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  4                                                    [أيب مالك شيبة احلمد: لألخ الشاعر" حجي بكر"رثاء الشيخ أيب بكر العراقي ] (َكَفى ِبالُحزِن َما َبلَّ الـَمآِقي(          

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 
 معََل إلِ لِ  غِ ََل البَ  انُ رسَ فُ 

 ُيَقدُِّم

 

 (َكَفى ِبالُحزِن َما َبلَّ الـَمآِقي) 

 

 :رثاء الشيخ

 

 

 :لألخ الشاعر

  أبي مالك؛ شيبة الحمد
- ثبته هللا-
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  4                                                                                                                                   [أيب مالك شيبة احلمد: لألخ الشاعر" حجي بكر"رثاء الشيخ أيب بكر العراقي ] (ى ِبالُحزِن َما َبلَّ الـَمآِقيَكَف(          
 

 َلُه هللاُ رِثَاُء الشَّيِخ َأيب َبكٍر الِعَراِقي تَ َقب َّ 
 ِِلَِخيُكم َشيَبة احلَمدِ 

 
 َعَلى فُرَقى َأيب َبكٍر الِعَراِقي* * *  َكَفى بِاحلُزِن َما َبلَّ ال َمآِقي

 َعلى اإِلسََلِم َماَت ِبََل نَِفاقِ  * * * َصرِيًعا بَاَت ََمُموًدا ِلَواهُ 
 السََّواِقي َشِهيًدا فَاَز بِاحلُورِ  * * * َوَأحَسُب أَنَُّه َما رَاَح ِإّلَّ 

 فَ َليَس َكِمثِلِه َبَي الر ِفَاقِ  * * * َفُجد بِالدَّمِع َعينَك ُكلَّ ِحيٍ 
 َبِديِع الَوجِه ِف ُشَعب التَََّلِقي * * * َولَيَس َكِمثِلِه ُحلَو السََّجايَا
 َعَلى بَاِب اجلَزِيَرِة َوالِعَراقِ  * * * َأِمرٌي َكاَن ِلإِلسََلِم ِحصًنا

 َوََتَت َمظَلَِّة التَّوِحيِد بَاقِ * * *  وِحِه َبَي ال َمَنايَاََيُوُد ِبرُ 
 َعَليَها َيوَم قَارَِعِة التَََّلِقي * * * َوِإن َتصَهْل ُخيوُل الَغزِو يَعدُ 

 َوَّل رَكَزتُُه َعن ِِهَِم ال َلَحاقِ * * *  َوَما َعَكَزتُه َداِِهَُة ال َلَياِل 
 
 

 
 

 فَ َتسِبُغ َعيَنُه ُسوُد احِلَداقِ * * *  لثََّكاَل َوَيطُرُق ََسَعُه َصوُت ا
 َونَاَل َشَهاَدًة ِف اخلُلِد رَاقِ * * *  فَ َعاَش ُُمَاِهًدا ُحرًّا أَبًِيا

 َنُذوُب ِبُبِ  َضارِبَِة الِعتاقِ * * *  فَ َبشِ ر قَاِئَد الصََّحَواِت أَنَّا
 ا ِسَباقًا ِف ِسَباقِ ُنطَارُِدهَ * * *  َوََنُفو ِللَمُنوِن ِبَقلِب ِود ٍ 
 رَِجاًّل َضاقَ ُهم بُعُد ال ِلَحاقِ * * *  فََأعِدد َما َتَشاُء فَِإنَّ ِفيَنا
نَيا َوبَاُتوا  فَ َواِرَس َبَي أَنَياِب الِفَراقِ * * *  رَِجاًّل طَل ُقوا الدُّ

 َويَعِتُقَها ِبٍُب َواشِتَياقِ * * *  يَ ُلفُّ ِحَزاَمُه َمن َجاَد ِفيِهم
 ِبَصوَّلٍت ُُتَنِدُل ُكلَّ بَاقِ * * *  فَ َبشِ ر ُكلَّ ُمرَتٍد َعِميلٍ 

 َوِإخَواِن اليَ ُهوِد وَُكلَّ َعاقِ  * * *  َوتَثَأُر ِمن َأَغالِيِج النََّصاَرى
 َوَرْْحتُه أبا َبكِر الِعَراِقي* * *  َعَليَك َسََلُم رَبِ َك ِف ِجَنان

 
 



4153||  5341                                                                                                              ُفرَساُن الَبََلِغ ِلإِلعََلِم                  
 

  3                                                                                                                                   [أيب مالك شيبة احلمد: لألخ الشاعر" حجي بكر"رثاء الشيخ أيب بكر العراقي ] (ى ِبالُحزِن َما َبلَّ الـَمآِقيَكَف(          
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


