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التقوى

من كال� �إلما� �لمهد�

Îُُيجـا "
"َهــل ِمْثلي ُيـدمَّـُر 
Îَُيثُبــْت ُجنا Ä"  خـزًيـا ¤�

Îُحا "�لصِّ يشـهـُد   �هللا  كتـاُ� 
Îُيا�لكــن هكـذ�  هّبــْت  "
Îُلَكِلــُم  �لِفَصا� µ�َتشـفي صد"
Îُهللا "�ســعـة  َبــَد��  ¼�
"
Îُتيــا��"  �ٌ"r  ضـاٌ£  ثــم�
Îُّبــي  |ّنه ُنـصــٌح  َقـر��"
Îُمنــك  �َملْشــرفّيـُة  "�لرِّما"
Îُفمنكم سـّيـد�  ُيرجـى �لصال
Îُِكفـا �ٌ�Nبـغـد�َ�  خــ ±"
Îُاî  تكمNفمــا  هـذ�؟  "ِسـ
Îُصـافينـا   "���   �ِالنشــر�"
Îُمنــك �ِالفـتتا Yلكــن كا"
Îُلفكر  للتـقو¤  ِ"شــا�  Yفـإ
Îُما  "جـُد   �لثــو�كل  "�لنِّيا"
Îُتنتهــو�  فالـوقـت ال  Ä Y|"
Îُال  ُيــَر�ُّ "ال  ُيـز� zُســؤ"
Îُفضـٌل  ُمتا  µفـيسـعى  نـحو

Îَُهــَد�� �هللا َهــل َقْتلـي ُيبا
 &
"هـل ± مذهـب �إلسـال[  
للناظـرينـا َبّيـٌن  "صــدقـي 
�لكـر�ِ[ ُخلـَق   ¤rأل�  Yكا "مـا 

يفهـم قـوbَ ُحـرٍّ �ُحلــرَّ   Yّ|"
ü� خشـى �لعـد� ± ُسـبل
"ال 
ýلنـا عنـد  �ملصائب يـا حبيـ
zفـال  تقـُف �%ـو¤ "�نُظـْر مآ

شـّرفكم "
�عوُ "ِمـن عجـب، 
Nٍَبْلدُتكـم حديقـُة  كّل خــ"
كمثلـك سـّيٌد يؤrيـِن، عجٌب!


�¤ يـا ِحـبِّ  تذُكر& بسـبٍّ

خْذنـا  كلَّ  مـا 
عطيـَت حتًفـا 
فُخــْذ  مـ� جـو�ü كا%د�يـا
ـْر  ± كالمي َتفكَّ فيـا ِحـّبـي 
"z "جـٌد  لقومـي فـو� "جٍد
|ليكـم يــا 
"ÿ  zـٍد  |ليكـْم
"z قــدٌ� عظيـم  عنـد  �ّبي
"مثلـي حــني يبكـي ± �عاٍ£
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Îُ¤   |ال  �لـَوقا�فَيْتـَبعهـا  �لـو
Îُفـال  تبقى �لـِكالُ�  "ال �لُنـبا
Îُمـر�تـُب  للعــد�  فيها  �فتضا
Îُال  ُيـال"  Nجــٌه  يـسـتن""
Îُبعـد  �لليـل عيــٌد  "�صطبا"
Îُ��"  Îٌ"�َ  ِمــن فـضلـه z"
فُقــْل ما  يصُدَ�Yْ  مـ�  ُجناÎُ؟
Îُفــال  ُيـرجـى  لـقاِتلنا  فال
Îُـال "ال  ُتـْرUٌ  يصوY "ال   �لسِّ
Îُـما مليــٌك ال ينا"حــه  �لطِّ
Îُـفا "تتَبعــه  �ألسـّنـة  "�لصِّ
Îُمــٌر  ُمبا
"قتـلـي عنـدكم  
Îُتـنا تســفي  �لـرِّيا��ّr علـى
Îُحـلَّ بقـاعكم  حزٌ�  ِشـحا"
Îُمـرهم |ال  �كتـسـا
"Ä يـكُ 
Îُ��َّفمــا ± بيتـكـم  |ال  �لـر
�ستر�حو� "عاشـو� جائعيـن "ما  
Îُلكـن عنـدكم مــاٌ£  َ"جا"
Îُيـن �لفضل  لـوال  �ِالقــتر�
"
Îُـر� �لصُّ �حلـّق  هو  مـا  "�"نك 
Îُنـ�  بـطٌل َشـنـا
فـتعلم  

(كتا� حتفة بغد��)

"كا�� تلَمَعـْن  
نـو�ُ� �سـي
"يــأê يــوُ[ �ّبي ِمثـَل َبْرٍ�
"z ِمـن ُلطـف �ü كل  يـوٍ[
تـاٌ[ كالبـد�  "نــوٌ� كامـل 
"Ôـن �ليو[ ُنسـَقى ِمـن  َغبوٍ�

عـطـا& �ملهيمـن كل  نـوٍ�"

تقتلـ�  بـغـN  ثبـو�  جرٍ[
ُحجٍج �لكافريـن بسـيف  قتلنـا 
rٌمال ��ليـس لنا سـو¤ �لبـا"

تعلـم كيـف َيسـَفُع  بالنو�صي
َيُهـدُّ �لــرّ� r�"َ� كّل  َطـوٍ�

تقتلـ�  بسـيف يـا  خصيمي؟
"قـد ِمْتنا بسـيف  مـن  حبيٍب

َْيـن سـيوفكم  يا شـيَخ  قوٍ["
كذئٍب "�ختلسـو�  �حلز�   bصا"
"قـد ُصّبـْت عليكـم كلُّ  ُ�ْ�ٍ£
"كم ِمـن مسـلٍم �rَُبـو�  Òوٍ§
�لعلـم يعِر� مـوô  øر� "ôر 
bٍجتا�مـن  �  êنظمـت قصيـد
فُخــْذ مـ�  بعفـٍو  كالكر�ِ[
"|Y با��تـ� مـن بعـد ُنصحي


