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إهداء

إىل روح  والديَّ احلبيبني

أعظم اهلل هلما األجر، وغفر هلما وأسكنهما فسيح جناته

أهدي هذه الكلمات

وهي تفوح عبقا كعبق الزهر

أهديها هلما

عرفانا ملا ال أستطيع أن أوفيه حقه من احلصر

أو مكافأة بأجر

فإىل تلك األيادي البيضاء والروحني النقيتني

أقدم هذا اإلهداء

ابنكما احملب





ُهُمْوُم ُمْسِلم ..





9 ُهُمْوُم ُمْسِلم ..

قل للمليحة
شباب األمس وشباب اليوم ..

الثالثاء 27 -  1423/5/28هـ - مكة املكرمة

اْلـُحَلْل ويف  احلِريِر  يف  لِْلَملِيَحِة  ُقْل 
َكالَعَسْل َثْغٍر  وَذاِت  ــَ�ِل،  اجل َذاِت 

ـــا ـــٌة َفـــَجـــَ�ُلَ ـــيَّ ـــَربِ ــــٌة َع ــــيَّ ِق َشْ
َهَطْل  َأْن  َلـ�َّ  الــطَّــلُّ  ــَســاُه  َك َوْرٌد 

َمَشْت إذا  اجلبنِي  َصافِيُة  َهيَفاُء 
َجَفْل َأو  َف،  ــــوَّ َتَ ـــٌم  ِرْي َفــَكــأهنــا 

ُمَقبٍَّل ــاِب  ِرَض ِمــْن  َسْكَرى  َشنَْباُء 
َها َيْشُكو النَّحْل َفاِه .. َوَخْصُ َأْلـَمى الشِّ

َتَفاَخَرْت  النَِّساُء  إَِذا  َتْفَخِريَن  َهْل 
اْلـُمَقْل َتْرُنو  َوِعنَْدَما  النَِّزاِل،  َيــوَم 

َقوَمُه  ــُدُم  ــْق َي النِّْحِرْيِر  ــالــَفــاِرِس  بِ
َكاجلَبْل ــٍر  ــَزْب ِه يف  اْلـُمَهنََّد  َغَمَد 
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َدِخيُلُهْم ــاُم  ــَض ُي ال  ــزٍّ  ِع َقــوِم  ــْن  ِم
واْلـَمَلْل؟ آَمَة  السَّ َيْشُكو  ال  ْيُف  َوالضَّ

ٍم  ُمَتنَعِّ ــٍل  ــاِم ــَخ بِ ــَن  ــِرْي ــَخ ــْف َت َأْم 
َخَجْل َأو  َع  َتَرفُّ َفال   .. النََّساَء  َيْكِي 

َرفِْيُقُه ــوُت(  ُم ــرُّ )ال َو  اللَياِلْ  َسِهَر 
َوالَعَمْل الِعَباَدِة،  ــِت  َوْق َعْن  َوَينَاُم 

ـــًة ـــاَق ــًعــا َوَأَن ـــنَّ احلــَيــاَة َتـــــَمــتُّ َظ
َوالَفَشْل؟ َناَءِة،  الدَّ إَِل  الطَِّريَق  َسَلَك 

النَُّهى؟ ُأوُلو  الَكاِدُحوَن  َباُب  الشَّ َأْيَن 
األَمْل؟ َوُهــُم   .. ُشُعوبِنَا  َرَجــاُء  َفُهُم 

ــرِّ َســَحــاَبــٍة ــَم ــُهــْم َذَهــُبــوا َك ــنَّ َلــكِ
ُأَوْل ــاٍل  ــَي َأْج َوَعـــْ�َ  ــُروِن،  ــُق ال ــْ�َ  َع

َعالَمٌة ــاِن  َم ــزَّ ال يف  ِمنُْهْم  ــْبــَق  َي َلْ 
َطــْل ـــاِء  َم ِمــْن  ــٍة  ــيَّ ــَق َب ــِل  َكــِمــْث إاِل 

ـــْم ُ َوإهِنَّ الــَعــِدْيــِد،  يِف  ُكــْثــٌر  ــْرُب  ــُع اْل
اْحَتَمْل ْيُل  السَّ ِحْينََ�  َسْيٍل  َكُغَثاِء 
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َوُيِْينُُهْم َعَلْيِهُم  الظَّلوُم  َيْبِغْي 
لِْلَجَمْل َراٍع  َكــِقــَيــاِد  ــْم  ــوُدُه ــُق َوَي

ــْلــِحــْمــِل ُثـــمَّ َيــُســوُقــُه َفــُيــنـِـْيــُخــُه لِ
ــْل َواْرَتَ َتَسنََّم،  َرْحــاًل  اْشَتَهى  َوإَِذا 

ُفــــَؤاِدِه  ــَطــْعــِم  لِ ـــوقٌّ  َش ــُه  ــاَج َه َأو 
اإِلبْل؟! َنْحِر  ِمْن  اَر  اْلـَجزَّ َيْمنَُع  َمْن 

َوَمآُلـَها َحاُلـَها  ــُة  الــُعــُروَب ــِذي  َه
ــْل َأَف ــْد  َق َنــْجــٍم  ِمــْثــُل  ــَة  الــُعــُروَب إِنَّ 
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أ في َصحٍو أنا أم في َمناِم؟!

ــطــعــاِم   ــال وب ـــراِب  ـــال ب هَنــنــُأ  َأ 
ــاِم  ــن ــامل ـــفـــراِش وب ـــال ــُم ب ــع ــن ون

ونــلــبــُس حـــنَي يـــأيت الــعــيــُد ثــوًبــا
ـــاِم؟!  ع كـــلِّ  زاهــًيــا يف  جــديــًدا 

تشكو  جـــدُّ  مجـــوٌع  ــا  ــي ــدن ال يف  و 
العظاِم  ـــِر  َك أو  التَّقتيِل  ِمــن 

طعٌم  ــاِس  ــن ال ــَد  عــن للعيِد  فهل 
بــانــصاِم ــُف  ــآل ــت ال أِذَن  ـــد  وق

سعيًدا  يميس  مــن  الــنــاِس  يف  ــل  وه
ــُئ بــابــتــهــاٍج وابــتــســاِم  ُيـــنِـّ

ــا  قــوًم ـــاِد  ـــي األع يف  أن  ــُم  ــل ــع وي
ــاِم ــظ ــتِ ــان ــــم عــــدٌو ب ه ــــاِصُ ُي

رسوٌر وال  ـــمُّ  ـــُع َي ـــــرٌح  َف ـــال  ف
انِفصاِم إل  الـمسلمنَي  ـــاُل  وح
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ــاَدى  هَت قــد  ُعــضــٌو  الشيشاِن  َفــِفــي 
داِم  ــدِس  ــق ال يف  ــــاِزٌف  َن ــــرٌح  وُج

يوًما ـــاَن  ك ــٌو  ــض ُع ـــاِن  ـــَب األل ويف 
ــاِم  ــط ــاحُل ــى ك ــس ــً� ثـــمَّ أم ــي ــل س

جـــروٌح ــا  ــن ل ـــالِد  ـــب ال كـــلِّ  ويف 
ــاِم ــق ــّس ــن مـــَن ال ــئ وأجـــســـاٌم ت

بخرٍي  َبـــاَتـــت  أرَسٍة  ـــن  ِم ــم  ــَك ف
ـــاِم ـــِوَئ ــاَدِة وال ــَع ــسَّ ــال ــُع ب ــتَّ ــَم ـــ َت

باجتَِهاٍد  َيعَمُل  البـيـِت  فـــــربُّ 
ــَ�ِم  ــتِ ــاه ــــوٍم ب َوَيـــكـــَدُح ُكـــلَّ َي

ــي  ــَراِع ُت أمــَســت  ــد  ق األمُّ  ــَك  ــل وتِ
ــــَ�ِم  ـــــَراِخ احَل ــَل أف ــث ـــاًرا ِم ـــغ ِص

ا  ـــدًّ ُه اإلعـــَيـــاُء َه ـــــدَّ وشــيــٍخ َه
ــاِم  ــَي ــصِّ ــُه َبــعــَد ال ــَل ــي ـــ�َّ ل ـــَص ُي

ُتــؤِوي  ِحــنَي  ــوزا  ــُج َع َننَسى  وال 
ــاِم  ــَط ــِف ــًة َبــعــَد ال ــَي ــب ــا ِص ــَه ــي إل
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َتـــروي  ثـمَّ  إليَهـــا  فـَتـحـُضنَُهم 
ِعــظــاِم  ـــوٍم  ق ــن  ِم ـــاَن  َك ــا  َم لـُهم 

ــٍن  ــِدي ــوا ب ــزُم ــت ــا ال ــَدَم ــن ــــوٍد ِع أُس
كالنََّعـاِم  َصــــاروا  ــوَم  ــي ال ــــا  َوأمَّ

طاٍغ   ِســعــاِر  رغــم  الَّليِل  يِف   َوُهــم 
ــاِم  ــَج ــِس وان َهـــــدوٍء  يِف  ــاٌم  ــَي ـــ نِ

ـــٌس ُمــســتــبــٌد  ـــي قــُهــم َخِ َفــطــوَّ
ـــاِم  ــش ُلَ ــي ــَوى َعـــى َج ــق ــن َي ــَم َف

ــوا  ــات ـــنَي َب ــم بِـــَغـــدٍر ِح ــاُه ــسَّ ــَم َف
الــظَّــالِم  يِف  ــٍل  ــقــت ب ــم  ــه ــت ــاَغ َوَب

ـــاٍه  ـــلِّ اجَت ــُل ِمـــن ُك ــت ــَق َفـــَجـــاَء ال
الغـَـَ�ِم  ــوِق  َف ِمن  الـَموُت  َوَجــاَء 

ــاروِد َيــرِمــي ــب ــال ــُج  ب ــل ــِع ــذا ال ــَه َف
بِاْحتِـــَداِم  فِيِهـم  الَقتــَل  َفـَزاَد 

ــا  ــاًع ــَب ــم تِ ــُه ــل ــتَّ َقــُهــم َوق َفــَفــرَّ
ـــاِم  َعــهــم بِـــَكـــأٍس ِمـــن ِحَ َوَجــرَّ
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ى  ــــالُء َتــْ�َ ــبــُح َواألش ــاَء الــصُّ ــَج َف
كــالــَقــَتــاِم  َشٌء  األفـــَق  َوَغــطَّــى 

َوُرعـــٍب  َخـــوٍف  يِف  الَبعُض  ـــاَق  أَف
ــاِم  َك ــرُّ ــن َتـــِت ال ــــاِت ِم ــى األنَّ َع

َعـــدوٌّ ــهــا  ــُب ــغــِص ي األمُّ  فــتــلــك 
ــــَ�ِم  وِج اُل أَمــــاَم اإلْبــــِن والــــــزَّ

ـــاُه ِدَم يِف  ــُح  ــســَب َي ــيــُخ  الــشِّ وذاَك 
ــاِم ــتــُل َح ــٌل َخــائِــٌف.. والــَق ــف َوطِ

قتياًل ــى  ــَس أم ــد  ق وذاك  وذاك، 
ــــالِء الـــكِـــراِم َج َبــــنَي أش ـــــَ�َّ َت

فِينا  ــــلَّ  َح َمــــاذا  ُه  َربَّــــا  ــا  ــَي ف
! ؟  ــاِم  ــن َم يِف  أم  ــا  أن ــٍو  ــح َص يف  أ 

َهـــْدًرا تضيُع  املسلمنَي  ِدَمــــاُء 
ـــاِم َح يــِن  لِــلــدِّ وال  ــــٌص  َن ـــال  َف

ــاٍر  ــَب ــتِ َيــضــيــُع احَلـــقُّ ِمــن غــرِي اع
ـــاِم؟! األَن ــن  ِم الـمسلموَن  ألــيــَس 
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الـُمَعىَّ  ــِص  ــَق وال ــزِّ  ــِع ال فــَبــعــَد 
ــاِم ــَي اخِل ــِق  ــي الــعــيــُش يف ِض ــرُي  ــص َي

ُعيوًنا  َحِقيقتِنا  ــن  َع ُنــغــِمــُض  أ 
َحـــاِم  ــظِّ الـــزِّ ــَت ــك ـــَت ُم ــأ َت ــوَط ــن َف

ودٍّ  ــَب  ــي طِ ــــدٍو  َع ـــن  ِم وَنـــرجـــو 
ــاِم ــذَم ــل ــا لِــلــِجــواِر ولِ ــًظ ــف وِح

بُلــطٍف  ُيَعـــاِمَلنــا  أن  وَنـأُمــُل 
ــالِم؟! وبالسَّ باألَمــاِن  ونحظـــى 

أفيقوا  ــي  ــوِم ق ــي  ــن َب ـــا  َي ــقــوا  ــي أف
الـــــُحــَســاِم  ـــدِّ  َح األمــــَن يف  َفــــإنَّ 

ــا إلــيــَهــا  ــن ــتِ ـــ ــــَد أمَّ ـــدوا َم ـــي أع
ــــاِم  األَم ــَو  ــح ن َيــنِــي  ال  ـــزٍم  ـــَع بِ

وامضوا الــذل  سبات  مــن  وهــبــوا 
ــزام ــت ــال ـــج األوائـــــــل ب ـــى هن ع

قديً�  ــوا  ــان َك ـــْن  َم ِمــثــل  ــوا  ــون وك
ــاِم  ــَه ــسِّ ــال ــوِف وب ــي ــّس ــال ِقـــتـــاالً ب
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َتــــواٍن ـــال  بِ ــاِر  ــه ــن ال يف  ـــاًدا  ـــَه ج
الــِقــَيــاِم  ــى  َع ــالِم  ــظَّ ال يِف  ا  ــــْ�ً وَص

ُهــداُهــم  ـــى  َع ــرَي  ــس ن أن  ــا  فــإمَّ
والزِمــاِم  بالقيـــاَدِة  َفنُـمِســـَك 

ــا  ــوًم ـــــاَن َي ـــــدٌو َك ــا َع ــن ــَب ــريَه ل
ــي  ــاِم ــوًرا وَظ ــع ــس ـــالم َم ــى اإلس َع

َحاٍل  وســـــوُء  َيــــاُع  فالضَّ وإال 
ـــاِم  ـــت واخِل ـــة  ـــَداَي ـــب ال يف  وذٌل 
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ِإَلــى الـنُُّهــوض

األحد 4-1425/4/5هـ - مكة املكرمة

ـــْح ـــنَ ـــــُر الــــِفــــْكــــِر َج ـــــائِ َط
ـــ� غــــــاَب الـــــَفـــــَرْح ـــنَ ـــي ِح

ـــا ــــصــــَن الـــَعـــنَ ـــــَى ُغ ـــــَت واع
ــــــــَدْح ـــــم َص ـــــــــــــاًل، ث َذِه

َرَأى قــــد  مــــا  َرَأى  َمــــــْن 
ـــــأيِت بــاْلـــــُمــَلــْح؟! ـــَف َي ـــي َك

ـــا َعـــيـــُشـــُه ـــنَ ـــْه ــــ ــــَف َي ــــي َك
ـــــــَرْح؟! َت يف  َيـــَيـــا  ـــــــَو  َوْه

لَّ َكـــــ� ــــــــــذُّ ــــــَد ال ــــــاَه َش
ـــْح ـــَم ــــ ـــــزَّ ُل ـــــِع َقــــــــــَرَأ ال

يف ـــــُر  ـــــائِ ـــــطَّ ال ــــــَق  َحــــــلَّ
ـــــْح ـــــَب ُكــــــــلِّ َجــــــــوٍّ وَس
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َدٍم َغــيــــــــَر  َرَأى  َمــــــــا 
ـــْح ـــِف ُس ـــــْد  َق ـــــــٍب  َذْن ُدوَن 

َفـــــُهـــــنَـــــا ِشــــيــــَشــــاُنــــنَــــا
ـــــــْح ــــــــــُل َرَف ـــــا َأْه ـــــنَ وُه

ـــــا ـــــنَ ـــــاُن ـــــَغ ــــــا َأْف ــــــنَ وُه
وِعــــــــــــراٌق َقـــــــْد ُذبِـــــــْح

ـــــا.. َمــــــــاَذا ُهــــنَــــا؟! ـــــنَ وُه
ُمــــْفــــَتــــَضــــْح رِسٍّ  ـــــــرُي  َغ

ـــــــــــــــــٌة الِهــــــــَيــــــــٌة َأمَّ
ــــــــــَرْح وَم ـــــــاٍد  ـــــــَس َف يف 

ـــــــِدٌم ـــــــْق وَعــــــــــــــــُدوٌّ ُم
ـــــــْح ـــــــْد َربِ ـــــــاٍن َق ـــــــِرَه بِ

ـــُه ـــُب ـــُج ـــْش ــــــْن َي ـــــــوُت َم َص
ـــْح ـــَب ـــــْد َن ــــٍب َق ــــْل ــــُل َك ــــْث ِم

ــــْم ُه ــــُصُ ــــنْ ــــــْن َي ــــــــَن َم َأْي
ـــْح؟ ـــَف ـــُل َط ـــي ـــَك ـــا ال ـــَدم ـــع َب
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َتـــــــُهـــْم ـــــــى ُنـــْصَ َمــــــْن َأَب
ْح ـــــا، واْجــــــــَ�َ ـــــًب َنــــــاَل َذْن

َوْســــــــَوَســــــــٌة بِــــــــِه  أو 
َفـــــــُخـــــــذوُه لِــــْلــــَمــــَصــــْح

إِل ــــــــــاَب  َث ـــــا  ــــــ ـــــَم ُربَّ
ُرْشـــــــــــــِدِه، ُثـــــــمَّ َنــــَصــــْح

ـــــي ـــــتِ ـــــــا ُأمَّ ـــــــــــِ� َي اهْنَ
ـــْح ـــَب ـــشَّ ال َذاَك  ـــــِ�  ـــــُت واْق

ــــــــوَف الــــــِذي َذلِـــــــــَك اخل
ــــــِرْح ــــا َب ـــا م ـــنَ ـــي ـــــــاَش فِ َع

ــــــــَرٍج ـــــــْن َمْ ــــنــــا ِم َمــــــا َل
ْح ــــــَ�َ ــــــْق ـــــــرُي َهـــــــــَذا ُي َغ

ــــــٌة ــــــَظ ــــــوِع ـــــــــــــا َم َ إهنَّ
ـــــَرْح ـــــطَّ ُم ــــــوٍخ  ــــــُم ُش يف 

إَِذا  اهللَ  وا  ــــــــــــــُصُ واْن
ـــــْح ــــَص األَص ــــنَّ ِشـــْئـــُتـــُم ال
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في ضوِء مؤتمِر 
مكَة المكرمِة الرابِع

يات( )األمُة اإلسالميُة في مواجهِة التََّحدِّ

األحد 1424/12/3هـ - مكة املكرمة

نا؟! َتعِصُ ــداُث  واألح نواِجُه،  ذا  َما 
َترُمُقنَا؟! احِلقِد  وعنُي  َننجو،  كيَف  َبل 

وابتعدْت  ، املنهاِج  عِن  ابتعدنا  ْلـ�َّ 
ــنُــنَــا ــْن َشـــطٍّ ُيــَؤمِّ ـــُع ع وابِ ـــزَّ بـِـنــا ال

ُمنحِدًرا كُب  الرَّ وظلَّ   ، ُخطانا  تاَهْت 
نًا ُمْرهَتَ الركُب  فصاَر   .. احَلِضْيِض  نحو 

ُينكُِرُه األرِض  ــُه  َوَوْج َشتاًتا،  أمَسى 
والَوَهنَا األرَض،  ــُدكُّ  َي ــًرا  َده وكــاَن 

ُه َينُرُ احلقِّ  ِديَن   .. الَبسيَطَة  َيطِوي 
ُيرِشُدَنا اهللِ  ــوُر  ون يمِ�،  بِالَعزِم 
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أمجــُعــُهــْم اهللِ  ــِن  ــدي لِ األنــــاُم  داَن 
أِمنَا خاِضًعا  ـــا  وإمَّ ــداًء،  ــتِ اه ــا  إمَّ

لًة حممَّ ــاَءْت  ش إْن  تسبُح  ْحُب  والسُّ
َعَلنًا خــرُيهــا  ــأيِت  ــي َف أرٍض،  أليِّ 

َله َرفـِـيــَق  ال  وحيًدا  أمَسى  والَفقُر 
وِغنًى  ، ــزًة  ِع َمليًئا  أضَحى  َفالكلُّ 

ــُه ــاِرُس ــزٍّ نـــاَم ح ــِع ـــا بِ ْرن ـــَ�َ ــم اْغ ث
والَوَطنَا  .. املجِد  ُحصوَن  أَضعنَا  َحتى 

َكَمٍد ِمــْن  ــالِم  واإلس الُعروَبِة  أرُض 
يُصُدَنا ْغُن  الضِّ َفهذا   .. بحزٍن  َأنَّْت 

وَجدوا ما  اهلل  أرِض  َعْ�َ  الِعدا  َساَح 
أنُفِسنَا ـــْلَء  ِم وُذالً  ُخضوًعا  إال 

َقًة مـمزَّ ـــالًء  وأْش ــــَذاًذا،  ُج نـــا  ِصْ
جيَمُعنَا واإلســـالُم   .. التَّآُلِف  بعَد 

يا ساَسَة الِفكِر.. يا أهَل احِلَجا انَتِفضوا
تِنَا ُأمَّ مــَد  ــدوا  ــي أِع مجيًعا..  ــوا  ُهــبُّ
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َثقاَفتِنا ِمْن  وُصوغوا   .. ُحلوالً  َهاتوا 
َشيَعتِنَا ِمــْن  َتساَمــى  َسليً�  فِكًرا 

وَأْقنِـَيـًة أحــَداًثــا،  ُنواِجـــُه  إنَّــا 
لُِتْمطَِرَنا َســحــابــاٍت  إلينَا  ـــْت  أَت

نًة ُمَهجَّ َثــقــاَفــاٍت   .. َسقيً�  فِــكــًرا 
َتِ�ُبنَا؟! َتــدروَن  أال  النُّجوِم  َحرُب 

َسَقٍم ــن  ِم التوحيِد  ـــَة  ُأمَّ يــا  اُه  أوَّ
ِوحَدُتنَا ِمنُه  َفذاَبْت  فِينَا،  َحــلَّ  َقــْد 

صلٍف من  واألْحــزاُب  الطَّوائُِف  تِلَك 
َيطَحنُنَا اخلصِم  ُقبيَل  قوانا  ْت  ــدَّ َه

َوَرٍق َعَى  ِحْبـٌر  ال  الِفكِر  ساَسَة  يا 
ُينِصُفنَا ـــَداِء  األع ــَن  ِم ــَ�ٌر  ــتِ اْئ وال 

ــْت َكــلـِـ� ــرمَج ــاالً َت ــَع ـــا أَرْدنــــا فِ إِنَّ
الَفطِنَا ــــِة  األُمَّ ـــِذي  ِلَ ــُد  ــري ُن ـــا  إِنَّ

واجتمَعْت العزَم،  وقاَد  َتاَت،  الشَّ  َّ َل
ُمتَِّزَنا العقِل  َحكيَم   .. فاُت  الصِّ َله 
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ُلـها ُنَؤمِّ أحــالٍم   أطيـاُف  َفتِـلَك 
ــا؟ ــراِوُدَن ُت أحــالٌم  ُق  ُتـَحقَّ َفهـْل 
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أيَُّهـا الَعـَرُب الِكـَراْم !! 
الثالثاء 26 - 1422/4/27هـ  - الطائف

ـــــــَراْم احَل ـــِد  ـــل ـــَب ال ـــَة  ـــك َم يف 
ـــالْم ـــسَّ وال ـــاَرِة  ـــَه ـــط ال أرِض 

ــــٌد  ــــمَّ ــــيُّ حُمَ ــــب ــــنَّ ــــــــاَء ال َج
ـــالْم ـــظَّ ـــُب ال ـــُج ــت ُح ق ــزَّ ــَم ــت ف

ا ً ــــرِّ ــــَب ـــــــاَء الـــَبـــشـــرُي ُم َج
ــــــاْم  ـــــلَّ األَن ًرا ُك ــــذِّ ــــَح ـــــ وُم

ـــٍج ـــَه ـــن ـــَم ب ـــــُت  ـــــي أت إنِّ 
واْم  ـــاُة َعـــى الــــــدَّ ـــَج ـــنَّ ــِه ال ــي ف

ـــي واهنَــــضــــوا ـــن ــــذوُه ِم ــــخ ف
ـــزاْم ـــت ـــوا ال ـــزُم ـــت هُبـــــــَداُه، وال

األُول ـــــِج  هنْ ــــى  َع ــــــريوا  ِس
ِع َســـــــاروا لِــــأَمــــاْم ــــرَّ ــــال ب

ــا  ــَدَم ــن ــَة ِع ــط ــي ــس ــَب ــــــادوا ال َس
ــــاْم ــاَب هـــَو اإلَم ــت ــكِ ــوا ال ــل ــَع َج
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ـــــا قــــلَّــــدوا أعـــــَداَءهـــــْم  َم
ــــاْم بــــالــــِوَئ ــوا  ــن ــي ــه ــت ــس َي ل 

َجــاَهــدوا  ـــل  َب  .. ــوا  ــح ــاف َك ـــل  َب
ــِم احُلــَســاْم ــل ــظُّ ـــَضـــوا َعـــى ال وَن

ــــا  ــــَ�ِذًج ــــاَك ن ــــن وا ُه ــــــــَرُ َك
ـــَف الـــغـــَ�ْم ـــَش ـــَك ـــرِك وان ـــل لِ

ـــي  ـــتِ ـــــــاَرت أمَّ ـــــوَم َص ـــــَي وال
ـــاْم ـــزَح ال يف  الـــتَّـــالَش  ــى  ــش ت

ــا ــَه ــوفِ ـــَة خ ـــَس ـــري َصـــــــاَرت ف
ـــاْم َم ـــزِّ ـــاُم َمـــَع ال ـــَس َســـَقـــَط احُل

ــــــــُة أَحــــــٍد  ـــــَتـــــُســـــوَد أمَّ لِ
ــــاْم ــــَق ــــوَد َعـــالـــَيـــَة امَل ــــع وت

ــــنــــا ـــــى أعــــَدائِ وا َع ـــــــــدُّ ُش
ــــاَع الـــنِّـــظـــاْم  ــــنَّ ـــوَن ُص ـــك ـــن لِ

ِمـــنـــَهـــاِجـــنـــا إل  ُعـــــــــودوا 
ــــَرُب الـــكِـــَراْم ــــَع ـــــا ال َ َيـــا أيُّ
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الُقـدُس في ُقلـوِبَنا
12 - 1423/1/13هـ - مكة املكرمة

قــلــوبِــنــا يف  ــــــدُس  ــــــُق ال
َرْت؟ تـــــــرَّ ـــل  ه  .. َتــــئِــــنُّ 

ـــٍد ـــرب ـــع ــــٍب ُم ــــاص ـــــن غ ِم
ــــــْت َه ــــــأوَّ وحـــــــاِقـــــــٍد ت

بـــــالِدنـــــا يف  ــــُث  ــــي ــــع َي
ــــْت ــــَل ــــَرَب ــــــي َت ــــــتِ وُأمَّ

ـــا ـــِوَه ـــه ـــَل بِ  .. ـــــا  ـــــُذلِّ بِ
لِــــَغــــيِّــــهــــا َتـــــَعـــــبَّـــــَدْت

ـــــريٌة ـــــث مُجــــــوُعــــــنــــــا َك
ـــْت َق ـــفـــرَّ َت ــــد  َق أي  الــــــرَّ يف 

ـــــــاِرٍف ــــاَء َســــيــــٍل َج ــــث ُغ
ــــْت ــــَف ــــلَّ ـــــــِه َت ـــــــدربِ بِ
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ـــِر ـــــــَمـــنـــابِ اْل يف  ـــُح  ـــي ـــص َت
ـــْت ـــَج ـــنَّ ـــَش ــــا َت ــــاهُب ــــَص َأع

ـــْت: ـــَخ ـــفَّ ـــنَ أوَداُجـــــهـــــا َت
ـــَعـــْت ــــد ُضـــيِّ ُحـــقـــوُقـــنـــا َق

ــــا ــــن ــــأرِض ـــــــا بِ ـــــــاؤَن ِدم
ــــــِدَرْت ــــرِي َذنـــــٍب ُأه ـــن َغ ِم

ــــٌة ــــشــــاَع ـــــــا ُم ُحـــــــدوُدن
َعـــــْت ــــــا تـــــوزَّ ــــــن وأرُض

ــــا ــــنــــا ألرِضــــن ــــــن ُحــــبِّ ِم
ــــا َتــــــَغــــــرَيْت ــــن ــــغــــاُم أن

ــــتــــي ــــى ُتـــفـــيـــُق ُأمَّ ــــَت َم
ـــد ُأْحــكِــَمــْت  ــٍة َق ــل ــف ـــن َغ ِم

ــــٍة ــــبِ ــــري ـــــٍة ُم ـــــدَع ـــــِخ ب
ــَفــْت؟ ــهــا َتــكــشَّ ــــن ِغــشِّ َع
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ــــصــــوا َأعـــــــداؤنـــــــا َتــــربَّ
ْت ـــــوِصَ ـــــح ــــي َف ــــت ــــُأمَّ بِ

ــــتـِـــي ـــِق ُأمَّ ـــْم ـــُح ــــ ـــا َل ـــي َف
ــــــاِدٍع َتـــَعـــلَّـــَقـــْت ــــــَخ ب

ـــٍد ـــاِق ح ِوَداَد  ــــرجــــو  َت
ـــــْت َ ـــــَوهَّ ـــٌة َت ـــنَ ـــي ـــك ـــس ِم

ـــــا ُيـــِفـــيـــُدنـــا ـــــن ـــــارْيُ ت
ـــْت ـــَق ـــتَّ ـــَف ــــٍة َت ــــصَّ ـــــن ِق َع

ــــٍر ــــاِم ـــــٍد، وَع ـــــالِ َعـــــن َخ
ـــَدْت ـــلَّ ـــَخ ــــ وطـــــــــاِرٍق َت

ـــوَرٌة ـــه ـــش ُســـيـــوُفـــُهـــْم َم
ُأْغـــِمـــَدْت ــــوَم  َي اخلــصــِم  يف 

َكــــافِــــٍر ُكــــــلِّ  َصـــــــدِر  يف 
ـــــَدْت ـــــوقَّ ـــــُه َت ـــــاُن ـــــَغ َأْض
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ــــوَرٌة ــــم ــــع ــــم َم ــــوهُب ــــل ُق
ــــْت ــــَف ـــــوَم َأْزَل ـــِن َي ي ـــدِّ ـــال ب

ــــــــوُرُه ـــــــــعَّ ُن ــــــــٌن َأَش ِدي
ـــْت ـــَج ـــوهَّ ِمـــشـــَكـــاُتـــُه َت

ـــٍة ـــَع ـــق َفـــــَســـــاَد ُكـــــــلَّ ُب
ــْت ــَم ــَل َأظ َيــــوَم  األرِض  يف 

ـــا ـــوهِن ـــي ُع ــــــْن  َع َأَزاَل 
ـــْت ـــَم ـــكِ ِغــــَشــــاَوًة َقــــد ُأْح

ـــًة ـــبَّ ــــُن َكـــــــاَن ُج ي ــــدِّ ــــال َف
ــــْت ــــَح ــــوشِّ ٍة ُت لِـــــــِعـــــــزَّ

ـــــًة ـــــنَّ ُس َســــــــــنَّ  اهللُ 
ـــْت َل ـــوَّ َتَ ـــا  َم ــِق  ــل ــَخ ـــ اْل يف 

اْلــــ ُيـــصـــاِحـــُب  ال  ـــُب  ئ ـــذِّ ال
ـــأْت ــــو َتـــــــَهـــيَّ ــــــــَراَف َل ِخ
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ــــٌة ــــوَم ــــم ـــــُه حَمْ ـــــاُب ـــــَي َأن
َقــــْت ـــا َتــــشــــوَّ ـــه ـــِم ـــح ـــَل لِ

ــــي  ــــت ـــــــــدّو ُأمَّ َكــــــــذا َع
ـــــَرْت َأخَّ َأو  َمــــْت،  َقــــدَّ إِْن 

ـــا ـــه ـــنِ ـــِدي ـــدٌف لِ ـــه ـــت ـــس م
ـــْت َق ـــزَّ ـــَم ــــ ـــِه َت ـــِس ـــم ـــَط بِ

ـــي ـــتِ ُأمَّ ــــا  َي  .. ـــــا  َأْشـــــالؤَن
ــــْت َب ــــَغــــرَّ ـــــا َت ـــــاُرَن ـــــَك َأف

َشـــأنِـــِه ـــن  ِم ـــا  َم ـــِب  ـــْل َس أو 
ــــَرْت ــــِق ــــــٍد ُأف ــــاُء َأي ــــن إِغ

ــــــٍد ُأدِخــــلــــْت ــــــِب أي وهن
ــــْت َس ــــدَّ ــــَك َت ٍة  َجـــــــــرَّ يف 

نــــأتِــــِه ل  إْن  ـــــُص  ـــــنَّ ال
ـــْت ـــَص ـــلَّ ـــَخ ــــ ــــــٍة َت بـِـــــأمَّ
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ــا.. ِمـــن َخــوفِــهــا ــه ــِف ــع ِمـــن َض
ــــَهــــْت َــــــا َتــــَوجَّ لِــــــَرهبِّ

َظـــهـــِرَهـــا َوَراَء  ُتـــلـــِقـــي 
ـــــْت َم ـــــأزَّ َمـــــشـــــاكِـــــال  ت

ـــٍف، وَحــــْرَبــــٍة  ـــَح ـــص ـــُم بِ
ـــْت ـــَك ـــسَّ ـــَم ــــ ـــــٍة َت ـــــنَّ وُس

ـــا َه ـــزِّ ِع َدْرَب  ـــطُّ  ـــُخ ــــ َت
ــــــَدْت ــــــَوحَّ ٍة َت ـــــــوَّ ـــــــُقَ بِ

اَرًة َجـــــَحـــــافِـــــاًل َجــــــــــرَّ
ـــَفـــْت  ــــد َتـــَلـــهَّ ـــِص َق ـــنَّ ـــل لِ

َتــُكــْن ل  إْن  ــــأتِــــنْي  َي َلــــْن 
ــــْت ــــَص ــا َقــــد ُأْرِخ ــن ــوُس ــف ُن

ــا ــه ــرُق َب الَح  ـــــــَحـــرُب  فـــاْل
ــــْت ــــَج ــــأجَّ ــــــا َت ــــــاُره ون



33 ُهُمْوُم ُمْسِلم ..

اهلل أكبر

.. V في رثاء الشيخ أحمد ياسين

السبت 1425/2/13هـ - مكة املكرمة

األْدُمـــُع َغَشتِك  قد  مالِك  عــنُي  يا 
املْهَجُع ــاِم  ــن امل وقــِت  يف  ــاِك  ــف وَج

كأهنا ــوُم  ــم ال َحـــوِل  وَتـــزاحـــْت 
املوِقُع ــفــؤاُد  وال  .. ــَرُم  ــَرْم َع جيٌش 

ــاِم ُمــَتــيَّــٍم ــي ـــْن ه ــا كـــاَن ذلـــَك ِم َم
ــُع ــُل ــُه األْض ــوْت ـــزٌن َح ـــُه ُح ـــْل إنَّ َب

ــِة فــاِرًســا ــاَن ــي ـــى أهـــُل اخِل ـــــ�َّ َرَم َل
َيطَمُع ــهــاَدِة  وبــالــشَّ ــواَء،  ــل الِّ َحَــَل 

ــَوُه ــف َع َيــطــلــُب  هللِ  اْنــَثـــــنَــى  ِحـــنَي 
وَيرَكُع  .. ــالِة  الــصَّ إَِل  َيسرُي  َوَلــُه 

َليَلُه َأحَيا  ــاَن  وك ياَم،  الصِّ وَنــَوى 
َوَيْصَدُع  .. النَّبِيِّ  ــِج  هَنْ َعــَى  يمِ� 
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بِفكِرِه لـِـلــِجــهــاِد  الــكــتــائـِـَب  ـــاَد  َق
َيسَطُع ــِة  ــَع ي ِ ــرَّ ــال ب َســلــيــٍم  ــٍر  ــك فِ

َقوَمُه ــقــُدُم  َي ــرِسِّ  ــُك ال ــَى  َع َجــَســٌد 
ــُع ــْرَت ــاٌت َت ــث ــائِ ـــُع ع ـــَواِج ـــِه امل وبِ

َيكْن َوَلْ  ــرِي،  ــِس امل ــِن  َع ــُه  ــَطــَأْت َب ــا  َم
، وَيــَضــُع ــُدوِّ ــَع ــل ــُئ لِ ــْأطِ ــَط ــا ُي ــوًم َي

َمــذلَّــٍة ُدروِب  ــْن  َع َتساَمى  ـــٌف  َأنِ
ــاُن األرفـــُع ــك ـــدارُة وامل ــُه الـــصَّ ــَل َف

ــاَدًة ــه ــَت َش ــل ــا أحـــُد الــيــاســنُي نِ َي
املرَبُع ذاَك  فطاَب   .. ـــِه  اإلَل ِعنَد 

بِــغــدِرِهــْم الـــَغـــادروَن  ـــاَك  َرم لـ� 
ــلــِجــهــاِد، وَمــنــَبــُع ـــاٌب لِ ــدَّ ب ــَس ــُي لِ

بِأنُفٍس ــاِد  ــه اجِل نــاُر  ــَجــْت  ــأجَّ ــَت َف
وَتصَفُع  .. الَغاِصبنَي  وجــوَه  َتْصَى 

َتفتََّحْت لِلِجهاِد  بــاٌب  ُســدَّ  إْن 
ُع ــْرَ ســُت لِلجهاِد،  ــا  ــاًب َب تِسعوَن 
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لِنفِسِه ـــواَن  ال َرِضَ  ــْن  َم ــظــلُّ  وَي
وُيدَفُع ــوِع،  اخلــنُ درِب  عــَى  َيمِ� 

ــِه ــروِح ــَش األُســــوِد بِ ــْط ــا َب ــًب ــَ�قِّ ُم
ُيــْقــَرُع ِع  ــَروَّ ــُم ـــ ال نِّ  بِالسِّ ــُن  ــسِّ وال

ــُه ــاَل َن أو  ــــاِرٌس،  َف ــا  ــنَّ ِم مـــاَت  إِْن 
وَسَميَدُع ـــاِرٌس  َف َســيــأيِت   .. ــدٌر  َغ

ُمــنــاِدًيــا ــاِد  ــه اجِل أرِض  يف  فيقوَم 
وَيسَمُع: لِلَمقاِل  ُيــْطــِرُق  والــَكــوُن 

قـــاِدٌم إِنِّ  ــــــَداُء  األع ـــــا  َ َأيُّ ـــا  َي
َسَتفَزُع الــعــدوِّ  خيُل  وبـِـَمــقــَدِمــي 

َمقالِِه: ــَع  َرْج يَحاُت  الصَّ ــنــاَدِت  وَت
َنْطَمُع ــاَدِة  ــه ــشَّ ال يِف   .. ــُ�  أك اهللُ 
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ـديَقة .. النَّـاُر الصَّ

ُ بأنه أخطأ خصَمه، وأصـاَب صديَقه  ـي الظالمِ عمِ عندمـا ُيظلُم األبرياء .. وعندما يدَّ
خطًأ - إن كان يعتربه صديقا - فاختالف الدين ال يفسد لألصدقاءمِ قضية فهم أخـوة يف 

َن للَمتبوع ..  البرشية ) كام يزعمون ( .. وعىل التابعمِ أن ُيذعمِ

 اخلميس 1423/6/27هـ  - مكة املكرمة

َعِميَقْة ـــا  َوَأْحـــَزاًن ـــا،  َهًّ َنْشَتكِي 
َحريَقْه اخلصُم  ــَل  ــَع َأْش يًبا  َلِ ــْل  َب

ـــاٍن َزَم يف  َتــواَلــْت  ــــَداٌر  أق ْهـــَي  َأ 
َبــِرْيــَقــْه؟! ــاُس  الــنَّ َيْتَبُع  َشٍء  ــلُّ  ُك

اْسَتَغاُظوا ْيــِن  الــدِّ َراَيــَة  َرَفْعنَا  إِْن 
لِْيَقْة بِالسَّ ِعــــَداٌء  ــْم  ــُه ــنْ ِم ــــَدا  َوَب

ُغـــُروٍر  يِفْ  ــوا  ــاَل ــَع َت َتــبـِـْعــنَــاُهــْم  َأو 
َطــِرْيــَقــْه ــلَّ  َض ــْن  َم ــَل  ــْث ِم َفَمِشْينَا 

َشٍّ ــــــاُب  َأْرَب ـــا  ـــنَ َأنَّ َوَصـــُفـــوَنـــا 
احلِقْيَقْة ــاِت  ــاَي َع ــدِّ ال ــنْيَ  َب َضيَُّعوا 
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ــا، َوِشــــَ�الً ــنً ــْي ــِم ــايِت َي ــَع ــُط ال ــبِ َيْ
الَوثِْيَقْة َفْحَوى  ُقوا  َصدَّ َقوِمي  َوْيــَح 

َقاُلوا: ــمَّ  ُث َأْسَكُتوَنا،  َشَكوَنا  إِْن 
اٌن َصــِدْيــَقــْة ــــرْيَ نِ ــَك  ــْل تِ ــوا  ــاُف ال َتَ
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َحَيـاُة الَغـاَبـة
اجلمعة 15- 1423/1/16هـ - مكة املكرمة

ْة  ـــوَّ ــــَرُض بـــالـــُق ــــف ُة ُت ــــوَّ ــــُق ال
ْة ـــــوَّ اْلُ إل  َيــســرُي  ــعــُف  والــضَّ

ـــٍر ـــَب مـــن َأم ـــُر َتـــَعـــجَّ ـــْك ـــِف وال
ْه ـــوٍق وُتــــَشــــوَّ ـــق ـــُح ُيــــْرَمــــى بِ

ـــوٍت ـــال َص ــُح بِ ــي ــص ــــــُد َت األُْس
ْه ـــــِد َأنـــــــنٌي َتـــــَتـــــأوَّ ـــــُأْس لِ

ـــُك بِـــاألُْســـِد ـــتِ ـــْف ـــٌر َي ـــِزي ـــنْ ِخ
ْة ــــْدُعــــوَّ ـــِة َم ـــاَب ـــَغ وكـِـــــالُب ال

ُحــــزٍن يف  َتــنــظــُر  والـــَغـــاَبـــُة 
ْه ـــوَّ ـــف ـــَت َت ـــى  ـــتَّ َح ـــــــُرؤ  جَتْ ال 

ــا ــاي ــَك ــَح ـــَة بِ ـــاَب ـــَغ وُيِـــيـــُف ال
ْة ــوَّ ــُك ال ـــُد يف  ـــْرُق َي ــــٍش  َوْح َعـــن 

ــــنَي الــَفــْيــنَــِة، واألخــــَرى مــا َب
ـــَوْة ْب ـــرَّ ــُر َعـــَى ال ــزي ــن ــو اخل ــل ــْع َي
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ـــاِدي ـــن َوُي  .. ـــاِدي  ـــن ُي ـــوُد  ـــع َوَي
ـــن َســْطــَوْة ـــَل الــَغــاَبــِة ِم ـــا وي َي

ــــــذاًء ـــــا وِغ ــــوا َأعـــــواًن ــــات َه
ْة ــــوَّ ــــُت ُف َأزَداُد  ون  ُمــــــــدُّ

ــال ــع ــَت َكـــي َأطــــــرَد وحـــًشـــا َي
ــــْزَوْة ــــنَّ ــِل ال ــت ــَق ــل ـــــــدوُه لِ َتْ

ـــِة َمــــْعــــِذَرًة ـــاَب ـــَغ ـــــَد ال ـــا ُأْس َي
ْة ـــوَّ ـــُش ـــوًدا حَمْ ـــل َأْصـــَبـــحـــِت ُج

ــــاض امل يف  َزمـــــــاٌن  ـــــرَّ  َم ــــد  َق
ــَوْة ــْس ــَق ال ِمــن  َعــلــيــِك  ـــوَف  َخ ال 

ـــا َأزمـــاًن الـــَغـــاَبـــَة  ـــــْدِت  ُس إِْذ 
ـــَوْة ـــاإِلْخ ــَة َك ــاَب ــَغ ــَجــعــلــِت ال َف

ــــٍل َأم ــــال  بِ اآلَن  ـــحـــِت  َأصـــب
ُعــنْــَوْة ـــو  ول  .. ـــقِّ  احل ــــِذ  َأخ يف 

ـــلـــنـــوِر وَمـــْبـــَعـــثـِــِه ــــــوِدي لِ ُع
ْة ـــــوَّ ُق يف  ـــــــا  َدوًم ـــون  ـــك ـــَت لِ
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َسـُلوا َبغـَداَد 
اخلميس 18- 1424/2/19هـ  مكة املكرمة 

ــول ــداَد« عــن مــاٍض َت ــغ ــوا »ب ــُل َس
َتليْد مــٍد  ــن  ع »بـــغـــداَد«  ــوا  ــُل َس

قوِمي  تــاريــِخ  عــن  ــداد«  ــغ »ب َســلــوا 
شــيــْد« »الــرَّ ــوالِت  ــط ُب عــن  سلوها 

ــاٍت، وَنـــٍص ــوح ــت ــن ف َســلــوهــا ع
ديْد السَّ أي  ــرَّ ــال ب األرِض  يف  ــَ�  َم

ــٍع ــدم ــم مــآثــُرهــا بِ ــُ�ك ــخ ــُت َس
الفقيْد ــَى  ع ــاِت  ــح ــائِ ــنَّ ال ــِع  ــدم ك

ــي بِــَلــفــٍظ ــكِ ـــــَ� ت ــُق ُدوَن ــنــطِ َســت
ــزَّ الــَفــريــْد ــِع ـــُدُب فــقــَدهــا ال ـــنْ وَت

فيها »الــنَّــحــِو«  علوم  عــن  َسلوها 
ــْد ــري ُي ــــْن  ملَِ ــوِم  ــل ــع ال يف  ومجــــٍع 
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- ُرفاٌت  َنَطَقْت  إْن   - »املأموَن«  َسلوا 
ــْد ــزي امل ُيــســِمــعــنــا  اآلداِب  ـــِن  ع

» ــْرٍ و»ِج »ُرَصاَفتِها«،  عن  َسلوها 
ــشــيــْد ــنَّ ـــاُم ال ـــغ ــه َأن ــي ُد ف ـــــــَردَّ ُت

ليى ــبِّ  ــح ب ــون  ــق ــاِش ــع ال ــى  ــنَّ ــَغ َت
وجيْد ُهـــْدٍب  من  احلسِن  ــِف  ووص

ُوالٍة  عـــَى  ــون  ــ�ِدح ـــ ال ـــى  ـــنَ وَأْث
مــيــْد ـــٌخ  ـــاري ت ــِل  ــض ــف ال يف  لـــم 

ـــَدى ــُت دورَتــــه ، وأب ــوق ال َفــــداَر 
ــْد ــزي ـــاًدا َت ـــَق ـــداد« أح ـــغ ـــَى »ب ع

ــون« بــكــلِّ ُســوٍء ــث ــاِع ــب فــجــاء »ال
ــْد ــدي احل ـــقـــاِل  أث ــِل  ــث م َوِوْزٍر 

ُبــغــاٌة يُكُمها  لِّ  الــــذُّ يف  ــْت  ــَض َم
ــــــٌد عــنــيــْد ـــــٌق وْغ وطــــــاٍغ أح

اخلطاَيا ــَب  ــك وارت عَب  الشَّ ـــاَن  َأَه
الوليْد ــَد  ــَع واْرَت الشيُخ،  َفــخــاَف 
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ا ـــرًّ ــــأرِض الـــِعـــزِّ ُح ــى ب ــَق ــ� أب ف
ــْد ــي َف ــــوِد  اجل ـــــداِر  بِ أبــَقــى  وال 

َغصًبا األحـــراِر  ِحَــى  يف  ــل  ــَأوَغ َف
الَعبيْد وانــخــَذَل  ــاُر،  ــع ال فــكــاَن 

ــَى؟ ــي ــبِّ ل ــح ــون ب ــم ــائ ــن ال ــأي ف
ــن اجلــديــْد ؟ ـــن املـــادحـــون م وأي

ِعلٍم  ـــالَد  ب الـمسلمون  ــــاَع  َأَض
الَبعيْد َمــن  الــزَّ ـــَن  ِم ًة  ـــــاِضَ وح

يوًما فكان  ــوُج«  ــل ــُع »ال َليملِكها 
اْلـَمِريْد يكُمها  ِحــنَي  َعِصيبا 

ــالِم« ــسَّ ال »داِر  ــَى  ع ــا  ــًف َأَس ـــوا  َف
ُيعيْد َشٍء  ـــَى  ع َأَســـــٌف  وَمـــا 
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ـــُة ُأمَّـــة ِقـصَّ
1423/4/14هـ - مكة املكرمة

ـــاُق؟!  ِرَق ُمهنَّدٌة  َأْم  ل  ــدا  َب َطيٌف 
ــَداُق؟! األح ُحزنِنا  ِمن  َأْغَطَشْت  َأم 

ــاَدٌة  ــق ــن ُم ـــٌة  ـــ�َم َغ ــَك  ــل ت أنَّ  َأم 
ــاُق؟! ــبَّ َس هـــا  وَشُّ ــذاُب،  ــَع ال فِيها 

ــا ــًة أجـــاًجـــا آســنً ــــاءْت حمــمــل ج
حمــاُق ــَو  ــْه َف األرِض  ــُه  وج فــاســودَّ 

ــٍف ــَؤلِّ ُم ــاِل  ــي َخ ــن  ِم َطيًفا  أنَّ  َأم 
ــاُق ــب ــُه َأط ــوَن َكــأنَّ ــي ــع ــى ال ــَش ــْغ َي

فُشعوهُبا ــرٍة  ــزي ج ـــأرِض  ب ــْت  ــَزل َن
واشَتاُقوا؟! ــوا،  وَتــَوهَّ لا،  ُدِهشوا 

حائٍر ــاؤِل  ــس ت أو  ـــٍم،  وه ــنَي  ب ــا  م
ـــاُف واألعـــنـــاُق ـــت ــُم األك ــزاح ــت ت
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بجرمه ــوَن  ــي ــع ال ــأ  م الــــِذي  ــل  ع
ـــالُق ــُر األغ ــك ــــزوُل، وت طــيــٌف ي

حوَلا ــاَوَة  ــش ِغ ال  احلقيقُة  َفــهــَي 
ِخــنــاُق وَذاَك  َهـــَدٌف  ــا  ــدوُدن ــُح َف

ــَهــْت ــُع وجِّ ــدافِ ــَذُف وامل ــق ــاُر ُت ــنَّ ال
ــاُق ــط ــوِت َكـــأهنـــنَّ نِ ــي ــب ــَو ال ــح ن

َتسابقت  ــاِر  ي ــدِّ ال َعــى  والــطــائــراُت 
ـــاُق ــِت اآلف ــاق ــد َض وبــحــشــدهــا ق

ـــرْت ــيــوٌت واملــســاجــُد ُدمِّ ـــْت ُب ُرمِجَ
ــــراُق ــا إِح ــال ـــا الـــــمــزارُع ن أمَّ

تطََّمْت واحلــصــوُن  ــُن  ــَدائ امل تِلَك 
ـــاُق األَفَّ ــا  ــَه َدكَّ  .. ُطــلــوالً  ــْت  ــَس َأم

َتساَقطْت »ِجننَي«  ويف  »َقنَْدَهاَر«  يف 
ــد فــاُقــوا ــَدا ق ــِف ــال ـــوٍم ب ــــالُء َق َأْش

ــْت ــَص وُأرِخ ــِه،  ــإَل لِ ُنفوًسا  بــاُعــوا 
ــا َتــشــتــاُق ــرهب ــوُس لِ ــف ــنُّ ــَك ال ــل تِ
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ــْم ــُه ــْت أرواُح ــَق ــَدفَّ ــُدوِّ َت ــَع ــِد ال ــَي بِ
ــاُق ــْرَي تِ ـــْئ  جَيِ ول  الطَّبيُب  غــاَب 

أوَصــاُلــم وُقطِّعْت  ــاُل  ج ــرِّ ال ُقتَل 
َضاقوا قد   .. ُقــيِّــُدوا  َأرَسى  وهناَك 

ــم ــاهن ا وَأه ً ـــــ�ُّ َعــــاَث الـــَعـــدوُّ جَتَ
ــاُق ــَص ــــاَل ُب ــد نــالــم َلــْفــٌظ، وَن ق

َيسوُقُه ــذاِب  ــَع ــل لِ ُحـــرٍّ  ـــُب  َذن مــا 
ــــَراُق؟! َوُي ـــُه  َدمُّ ــــَدُر  وُيْ  .. ِعــْلــٌج 

َحاَلا  ــُدُب  ــن وَت َتبكي  ِشيَشاُننا 
وِعـــراُق ــا،  ــاَلَ َح ُكسوفو  ــَكــت  وَب

َفَمكيَدٌة   .. ُجرَحها  َتبكي  والُقدُس 
إِْغــَراُق ِستاِرَها  وَخْلَف  َظــَهــَرْت، 

َمْن  بِنَِص  َتطَمعوَن  ــدٍس  ُق أهــَل  يا 
وانَساُقوا لِغرِيِهم  النَِّضاَل  َترُكوا 

ٌر ــــَؤزَّ ــٌل وُم ــاِج ــاَت َنـــٌص َع ــَه ــي َه
وَصــــَداُق َأنــُفــٌس،  ْم  ُتــَقــدَّ ل  إِْن 
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ــٌع ــواِج َم ــالِد  ــب ال يف  ـــْ�ٍ  ِش ُكـــلِّ  يف 
ــــاُق ــا َدفَّ ــن ــرُح لـِـلــُمــســلــمــنَي، وُج

ُجرُحنا؟! َد  ــدَّ جت وقد  واُء  الـــدَّ َكيَف 
ــوا لــنــا وَأَعـــاقـــوا ــف ــا وَق ــن ــواُن إِخ

ٌس ُمنَفِّ ــوُع  م ــدُّ ــال َف ــكــاَل  ــثَّ ال ـــا  َأمَّ
اُق زَّ الــــرَّ ــــَك  وَربُّ  .. ــنَّ  ــرهِبِ َك ــن  َع

ـــٍة وذل ـــفـــراِق  ال أَلِ  مـــْن  يــبــكــنَي 
ــوِم ِدقـــاُق ــم وُجــســوُمــهــنَّ ِمـــَن ال

َتَيتَُّموا ــغــاُر  والــصِّ ـــَر،  ُدمِّ البيُت 
ــواُق َأس وُعطِّلْت   .. اجلميُع  ــاَع  ض

هــا  ــَك ِســْ�ُ ــتَّ ــاٍة قــد هَتَ ــت ــن َف ــم ِم َك
ُتَساُق ـــوُد  واألس َينَهُش،  الَكلُب 

ِرداَءُه يِء  ـــَ�ِ ال الطُّْهِر  ــِن  َع َنزعوا 
ــراُق ــه ـــْن خــوفِــهــا ِم فــدمــوُعــهــا ِم

َدليُلها حـــاَر  الــَقــعــســاُء  ُة  والـــِعـــزَّ
ــاُق ــسَّ ــُف ال نــصــرِيهــا  دوُن  ـــوُل  وي
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َليَلها  َأمــَضــْت  وِّ  الـــدَّ يف  ُأرسٍة  َكــم 
ــالُق اإلْم َرفيُقها   .. ــراِء  ــَع ال ــَط  َوس

َمــْت ُهــدِّ ــُن  واملــَســاكِ ــَم  ــَل َأظ الليُل 
اُق؟ إِْشَ ــه  َل َفــَهــل  ــالُم  ــظَّ ال ـــاَل  َط

َحوَلُه ــاِوُف  ــَخ وامل َيــســَأُل،  والطِّفُل 
ــــواُق؟ َأْش َشقيَقتي  ـــَن  َأي َأَبـــَتـــاُه 

ــيِس؟ ــالبِ ـــَن َدفــاتِــِري وَم َأَبــَتــاُه َأي
ـــاُق؟! ِرَف َراَح  ــَن  َأي ل:  ــْل  ُق ــاُه  ــَت َأَب

َفأنِيُسُه ــُه  ــؤَل ُس ُمـِجيٍب  ِمــْن  ال 
ــاُق ــَع ُم ــــوُه  َأُب َأو  َقــتــيــاًل،  ــى  ــَس َأْم

َوَتَراَجَفْت بُِحْرَقٍة  غرُي  الصَّ ــاَح  َص
ـــَراُق َرْق ــُه  ــُع َوَدم غرِي،  الصَّ ـــِدي  َأْي

ُمؤنٌِس؟ َفــقــِدَك  َبْعَد  ل  ــْل  َه ــاُه  ــَت َأَب
َمــَذاُق ـــَواَك  ِس ــُه  َل َليَس  َفالَعيُش 

ــاًل ــمُّ َتَ ُيطِيُق  ال  ــٍل  ــْف طِ ـــُب  َذْن ــا  َم
؟! فِــَراُق  َضنَاُه  َقد  َيبكِي   .. للَخوِف 
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ٌد ُشَّ واألََشــــاِوُس  وحــيــًدا  َأمــَســى 
ُيطاُق؟! َدهــاُه  َمــا  ـــى  َوَأنَّ  .. َهَلًعا 

ــَدٍة  ــي ــِق ــَع ـــٍد بِ ِمـــن َعــــاَلٍ ُمـــَتـــَوحِّ
ــاُق ــَف ــا اإِلْخ ــاَدَه ــــواِلَ َس ِصنـــا َع

ـــًة  ـــوَن ـــْأُف ــًة َم ــي ــرب ـــًة ع ـــيَّ ـــوِم َق
ــــَواُق ـــا أب ـــواهُتَ ـــا أص ـــًب ـــَذاِه وَم

َيبَتِغي  ــِة  ــُعــروب ــال بِ َيــنــِعــُق  ــلُّ  ــُك ال
األَْذواُق؟! َتلَتِقي  ـــى  وَأنَّ ــا،  ــدًف َه

ــارٍة َمــكــذوَبــٍة ــض ــَق َح ــري ــوا َب ــْرُن ن
ــاُق ــَف ـــٍة، ونِ فـِـيــَهــا َتـــَزلُّـــُف ُخـــْدَع

ــــٍة َأُروَم ــرِي  خل ــًفــا  َخــَل ــُم  ــُت ــْس َوَل َأ 
ـــاُق؟! َوِوَف َها،  َعمَّ َفِسْلٌم   .. ْت  ــزَّ َع

وَشيــعــٍة ــتــاهِبــا،  كِ بحفِظ  ْت  ـــزَّ َع
األخـــالُق ــا  ــوِل رس بـِـنــهــِج  َتسمو 

َحوَله والـملئُِك  يشهُد،  ِجــ�يــُل 
ـــَراُق ُب ــ�ِء  ــسَّ ال ـــْ�َ  َع ـــِه  بِ ى  ورَسَ



49 ُهُمْوُم ُمْسِلم ..

َفبنهِجِه ــٌد،  ــم حم ــيُّ  ــبِ ــنَّ ال َهـــذا 
ــاُق ــالُم، َوَرْفــــَرَف اخلــفَّ ــسَّ ـــِرَ ال ُن

ـــًة ـــراَم ًة َوَك ــــزَّ ــا ِع ــنَ ــي ــَغ ــَت ــ�َّ اْب ـــ َل
ــاُق  ــت ــش ـــنـــا َت ـــالكِ ــــــٍة ِلَ ِمـــن ُأمَّ

وَتقوُدنا حياَتنا  َتــســوُس  ـــَذْت  َأخ
َأْعناُق َمْت  ُسلِّ َوَطوًعا   .. َحَكَمْت 

ُمتغطِرٌس ُمــكــابــٌر  الــقــيــاَد  ــَك  ــَل َم
ـــاُق  َأفَّ  .. حــاقــٌد  الــبــصــريِة  أعــمــى 

ــِه  ــائِ ــراَر بِــُخــبــثِــِه، وَده ــق ــَع ال َصــن
ـــوُدُه بـِــِرَقـــابـِــنـــا َأطـــــواُق ـــن ـــُب َف

عجائًبا مــاِن  الــزَّ ذا  يف  أَرى  إن 
الــِعــمــالُق؟! يطيُعه  احلــقــرُي  كيَف 

َرْت  ـــوَّ َن الــذيــَن وُجــوُهــُهــم قد  ــا  َأمَّ
ــاُق ــَب اإلْط َعليِهُم  َزاَد  ــِن  ي ــدِّ ــال بِ

َمعيَشٍة  وِضيِق  َشَظٍف  َعى  عاُشوا 
ــــَراُق ــم َأْع ــُه ــالَم َقـــْت َأْع َمــا َفـــرَّ
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ــٍة  ــوِة ُأمَّ ــف ــاَظ َغ ــَق ــوا إِي ــاَول ــم َح َك
ـــــَراُق  إِْط ــا  ــَه ــفَّ َح ــد  ق ــٍة  ــَل ــف َغ يف 

ـــَزاُم ُحــــدوِدِه ـــتِ ــُن ِعـــزٌّ وال ي ــدِّ ــال َف
ــوا ــاُق َأُف الــُغــَفــاُة  َمَتى  ــَجــاُة  الــنَّ فيِه 

َفُفُصوُلـَها  .. تِي  ُأمَّ ِحَكاَيُة  تِْلُكم 
األوَراُق بـِـِذكــِرَهــا  َتِضيق  ِقَصٌص 
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َمـا َذْنبُـَهـا..؟!
رأيت صورهتا بإحدى الصحف العربية ، وقد اغتالتهـا رصاصة غادرة من هيودي 

غادر، وهي ل تكمل عامها األول .. تلك هي الطفلة الفلسطينية )هدى شلوف(.

السبت 21 - 1423/2/22هـ - مكة املكرمة

ـــًدا ـــوجُّ ــــؤاُد َت ــــُف ـــَف ال ـــَت َه
ــــَدى؟! ــْت ُه ــل ــتِ ــا ُق ــه ــُب ـــا َذن َم

ــي ــت ـــا وهــــــَي ال ـــه ـــُب َمـــــا ذن
َدى؟ ــــرَّ ال ــى  ــعــنَ َم َمـــا  ــــْدِر  َت ل 

وال  ، ـــا  عـــاًم ـــْت  ـــَل أكـــَم َمـــا 
ــدا ــِع ــا ال ــه ــُل ــاِم ـــت أن ـــدَش َخ

ــا  ــه ــاَف ــط ـــْت أع ـــَم ـــغَّ َمـــــا ل
ـــدا ـــْم َي ـــُه ـــن ــنــت ِم ـــا مــكَّ م

ــا  ــه ــمِّ ُك يف  َورَدٌة  ِهـــــي 
ـــَدى ـــنَّ غــطَّــى َبـــراِعـــَمـــهـــا ال
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ــا ــه ــلِ ــت ــق ــــدو ب ــــع ــــــــَم ال َأثِ
ـــدو َعـــى املـــَدى ـــَع ـــَن ال ـــِع ُل

ــــٍة مــــن حـــاقـــٍد ــــاَص ــــرص بِ
مــــاَء وَعــــْرَبــــَدا َســـَفـــك الــــدِّ

هـــي طــلــقــٌة طـــاَشـــت َكــ�
َدا ــــدو وَبــــــــدَّ ــــَع طــــــاَش ال

الــــِذي  اهللُ  ـــِك  ـــلِ ـــْه ـــُي ـــْل َف
َدا وَشَّ ـــاَء  ـــس ـــنِّ ال ـــَل  ـــت َق

ــِه ــِم ــل ــُظ بِ ــــاَل  ج ــــرِّ ال َأرَسَ 
َهــــــَدَم الــبــيــوَت وَأفـــَســـَدا

ــم ــاهَت ــي ـــغـــاَر َح َســـلـــَب الـــصِّ
ـــــــَدا ـــى َأْرَم ـــَس ــُل أم ــي ــل ــاّل ف

ـــــَرُه ــــُم َأم ــــكِ ـــُج ُيْ ـــْل ـــِع وال
ـــــــــَرَدا َأم إال  ـــــْلـــــَق  َي ل 
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ـــٍد َي يف  ـــــاَرَة  ـــــج احِل ـــــَل  َح
َدا ــــســــدَّ ــــدوِّ َف ــــَع ـــَو ال ـــح َن

ـــُل ُروَحــــــُه ـــِم ـــَك ي ـــل ـــتِ وبِ
ــــــَدا َأْوَح ـــُم  ـــُج َي ــــاَن  ك إِْذ 

ــا ــنً ــوُت َأضـــَحـــى كــاِم ــم ـــ ــال َف
ــَدى ــُم ـــ ــِع واْل ــدافِ ــم ـــ َبـــنَي ال

ـــى ٌض َع ــــاَك ُمــــعــــَ�ِ ــــن وُه
َدا ــــدَّ َفــــنَ الـــَفـــَســـاِد،  َذاَك 

ــِه ــِم ــص َخ ـــــْن  ِم ــــٍن  ــــأَم َم يف 
ـــــــَدا ــــــاَر، وَأْزَب ــــــى، وَث َأرَغ

ــــِه ــــروِح ــــاُن بِ ــــَب ـــــنَّ اجل َض
ًدا ـــــــدَّ ـــَس ُمَ ـــي فــالــُعــمــُر َل

ــا ــًف ــائِ ـــَة َخ ـــالَم ـــسَّ َطـــلـــَب ال
ـــــًدا ـــاًل رَسَم ـــي ـــــاَش َل َلــــو َع
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ـــٍة ـــَد َمـــنِـــيَّ ـــي ـــوُن َص ـــك ـــي َس
ــــًدا ــــلَّ ـــس اجلـــــَبـــــاُن ُمَ ـــي َل

ــٌم  ــل ــس ُم إن  ـــــــاَل:  َق ـــــْن  َم
ـــُر بــالــِفــَدا ـــأم ـــُن ي ي ـــدِّ ـــال َف

الـــُعـــرو يف  إن  َقـــــــاَل:  أو 
الـــــمــوِرَدا وَردُت  قــد  ــــِة  َب

ٌة ـــــزَّ َفـــالـــُعـــرُب فـِــيـــِهـــم ِع
ــــًدا ــــَرصُّ ــــــوُد َت َفـــُهـــُم األس

ـــرو ـــا َي ــــــوُن م ـــُل َأه ـــت ـــَق وال
َدا ـــرَّ ـــَم ــــ َت الــــَعــــدوُّ  إذا  َن 

ــم ــِه ــاِض ــي ِح ـــــْدَم  َه َراَم  أو 
َدى َجـــعـــلـــوُه ُطـــْعـــً� لِـــلـــرَّ

ـــٍة  ـــاَع ـــج ـــَش لـــوا بِ َفـــتـــَبـــدَّ
ــَدا ــتِ ــْح ــَم ـــ اْل وبــاعــوا   .. ُذاًل 
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َتـــركـــوا اخلـــيـــوَل َســـوائِـــ�
ــَدا ــَم ــغ ـــَأ ُم ـــأَط ــيــُف َط والــسَّ

َمــــــاذا َتـــغـــرَي يـــا ُتـــــَرى؟
ـــــــَدا؟ ـــادُة واحْلِ ـــي ـــِق أيــــَن ال

ـــــارٍس؟ ــــي اســــِ�احــــُة ف أه
ـــــَدا؟ َب ــــد  َق ــــــًرا  أم أنَّ  أم 

ــا ــه ـــــْل إهِنـــــم َتـــركـــوا اجِل َب
ـــَدا بـــالـــنِّ ــــــوُه  وأبــــــَدُل َد، 

ــا  ــن ــوِم ـــُر ق ـــاِج ـــن ــــْت َح ُبــــحَّ
ـــَدى ـــصَّ ال إال  ــوا  ــُع ــم ــس َي ل 

ـــوا ـــن ـــالَم وَأْذَع ـــسَّ ــوا ال ــُب ــل َط
ـــَدا ـــنَّ ـــٍم َف ـــص ـــــَراِر َخ ـــــَق لِ

ــًة ــوَم ــص ــــــاَء ُخ ـــَل اإلَخ ـــَع َج
َدا َردَّ ــــد  َق ـــا  ـــنَ ـــِف ـــَضـــْع وبِ
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ــــا ــــاِرًم ــــُدوُّ حَمَ ــــَع ـــَك ال ـــت َه
ــــَدا  ــــَوعَّ ـــــمَّ َت لِـــلـــُعـــْرِب ُث

ــا ــًت ــنُّ ــَع ـــاَر َت ـــغ ـــصِّ ـــَل ال ـــت َق
ًدا ــــدِّ ــــس ــــالَح ُم ــــس حــــَل ال

ــــا َن ــــدوِّ ــــى َكــــبــــرُي َع ــــَت َأف
ـــَدا اعـــَت ــــِن  َم يَء  ـــــــَ�ِ ال أنَّ 

ــا  ــن ــق ـــــن َح وِدَفــــاَعــــنــــا َع
َدا ــــٌم لـِــــطـــــاٍغ َهـــــــدَّ ــــل ُظ

ــا ــن ــوِع ـــوا َشـــتـــاَت مُج ـــــــمُّ ُل
ًدا ـــدُّ ـــش َت زاَد  ــُم  ــص ــَخ ـــ ــاْل ف

ــا ــنَ ــاَن ــي ــــدوُّ كِ ــــَع ـــَل ال ـــع َج
ــَدا ــَت ــب ــُم ـــ ا وَكــــــاَن اْل َخــــــَ�ً

ـــــــُخـــضـــوُع ألمــــِرِه ـــــا اْل إِمَّ
ــــَدى ـــا ُس ـــن ـــُت ــع ُأمَّ ــي ــض ــَت َف
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ــا ــن ــوَف ــف ُص ُنـــعـــيـــَد  أْن  أو 
ــــًدا ــــَوحُّ َت ذاَك  فـــيـــكـــوَن 

ـــاِل الـــوَغـــى ـــط ـــاُة أب ـــَب ـــُض َف
َدا ـــرَّ ـــَج ـــَت َت أْن  ـــــاَن  َح َقــــد 

ـــَد َهـــجـــمـــَة َحـــاقـــٍد ـــُص ـــنَ َف
ـــَدا ـــوِع ـــَم ــــ اْل ُيـــــويِف  واهللُ 

ــٍد  ــم َوَصــــهــــيــــُل َخــــيــــِل حم
َدا  ـــدَّ ـــَج ــــ ـــً� َيــــعــــوُد ُم ـــت َح

ـــــاَع َمــــــآِذٍن ـــــَف ى ارتِ َفــــــَ�َ
ـــَدا ـــجَّ ــــا ُس ــــــَرى ُركــــوًع وَت
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ما هكذا يا مسلمون !
اخلميس 1424/6/9هـ - الطائف

ُيـــقـــتـــلـــوْن يـــــــوٍم  كـــــلِّ  يف 
ــــوْن ــــ�ب ُي يـــــــوٍم  كـــــلِّ  يف 

ـــدا ـــع ـــه ال ـــرس ـــغ والــــــــذل ي
ــــوْن ــــن وثـــــــــ�ره ريــــــب امل

ـــه ـــاف ـــط ـــق ـــــــا أتـــــــــى ب مل
ــــدوْن ــــاص ــا احل ــون ــف ــع ــض ــت ــس م

ــه ــم ــع ذاقــــــــــوا مــــــــــرارة ط
ـــوْن ـــب ـــل ـــق ـــت وبــــــجــــــوره ي

ــــى صـــوهتـــم ــــأع نــــــــــادوا ب
يــســتــنــجــدون رأوا  ممـــــا 

ـــم ـــوهت ـــــال ص ـــــع عـــبـــثـــا ت
ـــوْن ـــن ــــداء مـــن اجل ــــن كــــان ال
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حـــولـــم ـــق  ـــط ـــن ي شء  ال 
ــاب املـــيـــتـــوْن؟! ــج ــت ومــتــى اس

ــا ــن ــاه ــــا ه ــــوم ــــــان ي قـــــد ك
ــــاتــــوْن ــــف ال ــــاه  ــــن ب صح 

ــا ــدم ـــن ال ــــــاس م ـــقـــي األس ُس
هتـــــوْن ال  ــــس  ــــف أن ــــه  ــــت وح

ـــه ـــات ـــب ــــــى جـــن تــــلــــيــــت ع
ـــوْن« ـــن ـــؤم ـــم »امل »الــــنــــص« ث

وكــــــ�وا األذان،  ـــــــع  ُرف
ــوْن ــن ــس ال ذاك  ـــى  ع ومـــضـــت 

ــــة ــــداي ـــــــــوُر ه ـــــــــع ن وأش
ــــصوْن ــــب ـــ� عـــلـــيـــه امل ـــم ف

ضـــيـــائـــه وراء  وجـــــثـــــا 
ــــوْن ــــف ــــائ اخلــــانــــعــــون اخل

ــة  ــن ــس ــــــان ب ــــــزم فــــمــــ� ال
ــا مـــعـــرضـــوْن ــه ــن ــــاس ع ــــن ال
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ـــــا هبــا ـــــي ـــــدن ــــري ال ــــغ ــــت ت
ــوْن ــص ــغ ال تــزهــو  أو  وجتــــف، 

ـــــذي ــــــــصح ال ــــم ال ــــط وت
ـــوْن ـــص ــــل احل ــــى ك يــعــلــو ع

ـــــه ـــــان وتـــــنـــــاثـــــرت أرك
ــه الــغــاصــبــوْن ــي ــل ـــى ع ـــغ وط

قـــومـــنـــا مـــــن  ـــة  ـــل ـــف غ يف 
ــــوْن م يف  أو  ــــرة،  ــــك س أو 

تــــركــــوا الــــطــــريــــق ممــهــدا
ـــوْن ـــامل ـــظ ـــه، ال ـــي ـــمـــي عـــل ي

ــن ــــــــــوال م فــــتــــغــــريت أح
ــوْن ــك ــس ــال قــــد كـــــان يـــنـــأ ب

ــــــردى ــــه ال ــــاوش ــــن ــــــذا ت ه
ـــوْن ـــض ـــرك ـــــوم ي ــــاك ق ــــن وه

ــا ــي ــاك والـــطـــفـــل يـــبـــحـــث ب
ـــوْن ـــدر احلـــن ـــص ــــك ال ـــن ذل ع
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ـــة ـــه ــــس وج ــــف ـــــل ن ـــــك ول
يـــمـــ� إلـــيـــهـــا الـــتـــائـــهـــوْن

إخـــــوانـــــكـــــم يــــتــــذمــــرون 
ـــوْن ـــزق ـــم ـــت ــــم ي ــــك ــــوان إخ

ــم ــوه ــح ـــف ن ـــزح ــــد ي ــــق واحل
ـــدوْن ـــاه ـــش ـــون ي ـــم ـــل ـــس وامل

ــــون ــــارق والــــغــــاصــــبــــون امل
ــــــــ�ددوْن ي ال  ـــم  ـــل ـــظ ال يف 

ـــرٌة ـــث ـــــــٍف ك ــــــــــُف أل واألل
ــــوْن ــــدي ــــــاءت بــكــثــرتــه ال ن

هــــم صـــــابـــــرون، ونـــاقـــمـــون
مــســالـــــمــوْن ـــــروب  احل يف  هـــم 

ــون ــم ــل ــس ــــا م ــــا هــــكــــذا ي م
ــوْن ــم ــل ــس ــــا م ــــا هـــكـــذا ي م

ــــ�وا ـــات، وك ـــت ـــش لـــــمــوا ال
ــون ــك ن ال  أو   .. بـــــذا  إمـــــا 
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َمْن ِلْلِعَراِق؟ 
عندما داهم األعداء أرض العراق احلبيبة، وأمطروا بغداد عاصمة الثقافة واألدب 
واحلضارة اإلسالمية بوابل نرياهنم .. وقفت املشاعر واألحاسيس حائرة أمام ذلك املنظر 
ُعو العروبةمِ واإلسـالم من األقطار  املبكـي ، ذلك املنظـر الرهيب املفزع .. ول يتحرك ُمدَّ

العربية لنرصة إخواهنم هناك ..

اخلميس 17 / 1 / 1424 هـ - مكة املكرمة

اآلداِب؟! ــِ�  ــن وم ــراِق  ــع ــل لِ ـــْن  َم
؟! األلباِب  ـــْذَوِة  وَج  ، للعراِق  َمن 

قوُمنا ـــاذَل  ت ــد  وق لــلــعــراِق  َمـــْن 
األعــــراِب؟! بشهاَمِة  ـــِصِه  ن ــن  َع

سُ�ها ــَك  هتــتَّ قــد  الــعــروبــُة  ــذي  ه
ورساِب  .. خــادٍع  كطيٍف  أمست 

قذيفة ــه  ــت أت إذا  للصغري  َمــــْن 
عـــذاِب؟! ــر  ب أو  بقتل،  عجى 

خصُمنا ن  متكَّ لــو  لِــأراِمــِل  َمــْن 
؟! بغياِب  أحجمْت  العروبة  حني 
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ِعصابٌة ــُه  ــَزْت َغ ــد  وق للعراِق  ــْن  َم
؟! اإلرهـــاِب  قادها   .. تدعو   ِّ لِلرَّ

وَعــَتــاِدهــا َعــديــِدهــا  بكل  جـــاءْت 
ــالِب واألس  .. الكنـِز  بأخِذ  طمًعا 

ُهجوَمهم الرافديِن  ــأرِض  ب ــدؤوا  َب
ــاِب ــي ــٍث بــــاِرِز األن ــي كــهــجــوِم ل

نفوُسهْم ــنُّ  ــكِ ُت ــا  م يعلُم  واهلل 
ــاِب ــح ــع األص ــٍة بـِـتــجــمُّ ــطَّ ــن ُخ م

أْجَهَشْت ــاَرِة  ــض واحل الثَّقافِة  داُر 
أحباِب؟! يا  النُص  فأيَن   .. َتْبكي 

ُعنَْوًة  .. التَّليَدُة  معالِـُمها  ــْت  ُدكَّ
ـــاِب  ِة األذَن ــــْصَ ــوِد، وُن ــق ــِد احل ــَي بِ

بفعلِهم؟! اخلانِعوَن  اْستفاَد  ــاذا  َم
ــذاِب ــَع ــٍر لِ ــابِ ــــوا بِــشــعــٍب ص َزجُّ

بأْرِضنا الغاِصبنَي  ــذوُر  ُج ُغــِرَســْت 
ـــٌب، وســـوُء َخـــَراِب ــا هن ــ�ُره ــثِ ف
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ــَن ِجــهــاُدنــا؟! ـــالِم أي ـــَة اإلس ــا ُأمَّ يِ
ــاِب؟! ــب ــِع األس ــواِق ــل تــأخــذون ب َه

ــِد، وقـــوٍة  ــعــدي ــال َمـــا كـــان نـــٌص ب
ِحــجــاِب خــلــَف  اهللِ  ــَص  ن إنَّ  ــل  ب

ــٍة ــ�َع َيــقــِ� اإللــــُه بــنــصِه جل
ــراِب ــح امْلِ يِف  اهللِ  ــنــِص  بِ ــْت  ــَف ــَت َه

أثــاهبــا ـــمَّ  ُث اهللِ  ـــِر  ألم ــْت  ــَع ــض َخ
ــواِب َث ــرِي  َخ والتَّمكنِِي  بــالــنَّــِص، 

ـــٌل دالئ اجلـــهـــاِد  يف  بِـــبـــدٍر  ــا  ــن ول
ــوَك، واألحـــزاِب ــب ــدٍق، وت ــن ــَخ وبِ

شواهٌد ــاِن  ــزم ال يف  ــُع  الــَوقــائِ تلَك 
َجواب أردتَّ  إْن  »اْلـُمَعطُِّل«  َكــَذَب 

فَتكاَتفوا  بــأرِضــكــم  ــدوَّ  ــَع ال إن 
ــــُ�اِب ــًة بِ ــيَّ ــِش ــوه َع ــن ــدف ـــي َت َك

صيُده  َ َتــَيــرَّ فقد  تـمهلوُه  ال 
ـــالِب ــصٍة وِغ ــن ــــوا اإللـــَه ب وارج
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نَجُم اإِلَراَدة
اخلميس 1425/3/11هـ - مكة املكرمة

هاَدْة الشَّ َدرِب  يف  نتييِس  الرَّ ــَ�  َم
يـــاَدْة ـــآفـــاِق الـــرِّ ــً� ب ــج ــــَ� ن َم

واْصــطِــبــاًرا َعــزًمــا  اهللُ  َحــبــاُه 
ــــواَدْة ـــال َه ــُه وبِ ــَم ــص ـــاِوُم َخ ـــق ُي

الـَمناَيا ُخــَطــى  ــاُب  ي ال  ُشــجــاٌع 
اإِلَراَدْة ــــدوُه  َتْ الــَعــزِم،  َقــــِويُّ 

ــٍد ــْل ــــ�ِن َج ــٍب َصـــــاِدِق اإلي ــل ــَق بِ
ـــــراَدْه ـــنـــاَل بِــــِه ُم ُيــَشــيِّــُعــُه، َف

ــوٍر ُن ـــروَف  ــاِن ُح م ــزَّ ــَر يف ال ــطَّ وَس
ِمــــداَدْه َيْسُكُبها  الــقــلــِب  ِدمــــاَء 

َتعُلو ــوحــيــِد  الــتَّ ــــَة  راَي َليجعَل 
ـــــاَدْه ــا ِزَن ــاِد ل ــه ــاجِل ــَل ب ــَع ــأْش َف
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َحتَّى ــــَداِء  األع يف  ــَب  ع ــرُّ ال ــثُّ  ــُب َي
ــاَدْة ــَع واْرتِ َخــوًفــا  اخلصِم  يف  َرَأى 

ــَخــوٍف ــْدُر ُمــتَّــِشــًحــا بِ ــَغ ـــاَء ال وج
ـــالَدْة ـــَب ــا ال ــه ــُف ــلِّ ــَغ ــــَدٍة ُت ــــئِ وَأف

َ بِــالــظَّــالِم َيـــــروُم فِــعــاًل َتـــســـ�َّ
ــا َظـــلَّ َيـــأُخـــُذُه َكـــعـــاَدْة ــًئ ــي َدنِ

ــقٍّ ــــوَر َح ــِة ُن ــاَن ــي ــاخِل ــَئ ب ــِف ــط ــُي لِ
ـــاَر َقــــاَدْة ــِة ن ــَف ــذي ــَق ــال ـــَد بِ ـــأوَق َف

َزئِيـٌر َلـُها  ــيــوِث  ــلِ ــاّل َك ــوا  ــبُّ ــَه َف
َمــــاَدْة ـــَت الــــرَّ ُه ت ـــــرُّ ـــــٍر َح ومَجْ

ــرٍي ــــوُز َخ ــاِد رم ــه ــِج ــل لــيــبــَقــى لِ
مـــاِن َلــه ِعـــ�َدْه ـــزَّ ـــَى ال ــُم َع ــي ــِق ُت
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َيا َقاِرَئ التَّأِرْيخ ..
إىل كل مسـلم يعتـز بتاريخ اإلسـالم وأجماد املسـلمن .. و إىل  الالهـن باللعب و 

احلديث عن  تـراث اآلباء و اجلدات..

ربيع اآلخر 1420هـ .. مكة املكرمة.

ما التأريُخ  ويكتب  الــزمــاُن  يم� 
األوطـــاِن و  األكـــواِن  َصـــاَر يف  قــد 

وَصديُقنا  ــا  ــاُرن وج ـــَت  وأن ـــا  وأن
ــاِن ث ــــوٌن  َك ــِب  ــط اخل ـــمِّ  ـــدَلِ ُم يف 

دائمـا الـمحافل  يف  ونلعب  َنلهو 
العان بالبئيـس  اهتمـــاٍم  دون 

أوطانِنا يف  تــدوُر  الـُحروِب  وَرحــى 
كياِن كــلَّ  ـــزَّ  َه ــد  ق وَضجيُجها 

ـــا؟  ه شِّ ــن  م ـــٍن  ـــأَم َم يف  ــا  ــن ألن أ 
بــــاآلذاِن  أصــــِغ  و  َتــَســَبــنَّ  ال 

ا  غرهِبَ و  الــبــالِد  شِقِ  يف  ــار  َص قد 
ــــزان أح يف  زاَد  ــٌل  ــي ــل َج ــــٌر  أم
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ــال عـــ�َّ َيــــدوُر بــأرِضــنــا  ــافِ ـــا غ َي
الــفــان والـــزَمـــاِن  ليى  ــَك  ــن َع َدْع 

وُكل�  ــاَء  ــن ــِغ وال ــَة  ــاض ي ــرِّ ال َدِع  َو 
ِخرفاِن ــن  ِم اُت  اجَلـــدَّ ــَك  ل تــَركــْت 

والَعَصا  وامَلــَحــامــَس  ــالدَة  ــِق ال ــِق  أل
ـــواِن اإلخ ــَة  ــال َح بَعينِك  ــر  ــظ وان

ــٍة  ــوي وُش بخيَمٍة  ــــ�اُث  ال لــيــَس 
ـــــاِن األدَي ــُة  ــيَّ ــض ق اَث  الـــــ�ُّ إنَّ 

ُقــتِّــلــوا أرٍض  ـــلِّ  ُك يف  ــا  ــن ــواُن إخ
ـــم جتــري َعــى الــودَيــاِن ـــاؤه وِدَم

ــى إخــواُنــنــا ذاقـــوا امَلــجــاَعــَة واألَس
طغَياِن يف  ــكَّ  ــف ان ــا  َم وَعـــدوُهـــم 

َعليِهُم  الــِعــظــاُم  ـــُم  األَم َتتكالُب 
ــٍة وأَمــــان ــرق ــف ــون ب ــم ــل ــس وامل

لـُهم ـــرياٍن  ج َحـــقِّ  يف  ــئــوا  ُيــطِ ل 
ــاِن ــَغ ــن أض ــلــجــاِر َع ــا كـــروا لِ َم
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ــَدٌةٌ  ــي ــق ــم وَع ــُه ــالُم ــل ذنــُبــُهــم إس َب
ــاِن ــن وَج ــم  ل ـــٍة  ـــارَح َج ـــلِّ  ك يف 

بقوٍة  ــقــاتِــلــون  ُي ــلــيــِب  الــصَّ ـــُل  أه
بـَهــواِن تراجعـــوا  والفاِتـون 

ــئــون رؤوَســُهــم ــب ــون ُي ــع ــان واخل
َثــاِر وَدافــــِئ األحــضــاِن َتــَت الــدِّ

َصفَحاتِه يف  ــِخ  ــأري ــت ال ـــارَئ  ق ــا  َي
ـــاِن ـــاَد يف األزَم ــٍن َس ــدي لِ ــٌص  ــَص ِق

ــٍة ــداَي ـــاَء نـــوَر ِه ـــٍن َحــنــيــٍف َج ِدي
واإلنــَســاِن لِلكـــوِن  وُمنظًمـــا 

ــُخ يف  ــأري ــت ــد َســاقــهــا ال ــٍة ق ــطــول وُب
ــاِن ــَي ـــوٍر َصــاغــهــا وَب َصــفــحــاِت ن

ــَراَحــٍة ــعــَد َهــذا تــرغــبــوَن بـــِ هــل َب
تَعان ــذاِب  ــَع ال يف  ثكى  اُخ  وُصَ

الطَوى ُيَعانون  َبــاتــوا  أطفالـُـَها 
ــان ــَع ُي ـــات  َب األرِس  يف  وأبـــوُهـــُم 
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َمَعـــزٍة  َبعــــَد  بالذلِّ  أَرِضيُتُم 
شان ــن  ِم ــا  َم قــاَل  ِمنكم  ــلُّ  ــُك وال

ــُم ِصُت ــاَدِة  ــَي ــِق ال َبــعــَد  َويلُكم  ــا  َي
َوَهــــواِن خصِمُكم  ــن  ِم ــــٍة  ِذلَّ يف 

أمَرُكم َيِسُم  لِلخصِم  ترَكنوا  ال 
َعناِن ُكــلَّ  لِلخصِم  ــزوا  ــهِّ َج ــل  َب

أوَشــَكــت ــَهــاَيــَة  الــنِّ أنَّ  ــروا  ــذكَّ وت
َحــِن الــرَّ آَيـــــُة  فينَـــا  والنَّصـــُر 
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َسِلـمِت ِبـــالِد
الثالثاء 1425/3/8هـ - مكة املكرمة

ــْن ــِدي بِـــالِدي َســلِــمــِت ِمـــَن احلــاِق
املــفــِســِديــْن ـــــِة  ِشِذَم َشِّ  ــــْن  َوِم

ــاَقــًة ــــِرُف َخــفَّ ــــَرف ـــْت ُت ـــلَّ وَظ
ــنْي ــنِ ــسِّ ـــــِدِك َعـــَ� ال ـــاِرُق َمْ ـــي َب

ــهــا ظِــلِّ يف  احلــــبِّ  َعــــَى  ــُش  ــي ــع َن
ـــنْي ـــنِ ـــا آِم ـــدو هب ـــغ ــــــروُح وَن َن

ــ�ِء ــسَّ ال ــرِي  ــط َك إاِل  ــُن  ــح ن َفــــَ� 
ــــنْي ــــــأِوي لِـــعـــٍش َأِم َيـــطـــرُي وَي

َموطِنِــي ــا  َي اخَلـــرِي  ــَن  ــوطِ َم ــا  َي َأ 
الثَّمنْي ـــداَك  فِ  .. النَِّفيُس  ـــداَك  فِ

ُعمِرِه يف  الـمـــْرُء  َيمـلُِك  وَهــل 
َمكنِْي فِعٌل  والَبذُل   .. الَبذِل  ِســَوى 

ــن ــُك َت ل  إذا  ـــــاٌل  وَم  ، ـــاٌة  ـــي َح
ــْن ــِدي ــاِح ـــا ِمـــَن اجل ـــإِنَّ فـِــــداَك َف
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لنا وُكـــــوِن  بِـــــالِدي  ــِي  ــي ــع َف
ــنْي ــِم ــَت ــــِه حُم ــُش بِ ــي ــع َمـــــالًذا َن

ـــــَدٍة ـــــاٍن بـِـــال ِوح ــــْن أم َفــــ� ِم
ــــاِس َمــتــنْي ــــِويِّ األس ــــَصٍح َق َك

ــــُه َراَب أو   ، يـــُح  الـــرِّ َهــبَّــِت  إذا 
ــنْي ــلِ َي ال  ـــي  كِ ـــاِوُم  ـــق ُي ـــــاٌن،  َزم

ـــٍة ـــَع ِرف يف  ِك  بِــــِعــــزِّ ــُن  ــح ــن ف
ـــنْي ـــٌن َركِ ــُن لِـــَصِحـــِك ُرك ــح ون

ــِه ــائِ ــض ــأع ب إال  ـــُم  ـــس اجِل ــــا  وَم
َحـــِزيْن َكِسْيًفــا  َسيبَقــــى  وإال 

ــِه بِ َفـــســـاٌد  ـــًوا  ـــْض ُع طـــاَل  وإْن 
ــنْي ــِع ـــا ُم ــى َقـــِويًّ ــَق ــْب ــَي ـــــَداَوى لِ ُي

واِء  ـــــدَّ ال َبــعــَد  َحــــلَّ  ـــال  َف وإال 
األنِيـْن َيزيَد  ال  َكي  الـَبــْتــِر  ِسَوى 

َسلِيٍم َكــِجــْســٍم  إاِل  ــعــُب  الــشَّ ــ�  َف
ــٍب ثــمــنْي ــي ــش ـــوٍب َق ـــث ـــــىَّ بِ َتَ



75 أغلى وطن ..

ــاِء ــن ــبِ ال ــْت يف  ــل َع بـِــــداٍر  ــا  ــي وي
ــٍم َرِصــــنْي  ــي ــظ ـــــُأسٍّ ع ــا بِ ــاه ــن َب

ـــاِن األم ــاُس  ــب لِ إال  الــثَّــوُب  ـــا  وَم
احَلِصنْي الـمَحـــــلُّ  إال  اُر  الــدَّ وَما 

ــراهــا َث ــا  ــن ــئ َوطِ أرًضــــا  اهللُ  ـــى  َحَ
ــَوى األِمـــنْي ــْث ــالِم، وم ِديــــاَر الــسَّ

ــا ـــلَّ يــِمــي ِحــاَه ـــْن َظ َد َم وَســــدَّ
والَعابِثنْي ـــوِف  واخل ــْدِر  ــَغ ال ِمــَن 

ــا هِب الـــبِـــنـــاِء  ُصوَح  ــــــَى  وَأْع
ــْن ــِري ــَع ـــاِر ُأُســـــوُد ال ي ـــدِّ ُحــــاُة ال

ـــدوِد احل ــلِّ  ــك ل حــفــًظــا  ربِّ  فــيــا 
ــْن احلــاقــدي ــى  ع ـــًصا  ن ربِّ  ويـــا 
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ِصــْدُق الـَوالء
 قدمـت هـذه القصـيـدة بـن يـدي خـادم احلرمـن الرشيفـن امللـك عبـد اهلل بن 
عبـد العزيـز آل سـعود V عندمـا كان وليًّا للعهد بمناسـبة زيارتنا له للسـالم عليه، 
 وجتديد العهد والوالء باسـمنا ، وباسـم مجيع أبناء عمومتنا أرشاف احلجاز يوم السـبت

5 مجادى األوىل 1424 هـ .

َوَجــِل وال  ــوٍف،  خ باِل  ياِر  بالدِّ رِسْ 
ُحَلِل من  ِشئَت  ما  أو  َمتاَعك،  واحْل 

منبُعُه األمـــَن  إنَّ  بِنفِسَك  ـــْن  وْأَم
وُمْقَتَبِل ــاٍض  م يف  ــرِة  اجلــزي أرُض 

نحسُبُه الَغيِث  َكمثِل  بِعهٍد  ــا  إنَّ
ُمنَْهطِِل رِّ  الــدُّ ِمثِل   .. اخلرِي  ِمَن  َعهٍد 

ِمعَطَفُه ــُن  األم ــاَن  وك  .. ــىَّ  جَتَ َلـ�َّ 
امْلَُقِل يف  البُِر  وبــاَن   .. خاُء  الرَّ َعمَّ 

منتًرا األمــَن  أعــاَد  »السعوِد«  عهِد 
واجلَبِل  ، بِالسهِل  َمْن  باخلرِي  وحفَّ 



77 أغلى وطن ..

فاجتمَعْت  اهللِ  ــِر  ــأم ب حــاهــا  لـ� 
ُبِل السُّ يف  التِّيِه  وبعَد  التَّنائِي،  َبعَد 

َمغفرًة اهللُ  جـــزاُه  الــعــزيــِز«  »عــبــُد 
َلِل الزَّ ــَن  ِم خــوٍف  باِل  ــالِدي  ب أبَقى 

ــًدا َأب لــا  ــوٌر  ــت ُدس يــعــُة  الــرَّ حيُث 
الِعَلِل ِمَن  تَشى  وال   ، ماِن  الزَّ طوَل 

َيدفُعنا ِجئناَك  قد  ـــاِرِم  األك ــَن  ْب َيــا 
وَج�  ، َخالٍِص  بُِحبٍّ  الــَوالِء  ِصْدُق 

ــا ــن ــِزَل ــنْ َم َأنَّ  إال  ــاَك  ــن ــي أت وَمـــا 
الَبَطِل الفارِس  بَن  َيا   .. الَقوِم  ِعليِة  يف 

َنْرَفُعَها اِف«  »األْشَ ِمَن  َيِمنْيٌ  َهِذي 
واألَمِل  اخلرِي،  َرْمــِز  »الفهِد«  لِلَقائِِد 

لُكْم ــَوالِء  ال َعْهَد  بَِتْجِدْيِدَنا  َفاْقَبْل 
والَعَمِل  ، التَّْسلِيِم  َعَى  باٍق  والَعْهُد 
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َتْفَجُؤُه ــداُث  األح إَذا  بِشعٍب  ــِرْ  َأْب
َعَجِل يِف  اآلَن  َنسرْيُ  فـِــَداَك،  قالوا: 

هَنَُضوا هبا  اًما  وُحكَّ  ، ــالًدا  بِ َنْفِدي 
َوِل الدُّ يِف  األمثاِل  َمِ�َب  َغَدْت  َحتَّى 

  



َزْحَمِة الحياِة ..ِفْي
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َأْنِت الُفَؤاُد
االثنن 27 / 11 / 1427 هـ - مكة املكرمة

طلبت إيلَّ ذات صباح أن آخذها إىل الطبيب . فاستأذنت من عميل وجئتها ، وعند 
قيامهـا كان املـرض والتعب قد أثقلها ، فقالت : أتعبتك يا ولدي . فقلت هلا : مهام قدمنا 

لك فلن نوفيك حقك وال بعضه .. فأنت الفؤاد يا أمي .

ــــ�ِت عــلــيــنــا ســنــيــنــا طـــواال ص
ظِــالال فــيــنــا  ُأمُّ  يــا  ــــِت  زل وال 

فينا ــــِت  دم مـــا  ــُ�  ــص ــن س ــــا  وإن
مــاال ــِك  ــدي ــف ون نفسا  ــِك  ــدي ــف ون

هنضنا ومــهــ�  ـــا،  ـــ�ن ك ــ�  ــه ــم ف
ـــاال ـــا رج ـــن ــا وك ــاب ــب ـــا ش ـــن وك

ـــــؤادا وروحـــا ــا ف ــن ســتــبــقــني فــي
ــاال ــي ــى ع ــق ــب ــــا ون ــني أم ــق ــب وت

ــ�ِت ص ــد  ق ــم  ك ُأمُّ  ــا  ي اهلل  لـــِك 
ــال َتـــوال ــي ــرِت ل ــه ــد س ـــم ق وك
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ضعيفا صــغــريا  يــومــا  كــنــُت  فقد 
احتياال ادري  وال  عندي  حول  وال 

روحــي ــِت  وغــذي جسمي  فغذيِت 
ــان، وذقـــُت الــدالال ــن وذقـــُت احل
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ِذْكــَرى ..
االثنن5 - 1422/8/6هـ  مكة املكرمة

ــن ُبــعــِد الــَغــوال  ـــ�ِّ الــنَّــفــَس َع ُأَس
بِالتََّسالــــي  َيكَفــُل  هَر  الدَّ َوإِنَّ 

َشٍء ُكــلَّ  ــِوي  ــط َي ــُر  ْه ــدَّ ال ـــذا  َوَه
ْكـــَرى بـِـَبــال ــَقــى ُصــــوَرُة الـــذِّ ــب َوَت

ــَرى  ِذْك ــاَر  َص َقد  َحــاِدٍث  ــْن  ِم َفَكْم 
ـــــروَر َطــيــٍف بِــاخَلــَيــاِل ــــرُّ ُم ُ مَت

ُيالقي ــا  َم َأعــَظــَم  الـــــَمــْرُء  َفَينَسى 
اللَيال َأْدَراَج  ـــــَداِث  األَْح ِمـــَن 

َيوًما  ــاَن  ك ــد  َق ــا  ــاِرًض َع َفُيصبُِح 
ــَل َراِســـَيـــِة اجِلـــَبـــاِل  ــث ــاًل ِم ــي ــق َث

َأرٍض  بِـــُكـــلِّ  ــِ�ِّ  ــَخ ــل لِ ــا  ــًئ ــي ــن َه
ـــاُل َخـــاِل ـــَب ــُه َوال ــاَت ــَي ــعــيــُش َح َي
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ـــنُّ َدوًمـــا ـــظ ــً� َوَي ــعَّ ــنَ ــُش ُم ــي ــع َي
ـــاِل  َح َأيِّ  يف  ــِه  ــِش ــي َع ـــَة  ـــالَم َس

ــوٍم  ــَش َق ــي ــُص َع ــغِّ ــنَ ــا ُي ــن َم ــكِ َول
ـــَوال ـــى الـــتَّ ــِ�ِّ َع ــَخ ــل َســـَيـــأيت لِ

ــَد َيــوٍم  ــع ــا َب ــوًم هــُر َي ــذا الــدَّ ــَه َف
َواِل ــَو الـــــزَّ ــْح ــرُي بـِـَعــيــِشــنــا َن ــس َي

ـــَؤاِدي ــا ُف ــَك َي ــَصــابِ ــن ُم ن ِم ــوِّ ــَه َف
ــال ــَب ُت َجــْلــًدا َصــبــوًرا ال  ــــْن  َوُك

ــاُح انـــِفـــَراٍج ــَت ــف ـــْ�َ ِم ــــإِنَّ الـــصَّ فِ
ــواِل ــنَّ ــال بِ ــِة  ــاَي ــَه ــنِّ ال يف  ـــَظـــى  وَتْ

ــــَول َت ــــٍئ  َش ـــى  َع ـــــَزن  َتْ َوال 
بِالـمُحــاِل َيـجيُئـك  ُحـــْزٌن  َفمــا 

َسَتْحلو ْت  َمــــرَّ إْن  ــــاُم  األيَّ ِهـــَي 
ـــْم يف الــَعــيــِش ِمــْن ُمــٍر وَحــاٍل وَك
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ارِجـْع  ِلَعـقِلـك..!!
عندمـا يصدم اإلنســان بمن حوله .. وعندما خيلص مع غـري األوفياء .. ويصُدُق 
مع من ال يعرف إال التملُّق واخلـداع .. عندها يفقد األمل يف كل يشء ، وال جيد إال نفسه 

يعزهيا ويبثها أحزانه ..

مكة املكرمة .. 4 - 1421/2/5هـ

َتطُلُبَها لِــأنــذاِل  ــَه  ــَواف ــتَّ ال َدِع 
الفـَِهُم احَلاِذُق  أنَت   .. بِنفِسك  َواْرَبأ 

تقُتُلَها  ــأحــزاِن  لِ النَّفَس  َتــُ�ِك  ال 
حُمتَكُم  الَعقَل  إن  لَِعقلَِك  ــع  وارِج

َجَسٍد يف  الطَّعِن  وقَت  ُيؤلُ  فالـُجرُح 
َيلَتحُم  ــاِم  بِــاأليَّ ُجــرَحـــــَك  لكنَّ 

ــُســُه  ــن فِــعــٍل ُيــَدنِّ ــُف ِم ــأَن ـــرُّ َي واحُل
َينَهزُم ــُد  ــَوْغ ال َمــا  إذا  َيــأَبــى  ــرُّ  واحل

ٌف َشَ َلـُهم  َقوٍم  ِمن  خلِيَلَك  واخ� 
َحلِموا  ُخوِصموا  َما  إذا   .. ــاٍة  ُأَب قوٍم 
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َمُهم َيمَّ يُف  الضَّ َما  إذا  كِــَراٍم  قــوٍم 
َضيُفُهُم البـَيِت  وربُّ  يوُف  الضُّ ُهُم 

َصـاِحبِه  َعـيَب  َلُيخِفي  ِديَق  الصَّ إنَّ 
َسِقـُم ِجْسُمُه  ــذا  وَه الطَّبيِب  َيـُد 

َمَودَتُه  ُتنكِر  ال  َصديَقَك  َفاْحفـَظ 
َتنَصُم ـــاُم  واألَي َيــذَهــُب  الـُعـْمـُر 

ُمـتََّسًعا  ُأعطِيَت  إْن  َيكِشُف  هُر  والدَّ
َمُم  الذِّ َخلَفَها  ــَواري  ُت َع�َّ  العمِر  يِف 

ُيُ�َنا  ــاَء  َج َما  إذا  ــذوٍب  َك ِمــْن  َكم 
َينَسِجُم التَّزييِف  ويِف  ِخَداًعا  أبــَدى 

ــا هُبَ ــرِّ أَج ــا  ــَي ــدن الُّ يِف  ــبــُت  َتــَقــلَّ إنِّ 
ُمــْلــَتــَزُم فيِه  ــٍن  ــُرك بِ َخــُلــْصــُت  ــَ�  َف

زينَُتَهـا  ـــاُل  واآلَم َتـــَدُع  َشــْمــَطــاُء 
َسُم الدَّ َها  ُسمَّ الُغُروُر..وَغطَّى  فِيَها 

َمْطَمِعِه َخلَف  َيْعدو  َو  جَيري  الُكلُّ 
غنُِموا لو  األرِض  ِملُء  الناَس  ُيشبُِع  ال 
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ٌة  َ ـــاٌب ُمــَكــرِّ ـــَي ــدُّ وأْن ــَم ـــ أْيـــٍد ُت
َينَهِضُم  َليَس  ــَيٍء  لِ َجوَعى  الناُس 

َيطُلُبَها َراَح  اٍب  رَسَ لُِدنَيا  َمـن  َيا 
ُظــَلــُم ــُه  ــلُّ ُج ــٌق  ــري َط ــاَة  ـــ ــَي احَل إنَّ 

َمنَهـُجُه ُينِجيَك  إذ  بِدينَِك  فاْسَلْم 
َيـنتِقـُم ِحــنَي  َقِديٍر  َربٍّ  َبطِش  ِمن 
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اْقــــَرأ
مكة املكرمة - 1420هـ

أَدِب ويف  ِعلٍم  يف  والـَمجُد  الِعزُّ 
والنََّسِب  ــواِل  ــاألم ب التفاخِر  يف  ال 

َصاِحبِِه ــدَر  ق وُيــعــ�  ــاٌج  ت العلُم 
َتِب الرُّ َصاِحَب  َيعلو  الِعلِم  فَصاِحُب 

َنَتائَِجُه ــَرْ  َي ال  الِعلِم  َيطلِب  َمــْن 
باللعِب الوقَت  ُيِضيُع  مْن  خــارِسٌ  و 

ُتْدِرُكَها َلْسَت  ُدنَيا  ُودَّ  َخاطًِبا  يا 
الَغَلِب  َنْكَسَة  إال  ُتـــْدِرُك  َلسَت  إذ 

ُرُه يكدِّ ما  ــُصــْد  َيْ ــرَّ  ال َيـــزَرِع  ــْن  َم
الِعنِب ــاَل  َح جَيني  ــَكــْرِم  ال وزاِرُع 

ـــقِّ َمــْكــُرمــًة فـــاهللَ أعــطــى نــبــيَّ احَل
بِب السَّ ــَح  واض ــوًرا  ون علٍم  ِمفتاَح 
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لَِطالِبِه َمــْذخــوٌر  الَكنُز  ــا  هِبَ »اْقـــَرأ« 
الذَهِب  ِمن  َكنٌز  ال  الِعلِم  ِمن  َكنٌز 

َمنِْزَلًة  ــْلــَت  أمَّ إن  لِنَفِسَك  فــاْخــَ� 
الطلِب ــِة  يَّ ــدِّ ِج يف  ـــاِه  اجَل ــَة  ــاَن ــَك َم
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األْقَدار

جانٍب كل  من  األقــداُر  بـِـنا  تيُط 
َوقـد نـَالـَنـَا َبعـٌض و َيرُصُدنـَا َبعـُض

موعٍد وقــُت  َلــُه  منا  امــرئ  وكــلُّ 
كُض الرَّ ُيـَغـيِّـُره   َحـتٌف ال   َجـاَء  فإن 

ــٍة ــال َح كـــلِّ  يف  اهللِ  ـــِر  ألم ــم  فــَســلِّ
والَقـرُض اخلــرُي  يـَنفُع  ليوٍم  م  ــدِّ وق

واألسى احُلزِن  ِمن  ن  َهوِّ َصاِحبي  فيا 
َفرُض َحِقنا  يف  فالصُ�  تـْبَتـئِْس  وال 

لـِخالٍق باحتساٍب  صً�ا  َيـُك  فـإن 
َنْقُض َعــهــِده  يف  ليَس  َويِفٍّ  وَربٍّ 

ـــداِر َكــرامــٍة ــا بِ ــواًن ــْل ِمــنــُه رض ــنَ َت
واألرُض الَفِسيحُة،  �واُت  السَّ َمَداها 
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المشروب
1421/12/6هـ - مكة املكرمة

فيـِه ــُل  ــق ــَع ال ــــاُر  َيَ وَمـــــروٍب 
ــِه ــي ــارب َش ــُن  ــتِ ــْف وي  .. ــــٌر  أَث َلـــُه 

ـــٍر  ـــوِر مَجْ ـــنُ ـــِشـــعُّ َك ــــوٌن ُي َلــــُه َل
فــيــِه ـــــاَر  َن َأالَّ  ـــــرْيَ  َغ ـــَد  َتـــوقَّ

َجــاِل بِــكــلِّ وقــٍت ــى الــرِّ ــــَداُر َع ُي
َيشتهيِه ــــلُّ  ُك اِد  ــــــزَّ ال ـــَد  ـــع وَب

ُلطٌف فــيــِه  ــــا  َدوًم األمــعــاِء  َعــى 
وَيقتفيِه بـِــاحَلـــديـــِد  وَيـــْفـــتـِــُك 

شمٍس  زواِل  ــَل  ــب َق ــــالُه  أْح ـــَ�  َف
شبيِه شــــوٍق  يف  ــِل  ــي ــل ال وقــبــَل 

َعلينَا  بِـــِه  ـــــُدوُر  َي َســـَمـــٍر  ويِف 
ــِه ــي وتِ ُغــنْــٍج  احُلــســِن يف  َبـــِديـــُع 
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فِيَها ــروِب  ــم ـــ ال َحــــالوَة  ـــأنَّ  َك
ـــــالَُّه بــِفــيــِه ــْهــِد َح ـــُذ الــشَّ ـــِذي َل

َدلٍّ ــلِّ  ــُك ب الـــُكـــؤوَس  ــا  ــنَ وَل ــا  ــن ُي
ــِه ــدي ـــْن َي ـــُل ِم ـــاِم ــا األَن ــنَ ــنُ ــتِ ــْف ــَت َف

ــا ــؤوًس ك ــت  ــان ك مـــا  اهلل  ــاذ  ــع م
لِتِيِه تــْســلِــُمــه   .. العقل  تغطي 

ــــروُب األَنـــاِم ــاُي َم ــذا الــشَّ ــه َف
َعليِه ــٌع  ــِم ــَت ُم ـــاِس  ـــنَّ ال ورأُي 
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ُكِن الَحزْيَن ُمَعزًَّزا
أهديت هذه األبيات لشاعر النغم احلزين - الشاعر العريب الكبري .. الذي ل يبحث 
عن الشهرة ول يالحق األضواء - إن جاز التعبري - األستاذ الرشيف عيل بن أمحد النعمي 
V الـذي زارين يف داري بمكـة املكرمـة ، وأهداين نسـخة من ديوانـه اجلديد )النغم 

احلزين ( .. متمنًيا عىل اهلل أن يرحم شاعرنا ويغفر له، ويسكنه فسيح جناته ..  

اخلميس 24- 1422/11/25هـ - مكة املكرمة

احَلزيـ ــَم  ــَغ ــنَّ »ال َمْن َأهــَديــَتــنــي  الزَّ ذا  َشاِعُر  ــَت  وَأن ـــَن« 

َفـــرا ُدَرًرا  ــْنَأهــَديــَتــنــي  ــَم َك ُدًرا  َشــاهبــْت  ـــَد  ئِ

ــا ــنً ــاِم َسَكْن َفـــَأَثـــْرَت ُحـــْزًنـــا َك َقــْد  َشيًئا  ــــْرَت  وَأَث

ــًرا ــائِ ـــْأَت َكــْلــًمـــــا َغ ـــَك انــَدَفــْنوَن ــاَن  َك ــْد  َق الَقلِب  يف 

ـــَم َمـــوُجـــُه  ـــالَط ـــٌر َت ـــْح ـــْنَب ُحـــْزًنـــا وَصــاِحــُبــُه َوَه

ــــَل ُعــْمــِقــِه ـــْرُت َداِخ ـــَح َجْنَأب الشَّ بحِر  يف  ألغـــوَص 

َنـــــاِدًرا ُدًرا  ــــَوَجــــْدُت  ُفتِْنَف ــْن  َم ــَة  ــَف َوْق ــُت  ــْف ــَوَق َف

ــِه ــْزنِ ــَة ُح ــغــَم ــُت َن ــْع ــِم ــْنَوس ــَوَس ــَي، َوال ــوِم ــاَر َن ــَأَط َف

ــِه ــانِ ــَت ــْس ُب يف  ـــــــْدُت  َع ِمـــْن َفــنَــْنَوَوَج ــًرا َتــَضــوَّ ــْط ِع

ـــْن َأْزَهـــــاِرِه ــُت ِم ــْف ــَط ــَق ـــْد َحــُســْنَف ــِه َق ــي َوالـــُكـــلُّ فِ
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ــوُه أنـــ ــك ــش ـــَ� ت َوالـِمَحـْنَأشـــُكـــو ك اخِلَياَنِة  ِمــَن  ـَت 

ــِذي ــَع ال ــديــِق َم ــْجــِر الــصَّ ثَمْنَه بِــال  ـــَؤاَد  ـــُف ال ــَك  ــَل َم

َوَذا ـــَذا،  َه َمــْع  ــُت  ــْص ــَل الـِمَجـــْنَأْخ َظْهَر  ل  َأَداَر  َك 

ـــْذُت ُأْبـــِحـــُر َبــاِحــًثــا ـــَأَخ ــْنَف َم ــدِّ ال َويف  َمــاِن  الــزَّ ـــْ�َ  َع

ــُخ ل ــأري ــتَّ ـــْل ُيـــْرِجـــُع ال الَكَفْن؟َه ــاِت  ــيَّ َط ــاَر  َص ــْن  َم

َوَأنــــَت يف ــُن ،  ــزي ـــَت احَل ِفْنَأن السَّ ــَ�  َك ــاِة  ــَي احَل َهـــِذي 

هو السُّ ــَو  ــح ن ـــي  ـــرَتِ َي ْنال  اْقــَ�َ ــِد  َق َعاِب  َوبِالصِّ ِل، 

ــا احَلــَي َهـــِذي  َأنـــَت يف  ــْنَمــا  ــَف َوْأَت َق،  َتـَملَّ ــْن  ــَم َك ِة 

ٍة ـــزَّ ـــِع ــْنِعـــْشـــَت احَلـــَيـــاَة بِ ــنَ ــَت َمـــأُســـوَر املِ ــن َمــا ُك

ًزا ـــزَّ ـــَع ـــَن ُم ـــزْي ـــَرِة والــَبــَدْنَفــُكــِن احَل ي ـــرَّ ـــايف ال َص

ـــــُه ـــُح َوْزُن ـــرَج ـــرُي َي ـــاخَل بِالَعَفْنَف ــُب  ــذَه َي والــطِّــيــُب 
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َأيُّــَها اْلَليــل..
السبت 26 - 1422/11/27هـ - مكة املكرمة

ــْل ـــــــا الـــلـــيـــُل َتـــــَمــهَّ َ َأيُّ
ــاْم  ــنَ ــم ـــ ــمــِس ال ـــــذَّ لِــلــشَّ َل

ــــار َتــغــفــو َفـــــاْتـــــُرِك األطــــَي
ــــدوٍء، واْنــــِســــَجــــاْم  ــــُه ـــــ بِ

َأْســــــــِدِل األْســـــَتـــــاَر َحــتــى
ــــَراْم ــــَغ ــــي َحــــــوَل ال ــــرَتِ َت

ــْصــُحــو ـــاِق َت ــُة الـــُعـــشَّ ــَف ــْه ـــ َل
ــــالْم ــــظَّ ــــــأيت ال ـــ� َي ـــنَ ـــي ِح

ــْم ــِه ــي ــــْوُق فِ َفــَيــِعــْيــُث الــــشَّ
ـــَراْم ــــ ِض ـــــــــــــــــاِر  ــلــنَّ لِ إِنَّ 

ــى ــَرخَّ ــُم ـــ ــَ� اْل َفـــاْتـــُرِك الــسِّ
ــــــَداْم ــــأَس ُم ــــَك ــــــأ ال واْم

ــــــــــِديٌّ َأَب رِسٌّ  َأنـــــــــَت 
َأنــــــَت َحـــــــْرٌب َوَســــــالْم
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ــى ــطَّ ــَم ـــ ـــــَت َكــــابــــوٌس َت َأن
ــاْم  ــَه ــَت ــْس ــُم ـــ ــــدِر اْل ــــوَق َص َف

انـــتِـــَظـــاٍر يف  ـــيِس  ـــم ُي ِحـــــنَي 
ـــــــــــاْم ـــــــَ�ٍع َوِوَئ ـــــــتِ الْج

ــــَراٍق ــــِف ـــســـَعـــى لِ ــــــَت َت َأن
ــــاْم ــــَس ــــتِ ــــــٍس َواْب ـــــنَي َهْ َب

ــــــــَؤاٍد ـــــــْرٍف َوُف ــــــِس َط َهْ
ـــاْم ـــَث ـــَد َأْطـــــــــَراِف الـــلِ ـــن ِع

ـــٍل ـــي ـــَرِح ــــِوي بِ ــــن ِحـــــنَي َت
ــــريــــُد اإلنــــتـِـــَقــــاْم؟ ــــل ُت َه

ــــــــــًدا َفــــــُرويــــــًدا، َوُرَوي
ـــاْم ـــَص ـــِف ـــان بِ ـــْل  ـــجِّ ـــَع ُت ال 

إِن َلـــيـــُل  ـــا  َي ـــْع  ـــِج ـــَط َواْض
ـــاْم ـــَق امل ـــَك  ـــي فِ ل  ــــــاَب  َط
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اْسـِتَفـاَقُة َقْلـب
األحد 1423/9/26هـ - مكة املكرمة 

ــِم ــُل احل ــِف  ــي ــط َك ُحــــبٍّ  ـــن  ِم آِه 
َقَلِمي َفأبَكى   .. ــول  َح ارَتـــــَمــى 

َمــ� ــبٍّ  ح يف  عَر  الشِّ كتبُت  ــم  َك
َدِمـــي ـــِري يف  ــوِق جي ــش ال ــُب  ــي ول

ـــاٍض ألــْيــم ــا م ـــــي هب ـــاك أوراِق َه
ـــــاِض أمَلِـــي ــتِــي فــيــهــا وم ِقــصَّ

دْت غــرَّ طــيــوٍف  ــن  ِم ــا  ــْدًع بِ لسَت 
ِمــْعــَصــِمــي يف  وال  قــلــبـِـي  ــ�  س يف 

الَعطَِشا ـــرْيُ  جُيِ ــْن  َم ِشــعــِري  ليَت 
ــا؟ ــَش ــِه وَف ــي ـــْن َعــــذاٍب عـــاَث فِ ِم

فِمي ـــن  ِم ــا  ــًب ــري ق املــــاَء  أنــظــُر 
ــَشــى ــَت واْن ــى  ــنَّ َغ الــقــلــُب  َرآُه  إْذ 
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اْب كــالــرَّ ــوٍن  ــي ع يف  ـــواَرى  ـــَت ف
؟ َشا  لِلرَّ ــاٌظ  حل أم   .. ِسحٌر  هــَي  َأ 

با الصِّ ــــالَم  وأح وَح  الـــــرُّ ــَق  ــان َع
َغَشى  .. ــوِق  الــشَّ َصــهــَوَة  َفتَمطَّى 

أَتاْه َطيٍف  ِمن  القلـــُب  َفاستَفــاَق 
ُرَؤاْه ُســـوِء  ِمن  القلـــُب  واستَعاَذ 

مَكاْن أو  َصـْبـٌر،  القلـــِب  يف  َيُعد  ل 
ــاٍم ِمــن َحــبــيــٍب َقــد َرَمـــاْه ــه ــِس لِ

بعيْد وقـــٍت  ــن  ِم ـــرُح  اجل ـــزاُل  ي ال 
ــــاْه ــِه ِدَم ي ــذِّ ــغ ِخ ُت ــــَع الــــرَّ واس

ـــاِرٌض َع هــَذا   .. قلُب  يــا  ــْد  ــئِ فــاتَّ
ــاْه ــيــَف ُتــواريــِه ُخــَط ــــُرِك الــطَّ واْت
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أْســَرى
5 - 1421/12/6هـ - مكة املكرمة.

ــا ــون ــف ــي كــيـــــَف جَي ــب ــي ــب َح
وَيـــــــهـــُجـــرنـــا وَيــنــســانــا؟

ــُه ــُع ــدَف ـــ ـــــان الـــــُحــبُّ َي وَك
ــا ــان ــَف ــْه ـــ َل أراه  ــــُت  ــــن َوُك

ـــُت َمـــوعـــَدُه ـــْف ـــَل ـــَ� أخ ــــ َف
َومــــا َأْزَمــــعــــُت ِهـــجـــَراَنـــا

ــي ــن ــُل ــَع ــــِل األشــــــــَواُق جَت ب
َعـــْجـــالَنـــا لـــقـــَيـــاه  إل 

حَمـــُبـــوب أْلـــــــَق  َلْ  إذا 
ــــا ان ــــْرَ ـــُل َم ـــي َفـــَيـــحـــُلـــو ل

ــــوٍل ُط يف  الـــلـــيـــُل  ــــُد  ــــزي َي
ــــــِ� الــلــيــَل َســهــَرانــا وَأق
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ـــا َلـــــــ� ـــــُصُ لـــيـــُلـــنَ ـــــق وَي
ــا ــاَن ــق ــل ـــُل الــــوصــــِف ي ـــي مَج

ـــُه ـــُب ـــلِ ـــغ َي ــــِه  فــــي أَدٌل 
ــا؟ ــان ــَي َعــــَى اإلحــــســــاِن أح

ُه َ َغــــــــريَّ الـــتَّـــدلـــيـــُل  أم 
ــــا؟ ـــــرَي ولــــاَن ـــى غ ـــَس ـــأم ف

ـــا ـــوًم َي الــــــوا  ذاَق  أَمــــــا 
ـــا؟ ـــصـــالَن ـــِه َت ـــي وَنــــــــاًرا ف

َقــلــبــي يف  ــــوِق  ــــشَّ ال ـــُب  ـــي َل
ــــا ــــاَن ـــَج ُدخَّ ـــْل ـــث ــــُل ال ــــي ُيِ

ِخــــ� يف  ــــِو  ــــف اجَل وَبــــــــرُد 
ــا ــاَن ــع ــي ـــْرَج ِق ـــم ــــ ـــُل ال ـــي يِ

ـــــــــَداٌد َفـــــأشـــــَتـــــاٌت وأض
ــا ــَراَن ــج ـــــاَر ه ـــــــٌل َص َوَوْص
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ـــ ــَح ــْب ــــٌب ُس ــــوٌب ُقــــلَّ ــــُل ُق
ــا ــاَن ــَح ــب ــُس ف  .. ــا  ــَه ــي ــي حُم اَن 

ــــْدٍل ـــل ِمـــن َحـــاكِـــٍم َع ـــَه َف
ـــا ـــزاَن ـــي ـــبِّ ِم ـــُح ـــل َجـــــَى لِ

ــــال ـــو ِعــــنــــَده َح ـــك ـــأش َف
ـــا أحـــزاَن ــمَّ  ـــُ ـــ ث  .. ـــا  ـــوًم ُه

ـــُه ـــُث ـــَع ـــب ــــــان َم ــــً� َك ــــل وظ
ــا ــاَن ــَس ــع ـــَل الــــوجــــِه َن ـــي مَج

ـــ ــطَّ ــا ُكــنــُت ال ــدَم ــع ـــــرْيٌ َب َأس
ــــُت َتــيــَهــاَنــا ــــن لِـــيـــَق وُك

ــوي ــح ـــُه َن َد َســـهـــَم ــــدَّ ــــَس َف
ـــا ـــالَن ـــُم ذْب ـــه ـــسَّ وَكـــــــاَن ال

ــــي ــــنِ ــــَل ـــــــاِن وأمَّ وَمـــــــنَّ
ــــا ــــَواَن ــــــبَّ أل ـــــــُت احُل َوذق
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ـــوًرا ـــأس َم ِصُت  ــا  ـــَّ ــم ـــ ول
ــا  ــَواَن ــل ـــي الـــنَّـــْجـــَم ُس ـــاج ُأَن

َوْحـــــِدي آرِسي  ب  َرَمـــــى 
ــــــاس الـــــــَهـــمَّ َحـــرَياَنـــا ُأَق

ــٍه: ــي تِ ــي  ـــ ف َيـــُقـــوُل  وَراَح 
ــــــــا ـــى أرَساَن ـــق ـــل ـــــــذا َن َك

ــــوٍر ــــأُس ـــى ُكـــــلُّ َم ـــَق ـــب وَي
ـــا ـــاَن ـــَج ـــُه َأْش ـــن ـــُد ِم ـــعِّ ـــَص ُي

ــــِه بِ ـــُت  ـــي ـــل ُب أرًسا  فـــيـــا 
ــا ــاَن ــَش ــط ـــَت َع ـــَوق ـــــ�ِّ ال ُأَق

ـــِه ـــبِ ـــالِ ـــــــْرَب َط ـــــــا ُق وريًَّ
ــــا ــــاَن َبـــِعـــيـــًدا َعـــنـــُه أزَم
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ِلَقـاٌء في اْلَمَنـام..
.. / .. /     مكة املكرمة

ا ـــَ�َ ــا َع ــًف ــي ـــي ُحـــُلـــً�، َوَط ـــنِ ُزْرَت
ــاْم ــنَ ـــِع امْلَ ـــْوِدْي ــَد َت ــنْ ْقــنَــا ِع َواْفــَ�َ

ا  َخـــَ�َ ــى  ــَس َأْم ــيــُف  الــطَّ َذاَك  ُثـــمَّ 
َأَقـاْم  والطَّيَف  الـُحلَم  َذاَك  َلْيَت 

الَقَمَرا ُننَـــاِغــــي  َتَقاَبْلنَـــا  َكْم 
ــالْم الــظَّ ـــاِجـــرْيِ  َدَي َبــَكــْيــنَــا يف  َكـــْم 

ــَرا ــُم ــاٍء ُع ــق ـــْن لِ ــا َع ــْزَن ــِج ـــْم َع َك
الَغَراْم َتـَبــاِرْيِح  ِمْن  َشَكْوَنـــا  َكْم 

َهَرا  السَّ َشَكــْوُت  َكْم  َحبِْيبِـــْي  َيا 
ــاْم ــْن ِرَه ــِل ِم ــَوْب ـــِرْي َك ــْي جَتْ ــِع َأْدُم

ُسـتــــَرا  َوَدَواٌء  َداٌء  َأْنـــــــَت 
ـــاْم َ مَت ــــْدُر  َب ـــُه  ـــْوَق َف ــٍب  ــْي ــِض َق يف 

النََّظَرا  ُمْقَلَتــــاَك  َتْرِمــــــْي  ِحنْيَ 
َهــــاْم بِالسِّ َقتِْياًل  الَقْلـــــَب  َعُل  جَتْ
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الــثَّــَمــرا  ــي  ــنِ َأْج ـــنْيَ  ِح َرآِنْ  َمـــْن 
بِاْهتَِ�ْم  َجنًْيا  َواْلـــــَمــْحــُبــْوَب  ــا  َأَن

ــَرا  ــكِ ــٍر َس ــْم ــَخ ـــــالَِّن بِ ــــاَل ِخ َق
ــا ُمــــَداْم  ــنَ ــْي ــاَط ــَع ــــا َمـــا َت َغــــرْيَ َأنَّ

ا ـــرَيَ ِغ َأْبــــَدى  ـــَت  ـــَوْق اْل إِنَّ  ـــمَّ  ُث
ــاْم ــَي ُه يف  ــا  ــاَش َع ــنْيِ  ــنَ اْث ــاِة  ــَي َح يف 

ــَرا ــَط ــاِن َخ ــَع ــُب ُي ــْل ــَق َأْصــَبــَح اْل
ــْن َســَقــاْم ــاِن ِم ــَع ــُم ُي ــْس ـــَذا اجْلِ َوَك

ــَرا ــَف َن ــْي  ــنِّ ِم ــُي  ــْب ــظَّ ال َذاَك  ــــْوَم  َي
ـــبٍّ ُمــْســَتــَهــاْم ــَر حُمِ ــْج َقـــاِصـــًدا َه

ـــَرا َأَث ــى  ــَس َأْم ــُحــبَّ  ـــ اْل َذاَك  إِنَّ 
َطاْم َكاحْلُ َأْمــَســى  َح  ْ الـــصَّ َذاَك  ــمَّ  ُث

ــــِوْي َســَفــَرا ـــَذا الــُعــْمــِر َأْن ــَد َه ــْع َب
ــالْم ــآِن الــسَّ ــط ــُد ُش ــِص ــًرا َأْق ــِح ــْب ُم

ــَرا ــَج ــا َه ــًب ــْي ــبِ ـــا َح ــــا َي ــــَوَداًع َف
الـَمنَــاْم َجــــاَء  إَذا  ُلـْقـَيـاَنــا  إِنَّ 
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سطور من حياتي
 ولدت بالرشائع بمكة املكرمة عام 1386 هـ . . هبا نشأت ، وحصلت عىل الشهادة 

االبتدائية يف مدرستها ، ودرست املتوسطة والثانوية العامة برشائع املجاهدين..

 حصلـت عـىل البكالوريوس يف اللغـة والنحو والرصف من كليـة اللغة العربية 
وآداهبا بجامعة أم القرى عام 1416 هـ .

 دبلوم يف اإلدارة املدرسية من كلية الرتبية بجامعة أم القرى عام 1426 هـ .

 عملـت بإدارة الدفاع املدين بالعاصمة املقدسـة بعـد الثانوية حتى حصلت عىل 
الشـهادة اجلامعية ثم عملت مدرًسـا للغـة العربية بإدارة تعليم الريـاض عام ) 1417 ـ 
1419هـ ( ثم انتقلت إىل إدارة تعليم مكة املكرمة مدرًسا للغة العربية متنقاًل بن مدرسة 
عكرمة الثانوية ، ومدارس الفالح ، ومتوسـطة العاصمة النموذجية حتى عام 1423هـ 
حيث كلفت بالعمل وكياًل ملدرسـة القعقاع بن عمرو املتوسطة )جبل النور سابًقا( حتى 
عام 1427 هـ ، ثم وكياًل ملدرسة جرير بن عبد اهلل البجيل املتوسطة فوكياًل ملتوسطة ابن 
رجب 1428هـ . ثم وكياًل البتدائية عبد اهلل بن مسـعود 1429 هـ ، ثم عدت لقاعات 

الدرس متنقاًل بن ثانوية النسائي 1430، وثانوية عثامن بن عفان حتى 1433 هـ.

ا للغة العربية منذ 1434هـ حتى اآلن.  أعمل مرشًفا تربويًّ

 حصلـت عـىل دبلـوم يف الربجمة اللغويـة العصبية ) NLP ( ، وعـدة دورات يف 
احلاسب اآليل ، واخلط العريب ، ووكالء املدارس .. وغريها ..

 دربـت عـدًدا من مـرشيف ومعلمـي اللغـة العربية بتعليـم مكة املكرمـة يف عدة 
برامج.
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 مدرب مركزي يف النظام الثانوي الفصيل )مواد اللغة العربية(.

 عضو رابطة األدب اإلسالمي العاملية.

 عضو نادي مكة الثقايف األديب.

 عضو اجلمعية االجتامعة بنادي مكة الثقايف األديب.

 عضو منتدى الشباب بنادي مكة الثقايف األديب.

 عضو اجلمعية العلمية السعودية لألدب العريب.

 عضو ملتقى رابطة الواحة الثقافية عىل شبكة اإلنرتنت.

 من مؤسيس مجاعة عكاظ لألدب والثقافة ، وموقعها عىل الشبكة 1429هـ .

 عضو املنتدى األديب بمركز حي الرشائع.

 نائب رئيس مجعية املواهب األدبية بمركز اإلرشاف الرتبوي برشق مكة املكرمة 
ثم رئيًسا هلا قبل أن تتوقف يف عام 1425هـ .

 نائب رئيس برنامج التكافل االجتامعي بوادي البجيدي بمكة املكرمة.

 أحييـت عـددا مـن األمسـيات الشـعرية يف بعض األنديـة األدبيـة ، واملخيامت 
الدعوية، واملراكز التعليمية ..

 يل عدة مشاركات َصحفية شعرية ونثرية يف بعض الصحف واملجالت ، والشبكة 
العنكبوتية.

 يل ديواًنا شعر )ذكرى( الذي بن أيدينا، و)دمع السامء( ال يزال خمطوًطا، وديوان 
) إذا أنسى فال أنسى ( مشرتك مع عدد من شعراء وشاعرات الوطن العريب.
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ُكِتَب عين يف:

 معجم األدباء اإلسالمين املعارصين، لألستاذ أمحد اجلدع، النارش دار الضياء.

 املوسـوعة الكـربى للشـعراء العـرب، يف إصدارهـا األول الـذي تـرشف عليه 
الشيخة أسامء بنت صقر القاسمي.

 معجم أرشاف احلجاز ألمحد ضياء عنقاوي.

 كتـاب اإلرشاف عـىل أنسـاب املعتنـن بأنسـاب األرشاف إلبراهيـم منصـور 
األمري.

 كتـاب االسـترشاف عـىل تاريـخ أبنـاء حممد احلـارث األرشاف ملحمد حسـن 
احلارثي.

 بعض رسائل املاجستري.

العنوان:

العنوان الربيدي: ص ب 5012، مكة املكرمة

ashm1434@gmail.com  :الربيد احلاسويب
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