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التقوى

من كال� �إلما� �لمهد�

"�آلالِ̈ �هللا  نعـِم  كنــَز  يـا 
Yِلعرفـا�" �هللا  نـوِ�  َبـْدَ�  يـا 
�ألنـو�ِ�  
مبـدَ يـا  çَسـنا  يـا 
�ملتهّلـل "جهـك   �  ��
  &v
"قـِت ضـر"�ٍ�  Nجئَتنـا � غـ مـا 
Jّمـٍد "جـَه  �لوجـَه  
يـتُ �  &v
çـسُ �%ـد� طلعـْت لنـا ِمـن مكٍة
ضاَهـْت 
َيـاُ� �لشـمس بعـَض ضياِئِه
�ينـِه  � ِهَمَمنـا  �ملهيمـُن  
عَلـى 
Jمـٍد بديـن   Yٍكفتيـا نسـعى 

"َسـْمَكُه  �لسـما¨   َ̈ ُثرّيـا ِنْلنـا 
فندَمـُغ كالسـيو²  ُجِعلنـا  vنـا 
"جنـِدِ¬  Åلنـ�  Àألصحـا "�ًهـا 
"فيِضـِه  Åلنـ� بـ�كا{  ُغِمسـو� 
بغـز"ٍ� �لرسـو�  بإقـد�\  قامـو� 
ُحبِّهـم  � لصدقهـم  �لرجـا�  فـدُ\ 
كربـًة �حلناجـر   uv  Àُلقلـو� بَلـغ 
ِ̈ غـّر� مّلـٍة  حديقـَة  �خلـو� 
فبُحّبـِه �ملصطفـى  Ýـّب  "فنـو� 
مصيبـٍة كلَّ  �هللا  لديـن  قِبلـو� 

ِ̈ لـإل�كا �َخلْلـُق  vليـك  يسـعى 

هـِل صفـاِ̈ Àُليـك قلـوv َتهـِو�
ِ̈ "�لَبيـد�  Yلـُمـْد� "جـَه  نـّو�َ{ 
jُكاِ̈ "جـِه   Yَشـئو يفـو�  شـأًنا 
ْزYِ � �لرَّْمضـاِ̈ قـد جئـَت مثـَل �ملـُ
�لَبْلمـاِ̈ �لليلـة  كوجـه  "جـٌه 
Ýِـر�ِ̈ لنـا  نبعـْت  �لنـد�  عـُني 
بكائـي منـه   Òَفهـا 
يـُت �  �jفـإ
ِ̈ �جلـو´� علـى  منا´لَنـا   ªنبـ
�ألعضـاِ̈ فاِقـِد  كرُجـٍل  لسـنا 

 ِ̈ يـد� �لصَّ  uv vميانـا  لَِنـُر�َّ 
ِ̈ �ألعـد� "هامـَة  �للئـا\   �َ
�
"َ�خـاِ̈ بشـّدٍ�  vليـه  حَفـد"� 
�ألهـو�ِ̈ متـزُِّ�  بعـد  �لنـو�   �
ِلِفـد�ِ̈ vماِمنـا   Àَجنـا حضـر"� 
كاألطـالِ̈ 
�يـَق ُ �لسـيو²  حتـت 
عنـاِ̈ كلَّ  ِهللا  فتخّيـُر"� 
ِ̈ �لشـجر� مثمـر  �ملـو���   Àَعـْذ
"�ألبنـاِ̈ �آلبـا¨  مـن  ُقِطعـو� 
�إلجـالِ̈ مبصائـب  �ُضـو�   Îحـ

‰ÖŸ^Â;Èzefi’\;Ñ̨]l`;Ñ]i©‰ÖŸ^Â;Èzefi’\;Ñ̨]l`;Ñ]i©



١٥

التقوىاجمللد الرابع والعشرون،  العدد السابع - ذو احلجة ١٤٣٢ ومحرم ١٤٣٣هـ  - تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١١ م

"نـوَ�ُ¬  Åلنـ� "جـَه  Ìثـر"�  قـد 
نـّو�"� �ملفاسـد  ظلمـا{  "قـتِ   �
فمليُكهـم ُنشـوَبهم  �للئـاُ\  َ̧ـب 
�ّبهـم لعـّزِ�  ُقتلـو�  %ـم  َ"�ًهـا 
شـهد"� �ملعـا�� كلهـا حـÎ قضـو�
"Ðّيـر"� د�  �%ـُ سـبل  فاَ�قـو�  مـا 
باَبـُه 
تينـا  قـد  �سـوٌ�  هـذ� 
بفضلـه �لكـرمي  �هللا  مـن  بـدٌ� 
�الـه نـو�  �لُكّفـاُ�  يبِصـر  ال 
�ينـه مناهـج   � ُبـر�ٌ̈  vنـا 

مـر¬"  Åلنـ� Ìثـاَ�  �تـا� 
للتَُّقـى �لعو�قـب   Yv ُمْكِفـر�  يـا 
باخليـالِ̈ متيـسُ   ���
  &v
سـاعٌة  Ùتـأ"  rلغـا� 
يهـا  ُتـْب 
´جاجـًة �لصفـا�  علـى  
فتضِربـنَّ 
�ٍNبصـ  Nبغـ 
قـو�ٌ�  غرَّْتـك 
�لعـا�  � مـا  َلَشـرُّ  �لسـمو\   Yv
�لتقـى عرصـاِ{   Nبالتكفـ جـا"´َ{ 
"جَههـا فتعـر²   ÙيـاÌ تأتيـك 
بفتنـة يضـا°  ال   Àملقـّر�  Yv
بكر�مـٍة بيننـا  �فَتـْح  �بََّنـا  يـا 
مفتوحـًة 
بو�َبـه   ��
 َمـن  يـا 

 (من كتاÀ منن �لر-ن)

ِ̈ �لرفقـا صحبـة  ِمـن  "تباعـد"� 
�لليـالِ̈ �لليلـة   � �لّسـنا  "جـد"� 
"ضيـاِ̈ حكمـٍة  جو�هـَر  
عطـى 
"صفـاِ̈ بصد�قـٍة  لـه  ماتـو� 
بوفـاِ̈ َنْحَبهـم  �ملهيمـن  لرضـا 
�%يجـاِ̈ "بو�ئـَق  �لعـد�  َجـوَ� 
"�ضـاِ̈ "vطاعـٍة  مبحّبـٍة 
ِ̈ ِضـر� بَلْغـِي  يغسـو  ال  "�لبـد� 
ِغشـاِ̈ حيـا�  مـن   Nخـ "�ملـوُ{ 
َ�هـاِ̈ عـد"ِّ  ´نديـٍق  كل  ِمـن 
ِ̈ �آل�� ال  �هللا   Àَكتـا نقُفـو 
كالعقـالِ̈ �ألمـر  مـآَ�  فانُظـْر 
ِ̈ "�إلسـر� �لظعـن  يـوَ\  
نِسـيَت 
�لشـّالِ̈ مييَنـك  َتعـّض  ُتمِسـي 
ِ̈ بإبـا َتُمـْت  "ال  عليـك   Yَِّْهـو
�ألنبـاِ̈ حقيقـُة  عليـك  ُسـِترْ{ 
ِ̈ �آل�� غو�ئـُل  �لسـمو\  "مـن 
خفائـي 
يـَت �  "
  Åقلـ 
شـققَت 
حيـاِ̈ طريـَق  تتـُرْ�  "ال  فاصِبـْر 
بـالِ̈ كل  عنـد  ُيكَتـب  "�ألجـر 
بَّ ِلحائـي يـا َمـن يـر� قلـÅ "لـُ
�عائـي تـرّ�  فـال  للسـائلني 


