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 هذا الكتاب 

خمتلفة،   فرتات  عىل  كتبتها  قصائد  تدور  هذه  وهي 

 مجيعا حول معنيني كبريين.. معنى احلب.. ومعنى األمل.

احلب؛ فيبدأ باحلب اإلهلي املقدس، والذي ينبع  أما  

منه بعد ذلك كل حب رشيف.. ألن ما عداه جمرد أوهام 

 انتكاسة عن حقيقته اإلنسانية. وغرائز ال تزيد صاحبها إال  

اإلنسان،  عىل  حزينة  زفرات  فهو  األمل؛  وأما 

والواقع اإلنساين، وكيف انحرف عن الطواف عىل كعبته  

 احلقيقية، وراح يطوف بدهلا عىل أصنام األهواء. 

الصادقني  أولئك  عىل  كذلك  حزن  زفرات  وهو 

البرش   لكن  البرشية،  هلداية  منارات  اهلل  جعلهم  الذين 

لوا معهم بكل قسوة؛ فراحوا يستبدلوهنم بكل ما متيل  تعام

 عليهم الشياطني من أهواء وأنداد. 
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 املقدمة  

التعريف   يف  الرسايل  األدب  يستعملها  التي  األساليب  أهم  من 

عليه   يطلق  أن  يمكن  ما  هبا  املرتبطة  الرفيعة  والقيم  املقدسة،  باحلقائق 

 ]أسلوب املناجاة[ 

وهو أسلوب مستنبط ـ أوال ـ من القرآن الكريم، ذلك أنه استعمله  

حيرص   التي  الرفيعة،  القيم  إىل  والتنبيه  باحلقائق،  للتعريف  كوسيلة 

 السالكون سبيل اهلل عىل التخلق هبا. 

انياـ  من األنبياء عليهم السالم، ومن سار عىل هدهيم  وهو مستنبطـ  ث

من أئمة اهلدى، أولئك الذين ورثوهم خري وراثة؛ فأكملوا مسريهتم، ومل  

 ينحرفوا عىل هدهيم. 

متتلئ   هبا..  خاصة  أدعية  صحيفة  األئمة  من  أئمة  لكل  نجد  وهلذا 

 بكل معاين اجلامل والصدق واألدب مع اهلل. 

لنورانية املقدسة حاولنا يف هذا الديوان  وعىل ضوء تلك الكلامت ا 

أن نعرب ـ عرب ألسنة متعددة ختاطب اهلل تعاىل ـ عن كل معاين الشوق واملحبة  

 والرضا وكل القيم الروحية العالية. 

ومل نفرق يف ذلك بني العامة البسطاء.. وبني العلامء األفذاذ.. فالكل 



 

6 

 

 عارف. خياطب اهلل تعاىل بلسانه، وبحسب ما لديه من امل

ومطلوب الكل ليس أمورا مادية مرتبطة هبذه احلياة، وإنام أن يكون  

اهلل..   من  قربا  أكثر  جيعلهم  ما  واملواهب  واألخالق  امللكات  من  لدهيم 

 فأعظم ما طلب من اهلل ما يقرب منه. 

بعيدا عن   اجلميع  يفهمها  لغة بسيطة  أن نستعمل  فيها  وقد حاولنا 

ال التي  واللغة  واأللغاز  يمكن  التعقيد  أنه  ذلك  الناس..  مجاهري  يتذوقها   

التعبري عن احلقائق العالية بلغة بسيطة واضحة يفهمها اجلميع.. فتلك هي  

سنة القرآن الكريم، وسنة األنبياء وأئمة اهلدى.. والتعقيد بدعة حادثة ال  

 عالقة هلا باهلدي املقدس. 

عرصنا  أهل  وضعها  التي  الضوابط  تلك  عن  كذلك  ابتعدنا  وقد 

شعر.. فنحن لسنا ملزمني بأي رشط من تلك الرشوط.. والشعر يتطور  لل

 كل حني.. والعربة فيه بالذوق، ال بام نضعه من قيود. 

وهذا ما هيدف إليه األدب الرسايل الذي ال يدعوه احرتامه ملا يتوفر  

أساليب   بوضع  املبادرة  وعدم  التقليد،  إىل  موجودة  إبداعية  نواح  من 

 ن جتد هلا مجهورها اخلاص. جديدة، ما دام يمكن أ
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 مناجاة بستاين 

  أدعوك..  ينيا رب.. أنا البستا 

 بني األوراق واألزهار واألغصاْن 

 مل أسكن يوما قرصا.. 

 مل أملك يوما عرشا..  

 مل يعلق عىل صدري نيشاْن..  

 مل توضع عىل رأيس تيجاْن  

 لكني كنت أفضل من كل من ملك الدنيا..  

 من كل من مأل خزائنه بالذهب واللؤلؤ والعقيق واملرجانْ 

 فقد كان بستاين هو اجلنة..  

 وكان الزهر اليانع فيه رْوحي..  

 وكان الرحيانْ 

 وكان الطري املغرد حويل.. 

 من يغنيني عن كل تلك اللذات..  

 عن كل األحلانْ 

 كل األلواْن.. وكنت أرى فيه يارب من 
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 فيل فيه أوركيد..  

 ويل سوسنة..  

 ويل توليب..  

 . ويل جوري. 

 ويل ذاك الزهر املطعم بعطر الكافور..  

 األقحوانْ ذاك 

 ويل يف أقىص احلديقة تالة..   

 وبجنبها كان يل بيلسان 

 ويف وسط احلديقة كان يل نخلة..  

 وبجنبها تينة..  

 وخلفها كان الرمانْ 

 وكنت أرى يف الكل يا رب معناك..  

 فالزهر مل حيجبني عنك..  

 والثمر مل يبعدين عنك..  

 واخلرضة مل ترصفني عنك.. 

 بل كان الكل دلييل إليك..  

 كان الرتمجانْ 
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 وكنت أرى يف الكل..  

 ويف الطري املغرد حويل..  

 واملاء املنساب بني السيقانْ 

 ا..  كل معاين اإلبداع الذي يملؤين حلرضتك عشق

 فلذلك مل أحزن..  

 ومل أتأمل..  

 ومل أتكدر..  

 وهل حيزن من عاش يف ذاك احلان؟ 

 وهل حيزن من عاش يرتشف من عطر الكون نشوانا.. جذالن؟
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 مناجاة جائع 

إيَِلَّ ِمْن َخرْيٍ َفِقرير }قصيدة من وحي قوله تعاىل:   َأْنَزْلَت  (،  24)القصص:    {َربِّ إيِنِّ ملَِا 

 يل يف تفسريها: )واهلل، ما طلب إال خبزا يأكله( وقد قال اإلمام ع 

 يا رب.. إين جوعاْن..  

 وإين ملا أنزلت إيل من خري ظمآنْ 

 لكني يا رب.. لست ذواقا أتكرب عىل نعمتك..  

 أو أرميها بالنقصانْ 

 فأنا أرىض بكل ما يطعمني جودك..  

 من كرسة خبز..  

 أو دشيشة..  

 أو أجبانْ 

 أو ُقلة فيها بعض الزيت..  

 أو بعض اخلل ..  

 أو بعض األلبانْ 

 ال أطلب منك يا رب.. أكل اإلغريق.. وال األكراد.. وال الرومانْ 

 ال أطلب أن تطعمني ما يطبخه الروس أو الرتك أو األملانْ 
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 ال أطلب منك يا رب مّقلوبة وال كبة وال ثريدة..  

 وال ملوخية مرص أو السودانْ 

 تي خيلط فيها اللحم باجلوز أو اللوز..  أو تلك ال

 تلك التي تدعى فاسنجانْ 

 تلك التي ال يأكلها إال أهل الرتف من أذربيجان.. أو من إيراْن 

 أو تلك التي خُيلط فيها ورق العنب باألرز و اللحم..  

 تلك التي تدعى شيش طاووق..  

 وتطبخ يف سورية.. ويف لبناْن  

 عثامنْ وإن كان أصلها من أتراك بني  

 ال أطلب منك يا رب تكة.. وال معالكا.. وال كبابا.. وال بريانْ 

 وال طحينة.. وال تفاحية..  

 وال تلك التي تنسب للباذنجاْن 

 يا رب.. فال تشغلني  بأطعمة الدنيا عن ذاك الذي وفرته لنا يف اجلنانْ 

 فأنا ال أريد أن أطغى يف هذي األرض..  

 نْ وال أن يلهيني األكل عنك يا رمح

 فاجعلني ممن يرىض بيسري القوت..  

 إىل أن يلقاك ومل يتطلخ بالنريانْ 
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 واعذرين يا رب عن الوقت الذي أمضيه يف الطبخ.. 

 أو حتريك اللسان..    ..أو يف املضغ 

 أو األسنانْ 

 فأنا ال آكل إال ألتقوى عىل طاعتك..  

 فهب يل من مجيل رضاك ما يسكنني اجلنة.. 

 يامْن  يف صحبة أهل القرب واإل
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 مناجاة رسام 

 يا رب.. ارمحني فإين رساْم..  

 وامألين بكل طاقات التعبري ..  

 وأنزل عيل من كل ألوان اإلهلامْ 

 ألعرب عام يف صدري من أحالمْ 

 امنحني القدرة ألصور عطر الزهر..  

 ورحيق املاء..  

 وعبق اخلزامْ 

 وأصور صهيل اخليل..  

 وزئري األُسد..  

 وسليل الغزال..  

 وهديل احلاممْ 

 وأصور الريح وهي ترتنح بني سيقان األشجار..  

 واألغصان.. ويف أجواء الغاممْ 

 امنحني القدرة ألرسم ما يف الكون من آيات السالْم..  

 وبديع النظامْ 
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 واجعل ريشتي مسبحة حتلق يف أجواء القرب..  

 غرامْ وبكل عشق 

 واجعل أقالم التخطيط..  

 حم..  وأقالم الف

 وكل أنواع األقالمْ 

 تصور ما يف الكون من إبداع..  

 من غري حرف وال صوت..  

 وال نبس كالمْ 

 واجعل ورق الكانسون..  

 وورق الفابريانو ..  

 وورق الباستيل.. 

 وألوان املاء..  

 وألوان الزيِت..  

 وألوان الزجاج..  

 وكل ألوان الرسامْ 

 وود.. وتتيم.. وهيامْ معارج أرقى هبا إليك ريب يف حب.. 

 يا رب .. وأعوذ بك أن أجعل ريشتي مهواة لكل ظالمْ 



 

15 

 

 فأستبدل احلق بالباطل..  

 وأبيع جنات اخللد بذاك الرغامْ 

 فأعوذ بك يا رب أن تكون رسومي مدعاة..  

 للتضليل والتحريف واألوهامْ 

 أو أجعلها أداة لرفع احلياء واألمانة والغرية واالحتشامْ 

 يرسي بني األنامْ   أو أجعلها سام

 لينرش الفتنة والضالل وكل أنواع اآلثامْ 

 .. فأنا يا رب عبدك الذي ال يرىض أن يكون أداة للسوقة

 أو لإلجرام  

 فاجعلني يا رب أعبدك يف ورشتي..  

 وأنا بني األوراق واأللوان واألقالمْ 

 والقيامْ  ..واملنام ..واجعل ورشتي حمرابا لذكرك يف القعود

 وسيلة لنرش احلق واخلري بني األنامْ واجعلني 
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 مناجاة فيزيائي 

 يدعو ربه بام ألفه من اللغة التي يستعملها يف ختصصه فيزياء  مناجاة أستاذ  

 يا رب .. اعذرين أن أحتدث بلغة أهل الفيزياء..  

 فأنا مذ كنت صغريا مل جيتذبني طب..  

 وال فلسفة..  

 وال علم األحياء 

 ذاك الذي أراين قدرتك الباهرة.. مل جيتذبني من العلم سوى 

 يف قوانني األشياْء..   

 كل األشياءْ 

 فرصت أرى إعجاز صنعتك احلاكمة يف الكون وقواه..  

 ويف العلياءْ  .. يف السفل 

 ويف الذرة.. واملجرة..  

 وذاك الفراغ املوهوم املسمى باخلالءْ 

 ويف ثوابت الكون..  

 وكل القوانني املعجزة الباهرة الغراءْ 

 التي قضت عىل كل أوهام اإلحلاد..  تلك 
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 فصار ال يلحد إال صاحب داءْ 

 مل يمنعه عن اإليامن إال محق أو غفلة أو جنون أو أهواءْ 

 وكيف يلحد من يرى تصميم الذرة واملجرة..  

 والقوانني التي حتكمها..  

 والطاقات التي تفرزها..  

 والنظام الذي يعقلها..  

 وعجيب ذاك األداء 

 يرى قدرتك الباهرة يف كل صغري وكبري..  وكيف يلحد من 

 ويف كل أنحاء الكون..  

 وكل األرجاْء؟ 

 فاجعلني يا رب أعبدك يف حمراب الكون..  

 فال أغفل عنك صباح مساءْ 

 وأعوذ بك يا رب من كل من جانب احلق..  

 بل صار له من األعداءْ 

 فصار يتهم الكون بأنه صنع هكذا..  

 رمية من غري رام..  

 بناء بال بنّاءْ أو 
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 وهل يقبل هذا من قىض عمره يف البحث عن األسباب..  

 والعلل واألنباْء؟ 

 وهل يقبل هذا من ميز بالعقل واحلكمة..  

 فصار من العقالْء؟

 .. فأعوذ بك يا رب أن يصيبني ذاك اللوث

 الذي أصاب من ضل عن االهتداءْ ذاك 

 يا رب.. وهبني من لدنك مزيد إدراك..  

 ومزيد ذكاءْ 

 ألراك يف كل األشياء..  

 وأنعم منك بجميل لقاءْ 

 فكل مناي يا رب أن أخرج من هذي الدنيا..  

 وأنا معدود يف زمر العارفني العلامْء  

 ألكون ممن يشهد باحلق وللحق..  

 ويكون دليال للخلق..  

 حيميهم من تلك الظلامءْ 

 ب منك معرفة..  فارزقني يا ر 

 واحفظني من ذاك الزهو والكرب واخليالءْ 
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 مناجاة خياط 

 ..  يا رب .. إين خياطْ 

 وإين لديني ورع حمتاطْ 

 مل أضق بمهنتي أبدا..  

 وكيف أضيق بمهنة إدريس..  

 ذاك النبي اخلياطْ 

 ذاك الذي ُرفع إىل السامء ..  

 وقد قطع يف طريق القرب كل األشواطْ 

 ولذا أستن بسنته ..  

 وأسري عىل هديه بفرح ورسور..  

 وسعادة ونشاطْ 

 وقد شئت أن ُأرفع بني اخللق ..  

 فالكل حيتاج إيل..  

 والكل يطلبني.. 

 شيخا كان..  

 أو من ال يزال صغريا.. ملفوفا يف القامطْ 
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 بل حتى الوزراء وامللوك..  

 وكل من كان من البسطاء..  

 أو من يف البالطْ 

 وقد مننت عيل يا رب بإتقان الصنعة..  

 فأنا أتقن كل ألبسة الُعرب والعجم واألنباطْ 

 وهلذا أرى الكل يطلبني ..  

 من القاهرة أو بغداد أو دمياطْ 

 أو تونس أو اجلزائر أو طرابلس أو مراكش أو الرباطْ 

 وقد مننت عيل يا رب بمسحات اجلامل التي أضيفها لأللبسة..  

 إفراطْ بال تفريط وال 

 فالبساطة هي اجلامل املريض..  

 ويف كل األوساطْ 

 وهلذا تراين يا رب ..  

 أبتعد عن كل تكلف أو زخرفة من كل األنواع واألنامطْ 

 .. فأنا ال أخيط تلك الثياب املوشاة بالذهب واللؤلؤ

 األقراطْ  و أ .. الشنوف احلمر وأ

 تلك التي اتفق الكل عىل إرضارها بالنفس واجلسم..  
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 ن سينا إىل بقراطْ من اب

 .. ولذا فإن كل أعاميل قارصة عىل اجلبة والقباء

 والقميص واملالءة واألمراطْ 

 تلك التي يستوي يف لبسها عامة الناس..  

 ويف أرض السواد..  

 ويف الفسطاطْ 

 ومل أخط أبدا طيلسانا..  

 وال قفطانا..  

 وال قطيفة.. 

 وال بدرونا..  

 وال َثوَب ِقباط 

 وقد رضيت يا رب بأجر زهيد..  

 فأنا ال أطلب دنانري الذهب..  

 وال األوقيات احلمر..  

 وال القرياطْ 

 ومل أطلب يوما كاشا.. وال شيكا..  

 بل إين أرىض أن أقبض أجري باألقساطْ 
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 فاغفر يل يا رب.. وأسعدين برضاك..  

 واجعلني من أهل الرضوان..  

 ال من أهل اإلسخاطْ 

 ا نال منها كل البسطاء.. ألنال من الدنيا م

 حتى أجوز سعيدا عىل الرصاطْ 

 أبدا  فال أكون من الذين ذكرت أهنم ال يدخلون اجلنة

 اجلمل سم ِخياطْ ولو ولج 
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 مناجاة فلكي 

 يا رب علمني كيف أجول يف األكواِن.. بال مرصادْ 

 وكيف أسافر بني األقامر..  

 بال مركبة.. وال منطادْ 

 النجوم يف األفالكْ وكيف أسمع تسبيح 

 وكيف أرى نور الكواكب..  

 وإشعاع الشمِس..  

 والنجم إذا هيوى..  

 والنجم الثاقِب.. 

 من غري تلسكوٍب..  

 وال مركبٍة ..  

 وال كل أدوات اإلدراكْ 

 علمني كيف أقتحم كل تيك األبعاْد 

 ألرى مجالك يف األكوان..  

 مثل األمالكْ 

 فأسبحك هناْك..  
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 والسدِم.. واألفالكْ بني املجرات .. 

 وتغمرين من فضلك ما يبعدين عن كل أرشاك اإلرشاكْ 

 فالرشك هو الثقوب السوداُء..  

 تلك التي تلتهم الكل لوالكْ 
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 مناجاة طبيب 

 يا رب..  

 يا من قدرت عىل اخللق يف هذي الدنيا األدواءْ 

 ال لتعذهبم..  

 ال لتعاقبهم..  

 ال لتعاملهم كاألعداءْ 

 ب الرفيق..  فأنت الرمحن الطبي 

 الذي ال تعرف رمحته الألواءْ 

 فلذلك يا رب..  

 كام قدرت األدواء .. وفرت كل شفاءْ 

 وأنزلت برمحتك كل دواءْ 

 ثم مننت علينا بالتشويق.. 

 وكل ألوان العون لنصري من احلكامء األطباءْ 

 لتتجىل فينا رمحتك باخللق..  

 فنصري هلم حصن وقاْء..  

 فداْء.. أو نكون هلم كبش 
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 نضحي بأنفسنا ..  

 لنخفف عن مرضانا كل عناءْ 

 فكام أهلمتنا يا رب..  

 ألن نتحىل هبذي الرتبة العصامءْ 

 أنزلنا بفضلك منازل من جاهد فيك إىل أن مات كالشهداءْ 

 فنحن نتلقى من مرضانا كل أنواع العدوى صباح مساءْ 

 فكل فريوس أو جرثوم أو بكرتيا..  

 أو أي وباءْ 

 نحن أول من يقابله ويضحي..  

 ال باملال أو باجلاه..  

 بل باجلسم واألعضاءْ 

 فارزقنا يارب معرفة لنعيش يف رحاب جنتك الفيحاءْ 

 تلك التي ال أحزانا فيها..  

 وال أمراضا..  

 وال أي بالءْ 

 فهناك سعادتنا القصوى..  

 داء الكرماء الشفعاْء  وهناك نرتاح كالشه
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 مناجاة موسيقار 

 يارب.. أنت تعلم أين موسيقارْ 

 وأين من صغري الباكر ربيت..  

 بني العود والكامن والقانون والقيثارْ 

 أردد: الدو.. والري.. واملي..  

 والفا.. والصول.. والال.. واليس 

 وكل ما تعزفه األوتاْر.. 

 ألقلد ما أبدعت من أصوات العنادل والبالبل ..  

 واألطيارْ 

 وقد كنت يا رب مع الصبا والعجم والبيات والسيكاه واحلجاز.. 

 وكل ما أبدعه الفن..  

 وكل مقامات األسامر واألسحارْ 

 أستشعر كل ألوان الذوق..  

 وأهتز لكل األرسارْ 

 ال حتجبني عنك املوسيقى..  

 وال يبعدين عنك الطرب..  
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 وال ترصفني عنك أنات الناي ..  

 وال أنغام األوتارْ 

 بل كنت يا رب.. أهتز هبا شوقا للقاك..  

 فأنت املبدع لكل فنون الدنيا 

 ولكل اآلالت..  

 وكل األنغام..  

 وكل املشاعر واألذواق واألشعارْ 

 فارزقني يا رب معرفة..  

 ألجعل من آالت أنغاما حانية تسبحك ليل هناْر  
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 ف مناجاة فيلسو

 يارب.. 

 إنك تعلم أين من بدء حيات مل أقبل إال ما يقبله عقيل 

 وكنت أخالف كل من يرميني لذلك باجلهل..  

 أو ينعتني باهلرطقة..  

 أو بالزندقة..   

 أو هيددين بالرمح..  

 أو بالسيف..  

 أو باملطرقة 

 فلذلك جترعت كل ألوان الذِل   

 وسمعت كل ألفاظ البذاءة من أقرب الناس إيل..  

 بل من أهيل  

 لكني يا رب رضيت أن أجترع السم مع سقراٍط..  

 وُأقتل صربا مع حكيم اإلرشاق..  

 ذاك  الذي يدعى السهروردي  

 ذاك الذي ُقتل صربا..  
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 حيث  مات يف السجن جوعانا  

 حمروما من أبسط أنواع األكِل..   

 .  ليشبع عىل إثره جهال. 

 عاشوا يف الظلامت بال عقِل  

 وهل يعقل من أغلق عىل عقله بكل حديد القفِل؟  

 لكني يا رب..  

 مل أكن كام وصفوا..  

 فالفلسفة مل تعقلني 

 وكل أنواع الفضلِ   ..ومل تأمرين إال باخلري واملعرفة

 فبالفلسفة عرفت احلق..   

 وبه ميزت الباطل بكل حدود الفصل 

 وبالفسلفة عرفتك يارب..  

 وهبا عبدتك..  

 وخلعت نعيل 

 ألدخل حرضتك مشتاقا..  

 بريئا من كل أطياف اجلهل 

 فتقبلني يا رب وزدين إدراكا ..  
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 ليتجىل يل احلق كمرآة صافية.. 

 قد هذبت بكل أصناف الصقِل  
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 مناجاة صغري 

 يا رب .. إين أدعوك صغريا..  

 فاحفظني إن قدرت يل أن أصري كبريا 

 احفظ يل حالوة البسمة يف وجهي..  

 فإين ال أريد أن أكون عبوسا..  

 مريرا.. قمطريرا

 واحفظ يل صفحة قلبي البيضاء..  

 فإين ال أريد أن أصري حقودا..  

 خبيثا رشيرا 

 واجعلني يا رب كاملسيح.. 

 ذلك الذي علمته الكتاب واحلكمة..  

 والنطق يف املهد..  

 فكان لبيبا بصريا 

 النبي الكريم الذي اصطفيته واجتبيته..   أو كيحي.. ذاك

 وهو ال يزال مثيل صغريا 

 يا رب.. وارزقني من لدنك اهلداية والرباءة والبصرية..  
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 واجعل قلبي نريا.. كالبدر أو كالشمس املنرية  

 ليظل سليام من األغيار والذنوب.. وكل اآلثام..  

 صغرية كانت أو كبرية 

 يا رب.. لقد أذنت يل يف أن أهلو كاألطفال..  

 وأنا طوع أمرك.. 

 فاحفظني أن يشغلني اللهو عنك..  

 فأصري أعمى رضيرا

 أو كذاك الذي حجبه اللهو عنك..  

 فصار لك جحودا حسريا

 وعلمني يا رب من كل العلوم التي تنفعني..  

 فالعلم يف الصغر كالنقش يف احلجر..  

 يؤثر تأثريا كبريا 

 وكن يل يا رب حافظا يف كل شأن..  

 وكن يل وليا نصريا 

 وكن يل عىل أولئك الذين يرتبصون يب..  

 وبكل أطفال العامل..  

 منيعا ظهريا 
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 واحفظني يا رب من سموم األلعاب والرسوم.. 

 واألفالم الطويلة والقصرية 

 اقدون علينا يف كل صبح ومساء..  تلك التي يدسها احل

 ويف حر الظهرية.. واهلجرية 

 ليختلط علينا احلق بالباطل..  

 واخلري بالرش..  

 ونحن صغار..  

 لنظل يف الغي دهرا كثريا 

 يا رب.. واجعلني ممن حيبون كتابك..  

 ويرتلونه..  

 وحيفظونه..  

 ألكون يف اجلنان أمريا 

 وأكون للخري بني الناس وزيرا وسفريا 

 ووفقني يارب يف أن أبذل جهدي يف درويس..  

 فال أبغض منها جليال أو حقريا

 فأفهم احلساب والعلوم..  

 والتاريخ واجلغرافيا..  
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 وأتقن اإلمالء والنحو..  

 وكل تلك العلوم الكثرية 

 ألنال رضاك ريب..  

 ويسعد والداي يب..  

 وأكون بالفوز والنجاح جديرا 

 الوفرية وأظفر منك باألجور 

 فاستجب يا رب دعائي ..  

 فأنا الذي ال أزال صغريا..  

 مل أرتكب من الذنوب غري أين.. ويف رمضان 

 ويف الليلة األخرية منه.. 

 حيث كنا يف ليلة الشك.. ننتظر العيد الصغريا 

 أخفيت عن أمي بعض احللوى..  

 وقدمتها لرفاقي..  

 عند شط البحرية

 فاغفر يل يا رب..  

 وأعذين من أن أعود ملثل هذا..  

 فأنت تعلم أين مل أكن أقصد جرما خطريا 
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 ولكنهم رفاقي أحلوا عيل..  

 فرحت أفعل ما طلبوه.. 

 ومل أسترش أمي.. فاغفر يل يا رب جرمي 

 وأعذين من أن أعود إليه 

 وكن يل بفضلك معيذا جمريا 
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 مناجاة امرأة مظلومة 

 عرب عن املظامل التي أصابت النساء عرب التاريخ مناجاة بلسان امرأة ت 

 يا رب.. إين امرأة.. أدعوك بلسان نساء كثريات 

 فربئني.. وبرئ معي كل نساء الدنيا املظلومات 

 فنحن نعاين من كل ألوان القهر.. 

 ونحن يف كل عصور الدنيا حمتقرات 

 فبني العرب كنا نرمى يف القبور أحياء موؤودات 

 إماء منبوذات وعند اهلنود كنا 

 وعند اإلغريق والرومان كنا أشجارا مسمومات 

 وكنا كسقط املتاع.. 

 نباع ونرشى يف األسواق واملنتزهات 

 وكنا من املرياث.. ومجيع احلقوق.. حمرومات 

 وكنا ممنوعني من الكالم يف الطرقات 

 وكانوا يضعون يف أفواهنا األطواق..  

 وأقفال احلديد.. والصوالت 

 لزيت احلار عىل من تتجرأ..  وكانوا يسكبون ا
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 عىل خمالفة تلك القوانني اجلائرات 

 ويربطوهنا بذيول اخليل.. 

 ثم جيروهنا بأقىص الرسعات 

 حتى أرسطو ذاك الذي ُيدعى حكيم الدنيا 

 ذكر أن الطبيعة مل تزودنا بأي استعدادات  

 فنحن ال يمكن أن نكون إال من الناقصات.. العاجزات 

 دنا سببا لكل األزمات وقبله اعترب سقراط وجو

 وأنا نشبه الريح املسموم..  

 ذاك الذي يموت كل من شمه من الكائنات 

 ويف روما اجتمع احلكامء ورجال الدين.. 

 ال إلنصافنا من كل الظلم والظلامت

 وإنام للنظر يف جنس الروح التي تسكننا 

 هل هي كروح الرجل.. أم كروح احلرشات؟ 

 وهل ندخل اجلنة كالرجال؟ 

 ا يف العقبى سنظل من املحرومات  أم أن

 وقد قرروا بعد الكثري من االجتامعات

 أنا نملك أرواحا.. لكن نجسات.. 
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 ال تستحق التكريم يف دار الدنيا وال الرمحات 

 وكأن رمحتك التي وسعت كل الكائنات

 ضاقت بنا معرش النساء املظلومات 

 وهكذا يا رب ظل الظلم يالحقنا بالويالت 

 إىل أن جاء هذا العرص الذي تومهنا أنا..  

 قد ُخلصنا فيه من عصور الظلامت

 فإذا به مثل سابقه أصبحنا سلعة من السلعات 

 تتنافس فينا وتتداولنا املصانع واملتاجر والرشكات 

 فحولونا من نسوة حمرتمات 

 إىل جمرد ألعوبات ودميات وأيقونات

 يا رب.. إنا مل نضق بكل هؤالء املخلوقات 

 هم منحرفون عنك.. وال ترجى منهم أي خريات ف

 ولكنا نعتب عىل من استعمل ما أنزلت من اآليات 

 لتشوهينا.. ورمينا بكل الضاالت املوبقات 

 لقد اهتمونا يا رب بأنا ناقصات.. 

 ال عقل لنا.. وال دين.. وال شيئا من املكرمات 

 وأنا جمرد كائنات ال دور هلا غري اخلدمات 
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 لتلبية الرغبات   وكأنا مل نخلق إال

 وخدمة ذاك املعتوه املستكرب.. 

 ذاك الذي توهم أنه حاز الكامالت.. 

 كال .. يا رب .. فأنت أكرم من أن حترمنا من نعمك السابغات 

 وأنت أعدل من أن تفضل علينا صاحب الدعوت واالدعاءات 

 ذاك الذي يدعي أنه األفضل..  

 ال باألعامل الصاحلات.. 

 وإنام بكونه رجال..  

 هل يمكن للرجولة أن تكون من القربات؟و

 فقد كان فرعون رجال..  

 لكنه كان رمزا لالستبداد والظلم وكل السوءات 

 وكانت زوجه صاحلة..  

 وكانت مثاال لكل الصاحلات 

 فهل كانت آسية.. تلك التي كرمها اهلل من الناقصات؟ 

 أم أن زوجها فرعون أفضل منها؟ 

 تبا لكم يا من ال ُتعملون ما أنزل اهلل عليكم من اآليات  

 الواضحات البينات 
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 يا ليت األمر اقترص عىل هذا يا رب.. 

 فقد جعلونا من أكثر أهل النار عذابا.. 

 وأنا أهل لكل العقوبات.. 

 ولسنا ندري يا رب .. رس كل تيك العقوبات 

 هل نحن الذين دمرنا األرض..  

 الفتاكات؟ونرشنا فيها األسلحة 

 وهل نحن الذين أقمنا حروبا جرت ويالت؟ 

 وهل نحن الذين سفكن الدماء املحرمة يف كل األوقات؟ 

 وهل نحن الذين ادعينا األلوهية أو النبوة كاذبات؟ 

 وهل نحن الذين نرشن الدجل ومألنا الدنيا بالتيه والضالالت؟

 أم أن أكثر من قام بذلك من يدعي أنه األفضل يف كل األوقات 

 ذاك الذي مل يرتك شيئا يف األرض إال أفسده.. وبكل اآلالت 

 فهل ُيفضل املجرم املستكرب اململوء بكل اآلفات 

 علينا نحن العفيفات الطاهرات الصادقات 

 نحن ال ننكر أن فينا من مل يلتزم بالطاعات 

 وأن فينا من مترد عليك يا رب.. وعىل كل اخلريات 

 ة نوح.. وقد ذكرت منهن امرأة لوط.. وامرأ
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 وكل من حلق هبن من املنحرفات 

 وذكرت محالة احلطب.. هي ومن شاركها من الناممات  

 تلك التي شاركت زوجها يف كل الضالالت 

 لكنك يا رب معهن ذكرت مريم الطاهرة البتول صاحبة اخلريات 

 وذكرت آسية تلك التي مل ترض إال قربك يف اجلنات 

 أذعنت لآليات البينات وذكرت ملكة سبأ تلك العادلة التي 

 وجعلت املرأة كالرجل .. ال فرق بينهام يف الطاقات 

 وال يف املواهب والفضائل والقدرات

 وأن الفرق فيام كسبت أيدينا..  

 فمن شاء اخلري كان من أهل اخلريات 

 ومن شاء الرش كان من أهل السوء والضالالت..  

 ولذلك ال عربة بجنس املخلوقات..  

 يا رب..  فالكل سواء عندك 

 وإنام األمر لالختيارات 

 تلك التي متيز الطيبني والطيبات 

 عن كل اخلبيثني واخلبيثات 

 ولذلك ال يرى املرء يف اآلخرة إال ما اكتسبته يداه.. 
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 من اخلريات.. أو من املوبقات.. 

 هذا ما نصت عليه كلامتك يا رب.. تلك املقدسات 

 فهي التي أخربتنا أنا سواء يف القدرات 

 فرق بيننا ال يعدو ما ملنا إليه من اخليارات وأن ال

 فمن كسب خريا كان من أهل اخلريات 

 ومن كسب رشا كان من أهل الضالالت 

 هذه مظلمتي يا رب أعرضها..  

 ومعي كل النسوة املظلومات.. 

 فربئ يا رب ساحتنا كام برأت كل الساحات 

 فنحن جلأنا إليك لتعطينا كل حقوقنا الضائعة 

 واألوقات ويف كل األزمنة 

 ونحن يا رب.. نعلم أنا لن نحرم من فضلك 

 فأنت األكرم واألعدل واألرحم 

 وأنه ال ينجينا إال فضلك..  

 فأنت حسبنا من كل من آذانا.. 

 يف املايض أو يف احلارض أو ما هو آت 

 ونعلم يا رب.. أنك ستكرمنا ألنا جلأنا إليك.. 
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 القدرات.. فام ضاع من جلأ إىل من بيده كل 

 فأكرمنا يا رب بالطهر والتبتل واحلسنات  

 لنحرش يف صحبة مريم وآسية وفاطمة وخدجية.. 

 أولئك األربع الالت هن قدوتنا يف كل املكرمات والكرامات 

 أولئك الالت وهبت هلن كرامة الدنيا..  

 ويف اآلخرة هن من املقربات الشافعات

 فشفعهن فينا يا رب.. لنكون من الصاحلات 

 ونقبل عليك يا رب.. وأنت راض عنا 

 لرتضينا.. وتنصفنا.. 

 وختلصنا من كل املظامل والظلامت  
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 مناجاة أم 

 قصيدة عىل لسان أم تدعو اهلل تعاىل أن يعينها عىل أداء مسؤولياهتا 

 يا رب .. إين أم.. أمحل كل حنان األمات 

 مل أضجر يوما.. ومل أجزع من كل الويالت 

 ..  لكني كنت أهتز بكل كياين

 إن صدرت من ابني األنات 

 وكان اآله يغلبني عىل نفيس..  

 إن زفرت من ابني اآلهات 

 فاحفظني يا رب..  

 فأنا من حفظ كل ما أودعتني من أمانات

 واحفظ أطفايل قرة عيني..  

 فأنا من دوهنم ال يشء.. 

 أنا من دوهنم كل الالءات 

 واجعل حناين وعاطفتي سبيال لكل الرمحات 

 ضحيت بحيات.. فأنا التي 

 ألهب ألوالدي احليوات  
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 يا رب.. وأعوذ بك أن تغلب عاطفتي عقيل 

 فأسقط يف تيه الدركات  

 وأعاين يف ذلك ما يعانيه أهل الزالت 

 وأيسء تربية أوالدي.. فتيانا أو فتيات 

 وحينها ال ينفعني ال الَت.. وال هيهات 

 فاسقني يا رب من كل املزنات 

 ت فيضا نابعا من ماء املكرما 

 لتترشب روحي عطر كل اخلريات 

 فأصري كتلك الالت كن الفاضالت السباقات 

 فاطمة البتول رحيانة رسولك.. وبضعته الطاهرة.. 

 أم الطاهرين والطاهرات  

 أو خدجية الكربى.. تلك النبيلة الطاهرة 

 صاحبة بيت القصب يف اجلنات 

 تلك التي سلم عليها جربيل.. وأهداها التحيات 

 اء البتول.. أم املسيح..  أو مريم العذر

 صاحبة املجد والكرامات 

 أو آسية املضحية.. أسوة كل الصابرات
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 يا رب.. فاجعلهن مثايل.. حتى أنال منهن الربكات 

 يارب.. إين أم.. وإين ال أفرح إال هببوب اخلريات  

 ليس عيل .. وإنام عىل أوالدي.. فهم قرة عيني 

 وهم مني َروح الروح.. ورشيان احلياة

 وهم النور يف عيني إن أطبقت عيل الظلامت 

 وهم املعراج لروحي إن تنزلت يف الدركات 

 يا رب.. اعذرين فقد هربت مني الكلامت 

 ومل أدر ما أطلب.. وال ما أدع..

 فأنت تعلم كل ما يف القلب من طلبات 

 فوفقني يا رب.. وارزقني من فيضك ما جيلو عني اآلفات 

 حمتاجا.. إال مننت عليه بالفضل والربكات وال تدع يف بيتي 

 واغفر يل يا رب.. يف اجللوات واخللوات 

 ألكون أمتك املرضية .. تلك التي تسعد يف دنياها 

 ويف الربزخ واملوقف وامليزان والرصاط.. وحني الزالت 

 يا رب.. واغفر يل ما تراه يف من حرص أو بخل.. 

 ريصات فأنا لست أنانية.. وال بخيلة.. وال من احل

 ولكني أشعر بعظم ما أودعتني من مسؤوليات 
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 فلذلك أقدم أوالدي.. فهم أول من ُأسأل عنه..  

 فاغفر يل يا رب..  

 وهب يل من لدنك ما حيفظني من كل السقطات 

 وأبعد عني برمحتك وفضلك كل اآلفات 

 حتى ال يصبح أوالدي حجابا بيني وبني احلق.. 

 فاحلق هو األوىل واألرفع يف الدرجات
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 مناجاة زنجي 

 قصيدة عىل لسان زنجي أسود يشكو هلل تعاىل العنرصية التي يتعرض هلا  

 يا رب .. إين زنجي أسود.. وأنت ال تفرق بني األلوان 

 لكن اإلجرام.. ويف كل األحيان

 كان يفرق بني بيض اخللق.. وبني السودان 

 وهو ال يعلم أن األلوان ليست سوى طالء أو دهان  

 رسار جوهر حقيقة اإلنسانأو مساحيق تكتم أ

 وأهنا ال يمكن أبدا أن تكون للحقيقة ترمجان

 وهل يمكن للحقيقة الناصعة أن تراها العينان؟

 وهل يمكن للجوهر املخبئ يف رساديب الغيب أن تدركه األذنان؟ 

 فاحلق أعظم من أن تناله اليدان 

 واأللوان أحقر من أن متثل حقيقة اإلنسان 

 الثوب.. أو مثل األكفان.. ألهنا مثل 

 وهل يمكن للثوب أن يربز احلقائق املخفية عن العيان؟

 وهل يمكن لذاك الثوب املوشى بكل األلوان 

 أن حيول من الدميمة سلطانة مجال الزمان؟ 
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 وهل يمكن للعاممة أو للطيلسان.. 

 أن حتول من اجلاهل عاملا يف ثوان؟

 دران.. وهل يمكن للمسبحة أو للمصحف املعلق يف اجل

 أن ترفع صاحبها إىل أعىل اجلنان

 من دون عمل أو اجتهاد أو تفان؟

 وهل يمكن للجندي اجلبان .. إذا علق يف صدره النيشان

 أن يصبح من األبطال والشجعان؟ 

 يا رب.. أنا أعلم أنك مل ختتربنا هبذه األلوان 

 إال لتفرق بني من يعبدها ومن يعبدك..  

 وأنت الواحد الديان

 ولذلك فإنه ال ينجو من أحابيلها إال من غاص يف الذكر والعرفان

 فصار يميز بني اجلوهر الصادق وطالء الثعلبان

 أو بني اإلنسان واحليوان

 فاإلنسان بال معرفة ليس سوى هبيمة ترتع يف احلقل والبستان

 ره من أعني األعيان حتى لو كان يف ظاه

 يا رب.. وأنا أعلم أنك وإن ابتليتنا معرش السودان 

 بام جيعلنا عرضة لكل إذية أو احتقار أو امتهان 
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 فإننا نوقن أن فضلك العظيم سينالنا يف اجلنان

 وأننا سنشرتي بام ابتليتنا من ألوان  

 وجوها نارضة.. ضاحكة.. مستبرشة.. تتيه يف مجاهلا العينان  

 رب.. أن تلك الوجوه التي تشتمنا.. ومن قديم الزمان  ونوقن يا 

 بكل ما يف احلسبان.. وما ليس يف احلسبان

 أهنا هناك.. ستكون بارسة خاشعة عليها غربة القطران.. وذلة اهلوان

 وأهنا ستبتىل جلهلها وكربها بكل ألوان احلرمان 

 فهب لنا من رضاك ما جيعلنا نتجاوز الزمان واملكان 

 تلك الديار املهيئة ألهل الرب واإلحسان لنعيش يف  

 وهب لنا من اإليامن.. ما نرى به منازل يف اجلنان.. رأي عيان

 فنكون مثل بالل.. ذلك العبد الذي وضع عىل صدره الصخران

 فكان يناديك.. وهو فرح جذل نشوان

 مل يرضه عذاهبم وال شتمهم.. ألنه كان ينعم بحقائق اإليامن والعرفان

 ب.. رفعته.. وجعلته عىل كل لسانولذلك يا ر 

 ويف كل آن .. عظيم الشان

 فهو قدوتنا الذي نستنري به.. ونسلك دربه.. 

 ال درب أمية أو أيب هلب أو أيب جهل أو أيب سفيان  
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 يا رب.. وارض عنا وأرضنا..  

 واجعلنا عندك من أهل الرىض والرضوان

 امنونعوذ بك يا رب.. من أن نسلك سبيل أهل النسيان والكت

 أولئك الذين عارضوا تدبريك.. ويف كل شان

 بال حجة وال دليل وال برهان

 فخرسوا أنفسهم.. كل اخلرسان

 وزجوا هبا مع أهل جهنم والنريان

 فال هم سعدوا يف هذا املحدود من الزمان واملكان 

 وال هم سيسعدون هناك..  

 وهل يسعد من سلك سبيل أهل الغي واألحزان؟  
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 مناجاة أمريكي تائب 

 مناجاة تصف بعض جرائم األمريكيني يف التاريخ والواقع 

 يا رب .. إين أمريكي.. فاقبلني..  

 وال تؤاخذين بتيك اجلنسية 

 فأنا ال أرىض أبدا عن جرائمها..  

 تلك التي فاحت يف كل أرجاء الكرة األرضية 

 لتنترش يف كل جهات العامل.. رشقية كانت.. أو غربية 

 بل امتدت إىل اآلفاق العلوية  

 لتخرب األوزون.. واألغلفة اجلوية 

 وكيف ال تفعل ذلك يا رب..  

 وهي التي مترنت مذ جاءت إىل هذي الربية.. 

 عىل كل جرائم القتل والتخريب واللصوصية 

 لقد بدأت بإبادة اهلنود احلمر..  

 وكل الشعوب األصلية 

 وكانت ترسل البطانيات إليها كهدية 

 حتمل يف طياهتا خريا وال مزية  ومل تكن
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 بل كانت حتمل اجلدري.. وكل األمراض املعدية 

 وهكذا قضوا عىل تلك السالالت البرشية 

 وكأهنم ذباب أو بعوض.. أو حرشات مؤذية 

 ومل يكتفوا بذلك يا رب..  

 بل إهنم راحوا لكل الشعوب األخرى.. 

 يذيقوهنا كل ألوان العذاب الشقية 

 نابلهم الذرية ففي اليابان أرسلوا ق

 وبعد أن دمروا هريوشيام ونجازاكي.. 

 وكل ما فيهام من برش ونبات.. وكل املظاهر احلية 

 رصح الرئيس األمريكي بكل هدوء وأرحيية: 

 وأخريا.. لقد أصبح العامل اآلن يف أيد أمريكية.. 

 الرعب قد عم العامل.. ألنا نملك القنبلة النووية 

 م احلية وهكذا.. ساروا يف األرض مثل سمو

 يزرعون الرعب واملوت أينام حلوا.. 

 وبكل برودة.. وبكل أرحيية 

 فقد قتلوا املاليني يف الصني وفيتنام واألرايض الكمبودية..  

 وكل البالد الكورية.. 
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 ثم مروا إىل البالد العربية..  

 فرضبوا العراق وسورية ولبنان واألرايض الفلسطينية.. 

 مجيع البالد اإلسالمية وكل من ال يسري عىل درهبم من 

 وكانوا سندا دائام للصهيونية..  

 يغذوهنا بكل ما حتتاجه من أدوات القهر واالستبداد واجلاهلية

 ومل يكتفوا بالتقتيل يف كل تلك البالد.. 

 بل كانوا يامرسون كل أشكال القهر والظلم والعبودية 

 ومن ذا ينسى اسرتقاقهم ألحرار إفريقية.. 

 م كل ألوان اخلسف..  وكيف كانوا يسيموهن 

 وكل أشكال العنرصية 

 وكانوا يستعملون يف حروهبم كل أنواع األسلحة الوحشية 

 ويرضبون املناطق اآلمنة.. املدنية  

 بكل األسلحة اجلرثومية.. والكيميائة.. والذكية.. والعنقودية

 وكل ما تسول هلم شياطينهم من أدوات الفتك والدمار..  

 طانيةوغريها من األساليب الشي 

 ومل تكن تلك يا رب وحدها جرائمهم املردية 

 بل إهنم فاقوا عادا وثمود.. وكل القبائل البدائية 
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 وفاقوا يف انحرافاهتم األخالقية

 كل ما مارسته سدوم وعمورية 

 وفاقوا يف انحرافاهتم اللصوصية

 كل لصوص العامل..  

 وكل قطاع الطرق عىل مدار تاريخ البرشية 

 إليك.. فإين وإن كنت منهم.. يا رب.. أتوب 

 إال أنني مل أكن أرتيض سلوكاهتم اجلاهلية  

 وكنت أنكر عليهم يف الرس والعالنية

 وكنت أمحل هلم كل ألوان الكراهية

 فاقبلني يا رب.. واجعلني من الفئة املرضية 

 تلك التي سلمت لك.. وخضعت بكل طواعية 

 الالأخالقية.. فأنت أكرم من أن حتملني جرائرهم 

 فال تزور وازرة صاحلة وزر أخرى باغية
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 مناجاة أب 

 مناجاة عىل لسان أب يشكر اهلل تعاىل عىل توفيقه للقيام بواجباته نحو أبنائه 

 يا رب .. إين والد.. يل أربعة من األوالد 

 فاطمة وزينب.. وعيل.. واملقداد

 وها أنذا أهنيت واجبي نحوهم.. أو كاد 

 ن تقصري.. فاغفر يل ما كان م

 واقبل ما كان من رشد أو سداد

 ألقبل عليك وأنا بريء الذمة من كل حق للعباد 

 أنت تعلم يا رب..  

 أين كنت يف سبيلهم جماهدا بكل ما لدي من عتاد 

 وقد أخربنا نبيك بأن سعينا للرزق من أنبل اجلهاد 

 وأنا موقن بذلك..  

 ولذلك قضيت عمري كله بني اهلضاب والوهاد

 ض والبالد أطوف األر

 وأعمل عند كل أصناف العباد 

 من كان منهم رامحا ولينا..  
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 أو قاسيا جلفا غليظا كاجلامد 

 ومل أكن أشتكي يا رب ما يمر يب من أزمنة شداد 

 وال ما يعيقني يف مسلكي مما يدسه األعاد 

 مل يكن مهي سوى أن أطعم احلالل لألوالد 

 فاحلالل هو مبدأ اهلداية ومنشأ الرشاد

 وأكله عبادة.. مارسها الُعّباد  

 ومل يكن مهي قارصا عىل ما حتتاجه األجساد 

 بل كنت أغذي أرواحهم بكل معاين اخلري والسداد 

 فقد كنت أدعوهم للصالة يف وقتها ..  

 بل يف أول امليعاد

 وأخربهم بأن التقوى والصالح واإلحسان خري زاد 

 وكنت أنبههم كل حني لرحلة املعاد

 فأذكر هلم املوت والربزخ واملوقف..  

 وكل ما ينتظر العباد 

 وكنت يا رب أنذرهم بام يالقيه املجرمون من شداد 

 وكنت أرغبهم بام يالقيه الصاحلون من إمداد 

 وكنت أحكي هلم قصص العباد والزهاد
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 والعارفني برهبم.. أولئك األوتاد

 حتى ال تبهرهم هذه احلياة أو تصطادهم كفريسة الصياد 

 وكنت ال أكتفي بالتوجيه والنصح واإلرشاد

 أو بالكالم املجرد عن الفعل اخلايل من اإلسناد

 بل كنت يا رب.. أشاركهم يف كل يشء..  

 ليسمو اخلري فيهم أويزداد 

 ومل أكن يا رب أمارس عليهم أي ضغط..  

 أو تسلط أو استبداد 

 ومل أكن أقهرهم أو أشعرهم بأي خوف أو إرعاد 

 ك إن فعلنا ذلك.. فقد حذرنا نبي

 أن نحرش مع فرعون والنمروذ..  

 أو مع قوم ثمود.. أو قوم عاد

 أو أهل إرم ذات العامد

 إن نحن كنا يف أهلنا طغاة أو ذوي عناد

 ولذلك يا رب.. كنت أدعوهم إىل اخلري واألجماد 

 بكل لطف وسالسة وحنكة وسداد

 يا رب.. وها هم بحمدك قد بلغوا سن الرشاد 
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 بفضلك أهل بر وخري وتقوى ووداد وكلهم 

 وكلهم يا رب أهل أقالم وقراطيس ومداد 

 وكلهم يا رب قد حاز يف دنياه كل صنوف اإلسعاد

 فبعضهم مهندس .. ما أكثر ما خطط أو شاد 

 وبعضهم أستاذ يف املدارس اجلياد

 وبعضهم واعظ تلني له القلوب أو تنقاد 

 وبعضهم طبيب يزوره املرىض من كل واد 

 يا رب بار ال يعرف العقوق والعناد وكلهم 

 وأيامي معهم كلها رسور أو أعياد

 وها أنا يا رب أشكر فضلك عيل باإلمداد

 حتى أطعمتهم من احلالل اخلالص عن شوائب الفساد

 وربيتهم عىل اهلدي املطهر من كل ما دسه األوغاد 

 فارزقني بركات فضلك يا رب يف الدنيا ويوم احلصاد

 ل ما عملوه حارضا كتحفة املرتادحني يالقي اخللق ك 
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 مناجاة منتظر 

 مناجاة يف الشوق إىل اإلمام املهدي املنتظر وبيان معنى االنتظار اإلجيايب 

 يا رب .. إين من فرط انتظاري لوعدك.. رصت ُأدعى منتظر  

 فأنا يف حيات كلها.. مذ ولدت.. ويف الصغر 

 العمر.. ويف شبايب الباكر.. ويف كهولتي.. ويف خريف 

 ال أزال أنتظر 

 مل أمّل حلظة.. ومل يصبني انزعاج.. أو ضجر 

 فكل مناي أن أرى ذلك الوجه البهي اجلميل األغر.. 

 البادي يف اآلفاق كالشمس والقمر 

 وأين منه الشمس والقمر؟ 

 وأين منه الشعرى واجلوزاء.. والنجوم األخر؟ 

 يا رب إن كل مناي أن أظفر منه بنظر 

 طول العمر ألسعد بذلك 

 فام أحىل أن ترى عيناي ذاك النور املسترت 

 ذاك الذي يبدو من خالل السحب كشعاع شمس منترش 

 يمأل النفس رسورا.. واحلياة بالدرر
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 يا رب.. فأنعم عيل بالنظر..  

 ألطفئ حرارة الشوق املستعر 

 فهو يكاد حيرق مني القلب والضلوع والصدر 

 ذاك األغر  وأنعم عيل بأن أعيش ولو دقيقة يف زمن

 ألرى فيه بقية األنبياء واألولياء الكرب 

 ذاك الذي حيقق أحالم مجيع البرش

 فيمأل األرض بالعدل..  

 ويقيض عىل كل غرور واستبداد وظلم وكرب  

 وبه الباطل يذوي .. وبه يندحر

 وبه احلق يعلو.. وبه ينترص 

 وبه الدين يعود جديدا ناصعا..  

 خاليا من كل كدر 

 إىل نصابه بعد أن كان هجر  وبه يعود األمر 

 وبه هيتدي اخللق إىل احلق..  

 فيدخل يف دين اهلل أفواجا .. مجيع البرش 

 وكيف ال هيتدون.. وهم يرون احلق باديا للنظر 

 يا رب.. إين وإن كنت ال أزال أنتظر 
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 فإين لست كذاك الكسول القاعد املستسلم للقدر 

 ينتظر أن خُيلص من غري جهد أو جماهدة أو رضر 

 كال .. يا رب.. فأنا أعمل جنديا يف حزب املنتظر 

 أمهد له البالد والعباد..  

 ليمأل األرض اسمه.. وينترش 

 ويصبح الكل جنودا لذاك الذي يشتاق له الزمان والدهر 

 وأنا أفعل ذلك يا رب بكل شوق وجد.. وأفتخر 

 فام أمجل أن أكون صاحبا لذاك الذي هو للزمان عطره.. والزهر 

 الذي هو نور الكون.. وبه الكون ازدهر ذاك 

 ذلك الذي به حتيا احلياة.. ومن دونه الكل ُقرب  

 ذاك الذي ال يصحبه إال كل صديق وحر 

 ذاك الذي من جوده املحيط والنهر والبحر 

 ذاك الذي برشت به األنبياء واألولياء..  

 وكل السادات الكثر 

 القطر ذاك الذي هو للحياة طعمها.. وعزها.. ونداها.. و

 ذاك الذي نص عليه القرآن واحلديث واألثر 

 ذاك الذي اتفق عىل انتظاره كل البرش 
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 وكل الديانات حدثت عنه..  

 وكل الكتب وكل الدفاتر والزبر

 وهو مذكور يف كل اآلي والسور 

 فكل آية تبرش بالنور أو باحلق أو بالنرص 

 تشري إىل أيامه .. فهي أيام النرص والظفر 

 تدعو إىل اإلعداد واجلهاد والصرب وكل آية 

 تشري إىل اإلعداد للتمهيد لتلك األيام الغرر 

 وكل آية تدعو إىل االصطبار والصرب 

 تشري إىل ذلك الظالم الذي يسبق ذياك الفجر 

 وهكذا يمكننا أن نقرأ يف كل الفرقان والذكر 

 ما يكون عربة للمدكر  

 يا رب .. وأعوذ بك أن أكون من أعدائه..  

 النواصب احلاقدون الفاجرون الُغُدر  أولئك

 أولئك الذين يناصبونه العداء واجلحود والكفر 

 أولئك الذي يكذبون به.. وحيذرون منه..  

 ويضحكون من كل عبد شائق أو منتظر 

 أولئك الذين يوالون قاتيل أجداده.. ومن رموهم يف احلفر 
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 أو رشدوهم عن ديارهم.. أو نحروهم يف النحر  

 أو وضعوا يف طريقهم كل أنواع األذى..  

 وكل شوك أو مجر 

 أو رموهم بكل داهية.. وسقوهم السم واحلنظل والداء األمر

 يا رب .. فأعوذ بك أن أكون مثلهم.. 

 فأسقط يف مهاوي الضالل والكرب

 وأمتلئ بالغرور والعجب ..  

 وأسلك كل درب وعر 

 رب إين منتظر.. وإين ال أزال أنتظر  يا 

 حتى لو لو يبق من عمري رشفة.. 

 حتى لو كنت عىل فراش املوت أحترض 

 فهب يل من الصدق واجلد واالجتهاد والصرب.. 

 حتى أكون أهال للقاء املنتظر 
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 مناجاة ثري 

 مناجاة غني يشكر اهلل تعاىل عىل توظيفه ملاله يف اخلري وعدم تأثريه السلبي فيه 

 ب .. إين أدعوك..  يا ر

 وأنا ممن اختربته بأن يكون من أهل املال والثراء 

 مل أبت يوما جائعا.. وال يف العراء 

 ومل أذق ولو حلظة من حيات جوع الفقراء 

 ولكن ذلك يا رب مل يطغني أو يردين..  

 أو جيعلني من أهل الغفلة واجلفاء  

 ع والدعاءفأنا مذ كنت صبيا يافعا.. وأنا أرفع يدي إليك بالترض

 وأنا يف كل أحوايل أشعر بالعجز والفقر والعناء 

 وأنا أسبحك بكل كياين..  

 وأنرش عنك ما أطقت من الثناء

 فالنعمة يا رب .. مل تبعدين عنك..  

 كام مل يبعدين عنك البالء 

 فأنا عبدك يف كل حال كنت ..  

 من الفقراء أم من األغنياء 
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 الفقراء يا رب.. إين وإن مل أكن من 

 إال أين مل أعش كام يعيش األمراء

 وال أهل الرتف من الذين كان هلم بقارون اقتداء 

 وال كنت يوما حمبا للامل..  

 وال كنت متيام بذاك اهلباء 

 بل كان هو والرتاب واحلجر عندي سواء 

 فأنا عبدك.. ال عبد األشياء 

 ولذلك كان املال يف جيبي.. 

 والقلب منه خالء 

 من حيات..    وكان الكل يعجب

 ويملؤين بالسخرية واالستهزاء 

 ويتهموين بأين من البخالء 

 ألين أعيش مثلام يعيش العامة البسطاء 

 وهم ال يعلمون أين أشعر أن مايل ليس مايل..  

 وإنام مالك.. فأنا لست سوى وكيل من الوكالء 

 استخلفتني فيه.. ألديره بحسن أداء 

 ال ألبذره.. أو تتالعب يب معه األهواء 
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 فلذلك يا رب.. شيدت به كل ما هداين إليه إهلامك من بناء 

 بنيت به املستشفيات واملعامل واملدارس العصامء 

 ووظفت فيه الكثري من املحتاجني واألجراء 

 ومل أترك فرصة للمرتبصني من األعداء 

 أولئك املرتفني السفهاء 

 الذين يتالعبون باألموال التي هي قوام احلياة واألحياء 

 ولذلك كنت أقتحم كل األجواء..  

 ال ألضيف خلزائني ماال أو بعض ثراء 

 وإنام ألمحي مال األمة من املفسدين املجرمني األشقياء 

 وأمحيها من تلك املشاريع الغبية اخلرقاء 

 تلك التي تريد أن جتعل من عبادك عبيدا لألهواء 

 يا رب.. فتقبلني من املجاهدين يف سبيلك..  

 ي من الشهداءوإن مت.. فتقبلن

 فأنا مل أقصد هذي الدنيا ..  

 وإنام قصدي تلك العلياء 

 وقد كان يا رب .. قدوت فيها سليامن ذاك النبي الكريم املعطاء

 ذاك الذي مل حيجبه ماله عنك.. وهل حيجب املال األنبياء؟ 



 

69 

 

 فأنا عىل دربه يا رب أسري.. كام سار أغنياء األولياء 

 ني العابدين الفضالء أولئك الذين كانوا من العارف

 الذين كان الناس يتومهوهنم لبساطتهم وحاهلم من الفقراء 

 مع أهنم كانوا من أهل األموال والنعامء 

 وما ذلك إال  لعلمهم بأن املال حمض اختبار وبالء 

 فمن دبره بالورع والتقوى والزهد كان من السعداء 

 األشقياء ومن دبره باهلوى والطمع واحلرص كان من 

 يا رب.. فاجعلني من أولئك األولياء األتقياء 

 ألحترك فيام وهبتني كام يتحرك العقالء 

 وأعوذ بك أن أكون كأولئك املغفلني األغبياء 

 من باعوا عز األبد ببعض رخاء

 أولئك الذين بغوا عىل قومهم كقارون..  

 ذاك الذي أخذته العزة واخليالء

 مياءومل ينسب ماله هلل.. وإنام للكي 

 فخسف اهلل به وبداره وبكل ما يملكه من أشياء 

 فال هو نعم يف الدنيا كام ينعم األحياء البسطاء 

 وال هو سينعم يف اآلخرة كام سينعم املتقون السعداء 
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 يا رب.. فأعوذ بك أن حتجبني حلظات الدنيا العمياء 

 عن ذاك الذي أعددته ألهل الفضل والنعامء 

 يغمسوا يف اجلنة بعض اآلناء أولئك الذين بمجرد أن 

 ينسون كل ما ال قوه يف الدنيا من فقر ومرض وبالء 

 وعىل عكسهم أولئك الذين عاشوا يف الدنيا سفهاء 

 فبمجرد أن يغمسوا يف النار حلظة ينسون كل عيش السعداء 

 يا رب.. فاجعلني عبدك وحدك ..  

 ال عبد الذهب.. وال الفضة.. وال البيضاء.. وال الصفراء 

 لقاك يا رب.. وأنت راض عني ..  أل

 ألحرش مع أحبابك من أهل الصفو والصفاء 

 أولئك الذين سلمت قلوهبم من دنس الدنيا الغرباء 
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 مناجاة فقري 

 مناجاة فقري يستغفر اهلل تعاىل عىل سوء فهمه لالبتالء الذي وقع له 

 يا رب .. إين أدعوك.. وأنا الذليل املسكني الفقري

 وامها أين وحدي املبتىل باحلاجة  أنا الذي عشت حيات 

 وأين وحدي.. ذاك السجني الكسري

 وأين وحدي.. ذاك الكئيب احلسري  

 ولذلك كنت أشكوك من غري قصد  

 وأشكر جور ما قدرته من مقادير  

 كنت أذكر عييش.. ذاك اجلاف القتري

 وأذكر بيتي.. ذلك الطيني الضيق الصغري

 ذاك الذي ال يشء فيه من املتاع..  

 اجلليل.. وال احلقري ال

 ومل أكن أرى ما وهبتني من الكرم والفضل الوفري

 مل أكن أرى أهيل وأوالدي.. الصغري منهم والكبري  

 أولئك الذين يشعرون ـ رغم ما هم فيه ـ بالعيش القرير 

 ويضحكون ملء قلوهبم.. وكأهنم يف غرف اجلنان..  
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 ال يف درك السعري

 املحبط احلسريوكنت من بينهم ذاك الكئيب 

 لكني اليوم.. أتوب إليك من ذلك اإلنكار.. 

 وذاك النكري  

 فقد امتألت بالبشارة والرضا..

 فأنا اليوم هبا املبرش والبشري

 مل أعد يا رب ـ كام كنت ـ أنازعك مقاديرك..  

 فأنت العليم القدير 

 وأنت بمصالح عبادك اللطيف اخلبري

 لقد شاء لطفك يا رب أن أمر اليوم بذلك القرص الكبري  

 ذاك املشبه باخلََوْرَنِق َوالّسِدير 

 ذاك الذي ُحفت به األشجار واملاء الغزير 

 ذاك الذي الكل يعرفه ..  

 والكل يعظم صاحبه الغني الشهري

 ذاك الذي كنت أحسده يف كل حال..  

 يف الصباح.. ويف اهلجري

 نت يف وهم كبريلكني كنت خمطئا.. بل ك
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 لقد شاء لطفك يا رب.. أن أدخل عليه اليوم..  

 ألرى ما كان خيفيه ذلك القرص الكبري

 دخلت إليه مثلام يدخل كل أجري

 فانبهرت بادي األمر بام فيه من متاع أنيق وثري

 وما فيه من الزهر املضمخ بالعبري

 وما فيه من الرياش.. ومن احلرير 

 نه عبد ذليل.. لكني فجأة رأيت صاحبه.. وكأ

 ويف قرصه كأنه سجني أسري  

 اجتمع يف قلبه كل ألوان احلزن واألمل العسري

 كان يبكي والطوفان من عينيه يسيل كالغدير 

 فاقرتبت منه ألسأله عن حاله..  

 وعن رس الشهيق والزفري

 فقال يل والعربات ختنق صوته: 

 خذ كل ما شئت من مايل.. من الدراهم والدنانري

 قرصي الذي تشبهونه باخلورنق والسدير وخذ 

 وأعطني بعض السالم الذي تعيشه يف ذلك الكوخ احلقري

 فأنا ضقت من هذي احلياة..  
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 فكل ما فيها مرير 

 فكل أوالدي أخذوا ما شاءوا من املال الوفري

 وبعثروه يف كل شأن..  

 ومل يراعوا حرمة الشيخ الكبري

 وها أنذا كام تراين..  

 يف اجلنانأعيش يف الظاهر 

 لكن باطني حيرق يف حر السعري

 ال أستسيغ أي طعم..  

 وهل يستسيغ الطعم حمروق الضمري؟ 

 لقد شعرت اليوم أن كل من حويل غني..  

 وأنا من بينهم ذاك الفقري

 وهكذا يا رب راح حيدثني عام مر به من الدقيق والكبري  

 وكيف خانه الكل.. حتى ذاك املدير 

 مالكه..ذاك الذي كلفه برعاية أ

 فراح يثبت أنه باخليانة واملكر واخلداع أجدى جدير 

 وأخربين كيف عاش كل ألوان اهلم والغم  

 يف ظالم الليل .. والصبح املنري
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 إىل أن خرجت من قرصه يا رب..  

 وأنا أشعر أين أنا األمري..  

 وأنا الوزير 

 وأن بيتي هو اخلورنق والسدير 

 وأن اجلنة عجلت يل يف دنياي..  

 ال ذاك السعري

 فاغفر يل يا رب سخطي ونزاعي للمقادير 

 فأنا راض بفضلك..  

 فالرضا هو السعادة التي ال سعادة فوقها 

 وال كفء هلا.. وال نظري
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 مناجاة قاض 

 مناجاة قاض يشكر اهلل تعاىل عىل توفيقه عىل أداء ما كلف به من شؤون القضاء 

 دعوك.. وأنا الذي ابتليتني بشؤون القضاء يا رب .. إين أ

 أجلس يف املحاكم كل يوم ..  

 ألقيض بني اخلصامء 

 بعضهم أدينه..  

 وبعضهم أعطيه الرباء 

 وبعضهم أرميه يف السجن سنني طواال.. 

 إىل أن يمل الثواء 

 وبعضهم أحكم عليه بالقتل والقصاص.. 

 وسفك الدماء 

 وبعضهم أحكم عليه بالغرامات والرضائب..  

 ووجوب الوفاء 

 وهكذا يا رب.. ال يكاد ينجو أحد ممن يقرتب مني..  

 كان من املقربني األصدقاء  

 أو من املبعدين األعداء 
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 فقد كان الكل عندي يف جملس القضاء سواء 

 وقد عرضني ذلك يا رب.. لكل صنوف البالء 

 فبعضهم يقدم يل هدايا ثمينة.. يسميها حباء 

 ألهنا مل تكن غري رشاء لكني كنت أرفضها بشدة 

 والرايش واملرتيش ملعونان يف األرض والسامء 

 والبعض يا رب .. هيددين صباح مساء 

 أو هيدد ولدي..  

 أو ما أملكه من أشياء 

 والبعض يا رب .. يكيل يل من كل صنوف اهلجاء 

 وآخرون عىل عكسهم يكيلون يل من كل صنوف املديح والثناء

 يثنيني عن احلق هجاء وال ثناء وأنا ـ بفضلك يا رب ـ ال 

 وال يبعدين عنه هتديد.. وال إقصاء

 وكيف يبعدين عن احلق كل ذلك..  

 وعن غريه من أنواع العناء 

 وأنا أؤمن بيوم اللقاء 

 ذلك اليوم الذي يكون فيه القضاء

 ذلك اليوم الذي توضع فيه الكتب واملوازين.. 
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 وُيستدعي فيها الشهداء 

 فيه مثقال ذرة..   ذلك اليوم الذي ال يضيع

 أو ما حتت اهلباء 

 يف األرض.. وال يف السامء 

 ذلك اليوم الذي ينتصف فيه من كل اخلصوم واألعداء 

 ذلك اليوم الذي يتحول فيه الظلم إىل ظلامت ظلامء

 وتتحول فيه العدالة واحلق واخلري إىل أنوار وضياء 

 يا رب .. فاجعلني من عبادك األمناء احلكامء األتقياء 

 ئك الذين استنوا بسنن األنبياء واألولياء أول

 فلم يرتكوا احلق ألجل لوم اللؤماء..  

 وال ثناء املتملقني السفهاء 

 يا رب.. وهب يل من مجيل الفهم والذكاء 

 ما وهبته لعبدك سليامن من مجيل االهتداء  

 فتسنى له أن حيكم بام يتوافق مع مجيع األمزجة واألهواء 

 فاستحق منك مجيل املدح والثناء فأرىض الكل.. 

 يا رب .. وأعوذ بك من أهل املكر والدهاء 

 أولئك الذين يقلبون احلق باطال..  
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 ويتلونون تلون احلرباء

 ويتالعبون بالقوانني بحسب ما تدعوهم إليه األهواء 

 فأبعدهم عني يا رب..  

 واجعلني من النبهاء الفطناء 

 من طالء   حتى ال ينطيل عيل ما يزينون به الباطل
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 مناجاة حزينة 

مناجاة امرأة أخذ الزلزال كل أهلها، ومل يبق هلا من الدنيا شيئا.. فأخذت        

 ختاطب رهبا، وتقول: 

 يا رب .. إين أدعوك.. وأنا احلزينة املبتالة 

 أخذت مني بلطفك اآلباء واألمهات 

 والبنني والبنات 

 واإلخوان واألخوات 

 أرسلته بلطفكومل يبق يل الزلزال الذي 

 من الدنيا سوى هذا الفتات 

 وأنا أستغفرك ريب من كل ما عرض يل من األحزان واآلهات 

 أو تلك الصيحات واألنات 

 فأنا مل أكن أقصد االعرتاض عليك يا رب 

 وإنام كنت أنفس عن نفيس ما عرض هلا من الكربات 

 وأنا موقنة أن فضلك ال حمالة آت 

 ن االبتالءات وأن ما عرض يل ليس سوى ابتالء م

 وأن أعظم املنح والربكات 
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 ستليها.. ويف أقرب األوقات 

 فأنت يا رب مصدر النعم واخلريات 

 وأنت يا رب العوض عن كل ما فقدته يف هذه اللحظات 

 يا رب .. فارزقني اللقاء بكل من فقدهتم من األهل يف اجلنات 

 هناك.. حيث ال أحزان.. وال آهات.. وال أنات 

 نلتقي مجيعا يف الروضاتهناك حيث 

 هناك حيث نسعد مجيعا بقربك يف اجلنات 

 يا رب.. وأنزل عيل من لطف اليقني ما يقيني من كل الشبهات 

 تلك التي يرسلها الشيطان ملن يسلك سبيله من الغواة

 فيومههم أن ما عرض هلم من املحن والبليات 

 رش حمض.. ليس فيه يشء من اخلريات 

 رتهات أف هلم .. ولكل تلك ال 

 فهم ال يعرفونك يا رب..  

 ولذلك يقعون يف تلك املنكرات 

 فيعيشون األحزان واآلهات 

 وال جيدون ما خيفف عنهم من املبرشات 

 تلك التي أخربتنا عنها يف اآليات 
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 فاملوت ليس هناية احلياة

 وإنام بداية احلياة

 واملوت ليس القطيعة التي تبعدنا عن أحبابنا 

 من الصالت وإنام البداية للجميل  

 فنحن سنلتقي أحبابنا..  

 ويف أمجل احلاالت 

 وهناك سنرى ما ادخرته لنا يا رب من الكرامات 

 وهناك نوقن أن ما فاتنا كان اخلري فيه يف الفوات 

 وأن كل يشء كان يف حمله املناسب له 

 فأنت يا رب العليم بكل يشء مىض.. 

 وما فات.. وما هو آت 

 الرضا ما رزقته إلمائك الصاحلات يا رب.. فارزقني من مجيل 

 ارزقني مجيل صرب زينب..  

 تلك التي شاهدت يف كربال الكربات

 تلك التي رأت إخوهتا وأهلها ينحرون يف الفلوات 

 فلم تعرتض عىل قضائك يا رب..  

 بل سلمت لك تسليم املؤمنات 
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 وقالت للظاملني الطغاة اجلناة: 

 مل نر من ربنا غري اجلميل واملكرمات 

 ترونه أهيا الظاملون العصاة وما 

 ليس سوى قرابني وقربات  

 قدمناها لربنا ليجعلنا يف مجلة األئمة الصاحلني اهلداة 

 أولئك الذين سيبقى ذكرهم.. ويف كل األوقات 

 حني تلعنكم كل األجيال.. وبكل اللغات 

 يا رب.. فارزقني صربها ورضاها ألكون من املؤمنني التقاة

 ينجحون يف كل ما يمتحنون به من الكلامت أولئك الذين 
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 مناجاة رياضيات 

 مناجاة أستاذ رياضيات يدعو ربه بام ألفه من اللغة التي يستعملها يف ختصصه 

 يا رب علمني كيف أسري إليك من غري حدود.. وال آفات 

 وال أزمنة.. وال أمكنة .. وال ميقات  

 علمني كيف أجتاوز اجلرب واهلندسة والتحليل..  

 ل القيود التي تبحث فيها تلك التي يسموهنا: رياضيات  وك

 علمني كيف أعرب حميط دائرة األلوان واألشكال واملوجات  

 وكل الزمر واملجموعات 

 بال فرجار..  

 وال مسطرة..  

 وال منقلة..  

 وال  كل اآلالت  

 علمني كيف أقيض حيات يف التسبيح والتحميد والصلوات  

 من غري أن حيجبني التكامل..  

 وال التفاضل..  

 وال املشتقات 
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 علمني كيف أجتاوز كل سجون املربعات واملثلثات 

 وكل سجون املعينات..  

 واملستطيالت..  

 واملكعبات  

 علمني كيف أجتاوز كل املعادالت  

 واملرتاجحات .. والداالت  

 نت أعظم من أن حترصك األعداد..  فأ

 وال األشكال..   

 وال تيك النظريات..  

 علمني كيف أشتق من أعداد الكون ما يقربني منك..  

 فال أنحرص يف دائرة األعداد..  

 بل أجتاوزها إىل ما الهنايات  

 خلصني من كل قيود فيثاغورس وطاليس وإقليدس..  

 واخلوارزمي.. واخلوارزميات  

 ن علامء األعداد واألشكال..  وكل من فات م

 أو ما هو آت  

 ألسري إليك يف خط مستقيم..  
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 ال انثناءات فيه..  

 وال انحناءات 

 علمني كيف أعرب دائرة الرياضيات

 وحميط اهلندسة  

 وأسوار الداالت 

 ألسري إليك يف عامل اإلطالق الذي ال حدود له 

 ال يف البدايات 

 وال للنهايات 
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 بكورونا مناجاة ملحد أصيب  

مناجاة عىل لسان ملحد أصيب بكورونا، وعرف من خالهلا عجزه وهتافت الفلسفات  

 : التي كان يؤمن هبا 

 يا رب.. إين أدعوك بكل خجل وحياء 

 أنا املغفل الذي كنت أجهلك قبل الوباء

 كنت أتعامى عن دقيق صنعتك لألشياء 

 وأجتاهل تعاليمك املقدسة الطاهرة الغراء 

 فس وتطهرها..  تلك التي هتذب الن

 وترفعها ملصاف العظامء 

 لكني كنت أسخر منها..  

 وأقدم عليها تلك التعاليم الشيطانية الرعناء 

 تلك التي يبثها دوكينز.. وهاريس.. وكريستوفر.. ودينيت 

 وغريهم من شياطني األهواء 

 عرب قنوات األرض والفضاء 

 وعرب كل وسائل التواصل.. وكل األجواء 

 مكانته العليا إىل هبيمة صامء   ليحولوا اإلنسان من
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 إىل أن حل الوباء

 وبدا البرش ضعيفا يف عيني.. مثله مثل كل األشياء 

 حينها علمت أن كورونا ليست جمرد وباء 

 وإنام رسالة منك يارب .. لتذّكر كل األحياْء.. 

 أن الكون بيدك.. ال بيد العلامءْ 

 والصحة بيدك.. ال بيد األطباءْ 

 بيد الرؤساءْ واحلكم بيدك.. ال 

 فالكل دونك يا رب ضعيفر 

 والكل دونك يا رب سخيفر 

 والكل دونك يا رب هباءْ 

 لقد عرفت يا رب.. بعد تلك اجلهالة الطويلة اخلرقاء  

 أن اإلحلاد ليس سوى جهل واستعالءْ 

 وأنه ال يملك حججا بيضاء.. وال سوداء 

 بل هو جمرد بغي للعقل.. وإنكار للحق..  

 ْء.. وأنه ليس سوى أهوا

 لقد عرفت يا رب.. بعد أن حل بجسمي هذا الداء 

 أين مل أكن أصحب فالسفة.. وال عقالء 
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 وال أصحاب علم أو بحث.. وإنام كنت مع البلهاءْ 

 من وطنوا أنفسهم للباطل.. وصاروا للحق أعداءْ 

 فلذلك كانوا جمرد أصحاب عقول محقاء 

 ال حظ هلم من الفهم.. وال أي ذكاء 

 املستكربين األغبياء  بل هم جمرد نفر من

 أعامهم عن رؤية احلق غرورهم والكربياء 

 فلذلك عجزوا عن فك الرموز العصامء 

 تلك التي كتبتها يارب يف كل األشياء

 لتكون للخلق بوصلة هتدهيم.. وضياء 

 يا رب .. فهب يل وعيا وصفاء  

 وارزقني التواضع ألكون من الفطناء 

 كربياء فال يمكن أن يعرف احلق من له حظ من ال

 يا رب.. واجعلني كذلك العامي البسيط الذي فهم األمر بكل جالء 

 فاستدل بالبعري والشاء 

 وعلم أن البعرة إن دلت عىل تلك البهائم الصامء 

 فكيف ال يدل عليك ما بثثته يف األرض والسامء 

 يا رب.. فارزقني تواضعهم.. وعبوديتهم 
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 اخلرقاء الرعناء فال يمكن أن يعرفك من كان يعبد نفسه 
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 مناجاة مقاوم 

مناجاة مقاوم يسأل ربه أن يثبته يف مواجهة املستبكرين ويستعيذ به من التطبيع والركون  

 : لألعداء 

 يارب.. إين أدعوك..  

 وأنا الذي يف كل الساح واجلبهات مقاوم 

 مل أخضع لعدوي .. مل أستسلم..  

 مل أتنازل.. مل أساوم 

 مل أبع أريض للمحتل الغاشم..  

 وال ملن أيده.. أو سانده يف كل اجلرائم 

 مل أطّبع.. مل أصافح.. مل أسامل 

 مل تبدو مني إن رأيت عدوي طالقة وجه..  

 وال من ثغري املباسم 

 مل أجلس يف اتفاقيات العار..  

 ال يف كامب ديفد.. وال أوسلو..  

 وال مع أصحاب الطرابيش.. وال العامئم 

 أجلس مع هيئات األمم الظاملةومل 
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 فأنا ال أعرتف بتلك األمم..  

 وال بام يصدر عنها من مظامل 

 ال أعرتف باألمم التي تشارك يف سفك الدماء 

 وال بام تقيمه من جلسات..  

 أو دورات.. أو حماكم 

 فأنا يا رب .. حتى لو كنت دون سالح.. ودون عتاد..  

 ويف وجهي كل عتاة الدنيا..  

 اخلضارم  وكل البحور 

 سأظل ذاك املقاوم 

 فأنا ال أسكن للظلم..  

 وال أداهن أي ظامل.. 

 وال أقبل الضيم..  

 وال أرىض أن تنتهك املحارم 

 أنا يا رب.. ال .. ولن أنسى كل اجلرائم 

 تلك التي ارتكتبتها عصابات العار..  

 ومعها كل الظاملني املستبدين الغواشم 

 يف كل سنني القهر والظلم..  
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 وكل املواسم 

 يف دير ياسني وحيفا..  

 وصربا وشاتيال وقانا..  

 وغريها من أنواع املجازر واجلرائم 

 تلك التي شارك فيها عربنا واألعاجم 

 تلك التي ذرفت فيها الدموع السواجم 

 تلك التي انتهكت فيها كل املقدسات املحارم 

 املآتم تلك التي حولت أيامنا مثل 

 وحولت أيام عدانا أفراحا ووالئم 

 يا رب .. واجعلني مع أولئك األبطال القامقم 

 أولئك الذين مل يبيعوا دينهم بالتني..  

 وال آخرهتم بالدنيا.. 

 وال حقوقهم باملشارب واملطاعم 

 ومل يركبوا السيارات الفاخرة..  

 مثل األفنديات والباشوات.. واهلوانم 

 باريس وال لندن..  ومل يعرفوا واشنطن وال 

 وال كل العواصم 
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 أولئك الذين مل يدخلوا الفنادق الفارهة.. 

 مثل كل املطبعني الذين قصوا أجنحة نسور اجلو..  

 وارتدوا ريش احلامئم..  

 يا رب.. فاجعلني من أصحاب العزيمة والعزائم 

 أولئك الذين كرسوا حجاب اخلوف..  

 ومل تثنهم عن سعيهم كل الغامئم..  

 وكل الرياح اهلواجم 

 أولئك الذين قطعوا اجلبال والتالل والسهول.. 

 وكل بحر وحميط.. وموج متالطم

 أولئك الذين صغرت يف أعينهم كل الدواهي والعظائم 

 وحتول األعداء يف عيوهنم ضعافا مثل القشاعم 

 م أو مثل بيت العنكبوت.. ال أساس له .. وال قوائ

 أولئك الذين يسريون يف األرض حفاة..  

 مثل شعاع الشمس.. 

 ومثل اخلوايف والقوادم 

 ال يعرفون حدودا.. وال جسورا.. وال تذاكر .. وال تأشريات 

 وال مجارك.. وال قوانني صوارم 
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 أولئك الذين يسارعون لنجدة كل مظلوم..  

 ويف أي أرض.. ال تثنهم أنجادها والتهائم 

 اومون أصحاب املكارم أولئك األبطال املق

 الذين ال يطلبون أجورا.. وال مكاسب.. وال مغانم

 فهم ملح أرضنا.. وهم أساسها والدواعم 

 وهم للعدى املدافع واملراجم 

 قد حسنت منهم السحنات واملقاسم  

 وارتسمت هبم كل املعامل 

 وانجلت هبم عنا كل املظامل 

 فبهم وحدهم.. ال بغريهم..  

 ُيقطع رأس كل ظامل 

 وهبم وحدهم.. ُيزال كل حمتل غاشم

 ومعه.. وقبله.. كل مطبع وذليل ومساوم 

 وكل أثيم وجمرم ومسامل 

 فهم وحدهم من حيق هلم الفخر..  

 فهم وحدهم برش ..  

 وغريهم ليسوا سوى سوائم 
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 ال خيتلفون عن تيك التي ترعى يف احلقول 

 من األغنام والبغال واحلمري والبهائم 

 أولئك الذين ال يميزون بني الكرامة واملهانة..  

 فهم مثل السوائم والبواهم 

 فأنى هلم أن يكونوا من أرباب العزائم 

 ومهتهم ال تعدو مهم البيض النواعم 

 بل هم أدنى مهة من اهلوانم واخلوانم 

 يارب.. فأعوذ بك أن أكون منهم.. فإين مقاوم 

 وبكل ما آتيتني من قوى سأظل ذاك املقاوم 

 بلساين وبياين..  

 وصدري وجناين..  

 وبكل قواي التي ملكتنيها..  

 سأظل ذاك املامنع املهاجم 

 إىل أن متن عيل بأن أستشهد يف هذا الطريق

 دون أن أبدل أو أنسحب أو أساوم

 مثل كل أولئك الذين أعاروك دماءهم واجلامجم 

 أولئك الذين مل يعلقوا من رعبهم العزائم والتامئم 
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 ال القواصم أولئك األبط

 أولئك األسود الرضاغم 

 الذين وثقوا يف نرصك..  

 ويف كل حمل.. 

 فلم ينثنوا.. ومل جيزعوا..  

 ومل يتسلل اخلوف إىل قلوهبم 

 وكانوا أرباب العزيمة والعزائم 

 يا رب .. واحفظ لنا ذلك البطل املغوار..  

 سيد كل مقاوم 

 ذاك الذي حسن به النرص..  

 فكان رمزه واملناسم 

 الذي مل تثنه كل املغارم واللوائم ذاك 

 ذاك الذي كل وعوده صادقة 

 فال ينطق إال باحلق الذي هو قائم 

 ذاك الذي كرمت به بداياتنا واخلواتم 

 ذاك الذي رشف الزمان به..  

 فكانت األيام جنده.. ولياليه خوادم 
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 فاحفظه لنا يا رب..  

 واحفظ لنا كل رشيف مقاوم 
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 مناجاة عارف 

العارفني   بيان شوق  والتواصل  ل مناجاة يف  إليه  للوصول  السبل  رهبم، وسلوكهم كل 

   : معه 

 يا رب .. إين أدعوك.. وأنا الذي ال أمحل اسام.. 

 وال لقبا.. وال كنية.. وال عنوان

 أنا عبدك الفاين يف حبك عن كل أقاربه

 عن كل عداه.. عن كل اخلالن..  

 أنا عبدك الذي ال يعرف غريك شيئا.. 

 ال أرضا .. وال سامء.. وال أوطان 

 يا من جتىل يف كل سامء .. ويف كل أرض.. ويف كل مكان

 وبكل األوصاِف جتىل.. ولكل عيانْ 

 مذ سمعت باسمك يا رب..  

 وأنا مشغول بك عن كل األكوانْ 

 رست يف كل ختوم األرِض..  

 مل أترك صحارهيا.. وال جباهلا.. وال أي جنان  

 كل مكان وغصت أبحث عنك يف 
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 ويف كل عصور التاريِخ  

 وما قبل التاريِخ.. 

 ومل أترك أي زمانْ 

 من مايض الدهر الغابر إىل اآلنْ 

 رست إىل اهلند.. والصني.. وبالد الالتني واألملان

 وسألت حكامء وفالسفة اليونانْ 

 ورحت إىل منفيس وطيبة أيام الفراعنِة.. 

 ورحت إىل الرومانْ 

 هلهُ ومل أترك أحدا أعرفه أو أج

 يف البيداء القاحلة كان .. 

 أو يف العمرانْ 

 من البيض كان .. أو من السودانْ 

 مل يشغلني يشء، وأنا أبحث عنَك 

 ال املال .. وال الدنيا.. وال األوطانْ 

 ال الصحب.. وال الرفقاء.. وال اخلالنْ 

 ال ولد أبعدين عنك.. 

 وال والد.. وال إخوانْ 
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 تركت الكل طرا يف هواك 

 رأي مشاهدة.. رأي عيانْ ألراك 

 ومل أعيا ـ يا رب ـ وأنا يف السري إليك.. 

 وهل يعيا من يبحث عن رس حقيقته.. 

 ورس أرسار األكواْن؟

 وهل يعيا من يبحث عنك؟  

 وأنت  الكل.. ولوالك ملا كان الكل 

 وملا كان الكون..  

 وملا كان اإلنسانْ 

 وهل يعيا من يبحث عنك؟ 

 اخلبرُي.. الرحيم الرمحنْ وأنت اللطيف 

 أنا أعلم يا رب أنه لوال هدايتك مل أبحْث 

 ومل أحترك من بيتي..  

 ومل أحترر من قيدي.. 

 فأنت اهلادي.. وأنت امللهُم..  

 وأنت من كتب يف قلبي حب اإليامنْ 

 فلك الشكر .. ولك التعظيمُ 
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 ولك كل أصناف الود..  

 ولك كل ألوان االمتنانْ 

 لتي للسري إليك..  يا رب.. وأنا يف رح

 ويف كل زمان.. ويف كل مكان

 وجدت الكل يشري إليك 

 ووجدت الكل يتحدث عنك.. ويدل عليك.. 

 ويذكرك بكل تعظيم.. وكل تنزيه.. وكل لسانْ 

 قالت يل اخلزامى والنرسين.. والبيلسان 

 وكل األوراق والسيقان واألغصان

 واملاء املرتقرق بني اجلداول واخللجان

 نون.. والياقوت.. واملرجانواللؤلؤ املك

 وقطرات املاء اهلادئة.. والطوفان:

 نحن لواله ال شيئ.. ال هباء.. وال عطر.. وال ألوان  

 نحن لواله ال نملك رحيا.. وال رحيان

 نحن لواله أشباح مظلمة..  

 ال منا صوت تسمعه اآلذان

 ال فينا لون تراه العينان 
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 نحن لواله أشباح موحشة 

 اخلاليِة.. من كل مبان..  أو كتلك الصحراء 

 أو كتلك األلفاظ اخلالية من كل معان 

 وقال يل احلسُن.. وهو يرتقق منسابا جذالن

 أنا لواله ما كنت يف احلسبان

 بل كنت مثل الكل.. ال رس لدي.. وال إعالن 

 فكل ما يسبيك مني ليس مني .. بل منه..  

 فأنا لست سوى ظالل فانيٍة.. أو مرآة عاكسٍة..  

 أو حمض أوان 

 وليىل التي تعرفها ليس التي تعرفها 

 فاحلسن فيها ُمعاٍر.. فهي يف ذاهتا ليست شيئا..  

 ليست ذات كيان  

 وقد كان قيسر جمنونا ليس لفقد العقل 

 ولكن ألن القلب أخطأ قبلتهُ 

 فهام هبا.. وهي رساب ال يطفئ عطشا.. 

 وي ظمآن ال ير

 ولذلك من عاش دون أن يعرفه أو يلحظهُ 



 

104 

 

 مل يلق سوى األنواء..  

 مل يلق سوى األحزان

 فكل من حيجبك عنه ليس من اخلالن.. وال من اإلخوان 

 بل ذاك عدو ال خيتلف عن الشيطان

 يا رب.. لقد سمعت أصوات مجيع األكوان  

 ورأيت الكل يشري إليك 

 والكل يعظمك بكل لساٍن.. وكل جناْن  

 إال ما أكفره .. ما أطغاه.. ذاك املجنون املرشد الوهلانْ 

 ذك املغرت بقوته.. ذاك اجلحود لنعمته 

 ذاك املمتلئ بالنسيانْ  

 لقد راح ـ يا رب ـ جيحدك 

 ويصيح بكل ألوان اجلهل 

 وكل ألوان الكفرانْ 

 ومع ذلك ـ رب ـ ترمحه.. وترزقه 

 وتوليه كل أصناف اإلحسانْ 

 فاحفظني لئال أكون كذاك اإلنسانْ يا رب.. 

 علمني أن أمأل قلبي بمحبتك 
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 ألعيش مثل مجيع األكوانْ 

 تلك التي تعرفك

 تلك التي تسبحك 

 تلك التي أذعنت لك كل اإلذعانْ 

 فأنا ال أريد إالك 

 فاغفر يل يا رب تقصريي..  

 وأجرين من احلرمانْ 

 واجعل قلبي مرآة عاكسة جلاملك

 فال يسعدين إال مجالك 

 جعلها يا رب صافية.. خالصة.. صقيلة وا

 ال شوب فيها وال نقصانْ 

 ألراك كام أنت..  

 ال كام ترسمك األهواُء..  

 أو يرسمك ذاك اجلاحد  

 أو يرسمك ذاك الشيطانْ 
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 مناجاة أديب 

يف   استعامله  من  به  ويستعيذ  للحق،  للدعوة  قلمه  يسخر  أن  ربه  يدعو  أديب  مناجاة 

   : الباطل 

 يا رب .. إين أدعوك..  

 فال حتجبني عن وصلك

 فأنا من ابتليت بفنون القول..  

 والقول سحر كسحر هاروت وماروت.. 

 أو سحر سولون اآلثينى.. أو ديموستنيس.. أو مزدك 

 أو سحر عروة.. أو السموأل .. أو الشنفرة

 أو كل من ترشد.. أو صعلك 

 يا رب.. فتداركني بعواصم حفظك

 فبك وحدك أستعيذ.. وبك وحدك أستجري..  

 وبك وحدك أستمسك 

 فأعوذ بك أن جيعلني البيان أمعن يف هجرك

 مثل مسيلمة الكذاب.. أو سجاح.. أو طليحة  

 أو كل من بالغ يف السجع والنظم ليعارض هديك
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 لكنه باء باخلرسان.. وهل يفلح من سبك؟ 

 وهل يفلح من جعل لسانه سالحا ضدك؟

 حول من كلامته سهاما ترشق قدسك؟ وهل يفلح من 

 أو سموما تدس األذى يف هديك؟

 أو ظلامت تغطي الشمس بغرابيل من األلفاظ واحلروف.. 

 لتمنع النور عن خلقك 

 يا رب فأعوذ بك أن أكون كهؤالء املحرومني من وصلك

 من شنقتهم رشانيق األلفاظ ..  

 فحبستهم عن السري يف دربك 

 .. وما ال أملكيا رب.. يا مليك كل ما أملك

 يا من األلفاظ واملعاين..  

 وبحور الشعر .. وبحور النثر.. قطرات من بحرك  

 علمني كيف أقف عىل ضفاف بحرك وحميطك ويمك 

 ألتناول من شطآن إهلامك ونورك..  

 وسوابغ فضلك

 وبركات جودك وبرك 

 مدادا ألقالمي املغرمة يف ودك 
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 ألجعل من دواويني أشعارا يف حبك 

 الشعراء غاوون إال من سار يف دربْك فكل 

 علمني يا رب كيف أجعل من قصيص وروايات..  

 حكايات ملن أمضوا حياهتم يف برك

 فكل القصاص والرواة الغون إال من عزف كلامته..  

 موسيقى حانية ترسم أطيافا من لطفْك 

 يا رب.. فعلمني كيف أكون أديبا يف قدسْك 

 القوِل.. فالشعر والنثر وكل فنون 

 ليسوا سوى إهلامات من فضلْك 

 فأهلمني .. وعلمني..  

 حتى أكون لسانا يعرب عن قربْك 

 ويكون مدادي سيوال من فيضْك 
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 مناجاة مظلوم 

 مناجاة مظلوم يشكو ربه من الذين ظلموه، ويعتذر من عدم قدرته عىل العفو عنهم  

 يا رب .. إين أدعوك..  

 وإين مظلوم يف كل األحوال..  

 وقات.. وكل اآلناء.. وكل األنحاء وكل األ

 وإين.. وإن كنت سليم القلب من األحقاد واألنواء 

 إال أين يا رب.. واغفري يل هذا اإلباء

 ال أستطيع أن أعفو عمن ظلمني من العتاة املتمردين األشقياء 

 أولئك الذي سقوين وأهيل املر.. صباح مساء 

 وجرعوين كل ألوان اإلهانة واإلذالل والشقاء 

 متعنوا فيام متليه عليهم نفوسهم..  و

 من الدناءة والسفالة والكربياء 

 وما متليه عليهم عقوهلم.. 

 من املكر واحليلة واخلبث والدهاء

 فراحوا يصورون نفوسهم اململوءة باألدواء 

 بأهنا مثل نفوس األنبياء واألولياء واحلكامء 
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 وهي مل تكن سوى نفوس حاقدين وماكرين وخبثاء 

 وهكذا يا رب.. راحوا يكذبون عيل..  

 وعىل من يستمع هلم من العامة والدمهاء 

 فيذكرون أن ظلمهم مل يكن صادرا عن قلب مملوء باحلقد واجلفاء 

 وإنام عن قلب مملوء بالوفاء والصفاء 

 وراحوا يكذبون عىل الدماء التي أسالوها مني..  

 ويف كل اآلناء.. ومن كل األعضاء

 ء مسفوكة..  بأهنا مل تكن دما 

 وإنام كانت حمض عالج ودواء 

 وهكذا يا رب.. راحوا يقلبون احلق باطال..  

 ويصورون املنكر معروفا 

 وبكل لغات املكر واحليلة والدهاء

 ومل يكتفوا بذلك يا رب..  

 بل راحوا يشيعون عني بعد أن بلغ السيل مني الزباء

 وبعد أن جلبوا يل كل أنواع األرزاء

 مغربة غرباء وكل مدهلمة 

 وبعد أن بالكاد تنفست الصعداء
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 ورحت أشكوهم إليك..  

 مثل كل املظلومني األبرياء 

 راحوا يذكرون أين متطرف أمحل نفسا سوداء  

 حتمل كل مكاييل احلقد واجلفاء

 وأن عيل أن أقابل ظلمهم يل.. 

 ال بالشكوى إليك والدعاء 

 وإنام بكتابة قصائد املدح والثناء

 .  فاغفر يل يا رب. 

 فأنا ال أستطيع أن أسامح من كرس كل مصابيح حيات.. 

 فصارت قامتة ظلامء 

 ذاك الذي دمر كل أزهار حيات اليانعة الغراء 

 ذاك الذي قتل البسمة يف شفتي.. 

 فحولني مثل البهيمة البهامء 

 أو مثل اخلرسانة املسلحة اخلرساء 

 ذاك الذي راح هلمتي العالية العلياء  

 تلك التي أنبتها يف سامء حيات..  

 مثل اجلوزاء 
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 فأنزهلا إىل درك األرض..  

 بعد أن كانت يف علياء السامء 

 يارب .. فاغفر يل هذا اإلباء 

 فهؤالء الذين ظلموين طعموا مع إبليس من كل موائد الظلم 

 ورشبوا معه من كل كؤوس احلقد..  

 شياطني سواء فصاروا وال

 وهل يمكن يا رب أن أعفو عنهم..  

 وهم لرشعك قد حادوا.. ولدينك صاروا أعداء؟ 

 وهل يمكن أن يعرف دينك يا رب من بغى عىل قومه 

 مثل اجلاهل قارون.. ذلك الذي جعل البغي رداء؟ 

 أو مثل فرعون.. ذاك الذي استحل كل أصناف العداء 

 فصار يقتل رجال القوم.. ويستحيي النساء 

 وبام يشاء.. وكيف يشاء 

 يا رب.. فال فرق بني من ظلمني وبني هؤالء 

 فالكل يف الظلم والطغيان واالستبداد سواء 

 يا رب.. فاغفر يل..  

 فأنا ال أستطيع أن أعفو عمن جلب يل كل ألوان الشقاء 
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 وهل يمكن آلدم ذاك العبد الصالح 

 أن يعفو عمن أخرجه من جنتك املورقة املغدقة احلسناء 

 ملوءة بكل أصناف اخلري واحلسن والبهاء امل

 لينزل األرض.. ويالقي كل أصناف العناء 

 يا رب.. فأنا لست قايس القلب..  

 وال أمحل أي أحقاد أو أنواء 

 لكن لساين ال يطاوعني أن أحمو كل ما مر بحيات.. 

 أو حياة أمثايل من البسطاء 

 فلذلك أسألك أن تنتقم من كل من ظلمني.. 

 الدنيا.. ويف الربزخ.. ويف كل اآلناءيف هذه 

 لذلك الذي مارس كل جرائمه..  

 يف العلن واجلهر والرس واخلفاء 

 ومل يتقدم لالعتذار..  

 وال لطلب العفو.. وال للذمة اإلبراء 

 وإنام راح يطلب مني ومن أمثايل من العامة والدمهاء 

 أن نقابله بالشكر واملديح والثناء 

 ك أن دعاء املظلوم جماب يا رب.. فقد أخربنا نبي
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 فاستجب يل هذا الترضع..  

 استجب يل هذا الدعاء 
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 مناجاة داعية 

 مناجاة داعية يستعيد باهلل تعاىل من أن يسلك سبيل املنحرفني عن اهلدي األصيل  

 يا رب .. إين أدعوك..  

 أنت الذي رشفتني بأن أكون بإذنك داعية 

 وكرمتني أن أكون لكلامتك املقدسة راوية 

 تني أن أكون خللقك مثل الساقية وعلم

 أمحل هلم من كل مياه اهلدي الصافية

 تلك التي مل تتندس بأهواء القلوب القاسية 

 تلك التي مل تتكدر بالشهوات القاضية 

 تلك التي مل تنحرف مثل الرياح السافية 

 تلك التي مل تتالعب هبا أمواج الفتن الطامية 

 تلك التي مل يتالعب هبا كل خبيث وداهية 

 أو من راح إىل اخللق يلقنهم باسم دينك.. 

 كل ما يف قلبه من حقد.. أو كراهية

 أو مثل أولئك الذين امتألوا باحلرص واجلشع واألنانية

 فراحوا إىل كل صوب وناحية 
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 جيمعون باسمك من كل رخيص وغالية 

 مرة باسم مواعظ رستم واسفنديار.. والقرون اخلالية 

 والتوابع العاتية ومرة إلخراج العفاريت 

 ومرة لدفع العيون القاضية 

 أو أولئك الذين تركوا سنة نبيك وعرتته الطاهرة اهلادية 

 وراحوا يستنون بسنة هند أو يزيد أو معاوية 

 وراحوا يرفعون من شأن كل طاغ وطاغية

 أو أولئك الذين سلموا دينهم لكل غان وغانية   

 أولئك الذين يستعملون كل احلجج الواهية 

 علوا قلوب خلقك عن دينك الهية ليج

 وعن هديك ساهية 

 يا رب.. فأعوذ بك أن أكون مثلهم.. 

 أو مثل أصحاب الربود الضافية

 أولئك الذين انشغلوا باخلميصة والقطيفة والغالية  

 واألموال املوقوفة.. واجلارية 

 والكنوز والرتف.. والرفاهية 

 السامية فراحوا جيعلون من تعاليمك يا رب.. تلك 
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 مدارك للنزول حلضيض اهلاوية

 وأعواد ثقاب لكل نار حامية 

 وأسألك يا رب أن أكون من أصحاب النفوس املطمئة الراضية

 أولئك الذين زينتهم بالعقول الواعية 

 وجعلتهم من الراسخني الثابتني كاجلبال الراسية 

 أولئك الذين ال يبيعون دينهم لكل راش.. أو راشية 

 يةأو لكل باغ وباغ

 أو لكل طاغ وطاغية 

 أولئك الذين مل تلههم الدنيا الفانية

 فأجسادهم يف األرض من اخللق دانية  

 وأرواحهم يف السموات العىل السامية.. متعالية 

 أولئك الذين ال حيلون يف حرض أو بادية 

 إال وحلت معهم كل ألوان اهلداية اهلادية 

 والطمأنينة والعافية وحل معهم فيها كل ألوان الرخاء 

 أولئك الذين عرفوا كيف ينرشون احلقائق الصافية

 أولئك الذين هتذبوا باآلداب الراقية 

 فأجلوا عن العقول كل مدهلمة غاشية
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 فصاروا لألرواح مثل العافية 

 وصاروا يف الليايل الداجية 

 لألمة مثل األشعة الباهية 

 أو مثل األقامر والنجوم املتأللئة السارية 

 ثل األدوية الشافيةأو م

 أو مثل األزهار والعطور والرياحني احلانية 

 فأسألك يا رب أن جتعل نفيس زاكية

 ألصبح أهال ألكون بإذنك داعية
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 هذا الكتاب 

حاولنا يف هذا الديوان أن نعرب ـ عرب ألسنة متعددة ختاطب اهلل تعاىل  

 ية. ـ عن كل معاين الشوق واملحبة والرضا وكل القيم الروحية العال

ومل نفرق يف ذلك بني العامة البسطاء.. وبني العلامء األفذاذ.. فالكل 

 خياطب اهلل تعاىل بلسانه، وبحسب ما لديه من املعارف. 

ومطلوب الكل ليس أمورا مادية مرتبطة هبذه احلياة، وإنام أن يكون  

اهلل..   من  قربا  أكثر  جيعلهم  ما  واملواهب  واألخالق  امللكات  من  لدهيم 

 طلب من اهلل ما يقرب منه.  فأعظم ما 

بعيدا عن   اجلميع  يفهمها  لغة بسيطة  أن نستعمل  فيها  وقد حاولنا 

يمكن   أنه  ذلك  الناس..  مجاهري  يتذوقها  ال  التي  واللغة  واأللغاز  التعقيد 

التعبري عن احلقائق العالية بلغة بسيطة واضحة يفهمها اجلميع.. فتلك هي  

ئمة اهلدى.. والتعقيد بدعة حادثة ال  سنة القرآن الكريم، وسنة األنبياء وأ

 عالقة هلا باهلدي املقدس. 

عرصنا  أهل  وضعها  التي  الضوابط  تلك  عن  كذلك  ابتعدنا  وقد 

للشعر.. فنحن لسنا ملزمني بأي رشط من تلك الرشوط.. والشعر يتطور  

 كل حني.. والعربة فيه بالذوق، ال بام نضعه من قيود. 
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