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واملــقــُل والــقــلــُب  إلــيــك روحـــي رست 
تكتحُل بــاإليــمــان  الــنــور  روضــة  مــن 

زمــراً يممت  إليها  شــوقــي  حــشــود 
تشتعل الــشــوق  جــبــال  قلبي  ــني  وب

جانحة كــل  ـــاءت  أض بـــروق  وجـــدي 
نــزل للضحى  قــلــبــي  داجــــي  ـــأن  ك

ــرت ولــهــا ــج ــني س ــن ــار ح ــح ـــي ب وب
الخضل نــهــرك  لظاها  ــن  م يقيلها 

هوى وذوب  أشــجــان  ممالك  ــريف  ح
قبل؟ النوى  حمل  عىل  للحنايا  هل 

ــي؟ أوردت أصقاع  يف  النار  يطفئ  من 
هطُل الندى  ذي  من  قلبه  الذي  سوى 

ــاء أنــا ــي ــب ــا إمــــام األن ــدي ي ــي ــا س ي
السبل ـــه  دون تشظت  وجــد  نشيج 

مجنحة أنـــغـــام  بـــذكـــرك  ــــدوي  ش
يندمل الصب  قلب  ــرح  ج بــه  مــن  يــا 

بــارئــه  آي  ــو  ــل ــت ي ــد  ــم ــح م هــنــا 
والجبل والصحراء  السهل  فيخشع 

حاملة ــواء  ــص ــق ال قـــدم  مــشــت  هــنــا 
واحتفلوا ــار  ــص األن أنشد  هنا  ــه،  ط

ــه منربه ــل ال ــري خــلــق  ــى خ ــق ارت هــنــا 
ينهمل الــرقــراق  الصدى  رجــع  ــازال  م

يا مسجد املصطفى ساحات طهرك من
تغتسل الــنــور  بنهر  الحبيب  ــرف  ع

حيا ــام  ــألن ل فــاضــت  الــرســالــة  منك 
ــوي والــخــلــق واملــلــل ــرت ــا ت ــرب ــه ال ب

هنا الــســالم  ــاب  ب هنا  البقيع..  هنا 
متصل الـــلـــه  بـــنـــور  ــــور  ن مـــقـــام 

وندى هــدى  الهادي  طيبة  طيبها  يا 
جفلوا ما  الجمعان  مىض  إذ  أبناؤها 

أنهمو ـــار  ـــص األن ــى  ــف وك ـــاره  ـــص أن
اختزلوا الــعــزة  معاني  ألسمى  ــوم  ق

ــه ــت ـــــالم دول ــد اإلس ــي ــم ش ــه قـــوم ب
دخلوا الهدى  يف  جند  بأعظم  أعظم 

أنفسهم اإلنــســان  لــحــريــة  ــوا  ــاع ب
منسدل األرض  جنبات  يف  والظلم 

ــة لــلــه رابــحــة ــع ــي أكـــــرم بــهــا ب
بذلوا  ــم  وك ــوا،  ــاع ب ــا  م يبرص  ــه  ــل وال

همت  املــبــني  بــالــنــور  الفجر  كتائب 
ـــدول وال ــار  ــص األم ــوي  ــرت ت ــه  ب غيثا 

قيماً الــســمــا  آالء  لــلــنــاس  ــوغ  ــص ت
تكتمل ــــالق  األخ بنية  ــه  ب ديـــنـــاً.. 

منصدع ــري  غ ـــاً  رصح لــلــعــدل  تقيم 
والعمل ـــار  ـــث واإلي الــعــلــم  ــه  ــاس أس

صادعة بــالــقــرآن  ــوء،  ــض ال مــن  جند 
نذلوا وال  ذلـــوا  مــا  الــحــق  ــرصة  ن عــن 

ــم ــه ـــزل األنـــصـــار وادي والــلــه لــو ن
نزلوا حيثما  ومنهم  فيهم،  لكنت 

هوى حني  الله  عرش  اهتز  ما  سعد  يا 
األجــل نجمك  واىف  حــني  ــوى  س نجم 

جمعت ـــد  واح يف  أمـــة  ــا  ي ســعــد  ــا  ي
ــل؟! ــا رج ــرق بـــراك الــلــه ي ــن أي ب م

ذا يرثب  نحو  وجــدي  عيس  سيدي  يا 
يرتحل ــوق  ــش ال ــنت  م فــوق  ــا  ــاؤه رغ

وسني يف  الله  حبيب  بــرؤيــا  يل  مــن 

الحيل؟ أعيتني  وقــد  السبيل،  كيف 
ترسجني الــجــرس  ــني  دف حــنــني،  ــا  أن

تعتمل العشق  ـــاب  رح يف  مشاعر 
ــي ــذرؤن ت ــور  ــن ال محيا  ــن  م لــنــظــرة 

الــزلــل  بالظلمة  لفني  وقـــد  ــــوراً  ن
مضطرمي سحب  شنت  قــربك  ــوار  ج

تبتهل  ــرب  ــق ال ــام  ــق م يف  حــشــاشــة 
ركضوا كم  ًالعمياء  الفتنة  إىل  قومي 

سحلوا كم  الهوجاء  الرحى  وتحت  غياً، 
واتقدوا األحــقــاد  مرجل  واســتــوقــدوا 

هبل أحالمهم  وامتطى  عــمــوا،  ملــا 
فهووا أهواؤهم   – سيدي   – بهم  مادت 

ينتعل الشيطان  لها  تــيــه،  دروب 
وعربدة عصفاً  والــرثى  الــورى  ساموا 

مثل وال  ديــن  ــم  ــره وق محا  ومــا 
طــوائــف أوغــــر الـــربكـــان جــذوتــهــا

العرى  خطاها  عىل 
ــــــرشع يــنــجــدل وال

أرفعه موالي  إىل  وحزني  بثي 
ــــــــــــــــن  م

ــم خجل ــه ــي غ ـــن  م ــــا  أن ــــوم  ق ــــال  ح
اقتبسوا ــورك  ن من  ليتهم  سيدي  يا 

انفصلوا ما  الرحمن  عصمة  عن  وليت 
ساطعة السمحاء  بالرشعة  أتــيــت 

يعتقل  للنور  الــدجــى  ــط  ره ــوم  ــي وال
رســالــتــه ــي  ــق ــل ُي إذ  يــعــلــم  والـــلـــه 

جلل ــــره  أم ــالغ  ــب ل يــصــطــفــي  مـــن 
مرسلة  الرحمن  يد  من  رحمة  يا 

اعتقلوا الفتنة  خلف  والناس  للناس، 
أكملتها رشعة سمحاء ناصعة

ـــــواك واألســـل ــار واألش ــن ودربــــك ال
يا صاحب الغار عني الله حارسة

وصلوا وإن  عمياناً،  القوم  سريجع 

ومتصًال معصوماً  بالله  كــان  ــن  م
ــل؟ ــك ـــاه ربــــه ي ـــم فــهــل لــغــري ح

ندمي مــن  ــار  ف دمعي  بــركــان  رب  يــا 
ــب خطل ــائ وقــــويل خ فــعــيل  فــجــل 

ـــــوان أوســــع يا لــكــن رحــمــتــك األك
ــل ــي وكــــيل لــلــرىض أم ــب ــذن ربــــي ل

ــل مــدى ـــاق ك ف لــطــه  ــا رب حــبــي  ي
أصــل؟ املصطفى  بحب  إلــيــك  فهل 

ــن لــلــظــى وط ــــؤاد  ــدي يل ف ــي يـــا س
واألهــل النفس  ــداك  ف ــي  رضام أطفئ 

ــن قـــدوم غــٍد غـــداً أعـــود وويـــيل م
يحتمل؟ الغض  قلبي  البعد  عىل  فهل 

أرج لها  الــدنــيــا  ــك  ب ـــي  روح ـــداك  ف
واألزل واإلنــســان  ــون  ــك ال ــه  ب يحيا 

ولم الضالل  وجــه  يف  بالحق  صدعت 
وجل وال  ــأس  ي حــشــده  مــن  يــردعــك 

هدى نهر  ــراك  أج ــذي  ال عليك  صىل 
والــرســل واألفــــالك  ــاس  ــن وال للناس 
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