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هللا الرحمن الرحیم بسم ا
ي المطالع حبیب

هللا،، السالم علیكم ورحمة ا
أما بعد،،

ـجونھم وطغــى ھــواھم فأبــدعت   فكثیــرون الــذين ثــا  رت ـش
ــم فــي الــدعاء والرجــاء والثنــاء، والمــدائح والصــلوات،   أقالمھ

.بجمیل القصائد
بینما ظل بحر ملحه أجاج له ظلمة وأمواج وقف بشاطئه كـل            
ب                  ذواق، وحیل بین ركوبه وبـین كـل مـالح، أال وھـو بحـر الـح
سـوى                  ك لـن تجـد  ى أـن ي ومقـام المعرفـة الـذاتي، حـت اإللھ

ي محاوالت معدودة، أما أن تجد ديوانا كـامال          قصائد م  تناثرة ف
ي ھذا المقـام          فلعل آخر ما تم من الدواوين الموحدة الحال ف
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ـن    ص عمــر اـب ي حفــ ض، وذلــك مــا يجعلنــي  كــان ألبــ الفــار
ي أن أضع بین ناظري أحبابي ھـذا          هللا شكرا أن أتیح ل أسجد 

.الديوان

iamalyy@hotmail.com

هللا الرحمن الرح یمبسم ا

إھــــداء

ي ھذا خالصا لوجھك أللھم اجعل عمل

وأھدي ھذا العمل لمن تفضل علي بتعريفي 
.ثم لمن أبتغي ثواب تعريفه

ــدمة المقــ

ق قـدره، ال        هللا قـدر حقـه، سـبحانه وتعـالى ـح ألحمـد 
ي علیه ثناءا وال نبلغ قـدر تـوقیره وإجاللـه،         ھـو الخـالق   نحص

ي الممیت الباع    سـبق        -ثالقادر المحی ى خلقـه،  شھید عـل  ال
ــل بیــنھم، وأقــام بحلمــه حجتــه علــیھم، فحقــت  علمــه بالفص

فُ     ي      قضـائه عجـزَ    علیھم كلمته، وألزمھم لـط ى ـف ھم، فتجـل
عدله وقدرته وتفضـل بحلمـه وبرحمتـه وأصـاب بعفـوه فـوق              
سلیم في األولى واآلخرة نلوذ بحلمـه             شاء، فله الت ذلك من ي
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ن عذابـه    سخطه وبرحم من غضـبه ونعـوذ برضـاه مـن          ،ته ـم
.الفرد الصمد-ونشھد أنه ال إله إال ھو الواحد األحد

سیدنا محمـدا عبـده ورسـوله، عـرّ           ف بربـه   ونشھد أن 
د له كأحكم داع، فأقـام الـدين وبلـغ، وأدى           كأبلغ رسول، وعبّ  

ى جنابـه، مـا              هللا إـل ى رده ا تـرك خیـرا إال     كما أمر وجاھـد حـت
سالمه علیه وعلـ     ودلنا علیه،    هللا و ى آلـه األكـرمین     فصلوات ا

ي كل وقت وحین .ف
ـد،، أما بـع

س      ي ولكم الرشـاد ألـتم هللا ل  التقـرب  فإنني إذ أسأل ا
ـن قصـائد،      إلیه تعالى بمـا حـواه الجـزء األول بھـذا             الـديوان م

طفــت فیھــا بــین حضــرات القــرب منــه جــل وعــال، راجیــا إيــاه 
ـل القــولَ  ســبحانه أن يصــدُ  ي، وأن يقاـب ي فیھــا حــال ق قــول

النوال عنده، وأن يكون علمنـا يقینـا ال ظنـا، وأن            والحال كريم   
ــة       ســنا وفعلنــا حســنا، وأن يخــتم لنــا بخاتم يكــون ظننــا ح

ســعادة ســمه أن يعفــو عمــا أصــاب ......ال ســأله تبــارك ا كمــا أ
ق آل بیـ                  ي ـح ي مـن زلـل أو سـوء أدب سـیما ـف ت نبیـه   عمل

هللا علیه وسـلم الـذين         ت طمعـا و      صلى ا ب قصـد    بتطاوـل طـی
ي لذلكيرفبذكرھم حین ال ي وال مقام ي علم .عن

ـن بلغــه ھــذا الــديوان،     ـم فبــارك وانفــع إيــاي وـم أللـھ
ي ولمن طالعه .واجعله ثوابا وأجرا ل

(وكما اتخذت عنوانا لھذا الديوان من مطلـع القصـیدة           
ت بھـا    )غدا آتیك ياموالي فردا      سـبي  ،   الجـزء األول   ، ختـم وح

ي طلب العفو والرحمة والفضل الذي سـأل           ستجیب رب ت أن ي
.فیھا، فال تنسونا من صالح دعائكم

سالم  هللا وبركاتهعلیكم ورحوال .مة ا
. م2006 و1977ه القصائد ونقحت بین عامي كتبت ھذ

و موالهـي عفـالراج
ي عبد العزيز عل
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رفاق الصــبريـا-1

 القــدْر في حكِم الصبِريا رفاَق
 يجلو الخبـْرھل لنا من منصٍف

یف ظھــْر أو كأين كان الحبٌّ
 صـدْر أم عن الغیِب لحٍظسحُر

 البشــْر من قبِل كان الحبُّقیَل
 صــوْر وال قـیُد ال شغٌلحیُث

 حــذْر من غیِر األرواُحھامْت
ـــْرَت يوما واسَت الَحفي جماٍل

 األثــْر نقتصُّنحن في األشباِح
ــیكٍل  إال قھــْرما بدا في ـھ

 البصـْر بل زاَغ األلـباُبضلْت
سَّ سرٍّعیُن ــْر قلـبًا م  فاستـع

ي أنا ظـلٌّوانجَل  وحـْرى لي ـف
 إذ بـدا لي بي أضْر وجـٍدرُطَف

 وقــْرى في أينما فاشـھْد وانجَل
 أو بشـْرا بخـیٍر دومـًظـاھٌر

صلیني سقــْر ُت نفسي كدُتويُل
 لي لم تــذْرلْتأوھـمتني سوَّ

ي في خـطْرشـرقي روحي فإنَِّأ
 السفـْربي فقــد حاَنأدركي رك

كم أنادي من على ھـجري أصْر
 أو أمـْرا قلبي لـصبٍرتـاركـً

 ال يــذْر احتجـاٍبيصطلي مرَّ
  ال حجــْرطینتي كوني كمـاٍء

ـرْجََد صــبرا واْز ملَّ قلٍبأيُّ
 فانكسـْر وجـٌدبـعدما أضـناُه

 وبالسلوى كفــْر الشـوَقأدمَن
ن مفـْرما م..ما سبیلي ؟ حیرٌة

 خــْرال تلومـوني فكـم للحبِّ
ــْر بدٍوا ســیُدجاثًی  أو حـض
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 عمري كي أرى بعد الضجْربعُت
 الفكـْر ارتطــاماِتبعد ما ذقُت

 منتظـْر زعـٍمن ركضي خلَفَأ
ــر ض أوھام البـش س إال بع لی

ــر والدوا شاھـدته رأي النـظ
ُتعندما ُأ  أغــْر من باٍبدخـل

 الـدرْرطفى خیُر  المصلِ آباُب
ُت  إذ زال الكدْر الشـكَروالتزـم

 القمـْر في ھدِي السیَرواعتزمُت
ْرى السیـَ الھادي  وذي أزَكسیرُة

ض المعاني من قصیدة يا رفاق الصبر :تبسیط بع

ت              ف تبیـن ب وكـی التساؤل في ھـذه القصـیدة عـن نشـأة الـح
ب عرفـه اإلنسـا               ن قبـل أن    حالته لإلنسان، ثـم تـأتي اإلجابـة أن الـح

يـأتي إلــى ھــذا الوجــود ، عرفــه يــوم أن كنــا ذرات فــي ظھــور اآلبــاء،  
ـك كــان شــھود )ألســت بــربكم (أخــذھا رب العــزة وأشــھدھا  فھناـل

البشر لربھم حیث تغشاھم نوره، وھناك نال كل إنسان قسـطا مـن             
ھذا النور ظل كامنا فیه، ومنذ تلك اللحظة عشق اإلنسان ھذا النور،            

نیا، عندما اشـتاق اإلنسـان لھـذا النـور الـذي أحبـه       ثم ھاھنا في الد 
س بــه، وكلمــا التقــى    ظــل يبحــث عنــه يستشــعر وجــوده أينمــا أحــ

ي القصـیدة            (بشخص نال حظا وافرا مـن ھـذا النـور الـذي سـمي ـف
ص، وأحبه لما فیه من جمـال أو نـور أو سـر              )سرا   انجذب لھذا الشخ

ف يكـون الحـ            ال إذا شـاھد    ھو ضالة الباحث العاشق منذ القدم، وكـی
ي ذاتـه منـذ                     ي القـدر الكـامن ـف اإلنسان ھذا الجمـال وھـذا النـور ـف
األزل؟، الشك أنه سیشقى لكشف الغطاء بینه وبین ذاتـه ، وعنـدما             
ي           يعجز عن ذلك يدرك أنه يحاول المستحیل، ويكتفي باستشعاره ـف
ث عـن القـدر                    ي بـه المطـاف وھـو يبـح نفسه وفیمن حوله، ثـم ينتـھ

جمال والمثال األعلى الواجب أن يوجه إلیـه حبـه          شافي من ھذا ال   لا
ب بأنـه            فیجده في آل بیت النبي محمد صلى اهللا علیه وسلم، ويعـق
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ذلك أن يھتدي بھـدي المصـطفى       علیه أن يفعل لیتحقق من     خیر ما 
.علیه الصالة والسالم

)2(

ي ي عـص دمـع

ي َع ُعیـِّ وَط في ھواَكيٌِّصدمـع
ُع مـوزَّوِع والخضِدبیـن التجلـُّ

ُه يـدعو دمعتي فتجـیـُبالشـوُق
 فترجُع الجمـیُلھـا الصـبُرويكفُّ

ي القـديِمأھفو إلى العھِد  وموقـع
قُعي مْونِـعَْس فـال َي الشھـوِديوَم

يِن تصدُّما الجماِل  ِح حوَلوأحوُم
مُعْط الَم عزَّ تقوُل الكمـاِلُبجُُح

  مذلـٍة مقـاَممـْزَْل لي ِإوتقـوُل
س ِعما عاشٌق  يخضُعَيدِنـْ من لی

يا ال حوَل طائعـًنُبُجْ َألألمِر  ـل
ٍسوأنـا الذي في كلِّ ـُع أشُج بـأ

ي َقـذُّلَوَي لتي وِذ الحجـاِبدُیـْ ـل
عُجَّ  ُھ الخـالئُقي حیـَنـِدوتسھُّ

ي عاذِلـِعمَْس َم قلبي عنـَدیُبجِوََو
عُنـَ أْشـَيمِْس ِجوُلُح  وُندٌايـِزَتَُم

ي ولِوا الِئي  معي  ترىلعَت اطَّـم
ـُع  يدَمـَكفُْر َط  لظلَّوِدُھ الُعيوَم

ـاا متأرًق سـاھًرـَك جفُنولظـلَّ
ُعا يتـوجَّ عـالقـًَك قلبـُولظـلَّ

 رجعـٌةيا عـازلي دعني فما لَي
س مثلَيدون الھـالِك ـُع يرِج ولی
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 ضائٌعَك عمُرقالـوا بھذا  البـاِب
عُیـَ أْضإنَي بـه ـفولئن أشـكُّ

 عوازلي  فما يقـوُلُتـنِْني ُجھبِن
عُرَْص ُيى فـالٌنَحى أْضَوي ِسعنِّ

ضا الرِّي بالھوى  ثمُنلو في جنوِن
ـُعفـَْدا  قلیـال ُيه ثمًنُـتـُدْجَوََل

ٌشـْد ُم لَيهـُُذ أْخ جمـاٌلنـوٌر ھ
عـُزِْني َيانِیـَي من ِك ذاتـِـلَُّتيْس

ُب ـريبخاِطعن ھذه الدنیـا يغـی
ـُع وأرَتـامي أطوُف السَّهِدِْعفي ُب

يَد عن  نفسي مقاِصيُلزِوُأ ھا الـت
ـلُع وأْخوِمسـُھـا  بالرُّتَْققـد عوَّ

ي عن نـداِء أـُمُّصَتَُف يثـِدَِّح ُمذـن
 أسمُع–ـُتصِنْ أُيِّوِلُْع الـْهِنِحْلَوِل

ه نـوُرشرُق ُي المحراِبوبصفحـِة
 وأركـُع رضاُهيـدِجْتَْس أَرُّفـأِخ

ھا سجدتي أغشى السُّوعلى معارِج
 ويرفـُعـبِِّحى بالُم يـرَقوالحبُّ

ى النـَوـرِّيحلو به حالي على  ُم
عـُِز يْجَي صبرا وغیـِرـُهطیُقوُأ

ِسوأسـیُر ـْمھِلِثْ ِم سـیرَة بین النا
ُع األضُلـنُِّك  وما ُتاَيَوي َجفِـخُْأ

تي محبي سعـیَركـِْزي ُيِروتسـتُّ
زُعْع ال أتـَزوأنـا لبلـوى الحبِّ

 محبوبا عسى يصیُرفعسى المحبُّ
 في الھـوى لي ينفُعولعل صبرَي

 غـفلٍةَقالَِو َعھیـا اخلعوا عنكـْم
ـُع يوما يفِجوا فالـموُتقـُقََّحوَت

دمعي عصي :تبسیط بعض المعاني من قصیدة
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ــ  تعتبر ھذه القصـیدة امتـداد لـذات         یدة يــا رفــاق  الحــال المســیطر بقص
الصـبر، ولكــن بتحقــق أثبــت ومعرفــة أدق، فالحــديث عــن الشــوق إلــى يــوم  

، غیر أن ھاھنا توجـد اإلشـارة عـن الـوعي            )ألست بربكم   (العھود والمیثاق   
بالموقع القريب يوم الشھود والعھود ، وأن ھـذا الموقـع لقربـه مـن رب العـزة          

س بذات     عند تذكره تضیق الدنیا بأسرھا، بل ربما الدنیا واآل         خرة وكل مكان لی
ى ھـذه                 ف الحجـاب للعـودة إـل الموقع مـن القـرب مـن اهللا، وأن محاولـة كـش
ي             ي الـت الحضرة القدسیة أمـر مسـتحیل، وأن معايشـة ذكـرى لحظـة التجـل
ي جمیـل يسـتغرق                تستشعر من وراء الحجاب تأخذ اإلنسان في عـالم غیـب

ي ھـذه الـدنیا،                  س صاحبه حتى أنـه ال يشـعر بمـا حولـه ـف  لدرجـة أن    إحسا
ي                    س له مقابل مـا يجـده مـن متعـة ـف صاحب ھذا الحال ال يعتني بنظرة النا
ي كـل أحوالـه وأن               س ـف ش ھـذا اإلحسـا استغراق ھذه الحالة له، وأنـه يعـی
ى ھـذا                     الوصف بالجنون في سبیل ذلك أمـر مسـتھان بـه وأن مـن يصـل عـل

ذا الحد ال رجعة له عـن اسـتغراق ھـذه الحالـة لـه، وأنـه سـیظل متعلقـا بھـ               
ب عنـه منـذ احتجابـه                    الحال ومعايشـا للجمـال الـذي يستشـعره الـذي حـج
ف ھـذا الحجـاب وإن كـان ذلـك بعـد                       ى أن يكـش بالتكوين في عـالم الـدنیا إـل
لموت، بل وينصح اآلخرين بأن يتحققوا كما تحقق صاحب ھذا الحال، قبـل أن   
يفاجئھم الموت، ألن من لم يمت وھو على يقین من العودة للمشاھدة فھو            

.على خطر عدم المشاھدة بحضرة الرضا باآلخرة
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)3(
ف بالرحــاب ـق

ْف  وقــفًة بكل عـیٍد بالـرحـاِبـق
ـطوَف ِسلـت  سـبعًة بالمـعنى المقـد

ب لَي يا رحـمُنوتـقـوَل  رجعًة ـھ
لك لمحـةني بفـضلْـ جـمِّوتقــوَل

ـمع الحـاضـرين جـماال فأرى بـج

قُرـِْط  َي للـجـوانِحجـاءوا ووجـٌد
 يشـرُقوعـیونھم فـــیھا اشتـیاٌق

  يحرُق وحیـٌدوكأنـــــھم قـلٌب
 عـنھم مـغرُقوعـزولھم في اللـھِو

 ال تـرى عـزاالفـــمع األحــبِة

ٍق الحماِمنـوُح ــِد كعاـش  متـواـج
 صـامِد  بذي فـؤاٍد الغــراَمھـاَج

ـالعَة سـِد حا عـند غیبِةفـأتى الـخ
 واحـِد بـني مقـاٍم بــیَنال لــوَم

ـطََّ ــراُمـح ىاَل  وتَعھْم مقـاَم الـغ

ه بأمِر عـلى الـرجاِلحـكم الغـراُم
ـم في الورى أعیا الصدوَر ه بسـرِّـك

هـنا مـن أسـِرباحوا وصاحـوا  نجِّ
سَّ ه  بسـحـِر القـلـوَبلكنــه ـم

َس ي النـفـو  األحـوااللـَدَّ وَبفجـل

ــوَتو ـه رجاِل بكلُِّهأشـــاع نـش
ــِه بجالِلمُْھ وعمَّضوَرا الُحبـَـوَح
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َسوأزال أكـداَر ـه بحـاِل الـنـفـو
ــھا بعجیِب ِه جماِلعـِْن ُصوأحـاـط

 طـاالـفت بعد اشـــتیاٍقفــتـألَّ
ــھُر الـبقاِعفـضُل نكُرھا ال ُي وـط

 األوفُر النصـیُبولـنا من الخــیِر
ھـیا وصـلوا واذكـروافتجـمـعوا 

  وادعـوا واشكروا البیِت آِلفي ساِح
ي حیِّ ـالالجْ إِمـِْھوتـأدبــــوا ـف

 واسقني فاشرْبطاب الھوى ياصاِح
ىنـِنِّ َغَي بأشعاري ومنِّواطــرْب

ُسْبَجواْع يِن وحیِّ في الفناِءرَيْك ـل
ني  وانَثـوِةُخ لُألَكـناَح َجْضواخِف

  إذا مـا ماال داعـیھممع مـیـِل

ـبي مـعيا فـما قْلصاحبي رفًقيا
عيسَم وصار زادي َم الشراُبصاَر

يعـِلَُّطي وَتقــِوَُّش َتوالى الجـماِل
يِعواِج َم فـیه طــبُّيٌّ صـِفورٌد

االـَغ  َف الـوروَدالُهـْو َمسـاومُت
 ثاقِب وفكـٍر ذا جــاٍهقـد كـنُت

 رآني صاحبيـْذحـالي ُموبـكى ِل
ُتأ اھِب ذا بعـقـٍلـیـِسنْ َممسـی

  كراھِب الفـؤاُد الـحيِّوبـذلـَك
اال مـاَحــْمِھ عـن باِبمـتـبتٍل

ٍيبـاٍب  أحمـدْي  بسـرٍّ رفـاـع
سـرٍّ دســوقيٍّباٍب  سـرمدي ـب

دْي أو حاِم أو  ھـاشمْيْيِلأو شـاُذ
 مذھبيوِة النـُب عن بـیِتال ضـلَّ

ىم ال واَلھِـ والِئ بعـَدوالــقـلُب
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)4(
ـعناھـم طــف حول ـم

 مرًةَكنـاھم بقـلِب مْع حوَلـْفُط
ك رحلًةـمِرم بُعاُھـنَّعَ مُْبَحواْص

ةًعَفْ رِْمـاُھَم في  ِحَك مقـاَموارفْع
ةـًَحمْ لََك ِبا أنوارِِھْمـَن َسواشـھْد

ھم أسرارا شراِبـيَِّف َصواشـرْب

 واحـُدمْـمـاُھ في ِحةـِبَّ األِحكلُّ
  وھـذا واجـُدھـذا بـه شـوٌق

 أو حـاسـُدـٌمى الِئـھَّعنـھم تَل
دُايِزـََت ُم بـیـنھْمْمفـترى ھـواُھ

اارـََت األْسكـَتَّ  فَھ الغـراُممـَكََح

ُض مْھُاتَُم ِساِحَم مع السَّناِح الَجخـف
مِْھ حیاِت كلَّـبِّ الُحباعـوا بسـوِق

ھْم حـیاُؤ وزاَدمْھُُرـاِعَش َمـْتقََّر
مْھِاتَِس ُق حاِلضوِع ُخ جمیَلرـُْظفاْن

ااَرا أنـَھوَْقا الـَت لـمَّمـُْھفدمـوُع

ِباِر الشَّ قلُب فـرقَّ الشـراُبراَق
يِبي يا صاِحِن واسِق برفٍقفاشـرْب

ي الواجِبي  وقلِب بأشـواِقـْقوارِف
اھِبي الذَِّلي وعْقرِكُْس على تْرواس

قٌّ اراـكَْني ھـنا ِإدـِْب  فـال ُتـح
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ْتبَرَْطھا قد َأ ماَلھـذي المـعازُف
ْتبـَھَلْ أَْم فـیِھـِدا للـوْجَھـغاُمنَْأ

ْتَب  وما َخ الغراِم نـاُرتْرـَعَّتَسَف
ْت تعذَب القـلوِبـرُْكـى ِذـا أَتلمَّ

 األشـعارا المـنشُدوتـلى ھـناَك
ينِثـَْن ال َيمِْھ أبـواِب  عـْنألقـلُب

يِن  لـم يأِتُه رجـاُؤ طـاَلذُنِإلوا
يِن مھما عاَق األبـواَبلـن أبـرَح

ينِدُّـرُ َي الكـراِمي فمـا باُبـِبذْن
ا األنـھاَر يمـُأل منـھْموالفضـُل

)5(
ــا ـة الفـن لحـظ

انََف اْلا  لحظُةنَرِْم ُعْن ما ِمـَكبِّرََو
ارَْم ُعهُتَدْ زِْني وِإِر بھا عْمیُقيِض

ــكنَّ ٍدواُج َت بغیِرــٌرُمھا ُعوـل
اَرا قْبَھ عنھا وال بـعـَدامذھًبوال

س بھا عبٌد  عــابٍد وال حـاُلولی
سوُرَرولم َي ا لھا جبَر الفـؤاٍد مـك

ھا وصـِل مفطوُم الباِليدـَِر َشيظلُّ
اَر من ذاقھا فْج النوِم طیَبويكـرُه

اھَنِوْكَ ِب ضالٍل فیـھا مْنوحـاشاَي
اَر فْخُهـلُتا وما ُقكًْف ذا ِإـُتْلا ُقوَم

هالُل فیھا َجبِّ الرَّبـِْر قُةُرـَْضحََف
ارـَْیا فكـان وال َغـناَنى فأْفتجـلَّ
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دٍھَْش مـَعُْط قَُه ما َلوفیـھا شـھوٌد
ىرَْدى ُيھَتَْنى فیھا وال ُمدـَتَْبوال ُم

اَھوا حجاَب فضُّ الجمِع أھِلوما غیُر
ارَّوا ِسُھ لھا واَجھْمنْ عوفي غـفلٍة

ْق ُذیُبِص أُُثـْیي وَحِما أْر لَمهْبَّنََت
اَري كْسكِتَْش الَينَْص الُغفماذا أصاَب

هالِت َص حیَن العـبِد وساَقكـذاَك
ىرَعْ تَْب أو وَھْع وُجـغٌل ُشهُنَّأال ِإ

هِنِْی بَعْد واشَھوِْنَك الْنـِوْكَ بـِْدتوحَّ
اَر به دْھْم وانَعِد العـْبي بحاِلوصلِّ

ٍةیرَِصا َبـیَنْ ُدى فـیَكقَرْتَ لِهـْزِّوَن
ارَبْ كِهُ لََع واْرلِّ الذُّبـِوْثَ بِْبوقاِر

ٍكارـَِدي َم ذِنْمَ ِلـبـیٍهنْ َتاُتارََشِإ
ارَكْ فُِهي َلنَِّد ما ُتْتیَغ ِصنِْیى الَعلََع

اَھ اقـتراِب عـنَدالَوَُح اَألنْمَْأوال َت
ارـَْھـھا َقبـواِب ألٌََقارَّ ُطدَّ ُرفكْم

ضِّوفي حاِل ٌباِئ غَلُّ والُكمِْت الَخ ـف
اـَر أْمهـِرِْمى َأ عَلرْتـَْخ والَتظْقَّیََت

اھَالََمنا َج ذكـْرنْ ِإاٍل جـَموكـلُّ
اَرھا بْح عـنَدْتَل قاَب ماٍءاُترَیـَْطُق

سـَت هِرِدْ َقوَنا ُدَمى ِبَم األْسلُدِْبوـن
ِسواىوَھَْلى ِلرًِق ىرَقُ يُنْمَسْئ ياِبلنف

اَھوَدُد ُصعْرَّنھا تـَجا َعـًبـا راِغیََف
ٍس ٍسبكـأ ارَْبھا ِش حَظَّتَْد ماَع لنـف

ھاارُ نَدِْع في الُبـوِر النُّبِرْ ُقفحـضرُة
ىرَْخا أُھَدَّا ُويًدِجـْتَْس مُمُْقا َوھَدْرَِو

ةًحَمْ لَقَِّحا اُلَض ِرـْبُق واْرْسئِتَُبوال َت
ا ًداِج سـَــْنكـُــى َفعَْدا تـُــَھینَحِىعسـَــ

ارَكُْش

ض المعاني من قصیدة .وربك ما من عمرنا:تبسیط بع
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لیســت خاضــعة لحســاب الــزمن   المقصــود أن لحظــة الفنــاء 
في عمر اإلنسان، والمعروف أن الفناء بمعناه االصطالحي ھاھنا ھـو           

ويقال فني عن غیـر اهللا  (التخلي عن كل وإسقاط كل ما سوى اهللا         
ي اهللا      أ ص كـل ھمـه وانشـغاله        )و فني ـف ومعناھـا أن اإلنسـان يخـل

س بشيء مما حولـه مـن الحیـاة أو             باهللا بما ال يدع له فرصة لإلحسا
الدنیا التي تعد من األغیار  أي مما سوى اهللا، وأن لحظة الفناء ھـذه          
ي بالتـالي مـن البركـة           س الـزمن ، فـھ لكونھا لیست خاضـعة لمقـايی

 يعـدلھا عمـر اإلنسـان وإن أضـفت إلیـه أعمـارا              بحیث ال يسـعھا أو ال     
ت     أخرى، ثم يأتي االستطراد بأنه عمر بغیر تواجد، بمعنى أنك إذا كـن
ى عـن           تشعر بتواجدك في ھذه الدنیا فأنت في لحظة الفناء فان حـت
ي ھـذه                  س بوجـودك ـف ت ال تـح نفسك باعتبارك من األغیار أيضـا فأـن

ت موجـودا فیـه             وإنمـا تشـھده بحضـورك      الحالة فأنت تعاين أمـرا لـس
الــذاتي ال بوجــودك الحســي، وھــي كــذلك ال يحــدھا القــدوم إلیھــا   
س للخـارج                  والذھاب عنھا كأي مكـان لـه ھـذه الحدوديـة، وكـذلك لـی
ف يقبـر الخـارج                منھا دفن بقبر كما الحال للحي بالواقع المادي ، فكـی

ى فیھـا            !منھا وھو لم يكن فیھا بجسـد         ، وقـد قلنـا أن اإلنسـان يفـن
 عن نفسه ، فبالتالي يكون الرب قیوما مھیمنا ، وال يكون العبـد      حتى

ى                س بھذه الحالة عبد يعبد ربه وال حـال عابـد، ومـا أقـس موجودا فلی
أن يفطم عن ھذه الحضرة مـن عرفھـا وذاق الحضـور بھـا، ولـم يصـل             
إلــى ھــذه الحضــرة إال مــن ترقــى فــي حالــه إلــى أن صــار مــن أھــل 

رات العبودية كافـة، وعبـروا مقامـات        الجمع، وھم الذين كوشفوا بحض    
السالكین إلى اهللا وخلصوا منھا سالمین بغیر خلط أو أوحال توحید أو    
فساد عقیدة، وھم ال يصلون غلیھا اجتھـادا، وإنمـا يجـذبون إلیھـا دو               
ى أنـه               تحسبا لمواجھة ھذا المقام الرفیع، وحاشا أن يفھم ذلـك عـل

ال نقــول بــه قــط، مقصــود بــه مشــاھدة رب العــزة جــل شــأنه فــذلك  
وشتان بین شھود الحضرة وبین مشـاھدة رب الحضـرة، وإنمـا حـدود       
ھذا المقام نبینه في اسـتغراق حالـة تسـبیح الموجـودات والكائنـات         

وإن من شيء إال يسبح بحمـده ولكـن ال تفقھـون            (والجمادات لربھا   
ش جذبـة ھـذه              )تسبیحھم   ت تعـی ، وال نقول بفقه ھذا التسبیح، فأـن
س            التسبیحة ا  ى الھـالك دون أن تـح لواحدة الممتدة منذ النشأة حـت

ما حولك وال يعنیك كیف تؤدي األشیاء ھـذه التسـبیحة فـال يشـغلك               
في ھذه الجذبة سوى من أنت منجذب أو مأخوذ إلیه بكلیتك، وھـذه       
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كسر أحـد فروعـه النشـغاله عـن         ھي حـال النبـات الـذي ال يشـكو          
ي         ى ـف نفسـه نفسـه وكـل    نفسه وعما حوله بھذه الجذبـة فھـو أفـن

ت    األغیار ، وھذه ھي حالة الصحابي الذي قال ابتروا ساقي إذا دخـل
س بما حوله وال بنفسه، وبالتالي ھو          في الصالة، فھو أيضا كان ال يح
في ھذه الحال يسـتوي عنـده أن يكـون جائعـا أو طاعمـا ، كاسـیا أو             
عاريا، والقول بالتوحد بكون الكـون أي استشـعر انجـذاب الموجـودات             
س                  ص ، والقول وصلي بحـال العبـد ، وقـد قلنـا ولـی لربھا انجذاب إخال
بھا عبد وال حال عابد ، فغنما المقصود به صلي بحال ذلك الصـحابي              
ي عـن عبوديتـه وبشـريته              الذي بترت ساقه في الصالة، فھو عبد فـن
ي                 بجملتھا، وكان فیما تقدم إشـارات تنبیـه لمـن يـدرك المعـاني الـت

ص فال تكن آمنا فلعل        نرمي إلیھا، ثم نعقب     بأن رغم كل ھذا االختصا
ي اآلخـرة، وإن               بعد ذلك ال يؤذن لك بالدخول إلى الحضرة األسمى ـف
ي حضـیض                 ش ـف كنت ممن عرفوا ولم يلزموا فتجرع مـر الحجـاب وـع
ي حـال الرضـا والقـرب، فـال نقـول                   حجابك، وكما أشرنا إلى الحـذر ـف

س في حال الحجاب، فعسى يصیبك الرضا وتد     عى فكن سـاجدا  بالیأ
.شكرا

)6(
ــھود ـش

 والنصِبـظى بالفكِر اللَّذاق الفـؤاُد
ِس ِبَي الـرِّـجِة به في ُل ھمٍّمن بأ

هُُع راِد يـدنو به والخـوُفالشـوُق
ِبُج الُحفي الذكر سرا وجھرا دائَم

 لي لم أَر العقَلحتى أضـل الحجاُب
بَِر من ُكا لم أشُكدـًوَْقفي كـفه ِم

هال السـكون الـذي ما عـاد يقطُعي
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ـد واللـعِب للـِجوال ضـجٌةلغٌو
يال الشـھود الـذي من ھوله اتحدْت

س بالصـخر باألنـعام بالسحِب النا
 محايال الجـمود الذي فیه المـكوُث

 والصلِب واألوثاِن التسـابـیِحكلَّ
 سمْت الـذي فیه الحیاُةھـذا الفـناُء

ِبھا القُشِبواسـتعبدت البسي أثـوا
 بـه فـرٌقْت الـذي ضـلَّواإلتـحاُد

 لم تصِب الوصَف ما أجدَتبیحٌةتس
ا جدٍلَج ِحمْطِّ َحْز ُج كما الكوِنفاشھْد

ِبوادرْك وكن ھیكال لك شاھدا وـغ
 جــارحٍةت كلُّخلق وللـه شــذَّ

ِبلِقَْن  ُمیرَـمنـھم فـذاقوا والقوا خ

ض المعاني من قصیدة .ق الفؤادذا:تبسیط بع
تبــدأ القصــیدة بإشــارة إلــى الطــواف حــول معنــى ومحاولــة    
اختراق الحجاب لحضرة علوية راقیة، ويظـل صـاحب ھـذا الحـال بـین               
الشوق والخوف حتى يحدث ما يشبه الخلل بـین الحجـاب والعقـل ،              
فیفقــد العقــل الحجــاب أو يكــف العقــل توجیــه معاولــه إلــى الحجــاب  

ب أو     ألن أسـبابه غیــر منتجـة، فاســترد   لیھدمـه، ألن العقـل كــل وتـع
س العقـل وحسـاباته      اإلنسن زمام أموره من عقله ، وأفلت من مقايی
، وعندئذ واجھته الحضرة التي كان يحوم حول أسوارھا المنیعة فـإذا            
ي حضـرة مقـام مـن المقامـات ال حضـرة           به يجد نفسـه داخلھـا، وـھ

ـف األبیـا                ى ذات اهللا ، فحاشـا أن نقـول بـذلك، وتص ت ھـذه  اطالع عـل
ت ألجلـه                الحضرة بأنھا سكون ال ضجة فیھـا، وشـھود تضـافرت واتفـق
ي ذلـك               ي ـف كل الكائنات والموجودات دون أن تتصادم أو تتعاند بل ـھ
س سیئ منھـا             متساندة كأنھا وحدة واحدة وھي في الحقیقة ال يح
بشيء لیسانده أو يعانده، ولكن الصورة بدت متحدة متساندة، ونرى          

وربك مـا مـن عمرنـا لحظـة     (لة التي صورتھا قصیدة     ھنا أنھا ذات الحا   
، وفي ھذه الحضرة جمود فال حركة فیھا ، والخالصة أنھا أخـذة             )الفنا

يء فیھـا ، ولكـن         وكأنك حبست لحظة من الزمن واستوقفت كـل ـش
حققــت ذلــك فــي لحظــة انجــذاب لــرب العــزة تقــر عظمتــه وألوھیتــه 
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فیـا سـعدك أنـك      نجحت في ذلك    ووحدانیته ، وفناء مـا سـواه، فـإن         
شھدت كما تشھد األشیاء التي لم يحجبھا قید العقـل، وھـؤالء ھـم       

.الذين شذوا عن الخلق للخالق

)7(
ي ض طـرـف أغــ

ضُّ ا طـرفي بحـضرة سـادتي أدَبأغ
ضُّواھْم ِسوعْن  إھماال الطرَف أغ

ــیُم  لـمن شـاناھموا  ثمناوال أـق
الـالجْ ِإ الدھَركـرام  أقـوُمـلول

وامُُھ  ذكُر التاريَخرـَطَّفســادتي َع
الالْق  ِإ الذكِرومـا اعتراھم خموُل

ها يـقارُبھم لن تـرى مـجًدومـجُد
االا زال سـیَّ  مهُثُْیھـم َغوفضـُل

  على المؤمنـیَنھم في قلـوِبوحـبُّ
 مـازاالرِْذ الِجيُّوِ َق العصـوِرمرِّ

بِّ ھم  نَـعٌم في سـاحاِتيا داعي الـح
الھم ال  عن أعتاِب الـبعـِديا ناعَق

ُس بِّمـدار ھم  نِـعٌم في أكـناِف الـح
ُض  أفـضاالما على الطالِب دْوتفی

وامُُھ حیِّعى  حوَل صْرترى المحـبیَن
  أو طاال الوصِل نحَو الوعُدتقارَب

  لكْمعى الغـراِم قل أيا صْرمْھـِیِّـَحَف
بٍّسـالُم اال ھطَّ من الـرحمِن ـح

  عسى الفِـناِءوال بناحـیِةزُ نـُْلوَس
حـاالرْ تَفُّكُ َت ھـذا الجواَرتـناُل
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ــ َكھنـــاِل ىَركِقك يــا أخــي     بعیــرَ رـِْق اْع
 الـذي ھذا الحمى ناالفـما رحیُل

 في ھـرٍب  وما ولـیَتـَتعَْلقـد اطَّ
 لھم والىنْمـَر منھم وبشِّفـصرَت

ھم  تغدو حـاِلْن ِما لـھْم شـراًبْقوُذ
ھم حـاالا ِبـھم ممَّ مـثَلمـجندًال

 والـنـاَحا ال ُجــراًرـي ِفلَِّووإن ُت
ـواال  أْحلَتـمِّا وال ُحـبَّ ُحمَترُِح

واھم صْح شـراَب ذاَق العـذِبفشارُب
االـتَّ َقوشاربُ الملـحِ ذاَق المـلَح

شربـین  َصوا أن نـبَعـُنفآِم فا الـم
االـھَّن  ُج محجوبوي الحاِلرِكِْنوُم

ـف بمعنًى ىھـَنُ بِْقنا وُذ لـھم مَعوط
ـاالَح أْو  بالشرِكْضھا ال تُخزِّنَُم

ةٍحـَرِْضـم  بَأــد مـعـانیِھوال تقیِّ
ِس النبُِر َضفإنھـا مثـُل   أمثاالا

 لـُهـوُز  ال تُجـْن لِك األمـَربـُرِّقَُت
ِف ه قـاَل بما ب اإللِه نـوِركوـص

 أوفٍرُُعوا ِبُروا  وُمومن أبى فاصـفُح
ـالىه َغـوا إنه في  ديِنُضفأعـِر

ض المعاني من قصیدة ض طرفي:تبسیط بع .أغ
ت النبــوة، والقـول وللكــرام    –سـادتي    يعنــى بھـا دائمــا آل بـی

يقصد بھا سادتي أيضا، وخمول الذكر من إقـالل يصـیب مـن طـواھم                
ئھـا ،  التاريخ النعدام دورھم أو من ذكرھم التاريخ بفـاجر األفعـال وردي           

ب األفعـال والخصـال، وھـم               أما سادتي فقد عطر التاريخ ذكرھم بطـی
س إلى يـوم القیامـة يتعلمـون               أصحاب مجد خالد أبد الدھر ويظل النا
ب، فیـا                 من فیض علومھم السـیالة بالقـدوة الحسـنة كمعـین ال ينـض
داعــي الحــب فــي ســاحاتھم أي فــي مواضــع االحتفــاء بھــم مثــل    

ضیافة واإلكرام ألجلھم، والقول مرحبـا      مساجد آل البیت أو ساحات ال     
بدعوى التحاب بیننا في ھذه السـاحات ، وبعـدا لمـن يـدعو لالبتعـاد             
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إلــى مقــام آخــر فــي وصــف حــال  عــن ھــذه الســاحات ، ثــم ننتقــل 
ب              ي الـح المحبین بساحات آل البیت ، وھم باألولى من الطامعین ـف

ب لھـم ، تـراھم كـ                 أنھم اإللھي ، فھم من فرط استغراق حـاالت الـح
ت، يرجـون سـاعة الرضـا مـن اهللا وبشـارات                 صرعى بساحات آل البـی
ب            حشرھم تحت لواء النبي بقرب آل بیته الكرام، فحـیھم بسـالم ـح
ب             من اهللا، واسأل اهللا أن يرزقك جوارھم بالدنیا واآلخرة، فعسى تكـت
ش في الدنیا بأكنافھم وبظـل سـاحاتھم لـتكن بشـارة             لك أسباب عی

ك بـاآلخرة ، ھنالـك ال تسـتبدل ھـذا الجـوار      على اتصال ھذا الحـظ لـ      
ي ھـذا                    بغیره واترك فكـرة الرحیـل عـن ھـذا المكـان، وقلنـا أن مالزـم
ش حـال أولئـك              المكان كأنھم صرعى فإن كتب لك الجوار فإنك ستعی
ت             ت درجـة قـربھم وقـدر حـبھم وأـن ي صـحوك ، وإنمـا نـل وإن كنت ـف

ي ھـذا المقــام الحـاد ، فـ       ال جنــاح بصـحوك ، وإن خشـیت الــدخول ـف
ب ولـم تتحمـل مـا                     ت قسـطا مـن الـح علیك ، واذھب غانما، وقـد نـل
ـف                    ى مواجھـة ھـذا المقـام مـن أحـوال تعس يعتري  من ال يقوى عـل
ت                 ث مشـتت المظھـر او ثاـب بارتباطه بشئون الحیاة الـدنیا، ومـن مـك
ى بسـطحیة المقـام ، فـالجمیع بخیـر، وكـأن ھـذا                    الحال ، ومـن مـض

ي البحـر المـالح فاسـتخرج         شرب من العذب واكتفى ، وھذا        ص ـف غا
س والآللئ رغم ما    ي كـل خیـر ،      النفائ يالقیه من خطر فھو رابـح، وـف

ھما طھـور وفیـه فوائـد، وھمـا         العذب والمالح كلی  فآمنوا أن المشربین    
الحب والمرور العابر ثم الرحیل ، أو التعلق الـدائم والمكـوث  بالمكـان        

.أو استغراق الحال لصاحبه أينما كان 

ي التصـدي لقضـیة ھامـة كثـر               ثم   بعد ذلك تدخل القصـیدة ـف
، وھنــا یة زيــارة األضــرحة وإنشــاء األضــرحة الجــدل فیھــا وھــي قضــ 

ي مواضـع كثیـرة، والمقصـود بھـا أن تشـھد             )طف  (نستعیر كلمة    ـف
ش وتؤمن بمـا تواجھـه، وكأنـك تطـوف بـه طوا               فـا  وتعاين وتتمتع وتعاي

ـك أن تمحسوســا، والقــول وطــف بمعنــى لھــم  ص كــل ، فعلـی ســتخل
ت                 المعاني السـامیة والصـور الجمیلـة والمقاصـد الطیبـة مـن آل البـی
وسیرتھم وحبھم لتجعلھا نبراسا تھتدي به وتتعلق بحبھم وتعبر عن          
ـل لمبنــى المقصــورة         ـالل ھــذا النظــر، وال تجـع ـن ـخ ـم ـم ـك لـھ حـب
ي                 ت ـف المشتملة على الضريح  قیمة في عقیـدتك فتكـون قـد دخـل

كبر مـن أن تقیـدھا      لمعانیھم السامیة أ  أوحال الشرك، واجعل فھمك     
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األضرحة كمثـل يضـرب لمعنـاھم،       واعتبـــر ھـــذه ،بأضـــرحة أو قبـــور
ى أن نـور اهللا اليحـد بتجسـید ،                  ولكنه مثل مجسد، وذلك قیاسـا عـل

اهللا نـور السـموات   (ولكن لتقريبـه لألفھـام ضـرب اهللا لـه مـثال فقـال           
ض  مثل نوره كمشكاة فیھا مصباح        يجوز التشبیه ال، وھو مثال )واألر

به لنور اهللا، ولكن اهللا ضربه لنا على سبیل المجاز، وكذلك معاني آل        
، ولكـن لمـن يعجـز    يجوز أن تحد بضـريح لصالحین الالبیت وأولیاء اهللا ا 

س لھم كمـا بینـا سـلفا        عن الطواف ب   ، نضـرب لـه مـثال       المعنى المقد
ضـريح،  بھذا الضريح لیزره وإن كان خالیا مـن جثمـان المنسـوب لـه ال              

س حقیقــة لمبنــى، فنــزه المعنــى وال تتقیــد   فھــو مثــال لمعنــى ولــی
بالمبنى فھو مثل يقرب الحقیقة وال يجوز لھا ، ومن توقف وامتنع عن             
ص بـل ھـو تشـدد           استیعاب ھذا المعنى فال تتھموه بالقصور أو  بالنق

ى      التمسك بدينه وال حرج علیـه أيضـا      في ، وبـذلك يكـون الجمیـع عـل
.خیر إن شاء اهللا

)8(
ي دقــات دفــ

ي راياِتقَْف َخْتـاَعَضي  َأفِّ ُددقـاُت
ُض ياالِتَج رِْتحَّ وقد ِشْت ضاَقواألر

ھمَع كي أباِي موٍتـي بطـالِبمن ِل
اتي حالي  في عشـیَّمنكم إذا اشـتدَّ

م  سیماُھ الصیِف كصبِح صحٍوفتیاُن
 فانـظر للعـالماِتفي آخـر الفتِح

 له مـدٌدى بـاٍب عليا إخوتي  حْي
ي وعـُدمن ربـِّ ه آِتنــا إن رـب

 بِهه تـحَظه فاطلْب من عـنِدوالنصُر
 آيــاتي واألنـفاِل عـمراِنفي آِل

 علْي وقـبُر ينـاديكـْممسرى النبيِّ
اءاِتَدي النـِِّذى َھَدم ُسعُتن أَضيا َم

 ھـناما تصـنعون بساحات الكراِم
ناِةـاَع أبـوھـم في ُموبالـعـراِق

ـدٌَبــنا َز إنَّ فقــاتْل يا عـليُّمُْق
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ـنا أھــَل ولسْــاءـًَفي جُـــِضمْــَي
ثاراِت

 ھـنا فالرجاُل  آٍهكَرـِقْب بُِح  ِصأْو
 مأساتي تاھـوا ياَل الحبِّةِرَْكفي َس

َف ـناا قاعـدون ُھنَّ  فإ  آٍهقـل أـل
  الذاِتةِیَْنى  ُكـلَیَْلي ِلغنِّنــبكي، ُن

حٍةبى  ألضـِرْر في الُقأين المـودُة
احاِتبَتَْس ھــنالك ُمدون الفـراِت

 بنـا طرٌبًا آذانـمَّ َصا فقْدرـًذُْع
صاصاِت الرَّحتى نسینا ھنا  صوَت

لْتَف  قد َغ البیِت آلِل المالُذـصُرِم
عاءاِت ادِّيا سیــدي نحن أصحاُب

 بـنا العضاُل والـداُءھذا ھو الذنُب
داواةاب الـُمرنا بأسـبيا رب بـصِّ

حلواتَ انُْه قوال  أھـُل  ننسُخالیــوَم
الكراماِت مكذوَبعرِـ الشفي باطـِل

نا دعـوَتاءــِرَّ الَغةِنَّي على السُّیِحُْن
 الكھـاناِت أعماَلـُلـبِط ُنوالیـوَم

ٌثالیــوَم ـناُهْثى ما وِر ألسَم  بـع
ٌث عصرِ الفتوحـاِتنا  ألمجـاِدبـع

ـَك ـا أقـصى و يا نجٌف يأآلن لبـی
راتي ُف في شـاطِئ ياطفلٌةلــبیـِك

 ارتجفْت بالبصـرِة يا نخلـٌةلـبیـِك
 غـاراِتھا من ھوِل تسـبـیِحأثـناَء

ـِل باسِم يامسـجٌدلبیَك  شـكا الخلـی
ـِك ـداتي بْلنا في كـلِّ ياأرَضلـبـی

ـبوا  نَھا في غفـلٍةـنَ َل شيٍءيا كـلَّ
 العـزيـزاِتـِدفي فْق اللـَهعُجِرْتَْسَن

هُعُیِّ وقـتي ال أَض ماطــاَلوالـثأُر
 أمواتي إن ضـاع مني ثأُرال كـنُت

الدينُ ماھانَ مھـما الظـرُف أقعَدناو
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يـاناِت الدِّي بنـا خـیَرـھِلَ إفانصْر

)9(
مـل حــاديـنا

 حـادينا وأعــیانا الســفْرلََّم
 السھْر بأشجاِنضى العـمُروانـَق

اا دائـًم  ذھـاًب األرَضنـقطـُع
س لـنا فـیھا مـَقــربٌةُغ ْر لـی

 خـادٌع ضـیـاٌءكـلـمـا الَح
رـُْم َنـي حفـٍظا وِفنـَْفما تـوقَّ

اـَد َب من بـرٍقھـا أكـبُررـُدَْق
ــْد رَْد الَقاُبَح أْصيهِرِْدھـا َيُرـق

ـْحقلُت ـتريي أْشِسْفي بَنِب ياـص
رِْب واصَطاھْدـھا قالـوا فـجـرَبُق

ـُه دوَنـي قـتـاٌل مـا تبـِغإنَّ
َضيمـُأل ــماذا تـنتـظْر األر  ف

 فيورَك للـوادي الـذي ُبطـرُت
رَْح السَّ في وقِت اإلســراِءلـیلِة

ي رفـاٍق  الوغى مـن أبـابیِلـف
ـرَْفـن َكـا َمنـَْی رَمـیًالجِّثم ِس

ما كـلَّھًا وْجـُد يـقِصمـِْھكــلِّ
ي جـال سَتٍءـف رِْت كـاد يـبدو ـي

يِت بیـَعْت صحَّا يا صـاِحَھعنـَد
 القدُر لي وجُهــناھا الَحفــي ِف

ي جــريٍح  صادٍق في شـھیٍدـف
سـیٍر ي ـك سْر حین انَك صارٍخـف

ٍس أشـالِءحـیُث تَْر فـجَّ عـرو
َس ر للوَط انـقضاٍءَلـھا قـْبنــف

ِتـْلـُقلـم َت ـٌظ حاِف ربُّ للـبـی
رـَْذ ال َتمُْھ خــْذ يا ربُّقـْل تلـْم
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مْھَُح فما زحـَزوا الـحقَّعــايـُن
 من خطْر أو ھـروٌب خـوٌفعـنُه

يـغِتـَْب يـا قلـبي ھنا ما َنقـلُت
ـْر وَقنُْكھا فاْستـَْلي ِنـــؤاِديا ُف

عـِْل فـاطَّ قـدٍرــھـا لـیلـُةنَِّإ
ْر وَبـسًافْ نـَْع وِبَر الـقْدْفواعـِر

سَّعـن   فماُتـیْلََّخ تَرِْیعـصا اـل
رْقَتَْسـُم اْلـلوَغ ُبسـفـري بــعَد

ىَس َعُتْم يمَّنـحـو ھــذي الناِر
سَّ َمي بي كــافٌرِلــَطيْص ْر سَقـ

 فاتـركوا بحــــٍقھذه النــاُر
ـمر وَق لیــلى وســعاٍدنــاَر

ــینـا لـنـبٍي  آيــٌةنـار ـس
رَْشـبَ ِلـيـجلَّ لن تَتـْتـَضوانـَق

 وفـیھـا دائـما اللـِهســنــُة
ُقيـْز رـَْھ َظ إذا الحقُّ الـزيُفـھ

ـھا وِبـالمًاا َسدــًْرا َبَھذقـــُت
ْرا وانتَصوـُد َع اللـُهَبعــــذَّ

ينِدـََھي أْشنِدــََھْشـَتعنــدما اْس
صْر الَبُتعـْتََّمى  َفنَْس اَألُهـــوَرُن

واـمَُنى فاْغـنَْسى وُحـنَْس ُحُهوعـُد
رـُْم وَت صـدٍقــــھا سـاعُةإنَّ

ِس رــَْف الظَّ أســباَبواشتروا بالنف
 المقتـدْر المـلیِكــرَبواشتروا ُق
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)10(
كـنز األخــوين

 لـواُح الكنِز نوُر الطـیِنفي ظلمِة
اُح فـوَّیَب الـطِّ إنََّك جداَرفاھـدْم

اِن أخَّ الكنِزشرَطـا إنَّ أًخرـَْتواْخ
ـاُحتَْف مُزـِْن الَكمـِتَْخي ِلخـَِآ التَّإنَّ

هُ َليَثِر الَوَتـْن ُك إْنَكانََن َجعَْمواْج
ـباُحْص ِمكاَةْشحا الِم إذا ما َمْتُبواْث

هَُد سـیِّنَزى َك تـولَّدٍْب كـَعـفْظواْح
اُحك فـتَّ الـذي والَّ فـإنَّوافـخْر

ْث ھْم يحشـُروَن المأذؤذنَك ُموابـع
 وأشـباُح ألـباٌبَكـطیُع ُتواحكْم

 في ظـمٍأ القوَم إنَّ القرِنيا وارَث
 أقـداُح القوِميُّ فـِر قلـیًاللـُْذفاْب

رواِك إذا َس معذرًة الوقِتيا صاحَب
وا صاُحمِْھھم من وجِد حاُلمُْھأو ھزَّ

وافُِق قد ُو بالحاِلـھْمـوا أنَّلو أدرُك
وا ناُحُهحَووا َنفـرُّ،  أكـبُرواللـُه

ض المعاني من قصیدة في ظلمة الطین:تبسیط بع
الكنز ھنا ھو التحقق بمعرفة اهللا باهللا ، واتخاذ صدق التـآخي سـبیل              
ت الجـدار كـان                     لفتح كنز المعرفـة ھـذه ھـو المقصـود ، ألن الكنـز تـح
لغالمین ، ولو جاء أحدھما لما استحق الكنـز منفـردا، وإذا مـا تحقـق       
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ـن الكنــز،   كالھمــا  ي        ونــال حظــه ـم وكذلك الحال لكـل المتـآخین ـف
ى                ت عـل ي خفـی اهللا، صاروا ممن مكنھم اهللا بالمعـارف والحقیقـة الـت

.العوام

)11(
سین سعید من تعلق بالح

سْیقَلَّـَع َت مْنسـعیٌد ِن بالـح
نِیْتَلَیْ َل زيـنَبِضوْرَ ِبوقـاَم

ه للـمشـھدينَی ســْعوتابَع
ــِنیْنََسْح اَألجدَّوحج وزار 

سین سـعید من تـعلق بالـح
ض زيـنب لیلتین وقـام برو

َص ه بالمنسـكین قصَدوأخـل
م عـنـدنا تسلـیمتینوسـلَّ

سین سـعید من تـعلق بالـح
ض زيـنب لیلتین وقـام برو

نـِیْيََرـْش  ُبله في كل يـوٍم
 الفتنتیِنوينجـو من شـروِر

سین سـعید من تـعلق بالـح
ض زيـنب لیلتیِنوقـام  برو

قین المشـِرك يا بـديَعقصدُت
 القـبلتیِن بـني  إمـاِمبحبِّ

سین سـعید من تـعلق بالـح
ض زيـنب لیلتین وقـام برو



26

 الــیديِن مـدَّ مذنٌبفقـیٌر
 الـكاتـبیِنلُّـِج  ِسـهُقُرِّؤَُي

سین سـعید من تـعلق بالـح
ض زيـنب لیلتین وقـام برو

  بسجدتیِن الخشـوَعوال أجُد
بـمـیزاني  وال في ركعتیِن

سین سـعید من تـعلق بالـح
ض زيـنب لیلتین وقـام برو

ُتومـا قدَّ  مودتیِن غـیَرـم
 ثم الـوالـديـِن الـبیِتآلِل

سین سـعید من تـعلق بالـح
ض زيـنب لیلتین وقـام برو

 شاھديِن أصـدُقي بالحبِّلَِو
یني َع قصائدي وسخاُءجمیُل

سینسـعید من ت ـعلق بالـح
ض زيـنب لیلتین وقـام برو

يِن بـْی العـفِو يا عظیَمْدفباِع
نِیْتَھَْج الِودَْع  ُب النـاِروبـیَن

سین سـعید من تـعلق بالـح
ض زيـنب لیلتین وقـام برو

تـیِنادََھ َشِقــْطُني ِبنِرْكِّوَذ
نِیْلـَاِئ السَّـواَبي  َجنِْملِھوَأ

سین سـعید من تـعلق بالـح
ض زيـنب لیلتینوق ـام برو

يِن عْیـرُّقَ َت الجمیِلفبـالعفِو
َس سیِن الُح محسوُباُمَض ُيولی

سین سـعید من تـعلق بالـح
ض زيـنب لیلتین وقـام برو
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)12(
ب الدين ـح

 قـائمًاِككِر بـِذ بمحراٍبأبـیُت
يـجاِنْش أَُدـجدِّ ُي قـرآنًارتـُلُأ

مكُنِْس ُحو آليِةـُث أْجوفي ھـیكٍل
شاني يْغاسي ونوٌر شـمَّوينشـُد

 صحیفٍة كلِّو وصَفلُ أتْعـَُجْھوَأ
 ولھاِن أو صبابِة وصٍلحـضرِةِل

مُك جالِلـھیُبدي َمَل في َخويھزُم
يواِن أْل تصـويري ورايـَةكتائَب

يِت عزيَمـاِكَنا في ِف جًدوتنھُض
يداِن أْجِكــناِئ في ِف عزٍمدُّفما ِج

 جوارحيجوِد علیكم في الووقفُت
ي أزماِني وغاياتي وقادَموقصـِد

ه جمیِع الــغراِم بـتبريِحفبؤُت
ينیاِن ُبري للمضاجِع ھـْجَعوصدَّ

ي فكرِت ظاھَر الوجِدـرُّ َحوأحرَق
یانيـبْ تَِبھَلَْأیھا َف خـاِفجـََضوأْن

يَّ نا دون مـقاِمفأنكرني من ـع
يیراِن ِنیَةْش ِخ األمِروھاب اقتحاَم

 عـقلي فتیٌةي زاَل أنُِّمقســوُي
فاِن أْج حبیسِة في عیٍن زاَلنـعْم

ةـٍوَّخُ ُأني فــیكم دعيُّويعـزُل
ي بإخواِنلوَنى ما العاِزَو الَھرُمْعََل

 عاكٌف بـِكي تالٌف أنِّتُرـْیِّوُع
ي إيماِنبـطِلي وُم إتالِفى سرِّعَل

قَّوھل داَن  متیٍم غـیُر الديِن ـح
 عرفـاِن ناتُج العشُقوقال الحكیُم

 طائٍف وكعبِة لــزواٍروبـیٍت(
) قرآِن ومصحِف تـوراٍةوألواِح

بِّ بـديِنأديُن( ھْتى توجَّنَّ َأ الـح
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 دينـــي  والحـــبُّقــــوافلُه
)يوإيـماِن

ض المعاني من قصیدة .أبـیت بمحراب:تبسیط بع
ي عـام                بمقـر اتخـذه     1991لھذه القصیدة قصـة ، فقـد كنـا ـف

ن التھامي بحي سیدنا الحسـین يـأوي إلیـه عنـد           أخونا الشیخ ياسی  
ض أحبابه، ودار الحديث دورته بین الحاضـرين            الحاجة ويلتقي فیه ببع
ي              في صالونه األدبي الجمیل ، حتى استوقفنا بیتان نسبا البن عرـب

، وأبـدى الشـیخ ياسـین       ، وھما البیتان األخیران مـن ھـذه القصـیدة           
ي            البیتـین مبتـوران ، وتم      أسفه أن ھذين   ت ـف ي أن لـو نظـم ى عـل ـن

معناھما قصیدة صغیرة أختتمھا بھذين البیتین، ولموقعـه عنـدي مـن            
ي نظـم القصـیدة ، وال             المحبة فقلت له حبا وكرامـة ، ثـم شـرعت ـف

.أذكر إن كان قد تغنى بھا أم فقدھا
ويدور معنى القصیدة حول تغلیب الحب على جمیع العصبات         

 مودة ، ولكل دينه في العبادات،       ، واتخاذ أھل الحب أينما وجدوا أھل      
ب لربـه                 وسبیله في معرفة ربه ، أما صاحب حال القصـیدة، فھـو مـح
يعبده ويذكره في كل موقع وكل مكان ويتخذ الحب سبیال للقرب من            
ـل شــیئ ويســتدل بالحــديث         ربــه يغلبــه علــى العبــادة وعلــى ـك

ي       (القدسي ي ، ومـن عرفـن من طلبني وجدني ، ومن وجدني عرفـن
س ھـو سـبب              )الخ....عشقني   ى أن الجھـد لـی ، وتشیر القصیدة إـل

لبلوغ القصد، وأن المنھج الصحیح عنـد صـاحب ھـذا لمقـام التفـاني               
س بذلك فھو يـراھم                في الحب ولو أتلف ذلك كل دنیاه ، ولو عیره النا
ي حبـه ، ثـم              محجوبون اليصـلون وال يـدركون مـا يعاينـه مـن متعـة ـف

شار الیھما بالقسم على مواالة     تختتم القصیدة ببیتي ابن عربي الم     
.الحب في الدين
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)13(
ستھالل إ

 الـعالمیْنا لـربِّحـمًد
 الشـاھدين خـیُراللـُه

 المستغفرينمن يـقـبُل
ـتوسلین الُممن يسـمُع

 الرازقین خیُرذو الفضِل
 التـائـبینغـیُث ُيربٌّ

 المسرفینجــاُءوبه ر
نا بـك نسـتـعینربَّيا

 السالكـینعـیُنيا من ُي
 الحامـدينالـحـائريَن

 الـخاشعینالـخائفـیَن
 الراھــبینالراغـبیَن

 الساجدينالـراكـعـیَن
 الصادقینالصـابـريَن

 الطـامعینالـطائعـیَن
الالئـذينالعـائـذيـَن

 الـمنـفقـینوالقادريـَن
 الــمادحـینوالمنشديَن

ا بـبـابك واقـفــینإنَّ
 جـئـنا طالبـینبالـذل

 السـائلینفاقـبل دعـاَء
وارحم ضعافا خاطـئین

 الزائرينوامنح جمیـَع
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 القـانطین العصاَةواھِد
 الـغـائبـینوالغافلـیَن

صلي على طـه األمین
 األكرمـینوعلى بنیـِه

س ـساـل یننـیدة والـح
سیدنا الحسن سیدناالحسین

 الحاضرينواكرم جـمیَع

)14(
ـلیقةكــرب الـخ

ـمك يخـِف القلُبا يظلُّأبًد ـُق باـس
ُقـلِّـَحا وُيَض الـرِّ آفاَقويطوُف

قــُِرـْح الُميُِّف الصَّھا الحبُّيا أيُّ
ـُقـَشعْ يُلُتَُّب التَّا فیِهبًدـــْعيا َم

ــُقَف أْر والصحـابُة أبعـُدُلفالعْذ
ـُقَفي أْو والـتجـلِّلـَُذ أبْدُّوالـُو

 وھو األضیـُقـیُهـبھذا ھو التْش
ُقبِْط ُم كـرٌبيهُِزى التـْنجَلفإذا اْن

ُتمن ترِك ٌض ما أدرـك ُقلِْق ُم قـب
ُقـرِْغ مُرٌحْ بَُتنَْق ما أْياءــَُووُخ

يَء في الالَّوالحبُّ ـُقلَعْ َي وھٌم ـش
ـُقلَْط وُتــدُّــَش تُا ال أيوأليِّ

ُقلَص تَُك بین نـوِنكَنـِْو َك كاُفإْذ
قُبِْس ال َت إْذمِر معنى اَألـِمفي رـس

ــُقلََّع ُماَكـنَتِ اْب أطواِروزمـاُن
ـُققَّحـََت ال َت الـتكويِنوعـناصُر

ُقلـََّخ ُيــوِدُج الُوىُّـاِزَج َمـبٌحَش
ــُقتـَّـَف و ُيُه بعَضُلاِخدَ ُيعـدٌم

ُسفـْوالنَّ قُدُصْتَ فَنَُّم أو َتعُدَْخ َتــ
ــیھا نُد األخرى إةـُأَْشوالنَّ ـُقِفـل
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ــُقـلِّـَع تلـك بھــذه مَتوكماُل
ـُقتـِْع أو ُمٌقـوِبُم َفولـك الخیاُر

ُق يطـِر الھوى لَك وإياَكفاســلْم
ت فـیه الـُمفھو المحیُط ـُقوَث وأـن

ُق ال يبـِر أھلـِه نجـدِةوبريــُق
ــلھم حشا َح ُقـفِْش ُما وقلٌبـرَّـف

ـٌنونفوُس ـُق تزَھ لســرٍّھم رـھ
قــُوََّع ُم الوصـوِل دوَنھْموقتـیُل

ـٌققِّـَحَت بالــھوى ُمإال لبـــیٌب
قــُیِّ َش ولــه فـؤاٌدهـٌــفَـقِّتََُم

ض المعاني من قأبدا يظل القلب باس: قصیدةتبسیط بع :مك يخــف
ص                 ـق، فـإن اهللا قـد ـخ ب تخف ض القلوب وباسم الـح بحول اهللا تنب

ب التصـريف       ب        ألفاظا وأسـماء بعجـی  واألسـرار، فـإذا مـا أعمـل اسـم الـح
ي اهللا ومـن اهللا               ب ـف تصريفه في قلب عبد خفق له، والخفق باسـم الـح
يء            ب الرضـا عـن كـل ـش مبارك يظل أبدا يخفق به القلب، فیشـھد بالـح
ى ذلـك              وتقر نفسه وتطمئن بالحب ، ويعفى من ھموم الـدنیا ، وھـو عـل

ب المبـ             ارك ھـذا يعـین     مؤرق مسھد يتحرق حبـا وشـوقا لمحبوبـه، والـح
ض التشـبیه             ض وھم متوافقون ، وھذا جمیعه بمعـر العشاق بعضھم البع
وحــال العبــاد مــع رب العبــاد ، أمــا إذا ســمى المحــب بحبــه وأدرك البعــد 
األرفع ، صار فردا ، ثم جمع كل أمثاله في ذاته وتوجه بحال جمعھم ، ثم        

س،               وعندئـذ   يترقى في التنزيه فیفني ھذا الجمع فال يكـون إال فـرد مقـد
ي ، فـأين ھـو؟ وأيـن رفاقـه؟ وأيـن ھـم مـن                      يقع المحب في كرب حقیـق
معبودھم؟ ھذه جمیعھا صور تالشت ، ولكن يظل يثبتھا حجـاب التكـوين            
والعقل واختالطھم بالحیاة الدنیا، فكأنك في برق يتوھج سناه ثم يخمـد            

ق مـا شـاء اهللا ، فھـ                   و فال يكاد يخمد وال يكاد يتوھج ، وذلك دائم بالعاـش
ى وذلـك يورثـه قبضـا               وقد عاين األسمى من المقام علیـه أن يتـرك األدـن
شديدا ، ثم وقد أفرغ وأخلى مدركاته مما عرفته ، فما الجديد الذي صـار         
مدركا جديدا ، إنه الشيء، وكأنه أغرق في بحر بین دوار وظالم وجھل ،              

ه ومن المثیر للدھشة في ھذه الحال القاتلة أن يظل الحب معه عالق بـ       
بل وھو حبل النجاة وسبیل الوصول الذي يتمسك به في حالة الالشيء            
ى تكوينـه         ھذه، فھو في ھذه الحال كأنه كان أو لم يكن ، وقـد جـرى عـل
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ي             أنجز تكوينه عند الكـاف أم      )كن  (أمر  حكم آخـر بمـا أدركـه ، فھـل ـف
س ھناك كاف         عند تمام النون ، وقد تالشى الزمن فھناك كاف ونون ، ولی

ى كـل              ثم ن  ون ، إذ كلتاھما في الال زمن والال تعاقب ، وانسحب ذلك عـل
شأنه فحیاته الدنیا كلھا تأخذ ذات الحكم، في انعدامھا وانعدام زمنھـا أو             
ت ، وحـال لھـذا                  ف تحقـق وجودھا في الال زمن ، بل إن عناصـر تكوينـه كـی
اإلشكال ، ھب أنه شبح مجازي الوجـود ، وعـدم يتـداخل ويتفاعـل وھـو               

س تنخـدع بـأن لھـذا الوجـود حقیقـة ، بینمـا             في ال  نھاية عدم، ولكن النف
س نیــام إذا مــاتوا انتبھــوا( ، ثــم تــأتي اآلخــرة فنــدفق غلیھــا تباعــا، )النــا

ص من الدنیا مبكرا وأدرك            والكمال باآلخرة مرتبط بالكمال بالدنیا، فمن خل
ال أنھا مجازية الوجود ، أعتق نفسه، وأما اآلخر فأھلكھـا، وھـذا ھـو الحـ               

س الحب ، فاحـذره وإيـاك أن تستسـلم لطرقـه فـؤادك ، فھـو وإن                    عند م
ص ، إال أنه مسلك وعر وطريـق               كان رافع القدر مقصور على أھل االختصا
خطر، ال يحسن المرور بشعابه إال لبیب متحقق بحبه ، متفقه في دينـه              

.، صاحب قلب متعلق بربه

)15(
ى عـز جھـاد ي عـل ـح

ى عزِّْيحَْ ـھاٍدِج عـل
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ــناٍد ُم خـیَربـْعواتَّ
 صاحْب اللـِهولحزِب

ــِهإن نصَر  آٍت الـل
ـيمـاِن اَألكَنـْرَّتُغال

 فاٍن ما في الكـوِنكلُّ
ِسوادخاَر  عـاٌر النـف

 جـھاٍد فـخَرفاغتـنْم
َسحزُب ـالواطََت اْس إبلی

الوا  َج اللـِهِبحـْروِل
 عبـادًا اللـُهينـصُر

ـنــاُل ال ُتــوٍدبجن
 خوفًا الطرَفضَّلن نُغ

وا صاُلِيـدا بالبْغوالِع
 األعـادي عـھُدكاذٌب

 من فـیه مالواخانـنًا
واـبُّ ُھ اللـِهيا جـنوَد

ِضمن جمیِع واـبُّ َل األر
وا ما اسـتطـعتْمدُّوأِع

بُّـَحَتـْس مُنـٍْوكل َع
جٍّ َفـوا من كـلُِّضوانَھ

ـوابُّ ُذ اللـِه ديـِندوَن
ُض ُض عیٍنفر  عیٍن فر

 ربُّ للبــیِتلـُْقال َت
 المؤمـنیـَنجنـوَديا

اـیَنِبا ُمنـبتغي نصـًر
ا مـنَّـعـُةإنـھا البـْی

نـا طـائعیناقـد أتـْی
َسنبـُذ  ونرضىل النف

 فیــنا اللـِهبقضـاِء
اينَدـِھَْشـتَْس الُمةـُقَفُْرا وإلَّ النـصـِرةـُزَِّع
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)16(
ـوىشرط  الـھ

الَبِّقـَُنى ِلَرى الثَّلَوْ أَمُْكحاِبرِ بِْتـَع َس أقداٍملُّـَحمََل
الھِم ُت يـأخي ال من يھوى عقاٌر بساِحبِِّح الُمأثُر

ال في أن أفعَْني أخفـقُت ألّن العـاشقیَنَر قْدتُرْبَكَْأ
ال الھوى متفصِّفوا لنا شرَطفوا وِصياعاشقون تعّط

ھا ما قالبِْص من ُي سامیاٌتماٌت له ـس الكـراِمعنَد
 ال ينثني إذ يبتلى من صــادٍق مع ھمٍةھو منحٌة

سبّن مقدورٌةھو منـحٌة  يوما حامال الجھَد ال تـح
موال غافال مـنحته يبقى َخ مـھما البلیَدمع ھـمٍة

 حال عنده  يحلو على إفٍك مرٌّ والصدُقمن صادٍق
 عند البالُه وحلـُو القضاِءال ينثني إذ يستوي  مرُّ

ال تعِز أالَّ حذاِر الحبیِبا يحـلو لنا ذكُريا منـكًر
  أحبتي يرمون سھما نائال أخي المالِمفعسى لذكِر

الدَنَْج ُم ال يزاُل شوٍق صريَع الغراِم في ساِحيلقیِه
 سائال أجبتْميا عارفـون بحب آل المصطفى ھالَّ

 موصالھم لَينحـَوفـوا طريقا وصفتصـدقوا 
وني كیف أحببتم وھل بي عن ھواھم حائالُم علِّأو

ي للـحب قلبا واعیا ولـعل نجمي قد عالفلعل ب
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)17(
ـغرام س اـل ـم

سُّ َض أذاَب الـغراِمم  فـؤادي بـع
ي الصاِدمن يشتري باقي الفـؤاِد

شْقوالـعبُد  قیمًةَل  تـضاَء إن يـع
سـاِد بـین سـالمٍةاَنشـتَّ  وـف

 سالـٌم  عـبٌدسـتوي الـعبداِنال ي
 بادي  اضـطراٌبهَُروأخوه خاَم

ُبما كـنُت  قاتـلي أن رمیَة أحـس
ى قلبي بـذاَك  الـواديتھوي إـل

 الـھوى  شـرَك تـحدى عابثًاغرٌّ
 الصـیاِد بـین حـبائِلـبََّكفاْن

 من الھوى ما استطعَتَك فؤاَدفاحفْظ
 الھوى  يأوي  إلى األكباِدسـھُم

َسرُتحـذَّ ه الـھوى واخـترُتـكم با
ا  على میـعاِدا فـقد كـنَّعـفًو

يِن، ووجـدُتُه وجدُت العـذاِبعـذَب
ـقادي أزھـو عـلى ُنـهِلِّفي ُذ

ا عـاشـًق ال يـفارُقلـوال سـقاٍم
يادِوَّ من ُع  أصحَّلـواله كـنُت

شـكُر سـقاِم حـقٌّواـل  ألنـني  لـل
ادـسَّه أنـجو  من الُحـتِرفي ِس

 الـھوى جافـاني ألشـجاِنوالـنوُم
قـاِدا من ااــرُّي أھــَنِنلكـنَّ

ي لُهى شوِقَوـمن أھـوى َجأشـكو ِل
ادِوَّ يـدعـوني  مع الرُّأرجـوُه

 الذي بالنـوِرُت أشـرْق لـْوما ضرَّ
ـاِدـھَّ  من الشُّهِتَِیـْشَغأغـدو ِب
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يالِن لــَنطاُء الــِغ رقَّآه ولــُو
ُسهـِوِرُنمن   ذاك الوادي  تقـدي

ةــًزَّ ِع معـبـودي تـنزَهلـكـنَّ
ـاِدبَّ الُعنـِیُْع َألاَحتـَعـن أن ُي

 الـذيـدِھَْع  لْلـيِّلَِز اَألهـِدِْقمن َع
يـاِدَع إْسِه حـتى وعـِدأحیـاُه

ى له صـَد كاَندِّ الـرَّ وعِدمن أجِل
 المیـالِد بلحـظـِةاحـَُو النُّذاَك

دٌة عـْو لَيـْن تُك لْمـي إْنتِرَْیوا َح
 لإليراِد اشـتـقُتُتدْر َصْنما ِإ

ٌب عـبـٌدبالبـاِب ٌل متـوسِّ راـغ
ادصـَّ القُّيا سیـدي في جمـلـِة

 محمــٍدـیِب بالحـِب لَكعٌِفـْشتَْسُم
ي إيفـاِدمـُْك  ذاِت لحضـرِةْمأكِر

ض المعاني من قصیدة س الـغرام أذاب ب:تبسیط بع ض فـؤاديم ـع

الصادي ھو شديد الظمأ، والمعنى أن الشوق حرق أغلب القلب          
ش بــه المحــب، وإذا كــان تملــك   ش يكــاد يحتــرق يعــی وبقــي جــزء مــتعط
ي                  القلوب كتملك الرق، فلن يقبل أحد أن يشتري عبـدا فاسـدا الخیـر ـف
خدمته لسیده، وكذلك لن يشتري أحد قلبا يتحرق وجدا لمحبوب سـوى      

.ءمن يخاطر بالشرا
وتنتقل القصیدة إلى أن من يسـتخف بسـبیل الھـوى ويحـوم             

عفـوا  (حول حماه ، ال شك واقع فیه، وتلقي القصیدة بإشارة بـالقول           
س ھـزال، وأن أمـر الھـوى              )فقد كنا على میعاد    ، لتكشف أن األمـر لـی

ى              ث أو لھـو، ثـم تتجـاوز القصـیدة التلمـیح إـل ھاھنا أسـمى مـن عـب
ى أن يـتم      )و أشـرقت بـالنور الـذي        ما ضر ل  (التصريح عند القول     ، إـل

.التصريح بأن الھوى لوجه المعبود تعالى
وأن الشوق والموعد منذ العقد األزلي في عـالم الـذر، مـرورا           
بالحیاة الدنیا والحفاظ على العھد فیھا ، حتى وعـد اآلخـر بالسـعادة              
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تورد القصیدة أن بكاء الطفـل عنـد        إن شــاء اهللا، وتفســیرا لمــا تقــدم 
ى                    مول ي أخـرج منھـا إـل ي الحضـرة الـت ده ما كان إال لرغبتـه البقـاء ـف

الدنیا ، وأن بكاءه شوقا ولد معه للعودة إلى ھذه الحضرة المقدسـة،       
ى أننـا جمیعـا عنـد بـاب ھـذه الحضـرة نسـتفتح                   وتنتھي القصیدة إـل
ب المصـطفى صـلى اهللا علیـه                لیؤذن لنـا مستشـفعین بـذلك بالحبـی

.وعلى آله وسلم

)18(
ت شقیاتـس  ـم

ـیـماـا فأِقمـَتُلََل َح إْنياخـلیـليَّ
اوَملَُتي َفتِصَّـرا ُغـقِْحرا َتـَذواْح

ٍتبیَن يوا لشقاِئقُِف فاْش شقـیُت ـس
 سـلیما ثم راَحًال عـاِقما ابـتلْت

ُس  بي من طرٍب والجماُلأسلم األن
وما ظُلي للھوى حین كـنُتدِوَقِْم

َسفعُل ِسسَِّد أو ِب إبلی ضعیٍف نـف
ريـما َغا ولسُتارًَر أبغي ِفصرُت

 رحیليـثُّحـَِت إلیـه أْس أمـٍرأيُّ
 عظـیما أمـرا له قد سعـیُتإنَّ

َس  قريـنيا ركاَبًر كاِسأمتطي النف
غي ويـروماَتا عـنه أن يْبـًعماِن

عیني كان ُموالھـوى عندما عصیُت
 الراحلـون لـزوماذاك ما يلـزُم

اـون رفـاًقُسؤِنا وُمًبا مطـرحاديـً
 ھموما مافي الطريِقشطري الزاِد

 كان سأمضي حیُث بالجـماِلمھتٍد
 زعـیما إلـیه الجـماُل أمٌرجلَّ

ما أرى بسـبیليلمـُت عأي حـرٍب
ـحا صـابرا وكتوماإذھـبا فافَض

 لي أجده يسـیرا الجماِل ھدَيخلُت
 سقیما الدلیِل دون اصطحاِبصرُت
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ْم فتراُھٌة سـاد الجـماِلحـاز كلَّ
 كـظـیماـَكْت خلـَفربـما مرٌة

ٍس بكلِّمِْھ ركـِبـلَّتشـتري ِظ  نفی
ُبمرشـًد  قام فقوما الحسِنا موـك

ِشرابـُط ىـجرَّ فلیَت في اللقاِء الجأ
س في ركـِب  رؤوماباِنھم بالَجلـی

الَّ وِإا ترى الدلیَلى صـادًقكـن فًت
اـیَما وكِل آسـًفدـُْع أو َتْتـُمفلَت

 سـادتي فدعوني الدلـیُللجمـاُلا
 قـديما عرفُت لسـٍرفي سـبیٍل

ا بھم ويقیني واثـًق العـزَمأشحـُذ
ایوَمى وُغًجي ُدِل سیـْجْم سـناُھأْن

اانـََح وَلھـْم بغـیِر مھـتٍدراحٌل
یماـِع  وَنةًزَّ بالـھوى ِعْق يُذلـْم

مضاُھ وِرھْم وصِل قبَلال وال وصَل
اويَم َق ظلَّـِهإلى الل درٍبشـرُط

ِتآُل يي وھداِت سـادِت النـبِي بـی
ومالُ فَتُْر ُج كـنُتي فإْن ربِّنحَو

)19(
مبلغ العلم

 رحیُل والـحـیاُةـدٌّـِك ُمسـفٌر
 فھو جمیُل أھـواُهـمْن ِلطـلـبًا
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ـهِنِذْ ِإشـارُةـیـني ِإ تأِتفلـعـلَّ
ـیُلمِ َأیرـُنُِته  لـمـا ــناِروِل

مُْھ لحـُظ تخـاذَلھا لـكْنرأيـُتو
لُیـِیـِْخ َت بْل وقـیَلا عليَّـوْبَفَأ

وافُّلى وتَخَد الُھ في طلِبفمـضیُت
 زمیُلي الشـديُدي شـوِقوبـجانِب

ي لِلـَْغھا ال ُشَوي نْح عیِنُتوسرْي
 طـويُليـُقـِري والطَّريِق َطالَِّإ

ـھا سـبعًة إلـْیـةًَي أوِدُتـعَْطوَق
وُلحُ َتصوِل الُو درِبا وعْنرًعُُو

اـھَتُدَْدـبابي التي أْع بأْسْتـفََسَع
 قلـیُل الفـقیِر أو حـوُلومـتاُع

ـھاواِئي وفي أْنِزي عْج فُِتْعووَق
ـیُل أِسُتفْرـََجي فاْننِتَـْفاذَقَـفـَت

ينـِنَّى لِكَم الِحفِْر في َطُتـقْفَوَأ
لُـ ذلـی المتـاِعـوُبلُْس وَملٌجَِخ

 بذي الحمى كالطلولِِفإذا رجـاٌل
لــوُل مْطـھم على أبـوابـِهدُم

لٌبَّكى وُمـَذ قد َھھـذا صـريٌع
ا ھـناك قـتـیُليـبكي ھـنا أّم

مُھ ثم سـألُتـُتْسنَْأي اسـَتتـِیَِّحبَت
وُلـُغ مْشمـُْھ  وكلُّجـیُب الُمْنوَم

ٌتصِنْ مَُي  فـماِل وال عـذٌرخطٌأ
وُلُل وُطمِْھ حـاِلشـاھُدفأجــاَب

ھْموا عمَر ضحُّوَك سبُقْن َمـَتأيْرََأ
َتَظ تْح أْنوتريُد ـوُلُج َعى وأـن

ي والَحا طـامعیَناَھَموا ِحدُصََق  ـف
 دلیـُلصاِل الـِوُقْرى َبَم الِحِقفُُأ

ـةًلَْم َحٍقـدِْصوا ِبلَُمـوا، َحقـُابََسفَت
وُلذُْب الَمَلـاَءَضا وَتـَھوا ِبعُرُِص

َتوََأ ھا مـوسى جـاَء بأنَّ ما علـم
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ـَو وھْــا عـــزَّاسًــبَِت اْقطلــَب
رسوُل

ىـك الھـَویَِما فیْرقـًى بْر تَرنْئِلََو
ي َخنَّوتُظ  سبیُلـاِلَع النِّـعِْل ـف

ُثودخلَت انـَاُر فَن رجوَع الالَّ حـی
َسلُّى تـُددًھُِل یـُلنِ ُت لھـا ولـی

َت  بخاسـٍرسَت لوعلى الذي عايـن
ـوُلصُوْ مـَِه بـِْن َمقـاٌما َمَنفُھ

ْل ولم يَزُتھا انكسـْر حضرِتِسأْبَفِل
یُلِلـي تْععِ مـَُه َلـاِلَص الِوأمُل

اھَوبَلُْطـوا َمقُوِّعَُتـوا ِلُحـاَصـَنفَت
وُلُح ُفـالِعطِّ اِإلـُلْھا فـَأثًـبََع

ض المعاني من قصیدة مكد والحیاة رحیلسفر :تبسیط بع
ى               ي إـل ما أجمل أن يؤمن اإلنسان أنه مسافر في دار ممر لینتـھ
ى          ي حقیقتـه كـذلك، فـأي شـأن أسـمى وأعـل دار مقر، وإذا كان األمر ـف

؟ ، الشك أنه تجلي وجه رب العزة علیك بالرضـا،         ’وأرقى ترجوه في اآلخر   
ى، وأي ولكن أما من بشرى في الدنیا، البد أن تكون لنا في الـدنیا بشـر            

ى، نعـم ، فلنتخـذھا رمـزا           بشرى كانت بعد المعراج أفضل مـن نـار موـس
ي أي رمـز تأتینـا ،            ث عـن البشـرى ـف للبشرى التي نرجوھا، تعـالوا نبـح
ولكن لنجعل رمزنا لھذه البشرى بظھور نار موسى لنا ، وإذا كـان المثـال       
ى قـدر تشـبیھنا كمثـال غیـر              ى ، فعـل س للیـل العلى للعشق كان من قی

ي                   جائز  وإنما للتقريب كمـذھب القـوم ، لنقـل أن ھـذه النـار تبشـر بتجـل
.المعشوق الذي نرمز له بلیلى، ولنتابع

وأخیــرا وكمــا ذكــرت أننــا علــى ســفر جــاءت البشــرى وشــاھدت 
العالمــة ، ولــن أصــرح بھــا ولكنــي ســاظل أرمــز لھــا بنــار لیلــى، وھــذه   

 إن قـالوا    خصوصیة ال تعمم على جمیع أھل الصـحبة والرفقـة، فـال حـرج             
ت ألدع مـا                 ھذا تخیل وھم وأبوا علي ما عاينته منفـردا، وبالتـالي ، ماكـن
عاينتــه وآمنــت بــه لنصــحھم علــى احتحــابھم، فتركــت شــئون حیــاتي    
وحیــاتھم وضــبطت أمــوري علــى ماعاينــت، وســعیت علــى ھــدي مــن   

البشرى، وكان علي أن ألتزم بشروط وضوابط الطريق وھو طويل، 
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ي            مراحل، وفي طريقي مررت بسبع   س أو قـل ـھ ي درجـات الـنف قل ـھ
ي طريقـك، والمھـم أنھـا                  أشواط الطواف ، أو أي سبعة مباركة تجـدھا ـف
كانت من الوعورة بحیث جردتني من كل ما أعددته من أسـباب وصـول ،               
ت      فال علم وال عمل وزاد تبین أنه كاف لقطع ھذه الرحلـة ، وعنـدما تخلـی

ى عـن نف           ي ،         عن أسبابي قھرا ، بقي أن أتخـل ي وأتـرك زمـام نفـس ـس
ى مقـام ال                 وكأني انجرف في سیل عات، وقد كان ، وجدت أني صرت إـل
يواجه اهللا كما كنت أحسب ، وإنما ھو مقام اجتمع فیه كـل مـن مـر بمـا       
مررت به من أحوال ومقامات حتى صار فاقدا لكل شیئ مجـردا مـن كـل                

ث ال ر              جـوع لھـم   شيء يرجو وال ينـال، والجمیـع تعلقـوا بھـذا المقـام حـی
س بھم وبادرت بالتحیة، فلم ينتبه لي احـد وقـد               عنه، وظننت أني استأن
شغل كل منھم ما شغلني، فأدركت أن انشـغالي بھـم وبتحیـتھم خطـأ               
ي حـالھم              يوجب االعتذار، ولكن في االعتذار شغل آخر فتركته فكشف ـل
ى          ، وشاھد الحال يجیبني بغیر حديث أو كالم ، أن جمیع من سبقوك إـل

ي األلبـاب ، وھـاھم أصـابھم          ھذا ا  لمقام ھم من فحول الرجال وأكابر أوـل
ما أصابك، أو لم تعلم أن نار موسى عندما الحت له وأتاھا، وطلب الرؤيـا               
ــك وھــو نبــي ورســول ومــن أولــي العــزم،     عــز اهللا تعــالى عــن ينیلــه ذل
والحديث لي من واقع الحال الذي اطلعت علیه، أن ما رايته مـن بشـرى               

صحیح ولكن ال ترقى بك المطامع إلى ما أجلـه اهللا لآلخـرة   وعالمة حق و  
، فامكث بھذا المقام وأنت على خیر، فما كان مني غیر السمع والطاعة        
، ولكن ھذا ما اخترته لي، فھل أختاره لكم ، خالصة القـول إنھـا مشـقة                 
مضنیة لن يقوم لھا إال من كتب له ذلك ، وإنما تناصحوا لتصدوا مـن حـام             

لحمـا ، ومـن كـان مـن أھـل ھـذا المقـام فلـن يجـدي صـدكم                 حول ھذا ا  
.ونصحكم معه نفعا ، وسیطلع على مانحن فیه ويصیبه ما أصابنا
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)20(
بدء الھوى

يـوِتْشي وَنـِطْس َب ما سـرُّلَْس َتأالَ َال
سـیُر يدرِت ُقي فوَقرِھَْظى َم معَنفتــف

َضواري وُأُأ  ما ضـمه الحشـابدي بع
سَّ ـفِتـَجخـفي  بحـارا َل ما ُأولو م

ني احـتراقي أن قلـبي يحـیُطومنـُع
سي اتَّبحـرٍز ْت به نـف   فاطمأنِتــق

 أن عاين الھوى قلـبي غیَروما حـرُز
 بـیعتي من أھـوى فیـا نعَموبايـعُت

 غـافٌلـيَّـن أھـوى والِحـلو بَمفأْخ
ـھـرِةوأشـكو له وجـدي نـھارا بَج

ه  في سـريـرٍة طـیَف أنـاجيولـیًال
ـوتيْل ُخـني بجـناِتم يـدرْكـَّ ثَْنوَم

بتيلي إلى قـلبي الـذي  صار كْعـْمفُی
ـھتيْجى وِوي إذ تجـلَّ كـلِّومـحراَب

ىـَو وما َثي من بـعیٍدمـِلوما كـان ُي
ةِفَرَْط لو ِلي لم يـغْبـؤاِدـوى في ُفِس

ه عـدُّ قـلَّبــدي وإْنـا الـذي ُأوأمَّ
 من غـاصوا بشطآن سیرتي احـتاَربه

هـؤادي نـقلُت فـُْن  َعٍيحـَْوي ِبلِوـْقََف
ضتي  صـدقي بقْب القوِل صـدِقوتأكیُد

ُف فیـِهـعلي بأمـٍروِف ِه أمِر تصـرـي
ـیتيـْغ ُبه  غـیُرّنـعلي أ ِفوتصـديُق

ُت  طامعًا وفي الوصِل في قرٍبوما زـل
 ريـبِة كـلَّـدًاـعِْبي فـؤادي  ُمـنِّمَُأ

 لي  يسوُق يـومًاھَر الـدَّ أنَّوما خـلُت
يتـِطَِّحى ِبـوَْع وَدـوانًا ألـْدِّ الّصنَِم

يلَِطأْصي َفلِْص َوا دوَنابـًَجي ِحِسـْروُي
َف وتْعالًالْذـا وِإعـذاًب ِت شـاِمـنــی

 مھانٍةا عْنضًرـِْعي  ُمـلِمفـآوي لـِح
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ـوِمـكاري وذو الـلَّــوأرضــى بإنْــ
يِتماقِِ

هُُشْر َعيَّبَْن َج بـیَنْنو ھـوى َمــلُْسأَأ
تي مّلوللغـیر أصغي؟ ما أرى الشـرَك

 أْنتُْد  كم وِد يـوما زلـًةوإن جـئُت
يتِمـَْص ِعي وھـیھاَتـِنى وال أْجدّرَُأ

 مـھـجٍة وتـكفیرا لمـقروِححًاـفْصََف
ى ما لـم ُيقضـاءًا  من خطـیئةدِْر أـت

هُّز لـمـن بـاع ِع وتكـريمًاووصـًال
ـن يـھوى لیـحظى بـنظرة لَمبـذلٍّ

 له الھـوى صبٍٍّنعم  فاعجبوا من حاِل
ربـِة وُك  يسـٍر باُبــجاٌب ِحشراٌب

 عـــازلي  لوُموھذا الذي من أجـلِه
ٍسوتسـفیُه ـِةـويَّ َغ حلـمي  من نفو

نا ما بي من الضَّ نـفسي فوَقوتحـمیُل
ري عشـیرتي  وھـج وتـنديدًاجـفاءًا

 كارھًا أن أرضى من السـوِءقضى اُهللا
 قويـمِة  غـیَر اللـِه لـخـلِقخصاًال

 الـذي قـبّح الھـوىأال قـاتل اللــُه
ِتـَغ أْصعـواُه لـَده أحـالمـًاوسـفَّ

 فالھوى ما شئَتِتي  واْء عنِّ اللـوَمدْع
يـِت باّلـؤَم اللُّ أعـمى فاتـرْكإذا عـمَّ

ـًالـلِم السِّ جناَبوحالْف  إن كنت عاـق
ـيتِصَّ أو  فدعنى وُغــلیفًا لي َحوكْن

ـنيـلَّ بـآھـاتي لــربي لـَعأنـوُب
 ما أرجــو  فیقـضي برجعـةلـُوَّنَُأ

ة األســى  من شدَّ كالملدوِغرــَُأوأْج
ـيقوِت  ِش يا طوَل الكرِب عـظیِمفیـاَل

ـــُهُل بْذا عزَّ طالـَم دمـعًاوأرسـُل
ُس الدمِع سـخـاُءحـاَنو ـتيّل ُح فالبؤ
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ـه ما سترُتـْتَك نـارا  ھـتـَّوأزفـُر
ِتیِّا  كَمي طريًحمِسي كمــا ُأـِحْضوُأ

فال زفرتي تقـوي علي الدمع  كي أري
بمـوتي حريـقا  راحـة من صبابـتي

وال دمـعتي تقـوي  فأمضي بفیضھـا
غريقـا وأنجـو  من عـذابي وحیرتي

س إني لصـابرأقـول اصـب ري يا نـف
ــة من الوھن حب الموت عند البلیــ

سـأرضي بمقدوري  وان صرت ھینـا
على الخـلق منـبوذا   وفـاءا لبیعـتي

وال ضــیر إن يأبى  سوى من أريـده
ي ـخط إذ يرضى  ويقني مودـت وال ـس

فـیا مبـحرا إن سـاقت الريـح نحـوه
ــرت وطافت حماه الفـلك  ثم استـق

 كما أوصى ألو الكـھف للفتــىتلطف
ي وبلـغه عـني  عـاطـرا من تحیـت

وسل ھل لنا حظ من الوصل  بعدمــا
رماني بجـمر  من لھـیب القطـیعـة

فكم بت لیل البــین  أرعى بناظـري
ــع خطا بوجنـتي نجوما وخط الدـم

ض أحاطني وكم رحت أشكو  مـر قـب
وأحكي ألھـــل الذوق حـال األحبة

أغـفلت أحشـاي  ذاكرة ساعــةوما 
ي كـل لحظـة ورددت من نـجواه ـف

وھـل نـلـتـقي يـوما  وقد زال وانمحى
س ألفـتي ودادي كـأن لـم تعن باألـم

أم اخـتـار أن يـبـقي لـودي  مـكـانة
ستـعصم  بالمحبة ي ـم بھا يـرتــض

ي صـادق الوعــد لم يحـل والءا فـاـن
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والئــــــي وعــــــھدي  
منیـةالنـقضـاء ال

ت األرض  وسـعة ي لـه إن ضـاـق وإـن
ي كـل بـقـعة ي فـدا علـیاه  ـف وإـن

ي لـه مـن كـل آه  مـصـدع وقـلــب
فسحقا لـمن يرضى  شـقائي وصبوتي

سقـتني صـروف الـحب  كأسا مزاجـھا
لـھیب فـقـامت بي لشـربي قـیامتي

فـمـا عـدت أدري أي درب طـريـقـه
س البـین تـغ ـشاه لوعتيومن يسق كأ

تخـــــیرت عني شافعا  كان شاھـدي
خبیرا لیھديني سـواء المحجـــــة

أال فاشـھدوا يا قوم  إني لقاصــــــد
بديــع الورى  والغوث في كل كربـة

)21(
عرفت الحب

أنا عمر حبٍّي ما كان كده

وـف لحظة الصدمه انكشف كل الّلي جُوَّايا
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ْب وخوْف ،بهالـرھْبه والـرغ جُوّايا وـح

وانا عمْر حّبي ما كان كده

لـمّا الجــبْل وانا فوقـه يـتزلزل
والسقف حصنْ األمان ليَّ كمان ينزل

ْض الفـكره قلـبي وعقلي وكـیاني راف
بابا بقا ذكرى؟........بابا بقا الّلي كان؟

وجـريْت في صـمْت الفراْغ والحزْن واجعني
ش في أحضاْن  البشرْ فیه حضْن ھیساعْنيما بقا

أصرْخ واقوْل يا قوي يا منزّْل البلوى
عجْل وھـاتْ المدْد بالصبرْ والسلوى

يا وارثا حّبي وقـد أفنیت محبوبي
أصلْح فؤادي فقْد أصبحت مطلوبي

خلـیني أقدرْ أواجْه حـبّْك الغالي
بحْب قدسي ياخدني للھوى العالي

 الحْبرفعني حبّكْ بفضلْك عن ھموْم
دوقني أشجانْ صفاه في كل دقةْ قلْب

حبّبْني حالي وحـبّبْني جـماْل الـكوْن
خالّني أھوى الھوى في كل شكْل ولوْن
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ْسخالّني حالةْ مَحبّه وطرْب تسعدْ  جمیْع االجنا
ْس غـنیْت لـحبي سـمعْ صـوتي جـمیْع النا

وانا وحدي باھواك واخافْ واطمعْ ويرضیني
 بیقتلني ويحییني..رضي الّلي حبّهكـل اللّـي ي

وانا عمْر حّبي ما كان كده
لـكن ھـواْك خـالّْه كده

)22(
شراب الحال

 بالـحاِل األخـیاِر السـادِةيا ساقَي
َس  العالي الھوى من دنان المشرِبكأ

ـاھاـت وزكَّـھم رقَّرفقا فأجـواُف
 لـھم غالي لمحـبوٍب اشتـیاٍقحرُّ

فاْرھم ِصـِق لھم ال تْسابًا شروامزْج
 خاليـھم من الئـٍم ألعراِضفظًاِح

مفنـیِھ ُيرَف الصِّ العتیَقإن الشراَب
سِلم من شئوِنعن حظِھ  والماِل الـن

 والبـلوى الحِبيرمي بھم في بحاِر
ِسيقـضي على بـرِِّ  واآلِلھم للـنف
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)23(
ي الحفل الزينب

ـُم ْيـرِقْش الَم السعوِدنـج
ْيه جِل  مطلــُعِقفي األْف

ي حان فیـا أِخوالوقــُت
ِض  الزكْيخذني إلى الرو

ُب ى في  شـوٍقفالقـل  إـل
ْيـبَِن الزْي الحـناِنروِض

قٌّ ــٌب علـیـنا واِجـح
َت ا عـلْينَِد  ســیِّيا بـن

ــودٍة  بـمحـــبٍةبـم
ِبجئـناِك قْي الـنَّ بالـقـل

شــیٌرنـاَد  بینـناى ـب
ْي الصِف  الحبِّـِمِس مْوفي

 اشھدواـحبة  الخیِريا ُص
قْيي والـرُّ التـرقِّحفـَل

ھـالــِْفوا من َحوتـزوُد
ْي السِن  والنـوِرـوِدبالُج

ىَق  التُّـَبــوا رْكعُبَّتَوَت
َب ْيِد الّن  الـزھِرومواـك

ي وفـِد ھا وتـقدمـوا  ـف
 عـلى  النبْيـلیَنللـداِخ

اـا أتـْوحــوا  لمَّفَلقد أ
ْيِھـھا  العـالي الَبمن باِب

ىـَف المصَط وجَهيبـغوَن
ْيِو  الَق والـوجِدبالشـوِق

ـٌةاَقــم  خــفَُّھوقلـوُب
ْي سـِخاٌل سـیَّوالـدمـُع

 مــنزٍلــوا بأكـرِمحلُّ
دْي األحـَم السـخاِءبـیِت

ٌت   واســٌعــْم نداُھبـی
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ى الســــــــعادَةأعــــــــَط
ْيلشـِقل

ـظرٍةمْن ـةٍَح  من نـْف ـن
ِسةَِبمن شـْر ْيِن الـَھ  الكأ

 الـذي  سـبحاَنبالـفضِل
ـْيا وِلـَن  ُھـيَِّص الَعردَّ

اـھَُط وشـْراةـَِج النَُّكلُْـف
ـمْي الھاِشیِلـِص الَفـبُُّح

ھا مـقاِما رفیـَعفارعـْو
 الغنْي  فـضِل مْننَوْجَزُت

ْيِج الشَّنـِح واللَّمـِْظبالـنَّ
ْيِب الـزيـَنـوا المـقاَمحیُّ

)24(
الضحــى

ُت لي يلـمُع)الضـحى( في  برقًاآنـس
 األوسـُع الـرجاِءوبه بـدا بـاُب

ـحى( في نـوِر الغـراِءللدرِة )الـض
 وتشفـُعالملیُك)ولسوف يـعطیك(

 عالـقًاـَيى بترِك لـن ترَضولسوَف
اظري  يتطلًع، ون الحسـاِبرھـَن

ينَِسال تْن)الضحى( ـب أسأُلولسـوَف
ــزعـزُعي بھـا آمنُتإنِّ  ال أـت

ْي النـِبھمي لھـا آَل في َفشايعــُت
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عـَُف،  بل واألْن اللــِهى كتاِبأرَج
ـواُف أسَري مْنجِتَْر، َي)قل يا عبادي(

عُفِْشـتَْسي الُمِج،  يرتَََ)فترضى(ا أمَّ

)25(
س الو اديھل قد

ه جماِلس الـوادي بنـوِرـدِِّھل ُق
ه بنـار  جـالِلاأم كـان تقـديًس

هل سرُّ الـوادي تعـطَّولشـاطِئ
َسَقأم أطـَل ـه  في أمالِك التـقدي

ساعٍة  الرضايُبیاِزت َمـبَّ ُصوـل
ه من بـركـاِت الدھِر كـلُّأم ناَل

ه ظـھوُريُّمِدـْر السَّھذا الجمـاُل
ه من أنواِرـدَّا ُح مْبـِجتَْحلـم َي

وادـُیَّقَ َفـلوَبوا الٌقلـَُقلكـنھم َع
ه  بنـاِريِّـِھ الَبـالُهْج َمطـالَقِإ

ُس رھالوا، وبغْی تعطَّفـیھا المجـو
هم  عن ذاِتِھ غـیِر عـقائُدْتـلَُّش

لھاروا  ما حـْوـصَّبَ َتال ھـؤالِء
ال اآلخـرون مُجـاوِزُوا آياِتــه

 لــُهثـاٍنأْوه  بـُدھــذا يقـیِّ
ِه من أوثـاِن النـاَرـدَّ َعوأخـوُه

َسوفسـوُق  ألنـه اللـعیِن إبلـی
هابَِج ِحدَیْ َق  وھاَمرفض السجـوَد

ٍةینَِط  ِبيَّـِن السَّ النـوَرما شـاھَد
ـه موجـوداِت بكلِّـھد سـناُهفاْش

ا مؤمًن لـم يـُكقل لي أإبـراھیُم
هماِئ سـِمجَْنا  ِب ابتـغى ربحـیَن



51

ى إيـماُنلْمفاْع ـٌقـقِّحَتَ مـُُه بـل
ـه في أفـالِك ما ضـلَّـٌدومؤكَّ

 في آيـٍةلـٌطََّع مـُلُِّض َيلكـْن
ـِه في آالِئي اللــــِه تجلِّناٍف

 بـِه من جھٍل األغـیاَرَدقد عـدَّ
هلى ِبلى الورى أْو مْو وقْلفاھجْر

ه عنھم باُب ضلَّـدوه لكـْنقـَص
هـعدوا بكماِلْسا  لم َيـوَْملـما َع

ـٍد ومشـاِھ  لـجامٍعأما التـماُم
ي أْي ـهـیاِج بِستـأدٍبـنما ُمـف

 مشرٌق وجٍه  بـكلِّ الملـیِكوجُه
هـبـاِدا لـِعبًجِّـَحَتا ُمـیـًلِّجَتَُم

اــًدسَُّج َتيحـتويِهصـاٍلال باتِّ
هـاِدھَّ عن ُش  غاَبال بانـفصاٍل

)26(
دا آتــــیكغــــ

 فـردا يا مـوالَيا آتـیَكغــًد
ا عدَّـیِهحِص ُأ أْني فـوَقـِبوذْن



52

سِن غـیَروما لَي  زاٌد الظنِّ ـح
ادَّ ُو الـرحـمِن أرجـو مـَنبِه

اـیَھـِضي بظـني أرَتـتـَِقوما ِث
ُتـني ناَفى أنَّـَشوأْخ ا جـدَّــق

 وعجٌزي ضعٌف بضـاعَتوكـلُّ
َس اـل تـمـدُّوآمـاٌل ا مـدَّنـف

َس  فـقـیرا أنـني آٍتـُبوأـح
ا حـدَّ الـناِري وبـیَن بـیِنفضْع

 المعاصي في جمِع العمَرأضعُت
ا ردَّلـعـمِري الماِضىعَطولن ُأ

فٌء لٍْم لَحوما ظـھري لـھا ـك
ادَّ بُ ِشرـھا في الححمـِلال عن و

ي أال من يشـتري عـني ذنـوـب
ِضه بـمـلِءوأنـقُد ـدا نـْق األر

 يوِمـزِي من ِخوھـل من مـنقٍذ
ادَِّض السـوِء به قـريُنيصـیُر

 في رفاٍقَك جئُت البـعِثأ يـوَم
تـعداـــسـھم لك ُم كلَّـْمأراُھ

سلٍةوجـئُت اـوًنُن تحـوي ُظ ـب
ادَّـبـِتَْس ُما بالجـوانـِحوخـوًف

ْت  وما سبیلي؟ الھمـوُمتثـاقـل
ادـَّ صـدَُّص أُتُدَْروأخشى إن َو

ي نفِسین وضعُتحدِثـِوبـین الُم
ُت اـدَّجـَِتـْسا ُم أمًروكم قارـف

ي أبِغ الموصوِف الكـوثِروماَء
ا ؟دَرْ ِو أروُم الحبیِبـفِّ كَْنوِم

 فیھاي ال خـیَر بضاعـِتوتلـَك
ادَعْ ُب البـعِث لـھا غـداَةأقـوُل
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ـیھالـِـتَْج لم َي برحـمٍةأعـوُذ
دا عْبتـَْؤى لم ُت للـوَركـتاٌب

ـٌب غْی اللـِهھا بعـلِمـُنخـزاِئ
ُضِفي وّتالـِت جَھـبُّجَُت ادَّ َمـی

 رجائي رحمتِِهيَّـِف َخجعـلُت
اَد لْحـُتْعي إذا أوِدـدـَِنسَتوُم

يقاِئھا ِو أحسـُب الجمـِعويـوَم
ادَّـِمـتَْس ُم في القیـامِةوظـالَّ

يوبُِني من ُذـھِْج َوھا تطـھیُرِب
اـدَّ َس الـناِر لبـاِبعْلفاجبھا 

ٍل حْو غیِر مْن برحـمٍةأعـوُذ
ادَْم َحنَّي الـَمكـاِف يٍُلوال قـْو

يدِْعي وَس يا حـظُِّتـقْتِعْ أُْنفِإ
ادَْعا وَس حـظَّهـُُلَي فْضـِبوحْس

س الفھــر
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43كنز األخوين10

45سعید من تعلق بالحسین11

48الدين حب12

52إستھالل13

54كرب الخلیقة14

59حي على عز جھاد15

61شرط الھوى16

س الغرام 17 63م

67ست مشقیات18

70مبلغ العلم19

76بدء الھوى20

83عرفت الحب21

86الحالشراب 22

87الحفل الزينبي23
90الضحى24
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س الوادي25 91ھل قد
94غــدا آتــیك 26
س* 97الفھر

iamalyy@hotmail.com
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف


