
 

  

   
  ()  أدب   ا �12

  
  : الشيخ حسني الواثقيدادإع                                                  

توضيح املسالك يف أحكـام  يف آخر خمطوطة من كتاب (وجدنا هذه املنظومة  .١
  )، تأليف الشيخ حممد بن احلسن بن سامل، أيب جملي اخلطّي املكي.املناسك

هـ، وقد نسخها الشـيخ صـاحل بـن    ١٢٠٢رمضان املبارك سنة ٦فرغ من تأليفه 
هـ، واملخطوطـة توجـد يف إحـدى    ١٢٦١صفر من سنة ١٩طعان البحراين، وفرغ منها 

البحرين، ومصورا موجودة عند بعض األفاضل، وناظم هذه املنظومة جمهول مكتبات 
  نعرف امسه، وهذا نصها: عندنا، مل
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  يف حمرمات اإلحرام:

 صـــيد الـــرب   ِ يحـــرم يف اإلحـــرام
  

 ِ قطعــاً واليحــرم صـــيد الْبحــر     
    ـــب ـــلٌ والثَعلَـ ـــذٌ وقُـمـ   وقُـنفُـ

  

ــوع مثّ   ــب واليربـ ــب والضـ   االرنـ
  

ـــة   ـــور والغـطايـ ـــذلك الزنبـ   كـ
  

ـــة    ـــرم يف الـروايـ ــع ذا حـ   مجيـ
  

ــاءُ   ـــيطُ والنسـ ـــيب واملخـ   والطـ
  

ـــاءُ    ــم االسـتمنـ ـــانُ ثُـ   واالدهـ
  

   آةـــر ـــظر امل ــع ن ـــردا م ــد ال   عق
  

ـــي     ـــواد آتـ ــالُ بالسـ   واالكتحـ
  

  ِ مثّ إخـــراج الــــدم  ٍ وقلـــم ظفـــر
  

    ــتر ــا يس ــبس م ـــقَدم ول ــر الْ     ِ ظَه
  ج

ــالح ــلُ السـ ــعر محـ ــةُ الشـ   ِ وإزالـ
  

ــرس   ض ــع ــانع وقل ــرب ٍ م ــه اخلَ   ٍ من
  

ــريح   ــه ال ــن كري ــف ع ــبض أن   ِ وق
  

ـــح    ــلُ للـصحيـ ـــذلك التظْليـ   ِ كـ
  

  ِ ِ راكبـــاً وقتـــلُ القُمـــل يف الســـري
  

ـــقل    ــرح دونَ النـ ــبهه والطَّـ    ِ وشـ
  

  مســـاوي ٍ اُحــــرز أو ملــــوضع
  

ـــل      ناق ــن ــذا م ـــم ل   ٍ وراوي فَك
  ج

محـــري ـــوقكـــذا اجلـــدالُ والفس  
  

ـــزين   ـَنا للـ ــ ـــتم مثَّ احلـ ـَّخـ   ِ والت
  

ــاُء رأس  ــذا غطـ ـــرجل  ِ وهكـ   ِ الـ
  

    ــي ــنص اجلَل ــه ال ــاَء ب ــه ج حترمي  
  

لـــىع ـــهيـــةُ الوجغطا تمـــوروح  
  

  ومل يكــن محلَّــاَ حرمــت  مــن أ  
  

ــري معتــاد لَـــهاَ     ــبس حلــي غ   لَ
  

  وحرمـــوا إظهارهـــاَ معتادهـــاَ    
  

ـــــقَابوالـن القُـــــفَّاز كـَذل   كــــ
  

ــك يف   ـِياب  مل يـ ــ ـِه ارتـ ــ   ِ تحرميـ
  

  ِ وقطـــع مـــا تنبـــت أرض احلـــرم
  

  حــالُ اخضــراره فدعــه تســلَم     
  

  ِ ِ األخضـــر والجيـــوز قَــــلع غـــري
  

   بحــت ــر ومس اإلذخ ــت ــغُ نب ضم  
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  يف مواقيت اإلحرام:

  
  

                               µ     µ     µ  
  

أنشأ هذه املنظومة الشيخ عبدالرحيم ابن الشيخ عبداحلسني ابن الشيخ حممد  .٢
تذكرة شعراء إصـفهان  هـ)، وهي مطبوعة يف (١٣٦٧ـ   ١٢٩٤حسني صاحب الفصول (

، املكتبة التجارية تأييـد  ١٥٥) للسيد مصلح الدين املهدوي اإلصفهاين، ص املعاصرين
  هـ ش.١٣٣٤يف إصفهان، سنة 

:منظومة يف مناسك احلج  

  ِ املــــحالَة وقـــد أبـــاحوا عـــودي
  

ـــة     ــال حمالَ ـــكمأ ب ـــكك وال   وامل
  

ــــهالفَواك رــــجومثــــلُ هـــذَا ش  
  

   ــابه شم ــن م ـْحق ــ ـــا اُل ـــلُّ م   وك
  

 ِ ٍ، يلَمــــلَم الْــــيمن عقيـــق عـــراق
 ِ  

ـَدنِي    ـُلَيفَة املـــ ومســـجد ذي احلـــ
ــام  ِ ــةُ الشـ ـــهم  ِ وجحفَـ ــرنُ نازلـ   قَـ

  
    .نبـــتاس ي احلُليـــفَةوحمـــاذاةُ ذ  

  

الْمـولَى    عـن سـوى    فَرغَ القلب وغَسـلْ    ِ اَألهواِء أدبر فاز من يف اِهللا هاجر وعن
طـــاف ســبعاً مثَّ صـــلَّى و ســعى ســبعاً     فاز من لَـبى وأحرم وإىلَ العمرة أقدم
ـِىن بات    فاز من أحرم من مكَّـةَ للحج فَــندباً  حتــى الصبــح     التسـع  ِ بلَــيل    مب
 رفَـاتالع ن الظُّهر وقُوفنالَ م نم غُــروب        فاز ى بعـدـمس  وأتالش ِ   ــكثللم ِ

عدب نم مس طلوع فازى مبناها ِ الشحلْــق      ِأضـِح ِ  ِ الــرأس  فَـرمـى مثَّ هــدى مثَّ ب
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                               µ     µ     µ  

  
  
  

هذه القصائد اخلطيب الشهري الشيخ الدكتور أمحد الوائلي، وهي مطبوعة  أنشأ .٣
، شـرح وتـدقيق: مسـري شـيخ األرض، مطبـوع يف      ٦٠ـ   ٤٣)، ص ديوان الوائلييف (

  املكتبة احليدرية.  
  

  إىل الكعبة الغراء:

حلْمرجائي لُّوكُ ١،بانايتلُ ت  
  الفقراِء لىاحلاين ع بابك إىلَ      

  ٢،دومصر ن رمحةم ٍ ائغس إىلَ
                         بعطاِء ٍ دافق ٍ غمر ِ ن النبعم  

                                            
 . اللبانات: مجع لُبانة بضم الالم: احلاجة ومايطلبه املرء من رغبة وشهوة.١
 . املصرد: من صرد العطاء: قلَّله أو أعطاه قليالً قليالً.٢

ـَا       ِ منـهاَ  فاز من جاَء إىلَ مـكَّةَ ذَاك اليوم طَاف للـحج وصلَّى وسعى سبــعاً كمـ
نم اِء فازالنس جو يف حلَّى هوص ـــوب فَـــإلَى    طاففـــي  ِ ص ـــىنالْيــوم آخــر م ِ  ِ

ـِهاَ يف لَيلَـتـيها وـاراً  قَد رمى الْجمر الثَّالث عنــدماَ يـرمــيه       فاز من بـات ب
ـِلْجمرات        واىفَ الغروبـا فاز من يف ثاينَ األيام إذا  ـِهاَ والــيوم لـ ـِىن بـات بـ ـِم ب

ـَاز إنْ     ِداعـاً  فاز من عاد إىلَ مكة أنْ طَاف و ــ ـــاَ   ف ـــا أنْ دعاَن ـُزن ـَّى وف ــ صل
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ي١ِ، الفيض ِ حملض فيض ن دونم ِ منة  
والخوف جزاِء ِ وانتظار ذم  

  ٍ مؤمل غامت بوجه مالمح ما     
         ٢،بدعاِء وال أعرضت عن ملحف  

            دونَ ٍ يف مقبل وال رحبت رـِدبم ٍ                                                 
                 والغرباِء ِ يف األهل والفرقت  

                      حباجبٍ ٣،العفاة دونَ وال استترت  
    ٍ من اخلفراِء٤، غليظ وال فدم                                   

                                      يعبس ضستللمعـِب فنيوجهه  
                                ويبسم حنو السادالكُ ةراِءب  

                                  تساوى لديه القصر والكوخ واحىفَت  
  ناِءواهلج ِ األنساب ِ مبرتفع                                      

                                           وأين يرجى والعدلُ اللطف والندى  
  ِءزالَللن اِهللا ِ رحاب ِ بغري                                                  

  
                               µ     µ     µ 

  
                                            

 . حملض الفيض: رده.١
  . امللحف بالدعاء: الداعي ربه بإحلاح.٢
 مجع عاف، وهو طالب املعروف. . العفاة:٣
  من اخلفراء: احلارس قليل الفهم والفطنة. . الفدم٤
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 هومت: هزت رأسها، وهنا مبعىن أصاخت وانصتت. .١
 تشتار من نورين: تستضيء. .٢
  . احلجون: اسم موضع مبكة املكرمة.٣
ـَداء: اسم جبل بأعلى مكة.٤  . ك

صورةٌ  ِ ويف النفس ِ الوادي إىلَ دلفت 
  

ـ ـل نـيـكن ال تبـو ل وحـتل   ي ـرائ
ــ   ــ تسآنـَف ــ وقـفَ  طوـخــ ِ لـْالرم

  مدـحمـــــــــــــــــــــــــ
  اً وسحر رواِءـيافـأط ِ قـي األفـوف  

ــر و      ــم الطه ــه ترس ــيماء وج و س
ــذى   الشــــــــــــــــــــــ

  ـعكلِّ لى باحلـوج ـهناِءــو ف مى  
  الًهلِّـم يبـــــا النـاهـطّـداة ختـغ  

  

  ســـيلـعــ ِ يـوحـــفح الـنــ تافند 
ــ ــ و  راِءحـــــــــــــــــــــــ ــ و ادـع ــ ادـع ــ يوحـالْ  نيـب

شــــــــــــــــــــــــفاهه  
  أداِء رسـج ات وــــآي عـِقاطـَم  

  

ــيض ــ و ف من ــى ت ـــنـالنعم  رهـظُ
ــ   ماـالســــــــــــــــــــــ

  ناِءــغَ كلَّ ِ األرض قرـف نحـمـَو ت  
  

  همسـه عمست راُءحـالص ١تـموـهفَ
  

  ـْنـَت وـعم مو بـبٍ  رـحـس ن هاِءـَه  
  

و تشت٢،ار مورينـُن ن ِ ـْجوه  حممـد  
  

  يـــنائـثَ أيـ، فَشاهـغـت ٍ و وحي  
  

  تحبوأص ٣،ونَجاحلَ تيطَّخا تملَ و
  

  خطاي على وقش ـُق ٍ وـِـل رب   قاِءـ
  

ـ  حمواـَط ِ ايلـَو آم ترحـطَ ـجةم  
  ج

  ـما أكـَال فـقـث٤.داِءـك ِ بابـِت بد  
  

  و أغرى سؤايل أن جـودك صـائح  
  

  هلمـــوا فعنـــدي منـــهلٌ لظمـــاِء  
  

ــك ــد و أن ــ تأوج ــم ياَءالض   ٍ ملظل
  

  ــوالَ و ــالم ل ــ ظ ــم تلَ ــجِ ياِءئ بض  
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ـَداء: الغناء والنفع.١   . اجل
  البالء: شدته.. فرط ٢
. املن: طلٌ يرتل من السماء على شجر أو حجر ينعقد وجيف جفاف الصمغ وهو حلـو يؤكـل. وقـد    ٣

  أنزل اهللا على بين إسرائيل يف التيه ليقاتلوا به؛ السلوى: مايسلِّي ويذهب اهلم واحلزن.
  . األيك: الشجر الكثيف امللتف.٤
  رثته رثاء عظيماً عندما قتل يف إحدى املعارك. . صخر: أخو الشاعرة اخلنساء الذي ٥

ــك ــ و أن غــوثٌ مــد   ها تشــوق رف
  

  ــد  ١.جــداِء دونَ أخــو حمنــة و ارت
  

ـ  إذْفَ طَّح  إبـراهيم  هـاجر هـا و ابن  
  

  ــى ــل عل ــراِء وج ــة و ع   ٍ يف وحش
  

ــوسعتهــما من  و كرامــة رمحــة  
  

  و نبعني مو مـاءِ  ِ القلـوب  ن مهوى  
  

ــ ــا كُوم نــ ت ربا لــ لنبــيني وحدهم  
  

  فإنـــك رـــ باسالن ِ ــ و   فاِءعالضـ
  

  هـاجر و ابنـها   ندي ألفع يا ربفَ
  

ــقاءِ     ــارق بش ــعب غ ــلٌ و ش      و أه

متطــى ــفَ الــبالِء رطُفَــ بــهمبــأنْ ر  
  

  ٢.يخلّص من سـوٍء و فـرط بـالءِ     
  عكفت  ـ  علـى ـ  زين ألـوذُ ح جبمره  

 

  و ــرق      فيــه إنَّ فيــه شــفائي   أغ

األحـزان  ِ خـرب  و من ِ ي هـا  عـرفأن  
  

  هي املن و الس٣،لوى لى نظرائـي ع     

  صادح ٤،األيك غمما ن االشج فلوالَ
  

     يف الشـعراءِ  ِ احلـزن  أهلُ تازام والَ  

  حلنــاً مخلــداً اخلنســاُء كانــت و الَ
  

  رت٥يف صخر و ال فج  إخـاءِ  نبـع     

الظِّ و بعضما قد ينشد بالظما الورد  
  

  ببـــــداءِ  و ر دواٍء ترجتيـــــه  
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 . رأد الضحى: وقت ارتفاع الشمس وانبساط الضوء يف شباب النهار. والَّرأد: الفتاة الناعمة.١
  . اجلحافل: مجع جحفل وهو اجليش الكثري وفيه خيل، واملقصود مجوع احلجاج.٢

وما كنت شادي الليل دون صباحه  
 

ــبح رأد   ــناءِ  ١وبالص ــفيف س   يف ش
  

جنمـاً وهـدأةً   الليـلَ  ولكن عشقت  
  

  وعمقاً يـواري احلـزن عـن رقبـاءِ      
  

ــى ــاً أرق ــلَّ و منطلق ــه ك   ٍ شــاهق ب
  

  مـن سـفرائي   فيـه الـنجم   و أجعلُ  
  

ــلُأو  ــةً  رس ــاًء طليق ــزاين وض   أح
  

  حتــرو ضــيق رن مــن وعــاِء ِ قيــد  
   ــرب ــودنَ يش ــاَء نتع ــدامعاً اإلب   م

  
  ـ  ِ النجم و ما اعتدنَ غري ن قرنـاءِ م  

  الكعب علىاِء ةالغر مر٢،جحافـلٌ  ت  
  

ــةً   ــاِء ملبيــ ــعة و بكــ   يف خشــ
    و الرجـا  تعادل يف آماهلـا اخلـوف  

  
ــ و زالَ   ــننيع ــلُّ ِ ن العي ــاِء ك   غش

  فبانـت هلــا الــدنيا غــروراً وبــاطالً   
  

ــ   ــاً يغطـ ــ ىو نتنـ ــاِء هرحيـ   بغطـ
  و قد نكشف للنفس ومضةً األسرار  

  
ــ   ــفاِء رمـَتـ ــةً لصـ ــا أو حلظـ   ـ

  رائـح  و املـوج  البيـت  ملا دخلتو   
  

  يــرنح ــالطواف   ائيرجــ خطــوي ب
  حتررـ  ت م هـا كلِّ ِ احلـواجز  ن تلـك  

  
  ــق ــد بــإزائي   و مل يب ــها واح   من

  ٍ أو األنـا  فما مـن زمـان أو مكـان     
  

ــدى احلكمــاِء     و ال كــلّ تعريــف ل
  فيــه وجلــةً و ألفيــت وجهــاً مهــت  

  
  ســبحت ــا مــن روعــة و ســناِء  

  و ينتـهي  املكـانُ  يفـىن  أنْ لتأمو   
  

  الزمـان و مـا بــالبني مـن وســطاءِ     
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 . أصحرت املشاعر هللا: ظهرت دون خفاء.١
  فدوا قواهم يف السعي.. أرملوا: استن٢
ـِباءمكان مرتفع يف مىن؛  اخليف:. احلجر: مكان يف املسجد احلرام؛ ٣   : موضع عند الكعبة.ق

  ٍ ألصــله و يرجــع قطــر مــن حبــار
  

ــوطن   ــود ِ و لل ــع املنش ــائي يرج   ن
   سالم رحاب الوحي من بطن مكـة  

 
ــاءِ    ــدوة و مسـ ــه يف غـ   و مهبطـ

   على البيت فيما ضمه  مـن شـاعر م  
 ٍ  

  ــن حي  ــوق ــا الش ــاِء إليه   يف برح
  على الطائفني العاكفني ١،وأصحرت  

  
  ــاعر ــاِء م هللا دونَهمشـــ   خفـــ

   على هزة  مـن  اِهللا خشـية  معنـده  
  

  ــى ــلوات عل ــر الص ــاِء الغ   و احلنف
  ٢،رملـوا أعلى ضعف أبناء الثمانني   

  
ــفاءِ    ــروة لصـ ــن مـ ــعيهم مـ   بسـ

  اِهللا رأوا أنَّ وجــه ذخــريةً أبقــى  
  

  و الرفقـــاِء و األوالد ِ مـــن املـــال  
     فثــابوا حيطــون اجلبــاه خبشــية  

  
ـ      ٣.باِءـِعلى احلجر أو باخليف أو بق

  و بالبيت ملح منـك ريب و لوحظـوا     
  

ــاءِ     ــوى العرف ــوا يف ج ــأكثر ذاب   ب
  قلَثْأروحــي  و يــا ربتــههــاا ذنوب  

 
ــزنٌ أو    ــا ح ــولُ رهقه ــاِء و ط   عن

  و أوحشــها فقــد األحبــة فانتــهت  
  

  خـــواِء الفنـــاِء ِ قفـــر ٍ إىل مـــرتل  
   ــه ــدود لفيض ــاٌء ال ح ــت عط   و أن

  
  و قُــرب مــن الــداعني لــيس بنــاِء  

  و قد الذ فقري يف غنـاك و غُـربيت    
  

ــبأن   ــد س ــا ذا ا ــاِء ك ي   و النعم
  مخلصـاً  توحيدي لـذاتك  رسلتأو  

  
  و ورد خفي  غـري مـوائي   الصـوت  
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 تلعات باحملصب من مىن: مفردها تلعة، وهي من األضداد وتعين: األرض املرتفعة أو املنخفضة. .١
  . الوكْف من الدموع: ما يسيل قطرة قطرة.٢
  دى من اإلبل والبقر والغنم لـينحر ويذبح هناك ويتصدق بلحومه.. اهلدي: ما يه٣

  و مثلك ال يعنيه مثلـي فلـم تكـن   
  

ــيق    ــاب رتض ــاءِ  ِح ــك بالبؤس   من
  و مــا جعلــت أنــا مــا بيني نســبة  

  
ــا ذرةٌ   ــون و م ــري ِ يف الك ــاِء غ   هب

  مل تفـز بـه   نْإ هـذا العفـو   ملن كـلُّ   
  

  ــك ــنأ مماليـ ــايل مـ ــاِءالع مثـ   تقـ
  ١ِ، باحملصـب  على تلعات  ـىن  مـنم  

 
  ــات ــانَ اِهللا و يف عرفـ ــوائي كـ   ثـ

  مشمت ـ  الثرى   عفـرةً  تطيباً وعانقْ
  

  وطـاءِ  ِ خـري  ي فوقخد ضجعتأو  
  و عاينــت ــلِّ اِهللا وجــه ــة يف ك   تلع

  
ــلِّ   ــقأ و يف ك ــ ٍ ف ــاِءحوهلَ   ا و فض

ـ ح بـاحلج  ِ لإلسـالم  دركتأو    رصه  
  

  ــى ــدة عل ــلمني وح ــواِء للمس   س
ـ  علـى يذوب ا األ      ويلتقـي  دىنَأب

  
ــا األ   ــاءِ مبنظورهـ ــاع بالرؤسـ   تبـ

   ٢وكفاً فابقيت من دموعي على ىنم  
  

  ليحسب احلشـر  يوم ِ  ـ  مـن فعائيش  
ـ  ٣اهلـدي  ولو كان قليب يعدلُ   سقته  

  
ــدياً دونَ إىل اِهللا   ــلِّ هـ ــداِء كـ   فـ

  ـِّضي فيا رب حـوائجي  ف يف فنـاك  
  

  ــة ــلِّ  مبأدبـ ــألى بكـ ــذاِء مـ   غـ
ــلَّ   ــلُّ تض ــها ك ــر ع من ــاجر ب   ٍ و ف

  
ـ اجلُ على ضفتأو    و الفضـالءِ  ِ اله  

ـ  حرمـت  و ما   ـ حت ـ  ِ ورى الكفُ بربه  
  

  ــك ــ ســجاياَ و تل الســاِءالكُ ادة   رم
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  . حوائل: موانع. مفردها حائل أي مانع.١
  . أمت السماء: قصدا وتوجهت حنوها.٢
 . اإلذعان: االنقياد واخلضوع.٣
  . ال أين أو مىت: بال حدود مكانية أو زمانية.٤
   . أوار حشاشيت: ظمأ روحي.٥

و يا رب نقصي عن  عـاجز ككمال  
  

ــاه و    ــنن يأثن   الفصــحاِء ســمى م
  و منك ـ  إليك لُالفض  ـ  و احلمـد   هكلُّ

  
ــإين و    ــتأ نْإف ــائي ثني ــك ثن   من

  أيا رب دونَ حالت ١،ي حوائلٌحج  
 

  فارســلت ــدائيدم ــاً و ن   عــي داعي
  إذا  ِ رو للض ـ أأصوات ـ م ٢،مات الس  

  
  ـــ يفـــكهلـــا للتو مســـاِء بـــاب  

   ــل توجــه ــد ك ــت حضــور عن   فأن
  

  و أنــت بقــاٌء بعــد كــل فنــاءِ      
  بفعلـه  مـرت أحـج قـد    ومـا كـانَ    

  
  من صـلَحاءِ  ٣،سوى مظهر اإلذعان  

ــت و إالَّ   ــن اُهللا فأن ــىت ال أي   ٤،أو م
  

  قـــدام لـــه و وراءِ  و ال نعـــت  
  ٥،وار حشاشـيت أو عندك ما يطفي   

  
  ســائيإ حــزاين و فــرطَأو ميســح   

  نعــت و قــدرة أيــا واحــداً يف كــلِّ  
    

  هــرت ــاه تـ ــن معنـ ــ ِ عـ   ركاِءالشـ
  شـيٍء، وحكمـةٌ   وتسبيحةٌ يف كـلِّ   

  

  ها جبــالِءو ســريبــد ِ علــى الكــون  
  

ــا  ــلِّأو ي ــالً يف ك ــذب قلــب م عم ٍ  
 

ــا   ــمةٌب و ي ــنيأيف  س ــاِء ِ ع   التعس
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                              µ     µ     µ 
  

  9الرسول الكرميدعاء عند 

  هـ١٤٠٨كملت اُنظمت أوائلها يف مسجد الرسول الكرمي مث         
ــنم، ــود  ٤منـ ــا يف عقـ ــفح والرضـ   الصـ

  
ــيدي   ــت قصــ ــد إذا مننــ   مثَّ قلِّــ

  

                                            
 الوشائج: مجع وشيجة وهي الرابطة أو القرابة املشتبكة املتصلة.. ١
 . ناصية األشرار والشرفاء: أقدارهم.٢
 الويل: الناصر الكايف واحملب واحلليف والصديق والقائم بكفاية اخللق، والويل من أمساء اهللا احلسىن. .٣
 . مننم الصفح: أمجعه.٤

ـ  و اخلـري  احلـب  خلقت لستأ   هكلَّ
 

  ــائج ــني ١وشـ ــداِء لألدنـ   و البعـ
  

  وصــبيةٌ ذوبأيل وطــن فيــه   و
 

  بــنيتهــ ممأ ندممــائيعــي و د  
  

  و األذى ره الضــم قــد مســهــو كلُّ
  

  و بــات علــى مــع ــ قيــد جناِءالس  
  

  هــا كلُّ املفــاتيح ك يــا رببكفِّــ
  

ــيةُ   ــرار و ناص ــرفاِء ِ األش ٢.و الش  
  

٣،ويلٌّ و أنت فاكشف الضو األ رسى  
 

ــ   فمــا ضــ ر ــرمتين ل ــو أك   والئيـِل
  

ـ  و ما ضألـو   ر رسـلت  إرادةً منـك  
  

  لت ــام ــهي احتك ــد ن ــباأل القي راِءس  
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ـُىن يـا رسـول اهللا    يا هدى الـروح  ـْمـ   ِ وال
  

ــود،      ــوى املعمـ ــةَ اهلـ ــا كعبـ   ١يـ
ــطَّت،    ــن دارك شـ ــدي لكـ ــت عنـ   ٢أنـ

  
ــب    ــت للقريــ ــدِ  فتوجهــ   البعيــ

  حــــامالً يف يــــدي مــــن ولــــه األر  
  

ــود  ٣ِ، واح   ــذاب الكب ــن م   شــعراً وم
ــا      ــاً و حسـ ــت كعبـ ــا منحـ ــالً مـ   آمـ

  
ــرودي.     ــات ب ــنكيب فه ــا م   ٤نَ وه

ــاً      ــاتني طيبـ ــذا البسـ ــا شـ ــةٌ يـ   طيبـ
  

ــرود    ــع األغــ ــديل املرجــ   ياهــ
ـ    ــ ــور واألنــ ــل والنـ ــا رؤى جربيـ   يـ

  
  ــــغام يف نـــربة الكتـــاب ايـــد  

ـ  يـــاعبري      الفتـــوح يـــاوهج األمــــ
  

  ٥ـجاد مـن عزمـة الكمـاة الصـيد.      
ــدراً      ــة قـ ــدر الكرميـ ــايل القـ ــا ليـ   يـ

  
  وخشــــوع التســــبيح للمعبــــود  

ـ       ــ ــا الـ ــنع دني ــرآن يص ــاء الق ــا عط   ي
  

  ٦ـــحب يف أمــة مــن اجللمــود.     
  يـــا أســـارير مـــن حميـــا أيب الزهـــــ  

  
      ـراِء عاشـت علـى الزمـان املديـد  

    ــق ــك أفـ ــى رحابـ ــيين علـ ــد عـ   شـ
  

ــني   ــماُء بعـ ــه السـ ــود رمقتـ   ٍ حسـ
ــده األز     ــات يف بعــ ــهادى الغيمــ   تتــ

  
  ِ بــني اجلنــود  ِ مثــلَ الــرئيس  رق  

ـ    ــ ــف باَألفـــ ــاَ تلطَّــ ــبهاَ أــ   حســ
  

ـَاِء مــن قســوة اهلجــري   ــ   ِ الشــديد ي
  

                                            
 املعمود: الذي أثر فيه العشق. .١
 شطَّت: أفرطت يف البعد.. ٢
  . ولَه األرواح: حتيرها من شدة الوجد.٣
  . الربود: مجع برد وهو الثوب املخطط أو املوشى الذي يلتحف به.٤
  . الكماة الصيد: األبطال الشجعان املزهوون بأنفسهم.٥
  . اجللمود: الصخر.٦
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  والنخـــــيالت فارعـــــات مشوخـــــاً
  

ــمهري،    ــثَن كالسـ ــد ١يف تـ   املديـ
  بــــديشــــبه الزهــــو يف بنــــودك يف   

  
ــود   ر   ــو البنـ ــا زهـ ــد فيـ   ٍ و أحـ

ــو شــا ٢يف رعيــل مــن صــحبك،     الغــر ل
  

   ــعيد ــماَء يف تصــ ــال الســ   َء لنــ
ـْـــــــ     بنشــــــيد: اُهللا أكــــــرب يف أف

  
    بالقـــدس ذاك النشـــيد هـــماهو  

  ونظـــرت الثـــرى فالحـــت لعـــيين     
  

  ِ والعنـــا اهـــود صـــور الكـــدح  
ــاحي،   ــل  ٣ومس ــار يف احلق ــا األنص   ِ والن

  
  ٥والصوت من صرير الكُرود. ٤ضح،  

     تــــبين احليــــاةَ وقــــوم وأكــــف  
  

    اجلهيــــد تبــــارونَ للجهــــادي  
ــاعيم،   ــل  ٦املطــ ــا لرتيــ ــث مــ   حيــ

  
  و ورود ٧يطلــب الرفــد مــن قــرى،  

  ينتمــــي البشــــر للشــــمائل منــــهم  
  

    ــود ــق للعنقــ ــاء الرحيــ   كانتمــ
ــار ديــــن حلفــــاُء الــــنيب     ِ اهللا ِ أنصــ

  
ــار    ــلُ اإليثـ ــمود  ِ أهـ ــز الصـ   رمـ

ــاداهم     ــو نـ ــربهم وهـ ــادوا لـ ــد تنـ   قـ
  

ــل    ــا للرعيـ ــودي  فيـ ــادى ونـ   ِ نـ
  صــــــور ردت احليــــــاة نعيمــــــاً  

  
      ةً فهــل مــن معيــدو أتــت مــر  

  
                                            

  . السمهري: الرمح الصلب العود املقوم.١
 ن صحبك: مجاعة من صحابتك.رعيل م .٢
 املساحي: مجع مسحاة، وهي أداة الفالح لقشر القمح وجرفه. .٣
 الناضح: الذي ينضح املاء من البئر، أي يستخرجه. .٤
 . الكرود: مجع كَرد و كُرد، هو القفا أو الدبرة.٥
 املطاعيم: مجع مطعام وهو كثري اإلطعام وكثري األضياف. .٦
٧. قَدم للضيف.القرى: ما ي 



   ن أدب الحجّ م                                                                                   
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ـ   ــ ــي الرمـ ــلْ نس ــداِء ه ــالَ البي ــا رم   ي
  

    ــد ــال البي ــتذكرت رم ـــلُ أم اس   ـ
  يـــوم ميشـــي (حممـــد) فيتيـــه الرمـــــ  

  
  ١ِ الوئيــد. الوقــورِ مــن خطــوة  ـــل  

ـــ   ــه الـــ ــحارى روح أحلَّ عليــ   والصــ
  

   ــود ــد املوع للغ ــتاق ــجدب، فَاش   ـ
ــيل   ــخي ٢ِ، للخض ـ  الس ــ ــدق باخلصـ   ِ يغ

  
  ِ علــى قاحــل الــرىب والنجــود ـــب  

    ــهامة للحـــــر ــاالت للشـــ   للكمـــ
  

   ــديد ــق للطريـــق السـ ـَّة للحـ ــ   يـ
  عنـــد يثـــرب وثبـــات   ٣فانتخـــت،  

  
    ــدهر ــد الـ ــود تعـ ــد املنشـ   بالغـ

  وعدتــــــه أنْ ينــــــثَين مطمئنــــــاً  
  

ــرمي   ــادق بكـ ــود ٍ وصـ ــن وعـ   ٍ مـ
ــال   ــا  يف خيــ ــغُ أفكــ ــدنيا نوابــ   ِ الــ

  
ــد   ر   ــها جبيـ ــان منـ ــى الزمـ   ٍ حتلَّـ

ــارا    ــادت حضـ ــني بـ ــدات يف حـ   خالـ
  

    وماتـــت شـــرائع يف مهـــود ت  
  الكفـــر أـــا فكـــر بـــــا ٤أرجـــف،  

  
   ولفَّـــت خوافـــق مـــن بنـــود تد  

  شــــرعةُ اِهللا ســــوف تبقــــى معينــــاً  
  

     مـــاً نابضـــاً بكـــلِّ وريـــدو د  
   ــانُ تنامــــت ــا أجــــدب الزمــ   كلَّمــ

  
       قولُهـــا جبديـــدح واستفاضـــت

  ِ وجــــوه أــــا حاســــر جبنــــب    
  

ـِبهرج    ــ ــا بـــ   و ورود  ٥ٍ، زوقوهـــ
  

                                            
ـِّي. .١  الوئيد: املتمهل املتأن
 . اخلضيل: الندي املبتل.٢
  . انتخت: أصابتها احلماسة واملروءة والنخوة.٣
  . أرجف الكُفر: إدعى كذباً.٤
  . البهرج: الباطل والزائف والرديء.٥
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  الـــــ ١فانتقاهـــا الكمـــالُ والصـــرييفُّ،
  

      النقـود زيـف عنـه ما غـاب ـِم   ـفَه
ــا    ــن منــ ــد أيــ ــرايا حممــ ــا ســ   يــ

  
   ــود ــنا املفقــ ــات يف أمِســ   حلبــ

ـَا تعـــرب النجــــــ     يـــوم كنـــا وخيلُنـــ
  

  ـــذَّةٌ بالصـــعودمغ وتســـمو ـــــم  
ــتح   ــورةُ الفـ ــليل سـ ـــ ِ يف صـ   ِ مواضيــ

  
ـــا،   ــد   ٢نـ ــام يف تردي ــاث األنغ   هل

ـ    ــ ــؤال اللّـــ ــدنا يف سـ ــاينُّ عنـ   واألمـ
  

  الوعيـــد ـــــه إجنـــاز وعـــده الَ  
ــدود    ــرئب خـ ــاب مشـ ــا الـــذي نـ   مـ

  
     اخلــدود اتــارعض ــنحفَــإذا ن  

ــن آوى    ــوت ابـ ــنحن صـ ــا فـ   دجنونـ
  

ــري     ــن زئ ــداء م ــد أص ــود بع األس ِ  
    ــاد ــن جهــ ــراعنا عــ ــوىل صــ   وتــ

  
    ــود ــد ومقُـ ــني قائـ ــدى بـ   واغْتـ

ــدور    ــى لصــ ــادة اللظــ ــه القــ   وجــ
  

  حســـبتهم درع اخلطـــوب الســـود  
  تــــاجروا يف دمائهــــا واســـــتباحو    

  
     ــوا زنودهــا باحلديــدهــا، وعض  

ــأ     ــذي يـ ــاعوا الـ ــا وبـ ــوا يومهـ   أكلُـ
  

   ودالقُـــوا نعماَءهـــا بـــاجلح يت، و  
  ِ ســــباع رؤســــاٌء علــــى الشــــعوب  

  
   ــود ــدودهم لليهــ ــالٌ خــ   و نِعــ

ــعار   ــدمي يف شــــ ــظ ٍ تقَــــ   ٍ بلفــــ
  

ــةُ     ــالٌ رجعيــ ــيدو فعــ   التجســ
ـ      ــ ــا فيـ مل ــوش حــى الو ــا حت   أنكرته

  
ــم   ــن الظُّل ا مــه ــود ـ ــا واجلُم واخلن ِ  

  أيهـــــا الزائـــــر البقيـــــع تأمـــــلْ  
  

  ــوداللُّح تلــك فــوق روعــةَ املــوت  
ــوم      ــن نجـ ــذَا مـ ــنا فَـ ــل السـ   ٍ وتمـ

  
   ــعيد ــألألت بالصــ ــكنته فــ   ســ

  
                                            

  . الصرييف: حسن التصرف إلدراكه حقائق األمور.١
 وهو السيف القاطع.املواضي: مجع املاضي  .٢



   ن أدب الحجّ م                                                                                   

١٩٣ 

ــعاً   ــرب خاشــ ــثم التــ ــقالْــ   وتنشــ
  

  ِ الشـــهيد  ِمـــال عبـــق اخللـــد يف ر  
ـ      ــ ـَقْـ ــنعوا الْي ص ــد ــدونَ ق ــا راق   هاهن

  
ــريح     يف ض ــد ــظَةَ فَا ــود ـ   ِ الرقُ

     وعــر ــت فُــ ــنيب نامــ ــا للــ   هاهنــ
  

  وداجلُـــد مســـات فـــيهم عرفـــت  
ـ     ــ ــنيب بأهليـــ ــد الــ ــا يرقــ   هاهنــ

  
   ،هخــن س ــم فَه ،ــه ــدون ١ـ ــود ب   ِ قُي

  هاهنــــا معقــــل اإلمامــــة والديــــــ  
  

  ورهط السـجود  ٢ِ وصنو التقى، ــن  
ـ  ٍ دونَ املقــاييس كــلُّ فعــل      ِ قَــد يفْـــ

  
  ٍ مـــن املـــردود ــــضي إىلَ ســـيئ  

ــل     ــر فعـ ــن سـ ــارفُونَ عـ ــألَ العـ   ٍ سـ
  

     يدســـدـــج والتضكلَّـــل بالنمل ي  
     مأمحــــد ومنعــــت قــــرب مشــــدت  

  
  ٍ مشــــيد  بقــــرب مــــنح أوالده   

ـ  أصــحيح أم مينــع املثــل     ـْــ   ِ حكــم ال
  

     ــري بالتحديــدضالن ــوهثْل وـــم  
  ال يضــــريكم (آل طــــه) ٣فــــامشخوا،  

  
    ــود ــن جل ــاحف م ــرى مص   أن تع

ــاطم) و (علــــي)    ــاً (لفــ ــا فراخــ   يــ
  

ــودي      ــابكم مقص ــعى لب ــاء يس   ج
ـ        ـْـــ   مــدداً يــا أعــز مــن فتيــة الكه

  
  ٤فكلــبكُم بالوصــيد.ـــف أفيضــوا   

ـ          يــا كســاًء ببيــت فــاطم ضــم الـــ
  

   ــدود ــف معــ ــوم موقــ   آل يف يــ
  

                                            
 سنخه: أصله. .١
  . صنو التقى: نظريه ومثيله.٢
  . امشخوا: ارفعوا أنوفكم تكبراً وتعاظماً.٣
وكلْـبهم باسـطٌ   (مـن سـورة الكهـف:     ٨١. بالوصيد: فناء الدار والبيت، وعتبة الدار. ورد يف اآلية: ٤

يدصبالو هيراعذ(.  
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ـ  ــ ــد لطفْلَيــ ــراُء) تعـ ــولُ الزهـ   و (البتـ
  

  يف خيطــه املشــدود ١ـهـــا ســخاباً،  
ــاس    ــا النعـ ــني وبقايـ ـــ ِ يف أعـ ـْـ   ِ األط

  
ــاموا علــى ســرير ـــفال     ِ الْجريــد  ِ ن

  ت ــة ــدا فضــ ـــو يــ ـْــ ــم يف جن   لَملــ
  

  ِ الـرحى حفنـة الـدقيق البديـد    ـب  
ــل     ــيالت خنــ ــقى بعــ ــي ســ   ٍ و علــ

  
ــأجر     ــه بـ ــى أهلَـ ــد و أتـ   ٍ زهيـ

  ِ تمـــــيرا بيــــد ممســــك ببضــــع    
  

  وأخــــرى حبزمــــة للوقــــود ت  
  (الطـــــا ٢وتعــد (الزهـــراء) مـــن أدم،   

  
     فرشــاً و خيشــة للقعــود (ئـــف  

   ــد ــق وتعـ ــام يف طبـ ــوص الطعـ   ِ اخلـ
  

    ــيد ــن عصـ ــةً مـ ــاً و برمـ   رغيفـ
  ــوات ــنيب يف دعــــ ــوا والــــ   أكلُــــ

  
   ــود ـِخشعة و هجـ ــ ــارعات بـ   ضـ

  مــــــــرهــــــــي فطهلأوالِء أه بر  
  

  ِضـــاك يـــوم الْخلـــود و هـــبهم ر  
ــذا      ــل هـ ــا مثـ ــنيب) مـ ــه (آل الـ   إيـ

  
  ،طـــارف ـــنم ٣أي جمـــد وتليـــد  

ـ    أين (كسـرى)       وأيـن (قيصـر) مـن هــ
  

       كـلِّ مـا هلـم مـن رصـيد ـذَا على  
  رب جئنـــاَ إليـــك منـــك فَهـــذَا الـــــ  

  
    ن جــزٌء مــن فيضــك املعهــودـَو   كــ

ــا رب      ــر ي ــك الغم ــن عطائ ــحة م   رش
  

   ــود ــض اجلـ ــاء حمـ ــك العطـ   فمنـ
ــن       ــنقص وامل ــابه ال ــا ش ــاًء م ــا عط   ي

  
     ــد ــد ايـ ــةَ احلميـ ــا رمحـ   و يـ

  
                                            

وحنوه ليس فيها لؤلؤ والجوهر. يقـال: وجـدتك وارث السـخاب: أي    . السخاب: قالدة من قرنفل ١
 كالصيب العلم له (املنجد).

  . االُدم: مفردها األدمي وهو اجللد. ٢
  . الطارف والتليد: احلديث والقدمي.٣
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ــاً    ــك ذاتـ ــترفد منـ ــيٍء مسـ ــلُّ شـ   كـ
  

ــودي     ــىن وج ــك مع ــاري إلي   فافتق
ــنقص نقصـــاً      ــال إذ يســـأل الـ   وحمـ

  
    ــد ــده باملزيـــ ــه أن ميـــ   مثلـــ

ــْـ    ــي ال عطــي وي عطــدى وي ــدى يبت ــا ن   ي
  

ـْر حتــى لكــافر       ٍ وجحــود ـخيــ
ـِي يـــا رب لوعـــة مـــا هلـــا إالّك      بـــ

  
    ــود ــا املوقـ ــن حرهـ ــي مـ   يطْفـ

  وغربــــة تنــــهش الــــروذلّ أهــــل   
  

     ــد ــبس وليــ ــا وحــ   ح بأنياــ
  ،ـَّك ١ويقـــــيين أين كنـــــود   ولكنـــــ

  
  ٍ وكنـــود أمســـى مـــن مـــذنب    

ــاً     ــك بابـ ــي منـ ــت أنتحـ ــين جئـ   إنـ
  

    ال بـــذي شـــحة وال املســـدود  
ــاداً    ــدًءا ومعـــ ــونُ مبـــ   رب والكـــ

  
ــيض     ــن فَ ــو م ــدئ ه ــد ِ مب   ٍ ومعي

  ـــرفـــارحم عبـــداً أحلَّ عليـــه الض رب  
  

ــل    ــق بناحـ ــود  وارفـ ــلَ عـ   ٍ مثـ
  يـــا جـــالالً ويـــا مجـــاالً ويـــا ربـــا   

  
   ــد ــدل والتوحيــ ــامى بالعــ   تســ

   ــالكو ــك بـ ــر يناجيـ ــيٍء ثغـ ــلُّ شـ   كُـ
  

  ِ والتحميـــد ِ بلحـــن التســـبيح  ن  
    غَبــــــاتهـــــاَ اهلـــــابطُونَ يف رأي  

  
    ــرود ــس الق ــى أخ ــها حت ــالَ من   ن

  هاهنـــــا يطْفَـــــأ الغليـــــلُ فهيـــــا  
  

ــرتلُ    ــع  ن ــد نب ــلَ عن حالر ودــر ب ِ  
ــات،   ــانُ املفوفـــ ــراء، ٢فاجلنـــ   ٣هـــ

  
    ــد ــا ووادي قدي ــل النق ــب رم   جن

  
                                            

  . الكنود: اجلاحد للنعمة.١
م ويتخلّون عـن االسـتقامة   املُفَوف: الرقيق املوشى. والكالم هنا سخرية ممن ينقادون وراء شهوا .٢

 والصالح ولو أنه قال: أنزلوا الرحل لكان التعبري يف رأيي أفضل وأنزه له. 
  . اهلُراء: فاسد القول أو املنطق وسخيفه وغري املستقيم على نظام.٣



 هـ١٤٤٠/ محرم الحرام   ٥٠ميقات الحّج ـ 

١٩٦ 

ــدى  ــامسني املنـــ ــى واليـــ   واخلزامـــ
  

    ــد ــادح غريـ ــن صـ ــزيج مـ   وهـ
ــاءِ    ــش األفيـ ــيم يف راعـ ــل النسـ   وبليـ

  
  والــــدل مــــن حســــان غيــــد  

ــحراء يف وهــج ١اليســاوى اهلجــري،   الص ِ  
  

ــفح     ــجاً بســــ   زرودأو عوســــ
ــة األر    ــتجم متعبــــ ــا تســــ   فهنــــ

  
ــهود    ــا والشـ ــامل الرضـ   واح يف عـ

ــدنيا    ــيس إالّ بـــ ــعادات لـــ   والســـ
  

  اهللا يف أفقــــه الكــــرمي الســــعيد  
    

  
µ      µ      µ  

  

  

  9يف رحاب الرسول

  م١٩٧٦نظمت باملدينة املنورة عام 

                                            
١.ة احلراهلجري: وقت نصف النهار يف القيظ خاصة أي يف شد .  

  ِ أطفُــو و أرســب أتيتــك باألشــواق
  

    ــب ــك مطْلَـ ــالٌ وكلُّـ ــي آمـ   وكُلِّـ
  ملكت على بعـد الـديار مشـاعري     

  
      فأنت إىل ذهـين مـن الفكـر أقـرب  

    ي الـديار وأصـبحتمن إىل أن دنت  
  

  ـــربغـــلُّ وت يف عـــيين ـــكقباب  
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  . األشتات: األمور املتفرقة.١
  السبسب: القفر واملفازة واألرض املستوية البعيدة.. ٢
  . حداء القافلة: اإلنشاد اجلماعي من قبل الركب على وقع خطو اإلبل.٣
  . النهى الذي يفنت: العقل القيادي العملي.٤

واهلوى كي يف حدوددودح تالشت  
   

  ،أشـــتات ـــدحو١ت بـــذوبـــه وت  
ــد مشــاعري    ــا إالّك عن   فعــدت وم

  
   و ديــن ــا فكــر فأنــتو مــذهب  

  قطعت إليـك البيـد شاسـعةَ املـدى      
  

    .ـبسبس ـدج بسبى سقَض٢إذا ما ت  
  ختايلُ فيهـا الرمـلُ أن صـار معـرباً      

  
ــب    ــك و درب للحبيـ ــب إليـ   ِ حمبـ

    ــة ــاف ناق ــم أخف ــه رس   والح علي
  

     ِهللا تغضــب عليهــا يــوم وتغــز  
ــدائها،     ــع ح ــا زالَ رج ــةٌ م   ٣وقافل

  
  ٍ واُحـــد ويطـــرب يغـــرد يف بـــدر  

  ِ عـزائم  ِ الكـرام  عليها مـن الصـحب    
  

  ِ بالصـــحراِء منـــها تلَهـــب إىل اآلن  
ــا للفــتح      ــود ــر معمــق  يق   ِ فك

  
ــا للنصــر    ووحيــد بجمــر ســيف ِ  

      هحضـار أو تسـامت وما قـام جمـد  
  

  والسـيف يضـرب   ٤ِ النهى يفـنت،  بغري  
  ِ طيبـة  وطأت املسك مـن أرض  وملّا  

  
    أطيـب من شذَى اخللْـد عبري و هب  

  وأقحمت طريف لُجـةَ النـور لوحـت     
   

  ٍ و أعـذب  مشائلُ أشـهى مـن مخيـل     
  ٍ وأربعــاً ختَيلْــت عشــراً مــن قــرون  

  
   وحتجــب رؤاك طــريف عــن بعدســت  

  ولكن رأيت األمس عندي بسـحره   
  

  اجلــالل ويطلــبثــري كمــا يهــوى   
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  . هومت: كدت أن أنام متأثّراً باألصداء. واألصداء مجع مفرده صدى: وهو رجع الصوت وارتداده.١
  . الغيهب: الظالم الشديد.٢
  . اجتدى: طلب العطاء والفائدة.٣
  . املعرة: ما ميكن أن يعري به اإلنسان. املعتب: ما ميكن أن يعاتب عليه.٤
  . ثر: واسع العطاء.٥

ــدها   ــذَّاهبات وبع ــنني ال ــأنَّ الس   ك
  

   ــرب ــدنو إىلَّ وتقـ ــا تـ ــاً ـ   مرايـ
      ــه وملع طــريف مــن ســناك ومللمــت  

  
   منها وتتعـب مس تعشو العنيكذا الش  

  وراودت فكــري أن يعيــك فــأده    
  

     أوىف مــن مــداه وأرحــب ــكبأن  
ــالفها     ــس س ــذكرى مي ــت لل   فآوي

  
ــإذا     ــي ف ــا يتحلَّــب  فَم ــي هل ريق  

  ،متسـكر مسـمعي   ١وهولألصداء ت  
  

    ــرب ــان مط ــدهر هيم ــا فال   بأنغامه
  مساحاً أبـالزهراء أن جئـت أجتلـي     

  
  واســتهدي اجلــاللَ و أطلــب ســناك  

ــورك ظلمــيت   ــيض ن ــل ف ؤمإذا مل ت  
  

   .ور غيهـبيرجو جلوة الن أين ٢فمن  
ــعاً    ــك خاش ــيب بباب ــج ذن   وإن مل يل

  
  يرجــو رمحــةَ اِهللا مــذنب أيــن فمــن  

ــن      ــي م ــى ومثل ــن أعط ــك م ومثل
  ٣اجتدى،

     تشـرب ـما تنـهلُّ واألرضفإنَّ الس  
ــرة      ــاء مع ــاب األنبي ــد ب ــا عن   وم

  
      .بابـك معتـب ٤فليس علـى مـن أم  

ــل    بكام ارــتج ــي فَاس بنقص ــت   ٍ أهب
  

    ــب سنــالُ وي ــى الكم ــه ينم   إىل ذات
ــيض    ــاليب أنّ ف ــرى ط ــه وأغ   معين

  
  ،٥مدى الدهر ثر    وينضـب مـا جيـف  
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 . اجلالل: العظمة. تأشب: جتمع وختتلط وتتماسك.١
  . مرقل: مسرع أو سريع.٢
  يعد بالفائدة والينجز وعده. . الربق اخلُلَّب: اخلادع الذي٣

  وعفَّرت خدي يف ثرى مـس عفـره  
  

     مزغَّـب ريـش نحيـهج نجلربيلَ م  
    ــد ــب آلل حممــ ــه حماريــ   وفيــ

  
   ــب ــراعات إىل اهللا تنصـ ــن ضـ   ـ

ــار أقـــدام   ــغار وآثـ   ٍ ومهجـــع ٍ صـ
  

ــنني   ــب إىلَ احلسـ ــزاكيني وملعـ   ِ الـ
  تطحن قوـا وصوت رحى الزهراِء   

  
  ٍ حيثُ جتلـس زينـب   إىل جلد كبش  

ــروي     ــدهر ي ــى ال ــوف يبق رؤى س
ــا   جالهلـــــــــــــــــــــــ

    .تأشـب ١وتبقى على رغم البسـاطة  
ــة     ــور وحكم ــرآن ن ــدتك والق   عه

  
   ــذب ــائهني وجيـ ــه التـ ــد إليـ   يشـ

  وأنت عطـاٌء كلمـا احتاجـت الـدنا      
  

ــب   ــب   إىل مكس ــد مكس ــه تولَّ   ٍ من
ــلَّ      ــالَ ك ــوح ن ــت طم ــعوأن منم   

ٍ  
  ِ منكـب  ِ الـنجم  ومل يرضه من غارب  

  ٢ِ مرقــل، وأنــت مشــوخ يف النوائــب  
  

   ــب ــن توثُّـ ــات كلُّهـ ــى عزمـ   علـ
ــاث رأي إصــابةٌ    ــا الت ــت إذا م   وأن

  
  ِ الـرأي تعـرب   مسددةٌ عـن صـائب    

ــا      ــك بتيهنـ ــا الجنتليـ ــا بالنـ   فمـ
  

    ــب خمص و روض ــع ــا نب ــت لن   وأن
  الــزاد كاســلٌفقــد يكتفــي يف تافــة   

  
  ألنَّ كـــرمي الـــزاد مأتـــاه متعـــب  

  و يؤذي النهى واملنطق اجلد أنْ يرى  
  

     هــراًء هــزيالً يســتطيلُ ويطنــب  
ــداعى إليــه احلــاملون وغــرهم        ت

  
    .ــب ــاه خلَّ ــا عرفن ــه فيم ــق ب   ٣بري
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. الكروش اليت تضخمت من السحت: إشارة إىل آكلي املال احلرام. السحت: احلرام وما خبـث مـن   ١

  املكاسب كالرشوة وحنوها.
  ٍ: أشفق عليهم. . أرثي لناس٢
  . املزود: وعاء الزاد.٣

  فخاطــب منــهم فاشــالً ومبلَّــداً   
  

     ــهب ــىب وين ــوم يس ــوره املظل   وص
  يرحمــون وعنــدهم  فثــابوا إليــه     

  
    وحيطـب قـابما يربى الر من احلقد  

  و يؤملــك اإلنســان يقتــل تربــه     
  

    ر ما هـو أصـوبماء احلمو دونَ الد  
ــاً    ــاً متجنيـ ــبني ظاملـ ــد حتْسـ   وقـ

  
  بســبتناســى الــذي يفضــي لــذا وي  

     متوكالً فما أنسـى كروشـاً تضـخ  
  

   .ـبهنوالكسرية ت ىنجي حت١من الس  
ــةً     ــياطاً لئيم ــى س ــذي ينس   وال بال

  
   ــهب ــادحني وتل ــود الك ــظِّي جل تش  

ــاس   ــي لن ــن ٢ٍ، ولكــنين أرث ــر م   تف
  

ــيم   ــذَهب   جح م ــيم ــا جح   ٍ ليحويه
  تعثَّــر يف أشــواطه وهــو مل يــزل     

  
  ــروي اإلدعــاء ويصــخب   إىل اآلن ي

  فهبنـا أبـا الزهـراء قوتـاً فلـم يعــد       
  

ــا،   ــذب   ٣مبزودن ــتطاب ويع ــا يس   م
  ورد لنــا هــذا األصــيل لفجرنــا     

  
     اً ويسـكبـور ثـرإىل النبع يهمي الن  

ــالطريق    ــا ب ــدد خطان ــدربنا وس   ِ ف
  

  بطويـــلٌ علـــى أقـــدامنا متشـــع  
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  الصحاف.. ديوان العالمة الشيخ كاظم ابن الشيخ علي الصحاف األحسائي ـ ديوان ٤

حتقيق: الشيخ جعفر عبد احلميـد اهلـاليل ـ مكتبـة العرفـان، الكويـت، الطبعـة        
  هـ١٤٣١األوىل

  حكمة احلج

ــرم   ــت وأرض احلـ ــةُ البيـ   وحكمـ
  

ــل    ــن قب ــرفا م ــد ش ــم ق اُألم حــج ِ  
   ــاجد ــى املسـ ــالً علـ ــرفا فضـ   وشـ

  
  ِ والفوائـــد ِكـــا بـــاخلري  وبـــور  

    ــك ــه املناسـ ــرض وبـ ــج فـ   واحلـ
  

   طابــت   املســـالك لنــا كمـــا بــه  
  كَـــمعظيمـــةُ احل وحكمـــةُ احلـــج  

  
   ــم ــن حك ــةَ إالَّ م ــرف احلكم   ال يع

     ــرار ــا أسـ ــن ربنـ ــه مـ ــم بـ   وكـ
  

  ــار ــا األفكــ ــةٌ الَ حنوهــ   غامضــ
   ــر ــا ظَهـ ــا مـ ــا نعـــرف فيهـ   وإنمـ

  
ــدر    ــلَ ب ــا مث ــر و الح فيه هــد ز   ٍ ق

ــاخرةْ      ــاب الفَـ ــه الثِّيـ ــا فيـ   فَنزعنـ
  

ــوم    ــراً لي ــرةْ  ذك ــلَ اآلخ ــرب قب   ِ الْق
ــان     ــرام كاألكفــ ــناَ اإلحــ   ِ ولَبســ

ِ  
ــان    ــه إىلَ اإلنســ ــةً فيــ    ِ موعظــ

ــرؤوس يف   ِ ــفُناَ الـ   ِ املناســـك وكشـ
  

   ــك ــك الْممالـــ ــةً ملالـــ   جاللـــ
ــوم     ــه بيـ ــرنا فيـ ــف وحشـ   ِ املوقـ

  
ــوم املوقــف ِ النــاس ذكــراً حلشــر     ِ ي

    امللــــوك دســــي إذْ كــــانَ فيــــه
  

   ــوك ــده اململـــ ــياً كعبـــ   منســـ
ــى وادي  و يف   ــحاياَناَ علـ ــىن ِضـ   ِ مـ

  
ــل    ــانُ فض ــىن  قُرب ــلٌ وم ــه فض   ٍ في
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                                         µ     µ     µ  

ــاراَ   ــده اجلمـ ــن بعـ ـــيناَ مـ   و رمـ
  

ـِهاراَ   ـِهاَ جـــ   طـــرداً ِإلبلـــيس بـــ
ــةْ  و يف   ــذاَء الكعبــ ــاَ حــ   ِ طوافنــ

  
ــاَ     ــد فيهـ ــعائر للعبـ ـْبةْشـ ــ   الرتـ

   ِ ِ الْحجــــر ِ اســــتالمناَ لــــركْن و يف  
  

   عهــد مــن الْعبــد لــرب الْبشــر      
ــاَ    ِ ــه ربنـ ــاَءت لوجـ ــةٌ جـ   وطاَعـ

  
  وآيـــــةٌ جاَمعـــــةٌ لحجنـــــاَ    

ــالم    ــا إىلَ اإلســـ ــوةٌ فيهـــ    وقُـــ
ِ  

  ِ ٍ ومـــدى األعـــوام ِ كُـــلِّ عـــام يف  
  ــــعمج قَــــد ــــعمجم بــــاداَ والْع  

  
  ِداداَ و أســــس الْوحــــدةَ و الْــــو  

    ــد ــا األحـ ــص لربنـ ــد خـ   و معبـ
  

   ــد ــه عبـ ــه فَللَّـ ــن فيـ ــلُّ مـ   و كُـ
ــوالَ   ــاع اَهللا والرســـ ــه أطـــ   فيـــ

  
ــوالَ    ــيطانَ و الْجهـ ــب الْشـ   و جاَنـ

  و أظهـــر التوحيــــد و اإلســــالما   
  

  صــــدق األحكامــــاِ بيتــــه و  يف  
ــوا هــذي     ِ احلكــم فــدع رجــاالً جهلُ

  
ــل    ــالوا جبه ــا قَ ا مــالو ــقَم و قَ   ٍ و س

   ِ خيــر الْحكَــم و خــذْ مــن الْمخلــص  
ِ  

ــل    فَض و ــج الْح ــة كْمم يف حــر الْح ِ ِ  
ــالم      ــى اإلسـ ــتحمد اَهللا علَـ   ِ و اسـ

 ِ  
   و الْختــــاَم ِ الْبــــدِء و حجــــة يف  

ِ  




