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التقوى

من كال� �إلما� �لمهد�

بــا� 
ســر�ِ�   علـى   ِبُمّطـِلـٍع 
قلبــي 
عشـاَ�    �
� قـد  بوجــٍه 
�"ٍّ  كــرٍمي ِمـن   
�سـلُت  ُ لقـد 
كُرْمـٍح بـرهـاًنـا  
عطيـُت  ُ .قـد 
ـنـو2َ بـغـ0 ِعلـٍم فـال َتْقـُف  �لظُّ
تنـَسـى   ; صدقـي  ?يـاِ=   تـر� 
ـهاِ@ �لسِّ ال   ِبالـّدالئـل    Fحـر.
Hِقـا �لصِّ   J ُنطقـي  �لسـيَف   Kَفـا.
L.يـكـفِّــر �لّلئـاُ@    Hَِيـَز  Q.
��ً.R. ظلـًمـا   جاUلَتنــي  .قـد 
Vسـألَت مــ Hِلـو قـْبـَل �جلـد�.
�ملـتـِني �لـدِّيـِن  نصـرِ]    J لنــا 
ا قــوميـً ^ًجـا   خالقـي     Lهـد�
�لّسـر�ئْر 
سـر�َ�  
عـطيـُت ُ لقــد 
�لَفنـاِ̀ aـر      J غوَّصـُت  .قــد 

يـُت بفضـل �ّبـي  ُســْبَل  �ّبـي�
�ّبـي نــوُ�    L��
 .َكـْم  ســرٍّ  
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حـا� كّل   J   eَعيبـ ـِم  بعـالـِ
�لّليـا�   J ِلصgْرخـي   مبـسـتمٍع 
Hِلّضــال� طوفـا2   عنـد   �حيـٍم 
�لَعــو�� تـثـقيـَف    kثـقَّـْفنـا.
Hِجلـال� mn خـَذ �ملحاِسـِب
.َخـْف 
ُتبالــي ال   لـك  مـا  �ُهللا،    uَلحـا
Hِلُقــذ��   vُشـا َلْهــَذٌ@   .قـو� 
Hِكالغـز� �ملكـفِّـَر   �ْغـتلـُت  قـِد 
Hِجلـال�   mn نصـرُ]  جـا`    2ْ
  yz
Hِِجلــد��  J يانـَة   �لدِّ   =َR.َجـا.
Hِلوبـا� قبـَل   �|ـد�     yz ُجِذبـَت 
Hِلـكمـا�. �لتـرّقـي    J َمسـاٍ{ 
Hِلنَّـــو�� بـأنـو�ِ{   .�ّبانــي 
Hِ2 شـئت مـن نـوِ{ �لسـؤ�z فَسـْل
�لــآل� 
ֲَדـى    mيـد  J. فُعـدُ= 
Hِلـهـال� مـن    َّKUَ
َ كانـت    2z.
Hِملقـا�    Kصــد علـى   .?يـاٍ=  
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نــا�  bَعقـو   َّVَيبَهــَر "ِعلــٍم 
سـعيُت "مـا َ"َنيـُت  بشـو�  �ّبـي
كأٍ� بعـد  كأًسـا  
شـِربُت ُ "قــد 
�ٍ"k بعــد   k"ًقـا   
عطيـُت ُ "قـد 
ãبعـد مـو  ûَجــدُ~ حيـاَ� قلـ"

ْكـِلـيُ   Vكا �َملو�ئـِد   ُلفاظـاُ~  
فـيـوًمـا يوًمـا   بفضـلـه   
�يـد 

ال يـا حاسـد� َخـْف  قهـَر  �ّبـي
ُعـْجــٍب بَفـوِ�    َّVتسـتكِبَر فـال 
�لّدِنّيــْه �لّدنـيـا   خاِطـَب  يـا  
ال َ
سـهـاُ\ �ملـوِ~ تفَجـُأ، يـا عِزيـز�
بغـًضـا جا�لـَت   قـد  �ُهللا  هـد��  
��ً"�" كــذًبـا   çكَفرَتـ
 "َكـْم 
ِ�يُنــْك  µضـا قـد   ��
 قـد   >z"
نـوٍ\   µُنـو بالتـغافـِل   حـياُتـك 
َكزعِمـْك نيـا   �لدُّ بطالـِب  "لسـُت 
لــوجــٍه �لّدنيـا   هـذ¤   تَرْكنـا 
uقــو" ُنـطقـي  تـز�ِ��  "zنـَك 
فإنــي َ�ْحـٍف     vz تنُظــْر  فـال 

(من كتا¨ �لتبليغ)

bِجلبــا� ُقَنـَن   قـد  عـال     �ٍ
�"
bِلوصــا� َ�ّيـا   جـا³<    V
َ   vz
bِجلمـا� نــوُ�    u   õَال  V
  vz
bِلـــدَّال�" �َملحّبـِة     "َنْعمـا³َ   
bِ�"لــّز� بعـَد   �"لـ�   "عـا�ْ~  
uألهـا� ِمْطعــاَ\   �ليـوَ\  "ِصـرُ~ 
bِلوبـا� منتظــِر   قلـَب   
صِلـي  ُ"
bِملـقـا�   ± ُنصًحـا  و�   §لـُ "مـا  
bَِكـْم مِّـن ُمـزَ�ٍ¤ صـيـُد  �لنَّـكا"
bِحتـا�ْالِ�   ِ̈ ُقـْر يـوَ\    ــْر   َتذكَّ
bِْالِنتـقـا�  ± َد�  �ملـَ   bَطـا "لـو  
uقـا"   uقـو   ± فّكــرَ~  "مـا  
bَِكـْم  كذَّبـَت ِمـن  َ�يـغ  �خليـا"
bَِبــْأ بـه  قبـَل �لرِّحـا�فُقــْم َ"�ْ
uكالّلـيـا �ملعـاصـي   
يـاُ\    "
bِِباِالعتـز� طلَّـقُتـهـا   "قــد  
bِجلمـا� علـى    bَجلمـا� "§َثـْرنـا  
uلــآل� مـثـَل  صاَ�فـَتـه   "لـو 
bِجتـا�ِباْالِ   ãقصيــد نَظـمـُت 




