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املـــرءُ كـلُّ األمـــرِ َيـْبـغِيـــهِ

ميشـي ،يسيــ ُر إىل أمانيـــهِ

خيــ ًرا وشـرًّا ،دمعــ ًة ومســرَّ ًة

دنـيـاهُ ُيـْبـليـهـا وتُـْبـليــــهِ

ت
املــرءُ يف ماضـي الـزمــانِ َل َميِّـ ٌ

حـيـيـــهِ
واللّـ ُه باإلسـالمِ ُي ْ

جفْـنِهِ
ض َ
س ُم ْغمِـ َ
إني رأيتُ األم َ

يف اجلهل َغطَّـْتـ ُه دياجـيــهِ

جاءَ البشيــ ُر إليه ،أيقَـ َظـ ُه ،إذا

بالشمـسِ تـشـرقُ يف فيافيــهِ

(اهلل أكبــ ُر)َ ،زلْـ َز َل املولـى بهـا

ما يف زمـانِ اجلهـلِ والتِّيــهِ

هـذا كـتـابُ اللّـهِ ،نــورٌ ساطـ ٌع

ض اجلاللِ َل َق ْد سرى فيـهِ
َن ْب ُ

ت
حـ ْ
ت آياتُــ ُه ،وتَ َفـتَّ َ
حكِ َمـ ْ
َقـ ْد ُأ ْ

تِلْ َك العقــولُ علـى أياديــهِ

َي ْس ُمـو على كُلِّ الكـالمِ ُمـرفْـرِ ًفـا

خفِــ ُق يف أعاليــهِ
كالطيــرِ َي ْ

ت خبيطِ النورِ أحرفُ لفظهِ
ج ْ
ُنسِ َ

وبـه ُمـ َشـ ْعـ َشـ َعــةٌ معانيــــهِ

فخـ ٌم ،عظيـ ٌم ،معجِـ ٌزُ ،مـَتـ َفـرِّدٌ

ف الشمـوخُ على مبانيــهِ
وَقـ َ

حــ ُر بيانـهِ
لــونٌ مـن اإلبهـارِ سِـ ْ

جلَّ كاسيــهِ
ثـوبُ البالغـةِ َ

أرسـى علـى هـامِ اجلمـالِ بهـاءَ ُه

حـسـًنـا آللـيـــهِ
ت ُ
وتألـ َقــ ْ

الكـونُ مـلـفــوفٌ بداخــلِ كـونـهِ

والعـلـ ُم قاصـيــهِ ودانيــــهِ

فـيـه العلـومُ حقائــ ٌق ال تـنـتهـي

ف دقيـ ٌق جِـدُّ ُيْبديـــهِ
وصـ ٌ

اللّـ ُه ُيـظْهِــ ُر ُكــلَّ يــومٍ للــورى

خفـى يف نواحيــهِ
ما كـان َي ْ

ما كـان ،ما سيكـون ،ما هو كائنٌ

كـنــ ٌز ،وضمَّـْتــ ُه أراضيـــهِ

ص مِـ َن التاريـخِ بـ ْل صـورٌ لـه
قصـ ٌ

مـرآة ما يـجــري ألهليـــهِ

هــو مـعـجـ ٌم ضـمَّ املعانـِـ َي ُكـلَّـها

دنيـا وأخــرى يف مآقـيـــهِ

فيــه الـشفـاءُ لِ ُكــلِّ داءٍ ُمـ ْعـضِـلٍ

أَمَّـ ُه ربـي يعافيــهِ

َم ْن

س َكمِْثـلِـهِ شـيءٌ ،عـال
الـلّـ ُه ليــ َ

فـوقَ الـ ُع ُلــوِّ بِ ُكــلِّ َتْنـزيـــهِ

ال قبـ َلـ ُه ،ال بـعـ َد ُه ،ال مـثـ ُلـ ُه

أبــ ًدا ،وال شــيءٌ يـسـاويـــهِ

مِـ ْن عـنـدِهِ َنــ َز َل الكـتـابُ وآيُـ ُه

حميـــهِ
وهـو الـذي بالـحِفْـظِ َي ْ

ت وظاللُها امـ
(أُمُّ الكتابِ) تَ َقدَّ َم ْ

ت إىل (النــاسِ) اليت فيــهِ
ـتَـدَّ ْ

وعـروسُـ ُه (الرمحـ ُن) إنَّ رداءَهــا

كالزَّ ْهــرِ حـلـــ ٌو يف تهاديــهِ

(ياسنيُ) ماذا أمتطـي يف وصْفِها؟!

حصيــهِ
ت ُأ ْ
و(امللـ ُك) مُلْـكٌ َل ْسـ ُ

قـرآنُـنـا  ..سِـ ٌّر مِـ َن األســرار يف

حبــرِ املهـابةِ ،يف شواطـيــهِ

قـرآُنـنـا  ..نبـ ُع اهلـدايـةِ والصَّفا

ت حتاكيـــهِ
جـ َر ْ
لغةُ الكمـالِ َ

ب متـدفِّــ ٌق
صـيِّـ ٌ
هـو ذا سحـابٌ َ

ف ُيجريــهِ
سبحـانَ ربـي كيـ َ

ت حالوتَــ ُه القـلـوبُ كأمنـا
ذاقَـ ْ

ب فيـــهِ
عسـ ٌل لذيــ ٌذ ذائـ ٌ

نغـماتُـ ُه ،دقـاُتـ ُه ،يف جَـ ْرسِـهـا

َتـتَـَتـبَّــ ُع الصَّادي وتَرْويـــــهِ

هي راحةٌ تلقـى النفـوسَ إذا تُلِـي

وسـعــادةٌ ُتــ ْؤوي ُمحِبِّـيــــهِ

بلْ كلُّ حرفٍ من حروفـهِ دوحـةٌ

ت أجْـــ ًرا لِتاليــــهِ
قـ ْد أثـمـ َر ْ

الـعيـ ُن تـقــرأُ واللـسـانُ مـجــوِّدٌ

ب حيفَـ ُظــ ُه وحيويـــهِ
والـقـلـ ُ

احفـظْـ ُه يف الدنيـا يَ ُك ْن لكَ شافِ ًعا

َت ْمـَتــدُّ يف األخــرى أياديـــهِ

اقـرأْ ُه وارتَـقِ بامسًا يف سُلَّـمِ الــ

ــفـردوسِ واصْ َعـ ْد يف مَراقيـــهِ

َتلْـ َق اإللــ َه هنـاك يف يـوم املزيــــ

جلِّيــهِ
دِ ،ترى بـعـيـنِــ َك ذي َت َ
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