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فـَذٌّ ِإَمــاٌم َبَدا ِفي ُأسِّ ِفْطَرتـِه 

الشََّرفِ   َو َمَناَط الُيْمِن  َو                          َمْهَد الُهَدى     

َمْعَرِجهِ َقد َطاَل َمْبَنى الُعَال ِفي ِعزِّ   

 السُُّجفِ  َوَرا َمْغًنى ِمن َو َرقَّ َمْعًنى َو                          

ــ    ِفْلَذتِـ َتَفجَّـَر النُّْطُق ِمن ِنَيـاطِ        ِهـ
  

َأْقَدِس الُكُشـفِ    ِمن  َنَبَعْت   ا ــَجَواِمعًـ                          

ِفي َتَلْأُلئـِهِ   َيْسـِري َنِضيًدا        َآالدُّرِّ      
 

ِمن َصَدفِ      ِنيـطَ  َقد  َيَقـٍق ـٍؤـــُلْؤُلَأو                           

  

:
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 َبـْهَجـٍة  َمـَراِبـعُ  َأْنـَواٍر   َمَنـاِبـُع   

 َمَكاِمَن َمْرَماَهـا     الظَّـْلَما  ُلـجـَجُ                    َغَزت            
 

 َآْشـٍف َأْبـَطَن السِّرُّ ُآْنَهــُه      َبَواِدُه  
    

                 ِفَراَسُة ُفْرَقـاٍن َجَال الَحـقُّ َمْغـَزاهـا                  

 َجَواِهـُر ِعْرَفـاٍن  َتَبـدَّْت ِلَنـاِظـرٍ       
 

 ِللَبَصـاِئـِر َمْغَنـاَهـا         ِسرا                    َتَكـشَّـفُ              

ُنوُرَسَراِتـَها    َسَرى ِفي ُغُضـوِن الَكْوِن                 
                    

َمْرَقـاَهـا                    َتَضوََّع  ِفي َمْكنـُوِنَهـا َنْوُر              

…



4

           الَيوَم  َيـْوٌم ُمْصَطَفـى              
               

 َلَدى الَبَراَيـا ُمْصَطَفـى                               

     ـٌدــــــــُمـَحـمََّنِبيُّـَنـا                
                                                       

 َوَفــاَوُه ِصْدٌق ــ                             َزاَنـ   
 
 َسيِّــٍد َأآـِْرْم ِبِه ِمن               

               
                             َأْنـِعْم ِبِه ِمن ُمْصَطَفـى  
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الُموِمِنين  َأْهـًال           ِفي  ِغَمـاِر         للَفْوِز    َلْيَتِنـي    

الَمِكينِ     ِمْنَك  ِبالُقْرِب      َآَرمـًا ُجوًدا َوَفْضًال                 

ـنَ  ــ الَعاَلِمي   َربِّ  ُنوُر      َسَنِدي الُفْرَقاُن َدْوًما                
 

ــ َخْتٌم            َسيِّـ         َوِإَماِمي  الفـَذُّ       الُمْؤَتَمِنيـن       دُ ـ
                         

الُمـوِمِنيـنَ     ِلَرُسـوِل اللــــِه  َرْوِح       َخِليلٌ َو        

نَ ــالُمْرَسِليـ                 ِلِخَتـاِم       َخِليـٌف َو   َوَسِليـٌل   
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َبَواِدًهــا   الَقِريضِ ِإْن ُرْمَت ِمن َسْجِع      
  

              َأْو ِشْئت َتْغِريًدا َآُوْرِق َحَمـــام                   
ِ

َأْو َداَعَبـْت َلْيلـَى َهـَواك َنَساِئـٌم      

التِّْهَيـــامِ   وَ               ِفي َوْمَضِة التَّْشِبيِب                     

َأْو َحرََّآْت َنْجَوى َسَراِئــِر َعـزَّةٍ    

ــَراِمــُمَتَولِّــٍه ِمْضــ   ـٍرـــــ ِلُكَثيِّ                             

ُبَثْيَنــةٍ   َأْو َساَل َرْقــَراٌق  ِبَخْمِر     
  
 ُمــَداِموَ   ِلَجِميِلـَها                َوَرِحيِقَهـا                  

 الِمْسـِك َفوَّاَح الَجَنـى  ذْفرُ َأْو َضاَع   
  

 األََْنَسـامِ   وَ  النََّسَمـاِت  ُمَتَزاِوجَ                              

 َنْبَعــةً   العـََواِرِفَأْو َالَح ِفي ُأُفِق     

األََْصــَالمِ    ِجـِبَلَواِعـ   َسيَّـاَلًة                              

) 1(َراَيِة َراِئـًقـا  السَِّأْو ِشْمت َمْحُبوَب     

                       األََْنَظــاِمُحْلـَوالذَِّواِق ُمَرتََّل  

:
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َأْو َالَح ُنوٌر ِمن َسَنـا َجَبُروِتَهــا         
  

 َواَألْنَغــاِم  النََّجــَواِت                  َمَلُكـوِتيُّ                    

    َنَواِفًحـا َأْو ُتْقَت َتْحَظى  ِبالرَِّقاِق        

 ْآـَراِماإلِ  وَ  اِإلْفَضــاِل َبـَواِدِر  وَ                                 

  الِعـزِّ  الُمَنْمَنِم  َوْشيـُـُه         َمَراِبِع وَ 

 اآلَراِموَ  َمَســاِرِح  الِغــْزَالِن    وَ                                 

َأْو َنبََّعْت  ِمن ِسرِّ ِسرَِّك  َنْفَحــةٌ       

 ْضــَراِماألَ  ِبَلـواِفــحِ                   َمْشُبوَبٌة                      

َبْدُرالدَُّجـى   السََّما ِفي َفَلِك   َأْوَعنَّ 

)2(            َيْجُلو َسَنـاُه َغَياِهــَب اَألْزَالِم                    

 الَفَضـا  ِفي    الُمَحوُِّمَأْو َفاَتَك الطَّْيُر     

              َفُرِم الَعَطاَيـا ِفي  ِجَيـاِد  ِآــَرامِ                

 ُدَقاِقـِه َفْيضِ   ِمْن َفْيِض   َفاْسَتْنَكَهتْ   

  اَألْثـَالِم ُصَوى   َنـْوًرا ِفي   وَ               ُنـوًرا                

   َمَثــاِرِه   َنْبعِ   ِمن َنْبِع     َواْسَتْكَنَهتْ    

               ِسـرَّ الَحَقاِئــِق  َسـاِدَر اَألْعَالمِ               
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 ِفي ِسرَِّهــا َمْكُتـوَمـةً َمْجُلوًَّة

 َغَمـاِم  َو ُبَراِقَهــا                        َما َبْيَن َوْمِض                            

  الُعْلَيا الِتـي       للسِّْدَرةِ  َواصَّاَعَدْت

(3) ِبِحَمــاِم  َهاُهوِتـَها                          رقت َجَوى                          

َفِإَذا َرَنـْت  َعْيُن الَوُدوِد ِلَعْيِنـِه      

(4)                        َفاَض النَُّضاُر َعَلى ُذَرى  اآلَآـاِم                            

َوِإَذا َطَغى  َلْحُظ اللَُّدوِد ِبَزْيِغـِه      

(5) اللََّظى ِبُحَمـاِم  َيَحاِميمُ  َفاَظـْت                          

َفاْسَتْمِرِئ الِعْقَد الَيِتيَم َفَقْد َحَوى         

                         َفصَّ الَخَواِتـِم  ُدرََّة اَألْخَتــامِ                          

 َفَقْد َثـَوى     الَكِتيمَ  َواْسَتْلِهِم السِّرَّ    

(6) اَألْسـَداِم وَ                         ِفي ُمْهَجِة اَألْفـَالِك                          

 َفَقْد َسَرى                الَعِريَم الَمَدَد  َواْسَتْمِنحِ    
                                                        
 ُمْزِهـَر اَألْآَمـامِ اَألَضاِلِع                        َبْيَن                           

َفَتَطـاَيَرْت ِفي ُحبِّ َعزََّة َأْنُفسٌ   

َتْهَيـامِ  اَألْنَفاِس ِمن   َمْبُهـوَرُة
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أي المدينة الحديثة في العهد  الروماني اجتذبني تاريخها             
بجانبها وآنت مولعا في شبابي            "   ليكسوس  "مع

واألرآيولوجيات بالمعماريات  
  

: فنظمت هذه القصيدة   

َثاِنَيَة الَحَواِضِر ُأْرُفِلي     "     ُنوُفوم   "  
  

اَألْقَمــاِرَتَواِئــِم   َبْيـَن                           ِفي الِعزِّ                          

اْخَتاَرِك  الرُّوَماُن َحاِضَرَة  الَهَنـا   
    

 ِقَفـــاِر  وَ " ُلْكُسـٍس"  َعْن  َنزَّاَحًة                                                

الدُّْنَيا الِتــي   َجنَُّة  الَحَضاَرِة َمْهُد  
  

ِفي اَألْمَصـارِ   " ِهْسِبِريدَ   "بِ                        ُعِرَفْت                       

 ِفي ُخَيَالِئَهـا        الَفْخِرُذُيولَ  َجرَّْت 

 اَألْغَمــاِر َطْمَرَة" َوِليِلي "                         َفَغَدْت                           

  "  َتُموَدةٍ "   َو"  ِتْنِجسٍ "    َعَواِصَم   َبذَّتْ 

َأْنِعـْم ِبـَها ِمن َدارِ    " َتُموِسيًدا     "  وَ                                                 

 ِفي الدَُّجى    الَعَواِرِفَما ِإْن َبَدا َقْصُر    

                        ِإالَّ َبـَدا َفيـٌْض ِمن اَألْنـــَوارِ                           
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  النََّهـاِرَآَراِئـمٌ َأْو َأْيَنَعـْت َوَضَح        

 َوْمٌض ِمن اَألْســـَرارِ ِإالََّسـَما                                              

َيا َبْلَدًة َأْآِرْم ِبَهـا ِمْن َبْلـــَدٍة     

 اَألْخَيــارِ َو                         َيا َمْوِطَن اَألْطَهـاِر                            

 الُيْسـُر َثـرَّ    وَ الُيْمـُن َنبََّع َفْيُضُه     

 السَّْيـُل َخْيُر ُنَضــارِ    وَ   َعْيُنُه     تْ                                                

 النُّْبُل َأنْـ     وَ الَخْيـُر َأْنِت ِشَعاُرُه   

 الَبْيُت َخْيُر َمــَزارِ    وَ   ِدَثـاُرُه   ـِت

 الَفْضُل َأنْـ   وَ الِعْقُد َأْنِت ِنَظاُمُه     

 الُجوُد َخْيُر َمَنــارِ وَ   ُجَماُعُه    ـِت

ِفيِك اَألِجنَُّة  َراِضَعـاٌت للتَُّقـى    
                    

                        ِفيِك الِجَناُن َلَواِقـُح اَألْزَهـــارِ                            
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     َلمَّا َبَدا  َضْوُء الَقَمــرْ                     اْعَتَكــر النُّوُر َبدََّد َما       

        َعْرُف الرَِّبيِع َقْد اْنَتَشـر             َجَنَباِتـَها   اَألْرُض ِفي  وَ           

الُمَنْمَنِم  َخدُُّه َمـْوُج الَبَشــر      اْنَسـاَح ِفي الرَّْوِض     وَ           

    ُمْسَتْمِرًئا ُحْلَو  السََّمـر                   ُمَتَزاِوًجـا      ُمَتَنــاِثًرا        

 الِغيِد الَفَتـى        َيْجِني ِبَمْبَسِمَها التََّمـر                َيْحُنوَعَلى            
  
 السََّكـر َأْثَمَلهُ     َآالَبْرِق            َفَيِسيُل ِفي َأْلَحاِظــِه                    

 ِفي  َوْمَضـٍة       َحْمَراَء َتْقِذُف ِبالشَّـَرر            ُمَتَسـعًِّرا          

 الُبَكـر َبَلج   َبَدا      السََّهـُر الَمـــِري َحتَّى       َتَطـاَولَ  وَ           

  ِفي َصْفـِوِه          َآالَعْيِن َما َزَهـا َحـَور              ُمَتَغبًِّشـا           
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الَخَفــر ُقُنـَع    َطاِرًدا  الطَِّبيَعــِة    ِسْرَبـاُل  َفاْنـَزاَح      

 (7) النََّظـر ُتْجـِلي   ِبَبْرَقٍة  َيْغَشـاُه السََّنــاُء ـوُّـ     َفالَج

َصـر الَقْلُب َيْخَفُق  َنْشَوًة        َفُيِشعُّ  ِبالزَّْهـِو  البَ َو     

ا  الِفَكـر       َوالنَّْفُس َنبََّع َفْيُضَهــا          َفَتَزاَحَمْت ِفيَه
 

َجر الطَّْيُر  َيْشُدو َزاِهًيـا          ِمن َفْوِق َأْفَنـاِن الشََّو     

 َوَتــر ِبَال الزَُّالِل             ِمْثَل ـٌةـــــُه  َرْقَراَقـــ     َنَبَراُتـ

رَداِوٌل    فــَوَّاَرٌة           َيْطُفو ِبَصْفَحِتَها الزَّهَـ ــــ     َوَج

  َرر     ِفي ِمْثـِل َحبَّــاِت الَجِليــِد  الِبيِض َأْو ِسْقِط الدُّ 
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 َقْد َتَحرََّآْت ِفي اصِطَخاٍب     ءاَلٌة     
   

  ِبِثَقــابِ         َطيََّها   الزَّْنُد   ُأوِقدَ                                       
ِإْذ َدَواِليُب َسْيِرَها  َقْد  َتَواَزْت                   

 ِرَآاِب    ِبَأْسَنى   َيْنُمو َصَداٍء  َمعْ                                        
 ُرَواِء         َوـٍر    ــ   ِطـَراٍز ُمَسمَّ  ِمنْ       

(8) ِفي ِنَقابِ   َغْيَداُؤُهَقْد َتَبدَّْت                                          
ــاٍن          ــ   ِبَكمَ   ِسرََّها    َأْلُحٌن  َهزَّ       

 َرَبـابِ   َتارُ    َرنَّ  ِفي ِعْطِفَنا و                                          
ِفي ِرْعَدِة الُحبِّ َيْسِري          َفَمَسارٌ      

 َضَبابِ  َو َسَماٌء  ِفي َرْعَدٍة    َو                                         
َطاِفـٌح ِفي َسَناٍء          َفَسَنى السِّرِّ          

 ُيْلِهُم الرُّوَح َنْفَحًة ِمْن َشَبابِ                                                
الَوْجِد َيْسِري   َوَسَراٌب ِفي َوْمَضةِ         

ُمْزٍن  ُمْكَتظَّـٍة  ِبَسَحابِ        َبْيَن                                            
 َتْقِذُف ُشْهًبـا         الُبُروقِ َصاِعَقاُت           

 اْآِتآبِ ِفي ُغُيوٍم  ُمْغَتاَظٍة ِفي                                                
                                        

َغَمَر الَقْطُر َساِئَر الُقْطِر َغـْمًرا             
 ِشَعاِب    َو َأْجُبٍل  َو ِمْن ُسُهوٍل                                             
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: نظمت قصائد منها هاتان القصيدتان حول بعض مظاهر فورة الشباب            

ــي ـتغزالــــوأعلنت للورى عروس        هاــــــنشوتــأنشودة أودعتها النفس 
   تيارها بين نفسينـــــا آسلســـــــــال     رىـسأنشودة خلدت ذآرى الهوى و  
ـــــال ـدوما وأغراهما  وثوق أوصــ         ــــرـوردد اللحن قلبــــــــانا على وتــ

ــ        ــماـحبـــــابهــواستأثرا بلذيـــــذ من  ــالـمكهرب في حنايا النفس سيــــ
ءالــــيتغزو الفؤاد بنقر منعـــــش         ــةـتشع من نبــــــرات اللحن ذبذبــــ

 آالسهـــم نبـــــــــال  بارقتفتر عن         لواحظهـا فتنتشي الروح سكرى من 
ن مثـــــار أزجــــــــالــ أرغأتونــها         اللحــظ نار في تمــاوجــــها رواشق

ــالل  ـبأغـــــا ـفأوثــق الحب قلبينــــ        وجنتـــها  ــبـتخضبت من لهيب الح 
 ـــيـ آمالــــانـ        زآت بمربعـــــها أفنـــةـ أفنيــــمـاللثــوأينعت من رضاب 

ــال  ـوإقبـــــفاء تخطر في صدر  ــهي        ب من يهــــوى فتنعشـــــه ـوهكذا قل 
 ـيـ أذيالـــــخلقــــانلما فرشت لها          ــر قشـــعريـــرةــحوقد عرتنا على 

ــوال ـوأطـ أعراض ـاسـمقيـفقدت          مــنغـــــ على بمرءاهاإذا سكــــرت 
ــــالـ أسمــرهيـن وأن جسمي غدا           وزةــدي معــما ضرني أن ذات األيـ
  ـــالــفالعيش مؤتلق آعيــــش أقيـــ          غمامتـــــه ــتــإن الغرام إذا سحـــ

ــال ـمثقــــ منـها وزن  ــركـفما لغي        ة القلب قد ملكــــــت أغنيــــة ــمليك
ــ ــوآاش      ا بمبديــــها إلى أحـــــد   ـولست يوم    ـالـف سرهــــــا بقول أوحـ
الــــــبأعقــو معقـــــود  ـ بسرها وه         دى لسان الصب عن ثمل  ـوآيف ين

   إجـــــاللرطـــــعلى المال غيرة وف         ه ـأني أحاشي اسمها عن نثر أحرف
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 ِفي َمَهٍل        وَ َأِجْز ُأُموَرَك ِفي ُيْسٍر   

َتْرِفيعُ   َو َفِفي الَمَياِسيِر َتْوِصيٌل      

  الَهْوِن ُمتَِّئًدا  وَ َفاْخَتْر َمَساَر الَهَنا    

 َتْرِقيعُ وَ  َتْقِطيٌع   الَمَجاِزيِعَفِفي   

  



16

 ِإَذا َأَتْتـَك َشَهاَدٌة  ِمن َناِقٍص          َو

الدَِّعاَمُة  ِلي  ِبَأنِّي َأْآَملُ                                        َفِهَي              
 

َفَدِع  الشََّهاَدَة َساِفًال  َعْن َساِفٍل         
    

لُمْعَضلُ                                 َفِهَي الَمُقوَلُة َوالَحِديُث ا                

َفاْحِرْص َعَلى َنْهِج اَألَماَنِة َراِشًدا    
    

 َأْعَدُل    اَألَماَنةُ  َو                                َفالَحقُّ َعْدُل               
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الرُّْمُح َأْمَضى َقَنـاًة ِفي َمَضاِرِبـهِ               

 
 اللَِّعبِ   َودِّ                                ِفي َنْصِلِه الَفْصُل َبْيَن الجِ                     
 

َآالَوْتِر َيْبـُدو َبِريًئـا ِفي َمَالِمِســِه                    

   َفْيٌض ِمَن الطَّــَربِ     َمَثاَلِثــهِ      ِفي   َو                                                 

  ـــــــد      حآل شيء له انتهـــــــاء و                       
جـــــــد       و                            و مناخ يجلـــــــوه هزل                      

يـــــــــم            ِعبور و غبطــــة في ن        ح       و   
 جهـــد و آــد       ــــاه     ع مس                          و آفــــــاح                     

 الدهــر نكسة الروح  دومــا        مــة   ح       ل  
ـــد    ع سنصــــر و                                 وسداها عـــز  و                

 طورا  ســــوي       يـــاة     ح ال       فسجــــال         
صـــد   و   فــر      طــــورا و    ع                          و صرا         
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 سيدي العربي بن السائح        أبوالمواهبشبه  
:الشاي بالطريقة المثلى في قوله     

دِ  َوَذاَك َرْمٌز َظاِهٌر    َيْدِريِه َمْن َيْدِري ِمَن اَألْمَجا             اَألَتاي ُتْدَعى  

:وقلت

َقْد َسدََّد الّلُه َشاًيا َأْنَت َشاِرُبهُ        

الشُّْرِب ِمَن َماءِ    ِبَهَذا                               َأْنِعْم َذَواًقا      

 ُآْنَت َشاِرَبهُ  َنِبيًذاَوَدْع َنِبيًذا   
(9)َأْدَواِء                                َواْحَذْر َنِذيًرا ُيَجلِّي َشرَّ         

َمَداِرِجِهَواْنَهْج َطِريًقا َرِصيًنا ِفي    

 َسَنـاءِ  َو َسَماَوةٍ : َمْعَرِجِه                                َوِعزِّ     

:وقلت أيضا  

َعْسَجِدَيةً   ُأِقيَمْت ُآُؤوُس ُبْلِوَرْت 

 ُمَروَِّقَرْغوٍ   َأْزَبادُ   َشاَيَها                               َعَلْت       

َذَواٌق  َزِآيٌّ  َقد تـََأرََّج َطْعُمهُ  

ُمَرْوَنِق                              ُمَصفى ُمَحلى ِفي َعِصيرِ        
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َتُكونُ اَألِميِن    َفْيَضةُ ُآلُّ َشْيٍء َعَلى الُمِريِد َيُهوُن    َهَكَذا           

 َتُصونَ   وَ  َتُذوُدَها   ِفي ُرُبوِع     ِهمٌَّة َأْذَآِت الُفَؤاَد َوَصاَلْت             

َمُنونُ َوَصْدَمـٌة وَ ِصَداٌم  وَ   َال َيُروُع الَفَتى الَكِمَي ِصَراٌع     

التي هي سر الطريق السنية 

   )تثليث شعري(

"َأَماُن ُآلُُّهنَّ  اِوُف  ـَفالَمَخَنْم   َوِإَذا الِعَناَيُة َالَحَظْتَك ُعُيوُنَها             "  

 (10) َوِحَماَيٌة َبْل ُنْصَرٌة َوَمَصانُ     ِسـرُّ الِعَناَيِة  َنْفَحـٌة  َأَزِليـٌَة         

 َضَماُنوَ   َلَنا    َأْمٌن   ُه ــــِحَفاُظ وَ       َفِرَعاَيُة الّرْحَماِن َظاِهُر ُلْطفـِه      

َرُسولِ     وَ   َنِبيِِّه      َخْيِر   َحِديِث     و       اللَِّه ِفي ُقْرآِنِه              ِبَشْرِع  ِإْصَدْع

   َمُقولِ  وَ َهْدِيِه َوَرَشاِدِه     ِفي      الشَِّفا   ُهَو     وَ     ُنــوِرِه  ِفي     السََّنا      َفْهوَ  
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 َلن َتِحقَّ ِلَهَذا الشَّْعِب َمْأُثَرةٌ     وَ 

َصالُ                                 َما َلم ُتَمدَّ ِلُرْآِن اهللا َأوْ                                  

فالرُّْشُد َوْصَلُتُه َوالدِّيُن َمْلَجُأُه     

   َشرُّ آِصَرٍة َلَدى الُمَداِن ِعَقالُ   وَ                                                           

وفي الحب اإللهي قصيدة طويلة بعنوان   

:   بقي منها ما يلي       

َما َضرَِّني الدَّْهُر َيْوًما ِفي َتَطاُوِلهِ    
      

ِإْثَمالِ   َما ُدْمُت ِمن َوْصِلَها َصِريَع                                                                

ًةـــــَأْفِنيَـ ُملِّْكِت السِّرِّ َقد    َمِليَكَة

ِمْثَقــالِ  َوْزُن   ِفيَها      َفَما  ِلَغْيِرِك                                                                    

من َجـْوٌن    الدُّرِّ  َأْو     َنْظٌم  ِمن    

(11)  َأْقَيـالِ  ات ـَعرَصْوِر ِفي  ـ النَّ                                                                 

الحور بل َمـْوٌج من     ِمن   َفْوٌج   

اِلـــَأْرَسـ ـَالِك  ـــَأْمـ  ور ِمن  ــ                               النُّـ                               
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َسْكُب َماٍء َتَواَآَب الَقْطُر ِمْنهُ       

ِفي اْآِتَئابِ                                   َفَتَواَلْت َأْشَتاُتُه                

 الُمْزُن ِفيِه      َتَحاَلــكَ    ُأُفٌق َقْد 
   

َسَحابِ   َتْعُلو َظَالَم                                   ُظُلَماٌت             

َجِليٌد  َثْلـٌج   َو   َهاِطلٌ َمَطٌر  
    

ابِ                                َقْد َسَطا َعاِرًما ِبُكلِّ الشِّعَ              
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  ِصَباِئي َواِلِدي قد َعَرْفُتُه ِفي       

 
ا اَيـ                              َعاِلًما ِجهـِْبًذا َوِفيَر الَمزَ               

 
 ُعُلوِمي   َو    ُعْمَدِتي ِفي َمَساِنِدي     

 َوَوَصاَيا    َمَواِعـًظا                                َوُمِجيِزي           
 

    ُمْسَتِقلٌّ ِفي  ِفْكِرِه َناِفُذ الرَّْأي       

ــ                                 َحكـِي            نــََواَيا      َو َمَقاِصًدا    مٌ ـ
   

 عـِزََّة َنْفسٍ   اِإلَالُه  َحَبـاهُ  َقد       

 الَبَراَيـا  َخِديَم                              َفاْنَبَرى َراِئًدا            

 (12)      َأْنَهَل الشَّْعـَب ِرْفَدُه ِبَسـَخاءٍ       
 

  َزَواَيـا    َو                                َعَرَفتـُْه  َجـَواِمعٌ              
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ِئَشــه    َعا َأنـِْت يـَا ُأمِّــي         

 َعاِئَشــه       سـِرِّي     ُآنــْهِ                                 ِفي           
    

َربَّْيِتـــِني  ِفي َمْأَمــــٍن             

َطاِئَشــة    َنْفـٍس      َعيـِْث      ِمن                                        
 

َجَزاِك  َربِّـي َجنَّــــــًة         
 

(13)  َعـاِرَشــة                                  ِبُخْلِد َعــْدٍن             

(14) ُعْلـِوي الَمـــَال            َمْرَغـدٍ  ِفي 

ــ                                َبْيـَن ِرَيـاٍض                (15)ة   َفـاِرَش

(16)  َمْحِفــــٍل        َأْآِرْم  ِبـِه  ِمن   

ــ    ضَـ                                                            َراِئـَشـة   ِجَنـاًنـا        اَع  ــ
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زبيدةوقلت في زوجتي    

 َأْوَفـى َرِفيٍق  ُرْمُتـُه َبْيَن الَوَرى        

ـاتِ   ــ   ُذَرى الَفَتيَـ   َتَألَّـَق ِفي                                  َفْرٌد          

ِخلٌّ َوِفـيٌّ َقْد َسَرى ِفي ُمْهَجِتي     
           

(17)اِتي                                َمَلًكا  َتَخلَّى ِفي ُغُضوِن َحيَـ                 

  ُأسُّ َمَشاِعِري    ُزَبْيَد َأْنِت الَقِصيُد    
            

(18)  ِلَداِتـي  َبْيَن  الَغْدقُ                               َأْنِت الرَِّصيُد            

 َأْنِت الِتي َما َزاَل َطْيُف َخَياِلَهـا       
                 

َضاِت                                 ُآْنِهـي ُمِثيـًرا َأْرَهَف النَّبَ              

  (19)            َأْنِت الِتي َقْد َرنَّ  ُأْرُغُن َوْجِدَهـا                              
                

 ِتـــي                                َنَغًما ُيَحرُِّك َوْتـُرُه َنَبَرا              
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(20)َرِحيـُق َنـْوِر ُمْهَجِتـي          ُنـوُر ُمْقَلِتي             "  َأْحَمُد"         
ِفي ُجنَِّتــي      ـاـــُمْؤَتَمنًـ             ُربِّيَت ِفي ِظلِّ الَهَنـا                        

ــَدٍةـــــ َفِريــ    ـُدرٍَّة ــَآ         َفذا  َبـَدا                    ًةــــَخِليفَـ          
  ِفْلَذِتــي ُسـَوْيَدا   َبيَن               َصِميـَمٍة                         َحِميـَمٍة      

 ُآْبَرى  ِبَأْعَلـى  َجنَِّتـي                               َفْيَضـةٍ      َوُرْفَقِتي ِفي         
    

ُنـوَر ُمْقَلِتي          َرِحيـَق َنـْوِر ُمْهَجِتـي           "  َعاِئشُ "         
ُجـنَّتـي  ِظلِّ    ُربَِّيـْت           ِفي ِسـرِّ               الِتي َقد           َأْنِت        

  ِفْلَذِتــي ُسـَوْيَدا      َصِميـَمًة           َبيَن                    ًةــ     َحِميـمَ    
     الَمُؤوَنــةِ             َمْكُفوَلــَة              ِةـالَمتـُوَبـ     َمْضُموَنَة         

           ُآْبَرى َوَأْعَلـى َجنَِّتـي                  ِةـــ    َرِفيَقِتـي ِفي َفْيضَـ       
  

ُنـوَر  ُمْقَلِتي          َرِحيـَق َنـْوِر ُمْهَجِتـي            "   َءاِمَن"       
ُربَِّيـْت           ِفي ِسـرِّ ِظلِّ ُجـنَّتـي                 َأْنِت الِتي َقد              
ِفْلَذِتــيُسـَوْيَدا َبينَ َصِميـَمًة    ًةـَحِميـَم   
     الَمُؤوَنــةِ            َمْكُفوَلــَة               الَمتـُوَبـِةَمْضُموَنَة            
           ُآْبَرى َوَأْعَلـى َجنَِّتـي             ِةـَرِفيَقِتـي ِفي َفْيضَـ           
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ُنـوَر  ُمْقَلِتي        َرِحيـَق َنـْوِر ُمْهَجِتـي          "   َرَجاُء" 
 ُجـنَّتـي      ُربَِّيـْت         ِفي ِسـرِّ ِظلِّ             الِتي َقد     َأْنِت    

  ِفْلَذِتــي   ُسـَوْيَدا  َصِميـَمًة         َبيَن                    ًةــَحِميـَم 
     الَمُؤوَنــةِ             َمْكُفوَلــَة          الَمتـُوَبـةِ     َمْضُموَنَة   

          ُآْبَرى َوَأْعَلـى َجنَِّتـي             ِةـِفي َفْيضَـ    َرِفيَقِتـي  
    

ُنوَر ُمْقَلِتي        َرِحيـَق َنـْوِر ُمْهَجِتـي          "     َسْلَوايَ "
ِظلِّ ُجـنَّتـي    ِسـرِّ    الِتي َقد  ُربَِّيـْت         ِفي                 َأْنِت   
 ِفْلَذِتــي     ُسـَوْيَدا   َصِميـَمًة         َبيَن                     ًةــَحِميـَم

     الَمُؤوَنــةِ             َمْكُفوَلــَة          الَمتـُوَبـةِ    َمْضُموَنَة    
         ُآْبَرى َوَأْعَلـى َجنَِّتـي            ِةــَفْيضَـ  َرِفيَقِتـي ِفي    

    

ُنـوَر  ُمْقَلِتي        َرِحيـَق َنـْوِر ُمْهَجِتـي          "   َفاِطَم"
ُجـنَّتـي   ِظلِّ     ُربَِّيـْت         ِفي ِسـرِّ           َقد    الِتي      َأْنِت    
  ِفْلَذِتــي  ُسـَوْيَدا َصِميـَمًة          َبيَن                      ًةـــ َحِميـَم

     الَمُؤوَنــةِ            َمْكُفوَلــَة               الَمتـُوَبـةِ         َمْضُموَنةَ 
             ُآْبَرى َوَأْعَلـى َجنَِّتـي             ِةـَفْيضَـ   َرِفيَقِتـي ِفي     
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ُنـوَر  ُمْقَلِتي           َرِحيـَق َنـْوِر ُمْهَجِتـي             "    َنَجاُة"    

ُجـنَّتـي   ِسـرِّ ِظلِّ      ُربَِّيـْت           ِفي            َقد     الِتي        َأْنتِ   

 ِفْلَذِتــي    ُسـَوْيَدا  َصِميـَمًة           َبيَن                     ًةــــ َحِميـَم  

   الَمُؤوَنــةِ              َمْكُفوَلــَة                الَمتـُوَبـةِ  َمْضُموَنَة        
  
   َأْعَلـى َجنَِّتـي   وَ             ُآْبَرى             ِةـ َفْيضَـ    َرِفيَقِتـي ِفي      
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َأْآِرْم ِبَها ُأسرًة في ُآْنـه َمحِتـِدها     
 الَمَددِ َأْنَفس  في   وُحبـا َصَفا   ُنْبـالً                                                           

 ُلِئـهِ  ُلؤْ ِعْقٌد َقِد انَتَظمت َأْصـَداُف     
 الِجيِد في ُيْمٍن وفي َرَغـدِ     ُمَجْوَهَر                                                         
 ُمْذ َأِجنَِّتــَها َحَناًنـــا  وَنَجاَبـــًة

 َمًعا ِبُدوِن  َما َآَمدِ    ُسَلْيَمى  َأْسَما                                                            
َزَياِنِبـَها  َمْعًنى و َمْغًنى في       َزْهـَراَء

 وفي ِسَندِ    ِهْندٍ  الَمْجـِد في  ُلَباَبـةُ                                                          
  

َرْوٌض ِمَن الزَّْهِر َقْد َأْذَآْت َمَفاِتُنهُ  
 َمًعا في َيْوِمـِه َوَغِد    َلْيَلـى  وَ ُلْبَنى                                                           

  
 َمْأُثــَرًة     وَ  َزْهـًوا  ُرْمَتـُهَأْنِعـْم ِبَما  

َمـَدىالُمَدِد َعَلى َمْرَوٌة َخِديَجـٌة                                                         
 َمفـَْخـَرٌة  َحْسنـَاُء َآنـَْزةٌ   َمْرَيـٌم وَ 

  َوالسََّددِ  النََّدى َوالرُّْشِد      َياَسِمينُ                              وَ                              
    

َواْخِتْم ِبَرْمـٍز َفِريـٍد َلْسُت َأْذُآُرُه   
 ِنْسَبًةِ َألْشَرِف السََّنـدِ    الَفاِطِمي                                                         

ِإَماِم َأْهـِل الُهـَدى َوِسرِّ َآْوِنـِهمُ    
الصََّمِد                             َرُسوِل َربِّ الَبَراَيا الَواِحِد                                   

مع اإلشارة إلى آل أفرادها من اإلناث وقد آتبت األسماء الرامزة لها          
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         َسَرى ِشْبُه الَبِصيِص ِبُأمِّ َعْيِنـي          

ــ   الظَّـ   َطيـَْف   َخاِرٍق                                       َآَلْمٍح               َالمِ  ـ

         َحِسْبُت ِلَفْرِطِه َذَوبـَاَن  ِحسِّي         

 َصَدى َآَالِمي  َو                                      َوَسدَّ َمَساِمِعي               

         َوَلْوَال ُنوٌر ِمن َبِصيَرِتَنا َوِميـٌض             
                                                        

المنام   ِضْغثِ َلِخْلُت اَألْمَر ِمْن        
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:  في ترجمة فرنسية حيث قلت    إالهيوقد أحلتها إلى حب                       
Perle et coquille, toutes deux évoluant, 
là où, enlisées l’une à l’autre, au fond de l’Océan   
Le moi somatique s’agite,certes, refluant,
Le subtil, en notre Etre, s’avère affluent.

آما قلت في قصيد بعنوان                     
L’amour génital et l’amour d’Allah
O! Maître bien aimé, lumière de notre être
fibre vibrante de mon coeur,
Par ta vision illuminante 
Résonne les violons de notre Choeur
Toute autre vision hallucinante
Dévie, vire et écoeure ; 
L’amour congénital, vital générateur
L’amour d’Allah, vecteur nihiliste de rancoeur
O! Ange sublime, virtuelle image d’Adam et Eve
ta silhouette écrasante ne cesse de poindre en rêve
Pénombre, combien pathétique et vibrante
Svelte stature, nuance ou sève grisante

    أمير   لشوقي      شعًرا أبياتا        وقد ترجمت إلى اللغة الفرنسية    
:      وهي وعنتر  في نجوى بين عبلة          الشعراء 

َعْنَتـَرهْ    َحَياةَ   َيا      ُعَبْيــلَ َيا    َوِدْدِت    مَاَذا  :              قال لها       
 َأْنَت ِفيِه  َجْوَهَرهْ     وَ َوِدْدُت َأنِّي َصَدٌف            :              فأجابته      

 الَغاِئُصـوَن َخَبَرهْ                       ِفي َزاِخٍر َلْم  َيْدِر  َبْعدُ                      
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ه       ـــــــــ اهللا في وثبات زبــححبا اهللا    
                                       ة ـــــــــشافي  الئل ـــــللغمرامي ُمثلى 

ة     ــــــة عربيـــــم من ِفتيـــفأآرم به   
ةــــــــحارم واقيــــــب جميعا للم ـتـُه                                       

      ةَََــــــــــوأنِعم بنصر اهللا فضال وُمنَّ     
ة ــــــــكارم ساعيــــم ِعـزِِِّ للمــ مالح                                       

****
ترقت من عرض شاطئها  ح   بوارج ا

طافية                                       وأخرى بدت ثكلى على الماء 
 غطت مسارحـــــها العدا جند  أشالء  

لى الظهر جاثيةعى ع                                       ذباباتها صر

   Hommage à Hisb Allah, dont les sursauts avaient criblé
 De coups affairés de buts bien ciblés

Les hauts exploits de jeunes militants, pleins d’ardeur
Rehaussant de leurs élans le sacré de nos valeurs

   Respect à la ‘’Victoire d’Allah’’ aux épopées grandioses
   Aux vigilances imminentes et manœuvres glorieuses

   Les cadavres des envahisseurs jalonnent la terre
 Entachant de leur sang les flots de la mer
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 آان حزب االستقالل بالمغرب يحمل راية الكفاح ضد الحماية   1948في عام  
 ملكه   على لسانبطنجة   قد قال قولته الخالدة   الفرنسية وآان العرش المغربي 

  ةــجالل آنذاك ولي العهد خطاب وروحه  قدس اهللا    الخامس محمدالهمام 
  جامعة لى إاالنضمام   االستقالل و  في  حق المغرب  إلعالن- الحسن الثاني

   الرحمان  عبد  األستاذ  آان  و  النشوء آانت حديثة عهد  العربية التي  الدول
آان حزب االستقالل قد نظم  للجامعة العربية و األول  العام عزام هو األمين 

 ننشرها على   قصيدة  الشباب  ثلة من زمالئي  مع  فيه  ألقيت  تجمعا آنذاك
  يغمر الشعب المغربي آنذاك آان   للشعور الذي  آصورة متواضعة  عالتها
.جامعة الدول العربية و  فلسطين  إزاء

   
سوق العروبـــة في البريـــة نافــــق                     

 خافــــق       الثـــريــــا          ولــــواؤها فوق                                                                            
   والشـــرق لـــم شتــــاته متحفــــــًزا                           

ــ                                                         ادق                                للوثــــب يحـــدوه الوداد الصـ
 تجــمع شمـــلهم          قحـطـــان       أبنـــــاء           

ــق  ـ                                 وتضافــــروا فبدأ الصباح الفالـ                                                  
   وتحالفـــــت أحزابــهم وتكاثــــفــت                     

بـــارق                                    زعمــــاؤهم فأفتــر ثغـــر                                                  
   جمعــوا الجمــوع وألفـــوها وحــدة                      

ــ                                                     ق                                  عربيـــة فيـها التضـامــن رائــ
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عزام أنعشـــت  القلوب و أينعــــــت                   
 نبلك وحدة ال تخـــفـــق            عذق                               من                               

اليمـــن العتيد تعـــززت            وبمصــر و   
الفـرات شقائـق                                      وبشعـب دجلـة و                                    

وبعاهل الحـرمين سيــف الدين مـن           
                                  لهجـت به مراآــش والمشـــرق                                             

واألردن الشرقــي من يختــــال في           
                                استقالله ويشـــع منـــه المفــرق                                                     

دومــي فلسطيــــن الفتـــــاة فإنــنــا                   
نراشـق                                    جنـد بواســل عن حماك                                          

دومــي فلسطيــــن فأنت أعـــز من              
ثـــادق    وأنت تبر األنوق                                   بيــض                                       

إهـــابــه       والمغـــرب الشهــم الفتـي               
 جأش واثــق   ربيــط                                    ثبـت الفـؤاد                                         

أوليـس يجـري في عروق مواطني       
                                 ثني الضلوع دم العروبـة دافق؟                                          

أوليـس يعلو العرش فينــــا محمـــد              
؟   الشارق                                   رمز العروبة والفخار                                          
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 رجالــــه        الكمـــاة    أو ليس مغربنـــا      
؟ الماشـق                               يوم الكريهة والحسـام                                        

أفال يحـــــق لنا ونحـــــن أآــــارم                    
                                في حلبة األمم الرهان السابــق؟                                             

لم ال يكون اذن  لمغربـــنا الفتــي               
                              في وحدة العرب المقام الالئق؟                                           

عــزام عــزما إن سهمــــك نافـــذ               
                                وإلى األمام فإن نبلــك راشــق                                           

عــزام حزما فالعروبـــة أيـــــدت              
                                مسعاك فاندحر اللــدود المارق                                       

جددتـــم أبنــــاء يعــــرب بينـــنا               
 ليل غاســق     فانجاب                                عهد العال                                    

وحدتم صف العروبــة راســــخا            
)1"(غافق"  حتى توطد حصن يعرب                                                                

حــررتم وطن الجــــدود ونلتــم                
عابق                            فخرا تضوع  منه عطـر                                         

 في بالط الشهداء      الغافقي الرحمان      اإلشارة إلى حصون عبد     )   1(
باألندلس
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َراَية أيضا بالط الملك وما احتواه من             أعلى آل شيء والسِّ     السراة     (1)
آل من مكرمات

 به في الجاهلية لما وراءه من           يستقسم ماآان َزَلم   األزالم جمع      (2)
غيوم وغيوب

 هو رمز    الهاهوت  الَجَوى حرقة العشق وشدة الوجد وآبرى             (3)
 عن حرارة      وهوآناية للحب اإللهي والحمام من الحم وهو حر الظهيرة                 

هذا العشق    
 من آل شيء وقد غلب على الذهب          النُّضارالخالص        (4)
  أواتدثر  معناه مات وفاظ الحر    وهوشدة  الحمو   من  اليحموم   (5)

  واندجر 
وهو الضباب    )  سديمجمع    ( السُّدم  أو    األسدام    (6)
 برقة ُتْجِلي النظر أي تكاد تخرجه من مبصره لشدة ضيائها            (7)

 وهو لمع البرق        اإلسناء والسناء العلو والرفعة وله جدر واحد مع                
وضياؤه

 مسّمر أسمر اللون وصف للسيارة التي هي الرآاب ويطلق على                (8)
الجمل   

 الخمر المنبوذة     النبيذ   النبيذ    (9)
 غمد القوس في سهام الكفاح      ِمْصوان َمَصان أو  (10)
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 جمع أرسل      واألرسال    جمع َقيل وهو رئيس أو ملك حمير         األقيال   (11)
 أنهل الشعب رفده أي أفاض على الشعب من عطائه            (12)
 أي أقام به       عارش عرش بالمكان فهو (13)
 المكان الرغيد الذي طاب فيه العيش            المرغد   (14)
 فرش النبات انبسط على وجه األرض فانتشر وامتدت أغصانه            (15)

 بأشجارها   فارشةوأوراقه وفرش الطائر رفرف بجناحيه فالرياض        
وطيورها 

 ضاع المسك أو تضوع أي انتشرت رائحته وضاع جنانا أي                (16)
 من راش أي قوي رفده وأصله راش إذا                والرائشة    تضوع في الجنان    

أآل آثيرا  
 تخلى أي اختلى في خلوة           (17)
 األرض أخصبت وأغدق العيش اتسع           َغَدقت (18)
 أداة موسيقية والوتر السلك الرقيق الذي تنبثق                 Orgue األرغن     (19)

من ملمسه النغمات والنبرات المشجية       
الزهر    )  بفتحها (الضياء والنور    )   بضم النون ( النور     (20)



37

 2..................................................مهد الهدى:  سيدنا محمد عليه السالم 
 3......................................................................................ومنبع األنوار... 

  4...................................................................................................المصطفى 
5............................................................................................سندي الفرقان  

 6.............................................................................مالمح صوفية : عزة عزة 
9.............................................................................”  نوفوم” القصر الكبير أو  
11...............................................................................................نور ونور الربيع 

  13.................................................... ممطرقارس   وصف سيارة في يوم     
14....................................................................................من نبرات الشباب  
    15...................................................................................إن مع العسر يسرا 
16....................................................................................األمانة في الشهادة

17............................................................صراع الحياة     -     رمح صارم  الجد 
18......................................................................األتاي وفي مدح الشاي أو  

19.................................. الصدع بالدين– العناية اإللهية -الهمة العالية 
  20...................................................... أنشودة اثنين–تمسك الشعب بدينه 

  21...................................................................................هاطل وصف مطر   
  22..........................................................................................................والداي

24.............................................................................................زبيدةزوجتي    
  25..........................................................مديح وتبشير لولدي أحمد وبناتي

28.........................................................................................األسرة الكريمة     
 29.........................................................................................بين البصر والبصيرة

30.............................................................................................اإلالهيالحب   
31.. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  اهللا زب ــ ححبا اهللا   

 32.. .. صورة لشعور الشعب المغربي إزاء فلسطين منذ عشرين سنة   
 37..................................................... ................................................................فهرسة 

                                                              


