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[ُشٍ كعَست بوضبُا اًض َخ حافغ احلمكي يف س ية  .۳۱٦۸مبياس حة ثلس مي فَسعني رنز فهيا ؿىل
وحوة الاؾخعام ابًوحِني واكامة فصض اجلِاد ورفؽ ؿَمَ ًخىون لكمة هللا يه اًـََا ولكمة اشلٍن
نفصوا اًسفىل]
محسً ا تال حس وال احعاء
م َُّث اًعالت ؿىل اًيَّ يِب محمس
والآل واًعحة اًىصام واتتؽ
اؿمل تبن هللا خي خالهل
يف ساتق اًـمل اشلي ُو وضـَ
ًىٌَ يف الرض بُحط بآدما
وًصتيا يف ذاك بتَف حمكة
واًصسي برسي لك بآدص فرتت
ًَحني اًصمحن مذحـي اًِسى
وثسور دائصت ازلمار ؿىل رءو
املـصضني ؾن اًىذاة وذهصٍ
وبؾز ريب رسهل واملؤمٌػ
حىت اسدمت تياؤمه مبحمس
فِػو اًصسول اىل اخلالئق لكِم
ما المصئ بتسً ا اخلصوح ؾن رشًػ
مل ًلدغ املوىل ثـاىل روحَ
وبمت هـمخَ وبمكي دًيَ
ومىض وبمذَ تبكوم مهنج
ُشا وكس كال اًصسول وكوهل

هلل وايل اذلس واًيـٌلء
من خاءان ابملةل اًسمحاء
هلمو جهنج اًس ية اًلصاء
كس ماز من ٌضلى من اًسـساء
ابس خلعاء
الزيل
ونخاتَ
م َُّث اتخالٍ تبنرب الؿساء
وبمت ؿسل يف هفوذ كضاء
ثرتى تشهص اًويح والهحاء
ممن ٍصوم ؾحادت الُواء
س اًاكفصٍن اًضَي اًحؤساء
واًساًىني مساكل االقواء
ـني مجَـِم ابًيرص واالجناء
بهصم تَ ٌَصسي دمت تياء
يم َّمػن ثلـي ثس َعـة اًلدػػصاء
ــخَ وهور ظصًلَ اًوضاء
حىت بصاد ازلٍن ابالؿالء
وخلَلَ بداٍ بي بداء
وؿىل حمجة ُسًَ اًحَضاء
حق تال صم ودون مصاء
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ء جسوسِم ابًويح والهحاء
ٍهنوَنه م ؾن مٌىص اًسفِاء
تـسي هِب ٌَزََلة خايئ
وُسايئ
مبهنجي
الآذشٍن
فبوًئمك يف بميت ذَفايئ
وثشهصوا اي مـرش اًـٌَلء
بوال جفسوا يف ذرى اًـََاء
بي وؿسٍ دار اًفٌا تفٌاء
ال صم بُي اًس ية اًلصاء
ص َ ًـا اىل تسع وال بُواء
جسود كع ًـا بوخَ اًحـساء
ٌسلٍن مهنم كامئ تسؿاء
اًحَضاء
حملجة
وجمسد
تـس اًيَّ يِب وبول اخلَفاء
بايم ثكل اًصدت اًض يـاء
اذ ٌَزالفة كام ابلؾحاء
ثصٍ ؿىل رمغ من ازلٌُلء
ـس ثفصق واراكة زلماء
ٌسـى ًيار اًرش ابالظفاء
ػص وكس مىض يف زمصت اًسـساء
كاموا تددََف وحق بداء
الانء
وظحاتة
حبثاةل
ابًِسم واالتعال واالخالء
ابًعرب يف اًحبساء واًاراء
هوا يف احذسام اًحبس بسس ًلاء

اكهت تيو ًـلوة فهيم بهخِا
ابلمص ابملـصوف ان حصهوا نٌل
وبان دذام املصسَني وًُس من
ًىن حواريي ازلؿات ًسًيت
وًَزتموَنه ا
بآاثري
حيَون
وثسجصوا
وثـلَوا
فذفِموا
جيسون فِمك ذي اًعفاث فدضىصوا
حىت جييء من املِمين بمصٍ
فَِ ثفاسري المئة بَنَّ م
ومه ادلاؿة حِر ًهم ًخفصكوا
ومه اشلٍن وحوُِم ثخِغ اذ
وكىض ثـاىل رتيا ان ًهم ٍزل
هيسي حبق من ٍزًف ؾن اًِسى
فذعسر اًعسًق وُو اماهمم
فاهؼص سواتلَ وكوت ؾزمَ
وحبق اًفاروق مشص تـسٍ
وثالٍ ذو اًيورٍن ما زاًت مب آ
وكفا بتو اًس حعني ًىن كام ؾٌػ
ًىٌَ ما زال ظول حِاثَ
حىت كىض مهنا ؿىل اجلزء اخلعِػ
واًخاتـون هلم حبق تـسمه
فبوًئمك ذري اًلصون وًُس مه
وكضوا ؿىل اًحسع املضةل لكِا
فذحوا اًحالد مضاركًا وملار ًاب
ظربوا ؿىل اًحبساء واًلِص واك
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بو ؿست مؽ نرثت الؿساء
واس خىفاء
ابهلل
ووزوكِم
بحِوا اًلَوة توضؽ ذري دواء
ُادي اًخضري واكن بي صفاء
فذحوا اًلَوة حبمكَ وضَاء
يف حمية اًلصبآن والسٌلء
جتاُصا وجتمِص الؿساء
ل
ً
ـفلَ اجلًل وبمئة اًلصاء
ػي وبمحس ذي اًعرب يف اًحبساء
ن وكريمه من مس يسي الهحاء
واًصافـون هل بؾز ًواء
وجصاء
ووالًة
وحٌلًة
من لك دخال وذي اقواء
حصق مكـا كـس ظػح ييف الهحاء
ٌَيـٌلء
ابًضىصان
هلل
ًُسوا بوىل زًف وال بُواء
اال اتخساُا اًلوم ابالظفاء
ن مه جشى حبياحص الؿساء
ؿمل تَ ًؤمت يف اًؼٌَلء
ؾحس احلَمي منى تسون مصاء
تسالئي اًوحِني ذري ضَاء
بؾؼم تَ ُس ًما ًرش تياء
ـلي اًسَمي وًني ذي الؿساء
اال تـرص اًسادت اخلَفاء
وؾخوا واكدوا ازلٍن ابلسواء

وهللا ما كَحوا اًـحاد جىرثت
ًىن تسٍن راخس وؾزمية
ونٌل حصى بحِوا اًحالد تـسهلم
اذ رهحوٍ من اًىذاة وس ية اًػ
فذحوا اًحالد تحبسِم وتـَمِم
ُث اجلِاتشت الفاضي تـسمه
ومن اًخجِم واًِوى والاؿزتا
كمئة اًخفسري واًخحسًر واًػ
كيب حٌَفة ،ماكل ،واًضافـػ
وبوىل اًعحاخ اًلص واًسنن احلسا
احلافؼون ؿىل اخلالئق دٍهنم
مه انرصوا دٍن اًِسى ابحاظة
ومه اًصحوم ًلك ظاحة تسؿة
مثي اًصحوم من اًيجوم ًلك مسػ
معَوا تيٌل ؿَموا وكاموا هجسمه
هحوًة
بثصًة
سًِة
ما بظَلت من تسؿة اؾعارُا
يف لك حِي بو ماكن بو زما
وبىت تلصن ساتؽ من جهصت
بؾين تشاك احلرب بمحس من اىل
مك ُامج اًحسع اًضالل وبَُِا
وكواؿس اًخحصًف ُسَّ بظوًِا
مبـاول اًيلي اًعحَح وفعصت اًـػ
وًـَ هجاد ًُس ًـِس مثهل
ملا اًلصامعة اًعلات جتربوا
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دزاي ورش تالء
وبذاكِم
ً
واالمضاء
االجناز
مـَومة
مـصف يف الحباج ابسدِفاء
جصزا تيرص اًس ية اًلصاء
وهجادمه يف هللا ذري حزاء
فنت اًورى تـحادت الُواء
ـبواثن تي ؾحسوا ؾَون املاء
ٍصحوَنه ا يف اجلِص واالدفاء
ػص سوائة ًؤىت ِبي ا ًوفاء
من خَة ذرياث ودفؽ تالء
تال دوف من املوىل وال اس خحَاء
واًفحضاء
ابًسوء
وثبآمص
هجصا تسون دفاء
ًبثوَنه ا
ً
تني اخلََلة ظارذًا تسؿاء
ونٌلل ؿمل اكص ًفا ًلعاء
ػِادي ٍهنج املةل اًسمحاء
وبصس ؾزم تي وحسن تالء
واالدفاء
ابجلِص
ودؿاؤٍ
ثكل اًـعور ارلي اًؼٌَلء
وتَ اسدٌار جماور واًيايئ
بآل سـود هل جصفؽ ًواء
وابًوزراء
تسؾوثَ
بُال
واًرشاكء
ًلهساد
واًيفي
ر احلق تـس ثسرس ودفاء
ًسؾون ٌَخوحِس ذري دؿاء

فبابدمه ريب وبًس حزتَ
ونشاك سًذَ تيرص ؾحادٍ
وثالٍ ثَمَش هل اجن اًلمي اًػ
وبمئة كس كارهوا ًىن ٌُل
هللا جيزهيم ؿىل اًٌْلَني م
وتلصن اثين ؾرش ما اس خحمكت
وؾحادت الجشار والجحار واًػ
وًلك كوم يف الانم وًَجة
وًـؼمون وًيحصون ًِا تيحػ
هجارا بىزًوا حاخاِتي م
وِبي ا
ً
رش ًاك رصحيًا مـَيني تَ
ومبآمت
تـؼامئ
وجتاُص
وفـال سوء ًُس ميىن حرصُا
فبىت االمام محمس احلرب اًصضا
ًسؾو اىل دٍن اًِسى تحعريت
ًخَو جصاُني اًىذاة وس ية اًػ
تبمت ثخِان وبذَط هَة
ما زال تني اًياس ُشا دبتَ
حىت اسدٌار وبرشق اًخوحِس يف
من برض جنس اكن معَؽ هورٍ
وباتخ رة اًـصش من بًعافَ
ًحوا زلؾوثَ وصسوا بزرٍ
ًسؾون ٌَخوحِس م َُّث ًس ية
فدـَمَ وتحبسِم اكن اهدضا
حىت كسا يف لك كعص ؾعحة
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واٌَؤماء
الؿساء
وزؿازع
بدصى فدني اضاءت ودفاء
ؾحس اًـزٍز الهصم الابء
وبذل ما ٌسلٍن من بؿساء
هلمو َُموا مـرش اًلصاء
اين ًمك اكلة ًلتياء
مِثاق موالان ؿىل اًـٌَلء
من موحداث اًفلص واًحَواء
بؾياق بُي اًـمل والمصاء
ب ًمصا مفن ثحـاثَ بمصاء
ـيا هلَِا هبثََ ابًضِساء
وازلٍن بػِصٍ ؿىل الؿساء
ـف تُهنم اي برمح اًصحٌلء
ال تي مجَؽ دوائص السواء
ثعلون حنو ملاًيت وهسايئ
وبدط بآل اًض َخ ابس خسؿايئ
وادؾوا ؾحاد هللا ابس هتساء
ـم ورفغ لك ظصًلة ؾوخاء
ؾن دٍهنم يف قفةل معَاء
ظمؽ اًـسو وصست اًحبساء
فهيا تال حس وال احعاء
ًريوا مٌار احلق دون دفاء
ومالثس ومذاع دار فٌاء
رفِا وحِفة مِهتا اًـفٌاء
ــصض اًلََي اىل ملام تلاء

ًىن بىت من تـس ذكل حمية
فاًيور اتراث ًيضء وخيخفي
حىت باتخ هل االةل امامٌا
فبصاد ٌَخوحِس بؿىل مـِس
وبكام ظالة اًـَوم مٌاد ًاي
كوموا ًًرش اًـمل يف بوظاىمك
كوموا تخخِان اًىذاة فاهَ
اايمكوا بن حىمتوٍ فان ذا
اين بكسل لك ما يف ذميت
وًلول اي ريب اذا وًَهتم
ُشي ملاًخَ مفن ًيىص ؿَِػ
اي رة فبهرصٍ وبًس حزتَ
وامجؽ ص خاث املسَمني وبًػ
واحـي ؿىل اًىفار دائصت اًصدى
ُي جسمـون مـارش اًـٌَلء بال
وبدط جنسا واًصايض بدعِا
اي ظاًِب ؿمل اًرشًـة فاَنْ ضوا
احنو ِبي م حنو اًرصاط املس خلِػ
هَف اهخعار املسَمني وهجَِم
فاىل مىت ُشا ادلود بمل حصوا
ظَة ادلاُري اًعيائؽ فارثلوا
بفال حصكون اًـحاد تسٍهنم
ال حصنيوا ملبآلك ومضارة
ما حلٌا االذالد يف ازلهَا وزدػ
تي حلٌا بن وس خـني تشكل اًػ
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معساق ما كس حص يف الهحاء
وهللا يف هجص ويف ادفاء
وثـود قصتخَ وحني تساء
ىب اي بويل الًحاة ٌَلصابء
واًساًىون ملهنج اًسـساء
س يحت فان اًلنب ابالتعاء
تي كسرت ان م َُّث بُي اابء
تي ابدروا ابًضىص ٌَيـٌلء
ـي اًىفص تي بتسى زلى اًـلالء
ؾهنم ظلاًة قفةل اجلِالء
وثؤًسوا حلًّا ؿىل الؿساء
اكن اًخفصق مسذي اخلحثاء
ًىٌَ مفذاخ لك تالء
اًعَحاء
املميوهة
ـمِسًة
والاحامتع تسون ما حشياء
هَف اس متص ثلِلص ًوراء
من حمية ان اكن فِمك رايئ
مرتانٌلث تي ؾضال ازلاء
مثي اًسفِية يف اضعصاة املاء
ًىن فلسان مجةل اًـلالء
يف قفةل بو قفوت وس ياء
ػن مـم ًما دلَـِم تيسايئ
ت ازلٍن بهمت ظفوت الحِاء
هورا مرشكًا تضَاء
ـلصبآن
ً
ظسر اًيحوت َنه ضة اخلَفاء

اي كوم وهللا اًـؼمي ًلس بىت
كال اًصسول واكن بظسق كائي
اكن اتخسا االسالم خاء تلصتة
بهمت تبؾرص قصتة االسالم ظو
املعَحون اذا سوامه بفسسوا
اي ادواتٍ اسـوا اذا ما فصظة
ما دممت يف حصة وثفصغ
ال ِتم مَوا بكىل وبؾؼم هـمة
ُشا هجاد ًُس دون هجاد بُػ
فاذا اُخسى لك اًصؿااي واجنَت
فِياك فاقزوا من بردمت ثيرصوا
فاهٌَّل
ابالحامتع
وؿََمك
ان اًخفصق ٌَفضائي ملَق
ما اكن هرص هللا ظسر المة اًػ
اال تخبًَف املِمين تُهنم
بو ًهم حصوا ملا ثفصق بمصمه
حىت اىهتىى المص اًـؼمي نٌل حصوا
دعة خََي فادخ ومعائة
بحضى بوًو االسالم تني ؿسومه
وبصس من ذا ًو ًفىص ؿاكي
هون اًـحاد مجَـِم ؾن لك ذا
ُشا وكدي دؿاء لك املسَمِػ
فادعمك اي مـرش اًـصة اذلا
وبدط ساكن اجلزٍصت همحط اًػ
اًفاحتني مجَؽ برض هللا يف
8
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تـَوممك حلًّا وبًسٍمك كىض
مـززا وموكص ًا
حىت اس خلام
ً
فَخهنضوا بهمت ولك املسَمِػ
اي بمة االسالم ظال ركادمك
واس خحمك ازلاء اًـضال ؿََمك
مفىت ىصى اسدِلاػمك من هوممك
بو ًهم حصوا بؿساءمك كس بظححوا
وجمك بحاظوا من مجَؽ هجاحمك
وحياوًون مجَـِم دٍن اًِسى
بحصون كط ؿسومك حزة اٍهيو
ما كسر كميهتم تلِا املسخ
كس اكن ٍىفِيا مهومـا تُهنم
مل ًوكسوا بتسً ا حلصة انرمه
رضتت ؿَهيم ذةل بتسا ومسػ
ما اكن اًلصد واخلٌػزٍص بن
وهللا ما ادذاًمك ٌَلسس من
اال مىِست ماهص ابملسَمِػ
اي كوم فاهدهبوا لهفسمك ودًػ
بظمـمتوا يف اًيعح من بؿسائمك
اي ظام ًـا جيين اًلذاد وصونَ
ُهياث مجؽ اًيار واملا تي وُدػ
بو ًهم حصوا ثلس ميِم بوظاىمك ؟
فض ًال ؾن ازلٍن احليَف وؿسًـَ
بحصون فوضيا اٍهيم بمصان ؟
بم حنن حامكيا اىل ظاقوِتي م

ريب ًِشا ازلٍن ابالؿالء
وًـَ الؿارة بؾؼم اًوزراء
ػن زلارس الآاثر ابالحِاء
حىت اس خعاًت رشت الؿساء
وًـهل ًفيض اىل االؾَاء
ًخـاجلوا ما انجمك من داء
سوا ورش تالء
ًحلوىمك
ً
ظوفان انر اًىفص ال ابملاء
ُس ًما وهور هللا ابالظفاء
ًلعحَة اًحـساء
د المة ا ْ
واٌَـياث تي وامللت واالدزاء
اًلى من اًـسوان واًحلضاء
اال رمامه هللا ابالظفاء
ـىٌة وما مه كط ابلنفاء
مدارزا تَلاء
ًَلى السود
ً
برض االًـَ وهمحط الهحاء
ػن ٍصوم مٌا بمة احليفاء
ـيمك احليَف تسون ما اس خرفاء
وحي املصًس ظساكة الؿساء
رظ ًحا ،وحمخَ ًحا من السساء
ـاث الاكًة ًُس ابخلَفاء
ُي ٌس خلص تبهفس اًـلالء ؟
بفمل ٍىن من لك ذا ترباء
بم مه ًيا بحضوا من اًوالكء ؟
حىت هلاتي حمكِم جصضاء
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ًىن ربوا يف املسَمني ثبدص ًا
فاس خضـفومه م َُّث كاًوا تُهنم
تل ًَا ومنمنة اًـَوح من اٍهيو
حس حوا محى االسالم ًلمة بآلك
وهللا ما مس الساود رشتة
الك ًنئ ًهم ًًهتوا ؾن قهيم
ًَعححن جلك سِم ظائة
جبحافي
حجافي
وًرتدفن
ونخائة ثلفو اًىذائة حصثسي
مثي اجلحال اًصاس َاث واكًلَو
ابؾوا من املوىل اًيفوس جبية اًػ
مل ٌس خلَِوُا وال ظَحوا اخلَا
ال ًعَحون سوى اًضِادت لكِم
وًلودمه خُش املالئىة اًـىل
ال حتسنب هللا ذاذل دًيَ
ال حتس حوا االهمال اٌُل ًال فبمػ
ال ثـجزوا اًصمحن صُئًا بن ثفو
فاهلل مؼِص دًيَ وؾحادٍ
ووزوكٌا ابهلل بؾؼم ؿست
اايٍ هـحس وحسٍ وتَ اس خـا
واًََ هفزع يف اًضسائس واًحىل
اي رة فارزكٌا اًثحاث ؿىل اًِسى
واسكل تيا َنه ج اًيجات وجنيا
واحـي نخاتم اي هصمي امامٌا
واهرص ؿىل الؿساء حزتم اَنَّ م

ؾن قزومه ووكائؽ اًلسماء
اًخو هلسم مٌػزل اًضـفاء
د املحـسٍن تحبس لك خالء
ٍمتخـون ِبي ا مذاع ُياء
تبمص مهنم يف ًلا اًَِجاء
اخلَالء
ومتصد
وؾخومه
وجلك داَُة هلم دُواء
يف ثَوُا بدصى تال احعاء
جىذائة يف كسوت ومساء
م اًِائالث اهلمي اًسمحاء
ـمبوى فبهفشُا هلم توفاء
ر فارحبن تعفلة اًسـساء
فاملوث مثي اًضِس ٌَضِساء
دف ًـا من املوىل ؾن احليفاء
وؾحادٍ اي مـرش اًلوكاء
ػص هللا فِمك انفش االمضاء
ثوٍ فص ًارا من هفوذ كضاء
وؿس ؿَََ حملق االًفاء
ُو حسخٌا يف صست ورذاء
هدٌا وهرصثيا ؿىل الؿساء
وًـَ ؿََيا بس حف اًيـٌلء
وؿىل سَوك ظصًلَ اًحَضاء
من رش لك ضالةل معَاء
ورسوكل امللسام ٌَحيفاء
ددعهتمو فنت من الؿساء
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فاكعمِمو اي رة ابلسواء
وبتسمهو ريب ؾن اًحَساء
وصـارٍ فارفؽ تسون دفاء
وجصاء
ووالًة
تـحادت
واذلس ٌَموىل تال احعاء

رامو تيا اًسوبى ثسوء ماكئس
واردد ؿَهيم هَسمه يف تَسمه
بػِص ؿىل الداين دًيم هجصت
ذاًعا بؾٌلًيا
واحـي ًوهجم
ً
ُث اًعالت ؿىل اًصسول وبآًـَ
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ننتظر آراءكم واقتراحاتكم لنشر تراث الشيخ حافظ الحكمي:

 الصفحة على الفايسبوك:www.facebook.com/HafezHakmy
 البريد اإللكترونيhafezhakmy@gmail.com: -الموقع اإللكترونيwww.hakmy.com:
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