
  

  خمتارات شعرية:
  إليـك إهلـي قـد أتيـت ملَبـيـا          

                                                  فبـارك إهلـي حتـي ودعائـيـاج   
  قصدتك مضطـراً وجئتـك باكيـا         

   بـي أن تـرد بكائيـار وحاشـاك                                                  
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  كفانـي فخـراً أننـي لـك عابـد         
    فيافرحيت إن صرت عبـداً مواليـا                                               

  إهلـي فأنـت اهللا ال شـيء مثلـه         
  فأفعـم فـؤادي حكمـة ومعانـيـا                                               
  أتيت بال زاد وجـودك مطعمـي         

  وما خاب من يهفو جلودك ساعيـا                                               
  إليك إهلي قـد حضـرت مؤمـال         

  خالص فؤادي مـن ذنوبـي ملبيـا                                               
  رض متعة اإلنسان يف األ وكيف يرى         

  وقد أصبح القدس الشريف مالهيـا                                               
  جيوس به األنذال من كـل جانـب          

  وقد كان لألطهـار قدسـاً وناديـا                                                
  معالـم إسـراء ، ومهبـط حكمـة          

  روضـة قـرآن تعطـر واديــا و                                                
                  حممد بن مجيل زينو 9من كتاب صفة حجة النيب                                                        

  

µ    µ    µ  
  

           اهلُدى الوض رراً قبjاِءيا زائ 
  سلِّم على ذي القُبةj اخلضراِء                                               

  واشكر رسولَ اِهللا شكراً كامالً  
  ِ ثنائي بالدموع واقرأه عني                                               
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  ِ وآلjهj على اهلادي البشري  ّ ِ صل 
  طلُب إليهj بأنْ يصونَ والئيوا                                            

  ِي عاشقاً حملمد قد عjشت عمر 
  النبالِء ِ و كواكبِ األطهار و                                             

  ٍ مصابر مضjي و بنهجِهم ٍ ماض 
  يف فترةj السراِء والضراِء                                             

   (املدينةj) طيبات نوافjليفإىل  
  ِ) مودتjي ووفائي وإىل (البقيع                                             

  ِ املؤمنني حمبيت إىل احلجيج و  
  فهمو مجيعاً إخويت وبهائي                                             
  خري هدية دعاؤهم سند و و  
  لعالِء اُمةj سيدj الكُرماِء                                             

  ِ وهو مواجه لjعزةj اإلسالم و   
  ِ والألواِء فjتناً أتت بالغدر                                             
  ِك سعيهم سلjمت قوافjلُهم وبور  

  رباه أمتjم حجهم بصفاِء                                             
  

  بقلم: محيد حلمي زادة
  

µ    µ    µ  
  



 هـ١٤٣٩محرّم الحرام    /  ٤٨ميقات الحّج ـ 

               ٢٤٨ 
 

  
  في عرفات                                  

  
  وبعد زوال الشمس كـان وقوفنـا... 

 

  أطلنـاه الليل نبكـي والدعـاء إىل
  ج
 

  ومسبـح  ذاكـر  كـم  حامـد  فكم
  

  بلـواه  ملـواله  يشكـو  مذنب  وكم
  فكم خاضـع كـم خاشـع متذلـل

  

  وكم سائل مـدت إلـى اهللا كفـاه
  

  وكم ثوب عز يف الوقوف لبسنـاه  وساوى عزيز يف الوقوف ذليلنـا
  خبري عليـم بالـذي قـد أردنـاه  ورب دعانـا ناظـر خلضوعـنـا
  وطول خشوع مع خضوع خضعناه  وملا رأى تلك الدموع اليت جرت

  وباهى بنا األمالك حيـن وقفنـاه  الرضـىجتلى علينـا باملتـاب وب
  دعونـاه أجرنـا أغثنـا يـا إهلـاً  جسومهم وغرباً وقال انظروا شعثاً

  وأوالدهم والكـل يرفـع شكـواه  وقد هجـروا أمواهلـم وديارهـم
إلـي ؟ملـواله ملن يشتكي اململـوك إالّ  ـهـم ومليكـهـمفإنـي رب  

أال فانسخوا ما كان عنهم نسخنـاه  ـمأال فاشهدوا أين غفـرت ذنو  
  دنـاهعمـن لدنـا و وذلك وعـد  فقد بدأت تلك املسـاوي حماسنـاً



 مختارات شعرية

               ٢٤٩ 
 

  ومن ذا الذي قد نال ما حنن نلنـاه  فيا صاحيب من مثلنا فـي مقامنـا
  به الذنب مغفـور وفيـه حمونـاه  على عرفات قـد وقفنـا مبوقـف
  قال ابشروا فالعفو فيكم نشرنـاهو  وقد أقبل البـاري علينـا بوجهـه
  عليكـم وأمـا حقـنـا فوهبـنـاه  وعنكم ضمنا كـل تابعـة جـرت
  وما كان من عذر لدينـا عذرنـاه  أقلناكم من كـل مـا قـد جنيتـم
  وأوزارنـا ترمـى ويرمحنـا اهللا  فيا من أسا يامن عصى لو رأيتنـا

  ذليالً دحرناهمن العتق حمقوراً   فإبليس مغموم لكثرة ما يرى
   بأعوانه : وياله ذا اليوم وياله  على رأسه حيثو التراب مناديا

   كل بناء قـد بنـاه هدمنـاه و  ندامـة حسـرة و هوأظهر من
  فكم مذنب من كفه قد سللنـاه  تركناه يبكي بعدما كان ضاحكاً

  وكم من أسري للمعاصي فككناه  وكم أمل نلناه يـوم وقوفنـا
  وال أحد ممن حنـب نسينـاه  لإللـه مطالبـاًوكم قد رفعنا 

  ذكرنـاه ناٍء وكم صاحب دان و  وخصصت اآلباء واألهل بالدعا
  وما فعل احلجاج فيه فعلنـاه  كذا فعل احلجاج هاتيك عـادة
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  وقيل ادفعوا فالكل منكم قبلناه  وظل إىل وقت الغروب وقوفنا
  بذكراه إىل مشعر جاء الكتاب  أفيضوا وأنتم حامدون إهلكـم
  فسرنا ويف وقت العشاء نزلناه  وسريوا إليه واذكروا اهللا عنده

  

  المشعر الحرامفي                                 
  

  ترى عائداً مجعاً جلمع مجعناه  وفيه مجعنا مغرباً وعشاءهـا     
  شكرناه على ما هدانـاه ارب و  وبتنا به حىت لقطنـا مجارنـا

  أفاضوا وغفران اإلله طلبنـاه  الناس قبلنا ومنه أفضنا حيثما

  

  المدينة المنوَّرةفي 

  

  رحلنا ملغىن املصطفـى ومصـاله  ومن بعد ما طفنـا طـواف وداعنـا

  وقامت حروب دونـه مـا تركنـاه  وواهللا لـو أن األسنـة أشـرعـت

  ومن دونه جفـن العيـون فرشنـاه  ولـو أننـا علـى الـروس دونـه

  ويسلب منـا كـل شـيء ملكنـاه  ا بالوصـول رقبـانـاومتلـك منـ

  وبالروح لو يشرى الوصال شرينـاه  لكـان يسيـراً فـي حمبـة أمحـد
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  لطيبـة نسعـى والركـاب شددنـاه  ورب الورى لوال حممـد لـم نكـن

  ولواله لـم ـوى املدينـة لـواله  ولواله ما اشتقنـا العقيـق وال قبـا

  فمـا جنـد وسـلـع أردنــاه وإالّ  ت بنجـد حداتنـاهو القصد إن غنـ

  وما عرفـات قبـل شـرع أردنـاه  وما مكة واخليف قل لـي وال منـى

  وربك قد خـص احلبيـب وأعطـاه  بـه شرفـت تلـك األماكـن كلهـا

  وبيـن يديـه شوقنـا قـد كشفنـاه  ملسجـده سرنـا وشـدت رحالنـا

  وال شاغـل إال وعـنـا قطعـنـاه  هقطعنـا إليـه كـل بـر ومهـمـ

  رعى اهللا عزمـاً للحبيـب عزمنـاه  كـذا عزمـات السائريـن لطيـبـة

  وهللا كـم واد وشـعـب عبـرنـاه  وكم جبـل جزنـا ورمـل وحاجـز

  فنسري وال ندري مبا قـد سرينـاه  ترحننـا األشـواق حنـو حمـمـد

  ارى فارحيـن برؤيـاهنشاوى سكـ  وملـا بـدا جـزع العقيـق رأيتنـا

  مشمنـاه فأهالً وسهالً يـا نسيمـاً  مشمنا نسيماً جاء من حنـو طيبـة

  وأي سرور مثل مـا قـد سررنـاه  فقـد ملئـت منـا القلـوب مسـرة

  وقـد أيقنـت أن احلبيـب أتيـنـاه  فوا عجبـاه كيـف قـرت عيوننـا

  ال لقيـا تـعـادل لقـيـاهفـو اهللا   ولقيـاه منـا بعـد بعـد تقـاربـت
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  فلله مـا أحلـى وصـوالً وصلنـاه  وصلنـا إليـه واتصلنـا بقـربـه

  ليسمعنا مـن غيـر شـك فدينـاه  وقفنـا وسلمنـا علـيـه وإنــه

  ...حبيب بالدعـاءخصصنـاه من فكم  وثـم دعـونـا لألحـبـة كلـهـم ...

  امشـي دخلـنـاهوكـم مدخـل لله  وكم قد مشينا يف مكان بـه مشـى

  وقمنـا وصلينـا حبيـث مـصـاله  وآثـاره فيهـا العيـون متتـعـت

  وكم من غليل يف القلـوب شفينـاه  وكم قـد نشرنـا شوقتنـا حلبيبنـا

  فلله مـا أعلـى سجـوداً سجدنـاه  ومسجـده فيـه سجـدنـا لربـنـا

  راهفيا فوز من فيهـا يصلـي وبشـ  بروضـة قمنـا فهاتـيـك جـنـة

  وقفنـا عليهـا والفـؤاد كـررنـاه  ومنبـره امليمـون مـنـه بقـيـة

  احلبيـب وددنــاه إليـه كمـا ود  كذلك مثـل اجلـذع حنـت قلوبنـا

  ختطـاه عسى قدماً خيطـو مقامـاً  ألمحـد إذ مشـى وزرنا قبـا حبـاً

  اهإذا اهللا مـن تلـك األماكـن نـاد  لنبعث يـوم البعـث حتـت لوائـه

  هنـاك دفنـا واملمـات رزقـنـاه  وزرنـا مـزارات البقيـع فليتـنـا

  شهيـداً وأحـداً بالعيـون شهدنـاه  ومحزة زرناه ومـن كـان حولـه

  منانـا محدنـا ربـنـا وشكـرنـاه  وملـا بلغنـا مـن زيـارة أمحـد
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  وقال ارحلوا يا ليتنـا مـا أطعنـاه  ومن بعد هذا صاح بالبيـن صائـح

  فيا ما أمر الصوت حيـن مسعنـاه  مسعنا له صوتـاً بتشتيـت مشلنـا

  لـلـوداع صببـنـاه وال دمـع إالّ  وقمنـا نـؤم املصطفـى لوداعـه

  وهيهات إن الصرب عنـه صرفنـاه  وال صرب كيف الصرب عند فراقـه؟

  فال والذي من قاب قوسيـن أدنـاه  أيصبـر ذو عقـل لفرقـة أحـمـد

  وأواه مـن يــوم التـفـرق أواه  مــن وداع حمـمـدفواحسرتـاه 

  من الشوق ماترقى من الدمع غرباه  سأبكي عليه قـدر جهـدي بناظـر

  ووقت اللقا واهللا مـا كـان أحـاله  فيا وقت توديعـي لـه مـا أمـره

  فيا حبـذا قـرب احلبيـب ومدنـاه  عسـى اهللا يدنينـي ألمحـد ثانيـاً

  تضاعف لنا فيها الثـواب وترضـاه  غنـاه عـودةفيـا رب فارزقنـي مل

  فكم جسد مـن غيـر قلـب قلبنـاه  رحلنـا وخلفنـا لـديـه قلوبـنـا

  إلـيـه رددنــاه فـال نـاظـر إالّ  وملـا تركنـا ربعـه مـن ورائنـا

  فلمـا أغبنـاه السـرور أغبـنـاه  لنغنـم منـه نظـرة بعـد نـظـرة

  أأفقـد حمبوبـي وعيشـي أهـنـاه  حممـد فال عيش يهىن مـع فـراق

  ...علـى قبـري بأنـي أهـواه وخطوا  دعوين أمت شوقـاً إليـه وحرقـة
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  كما قد فعلنا واغتنـم مـا غنمنـاه  كذلـك فاغنـم فـي زيـارة طيبـة

  فال تـدن منـه ذاك أولـى لعليـاه  فإذ ما رأيـت القبـر قبـر حممـد

  ... مبـثـواه ومثـل رسـول اهللا حيـاً  نـةعـنـده وسكيـ ٍ وقـف بوقـار
  

µ    µ    µ  
  

  أما والذي حج احملبون بيته          
  وأحرموا ولبوا له عند املهلِّ         

  ربنا كيهلّون بالبيداء لبي                 
  واحلمد الذي أنت تعلم كاملل كل                    

  ا رأت أبصارهم بيته الذيوملّ                          
  قلوب الورى شوقاً إليه تضرم                                

  إذا عاينته العني زال ظالمها                                     
  وزال عن القلب الکئيب التأمل                                          

  هالقلوب حتب فمن أجل ذا کلّ                                                
  موختضع إجالالً له وتعظّ                                                       

  
µ    µ    µ  




