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 يخ حزام رمحه اة إىل الشيحتَ

كما   -  اًد شابهِشتُلبهلويل رمحه ا الداعية ااهد الذي اسقيلت يف رثاء الشيخ حزام بن علي ا(
  )الء الشاعر يف الدراسة مبعهد القضاء بصنعاءموهو من زُ -  سبهحنَ

      م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢
ــ ــانَ ن ــباح فَكَ الص ــع ــناورك أَطَلَ سح  

   
  دنـوت فَمـا دنـا    مـا لَ ١ونأَى الـدجى 

     
  خشـوعِ وقـد غَـدت   الْ ٢ماحبذا سـي  يا
   

ــ وراً علَن الع ــن م ــك ــا ي لَنعم ــادة   ب
     

ــ جاهدــر ــق جِمحت يف ال نِ حهــاد   ه
   

ــاِ يف ظَ ــاننـ ــن دونِنـ ــبقْتنا مـ   وسـ
     

 ــد ــوف اِهللا يف ال ــرت خ ــىآثَ سنيا ع  
   

ـ ت ــى بِـ ــوم الْلْقَ ي ــا ه نأْمم ِــة   مخافَ
     

عـــلِّياًاُهللا يصم قَفْـــتو كَـــم لَـــم  
   

ــحارِ يف الَأس تــكَب ٣وس مــد ــخنا اًع أَس  
     

يــن ــ أضبالص ــك فْسن تايــه وسسامِ ت  
   

ــي بالص تاوــد ــى ت احتــن ــن الض ٤امِ م  
     

 ــب ها بالصتــفَي اِء الْوشد ــن ىرِ مــو ه  
   

يف د ــت يقرجِ الْوــو الْر حــال ن ــع نىم  
     

 ــك بط ــذَلْت بلْ ول ــت ــوبِ فَأَقْبلَ   قُل
   

  
  

  ٥تنهــلَ  مــن ســنائك والســناى لعطْشــ
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ــيافَ ــرت دارك بالضـ ــىعمـ   ة والتقَـ

  
  ١بينــا وبلَغــت يف اإلكْــرامِ شــأْوا  

     
ــ ــلِّ يـ ــإِومٍ للْيف كـ ــةٌياِء ولخـ   ٢مـ

   
ــا ــ مـ ــدادها زِلْـ ــات يف إِعـ   متفَننـ

   
ــا ــديونُ كَــ   م ــق وال فنت ــت   ثريةٌزِل

   
  وتلَقِّــن اإلحســانَ أَربــاب الغنــى   

     
  حـن رم ـتفَاضتى اسكْ حتح ـكـةٌ يلم  

   
ــامأَنَّ الْ ــد لَ جاه ــح شــ ٣ي ــىبِم نا اقْت  

     
ــدمأَنَّ الْ ــه  جاهـ ــح بِروحـ   الَ يشـ

   
ــزو غي ــات هيئاًال هــي ش ــح ــا ش نو٤أَد  

     
ــ ــى قَانِـــ للَّـ ــن تقـ   ته درك مـ

   
ــتح القُ ــازف وح ــوب ــا لُ ــكَنا فيه سم  

     
ـ    يــاًمعــاً باكاَء جعنخلَّفْــت يف صـ

   
ــ  ح ــوذَجمالن كُكُنـت ــ ني   ه هنــانـت لَ

     
ــيِ الْ ــراً  خترث بنم ــك اعدــةُ يف و طَاب  

   
ــد الْ ــيمفَقَ بوالْ رخالْط ــب ــناأَي لْس  

     
ــةُ الثَّ ـ  واحللْقَ ــك ومسـ تعــى ن   جدكْلَ

   
  مكَفَّنــا رآك وقــد يــكعلَ ىلَّصــ

     
تــب ي علَكــك ــا  ي هؤفَيو اتــي اسالر  
   

ــزوالْ ح ــن ــى والْم بالر ــف   ٥حىننُ يكْتنِ
     

ــافراً  سم  عاةــد ــع ال م ــك قَتــم عان   ك
   

ــا   وأَ ذِّنؤــوعِ م بــى الر ــافحتك عل ص  
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ــ ــد مكَ أَص تددــ ١اَءر صــارِخاًص كوت  

   

  
  هــاد تعينــا ومِ هبــوا فاجلقَــ يــا

     
ــا ــه  ي ــابِ ومثْلَ ــص الكت ــاً ن   ٢حافظ

   
  لنــا لَيــت أَنــك قــد  بقيــت هنــا يــا

     
ـ    ش ـتنظن فَـتـ ـحيثُ اْلت   بِالًخصك مقْ

  
ــا    ننيب  ــك ومي ــد بع ــك كَأَن ــىت   ح

     
 فَتــاط ع ــاب ترــالً ت احر ــك   ي بِكَونِ

   
  مــن يلِ بِعاطفَــة اِإلخــاِء لتوقنــا؟   

     
ــمائل الش رــر ــت ٣غُ ــرامِ تفَرقَ يف الك  

   
ــا !  نطوم ــك ــار مثْلَ تخت ــت ــإذَا الْتقَ   ف

     
ــا ــةَ الْ ي طلْعــلِ الم ــبِثَ ــةٌ قَرِي يحت  

   
ــدى إلَ هاتنــد ــة يف  ال باَألح ــن م ــك   ٤ي

     
ــا لَ ــر الْإِنـ ــاننتظـ ــواب فَحينـ   جـ

   
ــرؤى الْ ــمعت وأَ بِ ــامِ إذَا س نــام كَنم  

     
ــا  لَ ــك ي بر ــت يــداً  ب اَهجم امــز ح  
   

ــا ف ا ينــب ــا حِس ــا!  يِم نتفَلَي امــز ٥ح  
     

ــلَإِن ال ــةٌ  ٦ترحـ ــة منحـ   بالرصاصـ
   

  يــــدنا وشــــهادةٌ يف  ظَننِــــاقلفَ
     

ـ     ك بغتــةًؤادحــين اســتقَرت يف فُـ
   

ــا    نميت  ــت ــراً واحتفَلْ بِش قْتــر أَش  
     

ـ  يف ذ   ت وحفْظــهمــة الــرحمنِ أَنـ
   

  لمــن بنــى ان جِنــامــةَ يف الْقَإِنَّ الْإِ
     

*            *            *  
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