاصَ ــا ق م

جــاجْ ــحْ أو لَعْ ــوقْ الرّي ف

ه إينتاجْ  مُّ ــا هَ ــغالْ قايْمة م لَّى   الَ شْ ــي خَ ــكْ الّ نَّ و مَ

ــة ــزيّ ــادْ الْــمْ ــه ــمْ  رَبّـــي  بْ كُ ــدْ ــعَ ــمْ سْ ــكُ ــلّ كُ

ــاجْ هّ الْوَ ــراجْ  لَسِّ ــنْ  لي راحْ ــا  تون دَّعْ و  ــي  اللّ ــا  ي

يّة  بِ سْ مَ ـــراقْ  الـــفْ ــن  م اتْ  ـــــدّ وال ــمْ  ــكُ ــعْ ــابَ ت

ا و ســاكني في غموقْ اللُّجّ

لْجا المَ ذاكْ  مــن  مْ  كُ رجوعْ

نْجا الغُ ابْكاتْ  ــواقْ  باالشْ و 

جاجْ  ــدْ  لَتَّفْ ــمْ الغــادي في البَرّ ما امْشــى قاصَ نّكُ مَ

ــا  ــيّ نِ ــدْ ــاقْ لَ ــس ــا نْ ــادي م ــه ــامْ الْ ــق ــدْ مْ ــاصَ ق

واجْ ــى االَمْ ــعْ لَبْحــورْ لَنّبي غــادي عل ــمْ القاطَ نّكُ مَ

ا يّ مِ حْ ــةْ الْمَ ــــــوقْ و ليــعَ ــرّ الشّ ـــ ــا حَ لـــولْ م

اجْ جّ ــوّ الْفَ تونْ الجُ ــوقْ عــن امْ مْ امْســافرْ بالشّ نّكُ مَ

ا يّ طِ لَمْ ــحــابْ  الــسّ فــي  تبَلَّغْ  اهللا  ــةْ  ــالمَ اسْ

ـــيّـــاجـــي ــهُ يـــالـْ

ــي ـــهاجـــــ لَــمْ رُوحْ 

فـــالَـــجْ ـــرِ  خـــاطْ و 

ـــجْ  ـــواهَ ـــتْ ـــورْ يَ ـــن ب

ــازَجْ ــم ــتْ ــمْ مَ ــي ــضّ ال

ادْبـــاجـــي  فـــي  أو 

ــي  ــاج ــف عــــايَــــشْ مْ

ـــي ـــراج ــــــــمْ إي دايَ
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ــاجْ يَلْت ــى  مشَ ــنْ  ــ فايـَ

ـــراجْ ـــمّ الـــفَ ويـــالَ عَ

ــاجْ ــجّ ـــيـــادْ الــحُ االَسْ

رّ مــن الْوَدْجا ــمْ حَ فْراقْكُ

رْجا ــواقْ الديكْ الْحَ والشّ

رْجــا ــتْ الْفُ ــي وَقْ كاتْبَكّ

ــاجْ التّ ــولْ  مُ ــدْ  مَّ حَ مُ

ــاجْ ــى لَزْن ــضْ عل و الْبُويَ

راجْ غْ  لَخْ ــرّ تْفَ لي  مَ ــا  اهْ ــمْ  اللّي  ســارْ  فريدْ ي نّكُ مَ

ا يّ النّ ــغْ  ــلّ ــبَ إيْ حــتّــى  ــه  شــوقُ ــوا  ــرْك ــتَ إيْ ال  او 

واجْ ة تَعْ ــقَ تُه  والَ في الوَسْ ــقْ من  نِيّ دْ يَوْسَ لّ واحَ و كُ

ا  يّ كيمْ ـــرّ  سَ ـــلّ  كُ ــن  م ـــقْ  تَـــوْسَ ــنــاهــا  غْ الَ 

ــاجْ هّ الْوَ ــراجْ  لَسِّ ــنْ  لي راحْ ــا  تون دَّعْ و  ــي  اللّ ــا  ي

يّة  بِ سْ مَ ـــراقْ  الـــفْ ــن  م اتْ  ـــــدّ وال ــمْ  ــكُ ــعْ ــابَ ت

جا  دْ نْ الحَ ــرّ مَ مْ  مَ كُ دْ و بُعْ

رْجــا  ــامْ الدَّ ق الحايْطــة بَمْ

ــا جّ الْحُ ــراحْ  فْ ــرُدّ  كاتْ أو 

راجْ عْ ــبْ الْمَ ــيّ صاحِ ــامْ لَنْبِ ــامْ إم ق ــتْ لَمْ لْ ــى وْصَ إل

ا يّ الَبْهِ ــاتْ  ــوق لْ فــي  ــمْ  ــاكُ دْع فــي  ــنــا  شــارْكُ

تاجْ حْ لوا غاني عــن مَ ضّ ــوَة الَ تْفَ عْ ــكْ الدَّ ــوا دي مُ مّ عَ

يّــا ــدِ ــهْ مَ تْجيهْ  تُــوبــا  ــمْ  ــكُ ــتْ ــجَّ حُ مــن  ــالْ  ــن إي

ـــواجـــي  ـــمْ ـــنْ لَ ـــي ب

ـــي ـــواج ـــفْ هــــــادْ لَ

ــي ـــهاجـــــ لَــمْ روحْ 

ــــجْ ـــلّ مـــن رايَ ـــكُ ال

دارَجْ ـــغْ  ـــلَ بْ ــــي  الّ

ـــهـــازَجْ تْ و  ـــحْ  ـــدي مْ

ـــجـــاجـــي ـــحُ ــــا لْ ي

ــــهــــا راجـــــي ــــلّ كُ
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راجْ ــــدْ ــا لَ ــن ـــعْ لَ ـــرْفَ يَ

االَزْواجْ االفــــرادْ  ــنْ  م

بالْهــاجْ دُ  ــعْ سَ ــا  م و 

ــاجْ ــجّ ــحُ ـــيـــادْ الْ االَسْ

ــة  جَّ دَ لَمْ راوي  ــا  ي هــاكْ 

جة لْتْها في قَلْبْ الْبَقْ مَ عْ

ــمْ رْجا ري ــبْ لَكْ يّ و الَ إيْخَ

ــياجْ سْ في  بْ  جَّ حَ مْ لونْ 

رّاجْ ــمَ الْفَ لْبوا نَعْ زْمــي و طَ ــامْ الزَّمْ ق ــا في مْ رون كّ تْدَ

ــة بالنِّيّ ــرّكابْ  ال ــهْ  لي ــوا  جُّ حَ ــي  الّ ــهْ  لَوْجَ

اجْ جّ وا مــن حُ جّ ــا حُ ْ م دّ ــهْ عَ لي ــالمْ عْ ــالة والسَّ الصّ

نْهيّة مَ تسيرْ  ــى  حــتّ ـــرَضْ  اتَّـــفْ ــارْ  ــه انْ مــن 

هاجْ ــاوْا و بالمْ ــا لَبّ ــدّ م ــهْ عَ ــالمْ علي ــالة والسَّ الصّ

الَبْريّية  الــنــورْ  ــى  ــتّ حَ ــمْ  ــكُ ــابْ ارْك فــي  ــلــة  واصْ

ــاجْ هّ الوَ ــراجْ  لَسِّ ــنْ  لي راحْ ــا  تون دَّعْ و  ــي  اللّ ــا  ي

يّة  بِ سْ مَ ـــراقْ  الـــفْ ــن  م اتْ  ـــــدّ وال ــمْ  ــكُ ــعْ ــابَ ت

ا جّ تْ الهــادْ الْحُ مْ ــي نْظَ الّ

جــا الْبَهْ بْكمــالْ  ــا  وخادْه

ــا يْتَرَجّ كا  ــنْ  مومَ لّ  ــكُ الْ

اجْ ياةْ نَتّ حى في حْ لّ مــن ضْ فى عن كُ ــمي ما يَخْ واسْ

ــة يّ ــوِ ــفْ ــالْ عَ ــس ـــنْ تْ ــومْ آمَ ــه ــنــيَــة سُ و الْــكُ

ـــي ـــراج ـــمْ ــــــومْ لَ ي

ـــي ـــواج ـــفْ ــــــدّ لَ عَ

ــي ــاج ــن ــمْ ـــنْ لَ ـــي ب

ــي ـــهاجـــــ لَــمْ روحْ 

ـــــجْ واهَ ـــــــا  دُرّه و 

ـــارَجْ ـــخ ـــاجْ الْ ـــح الْ

ــــمّ يَـــنْـــفـــارَجْ َلْــــهَ ا

ــي ــاج ــن ـــــــحْ فْ واضَ
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ــالجْ لَعْ ــلّ  هَ ــارِي  الْق و 

اجْ قْ الدّ سْ يْ و غَ في الضَّ

ــنــاجْ ــا لَــغْ ــراه ــقْ ــا تَ م

ــراجْ ف ــمْ  جــاهُ الــلّــي  و 

زْالجْ ــاحْ الْمَ ت فْ لَ النّبي مَ ــرْفا هْ عْ الشَّ مْ ــالمْ الجَ والسّ

بيّة الْوَهْ لّتي  فْحُ ــلْ  ــضْ الْــفَ ــلَ  هْ ــاخْ  ــي واالَشْ

هاجْ ــو الدِّ ــمْ الرّســالة أب ــى خاتَ ــالَّوْا عل ــا صَ ــدّ م عَ

ــة ــيّ ـــارَتْ دْهِ ــواهْ س ــهْ ــارْ الّـــي بَ ــك ـــدّ االفْ و عَ

ــاجْ جّ ــارْكابْ الْحُ ــة ف ــاتْ غادْيَ ــالم اتْب ــالةْ والسّ الصَّ

ــيّة شِ العْ و  ـها  بـاحْ صْ فــي  ــدْ  مَّ حَ مُ يْــدنا  سِ

ــراجْ ــدّ مــن يَرْجــاوْا الْفَ ــهْ عَ ــالم علي ــالة السَّ الصّ

ــة  لَمْنييَّ ــجّ  الحُ مــن  ــوا  ونال ــمْ  ارْجاهُ َّــغْ  بَل أو 

ــي ــاج ــن ــغْ ـــــــرَّةْ لَ قُ

ــــرْ ومـــاجـــي ــــايَ س

ــي ــاج ــت ــــةْ نْ ســــاعَ

ــــرّاجــــي مــــن الْــــفَ

انتهت القصيدة
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ــعيدْ ــومْ ايْكونْ لي اسْ نْ ي ــمكْ وَشْ مَ ــنُه اسْ ــكونْ انتِ واشْ ياهــادي هللا فايْنكْ واشْ

باالثمادْ ــاكْ  ــه ابْ ــشــوفْ  انْ يــومْ 

قـــدْ ــــك  ل ـــــت  ري ال  ـــن  ـــام ي

ــادي فرق وال  ــم  افْحل ــى  حت وال 

َوْ مــن ابْعيدْ ــبْ ا ــن كاتْجــي واشْ مــن اقري ني ــنْ ســاكنة ياهــاذي وَمْ ــي  في ــي ل قول

ــآدْ ــفْ الْ خلخلْ  ــكْ  صــوت ــنْ  ــام ي

ــدْ ـــــوات ف ــنْ االص ــي صـــوتـــكْ ب

عادي ماشي  صوتكْ  مسموعْ  خافتْ 

ــة الجيدْ ــا الَلَّ فــي ي ــارْ وصْ فــي لجفــون والْثْغ ُ وصْ ــون والخــدودْ أ ــي لعي وصفــي ل

ْــــذاذْ ـــفْ الــــلّ ـــايْ ـــف ــــا اشْ ومَّ

ــدْ ــه ْ ــشّ ـقْ ال ـــقْ الــفــايـْ ي ـــرّ وال

رادي امْ نلتْ  منهم  تْ  فْ ارْشَ لْ  سَ اعْ

ــرَ النْبيدْ ُو عاطْ ُو ترياقْ ا ــقْ ا ْذاذْ اللّي منهم راشــفْ الرّحي ــفوفَكْ اللّ لْ اشْ حتّى شــكْ

ــادْ ــم ــثْ ــالْ ــي يـــومْ بَ ــه ف ــتُ ــاري م

ـكــدْ ــبــي إلــــى انـْ ـــوى قــل مـــقْ

وادْ لَطْ تحملْ  اتْطيقْ  الَّ  شَ حاملْ 
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ــذْ اللّذي ــكْ  الْصوت مشــتاق  عاوديهــا  عفــاكْ  ــي  بتن عجْ مــى  اعْ ــي  للّ ــا  أن ــي  لْت قُ

ــهادْ اشْ ــري  امحاجْ  ْ ــقّ حَ ــدكْ  عن

ْ ــــدّ جَ زادْ  فـــيـــكْ  ـــمـــيـــا  واعْ

ــعادي لسْ ــي  دّين ــتِ  ان ــي  ياعين

افْريدْ دى  فالشّْ بيركْ  واعْ تاتي  نينْ  امْ منّي  رْبكْ  ابْقَ  ْ سّ كانْحَ يبْ  والطّ رَكْ  عطْ من 

ــــزْدادْ اي ــكْ  صــوت غى  نصْ ويــلــى 

ــــدّْ ــــتَ  وِشْ
ــــوقْ شـــوقـــي لــــشّ

ــذي ــا ياه ــاكْ ديم ــي امع ــذا حال ه

امزيدْ ايْلي  الَ  وَ  بيرْ  لَعْ قْ  تَنْشَ وانْسْ الرّيقْ  فْ  وْنرشَ صوتك  انصيغْ  ي  حقّ أنا  واشْ 

ــدادْ ْ ــنّ ــنَ ال ــمْ لــي م ـــدي لــي ك عِ

ــــدْ  نَـــدْ  ـــايْ ن ـــع ــوكْ امْ ــك ــل م

فندادي ــدْ  واح ــلْ  كُ حقْ  ه  واشنهُ

ديد اجْ امحبوبتي  لْتيه  فَصّ كيفْ  ثوبْ  اتْلَبْسي  يومْ  بالنّظرْ  فيكْ  عْ  تّ يتْمَ من 

رادْ كيفْ  ـــرْب  قُ ــنْ  ع ــركْ  ويــنــظْ

ــتــدْ ــلْ ــــكْ يَ ــوقْ الْــــذوقَ بــالــشّ

افْأدي بّ  أَطَ اتْروقكْ  موضة  منْ  واشْ 

ــومْ عيدْ َوْ ي رْضــة ا ــنْ افْعَ ــكْ مــن التزيي ــرضْ اهللا اعلي ــا فَ ــنْ م ي ــلْ الزّ ــدْ ع ــومْ اتْزي ي

ــادْ  ــعــب ــالْ ف ــكْ  ــي ب يتمتع  مــن 

عدْ  يسْ ــكْ  ــن ــزي ال ــوقْ  وبــالــشّ

مالْ ابْهــاكْ لتمادي ــنْ اجْ ــلْ م حَّ وِيْكَ



425الملهمة

037

038

039

040

041

042

043

044

045

046

047

048

049

050

051

052

053

054

055

056

ــا يْفيدْ ه واألَســمْ م ــمُ ــارْفْ أسْ ــوانْ ع ْ ــدكْ فاللّ ــلْ عن ضَّ فَ ــونْ لَمْ ــى اللّ ــدي حتّ أوعْ

ــا اوْبــــادْ ــن ــي فْ ــلّ ـــالْ ل حــالــي ح

ـنــا الْــــــوِدْ ـــا هــايـْ ـــــتِ ي وانـْ

عادي لمْ قلبكْ   ْ نّ يْحَ ما  قْ  فَ مايَشْ

انْعيدْ ما  اوْ  مانَبْدي  لي  بْقى  ما  الْحدْ  هللا  الــزّوبــى  ـــة  َالَلّ ا يلْ  السّ ابْــلَــغْ 

زادْ اوْ  ـــوى  اقْ ــا  مّ  ْ ـــدّ قَ ــري  ــبْ صَ

ـــدْ ــي انْـــفَ ــت ــرْحْ ـــدْ يـــا گ ـــفَ انْ

النَّادي اعليكْ  يامن  فيكْ  ــزاوَكْ  امْ

افْريدْ دى  فالشّْ بيركْ  واعْ تاتي  نينْ  امْ منّي  رْبكْ  ابْقَ  ْ سّ كانْحَ يبْ  والطّ رَكْ  عطْ من 

ــــزْدادْ اي ــكْ  صــوت غى  نصْ ويــلــى 

ــــدّْ ــــتَ  وِشْ
ــــوقْ شـــوقـــي لــــشّ

ــذي ــا ياه ــاكْ ديم ــي امع ــذا حال ه

ايْزيدْ ــانْ كَ ــمْ رَنَّ رَخّ رة ابْصــوتْ امْ لْويّة ســاحَ مة عَ تْ نغْ عْ ــمَ ــة اسْ بيب ــتْ لَحْ كَ حْ ضَ

ــادْ ــك ــنْ وال ــادْ  ــع ــسْ ل لقليبي 

ابْـــجـــدْ ــــي  ــــت أالَمْ ودْواتْ 

دادي لَفْ ادْ  اللّْسونْ  ِيخرّسْ  إ والْجدْ 

ــبْ كــي انْريدْ ل ــكاري والْقَ ــي وَافْ ت جْ هْ ــي روحــي اوْ مُ ــة ترْويل ــتْ الَلّ ُو خلّي ــكتْ ا اسْ

جادْ عادْ  ــوتْ  اوْص نْ  لَحْ وُ  رْ  عْ ابْشِ

نْــشــيــدْ اوْ  ــحــن  ل ــي  ــاش م ال 

العادي القولْ  سايرْ  فوقْ  رْ  أخَ شي 
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ــدْ ــنْ كايبغــي ايشــوفْني التبْقاشــي هاكــذا اعني ــي اســمعْ يام ــتْ ل ــرّة قال ْ م أولّ

ــادْ ــم ــتْ ــالْ ــافْ ب ــش ــت ـــا مـــا ن أن

ــدْ ـــاعْ ي ـــب ــي اص ــن ــسْ ــمَ ــلْ ــاتَ م

فرَّادي لْمة  افْظَ اعما  ماشي  أنْتَ  و 

ــهيدْ ــفْ إيْبانْ للشْ رْ ماشــي طي ــكْ نتْشــافْ بالبْصَ ام ــا ماشــي داتْ جالْســة قدّ أن

ــادْ ــس جْ ال  ــــدْ  قَ ال  ــدي  ــنْ ــاعَ م

ــذْ ـــمْ ف ـــهُ ـــقْ واشـــفـــوفـــي ري

تودادي تي  ارشفْ للّي  يا  قلتي  كي 

ــقين صــدْ ــا لَلْعاشْ ــرة ون ــه ابْصي ــنْ اليْلُ ــرتْ م ــدْ الْبْصــرْ وابْصي ــا بصــرْ الْفاقْ أن

ــادْ ــط ــص ــم ان ــه ـــن ل ونـــيـــا م

ـــدْ ـــه ـــتْ اوْف ـــي ــــنْ لِ ــــا م وم

الدي ومْ افْحرمي  ما   ْ قَلّ منْ  خافوا 

افْريدْ دى  فالشّْ بيركْ  واعْ تاتي  نينْ  امْ منّي  رْبكْ  ابْقَ  ْ سّ كانْحَ يبْ  والطّ رَكْ  عطْ من 

ــــزْدادْ اي ــكْ  صــوت غى  نصْ ويــلــى 

ــــدّْ ــــتَ  وِشْ
ــــوقْ شـــوقـــي لــــشّ

ــذي ــا ياه ــاكْ ديم ــي امع ــذا حال ه

ــي اجحيدْ ــتْ لي صــهْ ياللّي من عشــاقي اخرجت تَتْني قال ْ ــكّ ــتْ سَ قَ ــي ونَطْ بهرتْن

ـــلْ نــادْ ـــكُ ــا افْ ــي ـــرْ ب ـــهّ ـــشَ ومْ

ـــدْ أســـــيـــــدي مـــــعـــــاكْ ح

تْمادي مَ او  فوفْ  الشْ اخيالكْ  جسم 
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ــدي لمعاصــمْ وُ الجيدْ ُو عن سْ ا ــفا وْدونْ لَمْ ــال رَشْ بوُه وَبْ ــكْ ــدي ريقْ كانْسَ ــا عن حقّ

يادْ الْغْ امحاسنْ  جمع  عندي 

وَالْـــخـــدْ حــاجــبْ  اوْ  الــعــيــن 

لنجادي من  انتَ  إلى  تلْقى  قلْبي 

ــدْ ــا تْعي ــروي اوْ م ــا ت ــالَّ م ــملْ شَ ــه ماشْ لّ ــفْ الوجــودْ كُ ري ْ ــقْ الظّ ميمَ ــا لَحْ ــا ي أن

ـــوادْ ـــطْ الْ وَ  ــالْ  ــب ــجْ ل يــا  ـــا  أن

ْ حــدّ ــهْ  ــي ــل ايْ َالَّ  ا ـــرْ  ـــحْ ـــبَ والْ

وْلوهادي هولْ  ْ والسّ ــرافْ  لَــجْ أنــا 

ــدْ انْري ــذا  هكْ ــا   أن ــا  أن ــدة  واخْ المْ لْمــة  ظَ وْ  ــورْ  نُ ــذا  هكْ ــحْ  بْ قُ ُو  ا ــنْ  زي ــا  أن

ـــوادْ ْ ـــسّ ال الزْمْ  ــاضْ  ــي ــبْ ل ـــا  أن

رْدْ ـــوَ ــرْ الـــلّ ــاشْ ــع ـــوكْ امْ والـــشُّ

وابْــوادي رْ  ضَ احْ شاملْ  مولْ  شُ أنا 

ــي كيْدين كيدْ ــدْ للّ يوبة عن ــتْ بالْخْ ــتْ الحســنْ وْبَنْ ــي حقــوا معرفْتي نل ــدْ للّ عن

وادْ ـــلْ  ـــكُ افْ ـــيَّ  ب ــوا  ــام ه مـــنْ 

ـــدْ  ــــدْ عَ ــــادْ زي ـــــدا ع ــــكْ ابْ بِ

ــالْ العفــو مــن هــادي ــى تن نّ كانتْمَ

افْريدْ دى  فالشّْ بيركْ  واعْ تاتي  نينْ  امْ منّي  رْبكْ  ابْقَ  ْ سّ كانْحَ يبْ  والطّ رَكْ  عطْ من 

ــــزْدادْ اي ــكْ  صــوت غى  نصْ ويــلــى 

ــــدّْ ــــتَ  وِشْ
ــــوقْ شـــوقـــي لــــشّ

ــذي ــا ياه ــاكْ ديم ــي امع ــذا حال ه
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النّْشــيدْ ُمْ  أ ــا  ون ــي  عنّ ــيَلْ  يالسَّ  ْ ــنّ الْفَ ُمْ  ا ــا  ون ــوزنْ  وال اللّحــنْ  اُم  ــا  أن

ــــلْ شـــادْ ـــســـاسْ كُ ونــــا يـــحْ

ـــدْ ـــل ونــــا شـــعـــورْ مـــن اخْ

وْدادي وَ  ني  سْ حُ وْ  امحبْتي  بكمالْ 

ــبْ ما نْحيدْ ل ــانْ او نَنْبَضْ فالْقَ ه ــطْ الدْ رْ افْوسْ ُو نَتْبَخَّ ــنْ ا ْ حي لّ مْ كُ ــدّ ــري فال كانَسْ

ـــــالدْ ـــيـــة ابْ ـــا خـــاطْ ـــيـــا م أن

ـــاشْ فـــردْ ـــي ـــاط أنــــا مـــا خ

نادي رَفْني  وْيَعْ اقسى  من  لْني  هَ يَحْ

ــتْ زيدْ ــوا إلْهــامْ قل ــا عجبتهــمْ قال ــجيّة م بْ اشْ ــنْ اَســمْ وهْ ــي كم م ــوا ل عمل

ـــالدْ قــالــوا ديــانــة افْــشــي اب

ـــدْ ـــع ـــانْ ــــــا الزلــــــــتْ ك ون

لحفادي تْ  المْ جاوْا  رْ  العصْ وَفْهادْ 

ــدْ والْمري لَلْجــنْ  هــو  ــرْ  بْقَ عَ وادْ  وْ  ــة  بْقريّ فالْعَ ــمي  أسْ ــاوْا  الق ــكْ  لي ــوا  قال

ــادْ ــحــيــت ع ــة اضْ ــيّ ــا جــنِّ ــم زعْ

ْ كـــايْـــكـــدّ شـــيـــطـــانْ  وَالَّ 

هاذي  حشاني  القْ  الخْ تحطيمْ  في 

ــدْ مايْري  ْ لّ ــكُ الْ ــالْ  عَّ الْفَ ــاللْ  الْجْ دَ  ــنْ  ني لحْ الرّاحــمْ  ــرّبْ  ال ــي  هابْن ــة  هيب ــا  أن

ــــــوْدادْ ــة مـــن الْ ــوي ــل هــيــبــة ع

ْ هـــاشْ حـــدّ هــيــبــة مـــا عـــنـــدْ

أدْي لَفْ سايْرْ   ْ مّ اتْعَ مة  رَحْ ُو  ا روحْ 
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افْريدْ دى  فالشّْ بيركْ  واعْ تاتي  نينْ  امْ منّي  رْبكْ  ابْقَ  ْ سّ كانْحَ يبْ  والطّ رَكْ  عطْ من 

ــــزْدادْ اي ــكْ  صــوت غى  نصْ ويــلــى 

ــــدّْ ــــتَ  وِشْ
ــــوقْ شـــوقـــي لــــشّ

ــذي ــا ياه ــاكْ ديم ــي امع ــذا حال ه

ــدْ ــا انْحي ــلوقْ م ــحْ مسْ يَّ حِ ــقى ومْ ْ ْوانْ والسّ ــزّ ــا ال ــدْ لِيَّ ــرْ وَجَّ ــفْ غي ْلي ــرْ أ ــا طي أن

ـوْهــادْ الـْ وَ  ــولْ  ــه ــسْ فَ ـحــومْ  انـْ

ــدْ ـشَ ـــدكْ انـْ ـــنْ ـــعَ ـــودْ الْ ـــع ونْ

ــشْ بنْغامي شــادي ــي اتْعي وَرْوى عنّ

ــدْ ايْفي لمــنْ  ــوى  التّقْ والْمــحْ  ــرى  ت ُو  ا ــلِ  تأمّ ــرابي  واشْ لْهــا  كُ ــومْ  لعل اطعامــي 

ــادْ ــت ــهْ اي الزمْ  ــرى  ـيَــقْ تـَ ـــنْ  م

ــدْ ــعَ ِيــسْ ـــلْ ا ـــأَمَّ ـــتْ ـــي ي ولـــلّ

زادي ــه  تامُ وُخْ ــدو  فالْب ــوى  التّقْ و 

ــديدْ ــي اسْ ــي للّ ــاقي قَوْل شّ فــى عُ قْ  والصْ ــدْ ــحْ بالصّ ــا كنّصَ ــا موصوف هاهــيَ أن

ــدادْ ــجْ الْ ــرْ  ــســايْ الْ ــتْ  ــلْ قُ كما 

ــدْ ولــدْ ــع ــــدْ ب لْ ــــوَ ـــقـــولْ الْ ان

اوْهادي ديكْ  في  الْخير  بي  يقصدْ 

ــت اجحيدْ رابلســي ســلّمْ مان قوبي وعنْ طْ ــي والْيَعْ ــنْ الْيوب ــد ع ــد الحمي ــنْ عب ع

ــوســتــة ابْــــال اعــــدادْ ــلــى ب وعْ

ــقــدْ ْ ــنّ ــبْ ال ــاح ــركْ ص ــي ــش واعْ

زادي ــارُه  ــك وافْ الــســالمْ  عبد  هو 
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صيدْ ــدْ الْقْ ــرامْ في ُو بنعيســى اوْ بلْكبيرْ ولكْ ــانْ ا ــروحْ بام طــرْ رحمــة الْ ــطَ  مْ وَاسْ

ــادْ ــش ــنْ َرايــــــقْ ال ـــومْ ا ـــه اس

ــدْ يــاحــمــدْ ــمْ ــح ــالْ ـــمْ ي ـــت وخْ

ــة للشــفيعْ الْهــادي ل ــال متْواصْ وصْ

انتهت القصيدة

مالحظة

القصيدة وجدنا لها نسخة واحدة في خزانة االستاذ عبد الرحمان الملحوني وقسم منها بصوة الحاج احمد سهوم في 

برنامجه اإلداعي اطالالت على التراث وهذا هو القسم بعد افراغه :

ــتْ الْغي يْقــة  ــا  يالْف ــكْ  اقْدامَ ــيْ  وَطْ ــنْ  مَ اوْ  ــي  نّ مَ ــكْ  رْبَ ابْقُ ــسْ  نْحَ كَ ــبْ  ي وَطِّ ــرَكْ  طْ عَ ــنْ  مَ

ازْدادْ ــا  مَ  ْ ـــلّ كُ ــك  انْــفــاسَ ـــنْ  ُومَ ا

ــدْ ـــ ــــــدونْ حَ ـــا ابْ ـــك لِـــيّ ـــرْبَ قُ

اتْنادي وَ  تاتي  حينْ  وتَك  ابْصُ وَلّــال 

ــدْ ابْعي أوْ  ــب  اقري فَ  لْســي  تْجَ كَ حيــت  ــن  امني فالجلســة  ــة  عامل ــفْ  كي ــا  لِي ــي  قول

ــادْ يــالــشّ ـــة  ـــف ـــوَقْ ـــالْ فَ أو 

حــدْ ْجــــوع  وَالــــرّ ــا  ــي ــشْ ــمَ الْ وَ 

ـــرادي ـــغ ــــكْ يـــا ت مـــا شــــافَ

ــد انري كــي  بالقلــب  نعرفهــا  يانهــاد  ــكْ  نّ مَ ــة  الْتِفات ــرْ  غي هللا  ــي  ل واصفــي 

ــؤاد ــفْ لَ لخل  خَ صــوتــك  ــن  م ــا  ي

ــدْ ــــوات ف ــــصْ ــن الْ ــي ــك ب ــوت ص

ُو ماشي عادي موعْ صوتك ا خافَتْ مَسْ

ــدْ الجيـ ــة  لالل ــا  ي فــي  وَاصْ التغــار  وَ  لَجفــون  فــي  واصْ وَالخــدود  ينيــك  عَ ــي  ل وَاصفــي 

ـــدادْ ـــل ــفــايــف ال ـــــا الــشْ أمّ

للشهدْ ـــقْ  ـــايَ ـــف ال ـــقْ  ـــري ال

رادي مُ نلتْ  منهم  ارشفتْ  اعسل 
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ــد النبي اوْعاطــر  ــق  ارحي وَ  ــق  ري منهــم  راشــف  ــي  لل ــداد  الل اشــفوفك  شــكل  ــى  حت

ــمــاد ــت ـــوم بَ ـــي ــه اف ـــا شــفــت م

ــدْ ــك ــــى ان ــي إل ــب ــل مـــكـــوا قَ

لطوادي تحمل  اتطيق  شال  حامل 

ــد ماانزي شــي  بَنفاســك  وَانحــس  اشــداك  وَانشــم  ــك  صوت نســمع  حقــي  ــا  أن واشْ 

اودادك ــن  م ــق  ارحــي زدت  ويــلــى 

ــد ـــرف يَ ـــط ــة اب ــس ــم ــــال لَ ول

سادي حُ نظرت  انخاف  فاللمسة  او 

ــدْ اجدي ــي  أمحبوب ــه  فصلتي كيــف  ــوب  ت اتلبســي  ــن  حي بالنضــرة  فيــك  ــع  يتمت مــن 

رادْ كيف  ـــربْ  قُ عــن  وَايْــشــوفــك 

ــشــوق الـــدوقـــك يــلْـــــتَـــــدْ ــال ب

سادي واشْ من موضة اتروقك غاروا حُ

ــدْ عي ــوم  وَلالافي رصــة  عَ فــي  ــة  الكامل ــة  التزيين ــك  ي بهــدِ  ــن  الزي ــى  ل عْ ــدي  تزي ــوم  والي

ــيــك فــالــعــبــادْ مــن يَــتــمــتــع ف

ــك يَــســعــدْ ــن ــزي ــوف ال ــش ــال ب

لَتْمادي ابهاك  اجمال  من  ايكحل  وَ 

ــدْ ايفيـ ــا  م واألســم  أســمه  عــارف  ــوان  فالل ــدك  عن المفضــل  ــون  الل ــى  حت أوعــدي 

ــكــادْ ــن ـــ ــال يـــــاروح الـــــدات ف

ــدْ ــع ــااس ــي م ــب ــل يـــاراحـــت ق

لَسعادي ديــنــي  انـــتِ  ينيا  ياعَ

ــدْ انعي ــا  م وْ  ــدي  نب ــا  م ــي  ل ابقــى  ــا  م الحــد  هللاِ  ــا  الزوب ــة  ألالل الســيل  ــغْ  ابل

زادْ او  ـــوى  اق ــا  م ـــدى  اف صــبــري 

ــدي ــف ـــة ت ـــالل ــــا ل ـــدي ي ـــف ت

النادي اعليك  من  يا  فيك  امــزاوك 
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ــــــى     ـــــــــة رجّ رجَّ

فاجي  امْ كانْ  الْنا  جَ صارْ  يَعْ الَ  زَّة  هَ الَ  ــزالْ  الَزَلْ

ــــوْجــــة  ـــــــلَّ مَ كُ

جاجي تَهْ عْ  افْضَ وَاقَعْ  فينْ  يْرة  بُحَ الَ  ابْحرْ  الَ  وادْ  الَ 

ــجــة    ــزَّنْ ـــشـــونْ ال افْ

بَرْتُه الَجي مة بَاغْْ داثْ الْحاكْ رَحْ االَحْ سْ اكْ فينْ مَ تمَّ

ــوْجــا      ـهَ الـْ ــــيَ  هِ   

الجــي ــدا تَفْ ــانْ وَابْ ْم ــا وَالزّ ون دُ ــيَ وَ اعْ ــراتْ هِ اتْأَمْ

ــة    ــج ــمْ ـــة سَ ـــال ح

ماجي  ني منْ قَبْلْ ايْجي انْهارْ يَنْتانْ اخْ دْ ياخالْقي انْقَ

ــــرْجــــا     ـــــــــي ن ران

اِيراجي  الْعبْدْ  و  نْعمْ  الْمُ ابْ  هَّ الْوَ هو  ريمْ  لَكْ هوَ 

ـــة    ـــوْجَ ــهــرْ خَ ـظْ يـَ

نْ تَزْعاجي  لْمْ هدَّ رْسي الْعَ ُو كُ كمْ ا ياخالْقي ابْعرْشْ الْحُ
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ـــجَّ  ارْتَ ــجــا  لَــحْ حتى 

وْجة  هَ ــالمْ  اعْ لُو  فَاعْ

ــة  جَّ ــدَ ــمْ ــتْ لَ ــاعَ ــمَّ لَ

جــة  مْ الْهَ ــة  ْشَ يّ هَ لَمْ

ــة   فَجَّ اوْ  رّْشــة  شَ امْ و 

ــا  ارْج ــبْ  يَّ إيْخَ الَ  ــنْ  م

رْجة  حَ ــيــاتْ  امْ ه  عنْدُ

ارِّتِجــاجْ     جــا  ــنْ  نايَ امْ

ــواجْ     ــنْ جــاتْ امْ نايَ و امْ

جــاجْ     لَعْ ُو  ا ــاحْ  ْي الرّ

الُوْداجْ       ــري  ــبْ تَ ــي  ــلّ وَل

ناجْ     تَشْ ـــعَ  امْ ــازْ  ــشَ نَ

ـــرَجْ     ــــرجْ الـــفَ ــــف الْ

تاجْ     حْ مَ ــنْ  ع ــرة  سْ حَ يا 
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ــة     ــجّ فـــى اوْعـــــرْ لُ

لوهاجــي  راصــي  لَلْعْ ــهْ  ي تَدّ الَ  وَ  ــرَدُّه  اتْ ــادّة  ف ــا  م

ـــة       ـــجّ ــــمْ ضَ ــــايَ ق

بْ تَأْجاجي الْ اڤْوايْمي ايتَگّ نْشَ ربْ شَ هْ كَ ْ الْمُ وّ وَ الْجُ

ــا  ــلْــجَ مَ ـــرْمـــكْ  حُ   

ي الَجِ دْ  رّ شَ امْ بيدْ  اعْ ياربّي  كْ  الْعنْدَ نَّكْ  مَ رْبانْ  هَ

ــــــــي نــــرْجــــا     ران

ي كْ الجِ رَمَ مْ جايْ الْحُ يوُ نَكْ مَضْ كْ مسكِ ألنّي اعبيدَ

 

ــــرْجــــا     ـــــــــي ن ران

اِيراجي  والْعبْدْ  نْعمْ  الْمُ ابْ  هَّ الْوَ هو  ريمْ  لَكْ هوَ 

ــة ــرْج ــسَ ــمْ ــالَ ب وَ 

ْ نورْ منْ نورَكْ ماجي لّ ُو كُ ُو الَرْضْ ا وَاتْ ا مَ ْ يانورْ السّ

ــة      ــجَّ ــحُ الْ حـــــرْفْ   

جاجي حْ لَفْ رْصَ ثْلْ ابْياضْ انْهارْها امْصَ ابْياضْ ليلْها مَ

ــجــة     ــهْ ــنَّ ـــــلْ ال اهْ

اجي الدّ يوبْ  لَغْ يْبْ  غَ اذْ  والْها  فالميَنْ  زاوَگْ  امْ وأنا 

ـــجـــة     بـــالْـــوَهْ ُو  ا

ِيفاجي تْ منْ رَوْحْ ا ُو انْزاوَكْ ياربّي ما ايْأَسْ لْ ا نَتْوَسَّ
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31

32

رْجــا    الْعَ ــه  تُ ابْهيمْ و 

ة   جَّ مُ جيهْ   ْ ـــلّ كُ فــي 

الْمنْجــا  ُو  ا ــفْ  لَلْخاي

ـــا  وَنْــــزيــــدْ انْـــتْـــرَجّ

ــا  ارْج ــبْ  يَّ إيْخَ الَ  ــنْ  م

 

رْجة  السَّ ُو  ا ارجْ  السَّ وَ 

ــة  حجَّ ــتْ المْ ْ حّ ــنْ صَ ع

ارْجــا  وَ  خــوفْ  ــنْ  مابي

جــة   هْ الْمُ ــة  ــجْ أَجّ لَمْ

الجْ     ُو  ا ــبيلْ  اسْ ــرْ  عاب

ــراجْ      ــهَ الْ ــجــانْ  ــرَهْ مْ و 

ــرَّاجْ  الْفَ نعــمْ  ســيدي 

ــرَّاجْ      ــعُ الْ ــزَلْ  ــنُّ ــال بَ اوْ 

ـــرَجْ     ــــرجْ الـــفَ ــــف الْ

 

ــراجْ      سْ انْوارْمَ ــى  فَ زايَكْ 

ــاجْ      ــوَهَّ الْ ــرْفْ  بَــالْــحَ ُو  ا

ــاجْ       النُّهَّ و  ــجْ  نْهَ بالْمَ او 

ــراجْ      عْ ــرى وَ الْمِ اوْ بَالْيَسْ
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ا نْتْـــــــــرجَّ تـــــا 

ميعْ امْشاجي  ريرْتي اوْ روحي والْعقلي وَالْفأَدْ وَ اجْ الَسْ

رانـــــــــي نــــرْجــــا  

ــدْ اِيراجي  ــمْ والْعبْ نْع ــابْ الْمُ هَّ ــو الْوَ ريمْ ه ــوَ لَكْ ه

 

ــة       ـحــجّ ـــــكْ الـْ دي

النّاجي الثُّلْثْ  هلْ  ِمامْ  إ عَ  امْ بالْبيتْ  ايْفينْ  الطَّ ذا 

بالْخـــرْجــــــــة     ُو  ا

مْ لَبْالجي لَّتْ لْهُ نوا اتْحَ وْ شْ شَ واقْ الرَّبْحْ الْبَيْعْ اخْ فَاسْ

ـــة      ـــرْج قــــالــــوا هَ

حاجي نَمْ خيرْ لَكْ منْ لَمْ لَمْ واغْ لْمْ تَسْ وابْ سَ ْ كانْ اجّ

ــوْجــة     ــة عَ ــق ــفْ ص

راجي تَحْ خالعْ  قُومْ   ْ لّ افْكُ لْ  مَّ الْكُ مْ  لْهُ انْقولْ  وَنا 

دَرْجـــــة      دَرْجــــــة   

الجي  باعْ ايْبادَرْ  لِي  ا  يوْ ادْعِ فوفْ  لَكْ توا  طْ ابْسَ ِلَى  ا ونا 

رانـــــــــي نــــرْجــــا  

اِيراجي الْعبْدْ  و  نْعمْ  الْمُ ابْ  هَّ الْوَ هو  ريمْ  لَكْ هوَ 
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نْجى  مَ لْ  ــوْ هَ  ْ ــلّ كُ منْ 

ــا  ارْج ــبْ  يَّ إيْخَ الَ  ــنْ  م

 

جة  هْ الطَّ ُو  ا تْحْ  الْفَ ذَ 

گرْجة    ــمْ  مــالْــهُ ــنْ  ع

ْ وَدْجـــة  ــــرّ ــوا حَ ــال ق

حاجي  لَمْ خيرْ  دونْ  منْ 

يفجى  ــالْ  ــح الْ حتّى 

ــا  ارْج ــبْ  يَّ إيْخَ الَ  ــنْ  م

ــواجْ افْواجْ       رْ افْ ــدْ لْ بَ اوْهَ

ـــرَجْ     ــــرجْ الـــفَ ــــف الْ

 

ــاجْ    جَّ حُ ــلْ  ضايَ بَفْ ُو  ا

ــجْ      بالنُّضَ ــلْ  نَتْوَسَّ ُو  ا

اجْ         ــدَّ سُ ــمْ  عنْهُ ــوا  قال

ــاراجْ    ــم ف ــوا  ــال ق ُو  ا

راجْ    ــدْ لَ ــدوا  عْ صَ ــدوا  زي

ـــرَجْ     ــــرجْ الـــفَ ــــف الْ
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ــجــة        ـعْ ـــة نـَ ـــج ـــعْ نَ

ــرَّاجــي سُ ــمــا  هُ عينْ  ماباخْ ــي  الــلّ ــخْ  ب بَـــخْ  ُو  ا

ـــــجـــــة    ـــــــــلَّ دَعْ كُ

ناجي لَمْ بْ  واهَ الْمْ وَ  باتْ  بَالْهِ ُو  ا ياتْ  طِ بالْعْ لوبْ  حَ

ــــرْجــــة        فـــيـــهْ الْــــفَ

التَناجي افْحالْ  ياوْها   يَحْ الْجنَّة  ــوالْ  احْ منْ  وَما 

ــة      گــجّ ــــيَّــــسْ  شَ ُو  ا

راجي لَمْ لْبَتْ  جَ ُو  ا الَّبْتُه  جَ لِيَ  لَبَّسْ  انْهارْ  شيخي 

ـــرْجـــة   ـــتْ الْـــمَ ـــضْ خَ

ياجي  تَهْ نْ  كَّ اتْسَ ُو  ا اسكنْتْ  سبيلْ  عابَرْ  ابْقيتْ  الَ  وَ 

ـــــرْجـــــا   ـــــــــــي ن ران

ــدْ اِيراجي ــمْ و الْعبْ نْع ــابْ الْمُ هَّ ــو الْوَ ريمْ ه ــوَ لَكْ ه

ـــة      ــــتْ قُـــجَّ كـــــانـْ

رَّاجي  دْ ارْضى وَقْضى ابْما ارْضى ياسُ جْ دْ ليهْ و الْمَ مْ الْحَ

ْــــجــــى          ــــي انّ نـِ ــــدْ يـَ

راجــي ــدا تَدْ صــاتْ التِّرْحــالْ و ابْ ــتْ اغْ ــهْ الَوَحْ ــا في ون

ـــرْجـــة      ــعَ ــــــكْ الـْ دي

ادْياجي و  انْهايَرْ  ه  اليْقُ اخْ اعليهْ  ا  يَثْنيوْ ليهْ  دْ  مْ بالْحَ
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تَرْجــا ــسْ  لي ــدْ  بي لَعْ

ادْجى  فَى  َوْ  ا  ْ يّ الضَّ فَى 

ــة  ــرْج ــرْقــيــة اوْفُ والــتَّ

جــة  النَّهْ ــي  اوْدَوالــــ

ة  اللَّجَّ  ْ ــلّ ع ــزَّتْ  ــگ اوْنَ

ــا  ارْج ــبْ  يَّ إيْخَ الَ  ــنْ  م

ــا  ــجَّ نَ اهللا  ـــا  م ـــو  ل

ة  جَّ عُ الْكينْ  بالسَّ

جة  لَهْ  ْ ـــزّ عَ بــالْــفــاظْ 

ْعــاجْ        النّ خــادوا  ــمْ  راهُ

ــرَّاجْ       السُّ جــاتْ  النَّعْ و 

ــاجْ       م ــدْ ــيَ ــنْ الْ ي ــزّ ــا م ي

ــياجْ    ْ السّ ــا  بيَ ــوَّطْ  حَ

ــزَّاجْ    ال  ْ رَقّ ُو  ا ــتْ  رَقْ ُو  ا

ـــرَجْ     ــــرجْ الـــفَ ــــف الْ

ــاجْ       ْت ــي الرّ ــتْ ل لَ كانْ افْ

رجْ       منْعَ ــرة  ــضْ فــالْــحَ

نِــتــاجْ        ـــدا  ابْ ــاهْ  ــع مْ و 
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ــجــة      ــسْ ــنَ ــمْ لَ ُو  ا

ماجي  لَهْ هايَنْ  ْ فالصّ اشْ  نهّ البُه  خْ مَ ْسرْ  النّ ناحْ  جْ و 

ــا ــد جَ فــي أبــاجــــ

تلْهاجي  تمْ  نخْ بِهْ  سهومْ  رة  هْ الشّ مْ  اَسْ ُو  ا ْتي  نِيّ وكْ

67
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نْجــة  صَ ُو  ا ــه  ريجت تَعْ

ــى   ــجّ ــهَ ــتْ لَــــرَّايَــــدْ يَ

ــاجْ       النَّسّ ــتْ  بي ــوا  هات

بْالجْ      ــمْ الدَّ وبْ اسْ جُ محْ

انتهت القصيدة





مـ ختــلفاتمـ ختــلفات
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ابْديتْ باسمْ المولى نعم الغني الرحمانْ

انْ ـــوَ ـول االَكْ ريمْ مُ الرّحيم الرَّاحم الكْ

لّ مكانْ و ال تراهْ العيـانْ اضــر في كُ الحَ

بهْ نبْـدا القصيــــد و ليـه هذا االوزانْ

يانْ الم على ســراجْ العْ الة و السّ و الصّ

ـّــانْ بعـد سميتْ المولى خالـقي الدي

ــرقــــــــانْ   لما و هــلْ الفُ انتأدَّبْ لَلْعُ

دي و العــون من الحنَّانْ ــادْ نَبْدى قَصْ ع

هْ قومي من صميم الكنـــــانْ رايدْ نوجَّ

ة و االذهـانْ ــرْ ذْ العامَّ ـ و نَفتحْ الَخواطَ

اغي افْروضْ الِيمان نزّهْ افْكاركْ يا الصّ

يا قومي بالعلوم يُعبــــــادْ القيـــومْ

لوم و الجهل المذمومْ وم العْ ارخص سُ

ــوم لني ــاوه  يرجَ ــوم  الي بهــا  ال  و 

ــروح لمجالــس العلوم ــا فينا مــن ي م

مــى و الفقيه تْعامى اهل في العْ و الجَ

ــي الغان ــا  معبودن ــد  الجي ــم  الكري

ــي العالن و  ــرّ  بالسَّ ــم  العال ــر  الخبي

ــم الوَاحــد فــي ســاير الزّماني العظي

ــا امعاني لوجــه اجاللُه  وضعــت لَلّغَ

ــق اهللا فــي ســاير الكواني ــد ما خل ق

ــى المختار فــي بياني ــم صلّيــت عل ت

رافْ ذ البياني و انخفض في حضرةْ االَشْ

ــي ذهاني فــي اتمام المقصــود اتريع ل

ْ ساني رّ و نرشد القلوب في شعري السَ

ــي ــي مــوالي فــي حنان ــي علمن و الل

ياني ــبَّحْ ابحمد اهللا افْســايَرْ لَحْ و س

ــا ــوا الم ــا صابُ ــوم مَ ــاد مــن الي و العب

ــوم و حــالت الضاما ــي السُّ ارجــع غال

ــا ــوم و الجهــل اعمام ل و تصــدات القْ

ــا القيام ــوم  ي ــوْل  هَ ــاس  النَّ انســاتْ 
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ــكاري اف بجــوالت  العامــة  ــد  نفي و 

ه ــل مــن اوهامُ ــزُوَّلْ العقي ــوم اتْ و العل

ه  ــدا كــونْ المولى مــع اتمامُ بْ ــان مَ و ب

ــقْ و حكامه كــي تجلى تســيير الخالَ

ــد انيقضهــم بالشــعر بعــد ناموا راي

ــول نــامــوا ــق ــهْ اع ــقّ ــفَ ــاه ايْ ــرج ن

ــون عاموا و يفتــح بها مــن فضلُه عي

ه ــه مــع صيامُ ــمْ تشــهادُه و قيامُ الْتَّ

كلهــم يتصابوا فــي الســرّ و العالني

ــي و العقــل و االذهاني ــكار و قلب باالف

ــا ريتُه يتشــاف فــي وزاني انســكب م

ياني ــبَّحْ ابحمد اهللا افْســايَرْ لَحْ و س

ــي متواري ــر في الل و الداهــي بدا يحي

حتى يضحى الغابَرْ ظاهر في شــعاري

ضــاري ــه  لُ بَتْقَ ــر  غي كــن  ــرون  ق عــن 

ــر بالحمــل الواري ــي ما تحي عــن صوت

ــرون بقرا ــت تكون الســامى عن ق كان

ــدرا ق كل  ــوق  ف ــه  قدرتُ اهللا  لكــن 

ــع الورى ــه وعلى جمي ــى كونُ ــادر عل ق

والَ فــي الشــي أشــياء تابتة فــي مرة

درى ــك  بذل ــه  معناتُ فاهــم  ــي  اللِّ و 

يالفهــامْ اهللا  ــاد  اينعب ــوم  بالعلـــ

ــوم اتوضح صنع الغني في االنامْ بالعل

ــوم اتجالت اطرافْ كــونْ مظالمْ بالعل

تْ قصيدة لهذا العوام قْ من العلم او سَ

ــي و بلغت طيــب المرام ــال هداني رب ي

ــي بها لَغشــاوي ذ جمــع لنيامْ لِ وْ يَجْ

و يجعلهــا للمســلم حرزْ طــول اليامْ

ى و الحج و االيمان تم الحســانْ و الزّكَ

لين القصد من اقصيدي انجولْ لالكوانْ

انتأمــل و نفكــر فــي الضــي و ديجانْ

اغي افْروضْ الِيمان نزّهْ افْكاركْ يا الصّ

ــكارْ في الكونْ المعمورْ جالوا هادْ االف

ــي لبصور ــرارْ يفتح ل ــم بَاالسْ و العال

ــى ثور ــوم االشــعار األرض عل ــوا ق قال

ــه اقْرارْ على الورى مســتور ــور إيلُ و الث

ــو وضع ربي األرض على القرون ذ الثور ل

و يظهر عجز القادر من قديم العصور

ــور مســعور ــاجْ البقــر و ال الث ــا حت م

ابَحْ يدور كل ما شــافت عين الخلق سَ

ــى في الكتاب ذا النور هكذا قال المول
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ــرْ البحور ــا تمثيل قَصْ الفــالك افضاه

ابع بين جميع البدور و كوكب األرض السّ

انع ذ األشــياء الديانْ هندس الكون الصّ

من جعل للقمر مع الشــمس حسبان

العظيم اللي سجدت لُه انجومْ و غصانْ

اغي افْروضْ الِيمان نزّهْ افْكاركْ يا الصّ

ــالْ اتأمــل باالدخــال فــي كــون المتع

ــت خالي البال من ســاير الشــغالْ و ان

الشــعالْ ــدر  للب النّجــال  دوك  ــع  رف و 

فكــر نعــت الرجــال لقماهــر الفضالْ

ايال نضرتي البدر بين الكواكب اشعيلْ

ــلْ ي مِ ــر اكْ ــي داي ــي و نضرت ــال تأملت و ي

ــال نضرتيه انقص عاد القوس تمثيلْ و ي

كوكب األرض على القمــر نازل اضليلْ

كايَنُّه قــوس مقوس ضل جابْ تفصيلْ

األرض بيضــة مثل الكــورة اتهيل و تميل

ــه اقليلْ ــرام الكــون ألن ــن اجْ ــا بي تالف

اتأمل الشعر اللي ينسابْ من الوجدانْ

كيف ينســابْ السنسابيل بينْ الجنانْ

ا الكل إنســان دَ هكــداكْ اشــعاري تَعْ

و ارشــف عذب المصال و شرح لدخالي

ابْحة في مجرى و الكواكب كالسمك السّ

رة ــه الْگمْ تُ ما يفــارق فــي الســير بْنِيّ

ــي ثان ــه  يلي ال  مــن  ــادع  الب ــم  الحكي

ــي الدجان و  ــام  االي ــب  تترت عنهــا 

جل شــانُه ســبحانُه ما خطى مكاني

ياني ــبَّحْ ابحمد اهللا افْســايَرْ لَحْ و س

ــي ــل العال ــم للجلي ــود العظي المعب

في ســاعة من الليل و تكون مســالي

ــل لهمومــك جالي ــيّ امهي ــدْ ضَ تَوْجَ

ــي للتال تركــه  الســفيل  ــر  التفكي و 

عــرف بين القمر من شــموس شــاعل 

عرف ضــيُّ ماجيه من شــموس كامل 

كوكب األرض على ضي شــموس مايل

ــوق القمر كيــف عامل  شــوف ضله ف

لْ تكـــويرها الكامل عن األرض وَ فْـصَ

بين الكواكب مجموعة في  فلك شامل

ــور آفل مــن مثلهــا في الكــون ايليه ن

ــي  ــا هــاج وهيــج داخــل الكنان بعدم

انِي صَ به ينعــاش الزهر في ســاير االَغْ

ــر و يصغاني و يستنشــق منهــا العبي
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اغي افْروضْ الِيمان نزّهْ افْكاركْ يا الصّ

ــا الرحب األرض  و  ــراب  ت هــذا  أصــل 

ــوف الرطبا في ســالف الحقاب كالصُّ

شــطبا ال  فيهــا  رطــاب  ال  ــة  نخل ال 

ــا هضب ال  عنهــا  ارْوَابْ  وال  ســهل  ال 

وَة في قديم االحقاب كانت األرض الرّخْ

اتغلبت الشمس على األرض كيف مكتاب

جــادب البدر كما راد الجليلْ و انســابْ

طافْ باألرض و طافتْ بيهْ في الغيهابْ

و ال يزول الصهد من الشمس دون لهابْ

فوق منها نهمر كالسلســبيل ينساب

ــكيب صباب ــورُه اسْ ــر يولي شُ  ال غدي

ــى من ال يماتلُه شــان ــن راد المول مني

 اتجمــع في موضع لبدر كي بغا الديان

ــا األرض مآلن موضــع البدر ابقى من م

اغي افْروضْ الِيمان نزّهْ افْكاركْ يا الصّ

ــح و تصيحْ ــح تتصاي زاح الرّعــد و الرّي

ــيحْ ــن طاح يتماوج وَ يْسِ و المزن امني

و ظهر قوس القزاح مــن لونُه الوضيحْ

ــا زغت على صــواب و الصدق صوابي م

ياني ــبَّحْ ابحمد اهللا افْســايَرْ لَحْ و س

ــي ان ــودْ النّ ــالبْ و الطّ ــواتْ الصّ و الرّب

ــاب و حديث النّبي جــاجْ في الكت و الحُ

ــي راب عايــش  ال  ــاب  غي ال  ــة  رْصَ عَ ال 

ــحابْ و صغى خطابي ال تســانَسْ السّ

ــة تحت الشــمس وضيهــا اللهب دايب

يّ ســناها بعد السنين جادب و صار ضَ

ب ــورْ حاجَ ــم ن ــاد كالعرجــون القدي ع

ــى الظالم غالب بعــد ما كان الضي عل

جــى ذ األرض صار دايب ــه لَحْ من لهيبُ

مســارب ال  واد  ال  جــدول  ال  وجــد  ــا  م

ال شــجر يســقيها ال وحش فيه شارب

يكــون البحر الزاخر كان فــي المكاني

ــي ــر الدهان ــم يحي و صــار زخــار الطي

ــاح في كل داج ســاني صب ــدر كمَ و الب

ياني ــبَّحْ ابحمد اهللا افْســايَرْ لَحْ و س

ــه تلواحُ ــر  كث و  الحْ   ــاه  ضي ــرق  الب و 

ه ــا اصحــاح و طــوادْ ارجاحُ ــن روابي بي

ــه ــون هــذا البطــاح و غــراس لقاحُ ل
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باح صبح الروض ايفيحْ هبّ انسيم الصّ

ــاح ب ســرها  مــواله  مــع  آدم  قصــةْ 

بْدْ مع معبوده و كان سماح اخطى الْعَ

عمره فــي الجنّة ما شــاف ليل بلماح 

و ال نضر شــمس و ال قمر في سما الحْ

ــاح بري يحــس  ال  و  ــرق  ب ال  و  ــودْ  رع ال 

ــألرْضْ اللي مليانا جهــاد و كفاح جــا لَ

كيف يمشي و يضل الوحش بين البطاح

الشكر و التسبيح لمن انشى االنسان

ــآلن ــم ل ــا دارت األرض مــن قدي عــد م

نانْ و اللْسانْ  و الثنى و التقديس من الَكْ

اغي افْروضْ الِيمان نزّهْ افْكاركْ يا الصّ

مــن ســورة ياســين و كذلك مــن نُوحْ

ــى في الكون القوافــي عاليين و المعن

ــو نكون ــن يســمح ل ــد الرّزي نرجــى ول

ــه من فنون لســت من الجاحدين مالي

القــرآن صانهــا  ــة  حلّ ــاراوي  ي هــاك 

ــان ــا ادْرَى بعرف ــي بالجاحــد م و التبال

ه  ــه و صباحُ ــن ليلُ ــوح بي ــكْ الصب لْ مُ

ــي بكنان ــم  عال انْ  ــوَ باالكْ ــم  العال و 

ــه بلماحُ لمــح  و  ســاح  آدم  ــزل  ن و 

ــول الزّمزمــي الفاصح  من القــرآن و ق

نزَّلُه يســتغفر في األرض بعد ســامح

و ال نهــار امشعشــع و ال صباح صباح 

ــح  ــرّ مال ــاه م ــا م و ال بحــر  كيبْحرن

و ال هطلت عليه امْشاتي في برد قاصح 

و صار يمشي و يضل على العيش كالح

و السماك في البحر  و امالكة الجوانح 

ودارله ملــك في كوكب األرض به عاني

ــا عــاش عليها ســاير االزماني و عد م

ــي ــه ثان ــادر مــن ال يلي ــم الق للعظي

ياني ــبَّحْ ابحمد اهللا افْســايَرْ لَحْ و س

ينْ من فضــل الغناي رّ التّمِ ــدُّ ــتْ ال ب جَ

داني ــن للســر اهْ نحمــد نعــم الحني

ــز  وزاني ــن في طري ه الزّي ــدُ ي ــتْ قْصِ رَمْ

ــي تمان جُ ــلْ  ثَقَّ ــن  دي ــل  تمثي شــعر 

ــشْ هاني ــا حفــاض اتْعي صــول بهــا ي

ســير في التوحيد و خليه في األحزاني
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ــاهْ طعان مَ في يدي ســيف امجــرد يا عْ

ــاب الوزان ــي عن ارب بعد تختم ســلّم ل

ــروع الغصان ــى اف ــرد طير عل عــد ما غ

امعطر بعطور النســري مع السوســان

يا الحافض و استغفر من صميم الكنان

ــاح ليــك االدهان ــر تكلــك عنه ترت و دي

ي مــع العنوان ــمِ و اللّي ســالك عن اسْ

ــه الرحمــان ــة ســهوم الراحمُ و الكني

ــوم يرعــب كل مــن القاني ســيف العل

ــا في ســاير المكاني و االشــراف و طلب

ــي ليلهــم تايســري فــي ســاير الحيان

و الزهــر و الورد المشــموم مــن جناني

ــي ان وَ االَكْ لمســير  ــم  الداي ــم  للكري

انْ فاني وَ و عــرف بين اللي دونُه فــي االكْ

ــول في  آبَجــدْ محجوبة و ســير هاني ق

ــع ضــي و دجاني  ــد االشــراف الطاي عب

انتهت القصيدة
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ـرصارَة  الصَّ بَالرِّيـــحْ  يــتْ  سّ حَ

اروا  شَ بْلة  الْقَ نْ  مَ ابْروقْ  و 

ــزَّارَة  غَ امْشاتِي  ي  شِ ـداتْ  ابـْ و 

ــرَارُه  لَقْ ْهــا  لّ كُ ــاسْ  النّ و 

ــارَة  ــبَّ جَ ــه  رْتُ ــدَ قْ ــن  مَ بحانْ  سُ

ــارُه  مَ تَعْ ــه  لُ ــدْ  إيْري إال  و 

ــارة  ــتّ ــفَ ــتْ الْ ــلْ ــطــار اعــمَ االَمْ

تارُة  خْ مَ كاتْبي  ايْ  عَ ومْ

حبارَة  المَ ــطْ  وَس ــالم  ــقْ الَ دَار 

ــوارهُ ــشْ بَ القا  ــتْ  ــدي وبْ

ــعــارَة  ــرا لــلَــشُّ ــبْ ــبْ ال ــاتَ ــا ك ي

دارُه  في  يخْ  الشّ على  دُقّ 

ــارة  ــمّ ـــاري هَ ـــعَ ــي اشْ ــبِ ــاتْ ك
َ أ

رارُه بَسْ ادْرى  ما  عر  الشِّ و 

ــرْ  دي اهْ نْ  ــوْ الْكَ ة  ــدَ زايْ ــة  افَ صَّ القَ ــودْ  الرّعُ و 

الَبْصورْ  ــرْ  انْــظَ ــنْ  ــمَ َلْ ا فوا  طْ خَ

ثيرْ ــرْ اكْ ي ــقاتْ خِ َلْواسْ ــحابْ ا ابَّة مَن لَسْ صَ

ــورْ  ــب ــنْ ــغَ ــر الْ ــبَ ــنْ ــغَ ــــادِي امْ غ

ميرْ  ــدْ اعْ نْ بَعْ وْ ــي الكَ لِ يَخْ َللِّي كَ جلّ شــانْ ا

ــورْ مُ معْ تُه  ســاعْ فــي  ــى  يَضحَ

رتْ انْسيرْ  تْ افْبِيتِي ضلّيتْ ما اقْدَ بَحْ ا اصْ مَ كْ

ــورْ  ــث ــنْ ــمَ ــر وَال ــعْ ــشِّ رِي ال ـــــدْ يَ

طيرْ  تَسْ رُه  طْ سَ دْ  بَعْ ه  طُّ ابْخَ طابْ  الَخْ وْخادْا 

كورْ  مَشْ ــا  ي ــتْ  ــلْ قُ ــتْ  ــقْ ــطَ وانْ

ــيرْ  ــا س ــيرْ به ــا و س ه لَّفْ ــا غَ تْه تَمْ إال اخْ

ــطــورْ  ــسْ الْــمَ دَا  ــلــيــهْ  عْ ـــرا  اقْ و 

كيرْ ــال تَفْ نِي بْ ــتْوة من ســاكْ ــة كالشّ دافْقَ

ـــورْ  ن ـبُــه  قَــلـْ فـــي  ـــــي  َلِّ ا إالَّ 
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ـتْــوارَى  ــا تـَ ـــة م ــاظ وارْيـَ ــف َل ا

طارُه ريم تاجْ اسْ مْ الَكْ واسَ

رارَة ــدْ ــمَ الْ ــادْ  ه ــدّ  عَ د  مْ الْحَ و 

بارُه  ر لَحْ عَ المْ في الشْ و اسْ

ــعارَا  الشّ طــابْ  اخْ ــا  دهَ بَعْ و 

ــعارُه  اشْ با  ــا  حيننّ الفاضْ

ــارة  ــبَ عِ ــكْ  ــنّ عَ ــلــيــتْ  امْ إال  و 

ــارُه ــيّ عِ ــتَ  ان ميــزاننَّا 

ــعــارَة  ــرا لــلَــشُّ ــبْ ــبْ ال ــاتَ ــا ك ي

دارُه  في  يخْ  الشّ لَى  عْ دُقّ 

ــارة  مّ الْخَ رْ  ــعْ شَ ــانْ  ازْم مــوا  نَظْ

ادارُوا  و  ــرْ  ثي اكْ ــوا  زّل اتْغَ و 

ــارَة  ــمّ شَ ــوا  ــانُ ك كيف  وَرّيـــه 

تِصــارُه  اخْ ــةْ  غايَ لْ  ــوْ والقَ

أومـــــارَا  ــــنْ  مَ ـــــــمْ  دُرْهُ هللا 

ادْرارُه ــاجْ  ابْت جــوا  تْتَوّ و 

ــارَة ــزَّفَ ال ــاحْ  ي ــرّ ال ــدَ  الْ قى  صْ و 

ــيــارُه  اسْ ــنْ  ــزِّي كَ رّ  بالقَ

ــالْ الْخيرْ ــي اتْن ــي يا كاتْب طابِ ــا في اخْ ديرْه

ــورْ  ــفُ ــغَ ـــــمْ الْ ــيــم االَسَ تَــعــظِ

النُّورْ  ابــرَقْ  ما  عدّ  الهادِي  على  الةْ  الصّ و 

ــورْ ــعــيُ مَ ــوا  ــل ــاهْ ــت اسْ الَّ  ـــنْ  مَ

ــورْ  دكُ مَ ــي  اللّ رْ  ــاعَ للشّ ه  ــدُّ مَ ــبْ  الكاتَ ــا  ي

ــورْ ــع ــشْ بَ ـــا  ـــيـــاوْهَ احْ ال  ــــنْ  مَ

يرْ  ــاتْ قُلْ هــاتْ الْغِ ن عْ ــورْ المَ نْ طُ ــة عَ ارْجَ خَ

ــبْــتُــورْ  ـمَ وانْــــــتَ الـــتَّـــامْ الـْ

ــيرْ  ــا س ــيرْ به ــا و س ه لَّفْ ــا غَ تْه تَمْ إال اخْ

ــطــورْ  ــسْ الْــمَ دَا  ــلــيــهْ  عْ ـــرا  اقْ و 

ميرْ ــعارْ ذَا التخْ ــنْ االَشْ فّ مَ ــيخْ إيْعَ قُلْ لَشّ

ــورْ  ــح ــالْ ــنــا كَ ــسْ ــنْ راتْ جَ ـــــدْ عَ

زيرْ  رْ اغْ عْ ضها في شَ لُوب على بَعْ وحننُوا الَقْ

ــورْ ــجُ ي ــدِّ ــحْ ال ــابَ ــص ـوا امْ كــانـُ

ــمْ انْصير  رْ وكانْ ليلْهُ ــعْ ــرْشْ الشِّ ؤُوا عَ ــوْ اتْبُ

ــورْ  ــه ــم ــم جَ ــه ــلْ ــي ــقـــادْ لِ ونـْ

ايْسيرْ ريدْ  للشّ سابْ  لَحْ رَبْ  اضْ و  الكاتَبْ  يا 

ــورْ  ــغ ــثّ ال ــــهْ  لُ ـــنْ  ـــزّزي ـــكَ مْ و 
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ــارَا  ــرْت ــتَّ ــذا ال ــاسْ ه ــنّ ــوا ال ــلُّ مَ

ة ساروا  العَ عارْ  دَ  الخْ االَشْ

ــعــارَة  ــرا لــلَــشُّ ــبْ ــبْ ال ــاتَ ــا ك ي

دارُه  في  يخْ  الشّ علَى  دُقْ 

ــارَة  ــطّ ــشــاتــي مَ ــــتْ الَــمْ الزالَ

ارُه ــوّ صُ ــمة  راسْ بالْفــاظْ 

ــرارَة  ـــراة مــسْ ـــه صـــورةْ امْ وَرّي

خــارُه  تَدْ فــي  ــاتْ  الْقَ وَالَ 

ــزّارة  ــگ ــدْ ال ــن ــــونْ عَ ِيـــالَّ ادْي ا

ــارة  ب تَقْ فــي  ــن  يِي الْماجْ

ارة  قَطّ ــه  ــرْتُ مَ ــنْ  ــيْ عَ ادْمـــوع  و 

ابْصــارُه ــنْ  زَايْغي ــر  بِي الَكْ

تارَة  حْ مَ ــرَّة  ــحُ ال ــرَة  ــايْ الــصّ و 

ــا فِي دارُه ــيخْ دَ اللّغَ والشّ

ــعــارَة  ــرا لــلَــشُّ ــبْ ــبْ ال ــاتَ ــا ك ي

دارُه  في  يخْ  الشّ لَى  عْ دُقّ 

ــوفْ والتَّزْويرْ تُ ــنَ الَهْ فّ امْ ِيْكَ ــيخْ إ ــولْ للَشِّ ق

الــفــجــورْ  دا  ـــزْ  ـــرّكـــايَ ال هــمــا 

ــيرْ  س ــا  به ــيرْ  وس ــا  ه لَّفْ غَ ــا  تْه تَمْ اخْ إال 

ــطــورْ  ــسْ الْــمَ دَا  عليهْ  ـــرا  اقْ و 

يرْ  وِ ــى التَّصْ ــا كاتْبِي عل ي ي ــزُولْ اقْريضِ ِي وال إ

َلــلَّــبْــصــورْ  ــتْ ا ــسَ ــيْ ــعْ لِ ــمْ لــلَــسَّ

ــومْ امْطيرْ  ــا فــي يُ ــدْ وْالَده ــاتْ ليهــا وَالي م

ـــورْ  نُ ال  ـــا  ـــسَ كْ ال  ـــيـــشْ  عِ ال 

يرْ ــيينْ الْخِ الَة النّاسْ ــمْ و البَقَّ حْ ــولْ الفَ و مُ

ورْ  سُ حْ مَ ــمْ  ــهُ ــرضْ فَ ــابْ  ــسَ بَــحْ

يرْ  رى عــالَشْ ايْصِ ــا جْ ــوا م رفُ ــالْ االَّ عَ ف واالَطْ

مقهورْ  ــم  ــرْه ــي ــغ اصْ والـــلِّـــي 

يرْ  دِ ــنْ اهْ ي ــنْ قايْمِ ي ــلْ الدِّ ــمْ و اهْ ــزَا قايَ و العْ

ــورْ ــمُ ــعْ ــمَ ـــونْ وَالْ ــي الـــكُ ــاسِ ن

ــيرْ  ــا س ــيرْ به ــا و س ه لَّفْ ــا غَ تْه تَمْ إال اخْ

ــطــورْ  ــسْ الــمَ دَا  ــلــيــهْ  عْ ـــرا  اقْ و 
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ــارَة  النَّقّ النّقــاطْ  ــذا  َل ا غــى  اصْ

وارُه  اجْ بينْ  يل  ابْخِ وى  تَهْ

ــارَة  ــبَّ صَ ــنْ  مَ نْتْ  حَّ مَ ــحــار  اشْ

ــارُه ــه تَفق ــي امالزّمُ و اللّ

اللَّعمارَة  الــجــاوْ   ــنْ  مَ ــتْ  ري ما 

أثارُه   ْ الْقاوا ما  فْ  طْ الْعَ و 

ارَة  ـــزّ تَ ــســاتُــه  اكْ ــنْ  مَ م  فِيهُ

ــدارُه  ــنْ اتْبانْ اعْ فيهــم مَ

ــارَة  قب ــم فــي الْمَ نّهُ ــحالْ مَ و شْ

اروا  سَ الزْناقي  في  رينْ  وخْ

ــعــارَة  ــرا لــلَــشُّ ــبْ ــبْ ال ــاتَ ــا ك ي

دارُه  في  يخْ  الشّ لَى  عْ دُقّ 

ــارة  ــتَ ــخْ ــاظْ الــمَ ــف ــبْ الّ ــاتَ أك

م بارُوا  نْهُ نْ  انْسيتْ مَ يا مَ

ــلْ االِيجارَة ــر عامَ ــنْ افْقي ــم مَ كَ

وارُه  نْ حيتْ ما ادْرَكْ مَسْ  مَ

ــارَة  غ َللَّمْ ــيَّة ا شِ و يْعــودْ فــي الَعْ

دارُه  رْ في اعْ عَ كْ الشّ وّ وِيْشَ

ــرْ  ي مِ ضْ ــوا  ونْسُ ــالَّرْ  البَ ــوقْ  فُ ــبْ  الْكاتَ ــا  ي

ـيــزُورْ  لـِ أو  ــنْ  ــطــاطَ ــبْ ال ــحــتْ  ت

رِيرْ الَحْ نْ  مَ طاهْ  اغْ اللّي  غيرْ  الها  استَحْ وال 

ــور  ــقــهُ ــرْ مَ ــطَ ــمْ ــال ــاهْ بَ ـقَ ـلـْ تـَ

ــرْ  صي االَعْ ــة  فَايْقَ شــاتِي  لَمْ أو  يْنْ  ــرّ شَ امْ

گـــورْ  داروا  ـــــــواسْ  األقْ ــن  ــي بِ

يرْ  مْ اقْصِ سْ لَى الجَ نْ البَسَ تُوبْ عْ م يا الْكاتَبْ مَ فيهُ

صورْ  حْ ــطْ المَ ــرْگْ فــي وَسْ ــنْ شَ مَ

بيرْ  بَالتَّدْ لّ  تْهَ كَ شاتِي  لَمْ أو  ينْ  امْكمشِ

طورْ  سْ المَ ــلَّ  هَ ــودْ  جُ  ْ ــاوا ــعَ يَــسْ

ــيرْ  ــا س ــيرْ به ــا و س ه لَّفْ ــا غَ تْه تَمْ إال اخْ

ــطــورْ  ــسْ الْــمَ دَا  ــلــيــهْ  عْ ـــرا  اقْ و 

قيرْ  ــعارَكْ اللَّفْ ــيخْ الْتافَتْ فِي اشْ ــولْ للَشِّ ق

ــورْ  ــذك ــى مَ ــس َنْ ـــنْ ا ــان مَ نَــســيَ

ديرْ  ــيخْ فــي تَكْ ــه بَالشّ يبُ ــادْ اتْصِ ب ــنْ الَعْ بي

ورْ  ِيــــدُ ــارْ إ
ــطَ ــم ـــالْ فـــىْ لَ ـــيّ قِ

يرْ  صِ لّْى الَحْ فالْ عَ بيبَة وَ األطْ ا لَحْ دْ فِينْ يَوْجَ

ــور  ــغُ ْت ا بـــهْ  األرضْ  ـــابْ  ص ـــوْ  لُ
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ــارَة  ــتّ الــعَ ـــدامْ  َقْ ـــاألْ بَ ــدْ  ــزِي يْ و 

ــارُه  غ اصْ ــزَقّ  كيْ ــر  ي الطّ

ــارة  يَّ الْخِ ــلْ  نَسْ ــوادْ  الجْ ــتْ  بَنْ و 

ــدارُه اكْ كاتْزيدْ  ابْـــداتْ 

ــعــارَة  ــرا لــلَــشُّ ــبْ ــبْ ال ــاتَ ــا ك ي

دارُه  في  يخْ  الشّ علَى  دُقّ 

ــرْ اتْـــــوارَى  ــطَ ــم ــي ال ــب ــاتْ أك

ــوارُه  ــدْ انْ ــدّ بَنْ ــزاحْ شَ لَقْ

طارَة  السْ ــنْ  مَ للُّوا  انْطَ أجــي 

ازْهارُه فْ  شُ الرّياضْ  فْ  شُ

ارَة  ـــوّ ـــنُّ ال ــــكْ  دِي ــــفْ  شُ هللا 

اروا  طَ عاوَدْ  يارْ  االَطْ فْ  شُ

ــارَة  ــتّ ــوه فَ ــاتُ ــت ــا اسْ نِــيــســانّ

فارُوا  نْ الرُّوسْ اصْ جارْ مَ االَشْ

بارَة  حْ الْمَ ـــواتْ  اخْ ــري  ــاعْ أَش

ــطارُه تَشْ ــمي  باسْ ــعْ  وَقّ

إيْديرْ  كيف  به  كين  مَسْ وا  الْتَفّ فال  األطْ و 

قور مفْ ــى  ــسَ ــمْ إي آدَمْ  ـــنْ  ابْ و 

اقْتِير كانْ  لُونْ  اللْ  الَحْ ادْ  بَالْعيشْ  يَة  رَاضْ

ـــدورْ  ـــقْ مَ ـــذا  ـــكْ هَ ـــولْ  ـــقُ تْ و 

ــيرْ  ــا س ــيرْ به ــا و س ه لَّفْ ــا غَ تْه تَمْ إال اخْ

ــطــورْ  ــسْ الــمَ دَا  ــلــيــهْ  عْ ـــرا  اقْ و 

ــرْ  دي الَقْ ــا  رَبّن ــبحانْ  سُ ــقْ  اتْالحَ ــامْ  ي الْغْ و 

ــورْ  ــنُّ ال ــهْ  ــي ل عـــادْ  ـــونْ  ـــكُ ال و 

ميرْ ــادْ لَتّعْ ال وع نْ اخْ ــوْ ــبْ عن كَ تَ شــوف و كْ

ــزورْ  ــي ــهَ الْ ــمْ  ــايَ ــغ انْ ــى  ــغَ اصْ و 

ــرْ دي َللَّقْ ا رْ  شــاكَ ــزّ  يَهت رْحــة  بَالفَ ســاقْها 

ــورْ  السُّ فــي  ــهم  اعْشاشْ تَركــوا 

يرْ  هِ َلْبيبْ اشْ وي كي ساقْها ا شْ سْ الْعَ مْ فْ شَ شُ

ورْ ــــدّ ـــطـــوحْ ال ـــبـــوا اسْ هّ وتْـــدَ

يرْ ــه جــاكْ الْخِ ي قُلتْ لي ــاخِ ــي نَسّ قالهــا ل

ــهــور ــشْ ــم مَ ــده ــن ـــهـــوم عَ سُ

انتهت القصيدة
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رْ طَ الَمْ ــةْ  ــروسَ اعْ ـوانْ  الـْ ــفْ  شُ

ــرْ  ــزّهَ ال و  رْدْ  ـــوَ ـــلْ لَ نْ  ــدَ نـْ ــدَ ِيـْ إ

رّ  الطَ أو  ــارَجْ  ــع اتْ و  ـــرَّشّ  ال و 

رْ   ــدَ ــبْ َلْ ا ةْ  طلْعَ ــيُّــه  ابْــضَ ــاقْ  ف

ــرّ ــغَ ــنــا الْ ــشْ امــعــانَــا يُــمْ ــي عِ

 

ــرْ  ــصَ ــنّْ ــةْ ال ــبَّ ــي قُ ـــوَ ف ـــا هُ هَ

رْ  ــعَ ــا اشْ ــاشْ م ورْ وْبَ ــعُ فــي الشّ

مارَة  اعْ كلّ  في  نونْ  الَفْ َلْوانْ  أ عدّ 

ــارَة  تَّ فَ ــال  ابْ ــصْ  يَتْراقَ ــراشْ  الفَ و 

يْتارَة  بَالقَ ي  كايْجِ كيف  حصورُه  و 

ــى الزّوهارَة  جْ فايَقْ عل أو فــي الْوَهْ

عارا  الشُّ جدْ  مَ فيهْ  رْ  عْ الشِّ ريمْ  تَكْ

اُمارا  رْتُه  ضَ احْ في  لْ  وْ القَ فنونْ  و 

بارة ــعْ عِ مَ ــروفْ تَجْ ــقْ في احْ فّ يَتْدَ

انظيرْ  ليهْ  الالَّ وّ  جُ في  لولْها  وَحْ لِيها  احْ في  بارزَة  أصاحْ  األَرض  فْ  شُ

ثيرْ رجاتْ اكْ لْ في الحَ اتْ  الْيُومْ والنّحَ جَ هْ ي طَ ى كِ فَ راجْ انْواوَرْ  الَعْ فْ احْ شُ

نْتيرْ  سَ عَ  مْ وسانْ  سُ يارْ  االَطْ بهانْ  اصْ في  هارْمونِي  صاحْ  يا  لي  عْ  مَ وسْ

يرْ  الخِ ه  وَجْ يَّى  حَ مُ فْ  شُ التَّعبِيرْ  رْشْ  عَ لى  عْ الَسْ  جَ لْ  وْ الْقَ لِكْ  مَ و 

بيرْ يبْ و العْ رْ و الطِّ طَ قْ الَعْ تنْشَ نَا وَاسْ يا و السَّ احْ النُّور و الضّ فْ أصَ شُ

رشْ التَّعبيرْ لَى عَ يفْ جالَسْ عْ يفْ واتَاه  التّاجْ وكِ ر أصاحْ كِ عْ فْ الشّ شُ

زِيرْ  اغْ فِيضْ  مَن  ة  دافْقَ الرّبيع  هاذ  في  اقُه  شّ عُ وه  رمُ كَ الِّي  رْ  عْ والشِّ
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ــــرْ  ْمَ ــــدّ مــن أ ـــلّ مــا جَ الـــكُ

بَر  الْخْ ــــادَقْ  صَ ــرْ  ــبَ يَــخْ اال  و 

ــرْ  صَ العْ ــادَم  ق فــي  كان  كمــا 

ــرْ هَ إيظْ ة  ســاعَ و  ــحْ  الرّي ــضْ  قَبْ

ــرْ  ــصَ ــةْ الــنّ ــبَّ ـــي قُ ـــوَ فِ ـــا هُ هَ

ــرْ ْمَ أ من  ـــرّوحْ  ال ذا  خة  النَّفْ و 

ــرْ  النّظَ و  عْ  ــمْ السّ ذَوْقْ  ــأْ  انْشَ و 

ــرْ كَ ــنْ و الفْ هْ ــلْ و الدِّ قَ ــى الَعْ لَّ عَ

ــرْ  يْنْشَ و  ضــاةْ  النَّهْ ــمْ  ي قِ يـْ و 

 

ن ما يَتْوارَى  فْ عَ شْ سيرُه الكَ و في تَفْ

بارا  قــولْ الْخُ وا اعْ مُ ــه يَســتْلَهْ نُّ مَ

ــارَى ي ــانْ احْ ــه ال دْه َنْ في ــي االْ باقِ

 

نارَة امْ لَلنَّاسْ  دَرْبْ   ْ لّ كُ في  لْ  عَ يَشْ

اُمارا  رْتُه  ضَ احْ في  لْ  وْ القَ فنونْ  و 

ارَة  ضّ ــع حَ نَ ــاتْ تَصْ ــزَّة و جَ رَبّ العَ

ــا يَرَى  عْ و م ــمْ ــا يْسَ ــهْ م وَّق بِ ــذَ يَتْ

مارَة  رة عِ ضْ يمْ حَ ة ايْقِ جَ هْ أو في المُ

دارَة و  ارْ  الــدّ في  دين  الماجْ بَقْ  عَ

يرْ  تَفسِ رُجْ  يَخْ ادَة  عَ رْقَةْ  خَ ساسْ  ابْيَحْ اتْ  سّ حَ ما  لّ  كُ سْ  النَّفْ ديثْ   احْ و 

ــرْ بي ــبْ اخْ ل ــرُوفْ الَقَ عْ ــالَ الْفــاظْ مَ ــاسْ ابْ ــه للنّ ــبْ تايْگولُ لْ َلْقَ المْ ا و اكْ

ــر يِي ــي بَالتَّغْ بْل ــبْ مَ تَ ِكْ ــاوَدْ إ بْ و يْع ــطَّ ــنْ و يْشَ ــاوَدْ إيْنِي مْ و يع ــدَ تَيَهْ

يرْ ــوا فــي التنظِ ــحْ هكــذا قال ــضْ الرِّي ــه قَبْ ــوه بايَنُّ رّفُ ــي عَ َللِّ و جــاوْا ا

رشْ التَّعبيرْ يفْ جالَسْ علَى عَ يفْ واتَاه  التّاجْ وكِ ر أصاحْ كِ عْ فْ الشّ شُ

يرْ طِ لَعْ َلعالي  ا قامْ  المْ في  الرّوحْ  دِكراياتْ  ثْ  يَبْعَ و  ر  عْ الشِّ الرّيحْ  قَبْضْ 

التَّذكيرْ ياتِيهْ  اقْبَلْ  من  ديمْ  لَقْ آدَمْ  ابْنْ  دانْ  وِجْ صاغْ  و  الرِّيحْ  قَبْضْ 

ــرْ  ه تأْثي ــدُ نْ ــالْ و عَ ــام و يَنْشــى األم ــي أُمَ يِ ر و يَحْ ــعْ ــحْ الشِّ ــضْ الرِّي قَبْ

التَّنْوير اليُومْ  الَمْ  الظّ و  الغطّ  لِيلْ  من  لْنا  مَ يحْ قادَرْ  و  الرِّيحْ  قَبْضْ 
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رْ والنّظَ ــس  والــلَّــمْ ــلْــحْ  بَــالْــمَ

ــرْ ــصَ ــبَّــةْ الــنّ ــي قُ ـــوَ ف ـــا هُ هَ

ــرْ  هَ ــدّ ــلْ ال ــايَ ــا طَ ــرْ م ــمَّ ــعَ ِيْ إ

رْ  ــدَ ــق الْ وَ  ــاهْ  ــجَ ــال بَ كــانــوا  أو 

ــرْ  تَ فْ ــا  م ــسْ  يْ القَ ــرُؤُ  امْ ــرْ  ذِكْ

ــرْ  بَ الَحْ ــى  إل ــراوي  غْ المَ ــنَ  م و 

ــرْ  طَ إيْخْ ــرْ  الخاطَ فــي  ــي  ماشِ و 

ــرْ  ــبَ ــكْ ال ــي  ف  َّ هللاَ ــعْ  ـتّــاسَ يـَ

ــارَة  اإلشَ من  القَتْ  اخْ بارَة  العِ و 

اُمارا  رْتُه  ضَ احْ في  لْ  وْ الْقَ فْنونْ  و 

إيْمارة  بَنْسليمان  لحون  المَ في  أو 

مْ شارَة  نين امْضاوْا ما ابْقاتْ الْهُ و امْ

ــنْفار الشَّ و  ــرَة  نْتْ عَ و  ــي  ذالِ الْهُ و 

تارة  خْ مَ وَة  فْ صَ د  بَعْ و  نُّه  مَ قْبَل  و 

ارَة  مّ هَ نابَعْ  المْ فايْنْ  ة  جَ هْ المُ في 

ارَة يّ لْقْ علّى األَرضْ السِّ اكْ الخَ سّ عَ

 

سيرْ لَعْ لُه  رْ  يَسَّ األخرس  آدَمْ  ابْن  بِين  يَتْماوَجْ  كانْ  ر  عْ الشِّ رْفْ  الحَ قَبْلْ 

رشْ التَّعبيرْ يفْ جالَسْ علَى عَ يفْ واتَاه  التّاجْ وكِ ر أصاحْ كِ عْ فْ الشّ شُ

اقْصيرْ مرْ  العُ اتْ  جَ لَوْ  لودْ  الخْ عالَمْ  مَن  ة  حَ نَفْ رْ  عْ الشِّ  : قولي  انْهايَة  و 

ــم اذْكيرْ  ــادْ لْهُ ــا ع ــاوا م ــوا و اتَّنْســاوا و افْن ــا ومات ن ــوا هْ ن ــنْ كَ ــا مَ أم

ــرْ ي ــرْ و غِ ــنْ و غي ي يّ ــنْ حَ ــة باقْيي ــامْ الدابَ يَّ ــورْ و الخِ ــرُوسْ و طاغ هومي

ــرْ  يْ الطّ ــقْ  منطَ ــى  موُل ــذ  التِّلمي و  ــي  تنبّ المُ و  ــن  ي الدّ جــاللْ  أو 

التّفكيرْ  وَلْدْ  ي  ماشِ ر  عْ الشِّ هو  ما  كْ و  رْ  عْ الشِّ نْ  عَ ر  عْ شِ أراوِي  هاكْ 

بيرْ  اكْ قَلْبْ  نوراني  قَلْبْ  ارْهيفْ  ذُوَّاق  راقي  قَلْبْ  ر  عْ الشِّ بّ  إيْحَ قَلْبْ 



شعر عن الشعر 456

49

50

51

52

ــرْ  شَ ةْ الَحْ ــي في ســاعَ عْ لِ ــفَ يَشْ

ــرْ  ــتَ اسْ بَـــالـــبُـــرْدَة  جــــازُه  أُو 

اإليغارَة  تاتِي  تام  الخْ كْ  مَسْ مع  و 

ارَة  يّ لَ الخِ نُّه و صار في اهْ فى عَ و اعْ

انتهت القصيدة

نيرْ  الْمُ راج  السِّ دْ  قاصَ هومْ  سُ أحمدْ  نّ  الفَ لْ  اهَ لى  عْ فى  يَخْ ما  ي  مِ اسْ و 

زُهيرْ بنُ  بْ  عْ كَ مْ  انْظَ الما  حابُهْ  اصْ بِينْ  عْ  تامَ اسْ َللّي  ا على  اهللا  لَّى  صَ
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ابْديعْ الــرُّؤى  رَوْضْ  م  بِهُ ــانْ  ك و  كانُوا  سيدي  يا  هو  و 

نِيَّة  وْ وانَح الكَ رَوضْ السّ

ــة  ــيَّ ــمِ ــسْ ــتَّ ال و 

عايَ امْ دّ  حَ ال  رْبَة  الغُ لي  الَّوا  خَ غابُوا  رِي  قَهْ و  تِي  َلِيعْ أ اليوم  و   

ــة ــيّ ــلِ ـــــاللْ اخْ ــي اطْ ف

يّ ــرادي حَ ــهْ أَتَف ــرْتْ في ــنْ وال انْظَ يِّي ــيّ الحَ حَ

ايَة  ــدَّ سَ ــبْ  نْكَ عَ االَّ  و  ــرابْ  اغْ االَّ  و  ــة  موكَ إالَّ 

ــة ــيَّ ــل ـــــاللْ اخْ فــي اطْ

ــعْ  الرّفي وْقْ  ــذّ ال ذاك  ــمْ  بِهُ كانْ  و  ــوا  كان ســيدي  ــا  ي هــو  و 

ــقْ اللَّرْوايَة  صافي و رايَ

ـــنـــايَ  ـــنْـــز اغْ كَ

ومْ ابْاليَ  ة يا شُ شَ الَّوْا لِي الوَحْ لّ ذَوقْ امضاوْا و خَ ة الكُ تْعَ كانوا مُ

ــة  ــيَّ ــل ـــــاللْ اخْ فــي اطْ

يّ ــرادي حَ ــهْ أَتَف ــرْتْ في ــنْ وال انْظَ يِّي ــيّ الحَ حَ

ايَة  ــدَّ سَ ــبْ  نْكَ عَ االَّ  و  ــرابْ  اغْ االَّ  و  ــة  موكَ إالَّ 

ــة ــيَّ ــل ـــــاللْ اخْ فــي اطْ

ــة يَّ لْوِ ــعْ العُ َللّوامَ رَوْضَ ا

ــه ــيّ ــتِ ــالمْ ـوا امْ كــانـُ

رايَة امْ لّ  كُ فاقْ  بَبْهاهْ 

ــة  ــواليَ ال ــنْ  ــالطَ س و 

 

 

 

بِيَّة  الوَهْ بْ  واهَ المْ رَوْضْ 

ــــة  ــــيّ ــــنِ ــــالحْ امْ

رايَة  اللَّدْ ســارَعْ  افْ  فَّ شَ

دايَ ــبّ  ـــ ـــ ـــ ـــ طُ و 
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يعْ  مِ اجْ غابوا  بابي  وحْ شايْري  اعْ وا  ــدُّ صَ سيدي  يا  وَهــو 

ــة  بَلْيَ ــنْ  بأَلْفايَ ــي  بْل مَ

ـــيـــيَّ  ـــنِ ـــيْ عَ فــــي  و 

نايَ  اظْ  ْ رّ حَ ما  فِيَّ  ارْتاحْ  اسْ  سَ يَحْ ال  ايْذوقُه  اللِّي  ا  َلْقَ ا ذَوْقْ  ال 

ــة ــيَّ ــلِ ـــــاللْ اخْ ــي اطْ ف

يّ ــرادي حَ ــهْ أَتَف ــرْتْ في ــنْ وال انْظَ يِّي ــيّ اَلحَ حَ

ايَة  ــدَّ سَ ــبْ  نْكَ عَ االَّ  و  ــرابْ  اغْ االَّ  و  ــة  موكَ إالَّ 

ليَّة اخْ ـــاللْ  اطْ فــي 

ــع  الرّبيْ كانْ  ــمْ  عاهُ امْ ــتْ  نْ وكُ ــا  ن هْ ــوا  كان ســيدي  ــا  ي ــوَ  وَهْ

يَّة  ازْهِ االلــوانْ  واوْرُه  انـْ و 

ـــــــيَّ  ــــــــــوالـِ و امْ

مالُه آية يَّهْ في اجْ ريقْ عن اوْجِ رْ اشْ ة من ثَغْ مَ نْيا قُلْ غيرْ بَسْ و الدُّ

ـــة  ـــيَّ ــــالگْ ادْهِ الــــخْ

يّ دى و الضَّ ــطْ الشَّ ذْ وَسْ بّ أَرى و خُ ــيادِي كُ و اسْ

ــهْ انهايَة  َآلَلِي ــضْ ا ي ــقْ من الفِ يَتْســاقاوْا ارْحي كَ

ـــة ـــيَّ ـــع ـــطْ قَ وال 

نْأيّ م مَ وامْ ال من فيهُ ــدّ رْبْ على ال قامْ الْقُ فــي امْ

مايْ مْ اسْ أهُ واطَ وانْسينْ و مْ فى ابْساطْ األنْسْ امْ

ــيَّ بـِ ــــعــــوا  ــــرَفْ يْ و 

نيا الدُّ هذا  في  الَّونِي  خَ

ــة ــيَ وقْ فــي وَدْنِ ــــدُّ ال

بّ ادْكيَّة ه اتْهَ انْسايْمُ

يّة شِ بْحْ و الْعْ في الصُّ

ــيا  األشْ وقْ  ــذَّ ال َقَلّهــا  أ

ـــــــــــــــيَّ  لـِ اهللا 

يَّة فَضِّ الَبْها  والَفْ  اسْ و 

ــــيَّــــة  ـــهِ ـــزايـْ انـْ
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ال هــاذ  فــي  ــمْ  عاهُ امْ ــي  رَبّاوْنِ ــي  َللِّ ا ــذوكْ  هَ  

بايَ ــي و انا فــي اصْ لون لْخْ ــي و خَ رْبون ــي خَ فَتْنون

ـيَّ ــلـِ عْ ــــشــــاوْا  امْ و 

ي ضِ ــمَ اللَّفْ عينْ للَرَّسْ وّ طَ ــلْبوني بَالصورة امْ سَ

ــكارْ افْهايَ  وْا افْ ــن خــالَّ يي ــرْفْ الزّاهْ انْ الحَ ــوَ وَالْ

ــة  ــيّ ــهِ سْ اعـــقـــول  و 

َيْ  ــرْأ مَ االالّ فــي  ــي  ل ــة  رائْيَ امْ ــرُّؤى  بَال ــي  رون بَهْ

ــة  رَســة ذا اآلي دْ ــدْ الْمَ ــة اتالمَ مَ كْ ــي بَالْحَ لون ذَهْ

ـــيَّ  ـــلِ ــــــزازْ عْ ــــــعْ الَ

يّ  ــارَفْ بالْعَ ت لْ يَعْ قَ ــوا اعْ ب ــنْ ايْخاطْ ي ســاداتِي حِ

هــمْ ادْرايَة ــا اتْنَفعوا في الفَ زْ م جْ ــرّحْ بَالْعَ و يْصَ

ــبــــيَّـــــة  هْ و  إالَّ 

وَعْي  اتْ الالَّ قْ الذّ مْ بوا   في عُ  ساداتي  حين إيخاطْ

ــة كايَ لّ احْ ــكُ ا ابْ ــوْ م يَحيِ ــطايَرْهُ ــمْ اسْ بَطالسَ

ـــة  ـــويَّ ـــفْ ـــعَ الْ روحْ 

ْ ــيّ ســافَة طَ ا المَ ــوْ ي وِ ــالْ و يَطْ يَ نْحــوا بَالخْ إيْجَ

ايَة  وّ ــبْ منْ ضُ يا راكَ والَمْ الضّ هْ فــي اعْ و يْســارِيوَ

ـــة  ـــرِيَّ ـــات اتْ ـــئ ـــي ذامْ

يّ ة وَدهِ ــوّ ــس ادْهُ ــروا النّفْ رهْ ــثْ إيْهَ نْ حي ــا مَ أم

بايَ هول اتْصيرِ اصْ ل نُوعْ لَكْ ــى كُ بوصافْ الزِّينْ فْ

ـــيّـــة ـــبّ ازْهِ ـــحُ ـــال بَ
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ضني ــبْ المَ لْ ــارْ القَ بوا أوت ــثْ إيداعْ ا مــن حي أمّ

مــولْ ابْالياَ  لْ اتْقالْ احْ يَنْشــارَحْ لُونْ إيْكــونْ حامَ

ــة ــيَّ ــلِ ـــــاللْ اخْ ــي اطْ ف

يّ ــرادي حَ ــهْ أَتَف ــرْتْ في ــنْ وال انْظَ يِّي ــيّ اَلحَ حَ

ايَة  ــدَّ سَ ــبْ  نْكَ عَ االَّ  و  ــرابْ  اغْ االَّ  و  ــة  موكَ إالَّ 

ــة ــيَّ ــل ـــــاللْ اخْ فــي اطْ

ــعْ  قي ــا والصّ ــنْ اللّظَ ــمْ بي يّهُ ــا فــي حَ ــا ســيدي ران و هــو ي

ــة  الْوحدانيّ مــن  ــرّ  السَّ و 

ـــــــــــــيّ بـِ ال  و 

ابْاليْ  بَعضْ  نّي  عَ وا  فُ فْ إيخَ ة  مَ الرّحْ عْ  دَمْ بوا  كْ إيْسَ ما  يْنينْ  عَ إالَّ 

ــة ــيَّ ــلِ ـــــاللْ اخْ ــي اطْ ف

يّ ــرادي حَ ــهْ أَتَف ــرْتْ في ــنْ وال انْظَ يِّي ــيّ اَلحَ حَ

ايَة  ــدَّ سَ ــبْ  نْكَ عَ االَّ  و  ــرابْ  اغْ االَّ  و  ــة  موكَ إالَّ 

ــة ــيَّ ــل ـــــاللْ اخْ فــي اطْ

ــعْ  ي الفظِ ــاع  يَ الضَّ لْعــونْ  المَ ــنْ  بَ لْعــونْ  مَ ســيدي  ــا  ي هــو  و 

فِيَّ  رَس  تفْ وَانْــهــارْ  لِيلْ 

ـــــة  ـــــيّ ـــــفِ وَلْ ال 

ايَة  ــفَ ة وشْ م ضحكَ ــي اوْراهُ لِّيتْن ــي خَ رْ اللِّ مَ ــا العْ ــدّ ي اَهللا يْحَ

ــة ــيَّ ــلِ ـــــاللْ اخْ ــي اطْ ف

يَّة قوِ واقْ  اشْ من  رّ  الحَ

ــيَّ  ـــالّ انْــصــيــفْ فِ شَ

يَّة شِ رة و حْ رْبَة و ساعْ غُ

ــــاطْ بِـــيَ  ــــــراغْ ح فَ

 

 

رازِيَّة وكْ فَگْ و انفاسْ شُ

ــــــــــيَّ ــلـِ اعْ وال 

ينِيَّة ياقْ في عَ ضا اضْ الَفْ

ــــة ــــيّ ــــلِ اهْ وال 
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ْ يّ ــرادي حَ ــهْ أَتَف ــرْتْ في ــنْ وال انْظَ يِّي ــيّ الحَ حَ

ايَة  ــدَّ سَ ــبْ  نْكَ عَ االَّ  و  ــرابْ  اغْ االَّ  و  ــة  موكَ إالَّ 

ــة ــيَّ ــل ـــــاللْ اخْ فــي اطْ

ــعْ  البْدي ــداعْ  اليَبْ دَوقْ  ــى  علَ ــي  رَبَّوْن ســيدي  ــا  ي هــو  و 

ة  يْحَ لَّقْ و انسيحْ في صَ و نْحَ

ـــة  ـــيَ ـــشْ ــــــــيَّ مَ هِ

ــتْ لِيَّ دايا  رايَسْ تَركْ رة اعْ ــورْ العامْ لّهــا ارْياضاتْ النُّ ــمْ كُ والَ العْ

ــة ــيَّ ــلِ ـــــاللْ اخْ ــي اطْ ف

يّ ــرادي حَ ــهْ أَتَف ــرْتْ في ــنْ وال انْظَ يِّي ــيّ الحَ حَ

ايَة  ــدَّ سَ ــبْ  نْكَ عَ االَّ  و  ــرابْ  اغْ االَّ  و  ــة  موكَ إالَّ 

ــة ــيَّ ــل ـــــاللْ اخْ فــي اطْ

ــعْ  في اصْ ــي  نِ عْ فَ يَصْ كَ ــخْ  سَ اللَّمْ ــي  الّوْن خَ ســيدي  ــا  ي هــو  و 

يّة  ــعار الحَ ــضْ دَاألشْ ال نَب

ــــة  تــــســــلــــيّ ال 

فاية ها فى تَرصيفْ ابْشيعْ اشْ ضْ نْ بَعْ رْ مَ زة كاتَنفََ لْ جاهْ مَ إالَّ جُ

وْق ارْزِيَّــــــــة  لـــــلـــــذَّ

ــي  نِ ــبْ المضْ لْ ــقاة القَ ــا شْ ــتْ ي هــذا الشْ أتَّلِّي

ة مَن محيايَ يمَ تْ القِ فْ ضاعَ خْ يَّة والسُّ حِ طْ للَسَّ

ــــدْ األثْـــــرِيَّـــــة ــــعْ بَ

ــشْ الرّؤْية  ــيِ انْعي وْن الّ خَ

ــة  ـيَ هْ الفَ ــا  ــاوْه ــنّ كَ

 

 

يَّة جِ ه  في  اسْ دُ دْق واجْ ال صَ

اذْكــيَّــة  ـــرة  ـــكْ فِ ال 

ية هْ اوْها النّاسْ السَّ مَّ سَ

ــــيَــــة ــــمْ دَغْ ــــتَّ ال

 

ــة وقْتيَّ واصفــة  امْ وَال 

اوْصـــــيّــــــــة  وال 



إطاللة على طلل 462

095

096

097

098

099

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

ــها ميَّتْ حيّ ياةْ عايَشْ ــنْ لي مَن احْ سَ الموتْ احْ

ــرّايَ مَ ــة  لَ قْ ابْصَ األذْواق  اهللا  جــاد  ــى  إل ــرْ  ي غِ

ـــيّ ـــــري مــــا ب ـــــبْ يَ

ــال زَيّ وْق ب ــدَّ ــكّ  ال ــدون شَ ــرة ابْ تْ ــا هــذا الفَ  أمّ

ــة  ه هوايَ ــدُ ن ــعْ وال عَ ب ــدون طَ ــة و ابْ ــال صفَ و ابْ

يّــــــة ــــــوّ هُ وال 

يّ  صِ خْ ــد المَ بْ وق عندنا كالعَ ــذّ ولْ ال ــامْ القُ و اتْم

إبــايَ وال  ــزاز  ــت اع ال  ــجــاب  ــنْ ايَ ال  ة  ـــدّ لَ ال 

ـــة ـــصـــيّ شـــخْ وال 

يّ  ــنْ كانوا فــي الحَ ــا مــع م ن مّ ــةْ اهللا اتْعَ م و رَحْ

فايَ  ــرْ اخْ ــوا مَن غي ــمْ نال ــا فَرحاتْهُ ــي ي ذوك اللّ

ـــة  ـــفـــيّ الـــصُّ ذوق 

نهيّ ــدي مَ ــة أنبِيْنُه و المب ــم في الختْمَ و األسَ

دادي  اجْ قُلّ  و  مغمورْ  اتْسال  آمن  هوم  سُ أحمد 

ــة ــيَّ ــل ــــالل اخْ فـــي اط

انتهت القصيدة



463خنجر المخنتر


 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

بر  استخْ ـــاحْ  ص ــا  ي

ــمــارَة  الــعْ فــــارَقْ  مَسكين 

ــبْــصــر  ــتَ ــر واسْ ــصَ ابْ

ــوارى  ــومْ مــا تْ ــشُّ ــرّ ال ــنْ ح مَ

ــرّ ــحَ ــالْ ـــسّ بَ مــا ح

ترى  كيف  ــولْ  ــب ــسْ مَ ـــرى  تَ

رْ  ــــدّ ــــكَ ـــــــعْ ايْ واقِ

ــرارَة  الَــمْ ــعَ  مْ نُــهْ  ــوْ عَ نْ  سَ يَحْ

رْ  نجَ الخَ فــي  ـــرَّطْ  ف

أَرَى  و  ــاكْ  ه و  مســارا  السّ و 

ــرْ  ــجَ ــن ــخَ ـــــذا ال وهَ

ـــزارَة  ـــمْ وَالْ ــامْ  ــق ــمْ الَ فيها 

ــرة  ابْ الصّ ــنْ  ع ــي  تَكّ لَمْ ــةْ  احكايَ فــي 

ورْ سُ كْ اله و قَلْبُه مَ لى اخْ ال عْ دْ الَخْ و اقْصَ

ــارَّة  ــسْ ح ــمْ ــشّ ـــوَ وال ــن هُ ــايَ ـــفْ فَ شُ

ورْ  نْبْ السُّ ارْ أو جَ جَ داه بِيْن االُشْ لّ احْ والضّ

ــهْ غـــازْرَه ــي ــارْ وْف ــبّ ــصّ ـــــواكْ ال وأشْ

هورْ   قْ مَ ي  يَبْكِ أو  كايْنوحْ  إيْقومْ  تــاراتْ 

ادْرى  ـــتُـــه  بَـــنْـــدامْ ــــوَ  هُ ــا  ــن بِ زِد 

عگــورْ  مَ ــه  رْحُ وْجَ ــواهْ  اهْ ــال  بْ هــا  رَّعْ يَتْجَ

رى  والشّ البيعْ  ــواقْ  االَسْ ــلْ  ادْخَ ساعةْ 

جورْ  الفْ لّ  هَ ــواوَهْ  اغْ و  عوهْ  مّ طَ و  ــرّوهْ  غَ

ــرة  زاهْ َرْضْ  أ ــنْ  مَ ه  ـــدُّ جَ جــابُــه  ــان  ك

وَالنُّورْ  يا  اضّ أو  يبْ  الطّ او  طايَبْ  الَمْ فيها 
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ــرْ ــهَ ــبْ ــرْ كــيَ ــجَ ــن خَ

هــارَة  ــةْ الَمْ ــشْ فــي غايَ و النَّقْ

ــرْ  ــرْمَ م ــة  ــبْــضَ الــقَ و 

البْشــارة  ذا  ــرْقْ  بَ ــة  ل النّصْ و 

ــرْ  ــيّ ــحَ ولْ إيْ ـــدُ ـــجْ مَ

ــرَى  ــتَ افْ ــا  م ــريــصــاتْ  ــخْ لَ و 

رْ  نجَ الخَ فــي  ـــرَّطْ  ف

وأَرَى  اوْهـــاكْ  مسارا  السّ و 

ــرْ  ــنــجَ ـــه خَ ـــنُ ــا زِّيْ م

ــارُه في كــلّ حــارَة  ــبَ شــاعْ اخْ

ــرَ ــتَ ــنْ ــخَ ـــــه الــمْ وَرْثُ

إيتْسارى  ةْ  ساعَ في  كان  كي 

رْ  ـــنَـــوّ الـــوَجـــهْ امْ

ـغــارَة َاليـْ ــا فــــارَسْ ا ـــارَة ي غ

ــرْ ــقَ ــفْ ــقْ أتَّ ــقــي ــحْ تَ

ــارَة  ــم ــتّ ــولْ وَال ــعــقُ ــمَ ــالْ ُوب أ

ــرة  دايْ شْ  بالنَّقْ ــرَة  ــقْ الــنُّ ذا  ا  ــوَ ــجّ َل ا

رّ ــه بالْيَقــوتْ الحُ عُ رَصّ ــه مْ نعُ ــي صَ و اللِّ

رَة  امْ عَ ابْــحــورْ  بْعْ  سَ ـــتْ  زَرْقَ ــة  ــرْقَ ازْري

ورْ  وْدِيجُ  ْ يّ ضَ لَتْ  اتنَصْ ما  كلّ  في  عْ  يَلْمَ

ــرَة  صابْ ــهْ  في ــا  م ــدي  نْ الهَ ــرْ  رِي الحْ مــن 

ورْ  الحُ اوْديناتْ  في  مْ  شافْهُ اقْراطْ  قالْ  من 

رى  والشّ البيعْ  ــواقْ  االَسْ ــلْ  ادْخَ ساعةْ 

جورْ  الفْ لّ  هَ ــواوَه  اغْ و  عوهْ  مّْ طَ و  ــرّوهْ  غَ

رة  ناصْ المْ في  اللَة  السّ ــهْ  ــاتُ ــوارث اتْ

صور العْ طالَتْ  ما  رّثُه  إيْوَ وَرْثُــه  اللِّي  و 

رة  اهْ القَ نَة  حْ المَ في  تِي  فْ شَ نْ  مَ هذا 

ور سُ حْ وَة ذَا المَ سْ رُه على الكَ نْجْ رَّفْ خَ حَ وَمْ

رة  الْعاطْ ــرَة  فْ الــوَ داجْ  في  سْ  مْ شَ ــنْ  كَ

هورْ  جْ مَ أو  يمْ  ارْخِ ابْصوتْ  تُه  تَرنيمْ ه  هذِ

عاقْرَة  المْ في  ايَدْ  وْخَ يقْ  ضِ في  ايَشْ  عَ

تورْ بْشورْ أو مَسْ رُه مَ نْجْ ر اللّي في خَ والسّ
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رْ  نجَ الخَ فــي  ـــرَّطْ  ف

وأَرَى  اوْهـــاكْ  مسارا  السّ و 

ــرْ  قّ ــوَ ــيّ امْ ــحَ فــي ال

ـزّيــارَة  ْ لــلـَ ـــجـــاراوا ـــتْ ـــيَ كَ

رْ  ضَ حْ مَ ــي  فِ ــرْ  ــضَ وَحْ

أَرى  ــهْ  ــي ل گـــال  ه  ــدُ ــنْ ــعَ ال

ــر  ــوهَ ــيــكْ الــجُّ ــطِ نــعْ

هــارَة  اجْ ــه  عُ وْقاطْ ــكْ  ي طِ نَعْ

ــر  ــتَ ــنْ ــخَ ــمْ قـــال الّ

ــدارَة  ــمْ وال الْــبِــئــرْ  يكْ  نَعطِ

ــرْ  نجَ الخَ ــي  ف ــرَّطْ  ف

وأَرَى  ــاكْ  اوْه مســارا  السّ و 

رْ  ضَ احْ ــنْ  مَ ميعْ  وجْ

التّجارة  ــكْ  ــاتَ جَ وَيْــگــولــوا 

ــرْ  ــقَ ــفْ ـــــــرورَةْ ال وَمْ

ــزارَة  ــحْ ــالْ بَ و  ــة  ــبَ بَــالــرّغْ أو 

رى  والشّ الْبيعْ  ــواقْ  االَسْ ــلْ  ادْخَ ساعةْ 

جورْ  الفْ لّ  هَ ــواوَهْ  اغْ و  عوه  مّ طَ و  ــرّوهْ  غَ

را  مْ أو  ــلْ  رَجَ ة  مجموعَ دينَة  الَمْ في  أُو 

اتْــنُــورْ  زُرْ  ايَــحْ  لــلَــرّ ولْ  يْقُ كَ ــغــادِي  وال

رَى  جْ أو  رْ  ناجَ الخْ ــارِي  شَ افُه  شَ يرْ  وغِ

ورْ  وْفُ المَ المالْ  لِيكْ  ذْ  وْخُ ة  فَ التُّحْ دِيكْ 

رَة فاخْ ــابْ  ــي وثْ ة  ضّ َالفَ و  ــبْ  هَ ــذّ وَال

ــدّ آخور  ــعْ گالْ لُّه ســاوَم حَ ــي اللبِي ماشِ

ــرَة  ثامْ ــولْ  ل بَغْ ــة  رْصَ َلْعَ ا ــكْ  طي نَعْ أو 

ضورْ حْ مَ ه  بِيعُ رْ  نْجَ الخَ لُّه  گالْ  وعــاوَدْ 

رى  والشّّ الْبيعْ  ــواقْ  االَسْ ــلْ  ادْخَ ساعةْ 

جورْ  الفْ لّ  هَ ــواوَهْ  اغْ و  عوهْ  مّ طَ و  ــرّوهْ  غَ

بالْمبَادْرَة هْ  يْبيعُ نَصحوهْ  ــحــاَلْ  اشْ

رورْ غْ مَ مالَكْ  رْ  نجَ الْخَ لُهْ  بيعْ  َوَى  أ بيعْ 

ــارّة  غ ــــواتْ  وَصْ ــنَــى  الْــغْ دَ  ــا  ــعَ والــشّ

هورْ  اشْ بْعْ  سَ ذي  هَ رُه  نْجْ خَ وْباعْ  فَتْنُوهْ 
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رْ  ــــدَّ مْ وَتْــــكَ وَنْـــــــدَ

ــارة  ب ــه ابْقــى اعْ ــرَفْ نَفسُ و اعْ

ــر  ــهَ ــيــنْ أتَّــقْ ــســكِ مَ

ــا اشــتَــرى  ـــاعْ م ــا بــاقــي بَ م

ــر  عــطَّ و اســـــالمْ  امْ

ــبــارَة وااليْــــشــــارَة بــالــعِ

ــرْ  ــجَ ــفْ ــنــي الَ ــقْ الــحَ

ــمــارَة  ــي ايْ ــزْمِ ــزَّمْ ــدى لــلَ ــغْ تَ

رَة  ــاحْ السّ ــة  ظَ اللّحْ ــكْ  دِي ــتْ  فاتَ ــتْ  حي

ورْ  كُ ذْ المَ رّ  السّ باعْ  باشْ  وم  السُّ في  دْ  ازْهَ و 

ــرا اطْ ما  ــدْ  بَــعْ لْ  تْبوهَ و  لْ  لْخَ اتْخَ أو 

ــورْ  ق فْ مَ ــي  غانِ ــى  وَلّ المْ  ــكْ ال تصــار  اخْ و 

ــرا اقْ ــا  م ــونْ  ن كْ مَ ــفْ  تاشَ اكْ و  ــرا  اقْ ــنْ  لمَ

عورْ  الشُّ عْ  مْ سَ بْ  إيْخاطَ تا  هومْ  سُ احمد  و 

ــرَة  ــاتْ ــف امْ ـــال  ابْ ـــالمْ  الـــسَّ و  ــالة  ــصّ ال

ــرورْ  سْ مَ أو  فَرْحــانْ  نّهــا  ومَ ــة  بّ حَ الَمْ ــى  لّ عَ

انتهت القصيدة
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ارْواوْا  ادْراوْا  اقْـــــــــــــــراوْا 

ا  ــوْ وِي تَايَدْ و  عقــولْ  و  ــوبْ  ل الَقْ ــنْ  بي ــرحْ  تَايَمْ

ـــــواوا  ـــــغْ ــــــرُّوا واتَّ ــــــغَ اتْ

ا  يوْ طِّ إيْسِ يَبْليسْ  مْ  صاقْهُ نِينْ  امْ اوْا  طّ تْسَ و 

ــضــاوْا  امْ ــــنَ  امْ اهللا  ــــمْ  رَحْ

ــوا  ــوا يَرْوِي ــاس وكان ــا النّ ــاسْ ي ــا النّ مَ ــوا هُ كان

ــطــاوْا  ــي جـــاوْا اسْ ــلِّ َل و هــاذْ ا

ا  ــوْ ي يَنْوِ يَّ  ــكِّ شَ وال  المــادّي  رْثْ  ــوَ ال ــى  عل و 

ــــشــــاوْا  ـــخْ امْ ـــايَ ـــش ـــمْ ال

ا  بيوْ يْسْ كَ ي  كِ بي  يَسْ ايْبينْ  السَّ مع  إيْسيبْ 

ــــواوْا  هْ و  ـــوَى  ـــه الَ ـــوا  ـــب رَكْ

ا  يوْ فِ ــا نَخْ ــه م نُّ ــا ابْقى مَ ســاب التســيّبْ م

ــاوْا  ــش ـــنْ انْ ـــدي ـــي وَحْ ــا شِ ه

يوا ــهِّ وِيْشَ ــة  رابِطَ النّاشــئِينْ  ــنْ  ري الخْ ــا  ه

ــاوِي  ــتّ مَ ابْــقــا  ــلْ  ــهْ الْــجَ و 

ا  ــوَ ــخْ الَ اذْ  ايْ  ــــدّ ال ذَاكْ 

ــاوي خَ ــبْ  لْعَ الْمَ ــاوْا  الْقَ و 

ــوَة ــطْ بَــالــسَّ ــم  ــاهُ ــنّ مَ و 

ــاوِي  ــخَ امْ مْ  هُ عْ مَ اجْ كــانْ 

ــوَى  ــقْ ــسَّ ــال ــا بَ ــنَ ــتْ ــفَ ــهْ لَ

ــاوِي  ن عْ المَ رْثْ  ــوَ ال ــى  علَ

ــوَة  ــضْ بَـــايـــنْ نَـــالـــوا حُ

نَـــاوِي  مــا  ــي  ــاقِ ب ــي  ــلِّ َل ا و 

ــوَة  ــلْ ــجَ ــوَة وال ــلْ ــخَ فــي ال

ــوَى هــاوِي  ــبْ الــهْ ــرّاكَ و ال

ة  ـــوَ ـــلْ ـــبَ ال ــــاتْ  ــــمَّ عَ و 

ـــواوي ـــهْ ــة يــا لَ ــعَ ــامِ ج

ــوَى  ــلْ ــسَّ ــة وَال ــنَّ ــمَ فــي الْ
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ــــاوا  ــــرْض نَ ـــة  ـــعَ ـــامِ ج ال 

ا  ــوْ ي نَبْغِ ــي  َللِّ ا ــياخْ  االَشْ ــيخْ  شِ ذْ  ــة  مَ نَظَّ المُ

ـــــــرْواوْا  ـــة يـَ ـــاظَ ـــفّ ـــحَ ال

ــة لألمــة ينْشــيوا  نافْسَ ايَة فــي المْ ــجّ و السَّ

ــاوا  ــغ اصْ ذُوكْ  أو  ذُوكْ  ــا  ي

ا  ــوْ ي نَلْغِ الَ  أو  ــياخْ  االَشْ ــيخْ  شِ ذْ  ــة  مَ نَظَّ المُ

ــــاوا  ــــنَّ ــــا غَ ــــا م ـــا ي ـــم هُ

ا  نِّيوْ إيغَ ــيــومْ  وال هــا  ــدْ ــجْ ومَ ــة  األصــالَ ــزّ  عَ

ـــــواوْا  هْ و  ـــهـــوَى  ال ـــوا  ـــب رَكْ

ا  يوْ فِ ــا نَخْ ــه م نُّ ــا ابْقى مَ ســاب التســيّبْ م

ـــاوْا  ـــه ـــتْ ــــة شَ ــــداثَ ــــحَ َل ا

ا  ــوْ ي دِ نَجْ ــا  ن دْ عَ ــا  م ــا  رْتْالتْن جَ ــي  اللِّ ــيَ  هِ و 

يَّــــــاضْ اتْـــــالشـــــاوْا  الــــــرّ

ا  يوْ ــكِ نَشْ كَ ــا  نّ كُ ــمْ  نّهُ مَ ــي  اللِّ ــاضْ  يّ الحِ

ـــاوْا  ـــي ـــحْ ــــة نَ ــــاألَصــــال بَ

ا  ــوْ يَرْوِي ــنْ  آمَ ــث  ي دِ التَّحْ و  ــدْ  دي التَّجْ ــنْ  بِي ــا  م

ـجــافــاوْا  ــــابْ اتـْ ــــب هــا االَحْ

ــوْ  وِي ـــوْ  وِي ــمْ  ــهُ بِ ــزوا  ــيّ ــغِ ــيْ تَ ذُو  ــمــا  هــاهُ

ــــاوِي  هَ يـــا  ـــة  ـــطَ رابِ ال 

ــــــوَة  زَهْ ـــــى  إلَ اهللا  و 

ــحْ لَــلْــخــاوِي  ــرْشَ ــرْ يَ عــامَ

ـــوَى  ـــجْ ـــنَّ ـــاتْ ال ـــي ـــنِّ فَ

وَاوِي  فــي  ــابْ  الخطَ ــلْ  فَصْ

ـــوَة  هْ ـــدَّ ــنّ ال ــــاذَا الــفَ ه

ـــســـاوِي  ـــــرْ امْ ــى وَثْ ــلَ عْ

ــوَى  ــلْ ـــي بَ ـــن شِ هــــاذُو عَ

ــاوِي  ه ــوَى  الهْ ــبْ  الرّاكَ و 

ة  ـــوَ ـــلْ ـــبَ ال ــــاتْ  ــــمَّ عَ و 

ضاوِي  لَحْ خْ  امْسَ تْهاوْا  شَ

ادْوَى  ماليه  ــخْ  ــسَ ــمْ ال

الوِي  أو  ــالْ  ب ــدْ ــمَ َل ا ــنْ  ــيْ ب

ارْوَى  ــدْ  بَــعْ ــنْ  مَ وا  فُ حْ شَ

ــنــاوِي  ــة الــفْ ــداثَ ــحَ فــي ال

ــوَى  ــطْ ــتَّ َّ يَ ــــال ـــدْ ال ـــعْ بُ

ــاوِي  ن ْ الجّ ــدوا  بْ جَ ــم  هاهُ

ـــوَة  ـــفْ ــــداثَــــة جَ الــــحَ
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ــــواوْا ــــسْ نَ ــا  ــن ــي ــق ابْ أشْ 

ــيــوْا ــا وَبْــديــنــا نَــرْخِ ــن ــتْ ــرْدْمَ ــة شَ ــداثَ ــحَ ال

ـــــواوْا  هْ و  ـــهـــوَى  ال ـــوا  ـــب رَكْ

ا  يوْ فِ ــا نَخْ ــه م نُّ ــا ابْقى مَ ســاب التســيّبْ م

ــــالوْا  ــــوا بِـــنـــا نَــــسْ ــــع رَجْ

ا ــوْ انْجي ــات  رِيَ بْقَ العَ ــة  نَ الحاضْ ــألَرْضْ  لَل أو 

َّحْ أتــــاوْا  ــــــال ــــنْ صُ كـــم مَ

ا  ــال ياوِيوْ ــلْ اسْ لّهــا و اهْ ــونْ كُ نُ ــعْ لَفْ فــي ابْدايَ

ـــهـــاوْا ـــتْ ــــا شَ ــــرنَ ــــواطَ اخْ

ا  يوْ سِّ وَنْمَ وا  بْحُ وانْصَ ياخْ  االَشْ يخْ  شِ رَة  ضْ حَ في 

ــــاوْا  ــــنّ ـــــي كَ ـــــوا لِّ ـــــالُ قَ

ا  وِيوْ تايَغْ َللّي  ا بَاأللْفاظْ  ــزاقْ  زَقْ و  شاقْ  قْ شَ

ـــاوْا  ـــق ـــلْ ـــــيَّ يَ ــــوا فِ ــــنُّ ظَ

ا  ــيوْ الْبُوفَسِّ ــالْ  الْب رادّ  ــرّ  الْحُ ــرْ  ي الطِّ واشْ 

ـــــواوْا  هْ و  ـــهـــوَى  ال ـــوا  ـــب رَكْ

ا  يوْ فِ ــا نَخْ ــه م نُّ ــا ابْقى مَ ســاب التســيّبْ م

ـــزاوِي  ـــنْ مَ ــا  ــن ــرْتْ ــي ــثِ كْ و 

ــوى  ــتْــنَــا فــي الــتَّــقْ ــبْــضَ قَ

ــوَى هــاوِي  ــبْ الــهْ ــرّاكَ و ال

ة  ـــوَ ـــلْ ـــبَ ال ــــاتْ  ــــمَّ عَ و 

ــالوِي  ــكــونْ اسْ ِيْ ــوانْ إ
ــلْ سَ

ــوَى  ــقْ ــسَّ تَــــمّ فِــيــنْ ال

ـــاوِي  ـــنْ هَ ـــا مَ ــال وَم ــسْ لَ

ـــأوى  ــا مَ ــه ــرَمْ ــا اكْ ــا م ي

ــالوي ــــرْبْ أتــــاَيْ بَــالــمْ شُ

ــوَة  فْ غَ ــالَ  بْ ــوا  حْ الصَّ فــي 

طــاوِي  الَمْ ــعْ  مَ يَجْ جــا  مــن 

ــوى  ــانْ اغْ ــوم ـــنْ ق ـــمْ مَ كَ

ــنــاوِي  ـمْ ـــدِّي الـَ ـــصَ الـــتَّ

ــوى  ــلْ ــخَ ــتْ تَـــركـــونِـــي نَ

ــاوِي  ه ــوَى  الهْ ــبْ  الرّاكَ و 

ة  ـــوَ ـــلْ ـــبَ ال ــــاتْ  ــــمَّ عَ و 
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ــــــــاإلداري جــــاوْا  ـــــمْ بـَ هُ

ا  ــوْ ي تَحصِ مــاال  ــي  فَنّ ــن  بِيْ و  اإلداري  ــنْ  بِي

ــاوْا  ــع ــسْ ــه نَ ــلُ ــضْ ـــنْ فَ يَـــا مَ

ا  يوْ فِ ــا نَخْ ــرْ و م هْ ــمْ بَالْجَ لي ــا عْ ــاوِي ي ــي ن و اللّ

ــــاوْا  ـــــنْ تــــانْــــتْــــرَجّ ـــا مَ ي

ا  ــيوْ شِ ــا نَمْ لْن عَ ــا و جْ ن رّ ِيْضَ ــا إ ــا م لين صــدّ اعْ

ـــراوْا  اسْ ــالمْ  ــسّ ال و  ــالة  الــصَّ و 

ــوا  ــا يَروي حــابْ و مــن ت ــه الكــرامْ وَاالَصْ و اآللُ

ـــــــاوْا  ارْقَ ـــاتْ  ـــيّ ـــحِ ـــتّ ال و 

يّيوا  إيحَ ـــواتْ  وَاصْ ة  المالْكَ ـــرَة  األُسْ إال  و 

ـــرْضـــاوْا يَ ـــي  كِ ـــي  ـــالمِ اسْ و 

ا  يِيوْ ــوا يَحْ ــنْ الزال ــنّ مَ ــلْ الفَ ــمْ و هَ لْ ــاسْ العَ ن

ــــــالوْا  ــوا وَسْ ــــال ســـالـُ وِيـْ

ا  ــوْ ي ــادُوا يَبْغِ ع ــنْ الّ ــهومْ ذاكْ مَ ذاكْ أحمــد سُ

ــاوِي  ــضَّ ال ــنّ  بَــالــفَ ــا  ــنَ حْ و 

رَبْـــوَة  ــنْ  مَ أو  ـــرْفْ  جَ ــنْ  مَ

ـــاوِي  ن مـــا  ــــيَّ  لِ فـــي  أو 

ـــوى  ـــقْ ـــتْـــنـــا تَ طـــائِـــفَ

ـــاوِي  ـــا ق ـــرْ يَ ـــاهَ ــــا ق وَي

ــوَة  ــجْ ـــلَ الــفَ ـــرْ اهْ فــي اثَ

ــريــحْ الــنَّــبَــوِي  ـلــضّ لـَ

ــوَة ــفْ ــالَ هَ ــثْ بـْ ــدي ــحْ لَ

ــوِي  ــلَ ــعَ ـــرْشْ ال إلــى الـــعَ

وَة  ـــدْ ـــقُ ــــالصْ ال ــــاالخْ بَ

شــاوِي  عْ و  باحــاتْ  اصْ فــي 

وَة  فْ الصَّ ــودْ  ــه اعْ ــدْ  ــجْ مَ

اوِي  ـــدّ ـــهَ الْ ذاكْ  ــوا  ــول ق

ــــزْوى  ـــمْ عَ ـــهُ وْكـــــانْ الْ

انتهت القصيدة
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ة  لْمَ ــمالتُه كَ ــروفْ ما شَ اتُه احْ ــا لَمَّ ــي م ــمْ اللِّ ــدا بال اسْ نَبْ

ــونْ النَامْ  ــوَ في السُ اهُ ــي مَ ــمْ اللِّ االْسَ

ة  تْمَ ــكْ الخَ ــي مَسْ نْراجِ ــهْ كَ ــلْت و بِ ــهْ اتْوَسَّ ــداوْا بِ ــه انَبْ بِ

ــلّ يَلْهامْ  ة ما إيْقَ تْمَ و وَ الْخَ ــدُ ــنْ البْ وْبِي

ــما  ال وَسْ قامْ عْ ولْ لَمْ ــزّ الوْصُ لْ ع ــة لَلْوَصَ لَ واصْ ــالةْ امْ وَالصّ

المْ  داهْ اسَ اهْ و في اهْ دَ دِي بَهْ عْ دْ سَ عْ سَ

ة مَّ ــكْ الهَ ــاْ في ــدْ تَنْشَ ــداهْ لُ ــبْ أراســي بَهْ لْ ــسْ واللّقَ للَنّفْ

ــام الُوهَ ــرابْ  اسْ ــنْ  مَ ــايَ  يَنَ ــرَّرْ  وْنَتْحَ

ة  تْمَ بْها فــي الْكَ جَّ ــهْ امحَ ــنْ إرادْتُ ــرُه اليَ َمْ يعْ أ ــبي انْطِ سْ حَ

امْ  جَ ــرابْ وَعْ نْ دارِي في العْ ــا مَ والَ ادْراه

ة  ــلْمَ سَ ــلَمْ أوْمْ سْ لّ مَ نْ حالْ كُ ــه حالِي مَ ــي بَنْهايَتُ أو نَنْتَهِ

الَكالمْ  ازْواقْ  نْ  مَ ازْخارَفْ  في  لِيّ  اعْ وال 

ة  رْمَ ــتْ اَلْكَ ــا تَحْ ن فْ ــي اوْقَ ــة اَللِّ قْفَ ــدْ يا راســي للْوَ هللا عُ

امْ  مَ ــاكْ الصّْ ــتَ ج ــرَسْ وَانْ ــونْ كانْ اخْ الك
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ة  مَ نِعْ أنا  لْتْ  وْقُ اوْها  مّ سَ رَى  سْ كَ ة  الكَ السّ نْ  مَ ة  ضَ فْ خَ

امْ  قَ رَى اتْصيرْ امْ ة صارَتْ كسْ ضَ فْ لّّ خَ كُ

ــة  لْمَ ــه كَ ــه وال لُ تُ ــرْوَة فــي ادْنِيّ ــبَة وال ثَ ــهْ نَسْ ِيْلي  إ
ــنْ الَّ مَ

ــرامْ  تِ ــطوَة وال احْ ــاهْ وال سَ ــه جَ وال إيْلُ

ــة  رْمَ حُ وال  ــزْوَا  عَ ــهْ  إيْلِي وال  ــمْ  ي دِ وَعْ ــسْ  لَّ فَ امْ ــه  يَتقالُّ  

وامْ  ا بَاالعْ تْهَ ة عايَشْ ضَ فْ داكْ حالْ الخَ

ا  مَ زَعْ وانا  وْقَلْبِي  رِي  خاطْ رْ  وانْكاسَ رى  سْ كَ حاتْ  اضْ تّى  حَ

ــامْ م ــتْ تَدْ ي ــي وال ارْضِ يْمِ ــدارِي ضَ نْ كَ

ى  مَّ مْ على مُسَ لْتْ أَسَ ونْ قُ كُ ها سُ مَّ يتْ قالُوا سَ ة وْحِ زْمَ جَ

يَنْعامْ  بِهْ  ونْ  كُ سُ ادْرَكْ  ينْ  إيْقِ جازَمْ 

ة  ــمَ سْ ــهْ وَمْكافي بَالْقَ ــنْ بِ ي دْ جــازَم لِيْقِ ــا ااهللا شــاهَ وان

ــروفْ االَيّامْ  ينَة صْ ــكِّ ــهْ بَالسَّ و كنْواجَ

ة  رْمَ اَلْكَ تْ  تَحْ نا  فْ اوْقَ اَللِّي  ة  قْفَ للْوَ راسي  يا  دْ  عُ اهللا 

امْ  مَ الصّ جاكْ  وَانْتَ  رَسْ  اخْ كانْ  الْكونْ 

ة  مَ كْ حَ نْ  مَ أمنا  مْ  بِينْهُ وَبزُوخْ  ة  فَتْحَ ها  مَّْ سَ وْصارْ  بَة  نَصْ

مْ  الَّ نِي الْعَ ى فَتْحْ الغْ بْ يَتْرَجّ نْ انْصَ وْمَ

ة مَ نْ نَعْ يرْ أو مَ نْ خِ ريمْ مَ نْدْ الكْ بْتْ في ما عَ بْتْ وَرْغَ وأنا انصَ

نَنْضامْ  يفْ  كِ احْ  تّ الفَ فَتْحْ  ي  نْراجِ وْكَ
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ــة  مّ الغُ ذْ هَ ــى  جَ تَفْ هللاِ  اذْ  ــكْ  لْ المُ المْ  فــي  ــزاوَگ  امْ ــا  أن

المْ  الَعْ نْدْ  عَ لَكوتْ  المَ المْ  فى  زاوگْ  امْ

ة  مَّ َالّ ــداتْ ا ا وَبْ ــمَ ــالواتْ فــي األرْضْ والسّ تْ الصّ ــى اتْقامَ ِل إ

ــرامْ  ــمّ يَحْ لَكــوتْ لَ ــكْ وْمَ لْ ــتْ المُ وْلَمَّ

ة  مَ ــيَّ رَحْ ــاهللا والْهــا هِ ــقْ بَ ــا فــي النُّطْ ــكْ الهَ و بْجــاهْ تِلْ

امْ  هــا اللُّفَّ رِيقْ ــا فــي اطْ َوّاه ــايَرْ االْ السَ

مَّ  َوَّلْ عَ ــنْ أ ــي مَ ــوْفْ صابْنِ اهْ الخَ ــرِي أوّ مْ ــا فــي طــولْ عُ و ان

ــنْ دامْ  دْ مَ ــعْ ــحْ سَ لَ ــدْ افْ َوَّلْ ق ــا أ والرّجَ

ة  رْمَ ــتْ اَلْكَ ــا تَحْ ن فْ ــي اوْقَ ة اللِّ قْفَ ــا راســي للْوَ ــدْ ي اهللا عُ

امْ  مَ ــاكْ الصّ ــتَ ج ــرَسْ وَانْ ــونْ كانْ اخْ الك

ة  مَ ظْ َلْعُ ــاتْ ا قام ة في ادْراجْ لَمْ ــة و الرَّفْعَ مَّ حاتْ ضَ رَفْعــا ضْ

ــرامْ  الَكْ ــنْ  دي للْماجْ ــة  مَّ ضَ ــي  لّ اتْوَ كَ

ة مَّ ة والْظَّ تْحَ تْ لَلْفَ ــقْ ونْ وْحيثْ شَ كُ تْها وَالسُّ ــرى ادْرَكْ سْ كَ

مْ  بالالّ رْطْ  الشَّ دْها  دَّ ومْشَ ة  دّ شَ جاتْ 

ــانْ الْما  رْي نْ جَ ــي مَ تِ جْ هْ ــارْ مُ ــرْ انْبَرَّدْ ن نْ نَهْ تْ مَ ــدْ ــا اقْصَ وم

رامْ  تْزِيدْ تَضْ ة كَ ــفَ ــفْ رَشْ لّ ما نَرْشَ و كُ

ة  مَ غْ جُ ه  فِيضُ نْ  مَ رَفْ  اغْ لو  يرْ  دِ لَغْ نْبَعْ  مَ نْ  مَ ارْوَى  َللّي  ا يَرْوِي 

ــرْكامْ  التَّ رُه  ــدّ وَيْكَ يَتْجــارَى  ــا  م ــلْ  بْ قَ
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ة  مَ النَّهْ ذْ  هَ لْ  باطَ غيرْ  رْيانْ  جَ لو  قْ  يَلْحَ ما  النَّبْعْ  فا  وَصْ

لُورامْ بْد  عَ رْيانْ  جَ نْ  مَ ة  فَ لَهْ ا  فَ اطْ والَ 

ة  مَّ ــعْ الْقِ اللِي نَبْ ــعْ دا الَعْ بْ نْ ذاكْ النّ ــرْبَة مَ تْ شَ ــتَقْ وانَا اشْ

وامْ  لْ الدوكْ القْ الَّ لْ شَ اطَ نِينْ كايَتْهَ امْ

ة  رْمَ ــتْ الكَ نا تَحْ فْ ــي اوْقَ ــة اللِّ قْفَ ــدْ يا راســي للْوَ اهللا عُ

امْ  مَ ــاكْ الصّ ــرَسْ وَانْتَ ج ــونْ كانْ اخْ الك

ة  مَ كْ نْتْ انوِيتُه حَ لِي و كُ عْ في ادْواخْ طَ لّ  ما كانْ اسْ تْ كُ ابْهَ

بْهامْ  الْ مُ لِي في حَ قْ لْ عَ قَ ا يَعْ ى مَ والَ ابْقَ

رْمَى  تْنْ أُو مَ ي مَ لْمِ ــي و عَ رْفْتِ عَ لَى امْ لِّيتْ عْ يتْ لُوْ اتْخَ ــتْهِ شَ

ونْ القالمْ  تْبُوا السُ ا كَ نْ مَ تُه مَ ظْ فَ وْما احْ

ا  ناتْ امّ سْ لْتْ يَنا حَ مَ ناتْ اللِّي  اعْ سَ يتْ لوْ انْسيتْ الحَ تْهِ شَ

ــرْد االَثَامْ  يرْ جَ ــي غِ ــي فــي بالِ لِّ وال انْخَ

ى  مَ نَتَّحْ فَايَنْ  الَ  ايْ  عَ امْ ما  نْدِي  عَ ما  تابُه  اعْ في  يحْ  نْطِ و 

دامْ  مالْ في دِي وْدِيكْ اعْ لْ ال رَسْ الافْضَ

ا  مَ اغْ لْبْ  الْقَ الرُّوحْ  انْسايَمْ  زُّه  عَ رِيتْ  بّة  جَ قَلْبْ  في  ه  فُ لَطْ

اغِي رَدْتّ لُه البَلْسامْ  تْغَ و قَلْبْ داتِي مَ

ما تَضْ إِلى  للَرّوحْ  لْسبِيلْ  السَّ رْ  هْ الْقَ بْرِياءْ  كِ في  ه  فُ طْ عَ

فاوَه ادْيامْ  ا ما اطْ هَ شْ طَ ياةْ اعْ و رُوحْ الَحْ
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ة  رْمَ ــتْ اَلْكَ نا تحْ فْ ــي اوْقَ ــة اللِّ قْفَ ــدْ يا راســي للْوَ اهللا عُ

امْ  مَ ــاكْ الصّْ ــرَسْ وَانْتَ ج ــونْ كانْ اخْ الْك

ا  ــمَ ــمْ بينْ األَسْ يُّومْ ابْجــاهْ هذا األَسَ ــيّ القَ ــا الحَ يْ ي ــوالَ م

مْ  كَّ حَ نَا المُ فْ حَ ا اللِّي في مُصْ مَ واألَسْ

ة مَ عى الرَّحْ تْ في ابْوابَكْ نَسْ يمْ وْقَفْ ظِ يدِي ابْجاهْ جودَكْ العْ سِ

امْ  يّ َلْقِ ا على  قَامْ  نْ  مَ وَّى  تْقَ بَاشْ  دِيكْ   

ة  ــداةْ األَيَمَّ ــوا الهُ قُ وّ ــاشْ اتْذُ ة ب مَ بْتْ فــي الرَّحْ ســيدِي ارْغَ

المْ  نْ اإلسْ سانْ مَ يمانْ و االَحْ الوَة اإلْ احْ

ما  ــدادْ وْقَدْ قّ اجْ لْ الحَ قّ هَ وْلَى ثَبْتُوا فــي الحَ ــا الْمَ ــاشْ يَ و بَ

تَقامْ  اسْ نْ  مَ لّ  كُ تاقَمْ  مَسْ وَ  هُ وْبَاشْ 

ة  ــمَ نْ نَسْ بَّتْ مَ ــا هَ ــدْ وَبجاهْ م ــبيحْ األَبَ ســيدي ابْجاهْ تَسْ

وامْ  ــدَّ ــا و من ال ــدْ مــن البْقَ ــى األبَ عل

ا مَ بِيحْ اسْ كْ تَسْ دَ مْ وا ابْحَ بّحُ لّ من اوْصافَكْ و وْصافَكْ سَ والكُ

قامْ  ا اللَّسْ فَ يَّ الشّ ة هِ مَ ى رَحْ عَ بِهْ نَسْ

ة  رْمَ ــتْ الكَ نا تَحْ فْ ــي اوْقَ ــة اللِّ قْفَ ــدْ يا راســي للوَ اهللا عُ

امْ  مَ ــاكْ الصّ ــرَسْ وَانْتَ ج ــونْ كانْ اخْ الك
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ة  مَ يّ النَّجْ ــعْ ضَ شَ عْ ا إيْبانْ شَ ــرْ ابْدَ جَ رَّبْ و الفْ ــا اللِّيلْ غَ دابَ

امْ  النُّوَّ وا  ظُ تَيْقْ اسْ و  لَّى  اتْجَ باحْ  الصّ و 

ا  ــدّ امَّ ــي قَ رْبِ ــى العَ لَ ــي عَ لِّ ــمْ صَ ــدْ اللّهُ ي صِ ــة القْ و انْهايَ

ــنْ عامْ  ــامْ ع ــاتْ ع ــدْ بَالوْق َألبَ ــبَّحْ ا سَ

ة مَ خْ َلفَ ادْ ا جَ حابْ هلّ الَّمْ لَى االَصْ اتْ رَبّنَا عن آلُه و عْ و ارْضَ

نَ انْسامْ  بِيّ مْ نانْ النّ بَّتْ في اجْ عدّ ما هَ

ة  حْ األُمَّ ــالَّ لُومْ والصُ لْ العْ ــرْفا و اهْ ــرى للَشُّ نَا اسْ ــالمْ و اسْ

ــامْ  نَظّ لْ  كُ و  ــا  األُدَابَ و  ــا  هَ قْ اللّفْ و 

ا  الرّمَ سادَتِي  من  إيْسالْ  لَلِّي  انظامِي  في  نُه  انْبِيّ ي  مِ اسْ و 

رامْ  يَكْ نَالْ  هومْ  سُ دْ  احمَ رامْ  الكْ نْدْ  عَ

ة  رَمَّ ــاسْ أو المْ ي ــاوْا القْ ــي انْشَ َللّ ــي فــي دُوكْ ا رانِ ــا اللَّخْ أن

ــدْ واللَّتْزَامْ  ي دِ ــلْ التَّجْ ــي في اهَ االَّوْْالَنِ
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ــوحْ ن مْ مَ ــرّها  سَ ــرّ  السَّ رْصــاتْ  عَ

ــــروحْ ِيْ ا إ ـــــدَ وَبْ

وحْ افْسُ اتْ  عَ شْ عْ شَ اتْرِيّاتْ  جارْ  االَشْ

ــلـــوحْ مـــن أبـْ

طوحْ  لّ اسْ حيّاضْ في الرّياضْ فوقْ كُ

ــروحْ  ــصّ فـــوقْ ال

ــلْ إيْلوحْ  تِي وحْ كالفْ ــدُ بْ ــمْ الدَّ را نَجْ

ــابْ النّــصــوحْ غ

ــوحْ  ب كْ ــا مَ تْن ــوِّي تَحْ ــط الجَ غْ الضَّ

اللّقوحْ فــي  مــن 

لَّقْ مع الرُّوحْ  ــسْ حَ لِّي أَرْضْ النَّفْ خَ

رُوحْ ـــــاكْ  ــمّ تـَ

ــروحْ  ــدَى و انّ ــبــاءْ نَــغْ ــنَــا هَ ــعْ ارْجَ

ـبُـــــوحْ انـْ وال 

راحْ  ــا  امّ ــنْ  ــي أولِ

لَلتّــــفاحْ  ــى   ِلَ إ

احْ  ابْطَ وقْ  الفُ فوقْ 

االَرْواحْ  ــوا  لْبُ تْگَ و 

لْحاحْ وقْ المَ دَ السُّ

االَرْواحْ  ــرْزَخْ  ب من 

ــتَباحْ  اسْ من  لّ  كُ

يَمراحْ ــو  لُ العْ في 

باحْ مَصْ مــن  مْ  كَ

ْ أحّ أنــــــــا  أحّ 

ــباحْ االَشْ ــوا  لّفُ غَ

ـــاحْ وَضّ يا  الضّ

ســاحْ اللَّفْ لَّقْ  حَ

ــاحْ ب مُ ــا  م ــوحْ  ب

ـــعَ الـــرُّوحْ  ــقْ امْ ــلَّ ــبْ حَ ــلْ ــقَ ال

ــحْ  ــري ــه اسْ ــنُّ لَ

ــوحْ  ــل اتْ ـــمـــارْ  األثْ ــحْ  ــالَ ــص مْ و 

ضـــاوِي اوْضــيــحْ 

ــوحْ  ــفُ ــبــالْ فـــوقْ اسْ ـــوقْ الــجْ فُ

ــحْ  ي اللّمِ ــوقْ  فُـــ

ــرصــوحْ ــا صَ ــي ــي اضْ ــتْ ف ــفَ اخْ

ــحْ  ــي ــي وْسِ ــلِ عْ

ـــروحْ  اسْ ــتْ  ــقْ ــلَ اطْ الــجــادْيــة  و 

فيح اطْ ــى  طَ معْ

اتْــــروحْ  ـــنْ  وي الـــــرّوحْ  ــــى  ارْعَ و 

ضــا افْســيحْ  لَفْ

الـــرُّوحْ  ــي  ف ـبَــة  دايـْ اتْ  الــــدّ و 

ــحْ ي إيْجِ ــه  ـ حالـُ
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32

وحْ  فُ كْ ل من اضيَا مَ ــالَّ لُوضه في شَ

ــــزُوحْ ــي انْ ــالِ مَ

وحْ  فُ ــا الصّ ــروفْ الزِّينْ مالْيَ ــتْ احْ رِي

ــوحْ  ت الَفْ ــل  ــ هْ الَ

دوحْ  قْ ة القادَحْ أو مَ شَ هْ فاتْ الدَّ و اطْ

ـــوحْ  ــــال الـــمُ ابْ

ــراه إيْلُوحْ  لُه في ما انْ قْ ــه عَ لْ ل هَ يَدْ

ـــروحْ  ــهُ اشْ ــال م

لَّقْ مع الرُّوحْ  ــسْ حَ لِّي أَرْضْ النَّفْ خَ

رُوحْ ـــــاكْ  ــمّ تـَ

رْيوحْ  الْمَ ــتْ كَ نْ يفْ كُ ــلْ كِ باقِي عاقَ

ــوحْ ــي انْــفُ ــرْضِ غَ

ــلُوحْ  رَبْ و اشْ جادْ من اعْ ــهْ االمْ و نزايَ

ـــــــروحْ اگْ والَ 

ــرُوحْ  سْ ــتْ طالَقْ المَ نِّي ــةْ غَ من لِيلَ

ــــــوحْ  مُ اجْ والَ 

بُوحْ  قْ ريقْ فــي المَ ــا اغْ ــا و انَ من تَمّ

ــبــوحْ  ــي اكْ مــا لِ

الحْ  رَة  ضْ الحَ ــورْ  نُ

احْ  ــا يَلْمَ ــي م الَشِ

تاح تَجْ ــرَة  ي الحِ و 

اجْ التَّبْجَ ــرْ  فَكْ أو 

االَرْواحْ  ــرْزَخْ  ب من 

ــراحْ ــرَتْ تــقْ ــقَ نَ

ــاحْ سّ مْ مَ ما فِيهُ

احْ فُوّ ــي  يسِ العِ و 

احْ طَ ــا  اي وَ اهْ كانْ 

ــــدَى فِيّاحْ و الشّ

ــالَّ يَلْمــاحْ فــى ال

رّاحْ شُ في  شــارَحْ 

جاحْ دْ  ــاهَ شَ يرْ  غِ

ســاحْ اللَّفْ لَّقْ  حَ

ــراحْ ألفْ رة  شــاهْ

ــحــالحْ ــة لَ ــاپّ گَ

راحْ ــدْ التَّ ــلْ  كامَ

احْ وَضَّ ابْهــا  عــن 

ــوح ــلُّ لَ ــهــا  ــتْ ــلَ اقــبَ ـــالةْ  الـــصّ و 

ــحْ  ــزِي ــنّ ــنْ ال ــي لِ

ــتــوحْ  ــفْ مَ ـمــا  دايـْ ـــابْ  ـــتَ اكْ ذا 

نِيـــــــحْ  اسْ وال 

لْمــوحْ مَ فــي  ــحْ  المَ ــاتْ  افْن و 

ــحْ ي ارْجِ ــهْ  ــلُ قْ عَ

ــوحْ  ــضُ ــفْ ــلْ مَ ــقَ ــعْ ـــزْ ال ـــجْ عَ

سيحْ  ى اكْ في  اوْطَ

اتْــــروحْ  ـــنْ  وي الـــــرّوحْ  ــــى  ارْعَ و 

ضــا افْســيحْ  لَفْ

ــوحْ  افْسُ و  ــقْ  ي ضِ فــي  ــرِي  نَجْ

اقْــريــحْ  ـــا  أن و 

ــوحْ  ــي ــا ارْضـــــاوْا اطْ كــــرَامْ م

وال اوْقِــيـــــــحْ 

ــوحْ  ــحُ ــبْ ــو مَ ــهُ ــا انْ ــوتْ م ــص اب

ــحْ  ي حِ الصّ ــادْ  ع

ــوحْ  ــمُ ــسْ مَ ــا  م أو  ــوحْ  ــمُ ــسْ مَ

ــيــحْ  ــلِ ــــوُ امْ زَهْ



479يوانع اللّوامع

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

ــحْ تَبَجُّ وكان  ــي  ـــ التَّباهِ كان 

ـطــوحْ ـــالَّ ابـْ ش

لَّقْ مع الرُّوحْ  ــسْ حَ لِّي أَرْضْ النَّفْ خَ

رُوحْ ـــــاكْ  ــمّ تـَ

ــرْدُوحْ  ــة قَ تَ باغْ ــة امْ لَ أو جــاتْ النَّقْ

ــبُــوحْ ــحْ الَــقْ ــبْ قُ

ــفينَةْ نُوحْ  بْتْ أنا في اسْ ــفْ ارْكَ كيْ

ــوحْ حُ ــولْ المْ ــ مُ

ــفْ للْموحْ ــگْ إيْخطَ ــارَگْ لَبرنتَ و تب

ــــروحْ ــه ابْ ــالُ م

ــروحْ رْ مَشْ دَ دْ قَلْبِي و الصّ ــجَ تَمّ اسْ

ــوحْ ــمُ سْ و  ـــرّ  بَ

بُوحْ  ــه الدّ ــونْ جابْ لُ لْعُ ــسْ المَ يَبْلي

ـنُــوحْ  ِيـْ ــي إ ــاكِ ب

لَّقْ مع الرُّوحْ  ــسْ حَ لِّي أَرْضْ النَّفْ خَ

رُوحْ ـــــاكْ  ــمّ تـَ

وحْ  مُ ى مقْ و امْضَ دُ تْ من العْ لَّصْ و تْمَ

وال ابْطــــــــوحْ

 

احْ و مــع كاسْ الرّ

االَرْواحْ  ــرْزَخْ  ب من 

االَرْتِياحْ ــرْ  ضَ احْ و 

ــداتْ ارْياحْ الْ اهْ گَ

ــاحْ تّ الفَ ــحْ  بفت و 

ــه مــنــاحْ ــحُ مــنَ

طاحْ و  جاحْ  و  ناحْ 

االَرْواحْ  ــرْزَخْ  ب من 

احْ  ــا مــن فُصّ ال ان

ــرِي يَــرْتــاحْ خــاطْ

ســاحْ اللَّفْ لَّقْ  حَ

تِياحْ  االَجْ ــابْ  غــ

ــاحْ يّ حِ ــرَسْ  اخْ و 

باحْ اصْ صــارْ  لِيلْ 

احْ فّ طَ حْ  اطفَ من 

يضْ اتْالحْ ضِ في الحْ

ســاحْ اللَّفْ لَّقْ  حَ

افْصاحْ الْفــاظْ  ال 

ــطــوحْ  ــنْ مَ و  ــحْ  ــاطَ ن ــنْ  ــي بِ ــا  م

ــحْ   ــا تـنْــطيــ م

اتْــــروحْ  ـــنْ  وي الـــــرّوحْ  ــــى  ارْعَ و 

ضــا افْســيحْ  لَفْ

ــوحْ  قَــفُّ و  ـــلْ  جـــاهَ ــــــرْدوحْ  قَ

فيــح   الطّ ــحْ  فْ طَ

ــوحْ  ل و  ــالْ  ــب ــحْ ال ــةْ  ــنَ ــي ــفِ اسْ

ــحْ  ــهّ النّبي ــــ صَ

ــمــوحْ  ــلْ ــــرى مَ ــا انْ ــي كـــلّ م ف

ــحْ  انْصي ــه  ــيُّ ضَ

ـــــة و الــــــــرُّوحْ  ربّ المــاليْكَ

ــيــحْ  ــمِ ــي اطْ ــلّ لَ

ــوحْ  بُ كْ مَ امْضــا  ــي  ل صــارْ  ــا  م

أوقــيــحْ ا  ـــدَ غ و 

اتْــــروحْ  ـــنْ  وي الـــــرّوحْ  ــــى  ارْعَ و 

ضــا افْســيحْ  لَفْ

الَبْطــوحْ  ــال  اعْ فــي  تْ  ســرَحْ و 

رِيحْ  فــي  ــة  قَبْضَ
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ه رُوحْ  نْدُ ــتْ عَ نْ يفْ كُ ثْلِي كِ يا مــن مَ

رُوحْ ــاهْ  ــمــ حْ لـَ

ــوحْ  سُ مْ مْ مَ نّهُ ــوا عَ لُ مْ ْ ما عَ أ ــوَ اَسْ

ــبُــوحْ ــدْ الــقْ ــعْ بَ

ــأْسْ قالْهــا ابْوُضــوحْ  ــة ال يَ ال قَنْطَ

ــروحْ  ن اشْ كــم مّ

ــقيقْ الرّوحْ  ــا شْ سْ ي أمْ النَّفْ ــوْ ــا تَ ي

ــوحْ  ــي اتْ ـــال  اعْ ال 

ةْ البْحوحْ يشَ دوا في عِ رَقْ اللِّي زَهْ افْ

ــدوحْ ــقْ مــثــل ال

ــموحْ  ــزُولْ رَبّ اسْ ــنْ ال يْ ــدْ لمَ مْ الحَ

ــفــوحْ ــيّ اصْ ــبِ نَ

حوحْ ــة القْ غارْبَ ــمّ المْ و ســالمي عَ

النّـــفـــوحْ رَوْحْ 

ــاحْ  يّ جِ مــن  ــا  أم

احْ  ـــدّ ــا صَ ــم راه

ــزاحْ  يَنْ ــة  بَ بالتَّــوْ

بااللْحاحْ  ا  ــوْ عي نَدْ

ــاحْ  ن ــرْ دونْ اجْ طايَ

ــاحْ  وشّ ى  انْهَ ــهْ  بِ

داحْ  و عن روسْ التَّقْ

حْ ـــالَّ ــــمْ صُ رَدّهُ

الحْ بابْ الصّ عن اسْ

ــزاحْ ــ ــو الَمْ يالْخُ

ــاح ت مفْ ــى  رّجَ و 

صاحْ اللِي  العْ في 

التُّوشــاحْ ـقْ  رايـَ

ــمْ أوقـــاحْ ــهُ ــنّ لَ

رُوحْ  ـــــــــــــرَدَّكْ  ايـْ ما  اهللا  و 

يـــحْ  النصِ ــذْ  خُ

ــوحْ ــل ــصْ مَ ــمْ  ــهُ ــالْ ح صـــارْ  و 

يحْ  افْصِ ــه  حُ فَصْ

ــروحْ  ــشْ الــمَ فــي  ورَوْحْ  ــة  ــمَ رَحْ

ــحْ  ــزي ــه ايْ ــحُ زِي

ـــــروحْ  ـــكْ انْ ي ـــدِّ يَـــــدِّي فـــي يَ

ــحْ فيــ ــابْ الصّ ب

ـــا الــــــرّوسْ اقْــســوحْ  وْه ـــالَّ خ

ــحْ  ي دِ ــدْ و مْ ــمْ حَ

ــدوحْ  ــمْ مَ ـــمْ  ـــظَ األعْ ــحْ  ــدي م و 

ــبِيـحْ ــذْ السّ هــ

ــوحْ  ــفُ ــيــنْ إيْ ـــداه حِ ــي اشْ يَــنْــشِ

انْشــيحْ ــي  هِ وَجْ

انتهت القصيدة
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ــالتْ اع ــاؤُه  ــم أس و  اهللا  بــاَســم  ا  ــدَ ــبْ ن ســيــدِي  يــا  واهــو 

فى ذوكْ األوْقاتْ

 

ــنْ روحْ باهتَة ــا م مالْ  أم ــالل أُو  الكَ ــعَ جَ ــالْ امْ مَ ــعْ جَ مْ فــى جَ

ــة تَ باغْ ــي المْ ــثْ ف ــة و الثّال ــي إغاث ــتِغاثَة و الثّانِ ــدْ اسْ واحَ

ات  الــدَّ و  صيفات  أو  ــاءْ  ــم أسْ ــعْ  ــمْ جَ سيدي  يــا  ـــوَ  واهُ

ــشــاتْ  ــرّعْ ال و 

ــا افتَى فَ ــدْ بالوْ وَجَّ ــرَّدْ وَمْ فَ ــي امْ ــرة اللِّ ثْ ــعْ الكَ مْ ــنْ رَى جَ لّ مَ كُ

ــة تَ باغْ ــي المْ ــثْ ف ــة و الثّال ــي إغاث ــتِغاثَة و الثّانِ ــدْ اسْ واحَ

اتْ ــعْ فــى غيــب الدَّ ــاتْ للْجم ق وَتالحْ

عاتْ مْ عْ  اتْجَ يْنْ  الجمْ أُو  فى عَ

ــة اثْباتَ ــاهْ  ع امْ ــن  مَ ــوزْ  يفُ و  ــعدْ  يَسْ

ــة ــي االِغاثَ ــعْ جاتْنِ مْ ــونْ الجَ ــنْ نُ مَ

افْناتْ الرُّوح  و  بَة  الرَّهْ مَن  اصفگتْ 

رْداتْ ضايَ سَ سّ اعْ تانْحَ

هاتَة اسْ الواقْفينْ  ــعَ  امْ ــتْ  ــفْ ُوقَ أ

االِغاثَة جاتْنِي  عْ  مْ الجَ ــونْ  نُ ــنْ  مَ

ـــراتْ كْ ـــدُ اتْ ــعْ  ــمْ ــجَ ال ــونْ  ــنُ ب أو 

ــاتْ ــالق ـــنْ اتْ اوْقَــــاتْ مَ

ــة ــاتَ ــت اغْ فِــيــهْ  ـــاوْا  الـــگَ وَالَ 

ـــة ـــالثَ ـــثّ ال ـــي  ـــحِ ـــاتْ ـــف م أو 

ــــي بَــــــرْداتْ اتِ ــــدَ ـــسّ اب تـــانْـــحَ

ــداتْ  ــا بــالــرَّعْ ــوَاه مــا اق

ــهــاتَــة  وه ابْ ـــدُ ـــاهْ ـــشَ ِيْ ــا إ ــى م ف

ـــة ـــالثَ ـــثّ ال ـــي  ـــحِ ـــاتْ ـــف م أو 
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ــياتْ ْ االِشْ ــهْ ربّ لْكُ ــدْ فــى مُ ــا يْري ــالْ م ــا ســيدي فَعَّ ــوَ ي وَهُ

ــى اوْقـــاتُـــه ف

 

ــة التَّابتَ ــريرة  بالسّ ــة  اليْجابَ ةْ  ســاعَ ــي  انْراعِ ــالْ  الب ــي  خالْ

ــة تَ باغْ ــي المْ ــثْ ف ــة و الثّال ــي إغاث ــتِغاثَة و الثّانِ ــدْ اسْ واحَ

ــرْجاتْ سَ امْ ــاتْ  سَّ مَ ــراتَة  السّ ــرْباتْ  سَ ســيدي  ــا  ب ــوَ  وَهُ

 

ــة ــوتَ ــم ـــا لْ ي

 

ــالْ التَّركيبَة امثالثَة عْ االَفْع ــاتْ جمْ ق معْ الصِّ ا جَ ــمَ ع االَسْ مْ جَ

ــة تَ باغْ ــي المْ ــثْ ف ــة و الثّال ــي إغاث ــتِغاثَة و الثّانِ ــدْ اسْ واحَ

ــواتْ االقْ ــنْ  اقي دَّ غَ ــما  األَسْ ــوا  تامعُ اجْ ســيدي  ــا  ي ــوَ  وَهُ

ــثْ يــــ غِ أُو المُ

ــتى ــاتِي وْما سْ ــة في احــوالْ موحيّة قَلْبْ السّ ــوبْ الحيَّ ل والْقْ

فاتُه وَبْصِ نَى  سْ الحُ ــمــاؤُه  بــاسْ

ــه اتُ يّ ــي خِ ــوا كِ ل ــهْ فَعْ لي

ــايَ أتَــى ــن ــبْ يــا هْ ــوَهْ ـمَّ ال ــنْ تـَ مَ

ــة ــي االِغاثَ ــعْ جاتْنِ مْ ــونْ الجَ ــنْ نُ مَ

 

 

ــة منحوتَ ــه  بَرْقاتَ ادْ  ــنى  السّ ــنَ  امْ

ياقُوتَه نْيا  الدّ ــتْ  ــانَ وَب

اثَة يّ غِ ــدوا  تْــشــاهْ تّى  حَ لْعوا  طَ

ــة ــي االِغاثَ ــعْ جاتْنِ مْ ــونْ الجَ ــنْ نُ مَ

ــتْ ي قِ مْ أو  ــابْ  وَهّ ــي  عـــطِ مُ رزَّاق 

وْقيتْ ــي داكْ التّ ــا فِ يره خِ

ــة الهاثَ ــرّواحْ  ال ــنْ  ع ــرُّوحْ  ال ــحْ  تَروي

ــه ــاتُ ــيّ ــمِ ـــنَ اسْ ـــمْ امْ ــــلّ أسَ وْكُ

ــهْ ــداتُ ــاهْ ش االَرْواحْ 

ــــنــــايَــــنْ أتــا وْصــــابْــــنِــــي امْ

ـــة ـــالثَ ـــثّ ال ـــي  ـــحِ ـــاتْ ـــف م أو 

 

ــة بْثوثَ مَ ــلْ  كامَ ضــا  الَفْ وفــى 

ــوتَــة ـــنْ الــهُ ــوا مَ ــوم ق

ــة ــالثَ ــث ـــمْ بَ ـــهُ ـــوعْ ـــمُ ـــي اج ف

ـــة ـــالثَ ـــثّ ال ـــي  ـــحِ ـــاتْ ـــف م أو 

تــوقــيــتْ ــيَّــة  ــطِ اعْ ـــلّ  ـــكُ ال أو 

ــيــثْ ـــاثْ وَيْــغِ ــاثْ غَ ــيّ غِ

ــــى ــــراتَ ــــاتْ ــــبــــاسْ تَ والــــقْ
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ــة تَ باغْ ــي الَمْ ــثْ ف ــة وَالثّال ــي إغاث ــتِغاثَة وَالثّانِ ــدْ اسْ واحَ

ياتْ ــد الَحْ ــي بَعْ ــاأُو  في اللِّ ي ــى الَحْ مانْ فْ ــا ســيدِي رَحْ ــوَ ي وهُ

ــاراتْ و اليْشَ

 

ــة الغايْثَة يبَ ــا الغِ رْهَ مَ نّهــا تَغْ يُوضــاتْ عَ ــضْ الفُ ة اتْفي ســاعَ

ــة تَ باغْ ــي المْ ــثْ ف ــة و الثّال ــي إغاث ــتِغاثَة و الثّانِ ــدْ اسْ واحَ

ـــوَاتْ ارتـْ حكيمْ  أو  ــبــيــرْ  ــخْ الَ أُو  ســيــدي  ــا  ي ــــوَ  وَاهُ

هــاتْ  الــدُّ أُو 

غايْثة ينْ اتْشــيعْ المْ ــومْ حِ ي الي ــاس كِ ــاسْ النّ ن ــاوْا اكْ واشْ يَبْق

ــة تَ باغْ ــي المْ ــثْ ف ــة و الثّال ــي إغاث ــتِغاثَة و الثّانِ ــدْ اسْ واحَ

ــة االِغاثَ ــي  جاتْنِ ــعْ  مْ الجَ ــونْ  نُ ــنْ  مَ

حاتْ النَّفَ ــــوَدودْ  ال أو  الــــرَّاءَفْ  و 

ناتْ  كَ راكْ أُو في السَّ في الَحْ

اتّــواتَــى تا  ـــرّوحْ  ال ي  الشِّ ثِيرْ  اكْ و 

ــة االِغاثَ ــي  جاتْنِ ــعْ  مْ الجَ ــونْ  نُ ــنْ  مَ

راســاتْ لْ الدِّ ــمْ اهْ هُ عْ مْ ــضَ جَ ــنْ فِي مَ

ــوالتْ ــأمُّ ــتَّ ــرْ  وَال ــكَ ــفْ وَال

بالثّالثَة  ــه  ــيــقْ وْفِ ــرةْ  ــبْ خِ أو  ــمْ  ــلْ عِ

ــة االِغاثَ ــي  جاتْنِ ــعْ  مْ الجَ ــونْ  نُ ــنْ  مَ

 

 

ــة الـــثّـــالثـَ ـــي  ـــحِ ـــاتْ ـــف م أو 

ــكــاتْ ــلَ ــمَ ــلْ ــمْ لَ ــهُ ــع ــمَ ــــنْ اجْ مَ

ءاتْ وْمـــا  ــضــى  مْ ــا  ــمَ الْ

ــى ــاثَ ــج تّ أُو  ــــــــوارَدْ  ال ـــــعَ  امْ

ــة الـــثّـــالثـَ ـــي  ـــحِ ـــاتْ ـــف م أو 

ـــاتْ  ـــيّ ـــاض ـــرّي ـــوم ال ـــل ــــي اع فِ

ـــات  ــارحــيــنْ اآلي الــشّ

ــاتْ ــه ــي ـــوا  هَ ــــى  اجـــتـــمـــاعُ إل

ــة الـــثّـــالثـَ ـــي  ـــحِ ـــاتْ ـــف م أو 
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ـــفـــورْ ســيــئــاتْ ْ غَ ـــرّ ابْ بـَ ــــــوّ ــدي تُ ــي ــــــوَ يــا س وَاهُ

االتُقـــــاتْ 

تَة وْساكْ تِي  الَعْ وَالطّ عْ  مَ جْ مَ  ْ لّ كُ فى  رْتِي  وانظَ رتِي  ضَ احْ نْ  مَ يا 

ــة تَ باغْ ــي المْ ــثْ ف ــة و الثّال ــي إغاث ــتِغاثَة و الثّانِ ــدْ اسْ واحَ

ــة  وْثابْتَ ــة  رّكَ تْحَ مَ ــا  م ــدّ  ع ــهْ  لي عْ ــالم  والسّ ــالة  الصّ

راتَه اسْ أُو  يسْ  الْعِ ــلْ  واهْ فَتَى  أُو  لْ  هْ كَ ميعْ  اجْ آلُه  لَى  وَعْ

تَة ــجادْ ماكْ ــاتْ اسْ ــيادِ ابْن ــا اسْ ف ــة وَالصّ فَّ ــا وَالْعَ فَ ــاسْ الوْ ن

 

ــة  اوْتَ امفَ وال  ــة  رْزِيَّ فَ ال  ــعْ  ي مِ بَالجْ ــي  باب احْ ــن  الفَ ألهــل  و 

سناتْ  حَ ا  ــؤُ وِيْــنَــشْ عوا  تامْ اجْ إلــى 

اتْ  فّ ا انْهــارْ  ابْضَ ــيوْ وْ يَنْشِ

ــى  ــتَ ـــي مَ ـــرْن ـــبّ ــــعْ خَ ــــمْ َلْــــجَ ا

ــة االِغاثَ ــي  جاتْنِ ــعْ  مْ الجَ ــونْ  نُ ــنْ  مَ

إغــاثــة ــيْ  ــبِ ــنّ ال عــلــى  ـــالةْ  الـــصَّ و 

ــى  أوراتَ تْمْ  خَ ــرافْ  شْ ــألَ لَ المِي  اسْ و 

  

 

ــاتْ ــرْص ــورْ فــي عَ ــص ا اقْ ــوْ ــي ــنِ ــبْ وَيَ

األَوْقـــاتْ واضبِيـــــن  المْ

ــى ــتَ ــكْ مَ ــعَ ــمْ ـجَ ـــي ابـْ ثِ ـــدّ ـــحَ اتْ

ــة الـــثّـــالثـَ ـــي  ـــحِ ـــاتْ ـــف م أو 

ـة اإلمــاتـَ فــي  و  ـــيـــاتْ  الَـــحْ فــي 

ــــة رَّاثَ ــــوَ ال ـــمْ  ـــلْ ـــعَ ال ـــــلْ  اهْ و 

   

انتهت القصيدة
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ارْسالْ   ْ لّ كُ يَّدْ  سِ لى  عْ الة  ْ الصّ و  بْدا  الْمَ اهللا  مْ  اسْ َلِــفْ  أ

الْ  وّ ــدُّ ال ــع  مْ جَ اذْ  ــونْ  ن الفْ ــقْ  ايَ فَ ــي  غرْبِ امْ لحــونْ  مَ ــنّ  فَ ــا  أن

الْ  قَّ العُ ــبْ  ــعْ شَ فــي  ــبّ  حُ ـــامْ  وْه ـــولْ  طُ ــيَ  بِ ــرّ  بَ الــبَــا 

مالْ  يَجْ وأو  صيلْ  تَفْ لّها  كُ النّاسْ  افْنُونْ  في  رَّقْ  اتْفَ ما  لّ  كُ و 

ــالْ  ي ــة فــي كلّ اجْ يَّ ــوكْ و الرّعِ ل ــى المُ ــارَكْ اهللا عل ــا اتْب التَّ

بالْ  لِيها  اقْصايَدْ  في  بَاألفاظْ  ة  بيعَ الطّ تْ  مْ ارْسَ اللّي  أنا 

الْ  ه بَلْسانْ اَلْحَ المُ الْ في اكْ ثْ عن نفسه گَ دّ لْحونْنّا اتْحَ مَ

حولْ  الفْ حابْ  االَصْ على  و  آلُه  عن  ى  الرّضَ و 

ولْ  ونْجُ تَنْصولْ  أنا  لْ  ــوْ ــقَ َلْ ا ناسْ  اجْ عن  و 

ثُولْ  مْ و  لالفْكارْ  عانِي  امْ اقْ  ــوّ سُ تْ  قْ شَ اعْ و 

ــولْ  َلْــقُ ا ـــعْ  ارْوايَ في  اقِي  شّ الْعُ ــهْ  بِ يتْ  جِ

كهــولْ  و  ــابِّينْ  شَ مــن  ــا  انْسَ و  ــالْ  ْجَ بالرّ

قولْ  عْ مَ فْ  وَصْ وقْ  الذّ لْ  اهْ باعْ  اطْ تْ  فْ اوْصَ ي  كِ

مولْ  كْ ْ مَ ــنّ ــونْ فَ لْح ــا اَلْمَ ــاوا أن غ ــن اصْ ــا م ي
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والْ احْ لّ  كُ في  الوَة  الَحْ من  ال  احْ ــرافْ  االَشْ ةْ  رْصَ عَ اثمارْ  َثا  أ

  

مالْ  باكْ جْ  ونْضَ رَعْ  ــزْ اتَّ ما  لّ  كُ يشمل  و  نَة  عْ مَ و  مادِّي  من 

جالْ  اسْ في  بابِي  احْ نــوهْ  دُوّ دِيوانْ  لْنِي  جاعَ نْ  مَ لّ  جَ يمْ  الجِ

الْ  مَّ الكُ اداتْ  السّ ذَا  ــوالْ  األَقْ فيهْ  نَّة  السُّ فيهْ  تابْ  الَكْ فيهْ 

الْ  مَ باالِيهْ لْ  نَتْعامَ عيبْ  و  ا  شومَ وَحْ ي  ناسِ يا  رامْ  احْ الْحا 

اطوالْ نِينْ  اسْ في  يَّة  َلْعامِّ ا ة  جَ اللَّهْ الْفاظْ  ثّ  انْحَ اللِّي  أنا 

الْ  ه بَلْسانْ اَلْحَ المُ الْ في اكْ هْ گَ سُ ثْ عن نَفْ دّ لْحونْنّا اتْحَ مَ

الْ وَّ وَالْمُ ة  يدَ صِ القْ روحْ  في  حالِي  رْ  هَ وَظْ يالِي  اخْ ا  فَ اخْ ا  الْخَ

 

الْ  جَ ــوا امْ ــنْ ال ترْكُ ــنْ مَ ي مِ ــالْ النَّاظْ ي ــتْ ابْخَ نَحْ ــي اجْ ــا اللِّ أنَ

لُولْ  الغْ عْ  مْ جَ عاتْ  مْ جَ قَوْلِي  في  االثمار  و 

ولْ موصُ يرْ  خِ  ْ ــلّ الْــكُ اقْ  ــوّ ــتُّ ال الــوْطــانْ  في 

ــولْ  نْقُ ــبْ مَ نْ قــولْ جَ عْ ورُه مَ وَثّْقــوا فــي اســطُ

لْ  ــوْ ــحُ ـــقْ ابْ ـــولْ الحَ ـــة حَ ــخْ األمَّ ــاري ــيــهْ ت فِ

ــولْ  لُ الْحْ و  ــي  لِ الَحْ  ْ ــنّ فَ ــا  أن ــتْ  نْ كُ ــا  م ــدْ  بَعْ

األصــولْ  و  ــة  لَ كامْ ــدْ  واعَ الَقْ لِيهــا  دَرْتْ  و 

مولْ  كْ ْ مَ ــنّ ــونْ فَ لْح ــا المَ ــاوا أن غ ــن اصْ ــا م ي

قولْ  مَسْ ذَوْقْ  لِيهْ  ــنْ  مَ ــالَّ  إي ــي  ــرانِ إي وال 

ــولْ  اقْبُ ــزْ  ايَ حَ ــلْ  صي تَفْ ــلْ  صَّ فَ امْ لْ  ــوْ قَ دونْ 
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الَفْعالْ  ــتْ  انْ ــدَ دَنْ ــا  ــهَ دَرْتْ دَانْ  ــي  دَانِ يا  ــي  دانِ دانْ  الْ  الـــدّ

الْ  ــا ذْ الْحَ هَ دْ ســينْ مــن قَصَّ ــنْ احْ ــنْ مــواليْ بَ ــوا عَ مُ هللا رحّ

ــدالْ  ــا دونْ اجْ نْي ــةْ الدُّ نَّ ــلْ هــذا األرْضْ جَ عَ ــاللْ اجْ أذَالْ ذَ الْجْ

ــو البال نم زَهْ ــرة يغْ ــوّج فــي ابْســاتَنها الزاهْ ــي ابغــا إيْفَ الل

الْ  ه بَلْسانْ اَلْحَ المُ الْ في اكْ هْ گَ سُ ثْ عن نَفْ دّ لْحونْنّا اتْحَ مَ

ــدالْ  تَبْ ــا كَ ــي م راصِ ــاحْ فــي اعْ ــة و ارتِي ــرَّوْحْ و الرَّاحَ ا ال ــرّ ال

الْ  كَ االَشْ لّى  عَ روايَعْ  و  انْ  اللّوَ في  لَبْدايَعْ  لّى  عَ حوا  جّ اتْفَ لُوا  دَخْ

ــالْ  وِيْــنَ ــرَّمْ  يَــتْــكَ ــا  ــزُورْنَ إيْ ــي  رَبِّ ه  مُ لَهْ من  ـــا  زَارْنَ ـــزَّايْ  ال

ــالْ  تَ وَحْ لْ  ــوّ عَ ــا  لْهَ هَ إيْجْ مــن  ــا  ي ــةْ  ونِيّ الْكَ ــومْ  ل العْ ــةْ  لِّيَ كُ

مــولْ عْ مَ ــفْ  ي كِ ــاسْ  ي الَقْ ــا  بِهَ ــوا  تايْوازْن

ــولْ  ضُ فْ مَ و  ــلْ  فاضَ ــيَّخْ  اتْشَ مــن   ْ لّ كُ ــيخْ  شِ

لُولْ  حْ مَ ــابْ  ب و  ــرَة  ــصِ تَــبْ فيها  ـــي  دارْنِ و 

هــولْ جْ مَ كانْ  ــز  نْ كَ بايَنْهــا  ــفْ  تاشَ يَكْ و 

مولْ  كْ ْ مَ ــنّ ــونْ فَ لْح ــا اَلْمَ ــاوا أن غ ــن اصْ ــا م ي

 

صــولْ  الَفْ ــعْ  ي مِ اجْ فــي  ــي  يَّاضِ حِ مــن  ْهــا  رَيّ

ــولْ  فُ قْ مَ ــسْ  لِي ــاتْ  بْدوع َلْمَ ا ــضْ  عرِي مَ ــرْضْ  عَ

قــولْ  الَحْ يانْعــاتْ  فــي   ْ ــنّ فَ و  ــمْ  لْ عِ و  ــهْ  فِقْ

ــولْ  تْجُ و  اتْســيحْ  فيهــا  لِيهــا  ــلْ  تَدخُ ــاشْ  بَ
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الْ  ْگَ اتّ تا  ــرارَبْ  سْ و  ْبيعْ  الرّ في  دانِي  قُصْ عن  الُّوا  أطَّ ا  الطَّ

تْعالْ  المُ لِيلْ  لَجْ  ْ نِيّ لَلْغَ د  مْ بَالْحَ بَّحْ  اتْسَ جارْ  األَشْ في  يارْ  اطْ و 

الْ  ه بَلْسانْ الْحَ المُ الْ في اكْ هْ گَ سُ ثْ عن نَفْ دّ لْحونْنّا اتْحَ مَ

اللْ  لُو و حْ لّ احْ لَى وْلَذّ من كُ ى و احْ هَ توحْ اشْ فْ لْمْ مَ اضْ ظَ الضّ

ــا مــن اآلزَالْ  نَة فِينَ ــاكْ ــة السَّ بَّ حَ ــرَّمْ الَمْ ــدْ مــن حَ نْ ــقّ عَ الحَ

ــالْ  عّ الفَ ــمْ  نَعْ ــةْ  اعَ طَ فــي  ــا  يامّ ــا  فِينَ ــزَة  رِي غَ لّ  كُ ــكافْ  الْ

ــالْ  حَ ــاللْ آوْ الْمُ ــرّبوهْ احْ ــلْ زُوجْ امْســارَبْ و يْسَ لّ فَعْ ــكُ و الْ

ــالْ  ق يُعْ االَّ  ــومْ  لُ ــا  النّسَ ــرْتْ  باكثَ ــي  امِ لُوّ ــي  نِ المْ مْ  ــالَّ ال

مالْ  مــالْ أو كَ ــوانْ مَن جَ ــا في االََكْ مْ م ظَ ــزُوا لَعْ ــا انْرَمْ ــمْ ت بِهُ

ولْ  ــغُ مَشْ ــقْ  ي الرّحِ ــيفْ  بَرْشِ ــا  فِيهَ النَّحــل  و 

ولْ گــدُ َلْمَ ا ــنَا  روسْ غْ مَ ي  ــقِ تَسْ ــواقِي  السّ و 

مولْ  كْ ْ مَ ــنّ ــونْ فَ لْح ــا اَلْمَ ــاوا أن غ ــن اصْ ــا م ي

 

ــولْ  سُ عْ ــق مَ ــقْ ري ي ــبْ ارْحِ بي ــة لَحْ بِيبَ مــن احْ

ــولْ  ــفُ ــكْ مَ ــرارْ  ــمْ ــتِ االَسْ بِها  بَّة  حَ المْ و 

ــولْ  ــلُ ــعْ ــلْ مَ ــي ــلِ ــة مــن اعْ ــاغَ ْي ــزّ ـــيَّ ال و هِ

ــولْ  ــهُ ــلْ ــا و لَ ــمْ ي ــي ــعِ ْ ــنّ ـــا يَــــدِّي لَ ــا مّ ي

ــولْ  بُ هْ ــا الْمَ ــرْ ي ثي ــرْ اكْ ي ــمْ خِ ــه فِيهُ ــتْ لُ لْ گُ

ــولْ  لُ دْ الْمَ ــى  عل ــنْ  الزِّي ــروفْ  باحْ ــوا  لُّ تَنْدَ و 
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الْ  ه بَلْسانْ اَلْحَ المُ الْ في اكْ هْ گَ سُ ثْ عن نَفْ دّ لْحونْنّا اتْحَ مَ

اللْ  مْ شَ لى  عَ شالْ  الَ  عامْ بالْ  الجْ في  دابْ  االَهْ مرّحوا  يمْ  المِ

لْ  الّ شَ نْ  مَّ مْ  كَ لْ  اطَ وِيَتْهَ الثَّلْجْ  ِيْذوبْ  ا يفْ  الصِّ يَّفْ  ايْصَ ايْالَ  و 

ــالْ  ــي  رُحّ ينْ و  اللِّ ــمِ رَسّ ــي امْ ــدّ اللِّ ــاسْ الجَ ــنا ن ــونْ ناسْ النُّ

ــالْ مَ وَكْ ــا  فَ بُوْ ــا  فِينَ ــنْ  زِي لّ  كُ ــا  لِينَ اعْ اهللا  ــارَكْ  اتْب ــوا  ل گُ

لْ  َآلْ ا رارْ  االَسْ في  تْرَكْ  سَ ابْ  جَ احْ رْفَا  الشَّ رِبْ  غْ مَ يا  لْ  صُ ادْ  الصّ

اللْ ة وَهْ مَ م نَجْ ماهُ بْ في اسْ عْ لِكْ أو شَ ة مَ راسَ لْ الَفْ الُوا اهْ گَ

الْ  ه بَلْسانْ اَلْحَ المُ الْ في اكْ هْ گَ سُ ثْ عن نَفْ دّ لْحونْنّا اتْحَ مَ

 

الْ  گَ َللِّي  ا ذاكْ  قْ  دَّ صَ و  وا  بَالْخْ هْ  راسُ رْ  مَّ عَ من  ضاعْ  اضْ  الضّ

مولْ كْ ــنّ مَ ــونْ فَ لْح ــا المَ ــاوا أن غ ــن اصْ ــا م ي

 

نْزُولْ  ــفْ مَ ي ــوفْ كِ ــصْ ذا الصُّ مايَ فُوقْ مــن الَقْ

صــولْ  حْ مَ  ْ لّ ــكُ الْ ادْوَا  و  روَى  و  ابْهــا  و  ــنْ  زِي

بدولْ ــخا الْمَ ْ ــلْ السّ صــارْ و النْجوعْ اهْ فــي الَمْ

 

ــولْ  حُ ايْــلُــه  وال  ة  قُــوّ مالُه  نــا  ــدْ ــسَ احْ ــنْ  مَ

الْبَتُول  ــبِــيْ  ْ الــنّ بَنْت  ــةْ  ــاللُ اسْ صايْناكْ 

ولْ غُ دْ ــنْ مَ ي ــة فــي عِ سَ مْ ــه خَ تُ مْ ــمْ انْجَ و الْعل

مولْ  كْ ْ مَ ــنّ ــونْ فَ لْح ــا اَلْمَ ــاوا أن غ ــن اصْ ــا م ي

 

ــيُولْ تْ اسْ ى وَرْوَى وْســاحَ ــكَ ــرابْ اشْ ــنْ السَّ مَ
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مالْ  الجّ و  النُّوقْ  ورْ  هُ اضْ على  رِي  كاتَجْ ي  وَاگِ السّ ايَبْ  جَ و 

مالْ  هْ مُ و  ابْالدُه  َرْضْ  أ في  ما  ِيتَرْكْ  إ  ْ رْأ مَ رَايَرْ  العْ عرّ  يْنْ  العَ

الْ  مَ مْ  لِيهُ من  يا  َوْطانْنَا  ا على  ـــانْ  االَوْطَ ــازُوا  فَ باش  هللا 

ــرّ التَّنْكالْ  ــنْ ابْشَ ي أَزْمِ ــقْ فــي المْ ــه من تايَ سُ ــرَّ نَفْ ــنْ غَ ي َلْغِ ا

الْ  اوْحَ في  مْ  يهُ الحِ ينْ  رْغِ امَّ ة  أزْمَ مورَة  ة  أزْمَ قَلْبْ  في  ة  أزمَ

الْ  ه بَلْسانْ اَلْحَ المُ الْ في اكْ هْ گَ سُ ثْ عن نَفْ دّ لْحونْنّا اتْحَ مَ

اللْ  اعْ فِيهْ  ما  لَّلْ  إيْعَ ما  رِيحْ  اصْ لْ  قْ بْعَ فازْ  نْ  مَ فازْ  َلْــفَ  ا

والْ  التَّحْ اهل  و  ا  مَ هُ يفْ  كِ الثَّباتْ  لْ  اهْ ازْمانْ  ذَا  النّاسْ  رْزُا  فَ

ارْذالْ  ــيَّاتْ  سِ ــنْ  تانْزِيَّ لْحــونْ  المَ ــا  أن ــالْ  ق مــن  ــالْ  ق َلْقــافْ  ا

 

بُولْ  جْ ــشْ مَ ي ــى الْفِ حْ فــي من هــو عل ــالَ ال اصْ

ــولْ  يْصُ و  ــنْ  رِي الَخْ ــدْ  نْ عَ ــي  بَاللِّ ــى  نَّ يَتْغَ و 

ــولْ مُ ــرْ الَعْ ي ــازُوا راهْ غِ تَ ــلْ امْ ــاشْ مــن فَضْ و بَ

 

ــولْ  هُ جْ الْمَ مــن  ــوْفْ  لَلْخَ ــدِّي  تَ ــة  َزْمَ ا  ْ لّ كُ

لُولْ مَشْ ــبْ  رَيْ دونْ  من  ــاَزَّمْ  امْ بْ  عْ شَ  ْ ــلّ وكُ

 

مولْ  كْ مَ  ْ ــنّ فَ لْحونْ  اَلْمَ أنا  غاوا  اصْ من  يا 

ــولْ  قُ عْ مَ عــاشْ  ــولْ  عقُ مَ بَالالَّ ــوِي  غْ مَ  ْ لّ وكُ

ــولْ  صُ فْ الْمَ و  ــولْ  وصُ الْمُ ــنْ  بِي ــا  م ــوا  فَرّقُ و 

ــولْ  بُ اطْ و  ــوطْ  يُ بَالْغْ ــي  عاصِ الَمْ رْ  ــهَّ تَانْشَ و 
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بالْ  الالَّيُقْ افْ  األوصَ و  الزّهورْ  و  رْ  مْ الخَ يوبِي  اعْ من  دوا  دّ عَ أو 

بالْ  يُقْ مْ  نّهُ عَ الَّ  مَن  ينْ  يْمِ الالَّ ضورْ  اهْ في  خارَقْ  مّ  سَ ينْ  السّ

والْ ــرْ بَ واالّ  ه  يْطَ عَ يحْ  افْصِ وال  لْحونْ  مَ دُنْيا  راهْ  رْ  عْ الشِّ

الْ  ه بَلْسانْ اَلْحَ المُ الْ في اكْ هْ گَ سُ ثْ عن نَفْ دّ لْحونْنّا اتْحَ مَ

االَفْعالْ  أُو  االَقْوالْ  في  خايَبْ  ينْ  شِ وَ  هُ ا  لّمَ كُ ينْ  شِ ينْ  الشِّ

االزْجالْ سايَرْ  من  ه  يّدُ انْحَ لْتُهْ  گُ ما  عن  گالوا  المْ  اكْ ال  شَ

 

أوجالْ  رِب  غْ المَ في  ما  لْ  ابْكُ و  رِبْ  غْ بالمَ قَلْبِي  هامْ  اء  الهَ

اقْاللْ  بادْ  العْ في  ينْ  الرَّايْقِ لُهْ  َهْ ا باعْ  اطْ و  ة  ارْفِيعَ تُه  بيعْ طَ

حالْ  اشْ ــدانْ  وِي و  زِيــزْ  وادْ  الرّبيعْ   ْ ُمّ أ وادْ  ــى  ارْغَ و  وادْ  اوْ  ــوَ ال

ــدولْ لَسْ ــرَّقْ  خَ ــنَواتْ  سْ َلْحَ ا ــاتْ  الَبْنَ ــافْ  اوْصَ

 

ــولْ  ل مْ مَ ــفوهْ  تاشْ يَكْ ــوا  نُ فَطْ ــو  ل ــمْ  هُ لُومْ

ــزولْ غْ ــا و مَ ــوجْ ي نْسُ ــا مَ نْيَ ــا فــي الدّ ــه م و فِي

مولْ  كْ مَ  ْ ــنّ فَ لْحونْ  اَلْمَ أنا  غاوا  اصْ من  يا 

ثُولْ امْ گالَتْ  كيفْ  يزانُه  مِ ينُه  عِ ــرأ  َلْــمَ ا

 

ضــولْ  ا الفْ ــوْ ي ــادْ و الْغِ ا النُّقّ يوْ صِ ــقْ ــهْ سَ علي

اتْلُولْ  ـــارْكْ  عَ تْبَانْ  كُ صــارَعْ  ــه  ــوعُ ارْب في 

ولْ  ــمُ طافْ مَشْ ْ مْ مــن هــو بلالّ ــدَ ــفْ ما نَخْ كي

ولْ  سهُ و  بالْ  الجْ في  نْ  عاطَ المْ و  يُونْ  العْ و 
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واصالْ  دوا  اغْ رِينْ  الْبَحْ علّْى  دْ  مْ َلْحَ ا هللا  نَّا  اوْطَ في  رينْ  بَحْ

الْ  ه بَلْسانْ اَلْحَ المُ الْ في اكْ هْ گَ سُ ثْ عن نَفْ دّ لْحونْنّا اتْحَ مَ

الْ  مَ الَحْ لِي  تَمْ اقْصايَدْ  في  يْ  النَّهْ و  يْ  النَّفْ المْ  َلِفْ  أ المْ 

االَفْعالْ  و  ــوالْ  االقْ ي  مِ الْهاشْ نْبِنا  اذْ  نَنْ  السُّ من  ــذاكْ  اكْ و 

ــرْ و االَبْتِهالْ  كَ ــتْ و الذّ ــى الوَقْ ْ لّ ــبْ عَ ــعادَةْ من واضَ ــا يا سْ الي

لّ افْضالْ  ه من كُ َرْضُ نَى ابْما في أ تَغْ عادَةْ من يَسْ يدْ يا اسْ و انْعِ

الْ  التَّبْجَ لْ  اهْ و  ضايَلْ  الفْ و  دْ  جْ الْمَ لَ  اهْ مْ  هُ هَ  طَ آلْ  زَا  مْ هَ

الْ مَ عْ و  لْمْ  العَ ــلْ  ألَهْ المْ  السّ و  ساداتِي  عنْ  رَبّنا  ــاتْ  ارْضَ

زولْ  جْ ــمْ مَ رِي ى اكْ طَ عْ رينْ مــن المَ و ما فــي بَحْ

مولْ  كْ ْ مَ ــنّ ــونْ فَ لْح ــا المَ ــاوا أن غ ــن اصْ ــا م ي

ــزولْ  نْ مَ ــفْ  كي ــرآنْ  القُ مــن  ــاتْ  الوْصاي فــي 

ــولْ  ــتْ القُ حّ ــنْ صَ ي الْحِ ــفْ هــيَ فــي الصّ كي

ولْ  فُ الَگْ ليهْ  اتْ  ـــدّ صَ من  على  ــالةْ  الــصَّ و 

ــذولْ  خْ ــنْ مَ زِي ــدْ الَخْ ــي عنْ ــوَّفْ لَلِّ و مــن اتْشُ

ــولْ  األُصُ اشــرِيفْ  ــة  األمَّ ــبْ  بِي احْ ــم  ْهُ نّ مَ

ولْ لْحــونْ صــالْ و يصُ ــى مَ فَ ــا يَخْ ي م ــمِ و اسْ

انتهت القصيدة
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ى  تَفَ وَاكْ ــالِــي  حَ ــنْ  عَ لْ  ــوَّ ــسَ ــيْ كَ ــوَ  هُ من  ــا  يَ

يَتْالفَ  ه  رْضُ غَ إيسالُوا  شايْرِي  اعْ في  صابُوا  من 

رافَة  ــا ســيدي الظّ ــي ي ــوف لِ ــدِي اتْشُ نْ ــي العَ أجِ

ــافْ ارْوافَة  ي ايَبْ و اطْ طَ ــبْ و المْ ي ــة و الطّ يبَ و الطِّ

ــة  رافَ زَخْ ــه  لُّ كُ ــة  رْصَ الْعَ ــى  لّ عَ ابْ  رَگَ ــزَهْ  نْ والْمَ

ــعْ الَوْصافَة  مْ ــاروا جَ مْ حَ هُ ــاتْ ارســومْ فــي ازْواق

ــا  واف مــن  ــلْ  تْقابَ كَ ــنْ  ي ضايْفِ لَمْ دْ  ــعَ كاتْسْ

افَة  اللّطَ ةْ  عيشَ ة  يشَ عِ باالَقْدامْ  ي  شِ تَمْ ة  فَرْحَ

ــة  فَ وَالّ ة  ــدَ بي وَكْ ــا  لهَ كُ ــرْ  اكبِي ــبْ  لْ قَ ــة  يشَ عِ

مَســافَة  رْ  ــخَّ تَتْسَ كَ و  لُولْهــا  حْ و  ــا  لِيهَ حْ فــي 

يافَة  ــي اضْ ــي هانِي ف نِّ يْســالْ عَ نْ كَ ــي يا مَ انِ هَ

ــمْ بَالرَّفَّة  ــي و انْعَ بِ
لْ ــبْ قَ ي بِ ــا احْ يهَ ــي فِ نِ ايَفْ ضَ

هافَة فْ الْهَ ورْ  عُ اْشْ لِي  وفْ  شُ يّ  الحَ ابْناتْ  وفْ  شُ

افَة  فَّ شَ اقْمايَص  في  ة  جَ باهْ اثْيابْ  َلْوانْ  ا وفْ  شُ

ــة  ــي امْصادْفَ ــوالْ وْغِ بالتَّسْ

ة  ضايْفَ ــذا الَمْ ــايْ في هَ لْقَ مَ

ــة  الْفَ وَ امْ ــي  كِ نْ  ــتَرْغَ اتَسْ كَ

ة  سالْفَ ــودْ  ــهُ ــعْ الَ رَدُّونَــــا 

ــة  خالْفَ الَمْ ــاتْ  يّ الْخامِ و 

ــة  واقْفَ ــالَّتْ  ضَ ــة  وِيشَ عْ و 

فة  جــات شــاحْ هْ ــرْوِي مُ كاتَ

ــة  العافَّ ــرُوَّا  المْ ــة  يشَ عِ

ة  فَ امْســاعْ ــا  رْه اقْدَ ــاللْ  بَجْ

عافَّة  و  ــي  ــفِ وَلْ ــارَة  ــبَّ صَ

كافَّة  ــنْ  ــزِّي ال ـــدور  ابْ بِين 

ــة  فَ الطْ الَمْ و  دَّة  ــوَ ـــ المْ و 

حايْفــة  ــن  مي دْ لَلْقَ ــى  تَّ حَ

الفَّــة  بــــالَّرْ  و  ــاج  ــع ــلْ لَ
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رّافَة  شَ ي  شِ في  اوْرِيداتْ  ي  الشِ يَرْنو  سْ  النَّرْجَ و 

ــة  افَ النَّگَّ ــزّ  اتهَ ــكْ  اوْدِي ــة  طايْشَ مُ فــي  ــاذِي  ه

ــا  لُوقَاف و  ــدولْ  جْ مَ عــن  ــزاتْ  القافْ ــاتْ  رِين الخْ و 

رافَا  ينا  سِ بَــنْ  في  ــورّي  ب قــالْ  ي  كِ ينَا  سِ بَــنْ 

صافا  ــلْ وَحْ قَ افَة و عْ ــي انْظَ قْ التُّونْسِ ــدْ حــقّ و صَ

ــافة  لْسَ ة عادْ الفَ مَ كْ َلْحَ قْ التُّونْســي ا دْ حــقّ  و صَ

فا  الصَّ يكْ  قِ يَسْ ساقِي  لِيكْ  وفْ  شُ نا  الَهْ قرَّبْ 

ــي كافَّة  والِ يدْ كاتْســالْ عــن احْ ــتَ مــن البْعِ و انْ

يافَة  اضْ في  هانِي  نِّي  عَ يْسالْ  كَ نْ  مَ يا  اتِي  هَ

ــمْ بَالرَّفَّة  ــي و انْعَ بِ
لْ ــبْ قَ ي بِ ــا احْ يهَ ــي فِ نِ ايَفْ ضَ

ــا  اتْصافَ الْكــونْ  بِهــانْ  اصْ ــه  طابْعُ و  رَجــانْ  هْ مَ

ــة  آفَ ال  أدِيَّـــــة  ال  ـــودْ  ـــسُ حَ ال  ـــا  ام ـــوّ لُ ال 

افا  الصَّ وانْ  إيخْ مْ  أَسَ نَةْ  عْ مَ في  جْ  انْدامَ عْ  مْ جَ

ــا  فَ َلْــوَ ا ــمــالْ  وَكْ بَّة  حَ المْ ذا  الــزِّيــنْ  ــزِّيــنْ  مَ يا 

تافا  اخْ كــانْ  اللِّي  داكْ  وقْ  ــذَّ ال ــويَ  َخُ أ وْقْ  ـــذَّ وَال

فا  الشَّ من  يقْ  ارْحِ دوقْ  غاتْ  اصْ ما  دَنْ  ــوْ الَ داقَتْ 

رْهافَة  مَ ــارَتْ  وْص ذاتْ  كلّ  لْبْ  القَ وْقْ  ــدَّ ال بَلْغْ 

ــة  يافَ هْ الْمَ ــحْ  ايْزِي ــنْ  ي حِ ــعْ  الرّفِي وْقْ  ــذَّ ال ــنْ  زِّي مَ

ــة  فَ خاطْ االَبْصــارْ  ــروقْ  ابْ و 

ــة  تالْفَ ارْ  ــوَّ النُّ فــي  ــرَى  االَخْ

ة  فَ ــدورْ عاطْ ــزُّوا فــي صْ تَ يَهْ

ــة  ــوفْ رايْفَ طُ ــة و عْ و الطافَ

ــي اوْفا  قْ التُّونْسِ ــدْ قّ و صَ حَ

ى  فَ ــا اصْ ــة و م وفِيَّ ــادْ الصُّ ع

ة  ــفَ ناشْ ــاتْ  جَ ــوِيالتَكْ  تَسْ

ــى  فَ ــا كْ ــارْ م ي ــي االَغْ تِ رَّعْ جَ

كافَّة  ــنْ  ــزِّي ال ـــدور  ابْ بِين 

ة  فَ الطْ الَمْ و  دَّة  ــوَ الــمّ و 

ــة  ــفَ ــألْ ــمْ ــنــاتْ الَ ــكــائِ ــلْ لَ

ــة  خايْفَ ــاتْ  سَّ امَ ــة  جَ هْ المُ

ــة  فَ ــا و الْمــوَاصْ ــرْه بيْمايـَ

فا  وَالْجْ ضْ  الْبُغْ يبْ  خِّ مَ يا 

ــا  فَ خْ ــال  بْ ــا  لْنَ ــادْ  ع ــاوَدْ  ع

ــايْفة  شَ ــهْ  الِي المَ ــنْ  يْ العَ و 

فى  ا صْ ماقْهَ ساسْ اعْ يثْ احْ حِ

ــة  ايْفَ الزّ ــة  لَ مْ الْعُ ــرَكْ  يَتْ وِ 
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نَّافَة  شَ باتَتْ  ــرايَــحْ  اگْ ــنْ  مَ يَّغْ  صِ غالِي  اصْ و 

ــة افَ فَ اخْ ــرَّباتْ  سَ و  المــواوَلْ  و  ــنْ  البِيتَايَ و 

 

يافَة  اضْ في  هانِي  نِّي  عَ يْسالْ  كَ نْ  مَ يا  اتِي  هَ

ــمْ بَالرَّفَّة  ــي و انْعَ بِ
لْ ــبْ قَ ي بِ ــا احْ يهَ ــي فِ نِ ايَفْ ضَ

ــة  ــرافَ ــنِّــي رَفْ ــة وَتْــغَ ــارْ فــارْحَ ــي ــا االَطْ ــغَ و اصْ

ــة  ــاوَ صافَ ن ــنْتِيرْ اگْ ــامْ سَ م ــمْ الَحْ ي ــغْ اتْبَرگِ صي

ــي وافا  بوبِ حْ ــةْ مَ شَ ــة و دَهْ تَ باغْ ــتْ امْ مْ ــةْ صَ حالَ

ــا  ــقْ ارْجافَ لْ ســامْ الخَ ــهاتْ و اجْ ــة و السّ دانَ و الهَ

هافا  فْ َلْهَ ــوراقْ ا ــى لُ لّ ــيمْ عَ زْفْ النّسِ عْ عَ ــمَ نَسْ كَ

ارْهافَة  فِيهْ  َللِّي  ا ساسْ  لَلْحْ يسْ  سِ بالْحَ سْ  مَ يَهْ

يافَة  ــة امْضْ يافَ ــرِي لَضْ ــوبْ خاطْ بُ حْ ــدِي مَ جا عنْ

ــا  ــا حافَ ــت و مَ ــتْ وَتْهــا و نْ ــا ادْلَعْ ــي و م لْنِ وَاصَ

ــا  نَتْوافَ لِيْشــايَرْ  ــي  تِ راحْ امْ ــا  ي ــي  فَرْحِ دِي  ــعْ سَ

ــرَافا  الشُّ ــاوا  جَ و  ــهْ  فِي ــتْ  افْنِي إِال  ــهْ  بـ ــفْ  لَ نَحْ

يافَة  اضْ في  هانِي  نِّي  عَ يْسالْ  كَ نْ  مَ يا  اتِي  هَ

ــمْ بَالرَّفَّة  ــي و انْعَ بِ
لْ ــبْ قَ ي بِ ــا احْ يهَ ــي فِ نِ ايَفْ ضَ

ــة  رادْفَ امْ ــا  نَ هْ صــدانْ  القُ و 

ــا  فَ ــرْدْ بالدّ ــينا فــي البَ سِّ حَ

كافَّة  ــنْ  ــزِّي ال ـــدور  ابْ بِين 

ة  فَ الطْ الَمْ و  دَّة  ــوَ ــم ال و 

ــة  عازْفَ ــاهْ  ي الَمْ ــداوَل  جْ و 

ة  ــفَ كاشْ ــدْ الَمْ نْ ــوارَضْ عَ لَعْ

ا  فَ ــجْ ماطْ ي عْ بَرْقْ اوْهِ ــطَ وَسْ

ة  ــفَ راجْ االَرْضْ  ــــيَّ  هِ الالّ و 

ــولْ وارْفََة  ل ــجار بالَضْ في اشْ

ة  فَ ــا صــاحْ راهْ عْ ي و امْســامَ

ــيّ حافَّة  ــاسْ مــن الضِّ و اقْب

ا  فَ ي اعْ ــأتْ و مالْكِ طَ ــمّ اخْ كَ

ة  فَ اتْ ساخْ ة في الدَّ جَ هْ و المُ

ــا  فَ ــا جْ ــانْ م ــا ب ــگاوَهْ م و ال

ــة  كافَّ ــنْ  الزِّي ــدور  ابْ ــن  بِي

ــة  فَ الَمــالطْ و  دَّة  ــوَ المــ و 



الضيافة 496

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

ارْجافَة  ضايْ  اعْ صابْ  ة  طَ باسْ الَمْ لبْساطْ  انِي  جَ

الطافَة  لّ  ابْكُ االنْبِساطْ  ةْ  ساعَ نِّي  عَ طْ  ابْسَ و 

ــا  افَ يَتْكَ ــا  جانَ ــنْ  مَ ــه  تُ لْعْ طَ مــالْ  بَجْ ــنِي  جالَسْ

لْهافَة  مَ لْ  صَ الالَّ ــرّواحْ  ال وْسايَرْ  ــرُّوحْ  ال ــلْ  اَصْ

ــا  نَافَ الْحُ ــق  رِي طَ ــتْ  ي طِ اخْ ــي  اللّ ــا  أن وْكانْ  ــرْ  ي غِ

حافَّة  نْ  مَ مْ  كَ في  تْ  طْ قَ وَسْ نِيتْ  جْ أُو  زَلِّيتْ  أما 

ــة  يضافَ االِّ تْجــاتْ  حَ ــا  م ــوزْ  ارْم ــي  اظِ فَّ احَ هــاكْ 

ــافَا  الشّ ــاتْ  ابْن راتْ  ــدْ قَ واشْ  يْهــاتْ  هَ يْهــاتْ  هَ

رافا  للَشُّ تُه  مْ نَسَّ بِيب  الَحْ ابْـــرَوْحْ  ــالمْ  اسْ و 

ى  فَ وَكَ المْ  اكْ ي  ماشِ لْ  قَوْ ومْ  هُ سُ احمد  ر  عْ شِ

ة  فَ ــواقْ شــاغْ ــرُّوحْ بَاألَشْ و ال

ــرادْفَــة  ــاتِــي امْ ــه ت نِــعــامُ

ة  ــفَ ــه األسْ ــنْ الَّ جــا رُوحُ مَ

ــا  فَ ــرُه اجْ ْ مّ ــا عَ ــي م بُوبِ حْ مَ

ة  ــي الحانْفَ رِيقِ ــتْ اطْ و اتْبَعْ

ــة  خالْفَ امْ ــه  رْتُ مَّ عَ ــرِي  مْ عَ

ــا  فَ ــا خْ ــي الْمَ رْئِ ــزَتْ بالمَ رَمْ

ــة  فَ ــهْ واصْ الً لِي ــوْ مــل ق تَحْ

ــة  كافَّ لْحــون  المَ ــاسْ  النّ و 

ــة فَ ناصْ ــاتْ  اقْراي ــاجْ  ت حْ مَ

انتهت القصيدة
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بْ نَ التَّعْ نِينْ امْ وَهْ نا امْ رَحْ

اتَّنْــهــبْ ــزينْهــا  اخْ و 

با لْ وَاهْ عْ كانْ شاعَ مَ الشّ

ــة ــبَّ ــقُ الْ ــشــيــنــا   مْ و 

عيبْ رْنا اصْ ــل اوْ كان اســفَ ــع اللِّي ــا امْ ــا ســيدي جين و هــو ي

ربْ      هينْ  دَزْنا  في  الدَّ سْ هْ مْسَ

بْ ـــــدَ اجْ ــخْ  ــي ــشِّ ال و 

ــا يا بابا لْنا  باب لينْ قُ امْ ــا كَ ن قْ ــا و انْطَ ن ــا افْـزَعْ لّن ــنا كُ شْ و ادْهَ

ــوبْ  تـ المـكْ ــاذ  هــ واشْ 

ــابْ ب لَحْ ــا  ن اهْ ــگاوْا  نَلْ ــنْ  ناوْيِي كْ  ــدَ نْ لــــعَ ــا  جين

ــا باب ــا  ي ــا  باب وا  ــدُّ ـ ـهَ اتـْ ــا  ن يُـوتـْ ابـْ و  وا  ــدُّ ـ صَ ــا  ـمَ هُ

ــوبْ  تـ المـكْ ــاذ  هــ واشْ 

ــبْ ــلْ الرّهي ه فــي ذاكْ اللِّي ــدُ ــاهْ بُوحْ بْن ــا ســيدي صَ و هــو ي

تْبَة يخْ  عنْدْ الْعَ و ابْقى  الشِّ

ـــة       ـــبَّ كــــــانَــــــتْ  قُ

بِينَة الغابناني بابا يا بابا  رَة ومن لَغْ هْ لْتْ من القَ تْ و قُ قْ و انْطَ

ــوبْ  تـ المـكْ ــاذ  هــ واشْ 

ربْ اخْ تْ  عَ رَجْ ارْ  ــدّ ال تَّى  حَ

ـــبْ ـــبْـــحَ ــحَ كـــايـْ

ــا بَّ ايَتْخَ ــاالَسْ كَ فــي أسَ

ــة ـــــرْ بَ ـــاتْ خَ ـــس ام
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ــابْ ب لَحْ ــا  ن اهْ ــگاوْا  نَلْ ــنْ  ناوْيِي كْ  ــدَ نْ لــــعَ ــا  جين

ــا باب ــا  ي ــا  باب وا  ــدُّ ـ ـهَ اتـْ ــا  ن يُـوتـْ ابـْ و  وا  ــدُّ ـ صَ ــا  ـمَ هُ

ــوبْ  تـ المـكْ ــاذ  هــ واشْ 

ــبْ اتْري ــا  كَ ارْ  و بَاق ــدَّ ــاهْ فــي ال ع ــا امْ ــا ســيدي بَتْن واهــو ي

ــبْ        ايَتْرايَ ــاتْ كَ ــورْ ب و السُّ

ــــــــبْ المـــتـاعَ و 

ــا   بابا يا بابا لْن نينْ  گُ اوَبْنَا امْ ــا جَ نْ م ــه اتْوَهَّ تُ ــيْخْ آگرْحْ و الشّ

ــوبْ  تـ المـكْ ــاذ  هــ واشْ 

ــابْ ب لَحْ ــا  ن اهْ ــگاوْا  نَلْ ــنْ  ناوْيِي كْ  ــدَ نْ لــــعَ ــا  جين

ــا باب ــا  ي ــا  باب وا  ــدُّ ـ ـهَ اتـْ ــا  ن يُـوتـْ ابـْ و  وا  ــدُّ ـ صَ ــا  ـمَ هُ

ــوبْ  تـ المـكْ ــاذ  هــ واشْ 

ــا ايْجيبْ ــدِّي م ا يَ ــرْ مَ صَ ــنْ الْعَ ــاتْ مَ نْ مَ ــا ســيدي مَ و هــو ي

هيـبَة       عليهــا  ــا  م ــاةْ  حي

ــــة بـَ ــــــــــرِ لتَّغْ ا و

بابا يا  بابا  اعة  سَ لّ  كُ يخْ  الشّ انْسالْ  و  قْصي  نْسَ تـَ الزَلْتْ  وانا 

ــوبْ  تـ المـكْ ــاذ  هــ واشْ 

ــابْ ب لَحْ ــا  ن اهْ ــگاوْا  نَلْ ــنْ  ناوْيِي كْ  ــدَ نْ لــــعَ ــا  جين

ــا باب ــا  ي ــا  باب وا  ــدُّ ـ ـهَ اتـْ ــا  ن يُـوتـْ ابـْ و  وا  ــدُّ ـ صَ ــا  ـمَ هُ

ــوبْ  تـ المـكْ ــاذ  هــ واشْ 

بْ اصَ رْ حَ رْصَ يْصَ وبْ كَ و الطُّ

ــــــــبْ ــــشــاغَ و المْ

مْ و ابْال طيبة عْ و ابْدونْ طَ

ــة ــبَ ــيْ ـــ عَ ـــــلْ  كُ و 

ــارْيا عن غاربْ تْ سَ طَ قْ سَ

ــبْ ـ ــياهَ ــتْ الغْ و طالـــ

هيبَة بَنْ  لَكْ مــن لِيلْةْ الـغْ

ــة الـخــيْـبَـ ـهــا  عنْوانـْ
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ابُوا نْزَلْ غَ ــلّ المَ بابْ هَ االحْ

امــصــابُــه ال  ـــالْ  گ ــا  م

روبَة ــي الدّ ت يعْ ــومْ لـِ يا شُ

ــوبـة ــجُ اعْ ضــا  القْ هاذْ 

رِيبْ ــاذْ الخْ ــنْ ه نايَ بْتْ مــن انْســالْ امْ ــا صَ و هــو يا ســيدي م

امْصابُه      و  لّها  كُ يّ  الحَ و 

ــــه صــــابُ مـــــن  ال 

ــفْ كانوا بابا يا بابا ــوارِي و كي اتْ و السّ ســايَرْ االقْوَاسْ و الرّتاجَ

ــوبْ  تـ المـكْ ــاذ  هــ واشْ 

بابْ لَحْ ــنــا  اهْ ــگــاوْا  ــلْ نَ ــيــنْ  ــاوْيِ ن كْ  نْدَ لــــعَ جينا 

ــا باب ــا  ي ــا  باب وا  ــدُّ ـ ـهَ اتـْ ــا  ن يُـوتـْ ابـْ و  وا  ــدُّ ـ صَ ــا  ـمَ هُ

ــوبْ  تـ المـكْ ــاذ  هــ واشْ 

ـــتَّتْ بَالنّحيبْ ــتْ وَ اتْشَ تَّ ى ا تْفَ جَ ــتْ الدّ مْ و هــو يا ســيدي صَ

ــة         روبَ خْ مَ ــا  لّهَ كُ ــتْ  نِّي ظَ

ـــة ـــوب ـــن ـــــــاحْ ابْ ط

ــالْ وق ــه  تُ وْ صَ ــعْ  ارْفَ ــكالمْ  ال ــيخْ  شِ ــن  في ــا  ي ــايَ  ن اهْ و 

وبْ لْعُ ـنا مَ ــرْ األدبا تَيَّهْ شَ عْ يا مَ

ابْ لَلـتَّـرْحَ ــنا  قُـمْ ــنا  فَــرْحْ و  ــنا  الَّهْ ـــقارة  اشْ ــاوْ  جَ

ابة قَّ نـَ ــوا  ــال ق و  ــمْ  ــهُ ــلّ كُ ــفــيــنْ  ــتَــشِ مــكْ ـــالُـــوا  قَ

ــوبْ ــل ــسْ ــي  مَ ــون ــرك ت

ــوب لـ ــطْ المَ ــمْ  ــــل بالعَ ــرْ  البحَ و  ــرّ  بَ ــة  اثَ بَحَّ ــوا  قَال

الغابة و  را  حْ الصَّ و  البابْ  ـيَّاحْ  سُ قَالوا  ايْلينْ  جَ الة  رَحَّ قالوا 

ــلُــوب ــطْ ــلْــم الــمَ بــالــعَ

وابُه تْ اجْ عْ مَ يْخْ ما اسْ و الشَّ

ــوا ـــ ـــ ـــ رابُ كــيــفْ  و 

ــة ـنكوب ــا مَ ــالْ دَارْن و ابْحَ

ابْــــــــال ارْطـــــوبـــــة
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ـــتِيالَبْ الَسْ ــدا  وَابْ ــوا  ـنُ كْ اتْمَ ــى  حتَّ ـنُوا  ــكْ سْ اتْمَ ُو  ا

ــة          الَّبَ غَ ــوا  ـ كانـُ ــا  يْحـون جَ اوْ  ــا  لْبُـون جَ ــرُونا  ــحْ سَ

ــوبْ ـل غْ ــوا مَ مُ ــا رَحْ م

رابْ ــاظْ اغْ ـاتْ ما بيـنْ الْفَ ـقَ الَحْ اتْ امْ قَ ـــهْ قْ شَ ــهَ وَاشْ

ــة       اذْيابَ ــالْ  ق ــه  ـنِّـتُـ ظَ ــتْـتِينْ  ـشَ امْ ــيَّاقْ  سِ ــال  ابْ

ــوبْ نْصُ الْمَ ــخّ  ـ الفَ و 

ــرْالَّبْ ــطْ سَ و  ـنِيَّاتْ  تـقْ قــالْ  و  ــومْ  ــلُ ــعْ ال قــالْ 

ــة          تاب اكْ ــالْ  ق و  ــدْ  نقْ و  فِكــرْ  ــالْ  ق ــة  رفَ عْ المَ ــالْ  ق

ــبّ حُ ــة  لْمَ كَ ــرْ  اذْكَ و 

َدَبْ أ و  رْ  ــعْ الشِّ ــالْ  قَ ــنّ  الفَ ــال  ق ــة  اف الـثَّقَ ــالْ  ق

ــابة   نْسَ مة مَ ــه نَغْ تُ وْ ة و صــارْ صَ قَ ـــهْ ــاحْ مــن الشَّ و ارْت

جوبْ لَعْ ــبْ  جَ اعْ ــالْ  ق

ــرابْ ـــتِ االغْ ــرَّدْنا  شَ ايـْ ــا  ــغاون ابـْ ــفْ  كي ــا  اغـــون صَ

الوابا         ــانْ  ك و  ــــاتْ  ارّزِيَّ كــانْــتْ  و  باطْ  اليَحْ ــانْ  ك

ــروبْ لَكْ ــوا  الـُ هَ انـْ و 

ـــتِـيعابْ اسْ دُونْ  ــا  ِن لـ ــهْ  بـِ ــاوْا  جَ ــا  م ــا  ن قْ تانـَ اعْ و 

ــة       ـرَابَ غُ ــوا  انْعيشُ ــنْ  ـي الْفِ ــا  ـنَ نّ مَ ــا  ن رَجْ اخْ ــاكْ  تَمَّ

ــروبْ ــ اللّغُ ا  ــوْ ـرِيـ نَجْ

ــرابْ سَ تْ  ـبْحَ صَ وَايَـــــــرْ  ادّ ــرْ  وَايْ ــدْ ـــ بَ يَّــة  ــوِ الــهَ و 

ــابة      الـنَّسَّ ــوالْ  اقْ ــابْ  النّسَ و  شــاشْ  اهْ ــاءْ  االنْتِم و 

تُوبْ لَكْ ــمْ  ـ اتْراجَ فــي 
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بْ شَ رّ   في لَخْ ا الحُ وفْهَ قُ اسْ

ــبّ كَ لَمْ كانْ  الشــيخْ  و 

ــالَبْ اصْ حــاحْ  اصْ ــانْ  يـسَ سِ ــنْ  بَاقْـيي ــا  آوِينَ ــنْ  آلِي

ــة     دَابَ ــنْ  مَ وا  ــرْعُ شَ ــي  الَّلـبْـنِ رُوا  ــمّ شَ اوْ  ارْ  ــدَّ لَل ــوا  عُ رَجْ

ــروبْ ــهْ ــعْ لَ ـــــفَ ــا يَــنْ مَ

حــابْ االَصْ ــا  ي ــرة  ـي الـغِ ــلَ  يَاه ــابْ  بَ آالَحْ ــوتْ  َلَخُّ أ

ــرَابــة          اعْ ارْ  الْــــــدَ ا  ــــيــوْ وَلـِّ و  ـــوا  مُّ ـــالَ اتْ ــدْ  ــح ال هللا 

ــرُوبْ ــعْ ــةْ يَ ـــــلْــعَ فــي قَ

ــابْ ت لعْ ــوا  ـ تَرْكُ ــة  يَّ ـدِّ الجِ ــلْ  آهَ ــدّ  الجَ ــتْ  وقْ ــا  جـ

ــا باب ــا  ي ــا  باب ــوا  ــولُ اتْگُ الَ  ــدّ  ــ لَلْجَ وا  ــــدُّ ــتَــاعَ اسْ و 

ــوبْ  تـ المـكْ ــاذ  هــ واشْ 

ــابْ ب لَحْ ــا  ن اهْ ــگاوْا  نَلْ ــنْ  ناوْيِي كْ  ــدَ نْ لــــعَ ــا  جين

ــا باب ــا  ي ــا  باب وا  ــدُّ ـ ـهَ اتـْ ــا  ن يُـوتـْ ابـْ و  وا  ــدُّ ـ صَ ــا  ـمَ هُ

ــوبْ  تـ المـكْ ــاذ  هــ واشْ 

ــيْخْ انّجيبْ ــتْ دارْ الشَّ ــفْ كانَ ــاف كي و هــو يا ســيدي من شَ

لَبْ     تَخْ اتخارَمْ  و  يشْ  انْقِ و 

ــبْ ـــ ـــ ــرْكَ ـــ ــيَ ـــ تَ و 

نادي بابـا يا بابـا  ــا الَ للِّي ايـْ ى فاوْقَــرْه ارْ تَبْقَ ـلِّي الدَّ ــاشْ ايْخَ بَ

ــوبْ  تـ المـكْ ــاذ  هــ واشْ 

ــابْ ب لَحْ ــا  ن اهْ ــگاوْا  نَلْ ــنْ  ناوْيِي كْ  ــدَ نْ لــــعَ ــا  جين

ــا باب ــا  ي ــا  باب وا  ــدُّ ـ ـهَ اتـْ ــا  ن يُـوتـْ ابـْ و  وا  ــدُّ ـ صَ ــا  ـمَ هُ

ــوبْ  تـ المـكْ ــاذ  هــ واشْ 

تَبْ نوكْ و لَعْ و ارْخامْ في الحْ

ـــــبْ ـــــرْكَ ـــــــلّ مَ كُ
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ــة بَّ حَ المْ ــسْ  رَايْ اعْ ــرْوي  تَ

ـبة نُخْ ــانْ  ــب اتْ ــا  ــي دَغْ

طـارَبْ فــارَحْ  كاالَنْيُوسْ 

ــبــايَــبْ الــحْ انـــزَايـــهْ  و 

يبَة السِّ مْ  رَغْ الْخيرْ  باقي 

ـبــى الصِّ ــرُوا  ــــ كّ نَتْفَ

ــكيبْ اسْ ــا  اه مَ ــرْ  مَ تَنْهْ ــاهْ  ي الَمْ ــداوَلْ  اجْ ســيدي  ــا  ي وهــو 

حبَّة بَّة  حَ ورْ  ــدُ ابْ قي  تَسْ

ــــــــرْ انْـــبـــا مــــن زَهْ

بابـا  يا  بابـا  وا  يدُ انْعِ كَ اوْا  نَبْقَ وال  مْ  امْشامَ منّها  لُوا  مْ انْعَ و 

ــوبْ  تـ المـكْ ــاذ  هــ واشْ 

ــابْ ب لَحْ ــا  ن اهْ ــگاوْا  نَلْ ــنْ  ناوْيِي كْ  ــدَ نْ لــــعَ ــا  جين

ــا باب ــا  ي ــا  باب وا  ــدُّ ـ ـهَ اتـْ ــا  ن يُـوتـْ ابـْ و  وا  ــدُّ ـ صَ ــا  ـمَ هُ

ــوبْ  تـ المـكْ ــاذ  هــ واشْ 

ــبْ لي نْدْ عَ و  ريسْ  ــمْ السَّ ــه  في ــاضْ  ارْي كانْ  ســيدي  ــا  ي وهــو 

رايَبْ اغْ فالنّغامْ  ـيبْ  يجِ و 

ــبْ ـــ ـــ ــاي غ مـــــن  ال 

ى بابـا يا بابـا نا كيفْ امْسينا اوْالَ من لْغَ بَحْ اصْ انْ اهللا كِ بْحَ سُ

ــوبْ  تـ المـكْ ــاذ  هــ واشْ 

ــابْ ب لَحْ ــا  ن اهْ ــگاوْا  نَلْ ــنْ  ناوْيِي كْ  ــدَ نْ لــــعَ ــا  جين

ــا باب ــا  ي ــا  باب وا  ــدُّ ـ ـهَ اتـْ ــا  ن يُـوتـْ ابـْ و  وا  ــدُّ ـ صَ ــا  ـمَ هُ

ــوبْ  تـ المـكْ ــاذ  هــ واشْ 

ــبْ بِـي الحْ ــاألذَانْ  ب ــروا  هْ جَ ــنْ  ذّني وَ لَمْ ســيدي  ــا  ي وهــو 

ــة ـيبَ هِ ــه  لُّ كُ مْ  ــالَ اإلسْ و 

ــة ـــــريـبَـــ التَّـــجْ و 

بة صْ راصي خَ و األرض في العْ

ــــى الــــرُّبــــى ــــس اكْ

بْ و البُوحْ على البُوحْ امواضَ

ــبْ ـــ ـــ ـــ ــايَ ــطَ ــمْ ال و 

عيبَة لّ اصْ ــهالْ بِهْ كُ تَسْ

ـــة ـــبَ ـــرِي ــي اقْ الـــلـِّ
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رابَة غْ المْ المَ تْ اعْ اوْيِينْ تَحْ نْضَ ــا مَ نَّ ه كُ ى و في ايَّامُ نْفَ ــلْ المَ قب

ـــوبْ ـــرْعُ مـــا فــيــنــا مَ

هــاب كْ مَ ــقْ  الَ غَ ــادِي  ارْمَ ــا  ن باحْ اصْ ارْ  ــدَّ ال فــي  ــحْ  بَ اصْ و 

ــة أَب كَ ــتْ  كان اوْ  ــمْ  يْ ضَ انْ  كَ سْ  ــمْ شَ ــالَ  ابْ ــاحْ  ب اصْ انْ  كَ

ـــرُوبْ ـــكْ ــــا مـــن لَ وام

ــــرْأَبْ يـَ ــاقــي  ــبَ ال و  ــا  ــن ــرْفْ عَ و  ــدَ  ــعْ بَ ــا  ــن ــاوَفْ ــشَ اتْ و 

ــة ـبَابَ ضّ تَبْقــى  ــا  مـ ــو  حُ بالصّ ــودْ  ـ ايْجُ اهللا  نَرْجــاوْا 

ــوبْ لُ قْ لـَ ــى  عل ــة  جَ مْ خَ

البابْ ــلّ  حَ ســالــمْ  ــاتْــنــي  جَ بــاشْ  و  الَشْ  ــرَفْ  ــعْ نَ مــا 

جـابَة اإلْ و  الْ  ــؤَ بــالـــــسُّ اكْ  ــذَ ــكْ ه ني  هْ دَ الـْ ــزَاتْ  ــفْ قَ

وبْ ـطُ قْ مَ ـــبْ  الحاجَ و 

ــابْ ــبَ الْ إيْــحــلّ  بـــــاشْ  ـــنْ  دْعَ و  سـالَمْ  ــارَة  ــفَّ كَ ـــرَّجْ  خَ

ــة لُباب ــتْ  قالَ ظْ  ـــتَيْقَ اسْ مــن  ــرْ  غي ــه  ـيْبُ ابْعَ ــاقْ  ف ــا  م

ــوبْ ــلُ ـطْ مَ ــة  ـضَ لَلـنَّهْ

بْ ـــالَّ ــعْ سَ اقَ ــوَ ـــ ــنْ هـــاذْ ال ــي ــارْف ــي عَ ــلِّ ــالَمــي لَ ـــ و اسْ

تَّــابَــة ــارْ الــوَ ــك ــرُوهْ هــل الَفْ ــيْ ــغَ ــالَصْ ايْ ـــ ــاوْا اخْ ــغَ و ابْ

ــوبْ ـيُـ لَعْ ــوا  لْحُ ايْصَ و 

ــبابْ اشْ أوْ  شــيبْ  ــلْ  ضَ لفْ ــاسْ  نَ نْ  ــوْ عَ فــي  ايْكــونْ  اهللا 

ابة ـــتِجَ اسْ ــونْ  اتْكُ وَ  فــى  بَالصّ ارْ  ــدَّ الـ ا  ــوْ يَبْنِي ــى  تَّ حَ

ــوبْ ــوْهُ ــم ــمْ ال ــلْ لــلــعَ
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طــابْ لُخْ َــةْ  ايـ لَنْهَ ــرُه  ـ ـوَخّ امْ فــى  يَخْ ــا  م ــمْ  االسَ و 

ــا باب ــا  يَ ــا  باب ــادِي  ايْن ــه  ـتُ رْحْ ابْگُ ومْ  ــهُ سُ ــدْ  مَ َحْ أ

ــوبْ  تـ المـكْ ــاذ  هــ واشْ 

انتهت القصيدة
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001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

قيس :

مخزومْ :

قيس :

مخزومْ :

قيس :

ــي  أنْجالِ ــاحْ  ب مَصْ ــا  ي ــى  لَيْل ــى  لَيْل ــى  لَيْل

ــالْ  مَ بَالْجَ ــرْ  صْ العَ ــذا  هَ ــاتْ  ابْن ــي  تِ فَقْ ــنْ  مَ ــا  ي

ــة  ــلَ ــي ــضِ ــفْ ـــا لَ ـــكْ يَ ـــتَ ـــادِي ن

لَيْلَى  ـــزالْ  ـــغْ الَ ــا  ي ــي  ــالِ ــع اتْ

ــي  الِ التّ فــي  ــي  يتِ ابْقِ ــراكْ  نْ كَ ــسْ  قَيْ ــا  ي ــكْ  مالَ

صــالْ  األْ ــلْ  بْ قَ صــارُوا  ــعْ  ي مِ بالجْ ــكْ  حابَ واصْ

ــة ــلَ ــي ــبِ ـــوا الرَيْــــــبْ اقْ ـــل وَصْ

 

قافْلَة  فــي  ــي  ــمِّ أعَ ــتْ  ــنْ كُ مــا 

اللْ  ) ما بِينْ أطْ راقَبْ ــا الَمْ يكْ يا الواقَفْ (ي جِ ــنْ امْ نِي أمْ

الْ  ـــؤَ سُ ــبْ  ــيَّ َنْــخَ ا ــسْ  ــيْ لِ ـــاهْ  ارْج ي  تَبْغِ ــي  والــلّ

ــة  ــلَ ــي ــعِ ــيـــرانْ اشْ رايَــــــدْ نـِ

ــلَــة  ــامْ عــاطْ ــي ــخْ ــي لَ ــمِّ ــا عَ ي

) في ارْمالِي  رَّمْ عَ رْ (امْ مَّ عَ ــدْ كانْ امْ ثِيرْ بَعْ طابْ الكْ الحْ

ــالْ  يَّ العِ ــدوهْ  وَقْ ــي  شِ ــحْ  الرِّي ــعَ  مْ ســارْ  ــي  شِ
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015

016

017
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021
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029

030

031

ــيــلَــة  ــبِ ــه لَــقْ ــتُ ــلَ ــعْ ـــي شَ شِ

ــة  ــلَ ــــرابْ راحْ ــــادُوهْ اعْ ــي ق شِ

ــي  اتْاللِ جــابْ  ــكْ  مَّ عَ ــنْ  بَ ــسْ  قَيْ ــى  لَيْل ــي  بَنْتِ

ــي  اَألهالِ ــوا  تاجُ احْ ــنْ  ي حِ ــارْ  َوع ا ــنْ  مَّ ــمْ  كَ ــعْ  وَقْطَ

اللِّيلَة  ـــاذْ  ه ــي  ف ــابْ  ــط ــحْ لَ

العاقْلَة  ــا  ي ــكْ  ــامَ ــي ــخْ لَ ــا  ج

وَتْعالِي  ــي  ــرْعِ سَ رَة  ــدْ ــعَ ال يــا  ــيــهْ  ــوفِ شُ ــي  أجِ

ــمــالْ  احْ زُوجْ  ــة  ــزَّرْبَ ــال ب ــوادْ  ــعْ ال مــن  يهْ  عطِ و 

ــيــلَــة  ــضِ ــى الــفْ ــلَ ــيْ ــى لَ ــلَ ــيْ لَ

ـــزالْ قــابْــلَــة  ــغْ ــا الـَ ــي ي ــانِ ه

ــي  يالِ االَجْ ــا  تْه قَصَّ ــه  تُ قَصّ ــونْ  ن جْ المَ ــسْ  يْ قَ

ــالْ  ث ــع التَّمْ رْ م ــعَ ــوب و الشّ تُ ــمْ و الكْ يلَ ــي الفِ ف

يلَة  جِ اسْ ــحــاتْ  اضْ ــومْ  ــيُ ال و 

ــة  هايْلَ ــاتْ  ج و  ــونْ  لْح المَ ــي  ف

ي  مِّ هَ زالْ  ــادْ  ع ــكْ  بُوصالَ

ي  مِ تْ بِكْ نَظْ عْ يا مــن رَصَّ

ــي  مِ فَدْ أو  ــارْ  ن ــدْ  رايَ ــا  م

ــرامْ  الَكْ ــكْ  دامَ بَقْ ــالً  أهْ

ــى الرَّيامْ  تِي عل ــا من فَقْ ي

يام وجودْ في الخْ بْ مُ طَ لَحْ

مخزومْ :

ليلى :

ليلى :

ي  مِّ لْبْ وَلْدْ عَ بُوبْ القَ حْ مَ

قيس :

اللْ قَومِي  ياتَكْ يا هْ في احْ

ي  مِ ي يا لَيْلى وْفَهْ عِ ــمْ سَ
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ليلى :

قيس :

ليلى :

قيس :

اوْصــالِــي ليلْ  التّعْ ــبــابْ  اسْ من  ــدة  حْ و  ــذِي  ه

نّكْ عَ فا  يَخْ ما  وايْ  اهْ رِي  تَدْ انْتِ  و 

يلَة  حِ ـــكْ  ـــألَ اسْ ـــرَفْـــتْ  اعْ

ــة  ــلَ ـــرامْ داهْ ــى الَـــغْ ــلّ مــانِــي عَ

ــي  ــنْ ادْخالِ نْ بِي ــكَ ــي وَسْ نِ لَكْ ــسْ  امْ ــا قَيْ ــكْ ي بَّ حُ

مــالْ  وْالَجْ ــوقْ  النُّ دوكْ  ــزوجْ  ابْ ــا  ين ارْعِ ــومْ  يُ

ــة  ــيــلَ ــلِ ــــواتْ اضْ ــــوقْ الــــرَّبْ فُ

ــة  ــلَ ــايْ مَ ـــــدوعْ  اجْ ــا  ــيــنَ ــلِ عْ و 

ــي  افْتالِ اعْ  گَ ــروا  بْ كَ ــا  م ــونْ  لُ ــتْ  نِّي اتْمَ ــحالْ  اشْ

ــالْ  ــلْــخَ خُ دَرْتِــــي  وَال  ــارْ  ــغ اصْ ــيــرْ  غِ ينَا  ابْقِ و 

يلَة  فِ اطْ ــبْ  ــنْ جَ فــي  ــيّ  ــابِ ص

غافْلَة  ــانْ  ــوم ــقُ الْ ــمْ  ــهُ ــنّ عَ

ــيــهْ أمــالِــي  ــي فِ ـــدِي مــاجِ ــتْ فـــاتْ و الّ ــايَ ــف َل ا

ــالْ  ف الَقْ ــحْ  تَ يَفْ ــرْ  بَ تَصْ ــقْ  ي اتْطِ إِال  ــرْ  بَ الصّ و 

ــة  ــيــلَ ــنِ ــــلّ امْ ـــقْ كُ ـــقَّ ـــحَ وَاتْ

ــلَــة  ــابْ ســاهْ ــع ــصِّ وَتْــــــرَدّ ال

ــي  اللِ اعْ ــواتْ  اقْ و  عــي  وَجْ ــاجْ  اوْه ــارِي  ن لَتْ  ــعْ شَ

البالْ  تْ  ــدْ ــقَ ف و  ــارِي  ــه انْ مــع  لِيلِي  ــلَــفْ  ــتْ خَ

ــيــلَــة  اتْ انْــحِ ـــــدَّ ـــاتْ ال ـــع رَجْ

لَة  هاطْ ــعْ  مْ ــدَّ ــال ب ــيــانِــي  اعْ و 
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رَة  سْ فاكْ يا قَيْسْ من الْحَ يَكْ

قيس :

برَة  بَرْ صَ ــا اجْ كْ م دَ نْ بَعْ عَ

ليلى :

يُونِي فى شايَنْ اتْرَى  ويْال اعْ

قيس :

ليلى :

ــي  يالِ االجْ ــا  تْه قَصَّ ــه  تُ قَصّ ــونْ  ن جْ المَ ــسْ  يْ قَ

ــالْ  ث ــع التَّمْ رْ م ــعَ ــوب و الشّ تُ ــمْ و الَكْ يلَ ــي الفِ ف

يلَة  جِ اسْ ــحــاتْ  اضْ ــومْ  ــيُ ال و 

ــة  هايْلَ ــاتْ  ج و  ــونْ  لْح الْمَ ــي  ف

رَة  جْ ــدْ أو حَ لْ ــا قَلْبِي صَ م

رَة  يتْ قُدْ ــا الْقِ رْبَكْ م والقُ

رَة  مْ هْ جَ ــدِ ــدْ بَيْ ــسْ ارْفَ قِي

ــي  اوْصالِ ــلْ  بْ قَ مــن  ــكْ  بَّ حُ ــارْ  ابْن ــي  لْبِ قَ ــرَقْ  أتَّحْ

مــالْ  بَكْ ضــا  لَعْ ــجْ  تْلَّ و  اللّضــا  ــضْ  بَعْ ــرَدْ  وَبْ

لِيلَة  اشْ ــاتْ  ــح اضْ اتْ  ــــدّ ال و 

لَة  شاعْ ــارْ  ــن ابْ ــسّ  ــحَ انْ لِــيــسْ 

ــي  يَرْتالِ ــنِي  قَايَسْ ــا  م ابْحــالْ  ــه  قاسُ ــي  اللّ و 

ــي ذا الْحــالْ  ــكْ فِ ــي صابَ َللِّ ــي ا ــا صابْنِ ــفْ م عْ ضِ

ــة  ــلَ ــي ـــتْ اوْسِ ـــبْ ــا صَ وانــــا م

لَة  عاجْ ــكْ  ــي لِ ـــرَّبْ  انْـــقَ بـــاشْ 

الْغالِي  ــيــسْ  قْ ــوَّحْ  ــلُ امْ ابْـــنْ  يــا  نَــبْــقــاوْ  الزَمْ 

يَّالْ  بالحِ ــدِي  ــنْ عَ ــي  اتْــجِ ــذا  ــاكْ هَ ــا  ــنَ احْ يفْ  كِ

ــوارْ  ــرِي اشْ ــيّ فــى أمْ مالِ

ــرارْ  وانِي انْبُوحْ باألسْ ما اگْ

ــارْ  ابْن ــه  تُ راحْ ــتْ  رْقَ تحَ و 
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قيس :

ليلى :

قيس :

لْتِي  ــفْ قُ ي ــكْ كِ ما بِيَّ بِ

ليلى :

بَيْتِي  ينْ  مِ الْحاكْ قَيْس  يا 

قيس:

ــي  ادْوِيتِ ــى  اليْلَ كانْ  ــو  ل

ــة  ـتِيـلَ بالتَّخْ ــكْ  لَ ــي  ــجِ انـْ و 

ــلَــة  جــاهْ بــاألمــرْ  ــة  ــلَ ــحَ الْ و 

اللِي  ــمْ شَ ــا  ي ــي  نِّيتِ اتْمَ ــا  م ــق  ي انْطِ هيهــاتْ 

ــالْ  موحَ ــكْ  بِيبَ احْ ــدْ  نْ عَ صــارْ  ــرّ   الَسَ ــانْ  ثْم كَ

ـــامْ الــلِّــيــلَــة  ـــع ـــاتْ ابْ ـــع رَجْ

ــة  ــلَ زايْ ـــــبْ  الرِيْ ــي  ــاتِ ــي احْ و 

ــوالِــي  ــكْ مــن لَــهْ ــنَّ ــلّ مــا عَ ــيــرْ كُ ــصِ ـــزامْ اقْ قَ

ــالْ  م ــي  نِّ عَ ــي  لِ وْ هَ مــن  ــمْ  ي ظِ لَعْ ــالقْ  مْ العَ و 

ــة  ــلَ ــي ــهِ ـــرْ امْ ـــهَ نـــــارِي تَـــظْ

لَة  شاعْ ــلْــبْ  الــقَ فــى  ــا  ــهَ ــنّ الكَ

ــي  يالِ االجْ ــا  تْه قَصَّ ــه  تُ قَصّ ــونْ  ن جْ المَ ــسْ  يْ قَ

ــالْ  ث ــع التَّمْ رْ م ــعَ ــوب و الشّ تُ ــمْ و الكْ يلَ ــي الْفِ ف

يلَة  جِ اسْ ــحــاتْ  اضْ ــومْ  ــيُ ال و 

ــة  هايْلَ ــاتْ  ج و  ــونْ  لْح المَ ــي  ف

يتي  ابْغِ ــا  م ــالشْ  اعْ نْ  الكِ

تِي  عْ مَ ما اسْ نِّي اكْ وا عَ مُ كْ حَ

ــي يتِ ابْغِ ــدِي  لَلّ ــرْتِي  يشَّ

ياتْ  ــا احْ د بُوْصالْن ــعَ تَسْ

بَة اليُومْ جاتْ جْ وَقْتْ الحَ

تاتْ  ى اشْ حَ عْ ما ضْ مَّ يَتْجَ
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قيس:

مخزومْ :

ــي  اقْوالِ ــمّ  كَ وا  شــاعُ ــا  م دْ بَعْ مــولْ  عْ المَ ــفْ  كي

ــاللْ  ــحْ ـــعْ ال ــــرامْ هــاذ الـــواقَ ــى احْ ــمْ وَلـَّ ــهُ بِ

ـــودْ ارْدِيـــلَـــة  ـــسُ ـــمّ احْ ــن فُ م

ــلَــة  ــافْ الــسَّ ــة  ــامَ ــمَّ ــنَّ ال دُونْ 

ــالِــي  الــتَّ و  األوَّلْ  ــمْ  ــرِّي ــال ي بَّـــــاكْ  الَ ــي  ــولِ قُ

صــالْ  الَفْ ــرْ  هَ يَظْ ــي  افِ الصّ ــا  ْنَ بّ حُ ــه  لُ ي  ــرْحِ شَ

ــة  ـــيلَ جِ اخْ ــرْتْ  سَ ة  ــمَ شْ بالحَ

ماتْلَى  ــرْ  ــعْ ــشَّ لَ ــي  ــســانِ الْ و 

ــي  ى لِ ــغَ ــا يَسْ ــا م ــتْ لَبَّ ي ــا ابْغِ ــت م ــوا قُلْ رْضُ انْفَ

حــالْ  مُ ــه  لُ ــرَحْ  نَشْ ــا  م ــهْ  ي إيْجِ ــكّ  شَ أوالَ 

ــة  ــلَ ــي ــلِ ــــكْ اخْ ـنْــوِيــنِــي لِ يـَ

ــة  ــلَ ــايْ ــع الْ ــــيَّ  فِ ـــرَّى  ـــبَ تْ و 

ــي  َلْغالِ ا بَبْهــاكْ  ــرْ  فَ نَظْ ــاشْ  ب مــولْ  عْ َلمَ ا ــفْ  كيـ

ـــزالْ  اغْ ــلّ  كُ تِي  فَقْ يــالِّــي  ــمــولْ  ــعْ الــمَ ــيــفْ  كِ

يلَة  مِ اجْ ــودْ  ــسُّ ال ــونَــكْ  ــيُ بَــعْ

ــايْــلَــة  ــا دِيـــكْ الــغــادَة الــصَّ ي

امْســالِي  ــرْ  ي وَتْصِ ــي  بِيتِ ــرَقْ  تَحْ ــي  يئتِ جِ ــكْ  رِيتَ

ــالْ  ــعَّ ــا شَ ــيــتْ نــارْ الْــظــاهَ ــلْــتِــي ابْــغِ ــنْ قُ ــامَ ي

ــة  ــلَ ــي ــبِ ــقْ ـــة الَ ـــيَ ـــــارَقْ دَغْ ف

لَيْلَى  ــرْ  ــعَ بــالــشّ ــرْ  ــحَ ــسْ تَ ال 
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قيس:

بابِي  جا احْ ردونِي فى الدّ طَ

دابي  اهْ من  يلْ  ِيْسِ إ عْ  مْ الدَّ

ومْ صابِي  َلّقُ نْتْ ا من الِّي كُ

ــي  يالِ االجْ ــا  تْه قَصَّ ــه  تُ قَصّ ــونْ  ن جْ المَ ــسْ  يْ قَ

ــالْ  ث ــع التَّمْ رْ م ــعَ ــوب و الشّ تُ ــمْ و الكْ يلَ ــي الفِ ف

يلَة  جِ اسْ ــحــاتْ  اضْ ــومْ  ــيُ ال و 

ــة  هايْلَ ــاتْ  ج و  ــونْ  لْح المَ ــي  ف

ــي  تابِ ــروا اعْ ثّ ــا كَ ــدْ امَّ بَعْ

دابِي  ــوقْ إيِزِيدْ فــي اعْ الشُّ

ــتْ رابِي  وِي ــي اهْ ــا و اللِّ و انَ

ــي  اللِ ــواوْا اعْ ــمْ و اقْ ايَ ــرْتْ هَ ــلْ سَ َللِّي وَحــدِي فــي ا

ــالْ  ْه األَ ــةْ  المَّ ــي  نِّ عَ ــاوْا  ارْت ــا  م وا  قُ ــفْ شَ ــا  م

ــة  ــلَ ــي ــهِ ــمْ تَ ــي  لـِ دَروا  مـــا 

ــلَــى  ــــنْ لَــيْ دَّعْ زِي ــــــوَ ــرْ انْ ــي غِ

ــي  َمالِ أ مْ  ــدَ واهْ تِي  ــدْ سَ اكْ ــى  عل ــي  روحِ ــوا  فَرْقُ

جــالْ  و  ــضْ  ي بَالْغِ ــي  نِّ عَ وْصــالْ  ــدِي  هْ مَ ــي  مِّ عَ

ــيــلَــة  ــطِ ـــوعْ  اهْ م ـــدّ ــى ال ــلَّ خَ

ضالَة  ــارْ  االقْــفَ فــي  اتْ  الــــدّ و 

ــي  بَالِ بَهْ ــمْ  كَ احْ و  ــي  لِ قْ عَ خــاذْ  و  ــي  لْبِ قَ ــرَقْ  أحْ

تَنْكالْ  ـيَّ  بـِ ــلْ  ــكَّ نَ ــتْ  ــوِي اهْ ــي  ــلِّ َل ا ــذِي  ــلّ ال و 

ــيــلَــة  ــجِ اخْ ــرْ  ــي غِ رَة  ـــدْ ـــعَ ال و 

لَة  فاصْ ــوالْ  ــاقْ ب ــتْ  ــقَ نَــطْ مــا 

ــابْ  ت الَعْ خــارَجْ  ــي  تَرْكونِ

رابْ  ــاعْ  گ ــيَّــدْ  شَّ ــي  الِّ و 

بابْ ــةْ االَحْ ــي المَّ رْفونِ و عَ
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ــي  ارْتالِ كانْ  ــو  لُ ــوايَ  اهْ مــن  ــدْ  صْ القَ ــرَفْ  اعْ ــوْ  لُ

ــالْ  ب اجْ ــنْ  بِي ــا  م ــمْ  هايَ ــلْ  بِي اهْ ــي  نِ يَتْرَكْ ــا  م

ــبِــيــلَــة  ــي الَــقْ ــنِّ ــكْ عَ ــحَ ــضْ تَ

لَة  كامْ ــــرابْ  االَعْ اقْــوافَــلْ  و 

ابْحالِي  ــيــرانْ  الــنّ يبْ  الهِ على  بَنْتُه  ــلَّــى  خَ

ــمــالْ  ــعْ ــتَّ ــا يَ ــرْ م ــي ـــهْ خِ ـــامْ بِ ــا ق ــــوا م و انْ

ــة  ــلَ ي ــدِ ــه قُــــومْ اخْ التـُ ـــدْ خَ

ـة  افْــلـَ السَّ ــنامــَة  النَّمْ دوكْ 

ــي  تَعالِ المُ نَعــمْ  ــا  ي اهللا  ــا  ي ــكْ  لْ المُ ــولْ  مُ ــا  ي

ــآلْ  الَــسْ ــلْ  ــبَ اقْ و  بْ  تاجَ اسْ ــا  عَ ْ ــدّ ال يبْ  مجِ يا 

ــيــلَــة  ــمِ ــاةْ اكْ ــي ــحْ ـــلْ الَ ـــعَ اجْ

لَيلَى  ـوْصــالْ  بـَ ــي  نِ ــدْ ــعَ اسْ و 

انتهت القصيدة
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ــالْ تْع المَ ــودْ  المعب باســمْ  ــدا  نبْ

لّ حــوالْ ــمْ فــي كُ ــهْ داي و الحمــد لي

والْ ــا ســامعْ لقْ ــى النَّبي ي ــي عل صلّ

ضــالْ لَفْ ســايَرْ  و  الصحــابْ  و  األلْ  و 

لْ ــر قالْ و بعــد شــاقْ شــوقي و الصب

ــبْعا لَفضالْ لتْ عــن وصــولْ السَّ عوّ

ــرْ لَهاللْ ه ــلّ ظَ ــبْ ح ــي رجَ ت ــا المْ ي

رجـــالْ   لْسبعة  قْ  مــشــوَّ ـــي  ران

ــرة في هولْ تي منْ صوي ســافرْتْ االمْ

بحــتْ نتجدَّ القبولْ و فــي البْهجا اصْ

ــا ــش فــي الوالي مرّاكَ

ــا راي مرّاكــش فــي الدّ

ا كـش فـي النّهايـا مرّ

ــر كريمْ ــي غي ــا انولّ و انْ شــاءْ اهللا م

ـــادي ـــي يــــــاكْ آس

ــما  ــا و فــي السّ جــلّ اهللا فــي أرضن

ــفْ انْظاما ــي تْوصَّ ــى النّعــومْ اللّ عل

ــا لقيام ــسْ  عري ــى  عل اهللا  ــى  صل

رمــا للّكُ خالْقــي  ــم  صطفاهُ مــن 

ــامــا إلِق ــتْ  ــره ك ــي  ل انـــعـــادمْ  و 

ــما السّ فــي  ــانْ  ب اهللا  شــهرْ  هــذا   

ــالما بسْ ــوا  دْعي جــة  للبهْ ــادي  غ

الالّما  و  ــابْ  االحــب و  لمراكش  و 

ــعْ العليمْ طالَ ــر لمْ ــهْ غي ــا يعلمْ ب م

بالتســليمْ ــلْ  داخَ و  ترابهــا  ــتْ  قَبَّل

ــا ــيّ األول أرضْ  ــي  ه

هــي ــا  المعرف أرضْ 

مغــربيا بـــقى  كاتـَ
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هفْ التعظيمْ مامنا كَ نهاجــي هْ الصّ

ـــادي ـــي يــــــاكْ آس

ــة الكرام ــةْ  غاي ــمْ  رَمهُ كْ ــمْ  لكري

ــا الم ــها  ناسْ و  جــة  بَهْ ــا  دين لَمْ

ــا ــالَم عُ ــمْ  ــل ع و  األولـــيـــا  ــــرّ  سَ

كاما حُ العبادْ  في  نا  الفطْ ــلَ  اهْ و 

راما كُ الحسانْ  اهــلْ  بينْ  عاشوا 

ــا  نُدام ــم  قاهُ لَحْ ــا  م بالرِّضــا 

ــالما بسْ ــوا  دْعي جــة  للبهْ ــادي  غ

الالّما  و  ــابْ  االحــب و  لمرّاكش  و 

ــمْ القلبْ التَّســليبمْ لَّ و الرّضــا كايعَ

ديمْ ها في روض مرّاكشْ لقْ كيفْ غرسْ

ــي ال حاال ــكْ حال جيتَ

االَ اشعّ ــيّ  ــرْجِ ــسَ امْ

الالَ ــعْ فــي ضْ و ال نوق

ــا  ــفْ و يام ــبْ ألَّ ــى لحبي ْ لّ ــا عَ ــا م ي

ــا مام ــنْ العْ ــه موصــوفْ زي فــي كتبُ

ــا رام ــه مضْ ــوق في نا ذ الشّ ــحْ و الشَّ

ــا الم معْ ــوبْ  الكت ــنْ  بي ــفا»  «الشِّ و 

رجــالْ  و  بنســا  أهلهــا  و  مرّاكــش 

تفضــالْ فــي  اليهــا  مّ و  مرّاكــش 

التّبجــالْ بســبابْ  ــا  ودّه ــمْ  لكري

ــي و التَّشــيدْ شــحالْ دْ البْن و ســواعَ

ــالْ وا ال م ــذي الَســطْ و ضعافْهــا الل

ــقْ الحالْ ــى ضي ــنْ رغــم عل و الزّارعي

ــرْ لَهاللْ ه ــلّ ظَ ــبْ ح ــي رجَ ت ــا المْ ي

رجـــالْ   لْسبعة  قْ  مــشــوَّ ـــي  ران

رَكْ لوصولْ ــكرْ يدْ برْ و الشَّ من نالْ الصّ

ــنْ المكمولْ ــراسْ ليقي هــذه هــيّ اغْ

لي أسيدي يوسف بنعْ

لي يكونْ  يقينْ  طالبْ 

لي يضوى ما باقي في أجْ

ــالْ ــازْ و ن ــواقُه ف ــلْ بَشْ ــو الفضَ و أب

نعم الرســول في الحلّ و في التَّرْحالْ

الْ تبُه شــعّ ــثْ مالكــي فــي كْ و حدي

عــالّل لّ  كُ شــفا  فــي  ــزواگْ  مْ ــا  ان
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ــبْ لوصــالْ ــكْ و طالَ ــتْ لي ــا وصل ران

لَهــوالْ فاجــي  ــي  الوال ــكْ  ناديت

ــرْ لَهاللْ ه ــلّ ظَ ــبْ ح ــي رجَ ت ــا المْ ي

رجـــالْ   لْسبعة  قْ  مــشــوَّ ـــي  ران

لْ ــرَّمْ و تْفضَّ ــي تكَ ــا اللّ ــرْ ي عف ــن جَ ب

لْ ــوّ هَ عــتْ مهمــومْ مْ ــي رجْ ــي ثان ران

لْ هذا الوجودْ كا ينفاعَ

كي علَّمتي ذوكْ الجدودْ

ــنْ كلّه لوجــودْ جودْ     الي

ــكْ مــن عالْ ــي مثْل ــا لوال ــتْ ي ــا ري م

ــوَّالْ عَ ــكْ  وجيتَ كاتجــودْ  زالْ  ــا  م و 

يالْ جْ ــرْ االَ م ــزواگْ فــي جــودْ غَ ــا م أن

ســنى في الحالْ ــريفْ الحُ ْ و نزيدْ للشّ

رســالْ لّ  كُ ــمْ  خات ــي  النَّب ــةْ  بمحبَّ

تَفصــالْ فــي  ــگْ  زاي نَرغــبْ  و  ــزورْ  انْ

ــرْ لَهاللْ ه ــلّ ظَ ــبْ ح ــي رجَ ت ــا المْ ي

رجـــالْ   لْسبعة  قْ  مــشــوَّ ـــي  ران

ــأْ لَعديمْ ــكْ الالَّج رَدْ مــن ابوبَ ــا نَطْ م

ـــادي ـــي يــــــاكْ آس

ــالّمــا واصــلــنــي بــحــضــرْتَــكْ الــعَ

ما نْسَ مَ ــلّ  كُ ــــاضْ  رِيّ آ  ــاضْ  ــيّ عِ

ــالما بسْ ــوا  دْعي جــة  للبهْ ــادي  غ

الالّما  و  ــابْ  االحــب و  لمرّاكش  و 

عميمْ خيرْ  ليَّ  وهــابْ  ا  ــرّ مَ من  كم 

لكريمْ يا  لَكْ  فضْ ابوابْ  في  نْسألْ  كا 

وادُه ــدْ اجْ ــقْ ابْجُ تحقي

حْ جادوا ــي بَصَّ ذوكْ اللّ

ــادُه ب لَعْ ا  ــزّ ـــ الْعَ ربّ 

ــا يتام و  ــن  ــزي عاجْ و  ــن  فــوفي مكْ

نعاما مَ ــونْ  ــك ت ــا  ــاســيّ ــبّ عَ عــنْ 

الــهــامــا ـــعْ  ـــرفَ نَ هللا  ــنــي  عــامــلْ

لَهياما إمـــامْ  ــزولــي  الــجَ سيدي 

نما ــا  م عـــدّ  عليه  اهللا  صــلــى 

نَتْساما ردّتْ  الــخــيــراتْ  ــيــلْ  دل

ــالما بسْ ــوا  دْعي جــة  للبهْ ــادي  غ

الالّما  و  ــابْ  االحــب و  لمرّاكش  و 
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ــا زينْ البَســما ــد العزيز ي ســيدي عب

ــا مّ بالْهَ ــي  الوال ــا  ي ــكْ  علي ــتْ  ل داخَ

تنســاني ال  ــارْسْ  بوف

ــاني رشّ ــي  زمان  ْ ــمّ هَ

ــي  ان النّ قهــورْ  مَ ــي  ران

تمهــالْ ال  ــي  زوان الغَ نا  لســيدْ و 

ــالْ الكمَّ ــوابْ  ب فــي  يرابطــوا  ــي  للّ

خــالْ لَدْ ــةْ  هجَ مُ و  بلســانْ  ــتْ  نادي

همــالْ مُ ــي  حون ال  لْشــي  كُ ــداوا  اخْ

دّ  انْكالْ  يا غوثْ غيثْ من جاكْ في شَ

ــي فــي المتعالْ ــكْ زاوگْ ل هــاتْ بِ ندْ

ــرْ لَهاللْ ه ــلّ ظَ ــبْ ح ــي رجَ ت ــا المْ ي

رجـــالْ   لْسبعة  قْ  مــشــوَّ ـــي  ران

الّحْ يا ســيادي بحــر طميمْ بحــر الصُّ

ــتْ ازْعيمْ ري ما كن مّ ــا و عَ و زعمــتْ ان

يْلي ــهَ السُّ ــامْ  اإلم و 

ــلْ ضي للتَّفْ ــا  ن نَدْ اهللا  ــيَّ  فِ ــبْ  ارْغَ

ـــادي ـــي يــــــاكْ آس

ــنّ القولْ لْ فَ ــا برَحتْ ســاحَ ــي م لكنّ

ــلْ رْ و جمي ــوّ ــا شــريقْ و من حيّ ــا مُ ي

كْ لَفضيلْ باشْ درَكتي امْحاسنْ مقامَ

ــا ن ــاذْ الضَّ ــا فــي ه و ان

ــا اإلعان ــك  منّ ــبْ  طال

ــا العن و  ــي  عالل ــن  بي

ا نَنْتَمَ ابــغــيــتْ  ا  بالنيّ ــاصــدْ  ق

ــا ــالَمَ ــالحْ عْ ــرْ لــلــصّ ــهَ ــى تــظْ حــتّ

ا الَمَ الظَّ هــا  اهللا  عبد  ســيــدي 

اما النّمّ ــلــوا  ــمّ كَ زادوا  ــي  الــلّ و 

ــا م دَ عْ مَ داتْ  فــي  الولْهــى  ــرّوحْ  ال و 

ــالما اسْ ــبْ  طالَ ــرْ  خي ــيَّ  ب يَفعــلْ 

ــالما بسْ ــوا  دْعي جــة  للبهْ ــادي  غ

الالّما  و  ــابْ  االحــب و  لمرّاكش  و 

ــدْ بُوْصولْ واع ــهْ غيرْ لمْ ما يَســبَحْ في

حولْ ــا لَفْ اف ــرْ مــن الخوّ ــولْ يدي و الهَ

ــتْ ارْحالي ي طّ ه حَ ــدُ عن
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ت عليه مْسايلينْ و طرحْ

اليْلي  و شــكيتْ بكلّ عْ

كمــالْ فــي  جــا  ــهيلي  السُّ ــا  إمامن

ــالْ ي لَقْ ــمْ  الخات يكــونْ  ــو  ل يَحــقّ  و 

گالْ كمــا  ــلْ  العام ــمْ  العال هــو 

ــن العربي فــي التّحصالْ ــيخْ ب و الشّ

ــالْ ــصّ الــخَ األديـــبْ  الشاعر  هــو 

سيدي في مَجمعْ لْمحاضرْ صالْ و جالْ

ــرْ لَهاللْ ه ــلّ ظَ ــبْ ح ــي رجَ ت ــا المْ ي

رجـــالْ   لْسبعة  قْ  مــشــوَّ ـــي  ران

ــاعْ القومْ ب ــنْ اطْ ابْعي مــا الطّ هــذوا هُ

ــمْ باقيينْ فــي البَهجــة لَلْيومْ و بيهُ

دونْ الَمــْ عزّ  يا  مرّاكش 

مرّاكش يا بَلْدْ الحصونْ

الفنونْ ــع  نبَ يا  مرّاكش 

ــالْ ب جْ و  طــا  ــوْ  بُ ــا  بيب الحْ مراكــش 

ــال رُح ــــرَبْ  اعْ مــنــاخ  و  ناخها  مُ

ـــدي ـــي ــــــاكْ أسِ ي

ــمْ قْليلْ هُ نَبْتْ فــي مدحْ ــا طْ ــدّ مّ و قَ

ـــادي ـــي يــــــاكْ آس

ــهْ آمالي ــدتْ علي قَ  و عْ

ــي ــعْ انْجال ــرْ دَم و نهامَ

ــتــامــا ـــهْ لُــخْ ــعــةُ رجــــالْ ب ســب

اإلمــامــا نــا  ســيــدْ ــلْ  ــاهَ ــت ــسْ يَ و 

سيَّما ــتــابْ  كْ ــي  ف الــحــاتــمــي 

ــا النّهام ه  ــذُ ـــ تالمَ ــن  مــ ــذْ  تلمي

ما تِهَ و  كــافــيــا  ــا  ــيّ ــن ــيْ ــعَ ال و 

العمــا ــةْ  حال ــوغْ  نب ــتْ  بْسَ حَ ــا  م

ــالما بسْ ــوا  دْعي جــة  للبهْ ــادي  غ

الالّما  و  ــابْ  االحــب و  لمراكش  و 

ليلْ ــرَّفْ لَجْ شَ طابْ لَمْ ــعْ ذ القْ ابَ بالطّ

ــم تحويلْ ــنْ ما ليهُ الحي ــيَّمْ الصّ شِ

ــي ربّان ســرَّكْ  مــن  ــا  ي

التَّحصاني و  ولَة  الصُّ و 

ــتْ و األني فــي اللّي فايَ

ــاما الشّ ــةْ  زين ــرابْ  ت  ْ ــوّ جُ و  ــعْ  طب

تْــوامــا و  ــــوتْ  اخُّ هــذا  و  ـــذاكْ  ه
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ــالّلْ شْ و  ــدْ  ري التَّجْ و  ــدْ  ري الجّ أرضْ 

اعــبْ يســهالْ ــا قَصدتْهــا  و الصّ و ن

ــدْ افضالْ ــركْ هــو تمجي ــوا الشَّ نّ ظَ

ــي و باقي نرغبْ و نســالْ فــي قصيدت

ــاسْ لَفضــلْ فــي كلّ حوالْ ــوابْ ن و ب

الحــالْ و  ــا  ي بالنّ قْصدتّهــمْ   ــا  ن و 

ــميّتي احمــد ســهوم  الزَّجــالْ  و اسْ

لْ ــألْ لَ ــالمي  اسْ و  ابْحالهــا  تلقــى 

امــا حــوّ الــرّمــوزْ  و  ليشايَرْ  مــن 

شــاما لُغْ ــرْ  غي اهللا  المقصــودْ   و 

ما ــلْ  ــث م ـــــألْ  اسْ حــتــى  الَّ  أو 

ــا رخام و  ــابْ  ب و  ــا  عتْب ــلْ  بَّ نقَ و 

ــا تْرام مــن  ــا  ي اهللا  ــوابْ  اب بعــضْ 

ــالمــا لَــمْ ـــفّ  كَ اهللا  ــه  ب ـمْ  عــالـَ

قَلّما ــعــارْ  الــشْ بينْ  ــاري  ــع اشْ و 

ــا ام النَّظّ ــي  ت المْ و  ــمْ  ل العَ ــلَ  هْ و 

انتهت القصيدة
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ارْ  لــلَــدّ تَّى  حَ ــيــدِي  عِ ـــاللْ  اهْ تَة  بَغْ لَى  عْ ــاتْ  ج

ــرة الزّاهْ ــنْ  زِّي آمَ ــعاتْ  شْ عْ شَ و  ــدِي  وَعْ ــا  ي تْ  ــاعَ شَ

منْهــارْ  ــرْ  يَنْظَ ــي  أتْنِ فاجْ ــنْ  ي حِ ــي  رْنِ يَنْظَ مــن 

ــبْ ابْزايْراة  ي ــه فــي التَّرْحِ ــا مْطاوْعُ ــه م قُ ــى نَطْ تَّ حَ

ــارْ  ــك ــتْ االَفْ ــفَ ــسْ ــة نَ يَّ ــوِ ــال نْ ـــيَّ بْ زُورْتْـــهـــا لِ

ــرَة  تْكاثْ ــرْ مَ طَ ــواجْ ذا العْ ــبْ و الْمْ ي ــاحْ الطِّ ــن ارْي بي

ــارْ  نَّ الْخُ ــاذْ  ه ــدِي  نْ الْعَ ــي  اتْجِ ــى  تَّ حَ ــرَى  اجْ ــفْ  ي كِ

ــرَة  ــوافْ الْ ــراتْ  ــيْ الــخَ ـالدْ  بـْ ــي  فِ ــاهْ  ج وال  ــالْ  م ال 

االبْكارْ ــرَّةْ  حُ فايَفْ  اشْ من  يمْ  ارْخِ ــوْتْ  صَ ــرَى  وَسْ

ــرَة  الْحايْ ــرُّوحْ  للَ ــى  تَّ حَ ــقْ  ي ْحِ الرّ ــرْيْ  سَ ــرِي  يَسْ ــا  ت

ــرَة  ثي الكْ ــنْها  محاسَ و 

يرَة  وَالْحِ ــة  شَ هْ الدَّ ــنْ  بِي

زِيرَة  اجْ فــي  ــي  لَتْنِ عْ جَ أُو 

ــيــرَة  ــشِ اعْ ال  ــــزْوَة  عَ ال 

ــرَة  يـــ تَنْقِ ــال  ابْ ــاعْ  إيق

ــوارْ  أن و  ــرْ  طَ عْ و  ــبْ  ي طِ

االَبْصارْ  صْ  شــاخَ ــلْ  داهَ

ــيــارْ  االَسْ لِــي  تْ  ــدَّ هَ أُو 

ارْ  ــبْ الـــدَّ ــرِي ـــتْ اغْ الزَلْ

ــارْ  اوْت ــرْ  ي غِ مــن  ــة  مَ نَغْ
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بارْ  يَكْ وَال  ــكْ  ــنَّ مَ ــتْ  ــفْ شَ ــيــبْ  تَــرْحِ ال  ــتْ   ــالَ ق

ــاذْرَة  ــي ع ــتْ لِ ــي الســانِي قالَ ــداتْ لِ قْ ــكْ عَ يْتَ جِ امْ

ــذارْ  الَعْ ــا  ن لَعْ اخْ ــنْ  باالَثْنِي ــبّ  الحُ ــرابْ  حْ مَ فــي  و 

ــراقْ الــحــارَّة  ــفْ ــةْ لَ ـــالتْ ســاعَ ــيــا وَصْ ــيــا دَغْ دَغْ

ذارْ  تعْ قالَتْ  كْ  ــدَ ــقْ انْــفَ ــة  االلَّ انْــخــافْ   : لْتْ  قُ

ــرَة  يَّة زاهْ ــوِ شْ كْ عَ ــدَ نْ ــي انْهــارْ عَ ــمْ شِ نَ ــى نَغْ تَّ حَ

ــارْ  ضَّ حَ ــا  ي ــتْ  ضاعَ ــلْ  قَ الْعْ ــةْ  يقَ قِ دَعْ ــة  جَّ دَ لَمْ

ــرَة  زايْ ــي  ينِ جِ
اتْ ــومْ  يُ ــا  ابْغاتْه إال  ــولْ  انْگُ أشْ 

تارْ  حْ مَ ــل  داهَ لْ  لْخَ خَ امْ َثَــرْهــا  أ فْــى  ــتْ  ــرَجْ وَخْ

ــرة غامْ ــة  فَرْحَ فــي  ــرَة  ي وِ ْ الصّ ــةْ  ينَ دِ امْ ــنْ  الِي مّ و 

انْهــارْ  ــمْ  سْ الْجَ و  ــة  بِيبَ الحْ ــةْ  جَّ دَ امْ ــتْ  سْ تْلمَّ و 

دْرَى  بهــا  مــن  ال  ــة  جَّ دَ المْ ــتْ  ضاعَ ــى  تَ يَمْ و  ــنْ  فِي

رَة  ــذِ عْ مَ ــي  آوَلْفِ ــتْ   لْ قُ

يرَة  ــتْ ســاعاتْ اقْصِ كانَ

ــرَة  ي كِ تَفْ ــكْ  لَ لِّيهــا  خَ

يرَة  صوِ ورْ  ــدُ انْ ــتْ  ي يِ اعْ و 

ــرَة  زِي ــرْ اغْ ي طــارْ الخِ و امْ

ــرَة  ــي ــيَّ ادْخِ ــتْ ل ضــاعَ

تَــبْــشــارْ  ــةْ  ــمَ ــسْ بَ وَال 

ــمــارْ  تَــخْ ــا  ــرْن ــمَّ ــخَ تْ و 

ــارْ  ك ــذْ ــة تِ جَّ ــدَ ــمْ ــالَ ه

ـــر ــبْــتْ لــهــا أَثَ ــا صَ م

تَبْشارْ  فــي  نْــيــا  الــدَّ و 

طــارْ  ــدِي  َوَعْ أ ــلْ  قَ الْعْ و 



521المدجة المفقودة

يرَة  هِ الضَّ فــي  ــة  عَ مْ الجَّ

يرَة  غِ ــرَة و صْ بِي ــلْتْ اكْ سَ

بِيرَة  لَكْ ــرْوَة  الــثَّ ــلّ  هَ و 

ــزِيــرَة  اغْ ينْ  دِّ الخَ ــوقْ  فُ

ــرَة  قِ نْطَ خَ ــي  لِ ــوا  گال

نِيرَة  لَمْ ــوارَجْ  ــسّ ال أُو 

يرَة  صوِ ورْ  ــدُ انْ ــتْ  ي يِ اعْ و 

ــتْ انْهــارْ  ــتْ البَحْ ي و ابدِ

ــدارْ  ابْ دارْ  ــة  بَ صْ القَ و 

ــارْ  ــجّ ــتَّ ال دَرْبْ  ـــذا  هَ

 

طارْ  امْ ــنّ  كَ دموعِي  و 

جارْ  بَحْ ــي  ــمــونِ ــرَجْ ايْ

ــرارْ  االحْ ــة  بالَ اجْ دَرْبْ  و 

ـــر ــبْــتْ لــهــا أَثَ ــا صَ م
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ــولْ فــي ما صارْ  قُ عْ ــتْ شــا الْمَ رْفَ ــتْ وال عَ عْ جَ و اتّفْ

ــا ناســي غاتْرَة  ــة ي جَ ي و انْســالْ عــن امدّ صِ ــقْ انْسَ

أثــارْ  ــنْــزِي  الْــكَ فِيهْ  يتْ  الگِ ما  رْ  ــوَ ــشْ الــمَ ــابْ  ب

رَى  اجْ ما  الَّ  شَ لِي  رى  اجْ فِيهْ  لُوجْ  الْعْ دَرْتْ  ا  أمَّ و 

قُنْجارْ  يا  قــالْــتْ  لْتْها  سَ و  ــة  ــزالَ اغْ ــتْ  صــادَفْ

ــا ادْرَى  ــا مــن ال بِنَ ــةْ ي يجَّ ــوا فــي مدِ عُ مْ ــفْ انْطَ ي كِ

بارْ  اخْ بْتْ  صَ ما  الَة  قَ السّ في  يتْ  صِ قْ سَ أُو  ألْتْ  سْ و 

ــرَة  عاشْ ةْ لَمْ وْمَ ــنْ حَ واحَ ــلَ الطّ ــيَّ أهْ ا علِ يوْ صِ ــقْ سَ

ــارْ  غ ْ الصّ ــيَّ  لِ عْ ــنْ  ي رْضِ حَ امْ ينَة  ــگِّ امْسَ ــلَ  اهْ و 

ــارَّة ــرا م ــ لّ امْ ــبْ كُ ـخاطَ ــبَّة و كاتـْ ـهــا سَ لـْ عامَ

أثـــارْ  وَال  ــه  ــلُّ كُ يــمْ  ــدِ ـقْ الـْ حْ  ـــالَّ ـــمَ الْ دَرْتْ 

رَة  اطْ تْگَ مَ دْموعِي  ــا  وَاقّ ــوقْ  سُ على  تْ  خرَجْ و 

ــارْ  ضَّ حَ ــا  ي ــتْ  ضاعَ ــلْ  قَ الْعْ ــةْ  يقَ قِ دَعْ ــة  جَّ دَ لَمْ

ــرَة  زايْ ــي  ينِ جِ
اتْ ــومْ  يُ ــا  ابْغاتْه إال  ــولْ  انْگُ أشْ 
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ــارْ  ــرْ بَشَّ نْتَ ــي عَ ــتْ فــي بْنِ ي ــا لْگِ ــي م ــتْ آراسِ لْ گُ

رَة  اهْ ظَّ يرَة  ابْحِ باناتْ  الشّ في  يتْ  صِ قْ سَ و  ألْتْ  وَسْ

صــارْ  اللَّبَّانَة  رْبْ  ــــدَ الْ ــي  ــلِ اهْ يــا  ــرْ  ــاخَ ــبَّ لَ مــن 

ــرَة كابْ امْ ــرْ  ي غِ رِيســي  لغْ رْبْ  ــدَ الْ ــي  لْنِ وَصَّ ــى  تَّ حَ

ــارْ  ــبَّ ــة صَ ــالَ ــرَّحَّ ــةْ ال ــحــومَ ــا ال ــي ـــنُّـــه دَغْ أوَمَ

ــرَة  ــي عاتْ ــباناتْ اقدامِ ــتْ الشّ الْ وّ ــتْ فــي طُ ي و ابْدِ

ــارْ  ي ــاسْ اخْ ــة ن الَ ــابْ دُكَّ و ســألْت ابشــوقي فــي ب

ــرَى  ــا تْ ــلّ ي ــا هَ ــش ي رَّاكَ ــابْ مَ ــة الب فَ ــتْ بْلَهْ لْ و دْخَ

ــارْ  الْع ــت  لَحْ ــة  بَالنِّيَّ ــهْ  فِي ــرْ  آگادِي ــلَ  اهْ دَرْبْ 

رَة  باشْ لَمْ تاتِي  مانَة  ْ الضّ دارْ  في  ــرْمْ  الْــحُ من  و 

ـــدارْ  االجْ خـــارَجْ  كــايْــنــادِي  ــرَّاحْ  ــبَ الْ عْت  مَ سْ و 

رَى  ــى جْ ــيْ إل بْ ــلْ ضَ ثَ ــهْ مْ ــتْ فِي رِي ــاوِي اجْ دَرْبْ الْواق

ــارْ  تَ امْ ــزُّوزْ  عَ مــواليْ  دَرْبْ  فــي  ــي  أناسِ ــتْ  عْ اقْطَ و 

ــرَا  القامْ فــي  االَّ  ــه  ـوِيتُ انـْ ــا  م ــدْ  ابعي ــرَّاحْ  البَ و 

ابْتُوقِيرَا  ــاَسْ  ــنّ ال ــاذْ  ه

ــيرَة  سِ احْ علِيهْ  ــرُّوحْ  ال و 

ــيــرَة  يَــشِّ و  ــرْ  ــي ــشِّ يَ و 

يرَة  تُوخِ ــال  بْ ــتْ  ــرَّجْ عَ

يرَة  تَبْشِ ى  نَلْقَ ى  عسَ في 

ــرَة  ــتِي تَعْ ال  ــة  ــنَ وَهْ ال 

يرَة مِ ـــة  ادْاللّ رب  الــدّ و 

ــدارْ  اجْ بِينْ  ما  ــألْ  نَــسْ

نْهــارْ  الْمَ ــمْ  سْ الجَ ــاذْ  ه

ـــزارا وابْــكــارْ  ــلْــتْ اعْ سَ

وارْ  السْ دْ  ورْ  السُّ على  و 

ــرارْ  اسْ ــلْ  ابْــكُ تْ  بَحْ و 

االَفْكارْ  لْ  آهَ تْ  ضْ انْهَ و 

ــارْ  ــص ــمْ ــا لَ ــه ــنَّ ــايَ ك
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ارْ  طَّ عَ ــنْ  بَ قَــوْسْ  من  عْ  مْ السَّ لُــه  ــف  راهَ انــا  و 

ســارَّة  ــرة  زَهْ ــرْ  يَــزْهَ بَعْ  ْ السّ ــابْ  ب في  ــرْتْ  ــظَ انْ و 

ــارْ  ضَّ حَ ــا  ي ــتْ  ضاعَ ــلْ  قَ الْعْ ــةْ  يقَ قِ دَعْ ــة  جَّ دَ لَمْ

ــرَة  زايْ ينِي  جِ
اتْ ــومْ  يُ ابْغاتْها  إال  ــولْ  ــگُ انْ أشْ 

هــارْ  اجْ ــولْ  وَيْگُ ــرَّحْ  كايْبَ ــرُّوحْ  ال ــفْ  ي فِ اخْ كانْ 

رَا  ــلْ كانْ واالّ امْ ــي لْهــا رَجَ ــه ايْجِ ــتْ لُ ــي ضاعَ و اللِّ

ارْ  بَشَّ يا  هانا  ــه  لُ ــتْ  ــلْ وْگُ ه  ــدُ ــنْ ــعَ الْ ــتْ  ــرِي وَجْ

ــرَة دايْ ي  كِ ها  فْ وَصَّ لِّي  ــالْ  وْگ ــدِي  وَعْ يا  ــقْ  وَنْــطَ

ــوارْ  االنْ مــن  ــة  اثْرِيَّ ــتْ  كانْ انْهــارْ  تْ  عْ ــتَرْجَ اسْ وَ 

نايْرَة  ه  احُ تَفَّ عن  ــرِي  ــرْمْ مَ و  رِي  كْ عَ رْ  ــدَ اصْ ــوقْ  فُ

ــفْ البْصارْ  طَ ــرْ تَخْ وهَ ــوطْ مــن الْجُ يُ ينْ دَالَخْ ــبْعِ سَ

ــرَة  ــة ماهْ يرِيَّ وِ ــاعْ اصْ ب ــي اصْ ــرْ شِ ي ــا غِ رْه فَ ــا تَضْ م

ـــرارْ  ــات احْ ــوت ــاقُ ــا و دُرّهــــا ي ــرْه ــواهَ ــنْ اجْ ــي بِ

فْ ســارَّة  تْحَ ــة مــن مَ ــنْ ادْيامانْضــاتْ ماسّ ــا بِي و م

ــرَة  بِي التَّكْ ــدْ  نْ عَ ــي  لْبِ قَ

يرَة  صوِ ورْ  ــدُ انْ ــتْ  ي يِ اعْ و 

يـــرَة  دخِ ــــي  شِ ينا  الْگِ

ــرَة  ي ــة و دْخِ جَّ دَ ــتْ امْ لْ گُ

ــثِــيــرَة  ـــا لَــكْ ـــه وَدْالدَلْ

ــرَة  ي فِ اضْ ــنْ  فورِي مَضْ أُو 

ــرَة  ي افْقِ ــمْ  ــ أُمَ ــي  نِ تَغْ

زارْ  ــفْ  يُــوسَ ــنْ  بَ عْ  جامَ

ـــر ــبْــتْ لــهــا أَثَ ــا صَ م

ــبــارْ  اخْ ــاقْ  س ال  ــنْ  ــامَ ي

كــارْ  يُــذْ ها  مْ آسْ ــالْ  گ

رْ  ــقْ دَالـــبَـــالَّ ــيَّ ــنِ فــي عْ

ادْرارْ  ــمْ  ــهُ ــلْ ــلَّ ــخَ ــتْ تَ

ــارْ  ــجَّ ـــمْ تُ ـــوهُ مــا دَرْك



المدجة المفقودة 524

097

098

099

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

ــحارْ  التَّسْ ــبْ  هْ ابْدَ ــوهْ  لّفُ غَ ــرْ  رِي حْ فــي  ــة  ومَ نْظُ مَ

ــرَة  ــاتْ الْعاطْ ف ــه فَقْ يبَ ْگِ ــمْ الرّ يّ ظِ ــت اعْ ــزَل تَحْ تَنْ

ادْوارْ  ــبْعْ  سَ فــي  ــا  نَ وَحْ ــرْ  ي خِ لْ  دَالَّ ــمْ  تْبَسَّ و 

ــرَة  تابْ ــرْ و لَمْ بْ ــى وَالصَّ فَ ــودْ والصّ ــا و الجُ ي ــلْ لَحْ هَ

التَّبْشارْ  لْ  دَالَّ ــتِــي  رَاحْ رُوحْ  لِـــيَّ  ــدْ  جــبَ و 

ــرا ــه صابْ التُ ــا دَخْ ــي م ــي اللِّ سِ نْدْ ــرْ السَّ رِي ــنْ لَحْ م

ــارْ  ضَّ حَ ــا  ي ــتْ  ضاعَ ــلْ  قَ الْعْ ــةْ  يقَ قِ دَعْ ــة  جَّ دَ لَمْ

ــرَة  زايْ ــي  ينِ جِ
اتْ ــومْ  يُ ــا  ابْغاتْه إال  ــولْ  انْگُ أشْ 

ــارْ بَــشَّ لِـــيَّ  جــا  مــن  هـــاذْ  ــيــرْ  خِ نكافِي  بـــاشْ 

غايْرَة  لَمْ مــن  ــانِــي  ــنَّ هَ ــيــفْ  كِ اهللا  ــنِّــيــهْ  ايْــهَ

ــوكارْ  اللُّ ــتْ  عْ ارْجَ و  ــرِي  خاطْ و  ــي  اقْلِيبِ ــاحْ  ارْت و 

ــرَة  لَمواتْ ــة  االمانَ ــلْ  هَ و  ــها  ناسْ مــا  هُ ــاذُوا  ه و 

ــرارْ  االحْ راگــة  رگْ ــتَرْ  السّ ــةْ  ينَ دِ امْ ــرّ  السَّ َرْضْ  أ

ــا ادرَى  بِيبُه و م ــفْ گالْ اعْ ي ــكّ ايْخــافْ كِ ــي شَ و اللِّ

ــرَة  ي غِ ــنْ اصْ مــن البْـالَتِي

يــرَة  ــوِ اصْ وَرْجـــالْ  انْسا 

دْرِيرَة  في  لِي  طاها  اعْ و 

يرَة  صوِ ورْ  ــدُ انْ ــتْ  ي يِ اعْ و 

يرَة  سِ لَكْ ي  سِ نَفْ بَرْ  اجْ و 

يــرَة  ــوِ ْ ــيَّ الــصّ ـــذِي هِ هَ

يرَة  خِ بدْ ــة  ــزالَ انْ ــلّ  كُ

ـــزْرارْ  بَ ــة  ــوضَ ــبُ ــقْ مَ أُو 

ــموسْ و االقْمارْ  مــن لَشْ

ــارْ  ضَّ الْحُ ــعْ  ي مِ اجْ ــنْ  بِي

ـــر ــبْــتْ لــهــا أَثَ ــا صَ م

ــدارْ  االكْ نِّي  عَ ى  افْجَ و 

ــا صارْ  رَبْ فــي م ــتَغْ سْ مَ

ـــرارْ  االسْ فِيها  ــزوا  كــنْ
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ــدارْ  التَّكْ زالْ  ــي  العالِ ــي  نِيزْهِ امْ ـــــت  فَرَّشْ أو 

ــرَة  عاطْ ها  انْســايَمْ و  لّقــة  حَ امْ ــي  زالِ اغْ جــاتْ  و 

ـــرَّارْ  ـــغَ ال ـــمْ  ـــجْ نَ ــــيَ  هِ و  رْ  ـــــدْ بَ ــا  ــه ــنَّ ــيَ كَ

ــرَة  تاصْ خْ مَ فِيهــا  ــبْ  واكَ الكْ ســايَرْ  ــوا  ول گُ واالَّ 

كارْ  ــذْ يُ ــقْ  عاشَ ــطابُه  اسْ االَّ  ــوِي  شْ عَ بْنا  ــطَ وَسْ

دْرَى  ال  ــنْ  مَ ــا  ي ــة  بِيَّ ذَهْ فــي  لّهــا  كُ ــه  اوْصافُ دَرْتْ 

ــعارْ  االشْ ــةْ  انْهايَ فــي  ــرْ  الزّهَ و  رْد  ــوَ بَال ــالمِي  اسْ و 

رَة  وِيرَة حاضْ ــهوم ها اشــعارِي في الصّ قالْ احمد سُ

ارْ ــطّ ولْ الشُّ ــاوْا القُ غ ــا مــن يَصْ تْمــة ي ــكْ الخَ مَسْ

ــرَة اخْ ــدَّ مَ باقة  ــيــرَة  خِ ــدْ كَ ــرْشْ  ــعَ ال ــيّ  ــلِ حِ من 

يرَة  حاتْ ايْسِ عابْ اضْ االصْ

ــرَة  ــي ــنِ ــمْ ـــرَة الَ ـــزُّهَ ال

ــوِيرَة  الصْ ــقْ  ُفُ أ ــةْ  جَ بَهْ

ــيرَة  شِ التَّكْ حابْ  اصْ دونْ 

ــوِرَة   يسْ الصْوِيرَة  ــرْحْ  شَ

ــارْ  ي اغْ لّ  كُ ــا  ـفاجَ اتـْ و 

ـــــوارْ  االَنْ دُرَّةْ  االّ  و 

ــارْ  ــضّ آحُ ـــروبْ  الـــغْ و 

ــرارْ االبْ وِيرَة  الصّ ــلَ  ألهْ

ــكــارْ  االفْ نَّحْ  جَ مَ ــاذْ  ه

انتهت القصيدة
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تــاتَــرْقــايْ  ــا  ــادْي غ لك  المُ بنت  يــا  ــرة  ــوِي صْ يــا 

ــايْ  تَبْق ــي  نْتِ كُ ــفْ  ي كِ و 

يَّة  عالَمِ ــونْ  ــن ــفْ ال و  ــة  ــربِــيَّ ــغْ مَ ـــلْ  األصْ فــي 

ايْ  ــدَّ هَ ــه  نُ دُ امْ مــن  ــواتْ  فْ بالصَّ ــكْ  رِبَ غْ مَ جــاكْ 

ــدايْ  ــبْ ــتَ ـــلْ مَ ـــبَ ــن اقْ م

ــة  ــيَّ ــه األدَمِ ـــاضْ مــن احــــواضْ ابْــســاتْــنُ ــا ري ي

بَلْغايْ  ي  تَلْغِ ـــواقْ  االسْ و  ــي  ازْنــاقِ يَّاتْ  مِ سْ ها 

ـــايْ  ـــالْ الـــرَّغَّ ــفْ ق ــي كِ

ــا  ــرِيَّ ثْ
األَ و  ــافْ  ــع اضْ مــن  جــاكْ  بَــالــلِّــي  عانْيا 

مــواليْ  ــي  رَبِّ ــلَّ  جَ ــزّ  العَ ــدنْ  امْ فــي  ــرَّقْ  اتْفَ ــا  م

ــالَيْ اسْ ــكْ  لِي عــوا  جامْ

ــة  ــيَّ جــادِبِ ابْـــهـــاكْ  و  زِيـــنَـــكْ  عــلــى  زادَكْ  و 

ــايْ  ت ــي و اعْ ولِ ــرِي و صُ نت ــي و تْخَ ــرَة تِيهِ ي وِ ــا صْ ي

ـــبْ آتـــايْ   ـــرِي
ــيــلــةْ اشْ لِ

ـــامْ كــمــا هــيَ ــي كـــلّ ع ــامْ ف ــق ــاتْ ــة تَ ــيَ ــاقْ بَ
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تَنْجــايْ  ــمْ  بِهُ و  تَة  ــبّ تْشَ مَ ــنَّة  السُّ و  ــابْ  بَالكت

ـــايْ ــرَجَّ اتـْ ــم  ــهُ ــنّ مَ و 

ــة  يـَّ ــدِ ــة األبـَ ــنَّ ــمَ ــال ـــة بَ ـــنَّ ـــتْ الْـــجَ ـــشْ عِ

يْ  ــالّ ــهَ اتْ ــاعْ  فَ ــرّ ال التَّقالِيدْ  و  ــوايَــدْ  الــعْ في  و 

ـــاليْ  ـــعْ تَ ـــمْ  ـــهُ بِ راه 

ـة  ــلّ آدِيـَّ ــغْ ك ــزِّي ــغْ و فــي ال ــزِّي ــيــخْ ال ــسِ عــن امْ

ايْ  تَتْــرَخَّ ال  وَارّزُونْ  قَّـــة  الدَّ و  ة  ــراجَ الفْ فــي  و 

ـــايْ  ــوَخَّ ـــمْ اتـْ ـــيـــرْهُ خِ

ــة  زِيَّ امْ كلّ  ــالفْ  االَسْ عــا  امْ ــدودْ  لَجْ ــرّ  سَ ــى  فْ أُو 

ــايْ  وَالجَ الغــادِي  ــى  لّ عَ اهللا  جــابْ  احْ اهللا  ــارْكْ  اتْب

ــجــايْ  ــنْ ــاكْ آمَ ــم فــي احْ

ــة ــيَّ ــبِ هْ ــدَّ رَةْ ال ــــوِ ـــسْ يــــرَة يـــا يـَ ــــوِ يـــا صْ

ــايْ  ت ــي و اعْ ولِ ــرِي و صُ نت ــي و تْخَ ــرَة تِيهِ ي وِ ــا صْ ي

ـــبْ آتـــايْ   ـــرِي
ــيــلــةْ اشْ لِ

ـــامْ كــمــا هــيَ ــي كـــلّ ع ـقــامْ ف ـاتـْ ــا تـَ ــيَ ــاقْ بَ

ــايْ  ن ــاوى تَعْ يســاوا و مــن اگن ــفْ مــن عِ وايَ و بَالطّ

ــايْ  نَ تَهْ ــمْ  ناهُ اهْ فــي  و 

النِّيَّة  ـــلَ  وهْ ــيــنْ  ــالْــحِ وَالــصَّ النَّبِي  ــيــنْ  مــادْحِ
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ارْوايْ  ــمْ  نْـهُ عَ ــارْ  ــي االخْ ــنْ  الغازِيِّيــ و  مادْشــا  احْ

ـــوايْ  ـــقْ تَ ــمْ  ــاهُ ــع م و 

ــة  ــيَّ ــرْئِ ــا مَ ــة و م ــيَّ ــرْئِ ــن مَ ــنْ م ــاط ــي ــن اشْ ع

ـــوايْ  وَهْ مايا  ــبَــتْ  صَ ــرَّابــاتْ  الــضَّ ِيــقــاعْ  إ في  أُو 

ادْوايْ  ـــمْ  ـــرْهُ اذْكَ فــي  و 

ــيَ لِ ـــى  أوْلـَ ـــالمْ  الـــسَّ ــةْ  ــيَّ ــعِ ــمْ جَ ـتْ  ــلـْ گُ و 

ارْضــايْ  ــباناتْ  الشّ و  ــرْ  نْتَ عَ ــنُ  ابْ ــجالْ  بْسِ أُو 

ــضــاي  ـــوِيـــرة اتَــحْ ــا صْ ي

ــيَّــة  ــكــاهِ فُ ـــوالتْ  ـــقُ الْـــمَ و  ـــزْلِـــي  هَ ــد  ــقْ ــنَ ابْ

ــايْ  ت ــي و اعْ ولِ ــرِي و صُ نت ــي و تْخَ ــرَة تِيهِ ي وِ ــا صْ ي

ـــبْ آتـــايْ   ـــرِي
ــيــلــةْ اشْ لِ

ـــامْ كــمــا هــيَ ــي كـــلّ ع ــامْ ف ــق ــاتْ ــة تَ ــيَ ــاقْ بَ

ــايْ  وَتْبَنَّ ــه  وَقْتُ فــي  كانْ  ــي  كِ ــي  لُسِ األنْدَ ــي  يِ احْ

ـــايْ  ـــنَّ ـــكَ ْ ـــتُـــه اتّ المْ

ــلَــيَّــة  ــحَ ــة الــمَ ــضَ ــهْ ــنَّ ـــروطْ ال ـــشْ ــمــة بَ قــايْ

ــايْ  نَ أُو  ــودْ  عُ ــال  ابْ ــة  مانْجَ كَ ــال  ابْ ــماعْ  السَّ أو 

ــايْ  ــن ــيــقْ امْ ــقِ ــيــه تَــحْ فِ

ــة  ــيَّ نِّ ــذُ ــعْ لَ ــي ــرّفِ ــاعْ ال ــم ــسَّ ـــــوْالتْ ال جـــلّ قَ
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يْ  ــالَّ ــتْ ال اتّخَ عــا النَّحْ ــمْ امْ ــاتْ الرَّسْ ــنْ الرّواق و عَ

ــاليْ ــسْ تَ ــمْ  ــهُ ــنْ عَ َو  أ

اإلنْسانِيَّة  ــلّــى  عَ ــنْ  ــي ــابِ رَگَّ ــرة  ــوِي اصْ ـــراف  اشْ

ايْ  ــدّ ال دَگّ  ــبْ  هَ الدّ مــع  ــرَة  النُّقْ ــنْ  ي اغِ يّ صِ فــي  و 

ايْ  ــرَة وَالـــدَّ ــهْ ــنْ الــشُّ مَ

يَّة  ينِيقِ الْفِ ــيّ  ــلِ ــحِ الْ ــيــشْ  انْــقِ ــونْ  ــنُ افْ مــن 

ــايْ  ت ــي و اعْ ولِ ــرِي و صُ نت ــي و تْخَ ــرَة تِيهِ ي وِ ــا صْ ي

ـــبْ آتـــايْ   ـــرِي
ــيــلــةْ اشْ لِ

ـــامْ كــمــا هــيَ ــي كـــلّ ع ــامْ ف ــق ــاتْ ــة تَ ــيَ ــاقْ بَ

ــاي  تَنْشَ ــا  م ــلْ  بَ اقْ مــن  مــوالكْ  ــكْ  كرَمَ ــة  ان بارگّ

ــه شــايْ  ــنُّ ــفــى عَ ــا اخْ م

ــة  لِيَّ يْدَ صَ و  ــا  يلْف عِ مْ و  ــمْ  عَ طْ مَ ــة  ارگان فــي 

ــايْ  الــشّ يسانْ  ابكِ ــه  ــلُ أمْ ــزِّيــنــه  مَ يــا  ــو  ــلُ وامْ

شايْ  اعْ و  ــطــورِي  افْ في 

ــيَّــة  ــهِ ـــمْ الــشَّ ـــوالَ ــتْ امْ ــي ــنِّ ــازُوكَ ـــعـــاهْ ت امْ

ــوايْ  ي و اهْ ــقِ شْ ــنْ عَ يِي قْ الزَّاهْ ــفَ ــوانْ الشَّ و فــي الْ

ــوانْ  ــلـْ ــي بـَ تــتْــفــاجِ

ــة  ــازِيَّ ــج ــعْ ـــوَحـــاتْ اي ـــروبْ الـــلَّ ـــغْ ـــدْ لَ ـــنْ عَ
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ــايْ  ــتْ فــي دُنْي ــهْ زي لِي ــى عْ لَ ــا تَعْ ــكْ م ــتْ زِيتُونَ و زِي

ــايْ  ــي ــحْ رَة تَ ــــــوِ يـــا صْ

ــة  ــرِيَّ ثَ ــوْ ـــراتْ كَ ـــيْ ــكْ خَ ــلَّ ــل كُ ــضَ ــكْ افْ ــلَّ كُ

ــايْ  ت ــي و اعْ ولِ ــرِي و صُ نت ــي و تْخَ ــرَة تِيهِ ي وِ ــا صْ ي

ـــبْ آتـــايْ   ـــرِي
ــيــلــةْ اشْ لِ

ـــامْ كــمــا هــيَ ــي كـــلّ ع ــامْ ف ــق ــاتْ ــة تَ ــيَ ــاقْ بَ

نايْ  تَغْ ال  ــمْ  ــهُ ــنّ عَ ــارْ  ــرْع ــعَ الْ ــاعْ  ــنَّ صُ ــدِي  ــاگْ ف

ــايْ ــن اعْ ــكْ  ــي لِ و  ــك  ــنْ مَ

ــــة  يَّ ــــوِ ــة األوْلَ ــقَّ ــاحَ ــتَ ــسْ ـــة مَ ـــرْقَ ــــزّ طُ عَ

ــعاي  مَسْ ا  ــدَ ابْ ــكْ  رِينَ النَّاصْ ــنْ  بِي ــرِي  النَّاصِ ــعَ  امْ

ــايْ  ــع ــنْ ـــي تَ ـــــدة كِ رايْ

ــة  يَّ طِ اخْ عــاشْ  ــكْ  لِي اعْ ــارَة  غ ه  ــدُ نْ عَ ال  ــنْ  مَ لّ  كُ

ــايْ  يْن عَ ــرَّةْ  قُ ــولْ  الرّسُ ــى  عل ــالمْ  السَّ و  الصــالة  و 

ـــايْ  ـــن ـــــزِّي وَغْ ــــرّ عَ سَ

ــا  يَّ االَتْقِ و  ــمْ  لْ الْعِ ــلْ  هَ و  ــرافْ  االَّشْ ــالمْ  السّ و 

نايْ يســانْ اغْ ــرَةْ ما يْتِي في كِ مْ نْ خَ ــفْ مَ نْ ارْشَ ــا مَ ي

ــايْ  ــن ـــنـــاهْ امْ ــــق امْ وافَ

ــا  دَنْي أُو  ــنْ  دِي ــرْ  ي الخِ ــى  تَلْقَ أُو  ــرْ  ي بَالخِ ــا  لن ــي  ادْعِ

انتهت القصيدة
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ــي     للْجيال ــامْ  االيّ ــدْ  كتول ــلْ  فحَ ــالَ  ابْ

ــي   كاتْغال الَشْ  ــا  رْن افْقَ و  ــمْ  ناهُ اغْ فــي 

ــي  بال ــرْ  ايْصي ــى  حتّ ــدْ  دي اجْ لّ  كُ ــعْ  يتْبَ و 

ــي   ايْبال ال  و  ــارا  اقْف صــورْ  لَقْ ــرَكْ  يتْ و 

ــي ابْطال ه  ــدُ كايْ بَمْ ــلْ  تايَ لَحْ ــلْ  عَ يجْ و 

ــي ــرة دْبال ايْ ــبْ الصّ ــموعْ القل و فاگــدْ اشْ

طاحْ عالي طاحي عن اسْ رْبْ اسْ شوا قُ شّ عَ

 

لي  قْ ــي عَ نوا ل ــطْ ــسْ شَ ــراگْ لي ــراگْ افْ افْ

لي أهْ لي  عْ  رَوّ ــمْ  ــهُ ــداعْ اصْ ـــواتْ  اغْ و 

ــي وال شيشــة بْمــا امْ ــداوْا التَّعْ ســاعةْ ابْ

ــي وال ْ ــوالَفْ الدّ ــة  ذ سْ يّ صــانْ ارْطِ مــن اغْ

ــي الغوال ــقْ  لخواف ــرَّدْ  اتف ــصْ  الرّقي مــن 

ــي عال ــيْ المْ ــرَدُّه مــن عال ــه و اتْ ــرْ لُ اتْطي

ــي  بال ــي الْجْ ــجْ ادْ عال ــمْ مــن التَّلْ اتْقولْهُ

لُو ايْشــالي ــلْهامْ ارْمادي فــي العْ ــتْ سَ تَحْ

ــواالَ               ــــالَّوْا لَــلــتّ ـــالَّ خَ ــواالَ شَ ــلّ ال

نْ ياللّي اتْغاالَ     عَّ عْ واتْمَ ــمَ شوفْ وَاسْ

ــاالَ             ــا اتْب ــاسْ م دْ لَلنَّ ــدَّ ــانْ ايْجَ الزّم

ــنْ انْواالَ            ــرْ مَ صَ ــيَّدْ لَقْ ــانْ ايْشَ الزّم

ــداالَ             ايْ زْواتْهــا  عَ ــي  لِّ ايْخَ ــانْ  الزّم

الالَ        ْ رْضــاتْ بالجّ يْنيكْ اِلى مَ ْ عَ ــبّ طَ

ــالال ــي و أَيْ ــى ل غ ــنْ يَصْ ــاللْ آم أَيْ

الّ                 اتْعَ و  ــبْ  ــهَّ سَ ـــاللْ  َيْ أ مــنْ  أمــا 

الَّ             حَ مــوا بَمْ جْ ــاشْ هَ ــى لَلْيومْ ف حتّ

اللّواال         يورْ  اطْ الزُّوجْ  في  ة  صَّ القَ و  ابْدُ

الالَ      والخْ العاتْ  شْ خُ و  اوْراقْ  و  وادْ  اعْ

قْ ايْصيبْها افْحالة      ْ  ما جابْ الْوَسَ لّ و  كُ

اتْعالى       صابْتُه   و  جاتْ  مانيَّة  لّ  كُ و 

حالة بْنِيَّة ابْال اضْ ميصْ اوْسَ ابْياضْ لَقْ

ــة مال ــة عنّهــا حْ و الحبيــب ابْجالّب

ــاهْ في قَوْلي مْ تَلْق هُ جيمْ ــبابْ اهْ و اسْ
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طاحْ عالي طاحي عن اسْ رْبْ اسْ شوا قُ شّْ عَ

 

لْ  فَ كيَغْ مــا  ه  ـــدُ ـــوايْ اعْ ـــنْ  مَ ــيَّ  ــاهِ م

ــوَّلْ ــة غَ رْب ــورْ فــي الْخَ ي ــشْ غــي بالطّ عاي

ــي بال اگْ لْشــي  كُ و  ريخــاتْ  لَفْ فَرّخــوا  اوْ 

ــي  اللّيال و  ــامْ  اليَّ ــبْ  بايَ لَحْ ــوا  اتْناوْبـــــ

عالي  امْ الَ  ــويــنْ  لَــعْ ــيَّ  ه هالة  السّ و 

ــه فيما مْضــى اوْحالي  ــنْ تَرْكُ ــقى م يا اشْ

ــي ارْفال ــةْ  غايْ ــة  شَّ فالْعَ ــوا  رَفْل ــهْ  بي اوْ 

ــي  لّ ــه ايْوَ ــنْ عادْتُ ــمْ ماشــي م ــزَّمْ لْهُ اتْحَ

طاحْ عالي طاحي عن اسْ رْبْ اسْ شوا قُ شّْ عَ

ــلْ ــ يُوصَ ــى  تــ يَمْ ــه  كاتْعايْنُــ ــه  انْتاتُ و 

ــلَّلْ واتْسَ بَطْ  ــعْ اتْشَ تْري  ــحْ السَّ ــطّ  القَ و 

اتْــاللــي  ــهــا  شــافْ مــنْ  إالَّ  ــــا  ادْراه ــا  م

ــوا الَ منْ شــافْها ابْحالي  ئ مْ ــأَتْ اوْ ضَ مْ اوْضَ

ــي  وال الْهْ ــطْ  فُوسْ ــكينة  مَسْ ــالَالَ  يْ و 

ــي   النّكال تْ  ــتدَّ اشْ ــهْ  ب اوْ  ــراخْ  لَفْ دوكْ 

ــالال ــي و أَيْ ــى ل غ ــنْ يَصْ ــاللْ آم أَيْ

      

لة            فْ ــلْ غَ تْري غافَ ــحْ رَّة السَّ ــذْ الْمَ ه

دْ االَّ             ــمْ بَعْ بْهُ ــا ارْعَ مْ م ــهُ وَّشْ ما شَ

ضــانْ بالْبْدالة              ــتْ و ابْداوْا التَّحْ بَيّضَ

هالة               ــنْ ال اجْ لْفي ــنْ الوَ غاوة بي ال اطْ

هالة           ضينْ بالسّ عيمْ و الرّوَى و حْ الطّ

ــاللة  وينْ افْما خلَقْ خالْقي اسْ و العْ

ياالَ  ــتْ العْ ــراخْ و هان ــوا الف ــه عال ب

الة           فْ ــضْ منْ حالَةْ الْغَ و الزّمانْ اتْواقَ

ــالال ــي و أَيْ ــى ل غ ــنْ يَصْ ــاللْ آم أَيْ

           

ــى           وَلَّ ــا  م ــالَّ  عَ ــالَلْ  آيْ ــرْ  طي هــذا 

لة لْ شــي وَحْ َوْ واحَ ــي معطوبْ أ ظنّ

ــداتْ حالة ها ابْ ــادْ اوْليفْ ــا ع غابْ م

جاعــتْ و جاعوا الفريخــاتْ جا البَالَ         

ي يعصفْ بَاللّي ايْليهْ وَالَ    رْگِ اوْناضْ شَ

ــدْ ايْتْواال         تْري جــا قابَلْها رايَ ــحْ السَّ

لْ ــوهْ  فينْ ابْغــا يُوصَ ل و ســطوحْ ايْوَصّ

لْ  مَ ــنُو غــادي تَعْ ــا أَشْ ه دْ ــوَة وَحْ و النَّتْ
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ــي   اقْبال ضانْهــا  فَحْ ــوا  ايْموت ــاتْ  ابْق إال 

كايْشــالي ــحْ  الرّي و  ــكْ  طَّ يَتْمَ تْري  ــحْ سَ

طاحْ عالي طاحي عن اسْ رْبْ اسْ شوا قُ شّْ عَ

كانْ       كــي  مْ  ــهُ شّ عَ ــعْ  ارْجَ كيــف 

لْ  ــوَّ عَ راســي  ــا  ي و  ــه  طايْبُ امْ ســاعاتْ 

ــي  ــا الْوال ه تْ عندْ ــتاغَ ــا ابْقــى غــي تَسْ م

ــي  ـــوال امْ تْهــا  وْ غَ و  ــراخْ  لَفْ كاتْواقــي  و 

ــي  كاتْالل ــارْ  ي االَطْ مــن  ــاواتْ  ي لَمْ جــاتْ  و 

ــاهْ حالي  ع نْ لي امْ ــكَّ ــحْ و سَ نْ الرِّي اتْســكَّ

ــي  الْغال نْهــا  ثَمَ طــفْ  اخْ ــافْ  طَّ خَ جــا  و 

ــي وال ــاتْ  مالْق ــكينة  مَسْ هــيَّ  ــرْ  غي

طاحْ عالي طاحي عن اسْ رْبْ اسْ شوا قُ شّْ عَ

لْ  ــوَّ تَ امْ  ْ ــنّ فَ ــنْ  م ــكْ  ي ِيدّ ا ــنْ  بي ــا  م ــنْ  عَ

لْ  ــوَ لْ اتْوَ اجْ  ــدَّ ال فــي  ــاتْ  اتْب عة  ــمْ شَ والَّ 

ــي   ــا تْبال ــهْ م رُه بِ ــدْ ــنْ قَ ــلْ مَ لَّ ــنْ ايْقَ اوْ مَ

ــي  أل ــاجْ  ت احْ ال  اوْ  ــهْ  في نَتْ  ــكْ سَ ــه  تُ نّ غُ

ــسْ الَ امْحاال          ري ــدا لَفْ ــبْ يَبْ إِال اتْغيَّ

ــرّ حاالَ الَّها في شَ بيبْ و خَ ــابْ لَحْ غ

ــالال ــي و أَيْ ــى ل غ ــنْ يَصْ ــاللْ آم أَيْ

       

ــمْ كيفــاشْ التَّالّ          ــدا حالْهُ كيفْ ابْ

ال            ــتَحْ الَ تيقة فــي الزّمانْ يا منْ يَسْ

هالة       ــرْ الَ مْ ه ــا ابْقى غيرْ اتْنادي جَ م

قالة      تْها اسْ وْ رْ غَ اوْصارَتْ اتْقاقي كاسَ

تْري انْجال      حْ يْنْ السَّ تْ عَ لْ منْ رَمْشَ افْقَ

الوْا و ورَتـواوْا و مْضى البَال     انْجاوْا و اكْ

ْبالة              ــرى لَلّي باعــتْ النّ ــذاكْ اجْ هكْ

ــالال َيْ ــواتْ ابْحــالْ أ ثاتْ ابْلَغْ ــتاغْ اسْ

ــالال أَيْ و  لي  غى  يَصْ ــنْ  آم ـــاللْ  أَيْ

             

ــال يَعْ ــا  م ــي  اوْمارْويْت راوي  آ  هــاكْ 

ــاللْ و إالّ عــن نحلة               مــوا عــن أي نَظْ

ِتْباال            ــا ضــانّ ا مْ م رَكَّ ــرزْ امْ هــاكْ طَ

ــة                  َل أ ــدونْ  ابْ والَّ  ــة  بْأَل ــهْ  بِ ــنّ  غُ

لْ  و ارْجــا لُطــفْ الكريمْ ســاعةْ يتحوّ

ــوَّلْ سَ ــاراوي  ي ليهْ  اعْ نى  عْ الْمَ ــبّ  لُ
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ــي  ــي افْحال نادْل ــى بَقْ ن عْ ــى المَ ــشْ عل و فَتَّ

ــجالي   الْسْ ــقْ  الرَّايْ ــقْ  دي الصَّ ــالْ  ق ــلْ  قُ وْ 

ــي  عل ــرافْ  الشْ ــدْ  الجَ ــى  حتّ ــي  كاتْالل

ــي  العال ــرّفُه  شَ ــنْ  مَ ــدْ  محمَّ نا  ســيدْ

ــي وال ــا لْقــى اهْ ــمْ م ــي و التَّلْهَ ــورْ ربّ  ابْن

ــا يْالالَ          حابْ ه ــة و اصْ رْتال ــارقْ الْهَ ف

هالة              ــاال بَالجْ ب ــوا لَقْ ــنْ دخل ــرْكْ م تَ

اللة        ْ لَتْ لي سيدي بالْحاجْ والسّ اتْبَدّ

ــنْ نبِينا خاتْمْ الرّســالة           الة ع و الصّ

ــنْ اتْالالَ          لّ م ــوا و الكُ ــالمْ لْألَل و السّ

انتهت القصيدة
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ــارْ عمّ ــي  بن فــي  ــة  نّ الْجَ ــلْ  هَ و  ــة  نَّ الْجَ شــاهدتْ 

ــرة زاهْ ــرة  الحضْ عرســانْ  زوجْ  ذْ  العرّاســيّة  فــي 

ـــرارْ االبْ وصــفــوا  كيفْ  ــورْ  ــنّ ال حـــروفْ  ــفــتْ  شَ

رة نْهامْ مَ واقي  سْ الخدودْ  في  االمطارْ  من  غرزْ  و 

ــارْ ــمّ ــن بــنــي ع ــوط ــونْ كـــلّ لُ ــك ــيــتْ ي تــمــنّ

حاضــرة  الحضــرة  فــي  ــة  أمّ  ْ ــمّ تْعَ العرّاســية  و 

حارْ السَّ ــتْ  وق ــيــادي  اسْ يا  بْكيتْ  ــدقْ  وص  ْ حــقّ

رة ســاعْ ــة  حال ــي  ل لْقــوا  خَ و  ــوا  ْل تّ تْكَ و  ــوا  اتْلَمّ

ــارْ ــث اكْ ــاسْ  ــن ول بيبي  حْ ــا  ي لــيــكْ  هــذه  هـــادْ 

رة شــاكْ ــرة  األمي ــكْ  لي ــوالْ  االحْ ــنْ  بالْسُ ــوا  گال

ــبــيــرة الــعــزيــمــة لَــكْ

ــرة  زي اغْ االمطــارْ  ــت  كان

ــرة خمي ــهْ  في ــوا  يكون

يرة  ــورْ و غِ و حســدْ و حب

ــرة ــي ــن دنـــيـــاتْ األم م

انــتِــصــارْ ــدتْ  ــاهَ ش و 

ــارْ عــمّ بني  شــفــتْ  و 

عــمــارْ ــنــي  ب نــــاسْ  و 

بارْ يكْ و  ــزنْ  حُ و  ــرحْ  ف

ــارْ جــــاوَكْ لَــبْــنــي عــمّ
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ــارْ عمّ ــي  بن فــي  ــة  نّ الجَ ــلْ  هَ و  ــة  نّ الجَ ــرتْ   اذْكُ

ــةْ آلخــرة ــنّ ــهْ بــيــنْ هــذيــكْ و جَ ــبَ وْجـــوهْ الــشَّ

هــارْ تَطْ ــا  هن و  ــا  تَمّ ــوبْ  القل مــن  ــلّ  الغَ ــزْعْ  نَ

ــرَى تْ ــا  ي و  يْهــاتْ  هَ ــا  ي لْ  يَشــمَ و   ْ ــمّ يْعَ ــتْ  ي نّ تْمَ و 

االَزْهـــــارْ و  ــــالمْ  سَ ــي  ــاب ــب آحْ ــاتْ  ــيّ ــحِ ــتَّ ال و 

رة الباشْ راتْ  البشْ في  تْ  عَ شْ عْ وْشَ فَرْحي  يا  تْ  عَّ شَ

المطــارْ ــتْ  كان ــي  غان اصْ مــن  ــا  ي ــة  بيل گْ ــتْ  گل

ــا جــرى ــتْ و هــذا م رْدلَ ــتْ و تْخَ ــت و دَخْ لْ لْخَ و تْخَ

ــارْ ــث اكْ ــاسْ  ــن ول بيبي  حْ ــا  ي لــيــكْ  هــذه  هـــادْ 

رة شــاكْ ــرة  األمي ــكْ  لي ــوالْ  االحْ ــنْ  بالْسُ ــوا  گال

ــوارْ الَن ــتْ  كان الظلمــة  مــن  ــبْ  قري ــامْ  غي كانْ 

رة عامْ زْناقي  في  كــايْــدرْجــوا  ــاتْ  ــريّ ثْ ــاسْ  الــنّ و 

ــرة كّ ــذَ ــمُ ال ــاتْ  ــس نْ و 

ــرة بالبَصي شــاهـــدتُّه 

هيرة الظَّ شمسْ  حتّي 

ــرة الحي و  ــة  الفتن ــنْ  بي

ــرة ــي ــن دنـــيـــاتْ األم م

نيرة مْ ـــواءْ  االج كانتْ 

رْ ــــوّ صُ ــي  ــون ــن ــتْ فَ و 

ــيــارْ الَغْ و  ـــالطْ  الَخْ من 

جــاتْ فــي كل ثْغــارْ هْ طَ

ــتْ الَفــكــارْ  ــا ضــاعَ تَــمّ

ــارْ جــــاوَكْ لَــبْــنــي عــمّ

ــثــارْ كْ ــاتْ  ــرق ــشْ ــيَ ال و 
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الغيرة  و  هْشة  الدَّ من  و 

ــرة المدي و  ــوَ  الْ ســيدْ 

غيرة  مــن  فيهم  مــا  و 

ــرة ــي ــن دنـــيـــاتْ األم م

ــرة ــهي ْ الطّ ــة  ـبّ ـحَ المَ

ــرة ثي كْ  ْ ــنّ الفَ لْســونْ  و 

ــارْ ــه ــب ــن االنْ ــي م ــل ويْ

تْــحــرازْ و  ــطْ  ــوْري ــعْ تَ و 

ــارْ ــب كْ ــم  ــمــايــلــهُ عْ و 

ــارْ جــــاوَكْ لَــبْــنــي عــمّ

ــصــار االخــت ــة  ــاي غ و 

ــارْ عــمّ ــنــي  بْ ــعْ  ــي رب ذْ 
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منهــارْ ــا  أن ــهيتْ  سْ ــاودْ  ع و  العزيمــة  ــتْ  ل گُ

رة ســاعْ ــة  اب لَهّ ــي  قلْب فــي  ــة  التّاگب ــارْ  النّ مــن  و 

مرْ عُ سيدي  بــال  و  ــامْ  ــق تْ له  كُ الــشــيء  ــذا  ه

رة الخاسْ المدونْ  في  حينْ  دّ المقَ ذ  حْ  دَ لَقْ بْال  و 

صغارْ االعــمــارْ  في  ــرّجــالْ  ال عزيمة  على   ْ ــكّ ه

جاهــرة ــرة  الغي اصــواتْ  و  ــها  ناسْ و  ــالدْ  البْ ــى  عل

ــارْ ــث اكْ ــاسْ  ــن ول بيبي  حْ ــا  ي لــيــكْ  هــذه  هـــادْ 

رة شــاكْ ــرة  األمي ــكْ  لي ــوالْ  االحْ ــنْ  بالْسُ ــوا  گال

ــارْ وع ــقــصــودْ  الــمَ و  ــا  ــه ــرتْ ذْكُ العراسية  و 

الزاهرة ـــامْ  االيّ في   ْ ــنّ الــفَ عريسها  و  عروسة 

ـــزارْ االِي فــي  و  حبّة  المَ ــروســتُــه  عْ الفن  ــادْ  خ

ــرة متابْ ــاشْ  ف ــة  بّ حَ المَ ــى  عل ــاتْ  غنّ لهــا  كامَ
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ــارْ االوت ــربْ  طْ و  نُه  لَعْ أو  البُغضْ  ا  نّ غَ من  حتى 

رة باهْ انْهايَرْ  في  بّة  المحَ انْغايَمْ   ْ بّ بحُ غيرْ 

نهارْ الليلْ  لــيــالتْ  ـــرتْ  ذْكُ مــا  انْــهــايــرْ  ــلــتْ  گُ

ــاورة ــح ــمْ لَ ـــــةْ  الَزم ــهـــا  دَرْتـْ اهللا  تــبــارك 

ــارْ ــث اكْ ــاسْ  ــن ول بيبي  حْ ــا  ي لــيــكْ  هــذه  هـــادْ 

رة شــاكْ ــرة  األمي ــكْ  لي ــوالْ  االحْ ــنْ  بالْسُ ــوا  گال

ــارْ؟ ن ؟  يــحــاربْ واشْ  فــا  ْ الــدّ ايــحــاربْ  ــردْ  ــبَ الْ رادْ 

ــرة غام ــة  حال ــحْ  بَ اصْ و  ــا  ف ْ الدّ انتاشــرْ  و  انتاصــرْ 

تارْ للتَّعْ ــتْ  ــان ك كــايْــنــة   ْ ــقّ ـحَ بـْ معيقاتْ 

ــرة عاثْ ــي  لّ تْوَ و  الخطــاوي  فــي  ــوزنْ  ال ــلْ  يْختَّ كا 

بلُخطارْ و  ــة  ــابَ ت ــرّ ال ــروا  ــسّ ــكَ يْ ــراتْ  ــث ــعْ ال و 

ــاوْرَة ن المْ فــي  الفعــلْ  ــاتْ  م دّ هَ ــانْ  زم فِعــلْ  ردَّتْ 

للتُّوتيرة  صــبــرتْ  مــا 

نيَرة مْ ــاتْ  ــيّ ــرئِ ــمَ ال و 

ــرة ــي ــن دنـــيـــاتْ األم م

عيرة سْ وقْ  الشّ جمارْ  و 

يرة السّ في  ثرة  بْعَ حيثْ 

ــرة الوثي خــرقْ  ــمْ  فيهُ

ــارْ ــضّ ــا حُ ــا ي ــه ــنْ الَيَ

ــارْ عم ــي  بن عــرسْ  فــي 

ــارْ جــــاوَكْ لَــبْــنــي عــمّ

ارْ أوّ ــفــة  ــهْ الــلّ فــي  و 

قْصارْ ــواتْ  خــطْ رادوا 

ــرارْ الَحْ ظــةْ  يَقْ ــمْ  فيهُ
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ــررْ شَ تْطايرْ  ــخــورْ  الــصّ فــي  عــمــالتْ  لَــمــعــاولْ 

ظاهــرة النَّتيجــة  و  ــة  مايْن طــاتْ  اعْ و  تْ  ــدّ اتْهَ

ــارْ ــث اكْ ــاسْ  ــن ول بيبي  حْ ــا  ي لــيــكْ  هــذه  هـــادْ 

رة شــاكْ ــرة  األمي ــكْ  لي ــوالْ  االحْ ــنْ  بالْسُ ــوا  گال

خضارْ و  نـــواورْ  عـــادْ  الــقــلــوبْ  ــعْ  ــي رب نا  عشْ

ســامرة لَمْ ــى  لَ تَحْ بِهــا  ــرافْ  اظّ ــنْ  بي ــة  النُّكت و 

ــارْ عــمّ بني  ــانْ  ــكّ سُ جميعْ  ــا  ي ــه  لــمُّ ــن  ب ــا  ي

مْسافرة ــمْ  لــيــكُ ــيــاتــي  ابْ ــع  م ارْتــســامــاتــي 

زارْ و   ْ ـــجّ ح ســيــدي  ــي  ــت اخْ ــــة  دْاللّ األمـــلْ  و 

لَمســافْرة ــعْ  تَنْفَ ْهامــي  اتّ  ْ الحــاجّ نعــمْ  مــع  و 

ــارْ عمّ ــي  لبن ــدة  صي القْ ــةْ  نهاي فــي  ــالمي  سْ و 

ــرة الخاتْ ــكارْ  االفْ و  وقْ  ــذّ ال ــلْ  ه ــاقْ  شّ العُ ــهومْ  سُ

ــرة ــثي التَّعْ ــاتْ  معيـق

ــرة ــي ــن دنـــيـــاتْ األم م

ــرة صي للتَّقْ انْجــي  ــادْ  ع

ـشيـــــرة بالعْ و  ُمّ  باألْ

يِّـــــرة الْخَ  ْ األُمّ ولــــدْ 

ــهيــــرة  الشّ ــا  نيّ الُكْ و 

ــر  أكــب اهللا  ـــتْ  ـــل گُ

ــارْ جــــاوَكْ لَــبْــنــي عــمّ

ــيــارْ ــت الَخْ ــاگْ ــادْ ارْف ع

ــارّ ــب ــن ال ــدي ــا نـــور ال ي

االبــصــارْ ـــرَّةْ  قُ سيدي 

بْــــدارْ دارْ  ــال  ــسْ لَ و 

انتهت القصيدة
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صانْ ــالَّتْ فــي الغْ نايْنِيَّة شــوف الغَ ــوا لي شــي اجْ قال

نانْ حاتْ أَصاحْ في الجّ فْ طَ

ــة ن كامْ اوْراقْ  ــنْ  مابي ــتْ  كان ــارْ  ازْه غــي  ــارَحْ  الب و 

ْوانْ  االّ ســايَرْ  فــي  ــانْ  رَيَّ ــه  ارْياضُ فــي  ــورد  ال شــوفْ  او 

ــوانْ االكْ ــادَعْ  ب سبَّحْ  او 

ــة الَيْن ــة امْ بَ ــرة رَطْ ضْ ــنْ خَ ــرْ ابْراع ــا كانْ غي ــسْ م يامَ

ــانْ تْب كِ ــومْ  ي ياصاحــي  ــة  النَّبْت يَرْعــى  ــاعْ  والرَّبّ

مــاتْــبــانْ ــلْ  ــبَ قْ الّ  َوْ  أ

ــا لْن جــة  النَّاضْ ــارْ  التْم و  ــارْ  االزْه ــةْ  طفولْ فــي  حــبّ 

آنْ كل  ــانْ  ع دْ الجَ و  ــه  رْفان بخَ ــى  ن ِيعْ ا ــابْ  سَّ الكَ و 

ــه فــي ســايرْ االْحيانْ الَيَنُّ

ــة ــواعْ كايْن ســيبة و فــي  كلّ انْ ــةْ الكْ ــقْ طفول عاشَ

كانْ انْهــارْ  شــي  رْ  ــوَ غي اصْ ياصــاحْ  ــرْ  بي اكْ ــا  مّ كلْ  و 

ــانْ ي لَلْعْ ــرْ  م القْ ــى  حتّ

ــنا لْ السّ ــاللْ و كامَ ــادْ اهْ ــه ع َوْلُ رة فــي أ ــعْ ــرْ شَ هَ يَظْ
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32

33

األَنْ قــايْــمــة  دَوْلــيــة  ـــرْروهـــا  قَ ــفــلْ  لــلَــطّ ــنــة  سَ

ــايَرْ االوْطانْ ةْ في س شاعَ

ــفــالْــنــا الَطْ ــاهْ  ــن ــبْ وهَّ ــه  كــلّ الــعــمــرْ  ــا  ــن احْ لكن 

رْحة في ســايْرْ المكانْ فالْ همــا الفَ طْ ــربْ االَ غْ فــي المَ

ــانْ افْن ــا  دارْن فــي  همــا 

نا راحْ و  ــنــا  ــتْ راحَ هما  ــرْ  ــطَ الــعْ و  بيرْ  لَعْ هما 

جانْ ــيّ والدّ ــارْقة على لَوْجوهْ في ضَ ــمة الشَّ هما البَسْ

ــانْ ي للعْ اإلْنســان  همــا 

حياتْنا مــن  ــلْــنــا  ــضَ افْ و  الــغــالــي  أمــالْــنــا  هما 

نانْ   ــا احْ فالْن مــوعْ اطْ جْ ــنْ مَ بْنا ع ــعْ ــرادْ شَ ــوبْ اف و قل

ـــــا  مــثــانْ ـــــرن أواص

ــا مالْن اوْراسْ  ــحْ  الرَّبْ هــي  بْنا  ــعْ شَ فــي  ــة  فول والطّ

ــانْ كايْب المســتقبلْ  و  ا  ــدَّ غَ ــالْ  ي اجْ ــومْ  الي ــالْ  ف اطْ و 

ــانْ ي ــنْ و العْ ــنْ الحجبي بي

ــا ن أَمّ ضــى مْ ْ  و لَحْ ــزّ ــئة فــي  العَ ــة النَّاشْ فول دا الطًّ

األَنْ قــايْــمــة  دَوْلــيــة  ـــرْروهـــا  قَ ــفــلْ  لــلَــطّ ــنــة  سَ

ــايَرْ االوْطانْ ةْ في س شاعَ

ــفــالْــنــا الَطْ ــاهْ  ــن ــبْ وهَّ ــه  كــلّ الــعــمــرْ  ــا  ــن احْ لكن 
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ــانْ  ازْم فــي  ــالْ  ف اطْ ــوا  كان ــة  أمّ كلْ  فــي  مــا  العظَ و 

ــنْ شــي اثْنانْ ــنْ ايْدي مابي

ــنة ــرْ فــي ســنة على سْ بَ ــوْرة كتَكْ غي مــة اصْ ظَ و الْعَ

كانْ ــنْ  حي ــن  الْزّي ــن  زي ــا  انْبين الرّجــالْ  ســيد  ــى  حتّ

انْ دْ هلْ الشّ ــعْ في بَني سَ

ــة ن دية الحاضْ ــعْ دْ السَّ ــعْ ــا سَ ــة و ي كانْ فــي طفول

ـســانْ  انـْ َرَقّ  أ هــو  ــمــى  ــعــظْ ال ــه  تُ ــوْ ــب ن فــي 

كانْ ــالْ  ف االطْ كلّ  مــع 

ــة حانَّ بالمْ وِيْناغــي  ــبْ  يْداعَ و  ــفْ  ايْالطَ ــنْ  حي مــن 

ــانْ ي حْ شــي  الحســينْ  و  ــنْ  سَ حَ كانْ  و  ــى  لَّ صَ ــا  َم أ

ــان باالثن و  ــه  ل كهْ عــن 

ايْنة ــه الصَّ الت ــجدْ بِهــمْ فــي اصْ ــعْ و يقــومْ و يْسْ يَرْكَ

ســانْ ــؤوا في الخيرْ و الحْ ِيْنَشْ فالْ ا طْ ى على الَ و ما وصّ

عــانْ ْمْ ا واضــحْ  ــه  يثُ دِ وحْ

ــة حانَّ المْ و  األُلْفــة  ــى  ل عْ ــنْ  الوالْدي ــى  وَصّ ــا  م و 

األَنْ قــايْــمــة  دَوْلــيــة  ـــرْروهـــا  قَ ــفــلْ  لــلَــطّ ــنــة  سَ

ــايَرْ االوْطانْ ةْ في س شاعَ

ــفــالْــنــا الَطْ ــاهْ  ــن ــبْ وهَّ ــه  كــلّ الــعــمــرْ  ــا  ــن احْ لكن 
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ــرْ و االذْهانْ ــلْ و فكْ قَ ــرْآنْ بَعْ ــرى الق ــي اقْ ــعْ اللّ و اجمي

ــوانْ ــةْ االَخْ ــا الَمَ يلْقــى ي

كتابْنا ــهــا  ــرَّفْ شَ ــة  ــاب االِه ــظْ  ــفْ بــلَ فولة  الطّ

ســانْ االْحْ ــمْ  ايْ الدَّ ــابْ  الوَهَّ ــمْ  ري لكْ مــن  ــة  اإلِهاب و 

مْ و االيْمانْ ــالَ في هلْ االِسْ

ــة صايْن ــرْ  ه الدَّ طــالْ  ــا  م بهــا  ــنْ  عانْيِي ــة  يَّ مرْعِ

ــانْ ن احْ ــا  بادْن اكْ ــداتْ  لْ فَ ــا  لْن ــبْ  وَهَّ ــدْ  مْ الْحَ هللا 

ــانْ لْي ــا  كلْن ــا  لْن عَ اجْ و 

رارنَا تِمْ اسْ دَوامْ  لُه  فَضْ ابْــجــودْ  لينا  ــنْ  ــمَ اضْ و 

ــانْ ازْم كــي  المغــربْ  َرْضْ  أ فــي  ــنْ  كايْني هــاتْ  األمَّ و 

بْيانْ ــتْ الصَّ ابْ ــوا غَ ايْصون

ــة انّ الحَ ــة  لَبْزيزيل ــةْ  ارْضاعَ مــع  ــة  ضان الحَ فــي 

ــكانْ لَمْ ســايَرْ  فــي  همــا  همــا  االفْضــالْ  ــاءْ  األَب و 

َنْ أ كلّ   جــدْ  المَ ا  ــوْ يَبْني

ـــــا االْوْالَدْن و  لِــنــا  بَبْنائه  َبْ   أ خــيــرْ  ــعــانــا  مْ و 

األَنْ قــايْــمــة  دَوْلــيــة  ـــرْروهـــا  قَ ــفــلْ  لــلَــطّ ــنــة  سَ

ــايَرْ االوْطانْ ةْ في س شاعَ

ــفــالْــنــا الَطْ ــاهْ  ــن ــبْ وهَّ ــه  كــلّ الــعــمــرْ  ــا  ــن احْ لكن 
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ــانْ ي االعْ ةْ  ــرّ ق ــي  غان يَصْ ــنْ  م ــا  ي ــالْ  ف االطْ ذَا  رّة  ــدُّ ال و 

كانْ المْ سايْرْ  في  بوبْ  حْ مَ

ــا اوْالدْن ابْهــا  ارْشــيدْ  مــواليْ  ــلْ  الجلي ــرْ  األَمي

ــانْ أْم كَ ــاسْ  لَلنّ هــه  وَجْ فــي  شــارْقا  ــلْ  األَم شــمسْ 

ــانْ ئْن مِ ــهْ االَطْ يْني و فــي عَ

ــا ابْالدْن فــي  عْ  ــطَ كايَسْ ــجْ  واهَ ــورْ  النّ ــه  جبين مــن  و 

ــالْ فَرْحة و ابْشــارة جاتْ فــي االوْزانْ ف طْ ــنة دَا االْ و السّ

ــا يْبانْ ها خيرْه ــطْ في وسَ

ــا عامن ــراتْ  الْخي ــامْ  ع ديمــا  انْقــولْ  باقــي  و  ــتْ  قلْ

كانْ واشْ  يْهــاتْ  هَ األَوَّلْ  األَبْ  ــى  عل اهللا  ــالمْ  اسْ و 

ــه فــي ســايَرْ االَزْمانْ ثْل مَ

ابْنا مــا  ــدّ  ــحَ يَــنْ وَال  واعــي  ــامْ  ــم اهْ راعــي  و  َبْ  أ

نانْ نْ فــي وســطْ الَكْ ــاكْ ــرْ السَّ ــا األَمي ن دْ هْ ــيّ عَ ال و الْوَ

ــبابْ في االوْطانْ رْ الشّ فَخْ

نا تاجْ ــاتْ  ــوت ــاق ي ــه  ــات ــوات اخْ و  محمد  ســيــدي 

ــةْ لَلْحــان ــة فــي انْهاي ــالْ األمّ ف و ارْضــاتْ اهللا عــن اطْ

غانْ ــنْ يَصْ ــا م ــمْ ي و األسَ

ــا غادْن برْجــالْ  فَرْحــة  ــدة  صي القْ و  ســهومْ  أحمــد 

انتهت القصيدة
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لّ ناظمْ ــاحْ كُ لة مفت ــمَ ــمْ و الْبَسْ ري بســمْ الْكْ

ــا رَحمة ــنْ جان نا م ــفيعْ اشْ

بيرْ بَعْ ـفــوحْ  ايـْ ــالمْ  الــسّ و  اعــلــيــهْ  اهللا  ــى  صــلّ

وْقيرْ التّ ــاسْ  ن و  ــحــابْ  االصْ و  األَلْ  على  ــوانْ  ــرَّضْ ال و 

ــطــاري   ــحْ لَــقْ ــابْ ــص ــــةْ االشـــــرَافْ امْ الَمَ

ــارة ن امْ فــي  ــوارْ  انْ ــنْ  حسَ و  منّهــمْ  ــيْنْ  سَ حُ

ـــا األَســـامـــي   ـــوْأم ـــتَ امْ

ــامْ يالْفهّ ــاتْ  روم كْ الْمَ ــاتْ  ف الصّ ــا  متَوْأم

مْ غــى و فاهَ ــواتْ آمنْ اصْ ــنْ زوجْ دَ الْخْ أْمي تَوْ امْ

مة كْ لْمْ و في الْحَ و عادْ في الْعَ

ــضْ الـــزَّاخـــرْ  ــي ــف ــــدا ال أَمـــة ابْ ـــوْ ـــتَّ ـــذْ ال ـــنْ ه م

بيرْ ــدادْ احــكامْ التَّدْ ــنْ اعْ ــدْ ع ــرْ  ســبحان اهللا بحمْ زي لغْ

و و بيهْ الْختْمة ريمْ لَبْدُ ــمْ الْكْ بَسْ

واتاتْ اتْوامْ   ــراحْ زوجْ اخْ قيموا افْ

ــمة أْمينْ في ديكْ النّسْ تَوْ ــدْ امْ بعْ

ـــة األُمّ ســيــدْ  ــنْ  ع ــالة  ــصّ ال و 

ــلْ الصويرة ــة و ياهَ بَ قْ ــلْ الْعَ ياهَ

ــما ــوْ اسْ لْ ــنْ عُ ــمْ م ياهُ الْمــا احْ
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33

ــــوارا اتْ ــا  م ــي  ف وَالَ  ــرْ  ــاهَ ــظ ال ــي  ف الَ 

يارَا احْ يادْنا  اسْ قولْ  اعْ فيهْ  رْ  األَمْ و  لْقْ  الْخَ و 

لنْظامي ــغــاوْا  اصْ مــنْ  يا 

ــالمْ االَسْ ةْ  مَ نَعْ عنْ  لة  دَ بالْحمْ بّحوا  سَ هللا 

ــمْ ــرْ باسَ ســينْ تَغْ ــة حُ ب قَ ــةْ الْعَ دين ــى امْ نّ كَ

خيمة و  ارْ  ــدَّ ــل ل ــدة  نــافْ و 

تنويرْ ه  ـــدُ ـــزي ايْ األُرْدنْ  ــا  ــيّ مــحَ ــي  ف ــرْ  ــغ ــثّ ال و 

ــرْ خي فــي  ــرْ  خي ــى  عل ــرْ  بخي ــة  ل واصْ امْ ــماتْ  الْبَسْ و 

ـــــراري االَسْ ــم  ــال ــع ال اهللا  ـــجـــابْ  احْ و 

اعمارا ها  ملوكْ ادْخيرةْ  ــرافْ  االشْ امْالكتْ 

ــالمــي اكْ ــرْ  فــســايَ أنــا  و 

المْ الكْ روحْ  الْفتْحْ  و  منطالقْ   خالْقي  فتحْ  من 

ــمْ قيقْ روضْ ناسَ قّ و الحْ ويرة حَ ــةْ الصّ دينَ و امْ

ما اسْ امقامْ  من  هبّ  ابْروحْ 

واتاتْ اتْوامْ   ــراحْ زوجْ اخْ قيموا افْ

ــمة ــراقاتْ بسْ ــهْ دايْما  إشْ و اعلي

واتاتْ اتْوامْ   ــراحْ زوجْ اخْ قيموا افْ

مة ورَ نسْ مة مُ ه في نَسْ و انْســايْمُ

ــلْ الصويرة ــة و ياهَ بَ قْ ــلْ الْعَ ياهَ

حومــة و  ــة  يّ الحَ فــي  شــارْقة 

ــلْ الصويرة ــة و ياهَ بَ قْ ــلْ الْعَ ياهَ

ما السّ و  األَرْضْ  ــريــنْ  ــطّ ــعَ امْ
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ــرْ بي اعْ و  ا  ــدَ الشّ و  الْعطــرْ  و  ــبْ  طي و  ــجْ  األَري ــهْ  في

ــرْ بي التَّعْ ــوقْ  ف انْســايَمْ  شــي  ــركْ  ايتْ ــرّ  مَ ــا  مّ ــنْ  وي

ــاري ــي ــي اسْ ــت ــرْحْ ــا فَ ــهــا ي ــقْ ــتَــنْــشَ نــسْ

دْ في الْغشى اتْوارا نْفَ ا في ذاتي من مَ لّ مَّ منْ كُ

المي اسْ فــي  األَنْ  ــدا  نــبْ

رامْ ــافْ لكْ ي ويرة نعــمْ االضْ ــا فــى الصّ ايْرينّ للزّ

ــمْ اتْوالَ ــا  ن رْحْ الْفَ ــا  َم أ التَّوْ ــدةْ  اقْصي هــذي 

ابْشامة ــالْ  خ ــمّ  اتْــلَ كي 

ــرْ  ثي اكْ ــهْ  بِ نا  عْ ــمَ اسْ و  ــمْ  دي القْ اليَمــنْ  ســيفْ  فــي 

ــرْ الْخي ــوابْ  ابْ ــاحْ  مفت اهللا  ــه  لُ جعْ ــي  اللّ دْ  ــعْ سَ ــا  ي

ــا الْباري ــمْ ي ري ــا كْ ــا ربّي ي ي

التّجــارة و  ــحْ  لَرّي ــا  دين اهْ و  ــا  بابْن احْ ــدي  اهْ

التّسامي لْ  هَ ــواقْ  اسْ في 

نا في روضْ فاحْ بنْســامْ ا في ثغرْ باســمْ واهْ ثَمَّ

ابْتسامْ األردنْ  من  تَوْردوا  نسْ

ــرْ طي ــرّوضْ لَعْ ــهْ انْســايْمْ مــن ال روا لي ــدّ انْصَ

واتاتْ اتْوامْ   ــراحْ زوجْ اخْ قيموا افْ

أَمــة ــوْ ــتّ ال ــذْ  ه زينْها  ــنْ  ي ــزّ م

ــلْ الصويرة ــة و ياهَ بَ قْ ــلْ الْعَ ياهَ

ـــة ــي الَمَ ـــوتْ ف ـالَّمــة الـــخّ لـَ



توأمة مدينة العقبة األردنية ومدينة الصويرة المغربية 552

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

وامْ ــدْ لَ على  أَمة  التَّوْ ْدوا  لّ انْخَ

بيرْ الَكْ ــبّ  ــحُ الْ كــي  ــدْ يَ ــي  الــلّ ــحــادْ  بــاالتّ

رامْ  لكْ ة  األُمّ الفْ  اسْ وا  دُ نْمجّ و 

تنْويرْ ــمْ  ــجــادْهُ تَــمْ للّي  ـبــاطْ  األَنـْ عــربْ 

المْ  اكْ و  فعلْ  قّ  الحَ لْ  أهْ وا  نْأَيّدُ و 

ــرْ هي لَطْ ــاهْ  م جــاهْ  و  األردَنْ  ــرْ  نه ابْجــاهْ 

ِيمامْ ا من  مْ  كَ لْ  سَ اغْ فاينْ  رْ  النّهْ

ــرْ الْخي ــلْ  ياهَ رْســالْ  مُ و  ــي  انْب ــنْ  م كــمْ  و 

ــالمْ مامْ السّ فا و احْ بْ و الصّ بالحُ

ــرْ ــنْ جــا ابْشــيرْ و انْدي ــافعْ م ــفيعْ الشَّ للشّ

تامْ كْ الخْ و انْهايةْ الْقصيدْ و مسْ

ديرْ التّقْ ــلْ  ه ــزّ  ــعَ ال ــوكْ  مــل ــي  ــيّ كــانْــحَ

التَّمــامْ ــدر  ب ــي  الغال ا  ــنّ سَ حَ

نيرْ ــهمْ كوكــبْ امْ ســينْ الشّ ه حُ ــقيقُ مع اشْ

مي انْبِيْنُه في انْهايَةْ النْظامْ و اسْ

ــرْ الحــاجْ أحمــد ســهومْ ارْجــا اهللا فــي الْخي

انتهت القصيدة
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ــا ناوي  دْ الوْطــانْ و ادْركْ م ــعدْ ســعْ ــفْ جــادْ ربّي و اسْ لُّ ــا باقــي تخَ م

ــاتْ امْضاوْا ن حْ نى و المَ ــرْ و الهْ ــحْ بابْ الْخي ت و تنَفْ

غى للراوي  لْ تَصْ تْسا منْ ا لمعمل آجي يا لمغرب على ا فْ بنْدْ ا فْرَ رَ

نَرْجــاوْا  فيمــا  ســاهمْ  ــوضْ  ن و  ــى  تمنّ و  ــلْ  تأَمّ و 

ــمْ الْقاوي ــبْ والعل جي ــلْ بالتَّعريبْ العْ ــرِبْ ســارْ صاي غْ ــن المَ و اعــرف بي

ــي كانَرْضاوْا قْتصــادْ  والحكامْ اللّ كــي صالْ فــي االَ

ــه متْقاوي فُّ شــى يومْ اللّطــامْ صَ ــرَمْ ما يَخْ ــشْ اعرمْ و صــالْ و جــالْ ابْجي

ــفاوْا جة في گاليبْ نشْ اهْ الحــة الطّ كــي صالْ ابْلَفْ

ــرَّاوي  ال مــورْ  الْمغْ بْنا  ــعْ الْشَ ــاهْ  ي لمْ ــرْ  خَّ كاتْدَ ــدان  الوِي ــى  اعل ــدودْ  سْ و 

ــكاري غنَّاوْا ــى و افْ ــفي اوفَ مــلْ ذْ آسْ عْ ــومْ الْمَ و الْي

ــالوي ــدْ الْع جْ ــا الْمَ ــامْ ي ق ــايَرْ لمْ ــةْ س ــنْ روحْ راح ــاللْ الزّي ــاتْ اهْ ي بَحْ

انْشــاوْا ــلْ  عام المْ ــايَرْ  س ــهْ  بِ ــي  الثّان ــنْ  سَ الْحَ

ــطاوي        ضى بَسْ ــنْ يَحْ ري ــاداتْ الماهْ ــي ايْســيّروه الق بْ اللّ ــعْ ــى للَشّ طوب

ــهاوْا يَسْ ــا  م ناســوا  ــي  اللّ ــا  رِبْن مغْ ــيّما  الَسِ
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كيمــاوي معمــلْ  ــنْ  ري للنَّاظْ جــا  بَهْ دْ  ــيّ اتْشَ ــفي  آسْ فــي  ذَا  ــوَ  ه ــا  ه

كايَترخــاوْا ــا  م ــمْ  هُ ادْروعْ ــي  اللّ ــالْ  لَلْعمَّ ــنْ  صّ حَ

ــزاوي ــرّها و ســالوا لغْ هــوفْ و سَ ــعْ لَكْ ن لّهــا و مَصْ عــادنْ كُ معمــلْ لمْ

ــنْ ارْواوْا ــعْ مَ مي ــنْ ادْرى في جْ ــرْ م مــلْ خي عْ ــرْ المَ مدي

حــى اترابْ ينْســاكب ماوي  ــرة كي تضْ زي ســالوا الغــزاوي  عن معــادنْ اغْ

ارْواوْ ــواتْ  رب ــنْ  ع ــلْ  طَ نْهْ و  ســالْ  إالَ  ــيل  السّ ــنّ  كَ

ــتيفْ مساوي فاطْ تَسْ ناتْ الْفوسْ ــحْ وَلْ حينْ توســقْ شَ ســالوهْ على الدُّ

ــواوْا  ــالت اقْ ــة مــن ابْناكهــا و العمْ مل ــبْ العُ و اتْجي

ــالوي ــدْ الْع جْ ــا الْمَ ــامْ ي ق ــايَرْ لمْ ــةْ س ــنْ روحْ راح ــاللْ الزّي ــاتْ اهْ ي بَحْ

انْشــاوْا ــلْ  عام المْ ــايَرْ  س ــهْ  بِ ــي  الثّان ــنْ  سَ الْحَ

ــماوي           ــوْ اسْ لْ ــنْ عُ بَلْ جــاكْ م ــتَقْ سْ ــارْ المُ ــا ازْداه رِبْن ــا مغْ ــكْ ي ــرا ل  بُشْ

ــواوْ ــفي و ســايَرْ لمــدونْ اضْ ــورُه فــي آسْ ــعْ ن شَ شعْ

آلنْ انْشــاوي دْ اللّي قَبْطوا ايْدينْ امْ جْ ــنْ بالْمَ ي ــعْ الْجادّ مي ــرى لْجْ و بُشْ

ــهاوْا اسْ ــانْ  قوم ــظْ  يَقّ و  نُوا  ســاكْ و  ــرِبْ  غْ الْمَ ــمْ  ع

ــهاوي رُه في اسْ لِصْ اللّي ايْطيعْ عمْ خْ رْ الذاكْ الجادْ النْبيلْ الْمُ ــكْ والشّ

ي و لَلِّي عن حرفْ الْواوْ دّ ه التّحَ ــمُ ملْ واسْ عْ و اســمْ الْمَ

ــزاوي ــدْ لغْ لَّ بْنا و خَ ــعْ ــياتَلْ شَ ــى حــبْ اسْ ــا عل ربْن َتّاحــدْ مغْ ــفْ أ كي

ــواوْا نطْ ــوارخْ  اتْ فــي  ــلْ  ضَ الفْ ــاسْ  ن ــدوا  خلْ كــي 
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يمــاوي الكِ ــد  عن ــوزْ  ن الكْ ــرابْ  تْ ا ــرْ  ري تكْ رْ  كــرّ امْ ــزاوي  لَلْغْ رْ  ــكْ الشُّ

ــنْ خلصــوا شــينْ انْواوْا مــلْ دركــوا بِهْ كلّ م ــنْ معْ ع

     

ــالوي ــدْ الْع جْ ــا الْمَ ــامْ ي ق ــايَرْ لمْ ــةْ س ــنْ روحْ راح ــاللْ الزّي ــاتْ اهْ ي بَحْ

انْشــاوْا ــلْ  عام المْ ــايَرْ  س ــهْ  بِ ــي  الثّان ــنْ  سَ الْحَ

عــي هاوي ــركْ دمْ ــرْ انْشــاهْ منْ اتْ ري ــلْ تَكْ مَ ــفي ابْمعْ ــلْ آسْ مَ ــي معْ رْن ذكّ

ــراوْا انْ ــفْ  كي ه  ــمُ باسْ ــة  ايْل الصّ ــة  دي حمّ الْمُ فــي 

ــاوي ــريفْ النَّب ــن يوســفْ الشّ بْنا محمــد ب ــعْ ــبْ شَ بي ــن الْحســنْ احْ ابْ

ــمْ ادْراوْا ــا انْشــاوا مــن بالتّصمي ــمْ كلّ م مي مــن اصْ

ــهاوي رْ دونْ اسْ ــهَ ــنْ و ســاعة و انهــارْ و شْ ــهْ كلّ حي ارضــاتْ اهللا علي

ــاوْا ي نَحْ ــا  ن دَمْ ــا  م لْهــا  كُ ــنينْ  السّ و  ــنة  السّ و 

خــاوي امْ حســن  ــهْ  ايلي ــالَّ  ال ــنْ  سَ حَ ــمايَلْ  الشّ ــبْ  طي ــه  لُ الْنَجْ النّصــر  و 

ـــالوا اعْ ــادْ  ــج امْ ـــلّ  كُ على  ــي  ــلّ ال ــدْ  الــمــجْ ينبوعْ 

ــالمْ ايْســاوي ــنْ وسْ لْ حي ــوا كُ ل ــوا ورْتَحْ لُّ ــنْ حَ ــلْ في ضْ ــاسْ الْفَ ــلْ الْن ضْ و الفَ

ــاوْا ج ُو  ا ــشــاوْا  امْ لــيــنْ  ــي  ــف اآلسْ ـــة  األمّ ــةْ  ــيّ تــحِ

ــالوي ــدْ الْع جْ ــا الْمَ ــامْ ي ق ــايَرْ لمْ ــةْ س ــنْ روحْ راح ــاللْ الزّي ــاتْ اهْ ي بَحْ

انْشــاوْا ــلْ  عام المْ ــايَرْ  س ــهْ  بِ ــي  الثّان ــنْ  سَ الْحَ

االَّوي ــاحْ   الّق و  البْطــاحْ  ــرتْ  خضَ و  ــواوَرْ  النّ هاجــتْ  و  ــوارْ  االنْ جــتْ  هْ طَ

ارْواوْا و  موالنا  ــلْ  افْــضَ مــنْ  ــرْجــاتْ  الْــحَ قاوْا  تْنَسْ و 
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حــى متّاوي دْ و اضْ ــعْ ري السّ ــزلْ قُمْ ــا و انْ ــنْ اوْطنّ ــسْ م ــرابْ النّحْ و طــارْ اغْ

قاوْا نشْ مــا  باقي  وال  ــا  ــالدْن ابْ دَ  ــة  ــرَّاي ال فــوقْ 

ــى كانْ امْســاوي ــه إل نُ تاضْ ــى العــودْ احْ ــامْ عل ــا داكْ العــازفْ انْغ أجــي ي

ــاوْا غ يَصْ ــى  ن عْ الْمَ ــلَ  هْ و  انقــولْ  ــا  أن و  ــزَفْ  تَعْ ــتَ  أن

الكيمــاوي كاسْ  ــكْ  ي ابْيدّ ــا  لِن مــد  ــمْ  النّغاي و  رْ  ــعْ الشّ ــا   ن يّجْ هِ ــال  ي و 

شــاوْا نتْغَ ــى  حتّ ــفي  آسْ ــراحْ  افْ ــبْ  نخْ ــقينا  اسْ و 

ــالوي الْعَ ــدْ  الْمجْ ــا  اوْطانَّ ملــك  ــي  قَلْب ــبْ  بي احْ ــى  عل اهللا  ــالمْ  اسْ و 

ــتْواو سَ ــعارُه  اشْ ــهْ  بي و  ه  ــدُ بي اعْ ســهوم  احمــد 

انتهت القصيدة
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يّة طِ لَعْ ــلْ  ــامَ ك ــتْ  ــمْ ــكَ اح

ــة ــزِيّ ــهْ مـــنْ آمْ ـــحـــالْ فــي اشْ

ــــا ــــرِيّ ـــرة اطْ ـــضْ ـــخ ـــا ال ه

ـــة ـــزْدِيّ ـــتْ مَ ـــوان ـــحْ فـــي الْ

ــا ــيَّ ــنِ ــي ـــــرَتْ لـــي عَ ـــــمْ عَ

اهللا اهللا  ــة    ــويّ اقْ اهللا  انْعايْمْ 

اهللا اهللا  يّة   عِ قَطْ تحصى  ما 

ـــارا ـــضّ ـــخَ ـــــــواقْ الْ هـــا اسْ

ـــارا ـــم ـــتْ ب ورى  ـــــــاكْ  ه

ـــارى ـــا ت رْ ي ـــــوَّ ـــــكَ ـــا امْ ه

ـــرِيَّـــة ـــكْ ــــشْ عَ ــــاطَ ـــا امَّ ه

ــــة ــــاريّ ــــنَّ ـــمْ قَ ـــهُ ـــنْ ـــي ب

اهللا اهللا  ــة    يّ ــوِ اقْ اهللا  انْعايَمْ 

اهللا اهللا  يّة   عِ قَطْ تحصى  ما 

ــة ــم ـقْ رحْ ــاليـَ ـخْ الْـــمـــا لــلـَّ

مة نَغْ مــنْ  الْما  في  ــحــالْ  آشْ

ـــا ـــمَّ ــــــا تَ ـــا راه ـــه ـــوفْ ش

ــة ــمَّ ـغُ ـــيـــشْ الـْ ـــلّ ـــا تْـــخَ م

ــمــا ــقْ الــسَّ ــــيَّ  لِ ـــــتْ  زَوْلـَ و 

صى في كلمـة      اهللا اهللا ما تْنَحْ

لّها كانتْ منْ الما    اهللا اهللا و كُ

ـــرة ـــضْ ـــنْ الْـــخَ ـــي ـــال هـــا امَّ

ــرة ــضْ ــهَ الْ ـــتَّـــرْشْ  اتْـــكَ اوْالَ 

ــرة ــضْ حَ ــي  ف ــاهْ  ــق ــلْ تَ واشْ 

ـــا ـــمَّ ـــا تَ ـــاط ـــط ـــبْ ــــا ال ه

مــة ـدْ ــكْ فـــي نـَ ــي ــلّ ــخَ ــاتْ م

صى في كلمـة      اهللا اهللا ما تْنَحْ

لّها كانتْ منْ الما    اهللا اهللا اوْ كُ
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* * * * * * * * * * * *

ـــا ـــيـــكْ آمـــوالن الـــحـــمـــدْ ل

ــاْ ــان ــزْي ـــمْ مَ ـــعـــايَ ــى انْ ــل اع

نا ـــى  ـــتّ ح ــــيــــادي  اسْ يـــا 

ــا ــيّ ــب ــصْ ـــطـــاطـــا قَ ـــا ابْ ه

اهللا اهللا  ــة    يّ ــوِ اقْ اهللا  انْعايْمْ 

اهللا اهللا  يّة   عِ قَطْ تحصى  ما 

ــة ــويّ ــقْ ــرة لَ ــض ــخُ شـــوفْ الْ

ــــا حـــمـــدوا ــــيَّ ــــالِ ــــا امَّ ي

ــدوا حــمْ مـــنْ  ـــوا  ـــلّ ـــمَ َتْ ال 

ه ــدُ ــن ــة مـــن ع ــمَ ـعْ ــــلّ نـَ كُ

ـــة ـــديّ اهْ ـــعـــومْ  لَـــنْ ــــدْ  هَ و 

ارْقِـــيّـــة و  ــــرة  ــــزُّهْ ال ـــو  ب

انْهارْ و  ليلْ  اعليه  صليوا  التْملّوا 

ــســانْ الْ و  ــبــاً  ــلْ قَ ــرْ  ــكُ ــشّ ال و 

ـــهـــا إنـــســـانْ ـــفْ ـــوَصَّ ـــا يْ م

انْ ــى عــــدّ ــل ــــــدرتْ اع مــا اقْ

ـــا ـــرْم ـــتَّ ـــرى مــــا تَ ـــشْ ـــنْ ت

صى في كلمـة      اهللا اهللا ما تْنَحْ

لّها كانتْ منْ الما    اهللا اهللا اوْ كُ

ما نَسْ ــي  ف ــرة  ــضْ خُ ـــلّ  كُ و 

ـــروا ـــكْ شَ و  ـــبـــادْ  الـــعْ ربّ 

ــــروا ذَكْ ـــنْ  م ــوا  ــلّ ــم اتْ الَ  و 

خــيــرُه ــي  ف خـــيـــراتْ  ـــلّ  كُ و 

ـــــة ــــمــــامْ األُمَّ ــــهْ ايْ لــــوَجْ

ــة ــم ــعْ ــنّ ــــذْ ال ــــه ه ــــلُ الجْ

محمد ســيــدنــا  ــقــيــن  أعــاشْ

انتهت القصيدة
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سهوم :

ابْ صّ الْغَ هــذْ  شوفوا 

بابْ لَحْ يــا  ــرة  ــجْ لَــشَّ

ح  امحمد :

ــابْ ــصّ مــاغَ اهللا  و 

كايَتْصــاب ــة  الغاب فــي 

سهوم :

ــابْ ــصّ وِيـــال مــاشــي غَ

ــذابْ  ــعْ مــالُــه جــايــبْ لَ

سهوم :

ــابْ                      ــي ط ــلّ ــا مـــنْ ال ــم قـــال الْ

ويتْ التّكْ بِهْ  يِيتْ  احْ اَللّي  الْعودْ 

ح  امحمد (سرابة) :

ــتْ رة مات ــجْ ــكْ الشَّ ــتْدي وَدْبالَ ــتْ  يَبْسَ و 

ــابْ ــرْط ــه مــابــا يَ ــبُ ــلْ قَ

ــاقــورْ بالشّ رَقْهــا  يَفْ

ــابْ حطّ راجــلْ  ــذْ  ه

ــاقورْ فالشَّ شــاتُه  اعْ و 

ــابْ عطّ ماشــي  ــال  وي

بالشــاقورْ رة  ــجْ للشَّ

ـــابْ ـــهّ ـــمـــرْ الـــلّ ـــى اجْ ـــل اعْ

ليتْ اغْ ــى  حــتّ طــبــتْ  بــيــهْ  و 

زادْ طــابْ  لَلْحْ ســارتْ 
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ضارتْ ــاشْ اخْ ةْ ف ســاعَ

ــي ســـارتْ ــات ــيَّ ــا خَ ي

وادْ ــو اتْصيرْ  اعْ بادْ ل عْ لَعْ ــتْ تنْفَ لي و ماتَ ــتْ ياهْ ــال يَبْسَ وِي

ادْ ــوّ هــذا الجــودْ يا الجُ

دادْ ــوا اعْ ــا كان داه و احْ

ــى اعوادْ وادْ اعل ــرْ اعْ غي

ـــابْ ـــهّ ـــمـــرْ الـــلّ ـــى اجْ ـــل اعْ

ليتْ اغْ ــى  حــتّ طــبــتْ  بــيــهْ  و 

ــولْ ــق ــعْ ــــلَ الْ ــرْ اهْ ــي ـــنْ غ م

ـــولْ ـــل ـــضّ ال و   َّ ــــال ــــغَ ــــلْ لَ

ــول ــيُ ْ ــسّ ــعــا ال بــالــرّيــحْ امْ

بُوا طْ اتْحَ جارْ  ْ الشّ دَ  حالْ  اشْ و 

بوا سْ حَ ــنْ  م ادْراوْا  ــنْ  م والَ 

ــابْ ــحــطّ ــلْ ــوا اعـــــوادْ لَ ــع رج

ــابْ ــت ــكْ مُ ــــــراتْ  ْجْ ا ــي  ــلّ ال وَ 

ـــابْ عـــطّ ـــــوَ  هُ وَال 

ثْمورْ مَ راجـــلْ  ظــاهــرْ 

كانتْ حــيَّــة  ــتْ  كــان

ــتْ ـ هانـَ ــكينة  سْ الْمَ

سهوم :

ــابْ                      ــي ط ــلّ ــا مـــنْ ال ــم قـــال الْ

ويتْ التّكْ بِهْ  يِيتْ  احْ اَللّي  الْعودْ 

سهوم :

رة لّ شــجْ ــرارْ كُ ا اسْ ــوْ صي ــا يحْ م

رة ضْ مــا اوْخَ نَعْ ــومْ اتْكــونْ امْ في ي

ــرا قَفْ ــرْ  اتْصي إال  األَرْضْ  تْصــونْ  و 

ح  امحمد :

بوا طْ ايْحَ بادْ  الْعْ دَا  ــحــالْ  اشْ

ــبــوا ــتْ كَ ـــنْ  م ادْراوْا  ــــالَّ  شَ

ــارْ افْــغــابــة ــج ــشْ ــلْ ال ــايَ ــب اقْ

تابا كْ الْمَ ــبْ  ــات ك ــحــانْ  ــبْ سُ

سهوم :

ــابْ ــصّ غَ مــا  اهللا  و 

ــابْ ــطّ ـــذا راجـــل ح ه
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026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

037

ح  امحمد :

ــوابْ ــصّ ــنْ ال ــيْ ــذا عَ ه

ْألَلْبابْ ا دَاوُوا  قْصي  سَ

سهوم :

ــبُــه تــرْتــابْ ــطْ ـــبْ حَ رتَّ

غابْ لَبْهايَمْ  ـــداهْ   ونْ

ح  امحمد :

طابْ يَسْ امْشى  لَسوقْ 

خابْ ما  دمْ  يَخْ واللّي 

سهوم :

ــدابْ مــةْ لــعْ ــذي خــدْ ه

ــطابْ ــا تَسْ ــا فيهــا م م

ح  امحمد :

ــرابْ ــعْ ــدْ لَ ـــى ســيَّ وصّ

ابْ حطّ ـــفْ  والَ يا  مْ وَ 

سهوم :

ــابْ ــصّ ا شــي غَ ـــوَّ مــا هُ

ــابْ هـــذا راجــــلْ حــطَّ

الْخطابْ ــلُ  ــصْ فَ هــذا 

ــكورْ مشْ ــي  قَوْل تَلْقــى 

ــــــأبْ رتّ هللا  ـــــــوَ  ِي إ

ــمورْ مشْ غــادي  ــنْ  فايَ

ـعــابْ االَتـْ دَ  ــيــجــارة  لِ

ــهــورْ مــقْ ــقــى  ــبْ يَ وال 

ــابْ ــب ــحْ َل ـــابْ ا ـــب االحْ

ــرورْ معْ هــا  التَّابعْ و 

ــابْ ــطّ الْــحَ ــذْ  ه اعلى 

ـــدورْ ايْ ــايْ  ــعَّ سَ الَ  وَ 

ــابْ ــطّ ع ــــوَ  هُ الَ  وَ 

اقور الشّ في  شاتُه  اعْ و 
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038

039

الجماعة كلها وبسرعة ثالث مرات :

ــابْ ــصّ ــا هـــوَاشـــي غ م

ــابْ ــــل حــطَّ هـــذا راج

ـــابْ ـــطَّ عَ هــــوَ  الَ  وَ 

اقورْ فالشّ ــشــاتُــه  اعْ و 

انتهت القصيدة
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15

ــــــاراتْ ــى اإلِش ــل ــي ع ــك ــحْ نَ

ــيــالتْ ــي لِ َتـــــاوْا ف أ

ــا ارْتــــى ــي ــضّ ــال بَ

ــراتْ ــظْ نَ ــنُــه  واشْ ــنْ  ــعــي الْ و 

تْ ـــالَّ ــجَ ـــمـــعْ اتـْ لُ

الخـــافْــــتــــــة

عاتْ ــطْ سَ فــة  خاطْ ــروقْ  ابْ و 

كــمــالت ـــــرّئ  ال و 

ـــــا أتــــى ـــــي م ف

اتْ ـــدَّ ـــهَ ــــوارحْ اتْ ــــجْ تَــــمّ الْ

ــاتْ أوه ــوَاسّ  ــحَ ال و 

ـــة ـــت ـــايْ ـــــي ب ك

ـــاتْ ـــب ـــرْكَ ــثــيــنْ مَ الــبــاعْ

حياةْ ــنْ  ع تَــبْــحــثْ 

ــــتَ ان ـــــــدا  ابْ و 

ــاتْ  ــي الَبْي ــاهللا و النْب تَحْ بَ ــتَفْ نَسْ

ــــبـــات ــــواضْ لَمْ

ــــارْتْ انْـــهـــاراتْ ص

عاتْ ــمْ وصافْ ما اوْدَنْ سَ وى الُ ما نَقْ

ذيــــكْ االْوْقـــــــاتْ

ـــــســاتْ ـــمَ الْهَ و 

ظــاتْ لَحَ ــزّ  ع الَوْصــافْ  ــي  دَفْعون

اتْــــبــــارگــــاتْ و 

تْ ـــالَّ ـــجَ ــةْ اتْ ــاع س

لَمْ ليالتْ يا اظْ الگي في الضّ عاشْ اخْ

ــــاتْ ــــن ــــوَهّ اتْ و 

ــتــاتْ اشْ ــارْ  ــك االفْ و 

وهاتْ تْ اللّي قالْ  قولْ للدُّ عْ مَ و اسْ

ـــقـــاتْ ـــتْـــالحْ مَ و 

قالوا  لْطاتْ  غَ ابْدرْ  عنْ 
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ـــرَّاتْ ـــجَ ـــمَ الْ ــي  ــت ــيّ نِ ــــى  افْ و 

اتْ ــمَّ ــقّ اتْسَ ــنْ ح ع

تــا ـــــرْفْ  ـــــح الْ و 

ــاتْ ــب ــتَّ ــــولْ وال ــرْ قُ ــجــه ــالْ ب

جــاتْ النَّتيجــة  و 

ـــتـــى ِمْ ا ـــــنِ  مْ وَ 

ــاتْ ــاج ــت ــنْ ــتِ االسْ ـــــداتْ  ابْ و 

ــتــاتْ ــا گــلْ ــه ــلْ أصَ

ـــتـــا ـــالــــالَّ اشْ بـَ

ــاتْ ــو صــبَّ ــلُ ــعْ مــاشــي امـــنَ الْ

ــراتْ ــتْ فَ ــنْ  ــايَ ــن امْ و 

ــــــــتــــــــة شــاحْ و 

ـــــــوَّداتْ ــــــدودْ هُ ــــــاألُخْ كَ

فاتْ نَشْ و  ــيــولْ  اسْ

ــــتَــــة الْفـــــايـْ

ــاتْ ــي ــحَ ــالْ ـــمْ ب ـــاوْهُ ـــق ـــلْ يَ

ــوا اإلشــــاراتْ شــاف

ــــتـــة ــــبـاغْ امْ و 

ــرَّاتْ جَ مَ ــتْ  لْ قُ ــرَّاتْ  جَ مَ ــوا  قال

ــماتْ اسْ ــي  اللّ ــنْ  م

اتْ ــوَ ــمَ ــمْ اسْ ــاسْ ب

ْ الَبْحاثْ ُو لْهــلّ راســاتْ ا ــلْ الدِّ الَهْ

ـــاتْ ــــــرْ ف ـــا دَهْ ه

ـــــاداتْ ـــرْ آس صـــفْ

راتْ دوا حفْ ــخْ شــاهْ رِّي ــوا فالْمَ قال

الْعاقْـــــــــــــراتْ

ــاتْ ــفّ جَ و  ــتْ  ــان ك

شــاتْ لَى لَمْ ــما اللُّوّ تْ السَّ منْ تَحْ

ـــــــــــالتْ اتْــهــاطْ و 

ــســاتْ ــتْ يَــبْ ــگــلْ ال

باتْ ــاوَدْ قالوا شــايْفينْ شــي نَدْ ع

غـــــــــــارْقــــــــاتْ و 

باتْ حقْ مْ  ـــدَ اقْ فــي 

لوقاتْ خْ ناسْ مَ ووسينْ ابْشي اجْ هْ مَ

ـــمـــاتْ جـــمـــجَ و 

ـــواتْ اقْ ــاهْ  ــي ــمْ ال ذَ 
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ـــرَّاتْ ـــجَ ـــمَ الْ ــي  ــت ــيّ نِ ــــى  افْ و 

اتْ ــمَّ ــقّ اتْسَ ــنْ ح ع

تــا ـــــرْفْ  ـــــح الْ و 

ـــواتْ ـــغْ ـــلَ ــقـــولْ وَبْ ونـــا انـْ

شــاتْ اخْ ما  ي  ــدّ لَتَّحَ

ــتــى ـــمـــا اعْ ـــهْ مَ

ـــالتْ ـــمـــوقْ اعْ ــي اسْ ــي ف ــلّ ال

تَبْياتْ في  تْ  قْ سَ و 

ــتــى ـــبـــي اسْ ـــلْ قَ

ـــيَـــواتْ حَ ـــــــواعْ  انْ مــــنْ  و 

ـــاتْ األَيـــــاتْ ـــصَّ نَ

ثـــابْـــــــــــتـــة و 

ـــأَتْ ـــشْ نَ ابْــــــدرْ  ــــنْ  عَ وَال 

ــمــاتْ اسْ أرضْ  االَّ 

ـــتـــا اشْ ــــــال  ابْ و 

ــاتْ ــب ــوْكَ ــكَ الْ و  ــواكــب  كْ و 

ـــــاتْ ــــأَ دبَّ ــــشْ النَ

ــــــثـــــــة ثـالـْ و 

ــرَّاتْ جَ مَ ــتْ  لْ قُ ــرَّاتْ  جَ مَ ــوا  قال

ــماتْ اسْ ــي  اللّ ــنْ  م

اتْ ــوَ ــمَ ــمْ اسْ ــاسْ ب

ــثْ بَ عَ روا  ــوّ صَ اوْ  شــافوا  ــا  مَّ لّ  كُ

ـــاتْ ـــف روحـــــي اهْ

ــــاتْ ــــحَّ مــــــنْ بَ

ــاتْ رْئِيَّ الْمَ ُو  ا ــموعاتْ  سْ الْمَ ــنَ  امْ

ـــلّــــيـاتْ ـتْـــجَ مَ

ـــاتْ ـــيّ نِ ـــوْ كَ زوجْ 

ــاتْ حي ــة  ـن كايـْ ــق  قي تحْ َوَّالَ  أ

 مـــتْــــفـــــارْزاتْ

ــاتْ ــب ــثْ ــا يَ ــه ْ ــنّ ع

ماتْ ــرْ نَجْ ه ــنْ اضْ ــاةْ ع لكــنْ الَحي

و وَّرْيـــــــــــــــاتْ

ــواتْ ــمَ ـــنْ الــسّ م

راتْ ــدَ الْمَ ــنْ  م ــماء  سَ ــو  لُ تخَ ال 

ـــــــــراتْ ايـْ الــــدَّ

ماتْ اسْ َرْضْ  أ في  غي 
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ـــرَّاتْ ـــجَ ـــمَ الْ ــي  ــت ــيّ نِ ــــى  افْ و 

اتْ ــمَّ ــقّ اتْسَ ــنْ ح ع

تــا ـــــرْفْ  ـــــح الْ و 

ــهــاتْ ــيَ امْ ــي  ف ـــــوانْ  االكْ  ْ ربّ

ــيْــهــاتْ ــهــاتْ هَ ــيْ هَ

ـــثــــة ــبــــاحْ امْ

ــاتْ ــون ــن ــكْ ــمَ ـــه الْ ـــنُ ـــزايْ واخْ

ــــاتْ ــرِيـَّ ثـَ ـــوْ بالْكَ

ـــــتــــة ــــهايـْ امْ

ــاتْ ــت ــي ــوْق ــتَّ ال ــة  ــن ــايْ ــع امْ وَ 

ــراتْ ــهْ ــا ظَ ْ مَّ ـــلّ كُ

ــحـــادْتـــــة كـالـْ

ـــمـــواتْ ْ َراضــــــي الـــسّ فـــي أ

مادَّاتْ على  اتْعيشْ  و 

مــتْــهــافْـــتــــة

اتْ ــدَّ بال ــا  ن احْ ــا  ن نْعْ صُ ــنْ  م و 

ــراتْ ــاهْ ـــه ب راتُ ـــدُ قُ

ـــتــة ــســتْــاغْ مَ

ــرَّاتْ جَ مَ ــتْ  لْ قُ ــرَّاتْ  جَ مَ ــوا  قال

ــماتْ اسْ ــي  اللّ ــنْ  م

اتْ ــوَ ــمَ ــمْ اسْ ــاسْ ب

ــاتْ ــنْ يَبْداع ري ــنْ حاصْ ــا م أَجــوا ي

ـــــــراتْ ــــــال اجْ وِي

ــزاتْ ــجَ الــيــعْ واشْ 

ــالتْ فْ الْغَ ــلَ  ياهْ اهللا  ــوَ  هُ ــوَ  ه

ــــــراتْ ــعــــامْ الـْ

خــــــــراتْ ـــــدَّ مُ

ــراتْ عمْ ــرُه  ابْأَمْ ــي  اللّ ــوَّ  ه ــوَ  هُ

ـــتــــاتْ ـــوَقّ ــمْ لـَ

َيــــــاتْ ـــهـــا أ ْ ـــنّ م

لْقاتْ لْقْ شي خَ وى ايْخَ كيفْ الالّ يَقْ

ـــقــــاتْ ــــامْ السَّ

مـــخــــزونـــــاتْ

التْ ْألُكْ ا ــوَّضْ  عَ ــرومْ  صي ــوَ  هُ ــا  ه

ــــيـــــاتْ االشْ  ْ ربّ

ـــجـــاتْ ـــهْ ـــمُ الْ و 



567التّحدي أو أكاديمية المملكة المغربية

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

ـــرَّاتْ ـــجَ ـــمَ الْ ــي  ــت ــيّ نِ ــــى  افْ و 

اتْ ــمَّ ــقّ اتْسَ ــنْ ح ع

تــا ـــــرْفْ  ـــــح الْ و 

ــاتْ ــق ــي ــوْف ــتَّ ال ــه  لـُ ــــدْ  زي و 

ــاتْ روم كْ مَ ه  ــدُ اوْزيــ

ـــــثـــــة الْغـــايـْ

ــزاتْ ــج ــنْ ــمُ ــى الْ ــل ــه عَ عــيــنُ

ــاتْ هام ــه  لُ ــرْ  ويَسَّ

مـــتْـــــــورْثـــــة

يّــــاتْ ــــدِ ـــوهْ مـــنَّـــكْ اهْ ـــج ايْ

ــداتْ سْ ــهْ كُ ِيــــرَفَّـ ا

ــى ــتـــ ــي اجْ قـلبــ

ــاتْ مَ القِ ــعْ  ــجامَ امْ ــي  مبْــنــ

ــاتْ ـيّ تحْ و  ــرْ  ــكْ شُ

ـــــتــــة ـــانـْ ماشَ

ــاتْ ــوب ــوه ــــاتْ م ــيـــاتْ ج ابـْ

لْحــوناتْ الْمَ ـــلَ  هْ الَ

ـــتـــة ــبـاخْ الـْ في 

ــرَّاتْ جَ مَ ــتْ  لْ قُ ــرَّاتْ  جَ مَ ــوا  قال

ــماتْ اسْ ــي  اللّ ــنْ  م

اتْ ــوَ ــمَ ــمْ اسْ ــاسْ ب

صــوالتْ نا  ســيدْ ــدْ  زي ــي  آربّ ــدْ  زِي

ـــوافْــــقـــاتْ ـمْ لـَ

ــــــيــــداتْ يـِ
و التَّأْ

ــرورْ ايْباتْ نا وفي السَّ لّ في لَهْ ِيضَ ا

ــــــــالتْ ـهـــايـْ الـْ

ــاتْ مَّ هَ ــزة  ـــــ حايـْ

لَتقــاتْ ــعْ  ارْفَ ــنْ  م ــاتْ  ب بَالْهِ وَدُّه 

ــــالتْ مـــتْــكـــامْ

ــــدانـــيــاتْ و الوِجْ

الْقيمــاتْ ذَ  ــرحْ  الصّ ــة  االَكاديميّ

ــــقـــــاتْ ــاهْ الشّ

ــاتْ ــهـــايـــ دونْ انـْ

اتْ ــالْ احمــد ســهومْ هكــذا تَمَّ ق

ســــــالمــــــــاتْ

ـــذاتْ اشْ ــبيـرْ  بالْعْ

انتهت القصيدة
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ــرارْ  اسْ لَبْ  تَجْ فَاالْفْتِتاحْ   " يّومْ الْقَ  ْ ــيّ "الْــحَ

اوْرا لَلْما  ــلْ  ارْح و  رْها  جَ اهْ لِيَّتي  عِ رِيَّةْ  صْ مَ

ارْ  كَ التَّذْ و  ارَة  لَبْشَ علتْ  اجْ ــرّي  سَ يا  ــرِّي  سَ

رة الْعاطْ لَنْسومْ  ارْقــى  و  رَقّ  ــرّوحْ  ال رَوْحْ  ــيَ  هِ

ـــرارْ   االَبْ ـــعَ  امْ  ْ ــرّ ــبَ ــالْ فَ سيحْ  ُو  ا ــرْ  بَــحَّ ــقْ  ــلَّ حَ

قــارّة في  ابْحرْ  ُو  ا  ْ ــرّ بَ ــطــاوْا  اخْ ما  ــة  ــمَّ األَئِ وَ 

ــرْ    ــمَ ــالــسَّ فَ ــتْ  ــأَنَّ ــتْ تَ ُو  ا ــا  ن ــدْ ــنْ عَ ــرْ  كَّ ــذَ ــتْ ت

ــرة ــة غابْ ــتْ و الْغايَ أَنَّ ــتَ امْ ــريرَة" انْ ــى "السَّ ُو فَ ا

تِدارْ  ــةْ االعْ يّ طِ ــى امَ ــريرْتي" افْ ُو "اسْ ــري" ا ــا "سّ ي

ــرة نْهامَ مَ ــعْ  دامَ امْ فارْ  ــتِغْ سْ االْ ــعَ  امْ طــارْ  الَمْ ُو  ا

              "   "
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ــحارِي    اسْ  ْ لّ كُ ــا  ارْجاه

ــعاري   فَاشْ ــة  يّ طِ الْمَ وَ 

هارِي ُو  اجْ ْ ا ــرّ ــالَ سَ و اصْ

ــــوارِي   انْ و  ــــورِي  نُ ــا  ي

رارِي  ــدْ تَ ــالَ  ابْ ــجْ  التَّلْ و 

ــوارْ االَنْ  ْ ــلّ عَ ــة  مول حْ مَ

ــطارْ الَشْ ــةْ  الَزِمَ فــي 

ـــارْ الَدْك ُو  ا ــرْأنْ  ــقُ ــالْ بَ

ــرْ كَّ ــذَ ــمُ ــرْ الْ ــسِّ ــال فَ

َوَّارْ أ ــى  ــلَ اعْ الـــنَّـــارْ 
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فارْ   تِغْ الَسْ اُو  ـــذارْ  ـــتِ االْعْ ــةْ  ــيّ ــطِ مَ تَطي  امْ

تابَرَة لَمْ دَوامْ  ليلَكْ  انْهارْ   ْ ــيّ ضَ منْ  عْ  طَ وَسْ

ــعــارْ   االَشْ ــارْقــايَــقْ   فَ بُه  تانْخاطْ لَلّي  بَيَّنْتْ 

رة اهْ الطَّ ـــرّوحْ  لَ ـــأَزَرْ  امْ َلِيَّاتْها  أ ُو  ا اتْ  ــدَّ فــال

ــوارْ االَنْ رَقْ  تَشْ ناسوا  نوتْ  فَالْقْ دوا  جْ ِيسَ ا بِهْ 

رة الزَّاهَ االَقْتِباسْ  افْى  اهللا  وا  دُ ْ ِيوَحّ ا بِهْ  ُو  ا بِهْ 

يارْ  اغْ  ْ ــلّ كُ عنْ  صايَمْ  صومْ  ليهْ  ايصوموا  بِهْ 

ــرة ظاهْ ــه  الَلُ لَحْ ــا  فين ــاتْ  الْخافْي  ْ لّ كُ ــي  اللّ

الَبْصــارْ  ــوا  قَبْل الَ  ــنْ  م بؤْســينْ  امْ مَســاكينْ 

داثْرة الَيَبْ  اجْ واتْ  ــذَّ ال الالَّبْسة  سامْ  اجْ قَلْبْ 

رْ ايْضاهَ ــو  وَلُّ رْ  ظاهَ ايْــكــونْ  ما  رْ  اهَ يَضَّ مــنْ 

ــراة امْ والَّ  ــلْ  ــرَجَ افْ ــانْ  ك اهللا  والُه  باحْ عالمْ 
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ْ انْهاري ــيّ الضَّ ــكْ فَ لِيلَ

ــاري  الْب ــمْ  ليهُ ــه  بُ وَاهْ

ــى االذْكاري ــاوْا افْ ُو يَرْق ا

ــراري اسْ  ْ ــلّ كُ لَلْعالمْ 

ــواري تْ مَ ــي  اللّ ــرْ  لَلسَّ

ــواري ــتْ ـــوَ مَ ــــنْ هُ الَيَ

ــهــارْ ــنْ تَ الَ  ـــرّي  ـــاَسَ ي

ــرْ الْبَشَ ميعْ  اجْ ــرْ"  سَ  "

ــارْ ب اكْ ــرارْ  بَسْ ــمْ  فيهُ

ــذارْ االَعْ ايرَفْعــوا  ــهْ  في

ــى انْهارْ ــرَة فَ ري ــرْ امْ غي

ــتارْ ــرْ" التَّسْ بْعْ "السَّ طَ
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فارْ ــتِغْ الَسْ اُو  ــذارْ  تِ االْعْ ــةْ  يّ طِ مَ تَطــي  امْ

ــرَة تابَ ــكْ دَوامْ لَمْ ــارْ ليلَ ْ انْه ــيّ ــنْ ضَ عْ م ــطَ وَسْ

ــيــارْ االَسْ ــرُّوا  هَ ــروا  ــتْ هَ حيثْ  همامْ  بْقونا  سَ

ــرة ــارْتْ زافْ ــفْ ثَ واصَ جــاجْ و اعْ ــا اعْ نَّ ــمْ عَ بْهُ جَّ حَ

ــطارْ الَشْ ــوا  تْب ِيكَ ا ــأَدْ  الْفْ ذَا  قْ  ــمَ بالسَّ مــا  راهُ

ــرة ذاكْ لَمْ ــتْ  نَ عْ مَ شــوا  نَقْ ــمْ  اقْلوبْهُ فَالْوِحــاتْ 

ــرازْ ابْ نا  عْ مَ اجْ كــانْ  ــاشْ  ب ــقــودْ  اعْ ثَلْثْ  هــذي 

ــرا ــال اشْ ــانْ ابْ هــبْ و اللَّب ْ ــبايَكْ الذّ ــرة فَاسْ وَ النَّقْ

كارْ ــذْ ــى التَّ ــاهْ  و ارْضــاهْ عل م ــوا فاحْ لّ ــفْ انْضَ كي

ــرة اكْ ــتْ الذَّ زْنَ ــي خَ ــلْ ذَ اللّ لي ــلْ الْجْ لي ــهْ التَّحْ في

ــفارْ رتْ الَسْ ــتْ فَكْ جَ ــاشْ نَضْ ــومْ ف ُو جــا ذاكْ الْيُ ا

رة غامْ الْمْ مْ  الْهُ حاتْ  نَجْ نْتْ   هَ اوْ  ونا  ما  هُ طوا  نَشْ
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ْ انْهاري  ــيّ الضَّ ــكْ فَ لِيلَ

ــاري ب افْالتّ ــازوا  ف ُو  ا

بْ القماري يْ احجَ من ضَ

راري ـــدْ ــنْ لَ ــه م ــفُ تُــحَ

ياري اللَّدْ ْواحْ  الــــرّ ُو  ا

ــقايْ افْتوخاري يا ما اشْ

ــهــارْ ــنْ تَ الَ  ـــرّي  ـــاَسَ ي

ضــارْ لَلْحْ اتْجــارَاوْا   و 

تارْ "  اعليهْ اسْ قْ مْ في  "سُ

ــزارْ ــتْ يَ ــنــا  مْ ــدَّ ــقَ امْ وَ 

ــرارْ ــتِ ــالَجْ ــســاوْا افْ نَــمْ

ــفارْ اسْ  ْ ــمّ كَ ــا  لْن مَ وَاحْ
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فارْ تِغْ الَسْ اُو  ـــذارْ  ـــتِ االْعْ ــةْ  ــيّ ــطِ مَ تَطي  امْ

تابَرَة لَمْ دَوامْ  ليلَكْ  انْهارْ   ْ ــيّ ضَ منْ  عْ  طَ وَسْ

ارْ مَ جْ مَ ــراشــي  وَافْ ليلْتي  طــولْ  دْ  نَكَّ امْ  ْ ــتّ بَ

رى ماجْ ُو  ا صارْ  فيما  تي-  ليعْ -ياشومْ  را  اطْ أشْ 

ــارْ" تِيّ ُو الَخْ ــرْ ا بْ ــنْ "الْجَ ــنْ بايَ ــنْ الَتْني ــا مَ ــنْ أن في

!!؟؟ امْســافْرة   ْ ــلّ افْجَ ــتْ  اتَّلّي ــي  ِرادْت إ ــال  ابْ َوْ  ا

ــرارْ احْ ــحــورْ  اسْ  ْ ــذّ لَ ه  تانْكابَدُ لْما  ـــفْ  الَوَصْ

ــه نايْرة سُ مْ ُو شَ ــالمْ  بانْهارْ ا ْ أَشْ انْقــولْ اعلى الظّ

ــارْ ــدْ زفَّ ــنْ انْفاســي صاعَ ومْ م ــؤُ شْ ــومْ المَ و الشُّ

ــازْرة ــزارَگْ غَ ُو لَمْ ــوعْ ا م ْ ــنَ الدّ ــي امْ يْن حــوا عَ وَكْ

ضــارْ لُخْ ــعْ  افْيانَ ــنْ  راتْعي رْصــاتْ  فالْعَ ــمْ  راهُ

وفة عابْرة تُه شي شُ فْ نْتْ شَ ريبْ كُ جيبْ اغْ ْ اعْ رّ سَ
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ْ انْهاري ــيّ الضَّ ــكْ فَ لِيلَ

يّاري   انْهِ ــى  فَ ــي  ذُلِّ ــنْ  م

ــاري ــيّ ــتِ ــي بــاخْ ــلّ ــتَ امْ

فَانْهاري ــحْ  جَ حْ جَ ليلي 

داري  تَكْ جــي  يَفْ مــة  رَحْ

ــارِي ازْه  ْ ــالّ ل ــيقانْ  الَسْ

ــهــارْ ــنْ تَ الَ  ـــرّي  ـــاَسَ ي

ــارْ م لَجْ  ْ ــلّ عَ ــبْ  لَّ نَتْقَ

ــارْ ت خْ مُ الَ  ُو  ا ــورْ  ب جْ مَ

رارْ طــورْ  امْ ــهى لَفْ وَاشْ

ــار ــطَّ قَ ــدامــعْ  مْ وَالَ 

ـــجـــارْ ـــــاللْ الَشْ الَضِ
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فارْ       تِغْ الَسْ اُو  ـــذارْ  ـــتِ االْعْ ــةْ  ــيّ ــطِ مَ تَطي  امْ

ــرَة تابَ ــكْ دَوامْ لَمْ ــارْ ليلَ ْ انْه ــيّ ــنْ ضَ عْ م ــطَ وَسْ

ــارْ   ي الَطْ يَّتْ  يمِ ــدِ سَ ــافْ  ي اطْ ــدي  راقَ بامْ ــتْ  طافَ

ــرة دايْ مــنْ  َمــا  أ راســي  فــوقْ  ُو  ا لْفي  خَ امــي  ــدّ قُ

               ْ الْبارّ  ْ الْبَرّ نعمْ   - مدْ -ياحْ مدْ  احْ لْغيتْ  اتْصَ وَ 

ــرة الالَّخْ ــزَّادْ  بال ــعْ  ْنَفَّ التّ وَ  بالْغــاكْ  ــعْ  تَنْفَ ُو  ا

–يــــازُوَّارْ-     اعة  الطّ و  عْ  مْ السَّ ــا  أن ــلْــتْ  قُ ــمَّ  تَ

ــرة واعْ أالّ  ــدْ  بَعْ ــه  ريقُ اطْ فــي  منْســاقْ  ــي  بايَنّ

ــارْ  االبْي ــنْ  عاطَ امْ مــاقْ  اعْ ــنْ  م ــاهْ  يَّ الْمِ ــتْ  لْعَ طَ

حاوْرة امْ فى  دازَتْ  يّة  مِ والسْ سهومْ  نْية  الْكُ و 

وَّارْ  ــدَّ فَال ُو  ا رْبْ  ــدَّ فال ــالمْ  االْسْ ــلْ  الَهْ ــالمي  اسْ و 

رة باشْ امْ و  رى  بُشْ نّي  مَ مْ  لْهُ ري  يَسْ ُو  ا محمولْ 
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ْ انْهاري  ــيّ الضَّ ــكْ فَ لِيلَ

ــي وِيســاري  ِيمين ــنْ ا اعْ

ــداري  لكْ ــلْ  تامَ تَحْ ُو  ا

داري ــا  ــي ب مــــــوالَيَ 

ــجاري  اشْ  ْ رَيّ الْمــا  ذاكْ 

ــحاري  اسْ  ْ لّ كُ بَّتْ  هَ نْ  عَ

ــهــارْ ــنْ تَ الَ  ـــرّي  ـــاَسَ ي

ادْوارْ مـــــــورْ  ادْوارْ 

ــارْ ــبَّ صَ تــبْــقــى  راكْ 

ــارْ ــهَّ ــقَ ــدْ الْ ــواح ــلْ لَ

ـــارْ ــي زَخَّ ب ــذْ ــــارَدْ عَ ب

هــارْ بَالْجْ ُو  ا ــسْ  مْ بالْهَ
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ــارْ  الَدْي ُو  ا ــامْ  ي افْلَخْ ــحْ  فايْ ــرْ  بي التَّعْ ــرْ  بي اعْ و 

ــرة ــكْ العامْ لْ ــدارْ الْمُ ــومْ و الْ ل ــلَ الْعْ ــرْفا وَ اهْ لَشُّ

088

089

090

مــاري الْقْ و  ــرْ  ْه ازّ ِالَّ  ا طــارْ التَّعْ ــدْ  ضَ ــرُه  طْ عَ

انتهت القصيدة
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بَلْقيسْ افْعاهدْ  نوهْ  دَنْدْ باشْ  ُو  ا كيفاشْ  ادْرى  يامنْ   ْ نّ الدَّ شافْ  نْ  مَ يا 

والْعيسْ ضاربْ  لَمْ هلْ  زيرْ  اغْ زْروا  ماغَ ُو  ا الرّومانْ  فَازْمانْها  زْموها  هَ

الدَّسائِسْ قومْ  الْقافْزة  نونَة  غْ الصَّ اعلى  لينْ  وّ غَ امْ اللّي  نّيتْ  هما  ُو  ا

بيسْ وحْ ة  يعَ قَطِ نْ  مَ ْلينْ  اللُّوّ بْ  حْ بالصُّ لْ  عَ اتَّفْ ما  فوقْ  بِها  لوا  فَعْ

تَنْفيسْ نافَسة  الْمُ ه  نافْسُ سودَكْ  محْ دْ  حاسَ اتكونْ  الَ  عانَدْ  عانَدْ 

لْ و انْميسْ دَ هيبَة نَعْ ايْتْ الصَّ قّ ناني منْ سَ مْ اجْ اقي ابْراعَ قي يا سَ اسْ

ريسْ اشْ اإللْحادْ   ْ رّ شَ فيهْ  ريطْ  شَ لي  يَتْراءَ  طينْ  فَلَسْ عْ  مَ نَسْ ما  مهْ
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ة لْماسّ جَ اسْ اتْوامْ  على  وَابْكى  نَوَّحْ 

ة ماسَ بَلْ  اطْ قارعينْ  لوزيعاتْ  لى  اعْ

ظيعْ و الْحالْ اتْماسة لْمْ الْفْ هذا الظُّ

لْواســة هَ ــالّ  ول ــال  ب ْهْ ا ــا  آوين واشْ 

ــة ياسَ ــة و اكْ ــة اوْ بَالُّيُون يْبوب بَالطَّ

حة األَسى يَتْناسى طْ فَ اتْ امْ و الذّ

تارْ التَّعاســة ــنْ اخْ لّ مَ ــنْ كُ تاضَ تحْ

ــا           ــس ْ ـــرْ ارْجـــــالْ وَنّ مُ ـــدْ ـــلْ تَ هَ

يْســة        امْسَ مــة  جْ هَ مــوا  جْ هَ ُو  ا

ْــســة           نّ ــدَ امْ لْسة  افْجَ ــوهْ  ــرْم بَ

ــة               ــلّْــسَ ــفَ امْ ـــذِي  هَ أو  ــيــرَة  ــبِ تَــنْ

سة             كّْ عَ امْ مــاهــي  ــرْ  ــسَّ ــيَ اتْ و 

ســة رْكْ فَ امْ ــي  يات احْ ــرْ  اتْصي و 

ــســة           ْ ــمّ ــحَ امْ ــة  ــيــوعــيّ الــشُّ و 
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يَبْليسْ ةْ  وَ قْ شَ يَرْضعْ  وفْيات  السّ افْشونْ  رضيعْ  بانْ  جمال  فَالْفيلمْ  ُو  ا

ــييسْ التَّسْ ــانْ  ق دُهْ ــه  مُ ايْرَحْ اهللا  ــنْ  سَ حَ ــي  ان يالثّ حســنْ  ــي  ان الثّ و 

ــسْ ْبُوئي التّ ــدا  وَبْ دَة  ــرّ فَ امْ ــة  يَّ وْمِ بالْقَ ــمْ  لْهُ ْحْ  ــوّ لَ جمــالْ  ــمْ  نَّاهُ مَ ُو  ا

ابْخيسْ لَفْ  السَّ بِهْ  اعليهْ  نى  اجْ  ْ رّ شَ منْ  ني  يَجْ عاشْ  لَفْ  خَ عنْ  رة  سْ ياحَ

انْميسْ و  لْ  دَ نَعْ هيبَة  الصْ ايْتْ  قّ سَ منْ  ناني  اجْ مْ  ابْراعَ اقي  سَ يا  قي  اسْ

ليسْ تَفْ لَّسْ  فَ لَمْ ُو  ا  ْ الْحجّ  ْ لّ عَ سورَة  افْى  أياتْ  سابْ  احْ والْيا(1)  ا  الطّ وَ  الحا 

التْهنْديسْ بَارْقى  ه  هندْسُ ُو  ا ابْهذا  هذوكْ  قَابْلوا  رَاوْا  تَقْ اللّي  نْ  مَ ُو  ا

ليسْ التَّدْ بْداتْ  و  حايْني  آمْ الْگازْ  ذا  يلَة  لَبْغِ جاتْ  بعدْ  ُو  ا دْ  بَعْ ُو  ا بعدْ  ُو  ا

تَيْئِسْ سْ َلْمُ ا وَدْوا  داءْ  "هــأ"(2)  األية   " ْ "الحجّ ورَةْ  الْسّ عة  رَجْ ني  تَلْزَمْ
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الســة ه لَحْ ــرْجُ ودْ سَ يبْ عُ خِّ ــا مَ وْيَ

ــة تَتْواســة ــا األمَّ ُو دُنْي ــنْ ا ــنْ دي ع

لْهــا النَّكاســة ْهْ ُو ا بَلْعــاتْ األرْضْ ا

لبْخاسْ هرْ  تَقْ  ْ حّ اتْصَ لُه  والتَّوْبة 

حة األَسى يَتْناسى طْ فَ اتْ امْ و الذّ

اسة فَالسَّ موتُه  عندْ  تَلينْ  اسْ هْ  وجْ

واسة لْ و الْوَسْ غُ ْ لِي األوْهامْ و الدّ تَجْ

واطْ بُؤْسْ الْبُؤَسا رْ منْ اشْ وْطْ آخُ شَ

ايْئاسي يبْ  عاطِ الْمْ وَ  تولينْ  قْ والْمَ

ــوْســة        ــهَ امْ ــنــة  ــتْ فَ ــــبْ  رَتَّ ُو  ا

ــســة           ْ ــأَسّ امْ ضة  نَهْ ــمْ  ــهُ الْ رادْ 

ــة             سَ نْدْ هَ امْ ــة  ُومَّ ا ــارْتْ  غ ــنْ  مَ

تَيّْســـة        امْ ـها  سارْتـْ اخْ !؟  ــرْبْ حَ

ســة         رْكْ فَ امْ ــي  يات احْ ــرْ  اتْصي و 

ْــســة          ــبّ ــعَ ــورة صـــورة امْ ــسُّ ــال فَ

ــيَّــســة                     ـــرْ كِ ـــكْ ــوا فِ ــابُ ــط ــسْ تَ

ــهــرْســة              ــة امْ ــيَّ ـــة صــافْ ـــاكَ دَكَّ

ــة               ــرْسّ ــتَ ــــوفْ الْــمْ ُل يَـــنْ األْ ـــالَ امْ
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يِيسْ ــالَ تَقْ ــوالْ ابْ ــي انْضــامْ باهْ ــدادْ اللّ ْظــامْ مانْتَهــى تَعْ انْتَهــى النّ

لْ و انْميسْ دَ هيبَة نَعْ ايْتْ الصْ قّ ناني منْ سَ مْ اجْ اقي ابْراعْ قي يا سَ اسْ

ــسْ رْطي ُو اتْقَ ــامْ ا ــنْ الْغ ــاءْ بي ــكْ وَ األَمَّ اتَ بيدَ ــا اعْ ــفْ هَ ــفْ يالَطي الْطُ

رْنيسْ اتْفَ كي  حْ ضَ ى  حَ اضْ ة  الرّولِينْكَ ُو  ا الْيَمنْ  ُو  ا امْ  بالشّ مْ  نَبْداهُ

يْشْ اتْعيسْ انْحيسْ وسْ في عَ نْدُ لْمينْ الْهِ َو مْسَ لِيبِّينْ ا لْمينْ الْفِ و مْسَ

يسْ التنْكِ و  طولُه  ة  كامْشَ ُو  ا ة  اشَ افْكمّ األُردنْ   ْ لّ عَ اهللا  األُرْدنْ  و 

زِريسْ
ُ ُو جيسْ أو أ ْ ا مّ رِضْ ضَ عْ ي كانتْ مَ نوسِ لْ لِيبْيا السْ رة عَ سْ ُو يا حَ ا

لْ و انْميسْ دَ هيبَة نَعْ ايْتْ الصْ قّ ناني منْ سَ مْ اجْ اقي ابْراعْ قي يا سَ اسْ
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بَّاســي ةْ الْحَ مْ ــعَ ارْحَ مــا امْ ــي هُ لَلّ

حة األَسى يَتْناسى طْ فَ اتْ امْ و الذّ

لْ و اتْراســى واخَ ْ ــارْ لَدّ ــثْ الْما غ حي

ــة السَ غْ الْمَ ــاقْ  ْف النّ افْأخــرْ  ــوْ  الضُ

ياســة رة و اطْ هْ وتاتْهــا افْقَ ــنْ اخْ بي

رَّاســة نَ الْوْحوشْ الْفَ ــوا امْ يرَانُ ُو جِ ا

رســة دْ ــال امْســيدْ و ابْال مَ ــومْ ابْ الْي

حة األَسى يَتْناسى طْ فَ اتْ امْ و الذّ

فوا اقْســى         ُو خاطْ طــوفْ  ا ــنْ مخْ م

ســة         رْكْ فَ امْ ــي  يات احْ ــرْ  اتْصي و 

ــســة             ْ ــيّ ــغَ ــة امْ ــرْبَ ــتُّ مْ ال بـــالـــدَّ

رْنْســة          فَ المْ ــكاتْ  حْ الضَّ ــنْ  بي

ــة              ْسَ ــوّ ــهَ الــمْ ــانْ  ــت ــغــانْــسْ افْ و 

ــة           ــسَ ــفْ ــنَ ــوا امْ ــان ــب ــي ــــالَّ ب خَ

ــة              ْــسَ ــگــلّ ــاتْ الْــمْ ــحــوت ــنْ ــمَ ــلْ لَ

ســة         رْكْ فَ امْ ــي  يات احْ ــرْ  اتْصي و 
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ــسْ ري لَتّكْ ــمْ  مَ الْهِ ــضْ  يَقَّ مْ ــا  ي ُو  ا ــمْ  زاي الْعْ يالشــاحدْ  ملِكــي  ــا  ي

ميسْ ــكْ خمســة و اخْ ــانْ لَوْطانَ َم ُو أ ــنْ ا َمْ يَّأْ أ هَ ــي امْ لِكــي ياللّ ــا مَ ي

ليسْ حــابْ التَغْ وهْ اصْ دُ عاكْ شــاهْ لْكْ امْ ْ الْمُ ــرّ نايْتي سِ لِكــي ياعْ يا مَ

ديسْ حْ التَّقْ ــدْ ة م ــنْ األُمَّ قْ م ــتاحَ ظيمْ يا النُّورَاني تَسْ ْ اعْ ــرّ ــرَّكْ سَ سَ

ُو أَحاســيسْ لْ ا قْ ــا عَ ْه زّ ُو عَ تْهــا ا رَمْ ــشْ ابْكَ الْهــا اتْعي دَ ــة مَ ــذْ األُمّ ه

ــسْ ــي دُرَّكْ دُرْ انْفي ت ــا رُوحْ راحْ ــا تاقــي ي ــلْ البْهــا ي ــا كام ــا وارَعْ ي ي

ــليسْ رْ ارْفيعْ اسْ ــعْ لْ خيرْ و فْشِ بْ ابْكُ نَ الْوَهْ ــنْ آمالْكــي اوْقالْ امْ تَيَمُّ

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

الْحماســة و  ــرة  تابْ بالْمْ ضــة  لَنَّهْ

عاسَ دْ الْفَ يونْ  اعْ نْ  مَ جابْ  الْحِ  ْ يّ هِ

لبّاسة ــكْ  ذاتَ بِهْ  ليكْ  اعْ منْعومْ 

ــنْ عــرْفــاتْ بــكْ نَــالَــتْ رِءاســة اليَ

اسة دَسّ لّمْ  اتْقَ ُو  ا اتْصيغْ  وَ  رْ  تَنْظَ

ــى نَاسَ تَلْمعْ بَبْهــاكْ في اتْقاصرْ لَوْ

ــال واقْواسْ مدْ ســهومْ عادْ لسْ و احْ

ســا         ْ و الْمْ ــيّ ــدْ  افْضَ هْ ُو جُ ــتْ ا وَقْ

ســة             مّْ خَ امْ ــة  نْي كُ ــنْ  م ــأُوا  نَشْ

ســا       الكْ ــتْ  الْباسَ ــتيهْ  الْبَسْ

ــة          ــسَ ْ ــوَجّ امْ ــا  مَ ــةْ  ــابَ ــه ــمَ ابْ و 

ــة            ــس ْ ــمّ ــطَ ـــــة امْ مـــاهـــيَ أُمّ

ــة            ــسَ ــمّ ــخَ ــة امْ جَّ ــدَ ــمْ ــه لَ ــنُّ مَ

ــدْســة            ــقَ ــتْ ســيــدي امْ ــي ــمِ واسْ

انتهت القصيدة

ملحوظة

(1) احلاء والطاء والياء / في حساب اجلمل هي 10/9/8 وهي أرقام اآليات الثالثة املشار إليها من سورة احلج.
(2) هاء وألف / في حساب اجلمل هي 1/5 ما مجموعه 6 وهي إشارة إلى األية السادسة من سورة احلج.
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ـلِيها قـيُّومْ ـلْهــا وَ اعْ ُو الَرْضْ كُ واتْ ا رْ الســمَ ــوَّ ــورْ اللِّي امن بَاســمْ النُّ

ُو باسمْ الخيرْ حينْ يَختارْ اخـيارْ الـقومْ اقّ الحقايَق ا قْ الحَ بَاسمْ الحَ

خومْ وتـْ دَاخلْ  البْْوادي  وَ  لَمدونْ  لْ  يَشمَ تَّى  حَ يعْ  ايشِ إلَى  الْعدلْ  باسمْ 

ومْ مفهُ و  معلُومْ  وقُـه  اتْذَ ِلَى  ا الـذوقْ  ُباسـمْ  ا الرّفيع  جمالْ  الـْ باسمْ 

كرومْ مَ الكارمْ  و  اتْوادُّوا  من  ُو  ا الْودّ   باسمْ  اتْحابُّوا  نْ  مَ ُو  ا الْحبّ  بَاسمْ 

يبْ فَي البالدْ  و عبقاتْ انسومْ لْ و الْهبُوبْ اسرحْ نَفحْ الطَّ ْ الوردْ الطَّ بَخّ

ـــلّــومْ ــا نتســلَّقْ سَ ُراثهــا و مَ ــي و حضارتْهــا و تـ شــقْ مـغرابْت تَانعْ

ــة رام الكُ ــمْ  اكري مــن  ــرمْ  الكَ باســمْ 

ــمْ الالَّمــة ــرْ تَتْل ــى الخي ــرْ و عل ي بالخِ

ة ــامَ ــدا االبْتِسَ ــزُورْ مــن اسْ تَنْســجْ لِي

ــنْدة و ادْعامة للنهضــة ذا الوطــانْ سَ

ــن و هــل الكرامة الحي ــوح الصّ مــن ب

 

   

ــا امَ مَ لَغْ ــة  يلَ اگبِ ــا  بَّاتْه خَ ــتْ  ـــانَ كَ

اما كَ ــة فــي قَوْمــي حُ ـ امَّ ــرتْ الْعَ و اكثُ

ة         الـراحـمَ ــمـــــتُــه  ارحَ ــاســمْ  ب و 

ـــمـــة          الـمـــرَحْ و  ـــنَّـــة  ــحَ للمْ

ــمـة          بَاسْ ــونْ  الكُ شــمسْ  تشــرقْ 

ــمـة          قَايـْ و  ارْكـــيـــزَة  وقْ  الــــــذّ

ا          اســمَ ــا  مـ و  ا  ــمَ السَّ باســمْ  و 

ــة               ــامَّ تَ ــــراتْ   ــــهْ ظَ ــرة   ــم ــگ ال و 

ــة          ـــ ــامّ ــعَ ــن الْ ـــدْ  م ــــ ــا وَاح ـــ أنَ
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ــرومْ اشقْ  مـغْ يَّحْ  عَ سِ ايْري امْ شَ لي وَ اعْ ي و هْ أنَيَا معرُوفْ  بينْ ناَسِ

َوْ النوْمْ ــة أ ـظَ يـقْ ــي الـْ ــرْ فـ ـي ــا دالَّلْ خَ ــمْ وأنَ ْ اهللا عالـ ــوا انتُمــا قـول

لْمومْ مَ ـنَا  هْ زِين  مَن  ا  ـلْهَ كُ يَا  نـْ الدُّ فَي  رَّقْ  اتْفَ ا  مَ اهللا  سبْحان  يَا 

عهومْ اينْ مجمَ وزْها كَ رِين  اللِّي في حَ ة بَا الْبحْ نْجَ دِّي في طَ ا حَ ا مَ نَبْدَ

يبْ فَي البالدْ و عبقاتْ انسوم لْ و الْهبُوبْ اسرحْ نَفحْ الطَّ ْ الوردْ الطَّ بَخّ

لعلومْ لْ  هَ  ْ الوا سَ انهمْ  اوْطَ في  وَاحـدْ  ابـحرْ  اوا  لقَ ا  مَ شعوبْ  مـن  َما  أ

وم الْعُ لمتْ  تعَ و  رْ  ـغيوَّ اصْ َنا  أ ورغة  ا  اسبُوهَ ها  الصْ  اخْ الويدانْ  و 

ــدْ لكرومْ ــانْ راويَة و اعنَاق ي ــا و ســـهولْ و وطْ ــالْ عاليَ و اشــوامخْ لجب

مطعومْ و  مشروبْ  انواعهاَ  اهنا  الخضراتْ  و  ا  اصنافهَ على  الحـبُوب 

ة ــتْ لهاَ الســالمَ ــوب دام ل اعي ــنْ كُ مَ

ــما السَّ ــوارْ  باَن االَرْضْ  ــنْ  بي جَ ــرّتْ  غَ

ــة وامَ امــة حَ ــن محاســـنُه ايْمَ ــا بِي م

ا اتســامَ المحيــط  مــع  ــطْ  تَوسِّ المُ

ــا امَ مَ لَغْ ــة  يلَ اگبِ ــا  بَّاتْه خَ ــتْ  ـــانَ كَ

ــالمة ــن السَّ ــنْ مــن العي ــا بحري وَاحنَ

الـعوَّامـة اكبيرْ  ــى  ْــجَ انّ وادْ  دَرِّي 

ــمْ  يا مـا ــمْ الـنّعاي ــا مــن انْعاي ــا م و ي

ــا ــا و م ــوا و م ــرْ و الهْ ــرّ و بَحْ فــي الب

مة          الـْ الـسّ ــذه  ـــ هَ ـــالدي  ب ــي  ف

ــمــة          ــاعْ ــنَّ ـــي ال ــــ َرْضِ ــرْ أ ــظَ ــن ــنَ ك

ـة          مَ ـايـْ هَ ــهْ  ــي فِ ــــي  رُوحِ ـــا  أنَ و 

ــارمــة           ــكَ ــة الَهـــــلَ الــمْ ـــ ــرامَ ـــ كَ

ــة               ـامَّ تـَ ــــهــــراتْ   ظَ الــگــمــرَة  و 

ــة           ــامَّ الْـــــعَ الـثَّـقافَـة  ـــلَ  اه و 

ــا          ــوجْ مــن الْــمَ ــســلُ ــلْ عَ ــاك ــاَ نَ و ت

ــمــة          ــاعْ طَ و  ة  ـــدَ ـــدي ـْ اا نــضــجــاتْ 

ـــة          ـــمَ ــــ ــــ دَايْ اهللا  ـــاركْ  ـــب ــــ ت
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ــي حقّ الحمــد المنعمْ عن ما هــابْ من انـعومْ ــا ياحبايِب نَ وَاش احـمدْ

يبْ فَي البالدْ و عبقاتْ انسومْ لْ و الهبُوبْ اسرحْ نفْح  الطَّ ْ الوردْ الطَّ بَخّ

ــومْ دانْ و لمهرْ موشُ رْكْ زالْ و الكُ ــسْ و لغْ ي افرْ العِ رى ابحَ حْ ــلْ الصّ و رم

مهزومْ وَلَّى  الهاجمْ  على  جيالْ  االَ تْ  دَّ  اتْحَ االسوار  و  قلعاتْ  و  براجْ  و 

دهــمْ ــفْ انعـدّ ــدة و ســالَ وغيرهــمْ كي ـ ــاونْ وَجْ طَّ ــنْ تـِ ازي وادْ الـمخَ

ــومْ ــا لليُ ن ــا الزلـْ ــي و الْعــرشْ و ارجــالْ و انسَ بِ ــا اهللا و النّ ــي ب نّ لكَ

يحاتْ و شوكْ دُّومْ فِ ِبلِيس و  قزبَرْ احبُوبْ و فيجلْ و اصْ ينْ ا سة فِي عِ خمْ

يبْ فَي البالدْ و عبقاتْ انسومْ لْ و الهبوبْ اسرحْ نفحْ الطّ ْ الوردْ الطَّ بَخّ

ــومْ القيَّامـة ــى الي ـــاعة إل مــن ذَ السَّ

ــا امَ مَ لَغْ ــة  يلَ اگبِ ــا  بَّاتْه خَ ــتْ  ـــانَ كَ

امـة لَنْعَ نَقْ   ايْنَقْ كَ ـلِيمْ  الظْ فتْ  شَ و 

ة مَ ـلْحَ ــا مَ مــتْ فيهَ ــة انْظَ ــلَّ وَقْعَ ـ كُ

ة امَ مَ رْ في حْ ميعةْ انْسَ ْ فينَا اطْ عوا و طمْ

ة ـالمَ ظْ ــا مَ ــا فــي دنيَ فَ ــلَ الوْ ــورْ اه و نُ

ــا رامـ ـْ تّ ــا  ـ كَ ــي  اللِّ ــه  افْلُ حَ اجْ و  ــوَ  هُ

ــا امَ مَ ــة  لَغْ يلَ ــا  اگبِ بَّاتْه ــتْ خَ ـــانَ كَ

ــة اومَ ــدَ ـــ ـــ ـــ ــا امْ ــنَ ــلــهــا لِ يَــجــعَ

         

ــة ــامَّ تَ ــــراتْ   ــــهْ ظَ الــگــمــرَة   و 

             

ما            السْ فــي  ــاصْ  ــنَّ ــقَ ال ــورْ  ــقُ ص و 

ــة            ــمَ ـــــاسْ ـــاتْ حَ ـــعَ ــا مـــن  وَقْ فــمَ

ــة            ــالْــمَ ـــــسَ ــــة امْ ــا أُمّ ــونَ ـــ ــرْفُ عـــ

ــة          ــارْم ــاعْ ضَ ــم ــطْ ـــلْ ل ــي هَ ـــارْ ف ن

ــى          مــ ِيعْ ــلْ  ا ـــرم ـــبَّــة و الحَ و الشَّ

ــة               ــامَّ تَ ــــراتْ   ــــهْ ظَ الْـــگـــمـــرَة   و 
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ومْ كُ حْ ــمَ بْعْ الـْ فة وَ الطَّ رافَة و الرَّافة و المالَطْ وة و النّبلْ و الظَّ النخْ

لهومْ المَ كرْ   الـــفِ اوهاتْ  ا  مَ النّفسْ  ذَا  الْعزَّة  و  ات  ابْقَ نا  عندْ المرُؤة  

ــومْ كتُ ــاعْ و مَ شَ ــة مُ اربَ ــالتْ الـمغَ ـ َنْ جـلّهــا تأَمُّ ــرأ ـ ــومْ الـقُ ــل و عْ

ة و ما من اعـلوم ما يحصيهمْ مـنـظومْ ـنَّة و فقهْ الُّلـغَ و فقهْ السُّ

ومْ ذا الْمـشـــمُ اني هَ غَ ــنْ ايصْ اني يا مَ ــاتْ اوْطَ يتْ من اجنَان ــا لَمِّ هاني

ـــهـومْ ــايحْ آســيَادي وَ انا سُ اشــقْ في بالَدِي سَ ول عَ قُلــت و باقِي تَانقُ

ومْ ـصُ معْ الَة نعمْ  الـْ د خاتمْ الرسَ لَّى اهللا على النّبِي العربِي محمّ صَ

امة ــهَ ــامْ الشَّ ــن اتْم ــة و عَ نايَ ــنْ لَعْ عَ

ــة الْتِهامَ ــنْ  حي ل  كُ ــرُّوحْ  بَال ــلْ  يَرْحَ

ــا لَم عُ و  ــراسْ  االجْ و  ــابْ  االقْطَ ــجْ  نت و 

ة ــدوسْ و التّمــاگْ و العمامَ ــولْ الخيْ م

زَامة ــلْ و اخْ ــيحْ و القرَنـفَ ــرْ الشِّ بَاعبِي

ة ــر و النّظامَ ــا ابْنَثْ لّهَ ضــة كُ فــي النَّهْ

رامة ــتْ الكُ ــلّ البي ــه و ه حابُ و عــن اصْ

ــة           ــ الـنَّـاجــمَ ــة  ـيَّــــ احِ بَاْألَرْيـَ

ما          ْ بَالسّ ــولْ  ــوْص ــم الْ الــقــلــبْ  و 

انْــمــا           ـــهـــا   روضْ ــة  ــيَّ ــوفِ ـــ ــصُّ ال و 

ـة          ـمَ الَهْ ــداعْ  ــبْ ــيَ ـــ ال افْــنــونْ  و 

ــمة           اسْ نـَ ــدْ  يـ الْعِ فــي  ــة  ـنِئَ تَهْ

ة           الـمساهمَ ـــــلّ  جَ ــمْ  ــاهَ ــسَ امْ و 

ــة           ـــ اومَ ــدَ ــة ام ــولَ ــوصُ ـى مُ ــلـَ اصْ

انتهت القصيدة
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سا الكْ و  ــحْ  ــري ــضَّ ال ـــرتْ  انْـــظَ و 

ــســا ــه امْ ــلُ ــا يْ ـــعْ نـــايَـــرْ م ســـاطَ

ــريــحْ جــالْــســة ــــي فــي الــضَّ دات

ــســا ـــــوةْ حـــســـانْ فـــي مْ عـــن رب

ــة  ــاسّ ــــلّ ح تْ فــيّــا كُ ــــدَ هــــمْ

انْسى مــا  ـــنْ  ـــوْطَ الَ ــمْ  ــهُ ــلْ ــضَ ــفْ لَ

ــســة  ــانْ ــج امْ ــــة  أمّ ــا  ــن ــعــل جْ و 

ــا مــوالَي ادْريسْ ــكْ ي ْتَ بّ تْ قُ ــفْ ــيَّ زرهــونْ و شَ ــانْ ل ــانْ ب ــوةْ حسّ مــن رَب

ــسْ ي ــي مــواليْ الخمِ ــورعْ التّقِ ــحْ ال ري ــيَّ ضَ ــانْ ل ــنْ ب ــرْتْ اللّيمي و انْظَ

الزمينْ امقــام التّقديسْ ــة مْ ســامْ النوراني ــي باثْنينْ فــي االجْ ــروا ل هْ ظَ

ــي دونْ ونيسْ ــد الثّورة و كنت وحدان ــهر غشــت كانْ قَرَّبْ عي ا في شَ نّ كُ

ــسْ و العتيقْ دنَعــمْ الخاميسْ ــحْ و النّصــر ذا الفاتَح إدري ــرتْ الفت كّ و تْدَ

ــمْ المولى إدريسْ ظي ــحْ العْ الَحْ والفاتَ ــريفْ الصّ ــد الشّ موالنا محم

فْ األحاســيسْ ــي رهّ ــالم و ســيرةْ النّب ــسْ حــابْ دينْ اإلسْ ــى إدري المول

عاســي ــريفْ نورْ العسْ ــة ذا الشّ بّ و القُ

ــرارْ بَهرتْ انْفاســي ــي اسْ ــرتْ ل هْ أو ظَ

ــاســي ريّ الــولــيــا  تــابْــعــة  روحـــي  و 

ساســي فْ لي بحْ ــا مزّينُه مســا ارْهَ ي

الســي تسْ قُلــت  و  ــي  ت قوّ انهــارتْ  و 

م ما متْناسي  ســانْهُ و لوْ يَنســى احْ

ناســي لّ اجْ ــالمْ عــن كُ ــرْ باالسْ تفتاخَ



ثورة 20 غشت 1978 586

نْسى ال  ــبْ  ــعْ ــشَّ ال ــذا  ه ــرْ  ــمّ عَ و 

قسى  ـــا  م مـــــوالهْ  ـــه  ل ــــــنْ  الَيَ

ــــلّ غــالْــســة  ـــمْ تَـــضـــوى كُ بـــهُ

ـســا اكْ ســامـــنا  لَجْ ــمْ  ــ ارْضاهُ و 

انْسى مــا  ـــنْ  ـــوْطَ الَ ــمْ  ــهُ ــلْ ــضَ ــفْ لَ

ــة ــادْس ــسّ ــدة ال ــي ــص ــقْ ـــذه ال ه

ســة النّاحْ اللَّحـظــة  ــي  فـ ــا  ـن واحْ

المسايْسة فــيــه  ــتْ  ــعَ ــفْ نَ ــا  م

اقْسا أو  ــارسْ  ــف ال ذاكْ  عْ  ـــدَ ص و 
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ريسْ ــم التّدْ نْ عل ــاسْ و صانْ اإلســالمْ و حصَ أو نعــمْ الخامــسْ حرّر النّ

ــي و نفيسْ رُه من غال مّ ــا يَعَ ــرْ و م صْ ــة بالعــرشْ بالمالكــة بالقَ حيّ تَضْ

ــرْ والفتحْ أو تأســيسْ ــحْ النّصَ فات ــاءْ امْ تِصــارْ القــولْ ســايرْ األولي و اخْ

ييسْ         ــه تَقْ ــزّة و الْعلو و مجــدْ اللّي لُ ــرة و الع خي ــزْ الفتحْ والدّ مــا كن هُ

ــمْ المولى إدريسْ ظي ــحْ العْ الَحْ والْفاتَ ــريفْ الصّ ــا محمد الشّ موالن

رِيسْ رْ خامــسْ أو يَدْ طَ ــبْ و العْ ي ــاءْ باالثْنينْ تْمازجــوا بالطّ ــورْ و ضيّ ــا ن ي

ــي مــوالي ادْريسْ كْ مــواليْ الخامــسْ يا الوال دَ ــومْ شــاهْ ــاقْ و ن ــن في بي

ين و اهلُه و عداهْ عكيسْ ــدْ و يْحامي عن الدّ و الخامــسْ ايْكافَحْ أو يْجاه

بَرْ جاهد گنسْ ابْخيسْ صيحْ اثْبُتْ يا محمــد أو صْ لْتِ لُه بَلْســانَكْ الفْ قُ

الّســي جُ ــا  ي مــة  العاظْ ــة  حيّ التضْ

ْ مآســي لّ ــقْ هــذ الوطــنْ مــن كُ ت و اعْ

اطعة في غُسق العسعاسي النجومْ السّ

ة كاســي  ــرارْ لألمّ منْســوج مــن االسْ

م ما متْناسي  ســانْهُ و لوْ يَنســى احْ

انفاســي ــبْ  طي ــا  ي ــمْ  مناجاتْكُ فــي 

ــلّ البْغيضْ يا ســيدي قاســي تَ حْ و المَ

ياســي ــلْ وقتْ الجهادْ بعدْ التَّسْ و وصَ

ــعبْ امواســي ايْرينْ للشَّ عن جيشْ الجّ
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إيمسى  الزمْ  ـــم  ـــعـــهُ راجَ مـــن 

انْسى مــا  ـــنْ  ـــوْطَ الَ ــمْْ  ــهُ ــلْ ــضَ ــفْ لَ

ــســة ــي الــجــوّ  دامْ ــوا ف ــرك ــا ت م

ــســة  ــابْ ــه كــــلّ ي ــضُ ــي يـــــروي ف

ــســا  الــكْ و  الــجــامــورْ  ــنْ  ــي ب مــا 

ــســا الــنّ و  ـــالْ  ـــرْج ب ــا  ــرف ــشُّ ــلَ ل

ــــمْ انْــمــســى ــــمّ ارْضــــاكُ ـــال عَ وي

ريسْ نا تكْ روماتْ مكرّســينْ فــي اتْوارَخْ هذه وحدة من شــحالْ مــن مكْ

ــمْ المولى إدريسْ ظي ــحْ العْ الَحْ والفاتَ ــريفْ الصّ ــا محمد الشّ موالن

شعينْ في الطولْ أو في التَّنكيسْ عْ نا و ضياءْ و نورْ مشَ يا قبْسنْ من السّ

لســبيلْ ســليسْ رْ سَ طَ بّتْ بعبيرْ و طيبْ يا عْ ــا نفحاتْ مــن الجنانْ هَ ي

متْ التّســليسْ ــوارْ االَســيادْ امفاتَحْ االســرارْ و نظَ ــعْ االن االســيادْ مناب

صانْ بالنســيمْ اتْميسْ احْ من اغْ رْ و النّســري فيّ و اســالمي بالوردْ و الزّهَ

ليسْ هومْ عبد جمع ارجالْ التَّسْ لْ أحمد سُ ضْ لَ الفَ فا على آهْ واسمي ما يَخْ

الســي يقــول كمــا نقول فــي الْغا تَسْ

م ما متْناسي  ســانْهُ و لوْ يَنســى احْ

عاســي سْ لّ داجْ أو عَ ــوا ظــالمْ كُ لي يَجْ

ماســي ــحْ  صاب ــم  نّكُ عَ اهللا  رضــوانْ 

ساســي ريحْ عايَشْ في احْ ْ بّة و الضّ والقُ

يّاســي ــعرْ الْكِ ــلْ الشّ لمــاء و اهَ و العُ

ــنْ ناســي و اوْ ناســي   ــارَحْ مَســرورْ بي ف

انتهت القصيدة
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ــرقْ  ــرّ كالبَ ــا مَ ياه ــسْ اضْ قَب

رَقْ إيْحْ ــحْ  الكالَ ــومْ  الشّ كانْ 

ــق خل ــة  الْي الدّ ــوقْ  ل خْ ــلْ  بْ قَ

رُه ســبَقْ ْ مّ ــا عَ ــي م هذا الشّ

ــرقْ ــقْ أو ب قايَ ــوا الحْ قُ قْ و تْحَ

بيقْ دا اعْ ــحرْ مع اشْ بْ جاتْني في السَّ ــرارْ الْوَهْ بســم اهللا ابديتْ في اشــعارْ من اسْ

ــراقي حى لي يَشْ ــنا ضْ ــه سْ ــتْ منُّ فَ خطْ

ــرْ كان الليل اَالمتي غْســيقْ طَ ــني فــي النّور و العْ ــبْ غريبْ صارْ لي عيَّشْ ــرْ عجي أم

ــقْ مــن عبيرْ يَســرِ في ســفاقي تَنْشَ نَسْ

تيقْ رنا يا مــن صغى عْ مَ ــرْ و خْ م ــاتْ لُه اخْ ــرْ كــي قالْ اللّي ف ــتْ الْخم اجْ و راق ــزّ رَقّ ال

ــي ــلْ االدْواق ــهْ المشــايَخْ أو هَ ســالْ علي

ضرتي و حضرتْ مع الحاضرين في حضــرةْ المطالْع الرّقيقْ ــرتْ و غبتْ عــن حْ و تخمَّ

ــي األفاق ــورْ  ن ــوقْ  ف ــورْ  ن ــى  عل ــورْ  ن

ــقْ لّ ضي ــدودْ كُ ســبانْ ال مــكان تْالشــاوا حْ ــانْ ابْقــى فــي الحُ ــنْ ال زم ــنْ ال في الَ الي

ــي باق والباقــي  ــعارْ  اشْ ــه  تُ غْ صَ ــى  حتّ

ــة ــايــقَ ـــي الــشّ ــكــنْ روح ل

شــارْقَة كــوانْ  فــي  ــا  ان و 

ـــة ـــانْ دايْـــقَ ـــوم ــه ق ــنُّ م

ة قَ شــاهْ ســماواتْ  تْ  ــفْ شَ

بقــى ــي  داخل فــي  ــاء  ضي
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ريقْ طها شْ فتْ البدرْ في وسْ مة شَ يئة الحاكْ دة و نظرتْ الهَ وحّ الكة امْ فتْ الممْ شَ

ــي حداق و  ــي  لْب الْقَ ــا  انْواره ــالّتْ  جَ

ــريقْ  عْ الشّ ــاطَ لّها لَألســمْ السّ ــي و ناســي فــي فتوحــاتْ كُ ل غــربْ اهْ ــفتْ المَ شَ

األخالقــي ــةْ  روعَ و  ــو  ل العْ و  ــزّة   العَ و 

ــحْ الحقيقْ ــرِقْ الفات ــانْ المشْ ــة في صفــاوة ايب ــانْ امراي ــرْتْ المغــربْ باالعي و انْظَ

ماقي ــلْ االعْ عْ مــن دْوَاخَ عــن هــذا الوضْ

ــقْ ــدْ الوتي ــحْ ممالكــة بالعاه بَ ــا اصْ ــى ال أقصــى مغربن ال أوســطْ باقــي و ال ادْن

االتفاقــي ــةْ  غايَ فــي  لّهــا  كُ ــة  األُمّ و 

ــقْ قي أَحْ ــا  ليبي الألمــة  فــي  ــمْ  معاهُ ــا  موريتاني أو  ــر  التزاي و  المغــربْ  و  تونــس 

ــحْ الباقي ت ة في األرْضْ للفَ ــوّ بْحــوا ق اصَ

ه حقيقْ قُ قّ ــي و نحَ ه باعيْان دُ ــانْ الوحــدة نْشــاهْ ــى لزم ــشْ و نْحيَ ــرَى واشْ انْعي ضْ مَ

ــرْقَتْ في حداقي   ــتْ في دْواخلي و شَ بَرْقَ

ــة ــقَ ســابْ اهللا  حــكــمــةْ  و 

ـــة ـــادقَ يــانــة الـــصّ بــالــدّ

ــا ـــمْ الْــبــقَ ـــدايَ الــحــمــدْ ال

ــة  ــقَ مــوافْ ــة  ــنّ الــسُّ على  و 

ــة ــادقَ ــصّ ال ــة  ــيّ ــنّ ــال ب أو 

ــة ــارْقَ ب ــي  ف ــا  ــيّ لِ ــرْ  ــهَ ظْ و 

موعينْ على الحقّ سة مجْ خمْ

ــقّ ــهْ حَ ــرِقْ في شْ ــرتْ المَ و نْظَ

ــرقْ اشْ ــا  غرِبن مَ فــي  مَشــرِقْ 

الحــقّ ــها  ساسْ المملكــة  و 

ــقّ ــى الحَ ــة و عل ــمْ فــي أُمّ أم

حــقّ      بالفــؤادْ  ــرتْ  انظَ ــفْ  كي
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موعينْ على الحقّ سة مجْ خمْ

مســة كمــا ســبَقْ ة خَ ــدّ و العَ

ــقّ حَ ــاهْ  مع ــة  مل بالجُ ــوا  قال

ــزوا مجموعينْ عــن النُّطقْ جْ عَ

ــقّ ــه حَ فــي المغــربْ و صــارْ لِ

ــحــقْ ـــوَّجْ إيــمْ ـــت ــه يَ ــكُ ــلِ مَ

ريقْ طها شْ فتْ البدرْ في وسْ مة شَ يئة الْحاكْ دة و نظرتْ الْهَ وحّ الكة امْ فتْ الممْ شَ

ــي حداق و  ــي  لْب الْقَ ــا  انْواره ــالّتْ  جَ

ــقْ يْلي ــا  ألوطانّ ــا  م فيهــا  مْشــاورة  ــى  عل ــاعْ  فــي اجتم ــا  َرْضن أ ــوكْ  مل معــوا  تْجَ

ــي الواق ــلْ  لي لَجْ ــادْ  الْعب رَبّ  ــةْ  رَحم

ــقْ دي ــا صْ ن نّ ــا مَ ــا واحــدْ عنّ ــة رَيّســوا لْن ــا صاحــب الْجالل ــالْ ي ونطــقْ واحــدْ  ق

ــي المالق ــا  عن مَ جْ فــي  دامْ  ــا  م ــمْ  دايَ

غــى دقيقْ ــارْ  آمنْ صْ تي ــمْ االَخْ ــرْد منّهُ ــاروا فَ ت ــمْ كي يَخْ لّهُ ــرْ كُ ــاروا فــي األم و احت

ــي تّاق ــم كانْ مْ ــامْ منّهٌ م فــي قلــب اهْ

ــقْ قي حْ ــا   ن هْ إالَّ  باقــي  ــا  م ــا  لّن كُ ــاهْ  ن يَّعْ ضَ ــي  الغال األســمْ  ــى  حتّ ــا  ن احْ ــالْ  ق

ــي الْباق باالســمْ  ــمْ  لْكُ باقــي  ــه  ألنّ

ــقْ  دْقي ــا  خيره ــة  المغرب ــاهْ  مع ــة  باقي و  ــربْ  المغْ باســمْ  ابقــى  ــي  اللّ المغــربْ 

ــي الق لَمْ ــعْ  جامَ ــمْ  ظي العْ ــرْ  االَم هــذا 

ــة ــقَ ســابْ اهللا  حــكــمــةْ  و 

ــا ْــقَ ــةْ الــلّ ــم ســاع ــهُ ــتْ ــفَّ حَ

إيبقى رايْـــــسْ  ــاروا  ــت ــخْ ن

ــة ــارْق ب ـــــوارْ  انْ ـــــواتْ  ضْ و 

يْــرقــى و  ــودْ  ــس ي و  ــالَ  ــع يْ

ــقــى ابْ مــا  اهللا  يـــانْ  ـــدْ عَ
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ْ موعينْ على الحقّ سة مجْ خمْ

ــقّ نحَ بْتْهــا  جَ ذي  هــي  ــا  ه

قْ ــى التّفَ ــاكْ حنا خمســة عل ي

ــقّ بْحَ ــي  ت أالمْ ــريفْ  الشّ ــا  ه

قْ ــدَ بالصّ مــاقْ  االَعْ ــزّوا  اهتَ و 

ــرَقْ ــرْ مــن ســاعتُه بْ ْ قْطُ لّ و كُ

ريقْ طها شْ فتْ البدرْ في وسْ مة شَ يئة الْحاكْ دة و نظرتْ الْهَ وحّ الكة امْ فتْ الممْ شَ

ــي حداق و  ــي  لْب الْقَ ــا  انْواره ــالّتْ  جَ

ــقْ ــي دْقي ــانْ ل ــزْ إيب متهــا فيهــا رم ــى هــي نْجَ ــة حتّ اي ــا الرّ ــالْ ه ــر ق و نطــقْ االَخُ

ــي االَرْماق شــوفَةْ  امعــايَ  تشــوفها  و 

ــقْ تلي جيشــنا  ــةْ  راي هــي  ــا  معن جَ ــزْ  رم خماســيّة  تشــاهدوا  كــي  نجمتهــا 

ــي االَفاق ســايَرْ  فــي  ســيدنا  ــا  مواله

ديقْ ــادَقْ الصّ بّة فــي الصّ حَ ــا نبْايُعــوهْ  مْ ــريفْ الْواراعْ فين ــالْ و الشّ ــثْ ق و نطــقْ ثال

ــواقي اشْ مــتْ  ظَ عْ و  لســيدنا  وشــارْ 

بيقْ ــدا اعْ رة شْ ــرى في الْحضْ دورْ اسْ ْ لوبْ في الصّ قوا القْ فْ و اهتَزّ اإليوانْ يا ســيادي خَ

ــا على عــرشْ التّاقي في شــمالْ افْريقي

ــدْ الوثيقْ  قْ العاهَ ــدْ ــدوهْ على الصَّ لّهــا طــولْ أو عــرْض انْهارْ عاهْ ــزّاتْ األرضْ كُ و اهتَ

ــي ناق ــتْ االَعْ عَ تُه و خضْ ــرْعيّ ــتْ شَ تَ تَبّ

ــة ــقَ ســابْ اهللا  حــكــمــةْ  و 

ــة ــقَ ــواف ــم ــــذا ال ــا ه ــه ب

ــة ــتــافــقَ ــا رايَـــــة مْ ــن ــبْ صَ

ــى ــا رْقَ ن ــا مــن هــو فــي الثّ ه

ــة ــادقَ ــص ــمْ ال ـــاتْ  ـــمّ ت أو 

ــة  ــقَ الــمــوافْ و  ــاعــة  ــالــطّ ب
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الحــقّ ــا  دينن فــي  ــة  سَ مْ الخَ

ــقّ يالْحَ ــرارْ  االَسْ ــم  عال ــا  ي

ــقّ ــى الحَ ــي هــو زاغْ عل لّ اللّ كُ

ــقّ ــحَ ــو فــايــنُــه ابْ ــرْ ه يــنــظُ

قّ ــه الحَ ــى فــي ماليكُ من صلّ

ــقْ ــا اعمي ســة زخارْه ــنْ بالخماســيّة الخامْســة و الخمْ ــاتْ حايْطي اي ربْعــة دا الرّ

يّ أو لَغساقي الة الضّ سة في الصّ مْ و الخَ

ــقْ قي الدّ ــبْ  الْمواضَ ــورُه  بن ــنْ  ري منوّ ــرفة  الشُّ ــاجْ  بْت ــنْ  دايْري التّيجــانْ  دا  ربعــة 

ــكر على الدوامْ من وســطْ عماقي و الشّ

ــة مْحيقْ ة ماحقَ ــه فيه القــوّ ــهْ صولتُ ــالمْ وفي زَّةْ االسْ ــه عَ ــمْ في ظي ــرّ عْ هــذا السّ

ــي َفاق أ  ْ لّ كُ فــي  ــاقْ  النّف ــومْ  ق قْ  ــحَ تَسْ

بْها للّي اسها ايْفيقْ ــكَ يّتي نَسْ هومْ أو شــجِ ــعارْ أحمد سُ و االســمْ في نهايةْ االَشْ

ــي ــلْ الْباق لي ــرُه فــي ســبيلْ لَجْ مْ مــن عُ

ديقْ ــادَقْ الصّ تارْ الصّ خْ ــمْ الرّســالْ المُ ــيّ وداجْ الْخاتَ لة ضَ ــة و واصْ وْصول و صــالة مَ

اوراقـــي ــــاق  رون عليه  اهللا  ــى  ــلّ ص

ة خمســة فــي حــكام ســابْقَ

ــة ــالحــقَ ــبــيــحــاتــي مْ تَــسْ

ــة ة االَســـــالم ســاحــقَ قــــوّ

ــى ابــقَ ــا  م ـــلّ  كُ ـــبْ  يـــوَهَّ و 

سابْقة وقــــاتْ  ــي  ف ــه  ــنُّ ع

انتهت القصيدة
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ــعبْ من زمان مَحســودْ هــذا الشَّ

ســودْ حْ مَ عــالشْ  ــألنيشْ  تْسَ ال 

ــرْ و بوادي ضَ ــرْ في احْ لّ خي ــبْ للشــعب المغربي كُ ــابْ الواهَ بســم الوهّ

ــه و في االوهادْ فــي اعمــاقْ البحرْ و جــوفْ االرْضْ في جبالُ

ــادي االَب ــدْ  الخالَ ــا  دينن ــي  المغرب للشــعب  ــبْ  الواهَ ــاب  الوهّ بســم 

ــوبْ فــي ســايرْ االجســادْ    ــاكنْ القل ــن اإلســالم السّ دي

ــؤدادي ــدْ و النّصر و السُّ زّة و المجْ بْ العَ ــبْ اللَّشــعَ ــاب الواهَ بســم الوهّ

ــدادْ ــم ال ــذا  ه ــرّعــيــة  ال ـــبْ  الـــواهَ ــاب  ــوهّ ال بسم 

ــادي االَم ســاير  فــي  ــة  ي واعْ ــادة  قيّ ــة  الرّعي ــبْ  الواهَ ــاب  الوهّ بســم 

االمــجــادْ ــدْ  ــيَّ اتْــشَ جيلْ  كــلّ  فــي  ضانة  يَقْ ــادة  ــيّ قِ

ــدْ فــي انْشــادي ــرارها نخلَّ ــنْ الرَّحمــة باسْ ــة العي و صــالة اهللا مواصل

ــدادْ االَفْ ــا  خاضــوه ــا  وطـنّ فــي  وقــعــتْ  لْحمــة  مَ

ــالدي ابْ ــخْ  تاري ــي  ف ــة  ؤرَّخ لَمْ ــة  مَ الملْحَ ــتْ  كان ــازِنْ  المخ وادْ  ــي  ف

ـــدادْ االجْ ــةْ  ــمَ ــظَ عَ وا  ــدُ نــشــاهْ فيها  ــرايــة  ــمْ لَ كــي 

بْ ســعيدْ ــعْ ه يبقى شَ ال حدّ رايْدُ

حة لَلّي شافْ بعيدْ ــبابْ واضْ االسْ
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بمقصــودْ توفــي  ــا  م ــدة  لَقصي

ــدّ جَ عــن  ــدّ  جَ ــي  المغرب هــذا 

ــدْ ــأْسَ ــت أَسْ ــرُه  ــمْ عَ وال  أســـدْ 

ــدّ ــجَ ــــاتْ ســوايــعْ ال ـــال أت ويْ
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االوْغــادي مــن  ــرْ  ظه ــا  لمّ للمســيرة  ــي  باب احْ ــا  ي المخــازنْ  واد  مــن 

جهــادْ عــن  جهــادْ  ــةْ  اللّهي ــنْ  الموم ــد  عب مــن  الَّ  و 

ــادي االَع ــدلْ  تخْ ــنْ  امعي الطّ ــاعْ  م اطْ مــن  لَلْوطــانْ  وقعــاتْ  ــة  وقْعَ لّ  كُ

ــاةْ امجــادْ عــن امجــادْ ي ــدْ لهــذا الشــعبْ فــي الحْ و تزي

ــزادي ي و  ــعْ  ــواقَ ال يَنْشي  هــومــيــروسْ  ــادَة  ــي اإللْ الَّ  و  ــة  ــسّ األودي فــي 

ـــادْ َخّ أ ــــعْ  َوْق ا كــيــفْ  ــرى  ج مــا  الــمــخــازنْ  وادْ  فــي  و 

ــه هــادي ــت لُ ــي معــاه كان ــانْ اللّ ــه و ســحر البي ــى ابْالغتُ ــعرْ عل و الشّ

ــادْ ب و  ــفْ  الوصْ فــي  ــزْ  عجَ و  ــانْ  زم مــن  ــه  راتُ بَهْ شــة  دهْ

ــادي تن و  ــارَتْ  الزّغ ــى  عل هــي  و  ايْمــوتْ  ــنْ  الفي زوجهــا  ــعْ  فَ كتدْ ــراة  لَمْ

االنْشــادْ هــذه  ــفْ  توصَ ــفْ  كي ــه  ب ــقْ  يَلْحَ ــا  خاه عــن 

ــالدي ابْ ــخْ  تاري ــي  ف ــة  ؤرَّخ لَمْ ــة  مَ الملْحَ ــتْ  كان ــازِنْ  المخ وادْ  ــي  ف

ــــدادْ االجْ ــةْ  ــمَ ــظَ عَ وا  ــدُ ــشــاهْ ن فيها  ــة  ــراي ــمْ لَ كــي 

ــأدي ــرا بفْ ــلْ نَقْ وي ــخْ الجهــادْ الطّ ــابْ تاري و فــي هــذا الصفحــة مــن كت

ـــفـــادْ ــا االَحْ ــراه ــقْ ـــرى تَ ــا تْ ــــاتْ ي ــــدا أي ــــاتْ احْ آي

ــا لَلتَّحديدْ ده ــدْ ما يْقصَّ صْ و القَ

ــا و الرّافة و الجودْ ف معــروفْ بالصّ

ــدودْ الحْ ــدّ  يَتْعَ ــي  اللّ ــى  عل إالّ 

ــرّوحْ يجــودْ ــدْ لهــا بال ــاهْ واجْ تلْق
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اتْـــمـــادَى إال  ســيــبــاســتــيــانْ 

ــادَة ع ـــرْقْ  خَ الــمــالَــكْ  عبد  أو 

ــادَة  ي القِ فــي  ــي  اللّ نصــورْ  المَ و 

ــرابْ أو لَبْعادي دة مــن القْ ــاسْ للَجهادْ فــي لَحظــة وحْ ــة دا النّ ري ــكْ الجَّ دي

ـــلّ مــغــربــي أســـادْ ــوا و كُ ــق ــداف ــــواجْ تْ ــــواجْ ام ام

ــادي التن ذاكْ  ــرّواحْ  ال ذا  ــة  نّ حَ المَ ــكْ  ذي ــوبْ  القل ــنْ  بي األُلفــة  ــكْ  دي

ــادْ ــس ــزّ لــهــا االج ــتَ ــهْ ــجــهــادْ تَ ــي ال بـــاهللا أكــبــر ف

ــيادي االسْ ســألْ  و  ــمْ  عتادْهُ و  المعركــة  فــي  ــمْ  زادهُ عــن  ــألني  تسْ ال 

ــادْ ن المعْ و  ــمْ  ال الظّ ــى  عل ــروا  انتَصْ ــاشْ  ب و  ــدرْ  ب ــلْ  ه

ــودادي التُّ كاسْ  فــي  ــة  صافي ــرة  خمْ و  االلْتحــامْ  و  ــبّ  الحُ و  ــة  يّ بالتَّضحِ

ادْ ـــوّ ج ـــاري  الـــشّ و  ـــرة  ـــاالَخْ ب ــا  ــي ن ــدّ ال ــيــعــانْ  ب أو 

ــالدي ابْ ــخْ  تاري ــي  ف ــة  ؤرَّخ لَمْ ــة  مَ الملْحَ ــتْ  كان ــازِنْ  المخ وادْ  ــي  ف

ــــدادْ االجْ ــةْ  ــمَ ــظَ عَ وا  ــدْ ــشــاهَ ن فيها  ــة  ــراي ــمْ لَ كــي 

لَلْحــادي ــتْ  قال و  ــه  تُ رْكْ حَ فــي  ــاتْ  م ــا  باباه ــارْ  ب اخْ ــا  جاه ــقْ  العاتَ ــكْ  دي

ـــزادْ تْ ــرْ  ــصْ ــنَّ ال ــنْ  ــمَ ــتَ الْ ـه  غــالوْتـُ ـــدّ  قَ على  ـــاتْ  م

االَحــفــادي ــرْ  ســايَ و  اوْالدنـــا  جـــدودْ  ـــادوكْ  ه و  بناتْنا  اتْ  ـــدّ ج ــدوا  ه

الجهــادْ ــخ  تاري ــا  كتابْن مــن  حــة  فْ صَ مــن  رْ  ســطَ فــي 

ــادي االَب ـرْ  ســايـَ فــي  ــه  لْحامتُ مَ ــاوَدْ  تَتْع كــي  ــادْ  ايْتع المخــازن  وادْ 

ــادْ سّ حُ فيهــا  و  ــاعْ  م االطْ ــلَ  اهْ ــا  ني الدّ فــي  ــوا  دام ــا  م

َرْ  كنّ أســودْ ــزأ لقــى فحــولْ كاتَ

ــادْ ما عليهْ كالمْ في منشــودْ نَشّ

قصودْ تُه و اهللا المَ عبْ قوّ في الشَّ



ذكرى واد المخازن 598

52

53

54
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هــادي ــلْ لَجْ فَ حْ ــانْ جَ ــي زم غرب ــعبْ المَ ــومْ كالشَّ ــي الي ــعب المغرب و الشّ

ـــدادْ اع و  ة  ــدّ ــعُ ــال ب ــرْ  ــصْ ــنَّ ال ـــادةْ  ـــيّ قِ ــادة  ــيّ ــقِ ال و 

ــمي فــي انْشــادي ــنْ واسْ ــا و مرابْطي رَتن حْ ــنْ فــي صَ دي امْ ــة  للصّ و التَّحيّ

االمجــادْ      ــنْ  حاسَ بَمْ ــى  ن الغْ ــقْ  العاشَ ــهومْ  سُ أَحمــد 

انتهت القصيدة
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ــا ــا و بّان ــا خون ــا و ســيدنا ي ــا مالْكن ي

ــرْ يا بلســمْ دانا ــعْ هــذا البْال القاه يرفَ

ــر حمانا ــا لْحامــي بالسّ ــا روحْ اهللا ي ي

ــودْ رجانا ــارسْ اإلغاثة معق ــكْ آف و علي

عاملنا بالعــالجْ يا من في رضــاكْ دوانا

ــا ــركْ يرعان ــال و ال غي ــدّ الغ ــرْ مُ سَّ كَ
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ــانْ التّبي هــذا  ــتْ  ابْدي ــي  ربّ باســم 

ــانْ الحن ــبْ  قَل و  ــا  وثْن غَ ــا  أنْتَي

ــانْ ــيّ ـــابْ مــن ابْــحــالــي عَ ــت دبّ أن

األمــانْ صن  حِ ــنْ  الــوطَ الهــلْ  أنــت 

انْ بّ شُ أو  شيبْ  امزواگينْ  رشْ  العَ في 

لّ مكان ــي كُ ــرْ ف الَ أنتاشَ ال الغْ الغْ

ــيــانــي ــــورْ اعْ ــكْ أن ــي ـــه ل ـــعُ رافْ

ثاني  ــرَكْ  ــي غ ــن  م إيلينا  الَ  و 

ثاني ــــه  الَلُ مــن  ــلــيــفــةْ  خْ يــا 

االبــــــــدانـي أو  االرواحْ  دْوَى  يا 

التّيجاني ـــاجْ  ت وفـــي  ـــخُ  لْ ــا  ي

ــانــي ــجــدْ الــحــســن الــثّ ــمَ ــا ل ي
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فانا لّ ما نكســبُه و ال يكْ كا تَســرطْ كُ

وايَهْ ســايَرْ دُنيانا ــهْ مــن جْ ــا خلّى جي م

وش  تعمل فينا حسانة مْ هذا الوُحُ حطَّ

رهانة لْ لَبطونْ الشَّ و ينهشونا انْهيشْ هَ

ــبْ الحنانة رّ اقَل لّ من اظطَ يا ملْجــأْ كُ

ــا ــركْ يرعان ــال و ال غي ــدّ الغ ــرْ مُ سَّ كَ
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31

كاينْ  الــخــيــرْ  مالكي  ــا  ي

الماليَنْ و  الــمــاليَــرْ  ــلَ  هْ و 

لَلْمســاكنْ  إيبيعــوهْ  ــاشْ  ب

ـــونْ ـــك ي و  ــــنْ  كـــــايـَ

يـــهـــونْ ـــعـــبْ  الـــصَّ و 

ـــونْ ـــن ـــضْ ـــمَ ــــــابْ ال خ

األوطــانْ فــي  ــمْ  منّهُ ــكاراتْ  تِ االَحْ

و اسواقْ السودْ ما خطاتْ من مكانْ 

ولجــانْ ــنْ و الصَّ ــاجْ امزواگي فــي التّ

ــانْ نيب ــال  ب و  ــارْ  اضف ــال  ب أوحــوشْ 

ــانْ األم ــاوا  نْلق و  نشــكيوا  ــنْ  لمّ

لّ مكان ــي كُ ــرْ ف الَ أنتاشَ ال الغْ الغْ

ــنْ والمحاسَ ســنْ  الحُ ــعْ  نبْ يا 

ــنْ ــري ــام ع ــا  ـــرْيـَ الـــهَ و 

ــنْ ــخــزي ـــزنـــوا فـــي ال إيـــخَ

ــنْ ــي ــم ــثّ رّ ال ــــــدُّ بـــيـــعْ ال

ــة  نّ بالمحَ ــنْ  يلي لكــن  ــال  لغْ

ــة ن حْ لْ مَ ــزولْ كُ ــفقة وت بالشّ

ــا ــنْ عنّ ــا رأفي ــة م فــي األغنيّ

ــي ــان ــي ــرهــا االَع ــنــظُ ظــاهــرة ت

الجاني الــبَــشــعْ  ــالل  االســتــغْ و 

ــي ــان ــعْ األم ــم ــقْ ج ــقّ ــح يـــا م

بلْعاني فينا  ــوا  ــرس ــفَ يْ ــا  ك

ــيــانــي ـــــرَّةْ االعْ َقُ ــكْ أ غــيــرْ لــيــلَ

ــانــي ــجــدْ الــحــســن الــثّ ــمَ ــا ل ي

ــنْ ــي ــي ــاك ــشّ ــــوثْ ال ـــا غ ي
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ــر بنا حتّى فــي غنانا ــوا ما يصي و نعلن

ْ شــي غالي عن مَشــرانا لّ لكن اليومْ كُ

نْ نشــكيوا غيرْ ليكْ آسيدي مگوانا لمَّ

ــكْ امنانا ــا لملك و في و شــكانا ليكْ ي

ر في اهنانا  كّ و نت في الليل و النهارْ اتْفَ

ــا ــركْ يرعان ــال و ال غي ْ الغ ــدّ ــرْ مُ سَّ كَ
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نْ  المســاكَ و  ــاسْ  النّ ضعــافْ 

حاســنْ و  مالكــي  ــا  ي ــلْ  عام

ــــــه بـــــونْ ـــوا لُ ـــل ـــم ع

مـــغـــبـــونْ  ـــــي  الـــــلّ و 

ــــونْ ــــب ال ـــــــــامْ  زح و 

في ســمعتنا الباهرة فــي كلّ اوطانْ

ــانْ الْحيت ضــوهْ  عوّ و  ــال  اغْ اللّحــمْ 

الثَّمــانْ فــي  ــة  اللّوبيّ ــا  مي دركاتْ 

ــا االَبْدانْ ــمْ رَشَّ ــولْ العظي هــذا الهَ

يتْهــانْ  تَرضــى  واشْ  هللا  حشــى 

لّ مكان ــي كُ ــرْ ف الَ أنتاشَ ال الغْ الغْ

نْ  ــاكَ السّ ــي  ل داخْ فــي  ــزّ  تَ اهْ

األدانْ جــا  ــرْ  بخي ــرتْ  بْشَ و 

حــــــنـيــــــــنْ مَّ امْ وَالّوا 

ــنْ ــي ــح ــطّ ال و  ـــدي  ـــي آس

ــا  ن يَهْ زوجْ  آو  خنْشــا  ــدْ  ايَ للرّ

نة  رُكْ في  صايبُه  ما  كيلو  رايَدْ 

نة  عْ ا و طَ نّ بينْ وطَ ة في جْ مَ  وصْ

ــلطاني أَسُ ــكيوا  نشْ ــا  م ــفْ  كي

طاني القْ لينا  كْ ــحــوتْ  ال ــالَ  غْ

ــي زمان فــي  شــابْهها  سْ  العــدَ و 

ــي  ــان ــلْ االَدْه ــخَ ــلْ ــذا الــغــال خَ ه

ــي ينان و  ــعبَكْ  شَ فــي  ــفْ  عي الضّ

ــانــي ــدْ الــحــســن الــثّ ــج ــمَ ــا لْ ي

     

ـــنْ زي ـــــالْ  ف ه  ــــدُّ ــــعَ نْ و 

ــنْ ـــا ســامــعــي ـــرى ي ـــش بُ
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ــبْ يا مــوالي و موالنا ــامْ هِ ــبْ اللُّهم هِ

ــه مجموعة فرْحانة تُ يّ حى رْعِ حتّى تضْ

معانة  من كيدْ الكايدينْ اهل القلوبْ الطّ

متــك ما تخطانا ــا رحيمْ و رحَ ارْحمنا ي

ــا ــا لَنْجان ــا بمــا يســارعْ بن لين ْ اعْ ــنّ مَ
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ــنْ عالَ ــوم  الي مــن  ــا  هاني

ــــكــــونْ إي ـــر  ـــي ـــخ ال و 

ـــــونْ ـــــا يـــبْـــقـــى ه م

الـــــكـــــونْ ربّ  ـــــا  ي

ــا ذا اإلحســانْ ــمْ ي ــا مــواليْ الكري ي

نى اللّي إيفيضْ في االوطانْ هيبُه لَغْ

ــانْ حنّ ــقْ  الخالَ اتَكْ  يّ ــمِ اسْ مــن 

ــانْ   رحم ــى  المول اتكْ  يّ اســمِ مــن  و 

ــانْ منّ ــى  المول اتكْ  يّ اســمِ مــن  و 

ْ مكان لّ ــي كُ ــرْ ف الَ أنتاشَ ال الغْ الْغْ

ــاونْ ع ــاتْ  الكاين ربّ  ــا  ي

ــي امســاكنْ  ــي اللّ ــى يغن حتّ

نْ اســتعَ ــا  امعبودْن ــك  ب

ــنْ ــي ــايّ ــج ــــادْ ال ــــع االَس

عبْ إينالْ ما تْمنّى فايَضْ و الشّ

نى يَسهالْ عن ضعيفْ العبادْ القْ

نى المْ هذا  برضاكْ  لِنا  قْ  حقّ

غاني ــا  ي ـــدرة  ـــقُ ال عظيم  ــا  ي

ــي ان ــدّ ال و  لــلــقــاصــي  الــغــنــى 

ايْعاني شعب  عن  شفقْ  و  ــنّ  حَ

ـــي ـــلّ أوان ــة ك ــم ــرّح ــــعْ ال واس

ــنــانــي ــعْ عــلــى االكْ ــا لــمــطــالَ ي

ــانــي ــدْ الــحــســن الــثّ ــج ــمَ ــا لْ ي

ــــرْ الــمــومــنــيــنْ ــــي أم

ــك كــامــلــيــنْ ــضــل ـــن ف م

ــنْ ــي ــع ــم ـــهْ ال ـــي ونــــت ل
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دالنة ة جَ فْ ســاعةْ الرّخــا و األمّ و نوصَ

ــعري كانفرغْ شعوري ما نتْوانة و في شَ

أحمد ســهوم ليسْ يَخفى بينْ الفنّانة 

ــا بَهدانا ــنْ الوجــودْ من جــا لِن طــه عي

ــة   ــعْ الوزّانَ م ــنْ أو جَ ــا الوارعي و العالم

70
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82

ـــم عـــــونْ ـــظَ ـــع يـــــا م

ــــونْ  ــــــةْ ك لَ ــــــوْ ــــي قَ ف

ـــونْ ـــك إي ـــبْ  ـــع ـــشَّ ال و 

ــعري فرحانْ ــكْ الســاعة نقولْ شَ دي

ــانْ  احي لّ  كُ هكــذا  معــروف  ــا  أن

انْ كّ مي مَشهورْ بينْ جميعْ السَّ و اسْ

مســكْ اختامْ القصيدْ يا ذا اإلحسانْ

وسانْ ــدا من الزّهرْ والسّ ــالم اشْ و سْ

ــا هللا عنا ــدك ي ــزل مــن عن ين

كنة و يكون الخيرْ في قلب كل سُ

تْ و االوطانْ جنّة في نعايَمْ عمّ

ــي الهان القلــب  شــدوا  نشــدي  و 

ــي كانســكبْ احساســي فــي اوزان

ــي ان ــدّ ال و  ــصــي  الــقْ كــيــعــرفُــه 

العدناني نــعــم  ــن  ع ــالة  الــصّ

يــجــانــي ــومْ الــدّ ــج ــــراف ان االش

انتهت القصيدة
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01

02

03

04
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13

14

ــي اوطان كلّ  مــن  ــارْ  المعم ــنْ  مؤرخي ــن  في ــنْ  عماريي المِ ــنْ  في

امكانْ كلّ  في  تَصنافْ  نّفوهْ  صَ من  هما  فايَن 

علْماني عنُّه  اتقالْ  اللّي  التَّنضيرْ  داكْ  روهْ  نضّ من  ما  هُ فاينْ 

لآلنْ قادمْ  من  روا  ــوّ صَ و  فوا  وصْ من  مْ  هُ فاينْ 

ــي المبان ــنْ  بي اإلســالمْ  نشــأت  مُ عــن  ــن  القايلي هــذوكْ  ــنْ  فاي

معــتْ مــن كل الْســانْ ــپرانْتو اتْجَ لُغــتْ ليسْ

ــكلّ اعالني ــي روّجــوا على العمــارة في اإلســالم و ب ــنْ دوك الّ فاي

ايْبانْ ــرازْ  ط ال  و  احــســابْ  ال  و  هنداسة  ال 

ــاني السّ ــرَازْ  الطّ ياخــذوا  ــا  اهن ــوا  ياتِي وغيرهــم  هــاذوك  ــن  فاي

الحسنْ مسجد  من  اإلســالمْ  ذا  العمارة  في 

نا الحسن الثاني يّة واهداها سيدْ دِ يا ما اعظمها في ازمانّا اهْ

انْ لـ الدار البيضاء والوطن مسجد ارفيعْ الشّ

نهاجْ مُ على  تعميرْ  للقاصدينْ 

يمأل العينْ و القلبْ وكلّ امهاجْ

الفريجْ البابْ  المسجد  هذا 

ــجْ البهي ــاءْ  الوضّ ــرْ  التَّعمي
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ازماني لّ  كُ في  المسجد  الباهرينْ  الرّفيعْ  ايَكْ  التّ المسجد  هذا 

ــا فــي ســايرْ االوطــانْ ن ــة العهدْ يّ ــي أمّ مــن بان

ه شي اميا ذَا االَختصاصاتْ و شي امياتْ عامْ ارفقاني مُ هْ محتاجْ الفَ

ــانْ التّبي اوصــافْ  فــوهْ  ايوصّ عْســى  و  ــالَّ  ع ال 

إيوصفوا هذوك العقود كيفْ اتگرْنوا في كل جيهْ و اعطاوا امعاني

هقانْ ــر الدُّ ه غي همُ ــا ابْفَ ــكّ ارموزه ــقْ فَ ما يلحَ

رْ االدهاني جابْ يَبْهَ جبْ العْ حى القايمْ بالَ راقَدْ عَ فوا كيفْ ضْ و يوصْ

ــدْ في المغربْ على المجدْ ارجالْ و نســوانْ ال راق

ــي التَّفنان ــنّ  بف الواصفــة  نمنمــاتْ  المُ ــا  تْن لَوَاحَ ــرحوا  يْشَ و 

ــي انســانْ ســلم العرب ــي االَفريقــي المُ المغرب

الثاني الحسن  نا  سيدْ واهداها  يّة  دِ اهْ ازمانّا  في  اعظمها  ما  يا 

انْ  لـ الدار البيضاء والوطن مسجد ارفيعْ الشّ

الباني االســالمْ  اجنودْ  األفارقة  ربْ  العُ المغاربة  ه  اقواسُ عند 

ــوانْ لّ ال ــراتْ فــي كُ ــا  و ث ــا و امجادن قيقتن و حْ
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31

32

اجْ الوهّ رازْ  للطّ جديدْ  من  بْدو  و 

العالّمْ وارضــاهْ  ــه  مُ عظّ ــنْ  ي الدّ

ــامْ األُم ــنْ  بي ــا  م ــا  المعمارْن

دْ في اإلســالمْ المعمارْ امســاجَ

تتْويجْ ــاتْ  ف الــلّــي  ــرازْ  لــلــطّ

تَعظيمْ المسجد  هــذا  أتــى 

تكريمْ المسجد  ــذا  ه ــى  أت

تعميمْ المسجد  هــذا  أتــى 
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بينْ اسواريهْ ارْحابتْ القلوبْ المشروحة باالسالمْ من فَضل الغاني

العديانْ شوكْ  رْ  سّ ايكَ ما  المكسورْ  د  قْ العَ وفي 

الوحداني ةْ  مْ ارْحَ يرجا  و  ماء  للسَّ درُه  صَ بهْ  ياقْ  تَضْ ساعةْ  يفتحْ 

ايْخوانْ الرّضا  في  من  المومنينْ  حالْ  من  حالُه 

شــراني ــتْ العُ ــمْ قل ــرُه و االســرارْ ذْ إحاءتْهُ ــا المحــرابْ و منب أمّ

االيمانْ شارَقْ  صوفي  قلبْ  غيرْ  م  يَستوعبْهُ ما 

ــا رفْقاني لي ي ــاتْ يا اهْ ــى الما وفي الما ســرّ الحي ه عل ــا موقعُ امّ

وجدانْ أو  عقلْ  دْ  اتوحّ للْفضاء  قَلبُه  من  نَظرة 

 

الثاني الحسن  نا  سيدْ واهداها  يّة  دِ اهْ ازمانّا  في  اعظمها  ما  يا 

انْ  لـ الدار البيضاء والوطن مسجد ارفيعْ الشّ

االدْهاني زْ  جّ يعْ الوطنْ  في  دَرْتي  ا  امّ  ْ لّ كُ اغريبْ  امواليْ  اغريبْ 

ــرْ اآلنْ ــه من خي ــا ايعــودْ منُّ ــوا م رْف موحــالْ انعَ

ــي األن و  ــي  األت ــا  واثمارْه مَشــروعاتكْ  و  ــا  ابعادْه و  ــكْ  طروحات

ــانْ  االمت ــكْ  براميجَ و  الحقــة  المْ ــكْ  زاتَ ايْنجَ و 

ــة المغــربْ الباني ــكْ المواتي ــنْ تصميمات ْقي ــكْ المدقّ تخطيطات

طانْ الفُ من  االختصاصْ  اهلْ  حتّى  فيها  حاروا 
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سنى" تحقيقْ فيهْ أثَرْ فيهْ من "الحُ

بْنى المَ وفي  امعانيهْ  في  حسنْ 

نى سْ ماءْ  الحُ جا االَسْ ْ و الدّ في الضيّ

ْ

الحســنْ لكــي  مَ ــا  ي اســمك 

حســنْ ــهْ  درتي ــا  امّ كل  و 

الحســنْ ــا  موالي ــا  ي ــكْ  ن حصْ
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ــي ــاتْ عــن كل اعيان ــكْ و ال خف ــة و مكرومات يب ــيامْ الطّ ــا الشّ أمّ

ــانْ ــرْ التَّبي ــى تعبي ــرْ و يطغــى عل ــرْ يتْكاثَ كوث

ثاني ــبعْ المَ ــبعة بعدها السَّ ــوالْ و ســوارْحميمْ بْسَ ــبعْ الطّ بالسّ

ْ و االمانْ  ــزّ كْ النَّصــرْ و العَ ــدَ ــبْ الكريمْ ايْزي طالَ

يّة واهداها ســيدْ الحســن الثاني دِ ــا اعظمها في ازمانّا اهْ يا م

انْ الشّ ارفيعْ  مسجد  والوطن  البيضاء  الدار  لـ 

 

ــرَّتْ االعياني ــدّ االَشــرافْ قُ ــا المصطفى جَ ســيدي رســول اهللا ي

االكــوانْ ــتْ  مادام دايْمــة  عليــك  اهللا  ــى  صل

ــي ان ــنْ الثّ ــا الحسَ ــكْ وطان ــك الحفيظــك مل نرْجــاوا اهللا ابجاهَ

ــانْ مّ الضُّ المغــربْ  و  ــهْ  لِ ــرْ  الخي ــهْ  مافي لّ  كُ

گاني ه و قيمتُه فــي تمْ دْ و موقِعُ ــي المســجِ ــامْ القــولْ االَمت و اتم

ــانْ ــخْ البني ــنْ فــي تاري عَّ ــم مــن هــو اتْمَ ريهُ يَدْ

ــنْ افْناني ي ــرْ المادّي الملمــوسْ على زينْ الســالمْ و الزّ ــهْ التَّعبي في

اإلنسانْ المسلم  ذا  الرّفيعْ  وقْ  الدّ هذا  على  و 

رزْ اوزاني و سالم اهللا على االَشرافْ و العالماء و هلْ الفضايَلْ في اطَ

هومْ عاشْ في أرضا آل العدنانْ    و االسم أحمد سُ
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و العيدْ عيدْ موليدكْ خيرْ في خيرْ

ــرْ ــزْ ومني شــاقة فايَ ــقْ و اعْ امرون

عيرْ من  شربة  ليلَةْ  المعراجْ  في 

ســيدي رســول اهللا فــي العيدْ

ــعب مســجد ــن ملكْ الشّ دشّ

ــدْ تأكي  ْ لّ ــكُ ابْ ــهْ  انْظرتي ــى  حتّ

انتهت القصيدة
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ــانْ األم فــي  ســالْمة  و 

ــانْ ازم كلّ  ــتْ  كان كــي 

ــانْ عي االَ ــر  تَنظُ بهــا 

ــهْ امــن اغصانْ ــا في و م

رســانْ كالفُ ــه  جــبالُ و 

ــانْ ــة عربيّة في الشّ ــزة الغالْي ــزة يا كن نْ كَ

ــى ذا احياتْنا ــنْ عندنا و المعن ي هــيَّ زينْ الزّ

ــآلنْ ل ــة  عرْبيّ ــة  الغالْي ــزة  كن ــا  ي ــزة  كن

ْ الوانّنا ــالمتُه االخضرْ عزّ َوْ ســلمة هي اسْ أ

دانْ نى فــي الوجْ ــة مُ ــزة الغالي ــزة يا كن كن

ــما و األرضْ و البْحور و أمامْ امثالْنا في السّ

ــا هــو ايْفــرانْ ــة ه ــزة الغالي ــا كن ــزة ي كن

نا اكْ إلى هْ رْ من تمّ ضَ بْ  با اجميعْ من احْ ايرحَّ

النْ دْ ــة و األطلــس جَ ــزة الغالي ــزة يا كن كن

الونا عْ لمْ ــلْ اقلوبنا اللّي ما تَخضَ بيضاء مث

ــي يان احْ كلّ  ــى  ن مُ أو 

اوطاني فــي  رحة  الفَ هي 

الــوحــدانــي اهللا  ســـرّ 

ــي االَلْوان ــى  عل ــواوَرْ  انْ و 

ــي تهوان مـهــا  عمايـَ و 
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يضْ االيحسانْ نْ فِ حاسَ سن و المْ يا نبوعْ الحُ

ــاتْ ابْتُحافنا ق ــرة لحْ ــرانْ جوه ــة اف جامع

ــانْ مّ ــة مغــرب الضَّ ــزة الغالي ــا كن ــزة ي كن

يا فــي القاصي و مادْنا ــيَّعْ الضّ حتّى قامْ ايْشَ

ــانْ االزم ســايَرْ  ــا  فين اقْضــاتْ  ــة  صليبيّ ال 

ــا حالْن هــذا  ــا  يْعلّين ال  و  ــا  رن كيبْطَ ــا  م

نا عن شــي انســانْ دْ قَ ــا وْ الَ احْ ن ــسْ انتقمْ لي

ــا انّ ــحْ دون التَّفريطــة فــي كيّ شــعب التفتُّ

ــدادْ دَخلوا كم مــن بُلدانْ ــراكْ الشّ ــى االت حتّ

بيناتنا ــا  ــن ــوت واخُّ ــا  ــن احْ ــمــا  هُ ابقينا 

نى فــي احضانْ مْ مُ ــة ســلما امرافقاهُ عربيّ

ــانْ من اعماقنا في العروبة و االســالمْ و اإليم

ــاني ــرّ السّ ــرّ السّ يا س

بّانــــي الرّ بالمصــباحْ 

ــي و النَّصــرْ فــي كل اوان

ــل اوانـــي ــا ك ــنّ ــل كُ ب

ــا  مــن يصغاني ــا ي واحن

ــي األمان ــعْ  جم ــي  اللّ

ــحــســنْ أمـــــــواليْ ال

ــوه الــعــربــانْ ــا وصــل م

ــدوانْ عُ ــا  ــرن هَ يقْ ــا  م

آنْ ـــا  ـــرن ـــبَّ اتْـــجَ أو 

ــانْ ــوا كــم مــن كيّ م هدْ

ضانْ هــذا الشــعب اليقْ
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ــحــســنْ أمـــــــواليْ ال

ـــانْ ي ـــرّ ـــــدْ ال مــن أُحُ

ــانْ ــي اع بـــه  قـــــرَّةْ  و 

اإلنســانْ ــدرْ  ق ــعْ  ارفَ و 

النْ و  ارهــافْ  ــعْ  ب الطَّ و 

ــانْ ــرف ــع ــنْ ال ــدي ــري م

ــانْ التَّبي اختـــصــارْ  و 

نْ فيضْ االيحسانْ حاسَ سن و المْ يا نبوعْ الحُ

ــاتْ ابْتُحافنا ق ــرة لحْ ــرانْ جوه ــة اف جامع

ــوزْ على األطلسْ نســمتْ الجنانْ  بَّتْ يا كنّ هَ

ــا فرحاتنا ــرة ي جــاتْ مــع االمجــادْ من الجزي

ايفــرانْ رْ  ــوّ اتْنَ ــه  ب فَهــدْ  ــن  الحرميْ خــادِمْ 

ــا مــرُه افْن ــنْ االَّ عَ ــا و معي ن ــعْ ذا عزّ ــنْ النَّب بي

ــانْ ــرحْ االده ــزْ آلْ ســعودْ اشْ ــد العزي ــن عب ب

القنا  لَّقْ با خْ خَ عبْ امْ لّ شَ عبُه و كُ بَّةْ  شَ في امحَ

ــانْ اخــالق القرآن و اخــالقْ المغــربْ مــن ازم

وفي اللّي اورثْنا عن جمع اسالفْنا وقْ الصّ و الدّ

ــكانْ ب و جمعْ السّ طْ ــكْ في أرضنا القُ و المل

نا مْ على المحاسْ ه ايْرَبّيهُ يخْ في وسطْ اتْالمذُ شَ

اوانْ كلّ  ــه  مغربُ فــي  ســيدنا  هــو  هــذا 

باعنا رى في اطْ عْ في اقلوبنا و عبير اسْ نورْ اسطَ

ــاني ــرّ السّ ــرّ السّ يا س

ــي ــوران ــنّ ــلْ ال ــب ــج ال

ــي ــدان ت و  ـــل  ـــواصَ ت

ــتــفــانــي الــمــلــك الــمَ

ــي الفـنان و  ــانْ  بالتَّفنـ

ــا ارجــالْ و بالنَّســواني ب

ــي الثان الحســنْ  نعــمْ 
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ــحــســنْ أمـــــــواليْ ال

ــانْ ــي ال ــلْ  الــتّــواصُ و 

ــانْ ــقــاءْ الــهــتّ ــلّ فــي ال

ــانْ ــثْ العدن ــلْ احدي واه

ــانْ فنّ يوصفهــا  ــا  م

ســلوانْ فــي  ســهوم  و 

ايــــفــرانْ ــةْ  الجامع و 

نْ فيضْ االيحسانْ حاسَ سن و المْ يا نبوعْ الحُ

ــاتْ ابْتُحافنا ق ــرة لحْ ــرانْ جوه ــة اف جامع

ــانْ رق ــا طُ وا لين ــدّ ــا ايمَ لوكن ــة مُ فــي القمّ

ــا لقاءْن ابســاعةْ  ــالتْ  احتاف ــة  العموميّ و 

ـــانْ األم ـــالدْ  ب و  ــا  ــالدن اب ــن  م ــــراء  األم و 

ــا ــا فَرْحاتن لْق ــراسْ المَ و األرومــة قايْمــة اعْ

رآن احْ القُ ــرّ ــلْ الفكرْ و شُ ــومْ و ه ــلْ العل و اه

ــعادنا د اسْ ــوا يتالحقــوا اليفرانْ أســعْ ال زال

باالخــوانْ تهــا  فرحَ اخــالصْ  القاعــدة  ــا  أمّ

و يكفــي مثالْ واحــدْ على الجســورْ الكاينا

ــوزانْ ْ هــوازنْ في ال ــذّ لَعطــاوي فــي نجــدْ ف

ــالفنا ــراتْ اسْ ــعبي ثُ ــي الشَّ ــراثْ العامّ بالتُّ

و إســالمي بالوردْ و الزَّهرْ االصحــابْ التّيجانْ

و الختمة في صالة و مواصلة للمُختارْ ايْمامنا 

ــاني ْ السّ ــرّ ــرّ السّ يا س

ــي ــدان وِّج و  عــقــالنــي 

ــي التّهان ــتْ  وق هــذا 

رفقاني ــارا  ــع ــشُّ ال و 

ــي تبْيان يوفيهــا  ــا  م

ــي التّدان جســرْ  وا  ــدّ مَ

يجاني يّ و في الدّ في الضَ

انتهت القصيدة
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ـــة ـــاعَ ــــــــاتْ الـــسّ دَقّ

عْ ــامَ السّ ــا  ي ــاتْ  التَّعبئ و 

ـــة ـــالعَ ـــخْ غــــابــــتْ ال

الــوارعْ نا  سيدْ ــا  ــن ادْعَ و 

ــــة ـــعـــبْ اتْــــوَاعَ الـــشَّ

ــعْ هالَ ــبْ  اتصي باقــي  ال  و 

ــة المــنـاعَ ــتْ  ـــ بَلـــغْ

ـــالهْ قــابَــعْ ــا خْ ــه ي ــالّتُ خَ

ــى ــداعـ اتـْ البُـــخــل  و 

عودْ طالَعْ ْ عدْ السّ و امْسى سَ

ــة  اعـــــ الطّ ــوا  ـطـــي نعْ

ــعْ  النّاجَ ــا  رارْن اضْ ــالجْ  لَعْ

ـــاعـــة ــــــــاتْ الـــسّ دقّ

السوايَعْ ةْ  ساعَ اعة  السّ و 

عــة جامْ امْ ضــة  للنَّهْ ــة  األُمّ ــتْ  قامَ و 

شــورْ و ســايَرْ النجوعْ دونْ و الدّ ــتْ المْ مَّ عَ

المايْعــة ــياءْ  األشْ و  ــة  الْبَدعَ ــتْ  غاب و 

ــتَجبْنا و ال بقــى مــن ال عاطــي طوعْ  و اسْ

صايْعــة بالجهــل  جماعــة  ــاتْ  ابْق ال  و 

ــوعْ جــدْ المرف ــه للْمَ ــلْ ســيدي ارعيتُ وصَّ

ــة جازْعَ ــر  قْ الفَ ــالْ  ي اخْ امــن  ــاتْ  ابْق ال  و 

ب ما ايْلُه بعدْ امْشيهْ ارجوعْ و امشاتْ في ركْ

ة المانْعَ ــدنــا  ــواعَ اسْ با  ــورُه  ص رابْ  و 

وت المسموع تْ وقُلتْ في اللغا بالصّ قْ وانْطَ

ــة   المبايْع ــي  ف ــدوا  انْزي و  ــيادي  اسْ ــا  ي

موعْ ايْدة في اوطانُه مجْ دة السّ حْ رَمزْ الوَ

ســامْعة ــعدْ  السَّ مــن  األذانْ  ــتْ  صاب و 

نــوعْ فــي  تاتي  ــة  دقّ كــلّ  ـــاتْ  دقّ ــى  ال و 
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ــة الجامعَ ــا  األُلْف ــع  امْ  ْ ــبّ الحُ ــيْ  داعْ

لْ ما هو مقطوعْ حى حبلْ الوطنْ واصَ و ضْ

ة سارعَ لَلمْ ــة  ــاعَ الــسّ ـــاتْ  دقّ ــد  بــعْ

جــدْ اطلوعْ ــعْ للمَ ــهْ يطلَ ــلّومْ ب ــعْ سَ يوضَ

ــة المانعــة  ــدْ فــي الغاب تأْسَ و ســارْ مَسْ

ضْ نَهضةْ ملســوعْ ــالْ و انْهَ ــأ للْعمَ بّ و تعَ

ــعى ــا اسْ ــزمْ م ــزمْ و حَ ــا ع ُلْفَ ــدّ عــن أ جَ

ــا هــو متْبوعْ ــرْ م ــرْ واف ــزّة و خي ــد و عَ جْ مَ

ــة   المبايْع ــي  ف ــدوا  انْزي و  ــيادي  اسْ ــا  ي

موعْ ايْدة في اوطانُه مجْ دة السّ حْ رَمزْ الوَ

ــة ــع دايْ كـــلّ  ــتْ  ــمَّ ــلَ ت و  ــة  ــفــالحَ ــلْ ل

مَشنوعْ ه  نَفعُ عْ  جامَ المَ في  األفرادْ  مْ  نَظَّ

اسعة الشّ ــــي  األراض تــوزيــعْ  ـــومْ  ي

ــوعْ ــةْ الرّب ــي يَنْعَ ــرَتْ الْحقــولْ و الرّواب زَهْ

نافْعة ريـــبْ  ال  متْقونَة  ــمــة  ــنَــظّ امْ

ــزروعْ ــا فيهــا  مــن م ــا  و م لُولْهَ هــي وغْ

الرّايعة  اگاليبها  فــي  ــدْ  ــمَّ تْــسَ كــا 

نوعْ لنا مصْ با اسميدْ الفوسفاطْ في امعامْ

ــــى دعَ اعـــــي  ـــــدّ ال و 

عْ جامَ لمجموعْ في سايَرْ المْ

ســاعــــــــة  دازتْ  ــا  م

ســارعْ الــوطــانْ  قــامْ  حتى 

ـــى لــــو داعــــا ــــلـَّ خَ

وادَعْ  كانْ  بعــد  ــى  تْنَمَّ و 

ــــة ــــعَ ــــأرْبَ صـــــــالْ ب

ــعْ جامَ وْطــانْ  يْضحــى  االَّ 

ــة  اعـــــ الطّ ــوا  ـطـــي نعْ

ــعْ  النّاجَ ــا  رارْن اضْ ــالجْ  لَعْ

ـــاعـــة ــــــــاتْ الـــسّ دقّ

ــهيرْ شايَعْ ْ و التّْشــريعْ الشّ

اتْــبــاعــــــــة ـــومْ  ـــق ال و 

ارَعْ ــزّ ال بيبنا  احْ عدْ  سَ من 

ــــــزْراعــــــة ــــــذه مَ ه

ــازَعْ امن ــال  اب ــي  ربـــ غْ للْمَ

ــة ــاع ــم اجْ ـــيـــهْ  الْـــهِ و 

ــعْ المراجَ ســايَرْ  ــرْ  بَّ تْغَ و 
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ـــة ـــاع ارْب ـــكْ  ـــذي ه و 

ــعْ تابَ ــعْ  الرّفي ــراثْ  حْ المَ و 

ــة  اعـــــ الطّ ــوا  ـطـــي نعْ

ــعْ  النّاجَ ــا  رارْن اضْ ــالجْ  لَعْ

ـــاعـــة ـــــــــاتْ الـــسّ دَقّ

انَعْ ــو الصّ ــا الخُ ــرْتَكْ ي بشّ

ــة ــاعَ ــض ــبْ ــــنْ ال ــــقَ اتْ

وَالــعْ ــنْ  كُ يكْ  يدّ ــلَــحْ  واصْ

ـــنـــاعـــة ــــــي الـــصّ رقّ

ــعْ تابَ تكــونْ  ال  و  عْ  ــدَ ابْ و 

ـــاعـــة ـــــــــاتْ الـــسّ دَقّ

ــوارعْ ــطْ الشّ يَّ ــلْ خَ ال كاسَ

ــة ــاعَ ــص ــــدافْ انْ ــــهْ ال

ــوي المانَعْ ــدْ القْ ــدْ البُع بَع

ــة  اعـــــ الطّ ــوا  ـطـــي نعْ

ــعْ  النّاجَ ــا  رارْن اضْ ــالجْ  لَعْ

ـــاعـــة ـــــــــاتْ الـــسّ دَقّ

عبْ ارْضى ايْسيرْ سارعْ و الشَّ

عة القاطْ اســواعــدهــا  و  ــعــاولْ  بــالــمْ

نوعْ من  مــاذا  و  راسْ  ْ الـــدّ و  الحصادْ  آلــةْ 

ــة   المبايْع ــي  ف ــدوا  انْزي و  ــيادي  اسْ ــا  ي

موعْ ايْدة في اوطانُه مجْ دة السّ حْ رَمزْ الوَ

امْصانـعــة هــي  ــا  م هــذه  ــعْ  نايَ للصّ

لُوعْ الَسْ عبَكْ  شَ من  ة  قَ واسْ األَرضْ  الْ  دُوّ

شايْعة بــكِ  صــنْــعــاتــكْ  ــعْ  ــان يــالــصّ

بوعْ طْ بَكْ مَ و ابْطابَعْ شعْ غالَكْ يا الْخُ و اشْ

تابـعــة امْ ــا  امعامـــلْن ــاتْ  ـرقّ اتـْ كــي 

ــرْ النّوعْ و اعــرفْ الكســادْ آصلُه مــن تكري

عــة دامْ ــومْ  الي ــنْ  عي ال  ــلْ  المعام فــي 

ــى موجــوعْ ــه ولّ ــهْ قَلبُ ــاتْ لي ــالّ مــن م يَ

نافعــة  جــاتْ  ل  المشــاكَ ذا  ــولْ  الحل و 

ــزوعْ الفـ مــن  ــا  ن دْ عّ بـَ و  للنْـجــا  ــا  قَرّبــن

ــة   المبايْع ــي  ف ــدوا  انْزي و  ــيادي  اسْ ــا  ي

موعْ ايْدة في اوطانُه مجْ دة السّ حْ رَمزْ الوَ

ــارْعــة ــة الــسّ ــمــزروب ــدّ ال ــجَ ســاعــة ال

ارجــوعْ ليهْ  ما  قَفزة  ــورْ  امّ قَفزة  قافزْ 
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ــــــة ــــــوراعَ هــــــذه لُ

ــعْ  بْنا اتْجامَ ــا هــو شــاعْ ه

ــاعــى  ــن ت ــــؤْس  ــــب ال و 

راجعْ ليسْ  ســارْ  ــرفْ  اعْ و 

ــة ــاع ــق ال اتْـــصـــيـــرْ  و 

وايَعْ الگْ ســايَــرْ  وكـــذاكْ 

ــة    ــاعَ ــسّ ال ــتْ  ــمْ ــت اخْ و 

الواضــعْ ــا  بيبن احْ ســنْ  حَ

وارْعـــة ـــامْ  أم بها  ــتْ  ــفَ ــوصْ اتْ ـــة  االلّ

مديوعْ تّتْ  امْشَ كانْ   بعد  ارحاهْ  قطبْ  عن 

ــعة ــعبْ واسْ طواتْ الشَّ ــثْ حــسّ ابْخَ حي

وعْ الطّ طيهْ  يعْ و  ه  دُ سعْ ليهْ  يسقامْ  حتى 

ــعــة افْ ــدّ ـــي ال ــامْ ربّ ــع ــاان ــرة ب ــمّ ــعَ ام

نوعْ مَصْ و  نسوجْ  مَ اقْنة  التّ لنا  امعامْ و 

ــومْ والْــعــة  ــق ــنْ بــيــهْ ال ــمَّ ْــصــرْ ل بــالــنّ

جموعْ         لْ الْمَ مَ رّ و الستَرْ و الشّ تصميمْ السّ

انتهت القصيدة
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ا ـــدَ ـــهَ ــــمْ شُ ــــاسَ بَ

الَدْ الخَ نَــا  ــدْ ــجْ مَ ــمْ  ــاسَ بَ وَ 

ـــمْ الـــوَقَّـــادَة  ـــاسَ بَ

ــدْ ابَ ِيكَ إ ــنَا  يْشْ جَ ــي  قِ اتْالَ و 

ـــدا  َلـــنَّ ا ـــمْ  بـــأَسَ و 

ــايَدْ ــاقْ سَ سَ ــةْ في غْ سَّ ــنْ عَ مَ

فَــادَةْ  ــدْ ــم الــفَ ــاسَ بَ

ــاوَدْ ــعَ ــتّ تْ وَال ـــوالَ ـــطُ ـــنْ بُ عَ

ــادَا  ــي الــشَّ ا ف ـــدَ نَـــبْ

ــدْ وَاحَ  ْ ــلّ كُ ــانْ  بَــلْــسَ قْ  تَنْطَ

ـــادَى  ـــتَ ــشْ اقْ ــي ـــا جِ يَ

ــدْ ــرَّايَ ــنــا ال ــامْ ــمَ ـــاكْ اهْ يَـــرْعَ

ــالَدَة  ــقْ ــلْ الَ ــاهَ ــتَ يَــسْ

دْ  ــاعَ سَ بْ  ــعْ شَ ــاتْ  رُمَ حُ عــن 

ة  ــايْدَ السَّ ة  ــدَ َلْوَحْ ا ــلْ  َجْ أ ــنْ  مَ وا  دُ ــهْ تَشْ اسْ

ــادْ  جَ األَمْ ــايَرْ  وْسَ ــانْ  األَوْطَ ــزّة  عَ ــمْ  بْأَسَ وَ 

ــادَة  ــشّ ــا ال ــهَ ــرَارَتْ ــوَى حَ ــقْ ــمْ تَ ــأَسَ و بْ

ــالَدْ لَبْ زَةْ  ــوْ حَ ــنْ  عَ ــا  رّهَ حَ ــطْ  وَسْ ــعْ  افَ يْدَ و 

ــدا ابْ ــا  مَ ــمّ  تَ ــدِي  نْ جُ ــنْ  عَ ــرْ  اتْقاطَ ِالَ  إ

تَادْ عْ الْمُ ر كَ ــاهَ ة سَ عَ اسْ رَا الشَّ حْ ــطْ الصَّ وَسْ

ة  ــدَ ــاهْ ــشَّ ــرَّة ال ــرِبْ الــحُ ــغْ ــمَ ــــةْ ال رَايَ

فادْ  َللَّحْ بْ ا ــعْ دْ الشَّ دَ ــنْ اجْ يلْ مَ ــل اوْرَى جِ ي جِ

ة ــدَ ــاجْ نَاشْ هَ ــبْ امْ لْ ــنْ قَ ــدْ عَ اعَ ــي اتْصَ َللِّ ا

َ ــدا ْ افْ لّ ــحْ فــي كُ ــاسْ رَايَ سَ ــنْ احْ ــرْ عَ بَّ وَ تْعَ

ة  ــدَ اهْ جَ الْمْ و  ــه  انُ إيمَ ــي  ف رْ  ــدْ بَ ــشْ  ي ابْجِ

ادْ هَ ــاكْ في الْجْ عَ مْ مْ لّهُ بْ كُ ــعْ رَادْ الشَّ و افْ

ــودْ دَايْـــدة  ــنُ ور اجْ ـــدُ ــنْ اصْ رْ مَ ـــدْ ــلّ صَ كُ

ادْ ــدَّ الجَ ــدْ  جْ المَ الْهــادْ  ه  ــدُ ايْ وْقَ ــشْ  يْ بَالجَ
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ــيَادَة   السّ ــبْ  صاحَ

دْ اعَ يْسَ َلْوَقْتْ كَ سْ ا و في نَفْ

ــادَا  ــجَ ــودْ انْ ــنُ ــجْ بَ

ــدْ ايَ ــدَ ــنْ اشْ ــا الَقَــى مَ َمَ أ

ــادَة  ــيَ ــقْ الَ ـــنْ  مَ و 

دْ الَمَ اجْ ا  اقْلُوبْهَ ــرْبْ  الحَ في 

اإلِرَادَة  ـــــوا  ــالـُ نـَ

دْ  ــاعَ ــا السّ ــاجْ اوطنْنّ مــن ت

ــادَى  ــتَ اقْ يشْ  جِ يَــا 

الــرَّايَــدْ نا  امْ مَ اهْ ــاكْ  ــرْعَ يَ

ــادَة  ــيَ ــتْ اإلل ــفْ شَ

ــدْ  ــاهَ شَ اهللا  ـــي  ـــنّ الكَ

ــادَة  ــعَ ـــرْقْ ال ــا خَ هَ

ــادَدْ  نَ ــافَتْ الصّ ــرَتْ و شَ نَظْ

ــادَى ت اعْ ــنْ  نِي مْ و 

ــدْ  اجَ النّ ــا  نَ لِكْ مَ ــطْ  يفَ صِ

ادَة  ـــدَ ــلّ احْ فــي كُ

ــدْ  انْ يْعَ ــا  بغَ ــنْ  مَ ا  ــدّ تَتْحَ

ة  ــدَ ــايْ ـــلْ كَ ــن كُ ــــة م ــدْ األُّمَّ ــجْ ـــانْ مَ و صَ

ــيَّــادْ   ــي شِ ــعْ بَــاقِ ــافَ ــيــشْ نَ ـــــارْ جِ ْــى االزْدِهَ ــلّ عَ

ادَّة ــوَ ــمْ ــالْ ــوا ب ــيــثُ ــغِ ـــنْ ايْ ــبْ الُـــوطَ ــلْ فــي قَ

ادْ ـــدَ افْ ــانْ  فُــرْسَ ـــرَّا  بَ َرْضْ  األْ ــوا  ــرْجُ خَ وِالَ 

ــــادَّة  جَ ــــــالْ  ارْجَ ـــفّ  ـــصَّ َل ا ـــاطْ  ـــبّ ضُ ِالَ  إ

ــادْ  يُوجَ ــا  ثَلْهَ امْ ــنْ  انظَ ــا  م ــرْ  رِي احْ ــلْمْ  السِّ فــي 

ة  ـــدَ ـــوابْ امْ ــــة  ــــامَ ازْعَ و  ــي  ــانِ ــفَ ــتّ ال مــع 

ــوالنَــدْ فُ ــن  مَ ة  زِيمَ عَ فْ  ـــالَ األَسْ ــن  مَ اوا  ـــدَ وَخْ

ة  ــدَ ــاهْ ــجَ ــه و الْــمْ ــانُ رْ فــي إيــمَ ـــدْ ــيــشْ بَ ابْــجِ

ــادْ هَ ــي الجْ ــاكْ ف ــمْ معَ لّهُ بْ كُ ــعْ ــرَادْ الشَّ و افْ

ة ــدَ ــالْ ــاتْ خَ ــمَ ــحَ ــلْ ـــنْ مَ ـــاذَا مَ ــتْ م ــفْ و شَ

ــاد  َلْــوَگَّ ا يشْ  الجِ ا  ــذَ هَ سرّ  ال  ابْحَ تْ  فْ شَ ا  مَ

ة  ــدَ ــاه ــهْ شَ ــي ــلِ ـــوالن عْ ـــالْ الـــجُ ـــبَ ـــا اجْ وهَ

ــادْ  أَسَ ــرْبِــي  ــغَ امْ ــلّ  كُ و  ــوا  ــبُ ثْ ــوَ ايْ يثْ  حِ ــنْ  مَ

ة  ــدَ ــاعْ ــسَ ــمْ ــادِي فــى الَ ــتَ ــعْ ــمُ ــــرْ ال  فــي زَايِّ

ــالَدْ  ــبْ الْ و  األَرْضْ  دِيـــكْ  ــرَاتْ  ــهّ طَ ة  ــدَ ــرِي ــجْ تَ

ة  ــدَ ــامْ ــدْ صَ ــنْ ــجُ ــــوَّاتْ ال ــر قُ ــى بــرّ و بــحْ ف

ادْ  ـــــدَ ة واعْ ــــدّ ة عَ ـــوّ ـــلّ ق ـــول كُ اهـــا مُ ـــوّ قُ
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ــادَى  ـتْــهَ ــــالَ يـَ وِي

ــارَدْ  فَ راضْ  تِعْ اسْ يُــوم  في 

ــادَى  ــتَ اقْ يشْ  جِ يَــا 

الــرَّايَــدْ نا  امْ مَ اهْ ــاكْ  ــرْعَ يَ

ــادَة ــفَ اإلِي ــةْ  ــايَ غَ و 

انَدْ تْسَ ــا  ــنَ اتْ ــوَّ قُ ــرْ  ــايَ سَ

ــادَة  القَ ــعْ  ي مِ اجْ و 

ــدْ  ــرْدْ وَاحَ ــة ذْ فَ ــوا وَقْفَ وَقْفُ

ــادى ــةْ نَ ــاعَ مــن سَ

ــاوَدْ  اتْعَ ــا  اتْهَ تِمعَ اجْ فــي 

ــادَة  ــفَ ــة نَ ــمَ ــكْ حَ

ــدْ  اجَ بْنَا المَ ــعْ ــدْ شَ مــن رَايَ

ــادَة  ــعَ ــوا لَــسْ ــولُ قُ

ارَدْ  بَالزّغَ ــوَاء  األَجْ ــؤوا  لـْ مَ

ــادَى  تَ ــشْ اقْ ي ــا جِ يَ

الــرَّايَــدْ نا  امْ مَ اهْ ــاكْ  ــرْعَ يَ

ــادَة  ــبَ ــةْ لَــعْ ــيــمَ سِ

دْ  اجَ سَ ــايَف الْمْ يْنِي شَ و ابْعَ

ا ــدَ ــاكْ هَ ــيــسْ  ــأسِ الــتّ ــيَــادْ  اعْ فــي  نَا  يشْ جِ

ــادْ ــبَ االَكْ ــنْ  ــاكَ سَ بُّه  حُ يرْ  خِ ــلّ  كُ لْ  تَاهَ يَسْ

ة  ــدَ ــاهْ ــجَ ــه  و الْــمْ ــانُ رْ فــي إيــمَ ـــدْ ــيــشْ بَ ابْــجِ

ــادْ هَ ــي الجْ ــاكْ ف عَ ــمْ مْ لّهُ بْ كُ ــعْ ــرَادْ الشَّ و افْ

ة  ـــــدَ ـيــكْ وَاجْ ــي لـِ ــكِ ــلَ ــمَ ــشْ الْ ــي ــجِ ــالْ يَ

وْزَادْ  ادْ  ـــدَ وَعْ ة  ــدّ عَ لِيك  بْ  عْ الشَّ في  ــا  ــنَ وَحْ

ـــادَّة  ـــجَ الَ ــة  ــيّ ــرِبِ ــغْ ــمَ ال ــــــــزَابْ   األَحْ دا 

ــالَدْ  بْ لّ  كُ فــي  و  ــة  يهَ جِ لّ  كُ فــي  ــا  بَّأن تْعَ و 

ة  ــدَ ــايْ ــاسْ خَ ــنَّ ــه و ال ــبُ ــعْ ـــنْ شَ ــا عَ نَ ــدْ ــي سِ

ــادْ  ــمَ االَتْ ـــرَّةْ  قُ ــي  ــالِ ــغَ الْ بِيبْنَا  احْ قَــال  مــا 

ــا اهــدى  ــهَ ــلْ ــانْ و كُ ــمَ ــرْلَ ــبَ ـــــرَاتْ فــي ال اسْ

ــادْ  االَتْمَ ــرْ  تَبْهَ لَة  ــعْ شُ ــانْ  االَوْطَ ــنْ  مَ ــتْ  لَ عْ جَ

ة  ــدَ ــاعْ سَ و  ة  ــدَ ــي ســعِ و  ــة  يَ ــدِ ــعْ ــسّ ال مــعَ 

ادْ ــعَ واالَسْ ادْ  ــعَ بَاإلِسْ ودْ  ــعُ السّ دْ  ــعْ سَ ــر  بَّ خَ

ة  ــدَ ــاهْ ــجَ ــه  و الــمْ ــانُ رْ فــي إيــمَ ـــدْ ــيــشْ بَ ابْــجِ

ــادْ هَ ــي الجْ ــاكْ ف عَ ــمْ امْ لّهُ بْ كُ ــعْ ــرَادْ الشَّ و افْ

ة  واقْــدَ عْب  الشّ ــودْ  ــنُ اجْ ـــوهْ  اوْجُ ــرْ  ــايْ سَ في 

ــادْ  ــبّ ــرْ عُ ــاكَ ــسَ ــعْ ــرَة بَ ــامْ ــاتْ عَ ــنَ ــكْ ــتَّ فــي ال
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ادَة  ــجَ بَسْ ــدِي  نْ جُ

دْ  ــاجَ عْ و السَّ ــنْ الرَّكْ و ما بِي

ــدَى  ــتَ ــيــر اهْ لَــلْــخِ

ــدْ  أتَّحَ نا  دْ ــعَ يَسْ ــى  لَ عْ و 

ــادَة  ــعَ ــلْ كَ ـــا  انَ و 

ــدْ  ايَ القصَ و  ــرَابَاتْ  السَّ و 

ا  ــذَ هَ ــيــدِي  ــصِ اقْ و 

دْ اصَ قَ لَلْمْ ــغْ  بَــلْ مــا  إِال 

ــادَى  تَ ــشْ اقْ ي ــا جِ يَ

ــدْ الرَّايَ ــا  ن امْ مَ اهْ ــاكْ  يَرْعَ

ادَة  ــدَ ال ر  ــعْ الشَ و 

ــدْ ــالَيَ ــقْ ــودْ وَالْ ــقُ ــوَ الــعْ هُ

ــادَى  اتْــهَ مْ  ـــالَ اسْ و 

دْ ــتَاعَ دْ و اسْ احَ بْ التّ ــعْ الشَّ

ــدَى  الشَّ ــحْ  النَفْ و 

ــدْ  قَ ــنا الوَ ــدْ الشّ هْ ــي عَ وَالِ

ــادَة  النَّــشَّ ــى  عل و 

ابَدْ  لّ عَ ــي وكُ وفِ ــى الصُّ و عل

ا  ــدَ ــمَ ـــالْ الْ لَـــوْ طَ

ــدْ  ــوَاعَ انْ ا  بِمَ ــي  يُــوفِ رَبِّ 

ة  ـــدَ ـــوابْ ـــالة امْ ــي صْ ــة ف ــيَّ ــبْ ــزْرِي ــــاه بَ وخَ

ـــادْ  اإلِرْشَ مع  ــظْ  ــوَعْ الْ و  ــنْ  ــرِي اكْ ــذّ ال لِيلْ  تَهْ

ــدة  ــايْ ــة وفَ ــمّ ــمْ هَ ــلَ ــسْ ــنْ مَ ــومَ ــشْ مُ ــي جِ

ـــزْدَادْ   ـــيَ ـــه كَ ـــاعُ ــنْ دِفَ ــي ـــلّ حِ ــفــانِــي كُ ــتْ مَ

ادَّة  ـــــوَ ــه امْ ــلُّ ــري كُ ــعْ ــي شَ ــالِ ـــانْ حَ ـــسَ الْ

ـــول اآلبَــــادْ  ـــادْ طُ ـــجَ ــدْ األمْ ــلّ ــخَ تُـــــرَاثْ إيْ

ة  ـــدَ ـــوَاخْ مْ وْالَ  ـــاتْ  ـــيّ تَـــحِ ــا  ــنَ ــشْ ــي ــجِ ال

ــشــادْ  االَنْ ا  هَ فْ تُوصَ ــا  مَ ادْ  ــــدَ االَفْ ــوالَتْ  ــطُ بُ

ة  ــدَ ــاهْ ــجَ ــمْ ــه  وَالْ ــانُ رْ فــي إيــمَ ـــدْ ــيــشْ بَ ابْــجِ

ادْ هَ الْجْ في  اكْ  عَ مْ مْ  لّهُ كُ بْ  عْ الشَّ ــرَادْ  افْ و 

ة  ــدَ ــاهْ ــشَ ام ــه  ــنُّ مَ ـــة  ـــرُّؤْيَ ال ـــونْ  تْـــكُ ِالَ  إ

ــــزْدَادْ تْ ــا  مَ ــــتْ  وَقْ ــا  ــهَ ــلْ كُ ــوالَتْ  ــطُ ــبُ ال ذا 

ــدَى  شْ ــا  نَ َرْضْ أ ــنْ  مَ ــه  يشُ الْجِ و  نَا  ــيدْ السِ

ادْ  ــدّ جَ ــة  اعَ الطَّ فــي  ــرْ  النّصَ ــارَكْ  عَ امْ ــوضْ  يْخُ

ة  ــدَ ــاجْ ــمَ ــة الْ ــريــفَ ـــة الــشّ وْحَ ـــدَّ ـــــرَتْ ال زَهْ

ــأدْ ــفْ الَ ــة  ــراحَ امْ بِيبْ  الْحْ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ ــيــدي  سِ

ة ــدَ ــاصْ ــرْ قَ ــيْ ــخَ ــلْ ــدْ لَ ــايَ ــصَ ــيــنْ اقْ ــمِ ــاظْ الــنَّ

ادْ ــدَ ــمَ ادْ الْ ـــدَ ــبْ الْـــمَ ــالَ ــوفْ طَ ــفُ ــكْ رَافَـــعْ لَ

ة  ــدَ ــايْ سَ ــونْ  ـكُ تـْ وَ  ــرَة  ـصْ نـَ ـــنْ  مَ ــى  ــنَ غْ الَ 

ادْ النَّشَّ ــومْ  ــهُ سُ ــدْ  ــمَ احْ ى  فَ خْ ــا  مَ ـــمْ  األَسَ و 

انتهت القصيدة
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بيق  دى اعْ خرْ مع شْ اتني فى السَّ بسم اهللا ابْديت فِي اشعارْ مَن اسرار الْوَهب جَ

تي اغْسيق  َالَمْ َللِّيل ا انْ ا ر كَ طَ ني في النُّور والعْ يَّشْ ار لِي عَ ريب صَ جيبْ اغْ أمر اعْ

تيق  تي اعْ َفَرْحْ ــر أ مْ ــذا الْخَ ر هَ مَ ــي فَاتْ اخْ ي قال الِّ ر كِ مَ ــتْ الَخْ ــزَّاج ورَاق رقّ ال

طالع الرّفيق  رةْ الَمْ رتْ مع الحاضرين فى احضَ ضَ رْتي وَحْ ضَ بت عن احْ رت وغَ مَّ وتْخَ

يف  كان تْالشــا والَحدودْ كلّ ضِ ــبانْ ال امْ سْ ــنْ الَ فِين ال زْمان بْقى في الحُ الَ الَيَ
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البَرْقْ كَ رّ  مَ ياها  اضْ قَبْسْ 

قّ ابْحَ دِي  بُوحْ رَّدْ  فَ امْ نْتْ  كُ

لَق اخْ الِية  الدَّ لوقْ  اخْ قَبْل 

بَق اسْ رُه  مْ عَ ما  ي  الشّ ذ  هَ

بْرَق أُو  ايَق  قَ لَحْ وا  قُّ وَتْحَ

ة ايْقَ السَّ ـــي  رُوح ــكــنْ  لَ

ــة ــارْقَ شَ انْ  ـــوَ اكْ في  وَانــا 

ــة ــقَ ذَايْ االَرْواحْ  ــه  ــنُّ مَ

ة قَ اهْ شَ اوَاتْ  مَ اسْ فْت  شَ

ابْقى داخــلــي  ــى  فْ ــاء  ــيَّ ضِ

رَاقِي بَشْ لِي  حى  ضْ نَا  سْ نُّه  مَ فَت  قَطْ

اقي فَ ري في اسْ بِير يَسْ نْ اعْ ق مَ تَنْشَ تَسْ

ــي واق ــل لَذْ ــنْ هَ ــنْ مَ لِي ــربوه الْوَاصْ شَ

ــي األَرْفَاقِ ــور  نُ ــوقْ  ف ــور  نُ ــى  ل عْ ــور  نُ

ــي باقي ارْ والْبَاقِ ــعَ ــه اشْ ت اغْ ــى صَ تَّ حَ
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ثِيقْ  ــد الوْ ــة والوَحدة والعاه نَّ حَ ــة والمَ بّ حَ ــوم جالنا بالْمَ ــد العرش الي عي

ــريقْ  ْ ع الشّ ــاطِ ســالم  السَّ بِير خايد في فتوحات كلّها لَإلْ غرِب الكْ تْ المَ ــفْ شَ

قيق شرِق الفاتِح الَحْ ِيْبانْ المَ فاوتُه إ رايَة في اصْ ي امْ بير كِ شفت المغرب  الكْ

ريق  ــا اطْ تاره ــا رضى بالوحــدة واخْ ــى ال اقْصــى مغربن ــط بَاقــي ال ادْنَ َوْسَ ال أ

يق  قِ ــا احْ مة ليبي ــة امعاهم فــى الالَّ ــر أو موريطاني زايَ تونــس والمغــرب والدّ

روا لي في البارْقْ الشريقْ  ذا ظهْ تامعوا يا سبحان اهللا هكْ شاهدت الخمسة اجْ
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ــرَقْ نَا اشْ وّ ــاء في جُ فَ و الصَّ

قّ ــرقْ فِيه حَ شْ ــرت المَ و نْظَ

ــرق اشْ مغربنا  فــي  مَشــرِق 

ــقّ ــها الحَ ــة ساسْ دال و العَ

ْ قّ الحَ لى  وْعَ ة  األُمَّ فْى  مَن  أُو 

ق ــدَ ِيْصْ إ زَم 
الَ دتُّه  شــاهَ ــا  م

ــة بَالمـعانــقَ ــا  الملْـقَ و 

ــة ــادْقَ ــصَّ ــة ال ــانَ ي ــدِّ ــال بَ

ا الَبْقَ ـمْ  ايـَ الــدَّ ــد  ــمْ الــحَ

ــة طابْقَ امْ ــنَّة  السُّ ــى  ل عْ و 

ــة ــادْقَ ــصَّ ال ــة  ــيَّ بَــالــنِّ أُو 

ة سابْقَ اهللا  ــةْ  ــمَ ــكْ حَ و 

ــن التَّاقي سَ ــا الحَ بيبْن ــدْ حْ هْ ــي عَ ف

ــي اآلفَاقِ ــايَرْ  سَ فــي  ــوّ  ل وَالْعُ ــزَّة  والعَ

ماقِي ــلْ الَعْ ــن ادْواخَ ْ مَ ــرّ ذا السَّ ــن هَ عَ

ــي لتْفاقِ ــةْ  غايَ فــي  ــا  ِفريقي إ ــمال 
شَ

ــجْ ارْفاقِي ــى النَّهْ ــرَامْ فْ ام الَكْ ــكَّ وَالْحُ

ــداقــي واحْ لبي  الْقَ ــا  ارْه ــوَ انْ ــالَّت  جَ



623المغرب الكبير
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قه حقيق لي لَزْمانْ الوَحدة نشــاهدو  بعياني وانحقَّ ــرى واش انْعيش يا اهْ مَضْ

ِيْلِيق ــا إ تِمــاع على امشــاوْرة فيها مالُ وطانَّ ــا فْى اجْ ن َرضْ ام أ عــوا حــكَّ مْ يَتْجَ

ــق مي اعْ ــا  ارْه زْخَّ الخامْســة  ــيَّة  اسِ مَ بالخْ ــنْ  ايْري ضَ ــات  الرَّي ذَا  ــة  رَبْعَ

فيق ــب الدّ واضَ ــورُه الَمْ ــنْ ابْنُ رِي نُوّ ــرْفَة مْ ــاج الشُّ افِّين بت ام حَ ــكَّ ربْعــة دَ الحُ

يق بادْ مَن الضِّ ــلَّكْ لَعْ ولْته ويَسَ هذا الســرّ اعْظيم فيهْ عزَّ اإلْســالم وْ فِيه صُ
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ــرَقْ نَا اشْ وّ ــاء في جُ فَ و الصَّ

قّ ــأَ دْ حَ ــه بَالْفْ ــفْ انْظرتُ ي كِ

ــقّ الْحَ ــا  دِيننَّ ــضْ  فْرايَ ــاكْ  ي

بَقْ اسْ ا  مَ كَ ة  سْ مْ خَ ة  دَّ والْعَ

ْ قّ حَ  ْ لّ ابْكُ تُه  فْ شَ ي  الشِّ ا  ذَ هَ

ْ ــقّ تشُ كَ ــعوب  شْ ــا  يَجعلْن

ــة بَالمـعانــقَ ــا  الملْـقَ و 

ــة ــارْقَ بَ ــى  فْ ــي  لِّ ــر  ــهَ ظْ و 

ــابْقة امْ سَ كَ مســة فْى احْ خَ

اللّقــا ة  ــاعَ سَ م  لْهُ ــمَ تَشْ

ــة وَاثْــقَ ــانْ  بْــإِيــمَ مْ  سَ نَقْ

ــة ــادْقَ صَ دْ  الَمجْ ــانْ  ــرْق طُ

ــن التَّاقي سَ ــا الحَ بيبْن ــدْ حْ هْ ــي عَ فِ

ارْماقي فْى  رْقَت  وَشَ لي  ادْواخْ فْى  بَرْقَتْ 

اقِي سَ ُولَغْ أ يّ  ضَ الَةْ  اصْ في  سة  مْ والخَ

ــي الوَاق ــلْ  لِي الَجْ ــادْ  ب الَعْ رَبّ  ــةْ  مَ رَحْ

ــو افْياقي حْ ــي صَ ــق فِ قي تُ احْ ــفْ َالَّ شَ ا

القِي ــب الَخْ يَّ ــا الطَّ مامن فــي عهــد اهْ
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بيق دضاك على الَبْدا اعْ يبْ اشْ سن يا للِّي طِ م الحَ موالي وسيدي ومالْكي يَا نَعْ

ــاد الَغليقْ سَّ فتاح امْ ِيديك كلّ خير امْ ــي بِين إ ير يَا لْخير اللِّ ير في خِ لّهــا خِ كُ

ها ادْفِيقْ ــك يَنْبوعْ الَ ــر وَفْضَ صَ ا احْ َالَّ الْهَ صــى أيَادِيك ا ــك لِيسْ تَنْحْ كروماتَ مَ

ديقْ ــق وَالصّ ي ــو  تَحقِ ــكْ الخُ نا في دْ جْ ــا وْمَ زَّتْن ــتَ عَ نا وانْ ــا بَّانا وْســيدْ ــتَ يَ أن

يق قِ ها احْ قيقْ ــارَة تحْ ــنا وبْشَ رْشْ يدْ عَ ــا تَهنِئَة في عِ لتْهَ مَ ــيدِي اعْ والَي وسِ مُ
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ــرَقْ نَا اشْ وّ ــاء في جُ فَ و الصَّ

فَق ِيدْ ــمَ إ جــادَك دايْ ــر امْ وْبَحْ

ــق لَ اخْ ــا  المَ ربِّ  ــة  مَ رَحْ ــا  ي

ــقّ الْحَ ْهــا  كلّ ــكْ  يهاتَ تَوجِ

ْ وْرَقّ ــي  الْكِ َمَ أ ر  ــعْ الشَّ راقْ 

قّ ــونْ وَانْلْحَ ــرَى وَاشْ انْكُ ضْ مَ

ــة بَالمـعانــقَ ــا  الملْـقَ و 

امْالحقة ــي  غِ ــك  ــدافَ واه

ــاتْ دَافْقــة ــكْ جَ انَ فــى اوْطَ

ــة ــاقَّ ــكْ حَ ــي ــة لِ ــاعَ ــطَّ وال

ـــة ــــــــراتْ صـــادْقَ واإلشَ

ــة الرَّايْقَ ــة  ظَ اللَّحْ ــكْ  دِيــ

ــن التَّاقي سَ ــا الحَ بيبْن ــدْ حْ هْ ــي عَ فِ

ــىْ أوْراقي ــى ف صَ ــا تَنْحْ نجــزاتْ مَ والْمُ

ــي ــي وَرْفاق وت ــعبْنا اخُّ ــات فــي شَ عمَّ

ــي لَعناق تْحــرَّر  ْضــا  بَالرّ الْبِيْعــة  و 

رَوْنَاقي ك  ديحَ امْ الِّي  يَا  كْ  يحَ دِ مْ في 

رَاقِي يَشْ في  انْظرتْ  ا  مَ تَحقيق  ر  تَنظَ
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ثِيقْ  ــد الوْ ــة والوَحدة والعاه نَّ حَ ــة والمَ بّ حَ ــوم جالنا بالْمَ ــد العرش الي عي

ديقْ ِيلُه اصْ ا إ كْ مَ وضَ ــعْب الِّي عَ رش وللْشَّ يد العَ بِيبْنا لِيك في عِ تهانِينا يا احْ

نُه اتْلِيقْ حاسْ بيبنا تحيَّة بَمْ ــيدي احْ يّتِي لِسميَّةْ سِ جِ ة في اسْ تْمَ مَســكْ الخَ

غى بِهــا قُوتَاتْ فى تاج مَن اوْريق واتَاتُه يَا مَن يَصْ الْكي واخْ ــيدْ مَ والَيْ ارْشِ والْمُ

يقَ ِيْفِ ى إ هَ بْها لَلِّي سْ كَ يّتِي نَسْ جِ عار أحمد اسهوم أُو سْ ايَة األشْ م في انْهَ واالَسَ

ديق ادَق الصْ ختار الصَّ ــال المُ اتَمْ الرّسَ يّ وْداجْ الخَ ــالة مَوصولة وواصلَة ضَ وَصْ
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ــرَقْ نَا اشْ وّ ــاء في جُ فَ و الصَّ

ــي اخــرَق الْكِ ْ أمَ ســرَّك ســرّ

بقْ بْنا اعْ عْ كْ اشداهْ فْى شَ مَسْ

ْ قّ ــا الْحَ ــرَارْ ي ــمْ االَسْ الَ ــا عَ يَ

قّ ــو الحَ ــنْ هُ ايَ ــو فَ ــر هُ يَنْظَ

ْ قّ ه الحَ الَيْكَ ــى امْ لَّى فْ من صَ

ــة بَالمـعانــقَ ــا  الملْـقَ و 

ة قَ ــاهْ شَ اوَات  ــمَ اسْ ــبْع  سَ

ـــة ــه رَايْـــقَ ــي ــــــة بِ مَّ
واألُ

ــقــا ــبْ ـــم الْ ـــــوالَي دايـَ مُ

ى بْقَ ــا  م ــلّ  ك ـــبْ  ـــوَهَّ وِيْ

ــة ــقَ ــافْ ــــالَك خَ ــه وَمْ ــنُّ عَ

ــن التَّاقي سَ ــا الحَ بيبْن ــدْ حْ هْ ــي عَ فِ

ــو تحقاقــي قُ ــا يْلَحْ ان م ــكَ ْ لَمْ ــقّ ولْحَ

ــداقــي  وحْ قَلْبي  ــور  ن العهد  ـــيّ  وَلِ

الوَاقِي  ْ رّ بَالسَّ االَشرافْ  ع  مْ جَ تحفَظ 

البَاقي ليلْ  لْجَ بيل  اسْ في  مرُه  عُ مَن 

امْســاقي ــق  رَونَ ــه  علي اهللا  ــى  ل صَ

انتهت القصيدة
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ــي  ــان ــغَ ــق الْ ــح بــســم الْ

ـــدانـــي  ــل الـــوَحْ ــي ــل ــجْ لَ

ـــي  ـــدان ـــمْ الْ ــــالة  ص و 

ـــرانـــي ـــشْ ا اعَ ـــيـــوْ ـــلِّ صَ

ــي ــان نَ ــدْ ــعَ ـــالةْ الْ ــي ص ف

ــي  ــان ــن ــــــوْ افْ ــــيَّ زَهْ هِ

ــانــي  ـــور الــسّ عـــرْش الـــنّ

الــثّــانــي  الــحــســن  و 

ــي ــاق ــق ـــرى يـــا رْفْ ـــشْ بُ

ياني  اعْ في  لِــي  ــنْ  ــكَ سْ وَ 

ــي  ــان ـــاوْا ادْه ـــه فــيــه افْ

ــي ــان ادْه و  ــنــي  ــلْ ــخَ ــلْ خَ

يَلْيانْ الْــقــاســي  ــه  بِ ســيــدي  ــاد  ــب ــعْ الَ ربّ 

هانْ  عيب  صْ كــان  ما  ــتُــه  ــمْ ارْحَ ــنْ  مَ رَحــمــان 

ــلّ آن ــي ك ــه فِ ــوصــل لُّ ــة تُ ــل ــواصْ ديــمــا امْ

ــالنْ ــعْ الَ فــي  و  ــرّ  الــسّ فــي  ربِّ  بيب  احْ على 

الْسانْ ي  يَحصِ ــالّ  شَ ــيــرة  خِ الــدّ و  ــنــوزْ  الَــكْ

ــان  ن الَكْ ــم  مي اصْ ر  ــعْ شِ فــي  ــا  ده بَعْ نْقــول  و 

ـــدة عــن طـــولْ الــزّمــان  حْ ــزْ دا الْـــوَ ــرَّمْ هــو ال

الوْطان ارْبــوعْ  فـي  الوَحـــدة  ــن  ايـَ الصّ هـو 

ــيــفْ بــانْ  ــلْــيــانْ ابْــشــايَــرْ كِ ــامْ مَ ــع بُــشــرى ابْ

ــوانْ  ــلّ ال فــي  ــــارُه  ازْه و  ــرُه  ــي خِ و  ــه  ــرايْــمُ بَــكْ

ــكــانْ  ـهْ الَــمْ ــــرَقْ بـِ ــي وَشْ ــنّ ــاگ عَ ــوم ت ــنْ ي مَ

ــي فــي شــانْ  نِ ــي يَتْرَكْ ــى ل ــا اتْراعَ لّ م و فــي كُ
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ـي  ــدانـِ ــر امْ ــصْ ــنَّ عـــام ال

ــي ــشــان ـــي وانْ نِ ـــدْ هَ ـــدْ هَ

ــانــي  ـــور الــسّ عـــرْش الـــنّ

الــثّــانــي  الــحــســن  و 

ــي  ــانِ ــبَ ـــدّ الْ ـــجَ عــــامْ الْ

أغـــانـــي  نْــــيــــا  الــــدَّ و 

تَـــحـــقـــيـــق األمـــانـــي 

ــوانــي  نــسْ و  ارْجــــــالْ  و 

ــي  ــان ــج ــتِّ ـــــاجْ ال يـــا ت

ـــنْ األمـــانـــي ـــصْ ـــا حَ ي

 

ــانــي  ـــور الــسّ عـــرْش الـــنّ

الــثّــانــي  الــحــســن  و 

ــلــطــانــي  سُ و  مـــــواليْ 

ــســانــي  ــحْ ـــعْ اإلي ـــبْ يــا نَ

ــتْــفــانــي  ــــتَ مَ ــفْ انْ ــي ك

ــي  متْفان ــعبَك  شَ ــى  تّ حَ

ــرانْ حان  ــي ــجِ ــنْ الْ ــيْ ــنْ بِ ــيْ ــن حــاقْ الــحــاقَّ مَ

هرجان مَ ــه  ــامُ ايَّ و  ــة  ــراحَ امْ ــه  ــعُ ــوايْ اسْ و 

ـــدة عــن طـــولْ الــزّمــان  حْ ــزْ دا الْـــوَ ــرَّمْ هــو ال

الوْطان ـــوعْ  ارْب في  الــوَحــدة  ـن  ايـَ الصّ هو 

اآلنْ  ـــنْ  مَ ــا  ــن يَ ــهــا  عــايَــشْ ــيــاد  اعْ ــه  ــلُّ كُ

نان  اجْ ا  ـــدَ احْ ــانْ  ــن اجْ ينْ  العِ ــةْ  ــوفَ شُ في  و 

ا إيْــبــانْ  ـــدَ ــاسْ ابْ ــنّ ــالــي لــلَ ــنَــا الْــحَ فــي عــامْ

بَالبَيانْ  ايْــقــولــوا  و  ــعــادة  الــسّ ــةْ  حــالَ فــي 

إنــســان  أو  ـــكْ  ـــلِ ومَ ــقــيــه  افْ و  ـمْ  عــالـَ ــا  ي

ــزان الَــحْ ــكْ  ي ــدِ إيْ عــنْ  ــرفــاتْ  اتْــصَ لْنا  ــرا  بُــشْ

ــزّْمــان  ـــولْ ال ــدة عــن طْ حْ ـوَ ــزْ دا الـْ ــرَّمْ هــو ال

الوْطان ـــوعْ  ارْب في  ــوَحــدة  اَلْ ـن  ايـَ الصّ هو 

يانْ الَعْ ــعْ  ــمْ جَ ةْ  ـــرّ قُ يــا  الْكي  مَ و  ــيــدي  سِ

ــزانْ  ــل الَمْ ثْ ــل مَ طَ ــى يَهْ عطَ ــنْ المَ ــضْ مَ ــا فِي ي

ــان  ي والصّ ــة  نعَ المَ ــه  في ــا  م لّ  كُ ــبْ  لْ جَ فــي 

ســان  حْ و  ــرْ  خي ــحْ  افَ الطّ ــم  ظي الَعْ ــك  بَّ حُ فــي 
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هــانــي  ــه  ــاتُ ــي ح فـــي  أو 

عاني  ــك  ــهَ ــي ــوج ــتَ بْ أو 

ــانــي  ـــور الــسّ عـــرْش الـــنّ

الــثّــانــي  الــحــســن  و 

ــفــانــي  بْ اجْ ـــــدْ يَـــلَّـــلْ هَ

تَــفــنــانــي  ــهْ  ــتُ ــل ــعَ جْ و 

ـــي  ـــدان ــا  وَجْ ــه ــغْ ــيَّ ص

بّــانــي  ــب الــرّ ــطْ ـقُ ـلـْ لـَ

ــي  ــدان ــيْ ــمِ الْ جــنــودْ  وَ 

ــنــصــر الــشــانــي  ـــان ال ح

ــانــي  ـــور الــسّ عـــرْش الـــنّ

الــثّــانــي  الــحــســن  و 

ـــي  ــتــامْ اوْزان ــكْ اخْ ــسْ مَ

ــي  ــان ــغ ـــم ال ه ـــألَ ـــك يَ

ــرانــي  ــشْ ــعَ ال ـــــالمْ  اسْ و 

ــي ــمــان فــاضْ ـــرْ  ـــسّ ال و 

ــيّ أو دْجــان ــكْ ضَ ــصَ ــخْ ــبِــي وَبْــشَ ــاهللا والــنّ ب

ــيــانْ  األحْ ــلّ  كُ ة  مَ كْ الْحَ فيه  ايْصيبْ  ــه  النُّ

ــزّْمــان  ـــولْ ال ــدة عــن طْ حْ ـوَ ــزْ دا الـْ ــرَّمْ هــو ال

الوْطان ـــوعْ  ارْب في  ــوَحــدة  اَلْ ـن  ايـَ الصّ هو 

ازْيـــانْ  ــي  اآلت ــتْ  ــفْ شَ ساعة  ــرور  ــسّ ال ـــعْ  دَمْ

رْدْخــانْ  ــوطْ الزّ ي دْ فــي اخْ ــرّ ــعارْ مــن ازمَ فــي اشْ

ــانْ  نَ الَكْ فــي  ــة  ميقَ الَعْ ــة  بّ حَ الَمْ ــصْ  خالَ مــن 

الْــوْطــانْ في  ا  لَمّ كُ و  عْب  للَّشَّ و  ــرْشْ  الــعَ و 

حــانْ  ــومْ  الْيُ و  ــا  راتْن حْ صَ فــي  ــن  رابطي الَمْ

مــانْ ترجْ الْســانِي  و  ابْشــارَة  ــي  ت اقْصيدْ و 

ــزّْمــان  ـــولْ ال ــدة عــن طْ حْ ـوَ ــزْ دا الـْ ــرَّمْ هــو ال

الوْطان ـــوعْ  ارْب في  ــوَحــدة  اَلْ ـن  ايـَ الصّ هو 

ــــوانْ واالْخْ د  محمّ سيدي  ــدْ  ــهْ ــعَ الْ ـــيّ  والِ

ــانْ  وْس ــا  ــهَ رَكْ ــدْ يَ االَّ  اللُّطاف  دا  ــيْــنْ  بَــالْــعَ

الَبْيَانْ ــاظ  ــفَّ حُ ها  قْ الْفُ و  ريض  الَقْ ــاسْ  ن

الــزّمــانْ  ــطــابْ  اقْ ــالّحْ  ــصّ ال و  لوم  الَعْ ــلْ  اهْ و 
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45

46

ــانــي  ــعَ تَــمْ ــي  ف ــي  ســمِ و 

ــي  ــان ــزْم ــى لَ ــل ـــي ع بـــاقِ

كانْ  ــفْ  وكي ــهومْ  سُ أحمــد  ــرْ  ماهَ القْ ــنْ  بِي

آن ــلّ  كُ فــي  ار  ـــدّ ال ــديــم  اخْ و  األشـــراف  عبد 

انتهت القصيدة



631عيد العرش




01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

عانِي  الَمْ ــقْ  ــايَ ارْف ــبْ  ــوَهْ َلْ ا من  ــتْ  ــبْ وْجَ يتْ  جِ هانا 

فَتَّانَة  لِيلَة  في  الحورْ  من  ــرْبْ  سِ بِها  انِي  جَ

االَلْوانْ  على  يّ  ضَ في  يّ  ضَ

ــي  انِ ــي جَ ــرْبْ اللِّ ــوار السَّ ــي انْ ة دارَتْ شِ عَ ــمْ ــيّ الشَّ ضَ

ــانَا  بَالسَّ ــرْ  يَبْهَ عْ  ســاطَ انْهــارْ  ــي  لِيلِ ــعْ  وَرْجَ

انْ وَ االَكْ سْ  مْ شَ يا  اضْ فاقْ 

عانِي  تَمْ ــنْ  مَ ــتــانْ  بَــيْ فِيك  ــولْ  ــقُ َنْ ا ــتْ  ــمْ ــمَّ خَ مــا 

ــنْ دِيَّانا  تَ ــي يَفْ ماقِ ــضْ في اعْ ي ــاضْ الْفِ ــى ف تَّ حَ

ــانْ ه الْدْ ــعْ  مْ جَ ــلْ  هَّ يدَ و 

تَهانِي  مْ  ـــدَّ ـــقَ انْ انْـــــرُومْ  ــا  م ــــتْ  وَقْ ــي  ــالِ ح ـــذا  هَ

َنا  تْ أ ــدْ ــرْ عَ بَّ ــدْ انْعَ ــا انْرِي ــتْ م ــي وَقْ هــذا حالِ

اآلنْ  لّ  كُ في  لِيكْ  نَّكْ  مَ

ــنْ الْــســانِــي  ــكِ ــي لَ ــبِ ــلْ ــي قَ ــعــا ف ــسْ ــتَ الـــــرُّوءَ مَ

انا  اللَّحَ عْ  مْ الْجَ ابْياتْ  ها  ِيْصوغْ إ يفْ  كِ زْ  عاجَ

اآلنْ مــن  ـــرَفْ  ـــعْ ـــنَ كَ
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ــي الثَّانِ ــن  سَ الحَ ــدْ  ي عِ و  ــا  ن يدْ عِ و  ــرْشْ  العَ ــدْ  ي عِ

فرْحانَة  ة  األُمَّ هاذْ  بِهْ  يدْ  امْجِ يدْ  عِ اسْ عيدْ 

امْكانْ ي  خاطِ ما  ــرُّه  سَ

ــى  ايْتْاللَ ــرَة  ـ ضْ الحَ فــي 

ــن والَـــى  ــا م هَ ــدْ ــاهَ ش

ــــــــــة  ــاللـَ بالْجَ وَدُّه 

ــدانِــي  َلـــرَّبّ الــوَحْ ــابْ ا ــي فــي اكــت ــزَكِّ ــكــمْ امْ ال حُ

ــا  ــا موالن ــوا لِن فُ ــفْ وَصْ ي ــكْ كِ ل ــمْ المُ إالَّ حكْ

ــفْ كانْ  ي ــرآنْ و كِ فــي الق

الْغانِي  رِيعْ  تَشْ ة  مَ كْ الحَ ــلّ  هَ بِينْ  ما  ــورَى  الــشُّ و 

المانِي  لْ  الحامَ لّ  ظَ تْ  تَحْ ع  مْ جَ في  اتْكونْ  يرْ  غِ

ــانْ  ي االَعْ ــنْ  بِي ــا  م ــورا  شُ

ثانِي  ـــهْ  اآللُ مــن  ــه  لُ ــه  ــبُ وَهْ ــكْ  ــلْ مُ الــثــانِــي  ــكْ  ــلْ مُ

ــي  وَثْنَانِ و  ــاه  وَتِين ــهْ  فِي ــرّ  سَ ــي  الثانِ ــكْ  لْ مُ

االوطــانْ  ــامْ  أُم ــنْ  بِي ــا  م

ـي  ـانـِ ـــوِي رَبـَّ ـــا نَـــبَ ـــانَّ ــي اوْط ــا ف ــرْف ــشَّ ـكْ ال ــلـِ مَ

ــى لِهانَة  ــا يَرْضَ ــا م ــرْفا فــي اوْطانَّ ــكْ الشَّ لِ مَ

يانْ  الَحْ ــولْ  ط ــة  مَّ ــألُْ لَ

ــي  الْبانِ ــد  جْ المَ ــكْ  لِ مَ ــا  اوْطانَّ فــي  ــرْفا  الشَّ ــك  لِ مَ

ــنَة  سَ عــن  ــنة  سَ ــى  لَ يَعْ ــرارْ  باالَسْ ــرْ  مَّ عَ امْ ــكْ  لِ مَ

ــانْ  ــزّم وامْ ال ــــدْ ـــمْ بَ دايَ

َلْــحــالَــة  ـــنْ ا ــدِي زِي ــي سِ

ــــة  الهالـَ بـــــهْ  دارَتْ 

ــى  ــالَ ــع تَ ــــارِي  الــــبَ و 

صالْ  األرْض  في  ما  على  و 

والْ  حــابْ االحْ ــاكْ اصْ سَّ عَ

ــاللْ  الَجْ دا  ــه  اللُ اجْ ــلّ  جَ
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ــي الثَّانِ ــن  سَ الحَ ــدْ  ي عِ و  ــا  ن يدْ عِ و  ــرْشْ  العَ ــدْ  ي عِ

فرْحانَة  ة  األُمَّ هاذْ  بِهْ  يدْ  امْجِ يدْ  عِ اسْ عيدْ 

امْكانْ ي  خاطِ ما  ــرُّه  سَ

ــي  الِ ــي حَ ــبْ لِ مــن يْخاطَ

ــي  ــاللِ احْ ــوتْ  ـيَــقُ الـْ و 

ـــي والِ ــــقْ  حَ ال  ــــي  والِ

انِــي  ــوَّ ــرِبْ الــجُ ــغْ ــمَ ــمْ فــي ال ــهُ ــي تــاجْ كــانْ و بــاقِ

يانَا  اضْ  ْ ــمّ عَ بها  ة  عَ ساطْ ـوارْ  االَنـْ من  هالة 

ــواهْ  اهْ ــه  لُّ كُ ــبْ  عْ الصَّ و 

ــبانِي  ــعْ اسْ ي ــانْ بَالتَّرْصِ يام ــي مــن الضّ ــاجْ اللّ ــاذْ التَّ و ه

ــة  ــحْ و لْيانَّ فْ ــو و الصَّ فُ ــمْ و الْعْ لْ ــعْ بَالْحِ رَصَّ أمْ

ســانْ  الحْ ــاتْ  رُوم كْ المَ و 

ــانِي  سَ َلْحَ ا ــرِبْ  غْ المَ فــي  ــرافْ  األَشْ لــك  مُ ادْ  ــرْشْ  العَ و 

تانَة  ــوَّة و امْ ــمْ قُ وايَ ــة مــن الَقْ ــمْ عــن رَبْعَ قايَ

ــانْ  الَبْي فــي  ــمْ  رْهُ تَصَ نَخْ

ــي  انِ دِيجَ و  ــيّ  الضَّ فــي  ــه  الزْمُ امْ ــي  َللِّ ا ــقْ  التُّوْفِي

ــواتْ الزَّرْبانَة  طْ ــي امْســايَرْ الخَ يدْ اللِّ ــدِ و التَّسْ

ة و شــانْ  مَّ دْ أو هَ جْ مــن مَ

ـي  انـِ ــوَ ــلّ االَكْ ـــادَعْ ك ه ب ـــأَيْـــدُ و الــتَّــأيِــيــدْ الــلِّــي امْ

ــا  طانَ اعْ اهللا  ــه  ياتِي ــنْ  ي حِ لّ  كُ فــي  ــدادْ  المَ و 

ـــانْ  االَوْط في  بِنا  و  ــهْ  بِ

ــي  ــاللِ ــور إيْ ــحُ ـــرْب ال سَ

الْغالِي  ـــقْ  رِي ـــوْ الَ مــن 

ـــي ـــوالِ ـــمْ ــــــنْ الَ الكِ

نالْ  التِّيجانْ  ــفْ  وَصْ عن 

ــلّ لبْطالْ  ــوا اهْ ــه ماتُ نُّ عَ

وْسالْ  ي  صِ قْ سَ مْ  علِيهُ
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ــي الثَّانِ ــن  سَ الحَ ــدْ  ي عِ و  ــا  ن يدْ عِ و  ــرْشْ  العَ ــدْ  ي عِ

فرْحانَة  ة  األُمَّ هاذْ  بِهْ  يدْ  امْجِ يدْ  عِ اسْ عيدْ 

امْكانْ ي  خاطِ ما  ــرُّه  سَ

ــلْ  ــعْ شــامَ ــانَ ــعْ م ــامَ ج

ـــــــــــلْ  ايْواصَ الزالْ  و 

ــلْ  ــواصَ ايْ ــخْ  ــارِي ــتَّ ال و 

آني  وَال  ــرِبْ  ــغْ ــمَ ال فــي  ــدّ  ــجَ َل ا ــوِي  ــضَ ــحْ لَ ــي  ــشِ مَ

ــة  ــدانَ وَقْ تْنا  أُمَّ ــةْ  ســاعَ ـــدْ  وَلْ ــوَّ  هُ ي  مَشِ

ــانْ  الْي لِهــا  ــي  الْقاصِ و 

يانِي  احْ ــلّ  كُ في  ادْ  ـــدَّ جَ وامْ  ـــدّ ال على  ــدّ  جَ في  ــدّ  جَ

صانا  ونْ احْ ة و الصُّ ظَ لّ اللَّحْ دْ كُ جْ قْ مَ دْ ايْالحَ جْ مَ

ــي اتْصــانْ  ــدْ اللِّ جْ دامْ المَ

بــاإلِتْــنــانِــي ــرْش  الــعَ ــدْ  ــي عِ و  ــابْ  ــب ــشَّ ال ــدْ  ــي عِ و 

ــا  ــي تَلْقانَ ــنْ اتْجِ ي لّهــا حِ بْ كُ ــعْ ــادْ الشَّ ي و اعْ

ــباقْ مــع الزّمانْ  فــي السِّ

ــي  النُّورانِ ــاجْ  التَّ و  ــنا  رْشْ عَ ــرارْ  اسْ ــضْ  بَعْ ــادِي  ه

ــة  البَيَّانَ ــانْ  تَبْي ــنْ  ع ــاقْ  ف ــكْ  لْ المُ ــرّ  سَ ــا  أمَّ

انْ  طَّ َلْفَ بْ ا حابْ الوَهْ أو اصْ

ــي تَبْيانِ ــه  فُ إيْوَصْ ــقْ  ي ِيْطِ إ ــا  م ــمْ  ي ظِ اعْ ــكْ  لْ المُ ــرّ  سَ

بَتْقانَة  ـــالوِي  ع ــــه  وارْثُ ــكْ  ــلْ مُ ــمــا  ــيّ السِ

وْطانْ  ةْ هــذا االَ بّ حَ فــي امْ

ــلْ ــامَ ــك ال اهللا  ــــرّ  سَ

ـــلْ  واصَ ـــمْ  الْـــوارتْـــهُ و 

ــلْ  ــواصَ امْ ــيِــدْ  الــتَّــشْ و 

ــلْ لِي الَكْ ــه  واتِي امْ ــرْشْ  عَ

لِيلْ  ــم الَجْ وانُه نَعْ فــي اعْ

يل ــلْ وَالجِ ــنْ الجيِ ــا بِي م
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ــي الثَّانِ ــن  سَ الحَ ــدْ  ي عِ و  ــا  ن يدْ عِ و  ــرْشْ  العَ ــدْ  ي عِ

فرْحانَة  ة  األُمَّ هاذْ  بهْ  يدْ  امْجِ يدْ  عِ اسْ عيدْ 

امْكانْ ي  خاطِ ما  ــرُّه  سَ

ــة ــيــلَ ــلِّ ــــاذْ ال ــــيَّ ه هِ

وِيــلـة  الطّ يــرَة  ــصِ القْ

ــة  لِيلَ الَخْ ــواتْ  لْ الخَ فــي 

ــلْطانِي  سُ و  مــواليْ  ــي  مالْكِ و  ــيدِي  سِ و  ــي  مالكِ

ــا  يان فِيهــا  ــة  مالْيَ ــكْ  اوْلِي ــة  داحَّ الَمْ ــكْ  نَّ مَ

االَوْزَانْ  مــن  ــط  يْ خَ ِالَّ  إ

ــي  يَانِ الَعْ ســايَر  ــن  عَ ــرَكْ  جوهْ فــي  ــى  بّ اتْخَ ــطْ  يْ الخَ و 

ــة النَ دْ جَ ــة  أُمَّ و  ــرشْ  عَ و  ــتَ  انْ إال  ــي  بَاقِ ــا  م

لْســانْ  و  ــبْ  لْ قَ ــفْ  تَ تَهْ كَ

نانِي  الَفْ ـــجْ  رايَ ــــراح  االَفْ مــع  ــرِي  ــسْ يَ ــي  ــالمِ اسْ و 

رَيَّانَة  ي  راسِ اغْ و  ة  جَ اهْ الطَّ ة  جَ َلْبَهْ ا ارْياضْ  في 

ــزانْ  الَمْ مــن  ــراتْ  يْ بالخَ

ــي  ــانِ ــي االَعْ ـــــرَّةْ  قُ ـــــرَة  األسْ و  ـــدِي  ـــي أَسِ ــكْ  ــي لِ

ــة  فَرْحانَ ــمْ  بِهُ ــوتْ  الَخُّ و  ــدْ  هْ العَ ــيّ  الوالِ و 

ــانْ  دْجَ أُو  ــيّ  ضَ ــة  يَّ الرّعِ

ــي  َرُفْقانِ أ ــهومْ  سُ ــدْ  م أحَ ــى  فَ اخْ ــا  م ــرْ  ظاهَ ي  ــمِ اسْ و 

نانَة  ــغْ الَحْ ــلْ نَبَ ــنْ افْضايَ ــولْ مَ بُ ــى الَقْ نَرْجَ كَ

حانْ  ــنْ االّ رِي وْعَ ــعْ ــنْ شَ عَ

انتهت القصيدة

ــيــلَــة  ــضِ ــة الَــفْ ــيــلَ الــلِّ

يــلَة   مِ الـجْ ة  ـــظَ اللَّحْ و 

يــــلَة   عِ ْ الشّ ة  ـعَ مْ الشَّ و 

ــحالْ  تْ أنا اشْ ــاشْ افْرَحْ ف

ــجالْ تْمَت االَسْ ــاشْ اتْخَ ف

ــالْ  ــرْ ف ي ــارْ الخِ جــاب بَشَّ
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وة ــقْ والسَّ الكــة  لَمْ ــرّ  سَ طــاكْ  واعْ

ــا نِيَّ األَغْ ــفْ  عي اضْ لّ  ــكُ الْ ــوا  رْث حَ

ــانْ ايْب ــحْ  واضَ ــبْ  وَهْ ــكْ  ل ــبْ  وهَّ ــي  للّ باســمْ  ــدا  نَبْ

ادْوا ــعبْ  الشَّ لْهــذْ  اوْدارَكْ 

التِّجانْ تـــاجْ  ــكْ  ــاجَ ت ــامْ  ــم هْ و  ــكْ  ــلِ مَ و  إِمـــامْ 

بــانْ ـــرَّكْ  سَ تَّاقي  يالْمَ ــبْ  ــطْ قُ و  ــي  وال و  ـــوْتْ  غَ

ــى ــنّ ــمَ اتْ ابْـــمـــا  ـــضـــا  احْ بـــكْ  ـــكْ  ـــبَ ـــعْ شَ و 

ــي ن لَغْ ــبْ  بي ياحْ ــكْ  فيضَ مــن  ــقى  نَسْ و  ــرْ  مَّ اتْخَ و 

ــي متْفان ــالحْ  الصَّ ــى  عل و 

ــانْ بَرْه ــولْ  ب لَلقْ فيهــا  ــقا  تِسْ االِسْ ــالةْ  اصْ ــتا  شْ و 

ــنْ سَ ة يا حَ ــاروحْ راحةْ األُمَّ ي

ــوانْ ــا و نَــسْ ــن ــالْ ــرْج ــة لَ ــرْح ـــكْ ف ـــرْشَ ــدْ عَ عــي

ــلْطانْ السُّ ــا  ي ــانْ  الّيَبَّ فــي  جــا  ــزة  بالتّوي ــرْثْ  الْحَ و 

ــة ــيَّ ــراكِ ــتِ اإلشْ ــذا  هــكْ اوْ 

وى النَّجْ ــرْةْ  ــمَ ــخْ بَ ــرَكْ  ــمّ خَ اوْ 

 

ــة ــيَّ ــنِ امْ  ْ ــــلّ كُ لُـــه  ــوا  ــق ــقْ حَ و 
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كانْ ــا  م و  كانْ  و  ــدورْ  الهْ و  ــعاراتْ  بالشِّ ماشــي 

ســانْ لَحْ و  ــرْ  الخي و  ــة  الْخالْصَ ــة  بَّ حَ لَمْ ــيَّ  هِ ــلْ  بَ

نَّة حَ الْمْ مع  الرَّافة  و  األلْفة  و 

ــي ايْوان ــذا  الْ هــذا  ــة  النِّيَّ و  فــى  الصّ و  قْ  ــدْ الصَّ و 

غاني  ـــه  ـــاوْنُ ع ــرْ  ــي ــق افْ

ــانْ ئْن مِ لَطْ ــةْ  غاي فــي  مــواليْ  ــةْ  ارْعايَ مــن  لّ  ــكُ ال و 

ــنْ سَ ة يا حَ ــاروحْ راحةْ األُمَّ ي

ــوانْ ــا و نَــسْ ــن ــالْ ــرْج ــة لَ ــرْح ـــكْ ف ـــرْشَ ــدْ عَ عــي

ــدانْ لّ وجْ ــدّ آســيدي فــي كُ ــزمْ و الجَ ــزمْ و العَ و الحَ

ــرى مــالْ الْبَشْ ــكْ اكْ ــالْ بِ اوْن

ــكانْ لْ امْ لْ فــي كُ ــرْتْ شــامَ ــي ابْحَ رْت َمَ ةْ ا مــن ســاعَ

ــبْ  هانْ اعَ ــوادي و الصَّ ــدّ فــي يَدّ  فــي البْ ــتْ يَ لَ مْ و اتْعَ

ــنّى    مــالْ و الَ للّي اتْسَ أمرْ تَعْ

ــأَنــي مْ ــقــى  ابْ ال  وَ  بَـــرْضـــاكْ  ـــة  أُمّ ـعــاوْنــاتْ  اتـْ

عاني ــه  ــتُ ابْــجــيــهْ ـــلَّ  كُ

ــوَّانْ عَ ــذاكْ  ل ا  هــذَ لْمــة  الْكَ ــدْ  عن كانْ  بْ  ــعْ الشَّ و 

ــنْ سَ ة يا حَ ــاروحْ راحةْ األُمَّ ي

ــوانْ ــا و نَــسْ ــن ــالْ ــرْج ــة لَ ــرْح ـــكْ ف ـــرْشَ ــدْ عَ عــي

ــرة ـسْ الحَ ــبْ  ــعْ الشَّ ــذْ  هــ اوْالحْ 

 

رة ــاتْ الفكْ لْ و ارْق قَ ظْ العْ ــتَيْقَ و اسْ
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لْمة ــالّ ابْقاوْا ايْتَرْكــوا ظَ وْ ال فــي الجُ

ــولْ التّاجْ ــكْ يام ــنْ ايْمين ــاتْ م هيب

ــوانْ االل فــي  ــعا  شْ عْ شَ لَمْ ــوارُه  انْ و  ــنا  السّ و  ــيْ  الضَّ

الْمــا المــزن  مــن  ــذا  كْ هَ و 

ــآنْ مْ ــى ضَ لّ ــا خَ قْ م ــدَ ــقى اغْ تِسْ ــوايَعْ االسْ ــنَ اسْ امْ

ــرْ و القاســي الَنْ مَ ــه ايْنَهْ داوْلُ ــبْ اجْ لَ و انْســابْ فــي قَ

نَّى ــا تْمَ ــالْ الزَّرْعْ م ه ن مــن فِيضُ

اثْني كيفْ  ــاوْا  ــن اثْ و  رَبّـــي  ــدوا  ــمْ حَ ــنْ  ــزَّرْعــي ال و 

ــنــانــي  اكْ ــةْ  ــول ق انْـــقـــولْ  و 

مــانْ ــا مــوالي عــن الرَّحْ بَكْ ي ــعْ ُو شَ ــكْ ا رْشَ ــزّ عَ ــا عَ م

ــنْ سَ ــة يا حَ ــةْ األُمَّ ــاروحْ راح ي

ــوانْ ــا و نَــسْ ــن ــالْ ــرْج ــة لَ ــرْح ـــكْ ف ـــرْشَ ــدْ عَ عــي

ســانْ ــرْ واحْ ــدْ خي جْ ــزَّة و المَ ــتَرْ و العَ ــرْ و السّ و السَّ

ــكْ اوْطـــانْـــكْ هــاجْ يــالــلّــي ب

وْلجــانْ الصَّ و  ــة  ول الصُّ او  ــكْ  تاجَ و  ــرشْ  بالْعَ و  ــكْ  بِ

ــانْ ن دْ عَ الكــةْ  امْ جــاهْ  ــمْ  رايَ بالكْ ــي  العال ابْجــاهْ  و 

نا نْ امْ مْ مَ زْنا يامالْكــي كَ و ما حَ

ني يَجْ ــاوْا  ــن اجْ ــي  ــلّ لَ ــة  ــلَّ غَ و  ــمــارْ  ــثْ لَ مــن  مــا  و 

ــي  ــان ــف ــتْ ــمَ ــالْ ي ـــقـــولْ  ي و 

ضــانْ يقْ ــكْ  بِ ــنْ  لُوطَ ــا  نّ طَ و  ــبّ  حُ و  ــا  ن بّ حُ فــي 

ما اسْ ــرِبْ  ــغْ مَ ــنْ  ع ــمــة  ــيّ ــخَ امْ

ـــاجْ ـــوَهَّ ـــورْ الْ ـــعـــاعْ الـــنُّ ــا اشْ ي
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تيهــانْ ايْتيهــوا  ــارْ  االْزْه ــسْ  راي اعْ و 

عوا طْ واوْا و سَ لوبْ اضْ لْ القْ في ادْواخْ

ــنْ سَ ــة يا حَ ــةْ األُمَّ ــاروحْ راح ي

ــوانْ ــا و نَــسْ ــن ــالْ ــرْج ــة لَ ــرْح ـــكْ ف ـــرْشَ ــدْ عَ عــي

ــومْ هيجــانْ يجــوا اليُ ــبْ ايْهِ ي ــرْ و الطِّ طَ ــرْ و العْ بي لَعْ

مانْ بَلَّعْ مــن  ـــرايَـــجْ  احْ فــي 

ــرْ و الــــرُّوَّانْ بَّ ــوَ ــمْ ــدْ الْ ــجــايَ ـــنّ اسْ ــة كَ ــروشَ ــفْ مَ

االغْصانْ في  بَثْمارْ  طافْحة  ــجــارْ  االشْ لَّلْها  تَتْخَ

جنَّة  صارْ  اوْطانْ  بْ  عْ لَلشَّ و  ليكْ 

اتْغنّي ــصــة  راقْ ــارُه  ــي اطْ و  ــرْ  ــمَ اتْــنَــهْ ــه  ــداوْلُ جْ و 

ــي ــوران ــنُّ ــال ي ــــقــــولْ  اتْ و 

نِيسانْ قبلْ  لــوطــانْ  رَبَّـــعْ  ــكْ  عــرْشَ بعيدْ  ــرْحــة  فَ

نْ سَ حَ يا  ة  األُمَّ راحةْ  ياروحْ 

ــوانْ ــا و نَــسْ ــن ــالْ ــرْج ــة لَ ــرْح ـــكْ ف ـــرْشَ ــدْ عَ عــي

الــعــرْفــانْ مــع  الثَّقافة  و  الــمــواهــبْ  و  ــلــمْ  الــعِ

عوا بَدْ ُو  ا ميعْ  اجْ الفنونْ  اهل 

يَتْقانْ فــي  ــنــايَــعْ  بَــصْ ــمْ  ــنــهُ ــزِّي آمَ ــاعْ  ــنَّ ــصّ ال و 

ــانْ ي احْ كلْ  ــمْ  بِهُ بْنا  ــعْ شَ داتْ  ــعْ آسَ ــالْ  مَّ العُ و 

نا ــا اوْ لَغْ ن ــوزْ ارْباحْ ن نْ اكْ ــزْ مَ نْ كَ

ســوســانْ و  ـــاسْ   ي و  وَرْدْ  بــيــنْ 

ــعــوا نَــفْ و  ــقــولْ  ــعْ ل ــعــوا  ــتّ مَ و 
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ــبابْ التِّيســيرْ رْ و اسْ ــاحْ لَلنّصَ ت فْ مَ

الحســنْ يامــواليْ  ــدْ  صي لقْ نتْهــى 

يْتي احمد ســهوم في االوزانْ    ــمِ واسْ

ُو ديجانْ ــيّ ا ــي ضَ ــة فــي قَلْب ب التّأكْ

هيجــانْ ــي  قلْب ــزُه  جْ عَ زادْ  أواهْ 

نْ آلْ رْ مَ رة فــي بَحْ بْتْ لَوْصــافْ قَطْ صَ

ــي كايْغنّ ــراحْ  باالَفْ مــوعْ  جْ المَ ــكْ  رْشَ عَ ــدْ  عي فــي  و 

بّــانــي  يــالــرّ ــــولْ  ــــق ايْ و 

سانْ يَحْ ــلْ  كُ ــوعْ  ــب ــنْ آيَ ــكْ  ــادي ــأَي ابْ لْنا  ــرى  ــشْ بُ

نْ سَ حَ يا  ة  األُمَّ راحةْ  ياروحْ 

ــوانْ ــا و نَــسْ ــن ــالْ ــرْج ــة لَ ــرْح ـــكْ ف ـــرْشَ ــدْ عَ عــي

وامْ مْ طـــولْ الــــدّ ـــــالَ ــــمْ الَسْ ـــتَ لــســايَــرْ األُمَ انْ

ــرْ خي فــي  ــرْ  خي ــى  الْمول زادكْ 

الِيمــانْ ــخْ  آراسَ ــكْ  ايْدي ــنْ  ع ــالمْ  اإلسْ  ْ ــزّ ايْعَ ــاشْ  ب

ــانْ ن الكْ فــي  ــورْ  النُّ و  ــزَوْدَكْ  ايْ ــي  اللّ ــزَّادْ  ال طــاكْ  اعْ و 

نة ــى الْوَجْ عْ بانْ عل ا ســاطْ ــوَ راهُ

ــي كانْهنّ و  ــالة  بالصّ ــكْ  ل ــرا  بُشْ و  ــا  الْن ــرا  بشْ

ــدسْ وَقْــتْــهــا دانــي ــق ــال ب

اآلنْ مــن  ــي  ل ــانْ  اتْب ــرابْ  حْ المَ فــي  هــا  ايْمامْ ــت  ان و 

بيرْ التَّــدْ و  ـمــة  الحـكْ كْ  ــدَ عــنْــ

ــوزانْ ــزْ لُ رِي ــنْ اطْ وال يَنْتهــى مقصــودي م

فــي لْظى النّيرانْ ديحْ اعْســى نطْ رَمتْ لَمْ

ديحْ عجزانْ ــى المْ ــعرْ عل نّي صبتْ الشّ لكَ

ســانْ نا اوْ لَحْ لَكْ ياســيدْ فْ فَضْ حيتْ نُوصَ

يانْ ــعْ لعْ مْ ــروهْ جَ ــي جــودكْ نظْ بحــرْ مال
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ــان ــضْ الرَّيّ ــذْ الفي ــتْ ه رَفْ ــه اغْ منُّ

ــانْ      لّ ازْم ــة فــي كُ زيل ــنُه اجْ ومْحاسْ

مانْ ــوبْ الرّحْ ب حْ سلْســالْتْ النّبي مَ

َنْ ــألْ لَ ــادَمْ  ق من  لَوفى  و  قْ  ــدْ الــصّ  

يجانْ ــدَ الدّ ــه بَعْ يُّ ــاحْ ضَ ب ــرْ الصّ نَشْ

ــانْ   رْف عَ ــةْ  ادْرايَ ــتْ  ني ماعْ ا  ــوْ ري يَدْ

ــان ن دْ العَ ــدْ  آوَلْ ــضْ  ري القْ ــامْ  اتْم و 

ــبْ لَلْحانْ ــالمْ فــي قال ــغْ السّ و انْبَلّ

آوانْ   لْ  كُ ــه  وتُ اخُّ ســايَرْ  كــذاكْ  و 

ــفْ فَنَّانْ في عيدْ عــرشْ انْوارُه شــالَّ ايْصي

نانْ ــنْ في جْ مي نَعْ ــالفكْ لَمْ رْشْ اسْ ــدْ عَ عي

ــانْ االم رينْ  النّاشْ ــارْ  ك ــدّ ال ـــرافْ  االشْ

سانْ لّ اليَحْ نَا  بِينْ هَ ر بِيهْ آسيدْ ي ايْبَشَّ مجِ

لَــبْــيــانْ الــعــارْفــيــنْ  و  ــه  ــلُ ــثَّ مَ هــكــذا 

ــكْ يامالْكي عن انْســانْ لَ ــبْ فَضْ جَ مايْنَحْ

موصــانْ ــدْ  عي ــكْ  لي ــارَكْ  انْب و  ــي  نّ كانْهَ

لوطــانْ ــدْ  عهْ ــيْ  وَل ــبْ  يَّ الطَّ ــريفْ  لَلْشْ

مــانْ تطْ لّ  كُ ــالْ  انَّ ــمّ  ع ــى  ِل ا ــولْ  ب القْ و 

انتهت القصيدة
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ر  ــكْ الشَّ ــةْ  وغاي ــدْ  الحم ــهْ  لي

ــرْ  النّصَ دوحــةْ  وحــا  الدّ صــن  غُ

ــرْ ــهَ يَــسْ و  ــولْ  ــغ ــشْ مَ ـــلْ  ـــيَّ ِقَ ا

ــرْ كَ الفْ و  ــبْ  قل و  ــلْ  ق العَ ــبّ  حُ

ــرْ هَ الْطْ ــرْ  اهَ الطّ ــوقْ  ل خْ ــدْ  عي

رْ ــدَ ــعرْ فــي الصّ ــاجْ الشّ بهــم ه

ــرْ  ـشَ ــا بـْ ــن ــربْ ــغ ــم م ــه مـــن ب

ارْ ــطّ صيهــا شَ دة االَّ يَحْ ــدّ عَ ــاتْ امْ ــا هيب ــاهللا مــن اعطان ــتَفتحْ ب نَسْ

ــارْ ــريفْ هــذا الحســن الب ــا هــذا الملــك الشّ ــاتْ اهللا عندن مــن هيب

ــارْ ــارْ ولصغ ــا لكب نَ بّ ــر حَ ــوي و كبي ــضْ و ق ــبّ فايَ ــات اهللا حُ مــن هيب

طارْ ــبيهْ فــي ســايرْ لَقْ ــهُ اشْ ــه الحــبّ االَّ ل ــا ل ن بّ ــات اهللا حُ مــن هيب

انهــارْ فــي  ــنْ  ي عيدَ ابْشــارتُه  ــزّى  بالْعَ ــرْنا  كايْبَشَّ اهللا  ــامْ  الع ــادْ  ه و 

كارْ ــمْ تَبْشــارْ و تَدْ هُ ــي ابْزوجْ قل ــلْبو عَ ــومْ فَرّحوني سَ ــادْ فــي ي ي زوجْ اعْ

ــرفا االبْرارْ ــرش الشَّ ــد ع ــقْ يوم عي ــدكْ وفَ ــا رســول اهللا عيد موْلي ي

ــمْ الغاني ري ليلْ لَكْ ــرَّبْ الجْ نعم ال

جــدْ الباني ظيمْ و المَ ــوّ العْ لُ و العْ

ــزّة لوطاني ــا و عَ دن مــن أَجــلْ مجْ

فى و وَّدْ  و تَفاني دقْ و صْ لُّه بالعزى صَ كُ

شــراني ــدْ العرْشْ في انهارْ  اعْ  وعي

ــتْ فــي نظــامْ اوْزاني ــمْ قل و عليهُ

ســنْ الثاني بالخيرْ مع ارضى الحَ
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الحْ انهــارْ على نهارْ ــرْ و الصّ دْ في الخي ــدّ كْ جَ فيدَ ــا حْ يا رســول اهللا ه

ــنْ و بارْ ني ــفْ و حْ ــها و عاطَ نْ ناسْ ــنْ األَرض و حاصَ ــا رســول اهللا صايَ ي

ــا دارْ ــيَّدْ فــي اوطان ــنْ اإلســالمْ ليهْ شَ ــا رســول اهللا عــاشْ حامي دي ي

ــارْ لّهــا ذا العــرابْ وغ ــداتْ كُ ــرْ العَ ــى خي ل ــضْ اعْ ــا رســول اهللا حافَ ي

ــةْ لَفــكارْ ي رّ مــى حُ ــم و احْ ل ــلْ و العَ ق ــا رســول اهللا كا يْســانَدْ لعْ ي

ــرفا االبْرارْ ــرش الشَّ ــد ع ــقْ يوم عي ــدكْ وفَ ــا رســول اهللا عيد موْلي ي

ــارْ ــرَّب الحــيّ الغف ــه ال فيضــكْ هــابْ لُ ــالمْ احْ ــامْ لَسْ هــذا هــو يايم

رْ لَفكارْ ــوّ ــرْ ايْن غي ــرْ و الصّ ــنْ لَكبي ــدْ ايْحاسَ ــبْ و البْعي ري إيْواســي لَقْ

ــكْ يا نَبْراسْ مــن االنوارْ ــخْ الْيمانْ بْنَعــمْ المولى و بي ــرّ  و راسَ مومــن حُ

يجاني سقْ الدّ ويلْ غُ و التَّفكيرْ  الطّ

اني و  يْسايَسْ بالْحسانْ لَقْصي و  الدّ

ــي ــا فــي ســايَرْ لوطان ربْن هــي مغْ

ــي يان اعْ ــورْ  ان ــتْ  لَّ قَ ــهْ  في ــرة  الغي

رة الغاني ضْ عا الرّوحْ في حَ عينُه بَدْ

ســنْ الثاني بالخيرْ مع ارضى الحَ

ة عاني و صــالحْ لِهــا و عــاشْ باألمّ

ة ســاني  ــا ابْهاهْ في األمّ ي ــورْ و ضْ ن

داني هْ ــورْ العَ ــاهْ ن ب يْ النّاجْ ــدْ من تَ

ــرْ ــبَ يْــصْ و  ــدّ  ــكَ يْ و  ــدْ  ــاهَ ــج ايْ

ــرْ  افْت ــا  م ــعبْ   الشَّ ــمْ  تكري عــن 

ــرْ الوْق صــورة  فــي  ــرْ  ه الطَّ دارْ 

ــرْ عصَ فــي  ــاتْ  روم الحُ ــى  عل

ــدرْ ــصًّ ــرْ ال ــيَّ ــحْ نِ ــاصَ ــمْ ف ــال ع

ــرْ  ـشَ ــا بـْ ــن ــربْ ــغ ــم م ــه مـــن ب

ــرّ ــحُ ــا ال ــن ــرِب ــغْ ــة م ــالك ــمْ مَ

رْ  ــدَ الب و  ــمس  الشَّ ــوعْ  طل ــاقْ  ف

ــرْ غُ ْ الصّ فــي  ــنْ  ي الدّ ــبّ  حُ راضــعْ 
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ــرْ  ــصَ احْ ــا  ــه اللْ و  ــدّ  ــعَ ــن تَ ــا  م

ـــرْ كَ ـــيَّـــبْ الـــذّ ــا طِ ـــهَ ي ــا طَ ي

ــرْ  ـشَ ــا بـْ ــن ــربْ ــغ ــم م ــه مـــن ب

رْ ــجَ اشْ ــهْ  امهامَ انجــوعْ  ــنْ  بي

ــرْ هَ ضْ ــا  م ــانْ  عثم ــرْ  ب غَ ــنْ  حي

رْ ــهَ اشْ مــن  ــه  ب دنا  مَســعَ ــا  ي

رْ ــدَ ــغْ ال رايَــــدْ  مــن  على  ــم  رغ

ــرْ يَنْكسَ ــمْ  ظي لَعْ ــكْ  بْجاهَ و 

ـــرْ  ــا ابْـــشَ ــن ــغــربْ ــهــم م مـــن ب

ــارْ ث لَكْ ــاتْ  مكروم و  ــا  ن إمامْ ــحْ  صال ــى  ال و  قُطــبْ  و  متّاقــي  وَارعْ 

ــه إالَّ لَتَّبْشــارْ      ــا خلقُ ــبحانْ اهللا م ــى لْســانُه سُ مــة ديمــا عل و الحكْ

ــرفا االبْرارْ ــرش الشَّ ــد ع ــقْ يوم عي ــدكْ وفَ ــا رســول اهللا عيد موْلي ي

ــتْ ســارتْ الصحــرة أرضْ البارْ ي ســيرة من حِ ــا طــهَ و نا مشــيتْ للمَ ي

هارْ ــرْ والجْ ــا الزَّمزمي فــي السَّ ــجرة ي ت الشَّ ــى بايْعــوكْ تحْ القــومْ ال

ــارْ أكب ــاهللا  ب ــرَ  الجاه الماســيرة   فــولْ  اگْ ســارتْ  ــانْ  اإليم ــداكْ  بْ و 

ــرارْ ــرفا لَحْ ــا األرضْ الشَّ رتْن حَ ــدانْ اصْ ــوا بل مُّ ــقْ و نضْ قايَ ــقّ لَحْ و تْحَ

نا جارْ   ــدْ ــى حاسَ مــة عنهــا حاســودْ كانْ إل لّ نَعْ ــارْ كُ خت ــا نعــم المُ ي

ــرفا االبْرارْ ــرش الشَّ ــد ع ــقْ يوم عي ــدكْ وفَ ــا رســول اهللا عيد موْلي ي

هاني ــبحانْ الّي انْشــاهْ يَبْهرْ لَدْ سُ

ــى لبْدَ عاني علوا اهللا عل ــكْ ايْجَ بي

ســنْ الثاني بالخيرْ مع ارضى الحَ

هدْ الباني  خْ العَ ــوامَ جاوا البالي اشْ

ــي لَيْمان ة  ــوّ قُ ــنْ  حايْزي و  الْ  ــزّ عُ

ــفاني  سْ ا عُ نّ ــاحْ فــي وْطَ ــارَكْ بَطّ ت

ــي بْلَعيان  ْ الحــقّ ــلَبنا  يَسْ رادْ  و 

ايرينْ في لزْماني ســرْ الجّ كيفْ انكَ

ســنْ الثاني بالخيرْ مع ارضى الحَ
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ــرْ ــثَ ــكْ يَ و  ــــــزدادْ  يْ أســـيـــدي 

ــرْ  ــثَ ــب ــالْ ب اهللا  ـــم  ـــرْهُ ـــشَّ بَ

ــرْ كَ الدّ و  التّســبيحْ  فــي  ــطْ  غابَ

ــرْ ــصَ ـــعـــادةْ الــقْ ــنْ اسْ الــحــسَ

ــرْ الكبَ ــدكْ  عي و  لَعــرشْ  ــدْ  عي

ــرْ  ـشَ ــا بـْ ــن ــربْ ــغ ــم م ــه مـــن ب

ــعرْ ْ ــدى مشــموم فــي الشّ بْ و المَ

ــمــرْ العْ ــبْ  ــ واهَ ــي  ـكِ لـِ المَ و 

ــرْ  االكــبَ ــكْ  المالــ اهللا  ــى  صل

ــارْ وت كَ ــى  المول طــاكْ  اعْ إالّ  ــمومْ  مَشْ و  ــدِ  مبْ لّ  كُ اهللا  رســول  ــا  ي

ــر و لْجهارْ ــوا فــي السَّ لُ وّ ــركْ و الّ تْقَ وت ــا الزَّمزمــي كَ ــدوا ي سْ ــى حَ وال

صارْ ــال تَقْ ــنْ ب ي ــامْ بالدّ ــاهللا و بيكْ ق ــنْ ب بنا الموم ــعْ ــارَكْ شَ مــن كوت

ــرارْ ــعْ االسْ كْ منب ــدَ في ــا احْ ــكْ بالدن لِ ــي مَ ــبْ ربّ ــا حبي ــاركْ ي  مــن كوت

قتْ به في ســايَرْ لَشــعارْ دْ لي ما نْطَ ــنْ عن ايْقيني و كَّ ــي زادْ ايْقي و اللّ

ــرفا االبْرارْ ــرش الشَّ ــد ع ــقْ يوم عي ــدكْ وفَ ــا رســول اهللا عيد موْلي ي

ــو طــالْ لَعمارْ ــفْ ينتهى ل صــودي كي قْ ــا انْتهــى مَ ــدْ م صي ــا لَقْ انْتاه

بّ في النّبي  و في االشراف  و في االسالم و في هلْ وطني االحرار رْ حُ قَلْبي عامَ

ــارْ تب اعْ و  بُشــرى  دَرتْهــا  ــدْ  عي فــي  ــنْ  ي عيدَ ــد  لّ خَ مْ إالّ  هــذه  ــا  م

ــلّ ســايرْ لَزماني ــصْ ما يقَ ما يَنقَ

ياني لّ حْ ــفْ واقَعْ أمسْ و يوْقَعْ كُ كي

يجاني يا و الدّ و عمالْ الخيرْ في الضّ

ساني سناتْ و المحاسنْ و حْ فيضْ الحَ

لوا في يومْ واحــدْ افْهاوا دْهاني وصْ

ســنْ الثاني بالخيرْ مع ارضى الحَ

ــارُه ثاني  ــجْ زخّ ــي ايْهي ــوى قَلْب گْ مَ

ــتْ في ارْضــاهْ جمع األماني اتْجمعَ

ناني  ــلينْ نعــم العدْ رسَ عن تاجْ المُ
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ــرْ هَ الطّ محمــد  لســيدي  و 

ــرْ هَ ــدّ ــبْ ال ــواكَ ـــرافْ ك ـــاالشْ ب

ــاحْ عيدنا منســومْ باالزهارْ ــه في صب دا لُ ــعبْنا يَغْ ــبْ شَ بي و ســالمْ لَحْ

ــتارْ لي فياللي تَسْ نّ احمد ســهوم وأصْ فى على هلْ الفَ و اســمي ما يَخْ

ــي و كناني ين ــدْ نورْ عَ ــي العهْ و اللّ

ري تهاني هــم شــعْ ــمْ بَجميعُ ليهُ

انتهت القصيدة
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ــي ه

ــو ه

ــدانْ  ــوجْ ــرْ ال ــذا شــعْ ه

ــنــا  الــلَّــغْ ــه  ــنُ ــحّ لَ و  ــنْ   ـحِّ ــلـَ مُ ــا  ج

ه الحســن الثاني  لّدُ يُونْ يخَ يدْ العــرْش في العْ ة بعِ فَرْحَ

ــانْ  ــنَّ فَ ــةْ  ــوحَ لَ ـــذِي  هَ و 

نَّة  جّ ــونْ  ــيُ الْــعْ َرْض  أ فِيــها  ـــمْ  راسَ

ــبْ الْهانِي  لْ صانْ بَالقَ ــنْ الغْ رْحو بِي نِينْ فِيها مَ ــاكْ والسَّ

ــانْ  إيم ــةْ  قَصَّ ــذِي  هَ و 

ــى  نَ لَمْ ــمْ  بّهُ حُ فــي  بْ  ــعْ شَ و  ــكْ  لِ مَ

بّ فــي تَفانِي  بْ إيْبادْلُه الحُ ــعْ بُه وَالشَّ ــعْ بّ شَ ــكْ حَ لِ مَ

ــنْ  ــسَ أمــــــواليْ الــحَ

ــى  نَ وَالْغْ ــى  نَ الْمْ ــرْشْ  عَ ــة  األُمّ ــرْش  عَ

ــنْ الثَّانِي  سَ نا الْحَ تْبادَل يا ســيدْ ــا مَ ف ــبّ وَالصّ وَالحُ

ــانْ  ــي ــي ابْ ــــذِي ف ــا هَ ي

ــا  نَّ تْغَ ــنْ  مَ ــاء  ن غِ أُو  لَحــنْ  أُو  رْ  ــعْ شِ

لَفْ بِيْمانِي  ــومْ نَحْ زُه وَ اليُ جْ رْ عَ هَ ــنْ  اظْ نّ ســايَرْ الفَ وَالفَ
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ــانْ  افْن ــن  سْ الحُ ــن  سَ حَ

نا  دْ ــعَ اسْ نا  ــيدْ سِ فــي  اهللا  مــن  ــرّ  سَ

ــي  عانِ مَ وال  ــوانْ  الْ وال  ــة  مَ نَغْ ــه  فُ اتْوَصْ ــا  م ــرْ  السَّ و 

َمــــــانْ  ــــطّ األْ هـــو شَ

ــة  نَّ حَ المْ و  ــفْ  طْ الْعَ مــن  ــضْ  فِي هــو 

ــه رَبّانِي  ــوال حالُ مــالْ و فــي األحْ ــرْ هــو الْجَ ي هــو الخِ

ــنْ  ــسَ أمــــــواليْ الــحَ

ــى  نَ وَالْغْ ــى  نَ الْمْ ــرْشْ  عَ ــة  األُمّ ــرْش  عَ

ــنْ الثَّانِي  سَ نا الْحَ تْبادَل يا ســيدْ ــا مَ ف ــبّ وَالصّ وَالحُ

الــعــرفــان و  ــا  ــوي خ ــا  ي

وَثْــنــا  ــرْ  ــكْ شُ ـــــوالَيْ  ادْمَ يلْ  مِ بَالجَ

ــي  رْ وْأغانِ ــعْ ــهْ شِ ــولْ فِي ــوبْ تْقُ لُ ــجْ لَقْ يَّ ــبّ كايْهَ وَالحُ

ــحــانْ  َلْ األْ دْ  ـــرُّوحْ  ال ــوَ  هُ

بْنَى  مَ و  ــا  ــنــونْــنَّ ــفْ لَ ــى  ــنَ ــعْ مَ ـــوَ  هُ

ــي  لَلْوانِ ســايَرْ  ــى  فْ ــا  تْن عَ بْدَ اإلْ ــضْ  ي وَالْفِ ــعْ  النَّبْ ــوَ  هُ

اوْطــان  لّ  كُ فــي  ــنّ  الفَ و 

نَى  يَعْ ــادْ  ــج ــاالَمْ ب و  ــطــوالتْ  ــبُ ــال بَ

ــانْ  االَزْم ســايَرْ  ــو  لُ العْ و  ــزّ  العَ و  ــنْ  حاسَ لَلْمْ ــدْ  لي تَخْ

ــي ه
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ــو ه

ــي ه

ــنْ  ــسَ أمــــــواليْ الــحَ

ــى  نَ وَالْغْ ــى  نَ الْمْ ــرْشْ  عَ ــة  األُمّ ــرْش  عَ

ــنْ الثَّانِي  سَ نا الْحَ تْبادَل يا ســيدْ ــا مَ ف ــبّ وَالصّ وَالحُ

ــســانْ  ــر اإلنْ ــكْ ــزْ فِ ــاجَ ع

ــتْــنَــة  فَ ـــهـــارْ  اإلبْ و  ــه  ــلُ ــقْ عَ ــزْ  ــاجَ ع

ــي  لّ آوانِ ــنّ فــي كُ ــى الْفَ هَ ــة يَفْ ــعاتْ الرُّؤْيَ ــالَ التّاسْ وِي

ــانْ  ــتّ الْــهَ الفِيض  ــاذْ  ه

ــنة  سْ حُ ناقْصــاهْ  ــا  م ــنْ  حاسَ لَمْ مــن 

ِيْنانِي  ــيْ إ بْهورْ فاقَدْ الْوَعْ ــهْ مَ ــنْ تايَ حاسَ نّ في المْ و الفَ

زَّان  الْـــــوَ ـــولْ  يْـــقُ أَشْ 

ــى  نَ عْ مَ لّ  ــكُ ال ــة  لْمَ الكَ ــبْ  ي يْصِ ــنْ  فِي

كانِي  لّ مْ ين و فــي كُ لّ حِ ــرْ كُ ثَرْ يَتْكاثَ وْ ــبْ كَ بِي ــاذْ الْحْ ه

ــنْ  ــسَ أمــــــواليْ الــحَ

ــى  نَ وَالْغْ ــى  نَ الْمْ ــرْشْ  عَ ــة  األُمّ ــرْش  عَ

ــنْ الثَّانِي  سَ نا الْحَ تْبادَل يا ســيدْ ــا مَ ف ــبّ وَالصّ وَالحُ

ــرْ وْكــانْ ــكْ ــانْ الــشّ ــب إيْ

ــى  وَبْنَ ــامْ  م الَهْ ــاذْ  ه شــيَّدْ  ــا  م عــن 

ــه االَذْهاني  ــعْ ما اتْبَلْغُ ــي فَنّ ارْفِي لْ فِ ــامَ ــا اوْصافْ شَ أمّ
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ــو ه

صانْ النَّقْ في  رْنــا  ــذَ يَــعْ

ا  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ــي  نِ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ــنْ  ــسَ أمــــــواليْ الــحَ

ــى  نَ وَالْغْ ــى  نَ الْمْ ــرْشْ  عَ ــة  األُمّ ــرْش  عَ

ــنْ الثَّانِي  سَ نا الْحَ تْبادَل يا ســيدْ ــا مَ ف ــبّ وَالصّ وَالحُ

انْ  بّ الشُّ فَــخْــرْ   سِــيــدِي 

ــنَــى  لَــمْ ــالْ  ــم كْ ــا  ي محمد  ســيــدي 

ــي ري تَهان ــعْ ــانْ شَ ي ــعْ االَعْ م ــرَّةْ جَ ــا قُ ــا ي ن دْ هْ ــيّ عَ وَلِ

ــنــانْ  ـــتْ االكْ لِــيــكْ أراحَ

ــة  نَّ الجَ مــن  ــبْ  ي الطِّ ــبْ  ي طِ ــكْ  وت خُّ و 

انِي  يدْ السَّ يونْ بَالعِ ى دَالْعْ رْحَ بُه في الفَ نا و شعْ ــيدْ و لسِ

ــســانْ  ــلْ ــا بَ ــعــاي ـــل مْ قُ

نا  عْ مَ اسْ مــن  ــلّ  كُ عانا  مْ ــولْ  ــقُ يْ و 

ــابْ الْبانِي  تَّ بْنا الْوَ ــعْ ــى و ارْجالْ  في شَ من شــابَّاتْ وَنْسَ

انتهت القصيدة
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ــي رجفــان و كا نحــس بقلب

الحســن مــــوالي  سيدنا 

نســوان و  ــات  بن نمشــيوا 

ــد العرش المصان في يوم عي

ــد عرش ارجال و نســوان عي

ــات مــع النســوان ــد البن وف

ــان لعي بهــر  ــد  وف ــا  وفدن

ــي  مانِ اعْ ــوقْ  الشُّ ــادْرِي  ب ــة  فوزِي ــا  ي ــي  بِ نَگّ

ــدْ الثانِي  نْ ــاطْ عَ ب ــا لَلرّ ا ارْفاگَ ــيوْ شِ ــاشْ نَمْ ب

ــي ثان ــه  ل ال   ــا  احبيبن ــاة  بحي يهتفــوا  كا 

ــاش نشــاركوا فــي كل آواني  ــوا ب الزم نكون

ياني ــن كل احْ بْ امحابي ــعْ ــد ملك و شَ عي

الثانِي  النصف  يالَكْ  نْ  ــوَّ ــكُ لَــمْ ــا  ن ــدْ وَفْ

ــي  ــوا تَهانِ م دّ ِيْقَ ــرْفا إ
ــرْ الشَّ صْ ــنْ الْقَ غادْيِي

اآلنْ  ــنْ  ي موعِ جْ مَ ــا  ـــــن راحْ

ــيــرانْ ـــادِي لَــلِــجِ ــي ن ــارْتِ ج

بَّانْ كي امْشــاوْا ارْجالْ و الشّ

ــبَّانْ الشّ ــهْ  بِ ــوا  تْفُ يْهَ ــى  إلَ

ــنْ  طَ ــدْ الوَ ي ــرْ عِ صَ ــدْ الَقْ ي عِ

زَرْبـــانْ  يّتِي  آخِ ــتْ  ــوَقْ ال را 

ــكانْ  ــنْ ســايَرْ الَمْ ــوا م اتْالمُّ
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والحســان ــر  الخي جابهــم 

اإلحســان أكهــف  ــم  هُ عمّ

ــرش رجال و نســوان عيد ع

ــان الفت ــن  الزي ــان  ازم فــي 

نســوان ــا  ي العمــارة  اوْا  ــدَ ابْ

ــى فــي ســاير المكان اوْالَوْحِ

ــان ازي الحــال  الجــو  اتبخــر 

ــرش رجال و نســوان عيد ع

ــان حن ــا  ي ــدَ  بَعْ اقرايهــم 

ــبانِي  فالْ و الشّ ــاتْ و خــاالتْ االطْ مَّ جــاوْا عَ

ــي  انِ ــيّ و الدَّ صِ ــنْ و االوْالدْ و القَ ي ــى الوالْدِ لّ عَ

ياني ــن كل احْ بْ امحابي ــعْ ــد ملك و شَ عي

ــي  األمانِ ــةْ  ايَ غَ ــمْ  الَتْهُ رَجّ دَرْكــوا  ــفْ  ي كِ

ــي  يانِ ْ الَعْ ــيّ ــا ضَ ــكْ قْلُوبْن لِ ــابْ مشــور مَ ب

وســانِي  ينْ وَالسُّ ــمِ ــرة و ياسْ وَرّقــي وَرْدَة وزَهْ

ــي ألم هانِي  يّطِ ة و عَ ــى األُمَّ ــرَشّ ما وَرْدْ عل اتْ

ياني ــن كل احْ بْ امحابي ــعْ ــد ملك و شَ عي

ــي  انِ اليَتْقَ ــةْ  غايَ فــي  ــة  تُوبَ كْ مَ ــة  الفِتَ لّ  كُ

ــانْ  بْي الصَّ و  هــاتْ  األمّ جــاوْا 

نْ  سَ الحَ ـــواليْ  أم ــركْ  ــي خِ

ــنْ  طَ ــدْ الوَ ي ــرْ عِ صَ ــدْ الَقْ ي عِ

اوْشــانْ  ــزّ  عَ نَــالــوا  ا  النّسَ

ــانْ  ب ةْ  ســاعَ ــرو  ي ازْهِ ــتْ  قالَ

ــانْ  ي الَعْ ســودَةْ  ــا  ي ــة  مَ فاطْ

ــانْ  ِيم إ ــن  عَ ــي  لِ ــوا  يْطُ عِ

ــنْ  طَ ــدْ الوَ ي ــرْ عِ صَ ــدْ الَقْ ي عِ

ــوانْ  اللّ فــي  ــاتْ  الفِت ــا  ه
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الحســن  ــمَ  نِعْ ــا  ي ــى  اللُوْل

ــنْ  الَوْطَ ــورْ  نُ ــا  ي ــة  الثانْي

يحــانْ  الدِّ ــدر  ب ــا  ي ــة  الثالث

ــنْ  طَ ــدْ الوَ ي ــرْ عِ صَ ــدْ الَقْ ي عِ

ــلْطانْ  تابْ السُّ ــا فْى اعْ ن هاحْ

سانْ  ــطْ الكْ مْ وَسْ ها مْشــامَ

ــانْ  اتْب ــدْ  البُعْ فــي  ــة  الرَّايَ را 

ــان   تَزْي ــارَجْ  التّــع نُوا  ــخّ سَ

ــانْ ــك يهتــف قلبُه وَ لْسَ و ب

ــان الركب ــاتْ  غنّ باســمك 

ــان حن ــر  العام القلــب  ــا  ي

ــرش رجال و نســوان عيد ع

الصولجــان مــول  ــدوا  مجّ و 

اللحــان النســا  ــا  ي رددوا 

ــان لعي تبهــر  الخصــة  ــا  ه

و الفــراح فــي ســاير لحيان 

يانِي  لّ احْ ــى كُ ــوِي فْ رَكْ االِتَّحــادْ النِّسْ شــاكْ

كانِي لّ امْ عْ النّسا في كُ مْ نْ جَ نْ الحاصَ صْ يا الحَ

يانِي ْ احْ لّ ــي ســاتْراكْ كُ رْسِ جابَكْ آيَةْ الكُ احْ

ياني ــن كل احْ بْ امحابي ــعْ ــد ملك و شَ عي

بْنا العايَشْ هاني ــعْ لُوا يا النّســا عــن شَ وَلْوْ

ســواني ــة  لْيَ مَ المبخــرات  و  المرشــات  و 

ــي ــا ارْفقان ــنْ ي ي دِ ــرْ الماجْ ــور دْ قَصْ را الجام

ــي  التّهانِ ذ  النّهــارْ  ــادْ  ه ــادَرْ  لَبْن نُوا  ــخّ سَ

انتهت القصيدة
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رْ  ـــنُـــوَّ امْ ـــا  ه ـــوّ جُ و 

ـــانْ انْــــــوارُه  ـــوْط ـــلْ ــنَــع لَ ـعْ نـَ

ــابْ  ــصَّ ــذا الــرَّبِــيــعْ خَ هَ

نانِي  الَفْ تَــــرْوِي  ــاهْ  ــي ــمْ الْ صــابْ 

ــبــابْ  الــشَّ ــدْ  ــي عِ ــه  ــعُ ــي ارْبِ ــا  ج و 

ــبابْ ــر الشَّ شَ عْ ــا مَ ي

ــابْ  ــشَّ ـــنْ ال ـــزِي
ــيــالدْ الْ ــدْ مِ ــي عِ

ه ــفُ طْ ــودْ زادْ عَ ـــ و الجُ

ــبْ ي صِ اخْ ــنْ  الوطَ صــابْ  ــا  ن يدْ عِ

رْ  ــوَّ نَ ــا امْ ن َرْضْ ــرْسْ فــي أ و صــابْ الغَ

ـــــــوارُو  وَنْ ــــــــــواوْرُو  انْ ـــو  ه و 

ــي  نانِ بَالجْ ــرْ  عامَ ــرِبْ  غْ مَ ــال  اعْ أواهْ 

ــبــابْ  ــدْ الــشَّ ــي ــــى عِ أَتَ

ــيــبْ  ــبِ ــمــامْ احْ ــالدْ اهْ ــي ــدْ مِ ــي عِ

ه»  فُ طْ ــالْ «عَ ْ ب لّ ى عــن كُ فَ مــن ال يَخْ

رْ  ــــوّ نُ ــــادْ  ع زادْ  و 

ــــوارُه  انْ ــعْ  ــي ــطِ اسْ ــي  ف ــعْ  ــمَ لْ و 

ــى صابْ  ــا ابْغَ ــى و م َتَ أ

ــصــانْ  اغْ بِـــهْ  ــتْ  ــحَ ــقْ الَ ــدا  ــنّ ال و 

ـــبـــابْ  شَ ـــيـــبُـــه  شِ ـــل  ـــعَ جْ و 

ــبابُه  نْ في شْ طَ و الوَ

ـــبـــابْ  ــــرْ الـــشَّ ــــخْ ي فَ ــــيــــدِ سِ

ــه  فُ لُطْ ــامْ  ـم اتـْ ــى  عل
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ــتــافــوا اكْ مْ  ـــوْ ـــنَّ ال ــن  م  : ـــالْ  ق و 

ــي  رْعانِ للدَّ ــاد  ي اعْ ــة  يَّ التَّنمِ مــالْ  اعْ و 

ــابْ  ــب ــشَّ ــدْ ال ــي ــــى عِ أَتَ

ــمْ جــاتْ فــي تَــرْتِــيــبْ  ــشــامَ و الــمْ

ــاتْ  بْن و  االوْالدْ  مــن  وَرْد  مــن  ماشــي 

ــتَــفــادَتْ  اسْ و  فــــادَتْ  ــنْ  ــي ــفِ الْ

انِي  ي والدَّ صِ لْ في القْ هْ رْضْ و جَ رْ و مَ من فَقْ

ــابْ  ــب ــشَّ ــدْ ال ــي ــــى عِ أَتَ

ــه  تافُ اكْ لْ  ــغْ الشَّ ــرّ  سَ مــن  ــرَّدْ  جَ أُو 

طابْ  خْ تابَعْ  طابْ  اخْ في 

ـــزّانْ خ ــن  م ـــمّ  كَ و  ســـدّ  ــمّ  ــكَ ب

ـــــــرابْ  اعْ و  ـــنْ  ـــغ ـــازِي ـــم ـــي لِ

ــبابُه  ــنْ في شْ طَ و الوَ

ـــبـــابْ  ــــرْ الـــشَّ ــــخْ ي فَ ــــيــــدِ سِ

نَّاتْ  ــي و غَ ــمْ مــن بْنِ كَ

عــــادَتْ بـــارْكـــاتُـــه  ــنِــيــنْ  امْ و 

بابْ و انْســابْ   عْ الحْ مْ جَ

ــصــانْ  ــقْ ـوتْ الــنُّ ــوا تــالـُ ــاربُ ــح إيْ

ــــحــــابْ  ـــــــــدَّ مـــــا يَــــسْ البُ

ــبابُه  ــنْ في شْ طَ و الوَ

ـــبـــابْ  ــــرْ الـــشَّ ــــخْ ي فَ ــــيــــدِ سِ

ــه  تافُ اكْ بْ  ــعْ الشَّ ــى  عل ــكّ  فَ مــن 

 

ــابْ طَ ــلْ الْخْ صَ ــى ابْفَ أتَ

يانِي لَعْ ــرْ  ــهَ ــبْ يَ ـــــانْ  االوْط ردّ 

اقْــــرابْ  ــدْ  ــي ــعِ ابْ ـــلّ  كُ ــهــا  ــنْ مَ و 

ــبابْ ــر الشَّ شَ عْ ــا مَ ي

ــابْ  ــشَّ ـــنْ ال ـــزِي ـــيـــالدْ ال ــدْ مِ ــي عِ

ــات بْن ــعْ  بايَ الرّ ــكْ  دِي

عــــادَتْ  و  ــد  ــي عِ ــى  ــل عَ ـــاتْ  ـــنَّ غَ

انْسابْ ةْ  ســاعَ يْلْ  السَّ كَ

ــوانِــي  نَــسْ و  ارْجــــالْ  ــوا  ــقُ انْــطــالْ

ــحــابْ  اسْ ــمْ  ــيــهُ فِ ـــدْ  واحَ ـــلّ  كُ و 

ــبابْ ــر الشَّ شَ عْ ــا مَ ي

ــبــابْ  ــالدْ الـــزِّيـــنْ الــشَّ ــي ــدْ مِ ــي عِ
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روَاحْ  و  ــاحْ  ــب اصْ بِــيــنْ 

ـــيَـــتْـــالوَحْ  ــــرّ صـــــارْ كَ الــــضَّ

طابْ  يَسْ الْــوْطــان  عــادْ 

ــي  ــورانِ ــنُّ ــدْ ال ــنْ ــالجْ عَ ــع صـــابْ ال

ــعــابْ  لَــصْ ــه  ــانُ ــرْق طَ ــي  ف ـــدّ  هَ و 

ــبابْ ــر الشَّ شَ عْ ــا مَ ي

ــابْ  ــشَّ ـــنْ ال ـــزِي ـــيـــالدْ ال ــدْ مِ ــي عِ

ــي ازْهـــاره  ــراصِ فــي اعْ

ــســارَبْ  امْ ياعْ  الگْ في  لْ  النّمَ و 

ــبابْ  الشَّ عــن  ــاوْا  ــنَّ غَ

ــي  كانِ امْ لّ  كُ فــي  ــكامْ  البْ ــى  تَّ حَ

ــيــابْ الــغْ فــي  ارْعــــات  ــمْ  ــنَ ــغْ ال و 

ــبْ  ــي ــبِ ــبْ اطْ ــي ــبِ ــحْ ــا ال ــنَ كــــانْ لِ

ارْواحْ  و  ــدانْ  االبْ مــع  ــوبْ  ل القْ ــجْ  عالَ

ـــــالوَح  امْ يــــمْ  ــــدِ اعْ ابْـــقـــى  وَالَ 

ــي  الغانِ اهللا  ــا  رَبْنَ غْ مَ ــرَمْ  اكْ ــهْ  ب مــن 

ــبــابْ  ــدْ الــشَّ ــي ــــى عِ أَتَ

ــرِبْ  ــغْ الــمَ َرْض  أ ـــي  فِ مــا  ــــلّ  كُ

ــاره  ــرْ مــن ازْه بِي ــفْ لَعْ ــلْ ارْشَ مــن نَحْ

ـــارَبْ  ط ــه  ــانُ ــص اغْ ــي  ف ــرْ  ــي ــطِّ ال و 

يانِي  يفْ صارْ في الوَطْ رْعَى كِ بْ الْمَ صْ عن خَ

ـــرْواحْ وْحْ مَ ــــرّ ــى ال وت

ـــالوَحْ  ـــتْ يَ ـــرْ  ـــهَ اظْ ــا  ــن ــالجْ اعْ و 

ــا طــابْ  ــه وْم ــذّ لُ ــا ل م

ــنْ  ــسَ ــحَ ـــــواليْ ال نـــا م ـــيـــدْ سِ

ـــعـــابْ  ـــصْ مـــا بـــاقِـــي مـــا يَ

ــبابُه  ــنْ في شْ طَ و الوَ

ـــبـــابْ  ــــرْ الـــشَّ ــــخْ ي فَ ــــيــــدِ سِ

انْهــاره ــه  لُ ــگامْ  اسْ و 

ــســارَبْ ــيــهْ امْ ــلّ جِ ه فــي كُ ــدُ ــنْ عَ

ــَبابْ  وا  الشّ و  يــشــارْكُ

ــفــانْ  االَجْ و  ــبْ  ــلْ ــقَ ــال بَ ــرا  ــاكْ ش

يـــابْ  ـــنْ اتْــــبَــــتْــــرُه الـــدّ ـــي حِ
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ــبابْ ــر الشَّ شَ عْ ــا مَ ي

ــابْ  ــشَّ ـــنْ ال ـــزِي ـــيـــالدْ ال ــدْ مِ ــي عِ

ــدَى  اتَّهْ و  ــتاقَــمْ  اسْ و 

ــادى  ــه ب ــســانُ ــي احْ ــلِّ ــدِي ال ــي سِ

االنْجــابْ  ــلْ  ي صِ ــوْاليْ  م

ـــي  ــه فــي اوْزانِ ــتُ حْ ــدْ ــو مَ مـــواليْ لُ

الــبــابْ  ــول  ــقُ اعْ ــوه  ــفُ ــوَصْ يْ وْال 

ــرابْ  الطَّ و  موســيقى 

ــبــابْ ــرْ الــشَّ ــخْ ــدِي فَ ــي ـــابْ سِ ب

ــابْ  تَّ ــوَ الْ اللّيتْ  ذاك 

ــبْــحــابْ  ــه حَ ــبُ ــعْ ــن شَ نــا عَ ــيــدْ سِ

ــابْ  غ ــالَّ  ال ر  ــدْ البَ ذاكْ 

ــــابْ  الوَهَّ ـبْــحانْ  سُ لشعـــبْـنا 

ــابْ  التَّرْت تِصــارْ  اخْ و 

ــيــدْ اوْصـــابْ  ــعِ ــروكْ اسْ ــبْ ــيــدْ مَ عِ

ــابْ  ــب ــشَّ ــدْ ال ــي ــــى عِ أَتَ

ــبْ  ي جِ اعْ ــعْب  شَ فــي  ــفْ  نُوصَ أشْ 

ــدَى  ــهْ أتَّ ــدَى  ــهْ ــال بَ و  اهللا  ــــداهْ  اهْ

ــآدِي  ــف ــنْ الْ ــكَ ــي اسْ ــلِّ ــدي ال ــي سِ

انِي  ى ابْهاه السَّ عَ تَّى اشْ ي حَ شِ فْ ما نوصَ

ـــرْ مــــعَ األدَبْ  ــعْ و الشِّ

بْ  ـــالَّ ـــغَ ال ــــــدْ  األَسَ و 

نْســابْ المَ ــضْ  ي الْفِ ذاكْ 

ــــدابْ  ـــلّ اهْ ــــرَّةْ كُ ــا قُ ي

ــبابُه  ــنْ في شْ طَ و الوَ

ـــبـــابْ  ــــرْ الـــشَّ ــــخْ ي فَ ــــيــــدِ سِ

ا  ــدَ ــ الهْ فــي  ــا  نَ االمامْ

ــادَى  ب ــنْ  عَ أُو  ــرْ  ضَّ حْ امَ ــي  اللِّ ــى  علّ

ــابْ  ــجّ ـــومْ نَ ــكْ ق ــلِ مَ

ــقــانْ  ــي يَــتْ ة ف ــدَ ــي ــصِ ـفْ اقْ بــأَلـْ

ـــابْ  ـــب ـــلْ لَ ــــرْبــــه  طَ ــــو  ل و 

بابُه ــي  ف ــنْ  ــي ــف واقْ

ـــابْ  ـــب ـــمْ شَ ـــهُ ـــي ـــــــــزْرَعْ فِ يَ

ــه  ــابُ ــي ارْك ــلْــنــا ف كُ

ــابْ  ح ـــه  ـــرْشُ الْـــعَ ــبْ  ــعْ ــشَّ ال و 

هــابُــه  ــــورَى  ال  ْ رَبّ

ـــابْ هَ مــا  ـى  ــلـَ عْ ــرْ  ــكْ الــشُّ و 

بابُه  اسْ ــيــرْ  خِ ـــلّ  كُ

ــــابْ   ـــه رَغَّ ـــلُ ـــبْ فــي وَصْ ـــعْ شَ
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ــابْ ــب ــوا االحْ ــالُ ــع اتْ

ــتــابْ ــجْ ــالد ابْــــنُ الــمُ ــي ــدْ مِ ــي عِ

األَرَبْ  مـــالْ  اكْ يــدْ  عِ

ــابْ  ــط ــه رايَــــسْ االَقْ ــو لُ ــاركُ ــب انْ

ــابْ ــنْ النَّجَّ ــمي بي اسْ

ــابْ ــي ــاالط فـــي ســـال وســـــالمْ ب

ـــحـــابْ  ــوا االَصْ ــالَ ــع اتْ

ــابْ  ــقَ االَحْ على  الْخالَدْ 

يَنْصــابْ  ــدْ  مَ أحْ ومْ  ــهُ سُ

ـوا  ــطابـُ تَسْ ـــوا  بـُ رّ قَ

ــــــرابْ  االَعْ و  ـــامْ  ـــج أعْ ـــيـــدْ  سِ

تابُه اعْ فــي  ــي  لِ اهْ ــا  ي

ــــجــــابْ  ــــة االنْ ــــيَ ــــقِ ــــرِي االَفْ

ــه  صابُ ــا  م ــي  اللِّ ــا  ي

االقــــطــــاب و  ــــاسْ  ــــرُّي ــــل ل

انتهت القصيدة
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ــا احجابْ ه لِن ــمُ ــمْ اللّي أَسْ ــدا بأَسْ نَبْ

يوبْ  لْ شانْ الْعالمْ لَغْ جَ

جوبْ ــهْ لحْ ــرْقْ لي منْ خَ

النَّبــي ـــةْ  ــاللـْ اسْ ــبْــنا  الواهَ

ــقــانِــي ــي دَهْ ــانِ ــق دَهْ

دابي ْةْ اهْ رّ بْ قُ عْ عيدْ ميالد احبيب الشَّ

ــرحــابــي ــي ت ــاب ــرح ت

ة جــا اوْصابْ ــبابْ األُمَّ ــرى ابْعيدْ شَ بُشْ

حــاربْ ــي  لَلّ ــزّ  عَ لّ  كُ

ايْحــاربْ كَ  ْ حــقّ ــنْ  ع

ــي باب احْ ــةْ  الَمَ و  ــي  لــ واهْ ناســـــي 

ــي طابـ ــي و اخْ طاب و اخْ

ــروبْ لَكْ ســايرْ  و  ــانْ  ت الْفْ ســايَرْ  ــنْ  م

ــيُــوبْ ـطْ طــيــبْ لـَ

ـــــرَّبْ زيــــــدْ اتْـــــقَ

مْ راقْ الْعيشْ اُوطابْ منْ طيبْ طيبْهُ

ــبــة ــوْهِ ــذْ الْــمَ فــي ه

ــبابْ رْ آجمع الشّ ــدْ ــرْ بَ ــومْ نَصْ ــي يُ ف

ــة ريب اغْ ــرارْ  اسْ ــهْ  في

الــواهــبْ ــرْ  ــصْ الــنّ ــومْ  ي ادْ  ــرى  ك ــذّ ال

لــــيــــسْ هــــايَــــبْ

ــبْ ـخــاطَ ــــاشْ انـْ ب

ــبابْ غالي شــيبْ و شَ ــع منْ اصْ مي و جْ

ــة ـب ــوْهِ الْمَ ــعارْ  بشْ

لوبْ الْقْ شارحْ  عنْ  الة  الصّ

ـــرَّبْ اتْـــقَ لُّـــه  ـــالْ  ق أُو 

ــــرَّبْ ــمْ ال ــع ن

كوبْ مسْ قَلْبي  منْ  مْ  ْهُ بّ ابْحُ

رْ و عيدْ الْمحبوبْ   ابْيومْ بدْ

بْ واضَ ْ و كانْ امْ على الحقّ

ــبْ ــاسَ ــن اتْ كـــرى  الـــذّ و 

ــبْ ــواه ــمْ ــالْ فَ

لوبْ طابْ قَلبْ ايْخاطبْ القْ اخْ
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دابي ْةْ اهْ رّ بْ قُ عْ عيدْ ميالد احبيب الشَّ

ــرحــابــي ــي ت ــاب ــرح ت

بابْ االحْ الْذوكْ  اليومْ  هاذْ  رْ  ابْنَصْ رى  بُشْ

ــة ديمة مرْعوبة الْعايْشَ

الْغيْبْ واهــبْ  امْ ــرى  يَقْ

ترْتابي  ْ ـــقّ ح الــيُــومْ  ـهــارْ  انـْ ــي  ف

قابـــي االحْ قابــي  االحْ

دابي ْةْ اهْ رّ بْ قُ عْ عيدْ ميالد احبيب الشَّ

ــرحــابــي ــي ت ــاب ــرح ت

بابْ اسْ ليها  عنْدي  البْشارة  و  رْتْ  بَشَّ

بابْ كيفْ جا  في عيدْ الشّ

رابْ الْعْ الْســيدْ  ــرُه  نَصْ

النَّبي ـــقْ  ـــراف ايْ آتـــى  ــرْ  ــصْ ــنَّ ال و 

ــي ـغابــ لَمْ ــي  ـغابـ لَمْ

دابي ْةْ اهْ رّ بْ قُ عْ عيدْ ميالد احبيب الشَّ

ــرحــابــي ــي ت ــاب ــرح ت

ــبابْ رْ آجمع الشّ ــدْ ــرْ بَ ــومْ نَصْ ــي يُ ف

ــة ريب اغْ ــرارْ  اسْ ــهْ  في

روبة كْ الْمَ ــالدْ  ــبْ ال ــكْ  ــدي افْ ــي  الــلّ

ـــربْ ـــتْ ــــابْ يَ ــــب افْ

اإلِجــــــابــــــــة و 

ــربْ ـــدوكْ الْــعَ ــدرْ لْ ــومْ ب كي جــاوْا ي

ــبــة ــي لــيــنــا هِ ــاق ب

ــبابْ رْ آجمع الشّ ــدْ ــرْ بَ ــومْ نَصْ ــي يُ ف

ــة ريب اغْ ــرارْ  اسْ ــهْ  في

تابْ كْ الْمُ اوْشـــوفْ  رْ  ـدْ بـَ انْــهــارْ  ــوَ  هُ

ـــابْ ْ مــــنْ ه ـــــلّ جَ

ــــحــــارَبْ جـــــاتْ اتْ

ــة غالَّبْ لَّ ــمْ الْقَ ــشْ رغْ حــى ابْجي و اضْ

طيبة ي  ـــايَـــدّ كَ ــا  م

ــبابْ رْ آجمع الشّ ــدْ ــرْ بَ ــومْ نَصْ ــي يُ ف

ــة ريب اغْ ــرارْ  اسْ ــهْ  في

رْ اوْ عيدْ الْمحبوبْ  ابْيومْ بدْ

ــة نوبــ ــى  آمول ــطينْ  فَلَسْ

ـــة ـــرْ داب ـــصْ ـــنَّ دابــــة ال

ــة ـــعَ االِهــاب امْ

وبْ الْموهُ ــرْ  والنَّصْ رْفتْ  انْصَ

رْ و عيدْ الْمحبوبْ  ابْيومْ بدْ

ــابْ الْوَهَّ نعــمْ  ــنْ  م ــرى  بُشْ

ــبْ ــايَ ــت اكْ ــه   ـكُ ــآليـْ امْ و 

ــبْ ْ غــاصَ ـــلّ كُ

رة محجوبْ دْ ــرارْ الْقُ على اسْ

رْ و عيدْ الْمحبوبْ  ابْيومْ بدْ
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غابْ نَ الشَّ سْ امْ دْ ريرْ الْقُ رى الْنا ابْتَحْ بُشْ

ريبْ رْ ياتي لُه فقْ ْصَ و النّ

يبْ الطّ ــةْ  الْدوحْ ــى  حتّ

ــطــابــي االقْ ــبْ  ــطْ ــق الْ اإلِجـــابـــة  و 

ــبــابــي ــي االَلْ ــاب ــب االَلْ

دابي ْةْ اهْ رّ بْ قُ عْ عيدْ ميالد احبيب الشَّ

ــرحــابــي ــي ت ــاب ــرح ت

تابْ ــا اكْ رَّفْتي م ــرى صَ حْ فــاكْ يالصّ يَكْ

بابي ــرْ يا أرْضْ احْ و النّصَ

ســابْ طــاهْ فوقْ لحْ عْ مَ

ــي ــاب ــي االَطْ ــبْ  طــي اهللا  ــبْ  ــي ــوْه تَ

ــــي وَارْواب ارْوابـــــي   و 

دابي ْةْ اهْ رّ بْ قُ عْ عيدْ ميالد احبيب الشَّ

ــرحــابــي ــي ت ــاب ــرح ت

يابْ يادي طيبْ االطْ رافْ اسْ ةْ االشْ يا دوحْ

ْ ادْروبْ لّ دا عابقْ كُ ْ و الشّ

ــبْ   ــبْ اقْري بي ــنْ احْ ــه فــي يَمي فاتْحُ امْ

ـــنْ طــيــبْ ــبْ م ــي ط

ـــه ـــابُ ب ـــى  ـــل ع و 

ـــرابْ اغْ ــــاراتْ  إِشَ أُو  ايْــمــايَــرْ  ليها 

ــة ريبَ لَقْ غــي  شــافوا 

ــبابْ رْ آجمع الشّ ــدْ ــرْ بَ ــومْ نَصْ ــي يُ ف

ــة ريب اغْ ــرارْ  اسْ ــهْ  في

ــي تَرْتاب فــي  ــرَكْ  ابْنَــصْ ــي  ــنِئْت تَهْ

ـــــــــــــابْ وَهَّ اهللا 

بُـــــــه ـــــكْ انْسَ و 

ضابْ هولْ و االَهْ وى في اسْ ري امعَ الْهْ يَسْ

رِبة التَّجْ قْ  ــدْ صِ مــنْ 

ــبابْ رْ آجمع الشّ ــدْ ــرْ بَ ــومْ نَصْ ــي يُ ف

ــة ريب اغْ ــرارْ  اسْ ــهْ  في

ــوبْ ب ــة مصْ ــرْ فاألُمّ طَ ــنْ اعْ ــرْ مَ زي و اغْ

ــبْ ــحُ الْ و  ـــفْ  لْ ـــوَ الْ

مالْكي حاشــى واشْ ايْخيبْ

ـه ارْكــابـُ ــي  ف ــرْ  ــي ــخ الْ و 

ــه تابُ اعْ ــنْ  ع و 

لوبْ رَتْ لَقْ ُو نَظْ والْ ا حْ لَ االْ اهْ

رْ  و عيدْ الْمحبوبْ  ابْيومْ بدْ

ســابي تحْ ــي  نْت ماكُ ــوقْ  ف

ــه ــبُ ــتْ مــانْــكَ ــعْ  ــي ــم اجْ و 

ـــبُـــه وهْ  ْ اهللاّ

بوبْ ــرْ لَهْ نْهــا عاطَ ْ عَ ــبّ ايْهَ

رْ  و عيدْ الْمحبوبْ  ابْيومْ بدْ

ــوارْ ايْدوبْ ــالمْ افْى الَن ْ و الضّ
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جوبْ واعْ جابْ  اعْ لوا  مْ عَ

ــي راب فــى  ْ الصّ ــى  فَ بْ  ــعْ شَ رْحــةْ  الْفَ

رابـــي مَشْ رابــي  مَشْ

دابي ْةْ اهْ رّ بْ قُ عْ عيدْ ميالد احبيب الشَّ

ــرحــابــي ــي ت ــاب ــرح ت

عابْ ــي اصْ ــهالْ اللّ ــخْ يَسْ اَسَ بإيْمانَّا الرّ

طوبْ لَخْ سايَرْ  وا  دُّ انْهَ و 

ــوبْ ب حْ ــا الْمَ ــى اتْرابْن فَ

ــي قاب االَحْ مجــدْ   ْ ــنّ الْفَ ــرْ  عطْ ــنْ  م

طابــي فخْ طابــي   فَخْ

ــبْ ــعْ ــصَّ ـــــانْ ال اوْه

ــةْ االَنْجابْ بَّ حَ قْ وَ الْوْفــى في مْ ــدْ و الصَّ

ــة صيبــ اخْ االَدْواحْ  و 

ــبابْ رْ آجمع الشّ ــدْ ــرْ بَ ــومْ نَصْ ــي يُ ف

ــة ريب اغْ ــرارْ  اسْ ــهْ  في

ـــرْغــوب الْمَ  ْ ــلّ ــ كُ ــوا  النَّال ــا  ْن بّ ابْحُ و 

ـــوبْ ـــل ـــسْ ـــمَ الْ و 

ـــتـــبْ لْــــمــــنْ يَـــكْ

ــابْ ب الحْ ســهومْ  ــدْ  احم يْتي  ــمِ اسْ و 

بيبـة لَحْ ـــــرة  األُسْ و 

بْ ــعْ الشَّ فَرْحــةْ  ــومْ  اليُ و 

ــبْ لْ الْقَ ــارْحْ  ف

يوبْ ــنْ لَعْ ــمْ صافي م ْهُ بّ ابْحُ

رْ و عيدْ الْمحبوبْ  ابْيومْ بدْ

صــوبْ غْ الْمَ  ْ ــقّ الْحَ ــرَدُّوا  انْ و 

ــقــلــبْ ــــنَ الْ ــهــانــي امْ ت

ــبْ ــك ــسْ يَ و 

بوبْ حْ ــالمْ وَلِيْ عهــدْ الْمَ اسْ

انتهت القصيدة
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ياتْنا  احْ ــى  ــنَ ــعْ مَ ــه  ــلُ ــعْ جَ و 

نا  المْ فــاشْ  ــرا  ــحْ الــصَّ بَــســمْ 

ــا  ياتْن احْ بْعــوا  طَ ــي  َللِّ ا ــاذوا  ه

ــا  نَ ْ ــدّ ال ــرْ  ــعــاطَ َلْ ا ـــوانْ  الـــرَّضْ و 

ــا  ــن ـــالدْ جــاهْ ـــي ــــيــــالدُه مِ مِ

جــاتْــنــا و  ــظــة  ــقْ يَ مـــيـــالدكْ 

ــة  ــنَ ــايْ ــك َلْ ا ــا  ــهَ بِ كـــانَـــتْ  و 

نْ  سَ َلْحَ نْ ا سْ ة حُ ُمَّ َألْ بْ ا َللِّي وَهْ ابْ ا َلوَهَّ ــمْ ا رِي بَاسَ ــعْ تَحْ شَ نَســتَفْ

رآنْ  ــيرَة ذا القُ سِ ــة مع الْمَ ضَ بِيئة و النَّهْ ــعَ التَّعْ ــة مْ يَّ ــمْ التنْمِ بَسْ

نانْ  ــم وْالَفْ لْ ة والعَ ــة العامَّ ــم الثَّقافَ ة بَسْ َلْهامَّ ــة ا رِفَ عْ ــم الْمَ بَسْ

زانْ  ــتْ من االَمْ لَّ لِيهْ ما هَ ــى اهللا عْ لَّ ْســالَة صَ نْ خاتَمْ الرّ ــي عَ لِّ وَنْصَ

سانْ  ْ احْ لّ نا منْبَعْ كُ ــيدْ ــنْ سِ سَ َلْحَ يلْنا مواليْ ا ــرْفا في جِ و تاجْ الشَّ

نْ لّ خير في أرضْ الوطَ ــا أو كُ لّ  جمالْ في  أمتْن ــالدك ميالد كُ مي

كانْ  ْ امْ لّ ــرَتْ في كُ هْ اتْ اوْطانْنَّا و ظَ مَّ ة عَ ضَ ْ نَهْ لّ ــالدْ كُ ي ــالدَكْ مِ ي مِ

سانِي ن الْحَ سْ ْنا في الحُ لّ لْنا كُ عَ و جْ

وانِي  دْ لمْ و عَ ودْ ظَ قُ ــودْ الَحْ سُ الَحْ

ــي  وقْ الْبانِ ــدُّ ــعْ و ال ْفِي ــوغْ الرّ بَالنُّبُ

كانِي  ْ امْ لّ ْ الْجاهْ في كُ لّ ــرْفا هَ لَشُّ

نانِي  ولْ من قَلْبْ اكْ كْ انْقُ يدَ و في عِ

لُّه نوراني روقْ عهدْ كُ في وقتْ اشْ

ــي  َلْبانِ بْ ا ــعْ ــاوَلْ الشَّ ْ ايْن لّ فــي كُ
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ــانْ  رع ــاتْ الدَّ ــي نَمَّ ــالْ كِ مَّ ــاتْ الْعُ ــة نَمَّ يَّ ْ تَنْمِ لّ ــالدْ كُ ي ــالدَكْ مِ ي مِ

ــوانْ  ــأتْ ارْجــالْ و نَسْ ْ بّ ــا مــواليْ عَ ــة ي بِيئ ْ تَعْ ــالدْ كلّ ي ــالدَكْ مِ ي مِ

اتْ و بالوجــدانْ  ــدّ عــاكْ بَال ــرْنَها امْ ــيرَة سَ سِ ــالدْ المَ ي ــالدَكْ مِ ي مِ

ــرِبْ األنْ  غْ ــينْها فْى الَمَ ــي عايْشِ َللِّ ا ا فَ ــةْ الصَّ ــالدْ حالَ ي ــالدَكْ مِ ي مِ

نْ لّ خير في أرضْ الوطَ ــا أو كُ لّ  جمالْ في  أمتْن ــالدك ميالد كُ مي

نْ  يدْ المغربْ الطيبْ االخالقْ األدابْ الالَّ ــعِ ْ  من ســاعةْ ميالدَكْ السّ

هانِي  ْ ْ الدّ لّ ــوا هَ دا قالُ بْداهْ هاكْ ــرْ فِي مَ بَ يَكْ يفْ كَ ناهْ كِ عْ ــرْ مَ بَ يَكْ كَ

يانْ  ــا االَعْ رْه ــة تَنْظَ مالْ قايْمَ ــلْ األعْ الئِ ــتْ جَ ي ــوسْ حِ ْفُ ــرْ النّ بَ تَكْ كَ

يانْ  ــايَرْ الَحْ لُومْ فْى سَ ْ وْداجْ وَالَعْ يّ رِيبَة ضَ نْ التَّجْ ولْ مَ قُ ــر الَعْ بَ تَكْ كَ

ــبَّانِي  وْشُ ــيَّابْ  ابْشِ ولْنا  قُ اعْ ــاتْ  نَمَّ

ــي  التُّدانِ ــرْ  مْ ابْخَ ــا  ْن لّ كُ رْنا  ــكَ سْ و 

يانِي  نَة  عْ بالْمَ ــمْ  ي ظِ الَعْ ــدْ  ي بالتَّوْحِ

ــاءْ اوْطانِي  ف ة ابْصَ ــابْحَ ــرْواحْ السَّ الَ

لُّه نوراني ــروقْ عهدْ كُ في وقتْ اشْ

رْ لَوْطانِي  هَ ناءْ يظْ في الحالْ و في الَمْ

ــي  ــهــانِ ــمْ ـــــرَّةْ الَ ْ قَ ــــقّ ـــى حَ فْ

ــومْ األمانِي  ْ قُ ــقّ ــا ابْحَ ن ــي احْ يا اللِّ

ــي  ــيرْ الغانِ ــرارْ تَيْسِ ــة اسْ رِفَ عْ والْمَ

افْــكــارْنــا  ــا  ــن ــي لِ ـــاتْ  ـــمَّ نَ و 

ــا  ــجادْن امْ و  ــاتْ  رومـ بالمـــكْ

ـــا  ـــن ارْواحْ ــع  م ــجــاتْ  ــه ــمَ ال و 

نا  جاهْ ــي  ــرْتِ ــبَّ كَ بــافْــكــارَكْ 

جــاتْــنــا و  ــة  ــظ ــقْ يَ ـــالدكْ  ـــي م

ــنــا  ــداسْ ــنــا اعْ ــرْ فــي سْ ــبَ ــكْ ــيَ كَ

ــا  ــنّ ــانْ ازْم لِينا  ـــوا  ـــفُ وَصْ ـــنْ  مَ

ــا  ــن ــامْ ــي ــا اهْ ــن ــي ــرْ لِ ــبَ ــكْ ــتَ كَ

ــة الــحــايْــنَــة  ــبَ ــرِي ــجْ ــتَّ ــعْ ال ــبْ نَ
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ــا  ــن ــروا اذْواقْ ــعَ ــشْ ــتَ ــيــفْ اسْ كِ

جــاتْــنــا و  ــة  ــظ ــقْ يَ ـــالدكْ  ـــي م

ــا  ــن ــامْ ي اهللا  تــســديــدْ  ـــن  م

نا  مامْ اهْ ــا  ي ــلُــه  ــضْ ابْــفَ ــيــكْ  لِ

ــة ــنَ ــايْ ــــانْ ب ي ْ ــــدّ ــا ال ــاه ــق ــلْ تَ

ارْواحــنــا  ــي  ــلِّ ــصَ اتْ ــاكْ  ــع م و 

ــة  ــنَ آمْ ــرْ  ــتَ ْ ــسّ ــال بَ ــلْــهــا  ــعَ جْ و 

جــاتْــنــا و  ــة  ــظ ــقْ يَ ـــالدكْ  ـــي م

ــاتْ في وطن مــن االوطانْ  َالَّ توصف ــاوتْ االذْواقْ ا ف ــكارْ مــن اصْ ــرْ االف كتكب

ــنْ ــي أرضْ الوطَ ــر ف لّ خي ــا أو كُ ــي  أمتْن ــالْ ف لّ  جم ــالد كُ ــالدك مي مي

ــانْ  رْق طُ فــي  ــيتْ  مشِ و  المجــد  ــي  الثان يالحســن  اهــداكْ  قْ  الخــالَّ

ــانْ  نَّ المَ اهللا  ــمْ  هابْهُ يدْ  ــدِ التَّسْ و  ــا  داي الهْ  ْ ــلّ ه امرافــق  ــدْ  التَّأيِي و 

ــانْ للوطي ــا  عبده و  ــومْ  العل و   ْ ــزّ العَ ــانْ  طرْق ــقْ  قَّ حَ امعــاكْ  اهللا  ــيرْ  سِ

ــانْ  ــدكْ بالمنَّ ــكْ وَعْ ــهْ صادْفَ ــي فِي لِّ سْ وْصَ ــدْ ــرَّرْ القَ عــاكْ حَ ــيرْ اهللا امْ سِ

ــرآنْ  بالْقُ ــة  األمَّ ــرْ  هَّ طَ ــنانْ  وَالسُّ ــضْ  رايَ الَفْ ــمْ  قَيَّ عــاكْ  امْ اهللا  ــيرْ  سِ

ــنْ ــي أرضْ الوطَ ــر ف لّ خي ــا أو كُ ــي  أمتْن ــالْ ف لّ  جم ــالد كُ ــالدك مي مي

عانِي  ــرْ المْ مــاقْ بَحْ ــوَّاصْ فــي اعْ غَ

لُّه نوراني ــروقْ عهدْ كُ في وقتْ اشْ

-

عاكْ يا القطــب الرَّبَّانِي  مــن كانْ امْ

ــي  النِ ْ أُو يَعْ ــرّ عــاكْ سَ ــة امْ و العناي

داك ســايَرْ الزْمانِي  ــيرْ على اهْ و تْسِ

ــانِي  قامْ السَّ ــرَة عالْيَةْ الَمْ ضْ فِي حَ

ْ التُّورانِي  ــرّ ــا السَّ ماقْن ــبْ اعْ لْ فِي قْ

لُّه نوراني ــروقْ عهدْ كُ في وقتْ اشْ
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ــةْ اوْحــانــا  ــجَ ــهْ ـــيَ مُ ـــل ه بَ

حــالْــنــا و  ــوفِــيَّــة  صُ ـــةْ  حـــالَ

كايْنَة   ْ ــلّ كُ فـــي  يشعشــعْ  و 

ــة  ــنَ ــرَّاهْ ــاعــة ال ــي هــذا الــسَّ ف

ـــة  وازْنَ ــيــدْ  قــصِ ــي  ف ـــمْ  األس و 

ــى األوْزانْ  رْ فْ ــعْ بْتْ هاذْ الشَّ ــكَ نْ سْ ــي أنا مَ ي ماشِ ــيدِي وْمالْكِ مــواليْ وْسِ

ــلْ تهان  ــكْ و العشــقْ عندنا ما يقب احَ دَّ كْ مَ ــقَ َلْحــالْ عاشْ ْ ا ــلّ بَلْســانْ هَ

نَة وَيْبانْ  َلْوَجْ عْ فــي ا ــطَ بِينْ و يَسْ لَّى على الجْ ينْ يَتْجَ ــن حِ ــقْ فِيكْ الزِّي عاشَ

ينْ اآلنْ  زوجِ مْ َلْمَ ــرْ ا طَ ــبْ وَالْعْ ي ا وَالطِّ ــمَ ْ ــا و السّ ي ْ ــكْ النُّور وَالضّ ــقْ فِي عاشَ

ســانْ  االحْ ــلْ  اه ــوتْ  الَخُّ و  ــي  أمالْكِ العهــدْ  ــيْ  والِ ــمْ  نَعْ ــة  واألمَّ ــكْ  لِ

نانِي  بَقْ فْى اكْ داكْ تَعْ نْ اشْ ة مَ مَ للَنَّسْ

ــاني   الشَّ وْقْ  ــذَّ ال ــمْ  لِقاءهُ طــةْ  نُقْ

لْ المكاني  ــمَ و الزِّينْ الزِّينْ حين يَشْ

ــي  ــبْ تهان ــا مــن قلبهــمْ نكت و ان

أحمدْ ســهوم ما خفا هل المْعانِي  

انتهت القصيدة
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ينْ الخاتَمْ االَرْســالْ  ْ حِ لّ الة فــي كُ و اصْ

ضالْ  حابُه الفْ ى عن اصْ و الرّْضَ

ــيادْنا الَبْدالِي  ــا اسْ ْ الوْاليَ ــلّ هَ

الغالِي  العزِيزْ  د  يالدْ  المِ يومْ 

يلْ  ضِ الفْ لْنا لَفْ ةْ اخْ وا في ســاعَ عُ طْ سَ

يلْ  ــوسْ اتْقِ ــى كابُ ــادْ فْ ب و العْ

اللِي  رْ امْ يَّاءْ من القصَ رَى ضِ و سْ

الغالِي  العزِيزْ  د  يالدْ  المِ يومْ 

ــالل  الَجْ ذا  ــى  ولَ المُ اهللا  ــمْ  باسَ ا  ــدَ نَبْ ســيدي  ــا  أي

ــالْ  ـــــمَّ الكُ و 

لَة  ــامْ َة الشَّ روأ وَى و المُ ْ التَّقْ لّ دَى و هَ ْ اهْ لّ رَعْ و هَ ــوَ َلْ ْ ا ــلّ و هَ

لَة واصْ يَّة امْ يدْ صولْتُه فيه التَّنْمِ عبْ و عِ بابْ الشَّ يدْ شَ عِ

ــحالْ  ــة هــذا اشْ ــاذْ األُمَّ ــوارْ ه وا انَ عُ ــطْ ــا ســيدي سَ أي

ــلْ  ي ــرْ عِ بَ و الصّ

لَة  ناضْ ــأتْ المْ ــا و العقولْ و نَشْ نَ ــمّ القلوبْ و عمّ ارْواحْ عَ

لَة واصْ يَّة امْ يدْ صولْتُه فيه التَّنْمِ عبْ و عِ بابْ الشَّ يدْ شَ عِ

اآللْ  ـــــــرافْ  االشْ ــــالمْ  ْ ــــسّ ال و 

ـــــوالْ  االحْ ناسْ  يعْ  جــمِ و 

ــي  عالِ المْ  ْ ــلّ هَ االقْطــابْ  و 

عالِي  ــه  شــانُ ــدْ  ــي عِ ـــومْ  ي

ــيــلْ  ــنْــكِ الــتَّ  ْ ــــدّ شَ ــي  ف ـــادْ  الـــبْ و 

ــلْ  لِي اغْ ــشْ  ـ عايـَ بْ  ــعْ الشَّ و 

ــي  القْوالِ ــى  غَ يصْ مــن  ــا  ي

عالِي  ــه  شــانُ ــدْ  ــي عِ ـــومْ  ي
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ــجالْ  اسْ ــرْوِي  تَ ــالَّ  شَ ــة  الْدابَ ــا  هَ يومْ ــنْ  مَ ــيدِي  سِ ــا  أي

الوْصــولْ   ْ ــرّ سَ

لَة  ــة الكامْ ري ة و الحُ ضَ ــا النَّهْ هَ ــة و بَعدْ ــتْ انْتِفاضَ و كانَ

لَة واصْ يَّة امْ يدْ صولْتُه فيه التَّنْمِ عبْ و عِ بابْ الشَّ يدْ شَ عِ

ــآلْ  ــالْ أُو م ــة حَ ــذا األُمَّ دْ هَ ــعْ دْ سَ ــعْ ــا سَ ــيدِي ي ــا سِ أي

ــة لَ ْ وَحْ ــلّ و كــ

ْ هايْلَة  ــقّ ــرارُه حَ ــنْ و اسْ حاسَ ــاجْ البْها يَنْبُوعْ و الزِّينْ المْ ت

لَة واصْ يَّة امْ يدْ صولْتُه فيه التَّنْمِ عبْ و عِ بابْ الشَّ يدْ شَ عِ

ــوالْ  اقْ هــا  فْ تُوصَ ــا  م ــة  فَرْحَ  ْ ــزّ وْعَ ــة  فَرْحَ ســيدي  ــا  أي

ة  لِيـلـَ  ْ ـلّ كُ و 

لَة  ــامْ كامْ اشْ الع ــطَّ رايَبْ سَ ــالّحْ من اضْ لْك الفَ ــرَّرْ المَ حَ

ــولْ  ـقُ انـْ واشْ  ــة  ــرومَ ــكْ مَ  ْ ــــلّ كُ

ــولْ  ــقُ ـتْــعــاوَدْ ايْ ــسْ إيـْ ــي لِ

ــي  ــوالِ ــيــلْ طـــالْ امْ بَــعــدْ لِ

ــه عــالِــي  ــدْ شــانُ ــي ـــومْ عِ ي

ــى  ــلَ ــحْ تَ ــهــا  ــتْ ــيــشَ عِ ــة  ــيَ ــاقْ ب و 

ــال  ــسْ ـــاسْ تَ ـــنَّ ــا ال ــه ــنْ مَ

انْجالِي   ْ ـــيّ ضَ و  ــي  ــالْــكِ مَ

ــه عــالِــي  ــدْ شــانُ ــي ـــومْ عِ ي

ــيــلَــة  الــلِّ ـــكْ  ـــادِي ه اتْ  ــــدَ ــــلْ خَ و 

ــة  ــيــلَ ــفِ ـرْهــا احْ ــرايـَ بــاسْ

ــي  العالِ ــرّ  سَ ــهْ  فِي بْ  ــعْ شَ

ــولْ ــ حُ اوْرَى  ــولْ  ــ حُ ــا  لِن انْســابْقاتْ 

ولْ  قُ ــوا الَعْ جُ جــادْ إليْعَ عن امْ

اه ا لعالِي  رْقْ اليشراقْ من الجَ شَ

الغالِي  العزِيزْ  د  يالدْ  المِ يومْ 

ال  تَعْ ــى  ــاقَ ب ــى  ــرْقَ تَ ـزِيــدْ  اتـْ ــى  ــاقَ ب

ال  يَغْ ــا  ــه ــمْ دَرْهَ ــيَــة  بــاقْ و 

نا البحرْ المالِي  مامْ دْ اهْ هْ في عَ

الغالِي  العزِيزْ  د  يالدْ  المِ يومْ 

اقْبِيلَة   ْ ـــلّ كُ ــادِي  ــي اسْ يــا  ــاتْ  ــمَّ عَ

ــة  يلَ ضِ الَفْ ــة  اللِّيلَ صــارَتْ  و 

غالِي  بْ باللِّي يَصْ عْ في هاذْ الشَّ
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الغالِي  العزِيزْ  د  يالدْ  المِ يومْ 

ــه  حالُ مــن  ــرْ  انْظَ ــنْ  نِي الحْ ــفْ  العاطَ

ــه  ــه فَالُ دْ لُ ــعَ ــاه اسْ ن ــا اهْ و ي

يمْ ادْخالِي  مِ و انَيا قُلتْ من اصْ

الغالِي  العزِيزْ  د  يالدْ  المِ يومْ 

ــلْ  قَ وَعْ ــة  كمَ حَ ــكْ  لِ َلْمَ ا ــا  ي طــاكْ  عْ و 

 ْ ــلّ ـــ طَ ــكارَكْ  افْ و  ــة  يَّ ْعِ الرّ و 

ة في كلْ غصنْ  ايْاللِي  مَ فعلْ الرَّحْ

الغالِي  العزِيزْ  د  يالدْ  المِ يومْ 

الحالَة  ـــنْ  زِي يــا  ــا  الــبْــهَ ــلْ  كــامَ يــا 

لَة واصْ يَّة امْ يدْ صولْتُه فيه التَّنْمِ عبْ و عِ بابْ الشَّ يدْ شَ عِ

ــالْ  ــه الْب ــى لُ نَ ــنْ اهْ ي ــى ذاكْ الْحِ ــا فْ ن ــا ســيدي فَالّحْ أي

ــوا  قالـُ ــاسْ  الن

لَة  ــة و كامْ تَ ــى بَغْ ــة و عل جَّ ــرْ ضَ ي ــة بْغِ يَّ رَة ذِراعِ ــوْ ــا الثَّ ه

لَة واصْ يَّة امْ يدْ صولْتُه فيه التَّنْمِ عبْ و عِ بابْ الشَّ يدْ شَ عِ

ــاللْ  وَالْجْ ــة  يبَ والْهِ الَبْهــا  طــاكْ  اعْ ــي  رَبِّ ــيدي  سِ ــا  أي

ــلْ  طَ يَهْ ــنْ  ي حِ

ايْلَة  ــة الصَّ روبَ ضــاتْ العُ ــكْ نَهْ ــاسْ بِ لّ النّ ــلْ دْ كُ ــا األم وي

لَة واصْ يَّة امْ يدْ صولْتُه فيه التَّنْمِ عبْ و عِ بابْ الشَّ يدْ شَ عِ

لْ  ــدَ الَبْ ــن  مَ لْ  ــدْ بَ ــا  ي ــي  وفِ الصُّ ــا  تْن وْ غَ ــا  ي ســيدِي  ــا  أي

ــه عــالِــي  ــدْ شــانُ ــي ـــومْ عِ ي

لُــه  ــى  ــقَ ــبْ يَ ــه  ــصــولُ ــحْ مَ رادْ  و 

ــه  ــا ارْثــــــا لُ ــن ــوبْ ــب ــح مَ

قالِي  لَمْ ــى  ــغَ يَــصْ مــن  ــا  ي

ــه عــالِــي  ــدْ شــانُ ــي ـــومْ عِ ي

لْ  ـــدَ ـــعْ تَ ـهــا  بـِ ـــة  ـــراسَ ـــفْ الْ و 

ــلْ  ــعَ ــفْ ـــانْ يَ ـــن ــى جْ ــل ع

ــي  ــالِ ــا أم ـــاهْ ي ـــم ــن اضْ م

ــه عــالِــي  ــدْ شــانُ ــي ـــومْ عِ ي

تْـــــباال  تـَ االَّ  ــــــــــــرارْ  اسْ يا  و 
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ــطْ الهالَة  ه مــن وَسْ ــا اوْجَ و ي

مامْ و والِي  صرْ يا هْ ب العَ يا قُطْ

صرْ الحالِي  ــكْ من العَ لِ تَّى مَ حَ

والِي   ــا المْ ــبْ ي بِي يَالَّ هــاذ الحْ

عالِي  ــالمْ رادْ لُه الَمْ عاشْ اإلسْ

يّتِي و مقالِي  جِ ي اسْ صِ الَّ تَحْ شَ

والِي  ــرَى االَهْ رِبْ ما يْ غْ ــا المَ أمَّ

ــرَة الَنْجالِي  ــدودْ باهْ ــام السُّ ق

ــاتْ اتْاللِي  ــا اتْب نْ اوْطانْن ــدُ و م

ــعْ عالِي  نَ صْ لّ مَ ــعْ كُ صانِ بالْمَ

ـــالالَ ــي اتْ ــلِّ ال

لَة  ودْ داهْ قُ لَّى الَعْ ــنْ خَ نْ امْحاسَ اتْبارَكْ اهللا علِيكْ رْياضْ مَ

ْ نازْلَة  لّ ْ فْى كُ دّ دْ بَالْجَ لِيهْ واجَ لِيهْ أو اقْرِينا عْ نا عَ عْ ــمَ ما اسْ

ــة  لَ ــة و اإلرادَة الفاعْ باتَ ــزْمْ و التّ ــزْمْ أو بالعَ ه بالحَ ــلّحُ و سَ

لَة  واصْ هوداتُه امْ جْ ــيدِي مَ َللُّبْنانْ سِ سْ و عاشْ ا دْ عاشْ لَلْقُ

لة  ناضْ ــادَرْ لَلْمْ ــرَبْ يب ــالمْ والعْ سْ َإلْ ــة وَقْعــاتْ ا لّ وَقْعَ و كُ

لَة  ــرَكاتْ ناهْ ــة و البَ ْ حالَ لّ ــهْ كُ ــشْ لِي ــاهْ وعايَ ــشْ مع عايَ

ــة  زايْلَ ــبْ  رائ بالضّ ــمْ  تَمَّ و  ــقا  تِسْ االَسْ مــع  ــزاتْ  ي وِ التّ و 

ــدونْ هايْلَة  جاتْ مْ ــي و نَضْ غاوْنِ ــنْ يَصْ جاتْ آمَ هْ ــثْ طَ ي حِ

لَة  ــامْ داهْ ــكْ فِيهْ األُم ــا المالَ ــرْ ي بِي ــكْ وَرْشْ اكْ رِبَ غْ صــارْ مَ

ـجــاال ـــنـــا انـْ ـــي اظـــالمْ ف

عالِي  ــمْ  ــالَ ع ــهْ  ــي ــقِ افْ ــا  ي

الحالِي  ــبْ  ــلْ قَ فــي  مــا  أو 

ــي  العالِ ــمْ  نَعْ ــاهْ  انشَ مــن 

ــي  االَفْضالِ  ْ ــلّ هَ ــرَبْ  اللعْ و 

ــو ســالِي  ــا هُ ــامْ م م عــن اهْ

ــي  ْيالِ اللّ أو  ــرْ  النّهايَ فــي 

ــي مــالِــي ــالِ ـــدّ ع ـــلّ سَ كُ

ــكــالِــي  االَّشْ على  ــوارْ  ــاالنّ ب

ــمــالِــي  األعْ و  ــلْ  ــعــامَ الــمْ و 
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فالِي  ــبَّانْ و شــابَّاتْ و االَطْ و شُ

نْ االَبْطالِي  جاب اهللا عنْ اوْطَ احْ

نْوالِي  دْ مــن االَدْرارْ في مَ قْ ها عَ

ــورْ ادْخالِي  ــى عليه نُ و إال يَرْضَ

غالِي  رْزْ اشْ ــالمِي في اتْمامْ طَ و اسْ

ــي  والِ اغْ ــمْ  لّهُ كُ ــراتْ  ي األمِ و 

لَة  عــاتْ ناهْ دْ و الجامِ عاهَ ــاتْ و الَمْ لِّي ــدارَسْ وَ الكُ فــي المْ

لَة  رَتْنا الفاضْ حْ بْطالْ فــي صَ ة الَالَّ يَّة خالْدَ ــالمْ و تَحِ و السّ

لَة  ولْ خاجْ قُ نُّه الَعْ يدِي واْفضايْلُه وْزِينُه مَ ــنْ سِ منْ امْحاسَ

ــزّ رافْلَة  ــولْ العَ ــيَّ في حلُ ــا و هِ ــدْ ابْالدْن ي ــى جِ لَّ ــهْ يَتْحَ و بِ

ــوبْ حافْلَة  لُ مْ القْ ــة بِهُ يَّ هدْ و خــاهْ في الرّعِ ــمّ وَلِيّ العَ عَ

لة  ة بِكْ واصْ يدَ صِ هوم يا الحافَظْ القْ مد سُ ي قُلْ أحْ ــمِ واسْ

ــثــالِــي  ــي تَــمْ كـــاالَزْهـــارْ ف

ادْخــالِــي  ــلّ  كُ ــمــامْ  اهْ عن  و 

ــــي  لِ اآلْ و  ـــرْ  ـــواهَ ـــجْ ال و 

فالِي  ــدْ  ــعَ ــسْ يَ ــبــولْ  بــالــقُ

ــــي  ـــانْ األَلِ ـــس ــه الْ ــغُ ــلّ بَ

ــي  اللِ احْ ــعبْ  شَ ــوبْ  اقل فــي 

انتهت القصيدة
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ــنا اسْ عْ  ســاطَ مــن  ــه  حرْجاتُ

فَرْحنا  ـــومْ  ي ــتْ  ــافَ ش ــى  حــتّ

ــا ن لَحّ امْ ليســة  اسْ ــاتْ  بي فــي 

لَلغنا ــرْ  ــع شَ ــو  ه ــا  م هـــذا 

ـــا ــةْ ادْن ــن ــن طِ ــي م ــرت ــهَّ طَ

ــا ْبن دَأ ــاةْ  الحي فــي  ــرْ  ه الطُّ و 

ــا ْن التّ فــي  ارواحْ  ــولْ  ق هــذا 

تْ من شــي بســتانْ ــتْ االَرْوَاحْ و راحْ حورْ راحَ ــكْ راحَ ــرواحْ بِ ــا راحــةْ ل ي

ــانْ ي ــا نامــت لعْ ــاسْ فارْحــة م ــامْ النّ ــرواحْ رايحــا بعــد امن ــا هــي ل ه

بهانْ ــعْ اصْ نّي طب عوها لَعقــولْ كا تْغَ ــمْ ــدة سَ ــوبْ صاعْ شــافوها لَقل

ــتّفا فــي ارحابْ الرحمانْ سَ باحْ اللّي امْ ــباحْ  و لَجْ يا راحةْ لَرواحْ في الشّ

لَكــوانْ ــكْ  اماليَ ــن  بي ــابحينْ  السّ ــورْ  النّ ارواحْ  راحــةْ  روح  ــا  ي ــك  ألن

نحانْ ــصْ الْجَ ــر و ال ايْطيرْ طيرْ قْصِ ي ــحْ للطَّ وانَ ــرّواحْ كالجْ ــرْ لل ه و الطُّ

لّ مكانْ ــوبْ ارواحْ هاتْفا بِكْ فــي كُ ــكرْ و خالَصْ المديحْ امحب ــكْ الشُّ لِ

ــه نُوراني  رسُ ــناتْنا و غَ سْ رُه حَ ثَمْ

ناني نَّةْ لَجْ ــاكنينْ جَ و رْضاتْ السّ

تقــولْ لَهمامْ وْطاني ناها كَ في غْ

اني كر و مديحْ لَبْهاكْ السّ هو شُ

ــرواح النَّيرَة فــي ســايرْ لَبْداني لَ

ــي األمان ــو  منّ و  ــا  أملْن هــو 

و انا الْولْهانْ قُلتْ في طريزْ اوْزاني
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ــراتْ و االبدانْ ــولْ مع المهاجْ و الفكْ ــرواحْ و القلوبْ و العق ــا راحة ل ي

ــلْ لكنانْ ــوبْ و قلبْ قلبهــا و دواخَ ــتْ لقل تحَ ــو اتْفَ ــا راحــةْ القلوبْ ل ي

ــدانْ ــبْ الوَجْ رْ قل ــوَّ ــورْ ن ــاالَّ بهــا هــاال مــن النّ ــنْ ابهــاكْ ه صــورةْ زي

ــتَ في قَلبها يا حصــنْ األمانْ ــفْ الالَّ تَنْشــارَحْ القلوبْ آســيدي و أن كي

ــدا الشــادي على االغصانْ ــدي كما شْ رادا تَشْ رَّدْ زَغْ غَ ــفْ االَّ تَبْقى امْ كي

ــانْ ــكْ يا مول الشّ بَّ ــا ابْحُ ــدوبْ و تنســابْ اقلوبْن ــرْ و ت هَ ــفْ االَّ تَتْصَ كي

ــا وَرْدْ على نيرانْ  ــلْ م ثي رة  امْ ــرة قَطْ بْ قَطْ ــكَ ــرْ او تْنَسْ طَّ ــفْ االَّ تتْعَ كي

ــا حســنْ ــا ليهــا ي ــورْ ادْخالهــا ابق ــا ن ــا ي ــا دواه ــوبْ ي ــا راحــةْ القل ي

ــراتْ و االبدانْ ــولْ مع المهاجْ و الفكْ ــرواحْ و القلوبْ و العق ــا راحة ل ي

ــا الحســن الثاني نّ ــاجْ وَطَ ــا ت ي

ناني ها في سايَرْ لَجْ ياجْ لبْ اسْ و القَ

عْ و يزيدْ نورْ عنّ نورْ افْهاني ــطَ يَسْ

ــي الن ــرّ و يَعْ ــالحْ سَ ــديَّ لَصّ هْ مَ

ــي تهان ديمــا  و  تَرْحيبْهــا  ــمْ  دايَ

ياني قْ رقْ و عُ بينْ عَ و تْنَبَّعْ في الجْ

اني داكْ القْصى و الدّ رْ من شْ و تَعطَّ

ياني و ادْخيرة في الحياةْ سايَرْ الحْ

ــا الحســن الثاني نّ ــاجْ وَطَ ــا ت ي

ــعبْنا  ــي شَ ــدة ف ــزْ الوحْ ــا رم ي

ــا ــون ــلّ تَـــلـــقـــاكْ صـــــورْ مْ

ــنا ــنا على سْ ــناها في اسْ و اسْ

ــا ن صّ ــحَ ــودَكْ فيهــا امْ بـوجـــ

نا الهْ ــن  م ــلــوا  ــثْ مَ ــاقــا  ــفّ خَ

ــا ْن لِّيّ ــداتْ  الگسْ ــروقْ  ع فــي 

ــنْــعْ بْــلَــدنــا ـــارْ صَ ـــطّ ــي قَ ف

ــا ن المْ ــةْ  غاي أو  ــزّ  عَ و  ــدْ  مجْ

ــعبْنا  ــي شَ ــدة ف ــزْ الوحْ ــا رم ي
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ــا دْن مــن  ــفْ  كي ــي  العالِ ــفْ  كي

ــا رْفْن عَ  ْ ــدّ تْحَ ــكْ  فيــ و  ــكْ  بيـ

ــا ــن ــعْ امَّ ــقــى  ــبْ ت مـــا  ــــدّ  قَ و 

ــا ــن ْ ــنّ ف و  ـــا  ـــن ـــن اغْ فـــــوقْ 

ــا ــزّن ـــرّ عَ ــا سَ ــكْ ي عــنْ وَصــفَ

نا الهْ و  ــعــدْ  الــسَّ ــوعْ  ــبُ ــنْ يَ يــا 

ــهــرْنــا  ــاكْ سَ ــع ــدْ م ــل ــنْ يَ حــي

ــعبْنا  شَ ــي  ف ــدة  الوحْ ــزْ  رم ــا  ي

نا لَهجْ ابْــهــيــجْ  هـــاجْ  ــى  حــتّ

ــرْ صنْوانْ ــا  راحةْ العقــولْ بك عقالت عقــول النّاسْ فــي البوادي و حضَ ي

ــالْ العرفانْ ــاقْ و ن ب ال على الطْ ــلْ و ارْقــى و اعْ قَّ ــا مالكــي اتْعَ كلّ عقــل ي

نْ ــا  وْصافَكْ لآلْ قــولْ الناسْ حايْرا في اتْنَ ــوقْ الوصفْ يا لمحبوبْ اعْ ــت ف ان

ــوقْ البَيَانْ يّ و رْقى مــن منطــقْ العقــولْ و ف ــجِ ــوقْ الوهــبْ و اسْ ــت ف انْ

ــانْ التّمعـ بكمــالْ  ــزْ  عاجَ العقــل  ــرْ  بْقِ لَتْعَ عــة  الخاضْ ــة  ريّ بْقَ العَ و 

التِّجــانْ ــكْ  مل ــا  ي بْهــاكْ  ابْهــى  احْ  ــدّ مَ ــلْ  انوامَ فــي  ــالم  لَقْ ــشْ  ارْتاعَ

ــي رَمَضــانْ ــي فــي ليال ةْ انْب ــنّ ــرانْ و سُ ــا و القَ ــاوا أصــولْ دينْن ي ــكْ احْ ب

ــراتْ و االبدانْ ــاجْ و الفكْ ــوبْ و العقولْ مع المه ــرواحْ و القل ــا راحة ل ي

يّجــاتْ من الهاجْ فــي هيجانْ هجــاتْ و هَ تْ مُ ــكْ هاجَ ــا راحــةْ لمهاجْ بي ي

ــعْ بالعقــل العاني ســاويتنا اجمي

ــنْ ســرَّكْ ربّاني ــلْ العاقلي قَ ــا عْ ي

ســنْ افْهاني في وصافْ ابْهاكْ يا حُ

عاني ــرْ لَمْ وهَ ــا و فوقْ جَ فوقْ الرَّوع

جاني ــي لدْ ال ــا الجّ ــورْ اعقولْن ــا ن ي

جدْ الفاني دامْ في المَ يا محيي لَعْ

اني بّ في مجالَسْ هلْ العلمْ شيبْ و شُ

ــي ــا الحســن الثان نّ ــاجْ وَطَ ــا ت ي

ناني هاجْ ســايَرْ لَجْ الماجــي من امْ
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ــبــنــا ـــــازْ لُ ـــن ح ـــا م ــــــتَ ي انْ

ــنــا ــــاتْ مــنّ ــــم ــــرّاحَ لـــيـــهْ ال

ــا ن هيجْ ــاجْ  وه هجــاتْ  المَ فــي 

ــا وَقْتن قُطــبْ  ــا  ي صكْ  ــخْ شَ فــي 

ــا ــن ــلّ ـــاوا كُ ـــن ـــغْ ـــتَّ ـــى نَ حـــتّ

ــا ــن ــبْ ــرَك ســـيـــرْ امـــالـــكـــي ب

ــعبْنا  شَ ــي  ف ــدة  الوحْ ــزْ  رم ــا  ي

ــا بْن مــن  ــرْ  خي ــا  ي ــكْ  اعمالَ فــي 

ــا ــرّن ــضُ تْ مـــن جــانــا يْ ــــــدَّ هَ

ــانْ الفنّ ــلْ  وعقَ أبْ  كلّ  ــبْ  قل و  األم  ذ  ة  ــدَ ب والكْ ــلْ  ف الطّ دَ  ــة  جَ هْ المُ

ــر و البهتانْ ــلْ لَمكْ بينْ هَ ــدْ الغاصْ نا من كي تَقْ ــبْ اهللا مــن اعْ ــبّ حبي حُ

ــانْ لَمّ ــا  لِن ــوا  اتلَمّ ــا  بيبن احْ ــدْ  آول ــوبْ  لمحب ــا  ي ــكْ  لي ــا  بّتن محَ و 

ــضّ لَدهانْ يَقَ ــحْ الحكيمْ امْ ــلْ الوالي الصال لي ــوارَعْ الجْ شــخصْ األبْ ال

ــكْ تَنصانْ يات ــا فــي حْ بيبْن ــا حْ ــا ي ــا و رْجان ــبّ دان ــكْ طُ ــا في دان ــكْ اهْ في

ــانْ وصف ــكْ  امَ دّ خُ ــا  لن كُ ــعْ  مي بجْ ــا  ن مْ قَدَّ ــا  ن قامْ امْ ــى  عل ــا  رَقِّن

ــراتْ و االبدانْ ــاجْ و الفكْ ــوبْ و العقولْ مع المه ــرواحْ و القل ــا راحة ل ي

لْهانْ ــرْ فَكــرْ الوَ كَّ ــا ايْفَ كيرْه حــى تَفْ ــكارْ اضْ ــكْ االف ــكارْ ب ــا راحةْ االف ي

ــة فــي اميدانْ عروف ــكْ مَ ــاتْ لِ ــى و اتْب ــوالتْ عل ــوقْ جُ ــوالتْ ف ــرْ صَ كَّ تَتْفَ

ــي ان بّ الحُ ــكْ  في ــبْ  حبي ــا  ي ــكْ  ألنّ

واني ــةْ رضْ ة فــي جنَّ ــدَ ــمْ خال و نعاي

صاني خْ كْ شَ خصَ حتّى وَلَّى لْنا في شَ

ــي المتان ــبع  السّ ــا  بنّ ــكْ  جابَ حْ و 

ــي طــبْ النّوران ــا القُ ــكْ ي ــاهللا و ب ب

ــتَ لَنْســاني ــانْ و ان ــگْ الْعي ــت فُ ان

ــي الثان الحســن  ــا  نّ وَطَ ــاجْ  ت ــا  ي

ــعْ البُلْداني ــنْ جم صــرْحْ المغربْ بي

ــي العان ــألبْ  لل هــدْ  عَ ــيّ  ول ــت  أن و 
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نــا  ــدّ ــفَ مْ ــي  ــلّ ال ــراتْ  ــح ــصَّ ال و 

ْنا بَيّ مْ ــه  ــمــالُ اعْ ــاتْ  ــح اضْ و 

لْفنا  ــةْ  ــالَ ح مــن  ـــزَحْ  ـــزَحْ تْ و 

ــا ن ــدّ مَ وقــــتْ  ـــى  آت ــولْ  ــق ت و 

ــنــا ــنْ عَ اهللا  مــن  ــلْ  فــضَ يــا 

ــعبْنا  شَ ــي  ف ــدة  الوحْ ــزْ  رم ــا  ي

ــا ن ــيّ هَ ــعْ  جمـي ــاتْ  ـعــب الصُّ و 

ــتــنــا ــسْ ــبَ آســـيـــدي دنــيــا مْ

ــعــنــا ــمْ ــنْ جَ ــي ــا ب ــه ــتْ ن ــوَّ كَ

ــات في قضيةْ فلســطين آســيدْ الفرســان ــر وَقفــات من الخطب تتفكّ

بْ و بانْ ــعْ ــاگْ الشَّ ــراتْ منّها ت ــى نَشْ ــوقْ نَدواتْ عل ــرْ  عيضــاتْْ ف تَتْفكَّ

بْ  تمانْ ــعْ ــاذْ الشّ ــوقْ ســفراتْ على جــوالتْ منهــا ه ــالت ف ــر رحْ تتفكّ

ــالوةْ االيمــانْ ــى الرّجــا و حْ جــى عل هْ ــدْ الطَّ ــا و تزي ــرْ هــذا فكارْن كَّ تَتْفَ

ولجــانْ الصّ فَخــرْ  ــا  ي ــاجْ  الت مــع  العــرش  و  المالكــة  ــادُرّةْ  ي بَوْجــودَكْ 

ــراتْ و االبدانْ ــاجْ و الفكْ ــوبْ و العقولْ مع المه ــرواحْ و القل ــا راحة ل ي

ــالنْ جْ عَ ــدْ  الواكَ ــدّ  الكَ ديدانْهــا  حــى  اضْ ــكْ  ب ــدانْ  لَبْ راحــة  ــا  ي

يتْهــانْ ــا  م فيهــا  ــا  م بالعمــالْ  ــا  ليّ مْ مَ ــا  ني بْدَ ــا  ابْدانّ ــنْ  اتْدي ــكْ  لي

ــانْ ن ــفْ و تَحْ ــدقْ و وَلْ فــى و صَ ــا و خــاوا و اتّحــادْ واصْ ــا مــن لمعاوْن دُني

آني ــطْ صبْ الشَّ ــرْ األردنْ خَ دي و اغْ

ياني لْ الجيلْ شوفَةْ لَعْ شافوها هَ

طّ األماني و رصاتْ سفينتُه في شَ

ــي قيان ــنْ عُ مَّ ــزْرْ كَ ــا الجَ ــلَّ لِن خَ

رباني ــا امــدونْ و عَ ربن غْ ْ في مَ ــمّ عَ

ــي ــا الحســن الثان نّ ــاجْ وَطَ ــا ت ي

اني ــدْ الدّ دّ عن التَّجدي بوجــودْ الحَ

ــكْ بْداني دي ديّة مــن ايْديكْ تَفْ هْ مَ

ه متْفاني غربنا في بَعضُ و ضحى مَ
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ْنا نّ مَ لــيــكْ  الــخــتــامْ  ــســكْ  مَ

ْنا نّ فَ ــارْ  شــع ــي  ف ــوا  ــل ــرَسْ انْ

نا لَمّ ابْـــهـــاكْ  ـــبّ  حُ ــن  م ــا  ي

ــا ن ــوْ ــنْ ــع ــا امْ ــق ــلَّ ــعَ مـــن مُ

سان  يا مُحسنْ االحسانْ نْ و الحســناتْ الحْ ــنْ و المحاسَ سْ يا ينبوعْ الحُ

ــدْ في هبوبْ الليالي نيســانْ ــرْ و قماري و النَّ طَ ــبْ و العْ ــالمي بالطي و اسْ

مأنْ ــبْ الضَّ ْ القل ــهْ رَيّ ــي من لحــن الملحون في ــعر عامّ ــك عن شَ و قبول

ــوانْ ــى عن دحــكْ حتّ ــهوم ألالَّوْفــى فــي مَ ــا سُ ــارس المهاب و المــداحْ أف

ــي االزمان ســاير  ــق  الصدي ــوالء  ال

ناني ــليلْ نعــم العدْ لَمقامكْ يا سْ

ــا في ســايرْ الواني ــبّ وطانّ عنْ حُ

ــي ــا الحســن الثان ــبْ قْلوبن بي بَحْ

انتهت القصيدة
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ــنْ  الْوْطَ ــةْ  فَرْحَ ــدْ  لَّ انْخَ اهللا  ــمْ  بأسَ رِي  ــعْ شَ ــدا  نبْ

طــانْ  الفْ لســايَرْ  ــوحْ  نْبُ و 

ــه ن ــوَ فــي الملْحــونْ أُو تْالحْ ــفْ هُ ي ــلْ كِ صَ لْ الْفْ ــوْ بَالقَ

ــانْ  ــلْ االْدْه ــا هْ رَّة ي ــذَّ ــرْ ال صْ ــن فــي عَ ــن كايَ ي صــالح الدّ

كانْ  ــفْ  ي كِ ــامْ  م هُ ــارَسْ  ف

ــه  يادْنُ مْ ــى  صَ اتْنَحْ ــا  م ــا  رْن صْ عْ فــي  ــرْبْ  الْحَ ــنْ  لَكِ

ــانْ  شَ ــهْ  لِي ــاتْ  وِي النَّوَ ــانْ  زْم فــي  ــن  الدي صــالح 

ْمانْ  يمْ فــي الزّ ظِ و شــانْ اعْ

ــه  فاتْنُ مْ ــى  صَ تَحْ وال  ــنْ  فاتَ ــدْ  هْ عَ فــي  جــا  ــه  اليَنُّ

ــانْ  ب ــوم  ي ْجــومْ  النّ ــرْب  حَ دْ  ــانْ  ْم الزّ فــي  ــنْ  ي الدّ صــالح 

ــرُه شــاعْ فــي الْوْطــانْ  و دَكْ

ــوا ــنُ ــرْبْ و بــه أمْ ــعُ ــوبْ الْ ــلُ ــرا اقْ ــزَّتْ بــه ســايَ ــتَ اهْ

ــانْ  االَدْي الْســايَر  صــالحْ  ــا  رْن صَ عَ فــي  ــنْ  الدي صــالحْ 

شــانْ  وَالْخْ ســاتْ  الْقْ ــمْ  رَغْ

ــه  نُ حاصْ عــاه  امْ واهللا  ــة  يعَ دِ وَالْخْ ــرْ  كْ الْمَ ــلَ  آهْ ــمْ  رَغْ
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ــي الزَّمانْ  ــب ف ي رْنا صــالح العَ صَ ــي عْ ــن ف صــالح الدي

ــي الزّْمانْ  يْبْ ف ــن عَ ــا م و م

ــه  ايعاوْنُ اهللا  ــنْ  سَ حَ ــا  رْن صَ عَ ــي  ف ــن  ي الدّ صــالحْ 

آنْ   ْ كلّ الْســانْ   ْ لّ كُ ــنْ  عَ ه  ــمُ أسْ وْصــارْ  ــارُه  ب اخْ شــاعْ 

ــاسْ في ســايَرْ الْمكانْ  و النَّ

كانْعايْنه  ــا  ــنَّ كُ ــي  ــلِّ ال ــدْ  ــقِ ــنْ ــمُ ال ـــذا  هَ ــوا  ــلُ گَ

ــانْ  آوْلُبْن ــجْ  ـلِيــ الْخَ دُوَّلْ  و  يــن  ـــطِ فلَسْ ــب  ـــعْ شَ

ــوانْ  اخْ ــيا  أسْ فــي  ــا  م و 

ــه اتْفاتْنُ ــا  يام ــي  اللِّ و  ــه  اتْهانُ ــا  ي افْرِيقْ فــي  ــي  اللِّ و 

ــوانْ  ْ ــلّ ال فـــارْقْ  و  يِيزْ  التّمْ ــارْ  ن ــمْ  ــرْقــاتْــهُ حَ اللّي  و 

جــانْ  الْهْ ــمْ  رُوهُ قَهْ ــي  اللِّ و 

ــه  غايْْنُ و  ــه  سُ نَفْ ــزَّتْ  عَ ــلْبُه  سَ ــتِرْقاقْ  االَسْ ــي  اللِّ و 

ــزان  االحْ ــفْ  ناسَ ــوَ  هاهُ ــوا  ال گَ ــمْ  هُ ــرْ  ي غِ و  هــاذوك 

ــحــانْ  ـــادّ الــمْ ـــوَ ح ــا هُ هُ

ــه  نُ نتْضامْ و  ــه  نْهاجُ مَ ــوا  انْتَبْعُ ــي  اللِّ ذا  ــوَ  هاهُ

ــوانْ  كــاالخْ ورْ  النُّفُ ــدْ  بَــعْ ــة  األلْــفَ وا  انْعانْقُ ا  ــيــوْ أجِ

كانْ  الشْ  ــبِيهْ  التَّشْ كافْ 

ــه نُ انْأمْ ــة  روبَ بَالعُ و  ــالمْ  االْسْ فــي  ــوانْ  اخْ ــا  نَيَ واحْ

ــوامْ  ــعْ ــالْ ــصــاشْ بَ ــحْ مــا اتْــنَ

ْقامْ  سابْ بَالرّ تِّينْ في لَحْ لْتْ سَ گُ

ـــوامْ  االْعْ دَ  ـــوفْ  ْلُ أ ــنْ  ــحَ تَــشْ

ــة  ــرِيّ ثَ ــوْ ــاةْ كَ ــي ــحْ ـــاذْ الْ ه

ــيَّ  ــيــنْ عـــامْ هِ ــتِّ ــوا سَ ــالُ گَ

ــة  يَّ ــوِ ــهــا قْ ـــنْ اعــمــالْ لَـــكِ
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ــرِي ــسْ ــحْ صـــارْ يَ ــتُّ ــفَ ــتّ ال

رِي  ــهْ يَجْ ي ْ جِ لّ ــوْ في كُ حْ و الصَّ

ــرِي  ــعْ شَ ــاوْا  ــغ اصْ ـــنْ  آمَ هللا 

ــي الزَّمانْ  ــب ف ي رْنا صــالح العَ صَ ــي عْ ــن ف صــالح الدي

ــي الزّْمانْ  يْبْ ف ــن عَ ــا م و م

ــه  ايعاوْنُ اهللا  ــنْ  سَ حَ ــا  رْن صَ عَ ــي  ف ــن  ي الدّ صــالحْ 

إنْســانْ  ــامْ  مَ اهْ ــرْبْ  العَ ــلْ  بَطَ و  ــا  ي افْرِيقْ ــلْ  بَطَ

ــانْ  ْم الزّ ــى  فَ ــالمْ  اليَسْ  ْ ــزّ عَ

امْحاســنُه ــى  فَ تَخْ ال  مــن  ــي  الثانِ حســانّا  ــيدِي  سِ

ــكانْ  الْمْ ســايَرْ  فــي  ــرِي  يَسْ ــكاره  افْ مــن  ــحْ  تُّ التَّفَ

آنْ   ْ ـــلّ كُ ــارْ  ــب ــخْ بَ ــي  ــاتِ ي

غايْنُه  اضْ ـدا  ابـْ ــالَقْ  ــغ انْ ــدْ  بَــعْ تْحاتْ  اتْفَ ــوطــانْ  بُ

ــانْ  الْي هــا  امْ كَّ حُ  ْ أ ــدَ بْ مَ ــة  رِيَّ يْصَ القَ ــة  ُمَّ األْ ــى  تَّ حَ

هــا زْيانْ  َرْضْ ــمْ فــي أ كْ و الحُ

نُه ــتاعْ يَسْ ــحْ  تُّ بَالتَّفَ هــا  ْ فّ صَ فــي  ــي  اللِّ ــعْ  ي مِ جْ و 

اآلنْ  مــن  دْ  ــدُّ ــع ــتَّ ال فــي  ــة  ــيَّ ــزْبِ ــحِ ال ــة  ــرِبَ ــجْ ــتَّ ال و 

كانْ  الْمْ ســايَرْ  ــي  فْ ــرِي  تَسْ

ــعــادْنُــه  امْ نا  هْ  ْ رّ الــــذُّ و  علِيها  يرانْنا  جِ ــوا  ســالُ

كانْ  و  ــا  ن أرْضْ فــي  انْشــأ  ــداعْ  ايْبْ  ْ لّ كُ ــكارْ  ابْتِ  ْ لّ كُ

يانْ  العْ ْةْ  قُـــرّ ــةْ  ــرْجــاحَ بَ

بــاذْنُــه  اهللا  أرْضْ  فــي  ــمْ  ــمَّ ــعَ اتْ و  ــرْ  ــاشَ ــتَ انْ و  إالَّ 

الظــالمْ فــي  ــا  ي الضْ ــرْيْ  سَ

ــامْ  ي الَغْ و  ــرارْ  يهْ فِ الَكْ ــى  ْ لّ عَ

مامْ  الْهْ ــارَسْ  ــفَ ال ا  ــيــوْ ــيِّ حَ
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ــي  ازْمانِ فــي  ــنِ  ي الدّ صــالح 

ــي  يْــداهِ و  ــفْ  ــألْ يَ و  ــعْ  ــمَ يَــجْ

الثانِي  ــا  ــســانْــنَّ حَ ــيَــى  يــحْ

ــي الزَّمانْ  ــب ف ي رْنا صــالح العَ صَ ــي عْ ــن ف صــالح الدي

ــي الزّْمانْ  يْبْ ف ــن عَ ــا م و م

ــه  ايعاوْنُ اهللا  ــنْ  سَ حَ ــا  رْن صَ عَ ــي  ف ــن  ي الدّ صــالحْ 

ــانْ  ي تْ بَاالْعْ دْ ــا شــاهَ ــنْ م ــقْ عَ اليَ ــقْ الْخْ ــدْ الْخالْ مْ الْحَ

ذانْ  ــــاألْ بَ ــاهْ  ــغ ــصْ نَ ــا  م و 

ــه  عالْنُ ــدورْ  لَصْ ــرَحْ  يَشْ و  ــوبْ  لُ القْ ــرَّحْ  يْفَ ــرْ  َم أ مــن 

ســانْ  حْ االْ و  ــرْ  ي الخِ ــوهْ  دُوجُ ــة  مَّ الْقِ ــا  ن هْ ــا  َن ا تْ  دْ شــاهَ

ــانْ  ْم ــرْ فــي الزّ بِي ــلَ التَّدْ و هْ

اوْنُــه  يَــتْــدّ ينْ  لْتَفِّ مَ ــيــدِي  سِ ــنْ  ــوْطَ ال ــمــامْ  اهْ لْ  ـــوْ حَ

جــانْ  ْ الــدّ و   ْ ـــيّ ضَ ــا  ــرْهَ ــيَّ سَ ــو  ه و  ــا  ــه ــدالْ نَ ــو  ه

رْ االَدْهـــــانْ  ــــوَّ ــن نُ ــو م ه

ـــه ـــأَذْنُ ــا بْ ــــرارْ هــن وا مــن ق ــــذُ و كــل مــا اتَّــــخْ

ــانْ  ثْن باالْ آصــاحْ  ــاوُنْ  التَّع ــسْ  جالَ امْ ــى  عل عتْ  ســمَ و 

ثانْ  يْلِيهْ  ما  ــالَــثْ  الــثَّ و 

صايْنُه  اهللا  ــادْ  ــح اتِّ قــامْ  بِيرْ  الكْ ــرِبْ  ــغْ ــمَ ال فــي 

ــانْ  ْم ــزّ ــا ال ــعَ ــتْــهــا امْ ــوعَ ــرْجُ ــة مَ ــزْئِــيَّ ـحــاداتْ جُ االتـِّ

أنْ  ــى  فْ ْهــا  لّ كُ ــمْ  تَلْتاحَ

ــعــادْنُــه امْ ــي  فِ لْ  تْكامَ مَ ـــة  مَّ األْ ــمْ  ــسْ جِ نْ  ــوَّ ــكَ تْ و 

الْعامْ و  الــخــاصْ  ــبُــوبْ  ــحْ مَ

ــالمْ ـالِسْ ـــالمْ لـْ ـــعْ ــــعْ الَ رافَ

وامْ  ْ ــدّ ال ــى  فْ ــالمْ  السَّ ــوْتْ  غَ
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ــارُه ــك افْ ــي  ــلّ ال ــا  ي ي  ملكِ

ـي نــــوارُه ــي يــا الــلـِّ مــلــكِ

ــــــــرارُه ــــي اسْ ــــلِّ ــــا ال ي

ــي الزَّمانْ  ــب ف ي رْنا صــالح العَ صَ ــي عْ ــن ف صــالح الدي

ــي الزّْمانْ  يْبْ ف ــن عَ ــا م و م

ــه  ايعاوْنُ اهللا  ــنْ  سَ حَ ــا  رْن صَ عَ ــي  ف ــن  ي الدّ صــالحْ 

يانْ  الْحْ ــرْ  ســايَ الثاني  ــنْ  ــسَ الــحَ يــا  ــاكْ  ــع امْ اهللا 

آنْ   ْ ــــلّ كُ ـــعـــاكْ  امْ اهللا 

ــه  نُ امْ الضّ ــتَ  انْ ــدْ  جْ المَ ــلْ  البَطَ ــا  ي عــاكْ  امْ اهللا 

ــانْ  كاتْب ــقْ  ُفُ أ  ْ لّ كُ فــي  لُومــه  اعْ ــي  آمالْكِ ــر  النَّصْ و 

حانْ  ــادْ  ع ــرَبْ  ــعَ ال ــدْ  ــجْ مَ

ـــه  ـــأَذْنُ ابْ ــي  ــكِ ــالِ م ــا  ي ــي  ــتِ ي ــدِ ابْ ــا  م  ْ ـــمّ ـــتَ ايْ اهللا 

جــانْ  ْ ْ وَالدّ ــيّ ــالمْ فــي ضَ ــالمْ اهللا عــن ابْطــالْ السَّ و اسْ

آنْ   ْ ـــلّ كُ ــاتْ  ــيَّ ــحِ ــتَّ ال وَ 

نُه  دْ اللِّي اتْســاكْ ــعْ ة يا سَ يدَ صِ ــدْ فــي الَقْ صْ ــامْ القَ وَ تم

ــانْ  ي العْ ــرَّةْ  قُ محمــد  ســيدي  ــامْ  ت الْخْ فــي  ــي  يِّ انْحَ و 

ــنْ  الْوْطَ فــي  ــدْ  هْ العَ  ْ ــيّ وَلِ

ــه  نُ ــبْ مــواليْ رْشــيدْ الشــعبْ حاضْ بِي ــوبْ الْحْ بُ حْ و الْمَ

ْســانْ  اللّ و  ــبْ  لْ بَالقَ ســيدي  ــي  نِّ نْهَ كَ لْ  ــوْ القَ ــامْ  واتْم

إنْســانْ   ْ كلّ دْ  ــدْ  ي الْعِ فــي 

ــنُه ــهوم المولى ايْحاسْ مــد سُ ــى احْ فَ ــا اخْ ــمْ م و األَسَ

ــطــار ــرْ االقْ ــايَ ــعْ س ــفَ ــنْ كــتَ

انْــهــارْ  لِيلْنا  ــنْ  مَ ــلَــتْ  ــعْ جَ

ــغــارْ  ْ ــبــارْ وَالــصّ ــرَتْ لَــكْ ــهْ بَ

انتهت القصيدة
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الغاني ــيّ  الــحَ ــم  ــاسْ ب ـبْــدا  نـَ

الـــــواحـــــدْ الـــغـــنـــي مـــوالنـــا

زمــانــي  طـــول  مــواصــلــة  صـــالة  و 

ــنــا الــثّ ــــلّ  جَ ــصــحــابْ  ل عــلــى  و 

يْــعــالنــي و  ـــرّ  س اهللا  ـــى  رض و 

نا السّ اصـــلْ  ــــرافْ  االش على  و 

الْحساني ــعــبْ  الــشَّ يــا  الــيــوم  و 

نا  صْ الْمحَ ــا  ــن أرضْ صــحــرةْ  فــي 

لساني و  ــادي  ــن ــيْ ك الــقــلــب  ــا  ي

ــنــا ــــابْ الــضّ ــاي غ ــع ــوا م ــف ــت ه

ــي ــان ــث ــن ال ــس ــح أســـيـــدنـــا ال

نا السّ هـــذه  ــي  ف ــي  ل ــتــافــنــا  هُ

قالوا هل العقــولْ الكبرى 

ــم جهــرى ــنْ جاوبهَ و خري

رى ــن صــارْ رجــل ومْ  ومني

را فــي المغــرب الزمْ تَجْ

رى قالوا في هذا عَصر الدُّ

بالجد  قاصدينْ الصحرى

يا المعينْ اللْ الوحداني بادعْ األشْ ذ الجْ

ــونْ  ــي ــعْ ل ه  ـــدُ ـــشـــاه ت ال  ـــن  م

ينْ الدّ يمامْ  للنبي  لزماني  سايَرْ  طولْ  و 

ــونْ الــصّ ارجـــــالْ  ــه  ــاليــفُ اخْ و 

بْطينْ عن ازواجْ المداني بالجميعْ و السَّ

ــم الـــوطـــن مــحــصــونْ  ــه مـــن ب

الفاتْحينْ يا  هْ وا  اإلنْساني  عْب  الشّ يا 

ــــدونْ م و  ـــة  ـــادي ب ـــي  ف الّ  و 

تينْ  في عيد ميالد الباني صرحْ مجدنا لمْ

ــســونْ ــلْ ــال ــــــاودوا ب قـــولـــوا وع

الزين زين  حفيد  يا  الرّباني  لقطبْ  يا 

ـــــاهللا يــكــمــل الـــمـــضـــنـــونْ   ب

في كل جيل معجزة بالتقدير

موحالْ واشْ باقي يوقع تغييرْ

التَّفكيرْ  دهات  تفاجؤا  ا  تمّ
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غيرة و لو تكــونْ غير صْ

سيرة عنوانها على التَّفْ

بيرة ــن اكْ ــا العي و عندن

ــقْ البَرّينْ و اليْشــبْهُ رَوْناقــي فــي خالي

ـــــةُ مــشــطــونْ ْ ـــــيّ ــو ارْعِ ــل ــعْ ب

لّ جهة في مكاني بينْ حين و حينْ في كُ

ــون ن و  ــن  ســي و  حـــا  نـــقـــولْ  و 

ينْ و حبّ كلّ تحنانْ سرّ عزّنا في السِّ

ــونْ ــه اي صــعــابْ  مــا  جــمــيــعْ  و 

رُوا على الدرعينْ مّ ادْ و باني شَ يّ بين شِ

ــمــت ايــصــونْ ــتــولــنــا الــصَّ ــي امْ ف

اني هكذا يكون  الزّين عبْ فَهّ و زينْ شَ

ـــعـــب يــكــونْ ـــشّ وهـــكـــذا ال

الزين زين  حفيد  يا  الرّباني  لقطبْ  يا 

ـــــاهللا يــكــمــل الـــمـــضـــنـــونْ   ب

و تكون في قطر آخر من لقطارْ

ثارْ و تشيعْ كيف شاعوا سيَّر كُ

غارْ وارَقْ تَوْقَعْ تَصْ ظيمةْ الخْ و عْ

حقق من األماني بعض ما تشوف العينْ

ــونْ ــك ــكْ ال ــل ــوي اخــــالصْ م ــن ي

نينْ اطْ تديرْ  لُغتُه  األداني  جمع  ايْصم 

ـــكـــونْ ـــهـــا سُ ـــبْ ـــيْ ســـتّـــارْ عََ

ــانــي ـــلْ الــثــانــي ث ـــاي ــــاهللا م ت

ـــي ـــان ـــدّ حـــامـــلْ األم ـــجَ ـــال ب

ــي  ــدران ــن ج ـــه ع ــكْ صـــورْتُ ــذي ه

ــا ــن ــهَ ـــشـــوفْ ال ــا ن ــه ــوف ــش ان

ــةْ الشــعب الهاني ــا احماي فــي الْحَ

ــا ــان ــي دَن ـــي  ف نـــــورْ  ـــون  ـــن ال و 

النَّســواني و  ــعبنا  شَ رجــالْ  و 

ــا  ــان ــك ــسّ ــال ب ـــنْ  ـــي ـــارع س و 

ــي وجــدان ــجْ  ــيَّ هَ الحبيب  حـــبّ 

ـــنـــا الَـــهْ ـــون  ـــك ي ــــكــــذا  هَ و 

ــي ــان ــث ــن ال ــس ــح أســـيـــدنـــا ال

نا السّ هـــذه  ــي  ف ــي  ل ــتــافــنــا  هُ

المسيرة  ــتْ  ــان ك ــو  ل

ســيرة ــا  ايْأَلّفوه ــا  دغي

ادْخيرة مت  الصّ حنا  ا  أمّ

لَوْطاني مــن  ــن  وط شــي  ــان  ك لــو 

ســمــانــا  و  ـــا  ـــن أرض ــن  ــي ب ـــا  م

الوانـــي ــر  ســاي ــي  ف ــه  ــتُ ــجّ ــضَ بْ و 

ــا ــان ــتّ ـــة ف ـــقَ ـــمّ ـــنَ ـــا امْ ـــوغ ل



691مدح  الملك الحسن الثاني (3)

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

العرْفاني هــل  و  الــعــلــومْ  هــل  و 

ـــلّ ارزانــــا  ـــكُ ـــا ب ـــن ــمــا احْ  هُ

الــثــانــي ــحــســن  ال ــا  ــن هــمــامْ و 

ـــا ـــاتْ األن ـــم ـــكّ ـــح ـــا اتَ ـــو م ل

ــي اوْطان لّ  كُ فــي  و  أرضْ  لّ  كُ عــن 

ــا ــان ــي ــلْ ـــهـــا م ـــوبْ كـــلّ ـــل ـــق ل

ــي ــان ــث ــن ال ــس ــح أســـيـــدنـــا ال

نا السّ هـــذه  ــي  ف ــي  ل ــتــافــنــا  هُ

تكاثَرْ رّ  شَ ــرْ  زَيَ فـــي  و 

رْ  ايَسْ اللّي ســاهَ ــادى الرّ ن

رْ  ساكَ و مْشاوا منْ هنا لَعْ

محاني ــل  ك ــي  ف ــاس  ــن ال ولــقــى 

ــا ــان ــزْع ــا ف ــف ــاي ـــوبْ خ ـــل ـــق لَ

الــمــيــدانــي ــوت  ــي ال ـــرّدوا  ـــج ت و 

انـــا الـــخـــوّ شـــايـــر  غـــــــزاوْا  و 

ثــانــي ـــــاودْ  ع جــيــشــنــا  دارْ  و 

ــا  ــيــمــان ــهَ ــال ــــجــــوالنْ ب ـــي ال ف

ــي عان ــي  غرْب المْ الجيــش  ــا  ي يَحْ

ــا ان ــوّ ــع ــل ال ــات ــي ــسّ ــب ال ــع ش

ــرايرْ ــعْ و رْما الشْ و نْدالَ

رْ  من بادية و كلّ احواظَ

رْ  عن أمنها ألهلْ لمفاخَ

ر

ين و المبينْ  فاصحينْ التَّبياني  هلْ الدّ

ــونْ فــن ـــلّ  ك فــي  ــا  ــن ــثّ ال هــل  و 

 تاجْ جمع التيجاني و يَستاهلْ الكونينْ

ـــونْ  ـــك ـــالم اي ـــسّ ـــل ــــــام ل إم

وا لَخواني تحت رايتُه في الحينْ ويتلمّ

ـــونْ ـــي الْ لــيــهْ  و  ــه  ــتُ ــبّ ــحَ ــمْ ب

الزين زين  حفيد  يا  الرّباني  لقطبْ  يا 

ـــــاهللا يــكــمــل الـــمـــضـــنـــونْ   ب

ـر االُمورْ و حارَتْ األَهلْها سايـَ

و كانْ أولْ اللّي غاتْ المنصورْ

نا بالقوى مشهور زّينْ جيشْ مَ

تونينْ فْ زاني كلّ حينْ مَ عايْشينْ في لْخْ

ــونْ ــي ــع لَ ــا  ــي ــاش غ ـــــوع  دم و 

مَشهورينْ للحروبْ  جعانْ  الشَّ الرّجالْ 

ــربْ اســخــونْ ــح ــن ال ــي نــهــار م ف

راني كيفْ دارْ ذاكْ الحينْ لي يا عشْ يا هْ

ــونْ  ــع ــل م و  غــــــادرْ  ــــلّ  ك ـــن  ع

عبْ الزِّينْ يا الشَّ م الثّاني و يَحْ يحيا نعْ

ـــابْ ايـــهـــونْ  ـــع ـــا ص ـــم م ـــهُ بِ
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ــلْطاني أَسُ ــعيدْ  السّ ــدكْ  عي فــي  و 

ـــا ـــان ـــع ـــــــــرْ امْ ســــكــــان زَيِّ

ــي ــان ــث ــن ال ــس ــح أســـيـــدنـــا ال

نا السّ هـــذه  ــي  ف ــي  ل ــتــافــنــا  هُ

رارَة دْ مَ فضايلك  سيدي 

ــارَة مّ هَ يتي  ــجِ سْ ــا  ن و 

ارَة يّ ــرتْ و الفــكارْ حَ قصّ

ــي ــدان ــوح ال حــق  و  مــالــكــي  يــا 

الــفــنــا ـــه  ب ـــيـــرْ  تـــسِ ـــــى  ِل ا و 

ــهــانــى ــي لــلــتَّ ــدت ــصــي ــــذه ق ه

ثنا ـــه  كـــلُّ ــــحْ  امــــدي ـــه  ـــلُّ كُ

ــي  ــان ــي احْ ــــلّ  كُ ــا  ــن رب ـــالم  س و 

ـــالنـــا مْ و  نـــا  ـــهـــدْ عَ ــــــيّ  ول

زماني طــولْ  عــن  ــرافْ  ــشّ ال عبد 

ـــنـــيْـــتـــي مــــا انـــا  ـــوم كُ ـــه س

ــي  وزان عقد  فــي  الــخــتــامْ  مسك 

ـا ـانـَ ـابـَ ــــرْ  بـَ ــــبَ ــــدْ  االكْ ايَ ــــرّ لَ

زارا ــكْ الكبارْ اغْ و اعمال

 والشــعر ما عمل فتارا 

و قبولكْ اللَّمادحْ شــارا

رورينْ مسْ فارْحينْ  اإلحساني  شاكرينْ 

مــلــعــونْ الــفــضــل  ــدْ  ــاح ــج ال و 

الزين زين  حفيد  يا  الرّباني  لقطبْ  يا 

ـــــاهللا يــكــمــل الـــمـــضـــنـــونْ   ب

حالْ تَنحصى خيرك خير كثيرْ مُ

ة و التَّقصيرْ رْعَ و الوقتْ طالبْ السَّ

خــر و فضل كبيرْ هي نهاية الفَ

ادْليفينْ دْراعكْ  في  بّاني  الرّ النَّصرْ  إلى 

ــخــونْ ي و  رْ  ــــــدَ اغْ مـــن  ــي  ــن ــف يَ

ــبعينْ  ــي صار تامْ السَّ زدّتهــا في ديوان

ـــر الــمــلــحــونْ ـــاخَ ـــت بــــه اف

زّ ما تشوف العين شرافْ العدناني عَ لَالْ

مَطعونْ ــرُه  ــجَ ــن ــخَ ابْ و  و  ــدُ ــعْ ال

سينْ واسمي في تبياني با واحد و لخمْ

ـــونْ الـــصّ اهــــلْ  ــــمــــادَحْ  الْ إالّ 

ــنْ  لّيي ــنْ عِ ــي بالْغي الرَّضــى و الرَّضوان

ــونْ احــصــونْ ــص ــا اح ــن ــركْ ــن ات م

انتهت القصيدة
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يَّا    حِ سْ التَّضْ مْ جرْ و بانْ نُورْ شَ بّ انْسيمْ الفَ رة وْهَ شعْ نَجمْ الزَّهْ عْ شَ

المْ  والظّ لْمْ  الظُّ ليلْ  االَبْطالْ  رِبْ  غْ مَ نْ  عَ وامْضى   

زِيَّا  ــة وامْ مَّ ــالْ هَ ــنْ و يْشــيَّدْ حتَّى ايْن ــي ويْصــونْ و يحصَّ ــدا يَبْن و ابْ

يَنْظــامْ   وال  ــه  َرْضُ أ ــرابْ  اث مــن  ــعْ  اي الضَّ ــرُدّ  يْ و 

ــا يْنِيّ عَ ــرَّةْ  قُ و  مالْكــي  ســيرة  الْمَ ــور  ن ــه  ل رادْ  ــا  مَّ لّ  كُ ادرَكْ  و 

األَمــامْ   إلــى  ــفْ  ــتَ وهْ فيهْ  ـــاقْ  اوْت به  أَمــنْ  و 

ــا يّ لْوِ ــوة عَ ــة و قُ ي ــا فَرْحــة طاغْ رْه مَ ســيرة اتْســيرْ تغْ ــداتْ الْمَ و اب

سامْ  لَجْ سايَرْ  و  لوبْ  القْ و  دورْ  الصّ ربّي  رحْ  اشْ و 

نيا مــا النّاسْ على كلّ حالْ بُشــرة و هْ  وفــي هذا المســيرة النّاسْ هُ

ــامْ ــى دورْ الع ــرْ عل ــزّواجْ والسَّ ــة وال طب حــبّ و خُ

قْ و نِيَّة   ــدْ وي على الصَّ ــبّ لَقْ ــنْ اقْلوبْ شــابّ و فَتاةْ الحُ ــعْ بي و جمي

ــرامْ  مــوا بالغْ رّســوا نَعْ ــعبْ عَ ــراحْ الشَّ ــنْ افْ و بي

ــا نِيَّ ــرَّة لَغْ ــا الْحُ ن َرْضْ ــة فــي أ قُوا لَلْجول ــوّ ــراحْ شُ ــي لَفْ ــدْ الْيال بَعْ

ــرامْ   لَمْ فيهــا  ــوا  نال و  ــا  َافْداوْه و  وا  ــتَعدّ واسْ
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نِيَّا  لَمْ دركوا  فارْحينْ  رى  حْ للصَّ لوا  واصْ امسيْحينْ  األَرْضْ  أرضْ  من 

ــالَّمْ الظُّ ــمْ  هُ نْعُ مَ ابْشــوقْ  ــا  لوه خْ ايْدَ ــاوْا  ابْغ و 

حورِيَّة  ى  مَّ واتّسَ الْمغربْ  في  أَتْ  نشْ رْ  الْعطَ و  نورْ  من  رة  دْ عَ هذه 

المْ يَا و طيبْ و اسمْ و سَ رْبي من اضْ غَ حبَّاتْ امْ

يَّا  هِ ها  دْ قَ يَفْ تْراهْ  يا  رى  حْ الصَّ احتَلْ  منْ  على  رِيَّة  الحُ باتْ  ضْ غَ

الِّلئامْ  ــه  وَجْ في  لُــه  قْ  يحَ و  ــالمْ  الــسَّ ثــار  و 

ــا  يَّ حِ ــواتْ التَّضْ ــا اقْ ــدّ مَّ ــرى قَ حْ ــا لَصَّ َن ــتْ أ ــة وْ قالَ رْيَّ ــاتْ الْحُ تْف هَ

المْ  سَ في  بْ  حْ السَّ أو  روبْ  لَحْ المْ  السَّ قالْ  وْ 

الْعربِيّة  ذ  ه  اقْوامْسُ من  امْحاها  موحالْ  كلْمةْ  ربي  غْ الْمَ بْ  عْ الشَّ

المْ  للَظَّ َنا  أ رُه  نْجْ خَ بالْ  الجْ صخرْ  في  كتبْ  و 

يَّا  أَسِ  ْ لّ كُ على  تُه  ماحْ اسْ اتْطولْ  و  ه  لْمُ حَ ايْطولْ  ربي  غْ الْمَ بْ  عْ الشّ

دامْ   قْ مَ دُّه  ــرَ ايْ ناهْ  اغْ ال  ه  قُّ حَ لُه  لَبْ  نَسْ لىَ  و 

ــا  يَّ اقْوِ ــربْ  الحَ فــي  ــودْ  ن اجْ وَالَّ  ــوَّة  بْقُ َوْ  أ و  ــالحْ  بَسْ ــرْ  ه يَتَّقْ ــا  م

يَنْظــامْ  الَ  و  ــه  قُّ حَ ــدْ  َخْ أ دونْ  يَتْراجــعْ  الَ  وَ 

يَّا  دٍ فْ ــومْ راكــي مَ ــرى الْيُ حْ ــالمْ اَصَ ــة و الَجــلْ السَّ يّ رّ ــلْ الحُ َجَ ــنْ أ م

ام  ــدَّ ال ــمْ  رَحي ــةْ  صيل ا  ــوْ يِي اوْنَحْ ــوا  نتْلَمُّ الَزَمْ 

الْغيرْ ــمْ  رْهُ صَ واحْ ــا  حرَتْن اَصَ ــكْ  لي

ريرْ التَّحْ انْصارْ  روبْ  احْ في  واغْشيمْ 

ــرْ    اَبْتَح دي أوْ  ــضْ  اَبْوَعْ ــعْ  اتْراجَ الَ  و 

ــوا             ــل ــــالمْ وصْ حـــوريـــة والــــسّ

فَعلُه             ــبــيــثْ  اخْ الــغــيــرْ  ـــذْ  وْه

ــو ل لْ الحْ ــوْ ــهْ القَ ــسْ اقْضــى في لي
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ــوكْ ابْجــورْ ل ــزَة فَصْ زي ــكْ لعْ َرْضَ عــن أ

صــورْ ــى لَعْ ــا عل رْفوه ــال القــولْ عَ و ابْ

الْكــورْ ــلْ  قب مْ  ــتَّتْهُ ايْشَ ــا  ايْمانْن

ــرى             ــحْ َلــصَّ ــوكْ ا ــل ــصْ ــي فَ ــلّ ـــذْ ال هَ

ــــرَّة                          ْ مَ ـــــمّ ــــمْ ك ــــهُ ـــنـــا لِ ـــلْ قُ

رة ـــمْ هـــدْ ـــتْـــهُ ـــــى مـــا ردْعَ وِلَ
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حورِيَّة  ى  مَّ واتّسَ الْمغربْ  في  أَتْ  نشْ رْ  الْعطَ و  نورْ  من  رة  دْ عَ هذه 

المْ يَا و طيبْ و اسمْ و سَ رْبي من اضْ غَ حبَّاتْ امْ

يَّا  وِ ــة لَقْ ــهْ بالثْباتَ ني عْ ــوَّة طَ رَكْ بالْقُ ــتعمْ ــنْ جــا اسْ ــا م رَتْن حْ ــا صَ ي

اتْوامْ  الْجيشْ  و  بُه  عْ شَ و  نا  سيدْ و  عاكْ  امْ اهللا 

حيَّا  بينْ لَكْ فــي التَّضْ وَهْ ــارْ امْ م الْ و االوْالدْ و العْ ــوْ ــا االم حرَتْن ــا صَ ي

لَلْطامْ  وى  يَقْ ما  رَكْ  مْ تَعْ اسْ اللّي  وعادْ  اكْ  سَّ عَ

يَّا   شِ العْ و  باحْ  ْ الْصّ في  فيهْ  زِّي  غَ و  ميهْ  اترَحْ الَ  لْكيهْ  هَ حرَتْنا  صَ يا 

ــرامْ  لَمْ ــي  تْنال و  ــه  ميْتُ اعْ مــن  ــعْ  يَتْراجَ ــى  حتّ

لِيَّا  مْ ــماهْ و البْحــورْ الْمَ ــه و اسْ ــرْ ابْأَرضُ ــكْ الْكبي غرِب ــا مَ حرَتْن ــا صَ ي

شــايْ مــن اللْئامْ   عاكْ الَ تَخْ ــه امْ  بَنْســاهْ و بَرْجالُ

بيَّا  هْ ــالْ الدَّ ــرْ و الرّم ه و الثّم ــدُ ري ــلْ و جْ تْ بالنّخَ ــمْ ــا قَسَّ حرَتْن ــا صَ ي

ســامْ  ــكْ بالْمــالْ وَ ال باالجْ لي ــى عْ لّ ــرة تتْخَ الَ أُسْ

ــا   زِيَّ لَمْ ــكْ  نَّ مَ رادْ  ــرْ  قي احْ ــدومْ  معْ عــاشْ  ــاعْ  طمَّ ــا  حرَتْن صَ ــا  ي

كْ كمْ مــن لَعوامْ  َرْضَ ــرْ أ ــاشْ ايْنالْ خي ــكْ ب تَلَّ واحْ

حورِيَّة  ى  مَّ واتّسَ الْمغربْ  في  أَتْ  نشْ رْ  الْعطَ و  نورْ  من  رة  دْ عَ هذه 

المْ يَا و طيبْ و اسمْ و سَ رْبي من اضْ غَ حبَّاتْ امْ
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ا  يّ الرَّعِ هذا  لّ  كُ مرْ  العُ هذا  هبتْ  من  قَلْبي  حبيبْ  يا  أنا  غيرْ  ماشي 

وامْ  ْ ــى الدّ َمالْكي في مســيرة عل بَنْســا و رْجــالْ أ

لِيَّا  اعْ زيزْ  اعْ منْ  يا  الــرّوحْ  ــالجْ  اعْ و  يْني  عَ نورْ  و  بوبي  حْ َمَ ا اهللا  و 

زامْ  نِي لَقْ بَكْ يفْ ــعْ ــوفْ شَ ــرْتي إيشارة اتْشُ لُه شَ

ــا  بادِيَّ و  ــدونْ  الْمْ فــي  لَنْفــاسْ  إالَ  ــة  هاب الْمْ ــارْسْ  أف اهللا  و  ــمّ  ثُ

امْ  ذَّ ــكْ خَ ثابَ رة في عْ ــجْ والنَّصْ ــو وَ الْمَ لُ ــوا لَعْ عرْف

ــا  ــوارْ شــافَعْ لَبْرِيَّ ــا ان ــي ي ــوا كــي آمنْت ن ــي و آمْ ت ــوا كــي  تَقْ و تاق

لْهــا الكــرامْ  ــا تعــودْ ألهَ ــدّ م ــرى الَبُ حْ ــنْ الصَّ بي

ــا  نِيَّ ُمْ ــرْ ا واطَ ــا وَالَّشْ فــي الْخْ قيقــة م َمــواليْ صــارْ احْ ــرْ آ ــذا األَم هَ

ادْوامْ  الحــالْ  ــادامْ  م ــروبْ  بالحْ أوالَّ  ــلمْ  بالسَّ

ــة  يَّ دِ لَحْ ــوا  يْهابُ كَ ــازْ  الْب و  ــرُّخْ  ال ــرْ  طي كانْ  ــخ  التَّاري فــي  ــى  تَ َيَمْ ا

ــامْ ةْ دَرْغ ــروفْ كا يْطــوفْ ابْســاحَ ــى كانْ اخْ ت َيَمْ أ

حورِيَّة  ى  مَّ واتّسَ الْمغربْ  في  أَتْ  نشْ رْ  الْعطَ و  نورْ  من  رة  دْ عَ هذه 

المْ يَا و طيبْ و اسمْ و سَ رْبي من اضْ غَ حبَّاتْ امْ

ــفونَكْ ســيرْ اتْ اسْ ــهَّ ــعْ ما تْشَ مي بَجْ

بيرْ لَ التَّدْ َهْ قولْ ا حوفْ اعْ رايَدْ و صْ في اجْ

اتْســيرْ   ــاشْ  ت ايمْ كانْراجــي  و  ــه  بْتُ هَ

ة البيتْ عْ ــمَ ــه حــولْ اشْ تُ و حــامْ حوْمْ

ــيتْ  سّ حَ بهــا  ــي  دات ــبْ  قَل ــرَاتْ  غم

ـــري           ــــاحْ تَـــجْ ــــرْي ــي ل ــك ــال ـــا م ي

ــري      ْنَثْ و  ــرى  حْ الصَّ فــي  ري  شــعْ ــا  ه

ري عمْ ــرْ  ــثْ نَ و  ــرْ  ــع شَ مــن  ــرْ  ــثَ أكْ

ـــرْ أتــى               ـــي ـــخ ــــارْ الْ ــــشَّ ــــى ب أت

ــى        َت ــنْ أ ــة حــي ــرْحَ ــفَ ـــرْتْ ب ـــعَ واشْ
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ا  يّ فِ اخْ دونْ  من  اقْريبْ  في  َيْئَاتي  أ والنّصرْ  خيرْ  الخيرْ وفالْ  ارْ  بَشَّ

ــامْ   الْع ــدور  ايْ ــلْ  قب ــا  ن ْألَرْضْ ا ــا  حارين اصْ بَرْجــوعْ 

لِيَّا  شْ ري كيفْ اوْطاني و في انْهارْ الْمَ ريرْ كيفْ فَكْ رْ التَّحْ عْ ري شَ عْ شَ

ــدامْ  ايْنَعْ ــوهْ  صاب مــن  ــنْ  زادْيي امْ كــورْ  ــه  لْماتُ كَ

يَّا   دِ اهْ لَلْوْطانْ  بُه  واهّ امْ النَّصرْ  باحْ  اصْ ذْ  مسْ  الشَّ من  راقا  يشْ ري  شعْ

ــارْ ايْفوحــوا بَنْســامْ  ــورودْ والزّه ــه  الُ ــنْ اتْقاتُ بي

يَّا  الرْعِ سايرْ  حالْ  بَلْسانْ  ادْوَى  عبْ  الشَّ رايةْ  امْ ة  األُمَّ في  رْ  اعَ الشَّ و 

يامْ  ــدْ اغْ ه بع ــحُ ــا بَسْ رتْن حْ ــى صَ اهللا  ايْجــودْ عل

ــا  يَّ حِ التَّضْ ــلْ  الَجْ ــنْ   واقْفي و  نْ  ــتَعدِّ مسْ ــنْ   لَلْواقْفي ــة  يَّ التَّحْ و 

وامْ   لْ حــالْ و ســايَرْ لَدْ لْكــي فــي كُ ــرَة الْمَ والنَّصْ

جيَّا  مْ بَسْ َرْضْ لوطانْ أحمد سهومْ كانْساهَ فى في أ و االسمْ ما يَخْ

ةْ لَلْطــامْ  تي ابْروحــي ســاعَ مْ ســاهَ ــدْ المُ هي تَمْ

انتهت القصيدة

ــتْ  َتِي ا كــي  ــا  ياتين النَّصــرْ  ــى  مت متى ــرْ  ــي ــخ الْ ــــارْ  َبَــــشَ أ ـــتْ  ـــلْ قُ





699ترنيمة تارودانت




01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

ــدانِ  قْ عَ ــة  بيب الَحْ ــا  ي ــكْ  لي ــتْ  مْ َنْظَ أ

ــي  يَرْضانِ ــرْ  مَ احْ ــوتْ  الياق ــنْ  مَ ادْرارْ  و 

ــي االَدْهانِ هّ ــديهْ إيْفَ ــطْ سوسْ يْ في خَ

ــي  هانِ ــي  الْهانِ ــكْ  بِ الَبْهــا  دُرّةْ  ــا  ي

ـــي  ـــــة تـــارودانَـــتْ رانِ ــوا اَالَلّ ــول گ

تْفانِي  مَ فْ  غَّ امْشَ رْ  الدَّ لْى  عَ اصْ  وّ غُ

باقِي  ــة  الَمدينَ فــي  ــهْ  قْ الَفِ

ــواقِي  اسْ ــانْ  ْم ازّ ــومْ  لُ اعْ و 

ــي  اقِ الرّ ــعْ  ْفي الرّ  ْ ــنّ الْفَ و 

ــرانِي  شْ عَ ــا  ي ــة  رودانَ تْ  ــقْ شَ اعْ ــا  أن

ــي  بانِ لَلْمْ و  ْياضــاتْ  الرّ ــال  ِيْ ا ــى  حتّ

ــبانِي  وَسْ ــي  افْـتَنّ و  ــي  ــرَبْنِــ اخْ وزادْ 

ــي  فانِ تَخْ ــا  م ــة  ياسَ وَكْ ْذَوْقْ  و  ــة  يبَ طِ

ــانْ  ي قْ عُ ــرْ  وَالْبْحَ  ْ ــرّ الْبَ ــيْ  ْ لّ حُ ــن  مَ

ــانْ  زَم ــي  الْشِ ــا  بالْن اجْ فــي  ــرْ  خَّ دَ امْ

الَنْ  لّي  ــقَ السّ ــلْ  فيتَ امْ ــيهْ  شِّ غَ امْ وَ 

ــدانْ  والْبُلْ ــدونْ  الَمْ ــدْ  قْ عَ ةْ  ــطَ واسِ

جانِ
لْ رْجانْ تَهتْ في الْخُ عابْ الْمَ في اشْ

ــانْ  مّ جُ ــنْ  مَ ــؤ  اللُّؤلُ ــادْ  يّ طِ اصْ ــي  ف

ياقَة  لَفْ ــلَ  هَ ــوهْ  ــوارْثُ ــتْ يَ

ــة  ـاقَ دَفّ ــمْ  اتــهُ تِصاصْ اخْ

ــاقـةْ  شّ الْعَ ــهْ  ـنِينَ تَضْ حْ مَ

ــانْ  لَلْبِي ــراجْ  الَبْ ــى  إل ــوارْ  االَسْ ــنْ  مَ

ــانْ  ن اجْ ــنْ  بِي ــامْ  ق مــران  عُ ــه  زِّينُ ــا  م

انْ  ــكّ السُّ ذَا  ــفْ  اللّْطي ــقْ  لْ الخُ ذاكْ 

انْ ــبّ شُ أو  خْ  ــوامَ اشْ ــة  رُدانَ ــلْ  اهَ فــي 
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ـــي  ـــــة تـــارودانَـــتْ رانِ ــوا اَالَلّ ــول گ

تْفانِي  مَ فْ  غَّ امْشَ رْ  الدَّ لْى  عَ اصْ  وّ غُ

ــقْ  شَ قْ ــاهْ اتْشَ ي ــداوَلْ الْمِ اجْ

زَقْ  ــجارْ اتْزَقْ ــارْ في األشْ ي و اطْ

لّقْ  ْتخَ ا لْقْ  خَ زينْ  الزِّين  ما 

ــانِ  ي احْ لّ  كُ فــي  ــنَة  سْ حُ ْ أالّ اتْســابَقْ 

ــي  التَّدانِ راقْ  ــهْ  ثالُ امْ أو  ــكْ  ابْذالْ و 

ــي  دانِ أُقْصْ ــريرِيباتْ  اسْ و  ــواوَلْ  امْ و 

نانِي  الَفْ ـــرَتْ  وَزَهْ ــرادُه  امْ ى  الْقَ ا  تَمّ

ـــي  ـــــة تـــارودانَـــتْ رانِ ــوا اَالَلّ ــول گ

تْفانِي  مَ فْ  غَّ امْشَ رْ  الدَّ لْى  عَ اصْ  وّ غُ

ــاقينْ  شّ الْعَ ــةْ  نِيْ اغْ هــاذي 

ــنْ  وَّاقي الذَّ ــدة  اقْصي هــاذي 

ــنْ  اقي التُّوّ ةْ  يّ ــجَ اشْ ــاذِي  ه

ــي ان َلْحَ ألْ ــةْ  مَ نَغْ أو  ْظــامْ  النّ ــةْ  ترنيمَ

ــبّاني  شُ و  ــيبْ  شِ ــعْ  والَ الَمْ ــعْ  ارْبايَ و 

ــي  ثانِ مــن  ــارَة  االِّغ  ْ ــلّ هَ ــه  بِ ضــوا  نَهْ

االَدْهـــانِ  ى  فهَّ قْ  ــدّ ــحَ اتْ و  ــقْ  ــرونَ اتْ و 

جانِ
لْ رْجانْ تَهتْ في الْخُ عابْ الْمَ في اشْ

ــانْ  مّ جُ ــنْ  مَ ــؤ  اللُّؤلُ ــادْ  يّ طِ اصْ ــي  ف

ــقْ  دافَ بيلُه  لْسْ سَ ـــراقْ  رَقْ

ازَقْ  ــرّ ال ــدْ  م ابْحَ ــبْْحوا  إيْسَ

وتْســابَقْ  ــرْ  بَ ْ َلصّ وا ــمْ  لْ بَالحِ

ســان  باحْ ــعْ  وِيَنْفَ ــنْ  سْ بالْحُ ــع  يَتْنَفّ

دانْ  ــي  دانِ ـــدانْ  ابْ ة  طَ اللَّغْ ـــالتْ  وَحْ

ــانْ  غ ــنْ الضْ ــنْ مَ افيِي ــوبْ الصّ ل أو  الَقْ

ــزَرانْ  ــيْ خَ ــقــاتْ  ْ ــنّ ــعَ امْ ميناتْ  ياسْ

جانِ
لْ رْجانْ تَهتْ في الْخُ عابْ الْمَ في اشْ

ــانْ  مّ جُ ــنْ  مَ ــؤ  اللُّؤلُ ــادْ  يّ طِ اصْ ــي  ف

شوقُه  عْ ــقْ أو مَ اشَ ي العَ ترْضِ

ــه ذوقُه فالُ ْ اصْ ــنّ َلْمَ ــة ا تْعَ مُ

ــوا  إيْروقُ ــاضْ  ْي الرّ ــداكْ  ال

ــزان ي مِ ــة  بَ ذْ امهَ ــة  يمَ ارْخِ ــواتْ  اصْ و 

ــدانْ  ايْ للَدَّ ــادْ  ع لحــون  الْمَ ــونْ  يْن هَ

ــالفْ ازْمانْ  ــه األسْ ضــوا بِ ــا نَهْ ــي م كِ

نِيسانْ  فــي  ــه  ــزايَ ْ ــنّ ال و  ـــزِّنُـــه  أمَ
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ـــي  ـــــة تـــارودانَـــتْ رانِ ــوا اَالَلّ ــول گ

تْفانِي  مَ فْ  غَّ امْشَ رْ  الدَّ لْى  عَ اصْ  وّ غُ

ــرْقَتْ  ــوَاو بارْقَة شَ هــاذي اضْ

ــتْ  رْقَ مَ ايَعْ  ــوَ اسْ عــن  أوَاهْ 

ــرْقَتْ شَ ــي  ْيال اللّ عــن  أوَاهْ 

ــي  رُدانِ هو  ــنْ  أمَ ــالمْ  ــكْ الَ انْهايَةْ  و 

ْْ انَــيــا رودانِـــي  ــلْــئ فِــيــكْ گـــلّ و ابْــمِ

ــي ان يّ كِ فــي  ــكاتْ  لَ مَ ــاتْ  ق النّاطْ و 

ــي  عانِ الْتَمْ ــيادْ  االَسْ ــمْ  اقْبُولْكُ و 

ـــي  ـــــة تـــارودانَـــتْ رانِ ــوا اَالَلّ ــول گ

تْفانِي  مَ فْ  غَّ امْشَ رْ  الدَّ لْى  عَ اصْ  وّ غُ

ْ رَقّ و  ــانْ  الْي ْظــامْ  النّ راقْ 

ــقْ  قْ و اوْسَ ــوَّ سَ قْ الَمْ ــوَّ و تسَ

قْ  شَ ْ و لَعْ بّ لْ الحُ واقْ هَ في اسْ

ــي  عانِ ــيادي  اسْ لحــونْ  بَالْمَ ــي  اللّ ــا  أن

ــي  عانِ الَمْ ــرْ  نَنْشَ و  ْفــاظْ  اللّ ــع  يَّ انْدِ و 

ــي  تَبْيانِ هــا  فْ انْصَ ــوزْ  نُ كُ و  ــرْ  خايَ بَدْ

جانِ
لْ رْجانْ تَهتْ في الْخُ عابْ الْمَ في اشْ

ــانْ  مّ جُ ــنْ  مَ ــؤ  اللُّؤلُ ــادْ  يّ طِ اصْ ــي  ف

ة  ريقَ وشْ بارْقة  ابْــقــاتْ  و 

ــة  ــمْ ارْميقَ نْهُ مــن صــابْ مَ

ــة  ــريــقَ ْْ اشّ البْها  ــوْجــوهْ  ب

ــصــانْ  ــنْ ـــكْ تَ ـــتَ ْ ـــيّ ـــرودَانِ ْ اب ـــزّ اعـــتَ

ــرَفْ إنســانْ  ــا اعْ ْ م ــزّ ــلْ ع ــي أصَ ل أصْ

كانْ  ــالوَهْ  امْ ــي  كِ نْطــوقْ  الْمَ ــتْ  بَلّغْ

ــانْ إيْب رْ  ــدْ الصّ ــنْ  عَ ــرَفْ  الشَّ وِســامْ 

 

جانِ
لْ رْجانْ تَهتْ في الْخُ عابْ الْمَ في اشْ

ــانْ  مّ جُ ــنْ  مَ ــؤ  اللُّؤلُ ــادْ  يّ طِ اصْ ــي  ف

ــة  يقَ امْضِ  ْ ــمّ كَ اتْفاجــاتْ  و 

ة  ــوِيقَ ــنْ زِينْهــا تَسْ ــا الزِّي م

يقــة  قِ احْ  ْ كلّ ــنْ  ي اقّ الْحَ

النْ ــدْ ْقــضْ جَ ــوسْ و انّ سْ و انْسُ ــمّ انْشَ

ــانْ  االَدْه ــرَبْ  نطْ و  قــولْ  الَعْ ــعْ  تَّ انْمَ

ــانْ الْبْي ــارَسْ  ف ــهومْ  سُ أحمــد  ــالْ  ق
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تَهانِي  ما  هُ تايَنْ  اقْصيدْ ـــادُوا  ه

ــي  االُوزان انْهايَةْ  في  ْنا  رَبّ ــالم  اسْ و 

ــي  تْوان ــرْ مَ جَ ــري مــع انْســايَمْ الَفْ يَسْ

ــانْ ــن ــتِ امْ و  ـــانْ  ـــرْف عِ و  ــــاءْ   وف و 

يانْ احْ  ْ ــلّ كُ ــي  وَف لّها  كُ ــة  ــرودانَ الْ

ــوســانْ وْسُ وْوَرْدْ  ــرِي  ــسْ نَ ــه  امُ ــدّ قُ

انتهت القصيدة
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ذاكْ أشْ  الَبْطــالْ  َقلْعــتْ  ا ذاكْ  أشْ 

تُّه افْضاكْ ُو ميدْ ْ ا ــبّ كَ واشْ هــذاكْ امْ

ــنَ الْفالكْ  ــوا امْ قُ ــمْ انْجــومْ اتْزَمْ َوْ هُ أ

ذاكْ ــالْ  ادْي ــة  البَرْق ــاسْ  اقْب ــمْ  هُ أوْ 

ــالكْ  الحْ ــتْ  غابْ ــارَكْ  كايَتْب لْشــي  كُ

ا لُه اوْطاكْ وَ دي باللّي نَطْ عْ دْ سَ ــعْ سَ

اگــداكْ  ــى  ل اعْ ياهــذا  ــذي  هَ ــكْ  فاتّ

ــاكْ وايَّ ســالْ  ــنْ  آم ــكْ  الشّ ــكْ  وَايَّ ُو  ا

اكْ ــباحْ ارْواحْ هاكّ ــفْ كانوا في اشْ كي

ذاوْذاكْ الَرْواحْ  تهفــوا  ــكْ  الَيَ المْ و 

ســاكْ ورْ وَاعْ ْ النّ ــيّ ــى في الضّ لّ وِيْتْجَ

ديــكْ َوْ  أ ـــاذوكْ  ه اوْ  هـــذاكْ  واشْ 

ليكْ لي اعْ ــوارْقْ و اهْ نْتي باخْ ــا فْطَ م

ُو انْقول ليكْ لْتْ ا يْضْ منْ فيضْ اللّي قُ غَ

طا اعليكْ ا غْ ــرة كَ وي ــنَ الصّ ــراهْ امْ تانْ

ــبيكْ يا اسْ ــنَ اضْ ــورْ امْ ــه بالجام قُبتُ

ــميكْ ْ اسّ ــكْ  ادْيالَ ــديمْ  للسّ ــوا  ونْزْل

ــريكْ رتْ منْ الَ ايْلُه اشْ ــامْ اذْ حضْ ق المْ

ــنْ قَبْلْ ما نْجيكْ ايْحقّ لي نتْســاءَلْ م

بْلْ انْسالْ آجي انْقولْ ليكْ او قالْ منْ قَ

ليكْ فى اعْ هرْ لكْ ماخْ وابي يَظْ غى اجْ اصْ

ــالكْ منْ اوْشــيكْ فــي انْوارْ ارْواحْ السُّ

ــكْ ــاحْ ارْواحْ ذا ايْذي ب ــنْ فــي لجْ باقْييي

الحْ النّْســيكْ ــلفْ الصّ يارْ السَّ منْ اخْ

ــكْ ني ايغْ ــكارْمْ  لَمْ ــي  اثْالث ــزولْ  مايْ
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ليكْ ــي اعْ ل ــوارْقْ و اهْ نْتي باخْ ــا فْطَ م

ــزْ ذي اوْذيكْ رْثة كن ــة و الْوَ رث ــنْ الحَ اوْ م

ليكْ ــي اعْ ل ــوارْقْ و اهْ نْتي باخْ ــا فْطَ م

ــكْ َوْ ذي ــكْ ا ــنْ هذي ــي ع ــى ل ن اوْ الَ اغْ

ليكْ ــي اعْ ل ــوارْقْ و اهْ نْتي باخْ ــا فْطَ م

بْلْ انْسالْ آجي انْقولْ ليكْ او قالْ منْ قَ

ليكْ فى اعْ اوْ باشْ دَرْكوا مادَرْكوا ما اخْ

اوْا الْفاتْكــة افْتيكْ ــدَّ ــكارْ اتْصَ اوْ بالْفْ

ُونْبيكْ ــننْ ارْســولْكْ ا ُو سُ يْ ا ــنْ وحْ  مَ

ناكْ عنْ انْبيكْ ــمْ ارْفيعْ معْ اوْ ذَيّعوا عل

ليكْ ــقْ المْ ت وَ كينْ امْ ــالكْ التَّمْ فــي امْ

بْلْ انْسالْ آجي انْقولْ ليكْ او قالْ منْ قَ

ــكْ اعلي ــة  الّ الدّ ــاتْ  رْئيّ فَالمَ ــرْ  غي

واتْ بِكْ كْ فاالَصْ عَ مْ ِيسَ عْ ا مْ لي سَ اوْ كامْ

ْ فيكْ ْ حــلّ ْ اهللاَّ ــرّ ــى سَ ن عْ ُو مَ ْ ا ــسّ حِ

ــكْ اعلي ــا  اثْن ــنْ  م ــة  رودان ــةْ  دين يامْ

ــكْ ذي ــتْ  ــي اخِّ ذي  رودانــــة  ــة  لَّ الَ 

بْلْ انْسالْ آجي انْقولْ ليكْ او قالْ منْ قَ

ا لُه اوْطاكْ وَ دي باللّي نَطْ عْ دْ سَ ــعْ سَ

ــماكْ ــمْ شــكّ ما اسْ ــنَ همــا راهُ فايْ

ــالكْ الهْ ْتْ  ــبّ سَ امْ اوْا  ــدَّ اتْحَ ــارْ  بالبْي

ــرْ مالْها افْكاكْ حاضَ وَ الگفــولْ اذْ لَمْ

ناكْ عْ قومانْ ســاكْ ــهْ انْفَ ــيّعوا فقْ شَ

ــالكْ ــاكْ و المْ يّ ــى التّ ــارَكْ اهللا اعل اتْب

ا لُه اوْطاكْ وَ دي باللّي نَطْ عْ دْ سَ ــعْ سَ

راكْ ــنْ  حي راكْ  ــي  اللّ ــاراكْ  م ــي  ياللّ

ــراكْ تايْ ــبْ  قل ــي  لّ كُ ــا  أن ــذاكْ  هكْ

واكْ لة اهْ نايَرْ شــاعْ دْ امْ ــعْ ايْمايَرْ السَّ

مى اوْ في احماكْ مى بِكْ التَّحْ تَحْ منْ اسْ

ــتْ عنْ ابْهاك لْ ــالَيَ فاسْ اوْ قُ ــتْ  ليْ لْ قُ

ا لُه اوْطاكْ وَ دي باللّي نَطْ عْ دْ سَ ــعْ سَ
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ه انْســاكْ مُ اوْ في اتْمامْ اليَلْهامْ الآلَّ هْ

عــاكْ ــاكْ جــا مْ ــتْ ي ــمكْ  تارودان أسْ

واتْياك نْظومة امْ المْ افْى مَ اوْطيبْ لَكْ

ناكْ ســاكْ لَنْفــوسْ  ــة  والرَّاف ارّضــى 

وْســينْ هاتْ هاكْ ــدة بينْ الْقَ صي فالْقْ

ــمْ ذيكْ ــة انْظي ــدا داب تمــتْ هــذي نَبْ اخْ

ِيطبْعوا ليكْ بكْ فيكْ تامْ ا مســكْ الخَ

ــوكْ ْت خنّ ــة   رودان فــى   تاصــروهْ   اخْ

ــي اوْ ليكْ ْب ــالمْ اعلى انّ ــالة والسّ الصّ 

ريكْ ْ ُو جاوْبْ اشّ ــلْتْ ا المْ لْمنْ سَ ْ و السّ

ــنْ ابْريكْ مدْ ســهومْ ب قالْ ســهومْ احْ

انتهت القصيدة
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العيسْ لحادي  ــاحْ  صَ يا  ــولْ  قُ

ــسْ ــايَ ــف انّ ـــرَضْ   ـــعْ ـــتَ اسْ و 

ه سُ مْ شَ رْقَتْ  شَ باحْ  اصْ بْحْ  صَ

ــمْ فــاسْ ــلــكُ ا كُ ـــــوْ ــيّ حَ

فــاسْ مــن  إالَّ  رْ  ـــدَّ ـــصَ ت مــا 

ــاسْ ف ــلْ  ـ هَ ــعْ  طابَ ــة  راف ْ الظّ و 

ـــاسْ ـــنَّ ـــــرامْ ال ـــمْ ك ـــري ـــكْ تَ

ـــراسْ االَغْ مــن  ــه  ــقُّ حَ لُه  يوصْ

تيسْ الــگــرْنــة  ـــامْ  إم ــــرْدَعْ  گ

ـــــــرَّسْ هَ و  ــــــبْ  ــــــطَ اعْ

ــرْ تَــلَّــسْ ــهْ ــرابْ مــن الــضُّ ـغْ لـَ

ــعاسْ سْ العَ ــه  يْــدوسُ خَ

ــاسْ ـــامْ الــنّ ــرْ فــي إيَّ ــايَ ــه ْ و انّ

ــي بــادع فــاسْ ْ شــانْ الــلّ ـــلّ جَ

ــه ُنْــسُ ــرْ  أ ــهــايَ ــروا انْ ــكْ ــفَ نَــتْ

لْ فاسْ رُوا  بهَ و فـتاخْ

ــسْ نَ اخْ ــامْ  اليَّ ــاذْ  هــ ــسْ  ايَبْلي

مــاسْ دَهْ يْكــونْ  وال 

سايَسْ في  نا  راحْ ها  ايْتوتَشْ غيرْ 

ـــسْ ــامَ ــــنــــاَســــاوْا يـَ نَــــتْ

انْگـلْسوا فاسْ  وادْ  ــرافْ  اطْ في 

الَّسي أَجَ رّ  سَ لّ  كُ ــقْ  رَونَ

متاز الرفيع أصله فاسي وق المُ والدّ

ـــاسْ ـــيَّ ك ــــا  ــــرْف ــــظُّ ال و 

عايدْ االخيارْ النّاسْ كل منهُ  فاسي

ـــــرَّاسْ الـــــغَ اهللا  ــــــــمْ  رَحْ

تيَّسْ و  صولْتُه  في  مْ  هاجَ اما  و 

ــــرْدَسْ ـــكَ تـْ ـتُــه  نــهــايـْ و 

ــرسْ خْ و  عيا  و  يــبْ  الــذّ عــوى  و 

بَّحْ و تْماسي تْصَ سْ كَ مْ الشَّ

ي اماسِ بطولْها  اللّيالي  و  رَارْ  غُ

راسْ و  ســــاسْ  ــة  ــمــول مــكْ
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ْ سّ الْحَ تْ  عْ قْطَ و  تْ  لَسْ گْ نا  و 

ساسْ نتْ دونْ يَحْ لَوْ كُ

ــة رس ــدْ مَ ــال  ب ــي  ــت ــرايْ اقْ و 

ــاسْ ــرِّيَّ ال ــرابــي  اتْ و 

عايدْ االخيارْ النّاسْ كل منهُ  فاسي

ـــــرَّاسْ الـــــغَ اهللا  ــــــــمْ  رَحْ

لْسة ر گَ تْ شَ لَسْ ط و گْ ادْ الشَّ لْهَ

ـــا ـــس ــــاتْ وَنْ ــــن ــا بْ ــه ــي ف

ــسْ تَيْبَ ســايَسْ  فــي  ــتْتُّوا  وَيْشَ

رْبَةْ راسي يءْ  يا غُ لوكنْتْ  شَ

أَسي تيفْ مْ يَتْ صابونْ وشْ فْ وَاالَّ صَ

ساسْ يَحْ الـــالَّ  فــي  ــطْ  ــبَ تَــخْ

عايدْ االخيارْ النّاسْ كل منهُ  فاسي

ـــــرَّاسْ الـــــغَ اهللا  ــــــــمْ  رَحْ

ســي ــوا البَوْحْ نَفْ ل ــا وَصْ ــاهللا م تَ

ـــي ـــس ُنْ أ ـــــغـــــاوْا  صْ وال 

ــة ــراس فِ ــي  ــرْت ــصــي ب فـــي  و 

ساسي مْ يفْ قالْ الهَ و فاسْ كِ

راســي اكْ لها  كُ عاتْ  جامِ عةْ  جامِ

ـفــاسْ انـْ فــــاسْ  ــعْ  ــايَ ــن ص و 

ـــاسْ ـــنَّ ـــــرامْ ال ـــمْ ك ـــري ـــكْ تَ

ـــراسْ االَغْ مــن  ــه  ــقُّ حَ لُه  يوصْ

ــتْ تْعيسْ ــرَّة جي ــحالْ مــن م اشْ

ــســا ــلْ ــمَ ال ــيــة  ــفْ الــصَّ و 

سْ كَّ مَ ذْ  ــوفْ  الــصُّ ْطوا  بّ ايْخَ

 

ــنّــيــتْ يـــا نـــاسْ ـمَ اتـْ

ــالسْ احْ تَلّيسْ  ــرةَ  ــخْ صَ ــرْفْ  جَ

ــاسْ ــب الْ و  ــال  ــبْ لَ ــطْ  ــابَ ــب اخْ و 

ـــاسْ ـــنَّ ـــــرامْ ال ـــمْ ك ـــري ـــكْ تَ

ـــراسْ االَغْ مــن  ــه  ــقُّ حَ لُه  يوصْ

ــريــسْ ـــنْ شْ ــي رَع ــنّ رَوْجــــوا عَ

ــســي ــمْ هَ و  ـــرْ  ـــهْ الـــجَ فـــي 

ياسة لَكْ ــمــة  ْ ــسّ ــجَ مْ فـــيَّ 

فـــاسْ مـــنْ  ــــــرْوْ  غَ وال 

ــاسْ ــنَّ ــلــة قَــرْوِيّــيــنْ لــلَ كــامْ

ـــدْالسْ تَ ــلْ  ــبَ ــقْ يَ مــا  ها  علْمْ
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ـــاسْ ـــنَّ ـــــرامْ ال ـــمْ ك ـــري ـــكْ تَ

ـــراسْ االَغْ مــن  ــه  ــقُّ حَ لُه  يوصْ

ــيْــسْ قَ ــا  ان ــمْ  ــكُ لْ ــولْ  ــگ نْ اِال 

ــوسْ ــس ــحْ ــمَ ــــا الْ ْه ــــرّ اوْسَ

نْســي الْمَ روحْ  ســيرْ  إكْ ــم  هُ

ــأسْ ــيّ ل ــتْ  ــعْ ــطَ قْ والَ 

ــــراسْ الَغْ ــــراتْ  زَهْ و  ــــاتْ  وَرق

ــسْ الــنَّــفَ طـــولْ  زْقُــه  يــرَ اهللا 

ـــاسْ ـــنَّ ـــــرامْ ال ـــمْ ك ـــري ـــكْ تَ

ـــراسْ االَغْ مــن  ــه  ــقُّ حَ لُه  يوصْ

ليسْ دَهْ في  رْ   الـــدُّ الــگــاوْا  ما 

ــوا ــسُّ جَ و  ـــســـوا  ْ تْـــلَـــمّ و 

ليســي تَسْ ــلْ  وْهَ ــي  ل اهْ مــا  هُ

اسْ ـــدّ قُ فــي  تي  تَرْنيمْ

ــاسْ ــي ف ــقْ ف ــالَ ــنْ انــا خ ــكْ لَ

ــواسْ الْوَسْ لْ  ــمْ شَ تْ  ــتَّ يْشَ اهللا 

أَمْسي في  يَأْسْ  لّ  كُ بابْ  اسْ و 

واسْ لْ اهْ سْ كامْ ْألَمْ و ا

وَوْنيسي ــمْ  ــهُ وْنــيــسْ ـــي  رَبّ

ــرّاسْ تْهــا فــي كُ وَثَّقْ

عايدْ االخيارْ النّاسْ كل منهُ  فاسي

ـــــرَّاسْ الـــــغَ اهللا  ــــــــمْ  رَحْ

لْموسْ ــاسْ اوْ زينْهــا الْمَ ــاليَ ف لَيْ

ــروسْ ــحْ ـمَ الـْ ــا  ه ــدْ ــجْ مَ اوْ 

ـــنْ يــأْســي ــبــيــنِّــي عَ ْ ــلّ ــغَ لَــمْ

تْناسي و الْيومْ ها األَسى مَ

الفْ جيلْ قامْ ايْوَاسي لَفْ السَّ ُوخَ ا

ـــاسْ ـــعْ ي ـــاطَ ــــا ق ـــه مَ ـــنُّ مَ

عايدْ االخيارْ النّاسْ كل منهُ  فاسي

ـــــرَّاسْ الـــــغَ اهللا  ــــــــمْ  رَحْ

دَرْسوا حالْ  اشْ اللِّي  ادْ  النُّقّ غيرْ 

ـــوا ـــسُّ حَ ــــوزْ  ْم ــــرّ ــــال بَ و 

ْنـــيـــنْ أَحــاســيــســي وّ ـــدَ ـــمْ لَ

لْماسي جِ سِ لُه  أَصْ في  أبا 

ياناسي نْها  عَ ديدْ  فَاجْ رَقْ  فْ وَاشْ 

ــنْ الـــنَّـــاسْ ــي ـــرَّقْ  ب ـــفَ ـــمْ لَ
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ــــتْ  الـــــرَّاسْ ـــومْ رفَــــعْ ـــي ال

يون النّاسْ تْ نَفْسي في اعْ فْ و شَ

ــــــاسْ َف أ اهللا  ـــــاكْ  ـــــيّ حَ

ــالسْ ــحْ بَ ـــا  الَن و  ــأ  ــأط ــطَ امْ

ـــدي مـــاسّ ـــنْ ـــكْ عَ ـــرابـَ اتـْ

االنْفــاسْ ــبْ  يِّ طَ عــن  ــالة  ْ الصّ و 

ــالسْ ــسْ ــتَّ ال ــي  ف ـــــمْ  االَسَ و 

ــاسْ الْب طــارْ  و  ــتْ  سْ طَ عْ ــنْ  لكْ

سْ ـــالَّ ـــجُ ـــلْ لَ ـــالمـــي  اسْ و 

ناسْ الَجْ سايرْ  في  رْ  عْ الشِّ لْ  هَ و 

ـــيَّـــاسْ ـــاسْ الْـــمِ ـــي ــنْ الْ ــي ب

سْ لْتَمَ مُ ــبْ  جـــايـَ و  جيتَــكْ 

ــاسْ ــسّ ــل ـــا ل ـــيَّ ـــــــعْ بِ ارْجَ

ــراسْ لَــعْ و  ــراحْ  ــفْ لَ رْ  ضَ نَحْ و 

ساسي تي اوْراقْ احْ رْتْ ابْقيمْ عَ اليُومْ اشْ

ــســاسْ ــحْ ــيَ ـــذْ ال ـــذي ـــتْ الْ ـــشْ عَ

وْراسي مْساك  او  كْ  باحَ صْ اهللا  مْ  ُنْعَ أ

السْ ـــــــــدْ تَ ــــــــــــمْ  الرَايـَ و 

نْفاسي االَّ رْ  عطْ اهللا  رَوْحْ  كْ  انْسيمَ و 

ــــاسْ ـــدْ الــــنَّ ـــي ـــدْ س ـــمَّ ـــح مُ

نْتْ انْقاسي ْ حينْ كُ لّ مدْ سهومْ في كُ احْ

ـــاسْ ـــي ف ـــي ف ـــالج ـــتْ اعْ ـــبْ صَ

ماسي صابَحْ  العلومْ  هلْ  و  رْفا  الشُّ و 

ـــيـــاسْ  اقْ و  ـــة  ـــرَمّ ـــمْ لَ ــــلْ  هَ و 

نايَةْ راســي ــسْ يا عْ ــتْ آمــواليْ ادْري لْ قُ

ــــالَسْ ــــغْ ــــه فـــى الْ ــــتُ مْ ــــدَّ قَ

طْ راسي قَ تي في مَسْ ياخْ نُّه مَشْ نَبْني عَ

ـــاسْ ـــرْم لَ و  ـــشْ  ـــعْ الـــنَّ ـــلْ  ـــبْ قَ

انتهت القصيدة
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صرْ في سايرْ لَحيانْ فرحتنا من فرحة القْ

وانْ و ناس األُسرة الملكية برجالْ و نسْ

اغصانْ  مْ  هُ شجرة  نا  اهمامْ مثَّلنا  إلى 

ــيادي ذاكْ الحنانْ ْ يا اسْ ــرّيّ ــي بال ن كانعْ

ســانْ ــلْ اليَحْ ُمْ ه ــا أ ن ْ ــا و أمّ ْ المالْكن أمّ

راحتنا في راحةْ الحبيبْ وليدكْ حسانْ

ــلْ الــعــارْ ــاسَ ــن غ ـــة م ــا زوجَ ي

ـــرارْ ـــرامْ لـــبْ ـــك ــةْ ل ــل يـــا صــي

ــحــارْ ــگْ لَ يـــوم  كنتي  ــن  م ــا  ي

ومدونْ بَقبايَلْ  اسعادتُه  في  اسعادتنا  و 

المكنونْ رّ  الدُّ و  الغنة  و  الرِّبحْ  كنزْ  ما  هُ

ــي فــي األُمْ المصونْ ال ســيّما ريّهــا اللّ

فْ لَحنونْ فيقْ الْعاطَ ْ الرّاحم الشْ قلبْ األمّ

بالملحونْ راحتنا  يومْ  قلْتْ  من  موالتي 

المكنونْ ر  بالسّ ربّنا  عافاكْ  و  شافاكْ 

مجموعينْ لِنا  ألنُّه  ناهْ  هْ في  ناها  هْ و 

يينْ العلوّ عبْ  شَ عندْ  العيْن  كْ  مامَ هُ

ينْ رْ لَلْعَ ْ و تَزْهَ لّ صانْها اتْضَ رة  بَغْ جْ و الشّ

نينْ  بّة من قلبْ احْ حَ ف و تِلكْ المِ طْ ذاكْ العَ

المومنينْ  ْ ُمّ أ الْوَفَى  مع  الرّافى  لْ  هَ ُمْ  أ

دينْ هْ تَكْ يا نورْ العَ و راحةْ حسانْ راحْ

ــدْ البارِي ل كــرومْ فــي خُ ــا المَ ن والِدْ

رْ ممــزوجْ باالنوارِي يا ذاتْ مــن اعطَ

يارِي ربة لدْ و نســيتْ الحبيبْ في غُ
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مخزونْ مغربي   ْ كلّ قلبْ  سطْ  و  حبّكْ  إالّ 

مجنونْ شعبك  لْ  عَ يَجْ يَلقاكْ  ألَمْ  تفه  و 

و وعاوا على صبرَكْ و جهادَكْ جنبْ الحنونْ

نونْ الممْ عب  للشّ ترْ  ْ السّ و   ْ رّ السّ و  البركة 

ة على الوفى كيفْ ايكونْ دْ باشْ اتكوني شاهَ

المكنونْ ر  بالسّ ربّنا  عافاكْ  و  شافاكْ 

زونْ ْ أالّ هــو مخْ ــرّ ــة السَّ ــدكْ يا اللّ مــن عن

ــا لَقلومْ و اللّســونْ ه دّ ســناتْ أالَّ اتْعَ و الحَ

دينْ ديما  يَبْقى  اللّي  ا  عنّ حسانُه  حقّ 

يّينْ حَ حنا  و  تَلنا  يَقْ ايْنالَكْ  رضْ  مَ رْ  غَ واصْ

زيّينْ خْ لمْ المَ نا دوكْ اللّي اوْعاوا عن ظُ و حْ

فا في رْضاتَكْ للزّينْ بّ و الصّ يا فيضْ من الحُ

سنينْ على  سنينْ  الحياةْ  ليكْ  دْْ  والْمدّ

دينْ هْ العَ نورْ  يا  تَكْ  راحْ حسانْ  راحةْ  و 

ــراري ــمْ العالـــمْ لَسْ ــا بنعـ الْي الْعَ

بّ الواري هامــة و الحُ ــمْ و الفْ ذ العل

ــزّ فــي ســايرْ القطاري و دَركــوا العَ

طيّينْ معْ عندك  من  كاملينْ  بنا  امكاسْ

سونينْ سنْ و محاسنْ محْ فيضْ اليَحسانْ و الحُ

لوطانْ رْ  حرّ لمَ سيدنا  في  بّتنا  حَ امْ حقّ 

انْ بّ رّ يْصيبكْ ايْفزعنا شيبْ و شُ طْ ضُ ابْسَ

بّكْ و حنا الوصفانْ دورينْ أاللّة  في حُ معْ

النَّسوانْ َتاجْ  أ خيرْ  لْ  ابكُ المولى  جزاكْ 

اليْحسانْ لْ  يأَصْ ليلْنا  يَشفيكْ  المولى 

راحتنا في راحةْ الحبيبْ وليدكْ حسانْ

ار ــــدّ ـــنْ ال يــــأُمّ الــلّــي صـــايَ

ـــوارْ ـــاالن ــه ب ــبُ ــع رْ شَ ــوّ ــن ــم ل

ــنْ لــمــصــارْ ــي ــوا ب ــع ــي رف ــل ال

الوطنْ لخدمة  بيدتَك  اكْ بتي  وهْ من  يا 

طاتْنا الهمام الحسان أنتِي ديكْ اللّي اعْ
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العرفان ينبوع  شعبنا  وهبات  من  أنتي 

الوطانْ هذا  بساعد  سعداتنا  من  انتي 

ــانْ ــاتْ منــك آملكــةْ لكن لّ المعطي كَ

راحتنا في راحةْ الحبيبْ وليدكْ حسانْ

االَفْــكــارْ ــاضْ  ــت ــغْ تَ االّ  كــيــفْ 

ــارْ بَ الخْ ــاسْ  الن ــقْ  اتصي ــنْ  حي

ــارْ ــب ــخْ ـــذا لَ كــم يــفــزعــنــا ه

انْ افقْ الرّفيقْ الربّ المنّ لو ما لَطفْ الشّ

اللسانْ و  بالقلب  الشكر  و  هللا  الحمد 

اهللا ايْداومها عليكْ وعلى نعم الحسانْ

ركْ  كايعودْ مالك هذا الوطانْ دْ يتْ الْصَ حِ

ْ فنونْ علم النَّفسْ و علم االجتماعْ و كلّ

زونْ محْ هو  من  ابْراحمْ  رحماتْنا  من  انتِ 

مضمونْ ه  الصُ بَخْ مجدنا  ملك  أم  يا  و 

المكنونْ ر  بالسّ ربّنا  عافاكْ  و  شافاكْ 

لعونْ مَ الكاذبْ  و  لّها  كُ لقلوبْ  مْ  طَّ تتحَ

نْ لَصعابْ اتْهونْ حاسَ ْْ المْ ُمّ و اللّي بها يا أ

ياها في الكونْ مسْ و دْفاها و نورْ اضْ ادوامْ الشّ

رّ المخزونْ فى و فيهْ السّ فيهْ الرّافى و الدّ

ينْ  القْ و علوم الدّ في علوم التوحيدْ و الخْ

ــنْ ْ حي لّ ــا كُ ن رَمْ ــا ابْكَ رْماتْن ــتِ مــن كَ ان

رّيينْ ــا بْجهــادُه حُ ن ــكْ تركْ ل ــةْ مَ يا زوجَ

دينْ هْ تَكْ يا نورْ العَ و راحةْ حسانْ راحْ

صْ لَبْصاري لّ قَلبْ و تَشخَ و يْهيجْ كُ

ــواري لَنْ ــةْ  لع طَ ــا  ي ألمــا  مْ ــتِ  ان

رَبْ و امْصاري و يْزَلعْ بالعمارة في العْ

اعة و الحينْ فا في السّ الجْ و الشّ بْ لعْ من وَهَّ

دانينْ عْ سَ لْها  َجَ األْ اللّي  الرّاحة  هذا  عن 

بيينْ عْ الشَّ على  و  َرْضنا  أ ذْ  النُّبَالَ  على  و 

نينْ بُه يَلْقاهْ احْ عْ غالْ شَ ا تَعبوا اشْ و قْتمَّ
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للهفانْ غوثْ  يا  راحتكْ  بدوامْ  نا  دْ مسعَ

ـــارْ ـــع االَشْ اوزانْ  ــار  ــص ــت اخْ و 

ــارْ ــســي لَ ــن  ــي ب قــلــبــي  ــقْ  ــف خ و 

ــارْ ــك ــف لَ بـــبـــنـــاتْ  ـــنـــى  تْـــغَ و 

لـــديـــارْ  ــــاتْ  عــــمّ الـــفـــرحـــة  و 

ــارْ ــط ــمْ لَ ـــالن  ـــطْ هَ خــتــمــهــا  و 

ــارْ ــه گ بــنــهــارْ  ـــا  ـــرْحَ ــفَ الـْ و 

ــارْ ــه ــج بَ ــــاسْ  الــــنّ بــيــنْ  ـــا  ن و 

ــار ــب ــنْ ال ــس ــح ـــد ال ـــولْ ــد ال ــب ع

ــارْ ــضــم ــي ـــي ال ـــن الَيـــفـــتـــرْ ل م

ارْ ـــــدّ ال ــمْ  ــايَ ــس ــن ب ســالمــي  و 

االَبْــــــرارْ ــعْ  جــمــي و  ــى  ــرْف ــشَّ ــلَ ل

لَعيونْ   ساير  يَنظروا  بَنوارها  شمعة  يا 

ــوعْ الزّينْ ــا ينب ــا ي ريمــا يا لوافي ــا لَكْ ي

بتْ انْهاري ــطَ ــكْ عادْ سْ ت فــي انْهارْ راحْ

ــراري لَبْ ــن  اوْطَ انْ  ــكّ سُ ــوبْ  قل مــع 

ــرّة لبْصاري ــا قُ ــكْ ي ــدْ راحت فــي قصي

ــكاري تَفْ ــال  اعْ و  ــي  عنّ غــاتْ  اطْ ــا  ن و 

التَّبشــاري شــاعْ  و  ــاس  النّ ــوا  تْفاءل و 

ــداري لَجْ ســاير  فــي  ــراحْ  ف و  ــهْ  نْزايَ و 

نهــاري و  ــي   ليل الرّاحــة  عــن  ــتْ  ي نّ غَ

ــواري ــمْ دارَكْ أحمــد ســهوم الْ دي و خْ

اري خَ ــم تَفْ ــا مــن بِكُ مْ ي كُ ديحْ فــي مْ

لَزْهــاري طــرْ  عْ و  مــاري  لَقْ و  ــدْ  بالنَّ

ــوع افْكاري ــا ينب ــكْ ي تَ فــي انْهــارْ راحْ

انتهت القصيدة
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ـــدْ  ـــلَّ ـــخَ فــــي يُـــــــومْ امْ

ــد لّ خَ امْ النّهــارْ  ذاك  ابْقــى  و 

ـــدْ  ـــرْمَ ـــسَ امْ ـــرحْ  الـــفَ و 

ـــدْ  ـــلّ واحَ ـــهْ كُ ــعْ بِ ــتَّ ــمَ ــتْ يَ

ـــــدْ  ـــــعَّ بَ ـــــــــنْ  مَ وال 

ــد إيْباعَ ــا  م ــبّ  حِ المُ ــبْ  لْْ قَ

ـــــرَدْ ـــــزَغْ ـــــوانْ اتْ ـــــسْ نَ

ناشــد بقلــب  ــا  أن و  القصــر 

ـــحـــمـــد ســـــــيـــــــدي م

دْ بيكْ شعب ساعد كيف اسعَ

دْ  ـــــدَ ــــــكــــــارْ اتْـــــعَ االَفْ

وابَدْ ــا امْ ــى لْن حَ د اضْ ــعْ و السَّ

ـــدْ  ـــشَ ـــنْ ــــدْ يَ ــــاشَ ــــنَّ ال

فـــارَدْ  ــوتْ  ــص ابْ ــي  ــغــانِ الْ و 

ـدا  ــا ابـْ ن ــدْ ــي ـــانْ وْعِ ـــوْط ـــورَكْ الَ ـــمّ نـُ عَ

ــدْ  لِي تَخْ ــدْ  لَّ خَ امْ ــكْ  بِ ــانْ  الزّم ــامْ  ايَّ ــنْ  بِي

ة  ــدَ ــاسْ ســاعْ ــنَّ ــع ال ــمْ ــوَى بِـــهْ جَ ــهْ ــالْ ك

ــدْ  ي وْالَبْعِ ــبْ  رِي الَقْ ــا  ن نْدْ عَ ــرْ  ي فَقِ و  ــي  نِ غَ

ة  ــدَ ــاعْ ــب ــة امْ ــســافَ ــمْ ــتْ الَ ــانَ ــا ك ــدْ م ق

يدْ ــوبْ ابْعِ بُ حْ ــا مَ يهَ ــا يْجِ ــالصْ م ــرُّوحْ اخْ و ال

ة  ــدَ ــمــوعْ قــاصْ ــجْ ــل الَ ــلّ ــهــولْ اتْــهَ ــكْ و الْ

ــدْ  ي صِ ــةْ الَقْ نْقــولْ ابْلُوغَ ــاسْ كَ ــنْ النَّ ــا بِي م

ة  ــدَ ـــكْ ســاعَ ــــة بِ ــن دوحَ ــنْ م ــيَّ ــصِ ــا غْ ي

ــدْ ــانْ اتْزي صــانْ افْن ــة أُو بَغْ ــة كامل وح بَالدُّ

ة ــدَ ــاشْ ــونْ ن ــسُ ــالْ ــــة ب ــبــيــبْ األمَّ ــا حْ ي

ــدْ  ي ــدْ فــي عِ ي لّهــا ســارَتْ عِ ــامْ كُ ــامْ الْع و ايّ

ة  ــدَّ ــوا فــي األلْحــانْ لَ عُ ــنْ بَدْ حــابْ اللَّحْ و اصْ

ــدْ  رِي ابْتَغْ ــارْ  ي االطْ ــهْ  وْجاوَبْتُ ى  ــجَ وَسْ ــى  نَّ غَ
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ة  ــدَ ــايْ ــسَّ ــنــا ال ــتْ ــرْحَ ـــنْ فَ ــبْ مَ ــي ــبِ ــا احْ ي

يدْ  ــعِ اسْ ــدْ  ي عِ ــالدَكْ  ي مِ ــدْ  ي عِ اهللا  ــبْحانْ  سُ

ـــادَّة  ـــواتْ ح ـــاصْ ــــة ب ــبْ األمَّ ــي ــبِ ــا حْ ي

ــدْ  لِي ضــانْ الوَ ــى فــي احْ ــرْ بالرّضَ ي عــاشْ األمِ

دضة  ساعَ ــكْ  بِ ـــة  دوحَ مــن  ــنْ   ــيَّ ــصِ غْ يــا 

ــدْ ــانْ اتْزي صــانْ افْن ــة أُو بَغْ ــة كامل وح بالدّ

ة  ــدَ ــاشْ ـــوْطـــانْ ن ـــرَّرْ الَ ـــحَ ــيــدْ امْ ــفِ ــا حْ ي

ــيِيدْ  ــنْ نَلْتِي تَسْ ي لْوِ ــما بْعَ ــنْ السّ ــا قَبْسْ مَ ي

ــدَى  ــهْ ــيــلَــةْ الَ ــــلْ يــا صِ ــفْ األَصَ ــرِي يــا شْ

ــيِيدْ  ــامْ التَّشْ ــي وَتْم ادْ فــي الَبْنِ ــدَّ ــنْ الجَ وابْ

ــادَّة  ع ــاسْ  ــنّ ال ذا  ــيــا  امْ يه  صِ اتْنَحْ مــا 

ــدْ  وَيْزِي ــيَّدْ  إيْشِ ــلْ  ي ضِ الَفْ كْ  ــدَ والِ ــنُ  ابْ و 

ة ــدَ ــايْ ــهْ ف ــي ــلْ فِ ــمَ ــعْ ـــنْ مَ ــا مَ ــدْ أم ــيَّ شَ

ــدْ  ي حِ اجْ ــانْ  ازْم ــاس  النَّ ــتْ  قالَ ــرْ  ي الخِ ارْ  ــكَّ نَ

ـــكْ ســاعــدة  ــــة بِ ــن دوحَ ــنْ م ــيّ ــصَ ــا غْ ي

ــدْ ــانْ اتْزي صــانْ افْن ــة أُو بغْ ــة كامل وح بالدّ

ــدَى  اشْ لّها  كُ ـــة  دوحَ ــنْ  مَ ــن  ــيَّ ــصَ اغْ يــا 

رِيدْ  ــبْ افْ ي ــي في الطِّ لْبِ بِيب قَ ــا احْ ــرَكْ ي بِي وَعْ

ـــدْ  فَ ـــدْ ـــفَ ـــوبْ ات ـــل ـــقْ لَ

ة  ــدَ ناكْ اتْ  ــدّ ال فــي  ــب  قَلْ الَ 

ــــــــرَدَّدْ اتْ ـــــونْ  ـــــسُ الْ و 

ة  ــدَ قاصْ ــرْ  صَ لَلْقْ ــبْ  الْمواكَ و 

ـــحـــمـــد ســـــــيـــــــدي م

بْ ساعدْ عْ كيف اسعدْ بيكْ شَ

ــــدْ  ــــأيَّ ــــمْ ـــــنْ ال ـــــابَ ي

ــكْ وافَدْ  ــزَم لِي ــبْ الزَّمْ ي ــنْ طِ مَ

ـــدْ  ـــهْ ـــعَ ــــــــيّ ال ــــا وَلِ ي

ــدْ  جاهَ الَمْ ــارَسْ  الف ــدْ  ي فِ احْ

ـــدّ ـــجَ ــــات ال ــــروم ــــكْ مَ

ــد  ــالَ ــــانْ خ ــــزّم ـــــوَ  ال هُ

ـــدّ ــــنْ سَ ــــم مَّ ـــى كَ ـــنَ ابْ

دْ  ســاجَ الْمْ و  ارِسْ  المــدَ ــى  ابْنَ

ـــحـــمـــد ســـــــيـــــــدي م

كيف اسعد بيك شعب ساعد

ــــلْ واقَـــــدْ  ي ــــدِ ــــنْ يـــا قَ

دْ  ناكَ ــبْ  ــلْ قَ ــلْ  ــكُ َلْ ا ــاكْ  ــن ثَ
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ــــدْ  ــــرْقَ ـــكْ فَ ـــلَ ـــثْ مـــا م

دْ  ــاعَ ــاكْ يا السّ ــنْ انْسَّ ــلّ مَ جَ

ــدْ  ــهَ ـمْ ــةْ لـَ ـــــنْ حـــالـَ مَ

ــدْ  ــواحَ َلْ ــيْ ا ــنِ قْ الَــغْ ــالَّ ــخَ ــلْ لَ

ـــــد  ــــوَحَّ ـــــلّ اتـْ الـــــكُ

يرْ ســايَدْ  ــى وْخِ نَ عْ ــنْ مَ ــمْ مَ كَ

ـــحـــمـــد ســـــــيـــــــدي م

دْ بيكْ شعب ساعد كيف اسعَ

ـــدْ  ـــأسَ ـــتَ اسْ ـــبّ  ـــحُ ال و 

ــدْ  َلْوالَ ا مــع  ــي  رْتِ هَ اظْ ــنْ  ي حِ

دْ  ـــــوَّ اتْـــــعَ ـــنْ  ـــي ـــنِ مْ و 

ــــاوَدْ  وعَ ــنــا  يــاسْ ــكْ  ــافَ ش و 

ـــدّ ــــكْ فَ ــــأنَّ ــــكْ بْ ــــرْفَ عَ

ــدْ  ــاوَدْ راشَ غــاكْ ع ــنْ اصْ نِي و مْ

ــدْ  ــمَ ـخْ ـــا تـَ ـــة م ـــلَ ـــعْ شَ

ــدْ  حامَ ــومْ  َلْي ا ــي  رِبِ غْ مَ لّ  كُ

ـــحـــمـــد ســـــــيـــــــدي م

كيف اسعدْ بيكْ شعب ساعدْ

ــدَى  اهْ ــه  طايْبُ امْ وَرْدْ  ــكْ  يبَ طِ ــابَهْ  شَ والَ 

يدْ  ــعِ اسْ ــودْ  ول مُ ــة  يَّ الرّعِ و  ــرْشَ  للْعَ ــكْ  لَ عْ جَ

ة  ـدَ ــوابـْ ــدِي امْ ــي ــا بَـــنْ سِ عـــاوِي ي و الـــدّ

ــدْ  ي دِ ــرْ امْ مْ ــكْ عُ بَ ــرْ وَيْوَهْ ي لّ خِ ــكُ ــكْ الْ ي دِ يَهْ

ــدَى  اسْ ــا  القْن اخْ كْ  صَ ــخْ شَ ــةْ  بَّ حَ امْ فــي 

ــدْ  ي دِ اجْ انْهــارْ  لّ  كُ ر  ــكْ الشُّ و  ــدْ  مْ الحَ هللا 

ة  ــدَ ـــكْ ســاعَ ــــة بِ ــن دوحَ ــنْ م ــيَّ ــصِ ــا غْ ي

ــدْ اتزي ــانْ  افْن صــانْ  بغْ و  ــة  كامل ــة  وح بالدّ

ة  دَ شــاهْ الَمْ دا  ــة  ظَ اللَّحْ ــنَ  مْ ــوبْ  ل الَقْ فــي 

دْ  ــجِ سْ بالمَ ــة  فَرْحَ رْ  ــدَ الَقْ ــةْ  لَيْلَ ــوا  يِيتُ حْ و 

ــدا  الَبْ ســايَرْ  فــي  ــكْ  زِينَ ــرْ  يَنْظَ بْنا  ــعْ شَ

يدْ  ــهِ نْ و اهللا اشْ لّ قَلْبْ ســاكَ ــرْتِي فــي كُ سَ

ــوادَّة  ــمْ الْ و  ــنَــة  ــطْ والْــفَ صافَة  الَحْ فــي 

ــدْ  ــا سِ ــكْ ي رْ بِأنَّ ــعَ ــكْ وَشْ طابَ ــي فــي اخْ فاهِ

ــــارْدَة  ف ـــاءْ  ك ـــدَّ ال ـــنْ  مَ اهللا  ــبـــارْكْ  اتـْ

ــدْ  رِي مــالْ افْ ــي انْشــاكْ فــي الجَ َلِّ ــزَّة ا رَبّ العِ

ــدة  ـــكْ ســاعَ ــــة بِ ــن دوحَ ــنْ م ــيَّ ــصِ ــا غْ ي

ــدْ اتزي ــانْ  افْن صــانْ  بغْ و  ــة  كامل ــة  وح بالدّ
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ـــدْ  ـــهْ ـــعَ ــــــــيّ ال ــــا وَلِ ي

ــفْ رايَدْ  ي بْ كِ ــعْ و يْشــوفْ الشَّ

ـــدْ  ـــنَّ ـــجَ ـــتْ ـــــلّ مَ الـــــكُ

ــا اتْحايَدْ  ــرْ  م ي ــجْ الخِ ــنْ نَهْ عَ

دْ  ــــدَّ ــــجَ امْ ـــــــالمْ  اسْ و 

ــد  ــيَّ سَ ــا  ي ـــاتْ  ـــوات ـــخْ الْ و 

ــدْ  ــجْ ــمَ الْ ــــلْ  َهْ ا ــــداكْ  كْ و 

ــدْ  واعَ الَمْ ــادَحْ  الْم ــدْ  نْ عَ ــنْ  مَ

ــدا  ــا بْ ــيـــكْ م بـِ
َ َألْ ـــمْ ا ـــتَ ِيْ ــمْ إ ــي ــظِ ــعْ الَ

يدْ  دْ و يْفِ ــي يســتَفَ ل ــول و الحْ لُ ــلْ فــي احْ رافَ

ة  ــدَ ــدْ قــاصْ ــجْ ــيــرَة لَــلْــمَ ــسِ ســايَــر فــي مَ

ــد  وتْزِي ــي  لِّ اتْعَ ــمْ  ي ظِ الَعْ ــمْ  الزّاعَ ــورْ  مُ ــنْ  مَ

ـــوادَّة  ـــمْ ــمْ الَ ـعْ كْ نـَ ــــدَ ــــوالْ ــكْ وَال ــي لِ

ــيدْ  كْ مواليْ رْشِ ــدَ ي ــرْحْ عِ ــومْ فَ ــمّ فــي يُ و يْعَ

ا  ـــدَ وَيْ ـــغْ ايْـــــروحْ  اهللا  ــــالمْ  اسْ ــمْ  ــهُ ــي لِ

يدْ  دِ ومْ فــي تَجْ ــهُ ــدْ سُ مَ ــيْ احْ بِ ــدْ اوْالدْ النّ ي عِ

انتهت القصيدة
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رَّة ءْ ابْمَ ــيْ ــدْ الَ شَ صي لَقْ

ــرَة ضْ يالحَ صــدْ  القَ و 

يْئَة نْ هَ مْ مَّ داتْ ليهْ كَ شهْ

فيئَة ــــــــرّداتْ  اتْجَ و 

ــدْ صي ــدْ الْقْ تَحْ قَصْ ــتَفْ ــي نَسْ ــا اهللا والنّب ب

ــرة شْ ــوْ انْديرْ منُّه عَ وَ لَ

ـــرة ـــشْ ـــبَ ـــــنْ الْ زي

تَفْ وِيْنادي قيقْ في الرّقايَقْ يَهْ َوْ التَّدْ قايَقْ ا قّ في الحْ ــقْ الْحَ قي تَحْ

ــدْ ــمَّ ــح ســـيـــدي م

ــديــدْ اجْ ــربْ  ــغْ ــمَ الْ صـــارْ  بِـــهْ  أصـــاحْ  ــكــمْ  الــحُ تجديد 

ـــالدي ـــزّ ابْ ــةْ عَ ــوفَ ـــدة شُ ــة لَــبْــعــيــدة الـــواعْ ــوفَ بــالــشّ

ــدْ ــمّ ــحَ ســـيـــدي مُ

ــدْ ادْ اوْ الَ ايْحي ــدَّ بُه جَ ــعْ ــدْ شَ ــا ايْفي فــي م

ايْصونْ الْبَيْئَة كيفاشْ كَ

ــــة ــــئَ ــــبِ ــــعْ ــــتَّ لَ

وادي يَّدْ لَجْ ــنْ جَ نا عَ تْفاتْ لْســونْ بالثّ ُهَ يامْ  ا ــارْ وَالْغْ ي ضــاءَتْ لَدْ

ــدْ ــمَّ ــح ســـيـــدي م

رة حْ رابْ في اوْهامْ الصَّ سَ

ــــرّى ــــحَ اتْ مــــن  و 

وْبِئَة
ْألَ ا ايْحــارْبْ  كَ كــي 

ـــة ـــئَ ـــضِ امْ ـــن  م و 
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ــدْ دي اجْ ــربْ  غْ الْمَ ــارْ  ص ــهْ  بِ ــاحْ  أص ــمْ  ك الحُ ــد  تجدي

ـــالدي ـــزّ ابْ ــةْ عَ ــوفَ ـــدة ش ـــواعْ ــعــيــدة ال ــبْ ــة لَ ــوفَ ــالــشّ ب

ـــدْ ـــمّ ـــحَ ســـيـــدي مُ

ــديــدْ اشْ ـــراري  الْـــحَ ــاسْ  ــب ــتِ اإلحْ جحيمْ 

ــه ــبْ تايَنْتابُ ــدا الرُّعْ و ابْ

ــي ــب ــلْ قَ ـــا  ـــي اضْ وَ 

جادي رْ يَرْتاعْ في المْ غَ رفة من الصّ عْ بْ و المَ واهَ لمْ و المْ في ا رْياضْ العَ

ــدّ جَ و  ـوالــيــدْ  الـْ ذَ 

ريدْ مُ ــرَبّــي  لَــمْ بْنا  عْ شَ ــكْ  ــلِ مَ ــوَ  هُ هــذا 

الْهادي ابْ  الْوَهَّ اهللا  لُه  مارادْ  لُه  قْ  قَّ اتْحَ و 

ــدْ ـــأَيـَّ ــــداهْ امْ ــــهْ بَ

وِيْزادي قْ  يَوْسَ خايَرْ  الدّ زَايْن  اخْ ليهْ  تَحْ  يَفْ اهللا 

ــدْ ــعَ ــسْ يَ و  ـــاحْ  ـــرْت يَ

ــدْ ــرْ األَكي ــهْ الْخي ــنْ في ــى ضانّي تب جْ ــوَ الْمُ هُ

اتْــمــادي ــيّ  ــضَ افْ ــنْ  ــظَّ ال ــبْ  ــيَّ ــخَ ايْ ــزَّة  ــعَ الْ ربّ  ــاشــى  حَ

ــدْ ــمَّ ــح ـــدي م ـــي س

ــدْ دي اجْ ــربْ  غْ الْمَ ــارْ  ص ــهْ  بِ ــاحْ  أص ــمْ  ك الحُ ــد  تجدي

ـــالدي ـــزّ ابْ ــةْ عَ ــوفَ ـــدة ش ـــواعْ ــعــيــدة ال ــبْ ــة لَ ــوفَ ــالــشّ ب

ـــدْ ـــمّ ـــحَ ســـيـــدي مُ

انْريدْ ما  ــالَّ  شَ ُو  ا وَانْــعــيــدْ  ــقــولْ  انْ ــالَّ  شَ

رْ عَ ُو نَشْ سّ بيهْ ا نْ ما نْحَ عَ

ســابُه لْ بَحْ مَ و الَ للّي اعْ

ــــي ــــربّ ــــي امْ لــــلّ

رْ طَّ لْ امْسَ وْ لُه الْقَ وّ و نْحَ

ــبابُه رْفْ اسْ ــمْ عَ و العالَ

ـــي رَبّ ــبْ  ــي ــب اح ِالَّ  إ

رْ دَ مة نَقْ يْهاتْ واشْ زَعْ هَ
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ــرْ ايْنَبْهَ ــي  للّ ــوى  مكْ

تاللْ ــدْ مــن احْ ــوَ النَّقَ هُ

ــاللْ ــهْ لَ ــمْ  ــكُ بــيــنْ و 

ة   قِمَّ ــى  ل أعْ دافَقْ  ــاقْ  دَفَّ

مــة كْ الحَ مــن  ــالَّلْ  شَ

ـــرْ ابْـــحَ ــكْ  ــل ــم الْ و 

سْ ابالدي ــمْ يا ابْهى شَ ِالَّ من قارْبوا اضْ ه إ ه على ادْراجُ واجُ ــنْ امْ بي

ــدْ ــمَّ ــح ـــدي م ـــي س

ــدْ ــدي اجْ ــربْ  ــغْ ــمَ الْ صـــارْ  ـــهْ  بِ ـــاحْ  أص ــكــمْ  الــحُ تجديد 

ـــالدي ـــزّ ابْ ــةْ عَ ــوفَ ـــدة ش ـــواعْ ــعــيــدة ال ــبْ ــة لَ ــوفَ ــالــشّ ب

ـــدْ ـــمّ ـــحَ ســـيـــدي مُ

ــدْ وَنْعي ــتْ  لْ قُ ســيدي  يَّتْ  ــمِ ياسْ اوْ  ســيدي 

تِاللْ اخْ من  النَّاقدْ  انتَ  و 

ــــــالَّلْ ابْــــــــــزَغْ هَ

سادي ُو لَجْ وْلة  ذَ الرّوحْ ياقوتْ لَرْواحْ  ا أَنْ  العَ زين مُ    المصطفى اخْ

ــدْ ــمَّ ــح ـــدي م ـــي س

ــدْ ــدي اجْ ــربْ  ــغْ ــمَ ال صـــارْ  ـــهْ  بِ ـــاحْ  أص ــكــمْ  الــحُ تجديد 

ـــالدي ـــزّ ابْ ــةْ عَ ــوفَ ـــدة ش ـــواعْ ــعــيــدة ال ــبْ ــة لَ ــوفَ ــالــشّ ب

ـــدْ ـــمّ ـــحَ ســـيـــدي مُ

ــدْ ابْعي ــو  ل الْعْ ــنْ  امَ ــالْ  طَّ هَ ــتا  الشْ ــالَّلْ  شَ

ــة األُمَّ ارْواتْ  ــه  داوْلُ بَجْ

ــة ــم ــعْ ــنَّ ال ـــن  م و 

ياها گادي نايَرْ و اضْ ــحْ و امْ ــرايَرْ واتْراوْا امْصابْ روا بَبْصايَرْ السّ بَصْ

ـــدْ ــــرافْ اوْقَ مــن االشْ

ــــرْ ــــحَّ ــــبَ مـــــا يْ

باحْ و ابْها الَصالْ يا الصّ اضْ

آلْ ـــــمْ  ـــــلْـــــكُ كُ

مة الرَّحْ ابْهدْ  نا  دْ ــعْ ياسَ

ـــا ـــــرْ   تَـــمَّ ـــــسَّ ال
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ــدْ عي الْمُ ــمَ  اِسْ ــة  رَمْشَ فــي  ــه  ايْرَتْقُ األُزونْ  ــقْ  تْ فَ

تِقــادي اعْ فــي  الْواقــي  ــم  اَسْ لَبْحــورْ  ــو  ل اعْ ــدّ  ابْحَ و 

ـــدْ ـــمْ ـــحَ الْ هللا  و 

ــدْ ايْري كانْ  ــو  لُ ــحْ  مال اوْ  ــو  لُ احْ الْمــا  ــنْ  بي ــرْزَخْ  الْبَ و 

ــادي ــيّ الْب ــرَسْ و الْبَغْ ــنْ تي ــة اوْ بي ل ــنْ الرَّمْ ــلْ بي صَ يَفْ

ــدّ ــحَ ــتْ ـــرْزَخْ يَ ـــبَ ـــالْ ب

االناشيـــدْ نَشيــدْ  داكْ  فـــي  لْيَّـــة  حِ أراوي  خـــوذْ 

ــلْ وانْوادي فى في محافَ ــا اخْ مْ احمد ســهومْ م من نظْ

ــدّ ـــ الْجَ ــلَ  اهْ ــنْ  مابي

التّجديدْ ـــولْ  رسُ النّبي  اعلى  صلّى  ــمَ  الــلَّــهُ  

ــودْ انْشــادِي صُ ــالمْ المقْ ــى اآللْ والْصحــاب والسّ و عل

ســــيــــدي مــحــمــد

انتهت القصيدة
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ســاسْ  أُحْ ــوبْ  اقْل ــا  يّ الجَّ ــالْ  ي الَجْ دْ  ــعَ تَسْ

ــاسْ  ــب ال  ْ ــــرّ بَ ــمْ  ــي ــم اهْ وال  ـطْ  قــانـَ وال 

ــكاسْ  ــي اعْ ل عــاكْ يَجْ ــي امْ ــة ربّ ْألُمَّ ــمْ ا كْ حُ

ــراسْ   اتْ ــوا  لُّ كُ الكْ  ــاغْ بالشَّ و  ــكْ  بِ ــنْ  فاطَ

ــرَاسْ   ه تَمْ ــكْ صفُّ بْ بِ ــعْ ــا حامي حمــى شَ ي

ْعــاسْ  النّ طــارْ  ــاشْ  ب ــنْ  ْني الْمودّ ــواتْ  ْ بصّ

راسْ  اجْ او  طابْ  القْ ذَا  فوفْ  اصْ وا  فّ طَ اصْ حينْ 

راسْ  ــنْ بانْشــادي فــي العْ حاسَ ــيَّعْ المْ و انْشَ

ــاسْ         ــنَّ ال ــبْــتَــغــى  مُ و  ــنْــجــى  مَ و  أمـــلْ  ــا  ي

ــاسْ  ب ْ الْقْ رّ ــدُ ــة ابْ بّْت نَ ــاتْ امْ لْع ــه طَ سُ مْ شَ

ــــدودْ  ه احْ ـــدُّ ـــحَ مــا تْ

ــــوادّة  ـــضْ الــــمْ ـــي ف

عودْ   ْ السّ ــدْ  ــعْ سَ  ْ ـــرّ سَ

ـــدة  ـــواعْ ـــمْ ْ لَ ــــــحّ صَ

ْ انْــفــايَــسْ                    ـــمّ ــعْ كَ ــانَ ــا ص ي

ـــاأَسْ                   ي ـــنْ  مَ يبْقاشي  ــا  م

ــــارَسْ يــاســيــدي مـــارسْ               م

ــسْ               كايَ امْ و  ــسْ  يَّ كَ بَكْ  ــعْ شَ

ــا يــا حــــارَسْ                    ــن ــارسْ يــا ف

ــسْ             ــواقَ ــتْ انـْ مْ تْ الصَّ ــقَّ شَ

ــجــالــسْ                  الْ ـــامْ  ق ــمْ  ـهُ بـِ و 

ـــكْ انْــــأَنَــــسْ                     ــا بـِ ــي ــان ه

ـــادس                  ـــسّ ــدْ ال ـــا مــحــمَّ ي

ــسْ           الــواقَ  ْ ــيّ الــضّْ ــبْــحْ  صُ يا 

مجهودْ         لْ  ـــدَ ـــبْ يَ مـــنْ  ــا  ي

الــجــودْ      ــهــودْ  الــمــجْ ــع  م و 

ـــودْ       ــبــيــنْ اوْع ــجْ بــيــنْ الْــحَ

ــودْ         ــوْع ــمَ الْ ـــرِبْ  ـــغْ الْـــمَ و 
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ــدودْ   ــج ــــالبْ الْ ــي اصْ ف

ـــدة   ـــتَـــكْ نـــافْ ـــلـــمْ كَ

ســاسْ  قْ الحْ دْ ــا مالْكــي ابْصَ كْ ي ــيَمَ ــنْ شِ م

رْ و الْماسْ ــدُّ ــعا ال ــى اشْ ل ــودْ عْ ق ــمْ اعْ فانْظي

ْفاسْ  ــبْ النّ ــرْ طي بي ــلْ و فــي عْ ــى لي ــلْ عل لي

ــرُّه  يَلْقــى الباسْ   سْ سَ ــنْ ايْشــاكَ ْ م ــدّ ُو ضَ ا

ــاسْ         ــنَّ ال ــبْــتَــغــى  مُ و  ــنْــجــى  مَ و  أمـــلْ  ــا  ي

ــاسْ  ب الْقْ  ْ رّ ــدُ ابْ ــة  بّْت نَ امْ ــاتْ  لْع طَ سُ  ــمْ شَ

النّصــافْ   ــروطْ  اشْ ــنْ  مَ

ــهــا اوْصــيــفْ  ــفْ مــا اوْصَ

ـــــالفْ  ـــريـــمْ االسْ يـــاكْ

ـــالَّ انْــصــيــفْ  ْ شَ ــــرّ سَ

ـــرافْ  ــاســوا اظْ عــهــدْ ن

ــفْ  ــري ــشْ ــنْ ال ــي ــي راضْ

ــاسْ  الْي و  ــارْ  وَاالْزْه رْدْ  ــوَ الْ صــانْ  اغْ ــنْ  بي ــا  م

ــاسْ  اوْن ناســـــي  بِهــا  ــي  عان الْمْ ــودْ  ق اعْ

ســاسْ ُو احْ ــي داتْ ا رْن مَ ــنا وَاغْ ْ ــاركْ السّ و اتْب

اتْســاسْ  ــا  ن اهْ  ْ ــمّ وَالْهَ ــة  الْوَمْضَ ــي  دَفَّاتْن

ـــوجـــودْ         ـــودْ الـــلُّ ـــوج ـــام ي

اتْســودْ       و  بَكْ  ــعْ شَ كــمْ  تحْ

ــسْ         ــابَ ــت ــقْ ــانَ ــــاذا لـــي ت م

سْ  ســاعَ لَعْ ــي  ي نَحْ ســاهرْ 

ـــوارَسْ     ْ ـــنّ ــع ال ــران م ســهْ

الْخانَسْ        ــلْــعــونْ  الْــمَ  ْ ــدّ ض

ـــادس                  ـــسّ ــدْ ال ـــا مــحــمَّ ي

ــسْ           الْواقَ  ْ ــيّ الضّْ ــحْ  بْ صُ ــا  ي

ســيــدي كــامــل االوصــــافْ          

ــافْ         ن اصْ رْ  ــكُ ْ الشّ وَ  ركْ  ــكْ شُ

ــافْ ــي ط ــنِّ ــكْ ع ــفَ ــاطــي ه

رافْ                       و   ْ ـــــنّ وح جــــادْ  و 

افْ ــفَّ الشَّ ــمْ  كْ الْحُ عهــدْ 

ــطــافْ              الْ التسيير  ــل  اه و 

ـــسْ               ـــأَنَ انْ ــــــتْ  الَزلْ نـــا  و 

امْســانَسْ           ــفْ  كي ــمْ  تانَنْظَ

ــسْ          امَ ــدَّ ال كـــانْ  بي  جْ ياعَ

ـــقـــارَسْ             ــبَـــرْدْ الْ كـــانْ الـْ
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ـــادس                  ـــسّ ــدْ ال ـــا مــحــمَّ ي

ــسْ           الْــواقَ  ْ ــيّ الــضّْ بْحْ  صُ يا 

راقْ            و  ــســاسْ  ــحْ ــيَ الْ  ْ رَقّ

ــاقْ                 ــفَّ خَ ــي  ــاق ب ــبــي  قــلْ و 

ـــــــاقْ                  َالْف ـــــــاقْ أ َف ــــنْ أ م

ــاقْ                 ــسَ ــنَّ ــرْ هـــادْ ال ــظَ ــنْ نَ

ــقْ               ــسَ ــغْ ال ـــــارْ  ازْه ــي  ف و 

فاقْ            الشّ في  ــتْ  ســرْحَ كي 

ــارَسْ         الْف ــتْ  الوَقْ ــبْ  قُطْ ــا  ي

ــاءَسْ             ــت ــبْ ــمَ ــقــاشْ الْ ــبْ مــاي

سْ          شــاكَ لَمْ  ْ ــلّ ع ــرة  سْ حَ ــا  ي

ــسْ             ــفــالَ الْ ــحْ  ــصــلْ ِي ا  ْ اهللاَّ

ـــادس                  ـــسّ ــدْ ال ـــا مــحــمَّ ي

ــسْ           الْــواقَ  ْ ــيّ الــضّْ بْحْ  صُ يا 

ــاتْ          ــيَّ ــغَ ــيْــتْ مـــنَ ال ــا غَ ي

ــاتْ        ــغ ــتْ ــن اسْ ـــوْتِ م ـــاغَ ي

ــــاتْ          ْ اوْق ــــلّ ــاكْ كُ ــم ــخْ تَ

َتْ        أ والــلّــي  ــرْ  ــاضَ ــح ــالْ ف

ــاسْ         ــنَّ ال ــبْــتَــغــى  مُ و  ــنْــجــى  مَ و  أمـــلْ  ــا  ي

ــاسْ  ب الْقْ  ْ رّ ــدُ ابْ ــة  بّْت نَ امْ ــاتْ  لْع طَ سُ  ــمْ شَ

ــســاقْ   ــســاقْ انّ مــنْ امْ

ــي ادْفـــيـــقْ  ــعــان ــمْ ــال ب

ــاقْ  ــف ــــال ات ـــمْ ابْ ـــايَ ه

ــــوَ ادْفـــيـــقْ   ــفْ هُ ــي ك

ـــداقْ  ـــحْ ـســرحْ لَ كــاتـْ

الرّقيقْ   ــحــابْ  ْ ــسّ ال ذَ 

ــكاسْ  اعْ ــا  م الْ  ــهَ يسْ و  ــرْ  غي ــا  آموالي ــرْ  غي

ــاسْ  ن ــعْ الْجْ ــنْ جم ْ بي ــزّ ــربْ الْعَ غْ ــحْ مَ فَ يَطْ

ــبْ النّحــاسْ   ــه قل ــوَّفْ قلب ــا اتْشَ ماشــافْ م

آرْواسْ  ــاتْ  جــيــحَ ــنْ  م لِــنــا  بِـــهْ   ْ يــــرَدّ و 

ــاسْ         ــنَّ ال ــبْــتَــغــى  مُ و  ــنْــجــى  مَ و  أمـــلْ  ــا  ي

ــاسْ  ب الْقْ  ْ رّ ــدُ ابْ ــة  بّْت نَ امْ ــاتْ  لْع طَ سُ  ــمْ شَ

ــيــاتْ  ـــاتْ الــحْ ــكْ غ ــي بِ

ــة   ــت ــايْ ـــتَـــكْ غ ْ ـــمّ هَ

ــاثْ   ــح ــقْ االبْ ــمــي ــا اعْ ي

ــة  ــت ــابْ ـــكْ ث ـــتَ ـــوفْ ش
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ســـيـــداتْ ُو  ا ــــــاداتْ  س

ــاتْ        ــروم ــكْ ــمَ ــالْ ــوا ب ــسّ ح

ــتانَسْ             سْ مَ ــي  ثْل مَ ــنْ  م ــا  ي

ــــــسْ          الَمَ ثْلي  مَ انتَ  واشْ 

الْــغــالــسْ              ــي  ف ـــرة  الـــزُّهْ و 

ــجــانَــسْ             ــاهْ امْ ــه ــبْ ــه بَ ــنُ زي

ـــادس                  ـــسّ ــدْ ال ـــا مــحــمَّ ي

ــسْ           الْــواقَ  ْ ــيّ الــضّْ بْحْ  صُ يا 

ــانْ              ــي ــبْ ــــنْ تَ ــوى عَ ـقْ مــانـَ

ــــســــاكْ الـــلّـــي كـــانْ             واعْ

ــمــانْ              ــيْ ـــهْ هَ لَّ ـــوَ ــبْــدْ امْ عَ

ــانْ             ــه ــحْ وَلْ ــيَّ ــسَ ــدْ امْ ــبْ ع

ــــــانْ             ِم
ســيــدي عــــادْ اإلْ

ـــانْ             أم ُو  ا ــــــنْ  َالْمْ ا ــهْ  ــي ف

ــسْ          ــالَ ــس اتْ ــــدْ  خُ آراوي 

ــسْ             جال ــي  فــي امْ ها ل ــدْ انْشَ

ــوانَــسْ           افْ فيهْ  ــرْ  ــطَ اسْ  ْ ــلّ كُ

اســسْ        الْحَ ســاسْ  الَحْ سْ  ــدَّ قَ

ــــــــنـــــاتْ  و اوْالَدْ و ابـْ

ـــة   ـــت ـــايْ ـــــا غ جـــــايَّ

انْعــاسْ   و  ــاقْ  افْي ــه  ابْصورْتُ ديجــانْ  ُو  ا  ْ ــيّ ضَ

ــاسْ  ب الْقْ ــرْقْ  بَ و  ــه  تُ لْعْ افْطَ ــكْ  لْ الْمُ شــاراتْ 

ـــاالَّسْ   ــرة بــانْــقــشــاعْ آس ْ ــشّ ــبَ ـــرَّة امْ غُ

ــاسْ   ْب اللّ ــرْ  افْعَ ــه  نْتيرْتُ اتْخَ ــنْ  ي الزّ ــا  م ــا  ي

ــاسْ         ــنَّ ال ــبْــتَــغــى  مُ و  ــنْــجــى  مَ و  أمـــلْ  ــا  ي

ــاسْ  ب الْقْ  ْ رّ ــدُ ابْ ــة  بّْت نَ امْ ــاتْ  لْع طَ سُ  ــمْ شَ

األَنْ  ـــرْنــــــي  ـــمَ ماغْ

ــنينْ  اسْ و  ــنينْ  اسْ مــن 

ــه اوْهـــانْ  ــمُ ــضْ ــدْ عَ ــبْ عَ

ــنْ  ــي ــيِ ــهْ ْ ــلّ ـــرْ ال ـــاجْ ه

ايْــبــانْ   ـــري  اطْ وَ  ـــضّْ  غَ

ــنْ  ــي ــن ــمــومْ جـــنَّـــتْ الْ

ــواسْ  ــجْ ســوقْ الْهْ جي ــوايْعْ اضْ ــيكْ اسْ تْنَسِّ

ــداسْ  االقْ سْ  ــدْ قُ ْســينْ  دّ قَ لَمْ ــا  ف ْ الصّ ــلَ  اهْ

ــواسْ  ــبْ االقْ لْ ــوا فــي قَ انْجــومْ انْجــومْ اتْباق

ــبْ النّفــاسْ  ه و اتْطي ــدُ جّ ــاسْ و مَ ــوالْ النَّ باحْ
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ـــا نــتْــنــافَــسْ               ـــي م ـــلّ ــــا ل أن

ارَسْ           ـــــدَّ ال ــاتْ  الــبَــحَّ ـــمْ  اس و 

ــسْ         ــامَ ــي ه ــالم ــاسْ ـــسْ ب هـــامَ

ــسْ           ــالَ ــسَّ ال ــــولْ  قَ ـةْ  ـهــايـَ انـْ و 

حاسْ   الدّ من  هاربْ  لَزْحامْ  لْ  خَ نَدْ وال 

َرْضْ فاسْ  غاوْا من أ احمد سهومْ آمنْ اصْ

ياسْ بْ ازْدانْ بهْ هذْ الْقْ عْ بيبْ الشَّ لَحْ

ْ باسْ  لّ ــعْ مــن كُ ــا اجمي ين اهللا ايْنَجِّ

انتهت القصيدة
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ــة فّ ــرام العَ ــوع بالهــوى و غ مول

الرَّشفة  امصالْ  في  راحتي 

ــويفة ــي نهــوى اتْزيدني تسْ و اللّ

ــةْ التَّصفيفة ــرّوح زينَ ــا روح ال ي

لْفة  في برضاكْ يا لدَّ طْ يا لْهيفة عَ

ــفْ أملهَّ زالْ  ال  للْبهــا  ــرفْ  الطَّ و 

فْ  غَّ ميمْ أَمشَ ميمْ اهْ و الصّ

ــيفا ــبابْ الشّ َفْناتْ يا اسْ اتْ أ ــذّ ال

ــةْ التَّصفيفة ــرّوح زينَ ــا روح ال ي

لْفة  في برضاكْ يا لدَّ طْ يا لْهيفة عَ

الوفا و  ــودْ   ــج ال و  الْــحــيــا   و 

تَدفا حــيــنْ  اتْ  ــــدّ ال ذا 

انْحيفة اتْ  ـــــدّ ال ــة  امــخــلــيّ

ـــي لــطــيــفــة ـــت ـــايْ ـــن يــــا اعْ

ــفــا ــتْ مـــا كْ ــي ــاس ـــــي ق رُوف

ــفْ ـيَّ فَ اخْ ــهْ  بالتِّـي العـقــل  و 

ــفْ ْ و نشَ ــفّ مــن بعــد جَ

ــويــفــة أَشْ غــيــرْ  ــتْ  ــي ارْج ال  و 

ـــي لــطــيــفــة ـــت ـــايْ ـــن يــــا اعْ

ــفــا ــتْ مـــا كْ ــي ــاس ـــــي ق رُوف

ــفْ ارهي بْعــي  طَ ــي  درن يَعْ االّيْمــي  ــوا  قول ســيدي  ــا  ي هــو  و 

ــة ــرَّجــف مـــع ال

ــادي ونقــول أشــاردْ العفا ْ كانّ ــلّ ــحْ و نظَ ســى نَصبَ ــفْ نمْ كي

ــفْ  العفي ــنْ  ي الزّ ذاكْ  كنراجــي  ــتْ  زل ال  ســيدي  ــا  ي هــو  و 

ــفْ ــوقَ ــــادْ ي ك

ة    ــي الجافّ ــروي ذات ــكْ ن ــال أهــداكْ قَلْب ــدْ إي ــدْ اللَّبْعي مــن ابْعي
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ــفْ ي ــفْ امــع الصّ ــعْ والخري طــارْ و الرّبي ــا ســيدي لمْ و هــو ي

و ال أتـــحافــــي

واقفــة    يــف  طَ ــي  تْبات و  ــي  لّ كاتْضَ داجْ  و   ْ ضــيّ ــي  عين ــنْ  بي

ــريفْ الشّ ــدْ  ن جُ ــت  أراي أنشــاهدك  ــا  إيْمت ســيدي  ــا  ي هــو  و 

ــافْ اجْ ح كـــالـــدّ

ــة ــوتْ حاف ــهْ اتي ــنْ و لي بي ــاحْ داكْ الجْ ــا و صب ــرْ أهوان ــتْ بحْ بي

ــفْ ــا يبقــى خري ــا نشــاهدْ اربيعــي م ــا ســيدي إيمت و هــو ي

ــه ــفُ ــرش ـــا ان م

ة  ــونْ حافّ ــالْ عي ــواسْ ذا الحواجــبْ و نب ــاجْ الخــالْ االق و ال احت

ــاشْ اتــوافــي ــت ــكْ وق ــنَ ــايْ ــع أنْ

ـــدة انــحــافــي اي ـــزّ ــا ال ي

صيفة أو  ـــالْ  أخـــي دايــمــة 

ـــي لــطــيــفــة ـــت ـــايْ ـــن يــــا اعْ

ــفــا ــتْ مـــا كْ ــي ــاس ـــــي ق رُوف

طــافْ و  ــدودْ  لخْ ــى  عل ــبَلْ  تنسْ

ْدافْ ـــرّ ـــل ـــوى ل ــى هْ ــتّ ح

ــة ــف ــي ـــــــزوجْ ارج ـــا ابْ ـــن دات

ـــي لــطــيــفــة ـــت ـــايْ ـــن يــــا اعْ

ــفــا ــتْ مـــا كْ ــي ــاس ـــــي ق رُوف

ــه ـفُ انقـطْ و  رَدتْ  ـنّـي  اتْظَ ال  و 

لَعفــو أوتــيــــتْ  إال  و 

ــة ــفَ ــري ــرف ــتْ ـــاجْ ل ـــت ـــا اح م

ــغافي مــدى اتعاقبوا  و انا في اشْ

ــوافي ــرّة بشْ انْشــاهدكْ م

لطيفـــة بيبتــي  حْ يا  ألنـــك 

ــةْ التَّصفيفة ــرّوح زينَ ــا روح ال ي

لْفة  في برضاكْ يا لدَّ طْ يا لْهيفة عَ

ــعر لَمفيَّدْ هفهافْ ْ و نشاهدْ الشّ

على الجيدْ و طاحْ اللَّكتافْ

ــوتْ أوقيفــة ْي ْ التّ ــا أمّ و نوقفــوا ي

ــةْ التَّصفيفة ــرّوح زينَ ــا روح ال ي

لْفة  في برضاكْ يا لدَّ طْ يا لْهيفة عَ

ه ــا و نوصفُ كْ ي ــدّ و نشــوفْ وردْ خَ

ه لو ألقيتْ انْدا في امراشفُ

ــا لوليفــة ــي مــن األنــف ي و البرن
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ــةْ التَّصفيفة ــرّوح زينَ ــا روح ال ي

لْفة  في برضاكْ يا لدَّ طْ يا لْهيفة عَ

ــي فّ ــكْ كَ فّ ــودْ و كَ ن ــرادفْ الزّ و م

نْفــي مَ ــي  قلب ــي  تخلّ ال  و 

ــتْ ارْويفة و اتْجي و تقــولْ ياكْ رَف

ــةْ التَّصفيفة ــرّوح زينَ ــا روح ال ي

لْفة  في برضاكْ يا لدَّ طْ يا لْهيفة عَ

ــارفْ ع ــي  يجعلْن ــة  اللّ ــول  بقب

ــفْ ــي عنهــا الهَ ــبْ ذات قَل

أنظيفــة أجويهــراتْ  أرواي  هــاكْ 

ــة و لطيفة  ــي ارقيوقَ ــذْ امعان خُ

لطيفة ــــة  اللّ ســالمــتــي  و 

ــفْ النظي ــالّرْ  الب و  ــدكْ  جي ابْجــاهْ  جــودي  ســيدي  ــا  ي هــو  و 

ـــو اتــنَــصــفــي  ل

فا  ــقْ خاطرِي اصْ ي يا عاشَ ــدّ دي  وهاكْ خَ ــرْ نهْ ي و عصَ ْ قَدّ ــمّ ضَ

ــفْ وصي إالّ  ــا  أن ــا  م هــذا  االوصــافْ   ْ ــدّ حَ ســيدي  ــا  ي هــو  و 

ــفْ ــالَ ــخ مـــا ان

فا نُه اغْ امي ســاكْ ــذْ لُوّ ــي و ال اتواخَ اب كْ عــن غتّ ــمعَ ْ سَ وصــمّ

ــا لّهــا ادْف رَفهــا كُ ــرّبْ يعْ جَ ْ و المْ ــبّ ــورْ الحُ ــبْ و ن ل ــةْ القَ لُغ

ــي لطيفــة شــاردْ العفا ــا عيان ي رِي مــن دُرّ ابْهــا اضْ ــعْ ــورْ شَ ن

ـــي لــطــيــفــة ـــت ـــايْ ـــن يــــا اعْ

ــفــا ــتْ مـــا كْ ــي ــاس ـــــي ق رُوف

ــي فــي اهــواكْ و عَطفــي حايْن امْ

ــي ــفّ ــخَ ــمــي اتْ ــمــراسْ ل

يفة الصّ هـــذا  ــفْ  صــي ـــدْ  زي

ـــي لــطــيــفــة ـــت ـــايْ ـــن يــــا اعْ

ــفــا ــتْ مـــا كْ ــي ــاس ـــــي ق رُوف

ــفْ ــالَ ــو إيــكــونْ ضــمــيــري ت ل

َبـــقـــولْ واصـــفْ ــة أ عــفّ

ــة تــكــلــيــفَ ـــال  ب ــا  ــه ــول ق و 

تيفة تَسْ ــال  ب ــة  ــف ْ ــتّ ــسَ امْ

اللّْطيفة هــا  اقــصــيــدْ ــي  ف
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ْ التَّشــويفة ــلّ بجــاهْ الزّمزمــي هَ

ــكارْ اهديفة مْ ســالمْ مــن افْ بيهُ

ــرّوحْ اتليفة ــا ال داتي في ســال أمّ

ــالفا نا السّ كــي الباحثْ في اتوارخْ ــامعْ و الدّ ــي  و السّ نّ غَ و المْ

الموالْفــا ــلَ  أه اشــياخْ  و  ــاسْ  ف فــي  ــرانْ اعشــايري  ني  ْ ــرّ ابْحَ

ناصــفا     ــهوم شــيخ ناصفْ ســالْ ألربابْ لمْ اظْ أحمد سُ يا  لحفّ

ــولــيــفــة الــتَّ ذا  ـــاخْ  اشـــي و 

ليفا صــــارتْ  ــارْ  ــصــي لَ ومـــن 

ــفــة ــحــري تَ ـــال  ب اســـمـــي  و 

انتهت القصيدة
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ــهْ انهارْ ــاحْ ابْدا ب ب ــا اصْ ي

تْ با انهارْ ــة فاضَ وين يا اعْ

يا انْخيلة جــادتْ با اثمارْ

يا التَّبســيمة ذا التّبشارْ

يا انســيمةْ روحْ و تعطارْ

من انْهايَرْ ســيدي االكبارْ

ــرْ  الباهَ ــكْ  زينــ

ــارة المن راتْ  ــوّ اتّن ــكْ  لي و  ــكْ  بي و  ــكْ  منّ

امْصــارْ و  ــوادي  ابْ وارْواتْ 

رْ انهامَ ــكْ  فيضَ

فارة جاتْ ابْســاتَنْ فــي اوهامْ القْ هْ  و بهْ طَ

ــارْ ــا يحت وّقهــا م مــن اتْدَ

ــرْ ــهدْ يتگاطَ شَ

ــكارا بّكْ اسْ ــاقْ اللّي ابْحُ شّ في اقلوبْ العُ

ــحارْ  ــيَّ بينْ اسْ ــتْ عل برق

ــرْ حاضَ و  ــبْ  غايَ

ــنْ الحيارة ــنْ الهايْمي ــا بي ــي م حــالْ حال

االقطارْ ســايَرْ  على  بّتْ  هَ

ــرْ متناشَ ــبْ  طي

طارة ه المعْ مّ انْســايْمُ يا اســعادتْ من شَ

بانوارْ شــرقَتْ  ــه  شمسُ

ــارْ  ث الكوْ مــن  ــعْ  نَبْ مــن 

ـــرارْ ــةْ االبْ نُــقــلَــتْ جــنَّ

ارْ ــدَ الــعْ ــعْ  ــالَ خ ــا  ن و 

صــارْ ــفْ و عْ ــنْ اعواصَ بي
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33

ــوارْ ــن كلّ ان ــة م ــا اثْريّ ي

ــرْ ــــة هــاجَ اللّ

ــارة عب ــفْ  اتصي االَّ  اهللا  ذا  ــة  الهيب ــا  ي

و يا اصباحْ اشرقْ يالبُشرى 

درة القُ اســالحْ  الحاملينْ 

فرة  ــكْ الظَّ بْ دي و يا اكوكَ

ــرْ ــه آثَ ــا ل هــا صابْن بعضْ

ــرْ ظاه ضهــا  بعْ

ــارة تّ فَ ــدونْ  ابْ يتجــلّ  باقــي  بعضهــا 

تَجلبْ االبصارْ عة كَ ســاطْ

ر ـت اخواطَ رحَ شَ

زارة ــد المْ ــنْ شــاعتْ حتّى جــالّتْ مجْ حي

االفكارْ ســايَرْ  و  ــوبْ  للقل

ــادرْ ــق نــعــم ال

مارة ــرارْ االيعجازْ اخوى اتصرَّفْ اعْ و من اسْ

االَّتحصــارْ امجــادْ  ــك  كلّ

ــكْ ادخــايــرْ ــلّ كُ

ــارة خت ــودْ ارْفيعــة مــن ادرارْ مَ ــكْ اعق كلّ

ــرارْ االس مســتودعْ  ــا  ي

ـرْ نــايـَ ــى  ــح ض ـــا  ي و 

ــرْ ــاف ظ ــمْ  جــنــدهُ و 

ــــــرْ اجـــــواهَ و  ادْرارْ 

ــــدارْ ـــي ذاكــــــرة ق ف

ارْ أوّ بـــــال  انــــــــوارْ 

ــارْ ــهّ ــق بــالــواحــدْ ال

ــارْ اكث ــراتْ  خي ــك  كلّ

ارْ وّ الدّ ــقْ جُ بَ يا اعبيرْ اعْ

رة رْ عــن فَجْ ــر فَجَّ يا افجَ

ــوش النَّصرة  ــا اعالم جي ي

ــلْ الوفرة ــا اهــاللْ اقلي ي

ــرارْ اسْ الزّينْ  أذاتْ  ــكْ  لّ كُ

ــوار ان ــرّوحْ  ال اروحْ  ــكْ  كلّ

ــذكارْ تَ ــي  أموالت لّهــا  كُ

ــال تَفتارْ ــكْ افضــالْ ب كلّ



737هاجر

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46
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50

51

ارْ وّ الدّ ــقْ جُ بَ يا اعبيرْ اعْ

ضرة ــدورْ الحُ يا اهــاللْ ابْ

ـــوردة زهــرة جـــاوراتْ ال

ثرة بالكَ انســايَمْ  بّتْ  هَ و 

ارْ  ــورْ البهّ ــاسْ النّ ــا اقْب ه

ارْ ة فــي عكّ ــدَ أَشْ مــن زَب

ــذكارْ يُ ــا  لَبهاه ــلْ  ث مْ ال 

ــا ال النّهــارْ ــلْ ابْق ال اللّي

ــوارْ ــن كلّ ان ــة م ــا اثْريّ ي

ــرْ ــــة هــاجَ اللّ

ــارة عب ــفْ  اتصي االَّ  اهللا  ذا  ــة  الهيب ــا  ي

رة رْصة خضْ ارحينْ في عَ السّ

مرة و فرّشــاتْ اخــدودْ الجَ

رة عدْ ابني  اعبيرْ  تْ  ــمَّ وشَ

ــرابْ الحوزْ في االَثارْ ها اسْ

ــواورْ ان ــتْ  ـ هاجَ

تْ امواجْ اطيافْ الضيّ بانتْ ايْشارة و ما جَ

ــالّرْ الَبَ و  ــاجْ  ع مــن  واشْ 

ـــرْ زاخ ــا  م َوْ  أ

ــعارا في االشــعارْ من اوصافْ الزّينْ يا الشُّ

ثلها االبصارْ ما انظــرتْ امْ

ــداثَــرْ  صـــارْ مــنْ

علمــاتْ االكــوان تتْوارى ــفْ صــارتْ مَ كي

ــنْ ال شــمسْ و ال قمــرْ في

في الفضاء ظاهرْ

ارة ــوارْ زخّ لّ شــي صــارْ ابحــورْ مــن النّ كُ

ــرارْ االس مســتودعْ  ــا  ي

زاهــــرْ ـــهـــا  ـــرسْ غَ و 

ــرْ ــاخ ــف ــم ـــوم ال ـــي ال

ـــرْ ـــداشَ امْ و  ــــدونْ  ام

االزهـــارْ ــسْ  ــرايَ اع بينْ 

ارْ ـــرّ ـــح ال حـــريـــرْ  أو 

ابتارْ ــبيــهْ  التَّشْ ــافْ  كـ

ــارْ  ســيّ ــبْ  ــوك ك ال  و 
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ارْ وّ الدّ ــقْ جُ بَ يا اعبيرْ اعْ

نترا عْ سيفْ  دابَكْ  اهْ من 

ــادْ و بَتْرا و فــي العيونْ ازن

رة  ْ الحسْ ْ ساخي كفّ فّ و كَ

ةْ االبــصــارْ ـــرّ ــة يــا قُ اللّ

التّطهارْ أصــل  ــا  ي ــة  اللّ

غيرْ يعــدا فيها تشــهارْ

و في اقبولكْ عتْقة من نار

ــوارْ ــن كلّ ان ــة م ــا اثْريّ ي

ــرْ ــــة هــاجَ اللّ

ــارة عب ــفْ  اتصي االَّ  اهللا  ذا  ــة  الهيب ــا  ي

كايتحرّى اللّي  ــارمْ  ص و 

رة ْحوا الجحودْ في حسْ ايصبّ

رة قهْ من  راحــة  وراحــتُــه 

االســيارْ راحــة  ــا  ي ــة  اللّ

ــرْ يفتاخَ ــكْ  بـــ

ارة عصّ ابغيرْ  هدة  الشَّ من  داقْ  من  كل   

ــا معــدنْ االطهــارْ ــة ي اللّ

لــيــكْ نــعــتــادَرْ

ايمارة اسراركْ  من  جابتْ  ما  اقصيدة  عن 

ــارْ ــمْ ع ــنْ و عليهُ بالمالع

ــــــرْ ايـَ يَطّ دامْ 

ارة الخسّ بُه  امشاهْ با  قْ  ايْالحَ هوبْ  كالشّ

االحرارْ ــقْ  انراف ارضاكْ  في 

ــةْ الخاطــرْ راحـ

ســارة  ــكْ  خادم و  ــة  ريّ حُ ــري  اتصي ــنْ  فاي

ــرارْ االس مســتودعْ  ــا  ي

ــاصــرْ ــن ي و   ْ الـــحـــقّ

ــرْ ــايَ ــم ــع ـــدْ ال ـــون اب

ـرْ ْ االيــمــايـَ ـــحّ ـــص ابْ

االبــكــارْ لطانة  سُ ــا  ي

ـكــبــارْ  يـَ ــــــوالةْ االْ امُ

شــرارْ شــي  فيهــا  و 

ارْ ـــكْ الــــدّ ــةْ دي ــنّ ــجَ ل
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ارْ وّ الدّ ــقْ جُ بَ يا اعبيرْ اعْ

حراء يا اوليَّدْ في هذا الصّ

قُدرة ويرة  للصّ ساقتُه 

رة عايَشْ و في يْدي الْمبَخْ

ارْ طّ الشّ بينْ  ما  اسمي  و 

ارْ  صــوّ لها  اشــعاري  في 

ــارْ  هــا ال تخت ــا الحافظْ ي

الم انهايَةْ االشطارْ و السّ

ــوارْ ــن كلّ ان ــة م ــا اثْريّ ي

ــرْ ــــة هــاجَ اللّ

ــارة عب ــفْ  اتصي االَّ  اهللا  ذا  ــة  الهيب ــا  ي

مــرة غُ ــدْ  قايَ ــةْ  ابنيَّ ــا  ي و 

رة ــة و القهْ حن ــدْ المَ وكابَ

رة ــة في يدي االخْ رَشّ و المْ

مارْ ما اخفا عن ناسْ اليضْ

شــاهرْ المْ ــن  بي

ضــارة ــة ســهومْ امــن بغــا الحْ نيّ و الكُ

فــي اكتوبي ليها نشــهارْ

ــرْ النّاضَ ســاعة 

رارة المــدْ ــه  مواهبُ و  ــا  تَمّ ــي  ربّ ســرّ 

ــذكارْ ــنْ اهلْ التَ عنّهــا بي

ــرْ ــكْ األجَ ــحّ صَ

ــثْ هــي زَرْب الملحــون ســاعة الغارة حي

ــارْ المخت اوالدْ  لالشــرافْ 

ــرْ ــ عاطَ ــه  باعثُ

ــعارا تي الشُّ ــاداتْ و المْ ــلْ العلمْ السّ و ه

ــرارْ االس مســتودعْ  ــا  ي

ــرْ ــاف ـــمْ س ـــدكُ ـــي اول

ـــرْ ـــرايَ ــــرَّعْ ام ــــجَ ام

ــرْ ــاب ص و  ــــرّبْ  ــــغَ ام

ــتْهارْ شَ احمــد  الحــاجْ 

ــارْ ــضّ ــنُّ ــنْ ال ــي ـــا ب أمّ

ـــارْ ـــنّ خُ ال  ــرة  ــم خ ال 

ازهــارْ ــلّ  كُ ـمْ  باانسايـَ
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االبرارْ سيَّدْ  عن  الة  الصّ ما اشدا شادي من االطيارْو 

رْ مــن امْســا ذاكَ

اسْهارا  عاشقينَهْ  ليالي  من  حياوا  وما   

بــاذكــارْ ــــمْ  رنَّ مــا  و 

انتهت القصيدة
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ــرافْ ــجْ ال يلقى  تــرى 

ــوافْ من شــافوني با اشْ

رافْ ــمْ  ليهُ اعْ ــعدْ  السَّ و 

النصــافْ ــلْ  اهَ ــا  ي ــا  ن و 

يُعــرافْ اســمكْ  ــي  قول

ــافْ القافْ ــاهْ فــي الْفيافي مــن ق ــى مــن ت آهْ عل

فة ــاحْ العاصْ ــه االَري حاينُ ــا امْ ــفْ بهْ ي صَ ــرى تَعْ تَ

ــلّ الرّيافْ ــي يا هلْ الْهوى ســالوا هَ ــفْ اجرى ل كي

ــة  امخالْفَ الكــنْ  ــه  الْقومُ لّهــا  كُ كايْحكيهــا 

ــاتْ الْطافْ لَســتها بين ابن لْســة اگْ ــبابي گَ و اسْ

فة ــي عاطْ فة كانتْ عنّ ــغّ ــدة امْشَ ــمْ وحْ وامعاهُ

ــغافْ تَشْ ــي  دات فْ  ــغَّ كاتشَ ــكاسْ  ال دارْ  ــى  إل

ْ اموالْفة ــبّ بيا بالحُ ســادْ من اصْ ــرّوحْ فْى االَجْ و ال

الْوصــافْ ــتْ  زين الْمحاســنْ  دُرَّةْْ  ــا  ي الهــا  ــتْ  قُل

ة  رْضــتْ لي موالة هذا البْســاطْ و جيتْ امْضايْفَ عَ

الحافة تــلــقــاهْ  ـــرى  تَ

رافَة  مْ اخْ ــتْ الْهُ حي و اضْ

ــة راف اضْ  ْ ــكلّ ب ــاوا  يَزْه

ــدة والَّفــة ــبْ عــنــدي كَ

ــة ــرافَ ــا شَ ــيّ ــت ل ــال ق
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ــرافْ ــرَّفْ تشْ زيزْ امشَ عت االســم العْ ــمَ ــرْ اسْ غي

تْصافة ــي مَ ــاتْ الّ ضــي فــي هــذا الْبن ــيَّ حَ و انتِ

ــرافْ ايْلة يا صيلَةْ االَشْ ولَةْ عبْلة الصّ ولي صُ صُ

لْ كافّة ــي المحافَ ــرة انْصولْ ف نْت ــا صولَةْ عَ و أن

الْوصــافْ ــوا  قال ــدْ  كاانمجَّ ــاتْ  البن ــمعوني  سَ

ــة تالْفَ اري  ــكْ ف و  نْ  اتَّســكَ ني  ســاكْ ــيّما  سِ ال 

ــافْ عطّ ــمْ  الْهُ ــتْ  قُل ــا  ه ْ قَدّ ــفْ  صي ــا  ليّ ــوا  قال

ــة  حافّ ــجارُه  اشْ و  ــي  عال ــاضْ  اري فــي  ــزَةْ  بَلْن أو 

فهافْ مْ هَ ــتْ الْهُ ه قُل رْ باشْ اتْوَصفُ ــعَ قالوا و الشّ

ــى اوْفا ــمْ الهــاللْ إل ــتْ لِهُ ــرّاصْ قلْ ــنْ العَ و جبي

ــنْ في صــورَةْ قافْ ــتْ نوني ــنْ قُل بي ــوا و الحجْ قال

واقْفــة ــراني  شْ َعَ أ ــونْ  ن  ْ لّ كُ يكــونْ  وْفــى  ــنْ  كُ

ــة  ــرّاف ـــتِ يــنــبــوع ال أن

ـــة أمــــوالتــــي شـــرافَ

ــة اف الوصّ ــهْ  في حــاروا 

رفْـــــرافَـــــة رايَةْ  والَّ 

ــة  كاف هــذا  ــي  ل ــوا  قالُ

أوْقــافــة  ـــوامْ  اتْ تونينْ 

االَوالفْ ـــةْ  أباشَ قُلــت 

ــرافْ ــدي شَ ــنْ ــكْ عَ ــبَّ حُ

ــا يوصافْ ــمْ م ــتْ الْهُ قُل

ــفافْ يَسْ ــال  ابْ ــاسْ  كالْي

حــافْ ــى  إل ــمْ  ابْهي كأنّ 

ــرافْ  االع ســورة  فــي  أوْ 
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ما فــي اوصافــي يُصرافْ 

ــرافْ ــدي شَ ــنْ ــكْ عَ ــبَّ حُ

مْ يا من شــافْ ــتْ الْهُ قُل

ــه رفــرافْ ــاضُ فــوقْ ارْي

ــافْ عْ كشّ ــه يَســطَ يُّ ضِ

يّافْ السّ مــن  ــانْ  ــرْب ه

ــر آالفْ ة عشْ دّ ــتْ فــي العَ ــوا لي االَشــفارْ قُل قال

ناتْ امْصادْفة  عْ ميمْ ساكني شي طَ نوني في اصْ عْ طَ

ــرافْ ايْلة يا صيلَةْ االَشْ ولَةْ عبْلة الصّ ولي صُ صُ

لْ كافّة ــي المحافَ ــرة انْصولْ ف نْت ــا صولَةْ عَ و أن

االشــوافْ وصــف  ــنْ  حاسَ الْمْ ــادعْ  أب ــي  ل ــوا  قال

فــا ــال اخْ ــم  وَرْداتْ ب ــتْ لِهُ ــنْ قُل ي دّ ــوا و الخَ قال

ــرْ فــي يُعرافْ ــرْ الب ــتْ طي ــفْ قُل ــي و األن ــوا ل قال

فة فوفي راشْ ها فيهْ اشْ دة ارْحيقْ ــهْ قُلتْ لهم شَ

ــفْ تصفافْ فّ ــتْ دورْ امْصَ ــرْ قُل ْغُ ــي و الثّ ــوا ل قال

الْفــة الدّ ــون  تْن عَ هــو  ــتْ  قل ــونْ  العتْن و  ــوا  قال

افْ ــمْ شــادي خــوّ ــتْ ليهُ ــدْ قُل ــي و الجي ــوا ل قال

ــرقْ االَّ اطفا ــمْ البَ ــتْ اليهَ عودْ قل ــي الضْ ــوا ل قال

ــيّافة السِّ اســيوفْ  كأنّ 

ـــة أمــــوالتــــي شـــرافَ

ــة تافَ يَكْ ــرة  هْ المَ ــنْ  ي عَ

افَة الشّ و  لــي  قــالــوا 

افَة  ــفايَفْ لَفّ ْ تحــتْ الشّ

تافة  اخْ الْبُســتانْ  ط  وَسْ
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طــافْ  إال  ــورْ  النّ قُلــت 

ــرافْ ــدي شَ ــنْ ــكْ عَ ــبَّ حُ

ــفافْ ــوبْ الشَّ ــتْ التّ تحْ

رافْ ـــى  إل ـــالهْ  ـــح ام

شــافْ تكْ الَ  ــتَحْ يسْ ــا  م

شــافْ و  شــافْ  ــاوَدْ  ع و 

الوصــوفْ ــادَعْ  أب فــوفْ  الكْ و  ــودْ  ْن الزّ ــي  ل ــوا  قال

فا  ــالّرْ و الَّ اصْ ــمْ ب ــتْ ليهُ ــدرْ قل ــي والصَّ ــوا ل قال

ــرافْ ايْلة يا صيلَةْ االَشْ ولَةْ عبْلة الصّ ولي صُ صُ

لْ كافّة ــي المحافَ ــرة انْصولْ ف نْت ــا صولَةْ عَ و أن

ــافْ ــم وصّ فهُ ــا وَصَّ ــت م ــي النّهــودْ قُلْ ــوا ل قال

ــة ــجارُه وارْف ــنْ اشْ ــا بي ــاضْ م ــحْ فــي اري و اتْفافَ

ــفْ تَلْفافْ لَفّ ــر امْ ــنْ قُلت كالحري ــوا لي الَبْطَ قال

ة ــامْ العافّ لى االَري حْ ــتْ امَ رْ قُل صْ ــي و الخٌ ــوا ل قال

فــافْ العْ ــى  عل ــي  ريّ  ْ ــمّ لَ و  ــا  اوصافْن  ْ حــدّ هــذا 

فا ــفْ عــن ما اخْ شَ روني يا المةْ النّســا ما تَكْ دْ عَ

ــاقي شــافْ ــي و السّ ْلغوال ــةْ ا ــدري الم ــوا عُ قَبلُ

ة فَ رة يا صاحي كاشْ ضْ فا الحُ وفَة ذا اللّي اسْ و الشّ

الرّافة  ــوفْ  اكفُ كفوفْ  و 

ـــة أمــــوالتــــي شـــرافَ

ــة اوقافَ الويــمــاتْ  زوجْ 

ــة الرّاف بكمــالْ  ــي  نّ عَ

مَكشــافة  يرضــا  الَ  و 

ضرة عن شافة شافْ الحُ
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طــافْ و  ــه  ب ــقــانــي  اسْ

ــرافْ ــدي شَ ــنْ ــكْ عَ ــبَّ حُ

اصنافْ ــافْ  اصن ــرْ  الخم

التَّشــنافْ و  ــة  نّ الغُ و 

ياها حافْ ــمسْ اضْ و الشَّ

الْشــوافْ ســودة  ــدوَة  فَ

ــرّافْ الغُ صــابْ  ــه  نابُ اجْ فــي  دارْ  و  ــكاسْ  ال الحْ 

ــة العازف التْ  األْ دونْ  ــدْ  ايزي ــا  م ــا  لين ــفْ  احلَ و 

ــرافْ ايْلة يا صيلَةْ االَشْ ولَةْ عبْلة الصّ ولي صُ صُ

لْ كافّة ــي المحافَ ــرة انْصولْ ف نْت ــا صولَةْ عَ و أن

ــاقي يا من شــافْ ــي ابْغا السّ ــلْ جــا الّ مَ ــرْ تعْ أمَ

ــة عازْف ــرفَة  شَ ســارتْ  ــنْ  امني ــة  يّ الْكِ ــامْ  اتم و 

ــفافْ ــرْ و الزّينْ الشّ ر و العطَ ــعْ ــعنا بالشَّ شَ عْ شَ

ــا دارْ امخالْفة ــة م ــا اتْغاغَ ــا طاحْ م ربَطْ م ــا عَ م

تْشــافْ و  ــى  لّ اتْجَ ــاحْ  ب الصّ و  ــلْ  اللّي راحْ  ــى  حتّ

ــدابْ الحايْفة ــلْ الهْ بَّ ْ انســيمْ اصباحنا و خَ ــبّ هَ

ــالفْ المي كــداكْ  و  ــة  نادي ــنْ  ي الزّ داتْ  ــتْ  قام

ــت واقفــة ــوة مــن كان نة و نَجْ ــرغْ ــيّة المشَ أَسِ

تافة  ضــرة و اكْ اعلى الحُ

ـــة أمــــوالتــــي شـــرافَ

ــنّافة شَ الموســيقى  و 

ــسْ اتْفاقة  ــاقي لي و السّ

الشــرّافة ــةْ  لْقَ حَ مــن 

ــرافة  شَ ــة  بوب حْ المَ و 
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تَتْحــافْ ــا  فتن تَحْ مــن 

ــرافْ ــدي شَ ــنْ ــكْ عَ ــبَّ حُ

االوالف ســايــر  ــوا  ــاب غ

ي حافْ ــدّ ــع في خَ مْ و الدَّ

ــافْ ي رْ و احْ ــناگَ ــن اشْ بي

لَلْطــافْ ارْجــى  ســهومْ 

التَّشــرافْ داتْ  مْ  ســاتَّهُ ــاتْ  بن خمــس  هــذوا 

فا اخْ االَّ  الزّينْ  ذاتْ  فايْزة  ــوداتْ  الــخَ ــرّاضْ  ع

ــرافْ ايْلة يا صيلَةْ االَشْ ولَةْ عبْلة الصّ ولي صُ صُ

لْ كافّة ــي المحافَ ــرة انْصولْ ف نْت ــا صولَةْ عَ و أن

ــوالفْ التَّ بعــد  مــن  ــفْ  والَ المْ ــعْ  جم ــرَّقْ  تف و 

ــا بعــد االّ عارْفة واه ــي اهْ ــى الّ قســاتْ عل ما سَ

ــم انْحافْ بّة و الجسْ حَ لي مــن المْ ــلْ عقْ لْخَ و تْخَ

ــفة ْ النّاشْ ــبّ ــرانْ الحُ ْ ني ــرّ ــي ابْحَ ــمْ قلْب طّ و اتْحَ

ــكافْ  تْ ال ــدْ ــي و صعَ ــي مــع احباب ل ــتْ اهْ و خلّي

فــة  العاطْ ــامْ  االي ــعْ  تَرجَ انهــارْ  ــى  نَتْرَجّ ــرْ  صابَ

يُعــرافْ ــا  م الزمْ  ــه  بُ ْ جّ حَ امْ االّ  بعــد  اســمي  و 

ــة ــه كافّ ــرْ فَنُّ ــومْ و اقْماهَ ل ــلْ العْ ــة  و أه و الودْب

يافة ْ الضّ ــا  النّ ــناتْ  سْ حَ

ـــة أمــــوالتــــي شـــرافَ

شــرافة ولْفــي  ــى  ت حَ

ــة صاف الحْ ــي  خانتن و 

ــة الجاف ــارْ  ن ــي  لين تَصْ

ــرافا للشُّ ــالمي  اسْ و 



747شرافة

106

107

108

نافْ ــاهْ اصْ ــكرْ امع و الشَّ

ــافْ ن ــفْ تَصْ نَّ المْ امصَ ــكْ ــتغفرْ اهللا مــن ال و اسْ

خالْفة             ــياتْ امْ ــما من اشْ ا في األرضْ و السّ ْ امّ ــدّ قَ

طفــى صْ للْمُ ــي  الت صْ و 

انتهت القصيدة
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دْ رمَ تْمَ مَ هكذا  نشأَتْ  و 

دْ لْمَ جَ ــا امْ ــي ما ابْق قَلب

معة طيبْ يوم الجُ و ال اخْ

ــتْ نُوْعى ــي ابدي من اللّ

يتْ فيهْ ــبّيتْ بَقّ ــنْ زدتّ و شَ يامْ في و هــو يا ســيدي الغْ

دَّدْ ــوَ ــنْ ما نتْ قاســي و رَعْ

ــــدّ ـــــا يــــتْــــنَــــهَّ م

هاهي ا  لِيّ قالتْ  قة  النّاطْ اللَّحظة  بلْ  اعة  السّ ال  للَيومْ  حتى 

ـــهـــى ـــــي نُ ـــــالك مَ

ــداهْ اشْ ــهْ  لي ــيّ  ه ــرْ  طَ العْ و  ــاهْ  ي اضْ ــورْ  لَلنّ ــي  ه

ــي جاهي ــتْ و ارْفَعتْ ل ن ــفْ كُ ــنْ كي ــي طي ــا باق و نَي

ــى ـــ ــه ـــ ــــالكــــي نُ م

ــهْ افقي ال  ساســي  احْ ال  ــلْ  لغَ ايَتْغَ ــمْ  عالِ ال  ســيدي  ــا  ي هــو  و 

تْ من عقودي ربْعة و ابلَغْ

ـــعـــة ـــنْ صَ ــــــا  أن و 

وا الوْالهي وى في اخْ دا ديوانْ غيرْ الخْ تابْ ديوانْ احْ تاب على اكْ و اكْ

ـــهـــى ـــــي نُ ـــــالك مَ

دّ ياتي حَ لّ في احْ و ال انْجَ

ــــدْ فَ ــــدْ ــــفَ مــــا ايْ

معة  و ال اسخاتْ عينْ ابْدَ

ــــــــور صــنــعــة م
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ــداهْ اشْ ــهْ  لي ــيّ  ه ــرْ  طَ العْ و  ــاهْ  ي اضْ ــورْ  لَلنّ ــي  ه

ــتْ لي جاهي ع ــتْ و ارْفَ ن ــنْ كيفْ كُ ــي طي ــا باق و نَي

ــى ـــ ــه ـــ مـــالكـــي نُ

يْلهيهْ و  لْبي  لقَ ينسابْ  كانْ  ء  شيْ ال  سيدي  يا  هو  و 

ــنّ ناقصــاهْ الرُّؤية من ف

ــــيــــا ـــــا دَغْ ـــــي دَغْ

نتاهي مُ ال  ناهي  ال  وقتْ  الَمْ  من  يا  عنّي  انْهاتني  ها  اسمْ من 

ـــــالكـــــي نُـــهـــى مَ

ــداهْ اشْ ــهْ  لي ــيّ  ه ــرْ  طَ العْ و  ــاهْ  ي اضْ ــورْ  لَلنّ ــي  ه

ــتْ لي جاهي ع ــتْ و ارْفَ ن ــنْ كيفْ كُ ــي طي ــا باق و نَي

ــى ـــ ــه ـــ مـــالكـــي نُ

نديشْ فيهْ صانُه ما عَ و هو يا سيدي حتى الوردْ في اغْ

تْ تي عاشَ جْ هَ ة امْ دَ و جامْ

ـــسْ الـــعـــابَـــثْ ـــف نَ

رَةْ إالهي ضْ ربْ لَلْمقامْ ذْ حَ معْ النُّهية و كلّ ما في البُعدْ من القُ و جَ

ـــــالكـــــي نُـــهـــى مَ

ــداهْ اشْ ــهْ  لي ــيّ  ه ــرْ  طَ العْ و  ــاهْ  ي اضْ ــورْ  لَلنّ ــي  ه

ــتْ لي جاهي ع ــتْ و ارْفَ ن ــنْ كيفْ كُ ــي طي ــا باق و نَي

ــى ـــ ــه ـــ مـــالكـــي نُ

الرُّقْية اهْ  خاصّ عرْ  شِ من 

ــة ــي ــه نُ ـــــــلّ  كُ و 

المْ روحي تاهتْ و في الظّ

ــــتْ ْ جــــابَ ــــــــرّ سَ

نيا من كلّ ما في هذا الدُّ

يا دَغْ ــرْت  ــب اكْ ــا  ــي دَغْ

كانتْ  رْتي  انْظَ رة  تحجّ مَ

و النَّفــسْ نَفسْ شــانتْ
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ة  جَ هْ بُه امعاهْ المُ دْ عَ و مْ

ــة رجَّ ــشْ  ــعــي انْ انــا  و 

فيهْ و هو يا ســيدي مهلوكْ كانْ قلْبي ال بلســامْ ايشْ

كاتْرجى ــة  ن واهْ الرّوحْ  و 

ـــــة ـــــــــــورَة رجَّ مُ

انباهي بالنُّبوغْ  هكذا  حيتْ  ضْ و  زَّة  العَ و  لُو  العْ و  الجْ  العِ بتْ  جَ

ــهـى نـُ بابـــــي  اسْ و 

هللا  انَــيــا  و  مالها  اجْ ابْــهــا  ــرتْ  ــظَ انْ يــومْ  مــن 

ابْتنباهي فــيــهْ  ــــاوَلْ  انّ مــا   ْ ـــلّ كُ و  هللاّ  ــي  ــلّ كُ

ــلــوهــا  ْ اعْ ــــرّ مــن سَ

مَحالهْ انــاســي  ــبّ  الــحُ ربها  خَ ــي  دات ــتْ  ــاقَ ارْق

أالَّمنْتاهي  ــمــال  اجْ وســطْ  اتْ  ـــدّ ال روحْ  ــتْ  راق و 

ــا ــوه وتْ ـــاتْ   ـــگ لْ و 

اهللا ــادْ  اعــب ــيــنْ  الــطّ مــن  ــونْ  ــك اتْ ــحــالْ  مُ نُهى 

ــي إاله ـــوالي  م خــالــقــي  اهللا  ايْـــديـــنْ  ــالْ  ــح مُ

ــا ــه ــعُ ــن مـــنُّـــه ص

رتْ اهللا ــدَ ــا اقْ بيرْ نشــأتْ ب ــيّ و مــن اعْ نُهــى مــن ضَ

ــورْ الباهــي ــرْ و مــن النّ طَ ــنْ اهللا مــن اعْ ي نُهــى يَدّ

ـــا ـــوهَ عُ ـــدْ ـــا بَ ـــيّ لِ

ــنْها ســرّ اهللا ــاشْ انشــوفْ فــي امحاسَ مــن أجلّ ب

الهــي نبْقــى  ــا  م ــوفة  الشّ مــن  ل  التَّحــوّ يكــون  و 

ــهــى ــجْ الــنُّ ــه عـــن ن

نْجة تى اتْصيبْ بابْ الْمَ يَمْ

ــة  ــج ــه ــبَ الْ ـــن  م و 
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بْرُه  ــا المــوتْ القَ ــهْ ي َدّي أ

ــروا بْ صَ ــرْ  غي كانْ  ــو  ل

ــقاهْ ْ اسْ لّ ْ مــن النَّســمة ذا الصباحْ فــي اربيعْ الطَ رَقّ

دْ واهي رْ كي يَتشاهَ جَ يْطْ الضيّ في الفْ فْ من خَ  و الطَ

ــهـــــى   ـــ ـــي نُ ـــالك م

ــداهْ اشْ ــهْ  لي ــيّ  ه ــرْ  طَ العْ و  ــاهْ  ي اضْ ــورْ  لَلنّ ــي  ه

ــتْ لي جاهي ع ــتْ و ارْفَ ن ــي طينْ كيفْ كُ ــا باق و أنَي

ــى ـــ ــه ـــ مـــالكـــي نُ

حــاب گالوا ادّيهْ شــايْري و اصْ و هو يا ســيدي حتى اعْ

رُه عْ ودّي امعاهْ ســايَرْ شَ

ــــروا ــــظ حـــتـــى نَ

تَشواهي من  لني  تَنْشَ و  تجي  حتّى  منّي  روا  هْ تْقَ اللّي  ألنا  هذا 

ـــهـــى مــــالكــــي نُ

ــداهْ اشْ ــهْ  لي ــيّ  ه ــرْ  طَ العْ و  ــاهْ  ي اضْ ــورْ  لَلنّ ــي  ه

ــتْ لي جاهي ع ــتْ و ارْفَ ن ــنْ كيفْ كُ ــي طي ــا باق و نَي

ــى ـــ ــه ـــ مـــالكـــي نُ

فيهْ ــرتْ  ح ــفــكْ  وَصْ عاني  المْ عزيزْ  ــا  أن سيدي  يا  هو  و 

مة  صوًّرتْ في اعروبي نَسْ

ــمــة ــمــة حــكْ حــكْ

فاهي  لتني  عْ جَ كانّادي  النّاسْ  في  هانا  سيرُه  دْت  ارصَ رابة  بالسّ

ــرُّه ــا من شَ لّن ــاوا كُ ن نَهْ

ـــــامْ أمــــــرُه ـــــم ات
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لْمة رفْ و كَ أنا اللّي ابْحَ

ا  المْ في  طّ  خَ الرّيحْ  و 

نّة  روحي ألگاتْ فيكْ الجَ

نة سْ الحَ تي  قصيدْ و 

ــهـــــى ـــ ـــي نُ ـــالك م

ــداهْ اشْ ــهْ  لي ــيّ  ه ــرْ  طَ العْ و  ــاهْ  ي اضْ ــورْ  لَلنّ ــي  ه

ــتْ لي جاهي ع ــتْ و ارْفَ ن ــنْ كيفْ كُ ــي طي ــا باق و نَي

ــى ـــ ــه ـــ مـــالكـــي نُ

يوفيهْ ــوصــافْ  ت ال  كــلُّــه  ــنْ  ي ــزّ ال أنـــتِ  ســيــدي  ــا  ي هــو  و 

طابْ ما يتْمنى قلبي اسْ

ــة  ــن ــت ــــــــارتْ فَ ص

دوا بها صوفيّة في أرضْ فاسْ ومكناسْ و ما هي هذا النُّهى اتواجْ

ـــدوهـــا اب ـــي  ف إالّ 

اهللا  ْاهللا  قُلــت  هــا  أنْصيفْ ــا  ليّ ــوا  گال ــال  سْ فــي 

ــرْ مــگاْواهْ و يْنتاهــي صَ ــلوانْ القــولْ ينحْ ــل سَ ــا هْ ي

ــا ــوه ــل امْ اعْ قُـــــــدّ

ــاهْ ت ــى  إل ــولْْ  القُ الفضــالْ  ــةْ  الم ــا  ي ــفْ  ايْوصَّ أشْ 

ى تْ مــن تتْياهِ ــي حــدَّ ــرة مــن صوتها الّ ــرْ فــي نَب غي

ــا ــوه ــق ــطْ نَ ـــن  م ال 

ــگاْواه مَ ــقْ  خافَ ــة  الْداب ــي  اللِّ ــي  قَلب ــفْ  ايْوصَّ واشْ 

ــتاهي يشْ ــا  م ــا  ليّ ــتْ  الْتافْت ــدة  وحْ ــة  بالْتِفات

ــهــوهــا ــن غــيــر اسْ م

مة  متْ في قصيدة نَغْ و ارْسَ

تمة عَ وســــطْ  فــي 

بّ افْنى  نَفسي افناتْ احَ

ــى  ــن ــع ــم ـــلْ ال ـــه ل
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ــاهْ  بن ــاهْ و مْ ن ــي نْســى معْ ري اللّ ــعْ ــفْ شَ واشْ يوصَّ

ــطْ بهــا باهــي ــا حايَ ــرَدّ م ــمة اتْ ــراقتْ بَسْ مــن يَشْ

ــا ــواه ــه ابْ و  ـــة  ـــبّ قُ

ــاهْ ــي ت ل قْ مــلْ و عَ ــفْ نعْ ــكينْ كي ــا مسْ ــاكْ أن سّ عَ

اإلالهــي  ــداعْ  الْيَبْ ــمّ  ضَ  ْ ــنّ ف مــن  شــة  دهْ نُهــى 

ــا ــه ــلُّ ــجَ ْ انْ ــــــقّ حَ

ــراهْ ي مــن  كلّ  ــلْ  لخَ اتْخَ زينْــهــا  فــي  شــفافيّــة 

ــقْ و باهــي ــقْ و ارقي ــنْ رايَ افْ زي ــفْ و شــفّ ــنْ ارهي زي

ــا     ــوه ــابُ ـــلْـــهـــا ه هَ

ــفْ ســرّ مــن اهللا تاشَ لّ مــن اكْ ــكُ هــيّ اليَبهــارْ ال

واهي ــه لَفْ فُ ــا اتطيقْ اتْوَصْ ســنْ ابْديعْ ارفيعْ م في حُ

ـــهــا  ــــــفُ ـوصَ إيـْ أوْ 

ــاهْ أو اقْراهْ ــعْ مــن اصغ تَّ و االســمْ أحمــد ســهومْ مَ

نتاهي ــامْ المُ ت ــكْ اخْ ــالمْ مَسْ لْ روحْ السَّ  و ســالم الْهَ

ـــهـــى مــــالكــــي نُ

انتهت القصيدة
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ا ــيوْ شِّ انـعَ و  بْــحــوا  انْصَ ــاوْدوا  نــع و 

نشــوة فــي  تراقْصــوا  راشــاتْ  الْفَ و 

ــوى ــل قـــولـــوا االّلـــــة مـــوالتـــي سَ

كانَنْشيوا يرة  بوحَ طّ  شَ في  نا  احْ و 

ناوْا  ــى اخــالصْ نَهْ ت ــي يَمْ والت ــة مُ ــوا االَّل ــا ســيدي قُول و هــو ي

ــوا ري يَجْ ــداولْ  ــ الجْ ــا  بيننّ

اوْا نتْهــدّ ــا  حن و  ــا  لن إيْبايعــوا  ــوردْ  ال صــانْ  اغْ و 

اوْا  نّ ْ اتْغَ ــبّ مــسْ الحُ ــرّدوا ابْهَ ــرَّوضْ إيغَ ــارْ ال و اطي

ـــواوي هْ و  ــشــيــقْ  عْ أنــا  و 

ــباوا ــة بيكْ العقولْ نَسْ ــقْ فَتْن ْ عاشَ لّ ــتِ الكُ و أن

و هو يا ســيدي ما زالْ عاقلْ الْحبيبة عن شــي ســوايَعْ امْضاوا

يوْا جِ ويَشْ مْ  الْهُ غاوْا  اصْ من 

ــي فَتنة و القلبْ و الحســاسْ من ابهاكْ فْناوا نت كُ

لْ في صفاكْ تْالشاوْا  قَ شــة و الرّوحْ و العْ نتي دَهْ كُ

ــوْا ــي ــج ــفْ ــــواورْ يَ ــــنّ ــا ال ــن ــولْ ح

موا الْهوا اقْ إيْنَسّ شّ رْ لَلْعُ طَ يبْ و العْ و الطّ

الوْا الوا عليكْ افكاري و كيفْ يسْ ما سْ

ــبــيــوا ــي يَــسْ ــان ــع واالَشـــعـــارْ امْ
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تاوي مكْ كــيــفْ  ــبّ  ــالــحُ ب

ــاوْا ي ــكْ االَرواحْ يحْ ــكْ بِ وين عْ تكْ ــدَ ــبحانْ مــن ابْ سُ

هاوْا  رْ اسْ واطَ اعة فاشْ الخْ و هو يا ســيدي ما زالْ ما انسيتْ السّ

ــوْا يَرْني ــا  لين ــبْ  ــواكَ الكْ و 

الوا ــاعْ خْ لمة الْبق ــتي  بالخوفْ مــن الظَّ شْ و ارْتاعَ

ْ ــاوا ــنْ و كا نْتحاف ــا مْخاصمي ن مــن ســاعتْها واحْ

ْ الــبْــالوي ـــــداوا ــا ابـْ ـمّ تـَ

ــرءاوْا    انتْ ةْ  ســاعَ لْمــة  كَ ال  ــة  الْدابَ هــا  يُومْ مــن 

الّوْا ــنْ صَ ْ في بّ رابْ الحُ حْ يْهاتْ واشْ نَنْســى مَ و هــو يا ســيدي هَ

ــوْا دي مــة يَهْ ــوا حكْ ــدْ كان بَعْ

رَتْخــاوْا ضــا  العْ و  ــد  قَصْ ــدونْ  ب ــة  ت بَغْ ــا  ن انْعانَقْ

بَلْ اتْالقاوْا  ــفوفْ في الْقُ ْ ــفوفْ على الشّ ْ ثوا الشّ بَحْ

توى و ما من االشعارْ رْويتي  تَنْشي اللّي اكْ

الوْا الوا عليكْ افكاري و كيفْ يسْ ما سْ

ا ــوْ ي ــوّ ــضَ ايْ ـــــداوا  ابْ ــومْ  ــج ْ ــنّ ال و 

رُه ارْتوى مّ بّ صلْد و قاسي ما عَ في طريقْ حُ

الوْا الوا عليكْ افكاري و كيفْ يسْ ما سْ

ا ــوْ ــدي ــه ـــــادوا يَ ــى ع ــت ــفْ ح ــي ك

دها اتْهاوى  درْ و بعْ لَّبْ و ابْدا حرْبْ الصَّ و تْصَ

ــروى ــتْ ن ن ــي تَنْشــي االَشــعارْ كُ نت كُ

ــوى ــل قـــولـــوا االّلـــــة مـــوالتـــي سَ

ا ــوْ لّي انْوَ ــتْ  ي نّ ضَ ــا  م ــزوجْ  ب ــا  بْن غَ

ــوة  ــدة الخطْ ــا زايْ ــي م تي ل ــمْ و اقْسَ

ــوى ــل قـــولـــوا االّلـــــة مـــوالتـــي سَ

ا ــوْ ــرْوي دْبـــا ي ــمْ الـــوَ ــاقْ عــنــهُ ــش عُ

ة ــرْ قُوّ ي ــبْ فــي العصْ تاسَ و النَّهــدْ اكْ
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ــوى ــل ـــــة مـــوالتـــي سَ قـــولـــوا االّل

ا  ــوْ فوفــي كــي يَبْغي يَتْماوْجــوا مــن كْ

ــوى ــفْ هــاد الــهْ ــي ــط َلَ ــفْ أ ــي ــط َلَ أ

ــوى ــل ـــــة مـــوالتـــي سَ قـــولـــوا االّل

ا ــوْ ي ــمسْ إيْفهّ ــدرْ و الشَّ دْ البْ و نشــاهَ

ــهوة شَ ــاضْ  الريّ فــي  ــرْ  ويَّ اطْ ــفْ  األن و 

ــاوي ــا ض ــن ْ ــبّ ـــرابْ حُ ـــحْ مَ

ــاوْا تْلق ــنا  انفوسْ فْ  ــوّ التَّصَ ــةْ  حالـــ ــنْ  ي ـــزّ مَ

ريرْ ننْشاوا ــعورْ من الحْ تى انْعاودْ انْشــوفْ شُ و هو يا ســيدي يَمْ

يَــهــويــوْا ـــدودي  خ ــوق  ف أوْ 

ــا كا نتْســاقاوْا  ــى صدرْه ي عل تَكّ ــنْ نكــونْ امْ حي

ــاوْا نتناجَ ــا  وان بَهْ و  افْحــة  الطّ ــبّ  الحُ كيســان 

لو و شــي هاوِي شــي فــي العْ

ــاوْا  غ اصْ مــن  ــا  ي ــارْ  ب اكْ ــالْ  اطف  ْ ــبّ الحُ ــةْ  حال فــي  ــا  ن احْ و 

واوْا ــعورُه لَلْقــدامْ يَهْ ْ شْ ــدّ دْ الْقَ تى نْشــاهَ ــا ســيدي يَمْ و هــو ي

ــوا يرْدي ــرة  ابْنَظْ ــونْ  ي العْ و 

ارْضــاوا  ْ ــبّ بالحُ ــي  اللّ ــة  نّ جَ ــنْ  ي دّ الخَ وْرداتْ  و 

ــنْ فاتْكة باجميعْ مــن ايْراوْا  بي جْ فــة ذْ الحَ طْ و العَ

إيْســاوي ــادَرْ  ق ــهدْ  شَ ال 

ــالّوا    ــفايْفي اتْحَ ــه اشْ ــو مــن ب ل ــقْ الحْ ذاكْ الرّحي

الوْا الوا عليكْ افكاري و كيفْ يسْ ما سْ

ا ــريــوْ يــسْ ــي  ــاع ــب ص بـــيـــنْ  أوْ 

لة و نْوى واصْ ــقا و نعيمْ امْ نّة و نارْ و شْ جَ

الوْا الوا عليكْ افكاري و كيفْ يسْ ما سْ

ا ــوْ ــوي ــضْ يَ ــــرّة  غُ و  ــنْ  ــي ــب اج ــن  ع

الوة افي لكن في الحْ هدْ الصّ فوفْها الشَّ و شْ
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ــوى ــل ـــــة مـــوالتـــي سَ قـــولـــوا االّل

ا ــوْ ني يغْ ــا  م ــكْ  عنّ ــة  جازْي و  ــة  بْل عَ

ــتْوى سَ ــهْ  في ابْهــاكْ  مــالْ  الجَ ــرشْ  عَ

ارْوى و  ــنْ  ــعَّ اتْــمَ ــذْ  خَ آلبيبْ  ــاكْ  ه

ــوى نَجْ ــي  داتِ ــةْ  الراحَ ابياتهــا  فــي 

ــوى  ــفْ الَهْ ــوى و بعــد نَجــوى تَوْصَ نَجْ

دْواء  جورْ  مهْ ــقْ  عــاشَ  ْ ــلّ ــكُ ال هــي 

ــوا  نْ الكَ ــهوم  سُ احمــد  يّتي  ــمِ سْ و 

الّوْا على الْفضا و رَتْقاوْا ْ اتْعَ ــبّ و من الحُ

ــلْوى هــا في مَســكْ نســايْم سَ و ختامْ

ــكْ األســرارْ نتْهاوْا ــنْ ســلْوى في ــا دَرّة الْمحاسَ هــو يا ســيدي ي

شي امْضاوْا و شي عادْ إيْجيوْا

ــاوْا ارتق ــكْ  صفاتَ البهــا  ــةْ  مكمول كْ  وحــدَ ــتِ  أن

ــالّوْا انْجَ ــكْ  في ــة  التّبات و  وقْ  ــدّ ال و  ــة  يْبوب الطَّ و 

ـــأوي مْ بـــابـــكْ  فـــي  نـــا  و 

ضاوْا عــاكْ يَمْ ــى مْ نّ ــرْ كا نتْمَ م و ســنينْ هــذا العُ

الوْا الوا عليكْ افكاري و كيفْ يسْ ما سْ

ا  ــوْ ــري ــغْ يَ ــا  م نهم  مَ ــلْ  افْــضَ ــن  م

فاوَة ْ فاوَةْ الصّ تاهليهْ يا ذاتْ الزّينْ صْ تَسْ

هــاة يرْضاوْا ــعْ الدُّ ــا قصيدة بهــا جم ه

ناوْا عْ نْ تْمَ ــوى لجميع مَ وى نَشْ وكلّ نَجْ

ــواوْا ــاسْ يهْ ــه ن ــفْ هــو و تْناجــي ب كي

ــفاوْا  غاوْا يَشْ نّاها لَقلوبْ إلى صْ و في غُ

ميعْ مــن تْغاغاوْا ــالمْ انْهيبُه الجْ و السّ

ضــا ورتقاوْا ــالّ وعلى لفْ بّ تمَ ومــن الحُ

ــالوْا          ــي  و يْهَبّ عْبيرْها  و نَسْ ــنْ تات امْني

انتهت القصيدة
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ــة تون لمْ ــرةْ  صخْ كان  و  ــي  قَلْب ــي  رْت فَجَّ ــي  اللّ ــا  ي

تْالوَنْ ــبيلْ و خمرْ  مَ لْسَ ليبْ و سَ رْ  و حْ طَ ــاضْ العْ و ف

ــة فون مدْ ــتْ  كان ــوزْ  ن كْ ــي  نّ مَ ــي  ت لَّعْ طَ ــي  اللّ ــا  ي

يتْعايَنْ ـــري  زُهْ دَمْ  و  ابْــخــورْ  و  ــمْ  ــالسَ اطْ ــال   بْ

ــة بون غْ مــري مَ ــي روحْ طــولْ عُ ــي ل ت ــي فَوَّجْ ــا اللّ ي

ــنْ عاليَ لكــن  ابْهــاكْ  ــرى  نْ ــلْ  قب ه  ــدُ وحْ كْ  باســمَ

لْحونة مَ مة  نَغْ في  تي  قْصيدْ و  كْ  مَ أسْ ها  أنتِي  ها 

ــا الماضي  و المســتقبل  من الحاضــرْ كي باينْ و ه

ــى ن مُ ــا  ي ــي  قين دّ صَ ــبْ  قل صــارةْ  عْ ري  ــعْ شَ  ْ كلّ

ــنْ ــي فاي ثال ــنْ امْ ــرّوحْ فاي ــري يكســيرْ ال و كلّ نثْ

ــى ن ــي مُ ــتْ ل فــة و قال ــي واصْ ساسِ ــكْ الحْ فاتَ وصّ

ــنْ ــرْ الكام جي ــة التفْ ــى كافْي ن ــميَّتْ مُ ــتْ اسْ و كان

تونة المْ قالوا  كيفْ  العينْ  قبلْ  قْ  شَ تعْ الــودنْ  و 

ــلْ الحــازنْ ــبْ العلي لي ــهْ  ابْشــارة  للْقْ و اســمك في



منى 760

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

نى المُ اجميعْ  ــدْ  فــاقَ نتْ  كُ ونــا  نى  مُ ــكْ  اســمَ

ــنْ ــأدْ مــأمَ ــف ــهْ الْ ــابْ ب ــج ــةْ صـــارْ احْ ــاعَ و س

نى  المُ  ْ ـــزّ عَ مــن  و  ــة  اللّ يــا  نى  مُ ــي  ــلّ كُ ــرتْ  ص

ـــنْ مَ األْ يــالْــمــالكْ  بْــهــاكْ  يـــدومْ  و  اســمــكْ  دامْ 

ــى ن مُ ــا  ي ــي  قين دّ صَ ــبْ  قل صــارةْ  عْ ري  ــعْ شَ كلّ 

ــنْ ــي فاي ثال ــنْ امْ ــرّوحْ فاي ــري يكســيرْ ال و كلّ نثْ

ــحونة نة مَشْ شــي و وَّجْ رّاكْ ــونْ فاســي و ابْهــا  مُ ل

نْ عامَ امْ و  المعاني  و  ــاراتْ  ش ــاإلْ ب و  ــاالســرارْ  ب

ــة تون فْ مَ ــرْزة  بَ ــنْ  األَلْفي فــي  ــرَزْ  ابْ ــاج  نَسّ مــع 

ــنْ فْتايَ ــانْ  لْي مَ ــانْ  زم فــي  ــه  لَرْجالُ ــة  فَتن كانْ 

نى ــاسْ زاوَگتْ فــي مُ ــي الن مِّ ــى عَ ول ــةْ المُ ــا رحم ي

ــنْ ســانْ الحاسَ مالهــا و االحْ ــا وجْ و زينْهــا  و بْهاه

نى ــتْ بمُ لْ دي القــومْ داخَ ــعْ ــى سَ ــا لْطــافْ المول ي

ــنْ اليَ لَمْ ــي  نِ َلْفَ ا هــا  قْوامْ و  ــداها  اشْ و  ذُوقهــا  و 

ــى ن مُ ــا  ي ــي  قين دّ صَ ــبْ  قل صــارةْ  عْ ري  ــعْ شَ كلّ 

ــنْ ــي فاي ثال ــنْ امْ ــرّوحْ فاي ــري يكســيرْ ال و كلّ نثْ

ــبونة  لَشْ ــةْ  رَقَّ و  ــبيلْيا  شْ ــفْ  لَطْ غرناطــة  ــنْ  زي

نْ حاسَ المْ بادَعْ  انْشاكْ  اللّي  بحانْ  سُ شامي    ْ قَدّ و 
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ــة يون ــرْ فَتّحــاتْ و مَصْ م ــفْ العُ ري ــدة فــي خْ ــا وْري ي

ــه كــايَــنْ ــأنُّ ــاتْ بــكْ ك ــي ــح ــعْ الْ ــي ــي رب ــارْل ص

ــنونة ــطْ لَضــى مَسْ ــاتْ وسْ بَّ ــا هَ ــا نْســيمةْ صب ي

نْ ــتامَ نَّة فــي الْحياةْ و القلبْ اسْ و صــارتْ اللَّضــا جَ

لْعونة لمــة مَ وى في وســط ظَ ــا قْبيَّسْ مــن نور ضْ ي

نْ ياطَ نْسوا الشْ شعاتْ خَ عْ ْ فيها و ضواتْ و شَ عّ و شَ

ــى ن مُ ــا  ي ــي  قين دّ صَ ــبْ  قل صــارةْ  عْ ري  ــعْ شَ كلّ 

ــنْ ــي فاي ثال ــنْ امْ ــرّوحْ فاي ــري يكســيرْ ال و كلّ نثْ

ونة لّ  ابْها  و زينْ فــي كاسْ الصّ مْ مــن كُ ــا مْشــيمَ ي

ــنْ ه اليَ ــدُ نْ ــاحْ فــي شــوفْتُه و ال عَ ــي يَرْت فرْحــةْ اللّ

ــة يون دْ مَ ليهــا  ــنّ  فَ لّ  كُ مــن  فيهــا  ريصــة  عْ ــا  ي

ــنْ انْعايَ و  ــي  عان بالمْ و  ــرُّؤى  بال ــدة  صي القْ هــذه 

ــة  مون ــوفة مضْ ــة  الشّ َاللّ ــكْ ا ــوفة في ــنْ الشّ انْعايَ

ــبْ الْوازَنْ ــعارْ في الوهْ ــي  و ارْضيتي  عن اشْ إال قْبَلْت

نى  ــا مُ ــكْ أحمــد ســهومْ من االســم ي هــا لي صاغْ

ــنْ ايَ الصّ لَبْهــاكْ  ــالمْ  سْ انْهايَتْهــا  و  ــة  ب هِ ــكْ  لي

انتهت  القصيدة
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ــوامْ و دازَتْ ســنينْ ـ ــرّاتْ اعْ مــ

ــنْ نَتْســــقاوا الكيســانْ باثْنـي

ــعر و الزّينْ ــوى و الشِّ ــرْ الهْ خم

ناني هيجة في اجْ كي في دالْية اطْ سْ نَبْ المَ نقودْ من الَعْ كانْ قَلبي عَ

حــابْ الغيوانْ ــرْ الصْ مَ ــرُه اخْ طّ شــقْ و عَ ــاهْ العَ أت

ــي وان گْ مَ ــي  جت هْ مُ ــه  ارْتُ قَطّ ــي  رب مغَ ورْدْ  اوراقْ  ــة  ومَ لْكُ كَ ــى  ولّ و 

لّ مكانْ رُه فــي كُ طْ بّ ســاحْ عَ ــارْ الحُ طــابْ على ن

ناني هدْ في صميمْ اكْ لي الشَّ ه يَمْ بْحُ ــيَّدْ جَ لْ شَ بَّة من النّحَ ُوَلّى كُ أ

ــلُه بالهــوى ألَهــل االَدواقْ في تَفنانْ  سْ لْ عَ و تهاطَ

غــاوا اوْزاني ــا مــن اصْ ــانْ ي ــامْ ازم ــذا كانْ ايّ ــي وهكْ هــذا هــو قلْب

جــرانْ ــه حــرّ الهَ حايْنُ ــا امْ ــالهْ ي ــومْ اصْ لكــنْ الي

ــرة اتْطــاولْ االَزْماني نَوبْ رة فــي اصْ ــيادي ثَمْ ــا اسْ ــا حاسّ بِهْ ي ــا أن ه

يانْ ــى تَصــرفْ االَحْ ــاتْ و رشــاتْ باقَ رم ــا هَ ــدْ مّ بع

ــاظْ و الْمعاني   ــافْ باللّف ــمْ و ال يوص ــه امعالَ ــالْ االَّ ايْلُ ذاكْ الجم

ــانْ االَعي ــرَّةْ  قُ ــي  قلْب ــة  المالك ــال  جم ــو  ه

ــنْ اتكــونْ انْكونْ  ــا و الَلّة في و ان

رْ ما داقوه السونْ مَ كيسانْ من اخْ

خمرْ االحْسانْ ما يتْش افْ بالعيانْ
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ــبّ اتْناني يينْ في الحُ تســامْ ــيينْ في حديقة مَ تارة نتْشــافوا ماشْ

صانْ ــلْ االَغْ مايَ لولْ اخْ رايسْ االَزْهارْ فــي ضْ ــنْ اعْ بي

ياني رنّمينْ ســاير االحْ ــنْ و بحالْ النَّحــلْ امْ راقْصي ــلْ الفراشْ امْ ث مَ

ــم الْحانْ ــا و صــارتْ ليهُ ن ــارْ انْغامْ ي ظــوا االَطْ حفْ

رْ هاني ــنْ و الخاطَ حاديي ــر امْ ــطّ البحْ تارة نَتْشــافوا واقْفينْ عن شَ

ــمْس في االَمانْ روبْ الشَّ ــوا اغْ ــتْ األصيلْ انْودّع وق

لوا بَتْناني هْ ــا نْدَ ح البحرْ انوارْه ــطْ ــسْ في الغروبْ عن سَ و االّ تَنْعاكَ

ــوانْ ــةْ ســبْع ال ــا رَوْعَ ــا صــاحْ مــن نّ ــرقْنا ي كتَسْ

ياني ْ اعْ لّ فقْ و يْغيبْ عن كُ مسْ على االبْصارْ و يْبانْ الشّ  و تْغيبْ الشَّ

يجــانْ ســاسْ وْســط الدّ ــلوبينْ االَحْ ــا مَسْ ن و احْ

ــاظْ و الْمعاني   ــافْ باللّف ــمْ و ال يوص ــه امعالَ ــالْ االَّ ايْلُ ذاكْ الجم

ــانْ االَعي ــرَّةْ  قُ ــي  قلْب ــة  المالك ــال  جم ــو  ه

ــوا اللَّحمامصــي و غاية األماني ري ريقْ كنَجْ تارة نتْشــافوا فــي الطّ

ــانْ بي كالصّ ــا  دموه نْقَ كَ نمشــيوا  ــة  لَزَّريعَ

سماني ينما ابْزوجْ تارة في المسرح گالْسينْ روحْ في جْ تارة في السّ

انْ ــبّ شُ و  ــاتْ  ابن ــنْ  بي ــنْ  تالْفي ــادي  النّ فــي  ــارة  ت

ــمْ و المْ وغينْ ــث المي ــا الثال أمّ

ينْ دّ و في الميمْ و المْ و غِ  في الجَ

ليسْ نصغاوا للميمْ و الم و غينْ

ـــا ــــيّ وان ـــا ديـــمـــا ه ـــنّ كُ

ــنــانــا  ــا هْ ــا ي ن ــدْ ــوح ــا ب ــنّ كُ

ــا دان احْ ــي  باللّ ــوا  سّ انْحَ ــسْ  لي
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عني ــنْ  ي ــزّ ال باحْ  مصْ غــابــتْ 

ــي  ــانْ منّ ــرى هرب ــعدْ اجْ  و السَّ

يْني و ضياقْ الكونْ في شــوفْ عَ

الني جادلينْ ســرَّ واعْ ربْ امْ ــدَّ ــارة نتْشــافوا واقْفينْ فــي راسْ ال ت

ــانْ ــمْ فنّ ــبْ و الَّ راسَ ْدي رْ و الَّ عــن أ عــن شــاعَ

ــنْ النّوراني  ي حاوا امْخاصمينْ عن مســألة من ديننا الدّ ــارة نضْ ت

نْ ــفْ كانْ و باقــي لآلْ ْ كي ــيّ ــالمْ الحَ ــنْ اإلسْ دي

ياني معوا العْ نا إيْدَ حكْ بزوجْ رْقوا  في الضَّ تارة فرْحة تاتي الْنا  انْغَ

ــدانْ االَبْ ــوارحْ  اجْ ــرورْ  السّ ــةْ  بنهاي ــزّوا  ت يَهْ و 

ــافْ باللّفاظْ و الْمعاني   ــالْ االَّ ايْلُه امعالَمْ و ال يوص ذاكْ الجم

ــانْ االَعي ــرَّةْ  قُ ــي  قلْب ــة  المالك ــال  جم ــو  ه

ــاني اء مــع العبيرْ والفنّ السّ يّ لّهــا بالضّ ــايْ كُ ألتْ دَنْي ــت مَ كان

ــرَقْ الْحجــوبْ األدْهانْ ــهْ تَنْخْ ــي ب فــاء الّ و الصَّ

داني تَبتْهــا بلُغة وجْ ْ اكْ بّ ــا اقْصايَدْ فــي الحُ لّ اوْقاتْن ــتْ كُ و كان

ْ اوزانْ لّ عــت للْحبيبة فــي كُ وما منْ اســمْ اوضَ

ــارْ على ادْرارْ بَيْضــا تَلْقاني تَرُّوا االثْغ ــى افْ و كانتْ االبْتســامة إل

نْحانْ ــعري جَ ْ من البياضْ صافي شَ وّ طايَرْ في جُ

مسْ في اربوعْ اوْطاني يا الشَّ ابياضْ التَّبْروري ابياضْ االَزهارْ ابياضْ اضْ

وهْ في الفرحة للعرســان مُ ليبْ إيْقدّ ــاض احْ وبي

حيتْ عنْدها ميمْ و نونْ وسينْ وضْ

ينْ ه نونْ و حا والسّ عُ خلّى في موضْ

ينْ لى عيْن و يا و الشّ ما عادشْ يحْ
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ني  ــعري و لَحْ ــعْ الشَّ ــتْ نب كانـ

فنّي  الــجــمــالْ  روحْ  كــانــت 

ــي نّ غَ امْ ــا  معاه عشــتْ  ــا  أم

داني ما لَلْوحْ اليَكْ السّ قْ بلْســانها انْصيغْ التَّســبيحْ امْ و الَّ تَنْطَ

للتّمعــانْ ــة  أي لّهــا  كُ ــرْ  اتْصي تاتْ  ــكْ سَ إالَّ  و 

ــافْ باللّفاظْ و الْمعاني   ــالْ االَّ ايْلُه امعالَمْ و ال يوص ذاكْ الجم

ــانْ االَعي ــرَّةْ  قُ ــي  قلْب ــة  المالك ــال  جم ــو  ه

ــاعْ الغاني ــارْ اقْليبي اإليق كتهــا إيْوَقَّعْ فــي اوت حْ ــنْ فــي ضَ رانِي

ــالْحــانْ الَ بها  ا  ليّ اوحـــاتْ  االَّ  بــاإليــحــاءاتْ 

ــا رُفقاني تَنقلْني ابْصوتها ي ــا كَ ناه ــروزْ في اغْ ــدْ فيْ لَّ ــنْ اتْقَ و حي

واتْ الحســانْ ــل الصالة باصْ للكانيســة و ترات

زاني ــنْ تَخفافْ احْ ني ــا هي بعضْ اوْصــافْ اللّة و الْباقي يأتي امْ ه

ــقْ االوْزان وم فــي اتْمامْ ارْقايَ ويقول أحمد ســهُ

ــكماني ــا شْ ــفوا م ــي و الُّ اتْأسّ ون ــوا و لومُ ــي و االّ عاتب درون عَ

ــيَّانْ سِ ــدي  عن ــادَمْ  ابن ــي  نِّ مْ يدَ و  ــي  نِ حْ دَ يَمْ

لّ ازْماني ما النّاس في كُ  و اسالمي للنّاسْ و النّاسْ و الناسْ اللّي هُ

ــانْ ازم كلّ  ــاد  الن فــي  لَإلنســانْ  ــة  يّ التَّحِ و 

لْحونْ ــوْزونْ و مَ رْ مَ ها زخَ في ايّامْ

ــونْ ن ــرّ المكْ بّهــا كالسّ و كانْ حُ

و ما ابْدعــتْ بَرْضاها من الفنونْ

انتهت القصيدة
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ــاءْ وَف وَلْفــي  ــا  يَ بالوْفــى  ــاكْ  وَف ــنْ  مَ وَافــي 

النَّائي الْــبــيــدْ  فــي  الخافْقة  ــة  ــرَّاي ال قَــدّ  ــا  يَ

ــوءْ سُ شــى  تَخْ ــا  مَ ــا  صايْناه نْصــورْ  المَ ــوشْ  ي اجْ و 

راءْ ــمْ سَ ــدي  نْ عَ ــكْ  ثيلَ امْ ــا  م ــلْ  األَصي ياشــمسْ 

تنائي سْ الْكَ ــرْ  ــري ــحْ ال ـــوالَـــفْ  اسْ ــلْ  ــثْ مَ والَ 

نْشــوءْ و مَ ــا هُ رة م ــدْ ــافْ عَ ت ــالَ اكْ ســالَفْ حــافْ اعْ

اءْ ــمَّ شَ بْهــا  جَ ــنْ  عَ ــبْ  ادْهَ ــصْ  الْ خَ ــنْ  مَ ــال  صْ يَاخَ

ــي ه دَائ ــهومُ ــكْ فــي اسْ بَ ــوسْ حاجْ ــنْ قُ ــي مَ جيرين

ــوءْ انْشُ ــيوفْ  بَسْ ــلْ  انّواجَ ــةْ  دقَّ ــنْ  مَ ــي  افْدين و 

فَيْحــاءْ ــا  ن وَجْ ــةْ  ريصَ اعْ فــي  فَتْحــاتْ  وَرْدَة  ــا  ي

امْسائي ــونْ  ل ــونُــه  لُ ــوقْ  ــف ايْ زَنْــجــي  ــهــا  حــارَصْ

ــروءْ جْ الْمَ ــآدْ  لَفْ ــدي  مْ ضَ ــداكْ  اشْ ــبْ  طي ــرْ  طَ بَعْ

ــاءْ لْف الدَّ ــاضْ  رْي فــي  ــزَلْ  انْ ــي  اللّ ــي  البَرْن ــرْ  ي ياطِ

ــفائي ها بَلْســامْ اشْ دْ ــهْ ة في امْصــالْ شَ ــفَّ ــنْ شَ عَ

نْشــوءْ الْمَ ــولْ  القُ ــدْ  هَ ــاضْ  ْي الرّ المــوالتْ  ــولْ  قُ
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اء ــدَّ ال امْســيكْ  كانْ  ــي  اللِّ ــا  ي ــكْ  جي بمْ ــي  داوين

ادْوائــــي ــــبْ  رَيْ الَ  ـــــكْ  زورْتَ و  ـــا  داي ــكْ  ــران ــجْ هَ
ــؤْ ــؤل ــلُّ ــدْ ال ــق ــا ع ــا وفـــاء مـــادْحـــكْ ي وافـــي ي

ــاءْ شَ ــالَ  ِي ا ــرْ  صْ الخَ ــبْ  جي ــرْ  ري الحْ ــنْ  يابَطْ ــتِ  انْ و 

ــي نائ اغْ مــاتْ  نَغْ ــنْ  عَ ــزوجْ  ابْ ــدي  عنْ ــزُّوا  تَ اهْ و 

ــوءْ ل مْ الْمَ ــاقْ  السَّ و  ــة  افْيَ صَ ــالَّرْ  بَ ــواري  اسْ ــوقْ  ف

ِيـــبَـــاءْ
اإلْ دَا  ـــنْ  مَ ِيـــزَّاكـــم  ا ــادَمْ  ــق ــمْ ال ــمْ  ــت انْ

شائي احْ ــبْ  ــلْ قَ ـــنْ  مَ تي  ليعْ ــزاحْ  ــنْ ت ـــي  زورون

وْطــوءْ دي مَ ــعْ ــنْ سَ ــمْ م ــاتْ ارْســامي ابْجودْكُ و ايْب

ــناءْ سْ الحَ ــاءْ  وف جــي  لَمْ ــى  عل انْزاهــة  ــمْ  انْقي و 

ــي ائ ضَ ــي و اعْ ــفى قَلْب ــي اشْ ــفى اللّ و انْقــولْ آ شْ

ــدوءْ بْ الْمَ ــرْحْ  الْفَ ــمّ  تَ ــكْ  لي و  فَرْحــي  ــدا  ابْ ــكْ  لي

ــالءْ ــبَ الْ ــاكْ  ــف اجْ وَ  ــي  ــت راحْ ــاءْ  ــاوف ي ـكْ  ــلـَ وَصْ

ــي ــدائ ــبْ ــــوَّ مَ ــي هُ ــت ــايْ ــن ــاعْ ـــكْ ي ـــبَّ ـــــنْ حُ الَيَ

ــوءْ ي هْ مَ ــرَكْ  الْغي ــنْ  ي يالزّ كانْ  ــا  م اوُنَشــاطي 

ــماءْ السَّ سْ  ــمْ شَ ــنْ  عَ ــة  فايْقَ سْ  ــمْ ياشَ ــي  أَجين

امْسائي ــــدورْ  ابْ ـــنْ  عَ ـــاقْ  ف رْ  ــــدْ بَ ــا  ي أجيني 

ــوءْ وب مُ ــدْ  الْحاسَ و  ــنَكْ  امْحاسْ ــنى  بَسْ ــي  رين مْ غَ

ْ ألَ اوْآلَ  ــدْ  الْجي داكْ  ــوقْ  ف ــولْ  ل بَضْ
ْ ــاألَ الْمَ ــفّ  الْكَ ــودْ  وَازْن ادْروعْ  ــورْ  نُ
ــانْ النَّاتَأْ رْ و الرَّمَّ ــدَ ْ ةْ الصّ فــي ارْخامَ

ــرّضــى فــاءْ ــلــى ال ــنــونْ اعْ ــثْ يــا عَ

ــيــفــاءْ ـــنْ نـــورْ هِ ــنــي مَ ــلْ ــلَّ ضَ

ــاءْ صفَ و  ــا  ي بَضْ ــي  ـميــن احْ و 
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ــــزالْ وَفــــا ــــغْ ــــالَ وافــــــي ي

ــا ــف ــصَّ ال ــكْ  يـــاتـِ ـــي  ـــت انْ و 

ــاءْ ــبــوبْــتــي ب ــحْ ــا مَ ــلــي ي ــهْ كَ

اء ــدَّ ال امْســيكْ  كانْ  ــي  اللِّ ــا  ي ــكْ  جي بمْ ــي  داوين

ادْوائــــي ــــبْ  رَيْ الَ  ـــــكْ  زورْتَ و  ـــا  داي ــكْ  ــران ــجْ هَ
ــؤْ ــؤل ــلُّ ــدْ ال ــق ــا ع ــا وفـــاء مـــادْحـــكْ ي وافـــي ي

ــاءْ ــوَضَّ الْ الــزِّيــنْ  ــاللْ  يــاهْ ــعــاكْ  امْ ــأْتْ  ــطَ اخْ واشْ 

ــي طائ خَ ــيَّ  لِ ــي  حِ حّ صَ ــأْتْ  طَ اخْ ــتْ  نْ كُ وِالَ 

ــوءْ بالسُّ لْ  ــدَ يَعْ ــي  والِ الْغْ ةْ  ــمومَ آمَشْ ــاكْ  ارْضَ و 

وَفـــاءْ انْــتـــــيَّ  و  كْ  ــدَ ــاهْ ــع ابْ ــي  ــوْف تَ االَّ  كــيــفْ 

ــي دائ ْ اعْ ــبّ تي فــي الْحُ ــمْ ــى اتْشَ تَّ ــرى حَ ــفْ اجْ كيـ

ــوءْ ــرْ ايْن جَ ــنْ بَالْهْ حاسَ ــقْ الْمْ ــي عاشَ لِّ ــفْ اتْخَ يـ كِ

ــاءْ الرَّي ــدْ  بَعْ ــنْ  مَ ــي  ت راحْ َروحْ  أ ــمْ  سْ َلْجَ ا ــفّ  جَ

شــائي احْ ــمْ  مي اصْ فــي  ــة  بَ تاگْ ــرانْ  ني ادْ  ــرّ  بَالْحَ

جــوءْ فْ الْمَ ــبْ  لْ الْقَ ــارْ  ن ــنْ  مَ ــي  ل قْ عَ ــلْ  لْخَ اتْخَ و 

ــاءْ أْف فَ مَســالَى  فــى  الجّ ــةْ  ليعَ ــنْ  م الْســاني  و 

ــي الَئ ــحْ يَمْ ــحْ فــي اللّغــى واضَ ــتْ افْصي نْ ً كُ ــدا بَعْ

ــدوءْ بْ مَ يَنْهــى  ــه  قُ نَطْ ــقْ  ايْطي ــا  م ــقْ  نْطَ الْمَ ــادْ  ع

ــاءْ ــوَف ــومْ الْ ــانْــراجــي ي ــرْ كَ ــبْ ــتْ الــصَّ ــرَّعْ ــجَ و اتْ

نائي اسْ ــلْ  ــدي ــنِ قْ ــا  ي ـــتْ  ـــعْ ْطَ ا لــيــسْ  ــرْ  ــاب ص

الْمرْجوءْ ايْــنــالْ  ــنــاهْ  الغْ ــبّ  الْــحُ في  ابرْ  الصَّ و 

ــأْ افَ الدَّ ــفْ  طْ بَالْعَ ــي  ل ْتْبَخْ ا ال   ْ َّ هللاَ

اءْ دْ يَمْشي في ارْسامي وَطَّ عْ لِّي السَّ خَ
أْ فاجَ فــاكْ امْ ــي وَاجْ زال فــاكْ ياغْ بَجْ



وفاء 770

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

ــــا وفـــــــاء نِـــــــداءْ ـــــذا ي ه

ــاء رج ــهْ  ــي ف و  حْ  ـــدْ ـــمَ الْ ــهْ  ــي ف

الْــــــوَالء ـــي  ه ــتْــمــا  الــخَ و 

اء ــدَّ ال امْســيكْ  كانْ  ــي  اللِّ ــا  ي ــكْ  جي بمْ ــي  داوين

ادْوائــــي ــــبْ  رَيْ الَ  ـــــكْ  زورْتَ و  ـــا  داي ــكْ  ــران ــجْ هَ
ــؤْ ــؤل ــلُّ ــدْ ال ــق ــا ع ــا وفـــاء مـــادْحـــكْ ي وافـــي ي

تْ ارْســامي ضاءْ ــفْ لّتي شَ نا فــي حُ ــتْ هْ لْ ــرْ اوْصَ غي

ــا أَحــبــائــي ــي ابْـــعـــارْمـــي ي ــدات ـــولـــوا ســع قُ

الْمنْشــوءْ ــدْ  قْ الْعَ ــذْ  ه ــتْ  ي دِ اهْ لِهــا  ــي  اللّ جــاتْ 

ــاءْ يَ ــن الْحَ ــتْ امْ رفْ ــنْ جــاتْ و اعْ ــي حي ــقْ قلْب و خفَ

ــي ــرائ اقْ هللا  ــنــايْــتــي  آعْ ــتْ  ــلْ قُ و  ــتْ  ــقْ ــطَ انْ و 

ــؤْ اللُّؤل ــذْ  ه ــكْ  نّ مَ و  أنظمتهــا  ــكْ  لي هــذي 

ــرَّاءْ القُ ــاجْ  تـ ــي  الْمالـكان ة  ــدَ صيـ لَقْ ــتْ  قَبْـطَ

َلــنِّــدائِــي ا ـــالتْ  وَصْ حينْ  و  ــاري  ــع اشْ اقْـــراتْ  و 

منْشوءْ ــو  هُ َالَّ  ا رِّ  ـــدُّ ال ــنْ  عَ فوفْ  الشّ ــرّوا  ــتَ افْ

ــداءْ ــنِّ ــيــتْ ال ــبِّ ــا لَ ه ــدْ ــا صـــاحْ زي ــي ي ــتْ ل ــال ق

فجائي ــي  ــران ــجْ هَ ابْـــحـــالْ  ــلــي  وَصْ ــا  ــده زي

ــوءْ للسّ ــنْ  التَرْكَ ــكرْ  ْ والشّ ــدْ  بالْحم هــا  تَمْ اخْ و 

تَشــاءْ ــا  م ــكْ  ليلَ ــي  ل ــتْ  قال ــزَّربْ  ال و  لْهــا  ــتْ  لْ قُ

ــي فائ اصْ  ْ ــيّ ضَ دْ  ايْســوّ ــا  م رْبْ  ــزّ ال فــي  ِنّمــا  إ

ــوكْ ل مْ الْمَ ــدْ  كي ــنْ  م ِينْجــى  إ  
ــارغْ لَلْف ــلَّمْ  سَ ــنْ  م

ــكْ مافاتأْ لَ ــبْ كايبْراجــي وَصْ منْ لُ
أْ و فيهْ شــي من اوْصافْ الزّينْ الْوَاضَّ
ــأْ ــاللْ الباطَ ــكْ يالَهْ تَ لْعْ مــالْ طَ لجْ
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ــي غائ إِصْ لّ  كُ الْهــا  ــتْ  غي اصْ

األألْ  ــا  ه ليهــا  ــتْ  لْ قُ ــتْ  قْ انْطَ و 

ســاء ــي  اللّ ــتَ  انْ و  ــي  ل ــتْ  قال

اء ــدَّ ال امْســيكْ  كانْ  ــي  اللِّ ــا  ي ــكْ  جي بمْ ــي  داوين

ادْوائــــي ــــبْ  رَيْ الَ  ـــــكْ  زورْتَ و  ـــا  داي ــكْ  ــران ــجْ هَ
ــؤْ ــؤل ــلُّ ــدْ ال ــق ــا ع ــا وفـــاء مـــادْحـــكْ ي وافـــي ي

راءْ ــدْ الْعَ ــاءْ  وَف ــا  ي ــتْ  لْ قُ ــوابْ  اجْ حــقْ  ــنْ  عَ ــا  م

ــي نائ اغْ ــنْ  ي الزّ ــاللْ  اهْ ــا  ي ــزَّرْبْ  بال ــمْ  ت نَخْ ــا  م

انْــبــوءْ ــضــاتْ  ــفْ لَ ـــلَّ  حُ ادْرارْ  فــي  ــلْ  ــعَ نــجْ والَ 

ــاءْ ب النّ ــذْ  ه تْ  عَ ســمْ ــتْ  حي ــنْ  الزِّي داتْ  فرْحــتْ 

ائــي الــرّ ــرْقْ  ــبَ ــالْ ك ــرَة  ــاهْ ب ــــادْروعْ  ب تْني  مَّ ضَ وُ 

جوءْ مفْ ــا  ون ــبْــلَــتْــنــي  قَ ــةو  ــمَّ ضَ ــنْ  ع ــة  ــمَّ ضَ

الْجــزاءْ ــطابْ  تَسْ ــو  لَلزْهُ ــومْ  ق ــي  ل ــتْ  قال و 

امســائي ــبْ  الْقل ــبْ  آحبي وَّزْ  ــدَ انْ ــتْ  جي ــدكْ  عن

الْــجــوء ــرامْ  ــغ ل ــدْ  ــابَ ــع امْ فــي  بَثْنينْ  انْــبــاتــوا 

زاءْ ـــوْ ـــجَ ــاردْ والْ ــط ــصــورْ فـــوقْ عُ ــدْ لــي لــقْ شــيّ

ــائــي ــيّ ــعْ ضِ ــاط ــهــا س ــبْ ــلْ ــي قَ ــي ف ــرت ــا ن ــي ون

انْشــوءْ بَلفــاظْ  يّة  ــجِ الشْ و  ــبْ  بالْوَهْ ــودَّكْ  انْ و 

ــألْ الْمَ فــي  ــاعرْ  الشّ و  كاسْ  رْ  ــعْ الشَّ ــرْ  مْ خَ ــوى  لَهْ

الْبَأْســائي فــي  ــرْ  صاب كانْ  ــفْ  كي باقــي  ســاقي 

ــوءْ ل مْ ــكاسْ المَ ــه و ال رْتُ مَ ــدوا فــي اخْ ِيزهْ ــاسْ ا و النَّ

األألْ  ــا  ه ليهــا  ــتْ  لْ قُ ــتْ  قْ انْطَ و 
ســايأْ ــيَّ  لِ ــوَّ  ه ــنْ  م لّ  كُ ــعْ  مي لجْ

 امعا اللّي انْشاكْ و منْحكْ ما نشاء
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ـــاء ـــمْ وَف ي ـــرّ حْ ال ــــدْ ــهــى م نــتْ

ــــراءْ زهْ ــالْ  ــج ــنْ لَ ــالمــي  اسْ و 

ــمْ ارْجــــــالْ وَنْـــســـاءْ ــهُ عــامْ

اءْ ــرّ ـقُ الـْ امــعــا  الْــعــلــمْ  ــلْ  ه و 

مــســاءْ و  ـــاحْ  ـــب اصْ ــمْ  ــهُ ــي ل

ــزاءْ ــمْ ــه ابْ ــدي  ــبْ م االســــمْ  و 

الهــاءْ و  ــينْ  بالسّ ــة  ـنْيَ الْكُ و 

ــيــاءْ لَــشْ ــــرَبْ  الْ ــرانْ  ــكْ ــشّ ال و 

ـــــاءْ ـــرْ رَج ـــــيَّ غـــي ـــاقـــي لِ ب

ــاءْ ــا س ــم ه  ابْ ـــدُ ـــدْ عـــبْ اليـــاخُ

ــاءْ ــاش م ــهْ  ــي ــل اع اهللا  ــى  ــلّ ص

اء ــدَّ ال امْســيكْ  كانْ  ــي  اللِّ ــا  ي ــكْ  جي بمْ ــي  داوين

ادْوائــــي ــــبْ  رَيْ الَ  ـــــكْ  زورْتَ و  ـــا  داي ــكْ  ــران ــجْ هَ
ــؤْ ــؤل ــلُّ ــدْ ال ــق ــا ع ــا وفـــاء مـــادْحـــكْ ي وافـــي ي

ْ بادَأ والَفْ نَنْهي لَمْ ــكْ كي امْ سْ بالْمَ
رْني ماســايأْ كــمْ عمّ ــرافْ ليلْهُ لَشْ

ْ َألَ َألْ مي ا ــراوْا في نَظْ ري اكما اسْ يسْ
ه مطافَأْ ــراجُ ــا مسْ ــحْ جيلْن امْصاب
ه فايَأْ طرْ طيبْ انْســيمُ زوجْ بالْعْ مْ مَ
ْ تادَأ الْ الْمــنْ يهْ ــمْ و الدّ و الْحا و مي
أْ مْ الْخاطَ هْ ة الْميمْ السّ و الواوْ سابقْ

ْ لُه ماألَ ــنْ فَضْ لْني م عَ ــي اجْ ــوّ اللّ ه

ســاوَئْ فحْ عنْ ســايرْ لَمْ ايْجودْ وِيصْ
ْ تادأ دَى ســيدْ آمنْ اهْ لوجودْ عينْ الْهْ
ــيَّةْ من ســايأْ ــياتْ غافرْ سِ ربْ االْشْ

انتهت القصيدة
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اءْ فَ ــه صَ ــوّ زايْن كلُّ ــنَا كان جَ كان السّ

ء الَ ألَ انْواوَرْ  النّدا  و  مس  الشّ شروق  كان 

ايَةْ االِنْتِشاء راشْ يَتْراقَسْ في غَ كان الفَ

واء كانت ماليين ذَا اللّوانْ في األرضْ و األجْ

ليهــا لِقاءْ ــمْ عْ رَة إيْتَ ــوْ ي ــت كلّ انْوِ كان

ــناءْ ارة سَ اللْ الدّ ــارّة اهْ نتْ أنا و السّ كُ

 ْ أ ـــقْ هـــدَ ـــرِي ــاحْ شْ ــب كـــان ص
ــرْ دافَـــأْ ــي ــطِ ـــوْ عْ كـــان الـــجُ

تَار الرائِي  هــا يَحْ ة في مرُوجْ رْجَ انت حَ كَ

زْفْ المائِي يارْ كان العَ انْ األَطْ بِهَ كانْ اصْ

ــائي شَ ــري لَحْ يَسْ يرْ كَ طِ رِيجْ العْ
كان األْ

ائِي  لّ ارْجَ ــامْ في كُ اليين دَا النّسَ كانت مَ

ــمْ لَنْوائِي  ــنْ فَرْقُوهُ حابِّي ــنْ امْ بِينْ اثْنِي

دْ نائِي الْيَة و الحاسَ رَة و عَ ضْ ة خَ عن رَبْوَ

اوْضيئة ــواء  األَجْ و  اللَّــة  و  أنَــا  و 

تَدفِئَة  و  رْ  طْ عِ ه  تزِيدُ نا  انْفاسْ و 

ــوء  َللُّؤل ــاف ا ــارْ و أصن ــرَفْ فيهــا ازْه ــا يَعْ م

وءْ  نْشُ مَ رَة  دْ ابْقُ رَوْضْ  في  اقِيَة  السَّ رْبْ  قُ ا  نّ كُ

ــدوءْ  ــتْ األلْحــانْ و كان الهُ انَ وْ كَ ــدْ كانْ الشَّ

نشوءْ  دى مَ كان انْســيمْ ابْنُوعْ من انْواعْ الشَّ

ــوءْ رْجُ مَ ــا  اللِيقَ ــوا  اتْالمّ ــا  اتْالقِين ــفْ  ي كِ و 

قْتْ أيّام الرّبيع و الحال في حالْ ادْفوء و الوَ
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ْ ــــادَأ ــــب ــــا هـــو ال ـــنـــتْ أن كُ

ــتْ بِنَا يا ســناءْ  لَ بيعــة احتافْ ــتْ الطّ قُل

اءْ  نّ ة غَ حَ راتْ في بَطْ اقْيَة اجْ وفِي دِيكْ السَّ شُ

اء  اوَب بِه انْحَ وْ  االَطيارْ تَتْجَ دْ َلْشَّ غايْ ا وا صْ

هباءْ  صارَتْ  و  َقْوال  أ من  لْتْ  قُ و  لْتْ  قُ ا  أمَ

اء  جّ هَ ر  اعَ شَ ةْ  يدَ اقْصِ من  بَيْتِينْ  يْنِيها  عَ

ــناءْ ارة سَ اللْ الدّ ــارّة اهْ نتْ أنا و السّ كُ

ــأ  ــلْ بــاطَ ــي ــقِ ـــتْ اتْ ـــوَقْ ـــرّ ال مَ

انْشــانَاْ  ــي  سِ نَفْ فــي  ــتْ  انْوِي و 

ــــأْ  اوْالَجَ ــهــا  ــلْ ــثَ امْ ــتّ  ــكَ سْ وا 

لَى االتِّكاء ــا احْ نْها م ــبْ مَ رِي يــت اقْ و اتَّكِّ

ــة  يئَ ــالَ تُوطِ ــثْ بْ ي دِ ــي بَالَحْ بُوبْتِ حْ مَ

ــةْ آالئِي  تي ويا غايَ ــا رَاحْ ي يَ ــا رُوحِ ــي يَ نائِ

ــي  ــاكْ ابْدائِ ــرْ مائْهــا نَرْجَ رِي ــايْ لَخْ وَصغَ

وائِي  تيقْ األجْ بِير اعْ ي اعْ ــمِ ي وتنَسّ ِلْفِ يا إ

ــعْ فيها رَجائِي  رْفْ ما انفَ قاتْ ابْحَ ــا نَطْ م

ــي وائِ واهْ ــا  واي اهْ و  ــي  وايْتِ هِ ــي  جِ يَهْ كَ

 

دْ نائي الْيَة و الحاسَ رَة و عَ ضْ ة خَ عن رَبْوَ

ييئَة  تْ في دِيكْ التَّفْ مْ نَ الصَّ رْتْ مْ حَ وَصْ

ــيـــئَة  شِ الْمَ و  اإلرَادَة  ــلْباتْنِــي  سَ

يئة  طِ ــي خَ ونْ كالمِ ــتْ ال ايْكُ مْ للَصَّ

ماءِي  ــرْوَا لي ضَ يقْ يَ ــفْ الرّحِ لو كان ابْرَشْ

خبوءْ  ــيْ المَ ــزّ الحلِ رّجــاتْ عَ ــيَّ خَ لِيــك و لِ

هنُوء  ــأدي مَ ــر بِهْ اف ي ــي ايْصِ ب ذْ َلعَ ــث ا دي الَحْ

وْء  والضّ دَى  الشَّ ضانْ  حْ في  ايْ  عَ امْ ايْ  وَتْناَجَ

وءْ  ابْسُ راتْ  هْ جَ وال  يرْ  ْبْخِ ا لِيَّا  تْ  سَ مْ هَ ما 

جوءْ فْ المَ لُبّ  لْبُوا  يْسَ ودْها  انْهُ و  رَها  صدَ و 

قْتْ أيّام الرّبيع و الحال في حالْ ادْفوء و الوَ

ــرُوءْ  جْ ــا مَ ــي فِين ــمّ إتّحــاد ضــامّ اللِّ و ابْضَ
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ياءْ  الرّ في  عى  شْ لّ  كُ لُونْ  لّ  كُ يَّر  وِ اطْ لّ  كُ

ة نِداءْ  نْ كانْ دِيكْ اللَّحظَ وْ كلّ ما في الكَ

ــاءْ  نَ ابْغِ ــاتْ  م دْ صَ ــا  م لَّ  كُ ــارْ  األطي أنَّ  كَ

ِنْراءْ 
ى و انَا في اإلْ حَ اعةْ الضّ رُوقْ السَّ من  الشّ

ــناءْ ارة سَ اللْ الدّ ــارّة اهْ ــتْ أنا وَالسّ ن كُ

ْ ـــألَ ـــتَ ــي امْ ــب ــل ـــي قَ ـــتْ لِ ـــالَ ق

دَافَـــأ ــــاكْ  جَ ــي  ــلِّ ال ـــوّ  الـــجَ و 

ــأْ  ـــلْـــبْ دَنـَ ــكْ قَ ـــا نَـــرْضـــا لـَ مَ

نَاءْ  ــى فَ ل نَاءْ عْ ــتْ فَ وْلَى افْنِي ــا فــي المَ أن

الء  ارْ اشْ هادِي صَ ه افْنِيتْ وَاجْ دُ في اهللا ابْوَحْ

ــاءْ ــالَ رِيّ ــهْ بْ عْ بِ ــمَ ــاهللا و نْسْ ــرْ بَ نَنْظُ كَ

الْجــاءِي  ــنَاء  اَسَ ــتْ  قالَ ــاتْ  الكايْن كلّ 

ــي  ـدائ ــقْ نـِ ـ ــة فايـَ بَ ــداعْ ــلْ و المْ بَ لَلْقُ

دائِي  ــناءْ اهْ ــا سَ تگــولْ ي ــا كَ هَ مْ هَ تَفْ كَ

ائِي  ها فُجَ قْ نطَ ــاتْ كانْ مَ ق ــنْ نَطْ نَايَ و مْ

دْ نائِي الْيَة و الحاسَ رَة و عَ ضْ ة خَ عن رَبْوَ

البريئَة  بَــــارِئْ  ــي  ــالْــقِ خَ ـاهللا  بـَ

ئَة  ــيّ ــه ذَنْبْ وْسَ لُّ جيمْ كُ ــي احْ جانِي

ــة  يئَ رْجِ ــالقْ المِ ــكْ اخْ ــونْ فِي وال اتْكُ

ة ما احلى فَنَائي  جَ اهْ ة الطّ جَ هْ صرْتْ  الطّ وحْ

فائِي  ى صَ فَ افْيَة و اصْ يتْ صَ حِ و قبَلْنِي و ضْ

ــي ُورَجائِ ــه أ ــسْ ب ــاهللا وانگلَ ــفْ بَ كانُوْقَ

وءْ  َللُّجُ ــمْ ا نَاي ابْنِعْ ــقْ و هْ اشْ رْ دَاكْ الْعَ ــدَ لَصْ

وء ــدُ هُ فــي  ــةْ  م بالصَّ ة  ــدَ الي ســناء  إنّمــا 

وء  رْجُ َلْوالَهْ مَ ــبْ  أ رِي ــقْ الَغْ اشَ لِّلِي دَاك الْعَ خَ

ــوءْ دْ لِي النّشُ دّ رْ جَ كَ ــي مع الفْ اسِ سَ يَّرْ احْ غَ

ــتْ أيّام الرّبيع و الحال في حالْ ادْفوء قْ و الوَ

بُوءْ  خْ في  ثْ  تَبْحَ ال  شانْتَة  نْ  مَ ال  ألْنِي  تَسْ ال 

لُوءْ  كْ مَ و  مَصيُونْ  نَايْتُه  اعْ في  قَلْبِي  ى  حَ وَضْ

بْدوءْ  ــهْ مَ لُ ــهْ و األجْ ه و لِي ــمُ بّ بْأسْ ــى حُ نَلْقَ
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ــالّء  األخِ ــمْ  هُ ا  ــمَ السّ و  األرْضْ  ــالَّءْ  َخِ أ

ــى ثَنَاء وْل م لَلْمَ بّهُ ــنْ كان حُ ــةْ مَ يا فَرحَ

ــناءْ ارة سَ اللْ الدّ ــارّة اهْ نتْ أنا و السّ كُ

أ  فاجَ امْ وْجـــا  ــلْ  ــصَ ــفَ ال لْ  قَـــوْ

ـــألأل ــــــادُوا ال ـــتْ لِــــي ه ـــالَ ق

ــأْ ــانَ ــهَ ــبــي ال ــلْ ــا قَ ــه ـــلْـــتْ لْ قُ

ــلّ الوَفاءْ  ا جَ ــتْ لِهَ لْ ــا و قُ ــتْ لي نَوف قَالَ

اءْ عَ يَارْ الدُّ ــة لَخْ وف بَرْبْعَ فُ َلكْ نا ا ــطْ و بْسَ

يْرْ الرَّجاءْ  كْ خَ ــدَ نْ يبْ عَ ــتْ يا من ال يخِ قالَ

الَءْ  ل مَ زْتَك بِين افْضَ رْةْ عَ ضَ رنا في حْ حضَّ

تْرائِي  ــم مَ فاهُ ــكْ وَصْ ــالءْ في دِي وْدِي  أخِ

يائِي ــاهللا واألحْ ــنْ بَ ابِّي حَ دْ الَمْ ــعَ ــا مَسْ ي

دْ نائِي الْيَة و الحاسَ رَة و عَ ضْ ة خَ عن رَبْوَ

وبِئة 
األَ ــالَّت  عَ ــنْ  مَ الـــرّوحْ  ــاف  شَ

التهديئة   وعْ  ادْمُ مْ  هُ أوْ  دودَكْ  خْ في 

ــمْ تَهنِيئَة  لهِ ــو جاعَ لُ ــكْ الَحْ بكالمَ

ــي  ــايَقْ الَرْتِقائِ ــتْ سَّ لْ ــا و اقُ ــتْ نَتْرَقّ قالَ

غائِي  ا يَصْ ــدَ ة وبْ وَى الْبَالْغَ ــداتْ النّجْ و ابْ

وائِي  ــى االَهْ ــكْ و فْنِينَا عل القَ ــا بَخْ ن لّقْ خَ

َللِّي نِهائِي اكْ في الَبْساطْ ا نا بَرْضَ رَمْ و اكْ

 

بُوْء  خْ و مَ مْ ال مَن هُ رْفْهُ لْوَة في عُ لْوَة خَ و الخَ

روأ قْ مَ و  وعْ  مُ مَسْ مْ  هُ نْدْ عَ اهللاْ  ارْ  صَ تّى  حَ

قْتْ أيّام الرّبيع و الحال في حالْ ادْفوء و اَلْوَ

بْدوأ   ــعْ مَ ــتْ كان الواقَ لْ اوْا قُ ــدَ ــي نَبْ ــتْ لِ قَالَ

فْ مربوأ  افْ الواصَ نْ أوصَ اسْ عَ سَ رْتْ بْيَحْ عَ وَشْ

ــوءْ  نُ ــبّ اهْ ــكْ أو بَالحُ ــنْ في ي بّ تْحَ ــا مَ لْن عَ وجْ

وءْ  ــكْ الْجُ ــامْ و من لي ةْ األمَ لْعَ ــا فــي طَ ن زَوَگْ
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ياءْ االَحْ وا  دامُ ما  ة  دايْمَ عليهْ  اهللا  لّى  صَ

ــأ  ــاجَ ــف ـــــا امْ ارَعْ وْجَ ــــــــوَ َلـْ ا

ْ مــــاألَ ـــبْ  ـــي طِ أراوي  ــــاكْ  ه

ــاْ  ــيــفْ نــاشَ ــصــيــدْ نْــظِ هـــاكْ اقْ

ـــأْ ــلْ واضَ ــي ــب ـــاكْ اقْــريــضْ انْ ه

ــــاوَأْ ن ــدْ  ــي ــحِ ــجْ بَ ــبَــا  ـعْ تـَ ال 

ـــأْ  ـــاهْ وَطَ ـــفَ ــي اقْ ــي ف ــدامِ ــقْ بَ

ــأ ــايَ ــسّ ال ــــي  الــــوَاشِ و  ــــوَ  هُ

ــأْ ــبَ هَ ــــارْ  صَ ــا  م ـــي  ـــالمِ اسْ و 

ـــاْ  ـــاتْ الجَ ـــب ــمْ ايْ ــهُ ــعْ ــمَ ــجْ مَ

هـــادَأ  الـــنَّـــاسْ  ـــعَ  مْ ـــلّ  ايْـــضَ و 

ــسْ هــازَأ ــي ــن لِ ــا م ــي ي ــمِ و اسْ

ا انْشائِي رْ وَبْدَ ــكْ دْ و الشُّ مْ نَا بَالْحَ تَمْ و خْ

يْئَة  طَ ــتْ الحُ نْ ــرْتْ وانا كُ ــانْ صَ سَّ حَ

ــة بَرِيئة  ــر گلِيسَ بِي ــوبْ مــن اعْ لُ لَقْ

ــــة  ــــئَ ي ــــرّ ــــجِ َلْ ــــاء ا ــــن س

فِئَة  عن  فِئَة  ربْ  طْ و  ــولْ  وْصُ نِّي  غَ

ــروفْ التَّهجيئة  ــنْ حُ ــا اتقَ ــازال م م

ة و الرّيئَة  عَ ــمْ نَاهْ السُّ رُورْ شــاطْ غْ مَ

التَّجزيئَة  دُعــاتْ  من  ــزوجْ  ابْ هــادُوا 

يئة  رْفُوا مــن هِ ــه وال يَتْعَ لُ ه اهْ ــدُ نْ عَ

ــة  بِيئَ اخْ ــوَتْ  لْ خَ فــي  ــدْ  بَ يعْ و  هللا 

هيْئَة  من  طى  يَخْ ما  دِي  يَفْ و  يدْ  إيْفِ

هوم على هيئة  د سُ مَ ى أحْ فَ ليسْ يخْ

انتهت القصيدة

وء نْشُ وفية في المَ يتْها الصُّ في اقْصيدة سمّ
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يمْ  ادْخالي  مِ طْ  اصْ ارقَة  وَسْ مْس  شَ َلْف  شَ يا أ

ــة  اقْلِيلَ ــسْ  لَيْ ــمْ  الَ وَ اعْ و 

ردَوْس العالي  ــنْ ارْياضْ الفِ يا ألفْ رَوضْ مَ

جليلة  يـــا  ــة  ــغ ــل ال و 

دالي ــي مَ ل جْ ــتْ فيها مَ ون تَهْ ــأ ألف كَ ي

ــة  لِيلَ عــن  ــة  ليلَ ــمْ  هايَ

عالي  ــوضْ امْ رِي يا حَ مْ ــري وْواد خَ وث ــا كَ ي

ــضــيــلــة  ــــوأم الــفَ يـــا ت

ــرّ افْنون كلّ ما في الخافي وَالجالي يا سَ

ــة  ليل اعْ روح  ــة  راحـــ ــا  ي

الي  باح انْجَ صْ ــا دات الزّين و البْها يا مَ ي

جليلة  ـــي  ـــوالت م ـــا  ي

ــى  تعال ــا  بْن حُ ــى  اتْعال

الهالَة  ــة  هالَّ ــكْ  مال بَجْ
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يالْ  نْيا واجْ سْ ابْدُ مسْ كلّ شمْ يا ألف شَ

ــة و هايْلة  جيبَ ــرَار اعْ و اسْ

حال  نَّة مُ فْ الجَ لى اوْصاف وَصْ تْ عْ قْ ما طَ

ــة  داهل وَقْفــات  ــكْ  امَ قُدّ

الْ  وّ وَاء ســابح فيهــا جُ ــف ذا األجْ ــا ألْ يَ

لة ة الشاعْ لْمَ ط الظَّ في وَسْ

وْمي طال  ه عَ واجُ ليب في امْ نَ  الَحْ رْ مْ  با بحْ

ــة  ــك كامل ــة بِ ضيل و الفَ

األزال  وجــازْ  مُ ــا  ي ــياء  األشْ ــابْ  لُبَ ــا  ي

ــكار غافلة ــو األف حْ ــا صَ ي

مال  يا فيضْ من األسرار يا آية في الجَ

ــال ــا اسْ ــا وردة ورياضه ي

ــول  ــا إيجُ ن ــل بارْواحْ قيَّ

لول  الَحْ ــوايَع  اسْ الّت  حَ

ــالالْ تّ ــا  مَ ــدْ  بَعْ ــرْ  طّ تعَ و 

ــة  ــتا انْزالَ ــي الَشْ و عماقِ
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نَصغاوا انْغــام دوكْ آلة 

ــي الِ وَ ــيّ أُو لَغْ ــا و الضّ ن بّ ــتِ و حُ ــا و ن أن

يــلَة هِ لَمْ ــا  ــبْــتْـن رْكَ مَ

مالي بّ آش اعْ نْعْ الحُ بَة ابْديعْ صُ ركَ و الْمَ

ــة  يل حِ ــدي  بِيْ ــا  م ــا  وان

ــرُّوح وحالك حالي  ــتْ ال باء يَخْ ــا هَ رْن صَ

تَنْميلَة  ال  ــة  ــشَ رَعْ ال 

تْعالي  ــي مَ وّ اللّ ــتِ ارْواح في الجُ ــا وانْ أن

التَّشــكيلَة  مــن  ــتْ  رْبَ هَ

لى لي  ــوة تَحْ لْ ــاك باألْثنين فْى خَ ــا وِايّ أن

ــة  التقبيــل و  مــة  الضّ و 

الي  باح انْجَ صْ يا دات الزّين و البْها يا مَ

جليلة  ـــي  ـــوالت م ـــا  ي

ــي  ل مْ ــة  اللّ ــا  ي ــي  ل أمْ

يلي  كِ ل ما امْضا احْ من كُ

كالْمة او ميلي  من دُون امْ

الي  هَ ى تَجْ ــتي و بِكْ اتْماشَ راسْ دْ َنْتِ مَ أ

ــة  ليل تَجْ البصــري  كان 
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ــولْ ثُ امْ ــاَ  لْه َالَّ  ا ــامْ  َنغ ا

بَال  و يَدْ نَا في رَوض االَّ هُ و ازْهارْ ابْديع السّ

ــوانْ هايْلة  تَنهــادَى في اكْ

تَرتي لُه هذا الْحالْ  بّ انتِيَّ اللّي اخْ و الحُ

ــة  وْالل ــي  موالت ــتِ  ان و 

والْ  لّ احْ بْنا عــن كُ ــزوج غَ و تْالشــينا ابْ

ــن طالَّة  ي وة من عِ ــهْ ال شَ

تْ في النُّور اشحالّ سام تاهَ آرواح بْال اجْ

لة  ين واغْ ال تَبقى فــي الطّ

ــال  ت حْ ــي ال ارْقِيــب فيهــا وال مَ ال واشِ

ــة  ل واصْ ــب  الحُ صــالوات 

مال  يا فيضْ من األسرار يا آية في الجَ

ــال ــا اسْ ــا وردة ورياضه ي

يل يالْ جِ عْ االجْ مْ لْ جَ عَ نَجْ

ــديل  السّ يَّةْ  امِ خَ ي  رَفْعِ

يلْ مِ كلّ  ــلْ  تَعلي هْ  نفقَ

اللْ تيني مــن ضَ دْ ــي انْقَ ت علّمْ ــت مُ و ان

واصلَة  امْ ة  أسَ مَ لْبْ  القَ و 

ــة آل أو  ملحــون  اشــي  مَ

ــي  افْتيل ســاكنة  ــي  وانت

ــا ابْقــى وحيلي  لْ م ــكُ و ابْ

ــي  ل ــرِي  يَشّ ــرَاتْ  باإلِشَ
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ــل ازْاللي  انِي مــن وَحْ ــت هــي العاتْقَ أن

ُ االَخالق اضحاتْ افْضيلَة  أ

ى لي بْقَ عايَ يا احبيبَةْ قَلْبي اشْ َبقايْ مْ أ

الحفيلـة سنــواتــي  و 

ــي ونجالي ــاه القلب ــت مجلي الكون ان

ــة احفيل ــان  جـــن هــذا 

ق فْى اقْوالِي نَنْطَ ْ ما كَ لّ ع  بيكْ كُ ــدَ نَبْ كَ

ــة  جميل ــات  رئِي الـمَ و 

الي  باح انْجَ صْ يا دات الزّين و البْها يا مَ

جليلة  ـــي  ـــوالت م ـــا  ي

لْ  يبْ هذا العقْ ــتْ إيْغِ وَقْ

بّل  ر غِي امْسَ مَ و يصير الَخْ

يّل  ــاتْ معــاكْ ال نقَ و انْب

والي  ــه اللِّيْل امْ ــب األرضْ دايْماً في وكَ كُ

ــة  ــل ــي ــــا وانــــتِ وَقِ وان

ــى لِي  ل ــرك يحْ ــة أنتِ ال غي ــا اللّ ــتِ ي أن

ــة  لِيلَ تَعْ ــا  وْيَ ــرْحْ  شَ ــا  ي

ــي   ــيَ أمال ــي و انْت ــار و غايت ن ــتِ الـمْ ان

ــة  ليل خْ و  ــة  بيب احْ فيــك 

لْتِنْي مَن االَوحال  تْقة انْتِ اغسَ مَن بَعدْ الْعَ

ــتاقَتْ رُوحي الما اعالَ  واشْ

مــن غيرَك ما إيْلي ارْفيقْ في دَرْب األجال 

روجْ حافْلة  حــات امْ بِك اضْ

مــال  ــالل وْجَ ــا جَ ســرّ الوجــود فيــك ي

طايْلة  ــيــرانْ  الــنّ ــداك  ه

وَّال  ــمع مُ ْ ما كنَسْ ــكْ كلّ ــمع بي كنَسْ

غــال ــة  أاللّ ــر  مْ العُ ــكْ  بي

مال  يا فيضْ من األسرار يا آية في الجَ

ــال ــا اسْ ــا وردة ورياضه ي

أَلْ الْمَ ضانَكْ  احْ ونْ  يْكُ و 

اللْ  احْ رامنا  احْ ــر  يصي و 

حال  لّها اكْ ــة كُ لْمَ الَ ظَ

ــمسْ األمال  ات الغاربة عليها شَ يهَ لَجِّ

ال بْ حالْنا اعْ واكَ ــى الَكْ عل

ــوْ البَال  ــة زَه ــا راحتي و غاي ــا روحي ي ي

ــال  اجْ ــرّها  سَ و  ــاتْ  ي لَلْحَ

والْ  ر كلُّه فَتْنة و اهْ صَ و انتِيَّ أمنِي في عَ

لَة  امْ كْ لَعشيقْ  شَ فَ طْ و بْعَ
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ل  قَ الص نَعْ ما نَبقاشي اخْ

ــل كيهبَّ ــنّ  الفَ ــر  ويصي

يّل ــلْ ابْقى في ما انْخِ ال لي
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لي  الَ ــمْ ــالْ وْ شَ مالتي و الشّ أنتي هيَّ احْ

قيلة  ْ السّ الــمــرايــة  ــا  ي

ــرارَكْ مالي  نظور لَلْبصاير باسْ ــكْ مَ لوحَ

جليلة  ـــا  ي ــي  ــل ــي ــلّ خ

الي  باح انْجَ صْ ــا دات الزّين و البْها يا مَ ي

ــلــيــلــة  ـــي جَ ـــوالت ـــا م ي

ل  شــاعَ هاكْ الثَّرْياتْ و الْمْ

لّ ناحــلْ ــالجْ كُ ــبّ عْ الحُ

واصــل  درب  الحــبّ  ُدَرْب  أ

ــي  ل لِّيهــا  خَ أوْالَّ  ــعارْ  اشْ أراوي  هــاك 

ليلة  تَهْ عــنــدي  صـــارت 

الِي  رارها غير اعْشيقْ ابْحَ ف عن اسْ ما  يكشَ

اقْبِيلة  و  ــديــنَــة  امْ فــي 

ــجالي  وّق دون اسْ ِيْطيق يتْذَ ــي ا هــذاك الّ

بيلَة  مــوعْ اهْ عاقَل فــي اجْ

ــي حالُه حالي  انْ اللّ ــوَ اهللا يكــون فْى اعْ

ليلـة  الجَ سـالماتــــي  و 

اسمي في نهاية الَقصيدْ أمَن هو يَصغى لي 

ــة  جليل الختْمــة  ــك  مَسْ

َنْوَال   ــيَ المـ ــة وانتِ ــيَّ هــيَّ الَمناول وانتِ

اك كاملة  فَ وَ الرُّؤى في اصْ

فوظْ فيكْ نَقراه بال إشكالْ و اللُّوح المحْ

وقْ ما احلى  د انْدُ دَقْتْ الشهْ

مال  يا فيضْ من األسرار يا آية في الجَ

ــال اسْ ــا  ــه ــاضْ وري ورْدَة  ــا  ي

ول  واتْ امْسالَكْ الَوْصُ و اضْ

لْ  وْ لّ هُ ــحْ كُ ــبّ يْرِي و الحُ

ــول  بُ ــى يَتْجــاب بَالْقُ تّ حَ

مــال التبجال  أوحى بهــا اغرامْ ذات الجَ

ــلة  كامْ ة امْ وَلّى تَســبيحَ

لْغالْ ماقه غَ طْ اعْ بّ وَسْ ربُه مسكين حُ ضَ

ــة  جاهل بَهــواهْ  ــق  اليْ لَخْ

ال  ونُه ارهيفْ مَسكين ارقِيق الحَ نْ عَ يحسَ

ــومْ عاقْلَة ــل في قُ بِي وْ اهْ
َ أ

دْ بِيْن اآلل ــرّ فَ ــى االَوطــان ومْ متغــرَّب فْ

ــة  لَ اصْ فَ امْ ــالَ  بْ ــاقْ  شّ لَلْعُ

هومْ الزّجال  ــالَ احمد سُ فا في سْ ما يَخْ

ــة  لَ لِيهــا بهــا جــات كامْ
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لْ  شاعَ صار  بّ  الحُ دَربْ  ها 

لْ  واحَ لّ  كُ كْ  ِيْفُ إ بّ  الحُ و 

لْ  ه إيْواصَ لكْ امْسالكُ منْ سَ
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الَگريــنـة فـــــي  ســوا 

ــة رْسَ الغَ فْ  تَحْ مــدُوش  حَ

ــة الحــاج بَنعيســى ريحَ ــدا الَقْ كانْ ابْ

 

ــوانْ  ــلْ سَ فــي  ـــالتْ  اصْ و 

ــنْ فاس ــا مَ ــنْ جاوْه دي وحْ

بَنّيســة ــد  ي فِ احْ ــال  لَسْ نا  ــابَقْ السّ و 

ــبَ يالْبي ــة  قيل بَالْمْ ــع  لِي الَخْ ــزَوّج  اتْ ســيدي  ــا  أي

الَمدينَة  ــواس  اقْ ــدا  احْ

ــوع  لُ اوْ  ــبــي  ــرومْ ــكْ الَ ـــرودي  ـــبَ الْ ــــرَة  زايْ بَـــنْ 

ة وشْ قايَمْ الْگلْسَ َلْكُ و ا

ـــة ـــوانْـــسَ الَـــمْ ـــــام  أيّ ــــال  سْ ــلــى  عْ اهللا 

ــة  ــسَ ــي ــفِ ـــــــنْ ن زِي

ــاس ـــلْ فَ ــر هَ ــهَ ــر بـــاشْ ابْ ــطَ ــعْ ــيّ و الْ ــالــضَ بَ

ة نافْسَ الَمْ ــومْ  ي انْفيسْ   ْ ــلّ كُ ــنْ  مَ ــسْ  ــفَ ونْ

بِيب الَحْ ارْجوعْ  ام  ادْعَ الرَّقْمْ  ى  موسيقَ سيدي  أيَا 

ــلْوانْ  و األرْض كلْهــا سَ

مــوعْ بَالجْ ــا  يناه جِ لْهــا  اهَ ــافْ  ي اضْ ــا  ن وَحْ

نْ مَكناس رينْ جاوْا مَ وَاخْ

جالْسة  الَمْ ــفْ  ــري اضْ ــى  ــتَ فَ ــم  ــالَــتْــهُ الــتّ و 

ــا وْلَبِّين ــا  لْن ــوا  رضنُ عَ

ــا سَ الَمْ ــا  الْقَ الْمالْقــي 

ه في اقْياسْ لي شاركُ ــهْ بَنْغانَمْ أو السَّ

ــالَّنْ  خِ لّهــا  كُ ــاسْ  النَّ و 

ال ة و مَن سْ جَ والبَعْض من البَهْ

دْ الماسْ قْ ــفيوي جا عَ سْ ه الْمَ قُ حْ و الالَّ
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ــة  ــسَ ــي ــفِ زِيــــــــنْ ن

ــاس ـــلْ فَ ــر هَ ــهَ ــر بـــاشْ ابْ ــطَ ــعْ ــيّ و الْ ــالــضَ بَ

ة نافْسَ الَمْ ــومْ  ي انْفيسْ   ْ ــلّ كُ ــنْ  مَ ــسْ  ــفَ ونْ

ــقْ الَعجيبْ مــالْ الرُّونَ ــة اكْ دين ــال امْ أيا ســيدي سَ

طين ي الَفْ كِ ْ م الدّ اسَ بَلگَ

بوع  ْ الطّ ـــنْ  زِي ــلْــوانِــيَّــة  الــسَّ ــغــى  اصْ الَّ  ــنْ  مَ

ميقْ انْفيسْ  ــر الَعْ كْ و الْفِ

ــة الْمهامسَ ســرّ  ــاهْ  ن اغْ فــي  ــي  ساسِ مْ الْهَ و 

ــة  ــسَ ــي ــفِ زِيــــــــنْ ن

ــاس ـــلْ فَ ــر هَ ــهَ ــر بـــاشْ ابْ ــطَ ــعْ ــيّ و الْ ــالــضَ بَ

ة نافْسَ الَمْ ــومْ  ي انْفيسْ   ْ ــلّ كُ ــنْ  مَ ــسْ  ــفَ ونْ

 

صيبْ الَخْ الْوادْ  قاع  رايَحْ  اگْ انْسى  يف  كِ سيدي  أيا 

ــانْ تَّ الهَ ــابَلْ  الشَّ ــا  تَمّ

لوعْ  لَقْ ودوكْ  يّـــاسْ  الـــرّ و  ــاكْ  ــبَّ ــشَّ ال فــيــنْ 

عَس  سْ تْ معَ و الِّيلْ ساهَ

ــة  ــسَ نــاكْ ــة  ــسَ ــانْ ك آالتْ  ـــزَلْ  ـــنْ تَ ــتــى  ــمْ يَ

ينْ في اقْياسْ رايَقْ التَّلْحِ

نيسْ  وا تَجْ  فِيها اتْجانْسُ

ــراسْ اغْ مابينْ  ــدارة  ــمْ الْ وَ  الْبيرْ 

كانْ ــى  حتّ كانْ  لَكــنْ 

 

نَّسْ  اموُ ــت  بايَ ــعْ  مْ والْجَ

ــنْ الِجــالّسْ ــي فِي قــي الْبَحّ ــنْ الَفْ فِي

المْ الزّينْ  كيف  قالْ في الَكْ

ليسْ اسْ الرْفيعْ  الفنّ 

ريسة لَمْ بابْ  دْ  الْعرْصة  في  اتْقالْتْ 

الْحيتانْ ــادَتْ  ي اصْ ا  تمّ

سْ دّ كَ مْ امْ مْ شابَلّهُ فيهُ

ــة ليسَ الَگْ ــكْ  دي ــراقْ  ابُورَقْ ــا  ي ــنْ  ايَ فَ
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قرونة نا فْى دارْ شَ وَحنا شفْ

سْ  تَتْمايـَ ــافْ  ي بالطْ ــا  تمّ

ــة  ــان بَلقيسَ رونة فــي الزّم ــقْ ــا شَ تَمّ

ــنِّــي مَ ـــمْ  هُ ـــنْ  مَ راقْ 

ي ساسِ االَحْ انْعودْ  حتَّى 

ــة يَبْليسَ ــادْ  ه  ّ هللاَ ــع  تَرْجَ ــى  ت يَمْ

ــة  ــسَ ــي ــفِ زِيــــــــنْ ن

ــاس ـــلْ فَ ــر هَ ــهَ ــر بـــاشْ ابْ ــطَ ــعْ ــيّ و الْ ــالــضَ بَ

ة نافْسَ الَمْ ــومْ  ي انْفيسْ   ْ ــلّ كُ ــنْ  مَ ــسْ  ــفَ ونْ

اقْريبْ رِّية  الحُ فْى  األُوَّلْ  نا  ولِدْ مُ سيدي  َيــا  أ

ــحونَة مشْ دارْ  ار  ــدّ ال و 

ــمــوع ْ الــشّ دوكْ  ــاوَتْ  ــن ــبْ الَ ــوا  ــتُ ْ ــبّ ــنَ إي ــا  تــمَّ

ــس  تَتْهامَ ــالكْ  امْ ــا  تَمّ

ــى ــرِي مــا انْــسَ ــاطْ ــمــوع خ ْ ــبْ الــشّ ــوْكَ ــم وال

ــة  ــسَ ــي ــفِ زِيــــــــنْ ن

ــاس ـــلْ فَ ــر هَ ــهَ ــر بـــاشْ ابْ ــطَ ــعْ ــيّ و الْ ــالــضَ بَ

ة نافْسَ الَمْ ــومْ  ي انْفيسْ   ْ ــلّ كُ ــنْ  مَ ــسْ  ــفَ ونْ

بَتْ قَلْبي الْهيبْ ــة لَهْ رْبَ رْبَة فْى قَلْبْ غُ أيَا ســيدي غُ

ــي ــلْ فَنِّ شــايْرِي واهَ  وعْ

ْجــوع بَالرّ ــي  ل مْ يَنْعَ دِي  ــعْ سَ دْ  ــعَ ايْسْ ــى  ت يَمْ

بَاســي ــي  يْفوتْنِ ــى  ت يَمْ

ــة  ــاأس ــــوم ي ــــيُ ـــاتْ الْ ـــح ـــبْ ــــــي صَ روحِ

 

ة نـونـَ كْ المَ ـــرارْها  بَاسْ

ــسْ تَتْراقَ ــوانْ  ـ الـْ ــا  تَتمّ

ـــرّاس حُ ـــا  ـــن ُمَ واألْ ــنْ  ــي م ــدّ ــقَ امْ و 

 

ــي نِّ مَ ــال  أسْ ابْعــادَك  و 

 

ــي الَوناسِ انْعــودْ  ــى  ت يَمْ

االَنْفــاسْ ــةْ  اعَ قَطّ ــدة  الكايْ ســي  نَفْ
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ــنْ  بَيَّ أُو  ــلْ  لَّ حَ ــدْ  نَقْ ال 

موسْ  هْ دْ الْمَ حتَّى انْشاهَ

ة ُدِيسَ أ و  نا  نْدْ عَ ــيــادَة  إلْ ــنْ  مَّ كــمْ 

ــة  ــسَ ــي ــفِ زِيــــــــنْ ن

ــاس ـــلْ فَ ــر هَ ــهَ ــر بـــاشْ ابْ ــطَ ــعْ ــيّ و الْ ــالــضَ بَ

ة نافْسَ الَمْ ــومْ  ي انْفيسْ   ْ ــلّ كُ ــنْ  مَ ــسْ  ــفَ ونْ

ــبْ رِي اغْ ــونْ  لْحُ الْمَ الهــادْ  ــا  ن رْجوعْ مَ ــيدي  سِ ــا  َي أ

ــنْ  نَّ فَ امْ ــقْ  رايَ ــرْحْ  شَ ال 

ــوعْ  الــطُّ ــي  ــطِ يَــعْ ــى  ــلّ الَعَ ــرْ  ــصَ الــعَ بَكتابَةْ 

وسْ  سُ دْ ــفْ الْمَ دْ كاشَ بَالنَّقْ

ــى انْسَ ــا  م ــلْ  مَ اهْ ــا  م لْحــونْ  المَ ــذا  هَ ــوا  عُ مْ جَ

ـليســة  ــــتْ الَگْ ــشْ عَ

ــــاسْ ـــاسْ أوْنَ ـــنّ ـــزَايَـــهْ وَال ْ ــنْــدقْ الـــنّ ــي خَ ف

مايْسة  ــــة  دارْجَ ــزّ  ـعَ الـْ ـنــاتْ  ابـْ اقْــــدودْ  و 

ــة  ــسَ ــرِي ــغْ ـــــكْ الَ وْدِي

ــاسْ  ــكَ الْ ــومْ  ــمُ ــشْ مَ ـــي  الـــزَّاهِ بِيبْنا  احْ دَ 

ة  تْسانْسَ مَ ـــهْ  بِ و  ــة  ــلــوقَ ــطْ مَ ـــيـــارُه  اطْ و 

ــة  يسَ لـِ غْ تـَ ــتْ  يــ غِ ابـْ

ـــاسْ دَّنْ وَنَّ ـــــوَ ـــمْ ومْ ـــظَ ــعْ األعْ ــامَ ــجّ فْــى ال

ة  هامْسَ الَمْ غتْ  صَ فينْ  عة  مْ الصّ ــابْ  ارْح فْى 

يـــستــة  ـفِ انـْ ادْرارَكْ 

ـــاسْ  ـــيّ ي ـــرّ ال أرْضْ  ـــا  ي ـــــال  اسْ ـــة  ـــاللّ ب

ــة  انْسَ تْجَ ــدْ جــاتْ مَ قْ مــاتْ فــي عَ ــثْ اتْنَظْ و حي

وَّنْ  ـدَ عْ يـْ ــوّ ــطَ ــنْ اتْ ال مَ

وميروسْ  هُ يَاتْ  امْ يَلْقى 

ــوبْ النّاسْ  تُ قْ في اكْ ــرّ ــعْ ما اتْفَ ي مِ و جْ
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نفيـسـة  ــت  ــمْ ظَ انـْ

ـــســـاسْ االَحْ ـــــةْ  راحَ ــال  ــسْ لَ ــاَ  ــه ــتْ ي ــدِ هْ و 

سا  كْ فيها  ــال  ن ــهــوم  سُ ــد  أحــمَ ـــمْ  االسَ و 

ــة  ــــــتْ تَــرْيــيــسَ ادْرَكْ

ـبْــراسْ  ــي نـَ ــعْ ل ــشَ ــعْ ـــال شَ ـــن سْ ــال و مَ س

ة  تْقابْسَ مَ موعْ  اشْ ــنْ  مَّ ــمْ  كَ ه  عاعُ اشْ ــنْ  مَ و 

ــــــــولْ نــفــيــســة    مُ

ــاس  ــنّ ال ـــــالداتْ  ب ـــى  فْ ســـال  ـــال  سْ ال  مـــن 

انْسا  أو  ـــالْ  ارْج ــنْ  مَ التَّسليم  ــلْ  الهْ سلّمْ 

انتهت القصيدة
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ــرَامْ الْهَ ــعَ  مْ ــا  أُوجَ ــرامْ  الَغْ ــنْ  ي الاليمِ ــوا  قال ســيدي  ــا  ي وهــو 

ــرُه بَصْ أُو  مــاتْ  نَعْ ــه  يرْتُ ابْصِ

انْـــوارْ  ليهْ  اعْ ــقّ  ــحَ الْ و   ْ ــقّ ــحَ َلْ ا ــوا  قــالُ ــى  إل اهللا  و 

ــارْ  وَابْصَ ــرَة  ي لَبْصِ ــا  يرْهَ الْغِ ــرَة  النَّظْ ــى  لَ عْ ــاوْا  مَ نَعْ

ـــيَّ  ـــرْ هِ ـــي نْ غِ ــــوْ ـــكَ ـــي الـْ ـــرْ ف ـــظَ ـــنْ ـــنَ ـــا كَ م

ــيَ  ــنْ هِ ــزِّي ــه ال ــلُّ ــرْ كُ ــمْ ــيَّ الــگَ ــسَ هِ ــمْ ــى الــشَّ ــيَّ هِ

ــا  ــاي ــن ـــةْ امْ ـــايَ ـــنَ ــــيَّ امْ هِ

ــايْ  دُنْي فــي  ــتِي  يشْ عِ ــنْ  مَ ــة  ايَ الْغَ ــيَّ  هِ ــدْ  صْ القَ ــيَّ  هِ

ـة  ـــواوِيـَّ هْ
الَ الْبـانِـي  السَّ أنا 

ـا  ــوايـَ ـــال اهْ ـــرِي ابْ ـــبْ
ــى كُ ــلَ ــارْ عْ ــغ ــصْ ـــتْ نَ ي ـــدِ ابْ

ــاشْ نَتْالمْ  ــتْ ب ل مَ ــانْ اعْ ــروا فــي اللُّوم ثّ ــوا وكَ ــا ســيدِي لوم ــوَ ي وهُ

ــرْ  ثِي اكْ الهْ  ــتَحْ كنَسْ ــثْ  حي

ــبــارْ  يَــكْ ــةْ  ــيّ ــحِ كــتَ أوْ  ــهْ  ي ــوِ ــنْ ــتَّ ال ــلْ  ــثْ مَ ــهْ  ــلُ ــثْ مَ

ــي االَبْصــارْ  رَتْنِ ــا نَظْ ــتْ م ــى الْوُجــودْ وَقْ ــة عل شَ هْ و الدَّ

رُه مْ ــرْ عَ ــهْ فــي أخَّ ــزْوَة و صادْفاتُ نَ

ــرْ  ي طِ اعْ ــاءْ  ثَنَ ــي  ينِ يْجِ كَ ــومْ  َللُّ ا

ــرُه ــبْ ــى كُ ــلَ ـــهْ عْ ـــتْ بِ وْطـــوْحَ

ــرْ  ــي ــبِ اعْ ـــنْ  مَ ــاتْ  ــم ــيْ ــسَ نُ و 
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ــــيّ فِ ـــن  ـــي ـــيِ ـــاهْ ـــف الْ دَا  ــــرة  ــــظْ ــــنَّ ال و 

ــيَّ  لِ اعْ ــة  يَ نامْ الَمْ ةْ  ســاعَ فــي  ــزْ  ي مِ الَغْ و  ــزْ  اللَّمْ و 

ــايْ  ــئ ــنْ مَ يــــنْ  الــــزَّايْــــدِ و 

شايْ  احْ في  النَّارْ  ى  اذْكَ مْ  حْ كالفَ نِي  قْ الحَ ما  ميعْ  اجْ و 

ـة  ـــواوِيـَّ هْ
الَ الْبـانِـي  السَّ أنا 

ـا  ــوايـَ ـــال اهْ ـــرِي ابْ ـــبْ
ــى كُ ــلَ ــارْ عْ ــغ ــصْ ـــتْ نَ ي ـــدِ ابْ

امْ  اللُّوّ يا  الــرُّوحْ  ــنْ  مَ ة  نَسمَ هــذِي  انْقولْ  أنا  سيدي  يا  ــوَ  وهُ

ــرْ ـ ـمَ احْ ــانْ  م ببلَّعْ و  زَة  ــرّ ـ طَ امْ

االَبْــكــارْ ــرَّةْ  حُ لَتْنِي  نَقْ الْــمــوتْ  تْ  مْ صَ حالَةْ  ــنْ  مَ

ــارْ  األزْه ــرايَــسْ  اعْ بِينْ  فِيه  يشْ  انْعِ  ْ ــبّ الْــحُ لَــرْيــاضْ 

ــة  ــيَ ــجِ ــشْ ال ـــدْ  ـــصـــاي ـــقْ بَ حْ  ـــــدَ نَـــــمْ وِاالَ 

ــلِــيَّ اعْ رْباتْها  حَ ــــرَدَّدْ  اتْ ــارْ  ــج االَشْ ــي   ف ــارْ  ــي االَطْ

ــا  الماي فــي  أُو  ــدْ  الرَّصْ فــي 

نايْ  لَغْ ْغامْ  كالنّ ــارَة  ــمَّ ــهَ ال ــيــاهْ  ــمْ الْ دا  ــامْ  ــغ األنْ

ـة  ـــواوِيـَّ هْ
الَ الْبـانِـي  السَّ أنا 

ـا  ــوايـَ ـــال اهْ ـــرِي ابْ ـــبْ
ــى كُ ــلَ ــارْ عْ ــغ ــصْ ـــتْ نَ ي ـــدِ ابْ

المْ اللِّي  يا  دِيجانْ  أو  يّ  ضَ كْ  المَ امْ في  لّيكْ  خَ سيدِي  يا  و  وهُ

رْ  مَ ــرْ الَعْ رَة فــي اتَواخَ ــاتْ عاطْ بَّ هَ

يرْ  ــكْ خِ نَّ ــي مَ لِّينِ ــالصْ خَ ــا اخْ و ان

 

ــرْ  ضَ اخْ ــزارْ  إي ــفْ  ري الَخْ اوْصــارْ 

يرْ  خِ ـكْ  ــوابـَ اجْ فــي  ــيَّ  ــلِ إيْ مــا 
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يرْ  الخِ ـــهْ  وَجْ ــيَّ  ــلِ اعْ ــلْ  ــلَّ طَ

رْ  ــبــالَّ الْ ــنْ  مَ ــثــالْ  تِــمْ ــيــرْ  غِ ــاتْ  ج بُوبَة  حْ المَ ــاتْ  ج

ــارْ  ــكَّ ــة بَــالْــعَ ــزوجَ ــمْ ــمَ ــي الْ ــمِ ة يــا اليْ ـدَ جــاتْ الــزَّبـْ

ــــيَّ  ــــــاتْ لِ ــــــــــوانْ ج ـــــن رَضْ ــــة  مَ ـــــرِّيـَّ حُ

ــيَّ  ــكــونْ فِ ــيــفْ إيْ ــي كِ ــدانِ ــرَّبْ وَحْ ــغَ وَلْــگــاتْــنِــي امْ

ــــا  ايَ وّ ــــدَّ ـــا ال ــــضْ ي ــــرْفَ نَ

ــايْ ــشَ وَحْ االَّ  ــاتْ  ــي امْ ــكْ  ــلَ مَ ــيــاتِــي  حْ ــن  مَ ــرَدْ  ــطْ نَ

ـة  ـــواوِيـَّ هْ
الَ الْبـانِـي  السَّ أنا 

ـا  ــوايـَ ـــال اهْ ـــرِي ابْ ـــبْ
ــى كُ ــلَ ــارْ عْ ــغ ــصْ ـــتْ نَ ي ـــدِ ابْ

ه في تَرْوامْ  لى الَبْطاحْ انْوافْدُ نْزْلِي عَ ابْ مَ واهو يا سيدي رگَّ

ــرَى  أخْ ــوَحــاتْ  لَ ا  السمَ وفــي 

باالبْصارْ  شــافْ  ما  ــال  سْ في  ــيــلْ  األصِ ــفْ  شَ ال  ــنْ  مَ

والْــيَــبْــهــارْ  ــشــة  هْ الــدَّ و  ــــراءْ  اإلغْ و  ــتْــنَــة  الْــفَ فَــنّ 

ــيَّــة  ــطِ ـعْ ـــــنْ الـَ ـــــزَيَّ ــــرِيــــمْ ايْ ــــنْ اكْ ــــزِّي مَ

ـة  ـرِيـَّ ثـَ ــوْ ـيَــبْــداعــاتْ كَ ــلْ الـْ ــي ــمِ عْ جَ ـــدَ ـــبْ ـــمَ َلْ ا

ــة  عْ آيَ ــــدَ ــا ابْ ـــلّ م ــي كُ و ف

ــلْ ارْضايْ  ــده و فــي ارْضــاه كامَ ــه ابْوَحْ ــرْ لي ي ــد غِ مْ ال حَ

ـة  ـــواوِيـَّ هْ
الَ الْبـانِـي  السَّ أنا 

ـا  ــوايـَ ـــال اهْ ـــرِي ابْ ـــبْ
ــى كُ ــلَ ــارْ عْ ــغ ــصْ ـــتْ نَ ي ـــدِ ابْ

رَّة  ــه حُ رْبَلْ صوفُ حَ ــنْ امْ ــاكْ مَ يَّ ــرَة حَ ــقْ ــكْ نُ ــايَ ــب ــنــا وَسْ ــبــاحْ اصْ



الهواية 792

056

057

058

059

060

061

062

063

064

065

066

067

068

069

070

071

072

073

074

075

ْ انْهــارْ طــولْ األيَّامْ  لّ ــي وفــي كُ ــتْ تاتِ ــي كلّ وَقْ ــا ســيدي فِ ــوَ ي واهُ

ــرِي  ــرْ أمْ ــنْ ســايَ ــلْ ع هَ ــذْ و نْ

ــار ت نَحْ ــدِي  َوَعْ ا سْ  ــمْ الشَّ ــنْ  مَ ــيّ  ضَ ــا  رهَ مَ يَغْ واالَ 

ــوارْ  وانْ ـــواوَرْ  َنْ أ ــروبْ  الَــغْ في  ْوالْ  ـــزّ ال في  ى  حَ الضّ في 

ـــة  ـــيَّ ــــا ازْهِ ــــدودْهَ ــى فــي اخْ ــحَ ْ ـــسْ الــضّ ـــمْ شَ

ــة  يَّ ابْهِ ة  عَ ســاطْ ــة  بيَّ هْ الدَّ ــموسْ  ْ الشّ ــوانْ  الْ و 

ــايَ ــهَ ــلْ ابْ ــدايَ ــي اجْ ــنْ شِ مَ

ــــرْآيْ  وْمَ ي  لَمالمْسِ ــة  ابَ ــدَّ ــجَ الْ ــلْ  ايَ ــدَ ْ ــجّ ال ـــكْ  دِي

ـة  ـــواوِيـَّ هْ
الَ الْبـانِـي  السَّ أنا 

ـا  ــوايـَ ـــال اهْ ـــرِي ابْ ـــبْ
ــى كُ ــلَ ــارْ عْ ــغ ــصْ ـــتْ نَ ي ـــدِ ابْ

جامْ  اعْ في  أو  رابْ  اعْ في  رْها  عَ اشْ تاجْ  يرْ  غِ تاجْ  ال  سيدي  يا  واهوَ 

ــرَة  نَــظْ ــتْ  ــبَّ انْــتَ ــيــقْ  انْــطِ وال 

ـــارْ  ــرْ زَخَّ ــحَ ــا لَــبْ ــالْ تَــمَّ ــب ْ ــنّ ـــعَ ال ــــواسْ امْ ْ  االَقْ ـــمّ تَ

ـــرارْ  ــنْ اسْ ــيــضْ مَ ــا فِ ــوفْ تَــمَّ ــيُ ْ ــسّ ــعــانْ ال ــا لَــمَ تَــمَّ

ـــة  ـــرِيَّ ـــحْ ـــسِّ ـــة ال ـــيَ ـــهْ ـــسَّ أوهــــــادِيــــــكْ ال

ــوْ بِــيَّ  ــلْ جَ ــرْ فــي كُ ــي ــطِ ــلَّــقْ وَتْ ـــالْ كــاتْــحَ ـــحَ وَاشْ

ــايَ  ــن ــي غـــايَـــةْ امْ ــــا ف وانَ

دْجــانْ  فــي  و  ــا  يَ الضّ فــي  ــة  يَّ ضِّ الْفِ ــوارْ  النّ نَتْقابَــس 

رِي ــرْ بَصْ ــي تَبْهَ َتْأتِ ــا أ لّ مَ و فــي كُ

ــرَّة  ــيّ الغُ ــنْ و ضَ بِي ــورْ ذا الَجْ و النُّ

ــرِي  ــكْ ــتْ فَ ــتَّ ــشَ ــهــا وَتْ ــنْ ــزِي ابْ

ِيـــرَى ـــنَ إ ــارْ امْ ــص ــنْ ابْ ــرِي ــاهْ ب
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ـة  ـــواوِيـَّ هْ
الَ الْبـانِـي  السَّ أنا 

ـا  ــوايـَ ـــال اهْ ـــرِي ابْ ـــبْ
ــى كُ ــلَ ــارْ عْ ــغ ــصْ ـــتْ نَ ي ـــدِ ابْ

امْ  ــوَّ حَ ــفْ  األنْ نْ  مَ يَّرْ  وِ وطْ ي  راصِ اعْ ــا  ــدودْهَ اخْ و  سيدي  يا  واهو 

ــرِي  يَــغْ كــا  ا  فِيهَ مــا  ــلّ  كُ و 

ــارْ  م التَّخْ دْ  ــهْ لْشَ ــيفْ  الرّشِ و  ــمّ  بَالضّ و  ــالْ  ـب بالقُ

ــارْ  النَّ ــمْ  ي حِ جَ فــي  ــرْ  ي هِ الصّ و  ــر  ي صِ الْعْ و  ــقْ  بالتّعانَ

ــة  ــيَ ــجِ ــشّ ال ة  ـــدَ ـــاعْ ـــصّ ال ــــــــاتْ  نّ َألْ ا ـــــكْ  دِي و 

ــة  يَّ ــوِ ــة اقْ ــقَ ــتْــالحْ ــحْ مَ ــقَ ــرّة تَــلْ ـحُ َلـْ ــا ا ــهَ و انْــفــاسْ

ــة  آيَ ـــرِي  ـــرْمِ مَ رْ  ـــدْ ـــصّ ال و 

ــايْ صب و  ــي  ولْتِ فُ طُ ــي  ماقِ اعْ فــي  فِيْقــوا  ــودْ  انْهُ و 

يْنِيَّة  عَ ا  نْهَ امْحاسَ نْ  مَ لْتْ  حَّ كَ

ــة  ــايَ ــغَ الْ ـــي  لِ ـــراتْ  ـــهْ ظَ ــوا  اقْـــرابـُ ـبْــعــادْ  الـْ و 

رْفِيَّة  الْخَ في  نانِي  اجْ لِي  وَرْواتْ 

ــنــايَ  ــا هْ ــبــابْ الــزِّيــنْ ي ــي اشْ ــيــبِــي ف ـــابْ شِ و غ

يَّة  لْفِ ــزَة فــي الْوَ جِ عْ ــاذِي المُ ه

ـــوايَ  ــى اهْ ــلَ ــا عْ ــواهَ ــيــبِــي طـــاحْ اهْ ــبْ شِ ــلْ فــي قَ

ــاقِيَّة  شَّ ــاذْ الْعَ ــبْ ه َلْبِي هــاكْ ا

ــة  ــايَ ــهَ ْ ــنّ ــي إلـــى ال ــاظِ ــفَّ ــا حَ ـــا ي ـــدوهَ ــــنْ ابْ وْمَ

رِّي  رْقَاتْ في سَ رْ شَ مْ الزّهَ باسَ و امْ

 

ــرِي  ــمْ خَ ــي  لِ ـــى  وَلَّ ــا  ــهَ ــقْ رِي و 
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ــة  زَمانِيَّ ة  ســاعَ فــي  ــي  َتاتْنِ أ

ـــالَ ارْوَايَــــــة  ــــيَّ ابـْ ــا هِ ــم ــــكْ كَ ــا لَ ــهَ ــتْ ــبْ ــتَ اكْ

ــيَّ  ــلْ أُوحِ ــورَة قُ ــا ابْسُ بْتْهَ جَّ حَ

ــبــايَــة  ــخْ ـــنْ الْ ــــيَّ مَ ـــلْ أوحِ ـــــورَةْ قُ ــي سُ ـــا ف ومَ

ــة  يَّ اذْكِ ــومْ  بَنْسُ ــا  ْنَ رَبّ ــالمْ  وَسْ

ارِيَّـــة  ــونْ الـــدَّ ــنُ ــفْ ــــلْ الَ وْقْ وْهَ ـــــذَّ ـــلْ ال ــى اهْ ــلَ عْ

ــفافِيَّة  الشَّ ــمْ  افْناتْهُ ــي  َللِّ ا

ــايَــة  ــهَ الــنَّ ــى  ــل اعْ ذَابُـــــوا  ــى  ــتَّ حَ ــمْ  ــهُ ــتْ ــفَ رَهّ و 

لِيَّ  الْ اعْ نْ سَ يرْ يا مَ هِ ي اشْ مِ وَاسْ

ــايَ ــجَ ــومْ فــي الــشّ ــه ــدْ سُ ــم ــاكْ أحْ ــفَ ــخْ ــسْ يَ ــي لِ

ــلْوانِيَّة  السَّ ــالدْ  بْ ــي  فِ ــازالْ  م

ــايْ  ــع ــيــبِــي امْ ــبِ ُنْـــــسْ احْ ــاسْ وْا ــنَّ ــي ال ــب ف ــرِي اغْ

انتهت القصيدة
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ــة  بِينَ الَغْ ــتْ  غابَ ــاةْ  ي الحْ فــي  المنْشــارَحْ  ــا  أن ــارَحْ  الف ــا  أن

ــنْ  نِي ــي الحْ ــدْ الرَبّ مْ ــي الحَ يرْتِ ــمْ ابْصِ ــى غي و تْفاجَ

ــة  زِينَ ــوفْ ســاعاتْ احْ ــي انْشُ ــر وال بَقِ رايَ ــة وَال امْ صّ ــي ال غُ ــا باقِ م

ــنْ  ي حِ تَمْ ــنْ  حَّ مَ امْ ــتْ  نْ كُ يــف  كِ نَتْشــافْ  ــي  باقِ وال 

وِينَة  ة تَهْ ْ ســاعَ لّ ا في كُ نْهَ عْ عَ ــمَ ــكادْ ال امْصايَبْ نَسْ ــة ال انْ نَ حْ ال مَ

ــنْ  ي حِ وَرا  ــنْ  ي حِ ــيَّ  بِ ــطْ  اتْحَ ــي  باقِ ــة  أسَ مَ وَال 

نِينَة  عــاتْ احْ ــي وْرَجْ نتِ هجْ ــنْ مُ ينَة ع ــكِ ــقْ السَّ اليَ ــيَّ ربّ الَخْ ــزَّلْ لِ نَ

ــنْ  ي الَيْقِ ــفْ  اتْضاعَ و  قْ  ــدْ بَالصَّ ــه  ب ــي  ِيمانِ إ ازْدادْ  و 

ينَة  ــكِ ا و هادْ السَّ ــورْ ابْشــارْتْهَ ــايَرْ نُ ــمْ اللَّة و البْشَ ــالْ في آسْ و الْف

ــنْ  بَثْنِي ــا  نَّ كُ ــة  ظَ لَحْ  ْ لّ كُ فــي  ــي  رْنِ مَ تَغْ كَ ــي  َللِّ ا

تِينَة  ــكارِي الَمْ ــدوا افْ ْ ــي أيّ ونِ فُ قُونِي نَصْ ْ دّ ــي و صَ ــا ناسِ ــي ي مونِ فَهْ

ــنْ  الزِّي ذاتْ  ــي  زالِ الَغْ ــولْ  انْقُ ــا  أمّ ــتْ  وَقْ ــي  وُنِ دْ عَ

ينَة  كِ ي سَ رامْ وَلْفِ نُه اغْ كْ ةْ سَ نِي من ساعَ ناتْ ساكْ ينَة سكْ كِ السَّ

ينْ  ــكِ نْ تَسْ ــكَّ تُه و عادْ امْسَ ياجْ ــد اهْ ــنْ بع ئَ مْ و تْطَ
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ــينَة  شِ ياةْ بَزْنودْ اخْ رْنِي في الحْ صَ رْ اعْ زالْ من دَهْ ــلَتْنِي عرَّاضْ الَغْ نَشْ

ــنِينْ  سِ مــن  ــاذا  م ــرَة  القاهَ ــوَة  سْ بالقَ ــي  نِ طْ غَ ضْ و 

نِينَة  ــاتْ احْ مَّ ــرْ ضَ رِي روعْ مــن الَحْ ــدْ ة بَ مَّ ــورْ ضَ ــة م مَّ ــي ضَ تْنِ مَّ و ضَ

ــنْ  يْمِ هَ المُ  ْ ــيّ لِ هابهــا  بَنْهــارْ  نِي  دْ ــعَ اسْ ــا  يام

ــة  زِينَ تُه  ســاعْ انْهــارْ  ــه  نُّ مَ داتِي  ــعْ سَ ــا  ي ْهــارْ  النّ ذاكْ   اهللا  ا  ــوَ ِي إ

ــنْ ي ــا نَنْســاه فــي حِ ــا م ْهَ لّ ــامْ كُ ــى االِيّ ــوْ نَنْسَ و ل

ــة  ــة عــن فِينَ ــى االوانْ فينَ ــرَّاتْ عل ــراحْ و المسَ رَّخْ بالفْ ــوَ انْهــار امْ

ــنْ ي العِ ــرَّةْ  ق ــعادِي  سْ ــا  ي مســاهْ  و  ــه  بَاحُ اصْ ــن  بي

ــة  تِينَ وَة المْ ــدْ ــي و أُســتادْتِي القُ تِ مْ لْهِ ــي ومُ بِيبْتِ تْ اطْ ــدَ انْهــارْ وجْ

ــنْ  نِي التَّفْ كمــالْ  و  ــو  العلُ ــجْ  نْهَ مَ و   ْ ــزّ العَ ــقْ  رِي لطْ

ينَة  كِ ي سَ رامْ وَلْفِ نُه اغْ كْ ةْ سَ نِي من ساعَ ناتْ ساكْ ينَة سكْ كِ السَّ

ينْ  ــكِ نْ تَسْ ــكَّ تُه و عادْ امْسَ ياجْ ــد اهْ ــنْ بع ئَ مْ و تْطَ

ــا  ينَ الْغِ ــوعْ  يَنْبُ و  ــي  تِ راحْ هــذِي  ــي  موالتِ و  نْتِي  ســاكِ هــيَّ  هــاذي 

يــنْ  أبْــدِ ــدانْ  ــتْ يَ ما  ــعــادْتُــه  اسْ بِها  نِي  غْ المَ و 

ــسْ  ــدومْ ابْئي عْ ــنة مَ ــورْ سَ ــنة امُّ سَ

يسْ  وابْ انْحِ مْ في اجْ ِيْبانْ لِيكُ ه إ مُّ سَ

بِيس  داتِي العْ ــعْ ــمْ آسَ ة اتْبَسَّ ســاعَ

لِيكْ  ــي لَحْ لِ كم مــن انْوارْ فيهــا تَجْ

لِيكْ ــرْ اهْ نِي من بَحْ دْ ــكْ جــا انْقَ لْ فُ كَ

يكْ  ــمِ ا و فضاهْ اسْ ــدَ ــه انْوارْ و اشْ لُّ كُ

ة  مأسَ  ْ ـــلّ كُ ــي  ــاسِ َن أ ــتْ  ســايَــسْ

ى  عَسَ و  ــالَّ  ع ْمـــانْ  الـــزّ ــوا  ــالُ س

ا  سَ مْ و  ــضــايِ  افْ  ْ ــرّ ح نِي  سايَمْ

ــالكْ  مَ الــزِّيــنْ  ذاتْ  ــي  ل كــانــت 

ــالكْ  ــهْ ــن ال كــانــت مــنْــجــاتِــي م

ــالكْ  فَ ــطْ  وَسْ ــيَّ  بِ تْ  ــبَحْ اسْ كــم 
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ــة  آيَ ـــكـــامْ  احْ ـــاغْ  ص ال  ــن  م ــا  ي

عــايَ  امْ و  لهــا  ــغْ  اتْصي فــاكْ  يَكْ

ْوايَـــة  الـــرّ و  ــة  ــفَ ــرِي ــعْ ــمَ ال  ْ ــمّ يـَ

ينَة  دِ ــاتْ امْ ــمْ في ابْنَ ــا و النُّبْلْ االَّ انْهُ ــا و الوف ي ــنْ و البْهــا و الحْ الزِّي

ينْ  ــوفْ العِ ــدوْ شــفتهم فيهــا شُ ــاتْ البَ وال فــي ابْن

ــة  ينَ ــوالْ أمِ ــعْ و اقْ ْفِي وقْ الرّ ــدُّ ــيَّ و ال ــا لِ ــا مّ ــمْ مــع األَدابْ ي ل و العِ

ــنْ  ي مِ التَّخْ صــدق  و  ــكارْ  لالف قْ  الخــالَّ الفكــر  ذاكْ  و 

ــة  نِينَ ــه الحْ ــبْ و صوتْهــا انْبَرْتُ صْ ــالْ الخَ كاء الخــارَقْ و الخي ــدَّ و ال

ــنْ  يِّي لوِ العَ ــماواتْ  ْ السّ ــكْ  اليَ امْ ــبِيحْ  تسْ ــبَهْ  تَشْ

ــة  ينَ مِ ــي تَطْ ــيَّ المالْكانِ ــتْ لِ ــي كانَ تْنِ ْعَ تّ ــي و مَ رْبَتْنِ تْنِي طَ دَ ــعْ سَ

ــنْ ي طِ مــن  ــيَّ  هِ ــا  م ــة  خالْقَ ــورْ  نُ مــن  أنَّهــا  كَ

ينَة  كِ ي سَ رامْ وَلْفِ نُه اغْ كْ ةْ سَ نِي من ساعَ ناتْ ساكْ ينَة سكْ كِ السَّ

ينْ  ــكِ نْ تَسْ ــكَّ تُه و عادْ امْسَ ياجْ ــد اهْ ــنْ بع ئَ مْ و تْطَ

لِينا  ْ اعْ صانْ و الســرّ لْوَة بِينْ األغْ ــوفْنَا في خَ ي اتْشُ ــكْ يا صاحِ يتْلَ ابْغِ

ــنْ  ابْنِي ــومْ  نُ ــة  الزَّبْزِيّ عيانْهــا  فــي  ــي  يْنِ عَ ــوا  نَامُ

ينَا  ــهِ ْنَا و بَتْنِينْ اسْ بّ يفْ انْشــانَا حُ ــوفْنا كِ ي اتْشُ ــا صاحِ ــكْ ي يتَ و بغِ

تَلْوِينْ  ــوَة  ــرَّبْ ال ــكْ  دي ــروب  ــغْ ال ــون  لُ نْ  ـــوَّ لُ تَّى  حَ

ــينا  شِ يينْ و منِينْ امْ نا ســاهْ ينْ اوقَفْ ي اتْشــوفْنا حِ يتَكْ يا صاحِ و بغِ

ــنْ  ي ــي الَيْمِ فِّ ــامْ فــي كَ ــمالْ ن هــا ذا الشّ يَّفْ فِ كانْ اكْ

ــة  رِيَّ دْ ــوتْ العَ ــومْ الوْصــالْ عــن صُ يُ

ــة  يَّ ْكِ الزّ ينَة  ــكِ سَ صــوتْ  ــكْ  نِي يَغْ

يَّة  ــجِ لَقْ اسْ يثْها و يَخْ دِ ي احْ ــجِّ إيْسَ
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نِي  فْ مَ رَاهْ  ـــتَ  أنْ ــرْ  هْ الــدَّ نـــامْ 

ــي ــنِّ انْــغَ َالَّ  ا ــيــف  كِ ــي  ــنِ ــمْ ــغَّ نَ

فَنِّي و  ــرِي  ــعْ شَ فيها  ــدِي  ــهْ نَ

ينا  دِ ــا وَحْ ن ــنْ و احْ ي هِ تْواجْ ــة مَ ي اتْشــوفْنا فــي وَقْفَ ــا صاحِ ــكْ ي يتَ و بغِ

ــنْ  التَّلْقي دون  ــاق  ن التَّعْ ــي  فـــ ــفْ  أليــ المْ  ــرا  ــ تَقْ و 

ينَة  كِ ي سَ رامْ وَلْفِ نُه اغْ ــكْ ةْ سَ نِي من ساعَ ناتْ ساكْ ينَة سكْ ــكِ السَّ

ينْ  ــكِ نْ تَسْ ــكَّ ــادْ امْسَ ــه و ع تُ ياجْ ــد اهْ ــنْ بع ئَ مْ و تْطَ

ــا  ــاكْ اتْواتِين ــاتْ ســامْ ي ــاجْ ابْن ــا تّ ــنْ ي حاسَ ــا دُرَّة الَمْ ــولْ لهــا يَ و نقُ

يِّينْ  حَ ــا  ــن دَمْ ــا  م ــاً  ــم دايْ لــيــكْ  ـــا  وان ــي  لِ ــي  ــتِ انْ

ــا  نِّينَ اتْمَ ــذاكْ  كْ هَ اتْ  ــدّ ال روحْ  ــا  ي ــي  بِيب حْ ــا  ي ــولْ  تْقُ و  ــي  تجاوَبْنِ و 

ينْ  نْعومِ مَ اليَقْ  الخْ بِينْ  ــداتْ  ــسْ كُ ــال  ابْ ــنْ  ــيْ رُوحَ

ينَة  ــجِ ْ السّ ــرَّة  الحَ ــها  انْفاسْ  ْ ــرّ حَ ــي  نِ حْ يَلْفَ و  ــا  يثْهَ دِ حَ ــي  نِ يَّجْ يهَ و 

نِينْ  َلْحَ ا يبْ  وَلْهِ ة  ـــدَ زانْ ــوقْ  الــشُّ ابْــنــارْ   ْ ــسّ نْــحَ و 

دِينَة  َللَّوْ ْ ا ــمّ رْ مــن الفَ ــعْ ــا بالشِّ ــسْ لِيهَ مَ ــة وْنَهْ رِي اللَّ ــدْ ْ الْصَ ــمّ و انْضَ

لينْ  ـــكْ  دونَ ــيَّ  لِ ما  ــــرارْ  االَسْ ــمــومْ  ــشْ َمَ أ ــولْ  ــقُ تْ و 

ــا  ينَ يَدِّ ــوفِي  شُ آنْ   ْ لّ كُ فــي  ــوشْ  طُّ عَ ــتِ  وان ــانْ  ْم الزّ ــوسْ  فِين ــتِ  أنْ

ــنْ  ي رْغومِ مَ ــة  تَ بَغْ ــى  عل اتْشــابْكوا  ــفْ  ي كِ ــي  وَلْفِ ــا  ي

ينَة  كِ ي سَ رامْ وَلْفِ نُه اغْ ــكْ ةْ سَ نِي من ساعَ ناتْ ساكْ ينَة سكْ ــكِ السَّ

ينْ  ــكِ نْ تَسْ ــكَّ ــادْ امْسَ ــه و ع تُ ياجْ ــد اهْ ــنْ بع ئَ مْ و تْطَ

ــونْ  ن امْ حــاهْ  تَضْ يتْهــا  ارْجِ نومــة 

لحونْ  ــنْ الْمَ ــة من لَحْ مَ ْ نَغّ ــة امْ مَ نَغْ

ونْ  فُ ــي صــورَةْ الَجْ ــرُوحْ داتِ ــوَى الْ نَجْ
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بغيتي ـــى  إل ــن  ــزِّي ــال ب تــيــهــي 

ــي  بَيْتِ فــي  ــي  وافِ ــى  نَبْقَ ــي  فِ تَجْ

ينِي  ارْضِ ــا  امّ ـــتْ  وَقْ ــيــنِــي  تَــرْضِ

ــينا  ــارة ايْنْشِ ــقْ ت ي ْحِ روا بالرّ ــكْ ــارة انْسَ ــومْ ت لُ ــوا فــي العُ ــارة انتِيهُ ت

يــنْ  ــارْ الــزّ ــن ــكَ ــنْ الْ ــحْ لِــيــبْ يــا ولَ ــدَ ــنْ ــيــدْ الْــعَ نَــشِ

ــا  أغانِينَ ــنْ  ع ــارْ  ي االَطْ ــعْ  مْ جَ ــصْ  ترْقَ ــارة  ت و  ــنْ  مَّ إيْضَ ــاقْ  اعنَ ــارة  ت

ــنْ  ي دِّ خَ فــي  ــبّ  الحُ ــاء  بَ ــوفْ  بالشُّ ــوا  مُ أنْرَگَ ــارة  ت

ينة  حِ ــيسْ صادْفُوا تَمْ سِ ــدْ و النَّمنامْ الخْ ــبْ و الحاسَ ــا و الْعاتَ ن يَمْ و الالَّ

ينْ عِ المْ بفضلْ  نْسا  الخَ يا  رْ  هْ الدَّ نْسْ  خَ ي  كِ نْسوا  خَ

ينَة  ــكِ ي سَ ــمومي و اتْريْتِي و روحِ ــا مَشْ ــي و ي تِ ــكْ أراحْ سْ ــام المَ ت و اخْ

وْهوبِينْ  مَ و  ـــوامْ  اعْ و  ـــرافْ  االشْ على  اهللا  ــالمْ  اسْ

ينَة  ــكِ رة سَ دْ ــهومْ يا العُ مدْ سُ ْ أحَ نّ ــلْ الفَ ى على اهْ فَ ــا يَخْ ــمْ م و األَسَ

ــنْ  نِي تَفْ ادْرَكْ  و  ــي  وافِ القْ مــع  ــى  نَ عْ المَ ــهْ  لِي ــتْ  دانَ

يتْ  ــتْهِ شَ ــي  روحِ ــة  أتَوْأمَ ــكْ  تِيهانَ

ــتْ  لِّي مَ ــي  نِّ مَ ي  عِ ــمْ اتْسَ وال  ــي  تاتِ

ــثْ  ي دِ وَحْ ــة  آي ــارَة  ت رْ  ــعْ ابْشِ ــرَى  تَ

انتهت القصيدة
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المنگاد  ــن  الزي وصــاف  يا 

ــادي العي دا  لهــالل  ــا  ي

اد    ــعَ يا عــالم النصر و لَسْ

ـــداد    ــن اشْ ــا ظــامــي ب ي

الوقاد         الــنــور  جبين  يــا 

يــا صـــرْديّـــةْ لَــتــمــاد        

اذ    يا خويتم في نقشــه وخّ

ــاد         ــشّ ــن ـــاق ال ـــري ـــا ت ي

يا تفافــح كي نضجوا عاد       

لَتْماد          ــا  ــب اسْ بــرق  ــا  ي

حى روحــي عليك مهدية يا الشــمس الوَضْ

ــق مــن الشــعور ذهبية ــا اســبايك الوري ي

ــيَّ عل بجــودك  روفــي  ــة  الراف كفــوف  ــا  ي

ــدواح محضيَّة ــدْ ذَ المهــرة بِين ال ــا الجيَّ ي

ــي عل بجــودك  روفــي  ــة  الراف كفــوف  ــا  ي

 

يا شــمول شــمايل الَغياد

ــــادي    ــــى ب ــــه ــــا ابْ ي

لَجهاد يافْ  اسْ رمــاح  يا 

ــــــدى شــــادي ــــا شْ ي

ــاد سَّ ــواس كفاوْا الحُ يا ق

ــــادي ــــا نْـــــبَـــــلْ ف ي

الــزَّبْــرَجــاد مــن  ثغار  يــا 

انْــــشــــادي أمْ  يــــا 

ر الـــالَّ يُــوجــاد ــالَّ ــب ــا ال ي

ــــادي ر گ ــــــــدَ ــــا بْ ي
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24
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26

27

28

29

30

31

32

33

دية عْ عودَكْ أ السَّ اللْ سْ دي بَهْ ــعْ دْ سَ عْ سَ

ــدة الرَّشْ لخير  ناهجــي  امْ

ا  ــوم وغدَّ ــدوام الي ــى ال عل

ــدا   لْ ــاق  تري ها  شــبهْ ــالَّ  ل

ذرية ــة العَ ــا نعــم الباهي ــى وصافــك ي عل

بْســية ــوش الفايقة العَ ما اتشــبهك عطُّ

ــة وِيَّ دْ العَ الَبهــا  ــرَّاض  ع ــا  ي تلحقــك  ــا  م

ــجية ــا العارم سْ و ي ــى وصفُ ــوات عل ــا اقْ م

عادْ ــايَرْ لسْ في اركابَكْ س

ــــادي ــــع ــــك اسْ ــــنَّ مَ

غــرامــك الــرَّاشــد

ــفــايــد عــبــيــرك ي

الَمســاند ــحّ  بصـــ

هاد و المحاسن في ابْهاك شْ

ــــادي ــــشّ ــــنّ ـــن ال ـــي ب

ــيــاد األسْ ذات  يــا  جــازيــة 

ــــمــــادي ـــــول الَــــعْ م

هتاد ة في حــبّ الْمُ ســالمَ

العـــــــــبــــــادي رب 

ياد ــن ودك بالتفْ وجــل مــ

ســـــــر مــــــتــــــزادي

دي بِكْ سعادْ ــعْ يا الّلي سَ

ــادْ ــع ــا سُ ــي ي ــدات ــعْ سَ

ــدَى   هْ ــور  بالن لْ  ــدَ نِ قْ ــا  ي

مْ فايَتْ الشــدا    ــيمَ شِ ــا مْ ي

ة    ــل ارْقِيقْ الشــهدَ ــا عسَ ي

يوجــاد ــي  ثان فزينــك  ــا  م

ــاد ــشَّ ن ـــقـــوى  ي ال  و 

لَغيَاد   حــرة  ــبْهك  تْشَ ــا  م

ــاد              ــع اسْ مــعــشــوق  وال 

ســاد       لَجْ راحةْ  اتْلَحقك  ما 

األحــاد ــد  توحي فــي  و 

راد  جــل من صنعك فــي تَفْ

ــداد            ــمَ ال ــن  م عــطــاك  و 
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35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

دي بِكْ سعادْ عْ يا الّلي سَ

ــعــادْ ــا سُ ــي ي ــدات ــعْ سَ

ســمي بهــواك نْدى أمير جَ

ــدا  فْ لبهــاك  ــي  ذات روح 

دى     و الَهِ
ــبَاب النَّضج أُ يا اسْ

ادْ الــجــدَّ لَــغــرام  ما  ــولْ  لُ

تنهاد ـــك  لِ ـــي  ـــرات زف

ادْ             بالتّمَ الشـــوف  غايــتي 

يــوجــاد  ـــال  ال ــرح  ــف ال و 

ــه عياد  ــا تشــبه لي يوم م

ــاد               ــم و المـعــن و الاليـــ

ــواد كيف غاب الليل بَالسْ

ادْ    ـــدَّ ـــع وه ال ـــــدُّ مـــا ع

دية عْ عودَكْ أ السَّ اللْ سْ دي بَهْ ــعْ دْ سَ عْ سَ

دا   ن وغْ اسَ حَ و ساق من الَمْ

ســدا هــاج وقلب الكُ و المْ

دا ر شْ عْ قطفت من زينك شَ

ــبِيَّة ْ ــو حــرَام السّ كيــف ضلــت االَفكار أب

ــا مــن لســعاد ليلك ســميَّـة ــي ي ــوم زرت ي

ــا شــموس الَبْريَّة ــك ي ــر جمال وال بقــى غي

ــة مــال الَمنِيَّ ــدي كْ ــت عن ــا ســعادي وان ي

عادْ ــايَرْ لسْ في اركابَكْ س

ــــادي ــــع ــــك اسْ ــــنَّ مَ

ناشد خــاطــري  و 

ــالــد ــخَ ــك ال ــبَّ ــحُ ل

ســايد ــا  جيلن فــي 

ــا نطيق نوصفك بنشــاد م

ــــنَـــــادي بـــــــــاتْ تـْ

التَّوداد حديث  رَاحتي  و 

ـــــزادي ـــــت ــــــــاد م ع

ســاد الحُ جمع  ــوا  غاب فيه 

ـــــادي ع ــــــــذي  ال و 

بعداد هاللك  هــل  حين 

ـــــادي ـــــي ــــت عْ ــــل ه
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اد ما بقى ضيم السعد سگَ

تــنــكــاد ال  ــة  مــحــن ال 

دي بِكْ سعادْ ــعْ يا الّلي سَ

ــادْ ــع ــا سُ ــي ي ــدات ــعْ سَ

ــدا   ونب نصغــاك  ــا  م عــاله 

بالهــدى ــاد  نهت ــا  م عــاله 

ــذة  ــا نســطاب الل عــاله م

اد           ــجــوّ ــت وأنــا وال غــي ان

ــمــداد ال ــع  م الــقــلــم  و 

أزاد ــة  قــصَّ ــتــي  روي ــى  إل

ــداد ــاظ رفـــاع ج ــف ــأَل ب

و إال حكيتي لي علّْى األجداد       

كـــل مــغــربــي أســد

 ســعد ســعدي ســعداتي بك يا السعدية

دية عْ عودَكْ أ السَّ اللْ سْ دي بَهْ ــعْ دْ سَ عْ سَ

ــدى     ــا نب ــي وقــت مّ كتابت

ــد المحدى ــا ق لْمــك ي بْعِ

نهدى    والجوهر  بجوهــرك 

الســعدية ــا  ي ــوم  وعل ــة  وآي ــث  بالحدي

الســعدية ــال  ل ــا  ي ــه  نْ عَ ــي  رويت ــا  وم

ــعدية اد يا السَّ كمــا تهيج كباد فــي الجهَ

لَمراد ــةْ  نهاي امجيــك  في 

ــــــادي ب حــــــــزن  ال 

عادْ ــايَرْ لسْ في اركابَكْ س

ــــادي ــــع ــــك اسْ ــــنَّ مَ

تــقــول لـــي فــايــد

صـــوتـــك الـــفـــارد

ـــد ــد واق ــق ـــي ع ف

ــاب دْ نعــم الصمد و الكت

ــــادي ش ـــا  ـــغ ـــل ال و 

عداد دعــوات  ــع  رصَّ كيف 

ـــل فـــــــؤادي ـــخ ـــل خ

كيف كانوا في وطن لَمجاد

ــــت كــــبــــادي ــــاج ه
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ــي فــي الميعاد ثت و إال تحدَّ

لتماد  ــي  ــع دم يــغــمــر 

راضْ  الفَ جود  ذكرتي  وإال 

د  ــالَ ــخْ ــت ال و  الــجــنــة  و 

دي بِكْ سعادْ ــعْ يا الّلي سَ

ــادْ ــع ــا سُ ــي ي ــدات ــعْ سَ

ــدا    الَمب يــت  نصّ هكــذا 

ة حــوا في شــدَّ ــى ضَ بالرجّ

ــوب الكســدة    ــوا ذن و نمحي

اظــي تمجاد ــا حفَّ هــاك ي

ــاد كالمعت شــعــــاري  و 

لمراد  غايةْ  من  التبر  و 

عــاد ــن  م ــا  ي غــزيــلــي  و 

ــن يا الســعدية ــوم الدي مــن حديثك عن ي

ــد يا الســعدية ــت أمــة االســالم الخل نال

دية عْ عودَكْ أ السَّ اللْ سْ دي بَهْ ــعْ دْ سَ عْ سَ

ة  ــدَ و جات القصيدة بَالرَّشْ

ــع الهــدى ــا المناب و بعده

ــدة سْ ات لفَ ــذَّ وال تعــود ال

يَّ ــتْ يَدِّ نْعَ سلســبيل المعنى ينســاب صَ

رِيَّة  ــكْ شُ وْرب  ــة  بعربي ــل  زي الغْ فــي  ــا  م

ــولْ وْلَنْكاد ــر و الهُ شَ و الَحْ

ـــــادي ـــــرع ــــد ت ــــع ب

ــد ــا ونــعــيــم األب ــرض وال

قـــلـــت بـــالـــهـــادي

عادْ ــايَرْ لسْ في اركابَكْ س

ــــادي ــــع ــــك اسْ ــــنَّ مَ

الخالـــــــــد ذرك 

اصــد قَ الَمْ ــم  ت فــي 

ــايَــد ـــا مــضــى ب وم

عارمــي سلســالتْ لمجاد

ــــــــؤادي ـــــةْ ف ـــــغ ل

ــاد ــعَ اسْ ومنايا  راحــتــي 

ــــحــــادي ـــــــــد ج راي
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و الســالم نــهاية لَنشــاد 

بــالــنــد بـــال تــمــداد

ــاد       المهت اوالد  للشــــراف 

ـاد و الطلــبــة و النـــشّ

ــم كنختم لنشــاد     بال أْسَ

لنشاد اهـــل  ــا  ــوه ــال ق

ــن الصباح وعشــية كالنســايم تســري بي

ــة الوهبي ــي  لت حُ الســامع  و  ــي  المغن و 

ــة ــه البري مــن ســعدت ب ــى  بالصــالة عل

داد ــه اعْ في شــعاري ما لي

عــــاطــــر وشـــــــاذي

الوجــاد المــة  القماهــر  و 

ــــادي ــــي ــــــــة س الم

و اللفاظ على الخلق شهاد

ــــــادي ـــــم ش ـــــات خ

انتهت القصيدة
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14

َوْفاتْ  يعادْ أ يَة في المِ ا نَجاةْ ماجْ دِي هَ سعْ

ــتُه فَتاتْ  ْ الْبَسْ نّ ــتانْ ما انْظَ لِيها فَسْ اعْ

ياتْ  رَاتْ احْ نَ النَّظْ ا مْ وفْهَ فُ َوْقَى اكْ ازْ ا فَّ و الْقَ

عاتْ  طْ نّ تاجْ انْوارُه سَ ودْ كَ قُ عْ ا مَ رْهَ ــعَ وَشْ

داتْ  ــاجْ الْغَ بِيبَة ت ولْ ذا الَحْ ــي لُوْصُ نِ فَرَّحْ

اوَكْ نَجاةْ  مَّ ا سَ مولَةْ الَبْهَ كْ ــكْ يا مَ ناسَ

ــلْــبــاتْ  ــنْ طَ ــي ــا شِ ــه تْ الْ ـــدْ نَـــفَّ

اتْ  فَّ ــطَ اسْ ــا  فَ الَعْ ــجْ  رايَ احْ فــي 

رِيَّة  صْ ــوَة عَ سْ تاجْ ابْناتْ اليُومْ جاتْ في كَ

نْ تَنْيَة ة افْصالْتُه تَنْيَة عَ مَ شْ تانْ الْحَ فُسْ

  

ــة  ــه دوقِيَّ تُ ــسْ دَرْكَ ــعْ لِي ــونْ ارْفِي ال وَالطَّ

ة خالَقْ الَبْريَّة ــحارْ ســابْكُ بْ التَّشْ نْ ذَهْ مَ

يْنِيَّة  يَ عَ يحْ اضْ دِ تْ فِي امْ بَطّ نِي وَعْ دْ عَ وَسْ

 

يَّة  يتَكْ ناجِ ــمِّ ــامْ سَ ــاجْ الرَّي ــا ت ــا ي وانَ

ناتُه ــينْ اتْمَ دايَقْ شِ والْقاتْ فــي الَحْ

ــماتُه دِي نَسْ صانُه يَهْ رْدْ في اغْ ــوَ و الْ

ــاتْ  ي تْ احْ ــتْ وَالَّ ــدْ ماتَ ــوسْ بَعْ ــا فِينُ نِيهَ نَعْ

َوْرِيداتْ  ــه زُوجْ ا ينُ ــدْ قابْطِ ي لَى الجِ والْكــولْ عْ

وْداتْ  ــاجْ الْخَ لِيلَة ت ــنْ الَخْ ــهْ امْحاسَ ــرْزَتْ بِ بَ

ــهْ اتْواتاتْ  رَّة بِ َلْغُ ــى ا حَ سْ الضّ ــمْ نْ شَ نازَلْ عَ

اتْ ــتْ أروحْ الدَّ تِي قُولْ ــوقِي وَفَرْحْ تْ ابْشُ قْ وْطَ

ــاتْ  ــلْطانَةْ الَبْن ــي سَ تِ ــكْ أَروحْ راحْ لْتَ عَ و جْ
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ــبْــقــاتْ  عَ ـــــارْ  االَزْه ــمْ  ــايَ ــس انْ و 

لْساتْ  ــاديَة نَجاةْ و گْ ة الشَّ رْجَ تْراتْ الْحَ خَ

ي ثالتْ  ــاهْ أصاحِ ي ْبِيعْ فْى االَمْ و الرّ
ــنْ أُ الزِّي

راتْ  حاوْا النَّظْ تاتْ اللَة وَضْ كْ تْ أُو سَ كَ أسْ

انْ أو االَفْكارْ ادْهاتْ  كَ ينَ الزّمانْ أو الَمْ أنْسِ

اتْ د الدَّ نْ بَعْ دَى مَ نَا بَالرُّوحْ فِينْ تَغْ دْ عَ وَصْ

اوَكْ نَجاةْ  مَّ ا سَ مولَةْ الَبْهَ كْ ــكْ يا مَ ناسَ

تاتْ  ــكْ سَ ــدْ  بَعْ ــي  وَلْفِ ــتْ  قَ نَطْ

ــتَّــى  يـــثْ شَ ـــدِ ـــعْ الَـــحْ ـــواضَ امْ

ــا ــت ـــكْ انْ ـــوالَ ـــنْ ـــي مَ ـــوا لِ قـــالُ

تاتْ لْ صارْ اشْ قَ ا الَعْ لْتْ الْها يا دُرَّةْ الَبْهَ قُ

  

ماتُه لَى نَغْ نِّي ما احْ يرْ في كايْغَ و الطِّ

بِيَّة رِي مَسْ ا وْسايَرْ افْكَ داهَ ــتْ احْ لَسْ و گْ

ْ ابْلِيَّة لّ يوا فْى كُ حِ ا  وَيْمْ يوْ جِ ا أُو يَشْ يوْ يْنَسِّ

يَّة مِ كْ ة مَ لُوبْ مَن لِيعَ ــوا ما في الَقْ لُ إيْنَقْ

ــيَّة نْشِ يَّ مَ ــي هِ ــمانَّا االلّ سْ ــينَا جَ وَنْسِ

ــوقْ التُّرِيََة رْ فُ ــدَ عَ الَبْ ــتَرِي مْ شْ ــوقْ الْمُ فُ

يَّة  يتَكْ ناجِ ــمِّ ــامْ سَ ــاجْ الرَّي ــا ت ــا ي وانَ

ــا فَتَى ــي ي ثْنِ دَّ ــي حَ ــتْ لِ و ادْوات قالَ

تَى  ي إال مَ ــا صاحِ تْنا ي مْ ــا فْى صَ ن وَحْ

ــا تَتَّتا  ــه م رْ فــي اقْرِيضُ ــعْ ــوَ الشِّ هُ

لِيَّة جْ حاتْ في وْجودَكْ مَ لَة اضْ مْ ارِي جَ وَافْكَ

ــرُّوحْ افْناتْ ــا أو جودِي وَال ــى في وْجودْهَ أتْالشَ

التْ ــاتْ احْ وا لَوْق ــيّتِي اتْلَمُّ شِ ــى اعْ مــا فْ هاهُ

ــاتْ ــا قافِيَ رْكوهَ ــا يْدَ ــنْ م يْ ــة دا الْعَ صاحَ الَفْ

واتْ ــهْ عْ وَالشَّ مَ ْ ة الطّ ــا وْتابْعَ نْي ينْ الدُّ ــنْ طِ مَ

واتاتْ ــنْ اخْ اللْ الزِّي ــعَ اهِ َلِّي مْ سْ ا ــمْ فُوقْ الشَّ

ــاتْ  ــلْطانَةْ الَبْن ــي سَ تِ ــكْ أَروحْ راحْ لْتَ عَ و جْ

 

 

 

 

 

ــداتْ  ــرانْ اگْ ــرْبَلْتُه نِي ــومْ سَ لْهُ َلْمَ ــبْ ا لْ و الْقَ
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ضاتْ  ي وَتْبَهْ ا وَلْفِ ْهَ نّ ولْ مَ اذَا الْقُ تْ هَ عْ مَ اسْ

اتْ   بَكَّ تَّى  حْ تْ  فَّ كَ ما  عاتْ  دَمْ ُو  ا عاتْ  دَمْ

اتْ  ة قَلْبِي وَاتَّكَّ رِي الْمالْكَ دْ نْ صَ الَتْ عَ أُو مَ

داتْ يبْ اشْ رِي بَالطِّ مْ رِيفْ عَ َوَرْدَة في اخْ لْتْ أ قُ

اوَكْ نَجاةْ مَّ ا سَ مولَةْ الَبْهَ كْ ــكْ يا مَ ناسَ

ـــتْ  ـــالقَ ـــكْ اخْ ـــي ـــة لِ ـــيَّ ـــجِ أنَ

ــتْ  ــقْ ــشَ ـــــكْ اعْ ــة رُوحَ ــيَّ ــجِ أنَ

ـــتْ ـــأَلْ ـــكْ اسْ ـــانَّ ـــيَّـــة ع أنَـــجِ

بَّاتْ ْ ما هَ لّ رْ كُ جَ الْ انْسايَمْ الْفْ نْتْ انْسَ كُ

 

ياتْ  نْ االَشْ يْنِي مَ لّ ما تْرَى عَ نْتْ انْراكْ في كُ و كُ

تاتْ  دْ التَّشْ نا مَن بَعْ رامْ نا اغْ عْ مَ و الْيومْ اجْ

فِيَّا بَّة  حَ امْ يرْ  غِ واشْ  اتْ  يْهَ هَ لِي  قالَتْ 

يَّة كِ ــي  زادونِ ا  يْنْهَ عَ ــوعْ  وَدْم بِيبَة  لَحْ

يَّة  اقْوِ روعْ  بَدْ ا  هَ مّ انْظَ ا  لِيهَ اعْ تْ  قْ فَ وَاشْ

 

يَّة  وِ ــفْ الَقْ واصَ ــنْ الَعْ ــاتْ بِي بَّ ة هَ ــمَ َنَسْ أ

يَّة يتَكْ ناجِ ــمِّ ــامْ سَ ــاجْ الرَّي ــا ت ــا ي وانَ

داتِي عْ دِي سَ ــعْ نْ سَ القْتِي مَ وَانْتِ اخْ

التِي اتْ ابْنَجْ ــوفْ الدَّ نْ قْبلْ ما انْشُ مَ

ينْ اْسكاتِي ي و في حِ قِ تابْتِي و نَطْ في اكْ

يَّة شِ لّ اعْ رْ فِي كُ ْهَ رْدْ وَالزّ َلْوَ بِيرْ ا وَنْسالْ اعْ

رْزِيَّة  تْ بْال فَ عْ مَ يعْ ما سْ مِ كْ في جْ عَ مْ و نْسَ

صوفِيَّة ه  نْدُ عَ نَا  وْرَدّ وَى  الَهْ عابَدْ  امْ في     

اتْ  عَ ُ دَمْ وفْ أ فُ لّْى الَشْ وابْ عَ يْنِي فْى الْجْ نابَتْ عَ

يالتْ ــعْ الصِّ مْ نْ جَ ــة عَ ــاقْ فَايْقَ شَّ ــوعْ الْعُ و ادْم

ناتْ  عْ نْ مَ ــي مَ لْبِ نْ قَ ْنْســابْ مَ ا ا ــتْ ابْمَ تافِي و اكْ

ــاةْ  ي الَحْ ــتْ  دامَ ــا  م ــا  ْنَ بّ حَ ــا  فَ الَوْ ــدْ  عاهَ ــا  ه

ــاتْ  الَبْن ــلْطانَةْ  سَ ــي  تِ راحْ أَروحْ  ــكْ  لْتَ عَ جْ و 

 

عاتْ  طْ ا سَ ا فْى وَقْتْ امّ مَ بْ السّ واكَ لِيكْ اكْ وَنْسالْ عْ

ــي وَالتُّوباتْ  المِ نامْ و احْ يالْ أُو فــي الَمْ فــي الَخْ

الواتْ صَ نَا  قُمْ قْ  شَ وَالْعْ بّ  الحُ حارَبْ  امْ وفي 
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يَّاتْ  السِّ عْ  مْ جَ نْ  مَ جابْنا  احْ يَّ  هِ ة  فَّ َلْعَ ا

ياتْ  االَشْ خالَقْ  ةْ  طاعَ في  بْنَا  حُ أتْبادَلْنَا 

اوَكْ نَجاةْ  مَّ ا سَ مولَةْ الَبْهَ كْ ــكْ يا مَ ناسَ

ــتُــه  ــنْ ــعَ ـــتِ امْ ــرِي وَانـْ ــعْ ــا شَ ه

ــهْ  ــتُ ــمْ ــغَ ـــتِ انْ ــي وَانـْ ــنِ ــحْ ــا لَ ه

ـــتُـــه  ـــعْ ـــيَّـــة اوْضَ لِـــيـــكْ أنـــاجِ

داتْ  هْ بُوبَة شَ حْ يلْ قالَتْ الْمَ سْ األَصِ مْ ها شَ

ــاتْ  ُوَقْفَ أ ــنْ  الزِّي داتْ  راتْ  ــدْ تَ وَعْ قالَتْهــا 

ياةْ  َلْهــادْ الحَ رامْ ا ــة الَغْ نَّ نْ جَ ــا مَ ن رَجْ و خْ

ياةْ  التْ الْحَ لِي وْعادْ احْ دِي يا هْ عْ دْ سَ عَ وَسْ

رَفْ االَوْقاتْ  ايَمْ نَصْ يمْ هَ مِ ا اهْ نْتْ بال بِهَ كُ

نِيَّة الَمْ يَّ  هِ وَى  الَهْ في  الروحْ  دا  وَة  وَالنَّجْ

 

رِيَّة  جْ مَ كَ  عْ دَمَ ة  امْشابْهَ يانِي  اعْ ادْموعْ  و 

يَّة يتَكْ ناجِ ــمِّ ــامْ سَ ــاجْ الرَّي ــا ت ــا ي وانَ

ــه يتُ دِ ــنْ ابْهــاكْ أنَجــاةْ اخْ وَبْهــاهْ مَ

يتُه يفْ اســتَوْحِ فِ ــا الَعْ ْنَ بّ ْ حُ وّ ــنْ جُ مَ

نِّيتُه  ــي غَ ــا وَلْفِ ــكْ ي لَ حافْ ــى امْ لَ وَعْ

يَّة ــهْ انْقِ زَايَهْ فِي ــرِيرْ وَالنّ ــبّ اشْ ــن الْحُ بِيْ

 

بِيَّة دَهْ َللِّي  ا سْ  مْ لَشَّ شارَتْ  ة  َلْوَقْفَ ا دْ  بَعْ

يَّة وَة والسِّ هْ ماعْ و الشَّ طْ حونَة باالْ شْ الْمَ

يَّة ــيَ ناجِ ــا هِ هَ ــى أُو روحْ لَ ــفْ االَّ تَحْ ي  كِ

ــبِيَّة سْ ي مَ دِي رُوحِ عَ اتْناهْ مامْ امْ فْى التَّخْ

 

ماتْ  وَسْ ابْال  بّ  حُ ْنَا  رَبّ تابْ  كْ في  ــرَّمْ  حَ ما 

زْجاتْ اتمَ موعْ  الدّ نَا  ضْ الْبَعْ وانا  اهْ قْ  دْ صَ نْ  مَ

ــاتْ  ــلْطانَةْ الَبْن ــي سَ تِ ــكْ أَروحْ راحْ لْتَ عَ و جْ

داتْ ــاسْ التَّهْ ــوادْ النَّ ــنْ اجْ ــكْ مَ ــة لِي ــا زَوجَ وَنَ

التْ  ــدِي وَصْ ــا وَعْ تُه ي ــراقْ ســاعْ ــي الَفْ نِ كاتَعْ

امْشــاتْ ــادْ  ع ــا  نَ دْ هَ اتْعَ ــا  مَ دْ بَعْ ــا  نَ دْ اتْوَعَ و 

ــي نَجاة ــتْ لِ انَ ــا كَ ــةْ الَبْهَ مولَ كْ داتِي مَ ــعْ سَ

اتْ يْهَ ــا هَ ــشْ الْدابَ ي ــاتْ ما انْعِ ــا كانَتْ جَ لُو م
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ــــمْ نَـــجـــاةْ  ـــادْ الــــرّي ـــج ـــمْ ـــا تَ ه

ــعــاتْ  ــفْ يَــنْ ــي ــي كِ ــعــانِ ــمْ ــرْ الَ ــحْ بَ

ـــاتْ  ه ـــدُّ دْبـــا ال ــوَ ــلـْ ــــدِي لـَ ــــهْ مَ

ــاتْ  ْف ــرّ ــعَ ــي اتْ ــي فــي انْــظــامِ ــمِ وَاسْ

ـــاتْ  ـــمَّ ـــومْ سَ ـــهُ ـــنْـــيَـــة سُ والْـــكُ

ــونْ االَبْـــيـــاتْ  ــضــم ــة مَ ــمَ ــتْ ــخَ وَال

ـــــداتْ  ـــــيـــــاخْ سَ ـــا االَشْ ـــمَ ـــتُ أنْ

ـــا الـــتُّـــوْقـــاتْ  ـــم ـــا هُ ــتُـــمَ أنـْ

ــضــاتْ  ــيْ ــعَ ـــعَ الْ ــحْ مْ ــصْ ــنُّ ــنْ ال ــي فِ

ــــاتْ  ــــيَّ ـــوبَـــة وَالْــــوْصِ ــه الـــتُّ ــي فْ

ــــاتْ  ــــي االَبْ رَبّ  ـــمْ  ـــكُ ي ـــدِ ـــهْ يَ

ـــداتْ  ــمْ اشْ ــســايَ ــنْ ــي بَ ــمِ ــايَ ــس وَانْ

ــالتْ   ــقْ ــمُ ــا الْ ــيَ ــتْ ضْ ــي ــبِ ــــلْ الْ واهْ

ــي  اتْقاتِ ــنْ  زِي اخْ ــوتْ  يَقُ ــبْ  لْ قَ فــي  دُرَّة 

الثُّالتي  ـــروضْ  الَـــعْ ــدْ  لَّ ــوَ ــتْ ال ــه  ــنُّ مَ

ناتِي  عْ مَ على  وَ  نِّي  عَ ـــاوْا  ارْض إلــى 

ــي  اوْقاتِ ــعْ  مْ جَ فــي  اهللا  ــدْ  حامَ ــدْ  م أحْ

ــي  ابْياتِ ــاتْ  وَت ــي  كِ ــي  تِ قامْ و  ــدِّي  قَ

ــي  رْفاتِ صُ ــمْ  نْكُ عَ ــا  دْب لْوَ ــا  ي ــولْ  انْقُ

لْ فــي ســايَرْ االَوْقاتي ــاسْ الفضَ ــمْ ن انْتُ

ــي ــي راقِ ــاقِ ــانْ وْب ــمْ ك ــورْكُ يــلْ ن ــنْــدِ قَ

وَاتِي  عايَشْ  ثْلِي  مَ نْ  الْمَ دَى  الَهْ فِيهْ 

َلْفاتِي  ا االَوْطــــانْ  ـــهْ  وَجَّ ـــذَى  الّ فْيهْ 

ــي  الْعاتِ ــلْ  ي الْجِ ــبابْ  شَ ــدْ  ي اتْفِ ــي  َللِّ ا

ابْياتِي  اتْــمــامْ  في  ــا  دْب ــوَ الْ يا  مْ  لِيكُ

التِي   قْ مُ يَا  ضْ و  ي  ناسِ لُومْ  الَعْ ــلْ  واهْ

انتهت القصيدة
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يدْ  ــهِ اسْ ــانْ  يَّ حَ ــي  الْيالِ فــي  ــاتْ  ب مــن  ــى  عل أه 

ة  ــيــدَ ــكِ ــرْ وْتَــنْ ــهْ ــلّــهــا قَ ــانْ كُ ــيَّ ــي حَ ــالِ ــي و الْ

ــودْ  الَرْع و  ــحْ  الرِّي و  ــرْ  المطَ و  ــولْ  الطُّ و  ــة  لْمَ الظَّ

يدْ  ــوِ اجْ في تَسْ ــدَّ ال ــة كَ لْمَ ـظَ ــة امْ لْمَ ــهْ بالظَّ سُ نَفْ

ة  يَــدَ ــدِ تَــشْ ــنُّــه  عَ ة  ـــدَ زايْ اللِّيلْ  ذا  ــولَــة  الــطُّ و 

ــدودْ  مْ َلْمَ ا ــولْ  الطُّ و  ــةُ  لِيلْ ــوادْ  تَسْ مــن  ــه  وِيْحُ

ــدْ  نِي الَعْ ــر  طَ الَمْ ــدْ  كيْعانَ ــابْ  بَ الصَّ ــعْ  م الدَّ و 

ة  ــيــدَ ــه تَــرْعِ ــداتُ ـــزافْ زَايَــــدْ الْ ــحْ الـــزَّفْ ــرِّي و ال

ــرْعــودْ  مَ ه  يتَرْكُ و  ــفْ  ــصَ اقْ إِال  ــدُّ  إيْــهَ ــد  الــرَّعْ و 

يدْ  ــاللْ الْعِ ــرَّاضْ اهْ ــا العَ ف ــرى لِي فــي اجْ ــفْ اجْ ي كِ

ا  فِيدَ لِيها  ـــارَقْ  ف الـــرُّوحْ  ــي  الــلّ الـــرُّوحْ  روحْ 

وْخــودْ  ــي مُ لِ قْ ــتْ عَ ي و تَرْكَ ــمِ راسْ ــاتْ امْ ف ــومْ اجْ يُ

ــرِّيــدْ  ــثْــلِــي غُ ــحــايْــنِــي مــا مَ ــرَّدْ يــا امْ ـغَ ـتّ انـْ بـَ

ة  رِيدَ التَّغْ و  ــكــايَ  ابْ مــع  ابْــشــوقِــي  ــولْ  ــقُ انْ و 

سودْ  الحْ ـــيَّ  فِ ــي  ــفِّ اتْــشَ ال  ــنْ  ــزِّي ال ذاكْ  فــي 
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ـــدِي  ــرْتْ وَحْ ــهَ ــيــلْ اسْ ــنْ لِ ــمْ مَّ كَ

ـــدِي  ـــشْ نَ ــــولْ  ــــقُ انْ ـــتّ  ـــابَ م و 

ــــدِي  ـــى وَعْ ـــــدِي فْ ــا وَعْ ــي ي ــاقِ ب

ــدْ ي الغِ ــرَّاض  عَ ــا  ي كْ  ــقَ عاشْ ــدْ  ي عِ دْ  ــاللْ  لَهْ ــا  ي

ة  ــدَ ــي زُبِ ــا  ي ــي  ــلِ ــخْ ــبَ اتْ وال  ـــزّورَة  ـــال ب ــي  ــمِ ــعْ نَ

ــودْ إِيْجودْ  ج
ــلْ الْ ــا صي ــةْ الَبْه مولَ كْ ــا مَ ــودِي ي جُ

يدْ  ــعِ اسْ ابْلَوصــالْ  ــتْ  نْ كُ ــوم  يُ ــرامْ  الَغْ ــي  ن دْ هَ دْ هَ

ة ــدَ اقْصي ــاةْ  ي امْ ــتْ  لْ قُ انْهــارْ  ــوَى  الَهْ نِي  دْ ــعَ وَسْ

ــودْ  وجُ مَ ــي  اقْرِيضِ و  ــو  ازْهُ ــا  لّهَ كُ ة  ــدَ ي اقْصِ كلّ 

ــيدْ  الَنْشِ ــلْ  نَرْتاجَ ي  ــمِ رْسْ الْمَ ــتْ  لْ اوْصَ إال  ــتْ  نْ كُ

ة  ــدَ ي الْدِ ــهْ  فِي ــي  عانِ الْمْ و  ــوْزونْ  مَ و  لْحــون  مَ

هــودْ  ــا الَعْ نْهَ ــتْ عَ ــي اقْدامَ َللِّ ة ا دَ ــهْ ــدّ مــن الشَّ لَ

ــدْ  رْبِي َلْعَ ا ــبْ  لْ الْقَ ــاذْ  ه الَبْســاطْ  فــي  ــرْزَتْ  بَ إال  و 

ة  ــدَ ي دِ اعْ ــاتْ  ق فْ خَ ــوَى  بَالْهْ ــوانْ  نَشْ ــقْ  فَ يَخْ كَ

وْخــودْ  ــه مُ رامُ ــى بَغْ حَ ــنْ اضْ ــقْ مَ ي فِ ــقْ تَصْ فَّ و يْصَ

ــدْ  زِي ــي  ــفِ وَلْ يــا  لِّيها  ــولْ  ــق انْ ينِي  قِ تسْ إال 

ة  يدَ عِ اسْ ــاهْ  ــع امْ ــة  اللَّ ــافْ  ش ــنْ  مَ ــدْ  ــرْبَ عَ مــا 

ــودْ  ــوُج الْ ـــلّ  عَ ــبْ  ــايَ غ ــقْ  ــي ــشِ اعْ طـــاحْ  إال  و 

ادَة  ــوّ هُ ــي  وَدْموعِ ــدِي  يْ ــي  فِ ــمْ  لَ الْقَ و 

ــادَة  ــنْ دُونْ إيْف ــا الْســانِي مَ ي ــى اعْ تَّ حَ

دادا  ــا  ي دادا  ــةْ  قالَ امْ ــنْ  مَ ــتْ  لِّي كَ
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ا  ــــدَّ ــــومْ غَ ـــــي بَــــالــــيُ ـــــفِ أوَلْ

ة  ـــدَّ الـــشَّ ـــــورَة  م ـــة  ـــفَ ـــرَّخْ ال و 

ــدا ــبْ ــمَ ــــنْ الْ ــه مَ ــامُ ــم ــنْ اتْ ــي فِ

يدْ  ــي و بْعِ رْ ماضِ ــى الْحاضَ حَ ــى اضْ تَّ رَى حَ يــف اجْ كِ

ــدْ  يِي تَحْ ي  ــمِ رَسْ مــن  ــكْ  ِيْلِي إ ــا  م ــي  نْتِ كُ  ً ــدا بَعْ

اتْعــودْ  ــاشْ  ت ْيمْ إ ــنْ  نْعايَ كَ ــتْ  ي ابْقِ و  ــي  يَّبْتِ غَ

ــدْ ي الغِ ــرَّاض  عَ ــا  ي كْ  ــقَ عاشْ ــدْ  ي عِ دْ  ــاللْ  لَهْ ــا  ي

ة  ــدَ ــي زُبِ ــا  ي ــي  ــلِ ــخْ ــبَ اتْ وال  ـــزّورَة  ـــال ب ــي  ــمِ ــعْ نَ

ــودْ إِيْجودْ  ج
ــلْ الْ ــا صي ــةْ الَبْه مولَ كْ ــا مَ ــودِي ي جُ

ــدْ  ي ــدْ فــي عِ ي ــتْ عِ ــو كانَ ــة ازْهُ ــرْ مالْيَ ــنْ انْهايَ فِي

ــدا  َلْبِي ا سْ  ــمْ شَ كَ ة  عَ ــاطْ السّ ــا  َلْيالِين ا ــنْ  فِي

نْكــودْ  مَ ــا  دان اعْ ــنْ  ي التَّارْكِ ــا  قصايدن ــن  في

ــدْ ــفْ أنْرِي ي ــي كِ ــحْ باهِ بَ ــي اصْ ــي اللّ بُّوحِ ــنْ الصَّ فِي

ة  ــدَ ي ابْعِ ــوم  الْيُ حــاتْ  اضْ ــي  اللّ يَّة  ــوِ شْ العَ ــنْ  فِي

دْ  ــؤُ فْ مَ ــآدِي  أفْ ــنْ  ي تارْكِ ــنْ  فِي و  ــنْ  فِي و  ــنْ  فِي

رِيدْ  ــكْ الَفْ مالَ ــتْ فــي اوْصــافْ اجْ ــن انْهــارْ افْلَحْ فِي

ة  ــدَ نِي تَفْ ــا  فِيهَ ــا  م ــعارْ  اشْ مــن  ــي  يتِ اتْغاغِ و 

ــا ســودَةْ لَتْمــودْ  ــوَى ي ــوَة مــن الهْ ــي نَشْ تِ قْ و انْطَ

ســادِي  اجْ و  ــأدِي  افْ و  ــي  وارْحِ اجْ ــوا  لُّ كَ

ــدادِي  تَــشْ تِيهانَكْ  في  ــالْ  طَ ــنْ  كِ الَ

ــوْدادِي تَ ــوايَعْ  اسْ ــنْ  فِي و  ــا  فَ الَجْ ــاذْ  هَ
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ـدْ  ــــد عــايـَ ــــنْ ــــالمْ دْجَ ــــعْ ـــا الَ ي

ــــدْ  ـــر واخَ ـــرِي ـــحِ ـــفْ الَ ـــالَ يـــا س

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــدْ  زِي ــلْ مــن مَ ــنْ هَ حاسَ ــفْ الَمْ ــا واصَ ــي ي ــي لِ لْتِ قُ

ة  ــدَ يِي ــكْ تَحْ فَ ــهْ عــن وَصْ ــا إيْلِي ــكْ م يمَ دِ ــتْ اخْ لْ قُ

نْشــودْ  مَ ــعْ  طَ يَقْ ــا  م ه  ــمُ امراسْ ــرِي  جْ اتْهَ ــونْ  الُ و 

يدْ  ــعِ ــا في انْهارْ اسْ ن ــتْ و احْ قْ رَة انْطَ ــدْ بَلْســانْ القُ

ة  تَنْكيدَ فــي  دَة  ــوْ ــخَ ــالْ ي ــفــاكْ  ــجْ بَ ــا  ــي أنَ مــا 

ــهودْ  شْ رْ كايَنِّي في اليومْ المَ ــعْ ــلْ في الشِّ تَرْسَ مَسْ

ــدْ ي الغِ ــرَّاض  عَ ــا  ي كْ  ــقَ عاشْ ــدْ  ي عِ دْ  ــاللْ  لَهْ ــا  ي

ة  ــدَ ــي زُبِ ــا  ي ــي  ــلِ ــخْ ــبَ اتْ وال  ـــزّورَة  ـــال ب ــي  ــمِ ــعْ نَ

ــودْ إِيْجودْ  ج
ــلْ الْ ــا صي ــةْ الَبْه مولَ كْ ــا مَ ــودِي ي جُ

افــرِيــدْ  ــارْ  ــوك ال فــي  ــمــامْ  ــحْ كَ ـتّ  بـَ ــيَّ  ــلِ اعْ أهْ 

ة  اشــرِيــدَ ــشــاتْ  امْ و  ة  تَايهَ تْ  ـــالَّ ظَ ــكــارِي  افْ و 

ــدودْ  كْ ــة مَ نَّ حَ ــا و المْ نَ ــةْ الضْ ســادِي مــن لِّيعَ و اجْ

رِيدْ  تَغْ ــرَّدْ  ــغَ اتْ و  ــوْ  الــزّهُ و  الُــوصــالْ  رْ  كَّ انْتْفَ و 

ة  ــدَ دِي ــوْ ابَ تْ  ــدْ ــعَ اسْ ةْ  اعَ لسَ رِي  كْ ابْفَ انْــعــودْ  و 

ــودْ  مرْفُ ــحْ  ايَ الطَّ ــرْ  بْ لحَ ــالْ  ق ــفْ  ي كِ ــا  نَّ كُ ةْ  ســاعَ

ــادُه  ت ــرْ بَعــدادُه و اعْ ةْ النَّصَ مــن ســاحَ

ــوادُه ــنْ اسْ ــي تَلْوي ــتْ اللّيالِ لْگْ مــن حَ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ـــدِّي ـــسَ ـي امْ ـــلْ الــلـِّ ـــزِيَّ ـــغْ هــا لَ

ـــدِّي  ـــاعْ يَ ـــن ـــالْ اصْ ـــغ هــــاكْ اشْ

ــدِي  ــنْ عَ ــوبْ  ــسُ ــحْ مَ ــدْ  ــاحَ ــج ال و 

ـــدِي  ـــقْ رارْ عَ ـــــــــدْ ـــن الَ ـــــا م َن أ

ـــدِي  ـــهْ عَ ـــي  ف رَبِّ  ــــي  ــــالَّنِ عَ

ــــدِّي  ــــعَ امْ ــــدِي  عــــنْ ــــا  جَ إالَ 

ي ــدِ ــنْ هَ ــامْ  ــص ــمْ صَ ـــارَمْ  ـــصَّ ال و 

ــدِي  ــهْ مَ ــبْ  ــي ــطِّ ــال بَ ـــي  ـــالمِ اسْ و 

ي ــدِ ــمْ تَ ـــــوارْ  انْ ــمْ  ــلْ ــعِ ال ـــلْ  اه و 

ــدِي  ــجــوبْ فــي نَــشْ ــحْ ــي مَ ــمِ و اسْ

ــدِي  ــشْ تَ ــكْ  ــسْ بَــالــمَ ــة  ــمَ ــتْ الــخَ و 

ـــدِي  تَـــگْ ـــلِـــيـــهْ  اعْ اهللا  ـــلَّـــى  صَ

ــدْ  بِي اعْ ــزالْ  اللَّغْ ــابْ  ب الحْ ســايَرْ  ــوا  كانُ ةْ  ســاعَ

ة  ــدَ ي جِ الَمْ ــا  لَلبْهَ مْ  ــدَ كالْخْ ــابْ  ب االَحْ ــبْ  بايَ احْ و 

ــودْ  َلْمنْگُ ا ــنْ  الزِّي و  ــيّ  كِ الدّ ــزْ  الفايَ ــنْ  سْ الْحُ داتْ 

يِيدْ  التَّسْ ـــامْ  إيَّ ـــوعْ  ارْج مــن  ــاسْ  ي ــعْ  قــاطَ وال 

 َ إذا ــى  ــتَّ حَ ــقْ  ــاشَ ــع ال على  ــهْ  ــي ــتِ ِيْ إ الــزِّيــنْ 

ــرودْ  ى في اشْ وَى ما يَبْقَ قْ في الَهْ ــدْ شــافْ اتْمامْ الصَّ

يدْ  دِ ابْتَعْ ــدّ  تَــنْــعَ مــا  ـــامْ  إيَّ ــي  لِ ــعْ  ــرْجَ تَ باقي 

ة  ــدَ زُبِيـ ــي  ـ ـجِ مْ بـَ ــا  ن افْــراحْ ــي  اللّيالـِ عــودْ  اتـْ و 

ــودْ  الَبْنُ ــقْ  فَّ ُتْخَ أ ــرورْ  السْ و  ــرْحْ  الْفَ ــورْ  نُ عْ  ــطَ يَسْ

 

ــادَة  وقَّ ادْرارُه  ــرْ  رِي الَحْ ــمْ  رايَ امْ فــي 

ــأْدَى  تَنَ ــا  م ــى  ولَ المُ ــكْ  ونَ ايْعُ ــه  ونُ صُ

ادَا  ــگَ يْل الْ ــى خَ ــقْ عل ي ِيْطِ ــا إ ــرُّوشْ م غَ

ــالدَة  ــرِيطْ اقْ ــي ابْحــاَلْ مــن دَارْ اشْ مانِ

ا  ــادّ ت اعْ اكْ  ــذَ هَ ــادِي  ن اعْ ابْغــا  ــي  اللِّ و 

ـــــادَا  ـــــةْ الـــــرّعَّ ـــــوفَ مــــن شُ

ــادَة  نَفَّ ــه  ناتُ عْ طَ ــه  تُ لِيعْ ــومْ  شُ ــا  ي

تادَى  ــزْ مــن اهْ نْ ــوْرَى كَ ــيدْ الَ ــوال دْ سِ لَ

رْصادَة  المَ على  مْ  رَغْ ى  َللّغَ ا رْ  اقْماهَ و 

ــالدَة  بُ ــى  شَ نَخْ ــا  م ــي  تِ نِيّ اكْ ــهومْ  سُ

ا  ــدَ حمَّ مُ ــم  أَسَ فــي  ــيقْ  شِ الَعْ ــبْ  لْ قَ

ــادَة  قَّ ــارْ الوَ ــا وَالنَّ ي مــن اللّضَ ــمِ سْ جَ
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ه ــدُ نَكْ ــدي  آوَعْ شــيقْ  لَلْعْ ــزادْ  يَتْ

ه ـــــدُ ـــــعْ ــــبْ سَ ــــي ــــغ ايْ

ــدة تَنْهي ــى  عل ــه  تُ آلِيعْ ــاتْ  يب و 

ــولْ لْديدا ــو اتْط ــاكْ ل ف ــامْ اجْ ايَّ

لي في البيدْ نْبيدْ قْ و ابْقيتْ دونْ عَ

ســــــيـــــدْ مــــــــنْ  آشْ 

ة عيدَ واشْ منْ ساعة اتْصيرْ بِيكْ سْ

ــزادْ اتْ ــى  إل ــرانْ  الهجْ و  ــا  ف الجْ و  ــهْ  ي التّ ســيدي  ــا  أي

ه ــدُ هْ ه جَ دُ ــهْ ــنْ سَ ــى م مــا افْن اكْ

دة بَعْ ــي امْ ــي عنّ ــنْ و انتِ حاسَ َدُرّتْ المْ ــتْ أ لّي ــتْ و ظَ كيــف بَ

ــارْدة بْية في ارْياضْ ش رْ يا ظَ هَ تْ الْمْ ــا توگَ اللْ الدارة ي ــا اهْ ي

ــادْ الَوْه ــامْ  اوْه فــي  ــكاري  افْ ــهْ  تي ــهْ  ي التّ ســيدي  ــا  أي

عيدْ ــي  ف ــدْ  ــي ع ــــتِ  وان ـــة  اللَّ

شــارْدا ــرّوحْ  ال و  ــي  ذات و  ــكارْ  االفْ ــتْ  تاهَ ــكْ  تِيهانَ مــن  ــي  ياللّ

ه          ــدُ سْ جَ ه  ــدُ هْ صَ ــنْ  م ــى  ن يفْ و 

ه ـــدُ ـــكْ نَ حــيــنْ  ـــلّ  ـــج ايْ و 

ة ابْعيدَ أرْضْ  فــي  ــه  ــارْمُ ع و 

ــــي رشـــيـــدة ــــت ــــايْ ــــن اعْ

فريدْ ــريــدْ  اشْ ــارْ  ــوع ل ــيــنْ  ب

ــدْ ــي ــف ــهْ ويْ ــي ــل ــكــي عْ ــشْ ن

ــدة ــدي ــا  اوْقــــــاتْ جْ ــف ــشْ نَ
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ــارْدة بْية في ارْياضْ ش رْ يا ظَ هَ تْ الْمْ ــا توگَ اللْ الدارة ي ــا اهْ ي

ســادْ بَاالجْ ــلْ  مّ كَ و  ــارْ  ضَ لَعْ ــفْ  جَ فــاكْ  اجْ و  ســيدي  ــا  أي

ــهــادي ــسْ لَ ــادي  ــه ــنْ تَ زادْ  و 

عانْدا ــي عنْهــا بالْمْ ت ــتِ فقْ ــرْ و ليلة ان بْ ــه بالصَّ ت ــسْ فقْ قي

ــارْدة بْية في ارْياضْ ش رْ يا ظَ هَ تْ الْمْ ــا توگَ اللْ الدارة ي ــا اهْ ي

ــمــادْ ــتْ ــاحْ لَ ــب ــصْ ــجــيــكْ آمَ ــنْ ــــتْ كَ أيـــا ســيــدي الزلْ

ــســودْ ــودْ تْ ــس ــحْ ـــرْكـــي لَ التَ

دا تي لَنْفــاسْ خامْ ــري و اتْرَكْ ــي و خاطْ ل قْ ــي عَ لْت لْخَ ــي خَ ياللّ

ــارْدة بْية في ارْياضْ ش رْ يا ظَ هَ تْ الْمْ ــا توگَ اللْ الدارة ي ــا اهْ ي

ــــي رشـــيـــدة ــــت ــــايْ ــــن اعْ

بادي اكْ و  ــادِي  ــفَّ لَ ــفْ  ــحَ اشْ و 

ـــادي ـــن ـــيْ ــــــســــــانْ كَ وَلْ

ــدا ــي ــنّ ـــذْ ال ــتْ ه ــي ــغ مــا صْ

ــــي رشـــيـــدة ــــت ــــايْ ــــن اعْ

هودْ العْ و  الــوعــودْ  ــدي  اگْ في 

ــســودْ ــحْ ــعْ لَ ــي ــم ــي اجْ ــك أن

ــدة ــي ــب ــكْ ــــــرّدي لْـــظـــى لَ بَ

ــــي رشـــيـــدة ــــت ــــايْ ــــن اعْ

ــولْ لْديدا ــو اتْط ــاكْ ل ف ــامْ اجْ ايَّ

ــأدي و اتْمادي          ــفْ افْ فــاكْ نَشَّ و اجْ

ـــــــــادي                ــــــــبْ گَ ــــــــلْ قَ

ــدة              بْعي مــالْ  الَجْ دُرَّةْ  ــا  ي ــتِ  وان

ــولْ لْديدا ــو اتْط ــاكْ ل ف ــامْ اجْ ايَّ

نايْتي صيلْ الجــودْ ايْجودْ        ــاكْ آعْ ي

تْــــــــــــــمـــــــــــودْ              أمّ  ـــا  ي

ــعيدة        سْ ــامْ  يَّ تَنْمــوا  نَغْ أَجــي 

ــولْ لْديدا ــو اتْط ــاكْ ل ف ــامْ اجْ ايَّ
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دي يَشْ ـدِي  الـْ ــن  مَ ــزَرْ  ــخِ الْ وَالَّ 

ـــــــدي         ـــــــهْ هـــــــــــدّ جَ

ــدا            ــدي ـــرّدا وَمْ ـــجَ ــزا امْ ــنْ ــلَ اوْبْ

ــولْ لْديدا ــو اتْط ــاكْ ل ف ــامْ اجْ ايَّ

ــادْ          ــادْ ون ــكْ دونْ زن بَ ــواسْ حاجْ و اقْ

ادْ وگّ وَرْدكْ  ــي  يجن رادْ  لهــم  جُ

ْ  وْريـــــــدة                   ــــــــدّ ْ خ كـــــــلّ

ــولْ لْديدا ــو اتْط ــاكْ ل ف ــامْ اجْ ايَّ

ــد          كالزْبَرْجَ وَحــدْ   ْ لّ كُ ــارْ  اثْغ و 

ــادْ ــن ــجْ الَ ــيــنْ  ب ـــا  راي وَالَّ  ــة  ــاسَ ي ــدْ  ــاقَ ي ســيــدي  أيــا 

ي ــدّ ــسَ ــــدي مْ ــا وعْ تْــركــنــي ي

رّة شمسْ واقْدا كْ والغُ هَ بَحْ وَجْ دِّي عنْ اصْ سَ رَكْ لَمْ ــعْ ابْليلْ شَ

ــارْدة بْية في ارْياضْ ش رْ يا ظَ هَ تْ الْمْ ــا توگَ اللْ الدارة ي ــا اهْ ي

ــادْ ــي َعْ ــاالْ ب ــرْ  يــبَــشّ ـــاللْ  اهْ جبينَكْ  أمــنْ  سيدي  ــا  أي

ــادْ ــقَّ نَ رَّادْ  ـــــوَ الـْ ـــدودْ  ـــخْ ال و 

ــرَة النَّافْدا كْ و النَّظْ ــصْ و غالمَ ري ــا بَرْني احْ ــي لُو م ن اوْرادْ يَجْ

ــارْدة بْية في ارْياضْ ش رْ يا ظَ هَ تْ الْمْ ــا توگَ اللْ الدارة ي ــا اهْ ي

ــادْ ي ــعْ لَغْ مْ ــمْ عــن جَ بْسَ ــمْ المَ ات ــي ابْخَ ــا ســيدي صول أي

وَرْدا ـــدى  اشْ ــيــبْ  ابْــطِ اوْفــــاقْ 

يَــــرْدي ي  ـــدّ ـــعَ مْ ـــــحْ  رَمْ آوْ 

ــــدي رشْ خـــــادْ  كــــــذاكْ  و 

ـــدا ـــدي ـــــومْ عْ ـــاتْ ق ـــه ـــيّ ت

ــــي رشـــيـــدة ــــت ــــايْ ــــن اعْ

ــوادْ         اسْ ــادْ  االتْم مــن  رْ  ــفَ الشَّ و 

ـــــنْ ي ـــــدّ ـــــخَ ــــــــفْ الْ شُ

ـــدة ـــوْري تَ فـــي  االزهـــــــارْ  و 

ــــي رشـــيـــدة ــــت ــــايْ ــــن اعْ

ــدة ــهْ شَ ــن  م ـــدْ  لَ الـــرِّيـــقْ  و 
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ا                ــــــــدَّ ــــــــدْ عَ ــــــــي اوْج

ميدا              ــروقْ شــارتْ فــي تَغْ و دْرُوعْ ب

ــادْ في بيدا           و صــدر ارْخــامْ ما و جَ

تيدا        ــدْ عْ لْ ــنْ الصَّ ــاغْ ارْوابْ م و ارْف

قى و ساقْ قومْ زْهيدا        ــاقْ سْ و السّ

ــدا دي عْ ــوتْ  ي التّ امّ  ــا  ي كْ  ــيامَ شِ

ــدا              هي تَمْ الَبْهــى  ــادُرَّةْ  ي هــذي 

ة  ــدَ رِي تَغْ ــي  لّتِ حُ وَاشْ  ــرَفْ  نَعْ ــا  م

رشيدة            ــة  ل ــالّ ل ــي  ــت ــالمَ اسْ و 

ئيدا               ــدى لَفْ داوْ لَلْهْ ــياخْ هْ و االشْ

دا ضــارْ هامْ تْ لعْ ــة تَرْكَ ــية فــي الْوْغَى بْرييَّ بْسِ ــوارمْ  عَ سْ كَ

دا ــنْ يْزَلَّغْ قومْ ســاجْ رْدينْ و البْطَ تْمَ ــوا مَ لّ ــدْ ضَ ــى الرّفافَ ل اعْ

دا ــها جْ ــرَّ كاسْ ــازَنْ و الصّ ــزّ بالمي تَ ــه يَهْ ــرْ عــن ردْفُ صَ والخْ

ــدا اهْ بالنّ ــامْ  ق لَمْ ــجْ  الخدلّ ــن  مَ ــرَا  وطْ ــجْ  لَّ دَ اخْ ــدامْ  القْ و 

عــاكْ فايْدا وْ مْ ــوْدا والزَّهْ ــا لْخَ ــمايَلْ مجموعــة فيكْ ي والشْ

صــادَّا ــايْ  تَبْق ــو  وَل ديحــكْ  مْ فــي  ــدْ  يْزي ــازالْ  م ــدْ  بِيَّ الْعْ و 

ة  ــذَ ــا واوِي ال اموَخْ ــى ي ــتْ نَوْعَ ي ــتْ وَال بْقِ لْ ــي وَدْهَ لِ قْ حــارْ عَ

الْجــادّا لَمــا  الْعُ و  ــفْ  والَ مْ ــي  كِ ــرافْ  لَشْ ــي  يّ نْحَ ــامْ  والتّم

ــدا يْ كَ مْ تاجــوا  مانحْ ــوا  مالُ ــومْ  ق ــهْ  لي ــه  نْوالُ مَ واحــدْ  كلّ 

ـــدا شــــــادي اوهــــــــامْ لـــكْ

ــدا ــجــي ــمْ لَ ـــا  ي ــــودْ  ــــزّن ال و 

ــدا ــري ــغْ تَ فـــي  ـــهـــودْ  الـــنّ و 

بْــعــيــدا ارْضْ  ـــــروجْ  مْ فــي 

ــدا ــي ــن ــفْ تَ ال  ـــتَـــكْ  لْـــطـــاعْ

ــدة ــي ــص ــهــمْ اقْ ـمْ ـلـَ مـــا تـْ

ــهــيــدا مْ ــــكْ  لِ ـــيـــاةْ  الـــحْ و 

ة  ـــرِيـــدَ ــزَغْ تـْ و  ــــــرْحْ  فَ و 

ــن االْبْـــتِـــدا ــي ادحــــتْ م ــلّ َل ا

ـــدا ـــري ـــفْ ـــــال تَ ــــا بْ مــــالمَّ
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ــدا                ي النّ ــياخْ  االشْ ــةْ  أالم ا  ــوْ لبِّي

ــدا              دي عْ ــوانْ  لْ ــه  في ــعْ  تَم المجْ

ــدة             دي اجْ ــومْ  ي كلّ  ضــالتْ  المعْ

ميمْ فْريدا             ــنَ الصّ ة مْ رْخَ هــذي صَ

ــديدا         ــبْ سْ ــراتْ دونْ ري هــذي فَكْ

ــموعْ واقْدا ــة تبْقــى الشْ بَّ ــانْ وَ المحَ ن جــوا بالتَّحْ ــوا لَهْ ل ْ بَدّ

ــدا بفايْ ــا  ن بَحْ وال  نا  ــدْ الرْشَ و  ــا  ن ظْ عَ و  ــا  م ــا  ن حْ مانصَ

ــدا ايْ الدَّ ــة  موعَ جْ الْمَ فــي  ــوا  ماثْلَمّ ــاعْ  تم بالمجْ ــوا  تَمّ ماهْ

ســدْ و البَغضْ بال مْســانْدا والي في ســينين لَحْ قْ دَ مَ كي تْبَدَّ

دا اهْ لْها شَ فاتْ سهوم وشعاري كُ االسم احمد والكنية ماخْ

ــدا گي التَّحْ ــى  عل ــوا  رْعُ ــــوَ اتـْ

نيدا سْ ــرْ  ــي غ ـــاخْ  ـــي االشْ و 

ــجــيــدا اهْ واشْ  ـــارْ  ـــك االفْ و 

ــدا ــدي ابْ ــرْ  ــصــي تْ ال  ـــتْ  ـــفْ خَ

ــصــيــدة ـــاتْ لــي لَــقْ ـــمَ ْ ـــمّ تَ

انتهت القصيدة
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رْ فايَقْ عن انْظامِي  ــعْ و الشِّ

ــي  ــســامِ ــــذَى امْ هـــذا الْ

ة  ــمَ نَسْ ــرَكْ  تَتْ ــرّ  اتْمَ إِال 

ا  مَ ة و من اضْ مَ ى اللُّقْ عَ لَلِّي اسْ

ــومْ  لُ العْ و  ة  ــفَ الفلْسَ كنظــنّ  ــتْ  كن ــا  م ــيدي  سِ ــا  ي هــو  و 

ــامِي  و األدَبْ داكْ السَّ

ـــــي  فـــــي تُـــــؤَمِ

امِي  ــلَبْ االفْهَ ة ما يَسْ نِّيتْ اتْكــونْ دارْكَ ــتْ وال ظَ ــاذْ اللِّي ما انْوِي ه

القــيُّومْ  ــبــحانْ  سُ

ـــامْ  ـــسَ ـهــا االَبْـــتِ ــاتْ اَلـْ ــع ــبّ ــرَة و تَ ــظْ ــنَّ ــال ــي ب ــنِ ــتْ ــبَ ــلْ سَ

ــي  ــالمِ اسْ رَدّاتْ  ــمْ  ــلَّ ــسَ انْ ــنــدهــا  ألْــعَ زَدْتّ  و  ــتْ  فْــرَحْ و 

ــومْ  ــطُّ ـــي فَ مـــوالتِ

ــومْ  ـــلّ يُ ــا كُ ـراهَ ــــرَّاتْ انـْ ــدْ مَ ــعْ ــــرّاتْ بَ ــا ســيــدي مَ و هــو ي

ة  مَ كْ نَحْ حَ وال ادْواتْ تَمْ

ــا  الــتَــمَّ ــــا  جَ و 

ــي  ــامِ ــي ـــوفْ انْ ـــشُ ـــــــاوَدْتْ ابْ ــا وْع ــهَ ــتْ ــفْ ـــا شَ ــنْ أن ــي فِ

ــومْ  ي مَضْ ــى  يَبْقَ ــا  م

ــي  انْيامِ ــرْ  كيبهَ ــمْ  الرَّسْ و 

ـــي  ـــــقـــــــامِ ادْوا اسْ

ة  مَ علها رَحْ ــبْحانْ من اجْ سُ

ــه  نُّ مَ ــرّ  اتْمَ ــي  اللّ ــيّ  للحَ
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ـــامْ  ـــسَ ـهــا االَبْـــتِ ــاتْ اَلـْ ــع ــبّ ــرَة و تَ ــظْ ــنَّ ــال ــي ب ــنِ ــتْ ــبَ ــلْ سَ

ــي  ــالمِ اسْ رَدّاتْ  ــمْ  ــلَّ ــسَ انْ ــنــدهــا  ألْــعَ زَدْتّ  و  ــتْ  فْــرَحْ و 

ــومْ  ــطُّ ـــي فَ مـــوالتِ

ــرومْ  انْ ــي  أناسِ عــالش  ــتْ  رَف اعْ ــا  م ــتْ  والَفْ ســيدي  ــا  ي ــو  وهَ

ا      مَ و نحوم حول ذاك الحِ

ة  لِيمَ ة وال كْ يمَ ال تَبْسِ

ــي  ــالمِ امْ مــعــاه  ــبْ  ــضَ غَ و  ـــلْ  ـــأَمُّ تْ و  ــامْ  ــه ــف ــت االسْ ذا 

انْحــومْ  ــلْ  أنْضَ الشْ 

ــامْ  ع ــيَّ  ــلِ عْ ـــرّ  مَ ــلْ  ــكَ اشْ ــه  ــلُ ِي إ  
َالَّ ا ـــعْ  ـــوَضْ الْ ــذا  ه ــنْ  ع

ــي  بــايّــامِ ــسْ  ــيَّ ــقَ ــتْ يَ ــو  لُ عـــامْ  ــامْ  ــع الْ ذاكْ  فــي  ــومْ  ــي ال و 

ــومْ  فَطُّ ــرَى  انْ ــلْ  بْ قَ

ــامْ  ــهَّ ــفَ ـــمْ الْ ــدْ أنَـــعْ ــي ــعِ ـــنْ ابْ ــراتْ مَ ـــامْ الــنَّــظْ ــي ع ف

المِي تَعْ ــلْ  ــمَ كْ و  ــرَة  ــظْ ن ـــلّ  كُ ذْ  ــى  ــنَ ــعْ ــمَ َلْ ا ــتْ  ــمْ ــلَّ ــعَ اتْ

بْهومْ  الْمَ ــزْ  اللُّغْ فــي 

ـــالمْ  اعْ دونْ  ا  يْنِيهَ عَ فــي  ـــا  ـــرارْهَ اسْ ـــرَفْ  انْـــعْ رْتْ  ــــدَ قْ و 

ــامِي  السّ ــرُّوحْ  ال مــالْ  جَ مْ  شــوفْهُ فــي  تْ  ــفْ تَشَ اكْ ــفْ  ي كِ

تُومْ  كْ مَ ــى  ابْقَ ــسْ  لِي

ــــامْ  ــنــا عــلــى االِيّ ــهْ ــي لَ ــجِ ــنْ ــــالشْ كَ ــتْ اعْ ــم ــهَ ـــادْ افْ ع

ســامِي  اجْ ــبْ  قل فــي  ــبْ  القل ــقْ  خافَ ــالشْ  اعْ اعرفــت  ــادْ  ع و 

ــرُومْ  ــغْ مَ ــي  ــرْنِ اتَ و 

ــة  ــرَى بهــا الكرِيمَ ــى انْ تَّ حَ

ـــــــــراتْ  النَّــــــظْ دون 

ــا  دِيمَ هــيَّ  ــن  في ــيّ  للحَ

ــة   ــلِيمَ اسْ ــوفـــها  نشُ و 
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ــمْ  تتبسَّ ة  ــدَ رايْ ــفوفْ  شْ و 

ــمْ  هَ يَفْ ــقْ  ي إيْطِ الَّ  مــن 

مْ ــباهُ ــوفْ اسْ و عيونْ بالشُّ

اشــقاهمْ  الهــوى  ــلْ  اه و 

ــالمْ  االَحْ ســايَرْ  ــي  ل ــتْ  قْ قَّ حَ ــاشْ  ف ــة  ظَ اللَّحْ جــاتْ  و 

انْيامِي  مــن  ــاتْ  ــرْح بَ َالَّ  ا ــي  الــلِّ ــة  ــرَّافَ ال ذا  ــرَة  بــالــنَّــظْ

ــيــومْ ــي لَــلْ ــاسِ ــا ن ي

ــامْ  ــسَ ــتِ ــا االَبْ ــه ــاتْ اَلْ ــع ــبّ ــرَة و تَ ــظْ ــنَّ ــال ــي ب ــنِ ــتْ ــبَ ــلْ سَ

ــي  ــالمِ اسْ رَدّاتْ  ــمْ  ــلَّ انْــسَ ندها  ألْعَ زَدْتّ  و  ــتْ  ــرَحْ فْ و 

ــومْ  ــطُّ ــي فَ ــوالتِ م

باعهمْ  وا بَصْ ــدُ قْ ــالمْ اتْعَ ــا ســيدي الكفــوفْ فــي السّ و هــو ي

لَّمْ  تَتْكَ قَة  ــوْ شُ امْ الَّ  و 

ــمْ  ــهَّ ــفَ ــيــفْ إيْ كِ

ِيَّامِي  ــبابِي الخريفْ إ بِيعْ من اشْ ــي الرّ نَة رَدَّتْ ل لَوّ راســمْ زهــرة امْ

ــومْ  ت خْ و شـــــداها مَ

ــامْ  ــسَ ــتِ ــا االَبْ ــه ــاتْ اَلْ ــع ــبّ ــرَة و تَ ــظْ ــنَّ ــال ــي ب ــنِ ــتْ ــبَ ــلْ سَ

ــي  ــالمِ اسْ رَدّاتْ  ــمْ  ــلَّ انْــسَ ندها  ألْعَ زَدْتّ  و  ــتْ  ــرَحْ فْ و 

ــومْ  ــطُّ ــي فَ ــوالتِ م

ــمْ  هُ ضْ ــنْ بَعْ ــوا مَ لْقُ ــاوْا إيْطَ ــا ابْغ ــاعْ م ب ــا ســيدي لَصْ واهــو ي

مْ  نا الحبّ افْناهُ سامْ و اجْ

ــمْ  ــاهُ ــق ــشْ ـــا م ي

وايَعْ دازَتْ في ايّامِي  ي اسْ يَّبْ شِ وَ مخِّ تَّى هُ مْ في الَوْصالْ حَ و شقاهُ

ــومْ  ــا نَــنْــســاهــا ي م

ــمْ  تَتْلَثَّ ــة  ــ ـفَ ــلَهّ امْ الَّ  و 

ـــمْ  ـــبْـــسَ ْ مَ ــــــــرّ سَ

مْ اضناهُ ــوقْ  الشُّ ــا  قلُوبْن و 

ــــمْ  ــــاهُ ــــف فـــــي اجْ
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ــأم  ــلّ ما كيَسْ ــا كايْمَ م

ــمْ  هَ نَفْ ــتْ  ي جِ ــومْ  اليُ و 

العاظمْ  الكبيرْ  بّ  الحُ ذا 

ــن الــمــأتــمْ  ــي م ــال خ

ــامْ  ــسَ ــتِ ــا االَبْ ــه ــاتْ اَلْ ــع ــبّ ــرَة و تَ ــظْ ــنَّ ــال ــي ب ــنِ ــتْ ــبَ ــلْ سَ

ــي  ــالمِ اسْ رَدّاتْ  ــمْ  ــلَّ انْــسَ ندها  ألْعَ زَدْتّ  و  ــتْ  ــرَحْ فْ و 

ــومْ  ــطُّ ــي فَ ــوالتِ م

ــومْ  يُ لّ  كُ ــي  ياتِ مــن  ــا  أي ــتْ  قالَ ــاتْ  ق نَطْ ســيدِي  ــا  ي هــو  و 

مّ  يتْ بِيكْ عايَشْ في الغَ سِّ حَ

ــــمّ ــــهَ مــــا فــــى ال

رامِي  ــدِي و مْ يرْ و قَصْ ــي الخِ وايْتِ ســانْ وهِ تِي الَحْ ــي وانا والعْ نِّ عَ

ــرومْ  ــ ــــحْ المَ ــعادْ  يَسْ

ــامْ  ــسَ ــتِ ــا االَبْ ــه ــاتْ اَلْ ــع ــبّ ــرَة و تَ ــظْ ــنَّ ــال ــي ب ــنِ ــتْ ــبَ ــلْ سَ

ــي  ــالمِ اسْ رَدّاتْ  ــمْ  ــلَّ انْــسَ ندها  ألْعَ زَدْتّ  و  ــتْ  ــرَحْ فْ و 

ــومْ  ــطُّ ــي فَ ــوالتِ م

ــومْ  النّعُ مــن  ــرومْ  حْ مَ ة  ــدِ نْقِ المُ ــتْ  لْ قَ ســيدي  ــا  ي وهــو 

ــمْ  ــبّ العفيفْ النّاسَ الحُ

ـــا تــــمْ  ـــك ـــت ـــــا ي م

ــكلّ قلــب و هــو بَلْســامِي  ــوَّة ل ــوتْ وق لّ روحْ وق ــورْ كُ ــه نُ اليَنُّ

ــومْ  ــم ــهْ مَ ـــه  ـــلُ ألجْ و 

ــــامْ  ــلْــطــانــةْ االَرْي ــا سُ ــهَ ــبْ ــمــولَــتْ الَ ــكْ ـــيَّ مَ ــرَتْ فِ ـظْ نـَ

ــامْ  ــي االَنْ ــتْ  ــضَّ وْغَ ـــوْف  وْخَ ـــى  ارْجَ ا  فِيهَ تْ  عَ مْ جَ ــرة  نَــظْ

ــدومْ  ــصْ ــي مَ ــنِ ــتْ ــرْكَ تَ

مْ  ــي وَرْحَ لْبِ ــنّ فيكْ قَ و حَ

ـــــثَـــــمْ  ــكْ تـَ الشْ 

ايَمْ  الدَّ ــرُّوحْ  ال ذا  الحــبّ 

ءادم  ــــــن  اب عــــن 
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ــامْ  ــش ــتِ ــهــا االَحْ ــيــرْ كــابَــتْ ــبَــة وْغِ ــا رَغْ ــيــهَ ــرة فِ ــظْ نَ

ــي  ــرامِ ـــنْ يَــكْ ــا عَ ــرَدّهَ ــايْ ــهــولْ ك ــجْ ـــنْ الــمَ ــخــوفْ مَ و ال

ـــومْ  ـــنـــانْ الـــيُ بَـــالـــحَ

ــالمْ  بَــكْ ــي  لِ ــتْ  ــقَ نَــطْ وَال  ـــدِي  يْ ــنْ  م ــا  ــهَ ي ــدِ ايْ ــــداتْ  اخْ و 

يامِي  اهْ و  ــي  ــواقِ اشْ و  ــتِــي  ــرْحْ بْــگُ ــا  ــهَ الْ ــتْ  ــلْ قُ ـــاوَدْ  ع و 

ـــومْ  ـــطُّ ــــة فَ ــــا الَلـَّ يَ

ـــةْ االَقْــــوامْ  ـــاقْ ـهــاكْ ارْش ـــنْ ابـْ ــتْ مَ ــي ــبِّ ـنْــوِي حَ ال تـَ

سامِي  اجْ ــرْ  ــهْ طُ يــا  كْ  ـــدَّ خَ وَرْدْ  ــبِّــيــتْ  حَ يــنِــي  ــوِ تَــنْ ال 

ــومْ  ــيُ ــنْ ابْـــنـــاتْ ال ــي بِ

ــســامْ  انْ دونْ  ــاسْ  ــيَّ ــمَ الْ كْ  ــــدَّ قَ ــيــتْ  ــبِّ حَ ــي  يــنِ ــوِ ــنْ تَ وال 

ـــي  األدامِ ـــــرَّدْفْ  ال و  ــرْ  ــصَ ــخْ والْ ــدْ  ــهْ ــنَّ ال ــتْ  ــي ــبِّ حَ وال 

ــرومْ  ــبْ ــمَ الْ ــاقْ  الــسَّ و 

ســامْ  ــةْ  ــيــلَ صِ ــا  ي لها  ــتْ  ــلْ قُ و  ــبِّــيــتِــي  حَ واشْ  ــتْ  ــال ق

امِي  الشَّ ــلْ  ــبْ الــنُّ ــبِّــيــتْ  حَ ــعْ  ــي ــرّفِ ال ــوقْ  ــلُ ــخُ ال ــبِّــيــتْ  حَ

ــهــومْ  فْ المَ ــرْ  ــهْ الطُّ و 

االَدْوامْ  ــى  عــلّ ــا  أن ـــتِ  أنْ ـــتِ  انْ ــا  أن ــونْ  ــك انْ ــيــت  ابْــغِ و 

ــي  ايَّــامِ فــي  و  ــا  ــيَّ فِ ــي  ــزالِ اغْ يــا  ــنــايْ  تَــفْ أُو  بِــيــكْ  نا  نَفْ

يُومْ  ــنْ الغْ ــي مَ نّ ــى عَ لَ تَجْ

ــالمْ  ــا سَ ــا ي ــه ــتْ الْ ــلْ ــيــبْ قُ ــبِ ــا حْ ــي ي ــتِ ــادَقْ ــتْ ص ــالَ ق

ــي  ــوْءامِ ــا تَ ــتْ لــي نــعــمْ ي ــالَ ــيــبْ ق ــبِ و اتْــنــادِيــنــي الَــحْ

ـــومْ ــل ل ــاه ــســت ـــا ت م
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ــامْ  ــه االَفْ ــي  ل ــاوَهْ  ــس ــنْ يَ ــنّ  ــظَ انْ َالّ  ا ــت  وق ينا  قضِ و 

ــي  رامِ امْ ــتْ  بْ صَ ــلْ  مايَ الَخْ ــتْ  تَحْ ــارْ  االَزْه رايَــس  اعْ ــنْ  بِي

ـــومْ  ـــطُّ فَ ـــايَ  ـــع م و 

ــامْ  ــق ــمْ َلّ ــامْ ا ــق ـــلّ امْ ــنــا و كُ ــثْ ي ــدِ ــنــا فــي احْ ــضْ ــا خَ أم

ــي  ــوَّامِ ــلُ الْ ــافْ  ــف اعْ ينْ  قِ العاشْ ــوةْ  خــلْ فــي  ــوَة  ــجْ الــنَّ و 

ــومْ  ـسُ راكْ ابـْ ـــــدْ ــا تُ م

ــرامْ  ــكْ ال يلةْ  صِ وصــلــتْ  فيه  ــتْ  ــرَف اع ــومْ  ــيُ ال ذاكْ  فــي 

ــي  ــعــامِ ــتْ امْ ــن ــد كُ ــعْ ـــا بَ ـــنَ ــاتْ ارْضْ ــفــت ـــتْ ب ـــنْ و أمَّ

ــتُــومْ  اكْ دونْ  ــهــا  ــنْ عَ

ــي مــن االرْيــــامْ  ــلِــي ابــمــن تَــواتِــيــنِ ــمْ ـــي شَ ــعْ رَبِّ ــم و اجْ

االســالمي  ــنْ  ي الدِّ ــاسْ  ن ــمّ  عَ ــالمْ  السّ و  دِي  ــعْ سَ دْ  ــعَ اسْ و 

ــهــوم ـــدْ سُ ـــمَ قـــال أحْ

انتهت القصيدة
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البناتْ ـــاجْ  ت ــا  ي مينا  ـــة  اللّ

اتْ ــدّ ــةْ ال ْ مــن انشــاكْ اراحَ جــلّ

ــاتْ أي لــبْــهــاكْ  لْبي  ابْقَ ريــتْ 

تينا ــرْ و مــع العْ ْ ناشــأْ كايتَّنســى اصغي ــا ناســي ابْكلّ ــا ي ن عاهدْ

ــانْ ــت االَزم ــا طال ــنْ و ينمــو م ــنْ اوْرا حي ــرْ حي بَ يَكْ

بينا ســرة و غْ ْ حَ لّ بّة هذا اســبابْ كُ شــقْ هــذ المحَ لكنّي هذا العَ

ــانْ غي ــرْ طُ ــي يقه ــا اخــالقْ عات اخــالقْ فــي أولْ م

فينا ْ رتْها البحرْ و السّ ْ انظَ ْ في سرّ رْتها و شاهدتّ ــبابي يومْ انظَ و اسْ

أن ــطْ تي ما عنْده شَ  و بحــرتْ فــي بَحرْ اشــومْ ليعْ

ــينا ــهيا و السّ ْ احوارها السَّ نجها و وّصفوا ســرّ وصفــوا العيونْ وغُ

ــانْ الحجب و  ــا  مين ــة  اللّ ــنْ  عيني وصفــوا  ال  و 

يَحســنْ عوني روحي افْناتْ عيني شــافتْ تاجْ البها األميرة مينا

زالنْ ــرابْ الغُ ــنْ اسْ ــاتْ بي هجــة اهب ــدي و المُ أوع

ــةْ النّصرْ في حــربْ الثَّتْليثْ يا رايَ

ْقا و الرَّحمة و الغيْثْ من خالصْ النّ

ــفتْ و ريتْ و ال ابْحالهــا فيمــا  شَ
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ــكينة نترة وديكْ السَّ شــيَة المخَ ــكْ المَ ــنْ الرّفيعْ دي ي مــن أياتْ الزّ

ــانْ ــاسْ ازم ــمْ ن ــي اخــداوه امعههُ ــارْ اللّ وداكْ الوق

ــمْ ارْوينة ــگاتْ زهوهُ ــوا و زْويهْ وا دفّ فّ ــة و خَ ْب زّ ــا تركوا غــي المقَ م

الشــذانْ و  ــة  مّ الهَ و  ــة  ايْل الصّ ــة  األصال ــوا  يَنْعي

ــتْ الغبينة ــومْ قَبل ْتها و يُ يّ ــا كِ ــيّئوها ي ــرا يومْ شَ ــى المْ نبكــي عل

ي فــي اإلعــالنْ ــهّ ــدا تغــري فــي اإلشــهارْ وتشَ تبْ

فينة ْ ــصْ والدّ فطانْ و الْقمي ة الواقفــة موالتْ القَ ــنْ ديكْ الْهيفَ فاي

التّيهــانْ داكْ  ــى  حتّ ــنْ  في و  ــة  بْرانيّ الكُ ــنْ  في

يَحســنْ عوني روحي افْناتْ عيني شــافتْ تاجْ البها األميرة مينا

زالنْ ــرابْ الغُ ــنْ اسْ ــاتْ بي هجــة اهب ــدي و المُ أوع

زينا ــا في داتْهــا من اســرارْ اخْ ــتِ و فــي داتَكْ م ــة هــيّ ان مّ ذاتْ الهَ

ــدانْ آمي ــوم  ي ــجاعة  الشّ و  ــلْ  النُّب و  مروَّتهــا  و 

نينا ــكْ لحْ جتَ تْها و تْفوقْهــا امهَ ــهامَ ــدة انتِ فــي شَ ــى  زُبي و حتَّ

ــانْ العدن آلْ  ــةْ  صيل ذا  لَمباركــة  لســالة  السَّ و 

التّكوينا هــذا  ــوكْ  ن ــوّ كَ و  تَمزْجوا  ــة  االلّ  ْ ــيّ الــضّ و  رْ  العطَ

ــةْ رضــوانْ نَّ ــدْ و النّســامْ ذْ جَ ل ــرْ الخُ ــتْ اعبي ــا بن ي

ــعرْ و الزّينْ و اتوامْ في الخلوقْ الشّ

ــن الزّي أدات  ــان  معي كلّ  ــن  عيني

ــنْ ــعْ و تزيي ــه ترصي و ابهــاكْ زادْ لُ

اء ــقّ شُ ــوتْ  اخّ ــنْ  ي الزّ و  ــعرْ  الشِّ

ــا يلْق وحــرز  احجــاب  ــعر  والشّ

ــا ارق ــكْ  واجمال راقــي  ــعري  شَ
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الحضرْ ــاتْ  ــن اب ـــزازْ  اع  ْ عــزّ يــا 

العدرْ  ــنْ  ي ــزّ ال ذاتْ  يــا  رْ  ــذَ ــع ل

انعبَّرْ ــي  ــوالت ام ــتْ  ــاق ط ــا  م

ْ المدينة  ــلّ ــا أميرة في اعماقهــا  و ها ه القها و ي ــرة فــي اخْ ــا أمي ي

ــا انســا و ارجالْ ايعــاودوا عليكْ الخيرْ و الحســانْ ب

يَحســنْ عوني روحي افْناتْ عيني شــافتْ تاجْ البها األميرة مينا

زالنْ ــرابْ الغُ ــنْ اسْ ــاتْ بي هجــة اهب ــدي و المُ أوع

تْناقضة و روحــي الوْهينة ــي مَ ــكْ مجموعــة ذ االكــوانْ يا موالت ذات

انْ العــدّ راتْ  ــدْ ق ال  و  توصافْهــا  عــن  ــتْ  طاق ــا  م

ــوارْ فيها شــمسْ و فيها انجومْ فيهــا تلْوينة فيهــا ظلمة فيها ان

اكــوانْ لّ  كُ ــادَعْ  ب البالْغــة  كمــة  بالحَ نهــا  لوّ

ــة ة وابْنين ــوّ لُ ــة احْ ــا اللّ ــرة ي ــارْ فيهــا خمْ ــة فيهــا النّ نّ فيهــا جَ

سوســانْ و  وَردْ  فيهــا  ــارْ  ازه فيهــا  ــة  غلّ فيهــا 

ــروقْ ازوينة ــرْ على الرّخــامْ و اب ــعْ فيها الحري ــى البْدي فيهــا بالّرْ عل

ــرْ االعيانْ ــكْ تَبه ــنْ وْرا حينْ مــن اكمامَ ــعْ حي تلمَ

داومة انْفيســة واثْمينة ــي ارْضاتَكْ عني المْ ــامْ القولْ ذا خيرت و اتم

ــالم لجَمعْ الصَّدقانْ       ــهومْ و السّ و االســمْ احمد سُ

ــة المتونْ جَ ــدا ابهــوجْ البهْ يا زايْ

ْ المكنونْ رّ ــدُّ ْ ال ــدْ حــدّ وقْفــت عن

يونْ ْ المصْ ــرّ على اوصافْ داكْ السّ
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ليامْ ـــزَّةْ  كَ مــنْ  فــى  نَــدْ ــضــانَــكْ  احْ في  لّيني  خَ

ــــدي عــامْ ــي هَ ــلّ ــــدْ ل هَ

عضامي في  ليا  نَتْ  كْ سَ

ــه امْضارْمُ ــبْ  ل لَلْقَ فــاكْ  جْ ــنْ  مَ تْ  ــدَ مْ خَ ــى  تّ حَ

وامْ   ـــدّ ال على  ة  ـــدَ رَعْ نــي  ــدْ اتْــهَ حتّى  يني  مّ ضَ

َآلمْ ا ـــهـــا  ـــقْ مـــرافَ و 

ــدامــي الــقْ راســـي  ــنْ  م و 

ــه اقْوايْمُ ــعْ  مي وَجْ ــي  دات ــوامْ  اقْ ليهــا  ــزْ  تَ يَهْ كَ 

ــقامْ اسْ لّ  كُ ــنْ  م ــي  صرن تَعْ ــى  حتّ ــي  رين صْ عَ

ــســامْ ــلْ ــبَ ــالْ ـــي ب ـــن داوي

الْفامــي ــقْ  ارْحي يَنْســابْ 

ــه ــضْ ادْواهْ ايْداوَمُ ري ــوْ و المْ لُ دْ احْ ــهْ ةْ شَ ــفَّ ــنْ شَ م

ــامْ   لَنْي ــهْ  هامَ امْ فــي  ــة  ارْق الغَ ــي  رات نَظْ ــتْ  تاهَ

ــامْ ــتَّ ال ـــرارْ   ي ـــوِ ـــحْ الْ و 

طامي ـــراره  بَـــسْ ــره  ــحْ بَ

ــوا مُ يتْالطَ ــه  موجُ بهــا  فــونْ  الجْ ــهْ  في ــوا  رْق ايْغَ
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ســامْ ــادُرَّةْ  ي ــكْ  ضان احْ فــي  ْعــاسْ  النّ جــا  ال  و 

ــالمْ ــحْ ـــــالوَةْْ لَ جـــاتْ ح

نامــي امْ ــكْ  بي ني  دْ ــعَ يَسْ

ه وارَمُ ــنْ اصْ عْ فاكْ و طَ ــلْ  و اجْ وي رانْ الطّ ــهْ دْ السَّ بَعْ

ابْتســامْ ــن  الزي ــاللْ  اهْ ــا  ي ــونْ  الك ــي  ف ــا  يَّ أنْتِ

ـــــزالْ ابــتــســامْ ـــــغْ ألَ

الشامي ــنْ  ــزِّي ال يــــاداتْ 

وا ــمُ ــارْ الرّوضْ ابْتاسْ ــايَرْ ازْه ــنْ بيكْ اوْليكْ س يا م

ــامْ ــي االنْ ةْ  ـــرّ قُ يــا  الْــبْــهــا  دُرَّةْ  يــا  ليها  ــتْ  ــلْ قُ

ــامْ يَّ الهِ فــي  ــا  حن ــنْ  في

ــي ــرَّوْضْ النَّامــ و شــهادْ ال

ه لْدوا فيه و فــي انْعايْمُ ــقينْ خَ ــتانْ العاشْ قالتْ بُسْ

ــامْ ق المْ ــي  عال فــي  ــنْ  بارْزي ــنْ  ي الزّ ــدورْ  ابْ شــوفْ 

ــمْ انْــســامْ ــتْ مــنْــهُ ــاحَ ف

تْسامي مَ مْ  هُ عْ مَ اجْ شــوفْ 

ــاقُه يَتْالوْمــوا شَّ ــامْ  مــن عُ ق ــا فــي المْ عــن كل مّ

ــوامْ اقْـ ــمْ  ناهُ هْ مَ ــا  ي ــبْ  بي الحْ بَرْضــاتْ  ــازوا  ف

ــرامْ ــكْ الــيَ مــن  ــاوْا  ــق الْ و 

المي اكْ في  فْ  نَوْصَ ــالَّ  شَ

ــه رايْمُ ــمْ بَكْ نَعّ ــاضْ امْ ــابْ اهللا فــي الرّي ب ــعْ احْ مْ جَ
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ــوامْ وعْ أصاحــي  ــنينْ  اسْ ــدوا  جاهْ و  ــه  ب ــوا  هام

ــرامْ ـمْ ــوا لـَ ــغ ــلْ ــى بَ ــتّ حَ

االَسمي ــنْ   عَ ـــــأَلْ  التَــسْ

ــمه فوا اسْ ــقْ وصْ مْ و العاشَ اتْهُ يّ ــمِ فاتْ اسْ في الصِّ

ــامْ اإلم ــدْ  نَيــ الجُ ــقْ  رافَــ امْ ــي  الخافــ ــــرْ  بَشْ را 

ــالمْ ــعْ ــلْ لَ ــبَ ــجْ رامــــوا لَ

ــالمــي ــعَ الْ ادْريـــــسْ  راهْ 

ــه الزْم ــوري  ــثُّ ال ــيــانْ  ــفْ سُ راهْ  ـــدورْ  قَ سيدي  را 

ابْتسامْ الــزيــن  ـــاللْ  اهْ يــا  الــكــونْ  فــي  ــا  ــيَّ انْــتِ

ـــــزالْ ابــتــســامْ ـــــغْ ألَ

الشامي ــنْ  ــزِّي ال يــــاداتْ 

وا ــمُ ــارْ الرّوضْ ابْتاسْ ــايَرْ ازْه ــنْ بيكْ اوْليكْ س يا م

ــالم السَّ دارْ  فــي  ــدْ  م أحْ ــمي  الهاشْ ــاقْ  شَّ عُ ــا  ه

ـــالمْ ــمْ سَ ــهُ ــتْ ــيَّ ـــ ــحِ تَ

انْيامــي ــمْ  لهُ صاتْ  ــخْ شَ

ــمه باسْ ــراقْ امْ هــاتْ  لَبْهــا يَشْ ــي واجْ لُوجــوهْ اللّ

ــامْ االيـَّ ــةْ  دَنْيَ فــي  ــه  تُ بّ حَ امْ صاحــي  ــا  ي ــتْ  كان

هامْ الفْ مْ  ليــهُ ـتَــحْ  نَفْ

امي السّ ــقّ   ــحَ الْ ارْ   ــوَ ــنْ بَ

كارْمه ــرْ امْ ــرْ  عن سَ ــحْ االبْصــارْ  ذَا البْصايَ تَ ــو تَفْ ل



ابتسام 838

057

058

059

060

061

062

063

064

065

066

067

068

069

070

071

072

073

074

075

076

ــالمْ الــسَّ و  ــه  ــلــوقُ خُ و  ــه  ــلُ ــمــايْ وَاشْ ــه  ــامُ ــيّ شِ

ــامْ ــتَّ إلِيــــمــــانْ   ال
ْ ــع ا م

ــي رامــ َللَّكْ ا ـســانْ  اليَحْ و 

ــه الَيْمُ اعْ ــرّ  سَ ــتْ  ارْهافَ و  مْ  ــهُ انْفوسْ ــه  ب ــتْ  راقَ

هــامْ فى  طَ صْ المُ بــحــبْ  ــي  ــلّ ال ــانْ  ــسَّ حَ رَا 

ــامْ ــم ــهْ لُ ــري  ــصــي ــبُ ال و 

ــامــي إم ـــجـــازولـــي  الْ و 

وا ــدْ  انْظامُّ لْ رْشــي في الخُ ــمي الْقُ ــاقْ الهاشْ شّ العُ

ــامْ ت اخْ لْ  كُ و  اهللا  فــي  ــبّ  حُ اهللا  ــبْ  بي احْ ــبّ  حُ

ــه شــي إمـــــامْ ــمُ ــتْ ــا خَ م

ــرامــي ــامْ احْ ــت ـــذاكْ اخْ ه

ه أتْمُ ــدْ امْ ــناته بَعْ سْ بّ  الرّســولْ  حَ ــا حَ ــي   م و اللّ

ابْتســامْ ــن  الزي ــاللْ  اهْ ــا  ي ــونْ  الك ــي  ف ــا  يَّ أنْتِ

ـــــزالْ ابــتــســامْ ـــــغْ ألَ

الشامي ــنْ  ــزِّي ال يــــاداتْ 

وا مُ بْتاسْ الــرّوضْ  ازْهــارْ  سايَرْ  اوْليكْ  بيكْ  منْ  يا 

ــهْ اقْوامْ ــي في ــاذْ اللّ قامْ ه ــكْ المْ ــضْ مــن ذل فَ و اخْ

ــرامْ اليَكْ فــي  و   ْ ــزّ الْعَ فــي 

امــي قُــدّ ذو   ــا  ــم ــاهُ ه

وا ــدوا نَتْالَمّ ــامْ و مع هَ ق ــرْ هاذْ المْ ــدوهينْ ابْخي مَشْ
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ــامْ ــلْ  فــي تَنْغ مي ــا جَ ــى اوْ ه ــا لَيْل ــسْ اوْه ــا قَيْ ه

ارْوامْ ــهْ  ــي ل ــة  ــن ــيْ ــوثَ ب

ْألَدامــــي ا  ْ ـــبّ حَ ــي  ــلّ ال و 

ــه مُ ناعْ امْ ــبْ  طي لْ  ــتاهَ يَسْ ــدعْ  بْ الْمُ ــعْ  ابْدي   ْ ــبّ حُ

ــرَّةْ االرْيامْ ــاضْ  و حُ ــاضْ   فــي الرّي ــدْ ابْي ب شــوفْ العَ

ــالمْ ــقْ  بَــكْ ــطَ ــنْ ــبْــلَــة تَ عَ

هامــي لَفْ ســايَرْ  هــي  يَفْ

ــه حارْمُ لْ امْ ــوارَقْ فــي كُ وّبْ الفْ ــدُ ْ امْ ــبّ ــى الْحُ ل اعْ

ــرامْ ــمْ ــالَّ بَــلْــغــوا لَ ـــدون خُ ــوا بْ ــبّ ــي حَ ــلّ الــلّ كُ

ــامْ ــع ــنْ اوْنـــالـــوا مــن لَ

ــي ــام ــع ــــنْ انْ ـــــالَّ م شَ

ه ــنْ داوْمُ ــا فــي البُغــضْ و  م ْ م ــرّ ْ شَ ــبّ ــمْ الحُ وَرَّاهُ

ابْتســامْ ــن  الزي ــاللْ  اهْ ــا  ي ــونْ  الك ــي  ف ــا  يّ أنْتِ

ـــــزالْ ابــتــســامْ ـــــغْ ألَ

الشامي ــنْ  ــزِّي ال يــــاداتْ 

وا ــمُ ــارْ الرّوضْ بْتاسْ ــايَرْ ازْه ــكْ اوْليكْ س ــا منْ بي ي

نامْ ــا كانْ فــي المْ ة م ــفَ ضــة  جاتْ ناسْ جــاتْ الْيَقْ

ــــالمْ األَحْ ــاوْا   ـــ ــالش تْ و 

انْيامــي ــداقْ   احْ ــتْ  فْتَحْ و 

ــفوفي  الثْمــه ــحْ بَشْ افَ ــا الطَّ ه ْ دّ ــة خَ نّ ــتْ الجَ بْ صَ
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ــالمْ ظْ المَ رْ  ــعْ الشَّ ــلْ  لي او  بينْهــا  اجْ ــاحْ  ب اصْ ــنْ  بي

ــســامْ ــتِ االَبْ و  ــرْ  ــغْ ــثُّ ال و 

ــي ــوَّام ــالُ ي ــنــة  ـوَجْ الـْ و 

بَنْغامــه ــجي  يَسْ ــةْ  يَّ وِ ْ الصّ و  ــدْ  القَ انْعيطــافْ  و 

ــامْ رَسّ ــى  تّ حَ هـا  ــمْ ارْسَ ــا  م ــبّ  الْحُ ــاتْ  رْئِيَ مَ

ــامْ ــظَّ ــا نَ ـــ ــه ــفْ ــا وَصَّ م

نامي ــنــي  ــاعــيْ ي ــي  ــام ن

ه مُ ــكْ  ناظَ حى لَ ــا نَضْ رْ م ْظَ ــاوَدْ النّ ــاشْ انْع نامــي ب

ــامْ الــثّ ــالمْ  السّ ــدي  نَهْ ــنْ  ي بّ حِ الْمُ ــعْ  مْ الجَ و 

ـــرامْ لُـــكْ ــا  ــاق ــشَّ ــعُ الْ و 

ــة  فــي ايَّامي ــلَ األُلْفـ و اهْ

ــبْ انْســايْمه ــداهْ و طي ــبّ و اشْ ــدَ الْحُ ــرْ بَنْ طّ عَ امْ

ــالمْ القْ و  االوْراقْ  ــلّ  هَ ــى  عل فــى  يَخْ ــا  م ــمي  اسْ و 

ــامْ ــهَّ الــفُ وقْ  ــــذّ ال ــلّ  ه و 

تْمــة فــي انْظامي ــهْ الخَ بي

مه فــاكْ  اتْراجْ ــا  تَخْ ــي م ــدْ ســهومْ ياللّ مَ ــولْ احْ ق

انتهت القصيدة
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افْريجة ــــواهْ  االفْ فــي 

ــجْ ــري اسْ ـــيّ  ضَ ليها 

ـــــراجْ ـــــس حــــــــرفْ مَ

ــة  ـهـجـ بالـمُ ــبْ  ــ لــعَ كاتـَ

ـهيــجــة  بـَ ـــالَّلَالَّ  الـْ

سيدي يا  أسيدي  ــجــة     لَــهْ ــالَهــا  احْ ــا  مَ ــا  يَ

جيجة التَّفْ البْدايَعْ  في  و 

رّجــة  دَ امْ ظــة  لَفْ لّ  كُ حــى  صْ الفُ مــن 

جــة وّ خُ امْ ــة  ترِيّ ــرْ  غي

ــجْ ــرْ تَفوي ــدْ اللَّخواطَ زايَ

ــعْ فــي انتاجْ ــبْ الفــاظْ ارْوايَ ــالَ ايْرَكَّ و يْ

ــا ســيدي جــة     أســيدي ي ــي البَهْ بهيجــة ف

جة بَهْ الْبَهجة  َرضْ  ألْ جة  باهْ بَهيجة  ثَلها  مْ ما 

ــاجــة هّ و  ــروفــهــا  حْ

سيدي يــا  أســيــدي  ـــة     جّ ـــدَ مْ عر  الشّ ــذا  ه

تَبْهيجــة  زينْهــا  ــدْ  ايْزي

جي نهْ مَ الخيــرْ  ــــبّ  حُ و  الزّيـــنْ  ــشــقْ  عِ و 

دَريجــة ـحالهــا  بـْ ال  و 

ييجْ دْبا تَهْ ــوبْ الوَ و الْقل

اجْ ـــدّ ــبْ ال ــاهَ ــي ــلــي اغْ يَــجْ

ــة  ــاج ــه ــلَّ اگـــــرايَـــــحْ ال

تَتْويجة  بينْهــا  اجْ عن  و 
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جي  نسْ مَ عرْ  الشّ هذا  و 

ــرْ و لَبْهوجْ بي و يَنشــرْ لَعْ

زاجْ دونْ  مــن  ــعــاطــاوَهْ  ــتْ يَ ــمــرْ  خَ ــعــرْ  الــشِّ و 

ــا ســيدي جــة     أســيدي ي ــي البَهْ بهيجــة ف

جة بَهْ الْبَهجة  َرضْ  ألْ جة  باهْ بَهيجة  ثَلها  مْ ما 

ــاجــة هّ و  ــروفــهــا  حْ

سيدي يــا  أســيــدي  ــا     ــرّج ال و  الــخــوفْ  بين 

ريجة  تَكْ لَفْ رصْ في بابْ عَ

النّجا ـــرافـــقْ  امْ الــزّيــنْ  ذاتْ  ــا  ي ـــدتّ  عَ و 

عالْجة امْ ــراري  اضْ ادَتْ  عَ

لَ البهجة  تي باهْ و يا فَرحْ

لَلْمهــاجْ ــة  الرّافـــ و  ــة  اللّطافــ و  ــلْ  النُّبــت و 

ــا ســيدي جــة     أســيدي ي ــي البَهْ بهيجــة ف

جة بَهْ الْبَهجة  َرضْ  ألْ جة  باهْ بَهيجة  ثَلها  مْ ما 

ــاجــة هّ و  ــروفــهــا  حْ

و يَجعلْ من غاباتْ مروجْ

ـــــــزاجْ وَا ذْ لَمْ هـــــاكْ الدّ

ــاجــى  ــف ــتْ ـــمْ تَ ـــهُ ـــروبْ ك

النَّتيــجة ــنْ  عايـَ كانـْ

ــاعرْ بَهجة  ــنْ الشّ زايْدي

ــاجْ ــن ه ـــارْ م ـــع ـــذه اشْ ه

ــنــاجــى ـــلّ مـــنْ يــتْ ــكُ الـْ

ـــروجْ ـــاسْ يْ بــيــن الـــنّ

ـــــاجْ  ـــــت ـــــن اهْ ـــــا م ي

ـــرْجــة  حَ فــي  الَذْواقْ  ــلّ  ــ هَ

بَهيجة ــا  ي ــتْ  ــفْ ق و 

ــــنْ الْــبَــهــجــة  ــا زّي م

ـــــاجْ ـــــيّ ـــــهِ الْ يـــــا  و 

البَهجة  ـــابْ  ـــب اسْ ـــم  هُ
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ى الحيجَ هــذا  ـــجّ  ارْتَ

ـــزْعـــجْ  يَ ــــي  واش ال 

ــــالجْ ــــبْ ــــتَّ ال عـــــن  و 

ــجــة  ــهْ طَ آراوي  هــــاكْ 

لْجــة  خَ مــن  ــلْ  عَ كاتَجْ و 

ــة  ــجّ ــحُ ـــامْ ال ـــم ــــاكْ تْ ه

جة ــمْ السَّ النَّفــس  ــلْ  لَّ عَ

ــة  ــج لْ ــوَ ــبْــدا فــي ال الــمَ

جا ــمْ  ــاتَ ــخ ال ــامْ  ــت ــخْ لَ و 

ــهــجــة  ــبَ لــلْ ـــي  ـــالم سْ و 

جة اللَّهْ ــكْ  ــذي ه هـــلْ  و 

الــرَّنــجــة  ذا  ـــرْ  ـــزّهَ ال ــمــا  بْ

فْجا ــربْ  ــكُ ــلْ لَ ــرْ  ــطّ ــع امْ

ــهــجــة  ــبَ الْ ــــاتْ  ــــمّّ تَ او 

سيدي ــا  ي ــدي  ــي أس ــى    ـــ ـــ رَجّ هللاِ  ايــــــــوَ 

فــي ســوايعْ التَّفويجــة

ــجــة  الهْ ــاسْ  ــن ال و  ــبــة  ــجْ الــحَ ــي  ف ـــة  اللّ و 

جة  ارْ باهْ ها و الدّ با ســمْ

ــجْ يُولَ ــوّى  تْقَ ــبْ  رْقي ال 

راجْ ــعدْ  السَّ الگــورْ  فــي  ــحْ  گرايَ ــى  عل ــا  ن احْ و 

ــا ســيدي جــة     أســيدي ي ــي البَهْ بهيجــة ف

جة بَهْ الْبَهجة  َرضْ  ألْ جة  باهْ بَهيجة  ثَلها  مْ ما 

ــاجــة هّ و  ــروفــهــا  حْ

التَّهييجة  ــتْ  كان ــوم  ي

ــيَّجْ ها سَ ــقْ اليَنُ الْعاشَ

ـــــزْالجْ مَ ـــبـــابْ  الـــلَّ زادْ 

جة  النّاضْ والْ  الحْ عن  ناتْجة 

بْــهاجــة  مَ مــن  ـــــحالْ  اشْ

عالجــة  لَمْ ماســيّة  لُخْ هــاكْ 

ــة  ــاج ــــا ســيّ ه ــــدْ نْ ــــوَ ابْ

طانْجة  في  مالة  لَكْ قْبلْ  ما  و 

ـــراجـــة  ـــي زاويــــــة رَجْ ف

لّ ما في البَهجة من رايْجة  و كُ

ــة  ــاج ــس ــنَّ ذْخــــيــــرةْ ال

لَ الرّجا الهايْجة في رياضاتْ آهْ

ــيــاجــا هَ ــاجْ  ــه ــم ــلْ ل اوْ 

ــة ــراج ــفْ لَ ـــلَـــتْ  ـــمّ كَ اوْ 
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حــريجة  حـــوالْ  مــن 

لَبهيجْ ــمــكْ  أَسْ مــن 

ـــــاجْ ــــــيــــــخْ نـــــسّ شَ

ــا ســيدي ــنْـجــى     أســيدي ي ــة مَ و البـاقــيّــ

ــنْ مْصادْفاتْ ازْعيجة و م

جة باهْ ــارْ  ــع شْ فــي  ــي  ــالم اسْ لــيــكْ  ــتْ  ــبْ هَ

لحونْ رايْجة لَ  المَ في اهْ

تَبهيجْ القَصدونة  ــتْ  نال

اجْ ــدّ ال ــال  جْ ــهومْ  سُ ــدْ  احم الْمشــايَخْ  ــنْ  بي

ــراجْ سْ مَ ه  انْســيجُ دارْ 

بهيجــة  ــي  عــنايْت ــا  ي

مي في انْهايةْ لَنْسيجْ و اسْ

ــاجْ  ــت انْ ــن  م ــا  ــش انْ ــا  م و 

انتهت القصيدة
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دابِي  لِي طــالْ اعْ ــا اهْ ي

يهابِي  ــي غِ نِّ اوْطــالْ عَ

تَنْحابِي  ــى  عل ــلْ  يَّ انْقَ

ــي  رابِ وَكْ ــي  لِ وْ هَ ــنْ  بِي

رّ امْصابِي  ولْ من حَ انْق ُ

دابِي  ــيّ اهْ ــودْ يا ضَ جُ

غابِي  اشْ و  دايــا  طــالْ 

وابِي  فاكْ اصْ تْ بَجْ دْ افْقَ

ــبابِي  رَة و اسْ ــدْ ــا العَ ي

بابِي  شْ في  وانَا  بْتْ  شَ

طابِي  شاعْ في النَّاسْ اخْ

دابِي  ــيّ اهْ ــودْ يا ضَ جُ

رَّبْ  ــومْ اتْغَ ــتْ فــي يُ ــا انْوِي ــي م سْ ألِّ ــمْ ــراق الشَّ مــن افْ

ــبْ  ســاقُه رَگَّ ا ادْجــاهْ فــي اغْ ــوَّ ــدِي ضَ ــا وَعْ رْ ي ــدَ وَال بْ

لَّبْ  ــي نَتْگَ ــي فــي افْراشِ تِ ــوقْ وْلِيعْ ــنْ الشُّ ــي بِي سِ وْنَمْ

بْ  ــدَّ عَ امْ ــبْ  لْ القَ و  ــواح  النّ و  ــهادْ  السّ و  ــدْ  التّناهَ مــع 

ــبْ  ــلَّ ــكْ غَ ــيــهــانَ و تِ ــا  ــفَ ــالــجْ ــي بَ ــتِ ــهْ ــيَّ ــي تَ ــالِّ ي

ــا زِينَبْ   ي
ــقْ ــاتْ و ارْفَ ــاجْ الوالْع ــا ت ــفْ ي طَ ــنّ و اعْ و حَ

بْ  ــي يَلْهَ نانِ يبْ فــي اكْ ــي الْهِ فِ ــكْ مــن يَطْ ــي دونَ وَال يْلِ

ــبْ  صَّ خَ امْ ــهْ  زَرْتِي ــومْ  ي كانْ   ً ــدا بَعْ ــي  ايرياضِ وَخــرف 

ــرَّبْ  جَ ال  مــن  رْ  ــدَ عْ ــا  م فــاكْ  اجْ ــبْ  ي لْهِ و  ــكْ  بَّ حُ ــارْ  ن

ــلَب ــر اتَّسْ كْ ــزالْ و الفَ ــرَّاضْ الغْ ــا ع ــي ي لِ قْ و شــاخْ عَ

رَبْ  ــي يَطْ نِّ ــرُّوحْ ما ظَ ْ افْنَى ال طابِي حــبّ و شــاعْ فــي خْ

ــا زِينَبْ   ي
ــقْ ــاتْ و ارْفَ ــاجْ الوالْع ــا ت ــفْ ي طَ ــنّ و اعْ و حَ
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ــرَّبْ  تْقَ مَ كْ  ــدَ نْ عَ ــبْ  بِي احْ ــي  لْتِنِ عَ وَجْ ــي  نِّيتِ حَ انْهــارْ 

بْ  ــا االَنْســامْ تْهَ ــوال م ــاسْ لُ ــى م ــاسْ ال َلْي ــسْ ا ي وَال يَمِ

ــبْ  يَّ تْهَ مَ ــه  الَنُّ ــاللْ  بالجْ ــرْ  تَ يَتْبَخْ ــمْ  النَّعايَ فــي 

ــبْ  جَ ــي لَعْ رْ لِ ــوَّ ــي اتْصَ ــا غايْتِ ــرَّة ي ــاض الغُ ــى ابْي عل

ــرَّبْ  عَ لَمْ رِي  ــعْ شَ ــرامْ  بوحْ ــا  ي ــي  لِ ــي  نِّيتِ غَ ــومْ  يُ

ــا زِينَبْ   ي
ــقْ ــاتْ و ارْفَ ــاجْ الوالْع ــا ت ــفْ ي طَ ــنّ و اعْ و حَ

بْ  ذَّ هَ ــاسْ امْ ــمومْ البْناتْ فــي الب ــا مَشْ ــي ي يتِ انْهــارْ جِ

ــبْ  يَرْگَ ــنْ  بي الجْ داكْ  ــاللْ  اهْ ــلّ  ايْهَ ــومْ  يُ مــن  ءاشْ 

بْ طَّ قَ بِينْ امْ ــط اجْ ــكْ انْبالْ اقْواس في وَسْ ينِي ارْموش عِ

يَّبْ ــقْ طِ ــليس وَ المنْطَ نْجــور السّ ودَكْ و الغَ ــدُ عــن اخْ

ــتَّبْ  شَ امْ ــقْ  ي ارْحِ فــي  ــنْ  ي ــة عايْمِ قَرْفِيَّ ة  ــفَّ شَ ــتْ  تَحْ

ــا زِينَبْ   ي
ــقْ ــاتْ و ارْفَ ــاجْ الوالْع ــا ت ــفْ ي طَ ــنّ و اعْ و حَ

بْ  ــدَّ شَ لَمْ ارْياضــي  فــي  ــرْق  َلْبَ ا روعْ  ــدْ بَ ــيرِي  اتْشِ ــى  إل

تَّبْ  رة اتْكَ ــدّ عَ ــي المْ تِ يفْ حِ ــك فــي اصْ ــوفْ انْمولَ إال انْشُ

ــرَّبْ  تْحَ مَ جــا  ــن  مَ ــدّ  انْهَ بِهــا  ــوارَم  اصْ ــودْ  الزْنُ و 

بْ  جَّ حَ ــرَى المْ ــى الرّخــامْ و نْ ــرْ عل رِي ــوفِي الحْ ــى اتْشُ إل

ــبْ  طَّ خَ امْ ــادْ  لَف مّ  ــدَ ابْ ــي  اللِّ الصــدر  داكْ  ى  ــفَ انْشْ و 

ــي  ــابِ ــمْ رَحَّ ــاعَ ــا ن ي

تابِي  كْ في اعْ ــدَّ ماسْ ق

ــي  الرَّابِ ــدّ  القَ ــنْ  لَكِ

رابِي  ــلّ لَغْ ــنْ انْسَ ي و حِ

ــرابِي  اشْ طالْ  ــي  سِّ حَ

دابِي  ــيّ اهْ ــودْ يا ضَ جُ

رابِي  طاب لِي بِيــك اطْ

ــي  ــكْ دابِ بَّ ــي حُ ــا اللِّ ي

دابِي  اهْ وفْ  اتْشُ اتْعاوَدْ 

صابِي  رودْ فــي تَخْ و الوْ

ــي تَرْتَابِ فــي  رارْ  ــدْ ال و 

دابِي  ــيّ اهْ ــودْ يا ضَ جُ

ــزُولْ بَرْضــاكْ اتْعابِي  اتْ

تِئابي  اكْ ــزَاح  ــنْ يَ و 

بِي  الَّ ــي طُ فِ ــفّ يَكْ الْكَ

ــي  ــن تَنْكابِ ــى مَ نَ و نَهْ

دْ النَّابِي  دْ النَّهْ انْشــاهَ
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دابِي  ــيّ اهْ ــودْ يا ضَ جُ

ــي  ــرَى واشْ اتْهابِ ــا تْ ي

ــي  تَّابِ غُ ــوا  غابُ ــومْ  يُ

ــي  ارْوابِ ــرْدافْ  لَ ــتْ  ورِي

ي و يحابِي  قِ و ساقْ يَسْ

ابِي  طَ اخْ ــكْ  لِي اللِّي  يا 

دابِي  ــيّ اهْ ــودْ يا ضَ جُ

األقْطابِي  وا  يقُ ايْطِ ما  

ــي  رابِ احْ رادْ  ــذي  ال و 

ــي  الَّبِ ابْطُ ــسّ  انْحَ ــا  م

ــو دابِي  ــا هُ ــو م جُ الَهْ

ــي  ابِ ــى لَقَ فَ ــسْ يَخْ لِي

ــالم فــي تَرْتابِي و السّ

ــا زِينَبْ   ي
ــقْ ــاتْ و ارْفَ ــاجْ الوالْع ــا ت ــفْ ي طَ ــنّ و اعْ و حَ

ــأدَّبْ  لَمْ ــكْْ  رَقْصَ ــانْ  ازْم ــرَة  سْ حَ ــا  ي ــي  بْتِ هَ ــفْ  ي كِ

يَّبْ  ــرْقْ الطَّ بِيرْ و العَ ــر العْ ي صِ رَّة في اعْ صَ و ما جــاتْ المْ

ــبْ  يَّ غَ امْ ــدْ  ي حِ الجْْ و  ــوا  يَتْمايْلُ ــوارِي  اسْ ــمْ  هُ و 

وَّبْ ــــدَ امْ ــأَدْ  ــفْ ل ــيــن  ــارْكِ ت ــوا  ــابُ غ إال  ــدامْ  الــقْ و 

بْ  ــهَ نَسْ ــا  امَّ ــدّ  قَ ــودْاللْ  بُ ــا  ي ــكْ  فَ انْوَصْ ــقْ  ي انْطِ ــا  م

ــا زِينَبْ   ي
ــقْ ــاتْ و ارْفَ ــاجْ الوالْع ــا ت ــفْ ي طَ ــنّ و اعْ و حَ

ــبْ  لَ طْ المَ ــوا  يوف ــنْ  الفايزِي الوهــبْ  و  يَّة  ــجِ السْ فــي 

ــبْ  ــرِيَّ امْ يَــلْــقــاهْ  ــاهْ  ــن ابْ ــا  امّ ــلّ  كُ ــي  لِ يَبْنِي  ــيــرْ  غِ

ــبْ  تَ يَغْ ــلْ  يّ وَيْقَ ــاتْ  كايْب ــنْ  الْمَ عْ  ــمْ السَّ ــر  ي انْعِ وَال 

ــزَرَّبْ  انْ ــهْ  ب ــى  اللّغَ فــي  ــالمْ  االسْ ــع  مْ الْجَ ــالم  السّ و 

ــبْ  جَّ حَ امْ العــدد  فــي  ي  ــمِ وَاسْ ــهوم  سُ ــورَى  لُ ــنْ  بِي

ــبْ  لَ نَطْ ــكْ  قبُولَ و  ابْهــاكْ  مــن  دُرّة  فــي  ــدِي  هْ مَ ــكْ  لِ
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انتهت القصيدة

لْبْ في اعدابُه عي وَ الْقَ مْ غى سَ ليسْ يَصْ

ــبابُه اسْ ــنُه  آشْ ــمْ  لَلْهايَ ــي  رَفْت ماعْ

ــنْ اْحبابُه ــروقْ ع فْ ــه مَ لْبُ ــي قَ وَ الَ انْويت

بيبْ الحْ ــــعَ  امْ ــاتْ  ــاع س

ــبْ ــذي ــعْ ال ـــقْ  ـــرِّي ال داكْ 

ــجــيــبْ ــومْ الــعْ ــت ــخْ ــمَ ــالْ ب

دابْ دابا  حتّى انتَ اتْشوفْ بالْهْ

يا الْبيبة وى شــي باهْ وى في هْ انْهارْ تهْ

ــاتْ طيبة ي ــه امْ دابُ ــقْ فَعْ ــنْ الْعاشَ الَيَ

بوبة ــى اتْجــي المحْ وِل

ــه ــرابُ ــه وطْ ــتُ ــرْحْ ــودْ فَ ــع واتْ

ــة ــوب ْ زَنّ ـــبّ ـــحُ ــلــي افْ مــثْ

لبْ و انْقولْ باللّْسانْ معَ الْقَ

ــدابْ الــعْ في  ـــدْ  اوْزي ني  لُمْ ـــمْ  أالَّيَ

تّابْ غَ يالْعايَشْ  ــالمْ  الــمْ في  ــدْ  زي

تابْ كْ الْمَ ليهْ  اعْ ــرى  اجْ قُلْتي  والَ 

بْ ــي فــي ارْياضْ ســاطَ لِّت ماظَ

شــاربْ ــفوفْ  بالشْ ــي  بَتّ ال  وَ 

ــنْ انْهــودْ غايبْ ــي ع ت حْ وَ الطَ

ــبْ يالْغاتَ ــدْ  اوْزي لمــالمْ  ــرْ  كثّ

داب التّعْ هــذْ  آشْ  آواهْ  ــقــولْ  اتْ و 

ــدابْ لعْ ــبْ  يالغات ــدْ  الْذي ــكْ  وَيْجي

ــة ابْنوب ــا  فانْي رة  ــدْ ع

ــه ــرابُ واكْ تُه  ليعْ ــزاحْ  ــنْ ت

رابُه اشْ ارْشــيــفْ  لُــه  ــدْ  وِيْــلَ

بْ ــي نرْغَ وِلى امْشــاتْ عنّ

بيبة ــارمْ الْحْ راقْ الع ــا انْظرْتُه بفْ م

ــلوبة               مسْ رامْ  بالْغْ ــكارْ  وافْ

              

           

بْ وِلى اتْجي انقومْ انْرَحَّ

يازينبْ بــيــكْ  ـــالً  َهْ أ

السرابة
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ه ــيمُ بّ انْسِ لِي هَ ــا اهْ اهْ ي ــدَ ــي بَشْ ــاحْ روضْ ارْياضِ ف

ة  ــمَ نَسْ ــه  لُّ كُ ــة  ي نامِ ــه  احُ الْقَ و  ــقْ  عابَ صــارْ  و 

ــه  يِيمُ ــه تَغْ نُّ ــمايا و زالْ عَ ى افْضــايَ راقْ اسْ ــحَ اسْ

ة  مَ ــظْ و نَغْ ــي لَفْ رِيزْ انْظامِ رِي فــي اطْ ــعْ اقْســامْ شَ

ــه  يمُ دِ اخْ ــتْ  ضلِّ ــاضْ  الرِّي فــي  ــزَّهْ  اتْنَ ــنْ  الزِّي ــنْ  اليَ

ــمْ فــي الْمــا  ايَ ــاسْ امْســامِي عَ وســانْ و ي ــنْ سُ بِي

ه يمُ تَنْغِ ةْ  ساعَ يقْ  كالبْشِ شاقَا  قْ شَ ــداوَلْ  اجْ في 

ة مَّ شَ ـــوْدة  خَ ــي  امِ ــدّ قُ ــلْ  ــرْفَ تَ ى  البْهَ اوْداتْ 

ــه  يمُ التَتْمِ ــدوهْ  ابْ مــن  ــايْ  ن اغْ ــغْ  ي تْصِ و  ــي  نِّ تْغَ كَ

ــا  مَ ــبْ اضْ لْ ــي و الْقَ رِي و انْظامِ ــعْ ــولْ فــي شَ نْقُ و كَ

ه  يمُ ارْحِ ــزَالْ  ــغْ لَ الــرّيــامْ  تــاجْ  ــاوَكْ  ــمَّ سَ اللِّي  يا 

رحمة ـــك  ألنّ تــرحــامــي  ــي  ــمِ رَحْ ــي  ــمِ ــقْ ــنَ تْ ال 

ه يمُ ــدِ يّ اسْ ــتْ افْطِ بَّ ــوّ هَ ــاتْ الْجَ بْق ــا انْســايَمْ عَ ي

ما  اسْ ــنْ  ــصْ غُ عن  ــي  ــامِ َيَّ ا ــرِيــفْ  خْ في  وَرْدَة  يا 
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ه  يِيمُ تَغْ ــال  وَجْ ــايْ  دْجَ ا  ــوَّ ضُ اللِّي  باحْ  صْ المَ يا 

مة الحكْ فيك  ــي  ــدامِ اعْ ـــرّ  ضَ ــن  مَ ـــا  دْواي يــا 

ه  يمُ انْظِ رْزْ  طَ في  البِيبْ  صي  يَحْ االَّ  ــرارْ  األَسْ فِيك 

ة  ــمَ شْ الحَ ــكْ  فِي ــي  ادامِ ــودْ  وَالجُ ــا  ي لَحْ ــكْ  فِي و 

ــوا يمُ ايْهِ االرْواحْ  ــكْ  بِي و  ــا  فَّ الْعَ و  ــا  الرَّف ــكْ  نَّ مَ

مة ــتْ فــي نَعْ شْ ــي عَ يامِ ــلْ اصْ بْ ــا مــن قَ ــكْ أن نَّ و مَ

ــه  يِيمُ تَخْ ــمْ  يَّ خَ انْهــارْ  ــا  فَ الجْ إالَّ  ــقانِي  شْ والَ 

ة مَّ غُ ــــرُه  دَكْ ــي  ــظــامِ اعْ فــي  ـــارْ  نَ ــيــد  يْــعِ االّ 

ه  يمُ ارْحِ ــزَالْ  ــغْ لَ الــرّيــامْ  تــاجْ  ــاوَكْ  ــمَّ سَ اللِّي  يا 

مة رحْ ـــك  ألنّ تــرحــامــي  ــي  ــمِ رَحْ ــي  ــمِ ــقْ تْــنَ ال 

ــه تالْيِيمُ و  فــاكْ  اجْ ــه  مُ دْ عَ ــي  لْبِ قَ مــن  ــا  أن ءَاحْ 

ــا  َلْمَ ا ــن  مــ رَقّ  ــي  ــ رامِ اغْ فــي  ــي  سِ نَفْ ــا  َن أ ءاحْ 

ــه يــمُ ايْگِ ــاوْا  ماب ــنْ  ي تايْهِ ــكارِي  افْـ و  ــا  أن ءاحْ 

ــا  ــمَ طْ ــرْ  هْ وَالدَّ ــي  مْصامِ ــلْ  قَ عْ ــن  مَ ــا  َن ا ءاحْ 

ــه يمُ هِ ــرْ و تَجْ جْ ــاتْ مــن الهَ ــا مــن ذَاتْ افْن ءاحْ انَ

مــا  ضْ يــث  حِ مــن  ــي  ساسِ احْ ــنْ  وَهْ مــن  ــا  أن ءاحْ 

ــه ـــرْ و تَنْـــوِيمُ ــفَ ْ ــي الشّ حايْنِ ــبابْ امْ ــا وَسْ ءاحْ ان

ــة  ــرْمَ المَ ــابْ  صــــ ــي  ـ رامِ ــكْ  ــابـَ نَشّ ــا  َن ا ءاحْ 
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ه يمُ ــقِ سْ و  ــرَكْ  جْ هَ و  ــي  تِ لِيعْ ــرْ  كَّ نَتْفَ ــا  أن ءاحْ 

ــا  م ــدْ بَ ــي  ــكِ ــبْ نَ ـــي  َمـــامِ ا ــــتِ  أنْ و  ـــا  َن ا ءاحْ 

ه  يمُ ارْحِ ــزَالْ  ــغْ لَ الــرّيــامْ  تــاجْ  ــاوَكْ  ــمَّ سَ اللِّي  يا 

رحمة ـــك  ألنّ تــرحــامــي  ــي  ــمِ رَحْ ــي  ــمِ ــقْ ــنَ تْ ال 

ه  رِيمُ ــي تَضْ ــبْ زَدْتِ لْ ــي الْقَ رَقْتِ ــي احْ ــزالِ ــتْ اغْ ـ قالـَ

ة مَ النَّعْ  ْ ــرّ حَ ــي  انْــدامِ فاكْ  يَكْ ــحْ  ــفَ اصْ و   ْ ــفّ عَ

ه  يمُ انْعِ و  لِي  وَصْ وفْ  شُ و  ابْهايا  وفْ  شُ فايا  اجْ ءَاشْ 

مــة  ارَحْ ــتْ  لْ قُ ــي  انيامِ ــي  باحِ امَصْ ــكْ  فِي ــتْ  زَگَّ

ــه  تِيمُ فــاكْ كَ ــتْ و جْ ي فِّ ــتْ و عَ حْ فَ تْ و صْ حْ ــمَ اسْ

ــة  مَ ــاتْ الرَّحْ ــي ف المِ ــرْتْ امْ ــي قَصَّ لْبِ ــبْ قَ لْ فــي قَ

ه رِيمُ ــمْ تَكْ ــا تَمَّ ينِي فــي اللّغَ مِ ــمْ احْ ي ى ضِ ــا ابْقَ م

رْمة  الحَ نَــلْــتْ  ــي  ــرامِ امْ ــلّ  حَ في  ــاللْ  ــحْ لَ ــلّ  حَ

ه يمُ تَتمِ في  رْ  ــدْ َوْبَ ا سْ  مْ شَ ي  وَلْفِ يا  كْ  بْهَ تْشَ ما 

ة مَ نَجْ وال  ــي  ارْســامِ ارْحــــابْ  فــي  ــة  ــرِي تْ وال 

ه  يمُ ارْحِ ــزَالْ  ــغْ لَ الــرّيــامْ  تــاجْ  ــاوَكْ  ــمَّ سَ اللِّي  يا 

رحمة ـــك  ألنّ تــرحــامــي  ــي  ــمِ رَحْ ــي  ــمِ ــقْ ــنَ تْ ال 

ه  رِيمُ تَحْ ى  حَ يَضْ االوْصافْ  تْ  فْ خَ زِينَكْ  فْ  نُوصَ رَدْتْ 

ــما  ــامِي عــن كل سْ ــنْ السّ ــفْ فــي الزِّي وَاشْ نَوْصَ
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ــه  وِيمُ ــاسْ واشْ هــو تَقْ ــنْ الي صْ ــدّ ابْغُ ــفْ القَ نَوْصَ

ة  مَّ الهَ داتْ  ــي  انْــيــامِ فــي  ــنْ  ــصْ غُ يْــشــابَــهْ  مــا 

ــه  لِيمُ تَقْ ةْ  ســاعَ و  ــرامْ  ابُوحْ رْدْ  ــوَ ابْ ــدّ  الخَ ــفْ  نَوْصَ

يَنْما  ـــمْ  وْدايـَ ــي  ــامِ ن كْ  ــــدَّ وْخَ رْدْ  الــــوَ دابَــــلْ 

ه يمُ ــبِي تَرْگِ سْ ــمْ حَ ــا الرِّي ــيَّ فــي اوْصافَكْ ي لِ ــا عْ م

ا  مَّ نْتْسَ كَ ــي  ــرّامِ ال ــومْ  ــهُ سُ ــي  ــمِ اَسْ بْ  جَّ حْ مْ

ــه يمُ مِ تَعْ ــدَ  ابْ ــوم  لُ العْ ــلَ  وَهْ ــا  ُوَدْب أ ــرافْ  لَلْشْ

ــة  تْمَ الْخَ ــكْ  مَسْ ــي  امِ اتْمَ فــي  ــمْ  لِيهُ ــالمْ  السّ

انتهت القصيدة
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ــرة ــظْ نَ لْ  أوّ ــن  م ــبّ  الــحُ ذاقــــوا  ال  ــن  م ذاقــــوا  أشْ 

أري مــنْ  ــال  حْ و  ــهــى  شْ و   ـــذّ  لَ

عطيرْ ــحْ  ــب جَ فــي 

رة ــذْ عَ ــي  بْن ــقْ  شْ عَ ابْحــالْ  ه  ــقُ شْ عَ ال  مــن  ــقوا  شْ عَ أشْ 

ــذاري الَعْ لْعــوا  خَ ــة  بّ المحَ فــي  و 

تَــخــيــيــرْ ـــالَ  بـْ و 

رة طْ خَ فــي  ــرّ  الــقَ و  ــرّ  بْــحَ ــوا  ــسّ حَ ال  مــن  ــوا  ــسّ حَ ــاشْ  ب

الــنــاري ــلــجْ  الــتَّ ذاكْ  ــوا  ــف والْ و 

ـــرْ ـــري حـــامـــي وقْ

مــرّة فــي  ــيْ  الــضّ و  يبْ  الطَّ ــوا  ــمّ ضَ ال  مــن  ــوا  ضــمّ أشْ 

ــاري ــخّ الْــفَ ــســامْ  اجْ لّلَتْ  تْحَ و 

ــرْ ــي ــب عْ و  ــا  ــن س

هرة سَ ــي  ف ــنــي  الــمــالْــكَ ــوا  شــاف ال  ــن  م ــوا  شــاف أشْ 

ــمــاري قْ االَ ســايَــرْ  في  تَخْ مسْ  شَ

نيرْ امْ ـــهْ  وَج ــن  م
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ــي بُــشــرى ــوالت ــم ــوا ال ــع ــايْ ــاتْ و ب ــن ــب ــا لَ قــوا ي ـنْــدْ بـَ

ــــاري االزْه و  ـــــورودْ  ال ـــــوا  وَرّق و 

ــر نــشــــروا لعــبي

را ضْ خَ ــراصــي  اعْ فــي  ــزرانْ  ــيْ ــخَ ال ذْ  ــصــنْ  غُ غيرْ  هــا  ــدّ قَ

واري يَــتْــمــايَــسْ  ــســايَــمْ  الــنّ مــع 

ــرْ ــضــي ــهْ انْ ــي ــال م

ــرَّة غُ و  ــجْ  البَلْ و  ــنْ  بي اجْ ــه  انْجومُ ــعاسْ  سْ عَ رْ  ــعَ الشّ و 

ــــراري ءْ يْ ــــوْ ـــهـــرجـــانْ الــــضَّ مِ

ــرْ ــري ــحْ ـفْ لَ ســالـَ

ــرة ــهْ الْــمَ ــونْ  ــي اعْ و  ــرّقــيــنْ  امــعَ نُــونــيــنْ  ــبْ  ــواجَ ــحْ ال و 

ـــوِراري حْ ـــالَّ ال ــوْ  ــهْ ــسَّ ال زادْتْ 

ايْنيرْ ــجْ  ــن غُ ــنْ  ع

ــرا ــمْ حَ ــــــواوَرْ  انْ و  اوْرودْ  ــا  ــيّ ــحَ ــمُ ال اهللا  ـــاركْ  ـــب اتْ

ــاري ــي االط ــــارقْ  ف يَّـــرْ  ـــوِ الـــطّ و 

ــا عـــادْ ايْــطــيــرْ م

ـــرّة حُ ــة  ــاقــوت ي ــاتْ  ــي ــاهْ ــب ال ــدْ  ــقْ عَ ــي  ف ــهــا  ــبْ لَ ذاتْ 

ســاري ــتْ فــي ضيقــي و في تَعْ كان

ــاحْ الــخــيــرْ ــت ــف م
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ــي بُــشــرى ــوالت ــم ــوا الْ ــع ــايْ ــاتْ و ب ــن ــب ــا لَ قــوا ي ـنْــدْ بـَ

ــــاري االزْه و  ـــــورودْ  ال ـــــوا  وَرّق و 

ــر نــشــــروا لعــبي

ــرة سْ حَ مــن  ــرْ  لَبْصَ ــضّ  ايْغَ ــا  م ــي  اللّ ــلْ  ي و  ــفايَفْ  الشْ و 

ــارِي االَثْغ ــقْ  يَلْحَ ــا  م قْ  ــهَ شْ ــو  ل

بيرْ عْ فــي  عــامــتْ 

را حْ الصَّ ــــزالْ  اغْ ــقْ  ــيّ ــنِ عْ ــه  لُ ــهْ  ــبَ يَــشْ مــا  ــقْ  ــيَّ ــنِ الــعْ و 

انْهــاري فــي  ــرْقْ  بَ االَدْرُعْ  ــرْقْ  بَ و 

ــرْ ــدي ــكْ ــتَّ غـــابْ ال

يَــثْــرى عـــادَمْ  ــنْ  ع ــودْ  ــج تْ ــالَ  ي و  ــة  ــيّ ــخِ اسْ ــفْ  ــفُ الــكْ و 

ــجــاري اشْ ــابْ  ــنّ عُ ــلْ  ــوامَ ــنّ ال و 

ــجــيــرْ تَــشْ بْــــالَ  و 

ــزْرة ــخَ ابْ نيهْ  تَفْ فيهْ  ــافْ  ش مــن  ــري  ــرَمْ ــمْ لَ رْ  ــدَ ــصّ ال و 

ــداري ــوا  لــصّ ــع ــرَفْ ــهــودْ اي و الــنّ

بيرْ التَّشْ ــدْ  ــه جَ

ــرا الْگمْ و  ــبْ  واكَ الكْ و  انْجــومْ  ــاتْ  ف خْ ــمسْ  الشَّ ــرقْتْ  شَ

ــارِ نّ خُ ــعا  اشْ ــيّ  ضَ فــي  ــتْ  غابَ و 

ــرْ ــي غ ـــرُ  ـــي غ الَ 



بشرى 856

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

ــي بُــشــرى ــوالت ــم ــوا لْ ــع ــايْ ــاتْ و ب ــن ــب ــا لَ قــوا ي ـنْــدْ بـَ

ــــاري الزْه و  الْــــــورودْ  ـــــوا  وَرّق و 

ــر نــشــــروا لعــبي

الْــبَــشــرة ــاتْ  ــقَ ــلْ طَ ـــالقْ  خْ و  ــابْ  شــب و  ـــنْ  زي ــرى  ــشْ بُ

داري ــن  م ــا  ي فــكــرهــا  و  ــتْ  ــن بَ

ــفــكــيــرْ ــــرّ الــتَّ حُ

ــرى كــاتَــقْ ــقْ  تَّ ــوَ ــاتْ ك ارْفــيــعْ  وقْ  الــــذَّ و  ــة  ــراف ــظّ ال و 

ــاري ــك ــرْ االبْ قــة عــن ســاي ــفــوّ امْ

غيـرْ اصْ ـــرّاسْ  ال و 

ابْــنَــبــرة ــاله  ــحْ مَ مينْ  ناغْ ــه  نــغــامُ و  ــاعــمْ  ن صـــوتْ  و 

ادْراري ــروفْ  ــح ــال ب ــوغْ  ــص ــايْ ت

ــعــبــيــرْ ــــوقْ الــتَّ ف

رة ــدْ ــقُ ال ــعْ  ــدي ابْ مــن  تّحة  تْفَ مَ ــــرة  زَهْ ــمــة  بَــسْ ـــلّ  كُ

إيــبــاري ــنْ  ــي رَن ــكــة  ــحْ ضَ ـــلّ  كُ و 

ــتــيــر رنّـــــت ســنْ

ــرة ــسْ حَ ــا  ي لَنَفْسي  لْتها  گُ ــبْ  شــاي لــي  تْــگــولــوا  ال 

ــاري ب يــنــا  ــبــي  گــلْ ــا  ي ــتْ  ــل گ و 

ــرْ ــي ـــر خ ـــوخَّ ـــت ن
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ــي بُــشــرى ــوالت ــم ــوا لْ ــع ــايْ ــاتْ و ب ــن ــب ــا لَ قــوا ي ـنْــدْ بـَ

ــــاري الزْه و  ـــــورودْ  ال وَرّْقــــــوا  و 

ــر نــشــــروا لعــبي

را ـــذْ ـــــافْ ڤيـــنـــوسْ الـــعَ ــاســي اوْص ــا ن ــي ي ــذا ه ــكْ ه

تَبْحاري فــي  لــي  ــهــرتْ  ظَ كيفْ 

اتــشيـــر ــمام  بَكْ

ــرا ــمْ الــحَ قــصــرْ  ــي  ف أوْ  ــآنْ  ــطْ ــشَّ ال ــي  ف ــي  ه ــذا  ــكْ هَ

ـــاري ـــكّ ـــعَ الْ أوْ  ـــزا  ـــگ لَ أوْ 

ــر ــوي ــن ــت بــنــت ال

دُرّة ـــالهـــا  اغْ ــا  م ــنْ  ــي ح ـــلّ  ك عليها  اهللا  تْـــبـــارك 

ــعــاري ـرْضــايْ اشْ ـــبْ لْــهــا بـَ واهَ

تيــسيــر فـيــهـا 

ــرَا ــلّ امْ ــلّ بَــنــتْ و كُ ــمّ كُ ــعَ ــتــامْ ايْ ــالمْ فــي الــخْ ــسّ و ال

ماري القْ و  كْ  سْ المَ و  ــرْ  ازْهَ ا  مَ و 

ــر ــطــي ـــم اعْ ـــهُ بِ

عرَ الشِّ ــــابْ  ارْب ــرْ  ــايْ س مابينْ  فى  يَخْ مــا  ــمــي  اسْ و 

ــعــاري اشْ ســهــومْ  احمد  الــحــاجْ 

ــر ــوي ــص ــت فــــن ال

انتهت القصيدة
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ــة     يـ الْحامْ ــاري  ن ــة  ـنــوقَـ خْ مَ

ــة               ــيَ الْحامْ ـســي  نَفْ ــي  لِّتْنـ مَ

ــة            بَاقْيَ َرْضْ  أ فــي  ــتْ  رَّمْ عَ تـْ وَ 

ــة           ــي ـــقـــانْ داهْ ــي دُهْ لـِّ ِيـــوَ ا

ــيَــة               ــلّ داهْ ــكُ ــبــاشْ اب و مــا نَــعْ

ــيَة              الْغالـْ خيــــرة   الدّ ـتِ   انـْ و 

ــة               ــيَ افْ الــدَّ ــه  ــسُ ــمْ شَ ــيَّ  ــتِ انْ و 

حالْ لَكْ غانَقْ  اسْ غيرْ  بّ  تْصَ ما  نْ  خاخَ الدّ أُو  رْنْ  فَ قَلْبْ  في  نوقَة  خْ مَ ُو  ا نارْ 

ــالْ ب ــا يَدْ ــيَّ مــ ــا بْقــى فِ عــابْ م ــبْ وَ كْ ــتْ اقْصَ ــة وْ وَلِّي ــتْ آ الَلّ كْ كَّ تْفَ

الْ ــوَّ ــكا اهللا كانْ وْدابْ الْمُ ني لَبْ فْ ــعَ ــى يَسْ ـــــقَ عــي و الَبـْ ــرْ دَمْ جَّ اتْحَ

ـحال مُ هذا  ـــولي  اتْقُ بوبْتي  حْ مَ يا  يابَكْ  اغْ في  رْتْ  صَ كيفْ  تِني  فْ شَ لُو 

الْ ــذَّ ـــــــعُ ــدا و الـْ ــي لَعْ ــة محاوْن بيبَ تْ الَحْ ــفْ ــة اتّنْشَ تْالَشــيتْ أاللّ

ـــــــمالْ الجَ يّ  أنْتِ و  زيزْتي  اعْ يا  انْتِ  قّ  الحَ و  بيبْتي  ياحْ أنْتِ  الخيرْ 

ـــــوالْ االَحْ سايَرْ  في  ه  ناَوْحُ اجْ انْتِيَّ  ُليكْ  ا بِكْ  اشْ  عَ رْ  عْ الشِّ روحْ  انْتِ 

فيَّا مــا  ما  هُ الْيومْ   نْها   ادْخاخَ وَ 

زِيَّة لْ أوْ مْ بْرْ دونْ فَضْ بْرْ الصَّ نْ صَ عَ

ـّة ـي لـِ فَضْ ذه  هَ رّمينْ  عَ لَمْ بَلْ  تَقْ

يَّة طِ كينْ اخْ كي كانْ ازْمانْ ضاعْ مَسْ

يْنِيّة عَ ـوارَكْ  انـْ من  لْتْ  كحَّ اال 

ــرَيَّة ايْنَكْ يا حُ ــبّ فَ يا رَوْضْ الحُ

صرْ  األ ميَّـــة تُه في عَ رَسْ دْ  و أنْتِ مَ
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صــالْ ــيَّ مــن لَمْ ــا فِ هــا و م ــيَّ تَرْنيمْ ــفوفَكْ فِ ــى اشْ ــة عل بْل ــا قُ و أنَيَ

يالْ لَجْ دْ  دَّ ايْجَ ــــــبّ  حُ لّ  الكُ ة  مَّ ضَ دي  قَصْ بَّكْ  حُ الحاءْ  ة  رَفْعَ َنايَ  أ

ــلْ ـــــــ َمَ ري أ ــعْ ــي و لَشِ بيبْت رْصــة ياحْ ــانْ و عَ ن ــاضْ وَجْ ــا ارْي ــيَّ لِيَّ انْتِ

لُوصالْ ةْ  ساعَ يَتْ  وِ الصّ من  مة  نَغْ ري  عْ شَ شفوفَكْ  على  ة  مَ بَسْ وانَيا 

ـــــــمالْ ــيّ الجَ ــي و أنْتِ زيزْت ــقّ انْتِ يا اعْ بيبْتي و الحَ ــتِ ياحْ ــرْ أنْ الخي

قِيَّــالْ صابَحْ  بايَتْ  كيفْ  لْمْ  حُ قَلْبُه  في  لْمْ  حُ بيبْتي  آحْ اللِّقاءْ  انْ  كَ

ــال قَـــ والَ  ــلْ  قِي الَ  ــا  راتْن رْهْ هَ ــا  تْن مَّ ضَ ــا  نّقتْن عَ ــاسْ  النَّ ــراتْ  نَظَ

الْحالْ في  في  تَجْ بْروا   نْكَ غي  دْ  وْعِ مَ لْها  كان  بيبْتي  حْ يا  رحة  الْفَ ديكْ 

ــؤالْ ــكْ سُ نَّ ــي  عَ ــرْ لـــ تَ ــا فْ نْ  م ــآلْ ِالَّ  لَ   إ
ــكْ ــة  بْزينَ ــكْ  يَاالَلّ ــفْ لَ لَ نَحْ

بيَّ مـا  ــزَوَدْ  اي انْتِشاءْها  وَقْتْ  و 

ـيَّا صيبْ و انْتِيَّ لـِ بّ الخْ حاءْ الْحُ

ــة يَّ نـِ ـدْ ــة عُ نَّ ــزوجْ جَ ــا ابْ ــتِ لِن أنْ

ـيـَّة ضِّ عورْ الْفَ شعا من تِلْكْ الشّ

ــرَيَّة حُ يا  ايْنَكْ  فَ بّ  الحُ رَوْضْ  يا 

اهْ ابْنِــيَّة ــدَ دْ احْ ــتِ اوْلِيّ ــا و أنْ و أن

رِيَّة حْ سَ ة  نومَ ابْزوجْ  فيـها  نا  نَمْ

ـة ويـَّ فْ ــا عَ ــتِ فــي دُنْي ــا انْ وَالَ باقَ

فِـيَّا ــه  َالَمُ أ زّ  ايْحَ لْما  انْقولْ  و 

النَّــــادْيَة           ــا  ــه تْ ــدَ رَعْ فِــيَّ 

ــحــادْيــا               ــا امْ ــب ــزْمْ الْ ـــ ـــ َنـــا جَ أ

الرَّاقْـــيَة               ــنــا  ــتْ ــيَ دُنْ ـــتِ  أنْ

ــة              ــزادْي ــمْ ــري وانـــا فــي ال ــعْ شَ

ــيَة              الْغالـْ خيــــرة   الدّ ـتِ   انـْ و 

ــة              ـــــيَ ــاتْ زَاهْ ــيَّ قِ ــوْ ــتْ لُ ــانَ كَ

يَة          اهْ سَ ــراتْ  ــظْ نَ شي  ــنْ  ــايَ فَ

ــة              ــي ــاقْ بَ ْنْ  ــــــآل لَ ـــــــيَّ  هِ الَ 

ية              ناحْ ــلّ  ـــ كُ فــي  ـــــتَّــشْ  نْــفَ
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ــة              ــايَّ ــــوم ج ـــي ي ــة ف ـــريـَّ حُ

ــيَة              الْغالـْ خيــــرة   الدّ ـتِ   انـْ و 

ـــادْية              غَ ـــيَّـــاراتْ  سِ ــتْ  ــانَ ك

ــة العالْي مــة  النَّجْ حْ  ــطْ سَ عــن 

ــة          ضاوْي و  ــدة  بعي كــوانْ  فــي 

خافْــيَـــة              ـــلّ  كُ و  ــادْ  األَب و 

ــة            ي ناجْ مْ الْشــي  ــتْ  لْغي تْصَ و 

ــيَة              الْغالـْ خيــــرة   الدّ ـتِ   انـْ و 

يَة              غالـْ الـْ ــا  يَ ــنــا  ــجْ مَ انْــدَ و 

األَملْ اليَأْسْ  في  انْكايْسي  قَلْبي  ةْ  رْكَ حُ يا  تْسايْسي  لْقي  حَ رْكة  شَ يا 

ـــــــمالْ ــيَّ الجَ ــي و أنْتِ زيزْت ــقّ انْتِ يا اعْ بيبْتي و الْحَ ــتِ ياحْ ــرْ أنْ الخي

الْ الْفَ ــوءْ  سُ رْ  مَ ـحْ لـَ وّ  الضُّ بِناتْنا  افْصلْ  باريزْ  في  بوبْتي  حْ مَ يا  تَكْ  فْ شَ

أَلْ امْ ـزّ   عَ فـــــــي  وانا  ْللْوانْ  ا واجْ  امْ بينْ  يْني  عَ قَلْبْ  في  نْتي  كُ انْتيَّ 

ــاللْ قْ ــشْ الْمُ ــتْ والَّ ري نْ ــارْ كُ ن ــنْ ريشْ الْكَ رَة مَ غيوْ ــة صْ ــنْ رْويشَ ــفّ مَ خَ

االَزالْ لَّى  عَ سالوني  ياةْ  احْ لْبوني  سَ آنا  الْموتْ  نْ  مَ تْقوكْ  عَ لِى  قالوا 

أَلْ ــدونْ مْ ــقْ ابْ ْألُفُ ــا ا ه دّ ة شــي شــوفَة ماحَ ــرابْ الحــورْ تَايْهَ تْ اسْ ــفْ شَ

ـــــــمالْ الْجَ يَّ  أنْتِ و  زيزْتي  اعْ يا  انْتِ  قّ  الْحَ و  بيبْتي  ياحْ أنْتِ  الخيرْ 

ـــبَلْ ــقُ الـْ ــطارْ  امْ تْ  تَحْ وْدَبْتْ  َنا  ا لَّلْتْ  وَتْحَ رَا  ويسْ سْ في  اتْالَقينَا  و 

ـيَّا ــلْ لـِ ه وَاصَ ــبُ ا جايْ حاسْ لَّمَّ كُ

ــرَيَّة حُ يا  ايْنَكْ  فَ بّ  الحُ رَوْضْ  يا 

ــي و انْتِيَّ رْتن رْجَ ــراتْ جَ ــتْ اجْ رِّي جَ

يَّ لــِ زازْ عْ ـعْ وانْ لـَ نَتْسارا في االَكْ

وَقْـتِيَّة يَّ  هِ وْ  رى  أخْ فَرْحة  كانتْ 

يَّة جِ بَسْ بَرْ  نَخْ قّ  الْحَ  ْ لّ عَ سالوني 

ــة دبِيَّ عَ ــرْبَة  شَ شــي  ــرَبْني  شْ و 

ــرَيَّة حُ يا  ايْنَكْ  فَ بّ  الْحُ رَوْضْ  يا 

ــة يـَّ وِ ــــشْ نَّا عَ كَ راتْنا اسْ و في نَظَ
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ــيَــة ــحــافْ مْ الَ  ــا  ــن هْ لـــوم  الَ 

ــة             يَ اغْ الطَّ ــة  رْحَ الْفَ فــي  ــتِ  أنْ و 

ــة             ي دَاهْ ــلْ  لي جْ ــمْ  كي احْ ــلّ  ـــ كُ

ــة              عافْـي مْ بَالـْ ــرى  الْبُــشْ ــكْ  لي

ــوالْ ــوا االحْ ــي كان ـــــ ــنا كِ ــا الْباسْ ن ــا ونْزَعْ نَ رَّغْ ــا وكيتْمَ ن ــفْ تْعانَقْ كي

الْ قَّ ــن الْعُ يتْ راســي بي ــا الْقِ ي هابَلْ دَغْ مْ ــي لـَ وْن دَ ــى اخْ تَّ ــرى حَ ــفْ اجْ كي

ضالْ لَفْ في  ــــمْ  هُ من  بيبْتي  حْ يا  لْموني  عَ مْ  عاهُ امْ اللّي  رامِسة  الْهَ و 

الْ ــهومْ الزَّجَّ دْ سُ مَ ــال لِّي احْ ــي ذاكْ اللِّي ق ــالَشْ امْشــيتي انْتِ اوْجان و اعْ

ـيْــبِـيَّة غَ حالة  الَلّة  في  يَا  ا  كنَّ

يَّ ــلـِ بَّاكْ عْ ابْ من الشَّ كْ رَكَّ هَ وَجْ

ليَّ عْ ــعابْ  اصْ و  رينْ  واعْ الْغازُه  و 

نِيَّة اهْ تَلْقاكْ  سيرْ  باسْ  كْ  نْدَ عَ ما 

انتهت القصيدة



863رشيم الَلَّة عيشة الحمومي




01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

دَيْمومــي ــورُه  ن ــنْ  العارْفي ــوبْ  قل فــي 

رومــي لَكْ ــحْ  فَ تَطْ ــاشْ  ب ــنْ  يِّري بَالْخَ

يومــي لَغْ ــي  ـل جْ تـَ ــوبْ  ل القْ ــي  يْنِيّ ابْعَ

ــعْ الَنْعومــي نْبَ ــى رْوَى فــي مَ ــرَبْ حتّ و اشْ

الْيومــي كالقـوْتْ  فيـهْ  دّاتْ  ــوَ الــمَ و 

ــي  وم مّ ــريفْ الحَ ــولْ ذا الشّ ب راجــي لَقْ

لومــي  عْ ــلْ فــي مَ ــرعْ و األْصَ ــنْ الفَ ــا بي م

ــازلــة الــنّ ــه  ــاسُ ــب اقْ بــســمْ  و 

 

كاملة  ــرْ  ــي ــص اتْ لـــلـــرُّتَـــبْ 

لة المواصْ ــنــيــقــاتْ  الــتَّــعْ و 

ــال ــــلّ مـــا عْ ـــه عـــن كُ تٌ ـــالَّ ع

ال ــا خْ ـــبّ م ــن حُ ــي م ــلّ ــو ال ه

اللّــة  ــمْ  ارْشــي ذْ  فلَة  الحَ فــي 

ــلــة ــفــاصْ مْ الَ  بـــاألصـــالَـــة 

ــومْ قَيُّ ليهــا  عْ و  لّهــا  كُ األَرضْ  و  ــمواتْ  السّ رْ  ــوّ من ــي  اللّ ــورْ  النّ بســم 

ــارْ الْقومْ ي ــارْ خْ ت ــرْ حينْ يَخْ ــقّ الحــاقّ الْحقايَقْ و بَســمْ الخي بَســمْ الحَ

كومْ ه في قَلبْ الْمحْ ــمُ مْ اسْ شْ لْلحاكَ تّى يَنْقُ ِلَى يْشيعْ حَ دلْ ا بســمْ العَ

ــهْ فْهــومْ ــه و دْرَكْ بِ وّقُ ــى تْذَ ِل وقْ ا ــذَّ ــمْ ال ــعْ و بَاسَ مــالْ الرّفي بَســمْ الْجَ

لمومْ ــعْ المَ م ــوادّوا و الجَ دّ و من تْ ــوَ ــبّ و من تْحابّوا  باســمْ ال ــمْ الحُ بَسْ

تْ بَنْسومْ بْقَ يَّة عَ دِ بيرْ و الهْ لّ ذْ لَعْ يبْ جيتْ ســايَگ طَ حْ الطّ ــارَحْ نَفْ س

ــرومْ غْ ــمْ و مَ تَيَّ ــي و مْ رابت غْ ــقْ مَ ــي عاشَ ــاهْ حال ف ــا خْ ــي م ن ــنْ خالْقْ م
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هومــي فْ مَ هــذا  ــالقْ  َخْ أ و  ــمْ  قِيَّ مــن 

ــقْ الَنْســومي بَ ــا و تَعْ ي ــورْ الضّ عْ ن ــطَ يَسْ

ومــي الحمّ أُســرةْ  ــا  افْراده ــعْ  مي بَجْ

يّومــي الْقَ جــدْ  الْمَ ــلْ  هَ ــرْ  أُسَ هــي 

ــي  وم مّ ــريفْ الحَ ــولْ ذا الشّ ب راجــي لَقْ

يومــي مــن  ا  ــدّ غَ ــزّ  عَ نشــوفْ  ــتْ  بْدي و 

لَبْرومــي ذْ  ــادْ  الرّم مــن  ــقْ  يْني الْفَ طــارْ 

لَفهومــي رْ  ــوَّ يَن لمــي  العِ ــثْ  البحْ و 

ْعومــي النّ فــي  ــاكْ  ابّ ــه  رايْمُ بَكْ ــرَمْ  يَكْ

ابْلى  مــا  ــاسْ  ــنّ ال فــي  دْ  ــدَّ ــجَ ايْ

ــلــة شــاعْ شــمــوعْ  ـــانْ  ـــب تْ و 

ــة هــالّ ـــورْ  الـــنّ ذَ  ــة  ــالَ ــه ال و 

ــلــة ــامْ الــشّ ليعة  الطَّ ــنْ  ــي ب

اللّــة  ــمْ  ارْشــي ذْ  فلَة  الحَ فــي 

لى ــا احْ ــتْ م ــهدْ و ذَقْ ــتْ الشَّ ذَقْ

ــة  ــل ــرْ دابْ ــةْ خــي ــبــيــعَ ـــلّ طْ كُ

كاملة  ــنــونْ  لَــفْ و  ــومْ  ــل عْ فــي 

لى االعْ المالَكْ  في  رْجــايــا  و 

لومْ ــبْ على لَعْ كيمْ رَاگَ ــمْ و حْ ــلطة حاكَ لْ السَّ  و مــن األصالة يْكونْ رَجُ

ــمومْ ــرْ مَشْ هَ لّ أُســرة تَظْ ــاسْ كُ ــارْ النّ ي ــرْ اخْ ــة تْكــونْ أُسَ ــنْ األصال و م

ــرْ و لَنْعومْ  لُو  و الْخي ــد و العْ جْ ــزّة و المَ ــتَرْ و العَ ــرّ و السّ و األُســرة ذ السَّ

لتْ فــي هــذا اليومْ ــجَّ تُه إالَّ منهــا و سَ مْ ــتَلْهَ ــا اسْ ــوْحْ م ــه هــذا الب لُّ كُ

تْ بَنْسومْ بْقَ يَّة عَ دِ بيرْ و الهْ لّ ذْ لَعْ يبْ جيتْ ســايَگ طَ حْ الطّ ــارَحْ نَفْ س

ــا باللّومْ ب ــا نَعْ خضرْ م ــدْ نصــولْ و نفْ ــا و نزي ــالْ و نتْباه ت ــي نخْ قّ مــن حَ

يي فــي القومْ ــرْ هــذه تَحْ اقْ  غي ــبْ و ذُوّ بْنا أدي ــعْ ــلطة فــي شَ ــلْ السُّ رجُ

ــو ــروا النّجُ ثْ ــكْ كَ ثالَ ــاتْ مــن مْ رْتب ــروا فــي المَ ثْ ــى يْكَ ــي ال أســيدْ الغال

ــومْ ــنْ ياقُوتة فوقْ السُّ دي امْ الماجْ ــكّ ــدْ الحُ ق ــي انْتَ فــي عِ أســيدْ الغال
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ومــي حمُّ ــرُّه  سَ ــقْ  الْعمي ــاكْ  ن عْ مَ عــن 

تومي كْ ـــيْ  ولِ بِـــهْ  ــاكْ  ــمّ سَ ــي  الــلّ و 

ــي  وم مّ ــريفْ الحَ ــولْ ذا الشّ ب راجــي لَقْ

رومــي اكْ هجــاتْ  طَ ــاشْ  ب ُمّ  األْ ُمّ  أ و 

    

مومــي عُ لْهــا  فْضَ ــدة  خالْ ثيقــة  و 

نْيومــي ال  ــرَّةْ  قُ ــالتْ  وَصّ أو  ــالتْ  صْ و 

مومــي ــغابي و هْ ــا شــاء اهللا عــن اشْ م

دومــي بَقْ ــبْ  اتْرحَّ ة  ســيْدَ هــي  ــا  ه

ــي وم مّ ــريفْ الحَ ــولْ ذا الشّ ب راجــي لَقْ

ـــة  ــقْ دالّ ــقــي ــحْ ــةْ تَ ــيَّ ــمِ ــسْ بَ

ال ــا غْ ــي فــي م مــن اســمْ الغال

اللّــة  ــمْ  ارْشــي ذْ  فلَة  الحَ فــي 

لة شــامْ بوْصــافْ  هــا  فْ نوصَ

 

ايْلة  الصّ الوثيقة  ـــكْ  ذي و 

ــلــة ــة الــفــاعْ ــل ــعِ ــفَ ــنْ ــمُ ــالْ ب

ــال تْ مـــا  ـــؤتَـــمـــرْ  الـــمُ ذاكْ 

الْــمــايْــلــة النّخيلة  ــــدا  احْ

اللّــة  ــمْ  ارْشــي ذْ  فلَة  الحَ فــي 

موســومْ ــكْ  لَ عْ جَ و  ــعْ  ارّفي ــكْ  قامَ مْ اهللا  ــورْ  بْن شــاهدْ  اهللا  ــهُ  مَ رَحِ

فهومْ  ــكْ هــذا هــو المَ ــا علي ــكْ و ثْن حَ ــي مدْ ــاداكْ ياالْغال ــلْ مــن ن عَ اجْ

تْ بَنْسومْ بْقَ يَّة عَ دِ بيرْ و الهْ لّ ذْ لَعْ يبْ جيتْ ســايَگ طَ حْ الطّ ــارَحْ نَفْ س

األمْ ــتْ  ن كُ ــي  غرب مَ ــتْ  بَيْ لّ  كُ فــي  ــعْ  ابَ الرّ ــطْ  ي الحَ ــى  عل رواقْ  كانْ  ــو  ل

ــرّومْ ال ــروتْ  ب جَ مْ  ــدَ اهْ هــا  تَوْقيعْ مليكــة  ــة  اللّ دوحــاتْ  مْ المَ ــاجْ  ت

ــومْ ــلْ لَعل ــي هَ ــا ل موه رســة فــي النّضــالْ قَدّ ــا هــيّ زَوجــة و أمّ مدْ ه

رحــومْ ضــانْ المَ ــه فــي احْ ــرة ابْنِيوت ــمْ الزَّهْ ــة  فاطِ ــرْ ال اللّ ؤتمَ وفــي المُ

نعــومْ مَ نْبَتْهــا  مَ ــة  ابْويوْضَ ــدة  وْري ــعرْ  بالشِّ تها  ــمْ ارْسَ ــا  تَمّ ــة  لَبْنِيّ

تْ بَنْسومْ بْقَ يَّة عَ دِ بيرْ و الهْ لّ ذْ لَعْ يبْ جيتْ ســايَگ طَ حْ الطّ ــارَحْ نَفْ س
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نْظومــي مَ رْ  ــهَ اتَّشْ ــها  ناسْ ــع  مْ ــتْ  حي

ــارَفْ يُومــي ــاضْ و انْصَ زَهرتْهــا فــي الرّي

ــريقْ ألمجــادُه يُومي ا اشْ يّ حَ و أعمــال الْمُ

ــي تومــ خْ ــنْ تَنْهــى مَ ــزّة و زي ــد و عَ جْ مَ

تومــي ــري و اكْ هْ ــا فــي جَ ــاجْ األنْبي عــن ت

أولــى ــا  ــه ــحْ ــدي ــمْ بَ ــا  ــي نَ وا 

ــة  ــالّ ــضّ ــة ال ــراش ــف ــل ال ــثْ م

لة  عامْ كــيــفْ  ــي  ل شــوفــوهــا 

لة كامْ ــتْ  ــن ــبَ الْ خـــادْ  ــــنْ  الَيَ

ــالة الصّ فــي  ــوالْ  االَقْ ــةْ  انْهاي و 

ــاجْ ابْناتْ اليومْ فا ت لْ وَ الصْ ــرعْ ذ أَصلْ الضَّ يَّنْ الْفَ صِ ــة اغْ تْمَ ــكْ الخَ و مَسْ

ــتْ نجــومْ لّي ليهــا ضَ ــنْ مــن عْ ي ــة عيشــة ذاتْ الزّ ــزْ اللّ ــنْ رَم يَّ صِ و لُغْ

ــمْ لْهُ ــبْهاتْ  شَ ســيدي   و  ــة  الَلّ ــتْ  بْني و  ــسْ  العرايَ ــرةْ  أمي هــي  ــا  ه

ــرومْ كْ مَ ــى  ت الفَ و  وصيلْهــا  ــرَتها  أسْ ــى  عل و  نّهــا  عَ اهللا  ــاركَ  تب

لْحونْ أحمد سهومْ لْ المَ ــمي في هَ رَتَينْ و اسْ رسانْ و لّألُسْ ــالمي للْعَ و سْ

انتهت القصيدة
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ــي فــي هــادي ن هللا فيدْ

ــادي ــب ــوا أكْ ــت ْ ــتّ ــفَ أتْ

ــا هذا ــي ي َتْقولّ تَبْغــي أ

اتمــادا  أنهــو  ــي  اللّ و 

ــضْ انْفي الَّ  و  قاضــي   َ أ ــالْ  لَمق ــرْ  تاصَ نَخْ ســيدي  ــا  ي هــو  و 

راني في ذا القْضى بوجادي

ــــــرادي  ــــــفْ مــــــن ت

ضا وانت فوق القاضي رتْ بها للقاضي جارْ في لَقْ بْري وسَ أو نْفدْ صَ

ــضــا ــقْ ـــا قـــاضـــي ال ي

ــي للْحاضِ ســودَة  ــبْ  لَّ غَ ــكامْ  االح ــي  ف القاضــي  ــذا  ه

القاضــي ــذا  ه ــك  ل ــي  وداع ــة  ي راضْ ــكْ  لَ ــي  داع ــا  أن و 

ــضــا  ــقْ ـــا قـــاضـــي ال ي

ــالْ قاضــي لقضــا مــن دونْ غيضْ ــا ســيدي و دوى و ق و هــو ي

هذا دعوةْ  ــبابْ  أَسْ و  شنْهُ

أَدى ــــقــــــى  ــــلـْ يـَ

كْ راضي كامَ قايَقْ بَحْ قّ الحاقْ لَحْ مْ الحَ كْ قْتْ و قلْتْ هكذا حُ بَنْدَ

ــضــا ــقْ ـــا قـــاضـــي ال ي

ــيادي ألو ادْعيتْ ليكْ اسْ

ــــادي ــــــرْ ه ابْــــــحَ

َيْفادة ْ أ لّ ــكُ ــي ب و تفيدن

ـــــــرْقْ عــدا فـــي خَ



القاضي 868

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

ــي للْحاضِ ةْ  ســودَ ــبْ  لَّ غَ ــكامْ  االح ــي  ف القاضــي  ــذا  ه

القاضــي ــذا  ه ــك  ل ــي  وداع ــة  ي راضْ ــكْ  لَ ــي  داع ــا  أن و 

ــضــا  ــقْ ـــاضـــي ال يـــا ق

َيْقيضْ ــه أ لُ قْ ــا قاضــي عَ ــرى ي ــا ســيدي و ســبابْ ما جْ و هــو ي

ــدا الرَّقْ ــوقْ  ف ــزوجْ  ابْ ــا  نّ كُ

ة ــــــدّ لَ ـــــا  ـــــن احْ و 

بّ الحــاللْ واهللا اعلينا راضي مرْ الحُ َبْخَ ــنْ أ رْبطي عَ نا امْ ــى نَمْ تّ حَ

ــضــا ــقْ ـــا قـــاضـــي ال ي

ــي للْحاضِ ةْ  ســودَ ــبْ  لَّ غَ ــكامْ  االح ــي  ف القاضــي  ــذا  ه

القاضــي ــذا  ه ــك  ل ــي  وداع ــة  ي راضْ ــكْ  لَ ــي  داع ــا  أن و 

ــضــا  ــقْ ـــاضـــي ال يـــا ق

ــنْ فــي النّقيضْ ــا قاضي مكَّ ــا ســيدي طــارْ النّعــاسْ ي و هــو ي

سدي ابْجَ  ْ الْتَفّ ها  ادْراعْ و 

ي ـــــســـــدّ بـــــــاتْ آمْ

قاضي َمْ عْ قُلتْ اللّيلْ أ بْتْ االَنوار في قَلبْ البيتْ ساطَ و امناينْ فاقَتْ صَ

ــضــا ــقْ ـــا قـــاضـــي ال ي

ــي للْحاضِ ةْ  ســودَ ــبْ  لَّ غَ ــكامْ  االح ــي  ف القاضــي  ــذا  ه

القاضــي ــذا  ه ــك  ل ــي  وداع ــة  ي راضْ ــكْ  لَ ــي  داع ــا  أن و 

ــضــا  ــقْ ـــاضـــي ال يـــا ق

ا دّ خَ امْ ــزوجْ  ابْ دروعنا  و 

ــدة  ــهْ فــي قَــلــبْ شَ

ي ندّ اقْ آمْ اقْ عن السّ و السّ

ــــدي ــــرگ ـــى امْ عـــل

دة حْ الْمَ ــدّ  قَ وبينْ  بيني 

ا  دّ ــــرّ ال ــا  ــوره شــع و 

ي دّ ــدْ لَبْهــا عن خَ و خديَّ

ــنــدي الْــهَ حــريــرهــا  و 
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دْ اهَ رْ النّ ــدْ ــي الصَّ و قبالْتِ

ــارَدْ الم ــى  عل ــت  لَبْ اغْ و 

و شرَعتْ في الوضوء يا سيدي

ــدي عي ــاللْ  أهْ ــا  ي ضْ و 

ــزادُه ل جــاوا  ــنْ  مومني ال 

ســـوادُه فــي  ــيــلْ  الــلّ و 

ــضْ ايْقي ــا  ان و  أَقاضــي  ــوارْ  النّ ــرْتْ  أنْظَ ســيدي  ــا  ي هــو  و 

دْ اعَ نْ و السّ و الجيدْ و لَبْطَ

ــــدْ ــــوابَ ـــفْ ام ـــي ك

ت في عرّاضي رْ سامحْ جَ زالْ ذاتي باللُّطف و قمت للفْ تْ أمن الغْ و انزعْ

ــضــا ــي الــقْ ــاض يـــا ق

ــي للْحاضِ ةْ  ســودَ ــبْ  لَّ غَ ــكامْ  االح ــي  ف القاضــي  ــذا  ه

القاضــي ــذا  ه ــك  ل ــي  وداع ــة  ي راضْ ــكْ  لَ ــي  داع ــا  أن و 

ــضــا  ــقْ ـــاضـــي ال يـــا ق

ــمي انْهيضْ سْ ــتْ لَلْمــراحْ أقاضــي جَ ــا ســيدي اخرجْ و هــو ي

يا سيدي طاعة الرّب الشْ

ــــي الـــفـــانـــيـــدي ف

اعة ماضي  ــا للطّ ها و ن ــالوتْ نومْ ــمْ بَحْ ريرْ تنعَ ــراشْ لَحْ ــوقْ أف ف

ــضــا ــي الــقْ ــاض يـــا ق

ــي للْحاضِ ةْ  ســودَ ــبْ  لَّ غَ ــكامْ  االح ــي  ف القاضــي  ــذا  ه

القاضــي ــذا  ه ــك  ل ــي  وداع ــة  ي راضْ ــكْ  لَ ــي  داع ــا  أن و 

ــضــا  ــقْ ـــاضـــي ال يـــا ق

فيضْ ــتْ لَحْ ــدْ بي ــا لْقاضــي قاصَ ــا ســيدي وخرجــتْ ي و هــو ي

ــادُوا ن ــا  عنّ ــنْ  مودْني ال 

ـــــي تَــــــمــــــدادُه ف

دْ اهَ رْ و النّ سُ و الرَّدْفْ و لَخْ

ــــدْ ــــي الــــمــــواعَ ف

نيدي تَسْ بالْفجرْ  لْتْ  بَدَّ

يـــــدي ــــــع الـــــدّ ام

تادُه نَعْ كي  صاحْ  ديك  ال 

ــــــــرادُه ألــــقــــى ام
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دفَدْ انفَ ــرْ  طي ــتْ  ن كُ ــو  ل

ـــمـــورّدْ لَ ـــبَـــلْ  نَـــقْ و 

فاضي  ازقاقُه  و  قهري  و  أليعتي  مسدود  باقي  باالقفال  امعْ  الجّ و 

ــضــا ــي الــقْ ــاض يـــا ق

ــي للْحاضِ ةْ  ســودَ ــبْ  لَّ غَ ــكامْ  االح ــي  ف القاضــي  ــذا  ه

القاضــي ــذا  ه ــك  ل ــي  وداع ــة  ي راضْ ــكْ  لَ ــي  داع ــا  أن و 

ــضــا  ــقْ ـــاضـــي ال يـــا ق

ــضْ ــزْ مــن الغي ــا لْقاضــي متميَّ ــا ســيدي و رجعــتْ ي و هــو ي

دْ صّ قَ َمْ أ للرّصامْ  نطيرْ  و 

ــدْ ــهْ ــشَّ ال ـــصّ  نْـــمَ و 

ــا الرّواضي ــاهْ يقاضين ــتْ أَرصامي غالق بْ ْ خانّي صَ ــظّ لكــنْ الحَ

ــبــهــضــة  ــــتْ الْ تَــــمَّ

ــرّاضْ ــع ال ـــادْ  ه جــاوبْــتــنــي  ــابْ  ــب ال أَطــرقــتْ  منينْ  و 

الحاضي  ــن  ع ــبْ  ــي غ ــتِ  ــن كُ فــيــن  ســيــر  ــا  ــيّ ل ـتْ  قــالـَ

ــضــى  ـــا تــحْ ـــا م ـــيّ بِ

ــاضْ ت اغْ ــمْ  لي لَحْ ــكْ  لْبَ قَ ــاشْ  ب عملــت  آش  لِهــا  ــتْ  لْ قُ

ــي ــاض ــا زَهــــوْ ارْي ــة ي ــوضْ ــخَ ــا لْ يـــنْ ي ــــرّاضْ الـــزّ ــا ع ي

ــة ــضّ ــغ ــم ال ــع ـــا ن ي

ــاضْ ــغــي ـــتْ لَ ـــبَّ ــالْ أَمـــسَ ــس ــتْ ــــيّ عــــادْ ك قــالــتْ لِ

الحاضي  ســقــوط  و  ــامــي  ــن َم أ ــن  ع كــيــحــتــالْ  ــن  م ــا  ي

ــضــى  ــن بــعــد الْــيَــقْ م

دّ القَ ُمّ  أ الغزالْ  نْ  تاضَ نحْ

ــــرْقُـــــدْ عـــــــادْ نـَ
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ــراضْ ــعْ ــةْ لَ ــشــوفَ ــكْ ــة مَ ــطَ ــرْب ــعَ ــيــنــي امْ ــلّ تـــمّ ايْــخَ

الفاضي ــاحْ  ــرگ ــمُ ال ــي  ف ْدة  ـــرّ ـــفَ َم أ وحـــدي  ــجــورة  ــهْ مَ

ضى لَحْ ـرْ  ســايـَ ــن  م

ــتِــي زيـــدْ فــي بَــضــاضْ ــنْ ــا الــفــيــنْ كُ ــي ــــعْ دَغْ ســيــرْ ارْجَ

القاضي دارْ  ــي  ف ــصــالْ  ــفْ ال  ْ ـــمّ ـــتَّ َيْ أ ا  ـــدّ غَ ــقــانــي  الْ و 

ــى ــضّ ــف َتْ ـــالْ أ ـــوص ل

ــاضْ ــت ــغ ــي مَ ــن ــت ــركْ ـــة تَ ـــي ــتــهــا الـــغـــزالْ راضْ قــال

ــتْ اغــراضــي ــرفَ ــا ع ــي م ــتِ ــي أَحــكــايْ ــتْ مــنّ ــمــعَ ــا سَ م

ضى اللَّحْ خـــروجْ  فــي 

انْقــاضْ ــنْ  بي ــا  م ــكادي  انْ فــي  ــلْ  اللّي ــتْ  اقْضي مشــيت  و 

ــي اض ــوّ ــةْ شُ ــعَ ــي ــن ل ــكــي م و نــبْ  ْ ــرّ ــحَ ــال دْ ب ــــرّ انْــــغَ

ــــزالــــي تَـــرْضـــا  واغْ

ضاضْ  تَفْ ــضْ  ــضّ ــفَ َمْ أ الصباحْ  فــي  ــونْ  ــكُ ال ــارْ  س حتى 

القاضي لــعــنــدْ  ــي  ــقــان ســابْ ــالفْ  ــي ــم ال ـــرتْ  ـــبَ اجْ و 

ــا ـــتْ لـــي فــضّ ـــع رَج

ـــواضْ  ــالقْ مــن ابْــهــاهــا مــا لــه اعْ ــالــطّ ــي ب و حــكــمْ عــنّ

ــي راض ــه  بــحــكــامُ نمضي  بــالــحــديــدْ  ــي  ــن ــحْ ادْبَ ـــونْ  ل

ــى ــرْض ن مـــا  بــــدي  و 

ــاضْ ــيّ ــدْ لَــحــكــامْ جــيــتْ شــاكــي دمــعــي فِ و قــبــلْ ايــنــفَّ

عيّاضي ـــت  انْ و  ــي  ــدت ــسُ اكْ عــلــى  ـــي  روح ــرقْ  ــف ت ال 

ــضــا ـــا قـــاضـــي لــقْ ي
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ــذي  ــاذا ال ــالْ ي و ادْوى و ق

ــگادي ال ــا  ي الضّ شــافْ 

ــدى الم الغَ ــه كْ ــالْ ل و ق

ــادَة ــب ــعْ لَ الـــزّاعـــم  و 

ــي للْحاضِ ةْ  ســودَ ــبْ  لَّ غَ ــكامْ  االح ــي  ف القاضــي  ــذا  ه

القاضــي ــذا  ه ــك  ل ــي  وداع ــة  ي راضْ ــكْ  لَ ــي  داع ــا  أن و 

ــضــا  ــقْ ـــاضـــي ال يـــا ق

ــضْ النّهي فــي  القاضــي  مــع  ــمْ  اتْكلّ ســيدي  ــا  ي هــو  و 

محمــد ــنْ  ي ابْدِ ضــي  تَقْ

ــــــادي ــــــــــادي ب ع

دا  قُلتْ أَفقولْ الفاضي ــعْ تاركْ النّعيمْ اللّي زايلْ قُلتْ هكْ ام للجّ

ــضــى ــي الــقْ ــاض يــا ق

ــي للْحاضِ ةْ  ســودَ ــبْ  لَّ غَ ــكامْ  االح ــي  ف القاضــي  ــذا  ه

القاضــي ــذا  ه ــك  ل ــي  وداع ــة  ي راضْ ــكْ  لَ ــي  داع ــا  أن و 

ــضــا  ــقْ ـــاضـــي ال يـــا ق

ــضْ ري َمْ ــمي أ سْ ــى جَ لّ ــه مــن خَ ــا ســيدي و ادْوى و جاوبُ و هــو ي

َزْيادَة ــهْ زورْ أ ــتْ في ما صب

ــــاد ــــت ــــعْ ــــــا يَ ج

ديقْ واللّي في الخدعة ماضي لْ بينْ الصّ رايعْ تَفصَ عْ الشْ د الواضَ و الحمْ

ــضــى ــي الــقْ ــاض يــا ق

ــي للْحاضِ ةْ  ســودَ ــبْ  لَّ غَ ــكامْ  االح ــي  ف القاضــي  ــذا  ه

القاضــي ــذا  ه ــك  ل ــي  وداع ــة  ي راضْ ــكْ  لَ ــي  داع ــا  أن و 

ــضــا  ــقْ ـــاضـــي ال يـــا ق

الهادي  ــالقْ  الطّ قرّبْ  آشْ 

غـــــادي صـــــــارْ  و 

ــادَة ــا تتْع ــوتْ م ي ْ التّ و امّ

ــــادَة ــــك الْــــقــــى انْ
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ة ــدّ صرخاتْ عارمي بالشَ

ة ــدَّ ــغُ ــن ال ــبْ م ــلْ ــق ال

دي ــعْ ــا دُرّة الجمالْ و سَ ي

ــدي ــزهْ ت ال  ـــداكْ  ـــنْ ع

ــي يا ناكدْ ــالْ لّ و ادْوى و ق

لَــيــفــايَــدْ ــةْ  ــايَ ــه ن و 

ــضْ رجــانْ النّظي ــفايفْ دا المُ ــرّت الشّ ــا ســيدي و فت و هــو ي

ــدا ــتْ القاضــي لَفْ و قال

ــســدة وســــط الــكُ

اجْ أَمظلّمْ الرْسامْ  والَّ فيهْ الواضي  عْ و الدّ و مناينْ شافْ نورْ ساطَ

ــضــى ــي الــقْ ــاض يــا ق

ــي للْحاضِ ةْ  ســودَ ــبْ  لَّ غَ ــكامْ  االح ــي  ف القاضــي  ــذا  ه

القاضــي ــذا  ه ــك  ل ــي  وداع ــة  ي راضْ ــكْ  لَ ــي  داع ــا  أن و 

ــضــا  ــقْ ـــاضـــي ال يـــا ق

ضــى تركــي الغيضْ ــالْ قاضــي لَقْ ــا ســيدي و دوى و ق و هــو ي

ي أفْرقْدِ َبهاكْ  أ من  يْ  الضَّ

ــدي ــهْ ـــي م ـــلّ فـــي ال

ياضي ة و قُلت ابْشــوقي و اهْ لّيوا كيفْ كنتوا الَمة متْالمّ باشْ أتْوَ

ــضــا ــي الــقْ ــاض يـــا ق

ــي للْحاضِ ةْ  ســودَ ــبْ  لَّ غَ ــكامْ  االح ــي  ف القاضــي  ــذا  ه

القاضــي ــذا  ه ــك  ل ــي  وداع ــة  ي راضْ ــكْ  لَ ــي  داع ــا  أن و 

ــضــا  ــقْ ـــاضـــي ال يـــا ق

ــضْ ــي ســارْ القاضــي كايْعي ْب ــريعةْ النّ ــا ســيدي بشْ و هــو ي

دْ عودْ ليكْ امْساعَ د السّ عْ سَ

ـــدْ ـــاعَ س أو  ـــرْ  ـــي س

واشْ الصباحْ قبلْ الوحدة

ـــدَ ـــگْ ن و  ــــا  ــــب أهْ

يا البيتْ منّكْ مَهدي و ضْ

ـــنـــدي ـــعَ ل جـــــا  و 

ــدْ امعان تكــون  ال  هللا 

ــــــــــدْ تــــــواخَ ال 
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ــت تلميذي ــه أن ــالْ لُ و ق

ــو ما اخشــيتْ ســيدي ل

ديثْ هاكْ اسنادُه هاكْ لحْ

الدُوا الــمــومــنــيــنْ  و 

ــة قلتْ و بهــا راضي  ي ــهْ راضْ يتكْ ب ــمّ ــي سَ وال ةْ لَغْ ــرّ ــيَّ حُ و انت

ــضــا ــي الــقْ ــاض يـــا ق

ــي للْحاضِ ةْ  ســودَ ــبْ  لَّ غَ ــكامْ  االح ــي  ف القاضــي  ــذا  ه

القاضــي ــذا  ه ــك  ل ــي  وداع ــة  ي راضْ ــكْ  لَ ــي  داع ــا  أن و 

ــضــا  ــقْ ـــاضـــي ال يـــا ق

ــه ارْفيضْ مُ كْ ــضْ حُ ــتْ القاضــي و رف ــا ســيدي و التاف و هــو ي

التنفيدي امالزمْ  نتِي  كُ

ـــــــومْ الـــحـــيـــدي ي

غى مظلومْ كا يْنادي شاكي بالقاضي حكمكْ من سايرْ لَقْضى ما نصْ

ــضــا ــي الــقْ ــاض يـــا ق

ــي للْحاضِ ةْ  ســودَ ــبْ  لَّ غَ ــكامْ  االح ــي  ف القاضــي  ــذا  ه

القاضــي ــذا  ه ــك  ل ــي  وداع ــة  ي راضْ ــكْ  لَ ــي  داع ــا  أن و 

ــضــا  ــقْ ـــاضـــي ال يـــا ق

ــضْ ــه ابغي ــمْ وبَغضُ ري ه الكْ ــرّعُ ــالقْ شَ ــا ســيدي الطّ و هــو ي

ــا رادُه ــلْ لُه م ــوْ انحلّ و ل

بـاللّــــــــــــــي رادوا

بوبة عرّاضي حْ دْ المَ دْت لي و ناخُ رَّحتني نَفّ و نطقتْ و قُلتْ واشْ سَ

ــضــا ــي الــقْ ــاض يـــا ق

ذي  َقتَرفت  أ رى  يجْ كيفْ 

ـــدِي ـــي ـــــزعـــــتْ ب ان

بادُه اعْ بينْ  ارْضــاهْ  لَو  و 

ـــــــادوا س بـــــه  و 
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دْ َتوجَّ قيقْ أ رِي لِها الدّ و شْ

ــدْ ــبَّ ــعَ َتْ أ ــا  ه ــدْ ــع ب و 

ــي للْحاضِ ةْ  ســودَ ــبْ  لَّ غَ ــكامْ  االح ــي  ف القاضــي  ــذا  ه

القاضــي ــذا  ه ــك  ل ــي  وداع ــة  ي راضْ ــكْ  لَ ــي  داع ــا  أن و 

ــضــا  ــقْ ـــاضـــي ال يـــا ق

ــضْ َنعــمْ لِهــا ابْفي ــي ســيرْ أ ــال لّ ــا ســيدي و ادْوى و ق و هــو ي

دْ مَّ َمْسَ عامْ أ ة من الطّ عَ گصْ

ـــدْ ـــمَ احْ و  ـــرْ  شـــكُ و 

َرْضاهْ كيفْ هو برْضاتَكْ راضي كْ و ارْضــايْ أ و انْتِيَّ ســيرْ طيعْ زوجَ

ـــا ــمْ أرض ــكُ ــل ــشــم ي

ــاضْ ــيّ ــلــقــاضــي ع ــا ل ــن ــلّ ــدق كُ قْــنــا بــالــصّ ـنْــدَ بـَ

الــقــاضــي ــــهْ  لِ ــا  ــن ــلِّ خَ ــغـــزالْ  لـُ و  أنـــا  وخـــرَجـــتْ 

ــضــا ــقْ الـــــمـــــزوَّرْ لَ

ــغــتــاض مَ فــيــنــا  مـــا  دارْنـــــا  ــنْ  ــي ــن ــاثْ ب ــدنــا  قْــصَ و 

اغراضــي ابْتْ  ــطَ اسْ ــفْ  كي راضهــا  اغْ ــيّ  فِ ــطابتْ  اسْ و 

ــرضــا ــغَ ــد ال ــعْ مـــن ب

ــــرّاضْ  ـــه قَ ــوى لُ ــقْ ــا ي ـــضْ م ـــري ــي اقْ ــاضِ ــفّ ـــاكْ أحَ ه

ــواضــي ال ـــرْجـــادْ  بَ ـــزّ ال و  ــسْ  ــفــي ْ ــنّ ال ــوتْ  ــاق ــي ال ـــاكْ  ه

ى ضّ الفَ ــوكْ  ســل فــي 

ــاضْ ــفّ حَ ــى  ــتّ ح ــى  ــمّ ــسَ ت ــا  م زالْ  ــا  م ــدْ  ــاحَ ــج ال و 

ــي الفاضــ ــجعــوبْ  المَ ــضْ  لَبْغي ــرْ  ـــ امَ الدّ ــمــوسْ  طْ المَ

ضا لَفْ ــي  ف ــــرُّوشْ  غَ  

ــدْ ايْأكَّ للَجــارْ  ــطْ  يَّ عِ و 

ــــدْ ــــوح ــــم ال ــــع نِ
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ــى حــــرّاضْ ــغ ــصْ ـــودْ يَ ـــع ـلــى أيْ ــي آيـْ ــنّ ــه م يــا ويــحُ

ــي الْــفــاضــي ــشْ ف ــاود يــهــبَ ــع ـــال ي ــه  مــنــي إيْ ــحُ ــا وي ي

ـــاذ الــلّــحــظــة مـــن ه

ـــراضْ ــةْ لَـــعْ ـســاحَ ـــــرومْ الـْ ــال ايْ ــي إيـْ ــنّ ــه م ــحُ ــا وي ي

ماضــي ــي  يمين فــي  ــهْ  وايَ الجْ ذا  زوجْ  مــن  امــي  صَ مْ صَ

ضا لَمْ ــةْ  ــايَ ــه ن ــي  ف

تُــحــفــاضْ بــهــا  ــا  ــن اعْ و  ـــعـــارْ  ْ بـــاالشّ راوِي 
َ أ صـــولْ 

أبضاضي ــزوجْ  ــم م ـــي  دال ــتْ  ــقْ سَ لــيــكْ  ــي  ــنّ وغ صـــولْ 

ــا ــرض ب تـــرضـــى  ال 

ــدْ تُــحــفــاضْ ــقــصــايَ ــة ب ــل ــاي ــصّ ــوبــا ال ــــمْ مــحــجُ واس

ــنــيــة ســهــومْ كــي ارضــــا لــي مــــوالي راضــي و الــكُ

ــا ـفــضّ الـــكـــالم اتـْ

ــاضْ ــفّ الــحَ و  لْبة  الطُّ و  ــالمْ  ــسّ ال ــــلْ  الَهْ ــي  ــالم اسْ و 

بَلْفاضي ــرْضــا  ي ــي  ــلّ ال و  ــومْ  ــعــل لَ ــل  هْ و  ــرفــا  الــشُّ و 

ــرْضــى يَ ــا  م ــي  ــلّ ال و 

ــاضْ ــيّ ــي لــلْــقــاضــي عِ ــتِ ــلْ ــي حُ ــرِي ف ــسْ ــة ت ــم ــرَّحْ و ال

ماضي       جــيــلَــكْ  ــن  م ــا  ي ــكْ  ــمَ ـرَحْ ايـْ اهللا  َنْـــقـــولْ  أ ـــهْ  لِ

ــضــا ــي الــقْ ــاض يـــا ق

انتهت القصيدة
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اإلِنـــاثْ                  ْ ـــزّ عَ ـــا"  "األَن آ  ــيــاتــكْ   احْ  ْ اهللاَّ ــمْ  نَــعْ

ــة ــوامْ الْفايْت ــرْ االعْ طَّ ــرْ عَ بي .. ياعْ ــقْ بَ ــبْ اعْ ياطي

ــالَّتْ                  اتْشَ ــسْ  النَّفْ ــهْ  بِ  .. ــهْ في ــلَّلْتْ  شَ ُو  ا ــالَّلْ  شَ

ــاتْ الْعابْتة  ي ْ الْحَ ــمّ ــة فــي يَ ــواجْ الْعاتْي ــنْ االمْ م

َتْ        ــرْأ ــامِ ي َة..  ــرْأ ــامَ ي ـــرارْ  اسْ لُه  نَحْ ُو  ا بْحْ  ياجَ

تة  صامْ وَلْهانة  ــكْ  ــتَ ــقْ ارْمَ إلــى  لي  ــالَّ  ْــجَ تَــاتّ

عاتْ                    لَمْ ــي  ــدان ــوَجْ افْ ــعْ  ــوامْ لْ ـــرَّة  مَ ــنْ  م ــا  َم أ

تة   ساهْ الْحومة  و  ــتِ  ان وَ  اهللا  إالّ  تْ  ماتَرْكَ

ــالَّتْ                  ــنْ عَ ــا م ــي فآم بيبْت ــي اطْ ــي ل نْت ــنْ كُ ــا م ي

ــة  ايْث غَ ــركْ  غي ــيَ  لِ ــنْ  م ُو  ا  .. ــكْ بِ ــكي  نشْ ــنْ  لَمّ
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لْماتـــي                        ظُ ــنـــارَتْ  امْ

نْجاتي                       مَ ــا  ي فُلْكــي  ــا  ي

ــي                             ــات ــيّ ــلِّ ــجَ وَنـــــا تَ

ــيــاتــي                           ــنِّ ــمَ ســـايـــرْ تَ

الَّتي                     عَ ســايــرْ  ـــادَتْ  ع

ــفْ اللَّبُــؤاتْ  ـــ ــا وَصْ ي

ــالتْ  يَ لَعْ ســايَرْ  ــنْ  ع

ــاتْ  ــيَّ ــلِّ ــجَ ـــكْ تَ ـــلَّ كُ

ـــالتْ  ـــيَ وَجْ ــكْ لِ ــنَّ مَ

تنْغيصــاتْ   ســوني  نكْ
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ناتْ                   كْ سَ ة  ـــدَ وَحْ ارْويــحــة  ــتِ  انْ ــا  وَن يانا  ــتِ  انْ

ــانْتة   ش ــرَة  تَنْتي ــوة  سْ ابْقَ ــا  نّْه مَ ــا  تَّرْن اتّْنَ وَ 

راتْ                 هْ ظَ نى  عْ الْمَ وَ  انتِ  يا  دْ  صْ الْقَ وَ  ــا"  َن "أ يا 

ثالْثة  ـــادة  ِع إ نــــا" 
َ "ألْ يــا  ــعــادْ  تَــنْ ــلْ  ــبَ مــاتَــقْ

دوباتْ                  ــنْ مجْ ــكْ م ــتْ ريتَ ن ــامْ كُ ــكْ ع ــتْ انْويتَ ن كُ

تة دْ الْبَاخْ ــعْ ــنْ سَ ــتْ م لْبَ ــجارْها اتْقَ ــاتْ اشْ و اتْرِي

ــرُبــاتْ                       قُ ــكْ  تــرْويــضَ ليكْ  ــكْ  بِ ــرَّسْ  ــعَ انْ ــلْــتْ  قُ

ــة  كابْت نْها  ــياطَ اشْ ــي  اللّ ــاداتْها  ابْسَ ــتْ  وَابْدي

داتْ                    السَّ لْحْ  الْمَ امْشيشْ  الْبنْ  جيبة  عَ بَنْ  منْ 

كافْتة  ـــة  اوْرابَ ــدْ  ــعْ اَسَ ــاربْ  ه اهللا  ــنَ  امْ  ْ َّ هللاَ

ـــرَّاســـاتْ                    كُ ـــا  ـــرَّرْن حَ  .. ـــمْ  ـــارْهُ أث ــنــا  ــلْ ــلَّ حَ

نابْثة ُو  ا وابْكامْ  راري  ْ ــدّ ــال كَ بينْ  ُو  ا بينْ  لة  صِ
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ياتي                         اتَكْ في احْ يَ ْ احْ لّ كُ

تَبْياتي                             ــــاتْ  الَزمَ فــي 

الرَّاتي                     ــرْ  ــزَّهْ ال مـــوالَةْ 

ــي                       ــزَالَّت الْ ــرانْ   ــفْ غُ ُو  ا

ــي                    ــسْ األَت الْمــواليْ ادري

تاباتي                         كِ ــرْ  ــطَ اعْ ــمْ  هُ

شــاتْ  يَّا وَ اغْ ــكْ اُو فِ في

حــاتْ   وَضْ ُو  ا ــالَّتْ  اتْجَ و 

ــاتْ  ــرْص ــعَ ــكْ الْ ــذي الْ

سناتْ  حَ ــكْ  ــذيــبَ تَــهْ

ـــرَّهـــاتْ  ـــــرَّقْ الـــتُّ حَ

ــداتْ  ــيِّ سَ ُو  ا ـــاداتْ  س
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ناتْ                  كْ سَ ى  ــدَ وَحْ ارْويحة  ــتِ  انْ وانــا  يانا  انــتْ 

ــانْتة    ش ــرَة  تَنْتي ــوة  سْ ابْقَ ــا  نّْه مَ ــا  تَّرْن اتّْنَ وَ 

قاماتْ                    لَمْ ــدارَجْ  امْ فَى  بِكْ  رَّجْ  ــدَ انْ زَمتْ  اعْ نْتْ  كُ

فالْتة   يا  األشْ رْ  ــدَّ قَ اوْ  اقْضى  اللّي  ــرادْ  مُ منْ 

حاتْ                           طْ الشَّ و  قايَقْ  احْ نَ  امْ لْنا  تَرْكوا  ما  منْ  ُو  ا

ــى  ت ــا اغْ ُو م ْ الْمــاطْ ا ــدّ ــة ع ــة التَّاقْن نِيّ ــومْ التِّقْ قُ

ــالنِــيــاتْ                                      ــقْ الْــعَ بِـــكْ  زدْتْ  ــاتْ  ــي ــدانِ وَجْ ــنْ  م

ــة  ــلْ فَاقْديمــة وَ الْحادْث ثَ ــه امْ ــالَّ ايْلُ جــازْ ال الْيَعْ

اتْ         جَّ الْحُ نَ  امْ رْدَوْسْ  فِ اوْ  نْدي  الْكِ وَ  يْثَمْ  الْهَ وَبنُ 

ــة  ــيا عانْت ــبَّحْ الَ أَشْ ــهْ سَ ــا فــى الْكــونْ لي ْ مّ لّ كُ

ــهاتْ                    ْ ــعَ السّ ــتْ لُوســادْ امْ ذي واشْ اتْناســيتي احْ

تة ساكْ ليها  لْغيتي  اتْصَ لِي  الْحْ نَ  امْ تْ  غْ ماصَ يا 
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ياتي                         احْ فَ اتَكْ  يَ احْ  ْ لّ كُ

ــات                           رْغوب مَ ــتْ  ضاعَ ُو  ا

ــي                                 ــمْ آذات ــلْ ــعِ ـــرَرْ الْ غُ

ــي                   ــاتِ ــاألَي ــرى" فَ ــن "س

الْجاتي                     الْفــوقْ  فوقْ  منْ 

ــي                         ــالت ــأَمُّ ــي ت ــت ــشْ عَ

شــاتْ  يَّا وَ اغْ ــكْ اُو فِ في

ــواتْ  لْ فَالْخَ وَانْســيحوا 

ــاتْ  ــيّ ــاضِ ــرِّيَّ ـــلَ ال األهْ

ــاتْ  ــعَّ ــة شَ ــاقــوتَ ــي وَالْ

َألَتْ  ْ ا ــقّ قْ الْحَ ــدْ ــنْ صِ ع

ســاتْ  مْ الْهَ ــسْ  مْ هَ ُو  ا
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ناتْ                   كْ سَ ى  ــدَ وَحْ ارْويحة  ــتِ  انْ وانــا  يانا  انــتْ 

ــانْتة    ش ــرَة  تَنْتي ــوة  سْ ابْقَ ــا  نّْه مَ ــا  تَّرْن اتّْنَ وَ 

رَّفاتْ                      شَ منْ  حتْ  صدْ الْجازْ  موسيقى  نا  غْ صَ

ــة  تْوارْث مَ ــرة  قَهْ ــمْ  هَ اللّمَّ ــادوا  ه ُو  ا هــادوكْ 

باتْ                          آوَلْــفــي  لُــوســادْ  ــذيــثْ  احْ اللّيلة  هاذيكْ 

ارْتَ  ــالَّ  َل ا ــمْ  ي بالضّ ــي  الْيال الْهالْكــة  ــامْ  الْيَّ  ْ ــلّ عَ

النَّفحاتْ                     دوكْ  في  نينْ  اسْ ــنْ  ــالَيْ امْ ــالتْ  ــمُ حُ

الْخايْتة   دْ  عْ سَ نْ  مَ راعي  وَالْمْ رانْ  ــدْ ُوغُ ا هولْ  وَسْ

عزوفاتْ                        الْمَ  ْ كــلّ ــنْ  عَ الْجاز  موسيقى  فاقتْ 

ــة  ت الْباعْ ــاءْ  زِيّ الْفِ ــمْ  لْ عِ اوْ  الْفضــا  ــومْ  ل باعْ

ــيــاتْ                          يّــاضْ ــمْ الــرّ ــرْ جــاتْــهُ ــمْ ــحُ ــنــودْ الْ هــا لَــهْ

ــة    لْتافت مَ ــمْ  ليهُ لَعصــرْ  ــذْ  ه ــومْ  ل فاعْ ــة  يْئ الَهَ
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ياتي                         احْ فَ اتَكْ  يَ احْ  ْ لّ كُ

ساســاتي                    يَحْ لي  رْقوا  خَ

قاتي                        ــهْ شَ ــكْ  ات بَكَّ ُو  ا

ــي                      ــالت ــاحِ ـــــي ق أراض

ــي                               يات الْمَ ناتْ  ــحْ تْشَ و 

راتي                              سْ ياحَ ــاوة  ــن وَاگْ

شــاتْ  يَّا وَ اغْ ــكْ اُو فِ في

ــاتْ   ناوِي لَگْ ــكنْ  مَسْ

َالتْ  األْ ــيــاتْ  بَــكْ ــنْ  ع

ـــاداتْ   ع ُو  ا تــقــالــيــدْ 

ــاتْ   التّقنيَّ ــانْ  فــــزْم

ــاتْ   أي ــمْ  لَتْهُ عْ جَ ُو  ا
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ناتْ            كْ سَ ى  ــدَ وَحْ ارْويحة  ــتِ  انْ وانــا  يانا  انــتْ 

ــانْتة    ش ــرَة  تَنْتي ــوة  سْ ابْقَ ــا  نّْه مَ ــا  تَّرْن اتّْنَ وَ 

ــعــاتْ                           مْ الــدّ ـــوفْ  ُل ا ــرة  ــفــكْ امْ باقى  ـــا"  "أن يــا 

ــى الْموســيقى بهــا ارتى  ــالقْ فَ مْ عــتْ داكْ الْعِ دَمْ

بَاتْ                       ــكْ انْسَ ــر-  -ياقَمْ  ْ الْخــدّ  ْ ــلّ عَ عــة  دَمْ ماهــي 

تة  ــتاغْ الْمسْ ــوبْ  ل لقْ ــة  خرْق امْ ــة  خارِق ــوا  زْف عَ

ــراتْ                            ــبْ ــنَّ ــي- وال ــرا ل ــقْ ِي - آمــنْ ا ـــفْ عــــازَفْ َل أ

تا  اشْ تا  اشْ ــوعْ  ْم ادّ بوا  كْ سَ ْغامْ  بالنّ ُو  ا اإلِيقاعْ 

ــداتْ                         ابْ ديشْ   بنْگـالَ افْــى  تُه  ليعْ نْكرْ  شَ رابــي 

تة  شــامْ هــا  ماتْنْزَعْ ــا  ن َرْضْ أ ــشْ  بنْگالدي ــنْ  ع

حاالتْ                      ُو  ا ــوالْ  آلَحْ الْعارْضة  الْموسيقى  ــنْ  وَمَ

افْتاوْتة  بَــرْعــومْ  نُهى  ـــدْ  اوْرُشْ گويا  بيكاسو 
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ياتي                         احْ فَ اتَكْ  يَ احْ  ْ لّ كُ

اگالتي                          گــاعْ  نا  مرْگدْ

ُوراثــي                           ـــفْ عــازيــفْ ا َلَ أ

وَاتي                              امْ الْــهــذاكْ  داكْ 

ُو الَتي                            ــدْ ا نْ َرْضْ الْهَ ــنْ أ م

رْشــاتي                                   الْفُ الرُّســومْ 

شــاتْ  يَّا وَ اغْ ــكْ اُو فِ في

عــة وَحــدة باتْ  ــنْ دمْ مَ

َالَتْ  أ ـــنْ  مَ ـــيَ  هِ بــلْ 

ــبــاتْ   ـــعْ  صــبّ ـــدام امْ

ــاتْ  ــزْع ــنَ ْ ــا اتّ ــه ــنَّ الَيَ

اللَّوْحــاتْ  ــرْضْ  ع كــي 
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ناتْ                   كْ سَ ى  ــدَ وَحْ ارْويحة  ــتِ  انْ وانــا  يانا  انــتْ 

ــانْتة    ش ــرَة  تَنْتي ــوة  سْ ابْقَ ــا  نّْه مَ ــا  تَّرْن اتّْنَ وَ 

ــويــريّــاتْ                             تَــصْ ُو  ا ْحــانْ  بــاالّ ــبــيــريّــاتْ  تَــعْ ــنْ  م

الْثة  ــونْ الثّ ن ــروفْ وَ األلفــاظ فــي لَفْ تَتَرْســمْ باحْ

يماتْ                            الْخِ يَّامْ  خِ ــنْ  مَ ـــرامْ  ْألَهْ ا مْ  قِمَ بي  سْ حَ

ــىَ        الَوْت الَلَــوْثــة  ــرْ  اعَ ــوَ الْ لُه  هالْ  اسْ طاغورْ  ُو  ا

ــاتْ                          قام الْمَ ذَا  ــدارجْ  فَالْمْ ــامْ  ق لَمْ ــي  عال َوْ  ا

ــة–  افْت ــا  –آم ــارْ  طَّ الْعَ ــدْ  تَلْمي اوْ  ه  ــدُ ري مُ ــي  اللّ وَ 

َيـــاتْ                               أ ــة  ــروبَ ــعُ الْ فــى  ــيــنْ  ل ْ ــوّ ــلُّ ال ــرْ  ــعْ شِ َمَّ  أ

ــتى  ــمَ اسْ ــنْگيطي لِ ــارَمْ الشَّ ــه يالْع نُّ ســالي عَ

مــاتْ                         النَّعْ ذَ  ــة  الْجنَّ ــنَ  امْ يْعــة  هَ امْ راءْ  ــوْ ياحَ

ــة  ث الْباحْ ــالمْ  األقْ ــه  ْنِينُ وّ دَ امْ ــدي  عن ــا  م ــا  ون
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ياتي                         احْ فَ اتَكْ  يَ احْ  ْ لّ كُ

اللَّتي                                    ــراتْ  ــب ــعِ ــالْ ب

ــي                                يْمات ــه خَ يامُ ــنْ اخْ بي

اتِــي                                   ــدَ ــوارَقْ لَــلْــعَ بــخْ

ــي                                  ات جَّ حُ رْة  ــنْفَ الشَّ و 

ــي                              ــدكْ هات ــي ماعن هات

شــاتْ  يَّا وَ اغْ ــكْ اُو فِ في

ــوَاتْ   ــحــيَ ــــومْ الْ الَرْس

يِيماتْ  التَّخْ ــى  فَ ــى  رَصّ

تْ  اآلْ ــنْ  ي ــدِّ ال ــــالَلْ  جَ

ــاتْ  ن عْ الْمَ و  ــه  فَالْفاظُ

مــاتْ  النَّقْ ذَا  ــا  نْي لَلدَّ
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ناتْ                   كْ سَ ى  ــدَ وَحْ ارْويحة  ــتِ  انْ وانــا  يانا  انــتْ 

ــانْتة    ش ــرَة  تَنْتي ــوة  سْ ابْقَ ــا  نّْه مَ ــا  تَّرْن اتّْنَ وَ 

ــاتْ              األوق ســايرْ  حاضــرْ  كانْ  لحــونْ  الْمَ رْ  ــعْ والشّ

نابْتة  ــدورُه  ابْ وَ  غاربْ  الْمْ دْ  قاصَ شارَقْ  لَمْ منْ 

يظــاتْ                 وَ الْعِ ــراوي  غْ نا الْمَ ــياخْ فــي ارْياضــاتْ اشْ

ــة  ثالْث ــة  مَّ الْقِ ــليمانْ  ولبنسْ لَمــي  الْعَ ــنَ  امْ

ــاتْ               ف الصِّ حســنْ  ــي  صاحب اوْ  ــدي  وَلْ صــودي  مقْ

ــي حســنْ ابْمــا اوْتى  ان ها الثّ ــرة ســهومْ ضْ و الْحَ

ــراتْ                     تَبَ عْ الْمُ ــداتْ  النَّاشْ ــنْ  مَ ــكْ  لَ عْ انْجَ  ْ رَدْتّ

ــة  ت باهْ صــارتْ  ــي  اللّ ــاتْ  ي الْباهْ  ْ ــلّ عَ ــفا  يأسَ

َتْ                     ــألَ ــت بْ الَ عـــارَفْ  ــتْ  ــقْ ــنَ احْ ما  ُو  ا ــتْ  ــفْ ــأَسَّ اتْ

ــة  الْخابْتَ ــوحْ  ايْل ــهيرْ  التَّسْ ــه  فاوْتُ اصْ ــزْ  الْيَبْري و 
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ياتي                         احْ فَ اتَكْ  يَ احْ  ْ لّ كُ

أتي                               لَمْ ــروبــي  الْــيَــعْ و 

اثْــالَثــي                              ُو  ا ــارْ  ــجَّ الــنَّ و 

ــداعــاتْ                                ــبْ ــيَ ــنْ الْ ــسَ حَ

حــاتــي                                   ــرَ مَ الَّ  أوَ 

يباتي                                خِ فــي  ــگــدي  تَ

شــاتْ  يَّا وَ اغْ ــكْ اُو فِ في

ــرَّاباتْ  سَ ُو  ا ــدانْ  قُصْ

حــاتْ   دْ الْمَ و  ــردْ  تي امْ و 

ــيماتْ  السِّ ــنْ  سَ حَ ُو  ا

ــاةْ  ــيَ ــة حَ ــان ــنَّ ــفَ ــالْ كَ

اتْ  ــــدَ ـــى زَنْ ِلَ ــرانْ ا ــي ن
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ناتْ                   كْ سَ ى  ــدَ وَحْ ارْويحة  ــتِ  انْ وانــا  يانا  انــتْ 

ــانْتة    ش ــرَة  تَنْتي ــوة  سْ ابْقَ ــا  نّْه مَ ــا  تَّرْن اتّْنَ وَ 

ساعاتْ              ُو  ا اتْ  اعَ سَ هورْنا  اضْ عنْ  تَلْقينا  واسْ

تْفاوْتة   مَ بالْوانَتْ  ــة  ــشَ ــزَرْكْ امْ أنا  يا  تْ  عَّ شَ

لَتْقاتْ                      مــنْ  ما  ــرْوَ  ــبَ ْ ــتّ ال و  قيقْ  لَعْ ُو  ا لُــبــانْ 

نَّابْتة  ــنْ  م ــا  وم مــا  وَ  ـــاتْ  ابّ ـــدَّ وال الَدامــــي 

اتْ                  ــعَّ شَ ــي  اللّ ــنْ  م ــا  ْألَن ا ــا  ي دَالَّتْ  رَى  ــعْ الشٍّ وَ 

ــة   خافْت ــة  اللّيل ــذَ  ه ُو  ا ــعْ  الالَّمْ ــوي  لَقْ ــا  ياه بَاضْ

عــاتْ                    اللَّمْ وَ  ــعْ  شَ عْ شَ ــنْ  الْجبي وَ  ــرَّة  الْغُ  ْ ــيّ ضَ

ــة بايْتَ ــي  كِ ــتْ  أبايَ الفــوقْ  مــن  ــنْ  بثْنِي ــا  وانْزَلْن

ــراتْ الزّف ودات  ــوى  والهْ ــبّ  الحُ ذا  الحمــى  فــي 

كابْتة   ما  رْ  هَ تَشْ ماقكْ  اعْ منْ  رَّاقْ  الْحَ ومْ  كالشّ
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ياتي                         احْ فَ اتَكْ  يَ احْ  ْ لّ كُ

ــي                               ــوالَت م ـــا  ـــرِيَّ اتْ ُو  ا

ــي                              الْكايْناتِ بْغــاتْ  صَ

ــي                           لْمات الظُّ ســاقْ  فاغْ

ءاتِــي را  بطْ ــربــاتَــكْ  طَ

ــي                             نات واجْ ــا  لي ــتْ  حَ لَفْ

شــاتْ  يَّا وَ اغْ ــكْ اُو فِ في

يَّاتْ  ــجِ سَ ــي  لْيال ــى  فَ

ــغــاتْ   ــبَ وَنْ وَصْ ـــــالَ وَاتْ

فاتْ           ــتَخْ ــاللْ  اسْ عنْ ظِ

ــاتْ  ت بَهْ ه  شــيعُ عْ باتْشَ

ــاتْ ــاب لــهّ ــدْ  ــاهَ ــن ت و 
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ناتْ                   كْ سَ ى  ــدَ وَحْ ارْويحة  ــتِ  انْ وانــا  يانا  انــتْ 

ــانْتة    ش ــرَة  تَنْتي ــوة  سْ ابْقَ ــا  نّْه مَ ــا  تَّرْن اتّْنَ وَ 

ــتاتْ                      اشْ يجــانْ  والدّ كْ  ابْســالْفَ ــي  دَتَّرْتين كــمْ 

عابْتة   دُنْــيــا  مــنْ  آنــا  آحْ  ناعمْ  ــي  داف سالفْ 

ــاتْ                 مَّ ــى الضَّ ــرْ فَ رْم ــاجْ وَ الْمَ ــنْ ع ــتيني بي يَّشْ طَ

ــة  ت ــة باغْ ل ــنْ نقْ ــا م َن ــرْ آحْ ا بْ ــلْ لَلصِّ سَ ــنْ لَعْ م

ــنْ ريقــكْ باتْ                   ــلْها م سَ ــي اعْ ة للّ دَ ــهْ ــونْ الشَّ يال

الْغايْتَة  صيصاتْ  لَمْ اقْليبي  منُّه  صْ  مَ مَصْ ُو  ا

ــراتْ             النَّظَ ذوكْ  ُو  ا ــونْ  ي فَالْعْ ــرْ  مْ الْخَ وَ  ــة  ريَّ مْ خُ

ــة  فالْت ــة  شَ النَّقْ و  ــطْ  رْبَ عَ امْ ــي  ايْل دَ مَ ــا  وَلْداب

ــاتْ                       ف ــا  م ــى  ي نَحْ ــي  ْيان لّ خَ امْ اتْســاليني  آشْ 

تة  زامْ يشة  عِ امْ قْ  مْ اوْعُ لُو  اعْ ال  ُو  ا عرضْ  ُو  ا طولْ 
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ياتي                         احْ فَ اتَكْ  يَ احْ  ْ لّ كُ

ــراتــي                               ــأَتُّ ــرْ تَ ــه ــى اقْ فَ

ــي                             ات دَّ خَ امْ ــنْ  دي النّهْ و 

ــا  وَلْــهــاتــي                          ــرازي ــاگ فَ

راتي                           ــكْ سَ ــنْ  م ــي  ياويل

ــي                            َألَت ا ــايْ  ي تَحْ ــتِ  انْ و 

شــاتْ  يَّا وَ اغْ ــكْ اُو فِ في

ــتاتْ  ــاتْ اشْ ــي ب ن ُو ذَهْ ا

ــماتْ  السُّ ذاكْ  ــال  ماحْ

ــالتْ  لي ــى  ل اعْ ــالتْ  لي

ســاتْ  الطَّ وَ  ــلْ  ناجَ لَفْ

ــاتْ  ــرَي كْ ــذّ ال سجينْ 
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ضاتْ                         النَّهْ ــلــومْ  عُ ــمــة  الــالّحْ مة  لِحِ لَمْ هــا 

الْفايْتة  االَقْسامْ  افى  ْحامْ  واللّ سهومْ  مدْ  احْ قالْ 

اتْ                    ــيّ السِّ رانْ  ــنْ  م ســالْمة  ــواسْ  لَقْ ــالمي  واسْ

ــة  افْالنْت وَ  ــا  يان ــسْ  يون اوْ  ــة  الْجازْي حــالْ  ــي  حال

ــراتْ                           ــجْ هَ ــــرة  اخْ الَ  اوْ  ْلـــــى  ُوّ ا الَ  ــيَ  ــاهْ م

ــة ت باغْ لَمْ ــه  جُ نَهْ امْ ــعادْ  االْسْ  ْ الْحــادّ رْ  ــدَ الْقَ و 
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ــيَّــاتِ                            ــعــارفْ صــوفِ وَمْ

ازْنــاتــي                             ــتــالْ  ــحْ مَ وَالَ 

تاتي                           ياتي  مــنْ  ـــعَ  وَامْ

جــاتْ  هْ الطَّ ــونْ  فن ُو  ا

اتْ  ــمَّ شَ ــمْ  فيهُ الَ  ــنْ  مَ

ــثــيــالتْ  ــقــوهــا مَ ــبْ سَ

انتهت القصيدة
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ــاس الن ــنْ  بي ــي  رن يَنْظُ رادْ  ــفْ  كي ــي  صوَّرن مــن 

يجــورْ ــيْ و فــي الدّ فــي الضَّ

ــاس ــهْ قي ــالّ لي ــدْ ال م ــالَ عــدادْ حَ ــرْ بْ ــدْ كبي م حَ

ــورْ ــف ــغ ــــاللْ ال ــــلّ ج جَ

عاسْ سْ سقْ العَ دسْ فينْ شافْ في غُ من مكة للْقَ

ــكــورْ ــبــاهْ الــشَّ ـــاشْ احْ ب

ــاسْ الرّي و  ــرفا  ْ الشّ و  االســباطْ  و  ــه  ألُ ــى  عل و 

لَــــبْــــدورْ ــا  ــم ــل ــعُ ال و 

مكناسْ في  كنتْ  بُه  ايْحجْ ما  مسْ  الشَّ نورْ  حتى 

ــهورْ اشْ ســبعْ  ــه  تُ ارْصدْ و 

ــاري الب ــالّقْ  الخَ نعــمْ 

ــرّي و فــي آثاري و فــي سَ

ــاري السّ المكــرومْ  على 

ــاري ــص أنْ و  ــرْ  ــاج ــه مُ

داري ـــنْ  آمَ ــرْ  ــمَ ــقَ الْ و 

الغفارْ بــاســم  نــبــدا 

ــارْ هَ بالجْ ــدْ  الحم ــهْ  لي

ــار ــضّ حُ ــا  ي ــي  ــلّ نْــصَ و 

االَبْـــرارْ على  الرّضى  و 

ــارْ ــمَ ــمْ قَ ـــت فــيــهُ وانْ
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عبّاسْ ــم  االس فــي  ــتــي  راحْ أروحْ  ــبْ  ــجَ الــعَ

ــشــورْ ــب مَ ــا  ــيّ ــحَ ــمُ ال و 

ــاسْ عبّ ســيدي  ــة  الحبيب ــتْ  تارودان ــلْ  هَ ــا  ي

غمورْ المَ ـــورثْ  ال ــبْ  ه و 

الناسْ ــارْ  ــي اخْ من  ــانْ  ك الفقيه  اهللا  ــمْ  رح

ــشــكــورْ ــــة مَ ــدْ األمّ ــن ع

ْ الماسّ د  قْ عَ مْ  يَنْظَ توديو  االسْ في  مرة  من  كمّ 

ْ رّ الــــدُّ ــد  ــقْ عَ ــرْ  ــثَ ــنْ يَ أوْ 

ناسْ گالوا  كي  نُه  دْ عَ مْ من  رّ  الــدُّ انْگولْ  واشْ 

ــورْ الــنّ ــيّ  ضَ ــولْ   ــگ انْ َوْ  أ

عبّاسْ ــم  االس فــي  ــتــي  راحْ أروحْ  ــبْ  ــجَ الــعَ

ــشــورْ ــب مَ ــا  ــيّ ــحَ ــمُ ال و 

ـــراري ـــج ــــــوالي ال أم

ــرَايَرْ  ــه السّ غــا لُ ــا تَصْ ت

مايَرْ الضّ ــه  لُ بْ  ــتاجَ تَسْ

رْ يَتْگاطَ ــى  ِلَ ا ــهدْ  كالشَّ

عاري اشْ  ْ غاوا يَصْ منْ  يا 

الــجــراري اهللا  عــبــد 

بَبْصاري ــتُــه  ــفْ شَ ــا  أن

ــواري الْ ــلْ  األص ــرعْ  ف يا 

ـــراري ـــج ــــــوالي ال أم

ــارّْ ــب ل اهللا  ــدْ  ــب ع بــن 

ــرْ  التَّفكي ــرّ  حُ ــوا  گال

ــرْ مي الضّ ــى  تّ حَ ــوا  گال

ــرْ التعبي ــذبْ  عَ ــوا  گال

آاالحـــرارْ ــلــتْ  گُ ــا   ن و 

دارْ مـــن  ــــايْ  ج هـــو 

دُرَرْ ــرْ  ـشَ نـْ و  ـــعْ  ذَيـَّ

يُحصــارْ ــا  م تُوصفــاكْ 

ْ ــارّ ــب ل اهللا  ــدْ  ــب ع بــن 
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بيرْ لَعْ مــن  ــة  ــبَّ هَ ــا  ي

ــرْ التَّنـوي ــلْ  قَنْــدي ــا  ي

ــريــرْ ــحْ ــةْ لَ ــوم ــعُ ــا نُ ي

ــارْ ت يخْ ــي  الل ــبحانْ  سُ

ــتــارْ ــخْ ـــلْ مَ ـــتَ رَج وان

ــتــارْ يَــخْ اِال  ــــرَّبْ  ال و 

االختبارْ فــي  ـــدوزْ  يْ و 

ْ ــارّ ــب ل اهللا  ــدْ  ــب ع بــن 

ــورْ ــگُ ــلْ ـيْــتَــنــا ل أتـَ

ــمــهــورْ جَ ال  قــاعــة  ال 

ــعــورْ شُ ال  و   ْ ـــسّ حِ الَ 

الناسْ مــن  ــمْ  ــرْهُ ــتَ يَــخْ و  ــراتْ  ــفْ الــطَّ ـــلْ  رُسُ

صــورْ اعْ لّ  كُ ــعْ  وْقَ ــفْ  كي

ســاسْ يَحْ و  ذوقْ  بْ  ــذَّ ـهَ تـْ و  ــنْ  ـقَّ تْلـَ و  ــمْ  ـ لـَّ تْعَ

ــورْ ــع ــشّ ال ــضْ  ـيَــقَّ تـْ و 

ــالّسْ لَلْجُ زهــة  نـُ البْـهــا  و  ــنْ  بالزّيــ ــه  ـلُ عْ ايجَ

مــورْ عْ المَ فــي  رُه  ــهْ يْشَ و 

ــاسْ ــالَ و الْب ــه مــن لَبْ نُ صّ حَ ــارُه امْ ت خْ ــي مَ و اللّ

الُمــــورْ ـــه  لُ ــرْ  ــسّ ــيَ مْ و 

عبّاسْ ــم  االس فــي  ــتــي  راحْ أروحْ  ــبْ  ــجَ الــعَ

ــشــورْ ــب مَ ــا  ــيّ ــحَ ــمُ ال و 

ــرْ واطَ ــتْ و فْجــاتْ اخْ بَّ هَ

ــرْ نابَ امْ ــعالتْ  شَ ــكْ  منَّ

ــرْ يَتْكاثَ ــكْ  ثْلَ مَ ــى  ت يَمْ

هــاري ــكْ االَطْ اليَ مــن لَمْ

ــواري ــرْ لَمْ ضَ حْ ــنْ الْمَ ام

ــشــري ــبَ ـــول ال ـــرّس ال

ــبــاري ــلــتّ ل ـــرزْ  ـــبْ يَ و 

ـــراري ـــج ــــــوالي ال أم

ارة ــوّ ــــ گَ ــا  لْگيـتيـن و 

ــهــارة اطْ أو  ــعْ  ســابَ ال 

سارة خْ الملْحونْ  فينا 
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ـــارْ ــكْ دكّ ــابَ ــت كـــانْ اكْ

ــذكارْ التَّ فــي  ــي  ت عْ مَ اجْ

ــارْ ــذك ــة تُ ــلــمَ ــعْ ــا مَ ي

للَتَّـبشــارْ ــــرتَكْ  ـشَ ابـْ

ْ ــارّ ــب ل اهللا  ــدْ  ــب ع بــن 

ســيرْ ــمْ يَكْ تَ ســيدي نَخْ

ــرْ الخي ــهْ  أوجْ انْگــولْ  و 

التَّقصيرْ  في  رْنــي  ــذَ اعْ

ــة االَنْــــوارْ ــرْجَ انــتْ حَ

ــسْ  لَ الْغَ فــي  أســافو  ــنْ  ي الزّ ــا  ي ــكْ  تابَ كْ كانْ 

ــورْ ــنُ ــبــاحْ ايْ ــبُــه الــصّ ــگْ عَ

ــالسْ التَّسْ أدبْ  و  ــم  لــ عِ و  ــة  عــرف مَ و  ــهْ  فْق

ــطورْ عْ مَ ــلْ  ـــسَ لَعْ لّى  خَ

يّاسْ الكِ اوطــانْ  ارْمـــوزْ  من  رمــز  يا  قيمة  يا 

ــضــورْ ـــلّ حْ ــةْ كُ ــجَ ــهْ ــا بَ ي

ــاسْ الْي صــنْ  غُ ــاوْالَّ  ي ــزْرانْ  يْ الْخَ صــنْ  غُ كْ  ــدَّ قَ

رورْ ــحْ الشَّ مــسْ  هَ ــكْ  تَ صوْ

عبّاسْ ــم  االس فــي  ــتــي  راحْ أروحْ  ــبْ  ــجَ الــعَ

ــشــورْ ــب مَ ــا  ــيّ ــحَ ــمُ ال و 

ــاسْ نَّ الْوَ ــنْ  بي ــارْ  الْكب ــلْ  المحافَ فــي  أَســدْ 

ــفــورْ ــعْ ــيَ ـــفْ كــالْ ـــريّ اضْ

ــارْ باالثْم النَّخــلْ  جــادْ 

األري بــاألُســلــوبْ  و 

في امْجامعْ هل االفْكارِي

ــرْ امْجاري ــكْ خي و اقْدامَ

ـــراري ـــج ــــــوالي ال أم

سيرة لَكْ ــذه  ه ــي  روح

ــيرة لْقــة و السّ ــنْ الْخَ زي

ــرَة ثي ســنْ اكْ ــيَّمْ الحُ شِ

ـــاري انْـــتَ دوحـــةْ االَزْه
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ــارْ االَفْــكَ  ْ األألَ صـــاغْ 

ــارْ ـتِـصَ االخْ ــةْ  نهاي و 

ارْ ــطّ ــنْ الشّ ــمي بي و اسْ

ــرارْ ــت ــتْ االَجْ ــا نَــمْ ــقَ ان

ــتــارْ ــفْ ــوا بْـــال تَ ــي ــلّ صَ

ــرّاسْ كُ من  كم  ــحْ  ــوانَ اسّ و  باللُّمعْ   ْ ـــألَ امْ و 

ــعــاهْ ايــبــورْ ــسْ حــاشــى مَ

ــاسْ يّ الْمِ ــدّ  الْقَ عــروسْ  رايْحــة  ــة  قيل العْ ــا  ه

ــورْ ــب ــنْ غَ ال  ـــكْ  ـــايَ ح ال 

ــاسْ سّ ــدادْ ذ ناقَدْ جَ ــرْ شــي امْ فيهــا غي ــا يَطْ م

رْ ــوْ ـطُ ـــورْ ابـْ ــي طُ ــران ــقْ يَ

ســاسْ الماضــي  و  ــي  ازْمان ــه  طابْعُ ــي  انِ دِيوَ و 

دْرورْ و  ــورْ  س ــرْ  الــحــاضَ و 

ــراسْ ــا فاحــتْ االَغْ زَمــي م ــى الزَّمْ ــى اهللا عل صلّ

ــصــورْ ـــلّ اعْ ــا كُ ــداه ــشْ بَ

ـغــاري االَثـْ  ْ األألَ بــيــنْ 

ــكــاري افْ بنتْ  هــي  هــا 

ــاري ن و  ــهومْ  سُ ــدْ  احم

ــاري ب مــنُّــه  ــري  ــعْ شَ و 

ــارِي ــص االَبْ ـــرَّةْ  قُ على 

انتهت القصيدة
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ري يا مــن ايْدري تْ و شــعْ تَحْ ــتَفْ ــي اسْ ــاهللا و بالنّب ب

يَركبْ الَنْســامْ و يْســري

ــرة الغامْ رحــة  الفَ ــتْ  وَقْ ــه  حابُ والصْ ــرَّمْ  كَ للمُ

ــرِّي هــري و سَ ــي فــي جَ ا غــي بحمــد ربّ ــدَ ــا نَبْ أُو م

ري ــعْ شِ أو  ــري  نثْ فــي  و 

ــادْرة ــدرة الق ــبْ مــول القُ ــدْ الواهــبْ المواهَ الحم

ــوري ــبْ ليهــا مــن ايْ ــة يوهَ كلّ حنطــة و كل حرف

ــري يغْ و  ــونْ  افْن ــاسْ  للنّ

ــبْ اذْواقْ حايـرة  ـ ــة و يجلـَ ــ باتـَ ــتمـــرارْ و التّ باالِسْ

ــتْ في هذا العصــر لَلْمري تاجَ ــا  احْ ــة ملحونّ و حرف

ــري البْ و  ــديبْ  للتَّشْ أُو 

ــارّة  ب ــاسْ  بالنّ ــه  سُ نَفْ ــورّي  ب ــالْ  مث لهــا  هــابْ  و 

ــري ثَ ــة الكوْ ــضْ الموهب ــرَفْ مــن في ــه يَغْ ــرْ لُ و يَسَّ

ــري يثْ ــكْ  اي التّ وقْ  ــذَّ ال و 

رة ــرْ بافْكارْ باهْ هَ رفْ ســنة و اظْ ــأْ و ارْقى في ظَ و انْشَ



تكريم الحاج عمر بوري في تارودانت 896

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

رِي ــو اجْ ــوا لي يا الْخُ مْ  گال ــتْ ليهُ لْ ــنْ گُ ــنْ آوي ألي

ـــورّي الـــحـــاجّ عــمــر ب

ــرة زاهْ ــه  ب ــرة  ضْ الحَ و  ــه  رّمينُ مكَ ــالدُه  ب ــاسْ  ن

ري دُخْ و  نايا  اغْ و  نْزي  كَ النّبي  على  صلّي  اللّهم 

ــري فتَخْ آروحــي  ــه  ب

ــرة عاطْ ــه  ب ــه  حابُ اصْ و  ــه  زواجُ مــع  ــه  آلُ ــى  عل و 

ــري باجّ ــتْ  جي ــا  نَي ــا  ه ــي  غان اصْ مــن  ــا  آي ــدْ  بَع و 

ــري دُغْ ــابْ  االَحب قاصــدْ 

ــارّة السّ رة  ــفْ السَّ فــي  ــة  رودان ألَرضْ  ــرة  صوي مــن 

بورى تكريمْ  لساعةْ  متْ  انْظَ اللّي  شعري  جايَبْ 

ـــري كّ ــــة اتْـــذَ ــا رودان ي

ادْرَى و  جــادكْ  بامْ ــى  نَّ يَتْغَ مــن  عطــاكْ  ــي  ربّ ــنْ  بايَ

مري ــلْتُه عــن ورشــانْ أو گُ ــبْ شــعري و ما ارْسَ جايَ

ري ــه طْ باقــي كــي كاتْبُ

ــرى ــا و الخْ ني ــحْ الدّ ري رب ــعْ شــايري بشَ و ارضــاتْ اعْ

ـــــــذه الــــبْــــشــــارة  ه

ــــــالتْ مــــنــــارة ــــــع شَ

ـــــهـــــارة اجْ و   ْ ـــــــــرّ سَ

ــرْ ــزّاهَ ـــلْ مــلْــحــونّــا ال ــا هَ ي

رْ شاعَ يتوگ  ــا  مّ  ْ ـــلّ كُ فــي 

ــرْ اهَ الطّ ــي  ْب النّ ــى  عل ــوا  لّي صَ
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ــرْ ــا الــخــاطَ ــن ــــة هْ ــا رودان ي

رْ  ظاهَ ــكْ  ب عــادْ  ملحونَكْ 

ــرْ نايَ نجــم  صــارْ  كْ  شــيخَ و 

رِي ــو اجْ ــوا لي يا الْخُ مْ  گال ــتْ ليهُ لْ ــنْ گُ ــنْ آوي ألي

ـــورّي الـــحـــاجّ عــمــر ب

ــرة زاهْ ــه  ب ــرة  ضْ الحَ و  ــه  رّمينُ مكَ ــالدُه  ب ــاسْ  ن

ــرّي البُ ــا  ي ــكْ  ريمَ تَكْ ــاركْ  كانْب و  ــي  نّ انْهَ ــتْ  جي

ــري ــتْ فِكْ ــكْ بن هــادي لَ

ــرى واتْ علهــا امْ ْهــا فــي تَكريمــكْ يَجْ ــكْ عنّ و قْبولَ

رِي صّ ــتْ لهــا ال تْقَ ل ــحْ گُ راي يّة الگْ ــجِ ــتْ اشْ خاطبْ

ــري ــثْ كَّ و  فــيَّ  ــــري  زَخْ

ــرة الباهْ يّة  ــجِ الشّ ــا  ي ــة  رامَ اكْ ــورّي  الب ــمْ  تكري

ــري بّ ــي بَلْســاني و عَ ــدي و اثْن جّ حــي و مَ دْ ــدي مَ زي

نْصــري يَّة و عَ ــجِ ــا الشّ ي

ــرة فات امْ الَ  ــة  رودان شــاعرْ  ــرْ  خي كلّ  لْ  ــتاهَ يَسْ

ــري ــزُّه ــوم آل ــه ــيَّ أَس ــل ــي و گــاتْ ــتْ ه ــقَ ــطْ نَ

ـــرّي غُ زالْ  ــا  م انـــتْ 

ــرة افْ الظّ ــدي  ن جُ ــةْ  راي ــلْ  الحامَ ــكْ  ابْحالَ هــذاكْ 

ـــمــــارَة ـــــدتّ ايـْ ـــــاهَ ش

اتْــــــــوارى ــــالْ  ــــح ش و 

ــــارى ــــب ــــتْ ي مــــــن  ال 
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رْ كايْعاصَ و  ــه  ازْمــانُ ــيْــخْ  شَ

اتْكاثَرْ  ــا  وطــانّ فــي  ــعــرُه  شَ

رْ ــتاهَ اشْ ــي  الّ ــه  وقْتُ شــاعرْ  و 

رِي ــو اجْ ــوا لي يا الْخُ مْ  گال ــتْ ليهُ لْ ــنْ گُ ــنْ آوي ألي

ـــورّي الـــحـــاجّ عــمــر ب

ــرة زاهْ ــه  ب ــرة  ضْ الحَ و  ــه  رّمينُ مكَ ــالدُه  ب ــاسْ  ن

ــورّي ب ــقْ  قي تَحْ ــى  المعن فــي  ــورّي  بُ كــرَّمْ  المُ و 

بْـقــري العَ ــه  عقل ــنْ  اليَ

شــاوْرَة المْ فــي  ــعْ  كايَنفَ شــايَرْ  للْعْ ــاحْ  نُصّ ــدْ  فايَ

ري ار و الهْ ــدّ ــرْ و ال تجَ ــه فــي المَ ــعْ الزْمُ ــه الرّفي ذَوْقُ

ــري ــعْ و يشْ ــتْ إيْبي و وَقْ

رة تاجْ رَّفْ فــي المْ ــة تَتْصَ ل مْ ــه في االســواقْ عُ كلْمتُ

ــرواي أوْ قَيْصري سْ ــرْ كَ نتَ خَ ــا امْ ــدة بيننّ عْ و فــي الگَ

ــري نتْ عَ ــدانْ  ي امْ فــي  أو 

ــرة كابْ ــرْ ال مْ يبَ ــري ال كِ صْ ــة الْشــيخْ عَ يّ صــورة حَ

ري ــذْ عُ ــون  ي مصْ ــعْ  رجَ و  ــنْ  عَّ اتْمَ ــا  أروب فــي  جــالْ 

ري ــلْ في نَظْ ري أصي صْ عَ

ــنْ و ادْرى ابْما ادْرى رْسَ ــا و اتْفَ ن ــه فــي فَنّ ــد قَلبُ و اوْجَ

ـــــارة ـــــهّ ـــــوَة طَ ـــــحْ ص

ــــارة ــــي ــــعْ ــــي لَ ــــاف ص

ـــــــــــارسْ الِغـــــــــارة ف
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رْ تاخَ نفْ و  ــومْ  ــي ال ــزّ  ــت ــعْ نَ

ــرْ حاضَ ــالْ فــي ســايَرْ المْ ت نَخْ

ــرْ اتْجاسَ مــن  و  راســي  ــعْ  نرْفَ

رِي ــو اجْ ــوا لي يا الْخُ مْ  گال ــتْ ليهُ لْ ــنْ گُ ــنْ آوي ألي

ـــورّي الـــحـــاجّ عــمــر ب

ــرة زاهْ ــه  ب ــرة  ضْ الحَ و  ــه  رّْمينُ مكَ ــالدُه  ب ــاسْ  ن

نَــثْــري و  ــنْ  ــوَط ال األرضْ  عـــادْ  ــوم  ي مْ  ــرّ ــكَ ــمُ ال

ــري ــماعْ و يسْ ألْ  الَسْ يَمْ

ــرى ــذا طْ ــعْ هكْ لَّ ه و تْوَ عُ ــمْ ــامعينْ سَ ــوبْ السّ ل لَقْ

نْظري ــواهْ مَ ــه و اهْ بْتُ جَ ــي و عْ ــي و صابْن ــثْ عنّ و بحَ

ــري نبْ الْعَ ــي  لون ــى  حتّ

ها مــن اقْرا ــفْ تاشَ ــي يَكْ عان ــه بْشــي مْ كا يوحــي لُ

ــورّي ب ــقْ  قي تَحْ ــه  بْتُ صَ دْ  شــاهَ اهللا  ــا  أن ــى  حتّ و 

رَيِّ ــوارْ  اشْ فــي  ــه  رَيُّ و 

ــرة ــكارُه حــقّ ناي ــعارُه و افْ ــلْ فــي اشْ ــري أصي صْ عَ

ــري ــالمي سوســانْ و نْسْ لّتي و اسْ ــاتْ حُ ــتْ ابْي ي نهّ

ــري يَسْ تْواصلْ  مَ ــلْ  واصَ

ــرة   امْتابْ ــي  اللّ ــونْ  الفْن و  ــمْ  العْل ــلْ  هَ و  ــرفا  لَلشُّ

ــــارا ــــع ــــشُّ بـــــيـــــنْ ال

ــــســــارا اقْ كــــل  فــــي  و 

ــــــــرارة  ـــهْ امْ ـــي ـــق ـــسْ نَ

انتهت القصيدة
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ــرُه نقْ مَ فــي  ــي  كتاب و  ــق  حلّ

ــظــرُه بَــنْ ادْواقْ  ــي  ــلّ ال غير 

نْظــرُه ــفْ االبــصــارْ مَ تايــخطَ

صــــورُه رســــام  مـــن  مـــا  و 

ــرُه تَنْظْ ــنْ  ني امْ ــدْ  عي و  ــولْ  قُ

ــرُه ــي ـــــــوالهْ خ ـــا خـــيـــرْ مُ ي

رُه ــا االطـــيـــار شــــوَّ ــم ــا هُ ه

ــاهْ الخيرْ ــدْ البْهجــا يَلق ــرا قاصَ ــكاي مــن أرضْ اصوي ــر آفال ــقْ طي حلَّ

ريرْ ــشْ ذْ الحْ ــه و ذاكْ الرّي ــه و نقاوتُ ــكاي و بْهى زينُ ــا يَعــرفْ طيرْ آفال م

ــه في حياتي طيرْ رْتْ مثلُ ويرا ما نْظَ ــرة ذْ صْ زي ــر انْفيسْ غريزْ في الدّ طي

ــرْ ــا بَكثي ــالوةْ الْياقُوت ــى اغْ ــه فــي دول الغــرب عل الوْتُ ــرْ تفــوقْ اغْ طي

ــه يا طير التيســير ــي و گلتْ لُ ــي لحبيب مــع هــذا الطير باعــثْ كتاب

ري في كلّ خيرْ امفتاحْ الخيرْ لَّكْ خيرْ في خيْر يا الخيْر اللّي كايجْ كُ

ــاشْ إيطيرْ أ ب ــراقْ و تْهيّ رْســولي في ســاعةْ اتوادَعنا عند الف ــتْ المَ گل

ــنْ يديهْ بشــارة ــهْ بي ــى يلقي حت

رارة سْ رَا و ادْرى على الطيور المَ و اقْ

ــال يتْوارى ــر مع الغــروبْ قَبْ و كثي

حضــارة ــرْزَةْ  فَ َوْ  أ ــود  الخل ــز  رم

بْ عبارة ذَ مــة اتْرافقْ اعْ لَى نغْ بأحْ

عبد اهللا الشليحْ أصلْ الخيارة

بوا رفاگة و اقْصارة جة سهْ للْبهْ



طير أفالكاي ( تكريم الشيخ عبد اهللا الشليح) 902

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ا من الســبعة فالْ الخيرْ لَّقْ على الســبعة ســبعة ابْدَ ال تَنزلْ حتى اتْحَ

ــوا لي خير كثيرْ ورْا حضرتهم هاب كانْ اســبقْ لي زرتْهم و حضــرتْ فگُ

روح اهللا اســرى فــي أرضهــم و الرضــوان امطــار عنهم رجــال التوقير

ــكل فقير    ــتْ ليهْ حــول حماهم نرجــا اهللا بهم و ب ل ــا طيري گَ حــوم ي

ري في كلّ خيرْ امفتاحْ الخيرْ لَّكْ خيرْ في خيْر يا الخيْر اللّي كايجْ كُ

يرْ ةْ خِ وَ ، و على رقمْ السبعة بْنيتْ و القصدْ دَعْ رقمْ الســبعة منُّه بديتْ

رشْ قريرْ ــد اهللا طالب اهللا من الســبعة تكونْ في ظــلّ العَ ســيدي عب

ــا فيها من أســرارْ ما يبلغهــا تعبيرْ ــبع الطــوالْ في االســوارْ وم بالسَّ

ــرْ التَّدبي يحــكامْ  فــي  ــدع  المب ــعْ  بدي و  ــدْ  كنّاشَ ــدادْ  الشّ ــبع  بالسَّ

ارا  طَّ الْقَ ــراسْ  اب كلّهــا  مراكــش 

ــارا ــر من ــالدْ كلّهــا غي ــتْ لب بات

بهــم ســعداتْنا  اســياتَلْ االِغارَا

ــونْ لفضلْ همارة ــى تبقى عي حت

عبد اهللا الشليحْ أصلْ الخيارة

   

بفضال أهل االفضال ولو بإشارة

بالصحــة و الهنا و فرحة و تجارة 

ــال فتارة ــمْ ب ــر دايَ ــر على خي خي

ــادلْ اإلنارة ــا قن ــى صــاروا لن حت

ـــرُوا  ـــطّ ــــال عَ ــةُ رج ــع ــب س

رُه ــلْ گـــوّ ــي ــي عــاقَــلْ ل ــاق ب

ــروا اتخمْ الســنة  ــضْ  في مــن 

ــعــمــروا ــال اي ــضْ ــفَ ــلْ ــــلْ لَ قُ

ــرُه ــي ـــــــوالهْ خ ـــا خـــيـــرْ مُ ي

ـــروا ـــذكّ ان هـــي  ــة  ــاي ــغ ال و 

تعمــروا نرْجــى  ــرْ  مُ عُ بعــد 

ــرُه كوث فيــض  مــن  ــدكْ  ايزي

ْروا ــوّ ــن ت ــي  الــلّ مــن  ايجعلَكْ 
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ــروا ــهّ تطَ اللي  مـــن  ايكتبَكْ 

ـــــــوالهْ خــيــرُه ـــرْ مُ يـــا خـــي

ـــروا ـــوقّ ـــلـــي ي ــم ال ــشــي ــل ل

ــرُه قــصْ ـــالصْ  خ زادْ  ــي  ــلّ ال و 

ــرُه ــم ع انـــظـــنّ  ــح  ــدي ــم ال و 

ـــروا ـــيّ اتـــحَ ــمــا  هُ ـــي  ـــلّ ال و 

رُه امــنــوّ ــــتَ  انْ الــمــلــحــون  و 

ـــــــوالهْ خــيــرُه ـــرْ مُ يـــا خـــي

و بالســبعة ســوراتْ حاميم آســيدي نرجى من الجليلْ العالم الخبيرْ   

ري في كلّ خيرْ امفتاحْ الخيرْ لَّكْ خيرْ في خيْر  يا الخيْر اللّي كايجْ كُ

ــا و الَّ غير انْشــيرْ ــي عليــك ي ــي و ال نَثْن ــبْ قلب ــا حبي ردت انمدحــكْ ي

يَّقْ و اقْصيفْ فــي حالة لَمقاسْ الوافي لكبيرْ وِ يّبُه اضْ ــتْ المدحْ اتْوِ ب صَ

ــكْ غيرْ ــا في دَرّتي ما يشــبه لي ال محــل أمالكــي لكافْ التَّشــبيهْ هن

طيرْ ــوا لعْ بّ ــنْ يْحَ ــاقْ هايْجي ــال صــادرْ عــن عشّ ــي ي إالّ فــي مــدحْ النَّب

ــرْ اكثيرْ   ــي خيركْ خي ــكْ ياللّ ــا في شــعري في ــحْ  و اثْن دي ال موضــع لمْ

ري في كلّ خيرْ امفتاحْ الخيرْ لَّكْ خيرْ في خيْر  يا الخيْر اللّي كايجْ كُ

لطهــارة ــةْ  غاي عنهــم  ــه  بصالتُ

ــلْ الخيارة عبد اهللا الشــليحْ أص

ا

ــلْ اإلغارة ــاس الملحونْ فيكْ و ه ن

طا من إشارة ــبيهْ ما خْ كافْ التشْ

ــا كان على التهام ســرا واجهارة م

في حضرة بايتة في ســرُّه محتارة

ــزارة كْ دونْ احْ ــدَ لّ ــهْ خَ تي كــي خلَّدْ

ــلْ الخيارة عبد اهللا الشــليحْ أص
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ــرُه ــأط ـــت ام ــحــونْ أن ــل ــن م م

ـــرُه ـــدخ ت مــنــه  درهـــــم  ال 

تـــوخـــرُوا مـــا  ســيــاتــلــهــا   و 

ــدخــرُوا ي ال  مــن  ــكْ  ــعَ ــمْ جَ هــل 

شــعر أحمــد أحمد ســهوم ونثرُه

ــرْ ني ــكْ لَمْ ــكْ و لجمعَ ــالمي لي ري و اسْ ــامْ شــعْ ــرْ ق ــاء الْخي عــن دُع

ري مــن مور التنضير ــهرا و ال اجْ ــة و ال بَحث على الشَّ ل تاعْ فْ ال ضجــا مَ

ــرْ و تأطيرْ ــرْ تَنضي َوْقَ ــا فالها أ ــة و صوفي ليل ــا شــيخْ و مشــايَختُه جْ ي

ــك و بوجــوهْ الخيرْ ــنْ ب ي ــي حافّ ــبعْ المتان ــونْ مــن السَّ المنعــا و الصّ

ــومْ و جميعْ أهل التَّوقيرْ    ــرفا وهل العل يّي في نهاية القصيد الشّ و انْحَ

ــا كايتوارا عاهْ زَهدْ م مــت امْ و ابْصَ

ــد آرى ــك ولد هــاكْ ماشــي ول ألن

ــدار اعمــارا  ــن لل ــوا باقي كــي كان

ــارا االغ ألجــل  ــر  خمي ال  ــر  خي ال 

من فضــل اهللا كاالمطــارْ الهمارا

انتهت القصيدة
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ــرة ادْخي ــتْرا  السَّ ــي  الْمالمت ــدْ  عن و 
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رْ سِ لْتلُكْ  گُ سيرْ  ه  رْگُ الفَ مامْ  لَحْ گالْ 

ناحْ يگدّ عاوَدْ ايْطيرْ ســورْ الجْ كْ واشْ مَ

ــنْ طيرْ ــرْ بي ــوا طي لّ امــي عَ دّ لْقــوا گَ حَ

الغيرْ ــبَّــرْ  جَ ــي  ك ــــدْ  واحَ ـــانْ  ك

ــرْ ــهْ تَجبي ــا يْلي صــارْ هللا و جرحــي م

ــرْ ــونْ بَلَّكبي لح ــاسْ المَ ــا ن ــدوا ي جْ مَ

ــرْ النَّحري ــرْ  بلّكبْي ــولْ  نگُ ــتْ  ابغـي

ــلْ و التَّدبيرْ ــولْ العقَ ولْ م ــتْ نگُ ابغيـ

ــرْ كي ــه بْصوفــي للَتَّذْ ــتْ انْوَصفُ يـ ابغِ

ْ

ريرْ لَحْ بُهُ  شاشْ بَقْ رْ  ضَ احْ بوبْ  حْ المَ جا 

ه في النّهــارْ الكبيرْ ريمُ ــارَكْ تَكْ جــا ايْب

رْ يّ دّ  و كيفْ رادْ في السِ هدْ و جَ اوْفاوا بَالعَ

جــابْ اهللا عــن التَّســيرْ ــاركَ اهللا احْ تب

ديرْ تْ البَهجة في البَهجة بغيرْ تكْ عاشَ

كابَرْ غيرْ  ــطــوبْ  ــعْ مَ أالّ  ــگــولْ  الت

ــرْ وامَ ــاتْ و الجْ بّ ــن ذوكْ القُ ــوا عَ وْمُ حَ

ــرْ ــا و صــارْ طاي ــرْ مــن دابّ كلّ مــن فَرْف

ــه معاشــرْ ــرّ و كانْ لُ ــرْ الحُ يْ ــرْ الطّ جبَّ

قـــادَرْ ــدْ  ــري ي مــا  عــن  ــا  ــي االشْ وربْ 

ــرْ باهَ ــؤْ  ل لؤْ ــه  انُ مّ جُ ــن  م ــوا  وخرّج

ــرة غي صْ ــهْ  في ــي  جاتْن ــرْ  ري نحْ ــةْ  كلم

ــرة ــه الْكبي ــنْ نفسُ ــدانْ في ــنْ الوجْ في

ــيرَة السّ و  ذهــبْ  الْمَ ــي  ت مالَمْ ــه  بْتُ صَ

رْ ناضَ ــة فارَسْ الغْ مامَ ة لعْ و على الهامَ

طــارَبْ او فرْحــان و مســرُورْ بالعشــايَرْ

ــرْ أمَ ــفْ  كي ؤســس  المُ ــر  أمْ ــوا  بَلْغُ و 

ــرْ واضَ ــة درّةْ الحْ جَ ــداتْ البَهْ فــي اوْلي

رْ اهَ ــى النّبي الطّ و الصالة و الســالم عل
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ــرْ ــونْ بَلّكبي لح ــاسْ المَ ــا ن ــدوا ي جْ مَ

بيرْ يتْ شــي انْســيماتْ ذْ لَعْ ــمِّ ــا شَ أن

ــرْ طي عْ صــارْ  ــه  لُ كُ ــو  الجُ أالَّ  الواهْ 

منيرْ وَجهْ  نْ  مَ شارْقَة  الضي  اقْباسْ  و 

 

ــرْ تَنْوي لّ  ــكُ ل ــا  ادْع ــهْ  افْقي ــرْ  بَلّكبي

ــرْ بي لَخْ ــفْ  صي الحْ ــنْ  األمي ــرْ  بَلّكبي

سيرْ ن  ادْهَ ما  كانْ  ر  نْفَ ضَ اغْ بَلّكبيـرْ 

ــعرْ بْ كان شَ جَ ــا عَ ــر ي نْفَ ضَ ــدْ لَغْ و هَ

بيرْ ــالْ تَعْ ــري و ن مْ ــه و بوعَ دان صــاغْ وِجْ

ــرْ ــونْ بَلّكبي لح ــاسْ المَ ــا ن ــدوا ي جْ مَ

ــري مْ الگُ ــد  وَلْ المالْكــي  ــا  تْن رْجوعَ مَ

ري نَظْ رْ  انْظَ كيفْ  مامْ  الحْ نْح  جَ في  جا 

تْرى ــحَ طّ اسْ ــطّ و الْقَ ــا الْقَ شــافُه تَمّ

ديرْ ــارْ داكْ لَغْ ي ــار طِ بَّ ــةْ جَ ليفَ و جــا اخْ

ســيرْ ناحْ لَكْ رّ اجْ ــول وضَ ــنْ خوفْ الغُ بي

ــت اقْريرْ ه وبايَ مُ عْ ــقاهْ أو طَ ــه و اسْ نُ أمْ

ــري كْ عَ ــي  فِياللــ ورْد  ــهْ  لي ــرْوي  ـ كاتـَ

رَى عْ و اجْ طَ گْ ام و تَسَ مَ ــرسْ في الحْ و شَ

ــرْ باهَ ــؤ  لؤل ــه  مانُ جُ ــن  م ــوا  وخرّج

َدْرى أ ال  ماقــي  اعْ ــنْ  أوْمَ ا  ــرّ ـ بـَ ــنْ  مَ

ــرِي نْيا تَسْ يبِي في الدَّ ة دونْ طِ ــمَ النَسْ

ــه كاتْجري فونُ ــرْح من اجْ ــوعْ الفَ و ادْمُ

 

رْ ــي إيْجي ايْناضَ رُه وال مَن اللِّ ــعْ الفي شَ

رْ ــهورْ بينْ شــاطَ رْفَة مَشْ نْدَ ناسْ الحَ عَ

ــرْ  واعَ كانْ  و  ــه  سُ نَفْ مــع  ــرْ  بي بَلّكَ

رْ وْ اللَّيل عنْد ساهَ ــجْ ةْ سَ ــمَ رَقْ مَن نَسْ

رْ عامَ ــرار  ــاالسْ ب باقِي  ــه  ــوانُ دي ــهْ  بِ

ــرْ باهَ ــؤ  لؤل ــه  انُ مّ جُ ــن  م ــوا  وخرّج

ــرة جْ ــكْ الحَ ــوَّح ابْدي ــالعْ لَ قْ ــول المُ مُ

رة ــدْ ــحْ فــي الهوى وطاحْ على سَ و اتْرَنَّ

ــرة بْ ــوفْ الوَ نْت ــاش مَ ــنْ المشَ لْ بي ــوَّ غَ

رايَر مام في المْ طّ الْگى لَحْ رَى على الْقَ اجْ

رْ المخاطَ و  ــرْگ  الــفَ ــرْبَــة  غُ بِينْ  و 

ــرْ بَايَ ــاذا مــن اجْ ــه مَ نْحُ ــهْ الْجَ ودارْ لي
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ــرْ ي ــل الخِ ــرْ اهللا وراهْ ياهْ ــى غي ــا بْقَ م

بيرْ نْب دونْ تَعْ ــب الْجَ نْ اليَدّ في اليَدّ و جَ

ــرْ ــونْ بَلّكبي لح ــاسْ المَ ــا ن ــدوا ي جْ مَ

رّ الحُ الخيطْ  في  تْها  نْظمْ اللَّبَّة  هذه 

الدر هد  لها  ترتْ  اخْ ة  الْبهجَ ومن 

ابصر أو  عْ  مَ اسْ من  يا  قّ  الْحَ  ْ قّ الحَ و 

ــرْ  ــلْ الْخي ــا الفاعَ ــا ي رم ــمْ الْكُ ري ــا كْ ي

بَلكبيرْ كْ  ــدَ ــبْ عَ ــنــا  ــرّمْ كَ نا  حْ هــا 

ــدكْ ايْصيرْ نْ ــواهْ عَ تْ ــرَّمْ مَ ــنْ اتَكَ طالبي

الْبَشيرْ النّبي  على  المْ  السَّ و  الة  الصّ و 

ــرْ دي ــا التَّقْ ــمْ ه ري ــة ذا التَّكْ ــا التحيّ ه

ــرْ أمي بْعــودْ  زفْهــا  عْ و  ــا  اهَ نّ غَ و  جــا 

التَّبْشيرْ ها  جدّ  عن  بُو  نى  عْ الْمَ وَارَثْ 

ــارَسْ االيغــارة ــاجْ البْهــا و ف ــى ت و عل

ــرْ الْمآث و  رُمــات  كْ لَلْمَ و  جــادْ  للمْ

نايرْ ل و مْ اعْ تَفْ و مْشَ تَفْ على لَكْ و الكْ

ــرْ باهَ ــؤْ  لُؤلُ ــه  انُ مّ جُ ــن  م ــوا  رّج خَ و 

ارا فــى عن حــرّ ــا خْ ــرّ م ــطْ الحُ و الْخي

خــارة فْ مَ ــعْ  اتْراصَ فــي  ــاتْ  الْياقوت و 

ــارة ي الخِ ــوبْ  قْل ــى  عل الشــي  تَغْ ــا  م

ــرْ ظــاهَ ــرْ  ــسَّ ال بيْدينا  و  بِــيــديــكْ 

ــادَرْ ــتَ الق ــا انْ رْ تين ــدَّ ــا قَ رْ م ــدَ ــالَ قْ اعْ

ــة مــن بْهــاكْ نايَرْ نَّ فــي ارْياضــاتْ الْجَ

رْ ــاگْ زاهَ ــكْ من نَجمْ ت لْمَ ــدّ ما في عَ عَ

رْ اهَ ــهومْ و صوتْ بن الطّ مد سُ عرْ احْ شِ

ــرْ واطَ الخْ ــارحْ  الشّ ــنّ  الف أالت  ــن  بي

ــرْ الْباهَ ــا  دودْن اجْ ــنّ  فَ ذْ  رارْ  ــتِمْ باالسْ

انتهت القصيدة
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نانْ اجْ هو  وَلّــى  هــذا  عرْ  شِ ديــوان  سيدي  يا  وهــو 

اوْذوقْ فِكــرْ  و  ــنّ  فَ و  ــمْ  ل عِ

رتْ في وَقْتُه يَلْگاني ضَ لو احْ

ني كَ مَسْ ــلْ  ــعَ تَــجْ و  ــنــاكْ  الــحْ ــرّط  ــشَ ــمْ لَ ه  ــدُ ــب عَ

ــونْ ــت ــمْ ــةْ لَ ــجَ ــه فــي بَ

عانـي ــقْ لَمْ ــي رايَ مان ركْ التُّ

ــقــانــي دُهْ راجــــلْ  ـــي  ذوق و  ــي  ــف ــالسْ افْ و  صــوفــي 

ـــنـــونْ ـــرْ لَـــفْ ـــاي ـــي س ف

شانْ ليهْ  بوبي  حْ مَ ه  انّظامُ في  طاغورْ  سيدي  يا  وهو 

ســنْ التَّعبيرْ راصي حُ في اعْ

ــه تَبْياني فُ ــى وَصْ ــزْ عل عاجَ

ــي ــوان ــا اگ ــا تـــايَـــهْ م ـــذه ســبــعــيــنْ عــــامْ و ن ه

ــطــونْ ــشْ ـــعـــارُه مَ بـــاشْ

ــروقْ شْ أوْ  حــى  ضُ رفْــهــا  ظَ

ــرْ بي لَعْ ــقْ  تَنْـشَ يَسْ ــي  ياللّ

َ                       

نْيا ســوقْ و االَّ انْگولْ دَنْيا و الدَّ

سپيرْ  كْ رَحْ شِ سْ تابْةْ الْمَ ا اكْ أمّ
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عانـي ــقْ لَمْ ــي رايَ مان ركْ التُّ

ــقــانــي دُهْ راجــــلْ  ـــي  ذوق و  ــي  ــف ــالسْ افْ و  صــوفــي 

ـــنـــونْ ـــرْ لَـــفْ ـــاي ـــي س ف

ــوانْ باللّ ــه  لَوحاتُ يَرســمْ  كانْ  ــام  رسّ ســيدي  ــا  ي وهــو 

مة النَّسْ من  رَقّ  مْ  لّهُ كُ و 

ــي أغان بْقــري  العَ ــدْ  اقْصايَ

الَدهـــــانِ ـــمْ  تَـــلْـــهَ ـــيَّـــة  ـــوحِ مُ و  ـــة  ـــيّ حَ ــا  ــم دي

نْ ـــدُ ـــمْ ـــرْ لَ فـــي ســـايَ

عانـي ــقْ لَمْ ــي رايَ مان ركْ التُّ

ــقــانــي دُهْ راجــــلْ  ـــي  ذوق و  ــي  ــف ــالسْ افْ و  صــوفــي 

ـــنـــونْ ـــرْ لَـــفْ ـــاي ـــي س ف

ــانْ كاتْب ه  صُ ــخُ اشْ ــالْ  متَّ أُو  ــاتْ  نَحّ ســيدي  ــا  ي وهــو 

ها دْ شاهْ الواقعْ  في  ابْحالْ 

إنْســاني رْ  شــاعَ ماني  التُّركْ

ــي ــدان ــمَ ــخْ ال ــي ــشّ ــونْ ال ــن ــف ـــلَ الْ ــا هْ عــالــمــي ي

ـــتـــونْ ـــفْ ــــا مَ ــــهْ أن ب

مة ــنْ فــي لَحــنْ ونَغْ امْالحقي

الْــولْــهــا رَدّ  ــنْ  ــاطَ ف ـــلّ  كُ

  

لْمة هدْ حرْف و كَ لّ مَشْ و لْوانْ كُ

يَّلْهــا يَتْخَ ــا  ادْرام لْ  أوّ مــن 
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عانـي ــقْ لَمْ ــي رايَ مان ركْ التُّ

ــقــانــي دُهْ راجــــلْ  ـــي  ذوق و  ــي  ــف ــالسْ افْ و  صــوفــي 

ـــنـــونْ ـــرْ لَـــفْ ـــاي ـــي س ف

كــانْ ــاتْ  ــراجــيــديّ اتْ ــرِجْ  ــخْ مُ ــدّ  ــعِ مُ سيدي  يــا  ــو  وه

اجْ ــه وهّ مالُ ــا فــي اعْ لّ م كُ

ــبانى قيقْ اسْ التُّركماني تَحْ

يثْناني   ــي  ــان ث ــة  ــرْق ــطُّ ال ـــلْ  هَ ــي  ف ــو  ه ــنْــدي  عَ

ــونْ ــل ــعْ مَ ــثْ  ــال ــثّ ال و 

عانـي ــقْ لَمْ ــي رايَ مان ركْ التُّ

ــقــانــي دُهْ راجــــلْ  ـــي  ذوق و  ــي  ــف ــالسْ افْ و  صــوفــي 

ـــنـــونْ ـــرْ لَـــفْ ـــاي ـــي س ف

االذْهانْ ليَّ  حاروا  ايَب  الشّ و  ابة  الشّ في  سيدي  يا  وهو 

ــنْ ـلي قْ العَ ــارُبْ  ـــق تـَ دونْ 

ــي  بَلْعان ــزة  مْ الْغَ زادْ  ــادْ  ع

ــحْ ربّــانــي ــيَّ ــسِ ــقْ الــقــوضــاتْ كــيــفْ گـــالْ امْ ــسْ فَ

ــكــونْ ــي ال ـــا ف ـــرّ مّ شَ

ــلــيــراجْ الَــكْ و  ــكــورْ  ي ــدّ ال و 

ــريــنْ ــمْ ــعُ الْ ــؤْ  ــافُ ــك تَ دونْ 

راجْ تْ و باإلِخْ دَ لّ حَ خيصْ كُ تَشْ

 

فْ حالْ الزَّوْجينْ من حيثْ كايْوَصَّ
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عانـي ــقْ لَمْ ــي رايَ مان ركْ التُّ

ــقــانــي دُهْ راجــــلْ  ـــي  ذوق و  ــي  ــف ــالسْ افْ و  صــوفــي 

ـــنـــونْ ـــرْ لَـــفْ ـــاي ـــي س ف

نْ الــألّ ازْمــــانْ  مــن  قــارَّتــيــنْ  صـــراعْ  سيدي  يــا  ــو  وه

رة امْ و  رة  امْ بينْ  دْ  اقْصَ ما  و 

ثاني عــاوَدْ  م  فيهُ نوا  كّ تَمَ

ــي ــان ــن ــاإلثْ ب ــــــا  ُربّ أ و  ــا  ــي ــق ــري افْ ـــاوْا  ـــگ ـــلْ تَ

ــجــونْ ــسْ مَ و  ـــانْ  ـــجّ سَ

يْصغانِ تا  آمن  فيكْ  زَگتْ 

ــيــقــانــي الــقَ ـــذا  ه ـــمْ  ـــرحَ يَ اهللا  ــا  ــاي ــع مْ ـــلْ  گ

ـــونْ ـــن ـــكْ ـــه مَ ديــــوانـُ

رزْ اوْزاني اليَنْ انْگولْ في طَ اعْ

ــســانــي ـــمْ نَــفْ ـــالَ ــي ع ــان ــم ــرْكْ ــتُّ ــدنــي ال الــمَ

ــونْ ــع ــل مَ الــــكــــاذَبْ  و 

فى في اوْطانِي مي ما يَخْ و اسْ

ازْمـــانـــي دَوَّزتْ  ــا  ــاي ــن هْ يـــا  ـــهـــومْ  سُ ــد  ــم اح

ـلحـونْ المَ ارْيــــاضْ  فــي 

ــالم في ســايَرْ االواني و السّ

ــي ــران ــشْ عَ ـرْ  ســايـَ و  ــمْ  ــل ــعَ ال ـــلْ  هَ و  ــرفــا  لــلــشُّ

مون ضْ المَ ــامْ  ــت اخْ فــي 

انتهت القصيدة

ــرّة ــةْ الخــادَمْ و الحُ فــي قَصّ رة ضْ حَ يا  بقري  العَ زولْنا  جْ و 
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ــنَّــانْ الْــمَ ــمْ  نَــعْ اهللا  ــمْ  بــاسْ ــتْ  ــدي ابْ

ــــدْ اوْخــانــا ـــاَ ولْ ي

وْني الْكَ ْفيعْ  الرّ ايْكْ  التّ الْملحونْ  شيخْ 

الرحمان عبد  سيدي 

تْ الْملحوني فحْ بَزْهارُه عرْصَ يارَوْضْ اطْ

ــانْ ــم ــرح ــد ال ــب ـــا ع ـــخـــو ي ـــا الْ ي

ــا ن تَفْ ــسْ  لي ــرُّوحْ  ال و  ــرُّوحْ  ال ــوْ  نْ صِ ــا  ي

نا يَفْ ــادْ  ك  ْ ــنّ ف فــي 
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ــعــانــا ــا امْ ــش ــا مـــنْ انْ ي

هاني قلْبي  ــكْ  بِ ــرْحــانْ  فَ

كانْ ــا  م ــعْ  اجمي نحكــي 

ــانْ بَام ســيدي  يَرْحــمْ  اهللاْ 

ــونْ ــن ــضْ ــمَ ـــوَ الْ هـــذا هُ

ـــدونْ ـــمْ ـــرْ لَ ــــعَ ســـايَ امْ

ــا َنــــا انــــتَ وانــــت أن أ

ــا َن ويـــال اتْــقــلــبــوا مـــنْ أ

األنْ ــحْ  ــافَ ط رَوْضْ  ــنْ  ع

نانا امْ يا  بِكْ  لينا  اعْ  ْ نّ مَ نْ  مَ

هاني بيبي  ياحْ ــرْتْ  ــضَ احْ

ــانْ ــك ْ مَ ـــلّ ـــكُ ــي افْ ــاق ب

فى  من تدان بْ منْ اصْ منْ حُ

ــنــانْ ايْــكــونْ ــاهْ لــجْ ــن الغْ

لمتونْ جتْ  بَهْ نّه  مَ ناتْ  اجْ

ــنــا ــــلْ حـــاربـــاتْ  لَــفْ بَ

اَنا منّ ــوا  ف ــدَ واحْ بَثْنينْ 

ـــالنْ  ــحــابْ امْ ــت اسْ ــنّ كُ
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دوني ــعْ سَ ــمْ  لْهُ كُ ــاتْ  ب هِ ــا  لِن وَهــبْ 

الرحمان عبد  سيدي 

تْ الْملحوني فحْ بَزْهارُه عرْصَ يارَوْضْ اطْ

ــجــانْ ــي ـــريـــمـــاتَـــكْ ت ْ تَـــكْ ــــــلّ كُ

نــى عْ اتْمَ منْ   ْ ــلّ كَ ُو  ا ـثيــنْ  لَلْباحْ

نا عْ الُمَ ــي  الل ــى  ن واحْ

نوني لَمْ قيهْ  لَفْ ُو  ا مرْ  عْ بنْ  أوسيدي 

الرحمان عبد  سيدي 

تْ الْملحوني فحْ بَزْهارُه عرْصَ يارَوْضْ اطْ

ـــيـــانْ ـــــــرَّتْ لَـــعْ ـــي قُ ـــنّ ـــهَ ـــانْ كَ

نا بالْمْ ـــه  رْكُ ايْـــدَ اهللا  ــبْ  ــلَ نَــطْ ُو  ا
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ــانْ ــنَّ الْــمَ هللا  ــرْ  ــكُ ْ الــشّ و 

لْحونْ الْمَ ــلَ  اهْ  ْ ــلّ كُ عــنْ 

ـــدونْ ـــمْ ـــرْ لَ ــــعَ ســـايَ امْ

ــي صان ــى ادْركــتْ احْ ِل ــا إ ون

ــي صان احْ و  ــحْ  تَ تنْفْ ــالعْ  قِ

نانْ لعْ ــتْ  ــي ارْخ ــنــا  هْ و 

صــانْ اغْ ــنْ  بي ــا  م ــرَّحْ  تايْقَ

مــوزونْ ُو  ا ــلْــحــونْ  ــالْــمَ فَ

ـــدونْ ـــمْ ـــرْ لَ ــــعَ ســـايَ امْ

ثاني منْ  نَعْ  اتْنَعْ ملْحونَّا 

ــونْ ادْيُ ــكْ  لي ــتَ  ان ــمْ  منهُ

لمتونْ جتْ  بَهْ نّه  مَ ناتْ  اجْ

ــنــى ــعْ ــــلْ مَ ـــوزْ كُ ـــرْم فَ

صاني ُو ارْكبتْ احْ مْ ا ماكُ فَحْ

نانْ لَعْ ــتْ  ــسْ ــبَ الْ ــا  ــن اهْ

الْغاني و  بالْقاضي  فارْياضْ 

شؤونْ منْ  فَما  ــروا  ــذاكْ اتْ

لمتونْ جتْ  بَهْ نّه  مَ ناتْ  اجْ
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رْبوني طَ ــشــايــري  عْ يــا  ــاتُــه  ــيّ عِ ِذا  ا

سيدي عبد الرحمان

تْ الْملحوني فحْ بَزْهارُه عرْصَ يارَوْضْ اطْ

ــــــانْ ـــريـــمـــكْ رَوْي ـــا لـــلِّـــي تَـــكْ ي

جنّة غــيــرْ  األرْضْ  آمــــواليَ  شـــوفْ 

جنَّة ــهْ  بِ  ْ ــظــنّ انْ و 

ــي لْحون الْمَ ــكارمْ  بالْمْ ــرَّمْ  اتْكَ انهــارْ 

ـــوانْ ـــلْ ــــى لَ ـــريـــرْ افْ ـــتْ احْ ـــبْ جَ

ــمــونْ ــضْ ــلْ الْــمَ ــثْ ــهــا م ــلْ ــكَ ــا اشْ ج

لحوني لْتْ الْمَ ريمْ حُ تْ على التَّكْ جْ و انْسَ

ــونْ ــنُ اظْ ــلْ  كُ على  ــاقْ  ف
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منَّة ــرْ  ــي ــغ ابْ ــطــى  ــعْ مَ

ــي عان ــنْ  الْواهَ ــا  عن مْ ابْجَ و 

ــعــانْ ــمْ تَ نـــالْ  ــهْ  ــي ب ُو  ا

التَّبْيانْ ارْموزْ  لْ  كُ في  بيهْ  ُو  ا

ــونْ ــت ــفْ ــا مَ ــه بــاقــي ب

ـــدونْ ـــمْ ـــرْ لَ ــــعَ ســـايَ امْ

ناني لَجْ طــرْ  بَالْمْ حــاتْ  فْ طَ

ــي ــنان تَجْ ُو  ا ــي  ت يادْليــعْ

ــدانْ ــوجْ ــنْ الْ ــســابْ م يَــنْ

انْ الشَّ و  ة  مَّ الْهَ انْهارْ  على 

الملحونْ اهــل  ــعْ  ــمْ جَ ُو  ا

ــى ــنَّ ــا تْــمَ ــعْ م ــي ــم ــاجْ فَ

ــي ايْعان ــزولْ  يْ ــا  م ُو  ا ــا  عن

ــتْعانْ سَ ــاشْ  ب ــمْ  ل بالْعَ

عاني مْ لَمْ لْسَ ْ طَ لّ بالْعلمْ حَ

ثونْ لمْ ُو  ا ــتــوبْ  لَــكْ ــا  ومّ

لمتونْ جتْ  بَهْ نّه  مَ ناتْ  اجْ

ــى ــنّ ــجَ ـــنْ الزْهـــــى  اتْ م

ــي نان ها لَجْ ــمْ ــرى انْسِ و اسْ

ـــدانْ وجْ صــارْ  ــرْ  ــعْ الــشّ و 

ــي ــه تَهان لُّ ــعْ كُ ر الرْبي ــعْ شِ

الْملحون فــنْ  اتْــكــرمْ  ُو  ا
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ــــــوالنْ س الَ  ــــي  ــــال ح ــــــنْ  ع

ــكونْ سْ كالْمَ ــي  ابْحال ــنْ  م وال  ــبْ  حُ

لْبوني سَ جاوَني  ــانْ  ازْم نْ  مَ قْ  شْ عَ ُو  ا

ــتــونْ ــفْ ــمْ  مَ ــايَ ــهْ ه ــايَ ت

ــــانْ ــــتَّ ـــة فَ ـــج ـــهْ ـــبَ ــــــبْ الْ حُ

طونْ مشْ ــمْ  ــهُ بِ ـــي  ذات ــبْ  ــلْ قَ ُو  ا

ــي لْكون مَ هــمْ  بْعْ ابْطَ اليهــا  امَّ ــقْ  عشْ

لْعونْ مَ ــافــقْ  ن ــي  الــلّ و 

ـــانْ ـــرْف ع ُو  ا ـــمْ  ـــعـــل الْ أرْضْ 

ــا قــولــي مــعــلــونْ ــه ــنْ ـــتْ ع ـــلْ قُ

عوني مْ ايْسَ منْ  يا  ُو  ا وفية  الصّ ذا  قلْعة 

نونْ كْ الْمَ ــرْ  الــسَ أرْضْ 

ــانْ                         ــس ــحْ لَ ُو  ا الْـــخـــيـــرْ  أرْضْ 

ــونْ ــع الْ ــمْ  ــدي ــقْ ــتَ ابْ و  ــخــا   ْ ــالــسّ ب

روني بَهْ ها  ناسْ وْقْ  ــذَّ ال و  يبة  الطِّ أرْضْ 

ــونْ ي هْ مَ ُو  ا ــونْ  ب غْ لَلْمَ

ـــــانْ يّ ـــــدِّ ــــمْ ال ــــعْ ســـيـــدي ن

ــصــونْ لَــحْ ُو  ا ــونْ  ــصّ ال َرْضْ  أ ـــدْ  زي

نوني مظْ في  التّْقى  لْ  باهْ لَكْ  لْ  نتْوَسَّ

فَالْكــونْ ــا  م ــرْ  خي ــنْ  م
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آوانْ ـــــــلْ  كُ ـــــي  ـــــالم اسْ و 

ــنــونْ ــرْ لَــفْ ــايَ ــسَ ــــذوقْ افْ ـــلْ ال الهْ

ــي لحون الْمَ وَ  ــومْ  ل الْعْ ــل  وَاهْ ــرْفا  للشّ

الْملحــونْ ــاقْ  شّ الْعُ وَ 

ـــــه بـــالـــرّيـــحـــانْ ـــــرْتُ ـــــطَّ عَ

ــســونْ ــلّ ال ُو  ا ــوقْ   ــل ــح ل عــطــروا 

ــي عينون شــايْري  آعْ ــمْ  ري التّكْ ــعْ  اربي

الْكــونْ ــاحْ  مفت باســمْ 

ـــانْ ن ـــدْ ـــع ا عـــلـــى ال ــــيــــوْ ــــلّ صَ

ــــزونْ ـــدودْ امْ ـــخْ ـــلَ مـــوعْ افْ ْ بـــالـــدّ

فوني اجْ ـــراوْا  اجْ ما  اعليهْ  اهللا  ــلَّ  صَ

ــدونْ ــمْ رَّتْ لَ ــــدُ ـــوقْ الْ شَ

اوْزانْ ــــــتْ  ــــــعْ وقَّ هــــانــــي 

ــونْ ــح ــلْ ــمَ ــر الْ ــعْ ــشّ ــل ـــــوا لَ روْج

ْوني بّ ايْحَ منْ  يا  سهومْ  احمد  الحاجْ 

ــزونْ ــا يَبْقــى شــي  مخْ م
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ْظــامْ  النّ ــدا  ـبْ نـَ يّة  ــمِ ْ بالسّ

تومــة كْ الْمَ ــبْ  واهَ ـمْ بَالـْ بَوَّاحــة  يَّة  ــمِ السْ و 

كومْ حْ مة مَ ــبْ ابْحكْ ْ وَهْ لّ ُو كُ ا

ــمْ  ــكَ ــحِ ــالْ ــــعْ ب ــي وال ــلّ ــال ي

ــة لْكوم كَ هــا  كْ هَ ريجــاتْ  التَخْ و  ــي  عان الْمْ و 

هومْ فْ ُو مَ مــة منْطــوقْ ا لْكْ كَ امْ

ــالمْ  اقْ و  ــة  ــقَ اوْري ليكْ  ــودْ  خ

لومة عْ يَّتْ الْمَ ــمِ ــنْ اسْ ــي م ان لْ الْحــرفْ الثّ ــدَّ ُو بَ ا

ــرومْ ايْ ــنْ  لي ــه  تَبْديلُ شــوفْ  ُو  ا

مْ ــالَّ ال ــرْ  دي ُو  ا ــكــافْ  الْ ــدْ  ْ ــيّ حَ

ــة هومَ فْ هــا مَ لْمْ ــبْ حكيمــة حليمــة ابْحَ اتْصي

متْمــومْ ــة  بالرَّاف هــا  لْمْ حَ ُو  ا

ــگامْ  يَسْ زِيْ  ابْ  مْ  ــالّ ال لْ  ــدَّ بَ

ــة بْروم مَ حازْمــة  ُو  ا ليمــة  حَ حكيمــة  اســمْ 

نْظــومْ الْمَ ــتْ  مْ دَ لَخْ ــرْدة  جَ امْ
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ــامْ  اتْم ــمْ  ابْمي ــزَّايْ  الْ لْ  ــدَّ بَ ُو  ا

ــة موم فــى مضْ ْ قْ و الصّ ــدْ ــة لَصَّ يّ يمِ مِ ــرى الحْ اتْ

ـــدومْ اتْ ــمْ  ــهُ بِ ــة  ــاقَ ْف ــرّ ال و 

ارْوَامْ  ــاتْ  ــمَّ ــسَ مُ اُو  ـــمْ  أسَ

وْســومة ــة مَ م ــة الْحاكْ م كْ ــة بالْحَ كيم ذاتْ حَ

لومْ لَعْ قامتْ  مة  كْ الْحَ لّْ  عَ اُو 

ــوامْ ــعْ لَ ــنْ  مَّ ــمْ  كَ دوها  مجّ

ــومــة ــيُّ ــة قَ ــم ْ ــيّ ــنْ قَ ــي ــف ــقّ ــثَ ــا مُ ــوه ــن ــمْ ثَ

ــدومْ ــقْ ـــادثْ لَ َنـــا ح ــنْ ا ــكْ لَ

ــامْ ــظّ ـــرايَـــتْ نَ ــريــتْــهــا اقْ اقْ

ــة يُوم قْ ه مَ ــدُ ــي اقْواعْ وْقْ اللّ ــدَّ ــزانْ ال ُو قَمــتْ مي ا

مْ التَّوَسُّ ــعَ  امْ سْ  ــدْ الْــحَ ــلّْ  عَ

ــوامْ  ــوتْ اتْ رْ اخُّ ــعِ ــنْ و الشِّ ي الزّ

ــة نْعوم مَ اليْمــة  امْ ــى  معن هــذا  ــى  مبْن ذاكْ 

ــهْ انْعومْ حــتْ في فْ نانْهــا طَ اجْ

ــامْ ق ــا  م ــمْ  قاي ــى  بْن مَ لْ  كُ ُو  ا

ــومة ــاتْ السّ ــاتْ عالْي ن عْ ــى و الْمَ ن عْ ــنْ مَ ــرْ ع غي

ــومْ ــالة و الصّ ــنْ الصّ جــاتْ بي
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ـــامْ  الْـــوَسَّ األَبْ  ــاهْ  ــن هْ ــا  ي

ــة روم مكْ ــا  ه دْ ابْوَحْ فاألَســامي  يّة  ــمِ اسْ ــتا  اسْ

ــرومْ ــلّْ لَــكْ ــرَمْ عَ ــكَ زادْيـــة الْ

ارْوَامْ  ــاتْ  ــمَّ ــسَ مُ اُو  ـــمْ  أسَ

وْســومة ــة مَ م ــة الْحاكْ م كْ ــة بالْحَ كيم ذاتْ حَ

لومْ لَعْ قامتْ  مة  كْ الْحَ لّْ  عَ اُو 

ــــامْ ِيَّ ا  ْ عــــزّ ـــنْ  ع ـــا  آن َحْ  أ

ــة لْموم ــه مَ تُ ُو الَمْ ــي ا ــي صــارْ ابْن ــمْ اللّ دي فالْهْ

ــرْدومْ مَ على  ـــوامْ  الَكْ انْــزيــحْ 

يامْ ــتْ اغْ ُو كان نتْ ا ُو كُ ــتْ ا كان

ُو حومــة ْ ا ــرَشْ حــيّ ــدَى اتْ ْ ــاتْ الشّ رشّ ــتْ امْ كان

ــومْ الشّ ــرّْ  حَ ــا  لِين ــاتْ  ف لَطْ

ــوامْ ــقِ ال ذاكْ  ــرقْ  ــخْ نَ ردتّْ 

ْألرومـــة ا ــدْ  انْــشــاهَ ــه  ــمــاقُ العْ منُّه  ــدْ  ــفَ انْ و 

ــومْ الْي ــاتْ  فَبْن ــا  ـجاه النَّاتـْ

ــدامْ ابْلَقْ ايْســيــرْ  ــلْ  هالنُّبْــ

عومة مدْ ــه  ــاوْتُ ــف اصْ ــربــي  ــغْ الْــمَ  ْ ــيّ ــرُّقِ ــال ه

ــومْ القُ  ْ ــزّ ع ُو  ا ــنْ  ي الدّ ــرْ  هْ ابْطُ
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ــســامْ ــتِ ــطــرْ الِبْ ــمْ ــة تَ ضــالّ

نْظومــة الْمَ  ْ ــداجّ فالْمْ ــروري  تَبْ ــلْ  فَ حْ الْمَ  ْ ــلّ ع

ِيعــومْ ــجْ  ا ــرْ فــي األري ــنْ اتْبَ مَ

ارْوَامْ  ــاتْ  ــمَّ ــسَ مُ اُو  ـــمْ  أسَ

وْســومة ــة مَ م ــة الْحاكْ م كْ ــة بالْحَ كيم ذاتْ حَ

لومْ لَعْ قامتْ  مة  كْ الْحَ لّْ  عَ اُو 

هــامْ  ــلّْ لَفْ ادَتْ هَ ــهَ ــرْتْ لَشْ شَ

ــا مَ هُ ــا  كيفَ ــمْ  اقْوالْهُ تْ  ــقْ سَ وَالَ  ْهــا  عنّ

منْظومْ لْتُه  عَ اجْ ضْ  الْبَعْ ها  ُو  ا

ــامْ  ــم ــتِ ــلْ االهْ ــاهَ بَــنْــتْــنــا ي

مومــة  دْ مَ شــايْبة   ْ لّ كُ ــنْ  مَ ــي  فّ صَ لَمْ ــبْ  هَ ْ الذّ كَ

ــومْ  لُ هــا  قْ يَلْحَ ــا  م ــدة  ْ يّ جَ

ـــرمْ الْـــكَ دارْ  ـــنْ  م ــة  ــايَّ ج

ومــة مرغْ ْهــا  نّ كَ ــرْ  بي اكْ ــبْ  ل ابْقَ لْحــونْ  ْمَ اللّ

مســقومْ  ــا  بينّ ــي  َللّ ا ــجْ  اتْعالَ

ــالمْ التَّعْ  ْ ــحّ صَ ــمْ  لَّ كالتْعَ

هومــة مفْ جــة  ابْلَهْ ــانْ  ازْم لْحــونْ  مَ ــرْ  سَّ تاتْفَ

نعــومْ الْمَ نْظــومْ  الْمَ ــارَةْ  ن امْ
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ــمْ ــيَّ ــقِ ـــلَ الْ ــاءْ اهْ ــن ـــاحْ ثَ ب

ــة توم كَ ــي  ياللّ ــاتْ  ب وْهِ الْمَ و  ــنْ  حاسَ بَالْمْ

ــومْ ي لَغْ ــكْ  سَ مْ شَ ــنْ  ع دي  ــدّ بَ

اقْســامْ الزّينْ  ــروفْ  باحْ تَبْتْ  اكْ

مرســومة ــة  ي الزَّاهْ ــه  بالْواناتُ لوحــة  ــتْ  عْ ابْدَ

ــمومْ كْ مَشْ ــنْ رَوْضَ ــمْ م اوْزانْهُ

انْسامْ مومْ  شْ الْمَ نَ  امْ تْ  فاحْ

مهمومة ــرا  امْ تي  ياليعْ اللُّوحة  ــنَ  امْ ــتْ  اوْالَحَ

ســلّومْ ــرْ  اتْوَخّ ــرْحْ  صَ  ْ ــمّ ابْهَ

ــامْ ــرْي ــرتْ لَ ــخَ ــفْ ــا مَ لــيــكْ ي

رومــة مغْ ــا  نْنَ ابْفَ ــي  اللّ ــنْ  ي الزّ ــاذاتْ  ي ــكْ  لي

ــرُومْ مكْ ــا  بَرْضاه ــا  فَنْنَ اوْ 

انْســامْ ــرْ  بي التَّعْ ــرْ  بي اعْ ــا  ه

مختومــة ابْطيبْهــا  ــماعيلية  ْ اسّ عابْقــة 

ــدي متْمــومْ ــي و الْمبْ ت اقْصيدْ

مْ مَ الْهِ ـــذوكْ  الْ ــالمْ  الــسْ و 

لْهومــة الْمَ ــنْ  المحاسَ ذاتْ  ــع  امْ ا  ــوْ اتْماهَ ــنْ  م

ــدْ ســهومْ مَ ــانْ احْ يْم ــنْ الْهَ م
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سيرْ نا اعْ َرضْ يَّمْ ليلْ في أ رْ خَ صَ مسْ اليومْ و العْ رْبتْ شَ رْ غَ عة من العصَ مْ في انْهارْ الجَ

ــارْ ــب اخْ ــي  ــت ــعْ ــي َل ا وذاعْ  شــــاعْ 

ــــــلّ قـــــارّة ــــرى فــــي كُ ــــسْ يَ

االِغــارة فـــارَسْ  ــابْ  غ اهللا  شــاء  ما 

ــرْ غي ــرْ و الصّ ــاسْ بالكبي ــرْ و النّ مَ ــابْ يَنْهْ بّ ــعْ الصَّ م ــرْ و الدَّ هَ ــلْ فــي القْ ــا ذاكْ اللّي بَتْن

يـــارْ ــرْ الـــدْ ــاي ـــمْ س ــتْ بِـــهُ ــاق ض

ـــــشـــــاوْرة مْ ال  و  الشــــــــورْ 

يارى قــولْ احْ ــهْ بَعْ لّ جي ــوا في كُ ري يَجْ

ــرْ مي ْ الضّ ــتْ  تَّ ايْفَ ــواحْ  النّ و  ــرْ  كَ الفْ ــلْ  لْخَ يَخَ ــدادْ  التَّعْ و  رْ  ــدَ الصّ ــزَلْ  ايزَلْ ــرْ  وي لَهْ و 

صارْ كيفْ  عبْ  الشَّ ــونْ  عَ نْ  سَ يَحْ

ـــرة ـــقـــاهْ ــبــيــنَــة ال ـغْ مـــن لـَ

ــرا األُمَ لْ  ضْ الفَ لْ  هَ نْ  عــوْ نْ  سَ يَحْ و 

بخيرْ حالْتُه  فينا  من  ال  بَرْ  صْ تُه  بّ حَ امْ ــدّ  قَ بْنا  هَ ــرْ  ــبَ األَكْ المالْكْ  اهللا  يا 

دارْ ـــلّ  كُ ــي  ف ــة  الــفــجــيــعَ ـــرّ  حَ

ــــرا امْ و  ـــــــلْ  راجَ ــا  ــن ــي ــل ــصْ يَ

ارة األوّ ــارْ  الــنّ خــالْــقــي  ــا  ي ــــرَّدْ  بَ
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زيرْ ــمْ الغْ ل رســيّ الْعِ ــا كُ رْ ي ــرْ و األْمَ ــرْشْ التَّدبي ــا ع ــرْ ي ــةْ النّصَ بَّ ــا قُ ــرْ ي ص ــا القْ ي

ــيــجــانْ فــي الْــمــصــارْ ـــاجْ الــتّ ــا ت ي

ـــــارّة ـــــب ـــــة ال ـــــيّ ـــــرّع ـــــا ال ي

ــبْ معاهْ ابْشــارة ــزو و جايَ ــبْ لَع جايَ

ــهيرْ مة و الهولْ و السّ ــگْ رْ و السَّ صَ ــراتْ الالَّ لهــا حْ ــرْ و الزَّف ــرْ ما فت زي ــعْ اغْ ــزو دَم لَعْ

ــهــارْ ــنّ ال و  ــيــلْ  بــالــلّ ــة  ــع ل ــدَّ ال و 

ــــحــــارّة ال ـــة  ـــكَ ـــوي ـــل ـــتَّ ال و 

ــارة  ــنْ الِغ رْ فيَ ــكْ ــرْ و الشُّ ب ــنْ الصَّ و بي

ســيرْ بْ العْ اعْ رْ فــي المصــابْ الصّ دَ ــجْ الصّ ــروري و يتَلَّ ــرْ تَبْ ــا مــن ايبْشَ و لَبْشــارة ي

ــاالْعــمــارْ ـــغْ ب ـــزَلْ ــشــورْ يْ ــعْ ــي لَ ف

ـــرة ـــافْ حـــاضْ ـــط ـــلْ ـــا لَ ـــو م ل

ــرى ت ــا  ي ــعْ  يُوق كانْ  أشْ  ري  ــدْ نَ ــلَّ  شَ

ــرْ بي الخْ ــمْ  الرّاحَ اهللا  روح  ــرْ  جَ الفْ فــي  األذانْ  كانْ  و  ــرّ  مَ ــادْ  العب ــى  عل ــلْ  اللي ــرّ  مَ

ـــــرارْ ــرْ االَسْ ــاي ــن س ــمْ ع ــالَ ــع ال

ـــرة  ـــايْ ـــــراحْ غ ـــــجْ ــــمْ بَ ــــلَ اعْ

ــارة  بّ الصّ النّفــوسْ  ــغْ  ايْزَلَّ الهــولْ  و 

ــرْ  ــهْ خي ــي راد اهللا في ــرْ و اللّ ــبْ الْفجَ ــدر و اهللا يَنْصــرْ كوكْ ــتْ البْ لعْ اهللا يرْحــمْ طَ

ــهــارْ ــي نـــاسْ بــالــجْ ــا ش ــوه گــال

ـــرة حـــاضْ ـــبـــحْ  الـــصُّ صـــــالةْ  و 

الحــارَة َتْ  أ ــدْ هَ ــفْ  كي اهللا  ســبحان 
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زيرْ ــمْ الغْ ل رســيّ الْعِ ــا كُ رْ ي ــرْ و األْمَ ــرْشْ التَّدبي ــا ع ــرْ ي ــةْ النّصَ بَّ ــا قُ ــرْ ي ص ــا القْ ي

ــيــجــانْ فــي الْــمــصــارْ ـــاجْ الــتّ ــا ت ي

ـــــارّة ـــــب ـــــة ال ـــــيّ ـــــرّع ـــــا ال ي

ــبْ معاهْ ابْشــارة ــزو و جايَ ــبْ لَع جايَ

زيرْ ــقْ الغْ افَ ــعْ الدّ م رْ عــوضْ الدَّ ــعَ اليَقْ السّ ــري لَخْ تَ ــرْ يَعْ ضَ ــو ما لُطــفْ اهللا جا حْ ل

ــارْ ــص االب ذا  ــيْ  الــضَّ ـــوَّ  هُ ـــه  ألنُّ

ـــرة ـــامْ ع ــــــلّ  كُ ـــــمـــــارةْ  عْ و 

نارة لَمْ هو  كــانْ  ــالَكْ  احْ ــلّ  كُ في  و 

ميرْ ــنا بالخيـــرْ و الخْ تَّعْ رْ مَ ـدَ عالــي القْ ــنا المْ ــتَرْ و ارْفَعْ رّ و السْ ــنا في السَّ يَّشْ عَ

ــــلّ مـــا اوْعـــــارْ ــا كُ ــن ـــرْ لِ ـــسَّ يَ

ـــرة ــبـــاهْ ــــه الـْ ــــرُمــــاتُ ــــكْ مَ

باشارة ــو  ول ـــدادْ  عْ صيها  يَحْ مــا 

ــرْ زي ــعْ الغْ ــمْ الواسَ ل ــولْ العَ ــرْ م ــالَ افْخَ ــلمْ حنفــي بْ سْ ــرْ مَ ــال فْشَ ــي قَومــي بْ رب عَ

ـــكـــارْ رْ االفْ ـــوّ ـــنَ ـــتْ ــي مَ ــق ــري ــفْ يَ

ادْرى و  ــدْ  ــاهَ ـــ ـــ ــت اجْ و  ــرا  ـــ ـــ اقْ

ارة  الْحضَ فَهمْ  في  ه  شابْهُ دْ  واحَ ال 

ــهيرْ ــة ذَوقْهــا اشْ وفيّ ــرْ و الصّ تَ ــى اخْ ــه إل اراتُ تِيّ ــرْ فــي اخْ هَ ــعْ و يظْ ــه ذَوْقْ ارْفي ذَوْقُ

زارْ ــتْ  ــي ح ـــــبْ  وَهْ ــه  ــاتُ ــم ــلِ كَ

ــــرة  ـــرة الــــزّاهْ ـــضْ ـــحَ ذيــــكْ الْ

ــارة ازّي ــه  عُ كاتْنَفْ ــبْ  لْ القَ ــليمْ  اسْ و 
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زيرْ ــمْ الغْ ل رســيّ الْعِ ــا كُ رْ ي ــرْ و األْمَ ــرْشْ التَّدبي ــا ع ــرْ ي ــةْ النّصَ بَّ ــا قُ ــرْ ي ص ــا القْ ي

ــيــجــانْ فــي الْــمــصــارْ ـــاجْ الــتّ ــا ت ي

ـــــارّة ـــــب ـــــة ال ـــــيّ ـــــرّع ـــــا ال ي

ــبْ معاهْ ابْشــارة ــزو و جايَ ــبْ لَع جايَ

ــر ــى هــاذ القضــا كثي نِ َلَّمْ ــرْ ا ثي ــدي كْ ــا بوحْ ــيَّ أن رْ ف ــدَ ــاسْ مــن كْ ــا فــي النّ لّ م كُ

ــارْ ــنّ ــن ال ــان م ــرك ــي جــوفــي بُ و ف

ـــــارّة ــــــرْ زفْـــــــــراتْ ح يَــــــزْفَ

ــرارة امْ لْبْ  لَلْقَ ــدْ  ــزي اتْ ـــرة  زَفْ ــلّ  كُ

ــرْ بي ــوارْ و العْ ــفتْ انْ ــا شَ ــرّ أن ــدا القَ ــي و يبْ ن ــرّ أُو يَتْرَكْ ــا ابْغــا الْحَ ــيَّ م ــلْ فِ مَ يَعْ

ــهــارْ الــنّ ــن  م ــــوَى  اضْ ــلْ  ــي ــلّ ال أُو 

ـــرة  ـــامْ ـــع ـيــالــيــنــا الْ ـــي الـْ ف

ــارة ن امْ ــنْ  ي الزّ و  ــرُورْ  السّ و  رْحــة  بالفَ

غيرْ الصّ و  بيرْ  لَكْ فْ  يــالطَ و  رْ  كَ الفْ بَرْجاحة  لّي  يسَ و  رْ  ضَ احْ من  بَبْهاهْ  رْ  ِيْنَوَّ إ

ــهــارْ اجْ ــي  ــم ــاسْ ب ــي  ــن ــادي ــن يْ و 

ـــرة  ـــفـــات مْ ـــــال  بْ ــــوسْ  ــــب ن و 

طارة عْ الْمِ ــهْ  ــدي ايْ مــع  ارْجــيــالتُــه 

بيرْ اكْ شي  يگولْ  و  ربُه  نْطَ و  رْ  كَ الذّ و  لْحونْ  المَ ياخْ  اشْ رْ  انْذكُ و  عرْ  بالشِّ حْ  دَ نَمْ و 

ــارْ ــع االشْ ــلْ  ــاج ــرْت نَ و  انْــهــيــجْ  و 

ــــرة ــــســــامْ مْ عـــلـــى  اهللا 

ــرارة سْ ــريجْ و الْگليســة مَ ــدْ السَّ ن عَ
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زيرْ ــمْ الغْ ل رســيّ الْعِ ــا كُ رْ ي ــرْ و األْمَ ــرْشْ التَّدبي ــا ع ــرْ ي ــةْ النّصَ بَّ ــا قُ ــرْ ي ص ــا القْ ي

ــيــجــانْ فــي الْــمــصــارْ ـــاجْ الــتّ ــا ت ي

ـــــارّة ـــــب ـــــة ال ـــــيّ ـــــرّع ـــــا ال ي

ــبْ معاهْ ابْشــارة ــزو و جايَ ــبْ لَع جايَ

ــرْ ــبْ الْمني ــدانْ الكوكْ قْ ــرْ ابْفُ ــهْ مــن الضَّ ــا حــاسّ ب رْ و م ــزانْ و الكــدَ تانَنْســى الَحْ

الْــغــيــارْ و  ـــانْ  ـــح االَمْ تــانَــنْــســى 

ـــــرى جْ ــا  م ـــلّ  كُ ــســى  ــنْ ــانَ ت

ــارة  يّ الْغِ الْجــراحْ  ذا  ــرْ  ي گِ لَعْ ــى  حتّ

هيرْ الطّ الخالَصْ  الحالْ  ذاكْ  رْ  كُ نَذْ ساعةْ  نَفْسي  نَنْسى  ثَرْ  اكْ ما  و  رّي  ضَ تانّسى 

ـــرارْ ــبْ و االسْ ــوَه ــفــتْ الْ فــايَــنْ شَ

ـــاظـــرة ــي الـــنّ ــن ــيْ ــــةْ ع شــــوفَ

ــارة الِن ــعْ  ســاطَ ـــوارْ  انْ باحْ  مَصْ في 

ــيرْ ــوا السّ هُ لمــاتْ ايْوَجّ عْ ــرْ مَ صَ ــوا اعْ ــويعاتْ ايْعادْل ــرْ و اسْ مَ ــرةْ العْ ــاتْ ادْخي اوْقيت

ـــارْ ـــه االطْ ـــة  ـــالل اسْ اهللا  دامْ 

ـــرة  ـــامْ ــــمْ غ ــــعُ ــــنْ ــــرْ لََ ســــايَ

مارة لّ اعْ مْ فــي كُ مــن فَضــلْ افْضالْهُ

ــرْ ــاءْ و العبي ي ــا روحْ الضّ ــرْ ه هَ ــرْ و الْجْ ــمْ بالسَّ ــا عال ــرّ ي ــا البَ ــكْ ي لْ ــكْ المُ ــا مالِ ي

ــــوارْ هــا انْ ـزيــدْ ــكْ اتـْ ــي عـــــادَتْ ل

ـــــرة الَخْ ـــي  ف ـــا  ـــه ـــرَمْ ـــكْ تَ و 

بْليغــارة الْفضــالْ  ــكْ  بابَ احْ ــنْ  بي ــا  م
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زيرْ ــمْ الغْ ل رســيّ الْعِ ــا كُ رْ ي ــرْ و األْمَ ــرْشْ التَّدبي ــا ع ــرْ ي ــةْ النّصَ بَّ ــا قُ ــرْ ي ص ــا القْ ي

ــيــجــانْ فــي الْــمــصــارْ ـــاجْ الــتّ ــا ت ي

ـــــارّة ـــــب ـــــة ال ـــــيّ ـــــرّع ـــــا ال ي

ــبْ معاهْ ابْشــارة ــزو و جايَ ــبْ لَع جايَ

انْصيرْ لُه  يْكونْ  لكْ  المُ مولْ  رْ  النّصَ لْ  تاهَ يَسْ سيدي  بنْ  صرْ  عْ من  يومْ  أوَّلْ  ابْدا  و 

ـــــرارْ االحْ ــــــمْ  ادْراغَ ــه  ــبُ ــوَهْ ي و 

ـــــارّة  ـــــب ال ـــــة  ـــــيّ ـــــرّع ال و 

ابْشــارة ــاسْ  لَلنّ ــرْ  اتْصي ــة  زي التَّعْ و 

ابْكُلّ  خيرْ  سيدي  بَنْ  يَكْرَمْ  االكْبرْ  لَلْمالَكْ  َّلْ  يَتْوَس احْضَرْ  من  كُلّ  كْفوفُه  بَسْطْ 

ــــرارْ االسْ وارَثْ  لُـــه  ــلْ  ــعْ ــجَ ي و 

ــرة ــاشْ ــب ــمْ ال و  ــة  ــم ــك ــحَ ال و 

ــوارى ــفيعْ الْ ــنْ فــي اشْ لي ــا كامْ زاوَگن

طرْ اعْ و  يّبْ  طَ ما  اعــدادْ  و  رْ  الزّهَ و  رْدْ  ــوَ الْ ــدادْ  اعْ دّ  عَ رْ  بالْجهَ عليه  اهللا  صلّى 

ــصــارْ الــنّ ــرْ  ــايَ ــس الْ ـــوانْ  ـــرَّضْ ال و 

ـــرة ـــاطْ ـــع ال ـــة  ـــيّ ـــح ـــتَّ ال و 

األُمارَة و  عبْ  للشَّ و  عبْ  الشَّ بيبْ  لَحْ

هيرْ اشْ أوْالَيْفي  بينْ  مي  اسْ و  صرْ  العْ شايَخْ  لَمْ المي  اسْ و  عرْ  الشّ انْهايةْ  ليمْ  التّسْ و 

ارْ الـــدّ ــلْ  هَ ــابْ  ــت اعْ ــمْ  ــدي اخْ عبدْ 

ــــرى  ــــا تْ ــــومْ ي ــــه ـــد سُ ـــم اح

يَتْوارى قلْبُه  قلْبْ  في  ما  فْ  وْصَ واشْ 

انتهت القصيدة
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ــا  ــا مـــنْ داب ــاب عــــاوَدْ ب

ــة  خالَّبَ ــمة  بَسْ ــتْ  غابَ

عابة  الدُّ ديــكْ  ــتْ  ــابَ غَ

ــة  اب ــدَّ ــرة جَ ــظْ ــتْ ن ــابَ غ

ــــاوَهْ بــابــا  وِيـــــالَ كــــنَّ

ــــة  َوَّابَ ــــه أ ــتْ روحُ ــان ك

ــا  بَ مرْحَ طــة  نُقْ ــفْ  والَ

تابــة  َللَّكْ ا جـــــاتْ  َلـو  أ

ــة  اب اللَّهَّ ــارْ  النَّ ــى  عل و 

ــا  ـــنْ واب ـــا فَــيَّــقْ مَ َم أ

ــة  تاب كْ مَ هــذي  ــنْ  لمَ و 

بابا ــن  م ـــعْ  ـــيَّ ضَ ـــا  أم

لُبابة  ـــلْ  ـــمَ اشْ ــــاءْ  رِث

رابة ــة و اعْ لْ غيتَ ــمَ و اشْ

 

ــرابْ              اغْ ــا  ين ابْقِ ــي  ب آصاحْ ــروبْ  لَغْ ــرَّبْ  غَ

ــابْ  غ بيــب  لَحْ ــابْ  غ اهللا  ــه  اعلي اهللا 

ــبابْ          ــي في قَلْبْ شــيبُه اشْ ــوبْ اللِّ ب حْ الْمَ

حابْ               ــوْ  االصْ زِّينْهــا فــي زَهْ ــوگا مَ ــتْ ت غابَ

ْألَبْ             ــا ا عن ــي كانْ فــي ســيرْتُه امْ ــابْ اللّ غ

ــوَابْ                 اصْ ــه  لُّ كُ كانْ  ــبْ  الْبي كانْ  ــه  الَيَنُّ

يابْ         طْ ــبْ االْ ــفْ كانْ طي ــأَدَّبْ و الْطي كانْ امْ

ــرابْ              ُو لَقْ ــادْ  ا ــه ابْع يْبوبْتُ ــرْ طَ طَ ــرْ بَعْ طَّ عَ

تابْ             ــي اكْ غى ل ــنْ يصْ ــنْ بابا يا م ــبْ ع تَ نَكْ

ــبَابْ           ــي اوْ موتُه اسْ ت جْ هْ ــبْ مُ تَلْهَ ــي كَ اللّ

ــنْ االعْصابْ          لي اوْبي فاصْ ــنْ امْ ــا بي دَ م خامْ

طــابْ و الْموتْ ســابْ         ــاذْ الخْ ــنْ هَ ــاءْ الْمَ رِث

يابْ             ــكْ الجْ سْ ــروحْ  آمالْكــي و مَ ــاءْ افْ رِث

ــرابْ                 االْتْ ــعْ  مْ جَ ــةْ  الَلّ ــة  رَيَّ حُ لْ  ــمَ اشْ و 

بابا ــا  ي ـــزَّة  عَ ــلْ  ــمَ اشْ و 
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ــرْبْ ــقُ ــلْ الْ ــلْ هَ ــبْ مــنْ قَ

ــبْ    ــي ــمــاقــي ارْه فــي اعْ

      ْ ــبّ ــحُ ـــرْبُـــه ال ـــانْ خَ ك

ــبْ صي الخْ ــاضْ  الرّي فــي 

ــرْبْ ــكُ ــلــي الْ كـــانْ يَــجْ

ــبْ  جي المُ فــي  الرّجــا  و 

ــبَّــابَــة  صَ ــيْــنــي  عَ ــا  ان و 

صابة  خْ رْصة مَ كانْ فــي عَ

ــا   النّجاب ــيادي  اسْ ــعْ  مْ جَ

ــا  ــفْ اتْغاب ــرَفْ كي ــا نَعْ م

ــة رْصــة غاب ــتْ الْعَ بْحَ صَ

ــة ياب عْ مَ ــمْ   تْهُ صَ نَقْ ــا  م

لُبابة  ـــلْ  ـــمَ اشْ ــــاءْ  رِث

رابة ــة و اعْ لْ غيتَ ــمَ و اشْ

ــيْــشْ طــابْ ــةْ الْــعَ ســاعَ

طيبْ ــلْ  ـكُ ابـْ ــتْ  ــاحَ ف

ــرْبْ     ــغُ ــــرّ فــال َثَّ ــه أ ــوتُ م

ـــبْ رُعْ ــي  ل ــــدْ  وَلَّ ــا  ان و 

ــبْ     ــطْ ــي قُ ــات ــيَّ كـــانْ آخِ

الشــرب ــه  لي ــا  صف كان 

بْ حْ ــنْ الصُّ ــا بي فَرْحــة م

اللُّبْ ــبّ  حُ ــهْ  ــزايَ انْ في 

ــابْ              ت ضــى اكْ هــا اوْ لَقْ هــا نَعيمْ فــي بَرْزَخْ

ــا اتْعابْ            رُه م مّ عْ اقْطــابْ عَ مْ ــنْ جَ نَبْكــي عَ

يابْ        ــبْ االْطْ عْ الْبَها و طي مْ ــنْ و جَ عْ الزِّي مْ جَ

قابْ             ــعْ الحْ مي ــعْ في اجْ مْ ــه جَ ــبَهْ لُ وَ الَ يَشْ

ــبَبْ                      ــالَ سَ ــاتْ و بْ يَ ــرَّطْ فــي الباهْ ــى فَ حتّ

رْ اوْشي انْيابْ       رَتْ اوْحوشْ ابْشــي امْضافَ مْ عَ

يابْ             ــكْ الْجْ سْ ــروحْ  آمالْكــي و مَ ــاءْ افْ رِث

ـــرابْ                 ــعْ االْتْ ــمْ ــرَيَّــة الَلّـــةْ جَ ــلْ حُ ــمَ و اشْ

ــرابْ   ــغْ ــتْ الْ ــقَ هــذي نَــعْ

صــابْ  رْصــة فــي تخْ و الْعَ

 

ــطابَة مَسْ ــه  روحُ ــلْ  عَ يجْ

بابا ــا  ي ـــزَّة  عَ ــلْ  ــمَ اشْ و 
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جــابْ               الْعْ ــبْ  جْ عَ شــوفْ 

ــلــيــبْ   ـــــداهْ اطْ مـــنْ اعْ

اتْــــرابْ و  ـــوبْ  ط ـــارْ  ص

ــبْ   ــي ــع ــــانْ فــيــنــا الْ ب

ــة   الزّغابَ ــي  حاب اصْ ذوكْ 

ــة  راب اعْ ــونْ  مجن ــدْ  واحَ

ــابــة    لَــهَّ نــــارُه  ـــرْ  خُ الَ 

ــة  رْتاب مَ ــة  غيتَ ــه  نُّ مَ و 

ــى  اتْصاب ــلْ  هْ كَ ــعْ  ابَ الرّ و 

ــة  اب النَّهّ عــا  امْ ــروحْ  افْ و 

لُبابة  ـــلْ  ـــمَ اشْ ــــاءْ  رِث

رابة واعْ غيتَة  لْ  مَ اشْ و 

كيبْ اسْ ــه  ــعُ دَمْ ــالْ  ط

ــروبْ ــغُ ــــروبْ الْ مــن اغْ

حيبْ      اشْ ــه  ــهُ وَجْ صــارْ   

ــروبْ ــحْ ــــانْ ال  فــي ازْم

  

يَتْهــابْ     ــي  اللّ ــعْ  مْ الْجَ و 

ــابْ       ــيَّ ـــوَ الــهَ ـــــعْ هُ ِرْجَ إ

رابْ ــا  ــن ــزَهْ ــنْ مَ ــى  حــتّ

ــالَّبْ غَ ــحْ  بَ اصْ ــرْ  هْ الْقَ و 

ــابْ            اللّب دوكْ  فــي  ــاتْني  نَسَّ مــن  هــيَّ  و 

ابْ            ــعَ الشّ ــنْ  بي ــنْ  التَّايْهي ــنْ  الزِّي ــاقْ  شَّ عُ

ــرابْ            ُو حْ ــدْ ا ــنْ وَنْ ــارْ بي ــكّ النَّ ــة شَ راب و اعْ

ــكينْ ذابْ         ــواقْ مسْ ــة باالْشْ ــانْ الْفيئ ف لَهْ

يــابْ                  الــدّ بينْ  ــاهْ  ــارْك ت ــزَّة  عَ الــثَّــالَــتْ  و 

ــامْ الرَّبابْ ــروحْ عنْ انْغ دانْ افْ ــقْ قُصْ شَ واعْ

يابْ             ــكْ الْجْ سْ ــروحْ  آمالْكــي و مَ ــاءْ افْ رِث

ــرابْ                 االْتْ ــعْ  مْ جَ ــةْ  الَلّ ــة  رَيَّ حُ لْ  ــمَ اشْ و 

الْجيبْ   كْ  مَسْ قْ  العاشَ و 

بيبْ اصْ ــالْ  ــيَّ قَ و  بــاتْ 

ــبْ   يْغي و  ــرْ  ضْ يَحْ ــشْ  عاي

ــبْ  ري بَغْ ــه  عُ مْ ايْجَ ــاشْ  بَ

ــابَــة  نَــصَّ ــبــة  الــنُّــخْ حتى 

بابا ــا  ي ـــزَّة  عَ ــلْ  ــمَ اشْ و 
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ــه انْــحــيــبْ ــفــعُ ــنْ مــايَ

ــروبْ ــكْ ــولْ الْ ــط ــو اتْ لُ

ـــة  ـــاب رَضَّ ــة  ــاب ــب لُ الَ 

نْسابة  مَ ـــداوَلْ  اجْ فينْ 

ــة  ــكازْ اوْ صاب ةْ  لَحْ ســاعَ

ــة    تاب كْ مَ يحــة  الطِّ ــاكْ  ي

ــة   ابــــ طَّ عَ يحــة   الطِّ و 

ــة ابـَ النّجَ ـيَّ  هِ ــنْ  فايـَ

لُبابة  ـــلْ  ـــمَ اشْ ــــاءْ  رِث

رابة اعْ و  غيتَة  لْ  مَ اشْ و 

ــوبْ ــل ــقْ ــبــيــبْ الْ ــا طْ ي

ـــريـــبْ  ــا فـــي اقْ ــن ــنّ عَ

ــغــوبْ ــي اوْقــــاتْ الــلّ ف

ــبــيــبْ ــبْ الْــحْ ــي ــب ــاحْ ي

ـــروبْ ـــكْ ـــحْ هـــذْ الْ  زي

ــبْ   صي الْعْ ــانْ  الزّم فــي 

ــبْ   اتْغي ــنْ  حي ــارَمْ  الع و 

ـــــعْ بَرْغيــــبْ ُو ال تَرْجَ ا

ــطابْ            ــا اسْ هــا  ابْهاه المْ ــزّ احْ ــارَسْ ع الف

ضــابْ               الَهْ ــذوكْ  لْ ــا  لْن ــي  يات ها  ــقْ عاشَ الَ 

تابْ            ــال اكْ ــلْ وِي ــنْ النّخي ُو بي ــجارْ ا ــنْ اشْ بي

ــرابْ            اطّ ــهْ  بِ ــدّ  ايْلَ باقــي  ــمْ  جَ اعْ ــرْقْ  عَ الَ 

طابْ     ــاكْ اللّي طــاحْ ايْنوضْ يااقْطــابْ الْقْ ي

طابْ              ــدْ الْعْ ــا ايْقــومْ بَعْ ــا م ــا باقــي فين م

ــابْ             ي ــكْ الْجْ سْ ــروحْ  آمالْكــي وْمَ ــاءْ افْ رِث

ــرابْ                 االْتْ ــعْ  مْ جَ ــةْ  الَلّ ــة  رَيَّ حُ لْ  ــمَ اشْ و 

ــوبْ               ــيُ ـــلّ اغْ يــاعــالــمْ كُ

المكتوبْ ــذا  ه ــرف  ص

ــلــوبْ ــغْ ــاتْ الْــمَ ــيَّ ــا غِ ي

ــوبْ    ب حْ الْمَ فــي  ــا  ن زاوَگْ

ــوبْ ــرْغ ــمَ ــالْ ــا ب ــن وافــي

للــمطلــوبْ ارْشـدنا  و 

ــة  ــابـَ َيـَّ أ ــــة  ــــوريّ حُ الَ 

بابا ــا  ي ـــزَّة  عَ ــلْ  ــمَ اشْ و 

ــة ــرابَ ــتْ شَ ذَا  ــــوَ  هُ هــا 
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ــة       ــرَاب ــغَ ــــادْشْ مُ ــا ع م

ــة  ــابَ تَّ ــوَ ـــابْ الْ ـــو ص َل أ

هابة  لَمْ لْنا  ــودْ  ــع اتْ و 

ــرابــة  ــاَوَشْ غُ ــق ــبْ ــا ي م

ــة  تَّاب الْغَ ــوْتْ  صَ ــرَسْ  يَخْ

ــة  ياب مخْ ــة  ب نُخْ ماشــي 

ـــا  األُدَب ـــالمْ  اسْ قـــولْ  و 

ابَــة   ــذّ الْــكَ ـــودْ  اوْع مثْلْ 

ــة  ابْصاب فــافْ  الْجَ ــامْ  ع

الْبابَة  اهللا  ــةْ  ــمْ رحَ و 

االيجابة  ســاعــةْ  ــذي  ه

ـــلّ الِنــابــة  ــةْ هَ ــنَّ فــي جَ

ــة   تاب جْ الْمُ ــارْ  ـــــت خْ المُ

بْهابة  هَ ــمْ  ــتَ نَــخْ بِها 

ابة   سَّ دْ لَلْحَ ــــجَ في ابـَ

ليهابَة  ــلْ  ــضَ ــفْ بَ يَـــالَّ 

ــدابْ              الهْ ــراهْ  أتْ كَ ــرْ  الشَّ و  ــبْ  لَ التَّعْ ــنْ  بي

ــابْ                     ــب الْ ــنــا  لِ ـــلّ  حَ اهللا  ــهْ  ــي ــل اعْ اهللا 

ــالبْ             الْــكْ اوْالدْ  ــرُوّعــوا  يَــتْ ــزة  ــفْ قَ ــعْ  تُــوقَ

ــابْ        ي الذّ اوْكارْ  ــنْ  م ــروحْ  افْ و  ــزَّة  عَ ــعْ  تَرْجَ

ــابْ            يَ ــذْ الْغْ ــدْ ه ــيّ بَعْ ــاتْ الحَ ا ابْن ــوْ و يْجي

ــوابْ            االْب ــعْ  مْ جَ ــلّ  اتْحَ ليعــة  الطَ ــانْ  اتْب و 

بابْ     ميعْ شيبْ و اشْ جة اجْ جوا في الْبَهْ و انْبَهْ

ــرابْ              ــسّ ال قـــولْ  و  ـــمْ  الْـــوَهْ ــول  ق الَّ  و 

طابْ      نْ اخْ مْ مَّ دوا فــي كَ ــي يا ما  واعْ ذوكْ للّ

حابْ                   السّ ـــورْ  مُ ــه  شــايْــفُ َنــيــا  ا لــكــنْ 

ــابْ             ب الحْ و  ــي  ت الَمْ اهللا  ســاروا  لمــنْ  و 

قابْ        ــال اعْ ســابْ و ابْ حــاوا ابْال احْ نَرْجــا يَضْ

ــرابْ                الْعْ ســيدْ  و  ــا  األَنْبْي ــامْ  ام ابْجــاهْ  و 

الرّطــابْ               ــلْ  نَخْ ــدّ  ع ــهْ  لي عَ اهللا  ــى  صلَّ

جابْ          ــا احْ ــمْ ميمْ و حــا و جيمْ و الْب و االسَ

ــشْ طــابْ           ي ــلَ اســالمْ الَعِ ــالماتي لَهْ و اسْ

              

   

انتهت القصيدة
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ــاسْ ــه اقْي ــا لي ــاءْ فَيــض بَحــرُه م ــاءْ األوفي اتْنا بْوف ــعدَ سَ

َآلرْمــاس ا ــرْ  ي تَنوِ ــة  صافْي لَلْمْ ــة  لألُلفَ ــة  حبَّ الَمْ ــد  دي تَجْ

ــوع الرَّاس رف شــايَخ مَ ــا وفاء لَلْمْ ني ــتي في الدُّ عيشْ ــا امْ و انَ

ــر االَنْفاس عطَّ ــاء مالْكــي الَمْ ــز الوف ــر رم هَّ طَ ــر الَمْ اهَ للَطَّ

شــايري و قُلتْ مــع كلّ النَّاس تهــا بين أهلي وعْ ــة اوْقَفْ وَقْفَ

ــا لَوْناسْ ة ي كرومَ ــكلّ مَ ــال ســبَّاقة ال ــال و سْ وَقْفاتْها سْ

رَاسْ ــتْ و تَدْ ى حياتُه بَحْ ــي قْضَ ــه األديب ألِّ قي ــم الَفْ العالَ
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ــم الوافــي نَبْدا في تسالَســي بَسْ

ــي ــاسِ ـــاء يـــا ن ـــي ــــاء األوف وف

ــي ــراسِ ــبْ ـــاء نَ ـــي ــــاء األوف وف

ــي لَنْفاسِ ــداد  اعْ اهللا  صــالة  و 

ــي ناسِ تَجْ ــاوْا  يصغ ــن  أمَ ــدْ  بَعْ و 

ــي ناسِ و  ــة  اآلمَ ــاء  وف ــةْ  وقف

الفاســي ــد  محمّ ــا  الوفَ ــل  ألَهْ
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ــفون الرِّيَاسْ ها لَسْ وْضْ ــه حَ ليلة في راســي لَقْ ــالَ منْ المْ وَسْ

ــس ي تقدِ أُو  ــمْ  تكري كلّهــا  ــاء  وف ــتْ  وَقفَ ــوم  اليُ ــال  وَسْ

السْ ال وسْ لطان سْ لْقى في أرض سُ ــعارْ المَ يثْ رَدّدُوا شِ نْ حِ مَ

ــاس ومن فاس ــرة رُودانَة وآســفي و مَن مكن وي مراكــش الصّ

ــةْ لَوْناس ين لســال الَمَ ــلْ كيَتْجــارَاوْا امْســابقِ ي ــن كلّ جِ مَ

ــا لَوْناسْ ة ي كرومَ ــكلّ مَ ــال ســبَّاقة ال ــال و سْ وَقْفاتْها سْ

رَاسْ ــتْ و تَدْ ــى حياتُه بَحْ ــه األديب ألِّي قْضَ قي ــم الفْ العالَ

ير و مــن كلّ النَّاس ــان كلّ خِ ا الفنَّ  يَســتاهل أســيادي هــذَ

ــاسْ ــزّ الب ــه همــا عَ ــرَّزَّة و بْلَغتُ ــصْ امــع ال ــه والَقمي جالَّبْتُ
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ــي راسِ الَمْ ــل  اقْلِي ــا  الوَف ــرْ  بحْ

ــي ساسِ يَحْ ــزّ  يَهت َالَّ  ا يــف  واكِ

ــي حماسِ الملحــون  ــاس  ابْن ــد  زَنْ

ــي راسْ الَمْ ــدون  امْ ــرّ  البْ ونْ  ــدُ امْ

ــي وَارياسِ ــالَفي  اسْ أرْض  ــنْ  مَ و 

ــي ناسِ و  ــة  اآلمَ ــاء  وف ــةْ  وقف

الفاســي ــد  محمّ ــا  الوفَ ــلْ  ألَهْ

الفاســي محمــد  يَســتاهل  و 

الفاســــي محمــد  ــي  رِب غْ المَ
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ــسْ تَرْيَاسْ ــي يترَيَّ ل ــزَّيّ يا اهْ ــل و بْهاد ال حافَ و في ســاير المْ

ــعْ من فاس ربِي طالَ لّ  شــي امغَ ــه كُ ــه و اقْالَمُ ــه وْزِيُّ لِيْتُ قْ عَ

الْ بعدها يَطفــى لِي نَبراس لَة موحَ ــعْ لْني شَ ــعَ هو اللِّي اشْ

ــا لَوْناسْ ة ي كرومَ ــكلّ مَ ــال ســبَّاقة اَل ــال و سْ وَقْفاتْها سْ

رَاسْ ــتْ و تَدْ ى حياتُه بَحْ ــب اللّي قْضَ قيه األدي ــم الفْ العالَ

تَبْخــاس ــال  ب ــابْ  بْزَري ــه  معرفتُ ــة  غاي ــن  بِيتهوفَ يعــرف 

ــاسْ ي ــن لَفحــولْ الكَ ــر مَ كــي كيعــرف طاغــور أو الَّ بُودلي

حــاب التَّرياسْ اتْمــي و كلّ اصْ ــينَا و الحَ رفْ بَنْ سِ يَعْ كــي كَ

ــاس ــة دون اقْي عرفَ ــنْ مَ ــيّد الفونْتي ــرفْ هــذا السَّ يعْ كــي كَ

ــي السِ الجْ ــع  مْ جَ ــمْ  بِهُ ر  ــدَّ يَتْصَ

ــي ــة شــئ أساسِ ارْب غَ ــفْ المْ وَصْ

ــاس نَ األَجْ ــعْ  مْ جَ عــن  ــح  تّ تْفَ مَ أُو 

ــي ناسِ أو  ــة  اآلمَ ــاء  وف ــةْ  وقف

الفاســي ــد  محمّ ــا  الوفَ ــل  ألَهْ

ــي اسِ وَمْسَ ــالع  ي األَطِّ ي  ــعِ وْسُ مَ

ــي ــداسِ ــنْ ــراوِي وَمَ ــغ ــرفْ مَ ــع يَ

ــي واسِ الَمْ ــتُورْ  تُوالسْ ــرَفْ  يَعْ كَ

ــي اسِ قَ الَمْ ــان  زْم قُ ــنْ  ب يعــرفْ  كَ
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ــوَّاس نُ ــا  وَابَ ــري  غْ دَ الَمْ ويعــرَف  ــي  لَلْمتنبّ ــه  معرفتُ

ــا لَوْناسْ ة ي كرومَ ــكلّ مَ ــال ســبَّاقة ال ــال وسْ ــا سْ وَقْفاتْه

رَاسْ ــتْ وْ تَدْ ــى حياتُه بَحْ ــه األديب ألِّي قْضَ قي ــم الفْ العالَ

ــاسْ ينَات السَّ وّ وكَ لّ مُ ــرْف كُ ا عَ ــدْ امّ ــا ايعرفه بع ــفْ م ي و كِ

  

اسْ نْ انْفيس المَ ــودْ مَ ق ه اعْ ميع ارْوايْعُ ــف ما إيحبُّه و جْ و كيِ

نَّاش ــاشْ في كتابْ والَ كُ ابهَ اب فيه ابدايَعْ ما صَ يثْ صَ ــنْ حِ مَ

الَسْ يّ  أو اغْ و هيهاتْ واش فينا مَن يَنســى عزَّنَا الفاســي ضَ

يَّاس نْ اغْصان الرَّوضْ الْمِ باب مَ وم األحْ ــهُ ه أحمد سُ فُ اطْ و القَ

اس عَ سْ يّ وعَ نَنَّا في الضَّ ضة ابْفَ عيَّة ذا النَّهْ مْ يغدَى االهل الجَ

ناســي كْ مَ ونْ  لْحُ المَ ــلْ  فَحْ يَعرَفْ 

ــي ناسِ أو  ــة  اآلمَ ــاء  وف ــةْ  وقف

الفاســي ــد  محمّ ــا  الوفَ ــل  ألَهْ

ــي ون ريَّاسِ لْحُ ــرَفْ مَ ــنْ اعْ ــر مَ يْ خَ

ــي نَاسِ ــنْ  مَ ــوهْ  بُّ يْحَ ــن  مَ ــر  يْ خَ و 

ــي ــرَفْ بِيه األوناسِ نْ عْ ــلْ مَ وَ فْضَ

ــي الْناسِ ــر  كي تذْ الوَقْفــة  ا  ــذَ هَ

ي اسِ لْمَ ـكْ م وَردُه سْ ــيمَ اكْ امْشِ هَ

ــي اسِ ــحْ اوْمَ ــر صابَ طَّ عَ ــالم مْ وَسْ
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ــرْف الرَّاســي  ــمْ الحَ باسَ

ــبْ الناســي  ل ــمْ القَ باسَ

ي ر و ايْواسِ ــطَ ــمْ اشْ باسَ

ي  اسِ الْقَ رْ  ــعْ الشَّ ــمْ  باسَ

ا فــي تَسالســي ــدَ نَبْــــ

بنسليمان  أناســـــــي

ــي   ــنّ و نَاسِ ــلْ الفَ ــا اهْ ي

ساسي قْ احْ مْ مْْ من عُ اقْسَ

رِيَّــاســي  َ أ ــبْ  ــوَهْ ال هــا 

راسي من  نَــبْــدا  و  حنا 

دْ الماسي قْ ــق الْعِ و عاشَ

بنسليمان  أناســـــــي

ــأَســــي  َمْ بنســليمان أ

ـــراســــي  َمْ بنسليمان ا

سْ ــعَ سْ عَ سْ في لِيلْ مْ وّ قُ نة مْ عْ َلْمَ ور ا خورْ ابْحُ ــى اصْ ل عْ

ــسْ  ــسْ وْرَا قَبْ ــعْ قَبْ ــهْ يَتْبَ ــهْ و تايَ ــطْ بِ ايَ ــا حَ لّ امّ كُ

ــعور والحــسّ ــة الشُّ ل ــكْ الواصْ ــمْ الكلْمــة دِي بَاسْ

ــمْ اللِّينْ اللّي في اقْســاوتُه وباســمْ قلبي حسّ  و بَاسْ

سْ مْ ــي بَالْهَ وْفِ ــه ازْمانْ من خَ لْتُ َلّي قُ هر ا انقــولْ بَالجَ

رُه  في انْهار اليُومْ كيفْ ضاعْ في ليلَةْ أمْسْ  ــعْ ضاعْ شَ

سْ مَّ ِيْحَ ــيدْ إ ــار نَشِ د نَ هْ ة فــي صَ لَمَ ــرْقْ الكَ ــقّ عَ و حَ

ــس  أَسَّ َمْ أ بْصــدق  و  ــرْحْ  الصَّ ــا  هالَتْن بَجْ ــا  نَ مْ دَ اهْ إِال 

ــس  مَّ م وتْطَّ ــدّ ــيّدوهْ اتْهَ ــا شِ ــا م ن عْ ــي فَعفَ ــا اللّ ن َحْ ا

ــسْ  نَّ جَ ــنْ  مَّ ضَ و  ــزَّمْ  لَ ــال  ادْي ــزّواقْ  ال ــا  ن اتْبَعْ ــا  ن أحْ

سْ ه نَحْ ــدُّ ــمْ عَ ــراهْ فــي النّعايَ ــون اتْ لّ ألُ ــدُّ ــقْ ال اشَ عَ

رُه  في انْهار اليُومْ كيفْ ضاعْ في ليلَةْ أمْسْ  عْ ضاعْ شَ

سْ مَ ــا تَهْ نْ راه َلْمَ ه ا ــدُ أْســة في قصاي لّ لَفظة مَ و كُ

سْ  ــدَ ــه يَن ــرار لَحضانُ ــبّ االَسْ ــقْ لُ ــسْ واسَ ل رايَ و كُ
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ــــي راسِ اغْ بنسليمان 

ـواســي  بنسليمان  إيـْ

اسـي ـمَ بنسليمان  إيــْ

بنسليمان  أناســـــــي

ِيْواســي  يف إ ــي كِ ل ــا اهْ ي

ناسي  ــا  ي أنـــا  آحْ 

ايْقاســي ــكينْ  مَسْ كانْ 

اآلسي  نْ  صْ كالغُ كــان 

ساسي  احْ اه  عَ امْ حايَرْ 

بنسليمان  أناســـــــي

نّاسي من  عْ  ابْـــدَ من  ال 

الَگالســي  في  ــروج  ايْ والَ 

اســي الْوَطّ ــد  هْ العَ مــن 

حى نَبْراســي  ــا مــن اضْ ي

االَنْفاسي رْ  الْعاطَ يا 

بنسليمان  أناســـــــي

ــرَسْ  تَتَّغْ كا  ــا  م ــوارْ  انْ ــالَّ  شَ فيهــا  ــة  رْسَ غَ ل  كُ وْ 

ــسْ  نّ ويْوَ ــر  جَ وْيَضْ ــي  ت المْ ــا  ي ــص  يْنَغَّ و  ــع  جَ يْفْ و 

ــرس  ــرُه فــي ديجــور األَخْ سّ ــوانْ إيكَ ــر الْغي ــوجْ بَحْ م

رُه  في انْهار اليُومْ كيفْ ضاعْ في ليلَةْ أمْسْ  عْ ضاعْ شَ

ــاقْ و انعَس ــه ف اظ حارقُ ــوّ رُه شُ ــدّ ــي صَ ــدْ فِ مــن ازْنَ

َنْسْ دْ لحظة من أ ف قلب ما وْجَ ف انَوْصَ و باش من وَصْ

سْ  ــمْ ــرق عليه شَ ــبّ اجميع ما اتشْ ــانْ ابْحُ يْم كان هَ

ــسْ   بَّ عَ مْ بْشــور  مَ ــارْ  ازهَ مــن  مشــموم  ــهْ  يَّ الوْجِ و 

سْ مقَ ــة لَلدَّ ر فــي اللُّيونَ خْ ــبَهْ لَلصَّ ــة يَشْ صوحَ بَالْقْ

رُه  في انْهار اليُومْ كيفْ ضاعْ في ليلَةْ أمْسْ  عْ ضاعْ شَ

ــاَس  ــي نَيْ وان هــات مقْ ــوةْ الدّ ــا بَدع ــه م أُوال مــن افْقَ

لَس  تْزَركــشْ ومْ ــر اللّفــاع مَ هْ م إيشــابَهْ ظَ ــر نَظْ ي غِ

سّ  عاك ثاني بيــك يحَ ــا امْ دنا هــذا ما لين هْ ــد عَ نْ العَ

نّ في ازْماني و األَنَسْ  تْ اللّي ما شــاف الجَ ــفْ أوبيك شَ

سّ  ــرّوح اتحَ ــل بيك ال لّ جي ــقْ في كُ ابَ ــبْ العَ ي ــا الطّ ي

ــومْ كيفْ ضاعْ في ليلَةْ أمْسْ  رُه  في انْهار اليُ ــعْ ضاعْ شَ
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الْگاسي  ــخْ  ــاري ــتّ ال يــا 

گاســي  تبقــى  ــا  ـت لِيمْ

الــنُّــوَّاســي  ــنّ  ــفَ ال يــا  و 

ــي  ماسِ ــحْ  صابَ ــى  تَ ليمْ

ــي ــول الناسِ ر انْقُ ــعْ َلشِّ ا

الفاســي  ــوبْ  ب حْ لْمَ ــا  ي

تْ الَرّماسي  طْ  رَمْسَ في وَسْ

الســي  تَسْ في  ــمي  اسْ و 

ــاســي نّ و  الـــســـالمْ  و 

ســاوي رايْقــة و هــو يَتْحلّس ــحال مــن دَحْش بَكْ أشْ

ــس  يَتْبَحلَ ديمــا  الحــرْق  يَبقــى  ــة  لَّ حُ ــة  لّ خُ كلّ 

لول أو نوضْ أگلس  ة و الْكاس و الظّ رعَ أو يا اشــعار الْقَ

رطس العــة ما عليك في خوك يَتْقَ على ازْهوك في الَخْ

سّ لّ بحــثْ باللَّمسْ و بالْجَ ــمْ في الكونْ و كُ ثْ دايَ بحْ

ــس نّ تَتوَ بيهــا  و  هاكهــا  الَحجــازي  ــي  الْعرب ــا  ي أُو 

تســتأنس  بهــا  ــرّواح  ال ــن  بي روحــك  لهــا  ــرح  تَفْ

س ثله تَعْ داكْ أحمد سهوم في ســال ما مَ ــقْ اشْ عاشَ

س مْ هر و هَ ه جَ مُ بُّه و مــن إيْرَحْ َلْبَن ســلِيمان و من حَ ا

انتهت القصيدة
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ــعْ  لُــمَ ـــنْ  مَ ــي  نَــنْــعِ أَشْ  انْـــأَبَّـــنْ  أشْ  ــي  ــرْثِ نَ أَشْ 

ة  ــعَ تَسْ و  زُوجْ  ــة  لوالعَ ــارَتْ  ن امْ فــي  وا  ــعُ شْ عْ شَ

ــعْ  شَ عْ امْشَ ــعاعْ  يَشْ ينْ  شــاعِّ ــنْ  دُرِّيَّ ــبْ  واكَ اكْ كَ

ــة  ــعَ ــتْ ــة لـــذّ الْــمُ ــاعَ ــتَّ ـــعْ مَ ـــايَ ـــهْ ارْب ـــــواتْ بْ اضْ

نَعْ  نَعْ امْ ــرْسْ  ــغَ الْ ــمْ  بِــهُ ـــاضْ  رِيَّ في  يَّاضْ  حِ كَ أُو 

ــة  ـــمّ الــرَّوْعَ ــة تَ ــاعَ ــن ــيَ ــراقْ الْ ـيَــشْ ــــزادَتْ الـْ اتـْ

ــعْ  ــوزوبَ ــلَــة بُ ــيــتُــه بْــصِ ــمِ ــــزْدان اسْ ــــدْ تَ ــلّ واحَ ك

ــة  ــعَ ــمْ ــة زِيــــنْ الــسُّ ــاعَ ــم ــا جْ ـــعْ ي ـــوزوبَ و كـــلّ ب

ــرَّعْ  اتْــفَ ــروعْ  ــفْ لَ و  ة  رّعَ فَ مْ و  ـــة  دَوْحَ ــمْ  رْتْــهُ ــوَّ اتْــصَ

ة  عَ النَّفْ ـــزّ  عَ ــة  ــاعَ ــفّ نَ وَة  ـــدْ ـــجَ ابْ ــــرْعْ  فَ ـــلّ  كُ و 

عْ  ــوَّ ــضَ ــمْ امْ ــداهُ ــراثْ من اشْ ــتُّ ـــاضْ ال ـــرْ ارْي ــمْ زَهْ هُ

ــعــا  وَشْ ـــذَى  شَ ــة  اتْــبــاعَ ــحــونْ  ــلْ ــمَ الْ و  ــرْ  كَ ــدّ ال و 

ـرَفَّــعْ  ـــراث اتـْ ــــذاهْ تُ ــخْ و شْ ــارِي ــتَّ ــقْ ال ــبَ ـــمْ عَ هُ

ــة  عَ البَدْ ــى  عل و  ة  ــناعَ الشّ ــى  عل و  ــايَ  ن الدّ ــى  ل اعْ
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بــوزوبَــعْ  ــبِــي  الــوَهْ ي  قِ الفْ ــابْ  ــوَهَّ الْ ــبْــدْ  عَ مْ  نّهُ مَ

ــة  زَرْعَ و  ــلْ  سْ عَ ــة  اعَ الگَ و  ــة  القاعَ فــي  ــا  م ــهْ  فِي

ــعْ  ــوزوبَ ب ــمــدْ  احْ ــقْ  ــايَ ارّق رَقّ  ــمْ  ــاظَ الــنَّ ــمْ  ــهُ ــنّ مَ و 

ة  ــنْعَ شَ حــازَتْ  ــة  واعَ طْ مَ لْســلَة  سَ يَّة  ــجِ اسْ ــو  ب

ــعْ  بوزوب ــي  نِ لَغْ ــدْ  عبْ االَذْكارْ  ــم  النّاظَ ــمْ  نْهُ مَ و 

ة  عَ ــجْ السَّ ــمْ  نَظْ ــة  ابْراعَ و  ــة  مَّ هَ و  ــوعْ  شُ بالخْ

ــعْ  تَبَّ امْ ــتْ  نْ كُ ــي  كِ ــمْ  نّهُ مَ أُو  ــمْ  نْهُ مَ أُو  ــمْ  نّهُ مَ

ــة ــعَ رَبْ ـــة  ـــعَ رَبْ ـــة  ـــداعَ اإلِي ــي  ف ـــعْ  ـــوزوبَ ب ءالْ 

عْ  يَتْوَسَّ باغِي  ايْــكــونْ  والــالَّ  ــدْ  يَــتْــأكَّ ــا  ابْــغَ من  و 

ــة  ــعَ وَسْ فِيها  ــة  ــاعَ ــمَّ ــجَ ال ذَ  ــة  ــمَ ــلَ ــعْ ــمَ الْ رَا 

ــعْ  اتْموضَ ــنْ  فِي لّهــا  وْكُ ــوا  لُ مْ عَ ــنُو  وَشْ ــوا  كانُ ــفْ  كي

ة  بْعَ طَ ارْوَعْ  فــي  ــة  ــبــاعَ ابْــطِ ــيــقْ  ثِ ــوْ تَ ــوا  ــقُ ثْ ــوَ اتْ

ــعْ  ــوزوبَ ب ــد  ــمَّ ــحَ امْ نا  يدْ فَقِ ــبْ  ــاجَ ــنَّ ال ــمْ  ــهُ ــنّ مَ و 

ة  لْعَ الطَّ زِيـــن  ــة  ارْفــاعَ ــــالقْ  اخْ و  ــهــا  ابْ و  ـــرّ  سَ

ــعْ  مَ اجْ مــن  ــبْحانْ  سُ ــالت  تواصْ و  ــة  لَ الصِّ ــالتْ  اتّاصْ

ة  عَ نَفْ امْ ـــلّ  كُ اتْــبــاعــة  ــادْ  ــج المْ ــيــادِي  اسْ فــي 

ــعْ  طَّ يَتْقَ ــا  م ــمْ  هُ يْطْ خَ ــالفْ  اسْ ــرْ  يْ الخَ فْ  ــالَّ خُ ــرْ  ي خَ

ــة  ــوْعَ ــنْ الــلَّ ــيْ ـــة عَ ـــاعَ ــه دَمَّ ــنُّ ـــنْ عَ ــمْ مَ ــهُ ــنّ و مَ

ــعْ لّ تْوَ مَ ــمْ  بِهُ ــرْ  كْ الذِّ و  لحــونْ  المَ فــي  ــقْ  العاشَ ــا  ي

ــة  عَ مْ الجَّ ــومْ  يُ ة  ســاعَ فــي  ــة  مَ بَالرَّحْ ــمْ  لْهُ ــي  ادْعِ
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لَعْ  طْ الْمَ ــوعْ  ــلُ اطْ و  ــاللْ  ــتِــهْ سْ ال  ي  ينْتَهِ ــذا  ــكْ هَ

ــة  ــعَ لْ ــدَّ ال ــدْ  ـعْ بـَ ــة  ــاعَ ــرْف ال ــــدْ  دُرَيـْ ـــعْ  ـــرْجَ يَ و 

ــــعْ  ــيّ االرْفَ ــلِ ــع ــا ال ـــعْ ي ـــوزوبَ ــاج مــحــمــدْ ب ــح ال

ــة   ــزْعَ ـفَ ــة قَــبْــل الـْ ــنّــاعَ ــــراءَة مَ ـــو بـَ ــــبْ لُ هِ

ــزَعْ  ــزَعْ ــتْ ــبِــي مــا يَ ــاهللا و الــنّ ــلْــبُــه ب ــرْ قَ ــمَّ كــانْ عَ

ــة  عَ ــدْ ــخَ ــــرْفْ الْ ـــة عَ اعَ ـــدَّ ــة خَ ــيَّ ــوجِ ــولُ ــديُ ــإِي ابْ

ــعْ  جمَّ ــا  مّ ــنْ  فِي ــنْ  ي الْحِ بَالصّ هْ  ــدَ يَنْ ــي  صوفِ كان 

ــة  ــرْعَ سُ ـــرَعْ  اسْ فــي  ــة  ــراعَ اسْ تاتِيهْ  ــحْ  ــوانَ اسّ و 

ــعْ  يَتْنَفّ ــلْ  بَ اقْ ــعْ  يَنْفَ ــفْ  ي الْطِ ــفْ  رِي اظْ ــل  نَبِي عــاشْ  و 

ــة  ــعَ ــمْ ــطَ ــة ال امْ ــنــاعَ ــقْ ــه مَ ــسُ ــفْ ــدْ نَ ــيّ ـــانْ جَ ك

فَعْ  كايَدْ زِينُه  اخْ ــنْ  مَ ــنَّــانْ  فَ ــن  مَ ــمْ  كَ ــفْ  وَظَّ كــان 

ــى  ـــنْ يَــنْــعَ ــا مَ ــــة ي ــه و داعَ ــلُّ ــيَّــبْ كُ وكــــانْ طَ

ــعْ  جَ ضْ ــنَ المَ ــامْ امْ لْ ق ــاتْ كُ ــي م بِيبِ ــنَ احْ ــولْ اعْ ال تْگُ

ــة  عَ مْ كَ ــرْ  مَ لَعْ ــة  جاعَ لَهْ مــن  ظْ  ــتَيْقَ اسْ ةْ  ســاعَ

ــعْ  رْجَ الْمَ ــذْ  خُ ظوا  اســتَيْقْ ــوا  ماتُ ِذا  ا ــامْ  نِيّ ــاسْ  النّ

ــى  يَــوْعَ ــنْ  مَ يــا  ة  تِساعَ ــعْ  ــوسَ الُ لَة  نَقْ ــوتْ  ــمُ ال

ــعْ  مَ كاتَدْ ــة  لَ قْ مُ لّ  كُ ــفْ  لْ الوَ و  ــة  بَّ حَ لَمْ مــن  ــرْ  ي غِ

ــة  ــوْعَ ــلَّ ْ ال ـــرّ ــة حَ ــاعَ ــيّ ــرْقَــة لِ ـــلّْ فُــرْقَــة حُ و كُ

ــتَّــعْ  ــة تــايَــتْــمَ ــامَّ ــتّ ــة ال ــظَ ــقْ ــيَ ــي الْ ــو ف ـــا هُ وامّ

ــى  رْعَ مَ ــبْ  صَ اخْ فــي  ــة  يَرْتاعَ و  ــاهْ  ن اهْ فــي  ــرَحْ  يَمْ و 
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عْ  ــدَ ابْ و  ــه  نْعُ صَ ــي  اللِّ ــا  ي ــعْ  بوزوبَ محمــد  الحــاجْ 

ــة  لْعَ الطَّ ــتْ  وَقْ ة  اعَ ــطّ السَّ ــعْ  نْ صُ ــه  نِيعُ اصْ فــي 

ــعْ  تَنَ مْ الْمُ لْ  ـــهْ السَّ ــلّهــا  كُ ــه  حــواراتُ ــه  ــتُ رِيحْ اگْ

ــة  نْعَ الصّ ــلَ  اهْ فــي  ــة  اعَ يَفَ ــبَّتْ  شَ ــه  تُ لَعْ اطْ مــن  و 

ــعْ  نَ لَمْ ــى  لّ عَ ــادَرْ  الق ــا  وْي ــى  طَ عْ الْمَ ــي  عل ــادَرْ  الق ــا  ي

ة  الْبَيْعَ ـــحْ  رَبْ ــة  ــاعَ الــطّ ـــرْ  أجْ مــن  ــه  ــرْمُ ــحَ اتْ ال 

ــعْ  رَصَّ الَمْ ــاءْ  رِث فــي  ــيَة  واسْ المْ ــا  ه ــة  زِيَّ التَّعْ ــا  ه

ة  عَ فْ صَ ه  ــدُ ــقْ فَ ــة  ــرّصــاعَ ال لِـــيَّ  ــي  ــضِ تَــقْ وَاشْ 

ــعْ  ضَ عْ وتْضَ ــعْ  فَ عْ اتْفَ ــه  مُّ رَمّ ــوَ  هُ ــي  اللِّ ــن  صْ الحِ ــا  ه

ة  عَ فَجْ ه  ــدُ ــقْ فَ ــة  يَــتْــداعَ امخْ  الشّ ــرْح  ــصّ ال ها  و 

ــعْ  شَّ خَ ينْ مــن عــاشْ امْ ــعِ ــةْ الخاشْ مْ ــمْ برحَ اهللا يَرْحَ

ــة  ــعَ ــوَجْ الْ ـــرّ  حَ ـــة  ـــاعَ وجَّ ـــوَة  بَـــلْ ــه  ــراتُ ــهّ سَ و 

زَّعْ  ــوَ ــتْ ت ــه  ــلُ َهْ أ و  نايْتُه  اضْ فــي  ــة  ــرْكَ بَ ــرَحْ  ــطْ ي و 

ة  عَ بَضْ ــي  ــلِّ لَ ــة  ــاعَ ــفَّ نَ و  ــرْ  ــي خِ و  ـــزّ  عَ ـــدْ  ـــزِي اتْ

عْ  مَ يَسْ ــرْ  حــاضَ من  لّ  لكُ يَّة  التَّحِ ــومْ  ــهُ سُ ــالْ  ق

ـــة   ــدُه رُوعَ ــقْ ــة فَ ــاعَ ــرْت ــدُه مَ ــقْ ــفَ ــسْ ب ــفْ وكـــلّ ن

انتهت القصيدة
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ــيادي بثْالثَة ريگــر و الورْشــان يا سْ مــام و گْ احْ

اتَة بّ ــدم النّ ــشْ اتْطايَرْ فــي الهوى ابْ ــنْ ري أشْ م

ــه االيغاثَة نُّ ــم مالْگاوا مَ ليهُ قــر اعْ ــوْس الصَّ قَ

م وتعاتَى ظَ ر اعْ ريگَ مام على اگْ ق لُه الحْ و غي ازْهَ

ــل فْتاتَة ي الَّله الرّيــش ذا الدّ ــر خَ ريگَ ــاوَد اگْ و ع

ــرّ الْتِفاتَة رْســول األحباب شَ ر المَ قْ ت الصَّ انْلفّ

ل أو فَتى ــن بالكهْ تكَ طالْبي ــم ارْحمْ يا الرَّحي

العاتي ر  قْ الصَّ حيتْ  ولْجوا  اتْفُ

ــي ــف يات والَ ــوادَم و خْ ــن القْ مَ

فرْحاتي ــق  زهَ مــام  بالحْ ــدى  ابْ

داتي ــةْ  ــرْحَ َگُ أ ليه  عْ ــوَّم  حَ و 

طــاف اثْالثي خْ ــة فــي مَ لْقَ عَ امْ

يَّاتي ــا خِ شــه ي ــلُه نَهْ نَشْ و شْ

ــم امْشــاتي ري ــا كَ ــا ي اتْصبّه

ــة ــتَ ــم بَــغْ ــاهُ ج

ـــة ـــتَّ ــــة قَ ــــتَّ قَ

ـتَة لـْ الفَ ــابْ  صــ

ـــا ـــرْت ــــا كـــاي م

سلْتَــة ولْــگــى 

ــة ثَّ جُ ــقطَ  اسْ و 

ــتَّــة عـــن بــوسَ
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ــدَك أتَى ــن راح ليكْ منْ عن ــرم مَ ريم اكْ ــا الكْ ي

ــى واتَ ــنْ أو مْ يِّي ــنْ حَ يي ــك راجْ لْمَ ــم الحَ لي يالْحْ

ــى ــد وتْواتَ ــا اتُّوجَ ــدْ كل م ــا الموجــود الواجَ ي

ــت االيغاثَة ــن انْ ل مومَ ــكُ ــيَّ وال ــه أو لِ ــن لي كُ

تى ــنْ مَ لُّه م ــعب كُ ــتَّة الشَّ زّي في بُوسَ ــا انْعَ ت

ل أو فَتى ــن بالكهْ تكَ طالْبي ــم ارْحمْ يا الرَّحي

ــل يتْراتَى ــا انْگبَّ ــا وقْت م ي حَ ــفْ ننْســى مُ كي

ــا بَحاثَّة ــزوجْ بَتْن ــنْ ليلَة ب كيفْ ننْســى كمّ م

ه وقْت أتَى دُ د ســعْ ــبْ ســعْ كانْ دوَّاق وكان الْبي

لْمــك يَبْعــثْ راتي عــاشَ في حَ

ــي ــنْ وات ــى م ــدْ بالجــود عل جُ

باالَّتي ال  ــكــوَّن  يَــتْ ــن  كُ فــي 

ر و األتِي في ما امْضى و الحاضَ

ــي زات اعْ ــت  تَبْ اكْ ــوم  الي ــن  لكِ

ــم امْشــاتي ري ــا كَ ــا ي اتْصبّه

أَم داتــي ـــوْ مــا إيْــلــي غــيــرُه ت

ــي قــود الملْحــون الرَّات فــي اعْ

ــداتي و صابْ نيتْ امْشــايخْ سَ

ــا ث اجْ ليــك  ــنْ  مَ

ــى ــوت ـــنْ مـــا يُ م

وال حــــــتَّــــى

انْـــتَ ــرْ  ــخــي ال و 

بــالــتَّــا والــثَّــا

ــتَّــة عـــن بــوسَ

حــــدّ الــبَــتَّــة

ــتَــة ــل الــبَــهْ ــبْ قَ

و ارْوى حـــتّـــى
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ــاض بالقاضــي و زْناتَة ــزاه ارْي ــفْ ننْســى نُ كي

وَقَّتَة المُ ـــتْ  وقَّ ارْقــيــب  واهللا  دِيَّـــن  ــانْ  ك

ل أو فَتى ــن بالكهْ تكَ طالْبي ــم ارْحمْ يا الرَّحي

ــة ثَ اثالْ كان  ــدو  البْ و  ــدوه  لبْ ــا  زُوي بَعْ نرْجــع  و 

تْحاتَة ــار الحَ ف ــوت و الضّ ر المُ قْ ــن صَ ــا مَ أحْ  أن

ــتَّاتة شَ ــع  جامَ للمْ ــوت  المُ هــذا  ــن  مَ ــا  أن أحْ 

ــة تاتَ الغْ ــا  كافْيان م  الســالْ ــةْ  ملَّ ــد  بعْ ــرْ  غي

نام ما فيه اثْباتَة ــن امْ كلْ من مات اســتيْقَظ مَ

ل أو فَتى ــن بالكهْ تكَ طالْبي ــم ارْحمْ يا الرَّحي

راتي جة ســفْ ــال للبَهْ ــنْ سْ و م

ــي يات احْ ــات  ي احْ عــاه  مْ و  ــهْ  ب

ــم امْشــاتي ري ــا كَ ــا ي اتْصبّه

شاتي النَّهْ ريزْ  اغْ ر  صقْ وكانْ 

ــي ــات ــوِح ــوَحْ اتْ َحْ  أ أو  َحْ  أ

الجاثي وت  المُ ز  لُغْ بَن  ز  لُغْ

ياتي لَحْ مَن  ما  أو  موتْ  وت  المُ

اتي الدَّ لْم  الحُ كانْ  كي  وشافْ 

امْشاتي ريم  كَ يا  اتْصبّها 

تا اشْ َوْ  أ صيفْ 

ـتَـة ـهْ ـد السَّ بــعْ

ــتَّــة عـــن بــوسَ

تى اسْ ارْشـــان  و 

ــى ــأْتَ ــمَ ـــيَ ال ه

ـــى ـــتَّ ــا عَ ــن ــي ف

ــى ــتَّ ــا شَ ــه ــي ف

تــــايَــــتْــــأَتَّــــى

ــتَّــة عـــن بــوسَ
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هاتَه رْ الموتْ زوجْ وبزوجْ اسْ قْ زوج سلكوا من صَ

ــي اثْالثَة ران ــي صــارْ مــن اگْ ــم ذاك اللِّ اهللا يرْحَ

ــباب و شــابَّات ســايَر يتْســاتى ــا ازْمان الشَّ ه

اتَة ــمَّ نْيا شَ ــاسْ را الدَّ ــا ن ــوا ي ــوا مــن قالُ صادْق

ــة تْهاتَ هَ ــة  البَهجَ ــة  أاللَّ جــاتْ  ــة  رْتْيَّ المَ ــا  ه

تَمْت آمَن أتَى ــي اخْ ــالم على النب الة و السَّ بالصّ

ــي ليعاتِ ــجْ  يّ امهَ ــرْ  قْ الصَّ و 

ــي وات دعْ أو  ــزُّوج  بال ــف  يْلْطَ و 

ــي أت امْ ــل  جي منْتْهــي  ــلْ  جي

ــي ــي أت ــنْ اآلتِ ــرَف بي ــنْ اعْ و م

ــي راتِ المْ أو  ــهوم  سُ جابْهــا 

ــزو تَبْياتي ــى األلْ فــي العْ و عل

ــتــة ــهْ ـه سَ مــالـُ

ــة ــثَ ــي ديـــمـــة غِ

ــة ــتَ ـــنَّـــة بــحْ سُ

تَة ــمْ ــف الشَّ شْ كَ

ـــــة ــــد رَثَّ ــــنْ عَ

ــتــى ــقّ افْ ــحَ ــال ب

انتهت القصيدة
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تْنارْ سَ ابْنورُه  بوقْ  الْغْ لْقةْ  حَ في  شروق  و  اللّوامع  و  انحات  السّ بسمْ 

ــرّ البَ ــنْ  م ــحْ  تْ الفَ و  تحْ  ــتَفْ نسْ

لمْ اإلشــارة ــوابْ عَ ــا ابْ ــحْ لي تَ يفْ

بارْ بالْيكْ لَكْ  رُوا  كانيْنَظْ فاس  لْ  هَ أنا  ريتْ  مالْكي  و  سيدي  و  مواليْ 

ــرْ هَ ــالْ بالْجْ ــي ق تْ اللّ عْ ــمَ و اسْ

نارة لَتْ فاسْ امْ جيكْ الْفاسْ قَيّ بمْ

ــا صــارْ ــفْ الَّ هــذا م َلْ ــكْ الّ اوْ أ ــوا لي ــمْ كاتْبالْغــوا قال ــي ليهُ قلْت

ــهــرْ ــبْ ِي ا ــــوركْ  ن ـــال  ِي ا اهللا  و 

ـــوَ الِمـــارة ــورْ هُ ــنُّ ــة ال ــوِالي ــلْ لَ

ــرارْ كْ بايَحْ بَسْ هَ ــثْ وجْ ــرْ اهللا حي ــو منْ ذِكْ نى ل ــاكْ الَغْ يَّ حَ ــنْ رَى مُ م

ــرْ ضَ الْحْ ــةْ  دين امْ داتْ  ــعْ سَ ــا  ي

مــارة و اثْمارة ــتَ اعْ ــي فيها ان اللّ

ــارْ لْن ــدا جَ ــميناتْ احْ ــالتْ ياسْ ُو بَتْ ــاتْ ا رشَّ ــراتْ وَ الْمْ بَخْ ــن امْ ــا بي م

ـــرْ ازّهَ فــي  الَ  ــي  الــلّ رْدْ  ـــوَ الـْ و 

بَارة فْ عِ ــويْعة االّ اتْوَصَّ تْ اسْ شْ عَ
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وارْ كْ مَ مدْ  احْ دارْ  في  غيرْ  اصْ درّي  وَأنا  روحكْ  عانْقاتْ  روحي  يامنْ 

ــرْ ــمَ ــوعْ ـــــدْ ب ــا وَلْ ــدي ي ــي أس

زارة لَمْ شاهدْ  زانْ  ريحانْ  ري  شعْ

انْهارْ ليهْ  بَهْ  يَشْ ما  انْهارْ  في  راسي  عنْ  باللّطافة  ناكْ  يُمْ دَوَّزْتــي 

رْ عَ الشّ بَــبْــنــانَــكْ  خلَّلْتي  و 

رارة الْحَ ِيبَّانْ  ا في  تْ  قْ اصفَ بالْبَرْدْ 

يارْ التَّحْ انْهارْ  ذاكْ  انْسيتْ  ما  رْني  مَّ عَ الْدابة  آمالْكي  قْ  دْ صَ و  حقّ 

هــرْ االطْ ــكْ  فَّ كَ ــنْ  م ســة  بْلَمْ و 

َثَّارة أ فيَّ  ــراتْ  اسْ رعْشة  كانتْ 

ارْ حتْ ذيك الدّ فْ ني انْزيعْ منْ طَ زيزي وقْتْ انْزَعْ تاضيتْ آنا على اعْ و اغْ

رْ ــعَ اشْ وال  لْكــة  هَ ــي  ن لَكْ هْ وَ 

تارة حْ ــمَّ مَ ــاتْ تَ ــنْ روحــي ابْق باي

يارْ لَسْ ــزَّتْ  كَ الْبْرودة  حالةْ  في  اونا  بِيَّ  ــارْ  اوْص يَّ  ــدِ ايْ في  بَّرْ  شَ

ــرّ الْحَ ــنْ  م ِيْكــونْ  ا ــرّ  الصَّ واشْ 

يَّارَة الْحْ الْ  ــوَ االْحْ من  بَا  جَ عَ يا 

رارْ امْ الرّيقْ  و  َنا  ا َحْ  أ يمْ  الضّ و  بَنْ  اغْ بينْ  تْها  شْ عَ الِيَّــامْ  من  َما  أ

ــهرْ السّ و  ــمّ  الْغَ ذ  مة  ــگْ السَّ وَ 

اللي  في الْكارة ِيحْ بْ ا اوْ الَ عادْ اللَّعْ
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وارْ كْ مَ مدْ  احْ دارْ  في  غيرْ  اصْ درّي  وَأنا  روحكْ  عانْقاتْ  روحي  يامنْ 

ــرْ ــمَ ــوعْ ـــــدْ ب ــا وَلْ ــدي ي ــي أس

زارة لَمْ شاهدْ  زانْ  ريحانْ  ري  شعْ

وارْ تَشْ ابْال  مرَّاتْ  وامْ  الْعْ و  هورَة  اشْ و  ايَّامْ  و  وايَعْ  اسْ و  ادْقايَقْ  و 

ــــرْ ــزْ اذْهَ ــاغَ ــن ــوزَة امْ ــغ ــنْ مَ

ــارة تَّ ــركْ ليهــا فَ ــا ايْتَ ــا م تابْعاه

انْهارْ و  ليلْ  عنُّه  كانْسالْ  تُه  ابْنَعْ و  ه  مُ أَسْ رَفْتْ  اعْ ما  في  أَسَ يا 

بَرْ الْخْ تْ  صحّ ه  ــدُ عــنْ مــنْ  ال 

ارا كَّ الذَّ كورْ  و  لْحونْ  الْمَ لَ  اهْ في 

ارْ نِيّ يّة  فِ خْ الْمَ في  كانْ  ادْ  يّ بوعِ زيزي  اعْ بْ  صاحْ الْبالْ  في  لي  رْ  ضَ احْ و 

ــرْ ــضَ احْ بــايْــنُّــه  ــه  ــرْتُ ــكّ ــفَ اتْ و 

ــالَ تَتْوارى ــرْ الّ ــرَّة دَا انّهايَ فــي الْغُ

لَتْ لي االَفْكارْ بْتُه شغْ حَ بيبْ اللّي امْ وْلُه على لَحْ ه انْسُ و امْشيتْ الْعنْدُ

ــرْ ــغُ الــصّ ــن  م ــنــي  ــتْ فــرْقَ وَال 

ــارة تارة ــرى ت كْ ــي الذِّ ن عْ جَ ــا تَفْ ت

صارْ اللّي  يَرْدَ  ما  ال  و  انْعوتْها  وَ  دة  عْ الْقَ دِيكْ  في  رُه  كّ انْفَ حاوَلتْ  و 

ــرْ ــبَ اصْ الْــقــى  وَالَ  ــرْ  ــكّ ــفَ اتْ و 

ارة يّ قاتْ فولْجاتْ النّ قْ شهْ هَ و اشْ
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وارْ كْ مَ مدْ  احْ دارْ  في  غيرْ  اصْ درّي  وَأنا  روحكْ  عانْقاتْ  روحي  يامنْ 

ــرْ ــمَ ــوعْ ـــــدْ ب ــا وَلْ ــدي ي ــي أس

زارة لَمْ شاهدْ  زانْ  ريحانْ  ري  شعْ

كارْ بالتَّذْ لْ  مَّ دَ لَمْ رْحْ  الْجَ لي  رْ  قَ تَعْ جيتي  كاتْسالْني  اشْ  هومْ  أَسْ

ــرْ مَ ْ اجّ نْ  ــاكْ السَّ فــي  ــدْ  اتْزَنَّ و 

ــياتَلْ الِغارة بْ في اسْ طْ هذاكْ الْقُ

الَبْرارْ ع  امْ راهْ  البْدرْ  تْ  لْعْ طَ لِنا  اعْ غابْ  مرْ  بوعْ وَلْدْ  يادي  اسْ سيدْ 

ــرْ ــب االكْ ــكْ  ــال ــم الْ اهللاْ  عند 

تارة خْ ــاجْ الْمَ ْب لولْ ادّ يرْفَلْ فــي احْ

فارْ الضْ لومةْ  قْ مَ لُه  انْوامْ على  و  الْراسي  يهْ  ايَدّ تْ  سَ لَمْ عنْ  تْتُه  دَّ حَ و 

ْ ـــرّ اوْقَ ــي  ــس ْ ارْوِيّ ــعــارْ  اشْ بينْ 

َوَّارى سْ تلْهبْ أ مْ رّ شَ ــري في حَ يَسْ

قاكْ اوْقاكْ الْعارْ بيبْ  و اسْ قال احمدْ موالكْ يا احمدْ القاكْ ابْذاكْ الْحْ

غــرْ ْ الصّ مــن  نَلْتِهــا  وة  ســقْ

هارة ــرّ و اجْ لّ حين سَ و ادْعي لُه كُ

ــه دَفْتارْ زِّينُ كرْ مَ ــرُّوحْ و الْفْ ــبْ ال دانْ احبي ــهْ قَصْ ــي دَفْترْ في ــدْ ل بَ وَ اجْ

اقْــدرْ اوْالَ  لــي  ايْــعــيــرُه  ردّتْ 

ارة فْ نوّ ْ حينْ و اقْطَ لّ قالْ آَجــي كُ
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وارْ كْ مَ مدْ  احْ دارْ  في  غيرْ  اصْ درّي  وَأنا  روحكْ  عانْقاتْ  روحي  يامنْ 

ــرْ ــمَ ــوعْ ـــــدْ ب ــا وَلْ ــدي ي ــي أس

زارة لَمْ شاهدْ  زانْ  ريحانْ  ري  شعْ

نْ انْوارْ جوبْ انْوارْ عَ بْعينْ ذَ الحْ اتْ محجوبة في السَّ محجوبة هي الذّ

ــرْ هَ ــنْ واحــدْ اِصْ ــفْ ع شَ ــو يَكْ لُ

نَرى ال  ما  و  ــوانْ  اكْ منْ  نَــرى  ما 

هارْ التَّطْ مالْ  اكْ في  رة  اهْ الطَّ هيَ  دْ  مَّ حَ مُ نا  سيدْ اهللا  بيبْ  احْ ذاتْ  و 

هــرْ االْطْ ــى  اعل ــي  صلّ اللّهــمْ 

هارْ الطَّ ابْــحــورْ  نْبِيا 
األَ إِمــامْ 

بارْ الْيَكْ لَ  اهْ  ْ جّ امحَ عنْ  مايْلة  لمْ يّة  الْحنَفِ شوفتي  في  زينبْ  و 

ْ ــرّ ــتَ اغْ ابْميلْها  مــالْ  ال  ــنْ  م

رَّارة الْغَ رْ  مْ خَ رَبْ  اشْ منْ  رْبَطْ  عَ امْ

بَّارْ صَ قايَمْ  صايمْ  لّ  كُ غيرْ  ها  يَدرَكْ ما  الغالية  هي  نَّة  الجَ و 

كــرْ ــذّ ال و  َنْ  ــرْأ ـقُ بــالـْ ــشْ  عــاي

مةْ اهللا طامعْ ابْدونْ ادْسارة في رحَ

ــرارْ الَحْ رَفا  الشُّ ــةْ  الَمَ اتْ  جــدّ الزّهْرة   االَرْضْ  و  السما  ذَ  الزُّهْرة  و 

برْ التّ و  ــرّ  ــحُ الْ ــيــاقــوتْ  كــالْ

وْهرة مْ جَ ماهُ رْتْ اللّي في احْ جَ و احْ



رثاء ولد بو عمر 960

088

089

090

091

092

093

094

095

096

097

098

099

100

101

102

103

104

105

وارْ كْ مَ مدْ  احْ دارْ  في  غيرْ  اصْ درّي  وَأنا  روحكْ  عانْقاتْ  روحي  يامنْ 

ــرْ ــمَ ــوعْ ـــــدْ ب ــا وَلْ ــدي ي ــي أس

زارة لَمْ شاهدْ  زانْ  ريحانْ  ري  شعْ

قَمرْ هكْ  وَجْ يالْوالي  انْقول  تْ  طقْ ما  سيدي  ولدْ  و  سيدي  و  مواليْ 

ـــرْ  ازْه وال  ــــهُ  وَجْ ــي  ف الورْدْ 

ــبْهكْ يا ترى ــسْ  باشْ شَ وَالَ نرْجي

غارْ اصْ بّ  الْحُ و  تانْحبَّكْ  انقولْ  ماردتْ  سيدي  ولدْ  و  سيدي  و  مواليْ 

ــرْ ــب ــتــي اكْ ــيَ حــالْ ــن ــي عــيْ ف

عارا الشّ فاتْ  اخْ ما  بّ  الْحُ راضْ  اعْ

مواليْ و سيدي و ولدْ سيدي راجي منْ روحكْ اللّي في ذاكْ المضمارْ

ــرْ تَ اهْ ــا  اهن ــي  لَلّ فرْ  ــتَغْ تسْ

ــارة ــوارْ الْبَهَّ ــمّ فــي النّ ُو هــيَ تَ ا

صارْ اللّي  هذْ  نُوصفْ  رَفْتْ  اعْ ما  اهللا  و  سيدي  ولدْ  و  سيدي  و  مواليْ 

ــجــرْ ــفْ تَــنْ اوْ  ــتــاريــنــي  ــعْ ــيَ تَ

رارة مــدْ تهطلْ  موعْ  بالدّ يْني  عَ

تارْ دي ما ابْديتْ فيهْ الْدابة محْ صيدْ  وقَصْ مواليْ و سيدي انهيتْ  لَقْ

كــرْ الْفْ عاجــزْ  ــه  ريفُ تَعْ ــنْ  ع

اعمارة كان   ما  ميعْ  اجْ القي  اخْ و 
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تارْ الَتَمْ كْ  قّ حَ في  ءْ  شيْ الالّ هذْ  مة  بالرَّحْ تمتْ  اخْ سيدي  و  مواليْ 

هــرْ ــدّ ــلْ ال ــكْ مــاطــايْ ــدا ل ــغْ ت

يارة لّ اغْ بولْ اذْ  روحكْ يفْجي كُ لَقْ

الَمْصارْ سايَرْ  في  بكْ  الْوالْهينْ  و  بابَكْ  احْ و  اضنايْتَكْ  سيدي  و  مواليْ 

كــرْ ــذْ ــنْ ــيَّــاتْ ت ـحِ ــمْ تـَ ــهُ ــي ل

الْحضارة دْ  مهْ يتْ  شِ رَّكْ الْتَمَ و 

كارْ ــذْ لْحــونْ إال يُ ــلّ المَ لّ ه ــى كُ ــرْ عل ــلِيَّحْ األَمي ــد اهللا الشّ وَ لعب

ــكرْ ينْشْ ــروكْ  بْ مَ ــلْ  فَ محْ فــي 

يُجارى الَ  لْ  افْضَ منْ  ماليهْ  على 

انتهت القصيدة
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ايْــخــيــبْ ــا  م ارْجـــايـــا  اهللا  ـــمْ  ـــأَسْ ابْ ــدا  ــب ن

النُّجبا  ــياتَلْ  ْ السّ نعــم 

هــــــــــيَّ دابـــــــة 

إمامي ارْفاقَتْ  اوْصافْ  في  اغزيرْ  وهب  من  ماتْهاطلْ  وين  تَدْ تلْحقْ 

ــد الــحــبــيــب ــحــم م

إلِســالمْ
اْ ــودْ  اجن االنّْصــار  و  ــن  المهاجري ــم  نع

ــامْ لني ــرَّةْ  ابْقُ ــن  ي حافّ الملحــون  ــمْ  واصفهُ

ــب لحبـيــ ــدْ  ـ محــمّ

طيبْ ــلّ  كُ ــه  لُ لْها  مَ يَحْ ــلــة  ــواصْ امْ واصـــالة 

عيبة لّ اصْ راجي اتهونْ كُ

ــة ــب ــي ــب ــحْ عـــلـــى ل

الَنامي افْضلْ  جدْ  مسْ قلبْ  في  الة  اصْ ربعين  انْصلي  لَرْحابْها  نرجعْ 

ــد الــحــبــيــب ــحــم م

حابة ــدْ الصّ غــردي انْمجّ

اليْــجابــة ساعـــةْ  أُو 

طيبة فــي  بْتُه  الْقُ ــى  حتّ

غـيبــة ــــكونْ  اتـْ الَ  وَ 

ــا  طاب الْقُ ــةْ  الَمْ االَبْطــالْ 

ـتــــابـــــــة اكْ الَ  اوْ 

ــرْ اقْريبة ــدة اتْصي و الْباعْ

ـــة ـــب ـــوِي ان ــــي  ش و 
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إلِســالمْ
اْ ــودْ  اجن االنّْصــار  و  ــن  المهاجري ــم  نع

ــامْ لني ــرَّةْ  ابْقُ ــن  ي حافّ الملحــون  ــمْ  واصفهُ

ــب لحبـيــ ــدْ  ـ محــمّ

ريــبْ دونْ  ــالمــي  اسْ و  ــمِ  انْــســلّ ــالة  ْ ــصّ ال بعدْ 

العربي ْســولْ  لَلرّ ــى  حتّ

ـــبـــي هـــــــو  حـــسْ

االَنامي رحمةْ  و  ْحيمْ  الرّ الرّاحمْ  رَحمةْ  و  فرْ  ايْنَغْ مالْكي  ةْ  فاعْ بَشْ

ــد الــحــبــيــب ــحــم م

إلِســالمْ
اْ ــودْ  اجن االنّْصــار  و  ــن  المهاجري ــم  نع

ــامْ لني ــرَّةْ  ابْقُ ــن  ي حافّ الملحــون  ــمْ  واصفهُ

ــب لحبـيــ ــدْ  ـ محــمّ

ــربْ ــتْ ِي ا ـــلْ  الهْ ـه  ــوانـُ رَضْ و  الخالق  ارضــى  و 

ذابي ْ اهْ يّ رينْ ضَ هاجْ اوْ لَمْ

ــــــــي ــــيــــنْ ارْواب ب

ــالمْ صــارْ ســايدْ و ابلغْ لَمراســي ــنْ االسْ ــي و بِهــمْ دي ْب ــاهللا و النّ ب

ــد لــحــبــيــب ــم ــح م

إلِســالمْ
اْ ــودْ  اجن االنّْصــار  و  ــن  المهاجري ــم  نع

ــامْ لني ــرَّةْ  ابْقُ ــن  ي حافّ الملحــون  ــمْ  واصفهُ

ــب لحبـيــ ــدْ  ـ محــمّ

ربّي سيدي  ابْجودْ  يمضي 

ــي ــبِّ ــخَ ــي امْ ــقــى ل ــبْ يَ

ــي ْب النّ انصــارْ  ســاداتي 

ــي ــاب ــع االتْ مــن  مــا  و 

قَلْبي و  باللّْسانْ  ــالمْ  اسْ

ــبـــــي ذَنـْ ـــــلْ  كُ اوْ 

بي اوْصَ بابْ  وَاشْ هلْ  بالْكَ

عابـــــــــــــي االَشْ اوْ 
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ــبْ ــدْ عي حْ ــليمْ الجّ ــروضْ التَّسْ ــفْ انّســى افْ كي

ــوبْ دايْمة مطلوبي تُ لَكْ

ــي ــوب ــت ــك جــــــا  م

مامي اهْ وَاعلومْ  سيدي  ابْجودْ  رفة  عْ وَالْمَ رْ  وَافَ علمْ  اوْ  مة  كْ الْحَ نَلْتْ 

ــد الــحــبــيــب ــحــم م

إلِســالمْ
اْ ــودْ  اجن االنّْصــار  و  ــن  المهاجري ــم  نع

لنيامْ ــرَّةْ  ــقُ ابْ حافّين  الملحون  ــمْ  واصــفــهُ

ــب لحبـيــ ــدْ  ـ محــمّ

ــبْ ارْغي شــعري  و  ــليمْ  التَّسْ ــبْ  طال ــازالْ  م

و لْطالبْ و مطالعْ و الْبيبْ

ـــهـــديـــبْ ـــتّ ـــــلْ ال ه

ايّامي في  عاشقْ  و  نْهلْتْ  ما  لّ  كُ عنْ  دودي  اُخْ دامْ  لَلْقْ تْ  فَرَّشْ آنا 

ــد الــحــبــيــب ــحــم م

إلِســالمْ
اْ ــودْ  اجن االنّْصــار  و  ــن  المهاجري ــم  نع

لنيامْ ــرَّةْ  ــقُ ابْ حافّين  الملحون  ــمْ  واصــفــهُ

ــب لحبـيــ ــدْ  ـ محــمّ

ــبْ ــتْ شــعري باســمْ اهللا المجي ــي ابْدي مــن اللّ

ناقْ جايْ و أخر ذاهب ــغْ سُ

ــــــنْ لـــحـــبـــايـــبْ م

يوبي عْ في  مانهو  دْ  حْ الجّ وَ 

ــي اكتـوب مدرســتــي 

َديبْ ُوا ا ُوافْقيهْ  ا لَلْعالمْ 

ــبْ طي لَلْخْ و  ــبْ  الكات و 

بْ واهَ ــرْ المْ طَ وانا مــع امْ

ــب  تايـَ ـــدْ الكْ شاهَ و انـْ

رْ الهدى محبوبي  و النّاشَ

ــي ــوب ث صــــــارْ  اوْ 

و لْشاعرْ و مجالسْ و انْجيبْ

ــلــيــبْ ْ الــقْ ــــــبّ ط

بْ ماقْ امْشاهَ واقْ في الغْ و اشْ

ـــــــــــبْ سايـَ انـْ و 
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المي اظْ قَنديلْ  و  ابْطالْ  مع  دينة  الْمَ و  ة  مكّ بينْ  هيْمانْ  لي  كمْ 

مــحــمــد الــحــبــيــبْ

إلِســالمْ
اْ ــودْ  اجن االنّْصــار  و  ــن  المهاجري ــم  نع

لنيامْ ــرَّةْ  ــقُ ابْ حافّين  الملحون  ــمْ  واصــفــهُ

ــب لحبـيــ ــدْ  ـ محــمّ

بوقْطيبْ ــاعــرْ  الــشّ قــالْ  فى  الصّ مــدرســة 

النّجابا لْقــوا  اتْخَ ــه  منّ

و  اإلِنـابــــــــــــــــة

النَّامي تانْ  بالْبُسْ نا  دْ عْ سَ دْ  عْ آسَ لْدْ  الخُ ْياضاتْ  رّ منْ  ارْياضْ  صبْحاتْ 

ــبْ طي اوْ  ــورْ  ن اوْ  ــرْ  عطْ

شافوا سيدي جلسوا امعاهْ سمعوا لُه هل افهامي

تكذيب ــي  ــاق ب مـــا 

ــنينْ و االَعوامْ ــاهْ اسْ ــاهْ اتْرافقوا امع م عاشــوا فَحْ

ــي أدامي ــه و اللّ القُ ــتوعبوا اخْ ــه واسْ ــوا طبعُ عرف

ــبْ ــري ــريــبْ اقْ ــقْ لــلــتَّ

وامْ ــدْ لَ لى  عَ كانوا  كي  رينْ  لَمهاجْ هما  هــذوا 

متْرامــي ــي  التَّرَقِ و  ــسْ  انْفي ــة  مكّ فــي  تلْقــى 

ـتْــرِبْ ــي مــديــنــة يـَ ف

المْ لَكْ و  يّ  الـــدَّ ــاسْ  ن رينْ  لمهاجْ هما  ــذوا  ه

امْسامي بْ  الْوَهْ و  مة  الْحكْ و  هْ  قْ الْفِ و  رِفة  الْمعْ

ــبْ ــري اقْ وَ  ــوى  ــقْ ــتَّ لــلَ

تَبى جْ المُ ذَ  لُقْ  الخْ هيَّ 

ايْهــاب  ــه  افْضايْلُ و 

ــة بَّاب صَ ــه  مُ راحْ ــةْ  مْ وَرْحَ

غابــــــــــــــــة و 
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ــالّمْ ــع الْ اهللا  ــصــارْ  ان ــتــي  ــمْ َلَ ا ــارْ  ــص النْ ـــا  وَمَّ

ــمْ في انْظامي كرْهُ ْبي نذْ ينْ انصــارْ النّ و انْصــارْ الدّ

ــرِب ــغ ــم ـــا فــي الْ ون

ــوامْ اتْ ــوتْ  خّ ــبْ  الْوَهْ و  اإلِلْهــامْ   الْمغــربْ  فــي  و 

االَدامــي ــعْ  يَرْفَ صوفــي   ْ ــنّ فَ ــوبْ  ل ْقْ اللّ ا  ــوْ كايوحي

ــقــريــبْ ــامْ الــتَّ ــق ــم ل

ــنْ واحدْ واحدْ في قْســامْ ري هاجْ ــى لَمْ ل ــدة عَ صي لَقْ

ــابْقينْ يامنْ هو صــاغْ انْظامي ــى االنْصارْ السَّ أُو عل

ــيْــبْ ــهَ ـــداوْا ابْــصُ نَـــبْ

ــالمْ والسّ ــالة  بالصّ الرّســالْ  ــاجْ  ت انْذكــروا  ــدْ  بع

شــامي زْمي الْقرْشــي نعمْ الهَ الةْ الزّمْ زيدوا في صْ

ــد لــحــبــيــبْ ــم ــح م

إلِســالمْ
اْ ــودْ  اجن االنّصــار  و  ــن  المهاجري ــم  نع

لنيامْ ــرَّةْ  ــقُ ابْ حافّين  الملحون  ــمْ  واصــفــهُ

ــب لحبـيــ ــدْ  ـ محــمّ

ــبْ جي اعْ ــره  َمْ أ و  ــبْ  هيْ صُ ــنْ  م واشْ  ــبْ  هيْ صُ

با يبة نسْ و مْشى مع السّ

دابــــــة        ـــــــا  مَّ و 

المي اسْ ليهْ  من  الورى  سيدْ  ادْ  ثة  الْبَعْ قَبْلْ  تونة  لَلفْ قُومانْ  ساقَتْ 

ــد لــحــبــيــب ــم ــح م

اتْربّى صــورْ  الْقْ فــي  أميرْ 

غابة ـتْ  قُــلـْ ــلْ  ــي ــب اقْ

ة غلْبة ــوّ ــدْ القُ فــي عاهْ

انْــــــقــــــولْ وابَــــــة
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ــبْ ــغــري ــبْ األَمـــيـــرْ الْ ــيْ ــهَ ــصُ ــنــا ال ــعْ مــرجُ

نَدْبة       ــدْ امْ بي ــتْ الْعْ أو بركْ

ـــبـــا      ــــبْ اهْ ــــيْ ــــهَ صُ

رامي وَمْ دي  قصْ الرّسالة  خاتْمْ  ذْ  دومْ  لَقْ ما  لَوْ  الْقومْ  ني  تَفْ كانتْ 

مـــحـــمـــد لــحــبــيــب

إلِســالمْ
اْ ــودْ  اجن االنّصــار  و  ــن  المهاجري ــم  نع

لنيامْ ــرَّةْ  ــقُ ابْ حافّين  الملحون  ــمْ  واصــفــهُ

ــب لحبـيــ ــدْ  ـ محــمّ

ْــجــيــبْ انّ ــبْ  ــيْ ــهَ صُ ــرى  ــشْ ــتّ ال وَ  ــاعْ  ــب اتْ ــا  أم

ــة      نوب ــدْرة  الْقُ ســاقْتُه  و 

ــة      ــوب ــب ــحْ ــم ــــي ال ف

رفْ طبّ امقامي ها و اعْ ة اوْناسْ رفْ مكّ يبْ اعْ هَ هيْبْ كيف صُ عرفتْ صُ

مـــحـــمـــد لــحــبــيــب

اْإلســالمْ ــودْ  اجن االنّصــار  و  ــن  المهاجري ــم  نع

لنيامْ ــرَّةْ  ــقُ ابْ حافّين  الملحون  ــمْ  واصــفــهُ

ــب لحبـيــ ــدْ  ـ محــمّ

انصيبْ لــه  ــلْ  ــع وَاجْ سيده  ـــرْره  حَ ــيْــبْ  ــهَ صُ

رَّبْ     جَ حى لْبيبْ امْ حتّى اضْ

    ْ ايْـــصـــبّ الـــــــرّزْقْ  و 

بة الرّحْ ــواقْ  اسْ في  يَتْباعْ 

نســبة ــاتْ  ابـــــق ال  وَ 

حالْ صرَّفْ الْمكتوبَة و اشْ

روبــة ْ الــدّ و  ــاتْ  ــاح س

رَّبْ اتْدَ امعاهْ  تجارْتُه  في 

الْمنْكبْ لُــه  اوْســـاعْ  و 

رْبة ــنْ و الْغُ بَ ــرْ وَ الغْ ه الْقْ

ــة ــبَ ــكْ ـــــرّ نَ ـــي شَ ف

ــاعْ كانتْ توبة ــة اتب كّ الْمَ

ــة ــوب ط  ْ ـــــــلّ كُ اوْ 

رَّبْ جَ رى اوْباعْ صارْ امْ و اشْ

ْ ـــبّ ه ــــدا    ــــشّ ال و 
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امي السّ رْ  والسّ يادي  ياسْ يْبْ  هَ صُ ابْلغْ  و  ــمْ  الَرْقَ دارْ   ْ سرّ رّبْ  اتْسَ

مـــحـــمـــد لــحــبــيــب

إلِســالمْ
اْ ــودْ  اجن االنّصــار  و  ــن  المهاجري ــم  نع

لنيامْ ــرَّةْ  ــقُ ابْ حافّين  الملحون  ــمْ  واصــفــهُ

ــب لحبـيــ ــدْ  ـ محــمّ

جيبْ الْعْ ــرْ  ــسّ ال ذاكْ  ـــه  روحُ ــزّ  ه ــبْ  ــيْ ــهَ صُ

تيبة     ــى لعْ ــى اوطى عل حت

ــيِــيــبــة       الــتَّــسْ و 

رامي الْيَكْ نبَعْ  ابْها  دْ  قاصَ صارْ  اوْ  ْألَمينْ  ا صْ  خْ شَ في  جاتْنا   لْويَّة  عُ

ــبْ ــي ــحــب مــحــمــد ل

إلِســالمْ
اْ ــودْ  اجن االنّصــار  و  ــن  المهاجري ــم  نع

لنيامْ ــرَّةْ  ــقُ ابْ حافّين  الملحون  ــمْ  واصــفــهُ

ــب لحبـيــ ــدْ  ـ محــمّ

بيبْ اصْ ــه  ــرْقُ عَ النَّبي  ــرةْ  ــضْ حَ في  يْبْ  هَ صُ

ــكْ لُبُّه ــهْ مالَ ــدودْ لي مشْ

ـــــه         ربُّ ـــــــــرفْ  عْ و 

اقْوامي عزّ  فيها  صابْها  كيفْ  خالَّها  الَرْقَمْ  اوْدارْ  يَة  فْ خُ رَجْ  اخْ و 

ــبْ ــي ــحــب مــحــمــد ل

ريبَة ْ نْ اللّي الْوا على الدّ مَ

يبة السِّ ــه  لُ ــالتْ  حــجْ

 

قَلْبُه خافَقْ  فيهْ  دوهْ  مَشْ

ــه لْبُ طَ امْ ــى  اوْفَ ه  دُ ــعْ سَ

الْهيبة قابْطاهْ  الْقلبْ  و 

ــة ــب ــي ه ــــــــالْ  ق و 

بُّه حُ وّى  اتْقُ و   مْ  اتْعاظْ و 

ـــلـــبُـــه ـــــرْ جَ الـــــسّ
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إلِســالمْ
اْ ــودْ  اجن االنّصــار  و  ــن  المهاجري ــم  نع

لنيامْ ــرَّةْ  ــقُ ابْ حافّين  الملحون  ــمْ  واصــفــهُ

ــب لحبـيــ ــدْ  ـ محــمّ

ــبْ ْبي ــذْ اللّ دْ ه ــعَ ــفْ اسْ دْ كي ــعَ ياســعدْ مــن اسْ

ــبْ ابْنوبة      ن ــنْ الذَّ ــعْ ع و اقْل

ــــدوبــــــــة        ــجْ الْمَ و 

رامي لَمْ ركْ  تَــدْ ارْفيعة  بة  ْ ذّ متْهَ اللّي  االَذْواقْ  دين  ــالمْ  االسْ دينْ 

اخصيب ــتــانْ  بــسْ ــنْ  م

ــرامْ ــرْ اكْ ــانْ و االحســانْ فــي نَظَ ــالمْ و االيم سْ و االْ

ــعْ انْيامــي راقْ فــي اهللا و دمْ مــا االســتِغْ بِهــمْ هُ

ــكيبْ اسْ لخــدودْ  ــى  عل

الْياســالمْ ــن  دي الحكمــة  و  ــمْ  العل وَ  ــة  رف الْمعْ

ــامي ــنْ السَّ سْ ــالمْ النُّبْلْ و اللّطافة و الحُ دينْ االسْ

ــبْ ــيْ عَ ــى  ــرْض يَ ال  مــنْ 

ــالَّمْ الْعَ يَرْضــاهْ  كــي  ــالمْ  االسْ ــنْ  دي ــوَ  هُ هــذا 

ينْتامــي ــرُّه  سَ ــة  الرّطوب و  ــنْ  اللِي ــانْ  االيم ــا  أمّ

ــيــبْ الــعــرْصــاتْ الــطِّ

ــامْ االيَّ ــتْ  دامَ ــا  م داوْمــة  امْ ــادَة  ب اعْ ســانْ  الْيَحْ و 

ــوَ ضامي ــا يا منْ هُ طاي ــرى و األَخــدْ وَ الْعْ ــعْ و شْ بي

ــبْ ــري ــه اشْ ــوْضُ ــنْ حَ م

لَلثّوبة ه  خالْقُ ــداهْ  اهْ و 

ــة صوب الْخْ دْ  يشــاهْ و 

توبة كْ المَ بْ  ايْواضَ ابْدا  و 

ــة ــوب ـــــحـــــاتْ ج اضْ
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ــامْ لُــفَّ مْ  كاتَتْلَجَّ ــراقْ  ــغ ــتِ االسْ ــعْ  ــوقَ ي ــال  وي

ْ اقْالمي فّ لومــة كي جَ ــفْ الْقْ المْ او تنْشَ رسْ لَكْ يَخْ

عيبْ اصْ ــالْ  ــح الْ ــذْ  ه

ــامْ نَظَّ ــتْ  يَّاغَ صِ تْهــا  غْ صَ يُوضــاتْ  الفُ هــيّ  ــا  ه

متْرامي ينا  وَال  ــقــيــهْ  افْ ال  وَ  ــمْ  ــال ع منا 

ـــظْ الــتَّــرْغــيــبْ عــنْ وع

ــامْ ــي االَنْ ماكتنْظرْ  ـــلّ  كُ ــنّ  ف و  ــانْ  ــنَّ ف ــا  أن

تامي ــماعْ فنّ و انْهايةْ مســك اخْ ــمعْ االسْ و ما تسْ

ــبْ ــي ــحــب مــحــمــد ل

انتهت القصيدة
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ــســيــرْ ــمْ ْ الْ ــي أبـــــادَرْ جــــدّ ــق ْ ــتّ رعْ ال الـــــوَ

ــرارة معــروفْ عنها مشْ

ــــــــــيَّــــــارة  خِ الَ 

ياري االَخْ متْ  الالّ مْ  جابْهُ آواشْ  لْبْ  والسَّ الْغارة  تارْفوا  احْ انْ  قُومَ

ــرْ الخي اوْجــوهْ  نعــمْ 

الخيارْ أالمـــةْ  ــارْ  ــص األنّ و  الْمهاجرين  ــلّ  كُ

ــي و انْصــارْ الباري ــي الْعرْب ــم انصــارْ النّب كامله

ــرْ الْخي ــوهْ  اوج ــم  نع

ــرْ بي الكْ ــبْ  لْ الْقَ ــولْ  م ــة  بيل الْقْ ــذْ  ه ــنْ  م

ــه ابْنعــمْ الْباري          يافَرْحتُ

ـــــواري         ـــــتْ ـــــا م ج

ماري لَقْ ةْ  المْ او  النّجومْ  ةْ  المْ من  ارْجعْ  و  دْ  هَّ شَ و  ْبي  النّ صابْ  حتّى 

ــرْ الْخي ــوهْ  اوْجــ نعــم 

ــفــارة غِ اقْبيلْته  ــوَ  ه

ـــارة  ـــم اتْ ال   ْ ــــــدّ الجَ

ــاري ــف ــغِ ال ذَرّ  أبـــو 

حــاري الصّ قاطــعْ  جــا 

والْغارة عايْشة  بْ  للَنَّهْ   

ورا ــــــــاكْ  هَ فــــي 

راري نْ االَشْ تيقْ مَ ه اعْ عتْقُ

ـــــــــــــــداري كايـْ و 
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الخــيــارْ ـــةْ  أالم ــارْ  ــص انّ و  الْمهاجرين  ـــلّ  كُ

ــي و انْصــارْ الباري ــي الْعرْب ــم انصــارْ النّب كامله

ــرْ الْخي ــوهْ  اوج ــم  نع

اصغيرْ فتى  ــلــمْ  سْ و  ـــنْ  َمَّ أ فــاشْ  يــومْ  ــنْ  م

قادرْ        لمْ ساقْتُه  يومْ  منْ 

ـــرْ          ـــايَ ن ـــى  ـــس امْ و 

اري جّ الْفَ منَ  وهْ  فكّ الْمينْ  الظَّ هلْكوهْ  مكة  في  هادْتُّه  بَشْ هر  وَجْ

الخيرْ اوْجــــــوهْ  نعم 

الخــيــارْ ـــةْ  أالم ــارْ  ــص انّ و  الْمهاجرين  ـــلّ  كُ

ــي و انْصــارْ الباري ــي الْعرْب ــم انصــارْ النّب كامله

ــرْ الْخي ــوهْ  اوج ــم  نع

غيرْ صْ و  ــبــيــرْ  اكْ ــاوْا  ــام ــح تْ و  ــــراوْا  اجْ ــا  أم

بَرْ        كايَصْ مْ  يّهُ غَ رّ  لْشَ و 

      ْ َبــــــــــــــــــا  دَرّ وَ أ

ه هلْ االَفْكاري مْ حتّى نصحوهْ يَرْجعْ الْناسُ رْهُ دَ شى اغْ ما خافْ والَ خْ

الخيرْ اوْجــــــوهْ  نعم 

الخــيــارْ ـــةْ  أالم ــارْ  ــص انّ و  الْمهاجرين  ـــلّ  كُ

ــي و انْصــارْ الباري ــي الْعرْب ــم انصــارْ النّب كامله

ــرْ الْخي ــوهْ  اوج ــم  نع

دَر أبــا  اعلى  نا  المْ اكْ و 

ــرْ ــاشَ ــب تْ و  ـــــاحْ  ارْت و 

خرْ يَفْ هادة  ْ بالشّ ــوَ  هُ

رْ السّ في  يــنْ  الــدّ باقي 

سايرْ مكة  األَرْضْ  وتى 

ـــحـــاضـــرْ ـــمْ فــــي الْ

ــرْ بالضّ ــه  تابْعينُ مــا  هُ

ــــهــــرْ ــــــــهْ يَــــجْ بِ
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ــهيرْ ْ السّ فــي  ــي  الْيال ــبْ  ري القْ ــدْ  البْعي عــاشْ 

ــرْ     ــرْ و يْفكّ ــبْ األْم ْ لّ و يْقَ

ـــــهـــرْ       ــتَّـــشْ يـَ أو 

ــراري ــوا االَبْ ــوانحْ قال لّهــا اسْ ــوة كُ ــوى و الْخل ــده اتْخلْ ــرَّدْ بوحْ وَتْف

الخيرْ اوْجــــــوهْ  نعم 

الخــيــارْ ـــةْ  أالم ــارْ  ــص انّ و  الْمهاجرين  ـــلّ  كُ

ــي و انْصــارْ الباري ــي الْعرْب ــم انصــارْ النّب كامله

ــرْ الْخي ــوهْ  اوج ــم  نع

ــثــيــرْ اكْ الــنُّــبُــؤَة  و  ــة  ــال ــرّس ال ـشْ  عــايـْ و 

رة دْ ــكامْ القُ ــنْ حْ ــا مَ أم

      -----------------------

الَذْكاري لْ  الْهَ مالْ  دبْ  وانْجْ اوْســاحْ  وِيينْ  مَ
األَ نوا  اتْمكْ نينْ  امْ و 

الخيرْ اوْجــــــوهْ  نعم 

الخــيــارْ ـــةْ  أالم ــارْ  ــص انّ و  الْمهاجرين  ـــلّ  كُ

ــي و انْصــارْ الباري ــي الْعرْب ــم انصــارْ النّب كامله

ــرْ الْخي ــوهْ  اوج ــم  نع

افقيرْ راعـــي  ــجــا  حْ ــي  ف ــجــزاتْ  ــعْ م ــرْ  ــي ــأْث ت

ــري        ــاحْ بِها يَسْ ب لَّ اصْ كُ

ـــري        ـــجْ عــــنْ مـــا يَ

كــرْ   ــاتْ كايْجــولْ ابْلَفْ أيْب

هرْ يَظْ يــنْ  الــدّ ــه  ــرْضُ غَ

ادْرى و  اليَفْ  الخْ عايَشْ  و 

----------------------

ــري نيمــة بَكْ ــرّجْ الْغْ ايْخَ

ــــلّ كـــايْـــبَـــرّي ايْــــضَ

ر ضَ ــرى يَحْ ــبْ ت ــارة ايْغي ت

ــــــــــرْ يـــتّــنْــصَ و 

ابْمــرّة ــاةْ  ي فالْحْ ــدْ  وزْه

----------------------

ري مورْ في الرّعاية دُغْ مَشْ

ــــري اطْ ــــبْ  ــــشْ عُ و 
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داري ماهو  اوْ  يقْ  دّ الصَّ امع  مة  الرَّحْ ينْ  عَ صادَفْ  فاشْ  لَلْيومْ  حتى 

الخيرْ اوْجــــــوهْ  نعم 

الخــيــارْ ـــةْ  أالم ــارْ  ــص انّ و  الْمهاجرين  ـــلّ  كُ

ــي و انْصــارْ الباري ــي الْعرْب ــم انصــارْ النّب كامله

ــرْ الْخي ــوهْ  اوج ــم  نع

ْغيرْ اللّ ــكْ  ــلْ مَ ــمْ  ــهُ لْ قـــالْ  ــلِــيْــبــة  احْ رادوا 

رة      ياحضْ ــه  ــأَذْنُ ابْ ــالَّ  ي

دُرَّة هــــــــــــــــذا 

واري امْ رّ  سَ شي  رفْ  وَاعْ ليبْ  احْ ها  رَعْ ضْ في  ما  انْعيجة  لْنا  َرا  ا نْ  لَكِ

ــرْ ــدي ايْ آشْ  ـــتـــارْ  واحْ

رارْ مهْ لْ  هاطَ ها  رَعْ اضْ فة  عاجْ جة  نَعْ مْ  لِهُ جابْ 

الهاري رْعْ  فالضَّ ريفة  الشْ رْ  اهْ الطَّ ايْمينْ  ساتْ  لَمْ

ــرْ زي اغْ ــبْ  احلي ــاضْ  ف

الْيَبْهــارْ فــي  وَالرَّاعــي  ُورْوَاوْا  ا فاوْا  ــتَكْ وَسْ ــرْبوا  شَ

راري االَسْ شاهدْ  عادة  خرقْ  ابْزوجْ  ينيهْ  ابْعِ شافْ 

بيرْ اكْ ـــرْ  َم أ ــدْ  شــاهَ

ــارْ محت ــي  ران ــبْ  لَ تّحْ اوْ  ــرة  عاقْ ــة  مركون جــة  نعْ

ــواري االَنْ ــمْ  عنْكُ ــمْ  الَرْقَ دارْ  ــاسْ  ن انْتُمــا  واشْ 

تــوقــيــرْ ــمْ  عــلــيــكُ و 

ــرة طــي قَطْ ْ نعْ ــدّ وَ الَ انْقَ

ا ـبَــرّ ــي اتـْ ــب ْ ــنّ ـــالْ ال ق

مــرَّة ــيَّ  ل ــــراتْ  اجْ الَ  وَ 

دُرَّة ـــــــــــــــــزّ  عَ و 
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ــوارْ ــلْ شــرقتْ الَنْ ضّ فَ ــدْ الْمْ ــنْ اعــرفْ محمّ ني وَمْ

هاري دْ بالْيَجْ ــهَّ برْ شَ ماقُه مابْقــى اصْ ــبْ اعْ في قل

ــشــيــرْ ــبَ ــالْ وامـــــنْ ب

ــد اهللا بنمســعودْ كان ذاكْ الرّاعــي كــي صــارْ عب

ه هوَ منْ قاري رِئْ النّبي هو اونيسْ ناسُ قْ وَ مُ حتّى والَّ هُ

ــســيــرْ ـــلـــومْ الــتَّــفْ عُ

ــدارْ االَقْ ــعْ  يَرْف ــرُّه  سَ ــالمْ  االسْ ــنْ  دي هــو  هــذا 

ــاري ي اغْ لّ  كُ حــقْ  كايَمْ ــالمْ  السْ ــنْ  دي هــو  هــذا 

ــرْ هي تطْ ــرْ  ــ ـهّ ـطَ يـْ و 

الْمنْهــارْ ــدْ  بي ــدْ  ياخُ ــالمْ  الْسْ ــن  دي هــو  هــذا 

ــاري ْ اوْع لّ ــاهْ فــي كُ ه و يرْع ــفْ و يْســانْدُ ــى يوق حتّ

ــفْ و تَيْــســيرْ ــ باللُّطْ

ارْ ــتّ السَّ اهللا  ــن  دي ــالمْ  السْ ــن  دي هــو  هــذا 

واري ــا  نَّ عَ ــه  لُ فَضْ ــوْ  لُ وَالعُ ــدْ  جْ وَالمَ ــزَّة  الْعَ ــنْ  دي

كيـرْ ـــلْ التَّذْ ديــــنْ آهْ

ــارْ الْغ ــعْ  اوْشَ ــنْ  َمي األْ ــى  عل ــنْ  األَمي ــهْ  بِ ــزَلْ  انْ

ــه نعمْ الْباري مْ لُ مارْ و لْهَ ضْ ــرْ نورُه فــي الْمَ و انْتاشَ

الخيرْ اوْجــــــوهْ  نعم 

الخــيــارْ ـــةْ  أالم ــارْ  ــص انّ و  الْمهاجرين  ـــلّ  كُ

ــي و انْصــارْ الباري ــي الْعرْب ــم انصــارْ النّب كامله

ــرْ الْخي ــوهْ  اوج ــم  نع
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خيرْ  ْ ــلّ ــكُ ابْ ــوزْ  ــف وِيْ لحْ  يَفْ ــمْ  ي ــدِ اعْ ــنْ  م أُو 

باجْ و لوبَرْ     ْ منْ عاشْ في الدّ

ــــدرْ ابْ ــــهْ  ــــوَجْ الْ و 

ياري نَ اخْ فى اوْ لوفى صارْ مْ د بابْ الصّْ بارْ دارْ االَرْقَمْ وَ اقْصَ غي ساقْ اخْ

الخيرْ اوْجــــــوهْ  نعم 

الخــيــارْ ـــةْ  أالم ــارْ  ــص انّ و  الْمهاجرين  ـــلّ  كُ

ــي و انْصــارْ الباري ــي الْعرْب ــم انصــارْ النّب كامله

ــرْ الْخي ــوهْ  اوج ــم  نع

ــريــرْ ــى فــي الْــحْ ــربّ ــرْ اتْ ــيْ ــمَ ـــدْ عُ ــعــبْ وَلْ ــصْ مُ

رة        لَلنَّظْ يـة  زاهْ الوانْ  و 

ــــــرة       ــــــظْ و ادْركْ نـَ

راري الَحْ منْ  بَحْ  واصْ ساتْها  اكْ داتُه  عنْ  انْزعْ  و  اوْفاتْها  نْيا  الدُّ داسْ 

الخيرْ اوْجــــــوهْ  نعم 

الخــيــارْ ـــةْ  أالم ــارْ  ــص انّ و  الْمهاجرين  ـــلّ  كُ

ــي و انْصــارْ الباري ــي الْعرْب ــم انصــارْ النّب كامله

ــرْ الْخي ــوهْ  اوج ــم  نع

يْرْ الضَّ ُو  ا ــرّ  الــضَّ هــيَّ  عبْ  مُصْ  ْ ُمّ ا ــاسْ  ــنَّ خُ

رة شْ عَ يوزَنُوها  حالْ  مُ

ــرة      ــعْ ــــرَتْ سَ ــــعْ سَ

رْ نْظَ الْمَ البْديعْ  ابْ  للشَّ

يبْهرْ ـــنْ  زي ـــنْ  ي ـــزّ وال

ــرَّة حُ خيزْرانة   ْ ــدّ ــقَ الْ و 

اوْدْرى ـــرفْ  اعْ ــهــارْ  انْ و 

ـرة امْ بيـتْ  حالها  ابـْ وَال 

ـرة ضْ الهَ ـها  ـــالتـْ اصْ و 

رْ طَ قْ لَعْ يبْ عاشَ هاوي الطِّ

ــــتــــرْ ــــنْ ــــخَ ــــمْ والْ

رَّة بينْ و غُ ْ في الْجْ يّ و الضَ

رَى ــــــوْ فـــي ســيــدْ الُ

را عذْ دَبْني  هاتْ  الدّ نَ  امْ

ــرة ــسْ ـحَ الـْ ـــنْ  م اوْ 
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لَبْراري عوا  طْ ايْقَ ارْكابْ  امعَ  وَمْشى  وَفْلتْ  ْفاتُه  كتّ دْ  بعْ ناتُه  جْ سَ

الخيرْ اوْجــــــوهْ  نعم 

الخــيــارْ ـــةْ  أالم ــارْ  ــص انّ و  الْمهاجرين  ـــلّ  كُ

ــي و انْصــارْ الباري ــي الْعرْب ــم انصــارْ النّب كامله

ــرْ الْخي ــوهْ  اوج ــم  نع

ــهــيــرْ اشْ ــــرُه  َم أ اوْ  ـــاللْ  ب مـــنْ  واشْ  بِــــاللْ 

رُه    هْ حايَنْ شَ بْرُه على الْمْ صَ

ـــــرُه  َمْ أ ـــمْ  ـــظ اعْ و 

االَبْصاري رَّةْ  قُ امْصابَحْ  منْ  باحْ  مصْ ْبَحْ  ا وَ  ه  تْقُ عَ راهْ  شْ ُو  ا بَكرْ  أبو      

الخيرْ اوْجــــــوهْ  نعم 

الخــيــارْ ـــةْ  أالم ــارْ  ــص انّ و  الْمهاجرين  ـــلّ  كُ

ــي و انْصــارْ الباري ــي الْعرْب ــم انصــارْ النّب كامله

ــرْ الْخي ــوهْ  اوج ــم  نع

ــرْ ــهــي ْ ــطّ ـــن ال ي ـــدِّ بــــاللْ عــبــد حــبــشــي وال

خاوا النّاسْ باشْ ايْسيروا 

ــــرُه      ــــي ــــك ــــفْ التَ

باري الْيَكْ لَ  َهْ ألْ الْوْصيلة   لْ  واصَ لَمْ منْ  لْ  اوْصَ فينْ  لوهْ  ْ ايْوَصّ واوْا   يَقْ

الخيرْ اوْجــــــوهْ  نعم 

خبْرُه لْ  واصَ َرْضْ  أ لّ  الْكُ و 

ــــروا ــنْ ذَعْ ــي ق ــوّ ــجَ ــمْ لَ

خيرُه في  المومنين  ساوا 

ــرُه ــي بــــالل كــيــفْ غ

رُوا هْ اتْقَ ــنْ  الْكايْدي ــى  حتّ

ــروا ــــ نـــظْ ــثْ  حـي اوْ 

ــا تنويرُه ي لَلْمجــدْ في ضْ

ــرُه ــــبـــــــيــــ وال خْ
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الخــيــارْ ـــةْ  أالم ــارْ  ــص انّ و  الْمهاجرين  ـــلّ  كُ

ــي و انْصــارْ الباري ــي الْعرْب ــم انصــارْ النّب كامله

ــرْ الْخي ــوهْ  اوج ــم  نع

ــرْ ــزي ــلُــه اغْ ــضْ ــاوا فَ ــخ ــالمْ ديـــنْ الْ ــسْ ديـــنْ ال

يا في سيرُه      سامْ دينْ المْ

كــــيــــرُه     ــــي تَــــذْ ف

ابْصاري انْوارْ  فَوزْ  ثلْ  امْ رة  خْ الالَّ بالزَّادْ  نْيا  الدَّ نْ  مَ يْفوزْ  و  عدْ  يسْ

الخيرْ اوْجــــــوهْ  نعم 

الخــيــارْ ـــةْ  أالم ــارْ  ــص انّ و  الْمهاجرين  ـــلّ  كُ

ــي و انْصــارْ الباري ــي الْعرْب ــم انصــارْ النّب كامله

ــرْ الْخي ــوهْ  اوج ــم  نع

ثيرْ الكْ ــن  م ــلْ  ــي ــل اقْ بِــــاللْ  ــث  ــدي اح هـــذا 

رَّرْ        و قَبْلْ النّهارْ فاشْ اتْحَ

ــرْ      ــش ــعْ ــمَ ــــذبْ الْ عَ

راري فْ االَسْ شَ واهبْ و اكْ بُه خيرْتْ الْمْ باهْ و وَهْ بْحانْ اللّي انْشاهْ و احْ سُ

ــرْ ــي ك ــذْ ــه تَ ــاقُ ــم ــعْ ل

هارْ التَّطْ ــاتْ  ــوْق لُ ْبي  النّ ذَ  ذّنْ  ـــؤَ الْـــمُ ــاللْ  ب

ثــاري و  ــة  ــنّ سُ و  ــتــابْ  بــالْــكْ ثْ  ــحــدِّ ــمُ الْ بــاللْ 

التَّوْقيـرْ اهــــلَ  بيــنْ 

خيرُه في  ساوْيا  الْمْ دينْ 

ــنــيــرُه امْ ـــنْ  عَ عـــاشْ  و 

ــرَّرْ اتْحَ انْهــارْ  ــن  مَ ــاللْ  بِ

ـوقَّــرْ اتـْ و  ـــزَّزْ  ـــعَ اتْ و 

بيرُه تَدْ هْ  افْقَ منْ  دْ  سعْ يا 

ـــــونْ ســـيـــرُه ـــــك ايْ

رْ طَّ اتْعَ ـالمْ  االسْ حْ  بَرْوايـَ

ــرْ ــضَ ــحْ ــــلّ مَ فـــي كُ
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ضارْ محْ طالبْ  اتْـــزَوَّدْ  النّبي  مسجدْ  في  بالل 

الَبْراري يَّدْ  سِ عنْ  مارْوى  لّ  كُ توعبْ  اسْ و  ظْ  فَ حْ و 

ــرْ ــوي ــنْ تَ رْ  تْــــنــــوّ و 

االَنْــوارْ اطعْ  السّ رةْ  حضْ في  اتْرَبَّاوْا  نْ  مَ دْ  سعْ يا 

ــراري االَضْ نْ  مَ ساداتي  ــراوْا  ابْ بِها  رة  نظْ رة  حضْ

ــرْ جي تحْ و  ــلْ  الْجـهـ دَ 

ــرارْ االَسْ فيه  رُوا  ايْنَظْ صورْتُه  في  رة  النَّظْ غيرْ 

ياداري ادْرايــا  ذيتْ  الْحْ في  وتْ  الصُّ ذَ  النَّبْرة  غير 

ــبيــرْ التَّــعْ اكْ  ـسّ عَ

ارْ الدّ ديكْ  طاونْ  اسْ نَ  مْ ْبي  النّ معَ  ابْداوْا  نَ  مْ سعدْ 

الَمْطاري لَتْ  هطْ فيها  و  و  الْبْدُ دارْ  ــمْ  الَرْقَ دار 

سيرْ تَفْ و  ــرْحْ  ــشَّ ال ذَ 

االَبْصارْ شافَتْ  من  ما  و  ْلكايْناتْ  لّ و  وانْ  الَّالكْ

جاري قاضا  من  ما  و  كامْ  االحْ من  الغيبْ  في  ما  و 

ــرْ ايْحي ــهْ  في العــقــل 

ــرارْ احْ الَّوْا  و  فيها  ناوْا  اهْ رة  ضْ الْحَ هذيكْ  في 

االَفْكاري ُو  ا لعقولْ  تنْ  ويفْ لوبْ  لَقْ غلْ  يَشْ ما  منْ 

الخيرْ اوْجــــــوهْ  نعم 

انتهت القصيدة
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ــابْقينْ السَّ مــن  كانْ  و  دْ  ســعْ الســعودْ  دْ  ســعْ

فى في زْمانُه  مشافْ ماشْ

ـــه       ــــوانـُ ـــنْ اخْ ـــي ب

ناني ــا االَكْ ــه مواليَ ْ لُ ألْ ــاصْ مَ ــنْ ابِي وقّ دْ ب ــعْ غاوْا سَ ــا منْ اصْ هــذا ي

ــنْ ــي ــق ــيَ بـــانـــوارْ الْ

ــنــانْ احْ و  لُطفا  ــمْ  ــهُ ــلّ كُ الْمهاجرينْ  نعمْ 

لَلْياني هلْ  و  رْسانْ  فُ االبْــرارْ  االَنْصارْ  يادي  اسْ و 

ــنْ ــي ــق ــيَ ــــوارْ الْ ــــانْ ب

نينْ المومْ مــن  كــانْ  ــــمْ  الَرْقَ دارْ  ــلْ  ــبْ قَ ــنْ  م

نّة      ديثْ اوْ سُ ضارْ الحْ فاحْ

روحْ المـــــعـــنــــى     

لْ دْ عرشْ المالكْ الجليلْ الرَّبْ الْوحداني لَ الضّ سعداته صارْ منْ اهْ

ــنْ ــي ــق ــيَ بـــانـــوارْ الْ

يانُه اعْ  ْ ــلّ حَ ــادْ  اوْع فتى 

هانُه ــبْ  ــعْ ــلّ ال ــى  حــتّ

ــا يَتْمنّى ــالْ م ضــارْ ن حْ مَ

نــى مـعْ تـْ و  ــلْ   اتْــأَمَّ و 

ــوا ــبْ بان واهَ ــرْ الْمْ و ِايْمايْ

ـــــه ـــــرانُ ـــــــع اقْ امْ

الْجنَّة اوجوهْ  مع  ارْوى  و 

معنى ــــــلّ   كُ ـــي  ف
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ــنــانْ احْ و  لُطفا  ــمْ  ــهُ ــلّ كُ الْمهاجرينْ  نعمْ 

لَلْياني هلْ  و  رْسانْ  فُ ــرارْ  االبْ الَنْصارْ  يادي  اسْ و 

ــنْ ــي ــق ــيَ ــــوارْ الْ ــــانْ ب

زينْ احْ ه  تركُ ــه  أمُّ مــنْ  ــاهْ  ج سعدْ  ـــذابْ  اعْ و 

دينُه         ــوَ  هُ ـــالمْ  اإلِسْ و 

ـــــه     ـــــزّيـــــنُ يـــــامَ

هانُه ولْقاتُه  يرجعْ  ياكْ  افْناتْ  و  قامتْ  اسْ و  تْها  قَوْ عاتْ  قطْ حتّى 

ــنْ ــي ــق ــيَ بـــانـــوارْ الْ

ــنــانْ احْ و  لُطفا  ــمْ  ــهُ ــلّ كُ الْمهاجرينْ  نعمْ 

لَلْياني هلْ  و  رْسانْ  فُ ــرارْ  االبْ الَنْصارْ  يادي  اسْ و 

ــنْ ــي ــق ــيَ ــــوارْ الْ ــــانْ ب

حينْ  ْ ـــلّ كُ فــي  تجابة  مُسْ ــدْ  ســعْ ــــوة  وَدْعَ

ناني     الْسْ و  حيدْ  الْجْ معَ 

ـــي      ـــان ـــه غــــيــــرْ ايْ

االدْهاني تحْ  يَفْ باهرْ   ْ رّ سَ دْ  عْ سَ ثاني  عاوَدْ  علْ  اجْ منْ  اهللا  بْحانْ  سُ

ــنْ ــي ــق ــيَ بـــانـــوارْ الْ

ــنــانْ احْ و  لُطفا  ــمْ  ــهُ ــلّ كُ الْمهاجرينْ  نعمْ 

لَلْياني هلْ  و  رْسانْ  فُ ــرارْ  االبْ الَنْصارْ  يادي  اسْ و 

ــنْ ــي ــق ــيَ ــــوارْ الْ ــــانْ ب

ــمْ ايْقينُه ري فــي اهللا الْكْ

ــه آشْ بـينــهــا اوْ بـيــنُ

اني السَّ رّ  السَّ هلْ  نفعاتْ 

الجاني عــلــى  ــدعــي  ي

حينُـه ة تَمْ ــــدَ و األُمّ رايـْ

ــه ـــهـــيـــنُــ كاتـْ و 

ياني الْعدْ الَمةْ  ميعْ  اجْ و 

ايـــعــــانــــــي ال  اوْ 
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ــنْ ي ــزّ ال تلْقينُه  ــنْ  م ه  يلْهامُ و  ــبْ  ــوهْ ال و 

نُه      رة تدْ ضْ الكْ منْ الْحَ لَمْ

ايـــكـــونـــوا      مــــن  و 

ــي ــاوْا الغان ــمْ يلق ــى اوْفاهُ ــي اعل مْ و التّرقّ ــا نْشــاهُ ــي اهن للتَّلَقّ

ــنْ ــي ــق ــيَ بـــانـــوارْ الْ

ــنــانْ احْ و  لُطفا  ــمْ  ــهُ ــلّ كُ الْمهاجرينْ  نعمْ 

لَلْياني هلْ  و  رْسانْ  فُ ــرارْ  االبْ الَنْصارْ  يادي  اسْ و 

ــنْ ــي ــق ــيَ ــــوارْ الْ ــــانْ ب

ــوكــي اوْزيــــنْ ــحُّ ــكــاهــي ضَ ـــانْ فُ خــبّــابْ ك

انُه        دُكَّ في  و  ارْ  ــدَّ ال في 

بـــــــــهْ كـــــانـــــوا

لُه غاني ادْ في شغْ لْ حيثْ كانْ حدّ يوفْ و لمناجَ اتْ و السّ شّ        على لمحَ

ــنْ ــي ــق ــيَ بـــانـــوارْ الْ

ــنــانْ احْ و  لُطفا  ــمْ  ــهُ ــلّ كُ الْمهاجرينْ  نعمْ 

لَلْياني هلْ  و  رْسانْ  فُ ــرارْ  االبْ الَنْصارْ  يادي  اسْ و 

ــنْ ــي ــق ــيَ ــــوارْ الْ ــــانْ ب

كايْلينْ ــه  ــرْفُ ــع ابْ ــدْ  لــحــدي كـــان  خــبّــابْ 

رابْ منْ تَمكينُه    صنْعْ الحْ

ــه   ــنُ ــي ــق صـــــابْ ايْ

ــوا ــوارقْ هتْن ــوارقْ الشّ لب

ــه نُ ــوْ نْ بــيــنْ كَ ــوْ ــكَ ــال ب

الْسانُه راسْ  في  عابة  الدُّ

ــوا ــن ــتَ اعْ ــي  ــلّ ل ــع  م و 

تَلْيِيهُ منْ  يوفْ  السْ نْعْ  صُ

دينُه صـــابْ  ــارْ  ــه انْ و 

ــوا لْنُ عَ ــوا  نزْل ليشــاراتْ 

ـه ـــبْ كــونـُ ـــل فـــي ق

ــه مــع رَفْقانُه لُ و مــع اهْ

ــــه ــــانُ ــــك ـــــي امْ ف

ايْلينُه الْهنْدْ  ــداري  اصْ و 

ـــه ـــنُ اوْبـــــــــــانْ زي
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عادْتُه في كمالْ التَّداني ه و الْقى اسْ سُ ناهْ جوهرْ نفْ فْ يا اهْ تاشَ و اكْ

ــنْ ــي ــق ــيَ بـــانـــوارْ الْ

ــنــانْ احْ و  لُطفا  ــمْ  ــهُ ــلّ كُ الْمهاجرينْ  نعمْ 

لَلْياني هلْ  و  رْسانْ  فُ ــرارْ  االبْ الَنْصارْ  يادي  اسْ و 

ــنْ ــي ــق ــيَ ــــوارْ الْ ــــانْ ب

دينْ ليه  ربّما  ــتــارُه  اخْ من  سعدْ  ــالمْ  الْــسْ ديــنْ 

بَيْقينُه      اعتانْقه  للّي  وَ 

طـــــو اســـنـــيـــنُـــه    

االَزْماني سايرْ  في  ذواقْ  لَالْ ارْياضْ  ينْ  الدّ هذْ  علْ  اجْ منْ  اهللا  سبحان 

ـيــنْ يـِ ـدْ ـــه تـَ ـــزِّيـــنُ مَ

ـــانْ الَدْي ــلْ  ــمَّ ــكَ ايْ ديــنْ  فيهْ  ـــرارْ  ضِ و  ــرّ  ض ال 

ياني االَعْ مْ  ليهُ تحْ  يفْ تانْقوهْ  يعْ للّي  ميعْ  اجْ و 

وينْ التَّكْ ـــرّ  سَ ــنّ  ع

دانْ الْوجْ في  نورُه  طعْ  يسْ و  ماقْ  االعْ في  رْقْ  ايْشَ دينْ 

ابْداني لّ  كُ في  عْ  شَ عْ كايْشَ سْ  النَّفْ ارجاءْ  بينْ  و 

ــيــنْ ــديّ ــهْ ســعــدْ الْــمَ

االدْهانْ ادْهالسْ  قلبْ  في  نة  الْكامْ رارْ  االسْ فْ  يكشَ

الفوقاني الْكونْ  دَ  يا  الضّ سْ  ملْتامْ فها  تاشَ يكْ

ــنْ ـــكي التَّمْ ــالْ  يْن و 

ــه زّينُ آمَ ســاطعْ  ــراقْ  يشْ

ــوا هــين كايـْ ــعــابْ  لَصْ

ابْعينُه رارْ  االسْ دْ  ايْشاهْ

ــــســـــرّ ديـــنُـــه ابـْ
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سانُه090 نُه وحْ ه امْحاسْ فُ ــهوَصْ النُ ــخاوْتُه مــع بدْ و اسْ

يْهــاتْ اتْبانْ جايَبْ هَ ــنْ اعْ ــاسْ م ماقْ النَّ أما فــي اعْ

ديجــانْ اوْ  ــيْ  الضّ فــي  ــرْ  ك بَالدّ ــرْ  غي ــى  تَتْجل والَ 

تلْقينْ ــرة  ــحــضْ الْ و 

االَبْدانْ ربْ  تخْ وانسْ  اخْ منْ  سْ  النَّفْ ادْروبْ  في  ما  و 

ــي الغان ــودْ  المعب نعــم  ــنْ  دي ــرْ  غي ليهــا  يَجْ وال 

العالـــمــيــــــنْ  ْ ربّ

قانْ شهْ هو  منْ  رجْ  دْ مَ هاذْ  يْلْ  فُضَ في  اعملْ  أشْ 

ــعْ طرقاني ــقْ الْقاطَ ري ــعْ الطّ ــة منْ قاطْ ل ــه نقْ لُ نقْ

ــنْ ــي ــل ــواصِ بــيــنْ ال

الْيانْ باشْ  و  ابْ  الخطّ بنْ  عمر  في  اعمل  واشْ 

تْواري مَ ما  ــارعْ  س لنّبي  ري  يجْ تُه  اخْ دارْ  مــنْ 

ــنْ ايْلي ــدْ  لْ الصَّ ــفْ  كي

ــانْ ن عدْ ــنُ  ابْ ــهْ  بِ جــا  ــفْ  كي ــنْ  ي بالدّ ــا  فَرْحتْن ــا  ي

ــي آوان كل  ــه  هيباتُ و  ــه  بُ واهْ بمْ نا  ــعدْ مَسْ ــا  ي و 

ــنْ ــي ــق ــيَ بـــانـــوارْ الْ

ــنــانْ احْ و  لُطفا  ــمْ  ــهُ ــلّ كُ الْمهاجرينْ  نعمْ 

لَلْياني هلْ  و  رْسانْ  فُ ــرارْ  االبْ الَنْصارْ  يادي  اسْ و 

ــنْ ــي ــق ــيَ ــــوارْ الْ ــــانْ ب

نينْ السّ ــي  ف ــدة  ــيْ ــبَ عُ ـــا  األب ــنْ  ــي ــقــارْب ــمْ لَ

ِيْمانُه      ا صدقْ  و  امانْتُه  و 
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ــــنــــانُــــه  مـــــن احْ

داني الْوَحْ موالهْ  تُه  جْ مهْ و  قلبُه  غلْ  اشْ احْ  الجزّ بنْ  وِيْوَد  طي  يَعْ

ــنْ ــي ــق ــيَ ـــوارْ الْ ـــن ب

ــنــانْ احْ و  لُطفا  ــمْ  ــهُ ــلّ كُ الْمهاجرينْ  نعمْ 

لَلْياني هلْ  و  رْسانْ  فُ ــرارْ  االبْ الَنْصارْ  يادي  اسْ و 

ــنْ ــي ــق ــيَ ــــوارْ الْ ــــانْ ب

صينْ الحْ األَمـــيـــنْ  ــعــمْ  ن ــبــي  الــنّ ــاهْ  ــمّ س

سيدي فشوفْتُه سكينة     

ـــــنــــــا        مــــــدابـِ

ساني دْ االَحْ نْ و يْشاهَ سَ ن و يْحَ ضلْ يرْفقْ و يحَ تدي ابْناسْ لَفْ منْ يَقْ

ــنْ ــي ــق ــي ــــنــــوارْ ال ب

ــنــانْ احْ و  لُطفا  ــمْ  ــهُ ــلّ كُ الْمهاجرينْ  نعمْ 

لَلْياني هلْ  و  رْسانْ  فُ ــرارْ  االبْ الَنْصارْ  يادي  اسْ و 

ــنْ ــي ــق ــيَ ــــوارْ الْ ــــانْ ب

لــيــنْ ـــاداتْ الــلُّــوْ ـــسَ ـــضـــالْ ال ــنْ المـــةْ االفْ م

االِهانة      ارْضى  ما  عثْمانْ 

ــــة         ــــوان ــــتْ ـــــا يَ م

االماني ادْركْ  مضعونْ  ولدْ  الْخيرْ  ثْمانْ  عُ كايْواسي  و  كاسي  طاعمْ 

ــنْ ــي ــق ــي ــــنــــوارْ ال ب

ــفْ عانُه عي كــمْ مــن اضْ

ــة أَمين ــه  يت ايْدِ ســيدي 

ــة نينــــ احْ ــه  تُ بيدْ اكْ و 

نا الْهَ ــارْ  ت اخْ ــا  م ــانْ  عثم

سنة ـــــورْ  م ـــنـــة  سَ

ـــه ـــانُ ه لــــيــــسْ  و 

ــة ارْزين و  ــة  ثابْت اتْ  ــدَّ ال و 

ــا ــن ــي ايــــــكــــــونْ ف

أنا أنــا  ـــركْ  ت ــمــانْ  عــثْ

ــعـــانـــة عـــلـــى ايـْ
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ــنــانْ احْ و  لُطفا  ــمْ  ــهُ ــلّ كُ الْمهاجرينْ  نعمْ 

لَلْياني هلْ  و  رْسانْ  فُ ــرارْ  االبْ الَنْصارْ  يادي  اسْ و 

ــنْ ــي ــق ــيَ ــــوارْ الْ ــــانْ ب

حينْ لّ  كُ فـي  سـبْ  يكْ يـتَاجـرْ  و  تـاغـلْ  يـشْ

ســاكنْ      مْ لمْ قّ عنّهُ ــدُ ايْ

ـــــاشْ ايْـــحـــاســـنْ     ب

ــه لوهاني وتُ ــنْ اخُّ ــدْ كايْعي دّ الْعبْ ــا حَ ه م ــدُ ــنْ عبْ ــى كايْعي و الْمول

ــنْ ــي ــق ــي بــــنــــوار ال

ــنــانْ احْ و  لُطفا  ــمْ  ــهُ ــلّ كُ الْمهاجرينْ  نعمْ 

لَلْياني هلْ  و  رْسانْ  فُ ــرارْ  االبْ الَنْصارْ  يادي  اسْ و 

ــنْ ــي ــق ــيَ ــــوارْ الْ ــــانْ ب

ــنْ ري هاجْ امْ ــلْ  اللّي فــي  خرجــوا  ــوامْ  اقْ مــن  كــمْ 

نْ ابْالمونة        خرجوا امْساكْ

يْـــســـمـــعـــونـــا     و 

الغاني عثمان  ه  بيدُ النّاسْ  قى  اسْ و  عمْ  وطْ رْ  وافَ خيرْ  امعاهْ  ثْمانْ  عُ

ــنْ ــي ــق ــي بــــنــــوار ال

ــنــانْ احْ و  لُطفا  ــمْ  ــهُ ــلّ كُ الْمهاجرينْ  نعمْ 

لَلْياني هلْ  و  رْسانْ  فُ ــرارْ  االبْ الَنْصارْ  يادي  اسْ و 

ــنْ ــي ــق ــيَ ــــوارْ الْ ــــانْ ب

لمساكنْ على  جرْيْتُه  و 

ـــنْ ـــدايَ ـــتْ ـــدمْ وِي ـــخْ ي

ــة تون لَفْ ــنْ  م ــنْ  هرْباني

ــا ــعــون ــابْ ــت ـــنْ ايْ يــا م

اكنْ للَسَّ هيبْتُه  يْهيبْ  و 

ـــــــــنْ ـــــــــل واه كُ

ابْدونا كان  كيف  سمعوا 

ــــصـــــابْ خــونــا اتـْ
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ــنْ طي الْفْ ــلْ  الْعق مــول  ــرْ  الجعف ــا  لْن ه  ــدْ زي

زينُه        اعلى  طالعْ  رْ  السّ و 

ـــه      ـــنُ ـــدي لـــيـــهْ ايْ

علْهــا تبْياني ــه وجْ تُ الكْ هــا للَنَّجاشــي في امْ ــومْ صاغْ ــه ي بْتُ طُ ابْخْ

ــنْ ــي ــق ــي ــــنــــوارْ ال ب

ــنــانْ احْ و  لُطفا  ــمْ  ــهُ ــلّ كُ الْمهاجرينْ  نعمْ 

لَلْياني هلْ  و  رْسانْ  فُ ــرارْ  االبْ الَنْصارْ  يادي  اسْ و 

ــنْ ــي ــق ــيَ ــــوارْ الْ ــــانْ ب

ــــالدْ  الْــمــهــجــرْ  مــتــوادّيــنْ ــي  ابْ االرْفـــــاقْ  ف

ايْعاني      خوهْ  ايْترْكْ  الخو 

عـــــايـــــشْ هـــانـــي      

ناني دْ ــمايَلْ نعــمْ الْعَ ــه الْطيّبْ الشّ تُ فْ رْبْته وَلْهَ ــوْقُه و غُ ــا شَ ــوْ م لَ

ــي لــحــزيــنْ ــواس ــم ل

ــانْ لْب ــنْ فــي أرْضْ الصُّ غرْبي ــنْ المْ ــفْ بي ــنْ ألّ ــا م ي

ــي ــاذْ العصــر األَنان ــا فــي ه ــنْ اقْلوبْن ــا بي ــفْ م ألَّ

ــــجــــاهْ األَمـــيـــنْ بِ

نان عدْ هلْ  مع  يَتْربْ  في  االَنْــصــارْ  خــاوا  منْ  يا 

الباني يــنْ  الــدّ شعوبْ  و  ــا  ازْمــانّ ــامْ  ــكّ حُ خــاوى 

ــنْ ــي يّ ــدِ ــهْ ــمَ ـــن ال دي

بينُه اجْ من  ساطعْ  ورْ  النّ

ايْمينُه فــي  ــنْ  ــمْ ــيُ الْ

تَني كايَعْ ـــذاكْ  ابْ هــذا 

ــي المعانـ ــقْ  ـــ ايـَ الرّ و 

ايهينُه ليهْ  عابْ  االصْ لّ  كُ

ــــه ــــقــــيــــنُ ــــرافْ امْ

ايْناني حــدّ  ــرْكْ  ت ــدْ  الح

ـــــي ـــــوان مـــــع االخْ



993اتويزت لشياخ المشايخ عن المهاجرين واالنصار - الجزء الثالث

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

لإليمــان ــبّاقين  السّ ــى  عل رحمــة  ــزَّلْ  ن مــن  ــا  ي

ــي االوان ســايرْ  فــي  ــا  ن عزّ و  ــا  احمين و  ــا  ارْحمن

ـــــنْ ـــــي ـــــزّ األَوّل ع

ــانْ اعي ــرَاكْ  تَ ــا  م ــي  ياللّ ــكْ  ب ــكْ  ل ــلْ  كانتْوَسَّ

تاني ــومْ اعْ ل ــرْ اَخالقــي و كرســي لعْ و ابْعــرشْ األَم

ــنْ ــزّي لــوْجــهْ زيـــن ال

ــرْآنْ الْقُ يْ  هــدْ و  ــالمْ  االَسْ ذَ  ــنْ  ابْدي ــكْ  ل ــلْ  نتْوسّ

ازْمــانْ في  رْها  انْصَ و  عزّها  و  ــة  األُمّ شانْ  ــعْ  ارْف

ــيــنْ ــيّ الْــحَ ــي  ف انــا  و 

ــانْ ي ــرْ بَعْ ــى نَنْظُ اتْ حتّ ــدّ ــنْ ال ــزع نفســي م التن

لمكاني سايَرْ  في  هْ  تانْقُ اعْ من  و  ــالمْ  االسْ مـجـدْ 

ــنْ ــبي الْمُ ــرْ  ـ النَّـصْ و 

مــانْ الرَّحْ ــمْ  الرَّحي ــنْ  م ارْجــا  ــا  لِيَّ طــعْ  يقْ ــالَ  لهْ

ثاني ــاوَدْ  ع رجعتْ  النّبي  ــةْ  ُمّ أ تْ  تاگَ إال  غيرْ 

ــــــوارْ الــيــقــيــنْ الَنـْ

انتهت القصيدة
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ــعْ ــري ـــابْ الــسّ ـــوتّ ــابْ الْ ــطّ ــخَ ــال ــا زَيــــدْ ب ه

ابعْ  السّ و  اتْ  السّ الالّ  و 

ــعْ       ــال ــطَّ ـــنْ ال ـــسْ حُ

اعــي بالدّ ــنْ  وامَ ــرايرْ  السّ ــتْ  راقْ و  ــبْ  لْ الْقَ رقّ  ــي  النّب و  ــاهللا  ب

ــعْ ــي ســـرّ ابــديــعْ ارف

ارْفــاعْ ــقــاتْ  تُ و  سابْقينْ  المهاجرين  نعم 

ــي ماع ــوهْ ســاداتي بالْيَجْ ــي بايْع و االَنْصــارْ اللّ

ــعْ ــي ســـرّ ابْـــديـــعْ ارْف

ــعْ ــجــي ْ ــشّ ــابْ الـــفـــاروقْ ال ــخــط ــال عــمــر ب

رَفْعة         و  شانْ  مْ  يّهُ ولَحَ

ــى       ــع ـــن اسْ زيـــــدْ م

ــه واعي أَلُ ــهادة بَمْ ــنْ و الشْ ي ــا ســابقْ للدّ ــالْ خوي ــرْ ق م و انْطــقْ عُ

ــعْ ــي ســـرّ ابــديــعْ ارف

الــرَّابــع و  ــالــثْ  الــثّ هــو 

ساطعْ ـــورْ  الْـــنُ ـــادُه  ق

ســمعة مْ  ليهُ اوْخوهْ  هوَ 

انْعــا ــنْ  م جــا  ــنْ  مني و 

منْ جــا الْدينْ ربّي ســارع

ــــع ــــام ــــسَّ يــــــا ال

كتَرْعى مْ  شــانْهُ ــشْ  ريْ قُ

ــعــى ــر مــسْ ــي ـــي خ ف
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ــاعْ ارْف ــاتْ  تُق و  ــابْقينْ  س ــن  المهاجري ــم  نع

ــي ماع بالْيَجْ ســاداتي  ــوهْ  بايْع ــي  اللّ الَنْصــارْ  و 

ــعْ ــي ســـرّ ابْـــديـــعْ ارْف

ــــعْ ــا اوْري ــنّ ــه ــابْ اتْ ــطّ ــخ ــن ال ــا ب يـــازيـــدْ ي

ــي رافعْ         ــنْ ربّ ــت الدي و ان

ــــع      ــــداف ــــن ــــات ك

ســاكن في حياتك ســاعي تْ الْمْ لكْ عنْ المْ ودَّكْ ربّي بكل خيرْ و جعْ

ــعْ ــي ســـرّ ابــديــعْ ارف

ــاعْ ارْف ــاتْ  تُق و  ــابْقينْ  س ــن  المهاجري ــم  نع

ــي ماع بالْيَجْ ســاداتي  ــوهْ  بايْع ــي  اللّ الَنْصــارْ  و 

ــعْ ــي ســـرّ ابْـــديـــعْ ارْف

ميعْ الجّ ــومْ  ي في  ارهيبْ  ــاهْ  ــقَ الْ للّي  لْحة  طَ

عة      الرَّجْ انْواتْ  القافْلة  و 

ـعــة       ــلـْ ـــــن الــطَّ زي

اعي ــاكْ الدّ ــه ليهْ ادْع تُبْ ســيرْ لُ روا لَكْ بّ ــهْ ايْخَ ه و بي ــمُ محمــد أسْ

ــعْ ــي ســـرّ ابــديــعْ ارف

ــاعْ ارْف ــاتْ  تُق و  ــابْقينْ  س ــن  المهاجري ــم  نع

ــي ماع بالْيَجْ ســاداتي  ــوهْ  بايْع ــي  اللّ الَنْصــارْ  و 

ــعْ ــي ســـرّ ابْـــديـــعْ ارْف

ــاشْ جيتي يافعْ منْ يومْ ف

وَارعْ اوْ  اتقــي  ــتي  شْ عَ

ــلْعة السّ كاتْلَمّ  النّاسْ  و 

ــرْعة بسُ اهللا  فــي  و 

و لَلرّســولْ ســامع طايعْ

ــــعْ ــــاف ــــن ــــمْ ــــلْ لَ

عى لْحة يسْ ورْهيبْ جا لْطَ

ــــى ـــكْ ادْع ـــوم ـــق الْ
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ــعْ اجمي ــه  ارْفاقُ ــنْ  بي الرّاهــبْ  اصغــى  طلحــة 

ه        عُ و الرَّاهبْ ايتْقاطرْ دَمْ

ـــه       ــــة تـــدعُ ــــكّ م

ــا و اتْباعــي ــهْ الرّســالْ و االنبي ــروا ب ــم الرّســالة خب ــدْ خات محمّ

ــعْ ــي ســـرّ ابــديــعْ ارف

ــاعْ ارْف ــاتْ  تُق و  ــابْقينْ  س ــن  المهاجري ــم  نع

ــي ماع بالْيَجْ ســاداتي  ــوهْ  بايْع ــي  اللّ الَنْصــارْ  و 

ــعْ ــي ســـرّ ابْـــديـــعْ ارْف

ــعْ ــي ــج ــر مــحــمــد الغـــيـــره انْ ــي ـــانْ غ ـــاك م

و ادْراوْهْ الرّكابْ في ساعة     

بــــيــــن اربــــاعــــة       

دْ وبْداوْا في الرّواية يا ســعدْ الواعي نا محمّ رْةْ ســيدْ ضَ روا في حْ حضْ

ــعْ ــي ســـرّ ابــديــعْ ارف

ــاعْ ارْف ــاتْ  تُق و  ــابْقينْ  س ــن  المهاجري ــم  نع

ــي ماع بالْيَجْ ســاداتي  ــوهْ  بايْع ــي  اللّ الَنْصــارْ  و 

ــعْ ــي ســـرّ ابْـــديـــعْ ارْف

ايْــديــعْ ســرُّه  ـــدى  ابْ و  ـــوى  رَتْ و  ارْوى  طلحة 

رَّعْ     تْوَ و  البْال  في  ازْهدْ  و 

ــعْ ــط اسْ ـــورْ   ـــنّ ال و 

عوا   ــمْ مْ ايْسَ لّهُ االَرْكابْ كُ

ــرعوا و فــي الطـــريقْ سَ

ماعة    ــه الجّ يا و ماتْ لُ دغْ

اعة الطّ اعطــى  طلحــة 

دعْ رْ موالهْ اصْ منْ اللّي ابْأَمْ

لعْ يَطْ الــســرّ  ـــدا  ابْ و 

ــيادي رجعوا و يْقولْ يا اسْ

ـــــزعـــــــــوا اتْفَ وال 

راعة ميعْ اسْ رْسبوا اجْ و تْسَ

ــبْـــراعـــة ــــــنَ الـْ ام

ــعْ اتْرفَّ ــيْئاتْ  السَّ ــنْ  ع و 

ــــمــــعْ ــــن اسْ ــــا م ي
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بْ الطباعي ُو هــذَّ ضالْ ا ــةْ الْفْ ْســالة منْ ربّى الم ــي عنْ خاتمْ الرّ صلّ

ـــعْ ـــم ــــا مــــن اسْ ي

ــاعْ ارْف ــاتْ  تُق و  ــابْقينْ  س ــن  المهاجري ــم  نع

ــي ماع بالْيَجْ ســاداتي  ــوهْ  بايْع ــي  اللّ الَنْصــارْ  و 

ــعْ ــي ســـرّ ابْـــديـــعْ ارْف

مايْبيعْ ــري  ــشْ يَ مــا  نْــيــا  الــدّ انْــســى  طلحة 

عْ       وَتْنَفَّ ــالة  وَصْ رْ  كَ ْ بالذّ

ـــعْ     ـــفَ ـــنْ ــــى تَ ــــقَ بَ

ــال لَبْقاعي ــنا انْحــادرْ ومْ لَ السّ ــنْ هدى اهْ ــوُّفْ الْحقيقــي م والتَّصَ

ــعْ ــي ْف ــرّ ــا ال ــن ــالــسَّ ب

ــزُّوزاعْ ــل ل تــوقــفْ  ـــادْرة  ق ــراقْ  ــشْ يَ فةْ  فَلْسَ الَ 

للتّداعي ى  ــدّ تــتْــصَ ــمــيــنْ  الْــواهْ ــــامْ  َوْه الأ وَ 

ــعْ ني امْ ســور  حــى  يضْ

ــبــاع الــالّطْ ــوُّفْ  ــصَ ــتَّ ال ــنْ  مَ  ْ ـــدّ وَالَبـُ كــانْ  إنْ 

األتْباعي و  حابْ  االَصْ يادْنا  اسْ منْ  ِالَّ  ا وَة  ــدْ قُ ال 

ــطيعْ السّ لبْهــا  ــلْ  ه

ــاعْ االوُض سايرْ  في  االَنْبْيا  ابْتاجْ  ــتَــدوا  اقْ ــمْ  هُ

ي ماعِ اطْ دونْ  منْ  طاعة  يْدوهْ  اوْشَ دْ  جْ الْمَ ابْناوْا  و 

ــعْ قي الصّ و   ْ الحــرّ فــي 

ضــالْ اتْولَّعْ ــةْ الْفْ ــا المْ ي

ــدعْ ــبْ ـــانْ يَ ــكــامْ ك حِ

ــعْ ايْنَفَّ ــاهْ  ن ياهْ وعــاشْ 

ـــعْ ـــمَ ـــجْ ـــــــلّ مَ كُ
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ــداعْ لَبْتِ ــلْ  ه و  ــاعْ  الرف شــايَخْ  لَمْ همــا  ــادوا  ه

ــيادي فــي تَرْصاعي ــتْ لسْ لْ ــرْ قُ ــا فيهــمْ خي مالن

تَرْصيعْ انْــظــامــي  و 

اعْ نفَّ رافـــقْ  شــافــقْ  ايــكــونْ  ــي  ربّ رادُه  واحـــدْ 

راعي   ة  فَّ الصُّ ــلَ  هْ الَ لُه  تاجْ  احْ لَلّي  مالُه  لْ  سبّ

ــعْ ــي ــن ــــعْ ام ــــانِ الم

وَدْراعْ ابْساعدْ  عيفْ  للَضْ انْ  ـــوَّ عُ رادُه  ــرْ  واخُ

يْراعي و  يْواسي  و  كايْعاوَنه  ه  تاجُ احْ من  لّ  كُ

ــعْ ــروي ــلْ ت ــب ــق مـــا ي

ـــوَرعْ الْ ــامْ  ــم اتْ و  ترْ  السّ و  رْ  للسّ رادُه  ــذا  ه

ماعي االسْ منْ  اقْبلْ  لوبْ  الْقْ ثْ  دَّ ايْحَ ابْغاهْ  هذاكْ 

ــعْ ــي ـــلّ اوْض ــعْ كُ ــرف ي

الباعْ ويلْ  اطْ هــذاكْ  مْ  لهُ كُ مْ  هُ معْ جَ اللّي  و 

اقْياعي و  مْجالسْ  في  ده  توجْ الْخيرْ  كانْ  ا  مَّ فينْ 

ــعْ ــي ســـرّ ابــديــعْ ارف

ــاعْ ارْف ــاتْ  تُق و  ــابْقينْ  س ــن  المهاجري ــم  نع

ــي ماع بالْيَجْ ســاداتي  ــوهْ  بايْع ــي  اللّ الَنْصــارْ  و 

ــعْ ــي ســـرّ ابْـــديـــعْ ارْف

ــمــيــعْ ــال اجْ ــضَ ــفُ ــنْ ال ــي ــي ب ــزم ــزّمْ ـــاوا ال خ

عة      طلحة مع الزُّبيرْ ارْعى      مْ ــومْ ادْعىكي خاوا في يومْ الجُ ــمْ ي ــبَهْ بينْهُ شَ
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ــعــى ــسْ ــمَ ـــــلَ الْ هْ ألَ

مْ خاوا في الْحيّ و الْمحاضرْ و في كلّ امراعي ناهُ وتْ يا اهْ بْحوا للخّ صَ

ــعْ ــي ســـرّ ابــديــعْ ارف

ــاعْ ارْف ــاتْ  تُق و  ــابْقينْ  س ــن  المهاجري ــم  نع

ــي ماع بالْيَجْ ســاداتي  ــوهْ  بايْع ــي  اللّ الَنْصــارْ  و 

ــعْ ــي ســـرّ ابْـــديـــعْ ارْف

ــعْ ري ـــلّ  كُ فــي  ــــوتْ  اخّ ــرْ  ــي ب ــزّ ال ـــع  امْ طلحة 

فالتَّرْعة         نايْخة  ارْكابْ  و 

ــة      ــع ــفْ ــنَّ ـــهْ ال ـــي ف

قاعي لّ اصْ ساكن ْفي كُ رُوَّة على المْ فْ الْقلوبْ ادْهلْ لَمْ طّ عَ بْحانْ امْ وسُ

ــعْ ــي ســـرّ ابــديــعْ ارف

ــاعْ ارْف ــاتْ  تُق و  ــابْقينْ  س ــن  المهاجري ــم  نع

ــي ماع بالْيَجْ ســاداتي  ــوهْ  بايْع ــي  اللّ الَنْصــارْ  و 

ــعْ ــي ســـرّ ابْـــديـــعْ ارْف

يْضيعْ ــا  م ــرُه  ــي ــب اعْ ــرْ  ــي ــزُّب ال ـــرّدوا  ــفَ انـْ و 

و الْقى الفيضْ منُّه ينْبَعْ       

ـــــعْ     ـــنْ ارْف ي ـــدّ ـــال ب

لّ ابْقاعي ثْ في كُ تاغَ ميعْ منْ اسْ مالْ الخيرْ كايْحاسنْ و يغيثْ اجْ الَعْ

ــعْ ــي ســـرّ ابــديــعْ ارف

تْعة الْمُ و  ــرْ  ــصْ بــالــنّ

راعــي يَرْعــى المــالْ فالْمْ

ــعى مَسْ  ْ لّ كُ ــعاوْا  يسْ

نْبعْ ــذاكْ الْمَ في يومْ جا الْ

ــورّعْ ــتْ ي و  ــاهْ  ــن اغْ ــي  ف

ــة ــع ــف ـــــلّ ن لـــــكُ

ــوُه و الرَّفْعة ل ْ و الْعْ زّ و العَ

ــعــة ـــــلّ نــجْ ـــــكُ ل

ــا يرْجع ــانْ و ارْتْوى م ف لهْ

عْ يــتْـــــــــــطــوّ و 
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ــاعْ ارْف ــاتْ  تُق و  ــابْقينْ  س ــن  المهاجري ــم  نع

ــي ماع بالْيَجْ ســاداتي  ــوهْ  بايْع ــي  اللّ الَنْصــارْ  و 

ــعْ ــي ســـرّ ابْـــديـــعْ ارْف

ـــعْ ـــدي ايْ االَّبــــاغــــي  امْ  ــــوَّ ــــعَ بَــــلّ ـــــاهْ  بَّ و 

ه      باعُ اطْ المْ  السّ يْزِيّنْ  و 

ــه        ــاعُ ــف ــص ـــــنْ ت م

واعي ــدْ التّجْ ه بع نْقُ نُه ايْخَ خاخْ ــقْ بَدْ بَ صيرة وغْ ــواهْ في احْ ــنْ الْ ني ومْ

ــعْ ــي ســـرّ ابــديــعْ ارف

ــاعْ ارْف ــاتْ  تُق و  ــابْقينْ  س ــن  المهاجري ــم  نع

ــي ماع بالْيَجْ ســاداتي  ــوهْ  بايْع ــي  اللّ الَنْصــارْ  و 

ــعْ ــي ســـرّ ابْـــديـــعْ ارْف

ميعْ اجْ ــه  ــلُ اهْ ــوه  ايْــحــبّ ــعــيــدْ  اسْ ــنْ  ب خــالــدْ 

عيفْ ايْدافعْ      ديما على الضّ

ـــلـــعْ       ـــنْ الـــطَّ ـــس ح

ثيرْ الْيَبْداعي ْ شــانْ اكْ لّ لْصالْ جَ نَ الصَّ ــبْحانْ اللّي انْشــا الْبالَّرْ مْ سُ

ــعْ ــي ســـرّ ابــديــعْ ارف

ــاعْ ارْف ــاتْ  تُق و  ــابْقينْ  س ــن  المهاجري ــم  نع

ــي ماع بالْيَجْ ســاداتي  ــوهْ  بايْع ــي  اللّ الَنْصــارْ  و 

ــعْ ــي ســـرّ ابْـــديـــعْ ارْف

ه ايْطيعْ كي منْ طاعوا وَلْدُ

ـــهْ مـــا رْتـــاعـــوا ي ـــدّ ي

عْ ــتَطَ ــوقْ ما يَسْ ــي ف يعن

ــاطــعْ السّ ــه  بيــنُـ جْ و 

ه ــرْ لَلنّبي في اتْباعُ و يصي

ــــه ــــاعُ ابْــــغــــا اوْج

ــى يافعْ ــرْ فت ــرْ غي غي و صْ

ــــعْ ــــال ـــــهْ ط ـــــي ف
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ْفــيــعْ ــالمْ الــرّ ــسْ ــيَ ــغــى لــيــهْ الْ ــا ابْ ــاهْ م ــبَّ ال

يعة      ياتْهمْ  فالضّ تبقى احْ

ــعــة       ـــي دي ـــــاشْ ف ع

اعي لْدْ آســمَّ ــهْ الْوَ ــامْ والْدي ن مــا يَرْجــعْ الَصْ ــاكْ زعْ ــدْ ي ــزَرْ فالْول يغ

ــعْ ــي ســـرّ ابــديــعْ ارف

ــاعْ ارْف ــاتْ  تُق و  ــابْقينْ  س ــن  المهاجري ــم  نع

ــي ماع بالْيَجْ ســاداتي  ــوهْ  بايْع ــي  اللّ الَنْصــارْ  و 

ــعْ ــي ســـرّ ابْـــديـــعْ ارْف

افْضيعْ الْــضــاهــا  ــارْ  ــنَّ ال ذَ  ــا  ــي زوبْ حــلــمْ  و 

ــعْ         يتْنطَّ ــه  جايُّ ــاهْ  بّ و 

ـــعْ     ـــل ـــخْ ــــــاقْ أتَّ ف

ــحْ من االَتْباعي ب ديقْ يرْوي لمنامة كيف شــافْها و صْ ــي بكرْ الصّ البِ

ــريـــعْ اسْ ــارْ  الْمـخت ذَ 

ـــوَرعْ ــانْ افْ ــم ـذوّقــوا االِي ــا اتـْ ــيَّ ــالِ وقْ امَّ ــذّ ــال ب

ادْواعــي مْ  هُ نَعْ تَمْ ال  و  ــالوَتُــه  احْ مْ  لهُ ــالتْ  وصْ

ــمْ انْـــزيـــعْ ــهُ ــي ــال م

وَّاعْ ضُ دا  الشّ و  قوهْ  تنْشْ اسْ وى  التَّقْ دْ  هْ شَ ذاقوا 

اعي رُكّ و  ادْ  جّ سُ الة  الصّ في  ــرَّوْحْ  ال مْ  بْهُ داعَ و 

ايْــشــيــعْ اهللا  روحْ 

لوضيعة نامها  اصْ ابْغــى 

الْبَيْعة اعــطــى  ال  و 

ــعْ لَ ــا كاتَخْ ــرة و نارْه حفْ

يَـــرجـــعْ و  يـــرْمـــيـــهْ 

ريعة الشّ ْقْ  وّ ــــذَ تْ ال  وَ 

ــة ــع ــي ــلّ ال ــــن  م و 

ــعْ ف يدْ ــارة  ت ــرّ  ايْجَ ــارة  ت

ــــرعْ قــــــــامْ يــــسْ
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انْــواعْ لّ  كُ في  الْيَبْداعْ  وّقــوا  اتْــذَ لنّاسْ  وْقْ  بالذّ

ماعي الَسْ و  وفْ  الشّ ذَوْقْ  و  تُه  جْ مهْ و  دانْ  الْوِجْ ذَوْقْ 

ييـــعْ تَمْ ــــال  ابـْ ذَوْقْ 

ذاعْ و  شاعْ  ساعة  في  الرّفيعْ  وقْ  ــذّ ال حالْ  هذا 

داعي باقي  اوْال  ــرّواحْ  ال راقــتْ  و  ــســادْ  االَجْ ــتْ  رقّ

ــلْــمــيــعْ ــفــنــون الــتّ ل

طــاعْ الْمُ و  ــعْ  ايَ بالطَّ ــمْ  تابْهُ اكْ وْقْ  ــذَّ بال ــوا  هُ فقْ

الرَّاعــي و  ــة  يَّ الرَّعِ و  ــمْ  نَبيهُ ــنَّةْ  سُ ــوا  مُ فَهْ

ــمــيــعْ اسْ ربّ  ليها 

اعْ نفّ غيرُه  ال  لْ  ضَ الْفْ ــةْ  أالمْ وقْ  ـــذّ ال وقْ  ـــذّ ال

الرَّاعي طابْ  يَسْ و  ميرْ  الخْ و  الْخير  ايْفيضْ  وْقْ  بالذّ

ــعْ الرّبي رْعــى  المَ فــي 

ــواعْ انْ ــنَ  مْ فيهْ  ما  و  نــوعْ  ــلّ  كُ و  ــواعْ  انْ وْقْ  الــذَّ و 

الرّباعي طى  عْ الْمَ في  ـــواعْ  االن مجموعةْ  و 

ــعْ ــي ســـرّ ابْـــديـــعْ ارف

انتهت القصيدة





1005اتويزت لشياخ المشايخ عن المهاجرين واالنصار - الجزء الخامس






001

002

003

004

005 

006

007

008

009

010

011

012

013

جيدْ الْمْ ــسْ  ــيْ قَ ـــنُ  ابْ ــثْ  ــثــاب الْ انْــجــي  ــال  وي

ــأذى اتْ كــانْ  و  ته  كرامْ

ــــادى     ــــن ـــــــمْ اهْ هُ

ــيادي ه المةْ لَسْ حُ الهْ فَضْ ــتْ ياخْ يَّ يّتْ و الْمَ ــنْ الْمَ رْعْ م ــرْقْ الدَّ جا سَ

ـــديــدْ اسْ ريّ  ليهــم 

يادْ اسْ بادْ  العْ في  لْ  ضْ الْفَ هلْ  هاجرينْ  الْمُ نعمْ 

امجادي الروَاحْ  و  والْ  بالمْ خاوْا  اسْ من  الَنْصارْ  و 

ــدْ ــدي اسْ رَيّ  ــمْ  لــيــهُ

افْقيدْ ــــه  درْعُ ــي  ــلّ ال هيد  الشَّ المــتــي  ــا  ي

دْ       ــمْ افْتَقَ ــهْ قُ ــالْ لي و ق

ـــدّ         ـــاعَ ـــت ـــــاقْ اسْ ف

ــور اتْمادي الِيَّ ن ــه امّ زْتُ وْ كــورْ فــي حَ رْعْ الْمذْ ــدَّ ــالنْ و  الْقــى ال ذاكْ افْ

ـــديــدْ اسْ ريّ  ليهــم 

الْعادة رْقْ  خَ ابْديكْ  نبْدا 

الْعــادة كــي  روعْ  ــدْ لَ

الرَّاقَدْ نامْ  امْ في  ــفْ  اوْقَ

ــدْ ــاعَ ــس ايْ ه  ـــــدُ وَعْ و 

ــــهــادة بالشَّ اهللا  ودُّه 

ــــادى ــــم اتْ ـــــنْ  م و 

دْ عامَ خــادُه  ــالنْ  افْ درْعي 

ــــدْ ــــاصَ ــــــــارْ ق ص
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يادْ اسْ بادْ  العْ في  لْ  ضْ الْفَ هلْ  هاجرينْ  الْمُ نعمْ 

امجادي الروَاحْ  و  والْ  بالمْ خاوْا  اسْ من  الَنْصارْ  و 

ــدْ ــدي اسْ رَيّ  ــمْ  لــيــهُ

ايْــزيــدْ قَلْبي  ــلَــتْ  جــعْ ــه  ــوتُ مُ فــي  ــه  ــتُ ــرامْ كَ

دة يادي شهْ و الْقيتْ يا اسْ

ة       ــــدَّ ــــمُ ـــتْ الْ ـــي ح

تارْ الهادي خْ حــابْ الْمُ ة اصْ فوفْ الْماليْكَ ــعْ لَصْ ــبْحانْ  اهللا منْ ارْف سُ

ـــديــدْ اسْ ريّ  ليهــم 

يادْ اسْ بادْ  العْ في  لْ  ضْ الْفَ هلْ  هاجرينْ  الْمُ نعمْ 

امجادي الروَاحْ  و  والْ  بالمْ خاوْا  اسْ من  الَنْصارْ  و 

ــدْ ــدي اسْ رَيّ  ــمْ  لــيــهُ

جيدْ الْمْ ـــرْءانْ  ـــقُ الْ آيـــاتْ  ــضْ  ــعْ ــبَ الْ ــغــى  اصْ

ا       ــدّ يَتْهَ ــنْ  لْمَ ــى  ْل اللُّوّ

ــــدا     اغْ ـــنـــيـــنْ  مْ و 

نةْ انْشــادي عَ ــالْ لُّه ال و مْ تالْ ق ــال آســيدْ النّبي انْظــرْ واشْ آنا مخْ ق

ـــديــدْ اسْ ريّ  ليهــم 

يادْ اسْ بادْ  العْ في  لْ  ضْ الْفَ هلْ  هاجرينْ  الْمُ نعمْ 

امجادي الروَاحْ  و  والْ  بالمْ خاوْا  اسْ من  الَنْصارْ  و 

ــدْ ــدي اسْ رَيّ  ــمْ  لــيــهُ

ــه نُبْدة ياتُ ــنْ احْ ــرَفْ م يَعْ

نَبْدا ــاشْ  ب ــرْتْ  ــتَ احْ و 

دة دة وحْ مْ وَحْ غــى الْهُ اصْ

ــدة نــكْ  ْ شـــرّ ــدْ  ــك نْ و 

دَّة ــوَ مَ ــرة  عامْ ــحْ  جبْ في 

ة ـــــدّ شَ و  ــــا   ــــن اهْ

دة سْ وْة الْكُ طَ تالْ في اخْ يخْ

ـــدا ـــهْ الـــــنـــــورْ ل
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ــدْ دي امْ ــه  لُ جعْ و  ــوتْ  الصُّ ــعْ  رفْ فــي  ــة  انْي الثّ و 

قْ العادي       ديثْ و النُّطْ في احْ

ـــــــادي       لــــــــــيَّ ه

يادي ــاللْ اعْ ال عنْ صــوتْ النّبي  و وَســاهْ اهْ ــرْ كايَعْ هي ــا صوتي اجْ ين

ـــديــدْ اسْ ريّ  ليهــم 

يادْ اسْ بادْ  العْ في  لْ  ضْ الْفَ هلْ  هاجرينْ  الْمُ نعمْ 

امجادي الروَاحْ  و  والْ  بالمْ خاوْا  اسْ من  الَنْصارْ  و 

ــدْ ــدي اسْ رَيّ  ــمْ  لــيــهُ

ــدْ ــري ــا ايْ ــلْ م ــاي ـــارْ و ن ـــص َنْ ــادْ مـــنْ األْ ــع مُ

ــتافْدْ من ايفادة        و ما اسْ

بــــــــــــاإلرادة        و 

ــلّ االَمْجادي ــيادي ه ــهْ اهللا بِهْ واسْ ــهْ حتّى يُوفي ــرْ ايْزيدْ في شــي خي

ـــديــدْ اسْ ريّ  ليهــم 

يادْ اسْ بادْ  العْ في  لْ  ضْ الْفَ هلْ  هاجرينْ  الْمُ نعمْ 

امجادي الروَاحْ  و  والْ  بالمْ خاوْا  اسْ من  الَنْصارْ  و 

ــدْ ــدي اسْ رَيّ  ــمْ  لــيــهُ

ــه كــايْــزيــدْ ــلــمُ ــادجْ طـــولْ مــا عـــاشْ و عَ ــع م

نادُه      ه بَسْ هْ جامعُ قْ و الْفِ

ــــــــــوْدادُه      مـــــنْ تَ

الْهادي صــوتْ  ــوقْ  ف ال  يعْ

كـــايْـــنـــادي ـــــامْ  ق و 

بادة ــرْ واعْ ــمْ و اذْك منْ عل

ـــادة ـــزّي ال ـــبْ  طـــال و 

ينْ دَ اللّي ســادوا   دينُه الدّ

ــعــادُه ـــالْ يــا سْ ـــن ايْ

متْمــادي يَنْتْهــا  الَ  ــنْ  م

ــانْــكـــــــــــــــــادي ي و 

ــادة ــاجْ االَنْبْيا و السَّ منْ ت

ـــــي ابْـــــتَـــــدا الـــــلّ

ــتادُه موهــوبْ و النّبي اُسْ

اوْدادُه مــــــــــــــنْ  و 
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لمْ جايْ الْعنْدُه لى الْعَ شي عَ

ه دُ سانُه قَصْ لى احْ اوْشي عْ

ه دُ لّ منْ ابْغى شي وجْ وكُ

ه ـــدُ اوْنــــــــالْ قَـــصْ

لّ صفة المــة الَفْدادي ــة فــي كُ رف عْ ، والْمَ ــمايَلْ ــقْ والشّ لُ ُو خُ ــمْ ا لْ عَ

ـــديــدْ اسْ ريّ  ليهــم 

يادْ اسْ بادْ  العْ في  لْ  ضْ الْفَ هلْ  هاجرينْ  الْمُ نعمْ 

امجادي الروَاحْ  و  والْ  بالمْ خاوْا  اسْ من  الَنْصارْ  و 

ــدْ ــدي اسْ رَيّ  ــمْ  لــيــهُ

ــايْــفــيــدْ كَ اوْ   ْ دّ ــــــوَ وِيْ ــي  ــواس ــايْ ك ــعــادْ  مُ

ه دُ ســعْ دْ  ســعْ ــادْ  مع

دوَامْ ـــــــــــــــ ورْدُه         

ــر امزادي ســان اوْ خي ــرْ وحْ كْ ُو الذَّ ــامْ ا ي ْ ــالة والصّ ــيادْنا الصَّ و  وَرْدْ اسْ

ــد ــزي ـــادْ انْ ـــع مـــن مُ

ــادْ ت هْ الْمُ نعــمْ  ــي  النّب ــا  ابْن ــي  للّ ــوبْ  َيّ ا ــو  الَب

ابْالدي بْتْ  وهَّ ه  َرْضُ أ قلبْ  في  نْتُه  كُ وسْ ه  دُ جِ مسْ

ــدْ ــري اتْ ــا  م ــعــل  اف و 

ــهــادْ اآلَشْ روسْ  عــنْ  قالْها  أيّـــوبْ  أبــو  لْمةْ  كَ

عادي االَسْ واعدْ  وَسْ والنّبي  باهللا  لَبْني  ابْــدا  و 

ييدْ تشْ ــدْ  ــيَّ ــشَ اتْ و 

ــزَّادْ وال أْوى  بالْمَ الْبْني  ــتْ  وقْ في  ه  عنْدُ اوا  التّ و 

ديثهمْ كيفْ ارْواوْا  اسيادي لي احْ فْ و الْفوقي و السَّ

ــأكــيــدْ ايْــفــيــدْ بــالــتّ



1009اتويزت لشياخ المشايخ عن المهاجرين واالنصار - الجزء الخامس

071

072

073

074

075

076

077

078

079

080

081

082

083

084

085

086

087

088

089

090

ادّ ــوَ ــمْ الْ فــي  وا  ـمــدّ وِيـْ ــريــن  جــاهْ أكبر  ــاهللا  ب

مادي التَّغْ ــدانْ  ــمْ ع كــايْــنــاوْلــوا  أكبر  ــاهللا  ب

ـــريـــدْ ــا وَجْ ــوب ــه وَسْ

ْ ــادّ لي ق ــفْ ــرْ السَّ ــا غي ــاجْ االَنْبْي نْتُه ت ــكَ ابْغــى لَسْ

ـــرَّادي فَ ــه  ــعُ ــواضُ تَ كـــانْ  ــلــيــهْ  اعْ اهللا  صــلّــى 

ــدْ ــيِّ جَ ــه  ــقــامُ مْ و 

ـــارادْ ــلْ م ــبَّ ــقَ ــــوبْ مــاقْــدرْ يــتْ َيّ ـــو أ َب لــكــنْ ا

هادي راتُه  أوقهْ تْ  الْتَحْ ْبي  النّ و  الْفوقي  في  وَ  هُ

ــدْ ــي اوْك ـــاهْ  ـــرجّ تْ و 

ــوادْ جْ الَ ــدْ  يَّ ياجَ ــي  ت راحْ رُوحْ  ــا  ي آســيدي  ــالْ  ق

ــيادي ــيدْ اسْ ــم الرّســالة يا سِ ــا خات ــا محمــد ي ي

بالْحــميــدْ ـتـكْ  سلـْ

جادْ العالي  بِكْ  و  قامكْ  امْ الْعالي  في  لي  يعلى 

ياهادي ها  خزْرَجْ عنْ  و  ها  َوْسْ أ عنْ  و  لَبْالدْ  على 

ـــديــدْ اسْ ريّ  ليهــم 

يادْ اسْ بادْ  العْ في  لْ  ضْ الْفَ هلْ  هاجرينْ  الْمُ نعمْ 

امجادي الروَاحْ  و  والْ  بالمْ خاوْا  اسْ من  الَنْصارْ  و 

ــدْ ــدي اسْ رَيّ  ــمْ  لــيــهُ

ريدْ ْ الجّ ــولْ  م و  ــلْ  الــنَّــخْ الــمــولِ  انْــجــي  ــال  وي

ه      ــدُ نَشْ في  مايْزيدْ   ْ اوْقَدّ ه دُ رْ كانْ خارقْ جسْ ــعْ هالشّ دُ ــعْ ــي و يْسَ ْب ْحْ النّ ــرّ ايْفَ
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ه       ـــدُ ـــهْ سَ ـــــوى  اقْ و 

ــأدي ــبّ افْ ــيادي طَ ــوى و المــة اسْ ــه هــو لَهْ تُ ــهْ قَوْ ــرّوى و في ــوَ ال ه

ـــديــدْ اسْ ريّ  ليهــم 

يادْ اسْ بادْ  العْ في  لْ  ضْ الْفَ هلْ  هاجرينْ  الْمُ نعمْ 

امجادي الروَاحْ  و  والْ  بالمْ خاوْا  اسْ من  الَنْصارْ  و 

ــدْ ــدي اسْ رَيّ  ــمْ  لــيــهُ

عــادْ كــانْ  ــهــورة  الْــمــشْ ــنــاشْ  الــتّ ةْ  بيعْ ــنْ  م

ديحْ الرّسولْ الْماجدْ    في مْ

ـــــدْ        ــــرُه واج شــــعْ

ــنادي ــالدي و اسْ لّهــمْ امْ ــنْ كُ ي ــاسْ الدّ ــنْ و ن ي ــيّ اإلســالمْ و الدّ نب

ـــديــدْ اسْ ريّ  ليهــم 

يادْ اسْ بادْ  العْ في  لْ  ضْ الْفَ هلْ  هاجرينْ  الْمُ نعمْ 

امجادي الروَاحْ  و  والْ  بالمْ خاوْا  اسْ من  الَنْصارْ  و 

ــدْ ــدي اسْ رَيّ  ــمْ  لــيــهُ

ــدْ الْبي ــي  ايْناجــ ــبْعيــنْ  السّ ــتْ  الْبيــعْ اوْجــا 

ــدْ        كايَتْرَشّ ــلْ  بعق جا  و 

ــدْ     ــش ــن ســــيــــدي ي

ــدادي اعْ ــمْ  لهُ هَ ــرْ  الخي و  جمــالْ  و  حــقّ  ــترْ  السْ و  ــرْ  السّ ــوث  ثال

ـــديــدْ اسْ ريّ  ليهــم 

ه ــدُ جْ و  ـــاجْ  ه ــرْ  ــاع ش

اقْصايَدْ كايْصوغْ  رْ  عْ لَلشّ

ــدْ ــواج تْ و  ــرْ  ــيَّ ــح تْ و 

ــدْ يَتْوَقَّ كَ ــبْ  بقل جــا  و 

دْ ــوّ ــع اتْ ــي  ك ـــاشْ  ع و 

ه ـــدُ ـــنْ ـــر ع ـــعْ ـــشّ ال

هــا متْوابدْ ــى انْظيمْ و عل

كـــــايْـــــســـــانـــــدْ

رْقَدْ ــروحْ هــيّ الْفَ و جــا ابْ

ـــــدْ ـــــمـــــجّ كـــــايْ
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يادْ اسْ بادْ  العْ في  لْ  ضْ الْفَ هلْ  هاجرينْ  الْمُ نعمْ 

امجادي الروَاحْ  و  والْ  بالمْ خاوْا  اسْ من  الَنْصارْ  و 

ــدْ ــدي اسْ رَيّ  ــمْ  لــيــهُ

عيدْ ــــومْ  يُ ــي  ف ــنــة  ــمــدي الْ ــتْ  ــان ك انــهــارْ 

وابدْ         ــرحْ امْ ــامْ ف شــالَّ ايّ

ـــدْ     ـــــيَّـــــلْ نـــاشَ قِ

انْشــادي ودْرارْ  ــيادي  اسْ ــنْ  م شــاعرْ  رواحــة  ــنْ  ب  ْ اهللاَّ ــدْ  عبْ هــو 

ـــديــدْ اسْ ريّ  ليهــم 

يادْ اسْ بادْ  العْ في  لْ  ضْ الْفَ هلْ  هاجرينْ  الْمُ نعمْ 

امجادي الروَاحْ  و  والْ  بالمْ خاوْا  اسْ من  الَنْصارْ  و 

ــدْ ــدي اسْ رَيّ  ــمْ  لــيــهُ

ــدْ ــولْ زي ــق رْداءْ اي ْألَبــــو الـــــدَّ ــي اصــغــى ا ــلّ ول

ــادة      مــة نَفَّ كْ و جــاتْ حِ

ـــدى     ـــنّ ــــرْ ال قَــــطْ

ــهْ في النْوادي ريدي مع مُ رْداءْ اجْ ــدّ وفي أبو ال قــي الصّ فــي مجلسْ الْفْ

ـــديــدْ اسْ ريّ  ليهــم 

يادْ اسْ بادْ  العْ في  لْ  ضْ الْفَ هلْ  هاجرينْ  الْمُ نعمْ 

امجادي الروَاحْ  و  والْ  بالمْ خاوْا  اسْ من  الَنْصارْ  و 

ــدْ ــدي اسْ رَيّ  ــمْ  لــيــهُ

و الْفرْحْ كانْ فيها ســايدْ

ــاشــدْ ــــاتْ ن ــر ب ــاع ش

ــزادى اتْ ــدْ  الزّه و  ــمْ  العل

ــذى ــشَّ ال و  ــرْ  ــي ــب ــعِ لَ

وافدْ ليها  اعْ ــي  النّب بْ  ركْ

ـــــتْــــــواجــــــدْ وِيـْ

عوا غادة مْ لقلوبْ منْ ايْسَ

ـــادة ـــع ـــسّ عـــلـــى ال
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الســعيدْ ــذْ  ه طفــى  صْ الْمُ ــعْ  بايْ ــومْ  ي ــنْ  م

ه     دُ عْ هْ و الْحكمة سَ قْ بالْفِ

وا          ـــــذُّ ـــــتَ ـــنْ الْ ـــي ب

ــدونْ و ســايرْ لَبْودادي ــواجْ في المْ ها افْ ــمعْ مْ باقْية تَسْ ــهادتهُ و شْ

ـــديــدْ اسْ ريّ  ليهــم 

يادْ اسْ بادْ  العْ في  لْ  ضْ الْفَ هلْ  هاجرينْ  الْمُ نعمْ 

امجادي الروَاحْ  و  والْ  بالمْ خاوْا  اسْ من  الَنْصارْ  و 

ــدْ ــدي اسْ رَيّ  ــمْ  لــيــهُ

نيدْ اعْ و  ــمْ  خــصْ ــجــارة  الــتّ فــي  كــانْ  ـــانْ  ازم

ه       و يزيدْ في الشرى و يْزيدُ

ه      ــــدُ ــــي يِ
ــــأْ جـــــا ت

سيبة و انْفضْ االَيادي محْ في الْحرْثْ و الْكْ و اعْطى تِجارْتُه الْغيرُه و اسْ

ــدْ ــرغْ للتّوحي و افْــــــ

ادْ نفّ بــيــرُه  تَــدْ األْمـــر  و  الْــخــلْــقْ  ليهْ  مـــواليَ 

ــه انفــع للعــادي والبادي ــه فــي اتْجارْتُ لُ واحــدْ جعْ

ــدْ ــفيــ يســتافدْ  و يـْ

ــتَفادْ يهْ و اسْ لْ يدّ ــغُ ــه فادْ منْ اشْ نعتُ ــرْ في صْ واخُ

ــادي ــهْ ايْن ــنْ لي ــانْ و الســواعدْ م رْع امْ ابْدَ ــدّ و الْخَ

ــدْ ــي ــاهْ اوْج ــق ــلْ ــايَ ك

ــلْ و وَدُّه لي طــاهْ ذَ الْجْ و اعْ

دوا ــهْ شَ النّاسْ  دوا  شــهْ

ه ــدُ في ــه  مالُ و  ــه  تِجارْتُ

ه ســيدُ صــابْ  ــنْ  ني امْ و 

لَبْده ــنَ  م بالْبْها  ــرقْ  واشْ

ه ـــدُ ـــهْ ابْـــطـــيـــبْ شَ

ه ــفْ ايْريدُ ــعْ ليهْ كي و البي

ه ـــدُ ـــي ب خــــــــادْ  و 
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ــدادْ ــاتْ اعْ لوق خْ عــمْ مَ ــه اطْ تُ ــنْ افْالحْ ــالّحْ م و الْفَ

عادي اوْراعــي  اسْ  خمّ و  نايْني  الجّ و  ــاعْ  الــرَّبّ و 

ــدْ الْبي ــبْ  شْ عُ ــعْ  تاب

ــادْ ــبّ عُ ــتْــبــوا  اتْــكَ اهللا  ــوا  ــادْق ص و  ــاوْا  صــفّ إال 

دادي اعْ دونْ  ناطي  احْ و  م  غيرْهُ رايفْ  لحْ منْ  كمْ 

ــدْ ــزي اتْ و  ــجْ  ــتَ ــنْ كــات

االَّوْالدْ ـــرْآنْ  الْـــقُ ــظْ  ــفّ ــحَ ايْ رادْ  لفقي  هــاذْ 

هــادي  و  ــكْ  ذي عــن  ثْ  كايْحــدّ ثْ  حــدّ الْمُ هــذاكْ 

ــدْ ــري ــمْ لَ يـــطـــاردْ  و 

الُورادْ لُه  ــغْ شُ ــادة  ب العْ و  ــرْ  ك للذَّ ــام  ق واحــدْ 

نادي الَسْ سايرْ  منْ  تُه  جْ هْ مُ و  قلْبُه  غْ  فــرّ هذا 

ــدْ ــي ــن ــهْ اسْ ــي ـــوَ ل ه

ــرُه عــادْ ــدي ــقْ ــتَ يْ الْ ـــدْ ـــلّ ه ــهــدى و كُ رَ فَ ـــدّ ق

ــالدي اب ــاسْ  ن ــوا  قال ــذا  هكْ ــمْ  ظي اعْ اهللا  ــرْ  بي تدْ

ـــديــدْ اسْ ريّ  ليهــم 

انتهت القصيدة
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ــفْ انْصي ــا  م شــالّ  و  ــدْ  انْعي و  ــول  انقُ شــالّ 

لّ الجودْ و الوفا       االَفْضالْ هَ

وقـــــفـــــوا وقـــفـــة    

ه انْســايَمْ و منينْ ايْوافي ــمْ و الرَّوْحْ انْســايْمُ رايَ ــا منْ اكْ َم ــداوْا أ و اخْ

ــريــفْ تَــشْ و  تــكــريــمْ 

ــرافْ التّشْ ــنْ  الْدي ــابْقينْ  س ــنْ  الْمهاجري ــمْ  نع

ــي الواف ــوْبْ  بالثَّ ــوا  نال ــنْ  قي تْالحْ الْمَ االَنْصــارْ  و 

ــريــفْ تَــشْ و  تــكــريــمْ 

ــريفْ ــدْ الشّ دْ كانْ فــي قومــه وَلْ ــعْ و انْجــي الْسَ

وتْصافا      رُه  خاطْ اوْرَاقى 

ـــا    ـــوَف الْ ــــــلَ  اهْ وَ 

ــنْ الْحنافي ي ــدة و الدّ ــشْ اللّي امْجاحْ رَيْ لهــا اتقــومْ القُ ــزْرجْ كُ والْخَ

ــريــفْ تَــشْ و  تــكــريــمْ 

لَ الصفى اوْ ناسْ األُلْفة في اهْ

ــة فّ الصُّ ــلْ  هَ كــذاكْ  و 

طفــى صْ ــعْ الْمُ انْهــارْ بايَ

ـوَفــا لــو كــــانْ مــا الـْ

فى كاتخْ ــا  م مْ  هُ ــيَامْ شِ

ــــــابْ الـــوفـــا فــــي ب

ــنْ جرْف و حافة قَبْطوهْ بي

ـــــا َف ـــــكــــــونْ أ اتـْ
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ــرافْ التّشْ ــنْ  الْدي ــابْقينْ  س ــنْ  الْمهاجري ــمْ  نع

ــي الواف ــوْبْ  بالثَّ ــوا  نال ــنْ  قي تْالحْ الْمَ االَنْصــارْ  و 
ــريــفْ تَــشْ و  تــكــريــمْ 

ــفْ ــزي ـــه انْ ـــادة دمُّ ـــبَ ــن عُ ــدْ ب ــعْ اوْعـــــادْ سَ

      و بْشوفْتْ النبي متْكافي      

ـــه صـــافـــي    ـــبُ ـــل ق

افي ــنْ الصّ ي ــه  و الدّ شــايْرُه و ناسُ ــنْ اعْ ي ــرْ بالدّ ــربْ تايْبَشّ ــادْ الْيَثْ ع

ــريــفْ تَــشْ و  تــكــريــمْ 

ــرافْ التّشْ ــنْ  الْدي ــابْقينْ  س ــنْ  الْمهاجري ــمْ  نع

ــي الواف ــوْبْ  بالثَّ ــوا  نال ــنْ  قي تْالحْ الْمَ االَنْصــارْ  و 
ــريــفْ تَــشْ و  تــكــريــمْ 

فيفْ الْعْ ــــورعْ  الْ ــمــانْ  ــلْ الْــسَ انْــجــي  ـــى  وِالَ

وافُه       ثرْ تشْ منْ يومْ ما اكْ

ـــه      شـــافُ ـــــنْ  م الَ 

ــنْ الْكافي ي تُه الْمــوالهْ الدّ ــي مرجوعْ ــدْ اللّ بْ ــةْ الْعَ ــى باعوهْ بيعْ حتّ

ــريــفْ تَــشْ و  تــكــريــمْ 

ــرافْ التّشْ ــنْ  الْدي ــابْقينْ  س ــنْ  الْمهاجري ــمْ  نع

ــي الواف ــوْبْ  بالثَّ ــوا  نال ــنْ  قي تْالحْ الْمَ االَنْصــارْ  و 

ــريــفْ تَــشْ و  تــكــريــمْ 

يافي ــمارخْ و لَفْ ــنْ الشّ بي

ــي ايْحاف ــا  م و  وافــي 

ــغافُه عاهْ منْ تَشْ ــدا امْ نبْ

ــه اكتافُ ْقــوا  وَتّ ُو  ا

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

خافي ه  قَرْحُ ــانْ  ايْب ه  فرْحُ

يـــجـــافـــي ـــــا  م و 

ــه وافُ تطْ ــدا  ابْ و   ْ لَلْحــقّ

ــوا ــــتافُــــــــ اكْ الَ  اوْ 
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ــرفْ يعْ ــهْ  اتْنَبَّ ــنْ  م  ْ لّ كُ و 

ــــــفْ ــــــرَصّ ــــــمْ الْ

ه فُّ و يقولْ لُه الْحقّ في صَ

ــه ــفُّ ــــعْ ل ــــلْ فــــي قَ

الْوَقْفة ــاقْ  ف انْقولْ  رْقُه  غُ

ــة ــف ــلْ ــكُ ـــى الْ ـــق الْ

ــرافْ     اقْ و  نّهــا  مَ ــلّ  مَ و 

ــفْ تْوقّ ال  و  ــرى  اجْ و 

فُه دْ ــبْ ايْقَ و ارْهيبْ الرّهي

ــفــوا نــصْ ــمْ  ــه ــلّ كُ و 

فة الْوَصْ ذيكْ  زابْ  الْحْ يومْ 

ـــة زَفَّ زَفّ  ـــحْ  ـــرّي ال و 

ــفْ صي وْ  ــتْوا  شَ ــه  َرْضُ أ فــي  كانْ  ــارْ  ن ابْ  ــكّ ت

رفْ     اعْ و  لْها  تْنَبَّهْ  لالَّ  و 

ــفْ     حـــتّـــى لــلــصَّ

ــدْ التّوالَفي ــمْ و ادْركْ بع ــقْ دينْهُ تان ســاوَسْ و اعْ ــانْ و الْقْ ب ــنْ الرّهْ في

ــريــفْ تَــشْ و  تــكــريــمْ 

ــرافْ التّشْ ــنْ  الْدي ــابْقينْ  س ــنْ  الْمهاجري ــمْ  نع

ــي الواف ــوْبْ  بالثَّ ــوا  نال ــنْ  قي تْالحْ الْمَ االَنْصــارْ  و 
ــريــفْ تَــشْ و  تــكــريــمْ 

ــهْ النّضيفْ ــرفْ ماضي ــى الْحقّ اصْ تْ علّ فــي الْبَحْ

ه      فُ ايْوصْ ليهْ  ارْهيبْ  كلّ 

ــه      ــفُ خــطْ ـــي  ـــلّ ال و 

افي قايقْ و الحقّ الصّ قيقْ و الحْ َرْضْ يتْربْ فينْ التَّحْ ه في أ وا مْشى باعُ

ــريــفْ تَــشْ و  تــكــريــمْ 

ــرافْ التّشْ ــنْ  الْدي ــابْقينْ  س ــنْ  الْمهاجري ــمْ  نع

ــي الواف ــوْبْ  بالثَّ ــوا  نال ــنْ  قي تْالحْ الْمَ االَنْصــارْ  و 
ــريــفْ تَــشْ و  تــكــريــمْ 

ــفْ انْضي ــا  وَان ــه  فُ نَصْ و  ــقّ  الحَ الْقــى  ــوَ  ه

ى    فيرُه كفَّ ذَ الْخندقْ و احْ

ــى     ــف اكْ و  ــــرْ  ــــيَّ طَ
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فــي ــحْ اوْزادْ اللُّوْالَ صــاوْا جــا الرّي ــا يَتّحْ ــودْ اهللا جــلّ شــانُه م ن وجْ

ــريــفْ تَــشْ و  تــكــريــمْ 

ــرافْ التّشْ ــنْ  الْدي ــابْقينْ  س ــنْ  الْمهاجري ــمْ  نع

ــي الواف ــوْبْ  بالثَّ ــوا  نال ــنْ  قي تْالحْ الْمَ االَنْصــارْ  و 

ــريــفْ تَــشْ و  تــكــريــمْ 

ــيفْ السّ ارْمــى  و  ــلمْ  اسْ ــرْ  يْ مَ عُ شــيطانهمْ 

ناوي الغــدرْ قَلْبُه جافي      

ــــــاشْ ايْـــكـــافـــي         ب

ــاراد ايْحافي ِالَّبْغــا ايْغــدرُه م ــرُه ماجــا ا ــا ايْنَظْ ــلْ م بْ ــنْ قَ ــه  م رْفُ عَ

ــفْ ــي ــن ــــه مُ ــــنُّ الَيَ

ســيَّافْ ــزرْ  اغْ ــرْ  يْ عمَ كانْ  ــشْ  رَيْ قُ دْ  ــيْطانْ  الشَّ

ــالَّقْ الكافي ــاهْ الْخَ م ــنْ احْ تْلْ م ــوانْ لْقَ ــه صفْ ثُ بعْ

ــفْ ري التَّصْ ــهْ  لي ــنْ  م

ديهْ ابْيَنْصافْ ــيرْ ايْســيرْ ســارْ لهُ يفْ ــبابْ السّ و اسْ

ــي ــرُه بهــا متْكاف بْ ــفْ عنّهــا و خَ عــة و اتْكاشَ دْ خُ

ايْضيــفْ بالتّــرْغيـبْ 

ْ الْجــافّ ــبْ  لْ الْقَ ــرْ  ميْ عُ كانْ  ــونْ  َل ا ــنْ  ي للدّ واحــدْ 

ــي ــرْ الْخاف ــنْ السّ ي ــارفْ الدّ ــنْ ع ي ــنْ الزّ محمــد زي

ــفْ تنْضي و  ــرْ  هي تطْ
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يافي ــا قْطعْ لَفْ دْ م منْ بعْ

اوْالفـــي ــا  ي ــمْ  ــل سْ و 

يفْ تحتْ ثوبُه خافي و السّ

ــــــمــــــامْ وافــــي اهْ
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ــرْ و شــافْ و شــافْ ميْ ــرْدْالتْ عُ ــزة خَ جِ عْ ــتْ مُ كان

ــوقْ ايْنافي ــه مخل و عاوَدْ شــافْ وشــافْ صابْ راسُ

ــريــفْ ــشْ ــمْ الــتَّ ــيَّ شِ

ــلْ لُوصافْ ــى يْدينْ الْكام ــلمْ رتْمى عل دْ و اسْ ــهّ شَ

ــغافي بالتَّشْ عْ  ــرّ يتْضَ قْ  ــوْ شَ و  فــة  ابْلهْ ــمْ  قَبَّلْهُ

ـــفْ ــه دمـــعْ ارْدي ــعُ دمْ

تِكافْ ــدا العْ ــا مْضى و ابْ لّ م ــنْ كُ ــعْ ع ــدمْ و اقْل و انْ

ــي ايْكاف اهللا  و  ه  ــدُ قَصْ و  ــه  تُ ابْنِيّ هللا  ارْجــع  و 

ارْجــيــفْ جاليهْ  مــن 

ــالفي دودْ و االَسْ تانْقــوا لَجْ ــي اعْ ــالم اللّ هــذا االسْ

فافي بْ لَمْ ــدَ بْ دَ ــهْ و لَمْ ــالْ بِ ــهْ ايْن ــصْ في ل ــنْ يَخْ م

ويفْ تسْ ــه  ــرانُ خــسْ

ــافْ ي اطْ مــن  راوْا  ــا  وم ــنْ  الْعارْفي ــواوْا  رتْ ــه  منُّ

افي وى و النَّبْعْ الصَّ ــقْ لْ السَّ ــقاوْا هَ ه نسْ ــنْ نبْعُ و م

ــريــفْ تَــشْ و  تــكــريــمْ 

ــرافْ التّشْ ــنْ  الْدي ــابْقينْ  س ــنْ  الْمهاجري ــمْ  نع

ــي الواف ــوْبْ  بالثَّ ــوا  نال ــنْ  قي تْالحْ الْمَ االَنْصــارْ  و 
ــريــفْ تَــشْ و  تــكــريــمْ 

الخريفْ فــي  ــرُه  ــمْ عَ و  الْــجــمــوحْ  ــنْ  بَ ــرُو  عــمْ

الذاتْ في اللّباسْ انْضيفة     

071

072

073

074

075

076

077

078

079

080

081

082

083

084

085

086

087

088

089

فيفة090 ــة و عْ ــسْ عالْي ســيفةالَنفْ ــارْ عايَشْ و لحْ للَتّ
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ــفــة       عــــايــــشْ عــي

ــنَ اللُّطفْ الخافي رايْتُه اوْنالْ مْ ــاتْ امْ ف ه الْدينْ ربّي وَصْ ــدُ ه ولْ ســبْقُ

ــريــفْ تَــشْ و  تــكــريــمْ 

ــرافْ التّشْ ــنْ  الْدي ــابْقينْ  س ــنْ  الْمهاجري ــمْ  نع

ــي الواف ــوْبْ  بالثَّ ــوا  نال ــنْ  قي تْالحْ الْمَ االَنْصــارْ  و 
ــريــفْ تَــشْ و  تــكــريــمْ 

قيفْ السْ فــي  مــعــبــودُه  دايَــــرْ  ابَّــــاهْ  بــاقــي 

زاوي نازَفْ      ــنْ الْغْ ويْجي م

ــــه خـــايـــفْ  ــــنُّ ع

ــالْ في لوالفي ــدْ الَيَنْ ن لْ نمْ فــي مزْبلة الْوَ ــنْ ليلة ارمــى الصّ كــمْ مّ

ــريــفْ تَــشْ و  تــكــريــمْ 

ــرافْ التّشْ ــنْ  الْدي ــابْقينْ  س ــنْ  الْمهاجري ــمْ  نع

ــي الواف ــوْبْ  بالثَّ ــوا  نال ــنْ  قي تْالحْ الْمَ االَنْصــارْ  و 
ــريــفْ تَــشْ و  تــكــريــمْ 

سيفْ نمْ  الصّ ــقْ  ــنْ عُ أعلى  عــلَّــقْ  ــارْ  ــه انْ وَ 

و       فُ التَعْ شْ  ابْطَ لُه  قالْ  و 

ـــوا خـــطـــفـــوا خـــفّ

ــي ــلَ التّصاف ــادْ اهْ ع ــي و مُ ت ــادْ آالَمْ ع ــة مُ ل ليل ــلْ ابْحــالْ كُ لَلْوي

ــريــفْ تَــشْ و  تــكــريــمْ 

ــخيفة اسْ ــتُه  عيشْ امْ

واقفْ دارُه  ــطْ  وسْ ــمْ  صنَ

ــعــاهْ تــالــفْ ه مْ ــــدُ ولْ

ه ــح في كفُّ ــه الرَّمْ و زادْ لُ

دَلْفــوا زوجْ  ــلْ  اللّي فــي 

ــة ــف ــــــلّ صِ ــــي كُ ف

ــه و يبْقى عاكفْ ــدْ لُ وِيْزي

ـــفْ ـــاي ـــس ـــــنْ احْ م

فوا طْ ا غيرْ ايْخَ ما كيْجيوْ

ــــوا ف ــــدْ قَ ـــــهْ  بـِ و 
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ــرافْ التّشْ ــنْ  الْدي ــابْقينْ  س ــنْ  الْمهاجري ــمْ  نع

ــي الواف ــوْبْ  بالثَّ ــوا  نال ــنْ  قي تْالحْ الْمَ االَنْصــارْ  و 
ــريــفْ تَــشْ و  تــكــريــمْ 

خيفْ السْ ــمْ  ــن ــصَّ ال ــوحْ  ــم ــجْ ــلّ بَ ـــافْ  ش و 

ى       فّ تاتّشَ فيهْ  النَّاسْ  و 

ـــى     ـــفّ ـــخَ ـــتْ ـــايَ ك

افي ــعْ الصّ ب ــضْ النّ ــالمْ و يوْصلْ في سْ ــنْ االْ تانقْ دي ــانْ و يعْ ــزعْ الُت ينْ

ــريــفْ تَــشْ و  تــكــريــمْ 

ــرافْ التّشْ ــنْ  الْدي ــابْقينْ  س ــنْ  الْمهاجري ــمْ  نع

ــي الواف ــوْبْ  بالثَّ ــوا  نال ــنْ  قي تْالحْ الْمَ االَنْصــارْ  و 
ــريــفْ تَــشْ و  تــكــريــمْ 

صيفْ ــه احْ لُ قْ ظْ و ابْقــى عَ ــتَيْقَ ــنْ اسْ دْ مَ يا ســعْ

رايَفْ        قايَقْ و لَخْ ــنْ الْحْ بي

ــــفْ         ــــوالَ ـــــاشْ ايْ ب

افي ــا  والنَّبْعْ الصَّ ــنْ اتْصاف فا لْمَ ــا، دينْ الصَّ ــة  اوْدينْ لُو ف ُلْفَ ــنْ األْ دي

ــريــفْ تَــشْ و  تــكــريــمْ 

ــرافْ التّشْ ــنْ  الْدي ــابْقينْ  س ــنْ  الْمهاجري ــمْ  نع

ــي الواف ــوْبْ  بالثَّ ــوا  نال ــنْ  قي تْالحْ الْمَ االَنْصــارْ  و 
ــريــفْ تَــشْ و  تــكــريــمْ 

فا في الْغيسْ و الْوْحلْ التَّكْ

لْفة و منْ اللّي اعْطى الْخَ

ــنْ و هايَفْ ــنْ زي ــرَقْ بي يفْ

فْ فاسَ السْ ــفــارْقْ  ي و 

ــمْ الْوَقْفة مي لْ الْهْ و طــوَّ

ــفــة لــهْ ــــــهْ  بـِ و 

ــوَ تالَفْ و يْشــوفْ فينْ هُ

ـــــفْ ـــــوالَ ـــــتْ يْ و 
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ــفْ ــري ــــوَ اخْ ـــا هُ ــــلّ مَّ ــي كُ ــعْ ف ــي ب ــرّ ـــلّ ال ح

دورْها اقْلوبْ ارْهيفة     في اصْ

ــة      ــف ــي ـــــتْ خ ـــــاف خ

حي اللّي امْضــى لُه و يْعودْ امْشــافي ــه يمْ يَّنْ دِينُ ــنْ اتْدَ ــعْ م مي لكــنْ اجْ

ــفْ ــري ــشْ تَ و  ــمْ  ــري ــك ت

ــرافْ التّشْ ــنْ  الْدي ــابْقينْ  س ــنْ  الْمهاجري ــمْ  نع

ــي الواف ــوْبْ  بالثَّ ــوا  نال ــنْ  قي تْالحْ الْمَ الَنْصــارْ  و 
ــفْ ــري ــشْ تَ و  ــمْ  ــري ــك ت

النّحيفْ ــدّ  ــقَ الْ ــبْ  ــيْ ــبَ خُ ــنْ  ع انْــعــيــدْ  ــالَّ  ش

رْفي    ــلْ عَ رفْتْ يده ــال اعْ وِي

ـــــوْفــــــــــــي       والَ تـَ

حانْ العبدْ الْمتْفافي نَ الْمْ ذَّبْ وما قصى مْ وارحْ منْ ماعنا وَما اتْعَ لْبْ والْجْ غليلْ الْقَ

ـــريـــف ْ ـــنـــا الـــشّ ـــبِ نَ

ــافْ من ــنْ  ع اوْهْ  ــكَّ تَ ــوهْ  لّب صَ و  ــبْ  لي اصْ نْعــوا  صَ

ــي واف ه بَعْ ــوا جســمُ ب ــوهْ لَهْ ب ــوا عدّ ــا كان ــدْ امَّ بَعْ

ريــفْ للَتَّصْ بَـــرْ  اصْ و 

ــا خــافْ ــلْ وَ الْوافــي م بَ ــوْسْ و النّ ــنْ الْقَ الي جــاوْا امّ

ــي متْفاف ال  وَ  ــلْ  واجَ ــسْ  لي ــبيحْ  بالتَّسْ ــرْ  جَ كايَهْ

حـــايَـــطْ بِــــهْ لْــفــيــفْ

سادْ انْظيفة بْحاتْ الْجْ صَ

ارْجيفة ــة  ــل ــواجْ الْ و 

في وصْ يُوقَفْ  تْ  فْ اوْصَ اِال 

ــي تْكفّ ــا  م ــوالْ  الَقْ

ة فَ برْزاتْ االَرْضْ في أرْوعْ صِ

ــة ــف ــي ــش ــكْ مــــن الْ

رْفي حَ جزْ  يَعْ ــتْ  تبْ اكْ وِيال 

ـــفـــــــــــــي شْ و  تـَ
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ــنْ رافْ ــبْ و الم لي ــى الصَّ ــاتْ عل ــنْ م هــذا هو مَ

ــي ــهْ الْكاف ــانْ ايْكافي ــا اوْه يّ م ــدَ ــنُ عَ ــبْ بْ بَيْ خُ

ــفْ يْ ضَ ه  ــدُ نْ الْعَ راحْ 

رافْ ــهادة االَشْ نَ الشُّ غى امْضى مْ بَيْبْ آمنْ يَصْ خُ

ــي وافي وافي ــاوْا اللّ ــا قالْ ما ابْغ مْ م هُ ــا طاوَعْ م

ــفْ ري تَحْ يَرْضــى  ــا  م

ــرافْ ــرْ رَفْ ــنْ هــو طاي ــدّ مَ ــهْ ع ارْضــاتْ اهللا اعلي

حابْ  و لوالفي عاهْ منْ االَصْ مْ كانوا امْ و على منْ هُ

ــريفْ التّشْ ــلَ  اهْ مْ  هُ

ــغافْ تَشْ ــيَّ  بِ ــة  النظامَ ــبْ  واضَ امْ ــتْ  الَزل ــا  وان

افي دادْ الصّ تي اتكونْ في االعْ ماتْ قْصيدْ رايَدْ قَسْ

ــفْ ي الطّ ــوانْ  الْ ــدّ  قَ

يافْ ــافْ اطْ ي ــنْ و االنْصارْ اطْ ري هاجْ هاهمــا ذوا لَمْ

وافي مْ بَشْ هُ تي شايَفْ جْ ماقي  و في قلبي و مهْ في اعْ

ـــريفْ تَشْ و  ــمْ  تكريـ

انتهت القصيدة
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ــيــجْ ــــتْ الــزّعِ ــبــة وَقْ ــقَ ــي الْــعَ ـــوهْ ف ـــوَ و ب هُ

ــرَّجْ        سَ وادْ امْ ــاهْ عنْ اجْ وبّ

ــجّ   الــفُ ذاكْ  عــــنْ 

راجــي  ــمْ بدْ هُ رَمْ ــة و امْشــاوْا بايْعــوا يكْ ب قَ ــةْ الْعَ ي الْبيعَ ــدّ ــي يَ اللّ

ــجْ وي التَّفْ ــاضْ  اري فــي 

ــاجْ يَّ هِ
الْ ــواجْ  افْ االنّصــارْ  و  ــنْ  هاجري الْمُ ــمْ  نع

ــثْ النَّاجي    لُ ــنْ الثُّ ــرْضْ قايْدي ــومْ الْعَ مْ يُ هُ ــايَفْ ش

ويجْ التَّفْ ارْيـــاضْ  في 

ــحْ ــري ــه افْ ــالُ ـــادْ لَــلْــمــديــنــة ح ـــبْ ع ـــرّكْ ال

رْجة      و اتْجيبْ النّسا اللّحَ

جا       كـــي  ــــــعْ  ارْجَ و 

قْ الَفْواجي يْعــة يلْحَ ــي جا من الضَّ نعْ ايْرَدّ اللّ قْ ــمْ مُ كي و ادْكــي و احْ

ــجْ وي التَّفْ ــاضْ  اري فــي 

وَجْ شــاري  لَهْ وَ على الَعْ هُ

ــرَّجْ ــبْ عَ ــي الرَّكْ ــنْ اللّ مَ

ــة رْجَ فُ ــوي  شْ عَ لّ  كُ األُمّ 

جا ــي  ــلّ ل الَ  بَّـــــاهْ  و 

دَجْ وْ ه و خالْتُه في الْهَ و امُّ

ـــحـــجّ ـــمْ صـــــــابْ لَ

نْجى ــجْ الْمَ مْ نهْ تورِي لْهُ

ــة ــج ــهْ ــلَّ ـــــــوِي ال اقْ
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يَّاجْ هِ
الْ افْــواجْ  االنّــصــارْ  و  هاجرينْ  الْمُ نعمْ 

النَّاجي    لُثْ  الثُّ قايْدينْ  رْضْ  الْعَ يُومْ  مْ  هُ شايَفْ

ــجْ وي التَّفْ ــاضْ  ارْي ــي  ف

ــجْ ــري ــفْ الْ ــــدْ  زَيْ بــنْ  حبيبْ  ــبــابْ  احْ ـــذوا  ه

ــبْ واحدْ و كايَنْهجْ      ايْجي

ــجْ        ــه ــن ـــــــي ي راض

ــالْ التّناجي ــهْ ايْن ــنْ كاتَلْقــى اتْعــودْ بِ ــدة اتْواعــظْ مَ ــة خايْ و الْخال

ــجْ وي التَّفْ ــاضْ  اري فــي 

يَّاجْ هِ
الْ افْــواجْ  االنّــصــارْ  و  هاجرينْ  الْمُ نعمْ 

النَّاجي    لُثْ  الثُّ قايْدينْ  رْضْ  الْعَ يُومْ  مْ  هُ شايَفْ

ــجْ وي التَّفْ ــاضْ  ارْي ــي  ف

الْبْهيجْ زِيـــدْ  ــــرَةْ  أُسْ ـــرة  أُسْ نِــعــمْ  و  ـــرة  أُسْ

ريجة     احْ ياةْ  احْ ياتْها  حْ و 

ــيِــيــجــة     بــالــتَّــهْ

راجــي ــا  م ركْ  ــدْ ي ــه  لْقاتُ ــنْ  م و  ــة  يّان بالدِّ ــرْ  اتْبَشّ لهــا  كُ ــة  عائل

ــجْ وي التَّفْ ــاضْ  اري فــي 

يَّاجْ هِ
الْ افْــواجْ  االنّــصــارْ  و  هاجرينْ  الْمُ نعمْ 

النَّاجي    لُثْ  الثُّ قايْدينْ  رْضْ  الْعَ يُومْ  مْ  هُ شايَفْ

ــجْ وي التَّفْ ــاضْ  ارْي ــي  ف

رجْ ــا كايَدْ و حبيــب وِينْ م

يَلْهجــي  ــهادْتّيـنْ  شْ بـَ

رة و في اوْقاتْ ازْعيجة أُسْ

النّـتيـجــة ــتْ  أُجـــابـْ

ــزْرجْ الْخَ و  كانْ  َوْسْ  أ ــنْ  م

ـــجْ ـــه ـــنْ ــــرْ م ــــي خ

ا اتْعيشْ افْليجة يّ و ادْجَ ضَ

ــــــلّ حــجــى ــــــكُ الْ
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النّسيجْ ــي  ف ــرْ  ــاض ح ـــصـــاري  ُنْ ا ــرْ  ــاج ــه مُ

رْجة       و في يَتْربْ جاتْ الْخَ

ــجـــــة         ـاـــهْ بـْ و 

ــنْ ناجــي ــرْ مــع م ــنْ الزُّبي ــدْ اهللا ب ــه عبْ ــنْ بالُ ــا ايْكــونْ ع ــدَّ م البُ

ــجْ وي التَّفْ ــاضْ  اري فــي 

يَّاجْ هِ
الْ افْــواجْ  االنّــصــارْ  و  هاجرينْ  الْمُ نعمْ 

النَّاجي    لُثْ  الثُّ قايْدينْ  رْضْ  الْعَ يُومْ  مْ  هُ شايَفْ

ــجْ وي التَّفْ ــاضْ  ارْي ــي  ف

جيجْ الْهْ ــراتْ  ــجْ هَ و  بِـــهْ  لة  حامْ ــاءْ  ــم أسْ

نْجى        و امْشاتْ لِيتْربْ الْمَ

رّي   جــــــا       و الـــــــدَّ

رّاجي ــه نعــمْ الْفَ لُ عْ ــة ايْجَ ــه اللّ عاتُ ــي و ناســي وضْ ل َهْ ــاءْ آ ب فــي قُ

ــجْ وي التَّفْ ــاضْ  اري فــي 

يَّاجْ هِ
الْ افْــواجْ  االنّــصــارْ  و  هاجرينْ  الْمُ نعمْ 

النَّاجي    لُثْ  الثُّ قايْدينْ  رْضْ  الْعَ يُومْ  مْ  هُ شايَفْ

ــجْ وي التَّفْ ــاضْ  ارْي ــي  ف

ــجْ ــي اوْه ضا  لفْ ـــه  امُّ ــنْ  ــطْ بَ ــي  ف ــهــاجــرْ  مُ

مالْ ايْروجوا       عانْ الجّ و قُطْ

ــــه     ــــروجُ ـــنْ احْ ـــي ب

جــا ــة  مكّ ــنْ  م هاجــرْ  مُ

ــى جّ اتْهَ ــرى  اقْ الَ  ــنْ  م

جة مْ السَّ االقْوامْ  راتْ  هجْ

جــة وَهْ فــي  ــة  الْگايْل و 

في الْبيدا الرّكابْ ايْموجوا

ــه ــدا انْــضــوجُ ــا ابـْ ــمَّ ت

رْحْ و الســرورْ و بهجة بَالْفَ

ــا ــج ــهْ ــــــــــدونْ ل ابْ

ن وَلْجة عاتْ بهْ كمْ مّ قَطْ

جــة وَهْ وَســـطْ  ــي  فــ

فُوجــه ــقْ  الَحْ ــربْ  الْيَتْ و 

ــــه ــــروجُ ـــــــعَ امْ امْ
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ركْ ما راجي ــدْ ياتُه ي ــه احْ ويناتُه هابْ لُ ــلّ اعْ فــي دينْ اللّي انْشــاهْ حَ

ــجْ وي التَّفْ ــاضْ  اري فــي 

يَّاجْ هِ
الْ افْــواجْ  االنّــصــارْ  و  هاجرينْ  الْمُ نعمْ 

النَّاجي    لُثْ  الثُّ قايْدينْ  رْضْ  الْعَ يُومْ  مْ  هُ شايَفْ

ــجْ وي التَّفْ ــاضْ  ارْي ــي  ف

ــجْ ــري اسْ ــديــلُــه  ــنْ قَ وْ  ـــرْآنْ  ـــقُ الْ ـــرا  اقْ ــنْ  ــام ي

وارُه ساجي      و انْتَ مع اسْ

ــــــراجــــــــي       اتـْ و 

رْبْ و ازْناجي ــه عُ تْبوهْ في انْزولُ ــى اللّي حفظوهْ و كَ ــلَّمْ و ارْضى عل سَ

ــجْ وي التَّفْ ــاضْ  اري فــي 

هــاجْ لمْ راحــةْ  مْ  كــرّ الْمْ ــرَّفْ  شَ لَمْ ــي  عل منهــمْ 

يَرْتاجــي ــمْ  دايَ ــه  انْزولُ ــعَ  م ــة  آي ــة  آي ــه  ظُ حفْ

ــجْ ــوي ــفْ ــتَّ ـــــاتْ ال أي

ــاجْ الْوَهّ ــيراجْ  لَلسِّ ــراهْ  اقْ ــا  أم ــعودْ  مسْ ــنْ  بَ و 

ماجــي   يغــدا  ــة  ي اآلْ ــزلْ  تنْ كعــبْ  ــنُ  ابْ ــيّ  ُبَ أ و 

ــجْ ــرْوي تَ و  ــظْ  لَــلْــحــفْ

ــواجْ افْ اهللا  ــدْ  عبْ نا  ســيدْ ــاسْ  بّ عَ ــن  ابْ ــمْ  منْهُ

رْ و اوْالجي ضَ لُوا في احْ تابْتُه ايْنَقْ ه و اكْ فوظُ منْ محْ

ــجْ ــري احْ عـــادْ  مــنْ  ال 

ــلْ في اللّيالي داجي و اللّي

انْتاجي ــا  مَ ـــلّ  كُ فــي 

و الْخاطرْ النّقي متْفاجي

ـــــراجـــــي ـــــفْ ـــــلْ لَ
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ــرَّواجْ ال وقــت  فاظــة  الْحْ فــي  ــتْ  ثاب ــنْ  ب ــدْ  زي و 

النّاجــي إســمْ  ــه  لُ ــبْ  وْكايْرتَّ ــة  اآلي ــدْ  بع ــة  آي

ــجْ ــري ــخْ تَ بــــــادَدْ  و 

ــنْ اوْهــاجْ ري ــنْ اخْ دي ــي و وَّحْ ل ــا اهْ ضــالَ ي ــاذْ الْفُ ه

راجــي ــتْ لمْ ــه دامَ ــنْ انْزولُ ــابْ اهللا م ــه كت ظُ حفْ

ريــجْ ــدْ ــالــتّ ب ــــزلْ  انْ و 

هــاجْ ــومْ فــي حــال التَّطْ ــا الْي تابْن ــراوْا اكْ ــال نقْ وِي

ــبْ ايْراجي ــنْ اوْحــاهْ على قل ــداوْا ابْحمــد اهللا مَ نبْ

ــجْ ــوي ــفْ تَ و  ــجْ  ــفــري ت

ــو فاطمــة الزّهــرة مــول المعــراجْ ــى ب ــوا عل صلّي

راجــي لّ احْ ــارْ فــي كُ ــدّ الَزْه ــهْ ع ــى اهللا اعلي صل

ـــجْ ـــأَري ــاتْ ابْ ــق ــبْ ع

ــاجْ ــنْ النَّتَّ ــا بي حــابْ و ان ــى األصْ و ارْضــاتْ اهللا  عل

ــواجْ افْواجي ــداوْا افْ ــى ســادَاتْنا من اغْ تْ عل ــلَّمْ سَ

ــجْ وي التَّفْ ــاضْ  اري فــي 

يَّاجْ هِ
الْ افْــواجْ  االنّــصــارْ  و  هاجرينْ  الْمُ نعمْ 

النَّاجي    لُثْ  الثُّ قايْدينْ  رْضْ  الْعَ يُومْ  مْ  هُ شايَفْ

ــجْ وي التَّفْ ــاضْ  ارْي ــي  ف

ــجْ الْوْهي رْ  ــعْ الشِّ ــذْ  ه هــادي  ــتْ  جي ايْ  ــدَّ هَ

جة        هْ واقْ الْمُ تُه اشْ و صاغْ جــة الْوَهْ ــالْ  ن ــمْ  رارْكُ ةبَدْ جّ دَ قودْ امْ سبْعة من الْعْ
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ــة       ــج ــهْ ــبَ ـــتْ الْ ـــنْ بَ

ــا بالْغــادي و الْماجــي لّن ــنْ نضحــاوْا انْ شــاءْ اهللا كُ ني ــا و الْمومْ أن

ــجْ وي التَّفْ ــاضْ  اري فــي 

يَّاجْ هِ
الْ افْــواجْ  االنّــصــارْ  و  هاجرينْ  الْمُ نعمْ 

النَّاجي    لُثْ  الثُّ قايْدينْ  رْضْ  الْعَ يُومْ  مْ  هُ شايَفْ

ــجْ وي التَّفْ ــاضْ  ارْي ــي  ف

ــجْ ابْهي شــعري  ــمْ  بِهُ ــاذوا  ه حــابْ  االصْ بعــضْ 

واجي        ــمايَلْ الْبْها تَفْ بَشْ

ـــاجـــي       غــــــــادي م

مْ انْتاجي هُ ــلْ يلْحقْ ضَ لَ التَّيْســيرْ والْفْ ــلَ اهللا والنّبي هاذْ اهْ ــذْ اهْ ه

ــجْ وي التَّفْ ــاضْ  اري فــي 

يَّاجْ هِ
الْ افْــواجْ  االنّــصــارْ  و  هاجرينْ  الْمُ نعمْ 

النَّاجي    لُثْ  الثُّ قايْدينْ  رْضْ  الْعَ يُومْ  مْ  هُ شايَفْ

ــجْ وي التَّفْ ــاضْ  ارْي ــي  ف

ــجْ انْتِي ــا  ن انْتَجْ بهــمْ  مــن  ــضْ  بَعْ ــتْ  دحْ امْ

جاوْني و باقي ساجي      واشْ

ــــي فـــاجـــي      ــــاج ف

ــرْبْ و االزْناجي ــعْ  منْ ع مي حابُه بالْجْ ــه و اصْ ــي و آلُ ــا فــي النّب ن زاوگْ

ــجْ وي التَّفْ ــاضْ  اري فــي 

جــة ابْلَهْ ــه  تُ انْظامْ و 

فاجي تْ امْ شْ مْ عَ هُ يامْ بَشْ

ــي داج و  ــيّ  الــضَّ ــي  ف

مْ في انْتاجي نّهُ و اتْنيتْ عَ

ــفــاجــي امْ ــا  ي رَبّ  ــا  ي

نــــرْجــــا ــــــــهْ  بِ و 

زاجــي جــا اوْراقْ امْ رقّ الْحْ

و كالنّـــاجــــــــــــي

ياجي اسْ مْ  منّهُ بولْ  لَقْ

ــي ــاج ــــحـــــالْ ف الـْ
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يَّاجْ هِ
الْ افْــواجْ  االنّــصــارْ  و  هاجرينْ  الْمُ نعمْ 

النَّاجي    لُثْ  الثُّ قايْدينْ  رْضْ  الْعَ يُومْ  مْ  هُ شايَفْ

ــجْ وي التَّفْ ــاضْ  ارْي ــي  ف

ــجْ هي الطّ ــرّوضْ  ال ذاكْ  فــي  ــوا  ل اتْواصْ مــا  هُ

وا      هاجُ ابْقينْ اطْ     منُّه السّ

ـــه      ـــهـــاجُ ـــنْ فــــي مَ

ــرادْ و الَزْواجي لة الَفْ واصْ ــريعة امْ ــقْ و الشّ قايَ قّ و الْحْ عــن نهــجْ الْحَ

ــجْ وي التَّفْ ــاضْ  اري فــي 

يَّاجْ هِ
الْ افْــواجْ  االنّــصــارْ  و  هاجرينْ  الْمُ نعمْ 

النَّاجي    لُثْ  الثُّ قايْدينْ  رْضْ  الْعَ يُومْ  مْ  هُ شايَفْ

ــجْ وي التَّفْ ــاضْ  ارْي ــي  ف

ــريجْ ْ السّ ــراقْ  الْيَشْ ذاكْ  ــوا  ل وَّصْ اوْ  ــوا  ل وصْ

جة      بينْ النّجومْ ليها وهْ

ــــة           ــــرّجّ ــــلْ ال ــــبْ ق

ــذي اتْصافا يلْقــى لمناجي ــنْ ايْعانَدْ و ابْشــارة لَلّ لّ مَ ــة عــن كُ حجّ

ــجْ وي التَّفْ ــاضْ  اري فــي 

يَّاجْ هِ
الْ افْــواجْ  االنّــصــارْ  و  هاجرينْ  الْمُ نعمْ 

النَّاجي    لُثْ  الثُّ قايْدينْ  رْضْ  الْعَ يُومْ  مْ  هُ شايَفْ

ــجْ وي التَّفْ ــاضْ  ارْي ــي  ف

ه    هاجُ ــي و يا تَطْ رَوْضْ النب

تاجــوا احْ ــا  م ــاوْا  الْق و 

رْجة الَّوْا االَرْضْ غيرْ امْسَ خَ

جا ــزْمــي  الــزّمْ ليها 

اوْهاجوا ــنْ  قي حْ الالَّ ــه  منّ

ــــــواجــــــوا اعْ ال  و 

جة الَنجمْ فاقْها في الْبَهْ

ـــة ـــجّ ـــــونْ حُ ـــــك ايْ
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جيجْ اضْ إالّ  ــا  ــرْه ــتَ اغْ ــا  م ـــــواتْ  االْصْ هــذْ 

وا      جّ واتُه ضَ و النَّاسْ منْ اغْ

ــوا          ــج ــهْ ــنَّ غـــيـــرْ ال

ناجي ِيْســرْجوا لَغْ ــاكْ ا ــنْ ي لي ــاداتْ الْواصْ ــا الْهــذْ السّ ن ــالَّ بَرْجوعْ ي

ــجْ وي التَّفْ ــاضْ  اري فــي 

يَّاجْ هِ
الْ افْــواجْ  االنّــصــارْ  و  هاجرينْ  الْمُ نعمْ 

النَّاجي    لُثْ  الثُّ قايْدينْ  رْضْ  الْعَ يُومْ  مْ  هُ شايَفْ

ــجْ وي التَّفْ ــاضْ  ارْي ــي  ف

ــجْ الطهي ــعْ  الْجم ذاكْ  ــة  األمَّ ــى  ل عَ ــوا  حجب

رَّاجة       ــنْ و الْهَ زي نْقْ حَ و لَمْ

ــى       ــاج ن ــــي  ــــلّ ال و 

رْ داجي مْ ســاهَ لين منْ ليهُ ــاداتْ الْواصْ ــنْ السّ ــلْ ما بينْنا و بي صَ تفْ

ــويــجْ خْ مْ تـَ ــناهُ و اثـْ

ــوَّى اللجاجْ لْ و تّقَ ضَ ــلْ الْفْ ــا اهْ فْ ي واصَ ــروا لَعْ كثْ

ناجــي لمْ قــوا  انْلَحْ و  ــيادنا  آسْ ــوهْ  رْق انْخَ ا  ــوْ أجي

ــجْ جي الضّ انْترْكــوا  و 

ــاجْ يَّ الْهِ ــذوكْ  لْ و  ــي  النّب و  هللا  ــا  بين رجعــوا 

يْ فــي دارْ التَّناجي ــوا الْوَحْ ما ربّما عايْن ــي هُ ذوكْ للِّ

ــجْ ــري ــهْ ــا تَ ــان ــف ــكْ ي

ه لّ جيهْ يقوى هرْجُ فــي كُ

ـــوا ـــجّ ــــدورْنــــا ارْتَ اصْ

رجــة الْبَهْ و  جــانْ  رْهْ بالْمَ

اتْراجــا ــي  اللّ فــي  تخْ

رْجــوا ايْخَ ــاوْا  الْق ــهُ  منّ و 

نَـــنْـــجـــوا بــــــاشْ  و 

و مْصيرْها اتْنوضْ اعجاجة

ـــفـــاجـــا اتْ ـــــنْ  م و 
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ــزاجْ لَمْ فــى  يَصْ ــمْ  عاهُ امْ نَتْرافْقــوا  ــا  لْن ا  ــوْ أَجي

ــدي و اتْفاجي ــي تَهْ مــا رافْقــوا النَّب ــنْ هُ ــتْ م رفْقَ

جيــجْ التَّهْ ابْطــالْ  ــا  ي

ــاجْ م و  راجْ  ابْمــا  ــرْ  بي الخْ ــعْ  طال الَمْ ــا  ي ــا  موالن

فاجــي ــي  ياربّ فاجــي  ــكْ  لِ ــكْ  بِ ــكْ  ل ــلْ  كانتْوَسَّ

ــجْ ــري بالتَّفْ عــمْ  انـْ و 

ــالجْ لَــعْ مْ  فيهُ ــواالَ  ــلّ ال نابَعْ  لَمْ ـــة  ُمّ األْ رَدّ 

الْماجــي الْجمــالْ  ذَوْقْ  ــكْ  ب ــالْ  اتْن ــكْ  في بَّبْهــا  حَ

ــجْ التَّوْهي ذاكْ  ــنْ  م

ـــرَّاجْ ــمْ الْـــفَ ــع ــا اهللا آن ـــواليْ ي ــا م ـــي ي ــا ربّ ي

دي النَّاسْ تلْحقْ منْ ماشي ماجي ــفي و اهْ فرّجْ و اشْ

ــجْ وي التَّفْ ــاضْ  اري فــي 

اجْ ــدَّ ــقْ ال سْ ــلينْ نرْجــاكْ فــي غُ رْسْ ــا و الْمَ نْبِيّ
باألَ

تَلْهاجــي ــكْ  اليَ بالمْ و  ــنْ  نَزّلي لَمْ ــكْ  توب بَكْ و 

ــجْ  ــوي ــفْ ـهــا تَ ـوّجـْ فـَ

انتهت القصيدة
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لّيَّاتْ التَّجَ في  مه  اسْ و  ابْديتْ  اهللا  باسمْ 

ــداتْ ــشــاهَ ــمُ الْ ــي  ف و 

ــراســي  ــتْ هــيَ نَــبْ ــان ك

رارْ اسْ فيضْ  نْ  مَ لْغايا  في  تْ  عدّ و  لْتْ  قُ ما  و 

دات السَّ سيدْ  الرّسالة  خاتْمْ  عنْ  لّي  انْصَ و 

اوْقــاتْ كــلّ  ــلَّــمْ  انْــسَ و 

آناسي اهللا  ارْضـــاتْ  و 

تْها دَ سعْ صحابيّة  ــلّ  كُ اتْ  حابِيّ صَ عــنْ 

ــاتْ  دجّ لَمْ ــا  آن ــتْ  صغْ ــمْ  ْهُ منّ بِهــمْ  ــمْ  ليهُ

جــاتْ مْ  ــنهُ حاسَ بَمْ و 

اتْماسي ــاتْ  ــرِيّ اثْ غيرْ 

بانْوارْها طعْ  تسْ نُّه  مَ قَلْبْ  في  بَّة  حَ المْ قَلْبْ 

يِّداتْ السَّ نعمْ  النّسا  ــةْ  المْ يا  لي  عوا  مْ سَ

ــاتْ ــن ــبْ ــالَ ي ــا  ــم ــتُ انْ و 

ــالمي تسْ ــمْ  ليكُ ــنْ  يامَ

ابْياتْها و  صيدة  القْ اتْمعنوا  ــوَ  هُ ــالصْ  اخْ
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ــراتْ هاج مُ ــموني  اتْقاسْ إِالّ  ــنْ  بي شــهدوا 

ــــاتْ ــــاري ــــص ــــع أَنْ م

ساسي لْبي وحْ موا قَ قسّ

طارْ ابْياتْها يَّة و شْ جِ
جة و الرُّوحْ و الشّ هْ و الْمُ

لَلرِّســاالتْ ــمْ  الْخاتَ ــا  بيبْن احْ عــاتْ  وضْ ــنْ  مَ

ــاالتْ ــي ــعْ ـــنْ لَ ــــرا مَ امْ

ناسي ــهــا  ــمْ الَسَ ــنْ  الم

ظمْ شــانْها عْ ــا مَ رَّة ي ــاج النّســا الْحُ ــة ت أَمين

ياتْ دِ عْ فَالسَّ سيدي  عاتْ  ْ رَضّ اللِّي  كونْ  شْ و 

ــاالتْ ــي ــعْ ـــنْ لَ ــــرَا مَ مْ

الَّسي جُ يــا  فى  تَخْ مــا 

ها اوْناسْ يْلْ  دَ الْهُ االْسعادْ  جابتْ  منْ  ليمة  حَ

اتْ اتْوفّ باهْ  صْ في  تُه  يمْ المِّ اللّي  نَاتْ  ضْ حَ منْ 

ــاالتْ ــي ــعْ ــــرا مـــنْ لَ امْ

وَتْماسي ــحْ  ــبّ اتْــصَ ــهْ  بِ

ــعْ اوْقاتْها ــنْ فــي جمي َيْمَ ُمْ أ ــاهْ أ ــرْ كاتَرْع ب و كْ

اوْلِــيَّــاتْ قــالْ  منْ  يا  كونْ  اشْ هيدة  شَ أوَّلْ 

ــاالتْ ــي ــعْ امــــرأة مـــنْ لَ

ناسي ــنْ  ــام ي ــة  ــيّ ــمَ سُ

فاتْها صِ تعرفْ  عنها  ســالْ  ارْ  عمَّ تْ  ـــدَ والِ
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ــراتْ هاج مُ ــموني  اتْقاسْ إِالّ  ــنْ  بي شــهدوا 

ــــاتْ ــــاري ــــص ــــع أَنْ م

ساسي لْبي وحْ موا قَ قسّ

طارْ ابْياتْها يَّة و شْ جِ
جة و الرُّوحْ و الشّ هْ و الْمُ

ــواتْ ــمَّ لَ َوَّلْ  أ و  ــاتْ  ــنَ ــأَمْ ــمْ لَ لْ  َوّ أ ــنْ  م

ــاالتْ ــي ــعْ امــــراة مـــنْ لَ

راســي ــنــايَــةْ  اعْ و  ــي  أمّ

لْهــا و ابْميراثْهــا قَ ــنْ ســانْداتْ بَعْ خديجــة م

ــبابْ النَّجات ــرْها خالْقــي اتكــونْ اسْ مــن يسَّ

ــاالتْ ــي ــعْ امــــراة مـــنْ لَ

ــاســي ــون ــالُ ـــة ي ـــيَّ رُقَ

بارها مة و جابَتْ الْسيدْ الْخلْقْ اخْ جْ عرْفَاتْ الْهَ

ْ لَحبيبْ افْجاتْ ــلّ ادْقة عَ شــورة الصَّ اوْ ذيكْ المَ

مْشــاتْ و  ــتْ  كان ــة  مّ غُ

آسي لَمْ ــعْ  ــقَ تُ كــانــتْ 

ــرْ أثارْها ه ديْ أظْ ــوْ ما نَصيحــة و ســاعةْ الْهَ لَ

ــاتْ ريّ فْ ــي فــي الْجَ ــرا الغال ــة ذَ الْمْ ْي ــدّ الرُّأ ع

راتْ ــةْ  ــلَ ــي ل ــكــة  ــاتِ ع

السي لُگْ روَّعْ  ـــارسْ  ف

والْها ــامْ اهْ ــثْ أيّ ــرخْ ويْقــولْ جــاتْ في ثل تَيَصْ
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ــراتْ هاج مُ ــموني  اتْقاسْ إِالّ  ــنْ  بي شــهدوا 

ــــاتْ ــــاري ــــص ــــع أَنْ م

ساسي لْبي وحْ موا قَ قسّ

طارْ ابْياتْها يَّة و شْ جِ
جة و الرُّوحْ و الشّ هْ و الْمُ

صالِحــاتْ   يلقــى  ــا  ن الغْ ــنْ  تُ لَمْ ــرا  يَقْ ــنْ  م

ـــاتْ ـــرَم ـــمْ كَ اوْلـــيـــهُ

السي تَسْ ــدة  وَحْ رْ  كُ يذْ

ــا أْه مَ ــكْ ضَ اليَ ــي ارْواوْا امْ ــة اللّ أَن مْ ــكْ الضَّ دي

ماتْ مالَهْ و  ــة  ــرِيّ الْــعــامْ الــغــازِيَّــة  نعمْ 

مــاتْ تْلَهْ و  زَوْجــة  ــنْ  م

ــي ــاس ُن أ ـــنْ  م ــــا  َم أ و 

واتْها خطْ رَعْ  تسْ االَرْقــمْ  الدارْ  هي  مْ  جابَتْهُ

ــارْ شــي امــكارَهْ كانوا قُســاتْ ب و ســاقوا لَخْ

ــاكــاتْ ــهــا بــالــصَّ جــاوْلْ

لَبْخاسي بِها  هــربــوا 

يادْهــا تَقْ فــي  ــا  وه حطّ ــاتْ  الْعارْي باتْ  ــعْ لَشَّ

اتْ فَ حْ لسوها حتّى شَ سْ جَ مْ تْ الْهيبْ الشَّ تَحْ

غـــاثْ هـــوَ  مـــنْ  وَالَ 

الَنْفاسي ظْ  تلْفَ ــادَتْ  ك

غاثْها مــنْ  ـــوَ  هُ و  اهللا  ــا  ــه ْ ــيّ وَلْ ــة  ــيَّ ولِ
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ــراتْ هاج مُ ــموني  اتْقاسْ إِالّ  ــنْ  بي شــهدوا 

ــــاتْ ــــاري ــــص ــــع أَنْ م

ساسي لْبي وحْ موا قَ قسّ

طارْ ابْياتْها يَّة و شْ جِ
جة و الرُّوحْ و الشّ هْ و الْمُ

الثّالَثَ المْ  يَسْ في  بابْ  اسْ نَتْها  حْ مَ كانتْ 

ــتــاتْ ــنْ زوْجــــاتْ الْــعُ م

السي اللُّگْ ــاتْ  ــع رَجْ و 

وَتاتْها اخْ بينْ  كانتْ  كيفْ  اهللا  دينْ  رْ  تنْشَ

الْعائِالتْ عندْ  الْمْشي  و  ــامْ  ــيّ صِ و  ــيَّــامْ  قِ

ــلْماتْ ماسَ ــي  اللّ ــكْ  دي

ْألَماســي ا و  ــرْ  انْهاي فــي 

انْها كَّ سُ اتْهادي  يامْ  الْخْ و  يارْ  لَدْ خلْ  اتَدْ كَ

عــابِــداتْ كانوا  مــنْ  زوجْ  و  ــدة  وحْ ماشي 

ــراتْ ــشَ ــعَ ــالْ ــوا ب ــان ك

ــي ــرّاس ــي كُ هــاهــمــا ف

ياتْها احْ ياتْ  احْ باشْ  مْ  منّهُ عونْ  مَضْ بنْ  زَوْجةْ 

ــاتْ رُب بالْقُ و  ــامْ  ي الصّ و  ــنْ  ي الدّ و  ــالة  بالصَّ

ــاتْ ــاع ــطَّ ال بـــانـــواعْ  و 

ــراســي ـنــا الــغْ ــالَّوْلـْ خَ

الّتْها ــتْ غَ حَ فْ موعْ و طَ ــرْقْ و الدّ يّة بالْعَ ــقِ مَسْ
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ــراتْ هاج مُ ــموني  اتْقاسْ إِالّ  ــنْ  بي شــهدوا 

ــــاتْ ــــاري ــــص ــــع أَنْ م

ساسي لْبي وحْ موا قَ قسّ

طارْ ابْياتْها يَّة و شْ جِ
جة و الرُّوحْ و الشّ هْ و الْمُ

االِشاراتْ رُوا  هْ ظَ لْ  اوْصَ النّسا  ذَ  ضة  النّهْ رْ  صْ عَ

ـــاتْ ـــالم عَ ــوا  بـــانـُ و 

تْناســي مَ يبْقــى  ــنْ  الَم

جادْها امْ و  افْضايَلْها  و  المْ  االْسْ في  َة  رْأ الْمَ عزّ 

فاتْ ما  عنْ  يتَّبْنى  رَيبْ  دونْ  ر  الْحاضْ دْ  مجْ و 

آتْ مـــا  ــا  ــن ــبْ ــتّ ي كـــي 

واســي بَلْ امْ ــتَقْ سْ ــنْ مُ مَ

ــا هــذا حالْهــا نْي ــومْ و الدَّ نا الْي ــيَّدْ ــا شَ ــنْ م ع

نتْهــاتْ ــا  م ــا  ه دْ قاصَ امْ و  نَتْهــاتْ  ــدة  صي لَقْ

ـــبـــاراتْ ـــوى عِ مــا تَـــقْ

ــةْ راســي رْبَ ــا غُ ــفْ ي تُوصَ

ــا كايَنْثابْهــا مــاقْ و م ــسْ و العْ لْجــاتْ النَّفْ خَ

االبْياتْ انْهايَةْ  في  الزّهرْ  و  بالْورْدْ  المي  اسْ و 

ـــرَّاتْ الْـــقُ و  ــرْفــا  لــلــشَّ

ناسي و هلْ الفنونْ في االجْ

دَبْالدْها الْخصوصيّة  لّ  هَ الْملحون  ياخْ  اشْ و 

انتهت القصيدة
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ـــاتْ ـــي ــم خـــالـــقْ االشْ ــاس ب

ــة ايْغاثَ ــة  طالبَ و  النّظــامْ  ــدا  نَبْ

ياقوتة نبْدعْ  نَبْدا  زير  الْغْ الْيَلْهامْ  و  عْ  اللّوَامَ و  بْ  بالْوَهْ

ــدْ الــــزّوجــــاتْ ــي ــل ــخْ فـــي تَ

ــة الثّبات و  قــولْ  عْ الْمَ ــاتْ  لْيَ أمَّ

نْحوتة المَ نامْ  االصْ لَ  اهْ هجروا  و  االَزْواجْ  مع  روا  هاجْ منْ 

ــاتْ ــي ــبْ ــتّ ال فــي  ـثَــنِّــي  انـْ و 

ــبْ أتى ــى احبي ــالةْ الهــى عل بَصْ

ــة منْعوتة بّ ــبْ قُ لْ ــى القَ ــه حتّ لُ ــالمْ اتْوَصْ ــنْ ذَ االسْ ي بالدّ

ـــضـــاتْ امْ اهللا  ــــــاتْ  ارْض و 

فتى و  ــلْ  ــهْ بــالْــكَ ــابــة  ــحَ لَــصَّ

ــة األُنوث شــانْ  ــنْ  الرّافعي ــاتْ  حابيّ الصَّ النْســا  ــى  عل و 

هـــاتْ ــدُ الـْ ــمْ  ــي ــل ــسْ ــتَّ ال و 

ــة ــنْ ايْغاث ــثْ ع دي ــيرة و الحْ السّ

ــاالتْ و ارْجــالْ صــارتْ موروتَة ي ــلّ الْجــاهْ من اعْ ــارْ هَ بخب
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ــــرّاتْ ــــحُ الْ ذَ  ــعـــة  رَبـْ ـــا  ه

ــة ــالث ـــة مــع اثْ ـــيَّ مــوالتــي رُقَ

مثْبوتة ــوْلــة  قَ ــوْالتْ  ــلُّ ال ــهــاجــراتْ  الْــمُ ـــدوا  ابْ ما  هُ

ــــراتْ ــــاج ــــه ــــــا مُ رَبْــــــعَ

ــة قات الْمْ و  ــرْ  السَّ و  ــرَّة  عَ لَمْ ــنْ  مَ

ثْلُوتة مَ مة  قَسْ ْجالْ  الرّ نَ  مْ داشْ  احْ بينْ  النْسا  نَ  مْ ربعا 

ــــروراتْ ــــبْ ــــمَ الْ ذَ  ـــا  ـــع ربْ

ــة رات امْ لّهــا  كُ ــتْ  كان ــة  ل الرَّحْ و 

وتَة والْهُ ية  دْ كُ بينْ  كايَتْجاراوْا  رْجــبْ  آخرْ  ليلَةْ  في 

ـــغـــاتْ طُ ـــــمْ  اثَـــــرْهُ ـــي  ف و 

ــة باث الْخْ و  ــروتْ  بَ الْجَ ــومْ  قُ ــنْ  م

ــة بْتوت الْمَ ــونْ  ي بالْعْ ــارْ  ب االخْ ســاقوا  ــمْ  قوهُ ايْالحْ ــوا  بات

ــــالتْ اصْ و  الــمــجــمــوعــة  و 

ــى وات كانْ  اهللا  ســتْر  ــاحلْ  لَسَّ

موقوتَة مْ  امْجيهُ على  كاتَرْجا  فينة  اسْ كانتْ  وتْقولْ 

ـــكْ الــنَّــجــاتْ ـــلْ ـــوا فَ ـــب رك

ــى ث ــدْ اجْ بَشــة الْوَغْ ــدوا الْحَ قصْ

ــة مكبوت ــارُه  ن  ْ ــلّ الْغَ ــنْ  م ــه  راسُ ــى  اعل ــرابْ  التّ ُودَرْدَرْ  ا
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ــــرّاتْ ــــحُ الْ ذَ  ــعـــة  رَبـْ ـــا  ه

ــة ــالث ـــة مــع اثْ ـــيَّ مــوالتــي رُقَ

مثْبوتة ــوْلــة  قَ ــوْالتْ  ــلُّ ال ــهــاجــراتْ  الْــمُ ـــدوا  ابْ ما  هُ

ـــةْ مــنــاةْ ـــاح ــــروا س هــــجْ

تَ االَّ و  ــلْ  ــب هُ و  أَســـــافْ  و 

مْ المنْعوتة ــوْ ــوالْ ذَ الْقَ ــنْ االَهْ ــنْ يَرْتاحوا م و امْشــاوْا في

ـــــاتْ ـــــه ــــا نــــعــــمْ األُمّ ي

ناثة الْخْ و  ــزّ  الْــعَ ـــاتْ  زَوْج يَــا  و 

ــنْ لبْحوثة ــمَّ مَ ــاتْ كَ ــرْ القارْي صْ ــاتْ الْعَ ــا ابْنِيّ ــمْ ي و انْتُ

ِنــــــاثْ ــــــمــــــاذُوا إ ــــا هُ ه

ــطْ و التّحاتة ــة و الْوَسْ اق ــنْ لُفّ م

مبْغوتة رة  جْ هَ في  روا  هاجْ و  مبْداهْ  في  ينْ  الدِّ تانْقوا  اعْ

ــــداتْ ــــيِّ ـــمْ سَ ـــظ ـــعْ ـــا مَ ي

ــة اذْمات و  ــرْ  هْ الطُّ و  ــة  فّ الْعَ ــمْ  هُ

هوتة مسْ دة  وحْ لّ  كُ لَتْ  وصْ حتى  الْمنْجى  لوا  صّ و  ما 

ــاتْ ف ــي  ــلّ ال ـســاوْا  انـْ حــيــثْ  و 

ياتَة الْخْ و  لْعاتْ  الْخَ من  ناوْا  اهْ و 

نوتة مشْ منْ  اوْالَ  روا  هاجْ اللّي  ةْ  مْ دَ لَخْ اتْجرّدوا  ناضوا 
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ــــرّاتْ ــــحُ الْ ذَ  ــعـــة  رَبـْ ـــا  ه

ــة ــالث ـــة مــع اثْ ـــيَّ مــوالتــي رُقَ

مثْبوتة ــوْلــة  قَ ــوْالتْ  ــلُّ ال ــهــاجــراتْ  الْــمُ ـــدوا  ابْ ما  هُ

ـــاتْ ـــيَّ ـــمِ ـــسْ ــــالَّ بَ نَــــتْــــحَ

تى شَ فالْمْ ــهــاجــراتْ  الــمُ ــذْ  ه

ــى ــا يوت ــرْ مَّ ــا الْخي ْن لّ ــا كُ ن مْ ــمْ يَلْهَ هُ مْ ــي لْهَ نرْجــى للّ

بــــالْــــمــــوالتْ نَـــــبْـــــدا  و 

ــارْسْ الْيْغاثة طفــى ف صْ ــتْ الْمُ بن

بْعوثة مَ كانتْ  اتْــقــولْ  الــى  اهللا  و  ــة  ــيّ ارْقِ موالَتْنا 

ـــاتْ ـــن ـــائِ ـــك الْ رَبّ  مــــنْ 

ــا ضــى اتْعات ــمْ و الْقْ أَنهُ مْ بِهــا طَ

منْبوتة رة  بَــذْ الرّسولْ  بنْتَ  وجعلْ  مْ  ليهُ كانْ  اهللا  و 

ـبْــنــاتْ الـَ يـــا  ــة  ــل ــيْ ــهَ سُ و 

ــة راتَ امْ مالْهــا  يْلة  ــهَ سُ ــتْ  كان

ــرْبوتَة سَ ــتْ  كان و  ــة  حادْق تســاوي  و  ــي  اتْونّ هــا  راعْ بَدْ

ـــعـــاتْ ـــنْ ــا صَ ــه ــي ــيْـــال ل لـَ

ــة ــى ايْغاث ــنْ الَ لْقْ ــمْ م ــتْ بِهُ غاثَ

ــة وْروثَ مَ ــعْ  ناي اصْ ــة  تاقْنَ ــتْ  كان ــلْمة  سَ أم  ــذاكْ  اكْ و 
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ــــرّاتْ ــــحُ الْ ذَ  ــعـــة  رَبـْ ـــا  ه

ــة ــالث ـــة مــع اثْ ـــيَّ مــوالتــي رُقَ

مثْبوتة ــوْلــة  قَ ــوْالتْ  ــلُّ ال ــهــاجــراتْ  الْــمُ ـــدوا  ابْ ما  هُ

ــتْ ــنْ ــعَ ال ذاكْ  ـــدْ  ـــم احْ و 

اتْساتى ما  دْ  بعْ اتْصافى  عْ  مْ الجَ و 

ــموتة ــتْ مشْ ــها وْ كان ــرة راسْ جْ ــرَّة بالْهَ لّ حُ رَفْعــاتْ كُ

ــــوَتــــاتْ ـــي يــــا الــــخْ ـــان ه

ــى ــفْ وات ــعورْ كي ــعْ الشّ فــي واقِ

ــة ــاتْ نَنْظــرْ مبْهوت رونْق ــاتْ امْ ارِيّ ــنْ النّســا فــي عمّ بي

ـــاتْ ـــرْب ـــسُّ هـــانـــي بـــيـــنْ ال

ــراتة ْ ــنْ الْعيسْ و السّ ــا بي هاني م

ــقْ مثْبوتة ف ــوانْ تخْ ــلْ فــي اللّ بايَ ــومْ ذْ لَقْ ل دْ الْعْ انْشــاهْ

ـــاتْ ـــيَّ ـــنِّ ــــ ـــي فــــي ال ـــان ه

ــة تات الْغْ عْ  ــيّ انْشَ ــودْ  الوُف ــامْ  ع

ــة ســاورْ و الْيوتَ ــبالْ و القْ ــاتْ مــع االشْ بِيّ دْ اللّ و انْشــاهَ

ـــاتْ ـــيّ ـــحِ تَ ـــمـــة  ـــتْ ـــخَ الْ و 

متى ــنْ  ــي ــارْف ــع الْ ــــــواتْ  َخَ األْ

ــة روت زَغْ ــي  منّ تْ  الَ ــتاهْ اسْ و  تْهــا  هامَ الْمــراة  ــاتْ  رَفْعَ

انتهت القصيدة
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لَبْياتي ــغــاوْا  اصْ ــنْ  آم ابْــديــتْ  اهللا  باسمْ 

ناتي امعْ في  نوا  عّ اتْمَ و 

ــتْ ابْدي و  ــتْ  انْوي ــي  اللّ ــمّ  ايْتَ اهللا  ــمْ  بَسْ و 

اللْواتي في  فيعْ  الشّ على  المْ  السَّ و  الَة  الصّ و 

ياتي ما  و  مْضى  ما  منْ 

ــتْ البِي ــلَ  اه ــداتْنا  سَ ــه  َلُ أ ــنْ  ع الرّضــى  و 

ســداتي ــنْ  لَلْعارْفي مــة  بالرَّحْ عــى  الدّ و 

ــي األَيات شــارْحينْ  ــنْ  م

ــثْ دي لَحْ ــنْ  اوْيي الرّ و  ــيرة  السّ ــنْ  كاتْبي و 

ــي وَتات ــا اخْ صــودْ انْقــولْ ي قْ و انْشــرَعْ فــي الْمَ

ــي ات عمّ و  ــي  ارْفاقْت و 

جيتْ ــمْ  كُ ــدْ ــنْ ع ــــاالَتْ  خ و  ـــاتْ  مَّ ــا  ي و 

ــي اتْوات و  اتطــولْ  ــة  ريت بَتْزَغْ ــي  ل رْضــوا  اتْعَ

راتي و  زَاهـــرْ  ــبْ  مــوْكِ

نيتْ تعْ رْضـــاوْا  الـــالّ ــاتْ  يّ ــوِ ــقْ لَ النّسا  ذَ 
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ــي ــات ــيّ ـــهـــاجـــراتْ  الَلّ ـــمُ ـــمْ  الْ ـــهُ ـــلّ كُ

ــي يات ــادْلْ احْ ــا اقْن م هُ

ــتْ تَأْني و  ــا  كيرْه تَذْ ــا  ليه ــرة  جْ هَ لّ  كُ و 

ــريــت ــزَغْ تّ و  الــرّكــابْ  ذَ  ليلْ  التَّهْ بــيــنْ 

بَاللَّتي غيرْ  ــوانْ  ــسْ ــنّ ال ــذْ  ه ــدا  ــبْ نَ ــاشْ  ب

يأتي ــنْ  مَ ــلّ  كُ ــاتْ  واس

ــريــتْ تَــمْ ـــهْ  بِ و  ــة  مــكّ مــنْ  اللّحبَشة 

واتــي ـــزّ قُــدْ ـــاءْ عَ ـــم ــي أَسْ ــوالت ــــة م الَلَّ

ــالماتي ــدي لْهــا اسْ نَهْ

ــرْ اللِّيتْ عف طــابْ جَ ــلْ الْخِ ــى فَضْ ــراتْ مول امْ

ــي اتْقات دُرةْ  ــزوجْ  ابْ الْهــدراتْ  فــي  ــى  لَيْل و 

ــي مــوالت و  الَلّــــة  و 

ــتْ بي ــال  ابْ ــه  رْبْتُ غُ فــي  ــي  اللّ ــتْ  بي اوْبِيتْهــا 

ــي هات فــي  و  ــى  ل اللّوّ ــكْ  ذي فــي  تْهــا  رافْقَ و 

ــي نْجات مَ و  يْلة  ــهَ سُ

يتْ لْدْ كــي اتْرَجّ مْ فــي الخُ عاهُ ــى انكــونْ امْ ال
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البْناتْ هذْ  روا  جْ هَ

التْ لْسْ متْسَ باتوا 

اتْ     ــيّ ـوان و خِ االَخْ

باتْ  عْ رافْ و شَ في جْ

راتْباتوا  و كانوا قاصِ

ــرَّاتْ ــحُ ــمْ الْ نَــعْ

ــتْ ــمْ الْبي دَنْيَـتْهُ

نِّيتْ غَ ــا  َن أ مْ  عنّهُ
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ــي ــات ــيّ ـــهـــاجـــراتْ  الَلّ ـــمُ ـــمْ  الْ ـــهُ ـــلّ كُ

ــي يات ــادْلْ احْ ــا اقْن م هُ

ــتْ تَأْني و  ــا  كيرْه تَذْ ــا  ليه ــرة  جْ هَ لّ  كُ و 

ــجْ ري التَّفْ ــم  لْهُ ــأَ  هيْ امْ بشــة  الْحَ فــي 

ــي ــات ــرِيَّ اتْ ــنــة  ــيْ ــمَ هُ ــــعَ  امْ ـدْ  خــالـِ ُمْ  أ

لة في جمعْ ســاداتي رَمْ

ــتْ لِّي مَ اتْقــولْ  وَال  ارة  ــخَّ سَ رة  ْ ــمّ شَ امْ ــرَّة  حُ

شــاتي لَمْ ذوكْ  فــي  ــة  بَرْكـــ و  ــلْ  جمي أم  و 

شــاتي ــنْ لمْ ا بي ــوْ ري يَجْ

ويتْ تَقْ ــقــاوْا  الْ الَ  ــنْ  الْــمَ ـــواتْ  اقْ ــالتْ  حــامْ

تْواتي مَ ــرّ  ــسَّ ال مة  فاطْ و  ــثــومْ  ــلْ كَ ُمّ  أ

ــي عات دْ ــمْ  مَّ ـهُ نْعاتـْ صَ

التّيتْ و  ــســاقْ  ــمْ الْ ــأتْ  ــالــيّ بــمَّ خرْ  لَلْفْ

ــالّتــي ــلُــلْ و حَ ــدْ احْ ــعْ ــة بَ ــالم ــنــتْ سَ ب

اتي ــحّ شَ جلدْ  لبْســاتْ 

اقْريتْ مْ  ليهُ اعْ َما  أ بيلْ  رَحَ شَ ها  وَلدْ و  نة  سْ حَ و 

ــواجْ االَفْ رْجوا  خَ

ازْواجْ على  زَوْجاتْ 

اجْ قْ الدَّ سْ رينْ فغُ هاجْ امْ

ــرَجْ ــفَ يَـــرْجـــاوْا الْ

جاجْ اعْ و  ارْياحْ  بينْ 

ـــرَّاجْ ـــفَ ــمْ الْ ــع ن

و الخــوفْ و ازّعيجْ

جيجْ كانْ عالمْ بالتَّهْ
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ــي ــات ــيّ ـــهـــاجـــراتْ  الَلّ ـــمُ ـــمْ  الْ ـــهُ ـــلّ كُ

ــي يات ــادْلْ احْ ــا اقْن م هُ

ــتْ تَأْني و  ــا  كيرْه تَذْ ــا  ليه ــرة  جْ هَ لّ  كُ و 

اقْليلْ ــمْ  ــهُ حْ ــدَ مْ فــي  ــنَــبْــتْ  طْ ــا  مَّ ــدّ  قَ و 

ــأَتــي  ــمْ لَ ــمْ  ــهُ ــبــيــبْ بَــحْ و  بـــاهللا  ــنــوا  أمّ

ــواتــي ـــالمْ لَــمْ بـــاإلسْ

ــثْ غي ــنْ مُ ــاسْ انْســا و ارْجــالْ دي ــعْ النّ بايَ اطْ

اتي ابْنِيّ ــا  ي فــيــهْ  ــاقــوا  ت و  ــاهللا  ب ــوا  ــن أمّ

اتْقاتي ــزْ  ــنْ كَ صــابــوهْ 

ــثْ بي لَخْ ــانْ  ث الْوْ ــعْ  جمْ تَرْكــوا  و  تانْقــوهْ  اعْ

ناتي لَعْ ــرّ  شَ ــالوْا  ــتَــحْ يَــسْ بِها  ــه  ــالوْتُ احْ

عاتي ما  لّ  كُ ــوالْ  اهْ و 

ــتْ ري التَّمْ بــوا  دْ ــتَعْ كايَسْ بِهــا  ــه  ذوبْتُ اعْ

ــي تات لَغْ ــنْ  الْكايْدي ــدْ  كي لْ  حَ ــتَفْ اسْ ــاوَدْ  ع و 

التُّقاتي ــنْ  ع ــاوْا  غ اطْ و 

ــتْ ترْيِي ــدونْ  ابْ ــرة  جْ بالْهَ ــي  النَّب ــرْ  َمْ أ و 

ـــوالْ ــكْ احْ هــذي

ــالْ ب لَجْ لْعــوا  طَ

مْ بالْ     شابّاتْ اوْ ليهُ

لوا الَدْغالْ وْدوا دَخْ هَ

وَالْ مْ فاالهْ بَرْهُ و صْ

ــحــال ـــنَ الْــمُ امْ

ــلْ ـثي امْ ــهْ  ليـ وَال 

فْ انْسا ذاكْ الْجيلْ نوصَ



1053الهجرة الثانية إلى الحبشة

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

ــي ــات ــيّ ـــهـــاجـــراتْ  الَلّ ـــمُ ـــمْ  الْ ـــهُ ـــلّ كُ

ــي يات ــادْلْ احْ ــا اقْن م هُ

ــتْ تَأْني و  ــا  كيرْه تَذْ ــا  ليه ــرة  جْ هَ لّ  كُ و 

يِــيــدْ
ــأْ ــه بــالــتَّ ــنُ ــــالمْ دي ـــي اعْ ـــــعْ ربّ ارْفَ

ــي بالَّت نْ  ــدُ الْمْ فــي  ــمْ  يَّ الْقَ ــنْ  ي الدّ ــرْ  انْتاشَ

ــي رْيات اللّقَ انْســابْ  و 

الْبيتْ في  باحْ  الصّ مع  يّ  الضَّ يَنْسابْ  كيفْ 

ــي هات ــى الْجِ لّ ــاهْ عَ ي ــطعْ بَضْ ــورُه وَسْ شــاعْ ن

هاتي ــلّ الْجِ ــوبْ هَ و اقْل

غيثْ مْ  غاثْهُ اهللا  ــجــابْ  احْ اهللا  ــارَكْ  ــب اتْ

ــرْزاتــي طَ ــارْ  ــي اخْ ــنْ  مَ طـــرْزَة  راوي  يا  ــاكْ  ه

ــي ــاث ــالِن ــتــة ابْ ــبّ ــنَ امْ

نيتْ اعْ ــتْ  وقْ في  ــالمْ  سْ االْ دينْ  تاروا  اخْ منْ 

ــالمْ اعلى الرّســولْ فــي ابْياتي ــال و السَّ و الصّ

ــداتــي غَ و  ـــرْواحـــي  فَ

كيتْ وحْ ارْويــتْ  ما  مْ  عنْهُ نْ  مَ عنْ  الرّضى  و 

نْياتي تْمَ و  ــنّ  ــفَ الْ ــاتْ  هّ ـدُ الـْ ــالمْ  ــسّ ال و 

ــالَّتــي ــحُ ـــروّجـــوا الْ ايْ

نِّيتْ اتْمَ كي  ــداتْ  ــخــالْ الْ ــرَّاتْ  ــحُ الْ على 

انتهت القصيدة

سادْ  ــالمْ  الِسْ دينْ 

الْبْالدْ ذيكْ  روا  هجْ

بادْ لَعْ ـــاوَهْ  ارْض و 

تادْ  هْ الْمُ ارْضــاوْا  و 

يادْ الَغْ معَ  انْزيدْ  و 

ــادْ ــن عْ مَ ــي  اللّ و 

ــدْ دي التَّجْ ــامْ  ــ الِيـَّ

ما ابْقا لُه فينْ ايْزيدْ
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السماواتْ و  االَرْضْ  ــادعْ  ــب الْ اهللا  ــمْ  ــأَسْ ابْ نَبْدا 

ــوارْ انْ ــبــاسْ  اقْ من  ــالكْ  الــمْ الخالْقْ 

    

صومْ عْ ــمْ بالْمَ هُ تمْ ــومْ و اخْ لّ قُ ــكُ ــلْ االَرْســالْ ل و ارْسَ

ــرومْ كْ الْمَ ــمْ  نَعْ ــدى  لَهْ ــنْ  يْ عَ ــنْ  ي الزّ ــنْ  زي محمــد 

ـــا وَدْج ـــيّ  ضَ اعــلــيــهْ  اهللا  ــى  ــلَّ صَ

احياتُه في  بِهْ  و  باهللا  منْ  يا  من  دادْ  اعْ

يــأتــي مـــا  و  ـــضـــى  امْ مـــا  مــــنْ 

ــاتْ ــعْ الُوق ــه فــي اجمي ــى عنُّ ــنْ صلّ لّ م ــدادْ كُ و اعْ

ــاتْ ــوَت ــخْ الْ ــنَ  مْ ـــدة  وَحْ يْبة  نُسَ ــة  ــالَلَّ ابْ ــدا  ــبْ نَ

ــة ب قَ الْعَ فــي  الْســيدي  بايْعــوا  ــنْ  م

ــقــومْ الْ بــيــنْ  ْــبــي  الــنّ ــعْ  ــايَ ــب اتْ ــة  ــارِيّ ــص َنْ أ َوَّلْ  أ

ــارْ ــنّ ال ــبْ  ــهُ اشْ ـــنَ  مْ ــجــنّ  ال و 

ــاتْ ــصــارِي األَنْ امــدحــتْ  للّي  ــا  أن

ــا ــب ــجَ ــنُّ ـــانْـــيـــة بـــيـــنْ ال الـــثّ

ـــارْ فـــخّ ــــنْ  م ْألَدامــــــــي  ا و 

راتْ في ابْياتي هاجِ تْ الْمُ حْ كي امدَ

ـــة ـــاب إلِن
ـــاْ ـــمْ بَ ـــاهُ ـــن ـــاهْ اوْي
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نْظومْ الْمَ لْ  ــوْ ــقَ الْ ــذْ  هَ ــتْ  ــدي ابْ بِها  ــة  ــرَزِيّ ــجْ خَ

ة جّ حُ ــاتْ  ــي امْ هــا  ــدْ بــوحَ يْبة  نُسَ

آزْراتُه و  افي  الصَّ ينْ  الدّ تانْقاتْ  اعْ لَلّي 

ـــي ـــات ـــيّ ـــكـــي الـــــــالّ لِ ــحْ نـَ

التْ ــعْ شَ اوْ  ــة  طافْي ــتْ  كان اوْ  ــاتْ  الثرِيّ ــتْ  زينْ ــنْ  ع  

قاتْ لـْ ـخَ اتـْ ـها  ثالـْ لَمْ يّــة  ــروسِ الفُ يْبــة  نُسَ

الْخيلْ ــبَــتْ  رَكْ و  ــزاتْ  اغْ اللّي  ــيَ  هِ

ــومْ الْي ذاكْ  فــي  ــة  رْقَ الدَّ ذاتْهــا  ــتْ  لَ مْ عَ مــن  هــيَ 

ــؤومْ شْ ــشْ الْمَ ــنْ الجي زْمي و بي ــنْ الزّمْ ــا بي ــتْ م حال

منْجــى ــلْ  لي الْجَ نعــمْ  ــه  لُ علْهــا  اجْ

ــرَتْ و الفارْقاتُه بْ ــراحْ و صَ ــاشْ ذَ الْجْ اتْن

ـــي              ـــات ـــوت ــــا اخْ ا ي ــــوْ ــــي ــــيّ حَ

ــاتْ االوْق ــدّ  شَ فــي  ــا  برْه اصْ و  تْهــا  ُنْفَ أ و  ــا  صمودْه

ــاتْ م ــا  ه وَلْدْ ــومْ  ي اعليهــا  ــدْ  انْعي و  انْقــولْ  شــالّ 

يْلِمة سَ مُ امـــرْ  الـــدَّ ــتْــلــولْــهــا  قَ

       

ــاتْ ــصــارِي األَنْ امــدحــتْ  للّي  ــا  أن

قيلْ الصّ الــوغــا  فــي  ـــرّدتْ  جَ و 

ــاتْ ــصــارِي األَنْ امــدحــتْ  للّي  ــا  أن

ــمــامــة ــي ــلْ ـــلـــوا لَ يـــــومْ رسْ

راتْ في ابْياتي هاجِ تْ الْمُ حْ كي امدَ

اتميلْ عليهْ  جــيــشْ  ـــالَ  اخْ ــا  ي

راتْ في ابْياتي هاجِ تْ الْمُ حْ كي امدَ

ــة ــامَ ــمَ ـعَ ــــنْ الـْ ــي زي ــك ــال م
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ــدومْ عْ ــالْ الْمَ ت حْ ــارْ فــي الْمَ ــدي الثّ ــى تَفْ ــتْ حتّ لْفَ حَ

ــومْ يّ القَ الْحــيّ  ــرْ  الْخبي ــبْ  اقَ الرّ نَّتْهــاشْ  حَ ــا  م

ة قُجّ ــرّ  شَ ــالْ  جّ ــدّ ال ذاكْ  ــتْ  ــجَّ قُ

لْ وَالَ اقْريبْ غاتُه ــرْكَ ليهْ ايْفَ بيديهْ و رجْ

ــــي    ــــوالت م و  ـــــــــــة  الَلّ و 

رْخــاتْ ابْصَ مزِّينْهــا  الوغــى  فــي  اتْجــولْ  و  اتْصــولْ 

ليالتْ زوجْ  و  ــدة  ــي رَف و  ــعْ  ــيْ ــرُّبَ ال مــع  يْنة  مَ حُ

ــة مَّ الْهَ ذاتْ  ــنْ  م ــمْ  غيرْهُ ــحالْ  اشْ و 

ــهومْ اسْ و  ــيوفا  اسْ شــاوْا  ماخْ شــانينْ  طْ الْعَ ا  ــوْ يَرْوي

لمــومْ مَ مْ  ــبْهُ شَ عْ و  ــمْ  رْفْهُ ابْعَ الْجرحــى  ا  ــوْ يداوِي و 

جــة  وحدْ تافْغــة  و  ــرْ  يازي و  شــيحْ 

هادْ ماتوا ا في الْجْ دَ هَ و ماتْعاوْنوا عنْ شُ

ـتــي ــــــــمْ بــالــلـَّ وْهُ ــــــــدَّ وال

ــرُّوّاتْ ال ــنْ  ع ــتْ  ارْوي ــفْ  كي ــوا  يَتْصان ــنْ  لْفي ــى  حتّ

َوَاتْ أ انقــولْ  ــة  بيبَ الطّ ــة  يْب عَ لكُ انْجــي  ــال  وي

تْها  يْمَ خَ فــي  ــجــارحْ  الــمْ مــن  ــا  أم

ــاتْ ــصــارِي األَنْ امــدحــتْ  للّي  ــا  أن

ــــة ـــبـــيـــبْ األُمَّ الزْمـــــــاتْ احْ

ــاتْ ــصــارِي األَنْ امــدحــتْ  للّي  ــا  أن

راتْ في ابْياتي هاجِ تْ الْمُ حْ كي امدَ

الْما ا  قيوْ يَسْ ــغــازي  ــمْ الْ فــي 

راتْ في ابْياتي هاجِ تْ الْمُ حْ كي امدَ
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ــومْ ي ــى  عل ــومْ  يُ ــداوي  كاتْ و  خيْمــة  ــتْ  لَ مْ عَ ــتْ  كان

ســومْ ــلْ  ــبَ ــقْ ــتَ كَ مــا  ــلــة  ــبّ ــسَ امْ بها  ــلْ  ــقّ تــاتْــنَ

ــنْ جا ــلّ م ــانْ كُ ــجَّ اتْــعــالــجْ بــالْــمَ

افْذاتُه ابْالَ  آولالّشي  مومْ  حْ مَ و  مكلومْ 

ــي ــأت ي مـــــنْ  يــــا  اتْـــــقـــــولْ  و 

ــزَاتْ غ ذاتْ  ــرجْ  ج ــرْ  ــكَ الَتَــعْ اتْــكــايَــسْ  بايْبي  بَحْ

ـــؤَاتْ ـــؤْل لُ ـــداتْ  ـــخـــالْ الْ ـــــاتْ  اإلِن ـــنْ  مَ ــا  م و 

لَّــفــاتْ ــؤَ الــمُ ــبْ  ــلْ قَ فــي  يتْبارقوا 

ــرومْ مــغْ ــمْ  ــهُ بِ ــعْ  لَّ ــوَ امْ الــلّــي  ِالَّ  ا ــمْ  ــهُ ــرَفْ مــايَــعْ

ــمومْ شْ الْمَ ــمّ  ايْلَ ــاكْ  ي ــمْ  عنّهُ ــبْ  ينَقّ و  يَبْحــثْ 

حرجة ــلّ  كُ وَرْداتْ  أُو  ـــراتْ  زَهْ ــنْ  مَ

ابْناتُه مع  وتاتُه  الَخْ يَّةْ  دِ اهْ موا  دّ يْقَ و 

ــي ــات ــي احْ ـــرْ  ـــايْ س ـــي  ف ــــا  أن و 

الــزّمــانــاتْ فــي  ــداتْ  ــالِ ــخ الْ اإلِنــــاثْ  مــع  باللي 

َتْـــهـــا ـــروأ ـــمْ ابْـــمُ ــهُ ارْعـــاتـْ

ــاتْ ــصــارِي األَنْ امــدحــتْ  للّي  ــا  أن

ـــــرُّوَّاتْ ـــوبْ ال ـــت ــنْ اكْ ــي ــيِ ــلْ مَ

ــاتْ ــصــارِي األَنْ امــدحــتْ  للّي  ــا  أن

ــهــى لْ ــوَ الْ ــمْ  لــيــهُ َتْ  ا رَدّ أُو 

راتْ في ابْياتي هاجِ تْ الْمُ حْ كي امدَ

ــرومــاتْ ــكْ ــمَ الْ وَ  ــضــايَــلْ  بــالْــفْ

راتْ في ابْياتي هاجِ تْ الْمُ حْ كي امدَ
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اتْ دَّ ــةْ النّســا ها نعــمْ الْجَ ــا الَمْ ي

ــاتْ ــوا برَكــ ــةْ النّســا كانـ ــا الَمْ ي

ــيِّداتْ ــوا سَ ــةْ النّســا كانـ ــا الَمْ ي

ــوا فارســات  ــةْ النّســا كانـ ــا الَمْ ي

ــاتْ ــريّ ــوا حُ ــةْ النّســا كانـ ــا الَمْ ي

ــاتْ ـيّ ــوا وَلـِ ــةْ النّســا كانـ ــا الَمْ ي

ـيّيـراتْ ــوا خَ ــةْ النّســا كانـ ــا الَمْ ي

ــاتْ ــاوْا النِّيّ ـ فّ ــةْ النّســا صَ ــا الَمْ ي

ــةْ ما فاتْ ـةْ النّســا و انْهايَ ــا الَمْ يـ

ــفــاتْ ثَقّ المُ ــاتْ  الْبــنـ ــةْ  الَمْ ــا  ي

يالْحرَّاتْ ــاتْ  يالبن ــمْ  رَفْتوهُ اعْ ــالَ  ايْ

ــا انْقــولْ فــي نِســائيّاتْ ــامْ م و اتْم

للزَّوْجــاتْ و  ــداتْ  لَلْوالِ و  ــاتْ  لَلْبْن

يالَتْنا اقْتَداتْ مْ في اعْ نْ بِهُ دْ مَ ــعْ سَ

اداتْ كايْعيِينوا رســولْ اهللا كي السَّ

مــوا الْغاراتْ ــىَ يَتْالَطْ ــاتْ إل بِيّ اللّ كَ

الماتْ ْ نْ و السّ مْ وَقتْ األَمْ نازَلْهُ في امْ

ــاتْ خرْقْ عاداتْ مْ الْكرم ــتْ لْهُ و كان

يْراتْ ــراتْ خَ يِّ ــالمْ و زادْ الْخَ سْ وجا االْ

زّ حياةْ ــاهْ عَ م انْقوهْ و عاشــوا في احْ

ــالَماتْ السّ و  ماتْ  بالرَّحَ ــمْ  فاقْدوهُ

رْفوهــم منْ الرُّوَّاتْ مْ اتْعَ نْهُ ــراوْا عَ اقْ

ــاتْ تاب الكْ و  واتْ  ــدَ بالنَّ ــمْ  لّدوهُ خَ

المْ على النّبي اتْختْماتْ الة  و السّ بالصْ

انتهت القصيدة
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014

ــــتْ ــــدي ابْ ـــــرّ  ـــــبَ الْ اهللا  ــــاســــمْ  ب

ــلْ مَ يَعْ شــيْنْ  ــمّ  يْت و 

والي شادي نْ لَغْ حاسْ بَمْ

التي قْ مُ ــيــا  اضْ ــنْ  ع ــالمْ  ــسَّ ال و  ال  بالصّ

ــاتْ ــي ــحــابِ ــصّ ــمْ ال ــع ن

ــرزْ ابْياتي ــي ط يّتي ف ــجِ ــاتْ اشْ ع مْ ــي جَ اللّ

ــتْ ــي ــيِ ــبْ ــتَّ ــــذْ ال و هَ ـــــدُ ــــــرْتْ فـــي بْ حَ

ــي اقْوال ــدا  نَبْ ــاشْ  ب

لى الخاطرْ خاطرْ و ما عَ

لْ وباسمْ اهللا في ما ابْدا ايْكمّ

ــهْ انْشــادي ــتْ بِ ــا ابْدي و أن

ــــالقْ ــاهْ ســيــدْ االَخْ ــج بِ

الْعالي ليلْ  لَجْ اعليهْ  صلّى 

ــالتْ احْ المْ  السّ و  ال  الصّ

ــراتْ هاج مُ ــي  اللّ ــمْ  فيهُ

والي ــارْ فــي القْ ت ــا تنَخْ ونَي

ــادْ رَوْضْ الْخاطــرْ ي ــذْ الْغْ ه

ــــاالقْ ـــنْ م ـــاري ـــت مـــخْ

ـــلْ ـــأَمَّ ايْ مــا  يــنــالْ  و 

ــهْ ارْشــادي ــدْ بِ ــزي ــي ايْ ربّ

ــالَّقْ ـخَ ــرّفُــه الـْ مــنْ شَ

لعبادْ ــرْ  َم أ و  ــالكْ  ــمْ الْ و 

ــداتْ اشْ و  لْ  ضَّ فَ لمْ لى  عَ

ـــاتْ ـــصـــارِي ــمْ انْ ــهُ ــي ف

ــي ــوال اقْ ــا  م ــرْفْ  ــح ال و 

ــمْ الْخاطــرْ ــعاعْ ضيّهُ بشْ

ملقْ دونْ  قْ  ــدْ بــالــصّ
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032

033

ــي الت ــكْ  تِلْ جــازْ  الحْ ــاتْ  ابْن ــنْ  بي ــيّ  هِ

ــاتْ ــي ــحــابِ ــصّ ــمْ ال ــع ن

ــرزْ ابْياتي ــي ط يّْتي ف ــجِ ــاتْ اشْ ع مْ ــي جَ اللّ

ارْويـــــتْ ـــنْ  ـــاي شَ ـــي  ف ــمْ  ــي ــل س ُمّ  أ

مــاتْ و  ــواتــقْ  لَــلْــعْ و 

ــعْ بالْواق ــروا  ايْخبّ ال  و 

ــي َت ــاألْ ــا ب ــن ــى و ارْتــــاحْ وَلْ ــعــشّ ـــدْ اتْ زي

ــاتْ ــي ــحــابِ ــصّ ــمْ ال ــع ن

ــرزْ ابْياتي ــي ط يّتي ف ــجِ ــاتْ اشْ ع مْ ــي جَ اللّ

ــتْ ــي ــب الْ ـــتْ  ـــع ـــمْ شَ ــمْ  ــي ــل س ُمّ  أ

ــنَ الْحقْ ــابقْ و مْ فالسّ

رْحة شوبْ كاتْلمّ الجّ بَعْ

ــجالي ــلِيمْ اسْ نَبْدا ابْأُمّ سَ

ــا البْناتْ داقــي ي ــتْ اصْ قال

ــراتْ هاج مُ ــي  اللّ ــمْ  فيهُ

لْ اوْمات فْ ها الطّ رضْ وَلْدْ امْ

ــعْ اوْقَ ــا  م ــى  عل روا  ــتّ يَتْسَ

ــاقْ ــوف ب ـــاهْ  ـــبّ الَ ــا  ج و 

ــه هذْ الغالي و قالَتْ لُه امّ

ــاتْ وتْعشّ ــى  شّ يَتْعَ اوْزادْ 

ــراتْ هاج مُ ــي  اللّ ــمْ  فيهُ

  ْ زاتْ بالْحقّ و ارْحاتْ الْحربْ اِال اغْ

ا الْجرحــى ــدَ ــجْ البْ و اتْعال

ــلْ االَنْشــادْ ــليمْ آهَ ُمّ سَ و أ

ــياتْ الَشْ ــقْ  خال ــدْ  يعب

ـــاتْ ـــصـــارِي ــمْ انْ ــهُ ــي ف

ـــاتْ امّ و  ــاتْ  ت ــوْ ــي ــنِ بْ و 

ــواقــعْ لَــمْ ــوا  ل ــدّ ــبَ ايْ وَال 

ــاقْ ف و  انْتاعــشْ  ــبُه  سْ حَ

ــادْ الرّق ال  ــتَحْ اسْ ــنّ  كانْظَ

لْعــاتْ هَ ــا  م جزْعــتْ  ــا  م

ـــاتْ ـــصـــارِي ــمْ انْ ــهُ ــي ف

ــحــقْ ــمْ ت و  ــحــنْ  تــطْ

ســرْحة ليهــا  ــرْكْ  تتَ وال 
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052

ــي موالت عــن  ــرْ  ثي الكْ مــن  ــلْ  لي لَقْ هــذا 

ــاتْ ــي ــحــابِ ــصّ ــمْ ال ــع ن

ــرزْ ابْياتي ــي ط يتي ف ــجِ ــاتْ اشْ ع مْ ــي جَ اللّ

ـــتْ ـــيْ ـــبَ الْ ربّ  َة  ـــــرْأ ـــــمَ الْ ــــــرّفْ  شَ

عاتْها امْســاميعْ ســمْ

ليلْ الْجامعْ و جاوَبْ الجْ

ــواتــي ــــزَّوْجْ الْ ــواتْ و ال ــمَ ــسَّ ــنْ فـــوقْ ال م

ــاتْ ــي ــحــابِ ــصّ ــمْ ال ــع ن

ــرزْ ابْياتي ــي ط يّْتي ف ــجِ ــاتْ اشْ ع مْ ــي جَ اللّ

ــتْ ــي ــق ــمْ لَ ـــي  ـــن ـــوَث ال زَوْجـــــــــةْ  و 

ــدْ المكايَ مــن  ــا  م و 

ــاقْ ت لَعْ ــاقْ  الي ــى  عل و 

ــي وال لَغْ ــرَّةْ  حُ رْواتْ   ــا  أم

َواتْ أ آمــا  ــلــيــمْ  سَ ُمّ  أ

ــراتْ هاج مُ ــي  اللّ ــمْ  فيهُ

ميعْ عْ رب اسْ ــمِ و نزَّلْ قدْ سَ

امعْ الجّ في  لنّبي  ــكاتْ  اشْ

ــاقْ ــفّ ن زَوْجْ  مـــاكـــانْ 

عالي ة منْ لَمْ عالْجَ جاتُه امْ

ــه نجــاتْ ــتْ لُ ــه كان تُ زوْجْ

ــراتْ هاج مُ ــي  اللّ ــمْ  فيهُ

ــزَّا فيهــا اوْكاتْكايَدْ ــا غَ أم

ــاقْ ت اللّعْ الْمــا  تســقي 

يَّادْ ــوقْ و جِ من االبْطــالْ و ن

ــقاتْ وَسْ ــتْ  مَ عْ طَ ــا  م و 

ـــاتْ ـــصـــارِي ــمْ انْ ــهُ ــي ف

ــعْ المجامِ فــي  ــاسْ  النّ

جامعْ ــنْ  حاسَ لَلْمْ ــوابْ  اجْ

ــاقْ انْف ــرْ  عام كانْ  ــلْ  ب

ــادْ ت هْ ــنْ نعــمْ الْمُ ــة ع نازْل

ـــاتْ ارْق و  ـــه  روحُ راقْـــتْ 

ـــاتْ ـــصـــارِي ــمْ انْ ــهُ ــي ف

ــدْ ــايَ ــك ــا انْ ــه ــوا لْ ــان ك
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ظاتْ منْ مرّة حالْ و اعْ و شْ

فرْحاتي ــبــي  ْ ــنّ وال ــاهللا  ب ــي  ل ــدْ  ــهّ يــشَ وِ 

ــاتْ ــي ــحــابِ ــصّ ــمْ ال ــع ن

ــرزْ ابْياتي ــي ط يّْتي ف ــجِ ــاتْ اشْ ع مْ ــي جَ اللّ

ــبــيــثْ اخْ ــعْ  ــم ج ـــتْ  تـــركَ ـــنْ  م ديــــكْ  و 

رْ ــرّ ــحَ اتّ ــتْ  ــتــاقَ اشْ و 

و اللّي امْشى لْيَتْرِبْ انْجا

َتـــي األْ ـــــادْراوْا  م اوْ  ــة  ــيّ ــبِ يْ ــدَ ــحُ الْ ــدْ  عــقْ

ــاتْ ــي ــحــابِ ــصّ ــمْ ال ــع ن

ــرزْ ابْياتي ــي ط يّْتي ف ــجِ ــاتْ اشْ ع مْ ــي جَ اللّ

رَّة ــراتْ عنْ مَعيشــة مَ بْ صَ

َفَّــــاقْ ــلــى األْ ــربْ عَ ـهْ تـَ

ــي بالعالَّل أُو  ــتْ  قال لكــنْ 

ــناتْ سَ ــتْ زوجي والْحَ ارْبَحْ

ــراتْ هاج مُ ــي  اللّ ــمْ  فيهُ

ها اتْحرَّرْ ة عيشْ رْبتْ منْ مكّ وهَ

ــربْ الْمنْجــى امْشــاتْ لِيتْ

ــلْ ارْفــــاقْ ــاتَ ــي تـــمّ اسْ

ــي وال وتْهــا يالَمْ ــوا خُّ ل و صْ

ضــاتْ تنْقْ هــودْ  لعْ لّهــا  كُ

ــراتْ هاج مُ ــي  اللّ ــمْ  فيهُ

را ــنْ امْ ــحالْ م وابْغاتْها اشْ

االَفـــاقْ ـجــولْ  اتـْ ـــوْ  لُ و 

ــه ينْقادْ لُ ــدرتْ انْجعْ اِلى اقْ

ـــواتْ انْ آَشْ  دَرْكــــاتْ  و 

ـــاتْ ـــصـــارِي ــمْ انْ ــهُ ــي ف

ـــنْ اتْـــحـــرَّرْ ـــالْ م ـــح ابْ

ــنْ جا ــوا م النْصــارْ كيْكرم

ـــاقْ ارْف ــنْ  ــســاكَ بــالــمْ و 

ــادْ التَّأْي و  بِهــا  ــوا  طالب و 

ــماواتْ اسّ ــبْعْ  السّ ــوقْ  ف

ـــاتْ ـــصـــارِي ــمْ انْ ــهُ ــي ف
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ــا البْناتْ ــا النّســا ه ه

ــي ـــة مــوالت ــمْ الَلـَّ ــهُ ــي ـــــدة ف ــــلّ وَحْ كُ

ــيــاتْ ـيَــاتْ الــنّ ــالـِ مّ

ــي يات فْ الْخُ ــمْ  عال ــنْ  ابْدي ــنْ  تي امْ ــنْ  يقي و  

ماســاتْ         ذوا  مــا  هاهُ

ــي اللَّوات و  ــداتْ  الْخالْ ــودْ  ق عْ فــي  عوا  ــطْ سَ

      

ــاتْ ــوت ــاق هــاهــمــا ي

ــي عات ــرْ  صَ اعْ فــي  ــتْ  بن لّ  كُ ــمْ  بيهُ ــنْ  تَتْزَيّ

ــاتْ ــن ــبْ ـبْــنــاتْ ألَ َلـَ أ

ـــمْ فـــي تــنْــعــاتــي ـــك واتْ ـــدَّ ــا جَ ــم ــاهُ ه

          

ــاتْ ــن ــبْ ـبْــنــاتْ ألَ َلـَ أ

ــي ــدات ــيّ ــنــاتْ سَ ــأَمْ ـمْ ــــــراوْا عــلــى لـَ اقْ

بالتّباتْ ربّـــي   ـــمْ  ودّهُ

الالَّتْ منْ  لقلوبْ  رّهوا  اتْكَ

ــمْ ندواتْ ليهُ ــتْ اعْ اتْقامْ

صات نَغِ مُ ــرْ  عام ــه  لُ كامْ

ــمْ اتْكتْبتْ صفحاتْ عنْهُ

يّاتْ حِ ــوا ذوكْ التَّضْ ن عْ اتْمَ

ـــــاتْ زَوْج و  ـيِّــبــاتْ  تـِ

ــاتْ ــن م و  ـــلْ  ـــب هُ و 

دِراســـاتْ و  ــاثْ  ــح ابْ و 

ــاتْ ــصّ غُ و  ـــــاتْ  ارْزِيّ و 

ـــاتْ ـــوف ـــدادْ األُل ـــعْ ب

اتْ ــذّ ال ــرانْ  ــكْ نُ شوفوا 
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100

ألَــبْــنــاتْ ا  ــوْ ــادي ــت قْ و 

تاتي ـــنْ  م ال  الـــلّـــوْالتْ  ــداتْ  ــيِّ ــسَّ ــال ب

      

ــزِمــاتْ ــتَ ــلْ نــعــمْ الْــمُ

ناتي معْ ــي  ف ـــراتْ  ســـافْ و  ــاتْ  ــب ــحــجّ مُ

ــاداتْ للَسَّ ــالمي  اسْ و 

ــاتْ الِين ــى  عل َلْفــوا  ا ــي  اللّ ــاسْ  النَّ ذوكْ 

 

ــاتْ ــيّ ــحِ ــمْ الــتّ ــتَ نــخْ

ـنــياتـي تمَ و  الْعــارْفيـــنْ  و  ـــرفا  لَلشُّ

             

يات مْ ما دامتْ لَحْ هُ وْضْ في عَ

ــاتْ فارَق ــذْ الْمُ ــتْ ه ل مَ اعْ

ــاتْ روم كْ ــوا ذوكْ الْمَ ْن و دَوّ

ــنواتْ دوا هذْ السّ انْشــاهْ

ـــاتْ ـــيّ وَرِعـــــــاتْ اتْـــقِ

ــالتْ ــافِ ــغ ــهْ الْ ــي ــب ــنِ تَ

ـــحّ الــــرِّوَيــــاتْ ـــصَ ابْ

طافْحــة ــرا  لَمْ عرْصــةْ 

انتهت القصيدة
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ــاتْ ــي ــبْ ال تَـــرْتـــيـــبْ  فـــي  اهللا  ــأســـمْ  ابـْ ـــدا  نـــبْ

ــــامْ ــرْ االْن ــي عــلــى الـــهـــادي خ

رْقاتْ ضَ لْ  كُ و  رارْ   الَشْ من  وا  دُ بعْ و  لَلْمدينة  لوا  وَصْ حين 

ــابّات ــرات ش ــي مهاج ــةْ الغوالِ ــة المَ ــنْ المدين ي قاصدِ

ـــق جـــاتْ ي ـــدّ ـــصّ ــر ال ــك ــــمــــاءْ بــنــتْ أبــــي ب أسْ

ــة ــل وَهْ ــى  ــتّ ح ـــتْ  ارْتـــاحَ والَ 

الْقابْالتْ فرحوا  و  فرْحاتْ  غاتْها  الْموحوالتْ  اكْ  فُكَّ رّ  سَ و 

رامْ امْ لْ  كُ نبْلغْ  ه  مُ أسْ رّ  ابْسَ و 

ـــــــرامْ ـــــــكْ ـــــــيَ الْ و 

ازْغــارَت طالْقينْ  ذوكْ  ما  هاهُ

كانَتْ دة  وَحْ لّ  كُ رّات  الحُ مْ  نَعْ

حبْلى هي  و  يَــتْــربْ  لمدينةْ 

ـــــــالّ تـَّ ـــــــــــنْ  م و 

وتْقالتْ ــة  الَلّ قُباءْ  ــلــتْ  وَصْ

ــالمْ السْ ــامْ  اتْم و  ــالة  الصْ و 

ــــــامْ الَرْي ذوكْ  ــــمّ  ايْــــعَ

ــتْ ــايَ ــه ــاتْ ت ـــاقْ  ـــي ـــنّ ال و 

ــتْ ــابَ ــا ت ــه ــلْ ــقَ ة اعْ ـــــدَ راشْ

ــال لَخْ لْهــا  مَ بحْ عــة  قاطْ

ــال ــجْ ـــي الــقــافْــلــة ال ف

ــتْ ــاغَ ــت ــسْ ــاتَ ت ــــداتْ  ابـْ و 
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ــابّات ــرات ش ــي مهاج ــةْ الغوالِ ــة المَ ــنْ المدين ي قاصدِ

ــاتْ ــن ــبْ ال ذَ  ـــة  ـــالث اثْ ـــربْ  ـــتْ ـــيَ الْ ـــروا  ـــاجْ ه اوْ 

ــبْ ــرَّكْ ال ــي  ف حبيبَة  ــة  الَلـَّ و 

سابْقاتْ لّ  كُ سبَّاقَتْ  كانتْ  ليتْربْ  رَة  جْ الهَ في  اوْهاتْ  وال 

ــابّات ــرات ش ــي مهاج ــةْ الغوالِ ــة المَ ــنْ المدين ي قاصدِ

ـــراتْ ـــاجْ ه بـــرْضـــاهـــا  ـــشـــايـــرْ  الـــعْ و  ــــــرْ  أُسَ

ــا ــه ــلْ راجَ ـــدامـــة  جُ صــــابْ  و 

ياتْ الحْ طالتْ  ما  راجلْ  ليها  يْكونْ  وال  بها  يعرّسْ  ما 

ــابّات ــرات ش ــي مهاج ــةْ الغوالِ ــة المَ ــنْ المدين ي قاصدِ

كانَتْ دة  وَحْ لّ  كُ رّات  الحُ مْ  نَعْ

يّبْ لبْ الطَّ ما ابْناتْ جحشْ الْقَ هُ

ـــــــبّ ـــــة طَ ـــــن ـــــمْ حِ

مايَتْ اشْ رارْ  اشْ منْ  ينْ  بالدّ فَرُّوا 

كانَتْ دة  وَحْ لّ  كُ رّات  الحُ مْ  نَعْ

دَوِيــهــا مــع  ــشــاتْ  امْ أمينة 

ــــــهــــــا ــــــرَكْ ـــــــا تْ م

عابثْ فتى  غيرْ  كانْ  اوْ  أنيسْ 

كانَتْ دة  وَحْ لّ  كُ رّات  الحُ مْ  نَعْ

ــتْ ــابَ ــا ت ــه ــلْ ــقَ ة اعْ ـــــدَ راشْ

ــبْ ــن ـــي زي ـــوالت ــــــة م الَلَّ

بْ طَ نعْ ــهــادْ  الــجْ فــي  ــنْ  م

ــتْ شــابَ ــتْ  ــان ك ـــمْ  ـــهُ امّ و 

ــتْ ــابَ ــا ت ــه ــلْ ــقَ ة اعْ ـــــدَ راشْ

لْها هَ ــقْ  ــراف اتْ ــسْ  ــيْ قَ ُمْ  أ و 

ـهــا ـلـْ اتـَّ الَعـــنْـــهـــا   و 

ــابــثْ يـــنْ الــتَّ ــا الـــدّ ـــونْ م ل

ــتْ ــابَ ــا ت ــه ــلْ ــقَ ة اعْ ـــــدَ راشْ
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ـــرْداتْ ـــفَ امْ ـــــرّاتْ  حُ ـــنْ  م ـــروا  هـــاجْ ـــحـــالْ  اشْ و 

               

ــة ــيَّ ــصَ قُ َرْوى  أ ـــــة  اللَّ و 

ــادّاتْ ق يَاالَتْ  الَعْ من  ــداتْ  ول واشْ  اءْ  ــوَّ ح اهللا  اتْــبــارْكْ 

ــابّات ــرات ش ــي مهاج ــةْ الغوالِ ــة المَ ــنْ المدين ي قاصدِ

ـــاتْ ـــم ـــزّاعْ ـــرا هــــــادوكْ ال ـــــالمْ لـــمْ رفـــعـــوا اع

اريمة ــاهْ  ــم ح ــي  ف عــايْــشــة  و 

تْ الحياتْ قامْ اتْ الْفينْ اسْ راتْ  و البْنِيّ روا  زَوْجاتْ و عذْ و هاجْ

ــابّات ــرات ش ــي مهاج ــةْ الغوالِ ــة المَ ــنْ المدين ي قاصدِ

ــاتْ ــب ــيْ ــطّ ـــنـــاتْ ال ـــا الـــبْ ــا ي ــس ــنّ ــــةْ ال ـــا الم ي

ـــاتْ ـــح ـــالِ ــــي ص ــــات ــــيَّ الَلّ

ــة دانِيَّ وَحْ و  ــراتْ  هاجْ اءْ  شــقّ

ـــــة ـــــيّ ـــــمِ هـــــاشْ و 

انْهايةْ ثيرْ  اكْ منْ  الَقليلْ  هذا 

كانَتْ دة  وَحْ لّ  كُ رّات  الحُ مْ  نَعْ

طاها قيمة المْ اعْ ينْ ذَ االسْ و الدّ

ــــمــــا دي ــــــهْ  ــــــي ب و 

تْ رْفْ الْباهَ ُو الْعُ نامْ ا روا الَصْ هجْ

كانَتْ دة  وَحْ لّ  كُ رّات  الحُ مْ  نَعْ

هاجــراتْ المُ ــمْ  لْكُ كُ ا  ــوْ ي يّ حَ

ــــــــــــوْالتْ ــــــــــلْ مَ كُ

ـــة ـــرَّادِيّ فَ ــلْ  ــضَ ــفْ لَ أمّ  و 

ــــة ــــرِيّ ــــامْ ع ـــــــرا  مْ و 

ــنــاوتْ لــبْ على  ـقــولْ  انـْ ــا  م

ــتْ ــابَ ــا ت ــه ــلْ ــقَ ة اعْ ـــــدَ راشْ

مى حِ ــه  ــرْعُ شُ ــهــا  ــي دارْل و 

ــة ــم ــي ــل ـــة اسْ ـــي ـــاقْ مـــتّ

مايَتْ الشْ و  ــتــايَــلْ  الــحْ و 

ــتْ ــابَ ــا ت ــه ــلْ ــقَ ة اعْ ـــــدَ راشْ

ــــاتْ ــــوارِع ـــاتْ الْ ـــيّ ـــقِ اتْ

ــيــاالتْ ـــخـــاراتْ الــعْ ـــفْ م
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ياتْ باتْ لَياتْ في طاعةْ خالقْ الَشْ وَهّ اتْ امْ يّ رَيْشِ        وعلى القُ

خادْعاتْ الثّقافاتْ  تِماءْ  النّ و  الفْتِراءْ  و  راءْ  الْيغْ على 

ــاوْا خالْداتْ ينْ ابْق ــامْ الدّ هــاتْ اللّي ســاهموا في قيّ ها أُمَّ

يّداتْ غافْالتْ لْ السِّ ضْ ى على أهلَ الْفَ صرْنا يا أَسفَ و في اعْ

ياتْ ــاتْ واهْ يّ وِ ــوى واشْ الهُ ــا اهْ ــوى و م واشْ هــذي هيَّ لَهْ

اوْعاتْ ما  الْبَنْتْ  انْساتْ  و  راجة  الفْ تْ  قامْ رجة  الَبَهْ دَرْعاتْ 

ــي اقْراتْ جــادْكْ ياللّ ــكْ تنْســايْ امْ ــايْ اوَايَّ مــي و اتْرَقَّ دّ اتْقَ

هودْ سالْفاتْ ا اعْ يِيوْ ظة نحْ ضة  وتْسابْقوا في لحْ رْدوا لَلنّهْ اتْجَ

فاهْ خافْياتْ مدْ من ال تخْ المْ على النّبي و نحْ الة وَالسّ في الصّ

الْحارَت ابْناتْ  عنْ  اهللا  ــيَ  رَضِ

الْــحــادتْ ــانْ  ــزّم ال فتياتْ  يا 

جادْنا فــي الْفايَتْ هاهــي ذي امْ

شاعتْ كانتْ  مْ  بارْهُ اخْ اقْبيلْ 

ــالقْ انْهــارتْ ــمْ و األخْ يَّ واشْ الْقِ

فالتْ بايتْ  راهْ  الرْتاجْ  قوا  لحْ

ــوة حانتْ حْ ــا الَلَّة الصَّ حانَتْ ي

ــوارثْ متْ ــا  ن مجدْ ــدْ  الْحم هللا 

تامْ في ابْياتْ اتْوالتْ كْ الْخْ مسْ

ــابــثْ الــتّ ســعــدْ  بْـــنـــاتْ   و 

اتْــهــافــتْ جيل  ـنــاتْ  ابـْ ــا  ي

ــتْ ــواب ــتّ ـنــا ال هــا أْصــولـْ

ـــتْ اتْـــذاعَ ـــمْ  ـــهُ اوْصـــافْ و 

ــوسْ اتْــهــانــتْ ــف ــنّ ـــاشْ ال ب

ــتْ ــابَ ــه ت ــابُ ــا ابْـــقـــاشْ ب م

هانتْ ــكْ  عــنَّ ــعــابْ  االصْ و 

ـــتْ راقَ دابــــا   ــوسْ  ــف ــنّ ال و 

قالتْ الشــي  اوْ  فالنّسا 

انتهت القصيدة
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ــتْ ــا ابْدي ــرْ م ــمّ ابْخي ــمْ اهللا ايْتَ و بَاسْ

تُه ارْجيتْ ــفاعْ ــفيعْ الشافعْ و اشْ للَشْ

ــتْ انْوي ــذا  هكْ ــي  ابْحال ــاءْ  طَّ خَ لّ  كُ

ــتْ لّ بي كُ ــلْ  بْ قَ ــنْ  مَ ــي  النّب ســانْداتْ 

ــتيت الشّ ــالمْ  الَّ ــنْ  ي الدّ ــذْ  ه ــروا  ناصْ

ــثْ دي ــعَ الْحْ ــة ام ــمْ األَي ظــوا ليهُ حفّ

ــي ارْويتْ ــاتْ ك روم ــمْ المكْ ارْواوْا عنْهُ

بالْها راقْ  و  ـــالمْ  االسْ ــتــانْــقــاتْ  اعْ

فاتْهــا ــوفْ  الشّ و  ابْعيْنِهــا  ــتْ  رْضَ مَ

ماتْها اعْ ــة  ــه َلِ األْ بينْ  رَوّجــــوا  و 

غاتْهــا ــكْ  لْ المُ ــولْ  م قالَتْهــا  ــرْ  غي و 

ــاتْ البْي ــتْ  انْظام ــتْ  ابْدي اهللا  باســمْ 

ــاتْ االوْق ســايرْ  ــالمْ  السّ و  ــالة  الصّ و 

تُه اتْغاثْ ــفاعْ ــي و شْ ــةْ ربّ مَ ــن رَحْ و بيْ

ــاتْ ن ــنْ آمْ ــرا حي لّ امْ ــنْ كُ و الرّضــى ع

ــداتْ راشْ ــاتْ  حابِيّ الْصَ ــودْ  ــل الْخْ و 

ــالتْ الْغافْ حــوا  نَصْ ــوة  عْ بالدَّ ــروا  بَشّ

ــاتْ البْن ــة  أالم ــات  حابيّ الصّ ــا  ه

ــدوهْ ابْ ــنْ  م ــنْ  ي بالدّ ــرة  زنْبَ ــتْ  ن أمْ

دوهْ شــاهْ ــاسْ  النَّ ــالءْ  الَبْتِ هــا  قاصْ و 

ــوهْ أوّل ــالَءْ  ابْتِ ــالَّ  ال لَجحــودْ  جــاوْا 

ــدوهْ ــجّ م اهللا  ـــي  ربّ ــمْ  ــهُ لْ ــتْ  ــال ق

كيتْ ــا احْ ــمْ قَدّ مّ هُ فْ ــقْ انوَصَّ وال انْطي

ديثْ ــيرْ و الحْ ــلَ السّ هاتْ اهْ ــنْ الدُّ ع
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ــي ابْريتْ ت ــا فرْحْ ــا ي َن ــتْ اتْقــولْ أ و قامْ

ــتْ الْبي ــروا  هّ طَ و  ــتْ  نْ أمَّ كــي  ــوا  نُ َمّ أ

ــي ارْويتْ ــاتْ ك روم ــمْ المكْ ارْواوْا عنْهُ

ــريسْ ــرامْ الخنْســا و مْصابْها اشْ بوحْ

ِبْليسْ حافْلْ ا رْ اجْ ــعْ تْ بالشِّ كيفْ غاضَ

ــدتْ الُوالَدْ اوْ ال ابْقــى اوْنيسْ ــومْ فقْ اوْ ي

ــقْ النّفيسْ رْ الرَّايْ ــعْ ــمْ بالشّ تْهُ دَ جّ اوْ مَ

ــتْ ــي ارْوي ــالْ النّب رْبَتْهــا ق ــنْ قَ ــومْ م ي

ــتْ دي اخْ ــا  بيبْن حْ ذَ  الْبَرَكــة  ــتْ  قالْ

ــي ارْويتْ ــاتْ ك روم ــمْ المكْ ارْواوْا عنْهُ

ــومْ ل العْ ــيَّعْ  تْشَ و  ــدا  عابْ ــدا  زاهْ

ــومْ ــة النّ ــل و جافْي ــلّ اللّي  قايْمــة جُ

دوا لْهــا القــومْ ــهْ ــة شَ ــتْ الْوِالَي و درْكَ

ــومْ الي هــا  وْضْ عَ ــوا  انْصيب واشْ  ــرى  ياتْ

اوْراتْ داتْها  ــعْ سَ لَبْصــر  ليهــا  رَدّ 

يالْواقْفــاتْ ــي  عافان ــي  ابْالن ــنْ  م

ــاتْ البْن ــة  أالم ــات  حابيّ الصّ ــا  ه

النّســا ــتْ  الَمْ ــا  ي ــرْ  تَماضَ ــة  الَلَّ و 

انْســى مــن  الَ  و  ــوتْ  خُّ زوجْ  ــدا  فاقْ

وتْ فــي حربْ دارْســة تْ لَخُّ ــدَ ــومْ فقْ ي

يّ و مْســا ــرَّة ضَ ــكاتْ الْحُ ــكاتْ و شْ ابْ

ــداتْ الْماجْ ــا  ايْغبْطوه ــرْ  عام ُمّ  أ و 

ــاوْداتْ ــفْ ع ــة كي رْب ــمّ الْقَ عــتْ فُ قَطّ

ــاتْ البْن ــة  أالم ــات  حابيّ الصّ ــا  ه

ــامْْ ي الرّ ــتْ  عالَّمْ ــرة  يْ خَ رَدْ  ــدْ حَ ــتْ  بنْ و 

يامْ   ــارْ و الخْ ثْ فــي ادْي ــدَّ صايْمــة و تْحَ

قامْ ــتْ الْمْ ــتْ لْها لَحجوبْ اوْ نالَ رْقَ اتْخَ

ــامْ  ايّ هــا  ايَّامْ رْداءْ  ــدَّ ال ــو  آب ــةْ  ت زوجْ و 

ــتْ بْغي ــا  م هــذاكْ  ــة  ثَنِيّ الوَ ــنْ  م

ــكيتْ ماشْ ــتْ  وَقْ ــا  ادْواي ــه  في صــارْ  و 

ديثْ ــيرْ و الحْ ــلَ السّ هاتْ اهْ ــنْ الدُّ ع
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حى في هلْ الْبيتْ لمْ و اضْ نْ و سْ َمَ باشْ أ

ــتْ ري ــفْ  كي صــارْ  و  ــن  ي بالدِّ ــه  رّفاتُ عَ

ــي ارْويتْ ــاتْ ك روم ــمْ المكْ ارْواوْا عنْهُ

ــعْ الْبْدي و  ــوبْ  الثُّ فــي  ــرَّاية  شَ بايْعــة 

ــا افْزيعْ ه ــواقْ ابْكيدْ لْ االَسْ و فازْعــة هَ

ــنيعْ ــي اشْ ــال اللّ ــعْ بالغْ ــعْ اتْبي إال اتْبي

ــرا وال فــي بيعْ ــتْ الَ في اشْ ــة كان ي داهْ

ــتْ تي ــرْ الْغْ م ــعْ الدَّ بْ ــتْ ذاكْ الطَّ و فارْقَ

ــميتْ ــشّ الشْ ــري الَ غُ ــعْ و تَشْ و كاتْبي

قيتْ ــيْطانْ الكايدْ المْ من اوْســاخْ الشَّ

تامْ ما انْســيتْ ــكْ اخْ ــة مسْ يّ ــرْ تَحِ غي

انْ كيــف جاتْ ــنُ عفّ ــانْ بْ ثْم ــبابْ عُ اسْ

ــنْ الْعارْفاتْ ــتْ مَ دى كان ــعْ ــه سُ خالْتُ

ــحــابــيّــات أالمـــة الــبْــنــاتْ هــا الــصّ

النّجــوعْ ــلْ  ارْحايَ ــنْ  بي ــة  قِيل ــرْ  كُ نذْ و 

ــوعْ ل ــوعْ بالطّ ل ــلْفْ الطَّ ــلَّفْ سَ كاتْسَ

ــلوعْ تْ السّ سْ ابْتاعْ اِلى انْتاعــتْ بالْبَخْ

لوعْ طــى الطّ لّ اللّي ما اعْ ــرْ كُ سّ كاتْخَ

التْ ْ ــدّ ــا اتْبَ ي ــة دغْ ــلْمتْ قيل ــرْ سَ و غي

ــتْغاتْ ــوقْ يَسْ ــي جا للسّ ــثْ اللّ كاتْغي

فــاتْ اصْ ذاتْهــا  و  لْصــاتْ  خَ و  ــاتْ  ن َمْ أ

ابْقــاتْ ــا  م اهللا  جــابْ  احْ اهللا  ــارْكْ  اتْب

نيتْ ــا ابْقــى اعْ ــدارْ األَرْقَمْ م ــدْ الْ قاصْ

ديثْ ــيرْ و الحْ ــلَ السّ هاتْ اهْ ــنْ الدُّ ع

انتهت القصيدة
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التْ ولى منْ ال اتْراهْ نَجْ مْ المُ ابْديتْ بَسْ

ياتْ انْقول لُه بَلْساني يا منْ انْشى االَشْ

هــاتْ ــاءْ و الْمْ ــي حــنْ مــن اآلَب ــا اللّ ي

ــباتْ َوْ سُ ــومْ أ ــه ن ــا ينْتاب ــي م ــا اللّ ي

طْ االَرْضْ و رافعْ السماواتْ يا اللّي باسَ

ــاتْ زْن خَ ــهْ  لي ــدّ  تَتْحَ االّ  ــي  الغن ــا  ي

ــوتْ ــم ايْ االَّ  ــيّ  ــح ال

ــى اوْت ــرُه  ــمْ عَ الَ  ــنْ  م

ــه الــغــوتْ ــي مــنُّ ــلّ ال

تى اسْ ــي  ــلّ ال ــــرّبْ  ال

ــوتْ ــف ايْ االّ  ـمــولْ  الـْ

ــــتَ ـــــوَ انْ ــــكْ هُ ذلـَ

ــتْغاتوا ــتْ منهمْ اسْ ــنْ كايْغي انْتَ م

ــعاري مــع ابْياتي ــه في اشْ ــلْ لُ نَتْوَسَّ

ــوا ايْكــونْ واتي ــده وَلُ ــا الرّاحــم عبْ ي

ــعْ راتي مي ــنْ مخلوقاتُه اجْ ــي ع يا اللّ

رْ و ما فــي قَلْبْ ذاتي ــا العالمْ بالجهْ ي

ــادْ يأتي رْ ما فاتْ و شــين ع ــدّ قَ ــا امْ ي

ــا دَ الجــالل فاتي ــي ي ــكْ ران فــي ابْوابَ

ــوتْ ـكُ ــلـَ ـمَ الـْ  ْ ربّ

ــياتُه اشْ تَنْســيقْ  فــي 

ــوتْ ــق ــهْ الْ ــدي ــي ي ف

ـــه ـــاتُ مَّ ـــادي ألَ ـــه ال

ـــــوروتْ م ـــو  ه وَال 

ــوا ــات ـــا دونـــــكْ ف وم
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ــتْ الْيانَ ــبْ  الري ــة  ي القاصْ ــعْ  مي وجْ

يّتْ يال مِ ــشْ الْفْ ــنْةْ الْفيلْ اتْركْ جي سَ

ازْلفــتْ ــاتْ  للتْق ــه  اجنان ــنْ  م ــا  ي

ــاسْ گاعْ عنّتْ ــهْ اوْجوهْ النّ ــا اللّي لي ي

تَبَّتْ الَيَنْ الحكم احكامكْ والْقْضى امْ

ــي فــي مازَلّيتْ فــي احياتي ــوبْ عنّ ت

التي ريمْ في اصْ ة ادخالي يا الْكْ عَ اشْ خَ

تْ لقْ في النّبي سيدْ منْ اخْ

ــتْ الْفايَ و  ــي  آت لَلْمْ

مت عظّ من  وانْتَ  ليكْ 

ــتْ تاف اكْ و  بالشــفاعة 

تْ مْ صَ تَعْ منْ ادْنوبي و اسْ

هانتْ با  عْ الصّ و  بيكْ 

ــا لْغايتْ ــري عنْ يبْليسْ ي مي ــبْ اضْ غلّ

ياتْ عابثْ رْ احْ سلّكْ اجســادي من فقْ

ــتْ كان ــفْ  كي ــزْ  العَ ــامْ  االيَّ ــا  ليَّ رَدْ 

ــانْ عانتْ يني مــن ازم ــى نجّ ــا المول ي

ــي اعْضاتي ــي حرْقَتْ ل ــارْ اللّ دْ النّ ــرّ ب

ســاتي ــرْ حتّى منْ قوتي مع اكْ ق و الفْ

مى اهل البيتْ لْ ليكْ آمنْ احْ بِكْ نتوسّ

ــعْ الْبيتْ لْ ليكْ الْبيتْ تابـْ بيكْ نتْوَسّ

لْ ليكْ والَ انـقـولْ ملّيـــتْ بيكْ نتْوسّ

ـغيتْ و ارْضيتْ لْ ليكْ إال ابـْ بيكْ نتْوسّ

اتْ    يّ تي السّ فْ رانَكْ منْ صاحِ امحي ابْغفْ

اتْ ميري و ســايَرْ الدّ ــأَدي و ضْ ــرْ افْ هّ طَ

ـــــي زكـــــتْ ـــــاربّ ي

ــوتْ ــع ــبْ ــمَ ــمْ الْ ــع ن

ــلــتْ ـوَسّ اتـْ ــهْ  ــي ب و 

ــوتْ ــع ــن ــم رْ الْ ـــــدْ ق

ــــتْ ــــبْ ـــــا تَ ـــــي َنَ أ

ــوتْ ــم ــلْ الْ ــبْ مـــنْ ق

ــى اجنود جالوتْ لّبْ طالوتْ عل غَ ــا مْ ي

ميمْ من حوتْ    يا اللّي سلّكْ يونسْ في اطْ

يـاتْ في الْمــوتْ يا اللّي رَدْ ألَيّـوبْ الحْ

ى موسى في اصميمْ تابوث يا اللّي نجّ

ــاتْ ــارْ تگب ــمْ ن ــنْ ابْراهي ــرَّدْ ع بَ ــا مْ ي

ــاتْ   ب ــي مــع النّكْ رُبْت ــرادي و اغْ ــارْ تَبْ ن
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ديتْ هيتْ عنْ المنهاج دَ الْحْ يامواليا اسْ

حيتْ تابَكْ و اضْ و انْسيتْ للّي اقريتْ  في كْ

يتْ ــتْ و بَكِّ ــتْ   و ابْكي ــتْ و انْهي تنْهي

ناتُه عْ يتْ و انْســيتْ  ســايرْ مَ مّ و انْصَ

ــا ريتْ  مــن شــرّ ادهاتُه ــلْ عنْ م غاف

......................؟ ــتْ  ابْلي و  ــتْ  بْلي التّ و 
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انْباهــي ردْتْ  ــهْ  بِ ــومْ  الي و 

واهــي ـــالمْ  اكْ وَالَّ 

ــا واه اهْ ــدّ  ع و  ــما  السْ ــدَّ  عَ

ــا ماه و  هــا  ارْياحْ و 

ــهْ بِ ــتْ  افْتحْ ــانْ  بِب مــن  ــمّ  كَ ــمْ  ري الكْ بَســمْ 

امْالهي ــونْ  ــك اتْ ــا  ــه رَدْتْ مــا 

ـفــــاهــــــي الـْ زادْ 

ناها            طفــى جولْ في الْغاها تَلْقى معْ صْ اليَنُّها نورْ منْ انْوارْ الْمُ

اهللا اعـــبـــادْ  ــدي  ــي س

ــاهْ الْج و  وة  ــطْ السَّ و  ــلْ  الفضَ و  ــودْ  الج و  ــة  م الرّحْ ــنْ  عي

ــه بطَ اهْ  ــمَّ سَ و  ياســينْ  اهْ  ســمّ ــي  اللّ ــاهْ  صطف

اهللا ــــــى  ــــــلَّ صَ ـــــه  ـــــنُّ ع

ــهْ علي و  اهللا  ــى  لَّ صَ الهــادي  ــى  عل ا  ــوْ لِّي صَ

اغْشاها ـــرْقْ  بَ و  ــا  ــودْه ارْع و 

ـــا ـــاه ـــت ـــنْ مـــــا تَ

ــحْ الباهــي       دي ــدْ فــي امْ صي بَقْ

ــاهي السّ و  ــهُ السْ

ــماها       اسْ ــزْنْ  مَ و  ــا  طارْه امْ و 

ـــا ـــصـــاه الَحْ و 
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لى على انْبيهْ اللّي ليهْ انْشاها           بَّحْ ليهْ و صَ لّ شيء سَ ِالَّ منْ كُ إ

ــلْ مــثْــواهْ ــاهَ ــت ــسْ ي

ــاهْ الْج و  وة  ــطْ السَّ و  ــلْ  ضَ الفْ و  ــودْ  الج و  ــة  م الرّحْ ــنْ  عي

ــه بطَ اهْ  ــمَّ سَ و  ياســينْ  اهْ  ســمّ ــي  اللّ ــاهْ  صطف

اهللا ــــــى  ــــــلَّ صَ ـــــه  ـــــنُّ ع

ليهْ ـــداتْ  ـــهْ نَ ــالة  ــصْ بَ ــوا  ــل ــخْ ــبَ اتْ الَ  هللا 

               

نْها ساكَ ما  و  ها  ياهْ امْ و 

ــــــهــــــى      لـْ ـوَ الـْ ردّ 

ناها       رَّفْ منْ نورْ اسْ شَ ياهْ و خالقْ الْمْ ــيا منْ لمْ ِالَّ منْ خالقْ االشْ إ

ـــالهْ تـــمـــجـــادُه مـــحْ

رْها مّ عَ مــا  ـــلّ  كُ ــــدادْ  اعْ و 

ــبْــهــا ـــــسَ حْ والَ 

عنْهــا ــا  م و  االَرْضْ  ــى  عل

اتْنَتْهــى االّ  ــالة  اصْ
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رِيّاسي تابع  بالرّسولْ  و  باهللا  ــوالَــفْ  امْ كي  نَبْداهْ  شعري  أنا 

ــسْ ــه دُرْ انْفي لُّ ــي كُ ــاهللا و النّب ــدي ب بْ ــي مَ واللّ

ا شايعْ الفضلْ كنزْ انْفاسي رافْ تاجْ األَوْلِيّ بْ االشْ دحْ قُطْ رْضي نَمْ غَ

ــسْ ني ــوا ال تدْ ــا كان ــنْ مّ ــوهْ وي ــنْ حبّ ــرة م و ادْخي

ــاسْ ــوارْ ملــك النّ ــورْ الماجــي مــن ان ــة اللّميعــة مــن النّ الياقوت

ــسْ فاسْ و خادْ فاسْ و تعبْ يومْ التَّأْســيسْ منْ اَسّ

انْعاسي باحْ  اشْ ايْطارْدْ  دي  نشْ تْركْ  و  وجدي  بِهْ  هاجْ  منْ  هو  هذا 

ليسْ لْسْ تسْ ه من ادْواخلي متْسَ ديحُ و نســابْ امْ

اوْناسي فارَقْتْ  و  ني  ساكْ قْ  وَّ تْشَ و  شوقي  له  شاقْ  منْ  هو  هذا 

ــسْ ــن ادري ــه كانْقــولْ الزهــر ب قامُ تْ امْ ــدْ و قْصَ

لنْفاسي ــبْ  ــطــيّ ــال ي ــكْ  ــل ــم ــالْ ي ــكْ  ــي ل يّـــة  ـــدِ ـــهْ لَ ـــذه  ه

ــواليْ ادريسْ ــدرْ يا م خْ القْ راجــي لقبولْ آشــامْ

ـــــسْ الزْهــــرْ يــا مــــواليْ ادري

الكبرْا ـــسْ  ادري مـــواليْ  ــنْ  ب يــا 

صــورْ لعْ ســايرْ  فــي  ــا  ن عزّّ ــاسّ  ي

ــيَّدْ بعــد املبرورْ ــنْ اتْسَ ياســيدْ م
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السي طيعْ الباهرْ في ليلْ كانْ حالكْ لغْ انت من شعشع نوركْ السّ

يسْ ــوا هــذا قدّ ــورْ قال ــي شــافوا النّ ــعْ للّ مي و اجْ

ريسْ ــرْ لَهْ بي ــوْرى اجْ ــزْ الْ ــا ع ــتَ ي ــي و ان ــت ادخيرت ــزي و ان ــت كن ان

ليسْ يا حصنْ الالّجئ جيتْ ليكْ الجئ و القلبْ اغْ

راسي يادْ يا الْقطبْ ادْ  لَجْ الْحينْ و نت سيدْ االسْ لْطانْ الصّ انت سُ

ــسْ والتّريي ــا  لوالي ســرّ  مــوالكْ  ــك  هاب ــنْ  م ــا  ي

نبراسي انت  و  الكريمْ  حبّ  على  بّ  شَ الذي  الْعادَلْ  االمامْ  انت 

ــسْ ــي التلْبي ــنى النّوران ــنْ اسْ ــوعْ م ــتَ مطب و ان

ياسْ قْ ــومْ دورْ الْمَ ــا الي ــبْ دارتْ بيَّ ــانْ من امْصاي ــكْ هرْب ــتْ الْحرْم جي

ريسْ لْبْ اغْ بّك في قَلْبْ الْقَ جادَكْ في ايْميني و حُ تمْ

ــا الطيّبْ لنْفاســي ــنْ الْملكْ ي ــكْ اب لِ ــا الْمَ ــة ليكْ ي يّ دِ ــذي لَهْ ه

ادريسْ مــواليْ  يا  درْ  الْقْ خْ  آشامْ لقبولْ  أجي 

السي تَفْ هذا  ارْجــالْ  بينْ  ــزَبْ  اعْ ــتْ  الزال العابدينْ  زيــنْ  يا  أنا 

ريسْ ــمْ اعْ ــي ايْقولْ كــونْ الْخدي نرْجــاكْ ارْجى ربّ

النـــوارْ ـــت  ان و  ـــــرْ  الَزْه ـــت  ان

ــــس غــارة غــــارة مــــوالي ادري

اتْــــوارى ـــرُه  ـــمْ عَ االَّ  ـــرّ  سَ ــا  ي

ــنــارة ــال امْ ــاسْ ابْ ــوْ فــي ف ــاضَ ي

طورْ اعْ منْ  فاحْ  ما  ذْكى  بيركْ  عْ و 

تبْشارْ رْ  نَبْشَ فِيَّا  ريمْ  الْكْ بْ  رغْ

المختارْ اليَنْبوع  من  جا  دْ  جْ مَ يا 

الَقْطــارْ ســايرْ  ــوّي  كايْضَ الزالْ 
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ناسي و  اهلي  بين  ديمْ  اعْ مفقور  عايش  دينْ  الزَّاهْ سيد  يا  أنا 

ريسْ ــنْ يدْ ــعى ربّي اغنى افقاري يا ب ــعاكْ اسْ نسْ

ارْماسي بعد  من  بهْ  الْ  النّ زادْ  جامع  ما  الْحين  الصّ قطبْ  يا  انا 

ــر اونيسْ ــا في القب ــا يكون ليّ ــدي شــي  م والَ عنْ

عاسْ سْ الْعَ في  بْدرْ  يا  بْعوث  الْمَ بعدْ  رْ  اتْنوّ منْ  أنورْ  فيكْ  زاوگْ  امْ

ســادي منْ لنْجيسْ رْ اجْ هَّ زاوَگْ لي في الْمولى ايْطَ

دْ اثْيابْ الْباســي ــي جــدّ ــن الوال ــي ب ــا الْوال ــبابْ ي ــا عامــل لسْ هان

ــسْ ــرْ لوني ــي و يْطهَّ ــي مــوالي ايْعينّ ــبْ ل ل و طْ
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ــكانْ           المْ ســايَرْ  فــي  ارْواتْ  و  ــا  نان اهْ ــا  ي طــارْ  الَمْ ــتْ  عمّ

ــانْ ازْي ــا  ن أرْضْ فــي  ــرْثْ  الْحَ و 

ــا ن عامْ ــراتْ  الْخيْ ــامْ  ع ســاعدْ  ــعودْ  السّ ســعدْ  ــى  آت و 

ــانْ        الْكن و  ــدورْ  لصْ ــرْحتْ  شَ ــواوَرْ  النّ و  ــوارْ  الَنْ ــتْ  جَ طهْ

االذْهــانْ و  لعقــولْ  ــتْ  فتْحَ

ــا ن ــالَ ايَّامْ حْ ــه مَ صانُ ــرْ فــي اغْ رْدْ و الزّه ــوَ ــحْ الْ كــي فَتْ

ــة تبْدعْ فــي ارْوايضــعْ االلّحانْ                يال ــلّ فــي لْقْ ــارْ اتْظَ ي و اطْ

ــانْ ن الْفْ فــي  ــولْ  ل اظْ ــنْ  بي ــا  م

ــة وازْن الْمْ ــجامْ  انْسِ فــي  ــي  الْهرْمون هــو  هــذا 

ــزْران الْخي و  ــانْ  الب ــن  بي ــرْ  طاي ــلْ  مي الجْ الْفــراشْ  و 

ــصــانْ ــالغْ ــي  ابْ ــلّ ــــارْ ال االزه

ــة هادْن قــولْ  حْ فــي  ــمْ  يتْرَنَّ طــرْ  بالْعْ ــوانْ  نَشْ النّحــلْ  و 

ــانْ            قــولْ كاتْب ــنْ احْ ــا بي ــة م جيب ــة اعْ ــواقي صافْي و اسْ

ـــوانْ ــحــانْ الْـــبـــادْعْ االكْ ــبْ سُ

ــة ــالوْن امْ بتَلْوينُه  و  ارْفــيــعــة  لة  متْكامْ ــوْحــة  لَ
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فْ اللّســان        ــوَ ماشــي كــي وصّ ــوّ كيفْ هُ ــذْ الْجَ فــي ه

حــانْ ــمْ  ظي الْعْ ــرْشْ  الْعَ ــد  عي

ــة وازْن بَلْفــاظْ  ــأَدي  افْ ــمْ  مي اصْ ــنْ  م ــتْ  لْ قُ و  ــتْ  قْ انْطَ و 

ــوانْ  ــلّ ــــوابْ فــي ال ــتْ اثْ ــسَ ــرْحــة لــبْ ــفَ ــتْ الْ ــرْح فَ

ــرْ و الْوْطنْ صْ ــي الْقَ ــتْ ف رقْصَ

ــا ن جاهْ و  ــا  عزّتْن ــا  ي ــكْ  عرْشَ ــدْ  عي ــدومْ  بَقْ ــرى  بُشْ

ــنْ ازْمانْ         ــاقْ الْعرْشْ م شّ ــفْ يامــسْ عُ ــومْ كي ــاسْ الي و النّ

َنْ أ لّ  كُ فــي  ــرافْ  الَشْ مــع  و 

ــة حانَّ المْ و  األُلْفــة  و  وافــي  ــولْ  قُ و  ــة  راف و  ــبّ  حُ

ــفْ كانْ         ماهْ كي ــي باقي فــي احْ ــاهْ ربّ ــي ارْع و العــرْشْ اللِّ

يانْ الصْ ــةْ  ابْــغــاي ــيــونْ  مــصْ

ــنة ــنة على سْ ظــمْ فــي سْ ــرْ يَعْ ــهْ ظاه ــرّ اهللا  في و سَ

ــانْ             ي ــاةْ فــي ســايْرْ االْحْ م ــوا حُ ــرافْ كان ــوكْ االشْ ل و المُ

تْهــانْ ــا  م الُوطــانْ  ــرْ  عمَّ

ــة هايْن ــهْ  بِ ــتْ  هان ــا  م ــي  الغال ــا  ربْن مغْ ــرْ  عمّ

حــانْ                  ــمْ  الْعظي ــنْ  بي رْ  ــعُ يشْ ــنْ  ني امْ ــي  رِب غْ المَ و 

ــكانْ المْ ســايرْ  فــي  ــاهْ  تلْق  

حالْنا ذاقْ  ــنْ  م إالَّ  ــه  ــقُ ايْــلَــحْ االَّ  ــلّــي  الــتَّــجَ فــي 
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ــاةْ الَنْ             ي ــرْشْ القاســي فــي الحْ المْ بالْعَ ــكْ تِصــارْ ال و اخْ

ــانْ ــياتْ ه اعــبْ فــي االْشْ  الصَّ

---------------------------------------------------------

ــوانْ  اللّ ــي  ف ــوابْ  اثْ ــتْ  لبْسَ ــة  رْح الْفَ ــتْ  رْح فَ

ــرْ و الْوْطنْ صْ ــي الْقَ ــتْ ف رقْصَ

ــا ن جاهْ و  ــا  عزّتْن ــا  ي ــكْ  عرْشَ ــدْ  عي ــدومْ  بَقْ ــرى  بُشْ

ــيــانْ                      بــالْــعْ ــنــاكْ  شــفْ إالّ  ــدْ  شــاه اهللا  مالكي  ــا  ي

ـــدانْ وِجْ ـــلّ  كُ ــعــرْ  ــتَــشْ اسْ و 

ــنا اسْ لّهــا  كُ ــة  صوفِيّ صوفــي  ــومْ  الي ــي  رْت صَ ــنْ  بايَ

ــانْ             ــه شــافْ الْجمــالْ فيــك ب لُّ بْ كُ ــعْ ــا مالْكــي الشَّ ي

ــفــانْ ــاالجْ ـجــاللْ ب شـــافْ الـْ

ــا ن مامْ ــا اهْ ــقى مــن بحــركْ ي ه اهللا ينسْ دُ ــي ســعْ واللّ

ــانْ         االيم و  ــالمْ  الَسْ ــلْ  ادْهَ ــلْ  األَم ــتَ  ان مالْكــي  ــا  ي

اإلِنْــــســــانْ ـــو  ه انــــت  و   

نة واهْ شــعــوبْ  و  ـــمْ  أُمَ ــدْ  ــقَ ايــنْ عْ  تاطَ يسْ ــي  الــلّ

الْوْطــانْ           ذَ  ــاسْ  يّ الرّ ــنْ  بي ــدكْ  ابْوَحْ ــتَ  أن مالكــي  ــا  ي

ــوانْ  االكْ ــقْ  خال ــكْ  ل جعْ ــنْ  م

ايْنة الصّ ــة  ــيّ ــفِ ــنَ ــحَ الْ ــبْ  ــطْ ق ـــــالمْ  اإلِسْ إمـــامْ 
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آنْ                كل  فــي  ــة  نِئ والتَّهْ ــى  تْن اوْهَ ــا  ن اهْ يامالكــي 

ــانْ ــي االْحْ ســايــرْ  ابْــشــايــرْ  و   

ــة عاوْن المْ ــاجْ  ت تَحْ ــا  م ــكْ  وين اعْ فــي  عــاكْ  امْ اهللا  و 

ــوانْ  ــل ــــوابْ فــي ال ــتْ اثْ ــسَ ــة لــبْ ــرْح ــفَ ــرْحــتْ الْ فَ

ــرْ و الوْطنْ صْ ــي الْقَ ــتْ ف رقْصَ

ــا ن جاهْ و  ــا  عزّتْن ــا  ي ــكْ  عرْشَ ــدْ  عي ــدومْ  بَقْ ــرى  بُشْ

الــرّهــانْ            ــرْ  خــاسْ لكنّي  انْجزْتي  ما  ــدّ  ــعَ انْ ــتْ  ــنْ راهَ

ــزانْ ــم الْ ــتْ  ــاقْ ف ــمــالــكْ  اعْ و 

عالْنة ظيمْ  اعْ ــرْ  َمْ أ عــنْ  ساعة  ــلّ  كُ في  ــة  اإلذاع و 

ــكانْ           الْمْ ســايْرْ  ــتْ  عمَّ ــي  اللّ ــذْ  ه ــدودْ  السّ ــدْ  انْع واشْ 

ــانْ ــك امْ منها  ــي  ــال خَ ــا  م  

ــا ــالدْن بَ ــي  ف ــثــيــرَة  ــكْ لَ ــاطــرْ  ــن ــقْ الْ و  الــجــســورْ  و 

األْوانْ          ســايْرْ  دْ  ــيّ تَتْشَ ــي  اللّ ــدارسْ  المْ ــدّ  انْعَ واشْ 

ــرانْ ــقْ ــلْ لَ ــاتْ  ــع ــامِ ــج ال و 

نى اغْ لّها  كُ ــصــانَــعْ  امْ و  لْ  عامَ المْ و  األَوْراشْ  و 

ــالنْ        اعْ حاتْجــة  ــا  م و  ــفياتْ  تَشْ سْ المُ صــي  نَحْ ــالَّ  ال و 

ــدانْ ابـْ مــنْ  ــاتْ  ــف شَ ــا  م و   

بْنا مــا  ـــلّ  كُ ــي  ــزكّ يْ و  الْــبــانــي  ــى  ــرْع ِي ا قْ  ـــالَّ الْـــخَ
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بان ــيــانْ  ــعْ ــلْ لَ ــا  ــمّ ــلَّ كُ ــادي  ــي اسْ ــا  ي ــانْ  ــم ــرْلَ ــبَ ال و 

االذْهــــانْ و  ـــكـــارْ  الَفْ ــر  ــهَ يَــبْ

ــعادْنا ــا اسْ لْســة ي عــاتْ فــي جَ ــة اتْجمْ غارْب ــوةْ لَمْ فْ صَ

ــوانْ  ــلّ ــــوابْ فــي ال ــتْ اثْ ــسَ ــرْحــة لــبْ ــفَ ــتْ الْ ــرْح فَ

ــرْ و الوْطنْ صْ ــي الْقَ ــتْ ف رقْصَ

ــا ن جاهْ و  ــا  عزّتْن ــا  ي ــكْ  عرْشَ ــدْ  عي ــدومْ  بَقْ ــرى  بُشْ

اوْســانْ              فــي  تْ  دْ شــاهَ إالَّ  ــكْ  جاهَ ــقّ  حَ و  المالكــي  ــا  ي

ـــزْرانْ ـــنْ يَ شــــورْ  ــي  ــنّ ــايَ ك  

نة كامْ ــلــة  الــرَّمْ تحتْ  ــرْ  خــاي الــدّ و  ــنــوزْ  لَــكْ انْـــرى 

فــالنْ يــا  بالخير  ابــشــرْ  ــال  ق مــن  ــال  ق و  مالْكي  يــا 

ـــــوانْ االخْ ــرْ  ــاي س ـــرْ  بَـــشَّ و 

ــة بايْن ــرْ  اتْصي ــامْ  ع فــي  ــرْ  خايَ الدّ و  ــوز  ن الْكْ ــنْ  بايَ

حــانْ                ــتْ  الْوَقْ و  ــالم  الَسْ ادْ  ــامْ  اإلِم ــت  ان مالكــي  ــا  ي

ــانْ ـــرْ   ب ـــسّ ــة   ال ــام ــزَّع ــل ل

ــة عايْن حــى امْ ــكْ غــادي تَضْ َرْضَ ــرْفْ أ ــرة فــي جُ خي و الدّ





1093عيد العرش 




01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

ــانْ الشّ ــولْ  م ــبْ  الْحُ ا  ــدَ افْ ــي  نان اكْ

ــجــانْ ــتّ ــرْ ال ــاي ــكْ س ــل ــي م ــان ــثّ ال

ــلْوانْ ــرورْ و السّ ــي جمعْ السْ فــي ازْمان

رَوّان البْــســة  ــحــاتْ  ــبْ صَ كاني  لمْ

يحــانْ لرّ ا و  ــالنْ  لْقيقْ ا و  سوســاني 

ــنْ الْحسَ ــمْ  بآسْ هتْفــوا  ــي  لوطان

حســنْ ــدُ  عاهْ حســنْ  ــي  الثّان

ــثْ بالْغي جــة  طاهْ ــاتْ  حي

تْ و ريتْ حرْجــاتْ كيفْ شــفْ

افْهيتْ و  ريــتْــهــا  ـــاتْ  أي

ــوانْ رَضْ عنْهــا  تْ  دْ شــاهَ ــي  يان بعْ

ــوانْ ــسْ ــا نَ ــانْ حــورْه ــبّ ــي شُ ــدان وَلْ

الْــحــانْ ــرور  بــالــسْ ــاوْا  ــنَّ غَ فَتْياني 

ــانْ ن لكْ يْجــوا  ايْهَ ــوا  لُّ ضَ ــي  زانِ لَوْ

ناني ــي و اكْ ــبْ خلْخــلْ دات بي ــبّ الحْ حُ

ــي ان الثّ ــاوْا  وَت الكــة  المْ و  ــان  الشّ

ــي ازْمان فــي  ــا  برْضاه ــه  ت طاعْ تِجــانْ 

ــي كان لمْ ســايرْ  و  ــاطْ  الرْب و  ســلْوانْ 

وســاني ــنَ السّ ــري و مْ ــنْ النّسْ روان م

ــا تْصابْ فــي ســاير لوطاني ريحــانْ م

ــنْ الثّاني ــرْشْ الْحسَ ــدْ ع حســنْ عي

ــاتْ ه حي فــي الْحــا ادْ آســمُ

حرجــاتْ ــا  ن َرْضْ ا ــثْ  بالْغي

ـــاتْ َي ــي أ ــل ــا اهْ ــــتْ ي اوري

ياني ــة بَعْ تْ الْجنّ ــنْ شــفْ ــتْ حي افْهي

ــي ــدان وَلْ و  ــاتْ  ــورِي ح بينْ  ــــوانْ  رضْ

فَتْياني و  ــــرْحْ  بالْفَ ــرْدوا  زَغْ نسوانْ 

زانِي   ــعرْ و الْحان فــي لَوْ الْحــانْ في الشّ
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ــوانْ يالَخْ ــبْ  بي الْحْ ــذْ  ه ــي  نوران

ــنْ حسَ نا  ســيدْ ادْ  اعــة   فالطَّ ــي  فان

حســنْ ــدُ  عاهْ حســنْ  ــي  الثّان

نْظــومْ ــهْ فــي الْمَ ســالمْ لي

منغــومْ دونْهــا  ــامْ  لنغ

متمــومْ ــه  لُ جاعْ ــامْ  م لهْ

ــالَنْ امْ ابْحــرْ  ــنْ  م و  ــة  رْف غُ ــي  تبْيان

مُصــانْ نا  ســيدْ ــاتْ  ي حْ فــي  ــي  اوْطان

األَنْ ــريفْ  لَشْ عــاتْ  خضْ ــي  اآلمان

ــــوَّانْ ــا عُ ن ــدْ ــســي ــو الْ ــي ه ــان ــغ الْ

ــانْ ي حْ كلّ  فــي  ــمة  متْبَسّ ــي  لزْمان

حسنْ ــا  ــن ــبْ ــي ــب احْ هــو  ــي  ــان ــب ال

حســنْ ــدُ  عاهْ حســنْ  ــي  الثّان

ــغْ ابْلي ــمْ  كي احْ فــي  ــوغْ  نب

ــغْ اتْصي ــوبْ  ل القْ و  ايْصــوغْ 

ــغْ افْري قــولْ  لَلعْ ــروغْ  مفْ

ــا يَتْهانْ اني مســبوكْ ســبكْ م الجمّ

ــي        النّوران ــبّ  حُ مــن  هايْجــا  ــانْ  الكن

ــي فان ــه  بُّ حُ فــي  واحــدْ  لْ  كُ لخــوانْ 

ــنْ الثّاني ــرْشْ الْحسَ ــدْ ع حســنْ عي

ه سالمْ ــمُ ــينْ ادْ آسْ في السّ

لنغــام ــه  زانْتُ منظــومْ 

مامْ ــلْ لهْ ــنْ افْضَ منغــومْ م

ــي تَبْيان فــي  ــه  لْتُ قُ ــا  م لّ  كُ متمــومْ 

ــي اوْطان ــاحْ  ب مَصْ ادْ  مــالْ  بالْعْ ــآلنْ  امْ

ــي اآلمان ســايرْ  ــقْ  حقّ ــثْ  حي مُصــانْ 

ــي ــلْ الغان ضْ ــدْ ابْفَ ــا ابْقــى نكْ اآلنْ م

ــي لزْمان لْ  كُ ــه  عوينُ فــي  كانْ  انْ  ــوَّ ع

ــدْ الْباني دي ــرفْ فــي التّجْ ــانْ تنصْ ي احْ

ــنْ الثّاني ــرْشْ الْحسَ ــدْ ع حســنْ عي

ــوغْ ه نب ــمُ ــونْ فــي اسْ و النّ

طــابْ ايْصوغْ ابْليغْ فــي الخْ

ــروغْ مفْ لَلْهــدى  ــغْ  اتْصي

ــي ان مّ الجُ درْ  ــرغْ  ايْنَفْ كــي  ــغْ  افْري
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33

34

35

36

طــابْ عيدْ عــرشْ اوْطانْ ــي دَ اخْ عان لمْ

حسنْ ــــه  وارْثُ نـــورْ  ــنْ  م ــانــي  الــسّ

فرْحــانْ بْنا  شــعْ ــالتْ  جعْ ســاني  لحْ

ــانْ رُبّ الْوْطــن  ــفينة  لَسْ ــي  الربّان

ــرى حســنْ ــو ايْ ــعْ لُ ضَ ــي يخْ وفان الطّ

ــي لمعان ــهْ  ق اليَفْ ــنْ  م لّ  كُ يتْهــانْ 

ــاني السّ ــاللْ  لهْ عــرشْ  ــدْ  عي اوْطــانْ 

ساني نْ لَحْ حسن في الحسن وامْحاسَ

ــي الرَّبّان ــبْ  طْ القُ ــانْ  ازْم فــي  فرْحــانْ 

ــي وفان الطّ ــاجْ  ي بهْ ــا  ب عْ ــا  م ــانْ  ربّ
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ديـدْ  لّ تجْ بيئة لكُ نا جيشْ التّعْ جيشْ

ييدْ   دّ و جا مع التَّشْ نا جيشْ الْجَ جيشْ

خرْ االَّ ايْليـهْ تَبْديــد نا جيشْ الْفَ جيشْ

ــدْ   ني تَفْ دونْ  الْســانْ  ــالْ  ق ــدا  هاكْ

تيدْ  يَّدْ اعْ شَ فّ اتْقولْ ابْني امْ فّ عنْ صَ  صَ

نيدْ      تجْ نْدينْ  متْجَ اللّي  بّانْ  الشّ يا 

ـــمْ ـــظَّ ـــن ســــــارْ امْ

ــــــا  ــــــــمّ هَ دارَكْ 

ـمْْ   ـلـَ اتـْ ــلْ  ــمْ ــشَّ ال و 

ــــــــة ــــنْ األُمّ ــــي ب

ـــمْ ـــظَ ـــنْ ـــــنْ الي م

ـــــــى مّ يَتْسَ مـــــا

   

ـــه بَنْغامُ شــادي  ــرُوهْ  تابـَ يَعْ والَ 

وادي لّ  كَ في  يّة  التَّنْمِ جيشْ  نا  جيشْ

بْ و البْوادي عْ دونْ الشَّ حاري و مْ في الصْ

جادي ــدْ لَلْمْ جْ ــزَّا و الْمَ و النّصــرْ و الْع

بالْتْمادي نيدْ  التّجْ ارْجــالْ  ريتْ  يومْ 

عادي لبْ في غايةْ لسْ لْتْ لِهمْ و القَ قُ

المي اسْ دى  اشْ ابْالدي  لجنودْ  بَلغوا 

مْ  رَ رَمْ اعْ جيشْ  نا  عنْدْ

ـــه لُــو هامُ و رافَعْ لَلْعْ

ــمْ  لْكَ اتْكَ ــمْ  اتْل ــدْ  بَعْ

ه المُ اعْ مرفوعْ  جيشْ  و 

مْ   دَّ تْقَ الْمَ الْجيشْ  لى  عَ

ه اقْوامُ بينْ  ما  ــبْ  ادي
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ـرْ لوقاتــــي نْدي قادْها في سايـَ و الجُ

السهاما دَ  راقْ  لَفْ ني  تَعْ يايَرْ  الطْ في 

الزعامــا و  الْعلمْ  و  والَ  للصُّ دارْكينا 

السالمة راكبْ  امْ قَلبْ  في  الْيَمّ  شاقْ 

الَمــا مورْ  الَمـا   رْقة  الْفَ مينْ  نَظّ امْ

آدي الْفْ اكن  السّ الْحسنْ  ضلّ  تحت 

يادي السْ يَّدْ  سَ و  صرْ  العَ تيجانْ  تاجْ 

المي اسْ دى  اشْ ابْالدي  لجنودْ  بَلغوا 

ــواتْ   عْ زَوْدوكــــمْ بــالــدَّ

يأتي ــنْ  م ــراجــي  كــاتْ

رْفاتْ  ـعْ و الْحَ نايـَ في الصّ

ــي يــافـات ــة  اآللَ ــى  عل

موشاتْ و  ــابْ  رُكَّ بيـنْ 

منْ الْفـــــوالَذْ الْعاتـي

نتاتُه حَ ليكْ  صيها  يَحْ اعرْ  الشّ جا 

اعداتُه عنْ  نصرْ  و  عز   و  مجدْ  لها  كُ

ياتُه حْ يا  ليكْ  تحية  اعر  الشّ منْ 

نْتاتُه خَ ُمْ  أ بحضانْةْ  ـى  ضحّ بعـدْ 

نادي وردْ  صيرْ  تعْ رْ  صّ عَ امْ الْقلبْ  منْ 

ادي الشّ نى  اغْ في  رَّدْ  اتْجَ سيفْ  كنها 

امْ  وَّ الحُ السما  يْشْ  جَ الَرى  منْ  را  أشْ 

يامْ  باوْا بَغْ حابْ والَ اعْ ــوا بَسْ سّ ليسْ حَ

امْ    وَّ ــنا الْعَ دْ جيشْ ــنْ الَ شــاهْ واشْ را م

المْ   ــنْ لَعْ وَّاصْ الْخــاهْ الرّافْعي غــي الْغَ

ديدْ قايَدْ  دْ اجْ ربوا منْ هوَ جندي اتْجنّ ايْدَ

جيد بْ نعمْ لَمْ ــعْ مامْ الشَّ الجيشْ اهْ

نيدْ      تجْ نْدينْ  متْجَ اللّي  بّانْ  الشّ يا 

ـــــــــهـــــــــاتْ  األمّ

ــكــــــــــــــنــاتْ    الــتّ و 

تْ يّـــــــــا لتّــــــر با

ــــرينـــــــــاتْ و التّمْ

ــاتْ  ــاب ـــ ـــ ـــ بّ ــدَّ ال و 

يّــــــــــــاراتْ السِّ و 

بْ و جولْ فيكْ آياتْ  عْ صولْ ياصيلْ الشَّ

بْ بكْ حياتْ عْ بْ ايْعيشْ الشّ عْ عيشْ لَشّ

عانيها الْحـانْ و بْيـــاتْ  صيدة و مْ و القْ

ــاتْ و الفرحاتْ     ــعْ االّم ــي جم لّ خَ ــا مْ ي

بوبي الْحانْ و نْشيدْ   حْ هاوْنيســة يا مَ

نيدْ   ديَّ لَلّي ارْضى التَّجْ بْ اهْ عْ من الشّ
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35

36

37

38

39

40

نيدْ      تجْ نْدينْ  متْجَ اللّي  بّانْ  الشّ يا 

خـــال هــــاجـــوا لـدْ

جــال حــــاوْا اسْ و  اضْ

الْحـــــــالْ  ازْيـــــانْ 

يــــوشْ ابْطــــــالْ و جْ

بــــاوْا الْبــــــــالْ    اسْ

أَمـــــــــلْ   ـــمـــا  هُ

المي اسْ دى  اشْ ابْالدي  لجنودْ  بَلغوا 

ـزالْ لَجْ و  ناتْ  عْ الْمَ مــنْ 

الْخالّلــــــة قـودْ  كاعْ

حــالْ لَمْ ادْ  نيدْ  التَّجْ جا 

يَّـــالـة خَ و  خيْـــلْ  من 

قـالْ  التّعْ و  بالزّعامــــة 

قــــاالَ بْنـــا دونْ امْ عْ شَ
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ـبْــدورْ الـْ ـــاجْ  ت ــا  ي أجميلة 

ســانْ مختورْ   يا طيفْ مــن الْحِ

بَكْ في اقْريبْ ايْعودْ منصورْ عْ شَ

ــنَ التّبْجيال بَرْ متْ ــة و الصّ مَّ اتْ الْهَ ــدّ ــدْ يا انْســيمْ ال صي ــلْ لَقْ مَ احْ

اللْ ــي لنّي فــي اغْ ــحاب نوبْ عنّ ــبْ لَسْ ياهْ ــجّ اغْ لَ

لْســيال تي بَتْسَ ــي اقْصيدْ ــنْ موالت َلْقــي ع َنْســيمْ ا ــرْ أ بَلْســانْ األثي

ــجالْ ــبْ عنّها فــي اقْوافي لَسْ لْ ــالمْ الْقَ ــدا بَسْ و ابْ

ــال جي مــتْ ابْتَعْ ــا انْظَ ــي م ــا منّ ه دِ ــة واهْ ــرَتْ الَلَّ ــأَدّبْ فــي حضْ و ت

رى و صــارْ في حومةْ االبْطالْ تْ ابْما اجْ ــمعْ حينْ اسْ

كيال ــة و ارْماتْ في انْصافَكْ تَعْ جيَ مْ هالْ و الْهَ كْ بالْجْ ــارتْ عنْ جاهَ غ

ــنْ لَنْضــالْ ــتْ اتْمنْعــكْ ع ــي و رامَ ــا اخت وَّ ي ــدُ لَعْ

ــال تَبْجي زادَتْ  ــدْ  ري بوحْ ــة  جميلَ ــرْ  لَتْزايَ تنظــرْ  الْهــا  اصعــابْ 

ــالْ ت تَمْ لِهــا  فيهــا  واشْ  ــوانْ  لَخْ ــا  ي هــيَ  و 

       

ــنْ نورْ نْ م صْ ــا غُ ــا دُرَّةْ لَبْهــا ي ي

ــرورْ ــنْ ادْنى لبْالدكْ بشْ نادْ م لعْ

ريمْ ----------------رْ ايْزيدكْ الكْ
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ــه يا جميلة ــنْ افْراقْشُ ه م دُ قْ ــفْ ريتْ مــوالهْ ايْعَ ــيخْ اوْق ــارْ الشّ حم

ــگالْ اعْ زادْ  ــيْرُه  سَ ــنْ  م ــارْ  احم لّ  كُ ــة  أَجميل

ميلة ــا جَ ــوارْ بِكْ ي نْبورْ اكمــا ضارُوا انْ ــنْ الزّ بّانْ ع ــشْ الدَّ ضــارتْ جي

ــلْ افْصالْ ــشْ النّحْ ــنْ جي ــوا ابْغاوْا مَ ــة قال أجميل

ميلة َنا جَ ــتْ أ لَقْ  إِلى اطْ
ــوشْ ي هرْ لَجْ ــرْ تقْ ي حى الطّ ْمــلْ تَضْ ــالْ النّ ق

ــالْ ت لَغْ ــرَّبْ  قَ ــمْ  نْهُ طَ اوْ  ــى  اعل ــوا  خاف ــة  أجميل

ــة جميل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

األَجـــالْ ايْحينْ  ــوْصــولْ  ــلْ لَ تاتيكْ  أجميلة 

ــة ميل جَ ــا  ي ــرْ  ب بالصّ ــا  وزْه اتدّ ــامْ  أيَّ ــرْ  غي ــرْ  ري التحْ ــنْ  بي ــكْ  بين

ــالْ آم ضــاعْ  وال  ــرْ  بَ اصْ ــنْ  م خــابْ  ــا  م ــة  أجميل

الْجناتْ ــداكْ  اهْ ــنْ  م ــبْحانْ  سُ ــنــاتْ الــبْ ـــاجْ  ت ــا  ي أجميلة 
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ــدة وابْ امْ هيجــة  ــنْ  ع هيجــا 

ــادّا ش جـــاتْ  ــى  ال ــثــيــرْ  كْ و 

شـــارْدا ـــبْ  الري ادْهـــانـــكْ  و 

ــذا هكْ ــبيهْ  التَّشْ فــي  ــوَ  هُ

ســايْدا ــراتْ  خي و  النّعــومْ  دَ 

ــدا ناشْ ــوبْ  ل بَقْ ــوا  لْب نطَ و 

ْ ه في اوْقاتْها بينْ الجزْرْ اوْ مدّ واجُ ةْ اتْهيجْ امْ يامنْ شــافْ البْحرْ ســاعْ

           

ْ ه حــدّ ــدُ ــا عن ياجــة م ــرّ وَ التظــنْ لبحــرْ وصــلْ للحــد فالْهْ التْغَ

             

دْ رعَّ ها و اتْعودْ امْ دْ ياجة في انْهايةْ جهدْ جهْ دْ الهْ اعة اتْشاهْ داكْ السّ

            

دْ هْ ــي الْعَ بّ ســيدي وَال رفْ ياصاحْ حُ غى تعْ ــايْ عاينْ ال اتْعــودْ واصْ ع

                   

أَبّدْ وامْ  منْ المطرْ  لَمْ ْ ــجْ طولْ الدّ جايَبْ هاي جوبْةْ الْعْ رْ اعْ ــذْ الْبَحْ اوْ ه

   

ــعيدْ ــنا في انهارْ اسْ عْ السّ ــاطْ َالَّ نتْهيْجوا ابْعيدْ الْميالدْ السّ كيفْ أ

                   

ما نفتر من هياجة ســايرْ الَبادي

رْ وبّادي ضَ ة في الحْ طارْ العامّ لَمْ

ــزادي ــه لَمْ فــي البحــر و موجُ

لّ افْآدي رْ في كُ يجانْ بحْ هايجْ هِ

بْنا العادي و البادي ــعْ تْ ابْشَ عمّ

ــادي الشّ بلســانْ  لَألْميرْ  انْقولْ 
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ــد ــا ســيدي محم ن دْ ــيّ عهْ ــا ول ــالدكْ ي ــومْ مي ــادْ يُ دامْ اهللا اعي

           

لْدْ نانْ الْخُ مْ في اجْ يَّتْ سيدي اللّي نَعَ ــمِ ريفْ اسْ أَسيدي محمد الشْ

             

خلّدْ ه لَمْ ــنْ عنْ أســمُ ني ــدْ الْحْ اكْ الْوالِ ــوالَيْ فخرْ ســمَّ َم ــكْ أ يكفي

                

لْدْ رُه منْ ولْدْ الْوَ ــنْ  اللّي مايْزولْ ذكْ سَ ــمْ الْحَ اهْ باسْ ــمّ وَ سَ كيفْ انْهُ

            

ــدْ أَيَ ــنْ امْ سَ ــمْ الْحَ اهْ باسْ ــمَّ ــي سَ ــاهْ اللّ ــنْ كــي اتْمنّ وكانْ الْحسَ

              

دْ يّ مكْ سيدي من اتْسِ بَهْ خامسْ  أسْ رَفَكْ تشْ كيفْ اتْكونْ انتَ ابْجاهْ شَ

          

ــد ــا ســيدي محم ن دْ ــيّ عهْ ــا ول ــالدكْ ي ــومْ مي ــادْ يُ دامْ اهللا اعي

فَدْ ــآدي فَدْ نا وَ افْ ــي فــي ايْمينْ ســيدْ تَكْ عيْن دَ ــدْ شــاهْ هْ ــي الْعَ ياول

         

عادي رْ نورْها ابْسايَرْ لَسْ و يبَشّ

بادي ــرّواحْ و االَكْ لونْ افديناهْ بال

الدْ زْ التَّخْ ــعادْنا و رمْ يا ســرّ اسْ

يادي ظيمْ سيَّدْ لَسْ الْحسنْ العْ

هادي ذاهْ امْ بْ بَهْ عْ رْماتْ شَ عنْ حُ

ــبــادي الْ ــرْ  ــسَّ ال و  رعْ  ــــوَ الْ و 

عادي رْ نورْها ابْسايَرْ لَسْ و يبَشّ

ثالْها بَتْمادي تْ منْ امْ دْ ما شاهَ

بْ واقْدا ــعْ عة في الشَّ ــمْ يا شَ

دا لَلْفْ ــاتْ  ج لــو  للّي  داكْ 

ــادَّة ــج ــــة الْ ــا مــجــدْ األُمّ ي

ــدا ــعْ ـــبْ الْ ـــرَعَّ ــنْ امْ الــحــسَ

ــدا ايْ ــدَّ ــة ال ــزانِــيّ ــخْ فــي الْــمَ

ــدى الْهْ و  الْجــودْ  و  ــوى  بالتّقْ

بْ واقْدا ــعْ عة في الشَّ ــمْ يا شَ

دة شــاهْ المْ ذا  فــي  ــرْتْ  تْدكَّ و 
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نا بَنْ يوســفْ لَمجدْ رْتْ ســيدْ نتْ باقــي دَرّي و انْظَ ــرْتْ انْهــارْ كُ كَّ اتْدَ

دْ شــاهَ ــدْ  والي ــه  ايْمينُ ــى  عل كانْ  ســاعةْ  ــي  ت راحْ ــاروحْ  ي ــدكْ  والِ

زْنْ و انْكادْ حايَنْ و الْحُ ى مع الْمْ قَ لي الشْ رة في امْحاسنُه كتَجْ كانتْ نظْ

ــدْ الْغَ ــعادْ  بسْ ــرْ  كتْب اآلنْ  ــاكْ  انْظرْن ــذاكْ  هكْ مــواليْ  ــا  ي ــت  وان

             

سادي و على ايْمينُه اعالجْ سايرْ لجْ

فادي لْ لصْ تْ الْغاللْ و ثَقْ اتْروحْ تَحْ

نا بعدْ حينْ شوفةْ لَتْمادي فْ كي شَ

ادي داكْ الشّ رْتكْ و انْوارْ و اشْ و بشَ

ـــعـــاوْدة ــرة امْ ــظْ أمـــا مـــنْ ن

ــدا ــامْ خ ــرْ  ــهْ ــقَ ــالْ ب اآلنـــا  و 

ــــدا بالْفْ تَبْشيــرْ  ـه  رْتـُ بـشَ و 

ــوادا ــمْ ــع ال ــمــاتْ م ــسْ ــبَ ــالْ ب
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واحــدْ شــياخْ  االْ فــي  ــركْ  تَتْ الَ 

ــدْ ــاعْ زايَ ب ــا فيهــا شــي اصْ م

ــدْ ــاع زايَ ــا فيهــا شــي اصب م

ــاعْ  عايَدْ ب ضْ الصْ ــلْ بعْ و افْضَ

ــاعْ عايَدْ ب ــلْ بعــضْ الصّ و افْضَ

ــدي مــن فــي الْوْهادْ شــاردْ يهْ

ــدي مــن فــي الوْهادْ شــاردْ يهْ

ساجدْ لَلْمْ ــاسْ  ــنّ ال ـــردّ  ويْ

ساجدْ لَلْمْ ــاسْ  ــنّ ال  ْ ويْــــردّ

ــدْ ــرَّاش ــال ــكْ بـــاهللا ي ــت ســلْ

ــدْ ــوا الْي دْ اشْ ــهْ ــانْ الشَّ صبْع

ــادْ ــت ــه اعْ ــرْتُ ـــلَّ عــنْ ســي كُ

االمجــاد ــرْ  القماه افضــلْ  و 

ــادْ ب العْ ــةْ  الَم ــظْ  يواعْ و 

ــالدْ البْ فــي  ــالَّحْ  صُ ــه  ل اهْ و 

ــادْ ـــلْ ي ــي كُ هــمــا ســـوى ف

ــدا هــكْ ــــاعْ  گ دْبــــا  الــــوَ و 

بــادْ اصـــبـــاعْ  فــيــهــا  الَ  و 

شــــادّا فــيــنْ  و  ـــدْ  ـــيَ ـــلْ لَ

البْالدْ و  ــاسْ  ــنَّ ال خاصْ  لَشْ

ــدة ــاكْ ن ــــومْ  ق ـــرّحْ  ـــف ي و 

ــآدْ ــفْ الْ و  اتْ  ــــذّ ال ــبّ  ــطَ يْ و 

ــدا ــاعْ ــوجـــودُه قــــومْ س بـُ

ــادْ ــس االجْ ــــلْ  داخْ رْ  ــوَّ ــنَ ي و 

ـــالدا ـــمْ ـــالْ ـــمْ ب ـــيـــهُ ـــيّ حَ
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ــي النّْشــادْ ــارْ ف ــألْ لحب و اسْ

ِيــــزْدادْ ا ــنْ  ــايْ ــن امْ ــاهْ  ــي اضْ و 

ــــوادْ الَطْ ـــنْ  ام ــي  خــال والّ 

مــا اتْزايَدْ ــنْ نجــمْ ابْقــى اكْ ع

ــادْ ــم ــمْ لــمــصــابْــحْ االث ســلّ

ــــدا ــــواخْ امْ ال  قـــولْـــهـــمْ 

اتْنَوْجــادْ ــاشْ  ي ــنْ  مَ رْ  ــدْ الْبَ

ـــــدا راكْ ــــيَــــاهْ  مِ وَالَّ 

ــادْ ــوْه الْ و  ــانْ  ــي ــوطْ الْ فــيــهْ 

ـــدا راقْ ــعْ  ــمــي اجْ الــنَّــاسْ  و 

تْفادْ ايسْ ـدْ  الــرَّايـْ ـــؤالْ  سُ

ــدا الـــرفْـــدا ــي ــب ـــتْ ال ـــحْ تَ

ــدْ ــرَّاش ــال ـــاهللا ي ــكْ ب ــت ســلْ

ــدْ ـــوابْ واج ــال كـــانْ الْـــجِ وي

هـــذا ســــؤالْ قـــولْ واحـــدْ

ــدْ جــامَ ــد  ــلْ صَ واشْ  ــوَ  ه وُ 

ــدْ جــامَ ــدْ  صــلْ واشْ  ـــوَ  هُ وُ 

دْ ســاهَ ــاتْ  كايْب ــي  اللّ ســالْ 

دْ ســاهَ ــاتْ  كايْب ــي  اللّ ســالْ 

ــاتْ ــب ايْ ــي  ــلّ ال ــمْ  ــجْ ــنَّ ال و 
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ــاسْ ــبْ الْي ــتْ هــداكْ اقْطي لْ َواهْ قُ أ

تي الْقيتْ ألتْوامتْ الْنفْسي رْحْ يا فَ

لْســة  ــا كانوا في گَ ــنْ م هــذوا اثْني

ــراسْ ــغْ لَ ارْيـــاضْ  فــي  تَتْمايَسْ  قامة  ــاتْ  ــف اشْ عيْني 

ــاضْ الْــمــاسْ ــي ــنْ ابْ ــشّ م ــوقْ عُ ف

ــة مــغــروسْ      ــرْج ــي حَ ـــاسْ ف َراســــي مــايْــســيــرْ ي ــــواهْ أ لَ

ـــروسْ رجْ طــــاوَسْ اعْ ــــدْ ــذْ الْــقــامــة درْجــــتْ كــيــفْ يَ ه

لْسة ابْگَ زِّينْها  مَ تْ  لْسَ گَ ــاوْدْ  ع

ــســايَــسْ امْ ِالَّ  إ أنَـــا  مــا  ياسة  بكْ انْــســالْــهــا  نمشي 

ناسي ــا  ي ــتْ  ــلْ سَ ــتْ  ــشــي امْ و 

السْ تَسْ في  ــوابْــهــا  اجْ معتْ  اسْ و  اللّطافة  بنْهايَةْ 

ــرامْ ريَّـــاسْ ــورْ الــغْ ــح ــوا فــي ابْ ــنْ كــان ــلّ م ــكُ ــوا ل قــول

نبْسى ـــوْ  ول ــقــوا  نــطْ ــسْ  ــي ل و 

المدْسوسْ            رْ  السّ في  مْ  ابْقالْهُ ما  ــدة  وحْ ظة  لَحْ في  و 

اوْمــاسْ    ـــرابْ  اغْ اعليهْ  ــصْ  ــرْنَ قَ

في اللَّة نوفيسة و اتْعانْقاتْ لَنْفاسْ

امْسى      و  ــيْ  ض ــوا  ــعُ ــمْ تْــجَ وال 
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ــيــوس قْ ــن الــدّ ــر ب ــمْ ــوا عُ ــرْف ــبْ صَ ــح ــمْ فــي الْ ــهُ كــايَــنْ

ــســة       خــلْ ـــــانْ  ـــــزّم ال دَا  مــــنْ  ــــرْصــــة  فَ هــــذي 

يابسْ كـــانْ  و  ــــاضْ  ارْي فــي  حتْ  طفْ ــرة  ــطْ ــعَ امْ ـــرة  زهْ

ــي ــآس ــمْ ــــرّ لَ ـــــومْ ح ـــن ش م

ســاسْ لَحْ ــارْ  اوْت مــع  رْ  ــحْ السَّ ــرْيْ  سَ ــا  بيرْه اعْ ــرى  اسْ و 
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امْ يالْهيّ ــرامْ  ــغْ لَ و  قْ  شْ الْعَ و  ــوى  الــهْ و  ــبّ  الــحُ

اقْيامي ـــذاكْ  وك تي  گلْسْ فــي 

ــمْ يِي تخْ ــي  ادْخال فــي  يّمــوا  خَ و  ــري  كي تَفْ ــوا  تَلُّ وحْ

ــمْ يِي التَّغْ و  ــحويا  اسْ و  ــا  ادْويَ همــا  ــا  داي مــا  هُ

ــمْ ــــة مــوالتــي مــري قــولــوا اللَّ

ــنْ لَــرْيــامْ ــي ـــاجْ ابْـــنـــاتْ الــيــومْ ب ــا ت صــولــي ي

ــوة ــهْ ــــورْ سَ ــوة امّ ــهْ ــهــى سَ ــي كــايَــسْ ــلّ ــال ي

ــهــاوي ـــقْ الــسّ َعـــاشْ ــهــوكْ و فــيــقْ أ ـــارقْ اسْ ف

ــوة ــجْ فَ ـــلّ  كُ ــي  ف ـــوا  ـــرْت الَحَ مــن  ــدوا  ــصْ ح أَشْ 

يامي نوا في قَلبْ قَلبي قبل اصْ كْ سَ

دوا  انْيامي ــهّ ــنْ سَ مــا م مــا هُ هُ

ــي ــام إيَّ طــــولْ  ـــي  ـــون الَزْم و 

---------- افْنوني  اقْلينْ  الصَّ ما  هُ

وهذا بيت منفرد عثرنا عليهْ في كناش له : وهو من مرمة المبيت الثالثي: قياس....
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نينْ       السّ طالتْ  ما  قلبي  في  نا  اكْ السّ انتِ 

مالكْ ليكْ  نْتْ  كُ  ً بعدا داتي  الْمالْكة  انت  و 

طينْ           الْفْ الرّاجحْ  لْ  الْعقْ و  اللّطافة  و  رْ  بالسّ

ـلبْ منْ انْجالَكْ دابْ الْقَ زِيْلة الْطيفة و اعْ اغْ

رى حْ الصّ هاتْ  الدّ من  وَلْداتْ  َما  أ

رى عبد اهللا الحسين لفقيهْ من اضْ

ــراوي اتْزادْ فــي ربوعْ أمغرى غْ و الْمَ

ــحاري دْبا السْ ــن الْوَ ــاتْ امْ ــا ربَّ وم

الْواري الموضوحْ  ه  مُ ابْآسْ عرفوهْ 

غــاري ــسْ هــو لَمْ الْمغــراوي و لي

وهذه ناعورة :

وهذا بيت من المبيت المثني :
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ه جُ ــكْ زَعْ ــتْ افْراقَ ــا عرَفْ ــا اهللا م ت

نَكْ بالْحــجّ الْمبْرورْ ــى لســاكْ طوب

ــجْ ــيّ امــهَ ساكني  أنــا  و  ــي   ــت ي ــدِ صَ ـــاشْ  ف ـــومْ  ي مــنْ 

ـــزْجـــوا اتْـــمَ ابــــــزوجْ  هـــمْ  و 

مزعوجْ ــقْ  خــافَ حى  اضْ و  يْجوهْ  هَ و  ــلْــبْ  الْــقَ قلبْ  في 

مفلوجْ ــلُــه  مــثْ ــا  م ــنــى  الــضّ ــن  م ــه  ــحُ وي ــا  ي ــحْ  ــرَنَّ ــتْ يَ

ــا ــرجَّ ــا ابْ ــرّه ــا حَ ـــا م هــذي رجَّ

ــي ــاج ــم الْ غــيــرْ  مــــنْ  ـــهـــا  نْ ـــدَّ هَ والَ  هـــا  ـــدْ مـــاهَ

ـــاجـــة ــوَهّ ــة الـْ ــب ــي ــــنْ ط م

ــارْ ضّ ــا الْحَ ــتْ ي لْ تكْ قُ ــفْ ــارحْ اســعيد و ســاعةْ شَ مســرور ف

عمر ــن  ب محمد  ــاجْ  ــح ال ــذا  ه

واهــجــة ــة  حــجّ ــعــيــنْ  ــبْ سَ فيها  ــة  حــجّ حـــجْ 

ــجْ ــوَهَّ امْ الثّنى  ـــلَ  اهْ أرضْ  مــن  َلْــمــاجــي  ا ــكْ  ل طوبى 

ــه      هــيــجُ ـــيّـــجْ  هَ ـــكْ  ـــجّ ح و 

الْمغفورْ      ــبْ  ــذنْ ال ــسْ  ــفْ ــنّ ال و 
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كورْ المشْ ــيْ  ــعْ لَــسّ الــــرّوحْ  و 

ـــروجْ اتْ اهللا  أهـــلَ  اســـواقْ  فــي  ــورْ  ــب اتْ لــيــسْ  ــجــارة  ت و 

ـــزوجْ ابْ اريــنْ  الــدَّ فــي  نى  الْغْ و  ــحْ  بْ ــرّ ال مــالْ  راس  هــي 

ة حجّ نــعــمْ  و  ــة  حــجّ ــيَــمــا  السِ

ـــواجـــي ـــفْ ـــةْ الْ ـــرح ـــا ف ــة ي ــع ــجــم ـــا ال ـــه ـــوفْ اوْق

ـــــــاالَّتْ تــتْــنــاجــا ـــــــضّ ال

ـــدرارْ م ــــعْ  دَمْ و  ــا  ــق ــري اشْ ارْواحْ  و  خــافــقــا  بــقــلــوب 

عمر ــن  ب محمد  ــاجْ  ــح ال ــذا  ه

واهــجــة ــة  حــجّ ــعــيــنْ  ــبْ سَ فيها  ــة  حــجّ حـــجْ 

ــزجْ ــمْ ــاكْ نَ ــض ــى اعْ م ــدْ ــادي بَ ــه ــحْ ال ــدي ــي ام ــلّ ـــتَ ال انْ

ــعارْ االشْ ــه  حُ مدْ فــي  يّجــوكْ  هَ و 

لمهوجْ ايْــهــيــجــوا  ـــهْ  بِ ــدْ  ــصــي اقْ مــنْ  ـــتْ  ـــعْ رَصّ امــا 

ــنــوجْ ــعْ لــغْ ــي ــم ــعْ بــهــا اجْ م ــدْ ــلْ ت ــواسَ ــتْ ـــنْ ل ومـــا مَ

ــتي ترجــى الضــيْ وَال جا       شْ و ما عَ

لغناجي ــكْ  ل فا  تشْ ساعة  مــن  وَاشْ  ــارْ  ــه انْ ــنْ  م آشْ 

ــا ــاج ــف ــتْ تَ ـــامْ  ـــق ـــمْ ال ذاكْ 

ــرارْ ــسْ ل ــعْ  ــقــي ــبْ الْ مـــنْ  ــالْ  ــن ت و  ــي  تْــلــبّ و  ــكْ  ــبَّ ــشَ وتْ

تارْ      الْمخْ بيبْ  لحْ ــلَــكْ  ــلْــخْ خَ االنْوارْ عتْ  الْبقْ اتْسيرْ  االَّ  قَبْلْ  منْ 
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عمر ــن  ب محمد  ــاجْ  ــح ال ــذا  ه

واهــجــة ــة  حــجّ ــعــيــنْ  ــبْ سَ فيها  ــة  حــجّ حـــجْ 

جْ ـتَــوّ ايـْ ــا  م ــطــاكْ  اعْ و  ودّكَ  الــمــولــى  ــا  ه ــومْ  ــي ال و 

ــرورْ ــبْ ــمَ الْ نــعــمْ  عــنْ  ــي  ــن اتْ و 

ـــروجْ ايْ ــحــونْ  ــلْ ــمَ الْ فــي  ــنْ  م ـــلْ  كُ والـــد  ــا  ي تاهلْ  تسْ

ــروجْ ــسْ م ــا  ــن لِ لْ  آقْــنــيــدَ ـــكـــارَمْ  لَـــمْ ـــيـــوَكْ  ـــواتِ يْ و 

جــة الْبَهْ اقْرانْهــا  ــكْ  بي اتْباهــي  و 

هاجــي المْ ــبْ  خاطَ لمْ رُه  ــعْ شَ فــي  ــقْ  دي الصّ رْ  ــاعْ الشّ

ــيــاجــة ـهْ الـْ و  بــقــصــايــدْ 

اشــطــارْ ايْــصــيــفْ  شــالَّ  موعيضاتُه  و  ــه  ــلُ ــواسْ تْ و 

ــدورْ       ــصْ لَ ــارحْ  ــش ال ــحْ  ــدي الــمْ و  النّورْ سيراجْ  لْ  ضّ فَ المْ دَ  الحبّ 
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