
 الحب ضحايا
القرني عبدالله بن عائض الدكتور الشيخ



مقدمة
 

وملن آلله وعللى اللله رسول على والسلما والصلةا لله الحمد
  : وبعد والها

ل الملللة وأبنللاء الشللريعة أصللحاب أن النللاس بعللض فيظللن
، هللو مللا يللدرون ول ، قللدرها حللق يقللدرونه ول ، الحب يعرفون

عذبللة أنشللودةا العامر الحب بل ، وجهل وهم هذا أن والحقيقة
، المحلبين ديلوان فلي جميللة وقصليدةا ، الصلادقين أفواها في

، بللدموعهم الصللالحون كتبلله ، عفيللف شللريف حللب ولكنلله
سللجل فللي أسللماؤهم فأصللبحت ، بللدمائهم البللرار وسللطرها

هللذها مللن . وقصللدت والبسللالة والتضحية للفداء معالم الخلود
وأطلل ، مشللرقة جللوانب علللى القللارئ مللع الوقللف الرسالة
فللي النسللان بللدأها التي ، الطويلة الحب مسيرةا في موحشة

والكمللال والجلل الجمال حياةا إلى ليسمو ، والنكد الكبد حياةا
وسللتعرف ، وقتلها الحللب لضللحايا ذكللر بللك يمللر وسللوف ،

.  طالعت إذا نويت ما وتعلم ، قرأت إذا أردت مما المقصود
. سبيله في والشهداء ، أحبابه من يجعلنا أن نسأل وحدها والله

 



الحب
 

.  النفس وقوت ، الروح ،وغذاء الحياةا ماء الحب
أملله ثللدي الطفللل ويرضللع ، بللالحب حوارها على الناقة تعكف
، الوجللوها تشللرق بللالحب ، بالحب عشها الحمرةا وتبني بالحب

محكمللة فللي قللاض . الحللب العيللون وتتللألق ، الشفاها وتبتسم
لمصلللحة القضللايا في ويفصل ، جار ولو للحباب يحكم ، الدنيا

علللى المحللاربين جماجم تقع وحدها بالحب ، ظلم ولو المحبين
نفوسلهم وتسلليل ، مبللدأهم أحبلوا ،لنهلم الدنانير كأنها الرض

الصللحابة أحب ، رسالتهم أحبوا لنهم ، السيوف شفرات على
، ومنزللله والللوحي ، وحاملهللا والرسللالة ، وصللاحبه والمنهللج
، وأحللد ، بللدر فللي للرضللا طلبللا الرمللاح رؤوس على فتقطعوا

هللواجر فللي والشللهوات ، والشراب ، الطعاما وهجروا ، وحنين
، الغللابر الليل ثلث في المضاجع عن وتجافوا ، والمدينة ، مكة

.  الحبيب لمرضاةا طلبا وأنفقوا
!، الكعبللة ورب : فللزت مقتللول ملحللان بللن حراما صاح بالحب
لحيللاةا : إنهللا مستعجل الجنة إلى الحماما بن عمير نادى بالحب
عبللد صللرخ بللالحب ! ، التمللرات هذها آكل حتى بقيت إذ طويلة

حللتى اليللوما هللذا دمللي من خذ : اللهم النصاري عمرو بن الله
للله صللارت ل والسلما الصلةا عليه ل الخليل أحب !. لما ترضى

انفلللق للل السلما عليه ل موسى الكليم أحب ولما ، وسلما بردا
. القمر له وانشق ، الجذع له حن خاتمهم أحب ولما ، البحر له

. محب لنه شهد واستشهادها ، عذاب عذبه المحب
 

ومذهبي رأيي الحب هذا *** أحبك لنني لماذا تسأل ل أحبك
                                      

لصلللةا الللوثير وفراشلله ، الللدافئ لحافه من النائم يثور بالحب
، الحيللاةا مسللتثقل المللوت إلللى المبللارز يتقللدما بالحب ، الفجر
يرضللي مللا إل يقللال ول ، القلللب ويحللزن ، العيللن تدمع بالحب
، النللور فللإذا السلكا يلمس التيار في كالكهرباء الحب ، الرب



، الشللعاع فللإذا المللادةا ويباشللر ، الللدفء فإذا الجساما ويصل
، الكللواكب وتتصللاحب ، الفلللك يتحللركا بلله كالجاذبيللة الحللب
، قتللال ول خصاما بينهما يقع فل ، الشمسية المجموعة وتتآلف
ويللوما ، هنللاكا صللداما فل ، المجرةا في الشموس تتآخى بالحب
الظللن وسللوء ، العللالم فللي والقطيعللة الهجر يقع الحب ينتهي

يللوما ، الوجللوها فللي والعبللوس والنقباض ، النفس في والريبة
ول ، المللبين العربللي معلملله كلما الطالب يفهم ل الحب ينتهي
الب يحنللو ول ، مللاء شللربت سلألها ولللو لزوجهللا المرأةا تذعن
تهجللر الحللب ينتهللي يللوما ، السللد شدق في كان ولو ابنه على

ينتهي يوما ، الغدير والحماما ، الروض والعصفور ، الزهر النحلة
وتللدكا ، القلع وتللدمر ، القتللال ويشتعل ، الحروب تقوما الحب

تصللبح الحب ينتهي ويوما ، والموال النفس وتذهب ، الحصون
ًا قاعللا الللدنيا والللبراهين ، فارغللة صللحفا والوثللائق ، صفصللف

إل عيللش ول ، بللالحب إل حيللاةا ! . ل ترهللات والمثل ، أساطير
الحب إل بقاء ل ، بالحب ، الزهلر عطلر شلممت أحببلت إذا ، ب

بللرد ووجللدت ، العسللل حلوةا وذقللت ، الحريللر ليللن ولمسللت
.  الشياء أسرار وعرفت ، العلوما أشرف وحصلت ، العافية

تصللرف وكللل ، جارحللة عنللدكا كلمللة كللل صللارت كرهللت وإذا
. إسللاءةا إحسللان وكللل ، فيهللا مشللكوكا حركللة وكل ، مشبوها
، إحسللان وخطيئتلله ، رضللا وغضللبه ، وصللال هجللرها المحللب
.  صواب وخطؤها
! ذاكا منك فيحسن *** وتفعله عندي الفعل سواكا من ويقبح
، وغللراما هيللاما هللو إنما سفلي طيني ارضي : حب حبان الحب
وشللهادةا وعبللادةا طاعللة وهللو ، إلهللي سللماوي علللوي وحللب

.  وسيادةا
، الغضللا ووادي ، والقدود والخدود السود للعيون الرض فحب
.  ليلى وأياما ، سلمى وذكريات ، البان وأهل

، لللدينه وامتثللال ، لمللرها وانقيللاد ، بشللرعه تعلللق الللله وحللب
.  منه وتقرب

.  وندامات وحسرات وزفرات آهات الطين حب



وريللادةا وسعادةا وسلمة وكرامة ورفع علو العالمين رب وحب
بليلة ول ، منعمهلا هو إل عليك نعمة من وما الله تحب ل كيف ،

_ .، علها فللي _ جللل وحللدها المحسللن ! هللو صللرفها؟ هللو إل
، حكيللم وصنعه ، جميل وخلقه ، رحمة وشرعه ، عدل فقضاؤها
، صللفاته من شئ في عيب فل ، حسن ووصفه ، واسع وفضله

أجمعهلا الحكمة بل ، تدبيرها في نقص ول ، فيها كله الكمال بل
فحبلله ، فيلله وآخللرها أوله الحسن بل ، صنعه في خلل ول ، فيه

.  لزمة وطاعته ، حتم وشكرها ، فريضة منه والتقرب ، واجب
وأغللراض ، مشللتركة وأهواء ، متبادلة  فمنافع سواها الحب أما

مللع ، الستقرار وعدما والسراف والزلل الخلل يشوبه ، مادية
.  وحسرةا وندامة أسف من يعقبه ما
الواحللد إل عليلله ويتوكللل ، العبللد للله يسكن الكون في أحد ول

تللأله الللذي هللو ) ،. قيللل ( الللله نفسلله سللمى ولللذلك ، الحللد
.  علها في إليه ،. وتسكن إليه النفوس

 

والشواق الحب مستحق *** وهو جللله جل للرحمن الحب
من تخشاها ما كل *** من  ولذبه الجليل للملك فأصرفه

إرهاق
                                      

؟ الحب ما
 

كلمللة مثللل الحللب عللن تعبر العربية قاموس في كلمة أعلم ل
) فللي والبللاء ( الحللاء مللن أصللدق هنللاكا فليللس ) ، ( الحللب
فيبقللي الفللم تفتح فالحاء ، العظيم المقصود هذا على دللتهما

هنللا إذا ، الشللفتان وتطبللق الفللم فيضللم البللاء تأتي حتى فارغا
!.  هجر بعد فرقة بعد اجتماع
، وأبعللاد وظلل وأفيللاء أنداء لها ، عامرةا  ) كلمة ( حب وكلمة
معجبلة هلي بلل ، مشلوقة منعشلة مشجية مؤنسة كلمة وهي

لطيفللة خفيفللة أنهللا غيللر ، شللائعة ذائعللة لكنها ، مغرية مطربة
.  نضارةا وفيها شريفة



والرضللى والنللس والصلللة المللودةا مللن ) عللالم (حللب كلمللة
الجميللل والمللس ، الحسللن والفللأل المل دنيا وهي ، والراحة
.  الواعد والغد ، الحافل واليوما

، والتكللاتف والتفللاهم ، والتللآخي التللآلف عللالم فللي رحلللة إنها
ولهفللة وضللمة ) بسللمة ( حللب كلمة في ، والتعاون والتضامن
! .  ولوعة واشتياق

المعللاني وثارت ، القديمة الذكريات ) تداعت : ( حب قلت إذا
النفللس واسللتعادت ، المشللجية المواقللف وحضللرت ، الجميلة
، بهجتلله والمجلللس ، إشللراقها والللروح ، أمله والقلب ، شبابها

.  أنسه والحضور
صللور إلللى الللذكرى قافلللة بللك ) سللافرت : (حللب قلللت إذا

يضم الطفل لك فعرضت ، الزمن ذاكرةا من تمحى ل ومشاهد
، الثمللار تلللف والكللاما ، الفصلليل علللى تحنللو والناقللة ، الثللدي

والعلش ، الزهلرةا تلثلم والفراشلة ، الجلذوع تعلانق والغصان
ومللا أبللدعها ) ومللا ( حللب كلمللة احسللن فمللا ، الطللائر يكتنف
. أروعها
الحباء معلانيها عند *** تذوب  باء وبعدهلا حاء حرفان الحب

!
 

وسرى ، الصفاء ريح وهبت ، الرجاء غيث ) هل ( حب قلت إذا
معللالم وانبلجللت ، الوجللوها أسللارير وتهللللت ، الوفللاء نسلليم

) امتلت (حلب قلت وإذا ، الياما شموس وأشرقت ، الطلعات
بصللور والضللمائر ، بللالتلهف والحشللايا ، بالشللواق الجوانللح
.  التراب ومغاني ، الصحاب ومعاهد ، الحباب

نزعللات وتلشللت ، البغضاء أوراق ) تساقطت قلت: ( حب إذا
، الحقللاد زمللر وفللزت ، الضللغينة قطعللان وارتحلللت ، الشللر

.  العداوات نجوما وغربت
، العنللاق وقمرهللا ، اللقللاء شمسللها ) سللماء ( حللب كلمللة 

) إشللراقة ( حللب . كلمة الدموع وسحبها ، الذكريات ونجومها
فللي ووقفللة ، الخلللود ديللوان من وإطللة ، الملكوت عالم من



وتللدافع شللوقه اتقلد بسللمائها اسللتظل . ملن العظملة بسلاط
.  خاطرها

ول ظلمللا تخللش ول نظمللا ) فخللذها ( الحب كلمة تعريف وأما 
:  هضما

من البدر لغار *** سفرت  أنها ولو عاشق بسملة الحب
! إطللها

:  وقيل
على تطوى وأعمارنا ، *** تكوى وأعيننا تشوى أكبادنا الحب

المل
:  وقيل
وهجر أصحاب  وفرقة ***  ولوعة بعد الحب هذا قلت إذا

أقارب
فهذا *** فدعني  والرضى والقرب النس إل الحب فما

التجارب بعد الحكم
:  وقيل 

لقيها الموت يذوق ل  شهادةا ***  رقيته أن إل كالسحر الحب
: وقيل 

البطال يتزوج *** بأريجها  شرقية رواية ليس الحب
محال الوصول أن *** ومرادنا سفينة دون البحار لكنه

:  وقيل
وافتراق جمع الحب بأن  *** ظنا ظننت محب يا لعلك

! يراق ودما ، مهجة وفرقة  ***  تداعت أوصال جمع هو أجل
. الشهداء فصولها طويلة قصة : الحب وقيل
.  المحبون يعرفه ل سر : الحب وقيل
. الحب إل تعريف له ليس : الحب وقيل

 



الحب في أسئلة
 

: الوأل السؤال
من صار حبا أزداد *** إذا  عاشق حكم عن الحي إماما سألت

صبا شوقه
! ؟ هبا إذا كالنسيم شوق *** وشهقة  تحية ورد ذكر أيجزئه

الذنبا به يزيل حتى *** بمحبوبه  لقائه يوما النحر : عليه فقال
!

: الثاني السؤال
خل الروح فأهدى *** أحب  صاحب حكم عن حمدان أبا سألنا

ثمن بل
حقا المرء يقال ***  أليس  باطل والشرط البيع هذا أيحرما

غبن إذا
سائر به نفتي الذي *** وهذا  بيعه صح بل الله معاذ فقال

الزمن
 

:  الثالث السؤال
ماذا أحبابه أجل *** من  دمه جرى صب عن حماد سألت

؟ له نقول
نقول عمد على سواها *** إما  بمهجته يفدي له : قولوا فقال

لهوا
 

:  مفتيا المتنبي
:  الطيب أبو يقول 

والملتف *** بثنائه  مهجتي اللحظ من الولي واغرمي قفي
غارمه الشيء

 



الحب سكار من صحوة
 

الشللرعي بالحب واتصل المحرما الحب هجر من المحبين ومن
وظلما ، الهياما ودنيا ، الزور عالم من فأنتقل ، العفيف الطاهر
، المعرفللة وروضللة ، الصللدق جنللة إلى ، الثاما ومقاما ، الغراما

قبل  ل هاما مرثد أبي ابن : فهذا اليمان وباحة ، اليقين وبستان
ي عملرها وسلكب وعشلقها بفتلاةا ل يسلم أن ، هواهلا كلأس ف

مغناهللا تراب على شبابه وفرغ ، نجواها كوب في روحه وأفرغ
وأوصللار الهللوان أدران مللن قلبلله وغسللل الللله هللداها فلمللا ،

، الجهالة سنة ومن ، الغفلة رقدها من ل والله ل أفاق ، المعصية
، جسللمه فللارتجف ، بلل صللوت علللى ، الغللي سللكرةا ومللن

: أتللوب اسللتعلء فلي وصللاح ، إبلاء في وأعلن ، روحه وتهذبت
، المسللجد إلللى وهللب ، المصللحف علللى وأقبللل ، رب يللا إليك

فللي رائعتلله وسللجل ، الذكر وأدمن ، والصلةا بالصبر واستعان
:  المجد ودفتر النجاةا وسفر الخلود ديوان

بالسلما بالمرء *** كفي  ساردا الضللة في غويا أأبقى
ناهيا والشيب

                                      
ومللات بللالغزل هللاما ، المشللهور الشللاعر ربيعللة بللن لبيد وهذا

ويضللحي ، للقافية يعيش ، وحدها الشعر في وانغمس ، بالمقل
صلللى الميللن الصللادق طريق عن الله عرف ولكنه ، للقصيدةا

إلللى ورجللع ، والضللياع العبث حياةا من فتاب ، وسلم عليه الله
:  وأنشد ، التلوةا على وأقبل ، المحراب

من اكتسب حتى***   أجلي يأتني لم إذ لله الحمد
سربال السلما

: وقللال ، رقبللة أعتق فعل فإن ، واحد بيتا ولو ينظم ل لله ونذر
 الشعر عن البقرةا سورةا كفتني

، المللارةا وهللاوي ، الملللك عاشللق أدهللم بللن إبراهيللم وهللذا 
أجللدادي : كللان فقللال يللوما ذات فكللر ، الرئاسللة في والمولود



لهم تسمع أو أحد منهم تحس هل ؟ الن هم فأين ملوكا وآبائي
:  الشاعر قول وتذكر ؟!، ركزا

صارت العظاما *** والرؤوس  عنهم الطين سل وسلطينهم
! عظاما

 
ملن وهلرب ، الملك ثياب وخلع ، قصرها من وفر ، توبته فأعلن
يسللكن فكللان ، الرواح وراحللة قرةا إلى والنعيم والجاها الترف

علللى وينللاما ، الشللعير ويأكللل ، بللالتراب أنفه ويمرغ ، الخراب
لقاتلونللا الملللوكا بلله علللم لو عيش في نحن ويقول ، الرصيف

: بالسيوف عليه
 

تبرا تكريت آبار *** وفيضي سرنديب سماء لؤلؤا أمطري
قبرا اعدما لست مت *** وإذا  خبزا أعدما لست عشت إن أنا

!
 

الللدور وارث ، والحشللمة النعمة ابن العزيز عبد ابن عمر وهذا
، ترفللا وأكللثرهم ، عيشللا شللبابه فلي النللاس أرغللد ، والقصللور
الفللاني في فزهد الجنة إلى تاقت نفسه لكن ، عطرا وأزكاهم

ربلله مللع وصللدق ، تعالى الله على واقبل ، الباقي في ورغب ،
السلمية المة وقاد ، العبودية في وأخلص ، الرعية في فعدل

:  صادق وخشوع ، راسخ وعلم ، متين ورع مع ، قيادةا خير
أفضاله من الله *** وزادكا  مكرمة السلما عن ربي جزاكا

كرما



الحبة إلى برقيات
 

ولم والرض السماوات قامت وبه ، فرض المحبين على الحب
وتللركا ، الللرب عبد بالحب ، القرب ينال لن ، الحب جنة يدخل
، يفكر ل حب بل عقل ، الكرب واحتمل الخطب وهان ، الذنب
بل وروض ، تمطللر ل حللب بل وسللماء ، تبصللر ل حللب بل وعين
.  تبحر ل حب بل وسفينة ، يزهر ل حب

ترتسللم بالحب ، المسرةا تدوما وبالحب ، المجرةا تتآلف بالحب
وتشللدو ، النسللمة الفجللر مللن وتنطلللق ، البسللمة الثغللر علللى

، جرداء حب بل حديقة ، صحراء حب بل أرض ، بالنغمة الطيور
!  صماء حب بل وأذن ، عمياء حب بل ومقلة
بيلن الملودةا سلياج وهلو الحبلاب بين القربى بساط هو الحب

:  الصحاب
وميت حي بالنوى *** وروع  قبلي الناس الفراق ألم شكا

!! رأيت ول سمعت ما *** فأني  ضلوعي ضمت ما مثل وأما
يقللع بللالحب ، وحيللدها الناقة وتروما ، وليدها الما ترضع بالحب
.  والوئاما والمودةا ، السلما يعم وبالحب ، الوفاق
وراء الجيش يسير وبالحب ، المعلم كلما الطلب يفهم بالحب
بالحكللاما ويعمللل ، الرعيللة تللذعن وبللالحب ، ويتقللدما القائللد

.  القربات وتقدس ، الحرمات وتصان ، الشرعية
مهزوما الحب يحمل ل وجيش ، مهدوما الحب على يقوما ل بيت

فللي كلمة أجمل ، الملة به جاءت ما وأجله الحب أعظم لكن ،
 دونه حبا تطلب ) . فل  ويحبونه : (يحبهم الرب قول الحب

 

المتنحب الشاعر يراع *** من  معزوفة قطعة حبا ليس
زينب وذكرى البان *** ظيبة ول الحب ) هو نبكي ( قفا ما

القرب خير الله سبيل *** في  تتزفلله دما الحب إنما
الصبي قلب من أصدق *** سحرا تبعثهلا ثرةا دملوع أو

واقرب فاسجد الطين *** فوق  ترسمله خاشع سجلود أو
وأحللب ، ومناةا العزى جهل أبو وأحب ، فتاةا القيس امرؤ أحب

! ، جميعللا فأفلسللوا ، لهللب أبو الرئاسة وأحب ، الذهب قارون



الللبر فهللو ربللاح بللن بلل حللب . أمللا شنيعا خطا أخطؤوا لنهم
، والسللماء الرض رب فنادى ، الرمضاء على سحب ؛ والصلح
 أحد كجبل إيمانا القلب في لن ) ، أحد ( أحد قلبه من وانبعث

الورى من الهائمين حب كان إذا
والعقل اللب يسلب وسلمى بليلى

الذي الهائم يصنع أن عسى فماذا
؟! العلى العالم إلى شوقا قلبه سرى

؛ وسلمان بلل والدليل ، بالوطان ول باللوان يعترف ل الحب
، اللبررةا ملع بلالحب فصلار ، البشلرةا أسلود القلب أبيض بلل
بللالحب نللال وسلللمان ، البيت أهل من ليس بالبغض لهب وأبو

! ) .  البيت أهل من : ( سلمان جائزةا
ومعشللوق ، سلللمى ومحبللوب ، ليلللى مجنللون حللب من دعني
وضللاقت ، الطللروس بأشللعارهم لطخللت فلطالمللا ، عفللرا

واتبعهللم الجيللال بقصللائدهم وخللدعت ، النفللوس بأخبللارهم
الللرب حللب أجللل من وهم ، النبياء أنباء عن وحدثني ، الضلل

بنيلله من ونوح ، أبيه من يتبرأ فإبراهيم ؛ والبناء الباء يهجرونه
مللع البقللاء لن ؛ النكللاح عقللد بنفسللها تلغللي فرعللون وامرأةا ،

.  سفاح الكافر
حللب وهللو ، وأتراحلله بللأفراحه ، بتضحياته الحب عالم هو هذا 

.  مكسب وعفوها ، مطلب رضاها من برضوان يصلك
لغيركم عيني نظرت ما والله

والمهج والشواق الحب واهب يا
ملحمة الحب في رووا الذين كل

! الدرج أسفل في أو الصف آخر في

 
    )، نبك ( قفا ، الوجد غلبه وقد نجد في يصيح القيس امرؤ
، الرمللال علللى تسللفح دمللوعه وإذا ، الطلل علللى بكاؤها فإذا
ورسلولنا ، رادع بل النسلان وحيلرةا ، وازع بل العقل هياما وإنه

ثللم ، النكبللات ويعيللش ، الللويلت يللذوق وسلم عليه الله صلى



حللتى العتللبى : " لللك ويقول ، وإخبات مناجاةا في مولها ينادي
" !.  ترضى

، والصللد الحللب يشللكو وهللو العبللد طرفة بشعر عمري تضع ل
يقللرأ كللان ، النصللار أحللد أن علمللت !. . أما ؟ هذا يا ماذا حب
: لن قللال ، المقصللود عللن فسئل ، ) بتكرار  أحد الله هو (قل
بالمحبللة الجنة فدخل ، البنود تلك أحب وأنا ، المعبود مدح فيها

... احبه الله لن ،
 

أجفاني الروض فوق أمسح دعني
أشجاني حر من موقدةا فالنار

ومنتجعي أهلي حبكم في نسيت
! ألهاني الناس جميع عن فحبكم

 
هللذا ويللل ، الغربيللة والمسللرحيات الشرقية بالروايات شغلونا
الللذكر وفللي ، وليلة ليلة ألف غراميات مع !.. سهر ويله الجيل

والمعللاني ، الصللادقة الحللب قصللص المبجل والحديث المنزل
.  القلب ويستميل ، اللب يخلب ما ، الناطقة
فللي والهيللاما ، العللراب عشللق ظلمللات مللن قللوما يا أخرجونا
، الرواح للله تطير الذي ، تراب التراب فوق ما فكل ، الهداب

رب بسللاط وعلللى ، الخلللود ملكللوت فللي ، الشللباح للله وتهتز
.  الوجود

 
دمعا البين غداةا عيني بكت

علينا بخلت بالبكا وأخرى
ضنت بالدمع التي فعاقبت

التقينا يوما أغمضتها بأن
 

ْلُت وناد الواحد إلى وتعال ، مرضى فإنهم هؤلء حب دع َعِج ) :
ْيَك َل َتْرَضى) َرّب ِإ  ِل

 



َأّما ِذيَن ف ّل ُنوا ا َلُموَن آَم ْع َي ّنُه َف ّق َأ ْلَح ِهْم ِمْن ا ّب َأّما َر ِذيَن َو ّل َفُروا ا َك
ُلوَن ُقو َي َذا َف َد َما ّلُه َأَرا َذا ال َه ً ِب َثل )  َم

وهي عني الرض *** تقبل أرسلها كنت نفسي البعد حالة في
نائبتي

تحظي كي يمينك *** فامدد حضرت قد الشباح دولة وهذها
شفتي بها

 
ًا، بللالحب يمللزق الشللهداء سلليد حمللزةا تهيمللون وأنتللم تمزيقلل

ابللن عنللد الحللب عللن حللدثونا نقللول ، لفقللت غراميللة بروايات
الزبد فأما ، جفاء نواس! كفي أبي عشق لنا فتذكرون ، عباس

جفاء!! فيذهب
حبهللم لن شكسللبير؛ مللن أعظللم والزبيللر طلحللة حللب        

كتلب شكسلبير وحلب العزيز، القوي (بدر) لمرضاةا في سطر
النجليز. لمراهقي لندن شوارع في
فالصلحابة بلالحبر، الحلب رواية كتبت الغرب شاعر يا كنت إن

الصبر. بدما المحبة قصص سجلوا
وهم لقيت من عنهم *** فأسال إليلهم أحن أني عجب ومن

معي
وهم قلبي *** ويشتاقهم سوادهلا في وهم عيني وتطلبهم

ضلوعي بين
فللراق ربللك( هللذا عنللد عنللك وكنت بحيك، عذبت ربما تدري ل

وأنينك. بكاءكا امرأةا أجل من نسمع وبينك)! ونحن بيني
ًا خدنا الحب جعلت ولما والعشق الهوي *** تركت وصاحب

ينتحبان
غواني غناء أو عود *** ورنة تسمعني(شكسبير) ولهوها فل

قد والليل الضحي *** أظن ودولة ملك الله رحاب في فلي
حسداني!

 
شللعرها حفظنللا ، الشللعور فاقد مخمور، شاعر علينا خرج كلما
هللذها عللالم وقلنللا: يللا ، السللطور فللي وكتبنللاها ، الصللدور فللي



وفتوحاتنللا ، السلللمية رسللائلنا ونسللينا الغراميللة، قصصللنا
النسانية. أهلت التي ، السماوية

( يللا بهيللاما خاطري تكدر ول الرحمن، سورةا من الحب علمني
القلللوب، لغة أحب ولكن العيون، لغة أحب ما أنا البان) ، ظبية

ريللاض فللي أرتللع ولكنللي ، والمجنون نواس أبي فلتات أتبع ول
ِإْن)المكنون الكتاب ُنوا َلْم َو ْؤِم ُلوِن). ِلي ُت ِز َت ْع َفا

 

والعيون دمعي *** فالدمع له: أتئد قلت الحب في ومعنفي
عيوني

 

والمسلللمات)، المسلللمين (إن جامعللة فللي الصللادق الحللب
والفنانللات. اسللتعرض الفنللانين مسللرح فللي الرخيص والغراما
حيلاةا فيهلا للتري المقلدس، اللوحي وثيقلة فلي الحب نصوص

مسللتقيمة، حيللاةا إلللي العبللد يللدعو السللماوي فالحب النفس،
النسللان يقتللل فإنه الرضي الحب أما ونعيمه، الله فضل ليجد

قيمة. بل ويجعله
تترقرق وعبرةا يزيد *** وجوي يأرق ومثلي أرق علي أرق
ًا مسهدةا *** عينا أري كما تكون أن الصبابة جهد يخفق وقلب

 

، الجنللة حللب أمللا قللارون، الكنللز وحب ، فرعون عند العز حب
بللن منللة. الجعللد اعظم علي حصلوا الذين السنة، أبطال فعند

التباع. محراب في بدمعة تبخل وأنت البتداع، علي ذبح درهم
المللاما، خلللف ويصلللي العلما، الملك يحب أن الجيل من أتريد

الخيللاما، رباعيللات تحفظلله وأنت الحراما، تكبيرةا علي ويحافظ
تلللك مللن بللالله أعللوذ نشللور؟ ول بعللث ل رسللالة ليبلغهللم

أحللرص مللن وأنللت المنهللاج؟ حملللة ..! أين حاج القشور!.. يا
أخاها؟! يا الجنة تدخل فبماذا ، حياةا علي الناس

تقللول: يللا تناجي؟ ومن تكلم ومن ناجي، إبراهيم يا تداجي من
فللي يشاركا الهوي!.. من الله قتل بل الهوي، الله رحم فوادي
حللب المللة نسلليت لمللا ، العللز معركللة يحضللر ل الخللبز، ثللورةا

في وعاشت بالدون، رضيت البطون، بحب واشتغلت القلوب،
هون.

ُنوا َول) ِه ُنوا َول َت ُتُم َتْحَز ْن َأ ْوَن َو َل ْع َْل ُتْم ِإْن ا ْن ِنيَن) . ُك ْؤِم ُم



وهللو الحرمللان، صوت تسمع ، الزمان في فراغ المة عند هل
ينادي:

أو دعك يجر لم إذ *** وبكاكا تصبللروا لم أما صبرت هواكا باد
جري

 

قصلليدةا يلقللي وهللو عللدي بللن خللبيب صللوت إلللي بحاجللة نحن
ومضاء: وصبر ، وإباء إصرار في الفناء، خشبة علي الفداء،

 

ًا أقتل حين أبالي ولست في كان جنب أي *** علي مسلمللللل
مصرعي الله

شلو أشلء علي *** يباركا يشللللأ وإن الله ذات في وذلك
ممزع

 

حللبيب: قلوبنللا إلي ،فأنت خبيب يا أشلئك وفي فيك الله باركا
ِذيَن)  ّل ُنوا َوا ّد آَم ًا َأَش ّب ّله) اللهم ُح ويحللب يحبللك ممللن اجعلنللا ِل

قلوبنللا، فللي حبك شجرةا ازرع اللهم قربك، ليؤنسنا يحبك، من
عيوبنا. من ونطهر ، ذنوبنا من وننجو دروبنا، في النور لنري

 

ًا أحبك الرجال مودات *** وبعض غضاضللة فيه ليس حب
سراب

ظاهر نقس *** لودكا الحشا وفي الصحيح الحب وأمحضتك
وكللتاب

التراب فوق الذي *** وكل هين فالكل الود منك صح إذا
تراب

 

ًا تري أن فعجب تعجب وإن ًا شاعر ً يشكو ، بائس ًا طلل ، دراس
سللافرت ولللو الهيللاما، ألللم ويشللكو ، الغللراما نار من يبكي فهو

أدركا كالقوت. ولللو عندها حبه لصار ، الملكوت عالم في روحه
الصبا. أياما عبل يا قال: اذكري وما كبا، ما السلما عنترةا
والشللريف ، الصللدود يشكو وبشار السود، العيون يشكو جرير

فللي اختصللرت لللديهم الحياةا وكأن الخدود، فتنة يشكو الرضي
أن ويحسللبون الهللراء، لهللذا يتسللع العمر ووكأن حسناء، امرأةا
افتخرنللا ..إذا الطعللام وهجللروا المنللاما، تركوا أجلهم من الناس

قللالوا ، فاتنللات وفتيات حسناوات، نساء لدينا بأن الغرب علي



ومغلللامرات ومسلللرحيات، مسلللارح ذللللك فلللي لنلللا: عنلللدنا
ملت رسللالة لللدينا أن النللاس علللي فخرنللا لكللن وغراميللات،

ًا، الكون ًا، والعالم نور ًا. والدنيا حبور طهور
 

ًا جللونا ملنا الذين نحن أمملا قرآننا علي بعثنا *** وقد كرمللل
أو الجنس يعبد *** من ظلم في المشبوها الخللر والعللالم

الصنما يعبد من
 



يستويانا ل قتيلنا
 

ًا أن السير أهل ذكر ًا يحبها غلما له وكان له جارية باع سيد حبلل
ًا علي من بنفسه الغلما رمي بالجارية البائع ذهب فلما ، شديد
ًا! وقد فوقع عال بيت سطح هؤلء: بعض قال ميت

 
الهوى في هواها نحو *** لما لتركها رأسي قطعلللوا لو والله

رأسي!
 

( الحياء) في والغزالي ، حبان ابن رواها وما سبق ما بين قارن
ًا أن من السماع كتاب في علللي إسللرائيل بنللي فللي كللان غلم

قال ، وجل عز : الله قالت السماء؟ خلق لمه: من فقال جبل
خلللق قللال: مللن وجللل، عللز الللله قللالت الرض؟ خلللق فمللن

السللحاب؟ خلللق قلال: فملن ، وجللل علز قالت: اللله الجبالظ
رنللي ثللم عظيللم، الللرب هللذا : إن قللال وجللل، عللز قالت: الله

لكللن العمللل، هذا نقر ل كنا وإن وإنا فتقطع، الجبل من بنفسه
ومللن لجاريللة فللداء حيللاته جعللل مللن بيللن الفللرق هو كم أنظر

ربه. أجل من بروحه ضحي
 



فداها ذبت
 

ًا امتل قللد أنه للمل ويعلن بإلحاح فيخبرنا آخر عاشق أما غراملل
ًا يقول: ، النخاع حتى وعشق

 

فداها الغراما في ذبت *** أنني حلملاها أتيتم إذا أخلبروهلا
 

يحللدث؟! سللوف فماذا فداها الغراما في ذاب أنه أخبرناها فإذا
ًا حيللاته يذهب عينيها سواد أجل أمن ْيللَت ): هللدر َأ َذ َمللِن َأَر ّتَخلل ا
َهُه َل ُها) ؟!.. ولكن ِإ َوا الحللي يمللدح وهو بغداد شاعر إلي تعال َه

: يقول الشعر أعذب من بيتين ل علها في جل ل القيوما
 

خائب فالمؤمل وإل *** ومنك الركائب تشد ل وإل إليك
كاذب فالمحدث وإل *** وعنك مضيع فالغراما وإل وفيك

 

والتفوق واللموع البداع فليكن فوكا!.. وهكذا فض ل أحسنت
مللع ولكللن الللله علللي الثنللاء فللي فيشاركه صنعاء شاعر وأما ،

يقول: التقصير من العتذار
 

الجمر *** حرارةا علي بالجباةا سجدنا لو من سبحان
البر من والمحمي

ًا ول العشير *** ول نعمته مقدار من العشر نبلغ لم من عشر
العشر

 



حور طرفها في التي العيونا
 

ًا يموت من فمنهم طريقة، ألف للموت من ومنهم لربه، ساجد
مللن تخمة يموت من ومنهم الله، سبيل في السيف بحد يموت
ًا شرب من ومنهم أكل، ما كثرةا ومنهللم فمللات، فشرق عصير
ًا فملات دينار مائة له ضاع من ائزةا بشلر ملن ومنهلم ، غبنل بج

ًا فمات مللوته بسللبب بينللة علللي لنكون فيخبرنا جرير أو ، فرح
فيقول: وأمثاله

 

قلللتلنا يحيين ثم *** قتلننا حلور طرفها في التي العيون إن
الله خلق اضعف *** وهن به حراكا ل حتى اللب ذا يصرعن

 إنسانا
 

وفللاةا ومللن ، شللريف غيللر موت ومن جميل، غير قتل من ياله
يقول: وهو شهيد صنديد مجاهد بطل إلي اسمع ولكن رخيصة،

 

أن مثل حياةا *** لنفسي أجد فلم الحياةا أستبقي تأخرت
أتقدما

أقدامنا علي *** ولكن كلومنا تدمي العقاب علي فليس
!           الدما نقطر

 

ًا وأشرفها أجلها ما الخالدةا، والرواح الحية النفوس لهذها شكر
ل الللله، سللبيل في بالذبح شريفة ميتة  تموت كيف عرفت يوما
 السود العيون أجل من رخيصة ميتة
أحد:  يوما الله عبد بن طلحه الجليل الصحابي قال وقد

ترضي حتى اليوما هذا دمي من خذ اللهم
ًا الله جزاءكا ًا ، الصادق الحب هذا علي طلحة يا خير لللك وهنئي

المباركا. المصير ذلك
فيقول: الغالية المنية هذها يشاركه شاعر وهذا

 

سبيلك في مصلت الحد *** صارما بسلليف إل رب يلا تمتني ل
ًا فيقتل    السود العيون سبيل في شهيد



بعينه يتصدق عباس ابن
 

مللن يبكي وحبرها، المة وبحر القرآن ترجمان عباس ابن وهذا
ابللن فينشد الشامتين أحد فيعزيه عيناها تذهب حتى الله خشية

عباس:
 

منهما وقلبي فؤادي *** ففي نورهللما عيني من الله يأخذ إن
نور

صارما فمي *** وفي عوج ذي غير وعقلي ذكي قلبي
مشهور كالسيف

 
بعينيلله) (أي بحبيبللتيه ابتليتلله (( مللن القدسللي الحللديث وفللي
إمللاما المسيب بن سعيد الجنة))   ... وهذا منهما عوضته ، فصبر

ربله، لمرضلاةا عينله ذهبلت حلتى الصادق الحب أبكاها التابعين
كللثرةا من عمي فإنه المشهور المحدث هارون بن يزيد وكذلك
لل والللله ل أذهبها قال ؟ الجميلتان العينان : أين له فقيل البكاء،

 السحار بكاء
عينللاها منه ذهبت حتى محبوبته علي بكي فقد الشعراء أحد أما

فقال:
 

في اثنين سعي الظلم *** من فإنه فوادي عن كفللا أعيناي
واحد قتل

لتذكلار أو حب *** لفللرقلة البكا كثرةا من عيناي عميت لقد
فاقد

 

فيقول: البكاء هذا المتنبي ويشاركه
 

علزيز كل *** فلاليوما بصري علي دمعي من أشفق كنت قد
هلانا بعدكم

 
وهللؤلء ، الجنللة فثللوابه الللله لمرضللاةا بصرها ذهب عباس فابن

والحسرةا. والندما الفلس فثوابهم لفلنة أبصارهم ذهبت
 



            ملل علي نفسي لهف يا
 

عللن فسللئل يبكللي وهللو قافلللة وراء المدينللة من شاعر وخرج
نزلللوا كلمللا فكللان وذهبت قلبي أخذت جارية معهم قال ذلك؟
ً ينشد: وأخذ معهم ارتحل ارتحلوا فإذا عنها، سأل منزل

 

في الليل آخر من *** ركائبهم وقدموا اليماما صحيرات وقالوا
الثقل

نفسي لهف يا ملل *** علي والهوى العشيرةا ماء علي وردن
ملل علي

 
ًا يخللرج المحتار، عم ابن الطيار جعفر لكن مؤتللة إلللي مسللرع

ْلللُت روحلله لللترفع َعِج َو ْيللَك هنللاكا: ( َل َتْرَضللى) ، َرّب ِإ فيتقللدما ِل
وهللو باسللما المنيللة ويلقللي لللدينه فداء بنفسه ليضحي ويقاتل
ينشد:

 

واقللترابهلللا الجنة حبذا يا
شلللرابها وبارد طيلللبة
عذابها دنا قد روما والروما
أنسابهللللا بعيدةا كافرةا
ضرابها لقيتها إن علي

 
يطيللر بجناحين الله ويبدله الجنة إلي روحه وتطير يداها فتقطع

َبّن َول) شاء حيث الجنة في بهما ِذيَن َتْحَس ّلل ُللوا ا ِت ِبيِل ِفلي ُق َسل
ِه ّل ًا ال َوات ٌءء َبْل َأْم َيا َد َأْح ْن ِهْم ِع ّب ُقوَن). َر ُيْرَز

 



محبوبته أرض المناسك جعل
 

والتللوله والغللراما العشللق عليلله غلللب مفتللون محللب وهللذا
ًا وقال الحج لداء مكة إلي الخروج رفض حتى بمحبوبته معتذر

 

وبالمصلي الجديد، *** الباب وكعبتي القديم، الباب إلي حجي
الموقف

ما عشية زندروز *** في وقوفنا الحللجيج علم لو والله
وقلفوا

ما والنقا المحصب *** بين وشعبه الحسين جسر شاهدوا أو
عرفوا

 
؟ يلللبي أن أراد حج لما فإنه العابدين زين الحسين بن علي أما

له:مالك؟ فقيل لونه واحمر جسمه وارتعش فرائصه فارتعدت
ول لللي: لبيللك يقللال أن لبيك اللهم : لبيك قلت إن أخشى قال

سعديك!.  
ربلله، مللن وخللوفه ورعلله وقللوةا تقواها وعظيم خشية من وهذا

عليلله الللله صلللي الرسللول أن المسللتدركا فللي الحللاكم وعنللد
ًا بكاء بكي السود الحجر استلم لما وسلم ألتفللت ثللم ، شللديد
 عمر يا العبرات تكسب فقال: هنا عمر فرأي

 



  أريد؟ غيرهن جهاد وأأي
 

عللل كفللارةاله ليكللون الللله سللبيل في للجهاد بثينة جميل دعي
يقول: وهو فاعتذر الله، رضوان بها ينال شهادةا يرزقه أن الله

 

أريد؟ غليرهلن جلهاد *** وأي بغزوةا جميل يا جللاهد يقولون
 

امرأةا أو يصيبها دنيا إلي هجرته كانت : (( ومن   الحديث وفي
إليه)). هاجر ما إلي فهجرته ينكحها
ربلله يللدعو الصللادق المجاهد الشاعر حكيم بن الطرماح ولكن

: ويقول الشهادةا يرزقه أن
 

ًا أيارب يعلو شرجع *** علي أتت إن وفاتي تجعل ل شهيد
المطارف بحسن

ًا ولكن ًا شهيد الرض من فج في *** يصابون عصابة في ثاوي
خائف

 
أن يلري النسلاء،والطرملاح حب الجهاد أعظم أن يري فجميل
ُكللْم) !...   والسللماء الرض رب رضوان ذلك من أعظم ْن َمللْن ِم

ُد ِري َيا ُي ْن ّد ُكْم ال ْن ُد َمْن َوِم ِري َةا ُي )  اْلِخَر
من الحمي أطراف *** وبلغ يريدها من الحمي الله بلغ أل

يريدها
 



الرأس في ل القلب في
 

وهللو وصللراخه وعويله ونحيبه بصياحه ماضي أبو إيليا ويزعجنا
ينادي:

 

مواجعي الجراح *** مل ضللملدته كلللما لقلب من يا
وحواسي

في ل القلب في *** لكنه ضللمللدته كنت الرأس في أنه لو
الرأس

 

فللي شللرحه الللذي والغللي الهللوي جللرح الجللرح؟.. أظنلله ومللا
أتيت) .. ولكني أين من أعلم ل ( جئت طلسمه

 
يتوب محب

 

ذلللك والللله فسللرني أنبللت، ربللك وإلي ، تبت أنك لغني أخي يا
فللي نفقللدكا كنللا لننا بالمولود؛ وبشر المفقود وجد من سرور

مللوكب فللي عنك نسأل وكنا ، وجدت والن الطائعين، صفوف
علللي العيللن برمللوش كتبنللا لللو الللله فللو ، وتجللددت الضللالين
بنيللاط رسللمنا ولللو ، انصفنا لما لقدومك تحية الخدود صحائف
الللله احبللك ، بالغنللا لمللا عليللك ثناءنللا سللويدائها علللي القلللوب
ًا التوبة بعد عبد كنت ، فاصطفاكا وآثركا فاجتباكا ًا قريبلل مطيعلل
ًا، ً يا محبوب ًا يا بتوبته، الله فرخ بمن أهل استبشللرت بمن مرحب
ً يا بعودته، الملئكة ًا يللا لللدعائه، السللماء تفتحت بم سهل حنانلل

الغيللب عللالم أنصللت لمن عين قرةا يا لبكائه، المهج ذابت لمن
حسرةا، فيها كسرةا ليكسركا بالذنب ابتلكا من سبحان لندائه،

الحوبللة، أدران عنك ويغسل الوبة لذةا لتذوق بالتوبة جبركا ثم
ًا أهلكك وما فأمهلك المطايا الخطايا إلي ركبت ًا بر ثللم ، وكرم
البحللر فللي النجللاةا سللفينة وأركبللك التوفيللق بحيللل إليه جذبك

المحبلة، بوشلاح وزينلك التوبلة، تاج ألبسك من تباركا العميق،
ديللوان فللي يسللأل مضللي مللا علي دمعك القبول، براء وجملك
وسلللم الحسللنات منشللور فللات مللا علللي وتأسللفك ، الرضللي

(أواها) يللا : طبللت لللك قيللل آها، ذنبللك من قلت كلما الدرجات،



نجوت نوديت ، ونحت خطاياكا من صحت كلما الله، قلبك فقد
، شللمعة عليين في لك أوقدت دمعة منك ذرفت كلما ، وأفلت

ًا فؤادكا ضج كلما ًا شللاكي ًا لللك: دمللت قيللل باكيلل ًا، طللاهر زاكيلل
تكللن لللم لللو آدما فنللودي: يللا آدما أبيللك للل قبل ل الخطيئة أدمت
علينا: الناس أعز بالذنب ابتلينا ما إلينا شئ أحب التوبة

 

بالعلل الجساما صحت *** فربما عواقبه محلللمود عتبك لعل
 

ورضللي الخطللب، عنه وذهب ، الكرب عنه زال الذنب تركا لما
ُها ُثّم) الرب عنه َبا َت ّبُه اْج َتاَب َر ِه َف ْي َل َدى): َع َه َو

 

الغزارا الدموع نكتم ل *** نحن جوانا أبان إن الدملللع سلامح
 

أصللحابه للله رق حللتى وتفجللع أحبابه، معه بكت حتى داود بكي
فنودي:
أشرف مصابك علي دمعة علينا، إدللك من أحب إلينا رجوعك

بمللدلول تللدري لللو التللائب أيهللا فيا إعجابك، مع ركعة ألف من
ًا عبدها)) لهمت بتوبة أفرح : ((لله حديث مللن ولتقطعت ، طرب

ًا الشوق ًا إرب لجعلللت لقللدومك الجنللان بتزين علمت ولو ، إراب
فللي مقعدكا فرأيت اطلعت ولو ، همومك مكان أعيادكا أفراح

ً ينادون والملئكة العلى، الفردوس ً أهل يقلن والحور ، وسهل
ًا لللذبت وأعلللي وأغلي ًا ولملئللت سللرور مللن ولصللرت ، حبللور
ًا البهجة ًا النس ظلل وفي ، مبهور أبشللر التللائب أيها ، مغمور

ول غد ل اليوما ابن فأنت ، الشمس فيه عليك طلعت يوما بخير
وسللرت عينللك، وقللرت وجهللك، وأفلللح ممشللاكا، طاب أمس،

ًا ، ذكركا ورفع قدركا، وعل روحك، َي َيللا) بنللداء:  لك هنئي ِد َبللا ِع
ِذيَن ّل ُفوا) ، ا النللبي الجللواب وعرفللت الخطاب، وصلك إذا َأْسَر
جللبر مللن فسللبحان الحجللاب، لك ورفع  وسلم عليه الله صلي
ذل، مللن جنللاح وراش ، ضللل مللن جللرح ودمللل زل، مللن كسر

َيللا بللل فبشللروا فللاعترفوا، اشللرفوا، الهلكا وعلللي ، اقللترفوا )
َي ِد َبا ِذيَن ِع ّل ُفوا) ، ا مللا علللي ونللدموا ،فأسللفوا، أخطللؤوا َأْسللَر
َي) بل فوعدوا أسلفوا ِد ِذيَن َبللا ّللل ُفوا) للمعاصللي ا أول فللي َأْسللَر



ووقفللوا الراحميللن أرحللم بللاب إلللي عللادوا ثللم أزلفللوا، العمللر
فسمعوا: 

َي َيللا ُقللْل) ِد َبللا ِذيَن ِع ّللل ُفوا) .. يتقلللب ا الليللل فللي التللائب َأْسللَر
، فسللترنا أطلعنللا عليللك للله: مللا فيقللال وينللاجي يبكي الداجي
فغفرنا!. وقدرنا فحملنا، وعلمنا ، فعذرنا وعرفنا

التللائب: قللال ، غفللرت قللال: وأنللا أذنبللت رب : يللا التائب قال
السللماء، عنان بلغت الرب: ولو قال ، الحصاء عن تجل ذنوبي

رب : يللا التللائب قللال ، السلليئات أهلكتنللي رب التائب: يللا قال
فقللال  الللزلت؟ تلللك علللي تحاسبنا أما فات ما علي تسامحنا

منللك أكللرما التللائب: ل قللال حسنات، السيئات أبدل الرب: بل
الصمد!.. أنا الله قال ، أحد
للله: الن فقال الذنوب، في فقال: غرقت عالم إلي مذنب جاء

لللو السلللف: والللله أحللد وقللال ، الغيللوب علما رحمتلله أدركتك
لخللترت وأمللي أبللى يحاسللبني أو ربللي يحاسللبني أن خيللرت
الراحمين!. أرحم لنه ربي حساب

كلمللا لربللك، منللك طاعللة لللذنبك تذكركا فإن أبشر التائب أيها
أطللار كلمللا والمم، الخطايا جبال ذابت ، الدما بنار قلبك احترق
ومحيللت سلليئاتك غسلللت يومللك الحللزن وكللدر نومللك الهللم

رحمتله، وضليف عبلادها، وصلديق اللله حبيب ،التائب خطيئاتك
يحبلله التللائب قربلله، وحللائر كرامتلله، ومسللتحق جنتلله، ووافللد

دليلهللم، واقتفللي ، سللبيلهم واتبع قيلهم، صدق لنه المرسلون
ويفرحللون ، للله يسللتغفرون لنهللم الملئكللة؛ تحبلله والتللائب
أعللانهم لنلله المؤمنللون؛ يحبلله والتائب توبته، ويحبون بطاعته،

دمللع وإلهلله، إلههللم وارضللي شيطانه، مهم وجاهد نفسه، علي
لللذاب، الخطايللا جليللد علي قطرةا منه وقعت لو طاهر، التائب

صللدق علي التائب دمع ، لغاب المعاصي ركاما علي سقط ولو
سلطان: توبته صحة وعلي برهان، صاحبه

 

تباكي ممن بكي من *** تبين خدود في دموع اشتبكت إذا
 



وحصلللت ، فاسلللم فللالزما،ووصلللت عرفللت الن التللائب أيهللا
مللن والعطللاء مفتللوح، أمامللك البللاب تحجم، ول فتقدما فاغنم،

ويروح: يغدو منه والكرما ممنوح، ربك
 

أهل من وأقفر *** أقفى طلل علي أبكي ما والله والله
وسكان

ًا الغضا واد علي بكيت ول الطلح روض بين خيمة *** أو سحر
والبان

ًا الهوي في دموعي ذرفت وما تذكار ول خل *** لفيء سفه
جيران

وإحسان وغفران رب *** بعفو محيت ليتها ذنوب لذكر لكن
 

مللن خلقتللم لنكللم تورطوا، المعاصي في ومن للمخطئين قل
فمللا دعللاها الللذي مللن ، الراحميللن ارحم برحمة أبشروا الطين
فمللا بلله اسللتجار الللذي مللن ؟ أعطاها فما سأله الذي من لباها؟

فمللا إليلله أوى الذي من كفاها؟ فما به استنجد الذي من حماها؟
ًا، امرأةا ارتكبت التائب آواها؟.. أيها فأرضلت كلبلا، فأسلقت ذنب

ًا، ًا، وكشفت رب ًا، وأزاللت خطبل الوا كربل وقلديم الخبلار فلي ق
علللي فبكللت الندامللة، فأكثرت ملمة في حمامة الثار: وقعت

وأنشدت: شجون في وناحت ، هتون بدمع الغصون
 

وأتاكا ذنوبه لفرط *** وبكي بالرضا أفحم القلب ما إذا ربي
الوجود لذي إله ل *** إذ همومه تزيل وهل عنه تعف هل

سواكا
 

إلينللا تللاب ومللن أمهلنللاها، عصللانا يقللول: مللن هللاتف بها فهتف
أبرهللة فيللل تللري أما التائب أيها قربناها.. يا أطاعنا ومن قبلناها

ً فبكللي وضللربوها فللأبي، العللتيق الللبيت إلللي وجهللوها مللن خجل
البيت!. صاحب

 

في هواكم نحو *** لسار لجللكم رأسي قطعلوا لو والله
رأسي الهوي



من البين وما بيني *** لقلت لغيركم ممشى قدمي هوت ولو
بأس

 
رب عصللى وقللد الربعيللن فللي وهللو المللرأةا فللي رجللل نظللر

فصللاح: أواها، عارضلليه غطللي قللد الشلليب فللرأي العللالمين،
له: فقال عالم إلي ذهب ثم رباها!، يا واأسفاها،

 

لهو ليل في *** ونحن شطا السواد هذا في الشيب تري أما
الغلطا نركب

بالهلكا سيف هو *** كلأنما بله ألم علملا ينهلللرني أراها
سطلا؟!

 

غللروب فللإن ، عللذركا الشللباب صللبح كللان العللالم: إن فقللال
يللوما لقيتلله فللإذا عليلله، الحال واشك إليه فتب ، أنذركا الشيب
.     بي بركا فقل بي؟ أغركا ما لك: عبدي ،وقال الدين
ِتللي ُ)قلللت:  إنك : اللهم قال ثم العزيز عبد بن عمر بكي َوَرْحَم

َعْت ٍءْء)، ُكّل َوِس أحللد . وخللرج رحمتللك فلتسعني شيء وأنا َشْي
رأسه فكشف ، كبير شيخ وهو الستسقاء بالناس يصلي العباد
وقال: وبكي لحيته وقبض كالقطن، أبيض هو فإذا

 
ًا ونفهو يعفو من سبحللان العبد هفا مهما يزل *** ولم دائم

عفا
لذي العطى عن *** جللة يمنعه ول يخللطي الذي يعطي

 الخطا
.      الغيث فنزل

 
الحب براهين
 

والضللروس المعالي لتلك والنفوس الرؤوس يقدمون البطال
فللي ودما عبللوس، فللي عللش والفلللوس، الللدراهم عابللد فيللا ،

نكوس.



الطيللر حواصللل في احشرني محمود: (( اللهم الدين نور قال
ل الطرمللاح: اللهللم ابن الشهادةا. وقال فرزق السباع، وبطون
بسلليف اقتلنللي ولكللن الللدار، فللي سللرير علللي وفللاتي تجعللل

اليللوما هللذا دمللي مللن خللذ أحد: اللهم يوما طلحة الكفار. وقال
أنللي تعلللم إنللك جحللش: اللهللم بن الله عبد ترضي. وقال حتى

ًا المعركللة فللي علللي أرسللل رب إعرابللي أحبك.. وقللال سللهم
بصللدق الشهادةا الله سأل : (( من الحديث في يقتلني.. وصح

ابللن وسللأل فراشه))، علي مات وإن الشهداء منازل الله بلغه
!..  الكبد تصل طعنة سبيله في يطعن أن ربه رواحه

 

العناق تقطع كيف *** ورأيت نزالنا حلضرت قد أنك ليت يا
ترياق كله المهللليمن *** حب به نحلللسو بيننا المنايا كأس
خفاف أحشائنا في *** والرمح دورنا السيوف كأغماد صارت

ًا متضرجين العشاق أنشد قلد ما *** أنسلاكا أبصرتنللا فلو دم
 

فكلمللا الله، سبيل في بالخنجر النابلسي المحدث الماما طعن
!.. الله الله يقول وهو فمات !، الله الله قال: الله طعنة طعن
، الللله الللله الللله الرض علي فكتب دمه، نزف السير أهل قال

الرواةا: علي والعهدةا ، أعلم فالله
 

ًا *** وكانت دماهللم بحق صحت قتللوا إذا مناياهم من قديم
القتل

لديهم لمال *** غريبون رؤوسهم الصافنات الخيول تدوس
أهل ول

وانقطع الموت رماح *** وفلت نزالهم يوما السياف تكسرت
النبل

 
!  بجمال ل برجال تضحية

 
بذبللح المشللهور الملللك الدولة عضد يتقدما التضحية عالم وفي
ويهنئلله المبللاركا الضللحى عيللد فللي الكفللار مللن ملللوكا ثلثللة

فيقول: الشاعر
 



أبتر لك وشانئ ضد *** كل وأنحلر للربك العللل ياذا صل
تنثللر أمامك *** تيجانهم السؤدد ذوي تكون أن من أعلي أنت

!   أكبر سيفك: الله قال *** منهم رأس لك سلاجللدا خر كلما
 

عيد يوما المنبر صعد لما القسري خالد المير أضحية مثل وهذا
تقبللل النللاس: ضللحوا أيهللا وقللال النللاس فخطللب ، الضللحى
لللم الللله أن زعللم درهم،إنلله بن بالجعد مضح فإني ، أضحيتكم

ًا، موسى يكلم ولم خليلً، إبراهيم يتخذ القيم: ابن يقول تكليم
 

القلللربلان ذبائح *** يوما بالجلعلد خلالد ضحي ولذاكا
الكليم ملوسى ول *** كلل خليللله ليس إبراهيم قال إذ

الداني
قربلللان أخي من دركا *** لله سنة صاحب كل الضحية شكر

 



وأيحبونهم) (يحبهم
 

ول إليلله، فقللراء وهم عنهم، غني لنه عجيب، ( يحبهم)  !.. هذا
ًا يطلللب ول ، عليلله ويعتمدون عليهم، يعتمد وهللم منهللم، شلليئ

. شئ كل في يطلبونه
خللللق، اللللذي وهلللو ، مخلوقلللون وهلللم يحبهلللم أن وعجيلللب

رزق. الذي وهو ومرزوقون
ثللم ، أجنللة وهللم صللورهم فقللد بعجيللب، (ويحبللونه) .. ليللس

بالكتللاب هللداهم ثللم ، المنللة وللله أمهللاتهم بطون من أخرجهم
والسنة.
ماع القلوب، أعطاهم لنه ويحبونه؛ وسلخر ، والبصلار ، والس

القفللار في الخطار من وحماهم والنهار، والقمر الشمس لهم
والبحار.

قللال: ولللو الجفللاء، منهللم لتللوهم وسللكت قللال: يحبهللم، ولللو
 قللال: فلمللا اختفللاء، عنللدها لهللم ليللس لقيللل وسكت، يحبونه،
والوفاء. الوفاق وظهر والصفاء، الوداد تم ويحبونه)، (يحبهم

 

ًا الحب ضحايا .. شعر
 

يوما  لكنه         ***           حرفان اللهوي لغة في الحب
لغللتان النوى

دائم فؤاد  إل           ***        رموزها يفك ول القلوب لغة
الخفقان

البحر  في         ***          هوت لو ذكري بهليب متوهد
هيجان في البحر ظل

ًا الشهادةا بدما ومضرج من  أسماء         ***            معلن
القربان علي ذبحوا

 فتجاوبت              ***        خطابه ورق حشاشة ذابت
العينان لحنينه



 مظروفة           ***          رسالة ألف بالدمع له بعثت
الجفان بكمائم

أن  أيقنت             ***        ليلة في حروفها قرأت فإذا
ثان شئ الحب

 محبوكة           ***           عربية قصيدةا ليس الحب
والوزان الطراف

 للعرض           ***          منسوجة رواية ليس الحب
والعلن والعلما

ًا تهتكا ليس الحب ًا              ***          وتهافت  وتظاهر
الحرمان بمرارةا

 منحوتة             ***       مقالة الدعي من ليس الحب
البلدان بعجائب

 مضروبة             ***           بدوية خيمة وليست كل
الصوان في الطنان

ًا كان ما  أدوارها            ***         عابث مسرحية حب
بالدوران تصميك

ًا الفؤاد يقف أن الحب من  أنفاسه             ***        موله
النيران لهب

 كتبت         ***        دماؤها المحب جسم من سال لو
الجدران! في الحب حروف

             ***           نواعس وهي إليه العيون ترمي
هجران ومن وصل من سهمين

ذكر  هزته             ***      بقلبه الوصال سهم التقي فإذا
الولدان ملعب

الشهيد  فهو           ***        صائب سهم بالهجر أتي وإذا
الميدان بساحللة

من  أشواق          ***          بروحه الصباح أنفاس وتثير
الوطان من رحلوا

ًا التذكر بحر في فيظل من عاد  ما            ***         باكي
سلوان ومن صبر



الكرى  هجر           ***       أريجها وحل هبت الصبا وإذا
الخوان ومجالس

يعد وهو  لرتاع           ***           بمنامة حبيبه طيف مر لو
!   الشجعان في

ملن  لظننتهلا          ***         لهيبها لمست فلو الضلوع أما
!  النيران لهب

يشكو  فكأنه           ***      بالكرى تصدق وقد الرقاد هجر
الدبللران إلي

السهاد  ثوب         ***         أسمالها من الجوزاء له خلعت
الحلزان بليلة

عن  تغنيه            ***       عاشق بردةا الليل حتى وكساها
قمصان وعن خلع

ًا تلقاها ًا            ***             كفه يقلب مفجوع  متلهف
الحلليران كلالواله

ً           ***            جفنه في فحبيبه غفا فإذا في  متمثل
الخجلن صلورةا

ناحية كل  في            ***           غدا يهوي من صحا وإذا
زمللان وكل

رعد ناح  أو           ***       عاشق بسمة قال برق لح إن
فلن! صوت قال

يشبه  والغيث         ***          وجماله وجهه طلعة والصبح
يهواني! من دمع

ًا يحيي الروض طير ونشيد شوقه  من         ***        ميت
الزمان سالف في

فهو  حسادها          ***      له يحنو راعه قد ما المعذب فهو
الللداني البعيد

من  وسقاكا          ***         ذقنه ليتك الحب في لئمي يا
أسقاني! من جفنيه

المحب  هجر           ***       ساعة فجرب تعذلني كنت إن
الخلن وفرقة



أنت  وتبيت          ***         قصتي وتفقه تعذرني فلسوف
الركان مجرح

ًا هويت ما أنا وفوق  سحر          ***          ألحاظه مربرب
خالن لماته

 ضرباتها         ***        اشرعت هند كسيوف ورموشه
لجنان الردى تهدي

من  وحلوةا           ***      مهابة الجمال من الجبين وعلي
فتان منطق

 والشهد           ***          ذائب الثنايا تلك من فالنور
شفتان شمعة ترشف

عذب  ينسيك          ***           مترف حلل سحر وكلمه
العيدان معازف

سامعه يصح  ل           ***          مترف حلل سحر وكلمه
الدمان من

حب دفء  من           ***        وآخر البريء النغم من سكر
سكران إنه

 وتوضأت            ***           بجبينه علقت الثريا قالوا
كفان بضيائها

مساها  والغيث             ***       الندي باكر فيحاء روضة ما
إبان علي

شئت  ما        ***         خميلة كل أعطاف في والمسك
ريحان ومن شيح من

طل من  لله           ***           متمارج أردانها في والطل
أردان ومللن

ًا ً         ***         عطرها تضوع من بأذكى يوم في ول  كل
يستويان الحسن

ولم  حبى            ***         له أهدي ولم هذا يسبني لم
جناني عليه أراهن

ًا             ***         مهجتي من أحللته وما كل وما  روض
بستاني اسكنته



كل  وذكرت           ***             أنسيته كله الزيانب عهد
أنساني! ما العمر

ًا         ***        وزادني الجميل منح لمن حبي  شرف
وحباني الهدي وبصرني

هو  ولرازقي        ***            ولخالقي مهجتي لمالك حبي
السبحان صاحب

لي  والفخر            ***       فرحتى يا عبدها بأرني شرفي
الرحمن بعبادةا

 متوهجين          ***         جميعهم الفائزون سار وعليه
الشان عظيم إلي

 تلك          ***         وعلقت النفوس بذلوا ولجله
الجمعان والتقي الجماجم

 وسعوا            ***     دماؤهم السيوف حد علي سالت
قاني الملبس دامي

 فوق         ***        جسمه يسحب الوصال ومقطع
الصوان علي يشوي اللظي،

 ألفيته         ***             جمعته لو الشلء ومبعثر
! الغربلللان بحواصل

 وسواهمو         ***            وحبيبهم محبهم لجل قتلوا
النسوان! لمحبلللة

كان  إن       ***     فعلهم الحب) وافعل فاعرف( ضحايا
إمكان في الفعل ذاكا

 وهج         ***       من وخفت القتال من جبنت فإذا
الشجعان وزحمة السيوف

 ضرب       ***      تطق ولم الرماح وخز من وخشيت
طعان فارس من الردى

ًا النفيسة بالنفس وبخلت العل  أن        ***           موقن
الكسلن علي حرمت

ً والمناما فراشك فاهجر الذان  يوما          ***          مهلل
الذان في يضج



ًا المقدما الصف إلي واحضر ًا        ***     ضارع  متملق
الديان للواحلللد

ًا واسكب العظيم  عند         ***       لموقف تصان ل دموع
الكوان مصور

 متصدع         ***         متخشع خافت بصوت واهتف
القللرآن لعجائب

ًا ًا الجبين منك ومعفر ًا          ***           ومعلن بنطق  ندمل
خجلن مقصر

عليه  تقدر            ***         ولم هذا تطق ولم أبيت فإذا
الشيطان لسطوةا

ًا فتمن ً موت البقاء  أقسى           ***        فما وارحل عاجل
خسران! لمفلس
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