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  اءيالضِّ يف وداعِ
)رثاء الرئيس الباكستاني ضياء احلق رمحه ا(  

  م١٥/٩/١٩٨٨ -هـ ٣/٢/١٤٠٩اخلميس 

  مثُلُـالم والـــم واإلسزحلم والْعالْ
   

ـ  بالش ـ واحلُكْم   انُ والعمـلُ رعِ واإلمي
     

ــوالْ والْخ ــري ــالُ  ربِ ا  -واَألفْعهــب سحن-   
   

  ١لُ والصّمصــام واألســلُضــفَدلُ والْعــلْوا
    

  مثْلُهمــاانُ غــفْد واَألنــهِند والْوالســ
   

ــرب والْوالْ واَألع ــم جــانُ ع ــدوط   ولُوال
     

بــتاَءي الكــيــ ضــأنَ بِــوآمشاالً نه  
   

كبتفتهـ    : ي وت   ادر اَألمـلُ؟! هـلْ قـد غَ
     

ــالْ إنَّ حوثَ واِإلادنــانُ م ــس سهارح  
   

ــ ي الْتمــقُد ــا الْوب فَلُ ــي إثْره مهــلُت   ٢مقَ
     

ـ تجهم اُأل م الْ فْق طن فَـرصـابِ وقـد ْ  م  
   

الض ـ  غَار الس ـارلُ و الْياُء ومـلُ هب٣ج  
     

ـ يضال نَّإِ ـ ياَء الْاَء ض ـ  ح   ىتق كـان فَ
   

 الـد هارتاملَثَـلُ   فاخ بـرضـا يمكَي ر٤ه  
     

ــ ــ الَّه سمبِع تباكانَ نــوســت مهي٥ع   
   

ــذَا الْاُهللا أَ ــر! ه ــكْب قائــلُدُ  الر ج  
     

ــ نََّإِ ــوا يف اِهللا مالَّ ــذين لَقُ همصعر  
   

ـ  و  نالُوا الشـاتـا ملُـوا هادةَ م٦ا وإنْ قُت  
     

ــإِ ــذنَّ الَّ ن اَءتــر ت وينمهــد   جــلُ.مــا أعفَــاهم اَألم اغْتيالك.ويــ  ار حقْ
                                                

  الصصام : السیف ، األَسل : الرُّمح . ١
 ُتْدِمي القلوب : ُتسیل دَم القلوب ، َتْھِمي : َتْنَسِكب ، الُمقََل : المقصود العیون . ٢
  َتَجّھم األفق : عَبس وتغّیر ، َفْرط الُمصاب : شدة الُمصاب ، غاَر : غاَب ، ماَر : اضطرب . ٣
 ره الدْھر لیكون َمضِرب الَمثل في صفاتھ .اختا ٤
  نعیھمو : أي نقلھم لخبر الموت . ٥
  لقول اهللا تعالى : (وال َتْحسبّن الذین ُقِتُلوا في سبیِل اِهللا َأْمواتًا بْل َأْحَیاء) آل عمران . ٦
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شتانَ بـ ي ـو   نمهنيبى وـي املَثْـوف ك  
   

-  ظُـنا نميـى   -فقْبـي العـ إِ وف   ١واذا رحلُ
    

ـ ظْاحـلُ املَ ها الرييا أَ ـ لُ ـ  لْوم قُ   موـهلَ
   

  لُوالَـو سـأَ   ٢الِ مـا ذكْـراك  حبِمنطقِ الْ
     

ـ ني ومـا أَ يقال إنَّ لفَسـ  ٣ت مـ ن ع لٍم  
  

  انُ ولَـو لَـم تسـعف اجلُمـلُ    يبهو الْ
     

ــد ــدينِ مت لق ــدىل املُ إِحوملْن ــزات ج  
   

ترالض جِض وكـم يج  قـد  ـجـلُ ضاهلَم ٤ت  
     

تــب ــنِ واَألي الص ــلٍ قْواريخ جيف ع ــار   م
   

كــري ــر يف أَالْ وغَ ــغ ائوــلُه   ٥ه عجِ
     

  بِهــا شــئْتالقَعســاُء  ةرمعامــلُ الــذَّ
   

 ى الـدمي حمحـ ت ينِ حاد الْ ني ـتلَـلُ اع٦م  
     

  هـاللِ علَـى  لْظـم حصـنٍ ل  عأنشأْت أَ
   

ــضِ الْرأَ ــإِ اللِهِ ــلُ ن اِهللاذْ، ب مكْت٧ي  
     

اجل فــاضعلَــى أرضِ اجل هــاد٨هــاد لَظَــى  
   

قِ أَممن ع   الـر ـوحن ـكضلُوا رحتسِ فـارو  
     

ـ  ــاراً تـ ــأَن ــرادقُجج ال يطْ ى ساو٩ه  
  

  ؟ريان يحتمــلُغــزاة لَظَــى الــنمــن يف الْ
     

ـ  م يفكـارِ ت املَنِلْ ـ  نظَ الكمار  ـبفَط  
   

- لَّــلرد هك - أي دــع طَــلُواســا  البه  
     

  ونســألُه ١٠الزلْفَىنــدعو لَــك اَهللا بِــ
   

ــك أَ حتَالار ــد ــلُ الَّبع ــدثَ اخلَلَ   يح
     

                                                
 مصیرھم .لن ُیعِفَي األَجُل الحاقدین وسوف َینِزل بھم ما َنَزل بك ، ولكن شتَّان بین مصیرك و ١
 ما ِذْكراك؟: المقصود قْل لھم ِذْكَرَیاتك الطیِّبة التي ترْكَتھا . ٢
  أْسَلفَت : قدَّمَت . ٣
 الھَمل : األنعام . ٤
  الِغرُّ : الطائش الذي یْعجل في أھوائھ ورغباتھ . ٥
  ، ادَّاَعِت الِمَلل : َتَداعت الِملل الُمعادیة ، الِملل : األْدیان . الَقْعساء : الثابتة ، أي أن الَمعاِمل الذرِّیَّة التي أْنتجْت القنابل النوویة ثابتة ٦
  الِھالل شعار اإلسالم وأعظم ِحْصن أنشأه ضیاء الحق على أْرض اإلسالم ھو َمعاِمل ُصْنع القنبلة النوویة . ٧
 المقصود بأرض الجھاد أفغانستان التي دعمْتھا باكستان .  ٨
 یزول ُمعسَكرھا . ال ُیْطوى ُسراِدُقھا : ال ٩

  الزُّْلَفى : القْرب من اهللا . ١٠
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ـ واخلَ   نْالعصـورِ وإِ  ى مـر ري باقٍ علَ

   

  
  لَـن يصـلُوا  عداةُ لسـحقِ اخلَيـرِ   جد الْ

     

        *            *    *  

 

 

 

 
 

 


