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 Nعبد ﷲ أماني الفيضي

ض يُ َكــلّـِـلُـــ َھا طَفِـيـ ُل
إِلى أَر ٍ
ت عـــ ﱢز
إلى دَا ِر العروبـــ ِة ذا ِ
ق قَـلبِي
إِلى تِ ْل َك القُرى يَ ْ
شـتا ُ
وب على فُــؤا ِدي
إِ َذاھ ﱠ
الجنُ ُ
َب َ
س
سالَتْ ُ
شعُ ُ
إِ َذا َ
وب أَبـي قُبَي ِ
اق
ق ِمـنْ ُع َ
لب يَ ْخفَ ُ
يَكادُالقَ ُ
شـ ِ
س
َو َما أَ ْحبَ ْبتُھا ِألَبي قُبَـيــــــ ِ
بيب على ُربَـــاھَا
الح ُ
لَقَ ْد َح ﱠل َ
الم تَ ْعـــــدُو
َر ِكبتُ َم ِطيﱠةَ األَ ْح ِ

مـيـاهُ مــجنــ ﱠـ ٍة فــيھــا تسيــ ُل
عَال َمةُ َمــ ْجـ ِدھـا سيفٌ سليـ ُل
سـت َِحـيـ ُل
ولَ ْو أنﱠ ال َر ِحيــ َل لـ َــ ُم ْ
ستَ ِميـ ُل
إِلَى بَ ْطحـــا ِء مـــ ﱠكــةَ يَ ْ
َوب ﱠل ُم َج ْيــ ِم ًرا َو ْبــ ٌل َھـ ِطــيـــ ُل
اح ُمدًى طَ ِويـ ُل
وإِن عَاق ال َر َو َ

الجلِيـ ُل
َوال لِ ُربُو ِعـــ َھا فِـــيـ َھا َ
اُ ِح ﱡب َم َحلﱠهُ نِــ ْعــــ َم الــ َحــلِــي ُل
خ ِميـ ُل
َكأَنﱠ َم َ
سافَة الـــتَـــا ِريــ ِ

َط َويْتُ ِب َھا قُرُونَ الدﱠھ ِر َحتﱠــى
نَ َز ْلتُ َج ِزي َرةً فِيــ َھـا َح ِبيبِــي
وج ِه ُم ْنفَلِ ُج الثﱠـنَــايَـا
سي ُم الَ ْ
َو ِ

َألَنﱢي فِـــي َمـــبَــا ِر ِك َھا نَ ِزيـــ ُل
ُم َح ﱠمــد ُِن الــنﱠــبِـ ﱡي فَتًى َج ِميـ ُل
ست َِطيـ ُل
لَـــهُ نُـــو ٌر يَــ ِذيــ ُع َويَ ْ

ق د َْو ًمـا
ويَ ْدعُو قَ ْو َمهُ لِ ْلــ َحــ ﱢ
وحي إِلَ ْي َھـا
وأُخ َرى َ
سافَ َرتْ ُر ِ

َوفِي أَ ْق َوالِ ِه َحـــ ْز ٌم َجـــ ِزيــــ ُل
إِ ًذا أَنَــا فِـــي َمــ ِدينَــتِ ِه د َِخيـ ُل
ســلﱢـــ ُمـــهُ الَــب َھائِ ُم َوالنَ ِخي ُل
يُ َ

شي فِي ھُـدُو ِء
َر ُ
سو ُل ﷲِ يَ ْم ِ
ب
َو ِغ ْلماَنُ ال َم ِدينَ ِة فِي لُعُــو ِ
يُدا ِعبُھُم وال يَ ْجفُو َعلَ ْيـ ِھـــم
َھ َم ْمــتُ ِألَنْ أُقَــبّـِلَـهُ فَتَأْبَــى

ضا َجلِــي ُل
َو ِخــ ْطبُـــھُــ ُم لَـهُ أَ ْي ً
س ُح َخــ ﱠدھُــم نِـ ْعم َ
الخ ِليـ ُل
ويَ ْم َ
عَلـ َـ ﱠي َجـ َوا ِر ِحـي قَ َد ِمي ﺛَقِـي ُل

ال
يَ ِق ْظتُ إِلَى ا ْل َح ِقيقَ ِة ِمنْ َخيَـ ِ
يُ َمــنﱢـينِـي ال َغــ َرا ُم بِ ُك ﱢل َھــ َذا
صبِ ﱞي فِـي ِحــ َجـــا ِز
َولَ ْوأَنﱢي َ

ضـلـِـي ُل
فَإِني فِي َغـــيَـا ِھـبـِ ِه َ
ضئِـــيــ ُل
َع َر ْفتُ بِــأَنﱠـهُ ُح ْلــ ٌم َ
سبِيــ ُل
صــافَـ َح ٍة َ
لَ َكانَ إِلَى ُمــ َ

س
و َط ﱠھ َر ِني النﱠ ِب ﱡي ِ
بس ْحر لَ ْمــ ِ
لو َخبﱠأْتَهُ لِي يا َحبيِبـِـــــي
َو ْ

س َعــ ْد بِـــ ِه إِال الــقَــلِيـ ُل
َولَ ْم يَ ْ
اط َكفَى الَب ِديـ ُل
الص َر ِ
إِلَى َس ْط ِح ِ
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 Nاألستاذ إبراھيم محمد الفيضي األريكلي
الحــمــد  tالــكريـم الشـــــــان
ﺛـــم الصــالة والســــالم أبــــدا
وآله وصحبه األلــــي مضـــــوا
وبعـــد فــاعـــلم أن ديـن نبينــا
ديـن بــه نســخ الشرائع قبـــله
في أخذه نيل الــنجـــاة ونــــبذه
ومدار كل سعادة يحظى بــــھــا
لم ال ومن جاء به ھـو ســيـــــد
واألنبيا والــرسل تحـت لــوائـه
كم معجزات بــاھرات للــحـجــا
أعظم بھا وأجلھا البـــاقــي بــال
واألنبيا أوتوا من اآليـــــات مـا
وقد انقضت في عھدھم ونبيـنــا
من أجل ذا أتباعه زادوا عــلــى
وھـو الذي حـاز الكمال بأســره
لما اصــطـــفاه ﷲ أكرم رسلـه
ال تغترر بمقال مغرورين عـــن
ماضر شمس نھارنا أن ال يـــرى
يا ربنا ارزقــنا محـــبتــــه وأن
وارزق محبة أھله والصحـــب وال
يــا رب وفــقــنا لــنصــرة دينه
واردد لسان الطاعنين وسعيھم
يا رب قائـــلــھا أريــكل نــجــه
قد تم ما قد رمت من نظمي أتم
أزكى الصالة مع السالم على الذي
وآلــه وصـــحبــه األلـى حووا

١

المنــعم الــمعروف باإلحـــسـان
على النبي المصطفى العــدنــان
أتقى األنام وأشجع الــفـــرسـان
خير الورى المعشوق لألذھـــان
ملجا اللبيب ومــغبــط اإلنــسـان
مفض بصـــاحبـه إلى النـيـــران
ھو االنقيـــاد له بـصــدق جنــان
أوالد آدم عــــادمـــا لــلــــثـانـي
في الحشر أيضا جاء في تـبـيان
أبدى لدى متظرف األحـــيــــــان
نقـــص يـــرام فـــمعجز الــقرآن
يدعو الـورى طوعا إلى اإليمـــان
مؤتاه مـــحفــوظ مدى األزمــان
من قــبله مـــن تــابعي األعيــان
ذاتا ومـــعنـــى مـــالــه مـن دان
كنــــا بـــه مـــن مـــكرم بمــكان
جھــل بــنـفـس األمر أو عـدوان
من حـــظــه عــيــنـان عميـاوان
تــــزداد حبـــا فـــيه بـــاستيقان
أتبـــاع أھـل الـخير والرضــوان
واالشتــــغــال بــه بــال حرمــان
في محــو نــور الھدي والفرقان
وامنن بعــفـو مــنـك والـغـفـران
حـمــدي لـربـي المحسن المنـان
جــاء الــعــبــاد بأفضل األديــان
كـــل الـعــلى بـالقـفو واإلذعــان
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