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في محراب العربية

ُتْبنى  التي  الشعرية(  )المسرحية  وهناك   •
عدم  مع  المسرحي  الفن  أس��س  على  دعائمها 

انطفاء البريق الشعري.
إلى  األدب��ي��ة(  )األج��ن��اس  يتجاوز  واألم���ر   •
ونحت  وتصوير  رس��م  من  الجميلة(  )الفنون 
تماثيل  وصفوا  الشعراء  من  وكثير  وموسيقى، 
مصادر  من  كانت  الموسيقى  وحتى  ورس��وًم��ا، 
استلهم  سبنسر  »إن  وُيقال:  الشعري،  إلهامهم 
الُمزين  القماش  م��ن  الوصفية  قصائده  بعض 

والمواكب«.
الفنون  لكل  ُأم  الطبيعة  إن  النقاد:  ويقول 
وتتكامل فيها الحركة المرئية والحركة السمعية، 
اللون والصوت وكافة الظواهر األخرى، والدراما 
والصورة  الصوت  فنون  فيها  تتكامل  الموسيقية 
والشعر والموسيقى والحركة والعمارة بل والرائحة 

الفنون  من  واحد  نوع  من  أكثر  اجتمع  فإذا  أيضا، 
إلى  وأق���رب  تكاماًل  وأك��ث��ر  أق���وى،  تأثيره  ك��ان 
الحقيقة، فالمزج بين ما هو مرئي وعقلي وسمعي 
يجعل الحقيقة أكثر تكامال، والحس البشري أكثر 
نضًجا، وأقرب إلى الطبيعة األم، إلى الحقيقة ذاتها.

• وتفوق الصورة الشعرية، والبناء التركيبي، 
ينطلق  المعجمي  وال��ث��راء  األسلوبي  والتنوع 
األخرى،  الفنون  من  االستفادة  على  القدرة  من 

والتراسل فيما بينها في النص الشعري.
• ويسعد مجلة األزهر أن تقدم للسادة القراء 

هذه التجارب المتنوعة.
المصطفى  )مديح  في  األول��ى:  التجربة   -  1
يوسف  بن  يحيى  الفقيه:  للشاعر  المختار( 

الصرصري- المتوفى عام 656ه��.

أ.د/ صابر عبد الدايم )*(

�إ�ضاءة وتقديم:

)�لن�س �ل�ضعري وتد�خل �لأجنا�س �لأدبية(

إن األجناس األدبية تتراس��ل وتتناجى فيم��ا بينها، وتتبادل التأثر 

والتأثي��ر، ومن ذلك ما نجده من تالق بي��ن القصة والقصيدة حيث 

تتخلق القصة/ القصيدة وهي القصة ذات اللغة الشعرية التي تصنع 

اللغ��ة أحداثها، وكذلك الش��عر القصصي القائ��م على دعائم القصة 

الفني��ة من حوار وأحداث وش��خصيات، وغير ذلك من أس��س ومن 

مقوم��ات القصة م��ع االحتفاظ بوهج اللغة الش��عرية ذات اإليحاء 

النفسي واالجتماعي، والُبعد عن المعاني التقريرية، واللغة النثرية.

)*( العميد السابق لكلية اللغة العربية بالزقازيق ورئيس رابطة األدب اإلسالمي العالمية - القاهرة.
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2 - التجربة الثانية في )حمى البيت الحرام( 
للشاعرة األردنية د/ نبيلة الخطيب: عضو رابطة 

األدب اإلسالمي العالمية.
إلى  ُمهداة  )المنارة(  الثالثة:  التجربة   -  3

األزهر المعمور للشاعر المصري أحمد شلبي.
أيامي(  تخضر  )متى  الرابعة:  التجربة   -  4

المولود  الرافعي  صادق  مصطفى  الرائد  للشاعر 
فى 1228ه�� صاحب ديوان نفح الطيب فى مدح 
الحبيب ملسو هيلع هللا ىلص، وقد تغنى النقشبندى بعض مدائحه.
اإلس���راء  ال��خ��ام��س��ة: )ف���ي  ال��ت��ج��رب��ة   - 5
كتبى  أمين  محمد  السيد  للشاعر  والمعراج( 

المتوفى 1404ه��

في مديح المصطفى المختار
للشاعر الفقيه

يحيى بن يوسف الصرصري ت 656ه��
مس��تك  ي��ا دارة  األحب��اب أف��راُح

أرواح)1( األق��ب��ال  م��ن  وصحبتك 
وج��اد ترب��ك من ص��وب النعيم حيا

سحاح)2( األط��الل  في  الشآبيب  هامي 
وال َعَدا َرْوَضِك المطلول نش��ر صبا

ف��ي��اح)3( ال��ع��ط��ر  َم��ن��دل��ّي  معنبر 
وال جف��ا عذب��ات البان من��ك ُضحى

م��ط��وق غ��رد األل��ح��اد ص���داح  )4(
خمائل��ه واهت��زت  رن��دك  وم��اس 

ال�����راح)5( ل��ه  دارت  ث��م��ل  ك��أن��ه 
دائ��رًة األس��حار  م��ع  ت��زال  وال 

من المعاني على أهليك أقداح)6(

أخف��ى ه��واك ودم��ع العي��ن يظه��ره
والدمع للعاشق المستور فضاح

ألت��اع إن ل��م أجد َمن عن��ك يخبرني
وإن بدا من حماك الركب أرتاح)7(

بن��ا الف��راق  ج��د  وإن  إلي��ك  ول��ي 
طرف إذا رقد السمار طماح)8(

يا ربة الس��تر لوال الح��ب ما افترقت
للبين بالناس أجساد وأرواح)9(

الَعِط��ر األرواح عاكف��ة ف��ي ربع��ك 
وبالعراق لمن يهواك أشباح)10(

)1( الدارة: كل ما هو مستدير، وأراد بها هنا: موطن األحباب. األقبال: جمع قبول، وهي ريح طيبة، واألرواح: جمع ريح. يقول: 
ومرت عليك القبول الطيبة في الصباح.

)2( جاد: سقى. النعيم: موضع قرب المدينة )وفاء الوفا 1321/4(. حيا: مطر. هامي: غزير. الشآبيب. جمع شؤبوب، وهو 
الدفعة من المطر. األطالل: بقايا الديار. سحاح: منصب بغزارة.

)3( ال عدا: ال جاوز. المطلول: الذي أصابه الطل، وهو الندى. معنبر: ممزوج برائحة العنبر. مندلي: بخور هندي طيب الرائحة، 
منسوب إلى بلد بالهند تدعى )مندل( فياح: منتشر الرائحة نفاذها.

)4( عذبات البان: أغصان شجر البان. مطوق: حمام، صداح: يشدو بالغناء.
)5( ماس: تمايل طربا. الرند: نوع من الزهر. خمائله: أشجاره. ثمل: سكران. الراح: الخمر.

)6( األسحار: جمع سحر، وهو آخر الليل.
)7( ألتاع: يزداد اشتياقي ولوعتي، ولعلها: أرتاع، لمجانسة )أرتاح( في قافية البيت، كما هو دأب الصرصري.

)8( طرف: بصر. طماح: يديم النظر.
)9( البين: الفراق.

)10( عاكفة: مقيمة. أشباح: أجسام بال أرواح.
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في حمى البيت العتيق
للشاعرة األردنية د/ نبيلة الخطيب
عضو رابطة األدب اإلسالمي العالمية

ول��ي بأع��الم َس��ْلع والعقي��ق حم��ى
قلبي إليه مع الساعات مرتاح)11(

��قاُم ب��ه ه��ن الش��فاُء ِلَم��ْن َل��جَّ السَّ
مفتاح)12( الخيرات  إلى  وللسبيل 

حمى ش��ريف عظي��م القدر س��اكنه
للناس في ظلمات الخطب مصباح)13(

خاتمه��م األعي��ان  س��يد  محم��د 
وإن������ه ل���ل���ه���دى ف��ي��ن��ا ل��ف��ت��اح

بفضل��ه ش��هد الع��رش العظي��م كما

أل��واح المحمود  وصفه  تضمنت 
رُؤف ش��اهد  نذي��ر  بش��ير  ه��اد 

نصاح)14( القلب  رحيم  بالمؤمنين 
ُقَث��م بالن��دى  ج��واد  حلي��م  ب��ر 

نفاح)15( بالخيرات  الخالئق  سهل 
يب��دي رض��اه لم��ن يرج��و فضائل��ه 

ث��غ��ر ل���ه م��خ��ج��ل ل���ل���در وض���اح
علي��ه أزك��ى ص��الة اهلل م��ا طلع��ت

إصباُح اإلمساَء  عاقب  وما  شمس 

)11( أعالم : جبال.
)12( لج: تزايد. السقام: المرض.

)13( الخطب: المصيبة.
)14( رؤف: رءوف، قصر المد فيه إلقامة الوزن. نصاح: كثير النصح.

)15( جواد: معطاء كريم. الندى: الجود والعطاء. قثم: جامع لمعاني الخير. نفاح: مبالغة من النفح، وهو العطاء الطيب.

هل طف��َت بالبيت، أ م م��ا زلت ظمآنا؟!
نيرانا؟! الشوق في جنبيك  أم هيج 

وهل س��عيت كما األنف��اُس الهثة
وحتنانا؟ تسبيًحا  الشهيقني  ب��ني 

أرحت ترمل بي��ن األخضرين كما
ولهانا؟ األوص��ال  في  النبض  تدفق 

وهل س��معت يمام البيت مبتهال؟
ق��رآن��ا؟ الفجر  ب���ذاك  ق���رأَت  وه��ل 

علقُت قلبي بخيط الفجر فانبعثت
بستانا البيداء  في  الوصل  سجادة 

كيف السجود الذي أرقاه يزرعني
وريحانا نسرينا  ال���زرع  ذي  بغير 

لهجت بالحب حيث القول طاوعني
عصيانا؟ ال��ي��وم  بعد  يعلن   ت���راه 

يا ج��ار بك��ة طوب��ى للمقي��م بها
أوط��ان��ا األرض  أع��ز  سكنت  لقد 

تجاور البيت حين األرض موحشة
إن��س��ان��ا اهلل  خ��ل��ق  آن����س  ألن����ت 

تصافح الركن حين الناس في حرد
ف���أن���ت أوف����ره����م أه����ال وخ��الن��ا

ما زلت أس��أل وعيي أهو في ِسنة
يقظانا ب��ات  ه��ل  أم  األم��ان��ي  م��ن 

أن��ا بمك��ة -إي واهلل - ال حلم��ا
وب��ه��ت��ان��ا وه��م��ا  وال  ادع�����اء  وال 

عين��ي تعانق ما طافت ش��واهقها
وودي���ان���ا أجن�����ادا  األرض  وت��ل��ث��م 

ش��اهدة اهلل  وعي��ن  ألب��ي  إن��ي 
ومن صدى الوجد قد ُصدعت وجدانا

❁ ❁ ❁
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يفخ��ر الَغْي��ُر  ب��ه  نب��ع  م��ن  كان  إذا 
ثمرات��ه ع��ن  األرض  يش��ق  فه��ذا 
حض��ارة قام��ت  ش��طيه  عل��ى  وه��ذا 
ت��أألْت  - الزم��ان  عب��ر   - مآذن��ه 
تناث��رت  .. الش��ريف  المج��د  أزه��ر  في��ا 
جميعه��م المس��لمين  َص��ّف  ��ْدَت  ووحَّ
مذه��ب ف��وق  أعليت��ه  مذه��ب  ف��ال 
صم��دت م��دى التاري��خ ف��ي وج��ه غاصب
يري��ده مم��ن  اإلس��الم  حم��ى  وصن��ت 
ث��ورة غاض��ب فث��رت عل��ى )خورش��يد( 
أع��د - أيه��ا الص��رح العظي��م - أع��د لن��ا
أنُفس��ا األباطي��ل  من��ا  خرب��ت  ف��إن 
ألس��نا األكاذي��ب  من��ا  أخرس��ت  وإن 
هداي��ة س��ناك  م��ن  قل��ب  كل  فف��ي 
تعانق��ت بالس��ماء   - أرض��ا   - تبارك��ت 

وأزه��ر ني��ل  نبع��ان:  لن��ا  فإن��ا 
ين��ور الس��ماء  عل��م  ب��ه  وه��ذا 
ويكب��ُر يس��مو  اهلل  بدي��ن  وه��ذا 
أكب��ر( )اهلل  الم��دى:  ف��وق  رددت  وق��د 
وأعص��ر ط��وال  أي��ام  حوالي��ك 
تأم��ر وبالع��رف  تنه��ى  ُمْنَك��ر  فع��ن 
ُمطه��ر نق��ي  دي��ن  ولكن��ه 
يتجب��ر وَم��ن  يطغ��ى،  َم��ن  وج��ه  وف��ي 
يكف��ر بالحقيق��ة  ومم��ن  بس��وء، 
ُتكب��ُر قم��ت  )نابلي��ون(  وج��ه  وف��ي 
ونس��يطر ب��ه  نزه��و  م��ا  المج��د  م��ن 
تعم��ر والن��ور  باإلس��الم  فإن��ك 
تجه��ر والص��دق  بالق��رآن  فإن��ك 
منب��ُر للح��ق  من��ك  رك��ن  كل  وف��ي 
بم��ا ق��د بن��ى فيه��ا )المع��ز( و)جوه��ر(

المنارة
مهداة إلى )األزهر المعمور(

للشاعر المصري/ أحمد شلبي

تجدد العمر في عرفات وانغسلت
إميانا القلب  وف��اض  نفسي  بالطهر 

ُزلف��ى إليك رجاال، ق��د أفاض بنا
وركبانا يحدونا،  الشوق  من  فيض 

نرمي الجمار ويعلو الحق منتصًرا
قربانا النحر  بيوم  ِس��ي��َق  والنحر 

ذي كعبة اهلل كيف اليوم أبرحها؟
وأزم��ان��ا ع��م��ًرا  أشتاقها  وع��ش��ت 

ي��وم ال��وداع وداع العاش��قين لها
ف��ي خ��دي طوفانا وال��دم��ع  أط��وف 

ُأرّجع الط��رف والخطوات حائرة
وهجرانا؟ بيًنا  لها  يطيق  ذا  َم��ن 

ي��ا رامة البيت ق��د أرمأُت معتكًفا
اآلث���ام غفرانا ران���ت  وق��د  أرج���و  

يارب أنت وع��دت التائبين، وإن
إحسانا ك��امل��وج  بلغت  ذن��وُب��ه��م 

خج��اًل ربن��ا  وُذبن��ا  أبن��ا  الي��وم 
مّنانا؟ الكبوات  ساتر  ي��ا  ألست 

برحم��ة من��ك يا من قب��َل تخلقنا
رحمانا يارحمان  نفسك  سميت 

❁ ❁ ❁
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َعَلْي��َك ِبَطه َفْه��َو َأْج��َدى َوَأْجَدر
َوَأْغ���َزُر ِف��ي ُك��لِّ َخْيٍر  َي��ًدا  َوَأْن���َدى   

ًعا   ُمَتَش��فِّ ِجْئَت��ه  َل��ْو  ُه��ًدى  َنِب��يُّ 
َوَي��ْغ��ِف��ُر َي��ْع��ُف��و  اهلَل  َل���َوَج���ْدَت  ِب���ِه   

��ْوُق َزاِئٌد  َأَظلَّ َزَم��اُن اْلَوْصِل َوالشَّ
 َفَمْن ِلي )ِبَبْكٍس( َجْيٍد اَل ُيَبْنِشُر)16(

��ى ِإَذا َبَدْت  ْحَراَء َحتَّ َأُلفُّ ِب��ِه الصَّ
َأْشُكُر َأْنَشْأُت  ْضَراُء  اْلَ ُة  اْلُقبَّ َلَنا   

َوَأْهِت��ُف َي��ا َخْي��َر اْلَبِريَّ��ِة َمْحِتًدا 
َتْزَخُر ْوِق  ِبالشَّ ْع��َم��اُق  َواأْلَ َأَتْيُتَك   

يَم��اُن ِم��ْلُء َجَواِنِحي  َأَتْيُت��َك َواإْلِ
��ُر َل�����ِه امْلُ��َط��هَّ  ِب���َأنَّ���َك ُم��ْخ��َت��اُر اإْلِ

َوَأْن��َت َماَلُذ اْلَخْل��ِق ِفي ُكلِّ َحاَجٍة 
َوَتْنُصُر َوَت��ْه��ِدي  ُتوِلي  َوَمْلَجُأُهْم   

��ا َحَلْل��َت ِبَطْيَبٍة  َوَأْن��َت الَّ��ِذي َلمَّ
َوَمْهَجُر ِلْلَكَماِل  ِحْصٌن  َوْهَي  َغَدْت   

َب��ى  الرُّ َقُة  ُمْش��رِ اهلِل  ِد  ِب��الَ َوُكلُّ 
 ِب����ُن����وِرَك َل���ِك���نَّ امْلَ���ِدي���َن���َة َأْن�����َوُر

��ا َهَواُؤَه��ا  اُر َأمَّ َفَطْيَب��ُة ِنْع��َم ال��دَّ
َفَكْوَثُر ِفيَها  امْلَ���اُء  ���ا  َوَأمَّ َف��َرْط��ٌب   

ْهِلَها  َحِنيِن��ي ِإَلْيَه��ا َواْش��ِتَياِقي أِلَ
َتْنُظُر اْلُبْعِد  َعَلى  مِلَْغَناَها  َوَعْيِني   

��ْوُق ِإالَّ َم��ا ُتِكنُّ َجَواِنِحي  َفَما الشَّ
ُيْضِمُر ِبَقْلِبَي  َم��ا  ِإالَّ  ���بُّ  اْلُ َواَل   

ُق��هُ اْلَهَوى  ُر ِإالَّ َما ُيَصدِّ ��عْ َواَل الشِّ
َر ��ْع��ُر ِف��ي��ِه ُم���َزوَّ  َوَم���ا اَل َف��اَل َوال��شِّ

َوِإنِّ��ي َلُمْش��َتاٌق ِإَل��ى َأْرِض َطْيَب��ٍة 
ُت��ْزِه��ُر  ��وِر  ِب��ال��نُّ ��َراُء  ��ضْ اْلَ ُتَها  َوُقبَّ  

َوِإنِّ��ي َلُمْش��َتاٌق ِإَل��ى َأْرِض َطْيَب��ٍة 
َتْفَخُر  ِبامْلَْجِد  اْلَفْيَحاُء  َوُحْجَرُتَها   

َوِإنِّ��ي َلُمْش��َتاٌق ِإَل��ى َأْرِض َطْيَب��ٍة 
ُتْثِمُر  ��ْي��ِر  ِب��اْلَ ��اُء  اْل��َغ��نَّ َوَرْوَض��ُت��َه��ا   

َوِإنِّ��ي َلُمْش��َتاٌق ِإَل��ى َأْرِض َطْيَب��ٍة 
َوُتْخِضُر َوَت��ْرِوي  َتْشِفي  َوَزْرَق��اُؤَه��ا   

ْك��َرى ِإَلْيَها َوَتْغَتِدي  َتُروُح ِبَي الذِّ
َوُتْبِكُر  ُتِْسي  اِك  بَّ الشِّ َلَدى  َوُروِحي   

��ٌر  ُمَبكِّ ِإَلْيَه��ا  َغ��اٍد  َأَن��َذا  َفَه��ا 
��ُر   َوَه����ا َأَن����ا ِف��ي��َه��ا َراِئ�����ٌح ُم��َت��َه��جِّ

َوِإنِّ��ي َلُمْش��َتاٌق ِإَل��ى َأْرِض َطْيَب��ٍة 
َوَمْشَعُر  َفِسيٌح  َمْغًنى  َلُهْم  َفَقْلِبي   

ْوُق َواْلَهَوى  َوَما َذاَك ِإالَّ اْلُحبُّ َوالشَّ
ُر ُم����َؤزَّ ��ِب��يِّ  ال��نَّ ِف��ي  َواَلٍء  َوَع���ْق���ُد   

ْج َقِلياًل ِلَكْي َتَرى  َفَي��ا َصاِحِبي َعرِّ
ُر ُتَصوَّ َكْيَف  ��ْل��ِق  اْلَ َخْيِر  َمِديَنَة   

ْقَوى َوَأْرٌض ِمَن اْلُهَدى  َسَماٌء ِمَن التَّ
ُر ُمَعطَّ َواْل���َه���َواُء  ِس��رٌّ  امْلَ����اِء  َوِف���ي   

َوَل��ْم َأْن��َس َأْصَحاِبي ِبِبْئٍر َش��ِميَلٍة 
َنْسُمُر  اِت  امْلَ��َس��رَّ ِف��ي  ا  ُكنَّ َل��َي��اِل��َي   

ْخ��ُل ِمْن ُش��ُرَفاِتِه  ُيِط��لُّ َعَلْيَن��ا النَّ
ُر  َوُسكَّ َم��اٌء  َواْلُعْنُقوُد  ْخِل  النَّ ِم��َن   

َحِديُث��ُه  ��ا  َأمَّ اْلِمْذَي��اُع  ُثَن��ا  ُيَحدِّ
�����ا َع���ْزُف���ُه َف��ُم��ْؤِث��ُر   َف���َع���ْذٌب َوَأمَّ

في اإلسراء والمعراج
نظم المرحوم: السيد محمد أمين كتبي

)16( )َبْكس( نوع جيد من اإلطارات )وُيْبِشر( ينفجر أو يتفرغ من الهواء.
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َوِإْن َق��َرَأ اْلُق��ْرآَن ِفي ِمْص��َر َقاِرٌئ 
ْس��َم��اِع ُدرٌّ َوَج��ْوَه��ُر  َف��َذِل��َك ِف��ي اأْلَ  

ِبِبْئ��ِر ُبَضاَع��ٍة  َوَأْذُك��ُر َأْصَحاِب��ي 
َأْذُكُر  ْوُق ِمْن َحْيُث  ِإَليَّ الشَّ َفَيْسِري   

َلَياِل��َي ُأْن��ٍس َكاَن ِفيَه��ا اْجِتَماُعَنا 
��ُر امْلُ��َي��سَّ ����اُع  ْج����ِ�َ اإْلِ َذاَك  ��ِه  َف��ِل��لَّ  

َعَل��ى ِبْرَك��ٍة ُيوِح��ي ِإَل��يَّ َجَماُلَها 
َوَتْسِحُر ��َي��اِل  ِب��اْلَ َتْسُمو  َمَعاِنَي   

َفْخَم��ًة  ِباْلَمَناَخ��ِة  ُدوًرا  َوَأْذُك��ُر 
ُم��ْص��َدُر َش��ِري��ٌف  ِفيَها  َم����ْوِرٌد  َل��َن��ا   

��ًرا  ُمَتَهجِّ َراِئًح��ا  ِإَلْيَه��ا  َأِس��يُر 
َوَتْظَهُر َتْبُدو  ْن���َواَر  اأْلَ ِبَها  َفَأْلَقى   

ٍد  ْحَباَب ِمْن ُكلِّ َس��يِّ َوَأْلَقى ِبَها اأْلَ
َمْظَهُر امْلَ��ْج��ِد  َحْلَبِة  ِف��ي  َل��ُه  َك���ِرمٍي   

َوَأْذُكُر ِفي َب��اِب اْلَمِجيِدي َمَناِزاًل 
َيْقُصُر ْبُر  ْوُق َوالصَّ  َيُطوُل َعَلْيَها الشَّ

َفَمْنِزُلَن��ا َداُر اْلَعِري��ِف اْبِن َس��اِلٍم 
َوَنْنُظُر ِمْنُه  ��ْض��َراَء  اْلَ َة  اْلُقبَّ َن��َرى   

ِة َمْنِزٌل  ��ْنُبِليَّ َوِم��ْن َخْلِفِه ِف��ي السُّ
َوَيْفَخُر َيْسُمو  ��اِد  ْم��جَ اأْلَ اِنِه  ِبُسكَّ  

َوِمْن َبْعِدِه َداُر اْلُحَس��ْيِن ْبِن َحْمَزٍة 
َوَم��ْع��َش��ُر ِك����َراٌم  ِفيَها  ِإْخ����َوٌة  َل��َن��ا   

َوَأْذُك��ُر َداًرا ِفي ُس��َوْيَقَة َأْش��َرَقْت 
ُر ُم��َص��وَّ ِفيَها  ����وُد  َواْلُ َج��َواِن��ُب��َه��ا   

اِميِّ َساَحُة َساَدٍة  َوِفي اْلَجاِنِب الشَّ
ُيْذَكُر ْيِء  ِبالشَّ ْيُء  َوالشَّ ْرُتَها  َتَذكَّ  

َكْت  َأَث��اَرْت َلَنا َش��ْوًقا َقِديًما َوَحرَّ
َوُتْنَشُر ُتْطَوى  ْعَماِق  اأْلَ ِفي  َكَواِمَن   

َوآِل��ِه  ِب��يِّ  ِبالنَّ َأْش��ُدو  ِزْل��ُت  َوَم��ا 
َوَيْكُثُر َيْطَغى  ْوُق  َوالشَّ َوَأْصَحاِبِه   

َوَأْمَدُح��ُه ِف��ي َلْيَل��ٍة َقْد َس��َما ِبَها 
 ِإَلى اْلَعْرِش َحتَّى َناَل َما َلْيَس َيْخُطُر

ًة  َفَي��ا َلْيَل��َة اْلِمْعَراِج ِفيِضي َمَس��رَّ
َوُيْبِهُر َيْبَهى  وُر  النُّ َفِفيِك  َعَلْيَنا   

َلَه ِبَعْيِنِه  َرَأى اْلُمْصَطَف��ى ِفي��ِك اإْلِ
وَيْكُبُر َي��ِج��لُّ  َم���ْرًأى  ُحْسَنُه  َفَيا   

��ُه  َمِحلَّ َوَأْدَن��ى  اْلَمْوَل��ى  َم��ُه  َوَكلَّ
ُتْنَكُر َلْيَس  ِلْلُمْصَطَفى  ًة  ُخُصوِصيَّ  

َي��اَرَة ِإنََّه��ا  ��ْر ِل��ي الزِّ َفَي��ا َربِّ َيسِّ
��ُر  ِش��َف��اِئ��ي َوِف��ي��َه��ا ُك���لُّ َم��ا َأَت��َخ��يَّ

َوَي��ا َربِّ اَل َتْجَع��ْل ِلَغْيِرَك َحاَجِتي 
َأْقَدُر َواْلَفْضِل  اإْلِْحَساِن  َعَلى  َفَأْنَت   

َوُص��ْن َماَء َوْجِهي َعْن ِس��َواَك َفِإنَُّه 
َأْك��َث��ُر َخ��ْي��َرَك  َأنَّ  َوَحْسِبي  َع��ِزي��ٌز   

ْزَق َواْقِض ُدُيوَنَنا  َوَأْغِدْق َعَلْيَنا الرِّ
ُر َيَتَعسَّ َم��ا  ُك���لَّ  َع��َل��ْي��َن��ا  ��ْر  َوَي��سِّ  

ُس��وُل َوِس��يَلِتي  َفَأْن��َت ِإَلِهي َوالرَّ
ُر َيَتَأخَّ اَل  ��ْي��َر  اْلَ ِل��ي  َفَهْب  ِإَل��ْي��َك   

ِب��يُّ َذِخيَرِت��ي  َوَأْن��َت َرَجاِئ��ي َوالنَّ
ْيَراِت َما َلْيَس ُيْحَصُر  َفَهْب ِلي ِمَن اْلَ

َب��اِرٌق  اَلَح  َم��ا  ُكلَّ ْم  َوَس��لِّ َوَص��لِّ 
َوُيْهَمُر ِمْنَها  اْلَغْيُث  َيُجوُد  َص��اَلًة   

ْحِب ُجْمَلًة  َعَلى اْلُمْصَطَفى َواآْلِل َوالصَّ
ُمِْطُر َسحَّ  َما  َواْلُقْطِب  َوَأْتَباِعِهْم   

ُنِظم: 1365ه�.
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تصوب��ا أن  إال  عين��اك  أب��ت 
حت��ى الرقب��اء  تح��ذر  ل��ك  فم��ا 
ح��داد ف��ي  ليل��ك   علي��ك  وق��ام 
فناح��ت هب��ت  حمام��ة  ورب 
نواًح��ا وتس��عدني  أس��اعدها 
ف��ؤاٍد ل��ذي  الحي��اة  ه��م  دع��ي 
يعان��ي وم��ا  أخ��اِك  تنس��ْي  وال 
تن��اءى إن  ينس��ى  الم��رَء  ف��إن 
مح��بُّ مثل��ي  ه��ل  اهلل  رع��اك 

ش��فيٌع يج��دي  ال  ي��وَم  ش��فيعي 
نصي��ري يخذلن��ي  حي��ن  وغوث��ي 
ده��ري ري��َب  حم��اُه  ف��ي  وآم��ن 
خط��ٍب كلُّ  فيف��رُج  وأذك��رُه 
مس��تغيًثا جئت��َك  اهلل  رس��وَل 
وتزه��و أيام��ي  تخض��رُّ  مت��ى 
��ْت وهبَّ ني��ا  الدُّ ب��ي  ضاَق��ْت  فق��د 
نصي��ر م��ن  حب��ك  غي��ر  ومال��ي 

قال الرافعي يتوسل بصاحب الشفاعة العظمى  ملسو هيلع هللا ىلص

متى تخضّر أيامي
للشاعر الرائد/ مصطفى صادق الرافعي

يذوب��ا أْن  إال  القل��ُب  وه��ذا 
رقيب��ا تحس��به  الن��وم  هج��رت 
الجيوب��ا مصائب��َك  عل��ى  يش��قُّ 
والنحيب��ا الصباب��َة  تنازعن��ي 
أصيب��ا ق��ْد  حمام��ُة  ي��ا  كالن��ا 
قلوب��ا لن��ا  الغ��راُم  ت��رَك  فم��ا 
غريب��ا الدني��ا  ف��ي  كاَن  م��ا  إذا 
ق�����ريب��ا صح��ابت��ُه  وت���ذك��ره 
وق��د أمس��ى )محم��ُد( ل��ي حبيب��ا
الطبيب��ا أج��ُد  ال  ي����وَم  وِطب��ي 
جديب��ا ربع��ي  غ��دا  إن  وغيث��ي 
َغُضوب��ا أمس�����ى  وإن  وح���ادث��ُه 
ُخُطوب��ا رواس��يها  كان��ْت  ول��و 
أخي���ب��ا ال  أن  ض��ام��ٌن  وج�����ودَك 
رطيب��ا آمال�����ي  ع������ود  ويصب�����ُح 
هبوب��ا َقْلب�����ي  عل��ى  فج����ائُعه����ا 
نصيب��ا ل��ي  العناي��ة  ِم��َن  ف���ع��لَّ 
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