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 قيَديطفو على َح ِهبِّمن ُح ُعـوالدم    ي     ـقَري ويف َوـوتـيف ص ُضـينب احلرُف

 يـقَرى ُحـي علـاقـأعم َطـوْس ُهرَّوَذ         اًدَرــَري بـيف خاِط ِهِرـْكدى ِذى َصـقأْل

 ِقــِفُأ ْمـول  اُهـيـْقُلِب ُتـْمـُلها َحـفي         اًهـَلها َوـساعاُت ْتـَدعـمــري َش أيـاُم

 ِقِتَعْنُمعن قليب ِب َسوال لْي ،روحي         ُهـُحـَنأْم اهلِل َدـْعـب ِسـفـى من النـأغل

 يــِقـُنيف ُع رِّالدُّ ِدـْقِعَك ها ـديَتوأْرها         ـِتَمْدـِخى ِلـعأْس ،ُهــَتـَعْرـِش بُّـِحُأ

 ِقـَلن الزَّـي عـأى بيْن ِةـاعـوبالشف         ِهِدمن َي وِضـاحل عنَد املاَء كي أشرَب

 ِقـَمبالرَّ يِِّدـْفاًء إىل امَلـي حيــشْمَي         ِهـِتَبْيَه ِسـْمَش نا مْنري َدـْعِش ُضـيوِم

 ِقـُلو يف مسا اخُلـيعل ِةـريَّـالب وَقـف         ُهـــَبأدَّ ِقــْلـخـال وربُّ ُمـيـتـيـى الـأت

 ِقـَذِلباسٍم    عاٍعُشِب  الورى   َطوْس     رى    ــوَس  ِهــاِلـبـيف إْق ُرــْشـِبـألأل الـت

 ِقـَلالَع ورَةـو سـيتل يف الغاِر ُلـجربي         ٌجــِهـَتـْبـي ُمـالوْح ِءْدـبَِـِل راُءـذا حـه

 ِقِذـاحَل الصادِق ِنـاألمي يِّـعلى النب       شى  َغ ،الكتاِب آَيتال على املصطفى 

 ِقـَلوالَق ِفْواخَل ارمتى يف فراِش مَُّثدي         ـَسـروا َجـِـّثي َدـونـلـزمِّ ْمـُهاَءـجـف

 ِقَزَّوالن ِكْرـالشِّ ُرـْخـَص َمـطََّحنا َتُه         اُدًمـُق  ْرـِسو ،اهلُل رـيأم  اـمِب  ْعَدـاْص

 يـقَن اُهـما حكـرى فيـج ٍظـلْف وكلُّ         ــزًةجـعـم رآِنــاء بالقـج "ٌدــمـحـم"

 يـِقَر مَّـُث اهلِل ِرـبنص اَءـنـسـال اَلـن         ـْدَقـَف روُهــُصـْنـاء إال تـج "ٌدــمـحـم"

 ِقـَسيف الَغ ِمـذى كالنجـَتْحُت وقدوٌة         ـْتَمـن َهـيـاملـللع ٌةــرمح "ٌدــمـحـم"

 ِقِدـالَغ ِهـِعـنْب ْنِم كْم يشرُب والعلُم         ـُهُمـِظـْعـُي ُخـــاريـالت َفــوق ٌمـــلـعـم

 ِقُرـالطُّ َمـِلْظامُل الطويَل احلياِة درَب         ـِهـِجـَهمْن ـدى أنـواُرامل َرــْبَع يُءــِضُت



 ِقـِلـَغـْنُم اِنـيـْصعلى الِع قلٍب لُِّكِل         ـُهـُثـَعـْبَي ـاِرـفَّضـا الَغِر باِب ــاُحتـفـم

 ِقـِفَدْنُم  َنـعلى اآلتي  الزماِن طوَل          ٍرَطَم ْنِم َبْحى الصَّروَّ ُبالعْذ ُهحديُث

 ِقــُفواأُل  ِضاألْر ِرـْهوُط  املياِه مَع          ْتـَجَزـَتواْم وِنـيف الك ُهـُتبََّحَم ْتـَذاب

 ِقـَبوالَع واخلرِيدى والنَّدى من اهُل    ًة      ــنوَّــَلـُم ااًرــأزه ُتـِبـْنـُي  اُهــشـمم

 ِقَرـَتـْفُم لُِّك يف  ىــقـَتـْلامُل ُسِرْغوَي          ُهــُرُشْنَي اِسـالن َنـْوبي وي السالَمـْحَي

 ِقَرــالَغ َنِم  ــرًّاا ُطـنَذـِقـْنُيِل  يِـّرب          ُهـــَلـَسأْر الِمـاإلس َنـــُفـُس اـًكرِِّـَحـُم

 قيِلَطواْن  شَّرَّي الكُِّد  احلقِّيا ُأمََّة            اًدـَبي َأـِنَتال  ِهــيـِعـَبـي فاْتــتَّميا ُأ

 ِقَرـالِف َةــوَمُك  ينايف اًمـعظي اًدْوـَط ا         ـهـب إنَّـى فـولاأُل ِكاِدـي ألجموِدـُع

 يـقَب اِءـاألتقي يف نا أمِس مْن زُّفالِع           ـٌدغ وَلـطـال لن ي ،اًدـغ آٍت ُرـالنْص

 ِقـِصـَتْلوُم  ُهـمْن ٍبِرـَتـْقُم ن ـما بي ـوا         فـَكَع قْد بِّـِحْلِل ْنن وَمـمنيؤيف امل 

 ِقــَليف َأ  ردوِسـإىل الف اوًقـش طاَرو          ِهــِتَّنـُسـِب اُهــيـنُد فَّـَل ْنـَى ملـوبـط

 ِقـَلالَف ِعـى مطلـّتح  الليِل ِةَأيف هْد          ٌرــَشـَا بـعا َدـم ُهـاإلل ِهـيـلـى عـلََّص
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