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 مقدمة
مددا  دداريً  ماوات  ومدددل  سددال حيددب ربا ددا ويرحلددُ احلمدددا مح  مددل احلمددد مح اددداريً  ددباري ميادداري مااًر

دة  األرض  ومل  ما بي هما ومل  ما شاَ  من شيٍ  بعد احلمدد مح دددخ قلقده  ورحلدا ِفسده  وِ 
لماته احلم ما قلق واحلمد مح ددخ مدا     د مح ددخ ما قلق واحلمد مح مل درشه  ومداخً 

تابددده واحلمدددد مح مدددل السدددماوات ومدددا   األرض واحلمدددد مح دددد ًدددل شددددي    دخ مدددا أحكددددًُ 
ن هللا دددددخ مدددا قلدددق سددداحان هللا مدددل ا مدددا قلدددق سددداحان هللا دددددخ مدددا   السدددماوات سددداحا

ل شي  تابه ساحان هللا مل اً   واألرض ساحان هللا ددخ ما أحكًُ 
أشدهد أن   للده ل  هللا وحدددش   شدريو لدده واحددد أحددد ندرخد نددمد م دزشد دددن الكداحاة  والولددد 

فواري أحد   م يل له و  شايه ) م له شي د وهو السمي ومل يكن لهً  ع الاكب ( وأشدهد ليسً 
لده  أن حممداري دادش ورسوله ونفيه وقليله أرسله ربه ابهلدى وخيدن احلدق ليرهدرش دلدُ الددينً 

دددرش الكدددانرون  نهددددى هللا بددده أحاابددده وأوليدددا ش وأِقددداهة بددده مدددن  لمدددة ال دددر  وداددداخ   ولدددوً 
يب وسدالمه دليده أبدداري خائمداري ودلددُ ال دياان ل  ِدور اإلندان وداداخ  امللدو الدددان نكدلوات ر 

  0آله األمهار ونحابته األقيار ودلُ التابعني ومن تاعهة إبحسان ل  يوم الدين 
 أما بعد 

ندنن الددددو  ل  هللا دددز و دل مددن أ ددل األدمدداهب الدع يتقددره عددا العاددد  القده دددز و ددل  دداهب 
هب لِددم مددن املسددلمني (( و دداهب تعددا  )) ومددن أحسددن  ددو ري ىلددن خدددا ل  هللا  ودمددل ندداحلاري و ددا

ددان لدده مددن األ ددر م ددَل أا ددور  مددن تاعدده    ال دديب نددلُ هللا دليدده وسددلة ) مددن خدددا ل  هدددىً 
 ي قص ذلو من أ ورهة شيئا ( و اهب أيضا ) من خهب دلُ قٍب نلها م لا أ ر  نادله (
ادددب   هددداا امددداهب وذلدددو ملدددا لل دددعر مدددن   دددب   دددان ل دددعرا  اإلسدددالم خورً   ِفدددو  ولقددددً 

سددامعيه نكدداِوا يددااًب رون ابمح ددددز و ددل عواب نددون مددن داابددده ويرغاب اددون     تدده ويددااًب رون املدددرَ  
هلمددا ننمددا ِعدديةد مقدديةد أبنددله  ويايتدده   الدددِيا ومالدده   األقددرى لذ أن ه ددا  خاريددن    لدد  
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دددر املددددوت وحيددد، ابمح  ولمدددا ددددااه اجلحددددية والعيددداذ ااب رون مددددن ويقولددددون الر دددائق واملددددواد  وًذ
رمي ماهلا    0املعاني وشؤم دا اتها ويرغاب اون   الاادات ًو

نجزاهة هللا دن اإلسالم قب اجلدزا  ورندع خر دايفة   املهدديني ومجع دا عدة مدع ِاي دا   أدلدُ 
رمي  دليني لِه  واخً 

   وملددا رأيدد  أن تلددو األشددعار دلددُ درددية نائددديفا مل يددو  هلدداً  ددب لهتمددام نهددي لمددا مت ددا ر د 
لد يستدهب مبا يريدا التحدَث د ها ولمابا لكل شادٍر خيواند قاصد به نرأيد ا أن  باون الكتب  ًو
ددل ابٍه  مودددة مددن القكددائد الددع  ددر  ً  ًا أمجعهددا وأارتاهددا   مؤلددٍم مقسددٍة دلددُ أبددواه وأذ

 تتحدث دن ذلو الااه لتكون أ ره وأسهل للمريد
 0وأسأهب هللا دز و ل أن ي فع به 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ال عرا   حلو  اإلسالم
 احلمد مح وحدش والكال  والسالم دلُ من   ِيب بعدش                أما بعد

الكالم حس ه حسن  و ايحه  ايح   نال عر   اإلسالمً 
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دان ال ديب ندلُ هللا دليده وسدلة حيدراب ض حسدان دلدُ  دوهب ال دعر  ومل حيراب م اإلسدالم ال دعر بدلً 
ندددلُ هللا دليددده وسدددلة ) أهجهدددة و ايدددل معدددو أو  ددداهب  وهجدددا  الكفدددار نقدددد  ددداهب لددده ال ددديب

ودددن أم املددؤم ني دائ ددة رحلددي هللا د هددا ) أن  (و دداهب ا اللهددة أيدددش بددرو  القددد   0هددا هة 
داِوا  دان يضدع حلسدان امل دا   املسدجد يقدوم دليده يهجدو الداينً  ال يب نلُ هللا دليه وسلةً 

  والسالم ) لن رو  القد  مدع حسدان و اهب دليه الكال (يهجون ال يب نلُ هللا دليه وسلة
 0ماخام ي انح دن رسوهب هللا (

عب بن مالو ال ادر حدني  دومده دليده    و د استا ر ال يب نلُ هللا دليه وسلة إبسالمً 
بيعدددة العقادددة ألِددده دليددده الكدددال  والسدددالم يعلدددة أن ال دددعر أخا د لدالميدددةد دريمدددةد ل  دددر الددددين 

 والددو  لليه
عب بن ما  لو رحلي هللا د ه  كيدته ونيهاوملا  اهبً 

ل ومٍر               وقيَا مث أغمدان السيونا    ضي ا من يفامةً 
ها ولو ِاق  لقال                 وام عاهنَّ خوساري أو  قيفا   ختااب 

  اهب دليه الكال  والسالم ) والاي ِفسي بيدش هلي أشد دليهة من رشق ال ال (
عب الاي  اهب نيه بل لن هللا دز و ل   دليائه  شكر بي ً 

  دم  سخي ةا أْن ستغل َب رعا           نليداْغَلنبَّ ماغال َب الغاله  
عب بن  هب حني  اهب  كيدته امل هور  ومالعها  ودفُ ال يب نلُ هللا دليه وسلة دنً 

 ابِ  سعاخد نقليب اليوم متاوهب            متيةد   ل رها مل يفد مكاوهب 
ان ال يب نلُ ان يقوهب ًو  هللا دليه وسلة حيب بعض أبيات ال عرا  ورمبا رخخها ًو

ل شيٍ  ما قال هللا ابمل (    ) أنَدقا بيٍ   اَلها شادر بي  لايد  ،  أ ً 
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ددده ورمبدددا است دددهد بددده بعضدددهة    دددانً  دددب مدددن الكدددحابة الكدددرام يقولدددون ال دددعر أو يرخخِو ًو
مدددا نعدددل الكدددديق رحلدددي هللا د ددده حدددني   ددداهب لاِكدددار يدددوم سدددقيفة بدددم ا ادددب والكلمددداتً 

ما  اهب الغ وي  ة هللا قباري نوهللا ما م ل ا وم لكة ل ً   سادد  ا امع ر األِكار  زًا
  زى هللا د ا  عفراري حني أ لف              ب ا ِعدلاد ا   الوامئني نزل   
 أبدو أن يدملدوان ولو أن أماب ا              تال ي الاي يلقون م ا لدمل   

دان ل كدر  ل   غب ذلو من اآل ر واألقاار الع تاني  وا   وهب ال دعر وأِده مرغدب نيده لذاً 
لمدة هللا   األرض ،  وأمدا تلدو القكدائد واألشدعار الدع امتلئد  عدا ندحف ا  الدين ولددال ً 
و الت دددا وبعدددض  السددد ا و  تتحددددث ل  ددددن احلدددب والغدددرام والع دددق واهليدددام وبددداي  القدددوهب 

تلدو الدع تدددوا ل  ل ر  ال عدرات القاليدة والعكداية اجلاهليدة والقوميدة نتلدو الدع والكالم  أو 
ة  يحداري أو ها ال يب نلُ هللا دليه وسلة ) ألحار ال رع م ها و اهب ني ن نتلُ   دو  أحدًد

وأقا هللا ددز و دل   حمكدة آيده  ، نديداري قبد له من أن نتلُ  شعرا ( يعم من هاا ال وع 
هدددؤ    الكددد م  مدددن ال دددعرا  هدددة الغدددا ون ، أي السدددالكون مريدددق الغدددياب والضددداللة أناب اتاددداع 

 امل حرنون دن الاريق السوي
سددائر الكدالم حسدد ه  حسددن  درانش   األوهب أن ال ددعر   اإلسدالمً  وابجلملدة نددنان ِعيدد مددا ًذ

 ماا  أو م دوه لليه ، و ايحه  ايح مكروش أو حمار م ه ابلتحرمي 
 آقر خدواان أن احلمد مح ره العاملني وهللا تعا  أدلة و 

 ًتاه / را ي دفو ربه                                                                
ة / سرحان بن غزاي العتييب                                                        أقًو
 بكفوى  1425/  5/  22                                                      
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 ًتاه املديح        

 الااه األوهب

   مدائح ره العاملني
  ل  الله

 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 7 

 لهدا 
فواري أحد أهل ال  ا   احلمد مح الواحد األحد الفرخ الكمد الاي مل يتخا ناحاةري و  ولد ومل يكن لهً 

ر وأ لُّ من ابتغي وأرأ ا من ملو وأوسعا من أ داُ   لله ل  هللا حيب ال  ا  وامد ، أدرة من ًذ
ان   ا  العاد   يالغ   ا ش ولو اختا من األشجار أ الماري ومن الاحار حااري لك ه يقال  من دادش ولوً 
عب بن مالو رحلي هللا د ه وشكرش له وهو  وله  القليل ويعاي دليه اجلزيل ولقد  ال دز و ل  وهبً 

 نليداْغَلنبَّ ماغال َب الغاله  دم  سخي ةا أن ستغلب رعا                
و اهب بن القية رأى أحدهة التهامي ال ادر املعرو  ر ا م ام بعد موته نقاهب ا ما ن ع هللا بو؟ 

  اهب غفر يل ريب وأخقلم اجل ة بايٍ  يل  الته   ر   ابم يوم موته وهو 
  اورت أددائي و اور ربه                شتابان بني  وارش و واري

املاخحون ، أين املمجدون جلالهب ره العاملني ، وأين اجلالسون دلُ أبواه امللو  واألمرا  ، أين نأين 
عمائه   تعد يقال احلسن اجلميل من  أِتة دن ملو امللو  من قزائ ه   ت فد وداااش   حتكر ِو

ان  ليال مث يعاي دليه اجلزيل    القوهب والعمل ولوً 
 اظ وا ااا  ودموم املسلمني نن  األخاب  وال عرا  والود 

أهدي هاا الكتاه   مد  ره األرابه  و د مجعته من شعر العره واألدراه الاين وناب قوا وهدوا 
وا املديح الكاذه جلمع املاهب واإلًتساه أو ل يل ال هر  واإلدجاه ، ودلموا أن  ل  الكواه وتًر

 ابه نقاهب  ائل م هةرعة دز و ل حيب املد  نرغاوا   داااش وأ رش وحسن  و 
رامدها   رش و دا  حددي د   يداملُّ مساداه         شدهيد للدي ا ِد  ِو

رتده الد فسا   اهب د ا اها         و اهب  دن القلب الكئيب  تامدها   لذا ًذ
 وما بلغ الدمهدون حنو  مددحةري         ولن أم ادوا لن الاي نيو أدرةا 

ل احلمد   مادأ لده    و  م تهُ ، وهللا ابحلمد أددلةا         لو احلمدً 
نهال وحلع  أقياب   نحيفة دملو ِرماري أو ِ راا يكون رنعةري لدر اتو يوم القيامة وجنا ري لو إبذن 

 هللا ، وهللا أدلة ونلُ هللا دلُ ِاي ا حممد وآله ونحاه أمجعني 
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  اهب ال ادر / ابراهية 
ا                نأ در حلعيفاري  حيتمي حبمدا      بدو  استجب نمن جيدب سوًا

ا   لين حلعيدمد أستعدني  دلُ  وى                  ذِادي ومعكيع  باعض   وًا
ا  أذِا   ا ره  وآذتد دي ذِوهد                  مدالدهدا  من غاندر ل ً 

 خِيا ي غرتد دي  ودفو   غرين                   ما حيلدتدي   هداش أو ذا  
ا ا مدد  ر   األبكار  واألبكار                     تددري له ولك دهده  لخرًا

ا  ل شدي  أستاني ددالً   لن مل  تكن  ديد دي  ترا   ننين                  ً 
ا    رابش   ا  م ا   األ هار  دامر   ال داا                 هاا ال اا الفوا   ِفح  شااً 

ا                ها  أِداا قلك  من اهلوى   واستقال  القلب  ا لياب   هواً 
ا  ل  األِس      جنواً   وتًر    أِسي   ابحليا  وهلدوها                 ولقي ً 

ا  سي  ِفسي قو  أن  أِسًا سي   حادي  وادتزل   أحاع                 ِو  ِو
ا أان ً     ا ريب  أسبا  غ داوٍ                  راِ  دلُ    لادي  نضابل  س ًا

ا  واليوم  ا ره  مسح    غ اويت                 وبدأت ابلقدلب  الاكب   أرًا
ا  ا غدانر  الاِب  العرية   و ابالري                 للتدوه   دلااري   اتئااري   ان اً 
ا  ا ره   ئتو   واري   أبكي  دلُ                 ما  ددمدتده  يداي    أتاًا

اأ  ق ُ من  العرض الرهيب  دليو                 ا ريب وأق ُ م و  لذ   ألقًا
ا   ا ره  ددت  ل   رحا بو  اتئاا                 مستسلمدا  مستمسكا   بعرًا

ا   مايل  ومدا  لداغ يا   وأِ   ا                 ريب  الغد دي  و   حيد  غ ًا
ا مايل  ومدا  لدا وا   وأِ     ا                 ريب  دريدة  ال ان  ما  أ وًا

ا   لين  أوي   لكل  مأوى    احليا                  ندما  رأي   أدز  من  مدأوًا
ا رُي سوى  م جًا  وتلمس  ِفسي السايل ل  ال جا                  ندلة جتد  م ج
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ا     وبدح   دن سر السعاخ   اهداري                  ندو دت ها  ا السر   تقوًا
ا  نلدبض دم ال ا  أو نليسخاوا                  أان لدة أدد أسعُ لغب رحلًا

ا  أخدو  ا ربدي  لتغفر  حوبتدي                  وتعي د دي وتدمدين  عدًا
ا   نا ال خدائي واستجب لر اوتدي                 ما قاه يوما من خدا  ور ًا

اا ره  هداا  الع  كر أحلد د دما                 سخرت ا  ربدي  لده  خِيًا
ا ان يالق لدلدعال  ناروقه                 حدتدُ  أشا   بو هه و اًل  ماً 

ا  أو ما خرى اإلِسان أن  دميع ما                ونل   للديده يداش من ِعمًا
 بو  نضل ما  أو ًاأييها  اإلِسدان  مهدالري  واتدئد                واشكدر لر 

ا   أندنن هددا  بعدلمه لعجيداة                 تزوراب د ه  وي د د دي دافًا
ا    ل للاايب تدخدافته يد الرخى               ا شداندي  األمراض من أرخًا

ا   ل للمريض ِدجا  ودو   بعدما               دجدزت  ن ون الاب من دانًا
ا   ل للكحيح  يدموت   من   دلٍة              من  ابلدم اا  ا نحيح  خهدًا

ا   ل  للج ني  يعيش معدزو ري بدال              راٍع  ومدردُ ما الداي  يردًا
ا   ل  للوليد  بكُ وأ هش ابلاكدا               د د  الدو خ   ما  الداي  أبكًا

ها              نداسألد ا ولذا  تدرى  ال عاان ي ف ا سدمَّ  ه  من  ذا ابلسموم ح ًا
ا  يم  تعيش ا  عاان أو             تدحديدا  وهاا السة يدماا نًا  واسألده ً 

ا يم تقامرت            شهددا  و دل لل هد من حداًل  واسأهب باون ال حلً 
ا ان            بديدن خٍم  وندرٍث  مالاي نفًا  بل  سائل  اللنب   الدمكفُ ً 

ا  ولذا رأي  الدحدي  يدخرج  من            د داا  ميٍ  نداسألده من أحيًا
ا    ل للهوا   تدحسُّه ا أليدي وعفُ           ددن  ديدون ال ا  من أقدفدًا

ا   ولذا   رأي  الادر يسدري انشدراري           أِدوارش  نداسألده  مدن أسدرًا
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اولذا  رأي   ال خل  م قدوق  ال وى             ناسدألده   من ا خنل شق  ِوًا
ا   ولذا  رأي   ال دار  شدباب  لدهياها             ناسدأهب لدهيب ال ار من أورًا

ا   ولذا  ترى  اجلدال  األشة م امحداري               مة  السحاه  نسله  من أرسًا
ا  ولذا ترى  نخراري  تفجر  ابملياش  نسله              من  ابلدمدا   شدق  نفدًا

ا ولذا رأ  ي  ال هر ابلعاه الز هب  رى              ندسدلده  من الداي  أ رًا
ا  ولذا رأي  الاحر ابمللح  األ اج مغُ              ندسدلده  من  الداي أمغًا

ا  ولذا  رأي   اللديل  يغد ُ  خا ياري               نداسأله  من  ا ليل حا  خ ًا
ا          ولذا  رأي   الكاح  يسفدر حلاحياري        ناسأله من ا ناح  ناغ حلحًا

 هداي  العجائب  ماملا  أقات عا                ددي ا  واِدفتح  بدها أذانًا 
ا  ل  العجدائب  مادع                لن مل  تدكدن لدرتاش نهو يرًا  وهللا  نديً 

اأي يها  اإلِسان  مدهدالري  ما الاي                ابمح   دل   داللد  ه  أغدرًا
ا   ناسجدد  لدمدو    القدير ننمنا                 بدد  يدوما  تد دتهي  خِيًا

ا   وتدكدون     يوم  القيامة  ما الري                تدجدزى  بدما  د  دمته يدًا
 ((   ربوا ري ع))  

  كيد  لفضيلة ال يخ / اننر بن مسفر الزهراين 
 ومالعها

وين من الع واللوايت   ربوا ري ع وهاتوا  خوايت                     واتًر
 مل يعد   نؤاخ م لي مكان                     للتغماب   ابحلب  والغاِيايت

 وهي  كيد  مويله مجيله أقرتان لكة م ها هاش األبيات 
 تداش لدادي  وذاه   لادي لريب                    ندهو حادي وسلويت    حيايت 

ياِدي                    ومدماتدي وم سكي ونالتدي ول دل  ذرٍ   نديً   دهً 
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 ا مدراخي  هداي  تراِية حٍب                    من نيوض الدم ادر ا داشعات 
 أِ   أهل ال  ا    والدمجد  نام ن                   بدجميٍل من الد د ا  الدموايت 

 ومد اهبد  لداِدعة   الفدائضات                  ما  د ائي ددليو  ل  امدتد اند 
 ا مدحَب ال د ا  والدمد  لين                  من حيائي قدوامري     شتايت 

 ذاب  الد فس هديداةري واحرتاماري                 و ب  ددن بلع ريقي لدهاتدي
 ا درية الدهااتحادااد ا  وامدتداحاد ا ليس ل                  ومدضةد  م و  

 لو ِدرم ا  دال ئداري من  دماٍن                 ومدعداٍن قدالبدٍة  ابلدمئات 
 لو بري ا  األشجداَر أ دالَم  شكٍر                بدمدداٍخ من خ دلٍة والدفرات 

 لو ِدقد د ا   ا ان من خمدائ ا                أو بدالد ا أرواح ا الدغداليات 
دران دٍة  م ردات  لو ِ اب   ندي  ذاتده أو  رمي ا                بدرمدا   ندتابًا

 أو  دهدان ِفدوس ا ندي  دياٍم               ونياٍم حدتدُ غددت  ذاوات 
درات   أو مدز د ا  ِدهاران  بد داان               ندي  نالٍ   وألدسٍن  ذًا

 يد ا  بدأر ٍل حانديات    أو  دادعد ا مفاو اري من لدهيٍب              ومد د
 أو سدجدان دلُ شرداا رناٍص              أو   حف ا  حفاري دلُ الدمرمضات

 أو بكيد ا  خما  ونداحل   ديون               بدلدهيب  الدمدامع   احلار ات
 ما أب ابا ددن هدمسة  من معدان               ندي  ح اا  ِفدوس ا  مدًا ات

 ٍ   من   دالهب              أو شكدران  آ ئدو  الغدامراتأو أتديد ا  لدار 
ا               يدتدغد دُ  بدخالق  الكائ ات  أي  شيٍ   يقدولده ال عر لدماب

 مدا ِسجد اش  من  بديان  بديع               ليس  ل   قدوامدراري    دانرات
 بدمدحه   مرتداتأي شيٍ   أتدقُ  وأِدقُ وأر ُ               من  حدروٍ   

دور  الدسرا    ندالدقا احلباب   وال وى  ل شأانري               وحليا   الدد ُ  ِو
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  دابضد ابسطد  مدعدزد مداهب              لدة  يدزهب  مرغماري  أِو   الاغا 
 شاندعد  واسدعد  حكيةد ددليةد              ابل واا   والدغيب   وا دامدرات

 بد سدميعد              لددبديب  ال مل ندوق الدحكا قداندضد رانعد  بك
لاب   ابٍغ  وداتدي  انندعد  مداِعد   دويقد شدديد               دانةد   هدرً 

فٍر             نداستحدال  دادروشاهة قاوات  ًة  تدألدُ  ذوو  د اٍخ  ًو
يم ِدحدكي  آ  ش  ال  دوانراتأوهبد آقدرد  ددلديد  غد ديد            ً 

يل             وأمداند  لداِدفس   ا دائفدات دفيلد  ًو  بداد د  وارثد ً 
اشما الدمعضالت  ً  بدارى د  حدان د  حدميدد  يدد             ندارجا الدهة 
 الدويل  الدمدتني ما قاه  ند             لد دفدوٍ  ندي نضلده  مامعات

 لداذى والدجدحوخ واإلندتدئات  مدؤمند  مدحسند  شكورد ناورد          
 قدالقد را قد  سدميعد  مدجيب           ويدداش   تدفديدض   ابألداديات

 لِده  الدواحد الداي  يضاهُ           ندي  معداين  أسدمائه  والكفدات 
تاه ) هللا أهل ال  ا  وامد ( ص  لل يخ اننر بن مسفر 14ولإلستزاخ  الر وع ل ً 

ية بن القية راه هللا مقتافات من  ِِو
 هداا  ومدن  تدوحيدهة  ل اات                    أونا   الكماهب لرب ا الران
ل مكان  ًدعلدوش  ساحداِه  نوق السما                    وات العلُ بل نوقً 
 ندهدو الدعدلياب  بااته  ساحاِه                     لذ يستحيل قدال  ذا بايان

 حقاري دلُ العرش استوى                     دد  دام ابلتدبدب لاًوانوهو الاي 
 حيد  مدريدد   داخرد  مدتكدلةد                     ذو  رحدمدٍة  ولراخٍ  وح ان
 هدو أوهبد هدو آقدرد هدو  اهرد                  هدو ابمدند  هي أربعد  بو ان

اا ما بعددش            شي د  تعدالدُ هللا ذو السلاان         ما  دادلده شي دً 
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ده                  شي د  وذا  تفسب ذي الداهان داا ما خِو  ما ندو ده شي دً 
 ناِردر  ل   تفدسدبش  بتدبدٍر                  وتاكٍر  وتعقدٍل  لدمدعدان

 رية  ال انواِرر ل  ما نيه  من أِواع  معرنٍة                  لدخدالدقد ا الدع
 وهدو الدعدلياب  نكل أِواع العلو                 لده  ند دابدتدةد  بال  ِكران

 وهدو العرية  بكل  معىنري  يو ب                 التعرية   يدحدكيه من اِسان
 وهدو اجلليل نكل أونا  اجلالهب                 لده  مدحدقدقدةد  بال باالن

يم                  و دمداهب  سدائر هاش األًوانوهو  اجلميل  دلُ احلقيق  ةً 
 مدن بعض آ دار اجلميل  نربدها               أولدُ  وأ ددر د د ذي العرنان
 ندجدمداله  ابلاات  واألونا               واألندعداهب  واألسدما  ابلاهان

 لندو  ذي الاهتان  شيَ   ي ادها  ذاتَدها   ونفاتَدها              ساحاِده  دن 
 وهو  اميد  نفاتاها  أونا  تعريٍة              ند دأنا  الدونم  أددرة شأن

ل ما             ندي  الكون  من  سٍر  ومن  لدالن  وهو السميع  يرى  ويسمع ً 
 ولدكدل  نوٍت  م ه  مسعد حاحلرد            ندالدسدرُّ واإلددالنا مستويدان

 األنوات                   يدخدفُ دليه بعيدها والدداين  والسمع  م ه  واسع
 وهدو الاكب  يرى  خبيب  ال ملة                السوخا   حت  الكخدر والكوان

 ويدرى  اري القوت   أدضائها               ويدرى  ِياط  ددرو دها بعيان
داا     تقلب  األ فانويدرى  قياانت  العيون  بلحرها               ويدرىً 

 وهدو العلية أحاط دلماري ابلداي                  الدكون من سٍر ومن لددالن
 وبدكدل  شيٍ   ددلمه ساحاِه               ندهو  الدمحيط وليس ذا ِسيان

ان  والدمو وخ   ذا اآلن اا   يعلة  ما  يكون  غداري وما                ددً   ًو
اا  أمر مل  يكن لو   يم               يدكدون    احلدا ت ذا لمكانًو  ًانً 
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 وهدو الدمكدلدة دادش موسُ               بتكدلدية ا دااه و اله األبوان
 ًدلدماتده   ل  دن اإلحكا               والتعداخ  بل دن حكر ذي احلساان

 بكل ب انولدو أن  أشجار الاالخ  دميعها                األ دالم  تكدتدادها 
ل  مدان  والاحر تلدقُ نيه ساعدة أبدحٍر                لكدتابة  الكلمداتً 

لماته               ليس  الكالم  من  اإللده  بفدان  ِدفددت ومل  ت فد بدهاً 
 وهدو القدير نليس يعدجدزش لذا               مدا رام شيئا   دط  ذو سلداان

 تعدا  ره ذي األًوان واأل مان               وهدو  الدقوي له  الدقوى مجعاري 
الدجوخ  واإلحسان  وهدوالدغد دي بااته ندغد اش               ذاتدي لده ً 

 وهدو الدعدزيز نلن  يرام    ابه               أِدُ يرام  د اه ذي السلداان
 عكيانوهدو احلدييُّ نليس يفضحا  دادش               د د الدتدجاهدر م ه ابلد

 لدكد ده  يادلدقي  دليه  سرتش               نهدو الدستابب وناحب الدغفران
 وهدو الدحلية ندال يعا ل دادش              بعدقدوبدٍة  ليدتوه من دكيان

 وهدو الدعفو  نعفوش  وسع الورى             لو ش  غدار  األرض  ابلدسكدان
 شدتدمدوش بل ِسادوش للاهتان      وهدو الكاور دلُ أذى  أدددائه        

  دالدوا  لده  ولدد وليس  يعيدان              شدتدمداري وتكايااري من  اإلِسان
 هداا  وذا   بسمدعده  وبعلمه              لدو شدا  ددا لهة بكل هوان

ل أمان  وهدو  الدرنيق  حيب  أهل الرنق              بدل  يعايهة  ابلدرنقً 
 اخ نجوخش  دة  الو وخ               دمديدعده ابلفضل واإلحسانوهدو اجلو 

 وهو  اميب  يقوهب من يددو أ اه               أِدا الدمدجيب لكل من  انخاين
 ما لدلدعدااخ دليه  حقد  وا بد               هو  أو ب  األ ر  العرية ال ان

 دان  ابإلقالص  واإلحسانًدال  و   دمل   لدديه  حلائعد               لنً 
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 لن ددااب بدوا ندادعدله أو ِعاب موا               نادفدضلده  والدحمد  للم ان
 وهو  القريب  و ربه الدمخدتص               ابلددادي  ودابدش دلُ  اإليدمان
 وهدو الدغفور نلو أتُ بقرابدها               من  غب  شرٍ   بل  من الدعكيان

 غدفران  ملُ ا    رابدها               ساحداِده  هو  واسع  الدغفرانألاتش  ابل
 وهدو الوخوخ يدحدادهة وحياه               أحادابده  والفدضل  لدلدم ان 

 وهدو ال كور نلن يضيع سعيهة                لكدن  يضاددفده  بدال حساان 
 لليده  ا دلق  ابإلذدان  وهو  اإللده  السيد الكمد الاي                نمدت

ماله   ما نديه  من  ِدقدكان ل الو وش               ً   الكامل األونا  منً 
 والد دور من  أمسائه أيضا  ومن                أونانده ساحدان ذي الاهدان

ديم الد جة والقمران  ِدور السماوات العلُ من  ِورش                واألرضً 
داا حكداش  احلان  الداااينمن ِور و ده ال  ره  ل   الله                ًو

 نداه استد ار العرش  والكرسي                مدع  ساع  الاااق  وسائر األًوان
داا  الدمداعوث  ابلفر ان    ً دالو شرده                 ِورد  ً دتابه ِدورد  ًو

 من أشعار اإلمام ال انعي
 ادتدي             ولنً    اذا املن واجلوخ  رمالليو لله ا لق  أرنع  رغد

 ولدما  سا   ليب  وحلا    مااهيب              عل   الر ا  مم لعفو  سلما 
ان دفو  أدرما  تاه             بعفو   ريب ً   تعدا م دي  ذِدادي  نلما  ِر

 وتكرما وما  ل  ذا دفٍو دن الاِب مل تزهب             تدجدوخ  وتعدفو م ابةري 
 ولدو   مدا يقوى إببليس  دابدد             نكيم  و د  أغوى نفيو آخما

 نيا لي  شعدري هل أنب لدج ٍة             ندأهد ا ولما للسعب  نأِددما 
 ولِدي آلتدي الاِب أدر   درش             وأددلدة  أن  هللا  يعفو ويراا
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  لدوٍم غ وٍم  ما يزايل مأ دما     ننن تعم د دي  تعم  دن متمرٍخ         
 ولن تد دتدقة مم نلس  آبيٍس             ولو أخقل  ِفسي جبرمي  ه ما

 نجرمي درية من  ددمٍي  وحاخٍث             ودفو  ا ذا العفو أدلُ وأ سما
 َقم   هللاَ  وار ه  لكدل  دريمٍة             و  تاع ال فس اللجوج ندت دما 

ن بني   هاتني  من ا و  والر ا             وأب ر  بعفو  هللا لنً    مسلماًو
 نلله خرُّ الدعدار  الدفرخ لِده             تسحاب  لدفرط  الو د أ فاِاه خما

 يقديدة لذا ما الليل  ناب  المده            دلُ ِفسه من شد   ا و   مأمتا
ر ربه           ون ان   ًذ ان  أدجمانكيحداري  لذا  ماً   يما سواش   الورىً 

ان نيها ابلدجدهالة  أ رما در أاماري  مض  من شاابده           وماً   ويًا
 نكار   رين  الدهةاب موهب ِدهارش           ويدخددم  مو ش  لذا الليل أ لما

فُ بو للدرابا ني سؤ   ومغ ما  يقوهب حاديديب أِ  سؤيل وبغيع          ً 
اُب وم عما ألس   الاي  غداي فدلتم           ومدا   لد   م اانري  دل  تم ًو

 دسُ من له اإلحسان يغفر  لتدي           ويسرت  أو اري  ومدا   د  تقدما
 و اهب أيضا راه هللا

 بدمو م ذيل خون  دزتو العرمُ             بدمخفي سر   أحيط به دلما 
 د يداي أستمار اجلوخ والرااإبمراق رأسي  ابدرتاندي  بالتدي            مب

 أبمسائو احلسىن الاي بعض ونفها             لعزتدها يستغرق ال  ر  وال رما
ان  هو ري نعلمته األمسا  بعهد   دمي  من )) ألس  بربكة ((            بدمنً 
 أذ  ا  شراه األِس  ا من لذا سقُ             مدحااري شراابري   يضاما و  يضما
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 اهب أبو العتاهية راه هللا و 
دلد دا بدائددد              وأي  ب دي آخم قدالدا   أ  لِ اً 

دلد  للدُ ربه دائد ان من ربدهة               ًو  وبدد هةً 
يم  جيحداش اجلاحد يم ياعكُ  اإلله               أمً   نيا دجااريً 

ل  تسكي ةٍ  ل تدحدريكٍة               و  ً    شاهدومح نديً 
دل شيٍ  لده آيةد               تددهب دلُ أِده واحد  ونديً 

 
 و اهب غبش

 لذا الوروخ قل  من ميب ِفحتها                 نال  تزاحة  عا   األرض بستاان 
 لذا الو وش قل  من ِور سجديفا                 مل تستحق غدا  الدموت أًفاان

ر قالقها     نهي الكخور الع تدحتل أبداان              لذا القلوه قل  من ًذ
 

 و اهب آقر
ائب                         وم و ول   نالدمؤمل  قائب   لليو ول   ت د الًر
اذه  ونيو ول  نالغرام  مضيعد                         ود و ول  نالدمحدثً 

 
 ) م اب ضوع( لل ادر داد الرحية الادي

 خ  ا هللا                  لن الكدريدة جييب من انخاش م ابلدخدضوع  وان
 واملب  باادته رحلاش ندلة يزهب                  ابلدجوخ يرحلي مالاني رحلاش

 واسألده مدغدفر ري  ونضالري لِه                  ماسدومتدان لدسائليه  يداش
فاشوا دكدش  م قاعاري لليه نكل من                  يدر وش  م قاع  داري لليه ً 
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انلد ل  هو لها                 ما لدلدخدالئ قً   شدمل  لاائ فده ا الئقً 
 ندعدزيزها وذليدلها وغ ديها                 وندقدبها  يرتدجون سواش

 هدو أوهبد هدو آقرد هو   اهرد                 هدو ابمند ليس الدعيون  تراش
ه     تقم الر ون وتدخر   األنواش              حجداته أسرار اجلدالهب ندِو

ديفيٍة                 أبدداري نمدا الد ررا   واألشااش مٍ  و ً   نمددد بالً 
 شهدت  غرائب  ن عه بو وخش                لدو ش  ما شهددت به لدو ش

 ولليه أذد   الدعدقوهب نام                 بدالدغديب تدؤ رحداها لاش
 ذرات  الو دوخ  ننيا               تدددوش  معادوخا  لدهدا رابشسل د ه 

 أبدى بدمحكة ن عه من ِافٍة               ب دراري  سواري   دلَّ من سدواش
 وخحا بساط  األرض نرشاري م اتاري               ابلدراسيات  وابلد اات حدالش

 والفدلو  واألمدواش جتري الرا  دلُ اقتال  هاوعا             ددن  لذِه
 رهد رحيةد مد دفدقد متعامد               ي تهي ابلدحدكر ما أددااش

رُي دانداش ة  من ماتل ربٍة             أ دلُ  ًو ة منً   ًة  ِعمدٍة  أو  ًو
داخ ا  ا هللا دربٍة             نداخع   اإللده  ِو  ولذا بلدي   بغدربٍة  أوً 

  به يرى             سدو اري و  را يده قداه ر اش  مدحسنا الرناب  اجلميل  
 ولدحدلمه  ساحاِه يعكُ نلة             يعدجدل  دلُ  داد  دكُ مو ش

درمداري ويغدفر دمدش  وقدااش  يدأتديده معدتاراري نيقال دارش          ً 
 داشاذا  اجلالهب وذا اجلماهب وذا الاقا             ا مد دعمداري دةاب  األِدام ِد
 ا من هدو املعرو  ابملعرو  ا            غدو داش   ا مدو ش  ا مدو ش
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ية القحااين راه هللا  مقامع من ِِو
 ا مد دزهب اآليدات والفدر ان              بديد دي وبي و حرمة القرآن

 اشر   به  ندري  ملعرنة  اهلدى              وادكة به  دلديب من ال ياان
ري وأدلُ مكاين  مهر  به   لديب  ونم  سريريت              أ دمل به ًذ

 أسهدر به ليلي وأ مُ  وارحي              اسال بفيض خمدودها أ فاِدي
 وامدز ه ا ره بلحمي مع خمي             واغسل به  دلادي من  األحلغان 

 انأِ  الاي نورت دي وقلقت دي             وهدديدتد دي ل رائع  اإلن
 أِ  الاي  دلمتدم  ورات دي             و دعدل  ندري وادَي القرآن

ان سب  يٍد  و   ًخ  أِ  الاي أمعمت دي وسقيت دي             مدن  غبً 
كرتم             وغمرت دي  ابلدفضل  واإلحسان  و ات دي وسرتت دي  ِو

 حب   ا دا ن  أِ   الاي  آويت دي وحاوت دي            وهدديت دي من
 و رد   لدي بني  القلوه موخ ري            والدعدادم  م و براٍة وح ان

 ِو رت يل    العالدمني  حماس اري            وسدتدرت دن  أبكارهة دكياين
ري     الاية  شائعاري            حدتدُ  عل   دميعهة لقواين  و عل   ًذ

اُب من يلدقداين         وهللا لدو دلمدوا  دايح سريريت     ألبدُ السدالم دل
درامدٍة بدهوان  وألددرحلوا د دي وملابوا نحاع            ولداؤت بعددً 

 لكن سرتت معايدادي وم الادي            وحلم  دن  سقداي ودن مغياين
لها            بدخوامري  و وارحي ولساِدي  نلو  الدمحامد والدمدائحً 

 ياب  أبِعٍة            مالدي  بد دكر  أ دلهن  يدانولدقدد  مد د    دل
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 )اره هاا الكون (لل ادر حيي حاج
 يدا ره هداا  الكون  ا هللا                 من ذا خدا  نما استجا  خداش
 اليوم   ئتو حامالري  ايئتدي                  نداغفدر لعاٍد  ما   ته  يداش

 خاري                  هللا        ا هللا          ا هللاوو ف     الليل الاهية  م ا
 لن ً     ىلن سار قلم  هالٍة               نالعفو  د د     يدحد  مداش

 ا ويلتدي والاِب أ قل   داتقي               ندادن ي و دٍه    غٍد ألقاش
  د   أواش لِدي بسا  يدي لليو تضرداري               أواش مدما   دد 

 ا ِفس  ما هداذي  بدار  ل امٍة               ندحداار مدمن هدمه خِياش
 ا مدغد ياري  هاا الو وخ بفضله               حداشا  أشو  بدجوخش وغ اش
تاه احلدق   ن اش  ندا ال  ل هي تدوبة من اتئٍب                وا دعلً 

 
   ونم آيٍة من آات هللا

 يكم ال مس   اهب  بعضهة
     م ها  حا ب  لل ا رين                  ن سدوا  ابلليل وحلا  اجلاني

 ومدح   آاتدها   آيداته                  وتداددت ندت ةري للعالدمني
 ِردر  ابراهية نيها  ِردر ري                   ندأرى ال و وما حلل اليقني

  داهب لِدي    أحب  اآلنلني      داهب  ذا ربدي نلما  أنل               
 وخدا  الدقوم  ل  قالدقها                  واتُ الدقدوم  بسلااٍن  ماني

 رهاب لناب  ال ا   حللوا وغووا                   ورأو   ال مس رأي ا اسرين
 ق ع  أبكارهة  ملا  بدت                   ول   األذ دان  قرابو سا دين

الم الدمرسلنيِدردروا  آا  تدها  ماكر ري                  ندعكوا نيهاً 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 21 

 ِرروا  بدر الد ُ مرآتدها                  تدتدجدلُ نيه حي اري بعد حني
يم   ِعادها                  هل لدها  نيما  ترى العني  رين   مث  دالدواً 

 ب الياسدمنيهي ملع الروض ِوراري و ىن                   هي ِ ر الورخ مي
 ندَّ دوا لك هة ما ددلموا                  أِدها  قلدق سيدالُ ابلس ني

سوٍ  بئس  دة  اجلاهلني  ا لدهد لدة يد دزش ذاتده                دنً 
 لِدما  ال مس وما   آيها                من  معداٍن  لدمع   للعارنني 

  ددر   هللا  لدقوٍم غداندلني حكمةد  ابلغدةد  دد م َّل                
 

 ا من يرى ما  الضمب ) للسهيلي (
 ا من يرى ما   الضمب ويسمع               أِ  الدمدعد  لكل ما يتو ع 

ًدلها               ا من لليه الدم تكُ واملفزع  ا  من ير ابُ للد دائد 
ن               أم ن ننن  الدخب د د   أمجع ا من  قزائن  ملكه    وهبً 

 مايل سوى  نقدري لليو وسيلةري              نااإلندتقار  لليو  نقري أرنع
 مدايل  سوى  ردي لاابو حيلةري              ندلئن  رخخت  نأي ابٍه أ رع

ان  نضلو دن ندقٍب ن ع  ومن  الاي  أخدو  واهتم ابمسه              لنً 
 والفضل  أ زهب  واملواهب أوسع          حاشا لدمجد  أن تق ط دانياري   

 مث  الدكال   دلُ  ال يب  وآلده             قيدر األانم ومن بده يست فع
 

  اهب بن خ يق العيد راه هللا يكم دااا ره العاملني  ل   دالش
 دايدته لذا أداُ  سرور                 ننن  سلب الاي  أداُ أ اب

                   وأحدمد  د د دقااها  لاابنأي  ال عمتني  أدد نضالري 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 22 

اِ  سروراري                   أم األقرى الع  لا   وااب  أِعمته العً 
 و اهب بعضهة

  كدت ابه الر ُ وال ا   د ر دوا         وب  أشكوا ل  مو ي ما أ د
ل انئاٍة          ا من دليه بك م الضر أدتمد  و دل  ا أمدلدي نديً 

 مايل دلُ الها  ناد و    لد و أموراري  أِ  تعلمها         وا لليددأشك
 لليو ا قب من مدت  لليه  يد      د بسا  يدي ابلاهب  مفتقراري    ددو 

ل من يرخ  ائاةري         ددندال  ترخَّدها  ا ره  ق  ناحر  وخ  يرويً 
  كيد  أقرى

 مويل ال حيب  دلُ ما  ا رتم        دليل  العدزا   ً  ب  ال دم         
  درى خمعده ناكُ    ف ه                ندكار الاكدا   بدمٍع  وخم

 عا  الايات بدهجة املمات                 وندقدد  احليا   بضراب  السقة
دتدتة  ويدخفي مدحاة ره العال                  ندترهر أِفاسه  ما ًا

 دلُ الكحن من قدش ناِسجة               واسال من مدرنده دادر ري  
ا تدفدتاب  أح دا ش                 مدن ال دوق رقاب دليه األمل  ندلماب
ة ليلدة رام نيها الدم ام                 ندكا  بده حداه   تد ة  ًو

دا   ددلُ  سٍد  انحٍل                امداهب الد حوهب به ناِدهدم  ِو
 راري                ندكار لده من أدز الدخدمأِداه للدُ هللا مستغفد

 )تفكر   ِاات األرض( للحسن بن هاين
 تفكدر   ِاات األرض واِرر           ل   آ ر ما ن ع  الدمليو
 ديدوند مدن جلنٍي شاقكات           أببكار هي الاهب  السايو
 ودلُ  ضب الزبر د شاهدات            أبن  هللا  ليس  لده  شري
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 و اهب أبو ِوا 
 أا من ليس يل م ه   ب           بعفو  من داابو أستجب 
 أان العاد املقراب بكل ذِب           وأِ  السيد  املو   الغفور

 نأِ  به  دير  ولن تغفر      ننن دابتم ناسو  نعلي      
 لليو م و  املستجب يفراب      أنراب لليو م و وأين ل         

 آقرو اهب 
دت أبقدمكي  أمأ ال را  ومدما  اخِدي شرناري ومدجداري          ًو

 خقويل تدح   ولو ا دااخي          وأن نبت أحدمد لدي ِايا
 

 ا نامر ا لق الاديع
انالري             ر ق اجلميع سحاه  وخ  هامل  ا نامدر ا دلق  الاديع ًو

 السرت اجلميل دميدة مولو مائل   ا مساغ   الادراب  اجلزيل  ومسال          
 ا دالدة السراب  ا في  وم جدز             الودد  الو اب   ضا  حكمو داخهب
 درم  نفاتو ادرية نجل أن             يدحكي  الد  ا  دليو نيها  ائل

 الداِب أِ  له بدم و غاندر             ولدتوبة العاني بدحلمو  دابل
دوالده أبدداري للديدهة وانل ره يربدي العالدمني   بدادرش             ِو

 تعكيه  وهو  يسوق  حنو   خائماري            مدا   تكدون  لاعضه  تسدتاهل 
 مدتدفضل  أبداري وأِ  لدجوخش            بدقداائح  الدعكيان  م و  تقابل

 ولذا خ ُ  ليل ا اوه وأ لم            سال الدخدالص وقاه نيها اآلمل
 وآيس  من و ه ال جا  نمالدها           سادب  و  يدِو لدها  مدتد اوهب
 أيتيو من ألداانده الفرج الاي           لدة  تدحدتدساه وأِ  د ه غانل
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 ل            أبدواه  غيدر   ندهو  غراب   اهل القُ   ا مدو د  األشيا   من
ر  أو ر ا           أحددادومن  اس  سدوا   نداا   دل  ائل  رتا  بغب ًذ

 وا  ندنِه           دمل  ولن   دة  الدمرائي بدامدلددمل  أريد  بده سد
 ل شي  حدانلددولذا حكل  نك  رحلي  ندكدل شي   هيدن         ولذا

ل  دلُ         أِدا دا  لدحدام مدو ش  أو ار الكادائر   د سدو   آبدق ً 
 شامل دفو    نحفي العيوه وسرت            د  أ قل   هري الاِوه وسوخت 

 سائل ِددم  وخمدع   ووسدائلي   أتي  وحسن   دي شانعي           ها   د
امل  ندا غفر لعاد   ما مضُ وار  ده            تونيقا لدما  ترحلُ  نفضلوً 

ل   الدرن أِدو نادل واندعدل بده  ما  أِ  أهل مجيلة           والدرن ً 
 

ر  ِت عة  بًا
در  ا مو   الورى ِت عة            و د قاه  وم دن سايلو  د دمو  بًا
 شهددان  يقي اري أن دلمو واسعد            نأِ  ترى ما ندي القلوه  وتعلة
 ا هي  تدحمل ا  ذِواب  دريمةري           أسأان  و دكران  و دوخ   أدرة

 اان مث  تدعدفو  وترحةسرتان معداني ا دن ا لق غفلةري           وأِ   تدر 
 وحدقو ما ندي ا مسي  يسرش           ندوخ   دد ه بل يدخا   وي دم
 سكت ا دن ال كوى حيا ري وهياةري           وحا ات ا ابلدمدقدتدضُ تتكلة

ان ذهب العاد  ابحلاهب  انمقاري           ندهل  يستدايع الكا د ه ويكتة  لذاً 
 ندأِ   الاي  تويل  اجلميل وتكرم      ا هي نجد وانفح وأنلح  لوب ا   

 وأِ  الاي  رب   وماري  نوانقوا           ووندقدتدهة حىت  أانبوا وسلموا
ر  خائماري          ندهة   الليايل  سا ددون  و وابم  هلة   الد ُ أِسد بًا
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وابم  ِررت  لليهة  ِردر ري بتعدام          ندعاشوا بدها وال ا  سكرى ِو
 دامل ا بدما أِ  أهله         وسدامح وسلم ا ندأِ  الدمسلةلو احلمد 

 
 و اهب آقر 

ل حٍي دلُ رحدماش  يدتكل  ا من لليه  دميع ا دلق يداتهلوا            ًو
 ا من أنى  نرأى  ما   القلوه  وما           حت  ال رى وحجاه الليل م سدهب

 نكار مدراري  أو  األوهام  والعلل ا من  خان  ن أى دن أن  يدحيط به           األ
ل حداخ ٍة           وأِ  ملدجأ من حلا    به احليل   أِ  الدم اخى  به   ً 

 أِ   الغياث لدمن  سدت  مااهاه            أِ   الدليل لدمن حلل  به السال
 لَّدا  دكدان   واآلمداهب وا عدةري           ددلديو  والكل  ملهو د وماتهل

ة العدهبننن  غف رٍم           ولن سادوت  نأِ  احلًا  رت ندعن  موهٍب ودنً 
 

الم هللا )القرآن(   اهب اإلمام الك عاين   مد ً 
ما ترى             نهل بعد هاا  اإل غرتاه  لاه   وليس اغرتاه الدين ل ً 

تاه   ولدة  ياق للدرابا ي سالمة خي ه             سوى دزلٍة  نيها اجلليسً 
لما             حواش من العلة ال ريم نواه ًتاهد  ل العلوم ًو   حدوىً 

ان وهو تراه  ننن رم  اتريدخاري رأي  دجائااري             ترى آخمداري  لذً 
ا أن أرآش غدراه  و  ي   هدابيالري   تيل  شقيقده            يواريده لدماب
 ا  السما  دااه وت رر ِوحا وهو   الفلو  د مغُ          دلُ األرض من م

لد م هموا وأ ابوا ل  األِايا   و ومهة            ومدا  داهبً   ولن  شئ ً 
ني ددااه  عيمها           وانراري بدها  للم ًر  و  ات  ددٍن  حدورها ِو
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 ندتلو ألرابه الدتدقا   وهاش           لكدل شقٍي  د حدواش دقداه 
 ندنن  خموع الدعني د ه  واه ولن  ترخ الود  الاي لن دقلدته          

ل م رٍه           وللدرو   م ه  ماعة وشدراه   تدجدش وما يفواش منً 
 ولن رم  لبرا   األخلة   الاي             تريد نما تدددوا  لليه تدجاه 

 تدهب  دلُ  التوحيد  نيه   وامعد             بدها   ااع   للملحدين  ر اه 
ي  حجاهومدا  مالبد  ل  وني  ه  خليلده            وليس ددليه  للدًا

تاه  ل خاٍ   ن ق به            ندوا هللا  ما د ده  ي وهً   ونيه  الدوا  منً 
لها  وشعاه   يريو  نراماري  مستقيماري  وغبش             مدفداو    هٍل ً 

  يزيد دلُ مراب اجلدديدين   د ري             ندألدفا ده مهما تلوت دااه
عاه  ل  حني  مريةري             وتالغ  أ دكُ العمر وهيً   وآيداتده  ً 

 ونديه هدىري للعالدمني وراةري             ونديه  ددلدومد   دمةد و واه 
 

 و اهب آقر
ال و  سعيد  لديه  حلائع  ما للعااخ دليه حقد وا بد          ً 

 الكرمي  الواسع لن دااببوا ناعدله أو ِعابموا           نافضله وهو
 

 و اهب آقر
 ا ره لن درم  ذِوبديً  ر ري           نلقد  دلم  أبن دفدو   أدرة
ان   ير و  ل   مدحسند           نامن يلوذ  ويسدتجب الدمجرم  لنً 

ما  أمرت  تضرداري           ندنذا  رخخت يدي نمن ذا يرحة   أخدو  رهً 
 و دميل  دفو  مث  لِدي مسلة      مدالدي  لليو وسيلةد ل  الر ا     
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 و اهب آقر 
 ا  من يرى  مد الاعوض   احها              ندي  لمة الليل الاهية األ ليل 

 ويرى دروق ِيامها    ِدحرها             والدمخ    تلو العرام ال حل 
ان  م ه   الدزمان األوهب  أغفر لعاد  اته  من ندرمداته              ماً 

  اهب آقرو 
  مل سادور الكائ ات ننِدها                  من امللو األدلُ لليو رسائل 

ل شي  ما قال هللا ابمل  و د  قط نيها لو  مل  قاها                  أ ً 
 ت دب إب اات الكفات لربدها                  نكامتها يهدي ومن هو  ائل 

 
 و اهب شيخ اإلسالم بن تيمية راه هللا

 أان الدفدقب  ل  ره الداات               أان املسيكني    موع حا يت
   أستايع ل فسي  لب  م فعدة               و  دن ال فس يل خنع املضرايت 

ه مو   يدبدرين               و  شفيعد لذا حام   قايئايت  وليس لدي خِو
ده أبداري            و  شريو  أان    بعض ذرايت      ولس  أمدلو شيئاري خِو

ما الف دُ أبداري ونمد له ذايت  والفقر يل ونم ذات   ٍم  أبداري             ً 
 

 و اهب آقر
 تعا  الواحد الكمد اجلليل             وحاشُ أن يكون له  ددديل 

ل شٍي              سواش نهو مد دتدقٍص ذليل  هو امللو العزيز ًو
 ل  لليه             ولن ساديلده  لدهو السايل وما  من مداهب 

 ولن  له لدم اري ليس حيكُ             ولن دادا ش لدهو اجلدزيل
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ل  بالئه حسند  دمديل  ولن  دادا ش  ددهبري دلي ا             ًو
ليل  ً دل مفوٍش  أ  دُ دليه             لديدالدغده نم حسرد  ًو

 ومن  د غرابش  األمدل  الاويل        أا من  د تدهاون  ابمل اا     
 أمل  تر أِدما  الدِيا غرورد            وأن مقدامد ا نديدها   ليل

 و اهب آقر
رش  تاتيال ر هللا بكدر ري وأنيال                وتاتدل  لدًا  اًذ

يال سريا وأِيسا                 واختاش خون العااخ ًو  ارض ابمح مِؤ
 و اهب آقر
ان م دي ا هي    ت  عاب دي ننِدي              مدقدر ابلاي  دً 

 ومدايل حيلةد ل  ر دائي              ودفو  لن دفوت وحسن  م 
 نكة  من   لٍة يل  ي الااا              وأِ   ددلدياب ذو نضٍل ومناب 

 لذا  نكرت    ِدمي دليها             دضض  أانملي و رد  س دي 
 ا ولين             ل راب ال ا  لن لدة  تعم د دي يرن ال ا  بدي قب 

 أ دناب بزهر  الدِيا    وانري             وأن دي العمدر نيها  ابلتم دي 
أِدي  أِدي  د  خدي   لدهً   وبني  يدياب مدحتاسد  قيلد           ً 
 ولو أين  ند   الزهد نيها             دلا  لدها  هر الدمدجدن

 ية و اهب أبو العتاه
 أ  لن ربدي  دويد مدجيد             لايمد   ليلد  غمد ايد

 رأي   الدملو  ولن درم              ننن الدملو  لريب  دايد 
 أ   لن رأا خددا الدعاد أن             ي يب ل   هللا رأي سديد

 أرا  تدؤمل والد ديب  د            أتدا  ب عيدو م ه بريد

This file was downloaded from QuranicThought.com



 29 

 و اهب آقر
ا            أرحة اليوم  ماِااري   د  أاتًاا ح  ايب  القلب مايل سوًا

ا  أِ  سؤيل  وم يع وسروري             د أىب القلب أن حيب سوًا
ا  ا مراخي وسيدي وادتماخي            ماهب شو ي مىت يكون  لقًا

 و اهب آقر 
 مان  تالنباب من غب ربو حا ةد             لنً     ابلران ذا  ليد

 ومن الاي يستادهب  الضعفا              والفقرا    والاخال   ابلدران
 أو ي رتي الرلمات ابألِوار             أو يرحلُ يعوخ أبقسر ا سران

 و اهب آقر
اشم الضراب والالوى مع السقة   ا من يدجيب خدا الدمضار   الرلة       اً 

 وأِ   دي و ا  ديدوم لدة ت ة    د  انم  وند  حوهب الاي  واِدتداهوا      
 هب يل بدجوخ  نضل العفو دن  رمي       ا من  لليه  أشار ا لق   احلدرم

ده ذو سرٍ         نمن يدجوخ دلُ العانني ابلكرم  ان دفدو    يدًر  لنً 
 و اهب آقر

ان شكري ِعمةد هللا ِعمة         دلياب له   م لها جيب ال كر  لذاً 
  كر ل  بفضله        ولن مال  األام واتكل العمرنكيم و وع ال

 سرورها         ولن مس ابلضرا  أدقاها األ ر دةاب  لذا مس ابلسرا  
 ة         تضيق عا األوهام والا والاحردم اب   نيه له   ل   م هما وما 
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 الااه ال اين
   مد  سيد املرسلني

 عرمُناحب احلوض املوروخ وال فادة ال
 حممد بن دادهللا

 نلُ هللا دليه وسلة
 
 ا  اهب حسان بن  ب  رحلي هللا د ه ند  ال يب نلُ هللا دليه وسلة 

 أغدراب ددلديه لل ادو  قدامتد               من  هللا  م هوخد  يلدو  وي هد
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 وحلع اإلله اسة ال ادي ل   امسه              لذ  اهب   ا مس الدمؤذن أشهد
ي   جيلابه              نداو  العرش  حمموخد  وهاا حممد  وشق  له  من اسدمهً 

 ِادي أتداان بعد أيٍ    وندرت ري             من الرسل واألو ن   األرض تعاد
ما    الكقيل الدمه د  نأمسُ  سرا اري  مست باري  وهاخاري             يلدو ً 

 ودلم ا  اإلسدالم ندامح  ِدحمد وأِداران  ِداراري  وب ر    دةد            
 وأِ  لله ا لق  ربدي  وقالقي            بالو ما دمدرتد   ال ا  أشهدد
 تعالي  ره ال ا  دن  وهب من خدا         سدوا  ا هدا أِ  أدلُ وأمدجد
له            ندنا   ِستهددي  ولا   ِعادد  لو  ا لق  وال عما   واألمرً 

 
 و اهب ايضا

ر لو يلقُ قليال مدؤاتديا  وى  ندي  ريٍش بضع  د ر   حجةري            يًا
 ويعرض ندي أهل الدمواسة  ِفسه            نلة ير  من  يؤوي  ومل ير خاديا

ا أتداان  واممدأِ  به  ال وى           ندأناح مسروراري بايداة راحليا  ندلماب
 و  ع ُ من ال ا   ابغياوأناح    يدخ ُ  دداو    الدٍة           ريٍب  

 بال ا لده  األمدواهب  من   لاب  مال ا          وأِفسد ا  د د  الوغُ والدتأسيا
ان احلايب الدمكانيا  لهة          مجيعا ولنً   ِدحاره من داخى من ال ا ً 

دتاه  هللا  أناح  هداخا عدلدة  أن  هللا   ره غديدرش          وأنً   ِو
                   

 
 و اهب دادهللا بن رواحة رحلي هللا د ه 

 لين تفرس  نيو ا ب أدرنه            وهللا يعلة  أن ما  قاِ دي  الاكر
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 أِ  ال يباب ومن حيرم شفادته             يوم  احلساه  نقد أ رى به القدر
الاي ِكرو كراريً   ن ا  هللا ما آات  من حسٍن             ت اي  موسُ ِو

يب نلُ هللا دليه وسلة )) ولا  ن ا  ((  اهب ه ام بن درو  ا ن ا  هللا دز و ل نقاهب ال 
 0ابن رواحة أحسن ال اات نقتل شهيداري ونتح  له أبواه اجل ة ندقلها

 
 وخقل ال يب نلُ هللا دليه وسلة مكة وبن رواحة ىلسكا بزمام ان ته وهو ي  د

 ل  ا ب    رسولهقلابوا بم الكفار دن سايله            قلابوا  نك
  د  أِزهب الران    ت زيله              نحٍم تتلُ  دلُ رسوله

 أبن قب  القتل     سايله             ا ره لِدي مؤمند بقديله
ة دلُ  ويله  أدر   حق هللا      اوله            ِدحن حلرب ًا

ة دلُ  ت زيله           حلرابري  يزيل  اهلدام  دن مقيله ًما حلرب ًا
 وياهل  ا ليل دن  قليله           أو  ير ع  احلدق  ل   سايله

 
 و اهب أيضا

دتابه             لذا اِ ق معرو  من  الكاح  سامع  وني ا رسوهب هللا  يتلدوً 
 أراان  اهلدى  بعد  العمُ نقلوب ا            بده  مدو  اتد  أن  ما  داهب  وا ع

 راشه            لذا  استد قل   ابلكانرين  املضا عياي   يدجا    اه دن  ن
 وأدلة دلما ليس  ابلرن أِ دي            للدُ هللا  مدح دورد ه ا  ورا ع

عب بن  هب رحلي هللا د ه    كيدٍ  يعتار نيها ل  ال يب نلُ هللا دليه وسلة  و اهبً 
 ومالعها

 ل رها مل يفد مكاوهب   ةد داب يدتدمتاوهبد         م  نقليب اليوم ابِ  سعاخد 
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 ل  أغناب غضيض الار  مكحوهب   وما سعاخد غدا  الاني لذ رحلوا       
 وم ها

 تسعُ الغوا    ابديها و دوهلة            لِو ا بن أيب سلمُ ملقتوهب 
ل نديٍقً    آملده              أهلي و لين  د و م غوهب   و داهبً 

 نكل  ما  در الران مفعوهب         نقل   قلوا ساديلي   أابري لكة    
 ًل  ابن أِ ُ ولن مال  سالمته           يوماري  دلُ آلة  حداب  حمموهب

 ِائ   أن رسوهب  هللا  أوددِدي           والعفو د د رسوهب هللا مأموهب
 مهالري  هددا  الاي أداا  اننلة           القرآن نيها  موادي د وتفكيل

 لوشا   ومل            أذِب ولوً  رت  اب األ اويل    قاين  أب واهب  ا
 لدقد  أ دوم  مقاماري لو يقوم به            أرى وأمسع ما لو يسمع الفيل
 لدردل  يردد ل  أن يكون له            من الرسوهب  إبذن  هللا  ت ويل

م ذي ِقمات  يله القيل  حىت وحلع  يدميم ما  أان ده            ً 
 هب لد ورد  يستضا   به            مه دد من سيو   هللا  مسلوهبلن الرسو 

   دكاٍة  من  ريٍش  اهب  ائلهة            باان  مكة  ملابا  أسلموا   ولوا
  الوا نما  اهب أِكا د و ً  مد          د د اللقدا  و  ميلد معدا يل

 جا سرابيلشة الدعراِني أباداهبد لاوسهة           من ِسج خاوخ   اهلي
 ليسوا مفاريح لن انل  رماحهة            وما وليسوا مدجا يع لذا ِيلوا

   يقع الاعن ل    ِدحورهة           وما هلة دن حياض  املوت يفليل
 و اهب حسان رحلي هللا د ه                       

 وأحسن م و مل تر  ط ديم              وأ دمل م و مل تلد ال سا 
ما ت ا قلد أِو   د قلق ً   ق   ماأري من غب ديٍب             ً 
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  اهب ال ادر ال يخ اننر بن مسفر الزهراين حفره هللا   مد  ال يب نلُ هللا دليه وسلة

ل مدٍ   مد  قالقه             وا درأ  بدربو  مادأ سور  القلة  يكفيو دنً 
 الدم ابر من درٍه ومن دجة شهة ت يد به  الددِيا برمدتدها             دلُ

 أحيا بو  هللا  أرواحاري   د  اِد رت            ندي تربة الوهة بني الكأ  والك ة
 ِفض  د ها غاار الاهب  ناتقددت            وأبددد  وروت ما  دل   لامة

ن    نمة   مدحابدرد وسجدالتد  وأِديدةد            وأحدر د  و دواٍ ً 
 الوحي  من دمر           ومدن دليد ومن د مان  ذو الدرحة نمن  أبو بكر  ال

 من  قالدد  من نال  الدين   الو           من مدالو  ومن ال عمان   الدقمة
 من الاخاري  ومن  أهل  الكحا            ومن سفيان وال انعي ال هة ذو احلكة

 ني  أهل الفضل وال مةمن ابن  حد ال ندي ا وابن  تيميٍة           بل الدماليد
دلهة  من ير  العاه ا قب الورى اغرتنوا        أِ  اإلمدام ألهدل الفضلً 

 بي د من الداني  ابلدقرآن   تعمرش          تااري لدقدكٍر مد يٍم ابت   ِغدة
 معامو  التمر  وا از   ال عب  وما          دي ا   تعددوا ل  اللداات والد عة

 ع  يلقُ نيو  بغيدته          لن ابت غب   داد ال حة  والتدخةتاي  واجلدو 
 ملابا  أتتو ))  ة الليل (( استجا  هلا         العدني تغدفدو وأما القلب لدة ي ة
 تدمسي ت ا ي الاي أو    ِعمته          حتدُ تغدلغدل   األورام    القدم

 يو م ل الدهامل الدعدمةأ يز ندر     و  الرالم سرى          وخمع دي 
 الليل تسهدرش  ابلدوحي  تعمدرش         وشديداتو بدهوٍخ  آية  )) استقة ((

 تسيدر وندق  مراخ هللا    دقدٍة         تدردا  ديدن  للدٍه حدانٍ  حكة
ن مكاااري         بكدق ِدفٍس وددزٍم غيدر م د لة  ندوحل  أمدر  للددااب
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 ة  ترش         وأِ   مرتدهدند     ل    الرحةولدُ أبو  دن الددِيا ولد
دا أن  أِس  بدها            ومل تكن حني ول  ابلغ احلدلة  ومات  األم لدماب
 ومات  دد  بعدد الدولوع  بده            نك   من بعدهة   ذرو   اليتة

 ندجدا   دمو حدك اري تستكن به            ناقتارش املوت واألددا    األ ة
 ترمُ  وتؤذى  أبن ا   العااه نما            رئديد     وه   اار وم تقة
دتفيو الااهرين رموا           سال  اجلزور بكم  امل ر  القزم   حتدُ دلًُ 
 أمابا قديدجة من  أداتو  بدهجتها           وألاستو رخا   الدعام والكرم 

 متو جلرٍ   غب ملدتدئةولد  للدُ   ة الااري ورحدمته           ندأسل
 والدقلب أندعة من حب لعدائ ٍة          ما أدرة ا اب نالعرض ال ريم رمي

 وشدجاب  و هو مث  اجليش    أحٍد           يعدوخ ما بديدن مقتوهٍب  وم هزم
الدعدم  لدما  ر     بدنبراهية  وامتات           بده  حياتو  ابت األمرً 

اى ومن ألدةورغة  تلو الر اا  وا   اوه  وما            رأي  من لدودٍةً 
 ماً    تدحمل  ل   لب حمتسٍب            ندي ددزم متقٍد   و ده ماتسة
 ب ي  ابلكا مدجدداري   يدما له            مدجدد وغب  دن يج  الرشاخ دة
  دلةا أمةري غفل  دن ِدهجة  ومض              تدهية  من غب    هدى و 
 تعيش      لمدات الدتيه خمرها            حلعدم األقو  واإليدمان واهلمة

 يدوماري م ر دةري يدوماري مغدربدةري            تسعُ  ل ديل  خواٍ  من  ذوي سقة
 لن تدهتدي أمةد    غب  م هجده            مهما ارتض  من بديع الرأي وال رة

  دليه وسلةوهاش القكيد  تكلح   ال يب نلُ هللا
أِو تعايه الاي أِ  سائله  تراش  لذا ما  دئدته  متهلالري         ً 

 تعوابخ بسط الكم حىت لو أِه           أراخ  اِقااحلاري مل  تاعه  أانمله
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فه غب روحه              جلاخ عا نليتق هللا سائله  نلو مل يكن  ً 
 

 و اهب ال ادر يوسم الكرنري راه هللا
 ماعوث  للخلدق رحدمةري            ي يد  ما أوهُ  الضالهب ويكلححممد  الد

 لئن  ساح   نة  اجلااهب مدجدياةري            لدا خ أو  ن  احلديد الدمكفح
 ننن  الكخور  الكة   ِ   بكفده            ولن  الدحدكُ بكدفه ليساح

دفه  د  أ ان موسُ أِاع املا  من احلكُ            نمنً   ناح املا  يافحولنً 
اِ   الدريح الدرقا  مايعةري            سليمان     لدوا ترو  وتسر   ولنً 
داِ  لد كر ِادي ا            بردٍب دلُ شهٍر به ا كة يكلح  ندنن الكااً 

 وقكص  ابحلوض  العرية  وابللوا             وي فدع  للدعانني وال ار تلفح 
دها            مراتب أربداه الدمواهب تلمح  وابلدرتية  العليا  الدوسيلة  خِو

 وندي   د ة  الفرخو  أوهب خاقل             لده سائر األبواه ابلدخب تفتح
 

 و اهب بن الزبعري رحلي اله د ه يعتار لل يب نلُ هللا دليه وسلة
 ا رسوهب الدمليو  لن لساين             راتقد ما نتق   لذ  أان بور

  ياان   س ن             الغياب  ومن ماهب ميله م اورلذ أبداري  ال
 آمن  اللحة  والعرام  لربدي             مث  ليب ال هيد أِ  ال اير
 لن  ما  ئدت ا به  حق ندٍق             سامعد  ِورش  مضي د م ب
  ئدت ا ابليقني والا والكدق             و  الكدق واليقني سرور

 اجلهل د ا              وأاتان ابلرقا  والدميسور أذهب هللا حللدة 
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 و اهب  ائل يوم اهلجر                          
  زى هللا ره ال ا  قب  زائه               رنيقني  ا  قيمتدي أم معاد

 هدما ِدز  ابلدا مث  ترحال               ندأنلح من أمسُ رنيق حممد
 د كة               به من نخاٍر   ياارى وسؤخخنيا لقكي ما   وى  هللا  

عٍب  مقام نتايفة              ومقعدها  للمؤم ني  بدمرند  ليهن  ب ديً 
 سلوا  أقتكة دن  شأيفا ولانئها              ننِكة لن تسألوا ال ا   ت هد

 خداها  ب اٍ   حائٍل  ندتحلا               لده  بكريح حلراب  ال ا  مزبد
 اخرها ره اري  لديها  لدحالب              يدرخخها    مكدر مث  مورخنغ

 ومسع القكيد  حسان رحلي هللا د ه نقاهب  اوابري 
 لقد  قاه  وم غاه د هة ِايهة            و دداب  من  يسري  لليهة  ويغتدي 

 ترحابل دن   وم  نضل   دقوهلة            وحدل  دلُ   وٍم  ب وٍر  مدجددخ
 به بعد الضاللة  ربدهة            وأرشددهة  من  يتاع احلدق  يرشد  هداهة

 وهل يستوي حلالهب  وٍم تسفهوا            دمُ ، وهددا د   يهتدون   بدمهتد
داه  هدى حل  دليهة  أبسعد  لقد ِزل  م ه  دلُ  أهل  ي رٍه            ًر

تاه ل مسجدد ِيب  يرى ما   يرى  ال ا  حوله           ويتلوً   هللا  نديً 
 ولن   اهب ندي يوٍم مقالة  غائٍب           نتكديقها    اليوم أو   حلحُ الغد

 لديهن أاب بكر سعداخ   ددابش           بكحادتده  من يسعد هللا  يسعدد
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 الااه ال ال 
   مد  الكاحلني
 من دااخ هللا

 
 
 
 
 
 
 
 رحلي هللا د ه  مد  الكديق 

  اهب حسان رحلي هللا د ه ند  الكديق
ر أقا  أاب بكر بدما نعال رت شجواري من أقي  دقٍة               ناًذ  لذا  تًا
 التايل  ال اين  الدمحموخ  شيمدته              وأوهب ال ا  مدراري ندق الرسال

 ذ نعد اجلداالوال اين ا  ني   الغار الدم يم و د              ما  العدو به ل
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ان حب رسوهب هللا  د دلمدوا               من  الاية  لدة يعدهب به ر ال  ًو
 قيدر الادرية أتدقاها وأرأندها               بعد ال يب وأوناها بدما حدمال

 داش  حدميداري  ألمر  هللا متاعداري               عدي ناحاه  املاحلي وما اِتقال
  د هو يل   الفاروق رحلي هللا

 ا من يرى دمراري تكسوش برخته             والزي  أخمد له والكوخ مأواش
رسيه نر اري             من قونه وملو  الروم خت اش سرى دلًُ   يهتزً 

 و اهب آقر
ان   األرض اإلمام الدم اليا  بكُ دمر الفاروق قوناري وق يةري             و دً 

دفاناري   دلياب و  ليا         و اهب بكوت احلزن ا لي  أِم       ِدجدوتً 
 

 و اهب حسان ند  الزبب رحلي هللا د ه
 يعدهب ابلفعل  والقوهب  حواريه   د ال ادي وهدديه            دأ دام دلُ ده

 أددهب احلق  واحلق  ويل  يوايل  ريقده             دأ دام دلُ  م ها ده  وم
ان يوم حمجل وهب ديك        ل الاي      دوالاا  هو الفار  امل هور  لذا ماً 

 لذاً  ف  دن سا ها احلره ح ها              أببيض سااٍق ل  الدموت ير ل
داِ   نفية أمابدة              ومن أسد   بديدتها لدمرنل  ولن  امدر اري ً 

 لده من رسوهب  هللا  ربدُ  ريداٍة              ومن ِكر  اإلسالم مدجدد مؤ ل
رب  ٍة ذه  الزبديدر بسيفده              دن  املكافُ وهللا يعاي نيجزهبنكةً 

ان  الده              وليس  يكون الدهر ما خام  يابل   ومدا م لده نيهة  و ً 
  د ا   قيدر من نعداهب  معاشٍر              ونعلو  ا بن  اهلاشدمية  أنضل

 و اهب حسان ند  املها رين
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  ولقوتدهة             دد بديد وا س ابة لل ا  تدتاعلن  الاوائب من ندهرٍ 
اِ  سريرته            تقوى اإلله  وابألمر الاي شردوا ل منً   يرحلُ بدهاً 
  دومد  لذا حداربوا حلرابوا ددوهة            أو حاولوا ال فع   أشيادهة ِفعوا

 ة شرها الادعسجيابةد  تلو  نيهة غب مدحدد ٍة            لن  ا دالئق  نادل
   ير ع ال ا   ما أوه   أًدفهة            د د الدناع  و  يوهون  ما ر عوا
ان    ال ا   ساا ون  بعدهة            نكدل ساٍق ألخِدُ ساقهة  تاع  لنً 

رت ندي الوحي دفتهة           و  يااعون و  يزري بدهة ممع  أدفدةد ًذ
 و  يدمسهة مدن مدامٍع ماع        و  يض ون  دن  داٍر بفضلدهة    

احلةد             لذا   الزداِم من أ فارها ق عوا  يسمون  للحره تادو وهيً 
   يفدرحون  لذا انلدوا ددوهة              ولن أنياوا  ندال قورد و   زع
 ًأية   الوغُ والدموت مكت عد             أسوخ بدي دة    أرساغها ندع

 ما أتُ دفواري وما غضاوا             نال  يكن  مهو  األمر الاي م عواقا م هة 
 ننن   حربدهة  ناتر   دداويفة            سدما دليه  عاض الكاه والسلع

 تفدر    األهدوا   وال يع  بقوٍم رسوهب هللا  ا ئدهة             لذا   رمدأً
 حداذقد ن ع أراخ  لسداند  يؤا رش             نيما  دي هلة مدحي  لبد دأه

ل ولِدهة  أنضل   القوهب أو مشعوا هة             لن  د ابل ا   د داألحيا ً 
 و اهب حسان ند  األِكار

راماري  لذا  الضيم  يوماري أمل  أولئو   ومي  ننن  تسأيل               ً 
 درام  القدور  أل يسارهة                 يكاابون نيها الدمسن الس ة

 واسون  مو هة    الغىن                ويدحمون   ارهة لن  لةي
 وم ها
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ا  أتداان  رسوهب  الدمليو               ابل ور واحلدق بعد الرلة  نلماب
د ابدا  للديه  ولدة ِعكه               غدا  أاتان من أرض  احلرم  ًر
 ا  أ ةو ل ا ند   رسوهب  الدمليو               هدلدة  للي ا  وني 

 ند  هد  أِو  داد الدمليو                أرسل   ِدوراري بديٍن  ية
 ند اخ بدماً    أقفيدتده               ِدا ري  هاراري و  تكدتدتة

 ندنِدا  وأو خِدا   د دابةد               تقيو  و   مال ا  ناحتكة
دابو                ند اخ  ِدا ري و  ت  دحت ةند حن  و  تو لذً 

 نادار  الدغدوا   أبشيادهة               لليه  ير ون أن يدخدرتم
ده               ِدجدالد د ه بغا   األمة   ندقمد ا  أبسياند ا  خِو

 بكل  نقديدٍل له  مديعدةد              ر يق  الاابه غمو د قام
 د لةلذا مدا يكاخ  نةاب الدعرام              لدة  يْ با د ها ومل ي 
 ندالو ما أور دتد ا القرون              مدجدداري  تليداري  ودزاري أشة

 وقلم  رانري  لذا ما اِقكة     ًفُ ِسله             رنددلذا مدراب  
 دليه ولن قا  نضل ال عة      ل  ل ا           ا لن من ال ا  دمدن
 
 

عب بن  هب رحلي هللا د ه ند  األِكار  و اهبً 
رم   احلديا  ندال يزهب                 مق ٍب من ناحلي األِكارمن سرشً 

ابٍر              لن الدخيار هة بد و األقيار ابراري دنً   ور وا الدمكارمً 
 تدزن  اجلدااهب ر اِةري أحالمهة              وأًدفهة  قلمد  من األماار

دكوا دل اهل دي غب    كارالدمكرهني  السمهري  أبذرٍع             ً 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 42 

ليلدة األبكار الدجمر غبً   والد ا درين أبدنٍي مدحمرٍ              ً 
 والاائدين  ال ا  من أخاِدهة              ابلدم رندي وابلدق ا  ا اابار

رار  والاداذلني  ِفدوسهة  ل ايهة              لدلدموت يوم تعاِدٍق ًو
أِه ِسو هلة              بدمدا   م  ن دلدقوا من الكفاريتادهدرون ً 

 
 و اهب حسان ند  أم املؤم ني دائ ة رحلي هللا د ها 

 حدكاند  ر اند  ما تدزن بدريداٍة            وتكاح  غر ُ  من حلوم  الغوانل
 حدلديلدة  قب ال ا  خي اري وم كااري            ِادي اهلدى واملكرمات الفواحلل

ل سوٍ  وبداملمدهابدةري   دد ميب هللا قيمدها              ومهدرها منً 
 نننً     د  ل   الاي   د  دمتة            ندال رندع  سومي ليلاب أانملي
 ندنن الداي  دد  يل ليس بال ئٍط            عا الدهر بل  وهب امرىٍ  يب ماحل

كريت            آلهب ِادي  هللا  ين الدمحاندل  نكيم ووخي  ما حيدي   ِو
دلهة            تقانر د ه  سور   الدمدتااوهب لده رتبد  داهٍب  دل  ُ ال ا ً 

 غب ذات غوائل احملك ات  ن دمهللا  حر ري             ر لو دفدغدولي رأيتو 
 

و اهب داد هللا بن رواحة ند  ابو اهلي ة بن التيهان حني استضا  رسوهب هللا نلُ هللا دليه 
 وسلة وو يراش ابو بكر ودمر رحلي هللا د هما

اإلسالم دزاري ألمدٍة           و  م ل  أحليا   األراشي  مع راندل  ة أرً 
 ِاديد ونديقد  وناروق أمابدٍة           وقب  ب دي  حوا   نرداري  ود كرا
ان   ضا   هللا   ددراري  مقددرا  نوانوا  لدميقاٍت  و دٍر  ضيٍة           ًو

 حُ  وخاري و داري  ومفخرال  ر ٍل جنٍد  يااري بدجوخش           مشو  الض
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ل غارٍ             لذا لاس  القوم احلدديد الدمسمرا  ونار  قلق هللا   ً 
 نفدى  وحيا مث  أخِدُ  راهة           نلة  يقرهة  ل  سدمي اري مدتدمرا

  
عب بن مالو رحلي هللا د ه ند  آهب هاشة  و اهبً 

ة               ما   ليس يدالغه اللسان الدمفكلا هاشدماري  لن  اإللده  حاًا
دلها                دماري  وندردهة  ال يب  الدمرسل   دومد  ألنلهة  السياخ ً 

 بيض الو وش ترى باون أًفهة                ت دى لذا أدتار الزمان الدممحل
 

 و اهب اإلمام ال انعي يراه هللا ند  آهب الاي 
 ضد من هللا     القرآن أِزلها آهب بي  رسوهب  هللا  حاكة           نر 

ة من درية  القدر لِكة           من مل يكل دليكة   نال  له  ًفًا
 

 و اهب بن الو ير اليماين   مد  احلسن بن دلي ا
 أداذهب خدم  أرى مهجع      أ و  الدرحيل ولاس الكفن

هو  الق ن  وأخنن ِفسي  ال  املمات        الايوت أو  ً 
 اري ابحلسني      ندلي  ددو د  أبقيه  احلسننننً    مقتد

 نقدد اد املكافُ نعله      إلمفدائة  ِيار الدمدحدن 
ان للمدد   معىنري حسن دان   نعله خمائاري      ملاً   ولوً 

 
 و يل   مد  السلم

ة دابٍد خمعدة    ا د أ راش  دااخ  ليٍل لذا  ناب  الرالم بدهة          ً 
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 خى  اجلهاخ عة           هاوا ل  املوت  يستجدون لقياشوأسد غاٍه لذا ان
 ا ره نابع  ل ا من م لهة ِفراري            ي يدون ل ا مدجداري  أحلعد اش

 
 وهاش األبيات تكلح ملد  السلم

 هديد ون ليد ون أيسارد ب و يسٍر          نيد  بدها   ليل  حفا ون  للجار
 و  يدمارون لن مداروا إبًد ار            ي اقون دن الفح ا   لن ِاقوا

 من تلق  م هة تقل    ي  سيدهة          م ل ال جوم  الع يسري عا الساري
 

 و اهب ال يخ دائض القرين ند  الكحابة    كيدٍ  مالعها 
 خع د و لومي ا حسوخ وأبعد            ندأان  دلُ يج ال يب حممد

 ويل  ابلتعلية أداه مورخ             ضي     دلة الرسوهب شاياع
 ونيها

 نأان مع األسال  أ دفوا يجدهة          ودلُ الكتاه  دقيديت وتعادي
 ندعدلُ الرسوهب وآلده ونحابه          م دي السالم بكل حٍب مسعد

 هة نفو   األ وام  نادر   درهة          ودلُ هدداهة  ا مونق  ناهتد
   نحاه         وا اع  أل لهة لسان الدمفسدواحدف  ونية أحدمٍد 

ُ وأمهر  من  غمداٍم أبرخ  ددرحلي لدعرحلهة  الفدا   ولية          أً 
داهة وشر   ددرهة          وأحلابدهة  ابلددين أدلُ مقعد  ندامح ً 

اِوا له           ِعة احلما  من الاغيض الدملحد  شهدوا ِزوهب  الوحي  بلً 
 وأرقكوا  أمواهلة              ِكر   اإلسالم  خون  ترخخ بالدوا الد فو 

 مدا  ساهة  ل  حدقديدرد اتندهد             ِداهبد  ي وههة حبقٍد  أسوخ
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 لغاار أ ددام  الكحابة  ندي الرخى            أغلُ وأدلُ من   اني  األبعد
 املقكد ما انهب أنحاه الرسوهب سوى امرٍى            تدم  قسارته لسو  
الدعيون  ومسها  لتدالندها            لا  أن تدمي العيون  بدمروخ  هةً 

لها            بل من ي اعهة بدحسن  تعاد  من غدبهة  شهد الدم اهدً 
 ًدل الكحابة  داخلون وليس ندي            أددراحلهة   لبد  لكل معربد

ة ان الكحابة  قكمده            واحلًا  اجلاار  يوم الدمودد  ويلد لدمنً 
 

 و اهب    كيد  أقرى
ل ذاببة  ذه دن أدراحلهة لنً    من             حزعة   تعتديً 

 وامدلب اآل دار م هة لِدهة             دلما  الدين نتواهة لنابة
 

 وهاش  كيد    تكلح ل  أن تكون   السلم ومن سار دلُ يجهة
المه     وأ دام  أمرهة  الرشاخ نقاموا         نهموا دن الدملو  الكرميً 

 وتوسلوا  بدمددامع  م دهلدٍة           تدح   الدا ي واألانم  ِيام
ر احلكية   وامعاري          مجع   هلا  األ لااه  واأل نهام  وتلوا  من  الًا
 ا نا   لو أبكرت ليلدهة و د           نف  القلوه  ونفاب  األ دام

 ايٍة   د حفهة           نسرى السرور وأشرق األ الملدرأي   ِور هدد
 ندهة العايد ا داخمون  مليكهة           ِعة الدعايد  وأندلح ا ددام

 سلموا من  اآلنات  ملا  استسلموا           نعليهة حىت  الدممات سدالم
 و اهب آقر

دوع دابدوش            نديسفر د هة وهة ًر  لذا ما الليدل أ دلةً 
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 أمدار ا دو  ِومهة نقاموا             وأهل األمن    الدِيا هجوع
 هلة تدح  الرالم وهة سجوخد            أِنيد  م ه  تد دفرج الضلوع

 وقر د   ال هار لاوهب  نمٍ             دليهة من سكي دتهة ق وع
 و اهب آقر

 لن مح  دااخاري  نداد ا         ملقوا الدِيا وقانوا الفت ا
 ِرروا نيها  نلمابا دلموا          أيا  ليس  لدحٍي وم ا
  علوها لدجابةري واختاوا         ناحل  األدماهب نيها سف ا

 
  اهب داد هللا بن احلسن ند  ا مام بن املاار  راهة هللا 

 لذا سار داد هللا من مرو ليلة             نقد سار م ها ِورها ومجا هلا
ر األحاار      ًل بلدٍ              نهة أجنة نيها وأِ  هال هلا لذا ًذ

 
 و اهب الفر خق ند   ين العابدين دلُ بن احلسني راه هللا 

 واحلرم هاا الاي تعر  الااحا  ومأته         والاي   يعرنده  واحلدل 
دلهة         هاا  التقي  ال قي  الااهدر  العلة  هاا  ابن قب دااخ هللا ً 

 قتموا مٍة لنً     اهله          بدجددش  أِايا   هللا   د  هاا ابن نام
 وليس  دولو من هاا بضائرش          العره تعر  من أِكرت  والعجة

 سهل  ا ليقة    خت ُ بواخرش          يزي ه  ا  ان  حسن  ا لق  وال ية
 ش ِعةااباهب أ قاهب أ وام  لذا  احتدموا          حلوا ال مائل تدحدلو د د

اِ    ش ِعةدالت ه  و دل ل    ت هدش            طداهب  دما    دً 
 ارم  هاا ي تهي الكرمدكدم ل    اهب  ائلها        د  ريشد دلذا رأته  
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 و اهب ال يخ تقي الدين اهلاليل ند  ال يخ بن اب  راه هللا
 لد  ا أحدرىقليلي دو ا يب ل غدتد ة األ را           دلُ آهب اب  لِدهة اب

ريدةد وما د            تراش  لذا ما   رته   ال دى  بدحرا  ندما مد هة ل ً 
 ندعالدمهة   لابُ بعلٍة وحكمٍة            ونارسهة  أو   ددا    اهلدى   هرا

 نسل د هة القامو  والكتب الع            بعلة حدي  املكافُ  د مس   درا
 رد           واقتص من حا  الدمعايل  والفخراادمهمدوا  مدحاري  ولِدي مقك

 لمام  اهلدى  داد العزيز الاي بدا            بعلٍة وأقدالٍق أمام  الدورى  بدرا
 تدراش لذا ما  دئدته  مدتهلالري            ي ديلو  ترحياا  ويدم حو الا را
راوأما   رى  األ حليا   نهو لمامه            نحامت  لدة يرت  له     الورى ًذ

 حليةد  دن  اجلاِدي لذا ناش اب  ا            ولدو شدا  أرخاش  و للده  قسرا
 يقابل  ابلدعفو  الدمسي  تكرما           ويدادهب  ابحلسىن  مسا  ته  غفدرا

 و هدش    الدِيا  لو أن ابن أخهة            رآش أر ى نيه الدم دقة  والعسرا
ة رام  الدِيا تدحلاب    ندؤاخش            ندأبدلدها  ِكراري  وأو سعها هجراًو

را  نقال  له خد دي  بكفو  لِ دي           بقلاو لدة أممع  نحسيب  به ًو
 قايبد بليغد خون أخِدُ تلعد ٍة            ومن  خون حلٍن  حني يكتب أو يقرا

 لو   رأوا سارابعكٍر  يرى   را ش  اللحن  وا ااري           دليهة  ومدحتوماري  و 
در  أو داتداري  وي  درها خرابا  بتفسب  درآٍن  وس ابدة  أحدمٍد            يعماب

 وي كر مرلدوماري ويسعم مدالااري           بدحدا اته ما لن يدخيابب مضارا
  ضُ    القضا   خهراري نكان شرحيه           خبرٍج  أ اهب الرلة واحليم والقسرا

ا دلية  الدت ريع   دً   ن  ااها           ندأندعدمها دلماري ن اهب به شكراًو
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 و دامعة اإلسالم  أملع شدمسها           ندعم  به أِوارها السهل والودرا
ان هلة ذقرا ل و هدٍة           وانلوا  بدها دلماري ًو  تيممهدا  الااله منً 
ان  م هة خملكاري نله  ان  م هة ذا قدداٍع نخاسرد           ومنً   الا رىنمنً 
 ولدة أر ندي هاا الدزمان ِربش            وآتدا  شيخاري ناحلاري  دالدماري برابا

 وأناح   اإلنتا   لماماري مدحقدقاري            بعدلٍة وأقدالٍق بدا درنها ِ را
له  العسرى  به أبدل  يسرى  وأما  بدحدوث العلة  نهو ماياها           م ًا

 راري            ومل عش   اإلِكار  يداري و  دمراويعدر   معدروناري  وي كر م ك
 وما  اهب    الددوى سرا اري  م وابراري            خ ُ اجلهل واإلشرا  يدحرش خحرا

 بدددوته أحلح   دموعدً  ب د            تدحقدق خين  احلق  ت كرش  ِكرا
يعسوه  ِدحٍل  واحل   وخ له ترتاألدة  ترش    مدوسة احلج  ائماري           ً 

مالده            يدحدقدقه  للسدامعني وللقدرابا  وما  اهب     التوحيد بدرً 
ل نفداته            دلُ رغة   دهمٍي يعالدها  هرا  وي دا   للرحدمنً 
 ويعدلن حرابري  ليس نديه هدواخ ري            دلُ أهل الدحداٍخ ومن داد القاا

 ولكن  دلدادي ابلاي  لته أخرى         وما  دل  هاا رغاةري أو تدملدقاري   
ل ما سا  أو حلرابا  نيا ره مدتدعد ا بادوهب حياته            وحفراري  له  منً 

م له            أب اار  لسالٍم بدهة تك م الضرابا  ً ان   الددِيا  أان د  ندلوً 
 ال كرانيا أيها  الدملو  الدمعرة  قالد            إبرشاخش  ادمل  حتر  الفتح و 

 نقد  قكابه  الران ابليمن والدمىن            وآات  شخكاري ناحلداري دالدماري برابا
 نأِ   ألهل  الكفر  وال ر   حليغة            تدايقهة  ناابري  وتسقيهة الدمرابا

سرا  ندال  ل  لدإلسالم تد كر أهلده          وترخي  أبهل  الكفر  ترخيهة ً 
 لهة          سوى حاسٍد أو م رٍ  أحلمر الكفراوحااو  الرحدمدن  لدل ا ً 
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ان قب ا لق وال عمة  الكاى  و دد أبغدض الكفار أًدرم مرسٍل          ولنً 
 ددلديه  نال   هللا   دة  سالمده          يدومان   الدِيا و  ال  أ   األقرى

 وحٍة قضراًاا  اآلهب والكحب األ ال  ما بك           ماو دةد  ور دا     خ
 ومدا  مدا   ابلاي   العتيق  تقرابري          حجيجد  ير ابون الدم دوبة واأل را
 ومدا   داهب  م تاقد و دد ابن للفه          قليلي دو ا بدي  ل غدت ة  األ را

 نديا أيها األستاذ قداها  دعدي ةري           مق عدةري  شعد ا   تلدتمس العارا
 وأوهلدا           من الدعفو  دلااابري يكون هلا سرتا  ندقابل  دفاها ابلدقاوهب

  كيد    مد  اإلسالم
 لقد  أيق   اإلسالم  للمجد  والعال            بكائر أ واٍم  دن الدمجدد ِوَّم

 ندأشرق  ِور العلة من حجدراته            دلُ و ه  دكٍر ابلدجهالة  مرلة
 و وابض أم اه الضالهب الدمخية   وخ  حكون الدجاهدلية  ابهلدى         

 وأِ ط  ابلعلة  الدعزائة  وابدتىن            ألهليه  مدجدا  ليس ابلدمتهدم
 وأملق  أذهان  الورى  من   يوخها            ناارت أبنكارٍدلُ الدمجد حوابم

ل مدج ة  ونو  أسار القوم حىت تدحفدزوا            يوحلاري ل  العليا  منً 
ا  دلي  ٍل ماق األرض حكمهة             أبسدرع من رنع اليدين ل  الفةودماب
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 ًتاه اجلهاخ 
 الااه األوهب

   نضل اجلهاخ واماهدين
 ونضل ال هاخ 

 
 

  اهب أحدهة
 أان     أ وهب  ال عر  ماتا ري               للحالدمني دلُ الراب ا ضر

 لدما  اب مريدتلداذون  بكل  متخمٍة               ويدما  ون ا
 الدااذلني  ِفوسهة   دم اري               للدااب   احلمدرا   والعهدر
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 الدمائالت  ر وسهة مرابري               لدوساو   اآل ت والدوتر
 العداب ني  بعدرض  أمتهة               والدم دت ني  بلا   السكر

ٍة               ويدا رون أبدرة   الد كر ا داسرين لكل  معدًر
 لكد ابما شعدري أسادرش               لاسد رابضةري دلُ الد غدر

 حوهب  اجلد ا  هلا لذا  أرت              نوتد يد   دالمد الكخر
ه  ِسكداري               بدما   من  غر وا دلُ الكفر  يدتقدربون يرِو
 كدراحلداملدني    را   أمتهة              والكا مني  الغي      ال

 ِاروا  ال فو   لرعة ومضوا              يسعدون  لإلبدرار  ابلد ار
 قاحلوا غمار احلره مل يه وا              ودلُ ال حور خمائهة تدجري
 الوا  لوا    احلق  واِالقوا               وال ور     سماتدهة  يسري

 خابر الكدفر  لن أ الدوا نداحلره  مقالةد              شعدوا    تقاع
 أو  أخبروا  ندالعمر م قلب               ما بدني هداا  الكدراب  والفراب 

 يدحدوهة نوت ال فب ل                سا   الدوغُ  ومعدامع ار
ر  رنعوا  األًم  تضرداري وهلة               ِ دجد من اإلقاات والدًا

 لده  احلدق  ابلدرفرا ره   د  درة الاال  نهل              تدم ن ل
يما  تدخداماد ا بال سدرت  وشهداخ د  يدا ره ِالاها             ً 

 وتقوهب ماذا ت تهون  ندفي               د ات دددٍن أدرة األ در
 ن قوهب ِسألو الر وع ل             أرض اجلهاخ ومومن الفخر

 الرفدر ًيما ِقدتَّلا نديو   ِيةري           لن  ال هاخ   م تهُ
 ندتدزيدان  شرناري وترنع ا           يوم  ا خحام ال ا    احل ر
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 و اهب داد هللا بن املاار  
 ا ددابد  احلرمني لو أبكرت ا            لعلم  أِو   العااخ  تلعب 
ان عضب قد  بدموده            ن حوران   بدما ان   تتخضب  منً 

ان  يتعب  قيله   ابمٍل       نخيول ا  يوم  الكايحة  تتعب       أوً 
 ريح  العاب لكة  وحنن خبوران            رهج الس ابو والغاار األميب
 ولدقد  أتداان من مقاهب ِاي ا             وهبد نحيحد ناخقد   يكاه
   يدجتمع غاار قيل هللا              اِم امرىٍ  وخقان انٍر تلهب

 
 و اهب آقر

   وتكابات لقواين          أهدز  الكانر اجلاين وأاي م ه أوماينبقرآين  وليدماين
ي دزم ا الدين ل  العليا  وال اين نيد   ت ور  وماهلا  حني           ويًا  دوامف ا  برًا

 ل ا  مبحمٍد  م لا  وابألنحاه ِتكل           س فعل  م ل ما نعلوا  بادٍر يوم  نر ان
  اخ  خانع ا           غداري  تدوي  مدانع ا  تد  معا ل اجلاين هو اإلسالم  رانع ا  ولا

ل شيااين  من احملراه  ِ الق وللخبات ِستاق           أسوخاري  حني  ِ ا ق  ل دحرً 
 

 و اهب شادر اإلسالم حممد ا ااهب يكم ماحلي ا العريق
 من ذا الاي رنع السيو  لبنع امسو       نوق هامات ال جوم م ارا 

  اا  ندي اجلااهب وربدما           سدران دلُ مدوج الاحار حبارا ًد ا
دان أذاِ ا             ال  الكتائب  يفدتح  األمكارا  بدمعابد  األندِرجً 

 لدة  ت س  أنريقيا و  نحرا ها            سجداتد ا واألرض  تقا  انرا
 اشدماري  اارا ًد ا  ِدقدم  للسيو  ندوران           لدة خنش  يوماري  غ
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دأن  دلاب السيم  ل حديقٍة           قضرا  ت ا  حدوهلا األ هدارا  ًو
 لدة ِدخش ماغواتري  حيارب ا ولو           ِكب  الدم اا  حدول ا أسوارا

 ِددوا   هاراري    لله  سوى الاي           ن ع الو وخ و ددابر  األ ددارا
 ِر وا   وابو مغد ما و دواراور وس ا ا ره نوق  أًدفد ا           

دهدم  نو ها  الكفارا  ًد ا  ِرى  األن ام مدن ذهٍب          ن هدمها ِو
د دزاري وناغ  احللي  والدي ارا ان  غب  الدمسلمني حلا ها         ً   لوً 

 
 و اهب هاشة الرنادي

 مدلكد ا هاش الدِيا   دروان           وأقضعها   دوخد  قالددوان
 حائم من حلياٍ             ندما ِسي الزمان  و  ِسي اوسادران ن

 حدمل اها  سيونداري   معاٍت            غدا   الروع   بدُ أن تلي ا
 لذا قر   من  األغماخ يوماري            رأي   اهلوهب والفتح  الدماي ا

د ا حني يرميد ا أِدا د            تدأخبدهة  أاب د   داخريد ا  ًو
د ا  ح  ني  أيقداان ويلد            باغدياٍن  ِدو  له  الدجاي اًو

 تفيض  دلوب ا  ابهلدي  أبساري            نما ِغضي دن  الرلة  اجلفوان
 وما ندىت  الزمان يدور حىت            مضُ  ابلدمجد   ومد آقروان
ب  ومي         و دد داشوا  أئمتده س دي ا  وأناح   يرى   الًر

دل حدٍر           سؤاهب الدهر  أين الدمسلموانوآلدمم    وآلدةً 
 ترى هل ير ع الدماحلي ننين            أذوه لالو  الدماحلي ح ي ا

 ب ي ا  حقاةري    األرض ملكداري            يددابدماها شااهد مامدحدوان
 شااهد ذللوا  سال الدمعالدي           وما  درنوا سوى  اإلسالم خي ا
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ريدماري ماه   الدِيا غكوانتعهددهة  ن  دأِاتهة   ِااتداري          ً 
اٍت            نسال  د دهة  مدا ري  معيد ا  هة ورخوا  احلياض  مااًر
دون الدمعا ل واحلكوان ما ري             يداًب اِواً   لذا شهدوا الوغًُ 
 ولن  ناب الدمسا   نال تراهة             من اإلشفداق ل  سا ديد ا

 مل  تدحامه الليالدي             ولدة يسلة ل  ا كة العري ا شااهد 
 ومل ت هدهة  األ ددا  يوماري             و د ملئوا ِواخيهة مدجدوان

 وما درنوا  األغاِدي مائعاٍت             ولكن  العال  نيغ  لدحوان
 و دد  خاِوا أبدرمهة ِضا ري             وددلماري   أب درئهة  ديوان

دوَن  أقال داري  دااابري             وأيتلدفون مدجدتمعاري ر ي ا  نيدتابح 
 نما درنوا ا دالدة    ب اٍت            و   درنوا  التخد     ب ي ا

ي يقداهب م دقفوان ل  أمٍر            قداٍبً   ولدة  يتاجحوا   ً 
  أميد اًالو أقرج  اإلسالم   ومي            شااابري مدخدلكاري حراري 

يم تاىن            نيأبدُ أن ياقديَّد  أو يهدوان  ودلمه  الكدرامة ً 
اذابٍت            ندلة أ د الدمىن ل   د وان دي من أماٍنً   خددِو
 وهاتوا يل من  اإليدمان ِوراري            و دووا بني    دادياب  اليقي ا

 مؤتلدقاري مكي ا  أمد يدي ناِدتدزع الرواسي           وابم  الدمجد
 

  اهب دمب بن احلمام رحلي هللا د ه
دضاري  ل  هللا  بغب  اخ             غب التقُ ودمل املعاخ    ًر

ل  اٍخ درحلةري لل فاخ    والكا    هللا دلُ اجلهاخ             ًو
 غب التقُ والا والرشاخ                      
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  اهب أحدهة

 يعلُ خبضر  املاار  رنرٍ  تكن             دلُ  ا ره لن حاِ  ونايت نال 
م  ولكنَّ  اي  بان  ِسٍر  مقيلده             بدجو  السما     ِسوٍر دوًا

 وأمسي شهيداري   واري     دكابٍة              يكابون   نٍج  من األرض قائم
  دائدد د ال ن ِزَّالو  لران نوار   من  شياان  ألم   بي هة              تقُ ا

 لذا نار وا  خِياهة  نار وا  األذى              وناروا ل  ميعاخ ما   املكاحم
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 الااه ال اين

   شعر املعار 
 واملوا م الااولية

 
 
 
 
 

  اهب حسان رحلي هللا د ه  ايل نتح مكة
دا   ددم ا قيلد ا لن لدة تروها             تد ب  ال قع  مدوددهاً 

 يداارين ا ألد دة  مكعداٍت             دلُ أًدتانها  األسل الرما 
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 ترل   دياخان   مدتماراٍت             تلدامهنَّ  ابلدخمر  ال سا 
ان الفتح  واِك م الغاا   ننن  ما  تعرحلوا د ابا  ادتمران             ًو

 ي دا  ول   نداناوا جلدالخ يوٍم              ياعدز هللا نديه مدن
فا   و دايل أمدني  هللا ندي ا              ورو  الدقد  ليس لهً 

 و داهب  هللا  د أرسل  داداري              يقوهب الدحق لن ِفدع الاال 
 شهدت به ندقوموا ند وش              ندقلدتة   ِقدوم و  ِ ا 
 للقدا و داهب هللا   د سبت   داري              هة األِكار درحلتها  ا
ل يوم من معٍد              سدااهد  أو  دتاهبد  أو هجا   لد ا نديً 

ضره حني تدختلط الدما   ن حكة  ابلقوا   من هجاان              ِو
 أ   أبلدغ أاب سفيان د دي              نأِ  مدجو د ِدخبد هوا 

تو  داداري              وداد  الددار ساختدها   اإلما  أبن سيوند ا  تًر
 هجوت حممداري  نأ ا   د ه              ود د هللا  ندي ذا   الدجزا 

ما الفدا  ما  لدخًب  أتدهجوش  ولس  له بكمٍ               ن دًر
اري براري  ح يفاري               أمدنيا هللا  شيمتداه  الدونا   هجدوت مااًر

 رش  سدوا نمن يهجو رسوهب هللا  م كة              ويدمدحده وي ك
 ننن  أبدي  ووالدش  ودرحلي             لدعرض  حممٍد  م كة  و دا 

 ندنما تد دقدفناب  بم لؤٍي              ايدمدة  لن  دتلهة شفا 
 أولئو مدع رد  ِكروا  دلي ا             ندفي أ دفاران مد هة خما 
 ا وحلم  احلارث بن أيب حلرار             وحلم  ريرٍة م ابا  بر 
 لساِدي نارمد    ديب  نيه              وحبري  تكدرش الد  
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 يوم بدر) الفر ان (
عب بن مالو   يوم بدر   اهبً 

 دجدا  ألمدر هللا وهللا  داخر           دلُ مدا  أراخ  ليس مح   داهر
  دضُ يوم بدٍر أن ِال ي مع راري            بغوا  وسايل  الاغي ابل ا   ائر

  دوا  واست فروا من يليهة            من ال ا  حىت  دمعهة متكا رو د ح
 وني ا رسوهب هللا  واألو  حدوله            لده  معدقلد م هة دزيزد واننر

 و دمع  بم  ال جار حت   لوائه            ن ون   الدماذي وال قع   ئر
ل مدجاهٍد            ألنحدابه مستا ا لدقي اهة ًو  سل ال فس نابرندلماب

 شهددان أبن هللا   رهاب  غدبش             وأن رسوهب هللا ابلدحق  اهدر
أيا             مقايديس يزهيها  بعي يو شاهر  و د  دري   بيض  قفا ً 

ان  يال ي احلني من هو نا ر  بدهن أبدان  دمعهة ندتادخوا             ًو
 وددتاة   دد غاخِره وهو دا ر  نكباب  أبو  هل نريعاري لو هده           

انر  وشياة  والتيمياب  غاخرن   الوغُ             وما م هة  ل   باي العرشً 
دفور ندي   ه ة نائر لً   نأمسوا  و وخ  ال ار    مستقرها             ًو
 تلرُ دليهة  وهي  د شباب ايها            بدزبر  احلدديد واحلجار  سا ر

ان رسوهب  هللا     د  اهب  أ الوا             ندولوا و الوا لِدما  أِ  ساحرًو
ده هللا   ا در  ألمدر أراخ هللا أن يهدلكدوا به            وليس ألمر حدماب

 
 و اهب حسان رحلي هللا د ه   ذلو اليوم 

 أ  لي  شعري هل أتُ أهل مكة           لابرت ا الكفار   سادة العسر
 د مدجدال ا           نلة ير عوا ل  بقانمة الرهر تل ا سرا   القوم د 
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  دتل ا  أبو  هٍل وددتاة   الده          وشيداة  يكاو لليدين ولل حر
  دتل ا سويداري  دة  ددتاة  بعدش          ومعمدة أيضاري د د  ئر  القرت

ر ريدة مر ٍ           له حسبد    ومه  انبه  الًا  نكة  د  دتل ا منً 
د   اهة للدعاوات  ي دا هة          ويكلون  انراري بعد حامية  القعرتًر

 لدعمر  ما حام  نوار  مالود          وأشيادهة  يوم التقي ا  دلُ بدر
 يوم أحد

فار  ريش حني أنتخروا بقتل از  رحلي هللا د ه   اهب حسان يرخ دلًُ 
رت القروم الكيد من آهب هاشة             ولس   لزوٍر  ا   لَته  بدمكيبًذ

 أتعجب أن  أ دكدت از  م هة             جنيااري و دد سدميته  ب جيب
 ألدة  يقدتلوا  دمراري  ودتاة واب ه             وشياة واحلجاج  وابن حايب
 غددا  خدا العاص  دلياري  ندراده             بضربة دضٍب بله بدخضيب

 
 يوم ا  دق

ان ىلا  اهب ًان لعاد هللا بن رواحة يوم ا  ان املسلمون يرجتزون بقوله ًو   دق ر زد مجيل ًو
 اللهة لو  أِ  ما اهتدي ا          و   تكد  ا و  نلي ا
 لن األلدُ  د  بغوا دلي ا          ولن  أراخوا  نت ةري  أبي ا 

 و ا  األ دام لن   ي ا دلي ا           ي ةري دأِزلن سكدن
 وم ها أيضا

 ااهب  قيا          هداا  أبر  رب ا  وأمهدر هداا  احلماهب  
 اللهة  ديش ل  ديش اآلقر           نارحة  األِكار واملها ر 
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عب بن مالو   و اهبً 
 لدقد دلة  األحدزاه حني   لاوا           دلي ا   وراموا  خي  ا  ما  ِواخع

 ا هو  وا عاحلامية من  يس بن ديالن أنفق            وق د  مل يدروا  مب
اوخهة           دن الكفر  والران  راٍ  وسامع د ا ددن خي د ا ِو  ياوخِو

 لذا غدايروان ندي مقداٍم  أدا ِ ا           دلُ غيرهة ِكرد من هللا  واسع
 وذلو حدف   هللا ندي ا ونضلده          دلي ا ومن مل  حيدف  هللا حلائع

 ومح  ندوق الكاِعدني  ن ائع      هداان لدين  احلدق  واقدتارش ل ا     
 

اِوا من أشد  و ام بعض الكحابة الكرام بقتل بن احلقيق وبن األشر  من ساخات يهوخ ًو
ال ا  دداو  لرسوهب هللا نلُ هللا دليه وسلة وم هة من ألب األحزاه دلُ املسلمني نقاهب 

 حسان ماخحاري هلة
 احلقيق وأِ   ا بن  األشر  مح  خراب  دكابدة    ديدتهة             ا بن 

دأسٍد   درين  مغدر   يسرون  ابلايض ا فا  لليكة             مدرحاريً 
ة حدتفاري بدايٍض ذنَّدم   ة             نسقدًو ة     حمل  بالًخ  حىت  أتًو

 مستاكرين  ل كر  خين  ِايهة             مستكغدرين لكل أمٍر مدجدحم
 ية اهب ابو متام   يوم دمور و 

 الدسيم  أندق  أِاا   من الكتب             حدابش  احلداب  بني   اجلد  واللعب
 بديض  الكفائح  سوخ الكحائم          ندي  متوين  ال   ال و  والريب
اه  أين الدرواية  بل أين ال جدوم وما          ناغوش من  قر  نيها ومنً 

 و  الدمىن حفالري معسولة  احللبا  يوم و ع  دمدورية  اِكرن            د 
ني وخار ال ر    ناب  أبقي   داب بم اإلسالم ندي نعٍد           والدم ًر
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 تدبدب  معدتكٍة  ابمح   م دتقة           مح  مرتدقٍب  ندي  هللا  مرتدهب
 لدة  يغز   وماري ومل ي هض ل  بلٍد            ل   تدقدمه  ديش من الدردب

  حفالري يوم الوغُ لغدا            من  ِفسه  وحدها    حفل جلب لو مل  يقد
 رمُ بو هللا    اديها  ندهدمها            ولدو رمُ بو غب هللا لدة يكب

 أ اتده  معل ا  ابلسيم  م كلدتاري            ولو أ ا   بغب السيم لدة جتب
 دلُ األواتخ  والا بحىت  تًر  دموخ ال ر   م قعراري             ولدة تعرج 

 قليفة  هللا   ا ى هللا  سعيو دن              ر ومة  الدين واإلسالم واحلسب
 بكرت  ابلراحة  الكاى نلة  ترها             تد اهب  ل  دلُ  سر من التعب
ان بني نرو  الدهر من رحٍة           مونولٍة  أو ذماٍم  غب م دقضب  لنً 

 ِكرت عا           وبدني  أام  بدٍر أ دره ال سب  ندادني أامدو الاليت
ان أحد العلوج ال كارى  د ادتدى دلُ امرأٍ  مسلمٍة نك م حجاعا نكرق   ًو

وامعتكماش نسمعها أدرايب ناِالق نأقا املعتكة الاي  ر غضااري  ِتها  حرم املسلمني 
كرش هللا ونتح دلُ يديه دمورية و   يد ال كارى أسارى أمامه و هز  ي اري  اخش ب فسه ِو

اري لتلو املرأ   ونارقٍة  ًة من نارخٍ واليوم   0وبي هة ذلو العلج الاي  عل داداري ىللًو
 ي اخون أبدلُ الكوت ا مسلمني ولكن    يب وندق ال ادر لذ يقوهب

 ره وامعتكماش اِالق        مل  أنواش الكااا اليتة
 و  املعتكة  مس  آذاية لك ها         مل تالمس خن
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 ًتاه الر  
 الااه األوهب

   ر   ال يب دليه الكال  والسالم
 
 
 
 

  اهب حسان ير ي رسوهب هللا نلُ هللا دليه وسلة
 بادياة  رسةد  للرسوهب   ومعدهدا              م بد و دد  تعفو الرسوم ويفمد

ان يكعدو  ت محي  اآلات من  خار حرمٍة             عا م ا اهلاخي ال  ايً 
 وواحلح   آيداٍت  واب ي  معدامل             وربعد لده نديه مكلُ ومسجد
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ان   ي زهب  وساها            من  هللا ِورد يستدضا   ويو دد  عا  حجرات ً 
 معدامل  مل تامس دلُ العهد أيها            أاتها الالُ نداآلي م ها تدجدخ

 و دااري به  واراش   الرته ملحد      ددرن  عا رسة الرسوهب  ودهدش      
  لل  عا  أبكي الرسوهب نأسعدت            ديوند وم الها من اجلدفن تسعد

در  اآل   الرسوهب ومدا أرى            هلا مدحكياري  ِفسي ن فسي تالد  تًا
 مفجعدةري   دد شفها ندقد أاد            ندرل        الرسوهب تعددخ

 ل أمٍر د دب             ولكن  ِفسي  بعض ما نيه حتمدوما بلدغ  منً 
 أمال  و وناري تار  العني  هدها             دلُ ملل القا  الاي  نيه  أاد

 ناوًر  ا  ا الرسوهب وبوًر              بالخد   وى  نيها  الرشيد  املسدخ
دن ميااري             دليه  ب ا د  مدن   نفيدح م ضدوبور  لدحدد م و حلماب

 يفديل دلديه الرته  أيد  وأدني             دليه و دد غارت بالو أسعدد
 لدقد  غياوا  حلماري ودلماري وراةري             دد ية  دلابدوش  ال رى   يوسد

 وراحوا بدحزٍن ليس نيهة ِايهة              و د  وه   م هة   هورد وأدضد
 ومن  د بكته األرض نال ا  أًمد        ياكون  من تاكي السماوات يومه     

 وهل  ددل   يوماري ر ية هدالٍو              ر يدة  يوٍم  مات نديه مدحمد
ان  ذا ِور يغدور وي دجد  تدقاابع نديه م زهب  الوحي د هة             و دً 

 يدهب دلُ الرحدمن من يقتدي به            وي دقا  من هوهب ا دزاا ويرشد
 يهدديهة احلدق  اهداري                مدعلة ندٍق لن يايعدوش يسعد لمام  هلة

 دفود دن  الدز ت  يقال دارهة                ولن يدحس وا  نامح  اب ب أ وخ
 ندادي ا هة ندي ِعمة هللا بي هة                خلديلد  به  يج  الاريقدة يقكد

 حريصد دلُ أن يستقيموا ويهتدوا       ددزيزد دليه  أن حييدوا دن اهلدى        
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 دادو د  دليهة    ي م    احه               للدًُ  ٍم حي و دليهة ويدمهد
 نداي ا  هة    ذلو  ال ور لذ غدا              ل  ِورهة سهةد من  املوت مقكد

 ندأناح مدحموخاري ل  هللا را عاري              يداكيه  فن الدمرسالت وحيمد
اِ  من  الوحي تعهد  وأمس  بالخ احلرم وح اري بقادها               لغيداة ماً 

  فاراري سوى معمور  اللحد حلانها              ندقيدد يداكديه  بالط  وغر دد
 ومسجدش  نالدموح ات  لفقدش              قال د لده نديها مدقام ومدقعد

 خارد  ودر ناتد  وربعد   ومولدد  وابجلمر   الكاى  له مث أوح              
 ناكي  رسوهب  هللا   ا دني  دا ري              و   أدرند َّو  الدهر خمعو جيمد
 ومدالو   تاكني  ذا ال عمة الع              دلُ ال ا   مد ها  سابغ  يدتغمد

 يو دنجدوخي دليه  ابلدموع وأدويل              لدفقد  الاي    م له الدهر 
 وما ندقد الدماحلون م ل حممٍد              و  م لده حىت الدقيامة يدفدقد 
 أددم وأوندُ ذمةري بعدد ذمٍة              وأ دره  مد ه  انئالري     ي كدد

ان  يتلد  وأباهب م ده للداريم  واتلدد              لذا حلناب معداا د  بدماً 
 وأًدرم   دداري  أباحياري  يسدوابخ           وأًرم حياري    الايوت  لذا اِتمُ   

 وأم ع  ذرواتري  وأ ا     العلُ              خددائة  ددٍز شاهقداٍت تد يد
 وأ ا  ندرداري    الفروع وم اتاري              ودوخاري غااش الدمزن نالدعوخ أغيد

 دمجدربداش وليداري  نداستتة  تدمامه              دلُ أًدرم ا بات ره م
 ت اه  ونا   الدمسلمني  بكفه             نال العلة حماو  و   الرأى  يف د
 أ وهب و  يلدفُ لدقويل  دائبد             من ال ا   ل  دا ه  العقل ماعد
 وليس هدواي ان دداري دن   ائه              لدعلي  به      ة  ا لد  أقلد

 و   ِيل ذا   اليوم أسعُ وأ هد      مع املكافُ أر و باا   وارش        
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 و اهب أيضا

حل   ما يها  بكحٍل اإل  دمد أِدما         ً   ما ابهب ديد و   ت امً 
  زدا  دلُ املهدياب أناح  واري           ا قب من ومُ   احلكُ   تاعد

 و هي يقيو الرته هلفي  ليتم           غيا   ادلو ندي  بقيع  الغر د
 وأمي من  شهدت ونداته           ندي يوم ا   ني ال يب الدمهتديأبيب 

 نرلدل   بعد  ونداته  متالدري           متلددخ  ا ليدتم  لدة  أولدد
  أ ية  بعد   ابلدمدي ة  بي هة           ا ليدتم  ناح  سةري  األسدوخ

 م ا أو   غدري أو حدلاب  أمر هللا  ني ا  دا الري           ندي روحدة من يو 
رمي  الدمحتد  ندتقوم ساددت ا ند لقُ ميااري           مدحضا  حلرائاهً 

 ا بكر آم ة  الدماار   بكرها           ولددته مدحك ةد  بسعد  األسعد
دلها            من يهد لل ور  الدماار   يهتدي  ِورا  أحلا   دلُ الايةً 

اي ا            ندي  د ة  تد م ديون احلسد  ا ره  نا دمع ا  معا  ِو
تاها ل ا            ا ذا اجلدالهب وذا العال والسؤخخ  ندي   ة الفرخو  نًا
 وهللا  أسدمع  ما بقي  عالوري            ل   بكي   دلُ الد ادي حممد
 ا ويح  أِكار ال ادي  ورهاه            بعد الدمغيب     سوا   امللحد

لون  اإل  دمدحلا   ابألِكار الاال  خ نأناح           سوخا و وههةً 
 ولدقد ولددانش وندي ا   اش           ونضوهب  ِعمته ب ا مل  جيحد

ل سادة م هد  وهللا  أًدرم ا  به  وهدى  به           أِكارش  ً 
 نلُ اإللده ومن حيم بعرشه           والاياون دلُ  املاار  أاد

 و اهب أيضا
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 يع ال ا   تهداد           م دي  ألدية  بر  غدب  لند اخآلي  ما ندي مج
 ات مح ما ال   أِ ُ و  وحلع            م ل الرسوهب ِادي األمابدة اهلاخي

 و  بدرأ هللا قدلقا من بريدته           أوندُ  بامابدةري  اٍر أو بدميعاخ
ان ني ا  يستضا  به           ماار  األمدر ذا دد  هٍب ولرشداخمن الدايً 

 مكد ا لل ايدني  األ   سلدفوا           وأباهب ال ا  للمعرو  للجداخي
م ل املفرخ الكاخي  ا أنضل ال ا   لينً       يٍر           أناح  م هً 

 أمسُ ِسا   دال ا  الايوت نما           يضربن  ندوق   دفا سرت أبواتخ
 أيقن ابلداؤ  بعد  ال عمة الااخي م ل الرواهب يلاسن املسو  و د          

 
 و اهب يوم خنن رسوهب هللا نلُ هللا دليه وسلة

 أ  خن تة رسوهب هللا   سفٍط          من األ لو  والكانور م ضوخ
 

عب بن مالو  و اهبً 
وراري ل ا  حلو ش   د أحلا ان ب باري ل ا  م اراري             ِو  ًو

 جنُ برحدمته من لرُنأِقاان  هللا     ِورش              و 
 و اهب آقر

أ  احلمام  ًيم تلدتا  فوين ابلدم ام           بعد شره املكافًُ 
 أم لدقلادي راحدةد من بعدش                   و فوين  اب لاكا  سح د  خوام

 لن يكن غاه دن  الدِيا  نفي                     ة الدمأوى لده أدلُ  مقام
 مد                    مالد ا  من  أبسه  أي  ادتكاملكن الدمقدور حدتة     

 ليس   الدِيا  بكا د    مري                    بعد  موت  املكافُ قب األانم
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 أاد اهلاخي ال فيع  املرتضُ                    ندي  الااا سيد الرسٍل الكرام
دلما                   هدلاب وب  ل من رنيعداٍت الغمامندعلديه  هللا  نلًُ 

 
 و ال  داتكة ب   داد املالب رحلي هللا د ها

 أدي دياب   وخي ابلدموع السوا ة         دلُ املكافُ ابل ور من آهب هاشة
 دلُ املكافُ ابل ور واحلق واهلدى         وابلرشد بعد الدم دابت  العرائة
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 الااه ال اين         

 رام  ر   الكحابة الك
 رحلي هللا د هة أمجعني

 
 
 
 
 
   ر   ذا ال ورين د مان بن دفان رحلي هللا د ه

  اهب حسان خمامااري ا وارج الاين  تلوا د مان رحلي هللا د ه
ة              وغزوتدموان  د د   ا حممد  تموا  غزو الدروه وراً   أتًر
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 الدمتعمد  نلائس هدي الدمسلمني هديتةا              ولائس أمر الفا ر
دأن أنحاه ال ادياب د يةري              بدانري ت حر د د  ابه  املسجد  ًو

 ندابو  أاب دمرو  حلسن بالئه              أمسُ  مقيماري    بقيع  الغر د
 و اهب أيضا

 من سرش  املوت نرناري   مزاج له            نليأت  مأسد ري     خار  د مان
 به           يقاابدع  الليل  تسايحاري و درآان حلحوا  أبمشط  د وان السجوخ

 نااري  ندىري لكة أمي وما  ولدت            د ي فع الكا    املكروش أحياان
 ندقد رحلي ا أبهدل ال ام اننر ري            وابألمدب وابإلقدوان  لقواان

 انلين  مل هة ولن غابوا ولن شهدوا            ما خم  حياري  وما مسي   حسا
 لتسمعدناب  وشيكداري   خارهة           هللا  أًا   ا  دارات  د مداان

 و اهب آقر
 حلحوا بع مان   ال هر احلرام حلحُ           وأي  ذبٍح  حراٍم  ويلدهة  ذبدحوا

دفٍر  سدناب  أوهلة           وابه شدراٍب  دلُ سلدااية  نتحوا  وأي سد ابدة ً 
ي الاي سفحوا مداذا أراخوا  أحللَّ  هللا   سدعديهاةا           بسفو ذا  الدم الًز

 
  اهب داد هللا بن رواحة ير ي از  بن داد املالب رحلي هللا د ه
 بك  ديم وحق هلا بكاها         وما يغم الاكا  و  العويل
ة الر ل القتيل  دلُ أسد اإلله غدا    الوا          أاز   ذًا

 ه ا  و د أنيب  به الرسوهب            أنيب  الدمسلمون به مجيعاري 
ان  هدت             وأِ  الدما د الا الونوهب  أاب يعلُ لو  األًر

 دلديو سالم ربو     اٍن             مدخدالاها  ِعية    يزوهب
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عب بن مالو  و اهبً 
 نفديابة   ومي و   تعجزي           وبكي الد سا  دلُ حدمز 

 اكا             دلُ أسدد هللا ندي اهلدز و  تسأمي أن تايلي ال
دان  دزاري   يتام ا            ولي  الدمالحة ندي الاز   ندقدً 

 يريد  باا   رحلا  أحدمٍد            ورحلوان ذي  العرش  والعز 
 

  اهب بن رواحة ير ي اننع بن بديل رحلي هللا د ه
 واه اجلهاخرحة هللا اننع  بن  بديٍل          راة الدماتغي  

 نابرد ناخقد و د  لذا ما          أً ر  القوم   اهب  وهب السداخ
 

 و اهب قايب بن ددي ير ي ِفسه  ايل مقتله
ل مدجمع  لقد أ دمع األحزاه حويل وألاوا           اائلهة واستجمعدواً 

لدهة  مادي الدعداو   اهداري          دلدياب  ألين  ندي و ٍق بدمضيع  ًو
سا هة          و رب  من  اٍع  مويٍل  مدمد عو دد   در   بوا  أب ا هة ِو

ربع          وما أرند األحزاه يل د د مكردي  ل   هللا  أشكوا  غربع بعدً 
 ناا  العرش ناين دلُ ما يراخ يب           نقد  بضعوا حلمي و د ا  مامعي

ه          و د ذرن  دي   اي من غب مدجزعو د  قبوين  الكفر  واملوت خِو
 ومايب حاار الدموت لين لدمي د          ولكن حداارى حجة انٍر ملدفع

ان   هللا مكردي  ولس   أابيل حني  أ تل مسلماري           دلُ أي شٍقً 
 وذلو    ذات  اإلله ولن  ي أ           ياار  دلُ أوناهب شلٍو مدمزع

  زداري  لين  ل   هللا مر عي نلس  بدماٍد للعدو تدخ عاري            و 
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 و اهب حسان رحلي هللا د ه ير ي أهل الر يع

 نلُ  اإلله  دلُ الاين تتابعوا           يوم  الر يع  نأًرموا  وأ ياوا
 رأ   السرية مدر دد وأمبهة            وابن  الاكب  لمامهة وقايب

 اامة الدمكتوهوابند لاارق وابن  خ  ة  م هة            وانداش مثَّ 
سب  املعايل  لِه  لكسوه  والعانة املقتوهب د د ر يعهة           ً 

 م ع الدمقاخ  أن ي الوا  هرش             حىت يدجالد  لِه  لد جيب
 

 و اهب حسان ير ي سعد بن معاذ رحلي هللا د ه
 لقد سجدم  من خمع دي دي دا ري           وحق لدعي دي أن  تفيض دلُ سعد

   وى   معدرٍ  نجدع  به            ديوند ذواري الددمع   خائمَة  الو د دتيلد 
 دلُ ملدة الرحدمن  وارث  د ٍة            مع ال هدا  ونددها  أًرم  الدوند
دتد ا            وأمسي  ندي غاا   مرلمة  اللحد  ننن تو  دد وخدتد ا وتًر

 ريدٍة  وأ واه الدمكارم  واحلمدنأِ   الاي  ا سعد لب  بدم هٍد          ً 
 بدحكمو ندي حيي  ريرة ابلاي             ضُ هللا نيهة ما  ضي   دلُ دمد
ان من دهد اًب رت مًا  ندوانق حكة  هللا  حكمو نديهة            ومل تعم لذ ذ

ان ريب الدهر أمضا    األ            شروا  هاش الدِيا  بدجد ايفا  ا لد  نننً 
 مكب الكاخ ني  لذا خاددوا            ل  هللا  يوماري  للدو اهة  والدقكدند عة  

 داد هللا بن رواحة ير ي ِفسه يوم مؤته
  الس ة ال ام ة من اهلجر  بع  ال يب نلُ هللا دليه وسلة  ي اري لقتاهب الروم وأمر دليهة 

بن رواحة ننن  تل   اهب ا لن  تل نجعفر بن أيب مالب ننن  تل نعاد هللاو  يد بن حار ة 
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وا أية مقتولون ، نلما  هز دادهللا بن  نليخرت املسلمني هلة من شا وا نكأن القاخ  أخًر
 رواحة ِفسه وال دلُ راحلته متاده  اهب م  دا

 لذا  أخِيدتم  وال   رحلي           مسب  أربٍع بعدد احلسدا  
   أهلي ورائين أِو  نأِعمي  وقال   ذمد            و   أر ع ل 

 و دا   املؤم ون  وغاخروين            أبرض  ال ام  م هور ال وا 
ل ذي ِسٍب   ريٍب            ل  الران م قاع  اإلقدا   ورخ ً 

 هد الو   أابيل ملع بعدٍل            و  ِدجدٍل أسانلها روا 
ان يتيماري   حجرش ناكُ نضربه ابلدر  و  اهب ما دليو ا لكع أن نسمعه  يد بن أر ة ًو

وملا ا رته مودد الرحيل أقا ال ا  يوخدون ،   وتر ع بني شعاع الرحل ير  م هللا ال هاخ
اجليش الغا ي نلما وخدوا دادهللا بكُ نقيل ما ياكيو ا بن رواحة؟ نقاهب ا أما وهللا ما يب 

يقرأ )) ولن م كة  حب الدِيا و  ناابة لليها ولكم مسع  رسوهب هللا نلُ هللا دليه وسلة
ان دلُ ربو حتما مقضيا ((  يم ابلكدر بعد الورخ ل  وارخهاً  و اهب ، نلس  أخريً 

ة للي ا ناحلني نقاهب دادهللا  ا املسلمون نحاكة هللا ورًخ
 لكد م  أسأهب  الدران مغفر ري          وحلربةري ذات نرٍع تقا  الزبدا

 بة ت فا األح ا  والكاداأو مع ة بدَيدي حدرَّان   هز           بدحر 
حىت يقولوا لذا مروا دلُ  د ي           ا أرشد هللا من غاٍ  و د رشدا ووخدوا رسوهب هللا 
ان ددخ املسلمني  ال ة اآل  وتعداخ  نلُ هللا دليه وسلة ومضو و ابلوا الروم   مؤتة ًو

ها  عفر نتقدم وهو الروم مائع ألم  نأقا الراية  يد نقاتل  تاهب األبااهب حىت  تل نأقا
 ي  د

 ا حااا اجلد ابة وا درتاعا           مياةد  وابرخد  شراعا
انر د بعيد د أِساعا  والروم رومد   د خان دااعا          ً 
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 دلياب لذ   يتها حلراعا                 
 نقاتل حىت  تل نأقا الراية دادهللا نتقدم وهو ي  د

 هاا حياض املوت  د نليع         ا ِفس ل  تقتلي متويت    
 وما مت ي  ندقد لقيع            لن تفعدلي نعلهما هديتدي

 ولن  قريت نقد شقيع                
وروى أن ر الري أدااش درماري نيه حلة و اهب قا هاا تقوى به دلُ القتاهب نلما  ضمه ليأًله 

سه مث رمُ ابلعرة واِالق يقاتل مسع و اةري   انحية اجليش نقاهب ا وأِ  ه ا يقكد ِف
 وهو يقوهب

 ا ِفس مالو تكرهني اجل ة               أ دسة  ابمح لدتد دزلد ه
 مدائعة  أو     لدتكره ه               ناالدما  ددً    مامئ ة

 هل أِ   ل  ِافة    ش ة                 د أ لب ال ا  وشدوا الِرة
  هة أمجعني  نقاهب حسان ير يهةنقاتل حىت  تل نرحلي هللا د

  وب دي لديلد بدي ره  أدسر             وهةد لذا ما ِوابم الد ا  مسهر
ر رى حايٍب  هيج  يل دا ري             سفوحاري وأسااه الاكا  التًا  لًا

رمٍي  ياتلُ مث يكا ة منً   بلدُ  لن ندقدان احلايب بليةد              ًو
 ُ تتابعوا             مبؤتة م هة  ذو اجل احني  عفرندال يااعدن هللا   دتل

 و يدد  ودادهللا  حدني  تتابعوا             مجيعاري  وأسااه  الدم يابة ختار
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 الااه ال ال 
   ر   املا ر

 واملدن واملمالو اإلسالمية
 
 

 
  اهب أبو الاقا  الِردي ير ي األِدلس

 ندال يغدراب بايب العيش اِسان  لكدل شيٍ   لذا  ما تدة ِقكان          
ما  شاهديفا  خوهبد            من سدرش   مند سا ته  أ مدان  هي األمدورً 
 وهداش الددار   تاقي دلُ أحٍد            و   يدوم  دلُ حداهٍب هلا شان
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ل سابغٍة             لذا ِا  م درنياتد  وقرنان  يدمزق الددهر حتماريً 
ل سيٍم للدف ان بن ذي يزن  والغمد غمدان وي دتضًُ    ا  ولو          ً 

 أين الدملو  ذو التيجان من  نٍن            وأين م هة  أًداليلد  وتيدجان
 وأين ما شداخش  شدداخ من أرم             وأين ما ساسه   الفر   ساسان

 وأين ما حدا ش  ارون من ذهٍب            وأين دداخد وشدداخد و حادان
اِواأت  ُ دلُ الكل أمرد   مدرَخ لده            حىت   ضوا  نكأن القوم ماً 

ما حكُ دن قياهب الايم وس ان ان من َمَلٍو ومن ماْلٍو           ً   ونارماً 
دسرى ندما آواش  ليوان  خار الدزمان  دلُ خارا و داتله              وأمًَّ 

 يوماري ومل يدملو  الدِيا سليمانًأمنا  الكعب مل يسهل له سابد              
 ندجائعا الددهر  أِواعد  م ودةد              وللدزمان مسدراتد وأحدزان

دها              وما لدما  حلاب ابإلسالم سلوان  وللمكائب  سلدواند  يهِو
 خهُ اجلدزير  أمرد   دزا  لده               هوى لده  أحدد وايد   هدالن

 اإلسالم نارتزأت               حىت قدل   م ه أ اارد وبلدان أناعا العني  
 نداسأهب بل سية ما شأن  مرسية               وأين  درماة  أم أيدن  ديابان

 وأين اصد وما تدحويه من ِزٍش               ويرها الدعاه  نياباض ومآلن
 ما نيها له شانًاا  ملديالة خار العلوم  نكة               من دامٍل  د سد

ة               أسدد عا وهة   احلدره دقاان  وأين  غرانمة  خار  اجلهاخ ًو
دأيا من   ان  ا دلد  ددانن  وأين ادرا ها العلديا و قرنها           ً 
ان دان  الاالخ نما             دسُ الاقدا  لذا مل يداق أًر ن أًر   دوادددً 

 ر عا              دد حمَّ  ددوهلا  هرد ورحيانواملا   جيري بساحات القكو 
 ويرها  العاه حيكي    تسلسله             سيو ا  ه ٍد هلا    اجلو لدمعان
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ل و ٍ  به آي  وندر ان ة تلي              نديً   وأين   امعها  امل هورً 
ان  نيه  للجهوهب  هدىري             مددر د وله ندي  العلة ت  اديانوداملد ً 

 وددابدد  قداحلعد  مح  مادتهلد             والدمع م ه  دلُ  ا دين  مونان
ة             أرس   بساحتها ندلود  وغرابن بً   وأين مالدقة مرسُ املرًا
ة  بدا قدلها من شادٍر ناٍن            وذي  ند وٍن له  حاقد  وتاديان  ًو

ة بدخار ها من  م زٍش  نرٍج             و د ٍة  حدوهلا  يدرد  وبستان  ًو
 وأين  اريفا  الدزهرا   و داتها             وأين  ا  دوم  أباداهبد ونرسان

 وأين  بساة خار الدزدفران  نهل            رأى شايهاري هلا ندي احلسن اِسان
ة شجاٍع  ديةد   الوغُ بالد             تاكيه من أرحله أهدلد وولددان  ًو

 ن غدت  ابلكفر  دامر ري             ورخَّ توحيدها شدر د ومدغيانوواخا  م
 ًاا  الدمرية خار الكاحلني نكة              داب  دلٍة عا  بدحرد له شان

ما بكُ لدفراق اإللم هيمان  تاكي  احل يفية  الايضا  من أسٍم            ً 
 بر تاكي وهي ديدانحىت  احملاريب تاكي وهي  امد د             حىت الدم ا

 دلُ  خاٍر من  اإلسالم  قدالية               د  أ فرت وهلا  ابلكفر دمران
 حي  املسا د  د أمس ً  ائس ما           نيهنَّ   ل   ِوا ديسد  ونلاان
َ ٍة نالدهر يقران  ا غاندالري وله    الدهر مودرة               لنً      س 

 ه  مدوم ه               أبعد اٍص تغرُّ الدمر  أومانوماشياري مرحاري  يلدهي
 تلو  الدمكياة  أِس  ما تقدمها           وما لدها مع مويل الدهر ِسيان
أيا   مدجاهب  الساق  دقاان اني  دتاق  ا ديل  حلامر ري           ً   ا رًا

أيا ندي  دالم  الليل  ِبان  وحداملني سيو  اهل د  مرهدفةري           ً 
 وراتعدني ورا  الد هر ندي خدٍة            هلة  أبومداية  دزد  وسلادان
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اان ة  ِاأد من  أمدر  أِدلدٍس             نقد سرى حبدي   القوم ًر  أد ًد
 ًة يستغي  ن اخيد الر اهب وهة             أسرى و تلُ  نال  يهتز  لِسان

 وأِدتةا  ا دااخ هللا   لقدوان     ماذا التقامع ندي  اإلسالم بي كة        
 أ   ِفدو د  أبدياتد  لدها مهةد             أما دلُ ا دب أِكارد  وأدوان
فرد  ومغيان موا نر داري             سادا دليهة  عاً   ا من لد كر   وٍم  ساب 
اري    م ا هلة             واليوم هة    يوخ الكفر دا اِوا  ملًو  دانابألمس ً 
 ندلو  تراهة  حيارى   خليل هلة              دليهة من  ياه  الداهب  ألوان

 ندلو  رأي   بكاهة  د د  بيعهة             هلالو األمر  واستهوتو  أحزان
ما    تفدرابق  أروا د  وأبدان  ا رهَّ أٍم ومفدٍل حديل  بي هما            ً 

 ًأِدما  هي  ا وتد  ومر ان     ومفلٍة م ل حسن ال مس لذ ملع        
 يقدوخها العدلج للمكروش مكرهةري             والعني ابًيةد  والقدلب  حبان

ان   القلب لسالمد ولنان مٍد              لنً   مل ل  هاا  ياوه  القلب منً 
 هل  للجهداخ عا من  مالٍب نلقد              تزقرن     ة  املأوى هلا شان

 حلور والولدان من غرٍ                نا ت ورهاب  عاا  ا ب شجعانوأشر  ا
 مث  الكال  دلُ  املختار  من مضٍر              ما هب ريح الكاا واهتز أغكان

 
 

تور داد الران الع ماوي ير ي ال ي ان  و اهب ال ادر الًد
 اجلداوتأيها  العدامل  ما هاا  السكوت            أو ما   يدؤذيو  هاا  

 أو ما تاكر     ال ي ان   لماري            أو مدا  تاكر  أمفدا ري  تدموت
 أو ما يو    نيو  احلساب  شعبد            دمعده من  شد   اهلوهب  شتي 
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 أرحله  تكلُ  ب دبان  رناٍص            وشرداا  هدداب م  م ها  الايوت
 مداهلدا  اليوم  مدقيلد  أو ماي أو  ما  تاكر  اآل   الضحداا            

 شرخيفا  احلدره ندي ليٍل عيٍة             ماهلا  ندي  اة  األحداث  وت
دل ما نيها  من األمدر  مقي    ًدل  األقضر واليابس حرهد           ً 
 أين م ها مدجلس  األمن  وماذا            ن ع احلدلم  وأين  الكده وت

يم وارى نوتو العايل ا فوتأيها العدامل  ما ها  ا  التغداحلي           ً 
 أو مدا  نغ    دواِني  سالٍم            دجزت دن ونم مع اها ال عوت

  داذنات الرو   لدالن  اِتهاٍ             لدقدواِي و  واللدص  ندلوت
 ندرنةد  أن تعلن  احلدق ولكن            ندرص احلدقاب  دلُ الااغي تفوت

 ا تعلن  دوهب احلدق لكن             بعدما  يعدل ه ندي الاحر حوتربابدم
 أيها األحااه    ال ي ان نااري             لن مدن  ي كر حدقاري يسدتمي 
 لن يكن للدرو   آ ت  دتاهٍب             ندل ا  ندي هجعة  الليل الق وت

و    اهل د نكأن املسجد و اهب أيضا حفره هللا ير ي املسجد الاابري الاي خمرش اهل د
 يتكلة نيقوهب

 دا اري خدوت ونح  ا أحرار          دا اري  ألن   لوبكة أحجار
كة مسمدولةد          ابلوهة ترلة د دها األِوار  دا اري  ألن  ديِو
كة  ا  وم ا           الغره يفتل حالها وتدار  دا اري ألن  شدئِو

 تدرون  ماذا  يك ع الدم  ار     وألِكة قاد ابد مس د د نمدا         
 وألنَّ  غداية ما تريد ِفوسكة               أ   يفدارق درشده الدو ر
 أما سقدوط الابري  نحالدةد               مألوندةد تدجري عا  األ دار

 هداي شئون اهل د ليس ل ا عا               شدأند ومدا للمسلمني قيار
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 مداذين               يفدوي  وبي  مدؤذين ي هار ا وحيكة ا مسلمون 
دامي األقيار  ويئن  مدحرابدي دلُ أِقاحله              ونوت حت  ًر

و  بروددة نوته األسحار  سك  األذان نما مسع  مؤذين              تًز
 ا وحيكة  ا مسلمون   لوبكة              مجدت  نليس   اب اوه ت ار

 ل ال  يع بقولكة              شكدراري  لكة لن  ي فع اإلِكارأِكرمت  الفعد
 شكدراري دلُ  ت رية مؤمتراتكة              ودلُ القدرار يكاغ  م ه  رار

 ودلُ  تعامفكة ندتلو  مزيةد              نيكة تكاغ لدمدحها األشعار
  دارأما  أان نلدقد روي   حكايع              ب هداخٍ  أخلد  عا  اآل

 أان مسجددد مح  مدرَّ بساحع              خهدرد مدويلد واِاوت أدمار
 ًة  ارين التاريخ   ور  داشٍق              ولكة تدجمع  د دي  األبرار

دار  ابألمس  متتلُ   القلوه  مهابةري              مم وت ر  ندري األًذ
 حني  عدى الكتاه ت ارويرتل  القدرآن  بني   واحني              نجدوا

 وت ب لدجاه  السحاه ماذين              وتدحيام  حبد ايا   األسوار
 ًة  ا   من  أيوي ليل نضمه              ندري احل ون و ال  األقاار

 واليوم  يفددمم معاوهب  غاخٍر              ويدميتم  رشاشده الدمهاار
ام  يادب م ه  غاار          واليوم تالام العيون  نما ترى      ل   الدًر

اُب و  القلوه حلغائند            م ل الكاله أناعدنَّ سعار  هجموا دل
 أناح  مومُ  من  نراب  ومل تكن           ابألمس  تالغ  هامع  األِرار

 ًة  مسجٍد  غبي أبيح  و دارش            ولكة  أبيح  من ال يوخ و ار
 ابلرناص  ألِ ا            مستضعفدون  وما ل ا أِكار ولكة  مادران  

  د  أهدرت  م ا  الدما   ولِدما            حيمي  الددما   الكارم  الاتار
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 ا وحيكة  ا  مسلمون  ِسدا ان            يسألدن د كة والدموع غزار
 هاي تساق ل   سراخيب  اهلوى            سو داري وتلو  يقوخها  اجلزار
 لو أن سائحةري من الغره  اشتك             ندي أرحلكة لتحر  اإلدكار
 أما الكغار ندال تسل دن حاهلة             مرضد  وقو د   اتلد  وحكار

 واجلوع  يك ع  ما ي ا   نما هلة              اخد  وخمدعا  ديوية مددرار
 تكدابش  األممار أييت ال دتا   نما يكداب بدم زهٍب             يؤوي نكيم 

 ا وحيكة  ا مسلمون  حرونكة              يمد حتدا  خبيادة األنكار
 ودقولكة مسرو دةد  من حر ها            وقيولكة  ي قُ  عا  املضمار
 ا وحيكة ت سون أن  الضعم               و ه  العددو  مالدةد ونغار

 مداري  ويهتو درحلها األشرارهاي هي الالقان  حيدرق   وعا             د
 تاكي وأِتة  ت دربون  خمودها             ودن احلقدائق  اغ   األبكار
 هداا  هو األ كُ يهوخ   هر ري             وباؤسده تدتحدث  األقداار

 هاا هو الكوماهب ياح ه  األسُ             و دمودكة  ا مسلمون  ِ ار
أِدما      ة   قب نيه ً   ًتا  ورا   الدواحد  األنفار          مدلياًر

 ما  درابأ  اهل دو  ل  نمتكة              ولكة ياهباب بكمته  الدمغدوار
المي مجر د               م ها ستعدكم ابجلد ا   ال ار  لين  أ وهب  ونديً 
 قاب  سياسة  أمَّدٍة  غداايفا               تدحقيق  ما يرحلُ  به  الكفار

 

 
This file was downloaded from QuranicThought.com



 81 

 لرابعالااه ا
   ر   األمة اإلسالمية

 
 

 
 

 ميالخي 1941 اهب ال ادر ااد الكديق املولوخ بعكا بفلساني دام 
 خما    الدمسلمني   بكل  أرٍض             تدراق رقيكةري وتضيع هدرا

 وابلعكادية  الدعميا    تعددو              ذائهد  ما رد   مح   ددرا
 دلُ اإلسالم حي  أحلا  أثرا           ًأن  لدملدة  الكدفار مدراري   

This file was downloaded from QuranicThought.com



 82 

 و درأهة  ددلدي ا  أن  رأوان             سكواتري وال عوه  متوت  هرا
 أانم  دلُ   راحاتدي  وأنحوا             وألعق من دااه  اجلر  مجرا
 واِرر دن  يدميم  أو شدمايل              لعلي أن أرى     األنق نجرا
اعة  املوت  مرابا  واِف  من لرُ األح دا   انراري              وأمضغها ً 

 ونيحدات   األرامل   واليتامُ              تفت   أًاداري  وتايب  نخرا
ل ال ا  سكرى أن ال ا ً   وليس لدهة مدغي د أو معدنيد             ً 

 قعسا  حبىب و نهيون   األ كُ  تدماخوا             ودني الكخر  ال
اا  تكدتة  غيرها  حي   استااحوا             اُ اإلسرا  غادرسةري ًو
 ومدا حسادوا  ألمتد ا حساابري             وهل مسعوا سوى الت ديد   را

راري  ونرا  وهل و دوا سوى األمفاهب   داري             عدوحلون  الوغًُ 
اى يوش العره  ت غدلها  شئوند             أ لُّ م  ن الكغائر وهيً 

 وت تحب   الدمرو    لذ  ت اخي             نال تلقُ سوى ا ا ن ِكرا
يدد             تدؤ جه  سخائمهة نيضرى  وحساو  للدكليدايدنيً 

  عدالب    مسوٍ  قداخداٍت             و وه الزيم د هة  د  تعرى
فراأنداٍع ندي تقدلاها  الدم اا             وت ف  س  دمها ر ساري ًو

 وأيدار   الدمدا    بغب  ذٍِب             تدراق  وتزهق األروا  غدرا
سرا  أمل تر    وحوش الكره م هة             ر وسا  تقتضي  ابحلق ً 

 لدقد رنعدوا الكليب هلة شعارد            وللدعدوان  دد  دعلوش سرتا
 و  يعددو مدال   الدين   را ًدأن  الددين  تقدتيلد  وذبحد           

 وهل  هي  ذي احلضار  أم تراها             بغياري تعدرض ال هوات دهدرا
اري وقسرا  وتدرتكب  اجلدرائة   تاالدي             ولو حكدت عا شًو
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 ومرحلعدة  الكغدار لذا أسفَّ              نكيم  تكون  لا ياهب  دئرا
يم  تقية  لاقدالق نرحاري    اِ  من  األقدالق  فرا          ًو  لذاً 

 و  الار دات ت دت ر الضحاا             ه يماري  بي ما  األِفدا  حرى
 وت هش ددرحل ا األدددا  ي اري              ومن ذا    اجلحية يايق  ناا

 وسديابان  احلديا  دلُ هدواٍن               وموتد بل وروخ  املوت أحرى
 يدمان ندي ا               توهج   الضلوع  س اري  ونكراولكن  داو  اإل

درسة خرب ا  ددا الليالدي                هاخاري    ال فو    د استحرا  ِو
 وا خِيا  اشهدي ما  داخ جيدي               سكوتد  دد ِااع  به  ِو را

  ور ب رىاددلاب لا ابلدمىن  ِفسي  مويالري               واِسج من قيوط ال
 ألم عا اهلموم  لذا  استفدزت               ندتكتام  بلون  اجلر   شعرا
ل حرٍ  أن  يوالدي               ِ يد احلدق تكميمداري وناا  ويقسةً 

ل دائقٍة  ويدمضي               ليك ع ندجر أمتد ا األغدرا  يدحاةً 
 و اهب ال ادر حمموخ غ ية ير ي األمة اإلسالمية

الان يعا  الغمض  ف اش اين ديل  ولل جة  يردادم  وأرداش           أمسًُ 
 آهات أرخخها            أواش  لو أ دت  الدمحزون أواش يل دو ا لديل ني

 حاا ي تكي وناا            أهون  بدما   سايل احلب ألقاشدام مد  حتس
رى مدؤر ةري           مدجدداري  تليداري  رت والًا    أبيدي ا  أحلع اشلِدي  تًا

ان الكون  مسرحها            ندأناح   تتوارى      وااش  ويح العروبةً 
الاب  مقكوناري    احاش  أِدُ  اجته   ل  اإلسالم   بلٍد            جتدش ً 

د ا  ِكرنها            وبدات  حيكم ا شعااري  مدلك اش  ًة  نرندت ا  يددً 
 عجز             يكفيه شعبد من األ داث أحياشهل تالاون من  الدمختار م
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 من وحد العره حىت نار وات رهة             لذا رأى ولد  الدموتور آقداش
يم سا  رددا  ال ا   ىللكةري             ما ساسها  يكرد من  ال أو شاش  ًو
 ورحب ال ا   ابإلسالم حني رأوا             أن اإلقدا  وأن العدهب معدزاش

 من يرى دمراري تكسدوش  برخته             والزي  أخمد له والكوخ  مدأواشا 
رسيه نر اري              من أبسه وملو  الروم تدخ اش سرى  دلًُ   يهدتزً 
 هي احلد يفية دني هللا  تكلدؤها             نكلما  حاولوا  ت ويهها شاهوا

 الدمجد يهدواان ويواش سل الدمعدايل د ا  لِد ا درهد             شعاران
 هي العروبة لدف د لن  ِاق  به              نال رق والضاخ واإلسالم  مع اش
ان ل ا ماٍض ِسي اش دحدنً   اسرتشد الغره  ابملاحلي نأرشدش              ِو

 لان م دي ا ورا  الغره ِقدتاس             من حليائه  ندأنابت ا  شردااش
اِوا  ه ا ما ابهلة اتهوا ابمح سل قلم حبر الروم  من درٍه           ابألمسً 

 ننن ترا ت لو  احلمرا  دنً  ٍب            نسائل الكر   أين  امد  واجلاش
 واِزهب خم َق وقامب نخر مسجدها       دمابن ب اش لدعل  الكخر ي عداش
 قاشومدم باغداخ واحب    مقابرها            دلاب  امرى  من بم العاا  تل
 أين الرشيد و دد ما  الغمام به             نحني  او   بغدداخاري  حتدداش
ل واحدٍ               م هن  ام  قايااري نداغراري  ناش  هداي معامل  قرٍ ً 
 هللا  ي هد  مدا   دلا  سبيفة           يوماري  وأقاأ  خمع  العني   راش

راشمداٍض ِعيش دلُ أِقداحله أىلاري             ستمد القوى من وحي ًذ  ِو
    خراب  خر  امريٍ   ياري أوائله            نخراري  ويارق  لن  سا لته ماهو

 لِدي ألدتا  اإلسالم   دامعةري             للكون   حمدض خيٍن س ه هللا
ال حل لذ يتال ُ   قدالاش  أرواحد ا  تتال ُ  نيه  قدانقةري           ً 
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 املختار داهله             والدمسلمون ولن شتوا ردااشخستورش  الوحي  و 
  هةَّ  د أناح  أهوا ان شيعاري              ندام ن دلي ا براٍع أِ  ترحلاش
 راٍع  يعيد  ل   اإلسالم  سبته             يردُ  ب يه  ودني  هللا  تردداش

 لن نح و  أ  ه له روى دن ابن املاار   وله
ي  م يهدأ مسلةد             واملسلمات مع  العدو  املعتديًيم القرار ًو

ٍة             الدداديات ِاديهنَّ  مدحمد  الضارابت  قددوخهدن  بِر
 القائالت لذا ق ني  نضيحدةري               هد  الدمقالة  ليت ا مل  ِولد
 ليدما تستايع  وما هلدا من حيلٍة              ل   التسرت من  أقيهدا  اب

 و اهب غبش
 أحلَّ  الكفر  ابإلسالم  حليماري               ياوهب دليه للدين ال حيب

رُي ماا                وسيمد  امعد  وخمد نايب  نحدقد حلائعد وحدم
ة من مسلٍة  أمسُ سليااري               ومسلمةد  هلا  حرمد  سليب  ًو

ة من مسجٍد  علوش خيراري               دلُ حمرابه  ِكب  الكليب ًو
 وحتريق املكاحم نيه ميب  خم  ا د زير نيه هلة  قلوقد             

  يبتافابَل   دوارحله امل   مفدلد             هنَّ  أمدورد  لو   مل
 سلمني لذاري يايبوديش امل سلمات بكل   غٍر             امل أتسادُ 

 اواكة أ يهللا وحي اوا ًاِوا              أ ي  نقل لاوي الاكائرحي 
 

 الااه الرابع
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 مرا ي خمتلفة
  اهب أحدهة ير ي العلما 

د ا ِستضي  بدها           وموَّح   للمغيب  األجندة  الدزهر  قا   مكابيحً 
 واستحكم  غربة اإلسالم واِكسف            شدمس  العلوم  الع يهدى عا الا ر

 و دام م هة مقام  الدماتدا  ا داتدخدرابم الكاحلون  الدمقتدى عة            
دان مث مضُ            ويلحق الفدارط الاا ي بدمن غاوا  ندلس   تسمع  ل ً 

 والد ا     سكرٍ   من مخر  هلهة            والكحو   دسكر األموات لو شعروا
أِدهة  بني أهل العدلة  د ِ روا  أشخانهة حت  أمااق الد رى وهة           ً 

 ي الدمكارم   تزويق  أب ديٍة            و   ال فو   الع  يكسُ عا اجلدرهدا
دان  أ دوا ري بال دمٍل             ندلي  ناحاه    اجلدهل م غمدر  والعلة لنً 
 ا حدامل  العلة  والقرآن  لن لد ا             يوماري  تضة به الدماحلون  واألقدر

دالري  دن  و يف  دته             نلي  شعري  بدماذا  م ه  تعدتارنديسأهب هللا ً 
 ندجددخوا   ِديابةري   مح  قدالكةري              وموا نراخى وم ىن  واناوا  ومروا

ددر ة             نالكفو   بداب  أيتدي  بعدش ً   واننحوا واِكحوا من  ويل  أمًر
 الاكر  والهدمن أه صددِيا ب ا وبكة            ويوم ت خدم   الدادوهللا يل
 ر  الكره  تستعران  يوم   ا دسيدان            شفيع  مختاردل ره دلُ الدون

 مرداه ما بدا من أندقه   دوٍث وشيعته            ونحدب ماعددد قدمدحم
  اهب مالو بن الريب ير ي ِفسه

 ال وا ياأ  لي  شعري  هل  أبدينتَّ  ليلدةري           بواخي الغضا أ  ي القالص 
اه ليا ليا ب درحله           ولي   الغضا  ماشي  الًر  نلي  الغضا مل  يقاع الًر
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ان   أهل الغضا لو خان الغضا            مدزارد ولكدن الدغضا  ليس خاِيا  لقدً 
دي بع  الضاللة  ابهلدى            وأناح     يش بن دفان  غا ا   ألدة تِر

درت من ياكي دلياب  نلة  أ د            سوى السيم والرمح  الرخيم ابًيا تًا
 وأشقر مدحاو د يدجدر دد اِه            ل  الدما  مل يرت   له  الدهر سا يا
ا ترا ت د د مدرٍو  م يتدي           وقدلَّ عا  سمي وحاِ  ونداتيا  ولدماب

 بدا  لديا أ وهب ألنحايب ارنعدوين  ننِ دي            يقدر  بعي دي  أن سهيلد 
 نيا ناحيب رحلي خان املوت ناِز              بدرابديٍة   لِدي  مدقيةد  ليالديا
 أ ديما دلياب  اليوم أو بعض ليلدٍة            و  تعدجالِدي   دد  تاني ما بيا

 و دوما لذا ما استلاب  روحي نهيئا            لدي السدر  واألًفان مث  ابكيا  ليا
 األس ة مضجعي            ورخا دلُ دي دي  ندضل  رخائدياوقادا أبمرا  

 و  حتسدداين ابر  هللا  نيكمدا            من األرض ذات العرض أن توسعا ليا
 قدااين ندجراين باخي  لليكما            ندقدً      ال  اليوم  نعااري  ياخا

 هليجا  للدُ من خداِياو دً    دااناري لذا ا يل أحجم           سريعاري لدى  ا
 وابلدرمل مد َّا ِسو د لو شهدِم            بكني  ونددابين  الاايب  الدمداوا

يا  نم هن أمي واب دتاها وقالتدي            وابًيةد  أقرى  يفيج  الاوًا
ان  دهد الرمل مم وأهله             ذميماري و  ابلرمل وخد   اليا  وماً 

 
 

  ته أم حزر و اهب  رير ير ي  و 
 لدو   احليا   هلدا م  استعاار           ولدزرت  ا   واحلايب  يزار

 ولقد  ِررت وما  تدم ع  ِرر ري             اللحد حي   متكن  األحفار
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ا د            وذوو  التمائة من  ب يو نغار  وهل   لادي  لذ دلدتم ً 
سي  أمجل م رٍر            وم  ع اجلمداهب سكي ةد وو دارولدقد أرا ً 

 ولذا سري  رأي   انر   ِوابرت            و هداري أغدرَّ  يزي ه  اإلسفار
 ًاِ  مكرمة الع ب  ومل  يكن            ع ُ  غوائل  أم  حزر    ار

 والدريح مدياةد لذا استقالدتها            والعرض    خِسد و  قدوابار
 والكاحلدون  دليو  واألبرار          نلُ الدمالئكة الاين ختدبوا  

لما             ِكب احلجيج ملادين وغاروا  ودليو من  نلوات ربوً 
دهار    يلا  القدران  أن  يتفر دوا             لديلد يكدرُّ دليهة  ِو

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ًتاه نلساني األسب 
 ال ادر يوسم العرة يفتخر

 لسايم  نلسايمنلدسايم  نلدسايم                ن
 ولكن ندي  مريق  هللا               واإلنان  والدديم
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 أهية برايدة  الدبمو               أهوى أق  حاني
يم  تفجدر   ما تدي  هلااري              غضوابري من برًا

 ألِزع  حقي  املغكوه              من   أشداق  ت يم
 وره الاي  حيميم وأرندع  راية  األ كُ             

 نلدسايم  نلدسايم              نلسايم  نلسايم
  دتل   احلقد     ليب              نأِا   هر ِسرين

 أحب القد   واجلو ن              أهوى   لج   ن ني
دفيه  يسقيم  أحب   األرخن  املعاا               منً 

 لقدرآن يهدديموأد ق   أمة  التوحيد              وا
 وحب   هللا  واألومان              يدجري   شراييم
 نلدسايم نلدسايم              نلسايم    نلسايم

 سالحي ال ور     ليب              ورشاشي   وسكيم
 ولكدن خون أوهداٍم              جليفارا     ولدي يم

 غره ي قيمنفكدر ال رق يتعسم             ونكر ال
 أرتل آيدة  الكدرسي             أتلو  ربع  ا سدني

الم  هللا             يسعددين   وي فيم  و  ندريً 
 وانر الغددر  والاغيان          والعددوان تكدويم

 ننن حفروا يل األقدوخ          أو  امدوا بتسمديم
 ريمندال  التعايب يرهام           و   الرتغيب  يغ
 ولن ِلد  ال هداخ            بني  آ   القدرابني

 سأِا   غابة  ال هدا            نيهدا ألدم مليون
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 ندلسايم ندلسايم           ندلسايم  نلسايم
 ًفرت بددو   اإلحلاخ           من  ن ع   ال يامني

 وأو دان   ن عد اها           من األوحاهب  والاني
 الادي           والدزيتون   والدتنيوآمد ا بره  

 لي مدخ شعاد ا حراري          دزيزاري  ندي نلسايم
دل  الدمياخين  ويرندع  راية  التحرير           ً 

 
 و اهب آقر

 متفدائلد  واليأ   ابلدمرناخ            متفدائلد ابلساق  خون  ياخ 
 ياط  و  ر   اجلالخمتفدائلد رغة  الق وط يايقد ا            مجر الس

 متفدائلد ابلغي   يسقي روحل ا            ومسا ان  مشسد  ونحود  ابخ
م جل احلكاخ  متفدائلد ابلزرع عرج شادأش            رغة اجلراخً 

 متفدائلد ا  وم  رغة خمودكة            لن السما  تاكي نيحي الواخ
  ا  سد ار  الكياخوالاحدر يداقُ  قبش  أتضرش            ا  دوم

 نددوا اليهوخ  مبكرهة  وذيوهلة            ِدملد يده بغدابة اآلساخ
 متفدائلد ب رى الد يب  درياةد           نغدا  س سمع  م اقاري  جلماخ

 حجرد  وأشجارد  ه ا   بقدس ا                سماري ستددوا  مسلماري جلالخ
 قلفي  يهوخيد  أقو األحقاخ       ا مسلدماري  مح  ا داداري  لده        

 ندا تله  مهر ترب ا من ر سه                 تاقي خاراري  من  اإلحلداخ
  سماري  مبن أسرى  خبب  دااخش               و ضُ بدائر  الفد ا  لعداخ
 لدتدور خائر   الزمان  دليهة               ويكون حقاري ما حكاش اهلاخي
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 بل الكدى               والكدأ  غامر د لغدلة ناخ هاا يقيم وهو يل
 نا عدل يقي و ابإلله حقيقةري               وان ع  بكفو نارماري لسداخ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ًتاه شهر رمضان 
  اهب أحدهة   وخاع شهر رمضان املاار 

ر ملن ابن من قٍل ومن  ار  خع الاكا  دلُ  األمدالهب والدار            واًذ
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 موع حنيااري وابو من أسٍم            دلُ ندراق لياهٍب  ذات  أِدواروأذر الد
 دلُ لياهٍب  ل هر الكوم ما  عل              ل   لدتمحيص  آ داٍم  وأو ار

لفاري            وامسع  غريب أحاخي ي وأقااري  ا  ئمي   الاكا    خين  بهً 
ان  أحس  ا  وال مل   تمعد             م ا   املكلي وم ا القاِ   القاري ماً 

 و  الرتاويح  للدراحات   امعةد            نيها  املكابيح تزهو م ل أ هاري
دل شهٍر ذات أسرار     ليله   ليلةا  القدر  الع  شرن             حقاري دلًُ 

 تد دزهب الرو   واألمال   اماةري            إبذن رٍه غفدوٍر قدالٍق  ابري
 تق هللا  العكا   و دد            أشفوا دلُ  رٍ  من  قاابة  ال ارشهرد به يع

 ِر و اإللده حمب العفو يعدتق ا            ويدحف  الكلاب من  شٍر  وأًدار
 وي مل العفو  والرحلوان  أمجع ا            بفضلو اجلة   تدهتو ألستاري

 هو حقد د كة  ارينابكو دلُ ما مضُ   ال هر واغت موا        ما  د بقي ن
 

 و اهب آقر
فاش  الاِب   ر ٍب             حىت  دكُ  ربه    شهر شعاان  ا ذا الاي ماً 

 ها  د  أ دلو شهر الكوم  بعدمها              نال  تكبش  أيضاري شهدر دكيان
 اتدل الكتاه وساح  نيه مدجتهداري               ندنِه شهدر  تسايٍح  و درآن

   ىلن نام من سلٍم              من قب أهٍل  و باٍن  ولقدوانًةً    تعر 
 أند اهة الدموت واستاقا  بعدهة              حياري نما أ ره القاني من الداين
 ومعدجبد بد ياه العيد  يكلحها               نأناح     غٍد  أ واه أًفان

 د ه   داد إلِسدانحتدُ متدُ يعمر اإلِسان مسك ه              مكب مسك
 و اهب آقر
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 أتُ  رمضان  مدزردة  العااخ             لتاهب القلوه من الفساخ
 ندأخي حقو ه   دو ري ونعالري             و اخ    نداختاش  للمعاخ

 نمن  رع احلاوه وما سقاها               وش انخمداري يوم  احلكاخ
 و اهب آقر

ل أوان          دلُ قب شهٍر  د مضُ و مان          سالم من الرانً 
ل أماندالرا  من سالم دلُ شهر الكيام ننِه                أمان   نً 

 بغتةري                 نما احلزن من  ليب دليو بفان  لئن ن ي  أامو الغرُّ 
 

وملا  عل بعضهة رمضان مومسا لت وع املاًل وامل اره وحني تفرش مائد  اإلناار يقوم 
اعض ابإلِتقام من اجلوع وذلو ابإليما    األًل وال ره حىت اإلِتفاخ نكان  بد ال

 من  كيدٍ  ترخده دن م ل ذلو نقاهب معرو  الرنا 
ا   دام  أ دقله القيام ان  قفاري              ندلماب  أًباب دلُ  ا وان ًو
 خامووالدُ بي ها لدقماري  حلخاماري               نما  مرئ  له اللقة الض

 وددا ل  بلعهنَّ  بغب  مضٍغ               ندهن بفيه مضغد  ندالتهام
اخ ي قاع احلدزام  نضا د  باد ه  شاعاري وشال              ل  أنً 

 نأرسل   اللحداظ  لليه  شزراري             و دل  له رويد   ا غالم
 حرام أرى اللقمات  قاها  حدال ري             ندتدقل نا  وهي به

 أتزخرخ  الاعدام  بغدب مضٍغ              دلُ أام  نحدتو السالم
 ندال  ًل معدامو  اب خراٍخ              معا لةري   نيأًدلو  الاعام

 أ   لن   الاعدام   خوا    خاٍ               به ابتلي  من القددم  األانم
فاٍ               ننً ار ال  دوا   هو السقدامنداو سقام   ودو دنً 
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 معدام  ال ا  أدجب ما أحاوا              نم ه  حيايفة  وبه احلمدام
 وأدجب م ه أن الد ا   راموا               ت دوده  أ  بئس  الدمرام

 حداار حاار من    ٍع  ننين               رأي  ال ا   أ  عها  اللئام
رُي أًوهبد              لفا دته  باا دته  ايدزام   وأغىن العالدمني  نتد

 ولو أين استاع  نيام  خهري               لكم  نكان خيدِم الكيام
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 ًتاه األقالق
 الااه األوهب

 ًتاه املرأ  املسلمة
 

 
 
 
 

 ًتاه املرأ  املسلمة
  اهب حان  ابراهية

 اإلقفاق  من يل برتبدية ال سا   ندنِدها                ال رق دلة ذلو
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 األم مددرسةد  لذا  أدددختدها              أددخت  شعااري  ميب األدراق
 األم روضد لن  تعدهدش  احلديا              ابلدري  أورق  أيابدما  ليراق

 أان   أ وهب خدوا  ال سا   سوانراري              بني  الر اهب جيلن    األسواق
 حيدارن  ر اته  و  من  واق        يدر ن حي  أرخن   من وا ٍع      

 يفعدلن  أنعداهب الر اهب لواهياري              دن وا اات ِوادس  األحداق 
 ندي خورهن  شدؤوينً  ب د             ً  ؤون ره  الاي   واملر اق 

ة أن  تسرنوا                 احلجب والتضييق واإلرهاق  ًال و  أخددًو
ة أ  ري   يقدت دُ                 الدور بني مدخاخٍع ومااق ليس  ِساً 

 تت كل األ مان ندي  أخوارها               خو ري  وهنَّ  دلُ  اجلموخ بواق
 نتوساوا    احلالتني  وأِكفوا               نال رُّ ندي  التقييد  واإلمالق

 هلنَّ قب  و ق ربوا  ال سا   دلُ  الفضيلة ليا                  الدمو فني
 ودليكة أن  تستادني  ب اتكة                ِور اهلدى ودلُ احليا   الاا ي

 
  اهب آقر

 أب يع  ليس  التاج  وا روج هو الفضيلة     
 هاا اخدا  العاب ني ليقتلوا األقالق غيلة                                 

  ا وا به من دامٍل  د حلل   الدِيا سايله 
   ختدد و خدو د هي بني أ هران خقيلة                                

 أان    أ وهب تدمرغي    لمة  اجلهل ال قيلة
 شر  الفتا  وحس ها أ  متيل مع الرذيلة                                           
 نتحجيب بني الورى جبدالهب  شيمتو  ال ايلة
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 لو   اُ اإلسالم لو تدرين م زلةد أنيلة                                          
  د ناِو الران ابل رع املاهر ناشكري له

 وحاا  أنضل ما حىب اإلِسان ابل عة اجلزيلة                                        
   غب  ل هللا سو  تزيغ نارتو  األنيلة

 شقي   ِسا   الغره  نهي  ن ائسةري ذليلة                                        
 لو تر اني حلمبها لسمعتدي    أمٍل  دويله
 ودلم    يم  الوا ع احملموم والقية اهلزيلة                                        

 
 أو اتبعة  كيد  أقرى

س  ذئبد  يغوي  الفتا   حبديلة          لن الدمعًا
 يقدوهب هيا تعالدي ل   احليا   اجلميلة                                      

  ال  أقا  العار واإلغراق   خره الرذيلة
ل القايلة                                       واألهل واإلقوان واجلبان بلً 

حيلدة   اهب ا اي  بدمكٍر   تقلقي  اً 
 الدتقي ا أمامد ا  ألم حيلدةلان لذا ما                                      
 متدُ  جيدي   قايبد  لذ احليا  مليلدة
 لكدل ب   نديقد وللخدليل قليلدة                                      

 
ل ليلة  يايقها الكأ  حلواري ويسعدهاً 

   السوق واهلاتم وامللهُ حكااتد مجيلة                                         
 الت ديد  والتعقيد أغالهبد  قيلةلِدما 
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 أمدا ترين ندالِة  أ   ترين  اجلميلدة                                          
 ولن أرخت سايالري نالعر  قب وسيلة

 واِقاخت  ال ا   للائب  دلُ ِفٍس ذليلة                                          
 لةنيا لفحٍش أتدته  وا نعداهٍب  رذي

 حىت لذا الوغد أروى من  الفتا   غليلده                                          
  اهب  اللئية وخاداري  نفي الا ات  بديلة

ا  و ع ا  أين الودوخ الاويلة                                             ال   ألدماب
  اهب ا اي  و دً  ر دن مكٍر وحيلة

يم  أرحلُ سايله                                             ًيم الو وق  بغراٍب ًو
 من قاِ  العرض يوماري دهوخها مستحيلة
 بك  دااابري و هراري دلُ املخا ي  الوبيلة                                          

اا حيا د ذليلة دارد  وقزيدً   ددارد  ِو
 اوع الائب يوماري أورخش املوت غيلةمن م                                          

 
  اهب أحدهة لزو ته

 قاي  العفو مم  تستدني  موخيت             و ت اقي   سوريت حني أغضب
 ننين رأي  احلباب   القلب واألذى             لذا  ا تمعا مل يلا  احلب ياهب

 
  اهب ال ادر

 املعا  أيندن يدبر              ومكائب ترتى للاالخ   وربو دث دح
ل   وايةدوغ  تغبدتاباه مدم  لوندتم    حني شأيا             ً 
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 انقني حترردوشعارهة   ا        األددا  و    ال ل        انخى عا 
 جيا سر الاي  دبل لِه الك         ًابوا وره الاي  ليس حتررا     

 روادرتوا    ي ا وتد دوتس       ملراخهة       ال سا  ماية  لوا د ع
 املخا اه الا ا  عا وسا  دم       اب اب الع       قددو  ا أقتاش 

ض    دجل وخون تفكر   وهة الاين سعوا لاا  ونكروا            وًر
 ي ويكرخ واملدامع ت  ردياك          ر  واحليا    د     دورمي  مه

 ي ل ا اجليل الاي  يقهردتا      ِريدها          ع أِ  األم حني داأق
 الم ا ويدمرديقضي دلُ أح      للجر  الاي         ا أقع أِ  الا  

 تزهر العقيد   سب ال سا  مع       دوخي ل  التاريخ وا تاسي الضيا       
 أن عرج الو ه الاهور ويسفر    ألمع          ال  دواهل ت  دالت  لن 

 
 ((  ال ياتابه   األق))  

  اهب معن بن أو 
في  لرياٍة               و  التم حندو  ناح ٍة  ر لي  لعمر   ما  أهوي  ً 
 و   داخين مسعي و  بكري هلا               و  خلم  رأيي  دليها  و  دقلي
 وأدلة أِدي لدة تكام مكياةد               من الدهر ل   د أناب  نىتري  الي

 ماٍش ما حيي  مل كٍر               من  األمر   ن ي  ل  م له م ليولس  بد
 و  مؤ راري ِفسي دلُ ذي  رابٍة                وأو ر حليفي ما أ دام دلُ أهلي

 و اهب حسان رحلي هللا د ه
 أنون درحلي  مبايل    أخِسه               ابر  هللا بعد العرض ابلدماهب

 مجعه              ولس  للعرض لن  أوخى مبحتاهبأحتاهب للماهب لن أوخى نأ
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 و اهب أيضا
 لن  أيقا هللا من دي دي ِورمها             نفي ندؤاخي  و ليب م هما  ِور

السيم م هور يد ودقلي غب ذي دوٍج             و  نمي نارمدً    ليب ًذ
 و اهب أيضا

 ًيساري ولن اقالمنا ال عر لب املر  يعرحله             دلُ امالس لن  
 ولن أشعر  بيٍ  أِ   ائله            بي د يقداهب لذا أِ ددته ند ا

 و اهب آقر
الافل لن يفمله شباب دلُ          حب الرحلاع ولن تفامه ي فاة  ال فسً 

 
  اهب ال يخ اننر بن مسفر دن األمااق اهلوائية املسما  ابلدش 

 الغضاا  ردادتستم  ا هلة م بيارق العار ابت  تفضح األخاب          دلُ 
اجلن  شاقكةري            ل   السما   تا   العار  والعدااا  دلُ م ا هلةً 
ان الدمع م سكاا  ًاِ  أًم التقُ مح حلاردةري            تددوا وتر وا ًو

 واليوم يرنع أنواش الدشوش له            وي د م يل ة الفح دا   والكخاا
 

 اه هللاو اهب اإلمام ال انعي ر 
 الد ا   ابل ا   ما خام احليا  عة             والسعد    شو  اتراتد  وهاابات

 وأنضل ال ا  ما بني  الورى ر لد             تقضُ دلُ  يدش  لل ا  حا ات
   تدم عنَّ  يد املعرو  دن أحٍد             ما خم   مقتدراري  نالسعد  اترات

 ل              لليو   لو  د د  ال ا  حا اتواشكر نضائل ن ع هللا لذ  ع
  د مات  ومد وما مات  مكارمهة              وداش  ومد وهة   ال ا  أموات
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  اهب أيضا

 اهلم ِفسي دلُ مداهٍب أنر ده              دلُ الدمقلني من أهل الدمرو ات
 حدى  املكيااتلن ادتااري ل  من  ا  يسألم               ما ليس د دي من ل 
 

  اهب أبو العتاهية راه هللا
 أما وهللا لن  الرلة لدؤمد            وما  اهب املسي  هو الرلوم
ن يوم الدين منضي            ود د هللا جتدتمع ا كوم  ل  خااب

 ((  ًتاه العلة))   
  اهب أحدهة مونيا اب ه

 دات حنتاتفد  ندؤاخ   األام  ندتا            وت ح   سمو السا
 وتددو   امل ون  خدا   ندٍق            أ  ا نا   أِد  أريد أِدتا
 أاب بكٍر  خددوتو  لو أ ا             ل  ما نيه  حردو  لو دقل 

 للدُ دلٍة  تكون به  لمداماري            ماداداري لن يدي   ولن أمرات
 راط  لذا حلللدتاوجيلوا  ما بعي يو  من  غ اٍ             ويهديو  الك

 وحتدمل م ه    انخيو  ات اري           ويكسو    اجلماهب  لذا  اغرتبتا 
درش  لو  لن  ذهاتا  ي الدو  ِفعه  ما خم   حياري            وياقُ ًذ
 هو العضب  امله د ليس يكاو            تد اهب  به  مقداتل  من حلربتا

د زد   ختدا  دليه لكاري            قفيم  احلمل يو د حي ً  تا ًو
دفاري شدخات  يزيد بكد ر  اإلِفداق  م ه             وي قدص  لن بهً 

 نلو  د ذ   من حلواش معماري             آل درت الدتعلة وا دتهدات
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 ومل ي غلو د ه هوىري مااعد             و  خِيا  بزقدرنها  ندتد تا
لفدتاو  يلهيو د ه  أِيق  روٍض             و  ق  دوخد  بزي دتهاً 

 نقوت  الرو   أروا  املعايل             وليس  أبن  معمتا  ولن شربتا
ده  الااري  أقاات  ندوا اه وقا  ابجلدد  نيه             ننن أداًا

 ولن  أوتي  نيه  باوهب  ابٍع             و اهب ال ا   لِو   د ساقدتا
 بتوبيٍخ  دلم   ندما  دمل    ندال   من  سؤاهب  هللا  نيه          

 نرأ   العلة  تقوى  هللا حقاري             وليس   أبن  تعا   أو  رئستا
 وحلا   وبو اإلحسان   أن             ترى  وه  اإلسا     د لاستا

 ولن  ألدقا   نهمو   مهاٍو           ندليتو مث ليتو  مدا نهمدتا
 نخبد م ه أن لو   دد   هلدتا           لذا ما لدة  يفد   العلة قباري 

اات  ستجم  من مثار  اللهو   هالري           وتكغر ندي  العيون  لذاً 
 وتفقد  لن  هل   وأِ  ابٍق           وتو د لن دلم   لذا  ندقدات

ر  لل كيحة بعد حنٍي           وتادلاها  لذا دد ها  شغلدتا  سدتًا
 يها            وما تغ دي ال دامة  لن  ِدمدتاوسو   تعضُّ من ِدٍم دل

 لذا  أبكرت نحاو   مساٍ             و د رنعدوا دليو  و د  سفلتا
 نرا عها  وخع  د و  اهلوي ا            نما  ابلداط   تدر  ما ملداتا
 و  حتدفل  مبالو  واله  د ه            نليس الدماهب  ل   ما  دلمدتا

    ال ا  مغىنري            ولو مادلو  األِدام   لده  تُ وليس  جلاهلٍ 
دتاتا  سي اق  د و  مالو   ِدٍي            ويكتب د و  يوماري  لنً 

 وما يغد يو ت ييد الدمااين            لذا  ابجلهل خي و   د  هدمدتا
  عل  املاهب نوق العلة  هالري            لعمر   ندي القضية  ما  ددلتا 
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 وبدي هما ب ص  الوحي نرقد            ستعدلمه لذا  )مده (   درأات
 لدئن رنع الغ دي لوا   ماهٍب            نأِ   لوا   دلمو   د رنعدتا 

ب  د  لستا  ولن  لس الغم دلُ احل اا            نأِ  دلُ الكوًا
اتا ب  اجلياخ مسوماٍت             نأِ  م اهج  التقدوى  ًر  ولن ًر

 ومهما  انتض أبكار الغواين             نكة  بكٍر من  احلكة انتضضتا
 وليس يضر  اإل دتار شيئاري             لذا ما أِ   ربو   د  درندتا

 نيا ما د دش لو من  دزيٍل            لذا بفد ا  ماددته أِدخدتا
 نقابل ابلقاوهب نحيح ِكحي           ولن أدرحل  د ه نقد قسرات 

 راديدته   دو ري  وندعالري             وددامل  اإللده به ربدحدتا   ولن
 ندليس   هداش  الدِيا  ب يٍ              تسدو   حقاةري وتسدراب و دتا
حلمو لن ر دات دفيئو أوً   وغايدتها  لذا نكدرت  نديها            ً 

 تا سجد   عا وأِ  هلا مدحبد             نكيم حتب من  نيها  سجد 
 وتاعمو  الاعدام  ودن   ليٍل             ستاعة م و  ما م ها  مدعمتا 
 وتعدرى  لن  لاس   عا   ياابري              وتكسُ  لن  مالبسها  قلعدتا 

دأِو   تراخ  بدما  شهدات ل يوٍم خندن  قدلاب            ً   وت هد ً 
 نجداب  لدما قلدقتا  ومل  تدخلق  لدتعمرها  ولكن             لدتعاها

ن أمر خي و ما استاعدتا  ولن هدم   نزخها  أِ   هدماري             وحكاب 
 و  حتدزن لدما  د نات م ها             لذا ما أِ     أقدرا   ندزات

 ندليس  ب اندٍع  ما ِل   م ها             من الفاِدي لذا  الاا ي حرمدتا
 ننِو  سو   تاكي لن حلحكتا          و  تضحو مع السفها    هالري   

يم بو السرور وأِ  رهند             و   تدري غدداري أن لو غلداتا  ًو
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 وسل  من  ربو التونديق نيها             وأقلص     الددا   لذا سألدتا
مدا  انخاش  ذا ال ون  بن  مىت  وانخ لذا سجد   به لددرتاناري            ً 

 رداري  دسداش             سيفدتح بدابه لو لن   رددتاو  م بدابه   د
رات ر ندي السما  لذا ًذ رش    األرض خأابري             لدتًا  وأًد ر ًذ

ة نغٍب  د خند دتا  و  تقدل الكاا نيه  امدتهاهبد             ونكابدرً 
 مجع  لو ال كائح ندامت لها              حياتو نهي أنضل ما  امتد لتا

 دوابل  العتاه  و خت نيه              ألِو    الااالدة   د أملدتاوم
 نال   قا  بتقكبي وسهوي             وقا  بونيع لو  لن رشددات

 ونلُ هللا ما أورق ِضارد          دلُ املختار   شجٍر وحتا
 و اهب آقر

 مع العلة ناسلو حي  ما سلو العلة 
ل من د دش نهة                                         ود ه نكاشمً 

 نفديه  دال د  للدقلوه من  العمُ 
 ودوند دلُ الدين الاي أمرش حتة                                       

 ندنِدي رأي  اجلهل يزري أبهدله     
 وذو العلة   األ وام  يرنعه العلة                                        

د  ً  اب القدوم وهو نغبهةيعدداب
 وي فدا م ه نيهة القوهب  واحلكة                                      

 وأي ر داٍ     امريٍ  شاه رأسه
 وأندىن س يابه وهو مستعجةد  ندم                                      

 يرو  ويغدو الدهر ناحب باد ه
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ب   أحضايا اللحة وال حةت                                        ًر
 لذا سدئل الدمسكني دن أمر خي ه

 بدت رحضا  العياب    و هه تسة                                     
 وهل أبكرت دي ا  أ اح  مد رٍر  
 من أشيٍب   دلة لدديه و  حكة                                    
 هي السو    السؤا   ناحار مشايفا

 ندأولدها قدزيد وآقدرها ذم                                    
 

 نخالط روا  العلة وانحب قيارهة
 نكحاتهة  يند وقلاتهة غ ة                                         

 و  تعددون ديد ا  د هة ندنية
 ةجنومد لذا ما غاه جنةد  بدا جن                                         

 نوهللا لو  العلة ما اتضح اهلدى
 و     من غيب األمور ل ا رسة                                     

 
  كيد د أقرى

 تعدلة ندنن العلة  يند  ألهدله            ونضلد  ود واند  لكل  الدمحدامد
لاب  يوٍم   اخ ري             من العلة واساح    حبدور ا دن مستفيداريً   لفوائدًو

 تفقده ننن  الفقده  أنضل   ائٍد             ل  الدا والتقوى وأدددهب  اند
 هو العلة اهلاخي ل   س ن اهلدى              هو احلكن ي جي من مجيع ال دائد

 ندنن  ندقيهاري  واحداري  متورداري              أشداب دلُ ال ياان من ألدم دابد
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 و اهب اإلمام ال انعي راه هللا

 لذا رأي  شااه احلياب   د  ِ أو              حيملون  دالهب احلا  والور ا
 و  تراهة لدى األشياخ   حلٍق            يعون من ناحل األقاار ما اتسقا

 نعدداب   د هة  وخدهة  لية مهجد             دد بداب لوا بعدلو  اهلمة احلمقا
 و اهب أيضا

 ننن رسوه العلة   ِفراته           تكا دلُ مر اجلفا من معلةٍ 
 ومن مل ياق مر التعلة سادةري           جترابع ذهب اجلهل موهب حياته
 ومن ناته التعلية  و   شاابه            نكدا  دليه  أربعاري  لوناته

 حيا  الفىت وهللا ابلعلة والتقُ            لذا مل يكوان   ادتاار لااته
 و اهب أيضا

 نىت  والعوخ رمبد              وميفو لدنيد والااع  دابلتعلة  ا  
ل قدامل ل داهٍب              ولن العلة  رانعً   ننن اجلهل  واحلعً 

 نحساو ا نىت شرناري ودزاري               سكوت احلاحلرين وأِ   ائل
 و اهب أيضا

يٍع سو  حفري              نأرشدين ل  تر  املعاني  شكوت ل  ًو
ور هللا    يؤتُ لعاني   و داهب  ادلة أبن  الدعلة ِورد               ِو

 و اهب أيضا
 نال تكحب أقا  اجلهل                  وليابدا    وليابداش

 نكة  من   اهٍل  أرخى                 حليماري حني  آقاش
 يقا  الدمر   ابلدمر                   لذا ما املر  ماشاش
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 ي                   مقاييسد وأشدااشولل دي  دلُ  ال 
 وللقلب   دلُ   القلب                  خليلد حني يلدقاش

  
 و اهب آقر

 العلة   داهب  هللا   داهب  رسدوله              اهب  الرسوهب  ليس قلمد نيه
 ما العلة ِكاو  للخدال  سفاهةري             بني ال كوص وبني رأي سفيه

 ال   هالةري             بني الرسوهب وبني رأي ندقيهًدال و  ِكب ا د
 ًدال و  رخ الد كوص تعمدداري             حاراري من  التجسية  والت ايه

 حاشا ال كوص من الاي رمي  به             من نر دة  التعايل  والتمويه
 

 و اهب آقر
 أوهب الدهر  لذا دلة  العاد  أقداار  من  مضُ            تومهدته   د داش من

ر ان  د أبقُ اجلميل من الًا  وتدحسداه   د داش  آقر دمرش            لذاً 
ريدماري ناغت ة أموهب العمر ان داملاري             حليماريً  ل الدهر منً   نقد داشً 

 
 و اهب آقر

 ًة دامٍل يسكن بيتاري   الكرى              و داهلد لده   دكورد  و درى
ا   درأت   وله   ساحاِه              ))حنن  سم ا بي هة ((  اهب الدمرىلدماب
  اهب أاد شو ي

اخ الدمعلة أن يكون رسو    دة للدمعلة  ونده  التاجديال          ً 
 أدلم  أشر  أو أ لاب  من الاي             يام  وي  ُ   أِفساري ودقو 
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 ن األو ساحداِو اللدهة  قدب معلٍة             دلم   ابلقلة القرو 
 أقر   هاا العقل من  لمداته             وهديته ال ور  الدماني سايال
 أرسل  ابلدتورا   موسُ مرشداري             وابن الاتوهب  نعلابة  اإلجنديال
 ونجدرت ي ادوع  الايان حممداري             نسقُ احلدي  وانوهب الت زيال

 وم ها
 رو  العدالة   ال ااه حلئيال       ولذا الدمعلة مل يكن  دد ري م ُ     

 ولذا الدمعلة سا  حلد   بكبٍ               ا ت دلُ يدش الاكائر حو 
 ولذا أتُ  اإلرشاخ من ساب اهلوى            ومن الغدرور نسمه  التضليال

 ولذا أنيب  القدوم    أقال هة             نأ ة دليهة مأتدماري وددويال
 
 

 ل انعيو اهب اإلمام ا
 لذا ماً    ذا دلٍة  ونضٍل                مبا اقتلم األوائل واألواقر
 ن ا ر من ت ا ر    سكوٍن                حليماري    تلدج  و  تكابر 
 يفيد  ما استفاخ بال امت اٍن                من ال ك   اللايفة وال واخر

 ين   د غلا  ومن يفاقرولااب  اللجوج  ومن يرائي                 أب
 ننن  ال رَّ      اات هاا                 نميز   ابلتقامدع  والتدابر

 
 و اهب بن املاار  راه هللا ذاماري من ملب بعلمه الدِيا 

 رأي  الاِوه متي  القلوه             ويتاعها   الاهب  لخمايا
 ياياوتر  الاِوه حيا  القلوه             وقبد ل فسو  دك
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 وابدوا  ال فو  نلة  يرحبوا              و  الايع مل تغل أمثايا
 لقد و ع  القوم     يفدٍة             ياني لاي  العقل لِتايا
 وهل أنسد الدين ل  امللو              وأحاار  سوٍ   ورهاايا

 
 و اهب ال انعي حي  دلُ السفر /

 وسانر نفي األسفار مخس نوائدٍ    تغره دن األومان   ملب العال    
تساه  معي ٍة       وددلةد  وآخاهد  ونحاة ما د  تفدريج  هٍة  وًا

 ننن   يل     األسفار ذهبد وغربةد       وت تي   مشٍل  وارتكاه شدائد
 نموت  الفىت  قبد  له من حياته        بدار  هدواٍن  بني حلٍد وحاسد

 
 و اهب آقر / 

 ار مخس نوائد       أ وهب ومخسد   تقا  عا بلوىلذا  يل   األسف
 تضييع  أمواهٍب  وال  م قدٍة       وهةد  وأِكاخد  ونر ة من أهوى 

 
 ))  السفر  اعة من العااه  ((   اهب ال يب نلُ هللا دليه وسلة
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 ًتاه الوناا
ية القحااين  مقتافات من ِِو

 وأقكص بالو مجلة  اإلقوانا أيهدا  الس دياب  قدا   بونيع            
 وا دال  ونية  م فدٍق   مدتوخٍخ            وامسع  بفهٍة  حاحلٍر  يقردان
لها  متوسااري             ددد ري بال ِقٍص  و  ر حان  ًدن  ندي أمور ً 

 واددلة  بدأن  هللا  رهد  واحددد             مت دزشد  دن   لٍ   أو  ِدي
 ب   بددايٍة             واآلقر الدمفم  وليس  بفاناألوهب  الدمادي   بغد

ان ن  الدداِة أن  تكدق  ابلقضا                قب ندي بيٍ  بال  أًر  ًر
 نا كد  هدي  و   تكن  متغدالياري             لن  القددور تفدور  ابلغليان

ليهما              نكدالمها  للددين  واساتان  خن   ابل ريعة  والكدتاه ً 
 ولذا  خدي   للدُ  أخا   ندريضٍة              ناِ ط و  تو   اإل ابة واين

  ة ابلكال   ا مس وادر    درها              نلدهناب  د د  هللا  أدرة  شان
دات ا  أقدتان ا    مالو   الدماري              ندكالت ا وً     تدم عن  ً 

 دهة              أهل الدمحاهب وشيعة ال ياان   تعتدقد  خين  الروانض  لِ
ل اٍِس  انمٍق  أو  دان  لن  الروانض شر من  ومُ  احلكُ              منً 

 مدحوا  ال ادي   وقوَِّو ا  أنحابه              ورمدوهة ابلرلة  والعددوان
 ان دل  لن  قدب   األِاديا   حممٍد              وأ لاب من يدم ي دلُ الك ا

  ل قب   وهٍب     نحابة  أحدمٍد              وامد    دميع اآلهب وال سوان
 خع ما  رى بني الكحابة   الوغُ              لسيونهة  يوم  التقُ  اجلمعدان

ل ب ان دل ما               دمع  الروا   وقطاب ً     تقالدناب  من  التوارخ ً 
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 سيما  ذوي  األحالم  واألس ان         أرو  احلدي   الدم تقُ  دن أهدله   
 واحف   ألهدل الاي  وا ب حقهة             وادر   دلياري  أيدما  درندان

   ت دتقكه  و  تزخ   ندي  ددرش             نعدليه  تكلُ  ال ار مائفدتان
 لحدداهدما      ترتضيه  قليفدةري             وت كه  األقدرى  للدهاري   ن

من له  دلااناحدا  ر  دقاه  هللا  وارج   دوابه             حتدُ  تكونً 
 ولذا  قلدوت  بريداٍة  ندي  لمٍة              وال فس  خاديةد  للدُ  الاغيان

 ناستحي من  ِرر اإلله  و دل هلدا              لن  الاي قلق  الردالم  يراين
 نهما للدُ سال  اهلدى  سااان      ًن  مالااري   للعلة  وادمل  ناحلداري        

   تعدص ربو  دائالري  أو ندادالري               نكدالمها   الكحم مكتوابن
  دمابل   مداِو  ابلسكوت  ننِه                ين احلدلية  وسرت   احلدبان
دل  م اندٍق  ندتابان  ًن حلس بيتو لن سدمع   بفت ٍة               وتوقاب ً 

 رائض    تكدن   مدتواِياري               نتكدون  د د هللا  شرَّ مهدانأخ الفد
 أخم  السوا   مدع  الوحلو   ندنِه                مرحلي  اإللده  ماهر األس ان
 سة  اإللده  لدى  الوحلو    ب ديٍة                مث استعا من ندت ة  الولدهان

 ودلُ  األسا    وادد  الا يان         ندأسا   أدماهب  الدورى   ِيايفة       
   تلدق   ربو  سار اري  أو قدائ اري                أو شارابري  أو  الدماري  أو  اين

لدها                وامسع  هدي   ِكيحع وبيان  أيقدن   أبشراط   القيامة  ً 
عداري  أو سا داري                بتامدؤٍن  وترندٍق    وتددانأحسن نالتو رًا

 حكابن نيامو  ابلسكوت دن ا  ا                أماق دلُ  دي يو   ابأل فان
   متش  ذا  و هني  من بني الورى                 شراب   الاية  من  له و هدان
   حتدسدن  أحدداري  دلُ  ِعمائه                 لن  احلسوخ حلكة  ربو شان
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 مةري            نا لها  يتااغض  ا دآلن  تسع   بدني   الكاحاني  ِدمي
 وتدحدراب   براب   الوالددين   ندنِه            نرضد دليو  ومادة السلاان
 ندي  غب  معدكية  اإللده  ندنِه              مدادةري للخلق   العكيان
   ختدر ناب دلُ اإلمدام  مدحارابري             ولو أِه ر لد من احلا دان

 أمرت   بادددٍة  أو   لدٍة            ناهره  بدي و  آقر الالدان ومتدُ 
 الدين  رأ   الدماهب  ناستمسو  به            نضياده  من  أدرة ا سران

   ختدل  ابمدرأٍ    لديو   بريداٍة            ولًو     ال سا  م ل ب ان
و دن مالحرة ال سا             وحماسن  األح  داث والكايانواغضض  فِو

 واحفر لسر  ندي ندؤاخ   ملحداري             واخن ه   األح ا   أي خنان
   يداد  م و  للدُ نديقو  لةري              وا عل نؤاخ   أو ق  ا آلن
   حتدقرناب  من  الاِوه  نغارها              نالقار م ه  تدندق  ا لجان

 نال ار م ل العدهد  مسئو ن          ولذا  ِارت نكن  ب ار   مدونياري    
   ت غدلناب  بعيب غب   غاندالري              دن  ديب  ِفسو  لِه  دياان

   تفن دمر    اجلداهب خمدانماري              لن اجلدداهب  عدلاب  ابألخان
 واحار   داخلة  الر اهب  ننِدها              تددوا  ل   ال ح ا   وال  ان

 أحلاررت ل  اجلداهب ومل جتد              لو   مهرابري  وتال    الكفان ولذا
تاه هللا  خرداري  سابغاري             وال رع سيفو وابد    امليدان  نا عدل ً 

ب  واخ العزم   اجلو ن و   د ابةري              واًر  والسد ابة  الايضا   خِو
 نالكا  أو دق  دد   اإلِسان  وا ا   بكا  حت   ألوية  اهلدى           

ل  معاٍِد             مح  خراب   الفدار    الاعابدان  وامعن  برمح  احلدقً 
 واال بسيم الكدق الة  خملٍص             متجدرٍخ  مح  غدب   داان
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 ولذا غلا  ا دكة    يفدزأ  به             نالعجب  عمد مجر   اإلِسان
 ل   و   تكح              نكدالمها  قلقان  مامومان  تغضنب  لذا  سئ

تاري  متواحلعاري              نهما لكدل  نضيلدٍة  ابابن  ًن موهب خهر   سًا
 واقلع رخا  الكا دد و  ندنِه                يستقدلاب بدحمله الكتفان
 اننًن  ندادالري  للخب   دوا ري  له               نالقوهب م ل الفعل  مقدرت 

 من غوث ملهوٍ   وشاعة   ائٍع               وخ ر  دراٍن  ونددية  دان
 ننذا نعل   ا دب   تدم ن  به                 قب  ندي  متمدٍ   م ان

 أشكر  دلُ ال عما   وانا للاال                نكالمها  قلقان مدمدوحان
 نهما  لعرض  املر   ناحلحتان      ت كدوناب   بعلدٍة   أو  لدٍة           

 نن حر و هو  ابلق ادة لِدما               نون الو وش  مرو    الفتيان
 ابمح  ق  وله  أِب  وبه  استعدن              ننذا  نعل   نأِ   قب معان
 ولذا دكي  نتب  لربو  مسرداري               حار املمات  و  تقل مل ان

 سرٍ   نانا هلدا               نالعسر ندرخد  بعدش   يسرانولذا  ابتلي   بع
   تتاع شهوات  ِفسو مسرنداري               نامح ياغض  دابداري  شهدواين

 أدرض دن  الدِيا  الدِية  اهدداري               نالزهد د د أو  ال هُ  هدان
 لدمن أمسُ له الزهدان هدد  دن  الدِيا  و هدد     ال  ا               موىب 

 واحف    جلار   حدقه  وذمامه               ولكلاب   داٍر  مسلٍة  حقدان
 واحلحو لضيفو حني ي زهب رحله               لن  الكرمي  ياسدراب  ابلضيفان
 نل ذوي األرحام م و ولن  فوا              نوناهلة قدبد من اهلجدران

اذابري  فار  األيدمان             واندق  و  حتلم  بربو ً   وحتدراب  نديً 
 وتوق  أيدمان   الغمو    ننيا               تدع الدار بال دع  احليادان
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اٍت  ه ا   حسان  ادرض دن ال سوان  هد  واِتده            لع اق قدباب
هٍة   عا   و دان ل نًا     د ٍة ماب   ومداه  ِعيمها            منً 

لدفاري  بدها            شوق الغريب  لر ية  األومانلنً    م تا   اري هلا ً 
ا            جتزى دن اإلحسان  ابإلحسان  ًن حمدس اري نيما  استاع   نرمباب
 وادمل  جلد ابات   ال عية   ومياها             ن عيمها  ياقُ  وليس  بفدان

د ومة  حائٍر  ولدهان   ة   الد ُ واتل الكتاه و  ت ة             ل  ً 
 نلربدما    يت   الدم يابة   بغدتةري             ن ساق من نرٍش  ل   األًفان

 ا حااا  دي ان     غسق  الد ُ              من ق ية الرحدمن ابًيتان
   جتدزدناب  لذا  خهدتو  مكياةد             لن   الكاور   وابه  حلعفدان

فاِديندنذا ابتلي  ب كاٍة نانا    لدها              هللا  حسيب  وحدش  ًو
 ودليو  ابلفقه  الدمانياب  شرد ا              ونرائض  الدمباث   والقرآن

ما أت               من غب  حتدريٍم  و  هاان  أمرر أحاخي  الكفاتً 
دالمها    شرد ا  دلمان  هو ماهب الزهري ووانق مالود               ًو

دتمانوهللا   ل  آقر  ليلدٍة               بسمائه  الدِيا  بال ً   ي دزهب ً 
 نيقدوهب  هل من سائٍل  نأ ياه               نأان القريب أ يب من  انخاين
م لده               شي د تعا  الره ذو اإلحسان  واألنل  أن هللا ليس ً 

 مريد  دلُ  األغكاننلُ  اإللده  دلُ  ال يب حممٍد               ما ان   
سائه               ودلُ مجيع الكحب واإلقوان  ودلُ  دميع بد اته  ِو
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 مونياري اب ه بن الورخي اهب 
ر  الغواِدي  والغزهب            و ل  الفكل و اِب من هزهب  ادتزهب ًذ

رى  ألام  الكاا             نداام الكاا  جندةد  أندل  وخع  الدًا
 ٍة   ضيدتها            ذها  لداايفا واإل دة حدل لن أهد أ  دي د

 واتر  الغداخ     حتفدل عا             تدمس ندي دٍز  رنيٍع  وجتل
 وانتكر   م تهُ حسن  الاي            أِ  يفدواش  جتدد  أمراري   لل

يم يسعُ     وٍن من دقل  واهجر  ا مر   لنً    نىت            ً 
 ندتقوى  هللا  ما             ابشرت  لب امرىٍ   ل  ونلواتدق هللا  

 ليس من يقاع  مر داري  باالري             لِدما من  يتقي  هللا  الاادل
ن  ل              ر دٍل يرند ندي الليل  حل  ندق ال رع و  تًر
 حارت األنكار    در   من              دد هداان سال ا ددز و دل

 ًو عدان ومن            ملو األرض وولدُ  وددزهب أين ِدمروخ
 أين دداخد أين  نردون  ومن            رندع األهرام من يسمع عدل

 أين من ساخوا وشاخوا  وب وا            ملو الكل نلة  تغدن  القدلل
 أين أرابه احلجُ أهل ال هُ            أين أهدل العلة والقدوم األوهب

 دالري  م هة             وسيجدزي ندادالري ما  د نعلسيعديد  هللا ً 
 ا ب دي امسع وناا  مجع             حكماري قكاب   عا قب الدملل

 املب العلة و  تكسل  نما             أبعد  ا دب دلُ  أهل الكسل
 واحتفل للفقه   الدين  و              ت دتغل  د ه  بدماهٍب  وقوهب

 حكله  نمن             يعر   املالوه حيدقر ما باهبواهجر ال وم  و 
ل من سار دلُ الدره ونل    تقل  دد  ذها   أراببه            ً 
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   ا خاخ العلة  لرغام  العدى              و دماهب العلة  لنال  العمل 
 مجل الدم اق  ابلد حو نمن               حرم  اإلدراه  ابل اق  اقتال

 ل مام  وا  رش نما               بلغ  الدمكروش  ل  من ِقدلمدل دن  ا
 خار  ار السو   ابلكا  ندنن              لدة جتد نااري نما أحلُ ال قل
  اِب السلاان  واحار با ه                تعداِد من  لذا   اهب نعدل

 داهب   تلي احلكة  ولن هة  سألوا              رغاةري  نديو وقالم من
 لن ِكم ال ا  أددا د  لدمن              ولدي  األحكام  هاا لن  ددهب

دفيه    احل ر  تغل دالً  الدمحاو   دن  لااته              ًو  نهوً 
   توا ي لدا  احلكة  بدما              ذا ه ال خص لذا ال خص اِعزهب

 ذا   العسل نالو ات ولن  ماب  لدمن              ذا دها نالسة ندي
 ِكب امل كب  أوهُ   لدي              ود ائي دن  مددارا   السفدل
  دكر اآلماهب   الدِيا تفدز               نددليل  العقدل  تقكب  األمل

 لن  من  يالاه الدموت دلُ               غدرابٍ  مد ه  دديرد ابلو دل
  ر الدرتخاخ أ كاش الدمللغب  و ر  غااري  تزخ حااري نمن               أًد

رُي              لن  للحديات  ليد اري  يعدتزهب    يغدِرو لدنيد من  نتد
 أان  م ل  الدما   سهلد سائغد               ومتدُ سخابدن آذى  و دتل

يم ما شئ   اِفتل سرش               وهو لدندً   ً دا يزور نعبد  أانً 
 نيه ذا ماهٍب  هو الدمو  األ لاب          غب  أين      ماٍن  من  يكن     

 وا ب دد د الورى  لًرامه              و ليل  الدماهب  نيهة  يسدتقل
 ًل أهدل  العكر غمرد  وأان               م هة   ناتر    تفانيل  اجلمل

 ونال ري  وسدالمداري  أبدداري                لل يب  الدمكافُ قب  الدوهب
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 ام السعدا             ودلُ األنحاه والقوم األوهبودلُ اآلهب الكر 
 

  اهب آقر
  اخ   الدمر      خِياش   ِقكان             ورحبه غب مدحض ا ب قسران
ل و دان حٍ      اات  لده              ننن معد اش   التحقديق نقدان  ًو

  راه الدهر دمران ا  دامراري   راه  الدهر   دتهداري             ابمح  هدل
 وا حريكاري  دلُ  األمواهب  جتمعها             أِسي  أن سرور الدماهب أحزان
ددرد والونل هجران  رادي  الفؤاخ دن  الدِيا  و قرنها             نكفوهاً 

ما يفكابل ا دوتد  ومر دان  وارع  سدمعو  أم ا ري  أندكلها           ً 
  لوعة             ناالدما استعاد اإلِسان لحسانأحسن  ل   ال ا   تستعاد  

ة  تسعُ  دمته             أتالب الربح مدما نيه قسران  ا قاخم  اجلسةً 
 أ ال دلُ ال فس واستكمل نضائلها             نأِ  ابل فس   ابجلسة  لِسان

 انولن  أسا   مسي د  نليكن  لو                دروض  لدته دفود  وغفدر 
ن دلُ الدهر  معواانري  لاي أمٍل             ير وا ِدا  ننن  احلرَّ  معدوان  ًو
ان ن لن  قاِتو  أًر  واشدخ يديو حبدال هللا  معتكماري              ننِه  الًر

 من يتدق هللا حيدمد   دوا داه              ويكفه شراب من دزوا  ومن هاِوا
 ننن اننرش  دجدزد  وقدا ن           من استعدان بغب هللا ندي ملٍب   

ان للخب  م اداري  ندليس له              دلُ احلقيقة  لقدواند  وأقدان  منً 
 من   اخ ابملاهب ماهب  ال ا    اماةري              لليه والدماهب  لإلِسان  ندتابان
 نمن سامل  ال ا  يسلة من  غوائلهة            وداش  وهو  رير العني   ا 

 من يزرع ال ر يدحكد   دوا اه             ِدامةري  وحلدكد  الزرع   لابن
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 ًدل  الاِوه ننن هللا  يغدفرها             لن شيابع املر   لقالصد  ولنان
سٍر ندنن  هللا  جيداش             وما لكسر   ا   الدين   اان دلً   ًو

 
 و اهب آقر

ان    من الكاا     ر ذِوبو وابكها ا ماِب         خع د و ما  دً   واًذ
در  م ا د ة  احلساه  ننِه              بد  حيكُ ما   ي  ويكتب  واًذ

 مل ي سه الدملكان حدني  ِسيتده            بل أ داتاش وأِ   ٍش  تلدعب
 والدرو   نيو  وخيعةد  أوخدتهدا            سرتخها ابلرغة  م و  وتسلب

 دي  تسعُ هلدا            خارد  حقيقدتها  متاعد  ياهبوغدرور خِيا  الت
دالمها             أِفداس ا نيها تعددُّ وحتسب  والليل  ندادلة  وال هار ً 
 و دميع ما قلفدته  و دمعدته            حقاري يقدي اري بعد موتو  ي هب

ا  دليٍل ع  درهتدااري لدداٍر     يددوم  ِعيمهدا            وم يدها دماب
 وددوا ب  األام ندي  غكاتدها            مضضد ياهب هلا  األدز  األجنب
 نعليو  تقوى هللا  نالدزمها  تفدز           لن  التقياب هدو الاهي  األهيب

 وادمل بااددته تد ل مد ه الرحلا           لن الدمايع له لدديه  مقره
 أ  مدما نات  نهو املالبوا د ع نفي بعض  القد ادة  راحةد          والي

 واقرت   ري و  وانافيه  تفاقدراري           لن القرين ل  الدمقارن ي سب
 وخع الكاوه نال يكن لو ناحااري           لن الكاوه لائس قالري يكحب

 واحفد  لساِو واحرت  من لفره           نالدمر  يسلة ابللسان ويعاب
دل انٍخ ختداب        و ن الكالم  لذا  ِاق   و  تكن      ر ر ري نديً 

 وارع   األماِة  وا ياِة   نا ت ب           واددهب و  ترلة يايب املكسب
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ما يعدي الكحيح األ ره  واحدار مكاحاة  اللئية ندنِه           يعديً 
 واحار من املرلوم  سهماري نائااري           وادلة أبن خددا ش   يدحدجب

 ة أو ًها           برٌّ  ِكو د  لاِدام   مدجدرهناحف  هدي   ِكيح
 نحب الزمان  وأهله  مستاكراري          ورأى  األمور وما تدؤوه وتعقب

 
 و اهب ال ادر م اب القحااين ي اخي ال اه املسلة

 ا سليل الدمجد مداذا غب            أِ  للمجد وهاا الدمجد لو
 هيأ األددا     الدره  ال ر      ًيم تغفو انىت  التوحيد  هل      

 ًاِ  الددِيا  دالماري خامساري           بئس   الدِيا وبئس  الدمعرت 
 بني  مدوئوٍخ  ومفدتوٍن  و            راحدة الردلة   مامد    يفو

 أمابدةد اته  دلُ غدب هدىري            بدني  تضليٍل  ولرهاٍه وشو 
 أِدزهب  القدرآن  للدِيا  ملو           ناِاى للحدق  ِورد سامدعد 

 أسفدر الكاح وداخت  مكة             م اع الد ور ولشعداع  الفلو
 بعدها   دام    يوشد مهها            ِكر  احلدق  تد  الردلة خ 

 وأرى اليوم اُ احلدق  غدا            مسر   العاب   حدالري  م تهو
 أي  ذٍِب  ابلدمخا ي  حليابعو       اسليل الدمجد هال  ل  يل     

 أيهدا  الساخر ندي لدااته             هل ترى ديش  املعاني أدجاو
 أمع  د دلق  نيو  الدمىن             ناستفق وايض وغاخر مضجعو
ب  ال كر ل   العليا   معو  دد  ل   الران   مهر جتد             مًر

 ت دتهي  يوم  الفدا  أن  تتاعو         وتر  األباداهب آساخ ال رى    
 ِسأهب هللا  نالحاري  دا دالري             لِدما  الغانل     الالوى  هلو
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فاان ما مضُ من بؤس ا           رب ا ًا م ما ب ا ناألمر لو   دً 
 

 و اهب أبو العتاهية
 لدانا  لكدل  مكياٍة  وجتدلد                  وادلة أبن الدمر  غب خم

 أو ما ترى أن الدمكائب مجابةري                  وترى الدم يابة للعااخ مبرند
 من مل يكب ىلن  ترى  مبكياٍة                  هاا  سايلد لس   نيه مبفرخ
ر مكابو  ابل يب حممد رت حممداري  ومكابه                  ناًذ  ندنذا  ًذ

رت  العابدين  وذهلة               نا عل مالذ  ابإلله األوحد     ولذا  ًذ
 و اهب آقر 

 لذا  اإلنان حلاع  نال أماند           و  خِياري  ملن مل حيي خي ا
 ومن رحلي احليا  بغب خيٍن           نقد  عل الف ا  هلا  ري ا

 و اهب ال انعي
 أحق  ابلكفع     الدِيا  مثاِية            لوم   واحٍد م ها لذا نفعا

 م  بسلاداٍن  حيدد ه          وخاقل الدار تافيالري  بغب خدااملستخ
 ومتحٍم  حلديٍ   غب  سامعه          و السد  لساري دن  درش ارتفعا
 وم فا  أمرش  من  غب موحلعه          وخاقلد   حدي  ا  ني م دنعا
 ومالب العون ىلن  قالق له           ومالب ال كر من أددائه ممعا

 أيضاو اهب 
 أِلم ابلاي استقرحل  قااري              وأشهد مع راري  د شاهدوش

 ندنن هللا قدالق الدااا               د   جلالهب هياته  الو وش
تاوش (( رُي نًا  يقوهب  )) لذا  تداي تة  بدين               ل  أ ٍل مسم
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 ابه   بر الوالدين
  اهب أحدهة

 حتما           نديا  ويح  شخٍص غب  قالقه  أما ضُ هللا أ ن   تعادوا  غبش  
ة  ابلدوالددين  ناالغدوا           بامها  ناأل در   ذا  والرحدما  وأونًا

ة م حا و   احتيا و من ِعما  نكة بدا   من  رأندٍة  ولااندٍة           ًو
ة ابت   ب دقلو  ت تكي           توانل مدما شقها  الاؤ   وال  غماباوأموً 

ة  اس  ود د و خها          م قاري يايب اجللد  واللحة  والعرما  و  الوحلعً 
ة سهرت و داري  دليو   فويا           وأًااخها هلفاري جبدمر  األسُ حتمُ  ًو
ة غسل   د و  األذى  بيمي ها           ح واباري ولشفدا اري وأًد رت  الضمابا  ًو

دا أسد اب   هالةري     ا       نضيعدتها لدماب  وحلق  عا ذرداري وذو دتها سدماب
 وب   درير الدعني  ريابدان اندماري           مكااري دلُ اللاات    تسمع  اللوما
 وأمُّدو ندي  وٍع  شديٍد وغربٍة           تلني هلا  مدما عا  الكخر   الكما
 أدمُأهداا   دزاها  بعد موهب د ائها           ألِ  لاو   هٍل  وأِ   لذاري  

 
 و اهب آقر

 ندال تاع   و ةري     اع  والدٍ              دليو ا بن  أقي   د  أن    العمرا
 نكيم  ت كر  أماري   قلو  احتمل             و د  تدمرغ      أح ائها  شهرا
را ة             سرابت لدما  ولدت  مولوخها  ًذ  وداجل  بو أو اع  ال فا  ًو

 لني  مكملةد               حجرها  تستقي من  ديها  الدرراوأرحلعدتو  ل   احلو 
 وم و ي جدسه  ما أِ   راحلعه             م ها و  ت دتكي ِدت اري و   دارا

و  السرتا  و ل هدو هللا  ابآل    تقر ها              قوناري  دليو  وترقي  خِو
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يم ترىودداملتو  إبحساٍن   وتربديٍة              حىت استوي    وحىت نرتً 
 ندال  تفضل دليها   و ةري  أبداري              و   تدع  دلاها  ابلدقهر  م كسرا

 والوالد األنل    ت كر لرتبديٍة              واحفرده   سيَّما  لن  أخر   الكاا
و  حجاب  الداي   وادتمرا  نما  تؤخي  له حقاري  دليو  ولو              دلُ ديِو
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 ًتاه الزهد والر ائق
  اهب  ين العابدين

 ليس الغريب غريب ال ام واليمن            لن الغريب غريب اللحد والكفن
 لن الغدريب له حدقد  لغربدته            دلُ املقيمني   األومان والسكن

 سفري  بعيدد  و اخي لن  يالغم             و وَّتدي حلعف  واملوت  يالام
 اا ذِوهد  لس   ادلمها             هللا يعلمها ندي  السر  والعدلنويل بق

 ما أحلة هللا دم  حي   أمهلم             و د تدماخي    ذِيب  ويسرتين
 تدمر سادات أامي  بال  ِدٍم              و   بكاٍ   و  قوٍ   و  حزن

 املعاني  ودني هللا  ت ررين  أان الاي أغلق األبواه   تهداري               دلُ
تا    غفلٍة ذها                ا حسر ري بقي    القلب حتر م  ا  لدةريً 
ب واحلزن  خدم أِو  دلُ ِفسي وأِدعا               وأ ادع  الدهر ابلتًا
 ًأِم بني تلو األهل م ارحاري               دلُ  الفراش  وأيديهة  تقلا دي

ي يعاجل دي              ومل  أر الاب   ذا  اليوم  ي فعمو د أتو بااي  ٍبً 
ل درٍق بال رندٍق و  هون  واشتد ِزدي وناراملوت جياعا             منً 

 واستخرج الرو   مم    تغرغرها           ونار ريقي مريراري  حني  غرغرين
 وا   شرا الكفنوغمضوين  ورا   الكل  واِكرنوا           بعد اإلا  و د

ان أحب ال ا    دجٍل           حنو الدمغسل  أيتي دي  يغسلم  و ام منً 
 و اهب  ا  دوم  ِاغي غاسالري حا اري            حدراري أخيااري أريدااري دارناري ندان
 نجدا ين  ر لد م هة  نجرخِدي            من ال ياه  وأددراين  وأندرخين

  ارحاري             ونار ندو ي قرير املا   ي رفموأوخدوين  دلُ  األلوا   م
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 واسكب  املا   من  نو ي وغسلم             غسالري  ال ري وانخى القوم  ابلكفن
مام  هلدا             ونار  اخي ح وماري حني ح ام دي   ياابري   ً   وألاسِو

دي من الدِيا نوا  أسفا              دلُ رحيٍل  بال  ا  ٍخ  يدالغ ديوأقر ِو
دي دلُ  األًتا   أربعةري              من الر اهب  وقلفي من  ي يعم  والِو
دي ل   احملراه واِكرنوا              قلم اإلمام نكلُ مث وخد دي  و دمِو
وع هلدا              و  سجدوخ  لعل  هللا  يرام اُب نال ري     ًر  نلوا دل

دي  ل    اي  دلُ  مه  ٍل             و دموا واحداري  م هة  يلدحدينوأِزلِو
 ًو م ال وه دن و هي لي ررين             وأسال  الدمع من  دي يه  أغر م

 نقام مدحدرتماري ابلعدزم م تمالري             ونفم اللنب من  نو ي  ونار م
 مل نو داهب هلابوا دليه الرته  واغت موا             حسن ال واه من الران ذي ا
س دي  ندي  لمة  القا    أمد ه ا  و               أهد  شفديقد و   أخد  يِؤ

ان أخه م  وهالم نور د    العني  لذ ِررت             من هوهب مالع ما  دً 
كٍب ما أ دوهب هلة               دد هالم أمرهة  دداري نأنزدم  مدن  م كٍر ِو

 مالدي  سوا   لهلي  من  علكم               وأ عدوين  و ددوا   سدؤاهلة 
اُب  بعفٍو م و  ا أملي              ندنِم  مدو قد   ابلاِب  مريفن  نام دن دل
 تقاسة األهل مايل بعددما  اِكرنوا          ونار و ري دلُ  هدري  نأ قلم

 السكدن واستادل   و دع  بعالري هلا  بديل          وحكمته   األمدواهب و 
 وندبت ولدي دادداري ليخددمه          ونار مدايل هلة حدالري  بال  دمنٍ 

 ندال تغرابدو الدِيدا  و ي تهدا           واِرر ل  نعلها   األهل  والومدن
 واِرر ل  من حوى  الدِيا أبمجعها           هل را  م ها بغب  احل ط  والكدفن
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 و اهب آقر
 دموت   د حان           وادكي اهلوى ناهلوى ما  اهب  نتاانا ِفس تويب ننن  ال

يم تلقاد ا           لدقااري ندتلحق  أقدراان  أبو ان  أمدا  ترين  الدم ااً 
دل  يوٍم  ل ا  مي د ِ يعده           ِرى  بدمكرده  آ دار  مدواتان  نديً 

دها           قلفي  وأقرج   من  خِياي  دراان ا ِفس مالدي  ولامواهب  اتًر
 ابعدد  مخسني   دد  ضيتدها لعااري            دد آن  أن تقكري  د آن   د آن
 ما  ابلد ا  ِتعدامُ  دن  مكائران            ِ سُ  بغفلدتد ا  من ليس  ي ساان

ان  ا دران ابحلدرص  أغدراان  ِزخاخ حرناري وهاا الدهر  يز دران            ًو
اِ  ختدراب لده  األذ دان  لذداانأين  امللو   وأب   ا   الدملو   ومن           ً 

 ناح  عة حاخ ت الدهر ناِقلاوا            مستادلني  من  األومدان  أومداان
ان العدز مفرشها             واستفرشوا  حفدراري  غااري و يعداان  قلدوا مدائنً 

دضاري   مياخين اهلوى مرحاري               وراندالري  ندي  ياه  الغياب  ِ واانا رًا
ان ان ماً   مضُ  الزمان  وو  العمر   لعٍب            يكفيو ما  د مضُ  دً 

 
مر ا ليفة الزاهد دمر بن داد العزيز راه هللا دلُ املقابر ن اخى أهلها نلمابا مل جياه أحد 

 أِ د  ائال
 دمحتقرأتي   القداور ند اخيتها           أين الدمعرة وال

 وأين الدمدهب بسلاداِه           وأين  العرية  لذا ما  انتخر
 تفاِوا  مجيعاري  نما  خمدٍا           ومداتوا مجيعاري ومات ا ا

 نيا سائلي دن أانٍ  مضو           أ  لو نيمن مضُ معدتا
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 و اهب آقر
ن دلُ حداٍر من    ال  ترحتدل اِرر للدُ ما ترى ا أيها  الر ل            ًو

ن  خاٍر سو   يرحتدل  و ددم  الدزاخ من قٍب  تفو  به            نكدل  سًا
 واِرر  ل  مع ٍر   اِدوا م ا هلة             نأناحوا     ال رى ره اري  مبا دملوا

 ب وا نما ِفدع الا يان  واخقدروا            مل ي جهة ماهلة لدما  اِقضُ األ ل
 مقدوٍر هلة نمضوا             ل  القاور ولدة ي فعدهة األمدلًة  أملوا غب  

 واست دزلوا من  أدايل  دز رتاتهة             لداهب  حليق  حلوٍخ  سا   ما ِزلوا
 نجا هة نارخد من بعد  ما  خن وا             أين  األسر   والتيجدان  واحلدلل

اِ  حمدجاةري             م دها تضره األستار والكللأين  الو وش  الع ً   ن خِو
 نأنكح  القدا د هة حني سا هلة             أما  ا ددوخ نم ها الورخ م دتقل

  د أماهب  ما أًلوا يوماري وما شربوا             نأناحوا بعد موهب األًل  د أًلوا
 

 و اهب أبو العتاهية
  ل  دلياب  ر يب لذا ما قلوت  الدهر يوماري  نال  تقل           قلوت  ولكن  

 و  حتدسنب  هللا  يغدفل ما مضُ            و   أن  ما ختدفي  دليه  يغيب
 هلدوان  لعمر  هللا  حتدُ  تتابع             ذِوهد  دلُ  آ دارهن   ذِوه
 نيا لي   أن هللا يغدفر  ما مدضُ            وأيذن  ندي  توابتد ا   ن توه

 نيهة            وقلف      رٍن   نأِ   غريب لذا ما مضُ القرن الايً   
 ولن  امر اري   د  سار مخسني  حجٍة            ل   م هدٍل من ورخش  لدقريب
 ِسياو من ان دا   ابلوخ   دلاه            وليس لدمن حت  الرتاه ِسيب

 نأحسن   دزا ري  ما ا تهدت ننمنا            بقرحلو جتزى والقروض حلروه
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 يضاو اهب أ
 مايل مررت دلُ القاور مسلماري               ا احلايب نلة يرخ  وايب
ان ي اق ابجلواه لقاهب يل             أًل الرتاه حماسم وشاايب  لوً 

 و اهب أيضا
  د سدمع ا الود  لو ي فعد ا              و رأان   دلاب  آات  الكتب

 قات يوم   د  و بًدل  ِفس ستواندُ سعيها               وهلا  مي
دتب   ف   األ الم  من  ال بدما               حدتة  هللا  دلي ا  ًو

 ًة رأي ا  من  ملدوٍ   ساخ                ر ع  الدهر  دليهة  ناِقلب
 ودايد   قدوابلوا   سداخايفة               ناستقر  امللو  نيهة  ورسب

 ته مل  يو  ابألمس  ذهب  تقدولن ل ي   دد مضُ                لي
ل  يوم  لو  نيه  مضاره  وا د ع اليوم وخع  هةاب غدد              ً 

 يهره  املر   من  املوت وهل               ي فع  املر   من  املوت  اهلره
ره ره  املوت  نللموتً   ًدل ِفٍس  ستقاسي  مدر ري              ً 

ل العجب       أيهاذا   ال ا   ما  حلاب   بكة         ةً   دجااري من سهًو
دزوهبد  و لب    وتد  ان هبد           دم وسقدامد  مث     دة  داد  ِو

تاهد  دوحس دارد تلدتهب    حان د            اهد  ًو  ومدوا يند  ِو
كب   دش             دح  ونراطد من يقع دن  ننلدُ قزٍي  مويٍل  ِو

    لعمر  هللا   مداذا  بلعب         يب هللا لهلداري  دداخ ري        دحس
 و اهب أيضا

 من  تراٍه قلدق   شو  نيه           وغدداري  أِ   نائرد  للدرتاه
 ًيم تلهو وأِ    اأ  الاني           وتدم ي  وأِ   ذو  لدجاه
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ر           مو م ا امُ    يوم احلساه  نخم  هللا  واتر  الزهو واًذ
 و اهب أيضا
 يكا ومن يكا ن                والدم اا     تاالدي من أت  من يعش

ة  د خر   من  ال ا               من  دروٍن و دروٍن  د مض   ًة ًو
 أيها الدمغرور ما هاا  الكاا               لو يي   ال فس د ه   ِدته 

 ه أِسي   املوت   هالري والالُ                وسل  ِفسو دد ه  ولد
 حندن ندي خار بالٍ   وأذى                وشقداٍ    ودد اٍ    ودد  

 م زهبد  ما  ي ا   الدمر   به                سالدماري ل    دليالري   لن   ا 
اٍت مقلدقاٍت  لذ قدف   بي ما  اإلِسان ندي الدِيا له               حًر

 لالُ وال قص ل  ما أب أب   الددِيا دلُ سكدايا                ندي ا
يفما   ي  دن  الدِيا      لِدما  الددِيا متاعد بلغدةد               ً 

 رحة هللا  امدرأري  أِكم من                ِفسه لذ  داهب قباري  أو سك 
 و اهب أيضا

 تتوه  من  الاِوه  لذا مرحلتا              وتر ع  للداِوه  لذا بريدتا
 أِ   اب               وأقا   ما يكدون  لذا   ويتالذا ما الضر مسابدو 

ةً  م  الاال   لذا بليدتا ربٍة  جندا   م ها              ًو  نكة  من ً 
ة غادا     ذٍِب  ود ه               مدى األام   هراري   د ِدهيتا  ًو

 اأما خت ُ  أبن  ت  الدم اا               وأِ   دلُ ا ااا   د  خهيت
 وت سُ نضل رٍه  اخ  نضالري               دليو و  لردوي  و  ق يتا

 و اهب أيضا 
دل  العااخ دل  الاالخ            والدم اا  تايد ً   الدم اا  جتدو ً 
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 لدتد الن  من   درون   أراها             م ل  ما ِلن  من  مثوٍخ  وداخ
 ن  أن ني من مضُ من  لاخٍ هن  أند ني  من مضُ من ِزاٍر             ه

رت من  قال  من  ين             األنفر أهل القااه  واألمواخ  هل  تًا
رت من  قال  من  بم             ساسان أرابه نار  والسواخ  هل تًا
 أين  خا خ   أين   أين   سليمان             الدم يع  األدراض  واأل  اخ

ب الريح  اهر اجلن واإلِس      بسلاداِه  ماهب  األدداخي         رًا
 أين ِدمروخ  واب ه  أين  ارون              وهدامان  أين  ذو األوتداخ
رهة ل ا    ادتااراري              وخلديالري دلُ سايل الرشداخ  لن ندي ًذ
لهة حياض  الدم اا              مث لدة  يكدروا  دن  اإليراخ  ورخواً 

 ل دن الدِيا               تزوخ لداا  من قدب   اخ أيها  املزمع  الرحي
 لتد ال ابو   اللديايل   وشيكاري               ابلدم اا نكن دلُ  استعداخ

 أتد اسي  أم ِسي  الدم اا               أِسدي   الفدراق  لاو خ
 أِسي   القداور لذ أِ  نيها               بني ذهٍب ووحد ٍة  واِفراخي

 يدوٍم  يدوم  السااق ولذ              أِ  ت اخى نما جتيب  امل اخي أي
 أي  يدوٍم  يدوم  الفدراق  ولذ            أِ  من ال زع ندي أشد  اجلهاخ
 أي  يدوٍم  يدوم الكدراخ ولذ            يلامن  حر  الو دوش  واأل ياخ

 لوه  واألًااخابًياٍت دليو ي ددبن شجدواري            قانقدات  القد 
 يتجداوبن  ابلدِرني  ويارندن            خمودداري  تفيض  نيض  الدمزاخ

 أي يدوٍم ِسي   يدوم  التال ي             أي  يوٍم  ِسي    يوم  الدمعاخ
 أي  يوٍم  يوم  الو و  دلُ  هللا             ويدوم  احلسداه  واإلشهداخ

 وهدوهب  العدااه واألنفداخ          أي يوٍم  يوم  الدممر دلُ  ال ار   
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ة ندي القاور من   واخ ة  ًو ة   القاور من أهل ملو            ً   ًة ًو
ة ندي القاور من  هاخ ة ًو ة   القاور من  أهل خِيا             ً   ًة ًو

 لو بال  ال كح الكحيح  ل فسي             مل تاق مقلدتاي معة  الر داخ
ل واخلو بال  ال كح ال  كحيح  ل فسي             مه   أقرى الزمان   ً 

يم  أسلوا  وأِسُ             املوت  والدموت  رائٍح مث  غاخ  ًيم أهلو ًو
د   مي   الر اخ حي السهاخ  ا مويل  الر اخ  لوً     تدري            ً 

 و اهب أيضا
 ا ايئة يقاررأيتو  نيما  عاُ   ال ا   ت رر           ورأسو من ما  

 توارى  جبدران الايوت دن الورى           وأِ  بعني هللا لوً    ت عر
 وخت ُ ديون ال ا  أن ي رروا عا            ومل ختدش دني هللا وهللا ي رر

 و اهب أيضا
 ا را د الليل مسروراري أبوله           لن احلواخث  د يار ن أسحارا

 ندرهاب  آقدر ليٍل أ ج ال ارا       تفرحن  بليٍل ماه أوله      
 

 و اهب أيضا
 لن ال ااه والفراغ واجلد            مفسد د للمر  أي مفسد 

 
 س ة 93وله  1363و اهب بن د يمني املتوىف س ة 

ب  هو الدموت ما م ه  مالذد  ومهره             مىت حط ذا دن ِع ه ذا  يًر
هلد  وأشيب  ِ داهد ذا دني اليقدني  حقيقدةري             دليه مضُ مفلد  ًو

أِد ا             بدما  د دلمد اش  يقي اري  ِكاه  ولكن دال الران  القدلوهً 
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ر دوا  ِتا ها             ودلاب الرخى مدما  ِر يه  أ ره  ِؤمدل آمدا ري  ِو
ام القكور امل مخرات   اهلوى             و   دلم ا  أان ِدموت  وختره  ِو

ل يوٍم  واد   املوت ي دهللدُ هللا   ِ كو  سو ري ندي  لوب ا             و ً 
 

 و اهب بن القية راه هللا
 نيا ساهياري ندي غمر   اجلهل  واهلوى           نريع  األماين دن  ريٍب  ستد دم
 أندق  د خىن  الو   الاي ليس بعدش           سوى   د ابٍة  أو حدراب  انٍر تضرم

ن  متمسكداري            هي العرو  الو قُ الع ليس تفكةوابلسد ابة  الغ  درا  ً 
 تدمسو بدها  مسو  الاخيل  مباله            وددضاب دليها  ابل وا دا  تسلة

 وخع د و ما  د أحدث ال ا  بعدها             نمرتع هداتيو  احلواخث  أوقة
  يوم العرض مداذا  أ اتةوهي    دواابري  د دما  تسمع  ال دا              من هللا

ة  نمن  يكدن              أ اه سواهة سو  عزى وي دم  به رسلي لدما أتًو
 وقدا من تقُ  الران  أدرة    ٍة             ليوٍم  به تدادوا  ددياانري  هد ة

 وي كب ذا   اجلسر  من  نوق مت ها             نهاٍو ومدخددوٍش وانٍج  مسلة
 العالدمني  لوددش            نيفكل  ما  بني  العااخ  وحيدكةوأيتدي  للده  

 وأيقا  للمرلدوم   ربو  حقابده            نيا  بؤ   داٍد  للخدالئق  يرلة
 وي  در خيوان  احلساه  وتوحلع             املوا ين  ابلقسط الاي ليس يرلة

 أ رش  ذا   يهضة نال مدجرمد  ع ُ  دالمة  ذرٍ              و  حمسند من 
اا  دلُ نيه الدمهيمن عدتة  وت هد أدضا  الدمسي   مبا  ىن            ً 

تب  العالدمني  وتقسة يم حالو  د دما             تااير ً   نيالي  شعريً 
تابو  أم  تكن             ابألقرى ورا  الرهر م و  تسلة  أ قدا  ابليمىن ً 
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لاب  شيٍ   دمل  دته             ني رق م و  الو ه  أو هو يرلةوتقدرأ  نيها ً 
دتابدي نا در وش  ندنِه             يا ر  ابلفدو   العرية  ويعدلة  تقوهبً 

 ولن تكن األقرى  ندنِو   دائلد             أ  ليتم لدة  أوته  نهو مغدرم
 ندو  يةنااخر  لذا  ما خام     العمر نسحةري              وددلو  مقاوهبد  ونر 

 و داب  وسارع  واغت ة  من  الكاا              نفي  من  اإلمكان  تسعُ وتغ ة
 وسر مسرداري ناملوت قلفو مسرداري              وهيهات  ما م ه  مفدرٌّ  ومهزم

 
 و اهب آقر 

 خع  الت اغدل   ابلغز ن   والغدزهب          يكفيو  ما حلاع من أامو األوهب
  فرت  بدها           ًو   دن ناحل األدماهب   شغل  حليع  دمر     خِيا 

ال مس واحلحةري           ومل   د ها لدمعوٍج من  السال  تًر  مرق اهلدىً 
 ولدة  تكن  ان دراري ندي أمر دا اٍة            أِ      غفلٍة  أم  أِ     قال

  وا أًرم ال زهبا دا دزاري  يتماخى  ندي  متابعدة            ال فس اللجوج وير 
 هدالاب  ت اه   ابألًيا   لذ  نا وا           نقدموا  قب ما  ير ُ من  العمل

 نرم  ا نا   ناستدر  دلُ دجٍل           لن الدم ديابة     يت دلُ مهل
 

 و اهب أبو العتاهية
درُّ  الار   وال فس             ناملوت مقرتهد  والدهر  ذو قلس  أنىن  شاابوً 

  من الدموت   مرٍ  و  ِفٍس             ولن تدم ع   ابحلجاه  واحلر   
 نما  تدزاهب سهام  الدموت  نائاة             ندي   ب مدابرع م ها  ومدرتاب 

احلامب ا ابط األدواخ   الغلس  أرا   لس   بو داٍ   و   حداٍر            ً 
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 لن السفي ة   جتدري دلُ  الياس    تر وا ال جا  ولدة تسلو مسالكها          
 أىن  لو الكحو من سكٍر وأِ  مىت              تكحُّ من سكرٍ   تغ ا  من ِكس

 مدا ابهب خي و  ترحلُ  أن تدِسده              و وبو  الدهر مغسوهبد من الدِس
م  ملتمس      من  احلدتم  نيما تستلا ولن                ِ  مدالمسه  ً 

ة من حايٍب من  األهلني خمتلساحل  مد مح  شكدراري    شدريو  له              ً 
 

 و اهب آقر
 ِاكي دلُ  الدِيا وما من مع ٍر                دمعتهة  الدِيا  نلة  يتفر وا
 أين  األًداسر   اجلاابر   األ               ً  زوا الك و  نما بقني و  بقوا

ل من حلاق الفضا  جب  ي ه                حىت  وى  نحدواش  حلدد حليقمنً 
 نالدموت آت وال فو  ِفائسد                والدمستعز بدما لديه األاق
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ر الدار اآلقر   ًتاه   ًذ
ر يوم القيامة وأهواهلا  ابه   ًذ

  اهب أحدهة عامب ِور الدين حمموخ راه هللا
 يوم  القيامة  والسما   تدمور   مد ابل ل فسدو  أيها الدمغدرورا        

ورت  مشس  ال هار  وأحلعف            حراري دلُ ر و  العااخ تفدور   دً 
 ولذا  اجلدااهب تعلدق  أبنولدها            نرأيتها م ل السحاه  تسدب

ددور  ولذا  ال جدوم  تسا ا   وت ا رت            وتادل  بعد  الضيا ً 
 هلدها             قل  الدار نما  عا  معمورولذا الع دار تعال  دن  أ

 ولذا الوحوش لدى القيامة أحضرت             وتقوهب لامدال   أين  ِسب
 نيقداهب  سبوا  ت هدون  نضائحاري             ودجائااري  د  أحضرت  وأمور

 ولذا  اجلد ني  أبمده  متعدلدقاري              قو  احلساه  و لاه مادور
يم املقية دلُ الاِوه خهورهاا    بال  ذٍِب  عدا   لدهوله             ً 

 
ر ال ار وما نيها من العااه أ اران هللا ولاًة م ها  ابه   ًذ

  اهب ال ادر
 ا  أيها  اإلِسان  ابخر  ل   التقُ           وسارع ل  ا بات  ما خم   ىلهل

 دار اجلدزا   خارد  عا سو   ت زهبوأً ر من التقدوى لتحمد  غاها            ب
ان  يعمل  نما أحسن التقوى وأهدى سايلها           عا  ي فدع  اإلِسان  ماً 
 و دم  لدما  تقددم  دليه  ننمنا            غداري سو  جتزى ابلاي سو  تفعل
 وأحسن و  يفمل  لذاً      اخراري            ندأِ   دن  الدِيا   دريااري سرتحل
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وامل  ندي  أو اتدها   والتد فلوأخاب      نروض   الدين  وأتقن  أخا ها          ً 
 وسارع  ل   ا دبات    يفمل ها           ننِو  لن أهدمل  ما  أِ   مهمل

ل شيٍ  ستسأهب  ولكن ستجزى  ابلاي  أِ   داملد           ودن ما مضُ دنً 
 لر ق  الادراا    دامند  متكدفل  و  تلهو   الدِيا  نربو   دامند          

 وخِيا   ناداها  وأقرا     خ  هلا            دماراري  وليد اراري  لذاً     تعقدل
 نمن  آ ر  الدِيا   هوهبد  ومن  ياع            ألقدراش  ابلددِيا   أحللُّ  وأ هل

 ٍل  تدادهبولداايفا واجلداش  والعدز  والغىن             أبحلداخهدا  دما   دلي
 نمن داش   الدِيا ولن  ماهب دمرش            ندال بد د ها  راغماري  سو  ي قل

 وي دزهب خاراري    أِيس  لده  بدها            لكل  الورى  م هة  معداخد وموئل
 وياقُ  رهي اري  ابلرتاه  بدما   ىن             للدُ بعد ه من أرحله حني ي سل

 عدضها            و  هوهب  ل  بعدش  اهلدوهب أهوهبيهداهب أبهدواهٍب ي يب  با
 و  الاع  بعد املوت ِ ر نحائٍم            وميزان   سٍط  مدائشد  أو  م قل

 وح رد ي يب  الافل م ه  لدهوله             وم ه  اجلدااهب   الراسيات  تزلزهب
 مث  يسلسل وانرد تلرُ  ندي لرداها سالسلد              يغدلاب بدها الفجدار

ل  شراه ذوي  اإل رام  نيها ايمها              و  ومها  ماعومهة  حني  يًؤ
 حدميةد وغساقد  وآقدر مد له               من املهل يغلي    الااون وي عل
 يزيد هدواانري  من هواها  ومل يزهب               ل   عرها  يهوي خواماري  وي دزهب

 معداابري               يكيح   اوراري   ويلده   يتولدوهبوندي انرش  ياقُ خواماري  
 دليها نراطد مددحضد  ومدزلةد               دليه الااا ندي  القيامة  حتدمل
الليبد  تعدلَّق  ابلورى              نهاا ِدجُ م ها  وهاا  خمدرخهب  ونديهً 

 ماري  نال  العار يقالندال ماِب يفديه ما يفتدي  به              ولن يعتار  يو 
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 نهاا   زا   امرمني دلُ الرخى               وهاا الاي يوم القيامة  حيدكل
 أدوذ  بريب  من لرُ وداابدها               ومن حاهب من يهوي عا يتجلجل
ان   األغالهب نيها مكال  ومن حاهب من    مهريٍر معاابري               ومنً 

 
 و اهب آقر
لهة          ماا ها ساعدةد مسوخ   احلدفرال ار م وىري    ألهدل  الكدفرً 

ما األهواهب    سقر   ده ة  ولرُ  واحلداة  بي هما          مث السعبً 
 وحت   ذا   دحيةد  مث  هداويةد           يهوي عا أبداري سحقاري لدمحتقر

 احلجدر نيها غدالظد شداخد من  مالئكدٍة            لوعة شد ري أ سُ من 
سٍر لديهة غب  م جدا لً   هلة  مقدامع للتعدايب  مرند د           ًو
 سوخا   مرلمةد  شعد ا   موح ةد           خمها  مدحر ةد  لواحدة  الا ر

 نيها اجلحية  مايبد  للو وش  مع           األمعا  من شد  اإلحراق وال رر
 ع ال يامني   سراري  مجع  م قهرنيها السالسل  واألغالهب جتمعهة            م

الاغاهب  الدهة واحلمر  نيها العقاره واحليابات  د  عل              لوخهةً 
 واجلوع والعاش املضم ألِفسهة            نيها  و   لدد  نيها  لدمكاا
 هلا لذا ما غل   ندورد  يقدلاهة             ما  بني  مرتفٍع  م ها  وم حدر

القو  مدح يةري من شد  الوترمجع ال واني م هة           ً   ع  األ دام نباب
الكاه والكا هً   هلة معامد من  الز وم  يعلق ندي            حلو هة شًو

 ا ويلهة حترق  ال بان  أدرمهة             ابملوت شهويفة من شد  الضجر
 ة  مكااحلجوا وناحوا  ماانري ليس ي فعهة           خدا   خاٍع  و   تسلي

ل   يوٍم  هلة     موهب  مديفة             ِزعد شديدد من التعايب والسعر  ًو
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  اهب أحدهة ا
 م اب ل ل فسو  يوم احل ر دراان        مستعافاري   لق  األح ا   حباان
 ال ار تزنر من  غيٍ   ومن ح ٍق        دلُ  العكا  وتلق الره غضااان

تابو ا دادي دلُ مهٍل  اان       ل رأً  ان ماً   واِرر لليه ترى هلً 
ان   سٍر ولدالان تاابري   يغاخر  يل        حدرناري وماً  ا  رأتً   لدمَّ

  اهب اجلليل  قاوش  ا مالئكع        مروا بعادي  ل  ال بان دا اان
 ا ره     ختزان يوم  احلساه       و  جتعل ل ار  ني ا اليوم سلااان

 
ر اجل   ة وأونانها  عل ا هللا ولاًة من أهلهاابه   ًذ

  اهب بن القية راه هللا
 ومح  برخ  العديش بني  قيامهدا             وروحلايفا وال غر   الروض ياسة
 ندلله  واخيهدا  الاي  هو مودد             املزيد  لوند احلب  لوً    تعلة

لو  الدواخي  يهية  نداابةري            مدحبد   يرى أن  الكاابة  مغ ة  باااب
 ومح  أندرا   الدمحاني   د دما            عداماهة  من  ندو هة  ويسلة

 ومح  أبكارد  ترى   هللا    هدر ري             نال الضية  يغ اها و  هي تسأم
 نيا ِرر ري أهدت ل   الو ه  ِضر ري             أمن بعدها يسلو  احملب  الدمتيَّة

ة  ٍ   لو  تاسم             أحلا  هلدا  ِورد من  الفجر أدرةومحً   من  قدباب
 نيا لدا   األبكار لن  هي  أ ال             وا لا   األسدماع  حني  تكلة

 واقجلة الغكن الرميب لذا أِ               وا قجلة   الاحرين  حني  تاسة
 ياق  ل  ونلها  لو  مرهة  ندنن ً     ذا  لٍب  دليٍل حباها             نلة

 و  سيابما ندي ل مها  د د حلمها             و د نار م ها حت   يد  معكة
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 يراها  لذا أبدت له  حسن و هها             يلداُّ  بدها   ال الوناهب  وي عة
ده شىت  ملعها  ليس  يعدم  تفكابه  م ها  العني  د د  ا تالئها              نوًا

 ًدرٍم  وتفا     ابٍة               ورمانا  أغكاٍن  عا  القلب مغرم  دد ا د من 
ه الريق والفة  وللورخ ما  دد  ألاسته  قدوخها              وللخمر ما  د  حلماب
 تقسابة م ها احلسن    مجع واحٍد               نيا دجدااري من  واحدٍد  يتقسة

در  ابلران من  هو  ان درد             ني ادق  ابلتساديح   يتلعد ة تااًب
 هلا  نرقد  شىت من  احلسن  أمجع            جبملتها أن  السلدوَّ  مدحدرَّم

 لذا  ابل    يش  اهلموم  بو هها             تو  دلُ أدقابه اجليش يهدزم
 نيا قامب احلس ا  لنً    راغااري             نهاا  مان  الدمهر نهو املقدم

 ما  ال ااه بغك ها              تيقدن حقداري أِه ليس يهدرم ولدمابا  رى
دهن وت عة ن ماغدضاري للخدائ ات  حباها             لتحرُ عا  من خِو  ًو
ن أيدماري  مدما  سواها  ننيا             لدم لو      ات  ددٍن   مي  ًو

 وال ا  نوابم ونة يومو  األخىن لعلو    غٍد             تفو   بعيد  الفار
 وأ دم  و  تقد ع  بعيٍش ما َدَغٍص              نما نا  ابللاات من  ليس يقدم
 ولن حلا   الدِيا دليو  أبسرها              ولدة  يو نيها م زهبد لو يعلة
 نحياب دلُ    ات  ددٍن  ننيدا              م ا لو  األو  ونيها الدمخية

سلةولك  ا  سيب  العدو   نهل  ت  رى               ِرخ   للدُ  أومداِ ا  ِو
 و د  دموا  أن الغريب لذا  أنى              وشا  به أومداِه  نهو مغرم

 وأياب  لغرتاٍه  نوق  غربت ا  الع               عا أحلح  األددا   ني ا  حتكة
 أموحياب دلُ  روحلايفدا  وقيامها               وحياب دلُ ديٍش عا ليس يس

 وحي دلُ السوق الاي يلتقي به               احملاون ذا   السوق للقوم يعلة
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 نقد أسلم التجار نيه وأسلموا    له        ا شئ  قا م ه  بال  دمٍن دمدن
 ملودد  أهل احلب حني يكرموا          الدمزيد  ننِه  يدوم ياب دلُ ددوح

 وتربته من  لذنر  املسو أدرة     يحد      ددأن   ه الو وحياب   دلُ  واٍخ  
 ومن قالص  العقيان   تتقكة        ٍة   دوٍر ه ا   وندضدن ِدمد ابر م
 ملن خوية  هاا  العاا   املفخة       ٍو مقاددد    داً  اان مسدوهلدومن ح

 ًدر ية بدر  التةاب    يدتوهة       لاب   الله     دن    درون  به  الرادي
  ليس من خون أنقها          سحاهد  و   غيةد  ه ا   يغيابةًاا ال مس نحواري 

 نداي ا هاةا ندي دي هة  وسدرورهة           وأر ا هة  جترى دليهة وتقسة
 لذا هة بد وٍر سامدٍع   دد  بدا هلة           و د رنعدوا  أبكارهة ننذا هة

عدمتة بربدهة من  ندو هة   دائلد  لدهة           سالمد   دليكة   ماتة ِو
 سالمد  دليكة  يسمعدون   دميعهة           آبذاِدهة  تسليمده  لذ  يسلة

دي ما  اشدتهيتة نكل ما           تريدون  د دي  لِم  أان  أرحة  يقوهب سلِو
 نقالوا  دميعا حندن  ِسألو الرحلُ           نأِ  الاي تويل اجلميل وترحة

 دليه تعالدُ  هللا  نامح  أًدرم          نيعايهةا  هداا  وي هد    دمعهة 
 ناامح  ما دار  امريٍ   وهو  مدؤمند           بدهاا  و   يسعُ  لده ويقدم
 ولكد ابما   التونديق   ابمح     لِده           عصاب  به  من شا   نضالري  وي عة

أِو    تدري بلُ   سو  تعلةنيا ابئعاري  غداهٍب  بداخٍس  معدجٍل          ً 
 نقداب م نددتو ال فس  ِفسو  لِدها           هي ال من الدمااوهب حني  تسلة
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 و اهب راه هللا   ونم احلور احلسان
 ناسدمع  نفات  درائس اجل ات            مث اقرت ل فسو  ا  أقا العرنان
ملن  قالئقداري            ومدحاس اري  من  أمجل  ال سوان  حورد حساند   دً 

احلدبان  حىت حيار الار    احلسن  الاي             د ألاس   نالار ً 
ا أن  ي اهد  حس ها            ساحان معاي احلسن واإلحسان  ويقوهب  لدماب

ؤو  مجاهلا            ندرتاش  م ل  ال اره  ال  وان  والار  ي ره منً 
الادر ليل  الس   بعد   دمان  ًمل   قالئقها  وأًمل حس ها           ً 

 وال مس جتري   حماسن و هها             والليل تدح  ذوائب األغكان
 حدمر ا دوخ   غدورهنَّ  آل د          سوخا  العيون  ندواتر  األ فان

 والادر  يادو  حني  ياسة   غرها           نيضي  سقم القكر واجلدران
 ادو نيسأهب د ه من  جبد انولقد  روي ا  أن بر داري سامعداري           يد

ما  تران  نيقاهب  هاا  حلو    غٍر  حلاحٍو            ندي اجلد ة العليا ً 
ل  أمان  مح    دة  ذلو  ال غدر الاي            ندي  لد مه  لخرا ً 

ِة األداا  من ما  ال ااه             نغك ها  ابلدما   ذو  دران  رااب
د ب   األلوانملابا  رى  ما   ال ااه  بغك   ها            حدمل ال مارً 

 نالورخ  والتفا   والرمان  ندي            غكٍن تعالدُ غدار  الاستان
أوسط  القضاان القضيب اللدن              حسن  القوامً   والقداب م ها ً 

دتمايل  ال  وان  ولذا بدت ندي حلٍة من لاسها             وتدمايل ً 
الغكن  ْلاها              ورخد  وتفدا د ددلُ  رمدانيفدتزً   الرميب وا 

 وتاخدرتت   م يها وحيدق              ذا  لدم لها ندي   ة احليوان
 حىت لذا ما وا هدته  تقدابال              أرأي   لذ  يتقدابل  القمدران
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 كداننسل الدمتيَّة أين قلَّم ناش              ندي  أي واٍخ  أم أبي  م
يم  حالته و د               ملدئ  لده األذانن والعدي ان  وسل  املتيَّةً 

ة به لل مس من  ران  من م ادٍق  ر    حدواشيه              وو ٍهً 
يم  دي ته لذا              وهدما دلُ نرشيهما  قدلوان  وسل  املتيَّة ً 

د رة  دمانيتسا ادان  لئالدئاري م د ور ري              من بني   م روٍمً 
يم  لسه مع             الدمحاوه   روٍ   و  رحيان  وسل الدمتيَّةً 
اسات الرحيق دليهما             أبًدماب  أ دماٍر من  الولددان  وتدورً 

 يتد ا دان الكدأ   هاا  مر ري            وا دوخ  أقدرى مث  يتكدئان
 مع و ني بعد  الاعد  يلتقيان نيضمهدا   وتضمده   أرأي            

ل م كٍد            ومها ب وه الونل م تمالن  غاه الر يب  وغاهً 
 أترامها حلجرين من ذا العيش              وحيا   ربو ما مها  حلجران

لد  م هما حااري  لكاحاه             دديداري سدائر األ مدان  ويزيدً 
  داب الرحيل ولس  ابليقران     ا غاندالري دمابا قلق  له  اِتاه       

 
 و اهب راه هللا   ونم األغاين واألحلان   اجل ان

  اهب بن  دااٍ   ويرسدل  ربا ا         رحيداري  تدهزُّ  ذوائب  األغكان
ال غمدات  ابألو ان  ندت ب أنوااتري  تلاُّ  لدمسمع          اإلِسان ً 

 ااذ    األوتدار  والعديدانا لا   األمساع    تتعدوحلي          بلد
 أو ما مسع  مسادهة نيها غ ا           احلدور   ابألنوات  واألحلدان

 واهداري لاااب   السماع ندنِه           ملدئ  به  اآلذان  ابإلحسدان
 واهداري لاااب  السماع  ومياه           من مد ل  أ دماٍر دلُ  أغكان
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 للقلب من مرٍه ومن  أشجدان        واهاري لاااب  السماع  نكة  به   
 واهاري لاااب  السماع ومل  أ ل            ذيابدا   تكغدباري  لده  بلسان

 ما  ن سامعه بكوٍت أميب            األنوات من حور اجل ان حسان
امدالت  احلدسن  واإلحسان اٍت          ً   حنن ال وادة وا والد قباب

 سخطد و  حلغدند من  األحلغان           لس ا منوت و  خنا   ومال ا 
اا             موبدُ للاي هو  حر ا لفران  موىب لدمنً  ابا له  ًو

 ِزابش مسادو لن  أرخت مساع             ذااب   الغد ا   دن هاش  األحلان
  تؤ ر  األخىن دلُ األدلُ نتحرم            ذا  وذا   يدا ذلدة  احلدرمان

 للسماع  ال ا هب            األخىن دلُ  األدلُ من ال قكانلن  لقدتيار    
 وهللا لن سدمادهة  ندي القلب            واإليدمان م ل السة   األبدان
 وهللا ما اِفو  الاي  هدو  خأبه             أبداري من اإلشدرا  ابلرحدمن

 اإلحسان نالقلب  بي  هللا   دلاب   الله             حااري ولقدالناري  مع 
 ندنذا تعدلق  ابلسماع  أنارش             داداري  لكدل  ندالٍِة  وندالن

 حب الكتاه وحب أحلان الغ ا              ندي  لب داٍد ليس يدجتمعان
ا رأوا             تقيديدش  ب درائع   اإليدمان   قدل الكتاه دليهةا لدماب

ا رأوا               ما نيه  من مدرٍه  ومن  أحلانواللهو قماب  دليهةا  لدماب
  وت ال فو   ولمنا القرآن  وت             القلب أِدُ يسدتوي  القواتن
اجلهاهب والكايان  وال سدوان  ولاا  تراش   ح   ذي  ال قكان            ً 

 وألداهة  نيه  أ لهة من العقل              الكحيح نسل أقدا العرندان
ًدل  ا                األبرار ندي دقدٍل  و   رآنا لا   الفساق  لس  
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 بسراب من رأى ابلعراق243و اهب ال ادر ابراهية بن العاا  املتوىف س ة 
    سفناب دلُ  الددِيا وما نيها            ناملوت   شو يف ي ا  ويف يها
 ومن يكن مهده  الدِيا ليجمعها            نسو  يوماري دلُ رغٍة  عليها

 اع ال فس  من خِيا جتمعها             وبلغةد من  وام  العيش  تكفيها  ت 
 ادمل لدار الاقا  رحلوان قا يا             اجلار أحدمد  والران  ابِيها

 أرضد هلا ذهب  واملسو مي تها             والزدفران ح يشد  انب   نيها
 ري رحيقاري    اريهاأيدارها لنبد  حمضد ومن دسٍل             وا مر جي

فةري           تساح هللا  هراري ندي مغاِيها  والاب جتري  دلُ  األغكان  دًا
 من ي رتي  داابةري ندي  العدن  غالية              ل موىب رنيعاٍت مااِيها
 خ هلدا الدمكافُ  وهللا  ابئعدها           و ايل  ي اخي     ِواحيها

عٍة    الم  الليل عفيهامن ي رتي الدار   الفر   خو  يعمرها           بًر
 أو سداب   دودة  مسكنٍي  ب اعدته             يوم مسغاٍة دةاب  الغال نيها

 ال فس  تامع    الدِيا  و د دلم            أن السالمة م ها تر  ما نيها
ان انً   يهاوهللا لو  د ع  ِفسي بدما ر              من  املعي ة  ل ً 

 وهللا   وهللا    ليدماند    مكدرر د             ال ةد  دن   ننٍي  بعد   ِيها
داري ململمة              الاحر راسية ملس ِواحيها  لو أن ندي نخرٍ   نماب
لاب  ما  نيها  ر  داري لعاٍد  براها هللا    ِفلدق             حىت تؤخي لليهً 

ان  نوق مااق الساع مسلكها  لسهابل هللا    املر ُ  مرا يها             أوً 
 حىت ي اهب  الاي    اللو   قط له             ننن  أتته  ول  سو   أيتيها 

 أموال ا لاوي  الدمباث جندمعها             وخاران   راه  الاوم   ِا يها
ان  ال املوت ي  ا يها خار للمر  بعد الدموت يسك ها             ل  العً 
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 نمن ب اها  خبدٍب ماه مسكد ه             ومن ب اها  ب ٍر قاه  ابِيها
 

 و اهب بن القية راه هللا 
 ا سلعة الران لس   رقيكةري              بل أِ  غاليةري دلُ الكسالن

 ا سلعة الرحدمن ليس  ي اهلا               ابأللدم ل  واحداري   ا  ان
 ًفدؤها               ل   أولو  التقوى مع  اإلنان  ا سلعة الران ماذا

اسدد               بني  األراذهب سفلدة احليوان  ا سلعة الران سو وً 
 ا سلعة الران أين الدم رتي             نلقد دار حْل    أبيسر  األمثان

 ا سلعة الران هل من قامٍب             ناملهر  ال  املوت ذو  لمكان
يم تكاََّ             ا اَّاها د و وهة ذوو لنان  ا سلعة الرحدمنً 
 ا سلعة الرحدمن لو  أِدها              حجا  بكل مكارش اإلِسان

ان د ها  طُّ من  متخلٍم              وتعال  خار اجلدزا   ال اين  ماً 
ريهدٍة               ل ياكد  د ها  املاا  ل  املتواينلك ها حجا   بكلً 

 وت اهلا اهلمة الع تسمدوا ل                ذرر  العلُ  مب يئة   الران
 

 و اهب آقر
 ًة بني خار هدواٍن    اِقضا  هلا            وخار  أمٍن  وقدلٍد  خائة  الددهر

   ات ددٍن هلة ما ي تدهون  عا              مقعد الكدق بني الروض والزهر
  د   اِدها  ذهبد            ومي ها الدمسو واحلكاا  من خررب ا ها ندضةد 

 أورا ها ذهبد م ها الغكون  خِ             بكدلاب  ِوٍع  من  الرحيدان  وال مر
 أورا ها حدللد  شفاندةد  قلق              اللؤلؤ الرمب واملر ان     ال جر
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ة  الغدبَّ خار ال عية و د ات ا دلوخ هلة             خار الس  الم  هلة  مأمدِو
ٍق  ِضر ة مجع                ات ددٍن هلة من  مدِو  و  ابة ا لد واملأوى  ًو
اعد  األرض  والقمر ل  ا  تني ً   ماا دها  خر اتد  ددابها مدائةد            ً 

 أدلُ م ا لدها الفرخو   داليها              درش اإلله  نسل  واممع  و  تار
در أِدهارها  دسلد ما نيه  شدائاةد              وقالص  اللنب  اجلداري  بالً 

اق  اللهدو والسكر  وأميب املا  وا مر الع  قلي               من الكداع ِو
 نيهدا ِواهدد  أبكارد  مزيد ةد              يا ن من حلٍل   احلسن  وا دفر

 حفد   العهوخ مع اإلمالق والضررِسا ها  املؤم ات  الكابرات  دلُ           
 ًأَّدهنَّ بدورد ندي  غكون  ِقا            دلًُ  يٍب بدت ندي  لمة السحر

 ًل أمريٍ  م هة يعاُ   وى مائٍة              األًل وال ره واإلنضا  بال قور
لما  در وا            داخت  باوية ندي  هضة  م ضمر  معامهة رشح مسٍوً 

 برخ   هةد  و  ِكب             بل دي هة دن مجيع  ال ائاات  دري   وع   
ماهب  احلسن  م تد ر لؤلٍؤ  نديً   نيها  الونائم والغلمان ختدمهة            ً 

ر للمو   مع  السمر  نيها  الغ ا واجلواري الغاِيات هلة              أبحسن الدًا
عديةد  غدب  م حكرلااسهة س د د  حدالهة  ذهب              و   لدؤلؤاري  ِو

الم   اللغو  واهلدار زاب هو  دنً  ال فس اجلاري بال تعٍب              ِو رً   والًا
درر أحاخي ها ندي  أميب  ا ا  وأًلدها خائةد   شي   م قادع            ً 

اري  للسمع  والاكر  نيها من ا ب ما مل جيري    قلٍد             ومل يكن مددًر
 نيها رحلُ امللو املو   بال غضٍب             ساحداِه  وهلة  ِفدعد  بال غدب
 هلة  من  هللا  شي د     ِردب له             سدماع  تسليمه  والفدو   ابل رر
ما  ا      القرآن  وا ا يٍم  و   حٍد  و   مد ل             حقداريً   بغب ً 
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ور    الزبر وهي الزاخ  واحلسىن  الع   ورخت            وأدرة  الدمودد املًا
 مح  دومد  أماددوش  وما   كدوا             سواش  لذ  ِردروا  األًوان  ابلعا

ار    الاكر ابدوا  ال وق  واألِكاخ   ويفة             و  موا اجلدداب  واألًذ  ًو
رماري             نأِ    يل مدحسند    سائر  العمرا مالو امللو  د يل ابلرحلاً 

 ا ره نلاب دلُ  اهلاخي الا ب ل ا             وآلده  واِدتكر ا قب  م دتكر
 ما هباب ريح الكاا واهتز  ِا  راب             ونا  ميب  شاا    ِسمة  السحر 

 
 و اهب آقر

 و  ات ددٍن  قرن  مث  أ لف          لدقوٍم   دلُ  التقدوى  خواماري  تاتل
ل ما يفوى ال فو  وت تهي          و در   دنٍي  ليس  دد ها  ترحدل  عاً 
 مدالبسهة  نيها حريرد وس د             ولسدتاٍق      يعدرتيه   التحدلل

ه            ومن  سلسايٍل   شربدهة   يتسلسل ل  ما ي تهِو  ومأًوهلة  منً 
وادب           دلُ م ل   شكل ال مس بل هو أشكلوأ وا هة حورد حساندً 

لدوا ه            لذا  أًدلوا  ِودداري  آبقر  بداب  ياا   دليهة  ابلاي  ي تهِو
هها تدِوا  ل   من  يريدها            وسكاِدها مهما  تدم وش  حيدكل  نوًا
 وأيارها األلاان  جتري  وأدسلد             ت اولدها  دد د  اإلراخ    يسهدل

ل أِواع  ا لدها            وقدمرد  ومدا د  سلسايلد  معسدلعاً  ه ً   لفوًا
 يقاهب هلة ماتة سلمتة من األذى            سالمد دليكة ابلسالمدة  ناخقدلوا

 أبسااه تقوى هللا والعمل الاي            يدحباب  ل     ات   ددٍن  تونلوا
 دددددددددددددددددد                  
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 ًتاه ال عر ال ااي
 اهب ال ادر را ح العجمي 

 يقوهب بدا ِرة القوا  اهللا التونيق والتسديد
 ملا ا العون م ه وما سو هللا ما استع ا به                                        

 درية امللو ره الكون يفعل ما ي ا  ويريد 
 ق   ل  بهو  حوهب   و   و    و  توني                                        

 سالم هللا  دليكة  ا خدا   العلة  والتوحيد
 ددخ ما    براق السحاه ونب ناابه                                

 سالم هللا دلُ اللي  يستمع  للفائد   ويفيد
 حيب  العلة  وآخاه  التعدلة  ويتحلُ به                                      

    اعتة ان حات الايدمن أ ل العلة والددو 
 حضرمت  من مجيع  أ اارها  للعلة  مالبه                                      

 دسُ ليٍل مجع ا  ابإلقوان  ماارٍ   وسعيد
 ودسُ هللا ما يهني اللي مجع ا وا تمع ا به                                      

ل يوم يعي  دا  ا هللا دسُ هاا اللقا   ً 
ل من هاا من أساابه                                       ودسُ هللا ما يفلسً 

 خرس ا الفقه والتفسب  والتجويد والتوحيد
 ويل ا  العلة من  ناحل  سلف ا  وا تدي ا  به                                     

 دلُ  يج  ال يب    حنن ِغلو  و  ب حيد
 و  ِقال سوى م هج رسوهب احلق وأنحابه                                    
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 مونرت اللحُ يستاهلون الدمد  والتأييد
 أحب اللي يونر  لدحيدته  ويقكر أش ابه                                   

 مقكرت ال ياه اللي دن ال و للقايح بعيد
 دالته  ويسحب  يابهندداهة من ي سم                                        

 دلُ ذيو ال واني ماعة التقوى هلا حتديد
داخ مدحرابه                                        لذا انم الدمفرط    م السجاب

 ترى هاا الفخر والعز وقا العلة ابلتأًيد
 دلدوم ال رع  ترنع  يمة  الاالب وتر ُ به                                     

 لة العقيد   خائماري  حيتاج للتد يقوترى د
 قكوناري    ماٍن ناحب  الاددة تقدوى به                                    

 وترى رادي الادع شرابش يعة امتمع ويزيد
دوخ يدمغ  ابلدليل  لني  يرحلُ به                                     و  لدهً 

 تهديدم ل نعل بن ح ال يوم و   الرلة وال
 و دم  للماتدع  و دفة  وربو  ي كر أحاابه                                  

 و كة قالد القسري مع اجلهمي يار العيد
 من الدم ا ِزهب  للجعدد بن خرهة وحلحُ به                                  

 أحب أمد  هل الس ابة بايب أنعاهلة وأشيد
 ودسُ يفدى هل التوحيد ر و  ال ر  وأذانبه                                  

          
 دددددددددددددددددددددد   
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ي بن ايد  و اهب ال ادر تًر
 ا حمال ا دايد   و   األسحار                 اه الفراش وشب حلو  امل ار 

دجدٍر  لذا حراب   تزايد داارش    ال جدر          مع خلدٍة جتاى دلُ نالدي ال ار            ِو
ل مدرابار             مالفه الدملفو  من خون  ارش              وآقدب  م ها   خق  و اوبه ً 

عتني ابألسحار               ماه ِوم  اللي حياته قسار              تلقاش    يوم  ًر
و ة    كب    يضيعدن  األنكدار            يوم دلُ املخلوق ما اموهب يارش            

الاي  حب مة ومقدار            ولو  ا   ناذحبله ولو به قسار             ترى ال يب  
ونُ دلُ سابع  اجلار            وقا احلار ا دايد دقب ال اارش            رانق  وي 

ترى  الدين حفاظ  األسدرار            ي فعو    يوم  يدفيد    رارش                  
والاغُ هن شرَّ األشرار            من خا  دار ال ا  خاسوا لعارش                    اهلوى

  ب رخي القدوهب  ما نيه  تعاار             ما نيه من نعل الدم ادب شارش                 
              ب د ه قله  لقكابا   األدمار             واحف  ونايت  ا وخيع  امل ارش       

 و اهب ال ادر ب در بن سرور حماراري من الاهاه للكهان والسحر دددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 من ي كح اللي  يعدتقد  لده  بكهان           ي ر   مع  هللا  واحٍد  ما ي ياه
 لو يكدق الكداهن ملع م ه برهدان           وانتو ِفسه من حدوث املكياة

داا داابن           وهللا ندق  دالابم  غياو  وغياهلكنً   ٍه  قداو  م هً 
 من سادته ا مي  القدلب  ِدمدان           لعل  دلاو  للعمُ  وشدتاياه

 أِكحو ا اللي رشو ال يب دميان           واخي  ه ة حداخٍر  مع  شعياه
 وليه   تغدياه ياغيو  وخ الدماهب  والزوخ  ِقكان           غاٍخ بسوق  السو  

   تدابدي  ابلدماهب  رابح   وقسران           يفلجو من  ين العمل  يدابدي به
 وانان لكلمدة  ويل  يوٍم  لإلِسان              مو ٍم ما ي فع الدمر    ياه
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 لل در مديزاٍن  وللخدب  مديزان            تكتب مالئكة السما  وتعدي به
 وان             ره  غرابيل  الدهر من ِكياهقالو ِكيحة واحٍد شا  األً

 
 و اهب أيضا راه هللا حي  ال اه املسلة دلُ ملب معايل األمور وجت ب سفاسفها

 ًة واحٍد  ا  له  ماِه  دلُ الكيم           واغرتته ِفسه  ييب  اجلوخ وا 
 ا يالع  مااليع   العدال   ابلسواليم            بني العاارى دد روحه س 

  تات  والقتات   ابل ار  ها            يفر   عرٍج  ابلقفا  يكرش   الضيم  
 يعلج   كبش  دلجدة  ال ار  لليم             دٍي ولد  دٍي  ِ وخش  حلعا 
 ير د  ويلحق   والدي ه   ختداليم              خائة  ومر د  مي  ال ار خا 

 سهر  الليايل  مقاالٍت  مقا               هو ما خرى أن اجلوخ ياغُ تكاليم   
 ياغُ  يدين  للعاداا  مغداريم             وياغُ ر وهٍب  ما متل  الو ا  

 اللي  ساهن م ل حد  الرها        والكا ب حور الس ني  ال واحيم         
 

 و اهب أيضا
 مالو ومالهاتر  دموخ الدين       ا ب   قلي واحٍد ما يكلي            

 قلي ملدعن والددي ه يويل                تلقني   جندد املسمُ  بداله
 

 و اهب احلريب
ة          وش دلمكة ترمويا   القمامةدا ربع ا  الل  ي  حلقتة  حلًا

ة          ددالمٍة  ا شي ها  من  دالمة  ما س ها  س ةٍ   هاي  مكافًا
ة       هلا مع الايب و دار وشهامة      ترى اللحُ  ي اتكة هي حاًل
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روا يوم  اللقا   ابلقيامة                       ة            وتًا دفابدو لعل  هللا يغفدر قاًا
ة            أ دوهلا  الربع  ومع السالمة         ان ريب هدًا                                هاي  ِكيحةً 

 
 

ان  د ِكحه مجعد من الاياني ابإل الع دن هاا وهاش  كيد د ألحد مرو ي املخدر  ات ًو
الفعل امل ني ولكن خون  دوى استمر دلُ ما هو دليه حىت ألقي القاض دليه وحكة 

دم  دليه حبد اإلنساخ   األرض وهو القتل ابلسيم نلما دلة باا  لِزاح  د ه الغ او  ِو
تب  كيد ري و دت   متاده  اهب نيها  ا أشد ال دم ًو

 
  كيد   واحٍد ابلسجون             يقوهب  أان  للابح  ابلسيم هايب هداذي 

 يقوهب أنضل  ابلرناص  أ دتلوين             والعني   ملفوٍ   دليها  دكايب
دي              وخي  لو  الت فيا  وال ور  غايب  لعدل بعض ال ا   ما يعرنِو

دي              أق ُ د  لُ أبويه تاوهب  املعايب وا اللي درنتة  كع  اسرتِو
 لو يدري  لِدي مروٍج للفد ون               ولو يدري لين للمسلمني   ايب

 ومدمن  ح يش  وم قٍل ابلديون               يددي دلي وخداش  شو نايب
دي               الوالد   تك ر دليها الدمكايب                و  ختاون اللي بااعه  ح ِو

 خري  يكياه   د ون               وتكب  معتاله  دلُ را  شايبأقا    
 من  حلاع  دقله  ما  تفيد  العيون             والعقل من  ره  ا الئق  وهايب
 واللي   رحم  و اخ     الاعوين              و لادي دليه من أوهب العام ذايب

يم ا لفىت  ي ساش  حىت  القرايب            مجادع  من   سجد ع    امعوين            ً 
دي              ونار ال من راسي دليه ال كايب     حسيب   ًلده  ساايب  شلٍة  خهورِو
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ايب دي              واملوت حان وشد  ني  ًر م ي    خره    دليهة  شلدٍة  حليعِو
 يرميهة  مد ل  مدا هللا    السراه  مغاوين               والعقل   خره  املهابيل سايب

ة  شلع  له  اليب دي              موت  املهِو ما مدع  يوم  الاياني             رمِو
ا هللا ا من أمر  بني        ِكحوين               و  ي كح اإلِسان غب  احلاايب
ون              وقلقتم  ما بني نلب  وترايب دوض دلي خِياي         ًاٍ  ِو

وا اللي             ن   وين               واغفر ملن  لاه دن ال ني  اتيبوأحس
   حضرمت  مقتلي ساحموين               وهاي  ياية    كع  ابلساايب
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 ))   ا امتة  ((
تابدددة هددداا الكتددداه   يايدددة شدددهر ربيدددع اآلقدددر سددد ة مخدددس ود دددرين  مت الفدددراغ مدددنً 

 وأربعمائة وألم من اهلجر  ال اوية دلُ ناحاها أنضل الكال  وأمت التسلية 
وأسدددأهب هللا ددددز و دددل أن ي فدددع بددده وأن جيعلددده قالكدددا لو هددده وأن ير  ددده القادددوهب لددددى 

اتادده  و ارئدده وامل قددوهب د دده وم دده لِدده  ددواخ  املددؤم ني وأن جيعلدده رانعددا لدددر ات  امعدده ًو
 ًرمي

لهدددا  ادددل حلدددوهب األ دددل  ريب تقادددل دملدددي و  ختيابدددب أملدددي            أندددلح أمدددوريً 
وآقدددر خددددواان أن احلمدددد مح ره العددداملني وسدددالم دلدددُ املرسدددلني و  حدددوهب و   دددو  ل  

 0 ابمح العلي العرية
 
 
 

 تب ذلو / سرحان بن غزاي العتييب ً                                              
   مدي ة أم الساهو ونفوى ابمل اقة                                               
 ال ر ية من اململكة العربية السعوخية                                             

  هد1425 / 4 / 29                                                 
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 الكفحة املوحلوع الكفحة املوحلوع

ما ترى    25 الك عاين / وليس اغرتاه الدين ل ً 

 26 ما للعااخ دليه حق وا ب 2 املقدمة

 26 ا ره لن درم  ذِويبً  ر  4 ال عر   حلو  اإلسالم

 ًتاه املديح
 ره العاملني الااه األوهب   مدائح

 27 ا من يرى مد الاعوض   احها 6

 27  مل ساور الكائ ات ننيا 7 اهدا 

 27 بن تيمية / أان الفقب ا  ره الاات 8 بو أستجب / ابراهية بريوهب

 27 تعا  الواحد الكمد اجلليل 10  ربوا ري ع / اننر الزهراين

ية بن القية ر هللا بكر  12 مقتافات من ِِو  28 وأنيال اًذ

 28 اهلي  تعابم ننين 15 لليو لله ا لق / ال انعي

 28 ابو العتاهية / أ  لن ريب   ريب  يب 16 مبو م ذيل / ال انعي

ل ا ابئد / ابو العتاهية ا 17 أ  لِ اً   29 ا حايب القلب مايل سوًا

 29  تالنب من غب ربو حا ة 17 لذا الوروخ قل  من ميب ِفحتها

ائبللي  29 ا من جييب خدا املضار   الرلة 17 و ول    ت د الًر

ان شكري ِعمة هللا ِعمة 17  م اب ضوع / داد الرحية الادي  29 لذاً 

ية القحااين   الااه ال اين /   مد  سيد املرسلني 19 مقامع من ِِو

 31 حسان / أغراب دليه لل او  قامت 20 اره هاا الكون /حيي حاج

 31 حسان /  وى    ريش بضع د ر  حجة 20 ها حا ب لل ا رين   م 

 32 بن رواحة / لين تفرس  نيو ا ب أدرنه 21 امن يرى ما  الضمب / السهيلي

 32 بن رواحة / قلو بم الكفار دن سايله 21 دايته لذا أداُ سرور / بن خ يق العيد

تابهبن رواحة / وني ا رسوهب هللا يت 22  كدت ابه الر ُ  32 لوً 

 33 ًعب بن  هب / ابِ  سعاخ 22  ليل العزا ً  ب ال دم

 34 حسان / وأحسن م و مل تر  ط ديم 22 تفكابر   ِاات األرض / احلسن بن هاين

 34 اننر الزهراين / يكفيو مد  قالقه 23 أا من ليس يل م ه  ب / أبو ِوا 

 36 متهلالتراش لذا ما  ئته  23 وىلا  اخين شرنا و دا

 36 يوسم الكرنري / حممد املاعوث 23 انامر ا لق الاديع

ر  ا مو  الورى ِت عة  36 بن الزبعري / ا رسوهب املليو 24 بًا

 37  زى هللا ره ال ا  قب  زائه 25 امن اليه مجيع ا لق ياتهلوا
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 53 هاشة الرنادي / ملك ا هاش الدِيا  روان 37 حسان /  لقد قاه  وم

ضا ل  هللا بغب  اخ  الااه ال ال  /   مد  الكاحلني  55 ًر

 55 ا ره لن حاِ  ونايت نال تكن 39 حسان / ند  الكديق

  الااه ال اين / شعر املعار  والااو ت 39 ا من يرى دمرا

 57 حسان / ددم ا قيل ا لن مل تروها 39 بكُ دمر الفاروق

 58 ألمر هللا وهللا  اخر ًعب / دجا  39 حسان / ند  الزبب

 59 حسان / أ  لي  شعري 40 حسان / ند  املها رين

رت القروم الكيد من آهب هاشة 41 حسان / ند  األِكار  59 حسان / ًذ

 59 بن رواحة / اللهة لو  أِ  ما اهتدي ا 42 ًعب بن  هب / ند  األِكار

 60 احلماهب  ااهب قيا بن رواحة / هاا 42 حسان / ند  أم املؤم ني دائ ة

 60 ًعب / لقد دلة األحزاه حني  لاو 43 بن رواحة / ند  أبو اهلي ة بن التيهان

 60 حسان / مح خراب دكابة   يتهة 43 ًعب ابن مالو /  ند  آهب هاشة

 60 ابو متام / السيم أندق اِاا  من الكتب 43 ال انعي / ند  آهب الاي 

 61 رهاب وامعتكماش اِالق  44 بدهة دااخ ليل لذا  ن الرالم

  ًتاه الر   / ابه   ر   ال يب نلُ هللا دليه وسلة 44 هي ون لي ون أيسار ب و يسر

 63 حسان / باياة رسة للرسوهب ومعهد 44 دائض القرين / ند  الكحابة

أمنا 45 القرين / ذه دن أدراحلهة  65 حسان / ماابهب دي و  ت امً 

المهنهموا دن امللو   66 حسان / آلي  ما  مجيع ال ا  45 الكرميً 

ابدوش  66 حسان / أ  خن تة 46 لذا ما الليل أ لةً 

 66 ًيم تلتا  فوين ابمل ام 46 لن مح دااخا نا ا

 67 داتكة / أديم  وخي ابلدموع 46 ابيات   مد  بن املاار 

  ابه   ر   الكحابة 46 الفر خق / ند   ين العابدين

تموا غزو الدروه ( 47 اهلاليل / ند  بن اب   69 حسان / ير ي د مان ) اتًر

 69 حسان / ير ي د مان ) من سرش املوت نرنا ( 49  كيد    مد  اإلسالم

 69 حلحوا بع مان   ال هر احلرام  ًتاه اجلهاخ / نضل اجلهاخ واماهدين

 69 بن رواحة / ير ي از  51 أان   أ وهب ال عر ماتا 

 70 قايب بن ددي ير ي ِفسه 52 بن املاار  / ا دابد احلرمني

 71 حسان / ير ي أهل الر يع 52 بقرآين ولناين وتكابات لقواين

 71 حسان / ير ي سعد بن معاذ 52 حممد ا ااهب / من ذا الاي رنع السيو 
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 98 قا العفو مم تستدني موخيت 72 بن رواحة / ير ي ِفسه يوم مؤتة

  ابه   مكارم األقالق 73 فر / ا حااا اجل ة وا رتاعا ع

في لرياة 73 حسان / ير ي شهدا  مؤتة  99 معن بن أو  / لعمر  ما أهوي ً 

 100 حسان / أنون درحلي مبايل  ابه   ر   املمالو اإلسالمية

 100 حسان / لن أيقا هللا من ديم ِورمها 75 أبو الاقا  / ير ي األِدلس

 100 حسان / لمنا ال عر 78 اوي / ير ي ال ي انالع م

الافل 78 الع ماوي / ير ي املسجد الاابري  100 ال فسً 

 100 اننر الزهراين / بيارق العار )الدش (  ابه   ر   األمة اإلسالمية

 100 ال انعي / ال ا  ابل ا  82 أاد الكديق / خما  املسلمني بكل أرض

 101 ال انعي / اهلم ِفسي 83 جةحمموخ غ ية / مايل ولل 

يم يهدأ يم القرار ًو  101 أبو العتاهية / أما وهللا لن الرلة لؤم 85 بن املاار  /ً 

  ًتاه العلة 85 أحلاب الكفر ابإلسالم حليما

 101 تف اب نؤاخ  األام نتابا  الااه الرابع مرا ي خمتلفة

 104 لو العلةمع العلة ناسلو حي  ما س 86  كيد    ر   العلما 

 105 تعلة ننن العلة  ين ألهله 87 مالو بن الريب ير ي ِفسه

 106 ال انعي / لذا رأي  شااه احلياب  د ِ أو 88  رير / ير ي  و ته

 106 ال انعي / تكا دلُ مر اجلفا من معلة  ًتاه نلساني األسب 

 106 خ رمبال انعي / تعلة ا نىت والعو  89 يوسم العرة / نلسايم نلسايم

يع سو  حفري 90 متفائل واليأ  ابملرناخ  106 ال انعي / شكوت ل  ًو

 105 ال انعي / نال تكحب أقا اجلهل  ًتاه شهر رمضان

 107 العلة  اهب هللا  اهب رسوله 92 خع الاكا  دلُ األمالهب والدار

فاش الاِب   ر ب  107 لذا دلة العاد أقاار من مضُ 92 اذا الاي مًا

 107 ًة دامل يسكن بيتا   الكري 93 رمضان مزردة العااخأتُ 

 108 شو ي /  ة للمعلة ونه التاجيال 93 الرنا  / التحاير منً  ر  األًل

 108 ال انعي / لذا ماً    ذا دلة ونضل  ًتاه األقالق

تاه املرأ  املسلمة  109 بن املاار  / رأي  الاِوه متي  القلوه  الااه األوهب /ً 

  ًتاه الوناا 96   / من يل برتبية ال سا حان

ية القحااين 96 أب يع ليس التاج وا روج هو الفضيلة  110 مقتافات من ِِو

س ذئب ر الغواين والغزهب 97 لن املعًا  115 ادتزهب ًذ
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راب الار  وال فس 117  اخ  املر    خِياش ِقكان  132 أنىن شاابوً 

ان    من الكاا  132 ِاكي دلُ الدِيا وما من مع ر 118 خع د و ما  دً 

ر الدار اآلقر  119 م اب / ا سليل امد ماذا غب    ًتاه   ًذ

ر يوم القيامة / م ل ل فسو أيها املغرور 120 ابو العتاهية / انا لكل مكياة وجتلد  134 ابه   ًذ

ر ال ار / ا أيها اإلِسان اب 120 لذا اإلنان حلاع نال أمان  134 خر ا  التقُابه   ًذ

لهة 120 ال انعي / أحق ابلكفع مثاِية  136 ال ار م وى ألهل الكفرً 

عيمها 120 ال انعي / أِلم ابلاي استقرحل  قاا ر اجل ة ِو   ابه   ًذ

 137 بن القية / ومح برخ العيش بني قيامها  ابه   بر الوالدين

 140 م احلور/ نامسع نفات درائس اجل اتبن القية يك 121  ضُ هللا أن  تعادوا غبش حتما

 141 بن القية يكم أحلان اجل ة /  اهب بن داا  ويرسل رب ا 121  تاع  و ة    اع والد 

 142 ابراهية بن العاا  /    سفناب دلُ الدِيا وما نيها  ًتاه الزهد والر ائق

 144 رقيكة بن القية / ا سلعة الران لس  123  ين العابدين / ليس الغريب

 144 ًة بني خار هوان   اِقضا  هلا وخار أمن 125 ا ِفس تويب ننن املوت  د حان

 146 و  ات ددن  قرن  مث أ لف  125 دمر / أتي  القاور ن اخيتها

  ًتاه ال عر ال ااي 126 اِرر ل  ما ترى ا أيها الر ل

 147 ي / يقوهب بدا ِرة القوا  ا هللا التونيقرا ح العجم 126 ابو العتاهية / لذا ما قلوت الدهر يوما

 149 ب در بن سرور / من ي كح اللي يعتقد له بكهان 127 مايل مررت دلُ القاور مسلما

ة واحٍد  اله  ماِه دلُ الكيم 127  د مسع ا الود  لو ي فع ا  150 ب در /ً 

 150 ب در / ا ب   قلي واحٍد ما يكلي 127 من تراه قلق   شو نيه

ة 128 من يعش يكا ومن يكا ن   150 احلريب / ا ربع ا ا اللي حلقتة حلًا

 150 هاذي  كيد  واحٍد ابلسجون 128 تتوه من الاِوه لذا مرحلتا

ل الاالخ  152 ا امتة 128 امل اا جتو ً 

 153 الفهار  130 رأيتو نيما عاُ  ال ا  ت رر

   130 ا را د الليل مسرورا أبوله

   130 ال ااه والفراغ واجلد لن 

   130 هو املوت ما م ه مالذ ومهره

   131 اساهيا   غمر  اجلهل واهلوى

   131 خع الت اغل ابلغز ن والغزهب
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