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  ميالد معهد القضاء بصنعاء
  )ولةر رئيس الدعة وحضَفْل يف الداألو من املعهد وكان وىلعة األُفْج الديف حفل ختر ألقاها الشاعر(

   م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤

ــى ــ ١تجلَّـ ــك الفَرقَـ   ٢دبِطَلْعتـ
   

ــد ا ٣فَجــن ــا الْ ٤بالس هأيمعــد ه  
     

 ند ــورِك بِن ــزِّق مـ و ــاَ الظَّـ   المِي
   

ل ـــرـــامِ كَوســـألممـــدشنا ن  
     

ـ لَ   ةً ترتجـــىيـــت أُمنِنـــد كُقَـ
   

ــ ــبحت مفَأَصـ ــدأَنشـ   ةً تقْصـ
     

  قاًدرٍ مشــرِى قَــدت علَــولــ
   

ــروأَ الْ ش ــورِك ن ــن م قــم لو٥د  
     

ــر الْ وكَب تــهِد ــا ش لَم ــاةَت يح  
   

ــر الْ   كَب ــد ــك ق ــهمومثْلَ ش٦د  
     

ــ ــانَلَ ــعدك الْأَ ئن ك ــس   ىملْتقَ
   

  ٧دســـعلقَـــا  أَفَـــدفْعتنا بِالِّ
     

ـ  ــك الشـ تنحاً لَبــر ــرِيعةُ ص اه  
   

  دا معهـــرســـائهت ِإلنـــفأَ
     

تــد ــالْ ص ــذا الْع ــعاددا وك يات  
   

ــو الْ ــالوتعلُ ــوالْ ، ع جــالَ أم ع٨د  
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  ةٌكُوربِكْـــر بـــا ودفْعتنـــا الْ

   
ــوبالْ ــد لِ أَمثْـ ــا تولَـ   ١مثالُهـ
     

ــامنيِ تثْ  ــت عـ ــاتولَّيـ   ٢قيفَهـ
   

ـ وولَّ   ةً تحمـــديتهـــا وِجهــ
     

 ــج هــا ن هتــ ٣ولَقَّن ىخرــو   ٤ريِ ال
   

ــدفَ ــقُـ ــدحرى أَووتها يف الْـ   مـ
     

يــأَلس٥خ جِــكهــن نــالْ ٦مشتر٧يم  
   

ــدحر الظَّـــ  ــدم الْالوينـ   مفِْسـ
     

ــوي هزعِ الْ ٨قــر ــانُ ش كُهبِعــد   ٩ي
   

ــا اســـ ظيغبِ ــو وبِمـ   ردواوتهِمـ
     

ــوأَ ــهـ ــياعهماللِ وأَلُ الضـ   شـ
   

ــيدونَ شلْ  ١٠يلــي وا  ١١غدــي ــا ش   م
     

 كْــرـ  اِإل وم   بِهِــم  يطٌلَــه محـ
   

اِإلون ـــرصـــدعوـــا ملَن لَـــه  
     

ــ ــ أْنُ الْوشالص ــأْن ــاِء كَش قَضالة  
   

ــرحك والْ فَ ص انــي ــمِس جِس١٢د  
     

  ١٣ي ســـجداًنِـــنحا نماحيكُبِســـ
   

لَّلاخ ن هـــدحـــا ونـــقسدج  
     

ــ ــق واَألخه الْلَ ــلْ ــم س ربحانه  
   

ــ ــ هلَ ــم يف خكْحـالْ والْلْق ــه ي١٤د  
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  ه رشــــدناآنِــــقُرا بِملَكْنــــ

   
ـــوـــا يف سلَفَم ـــاهنرا مـــدش  

     
  شـــرعةً  ١تبيانـــه لَصـــوفَ
   

ــز ــبِ يعـ ــا يهـ ــا والْومنـ   دغـ
     

ـ ورِثْ ــا الشــ ــهولَ بِممنـ   نهاجِـ
  

ــلُّ ــالْ فُكُـ ــاة لَحيـ ــدنـ   ا معبـ
     

*            *            *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ِتْبَیانھ : ِتْبَیان الُقرآن أْي َبَیانھ .  ١


