
عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي..عبقيیرريیة  االشاعرر  االمؤؤمنن  

 

عجمم  االبلدداانن"حلبب  بالتحرريیكك  مدديینة  عظظيیمة  ووااسعة  كثيیررةة  قالل  يیاقووتت  االحموويي  في  كتابهھ  م
خيیررااتت  حلبب  االكثيیررةة  أأنن  أأنجبتت  االخيیررااتت  ططيیبة  االهھووااء  صحيیحة  ااألدديیمم  وواالماء"٬،  وومنن  

للددنيیا  االمغفوورر  لهھ  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  االشاعرر  االمؤؤمنن  االذذيي  خالططتت  قافيیتهھ  بشاشة  
 .ااإليیمانن  ووشاعرريیة  عبقرر

 

شاعرر  تكادد  تسمع  في  كلماتهھ  ررفيیفف  أأجنحة  االمالئكة  ووتحسس  فيیهھا  جاللل  االررووحح  االمحلقة  
اررتهھ  ااألددبي  وولمم  تخددشش  عصافيیرر  في  رريیاضض  االجنة٬،  لمم  تنحتت  لغة  االقانوونن  منن  إإشررااقق  عب

جمالل  ررووحهھ  يیووميیاتت  االمحاماةة  االمليیئة  بددررنن  االحيیاةة٬،  بلل  ظظلل  قبسس  ررووحهھ  يیتووهھھھج  كاللؤؤلؤؤ  
االمحامي  بحلبب٬،  ووووكيیلل  "االمكنوونن  شذذىى  إإيیمانهھ  يیعططرر  جنباتت  نفسهھ  االمفعمة  بحبب  االل  

االددعووةة  ااإلسالميیة  فيیهھا"  حسبب  ما  كتبتت  مجلة  االشهھابب  االتي  كانن  يیصددررهھھھا  ااإلمامم  حسنن  
ثيیناتت٬،  وولدد  بنفسس  شاعررةة  ووإإحساسس  حادد  بالجمالل٬،  كانن  يیختارر  ووررقا  أأنيیقا  االبنا  في  االثال

 .معططرراا  وويیعجبب  بخططهھ  كثيیرراا  لددررجة  أأنهھ  يیططبع  ددووااوويینهھ  بخططهھ

 

شاعرر  ررقيیقق  االططبع  قوويي  االشكيیمة  عميیقق  ااإليیمانن٬،  ررحلل  إإلى  بارريیسس  أأيیامم  كانتت  حسناووااتهھا  
ااء  بارريیسس  تخلبب  االلبب  وومتعهھا  تخفف  بأررووااحح  االتقاةة٬،  لكنن  ااألميیرريي  ظظلل  يیتأبى  على  إإغرر

ووفتنة  نهھرر  االسيینن  محووال  حسنهھا  االباررعع  إإلى  محرراابب  عباددةة  يیضمخهھ  في  هھھھددأأةة  االفجرر  بددمووعع  
االسجوودد٬،  متأمال  في  جمالهھا  جاللل  هللا  ووفي  تضارريیسهھا  االساحررةة  تباشيیرر  جنة  االفررددووسس٬،  
ووهھھھيیهھاتت  للددنيیا  أأنن  تفتكك  بقلبب  ااألميیرريي  االمفعمم  باإليیمانن!  فأسسس  ببارريیسس  مرركززاا  للددعووةة  
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ددحررجة  شمسس  االهھددىى  لتشررقق  في  قلووبب  االططلبة  االعرربب  االمتساقططيینن    ااإلسالميیة  ووبددأأ  في
 .على  جنباتت  شاططئ  االمانشش  ووبيینن  جدداائلل  نهھرر  االسيینن

 

في  شعرر  ااألميیرر  مسحة  ررووحانيیة  ووعلقة  منن  فلسفة  ساميیة  ااستططاعع  صهھررهھھھما  في  بووتقة  
شاعرريیتهھ  االمتفررددةة  فجاءتت  سبائكك  قوواافيیهھ  آآيیاتت  االجمالل  وواالجاللل  في  االشعرر  االعرربي٬،  تغززلل  

بالسجوودد  ووشببب  بالفكرر  ااإلسالميیة  ووقددمم  في  ثووبب  حرريیرر  ناعمم  صووررةة  االررووحح  ااألميیرر  
  االمسبحة  في  فضاء  كوونهھ  كعصافيیرر  االررووضض  ووبالبلل  االددووحح  ووخرريیرر  االساقيیة.   االمؤؤمنة  با
منن  أأوولل  ووهھھھلة  يیشددكك  ااألميیرريي  إإلى  ااإليیمانن  جاعال  منن  تأملهھ  االفلسفي  في  منططقهھا  ووتناوولهھا  

اميیهھ  ااإلنساني  االررووحانياالشاعرريي  لتفاصيیلهھا  سندداا  ال  يیقاوومم  في  تس : 

٬،  ووهھھھلل  كيیفف  ال  أأووِمنُن  با

 لذذوويي  ااأللبابب  فيیهھ  ُمْلَتَبسس ْ 

 كيیفف  ال  أأبصررهه ُ في  َخْلِقهھ ِ 

 في  االّضحى٬،  في  االفجرر٬،  في  جنح  االَغلسَس

 كيیفف  ال  أأحيیا  بهھ٬،  وواالررووحُح  ِمنن

 أأمررهه٬،  في  غوورر  ذذررااتي  اانَبَجسس

 كيیفف  ال  َتْسَعدُد  نفسي  بسنا

 نووررهه  في  كلل  ترردديیدد  َنَفسس

ُكنهھي٬،  َمنن  أأنا؟؟  ووأأنا٬،  في  ًسرر ّ   

 !أأنا  ِمنن  إإبددااعهھ  االسامي  قبسس

 

كتبب  عنهھ  أأبوو  االحسنن  علي  االندْدوويي  في  مقددمتهھ  لدديیوواانيیهھ  رريیاحيینن  االجنة  "ووجددتت  في  شعرركك  
لذّذةة  وومتعة  ووسعاددةة٬،  ما  ال  أأجددهه  في  غيیررهه  منن  االشعرر  االجدديیدد٬،  ووهھھھوو  ـ  وواالحقق  يیقالل  ـ  نفحاتت  

االشعوورر٬،  ووتصوّورر  ددقيیقق  منن  ااإليیمانن٬،  ووقبساتت  منن  نوورر  االقررآآنن٬،  ووصددقق  االعاططفة٬،  ووررقّة  
لهھووااجسس  االنفسس  ٬،  ووخلجاتت  االفكرر٬،  ووكمم  تمنيیتت  أأنن  كنتت  معكك  في  ددعائكك٬،  ووفي  لحظظاتت  



 :اابتهھاالتكك  ووأأنتت

 مع  هللا  في  سبحاتت  االفكرر

 مع  هللا  في  لمحاتت  االبصرر

 مع  هللا  في  ززفررااتت  االحشا

 مع  هللا  في  نبضاتت  االبهھرر

 مع  هللا  في  ررعشاتت  االهھووىى

 مع  هللا  في  االخلجاتت  ااألخرر

ااألميیرريي  في  تساميیهھ  ااإليیماني  االنابضض  باليیقيینن  االووااعي  منن  خاللل  نصص  االسالفف  ال  لكنن  
يیتررككك  في  صحررااء  االررووحح  االمقفررةة  باحثا  عنن  يیقيینهھ  االذذيي  كشفف  لكك  عنهھ  بلل  يینبهھكك  إإلى  

ضررووررةة  االتحرررر  منن  "أأسرر  االحيیاةة"  أأيي  منن  صخبهھا  االمصمم  لمنافذذ  االقلبب  أأنن  تخبتت  بووقارر  
 :ااإليیمانن  االذذيي  يیمنحكك  االسكيینة  االررضيیة

قدد  ضـج  ااأللمم  ررباهه  

 . وواالكوونن  نامم  وولمم  أأنمم

 االووااقع  االمضني  االممضض

 . يیجررني  نحوو  االظظلمم

 ووعوواالمم  االغيیبب  االبعيیدد

 . تلووحح  كالحلمم  ااألصمم

 أأنا  لستت  أأددرريي  خلفف  هھھھذذاا

 . االددرربب  ماذذاا  قدد  جثمم

 ووووررااء  آآكامم  االغدد  االمجهھوولل

 أأيّي  أأسى  أألمم



 قددرر  تحكمم  في  االررقابب

 ووسهھمم  ددهھھھرر  قدد  نجمم

 ماذذاا  يیفيیدد  ذذوويي  االحجا

االعلمم  نددمم  ووقدد  ططوويي  . 

 جفف  االمدداادد  فال  مررااء

 . ووال  منى  ٬،  ررفع  االقلمم

 أأمرر  ااإللهھ  ووحكمهھ

 . ووهللا  أأحكمم  منن  حكمم

 سلمتت  للررحمنن  تسليیمم

 االعززيیزز  إإذذاا  عززمم

 ووررضيیتت  حكمم  هللا  في

 االررووحح  االمضررجج  باأللمم

 

 "لكنن  هھھھذذاا  االقلقق  االمضططررمم  بررووحح  ااألميیرريي  ليیسس  أأماررةة  رريیبب  بلل  هھھھوو  أأحدد  "مددااررجج  االسالكيینن
بشاشتهھ  االحنوونن٬،  ووإإذذاا  كانن  ااألميیرريي  قدد  أأسلمم  نفسهھ  لباررئهھا  متحرررراا  إإلى  يیقيینن  ااإليیمانن  ووحلوو  

 :منن  قلقق  غرروورر  حيینن  قالل

 سلمتت  للررحمنن  تسليیمم

 االعززيیزز  إإذذاا  عززمم

 ووررضيیتت  حكمم  هللا  في

 االررووحح  االمضررجج  باأللمم



 

لباررئئ   "إإال  أأنهھ  يیضع  يیددكك  في  مسيیررتهھ  االررووحيیة  على  شفاء  االددااء  ووبلسمم  االجررحح  إإنهھ"سجددةة
نن  حيینن  تتصلل  بمصددررهھھھا  ااألوولل  ووتخررجج  منن  حمأةة  االططيینناالررووحح  تسكبب  فيیهھا  معيینن  ااإليیما : 

 سجددةة  تخفضض  االجباهه  وولكنن

 عزز  فيیهھا  مسبح  ووتعالى

 

كما  يیقوولل  محمدد  إإقبالل٬،  يیكتبب  لكك  ااألميیرريي  مقططووعة  "سجددتت  فانكشفتت"  ووكأنهھ  يیأخذذ  بيیددكك  
 :منن  لجج  االهھمم  وو"أأسرر  االحيیاةة"  إإلى  فضاء  االررووحح  االالمحددوودد

 أأررسلتت  في  صفحاتت  االفجرر  ناططقة

ميیح  وو  تصرريیحسططووررهھھھا  يیيینن  تل  

 أأررسلتت  نظظررةة  قلبب  آآئبب  وو  لهھا

 يیررنوو  جووااهه  اللهھامم  وو  تووضيیح

 فذذكررتني  نجوومم  االفجرر  في  خفرر

 هھھھدديي  االسماء  بأنن  أأنسى  تبارريیحي

  فانكشفتت  سجددتت  ممتثال  

 وو  رردددداالقمرر  االووضاء  تسبيیحي

 كأنما  كنتت  في  سجنن  االحددوودد  وو  ما

 سجددتت  ااال  إلططالقي  وو  تسرريیحي

 

 



 

في  سجددةة  تررفعكك  عنن  عالمم  االددنسس  وواالططغيیانن  وويیثني  لكك  كي  تعيیدد  جبهھتكك  ثانيیا  لألررضض  
 :ووتططلقق  ررووحكك  منن  إإسارر  االلذذةة  وواالشهھووةة  وواالحنيینن  للططيینن

 أأيي  سرر  يیوودديي  بددنيیا  حددوودديي

 كلما  هھھھمتت  في  تجلي  سجوودديي

 كيیفف  تذذرروو  سبحانن  رربي  قيیوودديي

 كيیفف  تجتازز  بي  ووررااء  االسددوودد

 كيیفف  تسموو  بفططررتي  وو  ووجوودديي

 عنن  مفاهھھھيیمم  كووني  االمعهھوودد

 كيیفف  تررقي  بططيینتي  وو  جموودديي

مووااتت  عالمم  منن  خلووددفي  س  

 أأتررااهھھھا  ررووحا  منن  االمعبوودد

 قدد  جلتت  ذذااتهھا  لعيینن  شهھوودديي

 

 

 

 

 

 

 



ووقدد  عانقق  ااألميیرريي  أأحالمم  ااألمة  في  االعووددةة  لعصررهھھھا  االذذهھھھبي  ووأأسفف  ناددما  على  ما  آآلتت  
 :"إإليیهھ  منن  ترردد  في  مختلفف  مجاالتت  حيیاتهھا٬،  تنبضض  بذذلكك  قصيیددتهھ"ال  لمم  أأنمم

ددااعِع  ررحًى   َتددوورر ْ ال  لَمْم  أأََنمْم  ٬،  بلْل  قدد  أأرَِرْقتُت  وو  للصُّ  

 وو  االُغـرْربُة  االلَّيْیالُء  في  ُعمرريي  أأوُواامٌم  ال  يَیحـوورر ْ 

هھھھوورر ْ    ددقـائقي  ووأأضيیُع  في  ِتيیهھ  ِ  االددُّ  ووحـدديي  أأعددُّ

 َحيْیرراانُن  أأفتقدُد  االمعالِمَم  ٬،  ال  ِحجابَب  ووال  ُسـفوورر ْ 

جى  ساجٍج  ووفي  نفسي  فُُتوورر ْ   أأَْسهھوو  ووأأَْصحوو  وواالددُّ

 فأغيیبُب  عنن  دُدنيیا  شعوورريي  في  َضبابِب  االالشعوورر ْ 

  يینسلوونَن  كأنهُھ  يیوومُم  االنُّشـوورر ْ ِمنْن  كـللِّ  ف ـجِّ  

  يُیسـارِرعُع  في  ُمناهه ُ ٬،  ووإإنَّهھا  لَُمنى  َغـرروورر ْ   ُكـللُّ

 أأعباَء  ُكللِّ  االخْلقِق  !  وَويْیلي  ِكدْدتُت  إإعيیاًء  أأَُمـوورر ْ 

 فاألرَْرضُض  تحملَني  على  َمَضضٍض  ووتووشكُك  أأنن  َتفوورر ْ 

 ووَشرَرْعتُت  أأَْصحوو  ُمْثَقلَل  ااألنفاسِس  َمْبهھوورَر  االشُّعوورر ْ 

 

 

 

 

 

 

 



وولمم  يیلبثث  ااألميیرريي  بعدد  هھھھذذهه  االلحظظة  االمائجة  بأخيیلة  االضبابب  االمعبررةة  عنن  حاضرر  وومستقبلل  
أأمتهھ٬،  لمم  يیلبثث  ااألميیرريي  أأنن  أأبصرر  رراافدد  االجررحح  ووسرر  ااأللمم٬،  إإنهھ  "االكوونن  بالغرربانن  عج"٬،  
االَجسوورر"  أأيي  االررجلل  "وواالمجدد  االمددنسس  وواالشررفف  االملقى  على  قاررعة  االذذلل  ما  ززاالل  يینتظظرر  

لمؤؤمنن  االمررااغمم٬،  قلل  ما  تشاء٬،  ووتأتي  االمفاجأةة"ووال  َجسوورر"  ووهھھھوو  االمقتحمم٬،  االددااعيیة  االبناء٬،  اا
 :حكمم  ططبيیعي  لكوونن  يیضج  بالغرربانن٬،

توورر ْ  ْقتُت  االسُّ ةًة  أأُخررىى  ٬،  ووَمززَّ  أأْغَمْضتُت  عيیني  مررَّ

  ِمنْن  َغيْیظٍظ  يَیفوُورر ْ   فررأأيْیتُت  أأهھھَْھـووااال ً ؛  ووكانَن  ااْلَحققُّ

  ٬،  فال  ُصقوورَر  ووال  ُنسوورر ْ   وواالَكوْونُن  بالُغرربانِن  عجَّ

ألْحالكُك  تددَفُع  نظظرَرتي  خْلفَف  ااْلُحسوورر ْ وونظَظـرْرتُت  وواا  

 ووررأأيْیتُت  َصرْرحَح  ااْلَمْجدِد  يینتظظرُر  ااْلَجسوورَر  ووال  َجسوورر ْ 

 

ووتنهھضض  في  هھھھذذهه  االلحظظة  ررووحح  االددااعيیة  متغلبة  على  ررووحح  االشاعرر٬،  االددااعيیة  االذذيي  يیحسبب  
أأنن  هھھھمم  ااألمة  ملقى  على  كتفيیهھ  ووحددهه٬،  يینووء  بثقلهھ٬،  وويیجيیبب  ااألميیرريي  منادديي  االمجدد  وويیصغي  

 :لمؤؤذذنن  االنفررةة

  ِمْحوَورُرهه  يَیـددوورر ْ    إإِْنَقـاذَذ  االوُوُجـوودِد  َعلَيَّ  ووَكـأنَنَّ

 ووررأأيْیُتني  ٬،  ووأأنا..  أأنا  االِمْسـكيینُن  ٬،  كاألسدِد  االهَھصوورر ْ 

 ووحدديي  ٬،  تسلَّْقتُت  االرريیاحَح  االهَھوْوجَج  ٬،  ُسوورراا ً إإِْثرَر  ُسوورر ْ 

ْتهُھ  االُعططوورر ْ  ررىى  أأْبَصرْرتُت  دَدرْربَب  االُخْلدِد  رَرشَّ  وَوِمنَن  االذذُّ

ـاتٍت  وَوُحـوورر ْ وَوَتالَمَعتْت  في  ُمْنَتهھاهه ُ  طُطيیووفُف  َجنَّ  

  َعلَى  االُعبوورر ْ    هھھَھووااِتفَف  ااألقدداارِر:  َحيَّ  ووَسِمْعتُت  َثممَّ

يیوورر ْ   َفَقذَذْفتُت  نفسي  !  َغيْیرَر  أأَنِّي  ِشْمتُت  أأْجنحَة  االططُّ

تْت  بي  على  َجدَددِد  االُمرروورر ْ   ُبِسطَطتْت  لِتحملني  ٬،  ووحططَّ



 فتحتُت  عيیني  ٬،  وواالخالفُة  في  رُرؤؤىى  أأََملي  االَغـيیوورر ْ 

ووحُح  يَیقظظى  ٬،   ووااألمـانُة  في  دَدمي  نـارٌر  وَوُنوورر ْ وواالررُّ  

 وواالَعهْھدُد  في  ُعُنقي  ٬،  ووأأمرُر  ِهللا  ٬،  في  َعزْزمي  يَیثـوورر ْ 

 

ووقدد  كانن  ااألميیرريي  ددااعيیة  االسلمم  االذذيي  عررفف  دديینهھ  ووثقافتهھ  فانتمى  لألمة  ووتعررفف  على  
مضاميینن  ااألفكارر  وواالمفاهھھھيیمم  االمعاصرر  فقددمم  ررأأيیهھ  االمنططلقق  منن  االثوواابتت  االمططلل  على  ثقافة  

االفكررةة  ااإلسالميیة  بررووحح  االمحامي  االخبيیرر  بإبططالل  حجج  االخصمم  ووعقلل  االعصرر٬،  وودداافع  عنن  
االفقيیهھ  االعاررفف  بتحرريیرر  محلل  االنززااعع٬،  يیقوولل  حوولل  مووقفهھ  منن  االقووميیة  االتي  كانتت  االددعووةة  لهھا  

 :على  أأشددهھھھا  أأيیامم  شبابهھ  ااألوولل

 قالوواا  االعررووبة  قلنا  إإنهھا  ررحمم

 وومووططنن  وومررووءااتت  ووووجدداانن

 أأما  االعقيیددةة  وواالهھدديي  االمنيیرر  لنا

فإسالمم  ٌ  ووقررآآنن  ددرربب  االحيیاةة  

 ووشررعة  قدد  تآختت  في  سماحتهھا

 ووعددلهھا  االفذذ  أأجناسس  ووأألوواانن

لكنن  االتجوواالل  في  رريیاضض  شعرر  ااألميیرريي  ال  تكتملل  متعتهھا  االررااقيیة  بددوونن  االكشفف  عنن  
ااألميیرريي  ااألبب  ووااألميیرريي  ااالبنن٬،  فقدد  حملل  شاعرر  سوورريیة  عبقا  منن  أأنسامم  جدداائلل  رريیاضهھا  

ا  االخرراائدد  االتي  يیجررحهھا  االنسيیمم  أأوو  االمعططررةة  فألبستت  ررووحهھ  غاللة  منن  نضاررةة  بشررةة  ظظبائهھ
 :كما  قالل  اامررؤؤ  االقيیسس

  محوولل ٌ  منن  االذذرّر  فووقق  ااااإلتبب  منهھا  ألثرراا          منن  االقاصررااتِت  االططررفف  لوو  ددببَّ  

 

 



 

ووعططرر  ااألميیرريي  ررووحهھ  االررقررااقة  بددمووعع  االسجوودد٬،  فخفتت  كأنهھا  شذذىى  سووسنة  في  مهھبب  
قلبب  ااألبب  االتي  أأصبحتت  فيیما  بعدد  عنوواانن  أأحدد  ددووااوويینهھ  تحسس  فيیهھا      االصبا٬،  ووقصيیتهھ  "أأبب"

االحنوونن  االمنفعلل  بتفاصيیلل  االضجيیج  االممتع  ألبنائهھ٬،  وو"ال  يیعررفف  االحبب  إإال  منن  يیكابددهه"٬،  فلوو  
قددرر  لكك  أأخي  االقاررئئ  أأنن  تكوونن  أأبا  ألنصفتت  شاعرر  سوورريیة  ووهھھھوو  يیناغي  أأططفالهھ  بقوواافي  

االنسيیمم  بلل  ووأأنصفتت  كلل  أأبب٬،  لكنن  ااألميیرريي  أأجابب  عنن  كلل  أأبب  معذذوولل  في  ااإلعالنن  عنن  
قاللحبهھ  لززهھھھووررهه  االمتفتحة  حيینن   : 

قدد  يَیعجبب  االعذذاالل  منن  ررجلل  يیبكي٬،  وولوو  لمم  أأبكِك  فالعجبب  هھھھيیهھاتت  ما  كلل  االبكا  خوَورر  إإني  ووبي  
 عززمُم  االررجالِل  أأبب ُ 

كتبب  ااألميیرريي  هھھھذذاا  االقصيیددةة  ووهھھھوو  يیووددعع  أأبنائهھ  ووأأسررتهھ  بعدد  صيیفف  جميیلل  جمعهھمم  في  
ضووااحي  لبنانن٬،  بعدد  فررااقق  سنة  كاملة  حيیثث  كانن  يیعملل  في  سوورريیة  وويیأتهھيیمم  مع  كلل  عططلة  

 :صيیفف

يیج  االعذذبب  وواالشغبب ُ أأيینن  االضج  

 أأيینن  االتددااررسس  شابهھ  االلعبُب؟

 أأيینن  االططفوولة  في  تووقددهھھھا

 أأيینن  االددمى  في  ااألررضض  وواالكتبُب؟

 اايینن  االتشاكسس  ددوونما  غررضض

 أأيینن  االتشاكي  مالهھ  سببب؟

 أأيینن  االتباكي  وواالتضاحكك  في

 ووقتت  معا٬ً،  وواالحززنن  وواالططرربُب؟

 أأيینن  االتسابقق  في  مجاووررتي

 شغفا  إإذذاا  أأكلوواا  ووإإنن  شرربوواا؟

 يیتززااحموونن  على  مجالستي



 وواالقرربب  مني  حيیثما  اانقلبوواا

 فنشيیددهھھھمم:  (بابا)  إإذذاا  فررحوواا

 ووووعيیددهھھھمم:  (بابا)  إإذذاا  غضبوواا

 ووهھھھتافهھمم:  (بابا)  إإذذاا  اابتعددوواا

 ووَنجيّیهھمم:  (بابا)  إإذذاا  ااقترربوواا

 في  كلل  رركنن  منهھمُم  أأثرر

 ووبكلل  ززااوويیة  لهھمم  صخبب ُ 

 في  االنافذذااتت  ززجاَجهھا  حططموواا

 في  االحائطط  االمددهھھھوونن  قدد  ثقبوواا

 في  االبابب  قدد  كسرروواا  مززاالجهھ

 ووعليیهھ  قدد  ررسموواا  ووقدد  كتبوواا

 في  االصحنن  فيیهھ  بعضض  ما  أأكلوواا

 في  علبة  االحلووىى  االتي  نهھبوواا

 في  االشططرر  منن  تفاحة  قضموواا

 في  فْضلة  االماء  االتي  سكبوواا

 إإني  أأررااهھھھمم  حيیثما  ااتجهھتْت  عيیني

 كأسرراابب  االقططا  َسرربوواا

 ذذهھھھبوواا٬،  أأجلْل  ذذهھھھبوواا  وومسكنهھمم

 في  االقلبب  ما  شططوواا  ووما  قرربوواا



 ددمعي  االذذيي  كتمُتهُھ  َجلَدداا

تباكوواا  عنددما  رركبوواا  لما  

 حتى  إإذذاا  سارروواا  ووقدد  نززعوواا

 منن  أأضلعي  قلبا  بهھمم  يیجبب ُ 

 أألفيیُتني  كالططفلل  عاططفة

 فإذذاا  بهھ  كالغيیثث  يینسكبب ُ 

 قدد  يَیعجبب  االعذذاالل  منن  ررجلل  يیبكي٬،

 وولوو  لمم  أأبكِك  فالعجبب

 هھھھيیهھاتت  ما  كلل  االبكا  خوَورر

 إإني  ووبي  عززمُم  االررجالِل  أأبب ُ 

 

االررااقيیة  في  جاللل  هللا  ووتأملهھ    وولنن  نغاددرر  ررووضة  ااألميیرريي  قبلل  أأنن  نددوونن  لكك  أأخي  سيیاحتهھ
 :االسامي  في  كنهھ  االووجوودد  في  مقططووعة  تنبجسس  منن  جنباتهھا  مصابيیح  ااإليیمانن

 كلما  أأمعنن  االددجى  ووتحالكك

 شمتت  في  غووررهه  االررهھھھيیبب  جاللكك

 ووتررااءتت  لعيینن  قلبي  مرراايیا

 منن  جمالل  آآنستت  فيیهھا  جمالكك

 ووتررااءىى  لمسمع  االعقلل  هھھھمسس

 منن  شفاهه  االنجوومم  يیتلوو  االثنا  لكك

ووخشووععووااعتررااني  توولُّهھ    



 ووااحتووااني  االشعوورر:  أأني  حيیالكك

 ما  تمالكتت  أأنن  يیخرر  كيیاني

 ساجدًداا  عابدًداا٬،  وومنن  يیتمالكك

ال  أأحدد  يیا  عمرر....  ال  أأحدد...  وومنن  ذذاا  االذذيي  يیتمالكك  أأمامم  ررووعة  االكوونن  ووجاللهھ  إإال  إإذذاا  كانتت  
ررووحهھ  مقددووددةة  منن  االصخرر٬،  وو  إإنن  منن  االحجاررةة  لما  يیتفجرر  منهھ  ااألنهھارر  ووإإنن  منهھا  لما  يیهھبطط  

 .منن  خشيیة  هللا

 
١۱٢۲:٤٠۰  ٢۲٠۰١۱١۱يیوونيیوو    ٢۲٥االسبتت,    

 


