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١٠

التقوى

من كال� �إلما� �لمهد�

"�نُظْر  |} ما بــد
 ِمن 
���ªْم
"ينّجسـو^ �أل�·  من  
"ثاªم
من شـيطاªم  Ì"بالقّد "نعو�  

f هل عرفـَت �لصد�  �  بلد�ªم
هم  ينشـر"^ �لفسق � 
"طاªم
"�لز"�  كاألöـا�  �  
غصاªم
ُ̂ لسـاªم كذٌ� على كذ� بيا
كم ِمن َجهو� ِصيَد ِمن 
�ساªم (٢)

مـا   ماَ�  مرتـّد   |}   
�ياªم
"لينُفَضْن  ما  كا^  � 
���ªم (٣)
ِمن جوعهم فسـعو� |} عمر�ªم

صعٌب على �لسفها عطُف ِعناªم
"�خلَلْق   ÷د"عـو^  من  ملعاªم
فتًنا بدينك   عند   ِ�ْستحسـاªم
"�ُهللا ُتْرسـي  عند  ضر�  ِسناªم

�ُنُظْر |} �ملتنـصرين "��ِنـهْم (١)   
ِمن كل حد�  ينِسـلو^ تشّذً��
نشـكو |} �لر;ن  شـرَّ  �ماªم

ْ̂ � قومهم  هل ِمن َصـد"� ُيوجَد
هم  يعبـد"^   �آل�مي  كمثلهم   
�ملاكر"^  �لكائـد"^  من �%و�
مكـٌر  على  مكر خيـاُ�  قلوֲדم
كم ِمن îوf هـبَّ عند  ظهو�هم

"�ِهللا  لـوال  ضنُك  عيـشٍ  ُمقِلٍق
قـد  جاهم  قوf  ¶ـرëِ لباªم
كانو� كذئب �لَبرِّ مكلوfِ (٤) �حلشا

"قبـوُ� 
مر  �حلق  عـاٌ�  عندهم
ُسـوٌ�  كخافية  �لغـر��  قلوֲדم
فا�ُقـْب   |��  صاحبَتهـم   مبحّبٍة
"لقد �عوُ� �لـر� عند  تناُضلي

واخللَْق مخدوعون  من  ملعانهمواخللَْق مخدوعون  من  ملعانهم
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فانُصـْر   "
يِّْدنا   %دf    ِقناªم (٥)

فال تر�  ما َجذَّ  
صَل |هاªم (٦)
تسـعى لُتهِلك كلَّ َمن � خاªم

� مو� عيسى َقْطَع عرِ� ِجر�ªم (٧) 
�َخللـق بعد  �ماªم  Rُحزٌ� "خ

f هـل îعَت �حلّي مـن  
قر�ªم
"حتيـد  عن  مو}  |}  |نسـاªم
َفاْخَسـْأ "ُكْن منهم "من |خو�ªم

هاجت �خا^ �لفـنت من  نª�Rم
ما جئُتهم بل جـا "قت هو�ªم

"عصـاَ� قد 
فَنْت ُقـَو� ثعباªم
فيضاªم مـن  �َجلوُ�  علّي  جا�ْ� 
|ّنا  ُسـقينا  من  كـؤ"Ì  ِ�ناªم
مطلع شـأªم يد�"^  ال  "�لُعمي 

"� ُمَد�  Ôٍر  "��  ُكباªم (٨)�"
"ُير� �ملهيمن  ُ��َّ  ��ِ ُخناªم (٩)
"�حلـق  ال  ûــطو   |} ª��Ñم
"عَفْت نقـوüُ �لصد� من حيطاªم

َملجأ� ليس �"نك   Gيا مسـتعا
يـا   من   يعّيـرG  مبو�  |%هم
"�ِهللا   |^   حيـا�  عيسـى  حّيٌة
جَعل �ملهيمن حكمـًة من  عند 
كيـف  �حليا�  "قـد  ُتُوّفَي  مثله

هل غا�َ� �حلتُف �ملفاجئ مرسـًال     

تغيُظ �بَّك  البن  مرمي  ِحشـنًة

فاطُلْب ُهد�  "مـا 
خاُلك تطلُب 
    

"لقـد ُ
مرُ� مـن �ملهيمن بعدما
مـا قلت بل قـا� �ملهيمن  هكذ�

مبهّنٍد  صـاÀِ  �حلديد  جذمُتهم
ٌخ �"حي  بـر"¦  �ألنبيا  مضمَّ
|ّنـا   نرّجـع    صوتنا    بغنائهم
قـوf  فنو�  �  سـبِل َمرَبِع �ّبهم
كم من شـرير ُ
هلكو�  بعنا�هم
"سـُيرِغم   �ُهللا  �لقديـر   
نوفهم
ٍر �ليوf قد فرحـو�  برجِس  تنصُّ
قـوf متيل  مع  �%ـو�  
فكا�هم
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التقوى

(مقتبس من قصيد� - كتا� نو� �حلق)

 Àطر "

صل �لُكّم،  �
(١) ��ªم: �لّذ�^ هو �لعيب.  (٢) 
�ساªم: �ألْ�سا^ �ع �لرََّسن؛ 
� �َحلْبل. (٣) 
���ªم: �ألْ���^ �ع �لرُّْ�^؛ 
�لُكّم �لو�سع، "قد كانت �لعر� تضع فيه �لّد��هم "�لّدنانR، "منه قو%م: "ثُقل ُ�ْ�ُنه"؛ 
� كُثر ماله. (٤) مكلوØ :fر"¦. �حلشا: �لبطن 
(٥) قناªم: �لُقّنة: 
على �جلبل، "�جلمع ِقنا^. (٦) |هاªم: �إلها^ عرجو^ �لتمر ما ��f �طبا، فإ�� يبس فهو عرجو^. (٧) ِجر�ªم: �ِجلر�^ 
من �لبعR مقدf عنقه. (٨) ُكباªم: �لُكَبا^ �� خاëّ باإلبل. (٩) ُخناªم: �ُخلنا^ "�ِخلنا^: ُ�كاf خاëّ باإلبل. (١٠) |ْ�جاªم: �إلْ�جا^ 
ْنج، "�جلمع 
ْكِرنة؛ "�لَكِرينة هي �ملُغّنيُة �لّضا�بة بالُعو�  مصد� �لفعل 
ْ�َجن (�لّليل)؛ مبعÁ �سوّ�. (١١) ِكر�ªم: �لِكر�^ هو �لُعو�، "قيل �لصَّ
ْنج. (١٢) َهَدجاªم: �َ%َدجا^ هو ِمشية �لّشيخ. (١٣) َتْهتاªم: �لتَّْهتا^: مطر يفتر ñّ يعو�. (١٤) 
فناªم: �ع َفنن، "هو �لغصن. 
" �لصَّ

 

ظهر� كأثر �لسـم ثو�ُ� "عظهم
هل شـاهدْ� عينا� قوًما مثلهم
بطريقٍة   سـّنْت   %ـم   Ñباíهم

بـو��   �ملكائد   كلها   ّ̂ فكأ
قد  Ñثر"�  طـر� �لضال� تعّمًد�
ْ̂  "ُيَدقََّقْن |^ �لصليب سُيْكَسـَر
�لكـذ� Øبنـٌة لكل ُمبـاحث
سـمٌّ  مبيـد  مهلـٌك  �  لبنهم
بدينك عنـد �íية "جههم فاْ�َبْأ 
�ملـو� خR  للفـ�  من  خبزهم
"نضـا��   �لدنيا  تـز"�  بطرفٍة
عندهم كالصو�عق  تسـقط  �لنا� 


يـن  �ملفّر  مـن  �لقضا |��  �نا      

�حلْت ُتقا� �َخللق من  |�جاªم (١٠)

f هـل îعَت نظRهـم �  ��ªم
يدعو |} �َجلْهال� صو� ِكر�ªم (١١)
ُفتحـْت   لفتنتنا علـى  �هباªم
ما ��� خسـر�^  على  ُخسر�ªم
جا �ِجلياُ� "�َهـق  "قُت  
تاªم
لكنهـم  تركو�   حيـا   جناªم
َمْكٌر ُمِضلُّ �َخللِق  �  َهَدجاªم (١٢)
"�قَنْع بَشـوٍ� ِمن  َجÁ  بستاªم
فاصْ�  "ال  جتَنْح  |}  َتْهتاªم (١٣)
فاقَنْع  "ال  تنُظْر   |}   
فناªم (١٤)
يا مغـر"ُ� عن 
حضاªم  Àَفتجا
|ال   |}   َ��ٍّ   ُمزيـِل   ِقناªـم


