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 ِهـــأماني  إىل  ُرــيسي ،يـميش          ِهـــيِغـْبـَي  ِرـــاألم  لُّـك رُءـــامل

 ِهــــليـْبـوُت  اـهـليـْبـُي  اُهـيـدن          ًةرَّــمسو  ًةــدمع ،ـرًّاوش اًرــخي

 ِهـــيـيـْحُي   الِمـباإلس  ُهـوالّل          ٌتـيَِّمَل اِنــزمـي الـيف ماض رُءــامل

 ِهــيـدياج  ُهـْتـطََّغ  يف اجلهل          ِهِنـْفَج َضـِمْغُم َساألم إني رأيُت

 ِهــيف فيافي  رُقـشـت  ِسـإذا          بالشم ،ُهـَظـأيَق ،إليه ُرــالبشي جاَء

 ِهــيوالتِّ  ِلـاجله  اِنـما يف زا          مـى بهـاملول َلَزـْلَز ،(ُرــ)اهلل أكب

 ِهـفي  سرى ْدَقَل  اجلالِل ُضْبَن          ٌعـساط وٌرــن ،ِهـالّل اُبـتـذا كـه

 ِهــأيادي  ىـعل  وُلــالعق  َكْلِت          ْتـَحتَّـَفوَت ،ُهــُآيات ْتـَمِكْحُأ ْدـَق

 ِهــأعالي  يف  ُقــِفْخَي  ِرــيكالط          اـًفِرـرْفـُم الِمـالك لِّو على ُكـُمْسَي

 ِهــــمعاني  ٌةــَعـَشـْعـَشـُم ه ـبو          لفظِه أحرُف النوِر خبيِط ْتَجِسُن

 ِهــمباني  على  وُخـالشم  َفـقٌد          َورِّـَفـَتـُم ،ٌزـمعِج ،ٌمـعظي ،ٌمـفخ

 ِهــسياك  لََّج  ِةـالبالغ  وُبـث          ِهـبيان ُرــْحـِس اِرـن اإلبهـم وٌنــل

 ِهـــيلـآل   اـًنـسـُح  ْتــَقـوتأل          ُهاَءـبه اِلـاجلم اِمـى هـى علـأرس

 ِهــــوداني  ِهــيـقاص   ُمـلـوالع         ِهـونـك ِلــوٌف بداخــفـلـم وُنـالك

 ِهـــديْبُي  دُّـِج  ٌقـدقي  ٌفـوص ي        ـتهـنـال ت ٌقــحقائ وُمـه العلـيـف

 ِهــنواحي  يف  ىـفْخَي ان ـما ك ورى       ــلل  وٍمــي لَّــُك ُرــِهْظـُي ُهـالّل

 ِهـــأراضي  ُهــْتـوضمَّ  ،ٌزــنـك  هو كائٌن        ما ،ونـسيك ما ،انـك ما

 ِهـــألهلي  ريــجـي ما رآة ـم  ه       ـل وٌرـص ْلـب ِخـالتاري َنـِم ٌصـقص

 ِهـــيـمآق  يف رى ــوأخ  اـدني ها        ـلَّـُك َيــِاملعان مَّـض ٌمـجـعـو مــه

 ِهــيعافي  ي ـرب   ُهـَأمَّ    ْنَم          ٍلـِضـْعـُم داٍء لِّــُكِل اُءـشفـه الــفي



 

 ِهـــزيـْنَت  لِّــُكِب   وِّــُلُعـال  وَقـال          فـع ،يٌءـش ِهـِلـْثِمَك َســلي ُهـّلـال

 ِهـــاويـسـي  يٌءــش  وال  ،اًدــأب          ُهـُلـثـال م  ،ُهَدـعـال ب  ،ُهـَلـال قب

 ِهـــميْحَي  ِظـْفِحـبال  ذيـو الـوه           ُهـوآُي اُبـتـالك َلَزــَن ِهِدـنـع ْنـِم

 ِهــفي  اليت (اِســالن)إىل  ْتدَّــَت    ها امـ        وظالُل ْتَمدََّق( َتالكتاِب مُّ)ُأ

 ِهــتهادي  يف   ٌوـــلـح  ِرــْهزَّلكا  ا         ــهاَءدر ( إنَُّنـ)الرمح ُهـروُسـعو

 ِهــصيْحُأ  ُتـْسَل  ٌكـْل( ُمُكـو)املل         ها؟!ِفوْصي يف ـ( ماذا أمتط)ياسنُي

 ِهــيـشواط  يف  ،ابِةـامله  ِرــحب  رار يف         ــاألس َنـِم رٌّـا .. ِسـنـرآُنـق

 ِهـــحتاكي  ْتَرـَج  اِلـالكم  فا          لغُةصَّلوا ِةـدايـاهل ُعـا .. نبـنـُنرآـق

 ِهــجريُي  َفـكي  يـرب  اَنـسبح           ٌقــدفِّـمت ٌبـيِّـَص اٌبـو ذا سحـه

 ِهـــفي   ٌبـذائ   ٌذــلذي   ٌلـعس   ا        ـكأمن وُبـلـالق ُهــَحالوت ْتـذاَق

 ِهـــــيْرووَت   يادصَّال  ُعــبَّـَتــَتَت   ا        ـهـِسْرـيف َج ،ُهـُتاـدق ،ُهـماُتـنغ

 ِهــــيـبِِّحُم   ويْؤــُت   ادٌةــعـي          وسـِلإذا ُت وَسـى النفـتلق هي راحٌة

 ِهــــتاليِل  اًرـــأْج  ْتَرـمـأث  ْدـق  ٌة         ـدوح ِهـحرٍف من حروف كلُّ بْل

 ِهـــوحيوي  ُهــُظـحيَف  ُبـلـقـالو    ٌد       وِّــجـم اُنـسـوالل رُأــقـت ُنـعيـال

 ِهـــأيادي رى ــاألخ يف   دُّــَتـْمَت           اًعشاِف لَك ْنُكا َيـيف الدني ُهـْظـاحف

 ِهـــراقييف َم  ْدـَعواْص  ردوِســفـ           ـالـ ِمـلَّيف ُسبامًسا   ِقـوارَت  ُهرْأـاق

 ِهــيلَِّجَتذي  َكــِنـيـعـترى ب ،ِد           وم املزيـــــاك يف يـهن َهــاإلل َقـْلَت
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