
أِم والَيَمنِ  إِنَّ الَغريَب َغريُب اللَّحِد والَكَفنِ   لَْيَس الَغريُب َغريَب الشَّ
 

َكنِ   إِنَّ الَغرِيَب لَُه َحقٌّ لُِغْرَبتـِهِ  على اْلُمقيميَن في األَوطــاِن والسَّ
 

تي َضُعَفْت والمـوُت َيطلُُبنـي  َسَفري َبعيٌد َوزادي لَْن ُيَبلَِّغنـي َوقُوَّ
 

ِر والَعلَنِ  َبقايــا ُذنوٍب لَْسُت أَْعلَُمهاَولي  هللا َيْعلَُمهــا في السِّ  
 

 مـَا أَْحلََم هللاَ َعني َحْيُث أَْمَهلَني وَقْد َتمـاَدْيُت في َذْنبي وَيْسُتُرنِي
 

 َتُمرُّ سـاعـاُت أَّيـَامي ِبال َنَدمٍ  وال ُبكاٍء َوالَخـْوٍف وال حـََزنِ 
 

لُِق األَْبواَب ُمْجَتِهدا  أََنـا الَِّذي أُغْ  َعلى المعاِصي َوَعْيُن هللِا َتْنُظُرنـي  
 

 َيـا َزلَّة  ُكِتَبْت في َغْفلٍَة َذَهَبتْ  َيـا َحْسَرة  َبِقَيْت في الَقلِب ُتْحِرقُني
 

ْذِكيـِر َوالَحَزنِ  ْهَر ِبالتَّ  َدْعني أَُنوُح َعلى َنْفسي َوأَْنِدُبـهـا َوأَْقَطُع الدَّ
 

نَّني َبيَن تلك األَهِل ُمنَطِرحــَا  َكأَ  َعلى الِفراِش َوأَْيديِهْم ُتَقلُِّبنــي  
 

بَّ هـذا اليـوَم َيْنَفُعني  َوقد أََتْوا ِبَطبيٍب َكـْي ُيعالَِجنـي َولَْم أََر الطِّ
 

 واَشتد َنْزِعي َوَصار الَموُت َيْجِذُبـها ِمن ُكلِّ ِعْرٍق ِبال ِرفٍق وال َهَونِ 
 

وَح ِمني في َتَغْرُغِرهاواستَ  وصـَاَر ِريقي َمريرا  ِحيَن َغْرَغَرني ْخَرَج الرُّ  
 

وا في ِشَرا الَكَفنِ  ُضوني َوراَح الُكلُّ واْنَصَرفوا َبْعَد اإلِياِس َوَجدُّ  َوَغمَّ
 

لُنــي ِل َيأْتينـي ُيَغسِّ  َوقـاَم َمْن كاَن ِحبَّ لّناِس في َعَجلٍ  َنْحَو الُمَغسِّ
 

اَل يـا َقْوِم َنْبِغي غاِسال  َحِذقا  َوقــ ُحرا  أَِريبا  لَبِيبـا  َعاِرفـا  َفِطنِ   
 

يــاِب َوأَْعَراني وأَْفَرَدني َدني ِمَن الثِّ  َفجــاَءني َرُجٌل ِمْنُهْم َفَجرَّ
 

 َوأَْوَدعوني َعلى األَْلواِح ُمْنَطِرحـا   َوصـَاَر َفْوقي َخِريُر الماِء َيْنِظفُني
 

 ليس الغريب



لَنيَوأَسْ  ُغْسال  َثالثا  َوَناَدى الَقْوَم ِبالَكَفنِ  َكَب الماَء ِمْن َفوقي َوَغسَّ  
 

 َوأَْلَبُسوني ِثيابـا  ال ِكماَم لهـا َوصاَر َزادي َحُنوِطي حيـَن َحنََّطني
 

نيـا َفوا أََسفا   َعلى َرِحيـٍل ِبال زاٍد ُيَبلُِّغنـي  وأَْخَرجوني ِمَن الدُّ
 

جـاِل َوَخْلفِي َمْن ُيَشيُِّعني لوني على  ِمَن الرِّ اأْلكتـاِف أَرَبَعةٌ َوَحمَّ  
 

َعني موني إِلى المحراِب وانَصَرفوا َخْلَف اإلِمـَاِم َفَصلَّى ثـّم َودَّ  َوَقدَّ
 

 َصلَّْوا َعلَيَّ َصالة  ال ُركوَع لهـا وال ُسجـوَد لََعلَّ اللـَه َيْرَحُمني
 

ُدنـي ُموا واِحدا  ِمنهـم ُيلَحِّ  َوأَْنَزلوني إلـى َقبري على َمَهلٍ  َوَقدَّ
 

ْمَع ِمْن َعْينيِه أَْغَرَقني  َوَكشََّف الّثْوَب َعن َوْجهي لَِيْنُظَرني َوأَْسَكَب الدَّ
 

 َفقاَم ُمحَتِرمــا  ِبالَعزِم ُمْشَتِمال   َوَصفََّف اللَّبَِن ِمْن َفْوِقي وفـاَرَقني
 

حمِن ِذي الِمَننِ   وَقاَل ُهلُّوا عليه التُّْرَب واْغَتنِموا ُحْسَن الثَّواِب ِمَن الرَّ
 

وال أٌَخ ُيَؤنُِّسنــي أٌَب َشفـيقٌ  ِِ ال أُمٌّ هنــاك والالقبر في ُظْلَمةِ    
 

ُدنـي  َفِريٌد َوِحيُد القبِر، يــا أََسفـا   َعلى الِفراِق ِبال َعَمٍل ُيَزوِّ
 

 َوهالَني ُصوَرة  في العيِن إِْذ َنَظَرتْ  ِمْن َهْوِل َمْطلَِع ما َقْد كان أَدَهَشني
 

ا  َفأَْفَزَعنيَقْد هــَالَني أَْمُرُهْم ِجد  ِمْن ُمنَكٍر ونكيٍر مـا أَقوُل لهم 
 

وا في ُسؤالِهـِمُ  َمـالِي ِسَواَك إِلهـي َمْن ُيَخلُِّصنِي  َوأَْقَعدوني َوَجدُّ
 

ْنِب ُمْرَتهــَنِ   َفاْمُنْن َعلَيَّ ِبَعْفٍو ِمنك يــا أََملي َفإِنَّني ُموَثٌق ِبالذَّ
 

َفأَْثَقلَنيَوَصاَر ِوْزِري َعلى َظْهِري   َتقاسَم األْهُل مالي بعدما اْنَصَرفُوا 
 

َكـنِ  َمْتُه ِفي األَْمَواِل والسَّ  واسَتْبَدلَْت َزوَجتي َبْعال  لهـا َبَدلي َوَحكَّ
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َرْت َولَدي َعْبدا  لَِيْخُدَمهــا َوَصاَر َمـالي لهم حـاِل  ِبال َثَمنِ   َوَصيَّ
 

ْهِل واْنُظْر إلى ِفْعلِهــا في األَ 

 والَوَطنِ 
ْنيــا َوِزيَنُتها نََّك الدُّ  َفال َتُغرَّ

 

ْنيا ِبأَْجَمِعها َهْل َراَح ِمْنها ِبَغْيِر الَحْنِط والَكَفنِ   واْنُظْر إِلى َمْن َحَوى الدُّ
 

 ُخِذ الَقنـَاَعَة ِمْن ُدْنَياك واْرَض ِبها لَْو لم َيُكْن لََك إاِل َراَحُة الَبَدنِ 
 

َع الشَّرِّ َمْوقُوٌف َعلَى الَوَهنِ َيا َزارِ   َيـا َزاِرَع الَخْيِر تحُصْد َبْعَدهُ َثَمرا   
 

 يـَا َنْفُس ُكفِّي َعِن الِعْصياِن واْكَتِسبِي ِفْعال  جميال  لََعلَّ هللاَ َيرَحُمني
 

الموت َعسى ُتجاَزْيَن َبْعدَ  ِبالَحَسنِ     َيا َنْفُس َوْيَحِك ُتوبي واعَملِي َحَسنا   
 

اٍم وفي َيَمنِ  ـا الَبْرَق في شَّ ِدنـا َما َوصَّ  ثمَّ الصالةُ على اْلُمختـاِر َسيِّ
 

 والحمُد هلل ُمْمِسيَنـا َوُمْصِبِحَنا ِبالَخْيِر والَعْفْو واإلِْحســاِن َوالِمَننِ 
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