
�ألستا ��د 	���- �لعر��

��إلميـاِ� �لـ�كا	   ُ�ّمـَة   يـا 
غالمـُه �جـا�  نبو�ُتـه  صدقـْت 
%مـٍد بيـت   () منـا  سـْلماُ� 
صـا/ٌ. غـال0ٌ  منهـم  بـه  يـأ3 
��شـكر�� صلُّـو�  �لتوحيـد  ُ�ّمـَة  يـا 
عيُدكـم فهـذ�  �لبشـر<  جـا�	  قـد 
بضيائهـا �شـرقْت  �خلالفـة  Dـسُ 
كأEـا �لكـرمي  ِنَعـُم  فتتابعـت 
%بـًة �ملؤمنـني   Lقلـو فاضـت 
Nُّلـٍة �لفصـو)  كلُّ  �تسـربلت 
بغصنهـا  Tلطيـو� تغريـد  فـكأّ� 
VٍTقـد  Wبثـا �حتفلـت  فكأEـا 

 Yنـ� �خلليفـَة   Yعـ ُمْبِلـٌغ  َمـن 
عانقـت تسـعى  باحلـب  �سـحائٌب 
aنكـم �bـَد   Tُمسـر�  cسـيد يـا 
ملـن َبَصـًر�  يـا  للِعلـم  منَهـًال  يـا 
مسـتخَلًفا يـا  بالعـد)  حاكمـا  يـا 
تابعـا يـا  �fهـد�  يـا  عابـًد�  يـا 
بدعائكـم �كرمَتـه  ملـن  بشـر< 
مباِيًعـا �عتصمـُت  بشـاطئك   Wa
كّلمـا �جهـك   Tَنـو �طالـُع   Wa
فكأمنـا ֲדجـًة  نفسـي  فتفيـض 
Eaـا �ملحبـَة  ُ�خفـي  ال  �ليـو0 

بـال  حبًّـا   cسـيد �حبـك   Wa
�لُتقـى Dـَس  يـا  �نـت  ��مـي   sبـأ
نصرنـا هـذ�  �نـت  ��مـي   sبـأ

�لعدنـاِ� �ملصطفـى  �عـو/  جـا�	 
�إلحسـاِ�  �t �لرbـن   uَTفتبـا
��لعرفـاِ�  Tلنـو�� �vـد<  نبـُع 
�ألfمـاِ� مـن   	ٍ)  x باحلـق 
�ملّنـاِ� �لو�حـد  �لـو/�/  ِنعـَم 
��ألحـز�ِ� �لصمـت  عهـُد  فـا	  قـد 
�لعمـر�ِ�  x �إلسـال0  فتجـّدَ/ 
�أللـو�ِ� ناِصـِع  ُحـبٍّ  شـالُ) 
كاإلخــــو�ِ� �ألعــــد��  �تعانـَق 
ثـاِ� جديـد  فصـل   x بيضـاَ� 
�لرbـِن  }a تسـبيح  �صـد�ُ� 
ִדـاِ� تـزّ�  �لدنيـا  �كأمنـا 
نيسـاِ�  x كالغيـث  �ـى  شـوٌ. 
�إلميـاِ� �ُقّبـَة  �لفتـو�"  "بيـَت 
�لرbـِن مـن  �تأييـٌد  �عـٌد 
�لبهتـاِ� ��لـو  بص�َتـه  �عشـى 
�ملنـاِ� �لو�حـد  باسـم   �Tأل�  x
W�Tلنـو� �ملصطفـى  �لنـ�  �ثـر 
�لُصْلبـاِ� قاِهـَر  يـا  �قبوِلكـم 
�لُشـْطآِ� ِمـن  (ال�  بـني  ِمـن 
Wمـا� �عـزَّ  �لدنيـا   s ضاقـت 
Wجنـا� �افقـي  �لربيـع  حـلَّ 
Wشـريا فاكتـو<  بقلـ�  ضاقـت 
بثـو�ِ� نفسـه  �ـّد/  كلـٍل، 
�لرbـِن خـا/0َ  يـا   cسـيد يـا 
Wحـا�T عسـكر  ِمـن  �لعـد�  Tُِعـَب 
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شـعٍر     نظـَم  �خلالفـة  عـن  ُسـِئلُت 
Wعـا/ َمـن  �يـٌب  �لكّنـي 

شـيًئا     َّ��  Yيقيـ مـع  سـُأNُِر 
�تانـا قـد  باخلالفـِة  فأمـٌر 

ِعـزٍّ     �Tيـاُ	  لنـا  ُترَفـْع  ֲדـا 
شـعٍب     ُحْلـَم  �Tسـى  يـُق  �لصدِّ ֲדـا 
َسـناُ�  ِمـن  فيـٌض  �لنوTيـن   �t�

 
ظـال0ٌ     �تـى  �لضيـاِ�  بعـد  �ِمـن 
لربِّـي    مبعـوٌ�  جـا�   ��  }a
تليـًد�     �ـًد�  لشـرقنا  �عـاَ/ 
جديـٍد     مـن  �خلالفـَة  لنـا  �عـاَ/ 
fمـاٍ�    مـن  قـرٌ�  جـاَ�  قـد  �هـا 
حكيـٍم   مـع  �خلالفـة  فُمْبَتـَدُ� 
شـجاًعا   فـً�  كاَ�  يـِن  �لدِّ  �بشـ
عـالُ�     x ليًثـا  كاَ�  �ناصـُر 
    Tٌفتخـا� فيـِه  لنـا   Tٌمسـر��
�بِشـْر     Tُمسـر� يـا   cَمـوال �يـا 
سـالًما   منـا  عيدكـم   x لكـم 

�قتفيـِه صعـٌب  �لشـعر   Lعبـا
�متطيـِه /�ًمـا  �لصعـبَ  أل�َّ 
�جتبيـِه حتًمـا  �إلvـا0ِ  مـن 
فيـِه جـا�  tلـك  �ِهللا   Lُكتـا
نز/Tيـِه؟ �خلالفـة  ِعـّز  �هـل 
بتيـِه  Vٌمأثـر  .�Tللفـا�
يفيـِه لـن   cشـعر بعـُض  علـيٌّ 

كالسـفيِه؟ �ملجاهـِد  عـز0ُ  �هـل 
يز/Tيـِه �عمـَل  �لكفـِر  �صـرَ� 
فيـِه �لتَّوحيـِد   Vَجـذ� ���قـَد 
بنيـِه مـع   �T�� �لظـلُّ  �هـذ� 
يعتريـِه Tيـٌب  للحـقِّ  �مـا 
�لوجيـِه  }a �حلكيـِم  بعـد  �مـن 
بالنـزيـِه يوَصـُف  �لعلـم  �فـو. 
�بيـِه ِمـن  سـرًّ�  كاَ�  �طاهـُر 
�لنَّبيـِه؟ مـَن  �لسـا�اُ	  ��يـن 
يليـِه  �خـٍ مـْع  �ِهللا  بنصـِر 
�لبديهـي �لشـي�  مـن  �قافيـ� 
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�لدكتو	 عيسى �حلا� 	�و� - سو	يا

* * * * *




