
 

 

 

 

 

 

 ديوان

 وداعــــا ً

 
 سعيدًابوالعزائًم

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ديوان وداعا  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 عندما تضيُق الحياة في اواخر العمر ويجد االنسان  أن جميع من حوله يلومونه 

 2019عام  إال ان، يعترف بالذنب والخطأ قائال : لكوهو ال يدرى لماذا ..وال يم

 

 سوايا... أنا ال ألوُم 

 

 أنا ال ألوُم سوايا ... 

 فانا الُمذنُِب و الُمخِطىُء من البداية...

 و انا القاتُل و المقتوُل وانا أوُل الَضحايا... 

 مزايا فَعَْلتُه في الحياِة وحسبتُهُ من ال فكُل ما 

 كان عند اآلخرين ولالسِف سيئاٍت و باليا

 هكذا تكون  النهاية  و يا أَسفي ما حسبُت أنْ 

 لُم بالنوايا...ع أو للاُ 

 أنا ال ألوُم سوايا

 أنا ال ألوُم سوايا

 

 

 

                                   



                                         

     

 

 

 حول الحب و العشق والشوق ... ودائما ما يكون المحبون  هم الضحايا  

        

            

ً... العاِشقوَن هُم الضحايا في الهوى                                     

              

 و التحناِن     و أحاطها   بالشوِق            مودة      القلوبَ     مأل والذي   ال              

 الَهيَمانِ     في   ساحةِ   لهُ  عبدا             ُمتابعا   يُِحُب  لَمن     الُمِحبَ  جعَل   

 الفَتَّانِ    بِِسْحِرهِ    الفُؤاَد     َملََك            فيضا  غامرا    فيِه الَشوقُ   والَوجُد    

 ويُعاني  والقلُب   يلهُج   بالهوى        بتَواُصلٍ   يقتُُل ُمهَجتي    و الشوقُ    

 يغشاَك   من لَهٍب   منهُ و نيرانِ            َوَهجا    مملؤة      بَْوتقة   و الُحُب    

 بإحسانِ     يدعو ِغـر    بساَحتِكم          الهوى   يا أهلَ  العُشاُق    يا أيُها    

 الّهتَّانِ    بدمعِه    األنيَن     كتَم            ُضلوعهِ     شواَق بينَ أوَدَع األ  قد     

 مَع   اإلعالنِ   و الِسُر   ال يَخفَى           مذلة     فيِه      باألشواقِ   و البوحُ    

كَ   فاستُر      وحنانِ   نادتَك   "ليلى"    بِرقٍة           ُكلَّما   أخا األشواِق ِسرَّ

 قد باَح   باألسراِر  و هو   يُعاني         يحوطه    لقيِس والجنونُ    وانُظر   

 و األجفانِ    يبقى   دفيَن    القلبِ           إنَّما   و  يُباُح    ال    المحبةِ   ِسُر     

 بزمانِ     نُِكست    قد  راياتهم            و العاِشقوَن هُم الضحايا في الهوى   

 غيَر  الصِد   والِحرمانِ  ما نالوا           قد أخلصوا في الحِب طيلةَ عمِرهم   

ا      و أمانِ   سالمٍة     عاشوا   بكِل          حبهم   في    تنَكروا   الذينَ    أمَّ

 و الفوُز   فيِه   يكون بالُخسرانِ           تجتاُحنا   ُخرافـة      إالَّ   الُحبُ    ما    

 

 

 



                   

وقد كانت بحق معجزة من معجزات   1975فبراير    3توفيت سيدة الغناء العربى "أم كلثوم" في يوم االثنين 

انها ستتكرر .واذكر اننى فى يوم جنازتها وكانت  الغناء العربى وكانت صورة لقوة الشخصية وللمرأة ال اعتقد 

وقد كنت انا وصديقى المهندس سعد عبد الرؤف ننوى زيارة معرض القاهرة للكتاب 1975فبراير   5االربعاء 

فى هذا اليوم وكان المعرض بمكانه القديم فى ارض الجزيرة واذ بميدان التحرير يمتأل بالناس فى جنازة أم 

 ...وقد كتبت قصيدة متأثرا بوفاتها كان مطلعهكلثوم فى مشهد كبير 

) الحان الحب تودعنا     والصوت العذب سيتركنا(  حيث كانت اغانى ام كلقوم تمثل لنا معانى الحب فى  

 مرحلة الشباب والحب فى ذلك الوقت وكنت فى بداية العشرينات من العمر ....

ن نهم بالدخول الى الجناح الفرنسى اذ بفتاة حسناء  وفى هذا اليوم وفى اثناء زيارتنا لمعرض الكتاب ونح

تجلس فى وقت الراحة بالمعرض وهى تقضم قطعة من الجزر فما كان منى اال أن تأثرت بها واخذت اقول  

مطلعا من الشعر ) حسناُء تأكُل الجزر( وعلى الفور اذ بصديقى المهندس سعد عد الرؤف يجيُب شعرا                      

منها والحذر( والظريف اننا اكملنا القصيدة شعرا بمساعدة الوالد الحاج البشير رحمه للا حيث في   ) الويلُ 

مساء هذا اليوم اخبرت الوالد بقصة معرض الكتاب ومطلع القصيدة فاخذ يملى علي تكملة للقصيدة وبروح  

ة وها هى قصيدة                             الشباب قلنا ان وحى هذه القصيدة كان من وحى ام كلثوم رحمها للا رحمة واسع

 )حسناء تأكل الجزر(: 

    

 حسناُء تأكل الجزر                           

 الويـُل  منـها  والحــذرْ             حـسـناُء تأكـُل الجــزر 

 

 والـعـقـُل منـها  ينبهرْ              القـلب ُ مـنـهـا  راجف  

 

 منها فأضحـى فى َخطرْ             نـظـرة  مـسـت فـؤادى 

 

                           نـحوى فأعيتـنى الِحيرْ             ورنت بطـرٍف  سـاهــمٍ 

  

 ذا الـحــياِء وذا الَخـفرْ           يا حـسنَها لـما بدت فى  

 
 

 



 

 

 في العشق اإللهي ...                     

                     

ج علَى أهِل الغرام....                                       عّرِ

 

ج علىَ   السالمْ   عني  و اقرأُهموا    أهِل الغرام ْ        َعّرِ

 ال   يَنامْ     و قُــْل    ُمِحبـا     و قِْف  ُهناَك     بِبابِهْم       

 الَـَشـْوق    يُذكيِه  المالمْ  يَْفـتُِك بالحشا         و  فالُحـُب  

 ال  يُضاْم     ِلقَاُكموا          َمْن قَـد  أَتاُكْم    َصـب   يروُم  

 باإلصطالْم     يَْجتَــاُحــهُ         الُحّبِ هوى       أضناهُ في 

 األنامْ   بينَ   بنـظــرٍة          تُحـيـيـِه  مـا   علـيِه   ُمنُـّـوا 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 نفحات في الحب بين  " النّدامى" و "النَُدامى" 

 

 عالما نأسَى بالحبِ                                           

 

 عالما نأسَى بالحِب عالما           و قد كان الِفراُق   لنا عالمة 

 نأيتُم  و ارتحلتُم  ثم  ِغبتُم            وُكنَّا نرتجي  لكمو  السالمة 

 أتيناكم  بشوق ٍ كي  نراكم            ونرجو أن نكون َ لكم نُدامى

 دامىفالُعْدتم  وها نحُن  النَ        ولكنا  ُصِدمنا      بالفراِق      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                والنغمات....الفنون والحب بين الشعر والرسم 
 

 ال تُنِكرنَّ أخا الهوى...                                   

ً

ًفالصمُت أصدُق ِمن كالٍم ندَّعيه        ال تُنِكَرنَّ أخا الهوى ما أنَت فيه

 

ًنرتويه   فالحُب َكأس  كاَن َحتما          و ابقَى على عهِد المحبِة حافظا  

 

ًنَحتَويه   و الُحُب إن لم يحتَوينا       تواصل    فهو  واحفظ ِوداَد الحبِ 

 

   فعالما نشتَكيه؟    قد كاَن َشْهدا         بعدما    ُمرا    الُحبَ  ذاَق    فكالنا

              

ًنشتـهيه   دوما    لحـن  بديع  ُكــنَّا       والحُب نبض  في القلوِب بجرسهِ 

 

ًنحـتاُج نصعَـُد للسمــاِء لنلتـقيه       بوزنه   و الُحُب نظم  في القصيدِ 

 

ًفيه  األلواُن كيما تحيا  تشتاقُهُ        نرِسَمهُ   لوحِة األيامِ  و الُحُب في

 

 ِلنَْشـتَريه   الحـياةِ  أياَم  فــنَـبـيُع       ُمقََدُر   الحياِة   في َدربِ  و الُحبُ 
 

 

 

 



الخريُف وما أدراك ما الخريف فيكوُن الرجُل  قد أعيته اعباُء الحياة وقلب ه مازال ينبض بالحب و تكون المرأة قد شغلتها 

 ..... هموُم الحياة وقلب  ال مكان فيه للحب وشتان بين خريٍف وخريف

 

 و قْد ُكْنُت !!! 

 الَخفَرْ   ِمْنُهنَّ  ذاَت    و أعَشقُ           النِساءَ    َدْوَما  أُِحُب   ُكْنتُ   وقدْ      

 بوجِه  القََمرْ   أرضِى  إالَّ  ال   و         مـســاءَ    َصبـاحــا     و أتبَعُُهنَّ       

 الَسَحرْ  و      ِطيبُها غاَدٍة   و كمْ           العبيرَ    و كْم َوْرَدٍة قَْد َشَمْمتُ       

 ال   أتغَيَُّب     َحاَل    الَسمرْ  و           الِوصالِ    و ما ُكْنُت أْقَطُع َحْبلَ       

 إذا   ِغبُت  يوما  و طاَل    الَسفَرْ          َو أُْرِسُل ِشـعري َرسوَل الغرامِ      

بنَّ        الـَوَطـرْ   قَطعنَّ  الِوصاِل َمنَْعَن         َعنِّــي  فـما   بَـالُُهــنَّ   تَغَيَـّ

 النَظرْ   مـألَن   الحـياةَ   بُِحلـِو         تسآلُت  أيَن   الصبايا    اللواتي    

 بأنَّ  الخريَف    أتِى  و استَقرْ          ُمبيحا  فجاَء   الجواُب صريحا       

 نبُِض  بالُحِب  بيَن  الَحَورْ و ي         فَقُلُت بأنَّ     ِلقلبي       شبابا       

 الُصَورْ   فإنَّ  المشيَب   يَزيُن         و إن كان  َشيبي معيبا    لديُكم      

 َسقَرْ  و كونوا  جحيما   نكوُن           فعوُد    َصبايا    نعُوُد    ِشبابا       

 

 

 

 



 

 ُحٍب و  قيٍم عليا...ال يبقى في الحياة إال ما نتمسُك به ِمن 

 

 القيُم العليا....... 

 

 يدوُم  الُحُب ما  تبقى الحياةُ            ويغفُُل  عن  معانيِه    الُجفاةُ 

 ويبقى   الُوُد   فينا    نرتويِه          ويُحَرُم منهُ فى الدنيا  الُطغاةُ 

 الُجباةُ    يُظِللُنا  التسامُح  مهما  جئنا          ذنوبا  ليس  يُحصيها 

 ويجمعُنا  التراحُم  حيُث   ُكنَّا         فرحمةُ   ربِنا   فيها     النجاةُ 

 يُقِربُنا    التواُصُل  ما   حيينا          فنتالقى و تجمعُنا    الِصالتُ 

 يسوُد    كبيُرنا      باإلحترام          بطاعتِنا    لهُ   يأتى    الثبَاتُ 

 العطف  ِ الصغيُر          و لوال العطُف ما كانت   حياةُ وينعَُم  ِمنَّا  ب

 يعُُم     قُلوبَنا     نور ُ  اإليماِن         و نؤِمُن  حتى يأتينا   المماتُ 

 وتَحفَُظنا  القَناعةُ  ِمن  ِهالك ٍ        وذا َطمُع النُفوِس هو   الرفاتُ 

 ويجمعُنا    التوحُد  ال شتاتُ و  فى  اإليثاِر   تلقانا    رجال           

 يُنيُر   طريقنا   العدُل   ضياء           و يحمينا   بساحتِنا   القُضاة ُ  

 

 

 



 

 

 

 

 .2019عام   رسالةُ  حٍب شعرا......

 مهما...

 

 مهما َصَدِدتي  فَلَن  أغيب         والُحُب  ليس له  طبيب

 والشمُس مهـما   تألقــت         فالبدُر   يسطُع في المغيب 

 الحبيب   و الَصبُّ يَْصُدُق  دائـــمــا          يَشتاُق أن  يلقى

 و الِصدُق   تَلَمُحهُ  العيون          بحديثِها    دومــا    تُجيب                 

 في  الُحِب  لُقيانا   قريب       فـدعي   الُصـدوَد   فـإننا                      

 أُصيـب  قد  علـِّي  ِشعرا   ل           أرسلتُها شهادة        و تِلك                  

 

 

 

 

 

 



 

 

                                          وعند توصيل ابنتي شيرين للعودة الى تشيكيا بعد اسبوع اجازة قضته معنا ,  2020مارس   1األحد 

 وقد شعرت بان االيام تجري سريعا فكتبت اقول: 

 

 العيُش أوهاُم...  

        

 ُعـمر  جـرى  والعيُش   أوهـام          يـوم   مضـى    تـتـلوهُ  ايـامُ      

 نحيا الحياة  وهَي   تخَدُعنا         تهــوي  بـنا  في حـالٍك  دامـي      

 والعُمُر لحظات  باتت تسابقنا         كأنَّما العمُر  أوهـام     بأوهـامِ       

 ُعـدتي يا ويَل آالمي ِس   قـد ِجئِت        واليوم قـدآٍه  بُنَيَةَ   باألم      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ... 2020يوليو  الكلمةُ الطيبة واالبتسامةُ الحانية والتسامُح دائما يطفؤن ناَر الجفاِء والبُعد            

 ُظلم...

 ُظـلـم    ُظِلْمُت  بِِه          لـكـِنّـَني     َشـِغــفُ          

 أرجـو الـوصاَل به َ       و هـــو لـنا  طـرفُ         

 فاعـفـو فإنَّ القلب َ        بالحــب   يـعــتِرفُ         

 والُحـُب فـيِه دوائـى         و لَْسـُت أَْنـَصـِرفُ        

*  ** 

 يا َمْن تَـبِـعُت ُخـطاهُ       َو ُكـْنـُت    أهـــــــواهُ        

ـــنـي    قَــــْيـس        يَـْشـتَـاُق   لَـْيـلـــالهُ           كـأنَـّ

قَـــــــــهُ       َوالَهــْجـُر   أَعــْيَـاهُ           الــوْجـــُد  أَرَّ

 َوالـَوصـــُل أَحـيـــاهُ      َو الصــَُد  قـــاتَــلَـــهُ          

 *** 

 حــيا    أَمـانــنــيـنا       تـُــــمنـيـنا       نَهـــالَّ         

ـا   بـلـــقائ          الُمحـبـيـنا   ُكُم    َدومـــــا        ُكـــنَـّ

 الــقـلُب     يَـعـتـِصـُر       ألـمـا    فـيـُدمــــــينا         

 روُح   تـغــتـرُب       مـن  هــوِل  ما فـيـناو ال       



 

 

 .......2019 فمنتص   االعتراُف بالذنِب اول طريِق التوبِة النصوحة

                                 

 ....في أُخريات العمرِ                                     

 

 النهــايــاتِ في أ ُخرياِت العُمر ِعـــنـَد 

 ويالتي  يا ويَل   والَشيُب يَغُمُر رأسي

 

 بــذالتي   أعصـي اإللـــه و ِعصـياني

 منجـاتي    التـوبَ  فـإنَّ    فَتُب إلــهيِ 

 

 و باآلتي   بالماضي    أذنبتُ  يا ربي 

 في ذاتي   كـانَ    شيطانَي قـد   تبِعـتُ 

 

 الَشَهواتِ    عـنـَد   أتبَعَــهُ   و ِصرُت 

 أمـواتِ      طـي   فـي   أحيـا   كأنني

 

 السمواتِ    ربَّ    أدعــوكَ    و اليـومَ 

 لتوباتي   و اقبل  برحَمتـَِك   ُخـذنـي 

 

 

 



 

 

في مطار الدوحة وانا مسافر الى القاهرة عن طريق مطار الكويت وقد تأخرت الطائرة لمدة ثالث ساعات فبدأت كتابة  

مطار الدوحة واكملت عدة ابيات وانا على الطائرة في الجو ثم ا كملت باقي االبيات وانا في الجو على الطائرة القصيدة في 

 .....ولذلك وجب تسمية القصيدة بالقصيدة الطائرة 2018نوفمبر  3وكان ذلك مساء السبت  من الكويت للقاهرة

                               

 القصيدة الطائرة...                                       

 ولسُت   بسائِل   أيَن  و  أينَ أخوُض طريقي أسيُر الُهَوينا         

 رَضينا وإن جاَء سهال  بِه  قد          فإن جاَء َصعبا    دعوُت اإللهَ 

 بَمرٍض   ياُلِزم   ما  قَد حيينا          وما  قـد   يعـوُد التَبـَُرُم   إالَّ  

 أتينا  نناُل  بها الحمَد    فيما          فنحيا ونَرضى  بتلَك    الحياةِ 

 فحينا  وَخفف من الُحزِن حينا            والتُك    يـومـا  ملـوال   كئيبا

 صالحا    ودينا  فخالف هواها          ونفُسك   إن   حدثتَك  حديثا  

 لقَينا  قد   مسا ء    بما  تعوُد            وُكن   كالطيوِر تطيُر صباحا  

 نسينا بالخيِر ما  قد   وذكرنا          إلهَي  واحفظنا  من ُكِلّ سوءٍ 

 مبينا   حقا  و نورا   نرى الحَق           ويَسر لنا األمَر ياربي  حتى

 لدينا  بوحييٍ     وهذا   القصيُد  بإلهاِم  َسَف         كتبناهُ   ِشعرا   

 إنتهينا   ومصرَ    ُكويتا  وصلنا         فِمن دوحة الخيِر ها قد بدأنا

 

 

 
 

 



 

 

 ال ينقطُع أمل االنسان في التوبة والعودة الى للا إال بالموت.....                          

 

 هّوِن   علينا                             

         

 لنا    قِبَلُ    فـإنَّا  مـا    هّوِن   علينا          

 جاءهُ   األجلُ  ُعبيدا   و  ارحم  إلهي         

 لنا   األملُ   بنا   أنَت   أنَت  الرحيُم         

 بِه  الُسبُلُ   أتى ضاقت    موالى عبد          

 و َحاَصَرتْهُ ُدموع   فَاَضْت بِها الُمقَلُ         

 بال ِحيَلُ   و قَيَّدتهُ  ُظروف   أضحى          

           

 

 

 

 

 

 



 
                            

 

 .....ِعشت ما ِشئَت فإنََّك ميت وإفعل ما ِشئَت فإنََّك ُمحاسب 

ً

 ...الزائُر األخير

 
 أنا في إنتظارك فائِت حيُث ال َمفرْ 

 و ليَس يَنفَُع بَعُد َخوف  أو ّحذرْ                                

 أنا في إنتِظاِرَك في يقيٍن أرتقبْ 

 ميعاُدنا وهَو القضاُء والقدرْ                                     

 ما عاَد ينفَُع بعُد مال  ال ولدْ 

  ُمفتَقرْ و لَسوَف ألقاَك وحيدا                                     

 عاِر الثياِب و قابع  في ُحفرةٍ 

 هَي مسكني بعَد الحياِة هَي الَمقرْ                                 

 سأوِدُع الدنيا وأهلي كلهم

 ألقِى حسابي بعدما حان السفرْ                                    

 يا زائري أنَت األخيُر فما بقى 

 لَي في الحياة بزائٍر له أنتَظرْ                                     

 أصبحُت في الدنيا وحيداُ في َمللْ 

 العمُر يجرى والحياةُ في َشررْ                                 

 فإمنح إلهي توبة  و مغِفرة 

 أنَت الُمعيُن لتوبتي وهَي الَظفرْ                              

 ولسوَف يأتي الموُت ِشئُت ولم أشأ 

 أنا في إنتظارك فائِت حيُث ال َمفرْ                               

 



 

 

 اليأُس من رحمة للا أشد من الكفر عصمنا للا من غوايِة الشيطان.... 

                    

 رجل  بئيس....                    

 األلم ُ      يَعـيُش  َكأنَّهُ العَدمُ   هــدهُ  عـليل     

 فـَُدنـياهُ     تُـعــاديِه      َو ُكـُل  حياتِِه  ِسقَمُ    

 تــراهُ كــأنَّهُ غـِضُب        بَئيس  ليَس يبتِسمُ    

 َوحـــزن   ُكــلُهُ  نَـَدمُ       َوداِخلُهُ بـِه  َعجـُب    

 َوإْن تسأْلهُ مااألمُر      لَم التقطيُب  و الَهمُ    

 األلمُ   هــدهُ  يُجيبُُك حالُهُ َدومــا        عـليل     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

الحاج  ( وصلت الى الدوحة للعمل بها وكنت فى ذلك الوقت قد بلغت الثالثين عاما وكان 1982فى االول من) اغسطس 

البشير فى استقبالى بالدوحة حيث كان يعمل لمدة خمس سنوات فى الدوحة فى مصفاة بترول قطربمدينة "ام سعيد" 

وكان فى ذلك الوقت قد وصل الى الستين عاما وكان البشير فى قطر  نجما من نجوم المصريين فى الدوحة .وفى هذه 

بى انظر الى صورة الحاج البشير وهو على كورنيش الدوحة وانظر ( وانا على مشارف الستين واذ 2012األيام ) فبراير 

 الى صورتى وانا بالدوحة فاذ بى اكتب هذه االبيات .......

                

 2012سعيد فى البيت بالوكرة                              1982البشير على كورنيش الدوحة   

 قد بلغُت البشيَر... 

 قد  بلغُت البشيَر سنا  وُعمرا 

 لكننى لم أُطاوله مقاما  وقدرا

 كاَن فينا البشيُر يسطُع قمرا

 نجما    فى  سمائنا  ُمقتَِدرا 
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تُنَسُب للسيد المسيح تقول) من كان منكم بال خطيئة فليرمهااوال  بحجر...( والمعنى أن البشَر جميعهم مخطئون  في مقولة 

 وهم يدَّعون انهم بحكم للا يتمسكون وهى كذبة اوقعهم فيها الشيطان ...... 

                                                                                   

 ُكُل شيىٍء ال يُهم......                                   

كُل شيىٍء ال يُِهم                                                                                       

 احتراُم الناس لي أو احتقارهم 

                                         قبولهم لي أو رفضهم                                              

 فأنا المسؤلة عن نفسي وليس هم

 فأنا إنسانة  ولسُت ُدمية  في يدهم 

 أنا أنثى وإن رأوا في ذلك عيبا فالعيُب منهم 

 أنا عقل  و َجسد...خلَقني للاُ كما خلَقَهم

 وسيحاسبُنى عن افعالي وليس عن افعاِلهم

 وني في جهِرهم...ما بالُهم يشتهونني سرأِ ويلعن

 َمن كان منكم  يَفَهُمني فبأول حجٍر يرمهم... 
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التصالح والتقارب بين الجميع , وان ال يعيش الناس في غربة , والغربة  يدوم مع اطاللة كل عام جديد  ندعو للا ان يكون 

 بلدهليست غربة المكان وال االهل ,ولكنها غربة النفس حتى ولو كان االنسان بين اهله وفي  

ً

 قصيدة عــالم ؟ ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 

 عــالم   دموعك في جفنهــا 

 و تلك  الليالي في سـهدهـا                          

 وفيما   التفاتك عن رغبـــٍة  

 وقـد كنـت تطمـع  في  نيلها                         

 أتنسي الدياَر ومن حولهــا  

 وتنأي عن العيش  في  دربها                     

 وتهجر   من   كان يحيى بهـــا    

 وتطلب  وصـل الـذي ملهــا                        

 أترحل عن أرضـك الطيبـــة  

 وأنـت الذي عشت في خيرهـا                      

 بربك ما  جال في  خاطــرك    

 و نفسـك  أخبرني  عن  سرهـا                    

ً
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يَّتَُهْم  تجليات في حياة االنسان َوأَْشَهَدُهْم َعلَى أَنفُِسِهْم أَلَْسُت بَِربُِّكْم  قال للا تعالى )َوإِْذ أََخذَ َربَُّك ِمن بَنِي آَدَم ِمن ُظُهوِرِهْم ذُّرِ

( "سورة األعراف".                                                                    172قَالُواْ بَلَى َشِهْدنَا أَن تَقُولُواْ يَْوَم اْلِقيَاَمِة إِنَّا ُكنَّا َعْن َهذَا َغافِِليَن  )

ن ِطيٍن  )وقال سبحانه وتعال نَساَن ِمن ُساَللٍَة ّمِ ِكيٍن  )ً(12ى )َولَقَْد َخلَْقنَا اإْلِ ثُمَّ َخلَْقنَا النُّْطفَةَ ً(13ثُمَّ َجعَْلنَاهُ نُْطفَة  فِي قََراٍر مَّ

ا ثُمَّ  ا فََكَسْونَا اْلِعَظاَم لَْحم  ُ أَْحَسُن اْلَخاِلِقيَن  َعلَقَة  فََخلَْقنَا اْلعَلَقَةَ ُمْضغَة  فََخلَْقنَا اْلُمْضغَةَ ِعَظام   أَنَشأْنَاهُ َخْلق ا آَخَر فَتَبَاَرَك َّللاَّ

 (("سورة المؤمنون 14)

 وخلقناكم اطوارا...... 

ن الطــــوِر الــــذي أنــــت بــــه  اُخــــرج مــــِ

 

ْورا  قـــــد ُخِلقـــــَت ألجلـــــهِ   لتعـــــيَش طـــــَ

 
ل ِحمـــــاهُ ُمســـــلِّما   و ُمســـــاِلما     و ادخـــــُ

 

هِ  ــِ ــهُ بِحالــ ــَى منــ َك تحظــ ــِ ع نِعالــ ــَ  و اخلــ

 

ِغلْ  ت أو تَنشـــــَ  و انســـــَى األنـــــا ال تلتَفـــــِ

 

هِ   فــــــــاع يحفــــــــُظ َعبــــــــَدهُ بجمالــــــــِ

 
َربُِكم" ــِ ــَت فـــي طـــور ِ "ألســـُت بـ ــْد ُكنـ  قـ

 

 نَجمــــا   تطــــوُف بطــــي ِ غيــــب ِ جاللــــهِ 

 
ــه ِ ــا بيقينــــــــ ــهادة ٍ ُحملتَهــــــــ  بِشــــــــ

 

 تبقــــَى اإلجابــــةُ  عنهــــا ِعنــــَد  ســــؤالهِ 

 
ــابِحا    ــوُرَك سـ ــان طـ ــد كـ ــِة قـ ــي النُطفـ  فـ

 

ــِلهِ  ــراَد بفضــ ــَت المــ ــغِة نِلــ ــي الُمضــ   فــ

 
هُ  ُر الحيــــــاِة أتيتــــــَ  فــــــي العلقــــــِة ســــــِ

 

هِ  ــِ ــديع نوالـــ ــن بـــ ك مـــ ــُ ــذوِك ربـــ  يغـــ

 
ــِم األمومــــة تســــعة  ومكثــــت َ فــــي رحــ

 

ــهِ  ــك وآلـــ ــن أبيـــ ــال  مـــ دَت ِطفـــ ــِ  وُولـــ

 
ــباِب  ــي الشــ ــا  و فــ ــال  يافعــ ــَت رجــ  نميــ

 

ــهِ  هُ بمآلـــــ ــَ ــة ِ يالـــــ ــوُر الكهولـــــ  طـــــ

 
ــاةُ  ــى الحيــ ــدها تفنــ ــاُت وعنــ ــمَّ الممــ  ثــ

 

ــوُم عنــــد مجالــــهِ  ــُث حيــــث نقــ  والبعــ

 
ــَ  ــد ِجئتــ ــا قــ ــل مــ ــاب وكــ َم الحســ ــُ  هثــ

 

هِ   يــــوم   تشــــيُب النــــاُس مــــن أهوالــــِ

 
ــه ــيم ويالـــــ ــيُم أو الجحـــــ ــم النعـــــ  ثـــــ

 

هِ  ــِ ن افعالـــ ــِ ــرُء مـــ ــِر المـــ ــُع أمـــ  فجميـــ
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 2019اكتوبر 31قصيدة )للا اعلم بالنفوس( وهي وحي االحداث صباح اليوم الخميس         

 اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه آمين يا رب العالمين          

                         

 للا اعلم  بالنفوِس !!                           

 للاُ  اعلُم  بالنفوِس  و ما  بها         و بالنوايا   منذ   بدِء   خالقِها  

 وللا  َخاِلُق   ُكَل  نفٍس  ُملَهمة        فِسقا  و تَقوى  وهَو  ِسُر مآِلها

 و النفُس بالروحِ  تطوُف  تألُقا         و النفُس بالَجَسِد   تميُل لطبِعها 

امة   للخـيِر وذاَك  نجـاتــُـهـا أمـارة   بالشــِر وهـَو سـ  بيلـــها        لَـوَّ

 فاحذر كذوبا    يشتكي  بمهارة         كالحيِة الَرقطاِء   حال  سكونِها

 واحذرُشهوَد الزوِرحاَل ِشهادٍة         قد أُلِهمو الِفسَق و ذاك   دليلُها

 ِر يأتي َضياُعهاو توقَـعِ  الشـَر ولكـن حكــمـة          فالنفُس باألشرا

 وابقَى مع األخيـاِرتلقى مغانِما          ذي ُصحبَة   للنفِس  فيها مالزها 

 واصفح بصدٍق فهومنك مفازة          تُنجي من األهواِل  عند حدوثها 

 يا ربي و اغفر لي ذنوبي إنها         ِحمل   ثقيل   لسُت اسطُع  ِحملها
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الصدق في الحب ثم خيانة الحبيب وااللم دائما ما يكون من نصيب المراة ..                                                        

 وتلك القصيدة تعاطفا مع كل إمرأة أحبت بصدق والقت الخيانة وااللم..                     

              

 في الُركِن البعيد..... 

 راحة  في الركن البعيد َجلسة  و است

 ولمسةُ ُحزٍن وشجن  شديد... 

 ولمعةُ عيٍن وتفكير  و تنهيد...

 و سيجارة  تحتِرُق فهل من مزيد...

                         *** 

 يا حبيبا  ِعشُت ايامي له

 احفَُظ العَهَد أَُوفيِه له

 وهو يمأل كاسات الهوى من أدمعي

 اضلعيويطرُب من نغماِت األلِم في 

                    *** 

 كيَف ال أنساك والخيانةُ في دمك 

 كيف ال أرحُل ودمي مسفوكا  في يدك

 إمضي دعني فلن أعيش معك

 فأمسي بات مقتوال  في غدك
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 البرد في شتاء القاهرة في  يناير  .....                        

 

 يا بـردُ                                 

 

 يا بـرُد قــد أوَجعـتـَنى و َجـعـلتـَنى ُمتـَضعـِضعا 

 

 هـال رَحـــــلَت وِجئـتَــنا بالشمِس تُدفئُى موِضعا

 

 تـــــََمـتِــعا قّد ُكنُت فى َزمِن الشبــــاِب أُِحبُــَك مُ 

 

 لَِكنَــــنى ِعـنــَد الِهــــرم أراَك وحــــشا  ُمفــِزعـا 
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 عندما يُحيط بك الجهالء وينُدُر وجود العلماء فاعلم انك في الجحيم

 

 أخـو الجـهل 

 

 إذا ِشئَت أن  تحيا  الحياةَ  ُمنَّعما            فال تُك  ذا  ِعلٍم  وال  تُك   فاهما 

 ذيُدَك    جهُل   الجاهليَن  تقُدماُُ وخالط أخا الجهِل الجهوِل فربما             ي

 وإبِعد  عن  العلَماِء  وإرحل  إنَّما            َرّغـُد الحياِة مَع العلوم ِ  ُمَحّرما
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 حديث  بين االجيال بين قادٍم و راحل......

 

 بين  قادم ٍ و راحل...... 

 

 

 كيَف الحياةُ و ما تُراهُ َدهاك   يا َجُد  قْل  لي ما  وجدَت هناك َ         الحفيد:   

 أمنا  و سالما            أم ِصراعا  و قتاال  و إشتباكا   هل كانت الرحلةُ            

      وبماذا تنصُحني في أوِل الطريق           وهل أُخاِلفَُك أم أتبُع  ُخطاكا              

 هذه الحياة  لحظة  و سترحلْ    قِف  و تَمهْل             الحفيُد  أيُها   يا  الَجُد:     

 وانُشِد الحَق وغيرهُ  ال  تأملْ  في ُكّلِ االموِر            للاَ َدوما       فاتقي            

 و لسوَف يُعطيَك ربَُك  فتقَْبلْ    نحياها            الحياةُ  ِرحلة        تلُكما            
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 هدية من الَجد الى الحفيد في عيد ميالده السادس

 

 آسر نادر سعيد محمد البشير ماضى ابوالعزائم 

 

م ِ  الرزق   باالحساِن   و الفضلِ   آ     آمنُت   باع رِب  الحِق   و  العدل ِ        ُمقّّسِ

 س    سألُت  ربَي أن   يُبقى  لنا  عِقبا        حفيدا     يجيىُء   فرعــا    من   األصل ِ  

 ر     ربَّ  السماِء أِجب لدعاءنا   فضال        وإجعلهُ   ربَى َعلَماَ  فى   سما  االهـل ِ 

 

 ٍت    من   األملِ ن    نراهُ    فى  ُحلة   األنواِر    زاهية          نجما    مضيئا     بآيا

 ا    العلُم   من  آالته   يبقى  له دوما             مع   األيماِن   سالحا   فى مدى األجل ِ 

 د   دعواتنا   ع  أن  يحفظه و  يحميه         من  الشروِر   و من  خطٍأ  و من  َزلَل ِ 

 ن  اآليات  فى  الفعل  و القول ِ   ر   راية    من    راياِت   العلم    خفَّاقة          وآية   م

 

 س  سفير   يكوُن  ألهل  الجوِد   والكرِم         و شهم   معين  لمن يرجوهُ   فى الُسبُل ِ 

 ع   عميد   على  أقرانه   بالجِد  يسبقهم         كبير    عليهم  مع  اإلتقان  فى العمل ِ

 و عالَى   الشأِن   بالترحال ِ  و الِحـِل       ي   يسوُد  الِرفاق  دوما   بأخالٍق  تسيِّده     

 د  دمُث   االخالِق   محمود    شمائلُهُ            عطُر  األنفاِس  فى  اإلدبار ِ  و القُبُل 



29 
 

 

 

 م     مؤيد    بالحِق   فى ُخطواتِه   َظفَر        ومحفوظ   من للا فى  القلِب  وفي العقل ِ         

 ى  العِز    و الطــَول ِ و أسكنته    بواد     ح     حفظته من  الشّرِ عين   فى عنايته    

اِد    و األَُول ِ   م        منذ  الميالِد  يكوُن  الفخُر ساحته        و  يعتلى   قمـة َ    الروَّ

 للخامِل    الهِمل ِ   د        دعاهُ   للِجـد ِ    آباء     و  أجداُد         فالمجُد   ال  يأتى   

 

 مر  فى ِهمٍة          كيما   يُعينَُك  رُب العرِش فى  َعَجل ِا      ابُنَى  هيَّا  اعتلى  اال

 ل     لتكون لالبوين حاَل  الشيِب  حينئٍذ        عونا    و مددا   بال  خوٍف  و ال  َوَجل ِ      

 ب    بوركت من َحفٍَد  بوركت  من   َولَد ٍ       ونلت  خيرا   على   االقواِل  و  الفعل ِ 

 الكراِم   أتتهُ  عند  موِلدِه         إشارةُ  أنَّ الوراثةَ  بُرهان   على األصِل    ش    شيمُ 

 و القوِل          سبَّاقة    للحال   ي     ينالُها   دوما  من   أقوالُهُ   َحق           وَمن  أفعالُه

 لَِل              ألٍم   و ال  عِ  بال   ر     ُرحماَك يا ربى  وانُصرهُ  من ضيٍم         واحفظه  يحيا    

 

 م     َمن   يتقى للا  يحفظه  و يهديه          يرزقه بالخيرات  من واسعِ   الفضِل  

 ا     اما  الذى  ظلما    يأتى   محارمه           فمآله    دوما      يشقى  مع   الذُلِ 

 َمن  حالُهُ فى صادِق  القول ِ      ض   ضلَّ  الذى يرجو  بالظلِم  منجاة            و فاز  

ر لنا اللهم عدال   ليَس فى ُظلٍم           نكوُن   فيِه  ب  منجاة    ِمن   الِعلَل ِ  ى    يَّسِ
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 ا     الحمُد    ع  أن    واالنا   مكرمة            بآسِر  اليوَم     نحسبُهُ    من   األَُول ِ

      حالفنا          والحُب   يجمعنا    من   فضِلِه   الكل ِب    بمجيئه   الدنيا   السعدُ 

 و    و للا    باركهُ   من   نعمٍة    خيرا            والخيُر يبقى  من  الرحمن  بالفضِل   

 ا     ابواهُ    فى  فَرحٍ   بميالده     طَربا           واألهُل  و األحباُب  َهلُّوا  مع  القُبَل ِ

 نَغَماتُهُ   َدومـا     تـأتي  مَع    األَمـــِل            ِليَْعِزفوا    لَْحنا     بِالُحِب    نسَمعُهُ ل    

 ع    َعـزف    بأوتاِر  القـلـوِب  بدى  لنا          و انفَتَحت   لنا   الخيراُت      بالُسبُلِ 

ـا   أتـانـا  حــفـيد   بـاِسـُم    القُـبـَـلِ ز     زاُد  المحـبة   فيـنـا عـمـنـا    طـربا           ل مَّ

 ا      آســر    للقـلـــوِب  نـادُر  األصـِل          و سعيد   أتـى  الدنـيا   مـع      األمــلِ 

    و األَُولِ ئ    إنِّـي مـَع  العَهـِد أدعـو للا يحفَْظهُ         يبـقـى  وريـثـا   ألهــِل  الِعـلـمِ 

 م     ِمـنِّـي عـلـيـِه سالم    في   مـوَدتـِِه         وذاَك  عهـدي  لـهُ  غـايـة       األجـلِ 
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 رثاء في ريحانة االمام ابى العزائم موالنا السيد مختار ماضي ابوالعزائم

 

 ريحانةُ االمام أبى العزائم 

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًو  الريحانة   1هذا    هـو  الُمختارُ      ِحمانا   نعوَد    يا قوُم   هيَّا   كى  

بعزٍة     و   أمانا      يكُمُن  ِسُرهُ        حمَل   اللواء   إبُن  اإلماِم  وفيِه  

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًتحيا  العمَر  ُمزدانَ "كانت له سندا        أن  يابُنَى    س2"مختاُرريحانتى

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًزمـانا  قد    أّتَتَك    أنَّ    الخالفةَ     وستبقى فيَك الوراثةُ شاهدا  ابدا    

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًمصانة   و  العلوُم  الجهُل    يفنى   فوقفت فى وجه التخلُِف   قائال       

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًحقن َ     الدماء   إيمانا   3بتنازلٍ      فى  بيعٍة  قد  كنت  فيها  سيدا        

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًيسعْوَن  فيها  تصارعا      وهوانا  لم  تسَع  يوما   للرياسة   بينما       

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًفُمنِحَت   فضال    باليقين    عيانا   ولقد  أتاَك  اليُتُم   حاَل   طفُولة ٍ     

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً"فضال  وإحسانا4"أرجو له ولها     بركاُت دعواِت اإلمام بدت  هنا      

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًواإلحساُن   واالنا " 5برٍة       " أُُم العزائمِ وإذُكر  فضائل  أٍُم  فى مصا

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً"الخيِرنِعَم األُخُت ترقُبُها       عهُد  المحبِة  ُكنتم    فيِه إخوانا6"مهديةُ 

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًانا"قاَل نِلَت ِرضَ 8"االمِل      هذا"بُن ماضى7وإذُكررفيقةَ درٍب"منتهى

ًفى  جنٍة     كانت   لنا    ت حنانا   يا ربى  وإجمعنا بهم فى ُصحبٍة        

 السيد مختار ابوالعزائم ابن االمام ابى العزائم             (1)

 ( اشارة الى قصيدة االمام ابى العزائم ومطلعها" مختار ريحانتى مهدية بنتى "2)

 اشاالة الى تنازل السيد مختار للخالفة الى ابن اخيه السيد عز ابوالعزائم     (3)

 ( اشارة الى قصيدة االما ابى العزائم"ارجو له ولها من فضله الكل"4)

 أم العزائم زوج االمام وام السيد مختار       (5)

 ( السيدة مهدية ابوالعزائم اخت السيد مختار   6)

 زوج السيد مختار ( السيدة منتهى محمود ماضى 7)

 ( ابن ماضى هو السيد محمود احمد ماضى ابوالعزائم ابن عم السيد مختار ووالد زوجته .8)
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اذ بي اقف أمام تمثال أمير الشعراء احمد شوقى فكان   اثناء مرورو ي امام حديقة االورمان ٢٠١٨ابريل ٣صباح الثالثاء 

    وكأننا فى حضرة الشعر فكتبت اقول هذا اللقاء

    

 ... في حضرة الشعر                                        

 

 عيد  يومَ   نلتقي  أن  تمنيتُ         اميَر القوافي وشيَخ القصيد

 

 شديد حٍب و شوٍق  كموعِد          إحتساٍب    فجاء اللقاُء بغيرِ 

 

 بعيد  ولو من   ألتقيِك  بأْن         أيا سيَد الشعِر حسبي فخرا  

 

 فريد  شعٍر    أتلو البياتِ  و        الفؤاُد       ما يحتويهِ   أبُثَك 

 

 والشعُرفيه المذيد  التبرِ  من        قد صغتَها      التى  قصائُدِك 

 

 لعهٍد عتيد  يصبو  كشاعٍر         إمتثال      كلي  وقفُت أمامَك 
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 2020قبر السادات وكانت تلك القصيدة يناير في زيارة لقبر الجندي المجهول وقفت امام 
 

                             

 وقفُت أمامك.....                          

 

 وقفُت أمامك يا"ابن السادات" أُشاهُد عهدا  بِه الُمعِجزاتْ 

 

 بل و الثباتْ    دليل  علَى الحقِ   وقفُت وفي ُكِلّ ركٍن هناَك 

 

 َعبـرَت الُمحاَل وأنجـزَت نصرا  بكّلِ الساحاتْ و أنََّك بـطـل  

 

 تضحياتْ    من تـَذكَّرُت يوَم العبوِر العظيم كبـدٍر وكم فيِه 

 

 ُعرِسَك يأتي المماتْ  ففي يوِم  تذكرُت يوَم الرحيل حزينا 

 

 رفاتْ    الشهيدِ  فكانت دماُء  مَع الشيطاِن   يُُد الغدِركانت

 

 اآليات  عالمة ُ نصـــٍر بكل   دا ُدفِنَت َشهي  وحيُث قُتِلتَ 
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 تجليات صوفية 

 

 َمَدد  َمَدْد...

 َمَدد  َمَدْد َمَدد  َمَدْد       الخاِلُق الفَرُد الَصَمد                            

 َمَدد  َمَدْد َمَدد   َمَدْد       َمْن قَْد أَمَد بال عدد

 وللاُ يبقى هَو الَسنَدْ َمَدد  َمَدْد َمَدد  َمَدْد       

 َمَدد  َمَدْد َمَدد  َمَدْد       ال  والد   و ال    َولَدْ 

 َمَدد  َمَدْد َمَدد  َمَدْد       َمن كان قْد َجدَّ  َوَجدْ 

 َمَدد  َمَدْد    َمَدد  َمَدْد              
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 وتمنيات من القلب ان يعم السالم مصر                                     2013بعد احداث الثالثين من يونيو

 

 يا مصُر عودى....                                      

 

 يا ِمصُر  عودي فإّنِ النيَل حزناُن         ال الخيُر باٍق و ال اإلخواُن   إخوان 

ًيحُصُد    أرواحا   بال ذَنب          والناُس حيرى و اإلرهاُب  شيطانُ العُنُف 

ًأهُل السياسِة باتوا  كلُهم  نَجس           خلُط  السياسِة عند الديِن   ُخسرانُ 

ًأضحى التديُن بين  الناِس منفعة           و الِلحيةُ  اليوَم  بين  القوم ِ ُعنوانُ 

ًـة  أبدا           واألرُض بيَن الناِس أمالك  وأوطانُ "الديُن عِ " تبقى ِشـر ع

ًيا ِمْصُر قَدُرِك  عنَد   للاِ   آمنة            وذكُر   إسِمِك  بين   الخلِق  قُرآنُ 

ًالعُوُد أحمُد  يا ِمْصُر لكى  نحيا            الشمُس تشِرُق و الخيراُت فيضانُ 

ًالعدُل و الحُق  بين الناِس  ِصنوانُ     شعُب الحضارة والتاريُخ شاِهُدنا      

ًالجيُش يبقى لنا  ِدرعا    يساندنا          عند الُمِلماِت  يأتى   و هو   يقظانُ 

ًوالشرطةُ اليوَم تحمينا و تحفُظنا          والشعُب   يأُمُرهم  فالشعُب ُسلطانُ 

ًهمو  إنَّ   العدَل  إيمانُ والناُس تحَت   لواِء العدِل  كِلهُم           ال فـرَق بين

ًهيَّا جميعا  نلبي   لمصَر دعوتها           كيما يعوَد لمصَر   المجُد  و الشانُ 

ً
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وعند زيارتي له بالتجمع االول هاجنى   2019عند عودة أخي المهندس/محمد البشير من اداء فريضة الحج في اغسطس

 الشعر فكانت تلك االبيات...

ً

 على االعتاب..... وقفُت    

 وقفُت على األعتاِب والباُب ُمغلَُق        فقُلُت إالما الصبُر والشوُق ُمْحِرقُ 

 وناديُت أهَل الداِر  َصب    أتاُكمو         لعلَّ    بُِرؤياُكمو   النوُر   يُشِرقُ 

 يَْخِفقُ و فُتَِّحِت األبواُب  في لحظِة  اللقا         و أشَرقَِت األنواُر والقلُب   

ًفَعَود    حميد    والقـبوُل   َسبـيلُكم         و ِرضوان  ِمَن للا والَحاُل صادقُ 
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 ( 2020تواشيح رمضانية ) رمضان 

                                       

 رمضان جاء...                                               

             

 ِرِمضاُن  جاَء  فََهلَّلوا         واستغِفروا  واستبِشروا             

 َشهُر الصياِم أتاكموا           فتقدموا    و   استقبلوا              

 كم    تتواصلـــوابصالتكم  و صيامكم           و زكات            

 بِعبادة ٍ    و  تاِلوة ٍ          و بَِصوِمُكم      تتجملوا             

 بِنهـاِرِه  تـتذاكــــــــــــــــــــرون َ بـلـيلـِه    تـتـأمـلوا            

 َوبصومكم يأتي الشفا        عـنَد  الفُطـوِر   توسلوا            

 نُكم   و ِختاُمــــهُ        فـيِه النجاةُ     فواِصلواقُـــرآ              

 وزكاتـُكم    تطهير ُكم        ِمـَن الذنـوب ِ   فاعملوا            

 هيَّا  اشكروا  لربكم         ِرِمضاُن   جاَء   فََهلَّلوا                       
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المركز الطبي بجمعية اولي العزم الدينية                                                الى الدكتور طارق الشامي  وطاقمه الطبي في 

 ... 2019ابريل  تحية إعزاز وتقدير

 

 "  يا أبا فريدة  " 

 " ابُن البشير"  يُحيِيَك   بتغريدة       فاهنىء  بما  تلقاهُ  "أبا فريدة"      

 أبدعَت  في األسناِن إبداع  فناٍن       و جعـلَت  ِمـن  آالمـي  تنهــيدة      

 َغيَّرَت رأيي في األسناِن وِطبها        أحــرزت اهــدافا  جائت بتـسديدة      

 عزِم"  وطاقمها       إنَّ  النجاَح  له  دومـا  اسـانيده ُشكرا    "أُولي ال     
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 2020مارس   21ارهاصات الكورونا(                   (

 

              يا أهَل الِطــب ِ أفيدونا                         

 

 ماذا نفعُل في الكورونا         يا أهَل الِطــب ِ أفيدونا 

 ِمن هذا الفَيَرِس إحمونا        تتســاءل  بَدأتْ   الناُس 

 بِـدواٍء هـيَّا و إعـطـونا         ُمَطِهر  بِِكمامةَ أو حتى

ينا   للا  وسندعـو          بالبيِت ُسباتا    َو َسنَلزمُ   يُـنَّجِ

 يَحمينا   مكـانا    فالبيُت         الفُسَحةَ أبداُ وُخروجة 

 

 

 

 

 

 

ً

ً
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 2020من ارهاصات وباء الكوؤونا  ابريل 

 

 األرُض قَد ُزلِزلَت من عند باريها!!!

 

 

 

 

ــا ــاآلالِف  َو  يَْطويهـــــــ ُد  بـــــــ ــُ ــوُت  ي ْحصـــــــ     المـــــــ

 

ــا  ـِد  بَاريهـــ ــْ ْن  ِعنـــ ــِ ْت  مـــ ــَ ـْد ُزْلِزلـــ ــَ  َو األرُض قـــ

 

ر  ــِ ــالموُت    ُمْنتَشـــــ عٍ  فـــــ ــَ ــي َهلـــــ اُس  قـــــ ــَّ  و النـــــ

 

ــا  ــرى  فيهــ ــد ســ ــاألرض  إالَّ  قــ ــاحة   بــ ــا  ســ  مــ

 

ة  ــَ ــال   مــــــــــأل  األرَض  أَوبِئــــــــ رض  ُعضــــــــ ــَ  مــــــــ

 

تَباُح  ُربـــــاها  و استشــــرى  بواديهــــا ْد  اســــْ   قــــَ

 

ة  ْد حــــــلَّ  بــــــاألَرِض  بــــــين النــــــاِس  قاِطيــــــَ  قــــــَ

 

ات ِ األرِض  ــَ ــي َجنَبــ ــيطاُن فــ هُ  الشــ ــَّ ــاكأَنــ   يُغويهــ

 

ـَرفٍ  ــَ ــي تـــ ــاش فـــ ا   عـــ ــَّ ــوُت غنيـــ رِك المـــ ــْ ــم يَتـــ   لـــ

 

واحيها ــَ ــي  ضـــ ــرا    فـــ ــوُت  فقيـــ ُرِك  المـــ ــْ   أويَتـــ

 

َدم  ْن عــــــَ َد اإلنســــــاَن مــــــِ ن أْوجــــــَ ْبحان  مــــــَ  ســــــُ

 

اِس  فـــــي  تواليهـــــا َدَر األرزاَق  بـــــيَن النـــــَّ   َو قـــــَ

 

َزة  ــِ ــرحمن ِ  ُمعجــــــ َن  الــــــ ــِ ــاُء مــــــ زَل  الوبــــــ ــَ  نــــــ

 

ــا ــَل األرِض دانيهاعاليهــــ َِ أهــــ ــَ ـــا يُمحــــ   َكْيمــــ

 

ــا  ِه  ِرضــــــ ــِ هُ  بطاَعتــــــ ــَ َل  ِمْحنَتــــــ ــَ ن  تَقَبــــــ ــَ  فَمــــــ

 

فاء    والــــرحمن  موليهــــا نَِح الســــالمةَ   شــــِ   مــــُ

 

َجر   ــَ ــِق فـــــــي  ضـــــ ــين الخلـــــ َر  بـــــ ــَّ ن تََكبـــــ ــَ  َو مـــــ

 

اُر   يقضـــــيها نِح  المالمـــــةَ   أنينـــــا   َو الجبـــــَّ   مـــــُ

 

ــى ــا   تلقـــــ ــي ِرضـــــ فاء   فـــــ ــِ ــدواء َ شـــــ ِذ الـــــ ــُ   خـــــ

 

ــيها ــي  مآســ ــراِض فــ َن األمــ ــِ فاَء  مــ ــِ ــلَّ  الشــ   كــ

 

ــل ــاِجال  آجـــــــ ــيرحَل عـــــــ ــاُء ســـــــ ذا  الوبـــــــ ــّ   هـــــــ

 

ــا ــديها و يُنهيــــ ــرحمِن يُبــــ ــِد الــــ ــداُرنا  بيــــ   أقــــ
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 2020رمضان في زمن الكورونا ابريل

  

 أيَن بَهجة ُ الصوِم ؟؟                          

 

 يا قوُم أيَن  بَْهَجة ُ الصوِم وأيَن التَراويحُ 

 وأين التَسابيُح َن المساِجُد يعُمُرهاالمصلون َأي                       

 تجمعُنا جمعاأين َالتسابُق فيناوالُخطواُت 

 نَُرتِل ُ  اآلياِت   و األذكار َ  تؤنُِسنا التواشيحُ                          

 والتساُمُح  بيننا   والتراحمُ  أيَن التواصُل 

 و في لياليه  يعُُمنا األنُُس والرضا والتفاريحُ                          

ج   قِبَُل     ما لنا    فَإنَّا   نا علي  يا رب ِّ فَّرِ

 أّزل ِ الوباء واغفر لنا الذنَب  إنَّا  المجاريحُ                        

 

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً

ً
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ً
 ....2020قليل  من الِشعِر ال يضر , خصوصاُ ونحُن في زمن الكورونا والحظِر في البيوت مايو

 

 الِكماَمة  !!! إرتُدوا القُفاَز وضــعُوا 

 إرتُدوا  القُفاَز  وضــعُوا   الِكماَمة           فما  بَعَد  الكــورونا  ِمن  مالمة

 َو ُخـذوا   األسباَب   ال   تَـتَـوانـْو            فَفي أْخِذهـا  قد  تجىُء  السالمة 

     بعَد    النَدامةوالَزمـوا البُيُوَت  ذاَك  أَمر  خطير            ال  يُفيُد   البُكـاءُ 

 و اْغـِسلوا األيدي والُوُجوه َ َكثيرا           فالطهوُر َشْطُر  االيماِن   عالمة

 و ابكوا  نََدما  على  ذُنوٍب توالت           واتقوا للا ِمن َهْوِل يوِم   الِقيامة

 في  االستقامة و اعلموا إنَّما الحياة َ لِعب  و لَهو            والَسبيُل  الوحيُد 

 ساِمحوا النَّاَس   فالسماُح  ِوقـاُء           ِمن ِشروِرالَشيطاِن وِمْن  ِسهاَمه

 و اعفوا فالعفو من  ِشيَِم  الكرام           َو َمْن يَْعفو في قُدَرة ٍ َملََك ِزماَمه
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 ا ابن البشير"قصيدة "ان  1992من ذكريات 

      
 أنـا ابُن البشيرِ                          

                                          

 أنا ابُن  البَشيِر أنا  من  حوى       جـميَع  العلوِم   وشتى  الِفَكر   

 أنا ابُن الِكراِم    وِسبُط  اإلماِم       وحاِمُل     راياتـِه   الـُمنتَـظر   

 وِرثُت الفُنوَن       ومـجدا     يـدوُم   و  ال  يندثر وِرثُت  العُلوَم    

 أبى   ذا  البشيُر الذى  صيتُـهُ       عال مثلما   قد عال   ذا  القمر  

 وَجدَى محموُد ماضى  األديُب       أميـَر     الكالِم   بعـيَد   النظر  

 ِه  يذدهـردواوينهُ  تحوى  ُكَل  الـمعانى       وشرُح   الحديِث  ب  

 وشيُخ  الـمؤيِد    جدى الكبيُر       لـهُ  فى  النفوِس عظيُم  األثر  

 وامـَى  بنُت    اإلمـاِم    وفيها       رأينا  معانى  الحيا  و الـخفر   

 معين   من   الُحِب   ِعشنا  بـِه       زمانا  عظيَم  الرؤى والصور  

 فذاك      البشيُر    و محموُدهُ       وأحمُد والشيُخ  عالى  القََدر  

 نُجـوم     تألألُ    فى     ضيها        واصل     كريم   به    نفـتِخر   
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في عزاء ابن شقيقتي االستاذ/محمود سامي المتولي  زينة شباب عائلة ابوالعزائم وخير فرع لخير اصل , رحمه للا 

   2020يونيو24وادخله باذن للا فسيح جناته والهم اهله الصبر والسلوان. مساء 

                          

 سبحان من قدر بين الناس اقدارَ                           

 اقداَر        قد  قدرَّ الرزَق  وجعل الموَت أعماَر   ُسبحان من قدرَّ  بين الناِس 

 فالرزُق   مكتوب    ال حيلة     فيِه         و الموُت  محسوب   ليال    و  أسحارَ 

 وتثبيتا   و إبصارَ    والعبُد  في  َكنَف ِالرحمِن  يُمنُحهُ        َعـدال   و مـرحمة  

 معه         عند   الحساِب    تسابيحا     و أذكارَ   فامنحِ اللهمَّ  محمودا   وك ن

 خيُر الشباِب  وزينةَ   أهله  دوما          عند الشدائد  يأتي   االمَر    إصرارَ 

 و  انـوارَ  في الشهِر الحراِم قد  أدَى أمانتهُ          أنِعم   بخاتمٍة    فضـال     

ارا     و  َستَّارَ   شهيُدنا اليوم   قد   زفتهُ  مالئكة           تَُسبـَح    للاَ     َغـفَـّ

 في ُصحبِة الجِد والجدة فيا بُشرى        و ُصحبَِة األِب  وقد  وافاَك  مسرورَ 

 

 

 

ً
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 2020في اثناء جائحة كورونا يونيو                                 

 

 إنِّي جنيُت من الذنوِب كثيَرها.......              

 

 كثيَرها        و العيُن  تذكُر ماَجنـيُت   فتُدِمعُ  إنى َجنيُت  من  الذنـوِب 

      ربَى  أطمـعُ  ألننى    فى عــفـِو           ولقد َسكبُت من الدموعِ غزيَرها

 و النفُس تجنُح  للشروِر مريِرها        شيطانُها   يُغوي   تميُل  و تتبَعُ 

 و القلُب لألشواِق   وهَو أميُرها        دوما  ي مني النفَس   وهَي تسَمعُ  

 والروُح في أُفُِق الوجوِد  سميُرها       وحي   يطوُف الكوَن   ثمَّ  يرِجغُ 

 والُمزُن في أُفُِق السماِء  خريُرها        ينساُب    فيضا     َخيِّرا   و ينفعُ 

 و كأنَّهُ   يُطفي    اآلثاَم   سعيَرها       فنتوُب   للرحمن     ثمَّ   نخضعُ 

 يا رّبِ   ذ نُب النفِس كان أسيَرها       فامحوالذنوَب لعلَّ  النفَس تهجعُ 
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اكبر احفادي ) آسر نادر سعيد البشير ابوالعزائم( كي يتلوها الى باقي رسالة الى 

االحفاد بعد عمر طويل ان شاء للا وهو مع اخوته وابناء عمه وابناء عمته ليعرفوا 

 (. 2020اصولهم ويتفاخروا بها ان شاء للا.....)يونيو

 

 األُصـول

 

 لنا القبول  ساُس  الذى منهُ هُم  األ     فهؤالِء  هُم  األُصول     بُنََى  أجـْل 

 موصول  و و  ممتد      منير   وزاٍه        الهادى    للمصطفى  طريق   طويل  

  الرسول                 الخلِق    النبُي        َسيُِّد           وشرفا  نسبا     فأصلُنا  المصطفى 

 وأُمي   بِنتُهُ   "مهديةُ"    األصول      المنير      وَجدنا اإلماُم   أبوالعزائم

 كاَن  ُمحيََّر  العُقول "أحمُد ماضي"     وجُدنا   الكبيُر مؤِسُس "المؤيد"    

 هوابن ماضي"شعرا  وشرحه يطول     االمير      وَجُد َجِدكم  "محمودنا"  

 نحـول ال    دوما  وَعنهُ    والَجُد في ابيكم "بشيرنا" الهمام       نجـم    تراهُ 

 وكاتب     يصول   وشاعر  مهندس       فقيُر   وبسيط       وجِدّكم  "سعيُد"

 "  بعلمِه    يجـول  كبير       ُمهنِدس        فريُد  في  الِطراز      ابوَك " نادر 

 الفحول  يحتويه  وهَو  من  الطُب     سليل     للعظام          وعُمكم "كريم "

 وبني عمتكم "شيرين" إذ    نقول        عمكم     ألخوتك  و   أبناء      فقل 

 همو االصول     يا إخوتي فها   أجل      نحُن الفروُع جئنا فخرا  ُمرددين      
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 عندما يمضي العمر واالنسان في غربته وفجأة يعود فال يجد إال حصاد الغربة 

 كهولة ومرض وماليين ال ينتفع بها اال من كان من الوارثين....... 

                         

 جوى  في القلب...                                 

 األنيـنُ       يُـوالـيهـا    آهات   جوى  فى  القلبِ يدَفعُُه  الحنيْن         و 

                                                                                                          

 السنين ُ    أشواقي بها  تجرى ِجفوني  جاريات ْ         و  في  دموعي

                                                                                                          

 قـد  ِعـشُت   ُعـمرَى   بـغُـربة ٍ         و الـدهـُر  يقـسو  و ال  يلـيـن 

اُح     الجبين    الشــوُق  يعــُصُرني      هــوى          و الشوُق    فّضِ

 في   الليل ِ  أسـفـُح     أْدُمـعـا           يـأتـي  النـهــاُر     وال   أُبـين

 لـعُـمـُر   يـجـري   ُمـسـِرعا           و إذا    المشـيـُب   الُمسـتبين و ا

 و إذا    تـقـــــرَر    عــودتـــى          فـأقــــوُل    يا ربـي      أمين

 وإذا  الحـــــــــياةُ   تغــــــيَّرت          و لـيـَس   فـيـهـا  مـن  قـرين

 بـدأتُــــها          شـــاب   و ذو عــــزٍم   متـينيـا  ُغـــــــربـة         

 و أعــوُد   يـمألنـي   المـرض          كــهـل     يـئـُن    و يـستـكـين

 يا    مـرهــا   من     ُغــــربٍة           دفــعــُت  عــمرَي  و السنين

 



48 
 

 ...... 2020شطحات نفٍس تدعو للا توبة  وقبوال يوليو  

 

 طعنة!!!  

 بيدي   بها     و لكن     طـُِعْنُت    َطْعنَة  

 فأنا الفاِعُل  و الَمفعُوُل    وأنا   الُمْبتَدي 

 وأنا القاتُِل  و الَمْقتُوُل    وأنا   الُمْعتَدي 

 فلَم الشكوى  وأمسَي   عاد   في  غدي 

 ولَم الدمعة ُ وموتي   كان   في   مولدي 

 نوِر  لم   أهتَدي فأنا التائهُ  ومن ِشدِة  ال

 في أرضي فقدُت  موردي  و وأنا الضائُع 

 في السماء  موعدي    أنتظراللقاَء  وكان

 فأنا  شهيُد  البشريِة   و آدُم     شاهدي 

 وأنا  في   مرقدي   أفقُت على السجوِد  

 مقصدي  سكنُت الجنةَ و ما كان النعيم  

بعدي  ُخِدعُت من الشيطاِن   والخداُع   م 

 تكون   معبدي   رَض   كيما هبطُت  األ

 ربي خالقي  و ُمنِجدي ُسبحانك  اللهم 
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   بين أُمي و إبنتي...                              

 

 ُكلَّما نظرُت الى المرآِة  أرى أُمي 

 وكلما إشتقت الى أُمي أنظر في عين إبنتي 

 فماذا إذا ما إشتقُت الى إبنتي...... 

 وإبنتي عهد  وميثاق فما بين أُمي 

 فأنا إبُن أُمي وأنا دوما  لها اشتاق

 ومنذُ فِراقها تمأل ُ دموعي كلَّ األحداق... 

 وإبنتي كانت بِشارةُ أمي من قديم الزمان

 فكم بَشََّرتني وأخبرتني بها وقد آن األوان

 وقريبا  سألقى أُمي وسأقول لها كان َ و كاْن... 

 التحايا والِعرفانفيا أُمي حتى نلتقي لكي مني 

 وإلى إبنتي أُرِسُل االشواَق من صميِم الُوجدان 

 فهما الماضي والحاضُر والقادُم من الزمان.... 
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 2020يوليو20ميالدي  إرهاصات يوم عيد                       

                          

 كم من األياِم باق ٍ ياتُرَى!؟                      

 

 يوم    بدايتهُ   الميالُد وَمْن َدرَى         كم هذه األياُم  تبقى   يا تُرى                 

 يوم   يتابعني   فيسبِقُني   مدى          لم أدِرما قد  كاَن وما قد جرى 

 وكأنها ما بين صحٍو  أو كرى    ما تِلك ما األياُم تجري   سريعة          

 ويبقى    لحظة           وبلحظة ٍ تأتي الوفاةُ  والثرى يوم   يالحقُني 

 يا  أيها  الميالد ُ قد    أتعَبتني          وجعلَت ايامي زمانا     تطايرَ 

 الموت  والميالُد   جاءا بلحظٍة          وأنا على درِب الحياِة مثابرا 
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 م2020يوليو30هـ  1441الخميس التاسع من ذي الحجة

 

 يوم   تألق في الوجود...  

 آَن  أوانُه ُ  و  مكانُه   َعَرفاُت     يوم   تألق َ  في  الوجود ِ   زمانُه ُ       

 إيمانُه ُ   وهَو  فيهِ  في  ِجباِل   التوبِة         يوُم  التجُرِد  يوُم  الحجيجِ  

 عاَمنا   غفرانَهُ     رِبّ السما          للاُ    يعفو   يَوم  بِه الرحماُت  من

 في وجه  إبليَس  تهُب   نيرانُه     جمارهم        وقَف الحجيُج به لرمي 

ا    المالئكةُ   الكرام ُ    فإنَُّهم          بالبيت طافوا  و الدعاُء  بيانه     أمَّ

 في يوِم عَرفاَت  سمعُت  آذانَهُ     ذنوبي   إنَّني         يا ربي فاغِفر لي 

 جود ِ  زمانُهيوم   تألق َ في الو     تَُرِدُد         السماءِ   تكبيرَ   سِمعتُ  و

ًًًً

ً

ً
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( لشهيد آل البشير ابن اختى /محمود سامي المتولي رحمه للا وقد قرات  2020االثنين اغسطس4في ذكرى االربعين) 

 :كلمات من والدته عن ذكرى االربعين فما كان من القلم اال وكتب االتي

 

 األربعين....  في ذكرى 

 

 يا نفُس مالَك ِ لألحزاِن  ترَكنيْن        ها  قد  أتْت   ذكراهُ   و  األربعينْ   

 ما أسرَع   أأليام   وهي  تعُُمنا        ُحزنا   و الُحزُن  أبدا     ال  يستكينْ   

 محموُد يا شمسا  ضاءت بدنيانا        وأتى المغيُب بلحظٍة  كي  نستبينْ  

 م    يضيع       و الموُت    يخَطُف  ِمنَّا   المتقينْ أن الحياة   بلهوها  وه 

 (1)محموُد  لم ترحل  وُكنَّا  الغائبين        وستبقى دوما   حيَّا  مع الُمرَزقين 

 

 

 

 

 

 

 

 

  __________________________________________________________________________ 

 اشارة الى قوله تعالى " وال تحسبَّن الذين قُتلوا في سبيل للا أمواتا بل أحياء  عند ربهم يُرزقون"  (1)
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التقاتل فيما بينهم وأعدائهم من العرب في بداية العشرينات من القرن الواحد والعشرين وقد انتهى بهم الحال الى 

 االمريكان والروس والفرس والروم ينهبون خيراتهم ويتفرجون عليهم وهم يتقاتلون فما أسوأ حال العروبة اليوم...

 حـاُل العروبـة....  

ــرى ــا تــ ــِة مــ ــاِل العروبــ ــى  حــ ــواُل  فــ  أهــ

 

ـــُرى ــاكن ِ والقـــ ــِل األمـــ ــى  كـــ ــوُت فـــ ًالمـــ

 
ـــُو  ــب  ومحــــ ــى وتخريــــ ــارةٍ فوضــــ ًحضــــ

 

ـرى ــَ ـــُريا   و  الثـــ ــيَن الثـــ ــا بـــ تاَن  مـــ ــَ ًشـــ

 
ــر ــَد   اآلِن  َغيـــ ــى بعـــ ــم يبقـــ لٍ  ُُ لـــ ــُ ًتقاتـــ

 

ـرى ًوتشــــــرزم ٍ وتَفـــــــَُكك ٍ   بــــــيَن   العــــــُ

 
ـــنا ــت  بــــــ ــة   فتكــــــ ــة   وعمالــــــ ًأخيانــــــ

 

ــا أرى ــاريخِ   ومـــ ـــولمةُ  التـــ ــَك عـــ ًأم تلـــ

 
 أمريكــــــا جــــــاءت ثــــــم روســــــيا بعــــــدها

 

 أنـــــُهرابــــل  حـــــدائقا  نهبــــوا  العـــــراَق  

 
رُس واألتــــــــراُك جــــــــاؤا بغــــــــيِّهم  الفــــــــُ

 

رُد قــــد فصــــلوا الشــــماَل كمــــا تــــرى    والكــــُ

 
ــمٍ  ــم غاشـــ ــيَر ُحكـــ ــراَق أســـ ــدوا العـــ  وجـــ

 

ــن  إفتــــرى   ـــَن مــ ــة ٍ وبيــ ــيَن  طاغيــ ــا بــ  مــ

 
ـــا ــقيق ِ  تَبَُجحــــــ د للشــــــ ــَّ ــم  تأســــــ  ُحكــــــ

 

ـــورى ـــيَن   الــ ـــهُ    بــ دَو  فعافــ ــَ ــا  العــ  أمــ

 
ــزعيم  ُف للـــــ ــِ ــعُب يهتـــــ ــوةٍ والشـــــ  بنشـــــ

 

ــرِى  ــى  الكــ ـباتا   فــ ــُ ــا   ســ ــالَخمِر  تمألُنــ  كــ

 
 األمـــــــُر منـــــــذ ُالبـــــــدِء  كـــــــان  تـــــــآمرا  

 

 و  خــــــيانة    و بــــــفرية ٍ   فينـــــا   ســــــرى

 
ــدونُا ــا وعــــــ ــزعيِم وجهلُنــــــ ــُم الــــــ  ُحكــــــ

 

ــباب ــُم األسـ ــانوا  هـ ــرى َُ كـ ــد  جـ ــا   قـ  فيمـ

 
ــف   ــالعراق عواصــــ ــُف بــــ ــوم تعصــــ ًواليــــ

 

ــى  ــتُر  فــ ــه  وللا  يســ ــت  بــ ـــورىفتكــ ًالــ

 
ــرب ــلَّ  العــ ــا كــ ــاُم  يــ ــَن  الشــ ــاُم أيــ ًوالشــ

 

ِطّرَ  ــُ ــد  ســـ ــاذٍل  قـــ ــل تخـــ ــاعت بفضـــ ًضـــ

 
ًأضـــــــحت ِدمشـــــــُق اليـــــــوم  دار تقاتـــــــلٍ 

 

رَ  ــُ ــا  بـــــــين  الروابـــــــى   أنهـــــ ًو دماؤنـــــ

 
ــت ــدياُر تمزقـــــ ِ   والـــــ ــ ــب  وحمـــــ ًحلـــــ

 

ــرَ  ــةَ  ُمنكــ ــيَى  المذلــ ــن رضــ ــح مــ ــا ويــ ًيــ

 
ــةٍ  ــن ِ  أميــــ ــاُم   إلبــــ ــادت  االيــــ ــو عــــ ًلــــ

 

ــق  و  ــرَ ورأى دمشــــ ــد  أدبــــ ــا  قــــ ًنوُرهــــ

 
ــاعة   ــا ســـ ــا  فيهـــ ــم يحيـــ ــو لـــ ى لـــ ــَّ ًلتمنـــ

 

ــالمقبرة ها  كــــ ــُ ــاةُ  و ارضــــ ــف الحيــــ ًكيــــ
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ــاير   ــُرها      متطــــــــ ــة ُ  شــــــــ ًالطائفيــــــــ

 

دبَّرا ًو تقاتـــــــل ُ اإلســـــــالِم   فيهـــــــا   مـــــــُ

 
ًلبنـــــــاُن يـــــــا أرَض الســـــــماحِة واالمـــــــل

 

ــرا ًو اديـــــــَك   تمـــــــألهُ  الـــــــدماُء  مبعثـــــ

 
ًجنوبِنــــــاواذا  نظــــــرت اليــــــوَم  نحــــــو  

 

رَ  ــفَك الـــــدماَء  و دمـــــَّ ــألَت مـــــن ســـ ًلســـ

 
ًأَو تلــــــك يمــــــُن   الســــــعِد  مجــــــد   تالــــــد  

 

ًأم  تلـــــــك معمعـــــــة    هنـــــــاَك و مجـــــــزرة

 
ــة   ــهول رخيصــ ــى الســ ــدماُء علــ ــرت الــ ًجــ

 

َدرة ًو كأنَّمـــــــا  الحـــــــرب  علينـــــــا   مقـــــــَ

 
فٍ  ّلِ  تأســــــُ ــُ ر الــــــى ليبيــــــا   بكــــ ًو انظــــــُ

 

ــةٍ  ــن ِ  أميــــ ــاُم   إلبــــ ــادت  االيــــ ــو عــــ ًلــــ

 

ــرَ  ــد  أدبــــ ــا  قــــ ــق  و نوُرهــــ ًورأى دمشــــ

 
ــاعة ــا ســـ ــَى  فيهـــ ــم يحيـــ ــو لـــ ى لـــ ــَّ ًلتمنـــ

 

ــالمقبرة ــها  كــــ ــاة  و ارضــــ ــف الحيــــ ًكيــــ

 
ــاير ــُرها      متطــــــــ ــة ُ  شــــــــ ًالطائفيــــــــ

 

دبرا ًو تقاتـــــــل ُ االســـــــالِم   فيهـــــــا   مـــــــُ

 
ًلبنـــــــاُن يـــــــا ارض الســـــــماحة واالمـــــــل

 

ــرَ  ــدماُء  مبعثـــــ ــألهُ  الـــــ ــك   تمـــــ ًو اديـــــ

 
ًوبنــــــاواذا  نظــــــرت اليــــــوَم  نحــــــو  جن

 

ــفك الـــــدماَء  و دمـــــرَ  ــألَت مـــــن ســـ ًلســـ

 
ًأَو تلــــــك يمــــــُن   الســــــعِد  مجــــــد   تالــــــد  

 

ًأم  تلـــــــك معمعـــــــة    هنـــــــاَك و مجـــــــزرة

 
ــة   ــهول رخيصــ ــى الســ ــدماُء علــ ــرت الــ ًجــ

 

َدرة ًو كأنَّمـــــــا  الحـــــــرب  علينـــــــا   مقـــــــَ

 
فٍ  ّلِ  تأســــــُ ــُ ر الــــــى ليبيــــــا   بكــــ ًو انظــــــُ

 

ــفرَ  ــد  أســـ ــِه قـــ ــراَب  بوجهـــ ــى الخـــ ًتلقـــ

  

ــى  ــفرَ تلقـــ ــد  أســـ ــِه قـــ ــراَب  بوجهـــ ًالخـــ

 
ــاحة   ــو ســـ ــوِد تعلـــ ــات الســـ ــرى رايـــ ًوتـــ

 

ًمــــن قــــد أتــــى بالســــوِد يمحــــو  األخضــــرَ 

 
ــادهم ــِلّ عتـــــ ــاؤا بكـــــ ــد جـــــ رُك قـــــ ــُ ًالتـــــ

 

ــرا ــة أغبــــــ ــودا  للخالفــــــ ــون عــــــ ًيبغــــــ

 
ــرم ه أرُض   الحــــ ــُ ــيج وأُختــــ ا  الخلــــ ــّ ًأمــــ

 

ًفـــــادعو  لـــــه اللهـــــم يحفـــــُظ مـــــن قـــــَدر

 
ــَره ُ هُ  و يســـــــلُب   خيـــــ ــُ ًالغـــــــرُب ينزفـــــ

 

ــترىو  ــاُع و تُشـــــ ــه  تُبـــــ ــأّن ثروتـــــ ًكـــــ

 
ــدت ــا  بـــــ ــا  عروبتنـــــ ــماِل  افريقيـــــ ًبشـــــ

 

ــتعمرة ــاحة    مســــ ــِة  ســــ ــد  الفرنجــــ ًعنــــ

 
ــا ــدَّل َ حالُهــــ ــد  تبــــ ــِة  قــــ ــةُ العروبــــ ًلغــــ

 

ًوالعُجمــــــةُ اليــــــوم لســــــان  قــــــد ســــــرى

 
ــمٍ  ًأرُض الِكنانــــــــِة فــــــــي جهــــــــاد ٍ دائــــــ

 

ًيبغـــــــــوَن تقســـــــــيما  لهـــــــــا وتنـــــــــاثرا

 
ــا ــن ربهـــــــ ــة   مـــــــ ــا محفوظـــــــ ًلكنِّهـــــــ

 

ــو  ــةٍ لــــ ــن ِ  أميــــ ــاُم   إلبــــ ــادت  االيــــ ًعــــ

 

ــرَ  ــد  أدبــــ ــا  قــــ ــق  و نوُرهــــ ًورأى دمشــــ

 
ــاعة ــا ســـ ــَى  فيهـــ ــم يحيـــ ــو لـــ ى لـــ ــَّ ًلتمنـــ

 

ــالمقبرة ــها  كــــ ــاة  و ارضــــ ــف الحيــــ ًكيــــ

 
ــاير ــُرها      متطــــــــ ــة ُ  شــــــــ ًالطائفيــــــــ

 

دبرا ًو تقاتـــــــل ُ االســـــــالِم   فيهـــــــا   مـــــــُ

 
ًلبنـــــــاُن يـــــــا ارض الســـــــماحة واالمـــــــل

 

ــألهُ   ــك   تمـــــ ــرَ و اديـــــ ــدماُء  مبعثـــــ ًالـــــ

 
ًواذا  نظــــــرت اليــــــوَم  نحــــــو  جنوبنــــــا

 

ــفك الـــــدماَء  و دمـــــرَ  ــألَت مـــــن ســـ ًلســـ

 
ًأَو تلــــــك يمــــــُن   الســــــعِد  مجــــــد   تالــــــد  

 

ًأم  تلـــــــك معمعـــــــة    هنـــــــاَك و مجـــــــزرة

 
ــة   ــهول رخيصــ ــى الســ ــدماُء علــ ــرت الــ ًجــ

 

َدرة ًو كأنَّمـــــــا  الحـــــــرب  علينـــــــا   مقـــــــَ

 
ّلِ   ــُ ر الــــــى ليبيــــــا   بكــــ فٍ و انظــــــُ ًتأســــــُ

 

ــفرَ  ــد  أســـ ــِه قـــ ــراَب  بوجهـــ ــى الخـــ ًتلقـــ

  

ــدرَ  ــان َ مقــــــ ــن   وكــــــ ــا أمــــــ ًودخولهــــــ

 
ــا ــالوا هاهنـــــ ْرِب تعـــــ ــُ ــةَ العـــــ ــا أُمـــــ ًيـــــ

 

َى  مصــــــوَر  ًمجــــــُد العُروبــــــِة قــــــد تجلــــــَّ

 
ــدا  عــــــــال ــٍة مجــــــ ــُد ألمــــــ ا نُعيــــــ ــَّ ًهيــــــ

 

ــرَ  ــا  زاهـــــ ــت تاريخـــــ ــارة  أعطـــــ ًوحضـــــ

 
ــا ــا بيننــــــــ ــارٍب مــــــــ ــٍد وتقــــــــ ًبتوحــــــــ

 

ــن ِ   ــاُم   إلبــــ ــادت  االيــــ ــو عــــ ــةٍ لــــ ًأميــــ

 

ــرَ  ــد  أدبــــ ــا  قــــ ــق  و نوُرهــــ ًورأى دمشــــ

 
ــاعة ــا ســـ ــَى  فيهـــ ــم يحيـــ ــو لـــ ى لـــ ــَّ ًلتمنـــ

 

ــالمقبرة ــها  كــــ ــاة  و ارضــــ ــف الحيــــ ًكيــــ

 
ــاير ــُرها      متطــــــــ ــة ُ  شــــــــ ًالطائفيــــــــ

 

دبرا ًو تقاتـــــــل ُ االســـــــالِم   فيهـــــــا   مـــــــُ

 
ًلبنـــــــاُن يـــــــا ارض الســـــــماحة واالمـــــــل

 

ــرَ  ــدماُء  مبعثـــــ ــألهُ  الـــــ ــك   تمـــــ ًو اديـــــ

 
ًاليــــــوَم  نحــــــو  جنوبنــــــاواذا  نظــــــرت 

 

ــفك الـــــدماَء  و دمـــــرَ  ــألَت مـــــن ســـ ًلســـ

 
ًأَو تلــــــك يمــــــُن   الســــــعِد  مجــــــد   تالــــــد  

 

ًأم  تلـــــــك معمعـــــــة    هنـــــــاَك و مجـــــــزرة

 
ــة   ــهول رخيصــ ــى الســ ــدماُء علــ ــرت الــ َدرةًجــ ًو كأنَّمـــــــا  الحـــــــرب  علينـــــــا   مقـــــــَ

ًيــــــأتي لنــــــا المجــــــُد التليــــــُد مبشــــــرا

 

 
ً

ً

ً
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ً

ً

 معاني المثل العليا.....                           

 

 الَحـــُق  يبـــقَى    دائـما             مَع   اإلرادِة  و الُصمودْ            

 و الِصدُق في ُكّلِ األمور            بـال  ترُدِد   أو   ُصـدودْ            

 و الَصـبُر  ِعـنَد  بَـلِّيــٍة              َمع  الثَـباِت  بال   ُحيودْ            

ٍم             ال َمـنَّ فيِه وال ُجـُحـودْ و ال             ُشْكُر   بعَد    تَـنَـعُـّ

 تِلَك هـَى الُمـثـُل   الـتي             ترقى  بها  وقد   تسود           

ً
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ابوالعزائم هـ  وعند وفاة عمي االستاذ/اسماعيل محي الدين 1409ذو القعدة  12م الموافق  1989يونيو  16يوم الجمعة 

وقد كنت حسنئذ اعمل في دولة قطر وقد ارسلت تلك القثيدة الى الوالد وقراها في ندوة الجمعة  على الحضور وكان لها  

 وقع حسن على الجميع فرحم للا الجميع. 

 

ـاهُ مـهـال     َعمَّ

 

ْل  بالرحيل    ـاهُ مـهـال   ال تُعَّجِ  عمَّ

 ولىَّ وما بقى غيُر القليلْ الجـمُع                               

 َعمـَّاهُ كيف اآلُل كيف وجدتَهم

 كيَف  اإلماُم  وُكلُّهم  ِخل   خليلْ                              

 كيَف الربيُب أبوَك كاَن ها ُهنا

 و األُم كيَف األُم في العهِد الجليلْ                             

ِة الفرَدوِس تَْحيَوَن مع  ا  في َجنَـّ

 تتنَعَمون بواِرِف الِظِل الَظليلْ                             
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اكتوبر وانا في الدوحة في زيارة البني نادر وقد كنت في حيرة من امر هام ولم استطع ان اتخذ قرارا   26صباح الجمعة  

 في الموضوع فما كان مني إال وكتبت هذه الخواطر والحمد ع....... 

 

 

 عـسـايـا أقول!!!! مـاذا 

 

 مـاذا   عـسـايـا     أقـوْل      و األمـُر  لـيـَس يطـولْ 

 تـجـري الحـياةُ و تـجري       فـي لحـظـٍة  سـتـحولْ 

 فـي   أُخـرياِت  الـعُــــمـِر      والمـوُت فـيـِه َعجـولْ 

 واجـهـُت أصـعَـَب موقف        الـرفـُض فـيِه  قَـبولْ 
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بالقاهرة مساء  في احتفال جمعية اولي العزم الدينية بذكرى االسراء والمعراج وذكرى مولد االمام ابى العزائم بمسجده 

 هـ وقد القيت القصيدة في تقديم الحفل. 1439رجب   24الموافق    2018ابريل م  11االربعاء 

 

 في ليلٍة ....  

 

 في ليلٍة ضاءت بها األضواءُ 

 و أناَر ُظلَمتَها ُهدى  وضياءُ                           

 في ليلٍة   كانت   لنا نِبراسا                               

 هَي آيـة  واآلياُت إسراءُ                              

 في ليلٍة  ذ ُكَر االماُم  إماُمنا                              

 ماضي العزائِم سيد  ورواءُ                         
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 صباحا بمدينة نصر..... 2020يناير  16الخميس                                            

ًًً

 لو كنُت أعلم 

 

 لو ُكنُت أعلُم أنَّ  الُحبَّ  يقتُـلُني          لما َعِشقُت وال ناَل الهوى مني

 يُبِعُدني          لما  أتيُت وال تاقت  لهُ   عينيلو ُكنُت أعلُم أنَّ الوصَل 

 لو ُكنُت أعلُم أنَّ  القَلَب يأمرني           لما أَطعُت فقلبي  كـاد  يقهُرني          

 لو ُكنُت أعلُم أنَّ العقَل يعصمني           لما عصيُت فعصياني   يدمرني 

قُنا      كأننا أُرجـوحة  في ساحِة  الُحبِ         لِكنَّها  األياُم   تجمعُنا    تُـفَـّرِ

 لِكنَّها األقداُر  تأبى  أن  تُباِغتَـنا           َكأننا ِللِفراِق ُخِلقنا وليس  للقُربِ 

 لِكنَّها  األحزاُن  دوما   تُصاحبنا           كأننا  نحيا  في تَعٍَب  على تَعَِب   

ًكأننا في حياِة اللهِو  ال  النَصبِ         األحالُم   تسَحُرنا   تُمنينا     لِكنَّها

ً
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 بالدوحة  2012ديسمبر 

 

 ربـي و اغـفـر...... 

 ربي   و اغِفر  للجهوِل   ذنوبَهُ           إنَّني   العَبُد أساَء   عن   َضلَلْ 

 َزلَلْ َو  تَقَبْل   من  ُدعائي     سيدي            فَأنا  ِجئُت    َو ُكلَي   في 

 أطلُُب   الَستَر  ألهلي  و البَنين           ثُمَّ    بِنتي  إنها    خيُر   األملْ 

 َربي واحفظ نادرا  من ُكّلِ سوء           أسِكنَنهُ   و أهـلـَهُ  َخـيَر  َمحـلْ 

نا ما إن    وصلْ   و احفََظن ربـي  حفيدا   قد  أتى          و السروُر عمَّ

 ي  فامنَحهُ الرضا           يَعـلو بالِطّبِ  ويُشفي  ِمن ِعلَلْ و َكـريـم   رب

 و امنحنهُ زوجة   فيها    الكمال          يحيا في الدنيا   سعيدا   ال َمـللْ 

 و شيريُن  ربي  َوفِـق ُخطوهـا          تـرقـى  بالِعـلِم   فللـعلِم   ُسـبُـلْ 

 و زواجا     و نـعيمـا       و أمـلْ    ربـي و امنحـها   حـيـاة   و هـنا      

 ربي و اهـِد زوجتي في ُكـِلّ آن         و امنحنها الصبَر كيما تـحتمـلْ 

 و اعـفـو عني إنني َعبد  ضعيف         قـد أتـيُت الذنَب حالَي في  َجلَلْ 

 األجــلْ   و ارَحـَمـن أُمـي  كـذاك  وأبـي          و اجمعني بينهم  عنَد 
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  الشعُر بين وحي القصيد وشيطان الشعر...                              

دائما  ما يكوُن الشعُر وحيا   والهاما   وليَد لحظٍة وحدٍث مؤثر ,  و كثيرا  ما يتحوُل الوحُي الى شيطاٍن   - 2020اكتوبر   

اسباب ٍ ففيها الحدث وفيها شيطان الشعر ثم أخيرا الوحي , مارٍد نُطلُق عليِه شيطاَن الشعِر .وهذه القصيدة توفر لها ثالثةُ 

ففي الحدث وزمانه ان الشاعر كان احداصدقائه   ُطلَب منه المساعدة في عمل ما فتثاقل الشاعر لشعوره باالرهاق فما كان 

صار غيابك كحضورك  من الصديق إال أن علق على تثاقل الشاعر قائال " دائما ما يكون غيابك في االمور الصعبة... حتى 

ال فرق " وهو توبيخ  ال مبرر له فما كان من شيطان الشعر إال أن بدأ في االستعداد للرد والهجوم والبحث عن مطلعٍ 

لقصيدة هجائية...ولكن برحمٍة من للا ولطٍف ...جاء وحُي الشعِر بتلك المعاني عن الغيبة والحضور وعن مصطلحات  

وانتصر الوحي على شيطان الشعر وجائت تلك القصيدة ...فشكرا لمن أوحى )الصديق(  الصوفية من العندية والمعية 

 وشكرا  للشعر والوحي وشكرا  لمن سيقرأ والحمد ع .

 ُحضوُرَك ليَس يَمنَعُهُ  ِغياُب          فأنَت الحاِضُر  اآلني الُمهابُ 

 يحلو  اإليابُ و أنت الشمُس نور   ُمستَداُم         و ِعنَد غروبها  

 و أنَت  البدُر  يمألُنا   ضياء           ونأَسى   بعدما  راح   العتابُ 

 "معيتَُك" ِرضا   في كّلِ حاِل          فندعو  كي   يوالينا   المتابُ 

 و" عنديتَُك "  راح  سلسبيُل         ويبقى طعُمها الشهُد الِرضابُ 

 الَجـواُب     ٍد         و في الِعنديِة  يأتيُض َعب فُكْن حاَل المعيِة َمح               
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   2020في ليلة من ليالي اواخر اكتوبر  

 

 الرُب و العبد...

  

 ال تُكْن  ربا    فَتُعبَد            ال  تُكْن  عبدا   لعبد   

 بل وُكْن عبدا  لرٍب            خاِلٍق  وهَو  الَصمدْ   

 إنَّمــا الـرُب    إله              واحـد  و هـو األحدْ   

 الَسنَدْ    هـَي  تبقَى             ِه ةُ  للـو العُـبـودي                     
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   2020في صباح االول من نوفمبر                                             

                         

 الجماُل و الجالل...                                

ً

 أواهُ    أشـتاُق  الجمـاْل         أرآُهُ  في  حاِل   الَجـاللْ        

 وكـأنني  ُجزُت  الُمحـالْ       طوني   وتَُحـ  في  َحْيرٍة        

 الـقـلُب   بيـن    تـَقَـلُـٍب         والعـقُل   يُلِزُمهُ   الِعقالْ        

 والروُح في  أعال العال          والنفُس يُغويها الضاللْ        

 و العبُد   كـان  بنـفخـٍة           في الطيِن حاَل  اإلنتقالْ       

 يتيهُ    بأرِضِه           حيُث  السماُء  لهُ مجالْ   بََشرا         

 ما  كاَن َمـلَـكـا     عاليا           و ال الشياطيَن   الثِقـالْ       

 بل   كان  حاَل  عبادٍة            إنَّ    العبودةَ    ال تُنال      

 مقالإالَّ   برحمة ِ    خـالٍق             ليست بنَِ ٍ أو       
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 تجليات فلسفية  2020في اواخر عام 

 

 هاؤم اقرؤا كتابيا...                                         

 يا ِعتَْرتي و َعشيَرتي يا ُكلَّ ما ليا... 

 

 ّهـال استمعتم  لحديثي وسمعتم ندائيا...

 

 سوميارُ استبنتم   هالَّ قرأتم خطوطي و

 

 ائياـدمَض ـنبَخَططُت فيِها الحروَف  

 

 دموعيا  أنيني  و بآهاتي و   مألتُُها

 

 ذكرُت فيِها ما مضى و ما هو آتيا  

 

 خافيا   عني وشرحُت فيها كلَّ َشيىٍء كان 

 هاؤم اقرؤا كتابيا...  هاؤم اقرؤا كتابيا... 

                                               ** * 
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 أنا آدُم الدنيا في أول الزمانْ 

 

 أنا أول الحياة وأوُل إنسانْ 

 

 أنا الخليفة في األرِض للرحمن 

 

 ت له المالئُك والجانْ دَ جَ أنا من سَ 

 

 أنا من تاب عليه للاُ بعد الِعصيان

 

سبان  وتلقى كلمات للا بالح 

 

 الوزَن بالِقسِط وال تُخِسروا الميزان..." " وأقيموا 

 

           ** * 
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 ... نوح  والطوفان كان الدليال هذا 

 

 والمستحيال إجتازها ابراهيُم والنار  وهذا

 

 موسى والعصا لبني اسرائياَل  وهذا

 

 تضليال  فال شارة ُالبِ  وعيسى ابن مريم وهذا 

 

 السبيال يبقى للجنة  هوخاتُم الُرسِل محمد  و وهذا

 

 لهما بديال  ليسَ   لإلنسانِ  والكتابُ  فالرسالةُ 

 

"...  "  َويُْسقَْوَن فِيَها َكأْس ا َكاَن ِمَزاُجَها َزنَجبِيال 

 

 

 

 



67 
 

 

 تجليات في العشق االلهي   2021في صباح االثنين  االول من فبراير

 

 الِعشُق ليَس يُباحُ 

 

ً

ق  والِعشـــــُق لـــــيَس يُبـــــاحُ أنـــــا  ــاحوا   عاشـــــِ ــاَل فبــــ ــوا الجمــــ ن َعِرفــــ ــَ   إالَّ ِلمــــ

ــاهر   ْيٍ  ظـــ ــَ ّلِ شـــ ــُ هُ فـــــي كـــ ــُ رآهُ   و َجمالـــ احُ تـــــــــَ ها فَضـــــــــَّ رُّ   عـــــــــيُن ســـــــــِ

ْدقِها  ٍة فـــي صــــِ ُر حـــاُل َمحبــــَ ــاُح   و الســـِ ــو اإلفصــــــ ــادقوَن  َعالهمــــــ   و الصــــــ

ــوى  ــَل الهـ ــا أهـ ــاُق يـ ــا العُشـ ــا أيُّهـ ــواُح   يـ ه  و نـــــــ ــُ ــا تولـــــــ ــا كفانـــــــ   أَو مـــــــ

ــائر   ــِة ســـ ــى درب المحبـــ ي علـــ ــِّ ــداُح   إنـــ ــا األقــــ ــت بنــــ ــد طاحــــ وا فقــــ ــُّ   ُمنــــ

ِه  ــِ ــوِر جمالـ ّرِ نـ ــِ ــن سـ ــة   مـ ــو لمحـ ــد أشــــــرقت لت  لـ ــوِرِه قــــ رت مــــــن نــــ ــَّ حيــــ

  األرواُح 
ــِقِه  ــي ِعشــ ــهُ فــ ــَدَك إنــ ــتر ُعبيــ ــاُح   فاســ ــِه وال ُجنــــ ــوم  عليــــ ــال لــــ نَّ فــــ ــُ   جــــ
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   2021فبراير   22في مساء االثنين  

 فلسفةُ الموِت ... 

 

َب  المـــــوُت  أحبابـــــا   و أقرانـــــا در  و حتمـــــا  ســـــوف  يلقانـــــا  غيـــــَّ   والمـــــوُت قـــــَ

ر ــَ ــا  بَشــ ــا   إنَّنــ ــا المــــوُت ِرْفقــ ــا أيُهــ ا    يــ ــَّ ــذَت ِمنـــ ــياناأخـــ ْدرا  و نِســـ ــَ ــةَ غـــ األحبـــ   

ــا ـتا      يُؤآِزُرنـــ ــْ ـــْيناهُ   نَبـــ ــا   تََمنـــ   ِعنـــــَد المشـــــيِب ويـــــأبَى المـــــوُت ِهجرانـــــا  إبنـــ

ــدهرِ  ــدى الــ ندا  مــ ــَ ــوُن لَناســ ــا  يكــ ـــوانا  وأخــ ــيُش إخــ ــا  ونعــ هُ دومــ ــُ ـــا  نحتاجــ   َعونــ

ــا   ــاةَ ِرضــ ــَك الحيــ ــاِرُكنا تلــ ــا  يُشــ نواناوالـــــزوُج يبقـــــى لنـــــا ِحصـــــنا  و   َزْوجــ صـــــِ   

ـــا   ــهُ  َطلَبــ ــأ  لــ ــا  نلجــ ــا  لنــ ــا  أمنــ   فيُجيبُنـــــــا بعطائـــــــه إيمانـــــــا  و  إحســـــــانا  و أبــ

حا   و  تِبيانـــــــا  وصــــــديقا  يحيــــــا الحيــــــاة ُمصــــــاحبة     فيصـــــــُدُق  القـــــــول نُصـــــــْ

ــا ــَت   بِنــ ــا فعلــ ـــَك مــ ــوُت ويحــ ــا مــ ــا  يــ ــان  يهوانـــ ـــٍز   كـــ لَّ عـزيـــ ــُ ــذَت  كـــ   أخـــ

به   َجهرُت   وٍل قـــ  من     للاَ    أستَْغِفُر   ــا  ــوف يلقانـــ ــا  ســـ َدر  وحتمـــ ــَ ــوُت قـــ   و المـــ
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وادعو للا ان يجمعنا على الخير وأن يصفى  2021فبراير   28قصيدة من وحي االحداث في جنبات صالون البشير صباح 

 قلوبنا  يا رب العالمين...... 

ً

 أهُل الصالون.... 

 (  تحية   و سالما       و مـــودة    و محــبـة    و وئــاما 1أهـَل الصالـوِن)                

   

 و تلك  عالمة   عند   الصالون ثقافة          كانت   لنا  دربا     جمعت بنا                

   

 جمع  من  العلماء و هي  كرامة   الصالوَن    يؤُمـهُ   رواُدهُ          أنَّ                  

   

 ِلزاما   تناصحا           و تبادال    للرأي  و ذاك    يبغي  بالنقاِش  الُكُل                

    

 يجىُء  طَي مودة ٍ         ومحجة   في الرأي  تبقى ِزماما   و االختالفُ                

    

 ال  تتفرقوا         تلك المودةُ  ليس  فيها  مالمة   فـتجمعوا    بالــوّدِ                

   _____________________________________________________ 

 الصالونًهناًهوً)صالونًالبشيرًالثقافيً( (1)
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القناًة قيً جنحتً التىً العمالقةً الباخرةً تعويمً فيً السويسً قناةً هيئةً نجاحً علىً المصريً للشعبً مبروكً مارس29ًًًً الفً

2021... 

 ))مصر دوما((                              

 

 الَحُسود مهما كاَد  لَها               "ِمصُر" َدوَما  في ُصعُود

 قُيود   من     القَت مهما             مهما  شمت    الشَّامتُون

 تَُسود   القممِ    في   وهي            لها..       إبن      التّاريُخ  

 وُجود    كرم     َطبعُه       َشعبُها    شعب     أصيل           

 غاَب  يعُود  وهو   إن       غيّبَتهُ    ظروُف   عيٍش         

 بحكمتِه       يَرود    و       لضعف          َصمتُه   ليَس   

 و وُدود   سمحا     يَبُدو      قَد تَراهُ      في   سكوٍن         

 الوقود     يحتوي   نارَ       انفعال            هُ     في   وتَرا

 ُشهود    ولهُ     فيها       قلبهُ             "مصُر" تسكُن  

 الجدود   واألباء    و         وبَنُوهُ          َعاَش   فيها    

 الَحقُوداليوَم   وليخَسأ      التَبِيد            ِمصُر  الِكنانةُ  

ًً

ً
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 رأيت المرحوم محمود سامي ) ابن اختي( 2021مارس  27في ليلة النصف من شعبان الموافق  

وبعد ان استيقظت فتحت المصف ووجدتني اقرأ آية                                        2020في المنام وكان قد توفي في يونيو   

) يا زكريا إنا نبشرك بغالم  اسمه يحيى (  فكأنها اشارة منه رحمه للا بالسؤال عن ابنه مروان                                    

 بيات وسميتها ) ابو مروان( فكتبت تلك اال

 

 مراوان  ا اب

 في صباحِ ليلِة النصِف من شعبان        أتتني  رسالتُـَك   يا " أبا مروان " 

 فهرولت  للمصحِف  كي  أستبين          ووجدُت  آية  " يا ذكريا "  بيان

 انفارقُْد أيا محموَد في ِرضا  وسالم          فمرواُن في رعايِة للاِ وفي أم
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 ( 2021)ابريل    آِه لو عاد الزمان...                          

 البشيْر       و نعيُش    أيامَ         آِه    لو عاَد   الزماُن  

 حيُث  المحبة ُ واألمان         والخيُر   فياض     نَميرْ 

 تُـنيرْ رجُل المودِة   والحنان         تَحويِه      آيات     

 تلقاهُ   يَعلوهُ    اإليمان         وتراهُ  ذا القلِب    الكبير 

                           *** 

 و أاُلقي   أُمَي ِمن جديد        الزماُن     آِه   لو  عادَ 

 و أراها  تنُظُر بإمتنان         و كأننا    في   يوِم عيد

 َك  تَرِجُع    يا سعيدو تقوُل  َهْل آَن األوان         ألرا

 وأقوُل قد  ذُقُت الهوان          ُمنذُ   افترقنا  وما  أُريد

                         *** 

 الوئام نحيا األخوةَ   و    عاَد    الزماُن          آِه  لو   

 خصام   يفرقنا     إحسان           و ال   يجمعنا   بِـر  و 

 إنسجام   ب  آن            بسماحٍة   و    الُحُب    فينا   كلَّ  

 السالم  و األم تمنحنا       الضمان     يبقى البشير هو 

              



73 
 

 ( 2021َكِذبوا َو َصَدَق الحُق الُمبين!!!      )مارس  

 

 َكِذبوا القوَل  َوَصَدَق الَحُق  الُمبينْ 

 للاُ  آِمنينْ    إْن شاءَ   اُدخلْو ِمصرَ 

 األرِض اجمعين  فَِمصُر َجنَّةُ للاِ في

 وحُي للا للمرسلين  ونزل بساحتها

***                                                                                 

 و كما  قال فيهم  البنا  من  سنين 

 ليسوا  إخوانا   و  ليسوا   مسلمين 

 انت  سيرتهم  في الغابرينوتلك  ك

 يقتلون االبرياء ويتظاهرون بالدين 

*** 

 فتواصْو بالخيِريا أهَل مصرالمؤمنيَن        

 واحمـوها    ِمن  البُغاِة    الغادرين

 آمنين فِمصُر أهلها في رضا  يعيشون

 و مصُر في   خيٍر  ما ُدمنا صالحين 
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 2021مارس  الروح والعقل والجسمحوار "االنسان" لشيطان النفس مع القلب و 

                                 

 إفعل...                             

 إفعْل   بقلبَي   ما تشاء            فأنا و قلبَي في  الهواء

 دْومـا    تطير            تروُم   ترقى    للسماء     كريشْة 

 تُقيُِّدها   ُحـدود            فالقيُد    معناهُ   الفناء    ليست

 ينبُِض بالحياة            ليعيَش في حال الَصفاء   و القلبُ 

 إفعل...                            

  ال نَحيد إفعل بروحَي   ما تـريد             فأنا و روحيَ 

 نشتاُق نسمو في الحياة            فالروُح ذو طبعٍ  فريد

 والروُح نور  فوَق  نور             بضيائها  قـد   نستذيد

 يُنيُر   أُفـقـا    ال   يبيد                   والروُح قَبَس  َسرَمدي    

 إفعل...                                

 جود             فالعقُل ميزاُن الحدود إفعل بعقلَي   ما ت   

 و العقُل  تحكمه العلوم             وهو المسيطُر بالقيود 

 وأنا لعقلَي في انصياع              فال َسفاه  وال  شرود 

 والعقُل مصباح  و نـور              وبنوره نحيا   نسود
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 إفعل...                                    

 ي ما تروم               فالجسُم يمألهُ التُخوم إفعل بجسم

 و الجسم طين  فيه ماء             والجسم ِحس  ال رسوم 

 والِجسُم أرض  السماء             وليَس   يرقى  للنجوم

 و انا   بـِه    ُمـَكـلـف               وبه اموُت   كي  اقوم 

 إفعل...                                            

 إفعل فلن تُجدي الِفعال            فالنفُس شيطاُن الضالل         

 والنفُس   تجنَُح للخمول           و تعيُش  في  قيٍل  وقال         

 أمارة     دومـا     بسوء           قد قيَل  في خيِر  المقال         

 و إذا إطمأنت في ِرضا            ستنال من خيِر الِوصال           
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بالباشمهندسة منال البشير ابوالعزائم وإذ بالموبايل مغلق وعندما سالتها قالت انها قامت باغالق الخط معي  عندما اتصلت 

 ........  2021ابريل  عقابا فما كان من وحي الشعر إال وهذا الفيض ينساب

 

 عـفـوا  مـنـال.....   

 عفوا  منال.. ما هكذا تكون االخوة  ويكون الصدُق  في الحال

 تُغلقين االبواب على  ابن البشير وتجعليِه مباحا   للقيَل والقال

 سأشكولِك مهدية الخيِر وأشكولِك البشيِر واشكو العم  والخال 

 السكينةَ وراحة البالبنوالبشيِرأخوكم صابه ألُم هالَّ أعدتم له  
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  عند سماع خبر وفاة االستاذ حمدي مصطفى  احد العاملين البارزين بجمعية اولي العزم واحد رواد صالون البشير 

 2021يونيو

 

 موُت الفُجاءة...                                       

 َموُت  الفُجاءِة   َحاِدث             نحياهُ   لكن   ال نراه           

 نَْقَرأهُ    مسطورا   ِلَمْن            فَـقَـَد  حبيبا    و  نعاه            

 فيَعُُّمنا   ُحـزن     أليم             نبكيِه وهـَو  في  ثَراه            

 األموُر           في تصاريِف   الحياة ونعود   تشغَلُنا             

 حتى يجيُء    ميعاُدنا           ُكـل    ياُلقي    ُمنتهاه            

 تلتُف ساق  فوق ساق           صمت   يعُُم    بالشفاة            

 فالموُت  قَدر  قد أتى           في   فجأٍة  وهنا  نراه              
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 2021قصيدة في مناسبة تزايد التواصل في )صالون البشير الثقافي( بين الواتس اب والفيس بوك يوليو

 

 أيا اهل الصالون.....

 أيا أهَل الصالوِن لكم سالمي        أُغِلفُهُ   بودي  مع   إحترامي 

 وأُعِلُن  للجميعِ  بدون   شٍك        بفتحِ صالوننا  و على  الدوامِ 

 و ال  رأي    يقوُد    ِللـِصـِدامِ         هناَك   وال إمتناُع  فال  غـلق  

 يميناُ  كاَن   أو كان    يسارا         سيبقى الرأُي  طَي  اإلنسجامِ 

 وأنتم   سادتي  أهـُل  العلوِم        وأهُل   الفكِر بل  أغلى وسامِ 

ً
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ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 2021يوليو 30ليلة الجمعة                                           

 

 إلـيـهـا أقـول....   

 عيناِك جوهرتاِن  تُِشعُل قلبَي   البائس  باالشواق

 فأغوُص بالدِر بيَن وجنتيِن  تُضيئاِن   باألعماق 

ى على  شفتيِك فأموُت  باإلحراق    وأطبُع قُبلة  حرَّ

 القلوب فتهيُم مع العُشاق   يا لها من نظرٍة تُحيى

 الُحُب مع الِعناق   يجمعُنا آٍه ثم آٍه ثَُم آٍه لو نلتقي 
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والحمد ع مر الدور بسالم ولم يمكث سوى ايام  وتم    2022عندما اصابتنى الكورونا في االول من فبراير

 الشفاء و الحمد ع.... 

 مريض  يطلب الدعم....               

 األلمَ     يُسِكُن     مريض  يطلُب الدعَم         ُدعاء  

 دوما   و َمَحبَة    و يرجـو للاَ  يُعـطيِه         ِرضـا   

 و النَدم َ      يـاُلقـيِه         فيحيا اليأسَ فال   أسـف   

هُ  َعـَدَمــــا  و ال ُعجب   يدانيـــه ِ       فـيـْنسـى  أنَـّ

 النِّقمة   في   َغصبا        و داء  زاَد  َوباء   جاَءنا 

 الِسـقَم  فارفعِ    فيا ربي بنا  فالُطْف        و َعنَّا 
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ونحن ندعو للا ان يحفظ مصَر من كل شر ومن    2022في صباح يوم الحادي عشر من نوفمبر 

الذين يدعون للتخريب وسفك الدماء وان شاء للا لن يحيق المكر السيىء اال بأهله   االشرارومن اهل الغدر

مصر ان شاء   قال ) ادخلو  وصدق للا العظيم حيث   بدء التاريخ فمصر بلُد التوحيد منذ  من دعاة الفوضى

 صدق للا العظيمآمنين (  للا 

                      

 2022-11-11أُكذوبة                                  

 الحـُق  ثَبَتْ   ـد  أتْت         و المـؤِمنُ الحادي عشـر  قَ           

 و الشمُس أشَرَق نوُرها         فما َطغَْت   وما إعتَدتْ           

 بـيقـيـنِها و قـد إهـتدت        و النَّاُس تَسعى  ِلِرزقِها              

  إرتـقـت   بـعنايِة   للا ِ           ِمصُر الِكنانِة  في سالم           

      عـلـت          أنواُرها  أ ُفـقا              آمـنـيـنا  إدخـلـوها  َهيَّ            

 

 

 


