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يَّا شِ العْ ة  رْجَ فُ نَمْ  يَغْ الَّ  نْ  مَ رَى  ءَاشْ 

بُوا اج يَرْغْ جَّ ـة و الحُ رْفَ لَى جبَلْ عَ اعْ

بدون حربة

يَّا طِ ةْ الخْ ينَ نَكْ منْ سِ فْ ظْ جَ ما تْيَقَّ

ماحْ السْ و  ودْ  الجُ اللَّـهْ  بَابْ  التْـزَمْ  و 

انْ فَ الجْ يَا  اضْ النْبِي   
صالةْ في  وا  زِيدُ

ادِي الهَ دْ  مَّ ـحَ مُ بْـيَاء  األنـْ ـبَاحْ  ـصْ مَ

نانْ دْ ى النَّبِـي الْعَ
لَ وا عْ لّْـمُ وا و سَ لـِّ صَ

يعادِ الْمِ ارْ  انْهَ في  ـلْـقْ  الْخَ يعْ  فِ اشْ

يرْ في أمانْ تابِي و سِ
نَى بكْ يا حمامْ اعْ

زارَا المْ اصيْ  القَ بُوبْ  حْ المَ بِيبْ  للْحْ

يَّا تْوِ سْ مَ ـابْ  لَرْكَ رَجْ  تَخْ اناً  ازْمَ ازْ  حَ

غارَبُوا امْ و  وْلَى  المَ َرْضْ  أ امْشارَقْ  نْ  مَ

اجْ جَّ يفْ حَ ى بسِ غَ نِي و اطْ لَمْ رَاقْ اظْ الفْ

ي اتْ في اوالجِ دَ ـوَى نيْـرَانُه انگْ و الهَ

ـيَّا سِ  ْ ـلّ لكُ قْ  سابـَ لْوِي  شَ بْ  يالرَّاكَ

زاحْ وْ و المْ انْ اللَّهْ يدَ تَى و انْتَ في مِ لِيمْ

انْ امكَ لْ  كُ في  رْ  الحاضَ رَبْنَا  انْ  بْحَ سُ

ادِي وَّ جَ لْ  ضْ الفَ دَا  يطْ  حِ المُ لْمْ  بِالعَ

يَّانْ رْشْ الدِّ يمْ ذَا الْعَ هْ العظِ م اللـَّ بسْ

ـمادِ اعْ دُونْ  الهـوى  في  انْ  وَ األكْ رَافَعْ 

صانْ اجْ بينْ األغْ امْ النَّايَحْ في الدَّ يا حمَ

رَا ـمَ ـتِي اجْ ـنْ لِيعْ ـكْ عَ نِي بنْوَاحَ زَدْتـْ
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ناسْ يارْ األجْ لَى اخْ المْ اعْ الة و السّْ و الصّْ

جالَـسْ المْ رْ  ـوَّ ـنَ لَمْ دْ  ـمَّ ـحَ مُ نا  يدْ سِ

مْ ابْهاكُ منْ  نِينْ  الحسْ الزِّينْ  ورْ  بدُ يا 

سْ ونْ و ال انْباتْ ناعَ حُ مْ لّ هايَمْ مَ انْظَ

ما هاضْ دْ لْبْ بَعْ بِيبْ القَ بْ احْ زْنِي حُ هَ

وا يُونْ فاضُ وعْ الْعْ رَارِي و ادْمُ تْ اسْ بَاحَ

بدون حربة

االنْوار شارَقْ  لى  عْ وا  لّْمُ سَ و  ا  لِيوْ صَ

ــــالمْ االسْ ـــعْ  شافَ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

ــيــامْ الــقْ و  ــثْ  ــعْ ــبَ ال ـهــارْ  انـْ ــي  ف

رْ ضَ نْ احْ دْ يا مَ مَّ حَ ى النْبِي مُ
ا علَ لِوْ صَ

رة المكرومة شْ حابُه العَ ا علَى اصْ و ارْضوْ

لِيمة وا تَسْ لْمُ ول و سَ ا علَى الرّْسُ لِوْ صَ

بدون حربة

يدْ ْ سِ لّ يدْ كُ بِيبْ سِ يعْ الحْ فِ لَى الشْ لُّوا اعْ صَ

بُوا طْ تَخْ يْرْ فاشْ نَسْ بِييَاء خَ
باحْ األَنْ صْ مَ

قادْ العْ رَايَــسْ  بُوفارَسْ  ةْ  يبَ غِ دْ  بَعْ

بَوّْجـوا بِــهْ  ـرَة  سْ حَ يا  النّْـصارَى  و 

نْ أقْضاهْ الباسْ رُ عَ كْ هْ ونشَ دْ للـَّ مْ الحَ

جالَسْ رايحُ امْ بِي بڤْ ـرامْ في قَلـْ و الغْ

مْ ماكُ دْ عنْ احْ فانِي و البُعْ نامْ اجْ المْ

سْ اعَ دَ نْ قَلْبِي بال امْ كَّ مَ فاهْ اتـْ منْ اجْ

نِي رَاضْ اهْ ساكْ وَ وَى لَهْ نَهْ نْ كَ وقْ مَ شُ

وا الْ خاضُ وَ رْ الهْ ونِي بَحْ فُ اهْ اسْ وَ نْ اهْ مَ

ــي ــيــاشِ ـــمْ تَــفْ ـــظَ ـــوَاكْ اعْ ـــهْ ب

المْ بالكْ نِي  فِيدْ ودْ  اتْجُ رْجاكْ  نـَ منْ  يا 

طارْ ا في لَسْ يمْ نَبْدَ ظِ هْ العْ مْ اللـَّ باسْ

ــوامْ القْ ــجْ  ـناهَ لَمْ يــنِي  دِ هْ يـَ

جارْ لَفْ رَار  اسْ في  اتآمل  يانديم  فِقْ 

ـزُومة هْ امه مَ ـى قُـدَّ جَ ر الدْ ـاكَ سَ و اعْ

ـــانِ ـــمَ ـــرَّحْ ــهْ ال ـــ ــلَّ ـــمْ ال ـــسْ بَ

البْياتْ َوَّلْ  أ فــي  ي  نظمِ ــدا  ــبْ نَ

ينْ عِ المْ مْ  نَعْ مْ  بسْ اهُ  نَبْدَ ما  لْ  اوْجَ

يدْ جِ دُودْ المْ ي الوْ طِ عْ انْ رَبْنَا المُ بْحَ سُ

بُه سْ يقْ يَحْ نْ ايْطِ ثِيرْ ال مَ لُه اكْ منْ فَضْ

البْالدْ منْزِلْ  امسفي  يا  ادْرَى  نْ  مَ

وا ْجُ وّ ايْفْ مازَالُوا  لَكْ  اهْ مْ  هُ انْ  كَ

عنوان القصيدة الغرض صالمطلعالحربةرقم
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ارْ وَ ارَقْ االنـْ ـلَى شَ وا عْ لّْمُ ا و سَ لِّيوْ صَ

ــالحْ الـــمْ ــيَّـــدْ  سِ ــدْ  ـمَّ ـحَ مُ

بَابْ رَاڤْ الحْ نْ افْ لْ يَا رَبِّي مَ مَ يفْ نَعْ كِ

الزّيَارَة ـتْ  عْ طَ اَنْگَ لَـة  بالرَّحْ وا  عـدُ بـَ

بدون حربة

بدون حربة

يَّاجْ هِ يا  اللَّـهْ  بِيبْ  احْ عـلَى  لُّـوا  صَ

انِي السَّ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  ــيَّ ــبِ
األنْ إمـــامْ 

انْ بْحَ يمْ سُ ظِ بْحانْ الْعْ والَنا سُ ْ مُ رّ سَ

ارا تْدَ اقْ و   ْ زّ العَ و  ما  ظْ العَ و  الثْنَى  دا 

قارْ ى بكاسْ لَعْ هاتْ لِي يا ساقي نَزْهَ

وارَا  ْ بّ كُ امْ  لمدَ ايَلْ  الصَّ ْبِيعْ  الرّ ى 
لَ اعْ

ايْرِيعْ ما  يرْ  بالسِّ مالُه  اجْ زُونْ  المْ و 

دْ و جاتْ بالتْوالِي لْ الرَّعْ ها فَحْ صاگْ

ــــي فـاجِ ــكْ  ـعاعَ ـشْ بـَ ـــي  فــاجِ

باجْ يـعْ الدْ دِ ـنَة ابـْ لْطْ ـالمْ السُّ ـدْ اعْ أقَ

تَارْ خْ نْ النُّورْ المُ ْ مَ يّ ئ الضَّ نْشِ انْ مُ بْحَ سُ

ــبَاحْ َْ بالصّ ـــورْ  جُ يـْ الدَّ ـلَى  اجْ و 

تَّى اتْسيخْ الهدابْ وا حَ يُونِي نُوْحُ يَا اعْ

ارَة ـدَ الكْ و  ـرَانْ  ـهْ بالسَّ ـكْ  نَوْمَ لْ  بَدَّ

ـمانْ الرَّحْ ـدْ  الوَاحَ ـزِيـزْ  العْ بْـحانْ  سُ

ـنَّانْ المَ مْ  ايـَ الدَّ يـمْ  دِ القْ ـولَى  المُ

ـيانْ األعْ ـبِــيَّا  األنـْ ــتارْ  اخْ إالَهــاً 

اوْشانْ زَاتْ  جِ عْ بالمُ مْ  رْهُ اقْدَ ارْفَعْ  و 

يَامْ الهْ و  نَا  الفْ دَارْ  أ  انْشَ نْ  مَ انْ  بْحَ سُ

يِيـنْ انـْ فَ ا  هَ ــلـْ اهَ و  ـرُورَة  الغْ يَا  نـْ الدُّ

راجْ بِيبْ اسْ ْ الحْ بّ لْ حُ عَ نْ اشْ بْحانْ مَ سُ

رُوحــانِي بْعْ  بطَ ــدَى  الــهْ ــورْْ  بــنُ

انْ ي في ميدَ غِ ه كاطْ يْفُ البْرْقْ شارْ بسَ

قارَا السْ بْ  مالعَ في  رْ  مَّ خَ امْ لْ  بَطْ و 

ارْ وَ اسْ و  ادْ  وَ أطْ زَلْزَلْ  و  الغيمْ  دْ  رَعْ زَامْ 

جارا تَّتْ الحْ ادْ ايْفَ ة كَ مَ ظْ في هيْبَتُه العُ

يعْ ـطِ اسْ هُ  بـصارْمُ النُّـوْ  بَرْڤْ  ـزْنِي  هَ

ـما ايْاللِي ْ ورْ معَ السّ جُ ولْ الديـْ باتْ طُ

ــــالْ الــبِــيــنْ انْـــراجـــي مـــا ط

ياجْ ساقْ الدْ رْ في اغْ كْ كالبْدَ هَ لَّتْ وَجْ طَ

عنوان القصيدة الغرض صالمطلعالحربةرقم
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جــــارِي يـــا  ــة  عـــرْبـَ ويـــنْ 

رَاحْ اجْ بِي 
لْ قَ في  ة  الزَّايْدَ وَيَنْ  انَا  ويْنْ 

بالنَّضرة عنِّي  ــودْ  ــجُ اتْ ادْرَى  من 

قطب االجسامْ تاجْ الحضرة منصورة

رَاوِي ــــــــدْ عَ ـــي  ـــقِ ـــشْ عَ ــــا  أن و 
يفْ تْرَقْ يالَطِ تْ الزِّينْ انْحْ فْ وَقْتْ ما شَ

ارْ ة االبْصَ وَ ودْ يا زَهْ ي بَرْضاكْ جُ فِ طْ عَ

شافْـقا ـوْفَة  شَ يا  ـياتْ  الباهْ ياتـاجْ 

االلْماحْ ةْ  بُوغَ صْ مَ يَّ  فِ بُوا  رَغْ لْعاتْ  الوَ أَتَاجْ 

طاحْ ة السّْ مامَ يَّ و احْ هِ

ة مَ اللْ الزِّينْ فاطْ ة واهْ يْشَ ينْ عَ الْفِ بْرُومْ السَّ مَ

بدون حربة

ــوَى  ي منْ نَـهْ رُوا يا األرْيامْ عـارْمِ نَصْ

يْنِينْ العَ لَ  ــهْ شَ ارَمْ  وَ العْ انَةْ  لْـطَ سَ

رْ فَ الشّْ ســابَــغْ  ــارِي 
ــقَ اعْ ــفْ  ــيْ سَ

رَاوِي بُوسالَفْ  ارْ  البْصَ  ْ يّ ضَ ــرَة  زَهْ

رْڤَ النَّـوْ ي يَالِّي اتْشـابَهْ بـَ فِ ينِي يا وَلـْ جِ
عالْ

وَى اضْ دْ  بعْ منْ  اوِي  كَّ المَ رْ  البْـدَ غـارْ  بِـكْ 

ــصارِي ابـْ ــعْ  دَمْ يا  ـــلْ  ــطَ أهْ

ْوَاحْ ـرْ و النّ هَ ْ يْـنْ بالسّ كْ ياعَ وْمَ لْ نـَ بَدَّ

ــرَا ــظْ ــنَّ ــال ــنْ ب ــكَّ ـمَ ــي اتـْ ــبِ ــلْ قَ

رَامْ  مْ الغْ ـهْ بسَ

ـــرُورَة ـــضْ مَ صــــارَتْ  ـــــرُّوحْ  ال و 

رَاوِي يـــا  ــيْــنِــي  عَ ـــتْ  ـــافَ ش

يفْ صِ الَّ انـْ بِـينْ شَ زْلَغْ باِلتَّايـْ زِيـناً يـَ

ـرَارْ اكْ يا دُرَّة االسْ شَ انْ ربّاً انـْ ـبْـحَ سُ

تَلْقا نْ  لمَ وِيحْ  هامْ  اسْ كما  يُونْ  بعْ

احْ جَ و  رِي  خاطْ ترَوَّعْ  و  نارِي  اتْ  اڤْدَ امِي  دَ تَعْ يا 

رَاحْ فْ لُونِي بال اجْ و خسَ

ة مَ الطْ لِي للْمْ ه و حرَكْ يفُ ْ سِ لّ انْ سَ يوَ يرْ الغِ مِ

ة ساقْمَ الرُّوحْ  و   ْ بّ بالحُ دابْ  قَلْبِي 

يمْ شا  ارْمِ وَى و الحْ يلْ بالهْ دْ انْحِ سَ و الجَ

فْ  كَ وْى  الهَ في  المْ  نْ  مَ يـا  لَّمْ  سَ

ينْ كِ يَامَسْ لَّمْ  سَ نِي  اتْلُومْ ال  كْ  المَ امْ

ــزَرْ  بالغْ ـورْ  جُ ايـْ ـــقْ  شْ الــعَ ـيـرْ  مِ

ه قَوِي يُوشُ يدْ بجْ گِ وَى احْ ي الهْ هِّ و يْسَ

وْ حانْ الزَّهْ وَى و امْ ة الهْ رَّبْ لِيعَ يالِّي قَبْلِي جَ

وَى لْبْ اكْ واوي و القَ ما ابْحالَكْ في النَّاسْ اهْ

عنوان القصيدة الغرض صالمطلعالحربةرقم
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بابْ وهْ االحْ نْ افرَقْ اوْجُ تْ يامَ الشْ ساكَ

ـوا نَـنْـوّْحُ ـي  وَاجِ لـي  ـكْ  رَاسَ هـاتْ 

يارْ االترابْ بِي اخْ هْ عامْ شايَبْ ماتْ الذَّ

وا حُ يَرَجْ باشْ  يَّة  دِ عْ للسَّ ى  بقَ ما 

بَابْ رَة في الرِّيمْ كانَتْ اسْ زْنِي نَظْ زَادْ حُ

ارَا البْكَ عانَسْ  نْ  مَ ي  اوَيْحِ الكْ  للْـهْ

ابْ وَى بنْشَ وْسْ الهَ انِي قَ ولْ ارْمَ دُ يَا عْ

ارَا وبْ لُه ايْشَ نْصُ دْ مَ بِي وَاحَ
لْ ابْ قَ صَ

عروبي

باطْ ْ األسْ دّ ا على حبِيبْ اللَّـهْ جَ لِّوْ صَ

و طُ ـينا و بِـهْ نَتْنَشْ ـيعْ فِ فِ مَ الشْ نَعْ

ي ارْمـاشِ ــــيِّ  ضَ ــنْ  عَ ا  ــلِّــوْ صَ
وشْ ينا يُومْ النْقُ عْ فِ افَ ى الشَّ دَ سْ الهْ مْ شَ

يكْ هِ
لْبْ يَلْ كْ يا القَ زَاحَ وْ امْ هْ نْ سَ يقْ مَ فِ

هالَكْ ـرُورْ  بالغْ هْ  تَ تايـَ انـْ و  لِيـمـتى 

انْ وَ اكْ  ْ لّ كُ يدْ  سِ لُوقْ  بخْ وا  رْحُ انْفَ

ـالِـي االرْسَ ـامْ  إيــمَ اللَّــهْ  ــولْ  رَسُ

ابْ ذَ ـمْ و عْ ة و هَ صَّ قانِي غُ رَاقْ اسْ الفْ

ه رْحُ جَ إيـْ ــــه  دَمُّ بِي  لـْ لقَ ـرَامْ  الغْ و 

ابْ صَّ مْ غَ هْ ه بسَ رَاڤْ ارْمانِي قَوْسُ الفُ

ـه ْحُ لَوّ و  بِـي  قَلـْ ـنْ  كَّ مَ ي  طانـِ خْ ما 

ابْ بنْشَّ وَى  الهْ قَوْسْ  انِي  ارْمَ ولْ  دُ عْ يا 

ارَا لُه ايْشَ وبْ  نْصُ دْ مَ وَاجَ صابْ قَلْبِي 

اب اجْ األََنْجَ هَ يَارْ المْ وَى يَسرِي في اسْ الهْ

ارَا كَ ايَرْ السْ مَ رْ في ضْ مَ رِي الخْ يفْ يَسْ كِ

يقْ شِ اعْ اوْا  يَرْضَ وْال  وا  قُ شْ يْعَ الَّ  مْ  قَوْ

ارْ تَنْكَ وَلَّى  مْ  هُ نْدْ عَ كْ  سْ الـمَ بِيرْ  وَعْ

بالنْشاطْ يْلَمْ  هَ ْكايَبْ  الرّ ــفْ  الِ

وا طُ نْشْ يـَ مْ  مالْهُ بجْ ْهارْ  النّ و  اللِّيلْ 

ـــي ـــوَاشِ اشْ ــبْ  ــحُ ال مـــــن  ءَاهْ 

يُوشْ ى و كادْنِي بالجْ غَ صالْ علِيَّ و اطْ

يكْ يتَكْ يا قَلْبي و ال انْزُولْ نَنْهِ أما انْهِ

بالَكْ نى بِكْ منْ اهْ وَى منْ الَّ يَعْ عنْ اهْ

ـنَّانْ كْ المَ ـالـْ ـهْ الـمَ انْ اإللـَ ـبْــحَ سُ

الِي فَعَّ ـــلَ  َجْ أ يدْ  عِ المْ  ْ أ ــدِ ــبْ الــمُ

عنوان القصيدة الغرض صالمطلعالحربةرقم
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نانْ دْ نا العَ يعْ فِ وا علَى اشْ لَّمْ ا و سَ لِّوْ صَ

ضالِي حابْ الفْ ا علَى اآللْ و الصْ يوْ و رْضِ

انْ وَ االخْ عْ  مَ جْ مَ يَا  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

الِي االرْسَ اتَمْ  خَ وَ  هُ نَا  يعْ فِ شْ لَى  عْ

سالِي ى نُورِي لَكْ المْ
غَ مْ و اصْ اهَ يا الفَ

ابْ عازم وَ يتِي هاكْ الجْ صِ قْ الَشْ سَ اعْ

انْ لْوَ ى في اوْطانْ سَ ءَاشْ رَى منْ الَّ ازْهَ

ــنْ ي ــدِ ــجــاهْ ــمْ ــرامْ ال ـــ ــكْ ــعَ ال مـــ

عروبي

ــكْ رَبـَّ ـــدْ  ـــبَ اعْ و  ـــكْ  ـــنَ دِي ــــونْ  صُ
ــكْ ــبَ ــلْ ــــنْ قَ ــة مَ ــيَّ ــنِّ ـــصْ ال ـــلَّ خَ
ــكْ ــبَ ــغْ رَغْ ــلَ ــبْ ــهْ تَ ـــ ــلَّ ــة ال بــطــاعَ

سانْ بأحْ ــمْ  ــهُ مْ ــدَ اخْ يـــكْ  ـــدِ وَالْ

اإلِنْسانْ خالَقْ  نْ  يْمَ ـهَ الـمْ بْحانْ  سُ

لْصالِي صَ لْ  األَصْ و  ينْ  عِ امْ اءٍ  مَ نْ  مِ

ــنَّانْ المَ كْ  ـالـْ المَ ـهْ  اإللـَ انْ  بْــحَ سُ

ـالِي فَـعَّ لْ  األَجْ ـيدْ  ـعِ المُ ــبْـدِي  المُ

ادْ وَّ جُ ينْ  عِ المْ مَ  نَعْ هْ  اللـَّ مْ  بَسْ ا  نَبْتْدَ

دَايَمْ زِيزْ  اعْ الباقِي  يْ  الحَ رِيمْ  الكْ

ـوانْ ـلـْ السَّ هارْ  انـْ ــنْ  مَ دعـه  ابـْ ما 

ينْ صِ لحْ ــال  س ـى  ــلـَ اعْ ــا  ن ــدْ خ

الْ ـهَّ ـيرْةْ الجُ ـرْفُـه بْصِ ـي انْعَ القاضِ

ـيِينْ عْ دَّ ـة مَ ـمَ كَ يهْ الـنَّاسْ للْحْ جِ و تـْ

إنسان ــا  ي ــكْ  ــي ــوْصِ نَ ــعْ  ــمَ ــتْ اسْ

ـمانْ الرَّحْ هْ  اللـَّ ــمَ  بَــسْ ــدْ  بَــعْ

ــان ي ــدِّ ال ــــورْ  نُ ـــنْ  عَ ـــال  ْ الـــصّ و 

نــانْ ــدْ عَ بِي  انـْ ي  ـمِ الـهاشْ

عنوان القصيدة الغرض صالمطلعالحربةرقم
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بدون حربة

دارْ  في  نْ  تامَ ال  بالَكْ  رْ  حضَ لْ  غافَ يا 
يكْ عْ لِي نُوصِ مَ رُورْ اسْ الغْ

بدون حربة

صطفى  المُ لى  عَ ــرتِــي  زَغْ ــراتَــه  زَغْ

بْ  صاحَ ة  مَ الرَّحْ ينْ  عِ الرْجالْ  دْ  سِ

هَ ة و الخاتَم طَ فاعَ الشْ

ع  اطَ السَّ رْ  يالبَدْ عليكْ  اللـه  صلى 

ر بانواره عد ادْوابْ البَر و البْحَ

لْك كيْدور في ليلُه و انهارُه ومادام الفَ

رْ كَ يّْبْ الذّْ د طِ مَّ حَ يا مُ

بالتَّوْصيـفْ يتْ  ابدِ ه  اللـَّ ـمْ  بـسْ

ارْدِيــــفْ لــي  ــونْ  يـَكُ ساسْ 

رَفْ اعْ و  المالَكْ  ليلْ  الجْ دْ  وحَ

ريكْ اشْ لْكْ  مَ في  ما  بينْ  غافَل  يا 

وَّال  شَ رْ  هَ شَ في  تحْ  الفَ

وم  يْقُ حايا  الضْ عيد  ُوفِي  ا

ة البْالغَ ونْ  وِيصُ الْ  وَّ جُ انْ  لْطَ سُ

مْ  اسْ يفْ  سِ البادي  على  فَرْضْ 

اينالْ  بِهْ  الْ  حَ لْ  كُ في  بُودْ  عْ المَ

ا رَهَ جْ مَ رِي  تَجْ ة  يقَ قِ الحَ و  يرْ  الخِ

طارُه ي في اشْ مِ رَّخْ نَظْ ه في ذا اللغا انْوَ م اللـَّ بسْ

رْ هَ رْ و الجْ هْ بالسَّ م اللـَّ بسْ

طارُه مْ في اسْ ولْ النَّاظَ يارْ ما ايْقُ شان ارفيعْ اخْ

بَرْ هْ اكْ لْ اللـَّ وْ ْ القَ رّ سَ

عنوان القصيدة الغرض صالمطلعالحربةرقم
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 ً اهتمت أكاديمية المملكة المغربية، منذ نشأتها، بالتراث المغربي باعتباره عنصرا

من عناصر الهوية وأساساً للوعي بالذات الوطنية. وإذا كانت بعض مصالح الدولة تهتم 

بالحفريات بحثاً عن معالم تاريخنا القديم، وترميم البنايات األثرية الباقية لكيال تفنى، 

فإننا في األكاديمية نسعى إلى إحياء ما اندثر من التراث الشفهي والمكتوب، وتصحيح 

ما لحق به من تشويه وخلل بحكم التقادم.

الشعبية،  والحكايات  المغربية،  األمثال  لدراسة  ندوات  األكاديمية  أقامت  وهكذا   

والعادات والتقاليد المغربية، وأصدرت الكتب المتصلة بأعمال الندوات، وسيكمل هذا 

العمل إن شاء اهللا بإصدار نصوص األمثال والحكايات، ومعجماً للعادات والتقاليد كما 

تمارَس في جهات المملكة.

لحون، وهو مشروع بدأنا العمل فيه    ومنذ سنة عقدنا العزم على إصدار شعر المَ

مع األستاذ محمد الفاسي في «معلمة الملحون»، لكن المنية وافت األستاذ الفاسي، 

لحون،  واخترنا منهجاً عماده  دنا اآلن إلى العمل في المَ رحمه اهللا، فتوقّف المشروع. وعُ

أن نجمع في رحاب األكاديمية الخبراء المتخصصين في هذا الفن، الوافدين من جهات 

هذه  اجتمعت  المملكة.  مناطق  باختالف  تختلف  الملحون  نصوص  بأن  علماً  المغرب، 
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ذخيرة  لنا  فتوفرت  لحون،  المَ نسخ  من  لديهم  بما  أعضاؤها  نا  وأمدّ مرات،  عدة  اللجنة 

الملحون  شيوخ  دواوين  إخراج  من  والتوثيق،  والتمحيص  الدراسة  بعد  ستمكننا،  منه 

متتابعة.  

وأقف هنا في هذا التصدير، ألن األستاذ الدكتور عبّاس الجراري - الذي ترأس أعمال 

اللجنة، وأشرف بتوجيهاته على منهجية العمل من بدايته إلى إعداده للطبع - أفاض 

في هذا الموضوع في المقدمة التي وضعها لهذه الموسوعة. وال يفوتني هنا أن أشكره 

على الجهد الذي بذله في تسيير أعمال اللجنة، وتتبّع ما وصل إلينا منها من نصوص 

الملحون، إلخراجها في هذه الموسوعة.

اظ  ونرجو أن يُعدّ هذا العمل وفاء لشعر الملحون، وتكريماً لرجاالته من شيوخ وحفّ

اخ ودارسين ومحبّين، قديماً وحديثاً، واهللا وليّ التوفيق. ونسّ

الرباط في 2 ذي الحجة 1428هـ
 الموافق 12 دجنبر 2007م

عبد اللطيف بربيش
 أمين السر الدائم

  ألكاديمية المملكة المغربية
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بسم اهللا الرحمن الرحيم

أن  يالحظ  أن  يلبث  ال   – وحديثه  قديمه   – العربي  الشعري  للتراث  متتبع  كل  إن 

لْحون» يمثل أحد األشكال التي تفنن المغاربة في إبداعها – وال يزالون – متوسلين  «المَ

اللسان  عن  قليالً  تبتعد  أن  تحاول  معجمها «العامي»  في  كانت  وإن  معربَة،  غير  بلغة 

الدارج المتداول، وأن تقتبس بعض ما يجعلها تقترب من اللغة المدرسية، مع التصرف 

في الصيغ واعتماد جوانب بالغية، واالرتقاء بفنّية األسلوب.

ح أن يكون سبب هذه التسمية راجعاً إلى «اللحن» بمعنى الخلوّ من اإلعراب  ونرجّ

ال على التنغيم للتغني والتطريب، كما سنبين فيما  أو عدم االلتزام به، وليس بمعناه الدّ

بعدُ لدا الحديث عن الطريقة التي كان يؤَدَّى بها ألول نشأته.

وقد أطلقت على هذا الفن أسماء كثيرة دالة في معظمها على جانبه اإلبداعي، 

جية» و «الشـعـر» و «النظـم أو النّْظام» و «القريض» و «لوزان» مثل «الموهوب» و «السّْ

الم» الدال  ْغا» و «العلم الرقيق» و «الـگريحة». ولعل أبرزها جميعاً مصطلح «لَكْ و «اللّ

بقوة على عدم التغني، ال سيما حين يميز بينه وبين مصطلح «اآللة» الذي يُقصد به 

تسميته  ارتبطت  والذي  اعن»،  «لمَّ أو  الموسيقية  باآلالت  المصاحب  اللحني  التوقيع 

لحون أبرز األجناس الفنية بالمغرب. بالموسيقى األندلسية التي تشكل مع المَ

الشعبية  والمرددات  األغاني  هي  منها  انطلق  التي  األصول  تكون  أن  ح  نرجّ كما 

ر نفسه – باألزجال والموشحات األندلسية، وكذا  المحلية، وإنْ تَأثر فيما بعد – وهو يطوّ

روض البلد» الذي ظهر  بالقصيدة العربية، وبشعر العرب الوافدين إلى المغرب، ثم بـ «عَ

في األمصار، وهو قريب من الموشح.
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لحون» باألزجال، فالعتبارنا أن الزجل في أصل استعماله األدبي  وإذا كنا نربط «المَ

يطلق على الشعر الشعبي، قبل أن يرتبط بما أنتجه أبو بكر بن قُزمان من أزجال أندلسية. 

وغير خاف أنه عاد اليوم ليطلق عند العرب على كل شعر يبدع باللغة العامية، وال سيما 

مقطوعاته القصيرة القابلة للتلحين والغناء، إلى جانب احتفاظه بمدلوله األندلسي. 

إليها،  أشرنا  التي  هي  كثيرة  تسميات  لشعرهم  وضعوا  المغاربة  أن  كذلك  خاف  وغير 

عنواناً  لها  جعلت  الفن  هذا  عن  أطروحتي  كتبتُ  يوم  أني  على  لحون».  بينها «المَ ومن 

رئيسياً هو ‘‘الزجل في المغرب‘‘، ثم عنواناً فرعياً هو «القصيدة»، على اعتبار أن الزجل 

في مفهومه الذي شرحتُ يبقى أوسع وأشمل.

** ** **
الموحدي،  المومن  وعبد  غرلة،  كابن  شعراء  إلى  يشار  المبكرة  الفترات  هذه  في 

التازي،  شجاع  وابن  سبعين،  وابن  ون،  حسّ بن  ومحمد  خبازة،  بن  وميمون  رميلة،  وأخته 

والكفيف الزرهوني، والمنصور األعمى.

لحون هو موالي الشاد الذي عاش في القرن  اظ المَ ولعل أقدم شيخ معروف عند حفّ

». وهي  التاسع الهجري بتافياللت، حيث ظهر بنمط شعري عرف يومئذ بـ«كانْ حتى كانْ

تسمية معبّرة عن تداوله الشفوي كأحد فنون القول، مع اإلشارة إلى أن الكتابة جاءت 

الم» الواردة قبل. متأخرة على يد غير العوام. وذلكم ما يزيد في توضيح التسمية بـ «لَكْ

ولتقديم نموذج لنظم هذا الشاعر، نسوق األبيات التالية :

كايْنين ازْمان  ل  افْكُ والشر  الخير 

اعـــــاله ا  نـبكــيـوْ ـــــاله  اعْ

اهللا رسـول  الشـافـع  واحبيبنا 

الغـفـــران واســـــع  عــنــد 

ازْمان لى  اعْ را  حسْ يا  تْقولوشي  ال 

ـدور ْ فالصّ اهللا  تـاب  اكْ  ْ حـدّ مـا 

اهللا رحمـة  من  يـاسْ  ين  عِ قاطْ ما 

المخلوقين ذنـــب  ــا  ج ـــاشْ  ف
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وبحكم طبيعة هذا «الكالم»، فقد وقع االهتمام بمن يحفظه ليسرده في الزوايا 

اي  جَّ اظ». وإلبراز أهميته شاع عند المعتنين أن «السَّ والمساجد، وكان يطلق عليه «الحفَّ

اظ تَيْرَبِّي»، أي أن الشاعر يَلدُ والحفاظ يربّي. لَدْ والحفَّ تَيَوْ

لم  فإنها  رادة»،  ْ «السّ أو  رد  السَّ على  تقوم  كانت  القراءة  هذه  أن  من  الرغم  وعلى 

لم  ثم  التوقيع.  بعض  يعطيها  مما  الحروف،  على  والضغط  التمطيط  من  تخلو  تكن 

نشد «شيخ  ع، فأُطلق على المُ م والموقّ تلبث هذه المرحلة أن أفضت إلى اإلنشاد المنغّ

جية» و «شيخ النّْظام»، والمقصود  ريحة» و «شيخ النّْشاد»، موازاة مع «شيخ السّْ لَگْ

بهما الشاعر.

لم  ثم  وال»،  گْ «لـَ أو  ْعريجة»  «التّ على  بالنقر  الفترة  هذه  في  اإلنشاد  ارتبط  وقد 

ب بالعزف على اآلالت الموسيقية. وذلكم بعد أن  يلبث في مرحلة الحقة أن غدا يُصاحَ

كان  كبير  تنوع  ها  ومسّ المواعظ،  على  مقتصرة  تعد  ولم  لحون  المَ مضامين  تطورت 

بحكم  األندلس،  من  وفدت  التي  اآللة»  رفت «نوبات  عُ أن  بعد  وكذا  طليعته،  في  الغزل 

التواصل الذي كان للمغرب معها على عهد الوحدة، ثم على إثر الهجرات التي توجهت 

إليه بعد عملية االسترجاع.

وهكذا ظهر ما أُطلِق عليه «لوزان» الذي كان من أوائل نصوصه – إن لم يكن أولها– ما 

ساين الذي ينتمي كسابقه إلى تافياللت وإلى القرن نفسه. وقد  صدر عن عبد اهللا بن احْ

جاءت فيه اإلشارة إلى «لوزان» و «كان حتى كان»، وكذا إلى تسميات أخرى. وفيه يقول :

«لـوزان» ابْغا  للِّي  يا  انْظامي  اهللا  باسم  نبدا 

كان» حتى  «كان  قُول  من  أنايا  لي  ير  خِ لوزان 

وان لَخْ يا  ـراف  لشْ ير  خِ نمدح  الْهمني  ربي 

عوَّان لي  ايْكون  هو  الفايز  ليس»  ْ السّ «الشعر  بـ 

ازْمان افكل  ْبي  النّ عشاق  قالوا  ما  انْقول  حتى 

ان حسَّ المادْحو  أنا  الملحون»  «افْلَقريض  وانْكون 
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نان لَكْ مَن  له  والشـوق  بَلْساني  مادْحو  اح  مدَّ

بلْسـان يَا  اعْ ما  يرضاه  نانو  اكْ ابْقلب  و  والمادْحُ

»، وتُجمع  صيدْ ويبدو أن نص الملحون بدأ يكتمل ليأخذ شكل «القصيدة» أو «لَقْ

دان». على «اقْصايد» و«قَصْ

ساين غنياً بمالمح التطور الذي عرفه الملحون على يده.  هذا وقد جاء نص ابن احْ

في  وتتمثل  الملحون.  شعراء  جميع  يسلكها  تقاليد  أصبحت  ما  سرعان  مالمح  وهي 

آخر  في  قوله  حدِّ  على  والمكان،  باالسم  التصريح  في  ثم  بها،  استهل  التي  البسملة 

مقطوعته :

زَّان الـوَ ساين  احْ بن  اهللا  عبد  تي  افْالمْ مى  واسْ

النقصان ومعدن  عاصي  رَا  فاضْ عنِّي  أَسايْلين 

مجرّد  بأنهم  خصومه  وهجاء  بنفسه  فخر  في  لقصيدته،  يؤرخ  الختام  في  وهو 

علمهم وفقيههم : تالميذ له، وهو مُ

ازْمان ل  افـكُ ازْمانها  عدَّ  ل»  «رخْ تي  ـْ حلّ تاريخ 

وزَّان فْقيههم  ونَا  را»  «امحضْ گـاع  والقايلين 

ل، أن التاريخ هو ثالثون وثمانمائة، إذ الرّاء بمائتين، والخاء  مَّ وواضح وفق حساب الجُ

بستمائة، والالم بثالثين.

وما كان له أن يختم قبل أن يهدي السالم والتصلية على هذا النحو :

والعقيان قيق  العْ ذا  من  الْسيدي  انْظمت  ما  واتْمام 

صان لَغْ علْ  طير  ناح  ما  للمـاحي  الَ  ْ وَصّ امْ حالَّ 

كان امْ افكلّ  ا  دَ لَهْ ـل  اوْهَ ـرفا  للشّ ْنا  ربّ الم  واسْ

«ميزان» لُو  ايْزيد  واللِّي  «ميزاني»  عن  والناظمين 
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وإذا كان ابن احساين قد سبق بهذا النص إلى النظم على البحر «المثنى» الذي هو 

شبيه بما عليه البيت في الشعر العربي القائم على الصدر والعجز، أو ما أطلق عليه 

أشياخ الملحون : «الفراش» و «الغطا»، فإنه لم يلبث أن نظم على بحر يكون البيت فيه 

ناً من ثالثة أشطار، وفق ما جاءت عليه قصيدته «اللقمانية» التي يقول في أولها : مكوّ

لقمان و  ولْدُ ى  وصَّ كيف  يك  نوصِ ي  راسِ يا 

لَبْيانِي و  ولْدُ غا  اصْ ما  يف  كِ ا  غَ تَصْ وانْتَ 

ريـن اخْ قـوم  المـرْوِيا  تي  بوصايـْ ى  وَصِّ واتـْ

** ** **
هم، من  من هنا فُتح الباب للعديد من األوزان التي قال فيها تالميذه ومن جاء بعدَ

الحاج  تلميذه  وكان  بعد.  سنرى  ما  حدِّ  على  المضامين،  طوروا  كما  األداء  روا  طوّ الذين 

ة» التي يقول في حربتها : ثنّى» في قصيدة «الحجّ مارة قد وضع أسهل أوزان «المُ اعْ

لى النبي المختار الم اعْ ال والسَّ الصّْ هار   ر ولَجْ ـوا بالسَّ را قُولـُ يا لْحضْ

القصيدة  بموضوع  إيحاءً  المشرقي،  أي  ـي»  رْگِ شَ «لَمْ عليه  أطلقوا  ميزان  وهو 

ويَّط لَقصير»  سة في المشرق. كما أطلقوا عليه «لحْ الذي هو الحج إلى البقاع المقدّ

يسمى  الذي  الرجز  به  يوصف  بما  شبيهة  تسمية  وهي  ثنّى.  المُ أوزان  أسهل  باعتباره 

مار الشعراء». «حِ

اقا  ساين سبّ وفي هذا التوجه التطوري، كان ابنه وتلميذه محمد بن عبد اهللا بن احْ

طار). سْ لَشْ إلى النظم على البحر الرباعي (المربوع)، والخماسي (خامَ

فعلى الرباعي جاءت قصيدته المدحية التي أولها :

العساري بيب  لَحْ علْ  اليْكو  امْ ع  امْ اهللا  صلَّى 

افلبْشـر لِيـمـان  هـلْ  رْ  وامَ
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وارُو اسْ فَايَات  المو  اسْ ع  امْ الهادي  بصالة 

وافْـرا ليـه  اعْ اهللا  صلــى 

وعلى الخماسي نظم قصيدة «طامو» التي «حربتها» أي الزمتها التي واضح فيها 

ما لجأ إليه من جناس «تجنيس» أداره على اسم محبوبته :

 

وذكرُ «الحربة» – أي الالزمة التي بها تُعرف القصيدة – يستدعي اإلشارة إلى الشاعر 

اقا إليها، بحكم تقسيمه القصيدة إلى مقاطع تحتاج إلى  حماد الحمري الذي كان سبّ

أن يفرق بينها. وهو ما يتضح من «ربيعيته» التي تتكون من تسعة أقسام، والتي جاءت 

حربتها التي نكتفي بذكرها على هذا النحو :

يار واطْ قا  باسْ جار  واشْ واغْصانو  ْهر  والزّ الوردْ 

دير اغْ كل  افْقلبْ  والْما  الغنِي  م  الْنعْ ايْسبّْحو 

إلى  فباإلضافة  دالّة.  مصطلحات  وضع  يصاحبه  أن  التطوير  هذا  لمثل  بد  ال  وكان 

«التبْـييت» و «الفراش» و «الغطا» التي سبقت اإلشارة إليها، فإنهم أطلقوا «الميزان» على 

روف» على التفعيلة. ْ البحر، و «القياس» على الوزن، و «الحرف» على القافية، و «الصّ

روف» فقد ظهرت محاولتان : ْ ورغبة في تحديد هذه «الصّ

األولى نادى بها عبد العزيز المغراوي صاحب هذا الديوان الذي نحن بصدد التقديم 

له. وهو كذلك من تافياللت، وينتمي للقرن الحادي عشر الهجري. وكان لمكانته المتميّزة 

على  التفعيلة  ضبط  في  محاولته  وتقوم  الم».  لَكْ و «شجرة  ياخ»،  لَشْ «شيخ  بـ  يُنعت 

و امُ طَ قول  اتـْ ا  مَّ يـَ قالت 

فاللّْطـام ـالم  اعْ  ْ قـدّ يا 

ـام لـطَّ يَا  َبيـك  وأ قلـت 

طاما قـول  ايـْ رَا  تـَ قالـت 

فاطــما ايـقـول  اراتْ  تـَ
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«الدندنة» أي «دانْ دانِي» باعتبارها مقياساً موسيقياً يقوم على اإليقاع لضبط التفعيلة، 

لمي : ور العَ وفق ما يمكن تطبيقه على «حربة» قصيدة «المزيان» لقدّ

الْمزيان يا  بَرْضاك  فْ  طَ واعْ فق  واشْ  ْ نّ حَ

ـر الْهاجَ يَا  اهللا  ميعادَ  ا  ماحَ اسْ ال 

دَانْ يـا  دانْ  دانْ  ـي  دانـِ يـا  ـي  دانـِ دانْ 

دانـي دانْ  دانْ  دانـي  يا  دانـي  دانْ 

والثانية دعا إليها المصمودي الذي هو من القرن نفسه، وكان يعيش بعد المغراوي 

بقليل، ويُعتبر عميد الفن بعده، إلى حدّ قيل : «المغراوي شجرة لكالم والمصمودي فرع 

من فروعها». وتقوم دعوته على «مالي مالي ...» التي نمثل بتطبيقها على هذا البيت من 

«وردة» ابن سليمان :

وانْوَدِّي ه  هدَ نَشْ يتْ  جِ الحالْ  ذا  في  تْلوموني  ال 
رْدا(1) الوَ  ْ خدّ بابي  اسْ فالموت  ولي  دُ عْ يا 

ـي مـالـِ ي  مـالـِ ويَا  لَالَّ  ـوالتــي  مُ يـا  لَالَّ 

مالــي مالــي  ويَا  لالَّ  ـوالتــي  مُ يا  لالَّ 

** ** **
في سياق هذه المحاوالت التقنية – وهي ما تزال في بدايتها – لم يكن مستغرباً أن 

 ً ريني الذي كان معاصرا يظهر من يرفض قيود الوزن والقافية. وذلكم ما قام به ادريس لَمْ

ساين، إذ قال في أبيات تكشف ثورته الواضحة على هذه القيود : لمحمد ابن احْ

م و «الحرف» ابْدا ايْغور أنا ابْغيت نَنظَ

اله ما يْكون الشعر ابْال «حرف» اعْ

رْدَا (1) أو: خال افْوَ
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لْمات ْ اوقُول الكَ غير حسّ

ولوْدَن تسمعْ ما قلْتِي

ناك ولقلوبْ اتْغنِّي بَغْ

تَابْعا تلْديد المعنى

نات ابْشي «قافيات» وال اعْ

....

ري فـ»الحرف» الشْ نحبَسْ فكْ

ونحبس عقلي فـ : «التبييت»

يور كار اتْماثَل لَطْ ولفْ

ما رْضات اقْفر من «لَبْيات»

لُوكو من «لحروف» جايب اسْ

ياسات» ْكايَزْ من «لقْ والرّ

ومع ذلك، فقد استمر تطوير األوزان والبحور على يد شعراء كبار، ومنهم الجياللي 

تيرَدْ الفياللي األصل، وكان يعيش في أواخر القرن الثاني عشر الهجري وأوائل الثالث  امْ

تْ لَشياخ» أي  رْصَ ياخ» أي فاكهتهم، و «عَ ْ ية د الشّ عشر. ولمكانته أطلق عليه «الفـاكْ

روضهم. وقامت محاولته التطويرية على جعل «فراش» البيت أطول من «الغطاء». وهو 

ما جاءت عليه قصيدته «الساقي» التي حرْبَتها :

والها ْ بالك النُّوبا ال تْغيب عن مُ ضْ لَرْيام ردّ اقي وگَّ ألسَّ

ْ يالساقي راح اللِّيل كبّ

في  به  برز  عليه «السوسي»  أطلق   ً جديدا  ً بحرا أضاف  إذ  بذلك،  تيرد  امْ يكتف  ولم 

قصيدته «الحرَّاز» التي حربتها :

راني صْ بُو نـَ يـتُو انْصيـبْ قَلـْ ـو جِ امُ حـرَّاز لَالََّ لَرْسَ

كيف عارْفُو ما زال
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زلوگ»، ومعناه الخيط الرقيق،  وفي هذا البحر الذي يُعرف عند بعض األشياخ بـ»المَ

تتكون القصيدة من أقسام، كل قسم منها يشتمل على :

بيت من شطرين  -1

أشطار مرسلة  -2

بيتين  -3

حربة على قياسهما  -4

وتتجلى ميزة هذا البحر في أنه مناسب للقصائد الحوارية.

** ** **
ومن التطورات التي عرفتها القصيدة الملحونة كذلك، ظهور بحرين جديدين :

المكنّى  العـمراني  عـلي  بـن  محمد  إليه  سبق  وقد  الجناح»،  : «مكسور  أولهما 

أعظم  غدا  حتى  واإلقامة  للدراسة  فاس  إلى  انتقل  ثم  بتافياللت،  ولد  الذي  ارْزين»،  «ولد 

ب بـ «المعلم» قبل وفاته سنة سبع وثالثين ومائتين وألف للهجرة، الموافقة  شعرائها، ولقّ

عام اثنين وعشرين وثمانمائة وألف للميالد، وقد تجاوز الثمانين.

وتتكون القصيدة في هذا البحر من أقسام، كل منها يشتمل على ثالثة أجزاء :

الدخول، وهو شطر يتيم، منه كانت التسمية  -1

راسا» ات» أو «لَكْ يلْعَ طِ مجموعة أشطار حرة أطلقوا عليها «لَمْ  -2

البيت، ويكون على قياس «الحربة».  -3

ومن األمثلة عليه قصيدته الشهيرة بـ «المزيان»، ونكتفي بذكر حربتها التي تقول :

المــزيـان قال  لِيَا 

تهواني للِّي  يا  الحسن  هــذا  فْ  وَصَّ

فار لَشْ دابَل  يا  قلت 

ـصـار يـحْ ال  افـك  تـوصَ
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تب» الذي يتكون القسم فيه من بيت يفصل بين أول أشطاره  والثاني : بحر «المشْ

وٌّ بها، إذ الشتب هو  وبقيتها بمجموعة من األشطار «لمطيلعات»، وكأن البيت مَحشُ

علي،  ابن  تالميذ  ألحد  قصيدة «التوبة»  من  القسم  هذا  نسوق  عليه،  وكمثال  و.  الحشْ

ل  عجّ الذي  المرض  معاناة  عن  بالتعبير  اشتهر  الذي  الفاسي  سليمان  بن  محمد  وهو 

بوفاته. وفيه يقول :

ما فيها ما يبقى أول البيت :   

م الباقي ير نَعْ غِ طيلْعات :   لَمْ

ا لكْ شاقي فيلْ مَ يا اغْ     

ماقِي الَيَنْ تَاتْزيدْ احْ     

رَّتهم بالمال والنصر وِينْ مَن غَ     

بَر ما فازوا غير ابْلقْ     

من بعد التدخير     

ما نْفعهم فيها تَدبيرْ     

نْ دَار الخير عادتْ مَ آسْ     

نالْ سلْوان     

انْ عاب هَ ليه ما صْ و اعْ     

واق الكي في ذ االسْ تْنِي لَهْ وَانْتَ ارْمِ بقية البيت :  

لِيَّا خْ ها مَ نَلْحقْ     

اوْال وجدت اعمارا     

حتى  تروقهم  وال  يعتبرون «المشتب»  ال  األشياخ  بعض  أن  إلى  هنا  اإلشارة  وتجدر 

تسميته، ويرون أنه ال بحر بعد «المبيّت» إال «السوسي» و «مكسور الجناح».

والحق أنه بهذا النوع من التطور في البحور واألوزان، مما لم يعرفه الشعر المعرب، 

كثرت القصائد حتى قيل إن «الحافظ أللف وزن فشالن»، مثلما قيل عن «صاحب ألف 

وزن ليس بزجال».
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وقد رافق هذا التطور تطور آخر تجلى في أساليب التفنن في التعبير، في نظر إلى 

ما هو معروف في األدب العربي ومحاولة محاكاته. ونشير منها إلى ما يلي :

نْدوز الرباطي الذي عاش في  أوالً : «التجنيس» أي الجناس. وقد برع فيه أحمد الگَ

النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري، وامتد به العمر حتى أوائل الرابع عشر. 

يتضح ذلك من قصيدته «غاسق لنجال» التي يقول في أول أقسامها :

دْت انْحيل ا لي عُ دَ فاك عمْ بَجْ

حاني ك تَعذابي اوْال امْ فّ ما شَ

حانِي ا امْ فَ سيف لجْ

حانِي بَادْ الَمْ لَعْ

ح. و، والثالثة من اللمْ حْ ف «امْحاني» األولى جمعُ مِحنة، والثانية من المَ

بعد،  إليه  سنشير  الذي  «التضمين»  أسلوب  على  النظم  في  كذلك  اشتهر  وقد 

حتى اعتبر عند األشياخ «رايَس التضمين والتجنيس».

إلى  فيه  ذاع  وقد  يلزم.  ال  ما  لزوم  به  والمقصود  «التلزيم»،  أو  «التضمين»   : ثانياً 

وثالثمائة  أربعين  عام  المتوفى  الغرابلي  أحمد  الفاسي  الشاعر  صيت  نْدوز،  الگَ جانب 

الكاف  حرفي  فيها  التزم  التي  قصيدته «مليكة»  تكشف  ما  نحو  على  للهجرة،  وألف 

والالم، وفي حربتها يقول :

الَكا أرَايَتْ لَمْ

ا يا موالتي المالْكَ

لَكْ ْ ما امْ لّ لِك العبد او كُ

انت مليكة احمايَةْ الملك

السابق،  البيت  من  شطر  أو  بكلمة  البيت  باستهالل  ويقضى  «النشب»،   : ثالثاً 

ارش». وقد يتم ذلك مباشرة على حد قول أحمد  طَ ويطلق على األجزاء المنشوبة : «لَمْ

الغرابلي في قصيدته «عين الرحمة» التي منها قوله :
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لَنْــيَام قـرَّت  يا  ا  ـمَ الـرَّاحْ ـمـا  الرَّحْ يـن  َعِ أ

التـعظيـم بحر  يا  لـي  ـدْ  جُ لنْـيام  قـرَّت  يا 

ـما الرحْ عيـن  يا  ل  ضْ والفَ التعظيـم  بـحر  يا 

وقد يكون بين كلمتين أو شطرين على شكل غير مباشر، كما في «فَارْحا» للتهامي 

لحون. وفي ثاني أقسامها يقول : ري الذي يُعد عميد شعراء المَ المدغْ

وال شك أن قارئ هذا النص يالحظ أنه جاء على قافية الحاء التي كان المدغري ولوعاً 

ئل عن ذلك أجاب بأن حرف الحاء هو أكثر  يَّاح الحا». وحين سُ بها، إلى حد وصفه بأنه «حَ

.« َحْ »، وإذا تألم قال كذلك : «أ َحْ ً عن المشاعر، ألن اإلنسان إذا التذّ قال «أ الحروف تعبيرا

شعرهم  لتجميل  الملحون  أشياخ  إليها  لجأ  التي  األساليب  هذه  جانب  وإلى 

موضوع  من  القافية  استمداد  عندهم  شاع  فقد  يقولون،  كما  «تزويقه»  و  وتنميقه 

القصيدة. فقصائد المحبوبات غالباً ما تكون قافيتها هي آخر حرف في أسمائهن، وإن 

لم تكن كذلك فهي «صيَّادية».

كذلك تجنبوا حرف الهمزة في القافية، واعتبروا استعمالها «بَرْصاً». ولعل من بين 

القصائد القليلة التي جاءت كذلك، قصيدة للحاج الجياللي الشبابي من سال، قالها 

ـحْ ايـَ الطَّ لالَّ  يا  رَفْدِي 

والنُّـواح يـضْ  الهِ بيـن  ما 

حْ بَايـَ لَحسودْ  بِين  رُّه  سَ

ْـجاح والنّ الـرُّوحْ  رُوح  يا 

سايح جوجْ  الفْ في  دَامِي  يَا 

صاحْ بـه  الخـلـخال   ْ حسّ

أَحْ ولة  ابْقُ ـيَا  اعْ واك  بـهْ

بَايَحْ ودْ  ـسُ لَحْ بِينْ  رُّه  سَ

ْبـاح والرّ الكنْز  كنْز  يا 

ـجوجْ سايَحْ يَا دَامِي في الفْ

سـاحْ بِك  ـرومْ  مـغْ نْ  مَّ كَ

واوح ْ والـدّ الخلـخال  صاحَ 

ا الالَّقْـــحَ ازْهـارُه  ـيــن  بـِ

ا ـحَ ـگابـْ لَمْ حـياحْ  تـَ فـي 

ا ـحَ الْمالـْ ا  يـَ ــكْ  امَ ـدَّ گُ
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سنة خمس وستين وتسعمائة وألف، في تهنئة جاللة الملك المرحوم الحسن الثاني 

بميالد سموّ األميرة لالّ أسماء، وفي حربتها يقول :

ن األسماء نا حسَ يدْ بنْت اهمامْ الشعب سِ

ماء األميرة أَسْ

ائِي عَ ارْجَ نَاي امْ مُ

الَما لوب امْ تْ لَقْ وراحَ بِيبْنا   ين احْ قُرة عِ

ومثلها قصائد لعبد الحميد العلوي، وحسن اليعقوبي من سال في نفس المناسبة.

موا الكالم إلى مستويات جعلوها على هذا النحو : ثم إنهم قسّ

الم بالَغ» = بليغ. «اكْ  -1

ق وجميل. ع ومنمّ ع» = مرصّ رصَّ الم امْ «اكْ  -2

الم ابْيض» = بسيط وواضح. «اكْ  -3

د وصعب. حل» = غامض ومعقّ الم اكْ «اكْ  -4

لَّس» = مستقيم ال كسر في ميزانه. الم امْسَ «اكْ  -5

عليه  أطلقوا  عيباً  الفصيحة  المعربة  الكلمات  استعمال  اعتبروا  أنهم  كما 

«البرص».

باإلضافة إلى هذه التقنينات، فرّقوا في السجية بين درجات ثالثة :

1- «المنقول» ويتمثل في اعتماد الروايات الواردة في الكتب، على نحو ما يُلجأ إليه 

في نظم المدائح النبوية.

2- «الهيض» ويعني وصف الواقع.

3- «الغيظ» ويتجلى في نقل األحاسيس واالنفعاالت.

وفرقوا كذلك بين :

ً فيه عواطف وأفكار. اي» وهو الذي يقول شعرا جَّ 1- «السَّ

بي» وهو القادر على النّظم بدون أحاسيس وال أفكار. 2- «الوهْ
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كما فرّقوا بين :

ل األلفاظ. الَّخ» وهو الذي يسطو على معاني غيره ويُبدّ 1- «السَّ

اخ» وهو الذي ينتحل شعر غيره ويحاول التغيير فيه. 2- «المسَّ

وما كان لهذا التقنين وذاك التفنن أن يهمل أساليب األداء، فاعتبروا براعة المنشد 

في أنه :

نشد آخر وعلى نفس ميزانها. ب»، أي أن يأتي بقصيدة إثر قصيدة مُ «ايْركَّ  -1

لى  ج»، أي أن يستعرض عدة نغمات في قصيدة واحدة، وإال فهو يغني «اعْ جَّ «ايْفَ  -2

ق»، وإال فهو يأتي به «امْصوَّر». د». أما من يُتقنه فيُقال إن ميزانه «انْفَ نْب واحَ جَ

** ** **
النغم  على  اعتماده  حيث  من  األداء  وبين  لغة،  هو  حيث  من  الشعر  بين  وللتوفيق 

نشد قد يضطر إلى بعض التعديالت الصوتية في نطق الكلمات، كما  واللحن، فإن المُ

حيرة» و «الترْتيحة»،  يضطر إلى إضافات لفظية لضبط الميزان، أطلقوا عليها : «التشْ

ادَا». دَّ » به الميزان و «يقبض»، والذين يقومون به هم «الشَّ مما «يُشدُّ

ومثال ما يُشدُّ به الميزان قولهم :

يا سيدنا

نا أَسيدنا أَسيدْ

يا لالَّ يا لالَّ

يَا لَالَّ َلالَّ هْ دادا امِّي أ

يتخلل  وما  الحربة  تأتي  ري،  المدغْ للتهامي  الجمعا»  يَّت  شِ قصيدة «اعْ في  فمثالً 

أشطارها لضبط الميزان على هذا النحو :
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يا لالَّ يا لالَّ معا شاب اشبابي   أنا اعِشيَّت الجَّ

يا لالَّ يا لالَّ ـــــا   هلـكتــنــي عــزْبا وشابـَّ

يا لالَّ يا لالَّ بابــــو   ا بَشْ خَ م يَسْ دهُ مَن شاهَ

مي على القصيدة وضبط ميزانها، جعلوا مقدمات لحنية  وزيادة في إضفاء جوّ نغَ

رَارَبْ ميزانو  زَن بسْ رَارَب». وقالوا : «من ال يَوْ رَّابة»، وتُجمع على «اسْ أطلقوا عليها «السَّ

». وهي عبارة عن قطعة قصيرة تكون في نفس البحر، وتتكون من : يبقى عايَبْ

ْخول». ى «الدّ أبيات تمهيدية تُسمّ  -1

ً ما تكون أكثر من ثالثة. «ناعورة» وهي أبيات قصيرة نادرا  -2

بقية األبيات  -3

ة» وهي الشطر الذي يختم به، ويكون فاصالً بين السرّابة والقصيدة. «الرَّدْمَ  -4

والسرّابة من حيث إنشادها أنواع أربعة :

«المزّلوگ» : وتكون رقيقة حادة.  -1

أغلب  وتكاد   ، باألكفّ ومتواصل  قوي  ضرب  يصاحبها  التي  وهي   : «الگبَّاحي»   -2

السرارب اليوم تكون من هذا النوع.

اري» وتنشد في استرسال سريع. ضَّ «الحَ  -3

ماوي» وهي التي يستهل إنشادها ببطء كالموال، ثم يأخذ صوت المنشد  «السَّ  -4

في االرتفاع كأنه يصعد إلى السماء. ويُطلق على هذا النوع كذلك «السرارب 

الحسناويّين».

وقد ضعف نظم «السرّابة» اليوم، إضافة إلى الخلط الذي يقع فيه المنشدون حين 

ينشدون «سرابة» قصيدة لغيرها، حتى ولو لم تكن منسجمة معها في الموضوع.

أو  أصحابها،  لغير  نسبتها  يالحظ  كما  «السرارب»،  من  كثير  ضياع  ويالحظ  هذا 

راميين». راربْ احْ إنشادها دون معرفتهم. وهو ما يطلق عليه «اسْ
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ومن  ذكره،  سبق  الذي  تيرَدْ  امْ الجياللي  الشيخ  هو  سراريبه،  وصلتنا  من  وأول 

أشهرها :

مون بها  ويلة» يقدّ االً» أو «تمْ وكما قد يبدأون بـ «السرّابة» فكذلك قد يجعلون «موَّ

رْبتُها : للقصيدة. وكمثال على ذلك، نسوق تمويلة لقصيدة ابن سليمان التي حَ

ى قَ تشْ ال  ــي  راسِ يا 

راق الفْ من   ْ بدّ ال  َلتَّاعبْ  أ

ــــنْ في الدنــيــا ال تَامَ

ــــرَّارا غَ ــها  ـناسْ ابـْ

وهذه هي التمويلة :

الي يا مالي َمَ أ
لالّ يا موالتي لالّ

بَرنِي صْ أمالي مَ

رايبي الموني أغْ

ريدْكة» التي هي - حين توجد – تتضمن ما يتضمنه  ْ ثم إنهم قد يختمون بـ «الدّ

القسم األخير من القصيدة، على نحو ما سبقت اإلشارة إليه.

ـر»  «انْواعَ عليها  أطلقوا  لألقسام  مقدمات  فجعلوا  زادوا  بل  بهذا،  يكتفوا  ولم 

الثاني،  القسم  في  بها  يُبدأ  ما  غالباً  وهي  و «العروبي».  راسا»  و «لكْ يرحات»،  وِ و «اسْ

ألن األول يبدأ بـ «الحربة». وهو ما ال نحتاج إلى تقديم نماذج له.

تجفيني ري  اطْ خَ أَمحبوب  اعالش 

ردِّتينـي وال  ري  خاطْ مَن  يتَكْ  جِ

تِنِــي دْ وعَ بـاشْ  ول  القُ في  تِي  الفْ خَ

والقوافـــي الشعر  نـاس  قالت 

الْجـفــا ذا  ـــالش  واعْ َلْجافيـنـي  أ

ــا فَ الْعْ ــــارَدْ  شَ يا  كاتْمنِّيني 

ا فَ كْ ما  يتْ  قَاسِ ي  مِ لرسْ وصلْت  وال 

داف تعْ ــه  ورتـُ صُ تِيهْ  ابْال  الزِّين 

يعـــرف ــبُـــه  صاحْ يـــر  والخِ
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 ً تطويرا كذلك  المضمون  عرف  واألداء،  الشكل  مسّ  الذي  التطوير  هذا  ومع 

ساين  واسعاً، وذلكم ابتداء من القرن التاسع الهجري على يد تالميذ عبد اهللا ابن احْ

يرتبط  وما  النبوي  المديح  على  مقصورة  القصيدة  كانت  فعنده  قبل.  إليه  المشار 

الطبيعة  في  فقال  ذكره،  سبق  الذي  ري  الحمْ تلميذه  جاء  ثم  وتصليات.  كم  حِ من  به 

الربيعية. قصيدته 

ً آخر له هو محمد بن علي بوعمرو، سبق إلى غرض لم يكن  والالّفت للنظر أن تلميذا

بسببها  عليه  أطلق  التي  قصيدة «زهرة»  أنشأ  إذ  الغزل،  وهو  بتناوله،  مسموحاً  يومئذ 

لقب «العاشق»، وحربتها :

بــار نقْ الالَّ  قَبْل  زُوريني 

زهــرا ارا  الدَّ الَل  اهْ يا 

إال أنها أثارت ضجة كبرى عند خصومه الذين نعتوه بالزندقة، وطالبوا برجمه وصلبه 

راني : وإحراقه. وفي ذلك قال معاصره لَمْ

ـاق فسَّ ْنـا  ايْردّ اللِّي  الزنديق  ابـن  زَنْديق 

بالتَّحقيق ايْموتْ  حتى  ر  ابْلَحجَ يم  ْجِ الرّ تَاهل  يَسْ

راق يُحْ ْتُو  دَلّ د  وُبَعْ عام  لَّبْ  يَتْصَ ايْموتْ  وِيال 

يـق شِ لَعْ ى  ابْغَ ذا  هكْ قول  انـْ و  ادُو  ارْمَ ـتُو  تّ شَ وَنـْ

بْلَة»، وحربتها : إال أنه استمر ينظم في الغزل، إذ أضاف قصيدة «عَ

لِي انْواجْ من  ذابــي  اعْ ت  بـْ اتْعذَّ ايـال 

الِي حَ نِي  دْ عَ واسْ نِيت  اهْ وِيالنا 

ــبْـال عَ زالــي  اغْ نَا  الـهْ في  ـبَابي  اسْ

يزاحم  أن  بعد،  فيما  الصدارة  له  ستكون  الذي  الغرض  لهذا  كان  فما  ذلك،  ومع 

تيرَدْ المتحدث عنه  المديح النبوي الذي أحرز كيانه في هذه المرحلة على يد الجياللي امْ
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ْبي»، ثم على يد  اح النّ ب كل منهما بـ «مدَّ ار، إلى حدّ لقّ قبل، وربيبه الحاج محمد النجّ

ريص، وهو فياللي، إال أنه أقام في فاس. تلميذ هذا األخير، عبد القادر بوخْ

ثم كان أن ظهرت موضوعات جديدة سبق إلى كثير منها محمد بن علي ولد ارْزين 

الذي مرّ ذكره. وهي :

والن» أي األلغاز والمعميات التي منها القصيدة التي يقول في حربتها : 1- «السُّ

اظـــي حفّ يا  ر  خَ تفْ اسْ ؤَالك  بَسْ

ـوالن سُ ارْفيــن  عَ ي  اللـِّ حال  ابـْ اوْال 

وفيها يسأل عن ماهية الشعر والمواهب كيف تتسرب للنفوس، على هذا النحو :

بْ واهَ لى علْم الشعر وَلَمْ أَل مَن ادْعاو اعْ واسْ

ام سَ بيل يدخل لَجْ نْ اسْ مَ لى اشْ واعْ

كان لهم فالخلق ارْسامْ

ام اقسام قسموه الفهَّ

يب ريهْ ال يْقولْ شاعر فالقول ايْجِ مَن ال يدْ

عيب وا ابْجهلو يلقاه اصْ ل بحر لهْ واللِّي داخَ

اب ْبنا الوهَّ نْ وَدُّو رّ إِال مَ

تهابُو ليك ابْجهلُو بَالْكَ تْسْ واللّي ادْعا اعْ

ما جاب عوض سوالني

َلُو أيْعيشْ ما عاشَ المرو وال يجيب لوزان أ

ناپُلْيون  حملة  عن  فيها  تحدث  التي  قصيدته «المصرية»  خالل  من  السياسة،   -2

ربتها : على مصر، وهذه حَ
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غارَبْ اللَّمْ حتّى  انا  جَ ارَق  شَ لَمْ ار  بَشَّ

اإلسالم والَّت  ر  مَصْ بِينْ  اإلسالم  ر  بَشَّ

مــصـــــر يـــا  ـك  لـِ اوْ  لـِنـا 

ــــارا ابْشَ كيفها  الالَّ  ارا  لَبْشَ وجبت 

كما أنه سار على نهج المغراوي في نظم المالحم الطويلة، مثل قصيدة «الذرة» 

ً من معارف عصره، وأولها : التي جاءت في ثالثة وستين وخمسمائة بيت، وضمنها كثيرا

ْ الرَّبّ سبَّح  فِق  نُومَك  مَن  اهي  يالسَّ

لَوَّاب رورْ  غْ افْلـَ تَايَهْ  وَانْتَ  تَا  لِمْ

ابْ لَنْسَ يَار  اخْ لى  اعْ الم  والسَّ ال  الصّْ

راب لعْ اشفيع  طه  محمد  سيدنا 

عند  كما  متميزة،  ذاتية  مضامين  القصيدة  عرفت  التطورات،  هذه  جانب  وإلى 

: حربتها  التي  «الطبيب»  قصيدته  في  إليه  المشار  سليمان  ابن 

الِي ه غَ ومُ وَا سُ ْ بِيبْ يَعرَفْ دَايَا والدّ ْ الطّ

ال فْ وت الغَ وتْ مُ وني يَا ناسي ال انْمُ الْجُ عَ

وكذا في قصيدته «الوردة» وحربتها :

وانْودِّي دْ  هَ نَشْ يتْ  جِ الحالْ  ذا  في  تْلُوموني  ال 

رْدَا (أو خال في ورْدا) ْ الوَ بابي خدّ وت اسْ دولِي فالمُ يا عْ

أحوال  فيها  الشاعر  يتأمل  قصائد  في  الرمز  استعمال  الملحون  سيعرف  كذلك 

ريات». وقد برز فيها محمد بن  ي بـ «الجفْ مِّ ع أشياء فيما سُ المجتمع، وينتهي إلى توقّ
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ومنها  الهجري،  عشر  الثالث  القرن  منتصف  في  المتوفّى  ناسي  المكْ العميري  قاسم 

ربتها : الميتُه(2) التي يقول في حَ

ول نْ أناضُ لُو مَ أَصْ بُول    ذاك الوَلْد المهْ   

والو بَه اخْ رْخ يَشْ          الفَ

فعلى الرغم من أن الشاعر كان يعيش في عهد المولى عبد الرحمن الذي ولي عام 

فقد  وألف،  ومائتين  وسبعين  ستّ  سنة  وتوفي  للهجرة،  وألف  ومائتين  وثالثين  ثمانية 

دامت  الذي  العزيز  عبد  المولى  عهد  في  بعد  حدث  لما  مطابقاً  ريته  جفْ مضمون  بدا 

للهجرة،  وألف  وثالثمائة  وعشرين  اثنتين  إلى  وألف  وثالثمائة  عشرة  إحدى  من  واليته 

ه تركية. وكانت أمّ

 ً معاصرا كان  أنه  يبدو  الذي  المراكشي  الموقت  محمد   – تقريباً   – معاصره  ومثله 

للعميري، والذي قال قصيدة ظهر وكأنه فيها يتنبأ بدخول الحماية عام ثالثين وثالثمائة 

وألف للهجرة، الموافق سنة اثنتي عشرة وتسعمائة وألف للميالد، وهذه حربتها :

باريز ابْكافَر  كْ  يدَ انْفِ ايلْني  أَسَ

رْزَا الغُ واتْبَعْ  ايَقْ  عَ نْ  أُكُ دْ  تفَ اسْ

** ** **
هذا، وسيشهد الملحون تألقه في القرن التاسع عشر الميالدي، على يد مجموعة 

من الشعراء الكبار ذكرنا بعضهم من قبل، وال سيما منهم شاعرين متميزين :

ناس وأحد أوليائها   ور. وهو من مكْ أولهما : عبد القادر العلمي المعروف بسيدي قدّ

المعروفين، لما كان له من أحوال ومقامات.

(2) وتنسب هذه القصيدة ألبن عبود السالوي.
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ب بـ «فيلسوف الملحون». وكانت   اشتهر في قصائده بالحكمة والموعظة حتى لقّ

فلسفته تسير في اتجاهين : أحدهما متشائم كقوله :

راب التَّخْ المات  اعْ روط  اشْ هادُو 

بْــرا الكُ بِين  ودَّا  امْ النّفاق  عاد 

لُوبا مقْ بَايعهم  اطْ اليق  اخْ عادت  ـدع  ولَخْ والمصانْعا  يـال  بَالحِ

رُوبا ضْ امَ ا  دَ وحْ ا  صَ بَعْ ـاعْ  گَ يلْنا  جِ اوالد  مت  خمَّ رِيه  نَدْ مذهبهم 

من  تخلو  ال  الحياة  أن  نا  مبيّ «الدار»،  قصيدة  في  قوله  حدّ  على  متفائل  والثاني 

الحالوة والمرارة : 

ْهاما يب والزّ دل بِين الطِّ تَعْ اوْ يومْ مسْ لوق اوْ يُومْ زَقُّـوم   يوم اشْ

وهو ما يؤكده في قصيدة «طامو» :

ا دَّ شَ وم  تْدُ ما  ا  فَ رخْ دامتْ  ما  يف  كِ معلومْ 

الدهــر ـروف  اصْ ـكام  احْ ـبْ  واجَ امْ هـذا 

التــمــر طــعــم  مــن  ــالَ  احْ يــوم 

مـــــرّ الحنْــظـل  كمـثـل  يـوم  أو 

كما اشتهر بأنه غالباً ال يذكر اسمه كما هو على عادة األشياخ.

وعند بعض الذين ترجموه أنه توفي عام ستة وستين ومائتين وألف للهجرة، بعد أن 

ً للسلطان المولى عبد الرحمن بن هشام، وذا عالقة  ناهز المائة عام، وكان بذلك معاصرا

ربَتها : ل» التي يقول في حَ متبادلة معه. ومن إبداعاته التي ذاع صيتها: قصيدة «التوسّ

انَّال ارحمتَك  عافِني  ابْالني  من  يا 

اعقالي يَرْتْخا  يتْسرَّح  لِي  ثقْ  ْ خفّ
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بعض  عن  صدر  ما  له  نسب  كما  لغيره،  نُسب  شعره  بعض  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

العلوي،  هاشم  بن  ومحمد  الواستري،  الطيّب  أمثال  تالميذه،  من  سيما  وال  معاصريه، 

وعزّوز اللمتوني.

والثاني هو التهامي المدغري، وأصله من تافياللت، إال أنه عاش في مراكش وفاس 

ومائتين  وسبعين  ثالث  سنة  توفي  وإن  الرحمن،  عبد  بن  محمد  لألمير  رفيقاً  كان  حيث 

وألف للهجرة، قبل أن يتولى رفيقه الملك بأربع سنوات.

دّ   عُ حتى  الملحون،  في  والخمريات  والغزليات  المعرّب،  الشعر  بنظم  اشتهر  وقد 

«شاعر المرأة األول»، إضافة إلى أنه – كما سبقت اإلشارة إلى ذلك – كان مولعاً بنظم 

«السرارب» واإلكثار من قافية الحاء، والقول في «النشب».

ولم يكن مستغرباً وهو المختص في الغزل، أن يستحضر ذكرى «العاشق» بوعمرو 

الذي كان رُمي بالزندقة والفسق، لمجرّد أنه تغزّل في شعره، فقال عنه :

«العاشق» ازْمان  فـي  نــت  كُ لو 

قيـق ْ الشّ و  خُ الـْ ه  لـُ كون  انـْ

ـق قايـَ احْ ــود  ـجـحُ للـْ  ْ حقّ انـْ و 

فِــق ـــم  يالنَّايـَ قـــول  انـْ و 

** ** **
أما بعد ذلك، ومع تأزم األوضاع المغربية في أول القرن الماضي وما قبله – أي قبل 

إعالن الحماية على المغرب عام اثني عشر وتسعمائة وألف للميالد – فسيظهر شعراء 

تناولوا بعض األحداث الناجمة عن تلك األوضاع، يكفي أن نذكر منهم :

لحون وفي المعرب الذي له فيه  الحاج ادريس بن علي لحنَشْ الذي كان ينظم في المَ

ديوان ضخم ما يزال مخطوطاً في خزانة الرباط العامة، هو: «الروض الفائح بأزهار النسيب 
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والمدائح»، إضافة إلى رسالة ألفها بعنوان : «المقامة المغنية عن المدامة المسماة 

بروضة المنادمة واإليناس في لطف محاسن وادي فاس»، وهي مطبوعة على الحجر.

كانت وفاته سنة تسع عشرة وثالثمائة وألف. وقد اشتهرت قصيدته «التطوانية» 

للهجرة،  وألف  ومائتين  وسبعين  ستة  عام  وقعت  التي  تطوان  حرب  فيها  تناول  التي 

الموافق سنة تسع وخمسين وثمانمائة وألف للميالد، وفي حربتها يقول :

ْـصارى ع النّ ويـفادينا ربـي امْ ديو الثَّار   رَا نَفْ دْ مَ

ل وانْصـارو عاو النصـر والفتـح امْن اهللا ابْلمفضَّ نَسْ

كذلك نذكر هاشم السعداني الذي ضاع له كنّاشٌ يضمّ إنتاجه في حريق أصاب 

دة عام خمسة وعشرين  انه. وقد اشتهر بالقصيدة التي أنشأها في احتالل مدينة وَجْ دكّ

ربتها : وثالثمائة وألف للهجرة، الموافق سنة ثمان وتسعمائة وألف للميالد، وهذه حَ

ا دَ وَجْ ادْخـول  ـلى  اعْ وا  كِ ابـْ لسالم  يا 

لْمـراد اوْنال  و  ـدُ عْ لـَ نمها  اغْ حرب  دُونْ 

 : بينهم  ومن  الوطني،  التعبير  في  شعراء  فسيبـرز  الحماية،  عـهـد  في  أما 

وكانت  الفترة،  هذه  في  فاس  شعراء  كبار  أحد  يعد  الذي  الفلوس  العيساوي  محمد 

الستين. دون  وهو  للميالد،  وألف  وتسعمائة  وخمسين  خمس  سنة  وفاته 

للحرية،  بها  رمز  التي  «النجمة»  قصيدة  به  اشتهر  الذي  الوطني  الشعر  ومن 

والوطن.  االستعمار  بهما  والمقصود  أجلها،  من  يتصارعان  والنهار  الليل  جعل  إذ 

: حربتها  في  وجاء 

يم  ُلَبْهِ أ  ْ يّ للضَّ رى  جْ ما  ار  حضَّ يا  وا  عُ مْ سَ

امْ لَكَ ايَرْ  سَ في  ارْبُو  اتْحَ ما  النَّجْ حسن  عن 

اللُّوم وانْحاز  و  مُ الْرَسْ اوْحازْها   ْ يّ الضَّ ارا  وانْصَ
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ومن بينهم كذلك محمد بن عمر الملحوني «شيخ أشياخ» مراكش. وهو من الذين 

ً في نظم «السرابة»، إضافة إلى شعره  تُ منهم ومن كنانيشهم الكثير. وكان مبرزا أفدْ

له  المغفور  الملك  ي  نفْ في  قصيدته  إلى  باإلشارة  فيه  نكتفي  الذي  والوطني  القومي 

محمد الخامس سنة ثالث وخمسين وتسعمائة وألف للميالد، وما كان له من ردّ فعل 

في مراكش. وفيها يقول :

ني ولده األستاذ الباحث السيد عبد الرحمن الملحوني بجمع شعره – على  وقد عُ

كثرته – وذلك بعد أن توفي عام اثنين وسبعين وتسعمائة وألف للميالد.

وألف  وتسعمائة  وسبعين  ثالثة  عام  المتوفى  بلْكبير   ً محمدا نضيف  أن  ولعلنا 

نوا بالقضايا الوطنية والقومية، وال سيما  للميالد، وهو أحد كبار أشياخ مراكش الذين عُ

عام  يونيو  في  وقعت  التي  أيام  الستّة  حرب  في  قصيدته  نحو  على  فلسطين،  مأساة 

بها  مني  التي  الهزيمة  إلى  فيها  نظر  وكان  للميالد،  وألف  وتسعمائة  وستين  سبعة 

العرب في محاولة لتأملها وأسبابها، مما يتضح في مثل قوله :

يتْسنَّانَا افْجنبنا  و  دُ ُلَعْ ا بعض  بعضنا  ع  امْ ادْهانا  النّزع 

ـرابْ لَلتَّـخْ ـنابـل  بَقْ حــوه  ـْ سلّ ــوت   عـاهْ لَخُّ وامْ

ـال ارْجَ بانَت  بت  السَّ يوم  م  ظَ عْ مَ لِي  هْ يَا 

ْ

حـالْ في  سـارْ  الحالْ  بان  ذْ جَ لْهذا  دَا 

فـالْ واطْ ولْ  هُ اكْ المغربي  الشعب  لَ  هْ يا 

ى الحربْ ما زال ى وابْقَ ميس امْضَ يوم لَخْ

اتَل كاتْقَ رارْها  بَطْ تْ  خرجَ فالْمدايَنْ 

ـل قَايـَ رخْ  كيصْ انو  بَلْسَ دْ  واحَ  ْ لّ كُ

لْ ايـَ يالسَّ بَـر  اصْ اليُوم  بعدَ  ى  بْقَ ما 

ل حامَ الشعـب  نَّا  تْهَ ما  الثّوار  عمر 

ول ـفُ اگْ خارجين  افحول  شبان 

ــول حُ ولَفْ فالحجايَفْ  وِينَادي 

اتْقــول بالجميـع  بان  الشَّ به 

ـولْ مُ لَحْ بُو  سيّ لُـو  اهْ واليُـوم 
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في وقت ما أحوج المسلمين إلى االتفاق وتوحيد الصف :

وانا نْ يَقْ وا الالَّمَ دُ ْ امعنَى نتَّاحْ وه حسّ دُ ْ ف انْوَحّ الزَمْ للَصَّ

اب نا كذَّ نَّا متوافقين ما يَلحقْ اذَا كُ

أشياخ  شيخ  الوطني  التعبير  مجال  أغنوا  الذين  الشعراء  بين  من  ويذكر  هذا 

بعض  على  اهللا  رحمه  وفاته  قبل  لعنا  أطْ الذي  العوفير  محمد  الحاج  المرحوم  الرباط 

كنانيشه التي تظهر أن أكثر نظمه في الغزل، وإن كانت له وطنيات رائعة، كقصيدته 

الملك  نفي  يوم  تخلد  التي  والشعب»،  الملك  «ثورة  ذكريات  إحدى  في  قالها  التي 

وتسعمائة  وخمسين  ثالثة  عام  غشت  من  العشرين  في  الخامس  محمد  له  المغفور 

ربتها : وألف للميالد، والتي حَ

خلَّد امْ تاريخْ  الْ  اتْسَ من  يا  ذكرى  ها  مْ ظَ اعْ من 

اه انْفَ االستعمار  يُوم  الشعب  ع  امْ الملك  ثورة 

مثــواه رَمْ  واكْ ْدو  َيّ أ ليه  اعْ جادْ  ولى  المُ ن  لَكِ

ومثله معاصره شيخ الرباط الكبير عثمان الزكي الذي كان كثير النظم في األزمات 

ربتها : السياسية واالقتصادية، على حد ما تكشف قصيدته «التوبة» التي حَ

تب واعمل ما أمر به ربنا يا طـالب لمــان     

كما يذكر من بين الذين أغنوا هذا المجال، وال سيما في االتجاه الواقعي االجتماعي، 

الشيخ المرحوم عبد القادر الجراري المتوفى عام أربعة عشر وأربعمائة وألف للهجرة، 

الموافق سنة ثالث وتسعين وتسعمائة وألف للميالد. ونكتفي بإيراد حربة إحدى القصائد 

»، أي البطاقة التي كانت تقنّن التموين وتزويد المواطنين بما  التي قالها في أزمة «البُونْ

يحتاجونه من موادّ غذائية وغيرها، أيام الحرب العالمية الثانية، وهذه حربتها :

ــر اخَ والفَ لِبْزَار  ـت  ابْقلـَّ رْتْ  حَ

ر كَّ ومْ السّ مُ ادَ اهْ يد عَ مِ ع السّ ن والصابون امْ مَ ْ والزِّيتْ والسّ
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لو الفاسي الذي له كذلك قصيدة في المناسبة نفسها، يقول  ومثله محمد لَحْ

ربتها : في حَ

جد برحمتك يا لكريم غثنا يا نعــم الستــار     

بقصائد  الشعراء  بعض  ظهر  معاكس،  باتجاه  لكن  االجتماعي،  اإلطار  هذا  وفي 

ربتها يقول : فكاهية، كقصيدة «الزّردة» للحاج محمد بن عمر الملحوني، وفي حَ

رْسات ضَ ايْلِيهْ  ال  نْ  مَ ا  افْراسَ ضيغْ  ولَمْ

ــو رْطُ تَيْـسَ عـادْ  يغـو  ـضِ فَمْ ـوَجْ  كيْـملـْ

لمي، وأولها : وهي قلبٌ لقصيدة «الوصاية» للعَ

زَّاتْ حَ افْيُوم  ينفعنِي  الالَّ  بِيـب  لَحْ

تو لَفْ اكْ منْ   ْ غلّ قلْبي  عن  ل  مَ نَحْ ما 

ر الرّاس المراكشي بهذا األسلوب الذي يقلب فيه الموضوع  مَ وقد اشتهر الشيخ احْ

من الجد إلى الهزل، كقوله :

ارُو عَ بَشْ يلْفـظ  ــسْ  يامَ رِيــتْ  ــران  سكْ

ــار لَبْــكَ ـتْ  دولـَ فـي  وطـاحْ  ر  ـكَ اسْ

ـــرا ـشْ العَ ـكـون  اتـْ حــتَّى  فــاقْ  ما 

ري : وهي قلبٌ لقول التهامي المدغْ

بِك الزّهر الالَّ ازْهـر ور ازْهر وازْهارُو  الالزْهُ   

رَا زَالي زَهْ ولِي يا غْ ولِي صُ صُ

ويبدو أن هذا الموضوع تعرض لإلهمال، وضاعت معظم قصائده لِما قد تتضمن من 

فحش وعبارات نابية.
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في  متميز  أثر  للتصوف  كان  قرون،  ثالثة  زهاء  الممتدة  الفترة  هذه  امتداد  وعلى 

«الملحون» ظهر به أشياخ، كمحمد بن يحيى البهلولي المتوفى حوالي ستين وتسعمائة 

للهجرة، ومحمد الشرقي المتوفى سنة عشر وألف للهجرة، وعبد اهللا الهبطي المتوفى 

وسبعين  ست  سنة  المتوفى  الياصلوتي  الوارث  وعبد  للهجرة،  وألف  وستين  ثالثة  عام 

ومائتين  وعشرين  سبع  سنة  المتوفى  التستاوتي  القادر  عبد  بن  وأحمد  للهجرة،  وألف 

وألف  ومائة  وثمانين  تسعة  عام  المتوفى  ريسون  بن  علي  بن  ومحمد  للهجرة،  وألف 

وموالي  للهجرة،  وألف  ومائتين  وستين  إحدى  سنة  المتوفى  الحرّاق  ومحمد  للهجرة، 

اد  ور المتوفى عام خمسة عشر وثالثمائة وألف للهجرة، وأحمد بن عاشر الحدّ علي شقّ

الرباطي المتوفى عام ستة وعشرين وثالثمائة وألف للهجرة، وآخرين أغنوا بقصائدهم 

ر» الذي ما زالت تُتداول فيه لحدّ اآلن. ومقطوعاتهم ميدان «الذكْ

لحون.  والحق أنه من الصعب استعراض مختلف الميادين التي أبدع فيها شعراء المَ

كما أنه من غير السهل ذكر أسمائهم، إذ ال يتسع لذلك نطاق هذه المقدمة.

لهم  كانت  الذين  بعض  ذكر  ضرورة  والوفاء  اإلنصاف  باب  من  نرى  فإنا  ذلك،  ومع 

مشاركة في هذا المجال، والذين وقفنا على نماذج من قصائـدهم، مـن أمثال محمد 

الروداني، ومحمد بن موسى الشريف، وعبد الرحمن ابن الحاج الطاهـر، والعـباس الحـرار،

مراكـش،  من  بوسـتـة  بن  ومحمد  الشرايبي،  المخـتار  ومحمد  بوستّة،  بن  وعباس 

نون،  اعْ العزيز  وعبد  الوزّاني،  ادريس  بن  العزيز  وعبد  العلمي،  وادريس  الجابري،  ومحمد 

فاس،  من  الودغيري  القادر  وعبد  العلوي،  وعالّل  الدباغ،  والطيب  الشتيوي،  ومحمد 

والتهامي ابن الشيـخ فاضـل، والمعطي بن صالح الشرقـي، ومحمد الضعيـف، وبوعزّة 

وتلميذه  اني،  بنّ والتهامي  يوسف،  بن  ومحمد  الشرقاوي،  أحمد  بن  ومحمد  الدريبْكي، 

اليعقوبي  وحسن  البرّي،  والشيخ  الشليَّـح،  ومحمد  ار،  وأنجّ الرباط،  من  الريش  المكي 

رِيَّا، ابـْ وحسن  الدمناتـي،  علي  بن  ومحمـد  مكناس،  من  الدرّاز  وبنـعيسى  سال،  من 

وري الزمّ وادريس  وري،  الزمُّ والبصير  رقيّة،  بن  وأحمد  أسفي،  من  الفياللي  الكريم  وعبد   

ـلمي  العَ ومحمد  تطوان،  من  حسن  ومحمد  التطواني،  المودّن  ومحمد  ور،  أزمّ من 
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ريوي من صفرو، وأحمد لحبيب من تافياللت،  شاون، ولحسن الصفْ فْ ولـد زيطانة من شَ

وموالي أحمد بن عبد السالم العلوي من الدار البيضاء.

 ً بدءا الفن،  هذا  في  ظهور  لهن  كان  الالئي  الشواعر  بعض  ذكر  ننسى  ال  ولعلنا 

الطريقة  على  األزجال،  نظم  في  بارعة  وكانت  الموحدي،  المومن  عبد  أخت  يلة  رُمَ من 

األندلسية، وفق ما يكشف هذا النموذج الذي مطلعه :

يْني وقف يْرَان      *-*-*      حتى رَأَى إنسان      *-*-*      عَ ر حَ هَ ى السَّ مشَ

وفي خرجته تقول :

فْ ة من نعمان      *-*-*      قد التَحَ قَّ مر جنــان      *-*-*      في شَ اسْ

ونصادف بعدها في فترة متأخرة وبعد أن أحرز «الملحون» كيانه، الشاعرة الورْديغية 

الريْسوني  الحسن  بن  محمد  سيدي  مدح  في  قصيدة  شعرها  من  لها  يحفظ  التي 

المتوفى سنة إحدى وثالثين ومائة وألف للهجرة، وفيها تقول :

نام افْتُو عيني افْلمْ شَ مام   ب لهْ القطْ

ــرا ـضْ خَ ــو  ـرْتـُ دَايـَ ـــرِيرْ   البَسْ لَحْ

كما نصادف الشاعرة التورْدانية بنت الفقيه التورْداني الشفشاوني وزوجة السيد 

أحمد بوجنّة، وكانت تعيش أيام السلطان محمد بن عبد الرحمن، أي أنها كانت معاصرة 

رت حتى أدركت عهد الحسن األول في آخر القرن التاسع عشر  مِّ ري. وعُ للتهامي المدغْ

امرأة  مدح  في  أبياتها  ومن  ومعرباً.  ملحوناً  الشعر  تنظم  كانت  إنها  ويقال  للميالد. 

ريسونية تسمى العزيزة بنت أحمد :

زيزا يا بنت احمد    يا بَنْت الجاه العالي لالَّ لعْ

** ** **
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هذا، وعلى الرغم من قصر هذه المقدمة وتقصيرها، فإنها توضح مدى أهمية شعر 

الملحون، باعتباره تراثاً غنياً يبرز اإلمكانات اإلبداعية التي تتوافر ألشياخه، وهم يبتكرون 

ويتفننون ويتقنون كذلك.

ولعل الذين يريدون شيئاً من التوسع، أن يرجعوا إلى بعض ما نشر عنه من مؤلفات، 

هوم  وال سيما ما كتبه متخصصون عارفون، على رأسهم الشيخ المبرّز األستاذ أحمد سُ

الذي ألف كتاباً عن «الملحون المغربي»(3)، والذي كنت أفدت من أحاديثه اإلذاعية عن هذا 

الفن، قبل أربعة عقود، يوم كنت أنجز أطروحتي عن «القصيدة»(4).

لحون»  كما أذكر من بينهم الزميل المرحوم األستاذ محمد الفاسي، في «معلمة المَ

التي نشرتها أكاديمية المملكة المغربية(5)، واألستاذ عبد الرحمن الملحوني فيما نشر 
الفن(7)  هذا  عن  كتب  وما  الملحوني(6)،  عمر  بن  محمد  الحاج  المرحوم  والده  تراث  من 

وغيره من ألوان التراث الشعبي، دون أن أنسى األستاذ الدكتور عبد الصمد بلْكبير الذي 

نشر «ديوان الملحون»، متضمناً مختارات المرحوم والده(8).

الطبعة   – والدولية  العربية  والبلديات  بالمغرب  المحلية  الجماعات  صحيفة  جماعية»  «شؤون  منشورات  من   (3)

الثالثة– دجنبر 1993 – مطبعة النجاح – الدار البيضاء. وتجدر اإلشارة إلى المقرر الدراسي الذي كان وضعه في فن 

الملحون، لتالميذ المعاهد المعنية التابعة لوزارة الشؤون الثقافية، بطلب من وزيرها في سنوات السبعين األستاذ 

المرحوم الحاج امحمد اباحنيني؛ وكان قد رُقن واستنسخ ليكون في متناول هؤالء التالميذ ومدرسيهم.

الطبعة األولى - مطبعة األمنية - الرباط - محرم 1390هـ / مارس 1970م.  (4)

      ثم أتبعها بـ : «معجم مصطلحات الملحون الفنية» – مطبعة فضالة 1398هـ/1978م. 

جزء «مائة  وصدر  أبريل 1986م.   / شعبان 1406هـ  في  منها  األول  الجزء  من  األول  القسم  صدر  أجزاء،  خمسة  في   (5)

قصيدة وقصيدة في مائة غانية وغانية» عام 1997م.

ديوان شيخ أشياخ مراكش الحاج محمد بن عمر الملحوني – المطبعة والوراقة الوطنية – 2003م.  (6)

(1992-1990م).  أعداد  أربعة  على  منها  اطلعتُ  الزجلية»  القصيدة  في  ودراسات  أبحاث  الملحون «سلسلة  ديوان   (7)

وله كذلك «أدب المقاومة بالمغرب من خالل الشعر الملحون والمرددات الشفاهية» صدر الجزء األول منه عن دار 

المناهل، و «شاعر مكناسة الزيتون الشيخ عبد القادر العلمي» طبْع شركة بابل للطباعة والنشر.

دية – الطبعة األولى المصورة 2006م. مطبعة فضالة – المحمّ  (8)
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هواة  جمعية  أصدرت  هوم،  سُ أحمد  بالشاعر  واحتفاء  بلكبير،  للشيخ  وتكريماً 

لحون بين ثقافتين : العالمة والشعبية»(9). وكان األستاذ  الملحون بمراكش : «شعر المَ

األستاذ  أصدر  كما  اإلذاعة»(10).  أمواج  على  الشعبي  أخرج «األدب  قد  شقرون  اهللا  عبد 

عالل رگـوگ : «المقاومة المغربية من خالل التراث الشعبي»(11). وأصدر األستاذ الدكتور 

محمد بنشريفة «تاريخ األمثال واألزجال في األندلس والمغرب» في خمسة أجزاء(12).

ومن االعتراف للذين يسعون من الشباب المتطلع إلى نشر نصوص من الملحون، 

وس الذي أصدر أربع مجموعات  سواء في أصلها أو مترجمة، أشير إلى األستاذ فؤاد جسّ

محمد  السيد  البارع  المنشد  وإلى  مـولْيير»(13)،  بلغة  المغربي  «الملحون  عن  صغيرة 

األستاذ  الشاعر  وإلى  «الملحون»(14)،  بعنوان  صغيرة  مجموعات  نشر  الذي  السوسي 

ً «شهدة ملحونية»(15) من إبداعه، وألْحقَ بها بعض  و الذي أخرج مؤخرا جمال الدين بنحدّ

عيون القصائد المتداولة(16). 

وإني ألودّ في هذا المقام أن أشيد بالدارسين الذين تناولوا في بحوث اإلجازة موضوعات 

باإلشراف  سعدتُ  جامعية  وأطاريح  رسائل  أنجزوا  الذين  سيما  وال  بالملحون،  تتصل 

عليها بعد جهد شاقّ مع اإلدارة التي لم تكن تقبل كل ما يتصل بالتراث الشعبي، سواء 

منشورات وزارة الثقافة واالتصال – مطبعة دار المناهل – الرباط – أكتوبر 2002م.  (9)

(10)  منشورات اتحاد إذاعات الدول العربية (تونس 1987م).

(11)  نشر المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير «مطبعة المعارف الجديدة – الرباط 2004م».

(12) منشورات وزارة الثقافة – 2006م.

  Le Melhoun marocain dans la langue de Molière (Publiday-Multidia) – Casablanca 2003-2004-2005-2006 (13)

(14) صدر منها خمسة أجزاء صغيرة (طبع دار إفْران للطباعة والنشر – طنجة 2004).

(15) الطبعة األولى – الدار البيضاء 2007م.

بالنصوص  غنية  مجموعات  نشروا  بالملحون  الجزائريين  الدارسين  من  المعتنين  بعض  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر   (16)

«طبع  محمد  توزوت  للسيد  مختارات»  الملحون:  بستان  «من  كتاب   ً مؤخرا منها  طبع  ما  أهم  من  لعل  المغربية 

لم  أو  المغرب  إلى  وفدوا  جزائريين  أشياخ  إلى  يشار  االعتناء،  هذا  سياق  وفي  البليدة».   - الكتاب  -قصر  النشر  دار 

نطيني، وسعيد  اظ المغاربة قصائدهم، كأحمد التريكي، واألخضر بن خلوف، والدباغ القسْ يفدوا ولكن يروي الحفّ

التلمساني، ومحمد بن امْسايب التلمساني.
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في الدرس أو البحث، وأخص منهم بالذكر األستاذ الدكتور منير البصكري في رسالته 

الصوفية  «النزعة  عن  وأطروحته  مطبوعة،  وهي  أسفي»(17)  في  الملحون  «الشعر  عن 

في الشعر الملحون»، واألستاذ عبد اإلاله جنّان في رسالته عن «شاعر الملحون الشيخ 

عن  رسالتها  في  الشيخ  ابن  ثريّا  واألستاذة   ،- لشعره  دراسة   - وري  األزمّ رقية  بن  أحمد 

«الصورة الفنية في الخطاب الشعري بين شعر الملحون والروايس»، واألستاذة خديجة 

من  كان  وربما  ومناهجه».  قضاياه   : المغربي  الشعبي  «األدب  عن  رسالتها  في  وق  صدُ

لجنة  عضو  بلْكبير  الصمد  عبد  األستاذ  بحث  الجامعي،  الصعيد  على  أنتج  ما  أهم 

«موسوعة الملحون»، وعنوانه : «الشعر الملحون : الظاهرة ودالالتها»(18).

لحون» موقعه في مقررات بعض الجامعات  وهكذا، لم يكن غريباً بعد أن أخذ «المَ

وما ينجز فيها من دراسات، أن يبرز فيها، وفي المراكز المعنية بالتراث الشعبي، باحثون 

تسنّى لي – بكثير من الفخر واالعتزاز – أن أقف على بعض ما قدموا من عروض عميقة 

في هذا المجال برؤى جديدة ومناهج متطورة. ولعلي أن أذكر من بينهم األساتذة السادة : 

محمد جودات، وعبد الفتاح فهدي، وسميرة الكنوسي، ومحمد بالجي من الدار البيضاء، 

وعبد اإلله بوشامة، ونور الدين لحلو، وموالي علي الخامري، وعبد العزيز إدريسي أزمي من 

الصادق  وعبد  أرْفود،  من  أشبْرو  ومبارك  المحمدية،  من  وني  الحسّ ومصطفى  الجديدة، 

سالم من الرشيدية.

لحون» سواء في ميدان النظم أو الدراسة،  وموازاة مع هذا النهوض الذي يعرفه «المَ

قراءة  تقتضيه  ما  بكل  األداء،  في  خاصة  مهارات  المتطلب  باإلنشاد  فائقة  عناية  برزت 

الشعر من تعبير سليم وصوت رخيم وضبط لإليقاع وما إلى ذلك مما كان يتميز به أشياخ 

ومـحمد  ــروشي،  الهَ والتهامي  الهاشمي،  ابن  والفقيه  گنّون،  الكريم  عبد  أمثال  من 

والحسين  سعيد،  بن  محمد  والحاج  العلوي،  والتهامي  الفاسي،  وبنعيسى  غانم،  بن 

الة-عبدة للثقافة والتنمية (مطبعة النجاح الجديدة – الطبعة األولى – نونبر 2001). (17) منشورات مؤسسة دكّ

(18) وقد جعل له ثالثة مالحق: األول ضم ديوان والده محققاً، والثاني بيبليوغرافيا، والثالث عن المصطلحات، حسبما  

درجة    –  ً مؤخرا  – صاحبه  به  نال  الذي  البحث  هذا  على  المشرف  كان  الذي  جالب  حسن  الدكتور  األستاذ  أخبرني 

الدكتوراه، من كلية اآلداب بجامعة القاضي عياض بمراكش.
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التواللي، والتهامي بن عمر، وأحمد ابن الراضي، ومحمد بـرْگاش، والحسين ابن ادريس، 

ان، ومحمد بن عبد السالم العلمي، ومحمد ابن موسى  وعبد الحميد العلوي، وأحمد حمّ

يهم يسير منشدون أتاحوا  المراكشي، وأحمد الدمناتي، والمحجوب الزيتوني. وعلى هدْ

لقصيدة الملحون أن تنتشر، خاصة بين الشباب.

السادة  إليهم  نضيف  أن  ونود  الموسوعة.  لجنة  أعضاء  ضمن  بعضهم  وسنذكر 

امحمد  والحاج  مراكش،  من  الملحوني  عمر  بن  وامحمد  محمد،  وأخاه  أمنْزو  أحمد 

التوير  اللطيف  وعبد  الزعروري،  وادريس  بوتابت،  الخياطي  ومحمد  فاس،  من  الحضري 

لَبْزَار،  وخليل  ومحترم،  ور،  أزمّ من  السجعي  وجواد  المجيد  عبد  والرحيمي  مكناس،  من 

التي  النسائية  األصوات  بعض  إليهم  نضيف  أن  نود  كما  أسفي.  من  الوراتي  وشوقي 

ً من اإلقبال بما توفره أجهزة اإلعالم من برامج، والتي يكفي أن نشير من  نالت حظاً وافرا

بينها إلى األوانس والسيدات ثريا الحضراوي من الدار البيضاء، وماجدة اليحياوي ونعيمة 

ريني من مكناس، وسناء مراحاتي من أزمور، وأسماء  الطاهري وحياة بوخريص وليلى المْ

األزرق من تارودانت.

ورغبة  أشكاله،  جميع  في  بالتراث  المملكة  أكاديمية  اهتمام  نطاق  وفي  هذا، 

منها في مواصلة خدمة «الملحون» وإبراز أهميته وجمع نصوصه ونشر دخائره، بعد أن 

يتسم  أن  إلى  منها  وسعياً  الفاسي،  محمد  المرحوم  األستاذ  أصدرت «معلمة»  كانت 

العمل األكاديمي بما ينبغي له من دقة التقصي والبحث، فإنها خططت لمشروع كبير 

يتمثل في «موسوعة الملحون». وقد بدأت أولى مراحل تنفيذه بتشكيل لجنة تشرفتُ 

برئاستها، تتكون باإلضافة إلى أعضاء لجنة التراث باألكاديمية، من معظم المعتنين 

مراعاة  مع  ودراسة،  وجمعاً   ً وإنشادا إنشاءً  فيه،  بالتبريز  لهم  المشهود  المجال،  بهذا 

من  منها  لكل  ما  يخفى  ال  التي  واألقاليم  المدن  لمختلف   – اإلمكان  قدر   – تمثيلها 

مساهمة ثرية في هذا المضمار.

وهم السادة اآلتية أسماؤهم مرتبة أبجديا حسب المدينة :

منير البصكري، وموالي اسماعيل العلوي السلسولي من أسفي، وعبد اإلله جنان 

العلوي،  السميع  عبد  ومصطفى  البيضاء،  الدار  من  بنحدو  الدين  وجمال  الجديدة،  من 
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ومبارك أشبرو من الرشيدية، وعبد اهللا شقرون، وأحمد الطيب لعلج، وعبد اهللا ملين، 

وأحمد  بوري،  وعمر  الرباط،  من  بِنْبين  شوقي  وأحمد  أخروز،  وادريس  لحلو،  العطي  وعبد 

وني، وأبو بكر بنسليمان  أبو زيد من تارودانت، ومالك بنّونة من تطوان، وعبد اهللا الحسّ

من سال، وعبد المالك اليوبي، والسوسي محمد، ومحمد بوزوبع من فاس، وعبد الرحمن 

وعبد  مراكش،  من  جالب  وحسن  الشليَّح،  اهللا  وعبد  بلْكبير،  الصمد  وعبد  الملحوني، 

العزيز بن عبد الجليل، ومحمد أمين العلوي، وعلي كرزازي من مكناس، وإلهام بن سيمو 

من ميدلْت.

وكان أول عمل قام به األعضاء، هو تقديم ما لديهم من مجاميع وكنانيش أصلية 

أو مصورة، ومن نصـوص متفرقة، أضيفت إلى ما في الخزانة الحسنية والخزانة العامة، 

مما توافرت به دخيرة هائلة ضمت نحو ستة آالف قصيدة، كان فيها بعض المكرر، وكذا 

تفاوت في الجودة سواء من حيث الخط أو سالمة النص، أو ما قد يكون فيه من بتر.

المتصلة  القضايا  مختلف  فيها  نوقشت  لقاآت  عدة  إثر  وعلى  ذلك،  وبعد 

هذا  بتنفيذ  الكفيل  العمل  منهج  على  االتفاق  تم  المتوخاة،  الغاية  بتحقيق 

تبدو  التي  األعمال  تخرج  أن  والتوثيق،  الجمع  بعد  يقضي  الذي  الضخم  المشروع 

م من دراسات، وال سيما ما ينجز  تامة على شكل دواوين، مع إمكان نشر ما قد يُقدّ

وأطاريح. رسائل  من  الجامعات  في 

وباقتراح من الجميع، وحتى تَسهل إجراآت التنفيذ ويتغلب عليها بطريقة عملية، 

بنسليمان،  بكر  أبا  السادة  األساتذة  ت  ضمّ مصغرة  لجنة  الكبرى  اللجنة  عن  تفرغت 

وعبد اهللا الحسوني، وعبد الرحمن الملحوني، وعبد المالك اليوبي، ومحمد أمين العلوي، 

لمزيد من التمحيص والتأمل، في ضوء الكمية الهائلة التي تراكمت من النصوص.

ثم تبين أنه لكي تتبلور اإلجراآت المنهجية المتفق عليها ويتحقق التنفيذ بطريقة 

عملية، أسند اإلعداد للخبيرين بنسليمان والحسوني اللذين أشهد لهما بما قاما به 

على   ً اعتمادا بينها،  والترجيح  ومقارنتها  النصوص  فرز  اقتضى  وشاق  دؤوب  عمل  من 

موظفين  بمساعدة  النصوص  هذه  رقن  اقتضى  كما  القافية.  واعتبار  المعنى  سالمة 
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من إدارة األكاديمية، وكذا ترتيبها وفهرستها حسب قوافيها، مع اعتماد كتابة تقترب 

من كتابة النصوص المعربة، دون إهمال الشكل المساعد على القراءة، في مراعاة قدر 

اإلمكان لبعض الخصائص التي يتطلبها اإلنشاد من مد وتمطيط، وغير ذلك مما هو 

راجع للمنشد نفسه ومدى طاقته وقدرته على التعامل مع النص في األداء، دون إغفال 

ما في هذه المراعاة من صعوبة ال تنكر، ودون إغفال كذلك لطبيعة الملحون القائمة 

الم» قبل تلحينه والتغني به. في األصل على سرد «لكْ

ز أو بيت كامل أو حتى  ر أو عجُ وحين كانت توجد قصائد مبتورة، كأن ينقصها صدْ

كذلك  العلمية.  األمانة  تتطلبه  ما  وفق  فارغاً  يبقى  النقص  مكان  فإن  برمته،  قسم 

حين تكون النصوص متعددة لشاعر واحد وفي نفس الغرض، فإنها ترقم متتابعة، دون 

نسخ  له  تعرض  الذي  الخلط  إلى  الصدد  هذا  في  التنبيه  مع  الزمني،  ترتيبها  اعتبار 

بعض النصوص، بين «الحربة» و «الدخول». كما تم االتفاق على إفراد «السرارب» بسفر 

ألصحابها  النسبة  تكون  حين  حتى  معها،  تنشد  التي  بالقصائد  إلحاقها  دون  خاص، 

معروفة. وذلكم بسبب الخلط الذي تعرض له هذا النمط من النظم في الملحون، وال 

سيما عند اإلنشاد.

األسماء  إعطاؤها  تقرر  فقد  بها،  تُعرف  معينة  بتسميات  القصائد  الرتباط   ً ونظرا

غيرت  ما  إذا  يقع  قد  خلط  ألي  تفادياً  وذلكم  الملحون،  أهل  عند  المتداولة  الرائجة 

إنتاج  ضمن  نشرها  تقرر  فقد  الشك،  من  بشيء  المنسوبة  القصائد  أما  التسميات. 

الشاعر المنسوبة إليه، مع اإلشارة إلى ذلك.

عملية  تستوجبه  ما  وفق  بتحقيقها،  النصوص  تدوين  ربط  باإلمكان  وكان 

وتعليق  مقابلة  من  التراث،  كتب  نشر  في  منهجه  على  المتعارف  العلمي  التحقيق 

إضافياً   ً جهدا يتطلب  األمر  أن  تبين  ولكن  الغوامض،  بعض  وشرح  باألعالم  وتعريف 

تلك  إخراج  هي  التي  المنشودة  الغاية  بلوغ  سيعطل  شك  ال  كان  مما  طويالً،  ووقتاً 

النصوص وتوفيرها للباحث المهتم، وكذا للقارئ العادي سهلة، دون إثقالها بهوامش 

قد ال تهم إال فئة معينة من المعتنين.
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طريق  عن  النصوص  معالجة  تمت  يسير،  غير  زمناً  استغرق  الذي  العمل  وبهذا 

الحاسوب، بتسجيلها وإثبات اسمها وحربتها ومطلعها، مما أمكن معه إنشاء قاعدة 

معطيات متناسقة ومتكاملة يسهل رجوع الباحثين والمهتمين إليها.

تيرَد، وابن علي،  ومن ثمّ أمكن جمع دواوين لكبار شعراء الملحون، أمثال المغراوي، وامْ

وغيـرهم،  وبلْكبير  الملحوني،  عمر  وابن  المدغري،  والتهامي  العلمي،  القادر  وعبد 

معت قصائدهم في دواوين، ولكنها تحتاج إلى أن تُراجع  وكذا بعض الذين كانت قد جُ

عبد  المولى  السلطان  لديوان  بالنسبة  الشأن  هو  كما  جديد،  من  وتُخرج  وتستكمل 

الحفيظ العلوي، المتنازل عن الملك إثر دخول الحماية عام اثني عشر وتسعمائة وألف 

في  عهده  على  نشر  قد  وكان  وألف،  وتسعمائة  وثالثين  سبع  سنة  والمتوفى  للميالد، 

طبعة حجرية بفاس دون تاريخ.

من  له  لما  المغراوي،  العزيز  عبد  الشيخ  ديوان  بإخراج  البدء  على  االتفاق  وقع  ثم 

سبق تاريخي وفني، ويضم سبعاً وأربعين قصيدة ثابتة النسبة للشاعر، ومعها خمس 

أخرى مشكوك في نسبتها إليه. وهو الذي أسعدُ بكتابة هذا التقديم له، كفاتحة لـ: 

«موسوعة الملحون» التي تعتزم األكاديمية إصدارها موصولة ومتتابعة بإذن اهللا، في 

ي كل المالحظات  سعي إلى أن تكون مستوفية للنصوص قدر اإلمكان، وفي تطلع إلى تلقّ

واالقتراحات التي قد تبدو لقرائها الكرام.

** ** **
وإذا كان ال بد من تعريف وجيز بالشاعر الذي نحن بصدد نشر ديوانه في هذا السفر 

الجليل، فإنه يكفينا أن نذكر أنه من أمسيفي في صحراء تافياللت التي يعتز باالنتساب 

إليها، على حدّ قوله يردُّ على بعض خصومه :

ْ دّ ْ الجَ دّ بي مَن جَ سْ ر حَ زين ما نْكُ فياللي يا حْ

مَن اقْريـش إِلى عثمـان
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وأوائلهم  األشياخ  كبار  من  يُعد  وهو  وأقام.  استقر  حيث  فاس  إلى  منها  انتقل  ثم 

الذين ساهموا بحظ وافر في تطوير الملحون وإغنائه، بما كان له فيه من إبداع تجلى في 

طبيعة األغراض التي أبدع فيها، وكذا في ابتكاره للدندنة كما سبقت اإلشارة إلى ذلك، 

ثم في اتخاذه «العروبيات» التي يقدم بها لألقسام، كقوله يقدم لقصيدة «الغاوي»(19) 

التي حربتها :

ا ــوَّ ضَ الحــالْ  رَا  ــبْـــال  لَلْقَ بَالَكْ   ْ ردّ

اوِي ـطَ لَخْ رَّبْ  قَ امْ هْ  اللـَّ ــن  امْ بُـول  قْ وُلـَ

فقد قدم ألحد أقسامها بهذا العروبي :

اوْا ـوَ قْ يـَ ـمْ  آثـَ لَمْ ـفْ  شُ بْ  تـُ ـي  رَاسِ ا  يـَ

ـوي ـغْ المَ ا  هـذَ يـا  بْ  تـُ ـوالَك  المُ تُب 

اوْا يَنْطوَ وفْ  حُ لَصَ قَبْل  سنَات  حَ لْ  واعمَ

ــوِي ـكْ مَ ي  وَلـِّ واتـْ يـن  فَـارْغِ مْ  اهُ لـقَ تـَ

اوْا وَ اتـْ  ْ ـيّ الغَ فـي  النّفـس  امــع  يَبْليسْ 

ـوِي هْ تـَ ـدْ  وُزايـَ ـطْ  ابـَ غَ زال  مـا  تَ  وانـْ

ـوِي ـغْ مَ يَا  ـادي  غَ لِيـنْ  هْ  لَلـَّ ــي  رَاسِ

بعض  إلى  الرجوع  فإن  ووفاته،  ميالده  تاريخ  بالضبط  نعرف  ال  أن  من  الرغم  وعلى 

قصائده قد يفيد في تحديد تقريبي لهما.

فهو في قصيدته المطولة «تشقيق القمر» التي أولها :

الرَّحــمـانْ ـــدْ  الواحَ ـزيــز  لَعْ سبحان 

ــنَّان الـمَ ـمْ  ايـَ الدَّ ديـــم  لَقْ ــى  ولـَ المُ

(19) لم نقف على النص الكامل لهذه القصيدة التي نظم على منوالها محمد بن علي ولد ارزين قصيدة «الهاوي» :

توب يا راسي وارجع للغني القوي يالهاوي تهوى من ال يليه سطوة      
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ـــيـان األَعْ األنـبــيَّا  ـــتــارْ  اخْ ِالَهـاً  إ

اوْشـان بَالمعجزات  مْ  اقْــدرهُ وارْفـــعْ 

يشير إلى أنه نظمها عام اثنين وعشرين وألف للهجرة، وعمره نحو الخمسين، إذ 

ل : ً لأللْف بالشين وفق حساب الجمَّ يقول في آخرها رامزا

يـن الشِّ بعد  رين  شْ وْاعَ اثْنَا  عـامْ  في 

ينْ الحِ في  الرّبيعْ  أوَّل  القصيدْ  دا  مْ  انظَ

الخمسين قرَّب  التّاريخ  ذا  فـي  رو  مْ عُ

الـرحــمـان ـتْ  ـــمَ رحْ ابـْ زَاوْدُوه  ه  بَاللـَّ

التي   « ْفافَحْ بـ «التّ والمعنونة  كذلك  المطولة  قصيدته  من  بيت  آخر  في  أنه  كما 

حربتها :

لَنْــوارْ ارَقْ  شَ ـلَى  اعْ ْموا  وسـلّ ا  لِّيوْ صَ

ــالَح لـمْ سـيَّـدْ  ـحـمـد  مُ

يشير بنفس الحساب (ش-م) إلى أنه أنشأها عام خمسين وألف للهجرة، مما يدل 

على أن عمره إذ ذاك كان يقارب الثمانين :

طارْ لَشْ في  يدا  صِ لقْ تـاريخ  نُورِي 

احْ التَّوْشَ ذَا  عْ  امَ يالسَّ والنُّونْ  ينْ  الشِّ

ح أنه توفي في “الغرفة” بتافياللت حيث قبره فيها معروف. ومن المرجّ

عاش  أنه  المؤكد  من  فإن  ووفاته،  والدته  تاريخ  لمعرفة  المقاربة  هذه  تكن  ومهما 

في العصر السعدي، على عهد أحمد المنصور الذهبي الذي تولى على إثر وقعة وادي 

رثاه  وقد  وألف.  عشر  اثني  عام  وتوفي  للهجرة،  وتسعمائة  وثمانين  ستّ  سنة  المخازن 

زُو»، أي العزاء، وفي حربتها يقول : المغراوي بقصيدته التي تسمى «لَعْ
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لَتْرابْ يارْ  اخْ هبِي  الذَّ مات  شايَبْ  عامْ 

ــو حُ ايْرجْ بَاشْ  يَّ  ـدِ عْ لَلسَّ ى  بْقَ ما 

ومع قول المغراوي في عدة أغراض كالغزل والرثاء، إال أنه اشتهر بالقصائد الدينية 

التي تنم عن نفَسه الطويل، وعن معرفة واسعة بالسيرة النبوية والتاريخ، كما سبقت 

اإلشارة إلى ذلك.

الم»، وأنه كان  ب بـ «شجرة لكْ وبلغت به المكانة التي أدركها بين معاصريه أنه لقّ

الَ والمغراوي». ير النَّخْ اوي غِ وِيل خَ ْ اطْ لّ لطول قامته يقال في مدحه بها «كُ

عمادة  في  خلفه  فقد  عاصروه.  الذين  أبرز  هو  المصمودي  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

ً له وفق ما تكشف العبارة المتداولة عند أصحاب هذا الفن :  الملحون، إذ اعتبر امتدادا

الم والمصمودي فرع من فروعها». وقد سبق لنا ذكر التفعيلة التي  «المغراوي شجرة لَكْ

ظهر بها المصمودي متمثلة في «مالي مالي». ولعلنا أن نضيف أنه أول من نظم في 

ربتها : نَة» التي حَ «المراسلة»، على نحو ما قال في قصيدة «يَامْ

ثْماني العُ لِيل  تَهْ نَا  الْيَامْ قُولوا 

اهللا رْع  شَ عاكْ  امْ مينا  يا  ينا  مِ

هذا، ويبدو أن شهرة المغراوي تجاوزت المغرب إلى أقطار أخرى كالجزائر وتونس، إذ 

ً متبادلة بينه وبين نظرائه  كانت له رحلة طويلة إليهما، ال يستبعد أن تكون خلفت آثارا

من الشعراء في هذين البلدين، مما يمكن مالحظته في الزجل التونسي من وجود وزن 

يطلقون عليه « المغراوي».

** ** **
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وبعد، فإذا كان مشروع «موسوعة الملحون» قد أخذ طريقه للتنفيذ بهذا الديوان 

إلى  يرجع  ذلك  في  الفضل  فإن  الشاعر،  قصائد  من  إليه  الوصول  أمكن  ما  يضم  الذي 

أكاديمية المملكة المغربية والقائمين عليها، في حرص على النهوض بأعبائها، والسهر 

اللطيف  عبد  البروفسور  الدائم  سرّها  أمين  الكرام،  االخوة  سيما  وال  منجزاتها،  على 

الدكـتور  العلمية  إدارتها  ومدير  الجليل،  بنعبد  اللطيف  عبد  الدكتور  ونائبه  بربيش، 

أحمد رمزي، ومقررها الدكتور مصطفى القباج.

هذا  إلنجاز  ويبذلون  بذلوا  ما  على  والثناء،  الشكر  عبارات  نقدم  جميعاً  فإليهم 

المشروع، وما وفروا له من إمكانات مادية وبشرية في رحاب األكاديمية، وكذا لتحقيق 

كثير غيره مما يخطط من برامج قيمة.

اق إلى الزمالء الكرام أعضاء  وإن هذه العبارات - مشفوعة بالكثير من التقدير - لَتُسَ

لجنة التراث باألكاديمية، وإلى جميع األساتذة األجالء الذين تضمهم «لجنة الملحون»، 

اللذين  الحسوني  اهللا  وعبد  بنسليمان  بكر  أبي  الفاضلين  بالخبيرين  خاص  تنويه  مع 

كانا – وال يزاالن – مجنّدين بشغف خالص وتفان صادق إلخراج كنوز هذا اإلبداع المغربي 

األصيل ومواصلة إصداراته.

واهللا من وراء القصد.

الرباط في 29 ذي القعدة 1428هـ
 الموافق 10 دجنبر 2007م

عباس الجراري
عضو أكاديمية المملكة المغربية
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59 الحــج

  

يَّا تْوِ سْ مَ ـابْ  الَرْكَ رَجْ  تَخْ اناً  ازْمَ ازْ  حَ

البْــرِيَّا ا  ـهَ ابـْ ــهَ  طَ ـارْةْ  ازْيـَ نَاوْيِينْ 

يَّا شِ ـةْ العْ رْجَ نَـمْ فُ ـنْ الَ يَغْ ءَاشْ رَى مَ

مْ ظَ االعْ النْهارْ  دَاكْ  رَى  الَ  نْ  مَ رَى  ءَاشْ 

رَمْ رْمْ ها الْعَ نْ فِيضْ ة مَ نَاسْ األُمَّ لَى اجْ اعْ

مْ جَ اعْ و  تُرْكْ  ارْ  وَ اكْ و  ابْرَابَرْ  و  رَابْ  اعْ نْ  مَ

يَّا فِ الخْ مْ  العـالـَ ــودْ  جُ لَبْ  تَطْ ا  لْهَ كُ

يَا طِ العْ لْ  كامَ نْ  مَ ة  مَ الرَّحْ اوْا  جَ يَرْتـْ

يَّا شِ ـةْ العْ رْجَ نَـمْ فُ ـنْ الَ يَغْ ءَاشْ رَى مَ

رْبْ ايَتْ القُ رْ ابْغَ فَ ه اظْ دْ بَابْ اللـَّ نْ اقْصَ مَ

رْبْ الْغَ منَ  يْما  سِ اوْال  اقْرِيبْ  يهْ  ايْجِ لُو 

بْ تَعْ بالَ  بارْدَة  ــي  تاتـِ ما  مْ  نايـَ الغْ و 

يَا امْ قِيلْ  و  ناتْ  حسْ رْ  شَ بَعْ وَة  طْ خَ لْ  كُ

يَّا سِ يَاتْ  امْ نُّه  عَ ي  حِ مْ تـَ نَة  حسْ لْ  كُ

رَبُوا غْ امْ و  ـوْلَى  الْمَ َرْضْ  أ امْشـارَقْ  منْ 

وا رْبـُ يَشْ مـاهْ  نْ  مَ ـزَمْ  زَمْ و  الطـوَافْ  و 

بُوا يَرْغْ اج  جَّ الْحُ و  ـة  رْفَ عَ بَلْ  اجْ لَى  اعْ

انُه ازْمَ في  يدْ  ايْعِ بْر  خَ ـنْ  مَ ه  نْدُ عَ وَاشْ 

زَانُه امْ ضا  الفْ وْ  جَ فْ  اجَ السَّ رَادْ  الْجْ كَ

انُه عَ لسَ ه امْ طُ يَة رَهْ نْسْ في انْحِ لْ جَ كُ

لْبُه يَطْ رَانْ  فْ الْغُ ـيعْ  مِ اجْ و  و  ـفُ الْعَ في 

يْبُه ايْخَ حاشا  ه  اللـَّ بابْ  ـدْ  اقْصَ نْ  مَ

بُوا يَرْغْ اج  جَّ الْحُ و  ـة  رْفَ عَ بَلْ  اجْ لَى  اعْ

الزْيَارَة و  ـجْ  بالْحَ بــالَكْ  ما  تْـنَـمْ  يَغْ

ـرَارَة الحْ و  ـوعْ  بالْجُ ـخـافَـة  امْ رْ  فْ سَ

ارَة حْ و التْـجَ عَ الرَّبـْ ونْ امْ ِيْهُ ـبْ إ لْ تَعْ كُ

ه قَـرْبـُ و  ـولَى  مُ الـْ ــادَاهْ  ن ــنْ  مَ ــازْ  فَ

بُه سْ يَكْ ودْ  عُ مَسْ ل  افْــضَ ــنْ  مَ يالــهُ 
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يَّا شِ ـةْ العْ رْجَ نَـمْ فُ ـنْ الَ يَغْ ءَاشْ رَى مَ

انْ عَ يْنَمْ بَيْـنْ دُوكْ األضْ نْ ال هَ ءاشْ رَى مَ

يفْ لَرْدَانْ بْ انْضِ لْهَ سَ التْ امْ جْ النَّجْ دَاعَ

زَانْ االَمْ بَيْـنْ  قزَاحْ  قَوْسْ  علَى  اللْ  هْ كَ

ـيَّا سِ ـقْ دَمْ ـرَازْ  بَاطْ ـنَابُه  اطْ بِينْ  هْ دَ امْ

تَارْڤِيَّا انْ  قَ دُهْ ةْ  نْعَ صَ نْ  مَ رِيرْ  الحْ نَ  امْ

يَّا شِ ـةْ العْ رْجَ نَـمْ فُ ـنْ الَ يَغْ ءَاشْ رَى مَ

رَجْ ينْ يَخْ بْ حِ نْ ال رَى دَاكْ الرَّكْ ءَاشْ رَى مَ

ـيَّـجْ  لْفْ الوْرَى ايْهَ نْ خَ هْ مَ بَلْ يَنْدَ و الطْ

ـوَّجْ مَ َتـْ أ ها  وعْ ادْمُ و  ادَعْ  وَ اتـْ ـبابْ  الحْ و 

ـيَّا الوْطِ هْ  هامَ امْ في  رْ  هَ تَظْ ادَجْ  ـوَ الهْ و 

يَّا طِ امْ نْ  عَ ـرْ  اخُ و  وِي  لـْ شَ ـبْ  رَاكَ دَاكْ 

يَّا شِ ـةْ العْ رْجَ نَـمْ فُ ـنْ الَ يَغْ ءَاشْ رَى مَ

لَيْلَة يدْ  دِ اجْ نْـزَلْ  مَ بَاتُوا  انـْ ومْ  يـُ لْ  كُ

بِيلَة
َڤْ أ اوْرَا  بِيلَة  لَڤْ نْ  لوْطَ نْ  اوْطَ نْ  مَ

يْلَة هَ ــارْ  ادْي الى  انْ  ــوَّ الْــجُ ــارْ  ادْي ــنْ  مَ

ي مامْ هِ يدْ الحْ ناها في اقْصِ مْ ما انْظَ اكْ

يَّا هِ مْ مهَ لْوَاتْ  الْخَ اجْ  ــوَ افْ ادْ  ـدَ اعْ بالَ 

بُوا يَرْغْ اج  جَّ الْحُ و  ـة  رْفَ عَ بَلْ  اجْ لَى  اعْ

جْ اهَ دَ بْ نَزْقْ في المْ رِي ساحَ هْ لْ مَ مَ لَى اجْ اعْ

جْ بَاهَ امْ  وَ القْ رُوغْ  فْ مَ ة  فَضَّ نْ  مَ بَرْجْ 

ادَجْ وَ الهْ غايْةْ  في  فُوقُه  ه  يدُ جِ ايْبَانْ 

بُوا جْ يَعْ ازْرَايَرْ  في  بْ  هَّ دَ امْ ن  رَسْ لِيهْ  اعْ

بُوا جْ يَحْ لِيهْ  اعْ ''يس''  ــورَةْ  سُ رْزْ  حَ َوْ  أ

بُوا يَرْغْ اج  جَّ الْحُ و  ـة  رْفَ عَ بَلْ  اجْ لَى  اعْ

جازِي المْ شْ  رَّاكَ مَ و  فَاسْ  ينَة  دِ امْ نْ  مَ

ـجازِي بالحْ اقْ  شَّ العُ اقْلُـوبْ  رَامْ  بالغْ

ازِي بالنْجَ نْهاجْ  الْمَ وِي  تَطْ لْ  حامَ المْ و 

بُه جْ يَعْ ـرْ  البَحْ في  ــطْ  اليـَ اغْ لُوعْ  كقْ

بُه يَرْكْ مـازَالْ  ـلُه  مْ جَ ـڤْ  صايـَ دَاكْ  و 

بُوا يَرْغْ اج  جَّ الْحُ و  ـة  رْفَ عَ بَلْ  اجْ لَى  اعْ

رَابْ االعْ وعْ  جُ انـْ ة  دَّ مُ انبَاتْ  اتْ  مارْعَ

ابْ عَ يَّة ارْڤُوڤْ و اشْ لـِ ـخْ حارِي مَ اتْلُولْ و اسْ

االرْكــابْ ــارْ  ادْي هي  ا  كمَ دَارْ  ـنْ  عَ دَارْ 

ـرْبُوا انـقْ ينْ  حِ في  رَارْ  التِّكْ يدْ  انْعِ ما 

ـبُوا انـتْـعْ ـالشْ  اعْ و  ي  ـفِ تَكْ مارة  العْ
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يَّا شِ ـةْ العْ رْجَ نَـمْ فُ ـنْ الَ يَغْ ءَاشْ رَى مَ

انْ االَوْطَ ـيمْ  عِ انـْ اذْرَى  و  تافِيـاللَتْ  دْ  بَعْ

انْ كَّ سُ ـيْـرْ  ابْغَ ـرَا  حْ الصَّ ِالَّ  إ مْ  ماوْرَاهُ

ــزَّانْ فَ ــالدْ  ابْ الى  هْ  هامَ امْ ــوَاتْ  اتْ منْ 

يَا ضِ المْ يا  افْرِيقْ ي  هِ اجْ  جَّ الْحُ تْ  يفَ اقْطِ

رِيَّا نْدْ كَ اسْ الَى  بَرْقَة  رَة  قَفْ مْ  هُ دْ بَعْ و 

يَّا شِ ـةْ العْ رْجَ نَـمْ فُ ـنْ الَ يَغْ ءَاشْ رَى مَ

جْ بَهْ المَ رَة  القاهْ رْ  صْ مَ لَة  مْ جُ مْ  هُ أُمْ

رَّجْ اتْفَ هُ  ايامْ في  افُه  شَ نْ  مَ طْ  يَنْـبْسَ

لَّجْ خَ المْ ها  وجْ الْجُ في  فْ  دَّ اتْقَ ونْ  فُ السْ و 

لِيَّا العْ تُه  قَلْعْ نْ  مَ ـبَـطْ  يَهْ ارًا  انْهَ في 

يَّا ة البْهِ ابْغْ رَّة السَّ بَة الحُ عْ وْتْ الكَ سَ اكْ

يَّا شِ ـةْ العْ رْجَ نَـمْ فُ ـنْ الَ يَغْ ءَاشْ رَى مَ

يَبْـرَزْ دْ  بَعْ ا  ــرّ بَ ــرُجْ  يَــخْ انْــهــارًا  في 

رَزْ يَفْ جازْ  الحْ نْدْ  جُ و  ايَّامْ  تلت  يمْ  ايْڤِ

زْ يَنْجَ حالْ  لَى  اعْ الْ  ــوَّ شُ انْهايَةْ  في 

يَّا دِ اصْ مْ  بُـولْهُ اطْ ــيرْ  انْفِ و  طْ  ايـَ وَ بالغْ

رِيَّة يفْ في السْ لْوْ انْظِ لَى شَ يرْ اعْ و األَمِ

بُوا يَرْغْ اج  جَّ الْحُ و  ـة  رْفَ عَ بَلْ  اجْ لَى  اعْ

ضايَفْ وا المْ رْمُ اجْ و ايْكَ جَّ وا بالْحُ رْحُ ايْفَ

رَايَــقْ النْعامْ  معَ  زْالنْ  الْغُ يّ  حَ يْـر  غَ

ايَفْ هَ ـرِيدْ  الجْ بَلْدْ  و  ـرْيَاتْ  الْقَ لْ  ساحَ

بُه نْـسْ نـَ يـرْوَانْ  الْقِ و  ـسْ  تُونـْ ها  ـلـْ جُ

بُه صْ ـخَ امْ يجْ  ابْهِ لْ  الكُ النِّيلْ  لْ  ساحَ

بُوا يَرْغْ اج  جَّ الْحُ و  ـة  رْفَ عَ بَلْ  اجْ لَى  اعْ

بَـرْ جازْ االََكْ لُوق و بابْ الحْ خْ عْ المَ مَ جْ مَ

بَّـرْ عَ هُ المْ ياسْ قْ يرْ النِّيلْ و مَ سِ لَى اكْ اعْ

لِلْبَـرْ رْ  بَحْ في  رِي  تَجْ الْبَوالَقْ  ثِيقْ  اعْ نْ  مَ

ـبُوا عجْ ما  اليُومْ  دَاكْ  الهادِي  لْ  مَ حْ مَ

ـبُوا يَرْعْ وجْ  كالمُ ها  عْ مَ قْ  ـاليـَ الخْ و 

بُوا يَرْغْ اج  جَّ الْحُ و  ـة  رْفَ عَ بَلْ  اجْ لَى  اعْ

ايَقْ شَ رْوْ  مَ لْ  كُ علَى  مْ  يَوْ نْ  مَ دْ  عَ اسْ ما 

ـقْ الرْفايـَ و  البُـزْالنْ  انْ  دِيوَ ـيَـابْ  اغْ نْ  مَ

قايَقْ بِيرْ في الحْ ة و اتْرَى الخْ نْ ادْيَارْ الْبَرْكَ مَ

بُوا يَنْحْ ورْ  هُ مْ الْجَ فْ  لـْ خَ ـبْ  الرْبايـَ و 

بُوا قْ يَعْ بْ  الرَّكْ ورَا  يْلْ  الخَ تاقْ  اعْ نْ  مَ
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الحــج 62

يَّا شِ ـةْ العْ رْجَ نَـمْ فُ ـنْ الَ يَغْ ءَاشْ رَى مَ

لْ يَرْحَ ينْ  حِ بْ  الرَّكْ ذا  رَى  الَّ  نْ  مَ رَى  ءَاشْ 

يَنْزَلْ باحْ  للصْ رْ  وَّ شَ امْ و  سايَرْ  َيْبَاتْ  أ

لْ حَّ ضا امْسَ لَى الفْ الْ اعْ الى الزْوَالْ و يَنْشَ

ــيَّا ازْهِ ـتُه  زَاهْ بانـْ لَرْفاعْ  ه  ـقامْ امْ في 

رِيَّا شايـْ لَڤْ باشا  رْ  اظَ حَ لَيْـلَة  ل  كُ و 

يَّا شِ ـةْ العْ رْجَ نَـمْ فُ ـنْ الَ يَغْ ءَاشْ رَى مَ

رَابَغْ في  وا  رْمُ ايْحَ الْيُومْ  دَاكْ  دْ  عَ اسْ ما 

غْ ابـَ سَ وقْ  ابْشُ رَبِّي  بِّي  وَنْلـَ لْ  ـتْـسَ نَغْ

غْ نَابـَ ـالمْ  السْ بابْ  ـلُوا  خْ دَ انـْ ـرَامْ  للحْ

بنِيَّة رْ  جَ الحْ هْ  وَجْ بَّلْ  انْقَ وْطْ  شَ لْ  كُ

يَّة فِ اخْ ابْالَ  عْ  نَرْكَ يمْ  ابْرَاهِ قامْ  امْ في 

يَّا شِ ـةْ العْ رْجَ نَـمْ فُ ـنْ الَ يَغْ ءَاشْ رَى مَ

اسْ يبْ األنْفَ رْ طِ جْ رْوَى و الحَ فا و المَ لِلصَّ

النَّاس عَ  امْ التْـرويَة  مْ  وْ يـَ رَجْ  نَخْ ا  هَ دْ بَعْ

نَاسْ بْحْ بِينْ االجْ الةْ الصُّ نْدْ اصْ لُوا عَ و نَرْحْ

يَّا تَوِ باسْ رْ  صْ العَ معَ  رْ  هْ الظُّ عْ  مْ جَ دْ  بَعْ

يَّا ـرُوبْ حِ سْ الغْ مْ ـتْ شَ وا ما دَامَ نُوقْـفُ

بُوا يَرْغْ اج  جَّ الْحُ و  ـة  رْفَ عَ بَلْ  اجْ لَى  اعْ

ارَا فَ القْ هْ  هامَ امْ في  ة  تْمَ الْعَ وَقْتْ  دْ  بَعْ

تْيَارَا االخْ لَى  اعْ ي  نْشِ مَ رْ  مَّ عَ امْ اقْ  وَ بالسْ

ارَا ابْدَ ار  بْدَ وقْه  سُ رْ  مَّ ايْعَ و  ي  شِ الْعْ الى 

ـرْبُوا يَقْ ابْ  ــرَ االعْ و  النَّاسْ  تَـرَاحْ  سْ تـَ

بُوا ايْرْعْ ودْ  ارْعُ اظْ  االنْفَ ـقْ  وَاعَ اصْ عَ  امْ

بُوا يَرْغْ اج  جَّ الْحُ و  ـة  رْفَ عَ بَلْ  اجْ لَى  اعْ

يُوطْ خْ مَ ثَوْبْ  لْ  كُ نَنْزَعْ  مْ  هُ عْ مَ لَيْتْنِي 

وطْ بْسُ مَ لِيجْ  انـْ لَى  عْ الْمَ بَابْ  انْهايَةْ  لَى  اعْ

رُوطْ ومْ مَشْ دُ وَافْ القْ وَاطْ اطْ بْعْ اشْ وفْ سَ انْطُ

بُوا ـحْ نَصْ قْ  حَ ـيـنِي  بـيـمِ انِي  الْيَـمَ و 

رْبُوا شْ نـَ ماهْ  نْ  مَ ـزَمْ  لزَمْ ا  تْـنِـيـوْ انـْ و 

بُوا يَرْغْ اج  جَّ الْحُ و  ـة  رْفَ عَ بَلْ  اجْ لَى  اعْ

ا فَ وَاطْ لِيسْ تَخْ بْعْ اشْ ى سَ عَ مْ نَسْ بِينْهُ

ا فَ لـْ ابْوَ نا  امْ في  وا  انْباتـُ رْ  هْ الشَّ ـنْ  تَامَ

رْفَا لعَ وا  عُ لـْ نَطْ ا  نْهَ عَ و  رَة  النَّمِ ـعْ  امَ جَ

بُوا طْ نَخْ بَلْ  الجْ لَى  اعْ و  فيها  وا  نَوْقْفُ

ـبُـوا ـرْغْ نـَ و  ـة  فَ زْدَلـِ للمُ ـرُوا  نْــفْ نـَ و 
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63 الحــج

يَّا شِ ـةْ العْ رْجَ نَـمْ فُ ـنْ الَ يَغْ ءَاشْ رَى مَ

نَّا شا بسَ رَبْ و الْعْ غْ وا فيها الْمَ عُ مْ جَ انـْ

ـينَا لمِ ـنا  وعْ بارْجُ ـودُوا  ـعُ انـْ و  انْدعـوا 

نَة دْ بهُ رُوا  نَنْحْ ايْضا  يطانْ  الشِّ وا  مُ نَرْجْ

ـيَّة مِ البُـرْهْ بَة  عْ الكَ و  حْ نـَ ـة  االفاضَ و 

ـيَّا الرْجِ لْ  ـمَ تَكْ ـنا  لِمْ ي  ثَانـِ ـعْ  رْجَ نـَ

يَّا شِ ـةْ العْ رْجَ نَـمْ فُ ـنْ الَ يَغْ ءَاشْ رَى مَ

تَـرْتِيـلْ  ابـْ رَاتْنا  مْ جَ لُوح  انـْ يَومْ  لْ  كُ

بـتَاوِيلْ َيْضا  أ ـرَة  مْ للْعُ ثانِي  ع  رْجَ نـَ و 

يلْ بَرْحِ دَاعْ  الْوْ وَافْ  اطْ مْ  وْ يـَ النْهايَة  و 

يَّا دِ مَّ حَ المَ طيْبَـة  طابَتْ  يبُه  ابْطِ نْ  مَ

ـيَا ضَ الـمْ لَى  العْ سْ  مْ شَ ي  اتْقِ لْ  كُ دْ  جَ

يَّا شِ ـةْ العْ رْجَ نَـمْ فُ ـنْ الَ يَغْ ءَاشْ رَى مَ

دَايَا ــرْحْ  جُ امْ  رْهَ بـُ الُه  وصَ و  ازْيَــارْتُــه 

ايَا ارْجَ ى  نْتَهَ مُ دِي  قَصْ ــرَادِي  امْ غايَتْ 

نَايَا اغْ يْتِي  مْ كَ ي  سِ مْ شَ رِي  بَدْ بِي  وْكْ كَ

البْـرِيَّة بَةْ  نَخْ ـجاوَرْ  امْ نْتْ  كُ ما  دْ  بَعْ

ـيَّـة كِ ـيَاتْ  امْ قَلْبِي  في  رْڤَا  الْفَ زَادَتْ 

بُوا يَرْغْ اج  جَّ الْحُ و  ـة  رْفَ عَ بَلْ  اجْ لَى  اعْ

يدْ الْعِ باحة  اصْ رَة  بُكْ رْ  عَ شْ الْمَ في  وا  بْحُ نَصْ

يدْ جارْ تَوْكِ نْ احْ ة مَ بْعَ بَة سَ قْ رَاتْ الْعَ مْ الْجَ

يدْ هِ تََجْ يرْ  بغِ وا  قُ حْ انْلـَ و  نا  رَّبـْ اتْقَ دِي 

لْبُوا جْ نـَ يْـرْ  لِلْخِ ة  بْعَ سَ ها  بـِ وفْ  انْطُ

ـبُوا يُوجْ يْـنْ  يَوْمَ و  َيَّامْ  أ ثْ  ثَالْ يـمْ  ڤِ انـْ

بُوا يَرْغْ اج  جَّ الْحُ و  ـة  رْفَ عَ بَلْ  اجْ لَى  اعْ

ــادَا ازْيَ ال  رِيقْ  التَّشْ ــامْ  َيَّ أ مامْ  اتـْ ِلَــى  إ

ادَا االيـفْ ةْ  غايـَ و  رُوطْ  ـشْ الْمَ مالْ  بالكْ

ادَا عَ السْ ادْوَايَــرْ  بْ  قُطْ بُوبِي  حْ مَ انْزُورْ 

بُه دْ اعْ ما  ودْ  مُ حْ مَ دْ  حامَ دْ  مَ احْ دْ  مَّ حَ امْ

ـبُه وكْ كُ لْكْ  الْفُ في  رْ  زَاهَ  ً ورا نـُ لْ  كُ و 

بُوا يَرْغْ اج  جَّ الْحُ و  ـة  رْفَ عَ بَلْ  اجْ لَى  اعْ

رُوحْ ـجْ مَ رَاحْ  أجْ يْبَرِّي  الُه  ابْحَ طبِيبْ  ال 

الرُّوحْ ة  رَاحَ و  قَلْبِي  نَى  امْ و  يْنِي  عَ نُورْ 

رُوحْ ڤْ مَ ايْزُولْ  ما  ه  رَامُ باغْ شايَا  احْ نْ  مَ

وْكـْبُ كَ و  ه  رَمْسُ دْ  شاهَ انـْ ومْ  يـُ لْ  كُ

ـبُ كْ اسْ و  مْ  النَّـوْ ا  عادِيـوْ يُـونِي  يَاعْ
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الحــج 64

يَّا شِ ـةْ العْ رْجَ نَـمْ فُ ـنْ الَ يَغْ ءَاشْ رَى مَ

رْ زَاهَ ضْ  حْ مَ نورْ  نْ  مَ وْلَى  المَ تَارُه  اخْ نْ  مَ

رْ اهَ طَ صالْ  الخْ ودْ  مُ حْ مَ ي  كِّ مَ ي  مِ اشْ هَ

رْ قَـاهَ رِينْ  الكـافْ لَى  اعْ و  ة  مَ رَحْ ته  ألمَّ

ــنِيَّة اهْ لـنا  رَى  شْ بـُ ـرْ  ثـِّ ـدَ الْمُ ةْ  أُمَّ يَا 

يَّة اقْوِ بْتُه  ـحَ امْ و  قْ  اشَ عَ و  هُ نْ  مَ لْ  كُ

يَّا شِ ـةْ العْ رْجَ نَـمْ فُ ـنْ الَ يَغْ ءَاشْ رَى مَ

دْ الجَ رَةْ  حدْ و  أَلْتَكْ  اسْ بِهْ  نْ  يْمَ هَ المْ يا 

دْ عَ نَسْ ورْ  األْمُ عْ  مْ جَ لِي  تَرْ  اخْ و  لِي  يرْ  خِ

دْ مَ احْ ازْيارَةْ  في  وقُوفِي  و  وَافِي  اطْ اقْبَلْ 

ـيَّا اللْظِ ـرَارْها  باشْ زَافَـرْ  اتـْ ارْ  هَ انـْ في 

يَّا حِ الضْ اغنْمْ  كَ ورَة  سُ حْ مَ قْ  اليـَ الخْ و 

يَّا شِ ـةْ العْ رْجَ نَـمْ فُ ـنْ الَ يَغْ ءَاشْ رَى مَ

مْ الـَ وَ العْ تُه  مْ رَحْ تْ  مَّ عَ نْ  مَ يَا  و  فُ العْ

الَمْ يَالْعَ ـاوْا  نَنْجَ ما  بْـنا  اتْحاسَ اذا 

مْ لِيمْ قَايـَ وقَكْ يا اعْ قُ وَ بَحْ نْ هُ اقْلِيلْ مَ

ـيَّا ـلـِ العْ ـةْ  ـاللـَ بَاجْ نَّــا  عَ نِــي  يَالْغَ

يَّا الرُّجِ و  فْ  اللُّطْ و  كْ  انـَ شَ نْ  مَ ـو  فُ الْعْ

بُوا يَرْغْ اج  جَّ الْحُ و  ـة  رْفَ عَ بَلْ  اجْ لَى  اعْ

نْ ايـَ كَ لْ  كُ وِينْ  تَكْ ة  هايـَ انـْ في  ه  نـُ وْ كَ

بَايَنْ ابْنُورْ  الْهادِي  لُوقْ  خْ الْمَ ايَة  فَ اكْ

نْ ايـِ ـدَ المْ و  رْيَاتْ  قَ بنُـورُه  ـوَاتْ  اضْ نْ  مَ

بُ رَحْ انـْ ـتارْ  خْ الْمُ انْبِـينَا  و  نَا  يدْ سِ ابـْ

يْبُ ايْخَ ــا  ــوْالنَ مَ حاشـا  ــه  مــادحُ و 

بُوا يَرْغْ اج  جَّ الْحُ و  ـة  رْفَ عَ بَلْ  اجْ لَى  اعْ

ي عاصِ نا منَ الْمْ دْ مْ تَنْقُ ظَ كْ االعْ مَ و باسْ

ي الصِ ة اخْ نْْ لِي في الْخاتَمْ وَّ تَكْ هَ رْمْ بحُ

ي صاصِ الْقْ و  لْ  وْ الهَ نَ  مْ اهْ  مَ باحْ يرْنِي  جِ

بُوا نْـصْ يـَ لْ  دْ الْعَ مـيـزَانْ  و  ـرَاطْ  الصْ و 

ـرْبُوا هْ يـَ نْ  يـْ الَ و  لْ  ـوْ الهَ ـمْ  هُ بـِ حـاطْ 

بُوا يَرْغْ اج  جَّ الْحُ و  ـة  رْفَ عَ بَلْ  اجْ لَى  اعْ

ودَكْ جُ و  ـتَـكْ  رَامْ بكْ نَا  ـرَمْ اكْ ـرِيمْ  اكْ يا 

ودَكْ َثْنا و جُ مْ أ ظَ بْحانَكْ ماعْ ابْحالْنا سُ

ودَكْ ــدُ احْ طا  بالْخْ ينَا  دِّ اتْعَ ثِيرْ  الكْ و 

نْبُوا نَدْ صْ  بالنَّقْ نَّا  عَ ـيْتِ  اقْضَ ـما  اكْ

لْبُوا نَطْ ـرِيـمْ  اكْ رَبْ  يْــرَكْ  غَ الْنَا  مَ
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65 الحــج

يَّا شِ ـةْ العْ رْجَ نَـمْ فُ ـنْ الَ يَغْ ءَاشْ رَى مَ

ة يدَ صِ دْ في القْ صْ ودِي بالْقَ صُ قْ ى مَ انْتَهَ

ة يدَ عِ السْ ته  دَّ مُ في  رَاوِي  غْ الْمَ ة  نْعْ صَ

ة يدَ الوْكِ تُهُ  جَّ حُ في  جاوَرْ  انًا  ازْمَ في 

يَّا هِ ألْفْ  دْ  بَعْ رِينْ  شْ العَ و  سَ  مْ خَ عامْ 

يَّا الزْكِ رَة  اهْ الطَّ الرُّوحْ  لَى  اعْ المْ  السْ و 

بُوا يَرْغْ اج  جَّ الْحُ و  ـة  رْفَ عَ بَلْ  اجْ لَى  اعْ

الْ عَّ شَ ابْنُورْها  رْ  تَزْهَ ة  لـَّ حُ ــنْ  مَ ا  هَ يالـْ

الْ االرْسَ تاجْ  لْقْ  الْخَ باحْ  أصْ ينَة  دِ امْ في 

وَّالْ شُ يدْ  عِ كانْ  و  اإلِثْنَيْـنِ  مْ  يَوْ بْـحْ  صُ

بُه سْ نَحْ التَّارِيـخْ  تَارْ  خْ المُ رَتْ  ـجْ الهَ

بُه وْكْ امْ ينْ  بِالدِّ ـتْ  رَاحَ رَوْحـاً  ــلْ  كُ و 
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67 الشوق للديار المقدسة

         

اجْ جَّ يفْ حَ ى بسِ غَ نِي و اطْ لَمْ رَاقْ اظْ الفْ

رَاجْ رَجْ برِيحْ  نِـي  صْ غُ ي  ايْضاهِ رَامْ  الغْ و 

ايَجْ هَ نْدْ  بجَ ـغى  اطْ و  ـنِي  لَمْ اظْ رَاقْ  الفْ

ـجْ دَاهَ مْ  بِيـناتْهُ ما  ـبِي  قَلـْ وا  مُ قَسّْ

رَايْجْ رْةْ  الفْ ة في حضَ عَ مْ ي شَ كِ رْتْ نَحْ سَ

يـجْ ْ اتْهِ ــل أوانّ ــرَامْ كُُ ـي بالغْ نِيرَانـِ

يجْ مِ عالْ  اسْ شا مشْ ل  الحْ لَتْ في داخَ عْ شَ

اجْ تَجَّ يَانْ  العْ وعْ  ادْمُ الـنَّارْ  ـيبْ  لهِ مـن 

فَرَّاجْ ـرِيمْ  الكْ  ْ لرَّبّ ـرِيجْ  التَّفْ ـةْ  ساعَ

ـرَّجْ ايْفَ ـالَ  العْ رَبّ  ـي  انْرَاجِ ـزُولْ  انـْ ال  و 

رَّجْ سَ امْ لُه  برَاحْ وبْ  ــدُّ مَ رِي  هْ مَ فوقْ 

ـاجْ جَّ الْحَ انْ  عَ األضْ دَاعْ  بِالْوَ ونِي  رْحُ جَ

جـاجْ دْ الْمَ فُـرَاتْ  بْ  ذْ عَ طاً  عْ مَ وَرْدُه 

اجْ جَّ حُ وفْ  اتْطُ ما  لَوْالهُ  زَاروا  ازْمانْ  في 

اجْ جَ بِتَهْ رُوا  فْ نـَ و  ـرْفَة  عَ ـوا  قـفُ و  هْ  بـِ

ي اوالجِ في  اتْ  دَ انگْ نيْـرَانُه  ـوَى  الْهَ و 

ي الجِ اعْ لَى  اعْ دَايَا  غالَبْ  مْ  ابْالهُ نْ  مَ

ي افْرَاجِ نْ  مَ اجْ  هَ انُه  لْطَ سُ و  رَامْ  الغْ و 

ي رَاجِ اسْ في  تَايَلْ  افْ بالنَّـارْ  لُوا  عْ شَ

ي تْرَاجِ بفْ ولْ  غُ مَشْ رْ  كَ سْ الْعَ و  تَرَقْ  تَحْ

ه اجُ ـجَ اهْ رْيَاحْ  بـِ رَاقْ  الفْ ا  هَ يَّـجْ ايْهَ و 

ه يَاجُُ يمْ قَلْبِي و اهْ مِ تْ في اصْ اجَ و هَ

ي انْرَاجِ تِي  بلِيعْ لّ  انْضَ و  ر  ساهَ انْبَاتْ 

ي رَاجِ الحْ ةْ  يقَ ضِ نْ  مَ نِي  تَقْ يَعْ ا  عَ ْ بالدّ

ْوَادَجْ الرّ رَايَحْ  اقْ و  رْقَـة  الغَ جانْ  اسْ ـنْ  مَ

ادَجْ وَ ايَنْ الْهَ فَ يَّة في اسْ ي طِ ي شِ تْكِ يَحْ

ــه اجُ جَّ مْ حُ يــبْ دَايـَ ـامّ االَّ اتْخِ قَ لمْ

ـُه اج جَّ مْ حُ الحَ ــمْ امْ نّهُ رُوا عَ تَوْ و اشْ

ي ايْناجِ ال  و  ة  كَّ مَ بَةْ  عْ كَ وفُوا  ايْطُ ال  و 

ي ناجِ المْ رْ  مشاعَ دْ  بَعْ نًا  امْ ينْ  دِ قاصْ
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ه هياجُ و  بِهـا  وبْ  ايْدُ ايـامِي  ول  طُ

ـه رَاجُ تَفْ و  بِيـبْ  للْحْ رْحْ  بِالْفَ ـرَتْ  زَخْ
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وا ارْجاهْ االَنْتاجْ تَنْمُ وا و اغْ جُّ مْ حَ هُ دْ عْ سَ

التَّاجْ و  البْرَاقْ  معَ  دْ  قَّ عَ الْمَ اللَّوَاء  ذَا 

تاجْ حْ مَ  ْ لّ كُ و  نِي  غْ المَ نْزْ  كَ ل  ضَّ فَ المْ

اجْ رْ الدَّ دْ ة بـَ ْسالـَ مْ الرّ اتـَ ْ بخَ ــلّ و جَ

ـوَاج األَمْ بَّـتْ  هَ ما  لَيْــهِ  عَ ـهْ  اللـَّ صلَّى 

جاجْ الفْ اقْفارْ  وا  قُّ شَ لُوا  رَحْ ْكايَبْ  الرّ

اجْ جَّ عَ مْ  ـمالْهُ اجْ بارْ  اغْ يرْ  غِ وا  فُ ـْ لّ خَ

ة جَّ حَ المْ في  يْر  للَسِّ وا  لْجُ انْدَ و  وا  ْعُ وَدّ

ة ـجَّ بحَ وا  فُ الـْ اتْوَ و  ـوا  ـقُ اتَّفْ و  ـوا  نْمُ غَ

ة جَّ حَ عامْ  ل  كُ في  لُوا  قَفْ افْنَاتُه  نْ  مَ و 

ـاجْ بْ الْوَهَّ ي لَيْتَنِـي معَ الرَّكْ فِ يا أَسَ

هاجْ الدِّ بُو  د  مَّ حَ مُ فى  طَ صْ المُ زُورْ  انـْ

اجْ لَجَّ ومْ  اتْعُ ا  ماهَ في  وتَة  حُ كَ نْتْ  كُ

اجْ بْح نُورْ بَهَّ لْ الصُّ مْ ه كَ هُ يَا وَجْ نْ اضْ مَ

ة جَ بَهْ نُورْ  لُوقْ  خْ مَ ادِي  الْهَ الْ  ابْحَ ا  مَ

ة جَ وَهْ لُوب  القْ لَى  عَ تَنْزَال  رُُه  بدكْ نْ  مَ

ة جَ ابْرَهْ نُه  وَاطْ لمْ عْ  نَرْجَ هْ  اللـَّ بْ  نَرْغَ

ي النَّـتاجِ و  ل  ضْ الْفَ ذُو  بزْيارَةْ  وا  نْمُ غَ

ي وَاجِ رْ الخْ ماهَ بْرَى و اجْ ة الْكُ فاعَ ْ و الشّ

ي افْرَاجِ لْ  مَّ يكَ وْلَى  الْمَ أَل  نَسْ لُه  ضْ بفَ

ه وَاجُُ دْ امْ وَجْ ـنْ  ودْ مَ نْمْ الوْجُ رُه غَ بَحْ

ـه وْرُه و عواجُ ــر يْدَ مَ و مــا مــالْ القْ

ي ساجِ مْ  لِّيتْــهُ سَ يُومـاً  ونِي  ْعُ ودّ

ي ضا امْساجِ ومْ علَى الفْ رْكُ حابْ المَ ْ كالسّ

جْ اهَ دَ ه المْ هامَ نَة و امْ حْ وجْ المَ علَى افْجُ

جْ بَاهَ ابْنُورْ  لُّــوا  انْهَ و  فازُوا  مْ  هُ ـدْ عْ سَ

ـــجْ باهَ ــايْرِينْ  للسَّ ـي  كِ نَحْ لِيتْنِـي 

ـه رَاجُ ابـْ و  يَتْرَّب  ارْ  وَ اسْ و  ة  كَّ مَ غْ  نَبْلـَ

ـه رَاجُ ـعْ هْ لِيْلَةْ مَ رْشْ بـِ ْ العَ ـفّ منْ حَ

ي رَاجِ اسْ نْ  عَ ورْ  هُ قْ مَ رْقَة  الْغَ و  تِي  دْ بعَ

ي البْرَاجِ بازَغة  الكْ  الفْ علَى  سْ  مْ الشَّ و 

لَجْ لَهْ الْ  ْجَ الرّ زِيْن  لْ  امَ الْكَ لُوقْ  الخْ

لَجْ لَهْ امْ ه  ايْحُ دَ بمْ ــعْ  وَالـَ قَلْبِي  نُورْ 

لَجْ قامْ نَوْ ماهْ في دَاكْ المْ اعْسى انْبْلَغْ احْ
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ه لُـه و ازْوَاجُ يعْ و اهْ مِ ه اجْ حابـُ و علَى اصْ

ه رَاجُ ـدْ مَ اتْنـا  و  يرْ  خِ ـل  كُ مـنْ  نَمْ  اغْ و 
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ـــى ـيْرَكْ يرْجَ ــرِيمْ ال غَ يـارَبِّي يـا اكْ

ة رْجَ ا الحَ ذَ نْ هَ رِيمْ مَ فْْ بِيَّ يا اكْ الطَ

اجْ تَلْجَ دُونْ  ــالمْ  االسْ رَيَّ  عْ  مَ اجْ و   ْ زّ عَ

اجْ فَجَّ لّ  كُ عْ  مْ جَ زَمْ  اهْ و  الَمْ  الضَّ رْ  مَّ ضَ

جْ يَنْسَ ولْ  هُ الجْ نِي  شْ للْخَ قُولُوا  ا  ذَ كَ هَ

جْ وَاسَ العْ ابَلْ  ايْقَ انْ  الرَّيْحَ بْ  قصْ ال 

جْ سَ البَنَفْ رْد  الوَ كَ فْلَة  الدَّ رْ  زَهَ وَاشْ 

نْهاجْ سْ علَى الْمَ مَ ولْ و انْطْ دُ خْ خابْ الْمَ

تَبْهـاجْ لْ  هَ يَجْ ما  ماهْ  اعْ منْ  والهْ  مُ

اجْ رْخْ لدجَ ِيْصَ ى إ ي دَاعِي ما يَبْقَ إذَا ايْجِ

اجْ جَّ مَ اتْ  دَ العْ األرْقابْ  ي  ماضِ صارْمِي 

اجْ زَهَّ رْزْ  ابْطَ لَّة  الحُ ذِي  نَمْ  اغْ اوْلِيعْ  يَا 

اجْ نْهَ مُ ل  كُ في  ه  بَنْدُ رَاء  عْ الشُّ امامْ  نْ  مَ

وَّاجْ ــلّ عَ اد و كُ ـحَّ ـي و الجَ اعِ عْ الدَّ قاطَ

بسجاجْ ـة  وتـَ يَقُ نْ  كَ رْ  الدُّ تْ  ـمْ انْظَ

ـزَاجْ ـه و امْ رَاحُ ـرَاقْ بـمْ ْ الفْ بّ ـا هَ لَمَّ

ي رَاجِ كْ  لبابـَ ـالفْ  اخْ لْجا  مَ منْ  وَاشْ 

رَاجي رَجْ تَفْ خْ ة الْمَ ل لِّي في رَاحَ عَ و اجْ

ي فاجِ نُورْ  ـــالمْ  اعْ و  نَة  دْ الْهَ و  ـا  ْجَ بالرّ

ي فاجِ كالخَ ينْ  الدِّ اشْ  شَّ غَ علِيهْ  لْ  باطَ

ي ادْياجِ معَ  لِيـله  فارَقْ  ايـْ ايْرِيـدْ  ـنْ  مَ

ي باجِ للجْ يهْ  كِ يَحْ الْياقُوتْ  مالْ  الجْ و 

ي ْوَاجِ للـرّ ــبَهْ  يَشْ ـسْ  قَ الدمْ رِيرْ  الحْ و 

ماهْ ايْرُوجْ قا بَعْ المْ الشْ و ابْقى في اظْ

ـرُوجْ سْ لْوْ الْمَ مارْ للشَّ ارَضْ بالحْ و يعَ

ي اجِ مَ ْ السّ و  البِيــزَانْ  ـرَارْ  احْ تَلْتْــقاهْ 

ي ماجِ رَاضْ  للعْ لي  يَبْرَزْ  نِي  دْ حَ اجْ نْ  مَ و 

جْ بـالـَ ْ الدّ و  تـاجْ  و  ـودْ  ـقُ بعْ ة  ـرُوسَ عْ كَ

الَجْ وَ الصَّ عْ  قَاطَ رَاوِي  غْ الْمَ يرْ  هِ ْ الشّ

عالَجْ امْ لُه  يهْ  فِ يَشْ ال  رْحاً  جَ ه  رْحُ ابْجَ

ـوا اجُ ـرَّ اوْهَ يْـر منْ حَ مِ ْ رَحْ بِه الضّ نَجْ

وا ـاجُ هَ قَلْبِي  في  رَاقْ  الفْ نِيرَانْ  نْ  مَ
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ـي رَاجِ اسْ نــورْ  ْجـا  للنّ ي  حالـِ ـرْ  انْصَ و 

ــرُّوجْ ــة و الفَ وكَ ـلــي ابْمُ لْ تُرْكْ ــدّ و بـَ

ـه اجُ بْـهَ عْ مَ ـلـَ يـد و اطْ ـصِ ل ذَا القْ مَّ تكَ

انتهت القصيدة
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يَّة سِ  ْ لّ الكُ سابَقْ  لْوِي  شَ بْ  يالرَّاكَ

نِيَّة المْ ةْ  مَ جْ هَ في  لْبَكْ  قَ نْ  آمَ واشْ 

يَّة طِ الخْ ةْ  ينَ سِ منْ  نَكْ  فْ جَ ظْ  اتْيَقَّ ما 

مْ الجـرايـَ و  شْ  حْ الفَ يهانْ  شِ ـبْ  يالرَّاكَ

عايَمْ الدنُوبْ  رْ  بَحْ في  نَكْ  فْ جَ تَى  لِيمْ

نايَمْ للْغْ ـد  الْجَ ساقْ  ـنْ  عَ ـرْ  مَّ شْ ماتـَ

يَّا مْ الزكِ هُ وسْ ينْ انْفُ بادَة في الدِّ ل العْ اهْ

نِيَّا الدْ يا  الْفانـْ يا  نـْ الدَّ يـنْ  بـِ وا  قُ لـْ طَ

يَّة طِ الخْ ةْ  ينَ سِ منْ  نَكْ  فْ جَ ظْ  اتْيَقَّ ما 

بِها ــرُورْ  ــغْ ال ــرَّارْ  ــغَ ال دارْ  وا  لقُ طَ

يها جِ  ْ لّ كُ في  رْ  حاضَ هْ  اللـَّ إال  مايْرَاوْ 

فـيها يـنْ  تْوَلهِ مَ ه  داتـُ في  بِـينْ  غايـْ

لِيَّا العْ نَّتُه  جَ في  عْ  مْ طَ بال  وهْ  ـبْـدُ ايْعَ

يَّا مدِ حَ امْ رَة  مْ خَ مْ  قاهُ اسْ الْ  بالوْصَ

زاحْ المْ و  وْ  اللَّهْ انْ  يدَ مِ في  انْتَ  و  تَى  لِيمْ

راحْ يبْ  شِ المْ رْ  فَجْ دارَكْ  اعْ الليْلْ  رَاحْ 

ماحْ السْ و  ودْ  الْجُ اللَّـهْ  بَابْ  التْـزَمْ  و 

النُّومْ ةْ  بْطَ بغَ ايَبْ  الْغَ ثْلَ  مَ رْ  يالْحاضَ

يُومْ نْ  عَ يُومْ  يهْ  وِ تَطْ ازْمانَكْ  يتْ  تْقِ اشْ و 

ومْ تْ الْقُ نْمَ نَمْ كيْفْ غَ ى تَغْ نَا و اعْسَ الَ غْ

باحْ لْ في الجْ سْ هْ عَ رْ اللـَّ كْ مْ ابْدَ اقْلُوبْهُ

فاحْ ْ ورْ و السّ ل الْجُ لَ الظلْمْ و اهْ ْبُوا اهْ نّ و جَ

ماحْ السْ و  ودْ  الْجُ اللَّـهْ  بَابْ  التْـزَمْ  و 

اليَقْ العْ لَة  مْ جَ تْها  وَ هْ شَ نْ  مَ وا  قَطعُ و 

اليَقْ الخْ عْ  مْ جَ عنْ  ـالَّقْ  بالخَ تْـناوْا  اغْ و 

ـقايَقْ الحْ رْ  بِبْـصايـَ وا  ــتَــمُّ اهْ و  رَاوْها 

السفاحْ ـةْ  ـمَّ طَ و  يْـرانْ  نـِ خافُـوا  ايـْ وال 

راحْ ــرْبْ  شُ دُونْ  ــمْ  دايَ ا  بِهَ ــرُوا  ــكْ اسْ و 
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يَّة طِ الخْ ةْ  ينَ سِ منْ  نَكْ  فْ جَ ظْ  اتْيَقَّ ما 

نايَرْ يمْ  اقْدِ رْ  مْ خَ نْ  مَ رْبُوا  شَ مْ  هُ دْ عْ سَ

رْ ـشايـَ العْ و  االوْالدْ  و  ـوالْ  االمْ وا  لـفُ خَ

زَايَرْ ف  امْخَ ه  يْفُ ضَ نَة  اسْ  ْ لّ كُ مْ  ابْهُ ارْكَ

يَّا ْجِ الرّ ةْ  غايـَ ـمْ  قاسَ و  ـيمْ  ابْراهِ و  بـُ

ــا ــيَّ ارْقِ ـــة  والَلَّ ــبْ  ــنَ زِي و  ــولْ  الــبــتُ و 

يَّة طِ الخْ ةْ  ينَ سِ منْ  نَكْ  فْ جَ ظْ  اتْيَقَّ ما 

رابْ اعْ و  جامْ  العْ يدْ  سِ زَارْ  نْ  يامَ تْنَمْ  اغْ

ارْكابْ و  الوْفُودْ  حافْ  اجْ يهْ  اتْجِ عامْ   ْ لّ كُ

االقْطابْ يعْ  مِ اجْ وْلَى  للْمَ رَّبْ  تَتْقَ بيهْ 

البْــرِيَّا ـلَى  اعْ ة  ـمَ رَحْ ـوالنا  مُ لُو  ارْسْ

يَّا الزْكِ ة  طَ للْواسْ فِيها  مْ  الْقاسَ ابُو  و  إال 

يَّة طِ الخْ ةْ  ينَ سِ منْ  نَكْ  فْ جَ ظْ  اتْيَقَّ ما 

بْ واكَ الكْ نارَتْ  دْ  مَّ حَ مُ نُورْ  ورْ  شُ اعْ منْ 

بْ ساكَ زانْ  المْ يْتْ  غَ لُه  فَضْ اكمالَة  منْ 

بْ راكَ  ْ لّ كُ و  ي  اشِ مَّ آدامْ  أوْالَدْ  يَّدْ  سِ

ـيَّا فِ الخْ مْ  عالـَ مـوْالنا  ـلُبْ  سطْ نـَ هْ  بـِ

يَّا وَالْدِ و  لِي  باهْ نِي  عْ مَ يجْ رْ  شَ الحْ في 

ماحْ السْ و  ودْ  الْجُ اللَّـهْ  بابْ  التْـزَمْ  و 

ـكارَا اسْ مْ  اقْـهُ وَ بَشْ وا  بـُ دْ انْجَ مْ  ـزْهُ هَ

افْـرارَا مْ  هُ ـوسْ بانْفُ ـوْلَى  للْمَ ـربُوا  هَ و 

نارَا المْ ـجْ  بَاهَ دْ  مَ احْ هْ  اللـَّ لْقْ  خَ ـيْـرْ  خَ

الحْ المْ يبْ  طِ منْ  رْ  اهَ الطَّ يلْ  ضِ الفْ و 

ــراحْ ــفْ ال دَرَّة  ارا  الـــدَّ ــومْ  ــثُ ــلْ كَ أم  و 

ماحْ السْ و  ودْ  الْجُ اللَّـهْ  بابْ  التْـزَمْ  و 

صايلْ الخْ لْ  كامَ دْ  مَ احْ ــزَارْ  يُ نْ  مَ لْ  جَ

أفْضايَلْ وا  نْمُ ايْغَ و  ة  بْعَ سَ الَمْ  االيقَ منَ 

نَايَلْ ــلْ  كُ ــولْ  خُ لــدْ هْ  ـْ اللّ ــابْ  ب ألنــه 

اللـقاحْ و  ـرْ  الـزَّهْ و  يعه  لرْبـِ ـرْ  ـطَ كالمْ

النّـجاحْ و  ولْ  ـمُ ـكْ المَ بالنُّـورْ  وصلْها 

ماحْ السْ و  ودْ  الْجُ اللَّـهْ  بابْ  التْـزَمْ  و 

ماها سْ في اسْ مْ رْ في ابْراجه و الشَّ مَ و القْ

ماها اضْ منْ  ينْ  األَرْضِ ياتْ  احْ يَاهْ  احْ منْ  و 

ماها احْ ى  اللْظَ رْ  اتْزَفْ ارْ  انْهَ مْ  هُ يعْ فِ اشْ

راح بالنشِ وْتِي  مَ لْ  عَ يَجْ هادَه  الشْ علَى 

الحْ المْ جْ  باهَ دْ  مَ احْ المْ  اعْ ل  ضَ تْ  تَحْ
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يَّة طِ الخْ ةْ  ينَ سِ منْ  نَكْ  فْ جَ ظْ  اتْيَقَّ ما 

امِي التهَ نْ  ـوْطَ مَ و  جْ  للْحَ تُوا  رَبـْ اقْ الَى 

ي الَمِ اسْ ى  نْـتْـهَ مُ مْ  تْـكُ رْمَ حَ له  وا  بلغُ

ي ضامِ الوْصالْ  اوْرَاهْ  دْ  بعْ ي  بْحِ جَ صارْ 

رِيَّا نْـدْ كَ اسْ ةً  لِيْـلـْ ي  كِ نَحْ لوِيلة  ال 

ــيَّــا ــزْمِ زَمْ ــنِ  ــيْ يَــوْمَ ي  كِ نَحْ يَــوْمــاً  أو 

يَّة طِ الخْ ةْ  ينَ سِ منْ  نَكْ  فْ جَ ظْ  اتْيَقَّ ما 

بادِي اكْ ــتْ  ــزَّقْ مَ رْقة  الْفَ ــارْ  نَّ ــنْ  مَ آهْ 

مرادِي منْ  تْ  دْ ابْعَ اقْرِيبْ  نْتْ  كُ ما  دْ  بعْ

ابْالدِي عنْ  و  ا  نْهَ عَ ــدِي  وَعْ يا  ا  رَاقْهَ افْ

ـيَّا فِ الخْ ـمْ  عالـَ رَبِّي  ولَى  الْمُ بْ  رْغَ نـَ

فِيَّا يعْ  فِ ْ الشّ لبْالَدْ  سالَمْ  ــي  ْنِ ــرُدّ ايْ

يَّة طِ الخْ ةْ  ينَ سِ منْ  نَكْ  فْ جَ ظْ  اتْيَقَّ ما 

لْناكْ سَ يعْ  مِ اجْ قولوا  رَة  ضْ حُ يا  مْ  يلْكُ ادْخِ

يناكْ صِ اعْ ما  في  والنا  مُ يا  لنَا  حْ  سامَ

ـيناكْ القِ الَى  طانا  بخْ بْـنا  حاسَ تـْ ال 

نِيَّا المْ في  و  ياتُه  احْ في  مْ  النَّاظَ مْ  ارْحَ و 

ماحْ السْ و  ودْ  الْجُ اللَّـهْ  بابْ  التْـزَمْ  و 

أنْوارُه جة  الْباهْ يْبَة  طَ نْ  مَ لكمْ  تْ  الَحَ و 

دارُه ــرَاقْ  افْ منْ  يَّ  َمابـِ لُه  وا  ـفُ وَصْ و 

نارُه زَادْ  البَيْـنْ  و  ـلَيَّــعْ  امْ ـرَامْ  بالغْ

راحْ الجْ مـنَ  نَبْـرَى  نامِي  امْ في  تُه  برُؤْيـْ

الحْ و  يَـته  دُنـْ في  ـيـنْ  طايفْ ةً  يْـلـْ لـَ أو 

ماحْ السْ و  ودْ  الْجُ اللَّـهْ  بابْ  التْـزَمْ  و 

غطاها رْ  دَ الصَّ بْحْ  جَ الَ  لَوْ تَبْرَزْ  ودْ  اتْكُ

اوْطاها في  رْتْ  ماسَ رِي  مْ عَ ة  كَّ مَ ولْ  اتْقُ

طه ادْيـــارْ  ويــنْ  دَارْ  ــنْ  مَ ــا  أن ـــنْ  وايَ

البْطاحْ و  الْبَـيْتْ  و  دْ  مَّ حَ مُ ورْ  نـُ ه  بـجاهْ

تْرَاحْ نَسْ ماهْ  احْ في  وفاتِي  ونْ  اتْكُ ى  اعْسَ

احْ مَ السْ و  ودْ  الْجُ اللَّـهْ  بابْ  التْـزَمْ  و 

ـلِينَا اعْ وا  ـفُ بالعْ ودْ  جُ ودَكْ  ابْجُ رِيمْ  يَاكْ

ينَا اقْـضِ الى  وَفَّانا  تـَ هادَة  ْ الشّ ـلَى  اعْ

انْبِينَا ي  مِ اشْ الْهَ ـهْ  ووَّجْ هاكْ  ابـْ ةْ  رْمَ حُ

باحْ الجَ في  األرْواحْ  عْ  تَرْجَ  ً ارا انْهَ في  و 
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ـيَّا ه في ذا الرّجِ المُ وفارَسْ و اسْ الْحاجْ بـُ

يَّا كِ الدْ ى  النْهَ ادْوَاتْ  ارْ  ضَّ الحُ لة  مْ جَ و 

الرْياحْ بَّتْ  اهَ مَ حابُه  اصْ و  النْبِي  علَى 

صاحْ رْ الفْ ماهَ ى و اجْ هَ قْ وصْ الْفُ صُ و الخْ
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انْ امكَ لْ  كُ في  رْ  اضَ الحَ رَبْنَا  انْ  بْحَ سُ

ـيَانْ االعْ لِينْ  رْسْ المُ اتْ  دَ الهْ صْ  خَ نْ  مَ

انْ فَ الجْ يَا  اضْ النْبِي  صالةْ  في  وا  زِيدُ

ودْ وْجُ المَ لِي  العْ وْلَى  الْمَ رَبْنَا  انْ  بْحَ سُ

ودْ الْجُ و  الثْـنَا  لُه  من  يدْ  عِ المْ بْدِي  المُ

ودْ دُ حْ نْ لِيسْ هو مَ يمْ مَ ظِ لْكْ العْ ذا الْمُ

انْ كُّ للسُّ دَارَايْــنْ  هُ  ـلـْ عَ اجْ ـلْكْ  الفُ و 

يَانْ صْ لِلعُ ـنَانْ  اجْ و  نِينْ  ومْ المُ نْ  سجَ

انْ فَ الجْ يَا  اضْ النْبِي  صالةْ  في  وا  زِيدُ

تَارْ خْ ى المُ فَ طَ صْ تَارْ المُ نْ اخْ انْ مَ بْحَ سُ

ارْ جَ هَ مْ  نْهُ مَ تَارْ  اخْ رَبْ  العْ ــرَازْ  اطْ

ارْ ــرَ االحْ رِيشْ  قُ لُه  نَسْ تَارْ  اخْ ثَمَّ  و 

ــانْ ازْمَ لْ  كُ في  وِي  يَضْ مْ  نُورْهُ الزَالْ 

نَانْ دْ عَ ابْــنُ  بَةْ  نخْ دْ  مَ َحْ أ دْ  مَّ ـحَ مُ

ادِي وَّ جَ لْ  ضْ الفَ ذَا  يطْ  حِ المُ لْمْ  بِالعَ

ادِي هَ نِيـنْ  ومْ للْمُ ـبِيـنْ  المْ ــيْ  بِالْوَحْ

ادِي الهَ دْ  مَّ ـحَ مُ بْـيَاء  األنـْ ـبَاحْ  ـصْ مَ

ـالَّمْ الْعَ ــمْ  ايـَ الدَّ يـــمْ  دِ القْ يْ  الحَ

امْ لَوْهَ اوْال  ارْ  ـصَ االبـْ هُ  رْكْ تْدَ ال  نْ  مَ

رَاضْ و اجرَامْ ه أعْ لْقُ ينْ خَ مِ الـْ عْ العَ مْ جَ

ـادِي هَ يَـة  انـْ الْفَ و  ا  مَ ايـْ الدَّ ـنِـي  عْ يـَ

وَڤَادِي يـمْ  حِ اجْ و  اجـنَانْ  ادِيـكْ  هَ و 

ادِي الهَ دْ  مَّ ـحَ مُ بْـيَاء  األنـْ ـبَاحْ  ـصْ مَ

يلْ ضِ التَّفْ لْعْ  مطَ ءَادَمْ  ــة  دُرِّيَ ــنْ  مَ

يلْ اعِ مَ اسْ دْ  اجَ الْمَ بْ  نَسْ و  ــزَمْ  زَمْ

يلْ التَّبْجِ لَى  اعْ مْ  اشَ هَ ابْنُ  يَـرْ  تَخْ اسْ و 

ــادِي رُشَّ لْقْ  الْخَ ـمْ  هُ سْ مْ شَ ـيْ  بضَ

ادِي دَّ جَ ــالمْ  اسْ و  لِيهْ  اعْ هْ  اللـَّ لَّى  صَ
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انْ فَ الجْ يَا  اضْ النْبِي  صالةْ  في  وا  زِيدُ

تَارْ اخْ و  بَادْ  العْ عْ  مْ جَ ا  أنْشَ نْ  مَ انْ  بْحَ سُ

يَارْ الخْ األَنْبْـيَا  اوْالدُه  ـنْ  مَ تَارْ  اخْ و 

ار األنْصَ اتْ  دَ السَّ رَامْ  الْكْ ابُه  حَ اصْ و 

انْ ثْـمَ عُ و  ـرْ  ـمَ اعْ و  ي  علـِ و  رُ  كْ بَابـَ

نَانْ لَفْ هلَ  مْ  هُ امْ مَ اتـْ لَى  عْ المْ  اسْ و 

انْ فَ الجْ يَا  اضْ النْبِي  صالةْ  في  وا  زِيدُ

النَّاسْ يَارْ  اخْ ــاتْ  األُمَّ نَ  مْ لُه  تَارْ  اخْ و 

اقْيَاسْ رِيـمْ  الْكْ يرْ  غِ وا  بْدُ يعَ لِيْساً 

اسْ االنْفَ رِينْ  اطْ الْعَ نِينْ  ومْ الْمُ ثُمَّ 

رْآنْ بالْقُ ــقْ  حَ انَــا  ــدَ اهْ ــنْ  مَ انْ  بْحَ سُ

زَانْ مْ لـَ بكاتْ  ا  مَ قَدْ  لِيهْ  اعْ هْ  اللـَّ لَّى  صَ

انْ فَ الجْ يَا  اضْ النْبِي  صالةْ  في  وا  زِيدُ

بُودْ عْ الْمَ ةْ  ـمَ رحْ نْ  مَ ى  فَ ـطَ صْ المُ لوال 

ودْ قُ فْ مَ ى  تْـهَ انـْ و  يمْ  ابْرَاهِ لَّةْ  مَ كانْ 

ودْ هُ بعْ ا  لــذَ ذَا  ــنْ  مَ بِــهْ  ــاوْا  ــوَصَّ اتْ و 

نَانْ دْ العَ النْبِي  فَ  وَصْ ودْ  ليهُ وا  دُ حْ جَ و 

رَانْ مْ عَ بَنْ  ى  وسَ مُ يثْ  دِ احْ رُوا  نَكْ و 

ادِي الهَ دْ  مَّ ـحَ مُ بْـيَاء  األنـْ ـبَاحْ  ـصْ مَ

ءَادَمْ ى  ـفَ ـطْ اصْ و  ـكْ  اليـَ المْ ورْ  هُ مْ جَ

مْ اشَ هَ ــنُ  ابْ ــيَّــدْ  سِ األنْبِيَا  ــنْ  مَ و 

مْ الـَ الْعَ نَا  رَبـْ نْ  مَ رْ  النْـصَ و  رُوهْ  صْ نـَ

ـادي األسَ نعم  مْ  ـنْهُ عَ هْ  اللـَّ ـيَ  رَضْ

وَادي الجْ الْ  َفْضَ أ رَة  شْ الْعَ لْ  هَ لْ  مَ يَشْ

ادِي الهَ دْ  مَّ ـحَ مُ بْـيَاء  األنـْ ـبَاحْ  ـصْ مَ

يدْ التَّوْحِ عَ  مَ نَّة  السُّ و  لْمْ  العَ لَ  اهْ

يدْ تَلْحِ مْ  هُ نَامْ لِصْ ينْ  ابْدِ العَ ثْلَ  مَ

لِيدْ بِالتَّقْ  ْ قّ لِلْحَ رِيكْ  الشْ اوْا  يَرْضَ لَنْ 

ادِي الْهَ ى  فَ طَ صْ لِلْمُ ه  بَلْغُ بْرِيلْ  جَ

نَادِي لسْ رْ  زَهَ ا  اهَ ابْكَ نْ  مَ كْ  حَ اضْ و 

ادِي الهَ دْ  مَّ ـحَ مُ بْـيَاء  األنـْ ـبَاحْ  ـصْ مَ

المْ االسْ رْ  هَ يَنْظْ ما  ينْ  لْمِ سْ الْمُ علَى 

ــالَّمْ الْــعَ ــرَايَــعْ  بَــشْ االنْبْيَاء  ـــوهْ  وَرْثُ

ظـالمْ ــورْ  ابْجُ تْـنَة  الْفَ ـتْ  مَّ عَ تَّـى  حَ

ــادِ بَ ــمْ  ــهُ رَاتْ ــوْ تَ ــابْ  ــتَ اكْ في  ــو  هُ و 

ــادِ ــحَّ جُ ــارْ  ــكَّ نُ ــمْ  ــهُ ــعْ ــبْ طَ الزَالْ 
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انْ فَ الجْ يَا  اضْ النْبِي  صالةْ  في  وا  زِيدُ

بْ ضْ غَ مْ  لِيهُ اعْ وبْ  ضُ غْ مَ لْ  جَ العْ بَّادْ  عُ

رْبْ بِالْقُ مْ  هُ نُوعْ مَصْ وا  بْدُ ايْعَ قَوْماً 

بْ الرَّهْ ــزَيْ  ابْ مْ  نْهُ الطَ اسْ مْ  روهُ غَ

رْقانْ الْفُ بْ  صاحَ ا  وْ تْفَ اخْ يلْ  األنْجِ في 

يْطانْ الشِّ الْمارَدْ  ابْزِيغْ  ــسْ  مَ انَطْ و 

انْ فَ الجْ يَا  اضْ النْبِي  صالةْ  في  وا  زِيدُ

بْلَة الْقَ لَ  يَاهَ هْ  اللـَّ دُ  مْ انْحَ ــبْ  وَاجَ

ال الرُّسْ مْ  خاتـَ دْ  مَّ حَ مُ ــنْ  دِي علَى 

يُثْال ــا  مَ ـــلْ  جَ ـــرَابِـــي  اعْ ــا  ــابً ــتَ اكْ

ــانْ  األَدْهَ لْ  لْخَ يخَ و  لُوبْ  القْ لِّي  ايْسَ

انْ ـمَ الرَّحْ ه  نَزْلـُ ـهَ  طَ قَلْبْ  ـلَى  اعْ

انْ فَ الجْ يَا  اضْ النْبِي  صالةْ  في  وا  زِيدُ

األرْفَعْ النْبِي  دا  هَ لَى  اعْ هْ  اللـَّ لَّى  صَ

عْ لـَ طْ الْمَ ـة  بَبْـالغَ ـالة  الصْ ـدْ  عْ بـَ و 

عْ مَ نْ يَسْ لْ مَ تُوبْ يَا كُ ا في الكْ يفْ جَ كِ

انْ اوْطَ لْ  كُ في  رْ  اهَ شَ يبْ  جِ اعْ يثْ  دِ احْ

ـرَانْ ـمْ عَ ابْنُ  هْ  اللـَّ لِيمْ  اكْ اتْ  نَاجَ مُ

ادِي الهَ دْ  مَّ ـحَ مُ بْـيَاء  األنـْ ـبَاحْ  ـصْ مَ

يلْ التَّبْدِ و  بِالزَّيْغْ  ــينْ  الـِّ الضَّ مــــعَ 

ادْلِيلْ يرْ  بغِ ــادْ  عَ مْ  دِينْهُ وا  ــدُ اخْ و 

يلْ ِنْجِ إ وال  ى  يسَ عِ يثْ  ــــدِ احْ وا  اتَبْعُ مَ

ـتَادِي اسْ و  بِيـهْ  نْ  مَ بَـرْ  اخْ ى  يـسَ عِ و 

ادِي تْـمَ مَ لِلـنَّارْ  يـعْ  مِ بِالجْ زلَــغْ  و 

ادِي الهَ دْ  مَّ ـحَ مُ بْـيَاء  األنـْ ـبَاحْ  ـصْ مَ

يدْ جِ التَّمْ و  رْ  كْ بِالشَّ لِيهْ  اعْ ا  نَتْنِيوْ و 

يدْ التَّوْحِ له  مــنَ  ــهْ  بِ نَـــا  ودّ ا  ــدَ لَــغْ

يدْ دِ اسْ لْ  قْ بعَ ه  عُ مْ سَ نْ  مَ لْ  كُ دِي  يَهْ

ادِي ــوَ لَــطْ األَرْضْ  ــالْ  ــبَ اجْ عْ  دَّ يصَ و 

ـــرَادِي افْ و  ازْوَاجْ  آيَـــاتْ  و  ارْ  ــوَ ــسْ بَ

ادِي الهَ دْ  مَّ ـحَ مُ بْـيَاء  األنـْ ـبَاحْ  ـصْ مَ

ولْ لْ ارْسُ دْ كُ نْ بَعْ عْ مَ مْ ابُه الجَ حَ و اصْ

ــولْ نْقُ الْمَ جْ  الباهَ يـثْ  دِ للْحْ ـعْ  نَرْجَ

ولْ جُ اتـْ ولْ  قُ العْ  ْ ألنّ مْ  بَالْكُ رُوا  ضْ حَ

َنْشادِي أ ـةْ  نْعَ بصَ يدْ  اقْصِ ـتُـه  مْ انْظَ

لِيهْ و علَى النْبِي الْهادِي هُ اعْ لَّى اللـَّ صَ
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المناجات 78

انْ فَ الجْ يَا  اضْ النْبِي  صالةْ  في  وا  زِيدُ

رَة البْـشْ ـجْ  الْبـاهَ ــلِيمْ  الكْ فَقـالْ 

رَة نَظْ مْ  يْهُ حَ في  ـاوْدُودْ  يـَ لِي  يبْ  هِ

ـرَة هْ جَ مْ  ـهُ المْ لكْ ـعْ  مَ اسْ نْ  لَكِ و 

وَانْ ينْ جاوْبُوهْ منْ ارْحامْ ذَا النَّسْ في الحِ

ــانْ ــمَ رَحْ يَــا  لَبَّيك  يَــــارْؤُوفْ  لَبَّيكْ 

انْ فَ الجْ يَا  اضْ النْبِي  صالةْ  في  وا  زِيدُ

الْيُومْ دَاكْ  في  اوْبُه  جَ نْ  مَ لْ  كُ دْ  عَ اسْ و 

ومْ الْقُ لِيلْ  للْخْ اقْبَلْ  اوْبُوا  جَ ا  مَ اكْ

ومْ بِالسُّ تْنَعْ  مْ يـَ ما  رَى  بِالشْ انْ  لَوْكَ

انْ مَ ظْ مَ ابْقة  السَّ طْ  بخَ ــيَ  هِ إِال 

انْ يْفَ الضَّ اتْ  يدَ مِ كَ ثَلْ  المْ في  ي  كِ يَحْ

انْ فَ الجْ يَا  اضْ النْبِي  صالةْ  في  وا  زِيدُ

النَّاسْ ــدا  هَ المْ  لكْ ــعْ  ــمَ اسْ ا  فَلَمَّ

فاسْ االَنـْ ـقْ  خالـَ يا  ودُودْ  يا  فَقالْ 

ادْالسْ فِيهْ  لِيسْ  مْ  اهُ الْغَ حْ  افْصَ ما  و 

انْ مَ ظْ مُ انْ  الزْمَ ذا  في  ايَ  عَ امْ كانْ  لُوْ 

ــانْ ازْمَ في  وكْ  رَافْقُ لُو  رَبْنَا  له  ــالْ  قَ

ادِي الهَ دْ  مَّ ـحَ مُ بْـيَاء  األنـْ ـبَاحْ  ـصْ مَ

انُه فُرْسَ و  ــدْ  ــمَ احْ ــهْ  لــوَجْ ــوْقِــي  شَ

ه انـُ بَزْمَ مــازَالْ  لِيـمْ  ياكْ له  قــالْ 

انُه بْـحَ سُ لْقْ  لِلْخَ زِيــزْ  الْعْ فَـنادَى 

ادِي صَ مْ  هُ المْ بكْ ــالْ  الرْجَ البْ  اصْ و 

البَادِي ي  شِ لْ  كُ في  ا  يَبْتْدَ كْ  مَ بِاسْ

ادِي الهَ دْ  مَّ ـحَ مُ بْـيَاء  األنـْ ـبَاحْ  ـصْ مَ

اجْ جَّ الْحُ لَةْ  مْ جُ منْ  امْ  قَ المْ جْ  ابْحَ

ــوَاجْ افْ فَجْ  لْ  كُ نْ  مَ يوْ  ايْجِ ــوا  زَالُ ال 

تَاجْ حْ الْمَ نْ  يحاسَ و  نِي  الْغْ رِيهْ  يَشْ

ذادِي بَمْ اللُّوحْ  في  المْ  للْقْ بِهْ  رَى  اجْ

ادِي غَ لَها  ا  شَ امْ ــهْ  اإللَ ه  مُ عْ طَ نْ  مَ

ادِي الهَ دْ  مَّ ـحَ مُ بْـيَاء  األنـْ ـبَاحْ  ـصْ مَ

ــالْ األَرْسَ مْ  اتـَ خَ دْ  مَّ حَ مُ ــةْ  ُمَّ أ منْ 

الْ ـتْـعَ يَامُ لْقْ  الْخَ ذَا  ـالمْ  اكْ لَى  احْ ما 

الْ انْكَ يرْ  ابْغِ مْ  هُ معَ ا  دَ اغْ رْنِي  شَ حْ تـَ

ادِي وْجَ تـَ في  مْ  فِيـهُ رْ  بالنَّظَ قَـلْبِي 

ادِي للْحَ ـقْ  ـمْ غُ في  مْ  ثْـهُ كْ مَ لْ  ظَ ايـْ
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79 المناجات

انْ فَ الجْ يَا  اضْ النْبِي  صالةْ  في  وا  زِيدُ

مْ نْهُ مَ ونْ  اتْكُ ى  وسَ مُ يا  ــي  رَدْنِ إذَا 

لُومْ عْ الْمَ ــا  ــهَ ــزَوْجْ كَ ــلــة  لــألَرْمْ و 

ومْ رْحُ الْمَ علَى  امْ  تَرْحَ لِيمْ  ياكْ مْ  ارْحَ و 

انْ رْمَ جُ يلْ  ابْخِ و  هُ منْ  معَ  لْ  تَبْخَ ال 

رَانْ مْ عَ يهْ  الْوْجِ بَنْ  يا  يرْ  قِ بِالفْ نْ  سَ احْ و 

انْ فَ الجْ يَا  اضْ النْبِي  صالةْ  في  وا  زِيدُ

قَاتْ دْ الصَّ سايَرْ  و  يرْ  قِ الْفْ ادْعا  لَوْال 

يَاتْ بأشْ مْ  نِيتْهُ اغْ مْ  رْتْهُ افْقَ يفْ  كِ

اوْقَاتْ لْ  كُ في  مْ  هُ جالَسْ اتـْ ى  وسَ يَامُ

َوَانْ أ لْ  كُ في  ي  بْعِ طَ يمْ  يارْحِ لُه  قالْ 

انْ يْعَ الجَ بَّعْ  انْشَ و  تْـرِي  عْ المَ ي  سِ نَكْ

انْ فَ الجْ يَا  اضْ النْبِي  الةْ  صْ في  وا  زِيدُ

ارَكْ جَ ي  نْشِ التَخُ لِيمْ  يَاكْ ــــالْ  فَقَ

ارَكْ ــلْ لـــدَ خْ ــدُ ــرَامْ اليْ ــحْ و أيَّـــاكْ ال

زَارَكْ لوْ و  ة  مَ لُقْ رَامْ  الحْ نْ  مَ كالْ  منْ 

انْ دَ لـْ الوَ ـكْ  يـعَ اتْطِ يـنْ  الْدِ الْوَ يعْ  طِ

ـرَانْ سْ الْخُ ايَتْ  غَ مْ  اهُ صَ اعْ نْ  مَ رْ  سَ اخْ

ادِي الهَ دْ  مَّ ـحَ مُ بْـيَاء  األنـْ ـبَاحْ  ـصْ مَ

ا مَ بالرَّحْ ـــاألَبْ  كَ للْيْتِيمْ  ــونْ  ــكُ فَ

ا رْمَ حُ لُه  ــونْ  كُ و  رِيبْ  بالْغْ ــرَحْ  افْ و 

ا تْمَ حَ ـكْ  رْمَ كَ انـْ قْ  ــدَّ صَ و  رَّمْ  تكَ و 

ادِي تْـمَ مَ ـرْ  ـفْ الكُ فـي  وقَـعْ  يـَ تَّى  حَ

ادِي السَّ نِي  للْغْ انَكْ  سَ احْ نْ  مَ ثَّـرْ  كَ و 

ادِي الهَ دْ  مَّ ـحَ مُ بْـيَاء  األنـْ ـبَاحْ  ـصْ مَ

مْ ـــهُ تَبْلَعْ األرْضْ  ونْ  ـكُ اتـْ ـنِيَّ  لغْ

مْ ارَقْهُ اتْفَ لَيْساً  تِي  مْ ارْحَ نورْ  منْ 

مْ هُ ايَجْ وَ احْ ي  ضِ تَقْ مْ  هُ ومْ مُ اهْ لِي  جْ تـَ

ــادِي هَ ــي  ــادْتِ ع نْ  ساكَ المْ انْــــزُورْ 

ادِي بتَــرْصَ مْ  ـهُ ادْنافَــسْ ـلِي  ـفْ نـَ و 

ادِي الهَ دْ  مَّ ـحَ مُ بْـيَاء  األنـْ ـبَاحْ  ـصْ مَ

ـوَى التَّـقْ و  لْ  ضْ بِالْفَ انْبُه  جَ ظْ  فَ احْ و 

نْوَى عَ اوْال  ي  خاطِ ْبُــه  ــرّ اتْــقَ بَــالَــكْ 

ــوَى دَعْ ينْ  األرْبَعِ قَبْلْ  لهُ  بَلْ  تَقْ ا  مَ

ادِي عَ مْ  رْهُ فْ كُ مْ  لِيهُ اعْ رُوا  فْ كَ لَوْ 

ادِي غَ قا  الشْ في  رَاحْ  مْ  هُ طاعْ الَّ  نْ  مَ
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المناجات 80

انْ فَ الجْ يَا  اضْ النْبِي  صالةْ  في  وا  زِيدُ

رَاتْ التَّوْ مْ  اكَ ـحَ امْ في  اقْرَى  ى  وسَ مُ يا 

وَاتْ هْ الشَّ لْ  يَاكُ منْ  ا  يْمَ سَ اوْال 

الزَّالَّتْ رْ  فَ نَغْ و  ثِيرْ  الْكْ علَى  وا  فُ نَعْ

ــانْ األَنْــسَ ــاتَــلْ  قَ و  ــهْ  ي ــدِ وَالْ ي  عاصِ

انْ يْطَ الشَّ يلْعْ  هِ ة  يمَ بِالنْمِ ــادِي  غَ

انْ فَ الجْ يَا  اضْ النْبِي  صالةْ  في  وا  زِيدُ

امْ النَّـمَّ ــسْ  الْخامَ و  ة  ـعَ االرْبـْ لَوْال 

امْ الْعَ في  ـاللْ  اغْ عَ  رَبـْ الزْرَعْ  ونْ  ايكُ و 

رَامْ ضْ بـَ ا  تَلْتْظَ يـفْ  كِ مْ  نَارْهُ لُورِيتْ 

انْ دُخَّ مْ  هُ انـْ ابْدَ ابْ  قَ اثـْ ـنْ  مَ رَجْ  يَخْ

انْ النوْحَ و  البكى  و  ابْ  دَ العْ في  مْ  هُ و 

انْ فَ الجْ يَا  اضْ النْبِي  صالةْ  في  وا  زِيدُ

ـــابْ َوَهَّ أ الَكْ  انْسَ لِيمْ  الكْ ــالْ  ــقَ فَ

ابْ دَّ ي كَ رْ و شِ احَ ولْ سَ مْ ايْقُ نْهُ ي مَ شِ

ــتَــابْ ــجْ ــا الــمُ ــهَ َيُّ ــا أ ــنَ ــالْ رَبْ ــقَ فَ

تَانْ الْبُهْ ــلَ  اهْ نَّكْ  مَ اقْبَلْ  ابُونِي  عَ

انْ الولْدَ بَة  نَجْ و  اكْ  ــدَ اكْ ة  الزَّوْجْ و 

ادِي الهَ دْ  مَّ ـحَ مُ بْـيَاء  األنـْ ـبَاحْ  ـصْ مَ

ي قاصِ تِي  مْ ارَحْ نْ  مَ يهْ  وَالْدِ ي  عاصِ

ي اصِ ايْقَ ا  هَ يمْ حِ اجْ في  نَى  الغْ مْ  نْهُ عَ

ي عاصِ مْ  امثِيلْهُ ما  ناسْ  سْ  مْ الخَ إالَّ 

ادِي الْغَ و  دْ  هْ العَ ي  خاطِ و  رِكْ  شْ المُ و 

رَوَّادِي ــيَّــادْ  صِ ـــهْ  بِ ــه  ــبُ ــاحْ صَ و 

ادِي الهَ دْ  مَّ ـحَ مُ بْـيَاء  األنـْ ـبَاحْ  ـصْ مَ

رْ طَ مْ يـَ مْ  يثْهُ غِ ة  عَ مْ جَ لْ  كُ ونْ  ايْكُ

رْ هَ اشْ لْ  كُ في  لَدْ  تَوْ اكْ  دَ اكْ امْ  االَنْعَ و 

رْ قَ ابْ في اسْ دَ لَ العْ ادُوا اهْ تْعَ ا يَسْ نْهَ مَ

وَدَّادِي ــحْ  ــرِي ابْ ــوهْ  ــوْجُ لــلْ ــودْ  ــعُ ايْ و 

ادِي بَـــدَّ مْ  الـــدَّ و  يدْ  دِ الصْ ــوعْ  مُ ــدْ بَ

ادِي الهَ دْ  مَّ ـحَ مُ بْـيَاء  األنـْ ـبَاحْ  ـصْ مَ

رِّي ضُ نْ  عَ قْ  لـْ الخَ ـنْ  الْسُ يَّـدْ  حِ اتـْ

رِي دْ صَ في  دَالَكْ  نْ  مَ يَارْ  الغْ نِي  قْ الْحَ و 

رِي نَدْ مْ  هُ فْ اصْ و  ادِي  هَ في  عابُوكْ  إنْ 

ادِي ـدَ اضْ و  ـرْكْ  الشَّ و  كانْ  المْ ورْ  بـجُ

ادِي يـعَ مِ للَنَّارْ  يـعْ  مِ الجْ تْ  الـَ مهَ و 
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81 المناجات

انْ فَ الجْ يَا  اضْ النْبِي  صالةْ  في  وا  زِيدُ

لْ جَ تَعْ ال  و  كْ  يْفَ ضِ ــرَمْ  اكْ ى  وسَ مُ يَا 

لْ حَ ــا  مَ تَى  امْ رَ  ــدْ ــعُ الْ بَنْتَكْ  زُوَّجْ 

لْ مَ يَحْ ما  رْ  ــدْ قَ بْعاً  بطَ ينِي  لعاصِ و 

انْ اللْسَ و  ا  شَ الْحْ و  لْبَكْ  بقَ نِي  يعْ طِ و 

انْ كَ امْ لْ  كُ في  رْ  اظَ حَ ارْقِيبْ  انِي  ارْعَ و 

انْ فَ الجْ يَا  اضْ النْبِي  صالةْ  في  وا  زِيدُ

بُوبْ ـحْ مَ و  هُ و  ءَادَمْ  ابْلِيتْ  ى  وسَ مُ يا 

وبْ قُ يَعْ ا  دَ اكْ ابْنُه  بْحْ  بدَ يمْ  ابْراهِ و 

ــوبْ َيُّ أ ابْرِينْ  الصَّ ــامْ  امَ الَــكْ  كــدَ و 

انْ حَ بـمْ بْنِي  حَ ــنْ  مَ نَبْتْلِي  ا  تْمَ حَ

انْ ثْمَ الكُ عَ  امْ قَلْبُه  يثْ  دِ احْ لَمْ  نَعْ قَدْ 

انْ فَ الجْ يَا  اضْ النْبِي  صالةْ  في  وا  زِيدُ

يتْ شِ اخْ اللْ  الجْ دُو  يَا  لِيمْ  الْكْ الْ  فَقَ

يئْتْ اشِ مَ نْ  عَ أَلْ  اسْ افْ  التْخَ له  قَال 

يتْ انْشِ يتْ  ابْدِ مَ كْ  رْشَ عَ اقْبَلْ  مَ الْ  فَقَ

ــانْ ــعَ امْ ا  لهَ اء  بَيْضَ دُرَّة  له  ــالْ  قَ

انْ لْطَ السُّ و  رْ  هْ القَ و  تْوِيتْ  اسْ ا  علِيهَ

ادِي الهَ دْ  مَّ ـحَ مُ بْـيَاء  األنـْ ـبَاحْ  ـصْ مَ

ا قَّ حَ ادْ  ــدَ الــعْ يَاتْ  اشْ برَبْعْ  ــوَى  اسْ

قَا ـدْ الصَّ و  بالثَّـوْبْ  يْـتَـكْ  مَ ادْفَنْ  و 

رْقَا الحُ ه  سُ تَلْمْ ينْ  حِ يمْ  حِ للْجْ ه  مَ سْ جَ

فَادِي اتْ  ابْقَ ما  لِي  تَكْ  اجْ حَ يَاسْ  بَقْ

ودَادِي و  رِيــكْ  اشْ ـبْ  انْحَ ما  يرْ  الْغِ و 

ادِي الهَ دْ  مَّ ـحَ مُ بْـيَاء  األنـْ ـبَاحْ  ـصْ مَ

دِي ـلـْ الْخُ ـنَّـةْ  جَ في  وهْ  دُ اعْ ةْ  دَّ كَ بـمْ

ي لْدِ الْوَ عَ  امْ قَلْبُه  لْ  عَ اشْ نْ  مَ رَاقْ  بفْ

ي دِ هْ مَ بُورْ  اصْ دْ  حامَ ارْ  صَ و  ابْلِيتُه 

ادِي هَ لَشْ ــبْ  حُ ــه  ــالصُ اخْ انْبَيِّـنْ 

الْبَـادِي ـرُه  خاطْ في  اهْ  يَبْتْدَ اقْبَلْ 

ادِي الهَ دْ  مَّ ـحَ مُ بْـيَاء  األنـْ ـبَاحْ  ـصْ مَ

واليْ يَامُ يمْ  ظِ اعْ ــأَلْ  اسْ انْسالَكْ 

ايْ اقْضَ بِهْ  حاطْ  لْبَكْ  قَ في  ما  لَمْ  نَعْ

ايْ ارْجَ و  تِي  دْ مْ يَاعُ تْوِيتْ  اسْ اعالشْ  و 

وَقَّادِي سْ  مْ الشَّ كَ وَى  الهْ في  أتْلُوحْ 

ـجادِي مْ تـَ ـل  جُ و  ي  كِ لـْ مُ و  ـزِّي  عَ و 

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122



المناجات 82

انْ فَ الجْ يَا  اضْ النْبِي  صالةْ  في  وا  زِيدُ

ا تَبْقَ يتْ  اقْضِ ايَنْ  شَ اتْ  ابْغَ رَّة  ــدُّ وال

رْقَا الْوَ كَ ــوفْ  الخُ و  ـيَا  احْ تْ  ـدَ عْ ارْتـَ

ا قً حَ ــرَى  اجْ ا  الْمَ يتْ  انْشِ ا  نْهَ مَ و 

وْفَانْ الطَّ لَى  اعْ تُه  لَّطْ سَ الرِّيحْ  ثُمَّ 

انْ خَ الدَّ و  الزَّبْدْ  و  ــواجْ  االمّ نُوا  وْ اتْكَ و 

انْ فَ الجْ يَا  اضْ النْبِي  صالةْ  في  وا  زِيدُ

ما و األَرْضْ لْكْ السْ يتْ فُ انْ انْشِ خَّ نْ الدَّ مَ

رْضْ بالْعُ مْ  قَبْلْهُ يتُه  انْسِ ي  رْشِ عَ و 

قَبْضْ في  لَمْ  الْقْ و  اللُّوحْ  و  ي  رْسِ الكُ و 

انْ كَ امْ رْبْ  ضَ لْقْ  الْخَ في  نِي  عْ يسَ اوْال 

انْ اإليمَ خالَصْ  نْ  ومَ مُ قَلْبْ  ــوَى  اسْ

انْ فَ الجْ يَا  اضْ النْبِي  صالةْ  في  وا  زِيدُ

ــامْ االوْهَ مْ  تْـوَهَّ تـَ يفْ  كِ ى  ـوسَ مُ يَا 

امْ األَبْهَ علَى  ولْ  مُ حْ مَ يعْ  مِ أجْ الْعالَمْ  و 

رَامْ اجْ رَاضْ  العْ لَى  اعْ ارْ  دَ قْ مَ بْـرَة  الْغُ و 

انْ لْطَ السُّ رَةْ  قُدْ ة  يمَ ظِ العْ رَة  دْ الْقُ و 

ـوَّانْ عَ اوْزِيــرْ  ال  و  رِيـكْ  اشْ ايْلِي  ال  و 

ادِي الهَ دْ  مَّ ـحَ مُ بْـيَاء  األنـْ ـبَاحْ  ـصْ مَ

ا لْمَ كَ ا  تْهَ لَمْ كَ ــلِــيــمْ  يَــاكْ ـمَّ  ثـُ

ا مَ ظْ الْعُ يبَةْ  هِ نْ  مَ ة  رِيعَ اسْ دَابَتْ  و 

ا لْمَ الظَّ و  النُّورْ  و  ابْ  حَ السْ و  الرِّيحْ  و 

رَدَّادِي دَفَّــاعْ  ــامْ  عَ ــفْ  َلْ أ ينْ  بْعِ بسَ

ادِي ــوَ اطْ و  األَرْضْ  و  ا  مَ السْ مْ  نْهُ مَ

ادِي الهَ دْ  مَّ ـحَ مُ بْـيَاء  األنـْ ـبَاحْ  ـصْ مَ

اللْ اطْ و  الرْبَا  و  ــواجْ  مَّ و  الزَّبْدْ  نُّه  مَ

ثَالْ امْ له  لَيْساً  يمْ  ظِ العْ ولْ  الطُّ و 

الْ تْعَ الْمُ ـلِي  العْ أنَا  و  رْتِي  قُدْ ةْ  قَبْضَ

ادِي حَ الـْ و  دْ  حَ نْ  مَ يعْ  مِ اجْ مْ  الْعالـَ في 

ادِي هَ تَشْ و  دَاتِــي  مالْ  اجْ في  غايَبْ 

ادِي الهَ دْ  مَّ ـحَ مُ بْـيَاء  األنـْ ـبَاحْ  ـصْ مَ

درة اوال  ــي  ــنِ ــلْ ــمَ يَــحْ ــرْشْ  ـعُ ـلـْ لـِ

بْرَة الْغُ لَى  اعْ ولْ  مُ حْ مَ لْكْ  الْمُ و  ي  لْكِ مُ

رَة دْ لَى الْقُ ولْ اعْ مُ حْ ي مَ ْ شِ لّ يعْ كُ مِ و اجْ

ادِي جَ تَمْ و  ي  لْكِ مُ امْ  قَ امْ انْ  لْطَ ْ السّ و 

النَّادِي مْ  ايـَ الدَّ يمْ  ظِ العْ ي  لْكِ مُ في 
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83 المناجات

انْ فَ الجْ يَا  اضْ النْبِي  صالةْ  في  وا  زِيدُ

لْتَكْ سَ ي  الْقِ خَ يا  أيْضاً  له  الْ  فَقَ

تَكْ بَحْ يتْ  اقْضِ لُو  لِيمي  يَاكْ له  قَالْ 

تَكْ حْ تـَ نْ  دُ المْ من  تْ  لَقْ اخْ ى  وسَ يَامُ

انْ ــدَ ــيْ مَ ا  لهَ مْ  نْهُ مَ ينَة  دِ مْ ــلْ  كُ

رْبَانْ الْقُ بْ  صاحَ يا  يعْ  مِ الجْ لِيتْ  امْ و 

انْ فَ الجْ يَا  اضْ النْبِي  صالةْ  في  وا  زِيدُ

رْ ضَ اخْ ونْ  دُ الـمْ في   ً يْرا طَ تْ  لَقْ أخْ ثُمَّ 

رْ يَنْظَ و  يُــومْ  لْ  كُ في  لْ  يَاكُ سارْ  و 

رْ  هَ أشْ دْ  بَعْ ثَمْ  عْ  مْ جَ في  ة  دَ بالوَحْ

نْحانْ الـجَ بْ  صاحَ رَزْقُه  يَنْتَمْ  افْ  خَ

ــانْ فَ لِيها  اعْ مــنْ  ــلْ  كُ و  افْنَى  ــمَّ  ثُ

انْ فَ الجْ يَا  اضْ النْبِي  صالةْ  في  وا  زِيدُ

وتْ الْمُ اتُه  جَ يرْ  الطِّ رَزْقُــه  مْ  تـَ ا  مَّ لـَ

ـوتْ بالْقُ نِي  اقَلـْ مَ دُنْيْـتِـي  ـرْ  قَـصْ ما 

وتْ لِيهْ الْفُ رَى اعْ امْ و اجْ قَ ى في المْ و اقْضَ

انْ كَّ سُ ايْنِي  دَ امْ لْ  كُ في  تْ  لْقَ خَ و 

دِيوَانْ مْ  ثِيلْهُ امْ ماليَكْ  منَ  اكْ  كدَ و 

ادِي الهَ دْ  مَّ ـحَ مُ بْـيَاء  األنـْ ـبَاحْ  ـصْ مَ

لُوقْ خْ مَ ي  شِ بْعْ  السَّ األَرْضْ  تْ  تَحْ لْ  هَ

بُوقْ سْ الْمَ الَكْ  ايْسَ يـمْ  دِ القْ وَابْ  الجْ

وقْ وسُ وَى الْمُ وفْ الهْ ينْ الْفْ افْجُ بْعِ سَ

ــادِي الــوْهَ دَاتْ  دُنْيَا  الــفْ  ينْ  بْعِ سَ

ــزَّادِي ال ــرْدَلْ  ــخَ ــالْ كَ ــضْ  َبْــيَ أ اً  بّ ابْحَ

ادِي الهَ دْ  مَّ ـحَ مُ بْـيَاء  األنـْ ـبَاحْ  ـصْ مَ

ا ــدَّ الْمُ فـي  دَاكْ  برَزْقُــه  ـتُـه  اعلَمْ و 

ا ـدَّ يَتْـغَ عـادْ  و  ـبُـوبْ  الحْ ـصانْ  قْ نـُ

ا ــدَ وحْ ــامْ  ع  ْ ــلّ كُ ــلْ  يَــاكُ ــادَ  ع تَّى  حَ

بَادِي رْ  هَ اشْ كانْ  ما  انَّهُ  كَ وتْ  ايْمُ و 

ادِي هَ يمْ  ظِ العْ  ْ الرَّبّ وَى  اسْ ى  يَبْقَ ا  مَ

ادِي الهَ دْ  مَّ ـحَ مُ بْـيَاء  األنـْ ـبَاحْ  ـصْ مَ

اتْ ـيْـهَ هَ يا  قَالْ  و  ى  ابكَ و  سْ  اتْنَكَّ

اتْ ـعَ السَّ من  ـة  اعَ سَ زِيدْ  اتـْ ـبَّـة  حَ ال 

اتْ ــدَّ مُ الْيَـة  خَ نْ  ايـَ دَ الـمْ اتْ  قَ ابـْ و 

ادِي دَ بعْ ــقْ  حَ ــوه  ارْجُ ــفْ  الْ ينْ  بْعِ سَ

ــبَّادِي عُ يـنْ  بالدِّ نْ  ـدُ المْ ذا  ـرُوا  ـمْ عَ
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المناجات 84

انْ فَ الجْ يَا  اضْ النْبِي  صالةْ  في  وا  زِيدُ

ى وسَ مُ يا  ــقْ  حَ ــدْ  وَاحَ  ْ ــلّ كُ ــاشْ  عَ و 

ى وسَ نْحُ مَ ومْ  الْقُ ودْ  عُ اسْ تْ  دَ عْ انْسَ و 

ى وسَ نْكُ مَ ـوْ  الْجُ في  ونْ  دُ الْمْ قلَبَتْ  و 

انْ ثْمَ الْكُ ـمْ  الـْ يَاعَ لِيمْ  الكْ فَقالْ 

مران  عَ يلْ  ضِ الْفَ يَابْن  يرْ  الخِ مني  قَال 

انْ فَ الجْ يَا  اضْ النْبِي  صالةْ  في  وا  زِيدُ

ور كُ دْ الْمَ الَمْ  الْعَ يعْ  مِ اجْ قبل  من  و 

ورْ هُ مْ وَى علَى الْجَ تِي و اضْ مْ نْ نورْ ارْحَ مَ

نُّورْ نْ  مَ رْ  مَ القْ و  يَّا  ضِ المْ و  سْ  مْ الشَّ و 

ـرْفَانْ الْعُ ـرْ  ايـَ ابْصَ و  ارْ  البْـصَ ــورْ  نـُ و 

النْ الثُّـقْ و  ـلْ  الرْمَ و  ومْ  النْـجُ ـوقْ  فُ اتـْ

انْ فَ الجْ يَا  اضْ النْبِي  صالةْ  في  وا  زِيدُ

بُوبْ ـحْ بِيبْ مَ بِيبِي و الحْ لْتُه أحْ عَ و اجْ

ـوبْ نْكُ الْمَ و  دُ العْ لَى  اعْ لوَاه  رْ  نَنْصَ و 

وبْ ـرْغُ الْمَ ايَةْ  هَ انـْ و  ى  الرْضَ فُـوقْ  نْ  مَ

انْ االدْهَ يرْ  اتْحِ يُوْماً  اتْ  صَ العْ يعْ  فِ اشْ

ـرَانْ مْ عَ لْ  ضَ الفْ نْ  يَابـْ لِيهْ  اعْ لِّي  فَصَ

ادِي الهَ دْ  مَّ ـحَ مُ بْـيَاء  األنـْ ـبَاحْ  ـصْ مَ

َلَفْ أ فِيهْ  امْ  الْعَ و  امْ  عَ َلْفْ  أ ينْ  بْعِ سَ

التَّالَفْ ــدْ  واحَ ــزَالَّتْ  ب تْ  سَ اتْنَحْ و 

الَفْ خَ نْ  مَ ـوبْ  نـُ بَدْ وا  لْكُ هَ و  مْ  بِهُ

ادِي الْمَ ذَا  اكْ  ـصَ عَ بَاشْ  دَنْبْ  نْ  مَ آشْ 

بعـنادي ذاك  مــن  اشتـهر  رْ  الشَّ و 

ادِي الهَ دْ  مَّ ـحَ مُ بْـيَاء  األنـْ ـبَاحْ  ـصْ مَ

ي دْسِ الْقُ النْبي  نُور  يت  نشِ ى  وسَ مُ يا 

ي رْسِ رْشْ و الْكُ تْ عَ لَقْ ورُه اخْ شُ نْ اعْ و مَ

ي سِ كْ دَى الْمَ بْ الهْ ى قُطْ فَ طَ صْ ا الْمُ دَ هَ

ادِي دَ اعْ ـيْـرْ  غَ نْ  مَ علِيـهْ  ي  التـِ اصْ و 

ادِي لَوْعَ يْـرْ  غَ ـنْ  مَ رْ  ـطَ المْ اطْ  قَ انـْ و 

ادِي الهَ دْ  مَّ ـحَ مُ بْـيَاء  األنـْ ـبَاحْ  ـصْ مَ

يهْ طِ نَعْ دُنْيْتُه  في  يرِيدْ  نْ  مَ يعْ  مِ اجْ و 

يهْ نَرْضِ تُه  اعْ فَ بَشْ ورْ  النْشُ يُــومْ  و 

التَّـنْـزِيهْ ةْ  ـلـَّ حُ يـتُه  سِ اكْ دْ  مَّ ـحَ مُ

ادِي يعَ مِ ــدْ  الْــوَعْ في  لُه  تْ  الفْ خَ ال 

ادِي ــدَّ جَ رْدْ  ـــوَ الْ في  ــدْ  زِي و  لَّمْ  سَ اوْ 
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انْ فَ الجْ يَا  اضْ النْبِي  صالةْ  في  وا  زِيدُ

مْ ثْهُ دَّ حَ ــكْ  ــوْمَ قَ ابْلَغْ  ى  وسَ مُ يَا 

لُومْ عْ الْمَ ابَقْ  السَّ في  مْ  لْتْهُ فَضَّ يفْ  كِ

ــمْ لَّتْـهُ مَ و  مْ  تْــهُ رْمَ بحُ ــمْ  لِيـهُ عْ

رْبَانْ الْعُ الَصْ  خَ نْ  مَ ازْ  جَ الحْ في  ثْ  يَبْعَ

ــانْ األَدْيَ مْ  خاتـَ ي  نِيـفِ الحْ يـنْ  بَالدِّ

انْ فَ الجْ يَا  اضْ النْبِي  صالةْ  في  وا  زِيدُ

نُونْ ظْ الْمَ لَى  اعْ زْمِي  عَ اقْوَى  ما  ا  دَ هَ

ونْ فُ بَسْ عُ  طْ ايْقَ نْ  مَ يقْ  ايْطِ االَّ  رْ  بَحْ

نُونْ كْ الْمَ رْ  وهَ جُ نْ  مَ تِي  فْ حْ تـُ هادِي 

نَّانْ الْمَ رَبْنَا  ــنْ  مَ بُولْ  القْ ــالْ  َنْــسَ أ

انْ ـحَ امْ يرْ  ابْغِ فِينَا  عْ  فَ يَشْ ى  سَ فَعَ

انْ فَ الجْ يَا  اضْ النْبِي  صالةْ  في  وا  زِيدُ

ـــالمْ اإلسْ ــرْ  ــشَ ــعْ مَ ــا  يَ لنَا  ــا  ــيَّ ــنِ َهْ أ

امْ قَ امْ ــلْ  كُ في  ابَقْ  السَّ األَوَّلْ  ــوَ  هُ

ــالَّمْ ــعَ الْ مالَكْ  الـْ ــزِيــزْ  الــعْ ــا  ــرْن َمَ أ

انْ سَ االحْ يـمْ  يَاقْدِ ابْجاهُ  لْبْكْ  انْطَ

انْ ــوَ رَضْ نَانْ  اجْ في  ابْــنُــورُه  نا  رَمْ اكْ

ادِي الهَ دْ  مَّ ـحَ مُ بْـيَاء  األنـْ ـبَاحْ  ـصْ مَ

ة تْمَ حَ مْ  لِهُ قُولْ  تْ  عْ مَ سْ ا  مَ يعْ  مِ بجْ

ة األُمَّ ذَا  لْتْ  فَضَّ ينْ  مِ الـْ الْعَ لَى  اعْ و 

ــة رْمَ الْحُ بْ  صاحَ مْ  يهُ ايْجِ وَقْتاً  في 

ادِي الْـــوَ دَالَـــكْ  ــنْ  مَ ــي  ــزَمِ زَمْ ي  كِّ مَ

فَادِي اهْ  ــدَ الفْ بِهْ  رْ  فَ اكْ نْ  مَ وِيــحْ  يا 

ادِي الهَ دْ  مَّ ـحَ مُ بْـيَاء  األنـْ ـبَاحْ  ـصْ مَ

اجْ ـوَّ الْمُ ـقْ  امَ الْغَ انْ  ـقَ ـرْهْ الْمُ ذَا  في 

اجْ ـنْهَ الْمَ علَى  وْلَى  الْمَ ه  وَفْقُ نْ  مَ يرْ  غِ

التَّاجْ و  اللْوَى  بْ  احَ صَ رْ  ابْحَ نْ  مَ ة  طَ نُقْ

ادِي الْهَ لِنْـبِي  ة  يـَّ دِ الهْ ذَا  اقْبُولْ  في 

ــادِي ــوَقَّ ب ا  اللْظَ ــيْ  تَــلْــتَــظِ ا  مَّ لـَ

ادِي الهَ دْ  مَّ ـحَ مُ بْـيَاء  األنـْ ـبَاحْ  ـصْ مَ

لِيمْ التَّسْ ــازَغْ  بَ دْ  مَّ ـحَ امْ ادِي  بالْهَ

يمْ ظِ تَعْ ه  اليْكُ امْ و  لِيهْ  اعْ هُ  اللـَّ لَّى  صَ

ـلِيـمْ تَسْ مُ  لـْ انْسَ و  ـلِيـهْ  اعْ لُّوا  انْصَ

ادِي هَ يَـة  انـْ الْفَ و  دِيكْ  في  ـنا  ـمْ تَرْحْ

االوْالدِي ـيـعْ  مِ اجْ و  يـــنْ  الْدِ الوَ مـعَ 
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انْ فَ الجْ يَا  اضْ النْبِي  صالةْ  في  وا  زِيدُ

ــارْ  ــبَّ جَ يــا  ــرْشْ  ـعَ الـْ ذَا  ــا  يَ ـــهْ  إلَ يــا 

ـــرَارْ األَسْ مْ  عالـَ يا  نَا  حالـْ ــرْ  ــبَ اجْ

األوْزَارْ ثِيرْ  اكْ مْ  النَّاظَ كْ  بْدَ عَ مْ  ارْحَ و 

انْ وسَ رْدْ و السُّ الْوَ وحْ كَ فُ ـي ايـْ المِ و اسْ

الْبَانْ ودْ  عُ بَاتْ  ذْ عَ يمْ  النْـسِ ـبَّـتْ  اهَ مَ

انْ كَ امْ لْ  كُ في  ا  لْمَ الْعُ لَى  اعْ بِهْ  تَمْ  نَخْ

ادِي الهَ دْ  مَّ ـحَ مُ بْـيَاء  األنـْ ـبَاحْ  ـصْ مَ

ارَسْ الدَّ التْـرَى  نَ  مْ امْ  ظَ العْ يي  ـحْ مُ يَا 

الحارَسْ تَابَكْ  اكْ بنُورْ  نَا  ظْ فَ احْ و 

بُوفَارَسْ الْحاجْ  اكْ  فَ طْ مُصْ احْ  ــدَّ مَ

ــادِي وَگَّ ــرَاقْ  الــعْ ــودْ  عُ و  نْبَـرْ  العَ و 

الْحادِي مْ  ايـَ بَنْـغَ البْـزُولْ  رْبُوا  انطَ و 

ادِي انْشَ نَةْ  عْ مَ مْ  افْهَ نْ  مَ لْ  كُ لَى  اعْ و 
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صانْ اجْ بينْ األغْ امْ النَّايَحْ في الدَّ يا حمَ

يْمانْ هَ يقْ  شِ اعْ ثْلِي  مَ رَة  جْ الهَ بِكْ  كانْ 

يرْ في أمانْ تابِي و سِ
نَى بكْ يا حمامْ اعْ

رْتْ في انْكالْ دْ سَ رَة و الْوَجْ جْ وَى و الْهَ بالهْ

الْ عَّ شَ دْ  هْ بصَ بادِي  اكْ وبْ  اتْدُ يُومْ   ْ لّ كُ

بَوْصالْ ولْ  انْصُ إال  يشْ  انْعِ كانْ  ياتْرَى 

ــة ــضَ امْ و  ـــي  ـــانِ ازْم  ْ ــــرّ مَ

ة ضَ لَحْ ِالَّ  إ ــتْ  ــبْ صَ لــوْ 

ة ـظَ ـفْ بِاللـَّ ه  لـُ ـولْ  قُ انـْ و 

رى أَهاجْ فْ  طَ تَعْ نَرْجاكْ  شايَقْ  لِي  مْ  كَ

رَة نايْرى مْ سْ و الْڤَ مْ كْ كالشَّ هَ نْ وجْ يامَ

رى ناظْ ـيا  ياضْ ـرُوحْ  قْ الْمَ بْ  قَـلـْ دَاوي 

ا ناهَ امْ الرُّوحْ  اتَبْلَغْ  ـرَة  ـسْ حَ يا  ـلْ  هَ

ا اهَ ڤَ اشْ دْ  بَعْ نَا  للـهْ ـسْ  النَّفْ ودْ  اتْعُ و 

ـانْ رْشَ الـوَ يا  ه  ـْ الـلّ و  ـنَّى  انتْـمَ ا  ـدَ كْ هَ

نَانْ دْ الْ تاجْ عَ مَ ؤْيَة في اجْ الْ الرُّّ في اوْصَ

رَا ـمَ اجْ ـتِي  لِيعْ ـنْ  عَ ـكْ  بنْوَاحَ نِي  زَدْتـْ

رَا ـهَ اسْ ْنَا  ـلّ كُ رَاه  ـرَة  ـجْ الهَ و  ـوَى  بالهْ

زارَا الْمْ اصيْ  الْقَ بُوبْ  حْ الْمَ بِيبْ  للْحْ

ارِي نـَ زَادْ  ـبُوبْ  حْ الْمَ دْ  فَـڤْ و  ـرَامْ  الغْ و 

مارِي نْ اجْ وبْ مَ نْدْ ايْدُ لَى الْهَ لُو ازْفَرْتْ اعْ

ارِي دَ اعْ ورْثُه  دُ احْ في  لَعْ  نخْ وِيـتُه  اهْ ما 

ْمامْ رْ التّ تْ وصالُه بَدْ نَمْ و ال اغْ

نامْ يالُه لَوْ في المْ في جمالْ اخْ

المْ ْ السّ علِيكْ  الرُّوحْ  ياتْ  بحْ

ـالحْ الـمْ ــرَاجْ  أَسْ هْ  تَايـَ ـنِّي  عَ انْتَ  و 

احْ نْ ضياكْ الوَضَّ ْ ابْالجْ مَ لّ ومْ و كُ و انْجُ

ـرَاحْ للجْ ادْوَى  فـادْنِي  ما  اوصالَكْ  دُونْ 

وبه ـرْغُ مَ منْ  ْضـا  الرّ غْ  يَبْلـَ رْ  الْخـاطَ و 

رُوبه اهْ دْ  بَعْ رْ  للـوْكَ لْ  ـقَ العْ رُومْ  ايـْ و 

تْـيَارَا الخْ عـلَى  وبِي  رْغُ مَ يوفِي  نَا  رَبـْ

ارَا ابْــدَ لْ  مَ اكْ  ً را قَـمْ رْ  النَّايـَ يدْ  للوْحِ
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يرْ في أمانْ تابِي و سِ
نَى بكْ يا حمامْ اعْ

ازْ يفْ يَنْجَ اهْ كِ مَ كْ ال احْ اجَ نْهَ عْ مَ تْمَ اسْ

ازْ جَّ نـَ يرْ  سِ و  رِي  ـمْ
يَاڤُ ة  جَ البَـهْ وَدَّعْ 

ــزَازْ فَ ــالدْ  ابْ إلى  ــارْ  ــطَ اقْ ورْ  ڤَنْفُ دُوزْ 

ــطْ انْــشَ ـــــاطْ  َوْطَ أ وَادْ  فــي 

طْ مَّ سَ ـرْ  ـڤْ اسْ في  رْ  ــدَ احْ و 

ــطْ ــمَّ ــڤَ ــتْ مَ ــى  ــسَ ـمْ تـَ ال 

زِيزْ وَادْ  نْڤْ  الْحَ علَى  دْ  وَّ هَ و  ڤَرْشْ  نَّبْ  جَ

ـيزْ اوْجِ ا  عنْهَ يلْ  مِ تافِـياللَتْ  لْ  توْصَ

زِيزْ العْ بْدْ  عَ مْ  لهُ قُلْ  مْ  وكُ خُ انِي  وَ لألخْ

الَكْ سَ نِّي  عَ ـنْ  مَ  ْ لّ لكُ حالِي  فْ  وَصَّ

الَكْ هَ ـرَة  جْ الْهََ و  ـرَامْ  بالغْ مْ  لهُ قُلْ 

انْ ـوَ االخْ وكْ  طُ فْ ايْسِ و  ايَقْ  تَظَّ ما  دْ  بَعْ

بِيزَانْ يارْ  اطْ منْ  ابَة  الغَ في  رَكْ  دْ حَ دْ  خُ

يرْ في أمانْ تابِي و سِ
نَى بكْ يا حمامْ اعْ

بَرْ نَصْ يفْ  كِ وتْ  بالْمُ بْرَكْ  خَ نِي  ابْلَغْ اذا 

رْ صَّ تْقَ ال  يكْ  انُوصِ مَ عْ  مَ اسْ و  ى  تْغَ اسْ

ْ رّ شَ رَى  تـْ ما  عايْ  بَدْ ينَكْ  انْعِ اتْخافْ  ال 

زارَا الْمْ اصيْ  الْقَ بُوبْ  حْ الْمَ بِيبْ  للْحْ

ة المَ ْ بالسّ انْ  مَ الرَّحْ ظْ  فْ حَ في  زْ  عَ انْجْ

ة امَ هَ ْ ه كما السّ ْوزْ و ڤِيڤُ رّ بَلْ مَ لَى اجْ اعْ

ة مَ باقْـتَـحَ ــيرْ  سِ يَّة  ْوِ ـلّ الْمَ ارْ  يـَ ْ لـدّ

المْ ْ السّ يمْ  ارْجِ دْ  بَعْ ْنِيَّا  التّ علَى 

ظامْ طْ تَبْرِي العْ وَاخَ يُورْ اسْ نْ اطْ مَ

المْ خالَبْ قُلْ يا اسْ وفْ امْ فُ في كْ

مامْ ياحْ الـرْتَبْ  ـلَى  اعْ يَّأ  اتْهَ و  رَة  غْ دَ لمْ

قامْ تِي و المْ ـماعْ رَاوة اجْ غْ رْفَة مَ في الغُ

األْنامْ يْرْ  لخَ بالبْرَة  ـرَفْنِي  اصْ فاسْْ  نْ  مَ

يْزُورْ ياهَ ة  الجماعَ علَى  كْ  ـالمَ اسْ دْ  بَعْ

ورْ يْجُ الدِّ في  رْ  ساهَ نِينْ  ْ السّ ولْ  طُ نايَحْ 

ارَا مَ اعْ نْيْتُه  بكُ رُوفْ  عْ الْمَ الجنانْ  علَى 

ارَا طَ اشْ لْ  ْخَ النّ فُوقْ  كْ  ارْيَاشَ يرْ  اتْصِ ال 

زارَا الْمْ اصيْ  الْقَ بُوبْ  حْ الْمَ بِيبْ  للْحْ

رَاڤَكْ افْ ـلى  اعْ يْـنِيَّ  عَ ي  ـمِ نَعْ بالبْكا 

باتَكْ امْ لى  اعْ عْ  وَسَّ رَكْ  نَظْ كْ  رِيقَ اطْ في 

جابَكْ احْ ْـبِي  النّ ـتابْ  اكْ و  يَرْعـاكْ  ْنا  رَبّ
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ورْ جُ هْ قْ مَ اشَ وَى عَ لَ الهَ ثْلِي في اهْ ما مَ
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ــا ــطَ ــبْ ـــنِّـــي تَ ـــكْ عَ ـــالَ بَ

ا بْطَ للخَ ـــنِـــي  وَطْ ـــنْ  مَ

ــا ــطَّ ـــلْ اتــخَ ـــبَ ـــلْ ـــبَ تْ

رُوڤْ اعْ بْعْ  لسَ زِيدْ  و  ها  عْ اقْطَ ينْ  اتماسِ

تــوڤْ و  نْها  عَ يلْ  مِ الوَفْـرَة  و  بْــرَتْ  كَ

وڤْ لْحْ ترَى عيُونْ صالْحْ الفُ نْ وَادْ الطَّ مَ

ــزْوَادْ تَ ال  ــولْ  رْسُ يا  الرِّيشْ  يْنْ  عَ نْ  مَ

ـرْوَادْ تـَ بـال  ـرُوقْ  للعْ الــزَّرْقــا  األَرْضْ 

رْبانْ الغُ زَمْ  بالعْ مْ  هُ لَّفْ خَ فْ  يُوسَ يُونْ  اعْ

فَـزَّانْ زَيْ  في  ة  رَاحَ ـدْ  تاخُ و  تْـرَاحْ  تَسْ

يرْ في أمانْ تابِي و سِ
نَى بكْ يا حمامْ اعْ

لِيفْ اجْ زِيدْ تَكَ جَّ ورْ الْحُ لْتْ اقْصُ ِذا اوْصَ إ

رِيفْ لعْ زيـدْ  و  ا  سَّ اتْمَ و  ازْوِيال  لَّفْ  خَ

ـلِيفْ تَكْ ـيرْ  غِ ابـْ ـزَّازِية  للْغَ ـمْ  شَ للْهْ

ــال اجْ و  ـــة  ـــوْمَ حَ ـــــكْ  دُونَ

ــال ـــفْ ــجَ للـْ ة  لـــزْرِيـــدَ

ـــالَّ ـــعَ اتْ و  ـــبْ  ـــيـــڤَ الـــڤِ

يرْ غِ ْ ْ  الصّ نَاحْ االمّ ڤْ بالجْ فَ بُون اخْ غْ للشَّ

انْرَاكْ قَبْالً  وْقِي  بشَ وتْ  انْمُ ال  و 

اوْرَاكْ ـرْ  فَ عْ جَ ــلِّي  خَ رْ  ويـَّ للڤِ

اكْ افْـدَ ي  رُوحِ بَا  قْ العَ للبْـرِيزْ 

رْلَكْ اتوَاتْ تَهَ ودْ تَشْ عُ مْ وَادِي مَسْ شَ و اغْ

فاتْ اخْ ما  ْـلِلْيَة  التّ رَة  ـمْ للْحَ للْوَدْعة 

يڤْ ال اتْزِيدْ التْفاتْ رْشِ ْ حالْ الْفَ دّ و قصَ

ْ حـاشّ و  قَـرْيـاتْ  ـدْ  عْ بـَ ـنْ  مَ ـرْ  للنـظْ

اشْ ـبْـطَ تـَ ال  ـتاً  لـزَّوَيـْ ـسانْ  لـتْـلَمْ و 

رَا ـمْ للْعَ بَابْ  باللـْ ـرْبَا  للْخَ رُوسْ  نْدْ لسَ

رَارَا اقْ كْ  دَ تاخْ ال  و  بْـرُوكْ  يـَ اقتحمْ  و 

زارَا الْمْ اصيْ  الْقَ بُوبْ  حْ الْمَ بِيبْ  للْحْ

ــوال للـمُ ـرْغْ  لـصَّ للمــرزقْ  لنَّـافَـرْ 

ــالال للـهْ ــرِحــيَّاتْ  لَجْ ـا  ـتَــقَّ للـمْ

هاال المْ لَيْمامْ  و  ــمْ  الطَ تَــبَــزْ  دُونْ 

حــمامْ يا  نْ  تامَ ال  و  يمْ  اتْڤِ ال 

تَزَامْ باعْ يْر  سِ رَافا  لضْ بَا  رْطْ الْقُ

امْ قَ الْمْ تُمَّ  انْ  ــوَ سِ لَكْ  ايْبَانْ 

ومْ اتْحُ نِيشَ  الخْ علَى  يرَة  غِ المْ ا  ڤَّ للشَّ
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رَاشْ كْ العَ الفْ  تَكْ زِيدْ  لْحْ  الطَّ وَادْ  نْ  مَ
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يرْ سِ المْ مْ  نَعْ دْ  جُ بَانْ  للرُّهْ ارَكْ  ايْسَ

نِيرْ امْ الَحْ  صَ  ْ لّ كُ و  رِي  بالبَكْ تْبَارَكْ  اسْ

يُومْ كْ  ــدَّ حَ تَــمَّ  تْرَاحْ  تَسْ كْ  امَ قَ امْ

الْبُومْ بَاكْ  اشْ ال  عْ  مْ الطَّ بِيكْ  يَزْلَغْ  ال 

يانْ العْ ـرَاهْ  اتـْ الَّ  منْ  دِيعْ  بوْ ــلْ  ارْتْــحَ

لَبْنانْ ـيبْ  ضِ اخْ يا  يَا  لـْ الطَّ طـوِيلْ  يا 

يرْ في أمانْ تابِي و سِ
نَى بكْ يا حمامْ اعْ

ــعْ وَالَ  ْ ــلّ كُ بِيبْ  لطْ تابِي  بكْ تْنَى  اعْ

صانَعْ المْ معَ  ـرَة  مْ الحَ و  ة  البَرْكَ لَّفْ  خَ

المانَعْ يا  ـرُّوبْ  الْخَ وَادْ  ـنْ  عَ رْ  ـدَ انْحْ و 

ـــرَّاسْ ـــقَ ال وَادْ  ـــــكْ  دُونَ

يـــارَقَّـــاسْ ــــمــــادَى  اتْ و 

ــاسْ ــطَّ ـــــزَمْ عَ ْ اعْ ــقّ لــشَّ

رُورْ نَ اشْ نْتْرَة مْ بِيلْ عَ رَكْ في اسْ دْ غايَتْ حَ

يُورْ ْ الطّ يحْ  مِ اسْ يَا  فِيكْ  نِي  عُ قَطْ ادَا 

رُورْ ْ السّ يعْ  مِ اجْ ى  نَرْتْجََ ابَكْ  وَ بَجْ الَنِّي 

رَيْنْ لنَّهْ لَــة  ــوْ جَ ــرْ  دِي ــكْ  ــهَ وَجْ دُوَّرْ 

نِـينْ احْ و  رْ  الْبَـدَ لَّفْ  كَ الْيَـنْـبُوعْ  منَ 

لُومْ بالعْ ـنا  الـهْ و  طْ  الْبَـسْ دَارْ  رْ  صَ لمَ

ومْ مُ اهْ اتّْالقا  ما  رْبْ  الدَّ علَى  ينُوكْ  ايْعِ و 

و الَّمُ ظَ ـقْ  وَاعَ اصْ منْ  لِيكْ  اعْ افْ  خَ انـْ

و امُ هَ بسْ ايَرْ  جَ يكْ  ايْجِ ـلَة  فْ غَ معَ  و 

لألشارَة ـمْ  هْ كالسَّ ة  طَّ الحَ رِيعْ  اسْ يا 

قرَا ْ السّ سايَرْ  منْ   ً ــرُورا اشْ يتْ  لقِ ال 

زارَا الْمْ اصيْ  الْقَ بُوبْ  حْ الْمَ بِيبْ  للْحْ

انَحْ ـوَ الجْ ـجْ  باهْ يا  رَّة  الـدَّ ـيطْ  سِ ابـْ يا 

ارَحْ وَ الڤْ في   ْ وّ الْجَ نَ  مْ رُودْ  جْ عَ لَكْ  ايْبانْ 

افَحْ طَ يهْ  اتْجِ الريبْ  ي  اسِ الحَ يْلْ  ْخَ نّ ال 

ـبْ ضَ الغْ دُونْ  بَة  قْ للْعَ دْ  ْكَ لِرّ

بْ صَ يْنْ القْ يْبْ لعَ عَ غارْ اشْ نْ امْ مَ

لَبْ ْ الطّ  ْ فّ خَ و  ادَيْنْ  الوَ عْ  مَ جْ لِمَ

تالْ للقْ ْدَة  ــرّ ــجَ امْ َبْــرَانَــة  أ  ْ ــلّ كُ رْ  تَنْظَ

ْكالْ التّ لِيهْ  اعْ ْنا  رَبّ َرْجــايَ  أ عْ  قَطْ ا  مَ

اللْ ينْ قَوْسْ الهْ ايْمِ يكْ كما الصَّ و انْرَاجِ

النَّارْ وَادْ  ه  دُ بَعْ ـيـقْ  ـقِ العْ وَادْ  ـنِي  عْ يـَ

ارْ الدَّ ـرْ  لبَـحْ ـيَـة  النَّاضْ ـيَّة  ـتْـقِ الفَ

056

057

058

059

060

061

062

063

064

065

066

067

068

069

070

071

072

073

074

ه امُ كَ باحْ رْ  ــدَّ ــقَ ي ال  ــيــكْ  فِ ـي  ـرْزِنـِ يـَ
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فَرْحانْ يرْ  سِ رْحاتْ  الفَ اجبَلَ  رَّحْ  فَ للْمْ

نـانْ دْ عَ رَاجْ  ْ اسّ الهـادِي  ارْ  بانوَ جْ  تَبْتْهَ

يرْ في أمانْ تابِي و سِ
نَى بكْ يا حمامْ اعْ

االبْرَارْ امْ  قَ امْ رْ  تَنْظَ ة  الرَّوضَ لْتْ  اوْصَ إدا 

تَارْ خْ المُ يا  ـبْرُورْ  مَ يا  ه  اللـَّ ولْ  ارْسُ يا 

واجْ االَوْزَارْ ونُه امْ فُ اتْ اجْ مَ يقْ اغْ شِ نْ اعْ مَ

ــكْ ــلَ ــهْ ـــالً يَ ـــبْ ـــتْ قَ ـــيْ غِ

كْ مَ باسْ ــادِي  ــن ـــ ايْ ســـارْ 

كْ ـسَ تَـمْ سْ يـَ من  حـاشـا 

تابْ الكْ حمامْ  يا  بّيكْ  الشَّ نْد  عَ رَحْ  اطْ و 

بابْ االحْ ارْ  وَ اجْ في  قامْ  امْ  ْ زّ عَ في  وباتْ 

وَابْ الجْ يْبْ  بطَ ي  خالْقِ نِي  دْ عَ يَسْ ى  سَ فَعْ

ـوبْ ـرْغُ بالمَ نِـيَّـة  المْ قَبْـلْ  لِي  بادَرْ 

بُوبْ حْ رِيقْ المَ فْ لِي ما لقيت في اطْ وصَ

فَتَّانْ لْ  ــوْ هَ  ْ لّ كُ نْ  مَ نَبْرَا  و  تْرَاحْ  نَسْ

األوْطانْ رِيبْ  اغْ يا  نِي  فْ الـَ وَ اتـْ و  تْـنا  نَهْ

نارَا امْ ضا  الفْ في  لَكْ  رْ  هَ تَظْ ينَة  دِ للْمْ

ْيَــارا الــزّ مـن  اقُه  شَّ عُ ــي  رَبِّ ـــرَمْ  الَحْ

زارَا الْمْ اصيْ  الْقَ بُوبْ  حْ الْمَ بِيبْ  للْحْ

نادِي مْ  هُ بابـْ فـي  ه  ابـُ ـحَ اصْ و  ْـبِي  النّ

يالهادِي رْبْ  الغَ منَ  ولْ  رْسُ مَ لَكْ  يتْ  جِ

رَادِي المْ تْ  غايـَ يا  كْ  بجاهَ استْغاتْ  و 

يَسن و  ـــهَ  طَ يــا  ـــكْ  احَ ـــدَّ مَ

لِينْ رْسْ المُ تـاجْ  يا  دْ  ـمَّ حَ مُ يا 

زِينْ حى احْ ى و الَّ يَضْ سَ كانْ يَمْ

الكرَامْ حابُه  اصْ مع  دْ  مَ احْ سْ  رَمْ بايَعْ  و 

قامْ عا في دَاكْ المْ ْ و ادْعي لي ماخابْ الدّ

نامْ ه في المْ دُ فْ لي انْشاهْ طَ هَ يَعْ من طَ

ابُه دَ اعْ و  قَـلْبِي  ــرَامْ  اغْ من  نَى  نَفْ ال 

جابُه احْ ارْ  انْوَ و  ـيـعْ  البْقِ و  ـبْ  وْكَ الكَ و 

ارَا دَ الكْ من  ادُه  دَ بمْ قَلْبِي  لْ  سَ يَنْغْ

ــرَارَا افْ نَا  وسْ بأنْفُ وْلى  لِلْمَ وا  رْجُ انْخُ
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تَارْ خْ المُ  ْ ـمّ عَ بَنْ  يعْ  جِ الشَّ لِي  اعْ الَبيَارْ 

ابُه بَوْجَ لِي  فْ  طَ اعْ ِذَا  إ ى  اعْسَ و  ى  اعْسَ و 
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يرْ في أمانْ تابِي و سِ
نَى بكْ يا حمامْ اعْ

ادِي غَ زَادْ  يرْ  غِ منْ  تَكْ  وَدَّعْ ي  الْقِ الخَ

ـادِي غَ زَادْ  يرْ  غِ نْ  مَ تَـكْ  وَدَّعْ ي  الخالْقِ

ادِي انْشَ وا  ـمُ ـهْ يْفَ لمن  ولْ  انْقُ و  نَمْ  نغْ

ازْدَادِي ـلة  بالـرَّاحْ ـنَّـى  تْـمَ نـَ ا  ــدَ هاكْ

ْ ـُــطّ ـح انـْ ـدْ  بـعْ ـادِي  للــهَ

ـبَـطْ تَـغْ سْ نـَ ارُه  ــوَ اجْ فـي 

ــطْ ــنَ ــقْ تَ ال  ــي  ــسِ ــفْ نَ يَـــا 

عَ وَاسْ تَكْ  مْ رحَ ـرَانْ  فْ لغُ ـرَانْ  فْ غُ منْ 

ادْعَ من  ـيـبْ  مجِ يا  ـواليْ  يامُ رَبِّي  يا 

عَ اسْ  ْ قَدّ نْ  مَ بجاهْ  ارْ  فَّ غَ يا  لي  رْ  فَ تَغْ

اوْدِيــكْ ارْ  الدَّ ادْ  هَ لْ  وْ هَ في  بِي  فْ  الطَ

ـيكْ تَرْضِ وَاتْ  ـلـَ الصَّ و  لِيمْ  ـَسْ التّ ثُمَّ 

صانْ ْ رِيحْ في اغْ بّ يبُه ما هَ المْ انْهِ ْ و السّ

ثْمانْ عُ و  رَة  يضْ حِ و  فارُوقْ  و  ثِيقْ  اعْ ـنْ  عَ

نْـوَانْ ْ عُ لّ ه في كُ المُ قالْ بُوفـارَسْ و اسْ

زارَا الْمْ اصيْ  الْقَ بُوبْ  حْ الْمَ بِيبْ  للْحْ

حالِي ابْ  دَ اعْ و  قَلْبِي  رَامْ  اغْ نْ  مَ نَى  نَفْ الَ 

مـحالِي ال  ارْزَاقْ   ْ ـلّ كُ نْ  ضامَ رْزْقَـكْ  يـَ

حالِي اللّْسانْ  حالْ  في  نُّـه  عَ قْ  انْطَ ما 

ارْتحالِي في  ارْتحالْ  دْ  ــدَّ انْجَ و  لْ  رْتْحَ نـَ

امْ قَ المْ دَاتْ  بَة  عْ الكَ في  لِي  تُقْ

المْ ْ السّ مْ  نَعْ ي  انْرَاجِ رِيـمْ  للْكْ

األْمامْ كَ زَالَّتَــك  رْ  بايـَ اكْ مـنْ 

نوبْ سابْ الذّْ ة ايْجي احْ مَ سْ نْدْ القَ اعْسى عَ

رُوبْ ْجا و لِيكْ الهْ نَّكْ الرّ عْ لِي مَ طَ ال تَقْ

يُوبْ الغْ ـلِيـمْ  اعْ يا  سْ  النَّفْ يَانْ  غْ طُ بِيَّ 

ادِي ـوَّ جُ ة  مَ الخاتـْ لّْى  عَ لِي  ـتَـمْ  اخْ و 

يعادِي المِ مْ  يَوْ يعْ  فِ الشّْ ي  الماحِ علَى 

زَارَا بالغْ اتْ  وْحَ الدَّ في  رِي  ـمْ الڤُ ارْتا  ما  و 

ْيارَا التّ و  الجـاهْ  ـل  اهْ يـنْ  الدِّ رِيـنْ  نَاصْ

رَا هَ بالجْ وهْ  مُ رَحْ رَاوِي  ـغْ مَ بْ  ْسَ النّ في 
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ننادِي بْحاً  صُ ى  جَ ْ الدّ في  رْ  جْ الفَ الحْ  ما 

انتهت القصيدة
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يَّانْ الدِّ رْشْ  الْعَ ذَا  يمْ  العظِ هْ  اللـَّ م  بسْ

انْ بُرْهَ و  اتْ  بأَيـَ لِينْ  ـرْسْ الْمُ  ْ ــصّ خَ نْ  مَ

نانْ دْ الْعَ النَّبِـي  ى 
علَ وا  لّْـمُ سَ و  وا  لـِّ صَ

بِيهْ دْ  عَ نَسْ ي  مِ نَظْ يتْ  ابْدِ هْ  اللـَّ مِ  بِسْ

فِيهْ ــا  ــيَ ارْجَ و  ــهُ  رْتُ ــدُ اقْ ــاللْ  اجْ اهْ  بِجَ

لِيهْ اعْ هْ  اللـَّ لَّى  صَ ولْ  ْسُ الرّ حْ  دْ مَ الَصْ  خَ

دْ مْ الْحَ و  يـتْ  ابْدِ هْ  اللـَّ ــمِ  بِسْ

دْ جْ الْمَ و  امْ  النعَ لَى  اعْ رْ  كْ الشُّ و 

دْ الْوَعْ صــادَقْ  ْـــوَابْ  التّ ـمَ  نعْ

لْكْ الْمُ مْ  دَايـَ بْحـانُه  سُ

ـلْكْ الْمُ ـرْ  ادْوَايـَ رْ  دبـَّ مُ

كانْ امْ لّ  كُ في  رْتُه  اقْدَ رَة  اهْ الظَّ مَ  نَعْ

مانْ الرَّحْ مْ  نَعْ مــارَادْ  باألنْسانْ  لْ  عَ يَفْ

ــمادِي اعْ دُونْ  الهــوى  في  انْ  وَ األكْ رَافَعْ 

ــادِي ـدَى و ديــنْ االرْشَ مْ بالهْ هُ ـلـْ و ارْسَ

ـيعادِ الْمِ ارْ  هَ انـْ فـي  ـلْـقْ  الْخَ يعْ  فِ اشْ

لَمْ عْ نـَ لَمْ  ما  ـتُه  مْ كَ بِحْ ـنِي  مْ لـَّ ايْعَ و 

ـنَمْ نَغْ ــودِي  صُ قْ مَ للـصـوَابْ  ينِي  دِ يَهْ

اليَمْ اجْ  وَ امْ  ْ دّ عَ حابْ  االصْ ـعَ  امْ األَلْ  و 

ـــرِيمْ الكْ ـــــدْ  الْوَاحَ ــهْ  للـَّ

ـلِيـمْ الحْ رَة  ــدْ ــقُ الْ ــولْ  لــمُ

يمْ ظِ العْ خْ  ـامَ الشَّ ـكْ  لـْ الْمُ ذَا 

االيرَادَة و  رَة  ـُدْ الْقُ مـولْ 

عـادَا ْ للسّ لُُوبْ  القْ هادي 

ـــرْشْ و االفْـالكْ و األَرْضْ و األَجـسادِي عَ

الْهـــادِي ولْ  ْسُ الرّ مْ  نَعْ فِيهْ  عْ  ـفَّ يَشَ و 
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نانْ دْ الْعَ النَّبِـي  ى 
علَ وا  لّْـمُ سَ و  وا  لـِّ صَ

الفْ اسْ نْ  مَ كايَنْ   ْ ــلّ كُ قَبْـلْ  الْكايَنْ 

رَفْ يُعْ لَمْ  دْ  وَاحَ نْـزْ  كَ كانْ  ه  لْكُ مُ في 

نَافْ األصْ نْ  مَ نْ  يْمَ هَ المْ نْ  ــوَّ كَ ما  َوَّلْ  أ

ايَقْ قَ الحْ في  الـــرُّوحْ  قِيلَ  و 

ــقْ الحَ مْ  هُ دْ بَعْ ــنْ  مَ ــورْ  الــنُّ و 

سابَقْ يمْ  ظِ العْ رْشْ  عَ ا  انْشَ و 

االفْـالكْ و  قَبْـلُه  األَرْضْ 

لْكْ ي علَى الْما كما الفُ امرَسِ

انْ وَ االكْ لَةْ  جمْ بَقْ  سْ قَدْ  اللُّوحْ  قِيلَ  و 

مانْ الرَّحْ رْش  عَ انْشا  مْ  هُ دْ بَعْ نْ  مَ تُمَّ 

نانْ دْ الْعَ النَّبِـي  ى 
علَ وا  لّْـمُ سَ و  وا  لـِّ صَ

ا الْمَ علَى  الرِّيحْ  ــكَ  ذَالِ د  بَعْ لط  سَ و 

ا مَ رْتَكْ الْمَ زُونْ  المْ ما  اكْ ه  وجُ مُ مْ  ظَ اعْ و 

ا مَ اطْ انْ  خَّ بالدُّ جاجْ  َعْ أ الْما  زَيْــدْ  نْ  مَ

ا اهَ شَ انـْ  ْ قَـدّ ـوَاتْ  مَ اسْ بْـعَ  سَ

ا ــناهَ ابـْ األَوَّلْ  ـــــوجْ  الْمُ نْ  مَ

ا اهَ ـــدَ احْ ـــيــة  التَّانـْ ــالَّ  عَ و 

ـيعادِ الْمِ ارْ  هَ انـْ فـي  ـلْـقْ  الْخَ يعْ  فِ اشْ

مْ هُ ا  مَ لَى  اعْ ودْ  الوْجُ لَةْ  مْ جَ دْ  الْوَاجَ

مْ اهُ انْشَ و  مْ  ــهُ لَقْ اخْ رْفُــوهْ  ايْعَ فَرْضْ 

مْ اهُ ابْهَ و  ه  لْقُ خَ يرْ  خِ نُــورْ  ــورُه  نُّ نْ  مَ

مامْ الهْ ــايَــرْ  الــنَّ ــلْ  ــقْ ــعَ الْ و 

ــالمْ ْ الــظّ و  ــحْ  ــرِّي ال و  الْــمــا  و 

ــرَامْ ــكْ ــكْ ال ــاليَ ــلْ امْ ــبْ ــنْ قَ مَ

سانِي رْ  دَ بـْ ال  ـسْ  مْ شَ ال 

الْبَيانِي ل  اهْ قالَتْ  يـفْ  كِ

ادِي ــدَ امْ ــورْ  نُ ــعَ  مْ لمْ  القْ و  ــورُه  نُّ ــنْ  مَ

نادِي األَسْ ـيحْ  ــحِ اصْ لَى  اعْ ــمْ  هُ قْ قَّ حَ

ـيعادِ الْمِ ارْ  هَ انـْ فـي  ـلْـقْ  الْخَ يعْ  فِ اشْ

ـتِـيـنْ امْ كامْ  بـحْ األربـع  هاة  الجْ مـنْ 

ينْ األَرَضِ طْ  سَ ابـْ و  ـبالْ  الجْ نُّه  مَ دْ  قَ اعْ و 

رِينْ اخْ افْـالكْ  زَادْ  و  ماء  االسْ نُّه  مَ نَا  ابـْ و 

بِيرْ الكْ ــعْ  ــانَ ــصَّ ال رَارْ  ـــــدْ بِ

ــنِيرْ رْ المْ ــمَ ا بالقْ ــهَ ــرَجْ و سْ

يـرْ هِ اشْ ا  هَ ـــومْ انْجُ ــارَدْ  بعطَ
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ـرَا قْ شَ ه  لْكُ فُ ْنايَة  التّ ذا  و 

ـرَا الزَّهْ ـه  دَاتـُ ــتَة  التَّالـْ و 

يَانْ قْ نَ عُ ة انْتَـــها مَ ـعَ ـكْ الرَّابـْ لـْ و الْفُ

بتَبْيَانْ يـــنْ  الْجِ منْ  سْ  الْخامْ لْكْ  الْفُ و 

نانْ دْ الْعَ النَّبِـي  ى 
علَ وا  لّْـمُ سَ و  وا  لـِّ صَ

رْ هَ انْظْ ة  ضَّ الْفَ منَ  ادَسْ  السَّ لْكْ  الْفُ و 

رْ ضَ اخْ الْيَاقُـوتْ  مـنَ  ابَعْ  السَّ لْكْ  الْفُ و 

وَّرْ تـــدَ ـــالكْ  افْ و  ــرَاجْ  ــبْ ال و  ــنــازَلْ  بــمْ

رَڤَّمْ امْ لِي  لَعْ ي  رْسِ الكُ تْ  تَحْ

مْ ظَّ ـعَ المْ ـي  الْبــاهِ رْشْ  الْعَ و 

مْ ـرَسَّ المْ جْ  الْبــاهَ اللُّــوحْ  و 

ـولْ ْ طُ قّ مْ حَ لـَ دا القْ و هَ

ـولْ ه يقُ رْضُ و اللُّوحْ في عَ

رْفَانْ الْعَ يَاخْ  اشْ قالَتْ  اللُّوحْ  ولْ  طُ في 

ـــانْ شَ في  والنَا  مُ يُومْ  لْ  كُ لُه  ضْ  يلْحَ

نانْ دْ الْعَ النَّبِـي  ى 
علَ وا  لّْـمُ سَ و  وا  لـِّ صَ

ا شَ نْ  مَ الْباري  عْ  يَوْضَ و  ا  شَ نْ  مَ يَرْفَعْ 

ا انْشَ و  رْ  قَدَّ ا  اكمَ لَمْ  القْ ذا  انْشا  ينْ  حِ

يـرَة تْدِ سْ مُ امْ  ـمَ الْغُ منَ 

تَنِيـرَة سْ مُ ـرَ  ـوْهَ جَ منْ 

ـرَادِي الفْ لَةْ  مْ جَ منْ  سْ  مْ الشَّ مْ  نَجْ و 

قَـادِي ـورُه  نـُ ا  ـهَ ـمْ نَجْ ـرِّيـخْ  مَ الـْ دَاتْ 

ـيعادِ الْمِ ارْ  هَ انـْ فـي  ـلْـقْ  الْخَ يعْ  فِ اشْ

عانْ ـمْ الْجَ ي  قَاضِ تَـرِي  شْ الْمُ ــا  دُّرَهَ و 

يوَانْ الْكِ مَ  نَجْ يَا  اضْ منْ  االبْصارْ  فْ  طَ تَخْ

بانْ سْ بحُ ـالتِينْ  اتـْ و  ـرِينْ  شْ عَ و  نْـيا  تمَ

ــومْ ْجُ النّ ـــرْ  أجـوَهَ صْ  خَ شْ نـَ

ومْ ـهُ الفْ ـزْ  ـجَ تَعْ اوْصافُـه  في 

ــلُــومْ الــعْ ــبْ  ــاتْ كَ ــمْ  ــلَ الــقْ و 

ا وَامَ يَا من العْ سَ امْ ـمْ خَ

ا تْـكمََ حْ مَ عـامْ  فٍ  ألـْ

ادِي للْغَ يرَة  امْسِ سـنَه  ـفْ  الـْ ينْ  سِ مْ خَ

ادِي دَ اعْ تِّينْ  سَ و  ه  ـضَ لحْ يَاتْ  امْ تَلْثْ 

ـيعادِ الْمِ ارْ  هَ انـْ فـي  ـلْـقْ  الْخَ يعْ  فِ اشْ

يمْ ظِ اعْ شانْ  في  يُومْ   ْ لّ كُ ــمْ  دَايَ بِها 

وِيمْ التَّقْ نَ  سْ حُ علَى  تُه  مْ كَ بحْ اللُّوحْ  و 
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شى ل و اخْ تب في خجَ تُم قالْ للقلم اكْ

مْ اتْبَسَّ ما  دْ  بَعْ له  دُ  جَ اسْ و 

امْ ظَ العْ يم  ظِ اعْ ي  مِ اسْ تَبْ  اكْ و 

امْ ـيــمْ األرْحَ ـي ارْحِ تَبْ ألنـِّ و اكْ

بَّــارْ جَ قَيُّـــومْ  وسْ  قَدُّ

ــارْ ـشْ قَهَّ يدْ الْبَطْ أشـدِ

انْ مَ رَحْ ـمْ  دَايـَ نِي  ـدْ يَوْجَ لَبْــنِي  يَطْ نْ  مَ

يَانْ غْ الطُّ ارْبَــابْ  من  مْ  نْتْقَ الْمُ وَ  هُ َنَا  أ

نانْ دْ الْعَ النَّبِـي  ى 
علَ وا  لّْـمُ سَ و  وا  لـِّ صَ

رْضْ رْمْ و عُ نْ جَ ي مَ ْ شِ لّ تَبْ كُ في اللُّوحْ أكْ

وِينْ األَرْضْ لَى تَكْ دْ ذَا اعْ ة مَن بَعْ فَ طْ ال عَ

ضْ بَعْ لْ  فَ اسْ ضْ  بَعْ بَقْ  اطْ لَى  اعْ بَقْ  أطْ

ـبَّـرْ عَ امْ ا  ـــهَ اقْيَاسْ األَرْضْ  ذا 

رْ ـمَ تَعْ ـــــورْ  ابْــحُ ــنْ  ــاتَــيْ ــيَ امْ

ارْ صَ حْ ــانِينْ مَ ـمَ ـــيرْ اتـْ و امْسِ

رِيـنْ شْْ ْ عَ ـلّ ى في كُ تَبْقَ

دِينْ وَ نْيَا اسْ ـرَة و اتْمَ شْ عَ

انْ كَّ السُّ منَ  قافْ  بْلْ  جَ حاطْ  ما  ا  دَ هَ

انْ الْجَ فُـــوقْ  دُنْيَا   ْ ـــلّ كُ و  دُنْيَا  نْ  مَّ كَ

يمْ بسِ ارْ  صَ و  الــرَّؤُوف  يبَة  لهِ قْ  انْشَ و 

دْ جَ اسْ ما  ــدْ  بَــعْ ـــعْ  ارْفَ ــالْ  ق

دْ مَ بِيـبِي النْبِــي احْ ـم احْ و أسْ

دْ ـحَ اجْ ـنْ  مَ يـبْ  سِ احْ ارْ  ـفَّ غَ

ــــايـقْ طَ رَزَّاقْ  ـالّقْ  خَ

اليَقْ  ـيعْ الخْ مِ ـنِي اجْ مفْ

بَادِي لعْ ــرَايَمْ  الكْ و  ــــيرْ  الْخِ يمْ  ظِ اعْ

ــادِي ــنَ اعْ رَادْ  ــنْ  مَ ويــح  لْكْ  الْمُ ـيَّ  ِلـَ إ

ـيعادِ الْمِ ارْ  هَ انـْ فـي  ـلْـقْ  الْخَ يعْ  فِ اشْ

االرْزَاقِـي و  األجـالْ  و  ـلُـوقْ  اخْ و  قاً  ـلـْ خَ

الّقِـي الْخَ ــاللْ  الْــجَ انْــشــادُوا  ـيفْ  كِ

الْباقِي ا  نْهَ وَّ كَ يفْ  كِ يــــنْ  ارْضِ سبَعْ 

يَارْ ْ السّ في   ْ ــحّ صَ ـيَا  امْ سَ  مْ خَ

ــارْ ــفَ الــقْ ـــال  اخْ ــنْ  ــيْ ــاتَ ــيَ مْ و 

ـــرَارْ شْ مْ  ــتْهُ خُ و  ـــوجْ  يَاجُ

ي امِ ظَ انـْ يـنْ  مِ فـاهْ ا  يـَ

ي سـامِ لولد  ـيْـنْ  عامَ

ادِي ـــدَّ عَ ايْلُه  مَ اوْرَاهْ  ــنْ  ــايَ شَ ما  و 

ــادِي هَ لَى  اعْ بــاألْلُــوفْ  اتْزِيدْ  ــس  األَنْ و 
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نانْ دْ الْعَ النَّبِـي  ى 
علَ وا  لّْـمُ سَ و  وا  لـِّ صَ

ءَادَمْ اوْال  يَبْلِيسْ  ــوا  ــرْفُ ايْــعَ الَّ  ــومْ  قُ

ــالّمْ ــعَ الْ ـوالنَا  مُ  ْ قَــطّ نْ  ــوْ ــصَ عْ وال 

امْ دَّ الْقُ في  رْنَا  ادْكَ ــدِي  ْ الّ ينْ  األَرْضِ و 

ــنْ ــيَّ ــــى انْــبِ ــدْ األَوْلَ ــعْ ـــنْ بَ مَ

نْ كَ ـــسْ مَ نِــينْ  ــومْ للْمُ يَّ  هِ

ـنْ رَگَّ امْ ـتَة  التَّالـْ في  الرِّيـحْ  و 

لِيــسْ دَهْ تْ  نَعْ الرَّابَعة  و 

يَبْلِيسْ نْدْ  جُ ةْ  طايْفَ نْ  مَ

ـاللْ مـنَ النِّيرَانْ ة اعْ ـقْ الْخامْسَ مْ في غُ

بالنِّيبَانْ ـابَنْ  اتْعَ رَة  ـدْ السَّ ــوفْ  جُ في 

نانْ دْ الْعَ النَّبِـي  ى 
علَ وا  لّْـمُ سَ و  وا  لـِّ صَ

رْصادْ الْفَ منَ  بِوَاد  ة  ابْعَ السَّ األَرْضْ  في 

مادْ بعْ تْ  لْعَ طَ ا  سارْيـَ لَى  اعْ األَرْضْ  و 

هادْ جْ الْمُ التُّورْ  ذا  فُــــوقْ  لْكْ  الْمُ لْ  رَجْ و 

ا لَى الْمَ نْ اعْ فْ ما الْجَ وتْ اكْ و الْحُ

ا ـمَ بأَسْ وَ  الـهْ ـلَى  اعْ الرِّيــحْ  و 

ا مَ كْ ْ بحَ جّ ـلَى اللـَّ ا اعْ ـفَ و ذا الصَّ

ـيعادِ الْمِ ارْ  هَ انـْ فـي  ـلْـقْ  الْخَ يعْ  فِ اشْ

ا لْمَ الْعُ ا  قَالُوهَ ــــاليَكْ  امْ ا  ــمَ هُ ال  و 

ا مَ ـكْ بحَ ــوَاتْ  مَ ْ السّ رَافْــعَ  مْ  اهُ ـدَ اهْ و 

ا الْمَ ــوجْ  الْجُ ــتْ  تَحْ البَاقْيِينْ   ْ تّ السَ و 

ــادْ ــهَ ــي امْ ــنَ ْ ــتّ ـــافْ ال تـــوْصَ

ــادْ ــبَ ْ يــا عْ ــنّ ــجَ ـــومْ الْ ــنْ قُ مَ

عـــادْ ـــــومْ  قُ و  ـــودْ  ــمُ تـَ و 

ـالال اسْ ارَتْ  فَ العْ نَة  ساجْ

ـالال ْ الضّ و  ارْ  نْكَ الْمُ لَ  اهْ

ادِي ـفَ الصْ و  ابْ  ـدَ العْ لَ  لهْ لْ  السَ اسْ و 

ــادِي ــوْهَ لَ ــي  فِ ة  ــدَ ْ ــلّ ــخَ امْ يالْ  الْفْ كَ

ـيعادِ الْمِ ارْ  انـهَ فـي  ـلْـقْ  الْخَ يعْ  فِ اشْ

وتْ انْعُ  ْ ــلّ كُ ــدَّى  عَ رِيرْ  هَ الزَّمْ وَادْ  و 

تْبُوتْ مَ ا  هَ بـِ و  وَاقْف  لْكْ  الْمُ لْ  هْ كَ نْ  عَ

وتْ الْحُ رْ  هْ ضَ لَى  اعْ وَاقَفْ  اكْ  دَ اكْ الثُّورْ  و 

ــحْ ـــوقْ رِي ــوفْ فُ ــقُ ــمــا مُ و الْ

يحْ طِ اسْ ــفا  اصْ فُــوقْ  ا  وَ الهْ

ـرِيحْ اطْ ـيَا  ْ الضّ ـلَى  اعْ  ْ ـجّ اللـَّ و 
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نْ فُـوقْ ارْ مَ يَا سَ ْ و ذا الضّ

وْقْ الطَّ كَ ارْ  سَ ا  البْهَ تُمَّ 

انْ وَ األكْ ةْ  ازْاللـَ لَى  اعْ ا  انْهَ فَ اجْ يبَة  الْهِ و 

انْ سَ االحْ قادَمْ  ه  ورْتـُ قْـدُ في  ـوْن  الْكَ و 

نانْ دْ الْعَ النَّبِـي  ى 
علَ وا  لّْـمُ سَ و  وا  لـِّ صَ

ا لْمَ الظَّ لَى  اعْ يمْ  ظِ الْعْ ا  هَ ْ دّ شَ رَة  دْ الْقُ و 

ا تْمَ بحَ الْحلْمْ  لَى  اعْ بْ  رْتْكَ مَ يْبِ  الْغَ و 

ا مَ األَسْ قَلْمْ  علَى  تُه  جْ بَهْ لْم  الْعَ و 

تْبُـوتْ مَ يثْ  دِ الحْ في  نَا  عْ مَ اسْ و 

وتْ حُ للـْ ــاسْ  غَ انْ  يـطَ الشِّ َنَّ  أ

وتْ مُ بَهْ تْ  تَحْ ونْ  جُ مَسْ دَايَــمْ 

رَكْ هْْ ضَ فُوقْ  ا  مَ رِيتِي  لُوْ 

لْ رَاهْ قَهرَكْ ارْمِي ذا التُّقْ

تانْ الْحِ ـطانْ  لـْ سُ دَاكْ  ـــدْ  بَعْ لْ  لْمَ اتْمَ و 

النْ جْ عَ و  هْ  اللـَّ رُ  بأمْ اهْ  جَ بْرِيلْ  جَ رَعْ  ماسْ

نانْ دْ الْعَ النَّبِـي  ى 
علَ وا  لّْـمُ سَ و  وا  لـِّ صَ

نْيَا الدُّ علَى  ــورْ  صُ ــافْ  قَ جبْلْ  ــا  رَصَّ و 

لْيَا حُ تْ  لَبْسَ ا  ـمَ ْ السّ دا  هَ نُه  لَوْ منْ 

يََة لْوْ عَ المْ ا  البْهََ ــرَجْ  سَ

تََوْيـَة سْ يبَـة الْمُ مــنْ هِ

ادِي جَ الـْ نْ  وْ الْكَ ـلَى  اعْ ايـضاً  يَّة  األَزَلـِ و 

ادِي ـوَ االطْ خـالَقْ  امْ  ـكَ احْ فـي  رَة  دْ الْقُ و 

ـيعادِ الْمِ ارْ  هَ انـْ فـي  ـلْـقْ  الْخَ يعْ  فِ اشْ

تْ ابـَ غَ ـيْبِ  الغَ ايَبْ  حَ اسْ في  ة  لْمَ الظُّ و 

التَّابَتْ لْمْ  الـعَ علَى  بْتْنِي  مَ ي  لْمِ الحَ و 

ارَتْ الْوَ إِال  مْ  ـلـْ الْقَ اوْرَاء  مـا  لَمْ  عْ يـَ ما 

يمْ فْهِ يَا  بَّاسْ  الْعَ ــــنَ  ابـْ ــنْ  عَ

يمْ ابْهِ يا  بِيكْ  ما  له  ــال  قَ

يمْ هِ اتـْ ــتُه  لَفْ اكْ مـنْ  ــرَجْ  اخْ

ي بَـالْ و األَرَاضِ ــنْ الجْ مَ

ـي يــرْ رَاضِ احْ و اتْسِ تَرْتـَ

لــــرَّدَادِي ــلْ  ــمَ الــحْ ــبْ  ــيَّ ــسَ ِيْ إ رَادْ  و 

ادِي اوْتـَ ـبَالْ  الجْ و  ه  قُ ـْ وَاتّ ـلْ  ــالسَ بـسْ

ـيعادِ الْمِ ارْ  هَ انـْ فـي  ـلْـقْ  الْخَ يعْ  فِ اشْ

رَة ضْ خَ ة  ـجَ باهْ ــرَّدة  ْمَ ازّ نْ  مَ نْ  ـوَّ تْـكَ مَ

رَة للنَّظْ بْ  جَ عْ تـَ و  ْدَة  ـــرّ ازْمَ لُــونْ  فـي 
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يَّا ـكِّ الْمَ البْـالدْ  ـيَّ  هِ األرْضْ  ةْ  ـرُوسَ عْ وَ 

ياقُـوت ـاللْ  الجْ ذُو  ا  ـهَ ـلَقْ اخْ و 

وتْ تــابـُ األَرْضْ  ا  هَ لـِ ـلْ  ـعَ اجْ و 

ــرُوت مُ الحج  قَبْل  ــنْ  مَ كانَتْ 

كْ اليـَ الْمْ وا  جُّ إيْحُ ها  لـِ

كْ الـَ ـدَ تْ أكْ و لِيـسْ زَالـَ

ــوَانْ رَضْ نَّةْ  جَ منْ  يلْ  ضِ لفْ ــرُوجْ  اخْ يُومْ 

نَانْ دْ عَ بَةْ  نخْ ْبِي  النّ  ْ رّ السَ و  هْ  اللـَّ مَ  اسْ

نانْ دْ الْعَ النَّبِـي  ى 
علَ وا  لّْـمُ سَ و  وا  لـِّ صَ

اجْ وَ امْ بِينْ  نِي  فْ جَ اضْ  خَ مْ  األَسَ ذا  في 

رَاجْ عْ الْمَ ياقُوتْ  امْ  انْظَ ــنَمْ  نَغْ دِي  قَصْ

اجْ ـحَ الـْ قَــالْ  ــايَا  ارْجَ اوْفَــى  ــواليْ  َمُ أ

مْ ـنَايـَ اغْ النَّــبِـي  ـرَاجْ  ـعْ مَ في 

مْ ـرَايـَ الكْ ةْ  ــلـَّ جَ مـنْ  ــرْوِي  مَ

ــمْ ــايَ نَ ــلْ  ــي لِ دَاتْ  ــو  هُ ــا  مَ

لِيـلة دَاتْ  ْبِـي  النّ مْ  نَعْ

لِيـلة ـرْمْ  حُ في  قِيلَ  و 

انْ فَـرْحَ لِيلة  في  ولْ  ْسُ للرّ بْـرِيلْ  جَ جا 

انْ رْجَ مُ في  رْ  وَاهَ اجْ أنه  كَ مْ  بْسَ المَ ي  باهِ

رَة الخضْ لَى  اعْ يجْ  البْهِ ا  هَ تَاجْ بَة  عْ الْكَ و 

ـــالمْ ــة األسْ ــنَّ ــنْ جَ ـرَة م ـايـْ نـَ

ـــامْ ــاتْــهــا األكَ ــبَ ـــتْ بَــتْ رَتْـــبَ

ـــرَامْ ـــا الـــكْ ـــنَ ْ ــكْ رَبّ ــاليَ ــمْ ل

رْ قادَمْ هْ مــن سالَفْ الدَّ

ــــا ألدَمْ ـاهَ طَ تَّـى اعْ حَ

األَرْشادِي رُوفْ  احْ ى  ابْهَ في  دْ  ايْشاهَ و 

االنْكادِي منْ  ى  نْـتْجَ تـَ ـمْ  هُ بـِ أَلْ  اسْ و 

ـيعادِ الْمِ ارْ  هَ انـْ فـي  ـلْـقْ  الْخَ يعْ  فِ اشْ

ارَسْ امَّ لْ  ــوْ الهَ معَ  ة  فَ اصْ عَ ْيَاحْ  بالرّ

امَسْ الطَّ رْ  الْبَحْ قْ  وَامَ اغْ في  رْ  وْهَ بالْجَ

بُوفَارَسْ كْ  ـبْـدَ عَ يـرْ  هِ اشْ ــرَاوِي  غْ المَ

ـرِيـحْ الڤْ ـقْ  ايـَ الشَّ بْ  ـلـْ للْقَ

يحْ حِ ْ الصّ في  بَّاسِ  الْعَ ـنَ  ابـْ نْ  عَ

ــيــحْ ارْجِ ي  مِ اشْ الهَ ــولْ  ــقُ ِيْ إ

ي انـِ ُمْ هَ مْ في بَيْـتْ أ نَايـَ

ـي انـِ عَ بْرِيـلْ  جَ اهْ  َتـَ أ و 

ادِي رْ في لِيلَة طَ مَ سْ و القْ مْ نْ شَ ى مَ ابْهَ

ادِي رْصَ الْفُ ــونْ  لُ ينْ  الْسِ غَ ادْوَايَـــبْ  و 

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123



المعراج 94

نانْ دْ الْعَ النَّبِـي  ى 
علَ وا  لّْـمُ سَ و  وا  لـِّ صَ

تـزيـنْ له  رْ  ايـَ فَ ْ الظّ مـنَ  فْ  الـْ ـينْ  بْعِ سَ

ينْ وجِ نْسُ مَ رْ  ـوَاهَ بالجْ نْ  سْ الحُ اتْيَابْ  و 

رُوزِينْ طْ مَ انَحْ  ـوَ الجْ نَ  امْ يَا  امْ سْ  مْ خَ و 

ي رَاجِ لما  ـى  فَ طَ صْ مُ الـْ ـى  أتـَ

ي فَاجِ ـولْ  طُ ـنَاحْ  اجْ  ْ ـلّ كُ فـي 

ي نَاجِ اتـْ بِي  انـْ يـا  قُومْ  له  قَال 

جْ لـَ لَهْ امْ سـالِي  فَفـاقْ 

ــرَّجْ امْسَ ابْرَاقُه  ـدْ  يَوْجَ

انْ وَ رَضْ نَّة  جَ مـنْ  البْرَاقْ  هدا  يء  شِ منْ 

يَانْ ـقْ عَ و  يـقْ  قِ اعْ و  بالــدرار  ــلَّلْ  تْكَ مَ

نانْ دْ الْعَ النَّبِـي  ى 
علَ وا  لّْـمُ سَ و  وا  لـِّ صَ

طْ و لُونْ ة رَهْ فَ ل صِ ه في كُ مُ سْ طالَعْ جَ

الْبَـرْدُونْ دُونْ  ـورْته  صُ ابْ  الْجَ فُـوقْ  نْ  مَ

ونْ الْجُ ــوَّاتْ  ضَ ــرْدَة  ازْمَ مـنْ  ـيُونْ  اعْ و 

يء نْشِ مَ اتْ  ْـقَ التّ نَ  امْ رُه  هْ ضَ و 

ــي ــوَشِّ امْ ــمْ  ــرْتْــڤَ مَ لُه  فْ كَ و 

ي شِ تَمْ ـينْ  الْجِ ـنَ  امْ ايَمْ  اقْـوَ و 

ـيعادِ الْمِ ارْ  هَ انـْ فـي  ـلْـقْ  الْخَ يعْ  فِ اشْ

انْ ـمَ الرَّحْ نْـعْ  صُ منْ  ْلِيــنْ  ـلّ كَ امْ رَارْ  بَدْ

قانْ الرُّهْ بْغْ  سَ نْ  مَ بِينْ  ْ ضّ خَ امْ امْ  اقْدَ و 

وَانْ الـْ  ْ لّ بـكُ حـاطْ  يعْ  الْبْـدِ بالـياقُوتْ 

ينْ األَمِ ذَا  اجْ  الــدَّ قْ  سْ غُ في 

ـنِينْ اسْ ي  شِ مْ للـْ يَا  امْ سْ  مْ خَ

ـتِينْ المْ خْ  ـــامَ ــلْكْ الشَّ الْمُ ذَا 

فـارَحْ ـبْـرِيلْ  جَ يثْ  دِ بحْ

حْ المَ ا الْبَرْقْ في المْ مََ اكْ

ادِي ـيعَ الْمِ ارْ  ـهَ انـْ ـبُه  يـرَكْ ي  ـرْشِ الْقُ

ــادِي قَّ ــوَ الْ الْ  مَ الجْ و  ــوتْ  الْــيــاقُ مــعَ 

ـيعادِ الْمِ ارْ  هَ انـْ فـي  ـلْـقْ  الْخَ يعْ  فِ اشْ

انَعْ الصَّ بْحانْ  سُ البْرَاقْ  دَاكْ  عْ  بْدِ مُ يا 

عْ الالمَ ياقُوتْ  اللَّبَابْ  نْ  مَ انَحْ  وَ اجْ و 

عْ اطَ السَّ نْ  سْ الْحُ رْ  وَاهَ اجْ منْ  ه  نْقُ عُ و 

اوْرِيــقْ ــنْ  مَ ــلَــعْ  اطْ نْ  الْبْطَ و 

ـيـقْ ـقِ العْ و  ـرْجانْ  الْمُ اء  بْـهَ بـَ

رِيقْ لشَ الْـــبَـــرْقْ  ــيِ  ــشْ ــمَ كَ
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دْ افِي ازْبَرْجَ رْفْ الصَّ و العُ

يَوْقَـدْ النُّورْ  منَ  امْ  لجَ و 

انْ ـيهَ الشِّ ذَا  بْ  رْكَ يـَ ولْ  ْسُ الرّ رَادْ  ا  مَّ لـَ

األرْدَانْ ـي  بَاهِ يا  الشْ  ـبْـرِيلْ  جَ له  قـال 

نانْ دْ الْعَ النَّبِـي  ى 
علَ وا  لّْـمُ سَ و  وا  لـِّ صَ

دْ مَ ألَحْ اتْبَتْ  ــرَاقْ  بُ يَا  بْرِيلْ  جَ له  قال 

دْ جَ نَحْ ا  لَيْسً له  قَال  الْبُرَاقْ  قْ  طَ انـْ

رَدْ نَوْ ه  وْضُ حَ نْ  مَ يتْ  ابْغِ دِي  قَصْ نْ  لَكِ

ه دُ هْ عَ ى ابـْ فَ طَ صْ نْ لُه الْمُ مَ و اضْ

ه ــدُ ــهْ ـــارْ يَ ــلْ سَ ــرِي ــبْ ــعَ جَ م

ه بْدُ بعَ ــرَى  اسْ ــاً  رَبّ انْ  بْحَ سُ

وا رَاحُ بْرِيــلْ  جَ و  ـــهَ  طَ

ه الحُ  ْ وّ الْجُ في  البَرْقينْ  و 

رْيَانْ ـّ ـ بالْسُ ــينَا  سِ ــورْ  لطُ وا  لْغُ بـَ ا  لَمَّ

رَانْ مْ عَ بَنْ  ى  وسَ مُ رْة  حضَ يَّ  هِ ــدِي  هَ

نانْ دْ الْعَ النَّبِـي  ى 
علَ وا  لّْـمُ سَ و  وا  لـِّ صَ

مْ ـرْيـَ مَ بَنْ  رَةْ  لحضْ يَة  تَّانـْ للـَ وا  ضُ نَهْ

مْ هَ يَفْ نْ  يَامَ ذا  دْ  بَعْ يرْ  السِّ دُوا  ْ ــدّ جَ و 

بْ قَانِي هَ ْ يرْ منَ الدّ و الدِّ

مـانِي رْج مـنْ بُرْهْ و السَّ

ــرَّادِي الــشَّ ــزَالْ  ــغْ ال ا  كمَ نُّه  مَ ــرْ  انْــفَ

ــيَــادِي االَسْ يَّدْ  سِ ــوبْ  ارْكُ منْ  يَّلْ  تَضَ

ـيعادِ الْمِ ارْ  هَ انـْ فـي  ـلْـقْ  الْخَ يعْ  فِ اشْ

اجْ هَ الدِّ بُو  نْ  مَ لْ  افْضَ ما   ْ قَطّ بَكْ  مارَكْ

رَاجْ عْ الْمَ و  ة  اعَ فَ ْ الشّ بْ  احَ صَ دْ  مَّ حَ مُ

تَاجْ نَحْ وْماً  يـَ ته  اعْ فَ اشْ لِيَّا  نْ  مَ يَضْ

ــامْ حَ ــه  بِ و  ــرُه  ــهْ ظَ ـــبْ  ارْكَ و 

المْ السْ ــورَة  سُ فـي  ا  تْلِيـوْ يـَ

ــحــرَامْ الْ دْ  جَ مَسْ مــنْ  ــالً  لَــيْ

مْ احماهُ في  رَاقْ  الفْ مـعَ 

ـمْ اهُ مَ وا في اسْ ضُ ْ مّ و اتْغَ

ادِي هَ لَمْ  تَعْ ـدْ  ـمَ احْ يَا  بْــرِيلْ  جَ له  قَال 

ادِي هَ يَا  دْ  عَ تَسْ ركعاتْ  ا  فِيهَ لِّي  صَ

ـيعادِ الْمِ ارْ  هَ انـْ فـي  ـلْـقْ  الْخَ يعْ  فِ اشْ

يلْ التَّنْفِ اتْ  عَ رَكْ فِيهْ  ــالّوْا  صَ ى  يسَ عِ

وِيلْ بالتَّطْ ــمْ  اوْرَاهُ ا  انـدَ وا  عُ مْ سَ تَّى  حَ
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زَمْ عْ تـَ وال  دْ  ـمَ احْ يا  ولْ  يـقُ لِي  وقَفْ 

ارُه ايْسَ نْ  عَ يَاحْ  اصْ عْ  مَ اسْ و 

ســارُوا و  ْـبِـي  النّ مْ  اهُ غَ الـْ و 

ارُه صَ ابـْ ْبِي  النّ ا  نْهَ عَ ضْ  مَ اغْ و 

ــالّتْ حُ دَات  ـنْ  مَ تـي  تَعْ

ـالّتْ حُ و  لْ  لـَ احْ و  لِي  بحْ

انْ رْطَ السَّ ـمَ  جْ نـَ يا  يدْ  عِ ابـْ نْ  مَ ه  نادَاتـُ

انْ الْبُرْهَ و  ــرَايَمْ  الْكْ ــبْ  صاحَ اها  الْغَ و 

نانْ دْ الْعَ النَّبِـي  ى 
علَ وا  لّْـمُ سَ و  وا  لـِّ صَ

ادْ ابْعَ يرْ  غِ منْ  مْ  لِيلْهُ في  الْبُرَاقْ  ابلْغْ 

ادْ ـسَ اجْ يرْ  ابـغِ اروَاحْ  بِيَّا  األنـْ وا  ـدُ يوَجْ

ادْ عَ ه  المُ اسْ دْ  بَعْ يعْ  مِ بالجْ لَّى  صَ و 

ارْة ـتْـسَ باخْ ـبْـرِيلْ  جَ لـه  قَـال 

ارْة ــفَ القْ في  ـيَّاحْ  صِ ـنِـي  عْ يـَ

ــارَة ــصَ ْ الــنّ ـــي  دَاعْ ــانِــي  الــثَّ و 

مْ اهُ مَ دُوكْ  بْـرِي  خَ ودْ  خُ

ـمْ َوْرَاهُ أ نْ  مَ ة  الحنْطَ و 

انْ عَ دْ بالْخَ ـــرُورَة  الغْ ــانْيَة  الْفَ نْيَا  الدُّ و 

انْ حَ المْ يَـة  دُنـْ تَـكْ  امْ كْ  دْ بَعْ تارُوا  يَخْ

ـبْرِيلْ جَ ى  ابـَ ـوَابْ  للْجْ رَادْ  مـا  دْ  عْ بـَ

ينْ اليْمِ ــة  ــهْ جِ ـــنْ  مَ ـــرْ  واخ

الْمكين علَى  ـــرَة  امْ وا  لقَ و 

ــنْ ــي األَمِ لْ  ــدْ ـعَ الـْ اكْ  ــــذَ كَ و 

ـي وَاهِ ْ ـيـاتْ الدّ هْ ـنْ الدَّ مَ

ـــي ا و ادْوَاهِ ـــيَ الــدَّ هِ

دَادِي ــوْ بَ دِي  هْ مَ لِيكْ  يتْ  جِ لِي  ــفْ  وقَ

غادِي ه  قامُ لَمْ سارْ  و  ا  ْهَ نّ عَ ــرَضْ  اعْ و 

ـيعادِ الْمِ ارْ  هَ انـْ فـي  ـلْـقْ  الْخَ يعْ  فِ اشْ

وفْ وصُ الْمُ يرْ  السِّ في  يُومْ  ينْ  رَبْعِ يَة  مشْ

وفْ فُ اصْ وفْ  فُ اصْ ينْ  واقْفِ سْ  دْ الْقُ بِيتْ  في 

وفْ لْهُ الْمَ وتْ  بالصُّ يَاحْ  اصْ علَى   ْ ايْسألّ

ودْ ــحُ الجْ ــةْ  قَصَّ ـكْ  يلـَ كِ نَحْ

ـودْ الـيْــهُ ــي  دَاعِ ــمْ  ـهُ َوَّلـْ أ

ــودْ ـــوسْ خُ ــثْ مــا جُ ــالَ ــثَّ و ال

سْ الـيْـبَالـَ ادْ  ــدَ اعْ إِال 

ـسْ ْغايـَ النّ و  دْ  النَّـكْ دَارْ 

ـادِي ــسَّ الْحُ اوْدُوكْ  ا  ـتْــهَ مْ ـلـَّ كَ لـو 

ادِي جَ الحْ و  ـرَاجْ  الهْ و  ـرْ  فْ الكُ دِينْ  و 
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نانْ دْ الْعَ النَّبِـي  ى 
علَ وا  لّْـمُ سَ و  وا  لـِّ صَ

لْ لالفْضَ ا  ــدَ هَ دْ  بَعْ ـبْـرِيلْ  جَ أتَــى  و 

لْ لِيبْ افْضَ دْ الحْ مَ َحْ ي أ مِ اشْ تَارْ الْهَ و أخْ

لْ  اتْظَ رْ  فْ الْكُ في  ته  ْ ُمّ أ رْ  ـمْ الْخَ رْبْ  شَ لُو 

دْ مَّ ـحَ امْ بَـنْ  ـْ اللّ ـتَارْ  اخْ ـينْ  حِ

وَاجدْ مْ ال   ْ ــلّ الــكُ ـــرَبْ  اشْ لو 

دْ وَكَّ امْ ته  اعْ سَ منْ  ــعْ  ارْجَ و 

البْـرَارْ  اجْ  تـَ ـينْ  اليْمِ دْ  مَ

النَّارْ لْ  خُ يَدْ ا  مَ  ْ قّ حَ باشْ 

انْ كَ ايَنْ  شَ دْ  بَعْ انْ  كَ ـبْـرِيلْ  جَ له  قـال 

ـرَانْ ـفْ الْغُ هْ  اللـَّ مـنْ  تَكْ  ألُمْ ودة  موعُ

نانْ دْ الْعَ النَّبِـي  ى 
علَ وا  لّْـمُ سَ و  وا  لـِّ صَ

اسْ دَ قْ المْ في  يرة  هِ ْ الشّ رة  جَ الحْ أتاوا  و 

اسْ نْدَ حَ امْ  ْ وّ ضَ ال  و  ْلُه  اوّ علَى  اللِّيلْ  و 

ـدَّسْ قَ اتـْ و  ـبَّـحْ  سَ اتـْ نَا  ـْ رَبّ كْ  ـاليـَ امْ و 

ـلُّومْ سَ تْ  نـعْ يجْ  هِ ابـْ رَاجْ  ـعْ مَ

ــرْڤُــومْ مَ بـاجْ  ْ بالـدّ ــلَّلْ  ـكَ امْ

ومْ لْجُ مَ ــرَاقْ  الــبْ لَّى  خَ ه  نْدُ عَ

ـيعادِ الْمِ ارْ  هَ انـْ فـي  ـلْـقْ  الْخَ يعْ  فِ اشْ

ا مَ و  رْ  مْ خَ و  الْبانْ  مـنْ  احْ  ــدَ اقْ ابْثَلْتْ 

ا لْمَ كَ عْ  مَ اسْ  ْ تَمّ اقْلِيلْ  ى  ابْقَ و  رْبُه  شَ

ا لْمَ الظَّ في  رَقْ  تَغْ اكْ  دَ َكْ أ ا  الْمَ رْبْ  شَ لُو 

رِيــمْ الكْ ادَةْ  ـعَ بَسْ ـدْ  ـعَ اسْ و 

يمْ ـحِ الجْ ـتـه  ْ ُمّ أ ـنْ  مَ لْ  خُ دْ يـَ

ـتِيمْ اخْ ا  قَ ابـْ شايَنْ  ـرَبْ  شْ يـَ

ـدْ رَايـَ ْبَـــنْ  اللّ لِلْبَـاقِي 

ـدْ ـته فَـرْدْ وَاحَ ْ ـــنّ أمّ مَ

ادِي ـوَ الجْ وحْ  لـُ في  مْ  لـْ بالْقَ ـطْ  طَّ خَ امْ

ادِي الْهَ مَ  نـعْ يَا  يعْ  ـفِ اشْ مْ  لِهُ انْتَ  و 

ـيعادِ الْمِ ارْ  هَ انـْ فـي  ـلْـقْ  الْخَ يعْ  فِ اشْ

اجْ بْهَ الْمَ مَ  نعْ ـتُه  أمْ افَع  شَ و  ـبْرِيلْ  جَ

اجْ الدَّ ـومْ  جُ انـْ و  كْ  اليـَ المْ ارْ  انْوَ ـيرْ  غِ

رَاجْ الْمعْ عنْـدَ  وا  ْمُ لّ ايْسَ الهادِي  علَى  و 

نِيرْ المْ دْ  ـجَ سْ الْعَ صـافِي  منْ 

رِيرْ الحْ سْ  نْدْ سَ ـنْ  مَ ي  ـسِ كْ مَ

يرْ فِ ْ السّ مــعَ  ــهَ  طَ ــعْ  ــلَ اطْ و 
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ـتَاحْ الفْ أنتـهاوها  ـتَّى  حَ

احْ الْوْضَ بْ  وَاكْ اكْ رَاوْا  ايـْ و 

بِيبَانْ ــنْ  مَ لِــيَّــة  الــلَّــوْ ــوا  ــلُ دَخْ ــا  لَــمَّ

انْ نْحَ الْجَ رِيضْ  اعْ و  طالْ  رْشْ  للْعَ ه  نْقُ عُ

نانْ دْ الْعَ النَّبِـي  ى 
علَ وا  لّْـمُ سَ و  وا  لـِّ صَ

حْ يَلْمَ ايَنُّه  كَ بِيرْ  أكْ يْخاً  شَ ــرَاوْا  ايْ و 

رَحْ فْ يـَ و  يـهـتـز  و  ينْ  يْمِ للـْ ـاف  شَ ِذَا  إ

لَحْ يَصْ ءَادَمْ  بُوكْ  دَاكْ  بْرِيلْ  جَ له  قَال 

ـرْ نْـظَ يـَ ينْ  اليْـمِ ــافْ  شَ ِذَا  إ

ـرْ بْـصَ يـَ الْ  ـمَ ْ الشّ ـافْ  شَ إذا  و 

رْ فَ تَظْ لِيهْ  اعْ ــلَّــمْ  سَ ـــى  َدْنَ أ

ابْتَاوِيــلْ ءَادَمْ  عنْ  لَّمْ  سَ

بْرِيـلْ جَ رُوحْ  عَ  مْ دْ  عَ اصْ و 

انْ ــدَ ابْ ــلْ  كُ منْ  مْ  ظَ اعْ مالك  صابوا 

نِيرَانْ مارجْ  من  ه  فْ نصْ و  تَلْجْ  منْ  ه  فُ نَصْ

نانْ دْ الْعَ النَّبِـي  ى 
علَ وا  لّْـمُ سَ و  وا  لـِّ صَ

بيرْ اكْ لْكْ  المُ ذا  هَ انْ  لسَ بألْفْ  ولْ  ايْقُ و 

يرْ الخِ علَى  ــالمْ  االسْ اقْلُوبْ  بين  الَّفْ 

يَّـا لـِ ـوْ اللـَّ ا  ــمَ السْ ابْ  بـَ

ـلِيَّـا الْعْ ـبــالْ  الجْ قَـــدْ 

ادِي عَ لضْ ــعْ  وَاسَ يخْ  مِ اشْ لْكاً  مَ ــرَاوْا  ايْ

ادِي صَ ايـْ الْوَقْتْ  في  وكْ  يـُ لدْ نَـبَّـهْ  ايـْ و 

ـيعادِ الْمِ ارْ  هَ انـْ فـي  ـلْـقْ  الْخَ يعْ  فِ اشْ

ــارُه ايْــسَ تَـــرَاتْ  ينْ  اليْمِ علَى  تَـــرَاتْ 

ـيَارُه غْ بـَ ي  بْـكِ يـَ الْ  ـمَ ْ للشّ ـافْ  شَ إذَا  و 

بَارُه خْ بـِ كْ  يــدَ فِ انـْ الغناً  كْ  اجَ مـنْـهَ

ـيمْ ْـعِ النّ ـنَّـةْ  جُ فـي  ـلُه  سْ نـَ

يمْ ـحِ جْ للـْ ـلُـوا  خْ دَ ايـْ اوْالدُه 

تَـقـِيمْ ـسْ مُ ــدْ  الجَ بخــلوق 

ـةْ اعَ مَ بالْجَ لَّى  صَ ـدْ  بَعْ

ـةْ اعَ فَ بـرْتـْ ا  ْـنَــايـَ لِلـثّ

ــادِي رَعَّ ه  بْحُ جَ ــنَــاحْ  اجْ ــفْ  الْ يَاتْ  بَمْ

ادِي ـدَ االضْ ـنْ  مَ لذا  ـتْـدَ  عْ يـَ هـذا  ال 

ـيعادِ الْمِ ارْ  هَ انـْ فـي  ـلْـقْ  الْخَ يعْ  فِ اشْ

ينْ دِّ الضَّ بِينْ  ـــورْة  سُ ـفْ  ألـَّ مــنْ  يا 

نِينْ ـوْ الْكَ ذَا  يا  تَــكْ  اعْ لطَ ـمْ  يهُ ـدِ اهْ و 
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يرْ ايْشِ الْبَرْقْ  و  ا  مَ ْ السّ دْ  رَعْ تُه  وْ صَ منْ 

رْيَمْ مَ البْـتُـولْ  ــنُ  ابْ و  يَ  يَحْ

لَّمْ سَ و  ى  فَ طْ صْ الْمُ لَّى  صَ و 

ـــزَمْ اعْ و  ــعْ  ــرِي اسْ ــمْ  ــهُ دّعْ و 

ا اهَ مَ اسْ فِي  ا  اوْطَ ا  لَمَّ

ه بطَ ــالً  ــهْ وَسَ ـــالً  َهْ أ

انْ كَ الَسْ في امْ رَ جَ مْ ابْ كالقَ وا شَ دُ ِيْوَجْ إ

البَانْ يبْ  اقْظِ وكْ  خُ دَاكْ  بْرِيلْ  جَ له  قال 

نانْ دْ الْعَ النَّبِـي  ى 
علَ وا  لّْـمُ سَ و  وا  لـِّ صَ

يـقْ الصدِّ ـيَّاه  حَ و  علِيـهْ  مْ  ـلـَّ سَ ا  لمَّ

لِيقْ اغْ بَابْ  ارُه  ايْسَ علَى  هَ  طَ رْ  انْظَ و 

يقْ مِ يْنِ اغْ الْ في األَرْضَ فَ ذا البَابْ إِلى اسْ

جـالَسْ اعظيم  ـلْكاً  مَ صـابُوا 

عـابَسْ وَامْ  ــدَّ ال علَى  بانْ  ضْ غَ

ـسْ انـَ ـوَ للـمْ ــتار  ـخْ الْمُ قـالْ 

تَارْ خْ يَالمُ بْرِيلْ  جَ له  قَال 

النَّارْ ــازن  خَ ــوَّ  هُ ــذا  هَ

النِّيرَانْ بَاقْ  اطْ ــازْنْ  خَ الْملكْ  هو  هذا 

بَانْ ضْ غَ ا  رْهَ عَّ سَ أيـْ التَانْيَة  امْ  عَ الَفْ  و 

اتنين االتْ  الخَ ابن  الملك  ذا  هَ معَ  و 

ـالمْ ْ السّ ـب  وَاجْ مْ  يـهُ عــلـِ

ِيـمامْ إ ـما  ْ السّ دَا  ــاليك  ـــمْ بـَ

ــرَامْ امْ ــلــغْ  ابـْ ــتــة  للـثَّالـْ

اليَكْ المْ يعْ  ـمِ اجْ قالوا 

ايَكْ مَ رْشْ رَافعْ السْ ذا العَ

گــادِي ارُه  ــوَ ــنْ ب ــوحْ  ــلُ ايْ ــي  ــرْسِ كُ علَى 

ادِي ــدَ األَجْ رِيمْ  اكْ فْ  يُوسَ وبْ  قُ يَعْ بَنْ 

ـيعادِ الْمِ ارْ  هَ انـْ فـي  ـلْـقْ  الْخَ يعْ  فِ اشْ

ـادَا الْعَ ـبِيلْ  سْ كَ يعْ  ـمِ جَ بالـْ ـلَّى  صَ و 

ادَا مَ اتـْ و  له  ـتَحْ  فْ انـْ و  هْ  اللـَّ ـى  مَّ سَ و 

ــادَا قَ ــوَ الْ يمْ  حِ للْجْ ــالكْ  افْ تَلْتْ  ــنْ  مَ

يمْ ـحِ الجْ منَ  ي  ـرْسِ كُ عـلَى 

يمْ ظِ العْ رْ  اهَ القَ طْ  خْ سَ نْ  مَ

يمْ مِ اطْ ــيــة  اهْ الــدَّ ــادْ  هَ مــنْ 

ــرَارُه اشْ منْ  ى  شَ تَخْ ال 

نَارُه امْ  حَ اللي  وِيحْ  يا 

ــادِي وَقَّ ا  ارهَ مَ َجْ أ بالعزم  ــامْ  عَ ــفْ  َلَ أ

ادِي ارْصَ في  ا  هَ لَقْ اغْ التَالتَة  امْ  عَ َلَفْ  أ و 
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نانْ دْ الْعَ النَّبِـي  ى 
علَ وا  لّْـمُ سَ و  وا  لـِّ صَ

النَّارْ ــازِنْ  خَ ـزَمْ  بالعْ بْـرِيـلْ  جَ ــرْ  امَ و 

رَارْ باشْ رْمِي  تـَ ة  ْمَ لّ ظَ امْ دَة  وْ سَ رْ  هَ تَظْ

ــارْ ــطَّ شُ ــا  ــهَ بِ دايْـــرِيـــنْ  ــاتْ  ــيَّ ــنِ زب و 

ــقــارَبْ الــعْ و  ــاتْ  ــيَّ حَ فِـيها 

ــارَبْ هَ مْ  ْـهُ ـنّ مَ ـى  نْــجَ يـَ ما 

غارَبْ للْمَ ــرْقْ  الشَّ ى  اقْـصَ منَ 

نَاسْ الهاوية  في  يَراوْا  و 

اسْ كَ بالـْ مْ  ـهُ ـرَّعْ ايْجَ و 

يَانْ قْ الشُّ ذا  ونْوا  ِيْكُ إ منْ  ـتَارْ  خْ الْمُ قـالْ 

انْ حَ المْ ــمْ  ــهُ وَرَّاتْ امْ  ــدَ الــمْ رَّابِينْ  شَ

نانْ دْ الْعَ النَّبِـي  ى 
علَ وا  لّْـمُ سَ و  وا  لـِّ صَ

اسْ اليَلْ النْحَ رِينْ في اغْ ان اخْ و ايْرَاوْا قوْمَ

االدرَاسْ مْ  هُ لـِ وا  عُ ـْ ـلّ ـقَ ِيـْ إ يَّـة  انـِ زَبـَ و 

اسْ  االنْفَ رْ  اطَ عَ يَا  دُوكْ  بْرِيلْ  جَ له  قَال 

الَة حَ ــرّ  شَ في  قَوْماً  ايْـــرَاوْا  و 

ـالَة انْكَ مْ  ــهُ امْ ظَ اعْ ـومْ  الحُ و 

الَة الرَّسَ ــاتَــمْ  خَ يَــا  له  ــال  قَ

ـيعادِ الْمِ ارْ  هَ انـْ فـي  ـلْـقْ  الْخَ يعْ  فِ اشْ

ا اهَ طَ ينْ اغْ الْ في الحِ ا و شَ نْهَ فْ عَ شَ يَكْ

ا اهَ الضَ  ْ رّ حَ نْ  مَ مالْ  الجْ و  رْ  وَ صْ الْقَ كَ

ا اهَ افْــضَ و  ا  وَاهَ اهْ وا  ـقُ ـْ وَتّ لْ  السَ بـسْ

يلْ ْخِ النّ منَ  لْ  ــوَ اطْ تْ  الْبَخْ كَ

ــيلْ خِ ْ الدّ ـبْلُوا  يـقَ يسْ  لـِ و 

ـيـلْ البْـخِ ـرْ  الـفاجَ ـوا  غُ لَدْ ايـْ

مْ اهُ ابْكَ منْ  مْ  الدَّ رِي  يََجْ

مْ اهُ الضَ بَة  لَهَ  ْ رّ حَ نْ  مَ

ادِي مَ اتـْ ورْ  يَانـُ دُوكْ  ـبْـرِيلْ  جَ له  قال 

يعادِي الْمِ في  ـتَـكْ  اعْ ـفَ اشْ لوال  دَايَمْ 

ـيعادِ الْمِ ارْ  هَ انـْ فـي  ـلْـقْ  الْخَ يعْ  فِ اشْ

ة لْمَ الظَّ في  رِي  يَجْ اصْ  الرْصَ كَ وَّبْ  ــدَ مْ

ة امَ دَّ مَ ــرِي  تَــجْ ــمْ  ــوَاهُ وَفْ انْ  يسَ بفِ

ة مَ النَّقْ و  ة  يمَ النْمِ معَ  تْبَة  الغَ لْ  اهْ

وا طُ يَلْغْ ــلْ  ي ــوِ ال ـــرْ  شَ فــي 

وا طُ قْ ايْسَ ــارْ  ــنَّ ال ــيُــوفْ  بِــسْ

وا ْــطُ يّ شَ ـلْمْ  الظُّ فـي  ادُوا  هَ

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251



101 المعراج

ــرْمْ الْجَ لَ  اهْ ـا  مَ هُ ادُوا  هَ

ضلـم اء  مَ ْ الدّ ينْ  ـاكِ فَّ سَ

رْبَانْ الْغُ ا  كمَ مْ  هُ هْ اوْجُ قَوْماً  ــرَاوْا  ايْ و 

يَانْ صْ الْعُ معَ  ينْ  قِ اسْ الْفَ دوك  له  قَال 

نانْ دْ الْعَ النَّبِـي  ى 
علَ وا  لّْـمُ سَ و  وا  لـِّ صَ

ارْ فَّ غَ يَا  نَادَى  و  ى  فَ طَ صْ الْمُ ى  ابْكَ تَمَّ 

النَّارْ دْ  هْ صَ منْ  مْ  يرْهُ جِ و  مْ  يهُ دِ اهْ و 

ـــرَارْ االَبْ ايَة  غَ ــا  عَ ْ الــدّ دْ  بَعْ ــعْ  ــفْ ارْتَ و 

رَعْ مَسْ ــرَامْ  الــكْ لُوا  دَخْ ا  مَّ لـَ

عْ طَ يَسْ يمْ  اوْسِ يْـخاً  شَ ـابُوا  صَ

ـرَفَّـعْ مْ لِلـْ ــبْـرِيــلْ  جَ ـقْ  طَ انـْ

ي سِ كْ بْ النُّورْ بِهْ مَ احَ صَ

ي رْسِ تْ كُ ا نَعْ مَ فُوقْ السَّ

الـتَّانْ و  األَوَّلْ  من  يمْ  ظِ اعْ ـلْكاً  مُ ايْرَاوْا  و 

انْ االدْهَ رْ  حَ يَسْ ما  الرفيع  ه  رَاسُ لَى  اعْ و 

نانْ دْ الْعَ النَّبِـي  ى 
علَ وا  لّْـمُ سَ و  وا  لـِّ صَ

ا دَ هَ نْ  عَ لْتِي  سَ انْ  كَ بْرِيلْ  جَ له  قَال 

ادَا يَتْمَ بسيف  لِلْوْرَى  انْ  مَ الرَّحْ ه  لْقُ خَ

ـــة رِيـــمَ ـالُه اجْ االّ ابْحَ

ـة لِيمَ ـمْ اسْ ال نفـسْ لِهُ

اڤْيادِي و  لْ  ـالسَ السّ في  انْ  وَ النَّـسْ معَ 

فــادِي ــوا  ــابُ صَ ال  مْ  لهُ عْ  فَ تَشْ لــوال 

ـيعادِ الْمِ ارْ  هَ انـْ فـي  ـلْـقْ  الْخَ يعْ  فِ اشْ

عْ سامَ يا  لَكْ  ضْ بفَ ألمتي  و  لِي  رْ  فَ اغْ

عْ الْوَاسَ لْ  ضْ الْفَ و  يمْ  ظِ العْ لْكْ  الْمُ ذَا  يَا 

عْ الرَّابـَ لْكْ  فُ لِلـْ مْ  هُ افْـالكْ لْثْ  ثـَ مـنْ 

يسْ مِ ْ الشّ ــعْ  ــرَّابَ ال ــابْ  بَ ــنْ  مَ

ـلِيسْ اجْ يَا  ْ الضّ ي  رْسِ كُ ـلَى  اعْ

ــسْ ادْرِي تْـبَى  جْ المَ ــوكْ  خُ ذَا 

الَسْ جَ ـلِيـهْ  اعْ النُّورْ  و 

وَامَسْ ضْ الخْ خاتَمْ في بَعْ

نادِي لَهْ ا  ـنْهَ مَ وبْ  ــدُ اتْ ة  بْسَ عَ عاقَدْ 

مدادي ــعْ  وَاسَ ــوحْ  لُ و  رَة  ضْ خَ رَة  جْ شَ

ـيعادِ الْمِ ارْ  هَ انـْ فـي  ـلْـقْ  الْخَ يعْ  فِ اشْ

ــزْرَائِــيــلْ عَ ي  مِّ امْسَ اللِّي  ــوَّ  هُ ا  ــدَ هَ

ائِيـلْ ـيـكَ مِ و  ـبْـرِيـلْ  جَ يـبلـغ  ـتى  حَ
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ادَا كالْعَ وصلى  ـيهْ  لـِ اعْ ــمْ  لـَّ سَ وادْنَى 

ة ماعَ الجْ رَةْ  ـجْ شَ و  ـــوحْ  اللـُّ و 

ةَ اعَ سَ في  وَرْقْتُه  تْ  طَ قْ سَ نْ  مَ

ة البْرَاعَ ا  بــذَ ــوْلَى  المَ ــهْ  صُّ خَ

ه نْــدُ عَ انْ  وَ اعْ اليكْ  امْ و 

ه فِيـدُ ـلْ  الكُ المْ  العَ و 

افْالنْ افْالنْ  االشباح  في  األرْوَاحْ  رَفْ  يَعْ

النْ التُّقْ ــيْ  حَ عن  وَامْ  بــالــدْ يَغفل  ما 

نانْ دْ الْعَ النَّبِـي  ى 
علَ وا  لّْـمُ سَ و  وا  لـِّ صَ

ــوفْ ــاألُلُ ب ــاليَــكْ  الــمْ و  ــلْ  ــزْراي عَ وَدَّعْ 

وفْ وصُ عَ رُوحْ الْمُ ى امْ فَ طَ صْ لَّى الْمُ و اتْعَ

وفْ فُ اصْ وفْ  فُ اصْ اتْ  فَّ صَ نُودْ  اجْ ابْ  صَ

انْ لِيمَ اسْ ـــنُه  ابـْ ـــعَ  امْ دَاوُودْ 

انْ ــمَ الرَّحْ وا  سُ ـدْ قَ ايـْ ـالكْ  امْ و 

انْ ـبْـحَ ول سُ ـقُ مْ يـْ ـهُ امْ ـقَ و امْ

الوْا وا و عَ لْمُ ـالوْا و سَ صَ

الّوْا خَ ـينْ  حِ ة  ـادْسَ السَّ

الْبِيبَانْ لْ  حَ علَى  تَادْنُوا  اسْ ينْ  الْحِ في 

رَانْ مْ عَ بنْ  ى  وسَ مُ ودْ  الوْجُ في  يبوا  ايْصِ

يلْ طِ تَعْ بال  بْرُه  خَ و  تُه  ْ قَصّ لَكْ  ي  كِ نَحْ

امْ ْمَ بالتّ قْ  ــلـْ الْخَ ــايْ  ــمَ لَسْ

امْ ــمَ الحْ ةْ  ــرْعَ بجَ يـهْ  ــقِ يَسْ

للـقـيَامْ الدنـــيا  أول  ــنْ  مَ

اليَقْ الخْ ـعة  جامْْ لَرْوَاحْ 

فْ حادَقْ اسْ في كَ أنه كَ كَ

ادِي ـدَّ جَ ة  ساعَ لْ  كُ فـي  مْ  هُ اڤَدْ فَ ايـْ و 

البادِي و  رِ  ـضْ حَ يـعْ  ـمِ اجْ نِي  فْ يـَ ـتَّى  حَ

ـيعادِ الْمِ ارْ  هَ انـْ فـي  ـلْـقْ  الْخَ يعْ  فِ اشْ

سْ تَانـَ اسْ و  مْ  هُ بـِ جميع  ـلَّى  صَ ا  دً عْ بـَ

امَسْ الخَ مْ  اهُ مَ أسْ علَى  وا  وَقْفُ تَّى  حَ

الَسْ جَ ي  رْسِ كُ علَى  ي  ْكِ الزّ ــارُونْ  هَ و 

يمْ ظِ اعْ مْ  هُ امْ قَ امْ ــزْ  عَ في 

يمْ ظِ العْ وِي  الْقَ هْ  اللـَّ ـــمَ  اسْ

رِيمْ الكْ ْبِي  بالنّ ــرَى  اسْ مــنَ 

مْ اهُ دَ نََا اهْ ظْ رَبـْ فْ في حَ

ـمْ اوْرَاهُ نْ  مَ ة  الخامْسَ

لَنْجادِي غــايَــة  ــولْ  خُ ــدْ ل ــبــلُــوا  أقَ و 

ــادِي قَّ ــوَ ال رَارْ  الـــدْ مــنَ  ــي  ــرْسِ كُ علَى 
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نانْ دْ الْعَ النَّبِـي  ى 
علَ وا  لّْـمُ سَ و  وا  لـِّ صَ

افْ يُوصَ ا  مَ الّ  شَ قِينْ  دْ امْصَ ــالكْ  امْ و 

األوْصافْ عالي  دْ  مَ احْ يا  بْرِيلْ  جَ له  قَال 

ــنَــافْ األَصْ دِيــعْ  تَــوْ دْ  بَعْ ى  وسَ مُ وَدَّعْ 

ه الـُ شَ انـْ ابَعْ  السَّ كْ  ـلـْ لِلْفُ

ه الـُ حَ يمْ  وسِ يْـخاً  شَ صابُوا 

سالُه ينْ  حِ بْرِيلْ  جَ له  قــال 

يلْ ماعِ لَى بُو اسْ لَّمْ عْ سَ

ضايلْ الفْ و  دى  الهَ سْ  مْ شَ

رْقَانْ الْفُ بَاحْ  صْ مَ لِيهْ  اعْ لَّمْ  سَ ا  لَمَّ

انْ الشَّ أرْفِيعْ  اكْ  فَ طَ اسْ و  هْ  اللـَّ اكْ  طَ اعْ

نانْ دْ الْعَ النَّبِـي  ى 
علَ وا  لّْـمُ سَ و  وا  لـِّ صَ

ور مُ عْ الْمَ بَيْتْ  لَى  اعْ تْنَدْ  سْ مَ يم  ابْرَاهِ و 

ينُورْ وتْ  يَقُ نْ  مَ يجْ  البْـهِ الْبَيْتْ  ذا  و 

بْرُورْ مَ يـا  كْ  ـاليـَ المْ ذا  بْرِيلْ  جَ له  قـال 

ة دِيـمَ ــيهْ  اتْجِ ــفْ  الـَ ينْ  بْعِ سَ

ة يمَ بقِ ــــتُه  نُوبـْ دَوَّزْ  ـــنْ  مَ

ـة ـيـمَ ظِ العْ ـوْمانِ  الْقَ ـادِ  هَ

ـيعادِ الْمِ ارْ  هَ انـْ فـي  ـلْـقْ  الْخَ يعْ  فِ اشْ

انَعْ الصَّ لـــرَّبْ  ــنْ  ي ــدِ ــاجْ سَ و  ـــاعْ  رُكَّ

ادَعْ ــوَ اتـْ و  ــلَّــمْ  سَ و  ــالةْ  لــصَّ مْ  ــدَّ ــقَ اتْ

ابَعْ السَّ ــلْكْ  لِلْفُ ــينْ  عازْمِ وا  رْجُ انْدَ و 

لِيـلْ الــدَّ و  ـتار  خْ الْمُ نِــي  عْ يـَ

لِيلْ الجْ نَا  اسْ ــي  رْسِ كُ عــلَى 

لِيلْ الخْ يمْ  ــرَاهِ ابـْ ـــوكْ  بـُ ذا 

ينَا كِ رْ و السْ قْ بْ الوَ صاحِ

يـنَا دِ الْماجْ نْبِيَـا 
األَ ـو  َبـُ أ

ـمادِي اعْ و  انْبِيْ  يا  ـنِيـكْ  هْ يـَ له  قـال 

أوْالدِي ــزْ  عَ يَا  يــرْ  خِ ــلْ  كُ لْ  تاهَ سْ تـَ

ـيعادِ الْمِ ارْ  هَ انـْ فـي  ـلْـقْ  الْخَ يعْ  فِ اشْ

اجْ ـجَّ الْحَ ا  كمَ بـه  دَايْرِينْ  ـاليَكْ  امْ و 

اجْ وَهَّ سانِي  ا  البْهَ ابَحْ  صَ بمْ لْ  عَ يَشْ

أفْوَاجْ يهْ  اتْجِ يُومْ  لْ  كُ البَيْتْ  ا  ذَ هَ الى 

ومْ يـُ ـلْ  كُ َوْقـاتْ  أ ـبْــعْ  سَ في 

ـومْ ـسُ ابـْ طا  خْ يـَ ما  ره  ـمْ عُ

ــوْمْ لـقَ تـحـتـكـي  مْ  قَـــــوْ
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دْ حَ مْ  ادْهُ دَ اعْ لَمْ  يَعْ مـا 

ـدْ وَحَّ المْ يـمْ  ظِ العْ ِالَّ  إ

انْ عَ مْ الْجَ ورْ  هُ مْ بِجَ ي  مِ اشْ الهَ لْ  وصَ

يَانْ اعْ بْرِيلْ  جَ ــفْ  اوْقَ ى  نْتْهَ لِلْمُ تَّى  حَ

نانْ دْ الْعَ النَّبِـي  ى 
علَ وا  لّْـمُ سَ و  وا  لـِّ صَ

نُّورْ منْ  كْ  لْقَ خَ الذي  و  بْرِيلْ  جَ له  قال 

ورْ هُ مْ الْجَ علَى  يمْ  ظِ العْ رْشْ  الْعَ اعْ  عَ بشْ

ورْ الْحُ نانْ  اجْ في  كْ  رْجَ انْفَ ي  أجِ نْ  لَكِ

ــمْ ـهُ لـِ ــلْ  حُ انْ  ـــوَ رَضْ ــرْ  َمَ أ

ومْ هُ فْ مَ يـرْ  هِ اشْ ور  السُّ نْدْ  عَ

ـرْڤُـومْ مَ ـانْ  ـمَّ الْجُ و  ـوتْ  بالْيَقُ

ة يعَ دِ ابـْ ـة  انعيمَ نَّـة  جَ

ة ية ارْفِيعَ ا ازْكِ ورْهَ  اقْصُ

يَانْ قْ الْعُ ابْــرَاجْ  و  ينْ  ْجِ اللّ ورْ  اقْصُ دَاتْ 

تَّانْ الْهَ رْ  مْ الْخَ و  لْ  سْ عَ و  ما  و  لبَن  نْ  مَ

نانْ دْ الْعَ النَّبِـي  ى 
علَ وا  لّْـمُ سَ و  وا  لـِّ صَ

الْيَبْرِيزْ افِي  صَ منْ  ورْ  اقْصُ ا  فِيهَ ابُوا  صَ

تَبْرِيزْ لها  ــبَــرْزَة  امْ ــة  ــرَّافَ شَ ــلْ  كُ

ـمْ ـماهُ اسْ ةْ  نْهايـَ وال 

مْ انْساهُ ال  نْ  مَ انْ  بْحَ سُ

غادِي لُه  هْ كَ ـنْ  عَ لْكْ  للْمُ هْ  بـِ لَعْ  اطْ و 

هادِي يا  ـقامِي  امْ ى  نْـتْـهَ مُ ذا  له  قـال 

ـيعادِ الْمِ ارْ  هَ انـْ فـي  ـلْـقْ  الْخَ يعْ  فِ اشْ

بارْ اغْ يرْ  انْصِ قامْ  المْ علَى  بَرْ  اشْ زَدْتْ  لَوْ

ارْ هَّ الْقَ لْكْ  الْمُ مالَكْ  بنُورْ  بالَكْ  ما 

ـتارْ ـخْ مُ يا  كْ  لشانـَ نا  رَبـْ َمرْ  أ يفْ  كِ

يعْ الوْسِ ا  بَابْهَ ــنْ  مَ ــلــوا  دَخْ

الرْفِـيـعْ ا  ـهَ بَنْــيَانـْ ــلْ  خَ دْ مَ

يــعْ البْـدِ قْ  فايـَ دْ  ـجَ ـسْ العَ و 

الَمْ وَ العْ يعْ  ابْدِ ـةْ  نِعَ اصْ

لْ عالَمْ صارْ اوْصافْ كُ يقْ

وَادِي ـنْ  ـمَّ كَ معَ  ـرْ  مَ نْـهْ يـَ رْ  تـَ وْ الْكَ و 

رَّادِي ـــوَ ال بِيلْ  لْسْ السَّ مــعَ  يمْ  بنْسِ

ـيعادِ الْمِ ارْ  هَ انـْ فـي  ـلْـقْ  الْخَ يعْ  فِ اشْ

يَاقُوتْ منْ  ــرَارَفْ  ْ ــشّ ال و  ا  ايَرْهَ دَ اجْ و 

الْياقُوتْ دَانِي  ها  مْ عْ طَ و  رَة  ضْ خَ رَة  جْ شَ
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رِيز بالتَّطْ اوى  سَ اكْ ـصانْها  اغْ االوراق  و 

ـنْبَـرْ عَ فاقْ  كْ  ـسْ مَ ترَابْها  و 

ـرْ ـوْهَ جَ و  ا  خصبْهَ الْياقُوتْ  و 

رْ تَزهَ وس  مُ اشْ ا  كمَ ور  الحُ و 

سْ االنْفُ يعْ  مِ اجْ تَهى  تَشْ ما 

لْبُـوسْ مَ و  رَابْ  اشْ ولْ  اكُ مَ

بانْ الذهْ رُوجْ  اسْ و  تَاقْ  العْ يْلْ  الْخَ ا  فِيهَ

انْ ــوَ الْ ــلْ  كُ ايَة  انْهَ على  ها  انْعايَمْ و 

نانْ دْ الْعَ النَّبِـي  ى 
علَ وا  لّْـمُ سَ و  وا  لـِّ صَ

بْـرِيـلْ جَ الْهادِي  وَدَّعْ  ـنَّـة  الجَ ـدْ  عْ بـَ

لِيلْ التَّهْ اجْ  وَ بَمْ افَحْ  الطَّ النُّورْ  ابْنُورْ  و 

ابْ قَال له في التَّاوِيلْ جَ َلْفْ احْ ينْ أ بْعِ سَ

ه لْضُ غُ ــالْ  ق ــابْ  ــجَ احْ ــلْ  كُ و 

ه رْضُ عُ اكْ  ـــدَ اكْ ا  مَ اسْ ــلْ  كُ و 

وا ضُ يَمْ لْ  الْكُ ي  رْسِ الْكُ في 

ـي رْسِ الْكُ ـعَ  امْ ـلْ  الْكُ و 

ي  نْـشِ مَ ـرْصْ  خُ كَ رْشْ  للعَ

الْبُـرْهانْ و  بْ  جايـَ اعْ نْ  مَ ـدْ  شاهَ ا  َمَ أ

يزَانْ بالْمِ ا  المَ يَبْ  اتْسِ االَّ  ـيُونْ  اعْ و 

وْقُوتْ الْمَ الْوَقْتْ  في  نِينْ  ومِ للمُ ة  مَ نعْ

ــرَانْ ــفْ زع األَرْضْ  ــاتْ  ــب انْ و 

ان ـمَ برْهْ لْ  لكُ ــا  ــارْهَ ــجَ احْ و 

انْ سَ احْ مْ  هُ افْرَاشْ فــوقْ  منْ 

ــبْ رَاغَ لْ  كُ من  فِيهــا  و 

بْ النْجايـَ ــنَاتْ  ـفْ الصَّ و 

يَادِي الغْ ايَنْ  عَ اضْ ة  وْدْجَ هَ امْ الْ  مَ اجْ و 

الْهادِي ــفْ  ــوَصْ كَ حد  ــفْ  يُــوْصَ ــالَّ  شَ

ـيعادِ الْمِ ارْ  هَ انـْ فـي  ـلْـقْ  الْخَ يعْ  فِ اشْ

رَافْ الرَّفْ لْ  هْ كَ لَى  اعْ لَعْ  اطْ ه  امُ قَ امْ نْدْ  عَ

افْ يوصَ ما  الَّ  شَ دِينْ  دْ عَ امْ وبْ  جُ احْ و 

رَافْ األشْ غايَةْ  تُه  ساعْ من  مْ  هُ عْ اقْطَ

يرْ مسِ عــام  امــيــا  ــس  ــمْ خَ

بِيــرْ اخْ يـا  ـيـنْ  كِ لـْ الفَ بِينْ 

يـرْ ــدِ اغْ فـي  زَرْدْ  ـة  قَ ـلـْ كـحَ

بـارَة العْ في  ْبِـي  النّ قالْ 

فـارة القْ فارْضْ  وَّحْ  متْلـَ

النَّادِي اللُّـوحْ  و  لمْ  القْ و  ي  رْسِ الْكُ في 

األرْعـادِي ـــالتْ  ـرْسَ الْمُ ا  هَ لـْ نَــوَ ايـْ و 
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نانْ دْ الْعَ النَّبِـي  ى 
علَ وا  لّْـمُ سَ و  وا  لـِّ صَ

رَافِيـلْ اسْ و  ــي  رَبِّ ــرْشْ  عَ ــالتْ  ــمَّ حَ و 

وِيلْ تَحْ ــنُّ  عَ ايْلُه  مَ خْ  لِنَّفْ ـــفْ  وَاقَ

يلْ نْدِ الْقَ فـي  لْ  تَايـَ فْ كَ األرْوَاحْ  ي  فِ يَطْ

ـرَفَّعْ المْ دْ  هَّ شَ ـرْشْ  الْعَ نْدْ  عَ

لَعْ خْ يـَ رَادْ  ـزْ  الْعَ اطْ  سَ ابـْ في 

ـعْ مَ يَسْ و  يــرَى  ــبُه  لـْ بِقَ صار 

هْ لَى اللـَّ لَّمْ اعْ ى و سَ و  تَحَّ

ـوْالهْ مَ لَّ  جَ لِيهْ  عْ ى  ارْضَ و 

رْقانْ بالْفُ تَكْ  رَمْ اكْ ى  فَ طَ مُصْ يا  له  قال 

مانْ باأليـْ هدنا  شَ خالقي  يا  له  قال 

نانْ دْ الْعَ النَّبِـي  ى 
علَ وا  لّْـمُ سَ و  وا  لـِّ صَ

لَكْ بْ  وَاجَ الرِّسـالَة  مْ  خاتـَ يا  له  قال 

لَكْ ألجْ مْ  تْهُ لْقَ خَ مْ  لْهُ كُ ــمْ  الَ ــوَ اعْ

لَكْ فَضْ أَلْتَكْ  اسْ دَاتِي  الَمْ  عَ يَا  له  قَال 

يَّكْ ـفِ اصْ ءَادَمْ  جعلـتي  ا  كـمَ

لِيلَكْ اخْ الزكي  ــيــمْ  ابْــرَاهِ و 

كْ لِيمَ اكْ ــهُ  تْ ــدْ خَ ــى  ــوسَ مُ و 

ـيعادِ المِ ارْ  هَ انـْ فـي  ـلْـقْ  الخَ يعْ  فِ اشْ

لى فْ غَ اليه  ما  رْ  البْصَ صْ  شاخْ دْ  وَجَّ امْ

ولى المُ نُّــورْ  نْ  مَ ــرْنْ  قَ بْهْ  شَ ه  فُمُّ في 

لى ـمْ بجَ ـوَاتْ  ـمَ السّ و  األَرْضْ  انْ  ـكَّ سُ

ـال المْ ـة  غايـَ ـغْ  ـلـَ ابـْ ـيـرْ  غِ

ال ـرِيـمْ  الكْ له  قَال  ـلُـه  عْ نـَ

الْعــال ــرَةْ  ــضْ حُ فــي  رَبــه 

ه قـامُ امْ في  دْ  جَ اسْ  ً دا بَعْ

ه ـالمُ اسْ فـــي  جاوْبه  و 

ـــادِي ارْشَ َيَـــاتْ  أ عْ  مْ بجَ نْتِي  ءَمَّ ــلْ  هَ

ــرَادِي امْ و  دِي  قَصْ و  ي  َمالْكِ أ بِــكْ  و 

ـيعادِ الْمِ ارْ  هَ انـْ فـي  ـلْـقْ  الْخَ يعْ  فِ اشْ

يكْ طِ ا في ذا اللِّيلْة نَعْ لُبْ لِي ما تْشَ تَطْ

يكْ نَرْضِ أنِّي  تِي  اللـْ اجْ لَى  اعْ تَـبْـتْ  اكْ و 

يكْ صِ نْ يَعْ يعْ و في مَ فِ تِي اشْ لْنِي في أُمْ عَ تَجْ

الجميل ـــسْ  ِدْرِي إ ــتِــي  ارْفَــعْ و 

يــلْ لـِ الخْ ـدْ  الماجَ بِـيـبْ  لَحْ

ـلِيلْ الجْ ــكْ  رُوحَ ى  ــيـسَ عِ و 
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وبْ ـقُ عْ يـَ ابْصارْ  ـي  رَدْتـِ و 

وبْ  رَارْ ايـُّ نْ اضْ يتِي مَ فِ و اشْ

لِيمانْ لِسْ بْتِ  هَ يخْ  مِ ْ الشّ لْكْ  المُ ثُمَّ 

عَ الْجانْ يُورْ و األَنْسْ امْ عَ الطْ شْ امْ و الْوَحْ

نانْ دْ الْعَ النَّبِـي  ى 
علَ وا  لّْـمُ سَ و  وا  لـِّ صَ

تَكَ فْ طَ اصْ ءَادَمْ  تْ  فْ طَ اصْ إال  له  قَال 

تَكْ ارْفَعْ اي  مَ لَسْ ــسْ  ادْرِي تْ  رفْعَ ِذَا  إ و 

تَكْ دْ خَ لِيلِي  اخْ يمْ  ابْرَهِ تْ  ــدْ خَ ِذَا  إ و 

ـوسى  مُ ـقْ  حَ ـتُه  مْ ـلـَّ كَ ِذَا  إ و 

ـة الرْياسَ ـرْتـي  ضُ احْ فـي  اتْرَكْ 

ى يسَ عِ يحْ  سِ الْمْ يتْ  انْشِ ِذَا  إ و 

ـوبْ رْغُ مَ ـلْ  كُ وهبْتْلَكْ 

َيُّوبْ أ و  وبْ  قُ يَعْ فُوقْ  نْ  مَ و 

وفانْ الطُّ فِيْضْ  نْ  مَ نُوحْ  يتْ  نَجِّ ِذَا  إ و 

انْ لِيمَ اسْ اطْ  البْسَ فُـوقْ  ـبْتْ  رَكَّ ِذَا  إ و 

نانْ دْ الْعَ النَّبِـي  ى 
علَ وا  لّْـمُ سَ و  وا  لـِّ صَ

ايْ طَ بعْ رْ  فَ تَظْ ماتْشا  لَبْ  اطْ نْ  لَكِ

واليْ مُ رَبِّــي  يَا  رَدْتْ  تَارْ  خْ الْمُ له  ــالْ  قَ

ابصـارُه ه  دُ وَلـْ يـصْ  مِ بقْ

ارُه ــدَ اكْ ةْ  مدَّ ـدْ  بَعْ نْ  مَ

ـنادِي باالجْ ليه  جا  الرِّيـحْ  ساطْ  ابـْ و 

ــزَّرَّادِي ال يدْ  دِ الحْ له  لَيَّنْتْ  اوودْ  ــدَ ل و 

ـيعادِ الْمِ ارْ  هَ انـْ فـي  ـلْـقْ  الْخَ يعْ  فِ اشْ

ـتارِي ـخْ مَ و  ـفايْ  طْ ـصْ مُ ألَنَّك  ـنُّـه  عَ

وَارِي ـلُوقًا  ـخْ مَ ــاهْ  اوْطَ إالَّ  بْـساطْ  لـِ

رَارِي بأسْ ة  الرْسالـَ مْ  خاتـَ و  بِـيـبِي  احْ

ــبالْ الجْ مـنَ  طــورْ  ـلَى  اعْ

ـثالْ امْ بـال  ي  قَــوْلـِ ـعْ  مَ سْ تـَ

مالْ الكْ نــريــكْ  ـــي  رُوحِ ــنْ  مَ

ارقْ وَ الخْ زَاتْ  جِ عْ مُ ـنْ  مَ

ـقْ قايـَ لَحْ ـــلْ  هَ دَاوُودْ  و 

ادِي حَّ الجُ مْ  ــوْ قَ ــاللْ  اضْ ــنْ  مَ يتَكْ  نَجِّ

فَادِي ـدْ الفَ و  البْرَاقْ  ـرْ  ـهْ ضَ بْـتَـكْ  رَكَّ

ـيعادِ الْمِ ارْ  هَ انـْ فـي  ـلْـقْ  الْخَ يعْ  فِ اشْ

انِي شَ اللَةْ  اجْ و  يمْ  ظِ اعْ عْ  وَاسَ ــلِي  فَضْ

رَانِي فْ بالْغُ ـتِي  أُمْ ي  ـقِ خالـْ يا  ـرَمْ  تَكْ
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ايْ وَّ الْهَ فْ  شْ الْخَ ةْ  لْمَ ظُ مْ  نْهُ عَ ارْفَعْ  و 

يَسٍّ يرْ  خِ ــلْ  كُ ــنْ  مَ ــلْ  ــمَ احْ و 

ينْ سِ مْ خَ يُومْ  لْ  كُ في  اقْبَلْ  و 

ينْ الْحِ في  رِيقْ  الطْ ـجْ  نَهْ اتْنَا  و 

ـرَّمْ كَ المْ هَ  بِطَ ـعْ  ارْجَ و 

مْ كَ النْبِي  له  ى  كَ احْ لما 

سانْ األحْ قادَمْ  افْرَضْ  ما  يدْ  ايْعِ زَالْ  ما 

النْ مْ الْحَ في  مْ  نْكُ عَ اتْقالْ  ما  نا  فْ فَّ خَ

نانْ دْ الْعَ النَّبِـي  ى 
علَ وا  لّْـمُ سَ و  وا  لـِّ صَ

ولَى لِلْمُ دْ  اجَ سَ ــرْ  خَ و  رَبِّــي  دْ  مَ احْ و 

ال مْ بِجَ وَاتْ  مَ السْ ــلَ  اهْ دَّعْ  ايْـــوَ ــارْ  سَ

بْال الْقَ اقصد  و  البْرَاقْ  رْ  هْ ضَ ــبْ  ارْكَ و 

ا ــكَّ مَ ــارْ  ادْيـَ ــيَّــمْ  خَ ا  ـمَّ لـَ

ا كَ احْ و  بْحْ  الصُّ ى  ـلـَّ صَ تَّـى  حَ

ا ـكَّ شَ دُونْ  يـقْ  دِّ الصَّ له  قَال 

لَمْ هْ و اسْ ه اللـَّ نْ وَفْقُ مَ

تَّمْ حَ امْ لُه  ابَقْ  سَ والِّي 

انْ الْبُرْهَ اتْ  هَ دْ  مَ يَاحْ مْ  وْ الْقَ لُه  قَالُوا 

يَانْ اعْ رمش  في  ا  ـوَ بالهْ بْـرِيلْ  جَ به  جا 

يانِي النَّسْ و  ى  طَ الخْ و  خْ  سْ الْمَ ابْ  دَ اعْ و 

السالمْ ــكْ  ــالَ ــمَ الْ ــــاهْ  ارْضَ و 

ــيامْ الصْ و  ــجْ  الْحَ و  ــالةْ  صْ

ــامْ قَ المْ في  بْـرِيلْ  جَ ــدْ  يُوجَ

ه لِيمُ اكْ ى  وسَ مُ لمقام 

ه لِيمُ اعْ لِيـهْ  اعْ افْـرَضْ 

نَادِي ايـْ ـلكْ  مَ بجـهارْ  ع  ـمْ سَ ـتَّى  حَ

ادِي دَ ينْ اعْ سِ مْ وْضْ خَ سَ في عَ مْ لُّوا خَ صَ

ـيعادِ الْمِ ارْ  هَ انـْ فـي  ـلْـقْ  الْخَ يعْ  فِ اشْ

ه رَاجُ دْ مَ لتمام  ينْ  األَمِ بِيهْ  ــعْ  ارْجَ و 

ه ـرَاجُ عْ مَ ـيَاة  انْهَ لَى  اعْ ى  انتْهَ تَّى  حَ

ه رَاجُ ابـْ في  اللِي  ايـْ الذجى  و  ا  ـلْهَ اوْصَ

ــالمْ ــالــسْ ب ــلْ  ــرِي ــبْ جَ وَدَّعْ 

بالتْــمامْ ــرِيــشْ  لــقُ ــره  خــبْ

ــرَامْ الكْ ــيْــدْ  أَسِ قْــت  صـدَ

ارُه وَ انـْ ـدْ  اهَ شَ و  ـنْ  ءَامَ

رَارُه اقْ النَّارْ  في  ا  قَ الشُّ

ـهادِي باألَشْ ه  ـفُ وَصْ سْ  دِ ـقْ الْمُ يـتْ  بـِ

ــرَادِي افْ و  ــه  ازْوَاجُ النْـبِي  ـفُ  صَ تَّى  حَ

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397



109 المعراج

نانْ دْ الْعَ النَّبِـي  ى 
علَ وا  لّْـمُ سَ و  وا  لـِّ صَ

سْ دِ قْ الْمَ بِيْتْ  ى  فَ طْ صْ الْمُ فْ  وَصْ ا  لَمَّ

لَسْ جْ الْمَ رُيَّـــاسْ  ــوهْ  قُ ــدْ صَ تْرَة  الكُ

سْ تَاضْ خاطره وزَاد و اتَّنْكَ بْ و اغْ ضَ و اغْ

لْ قَ تَعْ لِيسْ  يقْ  دِّ الصَّ له  قَال 

لْ ضَّ ـفَ المْ ي  مِ الْهاشْ و  هُ ا  دَ هَ

لْ طَّ عَ امْ يَــا  رْ  فْ الْكُ ــاكْ  ــمَ اعْ

ى وسَ مُ التُّورَاتْ  في  ه  فُ وصْ

يسى يلْ عِ اكْ في األَنْجِ و كدَ

ـرْبـانْ الْعُ و  مْ  ـجَ الْعَ ـيَّـدْ  سِ ـو  هُ ا  دَ هَ

ـرْقانْ الْفُ و  ة  فاعَ بالشْ وص  صُ خْ الْمَ ا  ذَ هَ

نانْ دْ الْعَ النَّبِـي  ى 
علَ وا  لّْـمُ سَ و  وا  لـِّ صَ

يقْ ـدِّ الصَّ رْ  بابَكْ طابْ  الخْ تَــمْ  ا  لَمَّ

افْرِيقْ ـرُوقْ  الفْ و  ـيعْ  مِ بالجْ افْتَـرْقُـوا  و 

ـرِيقْ  اشْ يانْ  قْ عُ في  مانْ  بُرْهْ تُه  مْ انْظَ و 

يَ ــدِ الْــهْ بَلْ  تَقْ ــودْ  الــجُ ــلَ  اهْ

يَّ طِ المعْ لْ  ـــامَ كَ ــافِي  الْكَ و 

ـيَّ لـِ ــالجْ  اعْ ــو  هُ ــه  حُ ــدْ مَ

ـيعادِ الْمِ ارْ  هَ انـْ فـي  ـلْـقْ  الْخَ يعْ  فِ اشْ

قْ قَّ حَ امْ قرِيشْ  نَادَدْ  اصْ ادْرَاوَهْ  يفْ  كِ

ـزَّقْ ـمَ اتـْ و  بُه  قَلـْ دَابْ  لْ  ـهْ جَ ابُو  ـيرْ  غِ

قْ دَّ اتصَ رْ  حْ بالسَّ يفْ  كِ رْ  ألبوبَكْ قَالْ 

المْ بالــظْ وسْ  مُ ــطْ مَ لْبَــكْ  قَ

سامْ الحْ ــبْ  صــاحَ ــوَّ  هُ ا  ــدَ هَ

التْمامْ ـــازَغْ  ب ــةْ  ــعَ ــلْ طَ ــنْ  عَ

دَارَة رْ  ــبْــدَ كَ يـرْ  ـهِ اشْ

بْـْرَارَة لـَ ـيَّــدْ  سِ و  ـدْ  مَ احْ

ادِي وَّ الْجُ ولْ  الرْسُ ى  نْـتْـهَ مُ و  هُ ا  دَ هَ

رادِي ديـنُـه  ملتُـه  في  دْخـل  يـَ ال  نْ  مَ

ـيعادِ الْمِ ارْ  هَ انـْ فـي  ـلْـقْ  الْخَ يعْ  فِ اشْ

اجْ نْهَ لْ الْمَ اوا اهْ ـتَـدَ ارْ و اهْ ـفَّ ـلّوا الْكُ ظَ

ـرَاجْ ـعْ الْمَ في  ي  عـلْمِ امْ  اتــمَ و  هُ ا  دَ هَ

الـتَّاجْ ـبْ  صاحِ دْ  ـمَ احْ لنْـبِي  يـتُه  دِ اهْ و 

ـــمالْ الكْ ـازَغ  بـَ ــكْ  بالـَ ما 

األَمـالْ ــيَّــبْ  ـخَ ايـْ ـاشـاهْ  حَ

النْكالْ و  لْ  ــوْ الــهَ انْــهــارْ  في 
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انتهت القصيدة

رَفَّــعْ المْ ي  انـِ افْدَ ا  مَ اكْ

ـعْ فَ يَشْ نَرجاه  اكْ  ــدَ كْ و 

انْ مَ يالرحْ تَـكْ  ئَـلـْ اسْ لِكْ  بِكْ  رَبِّي  يَا 

انْ ــوَ األخْ و  ـلْ  األَهْ و  يــنْ  ـدِ الـْ الوَ و  انـا 

نانْ دْ الْعَ النَّبِـي  ى 
علَ وا  لّْـمُ سَ و  وا  لـِّ صَ

رِيرْ تَحْ رَّرْ  حَ امْ و  امْ  النْظَ يعْ  ابْدِ أراوي  دْ  خُ

رِيرْ احْ النَّـاسْ  نْدَ  عَ ــزْل  غَ كل  و  هُ ما 

يرْ دِ اغْ اهْ  ــوَ يَــقْ ما  ميقْ  اعْ رُه  بَحْ ا  ــدَ هَ

ازَ ـغَ اتـْ ـنْ  مَ التَّــبْـرْ  ـتَـرْتْ  اخْ

ازَ ـفَ المْ ـايَة  ابْغَ نْـــتُه  سَ احْ و 

ــرَازَ الــبْ في  يخْ  شِ لُــه  الّ  ــنْ  مَ

يَاخْ أشْ نْ  عَ لْم  الْعَ اقْرِيتْ 

ـاخْ األرْخَ ــبَارْ  احْ ـاتْ  دُهَ

انْ ـلْوَ السَّ رَوضْ  لِي  طابْ  مْ  ـهُ نَايَعْ بِصْ

بَانْ حسْ مائة  رَة  شْ عَ دْ  بَعْ رِينْ  شْ العَ عامْ 

جامة نَ الْعَ جْ يقْ سَ نْ ضِ مَ

ة يـــامَ القْ يُومْ  في  فِينا 

ادِي هَ و  دِيكْ  في  اهْ  مَ احْ في  لْنِي  عَ تَجْ

ادِي الْهَ ــمَ  نَعْ يا  ـنِينْ  ومْ الْمُ يـعْ  جـمِ و 

ـيعادِ الْمِ ارْ  هَ انـْ فـي  ـلْـقْ  الْخَ يعْ  فِ اشْ

رَاوِي يَــا  نِّي  عَ ـــتْ  ارْوِي ا  بمَ ــوزْ  ــفُ اتْ و 

الرَّاوِي ـيْـتْ  بالْغَ ـتْ  عْ لـَ اطْ زْنَا  مَ ال  و 

ــرَاوِي ــغْ الْــمَ زِيزْ  العْ بْدْ  عَ لك  ول  يقُ

رِيحْ اصْ نه  ـدَ عْ مَ صْ  الـَ خَ نْ  مَ

ـيحْ اوْضِ ا  هَ الـْ ــمَ بجْ عْ  ـطَ يَسْ

يحْ يجِ ــه  ــالْــتُ ــهَ بَــجْ ــا  ــقَ يَــبْ

ازْمانِي مْ  عاهُ امْ تْ  نَمْ اغْ و 

ي عانـِ المْ ــورْ  ابْحُ اسْ  رِيـَّ

الفرقادِي متل  ــنِيـرْ  المْ التَّـارِيـخْ  في 

ادِي عَ لَسْ تَانـي  ارْبِيعْ  في  رَة  جْ الهَ من 
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لَكْ ــبْ  وَاجَ الرِّسـالَة  مْ  خاتـَ يا  له  قال 

كْ ــلـَ ألجْ ــتْــهُ  قَ ـلـْ خَ قاطـبـة  عالم 

لَكْ فضْ من  أَلْتَكْ  اسْ مدتي  عَ يَا  له  قَال 

اصفيك آدَمْ  اجعلتي  ا  مَ كْ

كْ لِيمَ اكْ ــهُ  تْ ــدْ خَ ــى  ــوسَ مُ و 

انجيك الــمــرتــضــى  نـــوح  و 

وبْ قُ عْ يـَ ابْصارْ  ـي  رَدْتـِ و 

نْ امحاين ايُّوبْ  فقتِي مَ و شْ

لِيمانْ لسْ بْتِي  هَ يخْ  مِ ْ الشّ لْكْ  المُ ثُمَّ 

الـجانْ ـعَ  مْ ـيُـور  الطْ ـع  مْ بـوحـش 

يكْ طِ نَعْ اللِّيلْة  ذا  في  ا  تْشَ ما  لِي  لُبْ  تَطْ

يكْ نَرْضِ الني  تِي  اللـْ اجْ لَى  اعْ تَـبْـتْ  اكْ و 

يكْ صِ يَعْ من  في  و  يعْ  فِ اشْ تِي  أُمْ في  لْنِي  عَ تَجْ

الجميل ادْرِيــــسْ  ــت  ــعْ ارْفَ و 

اخليل  ــي  ــزك ال ــم  ــي ــراه واب

ـلِيلْ الْجْ ــكْ  رُوحَ ى  ــيـسَ عِ

ابصـارُه قـــرة  يـصْ  مِ بقْ

ارُه ــدَ اكْ ةْ  مدَّ ـدْ  بَعْ نْ  مَ

ـنادِي باالجْ ينحمل  الرِّيـحْ  ساطْ  ابـْ و 

ـــزَّرَّادِي ال الحـديد  له  لينت  دَاوودْ  و 
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نْ أقْضاهْ الباسْ رُوا عَ كْ هْ و نشَ دْ للـَّ مْ الْحَ

كاسْ بـال  ي  مِ ياالَيـْ رْنِي  ـمَّ خَ ـوَى  الهْ و 

للنَّاسْ يانْ  اعْ رِّي  بسَ انْبُوحْ  ايْ  وَ أهْ بال 

ناسْ يارْ األجْ لَى اخْ المْ اعْ الة و السّْ و الصّْ

وَاسْ الوَسْ تْرْ  كُ نْ  مَ يعْ  الوْسِ رْ  دْ الصَّ داق 

بَّاسْ دِي حَ نْ وَجْ يمْ مَ دِ دْ القْ هْ و علَى العَ

نَاسْ لْ اجْ نْ كُ وَى عَ راتَبْ الهْ تْ امْ و ارْفَعْ

قْ ــدَّ صَ و  ي  ياالَيْمِ رْنِــي  ــدَ اعْ اتْلُومْ  ال 

ْ قّ فْ الْحَ ْ تَنْصَ بّ رْ الحُ مْ نْ خَ كانْ دَقْتِي مَ

قْ قَّ ْ مَن هو دُوقِي في النَّاسْ منْ ايْحَ لّ كُ

نَبْراسْ ينْ  اللَّجِ عاعْ  بشْ ها  لَعْ طْ مَ الحْ 

ياسْ الكْ ينْ  مِ فاهْ يا  حالِي  نْ  مَ قة  ناطْ

جالَسْ امْ ه  رايحُ بڤْ بِي  قَلـْ في  ـرامْ  الغْ و 

جالَسْ الَ المْ بُوبْ في اعْ حْ رَةْ المَ ضْ في حَ

موانَسْ ال  بُّ  الحُ رْ  مْ خَ منْ  رِي  دْ صَ داقْ 

جالَـسْ المْ رْ  ـوَّ ـنَ امْ دْ  ـمَّ ـحَ مُ نا  يدْ سِ

ـمارَسْ انـْ يِيـتْ  اعْ و  ـهْ  بـِ تْ  دْ كايـَ أما 

امْ و فارَسْ راقْ و الشَّ َرْضْ العْ بْرِي في أ خَ

جالَسْ امْ  ْ لّ كُ لِي  يبْ  تطِ تَّى  حَ وَى  نَهْ

اليَقْ الخْ لْ  فَ حْ مَ علَى   ْ بّ الحُ في  وتِي  دَعْ

قْ قايـَ الحْ لْ  ادْاليـَ و  ه  بُرْهانـُ يا  أضْ نْ  مَ

قْ ْقَايـَ الرّ لَّةْ  حُ في  ــوزِي  ارْمُ و  تِي  نْعْ صَ

اليَسْ الغْ علَى  ايَلْ  الصَّ رْ  جْ الفَ المْ  كعْ

يامَسْ و  ا  غــدَّ و  اليُومْ  ـــرُوفْ  اصْ ــنْ  مَ
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البَسْ ي  مِ سْ جَ علَى  وى  الهْ تُوبْ  لَنِّي 
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بارْ االخْ ي  كِ تَحْ قة  ناطْ الْحالْ  بلْسانْ 

دْ النَّارْ هْ يمْ و صَ حِ وقْ و الجْ ْ الشُّ نْ حرّ مَ

اقْطارْ  ْ لّ كُ في  ي  جِ ناهْ امْ بِيَّ  ضاقَتْ 

داقْ نْ  لمَ رِي  دْ عُ رِي  دْ الْعُ  ْ بّ الْحُ لْ  هَ يا 

اقْ شَّ يالعُ وانْ  نَشْ لَنِّي  رُوا  ــدْ عَ يرْ  غِ

واقْ االشْ بُوبْ  اهْ معَ  دْ  ڤْ الفَ رِيحْ  ْنِي  زّ هَ

راسْ االغْ دُوحْ   ْ زّ هَ ه  رِيحُ منْ  دِي  وَجْ هاجْ 

اسْ سَّ عَ اللِيلْ  طالْ  ما  اتْبَرَّحْ  ودْ  ْعُ الرّ و 

ناسْ يارْ األجْ لَى اخْ المْ اعْ الة و السّْ و الصّْ

طاشْ لِي  قْ عَ نُّه  مَ يفْ  صِ العْ دْ  الرَّعْ زامْ 

طاشْ باألعْ عايَنْ  اضْ يتْها  كِ احْ زُونْ  امْ و 

اشْ بَطَّ لها  اوْتــارْ  نْ  مَ اتْلُوحْ  هامْ  باسْ

احْ فَّ يثْ طَ لَى االرْضْ غِ عْ اعْ باتْ وَبْلْ الرَّجَ

االدْواحْ اتْغارْ  مْ  اتْبَسَّ زُونْ  المْ ابْكا  نْ  مَ

ابْطاحْ و  ارْوَابْ  بَنْواره  رَزْ  اطْ ْبِيعْ  الرّ و 

الياسْ و  ينْ  مِ بالياسْ مْ  اتْبَسَّ رُوضْ   ْ لّ كُ

يَّاسْ مِ بهاهْ  في  سْ  النَّرْجَ و  لْ  ْوِيوَ الزّ و 

جالَـسْ المْ رْ  ـوَّ ـنَ امْ دْ  ـمَّ ـحَ مُ نا  يدْ سِ

راري اسْ في  نُّه  عَ يتْ  فِ اخْ ما  مْ  للفاهَ

ماري اجْ  ْ رّ حَ وا  يَّجُ هَ قارْ  اسْ و  اللّْضا  و 

ــرَاري اقْ ــوانْ  دِي قامْ  امْ إلَــى   ْ بّ الحُ و 

يقة قِ نَّى على الحْ ْ و غَ بّ رابْ الحُ نْ اشْ مَ

تِيقة رَة صافْية اعْ مْ نْ خَ ري مَ كْ شاخْ سُ

رِيـقـة ْ الطّ ـلَ  ياهْ مْ  تْـكُ رْمَ حُ ي  لُونـِ ْ حمّ

مادَسْ بْ الحْ ياهَ معَ البْرُوقَ انْشالُوا في اغْ

وامَسْ اطْ ها  ومْ انْجُ اجْ  جَّ الطَّ زُونْ  امْ عنْ 

جالَـسْ المْ رْ  ـوَّ ـنَ امْ دْ  ـمَّ ـحَ مُ نا  يدْ سِ

وشْ هُ دْ مَ الَّنِى  خَ شارْ  علِيهْ  يضْ  المِ و 

وشْ ـرْشُ مَ ها  ـلـْ ـقَ اعْ و  جـاتْ  رَدْ  ـوْ للمَ

وشْ اتْحُ االقْطارْ  على  جا  ْ الدّ ولْ  طُ باتَتْ 

وا يحُ داوَله ايْسِ يْدانْ اجْ ضا و الوَ على الفْ

وا يـحُ ايْمِ صانْها  اغْ باثْمارْ  دُوحة  كل 

وا يمْ رِيحُ ي انْسِ جِ رْ يَهْ طَّ عَ ْ امْ ْ فَجّ لّ و كُ

الڤالمَسْ في  تُوحْ  فْ المَ رْدْ  الوَ و  رْ  ْهَ الزّ و 

وامَسْ الخْ بْ  صَّ مخَ اجْ  مَّ والطُّ رْ  البْهَ و 
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ـبارْ اخْ للـنَّاسْ  بـاحْ  هْ  بـِ نِي  كْ ـلـَ مْ و 

وشْ نْقُ مَ تها  نْعَ بصَ التَّرَى  هْ  وَجْ بَحْ  اصْ و 
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وزْ ايْفُ انْ  للوَ نْ  عَ رْ  البْهَ نْ  لــوْ دْ  بَعْ نْ  مَ

ـوزْ ـفُ حْ مَ ـي  باهِ بزِيـنْها  الزَّفْـرانـة  و 

وزْ رْكُ المَ كالبْنْدْ  الــزَّوَانْ  وَرْدْ  بَحْ  اصْ و 

بَرْ االكْ لِيلْ  الجْ  ْ لّ جَ ودُه  جُ منْ  غاتْها 

بَّرْ دَ المْ الْخالَقْ  ثِيرْ  اكْ ــلْ  وَبْ ها  رَشْ

ـرْ وهَ جُ و  ــرْدة  وزْمَ ياقُــوتـة  ابْها  نْ  مَ

رِيَّاسْ ملُوكْ  وها  طُ بَسْ الَّ  افْراشْ  نْ  مَ

ناسْ لَجْ جارْ  الشْ بِينْ  يتُه  حكِ ْياضْ  الرّ و 

ناسْ يارْ األجْ لَى اخْ المْ اعْ الة و السّْ و الصّْ

واحْ الدْ في  ونْ  صُ الغْ ْقاحْ  باللّ تْ  تَلْفَ اخْ

تَّاحْ الفَ هْ  اللـَّ وا  دُ ْ حّ و  ارْجاحْ  ولْ  قُ اعْ و 

افْراحْ لْبْ  للَقَ دُوا  ْ ــدّ جَ راحْ  اشْ رُورْ  باسْ

لْطانْ سُ كابْنُودْ  مْ  هُ دْ اليـَ بَقْ لْ  النْـخَ و 

االغْصانْ في  واتْها  بأصْ اتْرَنَّمْ  يارْ  الطْ و 

تِجانْ في  بنْباتْها  تَاڤَتْ  جة  وَلـْ  ْ لّ كُ و 

الباسْ من  رَبْنَا  مْ  هُ ظْ فَ يَحْ ي  راجِ الحْ و 

رْداسْ يُولْ يُومْ مَ تْ في اخْ فْعَ يُولْ انْدَ و الخْ

جالَـسْ المْ رْ  ـوَّ ـنَ امْ دْ  ـمَّ ـحَ مُ نا  يدْ سِ

لليَبْـرِيــزْ ي  كِ نَحْ يلْ  انْحِ ورِي  الخابـُ و 

رِيزْ التَّطْ نْ  سْ حُ على  تُه  جَ بهْ يْلِي  الخَ و 

تَبْرِيزْ قابَلْها  أمْ لَّتُه  ابْحُ النَّسرِي  و 

ـرْ وَاجَ الهْ لْ  وايـَ بَڤْ ـها  عْ ـدَ دَعْ ما  دْ بَعْ

اوَرْ صانْها انْوَ تْ  في اغْ تْ و فَتْحَ حْ و القَ

ـرْ ادْنانـَ ها  ومْ جُ انـْ تِيْـجانْها  لَّلْ  كَ كاتـْ

نافَسْ سْ و اتْسارَحْ الطَّ قَ مَ وفْ الدَّ من الحُ

رايَسْ لَعْ ـلَّةْ  كحُ فْ  ـتْـلـَ اتْخَ ْقاحْ  باللّ

جالَـسْ المْ رْ  ـوَّ ـنَ امْ دْ  ـمَّ ـحَ مُ نا  يدْ سِ

وا ساحُ تْـها  رُؤيـَ نْـدْ  عَ االرْواحْ  ـتْ  هامَ

وا باحْ زَيَّنُوا افْرُوشْ ابْطاحُ في امْسا و اصْ

وا باحُ وا  تْـمُ ماكَ  ْ لّ كُ افْـصاحْ  ـونْ  بـسُ

وحاتْ و البْساتَنْ يُولْ الدُّ وفْ اخْ فُ في اصْ

افْياتَنْ نْ  مَ الحربْ  في  يَّجْ  اتْهَ واتْ  بالصْ

التَّعابنْ كما  بالما  رِي  تَجْ بْ  اعَ دَ المْ و 

طامَسْ رْ  بَحْ واجْ  امْ االرْياحْ  نْ  مَ ي  تكِ تَحْ

سْ داعَ امْ نُونْها  اسْ ةْ  رَايـَ قْ  ايـَ قَ الشْ و 
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زِيزْ اعْ كامْ  بحْ ْها  لّ كُ االرْضْ  رْفَةْ  زْخَ و 

وا الحُ رْها  منـابـَ في  ياكْ  الـْ ـصانْ  اغْ و 
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زَاغْ ـنَـكْ  ـفْ جَ ي  اللَّيالـِ مْ  نايـَ يا  ضْ  يَقَ

البْزَاغْ بْ  وَاكَ بكْ ــداكْ  اهْ ربّاً  دْ  مَ احْ و 

نَبَّاغْ ــوارُه  بَــنْ فِيكْ  أنْباتْ  زَرْعْ  ــنْ  مَ

ـتْ فاجَ و  بَنْوارْها  ــرَتْ  زَهْ البْساتَنْ  و 

تْ ماحَ عاهْ  امْ لِيها  اعْ  ْ بّ ايْهَ رِيحْ   ْ لّ كُ

ـتْ الحَ و  انـوارْها  في  عْ  الْقاطَ رامْ  الغْ

نْ ارْقاقْ االنْفاسْ رَتْنا مَ ضْ رْ في حُ ضَ نْ احْ مَ

لَبَّاسْ يرْ  مِ وقْ  طُ في  نْبَرْ  عَ و  كْ  مَسْ  ْ كنّ

ناسْ يارْ األجْ لَى اخْ المْ اعْ الة و السّْ و الصّْ

يعْ ابْدِ نْ  سْ حُ في  رُونْقة  امْ رة  ضْ حُ ادِي  هَ

مالْ ارْفِيعْ بُه في اجْ دْ سْ تَجْ و ارْقِيقْ النَّفْ

اولِيـعْ بْ  لـْ الْقَ بِها  يـمْ  يافْهِ نْـها  عَ امْ

جهة  ْ لّ كُ ارْوَاتْ  يَّاتْ  الغِ يُوتْ  اغْ منْ 

ـها الوْجِ يا  البَاهْ لَّتْـها  حُ فـي  تْ  لـْ فَّ حَ

ها جِ امْ ـعَ  امْ جانا  لْ  الكامَ رُورْ  السْ و 

لْ نَبْراسْ سْ اوالَ الحْ كُ مْ واتْ الشَّ اوالَ اضْ

افَلْ النَّاسْ مة الكَ ي رَحْ كِّ ولْ المَ ْسُ و الرّ

جالَـسْ المْ رْ  ـوَّ ـنَ امْ دْ  ـمَّ ـحَ مُ نا  يدْ سِ

وا باغُ لْ  نايـَ اشْ و  يـقْ  قِ ْ الشّ ــالَّتْ  حُ نْ  عَ

وا باغُ ابْتَسْ و  لِيكْ  اعْ ه  بانْعايْمُ لْ  مَ اكْ و 

وا ـبَّاغُ صَ ـتْ  نْـعَ بصَ تُـه  لـَّ حُ رْڤُـوما  مَ

ـالماتْ اعْ ـصانْها  أغْ لْوانْ  للسَّ ْزَتْ  يّ مَ

رُورْ و ارْماتْ ْ لَى السّ طا في ادْرارعْ اعْ ناشْ

ماتْ نَسْ زِينْ  يبْ  بطِ داتْ  اهْ و  وها  دُ نَكْ و 

سْ ْجانـَ ـوزْ التّ نا و ارْمُ ـعْ يـنْ الْمَ مِ الفاهْ

ـالبَسْ المْ ـوارَتْ  امْ اتْ  الهمَّ لُوكْ  امْ نْ  مَ

جالَـسْ المْ رْ  ـوَّ ـنَ امْ دْ  ـمَّ ـحَ مُ نا  يدْ سِ

ه تَلْساعُ بِها  ايْــكــونْ  ــنْ  مَ رِيها  يَدْ

ه انْواعُ نْ  سْ الحُ نَ  امْ مابْدا  لُه  رْ  ضَ يَحْ

ه عاعُ اشْ رْ  البَدْ ها  عاعْ اشْ نْ  مَ ايْخايَلْ  و 

ماها اضْ منْ  وتْ  المُ دْ  بَعْ محياها   ْ لّ جَ

ماها اسْ في  االَزْهارْ  بْ  وَاكَ لَكْ عانْدتْ  و 

ماها يلْ  سِ مايـْ لَوْالهْ  ـدْ  مَ أحْ لُود  وْ مُ

وَامَسْ الخْ اتْرِيَّةْ  و  ومْ  انْجُ و  رْ  اقْمَ وال 

ـسْ ْوامَ الرّ تْ  اللـَ لجْ ـلْ  الكامَ ـاللْ  الهْ
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وا ساغُ انـْ لِيهْ  ـمُ  امْطاعْ اعلَى  لْ  النْحَ و 

ـه يُوساعُ فْ  امْضايـَ مالْها  أكْ وجـودْ  بـُ
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االبْــراجْ نازَهْ  امْ في  ودْ  عُ ْ السّ ــالَلْ  اهْ  ْ لّ هَ

اجْ قْ الدَّ سْ ومْ  في غُ ْجُ نْ نُورُه نَارَتْ النّ مَ

ادْراجْ بِهْ  تْ  نالـَ ناتْ  الكايـْ يـعْ  ـمِ اجْ و 

االرْفَعْ وبْ  جُ الحْ فُوقْ  اتْرَقَّا  و  رَى  اسْ نْ  مَ

عْ يرْ و ارْجَ ْ خِ لّ نَمْ كُ وْلَى و اغْ بْ المَ و خاطَ

عْ مَ اسْ و  بِيهْ  نْ  َمَّ أ وْلى  المَ داهْ  أهْ نْ  مَ و 

االنْفاسْ رامْ  اكْ رَة  جْ الهَ ل  اهْ رُوهْ  نَصْ  ْ تَمّ

باسْ تَعْ دُونْ  المْ  اعْ ورْ  نْصُ المَ رْ  انْتَصَ و 

ناسْ يارْ األجْ لَى اخْ المْ اعْ الة و السّْ و الصّْ

مْ زَّقْهُ مَ و  نادْ  العْ ــلَ  اهْ ــي  رَبِّ ــسْ  نَــكَّ

مْ دُوَّقْـهُ ه  دابـُ اعْ نْ  مَ ثِيرْ  اكْ دابْ  اعْ و 

مْ وَّقْـهُ طَ يبـه  هِ لْ  بكُ االيْمانْ   ْ لّ اهْ و 

لْ ضَّ فَ دِي في افْضايَلْ المْ جْ وَاشْ يَبْلَغْ مَ

لْ مَ لَجْ مالْ  الكْ رْ  بَدْ انِي  السَّ لُوقْ  الخْ

لْ يبْ معسَ رِي طِ ه فكْ حُ دْ رْ مَ صَّ و ال ايقَ

ياسْ ودْ بكْ قُ مْ اعْ ي نَنْظَ قِ شْ و ال انْزُولْ بعَ

باسْ االكْ انْهارْ  فِيَّ  عْ  فَ يَشْ يتُه  ارْجِ نْ  مَ

جالَـسْ المْ رْ  ـوَّ ـنَ امْ دْ  ـمَّ ـحَ مُ نا  يدْ سِ

ه راجُ اسْ وِينْ  تَكْ ودْ  الوْجُ ــودْ  اوْجُ قَبْلْ 

ه تَبْهاجُ نْ  مَ وا  اضْ نْ  مَ  ْ لّ كُ و  ورْ  ابْــدُ و 

ه ادْباجُ لْ  ضْ الفَ اللَةْ  اجْ نْ  مَ وا  سُ التَمْ و 

يعة ابْدِ اتْقانَتُه  لِكْ  المَ ابْساطْ  إلى 

ارْفِيعة مـنازَلُه  و  لُه  واهْ ة  كَّ مَ األرْضْ 

يعة دِ رْ بُنْيانُه على الخْ فَ قاهْ احْ نْ اشْ و مَ

عابَسْ لِيثْ   ْ لّ كُ نْ  مَ يبة  لطِ وهْ  تَبْعُ و 

سْ ناكَ مْ  هُ المْ اعْ و  وا  زْمُ انْهَ داتْ  العْ و 

جالَـسْ المْ رْ  ـوَّ ـنَ امْ دْ  ـمَّ ـحَ مُ نا  يدْ سِ

ـه المُ اعْ طاحْ  مْ  هُ لْكْ مُ أيَّامْ  فاتْ  اطْ و 

ه كامُ مْ بَحْ لِيهُ ة اعْ ابْقَ و اقْصى في السَّ

ـه وامُ تُقْ في  ـوهْ  مُ رَسْ يـنْ  الدِّ انْصارْ  و 

الرّْسالة خاتَمْ  في  وْلَى  المَ يحْ  دِ امْ معَ 

اللة الجْ ْفْ  رّ شَ المْ نِينْ  وْ الكَ نُورْ  سْ  مْ شَ

مالة اتْ العْ دَ هْ لة في شَ يجْ النَّحْ كانْسِ

كابَسْ رَّدْ المْ طَ بُوبْ المْ حْ قْ المَ شَ نْ اعْ مَ

قابَسْ امْ ها  يمْ حِ اجْ رارْ  بشْ رْ  تَزْفَ يُومْ 
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ـه زاحْ مْ تـَ ي  عالـِ المْ ـرادَقْ  اسْ في  ورُه  نـُ

ه سامُ احْ  ْ لّ سَ دَى  العْ علَى  رْ  انْفَ دَ اغْ  ْ لّ كُ
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هْ اللـَّ بِيبْ  احْ يعْ  فِ اشْ لي  ونْ  ايْكُ نَرْجاهْ 

رْمة و الجاهْ نِيعْ ابُو الحُ نْ المْ صْ و الحُ هُ

اهْ تْـرَجَّ تـَ ـقْ  اليـَ الخْ ونْ  اتْكُ يُومْ  في  و 

ي اوْلُوعِ منْ  زَّلْتْ  اتْغَ بُوبْ  حْ المَ ابْها  في 

ي لُوعِ نْ اضْ وقْ مَ رْ بالشُّ رَامِي ساهَ نْ اغْ مَ

ي نْ اقْلُوعِ فْ عَ صَ رَتْ بالعْ مْ دِي عَ ارْياحْ وَجْ

الْباسْ و   ْ زّ عَ و  نايَ  اغْ  ْ لّ جَ ه  يحُ مدِ في 

كاسْ يتْ دُونْ تَعْ دِ ودْ اهْ قُ مْ خالَصْ في اعْ نَظْ

ناسْ يارْ األجْ لَى اخْ المْ اعْ الة و السّْ و الصّْ

قْ الحَ ــورْ  نُ ــهَ  طَ ــديــحْ  امْ ــايَ  ــنَ اغْ  ْ ــلّ جَ

لْقْ الخَ يعْ  مِ لجْ دَى  الهْ و  ينْ  بالدِّ اتَى  و 

البَرْقْ عْ  كلَمْ يَا  الضَّ علَى  نُورُه  وَى  ضْ و 

زَمْ زَمْ المْ لبْطايَحْ  رَفْ  تَشْ ي  رُوحِ رُوحْ 

لَّمْ سَ لِيهْ  اعْ لَّى  صَ نْ  يامَ أَلْ  نَسْ بِهْ 

مْ ظَّ عَ المْ التَّنى  ذا  نِّي  مَ بَلْ  يَقْ تُه  رْمَ حُ

بَّاسْ حَ بُولْ  القْ ى  نَرْجَ نَّكْ  مَ ولََى  يالمُ

ايَّاسْ تْ  عْ اقْطَ وال  كْ  نْدَ عَ نْ  مَ ْجا  الرّ و 

جالَـسْ المْ رْ  ـوَّ ـنَ امْ دْ  ـمَّ ـحَ مُ نا  يدْ سِ

الضاها رارْ  اشْ و  يمْ  حِ الجْ زَفْراتْ  نْ  مَ

باها احْ و  النُّـبُــوءة  بخاتَمْ   ْ الخاصّ

طاها اخْ تْرْ  كُ نْ  مَ وسْ  ْفُ النّ  ْ لّ كُ لّ  اتْكَ و 

الوْالعة اڤْرايَحْ  بِهْ  شاقَتْ  ما  دْ  بَعْ

ساعة تْراحْ  نَسْ دِي  وَجْ نِّينِي  ايْهَ الَ  و 

للرّْضاعة ولُودْ  كالمُ ي  بْعِ طَ وا  يَّجُ هَ

ي على اللّْسايَسْ رَسِّ دْ امْ وْ ورْ مانَعْ طُ سُ

جالَسْ المْ ذا  في  نايَ  اغْ  ْ لّ جَ رَكْ  نَدْ بِهْ 

جالَـسْ المْ رْ  ـوَّ ـنَ امْ دْ  ـمَّ ـحَ مُ نا  يدْ سِ

ادَقْ الصَّ لْ  وْ بالقَ اللْ  الجْ ذا  ه  صُّ خَ نْ  مَ

يَتْدافَقْ جْ  ناهَ المْ في  وقْ  بالشُّ رُه  بَحْ

الرَّايَقْ ـنْ  ـسْ بالحُ اللْ  كاهْ لَّى  اتْجَ و 

مْ اشَ هَ يدْ  سِ تارْ  خْ المُ ي  كِّ المَ ولْ  ْسُ الرّ

نْ بني أدَمْ دْ مَ جْ ي المَ نْشِ اليَكْ يامُ و المْ

دايَــمْ وامْ  بــالــدْ ــرادَفْ  ــتْ تَ التُه  اصْ معَ 

افِي من الوْساوَسْ ينْ الصَّ الصْ الدِّ في اخْ

رْ طامَسْ بِيبَكْ صافِي البَحْ يحْ احْ دِ في امْ
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هَ طَ طابُه  اخْ في  ولْ  أيْقُ لِيها  أنا 

قْ عاشَ  َّ وّ هُ نْ  مَ  ْ لّ كُ ببْهاهْ  بِي  يَسْ
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يمْ مِ اطْ رْ  بَحْ ْهامِي  التّ ى  فَ طْ صْ المُ يحْ  دِ امْ

يمْ رْ اقْدِ مْ قاني خَ قْ من الذِي اسْ  و التَّفْ

هيمْ ْفْ التّ و  ْياسة  الرّ و  لْ  وْ القَ تْ  مارَسَ

رْ االَزْهَ يدْ  صِ الْقْ ذا  في  ازْهارِي  رُوضْ  فاحْ 

رْ وْهَ جَ امْ جا  بْ  حَ نَسْ بِي  دْ العَ دامْ  امْ نْ  مَ

رْ هَّ طَ المْ رْ  اهَ الطَّ ولُودْ  مُ اللَةْ  اجْ لى  اعْ

باسْ ونْ في اعْ دْ ما ايْكُ عْ بَعْ امَ رْ السَّ مَّ تخَ

بْتُه وال قاسْ حَ نْ داقْ امْ نْ هو مَ ابْحالْ مَ

ناسْ يارْ األجْ لَى اخْ المْ اعْ الة و السّْ و الصّْ

األَزْهارْ رُوضْ  عْ  مَ اسْ نْ  مَ  ْ لّ كُ رْ  مَّ يَتْخَ

دارْ اكْ  ْ لّ كُ ي  يَنْفِ لِيسْ  ْ السّ مْ  النظَ ألنَّ 

اوْعارْ دُونْ  وافِي  الْقْ جْ  نَهْ الَكْ  السَّ و 

جْ بَهَّ الْمْ عْ  اطَ السَّ رْزْ  الطَّ ذا  الحافَظْ  يا 

تَوَّجْ المْ البْها  نُورْ  الهادِي  يحْ  دِ امْ في 

جْ بَهَّ و  تُه  ـْ لّ حُ رَاوِي  غْ المَ ــالْ  صَ بِهْ 

ــالَّسْ يالْجُ هْ  للـَّ ــمْ  بادْعـاكُ زاوْدُوهْ 

يعْ في النَّاسْ فِ الَمْ الشْ ْ اعْ لّ رْ في ضَ شَ و يحْ

جالَـسْ المْ رْ  ـوَّ ـنَ امْ دْ  ـمَّ ـحَ مُ نا  يدْ سِ

وْقي و غرامي ه بشَ طُ واسَ خايَضْ في امْ

ة في انْظامِي عَ ْ قَطْ لّ رِي في كُ دْ رَحْ صَ و اشْ

ـي قامِ لمْ وافـي  القْ ـرْ  وَاهَ اجْ لَبْتْ  اجْ و 

االزْهارْ رُوضْ  يتْ  مِّ شَ ازْهارُه  ارْياضْ  منْ 

االنْوارْ و  ه  دايَقُ احْ و  ه  ارْبِيعُ و  رْ  طَ المْ و 

رْ هَ اليمْ يَظْ ي و علَى العْ قِ شْ لْ عَ فَ فيه حَ

يابَسْ لْدْ  جَ وانْ  فْ صَ دْ  لْمَ جَ امْ كانْ  يرْ  غِ

رامَسْ الجْ من  نِي  شْ خُ لْ  جاهَ بَّة  حَ بالمْ

جالَـسْ المْ رْ  ـوَّ ـنَ امْ دْ  ـمَّ ـحَ مُ نا  يدْ سِ

يارُه ي في اسْ انْ قَلْبْ قاسِ نْ كَ وَى مَ و اسْ

نارُه علَى  نــارْ  ينْ  قِ اشْ للعَ رَّثْ  ايْـــوَ و 

ــارُه ــب اخْ للنَّاسْ  ــانْ  ــب ايْ ــبَّــة  سَ بــال 

راجة الفْ و  ودْ  بالجُ زَّكْ  ايْعَ و  كْ  حافْضَ

البْـهاجـة و  بالزِّيــنْ  لْ  الكامَ ــاللْ  الهْ

ياجة وقْ و الهْ ه بالشُّ قُ شْ حافَلْ عَ في امْ

ْوامَسْ الرّ ـةْ  لْمَ ظَ فـي  ـوالنا  مُ ه  مُ يَرْحْ

رايَسْ نَّة العْ المْ في جَ رْ االسْ ماهَ عَ اجْ امْ
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المِي اعْ بِهْ  رْ  انْتْصَ و  ه  اللـَّ يانِي  احْ و 

سارُوا ا  أمَّ وِينْ  لُوبْ  الْقْ بِهْ  رَحْ  يَشْ
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ارّخْ و  ــنْ  لــمَ ــمْ  ــكُ ْ ــلّ كُ يرْ  بخِ ــوْ  ــي ادْعِ

رَّخْ اتْسَ يُومْ  في  نِينْ  ومْ المُ يعْ  مِ اجْ و 

بَّــخْ ايْــوَ لِيسْ  بحبنا  ه  لْمُ حِ ــنْ  مَ و 

بالرَّياسـة طارْ  االشْ بْ  تَتْناسَ ا  ذَ اكْ هَ

ـياسة بسْ يَتْــبـتْ  ني  شْ للْخُ قُلْ 

ياسة بالكْ ياخْ  االشْ السْ  ايْجَ و  عْ  يَرْتْجَ

نْخاسْ نَا بمُ ْ القْ نّ لُه سَ هْ يسْ بجَ و ال ايْقِ

فاسْ نـْ هالَتُـه بدَ لة بَجْ يـسْ الحُ و ال بقِ

االنْفاسْ رِينْ  للعاطْ يبُـه  انْهِ المْ  ْ السّ و 

جالَـسْ المْ رْ  ـوَّ ـنَ امْ دْ  ـمَّ ـحَ مُ نا  يدْ سِ

خْ النَّاسَ يرْ  سِ بتَفْ ة  حَ الوَاضْ لَّة  الحُ ذا 

فاسـخْ ـعْ  قاطَ ها  مالـْ و  نْيا  الدُّ لَ  مْ حَ

ـخْ الرَّاسَ مْ  دْ بالقَ نانْ  الجْ نا  لَّكْ ايْسَ و 

ه أقْياسُ نْ  عَ تْبُوتْ  مَ تَبَّتْ  امْ بِيتْ   ْ لّ كُ

ه انْعاسُ منْ  يقْ  ايْفِ و  لُه  هْ جَ نْ  مَ يَنْتْبَهْ 

ه فا انحاسُ ْ ا له من اوْرِيقْ الصّ وْ طِّ اعْسى ايْغَ

ـوابَسْ الكْ ايْعارَضْ  وبْ  عُ جْ المَ باليْراعْ 

نافَسْ لِلْخْ زْالنْ  الغَ رِيرْ  احْ يسْ  ايْقِ ال  و 

مادَسْ رْ الحْ بْحْ اعْساكَ زَمْ رِيحْ الصُّ ما هْ
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خْ افْرَاسَ  ْ لّ كُ لَى  اعْ ة  ايْمَ الدَّ و  ذي  في 

انتهت القصيدة
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مْ ماكُ احْ عنْ  دْ  الْبُعْ و  فانِي  اجْ نامْ  الـمْ

مْ ناكُ دْ في ابْها اسْ نى منْ شاهَ يفْ يَهْ كِ

مْ ابْهاكُ منْ  نِينْ  الحسْ الزِّينْ  ورْ  بدُ يا 

مْ فَرْقَتْكُ مــوتِي  و  تِـي  رِيحْ
اڤْ و  نـارِي 

مْ المتْكُ امْ دُونْ  ياةْ  احْ منْ  لِيَّ  واشْ 

مْ بَّتْكُ حَ بمْ ة  ـلّقَ عَ امْ ـــي  رُوحِ ـمْ  دَايـَ

نْ كَّ اتْمَ مْ  كُ رَامْ بغْ قَلْبِي  ذَا  نْ  مَ َهْ  أ

نْ رَكَّ امْ ها  مْ سَ رِي  دْ صَ فِي  ة  صَّ غُ لْ  كُ

نْ كَّ اتْسَ ى  الرْضَ لَى  اعْ مْ  الغاكُ كانْ  يرْ  غِ

مْ ابْهاكُ ي  باحِ اصْ و  امْسايَ  في  بْ  نَرْتْقَ

مْ ياكُ اضْ نْ  مَ ارْ  بانْوَ تْ  الحَ مة  جْ نـَ لْ  كُ

مْ ابْهاكُ منْ  نِينْ  الحسْ الزِّينْ  ورْ  بدُ يا 

بَاحْ لّ أَصْ ا و في كُ سَ مْ في المْ رْكُ كَّ تْفَ مَ

بَاحْ صْ المُ و  يْنِي  عَ نُورْ  و  ي  سِ مْ شَ انْتُمْ 

األشباح خزنت  ما  طول  ننساكم  ما 

سْ اعَ دَ امْ بال  قَلْبِي  نْ  كَّ مَ اتـْ فاهْ  اجْ منْ 

انَسْ اتْوَ ما  مْ  بِكُ منْ  لَّى  يَتْسَ يفْ  كِ

سْ ونْ و ال انْباتْ ناعَ حُ مْ لّ هايَمْ مَ انْظَ

ياتِي احْ و  ـــوِي  زَهْ و  ـنْتِي  جَ مْ  القـاكُ و 

انْبـاتِي زْيـــانْ  تـَ و  ــيا  تَنْحْ مْ  برْضـاكُ

اوْقـاتِي ــيرْ  كِ تَدْ و  بِي  هْ مـدْ مْ  اتْناكُ و 

شايَ احْ في  بالنِّيرَانْ  رْقَة  الفَ لَتْ  عْ شَ

ايَ لذَ ادْوَى  ه  نْدُ عَ ايْعالَجْ  بِيبْ  اطْ ال  و 

ارْجايَ نْـتَـهى  مُ يا  مْ  وَاكُ يَهْ رِي  خاطْ

سْ اليـَ الغْ لَى  اعْ ورُه  نـُ عْ  اطَ السَّ اللْ  هْ كَ

جالَسْ وِي علَى المْ لْيا تَضْ مْ العُ كُ سْ مْ شَ

سْ ونْ و ال انْباتْ ناعَ حُ مْ لّ هايَمْ مَ انْظَ

مالُه بكْ رْ  ساهَ مْ  كُ شْ بوَحْ يـلْ  اللـِّ و 

ـمالُه بحْ ـلْ  ـمَّ ـحَ امْ مْ  كُ ـرَامْ بغْ قَلْبِي 

مالُه اشْ و  قَلْبِي  ينْ  ايْمِ نُوا  كْ سَ نْ  مَ يا 
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التِي اصْ و  وْمِي  صُ و  تِـي  جّ حُ مْ  لْكُ وصَ و 
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نِي لَكْ اهْ مْ  افْـرَاقْـكُ و  نِي  لَكْ امْ مْ  بْكُ حُ

نِي كْ تُه امْسَ نِي في قَبْضْ مْ ادْرَكْ كُ رَامْ اغْ

نِي اتْرَكْ الوْغا  نْدْ  عَ نِي  لَّكْ سَ ـنا  الضْ و 

مْ فاكُ اخْ ما  الَّبْ  غَ نِي  زَمْ اهْ رَاقْ  الفْ و 

مْ تاقْ في القاكُ شْ ينْ المَ كِ سْ يْما المَ سِ

مْ ابْهاكُ منْ  نِينْ  الحسْ الزِّينْ  ورْ  بدُ يا 

االرْوَاحْ نة  جَ البْـها  ـلْ  هَ يا  مْ  رَتْكُ ضْ حَ

الْوَاحْ بْ  ـلـْ القَ و  ة  يْـعَ لـَ امْ ـي  رُوحِ نُّه  مَ

وَّاحْ نـُ ى  ـسَ مْ يـَ ال  يفْ  كِ مْ  فارَقْكُ نْ  مَ

ـولْ غُ دْ مَ مْ  بْكُ حَ االَّ  قَلْبْ  يُه  عْ سَ خابْ 

ولْ سُ عْ مَ اقْ  دَ امْ بِي  دْ عَ بْ  اعَ الدَّ مْ  بْكُ حُ

ولْ مُ كْ ضْ نُورْ مَ حْ نْ مَ مْ مَ رْكُ وَّ نْ صَ لْ مَ جَ

مْ نَ الْبْها انْشاكُ لْدْ امْ لَ الخُ لَى اوْصافْ اهْ اعْ

مْ ظاكُ نْ ايْرَى احْ نَّة مَ بْ في الجَ دَّ اوْال ايْكَ

مْ ابْهاكُ منْ  نِينْ  الحسْ الزِّينْ  ورْ  بدُ يا 

يَرْتَاحْ ا  مَ رُه  مْ عَ مْ  زِينْكُ دْ  اهَ شَ نْ  مَ

تَاحْ فْ مَ مْ  اكُ ارْضَ و  رُوضْ  مْ  اكُ ابْهَ لِينْ 

ـنُونْ كْ مَ مْ  مالْكُ بِجْ نِي  رَّكْ حَ مْ  كُ زَيـْ و 

نُونْ مَسْ يرْ  مِ الضْ بِهْ  نِّي  كَ امْ مْ  نْكُ سَ و 

ـنُونْ فاتْ و اسْ رْهْ نِي بالمَ رَكْ يُوشْ اعْ بالجْ

سْ النْوَاكَ لْبْة  غُ نْ  مَ وا  زْمُ انْهَ لُوكْ  المْ و 

سْ نَاكَ مْ  يْكُ حَ نْ  عَ دْ  ايْساعَ الزْمانْ  و 

سْ ونْ و ال انْباتْ ناعَ حُ مْ لّ هايَمْ مَ انْظَ

ه بعالمُ صايَلْ  ــرَاقْ  ــفْ ال فِيها  ــوْال  لَ

ه الَّمُ ـحايَنْ ظُ مُ انْحالْ منْ امْ سْ ذا الـجَ

وا يُوالمْ ما  ـمْ  رْكُ سَ ابـْ ـوا  باحُ لِّلي  و 

ـيَا عـمْ مْ  مالْكُ اجْ رَاتْ  االَّ  ـيُـونْ  العْ و 

يَا مْ بكَ نا  الغْ فاقْ  مْ  ابْهاكُ في  رْ  النّضَ و 

يَا مْ بسَ ى  اتْنَمَّ النَّاسْ  لَى  اعْ مْ  شانْكُ

ساعَسْ العْ بْ  وَاكَ اكْ مْ  تْكُ جَ بَهْ نْ  مَ يرْ  اتْغِ

رَايَسْ العْ ورْها  حُ و  انْ  لْدَ الوَ اوْصافْ  علَى 

سْ ونْ و ال انْباتْ ناعَ حُ مْ لّ هايَمْ مَ انْظَ

ا ـياهَ احْ و  ه  دَاتـُ وتْ  مُ بِيـنْ  بْ  ـلـَّ يَتْـڤَ

ا يَّاهَ عَ ـــه  رُوحْ ــهْ  بِ ــاوْا  ــرْض تَ الَّ  ــنْ  مَ
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مالُه رَسْ ةْ  غايـَ يحْ  حِ الشْ ى  يَنْسَ مْ  بِكُ

ه ــمْ في ظــالمُ ـمْ عايـَ بْكُ بْ االَّ حَ قَلـْ
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يَرْتاحْ مْ  عاكُ امْ نْ  كَ اسْ منْ  مْ  رَتْكُ ضْ حُ في 

ي رَاحِ امْ نْ  مَ يُوسْ  بكْ انِي  قَ اسْ مْ  بْكُ حُ

ي بِراحِ ا  البْدَ ولْ  طُ رْ  مَّ خَ امْ ــزُولْ  انْ وال 

ي رَاحِ نْ اجْ يتْ مَ نِي و مسِ رَحْ مْ اجْ كُ دْ بُعْ

مْ لقاكُ يا  بالضْ رِي  بَصْ دْ  شاهَ ما  دْ  بَعْ

مْ نْ ادْعاكُ تارْ مَ خْ يبُوا لِي المُ مْ هِ يلْكُ ادْخِ

مْ ابْهاكُ منْ  نِينْ  الحسْ الزِّينْ  ورْ  بدُ يا 

لْوَان السَّ ــتْ  وَدَّعْ مْ  رَقْتْـكُ افْ يُومْ  نْ  مَ

مْ شيْهانْ ماكُ ولْ في احْ لْ هُ بْتْ لكُ و ارْكَ

األوْطانْ  تاوِينِـي  مْ  كُ شْ بوَحْ اتْ  ابْغَ ما 

لْ فاصَ امْ نُه  دْ عْ مَ منْ  رْ  وهَ الـجُ مْ  لِيلْكُ

لْ وَاصَ لْ  لكُ ة  جَ بَهْ لَّة  الـحُ رِيزْ  اطْ في 

اتَلْ ايْقَ الوْغا  يُومْ  زَّمْ  ـحَ امْ لْ  كُ وَاشْ 

مْ الكُ احْ رَى  اكْ و  لُوقَة  ـخْ مَ ة  جاعَ الشّ

مْ فاكُ هْ في النَّاسْ ما اخْ رّ اللـَّ و االَدَابْ سَ

مْ ابْهاكُ منْ  نِينْ  الحسْ الزِّينْ  ورْ  بدُ يا 

يَاهْ بضْ رِي  بَصْ وَى  اضْ نْ  مَ حْ  دَ مْ نـَ بْ  وَاجَ

ا رْيَاهَ بـَ قْ  ـقايـَ الحْ ـبَّـةْ  ـحَ امْ بانْ  اتـْ و 

رَايَحْ الڤْ و  عْ  مْ بالدَّ ايَ  ضَ اعْ في  تْزَجْ  امْ و 

رَايَحْ رِيـحْ  ـلْ  لِكُ وبْ  نْصُ المَ المْ  عْ كَ

نَايَحْ يمْ  مِ اهْ لَيَّعْ  امْ ظاتْ  اللَّحْ رْ  ساهَ

حامَسْ يفْ البِينْ للدْ مْ سِ نْكُ نِي عَ ْ دّ ايْحَ

الرْوَامَسْ نِي  مْ اتْغَ قَبْلْ  نْ  مَ مْ  لِيكُ ودْ  انْعُ

سْ ونْ و ال انْباتْ ناعَ حُ مْ لّ هايَمْ مَ انْظَ

وعِي ـجُ ـيمْ اهْ ـرُورْ و انْهِ ـنايَا و السْ و اهْ

ي بولُوعِ صــايَــلْ  ــرَامْ  بــالــغْ رَّعْ  ــــدَ امْ

ي ـي و ارْبُوعِ يعْ اقْبايْلِي و ناسِ مِ فـي اجْ

مالْ يُحْ يعْ  البْدِ معَ  الياقُوتْ  انْظامْ  في 

وَّالْ جُ فَنْ  لْ  كُ في  رُيَّــاسْ  مْ  وَاهَ الفْ و 

الْ صَّ نادْ خَ ه في العْ يفُ لَّدْ سِ قَ ل امْ َوْ كُ أ

بالنْوَامَسْ مْ  كُ دْ مَ تَعْ يَسْ نْ  مَ حْ  ضَ يَنْفْ

بْعْ خامَسْ لُوقْ طَ خْ نْ شا مَ ه في مَ عُ يَوضَ

سْ ونْ اوْال انْبَاتْ نَاعَ حُ مْ مْ مَ ايـَ لْ هَ انْظَ

قْ السانِي ي و زَانْ بالنَّطْ عِ مْ نْ سَ سَ و احْ
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ا يــَاهَ اضْ وسْ  مُ طْ مَ مْ  ـكُ رَاتـْ االَّ  يْــنْ  عَ

ي وعِ برْجُ مْ  لِيكُ الزْمـانْ  ي  ياتـِ يـامتَـى 
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نَاهْ عْ مَ علَى  امْ  بالنْظَ ي  بْعِ طَ بَعْ  اطْ و 

اهْ بْدَ مَ نِي  مْ فَهَّ يمْ  ظِ العْ مْ  األَسْ معَ  و 

طانِي ة الِّلي اعْ مَ هْ علَى النَّعْ دْ اللـَّ حامَ

عانِي رِيزْ و المْ ة بالتَّطْ مَ كْ ابْ لي الحَ و هَ

فانِي يا اجْ ي يا ضْ عِ مْ كْ يا سَ يحَ دِ في امْ

ــمْ اوْرَاكُ بِي  رْكْ بـمَ تَبَّعْ  امْ ــزُولْ  انْ ما 

مْ اتْنَاكُ في  ــالّتْ  حُ رَّزْ  انْطَ ــرُوعْ  انْ اوْال 

مْ ابْهاكُ منْ  نِينْ  سْ الحَ الزِّينْ  ورْ  بدُ يا 

رُوحْ ڤْ مَ مْ  ببْعادْكُ ــزُولْ  انْ اوْال  ــتْ  الزَلْ

وحْ فُ رَانْ اطْ جْ ودْ و الهَ دُ يفْ ايْتِيهْ الصّ كِ

ايْبُوحْ و  رِّي  سَ حْ  ضَ يَنْفْ ما  رِي  دْ عُ نْ  مَ

دْ يادْ نَنْشَ ي في االَسْ قِ شْ ما نْزُولْ علَى عَ

دْ مَّ حَ دَى امْ سْ الهْ مْ يحْ الهادِي شَ دِ في امْ

دْ جَّ مَ لِي انـْ ثْمانْ و اعْ رْ و عَ مَ رْ و عُ و بُوبْكَ

مْ ـعاكُ امْ ي  لـِ اديوا  زِيَّارْ  يـا  مْ  يـلْكُ ادْخِ

مْ ماكُ احْ في  ابْ  رَغَّ قَلْبِي  نْ  مَ التْنا  ذَا 

نانِي ـه و اغْ لْمُ ـنْزْ عَ رِي بكَ ـدْ رَحْ صَ و اشْ

ي رَقَّـانـِ بنُــورُه  ى  نْتَـهَ المُ ة  لنْـهـايـَ

تَارْ ـخْ مُ دِينْ  لُوقُه  اخْ في  الخالَقْ  لْها  جَ

رَّارْ حَ لْ  كُ تَرْقِيقْ  ايَقْ  الفَ امْ  النْظَ لَى  اعْ

األقْمارْ رِينْ  الزَّاهْ ومْ  النْجُ حابَكْ  اصْ معَ 

ممـارسْ مْ  ـوَاكُ بَهْ ورْ  البْحُ رَاتَنْ  افْ في 

رَامْ سادَسْ سْ و الغْ بْعْ الخامَ لْ طَ غُ نْ اشْ مَ

سْ ونْ و ال انْباتْ ناعَ حُ مْ لّ هايَمْ مَ انْظَ

بَادِي اكْ نَارْ  مْ  اوْصالْكُ ي  فِ يَطْ بْ  جَ يَعْ

ادِي تْمَ المَ يدْ  ـدِ الشّ ـلْ  ايـَ الصَّ دْ  بالبُعْ

ـــرَادِي امْ و  ــنــايَ  هْ يا  للَنَّاسْ  ــمْ  بِــكُ

وَّاجْ لـُ فَـنّ  ـلْ  كُ في  و  ـزَّلْ  نَتْـغَ وَى  بالهْ

زْوَاجْ األَ و  ة  مَ فاطْ و  نِينْ  الحسْ ورْ  البْدُ و 

فْْوَاجْ رْبْ األَ حابْ ليُوثْ حَ نْ األصْ ى عَ و الرْضَ

رَارَسْ الكْ و  فارْ  اسْ يبْ  طِ ِلَى  إ النّظامْ  ذَا 

ارَسْ وَ الفْ ةْ  نْعْ صَ نْ  مَ بُوفارَسْ  مْ  كُ بْدْ عَ
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قانِي اسْ بْ  بالحُ يـمْ  دِ القْ ـرْ  مْ الـخَ نْ  مَ و 

مْ في انْشادِي نْكُ ـنْ ايْسالْ عَ ولْ لـمَ و انْقُ

انتهت القصيدة
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رَاضْ نِي  ساكْ اهْ  وَ لَهْ وَى  نَهْ كَ نْ  مَ وقْ  شُ

رَاضْ امْ ارَحْ  وَ الجْ و  ي  الگِ اخْ نَاوْا  يَهْ يفْ  كِ

هاضْ ما  دْ بَعْ لْبْ  الْقَ بِيبْ  احْ بْ  حُ زْنِي  هَ

وفْ أيله حاض بِيبْ في الجُ بْ الحْ نْ حُ كَ اسْ

شايَ عاضْ ودْ الْبَينْ صالْها في احْ دُ و اصْ

الَضْ و  طابْ  ـلِيَّ  اعْ يرْتِي  ادْخِ يحْ  دِ امْ و 

قَابَضْ يمْ  الوْسِ رَ  البَدْ قَ  شْ عَ فِي  انْزُولْ  ما 

وَعضْ المُ عْ  الخاشَ وقْ  بالشُّ يانِي  احْ نْ  مَ

باغَضْ ل  كُ قَلْبْ  رْ  مَ انْضْ و  كْ  انْحَ دْ  بَعْ

لْضضْ يشَ ى  للْغَ ي  ادْعانـِ و  ـبُّـه  حُ جارْ 

تِي في تِيفاضْ لْ شايَقْ و انْباتْ ابْگرُحْ انْضَ

هاضْ ما  دْ بَعْ لْبْ  الْقَ بِيبْ  احْ بْ  حُ زْنِي  هَ

فَرْضْ لِيَّا  اعْ ريبْ  دُونْ  بِيبْ  الحْ بْ  حُ

األَرْضْ ـلَ  اهْ و  ملَة  جَ الكْ  المْ مامْ  ايـْ

رْضْ اليَقْ يُومَّ العَ تُه الخْ ى صرْخْ نْ تَرْجَ مَ

وا خاضُ الْ  وَ الهْ رْ  بَحْ ونِي  فُ اسْ اهْ  وَ اهْ نْ  مَ

وا تاضُ اغْ بْتُه  ـحَ امْ دْ  وَكْ نْ  مَ رَايَحْ  الگَ و 

وا فاضُ يُونْ  العْ وعْ  ادْمُ و  رَارِي  اسْ تْ  بَاحَ

ا ضَ لْ العْ يقْ في ادْوَاخَ رْيْ الـرْحِ رَى سَ و اسْ

ا امْضَ و  دَّى  صَ تِي  جْ هْ مُ لْطانْ  سُ نُّه  مَ

ا ـضَ اليَـقْ و  ـي  نامِ امْ ارْفاقْـتُه  تْ  الزَمْ

وا ضُ انْ الرْضا ايْلَحْ ي في ازْمَ ضِ حْ يَاتْرَى لـَ

ه وْضُ حَ بِيلْ  لْسْ سَ نْ  مَ ى  فَ يَطْ ي  شِ طْ عَ  ْ رّ حَ

ه رَوَضُ يعْ  ابْدِ نْ  مَ ة  مَ كْ الحَ ر  زَهْ فْ  طَ نَقْ

ه اضُ خَ بِــيــنْ  ــتْ  ــسْ ــيَّ قَ ـــرَّبْ  حَ ـــومْ  يُ

ه اضُ مَ اغْ ا  فَ اجْ رِي  بَصْ تُه  رَّمْ حَ رَى  الكْ و 

وا فاضُ يُونْ  العْ وعْ  ادْمُ و  رَارِي  اسْ تْ  بَاحَ

ي الـحاضِ و  رِي  فَكْ ورْ  نـُ اهْ  وَ هْ نـَ بّ  وَاجَ

ي حاضِ األيمانِي  جابْ  احْ دَرْتُه  ه  حُ دْ مَ

ي رَاضِ اغْ م  كْ حُ لَى  عَ ا  جَ و  خادْنِي  بُّه  حُ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

ى يَرْضَ تَّـى  حَ رْفُـه  انْشَ ي  ياتـِ احْ ــولْ  طُ
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يضْ واهْ رَافَدْ الغِ نْ اهْ ة مَ بَرْتْ افْكاكَ ما اجْ

يضْ مالَةْ الفِ نِي في احْ فْ بْ جَ بِينْ االرْياح ارْكَ

يضْ كْ المِ يفْ نِي ابْسِ عْ لَى طَ وّ عَ نِينْ شارْ في الجَ امْ

فاضْ يُخْ لِبْس  ارْفِيعْ  شانُه  وَى  نَهْ الْدي  و 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

هاضْ ما  دْ بَعْ لْبْ  الْقَ بِيبْ  احْ بْ  حُ زْنِي  هَ

ضْ حْ مَ نْ  مَ نُورُه  ي  نْتْشِ المُ بِيَّب  احْ بْ  حُ

الوَعْضْ يثْ  دِ يحْ نِي  رَامْ دْ  بَعْ نْ  مَ انِي  شَ اغْ و 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

رَّضْ عَ امْ لْتُه  ـحَ بمْ بِي  لتَــعْ ـرَاقْ  الفْ و 

ـرَّضْ مَ ـقْ لُو اقْوَى ايـْ ـنْ العاشَ ى دَهْ و ادْهَ

رَّضْ عَ رْ المْ عَ بْ الجَ نْ الـحُ ـوَى و مَ نْ الهْ مَ

وَّاظْ شَ رَامْ  الغْ نارْ  نْ  مَ ادْلِيلِي  بْ  الهَ و 

وَاضْ بأنـْ لِيـهْ  ـتْ  قْ طَ االَّ  ـل  مْ حَ لُونِي  مْ حَ

هاضْ ما  دْ بَعْ لْبْ  الْقَ بِيبْ  احْ بْ  حُ زْنِي  هَ

و امْضُ لْ  دْ ابْعَ مْ  كْ حَ النْبِي  ـبْ  حُ فيَّ 

ــو اوْضُ غيرْ  ــنْ  مَ ــرُه  دَكْ ــدْ  حَ ــبْ  وجَ ا  مَ

يحْ و انُّوضْ يرَة انْطِ دّ الحِ تْ في شَ و انْتْرَكْ

وضْ نْفُ غامْ مَ لَى كهلْ الضْ رْتْ عَ دْ ما سَ بَعْ

وضْ بْهُ مَ رَاحْ  و  يرِي  مِ اضْ انْ  دِيــوَ ـلْ  جَ نخْ

واضُ اعْ الوْرَى  في  ة  نِيدَ اسْ د  حَ ايْلِي  ما 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

وا فاضُ يُونْ  العْ وعْ  ادْمُ و  رَارِي  اسْ تْ  بَاحَ

ه يضُ مِ ال  شَ الوْرَى  ى  لـَّ عَ ـى  وْلـَ الـمَ نُورْ 

ه يضُ غِ جايَةْ  اهْ في  طالْ  و  لِيَّ  اعْ هاضْ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ا الضَ و  ثَلْجْ  بِينْ  ما  نِي  اتْرَكْ و  ازْنِي  حَ

ا ضَ نَهْ تْ  ــدْ وجَ ال  و  تْ  خْ سَ وَيّحي  يَا  َهْ أ

ة ضَ يَة في بَهْ اخْ ايَا سَ ضَ تْ و عرُوقْ اعْ دَخْ

وا الضُ اغْ ا  وبْهَ جُ وَحْ تْ  ــتَــدَّ اشْ ــورْ  األُمُ

وا نَاضُ بِهْ  يفْ  فِ اخْ ل  مْ حَ لُه  مْ حَ الّدي  و 

وا فاضُ يُونْ  العْ ــوعْ  وَدْمُ ــرَارِي  اسْ تْ  بَاحَ

ي طاسْ و فَاضِ يرْ قَسْ هِ قْ الشْ لَى الحَ عَ

ي وَضِّ امْ اتْ  ــدَّ ال رْ  طاهَ كــانْ  ــنْ  مَ ِالَّ  إ
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ـي رَاضِ اغْ في  يبُـه  انْصِ كَ تْ  ارَغْ مََ نْ  وَايـَ

ه فِيضُ نَة  الوَجْ لْ  احَ السَّ ي  عِ دَمْ ارْمَى  و 
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و رْضُ عَ تْـرَةْ  سَ لَى  عَ رَى  اجْ نْ  مَ يعْ  مِ اجْ و 

ى ارْضَ و  ماهْ  احْ لْ  ادْخَ هْ  اللـَّ افْ  خَ نْ  مَ ل  كُ

ا ينْ فاتْ لُو امْضَ ى شِ لُه و ال انْسَ قْ سْ عَ مَ ما نَطْ

ا رْضَ قَ امْ ة  دَ فَاسْ دَاتُــه  كانَتْ  نْ  مَ يرْ  غِ

اضْ ضَ يّبْ ما ادْعَى ابْتَفْ رْ الطَّ كْ بْ الذَّ صاحَ

تَانْ صاحْ ما ناضْ وقْ البُهْ مُ يا الّذِي في اغْ

هاضْ ما  دْ بَعْ لْبْ  الْقَ بِيبْ  احْ بْ  حُ زْنِي  هَ

يضْ ضِ احْ و  لْوِي  عَ نِي  للْغْ رَكْ  امْ بَلْ  اسْ

رِيضْ اعْ وِيلْ  اطْ قانْ  البُرْهْ في  بَطْ  اغْ و 

يدْ نْدِ صَ ى  مَّ تَتْسَ  ْ نّ الفَ زْل  غَ لَكْ  لَعْ  يَطْ

ة ـرَاضَ العْ بنِـيَّـة  ظْ  فْ للْحَ بَالَكْ   ْ رُدّ

ه رَاضَ ودْ  اوْخُ لْ  اتْأَمَّ و  المِي  اكْ في  ولْ  جُ

ة ْيَاضَ الرّ انْهايَةْ  امْ  ــوَ اقْ في  رَايَقْ  المْ  اكْ

اضْ فَ يبْ يُحْ جِ وْل العْ رّ الْقَ ة سَ على البْالغَ

اضْ عَ الضَّ اوْيَة امْ تْخَ اء مَ يبْ الظَّ ا جِ دَ كْ هَ

هاضْ ما  دْ بَعْ لْبْ  الْقَ بِيبْ  احْ بْ  حُ زْنِي  هَ

رُوضْ فْ المَ ـرْضْ  لِلْفَ وقْ  قُ احْ وَدِّيتْ  ما 

ي ظِّ حَ لْ  نَزْگَ ما  ولْ  ايْقُ نى  عْ الْمَ ذَا  نْ  مَ

رضا في  ه  خالْقُ لحمى  ه  وعُ ارْجُ ايْنَالْ 

ة رِيضَ شْ افْعايْلُه امْ حْ نْ الفَ حاتْ امْ وَال اضْ

ة يضَ يَة افْضِ اغْ رَارَة طَ شْ ي مَ عاصِ لَى المْ عَ

وا اضُ افْضَ ِذَا  إ وَة  عْ الدَّ لْ  بااهْ ايْبَالِي  ا  مَ

ه وَاضُ اخْ نْ  مَ ــاكْ  مَ ا  فَ يَصْ الَ  عَ ال  تُــوبْ 

وا فاضُ يُونْ  العْ وعْ  ادْمُ و  رَارِي  اسْ تْ  بَاحَ

ارَضْ وَ اعْ يضْ  الغِ نْ  مَ فو  بالعْ تَتْمترك 

ـعارَضْ امْ دُونْ  ة  ـعَ وَاسْ بِيـبَانْ  رَكْ  تَدْ

ــعارَض امْ ــزْلْ  غَ غا  اللـْ ــلّى  خَ ـنْ  مَ

ي رْضِ مَ ادْ  عَ اهْ  ارْضَ بُودْ  عْ المَ اهْ  طَ اعْ نْ  مَ

ي ظِ لَفْ و  ي  ارْخِ اتْوَ في  دْ  تُوجَ تَّشْ  اتْفَ ِذَا  إ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ه اظُ الفَ ا  يَنْتْهَ الَّ  بشَ ــى  ادْعَ ــنْ  مَ يَــا 

ه ابْيَاضُ يَا  ــالْ  وْقَ دَامْ  ه  فَرْحُ نْ  مَ بَــاشْ 

وا فاضُ يُونْ  العْ وعْ  ادْمُ و  رَارِي  اسْ تْ  بَاحَ

ي قاضِ ل و امْ فاصْ ضا امْ يتْ في الفْ و ابْقِ
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ي نَـضِّ ايـْ و  ي  ـضِ يَقْ الحْ  الفْ ـجْ  هْ نـَ يَتْـبَعْ 

اوَظْ اشــْوَ بِه  يَـه  امْ حَ ـارْ  نـَ نْ  مَ دْ  مََ تَخْ
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وضْ نْهُ مَ حالْكْ  زَلْ  الهْ و  اللهوى  لرْياحْ 

وضْ بْهُ مَ يا  ظْ  اتْيَقَّ و  هُ السْ نْ  فْ جَ فَيَّقْ 

اضْ فَ يُخْ و  ا  ابْغَ نْ  مَ رُه  بِامْ يَرْفَعْ  نْ  مَ لْ  جَ

رَاضْ تَعْ وِيمْ  القْ اجْ  نْهَ المُ علَى  تَكْ  ومْ شُ احْ

اضْ تَوْعَ نِينْ  ومِ المُ رْ  ذِكْ في  فِيكْ  عْ  انْفَ ما 

ــرَاضْ ـعْ تـُ ارْدِيـلْ  يـا  ـالـك  افـعَ ـه  اوْجَ

يَلْفاظْ نْ  يكُ ما  هْ مَ العاقَلْ  يبْ  سِ الحْ و 

هاضْ ما  دْ بَعْ لْبْ  الْقَ بِيبْ  احْ بْ  حُ زْنِي  هَ

ة ظَ لَفْ ه  ظَ لَفْ تَمْ  نَخْ و  ولْ  القُ يتْ  نَهِّ

ى ضَ احْ و  رَبَّا  نْ  مَ لْ  كُ و  لْبَة  الطُّ لَى  اعْ

ى الرْضَ لْ  اهْ يارْ  اخْ ي  الزْكِ وم  صُ عْ المَ

ي ارْيَاضِ لَى  عَ نَى  عْ المَ رْ  فَجْ رُورْ  اسْ نْ  مَ

ي ماضِ يْف  سَ الْ  صَّ خَ الساني  يفْ  سِ لَنْ 

اظْ ـفَّ يَالحَ ــاتْ  ــقَ اتْ ــاتْ  ابْـــــيَ ـــــدْ  خُ

ماضْ دْ يَبْسالْ و يَحْ يهْ في قُوْلُه بَعْ فِ و السَّ

خاضْ مْ تـَ هْ  نْطُ مَ دِي  وَجْ نْ  مَ وَافِي  القْ و 

الفاض  و  وزْ  ارْمُ نِي  دَ المَ لَى  اعْ و  الة  الصْ و 

ي فَاضِ وَكْ  ــالَّ خَ مالْ  رَاسْ  ال  لْ  افْضَ ال 

ي رَاضِ ة  مَ سْ بَالقَ ــنْ  وْكُ رَبِّي  مْ  ــدَ اخْ و 

ا ضَ الفْ غايَةْ  و  امْ  كَ للْحْ ـرَكْ  امْ فَـــوَّضْ 

ا ضَ تَقْ لُه  دَاخْ ابَكْ  سَ احْ والكّ  مُ لـِ يعْ  طَ

ا اظَ فَ احْ بال  ه  لَوْحُ ــورَة  سُ ي  احِ الـمَ يا 

ه رَاضُ اغْ في  ايبْلِيسْ  ةْ  وَ هْ شَ تَبَّـعْ  المْ يا 

ه الفاظُ قَوْل  عْ  مَ للسَّ لَى  ايَحْ و  ايْلَدّ  ا  كَ

وا فاضُ يُونْ  العْ وعْ  ادْمُ و  رَارِي  اسْ تْ  بَاحَ

رُوضْ عْ مَ و  لُوكْ  مَسْ زِيزْ  العْ بْدْ  عَ لْ  غُ اشْ

رُوضْ لْتْ بِهْ اغْ نْ كمَ ديحْ مَ ابُوا في امْ صَ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نَايَضْ النْجاحْ  علَى  ودْ  ايْعُ و  تفلْ  حْ امْ بِهْ 

رَايَضْ الفْ و  نَنْ  بالسُّ جانا  نْ  مَ يحْ  دِ امْ في 

و فاظُ حَ ِذَا  إ ـيـرة  ادْخِ و  قْ  للْعاشَ نْـزْ  كَ

ه ـماضُ احْ ابْسالْتُه  فُوقْ  ـلَعْ  اطْ و  يْحه  جَ

وا وا في شاينْ فاضُ رْجُ يُوُره مَ لْ و طْ جَ و الحْ

ه اظُ فَ احْ عَ  مْ ــه  وزْوَاجُ لُه  ألهْ الرّّضى  و 
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ـي القاضِ ـه  بـِ ـكْ  لْفَ كَ نيْ  شِ رْ  كَّ اتْفَ و 
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انتهت القصيدة
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ــي ــيــاشِ ـــمْ تَــفْ ـــظَ ـــوَاكْ اعْ ـــهْ ب

ـــي ــي رَاشِ ــمِ ــظْ ـــبَّـــكْ عَ ـــنْ حُ م

المْ بالكْ نِي  فِيدْ ودْ  اتْجُ رْجاكْ  نـَ منْ  يا 

نامْ  امْ ينِي  ايْجِ ال  و  نِّي  انْغَ اللَّيْلْ  ـولْ  طُ

لُـوبْ للْقْ ـلَة  ْ ـقّ امْصَ

نُوبْ ي ايـْ ـنَى شِ ال اغْ

ـوبْ للـرْكُ رْ  يَنْـتْــظَ

بُوبْ حْ نا المَ بْ اغْ وَاجَ

تُوبْ كْ المَ في  انْرَاعِي 

ـوبْ وْهُ مَ رَزْقِـي  يَاتِي 

ابْ ذَ العْ ـوفْ  شُ انـْ ما 

تابْ الكْ لْ  فَضْ ابْجاهْ 

العدابْ و  ـــو  بالزْهَ

وبْ نْـسُ مَ هْ  للـَّ انـا  و 

بُوبْ اشْ ايْزِيدْ  بْدْ  الْعَ

لُوبْ طْ هْ الْمَ رْ وجْ فَ نظْ

ــــي ــــرَاشِ ـــكْ رَشْ ـــالَ ـــكْ ه ـــحَ ري

ـــي ـــرَاشِ اعْ دُونْ  ــــنْ  مَ هـــالَـــكْ 

يامْ الغْ لْ  ضَ ـزَانْ  المْ في  حالِي  رْ  دَّ اتْكَ و 

عامْ ودْ  دُ الخْ فُـوقْ  باحْ  يُونِي  اعْ زَانْ  اخْ منْ 

الْفوتْ نِّـي  عَ طـالْ 

ــرُوتْ للْمْ ـرْ  يَنْـتْـظَ

نُوتْ للْقْ رْ  نَنْظَ قبْلْ 

وتْ وِي بالصُّ لْ ندْ عاطَ

وتْ مُ البَهْ لْ  مْ حَ رَافَدْ 

وتْ وقْ انْمُ خايَفْ بالشُّ

امْشاتْ ة  ـمامَ الحْ و 

الزْيـاتْ في  سْ  تَمَّ غْ مَ

ـتاتْ الشْ و  رْ  ــكْ بالمَ

بْتُوتْ رْ المَ قْ ثْلْ الصَّ مَ

ـوتْ الحُ ثْلْ  مَ لْبْ  نَتْقَ

موتْ رْضي مَشْ حى عَ يضْ

ــي ــاشِ ــلْ غَ ــمَ ــحْ ـــا نَ ـــرَكْ مَ ـــي غِ

ــي ــاشِ ــمَ ـــتْ اقْ ي ـــدِ ـــوَاكْ اهْ ـــهْ ل

يامْ الصْ نْ  سِ قَبْلْ  لُوعْ  وْ مَ و  لِيكْ  قْ  عاشَ

الم العْ ثْلْ  مَ ايْبانْ  ي  مِ نَظْ ي  فاشِ يَخْ ما 

ا تْــجَ نَلـْ ا  ْـهَ ـبّ بـحُ

ا ْــجَ ـبَـرْتْ النّ و ال اجْ

ا جَ غانـْ ـرْ  اقْـصَ في 

ـا نَتْــرَجَّ ــوَاها  لهْ

ا جَ الثَّلـْ صافيَة  نْ  مَ

ا لْجَ عَ ثَلْها  امْ ليسْ 

يجْ و صـارْ قَـلْبِي ايْهِ

لِيجْ الخْ طْ  وسْ بنَبْلْ 

يجْ ابْهِ وَارِي  نْ  سْ بحُ

ا ـجَ ـلـْ خَ يَّ  لـِ زَادَتْ 

ا جَ هْ تْنِي في المُ قاسَ

ا نْـجَ صَ منْ  ـرُوغ  فْ مَ
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ـــي ـعاشِ ايـْ ـــــالشْ  اعْ ــيــرْ  الغِ

ـي ــوَاشِ اشْ ـــسـانْ  الــرَّيـْ فُـــوقْ 

ــالمْ اظْ ى  يَبْقَ لِيسْ  للنُّورْ  ــرَزْ  تَــبْ إذَا 

رَامْ بالغْ بْلِي  مَ تْ  بَحْ اصْ و  لِي  قْ عَ رَتْ  حْ سَ

ـوحْ فُ ايـْ بِـيــقاً  بـعْ

ـوحْ انـُّ افْـرَاقِـي  ـنْ  عَ

انْــرُوحْ لِي  مْ شَ  ْ مّ ضُ

روحْ مْ مَ نْدِي  عَ يرَكْ  خِ

رُوحْ قْ نِينِي مَ ولْ اسْ طُ

بُّـوحْ سُ يا  لَبْـتَكْ  اطْ

البْـطاحْ ــاللْ  هْ يـا 

ماحْ ْ السّ بْتْ  لـَ اطْ ما 

االرْوَاحْ ـتِـيـقْ  اعْ يــا 

لرُّوحْ ــة  رَاحَ ــكْ  رُوضَ

وحْ ضُ فْ رْ مَ يْبِي ظاهَ عَ

الروحْ في  رِي  أمْ رْ  يَسَّ

ــــي ــرَّاشِ الـحَ بـِ ـــكْ  ــأْلـَ ـــسَ انـْ

ــــي ــــرَاشِ افْ و  ــــطــــايْ  اغْ ــــمَّ  تَ

ْيـامْ الرّ غـيـدْ  باحْ  اشْ الميرات  جاوَرْ  انـْ

نامْ امْ لوْ  و  ـتْ  اقْنَـعْ رَتْها  ضْ حَ ينِي  فِ تَكْ

ا ْخَ الرّ صـاعْ   ْ ـبّ هَ ايـْ

ا ـخَ امْ الشَّ ةْ  ـرْمَ حُ ابـْ

ا خَ ْ السّ حبْلْ  عْ  طَّ انْقَ

ة رْخَ الصُّ في  رَاعِي  انـْ

ة خَ النُّسْ  ْ تَمّ رَكْ  نَــدْ

ة بْخَ طَ وا  بْخُ طَ سادِي  اجْ

ْخـاخْ للـرّ ـدْ  اننْـشَ و 

اوْساخْ ى  يَبْقَ ليسْ  و 

ــرَاخْ ْ ــيَّ الــتّ و حــالْ بِ

ة خَ نَفْ و  زّ  عَ ي  ـشِ نَمْ

ة وْخَ الدَّ من  يقْ  فِ انـْ و 

ة خَ خْ مَسْ سَ خايَفْ نَمْ

ــي ارْمـاشِ ـتْ  ــلـْ ـسَ اغْ ــعْ  مْ بالـدَّ

ـي ـعـاشِ امْ ـــرَارْ  امْ اتْ  ـــدَّ ال فـي 

قامْ ْ ي ابْحالْ مولى السّ ي باكِ يتَكْ شاكِ جِ

قامْ ْ ْ السّ دّ رِيضْ شَ بِّي و أنا امْ كْ طُ في ايْدَ

ودْ ـلَقْ في اقْدُ ما اخْ

ودْ رْ و الثْــمُ فَ ْ بالشّ

رُودْ ــوْ ال ــرْ  ازْهَ ثْلْ  مَ

ودْ قُ فْ مَ زِينَكْ  نْ  مَ يا 

ود دُ ڤْ مالَكْ مَ نْ اجْ سْ حُ

ودْ ـدُ الخْ ورْ  نـُ ة  فاتْحَ

يدْ عِ ْ السّ وَاكْ  اهْ ـنْ  مَ

ــبِـيدْ تِــينْ العْ فـايـْ

زِيدْ ايـْ ه  بِـيـقُ اعْ في 

ما اڤْوى ذَا النَّاسْ ارْڤُودْ

ودْ مْ سُ لِيهُ ينْ اعْ قَوْسِ

ودْ صُ فْ مَ بَّة  الْكُ قاسْ 

ــي ــوَاشِ الحْ ــثْــلْ  مَ ــفْ  ـرَاشَ امْ

ـي ــاشِ ــتْــغَ مَ ــي  رَانـِ ـمْ  ْــهُ مـَنّ

امْ وا االبْتِسَ بْعُ ينْ ايْطَ بُوغِ زْ مَسْ رْمَ في القَ

امْ ي ارْمَ مِ سْ ودْ جَ ْ ايْعُ ي لَنّ مْ شِ اهُ ما نَنْسَ
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ــجارْ بالحْ مرتـشف 

ــيـارْ اغْ ـها  ـڤْ مالْحَ

يــزَارْ لـِ ذَاكْ  ـــرْمْ  حُ

كالبَــالّرْ ــبَـة  الـرَّگْ

هارْ لْيِ التَّشْ تْ حُ لَبْسَ

ارْ قَــهَّ يا  ـأْلَكْ  سَ انـْ

رِيرْ الحْ لُوكْ  اسْ في 

يرْ خِ تَمَّ  مْ  ــدَ اعْ ما 

يــرْ ــدِ ــي يــا قْ نِ ــدْ قُ

ارْ قُنْطَ َلْفْ  باأ رَة  ْ جّ حَ

فارْ ة في القْ وظَ فُ حْ مَ

ارْ دَ ـڤْ المَ ـتْ  رِيـفَ لشْ

ــي ــا شِ ــه ــقْ ــحَ ــلْ ـــفْ مــا نَ خـــايَ

ــي ــبَـــشِ الْحَ  ْ ــــرّ بـَ ـــجـاوَرْ  امْ

جازْ الحْ  ْ ـرّ بـَ ــورْ  شُ

فـازْ ـومْ  بالعُ شــاعْ 

البْـرَازْ ى  لـَ عَ ضْ  نايـَ

ازْ فْ لَوَّ قَ بْتْ اشْ لوْ صَ

ازْ وَ وزْ اجْ رْ ايْجُ في البَحْ

رَازْ حْ مَ سْ  الرَّايـَ فِيـهْ 

زِيزْ العْ ـبْدْ  عَ كْ  لـِ مَ

لِيزْ انْجْ لْ  غْ شُ ـرَّكْ  حَ

يزْ مِ  ْ ــلّ كُ ــنْ  عَ ــازْ  ف

البازْ مثْـلْ  ـلُوشْ  يَغْ

جازْ عْ مَ نْ  كَّ يَتْـمَ ما 

ـرَازْ ـهْ المَ و  ـرَة  بالكُ

ــي ــزَاشِ ــتَــهْ ـسْ يـَ مـا  ـيَّــسْ  كِ

ـــي ــبْ الــلِّـــــي رَاشِ ــلْ ــقَ ــيَــى ال يَــحْ

ى طَ انْعْ ـمْ  أَسْ يرْ  ابْخِ

ا طَ الخْ يُومْ  العيسْ 

ا طَ الخْ علَى  ايْجانَبْ 

ة ـلْطَ للْعَ ــهْ  تْـوَجَّ نـَ

ة نْطَ الحَ زِينْ  بْ  نَرْكَ

ا طَ اسْ لْ  بَطَ زِي  فْ الحَ

يطْ ابْسِ هانِي  ودْ  انْعُ

يطْ ايْشِ ما  اظما  نْ  مَ

رِيطْ الفْ مـنْ  تْرَزْ  حْ مَ

ة نْطَ القَ ذا  تَتْفاجى 

أطا و  ايْكودُهْ  لِيسْ 

ى يَبْطَ ما  لْ  ـفَ يَغْ ما 

ــي شِ ا  ــــدَ اكْ و  ــي  ــلِ ــمْ حَ ـــزَلْ  ـــنْ يَ

ـي ــفاشِ خْ تـَ ما  الــقــادَمْ  فـــي 

امْ مَ بالغْ ــة  دَارْڤَ رْقْ  للشَّ ة  يدَ ابْعِ اتْ  جَ

قامْ ونْ المْ ورْ ما ايْكُ هُ ة اشْ عَ ي تَسْ شِ لَن تَمْ

قامْ المْ دَاكْ  وزْ  ــدُ انْ ــة  رَاحَ في  ينِي  يَدِّ

يامْ القْ يومْ  يعْ  فِ اشْ نِي  دَ المَ قامْ  امْ في 

امْ قَ لَة في المْ ْ ضّ فَ ة المْ في هادِكْ الرَّوْضَ

ـالمْ ه بالكْ عُ ـبُوبِي انْخـاضْ حْ و انْجـاوَرْ مَ

ا ضَ الفْ رْ  نَفْ وفْ  شُ انـْ

ا ضَ ة في الحْ جَ ْ نَظّ امْ

ى ضَ نَـقْ ـتِي اتـْ لحاجْ

ة يظَ رْبْ العِ نْ قُ كُ نَسْ

ة بْيُوضَ بـِ ها  فَ اصْ ما 

ـى رْضَ تـَ ـتْ  فَ طْ عَ إذَا 

يضْ مِ الغْ رْ  بَصْ  ْ لّ اتْحَ

وِيضْ نْ ما لُه اعْ سْ ابْحُ

يضْ اتْهِ قَلْبِي  ومْ  مُ اهْ

ة ـظَ حْ باللـَّ رْوَاهـا  نـَ

ة ظَّ لـَ قَـلْبِي  تْ  لَظَّ

ضى تْ نَمْ طَ خْ و إذَا سَ
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ــي ــشاشِ ـغْ تـَ ــثَـــرْ  ـكْ يـَ ـمَّ  تـَ

ـي ــفاشِ ـطْ تـَ مــا  ــظايَ  اعْ فــي 

ـرِيكْ احْ ه  يشُ بْجِ جا 

يكْ تُه امْسِ كْ ما امْسَ

لِيكْ وبْ  وْهُ مَ رَزْقُــه 

لِكْ مَ ـرْ  قَـهْ ـرْنِي  اقْهَ

رِّيـكْ وَ ْ انـْ مْ مـنْ رَيّ كَ

يكْ ياتـِ هْ  اللـَّ ـبَرْ  اصْ

الكْ الهْ فِي  تِينِي  قَسْ

ابْالكْ منْ  وَى  اهْ فـي 

قاكْ اشْ ــلْ  باطَ يرْ  غِ

لِيكْ يا قَـلْبِي الشْ اعْ

يْنِيكْ عَ ى  مَ تَعْ خايَفْ 

يكْ يْ ارْكِ ي مَشْ شِ ال تَمْ

ــي ــوَاشِ ـسْ يـَ مـا  ــيــرَكْ  بـِ ــدْ تـَ

ي شِ ــال  ب ـــــبْـــــيْ  ظَ ــي  ف ـــــعْ  طــامَ

الء الخْ في  يتِني  ارْمِ

الء وطْ المْ طُ لَى اشْ اعْ

ْـلَة ـبّ ـتْـخَ مَ ادْ  ــوَ اطْ

لَى حْ تَتْمَ باً  قَـلـْ يـا 

ال فْ يـَ  ً يْدا صَ تْـبَعْ  تـَ

لَة رَحْ نْ  مَ م  كَ دُونُه 

السليل تْ  ْ دّ اوْجَ ال  و 

ـوِيلْ اطْ هُ  لـَ رْ  ـفَ ْ السّ

األبِلْ ـنِـي  تَفْ ـرْوَتْ  مَ

لَّى تَتْـعَ ـواء  الهْ في 

يلَة حِ لُه  عْ  تَنْـفَ ما 

لَة ي النَّجْ صِ ء ال تَحْ يْ شَ

ـــي ـوْحـاشِ تـَ ــثَـــرْ  اكْ و  ـمْ  ظـايـَ

ــي ــوَاشِ هْ يـَ مــا  الجافِــيــنِـي 

مامْ لَّلْ بالغْ ضَ لَّى المْ عَ

ـالمْ ْ الظّ ي  جِ فْ يـَ نُورْ 

ـنـامْ اتـْ وال  ـــرْ  باصَ

المْ الكْ نْ  سْ حُ تَمْ  نَخْ

ــالمْ األسْ دِيــنْ  رْ  هْ شَ

العــالمْ يـالـــرَزَّاقْ 

ـرِيــمْ الكْ ـلُـه  ْ فَـضّ

يمْ مِ ْ طْ الطّ خْ نْ السَّ مَ

يمْ حِ الجْ وفْ  ايْشُ ما 

ــامْ األَن يرْ  خِ ــدْ  ــمَ احْ

ــامْ  تْ بِــهْ األَيَّ ــدَ ــعْ سَ

امْ النـظَّ دْ  ـسْ جَ رَّرْ  حَ

ــي انْــعــاشِ ـــوقْ  فُ ــى  ــحَ نَـــــضْ النَّ 

ـــــي ـــــوَّاشِ يــاتُــــــــونِــــــــي بــالــحُ

يفْ نارْ الحطامْ ْ كِ بّ عالْ الحُ لْ مَشْ عَ يَشْ

سامْ ه احْ رْ ما طايَقْ جابْ في يَدُّ رْنِي قَهْ قَهَ

تْقامْ االنـْ ي  زَادْنـِ ومْ  مُ هْ مَ يرَكْ  بـِ تَدْ منْ 

بالوْهامْ عْ  رْتْفَ مَ ينْ  صِ احْ رْ  اقْصَ في  نْ  ساكَ

امْ دَ المْ يُوسْ  اكْ بال  رْنِي  مَّ خَ روَاوْا  ما  نْ  مَ

عامْ  ْ ـلّ كُ رْ  نَنْتَظَ لِيهْ  ازْمانِي  تْ  يَّعْ ضَ

وَامْ الهْ شاشْ  اخْ معَ  ة  لْمَ الظَّ دَارْ  كي  نَشْ

رَامْ الحَ بَيْتْ  ابْجاهْ  ي  رَمْسِ مْ  نْهُ كَ اتْسَ ال 
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طارْ ا في االسْ يمْ نَبْدَ ظِ هْ العْ مْ اللـَّ باسْ

مارْ االعْ و  االوْقاتْ   ْ ـرَفّ صَ و  رْ  قَدَّ ي  رَبـِّ

النَّارْ و  ـنَّـة  الجَ قْ  خالـَ الْقـيُّومْ  مْ  نَعْ

االنْوار شارَقْ  على  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِيوْ صَ

نِينْ وْ الكَ وانْ  اكْ خالَقْ  يُّومْ  القَ مَ  نَعْ

ينْ فِ اصْ و  علَى  انْشاهْ  اللَّوْلِي  لْكْ  الفَ

لِينْ التَّقْ دُونْ  الَيْكة  للْمْ وقــي  الفُ و 

ـيَّـبْ ـغِ المْ رْ  ايـَ الضَّ ـلْكْ  الفُ

بْ تَلْهَ الكافْرِيــنْ  في  النَّارْ  و 

بْ ـوَهَّ المْ ـنَّـةْ  جَ ـمْ  انْعايـَ و 

ـيارْ الخْ ـال  الرَّسْ و  هْ  باللـَّ نْ  َمَّ أ نْ  مَ

تارْ خْ المُ دِينْ  دَى  الهْ عادَةْ  بَسْ لْ  مَ اكْ و 

ــوامْ القْ ــجْ  ـناهَ لَمْ يــنِي  دِ هْ يـَ

إيـــنامْ ال  و  ـــهى  ـسْ يـَ ال  ــنْ  مَ

ـيامْ الـقْ و  ـتْ  البَــعْ هارْ  انـْ في 

ــــالمْ االسْ ـــعْ  شافَ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

رَادُه امْ وَفْقْ  علَى  مسيرَة  ياتْ  اشْ و 

ابْالدُه و  ه  لْكُ مَ يضْ  ضِ الحْ و  لْوِي  العَ

بادُه اعْ ورْ  هُ مْ الجَ نُه  ْ وّ كَ لِي  ـفْ السُّ و 

دُودْ الوْ دْ  رْمَ صَ المْ ـيارْ  اسْ في 

ـودْ ــمُ اخْ ها  مالـْ ضاها  لـْ بـَ

ـلُودْ الخْ في  المْ  االسْ عْ  مْ الْجَ

ــتْــقــامْ اسْ و  ــانْ  ــم ــرَّحْ ال ه  ــدُ ــعْ سَ

ــسامْ الحْ ـــبْ  صاحَ ـــي  الماحِ
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االنْوارْ شارَقْ  على  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِيوْ صَ

الرسولْ  ْ ـلّ كُ خاتَمْ  و  االنْبِـيَّا  إمامْ 

ولْ نْقُ مَ و  ولْ  قُ عْ مَ لْمْ  عَ  ْ لّ كُ ه  لْمُ عَ نْ  مَ

ولْ مُ كْ المَ رْ  البَدْ وا  اضْ الَلْتُه  اجْ نورْ  منْ 

ــمْ دَايَ لِيهْ  اعْ هْ  اللـَّ لَّى  صَ

ـمْ رَايـَ الكْ  ْ ـلّ هَ آلهُ  ـى  علـَ و 

مْ بـنْـسايـَ يـبْ  الطِّ افاحْ  مَ

يارْ يالخْ رُوحْ  تْهاتْ  اشْ الهادِي  مَدح 

بارْ اخْ ـيبْ  انْجِ وِيتْ  انـْ و  رْتْ  مَّ اتْخَ بِهْ 

االنْوارْ شارَقْ  على  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِيوْ صَ

ي كِ ولْ في ما نَحْ قُ ولِي ياهلَ العْ عُ مْ سَ

ي كِّ يبْ جا علَى النْبِي المَ جِ يثْ اعْ دِ احْ

ي تَبْكِ يُــونُ  اعْ و  ولْ  ْسُ الرّ ثْنا  دَّ حَ قالْ 

تْحانُه امْ و  تْ  البَعْ يُومْ  نْ  عَ

ــه ــانُ ازْم ورَى  ــاتِــي  ي مــا  و 

ِيبانُوا إ ها  رُوطْ اشْ اوْا  ــدَ يَــبْ

ارْ التُّجَّ غاوا  اطْ و  ودْ  دُ الحْ فاتُوا  إلى 

ارْ جَّ الفُ غاوَتْ  ِلطْ ــرَّيْ  ال ــودْ  ايْــعُ و 

ــــالمْ االسْ ـــعْ  شافَ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

يـهاجْ دْ ابُو الدِّ مَّ حَ ى امْ فَ طْ صْ هَ المُ طَ

وَّاجْ المُ رْ  البَحْ من  رْفَتْ  عَ رْفَة  كغَ

اجْ ومْ الدَّ حا و نُورْ انْجُ سْ الضْ مْ يا شَ و اضْ

ودْ ــــدُ احْ لها  االَّ  ــــالةْ  اصْ

ــودْ األْسُ ــة  المَ حابُه  اصْ و 

رُودْ الــوْ و  ــرْ  الــزَّهْ ـــحْ  ارْوايَ و 

ــــرامْ ــي اغْ ــتِ ــجْ ــهْ ــي مُ ــيَّــجْ ف هَ

ْــظــامْ ــودْ فــي الــنّ ــصُ ــقْ حْ الــمَ ـــدْ مَ

ــــالمْ االسْ ـــعْ  شافَ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

يجْ اقَلْ ارْجِ نْ هو عَ يرْ مَ مْ قَوْلِي غِ هَ ما يَفْ

يحْ حِ بَّاسْ اصْ يلْ ابْنُ العَ ضِ ثْ بِهْ الفْ دَّ حَ

يحْ ناتْ اتْسِ لّْى الوَجْ نا عَ وعْ داكْ ادْمُ و اكْ

ْمــانْ ــزّ ال ـــرْ  ْ أخّ ــلَــمــاتْ  اعْ و 

تانْ الفْ ــتْ  هــاجَ الــى  ــالْ  ق

يانْ اعْ ــمْ  ـرَاوْهُ إيـْ للنَّاسْ 

ــرامْ ــحْ ــتْ و ال ــحْ ــطْ الــسَّ ــبْ فــي غَ

ــتــامْ كــالْــيْ يـــنْ  الـــدِّ ـــحـــابْ  اصْ و 
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االنْوارْ شارَقْ  على  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِيوْ صَ

ينْ ادْلِيلْ كِ سْ زِيزْ و المَ رْ اعْ ى الفاجَ حَ يَضْ

مْ اقْليلْ دَ يا يَعْ شْ و الحْ حْ يعْ الفَ و ايْشِ

يلْ صِ تَفْ بال  اتْيابْ  في  أدْيابْ  النَّاسْ  و 

نْ الطَ ْ السّ ةْ  وجَ هُ تَرْ  تَكْ و 

نْ واطَ المْ ـبْ  ـصَّ غَ اتـْ قَوْمانْ 

نْ عاطَ المْ و  لْجاتْ  الفَ ل  اهْ و 

يُنْصارْ ة  اعَ السَّ بْ  لصاحَ ة  دَّ مُ تَبْقى 

يبْصارْ دِي  هْ المَ اوْرَى  نَ  امْ الْ  جَّ الدَّ تَمَّ 

ــوارْ االنْ شــارَقْ  على  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِيوْ صَ

رْيَمْ مَ ابْنُ  يسى  عِ يحْ  سِ المْ لِيهْ  يَنْزَلْ 

يْلَمْ يَتْهَ يسى  عِ دْ  بَعْ وجْ  ياجُ رَجْ  يَخْ

مْ تَوْسَ و  النَّاسْ  علَى  ابَّة  الدَّ رَجْ  تَخْ و 

اتْهاما نْ  مَ وَقْتْ  في  رَجْ  تَخْ

ما ـتَـحْ قْ بـَ النَّاسْ  ــرَشْ  اتـْ و 

ما گَ امْ في  ودْ  اتْعُ سْ  مْ الشَّ و 

نْ االوْزارْ يدْ تُوبة مَ ة ما اتْفِ اعَ في ذا السَّ

تَّارْ السَّ مْ  نَعْ ه  اللـَّ من  و  فُ العْ عاوْا  نَسْ

ــــالمْ االسْ ـــعْ  شافَ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

بارُو يَكْ فاً  عَ اضْ علَى  المالْ  حابْ  اصْ و 

تَــوْقــارُو مْ  ــدَ ــعْ يَ بِيرْ  للْكْ يْبة  هَ ال 

ـبارُو يَجْ ما  الوْفـا  و  ـدْ  ـهْ العَ ـلَ  اهْ و 

ـراجْ بالهْ الوَقْـتْ  يـقْ  ايضِ و 

ـراجْ الحْ و  ــرَاتْ  الغَ باهــلَ 

راجْ الــدْ نازَلْ  امْ في  نْ  كُ تَسْ

ــامْ ــڤْ ــتْ ــسْ ــنْ يَ ي ــدِّ ــال لْ ب ـــدَ ـــعْ يَ

بــالــنْــقــامْ األرْضْ  ــي  ف ـــعْ  ي ـــدِ إيْ

ــــالمْ االسْ ـــعْ  شافَ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

رْقانْ الفُ ــنْ  دِي علَى  ولْةُ  بدُ نِيهْ  يَفْ

االوْطانْ على  رادْ  اجْ نْ  كَ  ْ دّ السَ تَكْ  يَهْ

ببْيانْ اقِي  الشَّ و  يدْ  عِ ْ السّ بِينْ  رقْ  تَفْ

ــرُوبْ أهْ عْ  يَنْـفَ ما  ْـها  نّ مَ

ـرُوبْ الكْ و  ـرْحْ  بالفَ رْ  بْـشَ تـَ

ـرُوبْ الغْ من  عْ  ـلـَ طْ تـَ تَّى  حَ

ــــــوامْ ـــقْ بـــابْـــهـــا أقْ ـــلَ يَـــتـــغْ

ــام ــق ْ ــنّ ــا مـــن ال ــن ـــفْ بِ يَـــلْـــطَ
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ــوارْ االنْ شــارَقْ  على  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِيوْ صَ

رة غْ الصُّ الماتْ  العْ بانَتْ  إال  قالُوا 

بْرَة الكُ إالَّ  ها  دْ بَعْ ــنْ  مَ تَبْقى  ما 

رة دْ القُ عالِيْ  ْــنــا  رَبّ رادْ  إلــى  ــالْ  ق

رافِيلْ إسْ تُـه  اللـْ بـجْ ـرْ  يامَ

يلْ وامِ تُه الحْ خْ طْ منْ نفَ قَ تَسْ

ْالَزِيــلْ الــزّ ة  خْ نَفْ ايْــعــاوَدْ  و 

مارْ االعْ بَطْ  ايَقْ للْوْرَى  زْرائيلْ  عَ رْ  يامَ

ــارْ دِيَّ تَبْقى  لَــمْ  ــوحْ  نُ ــوْفــانْ  طَ كما 

ــوارْ االنْ شــارَقْ  على  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِيوْ صَ

الكْ اعْ  ْ لّ جَ يا  باالشْ لِيمْ  اعْ يا  ايْنادِي  و 

االفْالكْ وَايَرْ  لدْ زِيدْ  زِيدْ  له  ول  يْقُ و 

ــالكْ المْ مـن  ـيانْ  فْ الصَّ دْ  ـصَ يَقْ و 

زَمْ يَعْ وبْ  جُ الحْ لَ  اهْ الكْ  المْ

لَمْ عْ ـنْ ايْرا و يـَ ولْ يا مَ قُ و ايـْ

مْ ظَ جابْ االعْ حابْ الحْ يرْ اصْ غِ

ــرارْ االسْ عالَمْ  يا  كْ  رْشَ عَ التْ  مَّ حُ و 

البْرارْ نْ  مَ رايَة  القْ رْ  وَخَّ له  ول  ايْقُ و 

ــــالمْ االسْ ـــعْ  شافَ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

ودْ دُ احْ  ْ لّ كُ لْ  واحَ اسْ علَى  اوْا  دَّ اتْعَ و 

ودْ وْعُ المَ للْوَقْتْ  الزْمانْ  بِها  نْ  عَ يَدْ

بُودْ عْ المَ مْ  نَعْ ْها  يّ بحِ نْيا  الدَّ نِي  يَفْ

يقْ بالزْعِ ــورْ  السُّ في  حْ  يَنْفَ

ـقْ ـتْحِ تَمْ النَّاسْ  ـبيــرْ  اكْ و 

بِيـقْ اتْنَـطْ ـبالْ  الجْ ـنْـها  مَ

ــوامْ ــعْ ال و  ــقْ  ــلْ ــخَ ال ـــوصْ  ـــصُ اخْ

ــامْ ــم ْ ــتّ ــال ب ــــيــــنْ  األرْضِ ـــلْ  ه و 

ــــالمْ االسْ ـــعْ  شافَ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

ما نَسْ مْ  لِهُ ابْقاتْ  ما  األرْضْ  انْ  كَّ سُ

ما اسْ  ْ لّ كُ اليَكْ  امْ علَى  تَمْ  تَخْ تَّى  حَ

ما قَسْ إيْلُه  ــطْ  رَهْ  ْ ــلّ كُ افْياتْ  الصَّ

ـماتْ بالمَ  ْ لّ الكُ مْ  نِيـهُ فْ يـَ

افْناتْ ــرْتَــكْ  ــضَ احْ ــالكْ  امْ

ياتْ الحْ منَ  ي  رْسِ الكْ لَ  اهْ و 

ـــرَامْ ـــكْ ــا ال ــي ْ ــنّ ــمَ ْــجــابْ اتْ ـنّ لـَ

ــمامْ بالحْ ــورْ  ــهُ ــمْ الــجَ ــي  ــنِ افْ و 
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ــوارْ االنْ شــارَقْ  على  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِيوْ صَ

لِيلْ بالتَّهْ اينَادِي  مْ  هُ ْ ايْتَمّ دْ  بَعْ نْ  مَ

رِفِيـلْ إِسْ مْ  ـظَّ ـعَ المْ و  ـبْـرِيلْ  جَ إالَ 

يلْ جِ بالتَّعْ اثْــالثَــة  على  ــرْ  ــأْمَ يَ و 

قاال امْ ال   ْ ــلّ ــكُ ال ــنــاوْا  يَــفْ

تَعاال ــو  هُ ــيــرْ  غِ يَبْقا  مــا 

اللَة الجْ و   ْ ــزّ الــعَ وسْ  ـــدُّ قُ

بَّارْ الجَ واتْ  مَ ْ السّ علَى  لَّى  يَتْجَ و 

ــدارْ االكْ دَنْيْةْ  يا  ولْ  ايْقُ لَكْ  اهْ وايْــنْ 

ــوارْ االنْ شــارَقْ  على  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِيوْ صَ

زْرَا ـــوَ ال و  ــنْ  ــالطَ الــسْ ــنْ  وي نْيا  الدُّ

رَا خْ للْفُ ــنــازَهْ  امْ وا  يْدُ شَ الِّــي  وايــنْ 

تْرَا فَ بْال  ايَــمْ  الــدَّ لْكْ  المُ و  هُ نْ  لمَ

ــنْ ايَ ــدَ ــمْ ـــنْ ال ــيــا واي نْ الــدَّ

عايَنْ اضْ و  يْلْ  الخَ لَ  اهْ واينْ 

كايَنْ ونْ  ِيكُ إ االَّ  قَبْلْ  منْ 

بارْ بخْ العالَمْ  إيْجاوَبْ  نْ  مَ فِيها  ما 

ارْ هَّ القَ هْ  للـَّ  ْ قّ حَ لْكْ  المُ ولْ  ايْقُ و 

ــــالمْ االسْ ـــعْ  شافَ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

طايَلْ رُه  مْ عَ نْ  مَ اوْدُودْ  يا  باقِي  ما 

زْرَائِلْ عَ كْ  بْدَ عَ يفْ  عِ واضْ يكايَلْ  مِ و 

ــا زَائِـــلْ فَّ ــوَ ــمْ يَــتْ هُ ــدْ ــعْ ــنْ بَ ــمَّ مَ تُ

يمْ ظِ ما اقْضى العْ وتْ اكْ بالمُ

يمْ دِ القْ ايَمْ  الدَّ لْكْ  المُ في 

ـيمْ ارْحِ ـتُه  ـمْ ـرْحَ بـَ مانْ  رَحْ

ــالمْ ــكْ ــال ب ــــنْ  ــــيْ األرْضِ ــى  ــلَ ع و 

الــظــالمْ و  ــمْ  ــظــلْ ال ــــلَ  اهْ ـــنْ  وي

ــــالمْ االسْ ـــعْ  شافَ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

ـيَانْ ـغْ الطُّ و  نْ  راعَ الفْ و  يَّادْ  القُ واينْ 

ـلْبانْ ْ الصّ و  وادَثْ  الحْ وا  بْدُ عَ الِّي  واينْ 

وانْ االكْ نْ  مَ كايَنْ  ونْ  ِيكُ إ االَّ  قَبْلْ  منْ 

ورْ ـصُ القْ و  رْفاتْ  الغُ لَ  اهْ و 

ورْ طُ الخْ و  فاتْ  حْ الجَ لْ  اهْ و 

ــرُورْ ــغْ ال ــةْ  ــيَ ادَنْ ــومْ  ــيُ ال و 

مْ ـــالَ ْ ـــسّ ال ــمْ  ـعْ نـَ ــــاوَبْ  ايْــــجَ و 

وامْ ْ بـــالـــدّ  ْ ـــزّ ــعَ الـْ ـــاةْ  ـــي احْ و 

067

068

069

070

071

072

073

074

075

076

077

078

079

080

081

082

083

084

يامْ ثْ و القْ في انْهارْ البَعْ

يامْ ثْ و القْ في انْهارْ البَعْ



هول القيامة 146

ــوارْ االنْ شــارَقْ  على  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِيوْ صَ

ابْ الوَهَّ رَادْ  ما   ْ ــدّ قَ الحالْ  ى  يَبْقَ و 

بَّابْ صَ وَى  يَهْ نِي  المْ ةْ  يفَ صِ في  الْما 

رابْ القْ اليَكْ  المْ رْةْ  ضَ احْ يِي  يَحْ  ً دا بَعْ

تَاجْ حْ مُ  ْ لّ كُ  ْ رَبّ مْ  لْهُ يَرْسَ

الـتَّاجْ و  الـبْـراقْ  مْ  يـهُ طِ يَعْ

ــاجْ  وَهَّ ولْ  ِيْـــزُ إ االَّ  اللْ  الهْ و 

نَّة االبْرارْ وا علَى الجَ ة إيْوَقْفُ اعَ في السَّ

تارْ خْ المُ مَ  نَعْ دَى  الهْ نُورْ  ايَجْ  وَ احْ

ــوارْ االنْ شــارَقْ  لى  عْ وا  لّْمُ سَ و  ا  لِيوْ صَ

لِيلْ بالتَّهْ اليَكْ  المْ يرْ  اتْسِ تَمَّ  نْ  مَ

بْرِيلْ جَ يا  نادِي  مْ  لهُ النبي  ولْ  ايْقُ و 

يلْ ضِ بالتَّفْ دْ  مَّ حَ مُ يا  قُمْ  له  ول  ايْقُ و 

نارَة المْ جْ  باهَ ــبْــرُه  قَ ــنْ  مَ

اإليشارَة لَ  ياهْ يَّطْ  ايْعَ و 

بالبْشارَة بْرِيلْ  جَ يا  ــالً  اهْ

االبْصارْ ــرَّة  قُ يا  بالْوْصالْ  نِيَّة  أهْ

بتْـمارْ نَّـة  الجَ ـرَفْتْ  اتْزَخْ ـكْ  ومَ ـدُ لَقْ

ــــالمْ االسْ ـــعْ  شافَ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

االرْماسْ على   ْ بّ اتْصَ تا  ْ بالشّ رْ  يامَ و 

انْفاسْ يرْ  بغِ سادْ  اجْ الوْرَى  بثهْ  تَنْبَتْ 

بَّاسْ العَ ابْنُ  ولْ  ِيْقُ إ الرَّبْعة  النْجابْ 

ــلْ ــتْــفَ ــــوانْ إيْــحَ إلَـــى رَضْ

ـاللْ الحْ و  ـدْ  ـمْ الحَ المْ  اعْ و 

ــبَــلْ فــي مــا يــاتِــي و مــا اقْ

ــقــامْ ــبْ الــمْ ــاحَ ــمْ ص ــيــهُ ــطِ يَــعْ

ــالمْ ْ ــة الــسّ ــنَّ ـــرَةْ جَ ـــضْ ـــنْ حَ مَ

ــــالمْ االسْ ـــعْ  شافَ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

يهاجْ الدِّ ابُــو  ى  فَ طْ صْ المُ قامْ  لمْ

نْهاجْ نْتِ صاحبُه اونِيسْ في المُ ألنَّكْ كُ

ــاجْ وَهَّ مالَكْ  بجْ ــمْ  قُ هْ  اللـَّ ـــأَدَنْ  ابْ

حابْ اسْ نْ  مَ سْ  مْ كشَ رَجْ  يَخْ

طابْ الخْ في  ولْ  إيْقُ دْ  بَعْ نْ  مَ

ــوَابْ ــعْ الــجْ ــامَ ــي سَ مــنْ رَبِّ

ـــالمْ ــــكْ الـــسْ ـــــرا لَ ْ أقْ ــــــرَّبّ ال

يامْ الخْ فــي  ــعْ  ــنَّ ــصَ أتْ ــورْ  ــحُ ال و 
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ــوارْ االنْ شــارَقْ  على  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِيوْ صَ

ا سلْتَكْ دَ نْ هَ ول له لِيسْ لِيسْ عَ و ايْقُ

دُرِّيْتَكْ نْ  عَ لْتِينِي  سَ كانْ  له  ول  ايْقُ و 

تَكْ بَعْ قَدْ  اله  بالرَّسْ نْ  بمَ نِيتْ  أعْ

الَبْـرِيـيَّة علَى  ـنَّـة  الجَ إالَّ 

نِيَّة بالهْ ــلْ  خُ ــدْ تَ ــتَّــى  حَ

يَّة طِ لَخْ و  الـــزَّالَّتْ  ــلَ  اهْ و 

ارْ فَّ غَ يا  ايْنادِي  و  النْبِي  رَّحْ  إيفَ ا  تَمَّ

كارْ يُشْ ــبْ  وَاجَ ْنا  لرَبّ دْ  مْ الْحَ هْ  للـَّ

ــوارْ االنْ شــارَقْ  على  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِيوْ صَ

التَّاجْ و  لَّة  بالحُ البْراقْ  علَى  يرْ  ايْسِ و 

افْواجْ ــواجْ  افْ عاهْ  امْ ْنا  رَبّ امالَيَكْ  و 

االزْواجْ خالَقْ  يا  رِيمْ  اكْ يا  ايْنادِي  و 

يلْ هِ تَسْ و  با  رَحْ امْ ولْ  ايْقُ و 

ــيــلْ ــرافِ إسْ ــا  ــن ْ رَبّ ــرْ  ــأمَ يْ و 

يلْ هِ تَمْ يرْ  بغِ البَرْزَخْ  لهلَ 

جارْ االشْ علَى  رادْ  كجْ النَّاسْ  ومْ  اتْقُ و 

دارْ ـقْ مُ موْالنا  قالْ  اليُـومْ  دَاكْ  فـي 

ــــالمْ االسْ ـــعْ  شافَ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

كانَكْ يقْ امْ تْ في الضِّ لَمْ رْنِي بما اعْ بَشَّ

شانَكْ مْ  ماهُ لَحْ تَكْ  ْ أمّ ورْ  هُ مْ جَ و 

مانَكْ ة لضْ فاعَ وْضْ و الشْ طاكْ الْحَ و اعْ

يعْ ـمِ السَّ كْ  المالـَ ـها  رَّمْ حَ

يعْ مِ اجْ تَكْ  ْ امّ و  حابَكْ  بصْ

يعْ فِ اشْ مْ  لهُ انْتَ  و  هْ  اللـَّ

ــكــامْ الــحْ ــضــى  اقْ بما  ــيــتْ  ارْضِ

وامْ ــــدْ ــــال ـــه ب ـــلُ ـــضْ ـــى فَ عـــلَ

ــــالمْ االسْ ـــعْ  شافَ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

امه قُدَّ ســايَــرْ  المْ  بالعْ يكايَلْ  مِ

المه بسْ دْ  جَ يَسْ  ْ تَمّ رْشْ  للْعَ تَّى  حَ

وامه بـدْ لَّى  عَ اتـْ نْ  مَ يا  بْحانَكْ  سُ

الحْ الفْ ــــرْ  ادْوايَ ــبْ  ــطْ ابْــقُ

ْواحْ ــرّ ال في  ثْ  للْبَعْ خْ  يَنْفَ

باحْ الجْ في  انْفاضْ   ْ لّ كنَحْ

ازْحـــامْ ــلُــوا  ــمْ ايْــعَ رْ  شَ حْ المَ فــي 

ـــوامْ ــنــة اعْ ـــفْ اسْ ــيــنْ الَ ــسِ ــمْ خَ

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

يامْ ثْ و القْ في انْهارْ البَعْ

يامْ ثْ و القْ في انْهارْ البَعْ



هول القيامة 148

ــوارْ االنْ شــارَقْ  على  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِيوْ صَ

حانْ ولْ و المْ مْ دَاكْ النْهارْ بالهُ ظَ ما اعْ

رانْ دْ عْ في الغُ فاضَ ومْ كاضْ و النَّاسْ اتْعُ

لْيانْ غُ لِيها  ورْ  أقْدُ نْ  كَ ورْ  اتْفُ الرُّوسْ  و 

ـة يامَ القْ ـوْقَفْ  مَ مْ  ظَّ يَتْـعَ

ــة ــدامَ انْ ــعْ  ــفَ تَــنْ االَّ  ـــومْ  يُ

الماء عامْ  اطْ ال  وَة  سْ كَ ال 

ارْ ـفَّ غَ و  ـودْ  وجُ مَ رِيمْ  الكْ هْ  اللـَّ إالَّ 

ارْ ـفَّ الكُ يـعْ  مِ لجْ يـمْ  ـحِ بالجْ دْ  واعْ

ــوارْ االنْ شــارَقْ  على  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِيوْ صَ

نَّمْ هَ جَ يْضْ  بالغَ النَّهارْ  دَاكْ  مْ  ظَ تَعْ

زَّمْ تْحَ مَ نْها  عَ ادْ  ـــدَ اشْ ــاتْ  ــيَّ زَبَــنِ

لَّمْ تَتْـكَ الخالَيَقْ  يحْ  افْصِ بلْسانْ 

رْ فاجَ  ْ لّ لكُ ــا  َن أ ــولْ  ــقُ ايْ و 

كافَـرْ  ْ لّ كُ يضْ  بالغِ طْ  تَلْقَ

رْ ناجَ الحْ في  لْقْ  الخَ اقْلُوبْ  و 

دارْ الكْ و  بالنَّاسْ  الوْقُوفْ  طالْ  إلَى 

دارْ گْ المُ لِي  عَ وا  دُ صْ َنْقَ أ ا  يوْ شِ انَمْ و  ايَّا 

ــــالمْ االسْ ـــعْ  شافَ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

طامِي واجهُ  بمَّ نارْ  ودْ  إيْعُ رْ  البَحْ و 

ي دْ الحامِ هْ يمْ و الصَّ حِ ْ وْفانْ الجّ نْ طَ مَ

ي اتْسامِ ارْ  ــدَ االكْ نُوبْ  ْ الدّ رْ  قَدْ علَى 

يمْ حِ ْ الجّ ــع  امْ ا  لضَّ تَــبْــرَزْ 

ــريــمْ احْ ال   ْ ــكّ ــفُ ِيْ إ مــال  ال 

يمْ ظِ العْ ــومْ  الــيُ داكْ  في 

ـــرامْ ـــكْ ــه ال ــمُ ــايْ ــع ــنْ ـــــدْ بَ واعَ

ــامْ ــق ْ ــنّ ال و  ــرْ  ــي ــثِ اكْ لْ  ـــوْ ـــهَ ال و 

ــــالمْ االسْ ـــعْ  شافَ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

رُوسْ بْعة  بسَ قْ  ازْواعَ ناقْها  اعْ  ْ دّ اتْمَ و 

بوسْ بانْ اعْ ضْ ما غَ ضَ مْ عْ ضَ مَ قْ ْ المَ لّ كُ

وسْ قْ االنْفُ ها تَزْهَ وطْ ْ صُ رّ ولْ في حَ و اتْقُ

ــالتْ افْ تِي  قَبْضْ ــنْ  مَ مالُه 

ـتاةْ للْفْ ـِيـرْ  الطّ ـطْ  كالقْ

ـواتْ الغْ و  ـولْ  بالهُ ي  غِ تَلـْ

المْ للسْ ـــــلَــة  ــمْ جَ ــوا  ــولُ ـــ ــقُ ِيْ إ

ـــــوامْ أقْ ــا  ــن ل ـــعْ  ـــفَ يَـــشْ أدامْ 
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ــوارْ االنْ شــارَقْ  على  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِيوْ صَ

نُودْ اجْ النَّاسْ  يرْ  اتْسِ األَنْبيَّا  يرْ  لْمِ

ودْ وْكُ المَ الجاهْ  لَ  اهْ وا  دُ صْ انْقَ ما  أوَّلْ 

ودْ صُ قْ المَ هو  َنا  أ لِيسْ  مْ  لِهُ ولْ  إيقُ

ينا فِ السْ بْ  لصاحَ ا  يوْ شِ نَمْ

ـلِيـنا اعْ ـتَكْ  فاعْ بشْ ـبَلْ  تَقْ

يـنا ـكِ بالمْ ا  يـوْ ـشِ تَمْ نْ  لَكِ

بَّارْ الْجَ لِيلْ  لخْ يعْ  مِ بالجْ يوْ  شِ انْمْ

ارْ هَّ للْقَ ة  فاعَ ْ الشّ لَبْ  تَطْ يناكْ  جِ

ــوارْ االنْ شــارَقْ  على  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِيوْ صَ

هْ اللـَّ لِيمْ  بكْ رْ  شَ الحْ لَ  اهْ يا  مْ  اعلِيكُ

هْ اللـَّ رُوحْ  ى  يسَ عِ يحْ  سِ بالْمْ مْ  اعلِيكُ

هْ اللـَّ ولْ  رَسُ يعْ  فِِ ْ الشّ ْبِي  بالنّ مْ  اعلِيكُ

ـة ـفاعَ ْ الشّ ـبْ  صاحَ دْ  مَّ حَ مُ

ــة ْفـاعَ الرّ و  الْجـاهْ  ـبْ  صاحَ

ة اعَ ى في السَّ فَ طْ صْ ا للْمُ يوْ شِ نَمْ

االنْوارْ جْ  باهَ ْبِي  للنّ يعْ  مِ أجْ ولُوا  انْقُ و 

تارْ خْ يامُ ة  فاعَ الشْ لَبْ  تَطْ يناكْ  جِ

ــــالمْ االسْ ـــعْ  شافَ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

ارْفِيعْ شــانْ  في  األنْبِيَّا  راسا  اكْ بِينْ 

يعْ مِ اجْ النَّاسْ   ْ ــدّ جَ و  االنْبْيا  إمــامْ 

يعْ فِ مْ اشْ ونْ لكُ رَا وَلْدِي نُوحْ عَشى إيْكُ

يلْ افْضِ يا  يـعْ  مِ اجْ ولُوا  قُ انـْ و 

بِيـلْ اسْ لِيـلْها  ما  ولْ  قُ ايـْ و 

لِيـلْ لَخْ يـمْ  راهِ ابـْ ـقامْ  لمْ

ـــرامْ ــكْ ـــيـــا الـْ ْ االنْـــبْ ـــــدّ يـــا جَ

وامْ ْ ــــدّ ــــال ـــلْ ب ـــي ـــلِ ـــــكْ اخْ النَّ

ــــالمْ االسْ ـــعْ  شافَ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

قالْ بمْ رَفْنا  يَصْ لِيهْ  ا  يوْ شِ نَمْ مُوسى 

ــوالْ اقْ  ْ حّ ابْصَ ايْجاوَبْنا  رْيَمَ  مَ ابْــنُ 

االرْســالْ خاتَمْ  األنْبِيَّا  تاجْ  دْ  مَّ حَ مُ

ْضــا بــالــرّ ــانْ  ــم ــرَّحْ ال وَدُّه 

َمْضا أ مــا  و  يــاتِــي  مــا  فــي 

ضا الحْ و   ْ ــزّ ــعَ ال ــقــامْ  لــمْ

ـــامْ ـــم ـــا اتْ ـــيَّ ـــبِ ـــا تـــــاجْ األنْ ي

ــامْ ــق ــمْ ال و  الـــجـــاهْ  ــي  ــالِ ع ــا  ي
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ــوارْ االنْ شــارَقْ  على  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِيوْ صَ

ودْ وْعُ المَ اليُومْ  ذا  في  لها  َنا  أ ولْ  يْقُ و 

ودْ مُ حْ المَ قامْ  امْ في  ومْ  ايْقُ ا  امَّ أوَّلْ 

ـبُودْ عْ مَ يا  ايْنادِي  و  لتْـرَى  دْ  جَ يَسْ و 

دْ رْمَ صَ المْ ـمْ  ايـَ الدَّ ولْ  ايْقُ و 

دْ مَّ حَ مُ يا  عْ  فَ اتشْ و  عْ  فَ اشْ

دْ جَّ مَ المْ ي  مِ الهاشْ ولْ  ايْقُ و 

النَّارْ لَ  اهْ و  لُوها  خْ ايدَ نَّة  الجَ لَ  َهْ أ

ارْ فَّ الغَ انْتَ  و  تِي  ْ أمّ في  افَعْ  الشَّ أنَا 

ــوارْ االنْ شــارَقْ  على  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِيوْ صَ

وانْ رَضْ نَّةْ  جَ في  نْ  كُ هْ  اللـَّ ولْ  ايْقُ و 

مانْ الرَّحْ انا  و  تَكْ  ْ ُمّ أ في  يعْ  فِ ْ الشّ أنْتَ 

يزانْ راطْ و المِ بْ الصِّ ة يَنْصَ اعَ في السَّ

تابُه أكْ نا  لِيمْ ــنْ  مَ ــدْ  واحَ

نابُه اجْ ــورا  مُ ــنْ  مَ ـــدْ  واحَ

تْجابُوا يَسْ ــراوْ  ــقْ يَ ــدْ  بَــعْ

زارْ الوْ و  ناتْ  سْ حَ وفْ  فُ الكْ في  اتْتْقابَلْ 

تَّارْ السَ مْ  نَعْ و  فُ العْ هْ  اللـَّ عاوْا  نَسْ

ــــالمْ االسْ ـــعْ  شافَ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

أَلِي اسْ نْدْ  عَ وْتِي  ادْعْ يعْ  مِ اجْ رْتْ  واخَّ

اتْاللِي سْ  مْ شَ االنْبْيا  نابَرْ  امْ بِينْ 

حالِي بَرْلِي  تَجْ رِيـمْ  أكْ ايا  كْ  دَ بوَعْ

ودْ جُ السْ من  ــكْ  رَاسَ ــعْ  ارْفَ

ودْ جُ  ْ لّ بجَ طى  تَعْ ــأَلْ  أسْ

ودُودْ يــا  ــضــاكْ  بَــقْ ــلْ  ــجَّ عَ

ــامْ ْحـــ ــزّ ــال ـــــلُــــــــوهــا ب خْ إيْــــــــدَ

وامْ ْ ـــدّ ـــال ــكْ ب ــلْ ــمُ ــــولْ ال ــا مُ ي

ــــالمْ االسْ ـــعْ  شافَ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

ونْ تَكْ اليُومْ إيْكُ دْ هانِي سالِي و ما وعَ

نُونْ كْ المَ  ْ رّ بالسَ اتْرِيدْ  ا  أمَّ يعْ  مِ اجْ و 

نُونْ ضْ مالْ المَ وفْ بّكْ حُ ْ و يَتْعاطوا الصّ

مالْ ْ الشّ يهاتْ  جِ نْ  مَ رْ  واخُ

ــعــالْ الــفْ ارْدالْ  ــــادُوا  ه

تْدالْ العْ ــيــزالْ  الــمِ ــدْ  ــنْ عَ

ــامْ ــق ــتْ ــسْ ْ يَ ـــحّ ـــصَ ـنْــيــانْ ال بـُ

األمـــامْ ــيَّـــدْ  سِ ــةْ  ــرْمَ بــحُ

157

158

159

160

161

162

163

164

165

167

168

169

170

171

172

173

174

175

يامْ ثْ و القْ في انْهارْ البَعْ

يامْ ثْ و القْ في انْهارْ البَعْ



151 هول القيامة

ــوارْ االنْ شــارَقْ  على  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِيوْ صَ

وزْ اتْدُّ النَّاسْ  راطْ  للْصِّ يزَانْ  المِ دْ  بَعْ

وزٌ اتْدُ يُورْ  الطْ و  رادْ  ْ الجّ ثْلْ  مَ شي  و 

وزْ هامْ بِينْ النَّاسْ اتْجُ ْ ثْلُ السّ و شي مَ

نَّمْ هَ جَ هـوا  علَى  وبْ  نْصُ مَ

مْ هَّ سَ المْ ـرْ  ـعْ ْ الشّ مـنَ   ْ رَقّ

مْ لـَ عْ يـَ و  ايْرَى  نْ  يامَ ولْ  ايْقُ و 

االنْصارْ و  حابُه  اصْ رْتُه  ازْمَ منْ  يَدِّي 

الوْعارْ نْ  مَ رْ  ناطَ القْ منَ  بْعة  سَ اعلَى 

ــوارْ االنْ شــارَقْ  على  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِيوْ صَ

ترْ وْ الكَ وْضْ  حَ نْ  مَ ته  لألمَّ ي  قِ ايَسْ و 

رْ كَّ سُ نْ  مَ لى  احْ و  ماهْ  تَلْجْ  نْ  مَ أبْيَضْ 

ـمرْ عُ و  لِي  عَ و  ـثْـمانْ  عُ و  ـرْ  كَ بُوبـْ

آنْ ـمْ ظَ  ْ لّ كُ ا  يوْ قِ يَسْ  ً دا بَعْ

فَرْحانْ يجْ  ابْهِ هانِي  سالِي 

----------------------------

ارْ الدَّ مْ  لنَعْ تَكْ  ْ بامّ ى  فَ طْ مُصْ يا  لْ  ادْخُ

كارْ ابـْ ــورياتْ  حُ و  ـرِيرْ  الحْ افْرَشاتْ 

ــــالمْ االسْ ـــعْ  شافَ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

فْ عاطَ لْباً  قَ ال  ـــدادْ  اشْ زَبــانِــيَّــة 

فْ الخاطَ البَرْقْ  و  ْياحْ  الرّ ثْلْ  مَ شي  و 

فْ هُ عاكَ ي علَى واجْ بُوا و شِ و شي يَحْ

ــولْ طُ عــامْ  الــفْ  ثَلْثْ  ــنْ  مَ

ولْ ْسُ الرّ ي  مِ الهاشْ ــداهْ  وحْ

ـــزُولْ اتْ ال  ــــدامْ  االقْ ــتْ  ــبَّ تَ

ــيــامْ ْ الــصّ و  ــنْ  ي ــدِّ ال ــابْ  ــح اصْ و 

ــمــامْ ــهْ ــة ال ــفــاعَ ــاوْا بــشْ ــج ــنْ يَ

ــــالمْ االسْ ـــعْ  شافَ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

يسانُه كِ رْ  ـهَ جُ ومْ  ْـجُ النّ  ْ ـدّ عَ ى  عـلـَ

أوانُه وَقْتْ  في  بِيرْ  الْعْ ثْلْ  مَ وحْ  ايْفُ و 

ارْكانُه تَرْبِيعْ  بِيـنْ  لْفْ  الْخَ ا  يـوْ قِ يَسْ

يـعْ مِ بالجْ ـتارْ  خْ المُ ي  شِ يَمْ

يـعْ البْـدِ و  دْ  ـلـْ الخُ ـنانْ  لجْ

--------------------------

وامْ ْ ــــــدّ ــى ال ــلَ ــهــا ع ــمْ ــايَ ــع ــنْ ب

ــعــامْ ْ طّ و  ــــــرابْ  اشْ و  بــبــاسْ 
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ــوارْ االنْ شــارَقْ  على  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِيوْ صَ

ه امُ دَّ گُ ـاليَكْ  المْ و  ـرُوحْ  مَشْ لْ  خُ يَدْ

ه وامُ بَدْ دَايَمْ  وامْ  ْ الــدّ علَى  جارْ  اشْ و 

ه تَرْگامُ رَڤَّمْ  امْ صانْها  أغْ اوْراقْ  و 

عْ تَلْمَ ينْ  الجِ منَ  ورْ  اقْصُ و 

عْ شَ عْ بْ اتْشَ هَ نْ الدَْ نازَهْ مَ و امْ

ـــعْ ــرانْ االرْفَ ــفْ ــزَّعْ ارْ ال ـــوَّ نَ

ْ انْهارْ نّ رِي كَ ورْ يَجْ صُ بِي في القْ دْ و الما عَ

جارْ رَايَشْ االشْ يلْ في اعْ يارْ علَى النْخِ و اطْ

ــوارْ االنْ شــارَقْ  على  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِيوْ صَ

الْوانْ  ْ لّ كُ في  اتْيابْ  صانْها  اغْ اوْراقْ  و 

رْجانْ المُ و  رْ  واهَ اجْ رُوقْها  اطْ جارْ  احْ و 

فَ لَكْ بلْسانْ يقْ انْوَصَّ نَّة ما انْطِ في الجَ

مْ نَظَّ المْ يثْ  دِ للحْ وا  عُ نْرَجْ و 

نَّمْ هَ لُوا جَ خُ ومْ الِّي يْدَ علَى القُ

لَمْ يَعْ و  ِيْرَى  إ نْ  مَ يا  ـولْ  ايْقُ و 

يارْ اغْ في  وْالنا  مَ رادْ  يفْ  كِ مْ  بَرْهُ يَجْ

النَّارْ دابْ  بعْ مْ  نُوبْهُ بدْ وا  دُ نَكْ ا  لَمَّ

ــــالمْ االسْ ـــعْ  شافَ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

ة رْفُوعَ مَ رْ  رَايـَ ْ السّ و  دْ  لـْ الخُ نانْ  لجْ

ة نُوعَ مْ مَ ال  أتْمارْها  ة  وعَ طُ قْ مَ الَ 

ة نُوعَ مَصْ لْ  الخَ الخْ و  فْ  نَوْصَ تَّى  شَ

عالْياتْ ـــرَفْ  اغْ و  ــبَــبْ  اقْ و 

واتْ اضْ إال  ما  ْ السّ في  سْ  مْ كشَ

انْباتْ اتْرابْها  ـكْ  ـسْ المَ و 

ــدامْ الــمْ و  ـــلْ  ـــسَ اعْ و  ــنْ  ــبَ ــلْ بَ

ـــارْ الــنْــغــامْ ـــب ـــخْ ـــي بَ ـــغِ تَـــلْ

ــــالمْ االسْ ـــعْ  شافَ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

باجْ بدْ جْ  باهَ رِي  بْقْ العَ و  ي  نْدْسِ السَّ

اجْ كْ النَّفَّ سْ صابْها معَ المَ نْبَرْ اخْ و العَ

تاجْ تَحْ ما  و  سْ  االنْفُ تَهى  تَشْ ما  ا  فِيهَ

يدْ ْشِ النّ قْ  ناسَ امْ اتْمامْ  في 

يـدْ الوْعِ و  ـبْ  نـْ الدَّ اهل  منْ 

يدْ اوْكِ مْ  الهُ ي  شِ يَمْ بْرِيلْ  جَ

ــطــامْ ـــعَ الــحْ ــة امْ ــمَ ــطَ ــي الــحُ ف

ــامْ ــنْ الــفَّ ــوكْ مَ ــلُ ا اسْ ــيــوْ ــكِ نَــحْ
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ــوارْ االنْ شــارَقْ  على  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِيوْ صَ

بْرِيلْ جَ نْ  مَ رَبْ  تَهْ مْ  نارْهُ يْبة  بالهَ

يلْ مِ نْ ابْهاكْ اجْ سْ ونْ حُ نْ اتْكُ ولْ مَ و ايْقُ

بْرِيلْ جَ مْ  نَبِيكُ بِيبْ  احْ مْ  لهُ ولْ  ايْقُ و 

هارَا اجْ للْنْبِي  قُولْ  ولُوا  ايْقُ و 

النّْصارَا عَ  امْ نا  اتْرَكْ يفْ  كِ

ــارَا َدْس أ ابْنا  دَ أعْ ــنْ  عَ زَادُوا 

رارْ االشْ طْ  يابـَ اضْ و  ْـفاقْ  النّ تَّارِينْ  كَ

يارْ عْ ة في المَ ْ ساعَ لّ مْ كُ هُ عَ نا امْ و احْ

ــوارْ االنْ شــارَقْ  على  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِيوْ صَ

وَكْ و ارْضاكْ فْ هْ عَ بْرِيلْ ياللـَّ ولْ جَ و ايْقُ

فاكْ ًّ تَخْ يمْ لِيسْ هي حقا حِ ْ و حالة الجّ

أَلْناكْ لَكْ اسْ بْرِيلْ بللِّي رَسْ ولْ لجَ و ايْقُ

ْسالَة بالرّ ــبْـرِيلْ  جَ ـعْ  رْجَ يـَ

هالَة امْ بــال  ــه  لُ ــاوَدْ  ــع يْ و 

اللَة الجْ مْ  العاظَ دْ  جَ يَسْ و 

كْ تُنْصارْ ارْفَعْ راسَ عاء  دْ الدْ عْ بَعْ مَ يَسْ

النَّارْ في  امتِي  نْ  مَ ة  طايْفَ له  ولْ  ايْقُ و 

ــــالمْ االسْ ـــعْ  شافَ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

رِيبْ تْ لُه بهْ ياتْ عامْ صدَّ يرْ امْ سِ في امْ

يبْ دِ التَّعْ ذا  نْ  مَ ْنا  رَبّ بِكْ  نا  مْ ارْحَ

مْ اقْرِيبْ هْ لكُ وْ اللـَّ فْ مْ عَ رْكُ يتْ انْبَشَّ جِ

ــودْ ــوْجُ ــدْ ال ــيَّ ــي سِ الــمــاحِ

ودْ اليْهُ و  يــنْ  الــدِّ ــوسْ  ــجُ مَ

ودْ كُ انـْ نا  اقْـلُوبـْ فـي  زادُوا 

ـــتْ ألْمــــامْ ـــفـــالَ ــا اسْ ــوق ــشُّ ال

ــصــامْ الــخْ و  ــرْ  ــي ــتِ اكْ لْ  ـــوْ الـــهَ و 

ــــالمْ االسْ ـــعْ  شافَ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

تْعالْ مُ يا  ْبِي  النّ ة  ألمَّ رْ  فَ اغْ و  جاوَزْ 

رْ الحالْ دابْ و شَّ المْ في اعْ نِبِينْ ذا االسْ دْ المُ

ــرْســالْ مُ يا  ــلْ  ــهَّ التْــمَ هَ  لطَ قُــولْ 

يـمْ الوْسِ ـرْ  اهَ الطَّ ـقامْ  لمْ

يمْ حِ الجَّ في  ومْ  القُ قالُوا  ما 

يـمْ ارْحِ ـتُه  مْ رْحَ بـَ ـمانْ  رَحْ

وامْ ْ ـــيـــكْ بـــالـــدّ بــالــذي يَـــرْضِ

ــــالمْ ــــمْ يــــاسْ ــــهُ ــــرَّجْ ــــخَ اتْ
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ــوارْ االنْ شــارَقْ  على  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِيوْ صَ

زَمْ اعْ و  مْ  هُ رْجْ خَ ياتْ  األشْ  ْ رَبّ ولْ  ايْقُ و 

مْ ظَ األَعْ  ْ ــرَّبّ ال رْ  أبْأمْ مْ  هُ رَّجْ ايْخَ و 

لْمْ العَ هادْ  في  تْ  ابْلَغْ ما   ْ دّ حَ ا  دَ هَ

ــهَ ــاهْ طَ ــج ـــا ب ـــوْالن ــا مَ ي

طاها اخْ في  ــالمْ  االسْ رْ  فَ تَغْ

اقْراها نْ  مَ و  ة  لْكَ السُّ بِجاهْ 

صارْ االنـْ و  اآللْ  و  ـنِيـنْ  ـومْ المُ و  أنا 

عارْ االشْ مْ  ناظَ زِيزْ  العْ بْدْ  عَ بُوفارَسْ 

ارْ ضَّ الحَ عْ  مْ جَ نْ  عَ المْ  ْ بالسّ انْتْنِي  و 

دايَنْ و امْصارْ ياخْ في امْ عْ االشْ مْ لى جَ و اعْ

ــــالمْ االسْ ـــعْ  شافَ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

األمانْ في  ناوْا  يَهْ نانْ  للْجْ مْ  ادِّيهُ و 

كانْ شايَنْ  في  مْ  لِهُ حْ  مَ يَسْ ارْ  فَّ الْغَ  

بانْ هْ لُوكْ الدَّ مانْ في سْ تُ بُرْهْ مْ و انْضَ

يعْ فِ الشْ ي  مِ الْهاشْ ْبِي  النّ

يعْ اوْسِ نْها  مَ اضْ في  لْ  عَ اجْ و 

يعْ مِ بالجْ ـــالمْ  االسْ ـــمْ  ارْحَ

ــيــامْ ْ الــصّ و  ــنْ  ي ــدِّ ال ــابْ  ــح اصْ و 

ـــالمْ ـــكْ ــــــسْ ال ــــراوِي رايَ ــــغْ مَ

ــســامْ ــنْ ــال رْدْ ب ـــــــوَ ـــاحْ ال ـــاف م

ــامْ ــي ْ ــنّ ال ـــيـــا  أضْ ــة  ــالمَ ــع ال و 
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االفْجارْ ــرَار  اسْ في  اتآمل  يانديم  فِقْ 

األنصار خانه  زنجي  ملك  كأنه  اللَّيْل 

رْ ضَ احْ نْ  مَ يا  دْ  مَّ حَ مُ النْبِي  علَى  ا  لِوْ صَ

رَاحْ اللَّيْل  و  ر  جَ الفْ الَحْ  ــاحْ  صَ يا 

احْ الوَضَّ ر  البَدْ كما  فى  تَخْ ومه  انْجُ و 

م ظَ عَ بْح امْ يّ الصُ اقْبَل ضَ

مْ نَعَّ امْ اه  انْــدَ فـي  رْد  الــوَ

م تْـبَسَ يـَ ـرْ  الزْهَ و  ـلْ  الفُ

بار األخْ جابَ  بَر  خْ المَ انْوارْ  بَقْ  اسْ د  بعْ

ار ـطَ بالمْ ارْوَاتْ  و  األرضْ  ام  ـطَ احْ د  بـعْ

ـزُومة هْ مَ امه  قُـدَّ ـى  جَ الدْ ر  ـاكَ سَ اعْ و 

محزومة بصولته  رِيفْ  شْ كَ بْح  الصُ و 

رة المكرومة شْ حابُه العَ ا علَى اصْ و ارْضوْ

انِي السَّ البَازْ  منْ  ـرَبْ  اهْ ـرابْ  اغْ كأنه 

ي فَانـِ ازْرق  ير  ـدِ اغْ عـلَى  ـاء  المَ طـورْ  كَ

ابَس ر عَ طَ د امْ و بَعْ حْ بالصَّ

ايس يَتْمَ ـبَا  ْ الصّ ايَمْ  بنْسَ

رَايسْ ينْ كأنه اعْ مِ و اليَاسْ

لُـومة عْ مَ ر  ايـَ بـبْـشَ ـرْ  الباشَ ر  شَّ بـَ و 

ومة منْعُ تْ  ضَ انْتـهْ النْـباتْ  ر  اعْساكَ و 
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يانِي األعْ علَى  وه  دُ بَعْ الحي  ــرْبْ  قُ منْ 

ـلِيمة تَسْ وا  لْـمُ سَ و  ـول  الرّْسُ عـلَى  ا  لِوْ صَ

ـسج الَح زْ و البَنَفْ ري فَاحاللُّــوْ ل و النَّـسْ األَرْواحاقْـرُنْفَ م  ـهُ َرْياحُ أ يِي  تَحْ
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رْ ضَ احْ نْ  مَ يا  دْ  مَّ حَ مُ النْبِي  علَى  ا  لِوْ صَ

األدواحْ تْ  ازْيانـَ و  يعْ  الرْبـِ ل  فَصْ اقْـبَلْ 

ـالَحْ ايـْ ـر  ـمْ الجَ و  الزْوِيــولة  و  نْوج  بَابـْ

ام مَ اكْ افْـتَـح  ـرِيصْ  اخْ ابو 

ــالَم اعْ انْشر  ـــلْ  ازْوي وَرْد 

ام اوْهَ كار  اشْ في  الجيد  و 

ر البَشَ يْر  خَ علم  في  البَشاير  تْ  فاحَ

ـبَر الْخَ وم  يـُ نْهم  عَ وا  جاوبـُ م  هُ كأنـْ

رْ ضَ احْ نْ  مَ يا  دْ  مَّ حَ مُ النْبِي  علَى  ا  لِوْ صَ

جـاحْ و  ـقْ  الحَ اقْبَل  مـنْ  لْ  الباطَ فَـر 

باحْ الصْ ـبح  اصْ و  رْك  الشَ يْـلْ  لـِ احْ  طَ

ة مَ الرَّحْ بنُورْ  نَا  دْ ـعْ سَ يا 

ة لْمَ الظَّ لَتْ  انجَ الَقْ  اخْ لَيْالً 

ا مَ ْ ا السّ وَ ضاءَت األرْض و اضْ

رة المكرومة شْ حابُه العَ ا علَى اصْ و ارْضوْ

الْــوان كلْ  عنْ  األبْطاحْ  في  اوَرْ  ــوَ بــنْ

ان وسَ السُ ار  ـوَ اجْ في  دَاجْ  ي  ـيْلـِ الخَ و 

الزَّفــرانَة مـعَ  ة  كَ ديلـْ امْ و 

ـقانَة الطِ قابــض  ر  البَـهْ و 

يانَة يَاح و الصْ َرْضْ الصِ في أ

وما مُ ـوا و اصْ مُ نْـها اغْ يـن عَ لـِ و الجاهْ

ـرُوما ـحْ مَ ـوا  مُ الْتَـهْ ما  م  ـالْهُ انْجَ و 

رة المكرومة شْ حابُه العَ ا علَى اصْ و ارْضوْ

رَانِ سْ الخُ في  لُه  اهْ مع  لْ  البَـاطَ تـرَكْ 

ــرْقَـانِ بالفُ بة  ـتَجْ حْ المَ ـسْ  ـمْ الشَّ

ـم هاشَ اقْريشْ  منْ  تَار  خْ مُ

م يقاسَ بِينُه  اجْ منْ  النُّورْ  و 

م ةْ النْبِي ابو القاسَ جَ منْ بَهْ

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

ان رِيـحَ افْـتَـحْ  الوْشاح  في  النرْجس 

ـلِيمة تَسْ وا  لْـمُ سَ و  ـول  الرّْسُ عـلَى  ا  لِوْ صَ

ــوَان الْ افْـتَح  ــقــان  مانرَهْ بع و  ابْن نَعْ يْمانكيفْ السَّ ا اغْصايصْ الهَ جوْ يفْ

ـلِيمة تَسْ وا  لْـمُ سَ و  ـول  الرّْسُ عـلَى  ا  لِوْ صَ

بالعـبْــرانِ ها  رْبـانـْ سَ ـــخْ  ـسَ انـْ و 
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ر  دْ الصَّ م  هَ ي  ايْفاجِ ابْهاهْ  منَ  النُّور 

الوقْر ــور  نُ يَا  بالحْ دَاكْ  ـدْ  بَعْ ــاهْ  آت

رْ ضَ احْ نْ  مَ يا  دْ  مَّ حَ مُ النْبِي  علَى  ا  لِوْ صَ

بَاحْ اصْ و  ا  سَ امْ لّ  كُ في  رَحْ  نَفْ بْ  بالوَاجَ

األفْـرَاح تْ  طابـَ و  ـلُـه  فَــضّْ مـوالنا 

ــرَّزَّاقْ ال ــه  االلَ ــوا  ــقُ وَافْ منْ 

رَاقْ يُحْ ر  اهَ ظَ اء  سَ منْ  و 

باتفاق رُوا  فْ كَ يفْ  كِ ر  فْ الكُ

ر النَّصْ اهْ  جَ و   ْ قّ الحَ ادْرَاعْ  علَى  رْ  مَّ شَ

رْ النْكَ اقْنُوتْ  اةْ  غَ ْ الطّ حايَفْ  اجْ افْنَى  و 

رْ ضَ احْ نْ  مَ يا  دْ  مَّ حَ مُ النْبِي  علَى  ا  لِوْ صَ

ناحْ بالجْ عاهْ  امْ رَفْـرَفْ  و  رَجْ  اعْ و  ـرَى  أسْ

رَاحْ و  ـبْـرِيلْ  جَ وَقْف  ى  نْـتَهَ للمُ حتى 

ـتُومَة خْ مَ بالخـاتَم  ـر  ظـاهَ و  ر  طـاهَ

ة لُومَ عْ مَ ارْ  ـوَ اسْ فـي  رة  ظـاهْ ءَايَاتْ  و 

رة المكرومة شْ حابُه العَ ا علَى اصْ و ارْضوْ

نَانِي دْ العَ ــولْ  الرْسُ ـةْ  بأمَّ ر  ـتْـخَ انْفْ و 

النِي الثُّـقْ ــرَاجْ  سِ و  مالَكْ  المْ روسْ  بعْ

ــرَارُه ــسْ ب قْ  صـــدَ و  ـــنْ  أمَ

ظاره نـَ و  ل  ـهْ جَ بُو  ال  ابْحَ

بَارُه بخْ ـُوا  ب ْ ـذّ كَ و  ـدوا  ـحْ جَ

ة ـزُومَ حْ مَ ـرْ  ـساكَ بعْ نا  رَبـْ ـنْـدْ  عَ مـن 

ة ومَ ـسُ قْ ـنايَمْ مَ مْ و اغْ هُ الـْ وَ و اتْرَكْ امْ

رة المكرومة شْ حابُه العَ ا علَى اصْ و ارْضوْ

ي نَانـِ ـدْ العَ البُــرَاقْ  بْ  رَاكَ ـي  ـرْشِ القُ

ـي ـرْبَانـِ بالقُ ـى  ادنـَ حـتَّـى  ــي  الماحِ
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ــولْ ارْسُ ــهَ  طَ تْ  بَعَ ولانـْ اهْ اوْصُ ــولو النُّورْ منْ ابْهَ ارْسُ بْـــرِيلْ  جَ آتـاهْ 

ـلِيمة تَسْ وا  لْـمُ سَ و  ـول  الرّْسُ عـلَى  ا  لِوْ صَ

ـنَّانـِي المَ ـرِيـمْ  الكَ ـمْ  عْ نـَ ـنَا  رَمْ اكْ و 

ــــاد وَقَّ ارُه  ــــوَ ـــــ ان ـــزْدَادو  تَ ــزَاتُــه  ــجِ ــعْ مُ ادو  ـحَّ الجَ لِي  عَ زَى  اغْ حتَّى 

ـلِيمة تَسْ وا  لْـمُ سَ و  ـول  الرّْسُ عـلَى  ا  لِوْ صَ
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لى  الرُّسْ ارْفِـيعْ  غْ  لـَ ابـْ ـا  لمَّ

ولَى المُ م  نَعْ علِيهْ  اقْبَلْ 

الةْ ينْ اصْ سِ مْ و افْرَضْ عليْه خَ

رْ البْشَ ـيَّـد  سَ ع  مَ يَسْ وْرَى  للـْ اتَــاه 

رْ مْ و الباقِي األجَ نْكُ ثَر عَ فافَتْ ما اكْ اخْ

رْ ضَ احْ نْ  مَ يا  دْ  مَّ حَ مُ النْبِي  علَى  ا  لِوْ صَ

اح بأفصَ رْ  مَ عُ و  تيقْ  اعْ نْ  عَ ه  اللـَّ ي  رضِ

اح الوَضَّ اللـه  ارمَ  صَ الحجاج  لى  عَ و 

انْ مَ الرَّحْ مَ  نَعْ اعلِيهْ  صلَى 

نَّان المَ يم  ظِ العْ ـالَيك  امْ و 

رْقَان بالفُ ــر  امْ ــاه  جَ كيفْ 

ارْ جَ يُورْ و اوْرَاقْ اشْ لْ و الرْمَل و اطْ و النْمَ

رْ مَ عُ ه  مُ اسْ منَ  معَ  يق  دِ الصَ ر  بوبْكَ

ـلَّمْ لِيلْ و سَ ا الجْ ذَ ى لـَ حَّ تـَ

مْ اظَ اهْ العَ ـضَ ـبُّــه و ارْتـَ حَ

مْ كَ حَ امْ يامْ  الصْ و   ْ جّ الحَ و 

رُومة كْ المَ ـتُـه  امْ ـر  ـشَّ بـَ وَ  ـرُوا  شْ بـَ

لُومة عْ المَ سا  مْ الخَ لْها  افْضْ ين  سِ مْ خَ

رة المكرومة شْ حابُه العَ ا علَى اصْ و ارْضوْ

انِ فَّ عَ بنْ  يَا  الحَ بْ  احَ صَ ان  ثْمَ عُ عـنْ  و 

يَانِ غْ الطُّ اقْـنُـوتْ  و  ار  فَ الكُ افْـنَـى  ما 

ة رِيمَ ـكْ تـَ ـه  لـُ وزَادْ  رْفُه  شَ

ة يمَ ظِ تَعْ النْبِي  علَى  صلُّوا 

ة يمَ ـلـِ سْ تـَ و  ـالة  الصَّ امـرْ 

ة تُومَ خْ المَ تُه  امْ نْ  عَ ى  الرْضَ اك  ذَ كَ و 

ة ـرُومَ كْ المَ مْ  األسَ ة  دايـَ ابـْ ـد  اهْ شَ
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رْقَانِي الفُ ابْ  جَ يـفْ  كِ يْـن  قُوسَ قَـابْ 

ى وسَ مُ بَرْ  اخْ بَطْ  اهْ ىلما  سَ فعْ لَبْ  أطْ لُه  افَقالْ  سَ مْ خَ تَك  ألمْ ــعْ  تَــرْجَ

ـلِيمة تَسْ وا  لْـمُ سَ و  ـول  الرّْسُ عـلَى  ا  لِوْ صَ

انِ وَ الرَّضْ رَام  الكْ منْ  البَاقِي  ى  عـلـَ و 

ار انْهَ ــلّ  كُ علِيه  ــرْ  ارْامَ هَ القَ رَبْــنَــا  ــالَةْ  اربــصَ طَ امْ ل  كُ ر  قَطْ ادْ  ــدَ اعْ
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رْ ضَ احْ نْ  مَ يا  دْ  مَّ حَ مُ النْبِي  علَى  ا  لِوْ صَ

الَحْ اصْ و  ة  اعَ طَ الَة  اصْ ع  تَنْفْ ال  نْ  مَ يا 

فَـتَّاح يـا  يـنَا  علـِ و  ـفُ عْ تـَ ودَكْ  بـجُ

لينا اعْ ـدْ  جُ لِيلْ  الجْ ذا  يـا 

نَّا الجَ في  نَا  امْ قَ امْ ل  عَ اجْ و 

ـنَا رَمْ ـالَفْـنَا و اكْ مْ اسْ و ارحَ

ر قَ السْ في  بْنَا  غَ افِينَا  اتْحَ إذا  ا  امَّ و 

ر البَشْ يع  مِ اجْ وب  اذْنـُ و  ذُنُوبْنا  ل  عْ تجَ

رْ ضَ احْ نْ  مَ يا  دْ  مَّ حَ مُ النْبِي  علَى  ا  لِوْ صَ

رْش ادْواحْ رْ و العَ مَ سْ و القْ مْ منْ نُورُه الشَّ

احْ البْــطَ و  اواتْ  مَ السْ و  ــيـن  األرْضِ و 

الرْواحْ و  الظـل  و  م  ـلـَ القْ و  ـنَـة  الجَ و 

رة المكرومة شْ حابُه العَ ا علَى اصْ و ارْضوْ

ـيَانِ صْ عَ رَكْ  يَضَ ال  و  ـنِي  فْ اوْصَ منْ 

رَانِ ـصْ الحَ و  ا  ـقَ الشْ يـومْ  ـنَا  مْ ارْحَ و 

لَك ة فَضْ رْمَ في ذِي وَ ذِيكْ حُ

ولك ارْسُ رِيفْ  الشْ ةْ  رْمَ بحُ

ـك ـهَ وَجْ في  ر  النْظَ بزَيَادَة 

مـومة ـذْ مَ ـها  لَمْ تـعْ كما  ـلْنَا  ـعَ بـفْ

ومة طُ محْ بة  شْ عْ كَ تَك  مْ ارْحَ ر  بَحْ في 

رة المكرومة شْ حابُه العَ ا علَى اصْ و ارْضوْ

زَانِ المْ و  البَـرْق  و  ـيَام  الغْ و  الِي  العَ و 

ـانِ األركَ رَبْ  ـيـمْ  العـظِ ـم  ـهُ نـْ وَ كَ

ــئَــانِ ــمْ ظَ ــوا  ــاتُ ي ــنْ  ــي ــارْبِ شَ كلهم 
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ـلِيمة تَسْ وا  لْـمُ سَ و  ـول  الرّْسُ عـلَى  ا  لِوْ صَ

ـوانِي رَضْ جنَّةْ  في  لْنا  كُ نَا  ـلـْ ـعَ اجْ و 

ــالمْ االسْ لَة  مْ جُ و  يَامْانــا  الَة و الصْ ة الصْ ايْمَ ــالَّمالقَ الــعَ ــا  ــنَ ربْ ل  ضَ بفْ

ـلِيمة تَسْ وا  لْـمُ سَ و  ـول  الرّْسُ عـلَى  ا  لِوْ صَ

انِ ــدَ ــمْ ال ــول  ــرْسُ ال علَى  ــالَة  الــصْ و 
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الَقِي ع اخْ مْ حْ جَ دْ ي و مَ حِ دْ مَ

اقي يط السَّ حِ رْفَة منْ المُ غُ

ــقِ ــلَ ــفَ ال ربْ  ــت  ــبْ طــل

النضر م  نَعْ كْ  امَ قَ امْ ي  بزُورْتـِ ل  ـجَّ يعَ

ر صْ العَ انْهار  لواك  لْ  ظَ تحت  اتْكون  و 

اوِي ال الضَّ مَ بْ الجْ احَ في صَ

الــرَّاوِي يَام  ضَ نْ  مَ هُ  فَ رَشْ

رَاوِي غْ المَ يـحْ  امـدِ ـبَل  يقْ

غرومة الك الرُّوح المَ مَ فيني فـي جَ تَشْ

ـومة مُ ـسْ المَ ارْ  نــَ تتـجـنَـبْ  و  ـوزْ  اتْْفُ
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انتهت القصيدة

ـفارْ ياغَ لـيـك  اعْ ـارِي  ارعَ الدَّ دِيــك  و  دنْيتِي  الـنَّـارفي  ـنْ  مَ ـيـنِي  نَـجِّ اتـْ

هذه القصيدة منقولة من كتاب «نهج األزهار و وصف األنوار واصوات األطيار ونعم األوتار» للكاتبين محمد 

بخوشة وعبد الرحمان السقال (تلمسان 1984)
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يدْ جِ المْ دُودْ  الوْ ي  طِ عْ المُ ْنَا  رَبّ انْ  بْحَ سُ

ــيدْ ْشِ الرّ و  ـيفْ  ـعِ ْ للضّ ـتُه  مْ رَحْ تْ  مَّ عَ

يدْ ْ سِ لّ يدْ كُ بِيبْ سِ يعْ الحْ فِ لَى الشْ لُّوا اعْ صَ

ا يعْ ما انْشَ مِ لَقْ و ارْزَقْ اجْ نْ اخْ انْ مَ بْحَ سُ

ا تَــشَ يَخْ ما  لْ  لكُ لُهُ  قْ بعَ رْ  يَنْظُ منْ 

ا شَ الحْ وقْ  مُ اغْ فِي  ة  يفَ عِ اضْ ة  فَ نطْ منْ 

يدْ قِ اعْ اماً  ارْحَ فِي  ادْ  دَ اعْ رْ  هُ أشْ ة  عَ تَسْ

يدْ دِ امْ لُه  اجْ معَ  رُونْ  قْ مَ الَّذِي  الــرَّزْقْ  و 

يدْ ْ سِ لّ يدْ كُ بِيبْ سِ يعْ الحْ فِ لَى الشْ لُّوا اعْ صَ

مْ تَحَ يَقْ امْ  عَ ْ الطّ علَى  اعْ  ْضَ الرّ دْ  بَعْ منْ 

مْ دَ العْ فـي  ــوَ  هُ و  ءادَمْ  ا  شَ انـْ إالَهاً 

تْلَمْ اعْ و  مْ  ارْهُ مَ بِأعْ يعْ  مِ اجْ مْ  رَفْهُ اعْ و 

يدْ اوْكِ  ً ــدا ــهْ عَ مْ  نْهُ عَ ــا  ــنَ ْ رَبّ ــد  أخَ و 

يدْ الوْحِ يعْ  مِ للِسَّ ــدْ  وَاحَ  ْ لّ كُ لْ  عَ اجْ و 

بُه سْ يَحْ يقْ  ايْطِ نْ  مَ الَ  ثِيرْ  اكْ لُه  فَضْ منْ 

تْبُه اكْ و  اهْ  اقْضَ بَرْزْقُه  يرْ  غِ الصْ و  بِيرْ  الكْ

بُوا طْ تَخْ نَسْ فاشْ  يْرْ  خَ بِييَاء 
األَنْ باحْ  صْ مَ

اقْـــرِينْ ابْرَزْقُــه  ى  ـضَ امْ أزَلْ  مـنْ  ما  و 

تِينْ المْ الَلْ  الجْ ذَا  ه  لْقُ خَ في  رْ  قَدَّ كيْفْ 

ينْ كِ المْ ــرَارْ  ــقْ ال في  ــه  ــرَزْقُ ب ــا  ــاهَ رَبَّ

بُه سْ كْ مَ ـنَالْ  ايـْ انْيَا  الفَ علَى  هْ  يَتْـوَجَّ

بُه دْ تْعَ يَسْ يْ  الثَّدْ في  اللَّبْنْ  لُه  لْعْ  طَ امْ

بُوا طْ تَخْ نَسْ فاشْ  يْرْ  خَ بِييَاء 
األَنْ باحْ  صْ مَ

وه مُ عْ يَطْ يهْ  والْدِ نْ  هيمَ المْ لْ  فَضْ منْ 

ـوه مُ ـْ ـلّ كُ تُـه  ـْ دُرِّيّ ـيعْ  ـمِ اجْ ه  لـُ رَزْ  ابـْ و 

وه مُ طْ حْ مايـَ و  مْ  بْهُ داهَ مَ و  مهمْ  بأسَ

بُه وْجْ مَ رَمْ  يَنْصْ ما  اوْثِــيــقْ  يثَاقاً  مِ

بُه دْ يَجْ رُه  اطْ خَ  ْ قّ الحَ دْ  ايْوَحَّ ا  مَ هْ مَ
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يدْ ْ سِ لّ يدْ كُ بِيبْ سِ يعْ الحْ فِ لَى الشْ لُّوا اعْ صَ

ودْ الوْجُ فـي  فهيـمْ  يا  لَكْ  قْ بعَ ــلْ  اتْــأَمَّ

دُودْ ـــوَ ال  ْ ـــــوِيّ الــقْ كْ  ـرَبـَّ بـِ كْ  بـالـَ ما 

ودْ ْكُ بالنّ انْيَة  الفَ في  ــالَهْ  ابْ نْ  مَ يعْ  مِ اجْ و 

يدْ هِ ْ الصّ منَ  لِيلْ  الخْ ه  بْدُ عَ بْ  جَ احْ االَهاً 

ـيدْ ارْغِ ـيْـشاً  عَ و   ً ــرْدا بـَ يهْ  لـِ اعْ ا  لْهَ عَ اجْ و 

يدْ ْ سِ لّ يدْ كُ بِيبْ سِ يعْ الحْ فِ لَى الشْ لُّوا اعْ صَ

رِيمْ الكْ ه  بولْدُ وبْ  قُ يَعْ عْ  مَ اجْ الَكْ  دَ اكْ و 

يمْ سِ اجْ بماالً  ناهْ  اغْ و  فاهْ  اشْ قَدْ  َيُّوبْ  أ و 

لِيمْ ى الكْ وسَ ْ مُ وجْ الْيَمّ ظْ منَ لجُ فَ و احْ

يدْ جِ المْ بِيبْ  الحْ ه  المُّ قْ  انْطَ يفْ  كِ

يدْ الوْكِ ــبْ  وَهْ لِبَنْتْ  يسْ  ْفِ النّ  ْ رّ بِالدَّ

يدْ ْ سِ لّ يدْ كُ بِيبْ سِ يعْ الحْ فِ لَى الشْ لُّوا اعْ صَ

بَادْ العْ يعْ  مِ اجْ تْ  دَ عْ سَ دْ  مَ احْ ولَدْ  بِمُ و 

دَادْ ــوْ ــال بِ ه  ـــدُ وَالْ ــدْ  ــعَ اسْ ــنْ  مَ َوَّلْ  أ و 

ادْ البْوَ ــالَدْ  ابْ ــنْ  مَ ة  لِيمَ احْ اتُه  جَ ــنْ  مَ

يدْ عِ ْ السّ مْ  نَعْ بِهْ  نا  دْ عَ اسْ لها  قَالُوا 

يدْ صِ الحْ  ْ بّ ابْحَ وا  مُ ابْتَسْ نَا  زَرْعْ اثْمارْ  و 

بُوا طْ تَخْ نَسْ فاشْ  يْرْ  خَ بِييَاء 
األَنْ باحْ  صْ مَ

تُه نْعْ صَ يقْ  ايْطِ انَعْ  صَ اتْرَى  َوْ  أ رِيتْ  لْ  هَ

تُه مْ رَحَ نْ  مَ لْقْ  خَ يَّعْ  ايْضَ هْ  اللـَّ ا  حاشَ

تُه مْ انْعَ ودْ  بجُ له  وَضْ  ايْعَ نَّة  الجَ في 

بُوا طْ ايْحَ رِينْ  افْ الكَ و  ورْ  هُ اشْ ا  لهَ نَارْ 

بُوا تَلْهْ اوْالَ  يهْ  ثدِ قــواتْ  ما  المْ  السْ و 

بُوا طْ تَخْ نَسْ فاشْ  يْرْ  خَ بِييَاء 
األَنْ باحْ  صْ مَ

اهْ فَ طْ اصْ و  نُوحْ  وفَانْ  الطُّ نْ  مَ ى  نَجَّ و 

اهْ نَجَّ و  وثْ  الحُ نْ  مَ ه  ْجُ رّ خَ قَدْ  يُونَسْ  و 

اهْ تْدَ اهْ و  ه  قُ ْ نَطّ ى  يسَ عِ دْ  هْ الْمَ في  و 

بُه ْ وَهّ لِيهْ  عْ لُّوا  صَ ــدْ  ــمَ َحْ أ دْ  مَّ حَ مُ

بُه تَجْ ى  فَ طَ صْ بِالمُ رِيمْ  الكْ ا  هَ دْ عَ اسْ

بُوا طْ تَخْ نَسْ فاشْ  يْرْ  خَ بِييَاء 
األَنْ باحْ  صْ مَ

يمْ الوْسِ نَاهْ  اسْ نْ  مَ الَمْ  وَ العْ وَاتْ  اضْ و 

رِيمْ الكْ ه  ــدُّ جَ و  ه  مُّ عَ و  ــه  أُمُّ ِلَــى  إ ثُمَّ 

اليْتِيمْ ــمْ  كُ ــدْ وَلْ ــعْ  ــرَضَّ انْ قــالَــتْ  و 

بُوا كْ يَسْ طارْنا  امْ و  ــالَقْ  اخْ يَوْماً  نْ  مَ

بُوا صْ يعْ و اخْ مِ ة اجْ كَّ ضارُه ابْطاحْ مَ و اخْ
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يدْ ْ سِ لّ يدْ كُ بِيبْ سِ يعْ الحْ فِ لَى الشْ لُّوا اعْ صَ

ـرَبْ الـعْ يلْ  َفْـضِ أ ة  ـلِيـمَ احْ ه  لـُ تْ  قالـَ

بْ ـدْ بالجَّ تْـرَادْفْة  مَ ـنِـيـنْ  اسْ نَا  اتـْ ادْهَ

بْ طْ العَ شانَا  اغْ تَّى  حَ ــرْ  َمْ األْ ضاقْ  و 

ـزِيدْ بِالمْ ا  لهَ ـمْ  انْعَ و  مامْ  الهْ ا  هَ رَمْ اكْ

يدْ دِ اجْ ـنْ  مَ ودْ  ولـُ مُ التَّارِيـخْ  ـدْ  بعْ ا  دَ هَ

يدْ ْ سِ لّ يدْ كُ بِيبْ سِ يعْ الحْ فِ لَى الشْ لُّوا اعْ صَ

يلْ مِ الجْ الَلْ  الهْ ذَا  انْبِينَا  لُوقْ  اخْ فِيهْ 

ـزِيلْ اجْ  ً ـيْرا خَ ـينْ  الحِ فـي  تُه  بَرْكْ نَالَتْ 

يلْ فِ الحْ النَّبَاتْ  رْ  ازْهَ بْ  دَ الجْ دْ  بَعْ نْ  مَ

يد عِ  ْ ــلّ كُ ى  بِالرّْضَ ـــرَدُّوا  اتْ عــادَتْ  و 

يدْ تْفِ يَسْ تُـه  ابـْ جَ ـلِيبُه  احْ ـلْ  مَ اكْ ا  لَمَّ

يدْ ْ سِ لّ يدْ كُ بِيبْ سِ يعْ الحْ فِ لَى الشْ لُّوا اعْ صَ

ينْ كِ المْ ولْ  ْسُ الرّ رَبَّا  يقْ  قِ احْ ابُوطالَبْ 

ازْنِينْ ــه  امُّ نْ  بَطْ في  ه  ْفُ لّ خَ ــوهْ  بُ و 

ينْ باألْمِ تْرَفْ  عْ يـَ ـه  ـمُّ عَ ـنْـدْ  عَ ـى  قَ ابـْ و 

يدْ الوْعِ يُومْ  هْ  اللـَّ اهْ  ــدَ اهْ نْ  مَ دَى  اهْ و 

يدْ  جِ يعْ المْ مِ ْ ولَى السّ وا المُ دُ مْ بْ نَحْ و اجَ

بُوا طْ تَخْ نَسْ فاشْ  يْرْ  خَ بِييَاء 
َنْ األْ باحْ  صْ مَ

ـقامْ المْ و  ـنْـزْلَكْ  مَ لـِ يْخْ  الشَّ ـلْنِي  وصَ

امْ عَ ْ الطّ  ْ ــلّ قَ و  بِينَا  الَ  الغْ  ْ ــتَــدّ اشْ و 

رَامْ الكْ رَافْ  يَاشْ مْ  كُ امْ إمَ نَا  دْ قْصَ و 

بُه سْ تَكْ عْ  ْضَ الرّ  ْ ــقّ حَ علَى  مالُه  نْ  مَ

بُه سْ يَحْ يقْ  ايْطِ نْ  لِمَ ارْفَعْ  يلْ  الفِ عامْ 

بُوا طْ تَخْ نَسْ فاشْ  يْرْ  خَ بِييَاء 
األَنْ باحْ  صْ مَ

ها دْ عْ سَ لْ  مَ انْكْ و  ة  لِيمَ احْ بِهْ  تْ  دَ عْ سَ

ا هَ بَلْدْ اوْطـــانْ  بالْماء  ْــنــا  رَبّ ــاثْ  غ و 

ا ودْهَ عُ ــرْ  ازْهَ رْ  اثْمَ و  ها  زَرْعْ نْ  مَ اضْ و 

بُه جْ تَحْ ا  هَ دْ عْ بـَ و  ـرُوه  نَـظْ ايـْ لُه  هْ ألِ

ْبُه رّ قَ ْـرَبْيَـة  التّ في  ْذِي  الّ ـه  ـمُّ عَ إلى 

بُوا طْ تَخْ نَسْ فاشْ  يْرْ  خَ بِييَاء 
األَنْ باحْ  صْ مَ

الوْفاتْ و  لِبْ  طَّ المُ بْدْ  عَ غابْ  دْ  بَعْ نْ  مَ

اتْ رُه امْضَ مْ نِينْ في عُ تَّة اسْ دْ سَ ه بَعْ و امُّ

بِاألَيَاتْ لْ  ارْتْسَ و  ة  يجَ دِ اخْ خادْ  تَى  حَ

بُــه ْ ــدّ ــنْ كَ ْ مَ ــلّ ْ كُ ــلّ ــهْ و ظَ قْ بِ ـــدَّ صَ

بُوا نَرْحْ يدْ  عِ السَّ دْ  مَّ حَ مُ ــنْ  دِي علَى 
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يدْ ْ سِ لّ يدْ كُ بِيبْ سِ يعْ الحْ فِ لَى الشْ لُّوا اعْ صَ

نِينْ ومِ المُ رْ  شَ عْ مَ يَــا  لَنا  نِيَّة  اهْ

دِينْ  ْ ــلّ كُ ى  نْتْهَ مُ ي  نِيفِ الحْ ينْ  بِالدِّ

ينْ التَّابْعِ رْ  ماهَ اجْ و  يعْ  جمِ ابُه  حَ اصْ و 

يدْ دِ ْ الشّ ــوِي  القْ ولَى  المُ أَلْ  نَسْ ـمْ  بِهُ

يدْ هِ الجْ ادْ  هَ اجْ في  مْ  هُ نْمُ انْغَ تَّى  حَ

يدْ ْ سِ لّ يدْ كُ بِيبْ سِ يعْ الحْ فِ لَى الشْ لُّوا اعْ صَ

بِيبْ الحْ حْ  دْ مَ و  هْ  اللـَّ رْ  دَكْ دْ  بَعْ نْ  مَ و 

يبْ جِ العْ يتْ  دِ الحْ ذا  هَ وا  نْمُ اتْغَ ى  عاسَ

اقْرِيبْ نْ  عَ رْته  ضْ حُ في  لُوسْ  اجْ نَّا  كُ قَالْ 

يدْ فِ المْ بَارْ  الخْ  ْ حّ صَ في  لْ  مَ اكْ ا  فَلَمَّ

يدْ سِ المْ دْ  الْوَاحَ بِنَا  يرْ  سِ المْ  ْ دّ جَ و 

يدْ ْ سِ لّ يدْ كُ بِيبْ سِ يعْ الحْ فِ لَى الشْ لُّوا اعْ صَ

االفْتخارْ اثْيَابْ  في  البْنَانْ  بِينْ  ْ امْخظّ

يَارْ اغْ ه  هُ وَجْ في  مْ  ْهُ نّ مَ رِيدْ  افْ دْ  وَاحَ يْرْ  غِ

ارْ عَ األشْ ابْيُوتْ  نْ  مَ انِي  عَ امْ في  ولْ  يقُ و 

يدْ عِ اسْ فيها  اطْ  ماشَ يَالْ  اخْ نْيَا  الدُّ

يدْ  ْشِ الرّ و  يفْ  عِ ْ الضّ لُوقْ  خْ مَ  ْ لّ كُ لَبْ  تَغْ

بُوا طْ تَخْ نَسْ فاشْ  يْرْ  خَ بِييَاء 
األَنْ باحْ  صْ مَ

بِيَّا األَنـْ ـاتَمْ  خَ ينْ  ـلـِ ـرْسَ المُ ـتَاحْ  ـفْ بِمَ

ـيَا قِ األَتـْ آلــه  و  لِيـهْ  عَ هْ  اللـَّ لَّى  صَ

األَوْدْيَــا اتْ  ــرَ اجْ ما  و  ايَمْ  النَّسَ بَّتْ  اهَ مَ

ــوا ْبُ ــزّ حَ ِذَا  إ ا  ـــدَ األعْ علَى  رْنَا  يَنْصَ

بُوا ـلـْ غْ نـَ ي  مِ الهـاشْ ـولْ  ْسُ الرّ بِجـاهْ 

بُوا طْ تَخْ نَسْ فاشْ  يْرْ  خَ بِييَاء 
األَنْ باحْ  صْ مَ

لِي فْ حَ جَ رِينْ  اضْ حَ يا  وا  عُ مْ اسْ و  اوْا  غَ اصْ

لِي اعْ نْ  عَ يرْ  هِ ْ الشّ انْ  فَّ عَ ابْنُ  نْ  عَ رْوِي  مَ

لِي ضْ فْ المُ النَّبِي  ثْنَا  دَّ ايْحَ لسْ  جْ المَ في 

بُوا حْ نَصْ اوْرَاهْ  نَا  احْ و  سارْ  و  ْبِي  النّ قَامْ 

بُوا يلْعْ غارْ  اصْ بْيَاناً  صُ وفْ  ايْشُ لْ  اتْأَمَّ

بُوا طْ تَخْ نَسْ فاشْ  يْرْ  خَ بِييَاء 
األَنْ باحْ  صْ مَ

يُونْ لِينْ العْ ْ حّ ورْ و مكَ عُ ينْ الشْ وطِ شُ مْ مَ

ونْ كُ ْ بِالسّ ارْ  دَ الجْ علَى  رُه  هْ بضَ نَّدْ  سَ امْ

نُونْ السّْ اتْ  فَ رْهْ المَ ارْ  فَ اشْ نْ  مَ عْ  اقْطَ

بُ تَنْكْ نِينْ  اسْ رْ  هَ اشْ ايله  جادَتْ  نْ  مَ

لْبُ  تَغْ ما  وْتْ  بالقَ نَعْ  اقْ ــنْ  مَ ــوَى  اسْ
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يدْ ْ سِ لّ يدْ كُ بِيبْ سِ يعْ الحْ فِ لَى الشْ لُّوا اعْ صَ

لْ سَ اعْ ــنْ  مَ أنية  كَ ــولْ  ــقُ ايْ نْيَا  الدَّ

لْ تْحَ يَوْ ا  هَ يمْ انْعِ في  وَى  اهْ نْ  مَ يعْ  مِ اجْ و 

لْ تْدَ يَسْ الحاظْ  ا  بمَ ــرَاهْ  تَ يَّسْ  الْكِ و 

يدْ ْشِ النّ ذَا  عْ  مَ اسْ ا  لَمَّ ْبِي  النّ لُه  ال  فَقَ

يدْ ْشِ الرّ  ْ بِيّ يَالصْ ــرَّكْ  ضُ ءَاشْ  هْ  لِلـَّ

يدْ ْ سِ لّ يدْ كُ بِيبْ سِ يعْ الحْ فِ لَى الشْ لُّوا اعْ صَ

ا ــدَ اكْ يَّرْ  غَ امْ ــالَــكْ  مَ بِي  يَاصْ هْ  للـَّ

ا ابْــدَ ا  مَ ــنْ  عَ  ْ ــمّ أعَ ْرَكْ  بّ انْخَ لُه  ــالْ  قَ

ا دَ الجْ في  مْ  هُ بْيَانْ  الصَّ معَ  بْ  نَلْعَ يفْ  كِ

يـدْ ابْعِ مْ  علِيـهُ ي  فَـرْحِ مْ  اقْـرَبْتْـهُ إذَا 

يدْ ابْعِ ــعْ  ــمْ جَ  ْ ـــلّ كُ والــديــهــمْ  ــعَ  م

يدْ ْ سِ لّ يدْ كُ بِيبْ سِ يعْ الحْ فِ لَى الشْ لُّوا اعْ صَ

مْ بْهُ لَعْ يبْ  طِ ايـْ ـبُوا  لَعْ إالَ  بْـيَانْ  الصُّ

مْ بْ اليْتِيمْ بِينْهُ يبْ لَعْ يفْ ايْطِ قُولْ لِّي كِ

مْ تِيلْهُ يدْ امْ عِ ْ انِي السّ نْتْ في ازْمَ دْ  كُ لَقَ

يدْ وكِ الِي  الحَ ومْ  رْحُ المَ والدِي  انْ  كَ ينْ  حِ

يدْ دِ اجْ باً  ثَوْ  ْ لّ كُ نْ  مَ نِينْ  الحْ ينِي  سِ يَكْ

بُوا طْ تَخْ نَسْ فاشْ  يْرْ  خَ بِييَاء 
األَنْ باحْ  صْ مَ

وتْ فُ اجْ ا  بِهَ لْ  النَّحْ كَ ومْ  اتْحُ ا  لْهَ اهَ و 

وتْ ايْفُ بغرْقُه  تَّى  حَ وضْ  ايْخُ ى  يَبْقَ و 

وتْ تْفُ يَسْ و  ا  رَافهَ اطْ نْ  مَ لِيلْ  بِالقْ نَعْ  يَقْ

بُه جْ يَعْ يَاوْلِيـدْ  كْ  يَاتـَ ابـْ حْ  فَصْ ما 

لْبُه تَسْ لِيكْ  عْ  مْ ايْسَ نْ  مَ ا  ْغَ اللّ ة  صاحَ بفْ

بُوا طْ تَخْ نَسْ فاشْ  يْرْ  خَ بِييَاء 
األَنْ باحْ  صْ مَ

امْ قَ المْ ذا  هَ في  بْيَانْ  الصُّ معَ  بْ  تَلْعَ ما 

امْ قَ ْ رُوبْ و السّ يرْ منَ الكْ مِ ْ ى الضّ فَ ا اخْ أوْ مَ

اليْتَامْ يبْ  ايْطِ ـبْ  العَ اليَتْـمْ  في  أنَا  و 

ْبُوا قَـرّ ـمْ  ـيادْهُ اعْ و  مْ  هُ ثِيـلـْ امْ مانـي 

بُوا يّْ غَ ــرَى  ْ ــتّ ال ــتْ  تَــحْ ـــدِي  وَال ــا  انَ و 

بُوا طْ تَخْ نَسْ فاشْ  يْرْ  خَ بِييَاء 
األَنْ باحْ  صْ مَ

تْرِي  عَ مَ و  يصْ  صِ اخْ انَا  و  رْبُوا  شَ و  لُو  أكْ

زْدْرِي مَ و  يرْ  افْقِ ايْرَانِي  نْ  مَ  ْ لّ كُ ي  يَبْكِ

رِي بْقْ العَ و   ْ زّ العَ ــابْ  اثْــيَ في  ــلْ  نَــرْفَ

ـبُه رْغْ مَ ي  ورْتـِ صُ رْعَى  يـَ و  ـنِي  رَمْ كْ يـَ

رْبُه شْ مَ ا  فَ اصْ ينِي  قِ سْ يـَ و  نِي  مْ عَ يَطْ
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يدْ ْ سِ لّ يدْ كُ بِيبْ سِ يعْ الحْ فِ لَى الشْ لُّوا اعْ صَ

ا تْفَ اخْ و  اهْ  عَ امْ ي  مِ نَجْ ابْ  غَ و  اتْوَفَّى 

ا فَ تَنْطْ كانْ  دْ  ڤْ الفَ مارْ  الجْ انكمدْ  و 

ى فَ طْ صْ المُ ي  ْكِ الزّ ْبِي  النّ ادِي  الهَ الْ  فَقَ

يدْ عِ ْ السّ نُورَكْ  نُورْ   ْ قّ حَ و  بِي  ْ الصّ الْ  فَقَ

انْرِيدْ كي  ــدِي  وَالْ ةْ  لِيفَ اخْ لي  ونْ  ايْكُ

يدْ ْ سِ لّ يدْ كُ بِيبْ سِ يعْ الحْ فِ لَى الشْ لُّوا اعْ صَ

ــامْ ْــقَ ْ يُـــومْ بِــالــنّ ـــلّ ـــارْ عــلِــيَّ كُ و سَ

امْ قَ امْ ينَة  دِ المْ في  الِي  ازْهَ ما  دَاكْ  نْ  مَ

رَامْ الكْ ــارْ  ادْيَ علَى  ورْ  ــدُ نْ ا  مَ دْ  بَعْ نْ  مَ

افْرِيدْ ابَرْ  قَ للمْ لِيلَة   ْ ــلّ كُ انْـــرُوحْ  و 

يدْ انْكِ قَلْبِي  دْ  وَجْ نْ  مَ بْ  نَنْتْحَ انْباتْ  و 

يدْ ْ سِ لّ يدْ كُ بِيبْ سِ يعْ الحْ فِ لَى الشْ لُّوا اعْ صَ

رْ البْصَ حْ  بلَمْ كْ  هَ وَجْ رْ  نَنْتْظَ لِّي  لْ  هَ

بَرْ القْ في  معاكْ  لْ  خَ نَدْ انْرِيدْ  ي  مِّ هَ نْ  مَ

رْ مَ العْ في  نَة  اسْ الَفْ  يشْ  انْعِ لُو  هْ  تَاللـَّ

يدْ ابْعِ وقاً  مُ اغْ نْ  مَ كْ  هَ بوَجْ لِّيتْ  طَ لَوْ 

يدْ ـدِ الحْ و  لِي  الجنْدْ كايَا  ابـْ نْ  مَ وبْ  دُ ايـْ

بُوا طْ تَخْ نَسْ فاشْ  يْرْ  خَ بِييَاء 
األَنْ باحْ  صْ مَ

يمْ جِ اسْ عاً  مْ بدَ نَرْتِي  ايْتِيمْ  نِي  اتْرَكْ و 

يمْ حِ يمْ في اجْ حِ ْ يُومْ اجْ لّ و هي تَوْقَدْ كُ

بِاليْتِيمْ ومْ  اتْقُ كْ  أُمَّ يَايْتِيمْ  لكْ  لْ  هَ

بُه سْ نَحْ ــولْ  ْجُ ــرّ ل ــتْ  ْجَ ــزَوّ ت ــي  أُمِّ االَّ 

بُه هْ دْ مَ علَى  امِّي  و  ثِيرْ  اكْ فانِي  اجْ و 

بُوا طْ تَخْ نَسْ فاشْ  يْرْ  خَ بِييَاء 
األَنْ باحْ  صْ مَ

يهْ تَرْتْضِ إيَّـــاهْ  و  ــرْدْنِــي  تْــطَ ــي  أُمِّ و 

يهْ انْجِ سْ  ْوَامَ الرّ ورْ  هُ اظْ علَى  تْ  عْ ارْجَ و 

يهْ وجِ يا  نِينْ  ومْ المُ ونِي  مُ يَرْحْ وتْ  بِالقُ

بُه نْكْ مَ نْ  عَ دْ  نَرْقُ نِينْ  الحْ رِيحْ  لضْ

بُه تَنْدْ ابْنَكْ  رِيــتْ  لَوْ  بِي 
يَأْ ولْ  قُ انـْ و 

بُوا طْ تَخْ نَسْ فاشْ  يْرْ  خَ بِييَاء 
األَنْ باحْ  صْ مَ

ـكْ قَ رَوْنـْ عـلَى  دَرَّى  ودْ  حُ ـْ اللّ اتْــرَابْ  و 

رْقَكْ انْحَ بزَفَـرْتِي  ــافْ  انْــخَ انَــا  ــوالَ  لَ

كْ قَ لْحْ نـَ ا  تْـقَ لـْ المَ بِيـلْ  اسْ وتْ  للْمُ

ــه ْبُ دَوّ ما  و  كْ  ــدَ ولْ  ْ ــمّ ــقَ اسْ ما  رْ  تَنْظَ

ْـبُه يّ انْشَ و  الْبِيدْ  ــرَابْ  اغْ رْ  ـصَّ قَ انـْ و 
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يدْ ْ سِ لّ يدْ كُ بِيبْ سِ يعْ الحْ فِ لَى الشْ لُّوا اعْ صَ

ْوَاجْ الــزّ ــاتْ  ارْضَ ــي  أمِّ بِــي 
ْ أ يَا  ــتْ  رِي لُو 

الَجْ العْ يفْ  عِ اضْ ورْ  سُ كْ مَ اليْتِيمْ  قَلْبْ  و 

الزَّاجْ رْ  سْ كَ ورْ  سُ كْ مَ وَامْ  ْ بِالدّ رُوحْ  جْ مَ

بِيدْ الَيـْ ْدِي  اللّ لْكْ  المُ مالَكْ  لَبْ  نَطْ

يدْ الوْحِ مْ  النَّجْ و  رِي  بَصْ  ْ يّ ياضِ كْ  دَ عْ بـَ

يدْ ْ سِ لّ يدْ كُ بِيبْ سِ يعْ الحْ فِ لَى الشْ لُّوا اعْ صَ

رْ ضَ نْ احْ يعْ مَ مِ ى اجْ ْبِي و ابْكَ ى النّ تَمَّ ابْكَ

رْ هَ تَنْقْ ولِيدْ  يا  كيْفْ  ْبِي  النّ لُه  الْ  فَقَ

رْ األَجَ ينالْ  ه  نْدُ عَ ونْ  اتْكُ نْ  مَ ثِيرْ  اكْ و 

يدْ عِ ابـْ ذَا  ْـدِي  ـيّ سَ يا  بِي  ْ الصّ فَـقالْ 

يدْ ابْدِ عاً  مْ بدَ ي  مِّ هَ علَى  ي  يَبْكِ نْ  مَ

يدْ ْ سِ لّ يدْ كُ بِيبْ سِ يعْ الحْ فِ لَى الشْ لُّوا اعْ صَ

ا  ْـمَ يّ الَسِ وهْ  بـُ منْ  اليْـتِيـمْ  ينْ  كِ مَسْ

ا يَرْتَمَ رُوبْ  ْ الــدّ بِينْ  قامْ  المْ منَ  لِيهْ  تَجْ

ا مَ رْ منْ اسْ جَ نِّيتْ في المتَلْ لُو طاحْ احْ ظَ

زِيدْ المْ اهْ  عَ امْ ي  يَبْغِ لِيلْ  القْ ي  طِ يَعْ نْ  مَ

يدْ جِ يَامْ لْ  سَ اعْ نْ  مَ رْ  نَهَ في  امْ  عَ كانْ  لَوْ 

بُوا طْ تَخْ نَسْ فاشْ  يْرْ  خَ بِييَاء 
األَنْ باحْ  صْ مَ

ــرُه انْــهْ و  كْ  ـــدَ وَلْ ـــرَّدْ  طَ للِّي  كْ  ــدَ ــعْ بَ

رُه قْ يَعْ ي  شِ نْ  مَ  ْ ــلّ كُ البْنَانْ  رْحْ  جَ كَ

بْـرُه يجْ ا  مَ ْ السّ  ْ رَبّ ودْ  ْـكُ النّ جارْ  بحْ

بُه دْ تْعَ نَسْ تْ  ـقْ طَ ما  بَرْ  الصَّ يَرْزَقْنِي 

ْبُه ـرّ قَ انـْ ما  وجه  كْ  هَ وَجْ دْ  عْ بـَ مالي 

بُوا طْ تَخْ نَسْ فاشْ  يْرْ  خَ بِييَاء 
األَنْ باحْ  صْ مَ

اليْتِيمْ  ْ بِيّ ْ الصّ ى  ابْكَ و  ى  كَ اشْ ما  علَى 

رِيمْ الكْ لِيلْ  الجْ الَة  اكفَ في  انْــتَ  و 

يمْ ْعِ النّ نَانْ  الجْ في  بِكْ  ا  دَ اغْ رْ  ضَ يَحْ و 

لْبُه انْطْ نْ  مَ النَّاسْ  في  دْ  نَوْجَ اللِّي  اقْلِيلْ 

بُه وكْ مُ في  رْ  ــدْ ــبَ الْ لُوعْ  يَاطْ ثْلَكْ  مَ

بُوا طْ تَخْ نَسْ فاشْ  يْرْ  خَ بِييَاء 
األَنْ باحْ  صْ مَ

ه بْغُ تَسْ يُومْ   ْ لّ كُ ايَصْ  ْغَ النّ أمه  منْ 

ه غُ تَلْدْ يهْ  جِ  ْ لّ كُ منْ  ودْ  ْكُ النّ نُوشْ  احْ و 

ه غُ مْ يَدْ اليَتِيمْ  رَاس  وَى  اسْ دْ  صَ يَقْ ا  مَ

بُه تَرْغْ يَسْ الَزَالْ  ثِيرْ  الكْ طا  اعْ الِّلي  و 

رْبُه يَشْ نْ  لمَ مْ  لْقَ عَ ودْ  ايْعُ تُه  ساعْ نْ  مَ
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يدْ ْ سِ لّ يدْ كُ بِيبْ سِ يعْ الحْ فِ لَى الشْ لُّوا اعْ صَ

لْكْ الفَ ــالَلْ  اهْ ةْ  لْعَ طَ ْبِي  النّ لُه  الْ  فَقَ

لَكْ ُمْ  أ ة  مَ فَاطْ ة  رِيفَ ْ الشّ رْ  تَنْظَ لْ  هَ

اتْلَكْ ايْمَ ا  مَ و  ابِيكْ  رَة  يْضْ حِ لِي  اعْ و 

يدْ الوْصِ ذا  قْ  نَلْتْحَ يفْ  كِ بِي  ْ الصّ فَقالْ 

يدْ اوْكِ الحالي  رِيتَكْ  ونْ  اتْكُ منْ  هْ  للـَّ

يدْ ْ سِ لّ يدْ كُ بِيبْ سِ يعْ الحْ فِ لَى الشْ لُّوا اعْ صَ

زَاتْ جِ عْ المُ ــرْ  ــاخَ فَ دْ  مَّ حَ مُ ــوَ  هُ ــا  انَ

اتْ تْغَ اسْ و  ه  يَدُّ قَبَّلْ  اليْتِيمْ  لُه  رَى  اجْ

البَناتْ و  البَنِينْ  ابُو  يا  اكْ  مَ احْ في  انَا 

اتْرِيدْ ايَنْ  ابْشَ رْ  ابْتْشَ ْبِي  النّ لُه  الْ  فَقَ

يدْ دِ اعْ يرا  فِ اغْ لَة  مْ الْجُ علَى  عزْلُه  و 

يدْ ْ سِ لّ يدْ كُ بِيبْ سِ يعْ الحْ فِ لَى الشْ لُّوا اعْ صَ

بِي الصْ ذَا  ة  مَ فَاطْ يا  ْبِي  النّ ا  لَهَ قالْ 

ـبِـي ـرْغْ يَامَ ـنَيْـنْ  سْ الحَ اوْالَدَكْ  مـعَ 

لْبِي طَ اتـْ ا  بمَ رِي  ـفْ ظَ اتـْ بالتَّـرْبْيَـة  و 

يدْ شِ المْ امْ  قَ المْ دَاتْ  لِيهْ  اعْ اقْبَلْتْ 

يدْ هِ ْ الشّ اليْتِيمْ  ونَا  بخُ بَا  مرَحْ قَالُوا 

بُوا طْ تَخْ نَسْ فاشْ  يْرْ  خَ بِييَاء 
األَنْ باحْ  صْ مَ

مْ ْكُ نّ عَ نَى  اغْ مالِي  ــامْ  ــتَ األيْ بُو  ــا  أنَ

مْ كُ ْ دّ جَ ولْ  الرْسُ و  وتَكْ  أخُّ نَيْنِ  سْ الحُ و 

مْ كُ مَّ عَ نْ  اتْظَ ي  كِ يَّارْ  الطَّ رْ  فَ عْ جَ و 

بُه نَنْسْ بْ  ْسَ النّ ذَا  لْ  نَوْصَ بَاشْ  هْ  للـَّ

ْبُه رّ اتْقَ لي  بْ  بِالوَاجَ دْ  مَ احْ أنَا  له  قالْ 

بُوا طْ تَخْ نَسْ فاشْ  يْرْ  خَ بِييَاء 
األَنْ باحْ  صْ مَ

رِيبْ الغَ و  اليَـتِيمْ  و  ــلْ  األَرَامَ يلْ  فِ اكْ

يبْ ضِ القْ و  ْوَى  اللّ ذَا  يا  الغاهْ  في  قالْ  و 

يبْ ْهِ اللّ نارْ   ْ ــرّ حَ نْ  مَ ودِيــكْ  هــادِي  في 

بُه تَرْغَ ا  بِمَ هْ  اللـَّ شــاءْ  إنْ  رْ  فَ تَظْ و 

بُه جْ تَحْ ة  مَ فاطْ نْزَلْ  مَ بِهْ  دْ  اقْصَ و 

بُوا طْ تَخْ نَسْ فاشْ  يْرْ  خَ بِييَاء 
األَنْ باحْ  صْ مَ

رِيمْ الكْ هْ  لوَجْ هْ  اللـَّ قْ  حَ في  اترَبِّيهْ 

يمْ تْقِ تَسْ كْ  يْشَ عَ في  وَى  اسْ مْ  لْهُ عَ اجْ

ايْتِيمْ ــى  ــرَبَّ اتْ ــنُّــه  مَ ــلْ  ــبَ اقْ بُـــوكْ  و 

ــبُ ْ ايْــرَحّ ـــا  َوْالَدْهَ أ و  ْنَا  الثّ و  ودْ  بِالجُ

بُ وكْ كُ لَعْ  اطْ كْ  دَ عْ سَ نَا  ْ دّ جَ ابَكْ  جَ
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يدْ ْ سِ لّ يدْ كُ بِيبْ سِ يعْ الحْ فِ لَى الشْ لُّوا اعْ صَ

ة مَ فَاطْ ارْضـــاتْ  ا  لَمَّ علِي  ــا  ــوْالَنَ مَ

ة عازْمَ ة  ْـدَ ـَيّ السّ ة  ـرِيـعَ اسْ تْ  فَـقامَ

مة اخْ تُه الفَ مَ عْ رْتْ لُه و طَ فَ تْ لُه و اظْ طَ مَشْ

يدْ جِ رِيسْ المْ العْ رَجْ كَ نْ اخْ سَ في تُوبْ الحْ

يدْ ـسِ للْمْ تُـه  بِلُوحْ مْ  بِيـنْـهُ ــرَجْ  اخْ

يدْ ْ سِ لّ يدْ كُ بِيبْ سِ يعْ الحْ فِ لَى الشْ لُّوا اعْ صَ

ومْ ْجُ النّ و  رْ  مْ القَ بِينْ  بِي  ْ الصّ ذَا  ى  ابْقَ و 

لُومْ العْ في  اضْ  خَ و  رْقَانْ  الفُ لْ  صَّ حَ تَّى  حَ

لُومْ لِلْعْ رَجْ  اخْ ما  هْ مَ رُورْ  ْ بِالسّ ولْ  ايْقُ و 

يدْ هِ حابَة اشْ ْ ادْ بِينْ الصّ هَ وتْ في الجْ انْمُ

يدْ نِينْ في الوْعِ ومْ يعْ المُ فِ نا و اشْ يعْ فِ اشْ

يدْ ْ سِ لّ يدْ كُ بِيبْ سِ يعْ الحْ فِ لَى الشْ لُّوا اعْ صَ

رِيفْ اشْ ينَة  دِ المْ في  بحالِي  ما  اليُومْ 

نِيفْ المْ علِي  ــي  بِ
َ أ اوْ  ة  مَ فَاطْ ــي  أُمِّ

يفْ ْطِ اللّ نِي  رَمْ اكْ رَبِّي  رْ  فَ عْ جَ ي  مِّ بعَ و 

يدْ تَفِ يَسْ بِالتَّرْبْيَة  بِي  ْ الصّ ذَا  ى  ابْقَ و 

يدْ دِ اشْ اياً  ابْكَ ى  ابْكَ و  انْهارْ  رَبَتْه  اضَ

بُوا طْ تَخْ نَسْ فاشْ  يْرْ  خَ بِييَاء 
األَنْ باحْ  صْ مَ

رَادْ المْ بنَيْلْ  وا  فَرْحُ ثِيرْ  اكْ ــا  َوْالَدْه أ و 

ادْ تْهَ باجْ اليْتِيمْ  لْ  سَ يَنْغْ ما  لْتْ  سَ اغْ

يَادْ الجْ ينْ  دِ اجْ المَ تُوبْ  في  اتُه  سَ اكْ و 

بُه ْ وجّ رُوجْ  الخْ إلَى  يْنْ  سَ الحْ وهْ  خُ و 

تْبُه كْ مَ َوَّلْ  أ في  ا  ــدَ َبْ أ هْ  اللـَّ مَ  باسْ

بُوا طْ تَخْ نَسْ فاشْ  يْرْ  خَ بِييَاء 
األَنْ باحْ  صْ مَ

ا ْسَ النّ  ْ ــتّ سَ نْدْ  عَ ــرَّمْ  ــكَ امْ تْلُه  مَ ما 

ا سَ المْ و  بَحْ  ْ الصّ نْدْ  عَ بأجتهادْ  قرَى  و 

ا سَ اعْ رَّفْ  شَ امْ مْ  ْكُ نّ مَ ي  ادْكِ ثْلِي  مَ ما 

يَرْقْبُوا ــنْ  مَ و  الهادِي  ــعَ  امْ تْ  نَبْعَ و 

لْبُوا انْطُ ما  في  لَة  مْ جُ اهْ  عَ امْ يرُوا  انْسِ و 

بُوا طْ تَخْ نَسْ فاشْ  يْرْ  خَ بِييَاء 
األَنْ باحْ  صْ مَ

امْ قَ المْ ذا  هَ في  نِّي  مَّ ــرَمْ  اكْ نْ  مَ ال  و 

امْ ْعَ الزّ ينْ  دِ اجْ المَ وتِي  اخُّ نَيْنِ  سْ الحُ و 

الَمْ ْ السّ لِيهْ  اعْ يعْ  فِ ْ الشّ دْ  مَ احْ دِّي  جَ و 

رْبُه اتْضَ ة  رِيعَ اسْ ة  ْدَ يّ السَّ ذَا  انَتْ  كَ ما 

بُوا يَنْحْ اهْ  ابْكَ ــنْ  مَ الَيَكْ  المْ ــانْ  اوْكَ
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يدْ ْ سِ لّ يدْ كُ بِيبْ سِ يعْ الحْ فِ لَى الشْ لُّوا اعْ صَ

الَمْ ْ السّ علِيهْ  بْرِيلْ  جَ ْــنَــا  رَبّ ــلْ  أرْسَ

الَمْ الكْ عانِي  امْ مْ  افْهَ و  حى  الضُّ ورَةْ  سُ

زَامْ دْ  بَعْ ــرَى  اجْ بَنْتُه  ة  مَ فَاطْ ارْ  ــدَ لِ

يدْ فِ يَاحْ ــاكْ  ابْــكَ ــا  امَ ْبِي  النّ فَقال 

اتْرِيدْ يلَة  ضِ الفْ ــي  أُمِّ بِي  ْ الصّ فَقالْ 

يدْ ْ سِ لّ يدْ كُ بِيبْ سِ يعْ الحْ فِ لَى الشْ لُّوا اعْ صَ

بَرْ الْخْ ا  مَّ ة  مَ فاطْ يا  ْبِي  النّ لَها  قالْ 

ــرْ األَجَ نْمْ  اتْغَ ياكْ  اتْرَبِّيهْ  لَكْ  بْتُه  جَ

بَرْ الخْ لِّي  لْ  ارْسَ رَبِّي  اهْ  ابْكَ نْ  مَ قْ  فَ اشْ

يدْ جِ المْ ــولْ  يَــارْسُ كْ  قَّ حَ و  لُه  قالَتْ 

ــيــدْ انْــعِ ال  و  لــلَّـــــهْ  ــة  ــبَ ــايْ تَ ــنْ  ــكِ لَ

يدْ ْ سِ لّ يدْ كُ بِيبْ سِ يعْ الحْ فِ لَى الشْ لُّوا اعْ صَ

ا لهَ ــالْ  ق ــه  بُ ــأَدّ ي ــانْ  ــزْمَ ال ــاشْ  ع إنْ 

ا رْهَ هْ مُ لْ  خَ انـْ نْ  مَ ة  يـقَ دِ احْ ـطاتُه  اعْ و 

ا رْهَ فَ اغْ و  رْبْ  الضَّ اصْ  صَ اخْ نْ  مَ فا  اعْ و 

يدْ دِ اسْ الً  قْ بعَ رَى  قْ يـَ بِي  ْ الصّ ذَا  ى  قَ ابـْ و 

يد ڤِ احْ قَلْبُه  ايَقْ  شَ ادْ  هَ لِلْجْ ــانْ  اوْكَ

بُوا طْ تَخْ نَسْ فاشْ  يْرْ  خَ بِييَاء 
األَنْ باحْ  صْ مَ

يمْ وسِ يا  اقْرَى  لُه  قَالْ  و  ْبِي  النّ ادِي  لِلهَ

بِالْيْتِيمْ نْ  افْطَ رْ  هَ تَقْ فالَ  ابْلَغْ  ا  لَمَّ

يمْ جِ اسْ عاً  مْ بِدَ ي  باكِ اليْتِيمْ  يبْ  ايْصِ

بُ كَ يَسْ رْ  طَ كالمْ الَشْ  اعْ و  كْ  وعَ ادْمُ و 

بُ سْ تَكْ ـــا  ـــأَوْالَدْهَ كَ األَدَبْ  ـــوَابْ  ابْ

بُوا طْ تَخْ نَسْ فاشْ  يْرْ  خَ بِييَاء 
األَنْ باحْ  صْ مَ

اتْ غَ المْ اليْتِيمْ  رْبْ  ضَ علَى  لَكْ  مْ حَ وَاشْ 

اتْ ـدَ العابـْ ــرَةْ  يـازَهْ ـيَّــتُـه  تَـرْبـِ بـْ و 

ـيَاتْ فْ الخَ الَمْ  عَ نْ  مَ ه  غُ ـْ بَلّ بْـرِيلْ  جَ

ْبُه انْأَدّ ـوَى  اسْ إالَّ  وضْ  ابْغُ رْبْتُه  ضَ ما 

ه ـرْبـُ نَضْ الَ  و  ـرِي  ـمْ عُ ـرُه  نْـهُ نـَ ـتَّى  حَ

بُوا طْ تَخْ نَسْ فاشْ  يْرْ  خَ بِييَاء 
األَنْ باحْ  صْ مَ

و فُ العْ في  لْبْهُ  طَ و  لِيهْ  فْ  انْصَ لكنْ 

و فُ تَنْصْ رَامْ يَسْ في النّْصافْ منْ شانْ الكْ

و وْقْفُ مَ لَى  اعْ رِيمْ  الكْ  ْ ــرَّبّ ال دْ  مَ احْ و 

بُه وجْ مُ ــيــامْ  اصْ اوَّلْ  ــرَّبْ  ــقَ اتْ تَّى  حَ

ْبُه بّ بابْ و الوَقْتْ فاشْ سَ بَقْ لُه السْ و اسَ
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يدْ ْ سِ لّ يدْ كُ بِيبْ سِ يعْ الحْ فِ لَى الشْ لُّوا اعْ صَ

يرْ ولْ البْشِ ْسُ رَجْ الرّ يثْ اخْ دِ بْ الحْ قالْ صاحَ

يرْ سِ للمْ نُودْ  الجْ بِينْ  بِي  ْ الصّ ذَا  رَجْ  اخْ و 

يرْ ْصِ النّ مْ  نَعْ و  هْ  اللـَّ ــولْ  رْسُ يا  فَقالْ 

يَاوْلِيدْ لِيكْ  اعْ الً  هْ مَ ْبِي  النّ لُه  فَقالْ 

يدْ تَفِ نَسْ يرْ  غِ اصْ نِي  دَعْ بِي  ْ الصّ لُه  فَقالْ 

يدْ ْ سِ لّ يدْ كُ بِيبْ سِ يعْ الحْ فِ لَى الشْ لُّوا اعْ صَ

ــدْ األَسَ  ْ ــدّ يَ  ْ رّ تْضَ كَ ة  وكَ شُ ــنْ  مَ ــا  َمَ أ

دْ تْمَ عْ مَ ــولْ  ْسُ بِــالــرّ نْهُ  مَ بَــالَــكْ  ــا  مَ

دْ تْمَ مَسْ الَمْ  ْ السّ نِّي  مَ ولْ  يَارْسُ بَلَّغْ 

نِيدْ اهْ بصارْماً  رَجْ  اخْ و  ْبِي  النّ له  دعَى  و 

ايْزِيدْ ما  رِينْ  افْ الكَ نُودْ  اجْ نْ  مَ اقْتَلْ  و 

يدْ ْ سِ لّ يدْ كُ بِيبْ سِ يعْ الحْ فِ لَى الشْ لُّوا اعْ صَ

ا ايْضَ لُه  ــا  ادْعَ رَعْ  سْ مَ ْبِي  لِلنّ ــعْ  ارْجَ و 

ا تْضَ احْ و  نَة  يمُ المِ في  جالْ  و  مْ  دَّ اتْقَ و 

ا ضَ انْقْ و  الثَّالْتَة  في  للبْرَازْ  ــعْ  ارْجَ و 

نِيدْ اعْ رُومِي  قُوسْ  نْ  مَ امْ  هَ اسْ ا  اتْلَقَّ

يدْ هِ ْ الشّ مْ  نَعْ تَلْكْ  ــمْ  رَاغَ ْ الــدّ وهْ  ــدُ رَفْ

بُوا طْ تَخْ نَسْ فاشْ  يْرْ  خَ بِييَاء 
األَنْ باحْ  صْ مَ

افْـرِينْ لِلْكَ ــــزَوَاتْ  غَ ــنْ  مَ ــزْوَة  ــغَ لِ

بارْزِيـنْ ـدَى  العْ ـيُـولْ  اخْ ْـنُوا  ـيّ عَ تَّى  حَ

ينْ تَعِ نَسْ يـنْ  ـعِ بالمُ و  ـتالْ  لِلقْ رَجْ  نَخْ

بُوا ْ عّ يَتْصَ ارْ  غَ ْ الصّ علَى  رُوبْ  الحْ ابْوَابْ 

رَّبُه نقَ ــا  مَ  ْ ــكّ الــشَّ ــذا  هَ و  كْ  بجاهَ

بُوا طْ تَخْ نَسْ فاشْ  يْرْ  خَ بِييَاء 
األَنْ باحْ  صْ مَ

لْتُه قْ مُ نْ  مَ يلْ  الفِ ودْ  اتْقُ ة  وظَ البَاعُ و 

ـتُـهُ دُرِّيـْ و  رْ  ـوَ ـصْ القَ مـعَ  ا  ـرَبـَّ اتـْ و 

تُه زَوْجْ معَ  علِي  و  نْ  سَ الحْ و  يْنْ  سَ الحُ

رْبُو يَضْ يقْ  يْطِ الَ  نْ  مَ ا  دَ العْ في  رَبْ  اضْ و 

بُو رْكْ يَتْكَ النَّارْ  في  اقْتِيلْ  ينْ  رَبْعِ نْ  عَ

بُوا طْ تَخْ نَسْ فاشْ  يْرْ  خَ بِييَاء 
َنْ األْ باحْ  صْ مَ

اقْتَلْ مَ ثِيلْ  امْ اقْتَلْ  و  تَالْ  لِلقْ عْ  ارْجَ و 

لْ تْفَ احْ و  رَا  يسْ المِ نَاحْ  اجْ في  ــامْ  اوْعَ

األزَالْ علِيه  ي  ماضِ لُه  بْقْ  سَ شايَنْ 

بُه نْكْ مَ ــنْ  عَ ــايَــحْ  طَ ْرَى  للتّ اقُه  سَ

بُه رْغْ مَ يعْ  مِ اجْ بَلْغْ  ْبِي  النّ امْ  ـــدَّ قُ
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يدْ ْ سِ لّ يدْ كُ بِيبْ سِ يعْ الحْ فِ لَى الشْ لُّوا اعْ صَ

ينْ لِمِ سْ المُ وا  نْمُ غَ و  ارَة  ْصَ النّ وا  زْمُ انْهَ

يِيـنْ بَاكْ ا  هَ ـْ لّ كُ ة  حابـَ ْ الصّ قاتْ  ابـْ و 

تْبِينْ  سْ مَ يدْ  دِ اجْ عْ  َقْطَ أ رْة  يضَ حِ رْ  أنْظَ

يد دِ اجْ باً  ثَوْ عْ  اقْطَ نْ  عَ ولْ  ْسُ الرّ الْ  فَسَ

يدْ هِ الشْ ذَا  قبَرْ  علَى  امْ  الزْحَ ثْر  كُ نْ  مَ

يدْ ْ سِ لّ يدْ كُ بِيبْ سِ يعْ الحْ فِ لَى الشْ لُّوا اعْ صَ

الَمْ ْ بِالسّ وهْ  رَفْعُ قَدْ  انْ  سَ الحْ ــورْ  اوْحُ

امْ عَ ْ الطّ و  رَابْ  ْ الشّ و  الَبَسْ  المْ و  يمْ  نْعِ يا 

ْيَامْ الرّ في  مْ  مثِيلْهُ ما  وا  جُ يُوهْ ارْيَامْ  و 

يدْ شِ المْ قصرها  نْ  مَ ة  رِيدَ اخْ لَّتْ  طَ لَوْ 

يدْ لْدِ ــرُدُّه  اتْ تْ  قَ بَسْ رْ  البْحَ في  لوْ  و 

يدْ ْ سِ لّ يدْ كُ بِيبْ سِ يعْ الحْ فِ لَى الشْ لُّوا اعْ صَ

الَجْ ْ الدّ في  ا  الْهَ لْخَ خَ نِينْ  اطْ وا  عُ مْ سَ لَوْ 

بـاجْ ْ الدّ و  ـلِي  بِالحْ النُّورْ  منَ  لُوقَة  خْ مَ

يَاجْ ْ الدّ في  رْ  مْ القَ مثْلَ  خدها  وِي  يَضْ

يدْ ْدِ النّ  ْ رّ ـــدَّ ال ــاجْ  ت ــهــا  رَاسْ علَى  و 

ــزِيــدْ امْ الفاً  ــوِي  ــضْ تَ ــوتَــة  يَــاقُ  ْ ــلّ كُ

بُوا طْ تَخْ نَسْ فاشْ  يْرْ  خَ بِييَاء 
األَنْ باحْ  صْ مَ

دَفْـنُوهْ و  ْـبِي  النّ مـعَ  عـلِيه  ــالَّوْا  صَ و 

وهْ مُ ْ دّ ايْعَ خاوْ  اسْ ما   ْ نّ السِّ يرْ  غِ اصْ علَى 

وهْ ْفُ لّ خَ ا  مَ دْ  بعْ منْ  ْبِي  النّ تُــوبْ  في 

بُوا تَرْغَ نَسْ الْ  الحَ ذَا  في  علِي  يا  لُه  قَالْ 

بُوا سْ نْ فُوقْ ما نَحْ الَيَكْ مَ يُوشْ المْ نْ اجْ مَ

بُوا طْ تَخْ نَسْ فاشْ  يْرْ  خَ بِييَاء 
األَنْ باحْ  صْ مَ

الَيَاتْ العْ نَّة  جَ في  يعْ  البْدِ ورْ  قصُ في 

اتْ قَ باسْ ا  ارْهَ جَ اشْ و  ة  دَافْقَ ارْ  هَ انـْ و 

الْيَاتْ عَ بْ  هَ ْ الدّ منَ  رَفْ  الغْ و  ــارْ  ادْيَ و 

ـبُ ـجْ تَحْ ـرَة  ـمْ القَ و  ـيَّا  ـضِ للـمْ ي  فِ تَخْ

رْبُ شْ يـَ ـنْ  لـمَ ي  بـِ ـذْ عَ ا  ـهَ رِيقْ يمْ  بِنْعِ

بُوا طْ تَخْ نَسْ فاشْ  يْرْ  خَ بِييَاء 
األَنْ باحْ  صْ مَ

يمْ ظِ اعْ وْقاً  بشَ نْيَا  الدَّ ــلَ  اهْ اتُوا  لَمَ

يمْ تَقِ سْ مُ ا  اقْهَ سَ فِي  ا  هَ ْ خّ مُ وِي  يَضْ

يمْ ْعِ النّ دَارْ  في  نِينْ  ومْ المُ ة  رَاحَ مْ  فيهُ

بُوا هْ ايْلـَ ومْ  نْـجُ كَ بِيَاقُـوتْ  ـلَّلْ  تْكَ مَ

بُوا سْ يَتْكْ ادْ  هَ الجْ لْ  اهْ ارْ  غَ لِصْ ا  دَ هَ
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يدْ ْ سِ لّ يدْ كُ بِيبْ سِ يعْ الحْ فِ لَى الشْ لُّوا اعْ صَ

لِي فْ حْ الجَ ــمْ  رَاغَ الــدْ بَارْ  اكْ بَالَكْ  ا  مَ

علِي ــرَّمْ  ــكَ ــمْ ال و  ــرْ  ــمَ عُ و  ــرْ  ــكْ ــوبَ ابُ

لِي نْدْ المَ ى  ذكَ ما  مْ  لِيهُ اعْ هْ  اللـَّ ا  ارْضَ

يدْ اقْصِ بْتْ  جَ و  ي  لْمِ عَ ابْلَغْ  ا  مَ ا  ــدَ هَ

يدْ تْفِ يَسْ تُه  بَرْكْ الَلْة  اجْ نْ  مَ ى  سَ فَعْ

يدْ ْ سِ لّ يدْ كُ بِيبْ سِ يعْ الحْ فِ لَى الشْ لُّوا اعْ صَ

لِيمْ  الكْ و  لِيلْ  الخْ و  ــآدَمْ  ب ــوالَيْ  مُ يَا 

يـمْ يارْحِ رؤُوفْ  يَا  ـلَكْ  ضْ بفَ نا  مْ تَرْحَ

وِيمْ القْ ــرَاطْ  ــصِّ لِ ــورَكْ  ــنُ بِ ينَا  دِ اهْ و 

رِيدْ ْ الجّ بَلْدْ  في  نُه  وطْ بْ  النَّسَ رَاوِي  غْ مَ

نِيدْ اسْ لُه  نْ  كُ و  حالُه  رِيمْ  يَاكْ لَحْ  اصْ

يدْ ْ سِ لّ يدْ كُ بِيبْ سِ يعْ الحْ فِ لَى الشْ لُّوا اعْ صَ

بْ نْـتْـخَ المَ ـرْ  وْهَ الجَ و  انْ  ـمَ البُرْهَ ـاكْ  هَ

ـبْ هَ ْ الدّ  ْ طّ بخَ رَاقِـيَّـة  اعُ ـلّـة  حَ ذْ  خُ

بْ تَطْ اخْ كانْ  و  لْ  رْتـَ هَ نْ  مَ  ْ لّ كُ هو  ما 

يدْ دِ ْ السّ يعْ  البْدِ مْ  نَظْ وا  قُ يَلْحْ وا  عُ مْ طَ

يدْ مِ للسَّ صا  الخْ ــلْ  رَمْ تْبَهْ  يَشْ تَّى  حَ

بُوا طْ تَخْ نَسْ فاشْ  يْرْ  خَ بِييَاء 
األَنْ باحْ  صْ مَ

ْعامْ الزّ ـهاجــرِيـنْ  المْ ْـبِـي  النّ ارْ  صَ انـْ

رَامْ الكْ يعْ  ـمِ اجْ رَة  ـشْ العَ و  انْ  ـثْـمَ عُ و 

الَمْ ْ السّ و  ْبِي  النّ علَى  الَةْ  بِالصْ تْ  تَمْ احْ و 

بُه تَنْخْ نَسْ ـوقْ  بالشُّ اليْـتِيـمْ  ـيارْ  باسْ

ـتْبُه يَكْ نْ  مَ و  عْ  تْمَ يَسْ نْ  مَ و  ـمْ  النَّاظَ

بُوا طْ تَخْ نَسْ فاشْ  يْرْ  خَ بِييَاء 
األَنْ باحْ  صْ مَ

يعْ فِ ْ الشّ ي  مِ الهاشْ هَ  طَ و  ى  يسَ عِ و 

يعْ مِ بالجْ نِينْ  ومْ المُ و  ينْ  الْدِ الوَ مْ  ارْحَ و 

يعْ البْدِ يدْ  صِ القْ ذا  هَ رَزْ  اطْ نْ  مَ مْ  ارْحَ و 

به هَ دْ مَ ا  فَ ْ الصّ علَى  و  فَاسْ  في  اتْرَبَّى  و 

به رْكَ مَ الَمْ  اعْ رْ  تَنْصَ امْ  ْظَ النّ رْ  بَحْ في 

بُوا طْ تَخْ نَسْ فاشْ  يْرْ  خَ بِييَاء 
األَنْ باحْ  صْ مَ

رِيزْ اطْ ــنْ  مَ يَالْهُ  اليَمانِي  ــرِيــزْ  اطْ و 

يـرْ فِ بالحْ ـتَـوْلَة  امْ ـة  مَ كْ بحَ ة  وخَ رْسُ مَ

زِيـزْ العْ بْدْ  عَ تْ  ارَضَ عَ ولْ  قُ ايـْ لُه  هْ جَ نْ  مَ

بُوا ايْتْعْ ا  ــذَ اكْ لْ  بَاطَ ــرَامْ  احْ مْ  علِيهُ

بُه نْسْ مَ في   ْ رّ لــلَــدَّ دْعْ  الـــوَ ــامْ  انْــظَ و 
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انِ مَ الرَّحْ هْ  اللـَّ مْ  بَسْ

انِ دَ الوَحْ هْ  اللـَّ لْ  جَ

تانِ ه  لْكُ مُ في  مالُه 

ينْ عِ المْ مْ  نَعْ مْ  بسْ اهْ  نَبْدَ ما  لْ  اوْجَ

ينْ العالْمِ الَمْ  عَ عالْ  الفْ و  ماء  األَسْ و 

ارْثِيـنْ الوَ وارَثْ  قَـيُّومْ  مْ  دَايـَ اً  ـيّ حَ

البْياتْ َوَّلْ  أ في  ي  نظمِ نَبْدا 

فاتْ الصِّ معَ  اتْ  الدَّ وسْ  قُدُّ

المماتْ كاسْ  رَعْ  يَجْ الَّ  منْ 

ناتْ وَّن الكايـْ ـكَ ـمة امْ ـظْ ـزة و العُ ذَا العَ

بالمماتْ يا  الحْ ل  اهْ رْ  اقْهَ و  ارْزَقْ  و  لَقْ  اخْ

النْباتْ امْ  عَ لْ  كُ طارْ  باالمْ يِي  يَحْ كَ كيْفْ 

كامْ األحْ تْـرَاعْ  اخْ و  بِيرْ  التَّدْ و  رَة  ـدْ القُ و 

غامْ ومْ الدْ وتْ منْ اتْخُ دْ المُ يِيهمْ بعْ و يَحْ

ـطامْ احْ فانِي  ـيرْ  يصِ ما  ـدْ  بَعْ دد  يتْـجَ

انِي ـقَ دُهْ يـا  ـلْ  أَمَّ َتـْ أ

يعْ الفانِي مِ و كداكْ اجْ

ينْ بْ يا افْطِ تْجَ يهْ الوَقْتْ يَسْ عِ ما يَدْ هْ مَ

الفانْيِينْ ثْ  باعَ الَّقْ  الخَ هْ  اللـَّ رْ  بأمَ

النْـباتْ في  لَكْ  قْ بعَ يمْ  اوْهِ

اتْ قَ اللـَّ ومْ  يـُ بْ  الَرَيـْ يَ  يَحْ

الرْبِيعْ و  رْ  جَ الشْ في  ثْ  البَعْ يُومْ  لْ  َتْأَمَّ أ

نِيعْ الصْ مْ  نَعْ لْ  جَ ــابْ  األَرْبَ رَبْ  ةْ  مَ كْ حَ

ـرِيعْ اسْ كانَتْ  تُم  نْ  كُ يا  لألَشْ قالْ  من 

يدْ دِ اماً اجْ لْ عَ وتْ كُ دْ المُ يَى  بَعْ يفْ يَحْ كِ

يـدْ عِ المْ هو  يـتْ  مِ المْ هو   ْ أ بْدِ المُ هو 

ايْرِيدْ لما  لْ  فاعَ رِيكْ  اشْ الملْكْ  في  مالُه 

انِي ل ازْمَ نْيَا كُ في الدُّ

رْ و القانِي ضَ ابْيَضْ و اخْ

رِينْ النَّاظْ يَّرْ  اتْحِ ومْ  النْجُ ا  مَ اكْ ارْ  بنْوَ

ينْ فِ زْ الواصْ جَ هْ تَعْ نْعْ اللـَّ لْ و في صَ حَ و اكْ

لالتْ متْكَ بحـللْ  ي  ـسِ يَكْ

رْ اتْقاتْ فَ لْ و اصْ هَ و ازْرَقْ و اشْ
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ة بَالْغَ رْ  جَ الشْ في  ياصاحْ  ة  مَ كْ حَ أيْضاً 

ة ـغَ نَابـْ وَرْقْتُه  ماهْ  بَحْ رِي  ايْجْ و  رَعْ  سْ مَ

ة غَ سايـْ ـوْرَى  لَلـْ مارْ  اتـْ اوَر  وَ انـْ ودْ  عُ اتـْ و 

ي يابْسِ بْ  شَ اخْ ي  تْكِ يَحْ تَّى  حَ نَى  يَفْ يفْ  كِ

ي مايْسِ ارْ  الــنــوَ و  ــدْ  ي ــدِ اجْ ــوْبْ  بــثُ تــرَاهْ  و 

ي  ي قارْسِ لُوا و شِ ي احْ ي حامَضْ شِ بِي و شِ عذْ

ـوَانِ األَلـْ اتْ  فَ تَلـْ خْ مَ

النِ التُّقْ ي  نْشِ مُ ةْ  مَ كْ حَ

ينْ معِ ول  دْ جَ و  زَانْ  المْ من  مْ  يهُ قِ يَسْ

تِينْ امْ اقْوِي  قادَرْ  رِيمْ  اكْ يمْ  ارْحِ يمْ  ظِ اعْ

فـرَاتْ ـرْ  اخُ و  حْ  مالـَ الـما  و 

رَاتْ اجْ قَدْ  عادته  لْقه  خَ في 

ـتْـبارْ اعْ ـيْـنِي  عَ ابـْ ـنْـزْ  كَ ا  هدَ منْ  مْ  ظَ أعْ و 

النْـهارْ ي  ياتـِ ـينْ  حِ يْـلْ  اللـَّ رُوفْ  اصْ يارْ  اسْ و 

البْحارْ التْـخامْ  و  ــوْ  الجُ ـحابْ  اسْ يارْ  اسْ و 

ماهْ اسْ بَّةْ  قُ كْ  مْ سَ ادْ  مَ اعْ دُونْ  كْ  امْسَ يْفْ  كَ

ـياهْ اضْ ى  ـشِ يَمْ اليـنْ  ورْ  يْجُ الدِّ عـڤـب  وإذا 

ـالهْ اعْ في  البْـرَقْ  و  ـدْ  الرَّعْ وتْ  صُ و  الـرِّيحْ  و 

انِي لْكْ السَّ يارْ الفُ و اسْ

الرَّبَّانِي ـلْكْ  المُ ـرّ  سَ

رِينْ وَامْ زَاهْ ورْ بالدْ سْ و ابْدُ مْ رْيْ الشَّ أو جَ

ينْ اصِّ برْوتْ للْخَ وتْ و الجَ لْكُ ى المَ و اعْسَ

ـرَاتْ نَايـْ ـومْ  نْــجُ بـَ رْ  ايـَ للدَّ

هاتْ ْ الدّ ولْ  قُ اعْ يهْ  صِ حْ تـَ ما 

رْ فَ ْ السّ حــالْ  لِيهْ  اعْ ــنْ  مَ يا  زَادَكْ  ــوِّي  قَ

ـبَـرْ القْ ـتْـحانْ  امْ و  ـوتْ  المُ ـرْ  كْ سُ رْ  كَّ اتْفَ و 

رْ ـدَ ْ للصّ ة  ـــعَ رَاجْ الــرُّوحْ  ـيكْ  تَاتـِ يـناً  حِ

يحْ حِ ْ الصّ ـملْ  العَ مـعَ  وَى  التَّقْ الزَّادْ  يْـرْ  خَ

رِيحْ ْ الضّ سْ  رَمْ تْ  تَحْ رِيبْ  اغْ وشْ  وْحُ مَ انْتَ  و 

ـرِيحْ اطْ فَـانِي  يـكْ  لـِ اهْ أنَّك  ـلَمْ  تَعْ تَّـى  حَ

كانِي مـلـْ يوَكْ  ياتـِ و 

ي ـوالنـِ بالسُّ اوَكْ  يَبْدَ

ينْ وهْ كالْحِ وا األَرْضْ و الوجُ فُّ نانْ ايْشْ بَسْ

ينْ عِ المْ كبرق  يلْ  نـِ من  ازْرَقْ  يُونْ  اعْ و 

اتْ مَ ْ الطّ ـيـرْ  نَاكِ و  يرْ  نْكِ مُ

اتْ قَ عْ نْ صَ فْ مَ وَاتْ اقْصَ بصْ
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ــوَابْ للجْ ْــتَـكْ  ـبّ تـَ و  ى  ـــولـَ المُ رَادْ  إال 

ابْ ـدَ بالعْ عاقْـبَـكْ  و  ـينَكْ  قِ ايـْ خابْ  إال  و 

ـقابْ العْ و  ـسابْ  للحْ رْ  شَ للحْ ثْ  بْعَ تـَ حتَّى 

يمْ النْعِ ارْ  لــدَ ى  الرّْضَ  ْ فَجّ نْ  مَ لَكْ  تَحْ  يَفْ

يمْ جِ الحْ لبِيسْ  بَرْ  القْ تْ  تَحْ نْ  مَ لَكْ  تَحْ  يَفْ

يمْ ظِ اعْ نْ  مَ يالْهُ  لْ  وْ الهَ يمْ  ظِ اعْ أنْهارْ  في 

ارُه عانِي دَ قْ قَد جا مَ

ي األَدْهـانـِ ولِينْ  هُ دْ مَ

ينْ رَقْ عايْمِ وفْ في العْ فُ وف اصْ فُ و النَّاسْ اصْ

ينْ مالْ و اليْمِ لْفْ و الشْ َمامْ و خَ و النَّاسْ أ

نَة في األَياتْ ينْ ألْفْ اسْ سِ مْ خَ

ـرَاتْ اعْ اتاً  حـفَ ـوفِينْ  لْهُ مَ

تُه رْمَ حُ يبْ  اتْصِ نْ  مَ مْ  الْيَوْ دَاكْ  كْ  نْدَ عَ ما 

ـتُه امَّ في  يعْ  فِ الشْ ولْ  المـرْسُ الهـادِي  إالَّ 

ْتُه لّ مَ بَـعْ  اتـْ مـنْ  ة  ـمَ رَحْ هْ  اللـَّ لُه  رسْ نْ  مَ

الحشرْ ـطالْ  امْ منْ  النَّاسْ  عْ  مْ جَ ادُوا  ينْـقَ

رْ البْشَ عْ  مْ جَ يدْ  سِ ودْ  ـمُ ـحْ مَ ـدْ  حامَ دْ  مَ احْ

ـرْ ـفَ اكْ يـنْه  دِ ابـْ ـنْ  لمَ ة  ـمَ قْ نـَ هو  ضاً  ايـْ و 

سانِ باألحْ ه  تَبعُ نْ  مَ

رَانِ سْ لْ في الخُ و الجاهَ

نِـينْ سِ حْ المُ اجر  ـيع  ضِ يـُ ال  هْ  اللـَّ إنَّ 

ينْ يمْ خالْدِ حِ لْ في الجْ فَ راكْ األَسْ في الدَّ

ـرَاتْ قاصْ و  ورْ  أقْـصُ يارْ  لـدْ

افْـالتْ مالــه  ارْ  فَّ الكُ معَ 

ولْ الرْسُ بِيلْ  اسْ خادْ  اهْ  دَ اهْ و  هْ  اللـَّ وَدُّه  نْ  مَ

لُولْ الغْ في  لُّه  غَ و  قاهْ  اشْ و  له  ضَ نْ  مَ و 

يْــزُولْ ال  ــدِي  ْ الّ خْ  امَ الشَّ لْكْ  المُ ذا  حاشا 

ـنَاهْ امْ غْ  لـَ ابـْ و  نالْ  ـنْـزُولْ  بالمَ نْ  يَـقَّ اتـْ و 

اهْ مَ اعْ مـنْ  لْ  أنـضَ و  ولْ  قُ ـعْ بالمَ يَتْرَيَّبْ 

اهْ صَ اعْ والً  هُ جْ كَ ـبُولْ  قْ مَ عْ  ايـَ طَ لْ  ـعَ يَجْ

انِي رْ ذَا الْغَ كَّ ِيْدَ  إ
أَشْ

يزَانْ المِ ـودْ  اوْجُ يُومْ 

يـنْ النَّادْمِ و  زِيـنْ  الفايـْ بِيـنْ  ما  ـتَّى  شَ

ينْ قِ ناطْ ودْ  ــهُ اشْ عالْنا  بفْ نا  ارَحْ ـوَ اجْ و 

صاتْ ة كالعْ اعَ لَ الطَّ لَيْسْ اهْ

يْئاتْ السِّ معَ  نَاتْ  سْ للْحُ
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دْ حَ اجْ و  انكرْ  نْ  مَ في  صاحْ  يا  بْ  جَّ تْـعَ تـَ ال 

دْ الرَّمْ يْنه  بعَ من  سْ  مْ الشَّ يَّ  ضِ رْ  يَنْكُ قَدْ 

انفرَدْ ــنْ  مَ ه  دُ مْ نحَ ـــالمْ  اإلِسْ ــنْ  دِي علَى 

نامْ لألْ دَى  بالهْ ــونْ  ــكُ ال مــنَ  الَحْ   ً ـــورا نُ

امْ السقَ مه  بفُ نْ  مَ لْ  سْ العَ مْ  عْ طَ رْ  يَنْكُ و 

األمامْ ـيعْ  ـمِ اجْ ـلَى  اعْ فَضلْنَا  بالْهادِي 

انِي ينْ السَّ ْ الدِّ رّ هو سَ

ودَانِي رَارْ و سُ يدْ احْ سِ

لِينْ رْسَ المُ اتَمْ  خَ لِينْ  الثَّقْ بْ  قُطْ هَ  طَ

ـينْ حِ و  وقْتاً  لْ  كُ لِيهْ  عْ هُ  اللـَّ ـلَّى  صَ

زَاتْ جِ عْ بْ البُرْهانْ و المُ صاحَ

وءاتْ ى  الماضِ لْقْ  الخَ يْرْ  خَ

رْ حَ ْ قْ السّ مْ رَى في غُ نْ اسْ هْ علَى مَ لَّى اللـَّ صَ

ـرْ ـمَ القْ ـرْمْ  حُ اقْ  فَ كـشْ انْ  بالبُــرْهَ ى  أتـَ و 

رْ ـجَ الحْ ثُمَّ  رَاعْ  ْ الــدّ و  له  قْ  طَ انـْ  ْ ـبّ الضَّ و 

ة الفايَدْ غــايْــة  ــالْ  ن و   ْ ــزّ ــعَ ال لبْساطْ 

ة دَ ساجْ يسْ  اتْمِ تُه  ـوْ عْ لْدَ جـاتْ  رَة  جْ ْ الشّ و 

شـارْدَة ـزَالْ  الغْ و  ـماهْ  لحْ ـرَبْ  اهْ البْـزَلْ  و 

ئَانِي مْ رْ ظَ كَ سْ و ارْوَى عَ

انِي دِيوَ ي  صِ يَحْ الَّ  شَ

ينْ الجايْعِ نْ  مَ ثَرْ  اكْ أو  يفْ  بالرغِ ينْ  بْعِ سَ

ينْ هَ األْمِ زاتْ طَ جِ عْ ي و اوْصافِي في مُ حِ دْ مَ

فاتْ ه و قَدْ اكْ فُّ بالْماء منْ كَ

التْ الفْ بْ  عْ شَ منْ  رَة  جْ كشَ

ا دَ الهْ ــرَاجْ  اسْ ي  مِ الهاشْ يحْ  دِ امْ دْ  بَعْ منْ 

ا دَ ْ الشّ كْ  مَسْ رْ  مَ عُ معَ  رْ  بُوبَكْ ــوالَيْ  مُ

ا ـدَ الْعْ ـيـنْ  هازْمِ ـيارْ  الخْ مــنْ  الباقِيينْ  و 

رَامْ الكْ مْ  نَعْ ينْ  دِ الماجْ ابه  حَ لصْ فْ  طَ نَعْ

األْدَامْ نِي  فْ مُ الَمْ  ْ االسّ يْفْ  سَ لِي  اعْ و  انْ  ثْمَ عُ

ـالَمْ السْ دَارْ  في  نَا  رَبـْ مْ  هُ معَ ـرْنا  ـشَ حْ يـَ

نانِ دْ بالعَ والَيْ  مُ يا 

انِ دِيـَّ يـــا  نَا  ـــدِ اهْ

ينْ  الْحِ زَابْ ذَا الصَّ نَى و احْ سْ ائِكْ الحُ مَ و اسْ

ينْ قِ ناطْ وَابْ  بالصْ بْرْ  القَ سؤالْ  نْدْ  عَ و 

ْباتْ التّ تُبْ  اكْ و  بَة  عْ الكَ و 

ـماتْ المْ ـنْـدْ  عَ بَّـتْـنا  تـَ و 



165 موعظة

59

60

61

62

63

64

يزْ ـفِ المْ ـماكْ  احْ في  والَي  يامُ ـنا  ـعْ مَ اجْ و 

ـزِيـزْ اعْ يا  يـلْ  ــمِ اجْ يا  رَة  بالنَّــظْ نا  ـتَّـعْ مَ

زِيزْ العْ بْدْ  عَ ــالْ  قَ نَايْ  امْ و  دِي  قَصْ ا  ــدَ هَ

حانْ امْ بال  ــكْ  ــرْشَ عَ  ْ ــلّ ضَ في  دْ  مَ أحْ معَ 

ـنانْ الجْ ـمْ  لنَـعْ نا  ولـْ ادْخُ ـدْ  بـعْ كْ  هَ وَجْ في 

ـتانْ الفْ ـورْ  بحُ في  ـرُوقْ  ـغْ المَ ـرَاوِي  ـغْ المَ

عانِ ــفْ  وَاقَ لبابَكْ 

سانِ االحْ ودْ  الْجُ ياذَا 

المِي في االوْزَانِ و اسْ

بِيـنْ التَّايـْ لَ  قابـْ يـمْ  ارْحِ ارْ  ـفَّ غَ كْ  ألنـَّ

نِينْ ومْ المُ و  يه  والْدِ مْ  ارْحَ و  رْلُه  فَ اغْ و 

ينْ عِ التَّابـْ عْ  مْ جَ و  ـلُـه  أهْ و  الْهادِي  علَى 

نْ شاينْ فاتْ وَكْ عَ فْ ى عَ يَرْجَ

تْغاتْ اسْ بكْ  يْـثُه  غَ يْـثُه  غَ

ـكاتْ األَيـْ الرّيـــحْ   ْ ــزّ ماهَ

انتهت القصيدة
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البْالدْ منْزِلْ  امسفي  يا  ادْرَى  ــنْ  مَ

رَادْ المْ غايَة  علَى  ــرَاسْ  االَعْ لُوا  مَ يَعْ

قادْ العْ ــسْ  رَايَ بُوفارَسْ  ةْ  يبَ غِ دْ  بَعْ

رَاجا الفْ نْزَلْ  مَ امسفي  يا  ادْرَى  نْ  مَ

البْـهاجا و  انْ  لْوَ السَّ يَابْ  أثـْ يـنْ  سِ البـْ

ماجا اسْ مْ  هُ وهْ اوْجُ زَانْ  احْ أو  سالْيِينْ 

النْكادْ في  يرْ  ايْسِ رِيبْ  اغْ سارْ  مْ  هُ دْ بَعْ

ارْقــادْ ال  و  رَاحــة  مالـه  صْ  ْـغايـَ بالنّ

قادْ العْ ــسْ  رَايَ بُوفارَسْ  ةْ  يبَ غِ دْ  بَعْ

بَّابْ هَ بَاحْ  ْ الصّ نْدْ  عَ رِي  يَسْ يماً  يانْسِ

بابْ األحْ و  تِي  ماعْ اجْ وتْ  للخُ الَمْ  ْ بالسّ

لْبابْ ومْ جَ مُ ساتْ اهْ مْ اكْ وكُ مْ خُ ْ لهُ قُلّ

يادْ الڤْ في  وَتقا  امْ لِيهْ  رَجْ و  وهْ  مُ ْ دّ ايْخَ

ادْ وَ أجْ بْ  ارْكَ ما  رُوا  مْ عَ رَة  سْ ياحَ ولْ  اتْقُ

وا ْجُ وّ ايْفْ ــوا  مــازَالُ لَكْ  اهْ ــمْ  هُ ــانْ  كَ

وا ْجُ رّ ايْعَ نَى  عْ المَ ــل  اهْ و  بــالــوْالوَلْ 

بَوّْجوا ــهْ  بِ ــرَة  ــسْ حَ يا  النّْصارَى  و 

مْ ناهُ امْ علَى  لِي  اهْ و  رْ  عامَ باقِي  كانْ 

مْ ابْكاهُ رُوا  ْ هّ ايْشَ و  رْجة  الفُ وا  فُ يَخْ أو 

مْ اهُ دَ ولُوا علَى اعْ مْ باشْ ايْصُ وهُ دْ خُ قْ بفَ

ه وَّجُ إيْمَ ه  وعُ ادْمُ يُولْ  اسْ يُــومْ   ْ ــلّ كُ

ه ـرَّجُ ايْفَ المـولَى  ى  رْجَ يـَ ه  ـمُّ هَ طالْ 

بَوّْجوا ــهْ  بِ ــرَة  ــسْ حَ يا  النّْصارَى  و 

البْشارَا غْ  لـَّ بـَ رَاوَة  غْ مَ نازَلْ  امْ على 

ارَا غَ اتْ  دَ العْ ونِي  دُ اخْ يفْ  كِ حالِي  فْ  صِ

رَةْ النْصارَا نْ قُهّ ه و انْحالْ مَ مُ سْ دَابْ جَ

ه ْجُ رّ عَ و  الحافِـي  الكبْـلْ  بِهْ  طالْ 

ه ـجُ ْ زَعّ و  رْبْ  للحَ جنانُه  في  زْ  مَ اهْ اوْالَ 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14



األسر 182

قادْ العْ ــسْ  رَايَ بُوفارَسْ  ةْ  يبَ غِ دْ  بَعْ

رَاسْ اعْ و  يادْ  اعْ كانَتْ  ه  َيَّامُ أ فرْحْ  دْ  بَعْ

فاسْ ـعَ  امْ ولْتُه  صُ شْ  مرَّاكَ في  ألنه 

ناسْ يا  ماتْ  ولْ  ايْقُ و  بْ  يَنْحَ ه  دَاجُ ولْ  طُ

عادْ يمْ  ْعِ النّ بْدْ  عَ سيدِي  هو  ــنْ  وَايْ

البْالَدْ علَى  غابُوا  رَة  سْ حَ يا  نا  وهْ اوْجُ

قادْ العْ ــسْ  رَايَ بُوفارَسْ  ةْ  يبَ غِ دْ  بَعْ

و مُّ حَ و  علِي  يدِي  سِ انْهُ  كيْفْ  ياتْرَى 

ه امُّ و  انْسالْ  فْ  يُوسَ نْ  عَ رْ  عمَ و  ة  مَ فاطْ و 

ه مُّ هَ و  رْ  اليُسَ وتــاقْ  مْ  ْهُ نّ عَ نِي  ْ دّ شَ

ادْ دَ لْ في شبْهْ المْ حَ انْ اكْ ي كَ رْ راسِ عْ شَ

ْيَادْ الزّ بْ  يَلْعَ ازْرَقْ  مامْ  احْ عادْ  اليُومْ  و 

قادْ العْ ــسْ  رَايَ بُوفارَسْ  ةْ  يبَ غِ دْ  بَعْ

ابْــالدِي ــرَى  انْ إال  انْعيشْ  ــانْ  كَ ياتْرَى 

ــزَادِي امْ علَى  ـبْيَّة  خَ المْ رْ  شايـَ للْعْ

قادِي العْ اقْالَيَدْ  أوَّلْ  علَى  رِيفْ  الخْ و 

وَادْ يهْ  جِ  ْ لّ كُ نْ  مَ لْ  طَ تَهْ وَاقِي  ْ السّ و 

ـمادْ اغْ سيُوفْها  سْ  قايـَ امْ ورْ  اتْغُ في 

بَوّْجوا ــهْ  بِ ــرَة  ــسْ حَ يا  النّْصارَى  و 

ابْالَدُه نْ  عَ دْ  البَعْ و  رْبَة  بالغُ تْ  سَ عاكْ

رَادُه امْ الباغْضة  اتْ  دَ العْ فايَةْ  اشْ يا 

اوْالَدُه مــعَ  و  مُّ حَ ــيــدِي  سِ هو  ـنْ  ايـْ

ه جُ نْهْ مَ و  نُه  وَطْ رَاوَة  غْ مَ بَلْ  اجْ في 

وا جُ نُوْهْ ــوتْ  اخُّ و  ــزْوَة  عَ نَّا  كُ دْ  بَعْ

بَوّْجوا ــهْ  بِ ــرَة  ــسْ حَ يا  النّْصارَى  و 

علِي و  بِيرْ  الكْ و  زَارِي  المْ و  دْ  مَ احْ بَنْ 

لِي رَابْ و اهْ وتِي القْ بابِي و اخُّ لَةْ احْ مْ و جَ

ثْلِي مَ ابْ  شَ كانْ  لوْ  أغرَابْ  بِهْ  بالَ  لو 

ه انْتُوَّجُ ي  كِّ المَ  ْ دّ بالشَّ ــومْ  يُ  ْ ــلّ كُ

ه زَلجُ و  ه  نَاحُ اجْ  ْ مــدّ ارِي  ـــدَ اعْ علَى 

بَوّْجوا ــهْ  بِ ــرَة  ــسْ حَ يا  النّْصارَى  و 

بادَا اعْ لْ  انْجَ إلى  وشْ  ڤُّ حَ ةْ  يعَ اڤْطِ منْ  

عادَا اسْ بَنْ  ورْ  صُ القْ فْ  للْعاطَ رْ  للبْصَ

ْجادَا الّ رَايَشْ  اعْ ياقُوتْ  و  يقْ  العقِ كَ

وا جُ عْ لـَ يـَ يـنْ  حِ يَّة  مِ الوَسْ البْرُوقْ  و 

وا ْجُ رّ ايْحَ ــاحْ  االرْي مْ  علِيهُ زُونْ  المْ و 
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قادْ العْ ــسْ  رَايَ بُوفارَسْ  ةْ  يبَ غِ دْ  بَعْ

ايَبْ للنْدَ اقْ  صَ قايَدْ  ي  كِ نَحْ دْ  ْعَ الرّ و 

حايَبْ ْ السّ و  دْ  الرَّعْ معَ  البَرْقْ  اكْ  دَ كْ هَ

صايَبْ الخْ اوَرْ  بَنْوَ مْ  ْ تَتْبَسّ ا  ضَ الفْ و 

دَادْ ــوْ ال و  رْحْ  الفَ و  دْ  دَّ جَ امْ رُورْ  ْ السّ و 

أبْالَدْ وا  كُ سْ تَمْ ما  ي  يْفِ كَ لَّهْ  وْ المَ و 

قادْ العْ ــسْ  رَايَ بُوفارَسْ  ةْ  يبَ غِ دْ  بَعْ

ابَقْ سَ زَيْنْ  لْوي  شَ بْ  يَرْكَ الَّ  نْ  مَ رَا  ءاشْ  

نَادڤْ ْ الشّ منَ  ة  زَوْجَ رْ  األيْسَ ه  زَنْدُ فُوقْ 

اليَڤْ بالطْ رْباتْ  الكُ ي  جِ تَفْ يالَعْ  الهْ و 

ْنَادْ الزّ و  وْلوعْ  المَ نْوِي  جَ بِيرة  الجْ في 

ـبادْ اعْ يا  ـقودْ  فْ المَ نَّى  يَتْمَ ا  دَ كْ هَ

قادْ العْ ــسْ  رَايَ بُوفارَسْ  ةْ  يبَ غِ دْ  بَعْ

اوْطانِي في  مْ  اليَوْ قَبْلْ  رَة  سْ حَ يا  نْتْ  كُ

نانِي اكْ في  يانْ  دْ العُ يْبْ  الهِ يجْ  ايْهِ إذا 

انِي وَ ياخْ يْلْ  الخَ من  رْبُوتْ  سَ رْ  هَ اظْ علَى 

يادْ اسْ يا   ْ لّ الكُ رْبْ  غَ و  رْقْ  شَ لْتْها  جَ

زَادْ يفْ  كِ رِيبْ  اغْ ورْ  يْسُ مَ رَانِي  اليُومْ  و 

بَوّْجوا ــهْ  بِ ــرَة  ــسْ حَ يا  النّْصارَى  و 

ـرَامْ للغْ باشْ  و  ورْ  دُ بلَحْ مْ  ايْرْعـبْـهُ

جامْ بالسّْ طارْ  االمْ ي  يبَكِّ أيْزِيمْ  إال 

مامْ عْ رْها  زَهْ نْ  مَ تْ  لَبْسَ رَة  جْ شَ  ْ لّ كُ

ه ْجُ سرّ شيْهانْ  لُه  نْ  مَ نْ  رَاسَ الفْ و 

ه يَّجُ ايْهَ ــه  ــزَامُ اعْ  ْ ــرَقّ ابْ يرْ  ايْصِ إلى 

بَوّْجوا ــهْ  بِ ــرَة  ــسْ حَ يا  النّْصارَى  و 

رَايَجْ الفْ ة  جَ بَهْ رَى  حْ الصَّ في  يادَة  ْ للصّ

ـجْ ْوَاعَ الزّ البازْ  ـيانْ  غْ طُ ـهايَة  انـْ منْ 

جْ ماهَ نْساتْ و العْ رَّحْ خلْفْ الخَ إلَى اتْسَ

ه جُ ْ جّ هَ يْرْ  الطَّ عْ  مْ جَ علَى  مْ  يَــوْ لْ  كُ

ه ْجُ رّ ايْخَ ولَى  المُ يقْ  الضِّ ــالدْ  ابْ نْ  مَ

بَوّْجوا ــهْ  بِ ــرَة  ــسْ حَ يا  النّْصارَى  و 

ارَا ـدَ اكْ ال  شْ  عايـَ هانـي  سالي  زِيـزْ  اعْ

فارَا القْ معَ  وعِي  ادْمُ يلْ  سِ بَمْ ْدُه  انْبَرّ

بالتْيَارَا ـــرَارْ  أقْ  ْ ــلّ كُ ــبْــتْ  رَڤْ مْ  ْهُ نّ مَ

ه جُ نْهْ مُ رَفْتْ  اعْ و  تُه  لَكْ اسْ نْ  وَطْ  ْ كلّ

ــه ْجُ ـرّ ايْفَ ي  مِّ هَ علَى  يـهْ  رَاجِ انـْ نْ  مَ
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قادْ العْ ــسْ  رَايَ بُوفارَسْ  ةْ  يبَ غِ دْ  بَعْ

ة دَّ شَ  ْ لّ كُ ودْ  وْجُ المَ فْ  اللَّطْ افِي  يالخَ

ة دَ مْ عَ ولْ  ْسُ الرّ معَ  زْمْ  الْعَ أولو  و  االنبياء  و 

دا نْ االعْ جْ يفْ سَ نْ ضِ نِي مَ لَّصْ هْ خَ ياللـَّ

بادْ العْ يامالَكْ  نِي  دْ انْقُ اكْ  ــدَ اعْ نْ  مَ

تمادْ العْ و  الِي  اتْكَ لِيكْ  اعْ بِيكْ  تْ  حْ صَ

ادْ النْشَ ذَا  تَامْ  اخْ في  وا  يدُ انْعِ الَمْ  ْ السّ و 

بَوّْجوا ــهْ  بِ ــرَة  ــسْ حَ يا  النّْصارَى  و 

ماكْ اليَكْ اسْ أَلْتَكْ و معَ امْ بِيكْ لِيكْ اسْ

ماكْ بَحْ اثْ  تْغَ نَسْ حالِي  بَرْ  واجْ يثْنِي  غِ

الكْ وتْ رَدْتْ االسْ نْ الحُ نْ بَطْ الَصْ يُونَسْ مَ اخْ

ه جُ ْ جّ ـلِي و ضَ ـقْ فْ لِي عَ ـمْ تَلـَّ ـهُ ـمْ هَ

ه نَرْتْجُ ــرِيــمْ  اكْ  ْ رَبّ ــرَكْ  ــيْ غَ مالْنَا 

ــه ــجُ ْ وَهّ يمْ  جِ و  دالْ  و  ــكٍّ  شَ ــامْ  ع
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تَارْ خْ نْ نورْ المُ ْ مَ يّ ئ الضَّ نْشِ انْ مُ بْحَ سُ

ـــتَّارْ السَّ ـوْالنَا  مَ ــزِيـــزْ  العْ يُّومْ  القَ

ارْ هَ باألستشْ الـزَّوَاجْ  نَّةْ  سُ لَّلْ  حَ نْ  مَ

ارْ وَ االنـْ ارَقْ  شَ عـلَى  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

عْ مَ يَسْ ـــنْ  يَامَ مْ  افْتْهَ و  بَالَكْ  رْ  ضَّ حَ

األرْفَعْ ـادِي  الهَ ا  هَ ابـْ في   ْ بّ الحُ اقْ  وَ بشْ

عْ طَ يَسْ رًا  ـــدْ بـَ ا  الْهَ مَ بجْ فَاقَتْ  نْ  مَ

ـهَ طَ ـولْ  ْسُ الرّ الهادِي  نْـتْ  بـَ

ا اهَ طَ اعْ نِي  الغْ ه  رْشُ عَ عـلَى 

ا اهَ طَ اخْ ما  لْ  ضَ الفْ منْ  رْفْ  حَ

ة  يفَ صِ  ْ ــلّ كُ عــلَى  الَتْ  صَ

ة ــرِيفَ اشْ ة  ــيفَ انْظِ ــرَّة  حُ

ارْ طَ االسْ نْ  مَ ـلْنَا  انْقَ ا  مَ في  الرَّاوِي  قَالْ 

ارْ االثْمَ نَّةْ  جَ نْ  مَ اتْ  تَهَ اشْ ة  يجَ دِ اخْ لنْ 

ــبَاحْ بالصْ ـــورْ  ـجُ الديـْ ى  ــلـَ اجْ و 

ــالحْ ــمْ ال ــــسْ  ــــرَايَ اعْ زَانْ  ــــنْ  مَ

ـــاحْ ـــفَ ْ الـــسّ ــة  ــمَ ــلْ ظُ ـــــرَّمْ  حَ و 

ــــالحْ المْ ـــيَّــــدْ  سِ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

ورَة مُ عْ المَ لُــوبْ  بِالقْ ارْ  ــضَّ الحُ منَ 

ورَة هُ شْ المَ مْ  هُ سْ مْ شَ و  بِيتُه  لْ  هَ و 

ـورَة حُ فْ  َلـَ أ ياتْ  امْ علَى  ى  ابْهَ اتْزِيدْ  و 

ــا الــبــتُــولْ ــنَ ْ ــتّ ـــرَة سَ الـــزَّهْ

ولْ ـدُ أعْ ه  كُ ـاليـْ امْ و  ـــلِي  العَ

ولْ الرَّسُ ة  كبْدَ مــنْ  ة  بَضعَ

الِي ـــوَ ا فـي الغْ ـــهَ ـثَـلـْ ال مْ

ـي الـِ ـعَ المْ و  ا  البْــــهَ ذَاتْ 

ــاحْ ــحَ ْ ــصّ ارَخْ ال ــلْ اتْــــــوَ ــقْ ـــنْ نَ مَ

ـــــرَاحْ ــا افْ ــهَ ــمْ لَ ــنَ ــغْ ـــرَة تَ ـــمْ ثَ
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ارْ وَ االنـْ ارَقْ  شَ عـلَى  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

نّي تَتْـمَ يـلَة  ضِ الفْ ْـنَا  تّ سَ تْ  قَالـَ ما 

َنّة ـ الجَ دَوْحْ  منْ  تِيـنْ  احْ تَفَّ هــادُوا 

نَّة السُّ ي  بَاهِ يا  رِيعْ  اسْ ة  دَ الوحْ ودْ  خُ

ة يـَّ دِ الهْ افَـحْ  بِتَـفَ ـوا  نْـمُ اغْ

الْبْرِيَّة ــدْ   ــيَّ سِ ــا   ــاهَ الْــقَ و 

ــيَّة الزكِ ة  ــمَ فَاطْ رَا  بِالزَّهْ

تْ ــدَ ــقْ عَ ــورْ  ــنُّ ال ــنْ  مَ عاً  بَضْ

تْ قَ نَطْ قَــالْ  ـومْ  يـُ اتْ  افْـــدَ

ارْ فَّ الكُ لْبُوا  طَ ا  كمَ رْ  مَ القْ قْ  انْشَ يُومْ 

ارْ األَبْصَ رَّة  قُ ا  هَ ْ ُمّ أ نْ  بَطْ فـي  قَالَتْ 

ارْ وَ االنـْ ارَقْ  شَ عـلَى  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

ورْ هُ عْ اشْ ة تَسَ يجَ دِ ا اخْ لْهَ مْ لَتْ حَ مْ ينْ كَ حِ

نُّورْ نْ  مَ لَّة  حُ ا  مَ ْ السّ رَافْعَ  ا  اهَ سَ اكْ و 

ورْ الحُ نَانْ  اجْ تَاقْ  اشْ إلى  ادِي  الهَ انْ  كَ

يَّة ـمِ اشْ هَ ـتَارْ  خْ المُ بَنْــتْ 

لِيَة العْ ا  هَ سْ مْ شَ تْ  لْعَ طَ ينْ  حِ

البْــرِيَّة ا  ـهَ بِزْوَاجْ ـتْ  حَ فْ طَ

االنْصارْ و  ة  كَّ مَ ــلْ  اهْ ــاوْا  جَ

ــــالحْ المْ ـــيَّــــدْ  سِ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

قَالْ و  بْرِيلْ  جَ ــزَلْ  انـْ تَّـى  حَ ــادِي  لِلهَ

الْ تْعَ المُ  ْ رَبّ لِيـــكْ  قَالْ  لِيكْ  دِي  هْ مَ

ينْ اتْنَالْ تَكْ في الحِ رَى لِزُوجْ ي األخْ طِ و اعْ

ــه ــتُ زُوجْ و  ــادِي  الــهَ ــمْ  ــعْ نَ

تُهُ بْـــدْ كَ ــيمْ  مِ بصْ لَتْ  مْ حَ

ــتُه أُمْ ا  لُوقْــهَ بَخْ تْ  ـدَ عْ سَ

ة ـــــرَامَ الكْ ُمْ  أ ــــنْ  ابْطَ في 

امَة ــهَ الفْ بْ  ـــجَ يَعْ المْ  بِكْ

ـــالحْ ـــصّْ ــــــازَغْ ال ــي بَ ــاحِ ـمَ ـلـْ لـِ

ـــزَاحْ ـــمْ ــــلَ ال ـبْ اهْ ــلـَ ـغْ أبِــــي يـَ

ــــالحْ المْ ـــيَّــــدْ  سِ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

ي ـفانـِ الجْ ة  لْكَ حَ ــاللْ  هْ كَ ا  تْهَ ضعَ و 

ي ـتَّانـِ الفَ الْ  ـمَ الجْ و  الزِّيـنْ  الْ  اكمَ و 

ي انـِ وَ رَضْ ة  ـحَ نَفْ ـمْ  ايْشَ ا  ـهَ بَّلـْ ايقَ

ــا ــالْــهَ ــمَ ــهْ اجْ ــبَ ـــنْ يَــشْ المَ

ا الْهَ ـمَ اكْ ــيا  اضْ لْكْ  الفَ في 

ا لهَ اوْلى  ــــــنْ  مَ و  ضْ  لِلبَعْ

ينَا دِ المْ فــي  مــا   ْ ـــلّ كُ و 
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االزْرَارْ ـسْ  ـمْ شَ ـيَا  اضْ لْبُوا  طَ

السـتَّارْ ـوالنا  مُ ا  ـرْهَ َمْ أ ـــمْ  لـهُ قَالْ 

رَارْ ا عالَمْ االسْ يفْ شَ ا الوَقْتْ كِ تَى جَ حَ

ارْ وَ االنـْ ارَقْ  شَ عـلَى  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

يقْ دِّ الصَّ رْ  بَكْ بُو  ــانْ  كَ ــرَّاوي  ال ــال  قَ

َيَلِيقْ أ المْ  بكْ ة  مَ فَاطْ حديثْ  في  وا  دُ َخْ أ

يقْ ـقِ احْ لِلـهْ  ا  ـرْهَ أمْ يـقْ  دِّ الصَّ له  قَالْ 

رَّمْ ـكَ المْ عـلِيَ  لْ  ـهَّ مَ ما  و 

مْ ـشَ احْ و  رُوسْ  العْ دْ  نَقْ لَّةْ  قَ

مْ ظّ عَ امْ و  ال  اعْ لِي  عَ امْ  قَ امْ و 

ــعْ األَبْـــطـــالْ ــمْ ــاجَ أيــــاوا ي

ــالْ الْــمَ مــنَ  رُه  ـــدْ عُ ــانْ  كَ إنْ 

ارْ األنْصَ نْ  مَ و  ثِيقْ  العْ معَ  الفارُوقْ  ارْ  سَ

ارْ الجَ ــرَّامْ  كَ ى  رْتْضَ المُ علِي  امْ  قَ لمْ

ارْ وَ االنـْ ارَقْ  شَ عـلَى  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

حْ ي بِالنَّاضَ قِ نَانْ يَسْ ي اجْ ابُوهْ في شِ صَ

حْ الوَاضَ رْ  البَدْ ا  يَابْهَ يقْ  دِّ الصَّ له  قَال 

ابَحْ مصَ  ْ لّ كُ علَى  وَى  اضْ كْ  مَ نَجْ ألنْ 

ـبِـيـنَا انـْ ا  اهَ ــطَ اعْ مـنَـعْ  و 

ــالحْ المْ ــا  ــيَ أضْ ا  لـــهَ ــارْ  ــتَ يَــخْ

ــبَــاحْ الجْ في  االرْوَاحْ  ــــق  ــالـَ خَ

ــــالحْ المْ ـــيَّــــدْ  سِ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

ابْ طَّ الخَ ـنُ  ابـْ ارُوقْ  الفَ و  ارْ  صَ األنـْ معَ 

ابْ طَّ للخُ ا  هَ نَعْ امْ ا  مَ ــارُوقْ  الــفَ ــالْ  قَ

حابْ االصْ يا  نِّي  ظَ يقْ  قِ ْ الشّ ه  مُّ عَ البْن 

ــوَى اسْ ة  مَ فَاطْ بَة  طْ خُ ــنْ  عَ

ــوَى ــالْ مــاقْ ــحَ ـــدا ال ـــنْ هَ عَ

ــوَى اضْ ــه  ــتُ ــاللْ اجْ ـــاللْ  اهْ و 

حــالُه ـــدْ  بَعْ ـبْرُوا  تْخَ نَسْ

مـــالُه  ْ ـــلّ لكُ ــنَا  الـْ اموَ

احْ ْــجَ يالنّ ـــورْ  ـهُ ـشْ الـمَ ــدْ  ـعْ سَ

ــاحْ ــفَ ــكْ ـــة ال ـــامَ ــــمْ طَ رْغَ ــــدَّ ال

 

ــــالحْ المْ ـــيَّــــدْ  سِ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

بْ منْ األنْصارْ لْ لصاحَ ْخَ ة منَ النّ يقَ في حدِ

ارْ خَ تَفْ كْ  امَ ـقَ لمْ ايْزِيدْ  ما  في  يـنَاكْ  جِ

ارْ كَ تُدْ ا  فِيهَ ايْلَكْ  ا  مَ لَة  صْ خَ نْ  مَ وَاشْ 
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كْ امَ ـقَ امْ ـرْفُوا  انعَ و  ا  رِيوْ ــدْ نـَ

كْ امَ قَ امْ ـلِي  يَاعْ رْ  قَصَّ آشْ 

ابَكْ طَ اخْ رْ  ــكْ بَابـَ يا  له  قَال 

ارْ كَ تَدْ لْبْ  القَ في  تْ  يَّجْ هَ

رَارْ اشْ ــتْ  الحَ ا  ارْهَ مَ اجْ نْ  مَ

ارْ الغَ في  دْ  ـمَّ حَ مُ ياوْنِيــسْ  نِي  نَعْ امْ

ارْ دَ تَعْ بْ  بِالوَاجَ رُوسْ  العْ دْ  نَقْ قَلَّة 

ارْ وَ االنـْ ارَقْ  شَ عـلَى  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

لَمْ تَعْ انْتَ  و  كْ  ظَ نُوعْ يقْ  دِّ الصَّ له  قَال 

ْ اليَمّ انْ  يْجَ هَ يَا  ولْ  الرَّسُ و  هْ  اللـَّ نْدَ  عَ

زَمْ واعْ بَة  طْ بالخَ ولْ  الرَّسُ دَارْ  دْ  قَاصَ

دارُهُ ــلْ  ألهْ ــتَارْ  خْ المُ قَالْ 

ــارُه ــتَ اخْ ــا  ــنَ ْ رَبّ نَّة  الجَ ــنْ  مَ

ارُه ــــوَ َنْ ــنْ أ ــهْ مَ ــي بِ ــرْنِ ــبَ اخْ

مْ ظَّ عَ المْ يــفْ  لِلسِّ لُّــوا  حَ

مْ نَظَّ امْ ــدِي  ــقْ عَ بِيهْ  ــنْ  مَ

ارْ سَ الدَّ ــزَّامْ  هَ يعْ  جِ ْ الشّ لِعلِي  حلُّوا 

تارْ خْ المُ قَـــبَّــلْ  و  رْفُوا  انْصَ و  لُّــوا  حُ

ــولْ ْسُ ــرّ ال ْبِي  للنّ ــكْ  ــرْبَ قُ و 

البْتُولْ ة  مَ فَاطْ بَة  طْ خُ نْ  عَ

ــتُولْ القْ نْ  سـاكْ ي  لـِ حـرَّكْ 

ـحْ ــرَايـَ الڤْ ارْ  نـَ تْ  ـــــدْ ازْنـَ و 

ارَحْ ــوَ الــجْ و  ــا  ــشَ الــحْ ــنْ  عَ

ــاحْ ــمَ ــة االل ــجَ ــهْ ــة بُ ــبَ ــطْ ـــنْ خُ عَ

ـــاحْ ـــــمْ بَ ـكُ ــــــــرِّي لـِ ــــدا سَ هَ

ــــالحْ المْ ـــيَّــــدْ  سِ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

ي ــوَاشِ تَسْ ما  ا  الـهَ بِمَ ـيَا  نـْ الدُّ لِيـنْ 

ي مْ ماشِ هُ بْ معَ حَ اغْ و انْصْ ينْ انْصَ في الحِ

ي اشِ الفَ  ْ رّ بِالسَ ابْ  تْجَ اسْ و  البَابْ   ْ دَفّ

ــبُولْ القْ ذَا  اوْا  ـقَ نَلـْ لُّـوا  حَ

ــولْ ْسُ الــرّ و  هْ  اللـَّ  ْ ــبّ ايــجَ و 

ولْ قُ العْ ابَحْ  صَ امْ في  تْ  الحَ

ي وَاغِ ْ الطّ نُـــودْ  اجْ ـنِي  فْ مُ

ـي باغِ  ْ ـــلّ كُ ــنْ  عَ ـــــرْ  ــاهَ ظَ

ــبَــاحْ ــةْ الــصَّ ــمْ ــبْ نَــجْ ــطَ ــاء يَــخْ جَ

ـــتْـــرَاحْ اسْ و  ــــــانْ  ازْيَ ـــالمْ  ـــسْ بِ
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ارْ وَ االنـْ ارَقْ  شَ عـلَى  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

رَة البْشْ ي  بَاهِ ه  الْسُ جَ او  بِهْ  ــرَحْ  افْ و 

رَة شْ العَ يَاتَاجْ  ولْ  ْسُ الرّ له  قَال  ا  تَمَّ

رَة النُّصْ انْتَ  و  الْتِي  حَ لَمْ  تَعْ له  قَالْ 

كْ مَّ عَ يقْ  قِ احْ الَبْ  بُوطَ بَــنْ 

ــكْ لْمَ بحَ ربَّيْـتِــنِي  ـــا  تمَّ

كْ ــلْمَ بعَ ي  الْقِ خَ انِي  ــدَ اهْ و 

رِي بَصْ سْ  مْ شَ يَا  اضْ انْــتَ  و 

رِي ـــدْ نـَ سْ  مْ شَ و  يلْتِي  وسِ و 

ارْ األبْصَ يَا  اضْ و  يلْتِي  وسِ يَا  تَكْ  دْ اقْصَ

نَارْ امْ و  ة  زَوْجَ لِي  ونْ  اتْكُ بَنْتَكْ  بْ  اطَ خَ

ارْ وَ االنـْ ارَقْ  شَ عـلَى  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

انْ الشَّ ارْفِيعْ  هْ  وَجْ دَاكْ  نْدْ  عَ لَّلْ  تهَ و 

ـلْوَانْ السَّ معَ  ولْ  الرَّسُ رُورْ  اسْ ازْدَادْ  و 

وَانْ االخْ نْ  مَ ودِي  ضُ يَاعْ نِيكْ  يَهْ له  قَال 

ي ــدِ ــهْ ْ مَ ـــلّ ْ كُ ــلّ ــاجَ ـــنْ يَ الكَ

ي دِ نَغْ تَاعْ  امْ ي  شِ نْ  مَ لكْ  لْ  هَ

ي زَنْدِ و  ارْمِي  صَ فِيه  له  قَال 

ــــالحْ المْ ـــيَّــــدْ  سِ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

المْ اكْ اقْ  طَ ما  يَا  الحْ ه  دَرْكُ لْ  جَ تَخْ اسْ و 

ــارْم اإلســالمْ ــاصَ ــوهْ يَ ــرْفُ ـــرَكْ انْــعَ امْ

ــالَّمْ الــعَ ــنْ  دِي علَى  ربَّيْتْنِي  ـــكْ  َنَْ ألِ

يرْ غِ اصْ تْنِــي  دْ خَ ــكْ  امَ قَ لِمْ

نِــيــرْ المْ دِينَــكْ  ةْ  رِيعَ شْ و 

بِـيــرْ الكْ ـــحْ  الوَاضَ جْ  لِنَّهْ

ــة ــالمَ ْ الــسّ و  ــيــرْتِــي  ابْــصِ و 

ــة ـيَامَ القْ مْ  ــوْ يـُ ـُـولْ  لِلْه

ـــالحْ ْ بِالـصّ ــرْ  ـفْ الكُ ـــي  احِ مَ يَا 

احْ ــمَ السْ و  ــلْ  ـضْ الفَ ـفْ  ـهْ كَ يَا 

ــــالحْ المْ ـــيَّــــدْ  سِ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

ـــالَمْ العَ سْ  مْ شَ دَى  الهْ نُورْ  اتْاللَى  و 

ــتَادَمْ قْ المُ في  ة  اليْكَ المْ ذَا  ارَةْ  بَبْشَ

مْ اشَ هَ ابْنُو  ــاللْ  يَــاهْ  ْ ــقّ حَ لَــكْ  ــيَّ  هِ

ولْ ــدُ بالعْ ـرْ  هْ مُ نْ  مَ ا  حتْمَ

ـولْ انْقْ ا  مَ فـي  ي  الـِ الكَ دُونْ 

البْــزُولْ ـــلْ  امَ كَ حْ  النَّاضَ و 
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بَ لَكْ ـــكْ اوْجْ امَ سَ قَالْ له احْ

ـلَكْ ألَهْ نْ  ـــوْ عَ ــحْ  الــنَّــاضَ و 

ـيَارْ الخْ نَّة  سُ نْ  عَ كْ  ْجَ أنْزُوّ يتِي  ارْضِ

ارْ األسـتِبْشَ ايَة  بغَ ـرَكْ  انْبَشْ انْزِيدْ  و 

ارْ وَ االنـْ ارَقْ  شَ عـلَى  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

وَدَّكْ ــوْالنَا  مَ ـبُـولْ  القْ ذا  يا  ـرْ  شِ ابـْ

كْ دَ صْ بْرِيلْ بقَ دْت جَ ا اوْجَ ينْ كمَ في الحِ

كْ دَ قْ عَ لْ  مَ اكْ و  الوْرَى  الَقْ  خَ تَارَكْ  اخْ و 

كْ رْحَ لِفَ ــال  العَ  ْ رَبّ ــرْ  أمَ و 

كْ حَ ــدْ بمَ ا  ــورْهَ حُ اللَى  اتـْ و 

كْ حَ تَضْ رُورْ  بالسْ انْ  لْدَ الْوَ و 

لَى األعْ ــرْشْ  ــعَ ال ــكْ  ــاليَ امْ و 

لَى مْ جُ ــوَاتْ  ــمَ ْ الــسّ ــلَ  اهْ و 

ارْ ــوَ انْ زَادْ  اليَكْ  بالمْ ورْ  مُ عْ المَ بَيْتْ 

األزْهــارْ ــة  رَوْضَ ى  الرّْضَ نْبَرْ  مَ جْ  بَهَّ و 

ارْ وَ االنـْ ارَقْ  شَ عـلَى  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

بْرِيلْ جَ بْ  اطَ الخَ و  يدْ  جِ المْ ا  َوَّلْهَ أ انْ  كَ

يلْ فِ ْ احْ طّ يرْ الخَ هِ ْ ادِي في الظّ ا للْهَ و جَ

افَــرْ وَ الكْ ـــفْ  زَحْ ــالكْ  لــهْ

ــافَرْ اتْسَ يــناً  حِ ـلَكْ  مْ يحَ

ـــالحْ ْ السّ مــــنَ  ـــكْ  دَرْعَ ـــرِي  اعْ

بــاألنْــشــراحْ ــكْ  ــــــــرْحَ فَ لْ  ــمَ يَكْ

ــــالحْ المْ ـــيَّــــدْ  سِ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

األَرْضْ في  قَبْلِي  ا  مَ السْ في  لَكْ  ا  هَ زَوَّجْ

رْْضْ لْ الغَ مْ اليَكْ كَ لَعْ معَ المْ انِي و اطْ جَ

رْضْ ولْ و عُ نْ طُ ا مَ مَ ْ اليَكْ السّ دْ امْ وَاهَ بِشْ

نَانْ الجْ ــرَفْ  ــزَخْ ايْ انْ  ـــوَ رَضْ

ــمانْ الجْ ـنَـــثَّـرْ  اتـْ اذْوَاحْ  و 

انْ ـجَ رْهْ مُ امْ  ـقَ امْ  ْ لّ كُ فــي  و 

البْــشـارَة لـهادْ  ــوا  فَـــرْحُ

ارَة ـمَ العْ البِـيـتْ  ــلُـوا  ـفْ حَ

الحْ ارْ  ـــــــوَ أنْ نُــــــورُه  ـــى  اعـــلَ و 

ـــالحْ ـــمْ ال دُرَّةْ  ـــة  ـــبَ ـــطْ ـــخُ لِ

ــــالحْ المْ ـــيَّــــدْ  سِ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

ورْ هُ مْ ودْ علَى الجَ هُ لَى اشْ اليَكْ ذا العَ و امْ

ورْ الحُ والتْ  مُ ْنَا  تّ سَ اتْ  ارْضَ و  ى  ارْضَ و 
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يلْ مِ بجْ ا  افِيهَ يكَ ــا  ْــنَ رَبّ ــا  هَ ــدْ وَعَ و 

ا دَ هَ ـدْ  بعْ ـتَارْ  ـخْ المُ قَـالْ 

ــــــادَا ــا بـــال ازْيَ ــنَ ــي ــــا بِ ايَّ

ـــرَادَة األي ــرَةْ  ــضْ الــحُ ـــاوْا  اتَ و 

ـرَفَّــعْ المْ بـاللْ  ــرْ  ـــ َمَ أ و 

ــرَعْ ــسْ مَ ــلْ  ــهْ مَ ال  ـــوا  ات و 

ارْ هَ اجْ قَالْ  و  يعْ  فِ ْ الشّ نْبَرُه  مَ عْ  ارْتْفَ و 

ارْ األنْصَ ابَة  صَ اعْ و  رِينْ  اجْ هَ المْ يعْ  مِ يَاجْ

ارْ وَ االنـْ ارَقْ  شَ عـلَى  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

ا جَ ي البُهْ نْ بَاهِ تْ مَ عْ مَ ا اسْ مْ مَ كُ لَمْ نَعْ

ــة ــهَ زُوَّجْ الــبَــتُـــــولْ  بَنْتـِي  علَى 

ا ـــلْجَ الفَ زِيــــنْ  ــبَتُه  طْ خُ لْ  مَّ كَ ا  لَمَّ

ال ـــمْ جُ بَادْ  العْ  ْ رَبّ دْ  مَ احْ و 

ـال صَ و  يَة  الثَّانـْ في  فْ  طَ اعْ و 

الَّ اتْعَ ا  مَ  ْ ــلّ كُ ــنْ  عَ ارْضــى  و 

خطاب في  ــالْ  قَ ــا  هَ ــدَ بَــعْ و 

ابْ حَ األصْ عْ  مْ يَاجْ ــاوْا  اواعَ و 

ارْ هَ تَشْ ا  دَ كْ ْوَاجْ  ــزّ ال نَّة  سُ بْ  بِالوَاجَ

تَارْ خْ المُ لِي  لْ  مَّ وكَ ودني  ه  اللـَّ بِينْ 

ورْ هُ شْ نْ في المَ اكَ سَ رَة المْ عْ في زُمْ فَ تَشْ

ــودْ ـحُ الـجْ ازَمُ  يَاهَ لعـلِي 

ودْ ـهُ اشْ لُوا  ـمَ نَعْ دْ  جَ سْ لِلْمَ

ودْ عُ السُّ ايَة  غَ لــكْ  لْ  نَكمَ

ابَا ـحَ ْ الصّ ـعْ  ـمْ جَ مْ  ـلـَ عْ يـَ

اليــجابَا يـمْ  ــظِ اعْ ا  عَ دْ لـَ

ــالحْ ــفْ ــدْ فــي ال ــمْ ــحَ ــدْ ال ــعْ ـــنْ بَ مَ

ــرَاحْ ـــ ْ ــصّ ــةْ ال ــايَ ــهَ ــنْ ـــاوْ ل ـــغَ اصْ

ــــالحْ المْ ـــيَّــــدْ  سِ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

ـيُّومْ القَ نْ  ـيْمَ ـهَ المْ ْنَا  رَبّ ـنْ  عَ بْرِيلْ  جَ

ومْ رْسُ المَ ذَا  لْ  مَّ كَ و  ا  هَ مَّ عَ بنْ  لِي  لعْ

ومْ هُ فْ مَ بَة  الخطْ في  قَامْ  و  لِي  لعْ رْ  أمْ

يعْ مِ لسْ رْ  كْ بالشُ اثْــنَــى  و 

يعْ فِ ْ الشّ ْبِي  النّ علَى  دْ  جْ بالْمَ

ْفِـيعْ الرّ النْـبِـي  ذَا  ايَة  ـدَ بَهْ

ــادَا االيــفَ رَاسْ  ـــاوْا  ـــغَ اصْ

ــادَا ــهَ ــالْ الــشْ ــمَ ــةْ اكْ ــايَ غَ

ــاحْ ـصَ ـــنْ ايـْ ْ مَ ــــلّ ــى يَـــا كُ ــغَ اصْ

احْ ـضَ المْ ــةْ  ــلْـــــعَ طَ ـــــيَّــةْ  ــطِ بَــعْ
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ارْ وَ االنـْ ارَقْ  شَ عـلَى  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

ودْ هُ اشْ  ْ لّ الْكُ مْ  ألنْكُ ادِي  الهَ ــالْ  قَ

ودْ مُ حْ المَ لِي  لعْ ة  مَ فَاطْ تْ  زَوَّجْ بَنْتِي 

بُودْ عْ المَ وْالنَا  مَ رِينْ  اضْ الحَ وا  ـدُ مْ حَ و 

ــيــة ــلِ ـــةً اجْ ـــــادَالَّ ســـاعْ مَ

يلة ـضِ الَفْ ة  يِّـدَ السَّ ــزْوَاجْ  بَ

يلة ــمِ اجْ ــيـة  بَاهْ يَاقُوتَة 

ــو يَــزْهُ سْ  ـمْ الشَّ و  رْ  ــدَ ــبْ لَ

ــهــه ــــرَّمْ الــلَّـــــه وَجْ ـــنْ كَ مَ

ارْ لِلدَّ ــدْ  قَاصَ ْـبِي  النّ ارْ  سَ تَمَّ  نْ  مَ

ارْ ــهَ التَّشْ فُوفْ  بدْ انَ  ــجَ رْهْ مُ وا  يمُ َيْقِ أ

ارْ وَ االنـْ ارَقْ  شَ عـلَى  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

بْرُورْ المَ لعلِي  ى  فَ طْ صْ المْ قَالْ  تَمَّ 

ورْ مُ عْ وقْ المَ يلْ للسُّ ضِ ى بِيهْ الفْ و امْشَ

ورْ كُ دْ المَ رْعْ  الدَّ ذَا  حازَ  و  ه  لْصُ خَ  ً دا بَعْ

ــة ــيَّ ــةُ ازْكِ ــيــمْ ــتْ بــقِ ــي رَضِ

يَّــة ــدِ ــلِــي اهْ ــكْ يَــاعْ ه لِ ـــدُ خُ

يَّة مِ لِلحْ ــه  بِ ـــى  اوْلَ ـــتَ  َنْ أ

ــــالحْ المْ ـــيَّــــدْ  سِ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

ودُه ـهُ اشْ هْ  اللـَّ اليَكْ  امْ انُوا  كَ ا  كمَ

ودُه صُ قْ مَ ايَةْ  غَ اقْ  دَ ْ الصّ في  هْ  رْعُ بدَ

ودُه ـعُ اسْ الْ  مَ بكْ ـرُوسْ  العْ ـنَّاوْا  هَ و 

ي مِ اسْ و  يمْ  ظِ اعْ ــارْ  انْــهَ و 

ــي ءَادْمِ  ْ ـلّ كُ لْ  افْضَ بَنْتْ 

ي ــمِ اشْ هَ التَّـــاجْ  ـلِيـلْ  كْ تـَ

لْ ايـَ مَ ْ الشّ ــــنْ  بـزَيـْ ــوْ  زَهْ

ـايَلْ ضَ الفْ عْ  ــمْ بجَ ــلْ  كامَ

ــــــزَاجْ امْ ال  ـــاهْ  ـــسَ ـــنْ ل ـــــــرْ  ءَامَ

ــــبَاحْ انـْ نَا  يــدْ وعِ ـــرْسْ  العَ فــي 

ــــالحْ المْ ـــيَّــــدْ  سِ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

انْ قَ يَادَهْ ه  بِيعُ يرْ  هِ الشْ رْعُ  ــدَّ ال دْ  خُ

انْ ثْمَ عُ ة  مَّ الهَ بْ  احَ صَ شرَاهْ  و  بَاعوا 

انْ رْسَ الفُ لَيْثُ  لِي  يَاعَ قَالْ  و  انْ  ثْمَ عُ

ــالْ ــحَ امْ ــال  بْ ـــي  رَاضِ انَـــا  و 

الْ ْــصَ النّ بْ  احَ يَاصَ نِّــي  مَ

الْ البْطَ ـــمْ  دَرْغَ ــا  يَ ـــبْ  وَاجَ
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نَانْ ــدْ عَ بَاحْ  ـصْ المْ ــعْ  ارْجَ و 

انْ ثْمَ عُ ــلْ  فَــضْ لِــه  ـــاوْدْ  عَ و 

ارْ صَ يرْ االَّ يْحْ ى بخِ فَ طْ صْ و ادْعَى لُوا المُ

ارْ يْدَ حَ علِي  ولْ  الرَّسُ رْ  هْ صِ لْ  اضَ الْفَ و 

ارْ وَ االنـْ ارَقْ  شَ عـلَى  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

الْ بالْمَ دْ  جَ المْ ا  جَ ينْ  حِ ــرَّاوِي  ال قَالْ 

ابْاللْ اكْ  عَ امْ دْ  خُ ثِيقْ  يَاعْ يرْ  سِ له  قَال 

الْ طَ اعْ يرْ  بغِ اجْ  ْهَ الزّ و  رْسْ  العَ امْ  قَ لمْ

رَّمْ كَ المْ جْ  البَاهَ علِي  ــالْ  قَ

مْ شَ نَحْ ولْ  ْسُ الرّ ى  نَلْقَ ا  مَ هْ مَ

نَمْ غْ مَ  ْ لّ كُ نَلْثْ  لِّي  ولْ  يقُ و 

ــوَّلْ ــهَ ــرْ امْ ــحَ ــا فــي بْ ــانَ مَ

ــلْ ــضَّ ــفَ ــي امْ ــانِ ــقَ ــى ال ــتَّ حَ

ارْ كَ يُشْ فَرْحاً  لَكْ  تْ  افْرَحْ ي  اخِ قَالِّي 

تَارْ يُخْ ا  مَ في  ولْ  ْسُ الرّ وا  لْمُّ َنْكَ أ أيَّاوْا 

ارْ وَ االنـْ ارَقْ  شَ عـلَى  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

يَى تَحْ نَسْ امِّي  يَابْنَ  ه  اللـَّ و  له  قَالْ 

لْيَ الحُ دْ  هَ وا  يَرْقْمُ اكْ  ــدَ اكْ مْ  اهُ مَ

الِي سَ ــالْ  ــمَ ال و  رْعْ  بِـــالـــدَّ

الِي ــعَ المْ و  ــيَاءْ  الحْ ـرْ  حْ بـَ

ْيَـــاحْ ـــلْ الـــرّ ـــرْسِ ـــةْ مُ ـــمَ ـــنْ رَحْ مَ

ــاحْ ــمَ ْ ــسّ ال ــــلْ  اهْ ـــورَيْـــنِْ  الـــنُّ ذَا 

ــــالحْ المْ ـــيَّــــدْ  سِ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

اجْ الوَهَّ ادِي  الهَ رْ  بأمَ يقْ  دِّ الصَ ه  قَبْضُ

تَاجْ يَحْ ايَنْ  شَ لَنَا  رِي  اشْ و  انْ  لِيمَ اسْ و 

اجْ الــدَّ رْ  لبَدْ ــرَاوْا  ــاشْ مَ  ْ ــلّ كَ لُوا  مْ حَ و 

ــى ــسَ ــعْ ـــامْ فَ ــتْ ايـَّ ــي ــقِ ابْ

ـى سَ ــونـْ بمُ لِّيـــنِي  يسَ و 

ا ْـسَ النّ ــايَة  بغَ ـنِي  لـْ مَ اكْ و 

ـي رِيقِ اطْ في  ارْ  ْـهَ النّ ــدْ  وَاحَ

ـي ـيقِ قِ الشْ ــيلْ  قِ اعْ ـويَا  خُ

ـــالحْ ـــمْ ال دَرَّةْ  ـــــكْ  ـــــزْوَاجَ ب

ــالحْ ــفْ ــــلَ ال َهْ ــكْ أ ــلَ ــهْ ـــلْ بَ خُ تَـــدْ

ــــالحْ المْ ـــيَّــــدْ  سِ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

اجْ يهَ الدِّ ابُو  نْ  مَ ى  تْحَ نَسْ قْ  حَ بْ  بالْوَاجَ

اجْ نْهَ المُ في  نة  األمِ ة  ْدَ يّ بِالسَّ ا  تِيدَ

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160



التفافح 194

النِّيَّ علَى  مْ  يثْهُ دِ احْ ا  لهَ اوْ  كَ احْ و 

ــرُونَــقْ امْ ا  ْسَ النّ ــالمْ  اكْ  ْ ــنّ لَ

ـقْ قَّ حَ بالمْ اتْ  كَ احْ و  لَتْ  دَخْ

قْ دْ بالصَّ اتْ  يْدَ السَّ وا  عُ تَـمْ اجْ و 

ــة يـجَ ــدِ يَاخْ ــال  اعْ ــالْ  قَ

ـة ـيجَ ابْهِ ـالْيَـة  سَ ا  ـسَ مْ تـَ

تَارْ خْ المُ ـمَ  نَعْ ا  ـرْهَ دَكْ نْـدْ  عَ دْ  اتْنَهَّ و 

ارْ كَ يُدْ لَيْساً  ا  مثِيلْهَ ال  ة  يجَ ـدِ اخْ قَالْ 

ارْ وَ االنـْ ارَقْ  شَ عـلَى  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

النَّاسْ قَبْلَ  قَتْنِي  ْ دّ صَ ة  يجَ دِ اخْ مْ  نَعْ

افْالسْ مارِيـتْ  ا  الْهَ بـمَ تْــنِي  عانـَ و 

فاسْ انـْ ــبْــعْ  سَ ا  ـعاهَ امْ البْـناتْ  و 

لَكْ مَسْ  ْ لّ بكُ ا  هَ حْ دَ امْ ينْ  حِ

ثْلَكْ مَ ـــولْ  ْسُ رّ يَا  له  قَالُوا 

لَكْ لْ  ارْسَ رَة  يْضْ حِ كْ  مَّ عَ بَنْ 

ــا ــيــنَ َمِ ــي يَـــا أ ــبِ ْ ــنّ ــــالْ ال قَ

يـنَا كِ امْ وَ  هُ فِينْ  تْ  ـدَ قَـصَ و 

ارْ ــدَّ ال إلــى  بثْنِينْ  و  اثْــنَــا  و  ــه  ــادَتْ نَ

ارْ وَ التَّشْ دْ  بَعْ لْ  ادْخَ ى  فَ طْ صْ المْ له  آدن 

االزْوَاجْ ـبَـرْ  خْ نـَ ـلُـوا  ْ ـهّ مَ مْ  لَهُ قَالَتْ 

امْ دَ المْ كَ لْبْ  القَ في  رِي  يَسْ

ــالمْ الكْ ذَا  ـتَارْ  ـخْ المُ ا  لِنْسَ

امْ ـقَ المْ ذَا  في  ادِي  الهَ علَى 

ة ـرِيمَ الكْ ــرْسْ  العَ ـيْـيى  حَ

ــة  لِــيــمَ ـــادا الــوْ ـــرُورْ هَ بـــسْ

ـاحْ سَ ودْ  ـــــدُ الــخْ عـلَى  ــعْ  مْ ــدَّ ال و 

ــرَاحْ اجْ ـى  ــشَ الحْ فـي  ي  لـِ ـرَتـْ قْ عَ

ــــالحْ المْ ـــيَّــــدْ  سِ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

ورْ هُ مْ بِالجَ بُونِي  ْ دّ كَ ارْ  فَّ الكُ ــتْ  وَقْ

النُّــورْ بَاحْ  صْ مَ دَنْيْـتِي  و  دِيـنِي  علَى 

ــورْ ــانْ الــجُ ــنَ ـنَــا بــجْ ـْ ــا رَبّ ــهَ ــافِ يُــكَ

تُه ايْنَـصْ ا  ْـسَ النّ ـيعْ  ـمِ اجْ و 

تُه ـرْمْ حُ ودْ  ــهُ بَعْ نْ  ـسَ يَحْ

ــتُه زُوجْ ـــولْ  خُ بَدْ ـمْ  يَنْـعَ

ــدْ ــاعَ ــبَ اتْ ال  ــي  ــلِ ع ــــادِي  نَ

ـدْ اعَ ـسَ المْ ــوَابْ  اجْ ـى  رْجَ يـَ

ـــوَاحْ ـــلَّ ال فــي  الـــبـــابْ  ـــــوا  دَقُّ و 

ـــاحْ ـــوْشَ ال صـــــارَمْ  ــه  ـمُ ـْ ــلّ سَ و 
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ارْ وَ االنـْ ارَقْ  شَ عـلَى  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

لَّمْ سَ  ً ــدا بَــعْ ه  لْسُ جَ و  ــهْ  بِ ـــرَحْ  افْ

ْ مّ العَ يَابْنَ  لِكْ  بِأهْ ولْ  خُ ْ الدّ رَدْتِي  لُه  قَالْ 

لَمْ أعْ ه  اللـَّ و  وا  عُ مْ اتْجَ اللَّيْلْ  له  قَالْ 

مْ  رَاهَ ْ الدّ نْ  مَ رَة  شْ عَ اهْ  طَ اعْ و 

ــازَمْ عَ رِيعْ  اسْ مْ  بِهْ ــرَى  اشْ و 

رَايَمْ الكْ ـخْ  امَ شَ مْ  ـهُ ـزَجْ امْ و 

يتْ ابْغِ مَ  ْ لّ لِكُ ادْعِي  له  قَال  و 

اللِّيْثْ يبَةْ  هِ علِي  ى  مشَ و 

ثَارْ اكْ هْ  اللـَّ ولْ  يَارْسُ ابْ  حَ الصْ له  قَالْ 

بَّارْ نْ فَتْحَ الجَ يعْ عَ مِ لُوا اجْ خْ قَالْ له ايْدَ

ارْ وَ االنـْ ارَقْ  شَ عـلَى  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

رَة شْ العَ دْ  بَعْ لُوا  خْ ايْدَ رْة  عشْ ارُوا  سَ

رَة ضْ الحُ في  انُوا  كَ بَاشْ  ائة  مَ بْعَ  بسَ

ـرَة ْهْ الزّ و  ابـُ الَة  ْسَ الرّ مْ  اتـَ خَ تْ  بَرْكَ و 

لْ ضَّ فَ المْ رُه  كْ سْ عَ مْ  عَ اطْ ينْ  حِ

فلْ َتْحَ أ ا  ْـسَ النّ ـعْ  ـمْ جَ رْ  َمَ أ و 

قبَـلْ و  مْ  ابِيـنْـهُ مَ عْ  اجمَ و 

عْ فَّ شَ المْ  ْ ـــدّ شَ و  ــوا  ــلُ دَخْ

ــــالحْ المْ ـــيَّــــدْ  سِ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

يقْ دِّ الصَّ بَنْتْ  ة  عيْشَ بَيْتْ  فِي  ابُوا  صَ

يقْ قِ التَّحْ يَانُورْ  يعْ  مطِ رَكْ  ألمْ لهُ  قَالْ 

التَّوْفِيقْ ه  بَاللـَّ و  ْنَا  رَبّ ه  اللـَّ مَ  بِاسْ

نْ سَ الحْ ابُو  وقْ  السُّ ى  امْشَ و 

ـنْ ـمَ ْ السّ و  رْ  الثَـمْ و  قِيـطْ  اإلْ

نْ هَ ْ لِلدّ ـبْ  سْ حَ مْ  هُ لـْ عَ اجْ و 

ــبْ ـوَاكَ الكْ ابْ  ــحَ الصْ منَ 

ـبْ ـوَاحَ الصَّ عْ  ـمْ جَ قـبَـلْ  و 

ـــاحْ ْجَ ـــنَ الـــرّ ــة م ــائ ــعْ م ــبْ ــسَ ب

ــرَاحْ طْ بِاالنـْ ــرَة  ـــشْ عَ ــرَة  ـــشْ عَ

ــــالحْ المْ ـــيَّــــدْ  سِ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

يَزْدَادْ ثَرْ  اكْ امْ  عَ ْ الطّ و  رَجْ  يَخْ الْ  كَ نْ  مَ

ادْ وَّ الجُ لْ  فَضْ نْ  مَ ل  الكُ اوْا  فَ تْكْ اسْ و 

نَادْ اجْ  ْ لّ كُ اتْ  ـدَّ عَ علِيهْ  ه  اللـَّ لَّى  صَ

ــه عــلِــي ــج ــواي ـــى ح ـــسَ كْ

لِي الحْ و  ــالَّتْ  ــحُ ال ــسْ  ــمْ شَ

ـي ــتْلـِ مَسْ لِلْبِيـتْ  مْ  بِيـهُ

ــسْ ــرَايَ ــعْ ورْ ال ـــــدُ ــى ابْ عــلَ
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ـعْ ـشَ ـعْ شَ ـدْ  ـعَ بِالسَّ رْ  لَبْـدَ

تَّارْ السَ والنَا  لمُ عَى  ْ بِالدّ لهمْ  ادَعَى  و 

ارْ األَبْكَ ــرَّةْ  حُ ْلَى  رَة  يضْ حِ اقْبَلْ   ْ تَــمّ

ارْ وَ االنـْ ارَقْ  شَ عـلَى  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

ا ضَّ الغَ وَرْدْ  علَى  رْ  طَ المْ  ْ ــبّ حَ ا  كمَ

ا بْضَ القَ ذَا  في  يُونْ  العْ رَّةْ  يَاقُ الَكْ  مَ

ا نَرْضَ هْ  اللـَّ ِوَا  إ قَالَتْ  و  ــة  زَوْجَ ايْلِي 

ي رَاضِ بِكْ  و  ى  نَرْضَ ال  يفْ  كِ

ي اضِ قَ المْ في  رْتْ  كَّ فَ اتـْ يـرْ  غِ

ي رَاضِ اغْ نْ  عَ كْ  رْضَ غَ فْ  عَ اسْ

نِـينْ بأثـْ يلْ  اللـِّ ذَا  ا  يِـيـوْ نَحْ

ــنْ ــي ــعِ ـــــرَّةْ الْ ـي قُ ــلـِ ـاعْ يـَ

ارْ اللَة األدْكَ ودْ و اجْ جُ وا اللَّيْلْ بِالسْ عُ و قَطْ

ـتَارْ تَفْ بـال   ْ قّ حَ ـمْ  ـهُ يُومْ ـوا  امُ صَ و 

ارْ وَ االنـْ ارَقْ  شَ عـلَى  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

َيَّــامْ أ ثَلْثْ  و  ــالقْ  اتْ علَى  ليَالِي  ثَلْثْ 

المْ اسْ يَاتْ  بمْ للنْبِي  بْرِيلْ  اجَ انْــزَلْ  و 

سْ انـَ ـوَ العْ ـسْ  ـمْ شَ الْ  ـمَ بجْ

ـــالحْ ْ بِـــالـــصّ ـــمْ  ـــهُ ـــرَمْ ـــكْ يَ أنْ 

ــــرَاحْ نْــشْ بــلـَ ـا  ـــهَ ــفْ يــــالطَ

ــــالحْ المْ ـــيَّــــدْ  سِ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

نُونْ كْ المَ  ْ رّ ــدَّ ال ا  يَابْهَ الشْ  ا  لَهَ قَالْ 

ونْ اتْكُ و  الً  بَعْ لَكْ  ونْ  انْكُ ى  تَرْضَ لَمْ  انْ 

ــــــى ــــــرْضَ نَ ال  ـــــف  ـــــي كِ

ــا ْضَ ــرّ ــة ال ــايَ ــا غَ ــي يَ ــبِ ــلْ قَ

ا ـضَ ْ ـمّ ـغَ امْ قَـبْـرِي  ـةْ  لِيــلـَ

ا ضَ األعْ ــرْ  ــهَّ طَ ــنْ  مَ ــة  ــرْمَ حُ

ــادَة ــبَ ــعْ ــال ـى بِ ــوْلـَ ـمَ ـلـْ لـِ

ادَة ـــدَ ْ ــبْ الـــلّ ــي ــطِ ا اتْ ــــدَ اغْ

ــبَاحْ ْ بالـصّ ـــاوْ  ـفَ اتـْ و  ــتَّــى  حَ

ـــاحْ ـــنَ ـــا اجْ جَ ْ ْ الـــدّ ــــدّ ــتَّــى مَ حَ

ــــالحْ المْ ـــيَّــــدْ  سِ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

فَتْرَة بال  ينْ  قَايْمِ ومْ  بالصُّ وا  عُ قَطْ

رَة الزَّهْ و  علِي  رْ  يبَشّ ولَى  المُ لُه  قَالْ 
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الَّمْ العَ الــرَّبْ  نْ  مَ رُورْ  ْ بِالشّ مْ  رْهُ بَشَّ

ـكْ ايـَ ـمَ ْ السّ رَافَـعْ  ـمْ  رْهُ بَشَّ

ـاليَكْ المْ ـعْ  ـمْ جَ ا  بَاهَ قَـدْ 

أوْالئــكْ ـنَا  ـْ رَبّ ـمْ  ــرْهُ ـهَّ طَ

قْ دَّ صَ المْ ـــــولْ  ْسُ الــرّ ــارْ  سَ

ــقْ ـطَ انـْ و  دَقْ  ـمْ  لبَـيْــتْـهُ

ارْ انْهَ الوَقْتْ  انْ  كَ رَاشْ  للْفْ وا  مُّ انْظَ و 

ارْ مَ بِالڤْ ي  قِّ بحَ مْ  لْتْكُ سَ مْ  لهُ قَالْ 

ارْ ــوَ ــارَقْ االنـْ وا عـلَى شَ لّْمُ ا و سَ لِّيوْ صَ

انْ الشَّ ارْفِيعْ  مْ  هُ نْدْ عَ لْ  ادْخَ ينْ  الحِ في 

انْ سَ اليََحْ لَ  اهْ بِينْ  مْ  هُ ْ دّ مَ لِيهْ  رَجْ و 

انْ ـرْسَ الفُ ابُو  رُه  دْ لصَ ا  هَ ـمْ ضَ نَا  الْيَمْ

ــا ــاجَ مَ  ْ ــلّ ــكُ ب ــمْ  ــرْهُ ــشَّ بَ و 

ا اجَ مَ الشْ و  لْ  ــوْ الــهَ ــارْ  انْــهَ

ا هاجَ ابـْ ْــــنَا  بالثّ ــمْ  زَاوَدْهُ

نُوا خْ صَ لْ  ـوْ القَ ـلْ  ـمَّ كَ ينْ  حِ

ــوا ــنُ ــسْ ْ حُ ــــلّ ــةْ جُ ــاللَ ــجْ بَ

تَارْ خْ ى المُ رَة و ابْقَ يضْ ينْ حِ رَجْ في الْحِ و اخْ

نَّارْ يَاخُ ــكْ  زَوْجَ رِيــتْ  يفْ  كِ بَرْنِي  َخْ أ

رَة بُشْ مْ  نِّيهُ يهَ انْ  شَ و  ة  رَفْعَ نَالُوا 

ـرَامْ المْ و  ـدْ  ــصْ القَ بْـلُـوغْ  بـِ

ــالمْ ْ ــسّ ــكْ ال ــالَ ــمَ ــمْ ال ــهُ بِ

ــرَامْ الــكْ مــنَ  بَيْتَكْ  ــلْ  هَ و  

ــا ــرَامْ الــكْ ذَا  ــعْ  ــمَ اسْ ا  لمَّ

ا ـهـامَ الفْ ــلْ  اهْ ـة  ـالمَ ـعْ بـَ

ـــاحْ ْيَ ـــرّ ال و  ـــرْدْ  ـــبَ ال ــيــمْ  ــظِ اعْ

ـــاحْ ـــنَ اجْ ال  و  ـــوا  ـــرْقُ ـــتَ ـــفْ تَ ال 

ــــالحْ المْ ـــيَّــــدْ  سِ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

يدْ التَّوْسِ علَى  مْ  هُ رُوسْ ابِينْ  مَ لَسْ  اجْ و 

يدْ دِ اشْ بَرْدْ  مْ  اهُ غشَ ا  مَ ثْرْ  ابْكُ فَاوْا  يَدْ

يدْ  للْجِ تْنَا  تَنْـقَ اعْ ة  مَ فَاطْ ـرَا  الْيُـسْ و 

ـيُوبْ الغْ مْ  الـَ عَ ـنْ  مَ بْـرِيلْ  جَ

ـوبْ نـُ ْ ــرْ الــدّ ــافَ ــغَ ــتْ ــمْ تَ ــهُ بِ

ــرُوبْ ــكْ ــازَمْ ال يــنْ الــهَ لِــلــدِّ

ــتْــنَــارُوا اسْ و  ــمْ  لْــهُ ــى  ادعَ و 

ارُوا ــــوَ ــمْ انْ ــهُ ــنْ ــتْ عَ ــرْقَ شَ

ـــاحْ ـــمَ ــا االلْْ ــيَ ــه اضْ ــتُ ــنْ ــــالْ ألبْ قَ

ـــالحْ ـــة الـــمْ ـــايَ ــــنْ غَ ـــتْ مَ ـــالَ قَ
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ارْ وَ االنـْ ارَقْ  شَ عـلَى  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

رِي هْ يَاصَ لُّه  ــالْ  قَ و  علِي  ــادِي  نَ تَــمَّ 

رِي بَصْ ــرَّة  قُ ة  مَ فَاطْ  ْ قّ اتْحُ و  لَمْ  تَعْ

رِي تَدْ ـتَ  انـْ و  ا  ــهَ ْ ـمّ ايْهَ مَ ــنِي  عْ يَوْجَ

مْ ـكُ بـِ  ْ لّ جَ ــيرْ  بخِ اوْا  تَبْـقَ

مْ نْكُ عَ سْ  رَجْ  ْ لّ كُ بْ  هَ يَدْ نْ  مَ

مْ علِيكُ ه  لْفُ تَخْ نَسْ ــبْ  وَاجَ

ا ــدَ هَ ــدْ  بَــعْ رَة  يـضْ حِ ـــالْ  قَ

اإلرَادَة ــهُ  ــل اي مـــنْ   ْ ــــقّ حَ

يَارْ اغْ ــتْ  الرِي ــانْ  ْمَ الــزّ الْ  اطَ مَ ــولْ  طُ

ــدارْ األكْ و  نِّي  عَ ومْ  مُ الهْ لِي  تَجْ ايَــالَّ 

ارْ وَ االنـْ ارَقْ  شَ عـلَى  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

علِي ازْوَاجْ  خبْرْ  تُوبْ  الْكْ في  ا  جَ ا  دَ اكْ

لِي بْ  بالوَاجَ ى  فَ طَ صْ المُ بَيْتْ  لْ  أهَ و 

لِي رْ  فَ يَغْ انْ  مْ  هُ عْ مْ بِجَ رَبّـي  أَلْ  نَسْ

ــولَى يَالمُ ــرْشْ  ــعَ ال ـــارَبْ  يَ

ــة زَلَّ  ْ ـــلّ كُ فــي  ــا  ــنَّ عَ و  فُ تَعْ

ـلَة مْ جَ يــنْ  الْــدِ الــوَ ــمْ  ارْحَ و 

ــــالحْ المْ ـــيَّــــدْ  سِ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

يقْ قِ ْ اشْ مّ ايْ و ابْنَ العَ امْ ابْنِي و خَ قَ و امْ

يقْ فِ اشْ مْ  نَعْ ا  بِهَ ونْ  اتْكُ نِّي  مَ ة  عَ بَضْ

يقْ قِ تَحْ قاً  حَ ــا  ــرُورْهَ اسْ نِي  رَّحْ يفَ و 

ـيـلْ لـِ ـجْ لِلـْ ــمْ  ـــكُ ادَعْ وَ أنـْ

يـلْ ــمِ جْ لِلـْ مْ  ـرْكُ ــهَّ يـطَ و 

زِيـلْ الجْ ــلْ  امَ الكَ انْ  ـسَ بحْ

ة ـيدَ عِ ْ السّ ـــــهَ  طَ لِــبَــنْــتْ 

ة ــدَ ــي ــكِ ــي انْ ــنِّ ـــــتْ مَ الرِي

ـــــــرَاحْ اقْ ـــي  لـِ ـــــــورِي  تُ ال  و 

ــبَـاحْ ْ بالصّ ـيــلْ  اللـِّ ـيَ  ـلـْ ـجَ كَ

ــــالحْ المْ ـــيَّــــدْ  سِ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

نِيـنْ سْ الحَ  ْ ُمّ أ ولْ  ْسُ الرّ بَنْتْ  رة  بِالزُّهْ

يْنْ رِي نُورْ العِ يمْ فَكْ مِ نْ اصْ مْ مَ هُ حْ دَ نَمْ

نِينْ ـوْ الكَ ـيدْ  سِ ا  احمَ في  اوَرْنِي  جَ ايـْ و 

ـيـعْ فِ الشْ تْ  رْمَ حُ ابـْ و  لْتَكْ  سَ

يَارْفِـيـــعْ يـكْ  لـِ يــنَا  هـدِ و 

يـعْ مِ بِالجْ ـدْ  مَّ ـحَ مُ ــةْ  امَّ و 
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ــلقْ للخْ الـــرَّزْقْ  ـنْ  امَ ضَ يَا 

وَدْقْ ـنْ  مَ ـيْـتْ  الغَ حْ  فَاتـَ يَا 

ارْ جَ األشْ تْ  حَ لَقْ كَ لُوبْ  القْ بِهْ  حْ  تَلْقَ

اوْزَارْ  ْ لّ كُ في  يفْ  عِ الضَّ مْ  لِلنَّاظَ رْ  فَ اعْ و 

ارْ وَ االنـْ ارَقْ  شَ عـلَى  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

رِيزْ  بِالتَّطْ ة  جَ البَاهْ تِي  يدْ اقْصِ لْتْ  مَّ كَ

اليَبْرِيزْ لُوكْ  اسْ في  يقْ  قِ العْ كَ ة  ومَ نْظُ مَ

يِيزْ التَّمْ لَ  ألهْ ه  ـسُ رَايـْ اعْ ى  فَ التَخْ نْ  مَ

ــرْفَـة غَ يعْ  بِالبْـدِ عْ  الـَ ـوَ يَالـْ

ة لْفَ كَ يرْ  ابْغِ افِي  الصَّ ــودْ  خُ

رْفَة عَ بْلْ  جَ  ْ ــلّ كُ بْ  سَ التَحْ

نَالْ ا  ْغَ اللّ رْ  بَحْ في  اضْ  خَ نْ  مَ

ـــوَّالْ جَ  ْ ــبّ ــحُ ال و  قْ  ــوْ ــشَّ ــال بِ

صارْ مايُحْ ــالَّ  شَ يمْ  مِ اطْ رْ  بَحْ هــادَا 

ـتارْ خْ المُ عــلَى  الةْ  ْ الصّ و  الحمد  هْ  لِلـَّ

ارْ ضَّ لِلْحُ نِّي  مَ ــالمْ  اسْ ــفْ  ءَالَ ئاتْ  وَمِ

ـطارْ االشْ في  ة  ـيدَ صِ القْ تارِيـخْ  ورِي  نـُ

ــقْ ــاليَ ــخْ ــعْ ال ــمْ ْ جَ يَــــــارَبّ

ـقْ ايـَ ـقَ الحْ ــورْ  نـُ ابْ  ـحَ سْ بـِ

ــاحْ ــقَ ْ ــلّ ال و  ـــرْ  ـــزَّهْ ال ــومْ  ـنْــجُ بـَ

ــاحْ ــصَ ــفْ ـــرْ ال ـــاعَ ــــارَسْ شَ ــــوفَ بُ

ــــالحْ المْ ـــيَّــــدْ  سِ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

الرَّاوِي ـلْ  قَ انـْ ا  كـمَ رَة  نَايـْ ـوزَة  فُ حْ مَ

رَاوِي دْ العَ األدِيــبْ  رْ  اهَ المَ ل  غْ شُ نْ  مَ

ـرَاوِي ـغْ المَ ـزِيـزْ  الْعْ بْـدْ  عَ بُوفَـارَسْ 

يلْ فِ الحْ ايَضْ  الفَ رْ  بَحْ ــنْ  مَ

ْــبِيلْ النّ ـمْ  اهَ لِلــفَ ـة  ـفَ حْ تـُ

نِيلْ فِيضْ   ْ ــلّ كُ اوَلَ  ــــدَ اجْ و 

ــرْ ـوَاهَ الجْ يـسْ  انْفِ نْـمْ  غَ و 

ـرْ اهَ ظَ و  ـي  ـفِ خْ مَ  ْ ــرّ السَ و 

ــرَاحْ بلَنْــشْ صافِــــي  ـــي  بـِ دْ عَ

الـــوْشـــاحْ ــمْ  ــاتَ ــخ ال ـــــالمْ  اسْ و 

وَاحْ ــدْ ـــ ـــ ال فــي  يـرْ  الطِّ ــنَّــى  ــاغَ مَ

لتَّـوْشاحْ ذا  عْ  امَ السَّ يا  النُّونْ  وَ  ينْ  الشِ
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الهدابْ اتْسيخْ  تَّى  حَ وا  نُوْحُ يُونِي  اعْ يَا 

ـبَابْ الحْ رَاقْ  افْ نْ  مَ رْ  مَّ عَ قَلْبِي  يَا  دُوقْ 

تَابْ بكْ مْ  هُ نْدْ عَ نْ  مَ ينِي  ايْجِ ولْ  ارْسُ الَ 

بَابْ رَاڤْ الحْ نْ افْ لْ يَا رَبِّي مَ مَ يفْ نَعْ كِ

تَاتْ لِي سارْ اشْ قْ وَى و عَ ه الهْ لْكُ قَلْبِي مَ

اتْ يَنْعَ مْ  نْهُ عَ بَرْ  اخْ الَ  َوَاهْ  أ ابُوا  غَ

اتْ يْهَ هَ يا  ي  هِ وَجْ يَالْ  اخْ اوا  انْسَ َوَال  أ

ة يمَ تْقِ مَسْ ارْيَاحْ  مْ  وَاهُ اهْ رْ  بَحْ بْتْ  ارْكَ

ة نِيمَ بالغْ أتِيتْ  و  مْ  اهُ ارْضَ لّ  جَ نَلْتْ 

ة يمَ قِ العْ ا  هَ بَأرْيَاحْ رْتُونَة  الفَ تْ  اجَ هَ

ابْ حَ رْ و جانِي بريحْ و اسْ اجْ البَحْ نِينْ هَ امْ

بَّابْ صَ زُونْ  المْ يلْ  بسِ يرْ  اتْسِ البروقْ  و 

ارَة ـدَ الكْ و  ـرَانْ  هْ بالسَّ كْ  نَوْمَ لْ  بَــدَّ

ارَة غَ نْدْ  بجَ ايَگ  صَ انِي  شَ اغْ مْ  هُ شْ وَحْ

ارَة البْشَ في  يهْ  طِ نَعْ نَّى  يَتْمَ ا  مَ لْ  كُ

الزّيَارَة ـتْ  ـعْ ـطَ انْگَ لَـة  بالرَّحْ وا  عـدُ بـَ

بَابْ ادْبَالُوا نْ افْـرَاقْ الحْ انِي مَ صَ و اغْ

الُوا سَ ايـْ مْ  ـنْـهُ عَ يْفاً  كَ أدْرَى  ما 

الُوا انْقَ و  يرِي  غِ بْ  بحُ اوْا  فَ تَكْ اسْ َوْ  أ

ة الَمَ بالسْ ودْ  صُ قْ المَ البَرّ  تْ  ابْلَغْ تَّى  حَ

ة امَ جَ بالسْ االَرْيَاحْ  تْ  سَ كْ عَ طْ  وَاسَ للْمْ

ة امَ اليْقَ يَّمْ  اتْقَ اتْ  اللَّجَّ ــواجْ  امَّ معَ 

ارَة ـحَ المْ ة  يْقَ ضَ بِيَّا  نْيَا  الدَّ اقَتْ  ضَ

ارَة جَ الحْ وَّبْ  اتْــدَ الرْعودْ  قْ  وَاعَ اصْ معَ 
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وا زَالـُ ما  بَّـة  المـْحَ و  ــدْ  هْ العَ في  واالَّ 
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بَابْ الحْ رَاڤْ  افْ نْ  مَ رَبِّي  يَا  لْ  مَ نَعْ يفْ  كِ

بمواجْ انِي  طَّ غَ يقْ  مِ الغْ رْ  البَحْ اجْ  هَ

الَجْ مْ ماوِي و الحَ يتْ في السْ و ما رَسِّ

وَاجْ دْ اعْ عْ عْ و السَّ حبْل القنبْ ما انْفَ

ينَة فِ رَقْتْ السْ وْلِي يُوماً اغْ مْ هَ ظَ نْ اعْ مَ

ينَة كِ وْلَى لُوجْ في المْ فْ المَ نْ لُطْ بْتْ مَ ارْكَ

ينَا مِ ايـْ تَارْتَنْ  ارَى  ايْسَ يلْ  مِ انـْ تَــرَاتْ 

ابْ رَگَّ يهْ  جِ لْ  كُ نْ  مَ ينِي  اتْجِ يَامْ  الهْ و 

ــابْ االَرْبَ رَبْ  مْ  نْهُ مَ نِي  تَقْ وَاعْ اوْنِي  جَ

بَابْ الحْ رَاڤْ  افْ نْ  مَ رَبِّي  يَا  لْ  مَ نَعْ يفْ  كِ

صْ ـــالَ اإلِخْ ــركْ  ــبَ اتْ مــعَ  ــه  طَ بأية 

الَصْ اإلِخْ وَاتْ  دَعْ و  ادْلِي  الشَّ زَابْ  بأحْ

الَصْ اخْ و  لْنِي  تَكَ يامْ  الهْ َرَبِّ  أ يفْ  كِ

ــايَنْ فَ اسْ الَ  ايْبَـانْ  بَرْ  الَ  ة  ـدَّ مُ رْتْ  سَ

ايَنْ انْعَ ايْنِي  حَ امْ في  ليَالِي  ثَلْثْ  يرَةْ  امْسِ

نَايَنْ امْ ا  هَ نْدْ عَ الى  ـاحْ  االَرْيـَ تْنِــي  دَ اعْ سَ

بَّابْ خَ يمْ  مِ اهْ ي  غاشِ امْ تْ  رَحْ لجزِيرَة 

نابْ الطْ ارْخاتْ  كما  جارْ  اشْ دُوحْ  يبْها  انْصِ

الزّيَارَة ـتْ  ـعْ ـطَ انْگَ لَـة  بالرَّحْ وا  عـدُ بـَ

ه بَرْيَاحُ ى  ـغَ اطْ و  ـرَاقْ  الفْ يْ  بـِ ازْلَغْ  و 

وا احُ وجْ و طَ ادْفِي منْ المُ قَ ياوْا امْ و اعْ

وا احُ جَ مْ  وَاهُ بَهْ لُوعْ  القْ و  ارِي  الصَّ و 

ايَا ضَ اشْ ا  هَ الوَاحْ اتْ  اللَّجَّ علَى  ارَتْ  سَ

ايَا طَ اغْ ا  مَ السْ رْ  طْ مَ افْرَاشي  رْ  البَحْ و 

اوْرَايَا نْ  مَ الرِّيـحْ  و  ـي  امامِ اللـجوجْ  و 

ارَة ـوَ الحْ و  ـثْ  البَخْ ثْ  نَعْ ـنْ  مَ لونِي  يَاكْ

ـنَارَة المْ اتـبَارَكْ  و  ـهَ  طَ ةْ  اقْـرَايـَ ـنْ  مَ

الزّيَارَة ـتْ  ـعْ ـطَ انْگَ لَـة  بالرَّحْ وا  عـدُ بـَ

ي ثَانـِ المْ بْـعْ  السَّ معَ  دَاتْ  ـوِّ عَ المُ

الثَّانِي و  األَوَّلْ  رْ  البْحَ من  نِي  لَكْ اتْسَ

ـرَانِي يـَ نْ  مَ الَ  رِيدْ  افْ ــدِي  وَحْ انَا  و 

اء ا علَى مَ مَ وْ السْ اطْ الـجَ انْ ابْسَ يرْ كَ غِ

ة الَمَ اعْ ا  رْفْهَ جَ لِي  رْ  هَ يَظْ زِيرَة  اجْ ي  شِ

الَمَة بالسْ اليَمْ  علَى  اللُّوحْ  فُوقْ  رْتْ  سَ

رَارَة امْ تِي  جْ وْهْ مَ علَى  وعْ  الـجُ و  ا  مَ بالظَّ

تِيَارَة بخْ ــرِي  يَــجْ ماها  و  ــارْ  بــاألثْــمَ
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ه الْواحُ تَاتْ  اشْ ــارَتْ  سَ نْ  فَ الـجْ رْقْ  غَ و 

وفَانِي طُ ـيَّـجْ  هَ ـرَاقْ  الفْ ي  بـِ ـغْ  ازْلـَ و 
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بَابْ الحْ رَاڤْ  افْ نْ  مَ رَبِّي  يَا  لْ  مَ نَعْ يفْ  كِ

النَّارْ و  ـنَّـة  الجَ الَقْ  خَ دْ  مْ الحَ هْ  لَلـَّ

ارْ الزَّخَّ رْ  البَحْ منْ  رْبْتِي  كُ فرجْ  امْ

تَّارْ السَ ــوالَنَا  مُ هْ  دُ مْ انْحَ بْ  بالوَاجَ

ثِيرَة الكْ ايْلُه  فضَ و  سانُه  احْ الْ  مَ اكْ مَن 

زِيرَة الجْ ط  وَاسَ امْ في  تُه  مْ بْرَحَ نِي  أنْسْ

بِيرَة بالجْ يسْ  كِ و  يسْ  كِ نْ  مَّ كَ لِي  انْ  كَ

وَاب ون زِينْ مَصْ تْقُ ي مَ شِ غَ اهْ امْ شَ في اغْ

ابْ حَّ يدْ علَى اللجوجْ سَ عِ نِي رِيحْ اسْ دْ اعْ سَ

بَابْ الحْ رَاڤْ  افْ نْ  مَ رَبِّي  يَا  لْ  مَ نَعْ يفْ  كِ

ة شَ هْ دْ الدَّ رْ بَعْ مَ الِي معَ العْ فَزْتْ بـمَ

ى شَّ نَتْمَ زِيرَة  الجْ في  رْتْ  سَ و  تْ  فرَحْ

ة شَ وَحْ نِي  زَادَتـْ اتْنُوحْ  يَارْ  اطْ يرْ  غِ

سْ وَنـَّ امْ الَ  ــشْ  وَحَّ امْ الِّليلْ  ــول  طُ بَتْ 

امَسْ حَ الدْ رْ  اكَ سَ بعْ سْ  امَ الدَّ نْدْ  جَ رَاحْ 

ابْ صَّ غَ يمْ  مِ اطْ ه  وجُ بـمُ رْ  بَحْ بِيَّ  اطْ  حَ

ابْ ڤّ عَ الْ  صَ المْ دْ  بَعْ ي  احِ اصَ انْ  الزْمَ و 

- - - - - - - - - - - - -

الزّيَارَة ـتْ  ـعْ ـطَ انْگَ لَـة  بالرَّحْ وا  عـدُ بـَ

الِي ڤَ اعْ لْ  حَ فو  بالعْ ة  دَّ الشَّ دْ  بَعْ

الِي فْ انْجَ ينْة اللُّطْ فِ تَرْلِي في اسْ و اسْ

الِي يَا و جبَرْ حَ ي منَ الحْ تْ ايَّاسِ عْ اقْطَ

ي الَلـِ الجْ و  ــزْ  العَ ذا  ــمْ  ايـَ الدَّ يمْ  دِ القْ

الِي مَ و  ي  ايْجِ وَ احْ رْقْ  الغَ دْ  بَعْ ــي  رَدْلِ

مالِي يَابْ  اتـْ نْ  مَ ـالَنْ  جُ في  ـبِيرَة  الجْ و 

ة امَ ارْ في النْجَ طَ ة اشْ امَ جَ لْ رُومْ اعْ غْ شُ

ـبَارَة العْ اوَّلْ  في  ـيِة  ـمْ سَ المْ ـزِيرَة  للجْ

الزّيَارَة ـتْ  ـعْ ـطَ انْگَ لَـة  بالرَّحْ وا  عـدُ بـَ

ي اشِ تْعَ رِي و قَلْبِي مَ اطْ ةْ خَ مَن ضيقَ

ي اشِ ـا غَ الْيَــة و الَ فِيهَ ا خَ ــاهَ نَلْقَ

ي وَاشِ نْ تَشْ رْ مَ يتْ في البْحَ نْ ما قاسِ عَ

ي امِ ي التّهَ مِ اشْ مْ الهَ حْ نَعْ دَ مْ ـرَى نـَ يَاتـْ

ي امِ طَ اتْ  قَ ـرْهْ المُ الَمْ  بعْ ــرْ  جَ الفْ فَاحْ 

ارَة اليْسَ و  ينْ  مِ ايـْ و  امِي  امَ و  لَفْ  اخْ نْ  مَ

رَارَة المْ ـرَّعْ  جَ ايـْ دْ  هْ الشْ دْ  بَعْ ه  ادْتـُ عَ

- - - - - - - - - - - - -
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الِي ـوَ اهْ ـوفَانْ  طُ رِيـقْ  اغْ نْ  مَ نِي  نَّعْ مَ

ي اشِ الفَ بْحْ  للصُّ يَّة  شِ العْ يَاقْ  تَضْ بانْ 
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بَابْ الحْ رَاڤْ  افْ نْ  مَ رَبِّي  يَا  لْ  مَ نَعْ يفْ  كِ

اللّيلْ الَمْ  اظْ دْ  بَعْ بَاحْ  الصْ بَانْ  ا  مَ هْ مَ

يلْ المزَابْ اتْسِ ودْ كَ دُ وعْ علَى الخْ مُ و الدْ

للنِّيلْ عْ  نَرْجَ ي  الْقِ خَ لَبْ  نَطْ نْ  الَكِ

لْ مَ نَعْ يفْ  كِ لْقْ  الخَ رَبْ  رَبِّي  يَا  لْتْ  قُ

لْ مَ يَكْ رْحْ  بفَ ري  بَشْ ينْ  لْمِ سَ امْ مْ  هُ انْ  كَ

بَّـلْ كَ امْ ي  يوْنـِ يَدِّ ـارَى  انْصَ ـمْ  هُ ـانْ  كَ

زَرَّابْ لْعْ  بقَ نْدِي  عَ الى  اوْا  جَ مْ  لِهُ رْتْ  شَ

رَابْ العْ نْسْ  جَ الَفْ  اخْ الَمْ  بَكْ اوْبُونِي  جَ

بَابْ الحْ رَاڤْ  افْ نْ  مَ رَبِّي  يَا  لْ  مَ نَعْ يفْ  كِ

بِيَّ دَارُوا  ـمْ  هُ اضْ بَأنْفَ ــة  اعَ سَ في 

علِيَّ ـوالَيْ  مُ رَادْ  يــفْ  كِ ـونِي  لـُ مْ حَ

يَّ نْشِ مَ رَايَرْ  الجْ و  افْ  ـدَ قْ المُ ـوا  قَلْعُ

الْيَمْ علَى  مْ  ونْهُ فُ بسْ الُوا  انْشَ و  وا  قَلْعُ

زَّمْ ـحَ امْ رَقْتُه  طْ في  ـمْ  نّهُ مَ رْ  ـافَ كَ لْ  كُ

ـمْ مَّ ا انْخَ ـة و انَا كـدَ اعَ ـينَا سَ ا امْشِ مَ

بَّابْ صَ زَانْ  المْ ثْل  مَ ــرِي  ادْزِي و  قِي  بَنْدْ

رَابْ العْ ادْ  ــوَ اجْ نْ  عَ انَّادِي  نْتْ  كُ ا  ذَ كْ هَ

الزّيَارَة ـتْ  ـعْ ـطَ انْگَ لَـة  بالرَّحْ وا  عـدُ بـَ

الِي ـوَ ـي و اهْ شِ ـادْ وَحْ وَّى بالنْكَ و تقَ

بحالِي ودْ  قُ فْ مَ رِيبْ  اغْ و  هُ نْ  مَ الَةْ  حَ

الِي وَ سْ اضْ مْ رْ قَلْعة معَ الشَّ تَّى نَنْظَ حَ

بُودْ عْ يَالمَ فْ  باللُّطْ لْ  عجَ و  ي  نَجِّ امْ يَا 

ودْ صُ قْ مَ لْ  بكُ رْ  فَ نَظْ لِي  الَهْ ونِي  يبَلْغُ و 

ودْ قُ فْ رِيدْ مَ دِي افْ شْ وَحْ وَحَّ وتْ امْ و الَ انْمُ

ارَة النْجَ الَةْ  قَ بااسْ رَتْ  هْ ضَ ينَة  فِ السْ و 

ارَة باليْشَ ـمْ  لـهُ بْــتْ  جَ و  ـة  ـالَمَ بالسْ

الزّيَارَة ـتْ  ـعْ ـطَ انْگَ لَـة  بالرَّحْ وا  عـدُ بـَ

ة امَ جَ اعْ ارْ  فَّ كُ ايْبِـينْ  خَ ـمْ  بَرْهُ جْ نـَ

ة جامَ يْثْ اسْ دود كغَ وعْ علَى الخْ مُ و الدْ

ة ـوَّامَ عَ ايَحْ  وَ السّ علَى  يَّه  دِ احْ ـنْ  كَ

وَاقَطْ السْ علَى  مْ  وَاهُ بهْ ى  رَسَّ لَعْ  القْ و 

رَايَطْ الشّ و  فّ  الدَّ رَّكْ  اتْحَ مانْ  الدَّ علَى 

طْ وَاسَ تْ منْ المْ ة تَاكَ لْيُوطَ تَّى انْرَى غَ حَ

نَارَة المْ كَ اتْلُوحْ  اضْ  النْفَ قْ  وَاعَ اصْ معَ 

يَارَة الطْ كَ اتْغيرْ  مْ  ــالَ االَسْ مْ  لِهُ اتْ  جَ
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ي الـِ لتــوَ فْ  ـدَّ قَ اتـْ ـة  ايـَّ جَ يــنَة  فِ اسْ و 

ـة امَ الرَّجَّ ــومْ  ارْجُ ـنْ  مَ ــابْ  هَ مشْ الَّ  و 
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بَابْ الحْ رَاڤْ  افْ نْ  مَ رَبِّي  يَا  لْ  مَ نَعْ يفْ  كِ

لْبَانْ لَ الصُّ َهْ رِينْ ا وا الكافْ شُ ا دَهْ مَ هْ مَ

طاتْ النِّيـرَانْ الْ و اعْ تْ الرْجَ زَّمْ و اتْحَ

وَانْ االَخْ عْ  مَّ جَ مْ يَا  لْتْ  قُ دُ  مْ الحَ هْ  للـَّ

لُومْ عْ مَ رَادْ  الطْ ذَا  افُوا  خَ اتـْ الَشْ  وا  دُ اهْ جَ

ومْ هُ فْ بِيلْ مَ بْ القْ ونْ قَالُوا لِي و نسَ نْ اتْكُ مَ

القومْ يْدْ  سِ احْ  ـدَّ مَ ـرْ  اعَ شَ مْ  لِيهُ لْتْ  قُ

ابْ رْهَ مَ يتْ  ابْقِ نْيَا  الدُّ فِي  بِيَّا  رَى  اجْ ا  مَ

ابْ حَ الصْ وهْ  اوْجُ فارقْ  نْ  مَ الَةْ  حَ التِي  حَ

بَابْ الحْ رَاڤْ  افْ نْ  مَ رَبِّي  يَا  لْ  مَ نَعْ يفْ  كِ

رْقَة لَى الفَ تْ عْ مْ ا انْظَ اتْ مَ قَالُوا لِي هَ

رْقَة رَى لِي في الغَ ا اجْ مْ مَ كيتْ لهُ و احْ

رْقَة ومِي بالحُ مُ نْ اهْ وا و ابْكاوْا عَ نَاحُ

نَاكْ و ارْتَاحْ تْنَى و ارْمَى اضْ رِيتْ قَلْبِي اهْ

احْ وجْ البْطَ و ايْرَى افْجُ رِي في الجَ ادْ بَصْ عَ

بَرَّاحْ يرْ  بغِ رْ  طَ القْ علَى  بْرِي  خَ نَعْ  اشْ و 

ابْ طَ ولْ في اخْ تْنَا يقُ نِي هَ عْ مَ نْ يَسْ لْ مَ كُ

تَابْ اكْ و  علِيكْ  رَبِّــي  رْ  ــدَّ قَ ا  مَ ا  ذَ كْ هَ

الزّيَارَة ـتْ  ـعْ ـطَ انْگَ لَـة  بالرَّحْ وا  عـدُ بـَ

ه ى و ازْوَاجُ يسَ يحْ عِ سِ وا بالمْ هُ و ايْنَدْ

ـوا اجُ ـتَاوْا و هَ رَادْ و اجْ مْ االطْ لُـهُ مْ حَ

ه وَاجُ مْ تَحْ اكُ فَ ين ما اخْ مْ في الدِّ وكُ خُ

ارَمْ وَ بالصْ ارْ  فَّ الكُ رُوا  قَهْ لُّوا  مَ اتـْ الَ 

رْطْ الَزَمْ ة بشَ مَ سْ انَا في القَ عَ كْ امْ ضَّ حَ

مْ الـَ عَ رَاهْ  ه  اللـَّ و  رَاوِي  غْ مَ بْ  النْسَ في 

ارَى النْصَ ايَنْ  حَ امْ و  رَة  جْ الهَ و  ى  ـفَ بالجْ

ارَة هَ اسْ لِي  انْوَاجْ اتْبَاتْ  و  ي  نَبْكِ لْ  انْظَ

الزّيَارَة ـتْ  ـعْ ـطَ انْگَ لَـة  بالرَّحْ وا  عـدُ بـَ

ارْ فَّ انْ معَ الكُ حَ يتْ في المْ و ما قَسِ

ارْ ايْبْ في الزّخَّ جَ نْ اعْ تْ مَ دْ اهَ و ما شَ

بَّارْ صَ لَك  دا  ـمْ عَ زِيـنْ  احْ ي  لـِ وا  قَالـُ

ايَبْ صَ المْ و  ـدْ  الرَّاكَ رْ  البَحْ الْ  وَ اهْ نْ  مَ

ارَبْ ضَ المْ و  رْ  بالزَّهْ تْ  حَ لَقْ اتَنْ  البْسَ و 

ايَبْ جَ نْ اعْ ا رَاتْ العينْ مَ ي مَ كِ رْتْ نَحْ سَ

بَارَة العْ في  ـودْ  ـوجُ المُ مْ  النَّظْ يعْ  بـدِ يَا 

ارَة هَ بالجْ دْ  مْ الحَ هْ  للـَّ ة  الَمَ السْ علَى 
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ــوا رَاجُ ــمْ  اكُ لْقَ لمَ ي  ارْحِ وَ اجْ و  قَلْبِي 

يَارْ اغْ اعْ  گَ الَكْ  ابْقَ ا  مَ ــالَصْ  اخْ اليومْ  و 
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بَابْ الحْ رَاڤْ  افْ نْ  مَ رَبِّي  يَا  لْ  مَ نَعْ يفْ  كِ

بالخيرْ لِيَّ  اعْ ــرَّجْ  فَ ــوَّادْ  الــجُ ــادْ  جَ

ثِيرْ اكْ رَاهْ  لُه  فَضْ و  ة  عَ وَاسْ تُه  مْ رحَ

يرْ سِ وَايَشْ و التَّعْ ر و الهْ وْلْ البَحْ نْ هَ مَ

ارْ ضَّ يَالحُ يَارْ  اغْ لْبْ  القَ في  لِي  ى  ابْقَ ا  مَ

ارْ دَ الكْ ومْ  مُ اهْ ا  ارْمَ و  الَقَحْ  ي  رَوْضِ ادْ  عَ

بَارْ الكْ زُوعْ  الفْ يُومْ  وزُوا  انْــدُ اهْ  مَ احْ في 

بَابْ فْ و اسْ لْ لِي اللُّطْ عَ هْ اجْ اهْ اللـَّ في اقْضَ

ابْ الوَهَّ نِي  الغْ ـرِي  يَسْ لَّكْ  سَ ي  قِ الـْ خَ

بَابْ الحْ رَاڤْ  افْ نْ  مَ رَبِّي  يَا  لْ  مَ نَعْ يفْ  كِ

ينَا يَبْغِ كَ ــنْ  مَ ــلّ  كُ لِينَا  ـــرَحْ  افْ

ينَا ِيْجِ إ فَاشْ  ضْ  غَ ابـْ لُو  وَيْحٍ  ه  ويْحُ

لِينَا اعْ ـهْ  اللـَّ فَرَّجْ  يبْ  غِ التَّشْ دْ  بَعْ

ادْ انْشَ و  امْ  النْظَ ابْيَاتْ  في  بُوفَارَسْ  قَالْ 

ابَّادْ و  ونْ  دُ المْ بِينْ  قَوْلِي  رَحْ  اشْ و  دْ  خُ

ادْ حَّ الجُ ي  انْكِ ي  اظِ فَّ حَ يَا  عاني  يرْ  سِ

الزّيَارَة ـتْ  ـعْ ـطَ انْگَ لَـة  بالرَّحْ وا  عـدُ بـَ

البَارِي مْ  نَعْ نِي  كْ مَ رْ  البَحْ طْ  وَسْ نْ  مَ

ارِي دَ اكْ انْزَاحْ  و  وجْ  اللجُ نْ  مَ وَقَانِي  و 

ارِي تَيْسَ نْ  مَ نِي  فَكّ و  رِي  يَسْ لَّصْ  خَ

ة النْزَاهَ و  رْحْ  الفَ يرْ  غِ نْدِي  عَ ى  ابْقَ ا  مَ

هَ طَ ودْ  الوجُ ينْ  عِ و  والَنَا  مُ لْ  افْضَ نْ  مَ

ا اهَ مَ في  ة  ايْضَ الفَ ورْ  البْحُ دَزْنَا  يفْ  كِ

زَارَة الغْ و  يقْ  الضِّ دْ  شَ في  نْتْ  كُ ا  مَ دْ  بَعْ

ارَة التّـجَ و  ـــنْزْ  بالكَ ـي  ـبَابـِ االحْ رَدّنِي 

الزّيَارَة ـتْ  ـعْ ـطَ انْگَ لَـة  بالرَّحْ وا  عـدُ بـَ

وبْ وهُ نْ الَّ ايْلُه ادْرَايَة في المُ دْ مَ و انْكَ

وبْ نْكُ انُه مَ يرْ في ازْمَ ه ايْسِ لْ ايَّامُ كُ

ي الكروب  جِ فْ ر مُ كْ دْ و الشُّ مْ مَن لِيهْ الحَ

انِي عَ بالمْ ـولْ  القُ ـــرْزْ  طَ رَاوِي  يَا  ـــدْ  خُ

انِي يَاخْ عَ ى بِينْ األَشْ رْ و امْشِ ولْ و افْخُ صُ

اوْزَانِي علَى  وَى  يَقْ ا  مَ دْ  حَ يَجْ نْ  مَ لْ  كُ
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يَارِي اغْ و  وْلِي  هَ و  ــرِي  اطْ خَ ـى  اجَ تْفَ و 

وبْ غُ اشْ لْ  كُ نْ  مَ نِي  وَفُكْ رِي  يُسْ لَّكْ  سَ
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رَابْ الحْ و  ا  الوْغَ لْ  الَهْ ة  يقَ مِ الْغْ اسْ  لنْفَ

ابْ االنْجَ و  تِي  اعْ ـمَ لجْ يبُه  انْهِ الَمْ  السْ و 

رَابْ العْ امْ  مَ ايـْ يَا  دْ  مَّ حَ يَامُ رْبِي  العَ يا 

ارَة ينَةْ النْضَ فِ حْ في السْ وَضَّ بْ المْ و النْسَ

ارَة باالشَ ــوزْ  ارْمُ ــلْ  كُ مْ  هَ يَفْ ــذي  الّ و 

ــارَة ــزْيَ لِ ــكْ  لَ ــي  لِّ ــوَ انْ ــومْ  ي ــنْ  مَ أَشْ 
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انتهت القصيدة
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ـمانْ الرَّحْ ـدْ  الوَاحَ ـزِيـزْ  العْ بْـحانْ  سُ

ـيانْ األعْ ـبِــيَّا  األنـْ ــتارْ  اخْ إالَهــاً 

ا ـماهَ اسْ و  رْضْ  األْ ورْ  بـدُ مْ  لْهُ عَ اجْ و 

هَ طَ مْ  هُ ـتامْ اخْ و  مْ  هُ سْ مْ شَ لْ  عَ اجْ و 

يارْ االخْ يا  األَوْلـِ و  االنْبِـيَّا  يعْ  ـمِ اجْ و 

االزْهــارْ ها  ومْ بنْجُ ما  ْ السّ زَانْ  يفْ  كِ

رَاجْ ابـْ في  رْ  ـمَ القْ و  نـازَلْ  بالمْ رِي  تَجْ

اجْ الدَّ ـالَمْ  اظْ لِي  يَجْ يجْ  البْهِ بالنُّورْ 

جارْ بأشْ ـها  زَانـْ يـجة  البْهِ األَرْضْ  و 

األَزْهــارْ ايَقْ  دَ احْ في  ة  قَ ناطْ طيُورْ  و 

تْـخالَفْ مَ شْ  بالـوَحْ االفْـالك  زَانْ  و 

الخالَفْ انْباتْها  في  مْ  ارْزَاقْهُ لْ  عَ اجْ و 

نافْ االصْ نْ  مَ  ْ البَرّ في  تَرَى  ما  يعْ  مِ اجْ و 

وصافْ يفْ  ايْصِ الَّ  شَ ثارْ  اكْ جايَبْ  اعْ

ـنَّانْ المَ ـمْ  ايـَ الدَّ يــمْ  دِ القْ ولَى  المُ

شانْ و  زَاتْ  جِ عْ بالمُ مْ  رْهُ اقْدَ ــعْ  ارْفَ و 

ــا ــاهَ ــه جَ ــت ــرْ ألُمَّ ــمَ ــي اقْ ــبِ ْ انْ ـــلّ كُ

ــانْ األَدْيَ ـمْ  اتـَ خَ ي  نِيـفِ الحْ ينْ  بالدِّ

اقْطارْ  ْ ــلّ كُ ــرْشْ  الــعَ  ْ رَبّ زَانْ  مْ  بِهُ

بانْ سْ بالحُ سْ  مْ الشَّ و  نِيرْ  المْ رْ  البْدَ و 

ــادْرَاجْ ب الَكْ  الْفْ لَى  اعْ وَامْ  ْ بــالــدّ ــمْ  دَايَ

لْطانْ سُ للنْهارْ  يَّة  ضِ المَ سْ  مْ شَ و 

األَنْهارْ اوَلْ  ــدَ ج في  ة  دَافْقَ يَاهْ  امْ و 

انْ يـَّ الدِّ ـلَى  العْ ـمْ  بأَسَ ـبَّـحْ  سَ اتـْ

الَفْ تْـوَ مَ ـضْ  البَعْ ها  ضْ بَعْ ناسْ  اجْ

ـيْـتانْ الحَ و  ــرْ  البَـحْ و  امْ  ـوَ الهْ رَزَاقْ 

يَوْصافْ ما  ثِـيرْ  اكْ و  رْ  البَحْ في  ثْـلُه  مَ

نْ كانْ يعْ مَ مِ لَقْ و ارْزَقْ اجْ بْحانْ منْ اخْ سُ
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يمْ هِ التَّفْ بْ  صاحَ مْ  علِيهُ لْ  فَضَّ و 

يمْ كِ احْ و  يرْ  ْمِ أ لة  مْ الجُ علَى  له  عْ جَ و 

ة مَ كْ الحَ بْ  صاحَ هو  رْ  البَشَ بُو  آدَامْ 

مة النَّسْ رْ  عاطَ اوْالَدُه  نْ  مَ تَارْ  اخْ و 

ادْرِيسْ لْ  الفاضَ يتْ  شِ َوْالَدْ  أ نْ  مَ تارْ  اخْ و 

يسْ البَرْجِ اللَةْ  اجْ وِيلْ  ْ الطّ رْ  مْ العَ دُوا 

ــمْ ــاهَ افَ ــامْ  س اوْالَده  ــنْ  مَ ــتــارْ  اخْ و 

العازَمْ ابْرَاهيمْ  اوْالَدْ  نْ  مَ ـتارْ  اخْ و 

رَارْ االحْ مْ  هُ ازْوَاجْ نْ  مَ ازْوَاجْ  ة  كَّ مَ في 

ارْ الــدَّ اقْرِيشْ  َيْضاً  أ مضارْ  نَخبة  و 

مْ هاشَ ابْن  بَةْ  صْ عُ قرِيشْ  نْ  مَ تارْ  اخْ و 

مْ القاسَ ابُو  مْ  هاشَ ابْن  نْ  مَ تارْ  اخْ و 

بَّارْ وْلى االعلى الجَ طا المَ يعْ ما اعْ مِ و اجْ

تَارْ خْ المُ ى  فَ طْ صْ المُ ولْ  ْسُ للرّ طاهْ  أعْ

ـيَانْ العْ اآلل  و  علِيـهْ  هْ  اللـَّ ـلَّى  صَ

ــانْ  َوْطَ األْ سايَرْ  في  صا  الحْ ادْ  ــدَ اعْ و 

لِيمْ التَّسْ لَة  مْ جَ و  علِيهْ  هْ  اللـَّ لَّى  صَ

ـلِيمْ تَسْ وا  ْمُ لّ انْسَ و  لِيـهْ  اعْ ا  لِّوْ انْصَ

وِيمْ التَّقْ ــورَةْ  صُ في  ا  كمَ ِنْساناً  إ

انْ طَ لـْ سُ البْـالَدْ  في  الفا  الخْ ـطاهْ  اعْ و 

ا ـمَ األَسْ ه  ْمُ ـلّ عَ و  اهْ  ـفَ ـطْ اصْ وْالَنَا  مَ

يَانْ االعْ االنبياء  يعْ  مِ اجْ  ْ ــدّ جَ يتْ  شِ

رِيسْ التَّدْ بْ  صاحَ اوْالَدُه  نْ  مَ تارْ  اخْ و 

وْفَانْ الطَّ بْ  احَ صَ ينَا  فِ السَّ َبُو  ا نُوحْ 

يمْ ابْرَاهِ لْ  اضَ الفَ لِيلْ  الخْ له  نَسْ نْ  مَ

ـرْبَانْ العُ بازَغْ  ـيلْ  ـماعِ اسْ رْبِي  الـعَ

يَارْ بْثُه مضارْ األخْ رِيمْ نَخْ لُه الكْ نْ نَسْ مَ

نَانْ دْ عَ بْن  رْةْ  حضَ العالْيَة  ة  كَّ مَ في 

مْ فاخَ ــوْرَى  ال بِيـنْ  مْ  يْـرْهُ خَ الَزَالْ 

الَنْ التُّقْ ـيَّـدْ  سِ و  لِينْ  ـرْسْ المُ تاجْ 

يَارْ االخْ لِينْ  رْسَ لِلمُ زَاتْ  جِ عْ المُ منْ 

ــانْ األَدْي خـاتَمْ  ة  ـفـاعَ ْ الشّ اوْزَادُه 

كانْ ايَنْ  شَ  ْ عــدّ و  ونْ  مايْكُ ادْ  ـــدَ اعْ

انْ الشَّ يمْ  عظِ رَبِّي  لَقْ  اخْ ما  ادْ  عدَ و 

ـلِيــمْ تَعْ تُهُ  مْ بَرْحَ الــودُودُ  رْنَا  أمَ

الزمانْ ولْ  طُ دَايَمْ  لِيهْ  اعْ هْ  اللـَّ لَّى  صَ

008

009

010

011

012

013

014

015

016



211 تشقيق القمر

ابْ حَ األَصْ ملَة  جَ و  علِيهْ  هْ  اللـَّ لَّى  صَ

الَّبْ الغَ رْ  وَ صْ القَ رْ  قَ الفَ دُو  لِي  اعْ و 

الَمْ اسْ و  ْبِي  النّ علَى  الَةْ  ْ الصّ دْ  بَعْ و 

امْ ـهَّ الفُ رْ  ـشَ ـعْ يَامَ ـمْ  كُ بالـْ رَدُّوا 

حابْ األصْ نْ  عَ رْ  مَ القْ قاقْ  اشْ في  رْوِي  مَ

ـرَابْ الـقْ ـيرْتَكْ  شِ لعْ ولْ  يارْسُ رْ  انْــدَ

عازَمْ يـزْرَانْ  الْخِ دَارْ  في  مْ  ـهُ عْ مَ اجْ

الَمْ العَ رَبْنَا  نْ  مَ ــولْ  ارْسُ مْ  يتْكُ جِ قَدْ 

ا كَّ شَ بال  مْ  ْهُ نّ مَ لَمْ  اسْ نْ  مَ لَمْ  اسْ

ة كَّ مَ لْ  هَ يُوخْ  اشْ نْ  مَ ثِيرْ  اكْ ا  وُ قَنْطْ و 

ومْ مُ هْ مَ زِينْ  احْ ي  شِ يَمْ ازْقاقْ  في  و  هُ ما 

زُومْ خْ مَ بنُوا  بَة  عْ شُ ــلْ  ادْخَ ا  مَ عنْدْ و 

الْ الحَ ذَا  بَكْ  جْ عَ وَاشْ  تِيقْ  ياعْ له  قال 

الْ قَ مْ بمْ بْ الْهُ طْ لُه اُخَ عْ اهْ مْ قال له جَ

يقْ دِّ الصَّ دْ  الماجَ يلْ  ضِ الفْ له  فَقال 

زِيقْ التَّـمْ و   ْ لّ ابْدَ ـينْ  اللعِ يا  ـسْ  ابْخَ

اثُ يُنْعَ يرْ  هِ اشْ وصفه  رى  ــدِي  ْ الّ دَ  هَ

ــاتْ آيَ اليه  ــيــلْ  االنْــجِ فــي  اكْ  ـــدَ كْ

ابْ طَّ الخَ ابْنُ  رْ  مَ اعْ و  ي  ْكِ الزّ رْ  بابَكْ

انْ ثْمَ عُ هْ  الوَجْ  ْ ثُمّ رِينْ  افْ الكَ نِي  فْ مُ

المْ االسْ ومْ  انْجُ حابه  اصْ لَةْ  مْ جُ علَى 

مانْ ظْ تُوبْ مَ يبْ جا في الكْ جِ يثاً اعْ دِ لحْ

ابْ الوَهَّ لِي  العَ لْ  ــوْ قَ ــزَلْ  انْ ينْ  حِ قَالْ 

انْ كَ امْ رْدْ  افَّ هْ  اللـَّ ــولْ  ارْسُ مْ  هُ عْ مَ اجْ

مْ هاشَ بنُو  يا  لي  وا  عُ تَـمْ اسْ قالْ  و 

النِّيرَانْ تْ  طامَ منْ  وا  لْمُ اتْسَ وا  لمُ سَ

ا كَ يُحْ ا  ــدَ لِ ذَا  مــنْ  ــارْ  ــب االخْ ســارْ  و 

انْ يطَ الشِّ و  خُ لْ  هْ جَ ابُو  ا  يَّمَ سِ ال  و 

رُومْ حْ المَ الخايَبْ  بِيتْ  الخْ ه  بْعُ طَ نْ  مَ

انْ الشَّ ارْفِيعْ  ي  ْكِ الزّ يقْ  دِّ الصَّ اهْ  الْقَ

قالْ ما  بَكْ  صاحْ نْ  مَ بَرْ  اخْ كْ  نْدَ عَ ما 

حانْ بمْ وهْ  قُ نْلَحْ ال  ى  يَنْتْـهَ له  قُول 

يقْ دِ التَّصْ بْ  صاحَ قالْ  ما   ْ لّ كُ يحْ  حِ اصْ

رْمانْ الحَ و  دْ  النَّكْ و  دْ  سَ بالحْ وتْ  مُ أو 

رَاتْ مْ التَّوْ لِيلْ و محاكَ وفْ الجْ حُ في اصْ

رْآنْ القُ برْسالَةْ  الزَّابُورْ  في  اكْ  ــدَ اكْ و 
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نة السُّ بْ  احَ صَ دْ  مَّ حَ مُ منْ  كْ  دَ بُعْ

ـتْـنَة الْفَ ـيَّمْ  انْقِ ـافْ  انْخَ و  لـُ ـه  اللـَّ و 

ا يْجَ الهَ صـــادَقْ  ـنُّـه  عَ  ْ ــدّ صَ ــمَّ  تَ

ا جَ الْبهْ ــحْ  وَاضَ نْ  عَ الْقا  منْ  ايْسالْ 

طالَبْ ابُو  دَارْ  نْ  مَ رْجْ  خَ يفْ  كِ الْقاهْ  و 

الخايَبْ ـرْ  الفاجْ يـثْ  دِ الحْ له  ى  كَ احْ و 

ــرْ الزَّاهَ ـتْـبَى  ـجْ المُ ْـبِـي  النّ قالْ  و 

رْ اضَ حَ مْ  ـــالَ اغْ إالَّ  ــالَمْ  ــكْ ال  ْ ــمّ ــاتَ مَ

رعْ ي مَسْ ى قُول له ايْجِ فَ طَ صْ قال له المُ

عْ ـفَ يَشْ ْدِي  للّ ـثْـمانْ  عُ قــالَ  تَمَّ 

لُه اجْ ــرْبْ  قَ نِّيتْ  ظَ بَكْ  احْ صَ لُه  قَالْ 

لُه رَسْ ـما  ْ السّ  ْ رَبّ هُ  بأَنـَّ ــمْ  ازْعَ و 

ــرَابْ األعْ ايَخْ  شَ المْ يعْ  مِ اجْ قالُوا  و 

ابْ رُكَّ يعْ  مِ اجْ رَة  بُكْ وا  بْحُ ايْصَ ا  ــدَ اغْ

ا مَ ظْ عَ لُه  قُومْ  نُودُه  اجْ في  لْطانْ  سُ

ا لْمَ العُ منْ  عالَمْ  يمْ  كِ احْ لْ  وَّ جُ امْ

بْ يَرْكَ إِال  انْ  رْسَ الفُ منَ  لُه  بْ  تَرْكَ

بْ حَ امْ تَصْ دَ مْ علَى القْ ثِيلْهُ الَكْ امْ و كدَ

نَا ضْ المَ أيُّها  يا  ـرَكْ  مْ بـعُ زْلَغْ  نـَ ال 

تَّانْ هَ رِيعْ  سْ نَا  اهْ ــاكْ  َدْمَ أ اتْــرَى  تَّى  حَ

ا جَ هْ المُ افْيَ  صَ رِيقُ  اطْ فِي  دْ  قَاصَ

الَنْ التُّقْ يَّدْ  سَ دْ  مَّ حَ مُ مْ  الـقاسَ ابُو 

الثَّاقَبْ بْ  وكَ الكُ اهْ  ابْهَ نْ  مَ ايْلُوحْ 

يَّانْ الخِ ـالَمْ  الظَّ ينْ  ْعِ اللّ لْ  هْ جَ ابُو 

رْ اجَ الفَ ـولْ  بـقُ ـجـاكْ  احْ لْ  تْغَ تَشْ ال 

انْ  فَّ عَ ابْنُ  انْ  ثْمَ عُ امْ  قَ امْ نْ  مَ ولْ  رْسُ مَ

االرْفَـعْ ى  فَ طَ صْ المُ دَارْ  في  وا  عُ تْـمَ اجْ و 

يوَانْ الدِّ في  ـلْ  هْ ابُوجَ ينْ  عِ ـْ اللّ قـالْ  ما 

ـله اهْ يـزْرَانْ  الخِ دَارْ  فـي  ـعْ  ـمَ اجْ ينْ  حِ

فَـتَّـانْ نَّـا  بـِ مـا  ـودْ  ـعُ ايـْ ال  رُوا  ــذْ نـَ

ابْ األنْسَ ــبْ  ــوَاكَ اكْ اقْرِيشْ  ــنَــادَدْ  أصْ

انْ لْطَ السُّ الَكْ  مَ ــنُ  ابْ رْة  حضَ إلَــى 

ا مَّ هَ ــرَابْ  ــعْ ال بِينْ  تُه  مَّ هَ ــامْ  ــمَ اهْ

ةْ األدْيَانْ ـلُومْ و انْهايـَ قَـدْ جـالْ في العْ

بْ تَرْهَ نُونْ  ْ بالسّ الْفْ  رِينْ  شْ عَ و  سَ  مْ خَ

ـرْنَانْ المَ رْ  ـزَايـَ اغْ و  ـنَا  القْ و  يُـوفْ  بـسْ
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وْلْ القَ ذا  ــوْرَى  ال يْرْ  خَ عْ  مَ اسْ ا  فَلَمَّ

ــوْلْ حَ ال  قــالْ  و  ــه  رَاسُ ْرَى  للتّ ــرَقْ  اطْ

تَمْ مهْ هو  و  ة  اعَ سَ رْ  تْكَ يَفْ وَ  هُ ما 

مْ ظَ األَعْ يمْ  دِ القْ البَاقِي  ْنَا  رَبّ الَمْ  بسْ

نَّكْ ظَ ينْ  ايْقِ ــوِّي  قَ ــا  ــنَ ْ رَبّ لك  قــال 

نَّكْ مَ ــرَمْ  َكْ أ يلْ  افْضِ تْ  لَقْ اخْ ما  أَني 

ــادِي الــعَ مــنَ  ى  شَ تَخْ ال  ــزَنْ  ــحْ تَ ال 

ـنادِي اثـْ كْ  مـادَالـَ ــرَكْ  ـنْــصْ نـَ َنـا  أ

وْالَ الصَّ بْ  احَ صَ الَكْ  مَ ابْنُ  لَكْ  ياتِي 

ــالً أصْ ا  لِيلْهَ ــلِــيــنْ  رَجْ ال  ــنْ  ي ــدِ ايْ ال 

تَبْرَا رِيعْ  اسْ نَى  اليُمْ يكْ  ايْدِ علَى  و 

رَا نَظْ لهُ  ى  تَبْقَ ليْسْ  بِيكْ  ــنْ  مَ يا 

اجْ ـنْـهَ بـالمُ ـبْـرِيلْ  جَ ه  ثـُ ْ ـدّ حَ ا  مَّ لـَ

لَبْـالَجْ ْـبِي  النّ ــهْ  وَجْ ها  ابـْ ــالالَ  اتْ و 

تَّاحْ الفَ ــى  ارْضَ في  باتوا  و  تَرْقُوا  افْ و 

احْ األَبْطَ بْ  وْكَ مَ في  اقرِيشْ  وا  عُ تَمْ اجْ و 

ة رْكَ الحَ ذَا  في  مْ  هُ قَايَدْ لْ  هْ ابُوجَ و 

ة كَ دَهْ ـيُولْ  بالخْ جْ  اهَ دَ المْ وا  كُ دَهْ و 

وْلْ الهَ رِيدْ  امْ رْ  افَ الكَ علَى  انْ  ثْمَ عُ نْ  مَ

انْ الشَّ يمْ  ظِ اعْ هْ  باللـَّ إالَّ  ــوَّة  قْ الَ  و 

لَّمْ سَ علِيهْ  بْرِيلْ  جَ ينْ  باألَمِ ا  تِيدَ

انْ ْسَ اللّ صيحْ  بفَ له  قال  الَمْ  ْ السّ دْ  بَعْ و 

نَكْ سْ حُ مالْ  اكْ ا  ابْهَ و  زّْتُه  عَ اللَةْ  اجْ و 

انْ كَ امْ  ْ لّ كُ في  رْ  حاضَ يرْ  انْصِ لِكْ  انَا  و 

ـنَادِي بلجْ ــا  ــوجَ لُ ــكْ  لَ ْ ــوّ ــهْ ايْ ال  و 

انْ شَ و  ـزَاتْ  جِ ـعْ المُ و  المبِـيـنْ  بالنُّورْ 

الَ فْ طَ ة  دَ ْ ـعّ ـقَ امْ ة  يحَ طِ ْ السّ ببَـنْـتُه 

الَنْ التُّقْ يِّدْ  يَاسَ اكْ  ــدَ اكْ لُوقة  خْ مَ

ـرَا الزَّهْ ة  عَ لـْ طَ يا  لَكْ  لْ  وْصَ يـَ ا  لَمَّ

تَانْ البُـهْ ـلَ  اهْ اقْـرَانُه  و  لْ  ـهْ ابُوجَ في 

ــرَاجْ اعْ و  ته  ساعَ نْ  مَ هْ  معَ ادَعْ  ــوَ اتْ و 

انْ ثْـمَ عُ ى  ضَ رْتـْ المُ و  ـثِيـقْ  اعْ رْ  فَبَشَّ

بَاحْ اصْ ـيْرْ  بـخَ ـرَة  بُكْ بَـحْ  اصْ ا  فَلَمَّ

يَانْ غْ طُ ـلِيـنْ  جاهْ ــارَسْ  فَ تِّينْ  بسَ

ة كَّ مَ مْ  ينْهُ حِ مـنْ  ــوا  ادْعُ و  رَعْ  سْ مَ

انْ يْفَ ضَ ــه  ْحُ رَوّ الَكْ  مَ ابْــنُ  للحبِيبْ 
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مْ ــالَ اسْ نْ  سْ بحُ مْ  يَّاهُ حَ و  مْ  اهُ القَ

ـــرَامْ األكْ بَنْهايَة  بُولْ  القْ ــدْ  بَــعْ و 

زَّا عَ اتْ  ابْقَ لَّيْساً  ــالَصْ  اخْ لُه  قَالُوا 

زَّا الحَ اقَتْ  ضَ بِيكْ  رْ  تَنْتْصَ لَــمْ  إنْ 

بْ النُّورْ مْ انْصاحَ بْتْ بنُوا هاشَ صَ مْن اعْ

ورْ هُ مَشْ رَابْ  العْ بِينْ  مْ  لْهُ افْضَ الزَالْ 

ــكْ دَالَ مْ  هُ امْ ـقَ لـمْ ــرُوا  نَــنْــكْ اوْالَ 

مالَكْ ــوا  ابْــنُ يا  مْ  ْهُ نّ مَ ــامْ  ق الَ  لَـــوْ

امْ وَ ورْ و اعْ هُ نَة اشْ ينْ اسْ رْ ارْبْعِ مْ دُوا العَ

ــالَمْ االس لَّة  بمَ ــلْــتْ  ارْتْــسَ ولْ  يقُ و 

احْ االبْطَ ِلَى  إ نَا  معَ يرْ  اتْسِ ينَاكْ  جِ و 

حْ ضَ يَفْ ايْرِيدْ  نْ  مَ بِكْ  رْ  هَ يَنْقْ ى  اعْسَ

ارْ ضَّ حَ يا  مـالَكْ  بــن  دَاكْ  دْ  بَعْ فَقامْ 

االقْطارْ عْ  جمَ منْ  جاته  و  له  بْتْ  ارْكَ و 

مْ ْهُ نّ مَ رَجْ  اخْ ما  مْ  اشَ هَ ابنُوا  غيْرْ  نْ  مَ

رُومْ حْ المَ الخايَبْ  دَاكْ  نْدْ  عَ قـامْ  و 

جاوْا ة  كَّ مَ ــالَدْ  ب فـي  ا  مَ  ْ ــلّ كُ رْ  انْظُ

ـبَاوْا يَغْ ـنا  عْ مْ جَ ـنْ  عَ مْ  هُ انـْ شَ ا  فـمَ

َيَّامْ أ ثَلْثْ  و  اليالِي  ثَلْثْ  مْ  هُ رَمْ اكْ و 

كانْ ما  يعْ  مِ اجْ له  ــاوْدُوا  عَ و  مْ  أَلْهُ اسْ

ـزَّا العَ و  ــالَّتْ  ل ـــوَاكْ  اسْ نْيَا  الدَّ في 

رَانْ سْ الخُ و   ْ لّ الدَّ ا  اغْشاهَ ة  كَّ مَ نْ  مَ

ورْ هُ مْ الجَ لَى  اعْ العالِي  الثَّنَا  و  اهْ  الجَ و 

انْ األزْمَ الَفْ  سَ نْ  مَ رِيحْ  ْ الصّ بْ  النَّسْ و 

سالَكْ رَابْ  العْ نْدْ  عَ مْ  ودْهُ دُ اجْ رْ  اقْدَ و 

انْ عَّ طَ دِينْنَا  في  مْ  ــوْ يَ  ْ ــلّ كُ ايْتِيمْ 

نَامْ االصْ ينْ  عابْدِ في   ْ بّ ايْسَ و  هُ و 

األدْيَــانْ لَى  اعْ العالِي  يـمْ  ابْرَاهِ دِيـن 

بَحْ تَصْ ا  ـدَ اغْ إال  ة  كَّ لمَ نُودَكْ  بجْ

األوْثَـــانْ و  ــنــامْ  االصْ ينْ  عابْدِ ـــارْ  ادْيَ

ــرَّارْ جَ رْ  كَ سْ عَ في  بالبْرِيحْ  ــرْ  امَ و 

رْسانْ الفُ ــمْ  دَرْغَ مالَكْ  بنْ  ـالَمْ  االسْ

ومْ لْجُ مَ ــنْ  عَ فــارَسْ  ال  و  ــلِــي  رَجْ ال 

انْ ـلْطَ ياسُ قالْ  و  ولِي  ضُ الفْ لْ  هْ جَ ابُو 

الَوا يَعْ مْ  هُ بِيتِيمْ ينْ  عِ طامْ يرْ  غِ نْ  مَ

األوْثَانْ ةْ  رْمَ بحَ ا  يوْ ايْجِ مْ  لهُ لْ  ارْسَ و 
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الَبْ جَ مْ  ْكُ نّ مَ رَدْتْ  ـمامْ  الهْ قـالْ  و 

الَبْ غَ ــونْ  ايْــكُ وتُه  اخُّ لَى  اعْ ه  ـدُّ الَبـَ

ــلْ األَجَ طالَبْ  ــو  ابُ ــالمْ  الــغْ فَـنادي 

لْ جَ تَخْ ومْ  ْـجُ النّ ثْلَ  مَ اوْرَاهْ  انُه  وَ اخْ و 

ــرَاقْ الشْ بْ  ــوكَ كُ مْ  ــهُ ابْلَغْ ا  فَلَمَّ

اقْ ـدَ باألَحْ النَّاسْ  مْ  لِيلْهُ تْ  صْ شخَ و 

الوا جَ الَمْ  السْ دْ  بَعْ الَمْ  السْ اوْا  افْشَ و 

ـتَالـوا احْ و  ودْ  ـصُ ـقْ للْمَ جاوْا  ـتَّى  حَ

مْ الغاشَ الَكْ  مَ بنْ  بِيبْ  الحْ مْ  لهُ قَالْ 

مْ فاخَ ــوْرَى  ال بِينْ  مْ  لْكُ افْضَ الَزَالْ 

ولْ قُ عْ مَ ايْتِيمْ  مْ  نْكُ مَ ثْ  دَ احْ ما  الَ  لَوْ

ولْ قُ مَسْ سامْ  الْحْ كَ لِيلْ  الدَّ ينَا  طِ يَعْ

رْ وَ ــصْ القَ ـبْ  وطالـَ ابـُ ـه  جاوبـُ ا  ـمَّ تـَ

رْ األفخَ ــي  ْكِ الــزّ رْ  الــبْــدَ ة  جَّ حُ لَى  اعْ

بَّاسْ العَ معَ  زَة  مْ حَ له  قال  الَكْ  دَ اكْ و 

ـفاسْ األَنـْ ـرْ  عاطَ هْ  ـوَ ـمِّ سَ انـْ كَ باشْ 

ـبْـرُه خَ لـنَا  وا  يـدُ عِ ياقُـرِيـشْ  قالْ  و 

رُه مْ عُ بْ  ذَ ماكْ يـنْ  حِ األميـن  ينَا  مِّ سَ

بْ وطالـَ ابـُ ـمْ  ْــهُ ــنّ مَ لــي  يـنـادِي 

الَنْ جْ عَ ة  ساعَ نْ  مَ ــولْ  ْسُ الــرّ سارْ  و 

لْ جَ يَعْ سارْ  و  بْ  ارْكَ و  لْ  تْفَ احْ و  قَامْ  و 

بَانْ ضْ غَ بُوسْ  اعْ رْ  وَ قَصْ وا  يتَبْعُ بالْ  اشْ

ـزْرَاقْ المَ و  يـفْ  بِالسِّ اوْرَاهْ  ه  انـُ ـوَ اخْ و 

انْ لْطَ السُّ رَبْ  ضْ المَ مْ  لِيلْهُ افْتَحْ  و 

ارْجاله و  يـنْ  الدِّ و  ْمانْ  الزّ يـثْ  دِ احْ في 

بِيبَانْ ايْلُه  رْبْ  الْحَ كَ يثْ  دِ الحْ الَيَــنْ 

ـمْ اشَ هَ نُوا  ابـْ يا  ـمْ  اثْنَـاكُ رُوا  نْـكْ نـَ ما 

ـــانْ األَرْكَ و  البِيتْ  و  ــمْ  لِــكُ ـــزَمْ  زَمْ

ولْ رْسُ مَ انْبِي  ه  مُ كْ حُ بأَنَّهُ  ــمْ  ازْعَ و 

يَانْ االعْ نْبِيا 
األَ يعْ  مِ الجْ ادَتْ  عَ يفْ  كِ

رْ ـدَ اعْ دُونْ  بْ  ـلـَ اطْ يـرْ  يَالـمِ له  قال 

ـتَانْ البُـهْ و  بْ  دْ بالكَ ـقْ  يَنْـطَ اشاهْ  حَ

النَّاسْ دْ  هَ ــولْ  قُ قْ  بالحَ انْ  لْطَ سُ يا 

ـبْـيَانْ الصَّ مـنَ  هو  يـنْ  األَمِ قْ  دْ بالصَّ

رُه غْ صُ نْ  مَ ومْ  صُ عْ مَ يحْ  حِ اصْ لُه  قَالُوا 

يْبَانْ شَ و  هُ و  بْ  ذَ يَكْ يفْ  كِ مْ  لهُ قالْ  و 
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يفْ كِ رْ  نَنْظَ لَو  ه  وجهُ انْرَى  ودِي  صُ قْ مَ

يفْ ضِ علِينَا  لألنك  يكْ  ايْجِ له  قَالُوا 

رَعْ سْ مَ ـة  ساعَ ـنْ  مَ ولْ  ْسُ الرّ سارْ  و 

عْ تَوْضَ ينْ و اسْ يفْ في الحِ فِ رْ البابْ اخْ نَقْ

ولْ رْسُ المَ ْبِي  النّ ه  وَجْ رَأى  ينْ  حِ الَمْ  الغْ

ـنْـزُولْ مَ ـالكْ  امْ إالَّ  ـرْ  بـشَ ماهـدا 

النَّـبْـرَاسْ ـجْ  باهَ يا  ـدْ  ـمْ احَ يا  قالْ  و 

بَّاسْ العَ و  اللَّيْـثْ  ـزَة  ـمْ حَ و  بْ  الـَ ابُوطَ

رِ جْ الفَ ـيا  اضْ ارْ  دَّ للـَ ادْ  وعَ ـلُه  ْ ـهّ مَ و 

رِّي الدُّ ــبْ  وكَ الْكُ كَ ـهْ  مـعَ ـه  ارْفِيـقُ

رَة خْ الفُ ْة  لّ حُ ـــدْ  وَاحَ  ْ ــلّ كُ لبَسْ  و 

رَة ضْ خَ يتْ  حكِ ايْماً  مَ بعْ وا  ـمُ ْ تَـمّ اعْ و 

ي تَبْكِ ــيَ  هِ و  ــمْ  ــهُ ادَعْ اتْــوَ ة  يجَ دِ اخْ

ي كِ وَاكْ نَشْ اكْ مايَلِي اسْ مَ ي فِي حْ زَوْجِ

اكْ في سيار  دَ مْ اكْ يتْ ماهُ دِ بْ الحْ قالْ صاحَ

تارْ خْ المُ لَى  اعْ لَّمْ  سَ الَمْ  ْ السّ لِيه  اعْ

ودْ مُ حْ يالمَ هْ  اللـَّ ــولْ  ــارْسُ يَ قــالْ  و 

ـودْ الجُ و  الثْنَى  لُه  منْ  ْنَا  رَبّ ولَّكْ  إيْقُ

يفْ تا و الصِّ ومْ في الشْ ْدِي ايْصُ صيْفاتْ الّ

انْ سَ باحْ وكْ  دُ انْوَاعْ و  وكْ  رْمُ انْكَ بْ  واجَ

ضوعْ اخْ لِيهْ  لْطانْ  السُّ بْ  صاحَ ودْ  عُ مَسْ

الَنْ التُّقْ يَّدْ  سَ لُــه  ـــرَجْ  اخْ ما  نْدْ  عَ

ولْ ايْقُ سارْ  و  ى  ابْكَ و  بِهْ  يقْ  قِ احْ آمنْ 

انْ ـــوَ رَضْ نَّة  جَ ــنْ  مَ رِيمْ  الكْ اهْ  ـــوَّ سَ

النَّاسْ يـعْ  ـمِ لجْ ايـناديـوك  كْ  امَ مَ اعْ

انْ لْطَ السُّ مالَكْ  ــنُ  ابْ مــعَ  ــمــا  رَاهُ

ــرِ ابُــوبَــكْ ــقْ  ي ــدِّ ــصَّ ال به  صاحَ ــعَ  م

رْطانْ السَّ طالَعْ  في  لْ  مَ أكْ  ً را ــدْ بَ أو 

ــرَة األُمْ ــلْ  هَّ ــدَ اتْ لَلْ  بحْ لُوا  تَفَ احْ و 

انْ سَ أَحْ ورْ  البْدُ مثْلْ  رَامْ  الكْ وا  رْجُ خَ و 

ي لْكِ المُ لهُ  نْ  يَامَ ا  عَ الدَّ في  ولْ  اتْقُ و 

ـمانْ يالرَّحْ  ْ ـقّ بالحَ ـتُـه  ْ جّ حُ ـرْ  صَ انـْ

ارْ االنْوَ ـرِيقْ  اشْ بْرِيلْ  جَ ينْ  باألَمِ ا  تِيدَ

انْ ظَ يَقْ هو  و  رْبَه  حَ نَى  اليُمْ ه  يَدُّ في  و 

ـبُودْ عْ المَ ـبَادَةْ  لـعْ الــوْرَى  يـادَاعـي 

كانْ امْ  ْ لّ كُ في  رْ  اظَ حَ كْ  عَ امْ ى  شَ التَخْ
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ـرَّارْ الجَ رْ  ـكَ سْ بالعَ ا  دَ العْ جاوَكْ  لَوْ 

للنَّارْ ــبْ  ــطَ احْ ِالَّ  إ ــكْ  ــلَ َيْ أ ا  مَ هُ ما 

نَادْ اجْ  ْ ــلّ كُ وقْ  ايْفُ نْدْ  بجَ يتَكْ  جِ او 

ادْ ــدَ أعْ مْ  الْهُ مَ الَيَكْ  المْ نْدْ  جَ ــنْ  مَ

وفْ وْصُ المَ ْبِي  النّ رَاسه  ا  مَ للسْ ارْفَعْ  و 

يُوفْ اسْ ينْ  ْدِ لّ مقَ و  ومْ  كنْجُ نُونْ  بسْ

لَّمْ سَ الَمْ  بالسْ احْ  يَاصَ ــمْ  رَاهُ ينْ  حِ

ْ تَمّ تَهْ فالَ  قَالُوا  يمْ  ظِ العْ  ْ بــالــرَّبّ

ثَارْ وْ الكَ بْ  احَ صَ يَا  يُوشْ  للْجْ ــرُجْ  اخْ

ارْ هَ تَظْ تَـكْ  ارْسالـْ الَمْ  العْ بـنَـدْ  و 

قَالُوا بـما  هْ  اللـَّ ــولْ  ارْسُ رْ  تَبْشَ فاسْ

الُه مَ َكْ أ لِيلَةْ  في  الَلْ  هْ كَ ــوَى  اضْ و 

النُّورْ ودْ  مُ اعْ ه  هُ وَجْ ى  ابْهَ منْ  لَعْ  اطْ و 

ورْ مُ عْ مَ ال  و  ي  ـالـِ خَ بـقى  ـعْ  ـوْضَ مَ ال 

ـيْــبَا هِ ـي  ـمِ اشْ الْهَ زَادْ  و  ـوَّى  قَ اتـْ و 

رَيْبَا ــالَ  ب ي  شِ تَمْ معه  ــكْ  ــالَيَ ام و 

ا ادْعَ و  ــافْ  طَ و  لَّى  ماصَ دْ  بَعْ سارْ  و 

ا بْعَ سَ الثْـنَا  ةْ  لَيْلـَ الَلْ  الهْ ة  عَ ـلـْ طَ كَ

ارْ جَ االشْ و  لْ  ْمَ الرّ و  رْ  طَ المْ ادْ  ــدَ اعْ و 

وَانْ فْ الصَّ خْ  وَامَ لشْ ْيَاحْ  الرّ بُوبْ  اهْ و 

ادْ ــوَ األطْ ــزَلْ  ايْــزَلْ و  ى  صَ الحْ تَّتْ  ايْفَ

زَانْ امْ ابْ  حَ ْ السّ  ْ وّ جُ علَى  مْ  رْهُ انْضَ و 

وفْ  فُ اصْ وفْ  فُ اصُ زَانْ  المْ ا  كمَ مْ  هُ دْ يُوجَ

تِيجانْ ا  البْـهَ ـنْ  مَ مْ  ـهُ رَاسْ علَى  و 

مْ ظَ اعْ لِيـهْ  اعْ رَدُّوا  ـمْ  هُ و  مْ  علِيـهُ

ـرْقَانْ الفُ ـبْ  ـحْ ياصَ نَا  ـنْـدْ جَ كْ  ـعَ امْ

رْ تومَ بما  عْ  ــدَ اصْ و  تَكْ  ْ حجّ رْ  هَ اشْ و 

حانْ يَمْ رْ  فَ اكْ نْ  مَ و  لَمْ  اسْ نْ  مَ لَمْ  يَسْ

الُه حَ جْ  ابْتْهَ و  ــالَيِــكْ  الــمْ ــودْ  ــنُ اجْ

المزَانْ ة  يْمَ غَ منْ  اتْ  فَ اصْ ساً  مْ شَ أوْ 

ورْ هُ مْ الجَ علَى  وَى  اضْ و  ا  مَ ْ السّ نَانْ  لعْ

نَانْ ـدْ العَ ْـبِي  النّ ورْ  نـُ رَقْ  اشْ فِيه  ال  يـَ

بَة عْ الكَ علَى  فْ  طَ اعْ و  رْمْ  للْحَ لْ  ادْخَ و 

انْ الشَّ ــيــعْ  ارْفِ ــفْ  يَــوْقَ إِال  ــفْ  تَــوْقَ و 

ا لْعَ الطَّ ة  ايـَ غَ في  ـرْمْ  ْحُ للّ ــرَجْ  اخْ و 

ثْمانْ عُ يـرْ  ـهِ ْ الشّ و  وْله  حَ يقْ  دِّ ْ الصّ و 
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ايْسارْ و  نْ  اليْمَ علَى  الَيَكْ  المْ نُودْ  اجْ و 

ـيَارْ الخْ ـتُـه  تْـبَاعْ بـَ اوْرَاهْ  نْ  مَ لِي  اعْ و 

ــة األُمَّ ة  ـلـَّ ــحَ ـمْ لـَ ـغْ  ـلـَ ابـْ ا  مَّ فَـلـَ

ة رْمَ الحُ بْ  احَ لصَ رِيقْ  ْ الطّ وا  افَتْحُ

تَا كْ يلْ سَ هِ ْ دْ الصّ يُولْ بَعْ تُوا الْخْ كْ و سَ

تَا البَعْ ة  خَ نَفْ ـنْ  مَ ـتِيـنْ  ساهْ ولْ  تـقُ

امْ ـــدَ االقْ علَى  ــفــوا  وَقْ ــلْ  وصَ ا  فَلَمَّ

الَّمْ العَ لَكْ  المَ اهْ  طَ اعْ ناً  سْ حُ ــنْ  مَ

ارْضــاهْ ــيــرْ  األَمِ و  رَاهْ  ــنْ  مَ  ْ ــلّ كُ به  حُ

تَرْعاهْ يبْتُه  هِ ــنْ  مَ ا  ْهَ لّ كُ النَّاسْ  و 

تَارْ خْ المُ جْ  البَاهَ في  دا  أكْ وا  كُّ شَ يفْ  كِ

االســتــارْ و  البيـتْ  ــقْ  حَ ــذا  ه مـا 

رُومْ كْ المَ علَى  لَّمْ  سَ امْ  مَ الهْ قامْ  و 

رْقُومْ مَ مثِيلَهُ  ي  رْسِ بكُ له  ــاوْا  اتَ و 

الَمْ اكْ  ْ لّ كُ في  له  جا  الَمْ  ْ السّ دْ  بَعْ و 

امْ ـشَّ الغَ كْ  مالـَ بـنْ  قْ  طَ انـْ ما  أوَّلْ 

ولْ قُ عْ المَ و  لْ  النَّقْ لُومْ  اعْ منْ  اقْرِيشْ  و 

ولْ رْسُ مَ ْبِي  النّ بان  مْ  اتْزَعْ ا  كمَ وأنْتَ 

ارْا ابْصَ فْ  طَ تَخْ كَ الِي  وَ الغْ و  ا  يوْ شِ يَمْ

انْ يوَ السِّ ا  كمَ فُوقُه  امْ  مَ الغْ  ْ لّ ظَ و 

ة مَ ظْ العُ يبْتُه  هِ منْ  يعْ  مِ اجْ وا  ارْتَجُّ

انْ لْطَ السُّ رَبْ  ضْ المَ يُوشْ  الجْ رْفْ  طَ نْ  مَ

تَّى حَ مْ  هُ ـْ دَيّ ـنْ  مَ يـنْ  دِ امْ خَ النَّاسْ  و 

نَانْ األسْ زَّتْ  انْكَ و  االبْصارْ  وا  صُ ْ خّ شَ و 

امْ األوْهَ تْ  شَ دَهَ و  يعْ  مِ اجْ بُوا  تْجْ اعْ و 

انْ إنْسَ دنيته  في  بشر  بِيهْ  الْ  صَ ما 

نَاهْ عْ مَ يبْ  ايْخِ دا  هَ بْ  جَ ياعْ قالْ  و 

يَانْ العْ اقْبَالْته  اقْرِيشْ  مْ  ثِيرْهُ اكْ و 

صغار و  كبار  لألجلُه  قايمين  هم  و 

انْ يـَّ الدِّ من  ــولْ  ارْسُ ــالْ  قَ يفْ  كِ إالَّ 

لُومْ عْ المَ ي  رْسِ الكُ اكْ  دَ اكْ له  جابْ  و 

يَانْ قْ العُ و   ْ رّ الــدَّ و  ــاجْ  بَ ْ ــدّ ال ــرَازْ  بــطْ

امْ يافُـهَّ ـودْ  ـصُ ـقْ للْمَ ــاوْ  جَ ـتَّى  حَ

َدْيَــانْ أ  ْ لّ كُ تِ  الَطْ خَ دْ  مَ احْ يا  قـالْ  و 

ولْ نْقُ مَ ا  بَارْهَ اخْ و  االنبياء  اصْ  اقْصَ و 

اإليـمانْ ـة  الَمَ اقْرِيـشْ  قَالُوا  يـفْ  كِ و 
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هْ اللـَّ ــولْ  ارْسُ َنَا  أ َيَّــهْ  أ ْبِي  النّ له  قَال 

ــوالَهْ مُ ــنْ  مَ ــبْــرِيــلْ  جَ ــيــنْ  األمِ علِيَّ 

لِيْنْ لتَّقْ  ْ ــقّ ــحَ ال يــنْ  بــدِ ــي  ــنِ ــلْ ارْسَ

ينْ نْدِ الجُ بْقْ  اتْسَ عادَة  اسْ منْ  لَكْ  لْ  هَ

اتْ هَ لَكْ  قَوْ بُرْهانْ  دْ  مَ احْ يا  له  قال 

اتْ دَ وجْ اغْ ْجُ ينَة في اللّ فِ ْ نُوحْ ابُوا السّ كَ

ــبَــانْ تُــعْ  ْ ـــقّ حَ اته  عصَ ــى  ــوسَ مُ و 

شـيهانْ الـرِّيـحْ  ـاطْ  ابْسَ انْ  لَيْـمَ سُ و 

اتْ نْعَ شُ نـاقْـته  بْ  جـايـَ اعْ حْ  الـَ صَ و 

الَتْ قْ رْ منَ المُ كَ سْ ا عَ مَ ا منَ العْ فَ و اشْ

بالَكْ اقْ  عَ امْ رْ  ضْ حَ ْبِي  النّ له  ال  فَقَ

الَكْ نَبْدَ يـنْ  الْحِ في  زَاتْ  ـجِ ـعْ المُ ـنَ  امْ

امَسْ طَ ارْ  النْهَ ذَا  دْ  مَّ حَ مُ يَا  له  قَال 

ــسْ دَامَ و  رُوبْ  الغْ دْ  بَعْ الَمْ  بالظْ يَاتِي 

ادِي ــوَ ال منَ  لَعْ  تَطْ ــالَمْ  الــظْ دْ  بَعْ و 

ادِي هَ بتَشْ ياتِي  ــى  جَ ْ ــدّ ال ــالَلْ  ــهْ ل

بَة عْ الكَ علَى  يَوْقَفْ  وقَفْ  له  ول  تقُ و 

رْبَا القُ قَالَتْ  يفْ  كِ ادْ  دَ العْ منَ  ا  بْعَ سَ

اتْالَهْ ـتابْ  الكْ في  ي  نِيفِ الحْ ينْ  بِالدِّ

نَّانْ المَ ــمْ  ايَ ــدَّ ال يمْ  ظِ العْ ــوالَنَــا  مُ

نَيْـنِ وْ الكَ نْ  ـوَّ كَ المْ رِيـمْ  الكْ وْالَنَا  مَ

ــانْ االوْثَ ينْ  ابْدِ عَ رْ  جَ تَهْ و  ــالَمْ  لــإلِسْ

آيـاتْ و  ـزَاتْ  ـجِ عْ بالمُ ى  أتـَ بِي  انـْ  ْ لّ كُ

النِّيـرَانْ بْـرُودَةْ  بـَ ـرْ  ـهَ اظْ يمْ  رَاهِ ابـْ و 

ــانْ ــرْهَ بُ ــدْ  ــنْ الــهَ ــلْ  ــزِي اغْ دَاوودْ  و 

انْ الجَ ثُمَّ  ــسْ  األَنْ و  يُورْ  ْ الطّ نُودْ  بجْ

ــواتْ األَمْ منَ  تَّا  شَ يَا  احْ ى  يسَ عِ و 

بُرْهانْ ي  شِ معك  لْ  هَ دْ  مَ احْ انْــتَ  و 

الَكْ مَ بــنْ  بِيبْ  يَاحْ ا  ماتْشَ لَبْ  اطْ و 

يَانْ َعْ أ اتْـــرَاهْ  وا  ارْطُ نتْشَ ما  مالَكْ 

خامَسْ عادَتـه  منْ  ـرْ  ـهَ الشْ هدا  في 

بَانْ أتـْ ليـسْ  اجْ نـارُه  لْ  عَ اشْ نْ  مَ تَّى  حَ

ـنَادِي اتـْ و  فُـوقْ  منْ  قُوبِيـسْ  لِجـبَـلْ 

الَنْ جْ عَ ادْ  وَ الجْ ثْلْ  مَ ا  مَ السْ  ْ وّ جُ نْ  مَ

رَيْــبَــا بــال  بِها  ــوفْ  ــطُ ايْ ــبْــطْ  يْــهَ و 

اللْسان حْ  صْ بفَ ــكْ  لَ ــدْ  ــجَ يَــسْ و 
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نَكْ وطْ ــرَبْ  اعْ ا  بلْغَ لِيكْ  اعْ ْمْ  لّ يسَ و 

نّكْ عَ ـرْ  اليْسَ ــاهْ  خَ علَى  ــرَجْ  يَــخْ و 

رْطْ الشَّ ا  دَ هَ لْ  هْ ابُوجَ عْ  مَ اسْ ا  فَلَمَّ

بْطْ الضَّ دْ  بهَ بَكْ  سْ حُ يرْ  يَالمِ قَالْ  و 

ونْ لْعُ الْمَ ــنَ  ابْ ــا  َيَ أ ْبِي  النّ له  قال  و 

ونْ  مُ ظْ مَ ي  ايْجِ ذا  منْ  مْ  ظَ اعْ مَ رْطْ  شَ لَوْ 

ذَا نْ  مَّ مْ  ظَ اعْ لَكْ  لْ  هَ ْبِي  النّ له  قال  و 

ذَا نْ  مَ يرْ  مِ ْ الضّ في  ما  علَى  بَرْنِي  اخْ

ــرَا األمْ ـي  ـبَـاهْ يـَ ْــبِـي  النّ فَــقالْ 

بْرَا العُ بَنْتَكْ  ــنْ  عَ لْتْنِي  سَ ــكْ  إنَّ

الَرَيْبِي جاكْ  احْ في  ولْ  اتْقُ  ْ قّ تَـحَ انـْ و 

يْبِي الغَ عالَمْ  ا  اهَ انْشَ منْ  لُبْ  يَطْ

قْ يَرْمَ يرْ  يَالْمِ نْرْلَكْ  لمَ ــومْ  قُ يرْ  سِ

قْ يلحَ ــنْــرْلُــه  لــمَ ــمــامْ  الــهْ قــامْ  و 

هْ اللـَّ َالَّ  إ  ْ الَرَبّ ــولْ  ــقُ اتْ ــيَّ  هِ و 

هْ اللـَّ و  تُه  بُرْكْ منْ  رِيمْ  الكْ انِي  فَ اشْ

ــلِــيــلْ ــا االكْ ــيَ ــات اضْ ــبَّ ــا و لَ ــادَهَ نَ

يلْ اتْمِ و  يـلْ  هِ اتـْ ه  ناسُ معَ  ا  ـهَ اتْرَكْ و 

نَّكْ مَ ينْ  اليْمِ  ْ مّ الكُ علَى  لْ  خُ يَدْ و 

انْ رْطَ شَ يرْ  ايْسِ  ً دا بَعْ اء  مَ ْ لِسّ يرْ  يْسِ و 

طْ اهْ البَسْ كْ و جَ حَ وفْ و اضْ فُ قْ بِالكْ فَ اصْ

انْ لْطَ ياسُ نْتْ  سَ احْ و  لُوبْ  القْ تْ  رَحْ اشْ

نُونْ اسْ دُونْ  لْبَكْ  قَ رَّحْ  الَنْجَ تْ  كُ اسْ

يَّانْ غِ في  كْ  احَ رْكَ مُ بِيثْ  يَاخْ كَ  ويحْ

ا ـــدَ ــامْ ابْــقــاتْــلِــي وَحْ ــمَ ــقــالْ الــهْ فَ

بَبْيَانْ رِيعْ  اسْ كْ  نْدَ عَ أدْوَاهْ  دْ  نَوْجَ لْ  هَ

رَا دْ القُ ايْلُه  منْ  نْ  يَمَ هَ المْ لِي  ي  اوْحَ

مـانْ الَقَــدْ يــنْ  ـدِ الَيـْ ـلُوقَــة  ـخْ المَ

النْبِي ولْ  ايْقُ ا  كمَ ولْ  ْجُ الرّ ذَا  انْ  كَ إنْ 

ـتَانْ هْ بـُ ال  هْ  بـِ ـنْ  نَامَ و  ا  يـهَ ـفِ شْ يـَ

ارْزَقْ و  ــقْ  ــلَ اخْ ــنْ  مَ ـــا  دَوَاهَ بَنْتَـكْ 

البَانْ يـبْ  اقْضِ علَى  ـالَلْ  هْ كَ بَنْتُـه 

هْ اللـَّ ــولْ  ارْسُ انْبِي  ي  كِّ المَ ادِي  الهَ و 

انْ مَ الرَّحْ الثْنَى  و  رْ  كْ الشَّ و  دْ  مْ الحَ لِيهْ 

يلْ فِ احْ تُوبْ   ْ لّ كُ نْ  مَ لَلْ  احْ ا  اهَ سَ اكْ و 

انْ شَ دَهْ بْ  تْجَ معْ ة  اعَ مَ للجْ ــعْ  ارْجَ و 
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الَكْ مَ يشْ  ادْهِ الَكْ  مَ ْبِي  النّ له  فَقال 

الَكْ مَ لِكْ  المْ بَــنْ  يا  ــرَى  اتْ اللَّيْلَة 

لِلِّيلْ وا  ــدُ ــوَاعْ اتْ و  تَرْقُوا  افْ  ْ ــمّ تَ ــنْ  مَ

يلْ القِ تِينْ  ساكْ ة  كَّ لمَ ــوا  ــلُ دَخْ و 

ـمالُه بـجْ اقْرِيشْ  امْ  ــدَّ قُ تارْ  خْ المُ و 

ه الـُ ـمَ اشْ و  يـنْ  مِ ايـْ اوْرَاهْ  ه  مامُ اعْ و 

تَارْ خْ المُ النّْبِي  دَارْ  وا  بَلْغُ ا  فَلَمَّ

رَارْ ــدْ مَ ــوعْ  مُ الــدْ و  ي  تَبْكِ و  رَّعْ  تتضَّ

عْ مَ تَدْ لْتَكْ  مقَ مالْ  ْبِي  النّ ا  لهَ قالْ 

االرْفَعْ الَ  العْ في  نَّكْ  ظَ ينْ  ايْقِ نِي  سْ حُ

ْ قّ بالحَ ْـرَكْ  ـبّ نـخَ ارَة  البْشَ لُه  قالَتْ 

رَقْ شْ يـَ شا  تَخْ ال  َبـي  أ لَى  اعْ لي  قال 

رَا الْبُشْ بغايَةْ  قْـتِي  صدَ لها  قال 

رَا النُّصْ ــارْسْ  فَ  ْ مّ الْعَ ابْــنَ  ا  هَ يْزَوَّجْ

نَا فْ خَ ـدْ  ـمَ أحْ يَا  ه  ـمامُ أعْ لُه  قَالُوا 

نْنَا مَ ينْ  ضِ البَاغْ اقْـلُوبْ  ا  فَّ تشْ و 

الْ العَ وَّ  هُ مْ  انْكُ شَ ناوْا  اهْ لهمْ  قَالْ 

الْ ـعَّ الْفَ ـعـلْ  يْفَ ما  اتْــراوْا  يْـلة  اللـَّ

الَكْ المَ ــا  ــنَ رَبْ رْةْ  ــدَ ــقْ فَ بْ  جَّ تَتْعَ

ــانْ ــلْ األدْهَ هَّ ا يْــدَ ْــنَــا مَ ــانْ رَبّ ــنْ شَ مَ

يْلْ الخَ و  مْ  برْجالْهُ يعْ  مِ اجْ تَرْقُوا  افْ و 

لْطانْ السُّ حما  في  لة  حَ المْ حابْ  اصْ و 

اله مَ اكْ ةْ  جَ بُهْ في  رْ  مَ القْ كَ ايْلُوحْ 

انْ ثْمَ عُ و  رْ  مَ عُ و  ــي  ْكِ الــزّ رْ  بُوبْكَ و 

ـرَّارْ الغَ ـتْ  عَ ـلـْ طَ ة  يجَ دِ اخْ يبُوا  ايْصِ

نَّانْ المَ ــدْ  ــوَاحَ ْ ــلّ ل ــدة  ســاجَ ــيَ  هِ و 

زَعْ فْ تـَ يْـتِـي  بغَ يا  ـناشْ  امْ كْ  نْدَ عَ ما 

كـانْ ـونْ  كُ ءْ  ـيْ شَّ لـِ ـولْ  قُ ايـْ إالَهـاً 

قْ سْ و انْطَ طَ نِي قَدْ اعْ ي في بَطْ لَى شِ اعْ

لْطانْ سُ بْـهُ  ـلـَ يَغْ ما  دَي  بالهْ وره  نـُ

رَا الزَّهْ ة  ـمَ فَاطْ ة  يجَ دِ اخْ يا  هادِيكْ 

نَانْ سْ الـحَ بُو  رِيفْ  اشْ  ْ لّ كُ  ْ دّ جَ علِي 

فَثْنَا بِهْ  ومْ  أتْقُ ــرْ  وَاعَ رْطْ  الشَّ ذَا  نْ  مَ

ـرْبانْ لْ العُ يثْ في اقْـبايـَ ـدِ ـيرُ احْ و انْسِ

الْ تْعَ المُ رْ  اقَدَّ مَ إالَّ  سوَى  وا  رْطُ شَ ما 

األزْمانْ ولَةْ  طُ يعْ  مِ الجْ روا  تَخْ يَفْ بَاشْ 
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دَارُه في  سْ  مْ الشَّ كَ ــــوهْ  ْعُ وَدّ ا  تَمَّ

ارُه وَ بَسْ ـرْضْ  الـفَ لَّى  صَ و  ا  توَضَّ و 

ادْ ــوَّ ــاجُ ي  ْ ـــارَبّ ي ـــاهْ  ادْع في  قـالْ  و 

ادْ رْشَ المُ علَى  بْرِيلْ  جَ ينْ  باألَمِ ا  تِيدَ

رَا هْ جَ عْ  مَ اسْ له  قال  الَمْ  ْ السّ دْ  بَعْ و 

بْرَا الغُ لَى  اعْ طْ  قُ تَسْ ا  مَ ْ السّ لَبْ  تَطْ لَوْ 

يعْ مِ بجْ اقْبايْلَكْ  و  لَكْ  اهْ علَى  ودْ  خُ

رِيعْ التَّشْ عْ  اطَ القَ ثِيقْ  الوْ دْ  هْ بالعَ

لَقْ يَخْ ــا  مَ قَبْلْ  ــنْ  مَ رْ  مَ القْ  ْ الَيَـــنّ

قْ تَنْطَ ما  يعْ  مِ بجْ ــا  ــنَ ْ رَبّ لــكْ  ــالْ  ق

احْ الوَضَّ ْبِي  النّ هْ  وَجْ تَم  في  لَّلْ  اتْهَ و 

ــاحْ ــبَ األصْ نَايَرْ  بمْ ــالَمْ  ْ ــظّ ال ــرّ  فَ و 

هْ اللـَّ إالَّ  ــبْ  ــالَ الَغَ ــالْ  ق و  ــرْ  ــبَّ كَ و 

عالَهْ في  انْهُ  بْحَ سُ ولْ  ايْقُ بْـرِيلْ  جَ و 

اليَوْمْ ــادْ  هَ لِيكْ  اعْ يبْ  انْغِ ه  اعَ الَسَ

اللُّومْ ابْ  حَ اصْ و  ايْرَكْ  شَ اعْ نْ  عَ ايْزُولْ  و 

ــواتْ اهْ و  الَ  العْ سْ  مْ شَ رَّبْتْ  غَ ا  لَمَّ

اتْ دَ النَّجْ رْبَة  صُ في  رْمْ  للْحُ ــرَجْ  اخْ و 

سارُوا مْ  هُ امْ قَ لمْ رَامْ  الكْ وا  رْجُ وخَ

يَّانْ الدِّ عا  ْ الدّ في  لْ  ــوَّ طَ و  لْ  اتْنَفَّ و 

ادْ يعَ المِ ــةْ  ــاعَ سَ ــالَــفْ  ايْــخَ ــنْ  يــامَ

نَانْ دْ العَ علَى  لََّمْ  سَ الَمْ  ْ السّ لِيهْ  اعْ

رَا دْ القُ الَكْ  المَ يمْ  ظِ العْ لكْ  ولْ  ايْقُ

انْ ظَّ حَ بَى  الخْ كَ انَكْ  لشَ ها  عْ يَوْضَ

يعْ وضِ و  مْ  هُ رِيفْ اشْ و  رَابْ  العْ يَاخْ  اشْ و 

انْ البُرْهَ دْ  بَعْ ــنْ  مَ رُوا  فْ ايْكَ لَيْسْ 

رَقْ يَشْ تَــكْ  ــوْ عْ بــدَ ــو  هُ و  آدَامْ  ــوكْ  بُ

ـمانْ الرَّحْ رَةْ  دْ بقُ رِيـعْ  اسْ ـكْ  يـعَ طِ ايـْ

األرْيَــاحْ بَّتْ  هَ  ْ قَدّ لِيهْ  اعْ هْ  اللـَّ لَّى  صَ

انْ صَ األغْ منابَرْ  في  يُورْ  ْ الطّ ــاوْا  رت و 

هْ باللـَّ ـــوَى  اسْ ــوَّة  قُ ال  و  لَــة  ــوْ حَ ال 

ـــوَّانْ ــاكْ عَ ــع ــا امْ ــرَكْ و ان ــاصْ ــو ن هُ

وْمْ للْقَ دَى  الهْ ــاتْ  ءايَ رْ  تْهَ تَشْ تَّى  حَ

يْرَانْ حَ يسْ  مِ اطْ خايَبْ  وا  دُ العْ يرْ  ايْسِ و 

عاتْ رَبْ و زَادْ رَكْ غْ ى المُ فَ طَ صْ لَّى المُ صَ

رْبَان القُ و  هْ  معَ انْ  ـــوَ االخْ و  مامْ  لَعْ
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ودْ وْعُ المَ بْ  يْهَ غَ فِي  للجبَلْ  لَعْ  اطْ و 

ودْ أْسُ الَمْ  ْ الظّ في  و  النْهارْ  في  ورْ  ابْــدُ

ءالَفْ رُوبْ  الحْ في  ايْعادَلْ  ابُوطالَبْ 

فْ حالـَ ـينَـهُ  بَيْـمِ ضاً  َيـْ أ ـبَّاسْ  العَ و 

ــازَالْ م ــانْ  ْمَ ــزّ ال اكْ  ــدَ هَ كــانْ  علِي  و 

الْ صَّ الخَ للفارَسْ  يُوفْ  ْ للسّ وا  دُ ْ مّ نْغَ و 

رْ هَ االشْ بْلْ  الجَ علَى  ولْ  ْسُ الرّ ذَا  لَعْ  اطْ

رْ ـهَ يَظْ لما  ـرْ  تَنْـظَ ا  هَ لـْ كُ النَّاسْ  و 

ورْ هُ شْ المَ شا  العْ ــتْ  وَقْ ــرَّبْ  قَ ا  لَمَّ

ورْ ــدُ اعْ دُونْ  كْ  نْدَ عَ ما  ــاتْ  هَ له  قَال 

بَا رَيـْ بال  ـة  مَ لـْ كَ ـي  لـِ اتـْ غَ ابـْ له  قَال 

ـبَة عْ الكَ الَلَة  بـجْ وا  لْفُ حَ اتـْ له  قَال 

ـبَة  حْ ياصُ لْ  ـهْ ابُوجَ يـنْ  عِ ـْ اللّ قالْ  و 

بَة النَّسْ و  البِيتْ   ْ ـــقّ وَحَ ــلِــي  اعْ و 

ا دَ مْ العُ غايَة  في  رُوطْ  بالشَّ جا  إنْ 

ا دَ العْ مــنْ  ــعْ  ــرْجَ يَ ــلَــمْ  اسْ ال  ــنْ  مَ و 

يشْ لَفْ و الجِ لْطانْ احْ و ابْنُوا مالَكْ السُّ

يشْ الفِ البْيانْ  معَ  يدْ  ايْفِ ما  له  قَال 

ودْ مُ لـْ الجَ وا  عُ ْ دّ َيْصَ أ ه  معَ ه  انـُ وَ اخْ و 

ـرْبَانْ العُ لْ  بَايـَ اقْ ى  ـشَ تَخْ مْ  هُ ْ سّ بحَ

تَالَفْ حارَبه  ــنْ  مَ يعْ  مِ اجْ زَة  مْ حَ و 

نَانْ أعْ ــرْدْ  فَ اتْ  لُوجَ اقْرِيشْ  ى  يَلْقَ أنْ 

االبْطالْ علَى  ا  دَّ عَ بَرْ  اكْ ينْ  حِ يرْ  غِ اصْ

عانْ جْ شُ مْ  ْهُ لّ كُ مْ  نْهُ عَ هْ  اللـَّ ى  ارْضَ

رْ يَنْظَ ـرَامْ  الحْ في  ه  نْدُ بجَ ـمامْ  الهْ و 

يْطانْ الحَ معَ  ة  كَّ مَ درُوبْ  ارَعْ  وَ اشْ في 

بْرُورْ المَ ى  ـفَ طْ صْ للمُ امْ  ـمَ الهْ فَقالْ 

انْ اللْسَ بفصيحْ  هَ  طَ لِيهْ  اعْ فْ  طَ اعْ تَمَّ 

يْبَا الهَ ـبْ  صاحَ يا  ا  قُولْهَ له  ــال  قَ

انْ البُـرْهَ ذَا  ـدْ  بَعْ نْ  مَ ـرُوا  ـفْ كَ تـْ الَ  أنْ 

رْبَة الڤُ ة  غايـَ يا  ـعْ  ـمْ جَ مْ  كُ ـدْ هَ اشْ

ـبَّانْ الشُّ و  يُوخْ  ْ بالشّ وهْ  انْتَـبْعُ ـتَّى  حَ

ة ــدَ وَحْ تًا  الَمْ دِيــنْ  في  يرُوا  نْسِ تَّى  حَ

انْ اوْطَ  ْ لّ كُ في  لة  مْ جُ لِيهْ  اعْ ينَا  ايْدِ و 

اقْرِيشْ البْالَدْ  لْ  اهُ و  رَابْ  العْ يُوخْ  اشْ و 

بْـيَانْ تـَ ـتَـكْ  ـجّْ حُ ـدْ  ـمَّ حَ مُ يا  َرَى  أ
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تَارْ خْ المُ ْبِي  النّ مْ  نَعْ عَى  ْ الدّ في  بَالَغْ 

ارْ صَّ الحُ لَى  اعْ لْ  جَ يَعْ اوْدُودْ  يا  رَكْ  بَامْ

ي كِّ المَ ْبِي  النّ مْ  نَعْ ا  عَ ْ الدّ  ْ ــمّ تَ ما 

ى تَبْكِ اهْ  فَ اجْ نْ   مَ النَّاسْ  ادْتْ  عَ تَّى  حَ

ودْ مُ حْ مَ يا  ــزْتْ  فَ دْ  مَّ حَ يَامُ بَكْ  حسْ

ودْ عُ ـسْ يامَ رْ  ـمَ للـقْ ْـبِي  النّ فَـصاحْ 

لْ وَاجَ الَلْ  الهْ ى  ابْقَ و  الَمْ  ْ الظّ الْ  انْشَ و 

ـلْ العاجَ رْ  الغايـَ ادْ  ـوَ الجْ كَ سـارْ  و 

رْ يَزْهَ رِيقْ  اشْ بَه  عْ الكَ علَى  دْ  ــوَّ هَ و 

رْ ضَ يْرْ امْ لْعْ الخَ قامْ و طَ دْ في المُ جَ و اسْ

ــادِي ويــنَ تَرْ  يَهْ ــامْ  ــسَ ــحْ كَ ــى  ابْــقَ و 

ادِي ى الهَ فَ طَ صْ لِيكْ يالمُ هْ اعْ لَّى اللـَّ صَ

الْ تْـعَ المُ نِي  الغْ هْ  اللـَّ بأن  دْ  هَ نَشْ

ايْنَالْ و  تْدَى  يَهْ لَكْ  وْ بقَ قْ  ــدَّ صَ نْ  مَ

ــاجْ وَهَّ ينْ  اليْمِ  ْ ــمّ كُ نْ  عَ ــلْ  أدْخَ  ْ تَــمّ و 

ــوَاجْ افْ اجْ  ــوَ افْ رْ  تَنْظُ ا  ْهَ لّ كُ النَّاسْ  و 

ـقْ ـشَ انـْ و  دَعْ  بالوْ لألنبياء  عْ  بايـَ و 

رَقْ يَشْ لَعْ  اطْ رِبْ  غْ المُ علَى  رُه  طْ شَ و 

االســرار الَمْ  عَ يَا  ـــاهْ  أدْعَ فِي  قــالْ  و 

يَانْ الوَطْ علَى  ي  سِ يَكْ الَمْ  الظْ امْ  مَ بغْ

ي لْكِ الحَ قْ  الغاسَ الــظــالَمْ  و  إالَّ 

نَانْ دْ عَ بنُوا  ياتاجْ  ا  فَ أكْ ولُوا  ايْقُ و 

ودْ وْعُ المَ دْ  العاهَ في  رْ  مَ الـڤْ علَى  نادِي 

الَنْ جْ عَ حــافْ  و  هْ  اللـَّ ــأَدَنْ  ب لَّعْ  اتْقَ

لْ اجَ خَ وضعه  مُ في  دَارْتــه  لْتْ  مَ اكْ و 

انْ يْهَ شَ كأنهُ  ا  مَ ْ السّ في  ضْ  يَرْكُ

رْ تَبْصَ بَادْ  العْ و  ا  بِهَ طــافْ  تَّى  حَ

اللْسانْ حْ  صْ بفَ رَة  هْ جَ لِيهْ  اعْ لّمْ  سَ و 

البادِي معَ  رِي  ضْ الحَ وا  مُ هْ ايْفَ بلْسانْ 

انْ كَ  ْ ــدّ قَ ا  مَ  ْ ــدّ عَ و  ــونْ  ايْــكُ ــا  أمَّ  ْ ــدّ عَ

ــــالْ ــمْ األَرْسَ ــاتَ ــدْ خَ ــمَّ ــحَ و أنَّـــكْ مْ

النِّيرَانْ و  للْوِيلْ  ــوكْ  بُ ْ ــذّ كَ ــنْ  مَ و 

اجْ ابْهَ و  ْتُــه  رّ ابْــدُ يسارُه  منْ  ــرْجْ  خَ و 

وفَانْ طُ عْ  ادْمَ ي  تَبْكِ ولْ  قُ العْ ابْ  حَ اصْ و 

رَقْ شْ المَ علَى  رُه  طْ شَ لَعْ  اطْ وَقْتُه  نْ  مَ

َثْنَانْ أ اوْا  التْقَ  ْ ــمّ تَ ا  ـمَ ْ للسّ ـتَّى  حَ
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ــادَمْ خَ يعْ  طِ امْ أنَــا  يرْ  المِ له  فَقالُ 

ايَــمْ ــالَــكْ الــدَّ ــزِيــزْ الــمَ ــرْ الــعْ مْ
ــأَ و بْ

وا شُ دَهْ ــرْ  األَمْ دا  هَ رَابْ  العْ رَاوْا  ينْ  حِ

ه شُ فَحْ نْ  مَ لْ  هْ ابُوجَ ينْ  اللعِ يرْ  غِ نْ  مَ

رْ اهَ ظَ مبِينْ   ً را حْ سَ مْ  لِكُ رْ  هَ اظْ قَالْ 

رْ القاهَ ْــنَــا  رُبّ منْ  ماتْخافْ  ــكْ  وَيْــحَ

ــادَبْ ك ــلْ  ْجُ ــرّ ال ــادْ  ــاه مَ هْ  اللـَّ فــو 

خايب الَته  بَرْسَ رْ  فَ اكْ نْ  مَ يعْ  مِ اجْ و 

ه مُ كْ حُ علَى  نْ  مَ و  يرْ  األَمِ ذَا  اسلمْ  و 

وا مُ سْ ينْ و انْقَ نُودْ في الحِ تَرْقُوا الجْ و افْ

ــا يُــراعَ ــومْ  ــاقُ ي رِينْ  الكـافْ ــوا  ــال قَ

ة اعَ السَّ اقْتربتْ  رِيعْ  اسْ زْلَة  نـَ في 

دَارُه امْ  قَ لمْ دْ  صَّ قَ امْ ْبِي  النّ ارْ  فَسَ

دَارُوا ومْ  ْجُ النّ ثْلْ  مَ هْ  معَ ه  مامُ اعْ و 

ـابْ رْغَ يـُ ا  كمَ ـتُـه  ـنُّـقْ عَ و  ـتـه  عَ بَايـْ

ابْ حَ األَصْ تْ  فَرْحَ و  اتْ  دَ العْ تْ  سْ انْكَ و 

ي لْمِ عَ انْ  الجمَ ذا  في  ابْلَغْ  ما  ا  ــدَ هَ

ي مِ فَهْ ــوَى  َقْ أ ا  بمَ يدْ  اقْصِ تُ  مْ انْظَ و 

ازَمْ عَ لُه  عْ انْفَ لِي  ولْ  تْقُ ما  يعْ  مِ لجْ

انْ الشَّ يَارْفِيعْ  ــرَكْ  امْ الَفْ  انْخَ ا  مَ

وا شُ رَهْ ثِيرْ  أكْ وا  سمعُ ما  و  رَاوا  ما  منْ 

تَانْ البُهْ و  رْ  فْ بالكُ اكْ  ــدَ أكْ ه  يعانَدُ

رْ اهَ الشَّ مالَكْ  بَــنْ  يرْ  المِ له  فَقال 

انْ هَّ كَ ال  و  ــرْ  ساحَ ال  لدا  ـوَى  يَقْ ما 

ـبْ رَاهَ ال  و  مْ  زْعَ تـَ كما  ارْ  حَّ سَ ال  و 

انْ مَ َيـْ أ دْ  عْ بـَ رْ  فْ الَكُ دْ  ـمَ ياحْ دْ  هَ اشْ

وا لْمُ ثَارْ سَ اكْ منْ اقْرِيشْ قَوْماً أكْ دَ و اكْ

لْطانْ طْ السُّ يفَ دْ أتْسِ وا اقْرِيشْ بَعْ عُ مْ و جَ

ة اعَ لِلطَّ رْ  حَ بالسْ رْ  مَ القْ ــاهْ  جَ منْ 

رآنْ القُ اكمْ  حَ امْ في  رْ  مَ القْ  ْ قّ انْشَ و 

ســارُوا مْ  يارْهُ لِدْ ــرَامْ  الــكْ اوْســـــارُوا 

انْ وَ النَّسْ ــرَّةْ  حُ ة  يجَ دِ َخْ أ لقاتُه  و 

بابْ االحْ يعْ  مِ اجْ ا  نَّاوْهَ هَ و   ْ تّ طْ انبسَ و 

انْ فَرْحَ نْزْلُه  مَ نْ  ومَ مُ  ْ ــلّ كُ دْ  اقْصَ و 

ي مِ نَظْ لُوكْ  اسْ رْ  أخَ في  انْ  بُرْهَ بْتُه  جَ

نَانْ دْ العَ للنبِي  ي  ايْحِ دَ امْ يتْ  دِ اهْ و 
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يَّا فِ الخْ عالَمْ  منْ  بُولْ  القْ انْرَاجي 

نْيَا الدَّ ايَنْ  حَ امْ نُــوبْ  ْ الــدّ ايَرْ  سَ منْ 

مْ ــالَ االسْ رْ  اهَ ـمَ اجْ و  دينْ  الـْ الوَ مـعَ 

نِيَّامْ ـبادْ  العْ و  لِّي  يصَ لِيـلة  في  و 

ــة األمَّ ـوبْ  ادْنـُ و  ـنَا  وبـْ دنـُ ـرْ  ـفَ غْ يـَ

ـة ـرْمَ الحُ ـخْ  شامَ نَبِيـنَا  ة  رْمَ بَحُ و 

اسْ االنْفَ رِينْ  اطْ العَ ينْ  عِ امْ السَّ علَى  و 

اسْ جلمَ لُه في سِ بْة و اهْ رَاوِي النَّسْ غْ مَ

ومْ نْظُ المَ رْ  وهَ جُ نْ  مَ نَمْ  اغْ منْ  وزْ  ايْفُ

ومْ رْسُ مَ ه  بطايْقُ في  وه  دُ يُوجْ  ً دا بَعْ

ـه لـُ قَـوْ ـرُوا  ـكَّ ـتْـفَ يـَ ـيـاة  بالحْ ا  أمَّ

لُوه مْ هَ نْ  مَ رِيطْ  التَّفْ علَى  وا  مُ وَيْنَدْ

ينْ الشِّ دْ  بَعْ رِينْ  شْ العَ اثْنَا  امْ  عَ في 

ينْ سِ مْ الخَ قَرَّبْ  التَّارِيخْ  ذا  في  رُه  مْ عُ

يَا فَدْ ْبِي  النّ حْ  ــدْ بــمَ لْنَا  عَ يَجْ انْ 

حانْ امْ يرْ  بغِ فِينَا  عْ  فَ يشْ  ْ ــمّ تَ و 

امْ صَ و   ْ جّْ حَ و  لَّى  صَ و  زَى  َغٌ أ منْ  ة  ببَرْكَ

ــرَانْ فْ الغُ ـعْ  وَاسَ الُ  سَ انـْ ـُه  بجاه

ـة ـمَ الرَّحْ ة  ايـَ بغَ يـعْ  مِ اجْ نا  رَمْ يَكْ و 

األوْزَانْ خاتَمْ  نْ  مَ الَة  ْ الصّ لِيهْ  اعْ و 

فَاسْ ينَةْ  دِ امْ نْ  اكَ سَ امْ  ْظَ النّ رْ  بَحْ نْ  مَ

انْ فَّ عَ ابْن  انْ  ثْمَ عُ لْ  انْسَ منْ  يرْ  هِ اشْ

تُومْ حْ مَ ــرَاقْ  الــفْ ــنْ  الَيَ دْ  قْ يَنْفْ قْبَال 

يَانْ العْ ــرَى  اتْ ا  كمَ بَارْ  الحْ جالسْ 

قَـبْـلُه يِيـنْ  ضْ كالمَ ـماتْ  بالمْ ا  َمَّ أ

فـالَنْ ــانْ  كَ ءَاوَاهْ  وراءه  وا  ـولـُ يـقُ و 

ينْ ْبيعْ في الحِ يدْ أوَّلْ الرّ صِ مْ ذَا القْ انْظَ

انْ ـمَ الرَّحْ ةْ  ـمَ بـرَحْ زَاوْدُوهْ  هْ  بـاللـَّ
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يَامْ الهْ و  نَا  الفْ دَارْ  أ  انْشَ نْ  مَ انْ  بْحَ سُ

امْ قَ المْ قـــرَارْ  ا  فِيهَ ومْ  ـــدُ يْ ال  دَارْ 

رَامْ الكْ لِين  رْسِ للْمُ ال  و  ــتْ  دَامَ ما 

ا لْهَ َهْ أ ولْ  قُ عُ نَتْ  طْ شَ اقْبَلْتْ  ــإِنْ  فَ

ا الْهَ وَ اهْ نْ  مَ اتْ  بَكَّ تْ  كَ حْ ضَ ِنْ  إ و 

ا لْهَ غُ اشْ يَـرْتْ  سَ قَدْ  ــمْ  أُمَ نْ  مَّ فَكَ

ـظامْ العْ لُوكْ  المْ نْ  وايـَ االنْبِيا  نْ  وايـَ

خامْ الفْ العالْييـنْ  ـورْ  صُ القْ هلْ  وايَنْ 

ادْ مَ العْ ذَاتْ  رَمَ  ــاوْا  ــنَ ابْ ــنْ  مَ ــنْ  وايَ

البْالدْ َرْضْ  أ طْ  بَسْ ر  وَاهَ الجْ و  يَاقُوتْ 

ـرَادْ الجْ و  لْ  النْـحَ ثَلْ  امْ نُودْ  الجْ دْ  عدَ و 

امْ ـقَ يرْ المْ وا البْنِي جابُوا األَمِ مُّ ينْ تـَ حِ

امْ يفْ النْقَ مْ بسِ زْرائِيلْ فِيهِ لْ عَ صَ و اخْ

النْحاسْ بَلْدْ  رْغْ  بالْفَ ابْنَاوْا  نْ  مَ نْ  وايـَ

البَاسْ في  وا  تْعُ مَ اتـْ و  رْبُوا  شَ و  لُوا  َكْ أ

يِيـنْ انـْ فَ ا  هَ ــلـْ اهَ و  ـرُورَة  الغْ يَا  نـْ الدُّ

لِيـنْ الرَّاحْ افَـلْ  ـوَ لقْ ـرَة  نْـطْ القَ ثْلْ  مَ

ينْ حِ و  وَقْتاً  لْ  كُ مْ  لِيهْ اعْ هْ  اللـَّ لَّى  صَ

زِيــلْ جَ اً  ـمّ هَ بـِ بَـتْ  ڤْ عَ دَبْــرَتْ  ِنْ  إ و 

وِيلْ اطْ شاً  بوَحْ تْ  سَ كْ عَ اتْ  انْسَ ِنْ  إ و 

يلْ دْ جِ بَعْ نْ  مَ يلْ  جِ ايَرْ  شَ لَعْ تْتُوا  و اتْشَ

وارْتِيـنْ مْ  هُ ـدْ بَعْ الفَة  الخْ هلْ  وايَنْ 

الِّينْ ضَ مْ  هُ دْ بَعْ نْ  مَ رَابْ  اخْ مْ  وهُ تَرْكُ

البَابْ يْـنْ  عَ ارْ  انـظَ و  ينْ  الجِ رِيحْ  بَصْ

ى و التْرَابْ صَ وْضْ الحْ رَانْ عَ فْ علَى الزَّعْ

ابْ عَ الشْ و  مْ  هُ بَأْسْ نْ  مَ ا  ضَ الفْ يقْ  يضِ

القاوْيِيـنْ رُه  اكْ اعسَ و  ادْ  عَ وَلْدْ  ادْ  دَّ شَ

يـنْ هالْكِ ا  هَ دُونـْ ة  يدَ صِ احْ مْ  هُ رَكْ اتـْ و 

يمْ ظِ اعْ دْ  ـهْ وجَ قُـوَّة  مْ  لهُ كانَتْ  قَدْ 

رِيمْ الحْ و  يَّة  الماشِ و  تاقْ  العْ يْلْ  الخَ و 
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اسْ دَ اكْ اليَاقُوتْ  و  رْ  وَاهَ الجْ و  بْ  هَ الذْ و 

تُرَامْ لَمْ  مْ  هُ دْ بَعْ نْ  مَ البْالدْ  اتْ  ابْقَ و 

امْ رْتْكَ بُوتْ مُ نْكْ اشْ التْـرَابْ و العَ و خشَ

نُودْ جْ نْ  مَ مْ  قَبْلْهُ نْ  مَ بَقْ  اسْ نْ  مَ نْ  وايـَ

ودْ تـمُ رْ  اكَ سَ اعْ وايَنْ  عادْ  مْ  قَوْ وايَنْ 

ودْ مُ العْ مّ  قَوْ و  رَامْ  الهْ ابْنَاوْا  نْ  مَ نْ  وايـَ

باألْنامْ يـرْ  اتْسِ يا  نـْ الدُّ حالَةْ  هادِي 

ڤامْ امْ نْ  مَ مالْها  الليالِي  و  ــامْ  األَيَّ

ـودْ لِلْوْجُ ومْ  اتْــدُ يَا  نـْ الدُّ تْ  انـَ كَ لوْ  و 

ودْ ــدُ الجْ و  األَبْ  ــدْ  جَ قَـبْـلْ  لألدَمْ  و 

ـودْ عُ السَّ نَارْ  المْ ئْتْ  شِ ابْنْ  و  هُ نْ  وايـَ

َلْفْ عامْ وْ أ ينَة عاشْ نَحْ فِ و ذُو السْ وايَنْ هُ

امْ حَ يتْ  يَفِ ــامْ  سَ اوْالدُه  ــمْ  هُ ــنْ  وايَ

لِيـلْ الخْ يـهْ  الوْجِ يـمْ  رَاهِ ابـْ و  هُ نْ  وايـَ

يلْ مِ فْ الجْ وبْ و يُوسَ قُ و النْبِي يَعْ نْ هُ وايـَ

يلْ ضِ الفْ النْبِي  مْ  نَعْ يْبْ  عَ شُ و  هُ نْ  وايـَ

امْ ـقَ بِالسَّ بْتْلِي  المَ َيُّوبْ  أ ـو  هُ نْ  وايـَ

امْ وَ الهْ بِينْ  رْ  البْحَ في  رَاقْ  اغْ نْ  مَ نْ  وايـَ

يمْ ارْمِ سارُوا  ـوعْ  بالجُ نَاوْا  افْ ا  هَ دْ بَعْ و 

ينْ نايْحِ البْـرَاجْ  فُوقْ  يُورْ  الطْ يرْ  غِ نْ  مَ

يـنْ هِ رَابْ المْ ة بالخْ جَ لْ بَهْ تْ كُ سَ كْ عَ

مْ قَبْلْهُ ـــمْ  األُمَ و  آدَمْ  ـــةْ  ذُرِّيَ ــنْ  مَ

ـمْ هُ دْ بَعْ نْ  مَ ـرُودْ  النَّمْ حافَلْ  اجْ نْ  وايـْ

ـــمْ لهُ عْ  بَابـَ اتـْ و  ــنْ  ـرَاعَ الفْ ـنْ  وايـَ

ينْ الْكِ السَّ ينَةْ  فِ بسْ لُوعْ  القْ يْـرْ  سِ كَ

افْـرِيـنْ بالسَّ للبَـــرْ  ى  تَنْتْــهَ تَّى  حَ

ى فَ طْ صْ المُ نْبِيَّاء 
األَ يـرْ  لِخِ تْ  دَامَ ال 

ى تْفَ يُونْ اخَ لَى العْ ى و اعْ و امْضَ وايَنْ هُ

ى فَ مْ قَدْ اصْ يثْهُ دِ اوْا و احْ ضَ انُه امْ وَ و اخْ

ينْ عِ مْ المْ وفَانْ باسْ ا علَى الطُّ بْهَ و ارْكَ

لِينْ تْنَسْ مَ لْ  الكُ بَادْ  العْ ذَا  مْ  نْهُ مَ

ورْ البْـدُ يـنْ  دِ الماجْ اوْالدُه  مْ  هُ وايَنْ 

ـرُورْ ـياةْ لَغْ ه يــا احْ انـُ ـوَ باطْ اخْ و االسْ

ورْ سُ الحْ النْبِــي  وايَنْ  لْ  فْ الكِ ذُوا  وايَنْ 

ابْرِينْ الصَّ غايَتْ  نْ  يـمَ هِ المْ اهْ  فَ اشْ و 

ينْ قِ امْ وتْ في الغَ رِيعْ الحُ ه اسْ مُ و التْقْ
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يمْ مِ اطْ هْ  نْدُ جَ و  رْ  نْدَ كَ السْ ةْ  قَوَّ نْ  وايـَ

يمْ ظِ اعْ لْكاً  مُ هْ  اللـَّ اهْ  طَ اعْ نْ  مَ نْ  وايـَ

يمْ تْقِ سْ مُ لَه  شْ  الوَحْ و  يُورْ  الطْ نُودْ  بجْ

مامْ الغْ وَى كَ ه الرِّيحْ في الهْ انْ يْرَفْعُ قَدْ كَ

مامْ الحْ ذَاقْ  لْكْ  الـمُ ذْ  هَ دْ  بَعْ نْ  مَ و 

ولْ لِيمْ الرْسُ ى الكْ وسَ و النْبِي مُ وايَنْ هُ

ولْ ـصُ الفْ يمْ  ـظِ اعْ راتُه  بْثَـوْ ه  ـرْمُ كَ و 

ولْ قُ العْ ي  هِ يَدْ و  دِي  يَهْ ينْ  اليْمِ بَبْيَاضْ 

أْمـامْ ـنْ  مَ ـتـه  ألُمّ ـرْ  البْحَ ـقْ  شَ انـْ و 

امْ اقْــوَ ــه  ــوْمُ قُ و  ــوَّ  هُ النْبِي  جــازْ  و 

بْتُه عصَ زَّقْتْ  مَ اتـْ و  ي  ـقِ الشْ ماتْ  و 

يبْتُه غِ في  مْ  وْ القَ لْ  جَ العْ وا  بْدُ عَ و 

لْتُه مَ كتَابْ  ى  وسَ مُ النْبِي  ــابْ  جَ و 

األْتَــامْ رْ  بَحْ في  رْقَتْ  غَ تُه  أُمْ ى  يَلْقَ

امْ سَ مْ بالحْ هُ ضْ مْ في بَعْ هُ ضْ امْ بَعْ و عَ

رُه اكْ سَ اعْ معَ  ى  وسَ مُ النْبِي  ى  ابْقَ ثُمَّ 

رُوا فْ تَغْ اسْ دْ  بَعْ ه  قَوْمُ يْشْ  عَ انْ  كَ و 

بْـرُوا يَعَ رْ  صَ مَ ــارْ  ادْيَ ذَا  دْ  بَعْ نْ  مَ و 

رُوبْ ِلَى الغْ رُوقْ لألَرْضْ إ نْ الشْ افْ مَ نْ طَ مَ

رُوبْ الحْ لَ  اهْ رْ  قَاهَ انْ  لِيمَ سُ دَاوُدْ  بَنْ 

يُوبْ اطْ دَاتْ اهْ نُونْ و ابْسَ و اإلِنْسْ و الجْ

ينْ حِ في  يْرَدُّه  رْ  هَ اشْ و  رْ  هَ اشْ بِهْ  ا  دَ يَغْ

يِينْ شْ و الماشْ يُورْ و الوَحْ اتْ الطْ و ابقَ

تْبَاهْ اجَ و  ـه  لْمُ كَ و  هْ  اللـَّ ــزْ  عَ ـــنْ  مَ

اهْ تْضَ قْ مُ علَى  ه  جُ نَهْ تبَعْ  نْ  مَ هدَى  و 

اهْ صَ عْ قَدْ  نْ  لمَ ة  مَ نَقْ اهْ  صَ اعْ ه  يفُ سِ و 

القاوْيـنْ ـره  ساكَ بَعْ اوْرَاهْ  ـونْ  فَـرْعُ و 

يِنْ اغْ الطَّ علَى  ه  لْفُ خَ رْ  البْحَ مْ  انْضَ و 

لِيلْ الجْ ي  يْنَاجِ ى  امْشَ و  النْبِي  ارْتَاحْ  و 

يلْ دِ الخْ ريْ  ومْ  شُ نْ  مَ رِي  امْ السَّ ه  نْعُ صَ

يلْ احفِ اً  طّ بخَ يَقاوتْ  نْ  مَ احْ  الوَ عْ  تَسْ

امتِينْ ماً  كْ بْحُ َتَى  أ و  مْ  نْهُ عَ بْ  اغضَ و 

الباقْيِنْ علَى  ى  فَ اعْ و  األْلُوفْ  ماتَتْ  و 

نَا اسْ نْ  مَّ كَ التِّيهْ  و  تَابْ  العْ دْ  بَعْ نْ  مَ

نَا الهْ شرْبْ  يبْ  طِ و  لْوَى  السَّ و  نَّ  لمَ

رَبْنَا لُومْ  بالعْ ي  يْنَاجِ ــى  ــوسَ مُ و 
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امْ قَ بَلْ في المْ و في ذَاتْ يُومْ علَى الجْ ما هُ

المْ السَّ و  الة  الصَّ ى  ازْكَ لِيهْ  اعْ دْ  مَّ حَ مُ

يمْ ظِ اعْ أنُه  شَ مْ  اإلِسْ ذَا  وْدُوْد  يَا  الْ  فَقَ

يمْ ارْحِ يا  رْؤُفْ  يا  لْتَكْ  سَ ه  اهُ بجَ

رِيمْ بالكْ أَلْتِنِي  سْ قَدْ  يمْ  ظِ العْ الْ  فَقَ

ــالمْ السْ زِيــزْ  العْ انَا  و  ي  ـزْتـِ عَ بـِ في 

رَامْ ينَـضْ يمْ  حِ اجْ ال  و  ـتْ  لَقْ اخْ ـنَّة  الجَ

ــارْ نْــهَ ال  ــا  دجَ ال  ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ ـــوْال  لَ و 

تْـنَارْ يَسْ ـرْ  قـمَ ال  دْ  مَّ ـحَ مُ لَــوْال  و 

ارْ الثْـمَ يـبْ  اتْطِ ما  دْ  مَّ ـحَ مُ لَوْال  و 

ـيَامْ الخْ و  ا  ورْهَ حُ و  ـتْ  قْ لـَ اخْ نَّة  الجَ

رَامْ الكْ ذَا  تُـه  أُمْ و  دْ  مَّ ـحَ مُ بِيبِي  لحْ

يدْ ولْ الرْشِ مْ الرَّسُ لْتْنِي باسْ ينْ سَ و احِ

افْرِيدْ رِيباً  اغْ ة  عَ مْ جَ ارْ  انْهَ في  وتْ  مُ تـْ

يدْ جِ المْ المْ  اكْ ى  وسَ مُ عْ  مَ اسْ ا  فَلَمَّ

امْ اقْـسَ ـبَادَة  بالعْ ارُه  هَ انـْ مْ  ـسَّ ايْقَ و 

ــرَامْ اكْ يَا  بَلْ  الجْ علَى  ايْضن  و  هُ ما 

ينْ ولْ األْمِ مْ الرْسُ ورْ اسْ طُ يْرَى في السَّ

لِينْ رْسْ المُ رْ  اهَ مَ اجْ و  نْبِيَاء 
األَ علَى  و 

ايْنَاتْ الكَ لَةْ  مْ جَ نْ  وَّ كَ مْ يَا  كْ  نْدَ عَ

اتْ مَ الـمْ وقْ  انْــذُ يُوماً  علَى  بَرْنِي  تَخْ

البَـيِنَاتْ مْ  ـاتـَ خَ بِـيـبِي  احْ دْ  ـمَّ ـحَ مُ

ـلِيـنْ ـرْسْ المُ ـمْ  اتـَ خَ ـدْ  مَّ حَ مُ وْال  فَلـَ

تْبِينْ سْ مَ لُوحْ  وَال  ـرْشْ  عَ و  ي  رْسِ كُ ال 

غيُومْ نْ  مَ رْ  مطَ ال  و  بالنْبَاتْ  َرْضْ  أ ال 

ومْ بالنْجُ ا  مَ اسْ ال  و  اضوَاتْ  ساً  مْ شَ ال 

ومْ مُ يبْ الشْ يمْ طِ ارْ بَنْسِ تْ األزْهَ و ال فاحَ

ينْ دَافْقِ ا  ارْهَ انْهَ و  يمْ  النْعِ و  الْبَاسْ  و 

نِينْ ومْ المُ رْ  اهَ مَ اجْ و  نْبِيَّا 
األَ يعْ  مِ اجْ و 

يلْ مْ افْضِ ظَّ عَ نْدي امْ وتْ عَ نْ يُوماً اتْمُ عَ

زِيـلْ ـوَابْ الجْ ـكْ و اتـْ قَّ يـماً لـحَ ظِ عْ تـَ

يـلْ لِلرْحِ ر  يَنْتَظَ ة  عَ مْ جَ لْ  كُ ــارْ  سَ

ينْ حِ دْ  بَعْ نْ  مَ ينْ  حِ ة  ـدَّ المُ الَتْ  طَ و 

ينْ اليَقِ بِنُورْ  لْمْ  عَ ورْ  طُ السْ في  رَى  يَقْ

052

053

054

055

056

057

058

059

060

061

062

063

064

065

066

067

068



231 وفاة سيدنا موسى

رُورْ بالسْ علِيهْ  لَّمْ  سَ لَكْ  مَ اهْ  جَ تَّى  حَ

ورْ تْدُ نْ  مَ علَى  نَا  اهُ و  ونْ  تْكُ نْ  مَ لُه  قَال 

ورْ صُ يُورْ و القْ لِي الدْ ـخْ زْرَائِيلْ مَ الْ عَ فَقَ

امْ مَ بالحْ يتْنِي  جِ قَدْ  لِيمْ  الكْ الْ  فَقَ

قَامْ لِيسْ  زَرْتُــه  نْ  مَ النْبِي  يَا  لُه  قَال 

لَكْ ارْسْ منْ  قْ  بـحَ لَكْ  امْ يَا  لُه  قال 

لَكْ هْ يـمَ رَبْنَا  أَلْ  اسْ انْبِي  يَا  لُه  قال 

مـلَكْ يَــا  ـلُه  هْ مَ مــنَــادِي  ــادَاهْ  ــنَ فَ

امْ الزْمَ في  ـلُه  ألَجْ عْ  ايـَ ـوَ سْ لُه  اتـْ بقَ

ـتَامْ للخْ تُه  خْ نَسْ نْ  مَ اتْ  ابقَ لَوْال  و 

تُه ْ جّ حُ علَى  ى  وسَ مُ النْبِي  ــارْ  سَ و 

ـتُـه دُرِّيـْ و  ــلُـه  اهْ ارْ  دَ لـْ ـنَــى  اليُـمْ

تَبْتُه ا  مَ السْ مــنْ  ــادِي  مــنَ اهْ  ــدَ ــنَ فَ

تْنَامْ الغَ اتْنَالْ  كْ  أُمَّ ودَاعْ  منْ  بَّقْ  سَ

المْ السْ زِيزْ  العْ وْلَى  المَ نَّكْ  عَ ى  يَرْضَ

يفْ ارْجِ لْباً  بْقَ ابْلَغْ  و  ارْ  سَ و  ا  هَ دْ اقْصَ و 

يفْ خِ امْ يَّـرْ  غِ امْ الَكْ  مَ بنِي  يا  قَالَتْ 

يفْ اللْطِ رْ  بَامْ زْرِيلْ  عَ اوْرَايْ  ا  لهَ قَال 

ذَاكْ نْدْ  عَ علِيهْ  ى  وسَ مُ المْ  السْ رَدْ  و 

لقاكْ نْ  مَ ي  ارْحِ وَ اجْ و  فْ  ارتـجَ ادِي  فْؤَ

نْ انْشاكْ ى مَ بُورْ كما اقْضَ لِي القْ ـمْ و مَ

الزَّايْرِينْ ـــادَةْ  عَ هي  ا  كمَ زَايَـــرْ  َوْ  أ

ينْ باليْقِ لَكْ  يتْ  جِ بْ  تَلْهَ نْيَا  الدُّ في 

لِي اهْ ادَعْ  انْــوَ ي  شِ مْ نـَ تَّى  حَ لْنِي  هَ امْ

لِي هْ لـمَ يقْ  اتْطِ مَ ورْ  مامُ بْدْ  عَ ألنِّي 

لِي ينَسْ ى  عسَ ــه  أُمُّ و  لُه  اهْ ادَعْ  ـوَ ايـْ

لِينْ اجْ العَ من  ه  رُوحُ وذْ  خُ و  ا  يهَ ضِ يَقْ

يــنْ ــرِ األَخْ من  ة  ساعَ رْ  تَاخَ يَسْ فَال 

رِيقْ الطْ و  رِيقْ  الطْ بِنْ  حارْ  و  اتْوَقَّفْ  و 

يقْ قِ احْ تْبَلَّغْ  ــه  أُمُّ ارْ  ــدَ ل رَى  الْيُسْ و 

الرْفِيقْ يقْ  فِ الشْ رَبِّي  رَكْ  يْأَمْ له  قَال 

نِينْ احْ لْباً  بقَ نَّكْ  عَ ــاتْ  ارْضَ يَ  هِ إِنْ  فَ

يـنْ الْدِ الوَ معَ  بْ  ـضَ يَغْ بَتْ  ـضْ غَ أن  و  

ارْ فَ اصْ لُونُه  دَاكْ  نْ  مَ ــرَاهْ  تْ تُه  لقَ و 

يَارْ اغْ نْ  مَ ــاوْرَاكْ  مَ بِيبِي  حْ يَا  لِّي  قُلْ 

ارْ ذا النْهَ ي في هَ رِيعْ رُوحِ بَضْ اسْ ا يَقْ جَ
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امْ جَ اسْ عاً  مْ بدَ اوْا  ابْكَ و  لِيهْ  اعْ اتْ  رَتْمَ فَ

امْ اقْوَ نْ  مَ ــوَاتْ  اكْ ا  َمَ أ رَاقْ  الفْ نَارْ  نْ  مَ

اتْ األمهَ اتْ  تقَ يَا  قَالْ  ا  الْبْكَ دْ  بَعْ و 

اتْ مَ المَ ـاللْ  الجْ ذُو  لِيَّا  اعْ نْ  ـوَّ يْهَ

ـيَاتْ الحْ دْ  بَعْ وتْ  المُ ــرَاقْ  افْ ا  ذَ هَ و 

تْزَامْ بِأعْ نْزْلُه  لمَ ــارْ  سَ و  ــا  ــهَ وَدَّعْ

يَامْ الدْ كَ ودْ  دُ الخْ علَى  ه  وعُ دْمُ تْ  قَ فَرَمْ

رْ البْصَ يْ  ضَ و  قَلْبِي  نَا  امْ يَا  لِّي  قُل 

رْ فَ للسْ ــكْ  ادْعَ ــوَ انْ َتِيتْ  أ ا  لهَ ــالْ  قَ

بَرْ ابْ الصْ اوْا و غَ اتْ و ابْكَ اتْ و انْتْكَ َبْكَ أ

انْيَامْ نْ  اكَ امْسَ مْ  هُ دَعْ ا  لهَ قَالْ  مْ  هُ دَعْ

ايْتَامْ يَا  مْ  اتْهُ نَدَ و  نَا  اغْ ال  قَالَتْ 

مْ هُ ألمْ الشْ  اعْ قَالُوا  ذَاكْ  نْدْ  عَ وا  قَامُ

مْ لَهُ قَالَتْ  ينْ  الحِ في  يَاةْ  بالْحْ انْتُمَ  و 

مْ هُ لـْ كُ ـوا  يـنَـوْحُ علِيـهْ  اوْا  مَ فَـرَتـْ

رَامْ الكْ ذَا  ا  ابْكَ علَى  الكْ  لـمْ اتْ  ابْكَ و 

اليْتَامْ ذَا  اوْا  ابْقَ نْ  مَّ لـَ لِيمْ  الكْ الْ  فَقَ

ايْرِينْ طَ وا  نْحُ يجَ لُوبْ  القْ ــادُوا  كَ و 

رِينْ خْ
األَ علَى  ورْ  ــدُ ت و  ــيــنْ  األَوَّلِ ــنْ  مَ

رِيحْ القْ ادْ  بالفؤَ لِي  ــي  ادْعِ ــي  أُمِّ يَا 

ـرِيحْ تّ ى نَسْ نِّي اعْسَ ى عَ ودْ بالرْضَ و يجُ

رِيحْ الضْ سْ  رَمْ تْ  تَحْ نْ  مَ رْ  شَ للْحْ تَّى  حَ

البْنِينْ ُمْ  أ تْلُه  رْجَ خَ يدْ  الوْصِ رْ  فَنْقَ

ينْ سِ الحْ اللْ  هْ يَا  قالَتْ  و  تْ  عَ جْ انْفَ

بَادْ العْ منِيرْ  يَا  كْ  ادْبَاجَ يَّـرْ  غِ أَشْ 

َتَّنَادْ أ ليُومْ  تَّى  حَ ودْ  انْعُ االّ  رْ  فْ سَ

ارْقَادْ رَاشاً  الفْ في  اوْالدَكْ  لهُ  قَالَتْ 

ينْ فَازْعِ بالبْكاء  وا  ومُ يقُ قَبْلْ  نْ  مَ

لِينْ الرَّاحْ نْ  مَ مْ  ابُوكُ وا  ادْعُ اتْوَ وا  قُومُ

بَابْ اسْ نْ  مَ لنَا  ا  فَمَ ايْتَامْ  يَا  نَا  يحْ تْصِ

لِلتْـرَابْ يرْ  يسِ مْ  بُوكُ وا  ادْعُ اتْوَ وا  قُومُ

ـرَابْ الغْ مْ  هُ بنْوَاحْ يبْ  يشِ ادْ  كَ تَّى  حَ

يِنْ بَاكْ بِيرْ  الكْ لَى  عْ يرْ  غِ الصْ مالْ  ينْ  حِ

نِينْ حْ مْ  بُوهُ دْ  بَعْ خــالْ  ال  و  ــمْ  العَ
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اكْ ولْ ما ابْكَ ى يَا رْسُ وسَ هْ لمُ ى اللـَّ فَوْحَ

اكْ ا خفَ يمْ مَ ظِ رِيمْ حالِي اكْ قَالُّه يَا اكْ

ذَاكْ دْ  بَعْ مْ  خالْهُ و  مْ  هُ مْ عَ ماتْ  قَدْ 

امْ همَ يا  رْ  تْكَ تَفْ ما  رَبْنَا  له  ــالْ  قَ

امْ وَ للْهْ رْ  البْحَ في  اتَكْ  ارْمَ يُومْ  كْ  أمُّ و 

ى غَ اطْ  ً دا بَعْ ونْ  فَرْعُ لِيكْ  اعْ نَّـنْ  حَ منْ 

ى غَ نَصْ و  بْتَكْ  حَ لمْ اهْ  شَ احْ افْ  طَّ عَ نْ  مَ

ى للرْغَ ا  صَ العْ تِلْكَ  ــرَبْ  اضْ نْ  وَلكِ

امْ للرْغَ اهْ  صَ اعْ رَبْ  اضْ و  النْبِي  امْ  فَقَ

امْ اقْسَ مْ  انْقسَ و  ثَانِي  رْ  البْحَ رَبْ  اضْ و 

افْلِيقْ ارَتْ  سَ و  رَة  خْ الصَّ ثَالْثاً  رَبْ  اضْ و 

يقْ مِ انًا اغْ كَ نِي في امْ لَقْ نْ اخْ انْ مَ بْحَ سُ

رِيقْ اشْ  ً ــورا بــنُ ـــة  وَرْقَ ا  هَ فُمْ في  و 

امْ التْخَ مْ  تُخْ في  ــاذِي  هَ رَبْنَا  قَالُّه 

امْ ـقَ المْ رفِيـعْ  يَا  اوْالدَكْ  كْ  بَالـَ ا  مَ

ى عَ الدْ لُه  نْ  لـمَ أوْالدُه  وَدَّعْ  ينْ  الحِ في 

ة رَبْعَ الْ  الرْجَ تْ  نَعْ الكْ  المْ نْ  مَ دْ  يَوْجَ

ة عَ نْفَ مَ بَـرْ  القْ ذَا  في  مْ  قَالْهُ لـمنْ 

يَارْ الدِّ دْ  فَقْ َوْ  أ نِيَّة  الـمْ ــزْعْ  جَ لْ  هَ

ارْ غَ اصْ م  هُ عْ انْدَ نّ  لمَ األَيْتَامْ  م  هَ نْ  مَ

ارْ النْهَ ــذا  هَ دْ  بَعْ ــمْ  انْــرَاهُ ما  انَــا  و 

ينْ كِ امْ  ً ــرَارا اقْ في  بُوكْ  كْ  لْفَ خَ يُوماً 

ينْ حِ في  ا  لِهَ رَدَّكْ  نْ  مَ و  كْ  ظَ فْ حَ نْ  مَ

بْتَكْ سَ نْ  عَ األْلُوفْ  األَوْالدْ  نْ  مَ قتَلْ  و 

لتَـرْبِيْتَكْ رَّة  الـــدُّ ــه  ــتُ زُوجْ ــاعْ  طَ و 

تَكْ مْ غُ لِيلْ  اغْ ي  فِ تَشْ ة  ضَ موعْ رْ  تَنْظَ

نِينْ وجْ في الطْ رْ مالِي ايْمُ نْ بحَ قْ عَ و انْشَ

تِيـنْ امْ الصَّ نْ  مَ ة  مَّ صَ رْتاً  خَ صْ علَى 

انْ بلْسَ ـولْ  تـقُ و  رَة  فْ صَ دُودَةً  علَى 

انْ كَ المْ يدْ  بعِ في  برَزْقِي  ـلْ  فَّ اتْكَ و 

نَانْ رْ في دُوحْ الجْ نْ يْرَى النَّاضَ لْ مَ افْضَ

يـنْ حِ لّ  كُ ا  رْزَقْـهَ نْ  مَ ا  تْـهَ يَّعْ ضِ ما 

رِيـنْ اهْ طَ يــنْ  دِ موَحَّ و  النَّـبِي  اوالدْ 

يدْ الوْعِ دْ  لوَعْ تُه  حْ تـَ نْ  فَ بالكْ رَجْ  اخْ و 

يدْ عِ بَـرْ في الصْ دْ القْ رُوا واحَ فْ مْ يحَ و هُ

يدْ عِ السْ دْ  لوَاحَ قَالُوا  يمْ  ظِ اعْ رُه  اجْ و 
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المْ السْ بْ  ايْحُ ثِيـرْ  اكْ و  دُودْ  الوْ ـبْ  يحُ

زَامْ الحْ دْ  شَ و  هْ  اللـَّ اهْ  ابْغَ نْ  مَ ي  نَبْغِ

وِيلْ َمْ اطْ يرْ أ والهْ اقْصِ بَـرْ مُ الْ ذَا القْ فََقَ

يلْ افْضِ يَا  تَكْ  رْمْ حُ ه  قْيَاسُ لْنَا  دْ  خُ

عزْرائِيـلْ لْكْ  المَ ه  طُّ غَ ــدْ  ارْقَ ا  فَلَمَّ

المْ بالسْ نَايْتِي  اعْ و  لِيمْ  الكْ له  ال  فَقَ

باقْتْـحامْ ا  هَ قَـبْـضْ نَاوَلْ  اتـْ نْ  نَايـَ امْ و 

رِيعْ اسْ ا  هَ تْبَضْ نَقْ انَكْ  الْسَ نْ  مَ له  قَال 

يعْ مِ السْ ولْ  رسُ يا  أودَانَكْ  نْ  مَ له  قَال 

يعْ جِ يرْ اضْ هِ يَانْ و أنْتَ اسْ نْ العْ قَال له مَ

امْ مَ كْ الشْ مَ وَاشْ اسْ اخْ نْ انْفَ قَال له مَ

امْ النْـعَ دَارْ  ـر  ازْهْ مْ  بِهُ يـتْ  مِّ شَ قَالْ 

األلْوَاحْ تْ  اقْبَضْ مْ  يمْ بِهُ ظِ العْ ْنَا  رَبّ نْ  مَ

الحْ المْ رْفِيعْ  يَا  كْ  امَ اقْدَ منْ  له  قَال 

بَاحْ ْ الصّ و  ا  سَ المْ في  سْ  دَّ قَ المْ ادْ  الوَ و 

امْ صَ الخْ ذَا  رْ  نَاضَ يَا  زْرائِيلْ  عَ الْ  فَقَ

ـالمْ امْ نْ  مَ تْشي  تَخْ ال  نَا  رََبـْ له  قَال 

نيِنْ سِ ـحْ بَـرْ يَا مُ مْ فْي القْ ينْكُ قَالْ انْعِ

فِينْ الدْ لْ  حَ و  بَـرْ  القْ زُوا  هْ جَ تَّى  حَ

تُه يفْ صِ علَى  هْ  اللـَّ و  انْتَ  لُهْ  قَالُوا 

نِيْتُه علَى  ه  قَاسُ بَـرْ  للْقْ ــزَلْ  انْ و 

تُه جْ حُ بَابْ  اسْ ادرَى  و  النَّبِي  رْفُه  عَ و 

ينْ هِ يقْ المْ ي في ضِ ا رُوحِ ذَ بَضْ اكْ ما تَقْ

ينْ عِ المْ رَبِّي  انْ  بْحَ سُ ولْ  يقُ ى  وسَ مُ و 

ورْ فُ الغْ زِيزْ  العْ رَبِّي  بِهْ  تْ  لَّمْ كَ قَالْ 

ورْ طُ لَمْ في السْ مْ القْ تْ بِهُ عْ مَ قَال له اسْ

ورْ نـُ لْ  كُ ى  نْتَـهَ مُ مْ  بِهُ رْتْ  انْظَ له  قَال 

ينْ عجِ نْ  مََ رْ  عَ الشْ جبَدْ  ا  كمَ ا  هَ بَدْ جْ نـَ

ينْ مانْعِ ينْ  اليْدِ قَالْ  يكْ  ايْدِّ نْ  مَ له  قَال 

اجْ مبْتْهَ بنُورْ  تُوبْ  كْ مَ دَى  الهْ رَاتْ  تَوْ

نَاجْ مْ الجبَلْ في المْ تْ بِهُ لَعْ قَال له اطْ

رَاجْ احْ لِيَّ  اعْ ما  لِي  نَعْ تْ  لَعْ اخْ فِيهْ 

تِينْ المْ وِيّ  القَ انْتَ  و  لِيمْ  الكْ قَوِّيتْ 

لِيـنْ رْسْ المُ بَازَْغ  رُوحْ  لَى  اعْ لْ  هَّ اتْمَ
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ة مَ نَاعْ تاً  احْ تَفَّ نْتِي  جَ ــنْ  مَ ــدْ  خُ

ا مَ السْ ــعْ  رَافَ نْ  مَ يَّة  دِ الهْ ذَا  له  قَالْ 

ا مَ نْدْ عَ لُوهْ  سْ غَ و  وهْ  رْجُ خَ ينْ  الحِ في 

المْ السَّ علِيهْ  ى  وسَ مُ فاتْ  و  هي  ا  ذَ كْ

وَامْ وصْ و الْعْ صُ ا الخْ نْ قْرحتْهَ ي مَ تَبْكِّ

ماتْ و  تْوَفَّـى  ه  اللـَّ لِيـمْ  اكْ كانْ  ِذَا  إ

وَءاتْ ـي  ماضِ يْـرْ  خَ ـدْ  مَّ حَ مْ الهادِي  و 

ياتْ بالحْ تْرَرْ  يَغْ بحالِي  نْ  مَ يا  يفْ  كِ

ْغامْ للرّ لُوا  نَـقْ اتـْ و  افْـناوْا  ـبَابَكْ  احْ و 

األْتَـــامْ ــدْ  اتْــهَ تُــوبَــة  وا  ــدُ ــقْ نْــعَ ال  و 

رْ طَ المْ كَ عْ  مْ بالدَّ ــوا  انُّــوحُ ــا  ــنَ الزَمْ

رْ بالنْظَ عيُونْنَا  ــاتْ  اجــنَ ما  علَى 

رْ فََ للسّ اقْــرَابْ  نحن  و  ــزَوْدُوا  ــتْ نَ ما 

الرْحامْ يــنْ  الْدِ الوَ و  يعْ  مِ اجْ نَا  مْ يَرْحَ

ـرَامْ الكْ لِيـنْ  رْسَ المُ و  نْبِـيَّا 
األَ بِجاهْ 

اقْرِيحْ يَّـرْ  ـحَ مْ أنَا  و  ة  يدَ صِ القْ لْتْ  مَّ كَ

رِيحْ رِيحْ في اضْ ى اطْ سَ يبْ تَمْ شِ الْ المْ فَقَ

يحْ دِ المْ و  النّـبِي  بّ  حُ لُه  لْتْ  قُ زَادِي 

تْبَرْ عَ ا المْ هَ رْشْ نْ عَ رِيعْ مَ ا اشْ هَ فْ و اقْطَ

ـرْ تْـخَ فْ المَ ي  الزْكِ ماتْ  ا  هَ مْ شَ ا  لَمَّ

بَـرْ انقْ و  ـنْ  فَ الْكْ دْ  بَعْ علِيه  لُّوا  صَ و 

ارَخْ النَّاقْلِينْ ة في توَ ضَ وعْ اتْ مُ يفْ جَ كِ

ينْ عِ امْ السَّ بالَكْ  ما  جارْ  االحْ ي  تبَكِّ و 

مْ لْهُ كُ نْبِيَّا 
األَ و  لِيلْ  الخْ يمْ  ابْرَاهِ و 

مْ هُ دْ بَعْ ــنْ  مَ وتْ  المُ دَاقْ  و  تْوَفَّى 

ـمْ هُ ِويــنْ  يكْ  والْدِ لَكْ  قْ بعَ رْ  كَّ اتْفَ

يـنْ تَابْعِ مْ  هُ دْ بَعْ نْ  مَ وا  لْمُ نْعَ نُ  احْ و 

يـنْ ارْبْعِ فاتْ  رْ  ـمْ العُ و  تَـى  لِيمْ تَّى  حَ

لُوبْ القْ مْ  بدَ ا  يوْ نَبْكِ وعْ  مُ الدْ دْ  بَعْ و 

نُوبْ الذْ الْ  مَ احْ نْ  مَ نَا  قْ وسَ ا  مَ علَى  و 

ايْتُوبْ علِينَا  ولَى  المُ أَلُوا  نَسْ بْ  وَاجَ

يـنْ مِ لـِ سْ المُ افةْ  لكَ و  لْنَا  رْ  ـفَ يَغْ و 

لِيـنْ رْسَ المُ خاتَمْ  دْ  مَّ حَ مُ مْ  هُ اكرمْ و 

يبْ شِ نِي المْ ا ادْرَكْ اتْ لَمَّ مَ زْعْ المْ نْ جَ مَ

يبْ عِ اصْ وْلُه  بهَ طايَلْ  رْ  فَ السْ و  الزَادْ 

يبْ جِ يعْ المْ مِ نِّي في السْ نْ ضَ سْ معَ حُ
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المْ اسْ يَا  زِيزْ  العْ بْد  عَ اهْ  دعَ في  ولْ  يقُ و 

امْ قَ ا المْ ذَ نَا في هَ عَ رْ مْ ضَ نْ احْ مْ مَ و ارْحَ

المْ السَّ و  النّبِي  لَى  عَ الةْ  ْ بالصّ تَمْ  نَخْ

امْ وَ '' في العْ كْ طْ ''شَ حْ نَقْ و التَّارِيخْ وَاضَ

ينْ مِ الرَّحْ ــمَ  رَحْ يا  ــه  ــمُ رَحْ و  ــزُّه  عَ

ينْ اليْقِ و  ـة  خالْصَ ــة  بتُوبـَ نَا  كرَمْ و 

رِيـنْ اهْ الطَّ ـــه  ازْوَاجُ و  آلُــه  علَى  و 

العارْفِينْ هْ  ــوَ رِي ــدْ يَ ــرَة  ــجْ الــهَ مــنَ 
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راجْ بِيبْ اسْ ْ الحْ بّ لْ حُ عَ نْ اشْ بْحانْ مَ سُ

زاجْ امْ ينْ  قِ العاشْ يارْ  اسْ في  راهْ  اسْ و 

يَّاجْ هِ يا  اللَّـهْ  بِيبْ  احْ عـلَى  لُّـوا  صَ

راحْ ينْ اصْ قِ قى للعاشْ بْحانْ منْ اسْ سُ

باحْ األشْ مْ  هُ ارْواحْ واقْ  اشْ منْ  ارْتاوْا  و 

ـناحْ اجْ لِيهْ  اعْ ما  ه  دُ بـوَجْ لُوبْ  غْ المَ و 

اجْ الوَهَّ ْبِي  النّ  ْ بّ حُ افْرَضْ  منْ  بْحانْ  سُ

اجْ الدَّ في  لْ  مَ اكْ  ً را بَدْ فاتْ  الصِّ لِيحْ  امْ

يَّاجْ هِ يا  اللَّـهْ  بِيبْ  احْ عـلَى  لُّـوا  صَ

تارْ ـخْ المُ النْـبِي  فـرَضْ  نْ  مَ بْحانْ  سُ

االنْوارْ يجْ  هِ ابـْ نُورُه  لَقْ  اخْ يناً  حِ منْ 

ـبَّارْ الجَ العـلِي  ـهْ  اللـَّ ـمْ  باسْ بَّحْ  سَ

بـبْـراجْ ـما  اسْ وال  ْـباتْ  بالنّ أرْضْ  ال 

ــالجْ أبْ ال  ـــرْشْ  عَ ال  ــانْ  ــن الجْ ــارْ  ن ال 

رُوحــانِي ــعْ  ــبْ بــطَ ــدَى  ــهْ ال ــورْْ  ــنُ ب

نُــورانِــي عاعْ  بـشْ ــلُــوبْ  الــقْ  ْ دَمّ في 

انِي السَّ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  ــيَّ ــبِ
األنْ إمـــامْ 

وا ـرَتُه نـاحُ ـنْ سـكْ يمْ مَ دِ ـرْ القْ ـمْ الخَ

وا مْ بـاحُ ـرارْهُ ـمالْ بسْ وا الجْ لوْ صانـُ

ه راحُ بجْ مـــاتْ  ــنْ  م ــمــا  ْ ــيّ سِ وال 

يانِي لَعْ عْ  ـمْ جَ مـنْ  ينْ  ـقِ العاشْ علَى 

صانِي االغْ ادْ  دَ اعْ لِيهْ  اعْ هْ  اللـَّ لَّى  صَ

انِي السَّ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  ــيَّ ــبِ
األنْ إمـــامْ 

ورْ هُ مْ بة علَى الجَ ْتِي وَاجْ سْ الّ مْ كالشَّ

ــورْ نُّ مــنْ  يــالْــهُ  ــنــارَة  الــمْ يمْ  ظِ اعْ

ـورْ مُ ـعْ مَ وال  خالِي  ونْ  اليْكُ قَبْلْ  منْ 

سانِي افْلَكْ  وال  ـيـطْ  حِ امْ  ً را بحْ ال 

الجانِي َنْـــسْ  أ ال  ــمْ  ــلَ اقْ ال  ــوحْ  لُ ال 
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يَّاجْ هِ يا  اللَّـهْ  بِيبْ  احْ عـلَى  لُّـوا  صَ

مْ القاسَ ابُــو  لْقْ  الخَ يْرْ  خَ ــورْ  نُ إالَّ 

مْ رْ الحاكْ يفْ قَـدَّ فْ كِ ـتَكَ عْ ى مَ قَ و ابـْ

مْ الواسَ البْها  لزينْ  ْتُه  لّ بحُ ى  سَ اكْ و 

رَاجْ الرَّجْ قْ  نْجَ كالشَّ ـوِيمْ  القْ  ْ دّ القَ و 

اجْ أدْعَ ونْ  ـفُ الجْ و  ـرَّدْ  جَ المَ ـيـدْ  الجِ و 

يَّاجْ هِ يا  اللَّـهْ  بِيبْ  احْ عـلَى  لُّـوا  صَ

ولْ مُ كْ مَ ـي  شِ  ْ لّ كُ مـنْ  ْنَا  رَبّ ه  لْقُ خَ

ولْ رْسُ المَ رْ  اهَ الطَّ مالْ  اجْ فْ  يَوْصَ منْ 

ولْ اتْقُ القايْلِينْ  يعْ  مِ الجْ تْ  قامَ لوْ 

ـوَّاجْ امْ رْ  بـحَ من  ـرْفة  غَ تْ  جابـْ إالَّ 

تاجْ احْ ـرَابْ  ْ لشّ عْ  لـَّ وَ المْ بْ  ـلـْ القَ و 

يَّاجْ هِ يا  اللَّـهْ  بِيبْ  احْ عـلَى  لُّـوا  صَ

مانْ لِي الرَّحْ رْ العْ ي ذِكْ مِ عْ رْبِي و مطَ شُ

يانْ االَعْ بُه  اقْرايـْ و  علِيهْ  هْ  اللـَّ لَّى  صَ

ثْـمانْ عُ معَ  ـرْ  ـمَ عُ و  رْ  كَ بُوبـْ نِي  يَعْ

األَزْواجْ ة  ـهايـَ انـْ و  ـولْ  ْسُ الرّ اوْالَدْ  و 

يَّاجْ هُ بَّته  محَ في  افْـناوْا  ارْجــاالً  و 

انِي السَّ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  ــيَّ ــبِ
األنْ إمـــامْ 

ــوانْ أكْ  ْ ــلّ كُ قَبْلْ  ــنْ  مَ ْنا  رَبّ ه  لْقُ خَ

مانْ للرَّحْ بِيحْ  التَّسْ و  دْ  مْ الحَ علَى 

رْطانْ السَّ في  رْ  البَدْ و  ى  حَ ْ الضّ سْ  مْ شَ كَ

رْجانِي مَ في  رْ  وهَ جُ جمانْ  مْ  بْسَ المَ و 

ي نْدِي فـي األلوانـِ ـرِيـرْ هَ و الوَفْـرَة احْ

انِي السَّ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  ــيَّ ــبِ
األنْ إمـــامْ 

رافْ لْ التَّشْ مَّ يمْ بَاشْ كَ ظِ لُوقُه اعْ و اخْ

رافْ ياهْ تُعْ ي منْ أضْ ى شِ حَ سْ الضْ مْ أو شَ

االوْصافْ منْ  فاً  وَصْ ورْ  ـشُ اعْ ه  فُ وَصْ الَ 

ي ـزانـِ امْ ـةْ  فَّ ماكَ ي  بَـرْتـِ اعْ ضاقَتْ 

سانِي رْ  ـطَ امْ مـنْ  رْفة  ابْغَ يَرْوَى  ما 

انِي السَّ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  ــيَّ ــبِ
األنْ إمـــامْ 

رَة البُشْ بْ  صاحَ عْ  فَّ شَ المْ يحْ  دِ امْ و 

رَة النُّصْ مْ  ادْرَاغَ يعْ  مِ الجْ ـحابُه  اصْ و 

رَة الزَّهْ و  ينْ  سِ الحْ و  نْ  سَ الحْ و  لِي  عَ و 

ي ـسانـِ باألحْ دِيــنه  يـنْ  عِ التَّابـْ مـعَ 

الفـانِي ـقْ  كالعاشَ ْمانْ  الزّ فـي  فاتُوا 
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يَّاجْ هِ يا  اللَّـهْ  بِيبْ  احْ عـلَى  لُّـوا  صَ

انْ سَّ غَ عربْ  منْ  صبِـي  كانْ   ً دا بَعْ

االوْزانْ ـينْ  ـمِ فاهْ يا  القْ  اخْ  ً هارا أنـْ

ـمانْ الرَّحْ ـلِي  العَ إالَّ  إلَهَ  ال  لَةْ  قَـوْ

األَبْــالجْ ـتْ  لْمَ كَ ابُــوهْ  عْ  مَ اسْ ا  فَلَّمَّ

اجْ ـجَّ ضَ مْ  هُ وتـْ بـصُ مْ  ْـهُ يّ حَ آتوا  و 

يَّاجْ هِ يا  اللَّـهْ  بِيبْ  احْ عـلَى  لُّـوا  صَ

نُونْ جْ مَ مْ  كُ وَلْدْ مْ  ْهُ نّ مَ يَّخْ  شَ فَقالْ 

بفـنُونْ ه  إيعالَجْ بِـيـبْ  اطْ رِيـتْة  لُوْ 

نُونْ كْ المَ علَى  رْ  وَ حْ مَ ي  بشِ وِيهْ  يَكْ أو 

الجْ اعْ ــمْ  كُ وَلْــدْ في  يدْ  يفِ لَمْ  إنْ  و 

اجْ جَّ العَ ى  غَ ْ للطّ ارْمـــادُه  ا  دَرِّيـــوْ و 

يَّاجْ هِ يَا  اللَّـهْ  بِيبْ  احْ عـلَى  لُّـوا  صَ

دْبا الـوَ خْ  ـشايـَ امْ وهْ  جُ عالـْ ايـْ صارُوا 

ـبَّا الطَ ـرْ  ـشَ ـعْ يامَ لـغاه  فـي  قالْ  و 

با تَعْ مْ  كُ ـسْ نَفْ ـلْ  باطَ ـيرْ  غِ انْتُـمْ  و 

واجْ يَعْ ثَرْ  أكْ ا  مَ عادْ  بِي  ْ الصّ ذا  قالُوا 

هاجْ و  علِيهْ  بْ  ضَ اغْ و  ه  ولدُ نَتْ  اشْ و 

انِي السَّ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  ــيَّ ــبِ
األنْ إمـــامْ 

األَرْســالْ خاتَمْ  ــهَ  طَ ــتْ  وَقْ ــالقْ  اخْ

وقالْ يـُ ما  بخـيارْ  ـقْ  ـطَ انـْ ما  أوَّلْ 

الْ تْـعَ المُ كْ  المالـَ ـولْ  ْسُ الرّ دْ  مَّ حَ مُ

ي رَانـِ نَصْ بْـعُ  بطَ وا  عُ تَـمْ اجْ ـه  أُمُّ و 

األحزانِي ـوفْ  فُ بكْ ودْ  ـدُ الخْ رْبُوا  ضَ و 

انِي السَّ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  ــيَّ ــبِ
األنْ إمـــامْ 

ـرَا ـمْ غُ ه  صادْتـُ جازِي  الحْ ـرْ  حْ سَ منْ 

بْـرَا يـَ ى  عـسَ ــزَّة  العُ و  االَّةَ  ـمْ  باسْ

فَـتْرَا بال  ـرَجْ  يَخْ اقْـرِينْ  هْ  بـِ كانْ  إنْ 

بـنِـيـرانِي ه  دُ ـسْ جَ ـرْقُوا  حَ و  وهْ  حُ دَبـْ

نانِي دْ عَ رْ  دَكْ صْ  صايـَ اغْ منْ  بْـراوْا  تـَ

انِي السَّ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  ــيَّ ــبِ
األنْ إمـــامْ 

اتْكلَّمْ و  صاحْ  و  العامْ  لْ  مَ اكْ تَّى  حَ

مْ ظَ األعْ الطبِيبْ  إالَّ  ادْوَايْ  لمْ  يَعْ ما 

ـلَمْ يَعْ ادْوَايْ  و  هُ مـنْ  معَ  ي  ـونـِ رْكُ تـَ

جانِي صادْهُ   ْ قَدّ نُونْ  الجْ رْ  حْ سَ منْ 

عانِي ـتَـلُه  يُقْ ه  ـيْفُ ابْسَ لُه  مْ ـشَ اغْ و 
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يَّاجْ هِ يا  اللَّـهْ  بِيبْ  احْ عـلَى  لُّـوا  صَ

تُه دْ ُمُّ الوالدة خَ تْ له أ بْقَ ينْ سَ في الحِ

ـتُه نَّـقْ عَ ــزَمْ  بالعْ رْها  ـدَ اصْ يْـبْ  الجِ

الرِيـتُه و  الرَاكْ  مـنْ  ـرْ  حْ سَ صادَكْ 

راجْ احْ ـيرْ  بـغِ ا  هَ جاوَبـْ و  ـدْ  نَـهَّ اتـْ و 

بِيبْ قَدْ هاجْ ْ الحْ بّ رَامْ حُ وقي منْ اغْ شُ

يَّاجْ هِ يا  اللَّـهْ  بِيبْ  احْ عـلَى  لُّـوا  صَ

ــنِي حْ بـَ يَدْ  ْ ُمّ أ يـــا  ــدِي  والْ ـلِّي  خَ

نِي عْ طَ تَقْ يكْ  لـِّ خَ بِــي 
َ أ يــا  انْــتَ  و 

يْنِي عَ يا  أَضْ ـدْ  ـمَ احْ و  ي  خالْقِ هْ  اللـَّ

ـتــاجْ األَنـْ أوَّلْ  ــي  ف ـــتـــاً  ءَايْ ــا  َنـَ أ

زاجْ تِي و امْ جْ هْ عْ ما في مُ مْ وا بجَ دُ هْ شَ

يَّاجْ هِ يا  اللَّـهْ  بِيبْ  احْ عـلَى  لُّـوا  صَ

وابْ اجْ طابْ  للْخْ ادْرَاوْا  والَ  رُوا  هْ اتْقَ

جابْ يُحْ ْنَا  يّ حَ منْ  بيتْ  في  ه  أُمُّ معَ 

سابْ لْ بحْ مَ تَّى أكْ ْبُوهْ حَ يّ ينْ عَ في الحِ

تاجْ حْ يـَ نَكْ  ابـْ رَّجْ  خَ اتـْ ه  لوالْدُ قالُوا 

ماجْ تُدْ يهْ  علـِ ة  ـقَ فْ شَ تَكْ  صابـْ إنْ  و 

انِي السَّ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  ــيَّ ــبِ
األنْ إمـــامْ 

ادِي ـدَّ جَ ـعْ  مْ الدَّ و  ـرِيحْ  الجْ ـلْبْ  بالقَ

بادِي اكْ ة  ـعَ قَطْ يَا  لُه  ولْ  اتْقُ هـيَ  و 

يَّادِي صَ مْ  هْ بسَ يدْ  عِ ابـْ منْ  ارْماكْ  و 

جانِي ي  صادْنـِ ما  أمـي  يا  ـتِي  كْ اسْ

نِيـرَانِي يبْ  لهِ ورْ  البْحُ ي  ـفِ تَطْ ما 

انِي السَّ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  ــيَّ ــبِ
األنْ إمـــامْ 

ياتْ يمْ و احْ وْتِي انْعِ بِيبْ مَ ْ الحْ بّ و في حُ

يْماتْ هَ بِيبْ  الحْ في  يرْ  غِ اتْزِيدْ  نِي  عْ أقْطَ

فاتْ الصِّ لَ  كامْ دِينِي  سْ  مْ شَ رِي  بَدْ

ــدانِــي اهْ و  ــاهْ  ــبَّ نَ ــدِي  ال نِي  قْ أنْطَ

لسانِي تْ  فصاحَ و  نْتِي  عْ مَ ارْعــاوْا  و 

انِي السَّ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  ــيَّ ــبِ
األنْ إمـــامْ 

وهْ تَرْكُ بِي  الصْ ذا  قالُو  مْ  هُ ـضْ بَعْ و 

ـبوهْ جْ حَ بْـياننا  صَ هْ  ابْــالَ عادِي  يـْ ال 

بُـوهْ لـْ طَ ذا  ـدْ  بـعْ ـة  الرّْضـاعَ امْ  أيـَّ

يانِي األعْ يعْ  مِ بجْ تْبَرْ  يَخْ الــيُــومْ 

لْطانِي سُ كامْ  بحْ الَكْ  الهَ في  مَعه 
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يَّاجْ هِ يا  اللَّـهْ  بِيبْ  احْ عـلَى  لُّـوا  صَ

داهْ مـنْ  أبْــرَى  َبْنِي  أ مْ  ـوْ يالقَ فَقالْ 

ماهْ رْ في اسْ مَ مْ كالڤْ ه لهُ رجُ ينْ خَ في الحِ

راهْ منْ  جميع  نُه  سْ حُ يا  أَضْ منْ  شْ  أدْهَ

اجْ الرَّهَّ بِي  ْ الصّ وا  تَرْكُ مْ  رْهُ أمْ اتْمامْ  و 

راجْ اسْ بِيلْ  القْ بِينْ  ا  ْهَ النّ في  بَرْ  اكْ و 

يَّاجْ هِ يَا  اللَّـهْ  بِيبْ  احْ عـلَى  لُّـوا  صَ

نــانْ ـدْ العَ ــبَّـةْ  ـحَ بـمْ ـنَا  ـْ رَبّ وَدُّه 

انْ ـسَّ غَ ـرَبْ  اعْ عـلَى  تُه  حالـَ ى  فَ اخْ و 

يانْ الرُّعْ مـعَ  يَرْعَى  ـنَـمْ  بالغْ لُوهْ  عْ جَ

اجْ زَعَّ ـيمْ  ازْعِ عْ  ـلـَ اطْ و  أنْهارْ  مْ  لْهُ فَ اغْ

افْجاجْ و  الرُّبى  هذا  ـلَقْ  اخْ ـنْ  مَ ا  يـَ قالْ 

يَّاجْ هِ يَا  اللَّـهْ  بِيبْ  احْ عـلَى  لُّـوا  صَ

لَكْ نَسْ يمْ  تَقِ سْ المُ راطْ  لصِّ ينِي  دِ اهْ و 

ـلَكْ هْ نـَ الحايْرِينْ  يـلْ  يادْلـِ خافْ  انـْ و 

ــكْ ــلَ أهْ ارْ  ـــدَ ب دارِي  ــرِيــمْ  يــكْ لْ  ـــدَّ بَ

اجْ جَّ تـَ قلتْه  مُ عْ  دَمْ و  عا  ْ الدّ في  و  ماهُ

زْعاجْ مَ ـتُه  رُوعَ نْ  مَ ى  قَ ابـْ رَاهْ  يناً  حِ

انِي السَّ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  ــيَّ ــبِ
األنْ إمـــامْ 

يُرْجامْ ابْرَى  ما  كانْ  رُوهْ  نْظْ نـَ وا  قالـُ

المْ أظْ بِينْ  الجْ فُوقْ  رْ  عُ ْ الشّ رابْ  اغْ و 

المْ بـكْ ـمْ  فادْهُ ما  وهْ  ْمُ ـلّ كَ ادْناوْا  و 

ي رَبَّانـِ ـظْ  حـفْ في  ْـبِـي  النّ  ْ ـبّ بـحُ

رِيحانِي نْ  صْ كغُ ا  بالـبْـهَ يسْ  ِيْمِ إ

انِي السَّ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  ــيَّ ــبِ
األنْ إمـــامْ 

نُّه سَ رْ  غُ اصْ علَى  يحْ  ْجِ الرّ ـلْ  ـقْ العَ و 

فَنُّه مْ  لهُ دْ  حَ يُجْ ه  والــدُ ى  ـشَ اخْ و 

نُّه عَ لُوا  ـفَ غْ يـَ ال  الرُّعـاةْ  اوْصــاوْا  و 

تْباني كَ يـنْ  بـِ ي  عالـِ بَلْ  اجْ ى  عـلـَ

ي الفانـِ ــتْ  باعَ يا  تِي  حـالـْ ـبَـرْ  اجْ

انِي السَّ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  ــيَّ ــبِ
األنْ إمـــامْ 

جارِي و  دُ للعْ أنـا  و  بِيبْ  الحْ لمقامْ 

ــصــارِي ـــورْ االب ــدْ نُ ــنْ ال انْــشــاهَ م

دارِي منْ  دْ  البُعْ في  ـــمْ  دَارْهُ ــنْ  وايَ

ي ـده عانـِ ي قاصَ ـرْبـِ ـيْـخْ عَ رْ شَ يَنْـظُ

ي االقْـرَانـِ ياتـاجْ  خافْ  الَتـْ لُه  قــالْ 
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يَّاجْ هِ يا  اللَّـهْ  بِيبْ  احْ عـلَى  لُّـوا  صَ

دِينَكْ علَى  دِيــنِــي  ــابْ  ــبَ يــاشْ ــا  أتَ

لَكْ قَوْ في  بْـتْ  الَخَ أقْبِيلْ  نِينْ  مْ و 

يلَكْ جِ نْ  مَ يْخْ  ياشَ اقْبِيلْتَكْ  نِينْ  مْ و 

الوَهــاجْ ْـبِي  النّ رَ  دكْ ـعْ  مَ اسْ ا  فَلَمَّ

بزْواجْ مْ  يُونْهُ اعْ ـتْ  فاضَ و  وا  قُ انـْ اتْعَ و 

يَّاجْ هِ يا  اللَّـهْ  بِيبْ  احْ عـلَى  لُّـوا  صَ

يْبة الغَ منَ  فاقُوا  النْهارْ  منَ  ساعة 

يبة طِ ــارْ  ادْي نِي  اتْبَلَّغْ يُومْ  نْ  مَ  ْ مّ كَ

نَوْبـة ينْ  عِ ارْبـْ ـلَة  رَحْ دْ  هْ جَ لُه  قـالْ 

دراج اتــنــى  ــم  ت مــعــاه  تْـــــوادَعْ  و 

تاجْ يَحْ بـما  رْ  فَ اظْ و  يارْ  ْ لدّ غْ  لـَ ابـْ و 

يَّاجْ هِ يا  اللَّـهْ  بِيبْ  احْ عـلَى  لُّـوا  صَ

زَرَّابْ تارْ  اخْ رِي  هْ مَ بُوهْ  مالْ  اجْ منْ  و 

بابْ بَسْ ه  وَالــدُ عنْ  تُه  حالـْ فى  اخْ و 

بَّابْ صَ ـعْ  مَ ْ الدّ و  ه  أُمُّ معَ  ــوادَعْ  اتْ و 

رَّاجْ نْ الشَّ عَ وجْ كالطَّ جُ دْ في الفْ عَ و اصْ

األَزْواجْ خالَقْ  يا  ــاهْ  ادْعَ في  قــالْ  و 

انِي السَّ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  ــيَّ ــبِ
األنْ إمـــامْ 

المـنانْ وَدَّكْ  بـما  وذني  مْ  لـَ مـسْ

انْ سَّ غَ ــرَبْ  اعْ نْ  مَ ي  نَاسِ و  بُويَا  قالْ 

النْ الثُّقْ سيَّدْ  ينَةْ  مدِ نْ  مَ لُه  ــالْ  قَ

النِى جْ عَ يْخْ  للشَّ ــزَمْ  بــالــعْ ــى  أتَ

بأتنانِي األَرْضْ  في  ْـبُوا  ـيّ اتْغَ تَّى  حَ

انِي السَّ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  ــيَّ ــبِ
األنْ إمـــامْ 

يخْ بابْ للِشِّ يثْ قالْ الشْ دِ وا في الحْ دُ و اخْ

يخْ مِ اشْ ــورْ  بــنُ ـي  رَبـِّ ــا  ــزْهَ عَ ـــالدْ  ابْ

رِيخْ اسْ ينْ  عِ امْ ه  دُ قَصْ نْ  لمَ وْلَى  المَ و 

دَيْــوانِــي يــنْ  الــدِّ في  ه  ْمُ لّ عَ  ً ــدا بَــعْ

ي ـفانـِ لَهْ بْ  ـلـْ القَ و  ه  دُ وَالـْ مالْ  مـنْ 

انِي السَّ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  ــيَّ ــبِ
األنْ إمـــامْ 

رِي البَحْ فْ  واصَ اعْ في  لُوعْ  قْ كَ لْ  مَ يَعْ

رِي بَكْ نْ  مَ تالْ  يَحْ رْ  فَ ْ السّ في  يَّأْ  تْهَ و 

رِي هْ المَ علَى  ضْ  انْهَ و  لها  رْ  دَ تَـعْ اسْ و 

زانِي المْ بِينْ  ما  يـفْ  طِ اخْ رْقاً  بـَ أو 

ي الفانـِ ـحْ  النَّاصَ رِيـقْ  ْ للطّ ــدِي  أهْ

087

088

089

090

091

092

093

094

095

096

097

098

099

100

101

102

103

104



243 الصبي الغساني

يَّاجْ هِ يا  اللَّـهْ  بِيبْ  احْ عـلَى  لُّـوا  صَ

يَا نـْ الدُّ ـما  اسْ مـنْ  نادِي  المُ فَـنَداهْ 

ــا ــيَ ـرْ  األَشْ بـَّ ــــهْ  مــدَ بــــأَدَنْ  اإللَ

يَا المْ ألوفْ  وِي  يَطْ سارْ  و  ارْخالُوا  و 

اجْ نْهَ المُ علَى  ة  دَّ مُ رْ  فَ ْ السّ في  وَ  ماهُ

األدْرَاجْ لْيَةْ  عَ علَى  ــرْفْ  اشْ تَّى  حَ

يَّاجْ هِ يا  اللَّـهْ  بِيبْ  احْ عـلَى  لُّـوا  صَ

ورْ هُ مَشْ ــرَجْ  اخْ فــارَسْ  ى  لقَ ما  اوَّلْ 

ورْ اتْفُ ودْ  دُ الخْ في  وَاقِي  اسْ ه  وعُ ادْمُ و 

ورْ دُ كْ مَ انْرَاكْ  مالَكْ  المْ  ْ السّ دْ  بعْ منْ 

ـيَّاجْ الهَ ـمْ  دَرْغَ يا  رِيـبْ  اغْ ي  ـوْنـِ لكَ

ـاجْ الوَهَّ ْبِي  النّ  ْ بّ حُ يْـتِي  دَنـْ يَّـقْ  ضَ

يَّاجْ هِ يا  اللَّـهْ  بِيبْ  احْ عـلَى  لُّـوا  صَ

ــانْ األَوْط و  ــلْ  األَهْ رَتْ  جْ هَ ما  ــوْالَهْ  لَ

انْ سَّ غَ رْ  اثْغَ منْ  ـبُّه  بحُ لَبْـنِي  اجْ و 

رْسانْ الفُ خْ  أشامَ ونْ  اتْكُ منْ  أنْتَ  و 

اجْ ــدَّ ال رْ  ـدْ بـَ  ْ ــمّ عَ بــنْ  رَة  يْضْ حِ ــا  أنَ

موَّاجْ ي  عِ دَمْ تْرَى  داكْ  اكْ وقُه  شُ نْ  مَ

انِي السَّ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  ــيَّ ــبِ
األنْ إمـــامْ 

يَنْقادْ ــرَاهْ  اتْ نُوه  رَسْ لْ  مَ ْ للجّ ــي  ارْخِ

ادْ ــوَّ الــجُ ــرَ  بــأَمْ كالهارَبْ  ــودُه  ــقُ ايْ

فادْ ـدْ الفَ ارَدْ  الشَّ ـلِيمْ  للظْ يْقْ  كالهَ

رَانِي مْ ةْ في عَ الَ و ساعَ ة في الخْ ساعَ

وانِي األَكْ ورْ  نـُ دَارْ  ْـبَةْ  يّ الطَّ يـبَـةَ  طِ

انِي السَّ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  ــيَّ ــبِ
األنْ إمـــامْ 

سْ العابـَ رْ  وَ ـصْ كالقَ الوْغَى  الحْ  بسْ

الفارَسْ راجْ  لـدْ ـبابْ  الشْ لُه  فَـقالْ 

تانَسْ يَسْ بِكْ  يرِي  مِ اضْ لِي  ي  كِ احْ

انِي ـسَّ غَ أرْضْ  نْ  مَ ارْ  هَ المْ ـيدْ  ابْعِ

ي الفانـِ ْها  وّ لضَ تْ  ـرَجْ اخْ وْماً  يـَ منْ 

انِي السَّ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  ــيَّ ــبِ
األنْ إمـــامْ 

بْ الغالـَ المالَكْ   ْ ـقّ حَ و  رِي  غْ صُ منْ 

جالَبْ دِي  سْ لجَ بِـيـبْ  الحْ ـثَـلْ  مْ ما 

الَبْ الطَّ ابْنُ  علي  يرْ  هِ ْ الشّ لُه  فَقالْ 

ي فُـرْقانـِ ـتابْ  بـكْ بِـيَّا  األَنـْ مْ  خاتـَ

انِي فَ الكْ بَيْتْ  في  بُوعْ  أُسْ له  ا  هدَ
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يَّاجْ هِ يا  اللَّـهْ  بِيبْ  احْ عـلَى  لُّـوا  صَ

بْرُورْ المَ ْبِي  النّ ــوتْ  مُ عْ  مَ اسْ ا  فَلَمَّ

ورْ ثِيرْ إيْفُ نِينْ دَمْعه اكْ سْ و اتْرَكْ أبُو الحُ

كورْ دْ المَ بِيَ  ْ الصّ فاقْ  ْهارْ  النّ منَ  ة  ساعَ

هاجْ الدِّ أبُو  اتْ  فَ صِ ياعلِي  لِي  فْ  صِ

تاجْ يُحْ ْبِي  النّ فْ  وصْ علِي  له  فَقالْ 

يَّاجْ هِ يا  اللَّـهْ  بِيبْ  احْ عـلَى  لُّـوا  صَ

اوْالدِي لَى  اعْ ســأَلْ  و  للْبْالَدْ  ــلْ  ادْخُ

ــادِي غ تِي  لحاجْ ــتْ  ــرَجْ اخْ ــي  ألن

الهادِي ينَةْ  دِ لمْ بِي  الصَّ ذا  ــلْ  ادْخَ و 

بْـالجْ تـَ ينْ  ْجِ بَلّ امْ لِينْ  عاطْ واقْ  اسْ و 

اجْ ـجَّ ضَ مْ  هُ واتـْ صَ الصـحابة  أوْالَدْ  و 

يَّاجْ هِ يا  اللَّـهْ  بِيبْ  احْ عـلَى  لُّـوا  صَ

يْمانْ هَ يمْ  ظِ اعْ ي  شاكِ رْ  بُوبْكَ دْ  يَوْجَ

ثْمانْ عُ يرْ  هِ الشْ تَّى  حَ القاهْ  كما  علِي  و 

النَّوْحانْ مافارَڤْ  ابْــالَلْ  مْ  ثِيرْهُ اكْ و 

الجْ ـفْ المَ كما  رْتِي  يـَ األَدانْ  ماطاقْ 

راجْ بدْ نْارْ  المَ على  طلَعْ  ما  داكْ  رْقْ  فَ نْ  مَ

انِي السَّ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  ــيَّ ــبِ
األنْ إمـــامْ 

ي شِ غْ تِيلْ مَ أن القْ يْـحاً و طاحْ كَ صاحْ صَ

ي ـنْشِ المُ فْ  بالعاصَ ـرَتُه  ـمْ جُ يَّجْ  هَ

ي رْشِ ي القُ مِ فَقالْ يا العضض الهاشْ

ـيانِي بعْ ـــراهْ  انْ ــتــابْ  اكْ االَّ  ــتْ  وقْ

زمانِي ـرْفْ  ظَ منْ  الوْسـِيعْ  الوَقْـتْ 

انِي السَّ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  ــيَّ ــبِ
األنْ إمـــامْ 

باطْ األسْ ْلُوكْ  ايْنَزّ ينْ  سِ الحُ و  نْ  سَ لحْ

راطْ تَفْ بـال  يكْ  الـِ عْ  رْجَ نـَ و  يها  ضِ نَقْ

ماطْ اسْ  ْ لّ كُ في  ي  تَبْكِ ها  ناسْ دْ  يَوْجَ

رانِي دْ جَ  ْ ــلّ كُ منْ  النّْسا  ـواحْ  انـْ و 

ي قُـرْآنـِ الواحْ  مــوعْ  بالدْ ـحاوْا  امْ

انِي السَّ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  ــيَّ ــبِ
األنْ إمـــامْ 

ي نْكِ مَ راقْ  الفْ منَ  رْ  مَ عُ الفارُوقْ  و 

ي بْكِ تـَ ا  هَ ـْ لّ كُ ـحابة  ْ الصّ يعْ  ـمِ اجْ و 

ي كِ شْ يـَ تُه  ـرْحْ ابْڤُ ْـهارْ  النّ و  يـلْ  اللـِّ

الفانِي ة  هْ جِ مـنْ  ـماتْ  المْ نَّى  يَتْمَ

فانِِي ى  امْسَ تَّى  حَ ماتْ  فاشْ  يُومْ  منْ 
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يَّاجْ هِ يا  اللَّـهْ  بِيبْ  احْ عـلَى  لُّـوا  صَ

نْ سَ بِي و احْ ْ لَّمْ علَى النَّاسْ دا الصّ فَسَ

نْ سَ لَحْ رِيمْ  الكْ ايْنْ  اصحابْ  يا  قالْ  و 

سنْ حْ المُ يَة  اعْ الدَّ بــالَلْ  لُه  فَقالْ 

أنْتاجْ بزُوجْ  وا  رْجُ خَ ورْ  البْدُ علَى   ْ قّ فَدَ

الجْ يْفاً  ضَ فْي  ة  البَـرْكَ تْ  ـلـَّ حَ قالُوا 

يَّاجْ هِ يا  اللَّـهْ  بِيبْ  احْ عـلَى  لُّـوا  صَ

يْنْ سَ زَاء معَ الْحُ نْ العْ سَ نْ للحْ سَ و احْ

ـيْنْ كالْعَ ودْ  ـدُ الخْ في  ه  ـعُ دَمْ و  ا  زَّاهَ عَ

لِي فَيَنْ دْ عامْ قالْ ما وْجَ ْ وا له الطّ جبدُ

المبْهاجْ يـا  ـيتْ  جِ ـزارة  المْ يدْ  عِ ابـْ

هاجْ ي  ــدِ وجْ هاجْ  مْ  لِكُ يدْ  انْعِ الَّ  شَ

يَّاجْ هِ يا  اللَّـهْ  بِيبْ  احْ عـلَى  لُّـوا  صَ

ودْ الجلْمُ خْ  شامَ تِي  لحالـْ عْ  شَّ تْخَ يـَ

ود مُ حْ المَ دْ  مَّ حَ مُ ى  فَ طْ صْ المُ مْ  أْسَ و 

بودْ عْ المَ ْنِــي  وَدّ  ْ قَدّ ـوِيمْ  القْ ينُه  بدِ

نْهاجْ المُ أوَّلْ  منْ  تُه  ْ قَصّ ى  كَ احْ و 

ياجْ تَهْ مْ  زَدتْكُ قَدْ  مْ  بْكُ سْ حَ فَقالْ 

انِي السَّ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  ــيَّ ــبِ
األنْ إمـــامْ 

ــرابْ األَعْ ة  صاحَ بفْ زَى  العْ ظْ  بلَفْ

األنْسابْ بْ  واكَ أكْ ينْ  سِ الحْ وهْ  خُ و 

للـبابْ ــه  بَــلَّــغُ و  ــمْ  هُ ــدْ ــبْ عَ ــا  أن

عانِي جْ شَ لَيْثْ  منْ  رَانْ  القْ بْلَيْنْ  شَ

سانِي رْ  طَ المْ كما  ه  دُّ خَ في  ه  عُ دَمْ و 

انِي السَّ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  ــيَّ ــبِ
األنْ إمـــامْ 

يْجورْ الدِّ ــرَةْ  زَهْ يلة  ضِ الفْ دالَكْ  اكْ و 

ورْ ـزْبـُ مَ و  ـرِيحْ 
أڤْ ي  ـتْـكِ مَشْ ـي  باكِ

ـرُورْ مَضْ تِي  صْ غُ منْ  ـيـتْ  حِ اضْ اليَنِّي 

انِي سَّ غَ أرْضْ  منْ  ـرْ  هَ اشْ يرْتاً  امْسِ

ـالنِي اعْ و   ْ رّ السَ في  رِيبْتِي  اغْ بارْ  اخْ و 

انِي السَّ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  ــيَّ ــبِ
األنْ إمـــامْ 

بَّارْ بالجَ يحْ  انْصِ تْ  لَقْ اخْ يَوْماً  منْ 

يارْ األطْ رَّدْتْ  غَ ما  علِيهْ  هْ  ـْ اللّ لَّى  صَ

ارْ فَّ ةْ الكُ بْكَ نْ شَ يظْ مَ فِ نِي الحْ ظْ فَ و احْ

ي ـفانـِ الجْ ـوعْ  مُ بدْ رام  الكْ له  كاوْا  أبـْ

دِيـوانِي اللُّـوحْ  في  ـبَـقْ  ماسْ هـدا 
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يَّاجْ هِ يا  اللَّـهْ  بِيبْ  احْ عـلَى  لُّـوا  صَ

يانْ بعْ ْبِي  النّ مــارِيــتْ  ينْ  حِ نْ  لكِ

انْ سَّ غَ رَبْ  اعْ يَابَنْ  البْتُولْ  لُه  قالَتْ 

ــوانْ دِي ها  ومْ انْجُ و  رْ  مَ القْ و  ــيَّ  هِ

ادْبــاجْ  ْ لّ بكُ لْ  كامَ الحْ  المْ ــروسْ  اعْ

وَّاجْ مُ ودْ  هُ العْ وافْي  رِيمْ  اكْ لِيماً  احْ

يَّاجْ هِ يا  اللَّـهْ  بِيبْ  احْ عـلَى  لُّـوا  صَ

يْنْ يرْ العَ هِ اجْ اصْ صايَمْ النْهارْ قَايَمْ الدَّ

بالزِّينْ ه  وثُوَّجُ ساهْ  أكْ نْ  مَ انْ  بْحَ سُ

ينْ ظِ اللَّحْ ــجْ  داعَ بْ  واجَ الحْ زَنْــجْ  و 

الجْ التَّفْ ـــحْ  واضَ ْنَيا  الثّ ــقْ  ــرِي اشْ

واجْ اعْ يرْ  بغِ رْبِي  عَ اللّْسانْ  يحْ  افْصِ

يَّاجْ هِ يا  اللَّـهْ  بِيبْ  احْ عـلَى  لُّـوا  صَ

رَا الزَّهْ ة  مَ فاطْ ــنْ  مَ عْ  مَ اسْ ا  فَلَمَّ

ــرا ــسْ حَ ــا  ي أواهْ  قـــالْ  و  ــدْ  ــهَّ ــنَ أتْ

رَا نَظْ تُه  جْ بُهْ في  تْ  نَمْ أغْ لَوْ  نَبْرَى 

اجْ مَ اسْ بِيبْ  الحْ دْ  بَعْ يَاة  الحْ اليُومْ  و 

ــراجْ تَــخْ أنْ  ــبْــلْ  قَ بْرُه  لقَ ــي  نِ ــوْ ادِّي

انِي السَّ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  ــيَّ ــبِ
األنْ إمـــامْ 

يارُه اسْ ة  هايـَ انـْ و  هاهْ  ابـْ لي  ـوا  فُ صِ

بَبْصارْه سْ  مْ الشَّ  ْ قّ ايْحُ وَى  يَقْ منْ 

أنْوارُه تْ  جَ بَهْ منْ  ورْ  شُ العْ ورْ  شُ اعْ

ثانِي الَحْ  المْ في  ابْحالُه  ما  لِيحْ  امْ

ي طوْفانـِ للـنَّاسْ  ى  ـطَ العْ بالـزُوجْ 

انِي السَّ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  ــيَّ ــبِ
األنْ إمـــامْ 

ـرَمْ كْ يـَ تامْ  األيـْ و  باألرْمـالْ  ـنْ  ـسَ يَحْ

ـمْ ظَ ـلُوقْ األعْ ـمالُه بالخْ ـلْ اجْ ـمَّ و كَ

مْ بْسَ المَ ي  بَاهِ مايَلْ  الشّْ رِيفْ  اظْ و 

ي قانـِ علَى  ـرْ  وهَ جُ يْـتُه  لـْ حُ لِيلْ  كْ تـَ

ي رْبانـِ عَ و  ي  مِ جْ عَ ْغاتْ  اللّ يعْ  جمِ في 

انِي السَّ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  ــيَّ ــبِ
األنْ إمـــامْ 

رْ الزَّاهَ ْبِي  النّ فْ  وَصْ رْ  بحَ منْ  طة  نُقْ

رْ اهَ الطَّ ْبِي  النّ نْ  سْ حَ علَى  ي  فِ أَسْ يا 

رْ ظاهَ الوْرَى  بِينْ  يمْ  دِ اخْ لُه  ونْ  انْكُ و 

الفانِي وَى  اسْ ايْلِي  وتُه  مُ دْ  بَعْ ي  يْشِ عَ

ي نانـِ الكْ ـبْحْ  جَ مـنْ  رَامْ  بالغْ روحي 
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يَّاجْ هِ يا  اللَّـهْ  بِيبْ  احْ عـلَى  لُّـوا  صَ

ْ ــجّ ــرْتَ يَ مْ  بِينْهُ هو  و  ــهْ  بِ ســـارُوا 

األَبْــلَــجْ النْبِي  بْرْ  قَ ــرْ  أنْــظَ ا  فَلَمَّ

رَاجْ اعْ و  البْراقْ  رْ  هْ ظَ بْ  ارْكَ نْ  يامَ قالْ 

اجْ رْ في الدَّ مْ كانْ قَلْبِي ايْراكْ مثْلْ القَ

سْ في لألبْراجْ مْ أنْ شَ بَرْ كَ و اليُومْ في القْ

يَّاجْ هِ يا  اللَّـهْ  بِيبْ  احْ عـلَى  لُّـوا  صَ

كيْفْ وتَكْ  مُ دْ  بعْ رِي  بَدْ و  ي  سِ مْ اشَ

يْفْ يتَكْ ضَ لِي و جِ رْتْ اوْطانْ و اهْ جَ اهْ

يفْ بالسِّ لَكْ  ارْسْ منْ   ْ قّ بحَ بَلْنِي  تَقْ

األدْراجْ عاليَـةْ  في  اكْ  نَلْتَـقَّ ى  عـسَ

لْتاجْ المَ غايَةْ  يا  ـرِيعْ  اسْ ي  رُوحِ خدْ 

يَّاجْ هِ يا  اللَّـهْ  بِيبْ  احْ عـلَى  لُّـوا  صَ

بالتَّـوْحـِيدْ هْ  اللـَّ ـتَـجـبْ  اسْ و  ادْعى 

يدْ هِ اشْ رِيبْ  اغْ زَايَرْ  قامْ  المْ في  ماتْ  و 

يدْ نُه معَ التَّلْحِ اجْ كفْ ْهَ ه في الزّ دُ و اخْ

افْواجْ دَرْبْ   ْ لّ كُ منْ  البْالدْ  لْ  اهْ جاوْا 

زْعاجْ مَ يبْتُه  غِ منْ  جا  يفْ  كِ علي  و 

انِي السَّ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  ــيَّ ــبِ
األنْ إمـــامْ 

األَرْياحْ فْ  عاصَ منْ  وِيمْ  القْ نْ  صْ كالغُ

احْ ـصَّ الفُ ـة  بَبْـراعَ ـالمْ  بالسْ نادَى 

ــاحْ ــرْتَ نَ ــدْ  ــهَ أنْــشَ ياةْ  بالحْ نِّي  ظَ

انِي الدَّ معَ  ي  اصِ القَ تْدِي  نَهْ يَاكْ  بضْ

انِي السَّ ا  هَ اعْ عَ اشْ ابْ  حَ ْ السّ  ْ مّ غَ إنْ 

انِي السَّ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  ــيَّ ــبِ
األنْ إمـــامْ 

ـرَّارْ الغَ ْها  ـوّ ضَ في  ـياة  الحْ تـزْهالِي 

تارْ خْ المُ دِينَكْ  و  ابْهاكْ  في  ڤْ  عاشَ

بارْ نُقْ ـماكْ  احْ في  وْتِي  بمُ لْ  ـجَّ عَ ايـْ

يانِي اعْ ــرَّةْ  قُ يا  ابْهاكْ  في  رْ  نَنْظُ و 

مانِي الرَّحْ مْ  نَعْ يا  رْبْتِي  غُ ــمْ  ارْحَ و 

انِي السَّ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  ــيَّ ــبِ
األنْ إمـــامْ 

ـالمْ األسْ ـةْ  ببْـالغَ ى  ـفَ طْ صْ بالمُ و 

نامْ يُغْ ما  نالْ  هْ  اللـَّ ةْ  مَ رَحْ علِيهْ 

ـرَامْ الكْ ـنَـازْتُه  لگَ البْرِيحْ  ڤوا  لـْ طَ و 

ـثْـمانِي عُ و  ـرْ  ـمَ عُ و  ثِـيـقْ  اعْ مْ  َوَّلْهُ أ

الفانِي ـقْ  العاشَ ماتْ  عادْ  كِ صـابْ 
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يَّاجْ هِ يا  اللَّـهْ  بِيبْ  احْ عـلَى  لُّـوا  صَ

ا صَّ غُ ــا  زَادْن ــدْ  قَ بابْ  الشْ ذَا  قالُوا 

ــا وَصَّ ــالشْ  أعْ هــدا  رْ  بُوبْكَ فَـقالْ 

ا صَّ القَ و  تْ  بالنَّعْ ــه  ــفُ ْ وَصّ ــدا  اكْ

اجْ نَفَّ ــحْ  ــرْوايَ بَ ْبِي  النّ ـــزَارْ  ايْ في 

اجْ السَّ احْ  ــوَ ال منْ  لحوده  رُوا  نَشْ و 

يَّاجْ هِ يا  اللَّـهْ  بِيبْ  احْ عـلَى  لُّـوا  صَ

وهْ ـطُّ حَ ما  سْ  بنَفْ عـنُّـه  ــالَّوْا  صَ و 

دَفْـنُوهْ ما  ـنْـدْ  عَ مـنادِي  وا  عُ مْ سَ و 

ــوهْ ــبُّ ـــدِي حَ ْ ال ـــبّ ــعَ حَ و لــقــوه م

رَاجْ رَهْ بِيبْ  الحْ معَ  بِيبْ  الحْ سارْ  و 

يـنْ حلَلْ و تاجْ بْعِ رِيرْ سَ و لبَسْ منَ الحْ

يَّاجْ هِ يا  اللَّـهْ  بِيبْ  احْ عـلَى  لُّـوا  صَ

جامْ وعْ اسْ مُ ْ حابة و الدّ ْ رْفُوا الصّ فَانْصَ

المْ اظْ مْ  يْنْهُ عَ في  حاتْ  اضْ نْيا  الدَّ و 

ـالمْ السْ و  تُه  ْ قَصّ في  تْ  لَمْ اعْ مَ ا  هدَ

ــاجْ الــوَهَّ ــحْ  الــواضَ نِيرْ  المْ رْ  ــدَ ــبْ ال

اجْ جَّ الحُ طافَتْ  ما  لِيهْ  اعْ هْ  اللـَّ لَّى  صَ

انِي السَّ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  ــيَّ ــبِ
األنْ إمـــامْ 

رِيبْ األوْطانْ ينْ اغْ كِ لْنا مَسْ وْ قْ هَ منْ فَوْ

ـالنْ الثُّـقْ سـِيَّـدْ  وبُه  تـُ في  نْ  فَّ تْـكَ يـَ

ـنانْ لَفْ ـنُوهْ  فْ كَ و  لُوهْ  سْ غَ ينْ  الحِ في 

صانِي األغْ فُوقْ  منْ  ينْ  مِ اليَاسْ ثْلْ  مَ

يانِي األعْ ـعْ  ـمْ جَ ه  عاشُ انـْ وا  شالـُ و 

انِي السَّ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  ــيَّ ــبِ
األنْ إمـــامْ 

يانْ العْ نْ  عَ ــابْ  غَ رَّمْ  كَ امْ قَبْرُه  في 

ــانْ األدْه ــي  أولِ يا  اليَكْ  الْمْ ــوهْ  ــعُ رَفْ

مانْ الرَّحْ الَيَكْ  امْ الفْ  ينْ  بْعِ سَ و  ة  رَبْعْ

ي ـوانـِ رَضْ جـنانْ  فـي  رِيمْ  الكْ ودْ  بجُ

ي قانـِ ــبْ  اذهَ و  بـيَـاقُوتْ  ـلَّلْ  ـكَ امْ

انِي السَّ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  ــيَّ ــبِ
األنْ إمـــامْ 

واقْ باألَشْ لُوبْ  القْ ــراحْ  اجْ روا  قَ نعْ و 

شاقْ يُعْ ال  في  والَّ  ا  ــدَ هــاكْ قــالُــوا 

اقْ شَّ العُ رْ  ماهَ اجْ و  ى  فَ طْ صْ المُ علَى 

ي نانـِ ـدْ عَ ورْ  نـُ ـي  التْـهامِ ي  ـكِّ المَ

بـانِي رَكْ  ْ لّ كُ نْ  مَ تِـيـقْ  العْ بالبَيْـتْ 
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يَّاجْ هِ يا  اللَّـهْ  بِيبْ  احْ عـلَى  لُّـوا  صَ

الَ مْ جُ ينْ  عِ سامْ يا  الَمْ  ْ السّ دْ  بَعْ و 

ال أن  رِيمْ  الكْ ذا  يا  ودْ  الوْجُ ي  نْشِ مُ يا 

ـالَّ الحُ ـمْ  ناظَ و  يعْ  مِ للجْ رْ  ـفَ اغْ و 

باجْ بدْ ْزة  ـرّ طَ امْ اثْيَابْ  مْ  لهُ هايَبْ 

الحاجْ زِيزْ  العْ بْدْ  عَ بْ  ْسْ النّ راوِي  غْ مَ

انِي السَّ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  ــيَّ ــبِ
األنْ إمـــامْ 

اقِــي وَ بتَـشْ نَا  مـعَ مْ  كُ ـْ لّ كُ وا  قُولـُ

شاقِي والَ  ــرُومْ  ــحْ مَ ْنَا  نّ مَ لْ  عَ تَجْ

ياباقِي يــاحــيْ  ــهْ  ي ــدِ وَال ـــمْ  ارْحَ و 

ي انـِ الفَ كْ  بْـدَ عَ مـنْ  ـمْ  لهُ يَّة  دِ اهْ

انِي يْمَ هَ قْ  وْ بالشَّ اكْ  فَ طْ مُصْ احْ  دَّ مَ
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I    

انْ ميدَ في  ي  غِ كاطْ ه  بسيْفُ شارْ  البْرْقْ 

انْ عَ بلَضْ وا  ولْجُ صُ رَبْ  اعْ انْجوعْ  زُونْ  الْمْ و 

انْ بْحَ سُ يمْ  ظِ العْ بْحانْ  سُ والَنا  مُ  ْ رّ سَ

حابُه يْشْ منْ اسْ رْ بجَ طْ يرْ المَ لْ مِ تْفَ و احْ

نابُه أطْ ضا  الفْ علَى   ْ وّ الجَ منَ  ارْتْخاتْ  و 

رَابُه اغْ يا  ْ الضّ  ْ مّ غَ و  اللِّيلْ  شاهْ  اغْ لَنْ 

تَّانْ هَ امْ  غَ ْ الدّ  ْ دّ خَ في  يْمْ  الغَ عْ  دَمْ باتْ 

عانْ جْ ْهارْ شُ نْدْ اللِّيلْ و جا النّ زْمْ جَ و انْهَ

انْ بْحَ سُ يمْ  ظِ العْ بْحانْ  سُ والَنا  مُ  ْ رّ سَ

نِيَّه اسْ الــوْرَى  يمْ  بنْعِ نْيَا  الدَّ تْ  بْحَ صَ

يَّه نْدسِ سَ لَلْ  احْ نْ  سْ حُ في  بالزْرَابِي 

صبيَّه غانْجة  عــادَتْ  تْ  رْمَ هَ ما  دْ  بَعْ

االزمان عْ  مْ جَ لْطانْ  سُ ي  الباهِ ْبِيعْ  الرّ

بتِيجانْ بة  تَنْخْ مسْ رْ  ساكَ بعْ اقْبَلْ  قَدْ 

قارَا السْ بْ  مالعَ في  رْ  مَّ خَ امْ لْ  بَطْ أو 

غارَا جاتْ  يْلْ  خَ نْ  مَ حافَلْ  اجْ ْياحْ  الرّ و 

ارا تْدَ اقْ و   ْ زّ العَ و  ما  ظْ العَ و  الثْنَى  ذا 

ي كِ نَحْ بَنْدْ  ــزاحْ  اقْ و  رَجْ  ايْزَبـْ ْعادْ  الرّ و 

ي لْكِ ْهارْ حَ سْ و صارْ النّ مْ تافَتْ الشَّ و اخْ

ي يَبْكِ بَاتْ  عْ  الرَّجْ و  مْ  يَتْبَسَّ البَرْقْ  و 

ـتْـنارَا اسْ و  رْ  جَ الفْ الحْ  تَّى  حَ افْـتَـرْ  ما 

تارا ْ السّ من  كحورَى  تْ  لْعَ طَ نا  سْ مْ شَ

ارا تْدَ اقْ و   ْ زّ العَ و  ما  ظْ العَ و  الثْنَى  ذا 

ي اتْبَاهِ لُلْها  احْ في  ة  رُوسَ اعْ كصبَاحْ 

ي باهِ ارْ  ْـوَ النّ ـرْزْ  بـطَ مانْ  الرَّحْ ة  نْعَ صَ

ي ـضاهِ امْ ها  حالـْ اضْ و  ـها  زوجْ ْمانْ  الزّ

ْـيارَا الثّ ـرَةْ  ضَ حُ في  مثَلُه  يرى  لمنْ 

ْـدارا النّ و  ارْ  الــدَّ يانْ  قْ عُ و  يقْ  قِ اعْ منْ 
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بْحانْ سُ يمْ  ظِ العْ بْحانْ  سُ والَنا  مُ  ْ رّ سَ

انْشاها نْ  مَ بْحانْ  سُ ما  للْبَكْ انْتْبَهْ 

جاها و  لْها  بعَ فارَقْها  رَة  ـــدْ عَ  ْ ــنّ كَ

الْقاها ما  دَ بَعْ له  تْ  كَ حْ ضَ و  قاتْ  انْسْ

فانْ االكْ في  ْتَة  يّ كالمِ ولة  مُ هُ مَ صابْها 

فَتَّانْ نْ  ــوْ لَ  ْ ــلّ كُ منْ  يْها  دَّ خَ تْ  طَ ْ نَقّ

بْحانْ سُ يمْ  ظِ العْ بْحانْ  سُ والَنا  مُ  ْ رّ سَ

فْ وَاصَ  ْ لّ كُ اوْصــافْ  اتْ  ــدَّ عَ رَة  ضْ حُ  ْ زَيّ

فْ ـالحَ امْ ها  ـرُوجْ احْ و  ازْرَابِــي  البْطاحْ 

حايَفْ اجْ ها  مامْ اكْ و  بَرْكادُه  ْبَى  الرّ و 

تانْ بُسْ  ْ لّ كُ بساطْ  في  بَرْزُوا  الحدايَقْ  و 

لْطانْ سُ ابْساطْ  في  لَّة  حُ علَى  وارْ  كجْ

انْ بْحَ سُ يمْ  ظِ العْ بْحانْ  سُ والَنا  مُ  ْ رّ سَ

غانِي امْ ا  يُورْهَ اطْ و  بايَبْ  اشْ ومْ  النْسُ و 

دانِي المْ في  انْ  مَّ جُ ه  يُوسُ اكْ الرْبِيعْ  و 

عانِي المْ رَةْ  مْ خَ منْ  ساقِي  يا  دِيرْها 

زَانْ المْ وبْ  جُ احْ زَّقْ  مَ اتـْ االرْياحْ  اتْرَى  لَنْ 

سْ في ضحوْ النْهارْ و ازْيانْ مْ ارْتْماتْ الشَّ

ارا تْدَ اقْ و   ْ زّ العَ و  ما  ظْ العَ و  الثْنَى  ذا 

قــادَرْ  ْ ــلّ جَ يْتْ  بالغِ ياها  احْ و  اماتْها 

ــرْ دَايَ ــلْ  ي ــوِ اطْ  ً ـــرا دَهْ الها  خَ ما  دْ  بَعْ

رْ نايـَ رْزْ  طَ  ْ لّ كُ نْ  مَ لَلْها  فَحْ لَتْ  تَفْ احْ و 

بالزْيارَة رَانْ  جْ الهَ ــومْ  ارْسُ ياتْ  انْحْ و 

رَة علَى البْشارة ضْ تْ حَ قاتْ و قامَ و انْسْ

ارا تْدَ اقْ و   ْ زّ العَ و  ما  ظْ العَ و  الثْنَى  ذا 

مْ وَاسَ بالمْ لْطانْ  السُّ يعْ  ابْدِ في  تْرَى  ما 

رَاقَمْ  ْ لّ كُ لْ  غْ شُ نْ  مَ ياطي  احْ ابْ  ظَ الهْ و 

ـمْ رَاهَ ْ الدّ و  ياقُوتْ  و  ـينْ  بالجِ ْلَة  لّ كَ امْ

ادْرارة ـها  الـقاحْ و  بـزْهـارْهـا  تْ  ْجَ وّ تـَ

بـتارَة تـارتـاً  مْ  هُ رَاقَصْ ايـْ يمْ  ْـسِ النّ و 

ارا تْدَ اقْ و   ْ زّ العَ و  ما  ظْ العَ و  الثْنَى  ذا 

لْ لْجَ اتْجَ واتْها  اصْ و  رْ  زَامَ بمْ لْ  ْحَ النّ و 

لْ فَ حْ مَ  ْ لّ كُ في  رُه  قَطْ ها  فيّْضْ ْدَى  النّ و 

تَوَّلْ المْ نْها  ازْمَ في  ة  رْجَ الفَ ذَا  وا  نْمُ انْغَ

كارَا العْ وفْها  فُ اصْ يـنْ  بـِ ما  اوَلْ  دَ الجْ و 

دارا ابـْ ها  ـرُوبـْ لَغْ دَارَتْ  و  اتْ  تْـهَ انـْ و 
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بْحانْ سُ يمْ  ظِ العْ بْحانْ  سُ والَنا  مُ  ْ رّ سَ

سحابْ في  يبْ  اتْغِ تارَة  و  تَلْتاحْ  تارتاً 

رابْ يزْ االعْ ي في مِ كِ دَجْ تَحْ وْ غانْجة في هَ

بابْ عْ االحْ رَ يَاسافي في جمِ مْ طابَتْ الخَ

بلْسانْ ــوْدانْ  يَ لِيسْ  نُورانِي  رْ  مَ اخْ منْ 

يانْ االعْ اتْراهْ  اوْال  ينْ  االيْدِ وا  سُّ اتْمَ اوْال 

بْحانْ سُ يمْ  ظِ العْ بْحانْ  سُ والَنا  مُ  ْ رّ سَ

دَايَقْ  ْ لّ كُ  ْ ارْتَجّ و  وَجْ  اتْرَهْ رَابْ  ْ الشّ ابْدَ 

ـقْ الَحَ  ْ لّ كُ بالرُّوحْ  تْـقا  اتَلـْ و  ى  قَ ارْتـْ و 

قْ قايـَ الحْ رْ  ببْصايـَ ـمْ  وْالَهُ مَ وا  دُ شاهَ

نَانْ دْ ضْ عَ حْ نْ نُّورْ مَ ولَى مَ قاهْ المُ نْ اسْ مَ

يانْ نِينْ االعْ ومْ دْ و المُ مَ ب احْ لْ حُ هَ نْ اجْ و مَ

بْحانْ سُ يمْ  ظِ العْ بْحانْ  سُ والَنا  مُ  ْ رّ سَ

ارْ االنْوَ رَاجْ  اسْ وَى  يَهْ الَّ  نْ  مَ وَى  يَهْ ءاشْ 

تَارْ خْ مُ لْقْ  خَ  ْ لّ كُ نْ  عَ وْالَنا  مَ لُه  ْ فَضّ

ـرَارْ االبـْ يعْ  جمِ وْلَى  للْمَ رَّبْ  تَتْقَ بِــهْ 

رْبانْ قُ  ْ لّ بجَ لِيَّا  رَّبْ  تَتْقَ اتْــرِيــدْ  إلى 

وَانْ الكْ عْ  مْ جَ رْتْ  وَّ صَ شانُه  اللَة  اجْ منْ 

ارا تْدَ اقْ و   ْ زّ العَ و  ما  ظْ العَ و  الثْنَى  ذا 

ـبِيَّة هْ دْ مَ حاتْ  واضْ تْ  انْحالـَ ـرُورْ  ْ بالسّ

ـيَّـة مِ الحْ ــمْ  ادْرَاغَ تْ  يْـجَ هَ ـرَايَجْ  للْفْ

يَّة شَ العْ ذا  في  ة  ساعَ وا  نْمُ انْغَ و  دِيرْها 

اثْمارَا ال  و  جارُوه  اشْ ـنَّانْ  جَ ارْبَــى  ال  و 

ارَا اليْشَ ـمْ  فاهَ يا  ــه  دَاقُ منْ  رْفُوا  ايْعَ

ارا تْدَ اقْ و   ْ زّ العَ و  ما  ظْ العَ و  الثْنَى  ذا 

اللة رَةْ الجْ ضْ لْكوتْ في حُ علَى ابْساطْ المَ

هالة جْ ال  لْمْ  بالعَ وَصلوا  ــاالً  ارْج منْ 

حالة  ْ لّ كُ بُوبْ  حْ المَ  ْ بّ حُ نْ  مَ وا  نْمُ غَ و 

ـتْـيارَا باالخْ ـرُه  ـمْ خَ اللى  اتـْ و  ـلْ  ـمَ كْ انـْ

سارَا اخْ بادْتـه  اعْ و  التـه  اصْ و  قْـتُـه  دْ صَ

ارا تْدَ اقْ و   ْ زّ العَ و  ما  ظْ العَ و  الثْنَى  ذا 

انْبِينَا البْها  بْ  قُطْ افْنانِي  اهْ  ــوَ اهْ منْ 

ينَا سِ الحْ رَايَضْ  بفْ بادُه  لعْ لُه  ارْسَ و 

ينَا سِ ورْ  فطُ ى  وسَ لمُ هْ  اللـَّ قالْ  يفْ  كِ

ْجارا التّ غايَتْ  الهادِي  علَى  الَةْ  ْ بالصّ

هارَا الجْ و  رْ  بالسَّ انِي  وَ اهْ اهْ  ــوَ اهْ منْ 
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بْحانْ سُ يمْ  ظِ العْ بْحانْ  سُ والَنا  مُ  ْ رّ سَ

هَ طَ لُوقْ  اخْ الَ  لَــوْ مُوسى  يا  لكْ  مْ أنْعَ

ماها اسْ ال  و  ا  اهَ بمَ األرْضْ  ورْ  ابْحُ ال 

ياها اضْ ال  عاعْ  اشْ سْ  مْ شَ ال  و  فْالكْ  ال 

ولـدانْ و  ـورْها  حُ ال  ـنَّـة  جَ ال  رْ  سقَ ال 

تانْ بُهْ دُونْ  ناجاتْ  المُ في  جا  دا  كْ هَ

بْحانْ سُ يمْ  ظِ العْ بْحانْ  سُ والَنا  مُ  ْ رّ سَ

ه حُ دْ مَ و  ْنا  رَبّ بُّه  حَ نْ  مَ حْ  دَ نَمْ باشْ 

ه نْحُ ْ جَ لّ ونُوا في ضَ ْ ايْكُ لّ تهاوْا لكُ و اشْ

ه رُوحُ ولْ  ايْقُ ا  دَّ الشَّ يُومْ  ــدْ  وَاحَ لْ  كُ

حانْ نا  دْ وَعْ ولْ  ايْقُ و  هْ  ـْ لِلّ دْ  ساجَ  ْ رّ ايْخَ

وانْ الرَّضْ ـتُه  ْ ُمّ أ يعْ  مِ لجْ عْ  فَ يَشْ رُ  يامْ

بْحانْ سُ يمْ  ظِ العْ بْحانْ  سُ والَنا  مُ  ْ رّ سَ

ـيَّة طِ الخْ غافَـرْ  يا  التَّـوْبة  ـرِيمْ  ياكْ

لِيَّ ونْ  كُ و  لِي  رْ  فَ اغْ و  بَة  ثَوْ لِي  يبْ  هِ

يَّ ـــدِ وَالْ و  ــنِــي  ــمْ ارْحَ و  لِيَّا  اعْ قَبْلْ 

انْسانْ رْ  دَكْ ابْ  طَ و  لِي   ْ مالَدّ ه  حُ دْ مَ دُونْ 

انْ يْطَ زْبْ شَ ة و حَ عَ زْلْ و بَدْ نْ دَا هَ يْرْ مَ غَ

ارا تْدَ اقْ و   ْ زّ العَ و  ما  ظْ العَ و  الثْنَى  ذا 

تُوبْ تَنْزِيلْ تْ ءادَامْ قَبْلَكْ و ال اكْ ما خلَقْ

تاويلْ فِيهْ  لُوحْ  ال  و  رْشْ  عَ ال  اقْلَمْ  ال 

رَافِيلْ اسْ ال  جبْرِيلْ  رَةْ  ضْ حُ ال  الَكْ  مْ ال 

نارَا المْ بازَغْ  رْ  اهَ الطَّ لْ  ألجْ ي  شِ  ْ لّ كُ

تْصارَا دْ الخْ نْ قَصْ ايَلْ عَ يثْ الطَّ دِ في الحْ

ارا تْدَ اقْ و   ْ زّ العَ و  ما  ظْ العَ و  الثْنَى  ذا 

قَبْلُه لِينْ  ـرْسَ للمُ تْ  زْلـَ نـَ تُوباً  اكْ في 

وْلُه ابْهَ الوْرَى  عْ  مْ جَ لْ  هَ تَدْ  ً انْهارا في 

لُه فَضْ  ْ لّ بجَ والها  مُ مْ  اسَ القَ بُو  غيْرْ 

ْهارَا قْ في النّ سْ لِي الغَ جْ ة يا مَ فاعَ ْ الشّ

النْـصارَا و  ودْ  اليهُ و  ـَرْكْ  الشّ قُـومْ  غيْرْ 

ارا تْدَ اقْ و   ْ زّ العَ و  ما  ظْ العَ و  الثْنَى  ذا 

دْ جَّ مَ المْ بِيبَكْ  احْ و  أَلْتَكْ  اسْ لِيكْ  بِيكْ 

دْ مَ احْ ازْيارَةْ  في  ودِي  صُ قْ مَ يَّبْ  اتْخَ ال  و 

دْ مَّ حَ امْ ى  فَ طْ صْ المُ في  قْ  عاشَ نْهُ  مَ  ْ لّ كُ و 

البْرَارَا تُه  باعَ اتـْ و  بِيـبَـكْ  احْ حْ  دْ مَ دُونْ 

ـرَارَا امْ حالوَتـه  في  اقَبْ  تَتْعَ ال  احْ لُوْ 
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بْحانْ سُ يمْ  ظِ العْ بْحانْ  سُ والَنا  مُ  ْ رّ سَ

األلفاطْ ــرْزْ  طَ يـعْ  ببْدِ لة  الحُ انْتْـهتْ 

اطْ ينْ و را و وَاوْ قَدْ خَ يمْ و غِ لْ مِ غُ منْ اشْ

اظْ فَّ حَ  ْ لّ كُ و  عرَا  الشُ عْ  لجمْ المْ  السْ و 

تَزْيانْ عامْ   ْ لّ كُ في  الدنْيا  ابْقاتْ  ما  و 

يانْ االعْ ـرَامْ  الكْ تَاجْ  دْ  لـَ وْ مَ ـةْ  رامَ اكْ في 

زَانْ ــوْ لَ ينْ  مِ للْفاهْ وا  يدُ انْعِ المْ  ْ السّ و 

ارا تْدَ اقْ و   ْ زّ العَ و  ما  ظْ العَ و  الثْنَى  ذا 

ـرْ وَاهَ الجْ و  ياقُـوتْ  و  يانْ  قْ عُ منْ   ْ لّ جَ

رْ حاضَ  ْ لّ كُ تارْ  خْ المُ يلْ  خِ بدْ ه  مُ يَرْحَ

ــرْ زَاهَ مْ  نَجْ  ْ لّ بكُ لْكْ  الفُ ــادَارْ  م  ْ ــدّ قَ

ـطارَا العْ مْ  بنْـسايـَ حْ  الفايـَ ارْ  ْـوَ بالنّ

ـفارَا القْ و  ورْ  ـمُ عْ للمَ ـنَّة  الجَ ـتْ  فاحَ

طارَا الْقْ نْ  اطَ عَ امْ ـيْس  العَ حادِي  مارْعَى 
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II  

ارْ وَ اسْ و  ادْ  وَ اطْ زَلْزَلْ  و  الغيمْ  دْ  رَعْ زَامْ 

رَّارْ جَ يْشْ  الجَ صايَلْ  تُرْكي  باشا  ولْ  اتْقُ

قارْ العْ بكاسْ  ى  نَزْهَ ساقي  يا  لِي  هاتْ 

مْ ظَ االعْ مامْ  الهْ ابْحالْ  الغيمْ  دْ  رَعْ زَامْ 

يْنَمْ رُه ايْهَ ساكَ عْ ه و بـَ سامُ و البَـرْقْ بـحْ

مْ اتْنَعَّ  ْ يّ الحَ صابْ  مْ  ببْكاهُ ضا  الفْ و 

رَارْ سْ مَ ازْمانْ  ثْلُه  مَ ما  اڤْبَلْ  ْبِيـعْ  الرّ و 

هارْ االنـْ ينْ  بـِ فُـرْجاتْ  ودُه  بَوْجُ وا  نْمُ نَغْ

قارْ العْ بكاسْ  ى  نَزْهَ ساقي  يا  لِي  هاتْ 

لْطانْ سُ ن  ابـْ و  لْطانْ  سُ ه  ازْمانـُ ْبِيعْ  الرّ

االلوانْ عْ  مْ جَ  ْ لّ كُ نْ  مَ نْيا  الدَّ تْساتْ  اكْ و 

االدْهانْ ادْواتْ  رْ  حَ تَسْ ابْهاها  في  رْ  ْظَ بالنّ

تَبْصارْ ليْسْ  ياتْ  االشْ رَكْ  تَدْ يرة  بالبْصِ

ارْ نَحَّ  ْ ــلّ كُ إيْصولْ  بِهْ  ــدْ  دَابَ لْ  قَ العْ و 

جارة تَّتْ الحْ ادْ ايْفَ ة كَ مَ ظْ في هيْبَتُه العُ

زَارَة للـغْ باشْ  ـرَة  ـضْ حُ لْ  مَ عْ يـَ للْوْغَى 

وارَى  ْ بّ كُ امْ  لمدَ ايَلْ  الصَّ ْبِيعْ  الرّ علَى 

االدْواحْ  ْ دّ هَ اتـْ كادَتْ  ـه  امامُ ْيـاحْ  الرّ و 

فاحْ االسْ وعْ  ادْمُ ي  تَبْكِ الفُه  اخْ زُونْ  المْ و 

طاحْ االبـْ و  ْبَى  الرّ ـعْ  مْ جَ ببـنُودُه  رْ  انْتشَ

شارَة ابـْ ه  لـُ ا  يوْ ناتـِ ـه  امُ بأيـَّ نا  ـدْ عْ سَ

زَارَة الـوْ و  لْكْ  المُ ور  اقْصُ و  نْ  البْساتـَ في 

وارَى  ْ بّ كُ امْ  لمدَ ايَلْ  الصَّ ْبِيعْ  الرّ علَى 

سانِي الحْ نَّة  جَ منْ  ة  حَ نَفْ و  نُورْ  جابْ 

ـمانِي الجُ و  يانْ  ـقْ عُ و  ياقُـوتْ  ـرْزْها  طَ

فانِي ارْقِيقْ  ه  بْعُ طَ منْ  رْ  حَ تَسْ ال  كيفْ 

للنْظارَة  ْ ـوّ الضَّ مالْ  اكْ يْرْ  غَ ـرْ  البْـصَ و 

ـرَارَة الحْ و  كالثَّلْجْ  تْـلَفْ  اتْخَ بُوعْ  ْ الطّ و 
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قارْ العْ بكاسْ  ى  نَزْهَ ساقي  يا  لِي  هاتْ 

سْ ناعَ ـجاهْ  احْ ـنْ  يامَ لْ  أَمَّ اتـْ و  تْـبَهْ  انـْ

يابَسْ النْباتْ  و  بْرة  غُ كانَتْ  ما  دْ  بَعْ

رايَسْ نا اعْ جارْ في ابْساطاتْ أرْياضْ و الشْ

االزْهارْ اثْغارْ  تَحْ  تَفْ باها  اصْ  ْ بّ هَ ايـْ إلى 

يارْ االَطْ طابْ  للخْ تْ  لْعَ طَ نابَرْها  امْ في 

قارْ العْ بكاسْ  ى  نَزْهَ ساقي  يا  لِي  هاتْ 

البْساتَنْ ةْ  انْزَاهَ يرْ  غِ في  وْ  زَهْ نْ  مَ ءاشْ 

نْ ْياحَ والرّ ونْ  لَيْمُ و  ارْنَجْ  أو  رَنْجْ  اطْ نْ  مَ

فاتَنْ يعْ  ابْدِ يْلِي  خَ و  رْدْ  الوَ و  ينْ  مِ ياسْ و 

نُودْ االنْوارْ تْ اجْ تْلَفْ صْ اخْ في ابْساطْ الفحْ

ابْهارْ و   ْ فَنّ زَيْدْ و  ْفْرانا  الزّ و  جْ  سَ ابْنَفَ و 

قارْ العْ بكاسْ  ى  نَزْهَ ساقي  يا  لِي  هاتْ 

ـرَّجْ فَ اتـْ ال  و  ازْمانُه  فاتْ  نْ  مَ رَى  ءاشْ 

رَّجْ ايْعْ مايْتُه  في  ودْ  العُ معَ  ْبابْ  الرّ و 

رَّجْ ــدَ امْ ه  بَنْـغايْمُ لْ  يَتْـبَـدَّ ى  ْغَ الّ و 

فارْ تَصْ رُوبْ  الغْ أمامْ  سْ  مْ الشَّ ادْناتْ  إلى 

دارْ االكْ نُودْ  اجْ نُه  سْ حُ الهازَمْ  فاسْ  بوادْ 

وارَى  ْ بّ كُ امْ  لمدَ ايَلْ  الصَّ ْبِيعْ  الرّ علَى 

انْشاها نْ  مَ بْحانْ  سُ بَة  دْ الجَ اوْشاحْ  في 

ساها اكْ البْها  ثَوْبْ  تْ  لَبْسَ و  ياتْ  انْحْ

انْزَاها ي  شِ  ْ لّ كُ نْ  مَ تْ  تَلْفَ اخْ ْقاحْ  باللّ

كارا كالسْْ صانْ  االغْ تَتْمايَحْ  يمْ  ْسِ بالنّ

تــارَا بْعْ  طَ  ْ ــلّ كُ ــنْ  مَ لْ  تَتْبَدَّ ى  ْغَ بالّ

وارَى  ْ بّ كُ امْ  لمدَ ايَلْ  الصَّ ْبِيعْ  الرّ علَى 

ْوالِي بالتّ األدْواحْ  ــرْ  تَــزْهَ ازْمــانــاً  في 

وَالِي ْ الدّ رَايَشْ  اعْ تْ  تَحْ نْ  مَ ي  ماشِ المْ و 

ايْاللِي ــواوْرُه  ــنْ بَ جْ  بَهَّ امْ نْ  صْ غُ  ْ ــلّ كُ

ڤارَا ْ الشّ و  وسانْ  السُّ و  رَة  مْ الجَ ابْها  منْ 

فارا القْ ة  زَاهَ انـْ ـيْـنْ  مَّ العُ و  ـلْ  ْـفَ النّ و 

وارَى  ْ بّ كُ امْ  لمدَ ايَلْ  الصَّ ْبِيعْ  الرّ علَى 

ْحايَبْ الرّ رايَسْ  اعْ يْفاتْ  الهَ الحْ  امْ معَ 

ْبايَبْ الرّ و  رُورْ  ْ الطّ و  ايْبْرْڤَمْ  ناحْ  الجْ و 

بايَبْ الحْ رَةْ  ضْ حَ علَى  ورْ  اتْدُ يُوسْ  الكْ و 

جارَا الشْ في  اليَبْـرِيـزْ  ثْل  كامْ نُورْها 

صارَا القْ راڤَبْ  امْ البُوجاتْ  بابْ  بِينْ 
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قارْ العْ بكاسْ  ى  نَزْهَ ساقي  يا  لِي  هاتْ 

االنْجابْ بابْ  الحْ لنْهارْ  لة  صْ الخَ عْ  مَ جْ مَ

التْيابْ بماهْ  رْ  صَّ تَتْقَ و  تَبْياضْ  كيْفْ 

الثْرابْ و  فا  العْ يْبْ  طَ و  الما  يْبْ  طَ بِينْ 

وارْ ما و االسْ ْ ْ السّ وّ يُورْ افْراڤْ في جُ ْ و الطّ

االقْمارْ ــوهْ  اوْجُ جا  البَهْ ابْناتْ  ْيامْ  الرّ و 

قارْ العْ بكاسْ  ى  نَزْهَ ساقي  يا  لِي  هاتْ 

كابَسْ المْ ـرَّدْ  ايْطَ و  لِّي  إيْسَ فاسْ  وادْ 

جالَسْ للْمْ ـرُوشْ  ـفْ مَ ـه  ارْبِيـعُ وامْ  ْ بالدّ

البَسْ للمْ راجْ  ْجْ الرّ يْبْ  طَ نْ  مَ بابْ  الڤْ و 

ايْسارْ و  ينْ  ايمِ عن  اوَلْ  دَ اجْ و  وَاقِى  ْ السّ و 

االبْصارْ عاعْ  اشْ رة  ضْ الحُ الحْ  امْ مْ  بَيْنْهُ

قارْ العْ بكاسْ  ى  نَزْهَ ساقي  يا  لِي  هاتْ 

اجْ وَهَّ نْ  سْ ابْحُ جا  البَهْ وَادْ  نْ  مَ عْ  مابْدَ

راجْ يُسْ اهْ  مَ نِيلْ  و  الثَّلْجْ  من  نارْ  ولْ  أتْقُ

االبْراجْ دُوكْ  يَبْـرِيـزْ  ة  ـلـَّ بـحُ تْساتْ  اكْ

نارْ نُورْها  بْلَيْنْ  الجَ نادْ  اسْ و  ى  الوْطَ في 

يعْ االنْوارْ مِ نْ اجْ نه عَ سْ ى حُ مَ لِيجْ اسْ و الجْ

وارَى  ْ بّ كُ امْ  لمدَ ايَلْ  الصَّ ْبِيعْ  الرّ علَى 

ـرْ ـوَاهَ الجْ و  ــزْالنْ  الــغَ وَادْ  ــنْ  مَ له  يا 

ـرْ وَاطَ الخْ و  اقْ  ـشَّ العُ اقْلُـوبْ  داكْ  هكْ

رْ ْـوَاعَ النّ مْ  غايـَ انـْ و  ـي  الباهِ الرْبِيـعْ  و 

هارَة مْ اجْ اتْهُ وَ ي بصْ ومْ علَى شِ ي ايْحُ شِ

للزْيارَة ا  يوْ ايْجِ ادْ  ــوَ ال علَى  لُوعْ  كقْ

وارَى  ْ بّ كُ امْ  لمدَ ايَلْ  الصَّ ْبِيعْ  الرّ علَى 

ينَة دِ امْ نْ  عَ رْ  هَ يَظْ بحالُه  لِيجْ  اخْ ال 

ينَة سِ الحْ رَقَّةْ  منْ  سْ  نْدُ السَّ ياهْ  كسْ و 

زِينَة و  ى  ابْهَ زَادُوا  ه  طُّ شَ في  فونْ  كسْ

االَوْمارَا جالَسْ  امْ في  ازْرَابِي  وطْ  طُ كخْ

قارَا ْ السّ ـبْ  العَ امْ و  مْ  عايـَ انـْ و  رْ  مَ بالخْ

وارَى  ْ بّ كُ امْ  لمدَ ايَلْ  الصَّ ْبِيعْ  الرّ علَى 

يَّة شِ العْ معَ  ولُه  فُ احْ  ْ لّ جَ في  بَكْ  جْ يْعَ

يَّة شِ المْ في  نِيجْ  هْ كالدَّ ازْبــادُه  قْ  يَنْفَ

بِـيَّة هْ دْ مَ بانْ  اتـْ ـسْ  ـمْ بالشَّ ـنازَه  المْ و 

ْلنارَا لّ جُ ـبُوغْ  مَصْ ياها  بضْ ـقْ  فَ ْ الشّ و 

بارَا العْ مْ  يافاهَ ــمــاوِي  اسْ ــزَاحْ  كــقُ
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قارْ العْ بكاسْ  ى  نَزْهَ ساقي  يا  لِي  هاتْ 

االرْفَعْ قامْ  المْ في  بَحْ  يَصْ الَّ  نْ  مََ را  ءاشْ 

لَعْ تَطْ ينْ  حِ سْ  مْ الشَّ و  ه  أمامُ البْالدْ  و 

عْ طَ تَسْ ينْ  حِ  ْ وّ الجُ ابْرُوقْ  مثْلْ  عْ  يلْتْمَ

ــرارْ االسْ ــرارْ  اسْ يِي  يَحْ يَّه  مِ احْ ْبِيدْ  النّ

حارْ جة ايْزِيدْ البْها و تَشْ رُوا في البَهْ يَنْظْ

قارْ العْ بكاسْ  ى  نَزْهَ ساقي  يا  لِي  هاتْ 

باسي اكْ ال  انْجْ نْهارْ  في  ي  بْعِ طَ لْ  تْدَ اعْ

ي ثِيقْ كاسِ رَة اعْ مْ هاتْ لي يا ساقِي الخَ

ي وناسِ معَ  بِيبِي  احْ و  بُوبِى  حْ مَ بْتْ  صَ

صارْ المْ في  ال  و  رَى  القُ في  ثْلُه  مَ ما  وادْ 

االنْهارْ يرْ  مِ ونْ  يْحُ جَ و  ونْ  يْحُ سَ عنْ  فاقْ 

قارْ العْ بكاسْ  ى  نَزْهَ ساقي  يا  لِي  هاتْ 

رادْ في اوصاف تْ المْ نَمْ دِي و اغْ ى قَصْ انْتْهَ

ـرافْ يُعْ ـاللْ  الهْ كأنه  ازْمانُه  بْرْ  حَ  ْ لَنّ

الفْ تَكْ يْرْ  بغَ جْ  نَنْسَ ي  بْعِ طَ جايَا  احْ نْ  مَ

غارْ بارْ و اصْ ظْ قَوْلِي اكْ فَ ة تَحْ علَى البْالغَ

جارْ نْ  مَ  ْ لّ لكُ ي  ماضِ ي  يْفِ بسَ نزُولْ  ما 

وارَى  ْ بّ كُ امْ  لمدَ ايَلْ  الصَّ ْبِيعْ  الرّ علَى 

نِيَّة ْ السّ للزَّاوْيَة  ي  كِ يَحْ ارْياضاً  في 

قِيَّة بَنْدْ يُوسْ  كْ في  رَقْ  إيرَقْ يقْ  ْحِ الرّ و 

يَّة مِ نْ الحْ لَى مَ رَاقِي و احْ طْ زَاجْ اعْ في وَسَ

النْظارَا و  شْ  الوَحْ و  اللُّوعة  نُودْ  اجْ علَى 

ارَا دَ العْ يَّما  سِ ال  تانْ  البُسْ ودْ  ــدُ اخْ في 

وارَى  ْ بّ كُ امْ  لمدَ ايَلْ  الصَّ ْبِيعْ  الرّ علَى 

فاسْ االطْ  ْ مّ هَ زَالْ   ً دا بَعْ ي  بْعِ طَ لْ  وابْتْدَ

االنْفاسْ رِينْ  العاطْ ودْ  بُوجُ وَقْتِي  طابْ 

نِي علَى فاسْ ْ رْتِي في انْهارْ السّ ضَ و طابَتْ احْ

يارَا ْ السّ في  النَّيلْ  و  لَة  جْ الدَّ زَيْنْ  فاقْ 

النّْصارَا عاداتْ  في  نايَلْ  اشْ و  رَاتْ  الفْ و 

وارَى  ْ بّ كُ امْ  لمدَ ايَلْ  الصَّ ْبِيعْ  الرّ علَى 

رَامِي الكْ و  ادْ  الـــوَ و  ارْبِــيــعْ  و  ــرْ  ْهَ ــزّ ال

ي سامِ رْتْ له احْ ْظامْ الرَّايَقْ و شهَ في النّ

المِي اعْ رْ  تْـشَ انـْ و  تْـها  نْمَ غَ رَايَة  القْ و 

للثْـجارة ـتارْ  خْ المُ ـلُـوكْ  اسْ رَارْ  ــدْ ك

ـرَارَة المْ و  ـمْ  السَّ له  رعْ نَجْ ولِي  ضُ الفْ و 
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قارْ العْ بكاسْ  ى  نَزْهَ ساقي  يا  لِي  هاتْ 

ــرابْ االَعْ رْزْ  بطَ ة  وجَ نْسُ مَ لة  حُ ها  دْ خُ

االنْسابْ ــرافْ  أشْ نْ  مَ رَاوِيَّة  غْ مَ ألنْها 

ومْ قَنْتْ لَوْجابْ مُ دْ يسْ النَّاسْ المَ سِ و اخْ

عارْ االشْ ودْ  قُ اعْ مْ  يَنْظَ له  قُولُوا  دا  كْ هَ

االوْعــارْ بِينْ  ــه  رُوحُ ي  قِ يَشْ لْ  باطَ يرْ  غِ

ازْرارْ في  يقْ  قِ العْ ثْلْ  مَ الفايَحْ  المْ  ْ السّ و 

لحضارْ يا  يع  جمِ في  مْ  علِيكُ المْ  السْ و 

وارَى  ْ بّ كُ امْ  لمدَ ايَلْ  الصَّ ْبِيعْ  الرّ علَى 

تُنْساخْ ينْ  ْجِ اللّ فُوقْ  نْ  مَ بَرْزَتْ  بْ  هَ بالذْ

اخْ نَفَّ  ْ لّ كُ و  الواشي  و  الداعي  عْ  مَ قْ مَ

االرْخــاخْ هاتْ  ْ للدّ ــه  رُوحُ ي  كِ يَحْ ْدِي  للّ

يارَا العْ لْ  رَاتـَ هْ بـَ مْ  لـَّ يَتْـكَ الَ  سْ  يابـَ

اليْشارَا سْ  الخامَ بْعْ  الطَّ في  لُه  ما  لَنْ 

بارَا العْ بْ  صاحَ مْ  افْهَ و  قَوْلِي  افهم  نْ  لمَ

ـهـارا الجْ و   ْ ــرّ بـسَ ـيارْ  األطْ الغاتْ  ما 
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يعْ ـطِ اسْ هُ  بـصارْمُ النُّـوْ  بَرْڤْ  ـزْنِي  هَ

رِيعْ اسْ الوْغا  ـومْ  يـُ ايَلْ  الصَّ مامْ  كالهْ

ايْرِيعْ ما  يرْ  بالسِّ مالُه  اجْ ـزُونْ  الـمْ و 

جْ لـَ عْ كيْـلـَ ـياه  اضْ بـصارْمْ  البـرْڤ  و 

جْ جَّ اتْهَ ها  وعْ بنْجُ ــرَبْ  اعْ قُومْ  جاتْها 

رَجْ اتْزَمْ ـبُولْها  اطْ و  ه  فاضُ انـْ دَّ  الرَّعْ و 

يعْ مِ الهْ بْلَ  الوَ انْ  لْطَ سُ رْ  كَ سْ عَ فاتْ 

يعْ طِ امْ طا  للْعْ الما  بْ  حْ سَ تْ  تْحَ اسْ

ايْرِيعْ ما  رْ  بالسِّ مالُه  اجْ ــزُونْ  الــمْ و 

ه احُ سَ  ْ تَلّ  ْ لّ كُ علَى  انْ  الوِيدَ لْتْ  مَ احْ

ه باحُ نْ اصْ تَّى بانْ اللِّيلْ مَ يَ حَ شِ من العْ

ه احُ نْ لقَ رَ مَ مْ بالزَّهْ بَحْ باسَ ْ رُوضَّ اصْ كلّ

ارْفِـيعْ ي  نْدْسِ سَ فـي  رْ  ادْنانـَ ْـوار  النّ و 

يعْ البْدِ ها  ابْساطْ فُوقْ  نْيَا  الدُّ تْ  بَحْ اصْ

ايْاللِي ـما  ْ السّ معَ  ورْ  جُ الديـْ ولْ  طُ باتْ 

الِي وَ العْ بْ  واكَ بكْ ـنُـودُه  اجْ ومْ  النْـجُ و 

بالتْوالِي جاتْ  و  دْ  الرَّعْ لْ  فَحْ ها  صاگْ

ارْياحْ يولْها  بخْ ـتْ  صاگَ زُونـاً  امْ عـلَى 

اقْزَاحْ رَايْتُه  في  لْطانْ  سُ رْ  اعْساكَ منْ 

فاحْ للْكْ ــرْبْ  الْــحَ يطْ  وسِ مْ  بِهُ هاج 

اتْشالي يوفْها  بسْ بـرُوقُه  و  تْـبَكْ  ـشْ مَ

ـبالِي للجْ ـزَنْ  ـخْ المَ الْ  ـمَّ عُ تُـه  حابـْ

بالتْوالِي جاتْ  و  دْ  الرَّعْ لْ  فَحْ ها  صاگْ

وجْ جُ الفْ على  نْها  اتْعابـَ و  اوَلْ  دَ كالجْ

الــبْــرُوجْ ــنْ  ــفــايَ بــسْ ه  ــنْــدُ جَ راحْ 

ـرُوجْ المْ ــرَّدْ  ازْمَ فـوقْ  ـرْ  وهَ جُ النْـدا  و 

للْئالِي صْ  خالـَ و  الياقُـوتْ  مْ  انْضَ معَ 

والِي الغْ ة  غايـَ منْ  ـرُوسة  اعْ كصباحْ 
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ايْرِيعْ ما  يرْ  بالسِّ مالُه  اجْ ـزُونْ  الـمْ و 

ه يدَ النْجِ يَة  الباهْ ا  لْتْهَ حُ في  تْ  جَ بَهْ

ة يدَ انْضِ ة  قَ الباسْ ها  ايَقْ دَ احْ في  بَرْزَتْ 

ة يدَ دِ امْ صانْها  اغْ األيْكْ  علَى  يُورْ  الطْ و 

الوْسيعْ ــعْ  واسَ في  ــي  ازْرَابِ البْطاحْ  و 

الوْليعْ دْ  الوَجْ بي  تَسْ نْيا  الدُّ تْ  جَ بَهْ

ايْرِيعْ ما  يرْ  بالسِّ مالُه  اجْ ـزُونْ  الـمْ و 

رَڤَّمْ المْ ها  ابْساطْ رِيحْ  تَسْ في  بَتْ  جْ سَ

مْ سَ مْ وحاتْ بالمسَ تْ في اتْيابْ الدُّ جَ بَهْ

مْ ظَّ عَ امْ ها  رِيسْ لعْ تْ  مَ قَدْ ة  رُوسَ كعْ

لِيعْ الوْ ها  عرسْ جالْ  امْ في  ى  تَرْتَجَ

ارْفِيعْ ها  دْ بَعْ نْ  مَ طالَعْ  حابُهْ  اسْ في 

ايْرِيعْ ما  يرْ  بالسِّ مالُه  اجْ ـزُونْ  الـمْ و 

دْ عَ السَّ ورْ  هُ اشْ تاجْ  دْ  عَ باسْ تْنا  دَ عْ اسَ

بالنَّدْ رُورْ  السْ رْ  فَجْ و  دْ  النَّكْ غابْ  بِهْ 

دْ لـَ وْ مَ لْ  كُ ـصـْباحْ  مَ األوَّلْ  الرْبِيـعْ 

يعْ مِ بالجْ دْ  مَّ حَ مُ ة  أمَّ يا  لِينا  نِيَّة  اهْ

ارْفِيـعْ شانْها  المـوْلَى  نْدْ  عَ أمتُه  و 

بالتْوالِي جاتْ  و  دْ  الرَّعْ لْ  فَحْ ها  صاگْ

رِيدْ الجْ ــدْ  ــاليَ اقْ الماتْ  باعْ تْ  ــدَ ــنْ وبَ

يدْ اتْمِ ها  القاحْ مامْ  باكْ دوحــة   ْ كــلّ

ـيدْ اوجِ تُـه  مايـْ و  بلـغاهْ  ي  غانـِ لْ  كُ

مالي ينْ و الشْ تْبُوتَة في ايْمِ ضا مَ على الفْ

والِي الدْ رْةْ  خمَ بال  ولُوعْ  المُ رْ  مَّ خَ اتـْ و 

بالتْوالِي جاتْ  و  دْ  الرَّعْ لْ  فَحْ ها  صاگْ

المـهابْ و  يقْ  مِ التَّلـْ يطْ  بحِ تْ  ْطَ يّ حَ و 

بـابْ لْ  كُ راقْ  ــوْ تَ لْ  كُ في  تْ  ـلـَ ـجْ حَ و 

ـجابْ  الحْ رْفُـوعـة  مَ ـلِيَّـة  حْ مَ بــارْزَة 

اللِي الهْ ضيَّتْ  نْها  عَ يَّتْ  غَ ما  دْ  بعْ

مالِي بالكْ عودْ  سْ المَ بَرْجْ  عادَةْ  اسْ في 

بالتْوالِي جاتْ  و  دْ  الرَّعْ لْ  فَحْ ها  صاگْ

يدْ عِ اسْ ة  عَ لـْ بالطَّ ـه  ايَّامُ ـواتْ  اضْ نْ  مَ

يدْ يْ و البْـعِ صَ انِي و القْ رِيبْ الدَّ على القْ

ـيـدْ عِ  ْ لّ لكُ ـه  ايَّامُ ـتارْ  خْ المُ ودْ  لـُ وْ مَ

يمْ عالي ظِ هْ شانُه اعْ بْدْ اللـَّ بِيبْنا بنْ عَ احْ

ـاللي الجْ ذا  ود  بُوجُ ة  األُمَّ يعْ  مِ اجْ علَى 
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ايْرِيعْ ما  يرْ  بالسِّ مالُه  اجْ ـزُونْ  الـمْ و 

سانُه احْ علَى  ــبْ  واجَ والنا  مُ وا  دُ مْ نحَ

ــه ــانُ ازْمَ فــي  ــمْ  ــي ــرَاهِ اب أبِينا  ــةْ  ــلَّ مَ

انُه اوْطَ منْ  ينْ  الدِّ رْ  فجْ ة  لْمَ الظَّ الَ  اجْ نْ  مَ

يعْ انْجِ لُه  سارْ  بانْ  رُكْ رَامِي  اغْ يَّجْ  هَ

يعْ مِ ْ السّ الوابَلْ  ثْلْ  مَ وعِي  ادْمُ سالَتْ 

ايْرِيعْ ما  يرْ  بالسِّ مالُه  اجْ ـزُونْ  الـمْ و 

سارُوا لوبْ  للقْ بِيبْ  الحْ لُوا  رحْ مْ  هُ دْ سعْ

ارُه أنْوَ الهدى  لْ  الهْ تْ  الحَ ه  قامُ امْ منْ 

جارُه و  جاوَرُه  امْ نْتْ  كُ رَة  ضْ حُ يا  دْ  بَعْ

البْقيعْ انْصافَحْ  و  لِّي  انْصَ يُــومْ   ْ كلّ

الرْفِيعْ ها  قامْ امْ و  ة  كَّ مَ ارَتْ  ــوَ اجْ في 

ايْرِيعْ ما  يرْ  بالسِّ مالُه  اجْ ـزُونْ  الـمْ و 

طافْ نْ  مَ  ْ لّ كُ بِجاهْ  أَلْتَكْ  اسْ كرِيمْ  يا 

افْ اقْدَ الْحا  رْ  عَ اشْ و  ناً  امْ و  ة  زْدَلْفَ مَ و 

ادْنافْ الجاوْكْ  وا  دُ قَعْ وا  دَرْكُ قَوْمانْ  معَ 

رِيعْ اسْ نا  رَاحْ اسْ القْ  اطْ في  ودَكْ  جُ ودْ  بجُ

يعْ فِ الشْ ولَكْ  ارْسُ قامْ  امْ و  بَيْتَكْ  رْمْ  بحُ

بالتْوالِي جاتْ  و  دْ  الرَّعْ لْ  فَحْ ها  صاگْ

وِيـمْ القْ جْ  ـنْـهَ للْمَ ـدانا  اهْ و  ـتَـرْنا  اخْ

رِيـمْ الكْ دْ  مَّ حَ مُ وْالنا  مَ ها  سْ مْ شَ و 

يمْ ظِ العْ ارْم  بالصَّ اتْالال  بادْ  العْ علَى 

الرَّمالي ه  هامَ امْ و  را  حْ الصَّ وجْ  افْجُ في 

والِي اسْ مْ  رَاقْهُ لفْ ت  هاجَ  ً انْهارا في 

بالتْوالِي جاتْ  و  دْ  الرَّعْ لْ  فَحْ ها  صاگْ

الحْ ـوبْ و الصْ رْغُ نالُوا المَ وا و ايـْ غُ بَـلـْ ايـْ

الحْ الفْ و  يْرْ  الخَ  ْ ــلّ جَ بِــه  نْموا  غَ و 

باحْ الصْ عَ  مْ الة  اصْ  ْ لّ كُ في  بْرُهُ  قَ انْزُورْ 

فى انْجالي طْ صْ حابْ المُ ةْ اصْ و انْزُورْ رَوْضَ

صالي المْ ايَغْ  السَّ ــزَمْ  زَمْ و  وَافْ  ْ الطّ و 

بالتْوالِي جاتْ  و  دْ  الرَّعْ لْ  فَحْ ها  صاگْ

رُوبْ رْفاةْ إلى الغْ ى و اوْقَفْ في عَ عَ نْ اسْ و مَ

يُوبْ الغْ مْ  عالـَ يا  بَيْتَكْ  دْ  قاصَ سارْ  و 

ـيُوبْ العْ رْ  ساتـَ يا  لَكْ  ـضْ بفَ نا  لـِ رْ  فَ تَغْ

عالي المْ بغابَة  رفْتُه  شَ قاماً  امْ إلَى 

مالِي خْ الكْ امَ سْ الشَّ رَةْ قَدْ ضْ وا حَ عنْ اسْ
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ايْرِيعْ ما  يرْ  بالسِّ مالُه  اجْ زُونْ  المْ و 

دَايَــمْ علِيهْ  التَكْ  اصْ  ْ ــلّ جَ نْ  يْمَ مهَ يا 

رَايَمْ الكْ امْصابَحْ  ومْ  النْجُ حابُه  اصْ علَى 

العالَمْ يا  فاكْ  يَخْ الَّ  نْ  مَ كْ  بْدَ عَ ولْ  يقُ

يعْ ضِ اخْ نايْتُه  بجْ بابَكْ  علَى  ــفْ  وَاقَ

يعْ فِ الشْ ى  فَ طَ صْ المُ حْ  دْ مَ إالَّ  عاهْ  امْ ما 

يـعْ الوْسِ ـلَكْ  ـضْ بفَ مانْ  يارَحْ ه  ـمُ تَرْحْ

بالتْوالِي جاتْ  و  دْ  الرَّعْ لْ  فَحْ ها  صاگْ

زِيلْ اجْ طا  بالعْ وانَكْ  رَضْ و  السالمْ  و 

لِيـلْ ْ الدّ و  بالبُرْهانْ  تابَعْ  نْ  مَ  ْ ــلّ كُ و 

يلْ الوْحِ مْ  النَّاظَ ـرَاوِي  المـَغْ يـرْ  هِ الشْ

العالي يا  ـرَانْ  ـفْ الغُ و  ـفـو  العْ جى  يَرْتـْ

ايْاللي تُه  دْ قْ عَ قَلْبُه  نْ  مَ ــرَكْ  دَكْ دْ  بَعْ

تالي ـالمْ  السْ علِيـه  و  بِيبَكْ  احْ ـة  رْمَ حُ
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احرِيجْ الْبِنيْ  طالْ  ا  مَ

يجْ الهِ فُـلْكْ  بـازَغْ  يا 

ييجْ كْ في تَهْ رامَ و اغْ

ياجْ الدْ ساقْ  اغْ في  رْ  كالبْدَ كْ  هَ وَجْ لَّتْ  طَ

ـماجْ السْ لُبْ  ـالجْ  ياعْ روحـي  ـة  ياراحَ

باجْ الدْ يـعْ  دِ ابـْ ـنَة  لْطْ السُّ ـالمْ  اعْ ـدْ  أَقَ

ـرِيجْ الحْ ابْهاكْ  نْ  مَ

ــيجْ الوْهِ ــمالْ  بالجْ

يـجْ الهِ شايا  احْ في 

يجْ هِ ة روحي يا اطْ يارَاحَ

وديـجْ رْ  جْ بالهَ مالَكْ 

البْلِيجْ في  ة  رَاحَ مالي 

ـا ــــجَ الحْ رَوْضْ 

ـبَالْ الرْجـا فـي احْ

ــا ج ــدْ ال ــي  ف وال 

الفـجْ ــالمْ  اعْ أقَـدْ 

جْ ابْلـَ ـمامْ  اهْ امْ  قُـدَّ

جْ يَرْتـَ كْ  قَـدَّ مـثْـله 

هاجْ يارْ المْ زُوجْ في اسْ مْ رْ المَ مْ رْيْ الخَ سَ

الوْهاجْ في  ايْماثْلَكْ  نْ  مَ وْالنا  مَ ة  نْعَ صَ

باجْ الدْ يـعْ  دِ ابـْ ـنَة  لْطْ السُّ ـالمْ  اعْ ـدْ  أَقَ

ـرَجْ الهَ هارْ  أنـْ في 

رَجْ نْـدْ تـَ رُه  ـساكْ أعْ

رَجْ نْـدْ يـَ ما  عـنْـدْ 

ـجْ ـبَـهَّ امْ الجامـورْ  و 

لَجْ لَهْ رْ  امْ صابْ  النَّصْ

ـجْ ــجَّ فَ امْ عْ  لـْ قَ والَّ 

يجْ النْسِ و  بْ  هَ بالدْ

رِيجْ الفْ الزْمانْ  معَ 

لِيجْ يجْ فُوقْ الخْ ابْهِ

ـــي ـــراج ـــنْ انْ ـــي ـــبِ ـــــالْ ال ـــا ط م

ــــي ــــالجِ اعْ و  ـــي  ـــبِّ ط نَّــــــــكْ  ألَ

ــــي فـاجِ ــكْ  ـعاعَ بــشْ ـــي  فــاجِ

ــي ــزاجِ امْ ــي  ف ــكْ  ــبَّ حُ ــرى  ـــ ـــ اسْ و 

ــي ــاجِ ــمَّ كْ  طُ ـــــــدَّ ــــنْ  خَ ــــامَ ي

ــــي فـاجِ ــكْ  ـعاعَ بــشْ ـــي  فــاجِ

ـــي ــــ ـــوَاجِ ـــرَّهْ ال ـــدْ  ـــقَ ال دَاكْ 

ــي ـــ ــاج ازْن ـــــــودْ  سُ ـــبْ  ـــواجَ احْ و 

ياجْ اهْ وا  كيْزِيدُ وانجالْ  ــدِي  وَجْ يَّجْ  هَ

وَاجْ العْ و  مْ  وادْهُ أسْ دِي  عْ لسَ ا  يوْ اكِ كيْحَ
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رَاجْ اهْ قَلْبي  صادْ 

راجْ يا شعاعْ السْ

رة في زاجْ أنُ خمْ كَ

تاجْ نَحْ ما  ــرِّي  ضُ نْ  مَ

ــاجْ ــزْعَ الــمَ ـــرْقْ  بَ والَّ 

ــوَّاجْ مُ ــي  ــعِ دَمْ لَّى  خَ

جـي ـرْتـَ مَ وَى  ْ للـدّ

ي جِ ْ المْ الشّ في الظْ

ـي الرْجِ في  تَـى  لِمْ

النْــفاجْ يمْ  سِ يانـْ دواي  و  دَايـا  ـكْ  ألنـَّ

ـالجْ العْ ـدْ  بَعْ ـالكْ  هْ لـَ نِـي  وَرَّثـْ بَّـكْ  حُ

باجْ الدْ يـعْ  دِ ابـْ ـنَة  لْطْ السُّ ـالمْ  اعْ ـدْ  أقَ

باجْ الدْ يـعْ  دِ ابـْ ـنَة  لْطْ السُّ ـالمْ  اعْ ـدْ  أقَ ــــي فـاجِ ــكْ  ـعاعَ ـشْ بـَ ـــي  فــاجِ

ــي ــرَاجِ ــفْ ــتَ ـــدْ ك ـــيْ ـــــرَّجْ بَ فــي ال

ــى ــنــاجِ ـــة الــغْ ـــطـــانَ ـــلْ ـــا سُ ي

ــــي فـاجِ ــكْ  ـعاعَ بــشْ ـــي  فــاجِ

ــي ــهــاجِ ــمْ ـــكْ ل ـــرْ أوْصــــالـَ ـــيْ غَ

ــــي ــــوَاجِ اعْ و  ـــى  ـــامِ ـــقَ تَـــسْ ـــا  ي

ــــي فـاجِ ــكْ  ـعاعَ بــشْ ـــي  فــاجِ

ــالجْ اعْ لدايَ  فادْنِي  ما  أوْصـالَكْ  دُونْ 

دَاجْ ـلِيـبِي و صارْمِي للـوْ بِـيـبِي و اطْ و طْ

باجْ الدْ يـعْ  دِ ابـْ ـنَة  لْطْ السُّ ـالمْ  اعْ ـدْ  أَقَ

وْجا الهْ و  يْـرَى  الضَ

تَـلْجا خْ يا دَوْحـة مَ

تَـرْجا سْ ما دالـي نـَ

جا الحْ اقْ  اتْفَ علَى 

جا ياهايـْ اعــالَشْ 

ارْضاكْ تَوْفي الرْجا

ى نْ شافَكْ ما يَنْجَ مَ

لْجا بـَ يا  يـنِي  ـفِ تَجْ

رْجا الدْ عالِي  ـةْ  رْمَ حُ

ه يَّجُ وى إيْهَ منَ الهْ

ه جُ تالهَ رِي  خاطْ و 

ـوا ـرَّجُ تْـفَ زُورْ نـَ اتـْ

ـــي لـبْــــرَاجِ ــــكْ  ارْوَاحَ ـــــومْ  يـُ

ــي ـــ ــزَاجِ امْ فــي  ــنِي  فْ جَ ــرْ  ــبَ ــجْ تَ

و الـرْتَاجْ ـلْ  ـفَ القْ و  يدْ  العِ و  ـي  ـرْسِ ـوَّ عَ هُ

هـاجْ و  علِي  ى  غَ اطْ الِّي  دْ  الوَجْ ـثْـرْ  كَ منْ 

دَّاجْ الوَ ظْ  اللَّحْ مْ  هْ بسَ

الباجْ يدْ  جِ يا  فْ  ـطَ اعْ و 

ــزَاجْ تَــمْ ــزَجْ  ــمْ نَ بَّكْ  حُ

وجْ بادَرْ لِي عايَمْ في اللْجُ

وجْ لـُ ـنَّـارْ الوْ كْ يا خُ الـَ مَ

روجْ ي قَبْلْ الخْ عالَجْ روحِ

وجْ إيــمُ ـرِي  حْ بـَ

ــوجْ ــعُ ــي اتْ ــنِّ عَ

ــوجْ ــمُ رَاهـــا اتْ

وجْ اللْهُ تِيهْ  و  رَانْ  جْ بالهُ

وجْ الزَّعُ هوجْ  مْ العَ تْ  يَانَعْ

وجْ ارْعُ ـدْ  الوَجْ ـيْـنْ  عَ نْ  مَ

ــا ــج ــانْ يــــا غ

ـجا الفـايـْ فــي 

عالْجا مْ لـِ تْ  لـْ قُ
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ي جِ المْ علَى  لْ  مَ نَعْ

ي نْجِ غَ المْ كْ  ضَ لَحْ و 

ي جِ المْ دْ  بَعْ الوَقْتْ 

ي نْجِ غُ ةْ  باحَ مَصْ يا 

ي تَلْجِ فْ المُ رْ  الثَّغْ و 

مـنـتجي لْكْ  الفُ والَّ 

وجْ مُ الدْ دُوكْ  يلْ  ادْخِ

اتْلُوجْ نْ  مَ اوَته  اصفَ

وجْ اللجُ وقْ  مُ اغْ نْ  مَ

اجْ الرْهَ بِيخْ  اطْ بالجافْية  ي  مِ سْ جَ تْ  بْخَ طَ

انْتاجْ ما  انْتَجْ  ما  وَاكْ  هْ في  نِي  اليَمْ و 

باجْ الدْ يـعْ  دِ ابـْ ـنَة  لْطْ السُّ ـالمْ  اعْ ـدْ  أَقَ

باجْ الدْ يـعْ  دِ ابـْ ـنَة  لْطْ السُّ ـالمْ  اعْ ـدْ  أَقَ ــــي فـاجِ ــكْ  ـعاعَ بــشْ ـــي  فــاجِ

ـي حاجِ ــي  ف ــكْ  ـــ ــرامَ ـــ اغْ نــــــــارْ 

ــــراحــــي اجْ ـــرْضــاكْ  بـَ ـجْ  عالـَ

ــــي فـاجِ ــكْ  ـعاعَ بــشْ ـــي  فــاجِ

ــي ـــمـــاهْ   الــجــاجِ ـــعْ  بـــعْ ـــمَ يَـــطْ

ــي ــاجِ ب ــدْ ـــــاشْ  أيْـــــعـــــارَضْ  ل ب

ــــي فـاجِ ــكْ  ـعاعَ بــشْ ـــي  فــاجِ

ـتَاجْ احْ حاوَرْ  للـمْ و  ـنِي  شْ خُ ــوَّ  هُ الَ  لَوْ

اجْ تـَ و  ـلة  حُ ابـْ نِي  اغْ معَ  يمْ  دِ اعْ رْيَانْ  عَ

باجْ الدْ يـعْ  دِ ابـْ ـنَة  لْطْ السُّ ـالمْ  اعْ ـدْ  أَقَ

ــي ــاجِ ــهَ ــبْ ــوا   تَ ــــوْمــــاً   عـــابـُ قَ

ــي ــوَاجِ ـــرْ   أمْ لــو  خــاضــوا   بَـــحْ

مْ عاليْ البْراجْ مْ سامِي في رَسْ نْهُ و انا عَ

ادْجــاجْ بازِي  لْفْ  خُ ينْ  نْحِ بالجَ طارُوا  لو 

ي اتْجِ كانْ  بْنِي  اطَ خَ

ي الزَّنْجِ التِّيتْ  دَاكْ 

ي جِ يَهْ فَرْحاً  رَحْ  نَفْ

اجْ هَ امْ ــسْ  رَّاي يْرْ  غَ

رَاجْ اسْ نْ  مَ ي  تْفِ كْ مَ

ــاجْ الــرْهَ ــرْخْ  فَ دَاكْ 

اجْ فى لُه منْهَ ما ياخْ

اجْ اللمَّ منْ  ي  ايْنَـجِّ و 

ـاجْ ـهَّ الطَّ ـاجْ  النَّـهَّ

وجْ جُ الفْ و  رْ  البَحْ في 

جوجْ الفْ فـي  ي  قارْبـِ

روجْ المْ احْ  طَ ابـْ فـي 

هاجْ  ً را بَحْ لْ  خُ يَدْ ما 

االدْرَاجْ عارَفْ  ي  فُلْكِ

هاجْ جْ يفْ الهَ و كِ ماهُ

يجْ البْهِ امْ  النْـظَ في 

لِيجْ الدْ الظـْالمْ  في 

يجْ مِ لُه اسْ غْ ما في شُ

افْرِيجْ لِكْ  ـي  دَمامِ و 

يجْ تَوْهِ جْ  يوْهَ رْ  وهَ جُ

يجْ هِ ايـْ ورْ  هُ مْ الجَ بِهْ 

ــرَاجْ احْ لي  ــولْ  التْــقُ

ـتْـالجْ خْ يـَ ي  بالــضّْ

اجْ مَ الْهْ جْ  مْ هَ غـيْـرْ 

رِيـجْ التَّـدْ دّ  حَ هدا 

يجْ هِ انـْ ـوَاكْ  بهْ ألني 

نِيج صْ  في بابْه دَهْ خْ شَ
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للـنْـتاجْ ـــرْفُـوا  ايْعَ

زاجْ كانْ  صْ  صَ الخْ و 

واجْ ورْ و العْ صُ في القْ

النساجْ ـبْـدْ  العَ قـولْ 

ــرَاجْ بالرَّجْ ـعارَضْ  ايـْ

ي عالِي في المنهاج شِ

ابْلَجْ صـافِي  لْ  قَوْ

جْ اللْهَ شانْ  اخْ في 

جْ يرْ يَلْتَهَ ي اقْصِ شِ

تاجْ انـْ دِي  عْ بـَ و  قَـبْـلِي  نْ  مَ وا  فاتـُ وَلِّلي 

باجْ الدْ رْزْ  طَ امْ  مَ اتـْ فـي  ـراوِي  غْ المَ قالْ 

باجْ الدْ يـعْ  دِ ابـْ ـنَة  لْطْ السُّ ـالمْ  اعْ ـدْ  أقَ ــــي فـاجِ ــكْ  ـعاعَ ـشْ بـَ ـــي  فــاجِ

ـي تـاجِ أنـْ ـــــرْكـــــاحْ  مَ ـــــرَفْ  نَـــــعْ

ـي ـنْــهاجِ مُ ــرْ  ـــ أخَّ ــالمْ  ـــ ـــ وَسْ

ــواجْ أفْ النَّاسْ  لَكنْ 

التَّزْالجْ نْـيانْ  بـُ واشْ 

ادْرَاجْ يــوانْ  الدِّ لْ  اهْ

انتهت القصيدة
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ــصارِي ابـْ ــعْ  دَمْ يا  ـــلْ  ــطَ أهْ

ارِي ـــدَ اكْ ـبْ  قَـلـْ يا  ــلْ  ــمَ احْ و 

جــــارِي يـــا  ــا  عـــرْبـَ ـــنْ  وايـَ

ا بالبْكَ ــونْنِي  تْخُ ال  ــي  عِ يادَمْ لْ  مَ اهْ

ا حكَ ما  كْ  ايْحَ رَ اڤْ نْ  مَ لْبِي  يَاقَ لْ  مَ احْ و 

ا رْكَ دَ تْ مَ امْ  ــرَ الــغْ ــارْ  ــمَ اجْ ــارْ  انْــهَ  ْ ــلّ كُ

ــهـاري انـْ و  ي  يــلـِ لـِ ــمْ  هـايـَ

ـــــبــارِي اخْ اتْ  ــدَّ ـــ ـــ عَ ـتَّــى  حَ

جــــارِي يـــا  ــا  عـــرْبـَ ـــنْ  وايـَ

وقْ رْ لَـكْ ماتْـــدُ ـيْ ْ خَ ـبّ اقْ الحُ نْ ال دَ يامَ

وقْ ــرُ ابْ ــارَة  ت طارْ  امْ ــارَة  ت و  ــدْ  رَعْ نــه  ألِ

ـوقْ سُ والهْ  مُ الفْ  اخْ في  رْ  مَّ عَ امْ  ْ ـلّ يظَ و 

ــمـارِي اجْ نــارْ  تْ  ــلـَ ــعْ شَ و  لـُ

ســيـارِي و  بِــي  قَـلـْ ى  عـــسَ و 

ْوَاحْ النّ و  ـرْ  هَ ْ بالسّ يْـنْ  ياعَ كْ  وْمَ نـَ لْ  بَدَّ

الحْ المْ دْ  وفَڤْ وَى  الهْ و  رْبَة  الغُ  ْ مّ هَ نْ  مَ

رَاحْ اجْ بِي 
لْ قَ في  ة  الزَّايْدَ وايَنْ  انَا  واينْ 

وبْ رُ الكْ رْ  ـهْ بسَ رِي  ناظْ يا  ـكْ  مَ نوْ ل  بَدَّ

وبْ بُ الهْ انْهارْ  ضا  الفْ بْ  صْ خَ تْ  فَ دْ صَ ناراً 

وبْ أيْدُ عالِي  لْ  بْ جَ في  ة  ساعَ لَتْ  عْ شَ وْ  لُ

احْ ْوَ ْكا و النّ نُونْ في البّ جْ بَهْ قِيسْ المَ نَشْ

وبَاحْ بْرِي  خَ فاقْ  بْعْ  السَّ األَرْضْ  اقْطارْ  في 

رَاحْ اجْ بِي 
لْ قَ في  ة  الزَّايْدَ وايَنْ  انَا  واينْ 

ـتْال تَبْ ال  اهْ  دَ اقْ  دَ نْ  مَ رْ  ـدَ اعْ و  مْ  لَّ سَ

تْال بْ ى المُ جَ ارْ في احْ رْ النَّ جْ تْ شَ و ايْنبَّ

تْال قَ للمْ اتْ  ـيَ اهْ الدَّ الْ  ــوَ اهْ ودْ  نُ بجْ

رْ لُو اقْصاحْ جَ وبْ و الْحْ نْدْ ايْدُ لِيبْ الْهَ في اصْ

جـاحْ و  ادْلِيـلِي  لْ  ابْتْـدَ و  اتْلَيَّـعْ  بُّ  بالحُ
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جــــارِي يـــا  ــا  عـــرْبـَ ـــنْ  وايـَ

ـوَى الهْ هدا  في  ـي  يااليمِ الِي  مَ اعْ اشْ 

ى وَ تْ اسْ  ْ لّ كُ ـلُوبْ  القْ علَى  لْطانْ  سُ نه  ألِ

وَى ْ الدّ زْ  جْ عَ و  رْ  بَ ْ الصّ غْ  رَ فَ و   ْ بّ الحُ جارْ 

ارِي الــدَّ ــونْ  ــرْشُ الطَّ ــظْ  ـحْ لـَ

ـــيــارِي اغْ زَادْ  ــي  هِ ــنْ  وايـَ

جــــارِي يـــا  ــا  عـــرْبـَ ـــنْ  وايـَ

يفْ صِ اعْ بريحاً  ْنِي  زّ هَ اها  وَ اهْ غافْ  تَشْ

يفْ صِ لْ امْ يَة في فصْ ة صافْ يَّ يْفِ يْفطتْ صَ صَ

يفْ انْصِ ما  هْ مَ كثِيرْ  يري  غَ ها  فْ صَ يَوْ لَوْ 

ــــيَّـارِي السِّ رْ  الـبَـــدْ  ْ ــــيّ ضَ

ــارِي الصَّ ـــوتْ  انــعُ ــدْ  الـقَ و 

جــــارِي يـــا  ــا  عـــرْبـَ ـــنْ  وايـَ

ْهارْ ولْ النّ ى و طُ جَ ي في الدّْ بْ نَبْكِ اجَ بالْوَ

ارْ رَ بالمْ تُــه  ــالوْ احْ بْ  عاقَ ــرِي  دَهْ علَى 

ارْ ـزَ المْ ـرْبْ  بقُ ـصا  القْ ـدْ  بُعْ لْ  دَّ بَ يَتْ أَوْ 

جــارِي ـوَى  نــهْ ــنْ  مَ ـرَى  انـْ و 

ـــــارِي ــــــــنَّ الــخُ ــنْ  ـــ ــزِّي ال  ْ ُمّ أ

رَاحْ اجْ بِي 
لْ قَ في  ة  الزَّايْدَ وايَنْ  انَا  واينْ 

ونْ تُ للـفْ قـادْنِي  و  ي  ادْنـِ خَ علِيَّ  ارْ  جَ

ونْ كُ رَاكْ و السّْ ه مالَكْ الحْ مُ صْ نْ عَ غايَرْ مَ

ونْ زُ امْ ابْحالُه  تْ  فَ ْ جّ سَ أالَّ  اللْ  اهْ رْ  يْ غَ

احْ فَ الكْ ارْ  انْهَ رْ  ْصَ النّ بَنْدْ  رَة  فْ العَ يْ  دْ جَ

رَاحْ ــرْبْ  شُ بال  ْها  بّ بحُ ـرْتْ  صَ رْ  مَّ خَ امْ

رَاحْ اجْ بِي 
لْ قَ في  ة  الزَّايْدَ وايَنْ  انَا  واينْ 

ا هَ شافْ نْ  مَ في  يَة  شافْ ة  فَ وْ ياشَ اغال  و 

ا هَ صنافْ في  ينْ  فِ اصْ الوَ اوْصافْ   ْ لّ اتْكَ

ا هَ ورْ في وصافْ شُ رْ العْ شْ شي عَ فْ صَ ما يَوْ

بَاحْ الصّْ ومْ  نجُ ا  هَ هْ وجْ ْةْ  رّ غُ نْ  مَ لْ  جَ تَخْ

ْيَاحْ الرّ اقْـلُـوعْ  قادَفُه  امْ ا  ايْساوِيـوْ ينْ  حِ

رَاحْ اجْ بِي 
لْ قَ في  ة  الزَّايْدَ وايَنْ  انَا  واينْ 

وعْ مُ ْ الدّ رَى  جْ بمَ ال  الفْ بْ  صْ خَ بَتْ  نَنْ ى  تَّ حَ

وعْ ونْ لُه ارْجُ ى ايْكُ ضَ واً امْ رَة زَهْ سْ لْ يَا حَ هَ

وعْ وْ النّْجُ طان بزَهْ لِي و الوْ بَة بَاهْ رْ و الغُ

احْ االلمَ  ْ ـيّ ضَ و  نَى  المْ ايَةْ  وغَ الرُّوحْ  وْ  زَهْ

ْوَاحْ الرّ رَوْق  في  نَة  لْطْ السَّ بْتْ  جَّ حَ الَّ  شَ
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جــــارِي يـــا  ــا  عـــرْبـَ ـــنْ  وايـَ

ـرَبْ اعْ فـي  ها  ضْ وْ عَ ـدْ  جَ يـوْ ما  رِيْـبَة  اعْ

بْ هَ بالدَّ ة  ونْقَ رُ امْ ة  ـضَّ فَ ـنْ  مَ ة  بِيكَ اسْ

بْ يَلْتْهَ ا  ـدَ اكْ ـمالْها  اجْ نْ  ـسْ حُ يَتْاللِى 

ـشارِي المْ ـيْـفْ  سَ ـنْ  مَ ى  ـضَ امْ

ـطارِي ـسْ تـَ في  احــواجــب  و 

جــــارِي يـــا  ــا  عـــرْبـَ ـــنْ  وايـَ

الشعرْ تَحتْ  الحْ  رْ  جَ للفْ اعْ  عَ اشْ بِينْ  اجْ

رْ بَ تْ عْ المَ رْها  ثُغْ لْجْ  الثَّ  ْ بّ حَ نْ  مَ ى  فَ اضْ و 

تَرْ الـوْ تْ  وْ صَ وقْ  اتْفُ ة  نِيَّ سْ حُ ة  مَ غْ النَّ و 

ــالَّرِي ــبَ ـــ ال رْ  ـــــــدْ الـــصَّ دَاتْ 

ــارِي ــق ال و  ــدْ  ــابَ ــع ال ــي  ــبِ ــسْ يَ

جــــارِي يـــا  ــا  عـــرْبـَ ـــنْ  وايـَ

يرْ شِ العْ عْ  بَجْ ــنْ  وايْ اهْ  ــاوَ ي با  رْ عُ ــنْ  وايْ

نِيـرْ المْ الحْ  السّْ و  وعْ  رْفُ المَ اهْ  الجَ ـلَ  اهْ

ثِيرْ اكْ صالُوا  مْ  ْهُ ابْزِيّ قْ  رْ الشَّ في  ما  هُ

ــبارِي اجْ ـتْــبْ  كُ ــنْ  عَ وا  ـدُ عْ بـَ

ـارِي ــطَّ خُ ــغْ  ـبْــلـَ تـَ ـــالَّ  شَ

رَاحْ اجْ بِي 
لْ قَ في  ة  الزَّايْدَ وايَنْ  انَا  واينْ 

لُوكْ المْ ورْ  صُ اقْ رْ  ضَ احْ في  رِيَّة  ضْ حَ وال 

لُوكْ ْ السّ ضْ  ببَعْ يا  ْ الضّ تَرْمِي  وتَة  ياقُ أَوْ 

لُوكْ حْ في  رْ  مَ اقْ هها  وجْ رَى  نْ  مَ لْ  يَّ يَتْخَ

الوْضاحْ انْيامْ  ة  جَ عْ الدَّ يْنِها  عَ رْة  نَظَ

رَاحْ اجْ قَلْبِي  في  نُه  ْ كّ مَ بَلْيانْ  اشْ شْ  نَقْ

رَاحْ اجْ بِي 
لْ قَ في  ة  الزَّايْدَ وايَنْ  انَا  واينْ 

ْعامْ النّ رِيش  او  القارْ  نْ  مَ لْ  حَ اكْ ثِيتْ 

تامْ كْ الخْ سْ يمْ مَ لْ صافي انْسِ سَ يفْ اعْ و الرِّ

مامْ تْ الحْ وْ طى و صَ مْ الڤْ اجْ و نَغْ رَ جْ و الرَّ

ْماحْ الرّ نْ  عْ طَ يرْ  مِ الضَّ في  نُوا  عْ يطَ ودْ  بنْهُ

ساحْ و  رُه  دَهْ صامْ  و  لَّى  وصَ  ْ ـجّ حَ ي  اللـِّ و 

رَاحْ اجْ بِي 
لْ قَ في  ة  الزَّايْدَ وايَنْ  انَا  واينْ 

رِيفْ الخْ ازْمانْ  ا  لهَ ألهْ لِي  اهْ رْةْ  جاوَ امْ و 

لِيفْ اوْ مالِي  مْ  هُ دْ بَعْ نْ  مَ غابِي  تَشْ يا 

رِيفْ مْ الشْ كْ تْ حُ رِيبْ تَحْ رْبْ اغْ و أنَا  في الغَ

الحْ المْ ورْ  بدُ نَة  لْطْ السَّ بَلْدْ  ا  يوْ يَوْطِ ما 

صاحْ لْ  قَوْ منْ  مالْ  الجْ اترَى  في  الحادِي  يا  يَعْ
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جــــارِي يـــا  ــا  عـــرْبـَ ـــنْ  وايـَ

الْ ـبَ اجْ نْ  مَ ما  و  ا  ـنَ ـنْ بَيْ ادِي  وَ نْ  مَ أما 

مالْ الجْ يَى  تَعْ و  ا  ْهَ يّ طَ في  لْ  يْ الخَ  ْ لّ اتْكَ

الْ وَ عْ و الغْ بَ ْ شْ أَبْيَضْ و السّ قْ وَحْ هْ رْ المَ يْ يها غَ شِّ غَ

ـــارِي ـــبَّ ــــنْ جَ ـــــة مَ ــثَ ـــ ــيْ ـــ الغَ

ـصـارِي انـْ و  ي  ــلـِ اهْ ــقــامْ  لــمْ

جــــارِي يـــا  ــا  عـــرْبـَ ـــنْ  وايـَ

رى اسْ عاً  نَجْ وِايــنْ  رَة  دْ العَ بَا  رْ عُ ــنْ  ايْ وَ

رى الوْ بِينْ  يمْ  مِ اهْ رَة  مْ غَ فِي  ونِي  تَرْكُ

اتْرَى ونِي  يُ اعْ ادْرَى  نْ  مَ يا  رَة  صْ الحَ دْ  بَعْ

االبْـــــصـــــارِي ــرَّةْ  ـــ ـــ قُ ـمـا  هُ

ــارِي زَخَّ ــرْ  بــحَ ــجْ  ـهْ نـَ فــي 

جــــارِي يـــا  ــا  عـــرْبـَ ـــنْ  وايـَ

ا هَ المْ يَ  دْ بجَ ى  نَلْتْقَ رَة  صْ حَ يَا  ادْرَى  ن  مَ

ا لهَ ولْ  انْقُ و  المْ  ْ السّ دْ  بَعْ ا  ثْهَ دَّ نْحَ و 

ا ْهَ لّ كُ ا  لْتْهَ جَ رْبْ  الغَ ــانْ  اوْطَ يعْ  اجمِ

ارِي ــوَ اسْ ـيــتْ  ـسِ انـْ ـنـاكْ  غْ بـَ

ـيـارِي اسْ فـي  ـبَّـكْ  حُ ـرَى  اسْ و 

رَاحْ اجْ بِي 
لْ قَ في  ة  الزَّايْدَ وايَنْ  انَا  واينْ 

وڤْ ْڤُ ْبَى و الرّ ابْ و الرّ عَ ا و اشْ يَبْ و كدَ و اغْ

وڤْ ايْشُ نْ  مَ ـتَى  اعْ ا  ونْهَ دُ الفارَسْ   ْ ـلّ يمَ و 

رُوڤْ ْ الطّ ينْ  عِ اطْ قَ وصْ  الصُ مْ  رْهُ اوَ اتْجَ و 

رَاحْ السْ لْقْ  يطَ وَى  الهْ رْ  يُسْ نْ  مَ ينِي  دِ يَفْ

الحْ اصْ وْلِي  جُ في  ما  امْ  التَّلْطَ نْ  مَ لِّيتْ  كَ

رَاحْ اجْ بِي 
لْ قَ في  ة  الزَّايْدَ وايَنْ  انَا  واينْ 

ولْ البِزُ اتْ  دَ احْ معَ  ا  رَ حْ الصَّ وا  فُّ شَ بِها 

ولْ طُ ي اهْ عِ ولْ دَمْ يُ رَة اسْ تْ و اغرَامِي ال فَ

ولْ انْقُ بَة  رْ عُ وتْ  اخُّ رَة  هْ الزَّ و  ورَة  نْصُ مَ

رَاحْ الجْ تَبْرَى  مْ  وفْهُ بشُ رْ  يادَهْ لْ  جَّ عَ

احْ ْقَ اللّ اڤْبابْ  ا  هَ اقْلُوعْ يْلْ  الخَ واجْ  بَمَّ

رَاحْ اجْ بِي 
لْ قَ في  ة  الزَّايْدَ وايَنْ  انَا  واينْ 

لِيلْ ادْ لِيلِي  دْ وَى  بالهْ تْ  تَرْكَ وجاً  هُ مْ عَ

لِيلْ ي اعْ مِ سْ ي فانْيَة و جِ كْ رُوحِ بَّ نْ حُ مَ

لِيلْ اقْ كْ  ضَ وْ عَ ناتْ  البْ في  يرَكْ  انْظِ مارِيتْ 

البْطاحْ زَالْ  غْ يا  رَانْ  هْ بالسَّ نامِي  امْ و 

ْقاحْ اللّ وَقْتْ  جارْ  الشْ صانْ  اغْ في  الما  رْيْ  سَ
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جــــارِي يـــا  ــا  عـــرْبـَ ـــنْ  وايـَ

ونْ تُ الفْ اجْ  ــرَ ــاسْ ي ــكْ  بِ ــي  رَبِّ ــالنِــي  أبْ

ونْ دُ المْ تَــاجْ  امْ  قَ امْ في  رَبِّي  تْ مَ نِّــي  ألِ

ونْ يُ للعْ مْ  ورْكُ شُ انْ  سَ لتلَمْ و  بْــدُ دَ نْ  مَ

ـــرَارِي األبـَ فـــي  ـي  تـِ ــدْ عَ أبـْ

دَارِي ــــــنْ   مَ دَارَكْ   ــــنْ   وَايـَ

جــــارِي يـــا  ــا  عـــرْبـَ ـــنْ  وايـَ

امْ النّْظَ يغْ  اتْصِ دا  هاكْ نِي  دْ حَ يَجْ نْ  مَ يا 

المْ الكْ لَ  اهْ منْ  وا  مُ يْنَظْ والَ  ن  مَ و  ماهُ

المْ الظّْ لِيجْ  اخْ نْ  مَ فِيقْ  دْ  رَاقَ انْتَ  انْ  كَ

عــارِي يـا  هـا  ـدْ ــحَ ـجْ تـَ وْ  لـَ

الـقارِي ـيـخْ  الشِّ ـبْـعْ  طَ ـنْ  مَ

ــارِي ـضَّ للــحُ ــــي  ــــالمِ اسْ و 

رَاحْ اجْ بِي 
لْ قَ في  ة  الزَّايْدَ وايَنْ  انَا  واينْ 

يدْ ابْعِ لِي  نَجْ يارْ  اسْ نْ  عَ اللَكْ  اهْ وعْ  لُ اطْ و 

ديدْ اجْ لْ  ـزَ نْ مَ مْ  يَـوْ  ْ ـلّ كُ ـالَة  رَحَّ انْتِي  و 

رِيدْ ْ الجّ ابْالدْ  زْلِي  نْ لمَ فاسْ  نْ  مَ أنَا  و 

رَاحْ بالمْ مْ  وزْكُ حُ لْحْ  الطَّ وكْ  الشُّ رِيقْ  اطْ في 

زَاحْ المْ و  نَا  الغْ ا  بدَ لِي  قْ عَ نَّسْ  انْوَ يرْ  غِ

رَاحْ اجْ بِي 
لْ قَ في  ة  الزَّايْدَ وايَنْ  انَا  واينْ 

بْ هْ لُوكْ الدَّ ونْ في اسْ نُ كْ ْ المَ رّ مْ الدُّ نَظَّ

بْ ذْ دْ الكَ رْ عِي بطَ دَّ ساطْ المَ فْ سى السَّ و اعْ

رَبْ العْ ظْ  بْلَفْ بَة  نْخْ تَ سْ مَ ة  لَّ حُ رْ  تُنْظُ

احْ افْصَ انِي  ـعَ بالمْ اتْنُـورْ  للـنَّاسْ  رْ  هَ تَظْ

احْ ـفَ الكْ لَيْـثْ  ـزِيزْ  الْعَ بْـدْ  عَ ـرَاوِي  غْ المَ

وَاحْ نْ الدْ صْ يرْ و ما ارْتَى في غُ نَّى الطِّ ماغْ
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رَا بالنَّظْ نْ  ــكَّ اتْمَ قَلْبِــي 

بْرَا صَ دْ  نَوْجَ ـرَى  يَاتـْ لْ  هَ
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رُورَة ضْ مَ صــارَتْ  ــرُّوحْ  ال و 

ورَة صُ حْ المَ ـومْ  مُ الهْ دْ  بَعْ

ـــرَامْ الغْ مْ  ـهْ بسَ

ـقامْ ْ السّ بْــرَا  يـَ و 

بالنظرة عنِّي  ــودْ  ــجُ اتْ ادْرَى  ــنْ  مَ

ادِي تْمَ مَ ضْ  اللَّحْ مْ  هْ بسَ نْ  كَّ اتْمَ قَلْبِي 

صادِي ى  جَ الدْ ولْ  طُ انْبَاتْ  ه  مُّ سَ  ْ رّ حَ نْ  مَ

ورَة نْصُ مَ رَة  الحضْ تاجْ  سامْ  االجْ تطب 

بَادِي اكْ في  النَّارْ  يَّجْ  هَ و  اعِي  دَ اصْ فَيَّقْ 

ــادِي وَقَّ رْ  جَ الفْ نارَةْ  امْ دْ  انْشاهَ تَّى  حَ

تَالْ نَحْ ى  نَبْقَ بَحْ  اصْ إدا 

يَالْ االحْ بَارَتْ  يلْتِي  حِ آشْ 

تَّالْ القَ  ْ بّ الحُ في  يتْ  القِ

ــا ــفْ نَــلْــتْــقَ ــي كِ

ــا ــقَ ــي اشْ ــمِ ــظْ عَ

ـــا ـــقَ ــــــالَّ ال شَ

رَا ــدْ عَ ــنِ  ابْ ـــرَامْ  اغْ ا  نَسَّ

رَا مْ خَ بـــال  ــرِينْ  اكْ السَّ

ورَة مُ عْ المَ لُــوبْ  القْ ــلْ  اهَ

ورَة نْصُ مَ قة  عشْ في  ثْلِي  مَ

ـيامْ الهْ ــيا  احْ و 

ْ الـــرِّيَـــامْ ــبّ ــحُ ب

رِيرْ ـي اشْ قِ شْ يمْعَ ــمِ اطْ ايَلْ  هَ ــيرْ ــرِي  ازْخِ بَحْ ثِيرْ ـــرْ  اكْ ايـَ جَ

بالنظرة عنِّي  ــودْ  ــجُ اتْ ادْرَى  ــنْ  مَ

اجْ الوَهَّ ا  مالْهَ بِجْ ى  هَ المْ ي  اتْحاكِ ورَة  صُ

َزْناجْ ورْها األْ عُ نْ اشْ ها و مَ ضْ نْ لَحْ بْيْ مَ و الضْ

ورَة نْصُ مَ رَة  الحضْ تاجْ  سامْ  االجْ تطب 

اجْ الدَّ في  رْ  مَ القْ  ْ يّ ضَ ها  ْ دّ خَ منْ  يرْ  ايْغِ و 

وَاجْ الرَّهْ ها  ْ قَدّ نْ  مَ و  ا  رْهَ تَغْ نْ  مَ  ْ رّ الدُّ و 

روقْ اطْ   ْ لّ كُ فِى  وَى  الهْ نْدْ  جَ

لُوقْ خْ ثْلِي شافِي مَ قال ما في مَ

وقْ شُ عْ ة مَ يقَ قْ في اعشْ عاشَ
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رَا فْ ظَ نْ  مَ ــبْ  ادْوَايَ بَلْ  تَسْ

رَا ـفْ العَ ـيدْ  جِ كَ يدْ  الجِ و 

ورَة فُ ظْ مَ ْـرَاڤِــي  التّ علَى 

ورَة نْصُ مَ ــة  رَايَ  ْ ــدّ الــقَ و 

ــالمْ ْ ــظّ ــالْ ال ــح ابْ

ــامْ ــوْشَ ْ ال ــطّ ــخَ ب

بالنظرة عنِّي  ــودْ  ــجُ اتْ ادْرَى  ــنْ  مَ

ه احُ تُفَّ ـــرَّزْ  بـَ يفْ  يَالَطِ رْ  ـدْ الصَّ دَاكْ 

وا الحُ البْرَقْ  ثْلَ  مَ ينْ  مِ صْ عْ المَ و  ادْ  عَ واضْ

ورَة نْصُ مَ رَة  الحضْ تاجْ  سامْ  االجْ تطب 

وا احُ مَ حايني  لمْ يصْ  مِ القْ تْ  تَحْ ينْ  دِ نَهْ

ه رَاحُ اجْ علَى  قَلْبِي  رَاحْ  اجْ زَادُوا  ارُوا  شَ

بَاحْ صْ المَ يَّ  ضِ باتْنِي  اسْ

لْوَاحْ مَ ــي  اكِ شَ الَّتْنِي  خَ

احْ ورَة يَا صَ نْصُ افْ مَ نْ شَ مَ

ا فاهَ بجْ قَلْبِي  ــوَاتْ  اكْ و 

ا وَاهَ اهْ انْ  يْوَ بغَ وفْ  غُ مَشْ

ا رَاهَ نْ  مَ ه  يْشُ عَ يبْ  ايطِ و 

ـبَاحْ ْ الصّ ــــمْ  نَجْ

ْـــوَاحْ النّ يْــــرْ  غَ

ـتَرَاحْ يَسْ يْـــفْ  كَ

رَه ــضْ حُ عارَمْ  للـْ يمْ  انْقِ

رَا الزَّهْ مَ  نَجْ يَا  اضْ ي  قِ نَسْ

ورَة صُ عْ المَ يُوسْ  اكْ لَى  نَمْ

ورَة نْصُ مَ قَلْبِــي  ـيعْ  ارْبـِ

ـقامْ ـيبْ المْ في طِ

امْ ــدَ ــوسْ الــمْ ــيُ اكْ

ـودْ عُ ْ السّ يمْدَاتْ  انْقِ رَة  ـضْ حَ ودْ سُ الحْ ي  نَنْكِ ــودْ ـجُ ـــوْ اتـْ لَ

بالنظرة عنِّي  ــودْ  ــجُ اتْ ادْرَى  ــنْ  مَ

بأزْهارُه ارْياضْ  في  جانْ  رْهْ مُ لها  يمْ  انْقِ

اقْطارُه ايَحْ  وَ سْ في  يحْ  اتْسِ الما  اوَلْ  دَ وَجْ

ورَة نْصُ مَ رَة  الحضْ تاجْ  سامْ  االجْ تطب 

جارُه ولْ تَرْتِي علَى اشْ قُ بِي العْ يُورْ تَسْ وَطْ

ارُه وَ بأنـْ ـرُوزْ  ـطْ مَ جْ  بَـتْـهَ امْ نَا  ساطْ ابـْ و 

ودْ ــــدُ لِيمْدَاتْ الخْ اظْ  ً ـرا فْ شَ ـودْ سُ يُــونْ  بَعْ اوْرُودْ مْ  فُوقْــهُ

ــنَّارْ الخُ ْه  اتْتِــيّ يْــفا  هِ

ارْ قَ اعْ اقْوَاسْ  بِينْ  والحاجْ

رَارْ سْ مَ القانِي  فْ  رْشَ المَ و 

الخالْ و  نَـة  الوَجْ و  يدْ  الجِ و 

قَتَّالْ ي  ماضِ نْ  صَ الغْ صارَمْ 

مالْ اجْ ــزْدَادْ  يَ ا  هَ ضْ لَفْ نْ  مَ

رْ ـــنَا ـْ ـــلّ لـــجُ با

قَـــــارْ نْ  ـــوْ لـَ كَ

ادْرَارْ ــــــــرُه  غْ ثـُ
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بالنظرة عنِّي  ــودْ  ــجُ اتْ ادْرَى  ــنْ  مَ

مْ يااليـَ ــتْ  مــادَامَ ْـها  بّ حُ علَى  باقِي 

ايَمْ تِي عَ عْ رِيقْ في دَمْ بَحْ اغْ ى و نَصْ سَ نَمْ

ورَة نْصُ مَ رَة  الحضْ تاجْ  سامْ  االجْ تطب 

ايَمْ هَ قي  عَشْ فِي  دَادْ  ــوْ ال ارْبِيعْ  نَرْعَى 

النَّايَمْ بَا  ْ الضّ ظْ  لَحْ و  فُ بالعْ ودْ  اتْجُ تَّى  حَ

النَّارْ النَّارْ  يحْ  انْصِ ال  يفْ  كِ

ارْ فَ يَصْ ما  ي  لَوْنـِ يفْ  كِ و 

ارْ دَ نَعْ ــــبْ  واجَ ي  يااليْمِ

الة ـعَّ ـلْبِي شَ
ــمْ في ڤَ دَايـَ

ة الـَ ـطَّ هَ ي  ـعِ دَمْ اتْبَاتْ  و 

الَة حَ فِي  الِي  انْجَ ى  سَ تَمْ

ا ْــــهَ ــبّ حُ ـــنْ  مَ

ا هَ ْ ـــــدّ صَ ـــنْ  مَ

ا رِيـــــتْــهَ ــوْ  لـَ

رَا فْ العَ يدْ  جِ ا  البْهَ اتْ  افْدَ

رَا ضْ رْ حُ َدْرَجْ في اقْصَ الَّ أ شَ

ورَة صُ قْ يُوضْ المَ سْ الغْ مْ شَ

ورَة نْصُ مَ ارَمْ  ــوَ ــعْ ال ــاجْ  تَ

ــمــامْ ْ ــــاللْ الــتّ اهْ

ــيــامْ اخْ فــي  َوْال  أ

ــرِيــقْ ـــمْ اغْ ــيمْدَايَ انْهِ نِي  دَعْ يقْ انْطِ ـــالَّ  شَ ادْفِـيقْ ـي  عِ دَمْ

بالنظرة عنِّي  ــودْ  ــجُ اتْ ادْرَى  ــنْ  مَ

ا سَ اعْ و  ا  رَبَّمَ و  لْ  هَ في  ازْمـانِي  ى  امْضَ

ا نْسَ بْيا الخَ ظْ الضَْ وَى لَحْ نْ اهْ إالَّ اقْتِيلْ مَ

ورَة نْصُ مَ رَة  الحضْ تاجْ  سامْ  االجْ تطب 

ــى سَ نَمْ نِّي  ماظَ نَـى  المْ ـوْال  لـَ ـنْ  لَكَ

ى نَنْسَ ال  و  ـي  كِ نَحْ ْها  ـبّ بحُ ـرْتْ  صَ ـنْ  مَ

فَتْرَة بال  ـرِيعْ  اسْ لْوا  جْ نَعْ

رَة ضْ يَاحُ ـــرَادِي  امْ ا  ــدَ هَ

ورَة الصُّ دِيكْ  انْرى  ة  عَ مْ شَ

ورَة نْصُ مَ بْـلَغْ  نـَ و  دِي  عْ سَ

ــرَامْ وا اضْ ــدُ ــوَقْ انْ

امْ ــڤَ يسْ ـتَــى  َمْ أ

ودْ بعُ ي  ـانـِ الغَ رُوا  ْ ضّ انْحَ و 

ودْ صُ قْ المَ و  ــرَادِي  امْ ا  دَ هَ

ودْ ا و العُ ْ المَ لّ نَا في ظَ و احْ

ارْبـابْ و  ة  ـبَّابـَ شَ و   ْ ـرّ بـطَ

الرُّقَّابْ يْظْ  غَ علَى  يَوْماً 

ــرَابْ اغْ البَازْ  ــرَاوْ  انْ تَّى  حَ

ودْ ْـكُ النّ ي  ـــجِ نَفْ

ـودْ ــعُ ايـْ ـــتَى  امْ

ـــــودْ خُ و  ــأرَى  بـَ

ى ــــجَ اسْ ــــيمْإدَا  ابْهِ باً  تَوْ ا جَ الفْ ا  سَ اكْ و  ا جَ ْ الدّ ــقْ  سْ غُ
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المْ الظْ في  دْ  انْجاهَ بْ  وَاجَ

امْ قَ امْ  ْ كلّ في  ــمْ  لهُ أنَا 

شامْ مْ مْ شَ ْهُ ى منّ غَ و إذا اطْ

ي مْ ماضِ يلْ لِهُ قِ ي اسْ يْفِ سَ

ي اضِ الفَ عاعْ  بَشْ ولْ  انْصُ و 

ي رَاضِ لعْ جاء  نْ  مَ اقْتُلْ  و 

ـــئَامْ ـْ اللّ فَـــرْخْ 

ــالمْ اعْ ــرْ  نَنْــشَ

ـسامْ احْ ـــبَدْ  نَجْ

رَا عْ الشُّ علَى  المْ  ْ السّ تُمَّ 

رَا ــضْ الحُ يعْ  مِ لجْ ودْ  انعُ و 

ورَة مُ عْ المَ لُـوبْ  القْ ــلَ  اهْ

ورَة نْصُ مَ باتُه  اسْ ي  اللـِّ و 

ــالمْ ــورْ الــكْ ــحُ ابْ

ـــالمْ بـــأَلْـــفْ اسْ

يلْ قِ ي اسْ يْفِ الَّلــئِيمْسَ يَبْـرِي  تِيلْ امْ مـــالُه  ـوِيلْ اطْ ي  ماضِ

بالنظرة عنِّي  ــودْ  ــجُ اتْ ادْرَى  ــنْ  مَ

ْ قّ الحَ ينْ  ـدِ احْ الجَ ودْ  ـسُ الحْ ـرِينْ  النَّاكْ

اوْفَقْ ادْ  هَ الجْ لْتْ  قُ مْ  هُ دْ حْ جَ رْ  هَ اظْ ا  لَمَّ

ورَة نْصُ مَ رَة  الحضْ تاجْ  سامْ  االجْ تطب 

ابْرَقْ انْحاسْ  قَالُو  بْ  هَ ْ الذّ لُوكْ  اسْ شافُوا 

رَقْ تَطْ مْ  ـهُ ارْقَابـْ في  ارْعِي  قَ بامْ الزَلْتْ 

انتهت القصيدة

ورْ هُ مْ للجَ بْرِي  خَ يتْ  كِ احْ

ورْ هُ شْ بْرْ المَ يتْ للحَ كِ و اشْ

ورْ كُ مَشْ  ً دا قْ عَ يلِي  ى  اصغَ و 

رَاوِي ـدْ الْعَ ـرَامْ  الْغْ ــورْ  جُ

ـرَاوِي ــغْ المَ ــزِيزْ  الْعْ بْدْ  عَ

رَاوِي سْ كَ ـرْ  وْهَ جَ ومْ  نْظُ مَ

ا ـــــغَ اطْ ـــنْ  لمَّ

ا ــــغَ ـْ اللّ ـــرْ  بَحْ

ا ــــغَ تَنْـصْ اشْ  بـَ

ـبْرَا الكُ ـياخْ  االشْ رِيهْ  دْ تـَ

رَا دْ الغَ ــلَ  اهْ يفْ  كِ مْ  اهُ مَ

ورَة كُ شْ الْمَ ولْ  قُُ العْ لَ  اهْ

ورَة نْكُ المَ وشْ  النّْشُ دُوكْ 

ْظامْ النّ ـــولْ  افْـحُ

ــامْ ــئَ ْ ــلّ ــــرَاخْ ال افْ

لِيسْ ي اسْ مِ يمْنَظْ اوْسِ ــي  بَاهِ لِيسْ اسْ رْ  وْهَ جَ يسْ ـمِ اشْ اليَحْ 
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رَيْضا يْنِي  عَ شافَتْ 

ة ـظَ باللَّحْ نَتْنِي  عْ طَ

ارضا دُونْ  بْ  ـلـَّ تْـڤَ تـَ

رَاوِي يـــا  ــي  ــنِ ــيْ عَ ـــتْ  شـــافَ

دُنْــــيــــاوِي ـــلُـــه  ـــثْ مَ رَا  ـــا  م

رَاوِي ـــــــدْ عَ ــي  ــقِ ــشْ عَ أنـــا  و 

يفْ صِ انـْ الَّ  شَ بِـينْ  باِلتَّايـْ زْلَغْ  يـَ زِيـناً 

يفْ جِ السْ يام  الخْ و  البُنْيانْ  يُوطْ  احْ بِينْ 

يفْ يالَطِ تْرَقْ  انْحْ الزِّينْ  تْ  فْ شَ ما  وَقْتْ 

ا ظَ لحْ في  ة  جَ رُوهْ امْ

ا ضَ الفْ ــوقْ  فُ ــرْتْ  سَ

ا اللظَ ـمارْ  اجْ ى  عـلـَ

ة رَوْضَ في  بُونَة  مَصْ

ة ضَ نَهْ مالِي  سايَخْ 

ة ظَ في منامِي و اليَقْ

لِيظْ جابْ الغْ من الحْ

رِيضْ امْ حايَنْ  المْ من 

يضْ اتْهِ قَلْبِي  ومْ  مُ اهْ

ا رْحَ سَ يْنِي  عَ شافَتْ 

ا دَوْحَ فـي  نْ  غـصَ أو 

ا حَ فَصْ يا  رْ  اقْمَ أو 

اوِي ــــدَ انـْ ــبْـــرْ  بالصَّ ــــالَّ  شَ

ـبْ الــهــاوِي ــلـْ ـــومْ الــقَ ـــاشُ ي

رَاوِي ـــــــدْ عَ ــي  ــقِ ــشْ عَ أنـــا  و 

يفْ عِ اضْ أنـا  و  يلْ  اثْقِ علِيَّ  ـبْ  الحُ لَ  مْ حَ

يفْ ظِ رَامَ الشْ اهْ علَى اللِيْعاتْ و الغْ ما ڤْوَ

يفْ يالَطِ تْرَقْ  انْحْ الزِّينْ  تْ  فْ شَ ما  وَقْتْ 

ـا اوْحَ ا  نْـدً بـَ ولْ  قُ اتـْ

ــا حَ فايـْ ة  ـمَ نَـعْ امْ

ا حَ في لِيلْ صافِي اصْ

ا حَ النَّطْ مْ  يَوْ طافَحْ 

ة ريحَ ـنُّـه  مَ ـبَّـتْ  هَ

ا حَ وَضْ ساً  مْ شَ ال  و 

فاحْ الكْ بِــهْ  ــاجْ  اوْه

اللْقاحْ ــرْ  زََهْ يبْ  بطِ

باحْ الصْ دْ  بَعْ اتْلُوحْ 

ـــــرَاوِي الــزَّهْ ـــــرْ  الــثَـــــغْ دَاتْ 

ــاوِي ــن اگْ ــدْ  ــبْ عَ ــفْ  ــالَ ــسَّ ال و 

يفْ فْ اخطِ طَ بِينْ يَخْ رَادَة و الجْ يُونْ اسْ بعْ

يفْ صِ المْ زمانْ  في  عامْ  ڤَلْتَة  نْ  مَ طالَعْ 
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ا يْفَ هَ يْنِي  عَ شافَتْ 

ة وَقْفَ فـي  ــالَمْ  اعْ أو 

ا فَ شْ خَ يا  لـها  لْتْ  قُ

ا فَ العْ شــارَدْ  ولْ  اتْقُ

بالــوْفَـا يتْـها  كِ احْ

ا فَ اكْ ــي  رُوحِ افْناتْ 

ا نْفَ صَ ڤْ  نْـدَ شَ وال 

ا فَ طْ لِي خَ قْ تْ عَ فَ طْ خَ

ا فَ رَجْ صادَفْ  قَلْبِي 

وفْ فُ سْ الكْ مْ يبْ خَ ظِ اخْ

وفْ شُ انـْ ي  فَاهِ يتْ  ابْقِ

ـيُـوفْ السْ دُوكْ  ـرّ  ابْحَ

ــــرَاوِي ــنْ  اشْ ــعْ ــونِــي  طَ ــنُ ــعْ طَ

اوِي ـــــــدَ ــــنْ  اللــــه  امْ ــــعْ طَ

رَاوِي ـــــــدْ عَ ــي  ــقِ ــشْ عَ أنـــا  و 

يفْ طِ العْ بَكْ  حاجْ قَوَاسْ  نْ  عَ نَبْالتْ  من 

يفِ فِ الهْ يمْ  بالنْسِ البَانْ  نْ  صْ غُ كَ كْ  قَدَّ

يفْ يالَطِ تْرَقْ  انْحْ الزِّينْ  تْ  فْ شَ ما  وَقْتْ 

ونْ حُ مْ مَ قَلْبِي  نِي  دَعْ

يُونْ صْ المَ الزِّينْ  ياذَا 

ـنُونْ كْ المَ أيـاقُــوتْ 

ونْ فُ الجْ هامْ  اسْ منْ 

ـونْ اتكُ نْ  مَ لِي  يـدْ عِ

ــونْ الدجُ ــالَلْ  اهْ يا 

ونْ طُ لِي مَشْ قْ بِيكْ عَ

يُونْ عْ رَاتْ  ال  نْ  مَ يا 

ــونْ يمْ و نـُ ورِية جِ حُ

نْ طَ نَـشْ ِيـْ إ ال  يـفْ  كِ

ــنْ وطَ فـي  ا  زِيـنْـهَ

نْ ابْطَ منْ  هو  لَيْـسْ 

ــاوِي ــن ــعْ ــمَ ال ـــــــوَابْ  اجْ رُدّ 

ــــرَّاوِي عْ ال ـــدْ ـــجَ ـــــــــــدْ ال ــا قَ ي

رَاوِي ـــــــدْ عَ ــي  ــقِ ــشْ عَ أنـــا  و 

يفْ صِ العْ يمْ  قِ العْ وَاكْ  اهْ رِيحْ  زُّه  هَ نْ  مَ

رِيفْ الخْ وَقْـتْ  مارْ  االثـْ رَاسْ  بأغْ حْ  المايـَ

يفْ يالَطِ تْرَقْ  انْحْ الزِّينْ  تْ  فْ شَ ما  وَقْتْ 

اتْسالْ كانْ  لِي  قالَتْ 

األبْطالْ رْبَة  سُ لِي  َهْ أ

لِي مازَالْ رْقْ أصْ في الشَّ

ْجـالْ الرّ ـيحْ  افْصِ يا 

مالْ الجْ و  ارْ  ــوَ بالحْ

ـــوَالْ الطّ ــرَاعْ  بالفْ

هالْ بِي ما يَجْ نْ نَسْ عَ

يْلْ و مالْ نَمْ و الخَ و اغْ

ـثالْ األمْ رَبْ  ضْ تـَ بِنا 

ـبِيلْ القْ ـيارْ  اخْ ـنْ  مَ

يـلْ ـفِ الحْ ـقامْ  المْ و 

ـيلْ جِ دْ  بَعْ نْ  مَ يـلْ  جِ

ــرَاوِي ــغْ ــكْ الــمَ ــلْ ــمُ ــــلَ ال َهْ ا

ـــــزْرَاوِي ــي خَ ـــ ـــــد  أُمِّ ـــــنْ جَ مَ

رِيفْ نْ النْسابْ الشْ رْبْ قْرِيشْ مَ نْ خالَصْ عُ مَ

نِيفْ المْ ابْشانْ  نا  لْطْ السُّ رَ  قَدْ يَرْفَعْ  نْ  مَ

رَاوِي ـــــــدْ عَ ــي  ــقِ ــشْ عَ أنـــا  يفْو  يَالَطِ رَقْ  تَ نَحْ الزِّينْ  تْ  فْ شَ ما  وَقْتْ 
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ينْ سْ الْعِ مْ لْتْ لها شَ قُ

يـنْ الغِ و  البـا  ـذْ  ياخَ

ينْ لَكْ فَرْعِ لِي و أَصْ أَصْ

ــنْ ــلْ زِي يــا ابْــهــا كُ

زِيـنْ كْ  بـِ ـرْ  ـتْـخَ نَفْ

يـنْ جِ اللـْ يبْ  اقْضِ يا 

ينْ دِّ الجَ و  لْ  األَصْ في 

ثِيلَكْ في البَرِّيـنْ و امْ

ينْ رَةْ رَاسْ العِ جْ منْ شَ

ـسانْ الحْ ــالَلْ  هْ يـا 

انْ كَ امْ في  ـرْ  هَ اظْ ما 

ـنَانْ الجْ ـيارْ  اخْ منْ 

ـــاوِي ـــضَّ ـــرْ ال ـــمْ ـــا قَ ـــكْ يَ ألنـَّ

ــــاوِي ـــــكْ سَ ــــنْ دَمَّ ــــي مَ دَمِّ

رَاوِي ـــــــدْ عَ ــي  ــقِ ــشْ عَ أنـــا  و 

يفْ ْظِ النّ امْ  سَ الجْ يْبَة  هَ اقْبِيلْتِي  بَنْتْ 

يفْ عِ اضْ لو  و  ـيرْ  يـغِ ـه  دَمُّ علَى   ْ مّ الدَّ و 

يفْ يالَطِ تْرَقْ  انْحْ الزِّينْ  تْ  فْ شَ ما  وَقْتْ 

مْ لْدَ العَ  ْ ـدّ خَ تْ  قـالـْ

ـزَمْ اعْ و  فِـيَّ  ـعْ  اقْـطَ

مْ ـظَ اعْ و  يَّ  بـِ رْ  افْـخُ

ـتْمْ الغَ ر  بَدْ عاعْ  اشْ

تَنَـمْ ى و اغْ تْــهَ و اشْ

مْ جَ رَبْ و العْ علَى العْ

ـمْ العَ دْ  وَلـْ يـا  َنِي  أ

مْ بالـدَّ شاتَكْ  ألنـي 

مْ خَ نَفْ كْ  مَ بأسْ انا  و 

سامْ الحْ انْتَ  و  مْ  لَحْ

ــرَامْ الغْ و  ــبا  الصْ و 

امْ الرْيـَ عْ  ـمْ جَ عـلَى 

رَاوِي ـــــدْ عَ ــقْ  عــــاشَ ــكْ  ألنـَّ

هـــــاوِي ـكْ  امَ ــدَ قْ لـَ ــــي  رَاسِ

رَاوِي ـــــــدْ عَ ــي  ــقِ ــشْ عَ أنـــا  و 

رِيفْ  ْ لّ كُ في  عالمْ  فَارَسْ  بُو  يا  شانَكْ 

رِيفْ وَ اظْ نْ هُ لّ مَ يدْ كُ يتَكْ خادَمْ يا سِ جِ

يفْ يالَطِ تْرَقْ  انْحْ الزِّينْ  تْ  فْ شَ ما  وَقْتْ 

يرْ يفْ انْسِ لْتْ لها كِ قُ

يرْ المِ نْـدْ  بـَ يا  نَعْ  نَقْ

يرْ التَّيْسِ ولْ  مُ ةْ  رْمَ حُ

ـنِيرْ المْ بهـاكْ  مـنْ 

ـزِيرْ الغْ هـاكْ  ابـْ مـن 

نِيـرْ المْ ــوعْ  طلـُ يا 

يرْ لْ امْسِ قَ قَلْبِي و العْ

ـثِيرْ اكْ يْرْ  خَ رَة  بالنَّظْ

يرْ قِ احْ بْدْ  عَ قَبْلِينِي 

ــرَة يالقـاصْ يــكْ  لـِ

ــرَا ــزَّاهْ ــال ــكْ ي ــي فِ

ـــرَا ــال اشْ ــعْ ب ــايَ ط

ــمــاوِي ــتْ اسْ ــايْ ــي غَ ــكْ لِ ــلَ وَصْ

ــــاوِي الضَّ ـــــرْ  هْ الدَّ مـــــادَامْ 

يفْ فِ اكْ و  هُ نْ  لمَ رْ  النظَ و  ما  البَكْ رُوجْ  بعْ

يفْ طِ بالعْ بَيْنَنا  التَّيْجانْ  مْ  نَجْ وِي  يَضْ

رَاوِي ـــــــدْ عَ ــي  ــقِ ــشْ عَ أنـــا  يفْو  يَالَطِ رَقْ  تَ نَحْ الزِّينْ  تْ  فْ شَ ما  وَقْتْ 
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وْد بالجُ تْ  فَ طْ عَ يَوْماً 

ودْ صُ قْ لَحْ وصلَ المَ اصْ

ودْ ـوْجُ المَ ـودْ  جُ لَوْال 

ودْ الوْجُ سْ  مْ شَ ـيْ  ضَ

ودْ ـدُ الصْ يهْ  تـِ ـدْ  بعْ

ودْ ـصُ القْ ـيبْ  تْطِ ما 

ودْ سُ احْ لْ  كُ ينا  انكِ و 

ودْ قُ فْ نْ جا مَ حالَتْ مَ

ودْ هُ لصْ بَرْ  يَصْ ال  منْ 

يـدْ ـعِ السْ بالـوْصالْ 

يدْ بعِ اوْطــانُــه  ــنْ  عَ

بصيد فر  يَظْ لَيْسْ 

ــهــاوِي اسْ ــــوقْ  فُ ـــا  ـــن ادْرَجْ و 

اوِي ـــــــوَ اهْ و  اوِيَّــــــة  ــــــوَ اهْ

رَاوِي ـــــــدْ عَ ــي  ــقِ ــشْ عَ أنـــا  و 

يفْ يبْ الوْصالْ غيْرْ الرْشِ نْ طِ نا مَ دْ ما خَ

يفْ النْظِ ازْمانْ  في  فاتْ  شايَنْ  نا  نَمْ اغْ و 

يفْ يالَطِ تْرَقْ  انْحْ الزِّينْ  تْ  فْ شَ ما  وَقْتْ 

ــرَاوِي ـغْ للـمَ ــدْ  ــحَ ـجْ يـَ مــنْ 

ــاوِي ــكّ الــمَ ـــاشْ  ـــم اقْ واشْ 

كــالــجــاوي ــهْ  ـــ ــلَّ ال ســــالمْ  و 

قِيفْ كانْ  نْ  مَ يعْ  مِ اجْ ه  امُ قُدَّ ر  طَ يَخْ ما 

لِيفْ اغْ بُه  ثَوْ ونْ  ايْكُ الِّي  زْلْ  للْغَ بَهْ  يَشْ

يفْ فِ ْ الشّ ْحافْ  التّ اهلْ  لألدباء  رْ  طَّ تْعَ مَ

نُوزْ كْ المَ التَّـبْـرْ  دْ  خُ

رُوزْ فْ مَ رْبِي  عَ ي  ظِ لَفْ

وزْ ايْحُ يُومْ  دْ  الجاحَ و 

ـــوزْ الرْمُ و  غــا  ـْ باللّ

فُـــوزْ و  ـنـي  غَ بِيـهْ 

للبْــــرُوزْ ـبُــه  مرْكْ

وزْ فُ حْ ظْ مَ فَ نْ يَحْ يا مَ

وزْ ايْجُ  ْ ــنّ الــفَ ــلَ  اهْ

وزْ أرْكُ يهْ  فِ يَكْ رُه  ـدْ صَ

نِيزْ الكْ التـبْـرْ  ــدْ  خُ

ـيزْ انْفِ ي  بْـعِ طَ ـن  لـَ

ـزِيـزْ الْعْ ـبْـدْ  عَ  ْ ـنّ سَ

انتهت القصيدة

رَاوِي ـــــــدْ عَ ــي  ــقِ ــشْ عَ أنـــا  يفْو  يالَطِ تْرَقْ  انْحْ الزِّينْ  تْ  فْ شَ ما  وَقْتْ 
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ـرَارْ االسْ دُرَّة  يا  اكْ  شَ انـْ ربّاً  انْ  ـبْـحَ سُ

فارْ رِينْ اشْ فْ اشْ و الشَّ بْ كنْقَ في حوَاجَ

ارْ االبْصَ ة  وَ زَهْ يا  ودْ  جُ بَرْضاكْ  ي  فِ طْ عَ

ياقُوتْ نْ  مَ ودَكْ  دُ اخْ ى  انْشَ ربّاً  بْحانْ  سُ

نْبُوتْ المَ رْ  الثُغْ و  يقْ  قِ كعْ فْ  رَاشَ امْ و 

وتْ نْعُ المَ نْ  سْ الحُ و  يجْ  البْهِ تْنُونْ  العَ و 

لْ لْجَ جَ ْ السّ كما  رَّة  غُ ايْلَكْ 

لْ رَجَّ المْ الَفْ  السَّ تْ  تَحْ منْ 

لْ جَّ ما و سَ ْقْبة اطْ و علَى الرّ

ارْ وَ بَسْ وا  فُ طَ يَنْعَ يُوفْ  كسْ مْ  عاصَ امْ و 

ــزَارْ اإلي تْ  تَحْ ة  ـمَ ناعْ ودْ  بنْـهُ ــرْزُوا  بَ

تَلْقا نْ  لمَ وِيحْ  هامْ  اسْ كما  يُونْ  بعْ

دَرْقــا ال  و  دَرْعْ  مْ  نْـهُ عَ طَ ى  قَ يَلـْ ما 

شافْـقا ـوْفَة  شَ يا  ـياتْ  الباهْ ياتـاجْ 

الَلْ اخْ نُوعْ  مَصْ ا  البْهَ منَ  ومْ  رْطُ الخَ و 

تْعالْ هْ المُ ة اللـَّ نْعَ يقْ صُ قِ رْ في اعْ وهَ جُ

ـاللْ ـبِـينْ اهْ ة و اجْ ـرَة في لِيلْ اليْحَ زَهْ

جابْ سْ منْ اسْ مْ لَّتْ الشَّ أو طَ

ــرَابْ اغْ سة  غالـْ ـة  رْناطَ بـَ

الثْيَابْ علَى  لْ  حَ اكْ بَرْنُوصْ 

ا نْقَ العَ يدْ  جِ يا  امْ  ْخَ الرّ رْ  دْ الصَّ علَى 

رْقَا الوَ  ْ ـلّ ظَ في  تَـيْنْ  رْنْجْ اللـَّ يمْ  تَنْعِ
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رْ فَ العْ ـيدْ  جِ كَ يدْ  الجِ و 

رْ وَّ ـصَ امْ ي  عالـِ  ْ ـدّ القَ و 

وَّرْ ــدَ امْ بِيـهْ  ـهْ  الوْجَ و 

رْ هَّ امْشَ ي  قَانـِ بَـنْـدْ  كَ

ارَا بدَ ـلْ  كامَ رْ  ــمَ ڤْ كَ

ْـيارَا للـثّ الوْغَى  يُــومْ 
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ارْ االبْصَ ة  وَ زَهْ يا  ودْ  جُ بَرْضاكْ  ي  فِ طْ عَ

افْ انْظَ رِينْ  صْ الخَ و  ينْ  الجِ لُوحْ  رْ  دْ صَ

طافْ األعْ  ْ يّ طَ نْ  عَ ارْوَابْ  كما  الرَّدْفْ  و 

يَوْصافْ الَّ  شَ مْ  وصافْهُ في  يْقانْ  السِّ و 

جْ باهَ ــقْ  اوْرِي نْ  مَ لْ  الخَ بَخْ

للَّجْ دَ الخْ نَ  امْ رَى  اطْ امْ  قْدَ و 

جْ انـَ ـوَ الغْ يادُرَّة  ـنَـكْ  سْ حُ

ـبارْ بخْ عليَّ  لْ  وَّ سَ اتـْ لِيْـساً  أنـت  و 

ـيَّارْ السِّ رْ  البَـدْ هايَة  يانـْ مْ  لـَ عْ تـَ ما 

ارْ االبْصَ ة  وَ زَهْ يا  ودْ  جُ بَرْضاكْ  ي  فِ طْ عَ

ونْ جُ ـسْ المَ ـيْرْ  الطَّ شابَهْ  انـْ لِّتِينِي  خَ

ونْ حُ مْ رْ مَ عه صاهَ طْ اكْ انقَ دَ و اللِّيلْ اكْ

ونْ رْشُ ظْ الطَّ نا منْ إيرَاكْ يالَحْ يفْ يَهْ كِ

الِــي ــوَ الــغْ دُرَّةْ  يــا  ــكْ  ــبَّ حُ

اتْسالِي ما  دْ  بَعْ ة  قَ فْ شَ الَ 

سالِي لِيمْ  اسْ هانِي  لْبَكْ  قَ

شافْـقا ـوْفَة  شَ يا  ـياتْ  الباهْ ياتـاجْ 

ْ ـتَزّ تَهْ ـما  هْ مَ تَنْـتْـنَو  ادْ  كَ اتـْ مْ  هُ بـِ

ْ زّ فَ انـْ انْ  ـيـوَ بالغِ مْ  يَّلْتْـهُ خَ ا  ـمَ ـهْ مَ

ْ زّ الوَ ــاتْ  دَرْجَ ـتْلَفْ  تَخْ مْ  تْهُ وَ طْ خَ في 

نِينْ اطْ مْ  لهُ ي  شِ تَمْ ا  مَ هْ مَ

بِيـنْ ْ ظّ خَ امْ ـرْ  ـمَ حُ ـرْ  ـفَ صُ

اقْـرِينْ نَا  يـلـْ جِ في  لُه  ايـْ مَ

ـرْقا الفَ ـيتي  ارْضِ و  ودْ  ـدُ ْ بالصّ تِي  لـْ وَّ طَ

لْقا ايـَ مَ في  يرْ  اليْسِ كَ ـوَاكْ  بـهْ ي  ألنـِّ

شافْـقا ـوْفَة  شَ يا  ـياتْ  الباهْ ياتـاجْ 

ي رَاجِ اهْ دَّ  شَ منْ  النْهارْ  ولْ  طُ نَرْتِي 

ي رَاجِ انـْ  ْ دّ الْوَ طْ  غابـَ وْتْ  القَ ـرُومْ  حْ مَ

ي اجِ ـمَّ الطَّ ودْ  ـدُ ياخْ الـياسْ  نْ  ـصْ ياغُ

اوْثــاقْ في  ورْ  يْسُ مَ خادْنِي 

ْوَاقْ ــرّ ال ـبْيَـةْ  ظَ يا  ـنِّـى  عَ

ياقْ ْ السّ علَى  قَلْبِي  أنا  و 
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ـالَّ شَ يَالرِّيــمْ  هاكْ  ابـْ

ــالَّ ــيَّ اتْــعَ ــكْ عــلِ ــبَّ حُ

ـوْالَ شَ  ْ يّ ياضِ ـفْ  يُوصْ

وْالَ ابْصَ نِّي  عَ امْ ـي  اغِ طَ

ابِي دَ ياعْ لْتِي  وَّ طَ ْتِي  نّ حَ يامْ

بابِي اشْ موا  ْ دّ يعَ وْفِي  خَ
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طارْ اشْ ومْ  سُ قْ مَ تْه  المَ رَاقْ  بفْ قَلْبِي 

يارْ اغْ  ْ لّ كُ نْ  عَ عالْية  رُورْ  سْ في  تِ  أنـْ و 

ارْ االبْصَ ة  وَ زَهْ يا  ودْ  جُ بَرْضاكْ  ي  فِ طْ عَ

لِي ي  امْضَ لْ  قَ العْ و  دَابْ  وَاكْ  بهْ قَلْبِي 

حالِي نْ  مَ قْ  فَ اشْ و   ْ نّ حَ وتْ  المُ يْفْ  أسَ

انْجالِي ابْ  دَ بهْ اكْ  ــرَ انْ إيالَّ  بْتْ  صَ لُوْ 

ـمادَا اتـْ ـيْـتِي  غَ يَابـْ ـبَّـكْ  حُ

ـــرَاشْ لــوْســادَا ـــتْ افْ الَزَمْ

ـنَادَا المْ ـبَّكْ  بحُ ـتْ  ـلـْ ادْخَ

ـرَّارْ الجَ ـيشْ  بالجِ ــوَاكْ  اهْ بِي  قَلـْ دَارْ 

رَارْ باألسْ انْبُوحْ  و  ـيجْ  انْسِ ما  رِي  دْ عُ نْ  مَ

ارْ االبْصَ ة  وَ زَهْ يا  ودْ  جُ بَرْضاكْ  ي  فِ طْ عَ

وحْ فُ انْ اطْ ى و جارْ و الغيْوَ غَ وَاكْ اطْ و اهْ

بُوحْ انـْ للنَّاسْ  ي  شِ رْتـْ قْدَ ما  به  أنـا  و 

رْقَة ى و غابْ مالُه في طُ لْ امْضَ قَ و العْ

ة  رَفْقَ مالُه  ـوَى  الهْ من  خالِي  بَكْ  لـْ قَ

شافْـقا ـوْفَة  شَ يا  ـياتْ  الباهْ ياتـاجْ 

الرُّوحْ افْنَاتْ  و  وَى  بالهْ سْ  النَّفْ ارْثاتْ  و 

وحْ ــدُ بْ ــدَّ ال مَ  نَجْ  َ أ ــيــزْرَانْ  الــخِ  ْ ـــدّ َقَ أ

رُوحْ جْ المَ قَلْبِي  رْ  بالنْظَ يَرْتَاحْ  ى  سَ فَعْ

يدْ انْعِ وال  ــفْ  ــوْصَ نَ ــالَّ  شَ

ـرِيدْ ْ الجّ ــتْ  قامَ يـا  منه 

تْزِيدْ كَ  ْ ـدّ الصَّ فـي  أنْت  و 

ا ـنْـقَ الخَ ـقْ  ـوَاعَ ْ الصّ و  ـرْدَانْ  الجَ دَوْرْ 

ا فَ الَشْ ابَدْ  كَ منْ  ودْ  الوْجُ في  ثْلِي  مَ ما 

شافْـقا ـوْفَة  شَ يا  ـياتْ  الباهْ ياتـاجْ 

رَادِي امْ يرْ  غِ منْ  انْبُوحْ  كْ  مَ بأسْ خايَفْ 

اتْمادِي ـورْ  يانـُ يكْ  علـِ يْـرَاتِي  غَ نْ  مَ
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لَكْ تِي ذا الرُّوحْ تَهْ فْ ما خَ

اتَّملكْ ــكْ  ــرَامَ اغْ ن  ألَ

بْرَكْ بْرِي و خَ بُوحْ خَ و ايـْ

نَكْ سْ لِي بحُ قْ قَلْبِي و عَ

ة يامَ و انْطالْبَكْ في القْ

ة انْجامَ رُوا  سْ يـَ فادْ  ما 

لِي رْ مَصْ مْ قَلْبِي علَى الجَ

لِي قْ ْ عَ لّ و انْشالْ و انْظَ

لِي أمْ تْ  ياغايـَ فاكْ  بجْ

ـلِي ـمْ عَ واشْ  يالَيْتْنِي 

رَارَة جا افْ ْ يْ و الدّ في الضَّ

سارَة اخْ ازْمانِي  امْضى 
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رُوحْ شْ مَ والى  منْ   ْ لّ الكُ هو  ما  نْ  لَكِ

كْ الَحَ اصْ ذَا  دْ  بَعْ لَكْ  ولْ  قُ انـْ و 

كْ رَة انْجاحَ جْ انْ رَدْتِي في الهَ كَ

اوْصالَكْ نْ  عَ يتْ  ارْضِ أرْضــاكْ 

هارْ انـْ  ْ لّ كُ بَّكْ  ابْحُ لعادْلِي  ولْ  قُ انـْ و 

رَّارْ الغَ مْ  جْ نـَ ـيا  البَاهْ ـيا  أَضْ رِيـتِي  لُوْ 

ارْ االبْصَ ة  وَ زَهْ يا  ودْ  جُ بَرْضاكْ  ي  فِ طْ عَ

االدْهانْ حارَتْ  أوصافْها  في  اليُوماً  و 

لْطانْ سُ والَ  اوْزِيــرْ  ها  وْضْ عَ بْ  جَّ حَ ما 

رَانْ ـجْ الهَ في  انْكابَدْ  ادْلِي  ياعَ نِي  دَعْ

اوِي ــدَ اتـْ ها  وْصالـْ بـَ ـة  ساعَ

ـماوِي السْ ـلْ  بـْ الوَ لْ  هـطْ كَ

رَاوِي اليْـبُـوسْ  دْ  عْ بـَ عْ  رْجَ يـَ

ادِي دَ اعْ ينْ  تـمانـِ و  ـتَّه  سَ و  فْ  َلـْ أ في 

ي الَحِ تَّى انْت علَى اصْ دِي حَ و اكْ

ــي ــرَاحِ اجْ عــنْ  تِيهانْ  زِيْـــدِى 

ي انْجاحِ لـي  ارْضــاكْ  فُوقْ  ما 

ة قَ شْ عَ بُوبْتِي  حْ مَ في  زَادْنِي  كْ  الَمَ امْ

ة لُوبْ في ضيْقَ غْ ثْلِي كئِيبْ مَ ى مَ حَ تَضْ

شافْـقا ـوْفَة  شَ يا  ـياتْ  الباهْ ياتـاجْ 

فْ وْصَ نـَ والَ  يدْ  عِ انـْ والَ  ي  كِ حْ نـَ الَّ  شَ

يَتْلَفْ رَاها  لَوْ ادْ  ــوَ األَطْ في  العابَدْ  و 

فْ طَ تَعْ تَّى  حَ ـها  رَاضْ اغْ في  انْتَبَّعْ  و 

عامْ ودْ  ــدُ ْ بــالــصّ ــتْ  ــرْحَ جَ ما 

طامْ الحْ ى  نْـتْـهَ مُ في  ْيـيْعْ  لرّ

ــامْ ْيَ ــرّ ال ـــلْ  وَصْ ــنْ  مَ ثْلُه  مَ

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

رُوحْ شْ مَ ــوْالَهْ  مَ ــلْ  ْوَصْ ا

لُوحْ كْ مَ وْالَهْ  مَ رْ  جْ الهَ و 

الرُّوحْ و  هْ  الوْجَ و  لْبْ  القَ

الرُّوحْ و  هْ  الوْجَ و  لْبْ  القَ

ه رَاحْ نْ اجْ في ازْمانْ ابْرَى مَ

ه الَحْ رَقْ في اسْ نْ اغْ سالْ مَ

ي ضِ لَحْ  ْ يّ اضَ ارْضــاكْ 

ي رْضِ مَ ـبْـدْ  عَ لكْ  أنـا 

ي رْضِ بِي و عَ دِي و رَغْ قَصْ

ي ضِ تَقْ أْتْ  شَ ما  طايَعْ 

ازْيـادَة ه  دُ بـعْ رْ  ـمْ العَ و 

االرَادَة بابْ  اسْ عْ  خاضَ
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ارْ طَ االسْ في  يَاقُوتْ  امْ  ْظَ النّ وَّ  هُ دا  كْ هَ

ارْ الزَّخَّ رْ  البَحْ ارَضْ  ايْعَ رْجْ  المَ قَالْ  نْ  مَ و 

ارْ االبْصَ ة  وَ زَهْ يا  ودْ  جُ بَرْضاكْ  ي  فِ طْ عَ

ارْوَاكْ بَابْ  دَّ  حَ ْئِيمْ  اللّ ليَبْلِيسْ  قُلْ 

ماكْ اعْ لْ  البُخْ و  دْ  سَ الحْ و  لْ  هْ الجَ الَ  لوْ

الكْ ولْ احْ سْ النْهارْ اتْقُ مْ لَكْ شَ هْ منْ جَ

ة ْـجامَ النّ ــسْ  رَايـَ ــوفارَسْ  بـُ

ة ـهامَ الفْ و  وقْ  الدُّ ــلَ  اهْ بِينْ 

ة الزْهــامَ فـارَسْ  مْ  ْـهُ ـنّ مَ ما 

ارْ ازْهَ  ْ لّ كُ نْ  مَ فْ  تْطَ قْ مَ ومْ  مُ مَشْ دَ  هَ

بالعارْ دوَى  و  ذَا  الَفْ  اخْ قَالْ  نْ  مَ ما  و 

الرّقَّا يبْ  بتَـرْتـِ الَ  ْ ـصّ ـفَ امْ يُوتْ  ابـْ في 

رْقَا الغَ قَبْلَ  ْـجا  النّ نَمْ  يَغْ لُه  نْ  سَ احْ

شافْـقا ـوْفَة  شَ يا  ـياتْ  الباهْ ياتـاجْ 

ه خاوِي نْحُ نْ جَ ى يالحافَظْ و قُلْ لمَ غَ اصْ

اوِي الجَّ يمْ  انْسِ في  ارْ  مَ الحْ  ْ مّ ايْشَ أشْ 

رَاوِي غْ المَ رْزْ  طَ انْظامْ  في  بالَكْ  ما  و 

وَامْ الدَّ عــلَى  ه  قَـوْلـُ ـزْ  جايـَ

ـــالَمْ اكْ ــمْ  الْهُ مَ ة  فَ ـلـْ الغُ و 

ْـظامْ النّ سْ  اعَ ـدَ بـمْ ـنْ  ـكَّ مَ

رْقَا الحَ منَ  يرْ  ـمِ ْ الضّ و  االرْوَاحْ  ي  ـفِ يَشْ

فَرْقَا بال  ـرَاضْ  بالعْ ـرِيعْ  اسْ ـيهْ  يَنْـشِ
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ادْ رْمَ مَ  ْ ــلّ كُ علَى  ه  ــدُ ايْ

ادْ ْ نَشَّ لّ الَمْ علَى كُ ْ و السّ

ادْ جَّ ْ حُ لّ ـا كُ و علَى اقْفَ

ادْ وَ عْ الجْ مْ ـنْ جَ ثْنِي عَ مَ

طايَلْ و  ي  ماضِ بحسامْ 

ضايَلْ الفْ و  ْنَى  الثّ لَ  اهْ

 65    القلب و الوجة و الروح

 66    القلب و الوجة و الروح
هذا التكرار ليس بغلط مطبعي 

انتهت القصيدة
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احْ جَ و  رِي  خاطْ ــرَوَّعْ  ت و  نــارِي  اتْ  ــدَ اڤْ امِي  دَ تَعْ يا 

سالحْ ال  بــارُودْ  ال  انَا  و  ساڤْلِي  و  نْدِي  جُ مْ  جَ اهْ و 

احْ البَطَ انَسْ  وَ اعْ يتْ  الْفِ يُومْ  رَايْبِي  اغْ الُوا  اتْسَ انْ  كَ

وقاحْ بَة  ْ دّ هَ امْ وشفارْ  فَاتَحْ  وَرْدْ  ثَلْ  امْ ودُ  دُ بخْ

لأللْماحْ ةْ  بُوغَ صْ مَ ــيَّ  فِ بُوا  رَغْ لْعاتْ  الوَ ــاجْ  أَتَ

اللِي اهْ عَ  مَ ي  ــسِ ـمْ شَ ـبُوا  رَغْ

الِي ــوَ اهْ يفـرجـوا  ـيْـوا  يـجِ

بحالِي ــوَي  اكْ منْ  يا  ة  دَ مْ عَ

احْ لقَ ا  امَّ دْ  بعْ مْ  طَّ اتْحَ و  نِي  صْ غُ ادْبالْ  دِي  َوَعْ أ لْتْ  قُ

ارْتـاحْ رُه  خاطْ نِّي  تْهَ مَ بارِي  اخْ ادَّى  ا  مَ يمْ  شِ الغْ
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رَاحْ اجْ بال  لُونِي  فْ  خسَ و 

فاحْ للْكْ يضْ  بالغِ دفَعْ  و 

الحْ ْضا امْ يفاتْ علَى الرّ هِ

ْماحْ ى منْ الرّ عْ و مْضَ اقْطَ

طاحْ ة السّْ مامَ احْ يَّ و  هِ

ـمْ اهُ فَ اجْ ا  يـوْ يَرْمِ

ـمْ اهُ بلْقَ ـدْ  عَ نَسْ

مْ اهـوَاهُ نَّارْ  مـن 

احْ طَ ابْنِيتْ  الِّي  البُنْيَانْ 

ْتُــه ارْْيَـــاحْ ــزّ ــا هَ بَـــارَدْ مَ

ة مَ الطْ للمْ لِي  حـرَكْ و  ه  يـفُ سِ  ْ لّ سَ انْ  يـوَ الغِ يرْ  مِ

ْمـاة الرّ و  يـلْ  الخِ  ْ ـزّ بهَ ـرَة  يَسْ و  نَة  يَمَّ امْ اغْشانِي 

ة الْمَ وَ امْ لهدي  يكْ  دِ هَ لْ  قَ العْ وا  يْجُ ِيْهَ إ دَاتْ  ــوْ خَ

ة عادْمَ الــرُّوحْ  و  خالڤِي  و  رِي  اطْ خَ و  قَلْبِي  وا  تَرْكُ

ة مَ فاطْ الزِّينْ  اللْ  اهْ و  ة  يْشَ عَ ينْ  الْفِ السَّ بْرُومْ  مَ

ا مَ السَّ رَافَـعْ  بِيَّ  يرْفَقْ  ى  اقْضَ ما  في  لِيْ  وْلة  حَ ال 

ة مَ مَّ امْسَ ـرْبَة  حَ ة  رْشَ الحَ ـيُونْ  العْ من  ذگاته  ما 



احمامة السطاح 292

بَاحْ ْ الصّ ةْ  مَ نَجْ تْ  لْعَ طَ تَّى  حَ ر  هَ اسْ ما  لِيلْ  رْ  قَصَّ ما 

لأللْماحْ ةْ  بُوغَ صْ مَ ــيَّ  فِ بُوا  رَغْ لْعاتْ  الوَ ــاجْ  أَتَ

مْ لِيهُ تْ  فَ شَ اتْ  يْفَ الهِ هذا 

مْ فِيهُ ــتْ  رِي ــيــعْ  ارْفِ حسنْ 

مْ ـيهُ علـِ ـينْتِي  فِ اسْ يـتْ  رَصِّ

االدْوَاحْ بِيـنْ  مـا  ـنايَا  أحْ و  ْلَة  ـتَـوّ امْ لِيلَة  ـنْ  مَّ كَ

احْ صَ انْ  كَ انْ  يوَ الغِ نَاسْ  وِي  يَهْ ْبَابْ  الرّ و  األَلَــة  و 

االَفْرَاحْ و  يرْ  الخِ َيَامْ  أ دْ  قَصْ علَى  نَا  الهْ و  ة  الرَّاحَ و 

لأللْماحْ ةْ  بُوغَ صْ مَ ــيَّ  فِ بُوا  رَغْ لْعاتْ  الوَ ــاجْ  أَتَ

ادَعْ ڤَ انـْ ـي  ـرَايْحِ بڤْ يِـيـتْ  اعْ

وَالَــعْ بالبْـناتْ  رِي  ـغْ صُ منْ 

عْ طامَ ــــزُولْ  انْ وال  الزَلْــــتْ 

ـورْهــا وْالحْ ــلَّى نـُ جَ و اتـْ

طاحْ السّْ ة  مامَ احْ و  يَّ  هِ

ــوا ــافُ ــوْصَ ـــالَّ يُ شَ

افُه شَ منْ  ضْ  يَبْهَ

ـــرَافُــوا ـعْ يـُ الزَمْ 

حاحْ نا اشْ ما رِينا في ابْساطْ

افْصاحْ ه  غايْمْ انـْ ودْ  العُ و 

رَاحْ رَة في األنْشْ ضّ و هل الحُ

طاحْ السّْ ة  مامَ احْ و  يَّ  هِ

ــدْ ــاهَ ــا شَ ــوالنَ مُ

دْ اهَ عَ طى  نَخْ ا  مَ

دْ ــاهَ العَ ا  يَوْفِـيـوْ
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ة مَ مَّ غَ مْ ا  دِيمَ يْنُه  عَ الُه  انْجَ ا  البْهَ في  تَّعْ  مَ ما 

ة مَ فاطْ الزِّينْ  اللْ  اهْ و  ة  يْشَ عَ ينْ  الْفِ السَّ بْرُومْ  مَ

ة ـمَ ْ نَـعّ امْ نَا  هْ زَايـْ انـْ و  رَغْ  تْـنَـفْ كَ الرَّاحَ  ـيُوسْ  اكْ و 

ة مَ ْ كّ حَ ة امْ نْعَ قَة صَ نْدْ ي هَ اسِ مَ يحْ بِالخْ ِيْصِ ْ إ رّ
و الطَ

ة الْمَ وَ امْ وَة  سَ كَ في  اتْ  جَ ة  دَ وَحْ  ْ لّ كُ  ْ يّ الحَ ابْناتْ  و 

ة مَ فاطْ الزِّينْ  اللْ  اهْ و  ة  يْشَ عَ ينْ  الْفِ السَّ بْرُومْ  مَ
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الحْ فا اصْ رُوا ما في الجْ دْ ي و ايْغَ مِ رْسْ ا امْ يوْ فِ وْفِي يَجْ خُ

بَاحْ انـْ ي  مِ آاليـْ  ْ رّ السَ و  ـلْ  ـمَ نَعْ يفْ  كِ الحيالْ  بارَتْ 

رَاحْ ةْ االفْ وا لِيَّ ساعَ مُ ي و  يْنَعْ مِ رْسْ وا لمَ فُ طْ دِي ايْعَ قَصْ

االلْماحْ ةْ  بُوغَ صْ مَ ــيَّ  فِ ــوا  ــبُ رَغْ لْعاتْ  الوَ ـاجْ  أَتـَ

ــحْ وَاضَ ــلْ  ــزِي اغْ راوِي 
َ أ ــاكْ  ه

افَحْ طَ بَابْ  اشْ باقِي  ي  قِ شْ عَ

ــحْ وَاضَ زِيزْ  الْعْ عبْدْ  ي  مِ اسْ

بَاحْ الجْ في  األرْوَاحْ  الَقْ  خَ رَبِّي  رِيمْ  الكْ في  َرْجــايَ  أ

الحْ المْ يَّدْ  سَ دْ  مَّ حَ مُ رْبِي  العْ ي  مِ اشْ الهَ بجاهْ  و 

الحْ الفْ ـلْ  اهْ ـحابَة  الصَّ و  ـأَلْتَكْ  اسْ ْـبِي  بالنّ رَبِّي  يا 

فَاحْ بِيـرْ  العْ مـعَ  نْـبَرْ  بالعَ لُه  نرَسْ ه  اللـَّ المْ  اسْ و 

اقْـبَاحْ ايْلُه  افْـعَ رْ  ــدَ الغْ

احْ بْ األلمَ وَاكَ دْ اكْ نْ فَڤْ مَ

ــاحْ ارْبَ لِي  ودْ  تعْ ــامْ  االيَّ

طاحْ ة السّْ مامَ احْ يَّ و  هِ

ــي يـــــارَاوِي ــنِّ غَ

اوِي ــوَ اهْ و  ــي  دُوقِ

ــرَاوِي ــغْ مَ بِي  نَسْ

الحْ الفْ لَ  اهْ نْ  مَ لْنِي  عَ يَجْ

ْوَاحْ الــرّ ةْ  ساعَ نِي  تَقْ يَعْ

ْ الحّ ْ الصّ جْ  نَهْ وا  لْكُ سَ نْ  مَ

احْ ْجَ ايَتْ النّ كْ وْ غَ سْ بالمَ
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ا مَ العْ في  ــرُوقْ  ــغْ مَ ارْ  ــدَّ الــغَ ــزِيَّــتْ  امْ يّ  انْهِ أَشْ 

ة مَ وَاشْ  ْ دّ الخَ في  ة  وحدَ اتَمْ  وَ الخْ و  الْ  بالخَ ة  دَ وحْ

ة مَ فَاطْ الرِّيمْ  و  وِيثَة  غْ يرْ  غِ البْنَاتْ  في  قْ  شَ نَعْ ما 

ة مَ فاطْ الزِّينْ  اللْ  اهْ و  ة  يْشَ عَ ينْ  الْفِ السَّ بْرُومْ  مَ

اء مَ و  ما  ْ السّ بِينْ  نْ  اكَ السَّ و  لَمْ  القْ و  اللُّوحْ  بجاهْ 

ة مَ تَمَّ مْ ــالَة  بالرِّسَ ادَة  ـهَ الشَّ عـلَى  ـلِي  قْ عَ يَتَبَّتْ 

ة الْمَ السََّ ة  ــاعَ الطَّ و  بالنِّيَّة  المْ  االسْ فى  وا  قامُ و 

ة عامَّ و  لْبا  الطُّ ادْ  جوَ و  ْنا  الثّ لَّ  اهْ ـرْفا  الشَّ عــلَى 
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ْوَاحْ للـرّ جاتْ  و  رْبَتْ  غَ ه  سُ مْ شَ  ْ مّ يْهَ ما  دْ  الجاحَ ْوَاحْو  للـرّ ـودْ  ـعُ تـْ االيَّــامْ  34

ا مَ يَنْعْ ــهْ  بِ ه  اجُ عجَ ـــانْ  دُخَّ رِيــش  ه  ــنْــدُ عَ الَّ  ــن  مَ

انتهت القصيدة

 09    وتقال الحربة كذلك على الشكل اآلتي :

ويشة»  41    يقال كذلك «غير اعْ

ياجمع الباهيات رغبوا في مصبوغة االلماح هي و احمامة البطاح          مبروم السالفين عيشة

                و اهالل الزيــن فاطـمـة
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ة ساقْمَ ــرُّوحْ  ال و   ْ بّ بالحُ دابْ  قَلْبِي 

ة مَ فاطْ  ْ بّ حُ نْ  مَ افْنِيتْ  ي  الكِ اهْ زادْ 

زالْ الغْ  ْ بّ حُ نْ  مَ افْنِيتْ  ي  الكِ اهْ زادْ 

ْوالْ الــزّ ــتْ  وَقْ زِينْها  ــتْ  رِي ــومْ  يُ ــنْ  مَ

اللَّيالْ مْ  ْ سّ انْقَ و  انُّــوحْ  أيَّامِي  ولْ  طُ

ة مَ ساجْ يثْ  الغِ ا  كمَ تِي  عْ دَمْ واها  بهْ

ة مَ فاطْ  ْ ــبّ حُ في  يلومْ  نْ  يامَ نِي  دَعْ

بَاجْ الدْ زينْة  مة  فاطْ شافْ  الَّ  نْ  مَ يا 

هاجْ المْ رَقْ  تَخْ را  الوْ على  رْ  ضَ تَحْ إذا 

ناجْ حافَلْ الغْ رْ اتْصولْ في امْ ضَ و إذا تَحْ

ما اسْ ْها  نّ عَ لَّلْتْ  ظَ حالْ  مُ نِّي  ضَ

ة مَ فاطْ بَهْ  تَشْ ــزالْ  اغْ ءادَمْ  ــدْ  وَلْ يا 

يمْ شا  ارْمِ وَى و الحْ يلْ بالهْ دْ انْحِ سَ و الجَ

رِيمْ  ْ لّ كُ والتْ  مُ عْ  مْ جَ نْجاتْ  الغْ رَايسة 

تْلِي قْ مَ ينْ  عِ ها  ضْ لَحْ هامْ  بسْ تْ  دَّ صَ

بْتْلِي مَ يمْ  مِ اهْ دْ  بالوَجْ مْ  هايـَ انا  و 

لِي  ْ ايْلَضّ ما  رَى  الكْ و  وتْ  القُ رُومْ  حْ مَ

يمْ مِ اطْ ْها  بّ حُ رْ  بحَ في  رِيقْ  اغْ لْبْ  القَ و 

يمْ ْمِ الرّ زِيـنَـة  ارمقتـها  لو  رْنِي  ـدَ تَعْ

ة لْجَ ـبَـهْ امْ دِيـما  مالْ  بالجْ ــرُوسْ  اعْ

جا ْ الدّ لَّة  حُ البَرْقْ  صارَمْ  رَقْ  اخْ يفْ  كِ

ة ْجَ تَوّ المْ يُوشْ  بالجْ لْطانْ  السُّ ثْلْ  مَ

يمْ ْعِ النّ نَّة  جَ نْ  مَ  ْ نّ انْظَ هي  رِيَّة  حُ

ريمْ احْ تِي  يْمْ خَ في  ــاللْ  احْ نَّها  نَتْمَ
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لْ مَ نَعْ واشْ  تِي  يلـْ حِ واشْ 

لْ ـفَّ گَ اتـْ رَانِي  اتـْ ـما  ـهْ مَ

لْ مَ األكْ رْ  البَدْ يا  اضْ معَ 

ـلْ فَ جْ تـَ و  ـنِّي  عَ ـدَّ  صَ اتـْ

يالي نْ اخْ رْ مَ فْ و انْفَ شْ اخْ

ْمالِي الرّ في  ها  المْ بْع  طَ

اجْ ولْ في الدَّ مُ كْ رْ مَ أو ابْدَ

البْالجْ ــوْالة  مَ ــداكْ  اكْ و 

اجْ وَهَّ صالْ  ومْ  انْجُ على 

ناجْ الغْ عْ  مْ جَ نْ  عَ صالَتْ 

ه ابراجُ غايْتُه  في  بايَتْ 

ه بـتاجُ لْتْ  تْـفَ احْ بالزِّيـنْ 
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تِي يمْ خِ في  وْالتِي  مُ ــاللْ  احْ نَّها  نَتْمَ

دَوْلْــتِــي ــامْ  ايَّ و  ْمــانْ  ــزّ ال بِها  نَمْ  نَغْ

تِي لِيعْ زَادْ  يا  الحْ و  اهْ  يَـــوَ تْ  نْعَ مَ

ه مَ نايـْ ــيـنْ  عِ ال  و  نا  الهْ و  بْ  ـلـْ القَ

ة مَ فاطْ كامْ  احْ في  عْ  مْ جَ ادَّاتْ  ورْ  يْسُ مَ

ودْ عُ ْ السّ ــوَة  زَهْ وفْها  ايْشُ نْ  مَ يَتْلَيَّعْ 

نُودْ الجْ طْ  واسَ امْ في  بانْ  رِيقْ  اشْ بَنْدْ  أو 

ودْ قُ العْ اللَمْ  اسْ فـي  تلوح  ياقُوتَة  أو 

ظالْما فارْ  اشْ و  بِينْ  حاجْ و  يُونْ  بعْ

ة مَ فاطْ ودْ  دُ اخْ و  اللْ  الهْ كما  بِينْ  اجْ و 

الزْنُوجْ على  ة  بْغَ سَ زادْ  زَرْزُوفْ  يالها 

كالتلوج اتْغارْ  و  يقْ  قِ كالعْ فْ  راشَ امْ و 

رُوجْ ينْ في الهْ يفِ ينْ سِ مِ ْ صّ عَ عودْ امْ و اضْ

البْناتْ لْطانَة  سُ زِينْ   ْ لّ كُ حازَتْ  نْ  مَ

ماتْ المْ هانْتْ  ها  دْ بَعْ وتْ  انْمُ لِّكْ  خَ

ياةْ الحْ دَّعْ  ــوَ انْ و  انْبوحْ  ما  رِي  ــدْ عَ نْ  مَ

لِيمْ اسْ ـرِي  خاطْ ال  و  رايْحة  رُوحــاً  ال 

يمْ كِ بَّها امْ ا حُ شَ ْ الرُّوحْ والحْ لّ حَ في امْ

شارْدَة البِيدْ  في  زالْ  الغْ هدْ  سابْ  يحْ

ه واقْدَ لْطانْ  سُ  ْ لّ حَ امْ في  ة  عَ مْ شَ أو 

ة دَ صاعْ ـالكْ  الفْ ـيادْ  اكْ في  رَيَّة  تـُ أو 

لِيمْ اظْ خا  اصْ تَّى  حَ مْ  هُ المْ بظْ قَلْبي 

يمْ ْسِ النّ ذا  بغضايْ  ينْ  مِ ْ نَعّ امْ وَرْداتْ 

جاجْ السْ في  باحْ  مَصْ فُوقْ  ةْ  جَ بَهْ علَى 

فاجْ يدْ  الجِ ي  كِ يَحْ يدْ  جِ و  بَّة  غُ علَى 

البْهاجْ قايَسْ  امْ و  ينْ  الجِ منْ  ادْبالَجْ  و 
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رْتِي نـَ باتْ  انـْ و   ْ لّ انْضَ و 

ي ـوتـِ مُ و  ـي  ـالكِ اهْ زَادْ 

قُوتِي و  نُومِي  حــرامْ  و 

وَقْــتِـي حــانْ  ـرِي  ـمْ عُ

فايَتْ رانْ  كْ سَ  ْ بّ بالحُ

تْ خانـَ االيَّامْ  ـيْهاتْ  هَ

ماهْ واقَدْ يضْ في اسْ أو مِ

وايَدْ العْ رْقْ  خَ سْ  مْ شَ أو 

راقَدْ الفْ  ْ ــمّ غَ رْ  بَـــدْ و 

اليَدْ القْ ــمْ  ــرِّي ال زِيــنْ 

ْيـادَة الزّ فـي  تُـه  بـغايـَ

ــرادَة اسْ يُـونْ  العْ داتْ 
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ة ـمَ زاحْ المْ ورْ  ـْطُ كالسّ ـزارْ  المِ تْ  تَحْ

ة مَ فاطْ اوْصافْ  في   ْ لّ كُ و  ي  فِ وَصْ يا  اعْ

رَة خاطْ جْ  النَّهْ في  فَرْضْ  يُومْ  نَلْقاها 

نافْـرَة  ْ يالرِّيـمّ ـتاكْ  لِمْ لـها  تْ  قُـلـْ

رى يَنْقْ يْهاتْ  هَ ادرِيــتْ  ما  لي  تْ  قالـَ

ه ـمَ حاشْ لْ  ـجْ بالخَ لوجابْ  ـتْـلي  مَّ تـَ

ة ـمَ فاطْ دْ  بَعْ يْـتِـي  دَنـْ و  رِي  قَمْ يا  اضْ

لوكْ المْ لرْياضاتْ  يـرْ  ـفِ اسْ ال  و  أواهْ 

لُوكْ ْ السّ دُرَّة  يا  الشْ  اعْ لها  ولْ  ايْقُ و 

لْبُوكْ ايْطَ ه  ناسُ عْ  مْ جَ  ْ قّ حَ ماتْ  إذا 

ة عازْمَ ــرُّوحْ  ال و  ياقْ  ْ السّ علَى  لِّتُه  خَ

ـة نادْمَ ـودْ  عُ اتـْ و  وتْ  فُ اتـْ قَبْالً  لْ  ـوَ غَ

يمْ ْخِ جْ الرّ نِي الباهَ ْ رْ اللين السّ دْ في الصَّ

يمْ دِ يرْ في ارْضْ يا امْ لَّة اتْسِ سْ في حُ مْ شَ

ورْ البْحُ طْ  واسَ امْ في  لوعْ  بقْ كصاري 

ورْ صُ القْ شدي  يا  الغاكْ  في  شايَقْ  نْ  مَ

رورْ الغْ و  شْ  حْ بالفَ واهْ  اهْ نْ  مَ يا  رْفَكْ  حَ

ما ابْزيمْ نْ دي اغْ زالْ مَ ْ اغْ نّ تْ كَ جَ و انْزَعْ

يمْ البْهِ كالدجن  النْهارْ   ْ وّ ضُ عْ  ارْجَ و 

الكْ الهْ منْ  ي  انْقاصِ بما  بَرْها  يَخْ و 

داكْ اكْ رُه  جْ اتْهَ الجافْيَة  يا  بوبَكْ  حْ مَ

واكْ اهْ منْ  رْشْ  الفَ الزْمْ  امْ شاكي  ألنه 

يمْ شِ وَى اهْ دْ بالهْ لَّفْ الجسَ رَجْ و اتْخَ تَخْ

صيمْ ودْ اخْ رْ اتْجُ شْ ْ و الحَ رّ في انْهارْ الحَ
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ــواجْ رَهْ امرتج   ْ دّ القَ و 

ازْعاجْ في   ْ طّ خَ كَ اوْشامْ 

ـراجْ رَجْ رْشْ  كعَ ولْ  دُ عْ مَ

نْ عاجْ بالنِّيلْ في لُوحْ مَ

ـجْ باهَ نْ  سْ الحُ رونَقْ  امْ

جْ وانـَ الغْ ــراجْ  اسْ واتى 

رْ فَ تَظْ  ْ قّ بالحَ  ْ رَدْتّ إذا  و 

ـرْ خَّ بْ و ارْجـا و سَ ـلـَ اطْ

ـرْ نْـفَ تـَ دْ  عْ بـَ ال  و  يَّا  بـِ

رْ خُ تَفْ لّْى  عَ ال  كْ  دَ عْ سَ

اتْبادَرْ كْ  دَ صْ قَ ابـْ لي  ألهْ

رْ ْ طـايـَ ــلّ ـيَّ عـلَى كُ بـِ

بَّكْ حُ يرْ  غِ بابْ  اسْ مالُه 

لَكْ فَضْ  ْ ــدّ قَ نْ  مَ ــنْ  الكِ

رْبَكْ دْ قُ فاكْ مـنْ بَعْ و اجْ

لَّكْ خِ الرِّيـمْ  يا  ــزورْ  اتْ

هالَكْ ينْ  كِ مَسْ داكْ  نْ  مَ

كْ ـيالـَ اخْ را  إذا  بْـرَى  يـَ
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جوجْ نَنْتْ الفْ قابْ و اسْ شى العْ في اعْسى تَخْ

وجْ مُ ْ الدّ رِينَةْ  اتْــزُورْنــي  لي  نِي  تَعْ و 

ْنُوجْ ودْ و ارْبابْ و الزّ رَة بعُ ضْ يمْ الحَ و انْقِ

ة مَ فاطْ بالفاظْ  يدْ  صِ القْ ـرْ  كَّ دَ انـْ و 

ة مَ راغْ سْ  نَفْ ذُوا  يرْ  هِ الشْ راوِي  غْ المَ

وا مُ تَنْظْ مْ  بالنَّظْ ينْ  هاتْفِ يا  دا  كْ و 

ه مُ ايْنَجَّ الَّ  نْ  مَ المْ  بالكْ لَّفْ  كَ آشْ 

ه ْمُ لّ ايْعَ نْ  مَ دْ  حَ يَجْ نْ  مَ في  بِي  جْ عَ غايَتْ 

ة مَ الطْ المْ يُومْ  جالْ  المْ في  حْ  فَ يَطَّ ما 

ة قايْمَ  ْ لّ كُ نْ  مَ يكْ  ارْكِ لْوْه  شَ الِّي  و 

ة مَ فاطْ للرِّيـمْ  المْ  بالسّّ ـتَـمْ  خْ نـَ و 

ْجا الرّ عْ  طْ القَ ْها  ـيّ احْ  ْ رَقّ خالَفْ  اتـْ و 

جا لْبْ و السْ نا علَى القَ لْ الضْ مْ نَنْزَعْ حَ

جا الحْ و  للرُّوحْ  يبْ  ايْطِ ما  رْ  ضَّ انْحَ و 

رِيمْ الغْ بُوفارَسْ  زِيزْ  الْعْ بْدْ  عَ يقولْ  و 

يمْ ْعِ الزّ هيبْتْ  دا  العْ علَى  دِيما  ألنه 

ْظامْ النّ ــلْ  ألهْ وا  ْمُ لّ سَ نِيتْ  إلَــى  و 

ْحامْ الزّ ثَّـرْ  كَ ايـْ و  ـتـوفْ  بالهْ لْ  رْتـَ ايْهَ و 

سامْ الحْ بْ  صاحَ علَى  تُه  كلْخْ يَّرْ  ايْشَ و 

يمْ ازْعِ فارَساً  أوْ  بيقْ  اسْ لْوي  شَ إالَّ 

يمْ ادْمِ ألنُّــه  للْوْغى  ــهْ  بِ ــى  ادْع آشْ 

يمْ افْهِ وَّ  هُ نْ  مَ و  شايَخْ  المْ و  دْبَة  الوَ و 
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ودَّاجْ يـــومْ  ــدْ  ــاخُ ن و 

اجْ وَهَّ وْقُودْ  مَ ماعْ  اشْ و 

يعْ منْ زاجْ رْ في اقْطِ مَ بالخْ

ـالجْ رورْ األهْ ـسْ بْ مَ لـْ و القَ

و الكاسْ ماشي و ماجي

راجـي انـْ دِيما  للوْصالْ 

لَّمْ ايْسَ لُه  نْ  سَ احْ نْ  لكِ

مْ رْجَ تـَ بِهْ  لْ  تْغَ اشْ إال 

لَمْ يَسْ و  ى  نْـجَ يـَ عـال  ال 

مْ يَنْجَ  ْ ـــكّ الشَ قَلْبُه 

الزْحامْ في  ارْبَحْ  مالِيهْ 

ْظامْ لْ النّ طاتْ اهْ حْ نْ شَ مَ

انتهت القصيدة
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ينْ كِ يَامَسْ لَّمْ  سَ نِي  اتْلُومْ ال  كْ  المَ امْ ــفْ  كَ وْى  الهَ في  المْ  ــنْ  مَ يـا  لَّمْ  سَ

ينْ كِّ سَ ڤَلْبُه  في  رَاحْ  ــوهْ  صــادْفُ منْ  داتْ  الگَ و  ْما  الرّ و  يَلْ  بالخَ لِي  ــرَكْ  احْ

الزِّيـنْ ــفْ  وصَّ ما  ـفا  شْ ما  شــافْ  ما  ه  بنْيامُ البْها  نْ  امْحاسَ في  ــى  زَگَّ ما 

ينْ مِ ايـْ و  ِيْــســارَا  إ ْهـــارْ  االزّ و  لة  حُ ــنْ  مَ اتِيـها  وَ ايـْ ما  ـتْ  لَبْـسَ و  تْـغاغا  تـَ

يْنِينْ العَ لَ  ــهْ شَ ارَمْ  وَ العْ انَةْ  لْـطَ سَ ــوَى  نَـهْ منْ  ي  عـارْمِ األرْيــامْ  يا  رُوا  نَصْ

ينْ عِ ضْ  مَّ غَ ارِيتُه  مَ لْبْ  القَ في  ومْ  مُ الهْ ثْرَةْ  كُ منْ  ى  جَ ْ الدّ لَّمْ  ظَ و  اللِّيلْ  طالْ 

السنِينْ ــلْ  ــثَ امْ و  لِي  يَاهْ اللِّيلْ  الْ  ـــوَ اطْ ــنْ  لَــكِ ــاحْ  ــبَ ْ الــصّ ـــهَ  وَجْ ــبْ  ــرَاقَ انْ

  

ــزَرْ  بالغْ ـورْ  جُ ايـْ ـــقْ  شْ الــعَ ـيـرْ  مِ

رْ ـدَ ـنْــعْ يـَ ـي  ــثْــلـِ مَ ـقْ  الـعـاشَ و 

رْ ــدَ ــة الــصَّ ــومْ ــوشُ ــي مُ ــزَالِ فــي اغْ

رْ ضَ الحْ ـــسْ  انَ ـــوَ اعْ ــــاتْ  ازْهَ بِـــهْ 

رْ فَ الشّْ ــغْ  ســابَ ــارِي 
ــقَ اعْ ــفْ  ــيْ سَ

ــرْ ْـضَ الـنّ ـتِــيَّــهْ  ِيـْ إ ــنْ  ــسَ الحَ و 

ــرْ ــجَ الــفْ ــة  ــايَ غ و  ــلْ  ــي ــلِّ ال ـــالْ  ط

01

02

03

04

05

06

07

ه قَوِي يُوشُ يدْ بجْ گِ وَى احْ ي الهْ هِّ و يْسَ

انْشاوِي دَاقْ  ما  ـوَى  اهْ ه  قاسُ الَّ  منْ 

ساوِي بكْ حنطت  ْيَاضْ  الرّ ادْوَاحْ  بِينْ 

ـالوِي اعْ قـبُوبْ  و  ـزَرَانْ  الخِ وفْ  ـفُ اصْ و 

رَاوِي بُوسالَفْ  ارْ  االبْصَ  ْ يّ ضَ ــرَة  زَهْ

اوِي الضَّ ـاللْ  الهْ ثِيـلْ  امْ يْنِـي  عَ ْتْ  رَأ

هاوِي بسْ تْ  لَّفْ خَ األفَاقْ  سْ  مْ شَ تَّى  حَ
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نارِيـنْ لي  لَتْ  عْ شَ ـتِي  جَ هْ مُ يـرْ  مِ في  بَنْـيامي  رِيتْها  يُــومْ  منْ  ـبابِي  اسْ و 

الزِّينْ لُـوكْ  مُ وا  فاتـُ يفْ  كِ اكْ  ـــدَ وَكْ ــانُــه  ازْمَ في  نْـتْـرَة  عَ و  لْ  فاضَ او  قَيْسْ 

يْنِينْ العَ لَ  ــهْ شَ ارَمْ  وَ العْ انَةْ  لْـطَ سَ ــوَى  نَـهْ منْ  ي  عـارْمِ األرْيــامْ  يا  رُوا  نَصْ

ينْ قِ عاشْ ـوا  فاتـُ مْ  ازْمـانْهُ فـي  ـولَة  صُ وا  نْمُ غَ ْـبُوا  يّ غَ و  امْضاوْ  قْ  شْ العَ ناسْ 

يـن لُوكِ مْ مَ عــادُوا  مايَنَة  طاوْا  اعْ و  ـوا  طاعُ أو  ـه  بـصارْمُ ـوَى  الهْ مْ  ـهُ وَّعْ طَ

ْ

يـنْ الحِ في  ها  ـنَـمْ نَغْ ـتِي  فَرْجْ دْ  عْ السَّ ڤامْ  اسْ كْ  بـِ رْ  النَّصَ تْ  يارَايـَ لَها  لْتْ  قُ

الـعارْفِـيـنْ ـياخْ  األشْ ــرِيـنْ  ماهْ للـْ ا  رْهَ ادْكُ ـتِـي  ـْ لّ حُ ـيـدْ  ـجِ مْ تـَ أحافَـظْ 

يـنْ ـومِ رْگُ المَ ـلْ  ـنـاجَ الفْ و  ــالَّرْ  بَ و  وزَاجْ  يـعْ  البْـدِ و  دَعْ  ــوْ ال يـسانْ  كِ مـنْ 

 

ــبَـرْ اصْ ما  بْ  ـلـْ القَ و  ـشا  الحْ فـي 

ــرْ ْــصَ الــنّ ــفْ  ــيْ سَ و  ــبــانْ  ــضْ ــغَ الْ و 

رْ فَ الشّْ ــغْ  ســابَ ــارِي 
ــقَ اعْ ــفْ  ــيْ سَ

ــرْ ــهَ اضْ ــيــلْــنــا  جِ ــي  ف ــي  ــاشِ غ ال 

ـبَــرْ اصْ ـي  كـادْلـِ ــمْ  ـوَاهُ هْ ـيـرْ  مِ

ــرْ الـبْــقَ ـةْ  دُولـَ ـي  ــونـِ ــمُّ هَ مـا 

رْ مَ الخْ ــة  طــاسَ و  ــكــاسْ  ال بِــيــنْ 

رْ جَ الفْ ــمْ  ــلَّ عَ و  ــحْ  ــبْ الــصُّ تـــاگْ 

رَاوِي ـغْ ــوَى كالْمَ ْ في الهْ ـدّ ما قـاصا حَ

الهاوِي قْ  شْ العَ في  مْ  هُ يعْ مِ اجْ يتْ  دِّ عَ

رَاوِي بُوسالَفْ  ارْ  االبْصَ  ْ يّ ضَ ــرَة  زَهْ

ــارَاوِي يَ ي  قِ شْ عَ ينْ  ارْهِ باقِي  انَــا  و 

رَاوِي دْ عَ ي  قِ شْ عَ الريم  في  نجحد  ما 

اوِي قَ لـْ عَ ي  ـيفِ سِ احْ  ْمَ بالـرّ مْ  نَبْـرِيهُ

ـماوِي اسْ و  رْ  مَ الخْ يقْ  ْحِ بالرّ ـلِي  زَجْ امْ

ضاوِي ي  مِ نَجْ و  ـوِيـتْ  اهْ باللِّي  دْ  عَ نسْ
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انتهت القصيدة
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وْ الزَّهْ حانْ  امْ و  وَى  الهْ ة  لِيعَ رَّبْ  جَ قَبْلِي  يالِّي 

ْ وّ سْ الجَ مْ مالْها تْشابَهْ شَ ْتِي منْ صالَتْ بجْ بّ سَ

لْوْ العَ بْ  وْكَ كَ معَ  ى  امْشَ وَلَّى  ما  بِي  سْ كَ لِي   ْ رّّ مَ

وْ النَّدْ أتاهْ  بَاحْ  ْ الصّ في  قارْ  ي  كِ نَحْ ارِيتُه  مَ وينْ 

النَّـوْ رْڤَ  بـَ اتْشـابَهْ  يَالِّي  ي  فِ وَلـْ يا  ينِي  جِ
عالْ

وْ وَاكْ وَيَّسْ حالْ الزَّهْ جْ منْ اهْ جَّ لِي و اتْهَ قْ جاحْ عَ

وْ هْ ا انْصارَعْ حالْ السَّ دَ كْ نِي هَ نِي و اتْرَكْ لَكْ ما اهْ

وْ البَهْ دْ  قْ عَ في  ادْرَارْ  ة  فْ صِ قْ  فَ تَشْ ال  و   ْ نّ اتْحَ ما 

ْ وّ الضَّ باحْ  مَصْ النّْسا  ْة  رّ حُ ى  فَ تَخْ ما  المالْكاني 

النَّـوْ رْڤَ  بـَ ـابَهْ  اتْشَ يَالِّي  ي  فِ وَلـْ يا  ينِي  جِ
عالْ

وْ حْ يا في وَقْتْ الصَّ ْ بوحْ بالضّ شْ ودَكْ الحْ المَ دُ نْ اخْ مَ

وْ فْ بالعَ حْ  فَ يَصْ ما  البْناتْ  َيَنْبُوعْ  أ يْنِيكْ  عَ يفْ  سِ

وْ النَّحْ لَ  اهْ ابا  النْجَ عَ  امْ رى  نَقْ سالي  هاني  نْتْ  كُ

وْ فْ رَامْ وبانْ الخَ لْتْ بالغْ تْ ابْهاكْ ادْهَ دْ نِينْ شاهَ امْ

واوي ما ابْحالَكْ في النَّاسْ اهْ

راوي اشْ دَڤْ  ناني  اكْ دَڤَّتْ 

راوي فْ  سالـَ و   ْ دّ القَ زِينَةْ 

ـناوي اگْ بْدْ  عَ ثَّلْتُـه  مَ َوْ  أ

اوِي كَّ المَ رْ  البْـدَ غـارْ  بِـكْ 

الــرَّاوِي نْ  صْ الغُ  ْ ياقَدّ بِكْ 

راوي فْ الْعَ نْقْ  عُ ة  بْهَ شَ يرْ  غِ

ـوَى و ازْهاوِي طْ ْ و سَ زّ داتْ عَ

كانْ امْساوِي ة في امْ عَ مْ أو شَ

اوِي كَّ المَ رْ  البْـدَ غـارْ  بِـكْ 

عْ ضاوِي شَ عْ رْ نُورَكْ شَ هَ و انْشْ

كْ كاوِي رَامَ نِي في اغْ بَهْ ماشْ

هاوِي اسْ بِينْ  يَرْعى  دِي  آجْ

ودْ امْساوِي بَرْتَكْ و العُ لُو اجْ
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وَى اكْ لْبْ  القَ و 

ادْوَى لْ  قْ العَ و 

ـوَى اهْ  ْ ـرّ بالسَ

ـوَى سْ يـَ الـفْ 

وَى دْ اضْ منْ بعْ

رْوَى يـَ ـنِي  صْ غُ

وى هْ لْ في سَ ظَّ

ـــوَي لـــي بَـــلْ

لْوَى السَّ صابْ 

وَى دْ اضْ منْ بعْ

وَى جْ صافي الفَ

بْـتْ ادْوَى ما صَ

ـوَى انـْ ـــهْ  الَ و 

ـوَى ـفْ خَ ي  تاتـِ



برڤ النو 302

النَّـوْ رْڤَ  بـَ اتْشـابَهْ  يَالِّي  ي  فِ وَلـْ يا  ينِي  جِ
عالْ

وْ غْ طَ عْ  تَرْجَ  ْ مّ صَ  ْ لّ كُ بالْ  الجْ ايْرِيبُوا  وَاكْ  َهْ أ نْ  مَ

لْوْ بْيُونْ الغَ رِيعْ ياضَ المي اسْ كْ جاكْ اسْ مَ لبابْ رَسْ

لْوْ العَ جاجْ  اعْ  ْ رَدّ انـْ تَى  لِيمْ ة  يـفَ ياهِ بِينِي  واجْ

البَلْوْ ذَا  نْ  مَ حالِي   ْ بّ ايْطُ رَارِي  لضْ رَاقِي  مايْلِي 

النَّـوْ رْڤَ  بـَ اتْشـابَهْ  يَالِّي  ي  فِ وَلـْ يا  ينِي  جِ
عالْ

وْ الرَّجْ بابْ  قَلْبِي  يارْبِيعْ  ي  هِ وَجْ في  ي  لْقِ تْغَ ال 

لْوْ الدَّ ـبْلْ  حَ دِي  يـَ في  ي  ـعِ طْ تْقَ و  رِينِي  جْ التْهَ

وْ جْ سَ نِي  لَكْ امْ عادْ  ابْهاكْ  منْ  نِّينِي  اتْمَ لِكْ   ْ مّ كَ

وْ الرَّخْ دُونْ  وة  سدَ في  وجْ  نْسُ مَ رَّبْ  عَ َمْ ا وَاوْ  هاكْ 

وْ ضْ لْ الفَ َهْ ة ألِ لْ اقْلِيعَ جَ ى الحْ رْسرْ بازِي تَبْقَ نْ سَ كَ

وْ الصغْ مْ  قَوْ بِي  تَسْ ابْياتْ  ي  يَنْشِ نْ  لمَ قُلْ  ا  دَ كْ هَ

اوِي كَّ المَ رْ  البْـدَ غـارْ  بِـكْ 

رَاوِي دْ عَ ي  قِ شْ عَ صابَرْ  لِينْ 

ْ و جـاوِي ـبِيرْ و نــدّ فاحْ بِعْ

اوِي رَحْ و نْدَ كْ نَجْ رَاضَ في أغْ

الهاوِي  ْ بّ ياطُ لَكْ  وصْ يرْ  غِ

اوِي كَّ المَ رْ  البْـدَ غـارْ  بِـكْ 

ناوِي لوْصالَكْ  انا  و  حالْ  اشْ

ماوِي بَكْ  ذْ لعَ آنْ  مْ ظَ يتْ  جِ

انْآوِي هاكْ  ابـْ يرْ  غِ ابْها  ال 

ناوِي عْ مَ و  دَرْغــامْ  ه  مُ ناظْ

يــارَاوِي ـدْ  ـمْ تَخْ ـرَارَجْ  الفْ

رَاوِي غْ الْمََ رْفْ  عَ الَّ  نْ  مَ وَيح 
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وَى دْ اضْ منْ بعْ

ـوَى الهْ عْ  تـابـَ

َقْوَى كْ أ سْ و المَ

ـوَى فَـجْ و  دَاجْ 

وَى نَجْ كْ  فَ طْ عَ

وَى دْ اضْ منْ بعْ

وَى ـلـْ ـي خَ باغِ

ـرْوَى تـَ ه  دُ هْ شَ

تْوَى يفْ و شَ صِ

ـوَى زَهْ قَـوْلـهُ 

ـوَى اعْ يــكْ  لدِّ

فَـتْوَى رِي  ـدْ يـَ

انتهت القصيدة
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I      

ابْ ذَ اعْ و  ـمْ  هَ و  ة  صَّ غُ قانِي  اسْ رَاقْ  الفْ

ابْ لَهَّ دْ  هْ بصَ بْ  تَلْهَ بَة  لَهْ منْ  يالْها 

بابْ وهْ األَحْ نْ افرَقْ اوْجُ تْ يامَ الشْ ساكَ

ة صَّ غُ دَاعْ  الــوْ يومْ  قانِي  اسْ رَاڤْ  الفْ

ا رَصَّ و  ـرُه  وَامْ بضْ قتالـي  هارْ  انـْ مـنْ 

ة قَصَّ ــلْ  كُ اتْ  ــدَّ عَ ي  فِ يَأَسَ تي  قَصْ

نابْ يجْ االطْ رَى رَوْضْ ازْماتِي ابْهِ دْ ما جْ بَعْ

بَّابْ هَ رَاقْ  الفْ رِيـحْ  فْ  دَ اهْ دالكْ  عنْدْ 

بابْ وهْ األَحْ نْ افرَقْ اوْجُ تْ يامَ الشْ ساكَ

تاضْ غْ مَ گودْ  احْ نَةْ  عْ طَ نِي  عَ اطْ رَاقْ  الفْ

رَاضْ مْ مَ يلْ  انْحِ ي  مِ سْ جَ ه  رَاحُ اجْ تْ  بلَغْ ما 

نْ جالْ في دنِيْتُه او منْ خاضْ وال ابْحالي مَ

يُصابْ اقْلِيلْ  لْ  الكامَ رْ  البَدْ مثْل  إنْ 

غابْ ما  يرْ  مِ الضْ علَى  و  يْنِيَّ  عَ نْ  عَ غابْ 

ه رْحُ جَ إيـْ ــــه  دَمُّ بِي  لـْ لقَ ـرَامْ  الغْ و 

ه حُ ايْلَفْ اللِّيـعاتْ  ومْ  ـمُ بسْ ـتِي  جْ هْ مُ

ـوا نَـنْـوّْحُ ـي  وَاجِ لـي  ـكْ  رَاسَ هـاتْ 

ــرَارُه اقْ نْ  عَ ولْ  يحُ وتْ  مُ بَهْ ها  ازْرَعْ لُوْ 

َنْصارُه وَى أ يشْ الهْ شْ و جِ رَبْتِي و الوَحْ اغْ

بارُه اخْ علَى  دَّى  عَ بْرِي  خَ قْ  عاشَ لْ  كُ و 

ه ـحُ لَقْ ايـْ وَدْوَاحْ  فَـقْ  دْ تـَ اوَلْ  ـدَ بالـجْ

ه يْـحُ جَ و  ارُه  ــوَّ نـُ ـطْ  ـقَ سْ و  ه  مُ طْ حَ

ـوا نَـنْـوّْحُ ـي  وَاجِ لـي  ـكْ  رَاسَ هـاتْ 

ه رَاضُ اغْ علَى  رْبَة  الضَّ صابْ  طلِيبُه  في 

ه الحاضُ يا  اضْ ه  بُوبـُ ـحْ مَ فارَقْ  نْ  مَ حالْ 

ه وَاضُ اعْ بَة  طْ القَ ملِيحْ  في  لَبْنِي  سْ أُوال 

ه حُ وضْ و  اهْ  ابْهَ نْ  سْ حُ رْ  وَّ صَ نْ  مَ لْ  جَ

ه ـزْحُ يزَحْ ما  ماجـا  ة  ـجَ هْ المُ نْ  ساكَ
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بابْ وهْ األَحْ نْ افرَقْ اوْجُ تْ يامَ الشْ ساكَ

طارْ يَقْ دَاعْ  لِلْوْ رِيتُه  لُو  رِي  عْ شَ لَيْتْ 

طارْ مْ يـَ لَّنارْ  الجَ فُوقْ  بْـرُورِي  تـَ نْ  كَ

ارْ طَّ اتَسْ تَى  مْ لـِ بُوبِي  ـحْ مَ يا  لُه  لْتْ  قُ

قابْ نِينْ و احْ ى اسْ ال غنَى منْ ذَا اللِّي يَبْقَ

الَّبْ غَ اقْضاهْ  نْ  مَ ه  لْكُ مُ في  رَادْ  ا  دَ هاكْ

بابْ وهْ األَحْ نْ افرَقْ اوْجُ تْ يامَ الشْ ساكَ

بِّي حُ مارْ  اجْ  ْ رّ حَ منْ  نِي  دَعْ بِيبِي  احْ يا 

قَلْبِي يارْبِيـعْ  ـرَاقَكْ  لفْ بَـرْ  نَصْ يـفْ  كِ

لُبِّي بِيبْ  ياحْ يبَة  الغِ في  لْ  وَّ اتْطَ ال  و 

بابْ بسْ يكْ  انْجِ تْماً  حَ رِي  بَدْ يا  لُه  لْتْ  قُ

ابْ طَّ خَ يهْ  افْقِ لْةْ  لْسَ سَ كي  نَحْ بوَقْفة  لُو 

بابْ وهْ األَحْ نْ افرَقْ اوْجُ تْ يامَ الشْ ساكَ

بِي رَغْ و  ياغايْتِي  ــزُورَكْ  انْ تْ  شْ عَ كانْ 

لِرَبِّي ــا  ــن ارْوَاحْ يعادْ  مِ متْنا  كــانْ  و 

لْبِي لقَ ال  و  ة  صَّ غُ لْبَكْ  لقَ اتْزِيدْ  ال  و 

البابْ منْ  عْ  ارْتْجَ و  دَاعِي  لوْ كْ  يدَ جِ هاتْ 

هابْ شاهْ مَشْ بَرْ قَلْبُه منْ في احْ يفْ يَصْ كِ

ـوا نَـنْـوّْحُ ـي  وَاجِ لـي  ـكْ  رَاسَ هـاتْ 

رْ وَاهَ اجْ ه  عْ امَ دَ امْ ـديه  خَ اقَـتْ  ايْوَ على 

رْ ضاهَ و  نِي  بَطْ منْ  نِّي  ـحَّ مَ و  نِي  سامْ

رْ يَالزَّاهَ رُوحْ  ڤْ مَ قَلْبِي  كْ  دَ فَقْ يفْ  ابْسِ

وا لّْحُ اتْكَ راقَة  الفْ منْ  تْمة  حَ لْنا  مُ اشْ

وا تْحُ ايْفَ بْـرْ  الصَّ ــوَابْ  ابْ يرْ  غِ لنا  ما 

ـوا نَـنْـوّْحُ ـي  وَاجِ لـي  ـكْ  رَاسَ هـاتْ 

نارِي يـبْ  لهِ ـدْ  ـمَ خْ تـَ ـعْ  مْ بالدَّ ربـما 

ابْصارِي يا  ياضْ وَجْ  العْ دِي  عْ سَ خانِّي 

ـزَارِي امْ عنْ  دْ  الوَعْ يعادْ  مِ يَّبْ  اتْخَ وال 

ه ْحُ رّ انْقَ دْ  الـحاسَ قَلْبْ  ي  نَنْكِ باشْ 

ه حُ انْلَمْ ـه  ـهُ وَجْ ـبَّلْ  قَ انـْ بـاشْ  دْ  ـهْ جَ

ـوا نَـنْـوّْحُ ـي  وَاجِ لـي  ـكْ  رَاسَ هـاتْ 

دَّة وَ الـمْ و  دْ  هْ العَ دَاكْ  علَى  انْزُولْ  ال  و 

ة دَ هْ لْ في شَ ثْلْ النْحَ نَلْتْقاوْا في البَرْزَخْ مَ

ة دَّ شَ ومْ  ــدُ اتْ ما  لة  فْ غَ رَجْ  الفَ ةْ  ساعَ

ه اتْبَــوْحُ ــوْفِي  خَ كْ  ــوعَ مُ بَدْ ـرْنا  سَ

ه حُ صْ إيْفَ ه  عُ دَمْ ــقْ  ادْفَ يهْ  فِ يَخْ دْ  بعْ
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بابْ وهْ األَحْ نْ افرَقْ اوْجُ تْ يامَ الشْ ساكَ

بْ كَ تَسْ ـوعْ  مُ ْ الدّ و  ـنا  دَعْ اتْوَ دَاكْ  دْ  بعْ

ـبْ هَ تَلـْ ودْ  ـدُ ْ الصّ في  ابْنِيـرَانُه  رَاقْ  الفْ

رَّبْ جَ و  ــوَى  الهْ دَايَــقْ  منْ  يا  رَاقْنا  افْ

صابْ تَغْ ينْ  حِ دْ  سَ الجْ منْ  الرُّوحْ  دَاعْ  كوْ

رَابْ لَحْ هارْ  انـْ ادْلِيـلِي  نِيتْ  اعْ اكْ  دَ كْ هَ

بابْ وهْ األَحْ نْ افرَقْ اوْجُ تْ يامَ الشْ ساكَ

نَمْ نَغْ و  لِّيتْ  مَ ه  قامُ لـمْ ــرْ  زَايَ يتْ  جِ

مْ ضَ يَهْ دَاعْ  الوْ ليُومْ  سابْ  احْ لْتْ  مَ اعْ ما 

رَمْ رَمْ رُه اعْ تافْ اعْساكْ في ساعته جا في اكْ

زَابْ مِ دْ  خَ لْ  كُ في  ي  عِ مْ لدَ تْ  دْ اوْجَ وال 

ابْ دَ نا في الـجُ لَتْ و ارْوَاحْ هْ ولْ انْدَ قُ و العْ

بابْ وهْ األَحْ نْ افرَقْ اوْجُ تْ يامَ الشْ ساكَ

انُّــوحْ ضا  القْ بِنَا  قْ  فَ يَشْ ادْرِيــنــا  لو 

نْدْ ما ايْلُوحْ طى عَ ه ما يَخْ هامْ قُوسُ اسْ

رُوحْ ابْغاتْ  نْ  مَ يا  رُوحي  اوْدَادَكْ  علَى 

ــابْ رَغَّ ــيــبْ  ارْغِ ـــبْ  رَاغَ ــكْ  اتَ ــدَ افْ ال  و 

الطابْ الزْمانْ  ولْ  طُ يشى  عِ رَاقَكْ  افْ نْ  مَ

ـوا نَـنْـوّْحُ ـي  وَاجِ لـي  ـكْ  رَاسَ هـاتْ 

لِيبُوا اطْ علَى  طالَبْ  ه  يفُ بسِ رَاقْ  الفْ و 

ــوا وْبُ ــدُ إيْ بنا  بــاتُــوا  لو  ــدْ  ــالمَ الــجْ و 

ـبِيـبُه احْ عَ  مْ ادَعْ  وَ اتـْ و  ــرْقَة  الفَ ة  لِيعْ

ه حُ ايْرَمْ نُونْ  بسْ اجنانُه  في  دَى  العْ و 

ه بْحُ يصَ معايْ  و  ساوا  مْ يـَ وماً  مُ اهْ منْ 

ـوا نَـنْـوّْحُ ـي  وَاجِ لـي  ـكْ  رَاسَ هـاتْ 

فارَحْ انْرِيهْ  مْسى  نـَ رَة  نَظْ ماله  اجْ في 

طــايَــحْ عـــامْ  ةْ  ـــدَّ مُ ــاً  ــرْح فَ بنا  مــا 

رَايَحْ القْ ارَمْ  وَ بَصْ ـتالـي  لقْ يلْمة  هِ امْ

وا يْحُ إيْوَ ـرْقَة  الفَ وقْ  بـشُ ونْ  سُ لـْ و 

وا  نْحُ ايْجَ كادُوا  ة  ـزْعَ بالفَ لُوبْ  القْ و 

ـوا نَـنْـوّْحُ ـي  وَاجِ لـي  ـكْ  رَاسَ هـاتْ 

ــرَادِي ــامْ ي ــعْ  مْ بــالــدْ ــكْ  ــالَ بَ ما  مــا  بَــدْ

بادِي العْ في  ادْمامْ  دْ  حَ منْ  بَلْ  يَقْ لِيسْ  و 

ثْ و التْنادِي ى في البَعْ قَ لـْ الى انْهارْ المَ

ه رْحُ ايْفَ ــا  مَ ال  قَلْبِي  ــكْ  ــهَ وَجْ دُونْ 

ه حُ انْوَشْ ما  كْ  دَ بَعْ ي  انـِ ـلْوَ سَ وسيـفْ 
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بابْ وهْ األَحْ نْ افرَقْ اوْجُ تْ يامَ الشْ ساكَ

غانِي ابـْ مـنْ  ـلْ  يَاكُ يـنُونِي  عِ بالبْكاء 

ازْمانِي منْ  ـورْ  الـجُ و  رْبَة  الغُ و  وَى  بالهْ

زَانِي احْ علَى  زَنْ  يَحْ منْ  وال  بِيبْ  احْ ال 

ابْ دَ ورْ شابْ في اعْ يْسُ رْنِي مَ ى يَسَّ ضَ القْ

ـبَّابْ هَ رِيــحْ  لْ  لكُ وبْ  نْصُ المَ المْ  كالعْ

بابْ وهْ األَحْ نْ افرَقْ اوْجُ تْ يامَ الشْ ساكَ

مايْلْ احْ لُه  مَّ تَتْحَ االَّ  يفْ  بسِ تْ  رْحَ انْجَ

صايَلْ گودْ  احْ حارَكْ  جانِي  كْ  شَ وحْ ير  مِ

مايَلْ اعْ لُه  مْ اتْعَ االَّ  لْ  سْ عَ فِي  وَدْوَى 

رَة و االدْرَابْ بِيبْ افْرَحْ لِي في الحاضْ الحْ

بابْ ولْ و اشْ هُ لَة اكْ مْ اقْ بجَ شَّ ا يا عَ يوْ ِجِ إ

بابْ وهْ األَحْ نْ افرَقْ اوْجُ تْ يامَ الشْ ساكَ

اوْطانُه ـنْ  عَ ودْ  قُ فْ المَ لوْفاتْ  رُوا  ضْ حَ اتـْ

كانُه امْ منْ  نْزُوحْ  مَ ى  حَ وَضْ لُه  قْ عَ تاهْ 

ازْمانُه في  قِيـسْ  وفارَسْ  بـُ مْ  فاكُ ماخْ

بَّابْ يلْ صَ ودْ سِ وْجُ مْ المَ رُوفْ النَّظْ منْ اصْ

رَة و االدرَابْ ضْ صاحْ في الحَ وا لُه الفْ دُ شهْ

ـوا نَـنْـوّْحُ ـي  وَاجِ لـي  ـكْ  رَاسَ هـاتْ 

ة   دَ مْ ولْ عَ نْ يْقُ تْ ال مَ دَ مْ يُونِي جَ ا اعْ و امَّ

ة دَّ عَ رْفْ  بصَ ي  الكِ لـحْ وَى  يَسْ دِي  عْ سَ

ة دَّ شَ في  شــافْنِي  إالَ  رَحْ  يَفْ و  دُ العْ و 

ه رْحُ اتْسَ ــة  يَ ــدْ فَ ال  ــة  ــرَّاحَ ال ـــسْ  َيَّ أ

ه يْحُ مَ اتـْ ه  خُ نَفْ مْ  دَ يَعْ مـا  ــوَى  الهْ في 

ـوا نَـنْـوّْحُ ـي  وَاجِ لـي  ـكْ  رَاسَ هـاتْ 

نُّه مَ نُـونْ  سْ بْـرِي  يـَ نِّيـنْ  بسَ نَتْ  عْ انْطَ

نُّه مَ الكْ  الهْ عـلَى  ـرَفْتْ  اشْ و  ـيَّ  بـِ بادْ 

نُّه عَ ازْمـــانْ  بِيَّا  ــى  ارْمَ و  بِيَّا  ــاطْ  ح

وا يـبَـــرْحُ ــبارِي  بـخْ ـبابِي  احْ رْ  يامَ

وا رَبْحُ اتـْ ــرُوحْ  قْ المَ الوْفـاةْ  رُوا  ضْ حَ اتـْ

ـوا نَـنْـوّْحُ ـي  وَاجِ لـي  ـكْ  رَاسَ هـاتْ 

ـهْ تايـَ الزْمـانْ  ــولْ  طُ وَّحْ  طَ امْ رَامْ  بالغْ

لنْزَايَهْ ــوقْ  سُ لِّيهْ  وَ امْ بْ  بالـحُ يرْ  غِ

ايَهْ البْدَ علَى  ه  مُ نَظْ ةْ  الغَ ابـْ و  وَى  بالهْ

وا حُ ْ صّ إيْفَ ــرْبِي  العَ و  دِي  البَلـْ ه  مُ هْ يفْ

وا يَنْـــبْحُ ادْ  ــجَّ الـحَ ــيرْ  غِ ة  بالبْالغَ
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بابْ وهْ األَحْ نْ افرَقْ اوْجُ تْ يامَ الشْ ساكَ

ضايَلْ للفْ دْ  حَ يَجْ منْ  مْ  شَ يَحْ بْ  جَ ياعْ

صايَلْ دْ و الخْ جْ ي دِيـنُه و الـمَ يرْ خاطِ غِ

صايَلْ نُورْ  تْفْ  الهَ بلْسانْ  ي  فِ يَطْ إيْرِيدْ 

رَّابْ هَ لْ  كُ انْفِ  نْ  عَ ماً  رَغْ ي  مِ جْ نـَ الحْ 

ابْ نَهَّ ودْ  سُ الحْ لألرقابْ  انِي  يـوَ غِ بْدْ  كَ

بابْ وهْ األَحْ نْ افرَقْ اوْجُ تْ يامَ الشْ ساكَ

ي عاوْنـونـِ لْ  لكُ ـالمْ  ياالسْ بالدعـاء 

لُونِي سْ غَ هْ  للـَّ ي  بوْفـاتـِ ـلْ  عـجَّ الى 

فْنُونِي تدَ هْ  اللـَّ أوْاليْ  رْمْ  حُ ا  مَ احْ في 

تابْ يُكْ ارْخامْ  صافِي  نْ  مَ رَبَّعْ  امْ دْ  شاهَ و 

ابْ طَّ خَ قُلْ  وِيضْ  التَّعْ دْ  بَعْ منْ  ي  مِ باسْ

ابْ سَّ بْرْ حَ لْ حَ بْ كُ سَ رَة يَحْ جْ يْبْ لَلْهَ شِ

مي في االنْسابْ ورْ الهاشْ نْصُ في ازْمانْ المَ

ـوا نَـنْـوّْحُ ـي  وَاجِ لـي  ـكْ  رَاسَ هـاتْ 

رْ ماهَ الـجْ مالْها  بكْ لُه  تْ  دَ هْ شَ الدِي 

رْ ماهَ  ْ لّ كُ دْ  حَ يَجْ ه  هُ وَجْ البَة  اصْ منْ 

رْ ظاهَ رْ  سَ علِيهْ  يْهاتْ  هَ يُه  عْ سَ خابْ 

ه رْحُ انْطَ بِسيفي  قْ  الـحَ ـرِيقْ  اطْ عـلَى 

ه يْحُ انْطَ ــوَجْ  اعْ ا  يَبْنِيوْ رْجاً  بـَ ــلْ  كُ

ـوا نَـنْـوّْحُ ـي  وَاجِ لـي  ـكْ  رَاسَ هـاتْ 

ايْعافِي وَى  بالهْ ابْالنِي  و  نِي  لَقْ اخْ نْ  لمَ

صافِي اللْ  احْ ي  في اتْيابْ انْقِ نُونِي  فْ كَ و 

كافِي دْ  لـحْ البُنْيانْ  اوْتِيقْ  رِيحْ  اضْ في 

ه حُ يْوَضْ تابُه  اكْ ــرْفْ  حَ رْبِي  عَ طْ  بخَ

ه حُ حْ إيْصَ التَّارِيــخْ  يارْ  سْ بـَ تْنَى  يَعْ

ه حُ ى ايْرَجْ غَ رْبْ اصْ ـلْ القُ جْ منْ هـوى عَ

ه حُ دْ مَ انـْ لثْناهْ  هْ  اللـَّ عبْد  دْ  عَ لَسْ
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II          

ابْ صَّ غَ مْ  هْ بسَ ه  قَوْسُ ارْمانِي  رَاڤْ  الفُ

الَّبْ غَ يْفْ  بِسَ جانِي  ـنِي  كَّ مَ ما  دْ  بَعْ

يارْ االتْرابْ بِي اخْ هْ امْ شايَبْ ماتْ الذَّ عَ

زَّمْ تْحَ مَ صايَلْ  ــرَاڤْ  الــفْ يرْ  مِ جانِي 

مْ مَّ مَسَ لْيَاطْ  بشَ ـنِي  الحْ بوْصالُه 

لِيلْ و  انْهارْ  رْڤَة  لِلْفَ ي  نَبْكِ لِي   ْ قّ ايْحُ

يْلْ قانْ و السَّ رْهْ ي المُ عِ نْ دَمْ بَّرْ مَ لَو اتْعَ

قِيلْ مْ  هُ دْ بَعْ بْتْ  ماصَ بابِي  احْ رَاڤْ  افْ علَى 

للْبابْ البابْ  ــورَة  جُ في  نَّا  كُ ما  دْ بعْ

ضابْ اهْ و  بالْ  اجْ في  نِّي  عَ غابُوا  ها  دْ بَعْ

يارْ االتْرابْ بِي اخْ هْ امْ شايَبْ ماتْ الذَّ عَ

ي نَبْكِ رْڤَة  الفُ مـنَ  ــمْ  الَيَ يا  نِي  دَعْ

ي كِ نَحْ حالِي  في  مْ  هُ شْ وَحْ في  رَانِي 

ـه ْحُ لَوّ و  بِـي  قَلـْ ـنْ  كَّ مَ ي  طانـِ اخْ ما 

ه ْحُ يّ وَجَ ــي  انِ ــوَ دِيْ ـــزَمْ  اهْ و  نِــي  ْ ــدّ هَ

وا حُ يَرَجْ باشْ  يَّة  دِ للسعْ ي  بـقَ ما 

ه ـالمُ اعْ و  ه  يْشُ بجَ نَا  لِلْفْ نِي  دْ اقْصَ و 

ه امُ هَ بسْ طانِي  اخْ ما  يدْ  دِ اشْ وَثْرْ  منْ 

ي باحِ اصْ علَى  دْ  دَّ انْجَ و  رْ  ساهَ ه  عُ طَ نَقْ

ي انْوَاحِ منْ  رْبانْ  الغُ يبْ  اتْشِ و  بْ  تْجَ تَعْ

ي رَاحِ فْ ادْمى اجْ اكَ سامْ البَيْنْ السَّ منْ احْ

ه ْحُ بّ ايْصَ و  عايْ  امْ ساوا  يَمْ ة  وْمَ حَ رْدْ  فَ

ه حُ نَلْمْ مْ  ْهُ نّ مَ لْ  ـــالَّ طَ ال  ــالً  اهْ ال 

وا حُ يَرَجْ باشْ  يَّة  دِ للسعْ ي  بـقَ ما 

ـوا بانـُ ما  قَـلْبِي  بابْ  احْ ـنِّي  عَ وا  غابـُ

ه اوْطانـُ و  لُه  اهْ فارَقْ  بْ  صَّ قَ امْ يْرْ  طَ
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ه ـسامُ بحْ ـقاتَلْ  المْ ـرْبَة  ضَ ـرْبْنِي  ضَ و 

انُه حَ نُه و امْ جْ صْ اوْثِيقْ طالْ سَ في قَفْ
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ومِي انْجُ انْرَى  الى  يشْ  انْعِ كانْ  ادْرَى  من 

ومِي ارْسُ علَى  ا  يَضوِيوْ ارَة  ابْدَ مْ  ورْهُ ابْدُ

ي ومِ مُ دَى اهْ يْفْ ارْمانِي منْ اصْ لْ سَ قَ يَنْسْ

رَابْ يعْ األكْ مِ نْ اجْ ادِي مَ يَنْبُلَجْ قَلْبِي الصَّ

حابْ تِي و األَصْ اعْ مَ بابِي و اجْ تْماعْ احْ باجْ

يارْ االتْرابْ بِي اخْ هْ امْ شايَبْ ماتْ الذَّ عَ

وَى نَهْ اللِّي  بابْ  الحْ امْشاوْا  يُومْ  نْ  مَ

لْوَة الخَ و  نايَة  العْ و  لْوَى  السَّ لَ  اهْ ا  مَ هُ

ياوَاهْ ـرَاڤْ  بالفْ ونِي  دْ بَعْ هارْ  انـْ نْ  مَ

رَاهْ نَقْ مْ  ْهُ يّ حَ منْ  يِّنِي  ايْحَ تابْ  اكْ ال 

ناهْ عْ مَ رُوفْ  احْ رَا  نَقْ ما  دْ  بَعْ وا  سُ ْ انْلَمّ

يْرْ األنْجابْ وبْ خَ قُ نَا يَعْ يَّدْ لْ سِ ما افْعَ كَ

الَّبْ طَ رِيعْ  اسْ مْ  بِهُ عْ  ارْجَ و  يُونُه  اعْ علَى 

يارْ االتْرابْ بِي اخْ هْ امْ شايَبْ ماتْ الذَّ عَ

يْسْ الحادِي طا علَى العَ مْ يَوْماً اسْ ظَ ما اعْ

حادِي دْ حَ هايَمْ   ْ ــلّ كُ اقْ  شَّ العُ لَى  خَ

كانُوا يفْ  كِ وِي  يَضْ مْ  ماهُ اسْ ورْ  ابْدُ معَ 

كانُه امْ في  عْ  ساطَ بَــرْجْ  انْهايَة  في 

ارْكانُه علَى  المي  اعْ رْحْ  بالفَ يَتشاجا  او 

ه رْحُ نَقْ و  ي  فَرْحِ منْ  العادِي  دْ  انَّكَّ

ه نَرْتْحُ االيَّــامْ  منْ  مْ  هُ معَ امْضى  ما 

وا حُ يَرَجْ باشْ  يَّة  دِ للسعْ ي  بـقَ ما 

ادِي ــدَ انْ يرْ  غِ مْ  وقْهُ شُ  ْ ــرّ حَ منْ  أنا  و 

فؤادِي نْ  كْ سَ مْ  ْهُ بّ حُ جادْ  االمْ تْ  المَ

مْ رَاهُ انـْ لْتِي  ـقْ بمُ ـبْـتْ  صَ ما  ونِي  لْفُ خَ

مْ اهُ دَ اشْ منْ  كْ  سْ كالمَ الفايَحْ  المْ  ْ بالسّ

مْ ابْكاهُ منْ  عْ  مْ بِالدَّ طابُوا  يُوناً  اعْ علَى 

هُ حُ ْ سّ مَ و  يقْ  دِّ الصَّ يصْ  اقْمِ جـاهْ  ينْ  حِ

ه حُ ْ المّ و  دْ  ـقْ الفَ دْ  عْ بـَ بُوبُه  ـحْ مَ جـاهْ 

وا حُ يَرَجْ باشْ  يَّة  دِ للسعْ ي  بـقَ ما 

األَدْوَاحْ غابَة  نْ  مَ رَاڤْ  الفْ طيْرْ  ى  انْعَ و 

األَرْوَاحْ قْ  تَزْهَ مْ  هُ باحْ اجْ نْ  مَ كادَتْ  قَدْ 
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البَّادِي و  االمْصارْ  في  بِيلْ  اهْ تْ  عْ ارْجَ و 

نُوَّاحْ حى  اضْ رَاقْ  بِالفْ وبْ  قُ يَعْ ثَلْ  امْ
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يبُه لَهِ منْ  رُوحْ  ڤْ للمَ رَاحَ  ى  البْكَ

ايْرِيبُوا بَيْـنْنا  كانُوا  لَوْ  قْ  وَاهَ الشْ

يبُوا لُوعِي لَوْال  البْكى ايْطِ تِي و اضْ جْ هْ مُ

بَّابْ صَ عْ  دَمْ و  فَرْڤَة  و  مارْ  اجْ بَيْنْ  رْتْ  صَ

ابْ لَهَّ بْنُورْ  لْ  لْوَ اتْوَ ينْ  حِ ة  عَ مْ شَ أوْ 

يارْ االتْرابْ بِي اخْ هْ امْ شايَبْ ماتْ الذَّ عَ

رُوحْ شْ مَ رْڤَة  الفُ ة  ضَّ غُ دَاقْ  الَّ  قَلْبْ 

رُوحْ ڤْ المَ يْرْ  غَ تِي  اقْرِيحْ منْ  لَمْ  يَعْ ما 

جْ بَاهَ ْمــانْ  الــزّ و  ــزْوَة  عَ نَّا  ماكُ دْ  بَعْ

رَايَجْ الفْ و  تَنْزِيهْ  و   ْ زّ عَ في  مْ  يَــوْ  ْ لّ كُ

جْ زَاعَ مْ  هْ بسَ لَة  مُ جُ صادَتْنا  وءْ  سُ يْنْ  عَ

صابْ ما  نْدْ  عَ البِينْ  و  ْقْنا  رّ فَ ضا  القْ

ـالَّبْ غَ حالْ   ْ لّ كُ في  هو  من  لْبُوا  نَطْ

يارْ االتْرابْ بِي اخْ هْ امْ شايَبْ ماتْ الذَّ عَ

بابْ األحْ معَ  رَاقْ  الفْ ةْ  ساعَ مْ  ظَ أعْ ا  أمَ

ابْ دَ اعْ و  نَة  حْ مَ في  زِينْ  احْ قَلْبِي  وا  تَرْكُ

نارُه وعْ  مُ ْ بِالدّ دْ  مَ تَخْ ي  مايَبْكِ نْدْ  عَ

جارُه اشْ وا  مُ ْ طّ يَتَحَ مْ  النَّاعَ ْياضْ  الرّ و 

مارُه نْ اجْ لْبْ مَ لَتْ في القَ عْ يباً شَ نْ لْهِ مَ

ه ـحُ فْ تَلـْ النَّارْ  و  الغـارَقْ  ـتِيـلْ  كالقْ

ه ْحُ يّ اتْسَ عْ  مْ الدَّ يُولْ  بسْ ها  دْ سْ جَ

وا حُ يَرَجْ باشْ  يَّة  دِ للسعْ ي  بـقَ ما 

المالِي رْ  البَحْ طْ  وَاسَ امْ في  وتَة  حُ كَ

ابْحالِي بابْ  احْ ال  اوْدَاعْ  بِال  رُوقْ  فْ مَ

نانُه اعْ لَنا  ارْخا  و  نا  دْ ساعَ تُه  مْ بنَعْ

حانُه امْ القا  بْ  ْ قّ ايْعَ رْ  هْ الدَّ انْوِينا  اوْالَ 

عانُه و  ى  ضَ القْ قُوَّاه  ظالَمْ  و  دُ اعْ نْ  مَ

ه حُ ـْ ـلّ كَ و  ـرْقُـه  حَ مْ  تْـنَعَّ المَ ـنا  رَوْضْ

وا رْحُ نَفْ ـرْبْ  القُ في  ـنا  ـعْ ـمَ جْ يـَ ْنا  رَبّ

وا حُ يَرَجْ باشْ  يَّة  دِ للسعْ ي  بـقَ ما 

ونِي لْمُ ظَ ــيَّ  ــلِ اعْ ــي  يــاالَيْــمِ جـــارُوا 

ي رُونـِ ـدْ عَ ما  ـوا  ْبـُ ـرّ جَ ما  دَاقُــوا  ما 

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

ة الِي ـدَ ـمْ ـرَاڤْ و ألَفْ عَ ة له بِالفْ ـدَ مْ عَ

ـرْقُـونِي يَّ حَ ـلـِ مْ اعْ ـمـارْهُ و ارْمـاوا اجْ
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نْ اللظا و لُوعِي رْ مَ نَّى الخاطَ يفْ يَتْهَ كِ

ي لُوعِ دْ نِيرَانْ البَيْنْ منْ اضْ مَ يفْ تَخْ و كِ

ي وعِ ادْمُ منْ   ْ مّ الدَّ عْ  دَمْ لْ  طَ يَهْ يفْ  كَ و 

غابْ ما  مْ  هُ عْ مْ جَ يْنِي  عَ نْ  عَ يبُوا  يغِ لُو 

ابْ هَ مَشْ بِأَلْفْ  وِي  يَكْ لْ  اعَ شَ قَلْبِي   ْ مّ هَ

يارْ االتْرابْ بِي اخْ هْ امْ شايَبْ ماتْ الذَّ عَ

ــهُ امُ ــوَ اعْ اتْ  ـضَّ اتقَ  ً ـــرا َدهْ أ ءَاوَاهْ 

ه بَيَّامُ نا  مْ شَ اغْ وءْ  سُ ازْمــانِ  اليُومْ  و 

ورْ اتْدُ و  ولْ  اتْحُ وْلَبْ  كالدَّ نْيَا  الدُّ اكْ  دَ كْ هَ

ــرُورْ اسْ و  رْحْ  بفَ ــارَة  اوْتَ رْحْ  بِالفَ ــارْةً  ت

ورْ ايْغُ و  ورْ  ايْفُ بوَقْتُه  ونْ  مُ ضْ المَ رَزْقْها  و 

بَابْ يعْ االحْ مِ عْ اجْ مَ لُه يَجْ ضْ لْبُوه بْفَ نَطْ

رَابْ يحْ االعْ مْ افْصِ رَاوِي النَّاظَ غْ مْ الْمَ اوْيَرْحَ

ابْ ــدَّ كَ ــمْ  ــهُ ْ اوْدَيّ زُورْ  قالُوا  ما   ْ ــلّ كُ

غابُوا مايَ  اسْ نْ  عَ ورِي  ابْدُ و  بَرْ  نَصْ يفْ  كِ

التْهابُه قْ  وَاعَ بصْ ا  رْهَ عَّ ايْسَ وَى  الهْ و 

بَابُه احْ نْ  عَ رِيبْ  اغْ ودْ  قُ فْ مَ الِي  ابْحَ ال  و 

وا حُ يَلْقْ شْ  الوَحْ صانْ  اغْ و  يرِي  مِ اضْ نْ  عَ

وا ْحُ ـرّ ايْجَ البَدَّ  رْڤَة  الفَ يْفْ  سَ  ْ مّ هَ و 

وا حُ يَرَجْ باشْ  يَّة  دِ للسعْ ي  بـقَ ما 

ايَّامْ اتْ  عَ كالسَّ رُورْ  بالسَّ رْها  اقْصَ ما 

العـــامْ رَاتْ  دْ كَ ارْ  ـدَ بِالكْ الْها  وَ ماطْ

حالَه  ْ لّ كُ في  وا  رْغُ يْفَ و  الوْا  يَمْ ورْها  ابْحُ

البْطالَة و  لْ  غْ الشُّ و  رْقَة  فُ و  تْماعْ  اجْ و 

عالَى اتـْ نا  ـْ رَبّ ه  ـكامُ باحْ رْ  قَدَّ يـفْ  كِ

وا لْحُ نَصْ ارْضــاهْ  و  ينا  دِ يَهْ تُه  لِطاعْ

ه ـحُ ْفْ يَلّ ادْ  ـجَّ الحُ ـيْـرْ  غَ ة  بالبْـالغَ

وا      يَنْبْحُ ينْ  حِ مْ  رْغَ الدَّ علَى  وشْ  كالنّْشُ
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انتهت القصيدة

المْ اسْ و  سالَمْ  قْبَلْها   ْ تّ مَ يالَيْتْنِي 
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زْرَانْ الخِ نْ  صْ غُ وَى  نَهْ نْ  مَ  ْ قَدّ في 

ــانْ ــرْدْقَ ازْبَ ــيْ  ضَ ا  رْتْهَ انْظَ ــوْ  لُ و 

ْوَانْ ــزّ ال اوْرُودْ  يـنْ  دِّ خَ ا  هَ ابـْ فـي 

ــونِي ـــالشْ تْلُومُ و اعْ

ونِي ـــامُ المَ يْفْ  السَّ

ــي رُونِ ــدْ ــعَ الرَيْــــبْ  تْ

يْنِي بِعَ رِيتْ  زْنِي  حُ زَادْ 

نِي ــعْ ــــاللْ المَ الهْ

ــنْــنِي كَّ مَ ا  ْـــهَ بّ حُ

ـنْ ـحاسَ المْ ياقُـوتْ 

الفـــاتَنْ ها  ـيُونـْ بَعْ

نْ ـحايـَ ْ المْ ــتَـدّ و اشْ

ينِي صِ شــادِي  ــرْخْ  فَ

نِي رَّحْ جَ شا  الحْ في 

افْـتَـنِّـي ــرَامْ  الـغْ و 

يـــــنِي حِ ســامْ  احْ

نِي كْ لـَ امْ ها  لْطانـْ سُ

نِي بَدْ شابْ  قامْ  بِسْ

ابْ بنْشَّ وَى  الهْ قَوْسْ  انِي  ارْمَ ولْ  دُ اعْ يا 

وَابْ مَصْ ورْ  جُ و  ورَة  يْسُ بالمَ رُوحي  لْكْ  مَ

بَابْ رَة في الرِّيمْ كانَتْ اسْ زْنِي نَظْ زَادْ حُ

ارَا ايْشَ لُه  وبْ  نْصُ مَ دْ  وَاجَ قَلْبِي  صابْ 

ارَا النَّـصَ منْ  رَا  اليُـوسْ ـُوه  مافَكّ ورْ  جُ

ارَا البْكَ عانَسْ  نْ  مَ ي  اوَيْحِ الكْ  للْـهْ

تابْ ْقِينْ في اكْ رّ ـعَ ونِينْ امْ بْ نـُ وَاجَ و الحْ

رَابْ ة اغْ فَ ي في صِ مْ سالَفْ زَنْجِ ْهُ نّ فُوقْ مَ

بابْ رَة في الرِّيمْ كانَتْ اسْ زْنِي نَظْ زَادْ حُ

ـنارَة امْ ـرِي  ــناظْ المْ زَادُوا  ـرَّة  غُ ـتْ  تَحْ

لِيْسارَا علَى  نُه  يَمْ وَرْما  ه  نَوْمُ شاخْ 

ارَا البْكَ عانَسْ  نْ  مَ ي  اوَيْحِ الكْ  للْـهْ

شاتْ بالنَّقْ قَلْبِي  ن  عْ انْطَ

ـناتْ الوَجْ اوْرُودْ  بِــينْ  حاضْ

رَاتْ نْ فَجْ فى مَ ارْ أصْ ْغَ و التّ

ـــي اتِ ـــوَ ْ ـــتّ ال

ــي ــــاتـِ عَ  ْ زَيّ

ــاتِــي ــي انْــعَ فِ

فارْ امْضا منْ رَمْشاتْ و الشْ

رْدَاتْ ــوَ ال بِينْ  ــفْ  وَاقَ َنْفْ  أ

ــوتـاتْ فْ كيَــقُ رَاشَ و المْ

ــشاتْ فُـوقْ رَمْ

وَايْ  فَــتْــنـاتْ

ْ دَرَّاتْ ـــــــنّ كَ
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اتْ غَ ْ الطّ بِينْ  ــرَفْ  رَفْ عالِي  ه  بَنْدُ

اتْ قَ رْهْ مَ نْ  مَ مْ  كَ رْ  حْ بالسَ ْزُوا  ــزّ عَ

اتْ فَ اصْ افِِي  صَ ي  فِّ امْصَ ودْ  قُ اعْ فِي 

وتْ ـنْعُ المَ الرِّيـمْ   ْ قَدّ

ــرُوتْ ـينْ الهَ ضِ و اللحْ

تْبُوتْ مَ رْ  وْهَ جَ مْ  بْسَ مَ

رَّابْ عَ ظْ  اللَّفْ و  ارِي  كَّ سُ بِي  ذْ عَ الرِّيقْ 

الربابْ ة  مَ نَغْ و  مايَة  نْ  عَ يَغنِي   وتْها  صُ

بابْ رَة في الرِّيمْ كانَتْ اسْ زْنِي نَظْ زَادْ حُ

طارَة ْ يَّافْ في الشّ نْ سَ ى مَ و اللّْسانْ امْضَ

بارَة ظْ و العْ نَى و اللَّفْ عْ بَعْ و المَ ْ في الطّ

ارَا البْكَ عانَسْ  نْ  مَ ي  اوَيْحِ الكْ  للْـهْ

ـبَّـة غُ و  ـتْنـونْ  عَ نْ  مَ اهْ 

ـبَة نَشْ وا  يـزِيـدُ ادْ  عَ ْ الضّ و 

ـبَا َنـْ يـنْ أ دِ رْ بِالنَّهْ ـدَ و الصَّ

ـبْ ـرَاهَ القْ مــنَ 

ـبْ امْشاهَ بــال 

ـــبْ ْ رَاهَ ــطّ ــخَ ب

رْبَة سَ نهُ  سْ بحُ اتْ  امْشَ إال 

بَة رُعْ نـانِي  اكْ في  ـوا  ْمُ قِـيّ

تْبَة كَ نْ  مَ ى  َبْهَ أ بِالوْشامْ 

ـبَة رَگْ و  يـدُ جِ و 

بَة سْ يُوفْ حَ اسْ

هـيْـبَـة علِيهْ 

ــرِي الـبِيبْ قـا ني دَهْ بَـكْ دَهْ ـجْ ايْعَ

يبْ ـجِ اعْ لُه  ـغْ شُ رْزْ  فَ رْ  ـوَّ اتْصَ ـنْ  مَ

لِيبْ اتْ و القْ رَحْ ألوصافُه رُوحْ الدَّ و تَفْ

رْبِي عَ رْ  اطَ شَ تْ  نْعَ صَ

لُبِي ــوَى  ــقْ يَ ـــالَّ  شَ

ـــرْبِي كَ ي  جِ يَفْ ا  البْهَ

بَابْ اكْ و  عْ  نَجْ الَّتْ  كَ و  اتْ  جَ بَهْ مل  اعْ

ابْ دَ نْجاتْ الهْ حافَلْ لِلْغُ ورْ و امْ طُ و الخْ

بابْ رَة في الرِّيمْ كانَتْ اسْ زْنِي نَظْ زَادْ حُ

فارَا القْ هْ  هامَ بمْ امِي  الضَّ وتْ  انْعُ في 

زَارَا للْغَ ــمْ  ــرَارَدْهُ ــطْ بِ ــنْ  ــرَاسَ الــفْ و 

ارَا البْكَ عانَسْ  نْ  مَ ي  اوَيْحِ الكْ  للْـهْ

ـفاتْ اتْ اسْ ـلْ النَّـضَّ مَ و اعْ

ـنْـجـاتْ لْ ڤُـبَّاتْ الغُ مَ و اعْ

يبْحاتْ مصِ و  عْ  وامَ الجْ و 

وتْ رْيـُ سَ َلَــفْ  أ و 

ـتْـبُـوثْ مَ فَـرْشْ 

ــوت ــبُ ــت ـــل م ح

بْياتْ ة الضَّ الگْ التَّابْعَ و السْ

يَّـاتْ ـي و الـزَّرْبـِ ـياطِ و الحْ

وراتْ صُ ماعِي و المقْ و الصْ

ــرَاتْ ــبَ ــحَ ال و 

التْ ـجْ حَ تْ  تَحْ

ــاتْ ــريّ ــت ال و 
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ـلْ و النْـواوَرْ و شجـر التوت بالنْـخَ

نُوتْ القْ بِينْ  هارَجْ  اسْ و  بَبْ  القْ و 

وتْ لَنْهُ ــومْ  عُ وا  ومُ ايْعُ مْ  نَّهُ كَ

رْصات رْسْ في عَ لْ غَ مَ و اعْ

ـونِيَّاتْ مامُ ـلْ  ــمَ اعْ و 

زَاتْ ـــوَّ ــرْكْ مــعَ ال ــبَ و ال

رَابْ ينْ محْ رْسة يمِ دَ لْ منْبَرْ في امْ مَ و اعْ

بَّابْ شَ دْ  بَعْ انْ  يدَ عِ و  ارْبابْ  لْ  ـمَ اعْ و 

بَابْ رَة في الرِّيمْ كانَتْ اسْ زْنِي نَظْ زَادْ حُ

ارَا وَ اسْ ـتْـه  رْباعْ بـَ مْ  دَّ قَ امْ يبْ  طِ الخْ و 

هارَا بالجْ ـرَاتْ  نَگْ ي  حاضِ ـرَّضْ  فَ المْ و 

ارَا البْكَ عانَسْ  نْ  مَ ي  اوَيْحِ الكْ  للْـهْ

يسانْ بالكِ رَة  فْ صَ لْ  مَ اعْ و 

الزَّفَّـانْ و  ي  غـانـِ لْ  مَ اعْ و 

ـمانْ الكَ نُـودْ  ابـْ لْ  مَ اعْ و 

ــقايَنْ امْ ــنْ  كَ

ـنْ يـَ ا ــرَ للـــعْ

ـــنْ ــرَاسَ و الفْ

بْيَانْ الصَّ الحْ  امْ يخْ  شِ بِينْ 

والنْ ْ السُّ فّ يحْ ايْكَ صِ و الفْ

يانْ ـغْ الطُّ قدامْ  ْفـا  الــرّ و 

عانْ قُطْ ــوقْ  فُ

ـــالنْ ـــومْ إسْ يُ

لْطانْ سُ لْفْ  خَ

لِينْ ابـْ تْـقَ مَ ـرْ  ـرْمَ المَ اطْ  سَ ابـْ في 

ـايْلِينْ الصَّ و  ـرْ  اسَ الدَّ يُـوشْ  الجْ و 

تْـالقْـيِينْ مَ صـــارُوا  مْ  اجَ ـمَ للجْ

ــرْبَانْ العُ نْـدْ  جَ لْ  مَ اعْ و 

ـــزَانْ الـمْ و  قْ  بِالبَنْــدَ

الــزَّانْ ــودْ  بــعُ عـــرَابْ  و 

ابْ رَهَْ يَّدْ  ايْصَ ا  بَالْهَ بَشْ ا  البوَ لْ  اعمَ و 

البَابْ في  اوْقُوفْ  لُّه  كَ رْ  دَّ مَصْ ولْ  ْجُ الرّ و 

بَابْ رَة في الرِّيمْ كانَتْ اسْ زْنِي نَظْ زَادْ حُ

ارَة ودْعَ بـُ ـامْ  ـشَّ غَ ي  للـغـاشِ رْ  تْدَ حْ مَ

ـقارَة الشْ بْ  ارْهَ ـرْ  ـمَّ ـتْـشَ مَ و  هُ ألن 

ارَا البْكَ عانَسْ  نْ  مَ ي  اوَيْحِ الكْ  للْـهْ

امْ ـجَّ الحَ دا  هَ ي  شِ رَكْ اتـْ مَ

امْ األفْهَ ارَتْ  حَ افُه  اوْصَ في 

بلَنْيَامْ رِيــتْ  لُوْ  ــتَ  َنْ أ لُوْ 

ــه ــامُ َوْش فــي أ

ــه ــي ازْمــامُ ف

ـــه ـــزَامُ ـــا غْ ي

ــامْ رَگَّ طالَبْ  بْهْ  يْشَ ما 

المْ بقْ عالَمْ  طالَبْ  كأن 

امْ قَ اسْ  ْ لّ كُ قَلْبِي  ــتْ  ْتَ وَرّ

ــامْ ــوْشَ ال  ْ وَيّ

ــامْ ــهَّ يــالــفُ

الرْيَامْ ـسْ  ـمْ شَ
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يمْ ارْمِ رَامِي  اغْ ورْ  بحُ في  ــي  زُرُونِ

يمْ مِ ْ الطّ رْ  البَحْ ذَا  نْ  مَ ى  نَنْجَ يفْ  كِ

رِيمْ اغْ و  هُ نْ  مَ مارِي  بجْ وَى  ماكَ

يَاقُومْ ــة  رَاحَ مالِي 

لُومْ العْ في  رِّي  ناغُ و 

اللُّومْ ذَا  نِّي  عَ وا  فُّ كَ

ــابْ رَغَّ  ْ لّ لِكُ المِي  بِسْ نَتْنِي  ا  هَ دْ بَعْ

لهبَابْ انْ  مَ البُرْهْ كَ رْقِي  شَ امْ امْ  ْظَ بِالنّ

بابْ رَة في الرِّيمْ كانَتْ اسْ زْنِي نَظْ زَادْ حُ

يَارَة اعْ بِال  ثْلِي  مَ بِيبِي  احْ افْ  اوْصَ فِي 

ارَة ايْمَ لُه  ازَنْ  خَ امْ في  لَّلْ  كَ امْ تَاجْ  فُوقْ 

ارَا البْكَ عانَسْ  نْ  مَ ي  اوَيْحِ الكْ  للْـهْ

رَاخْ ــوَ تَ رَّخْ  ـــوَ امْ بْ  هَ ْ بِالذّ

اخْ ضَّ نـَ ةْ  نْعَ صُ نْ  مَ ألنها 

اخْ فَّ ونـَ بـُ ـولْ  ـقُ ايـْ يـسْ  لـِ

يْبُوخْ ـــمْ  سْ ألَ

ــوخْ ِيْــشُ إ الزَمْ 

وخْ سُ مْ خْ مَ مْ سَ

للتَّنْساخْ نى  عْ المَ حافَظْ 

ياخْ االشْ لُه  وا  دُ هْ شَ بِاألَدَبْ 

اخْ مَّ نْ سَ فْ مَ منْ الغاهْ ازْعَ

نساخْ يد  في 

اخْ األرْخَ يْـفْ  سَ

اخْ لَوْسَ زِيـــفْ 

يخْ ايْسِ ه  امُ انْظَ يُوفْ  بسْ ه  زْمُ يْهَ

يخْ شِ ياتْ  امْ بميَاتْ  لْ  تْفَ يَحْ لُو 

يخْ ايْسِ ره  بَحْ نَى  عْ المَ اقْرِيضْ  في 

ة خَ بـالنَّـفْ جـا  ــنْ  مَ

ـة ـرْخَ ـدْ له سَ وْجَ ما يـُ

ـة ورَبْخَ بـُ قا  لـْ يـَ منْ 

ــالَّبْ غَ ـزِيزْ  العْ بْـدْ  عَ بُوفَـارَسْ  يهْ  قِ الفْ

رَابْ األعْ رْزْ  طَ يعْ  مِ اجْ رْفُوهْ  ايْعَ رَبْ  اعْ نْ  مَ

األنجابْ رِينْ  اهْ لِلمَ يبُه  انْهِ المْ  ْ السّ و 

ابْ گَّ عَ الوْصالْ  دْ  بَعْ ي  احِ اصَ ْمانْ  الزّ و 

ْيَارَة ـشْ و التّ ا و البطْ ْلغَ ـدَى بالّ علَى العْ

ـنَارَة المْ كَ رُوفْ  عْ المَ لْ  ـضْ الفَ ايْزِينْ  حَ

ارَة فَ القْ هْ  امَ هَ امْ يْسْ  العَ حـادْ  ـى  مارْعَ

ـرَارَة المْ ـرَّعْ  ِيْجَ إ دْ  ــهْ الشَّ دْ  بَعْ ادْتُه  عَ

انتهت القصيدة
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اب اجْ األََنْجَ هَ يَارْ المْ وَى يَسرِي في اسْ الهْ

ابْ شَ ى في األَعْ فَ انْ العْ اء  فى ازْمَ ثْلْ المَ اوْ  مَ

ابْ صَ لة في الخْ اعْ الشَّ ه كَ يَا ظُ يَنْزْنَدْ في اهْ

ابْ بنْشَ وَى  الهَ وْسْ  قَ انِي  ارْمَ ولْ  دُ اعْ يَا 

الْ الوْصَ قْ  غوَامَ في   ْ ـضّ لـَ و  يَّ  علـِ اضْ  هَ

الْ صَ و  انْ  يْجَ بِالهَ ـلُوكْ  المْ دَارْ  ـنْ  كَ اسْ و 

الْ َفْصَ أ  ْ بّ للْحُ ه  دُ اعْ سَ و  الُه  حَ اقْوَى  و 

وَالْ األهْ نْدْ  بجَ ى  غَ اطْ ه  ـرْمُ جُ ادَى  مَ اتـْ و 

الْ صَّ خَ ه  نـُّ ألِ ى  ـغَ اطْ ه  ـرْمُ جُ ادَى  مَ اتـْ و 

وَالْ نْدْ األَهْ ى بْجَ غَ رَامِي و اطْ نْدْ اغْ الْ جُ صَ

الْ فَ األَطْ دُونْ  لُولْ  عْ المَ رْ  فْ الخَ كَ نْبَاتْ  كَ

لْ و المالْ يمْ األَهْ دِ ونْ اعْ جُ يتْ قَلْبِي مَسْ كِ احْ

ابْ دْ لَهَّ هْ بْ قَلْبِي بِينْ الليعة و صَ حَ انْصْ

دَابْ مْ  سْ الجَ و  رْضْ  غَ ال  ي  عِ دَمْ اقْوَى  دْ  ساهَ

ارَا كَ ايَرْ السْ مَ رْ في اضْ مَ رِي الخْ يفْ يَسْ كِ

ارَا جَ النَّارْ في الحْ ه كَ ـزَاجُ ى في امْ مَ يَنْـكْ

ـرَارَا الحْ و  اليَابْسْ  بْ  دْ جَ ا  يهَ شِ يَغْ ينْ  حِ

ارَا ايْشَ لُه  وبْ  نْصُ مَ دْ  وَاجَ بِي 
لْ قَ ابْ  صَ

الُه بَنْصَ ارَحْ  ــوَ الــجْ انْ  لْطَ سُ ــزَمْ  اهْ و 

الُه ــرْ افْصَ ا زَهْ ــفََ لُه عــلَى اعْ يَّجْ نَحْ هَ

الُه أوْصَ قْ  ــوْ شَ نْ  مَ ــارْ  أدْيَ رَيُّه  لَكْ  امْ و 

اللُه اعْ ي  فِ يَشَ الجْ  اعْ ايَا  لدَ تْ  ــدْ اوْجَ ا  مَ

ـالْوا صَ ا  هَ بـِ رُه  ـاكْ سَ اعْ لْبَة  الغُ ابْ  صَ

ة رَاحَ ــانْ  ْمَ الــزّ ذَا  في  لذايَا  تْ  ــدْ ــاوْجَ مَ

ا يَاحَ اسْ ي  عِ امْ دَ امْ و  رْ  اهَ سَ ي  دَاجِ ولْ  طُ

ا رَاحَ يقْ لُه اسْ بْتْ انْطِ اصَ نِي مَ جْ الْ سَ طَ

نَارَة المْ ـــــةْ  زَاجَ فِي  تِيلَة  لَفْ ي  تْكِ يَحْ

ارَة دَ الكْ و  ينْ  ــدِّ الضَّ بِينْ  ي  مِ سْ جَ دَابْ 
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الُه صَ اخْ مْ  يَــوْ نْتْرَة  عَ بْسْ  عَ بَنْ  ولةْ  صُ
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ابْ بنْشَ وَى  الهَ وْسْ  قَ انِي  ارْمَ ولْ  دُ اعْ يَا 

رَاضْ امْ في  انِي  دِيوَ يرْ  مِ و  دَابْ  ي  مِ سْ جَ

رَاضْ يَعْ و  الْ  وَ يَطْ و  لي  وقْ  يسُ الهولُ  و 

ــرَاضْ اغْ دُونْ  رة  مْ خَ  ْ بّ بحَ ــه  دَاقُ الّ  نْ  مَ

اضْ وا بالْحَ ضُ ارْ ما لَحْ يّفْ سَ رْفُه كَ ا عَ مَ

ي رَاضِ اعْ وَى  الهَ في  ا  اللَّوْمَ لَ  اهْ ادْرَاوْ  ا  مَ

ي لألَرَاضِ يْتْ  الْغَ ــزَانْ  امْ رَاضْ  يُعْ يْفْ  كَ

ي تْرَاضِ اعْ في  دوَاوْا  و  الِي  حَ لُوا  هْ جَ ينْ  حِ

تَابْ عَ مْ  لَــوْ بُوبْ  حْ المَ بْ  حُ يَّرْ  ِيْغَ إ ما 

بَابْ صَ يلْ  سِ ـرْ  البَـحْ اتْ  لَجَّ يَّرْ  ِيْغَ إ ما 

ابْ بنْشَ وَى  الهَ وْسْ  قَ انِي  ارْمَ ولْ  دُ اعْ يَا 

اجْ امَّ رَشْ  بَالِي  ايـْ ما  رْ  البَـحْ ـاضَ  خَ نْ  مَ

ــوَاجْ افْ  ْ لّ كُ نْ  عَ وَى  الهْ دْ  جَ و  يَّبْنِي  غَ

زَاجْ امْ و  لُبِّي  ا  فَ اخْ في  رَى  اسْ رْ  خمْ نْ  مَ

الجْ بعْ دَاوَى  ما  بْ  الطُّ ه  يـدُ في  اللِّي  و 

اجْ الدَّ في  ْقِيمْ  الرّ عْ  لَسْ نِي  عْ يَلْسَ وَى  الهَ

اجْ نْهَ مُ لْ  كُ في  لِي  رَضْ يَعْ ي  شِ مانَمْ ايْنْ 

ارَا ايْشَ لُه  وبْ  نْصُ مَ دْ  وَاجَ بِي 
لْ قَ ابْ  صَ

ه رَاضُ امْ في  ارَضْ  وَ اعّْ نْ  مَ امْ  قَ بسْ ي  اكِ شَ

ه رَاضُ أعْ لِرْيَاشْ  انْحالْ  نُّه  مَ ي  مِ سْ جَ

ه رَاضُ اغْ دُونْ  نْ  مَ لْبْ  القَ ى  نَهَّ ا  مَ نْ  عَ

وا اضُ يَنْعَ ى  طَ اخْ و  مْ  لْهُ هْ جَ نْ  عَ بْ  اجَ و 

رَّاضْ عَ انْزُولْ  اوْال  تْ  رَّضْ عَ مْ  اهُ مَ اضْ نْ  عَ

فَيَّاضْ اهْ  بمَ ا  يهَ ايْجِ ضْ  للبَعْ ا  هَ ضْ بَعْ

اضْ وَعَّ المْ  امْ بِيبِي  احْ في  مْ  لهُ اقْبَلْتْ  مَ

يَارَا الغْ و  مْ  اللُّوْ ــوَابْ  اجْ في  علِيَّ  ما 

ارَا مَ العْ و  وَاتْ  لـْ خَ رْ  ـكَ سْ بعَ يهْ  اتْجِ لُو 

ارَا ايْشَ لُه  وبْ  نْصُ مَ دْ  وَاجَ بِي 
لْ قَ ابْ  صَ

ــه اعُ ــدَ مْ اليْـــمْ و صْ ـــوْ ــرْنِــي لَ ــيَّ مــا حَ

ه راعُ لتَجْ أقْـوِيـتْ  ـــالَّ  شَ انِي  قَ اسْ و 

ـه اعُ بـوْجَ اعلِيَّ  ـرُه  كْ سُ اقَــبْ  عَ اتـْ و 

ـه رَاعُ وْ تـَ نْ  ـمَّ ضَ سارْ   ْ ـبّ الحُ و  ـوَى  الهْ

ة  ساعَ  ْ لّ كُ في  قَلْبِي  ايْلَيَّعْ  ايْــزُولْ  اوْال 

ة جاعَ اشْ اوال  نُّه  مَ نِي  نَعْ يَمْ ا  ــدَ افْ ال 
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وا اضُ مْ ما يَتْعَ ــهُ رَاضْ ا في اعْ لُو نَبْطَ

ه اعُ الفَ اتْ  غَ لَدْ مّ  بِسَ ابِي  غَ تَشْ يَا 
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تَاجْ نَحْ بِيبْ  للطْ اجْ  هَ امْ يرْ  مِ مْ  سَ انْقْ

ابْ انْ يَوْصَ ْمَ يْنْ في ذَا الزّ ْ العَ بّ ثَلْ طُ ال امْ

الَّبْ غَ يشْ  بجِ تَالِي  لقْ جا  رْبُه  بحَ نْ  مَ

ابْ بنْشَ وَى  الهَ وْسْ  قَ انِي  ارْمَ ولْ  دُ اعْ يَا 

احْ فَّ طَ قَتْلِي  علَى  ى  غَ اطْ الّي   ْ بّ الحُ ذَا 

احْ  تَلْحَ ال  عْ  تَنْفَ اهْ  امعَ لي  يلَة  حِ ال 

وَاحْ بالتَّــدْ ـحْ  مايـَ  ْ ـلّ ظَ انـْ و  حْ  تْـرَنـَّ نـَ

نَرْتَاحْ رِ  مْ عَ وَى  الهَ منْ  بِي  جْ اعَ لْتْ  قُ

رَاحْ بْ  سَ نحْ  ْ بّ الحُ ذَا  قَلْبِي  نْ  كُ يَسْ قبْلْ 

ارْ و اريَاحْ رُوقُه في الماء و نـَ نِي و اطْ لْكْ مَ

يَّاحْ سِ بِهْ  عْ  مْ الدَّ و  رِّي  ضُ ى  فَ يَخْ يفُ  كِ

الَّبْ طَ يقْ  شِ اعْ انَا  و  هايَمْ  الــوْرَى  بِينْ 

حابْ اسْ ليْلَةْ  بَرْقْ  ال  و  ادْ  شَ الُه  بحَ ا  مَ

ابْ بنْشَ وَى  الهَ وْسْ  قَ انِي  ارْمَ ولْ  دُ اعْ يَا 

لَبْزَاغْ الَــمْ  ــوَ اعْ في  الحْ  رُه  ــدْ بَ وَى  الهْ

اغْ انْسَ رْ  البَدْ و  ة  بَازْغَ سْ  مْ الشَّ نُّورْ  نْ  مَ

البَاغْ بْغْ  اصْ كَ ى  شَ الْحْ في  بُّه  حُ بَغْ  وَاصْ

زَاغْ نْ  مَ إالَّ  ـوَى  الهْ بَــرْقْ  ـدْ  حَ جْ يـَ ما 

ة اعَ البْضَ ــارَغْ  فَ انَــا  و  غالِي  وَا  ْ الــدّ و 

زَارَة الْمْ يْ  اصِ القَ بُوبْ  حْ المَ ــلْ  وَصْ دُونْ 

ــزَارَا احْ اوْال  دما  في  بْلُه  ايقَ ــامْ  ادْم ال 

ارَا ايْشَ لُه  وبْ  نْصُ مَ دْ  وَاجَ بِي 
لْ قَ ابْ  صَ

ه رَاحُ بـجْ كْ  الـَ هَ بِيـلْ 
اڤْ نْ  مَ ادْلِيلِي  و 

ــه احُ ارمَ و  ـسْ  اعَ ـدَ المَ منْ  قَلْبِـي 
َ أ آحْ 

ـه لـرْيَاحُ الَّ  اتعَ الذِي  ـنْ  ـطْ القُ مـثْـلْ 

ه الحُ بسْ ــي  دَاتِ يرْ  مِ فِــي  رَصــى  ــه  نُّ ألَ

ة يحَ صِ انـْ نِي  زِيدْ ايـْ انْ  ـلْوَ السَّ و  ـوَى  بالهَ

ة رِيحَ اجْ ه  فُ وَاصْ بَعْ الَّ  شَ ــرِّي  ضُ ــالْ  طَ

ة رِيحَ
اڤْ ــتِي  رِيحْ

اڤْ افُــوقْ  مَ ولِي  ــدُ يَاعْ

ارَة فَ الغْ و  ونْ  مدُ في  ثْلُه  مَ الحْ  المْ في  ما 

ـرْ بـدارَة َقْـمَ سْ و ال أ مْ ــومْ و ال شَ ال نجُ

ارَا ايْشَ لُه  وبْ  نْصُ مَ دْ  وَاجَ بِي 
لْ قَ ابْ  صَ

ه  تَبْزَاغُ بَرْقَتْ  يَاهْ  اضْ نْ  مَ ى  فَ يَخْ ما 

وا اغُ انْسَ للـرُّوحْ  اهْ  ـــوَ اهْ معَ  بُّه  وحُ

ه بَاغُ تَصْ ــمْ  دَايَ  ْ ــلّ جَ بَاغْ  اصْ يْرْ  غَ نْ  مَ

ه تَنْزَاعُ امْصايَبْ  ــنْ  مَ انْ  يطَ شِ ـه  نَزْغُ
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ه رَاحُ امْ في  الِي  مَ اصْ  حَ و  لِي  قْ عَ املَكْ  و 
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ة اغَ صَ المْ غايَة  ى  غَ اصْ و  قَلْبِي  ى  غَ أنَصْ

ة اإليـصاغَ ـمْ  يَافاهَ يـها  مِ يَحْ ـوَى  بالْهَ

ة البْـالغَ ـرْ  حَّ ايْشَّ و  ا  هَ بَـعْ ايَطْ مَ ــدْ  بَعْ

ابْ دَ لُوبْ تَجْ بُوبْ للقْ حْ وَى المَ بْ اهْ سْ ال تْحَ

ابْ شَ اعْ في  ارْ  آنْوَ ى  حَ يَضْ يَتْرَوَّنْ  ما  دْ  بَعْ

ابْ بنْشَ وَى  الهَ وْسْ  قَ انِي  ارْمَ ولْ  دُ اعْ يَا 

لْ خَ ـدْ مَ نْ  مَ ه  لـُ ـنَا  الغْ بَابْ  الزْمْ  نْ  مَ

لْ ـوْصَ يـَ ال  و  يَنـالْ  ما  الحالْ  لُـولْ  عْ مَ

لْ دْ في الظَّ نْ قَاعَ يفْ مَ صِ وَى في المْ ءَاشْ اسْ

ْلْ ثّ مَ الِّــي  ــالْ  قَ ـــوهْ  اوْجُ وا  يَبْيَاضُ ا  مَ

لْ فْ بِهْ تَوْصَ افِي ذَا الوَصْ الْ أوْصَ تْ حَ فْ َوْصَ أ

لْ مَ سْ كيفْ نَعْ نْيَا و النَّفْ وَى و الدَّ عَ الْهْ مْ

لْ ضَ الفْ بْ  حُ يرْ  غِ ا  دَّ عَ مْ  لهُ تْ  ْ دّ وَجَ ا  مَ

رَابْ العْ يدْ  سِ رْ  اهَ الطَّ تَارْ  خْ المُ حْ  دَ نَمْ

ينْ في ابْوَابْ دِ ادِي و الحاسْ ي العَ بِيهْ نَنْكِ

يَّاغْ صِ لُوبْ  القْ في  بُّه  حُ اللِّي  بِيبْ  للْحْ

رَاغْ يَفْ الزَّاجْ  نْ  مَ ى  فَ اصْ اتْ  اتْقَ ودْ  اتْعُ لَنْ 

تَزْوَاغْ دُونْ  انْ  لْطَ السُّ اطْ  لبْسَ ا  يبْهَ ايْهِ

ارَا صَ للقْ الثُّـوْبْ  كَ يَتْـرَبَّصْ  ما  ــدْ  بَعْ

ارَا وَ اتـْ ا  المَ ـرَى  اتـْ و  لْيَا  العُ رْةْ  ضَ احْ في 

ارَا ايْشَ لُه  وبْ  نْصُ مَ دْ  وَاجَ بِي 
لْ قَ ابْ  صَ

ـيَارُه لسْ يــدة  ــعِ اسْ ـاعةً  سَ ـنَّى  يَتْسَ

ارُه َتْمَ أ قَبْلْ  نْ  مَ نَاهْ  امْ ــرُه  زَهْ فْ  طَ يَقْ

ارُه ــدَ لِ يْرْ  خَ لْبْ  جَ ما  اب  حَ يَسْ ال  نْ  مَ

ارُه هَ تَجْ و  ــالمْ  الــكَ نَاتْ  عْ مَ ــمْ  ــاهَ افَ

ارُه وَ دَى اجْ حاتْ الَعْ تْ ابْصارُه اضْ فْ عَ نْ اضْ و مَ

ـمارُه اجْ ه  بوْساوْسُ رْ  عَّ سَ ايـْ يـنْ  ْعِ اللّ و 

ارُه اثمَ نَة  امْ ضَ ه  احُ دَّ مَ حْ  دَ نَمْ ــرْتْ  سَ

ارَه اتْجَ ْبِي  النّ يحْ  دِ امْ فُوقْ  ا  مَّ مْ  جَ العْ و 

ـرَارَة المْ غايَة  مْ  ـهْ رَّعُ انْجَ و  مْ  هُ يـدْ انْكِ
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ارُه ـدَ تَكْ و  ْمانْ  الزّ منَ  ادُوا  وَ يَسْ تَّـى  حَ

ه تَزْالغُ بِيَّنْ  ـغْ  ازْلـَ ــنْ  مَ ى  مَ اعْ أوْ 
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ابْ بنْشَ وَى  الهَ وْسْ  قَ انِي  ارْمَ ولْ  دُ اعْ يَا 

يعْ مِ اجْ النَّاسْ  اتُه  ارْجَ نْ  مَ هَ  طَ حْ  دَ نَمْ

اوْلِيعْ لْبْ  القَ و  عْ  شَ اخْ نْ  لمَ ة  الرَّاحَ فِيهْ 

يعْ اوْسِ بِيهْ  نَانِي  اجْ ى  حَ اضْ  ْ النْوّ و  يْتِي  غَ

يعْ فِ اشْ  ْ لّ جُ ه  يحُ مدِ في  نِّي  عَ خْ  انْسَ

ولْ غُ اي بِيهْ مَشْ جَ لِي و احْ غْ هَ شُ يحْ طَ دِ امْ

ولْ بوْصُ ولْ  انْصُ نِي  الغْ ى  نَرْجَ ادْنِيتِي  في 

بُولْ قْ مَ ونْ  انْكُ جارُه  نَّة  الجَ يمْ  انْعِ في 

ابْ حَ اصْ و  ايْ  عَ امْ لِي  اهْ يعْ  مِ اجْ و  يَا  الْدِ و 

بَابْ رْضْ الحْ بْتْ اغْ ونِي جَ لْحُ ي مَ اسِ دَ ْ علَى السّ

بَابْ بَسْ يدْ  اقْصِ رْ  فَأخَّ ه  يدُ انْعِ المْ  ْ السّ و 

ارَا ايْشَ لُه  وبْ  نْصُ مَ دْ  وَاحَ بِي 
لْ قَ ابْ  صَ

اوِي ــدَ امْ  ْ لّ كُ علَى  رِي  اضوَاهَ فِيهْ  نْ  مَ

ـماوِي اسْ  ْ ـوّ الجُ و  َرْضْ  األْ ـنْـزْ  الكَ ـوَّ  هُ

رَاوِي ــال  العُ ـنْ  ظامَ االَوْصـافْ  ـي  عالـِ

نَاوِي ــعْ المَ قـالْ  ـولْ  انْقُ نِي  دْ احْ للجَ

ة ناعَ اصْ ال  و  نُّه  عَ لْنِي  غَ يَشْ لْ  غُ اشْ ال 

ة فاعَ ه معَ الشْ وْضُ نْ حَ رَدْ مَ رْ نَوْ شْ في الحْ

ـة البْـرَاعَ ــمْ  فاهَ يا  لْ  الكامَ بُـولْ  بالقْ

هارَة ْ الطّ و  ومْ  الصُّ لَ  َهْ أ اتْ  األمَّ سايَرْ  و 

ْـشارَة بالنّ اليَبْــرِيزْ  بْـرْ  تـَ لْ  ـمَّ ـكَ لَلْمْ

ـبارَة العْ ـعْ  امَ سَّ للـَ ا  هَ تَمْ نَخْ ـنْـتِي  عْ مَ
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يقْ شِ اعْ اوْا  يَرْضَ وال  وا  قُ يَعشْ الَّ  مْ  قَوْ

ايْلِيقْ نِّيتْ  ضَ ما  مْ  بِينْهُ نَانِي  كْ سُ

يقْ قِ بالتَّحْ مْ  لفاهَ يا  توصيك  انا 

يقْ دِ مْ اصْ وْ مْ ما في القَ هُ عْ مْ رَبْ جَ ال تُقْ

يقْ اتْفِ دِيبْ  مْ  نْهُ مَ ونْ  اتْكُ رَدْتِي  اذا  و 

رِيقْ اطْ لّ  كُ في  مْ  نْهُ مَ كْ  مَ هْ سَ دْ  تاخُ

يقْ قِ حْ تـَ و  هُ  ً دا بَعْ مْ  لْهُ قَوْ نْ  تامَ ال 

لَ التَّوْفِيقْ يَاخْ اهْ نَ  الشْ هاكْ اوْصايَة مْ

يقْ مِ اغْ فَجْ  طانِي  اخْ ما  الْ  وَّ جُ لَألنِّي 

ايْلِيقْ ونْ  ايْكُ الزْمانْ  في  بْ  صاحَ تَشْ  نَفْ

حابْ ارْفِيقْ نْ األصْ يبْ مَ دْ فالَفْ آتْصِ وَاحَ

رِّيقْ الحُ من  ارْ  ْـوَ النّ ـعْ  امَ الطَّ بُولْ  هْ مَ

لِّيقْ العُ من  رِيرْ  الحْ يْطْ  خَ زَلْ  يَغْ و 

البِيقْ نْ  كُ مْ  يالْفاهَ حالْ  الـمُ ا  ــدَ هَ

يقْ قِ لَى التَّحْ ينْ اعْ دِ اهْ و افْعالْ النَّاسْ شَ

رِيقْ تْ اغْ دْ مْ عَ اهُ فَ مْ في اجْ بِي منْ قَوْ جْ عَ

ارْ تَنْكَ وَلَّى  مْ  هُ نْدْ عَ كْ  سْ الـمَ بِيرْ  اعْ و 

ارْ الغَ في  ة  وكَ مُ عَ  مْ امْ  مَ الحْ ايْالقِي  آشْ 

العارْ قوم  تخالَطْ  ال  مْ  نْهُ مَ رْ  ــدَ احْ

ارْ دَ الكْ نْ  مَ يَاتَكْ  َحْ أ تنَى  تَهْ مْ  رْتْهُ جَ اهْ

رَارْ األَسْ تَمْ  اكْ و  ة  ايَدْ كَ بالـمْ مْ  رْهُ بَاشَ

ارْ وَ اسْ لْ  كُ ظْ  فَ احْ و  وَامْ  بالدْ مْ  هُ جالَسْ

النارْ و  ما  الـْ بِينْ  مْ  ونْهُ الْسُ ــنْ  اليَ

عارْ األَشْ مْ  فاهَ يا  فاكْ  خْ ما  بُوفارَسْ 

ارْ دَ قْ مُ لَى  اعْ نْس  جَ لْ  كُ تْ  خالَطْ تَّى  حَ

ارْ نَكَّ و  ارْ  ــدَّ غَ يْـرْ  غَ بْتْ  صَ ما  لَفْ  نَحْ

ارْ فَّ حَ َوْ  أ فـارْ  ـوَى  اسْ ِالَّ  إ  
لّ الْكُ يْـرْ  الْغَ و 

ارْ كَّ السُّ فْلة  الدَّ سالَجْ  اعْ نْ  مَ رْ  صَّ يعَ و 

ــالَّرْ ــبَ ال ـــوحْ  لُ ــزَة  ــافْ ت ــنْ  مَ يَنْجر  و 

يَّارْ صَ لألصـله  لّـها  كُ ـياتْ  لشْ لَةْ  مْ جُ

يارْ َعْ أ ـلّ  كُ يَوْرِي  الزْمـانْ  و  ى  قَ لـْ مَ الـْ و 

نَارْ بْال  ـيّ  كِ اتْنِي  وَ اكْ ـي  هِ مْ  تْهُ لْطَ خَ
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ارْفِيقْ يْبْ  طَ منْ  البادْيا  في  مْ  بْهُ سَ نَحْ

يقْ فِ اسْ يطْ  بخِ ثَوْبْ  لّ  كُ مْ  لهُ تْ  جْ انْسَ

نِيقْ ـفْ مْ زَبْدْ اللـَّ عَ نْ اطْ مْ كيْفْ مَ و اتَرْهُ

يقْ  مِ بغْ اوْال  يطْ  بالبْــسِ نَّاوْا  غَ الَّ  نْ  مَ

رَارْ َحْ ضايَلْ ناسْ أ ودْ و الفْ لَ الـجُ نَ اهْ آمْ

ارْ ـمَ اليَـضْ و  ـعانِي  للْمْ ايْرَقُّــوا  كانْ 

ارْ زْهَ األَ ـمْ  امَ شَ بـمْ وشْ  شُ الـمْ دّ  يوَ َوْ  أ

يَارْ آطْ ولْ  اتْقُ ـمْ  اتْهُ الغَ عْ  ـمَ تَسْ إال 
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ار21ْ جَ لُوبْ اقْلُوبْ احْ نيْ و القْ سِ وْتْ احْ الصَّ
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I      

بالنْشاطْ يْلَمْ  هَ ــبْ  ْكــايَ ــرّ ال ـفْ  الـِ

ـتْـباطْ اغْ ال  و  وقْ  بالـشُّ ــادْرُوا  ب با  الـْ

ــاطْ اوْه في  مْ  يرْهُ سِ بمْ ــوا  تَــوَّجُ التَّا 

باطْ األسْ  ْ دّ جَ اللَّـهْ  حبِيبْ  على  ا  لِّوْ صَ

أعْطى ولُو  حى  اضْ ما  دِي  وَجْ ثَوْبْ  الثَّا 

طا اسْ قَدْ  مْ  هُ دْ بَعْ وْقي  شَ رْ  مْ جَ يمْ  الجِ

طا المْ يْنْ  عَ رَارْ  ـــدْ مَ ثُوا  تْحْ حَ الحا 

ارْبـاطْ في  يرْ  ايْسِ قَلْبِي  وا  ْفُ ـلّ خَ الخا 

حــاطْ و  ــوِي  لَهْ رْ  بـحَ ي  بـِ دارْ  الْ  الدَّ

باطْ األسْ  ْ دّ جَ اللَّـهْ  حبِيبْ  على  ا  لِّوْ صَ

الحانْطا يَة  الباهْ ليلة  ــرْ  ذَكَ الْ  ــذَّ ال

طا ماخْ صــادْنِــي  ـــدِي  وَجْ ـــحْ  رَمْ ْا  الـــرّ

طا الغابـْ قـتِـي  شْ عَ تْ  زْلـَ زَلـْ الــزَّايْ 

اوْساطْ في  نِيرْ  المْ رْ  البَدْ تْ  لْعَ طَ ا  الطَّ

ابْساطْ في  أوْطا  نْ  مَ ينْ  الدِّ رْ  هَّ ظَ الظا 

وا ـطُ نْـشْ مْ يـَ مالْهُ ْـهارْ بجْ يـلْ و النّ اللـِّ

وا ـبْطُ غْ تـَ ـينْ  قِ العاشْ ـيعْ  مِ اجْ قاماً  لمْ

وا ـــطُ ْ هّ و  ـري  بالـسْ ي  ْمالـِ الرّ ـحـورْ  ابـْ

و طُ نَتْنَشْ بِـهْ  و  ـينا  فِ ـيعْ  فِ الشْ مَ  نَعْ

يـطْ ـطِ الشْ ـرامْ  بالغْ ـونـي  ْعُ ودّ نْـدْ  مُ

يطْ حِ المْ قانْ  رْهْ كالمُ يجْ  ايْهِ رامي  اغْ و 

يطْ حِ امْ منْ  لها  ال  و  ــراحْ  اجْ ونِي  رْحُ جَ

وا يَرْبَطُ عــامْ   ْ ــلّ كُ في  ــوَى  الــهْ يرْ  امِ

وا ْطُ ـوّ حَ ـتِي  جْ هْ بـمُ قامْ  ْ السّ نُـودْ  اجْ و 

و طُ نَتْنَشْ بِـهْ  و  ـينا  فِ ـيعْ  فِ الشْ مَ  نَعْ

طْ حَ انْشْ لِيبْ  القْ باشْ  يرْ  مِ ْ الضّ وقْ  شُ و 

ـطْ ـقَ اسْ ي  لـوْنـِ و  ثْـمانِي  جُ دابْ  نْـدُ  مَ

تْرَطْ المشْ دى  بالهْ أتانا  منْ  يا  ادْرى  ال 

ه طُ ْ وْسّ ما  ال  انْجْ بِهْ  اللْ  ْ الضّ ــاجْ  أدْي

ه طُ ـبْـسْ مَ ـتْـنَـمْ  اغْ و  لُه  نَعْ ابـْ العالي 
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باطْ األسْ  ْ دّ جَ اللَّـهْ  حبِيبْ  على  ا  لِّوْ صَ

رْطْ بشَ ه  يحْ دِ امْ نْ  عَ لْ  فَ نَغْ يفْ  كِ الْكافْ 

بْطْ سَ  ْ لّ كُ ولْ  ايْقُ يَوْماً  لي  لِيسْ  الالَّمْ 

طْ مْ سَ في  تُه  مْ انْظَ مْ  القاسَ بو  حْ  دْ مَ يمْ  المِ

راطْ ْ الصّ و  ْقا  اللّ يُــومْ  ه  دُ نُوجْ النُّونْ 

ماطْ ْ السّ يعْ  الوْسِ وْضْ  الحَ بْ  صاحَ ادْ  الصَّ

باطْ األسْ  ْ دّ جَ اللَّـهْ  حبِيبْ  على  ا  لِّوْ صَ

وطْ فُ ْ ه و حافْ بالسّ حدُ نْ جَ ْ مَ لّ ادْ ضَ الضَّ

وطْ ْمُ ي النّ نْ باهِ سْ سْ الحُ مْ يْنْ شَ يْنْ عَ العَ

وْطْ غَ  ْ لّ كُ ْفِيعْ  الرّ ه  دُّ خَ منْ  غار  يْنْ  الغَ

طاطْ أغْ منْ  اوْراحْ  زَارْ  منْ  فــازْ  الفا 

ياطْ اسْ نْ  مَ ناحْ  لْبْ  القَ و  قَلْبِي  القافْ 

باطْ األسْ  ْ دّ جَ اللَّـهْ  حبِيبْ  على  ا  لِّوْ صَ

طْ انْمَ في  رْ  طَ كالمْ دَمْعي  يْلْ  سَ ينْ  السِّ

نْطْ القَ ونْ  جُ اسْ نْ  مَ راسي  شابْ  ينْ  الشِّ

طْ نَنْتَشَ تى  لِيمْ شوقي  هــاجْ  الها 

واطْ اشْ بِها  تْ  فْ طَ إنْ  بَيْتْ  وَايَنْ  الواوْ 

نِياطْ في  ـها  ـقامْ امْ و  ال  ــفْ  ألِ المْ 

و طُ نَتْنَشْ بِـهْ  و  ـينا  فِ ـيعْ  فِ الشْ مَ  نَعْ

رْطي فَ المْ وى  الهْ و  تِيافي  اشْ و  دِي  وجْ

طي وَسْ المْ مي  الهاشْ هَ  طَ يْرْ  غَ نَفْسي 

طي السّْ وْقي  شَ  ْ رّ حَ منْ  شا  الحْ يَاقُوتْ 

وا رَْطُ ايْصَ قْ  ـلـْ الخَ يعْ  مِ اجْ ا  ياتِيـوْ يناً  حِ

وا طُ ْ ـمّ سَ ايـْ ـرْدْ  بالطَّ الكافْـرِيـنْ  ـنُّـه  عَ

و طُ نَتْنَشْ بِـهْ  و  ـينا  فِ ـيعْ  فِ الشْ مَ  نَعْ

ي طِ ساخْ ما  ْ السّ  ْ رَبّ علِيهْ  نَّمْ  هَ لجَ

ي طِ الباسْ ْدَى  النّ رْ  بَحْ الحْ  المْ لِيحْ  امْ

طي الواسْ ْدى  النّ رْ  بَحْ تُه  جْ ابْهْ نْ  مَ و 

ه ْطُ وّ طْ غَ ما  و  قَلْبِي  مْ  قَ اسْ ما  لْ  سَ اغْ و 

ه وَّطُ سَ قَدْ  شْ  الوَحْ و  بِيبْ  الحْ ــراقْ  أفْ

و طُ نَتْنَشْ بِـهْ  و  ـينا  فِ ـيعْ  فِ الشْ مَ  نَعْ

وطْ طُ نْ اخْ حى مَ ودِي و ال سْ دُ طْ في اخْ طَّ خَ

رُوطْ بالشْْ تَفي  كْ المُ الوْصالْ  دْ  بَعْ نْ  مَ

وطْ شُ ضْ  بَعْ لو  و  ة  كَّ مَ قامْ  امْ في  نَمْ  نَغْ

ه ْطُ وّ شَ أفْراقْـها  يـبْ  ايْهِ قْلِيـبِي  و 

ه ْـطُ يّ نـِ بما  نْها  عَ لى  اسْ ما  بِي  قَلـْ
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باطْ األسْ  ْ دّ جَ اللَّـهْ  حبِيبْ  على  ا  لِّوْ صَ

طا الڤْ أرْضْ  في  يسْ  العِ داتْ  ياحْ اليا 

طا العْ ودامْ  يبَه  طِ ــوا  ــلْــغُ اتْــبَ إذا 

طا الخْ أقْيادْ  في  كْ  ْدَ بِيّ أعْ لُه  قولوا 

يقْ ما يْخاطْ شِ واكْ ثُوبْ العْ دُونْ يَبْرَتْ اهْ

ناطْ الحْ انْباتْ  عدادْ  علِيكْ  هْ  اللـَّ لَّى  صَ

باطْ األسْ  ْ دّ جَ اللَّـهْ  حبِيبْ  على  ا  لِّوْ صَ

يـطْ البْسِ ْـظامْ  بالنّ رَّخْ  ـوَ المْ لْتْ  مَّ كَ

يطْ حِ ايـْ ي  عانـِ بالمْ لْ  جاهَ  ْ لّ كُ ـنْ  عَ

يطْ حِ المْ و  ضا  الفْ رْ  بَحْ لَكْ  سْ نْ  مَ ولْ  يْقُ

ْباطْ الرّ هو  كدا  البالَغْ  ْغا  اللّ هو  كدا 

ْقاطْ النّ هادْ  في  رْزْ  الطَّ راضْ  اعْ ياتي  إنْ 

تْياطْ باحْ ْغا  اللّ ياخْ  اشْ على  المِي  اسْ و 

و طُ نَتْنَشْ بِـهْ  و  ـينا  فِ ـيعْ  فِ الشْ مَ  نَعْ

الطْ نْجْ السَّ و  رْ  هْ المَ و  ها  المْ و  الرَّالْ  و 

شاطْ و  نِي  مْ غشْ الَّ  هو  بِيبْ  للْحْ وا  صيفُ

ياطْ اعْ يْـرَكْ  لغَ مالُه  ولْ  رسُ يا  يـثُه  غِ

وا ْطُ ـيّ يَتْـخَ ـقْ  العاشَ يابْ  ثـْ بـوْصالَكْ 

وا ْطُ نّ يْحَ نْ  مَ و  بُّه  حُ ياقَوَّتْ  نْ  مَ عدادْ  و 

و طُ نَتْنَشْ بِـهْ  و  ـينا  فِ ـيعْ  فِ الشْ مَ  نَعْ

ا الطَّ رْفْ  حَ علَى  رُوغْ  فْ مَ بْ  نْتْخَ مَ رْ  وْهَ جَ

طا واسْ لْ للْمْ خُ لُوعْ ما يَدْ نْ القْ يفْ مَ ضعِ

طا نْ اسْ يعْ مَ عْ جمِ مَ قْ بْ مَ ْسَ راوِي في النّ غْ مَ

وا طُ رْبـْ نـَ مدَّعي  لْ  جاهَ  ْ ــلّ كُ ــنْ  كَ

وا طُ يَنْقْ نْ  لمَ  '' بٍ ''شكْ ناتُه  اسْ تارِيخْ  نْ  مَ

وا يَّطُ خَ نْ  مَ يعْ  مِ اجْ و  ينْ  عِ امْ السَّ علَى  و 
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 45   شكب : أي 1022 هجرية في حساب الجمل.
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II      

ــي ــوَاشِ اشْ بْ  الحُ مـن  ءَاهْ 

ـي جاشِ مْ  ـهُ ـمْ نـْظَ نـَ ـبْ  واجَ

ي ارْمـاشِ ــــيِّ  ضَ ــنْ  عَ ا  لِّوْ صَ

ى شَ رَمْ في الحْ ي اضْ َاليْمِ بْ أ ََلِفْ الحُ أ

ى يَنْتْشَ ا  دَ كْ هَ ـوقْ  الشُّ بأرْيَاحْ  البَا 

ى شَ رِّي انفْ وَى و سَ لِي الهْ قْ التَّا تَلَّفْ عَ

ـــي ـــرَاشِ افْ و  ــي  ــوبِ تُ ــا  ــثَّ ال

ــي ماشِ و  يــتْ  فِ اجْ يــمْ  الجِ

ي ارْمـاشِ ــــيِّ  ضَ ــنْ  عَ ا  لِّوْ صَ

ي نْتْشِ مَ ا  كدَ عادْلِي  يا  حالِي  الحا 

ي دَقْتْشِ لُوْ  يدْ  ابْعِ نَّكْ  عَ رِي  مْ خَ الخا 

ي تْشِ ـرِيقْ ما يَخْ الْ دَلِيلْ في الطّْ الدَّ

ــي وَاشِ يــا  ـــبْ  اذْهَ الْ  الــذَّ

ــي ـوَاشِ ــلـْ شَ ــكْ  رَيـَّ الـــرَّا 

ـيُوشْ بالجْ ي  كادْنـِ و  ى  ـغَ اطْ و  عـلِيَّ  صالْ 

وشْ البْطُ ـمْ  ظْ نـَ و  ـجا  الهْ رُوفْ  بحْ للقارِي 

وشْ النْقُ يُومْ  ينا  فِ عْ  افَ الشَّ ى  دَ الهْ سْ  مْ شَ

الرْشاشْ ـيْـثْ  غَ و  رْ  بـحَ يها  ـفِ طْ يـَ أال  نارْ 

شاشْ لُوعِي اهْ طابْها اظْ بْتْ احْ وْقِي ارْكَ نْ شَ مَ

افياشْ والِي  اهْ في  فـادْنِي  ما  انْفايَشْ  يْرْ  غِ

وشْ شُ الفْ ضحك  دْ  بعَ ي  عِ دَمْ نْ  مَ فْ  يَنْشَ ما 

رُوشْ الفْ رْ  جْ هَ و  ـى  جَ ْ الدّ رَ  ـهْ سَ و  بالنَّوْحانْ 

وشْ النْقُ يُومْ  ينا  فِ عْ  افَ الشَّ ى  دَ الهْ سْ  مْ شَ

يشْ طِ اعْ هايَمْ  و  بْتْلِي  مَ رِي  كْ سُ في  نِي  دَعْ

يشْ ـشِ اغْ يـا  ـنِي  تْلُـومْ مـا  رْنِي  دَ تَعْ نُّه  مَ

يشْ افْحِ دْ  ايْساعَ ما  لْ  دْ العَ يْزَانْ  مِ قابَطْ 

وشْ شُ الغْ و  رْ  النْكَ علَى  ه  اسُ سَ بْنِي  مَ كْ  يْطَ حَ

بُوشْ الغْ قُ  سْ ابْغُ يا  الضْ رْ  فَجْ اتْعانَدْ  رَدْتِ 
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ي ارْمـاشِ ــــيِّ  ضَ ــنْ  عَ ا  لِّوْ صَ

شْ يرْ انْتْقَ مِ بْ في الضْ الزَّايْ زمامْ الحُ

شْ طَ قا منْ اعْ بْ الدِي اسْ ي حُ بْعِ ا طَ الطَّ

رْشْ ما و العَ نَتْ األرْكابْ في الظْ عْ ا ظَ الظَّ

ــي ـــــفــا بــالــوَاشِ ــافْ اكْ ــك ال

ي ـوَاشِ بحْ ـــــعْ  الــمَ الــــالَّمْ 

ي ارْمـاشِ ــــيِّ  ضَ ــنْ  عَ ا  لِّوْ صَ

ي نشِ حَ ما  رَامْ  الغْ قَلْبِي  نْ  كَّ مَ يمْ  المِ

ي شِ مْ المْ دَاعْ يَوْ يتْ على الوْ النُّونْ انْعِ

ي شِ و و العْ دُ جْ بالغْ فارْ الحَ ادْ اصْ الصَّ

ي شاشِ لِــي  حى  اضْ ــادْ  الــضَّ

ي ماشِ ــه  ــالمُ اعْ ـــــنْ  ــيْ الــعَ

ي ارْمـاشِ ــــيِّ  ضَ ــنْ  عَ ا  لِّوْ صَ

يشْ انْفِ اغْشانِي  ي  مِ الهاشْ رَامْ  اغْ يْنْ  الغَ

قرَيْشْ يَّدْ  سِ دَارْ  قامْ  امْ فارَقَتْ  الفا 

يْشْ تْ من البْعادْ ما طابْ عَ القافْ اقْنَطْ

ـي شِ ال  ي  ـكاتـِ اسْ ـيــنْ  السِّ

ـي افْـتاشِ ــودْ  شـهُ ـيـنْ  الشِّ

وشْ النْقُ يُومْ  ينا  فِ عْ  افَ الشَّ ى  دَ الهْ سْ  مْ شَ

ا شَ ايـْ ما  لْ  افْـعَ ـلْكْ  الفَ لْطانْ  اسْ ـالمْ  بقْ

ا شَ العاطْ رْ  اعْساكَ ارْوَى  فه  كَ نْ  مَ بالما 

ا طايْشَ مْ  هُ دْ بَعْ الـرُّوحْ  و  ي  كِّ المَ األرْضْ 

وشْ ايْحُ يافِي  الفْ علَى  ي  ماشِ صابَحْ  بْ  رَاكَ

رُوشْ ضاء و الحْ عْ على الفْ اطَ ثْلْ البَرْقْ السَّ مَ

وشْ النْقُ يُومْ  ينا  فِ عْ  افَ الشَّ ى  دَ الهْ سْ  مْ شَ

ا شَ وَحْ المْ ـوا  غُ لـْ بـَ البـزْالنْ  ـنانْ  تَحْ نْ  مَ

ا شَ الغْ ذَا  نْ  مَ وتْ  اتْفُ ي  رُوحِ كادَتْ  تَّى  حَ

ا تْـشَ انـْ و  قْ  ـلـَ اخْ نْ  مَ يعْ  مِ اجْ يْرْ  خَ لِزْيَارَةْ 

وشْ ـدُ هْ الدَّ اوَلْ  ـدَ كجْ ه  يحُ ـدِ امْ ـجابْ  احْ و 

رُوشْ العْ رْ  زَهْ التْ  اعْ ما  علِيهْ  هُ  اللـَّ لىَّ  صَ

وشْ النْقُ يُومْ  ينا  فِ عْ  افَ الشَّ ى  دَ الهْ سْ  مْ شَ

ي شِ دَهْ ـسا  امْ ـرِي  خاطْ نْها  مَ ـرْڤَـة  الفُ و 

ي رَمْشِ يا  اضْ بالبْـكا  ى  مَ انْعْ نِي  فْ جَ نْ  مَ

ي ـشِ الوَحْ باللْغا  ـبُوبْ  حْ المَ اوْطـانْ  دْ  بُعْ

وشْ الوُحُ َرَضْ  أ في  يحْ  انْصِ ه  رَامُ بَغْ لِي  بْ  وَاجَ

وشْ شُ يُونْ دَايَمْ اهْ عْ من العْ مْ لْ و الدَّ ي ناحَ مِ سْ جِ
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ي ارْمـاشِ ــــيِّ  ضَ ــنْ  عَ ا  لِّوْ صَ

ي انحاشْ مِ ى و نَظْ دِي انْهَ قْ ا عَ دَ الها هَ

ماشْ القْ بْعْ  طَ ارْقِيقْ  زْلِي  غَ اوْفَى  اوْ  الوَ

ياشْ بالفْ وال  عا  بالدْ ـيَ  الهِ الِيفْ  المْ 

ي أقْـــمـاشِ يــاقُـــوتْ  الـيـا 

ــي ــوَاشِ ــسْ يَ مــا  ــدْ  ــجــاحَ ال و 

ي ارْمـاشِ ــــيِّ  ضَ ــنْ  عَ ا  لِّوْ صَ

يشْ بالنْقِ مْ  اقْلُوبْهُ رَقْ  تَحْ ة  عَ طْ الْقَ هدا 

مْ ادْجاجْ النْبِيشْ هُ يُوكْ وا بَدْ عُ تَمْ لُوْ يَجْ

رِيشْ نْ ازْهارْ العْ يِّينْ عَ مِ عْ ما مَ في البَهْ

ــي مــاشِ ــمْ  جـاهُ ــمْ  رْغَ الدَّ

ــي الفـاشِ ـهُ  اللـَّ ســــالمْ  و 

وشْ النْقُ يُومْ  ينا  فِ عْ  افَ الشَّ ى  دَ الهْ سْ  مْ شَ

ـي شِ وَايَا  لَدْ يقْ  انْطِ ما  فْ  تَقَّ امْ لُولْ  غْ مَ

ـي الوْشِ يعْ  دِ ابـْ ـبَة  نْـتْـخْ مَ رَارْ  بدْ ة  ـلـَّ حُ

ي شِ لْ  كُ نْ  مَ يتْ  تْفِ اكْ و  ه  المُ اعْ نْ  مَ بَنْدْ 

رُوشْ بالقْ بْ  هَ الذْ منَ  ي  كِّ المَ المالْ  وَى  يَسْ

وشْ النْشُ انْبِيحْ  بَعْ  اسْ لْ  وَّ هَ ما  يَننحْ  لُوْ 

وشْ النْقُ يُومْ  ينا  فِ عْ  افَ الشَّ ى  دَ الهْ سْ  مْ شَ

وا شُ يَنْــقْ مابحالْها  مْ  عـلِيـهُ ـرَامْ  احْ

وا تْشُ رْ يَحْ رْ كالبْقَ مْ الشعْ وا في نَظْ خاضُ

وا شُ يَنْهْ ـمْ  عـارْهُ بَنْـيابْ  ـرُوا  عْ سَ قَوْماً 

يُوشْ بالجْ وا  دُ ـمْ يعَ لُو  مْ  هُ ـزَمْ يَهْ ده  وحْ

وشْ هُ ايـْ عاماً  زِيزْ  الْعْ عبْدْ  بُوفـارَسْ  نْ  مَ
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يكْ نَنْهِ انْزُولْ  ال  و  قَلْبي  يا  يتَكْ  انْهِ أما 

يكْ هِ ما يَلْتْقاكْ يَدْ هْ رَة مَ فْ تُه الصَّ كْ حْ بضَ

يكْ هِ
لْبْ يَلْ كْ يا القَ زَاحَ وْ امْ هْ نْ سَ يقْ مَ فِ

يتَكْ دِ احْ تْهى  يَشْ الَّ  نْ  مَ نْ  عَ يتَكْ  أنْهِ أما 

زيتَك في  لى  تَنْقْ لِّيتَكْ  خَ رِيتَكْ  يفْ  كِ

وِيتَكْ اكْ لُو   ْ مّ الهَ قَلْبْ  يا  يتَكْ  فِ اشْ ما 

واكْ ڤْ مَ ياقَلْبِي  ومْ  مُ الهْ علَى  واكْ  ڤْ مَ

واكْ أهْ تْ  اتْبَعْ و  يتْنِى  صِ اعْ يتَكْ  انْهِ دْ  بَعْ

ـبِيكْ تَهْ ـراقْ  الفْ نارْ  و   ْ ـبّ الحُ  ْ دُلّ دُوقْ 

را بِكْ ه و ال ايـْ ـهُ ـوَى منْ تَرْعـا وَجْ في اهْ

يكْ هِ
لْبْ يَلْ كْ يا القَ زَاحَ وْ امْ هْ نْ سَ يقْ مَ فِ

واكْ ناكْ و اكْ واكْ في منْ اطْ بَّكْ و اهْ ضاعْ حُ

راكْ اشْ و  يْدْ  كَ راكْ  باحْ كْ  يدَ ايْصِ يُومْ   ْ لّ كُ

ماكْ كْ اسْ ماكْ و اعْضامَ غاكْ في اسْ و انْسْ

بالَكْ اهْ منْ  بِكْ  نى  يَعْ الَّ  منْ  وَى  اهْ عنْ 

كْ بالـَ  ْ رَدّ عاتْ  ـدْ خَ و  ـيْـدْ  كَ ـنُّه  مَ داكْ 

هالَكْ ـرُورْ  بالغْ هْ  تايـَ تَ  انـْ و  لِيـمـتى 

الكْ رِيتَكْ لُو ايْرَاكْ في اهْ ْ منْ تَمْ نّ و ال إيْحَ

الكْ امْ في  ومْ  اتْعُ وتة  حُ يتَكْ  ارْمِ دَاكْ  دْ  بَعْ

دَالَّكْ ينْ  حِ ادْلُوكْ  بْلْ  حَ منْ  يتَكْ  فدِ ال  و 

ي لْكِ هَ وَّى  تَقْ و  اكْ  ــوَ أهْ الَّ  نْ  مَ وَى  تَهْ

ي لْكِ الحَ  ْ دّ بالصَّ واكْ  أغْ نْ  مَ ة  بْطَ غَ في 

أنْكالَكْ لُوا  ْ وّ أيْطَ رَانْ  جْ الهَ و  فا  الجْ و 

الَكْ دَ ى اكْ مَ ة للْعْ عَ مْ لْ شَ عَ نْ يَّشْ يفْ مَ كِ

هالَكْ ـرُورْ  بالغْ هْ  تايـَ تَ  انـْ و  لِيـمـتى 

ي لْكِ سَ يْطْ  خَ أدْواكْ  يَاقُوتْ  مْ  إيْنَظَّ ال  و 

ي لْكِ مَ لْفْ  خَ نْرَاكْ  و  أَمامِي  ودْ  أتْعُ لنْ 

ي فَلْكِ رْ  بَدْ ماكْ  اسْ في  أيْاللِي  أيْزُولْ  ال  و 
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نِيكْ يَفْ قَلْبِي  يا  فاكْ  اجْ منْ  وايْتِي  أهْ

نِيكْ يَغْ ــوَّ  هُ ــنــا  ْ ربّ ـــوالكْ  مُ ــبْ  ــلَ اطْ

يكْ يَبْغِ ونْ  إيكُ بِياً  باحْ الجافِي  لْ  بــدَّ

يكْ نَلْغِ و  رِي  خاطْ منْ  وقَكْ  سُ ناتْرَكْ  و 

يكْ هِ
لْبْ يَلْ كْ يا القَ زَاحَ وْ امْ هْ نْ سَ يقْ مَ فِ

كْ رْعَ شَ ـورْ  جُ و  كْ  بْعَ بطَ نْ  وْ فَرْعَ انْتَ  لُو 

كْ عَ مْ ْ سَ لّ كْ و جَ رْعَ نْ جَ ي مَ ْ يا خاطِ فّ كُ

كْ رْضَ ْ مَ طّ كْ حُ رْعَ ً سَ را كْ ْلَكْ منْ  شُ لّ ايْعَ

ـــوَى ال نَــبَّــاكْ ــنْ اهْ ــلْــبِــي تُـــوبْ مَ أقَ

بَّاكْ شَ صادْ  ضا  الفْ في  رُوفْ  عْ مَ يْرَكْ  طَ

يكْ دِ تَفْ لْ  وْ هَ  ْ لّ كُ نْ  مَ قَلْبْ  يا  ثايَبْ  ونْ  كُ

يكْ دِ نَّته و يَهْ رْ في جَ يبْ لَكْ رَبِّي قَصْ أيْهِ

يكْ هِ
لْبْ يَلْ كْ يا القَ زَاحَ وْ امْ هْ نْ سَ يقْ مَ فِ

تَوْالكْ اسْ الدِّي  ــوْالكْ  مَ قَلْبِي  يا  يعْ  طِ

يَرْعاكْ  ْ قّ حَ ادْعاكْ  إال  بْ  تاجَ يَسْ نِي  الغْ

ادْجاكْ في  أتْنُومْ  ال  و  يَرْجاكْ  ما  رْ  افْتْكَ و 

كْ قامَ اسْ في  كْ  حَ ال  يْفْ  كَ يالُه  أخْ لُوحْ 

كْ قامَ امْ  ْ ـزّ يـعَ و  واهْ  أسْ ــنْ  عَ ودُه  بجُ

لحالَكْ نْـتْـبَهْ  تـَ و  قَـوْلِي  ـعْ  مَ سْ تـَ كانْ 

هالَكْ ريقْ  اغْ ونْ  فَرْعُ مُوسى  ى  الغَ كما 

هالَكْ ـرُورْ  بالغْ هْ  تايـَ تَ  انـْ و  لِيـمـتى 

لُوكْ هْ رِيقْ مَ سا اغْ كْ ال نَمْ تْ في اتْباعَ فْ خَ

لُوكْ رْ انْظامْ في اسْ وْهَ كْ جَ عَ عْ ما نَفْ تْمَ و اسْ

لُوكْ مْ رْتْ مَ بْدْ سَ كْ مالَكْ عَ نْعَ نْتْ في مَ كُ

مارَكْ اجْ  ْ ــرّ حَ نْ  مَ أتْنُوحْ  إلَى  واكْ  مڤْ

أقْرارَكْ جْ  نَهْ لَى  اعْ عْ  دَ بالخْ ـبْلُه  صَ نـْ و 

ـهالَكْ المْ منَ  قْ  شايـَ ـزارُه  بمْ فْـدا  ما 

بالَكْ أخْ ه  بادْتـُ بعْ ي  ـفِّ صَ ايـْ و  تُه  لطاعْ

هالَكْ ـرُورْ  بالغْ هْ  تايـَ تَ  انـْ و  لِيـمـتى 

ناتَكْ اغْ تُه  مْ كَ احْ كْ  المَ امْ و  دَاتَكْ  لْكْ  مَ

ادْعاتَكْ تُه  لطاعْ عاكْ  امْ الرُّوحْ  ضاقْتْ 

داتَكْ نْ اعْ نْجاكْ مَ ة مَ اعَ بِيلْ الطَّ و في اسْ
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كْ المَ اعْ  ْ نّ ظَ علَى  رْ  بالنْصَ كْ  ايْرَفْعَ و 

نـارَكْ قَـوِّي  ـوَى  للشْ صـادُوكْ  ـما  ماهْ



335 القلب

داكْ و  داكْ  نْ  مَ تَرَزْ  احْ و  بْداكْ  مَ رْ  فَ احْ

قَرَّاكْ نْ  مَ نْ  عَ مْ  افْتَهَ و  راكْ  منْ  رْ  انْظُ و 

يكْ عِ تَدْ يُومْ   ْ لّ كُ ي  رُوحِ ولَى  المُ ةْ  لطاعَ

يكْ يَنْعِ يرْ  مِ ْ الضّ و  رَوَّعْ  امْ بِيكْ  لْ  قَ العْ و 

يكْ هِ
لْبْ يَلْ كْ يا القَ زَاحَ وْ امْ هْ نْ سَ يقْ مَ فِ

كْ رْكَ شَ  ْ دّ شُ ــكْ  دَرْكَ قَلْبِي  يا  وَى  الهْ و 

كْ فَكَّ ولْ  ابْقُ كْ  كَّ ايْفَ لُوقْ  خْ مَ بْ  جَ اعْ يا 

كْ لْكَ مَ ونْ  صُ كْ  كَّ شَ با  أيْنَهْ ينْ  بالْيْقِ

يْرَكْ غَ ــرْ  أخُ قَلْبْ  ــبَــرْتْ  أجْ لُو  أقَلْبِي 

يْرَكْ خَ رْ  يَنْكَ نْ  مَ داكْ  تَرْعاهْ  اللي  و 

يكْ فِ يَشْ رارْ  ــدْ ال هدْ  بُوفارَسْ  نْ  مَ دْ  خُ

يكْ تْفِ اتْكَ نا  ياخْ بشْ االمةَ  تْ  تْفَ كَ يْفْ  كَ

يكْ هِ
لْبْ يَلْ كْ يا القَ زَاحَ وْ امْ هْ نْ سَ يقْ مَ فِ

كْ اقْلُوعَ شــارْ  ــوَى  الــهْ ــحْ  رِي اقَلْبِي 

كْ اوْلُوعَ ــوْجْ  مَ معَ  ْجا  لنّ ــرَى  اتْ يفْ  كِ

سانَكْ احْ طالْ  لو  ــداكْ  اعْ في  نْ  تامَ ال 

كْ امَ قُدَّ ــورَة  صُ اوْراكْ  شايَنْ  لْ  عَ اجْ و 

بالَكْ اهْ نْ  مَ وانْ  نَشْ حالَكْ  وَى  اهْ في  رْتْ  سَ و 

ابْقالَكْ ما  يحْ  حِ اصْ نْ  وْ عَ حالَكْ  انْتْلَفْ  و 

هالَكْ ـرُورْ  بالغْ هْ  تايـَ تَ  انـْ و  لِيـمـتى 

اكْ فكَّ بادْ  العْ في  مالَكْ  كْ  رْكَ حَ انْتْلَفْ  و 

اكْ بكَّ رامْ  الغْ سامْ  باحْ كْ  كَ فْ سَ نا  ْ الضّ و 

اكْ بَكَّ الكْ  الفْ يمْ  انْسِ و  كْ  لْكَ حَ يَنْبْلَجْ 

كانَكْ امْ في  يرِي  مِ اضْ ودْ  ايْعُ إلَى  يكْ  نَلْغِ

سانَكْ احْ  ْ ــلّ جُ نْ  مَ لِيهْ  اعْ ما  اتْراعِي 

فالَكْ اشْ للرْبَعْ  كْ  بايْعَ اطْ ــرارْ  اضْ نْ  مَ

كْ مالـَ و  افْـعي  الشَّ و  نافـي  احْ و  نْبَلْ  حَ

هالَكْ ـرُورْ  بالغْ هْ  تايـَ تَ  انـْ و  لِيـمـتى 

الَكْ وَ اهْ  ْ ـرّ حَ عـلَى  ينْـتُه  فِ سْ بـَ ا  رصَّ

ــوالَكْ اهْ ـوفـانْ  طُ فـي  ـرَّقْــنِـي  غَ زَّ  يـَ
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I

ـنَّانْ المَ كْ  ـالـْ الـمَ ـهْ  اإللـَ انْ  ـبْــحَ سُ

نَانْ دْ العَ ْبِي  النّ ــورْ  نُ ى  انْشَ ــاً  إالَه

يَّــانْ الــدِّ الَكْ  المَ ثْ  اثْـــالَ هُ  مُ قَسْ و 

انْ ــوَ اكْ  ْ لّ كُ يدْ  سِ لُوقْ  بخْ وا  رْحُ انْفَ

نَا تـْ ـدَ مْ عُ يَسٍّ  ا  شَ أنـْ ـة  ـمَ قَـسْ ـنْ  مَ

ـنَّا السُّ لَ  اهْ نْ  وَّ كَ يَـة  الثَّـانـْ ـنْ  مَ و 

أدْنَا ـادْ  عَ امْ  ـسَ الـقْ ثَة  الثَّـالـْ ـنْ  مَ و 

ــالَنْ ــقْ ــدْ الــتُّ ــيَّ ــهَ سِ ــنْ نُـــورْ طَ و مَ

وَانْ ـسْ في األَكْ ـمْ ـرْ و الشَّ ـمَ ورْ القْ و نـُ

انْ ــوَ اكْ  ْ لّ كُ يدْ  سِ لُوقْ  بخْ وا  رْحُ انْفَ

عْ يَرْجَ يعْ  مِ الجْ ــورْ  نُ ــى  ْــقَ الّ ــومْ  يُ و 

يَتْبَعْ بْتُه  سْ لحَ بْ  سْ حَ  ْ ــلّ كُ ــمَّ  تَ

ى االرْفاعْ مَ بْ الحْ احَ لِي صَ نَا عَ يدْ نْ سِ عَ

انْ نَّة و اإلِيمَ ْ و السُّ قّ ـرَايَضْ حَ و اتَى بالْفْ

ـرْآنْ ـيدْ و القُ رْ في الوْرَى التَّـوْحِ هَ و اشْ

الِي فَعَّ ـــلّ  َجَ أ يدْ  عِ المْ ئْ  ــدِ ــبْ الــمُ

الِي الحَ أوَّلْ  في  يمْ  ظِ العْ نُّــورُه  منْ 

الِي العَ ــمْ  ايَ ــدَّ ال يــمْ  ــدِ الــقْ  ْ ـــرَّبّ ال

ـالِـي االَرْسَ ـامْ  إيــمَ اللَّــهْ  ــولْ  رَسُ

ـتَاجْ االنـْ نَا  سادَاتـْ ينْ  دِ ـاجْ المَ ـلُ  اهْ و 

ازْوَاجْ ـرَاتْ  ـهْ الطَّ و  ورْ  البْـدُ ه  ابـُ ـحَ أصْ

رَاجْ عْ المَ بْ  احَ صَ دْ  مَّ حَ مُ ةْ  أُمَّ ا  ْهَ نّ مَ

ـالِي االرْسَ ـيـعْ  ـمِ اجْ و  بِـيَّا  األنـْ ارْ  وَ َنـْ أ

الِي عَّ نْ شَ ـوْ ـوَى في الكُ ـنْ اضْ ْ مَ لّ و كُ

ـالِـي االَرْسَ ـامْ  إيــمَ اللَّــهْ  ــولْ  رَسُ

ــالَّقْ ــخَ ــكْ ال ــالَ ــمَ ــهِ ال ــورْ اإللـَ ــنُ ال

الَقْ بْتُه يُطْ ـبْ لنْسَ سْ ْ نـَ ـلّ اكْ كُ و كـذَ

بَاقْ اطْ بْعْ  سَ ازْ  جَ ينْ  حِ الوْرَى  يرْ  خِ نْ  عَ

الِي مَ الجْ يجْ  ابْهِ رْ  ضَ احْ نْ  مَ ظْ  وْعَ و 

تْالَلِي مَ ـنَاهْ  اسْ ــودْ  الوْجُ في  ــارْ  سَ و 
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انْ ــوَ اكْ  ْ لّ كُ يدْ  سِ لُوقْ  بخْ وا  رْحُ انْفَ

ي شِ عْ  يَوْضَ و  ي  الْشِ ــعْ  ارْفَ نْ  مَ رْ  بَأْمَ

ي نْشِ ي المَ رْسِ لْكْ و الكُ يفْ ارْفَعْ الفَ كِ

ي شِ فْ مَ ا  بَارْهَ اخْ يَاقُـوته  نْ  مَ ـه  قُ ـلـْ خَ

ـانْ االرْكَ عْ  ـرَبـَّ امْ ـيـعْ  مِ جْ بالـْ دارْ  و 

انْ الشَّ ارْفِيعْ  ي  كِّ المَ ْبِي  النّ قَالْ  يفْ  كِ

انْ ــوَ اكْ  ْ لّ كُ يدْ  سِ لُوقْ  بخْ وا  رْحُ انْفَ

ـالَّمْ العَ الَكْ  المَ اهْ  شَ َنـْ أ قَـدْ  اللُّـوحْ  و 

ـرَامْ قْ و الجْ لـْ ـرَاضْ الخَ ـتَـبْ فِيهْ اعْ اكْ

امْ كَ يعْ االحْ لَمْ ابْدِ ا القْ شَ ـنْ نُورُه انـْ و مَ

بَانْ سْ لَمْ حُ ولْ القْ امْ طُ يَاتْ عَ سْ امْ مْ خَ

الَنْ جْ رِيعْ عَ زْمْ في اللُّوحْ اسْ رَى بالعَ و اجْ

انْ ــوَ اكْ  ْ لّ كُ يدْ  سِ لُوقْ  بخْ وا  رْحُ انْفَ

يُــومْ  ــلَّ  كُ ــوحْ  الــلُّ في  ــا  ــنَ ْ رَبّ رْ  يَنْظُ

يُّومْ القَ لِي  العْ ولَى  الْمُ ا  أيْشَ نْ  مَ مْ  يَرْحَ

ايْنُومْ لِيسْ  و  ى  هَ يَسْ الَ  و  لْ  فَ يَغْ ما 

نَّانْ المَ ا  ايْشَ نْ  لمَ ا  هَ لْقْ خَ ـنَّة  الـجَ و 

انْ دَ لـْ ــورْ و الوَ ـثَارْ و الحُ مْ اكْ ايـَ عَ و انـْ

ـالِـي االَرْسَ ـامْ  إيــمَ اللَّــهْ  ــولْ  رَسُ

رْ ـوَّ صُ و  الَمْ  العَ في  ى  اقْضَ مَ ى  اقْـضَ و 

بَرْ األَكْ ـلَى  االَعْ ــيمْ  ـظِ العْ ــرْشْ  العَ و 

رْ ــدَّ قَ و  ــرْ  األَمْ عْ  مْ جَ ـدِي  ـْ الّ ــورْ  نُّ ــنْ  مَ

الِي انْ و الخَ وَ رْ فـي الكْ اعـمَ ـيعْ مَ مِ اجْ

الِي ـقَ مْ بـَ ـدْ  ـقْ الْعَ ادْ  هَ في  ـتْ  ـمْ انْظَ

ـالِـي االَرْسَ ـامْ  إيــمَ اللَّــهْ  ــولْ  رَسُ

رَة ـضْ خَ ة  ـجَ ْ تْـبَهّ مَ ْدَة  ـــرّ ازْمَ ــنْ  مَ

رَى يَجْ ا  مَ و  رْ  هَ اضْ و  بَقْ  اسْ  ْ قَدّ ما  نْ  مَ

رَة ـــدْ ــا قُ ــهَ ــلْ ــيَ رْتُـــه فَ ــتْ قـــدَ ــلَّ جَ

الِي فَعَّ  ْ ــلّ جَ ــاهْ  أنْــشَ ــنْ  مَ انْ  بْحَ سُ

الِي وَ االحْ عْ  مْ جَ نْ  مَ رَادْ  ايَنْ  شَ تَبْ  اكْ

ـالِـي االَرْسَ ـامْ  إيــمَ اللَّــهْ  ــولْ  رَسُ

ادْ دَ باالعْ رَة  ظْ نـَ ـتِّـينْ  وسَ مـيَا  ثَلْثْ 

ادْ ــوَّ الــجُ ــا  ْــنَ رَبّ ــعْ  يَــرْفَ و  ظْ  ـفَ يَخْ و 

ؤادْ الفْ ـيمْ  مِ اصْ نْ  ــكُ يَسْ ا  بمَ الَمْ  العَ

ـالِي عَ ا  بُنْـيَانْهَ رِيــقْ  الوْ يـبْ  طِ مـنْ 

الِي ـصَّ ـيقْ و امْ ارْ من لبَـنْ و ارْحِ هَ و انـْ
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انْ ــوَ اكْ  ْ لّ كُ يدْ  سِ لُوقْ  بخْ وا  رْحُ انْفَ

فَـقْ دْ يـَ رْ  تـَ ـوْ الكَ و  بِيلْ  سْ لـْ السَّ  ْ مّ تـَ

قْ ـدَّ صَ ـنْ  لمَ ي  طِ ـعْ المُ نَا  ـْ رَبّ ةْ  مَ نَعْ

لْقْ الخَ يعْ  فِ اشْ هَ  طَ دْ  مَ أحْ دْ  مَّ حَ مُ

أوَانْ  ْ لّ كُ في  ة  دَايْمَ لِيهْ  اعْ هْ  اللـَّ لَّى  صَ

ـيْنَانْ ـشْ و الحَ ـيُورْ و الوَحْ ادْ الطْ ـدَ و اعْ

انْ ــوَ اكْ  ْ لّ كُ يدْ  سِ لُوقْ  بخْ وا  رْحُ انْفَ

ابْ حَ اصْ و  نْبِيَّا 
األَ و  لِينْ  رْسْ المُ علَى  و 

ابْ الوَهَّ ا  ارْضَ لة  مْ جَ ينْ  التَّابْعِ علَى  و 

األَوَّابْ ـْبِي  النّ ادِي  الـهَ ـةْ  امَّ علَى  و 

ـــوَانْ االخْ ـــةْ  الَمَ ــا  يَ ذَا  ــدْ  بَــعْ ــنْ  مَ و 

انْ الشَّ ارْفيعْ  ي  كِّ الْمَ ْبِي  النّ لُوقْ  خْ في 

انْ ــوَ اكْ  ْ لّ كُ يدْ  سِ لُوقْ  بخْ وا  رْحُ انْفَ

هْ اللـَّ الكايْنَاتْ  ــلَــقْ  اخْ ــتْ  وَقْ في 

اهْ أنْشَ يُومْ  ايْناتْ  الكَ في  نُورْه  لْ  عَ اجْ و 

اهْ أبْهَ نْ  سْ حُ ولْ  مُ كْ مَ نِي  الغْ نُّورْ  نْ  مَ

َوَانْ أ  ْ ــلّ كُ في  ارْؤُوفْ  هْ  اللـَّ لُه  عْ جَ

انْ إيْنْسَ اوْالَ  عْ  قَطْ  ْ ــنّ جَ ــانْ  كَ اوْالَ 

ـالِـي االَرْسَ ـامْ  إيــمَ اللَّــهْ  ــولْ  رَسُ

امْ مَ ارْ في االكْ مَ ه و اثـْ قَ ارْ بَاسْ ـجَ و اشْ

يَامْ رِيمْ االَشْ دَى اكْ اجْ الْهْ نْهَ لَكْ مُ و اسْ

ــالَمْ العْ لِينْ  ـرْسْ المُ و  االَنبياء  إمـامْ 

الِي ـطَّ هَ وَدْقْ  ـنْ  مَ بْ  ـكَ أسْ ا  مَ ادْ  ــدَ أعْ

الِي ْ و ارْمَ رْ في الْيَـمّ طَ ا أخْ ـيعْ مَ مِ و اجْ

ـالِـي االَرْسَ ـامْ  إيــمَ اللَّــهْ  ــولْ  رَسُ

سْ  مْ الشَّ و  رْ  مَ القْ و  بْ  وكَ كُ  ْ لّ كُ منَارْ 

مْسْ الدَّ يقْ  سِ اغْ الْبَلْحْ  يَا  اضْ زَمْ  هْ ا  مَ

سْ مْ بالخَ الَة  الصَّ هلَ  يَامْ  ْ الصّ ابْ  حَ اصْ

الِي وَ القْ  ْ ــحّ صَ فـي  ـى  أتـَ ما  اوْا  ـغَ اصْ

ـالِي الحَ َوَّلْ  أ ــنْ  مَ ه  ـأْتـُ شَ انـْ ـرْ  كُ دْ نـَ

ـالِـي االَرْسَ ـامْ  إيــمَ اللَّــهْ  ــولْ  رَسُ

ـنُونْ كْ المَ ْـبِي  النّ نُورْ  اهْ  أبْهَ نْ  مَ نْ  وَّ كَ

ونْ كُ ـسْ مَ و  ـرْكْ  الْحَ ـرْ  ـهَ ظْ يـَ قَـبْـالً 

افْنُونْ  ْ لّ كُ ــافْ  وصَّ يفْ  ايْصِ ما  الَّ  شَ

العـالِي و  نِـي  ـحْ مَ رْ  ـهَ اظْ ما  لَوْالَهْ 

لَنْسالِي ــوبْ  ــعُ اشْ ــتْ  ــرَّعْ اتْــفَ والَ 
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انْ ــوَ اكْ  ْ لّ كُ يدْ  سِ لُوقْ  بخْ وا  رْحُ انْفَ

يدْ التَّوْحِ لهُ  نْ  مَ بَّحْ  يسَ النُّورْ  ى  ابْقَ و 

يـدْ جِ التَّـمْ ةْ  دُوحَ آدَامْ  قْ  ـلـْ خَ ا  مَّ لـَ

يدْ يْشْ ارْغِ يمْ بِيهْ نَالْ عِ نْ في انْعِ كَ و اسْ

يَانْ االعْ يعْ  ـمِ َجْ أ وا  ـدُ ـجْ سَ نَا  ـْ رَبّ رْ  أمَ أبـْ

بَانْ آدَامْ  ـرَّةْ  افْـغُ قَـبْـلْ  انْ  كَ النُّورْ  و 

انْ ــوَ اكْ  ْ لّ كُ يدْ  سِ لُوقْ  بخْ وا  رْحُ انْفَ

وَى النَّجْ ــعْ  ــامَ سَ ا  هَ لْقْ خَ ــوَّى  حَ و 

أْوَى المَ ـنَّـةْ  جَ في  ـتُـه  زُوجُ اتْ  حَ اضْ و 

تْوَى اسْ و  ْبِي  النّ نُــورْ  ا  لهَ لْ  انْتَقَ و 

نَانْ اتـْ ْعـِيـمْ  انّ مـنَ  مْ  ـهُ رُوجْ اخْ إلَى 

انْ كَّ ْرُوا سُ رّ قَ ـرْ و اتـْ ـبَـطْ ابُو الـبْـشَ أهْ

انْ ــوَ اكْ  ْ لّ كُ يدْ  سِ لُوقْ  بخْ وا  رْحُ انْفَ

ـالَطْ مْ و اخْ جَ ْ العْ مّ ـرَابْ تـُ مْ العَ نْـهُ مَ

اطْ االرْهَ و  الـرُّومْ  و  ـلُوكْ  المْ ـرْسْ  الفُ و 

اطْ ارْهَ ينْ  تْنَوعِ مَ نَاسْ  اجْ من   ْ مّ كَ و 

ــانْ فَ ــوْ ــطَّ ـــوحْ فــي ال ــى نُ إلـــهً نَــجَّ

نَّانْ المَ ــا  ــنَ ْ رَبّ رْ  ـــدَّ قَ و  رَادُ  ــيــنْ  حِ

ـالِـي االَرْسَ ـامْ  إيــمَ اللَّــهْ  ــولْ  رَسُ

لِيلْ التَّهْ ــالَزَمْ  امْ انْ  كَ رْشْ  العَ نْدْ  عَ

يلْ لـِ االكْ في  رْ  البَـدْ كَ ه  ْتـُ ـرّ افْـغُ الَحْ 

يلْ افْـضِ  ْ ـلّ جَ لِيهْ  كْ  ـالَيـَ امْ وا  دُ جْ شَ و 

الِي فَ االسْ  ْ ــلّ قَ و  ينْ  ْعِ اللّ ـيرْ  غِ نْ  مَ

ي وَالـِ ـنْ  مَ هْ  للـَّ ودْ  جُ أسْ ـيعْ  ـمِ اجْ و 

ـالِـي االَرْسَ ـامْ  إيــمَ اللَّــهْ  ــولْ  رَسُ

ءَادَمْ تْبَى  جْ المُ رْ  اليْسَ ةْ  لْعَ ضَ نْ  مَ

الَمْ العَ ْنَا  رَبّ نْ  مَ بَقْ  اسْ ى  اقْضَ ا  كمَ

مْ وَاسَ رْ  اقْمَ دَارَتْ  ا  كمَ ا  هَ هْ وجَ في 

الِي ضَ للفْ ـرَى  اجْ و  اوقَــعْ  سـبَابْ  في 

ـالِي رَجْ و  نَـاتْ  ابـْ ـمْ  لْهُ سَ أنـْ اقْـوَى  و 

ـالِـي االَرْسَ ـامْ  إيــمَ اللَّــهْ  ــولْ  رَسُ

مْ يـلـَ الـدِّ و  التُّــرْكْ   ْ مّّ تـُ ـبَاطْ  االسْ و 

مْ هَ الدِ بْ  ـيْـهَ الغَ ـبَاشْ  الحْ نْسْ  جَ و 

ـرَّمْ ـكَ اتـْ و  يلْ  ـلـِ الجْ ا  شَ انـْ قَـدْ  ا  كـمَ

الِي وَ االهْ  ْ ــدّ شَ و  وجْ  جُ ـْ اللّّ ـقْ  ـمْ غُ نْ  مَ

ـبَالِي اجْ و  ـوجْ  ـجُ الفْ ــرْ  ـمَّ عَ هُ  بنَـاسُ
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انْ ــوَ اكْ  ْ لّ كُ يدْ  سِ لُوقْ  بخْ وا  رْحُ انْفَ

امْ حَ ادَنْ  وَ السُّ و  وجْ  يَاجُ يَافِيتْ  نْ  مَ

ـالَمْ االعْ لِينْ  ـرْسْ المُ و  األنْبِـيَّا  يعْ  ـمِ اجْ

الَمْ االحْ يْـبِينْ  الطَّ ودْ  دُ اجْ نَانْ  ـدْ عَ ـنْ  مَ

الْبَانْ ـيبْ  اقْضِ ارْ  ـضَ مُ نِزَارْ  إلَى  مَّ  ثـُ

انْ حَ النَّـفْ دَى  اشْ رَوضُ  ة  رِكَ ـدْ مُ مَّ  تـُ

انْ ــوَ اكْ  ْ لّ كُ يدْ  سِ لُوقْ  بخْ وا  رْحُ انْفَ

رِيفْ طْ الغَ ا  الْبْهَ ولْ  مُ نَانْ  كِ إلَى  تُمَّ 

رِيفْ التَّعْ بْ  احَ صَ الَبْ  غَ و  رْ  هْ الْفَ تُمَّ 

رِيفْ التَّشْ ــة  دَوْحَ ــالَبْ  كِ ــرَّة  مُ ــمَّ   تُ

انْ سَ االحْ دُوا  يلْ  ضِ الفْ مْ  اشَ هَ إلَى 

انْ الشَّ ــيــعْ  ارْفِ ــادِي  الْــهَ وَالِــيــدْ  إلَــى 

انْ ــوَ اكْ  ْ لّ كُ يدْ  سِ لُوقْ  بخْ وا  رْحُ انْفَ

ـلْ ـمَ اكْ و  ى  تْـهَ انـَ فِيها  نَة  يَامْ إلَى 

لْ تَنْتْقَ رَة  اهْ الطَّ الَبْ  الصْ دا  هَ نْ  مَ

لْ األَفْضَ الــوْرَى  يرْ  خِ لْتْ  مَ احْ ينْ  حِ و 

انْ كَ قُ  نَطْ يمْ  الْجِ طْ  نُقْ ورْ  هُ اشْ دْ  بَعْ

انْ الجَ معَ  لألنْسْ  الَيَمْ  اعْ رْتْ  هَ اضْ و 

ـالِـي االَرْسَ ـامْ  إيــمَ اللَّــهْ  ــولْ  رَسُ

رَارْ االبْالَجْ عْ االحْ ـمْ امْ جَ لْ سَ ـنْ نَسْ و مَ

اجْ هَ االنـْ نْ  ـفايـَ لصْ ـتامْ  اخْ الهـادِي  و 

ـوَّاجْ المُ الْوْفَـى  ـرْ  بَحْ ادْ  ـعَ مُ إلَى  مَّ  تـُ

الِي طَ االبـْ يْـثْ  لـَ ـرْ  ـنْفَ ضَ الغْ اليَاسْ 

ــي وَالِ هُ  ْ ـــدّ انْـــعَ ــة  ــزِيــمَ خُ ه  لْفُ لخُ

ـالِـي االَرْسَ ـامْ  إيــمَ اللَّــهْ  ــولْ  رَسُ

ـالَكْ مَ ـا  ْضَ الرّ لَبْـنْ  ـلَى  األَعْ ـرْ  النَّضْ

كْ ـامَ السَّ ـلَى  الْعْ ـلَ  اهْ بْ  عْ كَ يْ  ئـِ لُوْ

كْ ـالـَ السَّ ـنَافْ  امْ ـبْـدْ  العَ  ْ يّ ـصِ لقُ

ـالِي ْـدَى المَ ـرَ النّ حْ بْ بـَ لـِ طَّ ـبْدَ الْمُ عَ

ي ـالـِ ـمَ األَكْ  ْ رّ الدُّ مْ  اتـَ خَ هْ  اللـَّ ـبْـدَ  عَ

ـالِـي االَرْسَ ـامْ  إيــمَ اللَّــهْ  ــولْ  رَسُ

ـتَّاحْ الفَ لُه  ْ مّ كَ ـة  ـيمَ ظِ الْعْ ـورَة  بالصُّ

احْ فَ اسْ اوا  رْضَ يـَ ما  ـرَاتْ  اهْ الطَّ ـامْ  ارْحَ

احْ ـصَ الفْ ـيَّـدْ  سِ مْ  لـَّ اتْكَ ا  نْهَ بطَ في 

الِي حَ مُ يرْ  غِ ـنْ  مَ ا  شَ الْحْ ـقْ  ـمْ غُ فـي 

ي ـالـِ الخَ و  ـرْ  الـعـامَ رُورْ  اسْ  ْ ــمّ عَ و 
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انْ ــوَ اكْ  ْ لّ كُ يدْ  سِ لُوقْ  بخْ وا  رْحُ انْفَ

بَرْ األَحْ بْ  عْ كَ نْ  عَ يثْ  دِ الحْ في  رْوِي  مَ

رْ ـخُ تَـفْ اسْ و   ْ تَزّ اهْ يمْ  ظِ الْعْ رْشْ  العَ

بَّـرْ كَ و  ــلَّــلْ  ــاهَ مَ ــى  أبْــقَ ـــدْ  وَاحَ الَ 

انْ سَ االحْ يمْ  يَاقْدِ ذَالَكْ  دْ  بَعْ لُه  قَال 

ـنَّانْ المَ ـلِي  العْ افِـي  الكَ نَا  ـْ رَبّ الْ  فَقَ

انْ ــوَ اكْ  ْ لّ كُ يدْ  سِ لُوقْ  بخْ وا  رْحُ انْفَ

ـلَتْ مْ حَ نَـة  يَامْ ـدْ  ـمَّ ـحَ مُ ـبِيـبِي  بََحْ

رْبَتْ غَ اوْالَ  ساً  مْ شَ اتْ  ــدَ ابْ ا  مَ ــوْالَهْ  لَ

تْ قَ نَطْ ا  ْغَ الّ ــلَ  اهْ ونْ  السُ ـــرْقْ  الَفَ

انْ ـفَ جْ بـَ النَّــبِي   ْ ُمّ أ نَـة  يَامْ ورَاتْ 

نَانْ األَتـْ و  يـنْ  عِ تَسْ على  وا  مُ ـسْ قَ انـْ

انْ ــوَ اكْ  ْ لّ كُ يدْ  سِ لُوقْ  بخْ وا  رْحُ انْفَ

اهْ الْغَ مْ  قَسْ  ْ لّ كُ نْ  مَ اتْ  غَ اصْ ا  فَلَمَّ

هْ باللـَّ مْ  أَلْتْكُ اسْ نَامْ  اصْ يَا  قَالَتْ 

هْ اللـَّ لْقْ  خَ يرْ  خِ ا  اهَ شَ احْ في  قْ  فَانْطْ

نَانْ دْ العَ دْ  مَّ حَ مُ األَرْضْ  في  ي  مِ اسْ و 

انْ األنْسَ ا  َبُّهَ أ يَا  يحْ  حِ اصْ نِّي  مَ ذْ  خُ

ـالِـي االَرْسَ ـامْ  إيــمَ اللَّــهْ  ــولْ  رَسُ

يحْ حِ بْرْ اصْ ورْ خُ هُ نَة مَشْ لْ يَامْ مْ في حَ

بِيحْ التَّسْ ْرُوا  تّ كَ و  كْ  ـالَيـَ المْ وا  ـجُّ طَ و 

رِيحْ اصْ ظْ  بلَفْ ولَى  الْمُ عـلَى  اتْنَى  و 

الِي يَاعَ لْكْ  المُ في  ــرَى  اجْ  ْ ــدّ قَ مــادَا 

ي التَّالـِ و  انْ  ـوَ الكْ بْـقْ  بـسَ مْ  الـَ الْعَ

ـالِـي االَرْسَ ـامْ  إيــمَ اللَّــهْ  ــولْ  رَسُ

ينْ ايْقِ  ْ حّ صَ رْشْ  العَ  ْ تَزّ اهْ ورُه  هُ لظْ

ينْ سِ احْ يلْ  مِ اجْ ــرْ  زَاهَ بْ  وْكَ كَ وال 

ينْ باليقِ لْ  ــوْ ــقَ ال يــعْ  بــدِ ــوا  ــابُ جَ و 

الِي هَّ جُ امْ  ـــوَ انْ ـــانْ  اوْتَ ــنْ  مَ ــامْ  ــنَ اصْ

ي الـِ الحَ في  عـلِيهْ  الصـالة  وا  رَامُ و 

ـالِـي االَرْسَ ـامْ  إيــمَ اللَّــهْ  ــولْ  رَسُ

ودْ مُ ـلـْ الجَ عْ  دَّ يـصَ وْتْ  بـصُ ْلُوا  ـلّ إيْهَ

ـودْ وكُ المُ ى  ضَ رْتـْ الْمُ ولْ  ارْسُ و  ـاهُ مَ

ودْ مُ حْ ا مَ مَ ْ ْ السّ لّ مى في اهْ ا اسْ قَالْ لهَ

مْ الْعالِي اسَ نَانْ بُو الْقَ ي في الجْ مِ و اسْ

ـالِي األرْسَ ــامْ  إمَ ى  ـفَ ـطَ صْ الْمُ َنَا  أ

088

089

090

091

092

093

094

095

096

097

098

099

100

101

102

103

104

105



343 I الخلوق

انْ ــوَ اكْ  ْ لّ كُ يدْ  سِ لُوقْ  بخْ وا  رْحُ انْفَ

يلْ افْضِ رِيفْ  اشْ لَّة  الْحُ بُو  األَنْجيلْ  في 

لْ زَمِّ مُ لُومْ  عْ مَ تَابْ  الكْ في  ي  مِ اسْ و 

يلْ مِ ـرْ التَّكْ ـنْ في زَاخَ الَطَ انْ اسْ طَ لـْ سُ

يَانْ صْ العُ في  يعْ  فِ ْ الشّ ـتِي  ْ ُمّ أ ـنْـدْ  عَ و 

ـوَانْ االكْ ــنْ  مَ ايَنْ  كَ ـونْ  كُ إيـْ االَّ  قَبْلْ 

انْ ــوَ اكْ  ْ لّ كُ يدْ  سِ لُوقْ  بخْ وا  رْحُ انْفَ

ا ْنْشَ أ هْ  اللـَّ نُورْ  يمْ  ظِ العْ نُــورُه  نْ  مَ

ا شَ الحْ ــنْ  مَ قْ  النَّطْ اتْ  غَ أصْ ا  فَلَمَّ

ا شَ اغْ َيَّـــامْ  أ  ْ ــتّ سَ ا  لْبْهَ قَ علَى  و 

انْ سَ األَحْ ذُو  ينْ  الْحِ في  ا  بعلْهَ وَاتَى 

اليُرْقَانْ كَ ــأْنَــكْ  شَ ا  فَمَ ا  لهَ ــالْ  قَ

انْ ــوَ اكْ  ْ لّ كُ يدْ  سِ لُوقْ  بخْ وا  رْحُ انْفَ

ارْ فَ نَصْ الَ  اوْ  لَوْنِي  مْ  قَ يَسْ الَ  يفْ  كِ

ــرَارْ االسْ ي  تْمَ كَ قَالْ  ا  هَ زَوْجْ قْ  فَنْطَ

ارْ  هَ يُشْ الْيْلُوغْ  نْدْ  عَ ـنَا  اغْ الَ  كْ  وَلْــدَ

ـيَانْ بَاألَعْ قَـالْ  و  بِـيـبْ  الْحْ ـقْ  فَـنْـطَ

انْ ـاكَ مَ ـعْ  ـمْ جَ ـرْ  يَبْـصَ ْدِي  الّ  ْ ـقّ حَ و 

ـالِـي االَرْسَ ـامْ  إيــمَ اللَّــهْ  ــولْ  رَسُ

ورْ كُ دْ مَ رَاتْ  الْفُ ابُو  الزَّابُور  في  ي  مِ اسْ و 

ورْ هُ مْ الجَ الَيَكْ  امْ في  يمْ  الرَّحِ بْدْ  عَ و 

ورْ هُ مَشْ الرَّزِيقْ  بْدْ  عَ وَّابْ  الــدَّ نْدْ  عَ و 

الِي لَنْكَ ــومْ  يُ في  ــدْ  ــجَ األَمْ ادِي  الهَ

ـالِي ـمَ لَجْ ـرَاجْ  اسْ اإلالَهْ  ـلْنِـي  ـعَ اجْ

ـالِـي االَرْسَ ـامْ  إيــمَ اللَّــهْ  ــولْ  رَسُ

ــابْ ــوَهَّ ــــرَّازَقْ ال دُودْ ال ــــوْ ْ ال الــــرَّبّ

وَابْ اصْ ـثِيـرْ  اكْ رْتْ  ـفَ اظْ ـنَـة  يَامْ ه  أمُ

ابْ غَ و  ضاقْ  و  تْلَفْ  و  لْ  هَ اندْ لْ  قَ الْعْ و 

الِي لْحَ للـحَ ـبَـهْ  شْ يـَ ا  هَ ونـْ لـُ ـدْ  وْجَ يـَ

ـآلِي أسْ ـنْ  عَ ـنِيـكْ  تَغْ الْتِي  حَ قَالَتْ 

ـالِـي االَرْسَ ـامْ  إيــمَ اللَّــهْ  ــولْ  رَسُ

دْ اليُومْ لَّمْ في هَ نِي أتْكَ نِي الْجْ نْ بَطْ مَ

تُوبْ كْ مَ نَة  يَامِ ـــرْ  األَمْ ــدْ  هَ لِّي  خَ

تُومْ حْ مَ ــالْ  ــتَ اقْ لِيهْ  اعْ ــعْ  قَ ــوْ يَ و 

الِي يَزْهَ طابَكْ  اخْ و  قْتْ  دْ صَ قَدْ  بِي 
َ أ

ليَالِي و  ـامْ  إيـَّ ــونْ  ــكُ َتْ أ ــمْ  لَ ـــوْالَيْ  لَ
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انْ ــوَ اكْ  ْ لّ كُ يدْ  سِ لُوقْ  بخْ وا  رْحُ انْفَ

اقْلَمْ الَ  ــعْ  وَاسَ ي  رْسِ كُ الَ  وَ  رْشْ  عَ الَ 

امْ ورْ اتْمَ هُ عْ اشْ ا تَسْ شَ ى في الحْ و ابْقَ

امْ قَ لَسْ نَاهْ  اسْ يَبْرِي  الْ  مَ الجْ ولْ  مُ كْ مَ

انْ الشَّ ارْفِيعْ  لْقْ  خَ رَبِيعْ  رَة  شْ عَ اتْنَا  في 

انْ دَ نَجْ ِلَى  إ تَّى  حَ ــوَاتْ  اضْ ة  كَّ مَ نْ  مَ

انْ ــوَ اكْ  ْ لّ كُ يدْ  سِ لُوقْ  بخْ وا  رْحُ انْفَ

يْبَه شَ ه  دُّ جَ نْ  عَ بَارْ  الخْ في  اتْبَتْ  و 

بَه رِيـْ الَ  ك  الَشَ دَاكْ  ـيـنْ  حِ ـرْ  صَ ابـْ و 

بَا عْ الْكَ تْ  دَ جْ سَ قَدْ  امْ  قَ المْ وْ  النَحْ

انْ السَ حْ  صْ ابْفَ قَالَتْ  رِيعْ  اسْ رْ  هَ اجْ و 

اآلنْ ذَا  ي  مِ اشْ بالهَ رِيمْ  الكْ رْنِي  هَّ طَ

انْ ــوَ اكْ  ْ لّ كُ يدْ  سِ لُوقْ  بخْ وا  رْحُ انْفَ

الَ مْ جَ ــتْ  ــهْ وَجَّ ادِي  ـــوَ ابْ ــنْ  مَ ــمْ  كَ و 

ـى ولـَ المُ لُه  رَسْ قَدْ  اهْ  جَ بْرِيلْ  جَ و 

ـالَ فْ الحَ جْ  بَـهَّ امْ وهْ  ــدُ ــاهْ شَ تَّى  حَ

انْ دَ لـْ الوْ و  ـورْ  الحُ لِيـهْ  اعْ ـتْ  رْضَ عَ و 

ـبَانْ سْ حُ َلُوفْ  الألْ نْ  مَ  '' ''قافْ تُمْ   '' دٍّ ''كَ

ـالِـي االَرْسَ ـامْ  إيــمَ اللَّــهْ  ــولْ  رَسُ

نَــارْ ال  و  ـــاتْ  ازْهَ نَّة  جَ وَالَ  لَــوْحــاً  الَ 

ارْ رِيفْ االنْوَ دْ اشْ اجَ انْ سَ دْ كَ الَقْ بَعْ و اخْ

ـيَارْ الغْ نْ  مَ ــرْ  اهَ طَ ابْ  نْـتْـخَ مُ يَّبْ  طِ

الِي هَ اسْ و  رْ  لَوْعَ يَاهْ  اضْ نْ  مَ ى  سَ اكْ و 

الِي الخَ و  رْ  امَ العَ امْ  الشَّ أرْضْ  إلَى  و 

ـالِـي االَرْسَ ـامْ  إيــمَ اللَّــهْ  ــولْ  رَسُ

ـالَّقْ الخْ يـتْ  بـِ فِـي  وفْ  إيْطُ انْ  كَ أنُّ 

اقْ ـدَ الحْ حْ  ـالَمَ مْ بـَ ـرِيمْ  الْكْ  ْ ــدّ الْجَ

ــالَّقْ الــخَ الَكْ  للْمَ ــرَاتْ  ــبْ كَ ــدْ  قَ و 

الِي بمَ فَـــزْتْ  ـــدْ  قَ ــا  ــنَ الــتْ هْ  للـَّ

الَلِي لَضْ فَرْساً  رْ  افَ وَ الْكْ ــسْ  رَجْ نْ  مَ

ـالِـي االَرْسَ ـامْ  إيــمَ اللَّــهْ  ــولْ  رَسُ

ارْ االقْطَ عْ  مْ جَ تْ  فَرْحَ دْ  مَ احْ ولُودْ  المُ

ارْ االبْصَ لى  عَ ابْ  غَ اتْ  اعَ سَ ثَلْثْ  بُه  جَّ حَ

ـرَارْ بـقْ لُه  اوْا  جَ كْ  ـالَيـَ المْ يـعْ  ـمِ اجْ و 

تَالِي ــنْ  عَ ـــاوَهْ  جَ نْــبِــيَــا 
األَ ارْوَاحْ  و 

الِي االرْسَ ـعْ  ـمْ جَ و  بِـيَّا  األَنـْ ادْ  ــدَ اعْ
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انْ ــوَ اكْ  ْ لّ كُ يدْ  سِ لُوقْ  بخْ وا  رْحُ انْفَ

نْيَا الدُّ ى  ـمَ اسْ تْ  قَالـَ ى  لـِ إيـْ ـدْ  مَّ حَ مُ

لْيَا الحُ ذَا  في  قَالَتْ  ي  هِ يفْ  كِ األَرْضْ  و 

لْيَا العُ لَ  اهْ قَالُوا  رْ  مَ القْ و  سْ  مْ الشَّ و 

ــانْ ــيَ األَعْ نْبِيَا 
األَ و  ــالَ  الــرُّسْ ــالْ  قَ و 

ــوَانْ أخْ ايْلُه  ـنَا  احْ و  ـيـقْ  قِ اشْ ونَا  خُ

انْ ــوَ اكْ  ْ لّ كُ يدْ  سِ لُوقْ  بخْ وا  رْحُ انْفَ

هْ اللـَّ ــرْ  ــأَمْ بَ امْ  ـــدَّ خُ ْنَا  لّ كُ ــالُــو  قَ

هْ اللـَّ ــولْ  ارْسُ ايْلِي  ــرَاقْ  ــبْ الْ ــالْ  قَ و 

هْ اللـَّ بِيبْ  أحْ قَالَتْ  أيْلِي  نَّة  الْجَ و 

النِّيرَانْ ــزَنْــة  اخْ ة  نْمَ جهَ ــالَــتْ  قَ و 

وَانْ دْ العُ لَ  َهْ أ رَقْ  نَحْ ا  ْضَ اللّ بزَفْرَتْ  و 

انْ ــوَ اكْ  ْ لّ كُ يدْ  سِ لُوقْ  بخْ وا  رْحُ انْفَ

تِيـنْ المْ هُ  انـَ بْحَ سُ يـمْ  ـظِ العْ قالْ  و 

ينْ مِ قَسْ علَى  ي  لْقِ خَ ابْ  سَ بالحْ مْ  سَ نَقْ

حـنِينْ ـيمْ  أرْحِ وأنَا  ي  لـِ أيـْ رَى  األُخْ و 

نَانْ ــدْ العَ ة  ألمَّ ـتِي  مْ ارْحَ ـتْ  ـبْـقَ سَ

وَانْ رَضْ ورْ  اقْصُ مْ  ايْلْهُ بِيبْ  الْحْ هْ  الوَجْ

ـالِـي االَرْسَ ـامْ  إيــمَ اللَّــهْ  ــولْ  رَسُ

وفْ جُ مَسْ لِيهْ  اعْ لِّي  ضَ و  هُ  فُ قْ سَ انَا  و 

وفْ رْصُ مَ إيْلِي  وَّ  هُ و  اطْ  ابْسَ ايْلِي  أنَا 

ــرُوفْ ــعْ مَ ــا  نَ ــوْ ضَ ــابِــهْ  الــنَ دْ  مَّ حَ مُ

الِي العَ لْنَا  انْسَ ــنْ  مَ لنَا  دْ  مَّ حَ مُ

الِي تْعَ مُ  ْ ــلّ جَ ــكْ  ــالَيَ أمْ اكْ  ـــدَ اكْ و 

ـالِـي االَرْسَ ـامْ  إيــمَ اللَّــهْ  ــولْ  رَسُ

الَقْ باإلِطْ قْ  ـلـْ الخَ فـي  ـلُه  ْ فَضّ هْ  اللـَّ

تَاقْ شْ مُ ــه  لُ ــقْ  ــايَ شَ ــبُــه  ــرْكَ مَ ــا  انَ

ــالَقْ األَخْ يَّبْ  طِ ــولْ  ْسُ الــرّ نْزَلْ  مَ انَــا 

الِي ـعَ مَشْ ـدْ  نْـهَ يـَ ْـبِـي  النّ ـرَ  كْ لدَ

قَـتَّالِي  ْ ـمّ بـسَ ـيـعْ  ـمِ اجْ مْ  يهُ قِ نَسْ

ـالِـي االَرْسَ ـامْ  إيــمَ اللَّــهْ  ــولْ  رَسُ

ـبَادِي اعْ ـرْ  ـشَ ـعْ يَامَ الَهْ  َعْ أ ـالَيَكْ  مْ لـَ

الهادِي ـةْ  ـفاعَ لَشْ مْ  ْـهُ ـنّ مَ ة  ــدَ وَحْ

بَادِي يبِنَّا  نْ  مَ ابْ  ـدَ العْ ى  شَ يَخْ يفْ  كِ

الِي كَ االنـْ  ْ ــرّ شَ نْ  مَ ــدا  اغْ مْ  هُ دْ نَنْقُ

الِي االفْضَ ضْ  حْ ابْمَ ودْ  انْجُ مْ  لِيهُ اعْ و 
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انْ ــوَ اكْ  ْ لّ كُ يدْ  سِ لُوقْ  بخْ وا  رْحُ انْفَ

ــة األُمَّ رْ  شَ ـعْ يَامَ لَــنَــا  ــرَى  ــشْ ــبُ فَ

ة رْمَ الحُ مْ  ظَّ ـعَ مْ بـَ وا  ـرْبـُ طَ و  ـوا  فَرْحُ

ـة ـرُومَ حْ مَ اتْ  األُمَّ ـلَى  اعْ ـنَّـة  الْجَ و 

نَّانْ المَ ــمْ  ايْ ــدَّ ال اإلِلَـــهْ  لَ  فَضْ ــنْ  مَ

انْ ـوَ النَّـسْ اراملْ  و  تَامْ  االيـْ يلْ  فِ اكْ

انْ ــوَ اكْ  ْ لّ كُ يدْ  سِ لُوقْ  بخْ وا  رْحُ انْفَ

اتْ ــدَ ــعَ ارَقْ ال ـــوَ ـــخْ ـــى بَ َتَ لِــيــنَــا أ

األَيَـــاتْ ــبَــيَّــنْ  امْ افْصيحْ  ــرْآنْ  ــقُ الْ

وَالَّتْ رُوبْ  الْغْ دْ  بَعْ يَا  ْ الضّ سْ  مْ شَ و 

انْ ـحَ ْ امْ دّ ا في شَّ نْ جَ ى مَ فَ و ابْرِيقه اشْ

وْفَانْ طَ رَى  اجْ  ً قَـدا ينُه  مِ ايـْ نْ  مَ ا  مَ الـْ و 

انْ ــوَ اكْ  ْ لّ كُ يدْ  سِ لُوقْ  بخْ وا  رْحُ انْفَ

ومْ مُ مَسْ ــا  َنَ أ ــالْ  قَ رَاعْ  ْ ـــدّ ال بْرُه  خَ و 

ومْ صُ ـعْ للمَ ـقْ  طَ َنـْ أ ارْقِـيمْ   ْ بّ الضَّ و 

يُّومْ للقَ ـبَّـحْ  سَ ى  ـصَ الحْ ه  ـفُّ كَ في  و 

زْيَانْ الخُ دَى  العْ علَى  ولْ  ْسُ الرّ رْ  فانْصَ

انْ فَ شْ الخَ عْ  رَضَّ اتـْ زَالْ  لَلْغْ نْ  مَ اظْ و 

ـالِـي االَرْسَ ـامْ  إيــمَ اللَّــهْ  ــولْ  رَسُ

األَوْزَارْ ي  احِ المَ ـيعْ  فِ ْ الشّ ـلُـوفْ  بَخْ

بَّارْ الجَ لِي  العْ وْلَى  المَ رُوا  كْ شَ علِيهْ  و 

تَارْ خْ المُ ـــةْ  ُمَّ أ ــا  ــلْــهَ خَ تَــدْ ــتَّــى  حَ

ـالِي االوْحَ ـعْ  مْ جَ نْ  مَ يعْ  مِ بالْجْ اوْا  نَنْجَ

ـالِي الجَ رْ  ـايـَ الحَ و  ارْ  يـَ الدْ رِيـبْ  اغْ و 

ـالِـي االَرْسَ ـامْ  إيــمَ اللَّــهْ  ــولْ  رَسُ

ــامْ ازْمَ رْبْ  بضَ ه  فُ وَصْ ى  صَ يَحْ الَّ  شَ

امْ عَ اطْ ابْنَـزْرْ  ا  فَ اكْ الُوفْ  نْ  مَ  ْ مّ كَ و 

يدْ اقْوَامْ لِي في ارْضْ الوْكِ ى الْعْ ضِ يفْ يَقْ كِ

الِي جَ االنـْ  ْ رَدّ و   ْ ــسّ مَ ــادَة  ــتَ لَــقْ و 

الِي فَ ولْ و اطْ هُ يُوخْ و اكْ ْ ى بِهْ الشّ قَ و اسْ

ـالِـي االَرْسَ ـامْ  إيــمَ اللَّــهْ  ــولْ  رَسُ

الْيَدْ  ْ ــفّ كَ لْ  تَاكُ ـــولْ  ارْسُ يَا  ــاكْ  إيَّ

ـدْ ـهَ اشْ و  يلْه  ـكِ يَشْ ـيرْ  الْبْـعِ جاهْ  و 

دْ هَ تَشْ الْتْرَى  ــوقْ  فُ رْ  جَ ْ الشّ لِيهْ  و 

ــتَّــالِــي قَ ــيــفْ  بــسِ ــمْ  ــهُ ــقْ ــحَ امْ و 

الِي االرْسَ امْ  لِيـمَ ــاتْ  جَ و  مْ  تْهُ مَ عْ طَ
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انْ ــوَ اكْ  ْ لّ كُ يدْ  سِ لُوقْ  بخْ وا  رْحُ انْفَ

رِيـنْ ـطْ شَ لُ  ـقْ شَ انـْ ـنِـيرْ  الْمْ رْ  البَدْ و 

ـينْ امِ دُونَ   ْ بّ الضُّ اكْ  دَ أكْ له  قْ  انْطَ و 

ينْ إلـِ اهْ  وطَ ا  مَ هْ مَ لِيبْ  ْ الصّ لْدْ  الصَّ و 

ِيْبَانْ إ لِيهْ   ْ ـلّ ضَ الَ  ـرِيفْ  اشْ مْ  سْ الجَ و 

ــوَانْ سِ ْلُـه  لّ ايْضَ امْ  مَ الغْ ــانْ  كَ و 

انْ ــوَ اكْ  ْ لّ كُ يدْ  سِ لُوقْ  بخْ وا  رْحُ انْفَ

ارْ طَ االمْ مــعَ  لْ  الرَّمْ ـوقْ  اتْفُ زَاتُه  جِ عْ مُ

ــبَّارْ الجَ الَكْ  المَ اإللَهْ  ـثُه  عْ بـَ قَـدْ 

زَارْ و  افْ  طَ و  ه  تَبْعُ َلِّي  ا اتْ  دَ عْ سَ يَا 

يَانْ صْ العُ رَّجْ  خَ امْ هَ  طَ ـدْ  ـمَّ مـحَ

انْ ـمَ الرَّحْ كْ  الـَ المَ اإللَــهْ  بِـيـبْ  احْ

انْ ــوَ اكْ  ْ لّ كُ يدْ  سِ لُوقْ  بخْ وا  رْحُ انْفَ

رْبَتْ االمواجْ طَ ا اضْ لِيهْ مَ هْ اعْ لَّى اللـَّ صَ

اجْ الدَّ ومْ  َنْجُ أ  ْ قَدّ لِيهْ  اعْ هْ  اللـَّ لَّى  صَ

اجْ جَّ الحُ وا  لْمُ هَ ما  لِيهْ  اعْ هْ  اللـَّ لَّى  صَ

البِيزَانْ مُ  وْ حَ ما  لِيهْ  اعْ هْ  اللـَّ لَّى  صَ

انْ رْشَ الوْ رَّدْ  غَ ما  لِيهْ  اعْ هْ  اللـَّ لَّى  صَ

ـالِـي االَرْسَ ـامْ  إيــمَ اللَّــهْ  ــولْ  رَسُ

دْ عَ اصْ ــرْجْ  خُ ه  امُ مَ فَكْ ــانْ  كَ  ً دا بَعْ

دْ سْ ومْ الجَ حُ بَابْ لِيسْ اتـْ اجْ الدْ جَ و اهْ

دْ لْمَ يَتْجَ ـيـنْ  الطِّ في  ى  أوْطَ ا  مَ هْ مَ و 

الِي عَّ شَ ــاطْ  حَ ــهْ  بِ ْـــدِي  الّ ــورْ  نُّ ــنْ  مَ

ـرْوَالِي هَ أو  نَا  ـدْ بهَ ـى  ـشَ امْ ا  أمَّ ينْ  حِ

ـالِـي االَرْسَ ـامْ  إيــمَ اللَّــهْ  ــولْ  رَسُ

يرْ كِ تَحْ اوْالَ  ي  عِ قَطْ ادْ  ــدَ اعْ ا  لِهَ ما 

يرْ انْدِ يرْ  ابْشِ ي  احِ مَ تَادِي  هْ مُ ــادِي  هَ

يرْ جِ امْ يعْ  فِ اشْ ا  لْجَ مَ ه  دُ ايْوَجْ دَى  أغْ

الِي المَ الوْفَى  رْ  بَحْ يمْ  حِ الجْ نَّارْ  نْ  مَ

الِي سَ و  رَّحْ  فَ امْ قَلْبْ   ْ ــلّ كُ بِهْ  نْ  مَ

ـالِـي االَرْسَ ـامْ  إيــمَ اللَّــهْ  ــولْ  رَسُ

ـارْ ْخَّ الزّ لْ  ايـَ الهَ يمْ  ظِ العْ رْ  البَحْ و 

ارْ االقْمَ رْ  ازْهَ ا  مَ و  يمْ  الْبْـهِ اللِّيلْ  في 

ارْ مَ اجْ دَى  المْ ولْ  طُ ـنًا  مْ في  اوْا  ارْمَ و 

الِي ـوَ المْ يبْ  بطِ اثْ  ـدَ الْحْ اوْا  ــدَ احْ و 

الِي عَ ـنْ  ـصَ اغْ لَى  اعْ اتْ  لَيْـكَ فُوقْ 
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انْ ــوَ اكْ  ْ لّ كُ يدْ  سِ لُوقْ  بخْ وا  رْحُ انْفَ

ارْ ـجَ االشْ ـرَتْ  مازَهْ الَمْ  السْ ى  ازْكَ و 

ــارْ ــيَ االخْ ــابُ  ــحَ اصْ و  ْبِي  النّ ءَالْ  و 

ارْ االبْــرَ مْ  بِيلْهُ لسْ ينْ  التَّابْعِ علَى  و 

نَّانْ حَ يَا  أَلْتَكْ  اسْ يبْ  جِ امْ يـا  مْ  بِهُ

انْ االيْمَ اهلْ  لة  مْ جُ يمْ  ارْحِ يـا  مْ  ارْحَ و 

انْ ــوَ اكْ  ْ لّ كُ يدْ  سِ لُوقْ  بخْ وا  رْحُ انْفَ

اجْ الحَ ـزِيـزْ  العْ بْدْ  عَ غْ  لـَ ابـْ ما  ا  ذَ هَ

ْوَى و التَّاجْ بْ اللّ ْبِي صاحَ لُوقْ النّ في اخْ

ازْوَاجْ و  مْ  ـرَادْهُ بفْ ـيـنْ  الْمِ العَ ـيَارْ  اخْ

انْ االدْهَ يَادَاوِي  ـقْ  قَّ ـحَ امْ التَّارِيــخْ  و 

بَانْ سْ افْ بلْحُ ينْ و الكَ طْ شِ امْ نُقْ في عَ

ـالِـي االَرْسَ ـامْ  إيــمَ اللَّــهْ  ــولْ  رَسُ

وحْ بِيرْ اتْفُ دَى العْ ى ابْشْ فَ طْ صْ علَى المُ

ُّوحْ الرّ و  لْ  قَ العْ وْ  زَهْ رَامْ  الكْ رَة  شْ عَ و 

ناهْ ايْلُوحْ حا اسْ باحْ و اضْ ْ عْ الصّ شَ عْ اشَ مَ

ــي َمــالِ ــتْ أ ــايَ ــا غ ـتِــي ي ـْ ــرْ زَلّ ــفَ أغْ

لِي ى  غَ يَصْ عْ  مْ الْجَ في  ْدِي  الّ و  يَّابْ  غِ

ـالِـي االَرْسَ ـامْ  إيــمَ اللَّــهْ  ــولْ  رَسُ

اهْ غَ يَصْ ـنْ  لمَ لْ  قَــوْ ولْ  ايْقُ ـرَاوِي  غْ مَ

هْ اللـَّ ـبِيبْ  احْ دْ  جَ لمْ ولْ  ْسُ الرّ نَبِينَا 

اهْ مَ بحْ ى  تْمَ يَحْ يهْ  بـِ ايْلُودْ  نْ  لمَ يرْ  جِ امْ

ـــيْ االنْــجــالِــي ــوِي ضَ ــبَ ــنَّ ــعْ ال ــي رَبِ

الِي مَ ـكْ ـرْ بـَ ـفَ ظْ رْفْ ''ب'' اتـَ زِيدْ حَ و انـْ
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II   

سانْ اإلِنـْ خالَقْ  ـنْ  يْـمَ هَ المْ بْحانْ  سُ

نْوَانْ صَ ـتُه  زَوْجْ مـعَ  رْ  البْشْ ابُو  َدَمْ  أ

نانْ دْ العَ نا  يعْ فِ اشْ علَى  وا  لَّمْ سَ و  ا  لِّوْ صَ

دْ ودْ شاهَ عْ الوُجُ مْ لَقْ جَ نْ اخْ انْ مَ بْحَ سُ

دْ الحَ الْتُه  هَ بجْ ـرْ  فَ اكْ ـنْ  مَ يـعْ  مِ اجْ و 

دْ الجاحَ رْ  يَنْكُ يفْ  كِ يمْ  ظِ العْ هْ  اللـَّ شانْ 

البُـرْهانْ حْ  وَاضَ وَاتْ  مَ السَّ لْقْ  خَ في 

بانْ سْ بالحُ سْ  مْ الشَّ و  ومْ  النُّجُ يارْ  اسْ و 

نانْ دْ العَ نا  يعْ فِ اشْ علَى  وا  لَّمْ سَ و  ا  لِّوْ صَ

بَـرْ األَكْ مْ  العالـَ في  ة  دَ شاهْ ءَايــاتْ 

رْ غَ األَصْ مْ  العالـَ في  ثَالْ  امْ ـكْ  الـَ دَ كْ و 

رْ ــوَّ يَــطَّ ــيــفْ  كِ  ً ارا ــــوَ اطْ نْا  عْ مَ اسْ

رْآنْ القُ مْ  ـحاكَ امْ في  َتَى  أ قَدْ  كما 

يَانْ النَّشْ َوَّلْ  أ في  ة  لْقَ عَ ثُمَّ  ة  فَ نُطْ

لْصالِي صَ ــلْ  األَصْ و  ينْ  عِ امْ اءٍ  مَ نْ  مِ

الِي نَسَّ الـزَّوَاجْ  في  لْ  النْسَ دَا  مْ  نْهُ مَ

ضالِي حابْ الفْ ا علَى اآللْ و الصْ يوْ و ارْضِ

يدْ ــلْمْ و التَّــوْحِ لَّه بالثْــــنَا و العِ لـِ

يدْ اوْغِ اهْ  قَ اشْ لُّه  ضَ دَى  الهْ جْ  نَهْ نْ  عَ

يدْ التَّـرْشِ ة  نْعَ صَ في  رْتُه  قْدُ ودْ  هُ اشْ و 

ـي بالـِ اجْ و  األَرْضْ  و  يطْ  حِ المُ رْ  البَحْ و 

ي ليَالـِ و  ــامْ  َي أ تِـالفْ  باخْ ورْ  اتْـــدُ و 

ضالِي حابْ الفْ ا علَى اآللْ و الصْ يوْ و ارْضِ

رَا دْ القُ و  ـمْ  ــلـْ العَ و  يَـاةْ  بالحْ ــهْ  لِلـَّ

تَبْـرَا عْ مَ ءَايــاتْ  ولْ  قُ العْ لْ  ألَهْ فِيهْ 

رَا يَقْ مْ  كتُبْهُ في  لُومْ  العْ لْ  َهْ أ نْدْ  عَ

ي الـِ حَ إلى  حالٍ  نْ  مَ أْتُه  نَشْ يرْ  وِ تَطْ

الِي اوْصَ و  امْ  ظَ اعْ و  مْ  حْ لـَ ثُمَّ  ة  غَ ضْ مُ
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نانْ دْ العَ نا  يعْ فِ اشْ علَى  وا  لَّمْ سَ و  ا  لِّوْ صَ

ـولْ وْصُ المُ من  ة  ـفَ النُّـطْ ـتْ  وقْعَ إذَا 

ولْ ةُ و ايْقُ لَكْ في قَبْظْ مَ ا الـْ هَ كْ سَ مْ يـَ

ول مُ كْ مَ رْ  ابْشَ ا  نْهَ مَ ونْ  يكَ ا  دَ هَ لْ  هَ

ــانْ ــرْحَ طَ ا  هَ طْ يْحَ ــنْ  اليْــكُ ــالْ  قَ ِنْ  إ

انْ رْ جثْمَ لْ الذكَ ا هَ هَ يتْ خلَقْ بَاشْ اقْضِ

نانْ دْ العَ نا  يعْ فِ اشْ علَى  وا  لَّمْ سَ و  ا  لِّوْ صَ

ه مُ رَسْ تَبْ  انْكْ بَاشْ  ي  شقِ أو  يدْ  عِ اسْ

ـه قَوْمُ فـي  الْ  الْحَ زِيـزْ  اعْ أو  ادْلِيـلْ 

ه مُ سْ جَ يالْ  اخْ لَعْ  يَطْ يمْ  سقِ أو  يحْ  حِ اصْ

يَانْ صْ العَ من  ي  طغِ أو  يعْ  طِ مُ نْ  ومَ مُ لْ  هَ

جـبَانْ أو  يـمْ  زعِ أو  يـلْ  بخِ أو  كرِيـمْ 

نانْ دْ العَ نا  يعْ فِ اشْ علَى  وا  لَّمْ سَ و  ا  لِّوْ صَ

تَلْ يُقْ ـرَضْ  بالمَ أو  ـرَعْ  بالشْ أيـمـوت 

شْ يَنْكالْ طَ يصْ أو بالعْ مِ وعْ اخْ أو بالجُ

هالْ الجْ ثَـلْ  الْمْ نْ  مَ أو  وتْ  الْقُ ةْ  وَّ بقُ أو 

فانْ يُدْ الثَّـرَى  في  لْ  هَ وتْ  مُ يـْ يَوْماً  أو 

ـرْبانْ الغُ ـمْ  هْ سَ أو  ورْ  النْسُ مْ  هْ سَ أو 

ضالِي حابْ الفْ ا علَى اآللْ و الصْ يوْ و ارْضِ

ا مَ لـْ العُ قـالَتْ  ـيـفْ  كِ الرْحـامْ  إلى 

ا الـمَ و  التْـرَابْ  منَ  ءادَمْ  لَقْ  اخْ نْ  مَ يا 

ا مَ نَسْ ونْ  يْكُ َوْال  أ ـلُوقْ  اخْ ناقَـصْ  أو 

الِي يَاعَ ولْ  ايْقُ نْ  يْكُ لُه  ــالْ  قَ إنْ  و 

ــي وَالِ ــي  شِ لْ  بكُ ــتَ  انْ و  انتَا  و  أو 

ضالِي حابْ الفْ ا علَى اآللْ و الصْ يوْ و ارْضِ

لْيَا الـحُ و  اتْ  الـــدَّ اقْبِيــحْ  أو  لِيـحْ  امْ

نْـيَا الغُ مـن  دُونْه  و  ـنِي  غْ أو  يـرْ  فقِ

نْيَا الدُّ في  رْ  مَ العَ لْ  هَ يرْ  اقصِ أو  وِيلْ  اطْ

الِي ـهَّ جُ فَــظْ  أو  عـنِـيـدْ  كافَـرْ  أو 

لْجالِي جَ وتْ  الصُّ يرْ  جهِ أو  وظْ  فُ ـخْ مَ

ضالِي حابْ الفْ ا علَى اآللْ و الصْ يوْ و ارْضِ

قايَمْ لى  اعْ نْ  مَ أو  بِيرْ  فِي  يُوقَعْ  أو 

مْ عالـَ يَا  بَــرْدْ  أو  يرْ  جِ الهْ رْ  مْ ابْجَ او 

عازَمْ ـُه  ل ـي  يْجِ بُّـه  َيْحَ ي  شِ نْ  عَ أو 

الـخالِي الفدفَد  في  رِيحْ  طْ ى  يَبْقَ أو 

الِي االهوَ ـرْ  بَحْ فـي  رِيقْ  اغْ ـوَى  يَهْ أو 
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نانْ دْ العَ نا  يعْ فِ اشْ علَى  وا  لَّمْ سَ و  ا  لِّوْ صَ

ـلْ ـجَ يَعْ لَكْ  المْ ا  ـدَ هَ إلَى  ـى  فيُوحَ

ـلْ مَ يَكْ ما  دْ بَعْ بِيـنُـه  اجْ في  تَبْ  يُكْ

لْ قَ يَعْ نْ  مَ لـَ ة  فَ النُّطْ ذَا  في  ة  مَ كْ حَ َوْ  أ

انْ نْوَ عَ تُرْبْتُة  نْ  مَ افْ  يضَ ا  مَ دْ  بَعْ َوْ  أ

انْ ظَّ مْ حَ سَ بَقْ ماهْ في الجْ نْ اسْ بَهْ مَ يَشْ

نانْ دْ العَ نا  يعْ فِ اشْ علَى  وا  لَّمْ سَ و  ا  لِّوْ صَ

ودْ ـقُ عْ مَ ـمْ  بِالـوُحَ الـما  ى  يَنْـتْهَ ثُمَّ 

ودْ ايْعُ و  َيْضاً  أ ة  غَ ضْ مُ ا  هَ دْ بَعْ ونْ  ايْكُ و 

ـبُودْ عْ المَ رَبْــنــا  هُ  اللـَّ ــبــارَكَ  ــتَ فَ

بِالبُنْـيانْ رْ  الضـهَ أفْقارْ  نْ  مَ اهْ  يَبْدَ

نْحانْ الجَ كما  تَنْبَتْ  لُوعْ  الظْ ارْياشْ  و 

نانْ دْ العَ نا  يعْ فِ اشْ علَى  وا  لَّمْ سَ و  ا  لِّوْ صَ

نْبِينْ الجَ و  رْ  ـدَ الصْ ـبْحْ  جَ مْ  ثـَ إنْ  و 

يـنْ تْفِ الكَ ــقْ  وَثَّ و  التْـرَاقِي  ــامْ  قَ و 

يْنِينْ العَ و  هْ  الوَجَ و  ماغْ  الدَّ و  الرَّاسْ  و 

انْ باألَثْقَ يـنْ  ضِ فَخْ َيْضاً  أ ــسْ  أَسَّ و 

انْ يـقَ سِ ـمْ  هُ بَاتـْ رُكْ معَ  ـبْ  ارتـكَ و 

ضالِي حابْ الفْ ا علَى اآللْ و الصْ يوْ و ارْضِ

نُونْ كْ ه مَ بَـقْ في اللُّـوحْ لـُ رْ ما اسْ يَنْظُ

نْ ايْكُ نْ  كُ يء  لِشِّ ولْ  ايْقُ نْ  مَ ى  ضَ بقْ

ـيُونْ صْ المَ وِيرْها  تَصْ يلْ  النْخِ لْعْ  طَ كَ

الِي رَجَّ َوْ  أ ــــوِي  نَسْ نِي  الجْ ذَا  بابْ  اسْ

ي الخالـِ و  ـمْ  العَ و  يـنْ  دِ الـْ الوَ بِيـنْ 

ضالِي حابْ الفْ ا علَى اآللْ و الصْ يوْ و ارْضِ

ا لْقَ عَ رَارْ  القْ في  نْ  وَّ كَ امْ رْ  مَ احْ  ْ دَمّ

ا قَ لْتَسْ مَ ـمْ  اللحَ و  ــرُوقْ  بِالعْ عـظامْ 

ا لْقَ الخَ نْ  سَ احْ في  ــي  األَدْمِ يء  نْشِ مُ

الحالِي َوَّلْ  أ فـي  ينَة  فِ السَّ ا  دَ ابـْ ا  مَ كَ

ي اللـِ مْ شَ ــرْخْ  فَ و  ـيرْ  غِ للصْ بْـدِي  مُ

ضالِي حابْ الفْ ا علَى اآللْ و الصْ يوْ و ارْضِ

امْ دَّ خُ ى  الحشَ و  لْطانْ  سُ لْبْ  القَ انْشا 

امْ اقْوَ قامْ  ـيدْ  الجِ و  ينْ  اليَـدِ عادْ  اضْ و 

مامْ لألشْ فْ  األَنـْ و  اللْسانْ  و  الْفاهْ  و 

الِي ـتْوَ مَ نْـعْ  بصُ تِيـنْ  طْ شْ المُ دْ  بَعْ

لرْجالِي امْ  اقْدَ و  نَـة  ـتْـقْ مَ عابْ  اكْ و 
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نانْ دْ العَ نا  يعْ فِ اشْ علَى  وا  لَّمْ سَ و  ا  لِّوْ صَ

ينْ مِ دْ القَ نْ  لبْوَاطَ اطْ  امْشَ مْ  لْهُ عَ اجْ

ينْ يْقِ السَّ الَكْ  كدَ و  ي  شِ المْ ظْ  فْ الحَ

ينْ دِ ـخْ الفَ لقبـة  ـمادْ  اعْ ارِي  ــوَ اسْ و 

تَبْيـانْ ــرْ  كَ الدْ ـفْ  لـْ خَ تْبَـيْـنِيـنْ  مَ و 

يــانْ اللَّحْ ةْ  مَّ لـَ نَـبَّــتْ  اتـْ نَــى  اليُمْ

نانْ دْ العَ نا  يعْ فِ اشْ علَى  وا  لَّمْ سَ و  ا  لِّوْ صَ

ي نْشِ المَ ى  شَ الحْ فِيها  التِي  نْ  الْبْطَ و 

ي شِ غْ المَ وَى  احْ ما  و  ادْ  الفؤَ يعْ  مِ اجْ و 

ي شِ يـَمْ ـوَى  القْ فِيها  التِي  رُوقْ  العْ و 

انْ اإلنْسَ في  رْقْ  عَ تِّينْ  سَ و  مائة  ثْ  ثَالْ

انْ ــصَ اغْ ينْ  عِ ارْبـْ معَ  امْ  ظَ اعْ و مائتَينْ 

نانْ دْ العَ نا  يعْ فِ اشْ علَى  وا  لَّمْ سَ و  ا  لِّوْ صَ

وتْ القُ لْ  مـحَ ة  دَ عْ الْمَ يَّـرْ  سَ قَـدْ  و 

وتْ ايْفُ لذاكْ  ذَا  نْ  مَ اء  دَ بْلَغْ يرْ  َتْصِ ا

تْبُوتْ مَ يرْ  يْسِ دَاء  وْ السَّ عَ  مْ رَة  فْ بالصَّ

ـيْنَانْ العَ و  ـلْبْ  لِلْقَ ـى  فَ ماصْ دْ  عَ يَصْ

انْ رْعَ الدَّ و  نْقْ  لِلعُ يطْ  الوْسِ يرْ  ايْسِ و 

ضالِي حابْ الفْ ا علَى اآللْ و الصْ يوْ و ارْضِ

فـــارْ بِظْ ينْ  اوْتـِ تْـفَ مَ البْنَانْ  اسْ  مَ اخْ

يـــارْ للسَّ يفْ  فِ تَخْ لْ  فَ اسْ نْ  مَ ارْقَاقْ 

رَارْ باسْ تِينْ  مْ كْ حَ مْ  هُ تَـقْ لـْ مَ يـنْ  بـِ و 

ي اوْصـالـِ و  ـرُوقْ  بعْ ال  كْ للـْ تْ  ـلـَ وَصْ

ـالِي مَ ـرْ  كَ لـذْ ا  اقْـوَاهَ ـرَى  يُـسْ الـْ و 

ضالِي حابْ الفْ ا علَى اآللْ و الصْ يوْ و ارْضِ

رَا ـدْ بالقُ مْ  سْ لِلجَ ـة  نافْـعَ ـكامْ  باحْ

ـرَا ـجْ مُ ـعاء  االمْ و  ة  ثِيقَ الوْ ة  دَ عْ المَ و 

ـرَا جْ لشَّ ـيْ  ـقَ كالسَّ عامْ  الطْ و  بالْما 

ي الحالـِ رَّكْ  تْحَ مَ ي  شِ و  نْ  ساكَ ي  شِ

ي تالـِ يا  ــلْ  األَصْ و  ــرُوعْ  فْ يَة  مانـْ اثـْ و 

ضالِي حابْ الفْ ا علَى اآللْ و الصْ يوْ و ارْضِ

ـبَّارْ الجَ ةْ  مَ ـكْ حَ ادَسْ  اقْوَ ة  دَ ـعْ المَ و 

ارْ دَ المقْ انْهايَة  في  مْ  ضَ يَنْهْ  ً دا بَعْ

رَارْ دْ مَ لُه  ـرْبـْ غَ تـْ بِـدْ  الْكْ ـــرُوقْ  اعْ و 

ي ـتْـاللـِ مَ بِــهْ  ــجْ  يَــوْهَ ـهْ  للـوَجْ و 

فالِي لألسْ وَى  هْ يـَ ى  بْقَ يـَ ـنْ  شايـَ و 
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نانْ دْ العَ نا  يعْ فِ اشْ علَى  وا  لَّمْ سَ و  ا  لِّوْ صَ

لْقْ الخَ ا  ذَ هَ في  وْلَى  الْمَ ــبْ  رَكَّ دْ  لَقَ

بالحقْ ــه  رْتُ ــدُ قْ ــنْ  مَ رَبْــنــا  أنــشــاهْ 

قْ مْ ى في دَاكْ الغُ ورْ يَبْقَ هُ ة منْ اشْ رَبْعَ

ظانْ اليَقْ ا  كمَ يَ  يَحْ لألربعة  دْ  بَعْ و 

رْفانْ العُ لَ  اهْ قالْوا  رْته  صُ بابْ  نْ  مَ

نانْ دْ العَ نا  يعْ فِ اشْ علَى  وا  لَّمْ سَ و  ا  لِّوْ صَ

ــرَّاحْ الــشُّ قالَتْ  رَاقـــادْ  رَتُـــــه  ــوْ صُ و 

باحْ يُقْ فال  ــه  َمُّ أ رْ  اهَ الضَّ ه  هُ وَجْ و 

الحْ صْ يـُ كما  يْـنِـيهْ  عَ علَى  وقُه  لْفُ

يْمانْ الهَ كما  ه  رَاسُ مْ  ينْـهُ بـِ نِي  ـحْ مَ

ـقانْ دَهْ يا  يـنْ  دِ خْ الفَ علَى  َنْــفْ  أ و 

نانْ دْ العَ نا  يعْ فِ اشْ علَى  وا  لَّمْ سَ و  ا  لِّوْ صَ

ياتْ رَكْ األَشْ وَاسْ بَاشْ يَدْ ة الحْ سْ مْ و الخَ

اتْ الدَّ و  ينْ  اليدِ في  نْ  وَّ كَ المْ سْ  اللَّمْ و 

ـالتْ قْ المُ و  مْ  الفُ و  ـسْ  النَّـفْ ـعابْ  اجْ

مانْ ضْ المَ نْ  باطَ في  وَى  القْ عْ  التَّاسَ و 

نْـوَانْ جَ ة  ـكَ الماسْ و  ة  جـــادْبـَ قـوَى 

ضالِي حابْ الفْ ا علَى اآللْ و الصْ يوْ و ارْضِ

رُوحْ شْ مَ ونْ  يكُ  ً دا بعْ رُوهْ  كْ اندْ الَّ  شَ

الرُّوحْ دَاتْ  و  لْ  ـقَ بَعْ يمْ  يافْـهِ مْ  َفْـهَ أ

رُوح طْ مَ تِيلْ  كالقْ ي  شِ غْ مَ رُوحْ  ابْال 

تْعالِي المَ ـــلْ  جَ بــرَزْقُــه  يــاتِــيــهْ 

لْسالِي سَ يْـظْ  الحَ مْ  بــدَ ـدَّى  يَتْـغَ

ضالِي حابْ الفْ ا علَى اآللْ و الصْ يوْ و ارْضِ

وتْ نْعُ المَ يْها  طَ ة  فَ طْ معَ زَة  مْ كالْهَ

وتْ القُ ــرْ  حَ و  الما  بــبَــرْدْ  ــه  ــرُوفُ َحْ أ

وتْ مُ اصْ اْه  فَ و  بْتِيهْ  ارْكُ لَى  عَ يهْ  ايْدِ و 

االدْخالِي في  ة  رَاحَ سْ  النَّفْ دْ  وْجَ يـَ و 

ـمالِي اشْ و  ـيـنْ  ايـمِ يـهْ  يـدِ ـدْ  سَ و 

ضالِي حابْ الفْ ا علَى اآللْ و الصْ يوْ و ارْضِ

عْ مْ رْ و السَّ وقْ و النْظَ مْ و الدُّ نِي الشَّ يَعْ

عْ التَّـسْ بالتْـقابْ  ا  بِيـنْهَ ولْ  مُ كْ الْمَ

ـعْ الوَضْ رُوقْ  اطْ مْ  ـنْهُ تامَ و  األَدْنِيـنْ  و 

بالِي ــنْ  عَ األرْكـــانْ  ــة  االرْبــعَ مْ  نْهُ مَ

ي تالـِ ـة  افْـعَ الدَّ و  ـة  ـمَ الهاظْ مَّ  ثـَ
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نانْ دْ العَ نا  يعْ فِ اشْ علَى  وا  لَّمْ سَ و  ا  لِّوْ صَ

ــرُه دَكْ ا  كمَ ــرْ  ــغَ األَصْ لمْ  الْعَ ا  ــدَ هَ

رُه عْ شَ ادْ  وَ اسْ اللِّيلْ  المْ  ظَ نْ  مَ ة  خَ نُسْ

رُه بَدْ بِينْ  الجْ و  ههُ  وَجْ سْ  مْ الشَّ من  و 

زَانْ المْ ــرُوقْ  اب منْ  ه  ابتْسامُ ــرَى  اعْ و 

ـتَّانْ الهَ بْ  حايـَ اسْ و  ارْيـاحْ  ـفاسْ  انـْ و 

نانْ دْ العَ نا  يعْ فِ اشْ علَى  وا  لَّمْ سَ و  ا  لِّوْ صَ

ه دُ سُ جَ علَى  ورُوا  ــدُ يْ فالكْ  يهْ  ايْدِ و 

ه ـدُّ ضَ ه  ارْتـُ ـمَ اعْ و  افْـقارْ  ـرُه  ـهْ ضَ و 

ه ــدُ بَــلْ فــي  ــرْ  ــي َمِ أ مْ  بِينْهُ ــوَ  هْ و 

ثْمانْ الجُ دَةُ  ــوْ سَ مْ  بَلْغَ دَمْ  و  رَة  فْ صُ

النِّيــرَانْ معَ  الْما  و  التْـرَابْ  و  الرِّيـحْ 

نانْ دْ العَ نا  يعْ فِ اشْ علَى  وا  لَّمْ سَ و  ا  لِّوْ صَ

العـايَمْ ــمْ  البَلْغَ و  ــتا  الشْ و  الـماء 

ـمْ يافـاهَ مْ  الدَّ و  ـيــعْ  الربـِ و  الرِّيــحْ 

آدَمْ ابنَ  رَةْ  فْ صَ و  يفْ  صِ المْ و  النَّارْ  و 

ثْمانْ الجُ دَةْ  وْ سَ و  رِيفْ  الخْ و  اتْرَابْ  و 

األَزْمانْ و  لْ  للـكُ ـعْ  ـبـايـَ الطْ ـدا  هَ و 

ضالِي حابْ الفْ ا علَى اآللْ و الصْ يوْ و ارْضِ

نُونْ كْ مَ مْ  تُوبْهُ اكْ في  لُومْ  العْ وَاتْ  قَدْ

رُونْ قْ بُه المَ ـلْيـاتْ حاجْ ـيُـونُه و حَ و اعْ

نُونْ كْ المَ ه  مُ بْسْ مَ بْ  وَاكَ اكْ نَانُه  اسْ و 

لْجالِي جَ ـدْ  رَعْ منْ  اهْ  صدَ يهْ  ـقِ هْ قَ اتـْ و 

يَّالِي سَ ـرْ  ـطْ مَ أو  يُـونْ  عْ ه  عُ امْ ـدَ امْ و 

ضالِي حابْ الفْ ا علَى اآللْ و الصْ يوْ و ارْضِ

تاجْ يَحْ مــا  ــل  كُ ــاوَلْ  ــن ــيْ كَ ــمْ  ــهُ بِ

جاجْ تَفْ ـينْ  جِ ـجْ فَ مْ ادْ  وَ اطْ ـلِيهْ  رَجْ و 

ــزَاجْ األَمْ رَةْ  ضْ حُ في  بايَعْ  الطْ مابِينْ 

افْصالِي ة  عَ رَبـْ و  رْ  عناصَ ة  عَ رَبـْ مـعَ 

تالِي الرْبِيعْ  ثُمَّ  تاء  شْ رِيفْ  اخْ يفْ  صِ

ضالِي حابْ الفْ ا علَى اآللْ و الصْ يوْ و ارْضِ

ي الفانـِ رِيَّة  َوْ  أ النْـخاعْ  ـبْـعْ  طَ منْ 

ي لْطانـِ سُ بْ  لـْ القَ و  بِدْ  الكْ بْعْ  طَ منْ 

ـي رَبَّانـِ ــر  سَ ـعْ  ـبايـَ اطْ ة  ــدَ ـعْ للْمَ

يْحالِي طَ بْعْ  طَ معَ  ينْ  يابْسِ أو  بَــرْدْ 

الكالِي و  ـــدْ  بالنَّـقْ بْ  ـلـْ للْقَ امْ  دَّ خُ
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نانْ دْ العَ نا  يعْ فِ اشْ علَى  وا  لَّمْ سَ و  ا  لِّوْ صَ

ـعامْ بطْ ـه  تـُ وْ َيْقَ أ بـماهْ  ـمْ  البَلْغَ و 

ــرَامْ ةْ نَــارْهــا تَــضْ ــوَّ ــرَة بــقُ ــفْ و الــصَّ

امْ بالدَّ بِدْ  الكْ و  ه  فُ فْ اتـْجَ دَاء  وْ السَّ و 

وْقانْ للدَّ بْ  ذْ عَ اللسانْ  في  ما  لْ  عَ اجْ و 

لُوقْ دَفْيانْ الَحْ اشْ يُونْ مَ لْ ما في العْ عَ و اجْ

نانْ دْ العَ نا  يعْ فِ اشْ علَى  وا  لَّمْ سَ و  ا  لِّوْ صَ

يقْ مِ اغْ بْ  تَقْ في  مْ  لْقَ عَ األَدَانْ  ماءْ  و 

ـيـقْ ازْعِ اقْ  ـدَ مْ للـْ ـرْ  ـناخَ الـمْ مـاءْ  و 

طرِيقْ في  لْها  كُ رْ  ناصَ اعْ عْ  رَبـْ ادِي  هَ

لسانْ لْ  بكُ وْلَى  المَ وا  ــدُ وَحْ مْ  ــوْ قَ يا 

يْـنَانْ العَ و  ـعْ  ـَمْ بالسّ ـنَا  ـلْقْ خَ لْ  مَّ كَ

نانْ دْ العَ نا  يعْ فِ اشْ علَى  وا  لَّمْ سَ و  ا  لِّوْ صَ

لْقْ الخَ ذَا  ارْ  ــوَ أَطْ ـوْلَى  المَ لْ  مَّ كَ إذَا 

ـلـقْ لِلــطَّ ة  النَّافْـسَ ضْ  تَـتْـمـَخَّ كَ

البَـرْقْ سامْ  احْ ها  وَّطْ ايْسَ بَة  حْ كالسَّ

يَلْيانْ بِي  الصْ قالْ  ياحْ  الصْ اكْ  بــدَ و 

فَرْحانْ نِي  اهْ سا  مْ يـَ بُوهْ  يَــزْدَادْ  ينْ  حِ

ضالِي حابْ الفْ ا علَى اآللْ و الصْ يوْ و ارْضِ

ومْ لْقُ وَى علَى الـحَ ه و بِهْ يَهْ غْ دَ باشْ يـمْ

ومْ ضُ هْ مَ يرْ  يسِ تَّى  حَ ه  بْخُ اتْطَ علِيهْ 

ومْ سُ قْ رُوقْ مَ يرْ في العْ ه بِهْ ايْسِ بْغُ ايْسَ

ــالِــي وَكَّ ــلْ  كُ هـة  نَكْ ــدْ  ــلَ اتْ ــاشْ  ب

جالِي نـْ ألِ مْ  حْ شَ وَّدْ  ــدَ تْ ال  بْـكاء  للـْ

ضالِي حابْ الفْ ا علَى اآللْ و الصْ يوْ و ارْضِ

يَاوِيهْ بابْ  الدْ عْ  مْ جَ لُوا  احْ انْ  كَ لَوْ  و 

يأدِيهْ ما  ــلْ  كُ منْ  مــاغْ  الــدْ ي  ايْنَقِّ

التَّنْبِيهْ لَ  يأهْ آدَمْ  ــنَ  ابْ ــهْ  وَجْ في 

ي العالـِ ـدْ  وَاجَ لِلـْ بالـثْـناء  وا  زِيـــدُ

الِي الـحَ ارَكْ  ــدَّ ال ينْ  طِ الفْ لْ  قْ الْعَ و 

ضالِي حابْ الفْ ا علَى اآللْ و الصْ يوْ و ارْضِ

العادَاتْ ـرْ  سايـَ كَ لُـوقْ  للخْ اء  جَ و 

اتْ الدَّ في  زْها  هَ اتـْ النْـفاسْ  بارْيـاحْ 

اتْ دَ رَعْ ا  هَ زِيدْ ايـْ يفْ  ـصِ القْ ـدْ  الرَّعْ و 

طالِي اء  ظَ األعْ ي  رْخِ مَ الصْ  للخْ رَعْ  يَسْ

سالِي ا  قلِيـبْهَ و  تْـرَاحْ  سْ تـَ ه  امُّ و 
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نانْ دْ العَ نا  يعْ فِ اشْ علَى  وا  لَّمْ سَ و  ا  لِّوْ صَ

رُوصْ احْ ـرْوْ  مَ ــوفْ  فُ الكْ قَابَطْ  رُجْ  يَخْ

ــرُوصْ ــقْ مَ ـها  مْ هَ ــيــاة  بــحَ ــه  ألن

وصْ نْقُ المَ ها  يمَ انْعِ في  يرُوحْ  لْ  الجاهَ

النَّوْحانْ بِي  الصْ ذَا  بَّقْ  ايْسَ رُه  دْ عُ منْ 

جانْ اشْ و  رَارْ  الْحْ رَّ  حَ وقْ  ــدُ يْ ما  َوَّلْ  أ

نانْ دْ العَ نا  يعْ فِ اشْ علَى  وا  لَّمْ سَ و  ا  لِّوْ صَ

لُودْ ـوْ الـمَ ا  لذَ ة  ـمَ رَحْ ى  البْكَ قِيلَ  و 

ودْ لْدُ مَ لبَـنْ  ـه  أُمْ يْ  تَدْ في  ـرِي  يَجْ و 

ودْ دُ ـمْ يـدْ مَ تَا دَافِي لدِ لْ الشْ و في فصْ

مانْ مَضْ رته  صُ منْ  يهْ  يجِ كانْ  شايَنْ 

وَانْ النَّسْ علَى  رِي  يَجْ قْلِيلْ  ذَا  منْ  و 

نانْ دْ العَ نا  يعْ فِ اشْ علَى  وا  لَّمْ سَ و  ا  لِّوْ صَ

يْـنْ ومَ المُ يَابْنْ  كْ  يدَ نفِ الما  ى  غَ اصْ و 

لَيْـنْ وْ الحَ لْ  مَّ كَ و  ـة  الرْضاعَ مْ  ثـَ إنْ 

يْـنْ مَ دْ القَ علَى  ى  شَّ يَتْمَ بْوُ  الحَ دْ  بَعْ

بْيانْ الصَّ معَ  بْ  يَلْعَ الرْهافْ  اثْيابْ  في 

ـمانْ الرَّحْ تْ  لِقَ خْ يْــرَاهْ  منْ  ـبْ  جَ يَعْ

ضالِي حابْ الفْ ا علَى اآللْ و الصْ يوْ و ارْضِ

ي كِ يَشْ ـــرَاهْ  تْ نْيَا  الدَّ ـــرَة  زْهَ علَى 

ي لْكِ الحَ ا  قَ الشَّ دَارْ  منْ  ا  َنهَ أ علَى 

ي يَبْكِ ها  الـْ ـوَ بهْ ـلْ  ضَ ايـْ الْعـاقَلْ  و 

ي الـِ ـوَ اهْ و  ــحانْ  امْ و  ــنا  الفْ دَارْ  في 

غالِي و  ــطْ  رَبْ ـمايَطْ  الڤْ ــاقْ  وث في 

ضالِي حابْ الفْ ا علَى اآللْ و الصْ يوْ و ارْضِ

اهْ دَ لغْ ـسْ  بالنَّفْ وفُـه  جُ في  ـعْ  يوَسَّ

اهْ يفْ بارْد يْلِيقْ في حشَ صِ لْ المْ في فصْ

وْالهْ مَ رْ  قَدَّ يفْ  كِ رُوقْ  العْ يعْ  مِ اجْ في 

الِي لْسَ سَ يْ  التَّدْ في  لبْـنْ  لُه  لَعْ  يَطْ

الِي ـمَ لَحْ دوَاتْ  اتْ  عَ رَضْ المْ حـيْـضْ 

ضالِي حابْ الفْ ا علَى اآللْ و الصْ يوْ و ارْضِ

رَجْ تَفْ تُه  اعْ ارْضَ و  نِي  الجْ ــأْنْ  شَ في 

رَجْ ـدْ يـَ للْوْقُـوفْ  يهْ  ابـِ ارْكَ ـوَّى  تْـقَ تـَ

جْ يُوهَ تُه  كْ شْ َبـمَ شا  الحْ باحْ  صْ مُ و 

الفالِي في  ــزَالْ  غْ كَ لْ  ـحَّ كَ امْ زَيَّنْ  امْ

تْـعالِي مُ ـــلُّه  جَ ى  اتْعالـَ انُه  بْحَ سُ
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نانْ دْ العَ نا  يعْ فِ اشْ علَى  وا  لَّمْ سَ و  ا  لِّوْ صَ

لُودْ وْ المَ صورة  في  يمْ  ظِ اعْ هْ  اللـَّ رْ  سَ

ودْ السُّ بِينْ  الحاجْ و  نِيرْ  المْ بِينُه  اجْ في 

اوْرُودْ نْتَيْنْ  الْوَجْ و  وِيـــمْ  الْقْ األَنْفْ  و 

رْجانْ المُ مْ  خاتـَ في  يقْ  قِ اعْ في  رْ  وْهَ جَ

انْ قَ باالتـْ ظْ  فْ اللـَّ ـرُوفْ  احْ ـلُـوا  رَتـْ يـْ

نانْ دْ العَ نا  يعْ فِ اشْ علَى  وا  لَّمْ سَ و  ا  لِّوْ صَ

ــا ارْحَ اللْسانْ  ــدا  هَ علَى  دَارَتْ  و 

ا حَ مْ يـُ ما  كْ  يَنْـحَ مْ  ينْـهُ بـِ ـوَى  اهْ و 

ا ـحَ رَشْ هـتُـه  بـنَـكْ ه  يـزِيـدُ ه  رِيـقُ و 

ان دَ األَبـْ ـوَّتْ  تَتْـقَ ـعامْ  الطْ و  بالْماء 

يانْ العْ الرْجالْ  قالُوا  يامْ  بالصْ نْ  لكِ

نانْ دْ العَ نا  يعْ فِ اشْ علَى  وا  لَّمْ سَ و  ا  لِّوْ صَ

آدَمْ نَى  ابـْ يَتْـرَيضْ  يَامْ  الصْ قَبْلْ  منْ 

مْ فاهَ ونْ  يكُ نِينْ  سْ بْعْ  لِسَ تَّة  سَ منْ 

مْ صايـَ ونْ  يكُ ال  قبَلْ  ال  للصْ ومْ  يقُ و 

ـرْآنْ القُ ظْ  فْ يحَ هْ  اللـَّ ه  يوَفْقُ ى  عسَ

يْوَانْ حَ ولْ  هُ جْ نِي  شْ خَ ه  وَالْدُ صابْ  إنْ 

ضالِي حابْ الفْ ا علَى اآللْ و الصْ يوْ و ارْضِ

ـيْـنْ العَ و  ـلْ  ـقَ العْ و  بُه  ـلـْ قَ بـَ رْ  لنَّاظَ

ينْ ظِ اللَّحْ فْ  رَاهَ امْ و  ونْ  فُ الْجْ ابْ  دَ اهْ و 

رِينْ الثَّغْ ــرْ  وَاهَ اجْ و  ابْهاجْ  ه  فُ رَاشَ امْ و 

ـي رَتَّالـِ ــقْ  بالنَّـطَ اللـسانْ  لـتاتْ  و 

ـــي األلـِ و  قْ  ـلـْ الحَ و  ها  اللـْ بِيـنْ  ما 

ضالِي حابْ الفْ ا علَى اآللْ و الصْ يوْ و ارْضِ

قْ هَ تَدْ عامْ  للطْ نْ  طاحَ الـمْ وفْ  فُ بصْ

قْ بالحَ يبْ  جِ اعْ لِي  فْ السَّ علَى  وقِي  بالْفُ

قْ تَزْهَ ما  بالضْ الرُّوحْ  فْ  نْـشَ يـَ إذا  و 

تَنْحالِي دْ  ــمْ بالصَ ــها  صْ خَ ـما  هْ مَ

ي طالـِ األبـْ ـلْ  كُ يا  الدْجى  ـرْ  ـهْ سَ و 

ضالِي حابْ الفْ ا علَى اآللْ و الصْ يوْ و ارْضِ

ـبَا الوَجْ َوَّلْ  أ فـي  دِيـنُه  جْ  نَهْ عـلَى 

لِلْبَا ــفْ  ألِ منَ  ه  لُوحُ في  ى  جَّ يَتْهَ

ــبَا رَغْ زِيـدْ  يـْ ا  يَـتْـهَ لـْ بحُ و  تْـأَدَّبْ  يـَ

تالِي يامْ  الصْ ـنْـدْ  عَ ونْ  يـكُ ارُه  وَ لسْ

ي الـِ ـفَّ جَ وكْ  ـكُّ طَ ـلْ  عـجَ تْــرَبَّا  يـَ
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II خلوق اإلنسان 358

نانْ دْ العَ نا  يعْ فِ اشْ علَى  وا  لَّمْ سَ و  ا  لِّوْ صَ

رِينْ شْ لعَ رَة  شْ العَ لْ  ـمَّ كَ و  عاشْ  إنْ 

يـنْ نـِ ـوْ تـَ بـال  تْـمـادَى  يـَ و  يقـيـر  و 

يـنْ لِلدِّ امْ  تْـقَ سْ يـَ لثَّـالثِيـنْ  جا  إنْ 

انْ قَ دُهْ تُه  نْعْ صَ مْ  دَ يَخْ يَنْشالْ  أو 

انْ لْطَ سُ نُودْ  بالجْ أو  لُوعْ  السْ رْ  تَاجَ أو 

نانْ دْ العَ نا  يعْ فِ اشْ علَى  وا  لَّمْ سَ و  ا  لِّوْ صَ

يْـرُه خَ بْ  غـلـَ ال  و  ينْ  اربَعِ عاشْ  إن  أو 

قَبْـرُه يحْ  يصِ ينْ  سِ مْ الْخَ لْ  مَّ كَ إذَا  و 

رُه فْ سَ َدْنَــى  أ تِّـيـنْ  السَّ لْ  مَّ كَ إذَا  و 

النْ سْ كَ رِيمْ  اهْ ى  حَ يَضْ نَه  سْ ينْ  بْعِ السَّ في  و 

يَّانْ عَ الوْقُوفْ  علَى  ينْ  عِ التَّسْ قابْ  اعْ في  و 

نانْ دْ العَ نا  يعْ فِ اشْ علَى  وا  لَّمْ سَ و  ا  لِّوْ صَ

يجالْ المِ ــى  اوْفَ و  رُه  مْ عُ حــانْ  إن  و 

تْعالْ المُ رَادْلُه  يفْ  كِ اقْتِيلْ  أو  مرِيضْ 

سالْ يُغْ ما  دْ بَعْ نْ  مَ فْنُوهْ  يدَ ينْ  الحِ في 

يْقانْ طِ لُه  تـح  تَفْ ـيدْ  عِ اسْ كانْ  إن 

النَّـيْـرَانْ نادَقْ  لخْ ي  قِ شْ كانْ  إن  و 

ضالِي حابْ الفْ ا علَى اآللْ و الصْ يوْ و ارْضِ

ه ياجُ بتَهْ بْــوَى  الصَّ ـــةْ  امَّ طَ بْ  يَرْكَ

ه ــوَاجُ بأمْ رْ  ــغْ الصُّ ــقانْ  رْهْ مُ علَى 

ه بتَـزْوَاجُ يا  نـْ الدُّ ـلَى  عَ ـفْ  ـطَ يَعْ و 

يَّالِي خِ رْبْ  الـحَ في  يعْ  جِ اشْ فارَسْ  أو 

زَّالِي غَ أو  تاذِي  أسْ أو  علُـومْ  حافَـظْ  أو 

ضالِي حابْ الفْ ا علَى اآللْ و الصْ يوْ و ارْضِ

رْ خاسَ يعـيش  ـرُّه  شَ ــالْ  افــعَ عن 

بادَرْ يلْ  للرْحِ قُومْ  يبْ  شِ المْ بلْسانْ 

سافَرْ الكْ  للهْ زَادْ  بـال  رْ  سافَ ــنْ  مَ

ـــي األَرْدَالِ ــمــارْ  أعْ الثْمانِينْ  ــا  َمَّ أ و 

بـالِي يـمْ  اقْـدِ ـنَهْ  سْ الـمائة  مالْ  اكْ و 

ضالِي حابْ الفْ ا علَى اآللْ و الصْ يوْ و ارْضِ

ـيَا نـْ الدُّ فـي  ماكـانْ  هُ  كانـْ وتْ  يـمُ

يَا النُّشْ َوَّلْ  أ فـي  ـلُه  بَـقْ اسْ بشايَنْ 

يَا يَحْ الْ  ـؤَ السْ ـةُ  كْ مـاليـَ يـهْ  جِ اتـْ و 

العــالِي ه  نْــزْلـُ مَ دْ  ـاهَ يشَ نَّـة  للجَ

الِي عَّ شَ يرْ  عِ اسْ و  يمْ  حِ الجْ في  وَى  يَهْ
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نانْ دْ العَ نا  يعْ فِ اشْ علَى  وا  لَّمْ سَ و  ا  لِّوْ صَ

ينْ الحِ في  ا  َيْضً أ يدْ  عِ السْ رُوحْ  عْ  تَرْجَ و 

ينْ سجِ إلى  ـــوَى  تَهْ ــي  قِ الشْ رُوحْ  و 

ينْ األَرْضِ لَ  اهْ لَةْ  مْ جُ رْ  شَ للْحْ تَّى  حَ

أمانْ في  يرْ  يسِ ازِينْهُ  وَ مْ لَتْ  ثَقْ منْ 

وَانْ هْ في  يرْ  يسِ ازِينْهُ  وَ مْ تْ  فَّ خَ نْ  مَ و 

نانْ دْ العَ نا  يعْ فِ اشْ علَى  وا  لَّمْ سَ و  ا  لِّوْ صَ

نَاكْ عْ مَ مْ  افْتَـــهَ و  َدَمْ  أ ـنَ  يَابـْ رْ  َنْظَ أ

اكْ شَ انـْ و  مْ  ـدَ العْ من  اكْ  ــدَ ابـْ إالهاً 

رَاكْ يُــدْ دْ  مْ بالْحَ رَكْ  ــدْ تَ ينْ  حِ كْ  لْقَ خَ

يْنَانْ العَ و  عْ  مْ السَّ و  لْ  قَ العْ طاكْ  اعْ و 

انْ اإليــــمَ ـةْ  لـَّ مَ ة  ــمَ بـنَـعْ وَدَّكْ  و 

نانْ دْ العَ نا  يعْ فِ اشْ علَى  وا  لَّمْ سَ و  ا  لِّوْ صَ

اطْ سَ ابـْ األَرْضْ  ـكْ  امَ دَ لَقْ ـدْ  ـهَّ مَ منْ 

تْحاطْ المَ ا  هَ انْبَاتـْ يـمْ  عِ انـْ رَزْقَكْ  و 

طاطْ سْ ما فَوْقَكْ اكما الفُ لْ لَكْ السْ عَ و اجْ

بالْبانْ كْ  ـمَ اتْناعْ و  يـكْ  تْسِ تَكْ انْعامْ  و 

ـرْجانْ المُ و  رْ  الدُّ و  يـقْ  قِ العْ طاكْ  اعْ و 

ضالِي حابْ الفْ ا علَى اآللْ و الصْ يوْ و ارْضِ

يمْ تَنْعِ تْزِيده  يِّـينْ  لـِّ عِ في  للبَـرْزَخْ 

يمْ عظِ لهولْ  عْ  تَرْجَ ابْ  دَ العْ دْ  بَعْ منْ 

لِيمْ اسْ لْبْ  بقَ وْلَى  الـمَ َتَى  أ نْ  مَ إالَّ 

الِي تْعَ مُ يمْ  النْـعِ ـرَاطْ  الصْ وزْ  يجُ و 

الِي فَ االسْ في  وَى  هْ يـَ ة  الهاوْيـَ ـه  أُمُّ

ضالِي حابْ الفْ ا علَى اآللْ و الصْ يوْ و ارْضِ

يمْ ظِ اعْ اللْ  الجْ ذُو  بْرَبَّكْ  ــرَّكْ  غَ ما 

وِيـمْ الـتَّقْ نْ  سْ حُ في  اعْضاكْ  رْ  وَّ صَ و 

يمْ افْهِ اكْ  شَ مانـْ آدَمْ  ابْنَ  ـكْ  قَ لـْ خَ

ــي الِ ــوَّ قُ سانْ  بلـْ ــالمْ  ــكْ الْ ولــدة 

ي اللـِ ـكْ  قَ خالـْ يـدْ  مِ بتَـحْ عـلِيـها 

ضالِي حابْ الفْ ا علَى اآللْ و الصْ يوْ و ارْضِ

يكْ قِ تَسْ بالْها  اجْ رُوقْ  عْ من  يُونْ  اعْ و 

تاوِيـكْ يـقْ  حقِ ا  ـهَ مْ أبْهايـَ الَكْ  دَ اهْ و 

يكْ دِ تَهْ ها  ومْ انْجُ و  ها  سْ مْ شَ يكْ  تَرْضِ

ي الـِ ـفَّ جَ الـبَـرْ  و  ـرْ  الـبَـحْ ـيـدْ  صِ و 

مثالِي و  اورِيــقْ  و  ـبْ  هَ الذْ مـعادَنْ  و 

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194



II خلوق اإلنسان 360

نانْ دْ العَ نا  يعْ فِ اشْ علَى  وا  لَّمْ سَ و  ا  لِّوْ صَ

انْهاكْ و  تُه  لطاعْ ادْعاكْ  منْ  ةْ  مَ كْ حَ

اكْ بدَ ادْوَاكْ  لْ  اتْبَدَّ اكْ  دَ اكْ ي  صِ تَعْ يفْ  كِ

وْالكْ مَ بْ  ضَ اغْ إال  ابْالكْ  ى  شَ تَخْ ما 

يانْ صْ العُ علَى  وْلَى  الـمَ بْ  ضَ يَغْ يَوْماً 

يَّانْ غِ واد  ـرْ  قَ سْ و  اللْظا  زْفَـرْ  تـَ و 

نانْ دْ العَ نا  يعْ فِ اشْ علَى  وا  لَّمْ سَ و  ا  لِّوْ صَ

سالَكْ إال  اليُومْ  ذَاكْ  في  رَكْ  ــدْ عُ أَشْ 

مالَكْ عْ  جَ ارْتـْ و  األبْ  مالْ  بَكْ  سْ كَ أو 

هالَكْ ـــرَامْ  احْ أو  ي  زَكِّ مْ و  هُ حــاللْ 

انْ ــمَ الرَّحْ ـرْ  ـفَ تَـغْ نسْ ــي  يَأخِ نْ  لكِ

يْمانْ هَ رِيقْ  اغْ َنا  أ و  ايْ  وَ أَسْ ظْ  َنْوَاعَ أ يفْ  كِ

نانْ دْ العَ نا  يعْ فِ اشْ علَى  وا  لَّمْ سَ و  ا  لِّوْ صَ

ـبْـلِي المَ رْ  الحايـَ و  ـرِيـقْ  الغْ وَّ  هُ َنَا  أ

لِي قَوْ ينْ  عِ امْ للسَّ ياسْ  القْ في  ثْلِي  مَ

لِي مَصْ وَ  هُ للـنَّاسْ  ـيَا  بالضْ جْ  يَوْهَ

انْ النَّوْحَ دْ  دَّ نـجَ و  بْ  نَنْتْحَ ال  يفْ  كِ

انْ غَ األَضْ ةْ  يقَ ضِ منْ  رْ  فَ السْ انِي  نَدَ

ضالِي حابْ الفْ ا علَى اآللْ و الصْ يوْ و ارْضِ

ارْ ــدَ االكْ دَنْيَةْ  في  الهاكْ  شايَنْ  عنْ 

رَّارْ الغَ و  سْ  النَّفْ اكْ  ــدَ اعْ تُه  طاعْ في 

بالنَّارْ زَا  الجْ يُومْ  الكْ  الهْ ــلَ  َهْ أ علَى 

الِي انْكَ و  الْ  ــوَ اهْ و  ابْ  ــدَ َالــعْ اعْ  بَنْوَ

ـاللِي اغْ و  ـيُـودْ  بقْ ـيظْ  اتفِ نَّمْ  جهَ و 

ضالِي حابْ الفْ ا علَى اآللْ و الصْ يوْ و ارْضِ

رُورْ غْ الْمَ ا  ايُهَ ـرَكْ  ـمْ عَ فـنِيـتْ  فاشْ 

وفُورْ مُ انْ  كَ دْ  بعَ منْ  تِيهْ  قْ انْفَ فاشْ 

ورْ صُ ـحْ رَكْ و أنْتَ إليه مَ دْ ونْ عُ باشْ إيْكُ

الِي مَ اعْ ـخالَفْ  بامْ ـولْ  قُ مانـْ عـلَى 

حالِي لسانْ  نِي  َيْجاوَبـْ أ ي  ـظِ وعْ فـي 

ضالِي حابْ الفْ ا علَى اآللْ و الصْ يوْ و ارْضِ

مالْ يُحْ يْطاقْ  الَّ  منْ  نُوبْ  الذْ الْ  مَ بأحْ

الْ عَّ شَ تُه  كْ شْ مُ في  الدْجى  باحْ  مصْ

يَنْحالْ ـدَى  الـمْ ولْ  طُ ـتُـه  جْ هْ مُ بنَارْ 

حالِي يافْـالنْ  ئَالِي  اسْ عنْ  نِـيكْ  غْ يـَ

مالِي رَسْ ـفْ  عْ ضُ منْ  قـلِيلْ  زَادِي  و 
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نانْ دْ العَ نا  يعْ فِ اشْ علَى  وا  لَّمْ سَ و  ا  لِّوْ صَ

رِي مْ عُ ــرَبْ  َقْ أ ا  لَمَّ يبْ  شِ المْ رْنِي  انْدُ

رِي بَصْ منْ  صْ  النَّقْ و  لْ  سْ الكَ انِي  بدَ و 

يَبْرِي يقْ  يطِ مـنْ  ال  وَا  ــدْ ال زْ  جْ عَ إنْ 

يْطانْ الشَّ و  سْ  النَّفْ و  ـوَى  الهْ رْنِي  يَسَّ

انْ الشَّ يمْ  ظِ اعْ يا  مْ  لِيهُ اعْ رْنِي  انصَ

نانْ دْ العَ نا  يعْ فِ اشْ علَى  وا  لَّمْ سَ و  ا  لِّوْ صَ

ارْجايْ و  تِي  ـدْ مْ عَ يـا  تِـي  رَّايـْ رْ  صُ انـْ

ايْ دَ لـِ بِيبْ  الطْ تَ  انـْ ي  رْضِ ـمَ مُ انْتَ 

واليْ مُ زِيـزْ  الْعْ أنْتَ  و  لْ  نْـتْـدَ تـَ يفْ  كِ

ـرَانْ ـفْ الغُ و  ـودْ  بالجُ تِي  بـْ تَوْ اقْـبَـلْ  و 

انْ فَ األَكْ ةْ  ـمَّ غُ في  تِي  ـرْبـْ غُ سْ  انـَّ و 

نانْ دْ العَ نا  يعْ فِ اشْ علَى  وا  لَّمْ سَ و  ا  لِّوْ صَ

ودْ مُ حْ المَ ولكْ  رسُ و  فاكْ  طْ مُصْ دْ  مَ َحْ أ

ودْ الجُ ـيمْ  ـظِ َعْ أ بْـتَـكْ  لـَ طْ ه  بجاهُ

ودْ ـدُ اجْ و  يــنْ  الْدِ الوَ يـعْ  مِ جْ ـمْ  ارْحَ و 

نانْ دْ العَ النْبِي  علَى  الةْ  بالصْ تَمْ  نَخْ

ـثْـمانْ عُ و  ـرْ  مَ عُ و  رْ  كَ بوبـْ عـلَى  و 

ضالِي حابْ الفْ ا علَى اآللْ و الصْ يوْ و ارْضِ

زُومْ هْ بابْ مَ ى الشْ حَ نَة و اضْ ينْ سْ سِ مْ منْ خَ

ومْ انْعُ نُوبْ  الذْ رْ  بَحْ في  انْزُولْ  ما  أنَا  و 

يُّومْ القَ ـلِي  العَ إالَّ  لِيـلْ  العْ امْ  قَ لسْ

ي بالـِ لِــي  ــولْــتْ  هُ ــرُورْ  ــغْ ال دنيةْ  و 

ي أَمـالـِ غْ  نـبْـلـَ نُـورَكْ  بـِ ي  نـِ ـدِ اهْ و 

ضالِي حابْ الفْ ا علَى اآللْ و الصْ يوْ و ارْضِ

البْ غْ يـُ ال  او  ـلَبْ  غْ يـَ اهْ  الْوَ رْ  تَنْصُ منْ 

بابْ األَسْ حْ  فاتـَ يا  وَا  بالدْ لْ  ـجَّ عَ

ابْ بـَ ـي  لـِ افْتَحْ  نَّكْ  مَ اوْ  لنَا  طلَبْتَكْ 

ئَالِي اسْ علَى  ثابَتْ  يدْ  هِ اشْ تنِي  وأمِ

لَرْسالِي تــاجْ  ــرَةْ  زُمْ في  رْنِي  شَ احْ و 

ضالِي حابْ الفْ ا علَى اآللْ و الصْ يوْ و ارْضِ

المْ اسْ و  ـينْ  حِ لْ  كُ في  يهْ  علـِ صالتَكْ 

ــالمْ ــظْ ال ــة  ــنَ ــتْ فَ و  ـــالكْ  ب ينا  تَقِ

المْ األسْ رْ  اهَ مَ اجْ و  ـرَابْ  القْ بابْنا  أحْ و 

الغـالِي نْـبَــرْ  عَ كالـْ ـالمْ  السْ آلـه  و 

االنْجالِي ـنَـيْـــنْ  سْ حُ الـْ و  ي  ـلـِ عَ و 
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نانْ دْ العَ نا  يعْ فِ اشْ علَى  وا  لَّمْ سَ و  ا  لِّوْ صَ

ى وْلـَ للْمَ ـدْ  مْ بالحَ يـدْ  صِ القْ تْ  تَمْ اخْ

لة الحُ ذا  نْ  حْ لـَ يمْ  فْهِ يَا  يتْ  مِّ سَ و 

يُتْلى مْ  هُ تُوبـْ اكْ في  ارْوَاوْا  ما  عـلَى 

قانْ هْ الدُّ بُوفارَسْ  ولْ  ايْقُ ـتْـهُ  تَـمْ اخْ و 

زَانْ المْ مابْكاتْ  ــمْ  لِيكُ عْ المِي  اسْ و 

ضالِي حابْ الفْ ا علَى اآللْ و الصْ يوْ و ارْضِ

ولْ قُ سْ المَ فْ  رْهَ كالمَ ة  رُونْقَ مْ ة  عَ قَطْ

ـولْ تْـقُ المَ نِي  الجْ رْ  سَ األَنامْ  تَنْبِيهْ 

ـولْ قُ عْ المَ و  ـولْ  نْـقُ بالمَ لْمْ  العَ لْ  اهْ

الِي شوَّ رْ  هْ شَ في  نِينْ  اسْ نْ  مَ كْ  شَ عامْ 

لَرْمالِي ــرْ  زَهْ اها  ابْكَ نْ  مَ كْ  حَ اضْ و 
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III

ـــنَّانْ كْ المَ ــالـْ ـهْ المَ انْ اإللـَ بْــحَ سُ

نَانْ ـدْ العَ ْـبِـي  النّ ـورْ  نـُ ا  ـشَ انـْ إالَهـاً 

ــانْ يَّ ــالَــكْ الــدِّ ثْ الــمَ ـــالَ ــمُ اثْ ــسْ و قَ

انْ وَ االخْ عْ  مَ جْ مَ يَا  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

تْنَا دَ مْ عُ ينْ  يَالسِّ ا  نَشَ ة  مَ قَسْ نْ  مَ

نَّا السُّ لَ  ياهْ نْ  ــوَّ كَ الثَّانْيَة  ــنْ  مَ و 

ــا األدْنَ مــعَ  ى  صَ لَقْ الثَّالْثَة  ــنْ  مَ و 

الَنْ التُّقْ ــيَّــدْ  سِ ــهَ  طَ ــورْ  الــنُّ ــنْ  مَ و 

وَانْ سْ في االكْ مْ رْ و الشَّ مَ و النُّورْ و الْقْ

انْ وَ االخْ عْ  مَ جْ مَ يَا  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

عْ تَرْجَ يعْ  مِ الجْ ارْ  لَنْوَ ى  ْقَ الّ يُومْ  في  و 

يَتْبَعْ بْتُهُ  سْ لحَ بْ  سْ حَ  ْ ــلّ كُ ــمَّ  تَ

ى االرْفَاعْ مَ بْ الحْ احَ لِي صَ والَيْ عَ نْ مُ عَ

ــانْ اإلِيــمَ و   ْ ــقّ حَ رَايَضْ  بالفْ ــى  اتَ و 

رْآنْ القُ و  يدْ  التَّوْحِ الوْرَى  في  رْ  هَ اشْ و 

ـالِي فَـعَّ لْ  األَجْ ـيدْ  ـعِ المُ ــبْـدِي  المُ

الِي الحَ أوَّلْ  فـي  يمْ  ظِ الـعْ ورُه  نـُ ـنْ  مَ

الِي العَ ــمْ  ايَ ــدَّ ال يــمْ  ــدِ الْــقْ  ْ ـــرَّبّ ال

الِي االرْسَ اتَمْ  خَ وَ  هُ نَا  يعْ فِ اشْ علَى 

تَاجْ نَا االنـْ ادَاتـْ يـنْ سَ دِ اجْ ـلُه و المَ و اهْ

ـرَاتْ االزْوَاجْ ـهْ ورْ و الطَّ ه البْـدُ ابـُ ـحَ أصْ

رَاجْ ـعْ المَ ـبْ  احَ صَ دْ  ـمَّ حَ مُ ةْ  أُمَّ ا  ْهَ نّ مَ

ي ـالـِ االرْسَ ـيـعْ  ـمِ اجْ و  بِـيَّا  األنـْ ارْ  َنْوَ أ

الِي عَّ شَ نْ  وْ الْكُ في  يَاهْ  ضْ نْ  مَ النُّورْ  و 

الِي االرْسَ اتَمْ  خَ وَ  هُ نَا  يعْ فِ اشْ علَى 

ــالَّقْ ــخَ ــكْ ال ــالَ ــمَ ـــهِ ال ــورْ اإللَ ــنُّ الْ

تْالَقْ يـُ بْتُه  لنَسْ ـبْ  سْ نـَ  ْ لّ كُ اكْ  ذَ اكْ و 

بَاقْ بْعْ اطْ ازْ سَ ينْ جَ ـيْـرْ الْوْرَى حِ نْ خَ عَ

الِي مَ ا و الجْ مَ ـلـْ رْ عَ ضَ ـنْ احْ ـظْ مَ و اوْعَ

تْـالَلِي مَ ـنَاهْ  اسْ ـودْ  الوْجُ فـي  ـارْ  سَ و 
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انْ وَ االخْ عْ  مَ جْ مَ يَا  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

ـي شِ عْ  وْضَ يـَ و  ـي  شِ ارْفَـعْ  ـنْ  مَ رْ  بَامَ

ي نْشِ ي المُ رْسِ لْكْ و الكُ يْفْ رَفْعْ الْفُ و كَ

ي شِ ـفْ ا مَ ـبْـرْهَ اقُـوتة خَ نْ يـَ ه مَ قُ ـلـْ خَ

ـــانْ األَرْكَ ــرَبَّــعْ  امْ ـيعْ  ـمِ بالجْ دَارْ  و 

انْ الشَّ ارْفِيعْ  ي  كِّ الْمَ ْبِي  النّ قَالْ  يفْ  كِ

ـــوَانْ األَخْ رْ  شَ عْ مَ يَا  ذَا  دْ  بَعْ ــنْ  مَ و 

انْ الشَّ ارْفِيعْ  ي  كِّ المَ ْبِي  النّ لُوقْ  اخْ في 

انْ وَ االخْ عْ  مَ جْ مَ يَا  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

هْ اللـَّ نَاتْ  ـــايـْ الكَ قْ  ـلـَ اخْ وَقْــتاً  في 

اهْ َنْشَ هْ أ ا اللـَّ ـتُه البَـيْـضَ ـنْ قَبْـظْ و مَ

اهْ ابْهَ نْ  سْ حُ ولْ  مُ كْ مَ جْ  بْتْهَ مَ نُّورْ  نْ  مَ

وَانْ لَكْ ـيعْ  مِ اجْ الً  اصْ هْ  اللـَّ لُ  ـعْ فَـجَ

انْ سَ إنـْ الَ  و  ـي  ـعِ قَـطْ انْ  جَ انْ  كَ الَ  و 

انْ وَ االخْ عْ  مَ جْ مَ يَا  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

يدْ التَّوْحِ لَهُ  نْ  المَ ْحْ  بّ ايْسَ النُّورْ  ا  ابْقَ و 

يدْ جِ التَّمْ ــة  دَوْحَ َدَمْ  أ في  ارْ  صَ تَّى  حَ

يدْ يْشْ ارْغِ يمْ بِهْ نَالْ عَ ْعِ نْ في النّ كَ و اسْ

الِي االرْسَ اتَمْ  خَ وَ  هُ نَا  يعْ فِ اشْ علَى 

رْ ـوَّ صُ و  مْ  الـَ بَالـعَ ى  اقْـضَ مَ ى  قْـضَ و 

ـبَرْ األَكْ ي  الـِ العَ ـيمْ  ـظِ العْ ـرْشْ  العَ و 

رْ ــدَّ قَ ـــورْ  األْمُ عْ  مْ جَ ْـــدِي  الّ ــورْ  نُ ــنْ  مَ

الِي الخَ و  نْ  ـوْ الكَ في  رْ  ـمَ اعْ مَ ـيعْ  مِ اجْ

الِي ـدْ بـنْـقَ ـقْ ادا الْعَ ـتُه في هَ ـقْْ طَ انـْ

ي الـِ ـوَ القْ  ْ ــحّ صَ في  ْتَــا  أ ما  اوْ  غَ اسْ

ي الـِ الحَ َوَّلْ  أ فـي  ه  أَتـُ شْ نـَ ـرْ  كُ دْ نـَ

الِي االرْسَ اتَمْ  خَ وَ  هُ نَا  يعْ فِ اشْ علَى 

نُونْ كْ المَ ْبِي  النّ نُورْ  اهْ  ابْهَ نْ  مَ نْ  وَّ كُ

ونْ كُ اسْ و  رَاكْ  الحْ الْ  حَ رْ  هَ اظْ االَّ  قَبْلْ 

افْنُونْ  ْ لّ كُ فَاقْ  فْ  وَاصَ يفْ  ايْصِ الَّ  شَ

الِي عَ اوْالَ  وضْ  فُ خْ مَ رْ  هَ اظْ مَ ــوْالَهْ  لَ

الِي نَسَّ ــوبْ  ــعُ اشْ ــتْ  ْعَ ــرّ ــفَ اتْ وَالَ 

الِي االرْسَ اتَمْ  خَ وَ  هُ نَا  يعْ فِ اشْ علَى 

لِيلْ التَّهْ ــالَزَمْ  امْ انْ  كَ رْشْ  العَ نْدْ  عَ

لِيلْ الْيَكْ في  رْ  الْبَــدْ كَ ْتُه  ـرّ افْـغُ الَحْ 

يلْ افْضِ  ْ لّ جَ لِيهْ  الَيَكْ  لَمْ وا  دُ ـجْ سَ و 
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ـيَانْ االعْ ـيعْ  ـمِ اجْ وا  ـدُ ـجْ سَ ْنَا  رَبّ ـرْ  بامَ

بَانْ آدَمْ  ـرَّةْ  غُ في  اقْـبَـلْ  انْ  كَ النُّورْ  و 

انْ وَ االخْ عْ  مَ جْ مَ يَا  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

وَى النَّـجْ ـعْ  امَ سَ ا  ـهَ لَقْ أخْ ا  ــــوَّ حَ و 

أْوَى مَ الـْ ـنَّـةْ  جَ في  ـتُه  زَوْجَ اتْ  حَ اضْ و 

ـوَى اضْ و  ْـبِي  الـنّ نُورْ  ا  لهَ لْ  تْـقَ انـْ و 

انْ بشَ يمْ  النَّـعِ نَ  امْ مْ  هُ رُوجْ اخْ َوَّلْ  أ

انْ ـكَّ ْبْ سُ ـرّ قَ وا إلَى األَرْضْ و اتـْ ـبْـطُ هَ

انْ وَ االخْ عْ  مَ جْ مَ يَا  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

ـالَطْ ـرَبْ و اخْ ْ العْ مّ ـمْ ثـُ ـجَ مْ العْ ْهُ نّ مَ

بَاطْ األنـْ و  الرُّومْ  و  ـلُـوكْ  المْ ـرْسْ  الْفُ و 

اطْ ـينْ ارْهَ ْعِ ـنَـوّ ـنُـوسْ امْ ـنْ اجْ ـمَّ و كَ

وْفَانْ طُ ـرِيقْ  اغْ ـنْ  مَ وحْ  نـُ ا  جَ انـْ إالَهاً 

ـنَّانْ المَ ـنَا  إالَهْ رَادْ  اوْ  رْ  قَـــدَّ يـفْ  كِ

انْ وَ االخْ عْ  مَ جْ مَ يَا  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

امْ حَ ودَانْ  السُّ نْ  مَ و  وجْ  يَاجُ يَافِيتْ  نْ  مَ

ــالَمْ لِينْ العْ ـرْسَ يعْ األَنْبيَاء و الْمُ ـمِ اجْ

ي الـِ ـفَ لَسْ  ْ ـلّ الْقَ ـيـنْ  ْعِ اللّ يـرْ  غِ نْ  مَ

الِي ـتْـوَ مَ هْ  ـَّ لَلّ ـودْ  ـجُ ْ السّ ـيعْ  ـمِ اجْ و 

الِي االرْسَ اتَمْ  خَ وَ  هُ نَا  يعْ فِ اشْ علَى 

آدَمْ ـتْـبَا  جْ للْمُ ـرْ  الْيْـسَ ـةْ  لْعَ ضَ نْ  مَ

ـالَمْ الْعَ نَا  ـْ رَبّ ـنْ  مَ ـبَـقْ  اسْ قَدْ  ا  ـمَ اكْ

ـمْ رْ و اسَ ا دَارَتْ الْبَـدْ ا كمَ ـهَّ هْ في اوْجَ

ي الـِ ـضَ فْ اللـَّ ـرَى  وَجْ اوْقَـعْ  ـبَاباً  بَاسْ

ي ـالـِ ارْجَ و  ـنَاتْ  ابـْ ـمْ  ـهُ لـْ ـسْ نـَ  ْ رّ اوْقَ

الِي االرْسَ اتَمْ  خَ وَ  هُ نَا  يعْ فِ اشْ علَى 

مْ ـلـَ يـْ الدَّ و  التَّـرْكْ   ْ مّ تـُ ـبَاطْ  االسْ و 

ـمْ األَدْهَ بْ  ايـَ الْغَ بَاشْ  الْحْ نُـوسْ  اجْ و 

ــرَمْ االكْ ــهْ  اإللَ  ْ ــلّ جَ ا  انْشَ  ْ ــدّ قَ ا  كمَ

الِــي ــوَ االهْ  ْ ــدّ شَ و  وجْ  ْجُ اللّ ــرْقْ  غَ و 

ي ـبَالـِ اجْ و  وجْ  ـجُ الفْ ـرْ  عـمَ لُه  بنَـسْ

الِي االرْسَ اتَمْ  خَ وَ  هُ نَا  يعْ فِ شْ اعلَى 

لَبْالَجْ رَارْ  الْحْ نْسْ  جَ امْ  سَ لْ  نَسْ نْ  مَ و 

اجْ هَ األنـْ بـيَاء  األَنـْ مْ  اتـَ خَ ادِي  الهَ و 
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الَمْ لَحْ يْبِينْ  الطَّ ادُه  ــدَ اجْ نَانْ  دْ عَ نْ  مَ

بَانْ الـْ ـيـبْ  اقْـطِ ـرْ  ـضَ مُ نزَارْ  إلَى  ثُمَّ 

انْ ـيْـمَ الهَ ـدَ  ْ الشّ رَوْضْ  رَكْ  ــدْ مُ إلَى 

انْ وَ االخْ عْ  مَ جْ مَ يَا  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

رِيفْ ظْ الغَ ا  الْبْهَ نْ  مَ كنَانَة  إلَى   ْ ثُمّ

التَّوْقِيفْ بْ  احَ صَ الَبْ  غَ و  رْ  فَهْ ثُمَّ 

رِيـفْ التَّـشْ ـةْ  يـقَ ـدِ احْ لِيبْ  الْكْ  ْ رّ المُ

انْ سَ االحْ ثِيرْ  اكْ لْ  األَفْضَ مْ  اشَ هَ إلَى 

انْ الشَّ ــيــعْ  ارْفِ ــادِي  الــهَ وَالَـــدْ  ــى  إلَ

انْ وَ االخْ عْ  مَ جْ مَ يَا  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

لْ ـمَ اكْ و  ا  تْـهَ انـْ ا  فِـيهَ ـنَة  ءَامِ إلَى 

لْ انْتْقَ ـرِينْ  اهْ الطَّ الَبْ  األَصْ ـادْ  هَ نْ  مَ

لْ يَارْ االَنْبيَا االفْضَ ـلْتْ بِهْ اخْ ـمَ ينْ احْ و حِ

انْ كَ قْ  تَنْطَ يمْ  الجِ طْ  نُقَ ورْ  هُ اشْ دْ  بَعْ

ـانْ جَ و  سْ  ألَنـْ ـهَ  طَ لُومْ  اعْ ـرْتْ  ظـهَ و 

انْ وَ االخْ عْ  مَ جْ مَ يَا  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

بَرْ األَحْ بْ  عْ كَ نْ  عَ يثْ  دِ الحْ في  يُرْوَى 

ـبَرْ تَـعْ ْ و اسْ ــتَــزّ ـيمْ اهْ ظِ العرْشْ العْ

وَّاجْ الْمُ الوْفَى  رْ  بَحْ ادْ  عَ امْ إلَى   ْ تُمّ

الِي البْــطَ ليْــتْ  رْ  نْفَ ــدَ الْغْ الْيَاسْ 

ـي هُ وَالـِ ــدْ ــعْ ــا بَ ــمَ ــزَيْ ــفُ اخْ ــلْ و خَ

الِي االرْسَ اتَمْ  خَ وَ  هُ نَا  يعْ فِ اشْ علَى 

كْ ـالـَ مَ ا  ْضَ الرّ ألبنه  ـلِي  العْ ـرْ  النَّضَ

كْ امَ السَّ لِي  الْعْ ـلَ  اهْ بْ  ـعْ كَ و   ْ ؤَيّ لـُ

كْ الـَ سَ ـنَافْ  المْ بْدْ  عَ  ْ يّ اقْـصَ إلَى  ثُمَّ 

ي الـِ المَ ا  ْـدَ النّ ـرْ  حْ بـَ لِيـبْ  ْ طّ الْمُ بْدْ  عَ

ي الـِ مَ الكْ  ْ رّ ــدَّ ال مْ  اتـَ خَ هْ  اللـَّ بْدْ  عَ

الِي االرْسَ اتَمْ  خَ وَ  هُ نَا  يعْ فِ اشْ علَى 

ـتَّاحْ الفَ ـلُه  ْ ـمّ كَ يمة  ـظِ العْ ـورة  بالصُّ

احْ ـفَ اسْ و  ا  ضَ يَرْتـْ ا  مَ ـرَاتْ  اهْ طَ امْ  لرْحَ

احْ ـصَّ الفُ يَّدْ  سِ لَّمْ  اتْكَ ا  نْهَ ابْطْ في 

الِي وحَ مُ يرْ  غِ نْ  مَ ا  شَ الْحْ قْ  مْ غُ في 

ـالِي خَ و  ـرْ  امَ الـعَ في  رُورْ  الشْ رْ  ْ مّ عَ و 

الِي االرْسَ اتَمْ  خَ وَ  هُ نَا  يعْ فِ اشْ علَى 

يحْ حِ اصْ يْرْ  خَ ورْ  هُ شْ الْمَ نَا  يَامِ لْ  مَ احْ و 

بِيحْ التَّسْ ْرُوا  ثّ كَ الَيَكْ  المْ وا  جُّ ضَ و 
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ــبَّــرْ كَ و  ـلَّلْ  اهَ مَ ا  ـقَ ابـْ ـــدْ  وَاحَ الَ 

انْ ـسَ االحْ يمْ  يَاقْـدِ دَالَكْ  ـدْ  بَعْ قَالْ  و 

ــنَّانْ المَ ــلِي  العْ افِـي  الكَ ْنَا  رَبّ الْ  فَقَ

انْ وَ االخْ عْ  مَ جْ مَ يَا  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

لَتْ مْ حَ نَة  امِ ـدْ  ـمَّ حَ مُ بِـيـبِي  حْ يَا 

رْبَتْ غَ والَ  ساً  مْ شَ اتْ  ــدَ ابْ ما  ــوْالَهْ  لَ

اتْ دَ عْ صَ ا  ْغَ اللّ لَ  اهْ ونْ  صُ الغْ فُوقْ  وَالَ 

انْ ــفَ باجْ ْـــبِي  النّ  ْ ُمّ أ ـنَة  امِ اوْرَاتْ 

نَانْ األَثـْ و  يـنْ  عِ التَّسْ لَى  اعْ ـمْ  ـسَ نَقْ

انْ وَ االخْ عْ  مَ جْ مَ يَا  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

اهْ الْغَ مْ  قَسْ  ْ لّ لكُ اتْ  غَ اسْ نْ  فلَمَّ

هْ باللـَّ مْ  تْـكُ أَلـْ اسْ ـنَامْ  يَاصْ ـتْ  قَالـَ

هْ اللـَّ لْقْ  خَ يْرْ  خَ ا  اهَ شَ احْ فِي  قْ  فَانْطَ

نَانْ دْ العَ دْ  ــمَّ حَ مُ األَرْضْ  في  ي  مِ اسْ و 

انْ اإلِنْسَ ا  أيُّهَ يحْ  حِ ْ الصّ نِّي  مَ ودْ  خُ

انْ وَ االخْ عْ  مَ جْ مَ يَا  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

يلْ رِيفْ افْضِ لَّة اشْ يلْ ابُو الْحُ في اإلنْجِ

لْ وزَمِّ مُ ـلُومْ  ـعْ مَ تَابْ  الْكْ في  ي  مِ اسْ و 

رِيحْ اصْ ظْ  بلَفْ ولَى  الْمُ علَى  ثَنَّى  و 

ـي الـِ عَ يَا  ـلْكْ  المُ في  رَى  اجْ اذَا  مَ و 

ونْ و التَّـالِي بَقْ في الْكُ ا اسْ الَمْ بمَ الْعَ

الِي االرْسَ اتَمْ  خَ وَ  هُ نَا  يعْ فِ اشْ علَى 

ينْ قِ أيـْ ـقُّ  حَ ـرْشْ  العَ  ْ ـتَـزّ اهْ ورْه  ـهُ لظْ

ـينْ ـسِ احْ و  يلْ  ـمِ اجْ ـرْ  َزْهَ أ باً  وْكَ كَ الَ  و 

نِينْ ْ ـولْ السّ ـولْ طُ يعْ الْقُ دِ ـابْوا ابـْ و جَ

الِي هَّ جُ امْ  ــوَ ــقْ ل ــانْ  ثَ ــوْ ال ــامْ  ــنَ اصْ

الِي الحَ فـي  ـلِيهْ  اعْ ـالَةْ  ْ الصّ رَامْ  و 

الِي االرْسَ اتَمْ  خَ وَ  هُ نَا  يعْ فِ اشْ علَى 

ودْ مُ ـلـْ الجَ عْ  دَّ صَ ايـْ وتْ  صُ ابـْ لَّلْ  هَ ايـْ

ودْ وكُ المُ ى  ـرْتْضَ المُ ولْ  ْسُ الرّ ـوَّ  هُ ا  مَ

ودْ مُ ـحْ مَ ـلْ  اهْ في  ي  ـمِ اشْ الْهَ َنَا  أ قَالْ 

ي الـِ مْ العَ اسَ نَانْ بُو القَ ي في الجْ مِ و اسْ

ي الـِ االرْسَ ــامْ  إمَ ى  ـفَ ـطْ صْ المُ انَا 

الِي االرْسَ اتَمْ  خَ وَ  هُ نَا  يعْ فِ اشْ علَى 

ورْ كُ دْ مَ رَاتْ  الفُ بُو  الزَّبُورْ  في  ي  مِ اسْ و 

ورْ هُ مْ الجَ الَيَكْ  امْ في  يمْ  الرَّحِ بْدْ  عَ و 
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يلْ مِ التَّـكْ ــرْ  زَاخَ نْ  الَطَ السَّ انْ  لْطَ سُ

يَانْ صْ ـيعْ في العُ ـفِ ـتِي اشْ ْ ُمّ ـنْـدْ أ و عَ

ـوَانْ االكْ نْ  مَ ـنْ  ايـَ كَ ونْ  كُ إيـْ االَّ  قَبْـلْ 

انْ وَ االخْ عْ  مَ جْ مَ يَا  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

ا انْشَ هْ  اللـَّ نُــورْ  يمْ  ظِ الْعْ نُــورْ  نْ  مَ

ا شَ الحْ نْ  مَ قْ  النُّطْ تْ  عْ مَ اسْ نْ  فلَمَّ

ا ـشَ اغْ ْيَامْ  الرّ  ْ تّ سَ ا  لْبْهَ قَ عـلَى  و 

انْ ــسَ اإلحْ ذُو  ـينْ  الحِ في  ا  ـهَ لـْ تَابَعْ و 

اليُــرْقَانْ ــمَ  اكْ الُونَكْ  مَ ا  لهَ ــالْ  قَ

انْ وَ االخْ عْ  مَ جْ مَ يَا  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

ارْ فَ عْ لَوْنِي اوْ الَ يَصْ يفْ الَ يَنْتْقَ قَالَتْ كِ

ــرَارْ األَسْ ي  تْمِ كُ ــالْ  قَ ا  هَ زَوْجْ قْ  انْطَ

ارْ هَ شْ يـُ البْـلُوغْ  ـنْـدْ  عَ ـنَى  الَغْ كْ  وَلْدَ

ـيَانْ باألَعْ قَالْ  و  ـبِـيبْ  الْحْ قْ  طَ فانـْ

انْ اكَ مَ يعْ  مِ اجْ رْ  يَبْصَ ـدِي  ـْ اللّ  ْ ــقّ حَ و 

انْ وَ االخْ عْ  مَ جْ مَ يَا  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

اقْـالَمْ و  ـيعْ  اوْسِ ي  رْسِ كُ اوْالَ  رْشْ  الَعَ

امْ بتْمَ ورْ  هُ اشْ عَ  تَسْ ا  شَ الحْ في  ا  ابْقَ و 

ورْ هُ مَشْ ــرَّزَّاقْ  ال بْدْ  عَ وَابْ  ْ ــدّ ال نْدْ  عَ و 

الِي النْكَ ومْ  يـُ فـي  ـيدْ  ـجِ الْمْ ادِي  الهَ

الِى مَ الجْ رَاجْ  اسْ ـهْ  اللـَّ ـنِي  ـلـْ عَ اجْ

الِي االرْسَ اتَمْ  خَ وَ  هُ نَا  يعْ فِ اشْ علَى 

ــابْ ــوَهَّ دُودْ الــــرَّازَقْ ال ـــرَّبْ الــــوْ ال

وَابْ ـصْ مَ ـثِـيرْ  اكْ رَتْ  فْ سَ نَة  ءامِ أمُّ 

ابْ غَ و  ـاقْ  ضَ و  فْ  لـْ تـَ و  لْ  دَهْ لْ  قْ العَ و 

الِي لْجَ الجَ ـبَهْ  يَشَ ا  ـهَ نـْ لَوْ ــدْ  وْجَ يـَ

أَلِي اسْ عــلَى  ـنِي  تُغْ ـتِي  الـْ حَ تْ  قَالـَ

الِي االرْسَ اتَمْ  خَ وَ  هُ نَا  يعْ فِ اشْ علَى 

اليُومْ ذا  هَ في  لَّمْ  اتْكَ نِي  أجْ نِي  بَطْ نْ  مَ

تُومْ كْ مَ نَة  يَامِ يَــا  ـــرْ  األَمْ ذا  لِّي  خَ

ومْ ـشُ امْ ثِيرْ  اكْ اقْـتَاالً  يهْ  لـِ اعْ يَوْقَعْ  و 

الِي ازْهَ كْ  ابـَ ـطَ اخْ و  ي  بـِ
ْ أ يَا  قَـتْ  دَ أصْ

الْيَالِي و  ــامْ  َيَّ أ ونْ  اتُكُ لَمْ  َنَــا  أ الَ  ــوْ لَ

الِي االرْسَ اتَمْ  خَ وَ  هُ نَا  يعْ فِ اشْ علَى 

الَنَـــارْ ــــاتْ  ازْهَ ــنَّــة  جَ الَ  لُـــوحْ  اوْالَ 

ارْ االنْوَ رِيقْ  اشْ دْ  اجَ سَ ذَاكْ  دْ  بَعْ لَقْ  اخْ و 

087

088

089

090

091

092

093

094

095

096

097

098

099

100

101

102

103

104



369 III الخلوق

امْ قَ لسْ نَاهْ  اسْ يَبْرِي  الْ  مَ الجْ ولْ  مُ كْ مَ

بَانْ لُوقْ  اخْ ارْبِيعْ  منَ  رَة  شْ عَ نَا  اثـْ في 

ـوَّانْ الْجُ إلَى  تَّى  حَ وَاتْ  اضْ ة  ـكَّ مَ نْ  مَ

انْ وَ االخْ عْ  مَ جْ مَ يَا  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

يْبَا شَ هُ  ْ ــدّ جَ نْ  عَ يثْ  دِ الحْ في  ــرْوَى  يُ

رَيْبَا الَ   ْ ـــكّ شَ الَ  دَاكْ  ـنْـدْ  عَ رْ  ابْصَ و 

بَا عْ الكَ تْ  دَ جْ سَ قَدْ  امْ  قَ الْمْ وْ  لنَحْ

انْ لسَ ظْ  ابْلَفْ قَالَتْ  رِيعْ  اسْ رْتْ  هَ اجْ و 

نَانْ دْ العَ ي  مِ اشْ بالهَ رِيمْ  الكْ رْنِي  هَّ طَ

انْ وَ االخْ عْ  مَ جْ مَ يَا  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

الَ مْ جُ ــرْتْ  ــهَّ جَ ادِي  ـــوَ ابْ ــنْ  مَّ ــمْ  كَ و 

ــوْالَ الــمَ ـــلُ  ْ رَسّ و  ـــاهْ  جَ ــرِيــلْ  ــبْ جَ و 

ـالَ ـفْ الحَ جْ  بَهَّ امْ وهْ  ــدُ ــاهْ شَ تَّى  حَ

انْ دَ لـْ الوِ و  ــورْ  الحُ علِيهْ  ـتْ  رَضْ اعْ و 

بَانْ سْ حُ ـوفْ  األُلـُ منَ  ــافْ  قَ ثُــمَّ  ــدِّ  كَ

انْ وَ االخْ عْ  مَ جْ مَ يَا  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

يَا نـْ الدُّ ا  ـمَ اسْ تْ  قَالـَ لِي  أيـْ ـدْ  ـمَّ حَ مُ

ـلْيَا الحُ ذَا  في  تْ  قَالـَ اكْ  ـدَ أكْ األَرْضْ  و 

يَارْ األَخْ نَ  امْ رْ  هَّ طَ امْ بْ  نْـتْـخَ مَ ـيَّـبْ  طَ

ي الـِ ـهَ اسْ و  ارْ  اوْعَ يَاهْ  اضْ نْ  مَ ى  سَ اكْ و 

ي الـِ الخَ و  ـرْ  امَ العَ و  ـرَاقْ  العْ األَرْضْ  و 

الِي االرْسَ اتَمْ  خَ وَ  هُ نَا  يعْ فِ اشْ علَى 

الَّقْ للخَ بَالْبِيْتْ  وفْ  ايْطُ َنْــوَى  أ انْ  كَ

اقْ ـدَ األَحْ حْ  ـالَمَ بَمْ ـرِيمْ  الْكْ  ْ ــدّ الْجَ

ــكْ الـــرَّزَّاقْ ــالَيَ ــمْ ــرْتْ ال ــبَّ ْ كَ ـــدّ و قَ

الِي بأمَ فُـــزْتْ  ـــدْ  قَ ــا  ــنَ ْ ــثّ ال ــهْ  ــي لِ

الَلِي االطْ ارَسْ  بفَ رْ  فَ الْكْ سْ  رجْ نْ  مَ

الِي االرْسَ اتَمْ  خَ وَ  هُ نَا  يعْ فِ اشْ علَى 

ارْ أفْـطَ  ْ لّ كُ تْ  افْـرَحْ ـدْ  ـمَ أحْ لَدْ  ـوْ الْمَ

ارْ االبْصَ نْ  عَ ابْ  غَ تْ  اعَ سَ ثَلْثْ  بُه  ْ جّ حَ

ـرَارْ بَقْ اوْلُه  جَ كْ  ـالَيـَ المْ ـيعْ  ـمِ اجْ و 

التَّالِي علَى  اوْلُه  جَ بْـيَا  االنـْ ارْوَاحْ  و 

الِي االرْسَ يعْ  ــمِ اجْ و  ـيَا  ـفْ لصْ ادْ  ـدَ اعْ

الِي االرْسَ اتَمْ  خَ وَ  هُ نَا  يعْ فِ اشْ علَى 

وفْ جُ لِيهْ مَسْ الَّ اعْ فْ ظَ قَ َيْلُه اسْ و انَا أ

وفْ وْصُ مُ ايْلِي  هو  و  اطْ  ابْسَ أيْلُه  َنَا  أ
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ـلْيَا العُ لْ  أهْ قَالْوا  رْ  مَ القْ و  سْ  مْ الشَّ و 

ـيَانْ الـعْ األنْبِيَا  و  ــالْ  ْسَ الــرّ ــالْ  قَ و 

ـوَانْ اخْ لِيـهْ  ـنَا  احْ و  يـقْ  ـقِ اشْ ونا  أخْ

انْ وَ االخْ عْ  مَ جْ مَ يَا  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

هْ اللـَّ ــرْ  بــامْ امْ  ـــدَّ خُ ْنَا  لّ كُ ــوا  ــالُ قَ

هْ اللـَّ ــولْ  ارْسُ ايْلِي  ــرَاقْ  ــبُ الْ ــالْ  قَ و 

هْ اللـَّ بِـيـبْ  أحْ تْ  قَالـَ لُه  ايـْ  ْ ــنّ الْجَ و 

النِّـيـرَانْ ة  ـزَّانـَ خْ و  يمْ  حِ الجْ قَالَتْ  و 

وَانْ ـدْ ـلَ العَ رَقْ اهْ ْ نَحْ لّ ي انْظَ و بزَفْـرَتـِ

انْ وَ االخْ عْ  مَ جْ مَ يَا  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

ـينْ انـه في الحِ بْـحَ ـلِيلْ سُ و قَالْ الجْ

ينْ مِ ة علَى قسْ مَ ابْ قَسْ سَ مْ في الحْ سَ نَقْ

ـنِيـنْ احْ ـيمْ  ارْحِ انَا  و  لِي  ايـْ رَى  األُخْ و 

نَانْ ــدْ العَ ة  ألُمَّ ـتِى  مْ رَحْ تْ  بْـقَ سَ

وَانْ رضْ ورْ  اقْصُ مْ  يَالْهُ بِيبْ  الْحْ هْ  الوَجْ

انْ وَ االخْ عْ  مَ جْ مَ يَا  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

ــة األُمَّ رْ  شَ عْ مَ يَــا  لنَا  ــرَى  بُــشْ في 

ـرْمَة الحُ وا  مُ ظْ عَ و  ـالَّوْا  اتْسَ و  ـوا  فَرْحُ

ــرُوفْ ــعْ مَ ــا  نَ ْ ــوّ ضَ ــهْ  بِ الْنَا  دْ  مَّ حَ مُ

الِي العَ ـلْنَا  سَ ـْ انّ نْ  مَ الْنَا  ـدْ  ـمَّ ـحَ مُ

الِي ـعَ المْ  ْ لّ جَ كْ  ـالَيـَ المْ اكْ  ــدَ اكْ و 

الِي االرْسَ اتَمْ  خَ وَ  هُ نَا  يعْ فِ اشْ علَى 

الَقْ قْ باألَطْ ـلـْ لَى الْخَ ـلُه اعْ ْ هْ فَـضّ اللـَّ

تَاقْ ـشْ مَ و  قْ  ايـَ شَ لُه  ايـْ ـبُه  ـرْكْ مَ أنَا 

رَاقْ الشْ يـعْ  ابْدِ ـي  الزَّاهِ نْزْلهُ  مَ أنَا 

الِي ـعَ ـشْ مُ  ْ دّ نْـهَ يـَ النْـبِـي  ـرْ  كْ بـدَ

قَتَّالِي ـيمْ  ـمِ اسْ و  ـيمْ  مِ احْ مْ  يهُ قِ نَسْ

الِي االرْسَ اتَمْ  خَ وَ  هُ نَا  يعْ فِ اشْ علَى 

بَادِي أعْ رْ  شَ عْ يَامَ هْ  ــالَ اعْ الَيَكْ  لمْ

ـادِي الهَ ة  اعَ ـفَ لشْ مْ  ْـهُ نّ مَ ة  ـــدَ وحْ

بَادِي بِينْنَا  نْ  مَ ابْ  دَ العْ ى  شَ يَخْ يفْ  كِ

الِي وَ االهْ  ْ ــرّ شَ ــنْ  مَ ا  ــدَ اغْ مْ  هُ دْ نَنْقُ

ضْ االفْضالِي حْ ودْ ابْمَ جُ مْ انـْ ـلِيـهُ و اعْ

الِي االرْسَ اتَمْ  خَ وَ  هُ نَا  يعْ فِ اشْ علَى 

االوْزَارْ ي  ـتَـحِّ ـمْ المَ يـعْ  فِ الشْ لُوقْ  بَاخْ

بَّارْ لِي الجَ ولى العْ رُوا المُ كْ لِيهْ نَشْ و اعْ
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ة تَـرْمَ حْ مَ ــاتْ  األْمَّ عـلَى  ـنَّـة  الجَ و 

نَّانْ المَ ـمْ  ايـَ الدَّ اإللَهْ  لُه  ْ فَـضّ نْ  مَ

ــوَانْ النَّـسْ ـلْ  ْرَامَ أ و  الْيْـتَامْ  ـيلْ  فِ اكْ

انْ وَ االخْ عْ  مَ جْ مَ يَا  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

اتْ ــدَ ــعْ ارَقْ ال ـــوَ ـــخْ ـــى ب ــاً أتَ ــيّ ــبِ نَ

األَيَـــاتْ ــبَــيَّــنْ  امْ يحْ  افْصِ ــانــاً  ــرْقَ فُ

والَّتْ ـرُوبْ  الغْ دْ  َبعْ ـيَا  ْ الضّ ـسْ  مْ شَ و 

انْ حَ امْ  ْ دّ افْشَ ا  جَ نْ  مَ ـدْ  مَّ حَ مُ ارْفِيقْ  و 

وْفَانْ طَ ثَلْ  امْ رَى  أجْ ينُ  ايْمِ نْ  مَ ا  المَ و 

انْ وَ االخْ عْ  مَ جْ مَ يَا  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

ومْ مُ مَسْ أنَــا  ــالْ  قَ رَاعْ  ـــدَّ ال بْرُه  خَ و 

ومْ صُ عْ المَ إلَى  قْ  انْطَ ْقِيمْ  الرّ  ْ لّ صَّ و 

يُّومْ للْقَ بَّحْ  سَ ا  صَ الحْ ه  فُّ كَ في  و 

زْيَانْ الخُ ا  دَ العْ علَى  ولْ  ْسُ الرّ رْ  انْصَ في 

انْ فَ شْ الخَ عْ  اتْرَضَّ زَالْ  للغْ نْ  مَ اظْ و 

انْ وَ االخْ عْ  مَ جْ مَ يَا  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

رِيـنْ طْ شَ لُه   ْ قّ انْشَ ـنِيـرْ  المْ رْ  البَـدْ و 

يْنْ العَ دُونْ   ْ بّ الضُّ اكْ  اكدَ لُه  قْ  انْطَ و 

ـتَارْ ـخْ المُ ـةْ  أُمَّ ا  ـلُوهَ خْ يـدَ ـتَّى  حَ

الِي كَ االنـْ يعْ  جمِ ـنْ  مَ يعْ  ـمِ بالْجْ و  نَنْجُ

ي ـالـِ الجَ ـرْ  ايـَ الحَ يَارْ  ْ الدّ ـرِيـبْ  اغْ و 

الِي االرْسَ اتَمْ  خَ وَ  هُ نَا  يعْ فِ اشْ علَى 

امْ ازْمَ رَبْ  بضَ عاً  قطْ رْ  صَ تَنْحْ ليْساً 

امْ عَ اطْ اعْ  بصَ ا  فَ اكْ وفْ  ْلـُ أ مـنْ  ـمْ  كَ و 

امْ اقْوَ يدْ  الوْكِ فَرْضْ  علَى  ي  ضِ يَقْ يْ  كَ

الِي االنْجَ  ْ رَدّ و  ـسْ  مْ اللـَّ مـنَ  رَى  ابـْ و 

الِي فَ ولْ و اطْ هُ يُوخْ و اكْ ى بِهْ اشْ قَ و اسْ

الِي االرْسَ اتَمْ  خَ وَ  هُ نَا  يعْ فِ اشْ علَى 

ْ اليَدّ  ْ ــفّ وكَ لْ  تَاكُ ــولْ  ــارْسُ يَ ـاكْ  َيـَّ أ

دْ يَتْــنَـهَّ و  ي  بْـكِ يـَ ـيرْ  البْـعِ اهْ  جَ و 

دْ ـجَ يَسْ ْـرَى  التّ فُـوقْ  ـودْ  ـجُ اسْ لَهُ  و 

تَالِي القْ يُوفْ  بسْ يعْ  مِ اجْ مْ  هُ قْ حَ امْ و 

الِي امْ االرْسَ يْـمَ ـاتْ لـَ مْ و جَ ـتْـهُ مَ عْ طَ

الِي االرْسَ اتَمْ  خَ وَ  هُ نَا  يعْ فِ اشْ علَى 

دْ عَ ـرَجْ و اصْ ْ اخْ مّ ـرَى في كُ ً اسْ دا و بَعْ

دْ سَ الجَ ومْ  اتْحُ لهُ  بَابْ  ْ الدّ ـجْ  ـجَّ هَ و 
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إيلِينْ اهْ  اوْطَ ا  مَ هْ مَ لِيبْ  ْ الصّ لْدْ  الصَّ و 

ايْبَانْ لِهْ  رِيفْ  الشْ لْ  األَصْ مْ  سْ الجَ و 

يــوَانْ سِ ْلُه  لّ ايْضَ امْ  ـمَ الغْ انْ  كَ و 

انْ وَ االخْ عْ  مَ جْ مَ يَا  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

ارْ ـطَ األمْ و  ـلة  ْمْ الرّ ـزَاتْ  ـجِ عْ مُ وقْ  فُ اتـْ

ـبَّارْ الجَ الَكْ  المَ اإللَهْ  ـثُـه  عْ بـَ قَـدْ 

زَارْ و  افْ  طَ و  ه  تَبْعُ ذي  الـْ ـدْ  ـعْ سَ يَا 

انْ ـمَ الرَّحْ ــالَكْ  المَ اإللَهْ  بِـيـبْ  احْ

ـيَانْ صْ العُ ـرَّجْ  ـخَ امْ بَانْ  ايـْ دْ  ـمَّ حَ مُ

انْ وَ االخْ عْ  مَ جْ مَ يَا  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

واجْ رْبَتْ االمْ طَ ا اضْ لِيهْ مَ هْ اعْ لَّى اللـَّ صَ

اجْ الدَّ ومْ  انْجُ ةْ  دَّ عَ لِيهْ  اعْ هْ  اللـَّ لَّى  صَ

اجْ جَّ الحُ وا  يلْمُ هِ ا  مَ لِيهْ  اعْ هْ  اللـَّ لَّى  صَ

البُزْالَنْ ْنُوا  ـتّ احَ مَ لِيهْ  اعْ هْ  اللـَّ لَّى  صَ

انْ رْشَ الوَ ــرَّدْ  غَ ا  مَ لِيهْ  اعْ هْ  اللـَّ لَّى  صَ

انْ وَ االخْ عْ  مَ جْ مَ يَا  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

ارْ ـوَ ــرَتْ األنـْ ــازَهْ ــالَمْ مَ ْ ــى الــسّ و ازْكَ

ــيَارْ الخْ هُ  ابـْ ــحَ اصْ و  ْـبِـي  النّ ءَالْ  و 

دْ لْمَ تْـجَ يـَ ـيْـنْ  الطِّ في  ا  اوْطَ ا  مَ هْ مَ و 

الِي عَّ شَ ــهْ  بِ ــاطْ  حَ ـذي  ـْ الّ ــورْ  نُ ــنْ  مَ

ــي ــرْوَالِ هَ و  ــا  نَ ــدْ هَ ا  مشَ ــا  مَ تَّى  حَ

الِي االرْسَ اتَمْ  خَ وَ  هُ نَا  يعْ فِ اشْ علَى 

يرْ كِ تَحْ اوْالَ  ي  ـعِ قَطْ ادْ  ــدَ اعْ ا  ايَلْهَ مَ

يرْ انْدِ يرْ  ابْشِ ي  احِ مَ تْدِي  هْ مَ ــادِي  هَ

يرْ جِ امْ يعْ  فِ اشْ أْ  لْجَ مَ ه  دُ يُوجْ ا  ــدَ اغْ

الِي سَ و  ـرَّحْ  ـفَ امْ بْ  قَـلـْ  ْ لّ كُ هْ  بـِ نْ  مَ

الِي المَ الـوْفَا  رْ  بَحْ يمْ  حِ الْجْ نَارْ  نْ  مَ

الِي االرْسَ اتَمْ  خَ وَ  هُ نَا  يعْ فِ اشْ علَى 

ارْ الزَّخَّ لْ  ايـَ الهَ يـمْ  مِ الطْ رْ  البْحَ في 

ارْ األَقْمَ رَتْ  ازَهْ مَ يمْ  البْهِ اللِّيلْ  في 

ارْ مَ الجْ ا  دَ المْ ولْ  طُ نا  امْ في  اوْا  ارْمَ و 

الِي وَّ مُ يبْ  بطِ اتْ  ــدَ الــحْ اوْا  ـــدَ احْ و 

الِي العَ ـنْ  ـصْ الغُ علَى  اتْ  كَ األيـْ فُـوقْ 

الِي االرْسَ اتَمْ  خَ وَ  هُ نَا  يعْ فِ اشْ علَى 

وحْ بِيرْ ايْفُ دَى العْ ى بَشْ فَ طَ صْ علَى المُ

الرُّوحْ و  لْ  قَ الْعْ وْ  زَهْ يَارْ  الخْ رَة  شْ العَ و 
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البْـرَارْ مْ  هُ بِيلـْ اسْ ينْ  عِ التَّابـْ اعـلَى  و 

ـنَّانْ يَاحَ تَـكْ  لـْ سَ ـيـبْ  ـجِ يَامْ مْ  هُ بـِ

انْ مَ األَيـْ هلَ  ـلة  ـمْ جُ ـيمْ  يَارْحِ مْ  ارْحَ و 

انْ وَ االخْ عْ  مَ جْ مَ يَا  وا  لّْمُ سَ و  ا  لِّيوْ صَ

اجْ الحَ ـزِيـزْ  العْ بْدْ  عَ غْ  لـَ ابـْ ا  مَ ذا  هَ

التَّاجْ و  ا  ْوَ اللّ بْ  احَ صَ ْبِي  النّ لُوقْ  اخْ في 

ازْوَاجْ و  ـمْ  ـرَادْهُ بَفْ ـينْ  مِ الـْ العَ ـيْـرْ  خَ

انْ هَ دْ لـَ ادْوِي  يـَ ـقْ  ـقَّ ـحَ المْ التَّـارِيخْ  و 

بَانْ سْ افْ بالحُ ينْ و الْكَ طْ شِ امْ نُقْ في عَ

ـبَّانْ شَ و  ايَبْ  شَ مْ  ـلِيكُ اعْ ـالَمِي  اسْ و 

نَاهْ ايْلُوحْ ا اسْ حَ بَاحْ وَضْ ْ عْ الصّ شَ عْ ا شَ مَ

ــي ــالِ ــتْ أمَ ــايَ ــاغَ ـتِــي يَ ـْ ــرْ زَلّ ــفَ اغٌ

الِي غَ يَسْ عْ  مْ بالْجَ ذِي  ـْ الّ و  ـبِـينْ  ايـْ غَ

الِي االرْسَ اتَمْ  خَ وَ  هُ نَا  يعْ فِ اشْ علَى 

اهْ غَ سْ يـَ نْ  لمَ قَوْلُه  ولْ  قُ إيـْ ـرَاوِي  غْ مَ

هْ اللـَّ بِـيبْ  احْ دْ  ـجَ لَمْ ولْ  ْسُ الرّ نَبِـينَا 

اهْ مَ لحْ ا  ـتَمَ حْ يـَ بِهْ  لُودْ  أيـْ نْ  مَ يرْ  جِ امْ

ــالِــي ْ االنْــجَ ـــيّ ــوِي ضَ ــبَ ــعْ الــنَّ ــي ارْبِ

الِي مَ بـكْ ـرْ  ـفَ ظْ نـَ  '' ''بَ ـرْفْ  حَ زِيدْ  انـْ و 

البَلْبَالِي  ْ ثُـــمّ ــزَارْ  ــهْ ال ــنَّــى  ــاغَ مَ
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ادْ وَّ جُ ينْ  عِ المْ مَ  نَعْ هْ  اللـَّ مْ  بَسْ ا  نَبْتْدَ

عالِي نارْ  امْ ه  لْكُ فُ علَى  سْ  مْ الشَّ لْ  جاعَ

سالِي ى نُورِي لَكْ المْ
غَ مْ و اصْ اهَ يا الفَ

ـعاالَ اتـْ انُه  بْحَ سُ الخـالَقْ  ـيمْ  ظِ العْ

الرَّساالَ خاتَمْ  الهادِي  ى  علـَ ـالَةْ  الصْ و 

الالَ الجْ بازَعْ  ـدَ  ـمْ َحَ أ سٍ  يـَ ى  ـفَ طْ مُصْ

ادْ جَ تَمْ و  تِي  بَوْالَعْ وْلَى  المَ دْ  مْ حَ دْ  بَعْ

الِي مَ يدْ  اقْصِ في  ايَلْنِي  يَالسَّ انْجاوْبَكْ 

سالِي ى نُورِي لَكْ المْ
غَ مْ و اصْ اهَ يا الفَ

ثالَثِينْ و  ــدْ  ــوَاحَ ب ا  ــدَ نَــبْ يَنايَرْ  ــا  َيَّ أ

تَبْيِينْ الــزْوَالْ  لْ  الظَّ امْ  ــدَ َقْ أ عَ  تَسْ لِيهْ 

نِينْ شاهْ تَوْ ڤْ اغْ نْدَ ه شَ لْكُ تكي في فُ يَحْ

عادْ لسْ بُرْجْ  لْ  خُ تَدْ رَة  شْ عَ بْعَ  سَ يُومْ 

الليَالِي رُجْ  تَخْ يَنَّايَرْ  منْ  ''ك''  يُــومْ 

مْ دَايـَ زِيــزْ  اعْ الباقِـي  ـيْ  الحَ رِيـمْ  الكْ

عالَمْ ـيمْ  كِ احْ ةْ  نْـعَ صَ رِي  تَجْ نَازَلْ  بالمْ

عازم ابْ  وَ الجْ هاكْ  يتِي  صِ قْ سَ الَشْ  اعْ

ا يدَ صِ القْ لَعْ  طْ مَ ه  مُ باسْ ا  مانَبْدَ لْ  جَ

ا يدَ عِ السْ ة  األُمَّ يعْ  فِ اشْ لْقْ  الخَ يَّدْ  سَ

ا يدَ الوْجِ تِي  بوْالَعْ ه  حابـُ اصْ و  ه  حُ دْ نَمْ

تايَمْ الهْ ــمْ  ادْرَاغَ حابْ  االصْ و  ولْ  الرْسُ

مْ نْ فاهَ سْ كُ مْ يلْ الشَّ علَى انْهايَة تَرْحِ

عازم ابْ  وَ الجْ هاكْ  يتِي  صِ قْ سَ الَشْ  اعْ

مْ بَلْغَ يرْ  هِ الشْ ه  بْعُ طَ و  يْ  دْ الجَ مْ  نَجْ لِيهْ 

تَّمْ حَ امْ نا  سْ مْ شَ بُولَعْ  لْ  خُ يَدْ رَابْعه  في 

مْ شَ يَغْ لِيهْ  رَادْ  ا  أمَّ دْ  بَعْ ه  يْدُ صَ دُونْ 

هازَمْ بَنْدْ  ورْ  ـهُ ـمْ جَ ـبَّـةْ  قُ كَ جْ  بْتْـهَ مَ

حايَمْ بُرْجْ  لْ  كُ علَى  ايْفْ  طَّ الخُ رْ  هْ يظَ
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سالِي ى نُورِي لَكْ المْ
غَ مْ و اصْ اهَ يا الفَ

نُّه  رِينْ قُولْ مَ شْ ة و العَ بْعَ إذَا امْضاتْ سَ

نُّه كَ ولْ  َتْقُ أ بْيَة  الخُ دْ  عْ سَ الثْالثِينْ  في 

نُّه عَ أتْسالْ  منْ  يا  يَبْرَايَرْ  رْ  هَ اشْ في 

يَنْقادْ لِيهْ  لْوْ  الدَّ بُرْجْ  و  بْعْ  الطَّ مْ  بَلْغَ

حالِي الَمْ  '' ''يَبٍّ رَكْ  هْ شَ منْ  امْضاتْ  إذا 

سالِي ى نُورِي لَكْ المْ
غَ مْ و اصْ اهَ يا الفَ

تَزْهارْ بِهْ  رُونْ  قْ مَ اخـر  و  خْ  شامَ مْ  نَجْ

يارْ االطْ ـناسْ  اجْ دَايَمْ  تَزْوَجْ  ازْماناً  في 

نْ لَيْلُه اتْزِيدْ في انْهارْ ة مَ صْ ساعَ تَنْتْقَ

الوْهادْ في  وا  يَتْعانْدُ  ً انْهارا زُوْجْ  ولْ  اتْقُ

تالِي ومْ  سُ الحْ التَّالِي  رْغْ  الفَ ا  دَ هَ دْ  بَعْ

سالِي ى نُورِي لَكْ المْ
غَ مْ و اصْ اهَ يا الفَ

ة ـرِيعَ اسْ ي  ـجِ اتـْ يَبْـرَايَرْ  نْ  مَ التْـالثَا 

ة بِيعَ الطْ مْ  بَلْغَ و  وثْ  الحُ بَرْجْ  بُه  صاحْ

ة الدرِيعَ ة  فَ العاصْ ارْياحْ  و  ـقْ  بالصوَاعَ

تَنْقادْ َيَّامْ  أ رَة  شْ عَ مارَسْ  نْ  مَ امْضاتْ  إذا 

اتْالَلِي ــرَة  زَاهْ ه  ومُ انْجُ رَة  شْ عَ ه  ارْبْعَ

عازم ابْ  وَ الجْ هاكْ  يتِي  صِ قْ سَ الَشْ  اعْ

ايَدْ وَ العْ في  ازْمانْ  رْثْ  للْحَ ى  تَبْقَ ليْسْ 

رَايَدْ الجْ جْ  جَّ فَ امْ طاطْ  فُسْ يزَة  ارْكِ ي  كِ احْ

ايَدْ باليْفَ ــوزْ  فُ  '' ـــحٍّ ''كَ أيَّامه  ةْ  ــدَّ عَ

قايَمْ لْ  كُ لْ  ظَ امْ  أقْدَ بْعْ  سَ ازْوَالُه  في 

يرْ قادَمْ هِ رْغْ الشْ سْ الى الفَ مْ لْ الشَّ خْ اتْدَ

عازم ابْ  وَ الجْ هاكْ  يتِي  صِ قْ سَ الَشْ  اعْ

رْ نَتْشَ ارْ  دَ اجْ علَى  المْ  اعْ و  رَايَة  ولْ  أتْقُ

رْ األزْهَ الرْبِيعْ  لْ  فَصْ لْ  خُ يَدْ ه  اوْساطُ فِي 

رْ وَخَّ المْ في  سْ  مْ الشَّ اتْلِيجْ  ''كه''  مْ  يَوْ

مْ رَاغَ الدَّ وْتْ  سطَ ايْخافُوا  يْنْ  فَ شْ خَ أو 

مْ ناجَ لْ  لكُ ورَة  هُ مَشْ بْعة  سَ ليالْها 

عازم ابْ  وَ الجْ هاكْ  يتِي  صِ قْ سَ الَشْ  اعْ

ثالَثِينْ و  دْ  بالوَاحَ مارَسْ  نْ  مَ ة  ارَبْعَ و 

ينْ ل الدِّ رْفُه اهْ امْ اتْعَ سْ اقْدَ مْ في ازْوَالُه خَ

ينْ الحِ في  جارْ  الشْ بِها  حْ  تَلْقَ اقَحْ  اللوَ و 

آدَمْ يابْني  وثْ  الحُ نْ  طْ بـَ فِي  ـزَالة  الغْ

عالَمْ يْخْ  شَ امْ  قُدَّ لْبَة  طُ دَوْلَةْ  ولْ  أتْقُ
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سالِي ى نُورِي لَكْ المْ
غَ مْ و اصْ اهَ يا الفَ

عْ شَ عْ اتْشَ نُّه  مَ َيَّامْ  أ رَ  شْ الْعَ امْضاتْ  إذَا 

عْ قْ يَرْجَ َيَدْ و اللِّيْلْ حَ ا اتْرَى النْهارْ في الزّ

لَعْ يَطْ فِيه  رِينْ  شْ عَ و  اثْالَثَة  الَثْ  اخْ الى 

وَقَّـادْ مْ  هُ بِيْـنَاتـْ الثَّالَتْ  و  تِـيـنْ  مْ نَجْ

سالِي  رِينْ  خاطْ تَخـبَرْ  يَسْ سايَلْ  أو 

سالِي ى نُورِي لَكْ المْ
غَ مْ و اصْ اهَ يا الفَ

رِيلْ أبـْ ـرْ  هْ شَ لْ  مْ الحَ بُرْجْ  و  الثْالَثِيـنْ 

يلْ دِ سابْ تَعْ َيَّامْ و منْ بالحْ سْ أ مْ دْ خَ بَعْ

يلْ تَرْحِ مْ  بِينْهُ ومْ  انْجُ ثَلْثْ  بْ  ناصَ كالمْ

عادْ لة بلَسْ اخْ رَة الدَّ ي النَّصْ كِ دْسة تَحْ امْسَ

عالِي يْثْ  بغَ ة  بْرُوكَ مَ ايَّامْ  بْعْ  سَ لِيهْ 

سالِي ى نُورِي لَكْ المْ
غَ مْ و اصْ اهَ يا الفَ

ا بَرْكَ للزَّرْعْ  ـها  مَ وا  مايـُّ ـرْ  هَ اشْ نْ  مَ

ا تَزْكَ يقْ  قِ احْ فِيها  يَنْزَلْ  َرْضــاً  أ لْ  كُ

ة ـكَّ مَ ابْطاحْ  في  رْ  ـطَ يَمْ عاماً  ا  يمَ سِ

كادْ ونْ في انـْ ـكُ ـوالها مايـْ ـة مُ الحَ الفْ

ثالِي أمْ مْ  مالْهُ الَّحْ  الفَ و  دَّنْ  ــوَ الــمْ

عازم ابْ  وَ الجْ هاكْ  يتِي  صِ قْ سَ الَشْ  اعْ

ه قَدُّ ارْ  النْهَ معَ  اللَّيْلْ  فِيهْ  لْ  تَدَ يَعْ

ه دُّ حَ يلْ  صِ ايـْ تَّى  حَ عْ  رْجَ يـَ لِيـلة  لْ  كُ

ه دُّ تْنِيرْ خَ سْ حْ المُ سْ النَّطْ مْ لْ الشَّ خْ اتْدُ

مْ غاشَ بارْتيْنْ  الحْ صايَلْ  بَرْنِي  ولْ  اتْقُ

ظالَمْ ارْقِـيبْ  مـن  رُوا  فْ نـَ يَّـنْ  لـِّ خَ و 

عازم ابْ  وَ الجْ هاكْ  يتِي  صِ قْ سَ الَشْ  اعْ

ازْوَالْه في  امْ  أقْدَ ثَلْثْ  و  مْ  الدَّ بْ  صاحَ

الُه وَ يْنْ من احْ سْ إلى البُطَ مْ لْ الشَّ تَرْحَ

شالُه انـْ رَة  شْ عَ نْيَة  تْمَ في  ة  للتْـرِيـَّ

عــازَم فِيهْ  النيسانْ  اتْرََى   '' زٍّ  كَ  '' دْ  بَعْ

الَمْ اتْوَ ة  عَ ارْبـْ و  رِيلْ  أبـْ منْ  ة  الثْـالثـَ و 

عازم ابْ  وَ الجْ هاكْ  يتِي  صِ قْ سَ الَشْ  اعْ

ياصاحْ ينْ  جِ العْ فِيهْ  رْ  مَ يَخْ يرَة  مِ اخْ بالَ 

احْ انْجَ و  الحْ  اصْ بَادُه  لعْ لُه  عْ جْ منْ  لْ  جَ

فَالَّحْ لْ  كُ الحْ  اصْ النَّيْسانْ  ارْ  طَ امْ في 

صـايَمْ النْـهارْ  و  ليْـلُه  مْ  قايـَ كالّدي 

عالَمْ إيمامْ  وَالَّ  غــازِي  وَ  هُ منْ  يْرْ  غَ
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سالِي ى نُورِي لَكْ المْ
غَ مْ و اصْ اهَ يا الفَ

ايُّو مَ رْ  هْ شَ مْ  الدَّ بْعْ  طَ و  الثُّورْ  بْ  صاحَ

رَيُّــو لحْ  اصْ نْ  يامَ األَوَّلْ  مْ  ــوْ يَ دْ  بَعْ

يُّو ضَ بنُورْ  عْ  شَ عْ شَ و  نْبُورْ  شَ ي  تكِ يَحْ

ادْ وَ يلْ الجْ ـرَكْ يافْضِ هْ دْ '' يَدٍ '' منْ شَ بَعْ

ارْمالِي فِي  جارْ  اشْ ثَلْثْ  ي  كِ تَحْ ثَلتة  امْ

سالِي ى نُورِي لَكْ المْ
غَ مْ و اصْ اهَ يا الفَ

اجْ صْ منَ الدَّ ة في اليْومْ و تَنْقَ اعَ اتْزِيدْ سَ

تَزْعاجْ دُونْ  رِينْ  شْ العَ و  ة  بْعَ سَ الَتْ  اخْ الى 

وَاجْ رْبْ تَعْ بِيهْ خُ ومْ اشْ سْ انْجُ مْ رَة خَ وْ مصَ

ادْ دَ بعْ ـبْعْ  طَ مْ  الدَّ و  زَاء  وْ الجَ رْجْ  بـُ لِيـهْ 

لِأللـي بْ  طالـَ يا  نُّـه  مَ ـة  عَ سْ تـَ دْ  عْ بـَ

سالِي ى نُورِي لَكْ المْ
غَ مْ و اصْ اهَ يا الفَ

عْ طَ تَسْ تْقابْلينْ  مَ تِينْ  مْ نجَ رَاعْ  ــدْ ال

لَعْ تَطْ يُونْيُو  منْ  أيَّامْ  رَة  شْ عَ امْضاتْ  إدا 

عْ يَرْجَ  '' ''دَكْ ثِيلْ  امْ العامْ  مْ  يَوْ لْ  وَ أطْ ال 

تَــزْدَادْ فِيهْ  اللَّيْلْ  الْ  وَ يَطْ دالَــكْ  دْ  بَعْ

حالِي مْ ال  رِينْ  شْ عَ و  اثْنَيْنْ  اتْ  امْضَ  َ إذا

عازم ابْ  وَ الجْ هاكْ  يتِي  صِ قْ سَ الَشْ  اعْ

ثالَثِينْ و  دْ  بالوَاحَ يْنْ  مَ قَدَ ــه  ازْوَالُ في 

نِينْ تَوْ دُونْ  بْرَانْ  الدَّ سْ  مْ الشَّ لْ  خُ اتْدْ

تَبْيِينْ يْنْ  عَ ياه  بَضْ ايْشابَهْ  ينْ  اليمِ في 

رَايَمْ الكْ جاتَكْ  عا  قْ الهَ سْ  مْ الشَّ لْ  خْ تدُ

مْ مايـَ بالعْ فُـرْسانْ  بانُوا  َيـْ أ مْ  ـرْهُ بزَهْ

عازم ابْ  وَ الجْ هاكْ  يتِي  صِ قْ سَ الَشْ  اعْ

لْ يفْ دَاخَ صِ رَة فِيه المْ شْ ة عَ بْعَ يُومْ سَ

لْ شاعَ يْ  بضَ لْها  خَ تَدْ نْعا  الهَ نا  سْ مْ شَ

لْ عاجَ اوْرَاهْ  لْ  خْ يـدُ يُونْيُو  وا  مايـُّ دْ  بَعْ

مْ وَاهَ الفْ رفُوه  اتْعَ مْ  اقْدَ رْدْ  فَ ازْوَاله  في 

النْسايَمْ رَةْ  زَهْ رَاعْ  الدِ سْ  مْ الشَّ لْ  خُ تدْ

عازم ابْ  وَ الجْ هاكْ  يتِي  صِ قْ سَ الَشْ  اعْ

يرَة حِ ابـْ فِي  ينْ  طِ اليَقْ رْ  كزْهَ مْ  ورْهُ نـُ

نِيرَة المْ لَى  العْ سْ  مْ شَ ها  لَعْ طْ مَ ى  اقْصَ من 

يرَة صِ رْ في ليالِيهْ منْ لَّيْلْته القْ و ال اقْصَ

ظالَمْ المْ لُه  ايْرَدُّ  وهْ  خُ منْ  ة  ساعَ رْدْ  فَ

التْـمايَمْ دَرَّةْ  يـرَة  الناثـِ في  ـنا  ـسْ مْ شَ
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سالِي ى نُورِي لَكْ المْ
غَ مْ و اصْ اهَ يا الفَ

طْ وَاسَ مْ  بِيرْهُ اكْ ومْ  انْجُ ثَلْثَ  انْثِيرَة 

طْ باسَ يُونْيُو  رَكْ  هْ شَ منْ   '' ــدٍّ ''كَ مْ  يَوْ

طْ قاسَ ونْ  ايْكُ لَمْ  اليُومْ  دَاكْ  رْ  نْصَ اتْعَ ما 

ـنادْ يُسْ النْهارْ  دَاكْ  في  رْ  سَ قالُوا  دْ  بَعْ

اللِي الجْ ذُو  رَادْ  كما  زَرْعْ  يَنْبَتْ  ليْسْ  و 

سالِي ى نُورِي لَكْ المْ
غَ مْ و اصْ اهَ يا الفَ

رَّدْ فَ امْ مْ  اقْدَ لُه  يُولْيُوزْ  رَة  فْ الصَّ بْ  صاحَ

رَّدْ جَ رَكْ المْ هْ نْ شَ سة مَ مْ تْ الخَ أذَا انْتْهَ

ة في ابْساطْ تَوْقادْ  عَ مْ ييلْ أو شَ ولْ قَنْدِ اتْقُ

ادْ دَ لَعْ يغْ  صِ يُولْيُوزْ  رْ  هَ اشْ من  امْضاتْ  إذَا 

اللــيالِي ــرَّة  ضَ ــيَ  هِ لِها  ينْ  ارْبْعِ

سالِي ى نُورِي لَكْ المْ
غَ مْ و اصْ اهَ يا الفَ

زَالة الغْ لْ  خْ تدُ انْيَة  ثمَ و  رة  شْ عَ دْ  بَعْ

اليْمالة طْ  نُقْ ا  هَ جارْتـْ زَة  مْ هَ ولْ  تقُ

وَالة رِينْ يامْ شْ ةَ و العَ سَ مْ إذَا امْضاتْ الخَ

دْ في البْرُوجْ قَدْ سادْ تْ له األسَ شْ رْ غُ هْ شَ

ي مالـِ بالكْ امْ  ايـَّ  '' الَمْ و  ''ألِيفْ  ـطْ  قْ نـُ

عازم ابْ  وَ الجْ هاكْ  يتِي  صِ قْ سَ الَشْ  اعْ

ة اعَ ْضَ الرّ منَ  وا  دُّ صَ ا  أتْوَامَ زُوجْ  ولْ  اتْقُ

ة اليْرَاعَ رة  نْصْ العَ يُومْ  نْبَة  العَ تْ  بَلْغَ

ة البْرَاعَ لَ  اهْ قالُوا  بالتُّرْبَة  رَامْ  الكْ منَ 

عالَمْ رِيمْ  الكْ و  انْتى  فِيهْ  لْ  مَ تَحْ لَّيْسْ 

الَمْ ـوَ العْ رْ  بـَّ دَ امْ ـلُوقَاتْ  خْ المَ رَازَقْ 

عازم ابْ  وَ الجْ هاكْ  يتِي  صِ قْ سَ الَشْ  اعْ

رْطانْ سَ يرْ  هِ الشْ ه  بَرْجُ و  ثْالَثِينْ  و  دْ  بوَاحَ

كانْ تَيْنْ في امْ مْ رْفَا نَجْ سْ الطَّ مْ لْ الشَّ خَ اتْدْ

لْطانْ سُ ابْساطْ  في  ا  يَاهَ بضْ ة  البْزِيغَ و 

مايَمْ الصْ لْ  خَ اتْدْ فِيهْ   '' بـَ و  يـَ   '' رْفْ  حَ

مْ يالفاهَ يْفْ  الصِّ و  تْوَى  الشُّ لْتِيْنْ  حَ امْ

عازم ابْ  وَ الجْ هاكْ  يتِي  صِ قْ سَ الَشْ  اعْ

رَابَعْ فُوقْ  ومْ  انْجُ ثَلْثْ  ة  الجبْهَ نْزْلَ  مَ

عْ سامَ لْ  لكُ بُوفارَسْ  بَّرْ  عَ اكْ  دَ هاكْ

ايَعْ وَ السْ منَ  ورُه  دِيْجُ فِي  ة  ساعَ اتْزِيدْ 

مْ ناعَ الثْمار  ر  فَ يُصْ رَة  فْ الصَّ ته  بِيعْ اطْ

قادَمْ لْ  كُ نْدْ  عَ ''الْبَا''  طَ  نُقْ ازْوَاله  في 
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ا ماهَ اسْ في  سْ  مْ الشَّ اتْلِيجْ  ثَانِيه  يُومْ 

ا النْـبَاهَ بْ  باصـاحَ ا  ضَ أيـْ  '' ''يَدٍ ـدْ  بَعْ

ا اهَ دَ احْ يلْها  افْصِ و  رْعَى  تـَ رَة  فْ عَ ولْ  اتْقُ

يُنْعادْ رِيفْ  الخْ لْ  خْ ايْدُ تْ  شْ غُ فْ  اتْناصَ إذَا 

الِي الوَ به  صاحَ نْ  مَ اللِّيلْ  في  ة  ساعَ اتْزِيدْ 

سالِي ى نُورِي لَكْ المْ
غَ مْ و اصْ اهَ يا الفَ

لْ نْجَ مَ اجْ  وَ اعْ في  تَّة  سَ ا  وَّ العُ بْ  وَاكَ اكْ

لْ خَ تَدْ اكْ  مَ للسْ رَة  دْ العَ بَرْجْ  بُه  احَ صَ

لْ تَرْحَ  ْ قّ حَ رِينْ  شْ اوْعَ اثْنَيَنْ  الَتْ  اخْ إذَا 

ادْ دَ األضْ ارْ  النْهَ معَ  اللَّيْلْ  فِيهْ  لْ  تَدَ يَعْ

عالِي المْ رْجْ  بـُ ه  بُرْجُ يـزَانْ  المِ تُوبَرْ  اكْ

سالِي ى نُورِي لَكْ المْ
غَ مْ و اصْ اهَ يا الفَ

تَانْ بُهْ يرْ  بغِ نُّه  مَ ه  سَ مْ الخَ الَتْ  اخْ اذَا 

لْطانْ سُ يْشْ  جَ امْ  قُدَّ وا  رْجُ خَ رَايْتايَنْ 

يمْ األوْزَانْ رَة يافْهِ شْ انْيَة عَ إذَا امْضاتْ اتْمَ

ادْ دَ بَعْ البْساطْ  فُوقْ  تَاقَلْ  امْ سَ  مْ خَ ولْ  اتْقُ

اتْبَالِي الَّ  قُولْ  ـنْزَلْ  المَ دْ  هَ أقْبَلْ  إذَا 

عازم ابْ  وَ الجْ هاكْ  يتِي  صِ قْ سَ الَشْ  اعْ

سْ رَايـَ العْ كَ ـتَـيْـنْ  مْ نجَ رْتَانْ  الخَ نْزَلْ  مَ

سْ ونْ نَاعَ رْفَة الَتْكُ سْ الصَّ مْ لْ الشَّ خْ اتْدُ

وَامَسْ الخْ بْ  طَّ خَ امْ رْجْ  حَ رْ  قْ سَ منْ  أو 

مْ رَاسَ رِينْ مالها امْ شْ مايَمْ في العَ و الصْ

ـمْ اتْزَاحَ نَا  ـسْ مْ شَ ا  ـوَّ العُ زٍّ''  ''كَ دْ  بَعْ

عازم ابْ  وَ الجْ هاكْ  يتِي  صِ قْ سَ الَشْ  اعْ

امْ اقْدَ عْ  رْبـَ بـَ هارْ  انـْ اثْالَثِيـنْ  تَنْـبِـرْ  اشْ

امْ هابْ رَجَّ عَ اشْ سْ امْ مْ عْ ذَا الشَّ يُومْ تاسَ

تامْ بَخْ لْ  غْ شُ رَابْ  حْ مَ ي  الحاكِ رْ  فْ اللغَ

مْ حاكَ مْ  كْ حُ ابـْ ه  قُّ حَ ـدْ  يَاخُ دْ  وَاحَ لْ  كُ

امْ فِيهْ دَايَمْ سْ اقْدَ مْ ودَا خَ تُه السُّ بِيعْ اطْ

عازم ابْ  وَ الجْ هاكْ  يتِي  صِ قْ سَ الَشْ  اعْ

تايَنْ مْ نَجْ الزَّبْنانْ  الى  سْ  مْ الشَّ لْ  خْ تدُ

نْ بْلَنْـزْتايـَ زَانُـــوا  ــي  الِ ــوَ اعْ زُوجْ  و 

بايَنْ نُورْ  لِيلْ  اليَكْ الى  سْ  مْ الشَّ لْ  خْ تدَ

مايَمْ احْ منْ  يجْ  ابْهِ بُرْجْ  علَى  فْ  صَ أو 

مْ السرَاجَ تْ  دَ عْ سَ نْ  لمَ رْثْ  الحَ لْ  فَصْ جادْ 
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لْبْ لْ للْقَ خُ سْ تدْ مْ الى امْضاتْ اثْالثِينْ الشَّ

ـرْبْ القُ في  نُوانْبِـرْ  و  دَا  وْ سَ و  ـرَبْ  قْ عَ

رْبْ الحَ ةْ  ماعَ ياجْ  '' ''يجٍ نه  مَ امْضاتْ  إذَا 

قادْ فاتْ العْ طَ عَ ومْ امْ لْسة ثَلْثَ انْجُ امْسَ

مالِي الشْ تَى  الشْ لْ  فَصْ اتْرَى   '' ''يَوٍّ دْ  بَعْ

سالِي ى نُورِي لَكْ المْ
غَ مْ و اصْ اهَ يا الفَ

ْ دّ تَنْعَ مْ  لَيْلْهُ في  ومْ  انْجُ عَ  تَسْ يمْ  النَّعِ

دْ مَّ حَ امْ ي  ْكِ الزّ الهادِي  لْقْ  الخَ يْرْ  خَ ومْ  انْجُ

دْ هَ مَشْ لِهْ  وْسْ  القَ و  دَا  وْ السَّ نْبِرْ  ادْجَ

ادْ تَنْقَ الوْفُوقْ  ة  سَ مْ خَ نُّه  مَ ة  عَ تَسْ مْ  يُوْ

ْيَالِي اللّ لْ  خْ اتْدُ  '' ألِفْ و  ''يا  امْضاتْ  إذَا 

سالِي ى نُورِي لَكْ المْ
غَ مْ و اصْ اهَ يا الفَ

سْ مْ الشَّ عْ  تَرْجَ نُّه  مَ رَة  شْ العَ الَتْ  اخْ إذَا 

مْسْ يقْ في الدَّ سِ لْ منْ لِيلَةْ دَاكْ الغْ وَ ال اطْ

سْ مْ رِينْ زِيدْ و الخَ شْ رَكْ عَ هْ الَتْ منْ شَ إذَا اخْ

مادْ االتـْ منارْ  يا  رِيـنْ  شْ العَ و  ي  ثانـِ دْ  بَعْ

يشالِي رْبْتُه  بضَ رُوحْ  جْ مَ فارَسْ  ولْ  اتْقُ

عازم ابْ  وَ الجْ هاكْ  يتِي  صِ قْ سَ الَشْ  اعْ

هابْ مَشْ مْ  بِينْهُ ما  ايْاللِي  رْتَيْنْ  مَ اجْ

سابْ يُحْ الــزْوَالْ  لْ  ظَ ''ح''  حرفْ  تْ  دَ عَ

ابْ لَهَّ نُورْ  دَاتْ  الَ  وْ الشَّ سْ  مْ الشَّ لْ  خْ اتْدُ

عازَم يرْ  بسِ رُبْ  تَهْ ا  مَ هْ مَ رَبْ  قْ عَ دَيْلَ 

النْعايَمْ في  سْ  مْ الشَّ اتْلُوحْ   '' هٍّ ''كَ دْ  بَعْ

عازم ابْ  وَ الجْ هاكْ  يتِي  صِ قْ سَ الَشْ  اعْ

مالَكْ نْدْ  عَ اوْقُوفْ  ارْ  غَ اصْ بْيَانْ  صُ ولْ  تْقُ

اليَكْ المْ و  لِيهْ  اعْ هْ  اللـَّ لَّى  صَ منْ  ل  جَ

دَالَكْ امْ  ــدَ اقْ ''ي''  معَ  ثْالَثِينْ  و  دْ  بوَاحَ

كالتْمايَمْ  ومْ  انْجُ ثْلْثْ  ة  البُلْدَ نْزَلْ  مَ

ـمايَمْ الصْ لَ  اتْقابـَ يلْ  دِ بتَـعْ ـينْ  ربْعِ

عازم ابْ  وَ الجْ هاكْ  يتِي  صِ قْ سَ الَشْ  اعْ

ا الريسَ قَبْل  منْ  ها  لَعْ طْ مَ ى  اقْصَ منْ 

ا نِيسَ الوْ تْ  غايـَ يا  ه  يَوْمُ منْ  رْ  اقْصَ اوْالَ 

ا يسَ عِ يلْ  الفضِ هْ  اللـَّ رُوحْ  لَدْ  وْ مُ دَاكْ 

ابَحْ غايَتْ الوْسايَمْ سْ الدَّ مْ لْ الشَّ خْ اتْدُ

ارَمْ ـوَ بالصْ نَـيَنْ  االثـْ اوْالَدُه  اوْرَاهْ  ـنْ  مَ

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122



ترحيل الشمس 382

سالِي ى نُورِي لَكْ المْ
غَ مْ و اصْ اهَ يا الفَ

مْ نَظَّ المْ رْ  وْهَ الجَ كما  دْ  قْ الْعَ ذَا  ى  انْتَهَ

مْ نَجَّ المْ رْ  اهَ المَ البَنة  أبُو  رِيقْ  اطْ منْ 

مْ ظَ االعْ هْ  اللـَّ لْبُوا  طَ رَة  ضْ يالحُ مْ  يلْكُ ادْخِ

االنْشادْ مْ  هَ يفْ الِّي  و  لة  مْ جُ ينا  الدِ و 

مالِي وفْ بالكْ وْصُ وْلى المَ هْ المُ و نُورْ وَجْ

الرَّمالِي ةْ  دَّ عَ علَى  و  لِيهْ  اعْ الةْ  الصْ و 

يالِي ـَالمْ  السّ و  التَّارِيخْ   '' ــكٍّ ''شَ عامْ 

عازم ابْ  وَ الجْ هاكْ  يتِي  صِ قْ سَ الَشْ  اعْ

نازَلْ بالمْ سْ  مْ الشَّ يلْ  تَرْحِ انْهايَة  في 

سايَلْ  ْ لّ كُ جوَابْ  في  رَاوِي  غْ المَ ةْ  نْعَ صَ

سايلْ المْ نَّفْ  صَ الِّي  و  مْ  النَّاظَ مْ  يَرْحَ

ـرَايَمْ الكْ نَّـة  جَ فـي  ـلْنا  ـعَ يَجْ نا  ربـْ

مْ هاشَ اوْالَدْ  بَـة  نُخْ انْبِـينا  ارْ  وَ اجْ في 

دَايَمْ ينْ  حِ لْ  كُ فِي  دْ  دَّ جَ امْ المْ  السْ و 

النْسايَمْ بَّتْ  هَ ما  لْ  فَّ حَ المْ ادْ  وَ اجْ علَى 
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انتهت القصيدة
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ـوانْ ـلـْ السَّ هارْ  انـْ ــنْ  مَ دعـه  ابـْ ما 

انْ ـسَّ حَ في  ـهــارْ  انـْ منْ  ـيَّـة  شِ اعْ

انْ لْوَ ى في اوْطانْ سَ ءَاشْ رَى منْ الَّ ازْهَ

رْغابْ يـُ قَـدْ  هـارْ  انـْ مــنَ  دعه  ابـْ ما 

ـرابْ اشْ دُونْ  لُوبْ  القْ رُوا  كْ سَ دْ  بالوَجْ

ـبابْ االحْ منْ  لـيْـثْ   ْ لّ كُ وا  عُ تَـمْ كيْجْ

ـــــوَانْ االخْ ــالْ  ــح ب علينا  ــلــوا  قــبْ

ـسانْ االحْ و  لْ  ـضْ الفَ و  ْـنَى  الثّ ـلَ  اهْ

انْ لْوَ ى في اوْطانْ سَ ءَاشْ رَى منْ الَّ ازْهَ

ا فــرْجَ و  مْ  ــهُ مـعَ ـيلْ  ـقِ امْ نا  ـدْ خَ

ا ـجَ الرَّهْ نا  بـساطْ وقُوا  سُ انـْ ـرَى  تـَ

ا رْجَ حَ في  ــولْ  ــقُ الــعْ يمْ  اتْهِ ـرَى  تـَ

ينْ صِ الحْ سال  علَى  نا  خدْ

ينْ ـصِ الحْ ــنارْ  المْ اعــلى 

ينْ دِ جاهْ المْ ـرامْ  الكْ مـعَ 

سـالَ لْ  سـاحَ في  نَا  ـدْ خَ

الَ المْ داكْ  نْ  سْ حُ ما  منْ 

الَ العْ و  ـودَة  الجُ ـلَ  اهْ ـمْ  هُ

ينْ ـدِ الماجْ ســال  ــلَ  اهْ

ينْ لِيمِ سْ المُ ـلَة  مْ جُ ــنْ  مَ

ينْ دِ جاهْ المْ ـرامْ  الكْ مـعَ 

ونْ ايـكُ يـالً  اقْلـِ مـثْـلُـه 

ــزُونْ ــمُ ال و  نــجــددوا  ـرَى  تـَ

ونْ فُ ْ السّ تَلْكْ  لْ  غْ شُ نْ  مَ
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ســال الَّ  مـــنْ  لْ اهلْ سالَاوَاهْ  ْمانْ ال سالَو في ساحَ ولْ الزّ في طُ
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انْ يدَ العِ و  ْبـابْ  الرّ و  رُورْ  الطَّ لَ  اهْ و 

ـوَانْ ـفْ الصَّ لُـوبْ  القْ وَّبْ  يــدُ ـنَاء  بغْ

انْ لْوَ ى في اوْطانْ سَ ءَاشْ رَى منْ الَّ ازْهَ

ارْ للنَّظَّ ــوا  عُ ــدْ ــابَ م ســال  ــلْ  ســاحَ

فارْ تَصْ يـنًَا  حِ ي  شِ العْ لْكْ  تـِ ـرْ  ظَ انـْ

الــنَّارْ و  الـما  ا  التْــقَ ولْ  قُ اتـْ ـتَّى  حَ

مانْ كالنَّـعْ ها  ـدْ بعْ ـقْ  ـفَ ْ الشّ تـرَى 

لْطانْ السُّ ـيُـوشْ  جْ كَ ومْ  النْـجُ تـرَى 

انْ لْوَ ى في اوْطانْ سَ ءَاشْ رَى منْ الَّ ازْهَ

ا المَ فُــوقْ  ــوحْ  يــلُ ــا  ــتَ وَقْ رْ  جْ الفَ و 

ا ــمَّ الهَ مــلُـوكْ  ــــنـازَهْ  امْ عــلَى 

ا مَ ـظْ بالعُ ـلِيلْ  الجْ لرَّب  ـدْ  ـهَ شْ تـَ

البُـنْـيانْ يــنْ  ْـدِ ــيّ ـشَ امْ ارْ  ـــوَ اسْ و 

نْ يؤمَ ما  ــانْ  ــزْم ال ــولْ  بــطُ ــوا  ســاخُ

ـنِينْ احْ تاً  ـوْ بصَ ا  يـوْ رْتـِ يـَ

ـينْ ـمِ الهايـْ ـكْ  بــالـَ ـا  مَ

ينْ دِ جاهْ المْ ـرامْ  الكْ مـعَ 

يلْ فِ احْ ــقْ  ــرَوْنَ بْ ــاوْا  ــزْهَ يَ

يلْ األَصِ ــتْ  وَقْ سْ  مْ الشَّ

نِيلْ في  ــبْ  دَايَ جْ  الثَّـلـْ و 

تْبِينْ يَسْ ْوَاحْ  ـــرّ ال بَة  ڤْ عُ

ـينْ سِ احْ ـهاً  وَجْ رْ  البَـدْ و 

ينْ دِ جاهْ المْ ـرامْ  الكْ مـعَ 

ــالَمْ اعْ رْ  نْـشَ تـَ سْ  مْ الشَّ و 

ـظامْ العْ ــمْ  ـــهُ ارْسامْ و 

وَامْ الــدْ ــولْ  طُ كْ  لـْ المُ و 

ـرِيــنْ دايـْ دْ  ـــالَ ـــبْ الْ على 

يـنْ البَادْيِـِ ــر  ساخَ كـيْـفْ 
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رُوبْ نْد الغْ مْس عَ وبْو الشَّ حُ ي تلك السْ سِ ينْ يدوبْتَكْ مثل الذهب حِ

بالْ اجْ رْ  هَ تَظْ ـونْ  مالْسفُ مْ اجْ دْ كأَنّهُ الرمـالْمنْ بُعْ في  ة  ـبَـرْكَ امْ

يبْ جِ نا في حاالً اعْ يبْو احْ غِ باحْ الى المْ ْ لبيبمنَ الصّ هو  من  لْ  كُ معَ 
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انْ لْوَ ى في اوْطانْ سَ ءَاشْ رَى منْ الَّ ازْهَ

ــرُوسْ اعْ ــانْ  كَ سال  في  انْــهــارْنــا 

وسْ النْـفُ و  ـلُـوبْ  القْ ـالَتْ  اسْ يـهْ  علـِ

وسْ امُ القَ ـوجْ  الجُ وضوا  نْـخُ كَ ـنَا  احْ و 

انْ فَ الجْ مــنَ  ــة  ــعَ رَبْ ــا  نَ ــدْ اوْجَ ــمَّ  ثَ

الَنْ صْ كالْفُ ارْ  غَ اصْ نادَلْ  اصْ مْ  هُ معَ

انْ لْوَ ى في اوْطانْ سَ ءَاشْ رَى منْ الَّ ازْهَ

الجلْسانْ ـنَ  امْ ـة  عَ رَبـْ نا  ـدْ اوجَ م  تـَ

ـرْجانْ الفُ و  ـيـلْ  مقِ ـمْ  ـهُ معَ نَا  ـدْ خَ

الرِّيــسانْ لْ  ــغْ شُ فـي  ـلُوا  تْــأَمَّ نـَ

ــوْمــانْ ــوا لــحــالْ الــعَ ــوفُ ــحُ ـــرَى انْ تَ

ــزْالَنْ ــغَ ال ورْ  ــدُ ــبْ كَ ــغــارْ  اصْ بْياناً  صُ

انْ لْوَ ى في اوْطانْ سَ ءَاشْ رَى منْ الَّ ازْهَ

ـنَا اقْلَعْ و  الــنــهــارْ  ــاحْ  ــتَّ ال ــا  ــمَّ لَ

نَا ـلَعْ اطْ ـنايَنْ  مْ زَرْنـا  ـنِـيـنْ  ـومْ المُ

نَــا ــدْ ــصَ اكْ اقْ ــــدَ ــالْ شــالَّــة اكْ ــرْج ل

ينْ دِ جاهْ المْ ـرامْ  الكْ مـعَ 

ـانْ ْمَ الزّ ــرْفْ  صَ اليُـومْ  و 

افْــالنْ يـا  تـــنا  رأيـْ لو 

ـيَانْ الْعْ كَ الْخــبَارْ  لـيـسْ 

ـافْـــرِيــنْ الكَ ـارْ  ـــجَ اتـْ

ـينْ ـعِ رَاضْ النـــياقْ  بِيـنْ 

ينْ دِ جاهْ المْ ـرامْ  الكْ مـعَ 

الـتـجارْ كافْــرِيــنْ  ــنْ  مَ

النـهارْ ــرْ  غْ و  ــر  حَ ــنْ  مَ

الصغارْ ــمْ  ـــــهُ ــرَاكْ احْ و 

ينْ سِ غاطْ السماكْ  كما 

ـبِــيـنْ العْ يـنْــنـا  بـِ ما 

ينْ دِ جاهْ المْ ـرامْ  الكْ مـعَ 

ي ـــنْـشِ المُ ــنَا  امْ ـقَ لمْ

ي ــشِ المْ فـي  دْنَا  ــدَّ اوْجَ

ي ـشِ العْ َوَّلْ  أ فـي  ـينَا  جِ
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وجْ ازْهُ قارَبْ  في  رْنا  وجْسَ ْجُ قْ اللّ سْ الْ غُ وَ ـوجْفي هْ ازْعُ بِنَا  قـادَفْ  مْ و 

يُونْ بالعْ دوا  انْشاهَ ونْترَى  ارِي و األرْضْ مُ ونْفي الصَّ مْ و السكُ هُ رَاكْ و حْ
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انْ ـنْوَ كالعَ ورْ  الســطُ اقْــرِيتْ  ا  لَمَّ

ــالنْ افْ دَاكْ  ـــالنْ  افْ ــنْ  بَ ـــالنْ  افْ ا  ــدَ هَ

انْ لْوَ ى في اوْطانْ سَ ءَاشْ رَى منْ الَّ ازْهَ

رَة ضْ حُ في  و  ى  أقْضَ قَدْ  الحالْ  لسانْ  و 

حسرَة يــا  ــوكْ  ــلُ الــمُ ادْ  ــــوَ اجْ ــا  ــنَّ كُ

بْرة الغُ و  ــرَابْ  ْ ــتّ ال تْ  تَحْ ــومْ  ــيُ الْ و 

نَّانْ المَ ــرِيــمْ  الْــكْ ـــوَى  اسْ ــمْ  ــادَايَ م

وَانْ ياالخْ ـنا  للـفْ  ْ ـلّ لكُ ـيْـرْ  الغَ و 

انْ لْوَ ى في اوْطانْ سَ ءَاشْ رَى منْ الَّ ازْهَ

بالنِّــيا وَابْ  الجْ ـتْ  ـعْ مَ اسْ ا  مَّ فَـلـَ

رِيا جْ مَ ــونْ  ــيُ ــعْ ال ــةْ  ــعَ ـــ دَمْ و  إالَّ 

ــا ــيَ نْ ــدَّ ــاةْ  فــي  ال ــي ــحْ ــيْــشْ  ال عَ

وْفانْ كالطَّ ـيُـونْ  العْ ـوعْ  ادْمُ و  تْـنا  بـَ

يانْ ـصْ العَ في  تِـي  حـالـْ عـلَى  نـادَمْ 

ينْ ـدِ شاهْ ـبُـورْ  القْ لَى  اعْ

يـنْ األوْلـِ ــلُـوكْ  المْ مـن 

ينْ دِ جاهْ المْ ـرامْ  الكْ مـعَ 

ـولْ قُ ايـْ قُوْلُه  في  لْ  قَايـَ

ـــتُـولْ المْ ـرَبْ  ضْ تـُ نَا  بـِ

ولْ الـديـُ ـر  جَ ـدْ  بـعَ مـنَ 

ـينْ ـعِ ـمَ أجْ ـبادْ  الـعْ  ْ رَبّ

ينْ اليْقِ يحْ  حِ اصْ ـوَ  هُ ا  دَ هَ

ينْ دِ جاهْ المْ ـرامْ  الكْ مـعَ 

سامْ الحْ كَ ادْ  ؤَ الفْ لِي  قْ  شَ و 

مامْ الغْ يْثْ  الغَ ي  كِ نَحْ َو  أ

ــالمْ اظْ يْنِي  عَ في  ــارَتْ  ص

بِـيـنْ ساكْ ودْ  ـدُ الخْ علَى 

بِـيـنْ الثَّايـْ مــن  بْ  ثايـَ
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ورْ صُ يُوشْ و القْ دْ الجْ ورْبَعْ البْـدُ ثِيلْ  امْ ارْ  وَ اجْ بورْو  رْنا ارْشاةْ في القْ صَ

انْحاطْ نا  ـعْ ارْجَ ـيا  طاطْدَغْ الشْ لتِلْكْ  رُوا  الرباطْنَنْظْ ـنا  غْ ابْلـَ ـتَّى  حَ

رْ صَ للْقْ لْتْ  ادْخَ ا  همَ رْمَ النظَ دْ  ــدَّ انْــجَ أنا  ـرْو  ـمَ اهْ ــي  ـعِ دَمْ و  إالَّ 
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انْ لْوَ ى في اوْطانْ سَ ءَاشْ رَى منْ الَّ ازْهَ

ـنَــا أدِّيـْ و  ــارْ  ــه ــن ال ـــــانْ  ازْي ــا  ــمَّ لَ

وَلِّيـنَا قامْ  للْمْ دْ  عْ بـَ ـينْ  الحِ فـي  و 

يـنَا أدْعِ الرجــالْ  مْ  عْ نـَ مـقامْ  في 

ـرَانْ ـفْ الغُ يلْ  ـلـِ الجْ ـهْ  اللـَّ نَا  أَلـْ أَسْ

ـسانْ اإلحْ و  ـلْ  ـضْ بالفَ ـنا  ـمْ يـعَ و 

انْ لْوَ ى في اوْطانْ سَ ءَاشْ رَى منْ الَّ ازْهَ

الــضــاوِي  ْ رّ ــدَّ ــال ك النْـظامْ  ــدْ  خُ و 

اوِي سَ مْ سَ لْ  قْ العَ رْ  اهَ مَ لْ  غْ شُ نْ  مَ

ــرَاوِي ــغْ مَ بْ  النَّـسْ ــرِيــمْ  اكْ رْ  شاهَ

ـيَانْ ــقْ العُ و  ر  الـدُّ كَ امْ  النْـظَ ــذْ  خُ

انْ رْسَ الفُ يلْ  قِ اعْ رْ  مـاهَ لْ  غْ شُ مـنْ 

ينْ دِ جاهْ المْ ـرامْ  الكْ مـعَ 

وعْ شُ بالخْ الَةْ  الصْ فَـرْضْ 

ـوعْ للـرجُ دَاعْ  ـــوْ ال ـدْ  بعْ

ــوعْ الــدمُ بُـــرْجْ  ارْ  ـــوَ جْ في 

بِـينْ نـِ دْ المُ ا  طَ اخْ ـرْ  ـفَ غْ يـَ

يـنْ ـلِمِ ـسْ المُ ـمْ  حَ رْتـَ يـَ و 

ينْ دِ جاهْ المْ ـرامْ  الكْ مـعَ 

مـيـزْ اتـْ ه  ـدُ ـقْ عَ ـرَضْ  اعْ و 

يرْ فِ الحْ رْ  ماهَ ـلُه  غْ شُ منْ 

ـزِيــزْ الْعْ ـبْـدْ  عَ الحـاجْ 

لِينْ اهْ الجَ لَى  اعْ ـرَضْ  اعْ و 

ينْ الْدِ الوَ لَى  اعْ ــمْ  ارْحَ و 
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الْ ـهَّ الجُ ـيرْةْ  ابْصِ ـرْفُـه  انْعَ ـي  القاضِ

ـرْسالْ المُ النْبِي  ـةْ  ـرِيعَ بَشْ مْ  ـرَّقْهُ يَفَ

يالْ مْ تـَ نَا  الغِ اليْرُومْ  و  وَة  رَشْ بَطْ  يَقْ ما 

يْسالْ قْ  بالحَ دْعَى  لمـنْ  علَى  البِيّـنَة 

ـيـجالْ مِ لُه  لْ  ـمَ يَعْ ـرْ  ـطَ ضْ المُ قْ  الحَ

التَّـزْفالْ دْ  بَعْ ه  دُّ يـَ عْ  نْـقطَ تـَ ارَقْ  السَّ و 

رْوالْ سَ حْ  افْـضَ اال  دْ  ـلـَ جْ يـُ الجانِي  و 

يَارْ الرْجالْ ودْ منْ اخْ هُ نَى عشر ذا الشْ اتـْ

رْ شغالْ مْ يهْ و للقَ فِ رْ و اسْ مْ و شارَبْ الخَ

والْ اسْ ـتاجْ  يحْ ما  يـهْ  افْـقِ ـوَّ  هُ ولِّلي 

غالْ االشْ ه  نْدُ عَ نُه  تْأمْ اال  رَّاسْ  المَ و 

األجـالْ في  ـضا  القْ لُه  بَقْ  سَ إال  يـرْ  غِ

مالْ تِعْ اسْ فِيه  ى  مابْقَ رْ  الخاطَ القْ  اطْ

يبْ الْحالْ عِ سْ اصْ كْ رِيضْ و العَ القْ المْ و اطْ

طالْ األبـْ نْ  مَ مْ  يالْفاهَ تـقـفْ  المْ و 

مازالْ ـيها  يبْغِ و  ـتُـه  زُوجْ ه  اتـُ ابْغَ كانْ 

بالْمالْ ارِي  الشَّ علَى  ايْخالَفْ  البايَعْ  و 

ـيِينْ اعْ دَّ ـة مَ ـمَ كَ يهْ الـنَّاسْ للْحْ جِ و اتـْ

نِيـنْ ومْ للْمُ ـفاتْ  ماخْ ـقْ  الْحَ رِيقْ  اطْ و 

ينْ كِ ـسْ مْ و الَ ذا مَ ولْ ال دا ظالـَ قُ ما ايـْ

ينْ اليمِ ـورْ  الفُ عـلَى  هْ  زْمُ ايْلـَ رْ  الـنَّاكْ و 

ينْ ـمِ بضْ ـمْ  يـرْهُ غِ ال  ثْ  ثالـَ و  ي  ثانـِ و 

ينْ لْمِ المسَ وقْ  سُ في  وتْ  يْمُ مْ  الْهاجَ و 

التَّبْـيِينْ دْ  عْ بـَ ـمْ  رْتجَ تـَ ـة  ـرِمَ ـجْ المُ و 

ينْ لـِ دْ عَ ة  ـيقَ قِ الحْ لَى  اعْ ـة  عَ رَبـْ والَّ 

ينْ ايْقِ ـمْ  مالِهُ مْ  ـهُ حلُفْ عـلَى  مالْ  العْ

ـبِـيـنْ سِ حْ الْمُ مـنُـهْ  تـَ اقْـرَا  نْ  ــيــَ شَ

ـيـنْ خازْنـِ اللـْ ى  ـشَ مامْ ـلْ  كُ إيـــوَدِّي 

ـرِينْ الغامِ و  ـوْصُ حَ ايـْ ـي  جِ ايـْ و  ـتلْ  يُقْ

يَتْنِينْ وا  اتفقُ و  وعْ  ارْجُ بُّوا  حَ اال  ـيـرْ  غِ

تَينْ هَ الوجْ لى  اعْ الرْدُودْ  بْ  صاحَ إيْرَدُّه 

رِينْ هْ شَ و  امْ  عَ رْعْ  شَ بْ  اوْجَ ما  لْ  مَ يَعْ

يِّينْ حَ ــوا  دَامُ ما  ــرَاقْ  افْ مْ  لِهُ لِيساً 

ينْ حِِ ـدْ  عْ بـَ لَوْ  و  ــوعْ  ارْجُ علِيهْ  ـقْ  حَ
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الــداللْ ــوامْ  بَــسْ ــوهْ  رَبْــحُّ م  هُ الِّلي  و 

تالْ يُقْ  ً دا بَعْ رَمْ  يَغْ ما  رِي  تَكْ سْ المُ و 

بازْفالْ ـرْ  الضهَ على  وه  ْـطُ ـيّ سِ يرْ  غِ

ضالْ لَفْ ةْ  مَ قَسْ رَتْ  ضْ حَ إلى  للْوارِثِينْ 

تَبْــدالْ ذا  فـي  ما  وتْ  للْخُ الباقِي  و 

مالْ الكْ لى  عَ لِها  نْ  الثُّمُ بَطْ  تَقْ الزَّوْجْ 

المالْ اجْ  اتْــوَ ـنْ  عَ ـنَـة  الحاضْ األُمْ  و 

يرْ هبالْ وا غِ عُ ـمْ ـمْ كانْ طَ ناتْ العَ و ابـْ

ه مـالُه مالْ ـدُّ وهْ قــبَلْ جَ والِّي مـاتْ بـُ

الْ قَّ العُ هْ  بـِ وا  يشبهُ ما  و  عْ  ابـَ الطَّ و 

خالْ ـلـْ الخُ و  لْ  انْبـايـَ و  ـرَاسْ  الخْ ا  سوَ

اللْ التْـحْ كداكْ  و  ارْكابْ  و  مازْ  ـهْ المَ و 

غالْ باألَشْ ــرَّزْ  وطَ رِيرْ  الحْ معَ  وفْ  صُ و 

صالْ التَّـفْ يانْ  بـَ النَّاسْ  عـلَى  ـيدْ  نـعِ

ينْ العِ رْ  نَضْ نْ  عَ مْ  بِينْهُ يْبْ  العَ اوْا  وَ اكْ و 

ينْ يَمِ ي  شِ نُّه  عَ يرُوا  يْدِ ما  رَمْ  يَنْتَغْ ما 

بِينْ ـوتْ اغْ ـهْ ايْمُ ـرْفْ بـِ لُوا العَ ـصْ و انْقُ

ينْ فِ نَصْ لَى  اعْ عْ  تَرْجَ البَـنْـتْ  ة  ـمَ قَسْ

رِينْ اخْ اسْ  نـَ بُوا  ـصْ يَعْ ـمْ  العَ و  ة  مَّ العَ

ينْ حابْ الدِّ يفْ اصْ داقْ كِ لَّصْ في اصْ و تَتْخَ

ينْ عِ امْ كانْ  نْ  مَ نْ  عَ ها  سْ دُ سُ بَطْ  تَقْ

ينْ دِّ الخَ علَى  عْ  دَمْ يرْ  غِ مْ  لِهُ حْ  ايْصَ ما 

يـنْ ارْتـِ يهْ الوَ ـيـرْ الـى جـــادُوا عــلـِ غِ

تاوِيـنْ مسْ رْقَة  ـطَ بالمْ ـرَبْ  يَنْـضْ والِّي 

ينْ اليَـدِّ فـي  صْ  قايـَ المْ و  تافِيَّاتْ  الكْ و 

يِنْ تَعْ مْ  مالـهُ يـقْ  ـقِ العْ و  ـرْ  ـوهَ الجُ و 

ينْ دِ ـودْ واللِّي مجْ ـهُ مْ اشْ هُ وزْ لـِ جُ مايـْ

بالتَّـبْـيِـينْ ـة  ـرِيعَ الشْ تْ  جابـَ ما  هذا 
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إنسان يا  يكْ  نَوْصِ عْ  تْمَ اسْ

يــان ــنْ نُـــورْ الــدِّ ــال عَ ْ و الــصّ

لِّي  صَ ولَى  المُ ــرْ  دَكْ ادْ  ــدَ بــعْ

علِي ـــواليْ  مُ ــنْ  عَ الــرْضــا  و 

تارْ خْ المُ حابْ  اصْ يعْ  مِ اجْ نْ  عَ

االنْصارْ و  جرة  الهَ تْ  مْ صَ اعْ

هْ للـَّ ــيــتَــكْ  وَصِّ ــي  اوْصــايْــتِ

ناهْ بمْ رْ  فَ يَظْ ها  ظْ فَ أحْ نْ  مَ

ينَكْ ايْقِ يـحْ  ـحِ اصْ مْ  ـُبْـهُ ح

دِيــنَــكْ فــي  نَّة  السُّ ــعْ  ــبَ اتْ

ــكْ ــدْ رَبَّ ــبَ ــكْ و اعْ ــونْ دِيــنَ صُ

بَكْ رَغْ تَبْلَغْ  اللَّـهْ  ة  بطاعَ

مْ هُ مْ دَ اخْ و  لْمْ  العَ  ْ اهلّ جالَسْ 

مْ ْـهُ ـنّ مَ رادَكْ  مُ نالْ  اتـْ ى  ـسَّ عَ

ال تِمْ ــمْ  ــلَّ ــعَ اتْ ــمْ  ــلْ عَ  ْ ـــلّ كُ

ـال ـمْ بـجَ ـــوارْ  االنْ فْ  طَ تَقْ

ـمانْ الرَّحْ هْ  اللـَّ مَ  بَسْ دْ  بَعْ

نــانْ ــدْ عَ بِـي  انـْ ي  ـمِ الهاشْ

لِّي عَ وتَكْ  ابْصُ ولْ  ْسُ الرّ علَى 

عثْمانْ و  ــرْ  ــمَ عُ ــرْ  ــكَ ــوبْ بُ

ـرارْ االبـْ ــيـادِي  اسْ ــودْ  األْسُ

ــوانْ الــرَّضْ ــدْ  زِي مْ  نْهُ عَ ــدْ  زِي

ـهْ اللـَّ فـي  ـويا  خُ نْ  ومَ يالمُ

بِيبانْ لُه  لَكْ  اسْ ــرْبْ  حَ  ْ ــلّ كُ

يـنَكْ ايــعِ و  رَبِّي  كْ  لْحَ صَ إيـْ

رانْ سْ الخُ ةْ  دعـوْ ـتْـنَـبْ  اجْ و 

لْبَكْ قَ ــنْ  مَ النِّيَّة  ــصْ  ــلَ اخْ

سانْ بأحْ مْ  هُ مْ دَ اخْ يكْ  وَالْدِ

مْ لِيــهُ ـعْ  وَاضَ اتـْ و  مْ  بْـهُ حَ

االقــرانْ تْفاوَتْ  تـَ لُومْ  بالـعْ

ـال النَّـحْ باحْ  كجْ تَـكْ  جْ هّ مُ

ـــوسانْ سُ و  وَرْدْ  و  ــرْ  كزهَ
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يدْ التَّوْحِ لْمَ  عَ مْ  ْهُ نّ مَ دْ  خُ

ازْيدْ و  طلبْ  دِينَكْ  في  دْ  جاهَ

ما قَـسْ مْ  ـلـَّ عَ أتـْ ضْ  رَايـَ الفْ

العـلـما رؤُوسْ  ـرُوضْ  العْ و 

دِيـنَـكْ مْ  لـَّ عَ اتـْ يـثْ  دِ بالحْ

كْ نانـَ اجْ ـيـبْ  طِ ايـْ رْ  بالبْطَ

ــكْ ــدْ رَبَّ ــبَ ــكْ و اعْ ــونْ دِيــنَ صُ

بَكْ رَغْ تَبْلَغْ  اللَّـهْ  ة  بطاعَ

البْـياتْ و  ـيـمْ  التَّـنْجِ مْ  ـلـْ عَ

ـهاتْ الجِ و  ـبْـلة  القَ مْ  عـلـْ و 

هْ بـِ لْ  ـجَّ عَ ـنْطقْ  المَ ـلْمْ  عَ

رَبِّيـهْ اتـْ وْ  بالنَّـحْ السانْ  و 

نُّه مَ ظْ  فَ احْ  ْ بّ الطِّ مْ  ـلـْ عَ

نُّه مَ ــنْ  ــســاتَ ابْ ــجْ  ــهَ ــتْ تَــبْ

مْ هُ اتْرَكْ كافْ  و  يمْ  الجِ لْمْ  عَ

مْ ـهُ تْـرَكْ تـَ ال  و  ـبُوكْ  ـتَـعْ ايـْ

كْ راسَ كْ  نْسَ جَ نْ  عَ بَرْ  أكْ إذا 

كْ السانـَ اوْتِيـقْ  ونْ  كُ يـْ لُو 

لِيدْ التَّقْ مْ  كْ حُ نْ  مَ كْ  ْجَ رّ ايْخَ

ــرْآنْ قُ ــنْ  مَ لِــكْ  رْ  اتْيَسَّ ما  و 

تْما حَ ــمْ  ــلَّ أتْــعَ ــوعْ  ــيُ الــبْ و 

ـرْفانْ العَ شـعـرْ  و  غا  ـْ اللّ و 

صانَكْ اغْ ــارْ  أزْه رْ  يَتْمَ بِيهْ 

ـلْوانْ سَ ـنَـمْ  غْ تـَ ـعالي  بـالمْ

لْبَكْ قَ ــنْ  مَ النِّيَّة  ــصْ  ــلَ اخْ

سانْ بأحْ مْ  هُ مْ دَ اخْ يكْ  وَالْدِ

األَوْقـــاتْ لْمْ  عَ نهم  مَ ــدْ  خُ

كانْ مـا  ءاشْ  أوْ  ـسابْ  الحْ و 

التَّنْبِيهْ نْ  سْ حُ في  البْيانْ  و 

تْالنْ الخُ بْعَ  طَ نْ  مَ كْ  ْصَ لّ أيْخَ

نُّه عَ لْ  فَ تَغْ ال  ــتْ  ــرِي اقْ ما 

انْ ــدَ األَبـْ لْمْ  بعَ ادْراكْ  ما 

مْ بِيهُ ــكْ  ــالَ ب ــقْ  ــلَّ ــعَ اتْ ال 

آنْ مْ الظَّ ينْ  عِ في  رابْ  سْ كَ

ـكْ حاصَ انـْ بالـزُّورْ  ْـنُو  بَـيّ اتـْ

ـيسانْ الفِ تَـرْة  كْ وهْ  مُ دْ إيـهَ
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ــكْ ــدْ رَبَّ ــبَ ــكْ و اعْ ــونْ دِيــنَ صُ

بَكْ رَغْ تَبْلَغْ  اللَّـهْ  ة  بطاعَ

ه انْقاطُ و  ــلِــي  الــرَّمْ ــمَ  ــلْ عَ

ه الطْ اخْ في  ة  حاجَ مايْلِيكْ 

ــالَّ ــكْ تَــتْــحَ ــالَ بْ ب ــدَ ــكْ ــال ب

ال الرُّجْ قْ  ــدْ ــصَّ ال و  بالوْفا 

ودْ الجُ ـلْ  أهْ القْ  بخْ تَلَّڤْ  اخْ

بُودْ ـعْ المَ كامْ  بـحْ ى  ضَّ ارْتـَ و 

ارِي ـــدَ ــرَّة اكْ راتْ الــعُ ْ ــدّ ــقَ امْ

الــبــارِي هْ  للـَّ ــبُــه  حــاسْ و 

ــي ســــرُورَكْ ــو ف ــــرَّكْ ه سَ

ــكْ ــاللَ اغْ و  ــكْ  ــالَ م ـــي  زَكِّ

ــكْ ــدْ رَبَّ ــبَ ــكْ و اعْ ــونْ دِيــنَ صُ

بَكْ رَغْ تَبْلَغْ  اللَّـهْ  ة  بطاعَ

ــه ــرْمُ كَ ولى  المُ ــرِيــمْ  الــكْ

ــه ــرْمُ جَ و  ـــالهْ  أبْ يلْ  البْخِ

رَة جْ شَ ــا  ارْوِن يثْ  دِ الحْ في 

رَة ضْ خَ يمة  انْعِ نانْ  الجْ في 

لْبَكْ قَ ــنْ  مَ النِّيَّة  ــصْ  ــلَ اخْ

سانْ بأحْ مْ  هُ مْ دَ اخْ يكْ  وَالْدِ

ه ارْباطُ و  لُّه  حَ ــنْ  مَ  ْ ــلّ ــمَ َتْ أ

ــانْ ــرْه بُ ــيــلُ  لِ لــدْ تـــرَى  ال  و 

زَالَّ و  ــــالنْ  ــــتْ خُ لـــألنـــه 

ـصانْ قْ نـُ آدم  لألبـن  لـغدر 

ودْ گُ احْ لِيـسْ  ـعْ  تْـواضَ مَ ـنْ  كُ

إنْــســانْ ــرَّكْ  ــضُ ب ــالْ  ــسْ تَ ال 

ـــدارِي ـــمْ بَ ــــوَكْ  رِّي ــــدَ ي ال 

يزَانْ المِ في  ا  ــدَّ غَ ه  ــدُ ــوَجَ اتْ

كْ ـاللـَ احْ يبْ  بـطِ استْـقاتْ 

ـسانْ االحْ و  ـودْ  بالجُ اعـتْـرَف 

لْبَكْ قَ ــنْ  مَ النِّيَّة  ــصْ  ــلَ اخْ

سانْ بأحْ مْ  هُ مْ دَ اخْ يكْ  وَالْدِ

ه مُ اسْ نْ  مَ نا  عْ المَ تْ  قَ نَطْ

ـتْـالنْ خُ و  بْ  دْ الكَ بِيهْ  ضارْ 

رَة ــدْ ــقُ ال ــمْ  عــاظَ ها  لَقْ اخْ

ـصانْ بأغْ يا  نـْ لِدُّ ْيـة  لّ دَ امْ
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مْ شَ يَحْ منْ  لْها  بَدْ  كتَجْ

نَّمْ هَ جَ في  ــودْ  سُ هــا  ْ ــدّ ضَ

هْ للـَّ بَّكْ  حَ منْ  بِيبْ  الحْ

هْ اللـَّ في  لِيلَكْ  خْ وكْ  خُ داكْ 

سانَكْ باحْ لى  تَعْ ضْ  اختْفَ

السانَكّ رْفْ  طَ في  لْ  سَ العْ و 

رَبَّــكْ دْ  بَ اعْ و  دِينَكْ  ــونْ  صُ

بَكْ رَغْ تَبْلَغْ  اللَّـهْ  ة  بطاعَ

حادِيهْ ــكْ  دَمَّ ــنْ  مَ رِيبْ  لَقْ

تادِيهْ ال  و  ــنْ  ــسَ احْ جــارَكْ 

ــفْ ــوالَ اخْ ــــرْواحْ  لَ ألنهم 

إيخالَفْ سارْ  ه  رْهُ اتْكَ نْ  مَ و 

ي تَبْكِ ال  بَرْ  اصْ ابْلِيت  إال 

ي كِ تَحْ ال  ــــرارَكْ  اسْ  ْ ــمّ طَ

مْ نْهُ تامَ ــكْ  ــالَ ب ـــدا  االع

مْ نْهُ دايَعْ في بْطَ يبْ الخْ اتْصِ

بالَكْ رْ  ضَّ حَ يضْ  الغِ ةْ  ساعَ

واكْ بــدْ رْ  فَ تَظْ هْ  اللـَّ ــرْفْ  عَ

رَّمْ يَتْكَ ولَى  المُ ــهْ  وْجَ في 

للنِّـيـرانْ ـال  البُـخْ ـبَـدْ  جْ تـَ

تَوْالهْ يَسْ نَّكْ  مَ ــى  شِ ــالْ  ن

وانْ اخْ في  تِيلُه  امْ يبْ  اتْصِ ما 

ـكْ اڤْـرانـَ يـنْ  مابـِ ــتْـرَزْ  احَ

االرْكانْ في  مالْ  نْ  مَ لَكْ  يرْ  خِ

لْبَكْ قَ ــنْ  مَ النِّيَّة  لَصْ  اخْ

سانْ بأحْ مْ  هُ مْ دَ اخْ يكْ  وَالْدِ

هادِيهْ ــكْ  رَزْقَ نْ  مَ بْتْ  صَ بما 

يرانْ الجِ وقْ  ـقُ بحْ هـونْ  اتـْ ال 

يَوالَفْ ســارْ  رْفُه  اتْعَ مــنْ 

اليَتْـقانْ يثْ  حدِ في  ـدا  هاكْ

كي شْ تـَ ال  مــوالنا  يـرْ  الغِ

ــالنْ ه لــفْ ــدُ ــي ــعِ ِيْ ــالنْ إ ــفْ ل

مْ عاهُ امْ لْحْ  الصُّ إيْطولْ  لوْ 

نانْ االسْ كْ  حْ ضَ ــرَّكْ  ــغَ اليْ

ـواكْ كْ و اهْ سَ ـفْ نَفْ ال تساعَ

يْطانْ الشَّ يدْ  كِ نْ  مَ كْ  مَ ْ ظّ إيعَ
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ــكْ ــدْ رَبَّ ــبَ ــكْ و عْ ــونْ دِيــنَ صُ

بَكْ رَغْ تَبْلَغْ  اللَّـهْ  ة  ابْطاعَ

ـــدانْ االبْ ــة  ــحَّ صَ و  ــانْ  ــزْم ال

لْطانْ السُّ و  رْ  البْحَ و  النّْسا  و 

حالْه كْ  ضَ نَهْ منْ  حب  طَ اصْ

افْـعالـه و  قَوْلُه  بَّـتْ  تـَ ـنْ  مَ

ـنامْ النَّـمْ و  ـتْـبة  الغَ ـنَّـبْ  جَ

ـرامْ الـكْ كافِـي  إيـْ ـرِيمْ  الكْ و 

االْردالْ ةْ  لْطَ خُ ــنْ  مَ ــدْ  بَــعَّ

المـالْ و  كْ  عـَرْضَ زَّقْلَكْ  إيـمَ

منَّكْ رْ  ــدَ ــحْ ي ــيْــنُــه  عَ ــنْ  مَ

نَّكْ جَ ــرَهْ  ــكْ يَ ــه  ــنُّ جَ دَاكْ 

ــكْ ــدْ رَبَّ ــبَ ــكْ و اعْ ــونْ دِيــنَ صُ

بَكْ رَغْ تَبْلَغْ  اللَّـهْ  ة  بطاعَ

لُه اصْ فاكْ  اخْ و  لْتِي  هَ اجْ نْ  مَ

ثْلُه مَ لْ  ِينَسَّ إ نْسْ  جَ  ْ ــلّ كُ

بَدْ يَجْ ــلُــه  ألَصْ نْ  صْ غُ  ْ ــلّ كُ

دْ يــوَ و  إيكافي  ـسانْ  باالحْ

لْبَكْ قَ ــنْ  مَ النِّيَّة  ــلَّــصْ  خَ

سانْ بأحْ مْ  هُ مْ دَ اخْ يكْ  وَالْدِ

يطانْ الشِّ و  سْ  النَّفْ و  وَى  الهْ و 

ــانْ أم ــمْ  ــهُ ــنْ مَ ــدْ  ـوَسَّ تـْ ال 

ه ـقالـُ أمْ هْ  اللـَّ عـلى  يـدلك 

العـرْفانْ ـقامْ  لمْ ـكْ  غَ ـْ بَـلّ إيـْ

ــرامْ ــرْداتْ احْ وبْ و الــگَ ــدُ الــكْ

سانْ االحْ لْ  اهْ زَا  جَ ـسانْ  الحْ و 

ارْدالْ و  ــفاهـا  سُ ـمْ  ألنـــهُ

سانْ باالحْ لِيـكْ  رُّو  يْقَ ال  و 

عـنَّـكْ يَّـدْ  يَتْـحَ قا  ـْ اللّ في 

وانْ ـلـْ سَ ه  رْبـُ قُ في  لِيـهْ  مايـْ

لْبَكْ قَ ــنْ  مَ النِّيَّة  ــصْ  ــلَ اخْ

سانْ بأحْ مْ  هُ مْ دَ اخْ يكْ  وَالْدِ

ــلُـه فَـعْ لِيله  بَدْ ـبْـرَكْ  يـخَ

مانْ ظْ مَ نُه  صْ لغُ ــرْعْ  فَ  ْ ــلّ كُ

دْ الجَ و  البُو  علَى   ْ دّ الجَ منْ 

وَّانْ خَ ه  بْعُ طَ نْ  مَ لْبْ  الكَ بنَ  و 
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الْ صَّ خَ ه  بْعُ طَ نْ  مَ بَعْ  ْ السّ

اللْ مْ شَ لَدْ  يَوْ ما  رابْ  الغْ و 

لَى يَحْ ما  رُه  مْ عَ جْ  ــدَ لَــحْ

ال النَّخْ بْعْ  طَ منْ  رْ  التمَ و 

اكْ نْدَ عَ رَكْ  فْ لصَ دْ  تْعَ اسْ

كْ بَلْدَ ة  حومَ في  تْكونْ  لُو 

رَبَّكْ دْ  بَ اعْ و  دِينَكْ  ــونْ  صُ

بَكْ رَغْ تَبْلَغْ  اللَّـهْ  ة  بطاعَ

تقاسْ عانِي  بمْ لَكْ  ــرْتْ  شَ

ناسْ باعْ اجْ ناسْ بطْ خالَفْ اجْ

كْ لْقَ خَ الِّــي  ــرَّبْ  ال ــدْ  حَّ و 

ــكْ رَزْقَ نْ  مَ لَكْ  رْ  ماتْيَسَّ و 

ــا ت ــوْ تَ ال  ـــوبْ  تـُ ـــــادَرْ  ب

ـتا غْ بـَ تاتــي  نِـيَّة  المّ ها 

رِينْ شْ عَ نْ  مَ أنْتَ  ولْ  اتْقُ ال 

ينْ سِ مْ خَ رُبْ  تَقْ يَّة  الوْصِ و 

ادِّيـتْ و  رِي  مْ عَ في  ينْ  رَبْعِ

وِدِّيتْ ما  هْ  اللـَّ ينْ  الدِ قْ  حَ

ــبــالْ األَشْ يرْ  غِ لْ  يْنَسَّ ما 

بانْ گْ عُ لَّــدْ  يــوْ ما  الــرُّخْ  و 

ال النَّحْ نْحْ  جَ في  يباتْ  لو 

عانْ المْ في  تْ  قَيَّسْ ا  دَ اكْ هَ

كْ ــدَ وحْ رْ  امْخاطَ اتْكونْ  ال 

يانْ العدْ يدْ  كِ ــنْ  مَ ــرَزْ  ــتْ احْ

لْبَكْ قَ نْ  مَ النِّيَّة  لَصْ  اخْ

سانْ بأحْ مْ  هُ مْ دَ اخْ يكْ  وَالْدِ

النَّاسْ بِينْ  ما  مْ  يالْفاهَ

ـنَّانْ الحَ لِكْ  المَ ة  صنَـعْ

كْ قَ نَطْ ةْ  ـاللـَ بـجْ زَكْ  ــوْ فَ

ــانْ األدْي يرْ  بخِ لَكْ  فَـضْ و 

تَّى حَ ــدَّ  ــغَ ال ـــولْ  اتْـــقُ ال 

النْ فْ غَ هايَمْ  نْها  عَ رْتْ  سَ و 

نِينْ اسْ رَ  شْ ابْعَ لْبَكْ  قَ ماتْ 

صانْ النُّقْ في  دايَمْ  رْ  مَ العْ و 

يـتْ ـدِّ عَ اتـْ ـتِّيـنْ  سَ فُوقْـها 

بالنُّـوحانْ بْـكي  نـَ لي  ْ قّ حَ
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ـهاري بـجْ بْـكي  نـَ لي  ْ قّ حَ

اوْزَاري و  لي  مْ حَ لْ  تُقْ نْ  مَ

كْ نْدَ عَ نْ  مَ التُّوبَة  هْ  ياللـَّ

كْ دَ قَصْ راوي  غْ المَ فا  اخْ ما 

هاري انـْ و  يـلي  لـِ كي  شْ نـَ

رانْ فْ الغُ و  التُوبَة  هْ  اللـَّ يا 

كْ بْدَ عَ نْ  عَ وا  فُ اعْ رِيمْ  اكْ يا 

انْ الشَّ يمْ  ـظِ عَ يا  مه  اتْرَحْ
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يفْ بالتَّوْصِ يتْ  ابْدِ هْ  اللـَّ مْ  بِسْ

ــفْ ــاأللِ يــتْ ب ـدِ ــي ابـْ ــرُوفِ ح

ــة ــوب ــتُّ ــال ــــــادَرْ ب ـــا ب ـــب الْ

ــة ابَ ــذَّ كَ ــرْ  ــي غِ ــسْ  ــفْ ــنَّ ال و 

ــادْ ــب ــعْ ال ــي  ــنِ ــفْ تَ ــا  ــتَّ ال و 

األراضْ و  ســمــاهْ  ــوِي  ــطْ يَ

ــى ــولَ ــمُ ــل ـــــبْ ل ـــا تَ ـــثَّ ال

ــى ــلَّ صَ ـــنْ  مَ وهْ  عـــــدُ راهْ 

ــودَه ــوعُ ــمْ جـــاتْ مُ ــي ــجِ الْ

ودَه ــدُ ــمْ مَ ــاتْ  ــق ابْ بَة  شْ خَ

ــره ــبَ ــقْ ـــرُوا ال ـــفْ ــا حَ ــح الْ

رْ ــدَ ــغْ تَ ــــا  رَاهَ ـــوْتْ  ـــمَ الْ و 

ـــوالْ االهْ ــنْ  مَ ــتْ  ــفْ خَ الْخا 

ــالَلْ ــجَ ال ذا  لَـــكْ  ـــرُوبِـــي  اهْ

ــالَ ــصْ ال ــي  ف دَمْ  الْ  ـــــدَّ ال

لَــى ــوْ ــولْ لَــلْــمَ ـقُ ــيــفْ اتـْ كِ

كـثِيـرْ زادْ  ـــرْ  دِي الْ  ــــذَّ ال

ـــفْ ــي أرْدي ـــونْ لِ ـــاسْ إكُ سَ

ــي ــانِ ــي ــنْ ــــاسْ بُ ــا س ــم هُ

ــــنْ دابـــا ـــوزْ مَ ـــفُ ــا ن ــه بِ

ــي ــنِ ــتَ ــو فِ ـسُ ــرْ بـِ ــمَ ـعْ تـَ

ــوادْ ــج ــهْ ال ـــ ــلَّ ــى ال ــقَ ــبْ يَ

ــنِــي ــــي الــغَ ــانْ رَبِّ ــح ــبْ سُ

لَّى يَتْخَ ــسْ  ــي ــلِ ابْ ــو  ــلُ نَــعْ

ـي ـانـِ ــــانْ رَبـَّ ـــنْ كَ ـــلْ مَ كُ

ـودَه ـقُ ـفْ مَ ـشاتْ  امْ ي  سِ فْ نـَ

ــي ــرْعــانِ ودْ يَ ــــدُّ ــمْ ال ــهْ سَ

رْ جَ الحْ عَ  مَ التْرابْ  وا  ــدُ اجْ و 

ـــي ـــانِ ـــوم غـــــــــدرَتْ قُ

ـحالْ للمُ تـلُـوحْ  ـسْ  النَّـفْ و 

ــي ــزانِ ــي ــــفْ مِ ــلْ كَ ــقَ ــثْ يَ

لَة فْ غَ ــنْ  مَ ــحــالْ  اشْ راســي 

ــــــرُوحْ بَـــزَّانِـــي ــة اتْ ــلَ ــي لِ

يرْ أوسِ دْ  ـوْ گُ يـرْ  غِ رِيـقْ  الطْ و 
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يرْ الْخِ الــلَّـــــهْ  فــي  ـــنْ  وَطَ

ـــرُورْ ـــغْ مَ ــا  ي راكْ  ـــــرَّاءْ  ال

ــورْ ــشُ ــنْ ــاهْ مَ ــق ــلْ ــابْ تَ ــت ك

ــانْ ــي ــنْ ــبُ ــــو ال الـــــزاي زهُ

ــيَــوانْ الــدنْــيــا عــزيــبْ لــلْــحَ

ــورْ ــبُ ــقُ ــا طــوْلــه ال الــطَّ

ـرُورْ السْ و  ـكْ  ـحَ ـضْ تـَ يـفْ  كِ

كثيـرْ ـــــي  ــمِ ــلْ ظَ ــا  ــظَّ ال

يـرْ ـفِ احْ ـنْـدْ  عَ ازُوحْ  ة  لِيـلـَ

ــقْ ــي ــي رفِ ــنِ ــفْ الـــكـــافْ كَ

يقْ  شِ اعْ ــاشْ  ف ــرُورْ  ــغْ مَ يــا 

تَثُوبْ سْ  النَّفْ ــومْ  لُ مْ  الـــالَّ

رُوبْ الهْ له  هْ  اللـَّ اقصدى 

ــمْ مــايْــلــة لــلْــفــاسْ ــي ــمِ ال

اسْ ـرْ عـادَتْ عـادَتْ نَحَّ و النَّـقْ

ــصــاتْ ــي اعْ ــسِ ــونْ نَــفْ ــنُّ ال

ــواتْ ــهْ شَ ـــلْ  كُ ــهــارْ  ــنْ ال و 

ــومْ ــقُ ــال ـــادْ صــــادَة ب الـــصَّ

ــمْ ــهُ ــوقْ فُ ــرُوا  ــكْ ــف اتْ مــا  و 

ـــانْ ــوا االرْك ــعُ ــيْ ــادْ ضَ ــضَّ ال

ــي ــصــانِ ـــكْ االغْ ــحْ لَ ــقَ ــلْ تَ

ـــرُورْ ـــسْ ـــلْ مــــــادَرْتْ مَ كُ

ــي بالْعـيانـِ فيـهْ  ـرْ  ـنْـظَ تـَ

ــرانْ ــطْ ـــنْ قَ ـــرْ مَ ــعْ حَ ــرْجَ يَ

ـي فانـِ م  مـقامــهُ ى  بْــقَ يـَ

ورْ فُجُ ــنْ  مَ ــحــالْ  اشْ ــي  راسِ

ي حانـِ امْ و  ـومْ  هـمُ كْ  بْـعَ تَشَ

يـرْ ندِ ـيـفْ  كِ لْ  مَ عْ نـَ ـيـفْ  كِ

ي انـِ طَّ رْ غَ ـجَ رابْ و احْ فُوقِي اتـْ

يقْ الضِّ ــدْ  شَ ــرْ  ــبَ اشْ ــرْ  ــبَ اعْ

ــي ــانِ ــرْي ـــومْ عُ ـــقُ ــنْ ال ــي بَ

ـيُـوبْ العْ ـنْ  مَ َزَّى  أ ـي  ـعِ رَجْ

ــــانِــــي ـــــاشْ وَصَّ ــا ب ــه ب

ـواسْ الهْ في  لِيـسْ  ابـْ و  بْـعُ تـَ

ـــوانِـــي ـــــواتْ االلْ ـــالَّ اقْ شَ

اتْباتْ ــاشْ  فَ ــورْ  الــجُ بْعْ  سَ

ــطــانِــي ــيْ يـــثْ شَ ـــه حـــدِ لُ

ــوجْ ــهُ اتْ و  ــــزَه  دايْ ــرَه  ــايْ س

ـــقْ نِــيــرانِــي ـــحَ ــمْ اسْ ــهُ بَ

نَنْ السْ و  گـــاعْ  ــرْضْ  ــفَ ال
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أذانْ ـــعْ  ـــمَ نَـــسْ ـــيـــسْ  لِ

باسْ اللـْ ـبْـنِي  ـجَ اعْ يـنْ  الـعِ

ــرَّاسْ ال ــوقْ  فُ ــدْ  شَ أو  ة  بَلْغَ

ــلُــوبْ ــتْ الــقْ ــلَ ــفْ ــيــنْ غَ الــغِ

تُبْ انْكُ في  ـــوالْ  اقْ ــوا  ــرْكُ تَ

ــابْ ـــو ت ـــنْ هُ ـــازْ مَ ــا ف ــف الْ

االقْطابْ ــنْ  مَ ــادْ  ع ادْرَكْ  و 

ــلْ ــا غــافَ ــمْ ي ــهَ ـقــافْ ف الـْ

لْ صَ تَحْ دْ  بَعْ يــرْ  اتْــدِ يفْ  كِ

ـــامْ ــيــنْ ســاعــدت االيَّ الــسِّ

ــعامْ بالطْ ـيـفْ  ضِ ــرَحْ  اكْ و 

اتْ مَ و  هُ نْ  مَ ــوفْ  شُ ينْ  الشِّ

ماتْ الغْ و  ــودْ  الــلْــحُ ــتْ  تَــحْ

ــعْ ــمَ اسْ و  ــا  ــت ــانْ ه ــا  ــه الْ

عْ للجامَ ــعــامْ  الــطْ ـــطِ  اعْ

ة يشَ عِ ـــنْ  مَ واشْ  اوْ  ــــوَ ال

ى يَرْشَ و  ــوتْ  ــمُ يَ مْ  ظَ العْ

ماتْ الْمَ ــتَ  ــمْ لُ لِــيــفْ  الَمَ 

نَاتْ سَ حَ لِــي  ــونْ  ــكُ اتْ ــي  رَبِّ

التَّوْفِيقْ و  نْ  األمْ فيه  زَة  مْ الهَ

ـــي ـــرَّانِ ــــادْ بَ يــــنْ ع الــــدِ

ــاسْ گ ــدْ ــاتَ ـــه ك ـــسْ بِ نَـــفْ

ـــوتْ تــابْــعــانِــي ـــاكْ الـــمُ ي

ــوبْ ــلُ ــيــرْ اتْ نْــيــا غِ ــعَ الــدَّ م

ثانِي ــمْ  ــهُ ــنــافْ اصْ وا  ــدُ ــي عِ

ــابْ ــب ــه اسْ ـــــهْ كـــانْ لُ الــلَّ

ـــوانِـــي االكْ ــن  م ـــقْ  انْـــفَ و 

ــتَّــلْ خَ تاتـْ لَكْ  ــوتْ  المُ و 

ي يـرانـِ جِ ــرِيــبْ  قْ ال  ــو  الَخُ

صـامْ أوْ  ازْكـــاهْ  لَّى  صَ ــنْ  مَ

ي رانـِ القُ ــرْطْ  شَ ى  طَ اعْ و 

ــاتْ ــف ُوَکْ ـــارَتْ أ ــومْ ص ــقُ الْ

وانِي االخْ يعْ  مِ اجْ و  يَّ  والْـــدِ

ــعْ ــشَّ ــخَ اتْ و  دِيــنَــكْ  ـــنْ  عَ

رَمْضانِي ـــومْ  صُ او  ــرْ  ــطْ فَ

ة يْشَ هَ ــه  ــلُ تــاكْ ــي  ــمِ لَــحْ

ــي ــانِ ــــولْ ازْم ـــراقْ طُ ـــفْ الْ

يِّاتْ سَ ــنْ  مَ حالْ  اشْ ــى  راسِ

نِــي ــدْ ــلْــقــاكْ ســاعَ ــدَ مَ ــنْ عِ

الرَّفِيقْ ى  مَ احْ في  وزْ  ـدُ انـْ و 
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يَلِيقْ ــكــانْ  مَ في  نْ  كُ نَسْ

ـــاللْ ـــجَ ال ذا  ـــا  ي الـــيـــا 

الْ مَّ الكُ مــن  ــلْــتِــي  ــعَ اجْ و 

الالمْ و  نقطْ  ــرُوفْ  الــحْ هاذ 

ــمــامْ ــتْ ــال ـــزَكْ ب ـــمْ فــي هَ

ــرْ ــمَ ـــبـــاتْ الــضْ ــة امْ ــلَ ــي لِ

مختصر ــــالح  ال ـــطْ  ـــقْ نَ

ــن عــمــارْ ــى ب ــمَ ـــبّ اسْ ضَ

أثــارْ ــتْ  تَــحْ انْــعــالْ  ي  شِ نَمْ

ــولْ ــحُ الــفُ ــلْ  ــحْ فَ ي  يخِ شِ

بُولْ قْ مَ ــهُ  لَ ــاءْ  ج ــنْ  مَ ــلْ  كُ

ـــنَـــانْ ـــى الـــجِ ـــلَ فـــي أعْ

سالْ و  ــاكْ  دَع ــنْ  مَ بْ  جَ اسْ

كْ فـــي االمـــانِـــي ــــدَ ــــنْ عَ

ــرْســامْ ال و  ــطْ  ــبَ اضْ نقط 

ـنِـي ـمْ رْحَ تـَ يـتْ  غِ ابـْ ـهْ  للـَّ

ــارْ ــب اخْ ـــوذْ  اتـــحُ كانبني 

ي نَانـِ ـدْ العَ بِيـنا  نـَ ــادَة  ازْي

ــارْ ــخ ــتَ ــا افْ ــن ــسْ حــاشــا لَ

ــودانِــي ــدْ سُ ــبْ ــوبْ عَ ــسُ ــكْ مَ

ــلُــولْ ــعْ مَ ــوَ  هُ ــنْ  مَ ويطب 

ـــي ـــدانِ ـــــــراتْ وِي ـــه اجْ ل
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نْ داتَكْ في الزّمانْ بَّرْ مَ عَ

مانْ لَمْ بِأنْ الرَّحْ و اعْ

دِيَّانْ ا  شَ نْ  مَ رْ  فَ يَغٌ

البْـدانْ لِيـكْ  وَاشْ 

انْ ـوَ ـعْ الكْ ـمْ ْ جَ رَبّ

سانْ بالحْ نِي  يغْ و 

نْ اآلْ ذا  فِي  ــزالَتْ  مَ

نَّانْ مَ ـنِي  غْ مُ غنِـي 

ثْمانْ رْ و كَ هْ و انْشا جَ

اقْيلْ تْ  انـَ كَ يفْ  كِ

ثيلْ نْ الَّ مثِيلُ امْ مَ

لِيلْ الجْ ْؤُوفْ  الرّ دا 

رِيكْ افَلْ بِينْ ما في ملكه اشْ و عرَفْ يا غَ

يافْنِيكْ ـودُه  اوْجُ ـنْ  مَ ه  مُ كْ بـحُ رَادْ  إذا  و 

يكْ شِ ايْغْ وتْ  المُ منَ  رَه  دْ القُ ولْ  مُ رْ  يامَ

يكْ انْوْصِ عْ  مْ سَ رُورْ  الغْ  ْ فأمّ نْ  تَامَ بَالَكْ 

ـي فانـِ لُّ  كُ رَا  الـــوْ فـي  ــنْ  ايـَ شَّ ما  و 

بْيانِي تـَ مْ  افْــهَ و   ْ حّ اوْصَ ـنِّي  مَ ــعْ  مَ أسْ

ــكْ ــالَ ــمَ ــلْ ال ــي ــلِ ــجْ ـــــدْ ال وَجَّ

ــكْ ــدامَ ــدْ اعْ ــعْ كْ بَ ــــدَ ـــنْ وَجْ مَ

الَكْ آجَ ـضى  نَـقْ ايـْ يـنْ  الـحِ فـي 

ـــرْ بالَــــكْ ــــضَّ ــــــلْ حَ يَا غافَ

يـــنْ عِ المْ ـمْ  ايـَ لدَّ يـرْ  غِ لْكْ  المُ دامْ  ما 

ينْ كِ مَسْ يا  رْ  غُ ْ الصّ و  ومْ  ماتْدُ ا  حَّ الصَّ

اوْزانِي في   ْ انْبِنيَّ بْتِنِي  دَّ كَ وِيال 

يكْ امْشِ وَّ  هُ وفْ  شُ لَيَنْ  و  رْ  بالبْصَ يَّزْ  مَ

يكْ رَكْ و ينْهِ رْعْ يامْ طاسْ الشَّ و اقْبَظْ فُسْ

ــكْ ــالَ ــس ــمْ رِي ال ــــــدْ ـــــالَ تَ وِيْ

ـكْ ــالـَ هَ ـــكْ  ـــنَّ اليَ ــــــرَفْ  اعْ و 
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الَحْ تَصْ ما  نْيا  الدُّ

الحْ الكْ بْ  ْعْ التّ دارْ 

ومْ اصاحْ انْ اتْدُ لَوْ كَ

ـزاحْ الـمْ دارْ  ـيـرْ  غِ

ْـواحْ النّ و  البْـكا  و 

ـالحْ المْ يدْ  سِ وِيـنْ 

ارْتاحْ و  تَنا  اهْ نْها  مَ

ياحْ لُه اجْ قْ ها عَ و التَّابَعْ

راحْ لْ الفْ ه اهْ و ازْواجُ

انْصيحْ رانِي  لِيكْ 

ــرُه ارْزِيــــحْ ــمْ عَ

رِيحْ الڤْ قَلْبْ  وْ  زَهْ

يكْ انْوْصِ عْ  مْ سَ رُورْ  الغْ  ْ فأمّ نْ  تَامَ بَالَكْ 

الرُّوحْ فِيهْ  نْهُ  مَ  ْ لّ لكُ تة  بَغْ تاتِي 

وحْ دُ مْ المَ مْ  نَعْ ايْلُه  سَ امْ نْ  عَ تْنا  اوْغَ

وحْ صُ فْ المَ ظْ  باللَّفْ الوْجابْ  في  اوَبْ  يجَ

ـــرْ بالَــــكْ ــــضَّ ــــــلْ حَ يَا غافَ

االلماحْ وفَتْ  شُ نْ  مَ  ْ فّ خَ و  رَعْ  اسْ وتْ  المُ

تَّاحْ الفَ مْ  نَعْ وِي  القْ ه  دُ ساعْ ثْلْ  مَ رْ  ابْشَ

رْتَاجْ مَ بْرُ  لقَ لْ  يَوْصَ وتْ  ايْمُ انْهارْ 

رُوحْ مَشْ ي  زاهِ لِي  اسْ رُه  خاطْ ا  يَتْماسَ

يكْ طِ نَعْ بارُه  اخْ مَ  ايـْ الدَّ الدارْ  ـلْ  تْـقَ نـَ

يكْ الْهِ لُ  غْ بشَ البْقا  دارْ  نْ  عَ لْ  غَ تَشْ ال 

ــتْــدارَكْ ـــيْ الــمُ ـــوَحْ ــدْ ال ـعْ بـَ

ــاكْ ــن ــوْ امْ ــهْ ـــنْ سَ ــدْ مَ ــقَ ــتْ نَ

سامْ وايَنْ نُوحْ في الحْ

َيُّوبْ في األْمامْ وايَنْ أ

ْنامْ أ و  صالَحْ  وايَنْ 

امْ يلْ سَ ضِ واينْ الفْ

كامْ الحْ لَ  اهْ وايَنْ 

غــامْ ْ ــرُوا لــدّ ــافْ سَ

امْ حَ و  يافِيتْ  وَايَــنْ 

امْ كَّ الحُ ودْ  الجُ نَاسْ 

مامْ الهْ دَاوُودْ  وَايَــنْ 

يمْ افْهِ يا  يَّبُوا  غَ

لِيمْ الْعْ ـورْ  نـُ  ْ رّ سَ

يمْ رُه اقْدِ صْ فَاتْ عُ

يكْ انْوْصِ عْ  مْ سَ رُورْ  الغْ  ْ فأمّ نْ  تَامَ بَالَكْ 

ه وامُ دْ بـَ ـمْ  دَايـَ  ْ ــقّ حَ ـلْكْ  المُ لِيهْ  ـنْ  مَ

ه انْعامُ لُوقْ  ــخْ المَ علَى  طْ  يَبْسَ بَضْ  يَقْ

ه قَـيَّامُ نْ  وَايـَ ـــسامْ  احْ و  تـاجْ  نْ  وايـَ

ـــرْ بالَــــكْ ــــضَّ ــــــلْ حَ يَا غافَ

ظامْ العْ يِي  يَحْ نْ  لمَ البْقا  بِينْ  لَمْ  اعْ

كامْ احْ  ْ لّ كُ ه  بَيْدُ رِيمْ  اكْ يرْ  ابْصِ يعْ  مِ اسْ

ادْمـامْ و  ـرْ  كَ ـسْ عَ و  ءادَمْ  قَبْـلَكْ  نْ  فايـَ

ه ايَّامُ في  دْ  واحَ  ْ لّ كُ داتْ  السَّ وايَنْ 
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يكْ بِي في قُولِي الْغِ ناصْ حْ في مْ لِيكْ أنْوَضَّ

يكْ كِ اشْ ه  ظُ فْ ايْحَ اوْالَ  كْ  كَّ مايْشَ الِّي 

ــكْ ــوالَنَ سُ ــي  ف ـــدْ  زِي و  ــتْ  ــحْ بَ

ســالَــكْ ـــنْ  مَ ثْ  ـــدَّ حَ ــمْ  ــهَ افْ و 

ودْ هُ عْ وايَنْ مُوسى المَ

ودْ يْبْ أوْ هُ عَ وايَنْ شُ

ودْ رْ ايْسُ شْ نْ في الْعَ يا مَ

ودْ عُ السْ دْ  عْ سَ بِهْ 

دُودْ الوْ الرْسالْ  نَ  امْ

لُودْ نْ في الخْ اوْ يامَ

بُودْ عْ المَ مَ  نَعْ رْ  بامَ

ودْ رْشُ المَ لُوطْ  وايَنْ 

ودْ لْبَكْ ناسْ الجُ نْ قَ مَ

بادْ للْعْ يرْ  انْدِ جا 

ابْعادْ مُ  ــوْ قُ كــانْ 

ادْ ـحَ للـْ سافَـــرْ 

يكْ انْوْصِ عْ  مْ سَ رُورْ  الغْ  ْ فأمّ نْ  تَامَ بَالَكْ 

أوالدُه و  ـوبْ  ـقُ يـعْ و  ــحـاقْ  اسْ ـنْ  وايـَ

يادُه اعْ و  قَلْبِي  رُورْ  اسْ النُّونْ  ذا  ـنْ  وايـَ

بجهادُه بلغْ  ـنْ  مَ يْـنْ  رْنـَ القَ ذُو  ـنْ  وايـَ

ـــرْ بالَــــكْ ــــضَّ ــــــلْ حَ يَا غافَ

دْ اجْ المَ يلْ  ماعِ اسْ نْ  وَايـْ يمْ  ابْرَاهِ وايـنْ 

ـبَـدْ ـهْ الجَ يالْ  دُنـْ نْ  وَايـْ يالْياسْ  نْ  وايـَ

ـدْ النَّـكْ يارْ  اغْ زَالْ  هْ  بـِ رِيـسْ  يَدْ نْ  وايـَ

هادُوكْ و  هادُوكْ  بِينع  السودْ  دارْ  وايَنْ 

يكْ يَلْتَقِّ يمْ  النْعِ في  مْ  بِهُ والَ  الْمُ لْبْ  طَ

انْبِيكْ أتا  أْن  ابْشَ وَفِّــي  لِّي  صَ أوْ  ومْ  صُ

ــــكْ امَ ــــدَّ ـــال قُ ـــمْ ـــقُ جُ ـــبْ سَ

ــكْ ــرامَ ـــدْ احْ ــه شُ ــتُ ــي طــاعْ ف

يكْ انْوْصِ عْ  مْ سَ رُورْ  الغْ  ْ فأمّ نْ  تَامَ بَالَكْ 

واتُ أغْ بْ  ذْ بَالْكَ بِيلْ  أهْ نْها  يَامَ نْ  مَ

طاتُ أعْ ـدْ  عْ بـَ لْبْـتُ  سَ  ْ ـدّ حَ ـنْ  مَ َما  أ

ـنْـعاتْ شَ و  يْـفْ  سَ نْ  وايـَ يَتْـرَبْ  وايَنْ 

ـــرْ بالَــــكْ ــــضَّ ــــــلْ حَ يَا غافَ

اتْ ـيْـهَ هَ ـبِي  صاحْ يا  ومْ  دُ ماتـْ يا  نـْ الدُّ

جاتْ دْ ابْحَ يكْ  قِ تَسْ أمْصالْ  يها  قِ تَسْ لُوْ 

شاتْ بـَ أوْ  قُـيَّادْ  نْ  وايـَ وكْ  ـولـُ مُ نْ  وايـَ

رَتْباتُ افْ لْمْ  الْعَ ــو  ْسُ دَرّ ــنْ  مَ ــنْ  وايَ
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افْناتْ قُومْ  نْ  مَ َما  أ

ماتْ ظْ قُوْماً كانُوا عُ

يمْ امْشاتْ ظِ ناسْ التَّعْ

التْ مْ اخْ راسَ نْ أمْ مَ

واتْ امْ سارُوا   ْ لّ الكُ

عَ الوْقاتْ رْفَتْ امْ صَ

اتْ نَعَّ ـفْ  يَوْصَ ـالَّ  شَ

مْ ابْقاتْ هُ و امجالَسْ

اداتْ ورْ السَّ هُ مْ نْ جَ مَ

ـتُه جاحْ انـْ قْ  فايـَ

تُــوا ــوْ ــمْ فَ ْهُ ــزّ عَ

وَقْـتُـه في  ْها  لّ كُ

لِيكْ وا منَ الحْ دُ يْ امْضاتْ بَعْ قَوْماً في الضَّ

زِيـكْ اجْ بْرُه  خَ رْ  امْ بابْ  اسْ بانْ  تـْ الوَ منَ 

ســالَــكْ و  وبْ  ـــدُ ـــجْ مَ ــمْ  ــهُ ــنْ مَ

ــكْ ــالَ ــسَّ ــمــانْ ال ـقْ ـــــنْ لـُ وايَ

يكْ انْوْصِ عْ  مْ سَ رُورْ  الغْ  ْ فأمّ نْ  تَامَ بَالَكْ 

وا ماتـُ و  األرْضْ  في  ـغاوْ  اطْ قَـوْماً  وايَنْ 

ـياتُه احْ في  دْ  ـلـَ خْ يـَ أيـالهْ  انـه  ـى  وَدْعَ

اوْقاتُه رَفْتْ  اصْ و  ـثارْ  أكْ ـواماً  اعْ عاشْ  و 

ـــرْ بالَــــكْ ــــضَّ ــــــلْ حَ يَا غافَ

رْباتْ بالصَّ نْ  الطَ السْ معَ  زْرا  الوَ نْ  وايـَ

نْعاتْ يـَ االَّ  ـلْكْ  مُ دَرْكْ  ادْ  ــدَّ شَ نْ  وايـَ

باألَفـاتْ رَّكْ  دَ اتـْ ـبْـرْهُ  خَ عْ  ـتْـمَ سَ اتـْ

فاتُرا اوْ  قُومْ  في  مْ  قَوْ اوْ  جَ دُ  بَعْ نْ  مَ

ولْتُه رُودْ و صُ وايَنْ النَّمْ

تُه ونْ و الَمْ وايَنْ فَرْعُ

يرْتُه ْ سِ يّ و ابْقا لِنا حَ

ــــه ــــعَ دُولْــــتُ م

ــه ــتُ ْ ــلّ مَ  ْ ــــلّ هَ و 

ـــه تُ ـــدْ ـــــعَ مُ امْ

دَنْيْتُه و  الُوتْ  جَ وايَنْ 

تُوا اتْباعْ قَوْمانْ  وايَنْ 

ثُه ْ دّ نا فِيها حَ بأَلَفْ اسْ

ـــالتْ ــــارُه اخْ ادْي

واتْ أهْ  ً را بَحْ في 

واتْ الصْ حْ  صْ بفَ

لِيكْ أعْ وا  دُّ صَ عادْ  قُومْ  و  ودْ  تَمُ وايَنْ 

يكْ يبْغِ نْ  لمَ ثْ  دْ حَ و  قَوْلِي  مْ  هَ تَفْ تَّى  حَ

ــكْ ــالَ ــب ــنْ وايَــــــنْ رَومــــــانْ تَ

ــكْ ــانَ ــي ــــوذْ ابْ ـــنْ هــــادُوا خُ مَ

يكْ انْوْصِ عْ  مْ سَ رُورْ  الغْ  ْ فأمّ نْ  تَامَ بَالَكْ 

الغانِي  ْ رّ سَ رْ  انْظُ الفانْيا  نْيا  الدَّ في 

يَنْسانِي ي  نَهِّ انـْ اوْالَ  تْ  نَـعَّ أنـْ الَّ  شَ

الرُّوحانِي نْسْ  جَ و  أدْمِي  اوْالَدْ  نَ  َمْ أ

ـــرْ بالَــــكْ ــــضَّ ــــــلْ حَ يَا غافَ

النْ فْ يالغَ دْ  تَيْقَ اسْ و  وكْ  هُ أسْ نَ  أمْ فِيقْ 

فانْ االكْ لَتْ  دَخْ و  لْبَتْ  سَ مْ  قَوْ نْ  مَ َما  أ

يانْ غْ طُ كانُوا  تْ  ذَ انْخَ قَوْمانْ  وايَنْ 
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رْفانِ العُ عْ  مْ جَ وايَنْ 

لْطانْ فْ سُ وايَنْ يُوسَ

لَيْــمانْ سُ نْهُ  وايـَ

يانْ العْ ودْ  الجُ لْ  هَ

ْمانْ الزّ دْ  عْ سَ بِه 

سانْ الحْ ذوا  هابْلُه 

يانْ العْ مْ  رَتْهُ بَصْ ما 

أوْطانْ  ْ لّ كُ في  بْرُه  خَ

انْ يـَّ الدَّ ــلِكْ  المَ ذا 

ونْ ْ جُ لّ في قْصا كُ

ونْ السُ وِي  تَدْ بِيه 

نُونْ ْ لْكهُ فُوقْ الظّ مُ

الغانِي بْحانْ  سُ ومْ  تْدُ ما  نْيا  الدُّ و 

يكْ دِ أهْ لْبُه  طَ أنْشاكْ   ْ نّ مَ ه  لْقُ خَ دالُه  أهْ

لِيكْ اعْ يْرُه  خَ ايْبانْ  رْبُ  الڤُ و  لَكْ  أهْ بِينْ 

ـهــا مـــالَـــكْ ــلـْ ـــا هَ ـــي نْ ـــدُّ ال

ــكْ ــالَ ــج ــانْ ـه ب ــرْ فــالـُ ـنْــظَ تـَ

يكْ انْوْصِ عْ  مْ سَ رُورْ  الغْ  ْ فأمّ نْ  تَامَ بَالَكْ 

ازْمانُه في  ـعْ  شاجَ  ْ لّ كُ البْطالْ  نْ  وايـَ

ــيانُ اعْ و  ـــوه  قَوْمُ ـنْ  وَايـْ ـورانْ  بـُ وايَنْ 

كـانُ ما  ـالَ  ـمْ جَ ولْ  اتْقُ ـتَّى  حَ ه  فُ لـْ سَ

ـــرْ بالَــــكْ ــــضَّ ــــــلْ حَ يَا غافَ

ـمانْ هَ قَبْلُ  ـنْ  مَ نْ  وايـَ ـرْ  مَ لَسْ نْ  وايـَ

رْوانْ شَ بَنْ  رى  سْ كَ وِينْ  و  رْ  قِيْصَ وايَنْ 

افْالنْ افْالنْ  يرْ  غِ رِينْ  ذاكْ الِّي  وينْ 

يْانْ غْ الطَّ  ْ دّ جَ وايَنْ 

انْ تامَ ادْرَكْ  دَقْيُوسْ 

نْعانْ ابْنُوكَ وشْ  اوْكُ

تــانْ يــنْ الــوْ عــابْــدِ

لسانْ ه  ــدُّ يَــعَ ما 

كانْ قـــارُونْ  دْ  بَعْ

يْطانْ زْبْ الشَّ سارُوا حَ

حانْ لْ لمْ لَكْ و ادْخَ و اهْ

لْطانْ سُ ة  ـدَّ مُ فَوَّتْ 

يـنْ هِ المْ ذابْ  العْ

ينْ ْعِ اللّ ــغْ  زلْ بِهْ 

زِينْ يفْ كانُوا احْ كِ

بْحانُه سُ نْ  يْمَ هَ المْ ايَمْ  الدَّ بْحانْ  سُ

يكْ ايْجِ تْما  حَ أقْرِيبْ   ْ لّ كُ الْياتِي  راهْ 

نِيكْ لْقْ يغْ ياتْ علَى الخَ بْ خالَقْ االشْ و ارْغَ

ــكْ ــالَنَ ــطْ ــةْ بُ ــاعَ ــمْ س ــنَ ــتْ اغْ

ــكْ ــانَ ــي ــنْ ــبُ ــــاسْ ل ـــــفْ س وقَّ

يكْ انْوْصِ عْ  مْ سَ رُورْ  الغْ  ْ فأمّ نْ  تَامَ بَالَكْ 

ـرْ دايـَ ـي  شِ عـلَى  وازْ  ْ للـدّ ـرَة  قَنْـطْ أوْ 

ـــرْ بالَــــكْ ــــضَّ ــــــلْ حَ يَا غافَ

ـصارْ امْ بِيـنْ  زَالة  انـْ كأنـها  ـيا  نـْ الدُّ
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ـرْ اسَ خَ ي  تالـِ ارْبَحْ  تُه  لَعْ اسْ ـدْ  وَكْ نْ  مَ

رايَرْ الحْ ـنْ  مَ ايْرَى  مَ لُه  تْ  ـكْ حْ ضَ ـنْ  مَ

ارْ التَّـجَّ بـمالْ  ـرْ  عـامَ ــوقْ  سُ وَإيـالَّ 

بثْغارْ تْ  كَ حْ ضَ إلى  ها  كْ حْ ضَ نْ  تامَ ال 

ــدارْ اكْ دارْ  نْيا  الدُّ

نْها االبْصارْ ضْ عَ ظَ أغْ

دارْ قْ المَ ودْ  خُ نْها  مَ

ــرارْ أقْ لِيها  ليسْ 

جارْ يا و الذْ ْ في الضّ

هارْ يشة أجْ عِ في المْ

رارْ المْ فْ  تَرْشَ لْها  هَ

رْ شايَنْ كانْ سارْ كَّ و تفَ

بارْ نَةْ الحْ عْ مْ مَ و افْهَ

ورْ النْشُ انْهارْ  في 

ــرُورْ ــسْ فــايَــتْ ال

ورْ افْجُ بال  حْ  واضَ

رْ الْقاهَ بْحانْ  سُ ومْ  ــدُ اتْ ما  نْيا  الدُّ

يكْ فِ يكْ زُولْ  اجْ طى  بعْ كْ  لْقَ خَ نْ  مَ اتْقا  و 

يكْ فِ ايْشْ بَكْ  عاطْ امْ نْ  مَ يرُه  غِ دْ  واحَ ال 

لسانَكْ ــبْ  ــيْ ــغَ ال على   ْ كـــفّ

ــكْ ــالَ ــلْ ح ــضَ ــفْ ــال ـــنْ ب ـــزِي ايْ

يكْ انْوْصِ عْ  مْ سَ رُورْ  الغْ  ْ فأمّ نْ  تَامَ بَالَكْ 

يـشا حِ الفْ رْ  ـناكَ المْ يَـةْ  دُنـْ ـنَّـبْ  جَ و 

يـشا عِ المْ رَّرْ  حَ اتـْ بُـه  امْصايـْ شْ  ـحْ الفَ

يشا تَرْمِ في  ودْ  اتْعُ الِّي  الَ  وْ طُ نْ  مَ آشْ 

ـــرْ بالَــــكْ ــــضَّ ــــــلْ حَ يَا غافَ

رْشْ العَ ذَا  دانِي  وَحْ  ْ رَبّ والكْ  مُ بَدْ  أعْ

شْ حْ بالْفَ لَعْ  تَوْ اوْال  بفانْيا  ها  تَدْ ال 

شْ طْ العَ اليُومْ  ايْلِيقْ  االَّ  ة  لَدَّ نْ  مَ أشْ 

واشْ تَسْ ما  نْيا  الدَّ

الشْ ْ اعْ لّ بْ الكُ دا التَّعَ

شاشْ نْ الغْ يها مَ فِّ صَ

واشْ الشْ دارْ  يرْ  غِ

فاشْ و  أبْغا  نْ  مَ يا 

ارْعاشْ تَلْقا  لَيْسْ 

لُه طاشْ قْ نْ لِيها عَ مَ

عاشْ نْ المْ و الزَّايَدْ عَ

ياشْ فْ المَ  ْ زّ العَ تُوبْ 

ـه ْشُ ـوّ شَ رُه  خاطْ

ـه ْشُ تّ فَ اتـْ ـلْ  باطَ

ـه ْشُ ـرّ فَ اتـْ كْ  بالـَ

يشا شِ تَفْ نْدُ  عَ ونْ  تْكُ ما  العاقَلْ  و 

سْ و الهوى و اعتْنى بشايَنع علِيكْ و النَّفْ

وِيكْ لغْ ذِي  عْ  مَ تَسْ ال  و  لْبْ  الْقَ ورْ  ضُ بَحْ

ــكْ ــطــانَ ــيْ ةْ شَ ــــــوَ ـــنَّـــبْ دَعْ جَ

ــكْ ــانَ ادْه ــرْ  كْ ْ ــذّ ــال ب ــلْ  ــغَ اشْ و 
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يكْ انْوْصِ عْ  مْ سَ رُورْ  الغْ  ْ فأمّ نْ  تَامَ بَالَكْ 

ولْ مُ كْ الْمَ الزِّينْ  مايَلْ  اشْ بابْها  تْ  نْطَ حَ

ولْ اوْصُ  ْ لّ كُ ازْمانُه  في  عْ  مَ يَطْ نْها  مَ

ادْفُولْ يهْ  قِ تَسْ لْها  سْ عَ طابْ  يَسْ ما  هْ مَ

ـــرْ بالَــــكْ ــــضَّ ــــــلْ حَ يَا غافَ

ـالَ ـفْ طَ الَّ  يـَ يـتْها  كِ احْ يا  نـْ الدَّ هادْ 

الَ ـحْ تـَ قَلْبُه  فـي  رِيبْ  دُونْ  رَاها  ـنْ  مَ

الَ ـصْ خَ ـي  شِ ْها  نّ مَ اوْرادْ  ه  وفاتـُ ـنْ  مَ

زُولْ عْ ه مَ مُ نْ رَسْ بِيلْ عَ ها اهْ و التَّابْعْ

ــولْ الهُ دارْ  يا  نـْ الدَّ

ولْ قُ لْ العْ قالُوا لِي هَ

زُولْ ْ ايـْ قّ ـطاها حَ عْ مَ

ولْ النْكُ و  قا  الشْ و 

ولْ فْــقُ يا  ْــها  نّ عَ

ولْ طُ اتـْ  ً ـمارا اعْ لُوْ 

ـبُولْ هْ ـها مَ و التَّابَعْ

لُولْ ـدْ مَ الـفانا  نَّا  عَ

ولْ المُ رادْ  جاها  ـنْ  مَ

لُه ْ وّ ـنْ سُ لْتْ مَ سَ

ه ْلـُ ـنَ اوّ ـرْ آمْ ظاهَ

لُه ـحامْ امْ عارَضْ 

يكْ افْدِ ا  دَ لَغْ يبْ  اتْصِ شايَنْ  نْها  مَ مْ  قَدَّ

بِيكْ الحْ  يَصْ يْنْ  شَ ودِيرْ  رامْ  الحْ فارَقْ 

ــــرَارَكْ ــــقْ ل ــا  ــه ــلْ ــمَ ــعْ تَ ال 

ـكْ ــاللـَ ــرْ احْ ــي ـــنْ خِ وهــــدِي مَ

يكْ انْوْصِ عْ  مْ سَ رُورْ  الغْ  ْ فأمّ نْ  تَامَ بَالَكْ 

انْصاحـة و  ْجاحة  بالرّ مْ  النَّظْ ابْياتْ  في 

راحـة ودَكْ  دُ ابـْ فـي  مْ  ـودْهُ بَوْجُ ـدْ  تَوْجَ

احـة دَّ مَ يَّـبْ  تْخَ ما  يـرْ  الخِ ـلَ  اهْ دارْ 

ـــرْ بالَــــكْ ــــضَّ ــــــلْ حَ يَا غافَ

الرُّوحْ فِيهْ  نْ  مَ يا  طابْ  الخْ  ْ يَمّ مْ  افْهَ

رُوحْ مَشْ تَتْماسا  وابْ  ْ الصّ ناسْ  رْ  اشَ عَ

رَفْ لِينْ اتْرُوحْ ظْ في لغاكْ و اعْ فَ تَحْ و اسْ

ماحه ودُوا باسْ و ابْخالْ النَّاسْ ما يْجُ

لَحْ تَفْ يتِي  ابْغِ كانْ 

حْ افْصَ و  هَ  طَ دْ  جَّ مَ

لَحْ كْ يَصْ رْسْ ارْياضَ غَ

ْبَحْ الرّ لْ  ألهْ انْحازْ 

رَحْ تَنْشْ اللَّغا  في 

حْ يَلْقَ ما  ارْوَى  نْ  مَ

حْ تْما تَنْجَ مْ حَ نْهُ مَ

تَحْ يَنْفْ البابْ  لِيكْ 

حْ وذْ الصَّ نْدِي خُ نْ عَ مَ

باحْ ْ سا و الصّ في المْ

نْالحْ ايـْ ـيارْ  الغْ و 

ـالحْ المْ يـدْ  سِ دْ  مَ
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يكْ نْتْجِ مُ كْ  نُوعَ امْ الهادِي  بْلْ  سَ تَبَّعْ 

رِيكْ انْوَ لَيْنْ  يرْ  خِ سْ  للنَّفْ ة  حَّ فْشَّ ما 

مــيــجــالَــكْ فــي  ــــرْ  خَّ ــــدَ ْ اتّ و 

مــالَــكْ ــاعــة  الــطَّ فــي  ــقْ  ــفَ انْ و 

يكْ انْوْصِ عْ  مْ سَ رُورْ  الغْ  ْ فأمّ نْ  تَامَ بَالَكْ 

ناها عْ مَ رَفْ  نَعْ ْـظامْ  النّ فـي  ـوافِـي  القْ

انْشاها و  داتَكْ  رُوحْ  قْ  ـلـْ خَ نْ  مَ لُبْ  اطْ و 

واها اهْ في  كْ  ـسَ فْ نـَ تْتَبْعْ  الَ  الَّ  هَ اتـْ و 

ـــرْ بالَــــكْ ــــضَّ ــــــلْ حَ يَا غافَ

انْبِيهْ و  عاقَلْ  تَ  أنـْ إلَى  قَـوْلِي  غا  أصْ

يهْ حِ يَمْ دَنْبَكْ  نَى  غْ ال  ـوالكْ  مُ بَدْ  اعْ

بِهْ ـرْ  َمَ أ ـنْ  مَ الرْجا  و  ـوفْ  الْخُ زِيـدْ  و 

والها مُ في  بة  راغْ داتْ  شا  تَخْ ما 

ه لَكْ في اللـَّ لْ تُكْ مَ اعْ

ناهْ عْ ولْ و مَ مْ القُ بَسْ

التَّنْباهْ رَ  أمْ لَّبْتْ  قَ

ــواهْ اسْ ي  اتْراجِ ال 

ــقُ افْــواهْ ــهْ نَــطْ بِ

دْ و الجاهْ صْ ْ القَ لّ هَ

ناهْ ْ اغْ لّ عْ في جَ مَ و اطْ

تَنْساهْ بالَكْ  اكْ  نْدَ عَ

يبْ ادْواهْ تُومْ انصِ حْ مَ

نِيهْ ايْغْ ارْضاهْ  نْ  مَ

بِيهْ لْبْ  القَ رْ  مَّ عَ

يهْ جِ  ْ لّ كُ في  بَيَّنْ 

يكْ ارْضِ قَوْلُه  ولْ  نْقُ مَ نْ  مَ نَى  عْ مَ و  رْفْ  حَ

رِيكْ ايْدْ ْجابْ  النّ نْ  مَ رِيكْ  يَدْ ال  نْ  مَ تَّى  حَ

ــكْ ــالَ ــئ ـــوابْ اسْ ــعْ الـــجْ ــمَ أسْ

ــي ازْمـــانَـــكْ ــظْ ف ــهَ ــنْ ــه تَ ــنُّ مَ

يكْ انْوْصِ عْ  مْ سَ رُورْ  الغْ  ْ فأمّ نْ  تَامَ بَالَكْ 

اقْـوالِي تَرْتِيـبْ  و  ـنِي  ساكْ ـةْ  بارْجاحَ

اقْتالِي رادْ  ـنْ  مَ  ْ لّ كُ ـرْبْ  الْحَ فـي  نَلْقا 

ثالِي ثَمْ وا  قُ حْ يْلـَ ما  ــزْلْ  بالْهَ وا  شـاخُ

ـــرْ بالَــــكْ ــــضَّ ــــــلْ حَ يَا غافَ

يلْ مِ اجْ دْ  قْ عَ في  ْغا  اللّ رْ  واهَ اجْ تْ  مْ انْظَ

يلْ تَبْــدِ ال  ـــوا  سَ راعْ  ْ الدّ و  ــي  الْسانـِ

يلْ قِ اعْ مْ  مافِيـهُ ومْ  القُ ثَّـلوا  يَتْـمَ ما 

ايْبالِي لَيْسْ  مْ  ْهُ يّ بدِ وا  عُ تَمْ يَجْ لُوْ 
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والْ لَقْ انْهايَةْ  وذْ  خُ

الْ صَّ تْ فارَسْ خَ نْعَ صَ

بالْ نِّي دَرْعِي بَهْ و مَ

حالْ ها في المْ يدْ عِ

النّْصالْ رُوبْ  حْ فِي 

ثالْ المْ يعْ  مِ اجْ نْ  عَ

الْ قَّ العُ بِينْ  رْ  افْخُ و 

الْ سَّ قابَظْ في يدِي عَ

ضالْ ْ الفْ لّ تْ هَ نْ بَرْكَ مَ

ولْ في لغاها و صُ

ولْ فُ ْ الكْ السّ نْ اهْ عَ

ولْ الوْصُ  ْ لّ جَ نَلْتْ 

فِيكْ  ْ لّ طَ نْ  مَ رْ  أنْظُ بْ  حُ تَصْ رَدْتِي  إذا 

يكْ دِ ايـْ فيها   ْ دّ مَ اتـْ ال  ْـة  يّ حَ ـرُبْ  تَقْ ال 

ــكْ ــالَ ــث امْ ــنْ  ــي بِ ــا  م ــــتَ  انْ و 

ـــكْ ـــانَ ي ـــدْ عُ فـــي  ـــنْ  ـــامَ ت ال 

يكْ انْوْصِ عْ  مْ سَ رُورْ  الغْ  ْ فأمّ نْ  تَامَ بَالَكْ 

والنَكْ سُ ـنْ  مَ ـفا  الخْ مْ  عالـَ ـمْ  ظَّ عَ و 

جالَكْ ـنْ  لمَ يـرْ  غِ وابْ  ابـْ دَفِّيـتِـي  ما 

زْمانَكْ عَ جايَبْ  للْمْ يبْ  جِ امْ و  عْ  سامَ

ـــرْ بالَــــكْ ــــضَّ ــــــلْ حَ يَا غافَ

انْشاكْ و  كْ  لْقَ خَ ْذِي  الّ دْ  وحَّ حافَظْ  يا 

بلْغاكْ اليَقْ  اخْ في  وْ  جْ بهَ تِي  رَّحْ سَ ما 

فاكْ اخْ ليْسْ  سانُه  احْ نْ  مَ لُّه  كُ هذا 

يانَكْ دْ ةْ عُ عْ الَمَ مْ ما جاكْ في شايْ جَ

واهبْ هاكْ نْ امْ هاكْ مَ

الكْ لَمْ الْمالَكْ  يعْ  طِ

اكْ فَّ ي سَ ي ماضِ سيفِ

داكْ اعْ لْقا  تـَ باشْ 

يعْ ما انْساكْ مِ في الجْ

راكْ العْ رُوبْ  احْ في 

داكْ اشْ ومْ  بنْسُ بَقْ  تَعْ

راكْ كونْ اوْالَ في حْ في سْ

اكْ نْ جَ رْ مَ بِهْ اتْساقَ

وكْ سُ ورْ المْ طُ نْ  اعْ مَ

ـنْ اقْبِيـلْ وادْرُوكْ مَ

ـوكْ ْبـُ رّ قَ ـذِي  ـْ الّ و 

يكْ قِ اسْ نِيالً  دْراوْا  ال  نْ  مَ وى  عْ الدَّ قُومْ 

يكْ يرْتمِ تُوفْ  بالهْ رادْ  مْ  نْهُ مَ دْ  غَ و   ْ لّ كُ

ـــادَكْ ـــحَّ جُ ـــنْ  مَ ــى  ــشَ ــخْ تَ الَ 

ـــمـــارَكْ ـــثْـــلْ اثْ ـــــازُوا مَ ــا حَ م

يكْ انْوْصِ عْ  مْ سَ رُورْ  الغْ  ْ فأمّ نْ  تَامَ بَالَكْ 

دِي بَعْ نْ  مَ وايَجْ  اخْ ها  ومْ سُ وا  دَرْكُ ما 

ـــرْ بالَــــكْ ــــضَّ ــــــلْ حَ يَا غافَ

ادْ قَّ الوَ ـنْ  مَ ـيا  اضْ ـنْ  مَ دْ  اقْاليـَ وذْ  خُ
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دِي جْ مَ ارْقايَقْ  في  زْ  رَمْ ا  رِيوْ يَدْ ال  نْ  مَ

ي نْـدِ عَ اتْبَـلَّغْ  ـجْ  داهَ امْ ـنْ  عَ يِّيـنْ  مِ عْ مَ

ادْ ـحَّ جُ لَلـْ ا  ـصَّ غُ و  ْـنا  التّ ـلَ  لهْ ـوَ  زَهْ

ـنادْ باعْ ي  ولـِ ـدُّ قَ ايـْ اوْالَ  رُونِي  يْبَـصْ ما 

ي دِ هْ وا جَ لُومْ ال بَلْغُ وا في العْ لَوْ خاظُ

انْشادْ اظْ  فَّ احْ وذْ  خُ

رْقادْ الفُ كما  تارِيخْ 

رادْ ي بِينْ التَّجْ مِ واسْ

بادْ الكْ يمْ  مِ اصْ نْ  مَ

جادْ في  طادِ  يُــومْ 

بادْ للْعْ ــفا  اخْ ما 

انْــدادْ ــمْ  ــهُ دَرْكُ ما 

دادْ نَى جرْشْ بلعْ في سْ

هادْ نْ االشْ دْ عَ مَّ حَ مُ

ــزايْــدة ـــومْ بــمْ سُ

ـدا الفايـْ تْ  لـَ ـمْ كَ

ـدا ـوزايـْ ــهُ بـُ ــال ق

جاوْلِيكْ لَوْ  مْ  يثْهُ دِ بحْ ي  ناشِ تَعْ ال 

رِّيكْ ايْعَ مْ  ْهُ نّ مَ لِيهْ  زْتِي  اتْحَ منَ   ْ لّ كُ

ــكْ ــالَ ــب ــنْ ـــوى تَ عْ قُــــومْ الـــدَّ

ـــكْ بَ ـــالَّ ـــعْ طُ ـــدايَ ـــخْ ْ ال ــــلّ هَ

انتهت القصيدة

بارْ نْ الحْ المِي عَ و اسْ

رَتْ االبْصارْ و ما نَظْ

لْ انْهارْ م كُ لْهُ مَ يَشْ

طارْ المْ لَتْ  نَهْ ما 

االقْطارْ يعْ  مِ جْ في 

كارْ يمْ الفْ مِ نْ اصْ مَ

تْ االزْهارْ و ما فتْـحَ

ارْ ــضَّ حُ و  ـيَّابْ  للْغُ

رْفة الحرارْ و على الشَّ

بِيرْ كْ و العْ سَ و المْ

بِيرْ مْ اكْ المْ لِيهُ اسْ

يرْ انْجالْ نَعمْ البْشِ

يكْ انْوْصِ عْ  مْ سَ رُورْ  الغْ  ْ فأمّ نْ  تَامَ بَالَكْ 

تارْ خْ مُ نْ  دَ عْ مَ نْ  مَ نِيرْ  المْ جادْ  رْ  شهَ في 

هارْ يَظْ را  ـجْ الْهَ منَ  عامْ  األلَفْ  دْ  بَعْ

ـهارْ اجْ و   ً ا ـرّ سَ ـنِي  ساكْ لِيهْ  ابْرَزْ  يرْ  غِ

ـــرْ بالَــــكْ ــــضَّ ــــــلْ حَ يَا غافَ

بْرْ الخَ  ْ حّ صَ في  يجْ  بهِ مْ  نَظْ اتْنَتْهى 

رْ هَ اظْ يتاينْ  امْ و  نِينه  اسْ في  الثَّالَثْ 

رْ فَشْ نِّي  مَ هُ  اوْمَ غا  اصْ نْ  لمَ تَنْبِيهْ 

رارْ االسْ بْ  واهَ امْ منَ  وبة  وهُ مُ مة  كْ حَ

بِيكْ السْ بْ  ذَهْ نْزْ  كَ لْمْ  العَ لَ  اهْ رَّاتْ  قُ و 

يكْ امْشِ تْما  حَ لْ  عْ جَ دِيما  مْ  هُ جالَسْ لَمْ

ــكْ ــاظَ ــحَ ال  ْ ـــيّ ضِ ــلْــبــة  الــطَّ و 

ــكْ ــالَ ــث امْ و  ـي  ــثــالـِ امْ  ْ ــــزّ عَ
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حايَا الضْ يدْ  عِ فِي  او  الْ  وَّ شُ رْ  هْ شَ في  تْحْ  الفَ

غارَ ينْ  للشِّ ينْ  الشِّ ــنْ  مَ و  للتَّا  التَّا  ــنْ  مَ

انْصارْ ما  هْ مَ االبْـــرارْ  لْطانْ  سُ ومْ  يقُ ــدَّ  الَبُ

حالْ االمْ معَ  بُولْ  اطْ عْ  مَّ تَتْجَ ــرانْ  ــزَفْ مَ في 

ْ نّ كَ دْ انْ كانَتْ تَسْ الَ بَعْ مْ تَخْ ْهُ نّ لِيعْ و البْلِيدْ مَ القْ

يْنِي يسارَه يتْ عَ ارْ و ارْمِ رْصَ بَلْ صَ لَى اجْ بْتْ عَ ركَ

يلْ اعِ مَ اسْ ه  مُ اسْ رْبْ  الغَ نْ  مَ لْطانْ  سُ مْ  ياتِيكُ

رُه لْكْ أيْنَصْ رُه قْوِي في المُ كْ سْ عْ عَ وْ لْبْ الطَّ نْ طَ مَ

لِّيها تخَ يه  متجِ سباب  ديد  المْ معَ  جاتْ  قَومْ 

يهْ فِ ورْ ما يَكْ طُ نُو للْفْ نادْ وَشْ زَايَ و اسماتْ وَبْنِي امْ مَ

انْ الـشَّ ي  عالـِ بْـرِيـنِي  الغَ يـمْ  ابْراهِ يــدِي  سِ

يرْ مِ ينْ لِهْ احْ الْحِ لْطانْ الصَّ بْدْ المالَكْ سُ واليْ عَ مُ

االً حَ  ْ ــمّ تَ ما  بانْ  عْ شَ كْ  حَ نَصْ يرْ  غِ ــبْ  ارْجَ

ة دَ عْ النْ ذِي القِ ْ بالَكْ الجبن طارْ فيه و اعْ الْ رَدّ وَّ شَ

الَالَ الضْ و  لْمْ  الظُّ لْ  اهْ لَكْ  تَسْ وايَنْ  ة  جَّ الحِ ذِي 

ونْ البْالَدْ غايَة الْ و ايْصُ وَّ لْطانْ جُ ومْ سُ ايْقُ

نارَة بْدْ المالَكْ في بُرْجْ المْ يتْ عَ يشْ لقِ بالجِ

بْدْ انضفتْ ناره نانْ و العَ انْ و جْ رِيانْ فَدَّ يَفْ

ـنُـونْ جْ المَ ـدْ  كالرَّعْ  ْ ــسّ حَ ـعْ  ـمَ سْ تـَ

ـبُـونْ غْ المَ مـثالْ   ْ ـرّ بـشَ  ْ ـزّ العَ ـعْ  ـرْجَ يـَ

مارَة العْ دْ  حَ ناسْ  كّ مَ ر  يصفَّ باقِي  رْبْ  الْغَ

سارَة ه اخْ رَّتْ إيَّامُ نْ ايعانَدْ في حنْ به مَ أوِيحْ مَ

اليْسارَة تُونَسْ  إلَى  ربْ  الغَ بابْ  نْ  مَ زَمْ  يَهْ

فِيها نْ  كَ سْ نْ  مَ وِيحْ  البْلِيدْ  و  ة  لِيعَ القْ

يهْ يَدِّ يلْ  الخِ رْ  حافَ في  لْ  احَ السَّ دَوَمْ 

فيهْ ى  يَنْـجَ ــاسْ  ــنَّ ال في  ــرْ  ــاطَ الــشَّ

يرْ صِ يْ الحْ رْبْ طَ وِي الغَ دْ رَمْضانْ يَطْ رِيْنْ بَعْ هْ شَ

الَالَ بالدْ يمْ  وسِ التْرْكْ  ابَتْ  خَ فِيهْ  رَمْضانْ 

ة ادْلِيالَ يحَ يحْ صِ تْبَكْ راه يصِ ة فيهْ تَشْ دَ عْ ذِي القِ

يلَة حِ  ْ لّ كُ لِيكْ  اعْ يبْ  اتْغِ راهْ  ورة  اشُ العَ
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الرْسالَة زِينْ  رْ  تْعاشَ كْ  ــدَ وَاعْ لْ  وْ القْ بِدَ   ْ رَبّ

يلَة مِ اجْ ة  ساعَ دْ  يَجِ رَكْ  ــدْ يَ  ْ ــيّ حَ ــانْ  كَ نْ  مَ

شارَكْ لَ المْ زْيَة على اهْ الجَ

يـدْ دِ اجْ عـلَى  لْ  تَـوَكِّ المُ لْطانْ  سُ ـيـمْ  المِ ابـنْ 

يرْ في قْبِيلَة رَكْ مادَرْتْ الخِ مْ وَايَنْ تَنْجا بعُ

الَة ْ حَ لّ ودْ على كُ مُ حْ بارَكْ مَ مُ مْ لْطانْ اسْ سُ

ة ـلـَ ـمْ يـنْ جَ ينْ الدِّ تارْكِ

ه لْ يَلْعبْ بِيْدُ رَعْ الرَّمْ شْ رَارْ في مَ بِيدْ واحْ تْ لُو عْ ضاعَ
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لْ حالْ بُودْ في كُ عْ مَ المَ بَّقْ اسْ فَرْضْ علَى البادي سَ

انْجالْ تُه  دَرْكْ الَّ  نْ  مَ لْ  ضَ الفْ عْ  واسَ رَبِّ  دْ  مَ نَحْ

بُه في اآلزالْ ضْ تُه اسبقت غَ مْ لْ ارْحَ عَ رِيمْ اجْ رَبِّي اكْ

الرّْجالْ يدْ  سِ ى  فَ طَ صْ المُ على  رْتِي  زَغَ راتة  أزَّغْ

ــتَ ــكْ ــــة لِـــيـــسْ سَ ــــرات ازَّغْ

ــتَ ــمْ طَ اوْ  ـومَ  ـبْـكُ مَ ي  كِ مالـْ

ــتَ ــابَ ت و  ـــوطَ  ـــمُ زَگْ نِـــي  ـــوْ كَ

اقْوامْ العالِي  بالصوتْ  رْتِي  زَغَ النَّاسْ  يدْ  سِ على  و 

المْ الكْ يبْ  طِ بْ  جَ اعْ يَنْشرحْ  يبْ  طِ تُومْ  خْ مَ

الَمْ ْ اظّ في  عايَمْ  ابْصارُه  يَّتْ  مَ اعْ نْ  مَ افي  طَ وُّه  ضَ

ــامْ ْحَ ــزّ ال ـومْ  يـُ رْ  شَ حْ المَ ـومْ  يـُ ــاهْ  ــرْج يَ باقِي 

رامْ الحْ نْ  مَ اللْ  الحْ رَزْ  افْ و  رْ  هَ انْشْ و  رْ  هَ اظْ  ْ قّ الحَ

األنامْ يرْ  خِ ــرَّفْ  شَ انْحالِي  نُه  ْ طّ شَ ذَنْبُه  نْ  يَامَ

التْمامْ رْ  بَدْ تْ  لْعَ طَ قالُوا  وادْ  الجْ قُولْ  نا  عْ مْ سَ

ـرامْ األَكْ األنْبِيَّاء  ةْ  انْهايـَ و  ـلِيـنْ  رْسْ المُ تاجْ  نَّ  لـَ

مالْ نْ الكْ سْ ساهْ الحُ ورْتُه و كْ لْقْ صُ نْ خَ بْحانْ مَ سُ

الْ امَّ يها  دِ تَفْ ما  مالُه  اجْ في  اقْ  شَّ للْعُ رة  نَظْ

ا راهَ جْ مَ رِي  تَجْ ة  يقَ قِ الحَ و  يرْ  الخِ إنالْ  بِهْ 

ا نَرْجاهَ لِي  بْ  واجَ تُه  رْخَ صَ دُونْ  نْدَ  سَ مالِي 

تارْ انْزاها خْ حَ المُ دْ لْ اإليمانْ مَ لْها في قلُوبْ هَ عَ و اجْ

هَ ة و الخاتَمْ طَ فاعَ بْ الشْ ة صاحَ مَ ينْ الرَّحْ عِ

يْـتِي وصَ ي  غِ اصْ ــدِي  وَجْ نْ  مَ

تِي مايـْ ــوانْ  ــي غِ ــزَّكْ  ــاهَ م

ـرْتِي يـدْ الرْجـالْ زَغَ و عـلَى سِ

ة ازْعامَ و  ة  اتْياكَ بِيبْ  الحْ بَّةْ  حَ امْ في  زِيدي 

ا يَتْعامَ رْعْ  الشَّ يثْ  دِ احْ نْ  عَ ي  يَبْغِ ي  العاصِ و 

ـة نَّـمَ هَ جَ يـعادُ  مِ تـابْ  اوْ  ا  تْـنـهَّ يـَ ما  إذا 

انْدامة فِيهْ  عْ  تَنْفَ ما  انْهارْ  ه  دُ بَعْ أالَّ  يُومْ 

ة ورْ الْالَّمَ هُ مْ بارْ في جَ لَى الكْ و اللُّومة تَبْقى اعْ

رامة اكْ رانْ  ـفْ الغُ و  ـو  ـفُ بالْعْ ـمْ  رْحَ تـُ لَّ  لَعَ

ة يامَ القِ يُومْ  لُّ  ظَ تْ  تَحْ لْ  خُ يَدْ ه  حُ دْ مَ نْ  مَ

عالَّمة ه  فُ وَصْ ي  تْنَهِّ ما  كبِيرْ  رْ  ــدْ قَ رُه  ــدْ قَ

ــالَّها عَ يا  لـْ العَ تُه  ادْرَجْ ـرْمة  الحُ ـطاهْ  اعْ

يَتْالها كَ يرُه  غِ قْ  شَ اعْ نْ  مَ  ْ لّ كُ ه  راسُ لْ  وَّ هَ
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الرّْجالْ يدْ  سِ ى  فَ طَ صْ المُ على  رْتِي  زَغَ راتة  أزَّغْ

ــي شِ ــل  ــم ت ال  ــــة  ــــرات أزَّغْ

ي  امْشِ ابْقا  ما  كْ  زامَ احْ دّ  شَ

العْشي نْ  مَ دِي  يَگْ ها  عْ مَ اشْ

رْفْ الحُ فُوقْ  مخايَدْ  و  ة  ْشَ رّ فَ مْ ازْرابِي  وفْ  اقْطُ و 

ــرَّؤوفْ ال مَ  نَعْ ــرُوا  وذْكَ وا  مُ ظَّ ايْعَ رَ  ضْ الْحَ ــلَ  اهْ

رُوفْ الحْ زِينْ  دْ  مَّ حَ مُ يدِي  سِ يافَتْ  اضْ رْسَ  اعَ هذا 

وفْ يشُ فِينا  رْ  ضَ حَ رْ  يَنْظَ نِي  الْغْ ادْوامْ  ــادَامْ  م

وفْ حُ اصْ والَ  فارْ  اجْ وهْ  قُ يْلَحْ ما  بِيرْ  اكْ لْ  فَضْ لُ  فَضْ

الوْقُوفْ يُومْ  بِنا  فْ  يَلْطَ بُولْ  الْقْ عاوْا  نَسْ نُّه  مَ

رُوفْ يـْ ـلِيـنا  اعْ ـرانْ  ـفْ بالْغُ مْ  الْعالـَ  ْ رَبّ قـادَرْ 

وفْ طُ نـْ ي  ـشِ مْ نـَ لْنِي  عَ اجْ دَنْيْـتِي  في  نِي  دْ عَ سْ يـَ

ضالْ لَفْ يعْ  مِ اجْ نْ  عَ لْ  ضَّ فَ لَمْ ودْ  الْوْجُ يْنْ  عَ دْ  انْشاهَ

ازْاللْ صافـي  يا  مَ ي  بْـغِ نـَ يـفْ  كِ ودْ  عُ نـْ و  ـنَّا  تْـهَ نـَ

الرّْجالْ يدْ  سِ ى  فَ طَ صْ المُ على  رْتِي  زَغَ راتة  أزَّغْ

ــرْ  ــهَ ــسَّ ال الزَمْ  ــــراتَــــة  أزَّغْ

ـرْ  طَ العْ و  يبْ  الطِّ يـمْ  انْسِ  ْ بّ هَ

ـرْ يَنْتْـصَ هْ  اللـَّ ـرُه  صْ نـَ الِّي 

هَ ة و الخاتَمْ طَ فاعَ بْ الشْ ة صاحَ مَ ينْ الرَّحْ عِ

شا العْ و  بْحْ  الصُّ الةْ  اصْ نْ  مَ

ا شَ غْ ها  يْفْ صَ ة  الفرْحَ دارْ 

ة   ْشَ رّ فَ مْ ازْرابِــي  وفْ  اقْطُ و 

افَة  جَّ شَ بَّة  الْقُ اطْ  ابْسَ على  زِنَةَ  وامِي  اخْ و 

-----------------------------------

الفْ الخْ و  لُ  لَهْ ى  الرْضَ و  لِيهْ  اعْ هْ  اللـَّ لَّى  صَ

ما و البِيتْ و عرَفَة لْقْ و األرْضْ و السْ ْ الخَ رَبّ

الوْصافا فْ  وَصْ يَّرْ  حِ ى  نْتْهَ المُ االَّلُه  لْ  فَضْ

فا يَتْكَ لُه  عْ يْفَ لْها  كُ قْ  ـلـْ الخَ و  ه  دُّ يـَ بِيـنْ 

الزَّالَّفا ــارْ  الــنَّ  ْ ــرّ حَ ــرار  اشْ ــنْ  مَ ينا  نَجِّ و 

فا رْوا و الصَّ ها و الْمَ رْمْ وفْ حُ بَة و انْشُ عْ بالكَ

انْرَاها و  رْها  نَبْصَ ْتُه  بّ قُ و  يبة  طِ دْ  انْشاهَ و 

ناها يبْ امْ جه ايْرِيعْ و الرُّوحْ اتْصِ هْ يمْ الْمَ مِ اصْ

هَ ة و الخاتَمْ طَ فاعَ بْ الشْ ة صاحَ مَ ينْ الرَّحْ عِ

نْـتْـرة خَ امْ ليـالَ  لـيلَتْـنا 

رَة ناظْ اگْ  ـشَّ العَ عـيـونْ  و 

لَوْرَى  يـرْ  خِ ـدْ  ـمَ احْ ـالةْ  فاصْ
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419 تصلية

االخوانْ يعْ  مِ لَجْ قُولُوا  لَوْرَى  يرْ  خِ دْ  مَ احْ الةْ  فاصْ

وانْ االكْ يعْ  بدِ يُّومْ  الْقَ مْ  اسْ دُ  مَ نَحْ لِينا  اعْ بْ  وَجْ

شانْ و  رَفْعَ  لُ  عْ جَ رامة  الكْ بغايَةْ  وصْ  صُ خْ المَ

زانْ االحْ معْ  جَ رْ  هَّ طَ و  ودِ  انْكُ علَى  رِي  يَجْ جادْ  تَمْ

صانْ االغْ اوْراقْ  بْ  الحَ عامْ  اطْ  ْ قَدّ لِيهْ  اعْ هْ  اللـَّ لَّى  صَ

نانْ الجْ و  نْ  الجَ ورَ  حُ و  ما  السْ ومْ  انْجُ ــدادْ  اعْ و 

سانْ االحْ يمْ  اقْدِ رْشْ  أُعَ مْ  الَ القَ و  اللُّوحْ  و  ي  رْسِ الكَ

كانْ اقْضاهْ  يفْ  كِ اللـه  لْمْ  عَ بِهْ  حاطْ  ما  اعدادْ  و 

االقْوالْ يحْ  افْصِ قالْ  رْبِي  العَ النْبِي  الةْ  اصْ دْ  بَعْ

انْــكــالْ ـــومْ  يُ ــا  ــن ــرَخْ إسْ ــا  ــزَن زعْ بْتْنَا  هِ ــو  هُ

الرّْجالْ يدْ  سِ ى  فَ طَ صْ المُ على  رْتِي  زَغَ راتة  أزَّغْ

صادْقَة ــقْ  الْــحَ ــولْ  مُ ةْ  لْمَ كَ

ــه ــارْق ـــــوارْ ش ـــقْ انـْ ـــحَ ال

قا مابـْ و  ى  ـضَ امْ ينْ  شِ لْ  افْـضَ

ينْ قِ العاشْ وَ  زَهْ هَ  طَ قْ  شَ اعْ نْ  مَ مْ  يَنْدَ ما  رُ  مْ عَ

نِينْ ؤمِ يرْ المُ بَّتْ مِ حَ رامْ في امْ نَّا غابَطْ يا كْ في ازْمَ

ينْ صِ الحْ رْ  دْ للصَّ تافُه  اكْ نَّدْ  اسْ نْعْ  لَلْمَ ــرَبْ  اهْ

ينْ عِ مْ يا  ــودَكْ  جُ نْ  مَ ْعايَمْ  النّ طْ  باسَ يا   ْ ــارَبّ ي

نا بـِ مْ  عالـَ ـوْلَى  المَ و  يـنْ  ـعِ امْ يالسَّ غيثُنا 

نبِينا االنْوارْ  شارَقْ  ولْ  ْسُ الرّ لَى  اعْ ا  لِّوْ انْصَ و 

لِينا اعْ بِه  لُ  فَضْ نْ  مَ وجادْ  مة  رَحْ ثُه  بَعْ نْ  مَ

بِينا لْبْ اغْ لِّي في القَ ي و ال تْخَ فِّ التُه اتْصَ اصْ

ينا وانْ تجِ نْ االكْ لّْ عامْ مَ لَّة في كُ و اعدادْ الغَ

ينا يمِ و  يسارَ  نافْ  اصْ لَى  اعْ البَيْدا  وبْ  عشُ و 

ينا صِ يدْ و احْ دِ وبْ اشْ جُ الكْ و الحْ اليَكْ لَفْ و امْ

ينِينا ـلَّى شافوا عِ ْـتَـة و شَ ـيّ ـيَّـة و المَ و الحَ

باها انـْ و  افْياقا  فِيهْ  بَرْتْ  اجْ يـحُ  دِ لَمْ تْ  عَ رَجْ

ا ـوْالَهَ مَ وَ  هُ ـة  فاعْ الشْ و  هْ  تاللـَّ ـة  ـمَ الرَّحْ

 

هَ ة و الخاتَمْ طَ فاعَ بْ الشْ ة صاحَ مَ ينْ الرَّحْ عِ

ه ـقُ نَاطْ لَمْ رْفُـوا  إعَ ـومْ  القُ

وا ينَافْقُ ـبُّـوا  حَ الـى  ـيـرْ  غِ

قُ عاشْ مْ  ــدَ ــنْ يَ مــا  ــرُ  ْ ــمّ عَ

هْ و امانُه نِّي ما يخافْ في امانْ اللـَّ ي عَ شِ يَمْ

ة بازْهانُه اعَ ال و الطَّ ومْ و الصّْ جابُه في الصُّ احْ

يرانُه جِ نْ  مَ لْنا  عَ يَجْ طاهْ  اعْ نْ  مَ ارْضا  عاوْا  نَسْ

رانُه شْ عُ و  لْ  االهْ و  النَّبِي  بَّتْ  حَ بَمْ نِي  ولَّعْ
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تصلية 420

نِينْ السْ ولْ  طُ مْ  ظَّ وانْعَ رْ  كْ انْشَ و  حْ  دَ نَمْ لْنِي  عَ اجْ و 

نِينْ رْطْ الْحْ اعِي بالشَّ لِيهْ ما ادْعا الدَّ هْ اعْ لَّى اللـَّ صَ

رِينْ اكِ الذَّ ونْ  السُ ــرُوه  كُ ــيَــذْ كَ ــرْ  ذَكْ ــنْ  مَ ما  و 

بالْ الهْ وقْ  سُ رَجْ  اخْ و  يالغافَلْ  و  هُ ْ السّ نْ  فْ جَ فِيَّقْ 

والْ الهْ نْ  مَ جاوْا  يَفْ كْ  الگَ اخْ نا  لَغْ رَبِّى  مْ  دَ اخْ و 

الرّْجالْ يدْ  سِ ى  فَ طَ صْ المُ على  رْتِي  زَغَ راتة  أزَّغْ

ـــارْزة ــونْ ب ــنُ ــامْ فْ ــظ ـــنْ انْ مَ

ْزة ــرّ ــطَ ــلَّــة مَ ــاجْ فــي حُ ب ــدْ الَ

ْزة ــرّ ــفَ امْ ــنَــى  ــعْ مَ و  ــضْ  ــفْ لَ

رِيفْ  و اضْ نْ هُ لِّي مَ لْ اسَ غْ زِيزْ شَ بْدْ العْ رْ عَ لْ الماهَ غْ شُ

يفْ انْضِ  ْ دّ الْخَ ولْ  مُ دْ  جَ نَمْ الْبَيَانْ  لْ  أهْ حْ  دَ نَمْ

يفْ فِ الْهْ  ْ دّ الْگَ رْبُوعْ  مَ تِي  جْ هَ مْ في  حبُّ  نْ  اتْوَطَّ

يفْ لَى وْصِ افْ اعْ لَ الوَصَّ ينْ اهْ فِ وا الواصْ عُ تَمْ ْ يَجْ الُوا

يفْ يالْطِ بِيَّا  فْ  الْطَ و  نِّيْ  غَ يا  ماهْ  احْ في  رْنِي  شَ احْ

يفْ ضعِ كْ  ــدَ ــبْ عَ لَيَنِّي  ـــاوْدودْ  ي بي  ـــقْ  ارْفَ و 

رِيفْ الشْ هْ  اللـَّ بْدْ  عَ مــواليْ   ------ نَتْوَسلْ 

يفْ فِ لْ اذْنُوبِي اخْ مْ لْ حَ عَ ثَرْ و اجْ سنْتِي اكْ لْ حَ عَ اجْ

بالْ الخْ نْ  مَ يهْ  فِّ صَ زْلِي  غَ و  تِي  ْ جّ حُ رْ  انْصَ ينْ  بالدِّ

عالْ نْ قَبْحْ الفْ شى و انْجا مَ نْ اخْ بادَكْ مَ و ابْجاهْ اعْ

شانُه اللَتْ  جْ و  جاهُ  يمْ  عظِ يا  تِ  مْ ظَّ عَ نْ  مَ

زانُه امْ مْ  ارْكَ نْ  مَ زِيرْ  الْغْ رْ  طَ الْمْ  ْ بّ صَ ما  و 

يبْ في ابْساتْنُه رْ و الطِّ رْدْ و الزْهَ و ما فاحْ الوَ

ا ـواهَ اهْ و  يا  نـْ الدَّ وَ  لَهْ زِيـنْ  ياحْ ـنَّـكْ  عَ غِ 
وَلـْ

تَنْساها ال  بالَكْ  نْ  مَ ها  يُومْ تَرْعا  وتْ  المُ ياكْ 

هَ ة و الخاتَمْ طَ فاعَ بْ الشْ ة صاحَ مَ ينْ الرَّحْ عِ

يزْ فِ احْ قولْها  اقْوافِي  بْتْ  جَ

رِيزْ ْ الطّ انْهايَةْ  دَ  بَعْ بْتْ  جَ

زِيــزْ  العْ بْدْ  عَ رْ  الماهَ لْ  غْ شُ

اتْحافُه رَوْنَــقْ  تْ  بَلْغَ نْ  مَ هانْ  الدْ لْ  لْخَ خَ و 

كتَافُه في  الخاتَمْ  و  البْها  و  رْ  السَّ و  ورَ  الصُّ

الفُه اخْ  ْ دّ حَ قْ  شَ نَعْ ما  عاهْ  مْ ي  قِ شْ عَ رَنِي 

ورْ من اوْصافُه شُ ولْ اعْ قُ لْ و الْعْ وا بَالنَّقْ الدَرْكُ

غافُه بْرْ و تَشْ حايَنْ وضيقْ الْقَ رْ امْ شَ حْ في المَ

ماشافُه رِي  بَصْ و  فيا  يشوف  رَكْ  بَصْ نْ  مَ يا 

الفُـه اسْ و  اوْالدُه  و  ـتُه  رْكَ بـَ ـلْ  افْـضَ جاهْ  ابـْ

نَّكْ ما خافُوا نْ الَّذِي عصاوْا وْ مَ لْنِي مَ عَ ال تَجْ

اقْـراها و  ها  بـِ لَّعْ  وَ تـْ ـنْ  مَ و  لْكا  السَّ جاهْ  ابـْ

طاها ْ اخْ رّ نْ شَ ْ أمَ نّ يرْ مَ ه ابْغِ سُ تِي نَفْ مْ صَ و عْ
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421 تصلية

الرّْجالْ يدْ  سِ ى  فَ طَ صْ المُ على  رْتِي  زَغَ راتة  أزَّغْ

ْضـا رّ ـلَى  اعْ ظامِي  انـْ تْ  تَمْ اخْ

رّْضا ـعَ امْ ي  ابْياتـِ زْنْ  ــوَ ال فـي 

ضا الْحْ تْ  غايـَ قُـولِي  ي  ضِ حْ يـَ

يقْ ايْفِ رْ  مْ خَ رَتْ  كْ سَ نْ  مَ وا  ضُ يْواعْ اعا  الطَّ بِيلْ  لَسْ

رِيقْ ْ لَلطّ نِي  دْ يَرْشَ مالْ  اكْ نْ  مَ فِيهْ  نِّي  ظَ نْ  سَ حَ

يقْ مِ رْ الْعْ العالَمْ ما في السما و األرض و ما في البْحَ

رِيقْ الشْ النُّورْ  رْ  بَــدْ ازْكانا  بالنْبِي  لَكْ  لْ  نَتْرَسَّ

يقْ فِ ْ اشّ لْبْ  القَ هلَ  بابْ  االحْ ينْ  الوالْدِ ذَنْبْ  رْ  فَ يَغْ

يقْ ضِ لْ  كُ نْ  مَ نِي  لَّكْ سَ و  باسْ   ْ لّ كُ نْ  مَ ينِي  إنَجِّ

فالْ لَقْ  ْ ــدّ سَ افْتَحْ  ه  فُ لَطْ بــابْ  رْ  يامَ الذاتِي 

مال  راسْ   ---- زادْ  ــتُــه  ــمْ ارْحَ ــلْ  ــعَ اجْ ـــرُوحِ  ال

ازْوال نْها  عَ لِي  لِيسْ  دْ  مَ احْ النْبِي  لى  اعْ التُه  اصْ و 

صالْ يبْ المْ نْ طِ يَبْ مَ لْ و طْ سَ ارْ و لَعْ نْ سكَّ لَى مَ احْ

هَ ة و الخاتَمْ طَ فاعَ بْ الشْ ة صاحَ مَ ينْ الرَّحْ عِ

ْ وا وْضُ على  رُ  ذَكْ نْ  مَ دْ  عَ يَسْ

ـه الحافَـظُ بالنِّـيَّا  قُـــولْ 

وا ـضُ يْواعْ اعا  الطَّ بِيـلْ  لَسْ

الباقِي الحي  ـمْ  دايـَ هْ  اللـَّ مــنْ  ــقْ  الــوفَ

القِي امْ و  دِي  صْ ابْقَ واتْ  االصْ عَ  امْ سَ نِي  الغَ

يرْ اتْفاقِي نْ غِ ه مَ لْكُ ْ مَ لّ يفْ ابْغا افْجَ لْ كِ عَ يَفْ

تاقي نْه  مَ لَةْ  مْ جَ نْ  مَ يدْ  سِ رْآنْ  الْقُ جْ  بْهَ مَ

باقي ــوانْ  االخْ المت  ْنا  بّ حَ نْ  مَ يعْ  مِ اجْ و 

شاقِي وال  رُومْ  محْ ال  ونْ  يْكُ ما  رْتْنا  زْمَ في 

الْظاها و  نَّمَ  هَ جَ الّْهيب  نْ  مَ ي  مِ عظْ ي  نَجِّ و 

ـطاها اغْ و  أهـــادِي  ــكْ  ي ــدِ افْ ــهــا  ــراشْ افْ

الها حْ مَ السانِي  في  دايْما  لِيامْ  تْ  دامَ ما 

الْغاها و  رْها  اذْكَ يحْ  دِ امْ نْ  مَ  ْ زّ عَ ما  نْدِي  عَ ما 
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طارُه ي في اشْ مِ رَّخْ نَظْ ْغا انْوَ هْ في ذا اللّ مْ اللـَّ بسْ

عارُه اشْ في  مْ  النَّاظَ ولْ  ايْقُ ما  يارْ  اخْ ارْفِيعْ  شانْ 

تارُه اخْ و  رُه  ــدْ قَ رَبِّي  ــعْ  ارْفَ ياللِّي  كْ  يحَ دِ امْ في 

ايْسارُه و  ينُه  ايْمِ رْمْ  حُ ونْ  اتْكُ ة  بالبَرْكَ ـرْ  امَ و 

ارُه نظَّ بْ  جَ يَعْ ي  الباهِ الزِينْ  طاهْ  اعْ نْ  مَ بْحانْ  سُ

يارُه اخْ دْ  جْ مَ من  صافِي  ْكا  الزّ و  ينْ  الدِّ طاهْ  اعْ و 

بنْوارُه عْ  اطَ السَّ رْ  يالبَدْ لِيكْ  اعْ اللَّـهْ  لَّى  صَ

انْهارُه و  لِيلُه  في  ور  كيْدُ لْكْ  الفُ دامْ  ما  و 

انْصارُه  يْدْ  سَ يا  الرّْسالة  خاتَمْ  يا  جادَكْ  تَمْ

رارُه اسْ يتْ  افْشِ و  زْنِي  حُ غابْ  و  قَلْبِي  يا  اتَّحْ و 

زيَّارُه ة  ـلـَ ـمْ جُ ـنَّـمْ  مـغَ يا  يـرْ  الخِ نْـبُوعْ  َيـْ أ

ازْهارُه يبْ  طِ بنْسايَمْ  فاحْ  ونْ  الكُ منَ  رُوضْ  يا 

ـــرْبـــانْ لــعــارُه ـــنْ جــا هَ ْ مَ ـــنْ ال ايْـــــرَدّ ــا مَ ي

اقْـرارُه ونْ  كُ ايـْ دْ  لـْ الخُ نَّة  جَ في  ي  يَبْغِ كْ  احَ دَّ مَ

اوْزارُه هْ  لـِ ـرْ  ـفَ غْ يـَ ـنِـي  الغْ هْ  اللـَّ لَ  فَضْ نْ  مَ

جـارُه ـكْ  ـقامَ امْ ى  ـحَ ضْ يـَ ينْ  حِ في  ه  امُ مقَ و 

رْ هَ الجْ و   ْ رّ بالسَّ هْ  اللـَّ مْ  بَسْ

بَرْ أكْ هْ  اللـَّ لْ  ــوْ ــقَ ال  ْ ــرّ سَ

ـرْ النْـصَ و  البُـرْهانْ  ـطاهْ  اعْ و 

رْ النْـصَ و   ْ ـزّ العَ و  يـبَـة  الهِ و 

رْ افْشَ بال  الغانِي  ــونْ  كُ نْ  مَ

ـثَـرْ اكْ ما  و  هـذا  لْ  تاهَ سْ يـَ

رْ البْحَ و   ْ ــرّ الــبَ ادْوَابْ   ْ ــدّ عَ

ــرْ كَ ــذّْ ــبْ ال ــيَّ ــدْ طِ ــمَّ ــحَ يــا مُ

رْ ـمَ اعْ ه  الْفاضُ بِكْ  وْقِـي  شَ

رْ دَ ينَعْ ابْهاكْ  في  قْ  العاشَ و 

ـورْ الكْ و  ــرارْ  االحْ يَّـدْ  سِ يا 

رْ كَ اتْنَشْ لْقْ  الخَ بِينْ  ــبْ  واجَ

رْ البَـدْ ـة  لْعَ أطَ تْ  عْ مَ اطْ فِيكْ 

ـرْ قصَ نْ  مَ حالْ  اشْ في  يَتْنَزَّهْ 

ـرْ سَ اكْ ال  إيـْ ه  مُ ظْ عَ بَّرْ  يجَ و 

رْ شَ ماكْ ايْنَحْ هْ و احْ ما اللـَّ في احْ
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ــزارُوا ــتْ يَ ــكْ  ــاقَ ــشَّ عُ ــانْ  ش و  ــة  ــعَ رَفْ ــكْ  يَــنَّ ال 

ــارُه آثَ تلفْ  ــي  رَبِّ بِيبْ  احْ يا  كْ  قَ شْ عَ الَّ  ــنْ  مَ

بنْوارُه عْ  اطَ السَّ رْ  يالبَدْ لِيكْ  اعْ اللَّـهْ  لَّى  صَ

هارُه انـْ و  لِيـلُه  في  ور  كيْـدُ لْكْ  الفُ دامْ  ما  و 

ارُه ضَ حْ مَ و  يدْ  امْسِ  ْ لّ كُ  ْ دّ عَ لِيكْ  اعْ هْ  اللـَّ لَّى  صَ

جارُه اشْ و  اوْراقُه   ْ دّ عَ و  صانْ  االغْ معَ  يتان  حِ  ْ دّ عَ

ــوارُه اسْ رارْ  تَكْ ظْ  فَ احْ و  نالْ  و  ــرا  اقْ نْ  مَ  ْ ــدّ عَ و 

نْبارُه مَ و  يب  طِ اخْ  ْ لّ كُ  ْ دّ عَ و  اآليَة  رُوفْ  احْ  ْ دّ عَ و 

يارُه اطْ و  ا  البِيدَ في  الِّي  الوْحوشْ  ارْهاطْ  عدادْ  و 

ـطارُه امْ و  هَ  رِيـحُ و  البَـرْقْ  و  ـدْ  الرَّعْ لِيـمْ  تـزَگْ و 

ارُه تُجَّ و  لْفْ  المَ و  نْ  طَ القْ معَ  تَّانْ  الكَ  ْ ــدّ عَ و 

ارُه ــوَّ نُ رْ  اعْساكَ على  و  الَ  الخْ انْــبــاتْ   ْ ــدّ عَ و 

نارُوا مْ  ياهُ بَضْ بْ  واكَ الكْ و  الكْ  الفْ و  الكْ  المْ و 

ارُهْ دَّ گُ و  رْشْ  العَ و  لَمْ  القْ و  اللُّوحْ  و  ي  رْسِ الكُ و 

بنْوارُه عْ  اطَ السَّ رْ  يالبَدْ لِيكْ  اعْ اللَّـهْ  لَّى  صَ

انْهارُه و  لِيلُه  في  ور  كيْدُ لْكْ  الفُ دامْ  ما  و 

صيارُه في  نْ  كَّ سَ و  بَّكْ  حُ دعاهْ  الَّ  نْ  مَ ى  قضَ أشْ 

منارُه  ْ ــيّ ضِ معَ  نالْ  و  نِي  الغْ  ْ ــرّ سَ لُه  رْ  حضَ و 

رْ ضَ الحْ دايَنْ  امْ و  البْوادي  في 

رْ خُ يَفْ بــاشْ  ي  شِ ه  نْدُ عَ ما 

رْ البْحَ و   ْ ــرّ الــبَ ادْوَابْ   ْ ــدّ عَ

ــرْ كَ ــذّْ ــبْ ال ــيَّ ــدْ طِ ــمَّ ــحَ يــا مُ

رْ جَ الحْ ارْمالْ  و  ى  صَ احْ  ْ دّ عَ و 

رْ فَ الصْ و  البْيَضْ  و  رْ  مَ الحْ  ْ دّ عَ

رْ مَ اعْ ما  و  الخاوِي  ــدادْ  اعْ و 

رْ عَ ْ الشّ و  ريشْ  و  التَّبْنْ   ْ دّ عَ و 

رْ البْقَ و  االبـل  و  نَمْ  الغْ  ْ دّ عَ و 

بَرْ الوْ و  رِيرْ  الحْ و  وفْ  الصُّ و 

رْ مَ يسْ و السْ ْ و الدِّ بّ ْ الخَ دّ و عَ

رْ بْ  اليابَسْ و الَّدي خضَ طْ ْ الحَ دّ و عَ

رْ البْصَ و  عْ  مْ السَّ و  نْ  تْطَ المَ و 

رْ كَ نْـدْ يـَ يـنْ  الـعِ راتْ  ـالَّ  شَ

رْ البْحَ و   ْ ــرّ الــبَ ادْوَابْ   ْ ــدّ عَ

ــرْ كَ ــذّْ ــبْ ال ــيَّ ــدْ طِ ــمَّ ــحَ يــا مُ

رْ خـمَ بال  ـرَة  ـمْ خَ ـرْ  ـمَّ خَ اتـْ و 

رْ جَ يَنْهْ لِيسْ  الهادِي  حْ  ــدْ مَ
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ــدارُه اكْ و  أزْمانَكْ  ــوالْ  اهْ نْ  مَ قَلْبِي  يا  لْ  أتْأَمَّ

ارُه فَّ غَ رَبّْي  دَنْبَكْ  و  النْبِي  يحْ  دِ امْ في  بَطْ  اغْ و 

نارُه دْ  عاهَ ة  مَ الرَّحْ ذا  عْ  واسَ لِقاتْ  خْ المُ ولْ  مُ

صارُه ابـْ ماتْ  عْ اتـَّ بِها  ه  ـطارْتـُ اشْ ـدْ  الجاحَ و 

ــرارُه ــمْ بَ كْ  ــدَ ــهْ شَ ــرَّبْ  ــقَ التْ ــهْ  بِ ي  ضِ تَقْ ال 

غارُه اصْ و  كبارُه  يعْ  طِ بابْ   ْ لّ كُ على  لُومْ  العْ و 

جفارُه علُومْ  ارْوَى  ــنْ  مَ على  ارْوَى  و  ــأدَّبْ  ت و 

ـــارُه دُكَّ لــزْمــانَــكْ  ــة  ــبَ الــواجْ مسْ  الخْ على 

ازْهارُه يمْ  نسِ يبْ  بطِ وحْ  ايْفُ يَبْدَ  كْ  رْسَ غَ حْ  يَلْقَ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

بنْوارُه عْ  اطَ السَّ رْ  يالبَدْ لِيكْ  اعْ اللَّـهْ  لَّى  صَ

انْهارُه و  لِيلُه  في  ور  كيْدُ لْكْ  الفُ دامْ  ما  و 

يارُه تَصْ رَغْ  فْ يـَ و  وتْ  يـفُ ها  ازْمانـْ و  ـرُورْ  الغْ دارْ 

كارُه تَشْ ـلْها  مَ عْ يـَ ى  ابـغَ ي  يالـِّ ـنْـها  تامَ ال 

اوْكارُه التْ  اخْ وتْ  المُ و  بِهْ  خوَاتْ  دْ  واحَ نْ  مَ َما  أ

ــوارُه اعْ بــانْ  يزانُه  مِ ينْ  ناقْصِ ــه  ــرُوفُ اصْ صــابْ 

كارُه تَحْ معَ  عاشْ  ما   ْ ــلّ كُ النْ  بَطْ امْشالُه  و 

شرارُه و  ذابُه  اعْ  ْ رّ شَ يمْ  حِ الجْ دْ  بَعْ نْ  مَ ا  يَلْقَ

رْ هَ ْ بالسّ النُّومْ  وْ  هْ سَ لْ  ــدَّ بَ

ثَرْ اكْ إلى  نُّه  مَ نَطْ  تَقْ الَ  و 

رْ كفَ ــنْ  مَ يرْ  غِ لْها  خُ يَدْ ما 

ـــرْ ةْ طــغــاوْتُــه أدْمَ ـــوَّ ــنْ قُ مَ

رْ ظهَ ما  ــنْ  وِي رْبُه  ضَ ه  نْدُ جَ

رْ الوْعَ من  ى  تَنْجَ مْ  هُ تبَعْ و 

بَرْ الخْ يوَكْ  طِ يَعْ مْ  سأَلْهُ و 

رْ جَ الفْ ذا  تِينْ  عْ ارْكَ ي  ضِ احْ و 

رْ مَ العْ أجـــالْ  يــاتِــي  ــتَّــى  حَ

------------------------

رْ البْحَ و   ْ ــرّ الــبَ ادْوَابْ   ْ ــدّ عَ

ــرْ كَ ــذّْ ــبْ ال ــيَّ ــدْ طِ ــمَّ ــحَ يــا مُ

ـرْ ـتَـخَ تَفْ و  ها  بـِ عـنَى  تـَ ال 

رْ ــدَ الــغْ على  بْنِيَّة  مَ ــا  رهَ

رْ افْتَكَ و  فاقْ  رْ  ساكَ نْ  مَ ما  و 

رْ سَ اخْ شرَى  ما  و  باعْ  ا  امَّ  ْ لّ كُ

رْ ْجَ اتّ ما  لْ  كُ في  ضاعْ  ــزُّه  عَ

رْ افْخَ ما   ْ ــقّ حَ على  ــداكْ  ه
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بارُوا لُقْ االَّ  قَبْلْ  ادمْ  ابني  يا  كْ  ظامَ بعْ ــقْ  ارْفَ

دارُه قْ مَ ــرَفْ  اعْ و  غالَطْ  ونْ  التْكُ رَكْ  ــدْ قَ ــرَفْ  اعْ و 

تيارُه اخْ نْيا  الدُّ في  ــرْ  ــبَ اجْ ما  ـــدْ  واحَ تَّى  حَ

بارُه اخْ و  ه  بوَفْقُ ــونْ  ايْــكُ ما   ْ ــلّ كُ بنا  حايَطْ 

وارُه مَشْ رْ  مَّ عَ و  فِيهْ   ْ دّ شَ ينْ  الدِّ في  لَّى  اتْهَ و 

دارُه نْ  مَ ــلْ  رحَ و  نُّه  عَ تُبْ  ومْ  مُ دْ المَ لْ  عْ الفَ و 

------ على  تالْ  يَحْ ولْ  قُ العْ اهلْ  في  يَّسْ  كَ المْ

ـرارُه تَـمْ اسْ و  ـولُه  طُ معَ  ه  حُ رايـْ بَگْ يَّـطْ  يـعَ و 

بنْوارُه عْ  اطَ السَّ رْ  يالبَدْ لِيكْ  اعْ اللَّـهْ  لَّى  صَ

انْهارُه و  لِيلُه  في  ور  كيْدُ لْكْ  الفُ دامْ  ما  و 

ــارُه ــظ انْ ـــانْ  ـــرْك شُ ال  ــه  ــكُ ــلْ مُ  ْ ــــلّ جُ ــي  ف

ــارُه ــهَّ قَ انْـــتَ  لُه  هْ بجَ ــى  ــغَ اطْ ــنْ  مَ ــحْ  ــاوِي ي

حبارُه في  ال  و  كْ  اضَّ يضْ ــوَ   هُ ــنْ  مَ ايَنْ  كَ ما 

هارُه اجْ و  رِّي  سَ يالعالَمْ  يمْ  ظِ اعْ لْكْ  مُ كْ  لْكَ مُ

نْكارُه مُ عايَلْ  بَفْ ْنِــي  ــرّ غُ ايبْلِيسْ  ــوانِــي  اغْ و 

ــدارُه اعْ شابْ  تَّى  حَ وَى  الهْ تابَعْ  ي  راسِ ى  ابْقَ و 

وارُه اعْ للنَّاسْ  رْ  هَ ايْضْ و  ى  شَ يَنْفْ ال  رِّي  سَ خايَفْ 

ـــزْوارُه تَ و  بالقولْ  ْنــي  ــرّ يــغُ ال  ــنُّــه  مَ خــايَــفْ 

رْ فَ ْ السّ بنِيَّةْ  ــرْ  ي ــدِ اتْ ــنْ  كُ

رْ تْهَ لْكْ مَشْ لْكْ في المُ ولْ المُ مُ

ــبَــرْ األكْ ــدْ  ــواحَ ال هْ  اللـَّ إالَّ 

ـثْـبَـرْ ـلُـوقْ و اعْ ـخْ ـيَّـزْ يا مَ مَ

ــرْ ــيــرْ تَــنْــبْــشَ ــالَّ بــالــخِ ــعَ لَ

رْ مَ اعْ إلــى  وقُه  سُ ــوي  اخْ و 

رْ انْظَ إلى  رُّه  ضَ نْ  مَ ي  كِ يَشْ و 

رْ ــدَ ــقْ ــي ال ــالِ ــا ع ــــارَبِّ ي ي

رْ البْحَ و   ْ ــرّ الــبَ ادْوَابْ   ْ ــدّ عَ

ــرْ كَ ــذّْ ــبْ ال ــيَّ ــدْ طِ ــمَّ ــحَ يــا مُ

رْ أبْصَ ه  دُ شاهْ االَّ  ــهْ  وَجْ يا 

رْ صَ يَنْحْ االَّ  دْ  هْ جَ كْ  دَ هْ جَ

بَرْ نَعْ و  ى  يَنْتْهَ مــا  ــالَّ  شَ

رْ كَ ْ الدّ معَ  األنْتَى  تَلْفْ  خْ مَ

رْ كَ اسْ نْ  مَ بحالْ  تْ  وَّخْ اتضَ و 

زَرْ ــوْ ال ــنْ  مَ لِي  مْ حَ ــالْ  اتْــقَ و 

ـرْ عـڤَ إلى  ي  الْسانـِ داكْ  كْ هَ

رْ مَ ْ الجّ على  ـالَّ  تْـقَ نـَ ى  بْـقَ نـَ
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ــرارُه اضْ للعبادْ  افِي  الشَّ يا  فِيكْ  رَّنِي  يغُ ال 

اقْمارُه و  ه  ومُ نجُ و  ما  ْ السّ و  األَرْضْ  لْقْ  خَ نْ  مَ يا 

بنْوارُه عْ  اطَ السَّ رْ  يالبَدْ لِيكْ  اعْ اللَّـهْ  لَّى  صَ

انْهارُه و  لِيلُه  في  ور  كيْدُ لْكْ  الفُ دامْ  ما  و 

دارُوا ما  و  ــالكْ  االفْ و  الكْ  باالمْ لِيكْ  لْ  نَتْوَسَّ

انْصارُه و  ــه  ازْواجُ جاهْ  و  ْبِي  النّ جاهْ  ة  رْمَ حُ و 

أتارُه افْدِي  و  تَكْ  مْ بَرْحَ نِينْ  ومْ المُ دَنْبْ  رْ  غفَ و 

هارُه تَشْ حْ  الواضَ يحْ  ْصِ النّ التَّابَتْ  لْ  وْ القَ على  و 

ــنــارُهْ امْ لْبْ  القَ زادْ  تِي  شماعْ ــوَّى  ضُ ـــرَكْ  دكْ

عارُه تَشْ في  ونْ  تْقُ مَ ْلُه  اوّ نْ  مَ انْظامِي  تْ  تَمْ اخْ و 

وهارُه جُ دْ  اقْاليـَ ذْ  خُ المْ  الكْ ــزْ  رَمْ افَظْ  الحَ و 

ضارُه احْ في  ي  ضِ حْ مَ وايَجْ  اخْ ــه  دَرْكُ االَّ  ياقُوتْ 

مارُه يَضْ حالَة  في  قُلْ  زِيـزْ  العْ بْدْ  عَ ـمْ  النَّاظَ و 

ثارُه وْ كَ ـنْ  مَ يَرْوِينا  و  يـثْـنا  يَغِ اللِّي  صالة  في 

ــرْ ــفَ ــرانْ تَــغْ ــفْ ــغُ ــال قــــادَرْ ب

تَرْ ْ السّ مــنَ  ــي  شِ رينا  التعْ

رْ البْحَ و   ْ ــرّ الــبَ ادْوَابْ   ْ ــدّ عَ

ــرْ كَ ــذّْ ــبْ ال ــيَّ ــدْ طِ ــمَّ ــحَ يــا مُ

رْ تْمَ اعْ و   ْ ــجّ حَ نْ  مَ ة  رْمَ حُ و 

ـبَـرْ القْ ة  لِيـلـَ ـنا  مـعَ ـنْ  كُ

ــرْ ــصَ ــتْ ــنْ ــــكْ  يَ ـــابَـــتْ بِ ت

رْ تْقَ فْ امْ و  غانِي  ــمْ  راحَ يا 

رْ مَ يَنْهْ ــاهْ  م رْ  نَهْ ى  ابْقَ و 

رْ ينْتْصَ ــوالهُ  مُ رُه  نَصْ اللِّي  و 

األحـمـرْ رْ  النَّايـَ وت  كاليـقُ

رْ العطَ ــحْ  ارْوايـَ ــهْ  بِ فاقَتْ 

رْ بالبْطَ وْ  هْ السَّ نْ  فْ جَ دْ  يَقَّ

رْ  ضَ أحْ ــنْ  مَ  ْ ــلّ يــاكُ ينُونا  عِ
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انتهت القصيدة
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