
 

   الباطنمروجفي نزهة 
  
  

 
  
  
  نظم
  

  
  

  
  
  
  إهداء

  
   المتعطشينإلى

   لماء الحياة ونفحات الخلود

  أهدي هذه األلفية

  



 

  
  

  بسم اإللْه الرْب الواحْد الَصَمْد
  ومن هو في الكونِ  خيُر ُمستنـَْد

  
  يمنُحنا العوَن الذي نحتاُجُه
  ويوِقُد أَمامنا ِسراَجُه

  
  َءناإن َدعوناُه يْسَمُع ُدعا

  وإن أتينا باَبُه يفتْح لنا
  

  فإنُه األآَرُم في عطائِه
  أحُد أسمائه) الوّهاَب(إن 

 
  ونرفُع تحيةً  لألنبياْء

   لألولياْء األصفياْءاومثله
  

  نفـَّعنا القديُر من حضورهْم
  وغـََرَس في حقلنا بذوَرهْم

  
  وليرحْم الرحيُم ُآَل من تـََرْك
  ترْكأحباَبُه في األرضِ  وْسطَ  المع

  
  وهاجَر إلى الحياة اآلِخرةْ 

  عاطرةْ التحيات الفلُه منا 
  

  وبـََرآاُت البارئ الخفيةْ 
  لقارئِ  وسامْع األلفيةْ 

  
  ومن الناِظْم أطيَب األماني
  لألهلِ  لألحبةْ  للخالنِ 

  
  ِلمْن لهْم في القلِب رآٌن دائُم
  فقارُب األشواقِ  دومًا عائُم



 
  

  مِ  األردْن بالسالربَعأخصُّ 
  أهِلنا وصحبنا الكرامِ  من 

  
  ها قْد بدأنا بالدعاِء والسالْم

   لباقي الكالْمنتقْلواآلَن فلن
  

  رؤيةَ  األنوارِ دُّ يا من تَو
  ِ ومعرفة جواهر األسرار

  
  ِ  العرفانَ  تهوى نفحةنَتـُإن آ

  ِ  الرحمنمىِح واإلقتراَب من
  

  قصيدةْ ها ـُ فقد نظمتفابشْر
  تجديداتحتوي من ألِف بيٍت 

  
  تـُها بالوزن والقوافينوَّْع

  نتهى األلطاِفسكبُت فيها ُم
  

   الوجدانِ همسِةب ضّمختـُها
  صحبي وإخوانيمحبةً  ب

  
  وجٍد واشتياْقممْن يحّسوَن ب

  للقرِب بالخاطِر من تلَك اآلفاْق
  
  رري ممنوحةْ ألهلِ  شوقٍ  ُد

  ْن صريحاـُسواهْم فألآال ِل
  

  يْنُب قلوَب من بهْم حنخاِطـُت
  للروح األميْن.. للمعرفةْ  الروحيةْ 
  

   شكٌّ وارتياْببـِهْمأما الذيَن 
  خطاْب من هذا الال فائدةْ  لهْم

  
  لسطوْرفليقرأوا في غيرِه من ا

  حترامًا للشعوْرإأقوُل هذا 
  
  

  فقط للتوضيحِ  هذا الكالُم
  والعذُر إن فاجأهم تصريحي 

  
  



 
  

  واآلن فلنتابْع الحديَث
   الحديثةْ عن هذِه األلفيِة
 

  ْ  المعرفةسماءفيها نجوٌم من 
  والصدُق واإلخالُص مع روح الوفا

  
  ِ  البحار ورا منْمتأتي إليك
  ِ  واإلآباربالحِب ً مشحونة

  
  سالمي يا صحبَي ُمقريكـُت

  ياحترامَل  آ ْملك  ُلـُوتنق
  
  

  لقد سمعُت عن عطْش في الناسِ 
   ما يروي ظما اإلحساسِ ِ لكل

  
   للينبوعِ وصلُتني ـُوحيث

  فكرُت أن أشرَع بالمشروعِ 
  

  ُل ماًء نقيًا صافياـُفأنق
  ْ نافعًا مع عافية غذاًء ييحو

  
  ْ لعاليةمن بحر أقطاب العلوم ا

  ْ  من العصور الخاليةًاسبـَمكت
  

  دْد أتاني الَممرشدي الروحانيمن 
  والمصدُر بالطبعِ  الواحد األحْد

  
  ال أخفي أَن قـََبسي من وهجـِِه

  ٌس في نهجـِِهي مكرَّفإنن
  

   حقًا بنيل الوطْر لمن يرغْبف
  للجواهر والدرْر وبامتالٍك 

  
  ةْ فيِه آنوٌز نادرفالمنجُم 

  ةْ  في الحياِة حائرٍ  نفسِ لكل
  

   الوجوْد تحلَّ ألغاَز  أن  تريُد
  ُم بالقرِب من روح الودوْدوتنَع

  
  



 
  

   لإللْه شوقٌٌ  فيهْمفللذيَن
   سماْه من  لإلقتراِب ٌ ورغبة

  
  خوتيإيا مرحبا إني لكْم يا 

  في ألفيتي ْم ـُبينك وروحَي 
  
  حنينيُل فكُل بيٍت يحِم

   ِ لسنينعلى مدى ا وشوقَي
  

   المولى القديْر  يوم اطلْبِ في آل
  من برآاٍت غزيْر ٍ  بفيضتشعْر

  
   صادقارقيقًا لُه حبًا واهمْس

  وابعْث لُه شوقًا عميقًا عابقا
  

  قريبِ  أقرْب من الُهَدتِج
  ودًا من الحبيبِ  وأآثَر

  
  ْع به آأشعب الزمانِ طَمإ

  للرنـّانِ  ِ  آالبخيلأحببُه
  

  ْ  الغاليةْ ْم للحبيبةتيَّّب الُمُح
  ْ  لأليادي الحانيةِ الغريق ُحّب

  
  فإن بثثَت اَهللا شوقًا عارما
  ْ يأتي إليَك يا ذا النفس الهائمة

  
  َكٌن في ذاِت آاِمإن اإللَه 

  َك في صميْم أعماِقاآتشفُههيا 
  

  ْفنيا ُصَد في الُدأَن ْركـّـوال تف
  ْف فيقينْك من َصَدفإن فعلَت

  
  ْ َب اُهللا لنا هذي الزيارةتـَّرقد 
  عن الذات اختيارا نبحَثل

  
  ْ الغاية اإلنساُن ينسى لكنما
  ْ واية الِغَ ُع فريسةـَويق

  
  ِ  التفكيرفحًا عنويضرُب َص
  ِ  القديرفي ذاتْل مع التأمُّ



 
  

  ْ يظُن أن نفَسُه مفصولة
  ْ  هي بِه موصولةٍ عن مصدر

  
  ِ بالحواسُه فيقترْن وعُي

  ِ ُث رآضًا وراَء الناسويلَه
  

  ِ َر اَهللا فباللسانآـَـإْن ذ
  ِ  ثانٍ  القلَب في مكانلكنَّ

  
  لحدًا ضليعاوالبعُض صاَر ُم

  بديعا ال ينكُر.. ٍ يفخْر  بكفر
  

  في السماِء ْ ةالمجّرُه ـَآأن
  ! في الصحراِءِ  من رملً  حبةال

  
  ُرـُ للمولى دومًا يذآطوبى لمن
  ِآْر  أماَمُه  يستبشُرُ وإن ذ

  
  يحيا سعيدًا آمنًا في ذاتِه

   يتأمْل أروَع آياتِهْ إذ
  

  ناَعثْق أن موالنا الذي أبَد
   دوامًا معناآاَن وما زاَل

  
   ْْطلقة ُمْ ة قوَّمحبةُ  الرحمنِ 

  ٍ  خانقةْ  من همومْصـُّفيها التخل
  

  بًا نابعًا من مهجتْكفاحببُه ُح
  تتعاظْم بهجتْك.. تزداُد نعمةْ 

  
  فرْحواعلْم بأن اَهللا ينبوُع ال

   يهرُب الترْحالوجدانِ إن حلَّ في 
  
  بًا عظيمًا فائقااهمْس له ُح

   لُه وّدًا عميقًا صادقاوابعْث
  

   خيرٍ  مرتجىآلُّنُه يأتيَك ِم
  جىِح الستنيُريتصفو البصيرةْ  و
  

  واْهمن يطلُب عوَن القديرِ  ال ِس
   من عند اإللْهِ  على الفيوضيحصْل



 
  

  ْدَد الَم بأمواجزخْرُه يفبحُر
   ُيعّدِ  المحيِط ال قاعوالدُر في

  
  ُه آنوزًا للذي يطلُبيمنْح

  ُه يعبُد..ُهيحُب.. يثْق بِه
  

   حساْبِ  من غير اِهللاإن عطاَء
   ارتياْبِ من دون يحقق المراَد

  
   نهاْرَلَك ليُه في أعماِقـْفظفاح
  بُه همسًا وسينزاُح الستاْرخاِط

  
   النقاْءحرُزـُن ِهللا نابحب

   السماْءقترْب خطوةً  من قلبنو
  
  

  ُهـَُه يا صاحبي صلِّ لـَصلِّ ل
  َك من دونِ  سهومقِ  وجداِنمن ُع

  
  

   الشوق في حقل الفؤاْدواغرْس بذاَر
   بين العباْدماتصبْح حبيَب اِهللا 
  

   حيْن عليَك آلَّأنظاَرْه أن ثْق
   طوَل السنيْنال يخذلـَْكآْك ال يتُر

  
  يةً نَك دعوةً  وّديشتاُق ِم

  وهمسةً  ووردةً  نديةً 
  

  يا ليتَك يا صاحبي يا ليتَك
   بيتَكتعتبُر قلَب اإللِه

  
  فتشعُر بالدفِء قرَب الخالقِ 

   وعُيَك بالبوارقِ شرُقوي
  

  ْبوإن نظرَت الشفـََق عنَد الغرو
   الغيوْبعالمَّفي تلَك اللحظةْ فاذآْر 

  
   الجماْل بأنَّ الربَّ ينبوُعواعلْم

  الْلفي البحرِ  والبرِ  وهامات الِت
  



 
  

  نَّ من ظروٍف وصروْفال تجزَع
   ال يقهرُه خوْفبالحقِ فالمؤمُن 

  
  عترْكآن جازمًا في الُم.. آن حازمًا

  رْكوثْق بأَن اَهللا سوَف ينُص
  
  َء والثواْبويجزُل لَك العطا

  ُه يأتي الجواْب باَبقَصْدَتوإن 
  

  ال حسابِ بـِ عطينافاُهللا ي
  هرُع للباِبَيوإن قـََرعنا 

  
  ُه ثَم يقوُل يا هاليفتـََح

   الحالَدشْههاآُم أنتْم ببيتي 
  

  ترَّشفوا الرحيَق بالهناِء
   العناِءَبْعَد ذاَكوانتعشوا 

  
  مقاُمكْم عندي على الدوامِ 

  ضة األوهامِ في مأمنٍ  من قب
  

  فاستمتعوا بالمجِد والسعادةْ 
  واقتبلوا من قلبيَّ الودادا

  
  ..أجل

   من عطائِهينسانافاُهللا ال 
  ِث من سمائِهو غيوَث الغْلُيرِس

  
  ناـَظُ  أحبابـَيحف.. دُّ عنـّاُرَي

   مهما انتابناما دمنا نؤمْن بِه
  

  واُهللا يعطي من لُه يرجو ومْن
  وقِ ينظْر إليِه ال إلى المخل

  
  يخفـُّف عنُه الباليا والِمحْن
   ويبعُد الشرَّ عن الطريقِ  

  
  في قلبـِه نحيا حياةً  هانئةْ 

   الهادئةْ  النفوُستشعُر بِهو
  
  



 
  

  وعندما نحتاجُه ُيسعفنا
  بلمسٍة فيها العزاُء والهنا

  
  والخيُر يأتينا آغيٍث منهمْر

   طوَل العمْرمددُهال ينقطْع 
  
  ُهَم ما أعظتبارَك الرحمُن

  هو لنا دومًا آما نحُن لُه
  

  وعندما الوقُت يحيُن للرحيْل
  لبيت األصيْلل  للتوِّنالـُنقـُي

  
  فمن يشعْر بحِب اِهللا دومًا
  يعْش سنيِه في حصنٍ  منيع ِِ

  
  وإن حاَد عن الدرِب قليالً 

  يسارُع بالرجوعِ  إلى المهيعِ  
  

   دومًا يا مريْدفانشـُْد
  لرب العز بالتحديْد

  
   عامْر باإليماْن قلبي

   األآواْنبالذي صاغَ 
  

  خاطري ال يروْح ِمْن
  هو لي أسمى طموْح

  
  ذو الجاللِ  واإلآراْم
  فيِه تحقيُق المراْم

  
  فيِه عّزي واألماْن

  ندُه حقي ُمصاْنِع
  

  إذا األجواُء اآفهرْت
  وجيوُش الظلمةْ  آّرْت

  
  يأتي من ربي شعاْع

  داْعفيبدُد الِخ
  

  فيِه روٌح ويقيْن
  ُ  األميْناتبرآو



 
  

  وشعوٌر بالحضوْر
  ورجاٌء وسروْر

  
   من بحر الرحمْنأغرْف

  الحقائْقبتأمَّل 
  

  تحيا دومًا في أماْن
  تقترْب من الخالْق

  
  تتمدَّْد في األآواْن

  طى العوائْقتتخ
  

  ترتقي نحَو الجـِناْن
  بهذا أنا واثْق

  
  سَع جاهدًا نحو اإللْهإهيا 

  علَك تحظى بلقياه السعيْد
  

  ُس باقتراٍب من ُعالْهوتح
  فيصيُر آُل يومٍ  مثَل عيْد

  
  ..اهمْس لُه فإنـُّه حبيُبَك

  يا رُب إني قد قرعُت بابـََك
  َكـِأحُد أحباب ألنيفافتْح 

  
  

  فكـّر بقلبْك باإلله األعظمِ 
  واستبِدَل التنهيَد بالتبسُّمِ 

  
  

  وإذا الزماُن خادَع في غيِِّه
  ألفيَت في اِهللا صديقًا وافيا

  
   حبًا خالصًا متجددًاَكنفْحي

  ويظُل تحنانـُْه عليَك ضافيا
  

  ُه ال يفارُق مهجتْكـّفتحُس أن
  آنَت غافيا ْمأآنَت صحيانًا أ

  
  آلمات العارِفوهل سمعتْم 

  عن التقرُّب من أبي اللطائِف؟



 
  

   فيها نغمةٌ فهذِه األقواُل
  طريفةٌ  وفيها أيضًا حكمةٌ 

   
  ُف ُيعَرالرُب الجسمِ  لو بغسْل

  لغدوُت قيطسًا وْسطَ  البحار
  

  ُكبِت حتمًا ُيدَرـَلو بأآل الن
   بافتخاْرماعزالتخذُت شكَل 

  
  ظهُر َيالمسبحاِت لو بعدِّ

  آنُت سّبحُت بحباٍت آباْر
  

  ُزلو بسجٍد للنصوِب يبُر
   والصخوْرِ النحنيُت للجبال
  
   ُيرتـَشُفِ لو بشرب اللبن

  لتذّوقـُْه العجوُل والصغاْر
  

  ُرر الزوجِة ُيستحَضلو بهج
  الختصى اآلالُف فورًا باختياْر

  
  آُل هذي تعجُز عن آشفِه

   تقوى على رفع الستاْرلنال و
  

  :يظهُر اُهللا بشرٍط واحٍد
  حُب قلٍب واشتياٌق مثَل ناْر

  
   الحبيْبلمولىلدى التفكيِر باو
   آالشراْروف تأتي ومضاٌتس

  
  فاسقني دومًا من الماء القـُراْح

   أواْرناُه ما بي مواشِف يا رب
  

  الدنيا مألى بالخداْع
  واألنانيةْ  والصراْع

  
  وليَس من أمنٍ  سوى

  االقتراِب من السميْعفي 
  
  وجدانيأحبـَُك من 

   والخاطْرمن مهجتي 



 
  

   َك أشتاقـُوبكلِ  لحظةْ 
   الُربى العاطْريا زهَر

  
   دومًا نحوَكسعىوأ

   يحدوني الرجا الزاهر
  
  سألقاَك.. سألقاَك

   تجسدي العابْرإثَر
  

  هو عندي أسمى غايةْ 
  والبدايةْ  والنهايةْ 

  
  به أعِجبُت آثيرًا

  آونُه أروْع حكايةْ 
  

  هو نبٌع متجدْد
  ِسقايةْ ال تطيُبمنُه 

  
  هو يحيا في ضميري
  وهو ربُّ النوايا

  
  يا مرشدي خذ بيدي

  واهمْس لي حتى أهتدي
  

  منارتـُْك هي النجاةْ 
  ولمستـُْك فيها الحياةْ 

  
  يا سندي.. يا سيدي

  أنَت النعيُم األبدي
  

  الشمُس تشرُق آلَّ يومٍ  مرةً 
   حضوُرُه دائُم اإلشراقِ لكْن

  
   للزوال إنماوالكوُن يخضُع

  هو الخلوُد األبدُي الباقي
  

  وروُحُه يرعى المريَد دائما
  ويُدُه تحميِه من آل أذى

  
  الوهمِ  يبقى عائما فوَق ماءف

  لشذىمستنشقًا إسَم اإللِه آا



 
  

  َكـَ في الناسِ  الذيَن حولعاينـُْه
  َكـَُه لتجْد.. في األصحاِب.. ِ في األهل

  
  أما التواضْع فهو شرطٌ  أآيْد

   يا مريْدهيهات أن تستغني عنُه
  

  من بحرِهٌ   قطرةإالّ ما أنَت 
  لكنَّ في القطرِة آلُّ سّرِه

  
  مِ ـّإياَك تبسْم بسمةَ  التهك
  ظلمِ ُموليدةَ  آهْف الضغينةْ  ال

  
  وال ترّحْب بابتسامٍ  آاللصوصْ 

  دَق النوايا والخلوْصإذ يسرُق ِص
  

  حذْر إذ هَيفاوالبسمةَ  الرقطاَء 
  عةْ  والهاويةْ فيها السموُم الناِق
  

  مِ مختبئةْ  خلَف افترارٍ  ناِع
  مِ حِ  والباِغقتـّالةٌ  للصاِد

  
  واطرْد من النفسِ  براآيَن الغضْب

   مع اللهْبهاـَُق دخانإذ تطِل
  

  ْر صاحِ  مرآة الفؤاْدـِّـوال تعك
  ناشفٍة مثَل الرماْدبسحنٍة 

  
  "األبجرِ "والضحُك إن حاآى صهيَل 

  همٍ  آليلٍ  أعجرِ ـَينبُئ عن ف
  

   السعادةْ  ينبغي أن ينبلْجنبُع
   المبتهْج الرزيْنمن تربة العقْل

  
  ولِ دويبعُث اإلشعاَع مثَل الج

   ِ  تستطيُب الجذلٍ إلى نفوس
  
   السماَك نحَوـُولتنطلْق بسمات

  ما التبسُّها إذ يعشُقلنجِم
  

  ْك السما من بسمِتوليبتسْم ربُّ
  ْك لمسِتةَ  منـَآْل البَرـُينقلو



 
  

  َكـَ حولْمليغمَر نفوَس من ُه
  فيفرحوا عنَد سماعِ  قولَك

  
  للقربِ  من مصَدِرَكتغتبطْ  و

  وتشعُر أنَّ اإللَه َمَعكَْ
  
  َكنِ  في أعماِقاآشْف عن اإليما

  َكمن أشواِق.. َك ِهللاـِبمن ُح
  

  َكعمْل دومًا من خالِلفاُهللا َي
  َكـَييسُر أحوال.. دَكرِشُي

  
  يعطيكها حاجة ًً سألَتوإن 

  بطةً  يسقيكهاوإن طلبَت ِغ
  

  نِ فرح الرحَمبفتنتشي 
   بنعمة اإليمانِ وتبتهْج

  
   حقًا روٌح ال جسْدواعلْم بأنَك

  مًا لألبْدال تفنى بل تحيا دوا
  
  وحيدًا عاريًانيا تأتي إلى الُد

  والكُف منَك خاوياوترجُع 
  

  عَت ها هنا من مالِ َممهما َج
  ستترُك مخزونَك في الحالِ 

  
  لمًا نافعاِع اآتسبَتأما إذا 
  ْك رافعا لكياِنغدو يفالعلُم

  
  مستويات الروحِ دنيَك من ُي

  فراحِ  باألتحياالنفوُس حيُث 
  

  ها نظافةْ ـْش حياةً  آلوِع
   بها لطافةْ تأتيَك أرواٌح

  
   حالِ دَق في آلِّ الِصوانتهَج

  فالحُق ال يخشى من التسآلِ 
  

   الوسواَس واإلغراءَ وقاوْم
  تكتسب العزيمةْ  والمروءةْ 



 
  

   يومًا فانتهْجُع ِهللاسترَج
  إن فعلَت تبتهْج.. درَب الفضيلةْ 

  
  وسلـّم األمَر إلى اهللا األحْد

  ْدَمـَ والكالمخاوْفنجيَك من آل ُي
  

  َكـُقبلـَومهما آنَت خاطئًا ي
   لَكإننيإن قلَت يا رباُه 

  
   سيديبالرحمِة أياني ْرفاغُم

   لَك يديلرجاها قد مددُت با
  

  ونِهَك من َعحرُم لن ُياُهللا
  ألنَك متمٌم لكونهِ 

  
   السماْءرواَحرسْل لَك أ ُيوسوَف

  مومٍ  وعناْءينجدوَك من ُهآي 
  
   الفرْححب ُيإفرْح فإن اَهللا

  رْحاعتبرُه قد َبفرَت إن آشَّف
  

  وإن رغبَت بالسعادةْ  الدائمةْ 
   النفُس عائمةْ غدوْل تففي التأُم

  
  في أوقيانوس الغبطةِ  الكونيةْ 

   المرائي الرائعةْ  السنيةْ حيُث
  

   والجسْد.. الروَح.. بأن العقَلواذآْر
  سْدَم من ٍ آحبلخيطٌ  هْم يشدُّ

  
  سْد معافًى من آل َسقْمقِ  الجفاْب

  بنيران الهمْم ِ واشحْن قوى العقل
  

  لِ  بالتأُموحِ شوَق الرغذ ِّ و
     وبالسرور تمتليتنتعْشل

  
  ُهـُماتُه وِسـُتَسْملكلِ  شيٍء 

  ُهـَ ذات حاشا أن يكرْرفاُهللا
  

  لبشْرا بيَنوالبحُث عنُه يختلْف 
  فكْرْس الـْْن اثنينِ  لهما نفما ِم



 
  

  ُح زائٌر أو ساِئَكـَْم بأنـَعلإ
  لهذه الدنيا وستبارُح

  
  أنَت هنا لفترٍة قصيرةْ 

  ها ترحْل إلى جزيرةْ من بعِد
  

  فيها جماٌل رائٌع للغايةْ 
   للنهايةْ الصامُدُه ُربِصُي

  
   الوعَي بدنيا واحدةْ ال تحصْر
  وبالنهاية بائدةْ .. قصيرٍة

  
  ُنـُواذآر بأَن الروَح فيَك يقط

  توطُنوأنَك في ذاتِه مس
  

  نفتْحَع إلى اِهللا بقلٍب ُمواْس
   فُبْحوبأشواِقْكواطلْب رضاُه 

  
  ّرَكواحفظُه دومًا دائمًا في ِس

  ُر في آل حالٍ  أمَرَكيِسُي
  

  بتَََََ يا مريدًا في الشفاْءوإن رِغ
  يأتيَك من عند القديرِ  في السماْء

  
  َك آي ترتفْعرِِوارفْع منسوَب فك
   ال تستمْعلقلقالٍت أبدًا

  
   الوجوْدحوُر الروَح ِم بأنَّواعلْم
  َك سوَف إلى اهللاِ  تعوْدـَوأن

  
  َكـِلَّ لحظٍة في قلبـُُه آْرـُفاذآ

  َكـَتراُه في آل الوجوِه حول
  

  وآْن وفيًا دومًا للصحاِب
  فالرُب يأتيَك من ألِف باِب

  
   إليَك من خالل األصدقاْءيأتي
  ْن وفيًا لهُم آلَّ الوفاْءـُفك

  
  هْميَك من خالِلُه تأتُدفَي
  !نبًا من ساللهْم ِعأطعْمَكْم ـَوآ



 
  

  آْكتُرلن َي.. هو الصديُق األعظُم
  رْكال لن يهُج.. للحظٍة في العمرِ 

  
  َكفثْق بِه تراُه دومًا مَع

  َكـَُه دائمًا لْن لُه تجْدـُوآ
  
  

  وانصْت لصوت اِهللا في السكونِ 
  داُه في رحاب الكونِ تسمْع َص

  
  سروْر الْع مياُهتنُبوفي السكينةْ  

  وتغمُر اإلحساَس بالفيْض الغزيْر
  
  ُه فرْحـُلـُفاعلْم بأَن اَهللا آ

  ْه ينشرْحومن يحسُّ بحضوِر
  

  من أآرم المنابعِ وينهُل 
  رابعِ  بأقدس الَميتصْلو

  
               ويشرُق النوُر على آيانِه
  ويبصُر الخالَق في أآوانِه

  
  اِبأَس أن نطلْب من الوّهال َب

  ساِبتحقيَق حاجاٍت بال ِح
  
   في الحالِ ْبأما إذا لم يستِج

  ال يعني هذا رفضًا للسؤالِ 
  

  هداياندُه تكوُن ِعقْد بل 
  مع الهـِدايةْ يريدها لنا 

  
  َك لن يخذلْكَعثْق أن من أبَد

  عْك َمه حقًامَت تؤمْن أنما ُد
  

  عّزْز يقينْك باإلله األآرمِ 
  تمِ ةْ  واحلّمواهرْع إليِه في الَم

  
   حصنًا منيعًا في الخطْر بِهتِجْد

   الوطْريحقُق لَكيحميَك و
  
  



 
  

  ال تعتبْر أنَك خاطئ أو أثيْم
   مقيْمحقًافجوهُر اِهللا بَك 
  

  ُه أنَك حبيُبْكْد لنفِسـِّأآ
  ُهـَ بابيِه دومًا واقرْعواذهْب إل

  
  رّحبًا بمقدمْكُه ُمَدتِج
  عْك َمدومًا.. لَك إني ..ً وقائال

  
  يرعاَك آَل ثانيةْ ُه فقلُب
  ُه دومًا عليَك حانيةْ وروُح

  
  َكـِ أحببتُه من قلبمتىلكْن 

  ُب رُبَكِحستجتنْب ما ال ُي
  

  َكوتحيا آي ترضيِه في أفعاِل
   أقوالَكَك معفكَروتفحُص 

  
  اُهللا لن يترآَك دقيقةْ 

  ْن أنها الحقيقةْ ما دمَت تؤِم
  

  ما إذا شككَت في حضورِهأ
  ورِهعيناَك لن تكتحَل بن

  
  لقِ  باالً  للذي ينكرُهـُال ت

  بْل ابَق في حضرِة من يذآرُه
  

  من ينكر اَهللا َجهوٌل بامتياْز
  وقد رأينا بعضًا من هذا الطراْز

  
  مع ذلَك نعذرهْم ألنهْم

  يسكنهْمضحيةُ  الجهل الذي 
  

  من قاَل أن ال إلَه في الوجوْد
  دوْدالَوإلى أنواْر  يديُر الظهَر

  
  ي شكوٍك قاتمةْ مضي العمَر ففُي
   نائمةْ المسكينةْ  تبقىُه نفُسو

  
  جفافِِال من شكووعقلُه ي

  إذ يبتعْد عن مصدر األلطاِف



 
  

  والفكُر فيُه يبقى في اضطراِب
  باِب الُعَ مثل السفينةْ  وَسط

  
  بغضْبموُج المحيط  يضرُبها

  فترشُح وتترّشْح للعطْب
  

  أما الذيَن يؤمنوَن بالرحيْم
   حتى في الجحيْمال يفقدوا اإليماَن

  
  ِ صميمفي الولو أصيبوا يومًا 

   مقبولةْ  من يد الكريمِ قالوا
  

   النفوسِ  سواسيةْ  في الجوهرِ آُل
   المظهرِ اْتبالرغمِ  من تباين
  

  والفرُق بيَن المرشدِ  والطالبِ 
   الراغبِ  قاَم بُجهْدالمرشُد

  
  وهاَم في حِب اإللِه األعظمِ 

  ميأصبَح إلى السماِء ينتف
  

  وبرهَن ِهللا عن أشواقِه
  فسكَن الرحمُن في أعماقِه

  
  فالفكُر مثَل المغناطيس الجاذِب

  وفعلُه بالفعلِ  آالعجائبِ 
  

   وفي البغضاِء في الُحبِّيعمُل
  ويجتذْب أصحابًا مع أعداِء

  
   بالطيبيَن يجتذْبمن فكـََّر

  إليِه هؤالَء من دونِ  تعْب
  

  ومن يفكـِّْر بالذي يكرههْم
   دومًا باألفكارِ  مَعهْمعيُشي

  
  إن عاثت الضغائْن في أفكارِه
  عاَد ليجني الغرَس مع بذارِه

  
  أما الخطيئةْ  فهي ما ُينسي

  عن ِذآر الحكيْم القـُدسياإلنساَن 



 
  

  والذاِآُر ِهللا أنـّى يقترْف
  ما ليَس يسمْح باقترافِه الشرْف

  
  الكوُن آُل الكونِ  مسرحيةْ 

  وصوٌر واضحةٌ  جليةْ 
  

  ْدبصرها الوعي الذي لم يستِعُي
  وحَدته ألنه عنها ابتَعْد

  
   األحوالِ د صاحُبوالمتوحِّ

   األشكالِ ورايبصُر النوَر من 
  

  تلَك هي حاالُت آشٍف فائقةْ 
  يعرفها الصوفيةُ  العمالقةْ 

  
  ولهُم القدَرةُ  على اإلنطالْق

  أو في اآلفاْقها هنا ألي رآنٍ  
  

  زاْتلكنهْم ال يفعلوَن المعج
  آي يجذبوا الناَس ألوفًا ومئاْت

  
  فالمعجزةْ  الكبرى هي ُحبُّ اإللْه

   سواْه اَهللا ال يبغيومن ُيحُب
  

  امتِلْك اإليماَن وآْن حِذرا
  واستعمْل التمييَز مع آل الورى

  
  

  فاُهللا قد وهبنا العقوال
  لنبصَر ونفعَل المعقوال

  
  وانتقِ  الصحَب بعنايةْ  وافيةْ 

   دومًا صافيةْ ولتكْن النوايا
  

  واإلحتراُم بين األصدقاءِ 
  همزةُ  وصلٍ  لدرْء الجفاِء

  
  من يتجاوز عتباْت اإلحترام
  يضّيُع من يدِه الصحَب الكراْم

  
  



 
  

  إن استهزأَت بهْم أو غاضبتهْم
  فما ُهُم لَك وال أنَت لهْم

  
   الطيبيْندومًا ودَّوإن أردَت 

   حيْن آلَّفكْن ودودًا واحترمهْم
  

  ُهـَاللَضَك ِـِغُرْس ب َيُمالعالـَ
  ُهـَاللِغويضُع في بيدرْك 

  
  َكُه في حقِلُع بذوَرويزَر
  َكُس تضليلُه لعقِلويهُم

  
  يتكاتْف معَك ُه لنـَّلكن

  ُعَكمهما آاَن وْضعنَد الحساِب 
  

  فال تغالِ  بصديقٍ  زائِف
  مهما رأيَت فيه من لطائِف

  
  عَكبل غالِ  باهللا الذي أبَد

  َكتُه يسمُعْن إذا ناديوَم
  

  َكويأتي للفورِ  إلى نجدِت
  ما دمَت تؤِمْن أنُه حصتـَُك

  
  وانثْر حبوَب ُحبِه حيُث تكوْن

  واذآرُه في المحافلِ  أو في السكوْن
  

  ُهوامشِ  على درب المحبةْ  نحَو
  الشوَق لُه  من يحملبصحبِة

  
  مساْءمع  صبحًا احفظُه في ِسرَكو

  َر نحَو السماْءوارفْع إليه البَص
  

  واقضِ  بنخوةْ  حاجةَ  المحتاجِ 
  فقْد يكوُن هو من تناجي

  
  مِ عَدأتيَك في شكلِ  فقيرٍ  ُمي

  !يا ما تزّيا بالرداء اآلدمي
  

  من قاَل هذا وْهٌم هو الواهُم
  ! نائُمَوْهف..شخْري.. يهذرْم.. يهذي



 
  

  ال تتعلْق بنتائج العمْل
  لْلُب شتى الِعيجِل قـّإن التعل

  
   يرتاُحي واجبًاومن يؤّد

  حتى إذا أخطأُه النجاُح
  

  ال يأسُف إن أخفَق في سعيِه
  ما داَم يؤمْن في قرارة وعيِه

  
  إن الحياةَ  ِعملةٌ  وجهاها
  الفوُز وجٌه والفشْل قفاها

  
  فيدرُك استحالةَ  فصْل الفشْل

  عن صنوِه النجاحِ  في دنيا العمْل
  

  إنجازاويرتضي بالواجِب 
  فالواجُب المحوُر والرآيزةْ 

  
   مهما تكْنأما النتيجةْ  فلتكْن
  ال تُهْن.. إبَق آما أنَت آبيرًا

  
  التجربةْ  قد تـُنهك العزيمةْ 

  ريِد بالهزيمةْ وتوحي للُم
  

  أما إن استجاَر برب البشْر
  ينهزُم الوسواُس آلمْح البصْر

  
  وترجُع السكينةْ  للفؤاِد
  وتصبُح األياُم آاألعياِد

  
  ْكُمَك وإن لم يفَهاُهللا يفهْم

  يبقى معْك.. يواآبْك..  البشْرآُل
  

  يرعاَك بالعطِف وبالحنانِ 
  لُيشِعَر قلَبَك باألمانِ 

  
  الغيُر لن يرافقوَك لألبْد

  َك هو المولى السنْدـْقومن يراِف
  
  مع آل الرعيْلاألهُل واألحباُب 

  ال ينفعوَك أبدًا بعَد الرحيْل



 
  

  وقد يفتقدوْكقد يذرفوا الدمَع 
   بالعيونِ  يفتدوْكوفي التأبينِ 

  
  ْرشهوبعَد لكنَّ بعَد شهرٍ  أو 
  سروْربكلِ  يتابعوا السهراِت 
  

  وتصبُح يا صاحبي صنو الَخياْل
  حتى ولو خطرَت لهْم على باْل

  
  ْكَرأما الذي يبقى معْك ال يهُج

  رْكبالبرآاِت يغُمن َماُهللا 
  

  لم يترآْك في األرضِ  ولن يترآْك
  َعْكفي عالم الغيِب هو دومًا م

  
   لُه تشعْر بِه الوقَتصفخّص
   لمْن يفتكُر بربِهىطوب

  
  وعندما يحيُن موعُد الفراْق

  ذهْب على الفورِ  إليِه باشتياْقت
  

  الندْمب تتحّسْر وال تشعْرال 
                          للعدْم ليَس.. حيثَك للبقاِء

  
 هذه األرُض لنا آالمدرسةْ 
 رغَم ما تحويِه من آل األسى

 
  األمثلِ ترقى فيها نحَون
عايْن بعدها النوَر الجليـُلن  

 
 إن آبونا فعلينا بالنهوْض

ْب والرضوْضمهما آابدنا المتاِع  
 

 وإذا األشواُك في الدرِب نَمْت
  وإذا الهمةُ  في السعي خَبْت

 
 فالحياةُ  فيها شوٌك ووروْد
 وبها التثبيُط أيضًا والصموْد

 
 مثلما فيها الشجْن واإلبتساْم
 وارتداٌد واندفاٌع لألماْم



 
 

 فلنسْر نحَو السعادةْ  مسرعيْن
 واضعيَن الفكَر بيَن الحاجبيْن

 
 فالجبيُن مرآز الوعي اللطيْف

 هذه المعلومةْ  للشخص الحصيْف
 

  الجبهِةقلْب الفكَر بفاحصْر
 إن تعطشَت لشرب الغبطِة

 
 ولدى النومِ  وإطباق الجفوْن
 حّدق بالظلمةِ  ما خلَف العيوْن

 
طلقِ وعُيَك يمتُد نحَو الُم  

  سوَف حتمًا تلتقيوبذاِتْك
 

ْب األنفاَس شهقًا وزفيْرـُوارق  
 يهدأ القلُب ويرتاح الضميْر

 
 غموْضال أجفانَك نصَف اغتمْضو

 تنتشي النفُس وينزاح الغموْض
 

ناْم الَمْف الوجباِت ما قبَلـّخف  
  في المناْمحتى ترتاَح وتبصْر

 
للخاطرِ بهجةْ  من َمراٍء ُم  

 وتحُس  بنشاٍط غامرِ 
 

 وامشِ  يوميًا لساعةْ  آاملةْ 
 حتى ال تبقى الدماُء خاملةْ 

 
  عنَد الفجرِ  تشعْر بالسروْروانهْض

 قيَل أن البرآاِت في البكوْر
 

 وتأمْل خيرًا حتى في الوطيْس
  المغناطيْس له ِفعُلفالتفاؤْل

 
 يجذُب الخيَر آذّرات الحديْد

! القصيْدبيُتالتفاؤل ها هنا   
 

  في وجه الهموْمح يا صاوابتسْم
 غيُر وجِه اهللاِ  ال شيَء يدوْم



 
 

موهوماال تناقْش ملحدًا و  
غي علوماتإال إن آان يب  
 

  وصادقًا في طلب الحقيقةْ 
  ُه الصفيقافَرـُال ليؤآْد آ

  
  فإن وجدَت فيِه من إخالصِ 

  دُه على الخالصِ فقْد تساِع
  

  الخانقِ ْت من قبضِة الكـُفْر المقي
  وتعمُل وسيلةً  للخالقِ 

  
  ْت إذا هبَّ الخداُع بوجهَكاثُبو

  ولتستعْن عليِه باسمِ  ربَك
  

  اهللا غبطةْ  أبديةْ  دائمةْ 
  وهو الحكمةْ  في النفوس العالمةْ 

  
   آلِ  من يهواُههْر أماَمـْيظ

   بشيٍء سواُههيُموال ي
  
   الوجوِديراُه نورًا مالَئ

  وِدُه روحًا بال قييحّس
  

   آصوِت أوم األزليُهُعيسَم
  !فينتشي وبالسرورِ  يمتلي

  
  واآلَن هيا نضحْك يا رفاقي

   دواٌء للخفـّاقِ ُ فالَضحكة
  

  شّريبًا محترْفآاَن أبو العزماْت
  آثيرًا، من عواقْب لم يخْفْ يجرع

 
َل حكيماـَوذاَت يومٍ  قاب  

َم من نفحِه السالماتنسَّ  
 

عتزْمفتاَه باللـُقيا سرورًا وا  
:أالّ  يذوَق الخمَر، قاَل للخدْم  

 
قفلِ ضعوا النبيذَ  في سرداٍب ُم  

!وهاآُم المفتاَح آـُرمال الولي  



 
 

 فقطْ  لضيٍف قدموا الُسالفةْ 
 بحسَب ما توحي به الضيافةْ 

 
  ظلَّ ينعْم بالسالمِ )بو العزم( 

 والفرُح يقطْر من المسامِ 
 

 بسبب التصميمِ  ضَد الشرِب
  في العثورِ  على الدرِبوالغبطةْ 

 
 وفترةٌ  مّرت ولم يشعْر بها

!شتهىلجرعة الطال بأدنى ُم  
 

:فابتسمَ  وتمتمَ  مؤآدا  
!ر أبداال عدُت أحسو المتخمِّ  

 
!فقد قهرُت التجربةْ  يا فرحي  

 ال من ضميري بعد اليومِ  أستحي
 

 واستلَم المفتاَح للسرداِب
 آيما بنفسْه يسكْب للصحاِب

 
نكهةَ  السعادةْ وإذ تذوْق   

 قاَل بلغُت ذروةَ  اإلرادةْ 
 

 ال حاجةْ  أن أذهْب دوامًا للقبْو
 من أجل جلب الراحِ  آيما يشربوا

 
زانةْ سأضْع القناني في الِخ  

 آونَي أستمتُع بالحصانةْ 
 

 ومرَّ أسبوعٌ  وال أدنى آدْر
: رأسُه ثم افتكْرصاحبنا حكَّ  

 
 ما دمُت أُ فلُت من اإلغراءِ 

ِب إصباحًا مع اإلمساءِ للشر  
 

 فألنظْر للمشعشْع في الزجاجِ 
  أن أعلَق في السياجِ هيهاِت

 
 وهكذا عبأَ  دورقًا محترما
 وبات بالتحديقِ  فيه مغرما



 
 

 وقال إذ أني حصيُن األمرِ 
 ال بأَس أن أنشْق عبيَر الخمِر

 
 بعد انقضاِء مدةٍ  قليلةْ 

:ال هاآم التفصي-جاَء برأيٍ    
 

شتهىني صرُت فوَق الُمقاَل أل  
 ما عدُت أخشى الراَح أو أأبه لها

 
  عزميلكنما دعني أبرهْن

 بجرعةٍ  أرشفها بفّمي
 

 من ثَم ألفظها على الفور فال
 تالمُس جوفَي ذراُت الطال

 
 ففعَل ما فكـَّر ثم انتوى

  مما به الكأْس احتوىحتسيأن ي
 
  فترةٌ  طويلةْ ولم تمرُّ

!حتى وعاَد مدمنًا أصيال  
 

 سالمة السامعِ  مع القارئِ 
كْم من آلِّ أمرٍ  طارئِ يحرُس  

 
  مَك شيئًا جديْدـَاجلْب إلى عال

  :وخاطْب الرحمَن وانشْد يا مريْد
  

  إنني أدرُك حدسًا
  أنَك في الروحِ  تسكْن

  
  وبطيات الشعورِ 

  ْنَك القدسُي يكُمـُحب
  

  قد بحثُت عنَك دهرًا
  بين حلمٍ  وطموْح

  
  ومًاليتني ألقاَك ي

  وبأشواقي أبوْح
  

  فتعاَل من عبير الورِد
  من غور الضميْر



 
  

  علني أبصْر محياَك
  ومن شوقي أطيْر

  
   نشيداَكأنشْد لُه من قلِب

  .. ترديداُهمرددًا أبياتَُ 
  

 ما آنَت يومًا نائيا
  الفؤاْد قلَبًايا ساآن

 
 ما آنَت يومًا جافيا

وداْدمْع يا فيَض حٍب   
 

 هيهاَت تسلو من لَك
  مَن الدنيا اشتكىومْن

 
 عذرًا له إذا بكى
!هاْدشوقًا وأضناُه الُس  

 
 أنَت الصديُق والقريْب
 أنَت النجيُّ والحبيْب

 
 الروُح في قربْك تطيْب
 وتحرُق ثوَب الِحداْد

 
بصرَك مالْكأفي الطفلِ    

 تختاُل في أحلى حالْك
 

 والشمُس تروي عن بهاْك
 يا هدَي من رام السداْد

 
تختفي قد يَّعن عين  

                وبالسكوِت تكتفي               
 

  تقتفيَي خطالكْن
 وتوري في الليل الزناْد

 
ْد في الطيوْرأنَت المغرِّ  

 أنت العبيُر في الزهوْر
 

  الطهوْروهمسةُ  الحّب
فئـُها الجماْديذيُب ِد  



 
 

 أنَت تسيُر في األناْم
 إلى األعالي واألماْم

 
 يا حبذا نعطي الزماْم

َك فتبلغنا المراْدل  
 

 لَك المحبةْ  والجميْل
بحًا مع أصيْلوالشكُر ُص  

 
 العيُن من ذآرْك تسيْل
 فيغمر الدمُع السواْد

  
  وآْن جريئًا جرأة الغضنفرِ 

   :ِ الظـَفـَرأنشَد في  برمهنساف
  

   إلى قلب الظالْمالنجوُم الُزهُر قد غاصْت
  تعبة ليالً  تناْموآذا شمُس النهارِ  الُم

  
  فتراُر البدرِ  ولـّى وتالشى بالتماْموا

  وأنا ما زلُت أمشي واثقًا نحو األماْم
  

  ودوالُب الدهرِ  ال يرحْم ويسحْق ساخرا
  ألَف نجمةْ  زاهرةْ .. ألَف بدرٍ .. ألَف شمسٍ 

  
  شرقٍ  باالبتساْمألَف صبحٍ  ُم

  وأنا ما زلُت أمشي واثقاًً نحو األماْم
  

  ْ  ثم ذَ بـُْلفتـَّح الورُد للحظةْ  عابرة
  والثمْر قد أينَع فصالً  قصيرًا واضمحْل

  
  ألَف جبارٍ  عنيٍد قد غدوا صنَو العدْم
  وأنا ما زلُت أخطو واثقًا نحو األماْم

  
  ِحقـَُب الدهرِ  تزوُل دوَن أن تترْك أثْر
  وسهامي نفدْت وْسطَ  الوطيس المستعْر

  
  ح باآلالْمى وتلوِّوالحياةُ  تتحّد

  أمشي واثقًا نحو األماْموأنا ما زلُت 
  

   الفشْلحاوَل الموُت مع الظلمةْ  وأشباُح
  أن يسدوا الدرَب في وجهي آثيرًا آي أضْل



 
  

  إنما إيماني ال يخبو بخالّ ق األناْم
  !ولذا أمشي حثيثًا يا رفاقي لألماْم

 
   !عن نور العقوْلما أروَع الحديَث 

  :نقوْلف بوعي الروحِ واآلن هيا نحتفي 
    

   نعيْشها الوعُي الذي يحيا بنا  وبِهيا أي
  أحسـّـَك في عمقيَّ وصدرَي بَك يجيْش

  
  نفصالً  عن مهجتيما أنَت بالنائي وال ُم

  هجتي عمقًا َبوآلما قاربتَك تزداُد
  

  ما أنَت إال ذاتيَّ، ولسَت عني بالغريْب
  ألنَك تحيا بيَّ آالنسغِ  في الغصن الرطيْب

  
  جيُء مهروالطوةً  منَك توإذا اقتربُت ُخ

   بي نحَو الُعلىطيُرنحوي لكيما نلتقي وت
  

  يا وعي يا نبَض اإللهِ  الخافقِ  في ذاتيَّ
  أنا لَك منذ البدايةْ  مثلما أنَت ليَّ

  
  وأراَك في عين البصيرةِ  ماآثًا دومًا معي
  تشدو لي شدوًا رخيمًا أو تكفكَف أدمعي

  
  وإذا اآفهَر الجُو أو تلّبَد بالغيوْم

  َك في سمائي وفي فضائَي تحوْمجوَمتنثْر ن
  

  ال لم تغْب عني ولو لثانيةٍ  ولحظةْ 
  ألنَك تغمرني وبالسعادةِ  منَك أحظى

  
   العالمينْ ها في الكونِ  رُبـَيا همسةً  أطلق
  ويةً  فيها الرجاُء واليقيْنـْلونغمةً  ُع

  
  نا، تأتي بنا إلى الطريْقدُّ دومًا أزَرتِش

  !هل سواَك من صديْقألنَك روُح الوفاءِ  و
  

   الكنوْزوأنَك الدُر الثميُن، وإنَك آنُز
  من صاَحبْك يا وعي بالغبطةْ  يفوْز

  
  رافقتنا منذُ  الوالدةْ  وستبقى معنا لألبْد

   األحْدحتى لدى ارتحالنا بأمر الواحْد



 
  

  يا وعي يا قـَبـََس الضياءِ  ومبعَث آل الهناْء
  بَك الفناْءال العتمةُ  تقدْر عليَك وال يحيُق 

  
  صٌل أنَت مع الذي أبَدعَك من نورهِ مِت

  فيَك مزاياُه العظيمةْ  مع بحارِ  سرورهِ 
  

  من يطلُب خبَز الحياةِ  لقلبهِ  ولعقلهِ 
  ،  مبارآًا بحقلهِ فؤادِهُه سؤَل تمنـَْح

  
  يا وعي يا صوَت الضمير الحّي في الرجل الشريْف

  لطيفْ وخفقةَ  الوجدانِ  والتحنانِ  والحس ال
  

  من يعرفْك ال يعرُف الخديعةَ  واإللتواْء
  ألنَك روُح الشهامةِ  والكرامةِ  واإلباْء

  
  من يعرفْك يمشي بنور اهللاِ  ليالً  مع نهاْر
  ال يرهُب قوى الظالمِ  وال يحيق به الدماْر

  
  فبَك يعيُش اهللاُ  مع مالئكةِ  السماْء

  وبَك انطالُق النفسِ  الطاهرةْ  نحو العالْء
  

  ونوُرَك يهدي إلى الدروبِ  المفضيةْ  إلى السالْم
  ومن يعيُش بنوركَ  يأبي التخندَق في الظالْم

  
  يا نغمةَ  األملِ  المشعِ  وهمسةَ  الحْب النقي
  في بحرَك تحلو السباحةُ  ومن مياهَك نستقي

  
  دوَن انقطاعْ  تشُع مثَل الراديوْموإنَك 

  عْ ومن يراَك يبتهْج ويأمُن شرَّ الضيا
  

  وتبقى أنَت الجوهُر في الكونِ  من دونِ  فناْء
  روُح البقاْء منبثٌق عْن مْن هوألنَك 

  
  يا إلهي، يا رفيقي األبدي
  إنَك أيقظتني بعد الكرى

  
  قد صحوُت وتالشْت غفوتي
  !أيجوُز أن أناَم يا ترى

  
   الوسْنلَّإنما ِعدني إذا َح

  ستصّحيني بلمح البصرِ 



 
  

  لمحْنإن أهواَل الحياِة وا
  ها زالْت وال من أثرِ ـُلـُآ

  
  صاَر حزني عبراٍت في الجفوْن

   والهناْءْ إنما دمُع المسّرة
 

  غبطتي تشتعُل مثل األتوْن
  وبيَّ األقباُس تسطْع بالبهاْء 

  
  نعْش فكريَّـُوشعاعاتَك ت

  ُد من شرودٍ  أو رآوْدِحـَوت
  

  يا إلهي فتقّبْل شكريَّ
  آونَك أيقظتني بعد الرقوْد

  
   سكوني يشبُه األفْق الرحيْبها

  ينطلْق فوَق الغيوْم.. يتمدْد
  

  يتوهْج غبطةً  مثل اللهيْب
  يحرُق األحزاَن يجتَث الهموْم

  
  ويريُح النفَس من عبء التعْب
  ويداوي القلَب من آل الكلوْم

  
   مني اقترْبْ عُل الجَزفإذا ِظ

  وإذا أوجسُت آثاَر السموْم
  

  ْ ّبللسكينةْ  ألتجئ حتى أع
  لسبيَل النشوةِ  ثم أعوْمس

  
  في مياه األمنِ  في بحر اليقيْن
  راجيًا عوَن القديرِ  أن يدوْم
  !وأحُس قرَبُه يومًا بيوم

  
  رَت اإللَه في الصباْحـّن تذآإ

  ساْء الَمولدى الظـُهِر وإبـّاَن
  

  سُّ بنشاطٍ  وانشراْحستِح
  وتـُحلـِّْق آالنسوِر في الفضاْء

  
  



 
  

  رتياْحوستـُمضي وقتـََك باإل
  وتـُزَُّف آالشذى فوَق الهواْء

  
  ِثقـَتُـُْك بالخالقِ  أمضى سالْح

  رَّْع باليقينِ  والرجاْءدفت
  
  نبوْع الصالْحإن طلبَت اَهللا ُي

  بْل تـُمسي أغنى األغنياْء.. تغتني
 
 

  ِحْب الفضيلةْ  وحُدها طليقةْ 
  ما ِمن ِسواها حٌر في الخليقةْ 

  
  تـُرِشُدَك الصعوَد لألعالي
  إلى ذرًى أعلى ِمَن الجبالِ 

  
  لو الفضيلةْ  آانْت يومًا واهنةْ 

  !لزارها من السما إلهنا
  

  واإللُه بِلساْن األنبياْء
  دٌي وضياْء َهِهقاَل قوالً  في

  
  إنَّ من يذآـَرني أذُآُرُه

  يغيْب يَعنأو  ُه عنأغيُبال 
  

  فيراني ماثالً  في ذاِتِه
  ويحسُّ أنني منَه قريْب

  
  سِّر وامنْح النعمةْ  من الكّف السخي يرّباُه

  واشحْن عزيمةَ  راغٍب في اهللا آي ال ترتخي
  

  ُه يا موالَي بالضياء المنعشِ ـَواغمْر آيان
  آيما تقرُّ نفُسُه وال تعوُد تختشي

  
  آائنات النورِ  إن آنتِ  عن العينِ  خفيةْ 

  إنما تعطينَ  للقلبِ  سالمًا أبديا
  

  عندما األجفاُن تدمْع
  ْ حس الروح نضرعوب

  
  



 
  

  واليقينياُت تصغْر  تعثْرعندما األقداُم
  ْ للشعاعات السنية بصْرـُدعنا يا رباُه ن

  
  قفرةْ  ُمدروبًا إذ نمشي نحُن

  ونرى الجوَّ قتيمًا مكفهرا
  

  نكبو أحيانًا وطورًا نتوجْع
   للنفسِ  فيه تهجْعأً نتمنى ملج

  
   ليتنا إذ ذاَك نسمْع
  همساٍت تشجيعيةْ 

  
  ينا النوُر يطلْعوعل

  من ذرى الروح الخفيةْ  
  

  ناـَأنَت يا رباُه تعلم حال
  وتحقق إحتياجاٍت لنا 

  
   إن تألمنا عليَك بالعزاْء

  أو تعطـّشنا فال تحرمنا ماْء
  

  وإذا األسقاُم وافتنا تجوُد بالدواْء
  مشكالُت الناسِ  يا رُب آثيرة وعصّيةْ 

  ةْ رحمةُ  الذات العلّي إنما األآبُر منها
  
  

  عندما نرنو إلى النور البعيْد
   للطمأنينةْ  بإيمانٍ  وطيْدُ ّنونِح

  
  أعطِ  للروحِ  جناحًا آي تطيْر

   وتوًا تستنيْرِ  من النوردنوعلـّها ت
  

  ها آأمواج المحيطْ ْر األمَن يغُموتحُس
  فتمّيز جوهَر األشياءِ  من بين الخليطْ 

  
  وتعيُش العمَر نشوانةْ  رضّيةْ 

  اتٍ  عميمةْ بابتهاج
  وسعادةْ  سرمديةْ 

  

  من وحََّد الرحمَن أضحى موحِّدًا



 
  مترّسخًا في ساحِة التوحيِد

  طوبى لها من ساحٍة عصريٍة

  مفتوحــــٍة للفكرِ  والتجديــــِد

  ُمشعُّ بالبوارقِ  أُ فـْقهاْ ، رحبة

  ال تخضُع للحصـــرِ  والتقييـــدِ 

  رةْ ـــــــــ أبراُج َسعدٍ  نّيعليائـُها

  والحُق فيها ُملُك آلِ  مريــــــــِد

  أنساُمها ُحٌب رقيٌق عابٌق

  ونهُجهـــا هدٌي إلى المعبـــــــودِِ

  ينبوُعها الفّياُض عذٌب ماؤُه

  وثمــاُرها أشهى من العنقــــــــوِد

  آنوُزها موهوبةٌ  للمجتهْد

  بالصعــــــوِد.. للراغِب بالفتــــــحِ 

  أصحاُبها قوٌم ِآراٌم زانهم

  عقٌل بصيٌر رافُض التشديـــــــــــــِد

  ال يعرفوَن الِحقَد مهما قوبلوا

  بالبغضِ  والشحناِء والتنديــــــــــدِ 

  :يا روضة ًً فوَق الفراقِد والُسهى

   األآبـــاِدُ روُح الضمائِر  راحــــــــة

  سقيًا لِك ولمائِك وسمائِك

  ً للرائحِ  والغــــــــادييا واحـــــــــةً 

  الشمُس فوقـَِك تسطُع، والحبُّ فيِك يرتُع

   لكلِ  فـــــــــــؤاِدبذوٌلُن مـــــــــواألم

   معارٌفرّصعتهاأرآانـُكِ  قد 

  والصدُق بيَن ذويــــِك خيُر ُمنـــــــــاِد

  أبواُبِك مفتوحةٌ ، علوُمِك ممنوحةٌ 

  ة اإلرشــاِدأزهاُرِك فّواحــــــــةٌ ، بنفح

  يا ساحةً  ال تعرف الضيَق وال



 
  العبـــــــــــــــــاِدتكفـّـــــــــــــُر أيًا من 

  بدُر المحبة ِِدائمـــــــــًا متألٌق

  ـــِدــــــــلتوحيــــــفي أفـْقِك يا ساحـةَ  ا

  
  ولنحتِف قليالً  بالتجدِد
  :نستلهُم الرحمَن ثم نبتدي

 
ِه معنى اإلرتقاْءبارَك اُهللا التجدْد في  

 وبِه اآلفاُق تمتُد إلى قلب السماْء
 

 فتصيُر رؤيةُ  المرءِ  مشعةْ  آالضياْء
 بالتجدْد يمعُن الفكُر صعودًا للعالْء

 
 فبِه فتٌح جديٌد وبه أنجْع دواْء

عُم النفَس بتيار المروءِة واإلباْءِفُي  
 

 وتصير يقظةُ  الروحِ  وشيكةْ  ال مراْء
الهمةْ  بعزم الكهرباْءيشحُن األعصاَب و  

 
 يستحُث النفَس آي ترتاَد طيات الهواْء

والوفاْء يمألُ  القلَب بإحساس المحبِة  
 

َر تفكيرًا سليمًا واهتداْءلهُم الخاِطـُي  
 يقهُر الخوَف ويمحقُه فيغدو آالهباْء

 
 يفتُح األبواَب نحو الخيرِ  من دونِ  عناْء
 ويرُش الذاَت أفراحًا آشالالِت ماْء

 
 ويدُق أوتادًا بأآفان البالدةِ  والغباْء

  للوجِه هاالِت التبسم والرضاْءويهْب
 

َب الجهل فنبصر بصفاْءويمّزق ُحُج  
 ويقوُل ابتهجوا وآونوا سعداْء

!بارَك اُهللا التجدد في الصباحِ  والمساْء  
 

 وبعد ما احتفينا بالتجدِد
 ما رأيكْم بقصةْ  عن معبِد؟

  
   معبداشّيَد البنـَّاُء يومًا

  أبرَز فيهِ  مهارةْ  وفنونْ 



 
  

  وطال الجدراَن تبرًا فغدا
   وملتذ العيوْنبهجةَ  القلِب

  
  وأشاَد الناُس في فخم البناْء
  ْدَممادحيَن السقَف منُه والَع

  
  قالوا هذا الصرُح ال يعرْف فناْء

  ! الباني يدوُم لألبْدهيكُل
  

  وابتنْت أٌم نظيَر ما أشاْد
  ٍب رقيْققّدت األحجاَر من قل

  
  ِعوَض اإلبريزِ  جادت بالسواْد
  من عيون العطِف والحب العميْق

  
  لم يَر الناُس جهودًا أو عناْء
  لم تَر العيُن بما قامْت أثْر

  
  فنبا الشكراُن عنها والثناْء
  للذي ال ُيستباُن بالنظْر

  
   وانهدْممعبُد البنـّاِء ولىَّ

  وغدا طيفًا بعيدًا آالسراْب
  

   في طي العدْمَب قد صاَرُحِس
  لتراْبتناثَر فوق ابعدما 

  
  هيكُل األمِ  يدوُم للدهوْر
  ال يدانيِه فناٌء أو لحوْد

  
  عنى السطوْروهنا المقصوُد من َم
  !للخلوْدُ معبُد الطفل المعّد

 
  اتــــــــالرباعي

   رباعياتي التيهذيواآلَن 
  نظمتها آقطعةٍ  من مهجتي

  
  وضعُت فيها تجربةْ  ذاتيةْ 

   فهي فتيةْ لسنيَنرغَم ا
  



 
  أهديها من قلبي لكْم يا صحبي

 ..مع أطيب األماني ومع حبي

  
   الُعرى فيِه توثيُق .. أي شيٍء يا تـُرى

   من شرا ربُحفيِه .. ْر المشاِعفيه تأليُف
  
   بل بِه القلُب درى.. ما رأتُه العيُن يومًا

  ! وبعينيها يرى..  المحبة جذُبذلَك
  
***  

   فيه نوٌر ومنارةْ .. بارىأي برٍ  ال ُي
   نبراُس الحيارى فيِه..  سطاٌس لقوم ِقفيِه
   صحٌو لسكارى  فيِه..ٍ  تصحيٌح لنهجفيِه

  بغِ  ادخاراأ  فلُه.. المحبةآنُزذلك 
  
***  
   بعبارات المقالِ ٍ من أراَد وعظَ  قوم
   تأآيد الفعالِ دوَن وارتضى باللفظِ  نصحًا

   في الساللِ آالمياِه جدي نفعًاهُ  ال ُيـُوعظ
  !لمثالِ للقدوةْ  وا بل نظْر  ُيِ ال إلى األقوال

  
***  
  

  سن البديْع سوى ُح  ال تنظْرطويَل العمر ِِيا 
  في الزهورِ  والطيور  وبأجفان الرضيْع

  وبنفح الروضِ  في فصل الربيْع
  ْ  برقراق الدموع ً وبشكر القلبِ  مغسوال
  
***  
  

  ألقحواْن ابطلْع و همْسفي غصون الغارِ  َي
  ُه الضافي الحناْنـَطف َع وبود الجارِ  نلمْس
   طوَل أيام الزماْن ليتنا نصبو إليِه

   األرضِ  ونحيا في أمانفيفنرى الفردوَس 
  
***  
  

  عملِ ُن بالَمْل نحُن بعصرٍ  يؤِمـُقَمْن َي
   ِ وبكلِ  ما للحسِّ والتجريبِ  يخضْع من عل

  وببرهانٍ  جلي.. إنما المخَبُر ُيخبر
   من خلقِ  عقل المرِء مخلوق العليأنُه



 
  

***  
  ْل لسنا بحاجةْ  لخواطْر فائقةْ ـُقَيأو 
  جة صادقةْ  ِح المنظوُر يحوي آلََّحسُبنا

  ًا أو عائقازربما المرئُي باَت حاج
  !بناُه عتيدًا، سرمديًا خالقاإن حِس

  
***   
  

  يا نزيَل األرضِ  ال تأمْل خلودًا في الخواْء
   فيها أخيرًا للفناْءهذه الدنيا وما

  جسٌد منَك وحسُب صيَغ من طينٍ  وماْء
  إنما والحقِ  جئَت أنَت من قلب السماْء

  
***  
  

   في الفضاآنَت باألمسِ  مالآًا يتماوْج
  يعرُف الحاضَر واآلتي وآَل ما مضى

  بصُر األنواَر، يسطْع، من محياه الرضاـُي
  يستقي من سلسبيلٍ  ال يدانيِه اللظى

  
***  
  

  بدعِ َك والُمـَْل بينيكْن حٌد ليفُصلم 
  َك باألدمعِ ـَ عينْ لم يكْن حزٌن ليترع

   تعي وال آنَت والهمَّما عرفَت الغمَّ
  الزمها الوعيغير ديمومِة للغبطةْ  ُي

  
***  
  

  من ديار الخلِد جئَت وهجعَت في الهشيْم
   النعيْمونسيَت المنزَل األعلى وفردوَس

  ايتُه رميْمِخلَت أن آلَّ ما فيَك نه   
  !ليتك تدرُك أَن جوهَر الروحِ  سليْم

  
***  
  

  من وراء الغيمِ  ترنو، تبتغي رؤيا الضياْء
  وتعاني ثم تعنو، طالبًا بعض الدواْء

  فيَك، في أعماق ذاِتْك، آُل إآسير الشفاْء
  ! والنفَس سواْءإن تيقنَت بأن اَهللا

  



 
***  

  
  ذ ِّ في النفس اشتياقًا إلى ما فوَق النجوْمـَغ

  وامأل القلَب حنينًا تنتفي منه الهموْم
  ْد أن ما في الكون من شيٍء يدوْمـَّوتأآ
  نتهى آل العلوْم البرايا، ُمُقّ  خالإال

  
***  
  

  قد رأيُت الناَس في نأيٍ  عن الكنْز الفريْد
  بل رأيُت الناَس يشكوَن من الُمّر المبيْد

  زقوٌم صديْد:  قالوا..إن تقْل هذا رحيٌق
  !بل شهٌد أآيد:   قالوا..ذا زعاٌفأو تقْل ه

  
***  

  هل غدا الشُر شرابًا مستساغًا ُيحتسى؟
  ؟نجًى من همومٍ  وأسىأبغِب الراحِ  َم

  أم بتفكيرٍ  منيرٍ  في صباحٍ  ومسا؟
  !ذُبها ال ُينتسىفي التأمالِت ُجرعةْ  َع

  
***  

  يا رفاَق الدربِ  غوصوا في محيطات المعارْف
  ي يهوى السفاسْف للذقاالً  وقلناوذروا 

  سارعوا نحو المشارْف.. آونوا عنواَن المفاخْر
  بالتالطْف والتعاطْف..  التناحْربددوا شمَل

  
***  
  

  يا مثاَل الخيرِ  آن شخصًا لمجموع الفضائْل
   الشمائْلتوي أندىوليكْن قلُبَك بحرًا يح

   في المسائْلوتصّبْر في الشدائْد وتبّصْر
   التفاؤْلوتبّسم إنما البسمةُ  عنوان

  
***  
  

  ال مَن اللذاِت نروي آلَّ شوقٍ  للقلْب
  إن فعلنا قد سكبنا الزيَت ما فوَق اللهْب
  وانتفى منا طموٌح وتملـّكنا التعْب

  مم تمسي رمادًا ال آنيران الحطْبـِواله
  
***  
  



 
  رضي آلَّ ميٍل للفؤاْدـُفي جمال اهللا ن

   في الوهاْدِ  في الحقولِ  في السهولِ في التالل
  ْل بانفراْدفي القناعةْ  في الوداعةْ  في التأُم

  في الوفاِء في الرضاِء في المحبةْ  للعباْد
  
***  
  

  آل يومٍ  فيِه ندنو من وداعٍ  ورحيْل
   مرسومةْ  للناسِ  بألوان األصيْلٌ عظة

  وبأوراق الخريفِ  وبأنفاس العليْل
  مثلما آانوا وبانوا، سوَف نهجر الطلوْل

  
***  
  

   بانفراْدقد أتينا وسنذهْببانفراٍد 
  ؟فِلَم نصرُف آَل الوقِت ما بين العباْد

  دعنا ندخْل َمقَدَس الروح إذا رمنا السداْد
  فتبارآنا السماُء ويدانينا المراْد

  
***  
  

   رأَي الجماعةْ ْر درَب الجموعِ ، ال تسْلال تِس
  دق الضراعةْ  للشعاعِ  يأتي مع ِصبل ترقـّْب

   للوداعةْ هلْلإللٍه غير الٍه ، يت
  ولنفسٍ  تؤمُن بالخلِد حسًا وسماعا

  
***  
  

  ال مَن الصّماء نغرف بل من الطامي الغزيْر
  ف، ليَس من شوٍك مريْرـُومن الكرمةِ  نقط

  ْب، وآذا الشوُك يطيْر األوهام ترُسُ صخرة   
  في التأمْل نتوصْل إلى أقداس األموْر

  
***  
  

   النضيْرقاط الغيِث تزهو األرُض بالنبْتمن ِن
  ميْرـَنهاُر تجري مألى بالماء النوآذا األ

  قطرةُ  خيرٍ  وأخرى، تمألُ  النفَس بنوْر
  رًا نبني بيتًا في األثيْرَر ِسـِإن صنعنا الب

  
***  
  



 
   بين ذاٍت وسواهاالدنيا تشاُبْهليَس في 

  حكمةٌ  ِهللا ال تـُدرْك وال ُيعرْف مداها
  فتفّرد بمناقْب قلما غيُرْك حواها

  ُر من رآهارْد عن شوائْب ال تِسوتج
  
***  
  

  دُر يبزُّ آل ألالء النجوْمالَبها هو 
   يسطْع فوق أآداس الغيوْمِ وشعاُع الشمس

  ليتنا نمسي شموسًا تمحي ديجوَر الظالْم
  حبذا نغدو دروسًا في المحبة والسالْم

  
***  
  

  ُعد إلى قلب الحياةِ  وارتشْف عذَب السروْر
   قوتـُُه قدس األموْروانشْد النشوةْ  بقلٍب

  إن تفكرَت بروحٍ  وصفا فيَك الشعوْر
  ال إلى لحٍد تصيُر، بل إلى أمنٍ  ونوْر

  
***  
  

  السحِر بأشخاص األناْم؟ ما تقوُل مبعث
  جسامِ  تهوي إثر داءٍ  واصطداْم األال مَن

  بل من األرواح تزخْر بوداٍد ووئاْم
  ْق، ال يدانيه المراْمُق األجسامِ  ُيخِفعاِش

  
***  
  

  صارةْ  بين ألياف النباْتمثلما تسري الُع
   فيه أسرار الحياةْ  وتخضبها اخضرارا

  هكذا الروُح يلوُح في رسوم الكائناْت
  الممات فبه اإلنساُن يحيا قبَل أو بعَد

  
***  
  

  التحرُّْق سيولـِّد الولـَّْع
  والولـَّْع ُيفضي لرغبة بامتالْك
  ثم يأتي بعد هذا اإلشتهاْء

   ثمَّ الغضْب ثَم الهالْكوالهَوْس
  
***  
  



 
  زنـَُكبالسكينةْ  يتبدْد ُح

  ويزوُل العبُء عن آاِهِلَك
  ً ومتى قلبـَُك القى راحة

  فلَك الحكمةُ  والحكمةْ  لَك
  
***  
  

  إنما ال ِحكمةْ  من دون انسجاْم
  ال تأُمْل دوَن عقٍل متزْن
  ال سالَم دوَن تفكيٍر سليْم

  والفرْح ال يأتي من غيِر سالْم
  
***  
  
  ْل ُمسرعا يهروِّعندما الفكُر

  خلَف أهواء الحواس العاتيةْ 
  كمةْ  آمالعُب األهواُء بالِحـَت

  تقذُف الريُح بأوراق الخريْف
  )فيصيُر عندها العقُل خفيْف(

  
***  
  

  إنَّ من يصبو إلشراٍق سعيْد
  يترفـّع عن هيامٍ  بالحواْس
  هذا ما يعرفُه آُل مريد

   ُيقاسُيثاُب بنعيمٍ  الإذ 
  
***  
  

  هادئ النفسِ  يرى نوَر اإللْه
  رغَم أن الناَس في ليٍل بهيْم

  بُه الناُس نهاراوالذي يحُس
  هو ليٌل وظالٌم للحكيْم

  
***  
  

  مثلما الماُء يصبُّ في المحيطْ 
  والمحيطُ  ال يفيُض ماؤُه
  هكذا يبقى الحكيُم راسخًا
  في سالمٍ  دائمٍ  ال يأَبُه
  اَبُهمهما دقـَّْت رغباٌت ب

  



 
***  

  َر آلَّ الرغباْتإن من يهُج
  والتملـُّْك والصلْف والكبرياْء
  سوُف يحظى ببلوغ األمنياْت

  نتهاْءإ ومباهْج ما لها من
  
  
   قصُد الكائناْتإن روَح الربِّ
  ُغ يرتاُح الفؤاْدعندما ُيبلـَ

  حتى في آخرِ  ساعات الحياةْ 
  رِء إدراَك المراْديمكُن للَم

  ع السالْمويصْل للمصدِر نب
  
***  
  

  إن دربينِ  يقودا للكماْل
   ها هنا اآلَن آما في السابقِ 
  درُب حكمةْ  وآذا درُب اشتغاْل

  قِ خدمةً  للناسِ  أو للخاِل
  
***  
  

   يتحكـَّْم بقواْه حكيمًاًاإن إنسان
  دوَن قيٍد وارتباطٍ  بمتاهات الحياْه

  آلَّ طاقاٍت لديِه.. عرُف آيَف يسّيْرَي
  إليِه دومًا رآـَن ُي.. سليٌمرأُيُه رأٌي

  
***  
  

  آم يلجُّ الشوُق فينا الرتياٍد وارتشاْف
   سقيًا يدفُع َيبَس الجفاْفِ ونرى في الحس

  سقم، إذ يمازجُه زعاْفـَتخْم ثم نـُمنه ن
  الْفأنَت روٌح وشراُب الروحِ  أنقى من ُس

  
***  
  

  ْن زاُدها خبُز الوجوْدخمصةْ  في النفسِ  تكُمَم
   ُيرّوى إال من ماء الخلوْدوأواٌر ال

  أنُهر الترياقِ  تجري، دونها تهوي السدوْد
  !هذه الخيراُت مبذولةْ  فدعَك من صدوْد

  
***  



 
  

   وإن عزَّ الرفيْقبُعْد النورِ  ال ترعن مسا
  حتى منتهى الطريْق  السيَر صديقيتابـِْع

  درْك ومن الحلمِ  يفيْقآُل من يسلَك ُي
  عايَن الشروْقفيرى شمَس الحقيقةْ ، وي

  
  
  ْ  واصطراعاعتراكٍٍقّوتانِ  في الوجوِد في 

  ْ  األخرى ضياعمطمُح األولى رشاٌد، مطمُع
  ْ هدي الشراعفالرشاُد للمريِد آوآٌب َي

  والضياُع للجموعِ  يورَد الحتَف المريْع
  
***  
  

  جىفتحالْف مع قوى النورِ  وال تهَو الُد
  لِحجى لمع آمالٍ إن بالحق الترقـّي 

  رتجى الُمثماُر الشرِ  تفري ويعزُّو
  ! نجانُهْم، قلَّ من ِمـَلقُم ُيلقأو هي الَع

  
***  
  

  ُه ثْبُت الجبالِ ـَ بيقينٍ  دونْعوتدرَّ
  بني بيوتًا فوَق صخرٍ  ال رمالِ ـَفالثقةْ  ت

  ِ دُّ السيولفإذا األنواُء هّبْت وطغى َم
   الزوالِ تبقى البيوُت وطيدةْ ، آمنةْ  شرَّ

  
***  
  

   نهٌج ومجاٌل ومدى فيِهٍ آُل يوم
  فٌء وهدىجى يتلوُه وهٌج فيه ِدوالُد

  سَت الردى إن آبوَت وتوّجفتعزَّ
  من جديٍد أنَت تحيا آلما الفجُر بدا

  
***  
  

  إن لَك الَح الحبوطُ  بوشاحٍ  أسوِد
  طفْئ نوَر المعبِدأبو بَك راَح القنوطُ  ُي
   لغِد يدوَملنفتذآْر أن ليًال 

  َت وجدَت والتمسَت تهتِدإن تجلـّد
  
***  
  



 
  فتفكْر وتذآْر وادخْر ُحسَن العمْل

  وتأمْل وتعلْل بشفاٍء للعلْل
  نَح األمْلوتشدْد وتجلـّْد وامتِط ُج

  طيُب القلُب منَك والجراُح تندمْليف
  
***  
  

   أن يفّرْخإنما األفكاُر بذٌر ال يعتـّْم
   الزرع ترسْخْر، وفروُخثِمـُوفروُع النبِت ت

  ر الشرِ  افنِ ، وجذوع اإلثم اشدْخفبذو
   وصروح الخيرِ  ابنِ ، فصروُح الخير تشمْخ

  
***  
  

  موٌس تـُظهُر وَجه العلي الخيرِ  ُشُ فكرة
  وبها الفردوُس يبدو لذوي الرؤيا جلي
  قرةُ  عين النبييَن ومحبوب الولي

   يمتليٍ من به تحيا دوامًا، من نعيم
  
***  
  
  يعٍ  وعفيْفْح لودـَأن قلَب اِهللا ُيفت

  ففؤاُد الطهرِ  يسري فيه تياٌر لطيْف
  آُل ما يصدُر  عن فكرٍ  نقيٍ  ونظيْف
  نيْفيتسامى نحو بـُعٍد، عالي الذروةْ  ُم

  
***  
  

  ومن الوجدانِ  دانِ .. هو ينبوُع األماني
  ِ  يديهِ  بادياٌت للعيانائُعوصن

  يشتهي ودَّ الفؤادِ  فوَق تمجيد اللسانِ 
  ْ  تلتقيني وترانيويقوُل بالمحبة

  
***  
  
  حوْدـّنتهانا للعجبًا ممن يقوُل ُم

   ال تسوْدِ  الفناِء في العقولأفكاَرليَت 
  زهْر بعَد ثلجٍ  وبروْدـُمثلما األغصاُن ت

  هكذا اإلنساُن يحيا رغم توسيد اللحوْد
  
***  
  



 
  هولِ ال إلى حتٍف نؤوُل حسَب تقدير الَج

  لهيولي اد وإن ماَتخُمفشعاع النفسِ  ال َي
  جوهُر األزهارِ  مخزوٌن بألياف األصولِ 
  نحُن نحيا بعدما الجسُم يصيُر للزوالِ 

  
***  
  

   آمخزون الصدوْر لو جاءْتحبذا األقواُل
  مرحى لإلحساسِ  في الناسِ  إذا حاآى العبيْر
  بورَك الشهُم وقد أهدى إلى الناس السروْر

  !فلُه في النفسِ  تهليٌل وتبجيٌل آبيْر
  
***  

   يحبط المسعى مرارًا إنماقد
  ما من مصيبةْ  آاعتراٍف بالفشْل

  
  ال عيبََ في اإلخفاقِ  بل في الكفِّ عن

  لْلمبذل الجهوِد والرقوِد وال
  

  فإذا طمحتْم للمعالي فاذآروا
  أن النجاَح في العزيمِة واألمْل

  
  وإذا بلغتم قمةً  ال تحسبوا

  أن المشارَف حّدها أوُج الجبْل
  

   ومن راَم العلىال حد للكونِ 
  !فليعرف الكوَن وباريِه األجلّْ

  
  غني العقوْلـُفي رحاب الروحِ  نكسْب حكمةً  ت

   هرج الرعيْلمن.. ّدة الضوضاْءتنفُر من ِح
  ن اإلآثارِ  من هذرٍ  ومن قيلٍ  وقاْلمو

  هلِ  وقد باَت عدوًا للكماْلومن الَج
  
***  
  

  لقد رأيُت الكثيَر في الحياةِ  ولْم
  فؤادَي مثَل شهمٍ  مسامحِ ْج ِلَي

   الحُب قلَبُهليمًا يعمُرتراُه َح
  ِ  الجوانحبيَنِ  ومنزلُه في الناس
  
***  
  عُبْر لنفوَز بالنعيْمفوَق جسر الصفحِ  َن



 
   سليْمٍ  في وضعفحريٌّ أن يظَل الجسُر

  ُر ينقلنا إلى بّر السالْمَببورَك الَمْع
  إن تهدَّْم نتندْم، ونرى قبَح الجحيْم

  
***  

  
  

  ذارِ  من رداٍء للتظاهْرصاحِ  ما عشنا َح
  ُب إشعاَع نورٍ ، يبرُز ما في السرائْرحُجَي

   سافْرأُي  شخصٍ  يرتديِه، هو بالتأآيِد
  !ْرْع، إنما للكشفِ  صاِئـُّآُل من يهوى التصن

  
***  

  ُمذْ  جفا اَهللا ابُن آدْم، وأطاَع الكبرياْء
   لياْءْه، يحوي من ألٍفْب مخزوَن علِمواحتَس

  قد غدا جّواَب قفرٍ  ومن النعمةْ  براْء
  سائرًا إن لم يجافِ  ما أطاَع للوراْء

  
***  
  

  عةٌ بالدمعِ  تـُبَصُر آفاٌق مرصَّ
  تزري بدرٍ  وياقوتٍ  ومرجانِ 

  والعيُن تكسُب صفوًا إن هي ذَرفْت
  ُل من غثٍ  وأدرانِ والقلُب ُيغَس

  
***  
  

  الوِدذا في عينَك جاَل ذوُب الشوقِ  وإ
  وإن أترعَت خافقَك باإلخالص للعهِد

  بَك تبزغْ  أحاسيٌس فوَق الحصرِ  والعدِ 
   الضِدَ بدْد ظلمةـُوتشرْق فيَك أنواٌر ت

  وتملْك آوآَب السعِد
  
***  
  

  خيَر ما تعطي السماُء لنا في األرض الصديْق
   اِهللا والمعنى العميْقفيِه حبُّ

  وجماالت المحبةْ  وشذا الود العبيْق
  !عْن األصحاب فتش بالسراجِ  في الطريْقف

  
***  
  



 
  فَح ِطيٍب غيُر معطار المناقْبـَبُز نال َي

   صاحبْه أعلى المراتْبْ غواتضاُع القلِب ُيبِل
  ورضّي الخلقِ  يرضى، ال تكدرُه المصائْب
  !من حوى هذي المزايا ينجو من ناب النوائْب

  
***  
  
   الحقِ  عذب المنهلِ إن تعشقَت ارتياَد

  سما شوُق الفؤاِد لبلوغ الموئلِ و
  فبمرقاة المبادْئ أوَج عزٍ  تعتلي

  مبدأُ  اإلخالصِ  نهٌج وبهِ  وهٌج جلي
  
***  
  

  وإذا رمَت ابتهاًال جاِف تفخيَم العبارةْ 
  غ قراراـُفدعاٌء مثل هذا حاشا أن يبل

  همسةُ  الوجدانِ  فيها آُل معنًى وإشارةْ 
  ذقٍ  أو مهارةْ فبنـُطق القلِب نـُسِمْع، ال بح

  
***  
  

  ورٍ  شفيٍف ينفذُ  منُه الضياْءـّوآبل
   نفُسَك مرآةً  صقيلةْ  بصفاْءلتكْن

  تعكُس نوَر القديرِ  مثَل صفحة السماْء
  وتشُع منها أقباٌس صباحًا مع مساْء

  
***  
  

  عالٍ  وآالْممرحى للمخلصِ  فكرًا، مع ِف
  يتمنى الخيَر واألمَن لمجموع األناْم

  بٍ  وتآلْف ووئاْماَس ُحيزرُع أغر
  هجةْ  وانسجاْمتثمُر دومًا مسّراٍت وَب
  
***  
  
  ْح سوى عذب األريْجـَآْن آزهر الروضِ  ال ينف

  ينعُش الذوَق بعطرْه وبمرآه البهيْج
  ع للمروْجصُِّيسعُد األبصاَر مرآُه المر

  !دوَن إعالمٍ  وإعالنٍ  بطبلٍ  أو صنوْج
  
***  
  



 
   واتساْقإنما األزهاُر توحي بنظامٍ 

  وبوعيٍ  وبروحٍ  وبألغازٍ  تـُساْق
  ، ومن الغفلةْ  تفيْقوللعقولِ  آيما تصح

  لترى من قد برا، وبتكريمٍ  حقيْق
  
***  
  

  هْل نظرَت الشمعةْ  تفنى، آي تنيَر اآلخريْن؟
  !َعها الصافي السخيْنوتذوُب وتسحُّ دْم

  بورَك شمُع التفاني، وآذا دمُع الحنيْن
  ن أعطى وجاَد بالثميْنوفؤاُد المرِء إ

  
***  
  

  هل رأيَت البرتقالةْ  تكنُز حلَو الشراْب؟
  !وتجوُد بالرحيقِ  رغَم تمزيق اإلهاب
  ُجد بسّيال العذوبةْ  إن تذّوقت العذاْب

  فعطاُء الصفحِ  يرفْع إلى ما فوق السحاْب
  
***  
  

  إن من راَم العطاَء فالمثاُل في الشجْر
  بالثمْريمنُح الظلَّ الظليَل ويجوُد 

  ْرفإذا األغصاُن قـُّدْت، وإذا الجذُع نـُِش
  ال يكفُّ عن عطاٍء بسخاٍء للبشْر

  
***  
  
  ؟ْع تحت طيات الثرىهْل رأيَت الحّبةْ  تهَج

  !ورأيَت القلَب منها يمسي قوتًا للورى
  إن من آاَن لغيرْه، ال يسيُر القهقرى
  بل إلى األفالكِ  يسمو، وضيا اِهللا يرى

  
***  
  

  حلةُ  تقصْد، أحلى أزهار الربيْعوآذا الن
  ترتشْف منها رحيقًا تّدخرُه للجميْع
  ْ إن من يعطي طعامًا للجياعِ  ال يجوع
  بل من الخيراتِ  ُيمأل، ببرآات البديْع

  
***  
  



 
  ما ُخلقنا للتعّبْد لمفاهيَم ذَوْت

  وعفا الدهُر عليها، واضمحلـّْت إذ َهَوْت
  مةْ  َصفـَْتلِذْم إذا اقيمةُ  اإلنسانِ  ال تـُعَد

  فمقاُس الفضلِ  مقروٌن بما النيةْ  َحَوْت
  
***  
  
  كرُم صوت الضميْربسالم الروحِ  يحظى ُم

  فمن الوجدانِ  يحكي بارئ الكونِ  القديْر
  تارةً  صمتًا ينادينا وطورًا آالهديْر
  إن سمعنا وشرعنا بالمثولِ  نستنيْر

  
***  
  

  في سالم القلِب نلتذُ  بمصداق اليقيْن
  بصوت الحقِّ يهدينا إلى النهج األميْنو

  وبنا يسري شعوٌر فيِه شوٌق وحنيْن
  ولنا تـُعطى آنوُز الفهمِ  والفكر الرزيْن

  
***  
  
  غُزَرت فيه المعاني لي بمدح األمِ  رأٌي
   األمانيِهوحلـَْت في وحوى فيه آنوزًا

  ات اليمانيـّليس رن أعذُب األصواِت عندي
  ِ لفتاْت الحنان متبوعًا بالقلِببل نداء 

  
***  
  

  غرُق اإلنساَن في بحر الوداْد؟من تراُه ُي
  غدُق التحناَن في جوٍد فريْد؟من تراُه ُي

   مغاليق الفؤاْد؟ على فتحِ لُه القدرةْ من 
  !نائُب الرحمِة والرحمنِ  ما بيَن العباْد

  
***  
  
  ْ ناطمٌل فيِه ُمآُل إنسانٍ  لديِه َع

  فضي للصراطْ  ُيباإلنجاِزواجٌب آالفرضِ  
  ْب للمرِء طعَم البهجةِ  واإلغتباطْ ـِويه

  هِمَل أو ُملَّ فلسٌع آالسياطْ أُ فإذا 
  
***  
  



 
  إننا ننمو ونسمو باحترام الواجبِ 

  وبفكرٍ  ثاقِب.. والتعّمْق في التأمُّْل
  سم الواهِبإلوبتقديرٍ  وتقديسٍ  

  وبتعزيز اليقينِ  في فؤاد الراغِب
  
***  
  

  ْب والتطّرْفْت، والتعصُُّم التزي أشجُبإن
  ْر، والتخاذْل والتخلْفوآذا أنعي التأخُّ

  بالتأفْف.. بالتقاعْس.. ْم لسُت أؤمنبالتظلـُّ
  بل بإيجاٍب وإعجاٍب بكلِ  ما يشّرْف

  
***  
  

  قد يقوُل البعُض دْعَك من تعهْد بالتزاْم
  عرْب عن مرامٍ  وغراْمـُواطلْق النفَس لت

  ضٍ  عن َمهاْمإنما الترخيُص عجٌز وتغا
  بُه ُيالْمٌل مخاتْل، من يصاِحوهو ِخ

  
***  
  

  ليَس التحرُر من غلٍّ يخلـّصنا
  من القيوِد إذا الزمنا ديجورا
  فالحُر يأبى ظالمًا في سجيتهِ 
  اويكرُم الخيَر واإللهاَم والنور

  
***  
  

  بُح المغبةْ ـُحافُز الشرِّ آديجورٍ  به ق
   عبَّأو آبئرٍ  من زعافٍ  يصرُع من منه

  ادسًا وربَّـُْه يزدري قوالذي يهوى ارتياَد
   لـُّباشرًا، يحسب الممضوَغإن هو يمضُغ ِق

  
***  
  

  مثلما للخيرِ  جنٌد ها هنا أو في األثيْر
  هكذا للشرِ  بنٌد مع فيالْق ونفيْر
  إنما خذها يقينًا من بصيرٍ  باألموْر

   الدهوْردهرالحقِ  ترفرْف أبدًا ة ُُراي
  
***  
  



 
  الْحلتفًا بأثواب الَصُء الزيُغ ُمقد يجي

   لو بِه أبصرنا إشراَق الصباْحدَُّووَي
  لسنا للمظهرِ  ننظْر بل إلى المعنى الصحيْح

   اللفظ الفصيْحوراَء ..بارةْ خلَف منطوق الِع
  
***  
  

   األموْرنا بفكرٍ  وتأملناإن تعمق
   القضايا فيما ال تحوي السطوْرناوتبّصر
  مثَل من عبَّ الخموْر اندهاشًا، ناحلترنـَّ

   في سياحات الشعوْربِّر المدناوألدرآ
  
***  
  
  ْح، ولخير الكل يفرْحـَهو دمُع الشوقِ  ُيسف

  ْحرء يتَرولصحو الناس يصبو، ولبؤس الَم
  برْح عن اإلخالصِ  َيزاغَ يسكُن القلَب فإن 

  اصرْف األياَم في التفكيرِ  بالمقصوِد تربح
  
***  
  
   يقيَس األوقيانوْس؟أِلقمعٍ  دَق حجمًا أن

   شمسٍ  بشعاعٍ  من فانوس؟هْْ وهَجأنشبِّ
  يعكُس شمَس الشموْسُ آن محيطًا ال ُيحاط

  ال تقْل أيامي تمضي وأصيُر للرموْس
  
***  
  

  الٌل ورسوْمإنما الكوُن وما فيِه ِظ
  من هاللٍ  وتالٍل ورماٍل ونجوْم

  تتالشى إثَر دورٍ  مثلما تجلو الغيوْم
   الفن العظيْمذُ هبَج: لـُْدـْخبينما الرساُم َي

  
***  
  

  ّجْرأُي خيٍر من تشاؤْم وتجّهْم وَض
  ؟م وتألـُّْم من حماقات البشْروتبرُّ
   أسباب الكدْرآلَّ.. ْمدعنا نحُس.. ْمدعنا نبُس

  وهي خيُر الصوْر.. صورةُ  الرحمنِ  فينا
  
***  
  



 
  قيَل لي أن أناسًا يهزؤوَن بالحقائْق

  لعارفِ  ألقوا العوائْقويودوا لو بدرب ا    
  !؟هل خبا فيهم ضياٌء وانتفْت منهم بوارْق

  هم جالوا لرؤوا ربَّ الخالئْقـَلو بعين الف
  
  

  إيقاعات 
  

  ذآرياُت األمسِ  في الروحِ  َسَرْت
  فأثارْت في الفؤاِد شجنا

  
  

  ثم أمسْت قطراٍت فَجرْت
   الغيِث زاَر السوسنادمعمثَل 

  
  ْنـُِ  وآال ترهبَن اضطالعًا بالمهام

  آالبحِر يزخُر باألمواهِ  والدررِ 
  

  ٌحنفَسحٌب وُم سهوالً  بها َرْنـُوآ
  ورآَن عزٍ  يجيُر الناَس من خطرِ 

  
  ما حطـََّم الناَس إال الماُل والطمُع

  ، أيضًا الجشُعولؤٌموحُب ذاٍت 
  

  تنهدُمتـُشاُد ثَم أصناُم وهمٍ  
   يمتنُعما جيَءُل ماٍء إذا وِظ

  
   ال تـُحصى بجملتهاإن الفضائَل

  ألن أصلـَها في الوّهاِب مقروُن
  

  هاـُللكَن أمرًا يلخـّْصها ويشُم
  عرفاُن فضلٍ  وقد آواُه وجداُن

  
  إن الثراَء ُيقاُس بالشعورِ  فإْن
  شعرنا حقًا ملكنا منجَم ماسِ 

  
  وإن عجزنا عن اإلحساسِ  ال عجبًا

   بالناسِ وعظناإن آنا صفرًا ولو 
  

  على األحداثِ  وابتسمييا نفُس صبرًا 
  وال يهّمِك ما قد قيَل أو شاعا



 
  

   الليُل أن يخفي تألقكِ آم حاوَل
  !فزدِت في العتمةِ  الظلماِء إشعاعا
  ال تأمنَن صديقًا آاَن قد َصِحَب
  إثنين قبلـََك ثَم عليهما انقلـََب

  
  تأبى الشهامةُ  أن تأوي لخافقِه

  بال آِذـُقـَ أو يِغشًا يضمُرما داَم 
  

  وإن عثرَت على المخِلْص فأنَت بهِ 
  أغنى بذمتي ممن آدَّس الذهبا

  
  ال يقذُف الناَس بالحجارةْ  من سكَن
  بيَت الزجاجِ  وإال حطـَّم السكنا

  
  ومن يعايُن عيبًا في األنامِ  يروا
  فيهِ  المعايَب واألوضاَر والدرنا

  
  إشراقةُ  الروحِ  آم أصبو لمنهلكِ 

  !أياميوآْم أعلُل في لقياكِ  
  

  يهفو الفؤاُد إليِك حيَن أذآركِ 
  وترتجي النفُس مرأى وجهكِ  السامي

  
  عٍ أنِت التحرُر من همٍ  ومن جَز

  ومن ظالمٍ  ومن خوٍف وآالمِ 
  

  ال زلُت أرنو إليِك والحنيُن غدا
  آجارف السيلِ  ينشْد بحركِ  الطامي

  
  لو أنني سئلُت عن ماهية الخالق

  و تشتاق؟وقيَل أَي مظهرٍ  تختار أ
  

  ألفيتني أرنو إلى الفضاْء
  مفتشًا عن وجهه الوّضاْء

  
  باْبـُأخالُه الل.. آي آتي بالجواْب
  أغوص في التفكيْر..أستوحَي الضميْر

  
  وأجتني السداْد  أهتديلعلني للحلِّ

  !لمنهجٍ  فريْد وأضع العماْد
  



 
  عن مظهر الدّياْن يوحي لي الوجداْن

  ماْنبأنه الحُب الذي في قلبهِ  األ
  

  والعطُف والتحناْن
  لكائنٍ  من آان 

  
  برمهنسيات

) Samadhiالنشوة الكونية(  
  
   آماُب النوِرُجقد تالشْت ُح

  ُل اختفى األحزاُن والِظولـّْت
  

  ومضى الفجُر وإشعاُع الُمنى
   ولىَّ وانتفىِ وسراُب الحس

  
  فالمحبةْ  والكراهيةْ  على
  شاشة األضداِد أمسْت آالعدْم

  
   أو الموُت والوآذا العيُش

  من أثرٍ  لعافيةْ  أو للسقْم
  

  موُج ضحٍك من شعوري برَح
  زٍء وعبْث أصداَف ُهً حامال

  
  هذي ذابْت وشعرُت الفرَح
  يغرُق الحزَن، وما الغُم لبْث

  
  صولجاُن الفطنِة الكبرى لمْس
  ْعنوَء وهمٍ  فعلى الفورِ  هَج

  
  بيَد أَن الكوَن آاَن يختلْس

  ي المتسْعفرصةً  آي يغزو وعي
  

  إني أحيا خارَج الظل المديْد
  ذاَك ظٌل ما لُه عني انفصاْل

  
  مثلما البحُر بال موجٍ  يميْد
  إنما الموُج بال بحرٍ  محاْل

  
  ذابْت األحالُم واليقظةْ  آما
  أقلَع اإلغراُق ذو الُبعْد العميْق

  



 
  حاضٌر مع ماضي عهٍد ُهِدَم

  ومن المستقبلِ  زاَل البريْق
  
   مكاْنِ وُد في آلحيثني الموج

  دائُم اليقظةِ  حيٌّ لألبْد
  

  متدفْق من مسامات الزماْن
  خلَف منظورٍ  هنا أو في الَجلـَْد

  
  ماقد رشفُت وابتلعُت األنُج

  ْب والشموْسوالنيازْك والكواِآ
  

   وسماٍ وانفجاراتٍ  بأرض
  وسيوَل الحشرِ  ما بعَد الرموْس

  
  أنهاُر السكوْن: وآذا األنهاَر
   الضياء المتقْدوبراآيَن

  
  وخواطْر سائر الخلقِ  بكـَوْن

   وأبْدآنيٍ من قديمٍ  و
  

  وجميُع الليفِ  في العشب انصهْر
  في آياني مع وجودي واألناْم

  
  آلُّ ذّرة من ترابٍ  منتشْر

  مازجت روحي وذابْت في السالْم
  

  وشربُت الِحنَق أيضًا والطمْع
  والصالَح والردي.. والخالَص

  
  ها بحرًا يشْعـُآلـّها حولت

   من ِدما ذاتي سنيًا وندي
  

  وسروٌر خانٌق من نفخةٍ 
  رةْ قلةْ  قاِطللتأمْل يعمي ُم
  

  َر في لهٍب من غبطةٍ فـُجِّ
  القمًا جسمي وعيني الماطرةْ 

  
   آماالذاُتأنَت ذاتي وأنا 

  تحْدُم.. علٌم.. معلوُم.. عالٌم
  



 
   حـّلت عندمارعشةٌ  للحسِّ

  قْدفيها تيار المسّرات ات
  

  وسالٌم فيهِ  تجديٌد عظيْم
   الخياْلّدمتعةٌ  تسمو على َح

  
  هذه النشوةُ  جوٌد من آريْم
  واتحاٌد فيِه للشوق اآتماْل

  
  ما هي غيبوبةْ  عن وعيٍ  وال

   تخديرِ  بل أمٌر أآيْدْ  مُنجرعة
  

  للُعالفيِه توسيْع المدارْك 
  خلَف محسوسٍ  إلى الُبعد البعيْد

  
   الشامُلفأنا البحُر الخضُم

   الذاَت الصغيرةْ  بي تعوْمأرقـُُب
  

  ُليقظٌ ، منتبٌه، متفاِئ
   تهجْع أو تحوْمأبصُر األطياَر

  وآذا الذراتِ  في صلب التخوْم
  

  ُحآُل صقعٍ  في الفضاِء يسَب
  في دمي مثَل جباٍل من جليد

  
  طفُحبُت وعيًا ووعاًء َي

  بالذي يزخـُْر بِه الكوُن العتيْد
  
  تأتي للمريْدهذِه الحاالُت 

  باشتياٍق ظامئٍ  للمعرفةْ 
  

  :وتأُمْل حسَب تعليم الرشيْد
  غبطةٌ  فيها ينابيع الشفا

  
  تـُسمُع الذراُت في همسٍ  رقيْق
  والجباُل مثَل سائْل منصهْر

  
  وآذا األصقاُع والوادي العميْق

  والبحاُر آسديمٍ  منتثْر
  

  هذا صوُت أوم على سطح المياْه
   للعجْبيرفُع األوهاَم، فيا



 
  

  ومحيطاٌت مضيئةْ  في تباْه
  ْبتقُف مكشوفةً  دوَن ُحُج

  
  
  

   الكونِ  في قلب السكوْنذاَب صوُت
  في نور الوجوْد وتالشى الكُل

  
  

  وشعرُت الخفَق في آل القلوْب
  غبطةً  فيها التحرر من قيوْد

   الخلود َُّغ شطوابتهاجًا يـُْبِل
  

  لبٍ  ونوْرهذه األقنعةْ  من ُص
  سوائْل ترتفْعوبخارٍ  و

  
  أما روحي فبأفالٍك تدوْر
  نحَو ذاتي الكبرى توًا تندفْع

  
  لألبْد ولـّى خياُل ذاآرةْ 

   الِظالْلُف غيَرمّيتةْ  ال تعِر
  

  أفُق نفسي صار حقًا نّيرا
  الْلتحتي، فوقي، وأمامي، في َج
  فاألبْد إشعاعُه دوَن زواْل

  
  وإذا آنُت فقاعةْ  عائمةْ 

  ضحكِ  فقْدفوَق أمواجٍ  من ال
  

   المسرةْ  الدائمةْ بحوَرصرُت 
  !واغتباطي بانتشائي ال ُيحْد

  
    
  

  !ال تجزعي..  يا نفسي الال تجزعي
  

 ال تجزعي مهما الحياةُ  أسرفْت
فْت، ال تجزعيفي جورها وتعسَّ  
 

 وتعشمي األنواَر حتى في الُدجى
 فالشمُس في األفقِ  وإن لم تسطعِ 



 
 

  للندىوتبّسمي مثَل البراعمِ 
 وتنسمي عبَق الصبا المتضوعِ 

 
 
 
كِ ـَحْت أجفانوإذا المآسي قرَّ  

 فالعيُن تصفو بانهمار األدمعِ 
 

َل وخُزُهوالشوُك إن أدمى األناِم  
!طرُه لو تسمعيفالورُد يهمُس ِع  
 

 وتذآري أن وجوَدِك الزٌم
 للكونِ  صنٌو للشهاب األلمعي

 
 إن آنِت تخشيَن الحياةَ  وبأسها

  بالروحِ  نحو المبدعِ فتوجهي
 

 ووّدعي دنيا الغرور تأمني
 وقلَبكِ  عند األمينِ  أودعي

 
بصريـُوامشي على درب الحقيقةِ  ت  

 نوَر الوجوِد وعندها لن تـُخَدعي
 

بسي، ال تيأسي، ال تحبسيال تْع  
 النهداتِ  واآلهاتِ  بين األضلعِ 

 
 ال تقنطي فالعيُش يزخُر باألمْل

سِ  فارجعيوإذا شعرتِ  بالتوجِّ  
 

 فإذا فعلِت سوَف تلقيَن الرضا
 وإذا اندفعِت أخشى أن تتوجعي

 
 ال تقفزي وسط الظالمِ  فربما
 صادفِت ما ال تقدري أن تدفعي

 
 بل اسلكي دربًا أمينًا تهنئي

 بالخيرِ  آل الخير من بحر الوعي
 

ِكمِقَعً  في ساآناِ  رُبكما زاَل    
ِ في الروحِ  في الوجدان غير مقنـّع  

  !ال تجزعي.. يا نفسي ال.. ال تجزعي



 
  

  واآلَن فلنقرأ وصيةْ  صادقةْ 
  ْ فيها مشاعر مع أفكارٍ  سامقة

   
  
  

  نظمها الصديُق للصديقِ 
   افتراق العمرِ  والطريقِ قبل

  
  فكُل بيٍت فيه حٌس صادُق

   عابُق ِْوآُل معنى بالمودة
  
***  
  

  صديقي عندما نفسي تفارْق
   الُسباِتأحالَم.. هشيَم األرضِ 

  
  فال تأُس لفقدي أو ترتْل
  ترانيَم المراثي المبكياِت

  
   حولي الورِدجفناتْس وال تغُر

  وال أشجاَر سروٍ  باسقاِت
  

  آن الطلَّ النديَّ على ترابي
  وزخات الغيوث الهاطالِت

  
  آن األعشاَب حولي يا صديقي
  وأهداب األقاحي الباسماِت

  
  مَت لقائَي بعد هذاوإن ُر

  كل الكائناِتستبصرني ب
  

   إن أردَت وإن سلوَتواذآْر
  !فال لوَم عليَك مدى الحياِة

  
  بعَد الوصية هذي أبياٌت بها
  فكٌر عميٌق هيا نستمعْ  لها

  
  روديارد آيبلنغ المعروِف من نظم
  ها إلى بني معروفِ ـُترجمت

  
***  



 
  إن آنَت تمشي وترنو للفضا الصافي 

  وتبصُر الشمَس تسكْب نورها الشافي
  

   بعزمَك آمنَت ولو نكرْكوإن
  آُل األنامِ  وقالوا أنَك غاِف

  
  وإن آـُرهَت ولم تبعْث مثيلتها
  لقلِب حاقِد أو وجدانهِ  الجافي

  
  وإن رأيَت رعيَل الناسِ  منهمكًا
  بالقيلِ  والقالِ  من هذرٍ  وإسفاِف

  
  َت إلخفاقٍ  وترقيةٍ ْموإن بَس

  وقلَت ما أستحُق يأتي بالوافي
  

   في اآلفاق معتلقًاوظلَّ فكرَك
   اَهللا في المنظوِر والخافييعايُن

  
   ولْمِ وإن شعرَت وحيدًا في الكفاح

  َك الدافييُهْن بَك العزُم أو إحساُس
  

  لدنيا بأآملهاصاحُب افأنَت 
  وأنَت آفٌؤ وللمواقف آاِف

  
  واآلَن إلى عهِد برمهنسا

  .. بأنُه لن ينسىهِ ووعد
  
***  

When I take the Vow of Silence 
By Paramahansa Yogananda  

 

   عندما أقطُع عهدًا بالسكوْت
  آيما أبقى مع حبيبي في انسجاْم

  
   ذراعيِه اللتينِ أنعُم بيَن

   تغمرا الكوَن العظيْم
  

  ُهـَسوَف أبقى سامعًا ألحان
  وأناشيَد السالمِ  والنعيْم

  
  بصرًا مخبوَء أطياٍفُم

  .. وقدسيَّ تجّلٍ  ورؤيا للعليْم
  



 
  أني سوَف ال أنساآُمبيَد 

  وسأرمقكْم بصمٍت واهتماْم
  

  تخطروَن فوقي في األعشاِب 
  في نبت األديْم

  
  أو تروني ناضرًا في الغصنِ 
   مخضّرًا بأوراق الكروْم

  
  وسأرعاآْم بعطف القلِب

   واألم الرؤوْم
  

  من خالل قرمز الزهرِ 
   المضّمخ بالوئاْم

  
  مما يجلْب لكُم البهجةَ 

  ساس السالْم والغبطةْ  وإح
  

  وأطّوقكْم وأداعبكْم 
  بأعطاف النسيْم

  
  آيما أنجدآْم من الخوِف
   ومن ظل الهموْم

  
  وأغلفكْم بنور الشمسِ  
  يوحي بالدفء الحميْم

  
  لُّ عندما الوحشةُ  تنَس
  برعشةْ  للصميْم

  
  حينما للبحرِ  ترنوَن
   تروني في الخضْم

  
  واحدًا مع ربي في األفقِ  

  ونيلّي الخياْم
  
  

  فيها إشعاٌع لجينيٌّ 
  والزورد آريْم

  
  سوف ال أنطُق قطعًا
   إال من عقلٍ  فهيْم



 
  

  ومن الوجدانِ  إن شئُت
   سأعتْب أو ألوْم

  
  
  

  من محبتكْم سأقنعكْم
   وخفـّاق الهياْم

  
  علكم تصبوَن للمعبوِد
   شوقًا آالوحاْم

  
  سوف أغريكْم ولكنَّ
   بإغراٍء سليْم

  
  

  للتمتْع بوداد الرِب
  ع الهياْم ينبو

  
  وتناسوني إذا شئتم
   وال تنسوا الرحيْم

  
  فإذا باَت بذآراآم ذآرتوني

  !على طول الدواْم
  

  فلنستذآْر الماضي البعيْد.. واآلَن
  ..فالذآرى تطرُب اإلحساَس آالنشيْد

  
    
  

 هيا نطوي للوراءِ  أعوامًا طويلةْ 
 ونعوُد بالذآرى إلى عهد الطفولةْ 

 
  ابتسامًا وحبورايوَم آنا نمأل الجوَّ

 ونسيُر في حقولٍ 
 

 رّشها الفجُر رذاذًا لؤلؤيًا
!مازَج الحسُن عبيرا  

 
 آانْت الوادي وما زالت وهاتيك الدروْب
 يوم سرنا وتبادلنا أحاديَث الغروْب

 



 
 وسمعنا الطيَر يشدو

 ورأينا الطفَل يعدو
 

 وغرسنا الشوَق في فصل الشتاْء
رضاْءحوَل آوماتٍ  من الجمر بجوٍ  من   

 
  نشرُب الشاَي ونصغي للحكايا

 نقرأُ  تلَك الروايةْ 
 

 ويطولُ  الليُل من ثم يوافينا الكرى
 فنناُم بعدما األمُن إلى القلب سرى

 
              سعيدة ْْتلك أياٌم

!هل تعوُد يا ترى؟  
 

  
  أهدي هذه األبياِتواآلَن        

   مودةٌ  في ذاتيلمن لهْم      
  

  أعماقي من منبعِ تحيةً  
  ..وفيها نبُض الخافق الخفاقِ     

  
  ْ  العشيرة اُهللاَ حفظ

  ذات المزايا النضيرةْ 
  

  فَق والتوفيَقوأداَم الِو
  أنهارًا غزيرةْ 

  
  لتظَل أسرةً  يكلؤها الباري
  ويرعاها صغيرًا وآبيرا

  
  مُل ملتمًاويظُل الَش

  على ِطيْب السريرةْ 
  

  ففي التالقي يقيٌن
  يرةْ قِ  حوفي التفرُّ

  
  وفي التآلفِ  خيٌر
  لمْن يحّبذ َُ خيرا

  
  وفي التعاضِد عزٌم

  وفي الخذالنِ  مرارةْ 



 
  

  وفي التوافقِ  ربٌح
  قاقِ  خسارةْ وفي الِش

  
  
  

  حتفظْ  بالثوابْتتفل
  منارةا هولتكن ل

  
  بَق طودًا وطيدًاتول

  مثل الحجارة ْْصامدًا 
  

  شينا طويالً لقد َم
  على دروبٍ  عسيرةْ 

  
  ا صعاٌبوواجهتن

  وتدبـّرنا أمورا
  

   وهٌجالتوحيِدلنا في 
  يظُل دومًا منيرا

  
  يتحدى زعزَع الريحِ 

   الديجورايبدد
  

  افتخارًا في الباشا إنَّ
  شعاراوً  ةوعز

  
  ِ  عقوٌلالرّيانفي و

  راجحةٌ  وآبيرةْ 
  

  وفي األردَن نشامى
   مستنيرةْ نفوُسُهْم

  
  حسنوَن تصريَف األمورِ ُي

  بإدراك البصيرةْ 
  

  براسًاِنفهـُُم ما زالوا 
  وِملحًا وخميرةْ 

  
  رٌزهـُُم  للباطنِ  ِح

  وللحكمةْ  ذخيرةْ 
  



 
  حِفظَ  المولى العشيرةْ 

  وليكْن هاديها دومًا
  ومجيرا وليدْم لها نصيرًا

  والسالم عليكم
   مسعود عباسمحمود

  الواليات المتحدة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
   
   



 
  

  
  
  
  
  
   

  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
   

  
  



 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


