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  وٍّة اٌناشر 

جعرررا اٌطرراألة اة مُررة ِنررن امررى  ِررٓ اٌررسِٓ ألروررة  ا  ررة  ررى اٌح رر         -
واالٔ عاخ جاءت ِطاولة دلا شه جه اٌ ال  ِٓ حتىالت ألامسة مفعرً اىاِرً رايجُرة    
وط ُعُة  ارٍُة ِعٍىِة، غر  نْ ذرنا اٌعىاِرً ٔفطرها ذرٍ اٌر  رىىرث طرا رك  ٔحرا           

وذىنا رٍر   . اخلصىصُة، ِٓ ذنا اٌىجهة اًٍ اةلًادلعررة وجىزَعها يف رلحّع ماٌغ 
اهنُاي ادلنظىِة اٌرتمىَة احملظرَة حتث وطأة اجلفاا، رراغا يف اٌحىاصً جط ا ارحفراء  

وورضه غُرا  لٌُرة م ٍَرة واٌصر       ( اٌنطخ)وادلا ٌ( احلفظ)ظاذرة اٌحخسَٓ اٌنذين 
 .و وي اٌنشر ِثال

اٌرر  ياو ت ن مرراء   مل َىررٓ صرر رة،  أْ، نْ ورراْ ِررٓ نوي اةألررالَ     -
اٌش ا  ِنن نواضط اٌط عُنُات ٔشر اإلٔحا  اة مٍ واٌحعرَ  مه، ونْ واْ أٌه 

احتررا  اة مرراء واٌىحررا    )ِررٓ نمرررز نذرر اا يامبررة اة مرراء ادلىيَحررأُ  اٌىٌُرر ة      
 (.ادلىيَحأُ  اٌُىَ
ويغُ اجلهى  اٌ  منٌث ٌرحاليف ذرنا اٌرنمن ِرٓ ررالي رلّىارات نو ِنىارات         -
ذنرررا نو ذنررران، نو ناّررراي ٔشررررذا نصررر ا ا، رررر ْ اة     ( االحترررا )اٌرامبرررة  ٔشرررر ا

ادلىيَحأٍ ظً نش ه شٍء حب َد اٌنفص ٌغُا  اٌصٍة م  ادل ر   واٌمرراء ِرٓ جهرة،  رٓ      
 .رُهُ اٌنال ، وم  اٌنال  واٌمراء  ٓ رُهُ ادل   ، ِٓ جهة نرري

واٌىحا  ادلىيَحأُ   ىل يف ذنا اٌطُاق ادلىصىا لٔفا َطعً احتا  اة ماء  -
اإلضررهاَ يف رٍررك رلرراء ٌٍحىاصررً مرر  نررررا  نضرررة اة   ِررٓ رررالي  لرررايا ِهرجأررا 
ضنىَا ٌأل   ادلىيَحرأٍ ٍَحمرٍ رُره سلحٍر  نجُراي اٌىٍّرة اة مُرة، وِرٓ ررالي رلٍرة           

 .اة َب اٌ  جبّح  ىل نْ جىىْ ِنربا ٌٍّ  ا  وٌنما  اإلم ا  وزلٍٍُه
حىاصرً وراْ احترا  اة مراء واٌىحرا          ويف  طاي ذنا ا - ٌطرعٍ  ىل رٍرك رلراء ٌٍ

 :َ اةاّاي اٌشعرَة اٌحاٌُة7002ادلىيَحأُ  ل  ٔشر ألالي ضنة
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 اٌحُه واٌ  ر واٌناورة ٌناجٍ زلّ  اإلِاَ؛ -
 اى ة اذل ًَ حملّ  احلارظ وٌ  نمح و؛ -
 اجلناأات حملّ  راي وٌ  ا   اٌٍبُ ؛ -
 خحاي مٓ نمٓ؛نذازَج اٌرمُع حملّ  مٓ ادل -
  ِع اٌغرو  حملّ  ا   اهلل مٓ اّرُ؛ -
 ٔشُ  اٌلفاا ٌ ى  اء مٓ م َىا؛ -
 اًٌٍُ واةيصفة حملّ  وٌ  اٌباٌب؛ -
 صررات اٌصّث حملّ  وٌ  ااٍٍّ؛ -
 شظاَا اًٌٍُ ٌىٌُ  اٌناش مٓ ذنىْ؛ -
 اٌطر ةمح  وٌ  مى دلطان؛ -
 .وأل َد اٌنخًُ حملّ  وامر ذاشُ -
َ 8002فطرره نصرر ي احتررا  اة مرراء واٌىحررا  ادلىيَحررأُ  رررالي ضررنة  ويف اإلطرراي ٔ

 :اةاّاي اٌحاٌُة
 اةاّاي اٌشعرَة: ن -
  َىاْ اٌغا ب ٌع   اهلل اٌطامل مٓ ادلعًٍ -
 نذازَج ادلطاء دل ايوة منث اٌرباء -
 نٔات ولذات ةمح  مٓ زلّ  اُطً  -
 اةٔات اٌصاِحة حملّ  اٌن هأٍ وٌ  احمل ىمٍ -
 ٓ اٌبفىٌة حملّ  ا   اهلل وٌ  اٌشُ أٍحل -
 اٌىجى  ادلطحعاي ٌ ر  اٌشُح ضه -
 :اةاّاي اٌطر َة:  
ه ول  اس اٌٍماء  -  حملّ  راي ٓم زلّ  ا   ٌارمحٓ( رلّىاة لصن) ٌُ
 ةَ وٍثىَ منث نمح ( رلّىاة لصن )ِايَة  -



 محمد محمود بن بل باهلل                                                 دٌوان سنابل المحبة

5 

 

ة ِٓ  ص ايات ٔا ٌ ٌامصة ماالحتا  -  سلحايات ِٓ ٌامصة ادلىيَحأُ
 ٌرتمة منث اّاي(يواَة)وجهاْ يف ألُاة يجً  -
 اةاّاي اٌنم َة :  
 ياضة يف اٌ نُة وادلرجرع ٌٍر وحىي ا ر  اهلل    :اٌشعر ادلىيَحأٍ اٌم َُ  -

 وٌ  اٌطُ 
ادلناذج واٌملاَا ٌٍ وحىي زلّ  احلطٓ مٓ زلّر   : اٌنم  ادلىيَحأٍ احل َد -

 ادلصبفً 
 :اةاّاي اٌحاٌُة 8002ص ي االحتا  رالي ضنة نويف ٔفص اإلطاي 

 ( شلى  مٓ مً ماهلل)ضنامً احمل ة  حملّ  زلّى  مٓ زلّ  ا   اهلل 
 ٌرر رٓ ارّرر ٌرٍ              اٌىاألة 

 شنمُبُات             حملّ  مٓ ِاء اٌعُن 
  وَ وٌ  مىدلطانأل َد اذلىي           إل

 نشررررررررررُاء             حملّ  وٌ  ا وَ
 رة صُرررر         حملّ   مراذُُ وٌ  زلّ ٔاٌُرررٍررر

 ألُد  ب اٌص ا      ةمٍ مىر وٌ  مىيٌ
 اٌمُعاْ اٌ اُِة         ٌٍّخحاي اٌطامل نمح  ضامل

 ٔسَ  احلروا          ةاّر وٌ  ا  ٌ
 اٌطر  واٌرواَة ادلىيَحأُة حملّ  اةِ  وٌ  ِىالٌ  مراذُُ

 "شرراظ مررىح اٌرحاررٍرىَث   حلرطنرٍ وٌ  
 واهلل ِٓ وياء اٌمص 

   زلّ  وامر ذاشُ
 ي ُص احتا  اة ماء واٌىحا  ادلىيَحأُ 
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 املقدمت
 

 
 

ال رىبد رٕجذ وسدا وال ص٘شا وال سٕبثً وال صسػب،  ،إرا وبٔذ شٕمُط أسظب صحشاء
ى ِٕهب جٍهخ ِٓ ثشَبض وثسبرني ِؼٕىَخ، ال رىبد ختٍػٓ رٌه فمذ ػىظهب اهلل 

 ا، لىاِهب شؼش جضي أخبر، َفىح ِٕٗ ػجك احملجخ وشزبئفهبجٍهبهتب وال رٕىفخ ِٓ رٕ
 .ح ثٗ ثشبئش اٌزصىس وأٌىاْ اٌشؤيٍٓىوُر ،ورشفشف فُٗ أجٕحخ اخلُبي ،اإلثذاع

وخري ِثبي ػًٍ رٌه دَىاْ سٕبثً احملجخ، و٘ى ثبلخ شؼشَخ الزطفهب شبػشٔب اٌىجري 
ػجذ اهلل ِٓ ثسزبْ شؼشٖ اٌىجري، ولذ ظّٕهب أٌىأب لضحُخ  حمّذ حمّىد ثٓ حمّذ

 : خجزاث
 "َمك وأصفش فبلغ      أو أصسق صبف أو امحش لبِْٓ أثُط "

 :، و٘ى َٕشذفبمسؼٗ يف ِذحيٗ . ولذِهب ٌه أخٍ اٌمبسئ ػشثىْ حت ووفبء
 حجَُت سوحٍ رجسُ واسقم  َٔفسسقب   
 وأظش إيل ثطقشف ضقط يف حقىس    

 جقذس ِؼزرقشا  ألجً ػٍٍ ثىجقٗ اٌ 
 ولً فقنْ يُؼقٍ ِٕقه ِسقزّغ    

 حىت أسي اٌٍثخ اٌٍُّقبء واٌٍؼسقب   
 خيبي ٔؼسبْ أجفقبْ وِقب ٔؼسقب   
 يف احلسٓ حىت أسي ِٓ ٔىسٖ لجسب
 د٘شا حذَثب ٌزَقزا يُجقب سٍسقب   

 سٕبثً حت أمحذ ِشقشئجٗ 
 وأيُبس ادلغبين فُٗ ٔشقىي 
 وأص٘بس اذلىي اٌؼزسٌ وذلً
 رجبسن سوظٗ شؼشا لطفٕقب 

 

 إىل اٌؼٍُب ثقذَىاْ احملجقٗ  
 ِشثقٗ  وآساَ اٌغشاَ ثقٗ 

 رفىح ُيُىهبب ِٕقٗ ُضٍٓجقٗ  
ٕٗ فىاوَهقٗ وأٓثقٗ    ػًٍ وٌ
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 وصً ثىد جٕقبين ِقٓ حٕبٔقه يل   
 ً  إرا صفً اٌىد يل ِٕىُ َهىْ ػٍق

 خ َقب  جق َب حعشح احلك َب ِؼق  احمل 
 

 واٌزؼسقب  صفبؤٖ َز٘ت األحضاْ
 لٍيب سىاوُ سىاء ثش أو ػجسقب 
 حمّذ أٔس ِٓ ثقبهلل لقذ أٔسقب   

 
جذا وأٔذ رمشأ ٘زا ادلهبد اٌؼزسٌ اٌزٌ َٕسبة ِغ اٌشوح ثشدا ووأين ثه رزّبًَ َو

 : وسالِب، فزىاصً ِؼٗ يف ٘زا ادلّشً
ًُ اٌصققٗت ادلُشققىُق  أالس ِققب َفؼقق
  ٌ ُُ آَصققبيي َشققٔز  َو٘ققٖت ٔسققُ

ِٕٔققََُُٗفققىُح أسَققُر أسَض األ ٘قق  ًَ 
 فسَزؼٍُى يف احلسَشقً َصفسقَشاُد ُحقت    
   ً َِقق َّا رَشا  َرهققٗض ثٍج ققٗ صقق
َّققً ََهققىٌ إٌَُهققب  إٌسققً أسَض احٔل
َِِٕققَضالسدٕ   ُٖ يف   فسُسققَشُح فىققُش
ْٔ ٌسققُٗ َوسققٍغْ    فسزجققُذو اٌالتثَزققب
َِققٓ ٌققٗ ود ٌ وُحققيب   ََِٕققبَصُي 

 

 َرخبفمققٔذ اٌُجققشوُق -َسققَحّشا  -إرسا 
َِق    َٓ اٌزَشقٗىَق   ب ََُسقىقُ ََسىُق ِق

ُٖ اٌُؼققشوقُ    َرٍمققُ  يُققَت سَققب
َّققخب َثققٗٔ ٌققىالس اٌٖشققهُكُ     ُِىز
َُ َواٌىِجققُذ اٌققٖذٔلُكُ    َثققٗ اٌٖزهَُققب
 ُوُصققىالو واذلققَىي ٔفُققٗٔ ُفققُشوقُ  
ُّٔققكُ   َُشََهققب احُلققٗت َوإٌظسققُش اٌَؼ
 َويسَُِجقققُخ فبدلَسقققبَجُذ فقققبٌَؼمُُك
ُٖ ُحسققّٕب ََققُشوقُ   ُِ أسَس ضققرَي  فسٍقق

 
وظ  فُٗ يُغ ب اٌُذ اٌطىىل يف ادلذَح اٌزٌ ٌٗ فُٗ دَىاْ ظخُ وإرا وبٔذ ٌشبػشٔ
، فٍُس رٌه دبُضح ذلزا اٌغشض ػٓ ثبلٍ أضشاض شؼشٖ ِٓ ِذح حشوف اذلربء سوَب

 .وسثبء ووص  وضضي وويُٕبد
 :وٌٕب ُثٍغخ  ِٓ رٌه يف لىٌٗ

 ثمققشة ِضاس٘ققب ثؼققذ اٌجؼققبد   مسب ٌه حقت وصقً ِقٓ سقؼبد    
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 وأَققبَ ٌٕققب واٌققذ٘ش صققفى   
 ٌققذي  ققذ اٌمزققبدح فبدلٕققذي  

 بئت اٌققىمسٍ ويفققبحبُققس سققح
 فإَٔؼققذ اٌشَققبض ثٕققىس ص٘ققش  
 ويبٌؼٕققب اٌضِققبْ ثىققً سققؼذ  

 

 وحققٍ سققؼبد ثبألسَققبف ثققبد 
 إىل سَقققغ األظقققبح إىل أواد 
 رؼهقققذد ادلؼب٘قققذ ثبٌؼهقققبد
 رفزققك يف األجققبسع وإٌرققبد  
 وحنققٓ ِققٓ اٌصققجىح يف  ققبد 

 
 :وٌؼً َزُّخ اٌؼمذ يف ٘زا اٌذَىاْ لىٌٗ

ٓ أِٓ ِشثغ ػبف و  روشي ظؼقبئ
 ثًٍ أٔب ِشربح ألويقبْ جقري   
 فزٍه رالي اٌشَقغ رجقذو وأ قب   
 و٘زٌ ِٓ أػقالَ األحجقخ آَقخ   
 فٍُس سقفب٘ب أْ أحُقٍ سمسهقب   

ْ "أثبسد سثب  ٌ " إُٔبشقىا  خبقبيش
 

    ٓ  رؼىد إىل ذلقى ورطشَقت ِقبج
  ٓ  وحٍُ فٕحٓ اِْ ثقني ادلقىاي

( ٓ  (ػذوٌُخ أو ِٓ سفني اثٓ َقبِ
   ٓ  حتشن ِٓ حيب ذلقب وقً سقبو

 ثذِغ واو  اٌسح سبخٓورسمً 
 ٓ  ػمبثًُ حت ثبشش اٌمٍت وقبِ

 
 .فهُٕئب ٌٍّىزجخ اٌؼشثُخ وٌٍزائمخ اٌشؼشَخ هبزا ادلىٌىد ادلجبسن

 حمّذ ػجذ اهلل وٌذ ػُّش
 ػعى ادلىزت اٌزٕفُزٌ الحتبد األدثبء واٌىزبة ادلىسَزبُٔني

 سئُس لسُ إٌشش ثبدلؼهذ اٌزشثىٌ اٌىيني
 51/58/8002وىاكشىط 
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 انزمحه انزحٍم بسم اهلل
 حبٍبىا حممد وعهى آنً وصحبً وسهم نههم صم عهىا

 رىطئخ
كرٌم الجلٌل العظٌم الرحٌم الفتاح العلٌم الحلٌم ال الحمد هلل الرحمن

الذي استثنى من جنس اإلنسان فً كثٌر من آٌات القرآن كقوله 

والعصر إن اإلنسان لفً » –والمثال ال ٌقتضً الحصر  –تعالى 

إن اإلنسان خلق »و« ن آمنوا وعملوا الصالحاتخسر إال الذٌ

 .«إال المصلٌن»اآلٌة بقوله  «هلوعا

كما استثنى من الشعراء فً قوله تعالى فً سورة الشعراء 

إال الذٌن آمنوا »اآلٌة، بقوله تعالى  «والشعراء ٌتبعهم الغاوون»

 .اآلٌة« وعملوا الصالحات وذكروا هللا كثٌرا

  الالالذي اعتنالالى بالشالالعررسالالول هللا ٌالال والصالال ة والسالال م علالالى الحب

وتمثل به واسالتم  إلالى فنوناله واضراضاله مالن ضاليل ونسالٌ  ومالدح 

وفخالالر وهجالالاء اسالالتم  إلٌالاله مالالن الرجالالال والنسالالاء وفالالً البٌالالت وفالالً 

 .المسجد النبوي والمسجد الحرام

كمالالا كالالرم الشالالعراء واعأالالاهم واٌالالد حسالالان رضالالً هللا عنالاله بالالروح 

وقتٌلالة وعبالد هللا بالن م كع  بالن يهٌالر وكعال  بالن مالال  القدس وكر  
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مالرداس رضالً هللا تعالالى  رواحة والخنساء والعبالاس والعبالاس بالن

 .ضً الحصرتال ال ٌقعنهم والمث

اما بعد فهذه نماذج من دواوٌنً فً الشعر وهً تشالمل اهالم فنالون 

 الحمالد ال الشعر من مدٌح ومدح ورثاء وضيل وتوجٌاله إال اناله وهلل

نعومة اظفاري وحتى فالً  منذٌوجد فٌها هجاء فلم اأرق هذا الفن 

خالالوان وابحبالالا  وابصالالحا  علمالالا بالال ن دٌالالوان المسالالاج ت مالال  اإل

ة رالمالدٌح ٌتجالالاوي جمٌعالاله ثمالانٌن قصالالٌدة وفالالً دٌالوان المالالدح لليٌالالا

للتيلال  صٌدة وفً السٌاسة ال ق 55والمؤاخاة ال للتكس  اكثر من 

 .  متفرقةقصٌدة م  مواض 65اكثر من 

لقالالدٌم فالال نوي إن شالالاء هللا جمعهالالا امالالا التالال لٌ  العلمٌالالة بمفهومهالالا ا

وهالالو ابهالالم عنالالدي واهمهالالا تالال لٌ  فالالً التفسالالٌر وانظالالام فالالً علالالوم 

 .القرآن الكرٌم

نمالاذج قلٌلالة بنالوان مالن الفنالون تمثالل  ٌوانوقد جمعت فً هالذا الالد

 :ح مأالعها كما ٌلًٌائد فً المدصبعض ما تحدثت عنه وبداتها بق

 للحالالالالال  بالالالالالٌن جالالالالالوانحً إٌعالالالالالاي( 1

 سالالم واسالالقًن نفسالالا حبٌالال  روحالاًل تب( 2

 د  فً الروح من جمال الحبٌال ( 3

 متسالالالالالالالالالالالتر إحفالالالالالالالالالالالاؤه إبالالالالالالالالالالالراي 

 واللعسالالا ءحتالالى ارا اللثالالة اللمٌالالا

 كالالالالالالال س راح مخالالالالالالالامر بالالالالالالالالدبٌ 
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 اال مالالالالا ٌفعالالالالل الصالالالال  المشالالالالوق ( 4

 إلالالالى المحبالالالو  هالالالذا القلالالال  حنالالالا( 5

 

 إذا سالالالالالالحرا تخافقالالالالالالت البالالالالالالروق

 ونالالالالالالالاح ت وهالالالالالالالا شالالالالالالالجنا وانالالالالالالالا

 

ولٌالاء الصالالحٌن والتمالاس ابومشفوعة بقصائد من يٌارة العلماء 

 :دعائهم فقأ، المأل 

 وبارعالالالة المحاسالالالن مالالالا تصالالالبا( 1

 بالالا  هٌالالامالر عالالادنً مالالن هالالوا( 2

 حٌٌالالالالت انالالالالت مبالالالالار  مٌمالالالالون ( 3

 يرت مسالالالتفتحا لنٌالالالل ابمالالالانً( 4

 ارقالالالالت عٌنالالالالً لبالالالالرق اومضالالالالا ( 5

 

 لهالالالالالالالالالا إال ابفاضالالالالالالالالالل وابلبالالالالالالالالالا

 فتجالالالالافى عالالالالن الجفالالالالون المنالالالالام

 وسالالقت  مالالن رحمالالى اإللالاله هتالالون

 بالالر ابمالالان ثلحالالاج حٌالالحضالالرة ا

 ف بالالالالالالالالت اجفانهالالالالالالالالا ان تغمضالالالالالالالالا

 

 .ثم ٌتواصل ما تٌسر تقدٌمه من ابمثلة بعد ذل  إن شاء هللا



 محمد محمود بن بل باهلل                                                 دٌوان سنابل المحبة

14 

 

 نهحت إَعبز

 

 للحالالالالال  بالالالالالٌن جالالالالالوانحً إٌعالالالالالاي

 حالال  تواصالالل بالسالالرور ضرامالاله 

 ٌا لوعة الح  الممض تواصلً

 هلل حبالالالالالالالالً دائمالالالالالالالالا ورسالالالالالالالالوله

 اعنالالً الحبٌالال  محمالالدا مالالن حبالاله

 روح الوجالالالالود ونالالالالوره وبهالالالالاؤه

 هللا انالالالالالالاليل مدحالالالالالالاله بك مالالالالالالالهو

 وهللا جالالالالل علٌالالالاله صالالالاللى والمالالالال 

 ر  اجَعلَنالالالا مالالالن جماعالالالة احمالالالد

 ٌا ر  صل على الرسول محمالد 

 

 متسالالالالالالالالالالالتر إخفالالالالالالالالالالالاؤه إبالالالالالالالالالالالراي 

 ومالالالالالن الغالالالالالرام حقٌقالالالالالة ومجالالالالالاي 

 تنسالالالالى الهمالالالالوم وتفالالالالتح ابلغالالالالاي 

 وعالالالالالد علالالالالالً وبالالالالالالعلً اإلنجالالالالالاي

 حسالالالالالن بالالالالاله اإلأنالالالالالا  واإلٌجالالالالالاي

 فجمالالالالالالالالالالاله للكائنالالالالالالالالالالات أالالالالالالالالالالراي

 اإلعجالالالالالالالالايايال فالالالالالالالتم المالالالالالالالدح و

 ئكالالالالالة الكالالالالالرام وهكالالالالالذا اإلعالالالالالياي 

 وذوٌالالاله حٌالالالث المجرمالالالون امتالالالاي

 والصح  من برضا المهٌمن فالايوا
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 رجسم
 حبٌالالالَ  روحالالالً تبسالالالم واسالالالقنً َنَفسالالالا 

 وانظالالر إلالالً بأالالر  ضالالض فالالً حالالور 

 اقبالالالالالل علالالالالالً بوجالالالالاله البالالالالالدر معتجالالالالالرا

 وقالالالالالل فالالالالالنن جمٌعالالالالالً منالالالالال  مسالالالالالتم 

 وصالالالل بالالالود جنالالالانً مالالالن حنانالالال  لالالالً

 علالالى إذا صالالفى الالالود لالالً مالالنكم ٌهالالون

 ٌالالا حضالالرة الحالالق ٌالالا معنالالى المحبالالة ٌالالا 

 ٌالالالا مصالالالأفى ربالالاله اسالالالرا بالالاله لٌالالالرا

 ولالالالالم ٌالالالاليه بصالالالالر منالالالاله هنالالالالا  ومالالالالا

 فهالالالو الحبٌالالال  الالالالذي جبرٌالالالل ٌخدمالالاله

 وام اخوتالالالالالاله الرسالالالالالالل الكالالالالالالرام وقالالالالالالد

 وخصالالالالالالالالاله هللا بالالالالالالالالالالمعراج ٌحملالالالالالالالالاله

 محمالالالد ذو مقالالالام الحمالالالد اشالالالر  مالالالن 

 كتابالالالالالالاله الالالالالالالالذكر محفالالالالالالالوظ ومكتمالالالالالالالل

 ٌالالالالا ر  مسالالالال  بأالالالاله والكتالالالالا  ٌالالالالدي

 عً من اإلشرا  واحالم حمالىواحفظ جمٌ

 حتالالالالى ارا اللثالالالالة اللمٌالالالالاء واللعسالالالالا

 ٌخالالالالال نعسالالالالان اجفالالالالان ومالالالالا نعسالالالالا

 فً الحسن حتى ارا من نوره قبسا

 دهالالالالالرا حالالالالالدٌثا لذٌالالالالالذا أٌبالالالالالا سلسالالالالالا

 ابحالالالاليان والتعسالالالالاصالالالالفاؤه ٌالالالالذه  

 قلبالالً سالالواكم سالالالواء بالال  او عبسالالالا

 محمالالالالد انالالالالس مالالالالن بالالالالاهلل قالالالالد انسالالالالا

 آٌاتالالالالالاله الغالالالالالالر وابنهالالالالالالار والرضسالالالالالالا

ن اسالتوا ورسالا  أغى ففاًل قالا  قوساٌل

 لالالالٌ  وكالالالان لالالاله اهالالالل السالالالما حرسالالالا

 مالالالوه بالعهالالالد توضالالالٌحا لمالالالا التبسالالالا

 والالالالرٌح اعأالالالاهم والفلالالال  والفرسالالالا

 علالالى كراسالالً التالالدانً والمنالالى جلسالالا 

 تحرٌفالالالالا وال دنسالالالالابالالالالاهلل لالالالالم ٌخالالالال  

 ايداد فهمالالالالا صالالالالباحا فٌهمالالالالا ومسالالالالا

 سري مالن الغٌالر والوسالواس إن خنسالا
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 ومالالالالالالالالدنً بعأاٌالالالالالالالالا منالالالالالالالال  بالالالالالالالالاهرة

 ٌا ر  بالمصأفى اجعل من  لً مالددا

 عسالالى المقالالر  ان ٌحٌالالً دمالالاء وجالالو

 علٌالالالالاله صالالالالالل وسالالالالاللم دائمالالالالالا وعلالالالالالى

  

 ما ضاض فٌض لها عنً وال احتبسا

 ٌكالالالون كلالالالً بالالاله ثالالالو  التقالالالى لبسالالالا

 دي بالوصالالال تحققالالت المنالالى بعسالالى

 آل وصالالالالح  بقلبالالالالً حالالالالبهم ضرسالالالالالا
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 إىل أرض احلمً
 االَ مالالالا ٌفعالالاللُّ الصالالال   المشُّالالالوقُّ 

ي    َوهالالالالال م نسالالالالالٌمُّ آَصالالالالالال  َشالالالالالذ 

نالالهُّ  فُّالالوحُّ ارٌالالرُّ ارض  ابَهالالل  م  ٌَ 

ال     َفَتعلُّو فالً الَحَشالى َيَفالَراتُّ حُّ

ا تَراَمالالالالالالى  َتهالالالالالالي  بلًبالالالالالاله صالالالالالالبر 

ٌَهالالوي إلٌَهالالا  إلَالالى ارض  الح َمالالى 

الَت   الالالالي  هُّ فالالالالً َمن   َفٌسالالالالَرحُّ فكالالالالرُّ

و ال مبَتالالالالالان  لَالالالالالهُّ َوسالالالالالل     َفتبالالالالالدُّ

بالالالالً لُّ َمالالالالن لالالالاله وًدي وحُّ  َمَنالالالالاي 

الالجَ  َد ف الالً السم لُّ َمالالن َتفالالرم ا َمنالالاي  ٌَ  ا

الالاللم فضالالالل   َق كُّ لُّ مالالالن َتفالالالوم  َمَنالالالاي 

الالولُّ َحبٌالال ُّ َرًبالالً سُّ الالَو الرم  ااَلَ َوهُّ

الالٌم  بالالً َوبالالال مُّو الالن انفُّسالالَنا، َرح   م 

 لَالالالالهُّ الَخلالالالالقُّ الَعظالالالالٌمُّ َوتالالالالم فٌالالالاله  

ٌَ َفلُّ كُّل  حسن  ف الً الالَوَرا إ ن    َو

ا  -إَذا   َتخافقالالالالت  البُّالالالالروقُّ  -َسالالالالَحر 

الالالوقُّ  ٌَسُّ ق  َمالالالا   ٌَسالالالوقُّ مالالالَن التَشالالالو 

الالالالالالروقُّ   َتلقالالالالالال ُّ أٌالالالالالالَ  رٌالالالالالالاهُّ العُّ

الالالالالالالهٌقُّ   مُّكتَمالالالالالالالة  ب الالالالالالاله  لالالالالالالالوالَ الشم

الالالالالالامُّ َوالو ٌَ ه ق ٌقُّ ب الالالالالاله التم الالالالالالدُّ الالالالالالالدم  ج 

وقُّ  الالالالالوال  والهالالالالالَوا ف ٌالالالالاله  فُّالالالالالرُّ صُّ  وُّ

ٌالالالالالقُّ  الالالالال   َوالنَظالالالالالرُّ الَعم   ٌُّرٌَهالالالالالا الحُّ

َبالالالالالالالالةُّ فالمَسالالالالالالالالاج دُّ فالالالالالالالالالَعقٌقُّ   ٌ  َوَأ

وقُّ  الالالالالالرُّ ٌَ ا  سالالالالالالن   َفلالالالالالالم  اََر ضٌالالالالالالَرهُّ حُّ

ٌَشُّالالالوقُّ   َوف الالالً َمعَنالالالى الَجَمالالالال  بَمالالالا 

فُّالالالوقُّ  ٌَ الالالد  َمالالالن   َفَجالالالاَوَي ف الالالً الَمَحام 

 لَالالالالهُّ جبرٌالالالاللُّ ف الالالالً اإل سالالالالَرا َرف ٌالالالالقُّ 

ن الالالالالالٌَن اَ   شالالالالالالفٌ   ل الالالالالالً َشالالالالالالف ٌقُّ   م 

الالالالالٌقُّ  ش  َقالالالالالد  الرم لالالالالالق  َوال   َكمالالالالالالُّ الخُّ

الالالالالاله  َخالالالالالالد  اَنٌالالالالالالقُّ  الالالالالالن  َوجه   َبالالالالالالَدا م 
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الالالى ن  و َوَمع  الالالٌَمى لالالالهُّ تبالالالدُّ  َفكالالالم  س 

بالالالالل    َفكالالالالل  سالالالالواهُّ لالالالالً قٌالالالالد  وكُّ

الالالالالالالهُّ َتل   الالالالالالاللً َحالالالالالالالال  َمَحبتُّ  ٌالالالالالالالقُّ ب كُّ

ي  و   ًَ الالَوا َأالالَه عالال  إًنالالً فالالً س 

الالالالن ه  ل سالالالالانً   ألٌالالالالق  ف الالالالً َمَحاس 

بالالالاله  شالالالال ن  َجدٌالالالالد    َول الالالالً ف الالالالً حُّ

الالالالالالالل   ٌالالالالالالاله  اَه  فد  ٌَ الالالالالالاله ُّ  اََود  لَالالالالالالَو انم

الال   َأالالهَ  ٌق الالً ف الالً الَمَحبالالة  حُّ  َأر 

ت الالالالالً  ٌ  َتالالالالالذوقتُّ الجَمالالالالالالَ ب الالالالاله  َفلَ

الالالالق   الالالالول  اََعالالالالًي َخل  الالالالً ب الرسُّ  إ له 

 ، وق  ً  َوبالَفالالالالالارُّ ، َعل الالالالال  عثمالالالالالان 

 إ َذا افَتَرَق الَوَرا فاجَعل  َفرٌقً 

ل نً  بنعَمالالالالالالة  االجت َبالالالالالالا الَ   َفَعالالالالالالام 

ي الور  ضُّ ئ ا مالن حُّ أٌالقُّ شاٌل
 َفكٌَ  اُّ

الالالالالا َرحمالالالالالانُّ قالالالالالدوس  رحالالالالالٌم   ٌَ  اَ

بُّن الالالً َنفَحالالالات  قُّالالالر     ب عون الالالَ  واح 

لً  إ نالالالالالالً َفقٌالالالالالالر   الالالالالالد  بمالالالالالالؤمم  َفجُّ

تُّالالالالالالالوقُّ  ٌَ  ب الالالالالالاله  َتَوقالالالالالالالانُّ قلب الالالالالالالً إ ذ 

ن  ً حالالالالالالالالر  َألٌالالالالالالالالقُّ َوف ٌالالالالالالالاله  َفالالالالالالالالن ن 

لٌالالالالالقُّ  ٌَ ي الَ  الالالالالواهُّ عنالالالالالد   َوحالالالالال  س 

الالالالالالالاله  َذر    َسالالالالالالالاللٌقُّ   َوفالالالالالالالالً اَمداح 

ٌالالالالالقُّ  ي ف الالالالالً َشالالالالالَمائ ل ه  َضر   َوف كالالالالالر 

  ن  ف الالالالالالالً َمحبت الالالالالالاله  َعت ٌالالالالالالالقُّ َوَشالالالالالالال

 اَو  ابالالالالالالالالالن  او اَ   اََو ا   َشالالالالالالالالالالقٌقُّ 

ٌالالالالالالالالالالقُّ  ر  الالالالالالالالالالهُّ إلَالالالالالالالالالالى هللا  الأم  َمحبتُّ

ن  اَو  اَذُّوقُّ  َهالالالالالالالالٌم   اََرا َوجالالالالالالالالَه المُّ

الالالالاهُّ فالالالالً الَغالالالالار  الَعتٌالالالالقُّ   َوَمالالالالن ثنم

ٌقُّ  الالالالالالالالد  َفالالالالالالالالةُّ والصم الالالالالالالالم الَخلٌ   َوكلهُّ

 َفرٌالالالالالالالَق محمالالالالالالالد  ن عالالالالالالالَم الَفرٌالالالالالالالقُّ 

ٌالالالالالالقُّ   تُّحًمالالالالالالل  مهجت الالالالالالً َمالالالالالالا الَ تُّأ 

الالالالالوقُّ إ لَالالالالال عُّ ٌَ مُّ  الالالالالكُّ  ى َحَضالالالالالرات  قُّدس 

الالالا َرفٌالالالقُّ  ٌَ الالالن  ل الالالً  الالالٌرُّ كُّ  َسالالالمٌ ُّ بص 

قُّالالالالوقُّ   َومف خالالالالَرة  ب َهالالالالا تُّقَضالالالالى الحُّ

ٌالالالالالالقُّ  ي آلَمالالالالالالالً  َبر   َوف الالالالالالً َفقالالالالالالر 
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َعالالائً  عالالا اَسالالمائ َ  الحسالالَنى دُّ  دُّ

الالنً   بالالالمولَى َحق ٌالالق   َوحسالالن الظم

 ف نالالالَت هللاُّ فاجعالالالل  فٌالالالَ  شُّالالالغلً 

 ب  َحمالالَد َمالالالن َعلٌالالاله  َصالالال َةُّ َربالالالً

 َوتسالالالالالاللٌم  َعلالالالالالالى آل  َوصالالالالالالح   

 

الالالالالالالالقُّ  م  َخلٌ   َوَحالالالالالالالالالً  ب اسالالالالالالالالت َجاَبت كُّ

الالالالالو َحقٌالالالالالقُّ  ًم ونٌالالالالاللُّ َمالالالالا اَرجُّ  َعلَالالالال

يق الالالالً مالالالالن َعأاَئ الالالالَ  الَ ٌضالالالالٌقُّ   َور 

الالالالالالالر الالالالالالالٌةُّ َوالش  هاَ الَعش   وقُّ تَُّجالالالالالالالددُّ

 َتالالالالَردَد َمالالالالا اسالالالالَتَهاَم ب هالالالالم  َمَشالالالالوقُّ 
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 مشرة األونُبء 
 د  فً الروح من جمال الحبٌ  

 مشالالر  ابولٌالالالاء حضالالالرة قالالالدس

 احمالالالد النالالالور مالالالن لالالاله معجالالاليات 

 فالالالً سالالالجاٌاه إن اردت الثنالالالا مالالالا

 روضالالالة الحسالالالن ضاٌالالالة المتمنالالالً

 معالالالدن البسالالالأ وانهمالالالال العأاٌالالالا

الالالى بالحالالال  لٌلالالالة اإلسالالالرا ٌُّلق   مالالالن 

 لٌالالالالالالالالالالالالالاٌعلالالالالالالالالالالالالالم هللا انالالالالالالالالالالالالاله اي

 إنالالالاله المصالالالالأفى وآدم بالالالالٌن الالالالال 

 خالالاتم الرسالالل اصالاللهم فهالالو نالالور

 خصالالالالالالاله ربالالالالالالاله بالالالالالالال وفر حالالالالالالالظ

 فهالالالو معنالالالى خ فالالالة هللا فالالالً ابر

 مالالالالالالا سالالالالالالوا هللا كلالالالالالاله مالالالالالالث ت

 انعالالالالالالالالم هللا بالرسالالالالالالالالول علٌنالالالالالالالالا

 اشالالالالهد هللا اننالالالالً برسالالالالول اللالالالال 

 كالالالالالال س راح مخالالالالالالامر بالالالالالالالدبٌ 

 مشالالالالهد العالالالالارفٌن بالالالالا  الرقٌالالالال 

 لالالم تالالدن فالالً الوجالالود اي ضرٌالال 

 ٌعلالالالالالالم هللا مالالالالالالن كمالالالالالالال وأٌالالالالالال 

 معتفالالالً بصالالالدر رحٌالالال ملتقالالالى ال

 معقل ابمن فً المكان الخصالٌ 

 عنالالالالد اهالالالالل السالالالالماء والترحٌالالالال 

 مصالالأفاه المخصالالول بالتقرٌالال 

  الالماء والأالالٌن فالالً خباٌالالا الغٌالالو 

 سالالالالابق فالالالالً الوجالالالالود والترتٌالالالال 

 فالالالالالً مناجاتالالالالاله واوفالالالالالى نصالالالالالٌ 

 ض ومعنالالى اسالالتجابة المسالالتجٌ 

 لتجلالالالالالالالالالالالً انالالالالالالالالالالالواره للبٌالالالالالالالالالالال 

 فلالالاله الحمالالالد مالالالن صالالالمٌم القلالالالو 

  الالالالاله آمنالالالالالت شالالالالالاهدي وحبٌبالالالالالً
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 ورضالالالالالالٌت المهالالالالالالٌمن هللا ربالالالالالالا

 ورضالالالالٌت اإلسالالالال م دٌنالالالالا وإنالالالالً

 وبأالالالالالالالالالالاله تعلقالالالالالالالالالالالً إن أالالالالالالالالالالاله

 ب الالال فالالالاي كعالالال  بالالاله وحسالالالان والن

 وتلالالالالتهم اهالالالالالل المالالالالالدائح تتالالالالالرا

 بٌالالالد انالالالً والحالالالال حمالالالد ومالالالدح

 ر  هالال  لالالً اعالال  مقالالام وثبالالت

 فً حضور م  الرسول مقام الال 

 صالالالالالل ٌالالالالالا ربنالالالالالا علٌالالالالاله وسالالالالاللم

 مالالالا دعالالالا هللا اي دان ومالالالا ارتالالالا

 

 فهو حسبً حسبً باله مالن حساٌل 

 اسالالالالالم  القالالالالالول للعتٌالالالالالد الرقٌالالالالال 

 ٌسالالالالالتحق الثنالالالالالا بقالالالالالول ابدٌالالالالال 

  الالهانً والبوصالالٌري وابالالن مهٌالال 

 لكالالالن الالالالوحً فالالالوق كالالالل خأٌالالال 

 ارتجالالالالً بالثنالالالالا اخالالالالل نصالالالالٌ 

 محضالالالالري فٌالالالال  دائمالالالالا ومغٌالالالال 

  حمد فً حضرة القرٌ  المجٌال 

 وعلالالالى الصالالالح  كلهالالالم والقرٌالالال 

 حت لمدح الرسالول روح ابرٌال 
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 حممد 
 ى المحبالالو  هالالذا القلالال  حنالالا إلالال

الالالالى روحالالالاله فالالالالً كالالالالل حالالالالال  ومن 

 وحبالذا مالا –فنن وصل الحبٌال  

 حبٌالال  الالالروح ال لٌلالالى وسالالعدا

 وال در النحالالالالالالالالور إذا تالالالالالالالالراءا

 وال ذكالالالالالر الألالالالالالول وال ادكالالالالالارا

 حبٌالالالال  لالالالالم ٌالالالالدن عمالالالال  بقلبالالالالً

 فمالالالن ٌالالالرد الجمالالالال ففٌالالاله ٌقالالالرا

 ولالالٌس النالالاي ٌسالاللً عنالاله إنالالً

 إذا ألعالالالالالالالالت بشالالالالالالالالائره فكلالالالالالالالالً

 ا تجلالالالالالالالالىاراقبالالالالالالالاله النهالالالالالالالالار إذ

 فبعالالالالالالد هللا جالالالالالالل ج لالالالالالاله بالتالالالالالال 

 وإن ذكالالر اسالالمه ٌحلالالو لسالالمعً

 محمالالالالد اسالالالالمه علمالالالالا وروحالالالالً

 محمالالالالد ذو الوجاهالالالالة والعأاٌالالالالا

 ونالالالالالاح ت وهالالالالالا شالالالالالجنا وانالالالالالا

 بوصالالل منالاله كٌالال  ٌشالالا وانالالى

 تالال نى –ٌ قالالً منالاله مالالن جالالذل 

الالالا  وال سالالاللمى وال الرشالالال  ابضن 

 وال البالالالالان النضالالالالٌر إذا تثنالالالالى

 لحالالالالالالً قالالالالالالد ترحالالالالالالل او ابنالالالالالالا

 لخالالالالَ ولالالالم ٌالالالدن عمالالال  لظنالالالا

 جمٌالالالالالال  فنونالالالالالاله فنالالالالالالا ففنالالالالالالالا

 اود لقالالالالالالالالالاءه بهنالالالالالالالالالا وهنالالالالالالالالالا

 اعٌالالالون تقتفالالالً مالالالا منالالاله عنالالال

 وارقبالالالالاله إذا مالالالالالا اللٌالالالالالل جنالالالالالا

  الالالالشهد فالالالالً ابذان بالالالاله ٌثنالالالالى

 كالالالالال ن العالالالالالود بابوتالالالالالار رنالالالالالا

 تحالالال  لمالالالن هالالالوت ان ال ٌكنالالالا

 ومالالالالا اعأالالالالاه لالالالالم ٌتبعالالالاله منالالالالا
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 محمالالالالالد منالالالالاليل القالالالالالرآن حبالالالالالً 

 محمالالالالالد مبعالالالالالث التحمٌالالالالالد لمالالالالالا

 وكٌالالال  لنالالالا بكالالالن فٌكالالالون لالالالو ال

 وقالالد كالالان الالالرؤو  بنالالا رحٌمالالا

 وسالالالالن الالالالالدٌن إحسالالالالانا وعالالالالدال

 وشالالالالالالن  بالشالالالالالالمائل كالالالالالالل اذن 

 وحقالالالالالالد ولالالالالالالم ٌرهبالالالالالاله إنكالالالالالالار

 وفتحالالالالت السالالالالماء لالالالاله باإلسالالالالرا

الالق االعلالالى  دنالالا مالالن ربالاله فالالً االف 

 وفالالً هالالذا المقالالام لأٌالال ُّ معنالالى  

 تبالالالواه ابولالالالى عرفالالالوا فأالالالوبى

 سالالالروا فالالالراوا بالالال رواح ونالالالاجوا

 اٌالالالالالالالا ر  النبالالالالالالالً فالالالالالالالذا ثنالالالالالالالاء

 جلبالالت بالاله هالالدا وجالالدا وقربالالا

 ونرجالالالالالو ان نفالالالالالوي بالالالالاله بعلالالالالالم

 ف كرمنالالالالالالالالالا بعافٌالالالالالالالالالة وعفالالالالالالالالالو

 خصالالالالال محمالالالالالد كلمالالالالالات ربالالالالالً

 حبٌالالالال  هللا بغٌالالالالة مالالالالن تمنالالالالى

 ببعثتالالالالالالالالاله علٌنالالالالالالالالالا هللا منالالالالالالالالالا

 محمالالد فهالالو جالالالوهر كالالن فكنالالالا

 والن لنالالالالالالالالا برحمتالالالالالالالاله فلنالالالالالالالالا

 وكالالالالل مكالالالالارم ابخالالالال ق سالالالالنا

 وحالالالالالر  إبالالالالالادة للكفالالالالالر شالالالالالنا

  تجنالالالً مالالالن تجنالالالىعلٌالالاله وال

 فشالالالاهد كالالالل مالالالا عنالالاله اسالالالتكنا

 وفالالالالً ادنالالالالى تالالالالدلى إذ تالالالالدنى

 ٌبشالالر مالالن بالالذا المغنالالى تعنالالى

 لهالالالالم ولمالالالالن لمشالالالالربهم تبنالالالالى

 معالالالالارجهم شالالالالهود المنحمنالالالالى

 علٌالاله مالالن المحالال  لالال  المعنالالى

 ودون الشالالالالالر نجعلالالالالاله مجنالالالالالا

ا"بالالالال   عل منالالالالاه علمالالالالا مالالالالن لالالالالدن 

 لنالالالالالالا والمسالالالالالاللمٌن وال تهنالالالالالالا

 ومالالالا نقصالالالت بمالالالا منهالالالا وينالالالا
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 او ضنالالالالالالاءوال نفالالالالالالدت بشالالالالالالعر 

 صالالالالالالالال ة هللا بالتفرٌالالالالالالالالد منالالالالالالالاله

 

 ٌالال  بهالالا وضنالالىولالالو شالالعر الجم

 علٌالاله مالال  السالال م الجمالال  منالالا
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مه هللا تعالى حفً مدح شٌخنا الشٌخ سٌدي محمد بن اتفغ الحمد ر

 ونفعنا به آمٌن 

 1املىىرح
 وبارعالالالالة المحاسالالالالن مالالالالا تصالالالالبا

 ٌكالالالالالالون محبهالالالالالالا بالالالالالالرا كرٌمالالالالالالا

 شالالالغفت بهالالالا ولالالالً عالالالذر إذا مالالالا

 فمنهالالالالا تجتنالالالالً ابرواح روحالالالالا

 ومالالالالن هالالالالذي سالالالال لت فنبالالالالؤونً

 لتالالالً مالالالنوتلالالال  هالالالً المنالالالورة ا

 بناهالالالالالا شالالالالالٌخنا سالالالالالٌدي محمالالالالالد

 لالالالالالذكر هللا شالالالالالٌخً قالالالالالد بناهالالالالالا

 رضالالالالً هللا عنالالالاله بهالالالالا كمالالالالا قالالالالد

 نشالالالالا فالالالالً أاعالالالالة قالالالالوال وفعالالالال 

 فالالال  تسالالالم  مقالالالال اخالالالً افتالالالراء

 ودعالالالالاله واشالالالالالتغل بالالالالالاهلل عنالالالالالاله

 لهالالالالالالالا إال ابفاضالالالالالالالل وابلبالالالالالالالا

 مرٌالالالالدا مخلصالالالالا ورعالالالالا محبالالالالا

 دعتنالالالً فانالالالدعى قلبالالالً ولبالالالى

 ورٌحانالالالالالالالالالا وفاكهالالالالالالالالالة وابالالالالالالالالالا

 جالالاليا هللا امالالالرؤا بالالالالخٌر نبالالالا

 اتاهالالالالالالا فٌالالالالالالاله حالالالالالال  هللا دبالالالالالالالا

 وعمرهالالالالالا اإللالالالالاله بمالالالالالن احبالالالالالا

 ا القلالالو  بهالالا وربالالىوقالالد احٌالال

 رضالالالالالالً بعلمالالالالالاله بالالالالالالاهلل ربالالالالالالا

 وشال  علالى المكالارم حالٌن شالبا

 ولالالالالو كالالالالان الالالالالولً ولالالالالو تنبالالالالا

الالال  كعقالالالر  إن كالالالان ضالالالبا  فهب 

                                                 
1
 .انشٍخ املىىرة ًٌ خٍمت املسجد وانخعهٍم وانخالمٍذ انىاردٌه واملقٍمني عىد أٌم 
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 فمالالالالالا نالالالالالاح صالالالالالراأا مسالالالالالتقٌما

 فحاسالالالالالالد شالالالالالالٌخنا تبالالالالالالت ٌالالالالالالداه

 فشالالالالالٌخً عالالالالالالار  بالالالالالاهلل حقالالالالالالا

 فالالالاليره تنالالالالل مالالالالراد  دون ضالالالال 

  اال ٌالالالالالا شالالالالالٌخنا عشالالالالالتم وانالالالالالتم

 وال يالالالالالالت تصالالالالال  بكالالالالالل خٌالالالالالر

 ووافالالالالالالا  اإللالالالالالاله بمالالالالالالا ترجالالالالالالً

 وعمالالالالالركم وبالالالالالار  فالالالالالً بنالالالالالٌكم

 بجالالالالاه المصالالالالأفى صالالالاللى علٌالالالاله

 

 كمالالن ٌمشالالً علالالى وجالاله مكبالالا

 وال نالالالالالال الالالالالالذي ٌرجالالالالالو وتبالالالالالا

 راا الالالالدنٌا ومالالالا تحوٌالالاله خبالالالا

 وتالالالاليدد إن تالالالاليره بالالالالذا  حبالالالالا

 لالالالالالداء القلالالالالال  إن اعٌالالالالالا اأبالالالالالا

 ب رضالالال  دلالالالح الرحمالالالات صالالالبا

 م بكالالالالالمُّ واربالالالالالىوكالالالالالل مالالالالالرامك

 ومن فً حضن  ابسالنى تربالى

 إلهالالالً مالالالا نسالالالٌم الصالالالبح هبالالالا
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ٌارته والتماس دعائه رحمه هللا آمٌنفً م ٌال وي  دح الشٌخ ابراهٌم ان

 هىي انرثبة
 عالالادنً مالالن هالالوا الربالالا  هٌالالام

 راق منهالالالا وجالالالاله جمٌالالالل وخلالالالالق

 واسالالالالالتمالت عالالالالالواأفً بالالالالالالتثنً

 عهالالالدها بالالالالاللوا تمالالالالٌس اصالالالالٌ 

 رو حالالالٌن إذ نحالالالن والربالالالا  عالالال

 نت قالالالالالالالى فالالالالالالالً جٌلنالالالالالالالا وك نالالالالالالالا 

 فالالالً لٌالالالالً الربٌالالال  كالالالم جمعتنالالالالا

الالالالالً)بالالالالالٌن آكالالالالالام تٌجٌرٌالالالالالت   (ب َيل 

 قالالالد شالالالربنا كالالال س السالالالعادة فٌهالالالا

 عالالالالد عالالالالن ذا فلالالالالٌس همالالالالة حالالالالر

 بوجالالالاله ( مالالالالدٌن)قالالالالد تجلالالالالت لنالالالالا 

 مسالالالالالجد هللا حٌالالالالالث حقالالالالالا ٌقٌنالالالالالا

 حالالالالالالالرم آمالالالالالالالن لمالالالالالالالن جالالالالالالالاوروهُّ 

 فهو م وا القأ  الذي من سناه

 فتجالالالافى عالالالن الجفالالالون المنالالالام

 وحالالالالالالالدٌث مرتالالالالالالالل وابتسالالالالالالالام

 فاسالالالتجا  الوجالالالدان واإللهالالالام 

 ال فللالالالالالالالالالاله تٌلالالالالالالالالالال  ابٌالالالالالالالالالالام

 وانالالالالالالا آنالالالالالالذا  أفالالالالالالل ضالالالالالال م

 قالالالال م رفعالالالالت عالالالالن امثالالالالاله اب

 فً تصالا  وفالً عفالا  خٌالام

 او بالالذي السالالالرج حبالالذا اآلكالالالام

 ونعمنالالا بالوصالالالل لالالوال المالالال م

 ولحبالالالالل الربالالالالا  آن انصالالالالرام

 فتعالالالى فالالً حالال  أالاله اهتمالالام 

 ٌعبالالالالالالالد هللا والصالالالالالالال ة تقالالالالالالالام

 حٌالالث تسالالتفحل الخأالالو  العظالالام

 تترقالالالالالالالالى ابذواق وابفهالالالالالالالالام



 محمد محمود بن بل باهلل                                                 دٌوان سنابل المحبة

28 

 

 عالالالٌن علالالالم مالالالن الشالالالرٌعة بحالالالر

 ٌملالالالى لالالالدنً علالالالمفالالالٌض قأالالال  

 قولالالاله فالالالً القالالالرآن  لالالال  مصالالالفى

 ولدٌالالالالالاله الرسالالالالالالول وهللا فالالالالالالرض

 وهو فً الناس حاي مجدا اصالٌ 

 ٌا لهذا المحالرا  كالم مناله فاضالت

 وسالالقى الالالروح ثالالم اصالالفى شالالرا 

 اٌهالالالا الشالالالٌخ وارث الخلالالال  التٌالالال 

 فمحالالالالالالأ الرحالالالالالالال للحالالالالالالق انالالالالالالتم

 إن لالالالالالً حاجالالالالالة إلالالالالالى هللا ربالالالالالً

 ارتجالالالً النصالالالر والقبالالالول وفالالالويا

 ي برسالول اللال واتصاال فً محضالر

 اسالالالالرة الشالالالالٌخ بالالالالار  هللا فالالالالٌهم

 وجمٌالالالالالالالال  المقالالالالالالالالدمٌن ابجالالالالالالالال 

 حضالالالالرة ارتجالالالالً بهالالالالا كالالالالل خٌالالالالر

 فسالالالالال م الالالالالالرحمن منالالالالالً علالالالالالٌكم

 وعلالالالى المصالالالأفى وآل وصالالالح  
 

 تترامالالالالالى امواجالالالالاله والجمالالالالالام 

 مالالالالالالده مالالالالالالن ضٌوبالالالالالاله العالالالالالال م

 وخالالالام وهالالالرا حاسالالالدٌه قشالالالر

 وسالالالوا هللا والرسالالالول حالالالرام 

 وهو فً هللا والرسالول عصالام

 نفحالالالالات مالالالالن العلالالالالوم عظالالالالام

 فالالالً مقالالالام بالالاله ٌأٌالالال  المقالالالام 

  الالجان مالالن منالاله تسالالتمد ابنالالام

 واولالالالوا ابمالالالر انالالالتم ابعالالالال م

 ال ٌالالالؤدي مالالالا تقتضالالالٌه الكالالال م

 وكمالالالالالالا ال بالالالالالاله ٌالالالالالالتم المالالالالالالرام

  الالالالاله دومالالالالالا هلل جالالالالالل الالالالالالدوام

 قمالالالم المجالالالد والعلالالالى والسالالالنام

 الكبالالالار الكالالالرام حبالالالذا السالالالادة

 فٌالاليول العنالالى وتشالالفى السالالقام

 هذبتالالالالالالالاله محبالالالالالالالالة واحتالالالالالالالالرام

 صالالالاللوات مالالالالن ربنالالالالا وسالالالال م
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 فً يٌارة شٌخنا وجدنا المامون بن محمذ الصوفً رحمه هللا

مداٌ
َّ
ى
َ
 هٍ مسار انىاند املبمىن 2ر

 حٌٌالالالالالت انالالالالالت مبالالالالالار  مٌمالالالالالون

 ٌالا علالم التقالى ( تنمالداي)ٌا رٌ  

 يرنا الالدفٌن إمامال  المال مون ٌالا

 ي ابالالالدا محجالالالة احمالالالدهالالالذا الالالالذ

 وضالالحت بسالالر شالالروحه ومقالالاله

 مالالالالا اللؤلالالالالؤ المنظالالالالوم إال خأالالالاله

 مالالالدد مالالالن القالالالرآن بحالالالر ياخالالالر

 جعالالالالالل الكتالالالالالا  حدٌثالالالالاله فك نالالالالاله 

 فهو الولً الغوث حلٌالة عصالره

 ٌا احمد الم مون ٌا شمس الهالدا

 يرنالالالالا جنالالالالابكم العيٌالالالالي لنفحالالالالة

 وسقت  من رحمى اإلله هتون

 والعلالالم فاسالالم  بالالالعلى مقالالرون

 هلل هالالالالالالالذا العالالالالالالالالالم المالالالالالالالالدفون

 فتبالالالٌن المفالالالروض والمسالالالنون

 فً المشالك ت معالار  وفنالون

 وخأابالالاله المنثالالالور والمالالالويون

 مدتالاله مالالن علالالم الحالالدٌث متالالون

 ٌتلالالو المثالالانً ور  او قالالالون

 ال ضالالاض عنالالالا سالالالره المكنالالالون 

 ٌالالالا جالالالدنا ٌالالالا احمالالالد المالالالامون

 ومرامنالالالالا بمالالالالياركم مضالالالالمون

                                                 
2
 : حىمداي ٌى انذي ٌقىل فًٍ انشٍخ حممد املامً ٌذي األبٍاث يف رثاء جدوا املأمىن ٌذا  

 اندون حزابً املزج هىنوٌ  رٌع حقاصز دووً نبىان 
 وبج احلدٌث عهٍك وانقزآن  ٌا رٌع نى وبج احلدٌث ببهدة 

 ٌىهم مىها انزوح وانزحيان  يحٍتانكزمي هجادث عهٍك م
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 فالالالاهلل نسالالال له بكالالالالم تسالالالخٌر مالالالالا

 وفالالالد مالالالن ابحفالالالاد نحالالالن وإنكالالالم

 لضنى وبٌمالنكمفبجاهكم ٌشفى ا

 وبكالالالم تحقالالالق جلالالال  كالالالل مسالالالرة

 صالاللى وسالاللم ربنالالا ابعلالالى علالالى

 

 ٌرجالالالى بالالال مر هللا كالالالن فٌكالالالون

 ب  رحالالالالالٌم بالحفٌالالالالالد حنالالالالالون

 ٌغنى العالدٌم وٌفالرح المحاليون

 وبكالالم مخالالو  مضالالرة مالال مون

 خٌالالالالالر الالالالالالورا ٌالالالالالس أالالالالاله ن
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 . بقاءه ونفعنا به آمٌناأال هللا يرفً يٌارة الشٌخ الحاج المش

 

 ثر األمبن
 رت مسالالالالتفتحا لنٌالالالالل ابمالالالالانًي

 مالالورد القاصالالدٌن نصالالرا وفتحالالا 

 نائالال  المشالالر نائالال  الشالالٌخ إبالالرا

 خلفالالالالالالالالالالاء س سالالالالالالالالالالل كعقالالالالالالالالالالود 

 بل هم القوم من سقوا كالل صالاد

 كالالالم بالالالذكر احٌالالالوا قلوبالالالا امٌتالالالت

 كالالالالالالم بعلالالالالالالم تحالالالالالالدثوا ف فالالالالالالادوا

 او ضحوا مالنهر الأرٌقالة بٌضالا

 كٌالال  لالالً ان اعالالد ادنالالى سالالجاٌا 

 مالالالا لمالالالالدح التجالالالانٌٌن اختصالالالالار

 قالالالوم حلقالالالة الالالالذكر هالالالذااٌهالالالا ال

 قالالالد تالالالوخى للحالالالاج خٌالالالر مالالاليار

 اسالالرة المشالالر حالالول قبالالر ابالالٌهم

 حضرة الحالاج فهاًل بالر ابمالانً

 مصدر العارفٌن قأ  اليمالان

 هٌم فً فٌضة الشرٌ  التجانً

 فصالالاللت مالالالن يبرجالالالد وجمالالالان

 وامالالالالالالالدوا ابرواح بالعرفالالالالالالالان

 واروهالالا المقصالالود راي عٌالالان

 بالحالالالدٌث الصالالالحٌح والقالالالرآن

 ء بقفالالالو للمصالالالأفى واسالالالتنان

 التدانًحضرات القدوس اهل 

 لالالالو تغنالالالى بالمالالالدح كالالالل لسالالالان

 مسالالتمد جنالالى رٌالالاض الجنالالان

 نفعالالالاله عالالالالم كالالالالل قالالالالال ودان

 ملتقالالى العلالالم والتقالالى والجفالالان
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 ولنالالالالا ٌالالالالا عمالالالالاد اإلسالالالال م فٌنالالالالا

 عالالالالالودة للمالالالالالاليور بالالالالالالاد  بالالالالالالدء

 عالالالودة فالالالالعٌون فالالالً كالالالل قأالالالر 

 قالالالالد تحلٌالالالالت بالالالالالتقى والمعالالالالالً

ًم مالالالالن كالالالالل علالالالالم  وابنالالالالت الخفالالالال

 ورددت المعانالالالالالالالالالالالدٌن بحالالالالالالالالالالالق

 وايحالالت السالالتار عالالن كالالل نالالل 

 بالالالالار  هللا فٌالالالال  ٌالالالالا مالالالالن ترقالالالالى

   ارجالالالو نصالالالرا وفتحالالالا مبٌنالالالابالالال

 وعلالالى المصالالأفى وآل وصالالح 

 

 ٌالالا مربالالً ابجٌالالال فالالً مرتالالان

 سالالٌدي الحالالاج قأبنالالا الربالالانً

 فالالالً التفالالالات إلالالالى لقالالالا  روان

 وتخلٌالالالت عالالالن هالالالوا وهالالالوان

 ببٌالالالالالالالالان ومنأالالالالالالالالق وبٌالالالالالالالالان

 رادن كالالالالالالل شالالالالالالبهة وافتتالالالالالالان

 فتجلالالالت للفهالالالم روح المعالالالانً

 فً المقامات ٌالا عظالٌم الشالان

 وقبالالالالالوال مالالالالالن ربنالالالالالا المنالالالالالان

 صالالاللوات المهالالالٌمن المسالالالتعان
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فالالً مالالدح الشالالٌخ الشالالرٌ  الحالالافظ الشالالٌخ علالالً الرضالالى اأالالال هللا 

 .بقاءه للمسلمٌن وافاض علٌنا منه آمٌن

 

 أشرف األصم
 ارقالالالالالت عٌنالالالالالً لبالالالالالرق اومضالالالالالا

ً  أالالالالالالالائر  الح وهنالالالالالالالا كجنالالالالالالالاح

 بالالالالت لٌلالالالالً مسالالالالئدا فالالالالً شالالالالٌمه

  سالق اوأالان الصالباٌا بالرق ا: قلت

 وبالالالالال على تٌالالالالالرس خالالالالالٌم لالالالالالدا

 واسق مالا حالول النقالى مالن دارة

 ٌالالالالا وداد البٌالالالالبض عنالالالالً إننالالالالً

 جعالالالالالل الالالالالالرحمن ودي خالصالالالالالا 

 للالالالالولً العالالالالار  الصالالالالدٌق مالالالالن

 حضالالالرة الحالالالق التالالالً مالالالن امهالالالا

 تسالالالالالالالم  ابذن مقالالالالالالالاال شالالالالالالالائعا

 اشالالالر  ابصالالالل واصالالالل الشالالالرفا

 ف بالالالالالالالت اجفانهالالالالالالالا ان تغمضالالالالالالالا

 سالالالالالابح ٌالالالالالذرن امالالالالالواج الفضالالالالالا

 تلالالالالالالالالالالالق وبلالالالالالالالالالالاله معترضالالالالالالالالالالالام

 فً ضفا  النهر فً ظالل الغضالا

 دارلٌلالالالالً بالالالالاللوا بالالالالٌن ابضالالالالا

 عرسالالت لٌلالالً بهالالا دهالالرا مضالالى

 ولكالالالالالالالم امالالالالالالالر بمالالالالالالالر عرضالالالالالالالا

 للشرٌ  الفاضل الشالٌخ الرضالى

 جالالالالده احٌالالالالى الأرٌالالالالق اببٌضالالالالا

 ربالالالالاله قرضالالالالالا جمالالالالالٌ  اقرضالالالالالالا

 وتالالالالرا العالالالالٌن مقامالالالالا منهضالالالالا

 مالالالالن لهالالالالم بالحالالالال  قلبالالالالً نبضالالالالا
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 اشالالالالالبهوا أالالالالاله بعلالالالالالم مشالالالالالرق

 وانتهالالوا عالالن كالالل مالالا عنالاله نهالالى

 المنقالالالالى اصالالالاللهادوحالالالالة المجالالالالد 

 ٌالالالالالا علالالالالالً العلالالالالالم بالالالالالالقرآن ٌالالالالالا

 انالالالالالالت للعرفالالالالالالان بالالالالالالا  فتحالالالالالاله

 ر  بالالالار  فٌالالاله واحفالالالظ جمعالالاله

 ضالالالالرض المالالالالدح لعمالالالالري انالالالالتم

اثالالالالالاله  مالالالالالالدح آل المصالالالالالالأفى ور 

 وبنفسالالالالً حاجالالالالة قصالالالالوا إلالالالالى

الالالالالال  هللا لنالالالالالالا  وعلالالالالالالى مالالالالالالن جمم

 صالالالالالالاللوات هللا والتسالالالالالالاللٌم مالالالالالالالا 

 وعلالالالالالالالى آل وصالالالالالالالح  وعلالالالالالالالى

 

 ووجالالالالالالالوه كالمصالالالالالالالابٌح وضالالالالالالالا

 ا قالالالالالالد فرضالالالالالالاواأالالالالالالاعوه بمالالالالالال

 ثابالالالالالت والفالالالالالرن عنالالالالاله عوضالالالالالا 

 مرشالالالد القالالالوم شالالالفا مالالالن مرضالالالا

 وضالالالالالالح هللا بالالالالالاله مالالالالالالا ضمضالالالالالالا

 مالالالن شالالالرور الحاسالالالدٌن البغضالالالا

 ومرامالالالالالً ان اصالالالالالٌ  الغرضالالالالالا

 انالالالالتم كالالالالان أرٌقالالالالً المرتضالالالالى

 دعالالالالالوة منالالالالال  تيٌالالالالالل الحرضالالالالالا

ضالالالا  فٌالالاله مالالالا مالالالن فضالالالله قالالالد بعم

 محالالالض الحالالال  لالالاله مالالالن محضالالالا

 مالن ت هالم مالالن فتالى عالدل رضالالى
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رسالول الاله صاللى هللا  نعر المهمالة فقالد روي االرثاء من فنون الشال

اء كمالا رثالاه ابالو بكالر الصالدٌق رعلٌه وسلم رثتاله بنتاله فاأمالة اليهال

ا فالالً القرأبالالً كمالالا رثالالاه كثٌالالر مالالن الصالالحابة مالالرضالالً هللا عنالاله ك

 .وضٌرهم كثٌرون بج ء كحسان وسواد بن قار ا

دٌالوانً فالً الرثالاء نموذجالا مالن تمثالل  ةموالٌاللهذا وإن المجموعة ا

 ًائد مأالعها كالتالً والقصٌدة تعر  بالالمرثصق سب شمل وهً ت

 :المعيا عنه فالتعيٌة سنة

 

 كٌ  صبري وقالد تعالالى النالداء ( 1

 ما قضالى هللا مناله خالا  وبالاد ( 2

 الصالالبر اجمالالل والمصالالا  الالالٌم ( 3

 ل ابقالالاء المالالرء فالالً دار الالاليو( 4

 انظر الكون هالل راٌالت مقٌمالا ( 5

 هالالذا الوجالالود حنبالال  هالالي صالالر( 6

 هالالالالذه الحٌالالالالاة امتحالالالالان إنمالالالالا ( 7

 

 العلالالالالم والتقالالالالى والسالالالالخاء ًنعالالالال

 وهالالالو ال شالالال  نافالالالالذ فالالالً العبالالالالاد

 وهللا بالالالالالالالاق ذو الجالالالالالالال ل قالالالالالالالدٌم

 محالالالالالال فالبقالالالالالاء لالالالالالذي الجالالالالال ل

 وكفالالالالالالالالالى هللا باقٌالالالالالالالالالا وقالالالالالالالالالدٌما 

 ر ركالالن الصالالمودبٌتحالالدا والصالال

 نالالالالده او ٌهالالالالالان عٌكالالالالرم المالالالالرء 

 

 



 محمد محمود بن بل باهلل                                                 دٌوان سنابل المحبة

36 

 

 بن محمد ملعٌنٌن بن فً رثاء ابً الشٌخ الجلٌل محمد عبد هللا

 با  الملق  ابٌاهان

 

 جنم حجال
 كٌالال  صالالبري وقالالد تعالالالى النالالداء 

 فقالالالالالد الالالالالالدٌن والمالالالالالروءة عٌنالالالالالا

 ركن العلى مالن" ابٌاه"او لٌس 

 اإلمالالالالالالام الجلٌالالالالالالل نجالالالالالالل حالالالالالالب 

 ومحالالالالأ الرحالالالالال مالالالالن كالالالالل فالالالالر

  -وهالو مال وا وناليل  -حٌثما حل

 وصالالالالال ة بجالالالالالو  لٌالالالالالل وترتٌالالالالال 

 إنالالالاله شالالالالٌخنا محمالالالالد عبالالالالد اللالالالال 

 سالالالالٌد القالالالالوم والعشالالالالٌرة شالالالالهم

 د الشالالجان الكالالرٌم الالال السالالري الأالالو

 مالالن بالاله للٌتالالٌم والضالالٌ  والمحالال 

 اي رمالالس هالالذا الالالذي ضالالا  عنالالا

 نُّعالالالً العلالالالم والتقالالالى والسالالالخاء

 ٌعالالي عنالاله العالالياءمالالن عشالالٌري 

 حالالالق فالالالً مثلالالاله الرثالالالا والبكالالالاء

 قمالالالالالر العلالالالالالم والتقالالالالالى وذكالالالالالاء

 كالالالالالل وفالالالالالد ٌنٌلالالالالاله مالالالالالا ٌشالالالالالاء

 حالالالالالل علالالالالالم وحكمالالالالالة وعأالالالالالاء

  الالل بصالالوت عالالذ  وذكالالر دعالالاء

  الاله نجالالل انالالا  العلالالى والسالالناء

  من اولى ابمر من بهم ٌستضاء

  الالمرتضى حامالالل اللالالواء اللالالواء

  الالروم والمجتالالدي ٌحالالق الرجالالاء

 فٌالاله فالالً الخلالالد وجهالاله الوضالالاء
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 مالالالالالن لتعلالالالالالٌم جاهالالالالالل وجالالالالالوا 

 مالالالالالن لجالالالالالار وقالالالالالار  وضرٌالالالالال 

 ذهالالالالال  الفاضالالالالالل المبجالالالالالل عنالالالالالا

 ثلمالالالالالة الالالالالالدٌن موتالالالالاله بٌالالالالالد انالالالالالا

 عا  ما عا  وهالو فالرد يمالان

 رحمالالالالالالالة هللا والسالالالالالالال م علٌالالالالالالاله

 ر  هبالالاله روحالالالا ورٌحالالالان خلالالالد

 ر  انيلالالالاله منالالالاليال فالالالالً اعالالالالالً

 هالالالالالً آل المجالالالالاور صالالالالبراٌالالالالا ا

 لٌس ٌرجالى البقالاء مالن بعالد أاله

  واصالبروا ٌالا ٌعقالالو  فالصالبر حالالتم

 كالالالل امالالالر لالالالو كالالالان خأبالالالا جلالالالٌ 

 نحمالالالالالالالالد هللا إن فٌنالالالالالالالالا عالالالالالالالالياء 

 وذوٌالالالاله الالالالالذٌن عالالالاليوا وفالالالالايوا

 بالالالالالالالالار  هللا فالالالالالالالالٌهم ورعالالالالالالالالاهم

 صالالل ٌالالا ر  ثالالم سالاللم علالالى مالالن

 وعلالالالالى اآلل والصالالالالحابة وابتالالالال 
 

 ٌالالثلر الصالالدر لالالٌس فٌالاله مالالراء

 كالالالالالان ٌ تٌالالالالاله منالالالالاله ياد ومالالالالالاء

 فلنالالالالالا بالالالالالالرحٌم جالالالالالل اكتفالالالالالاء

 قالد رضالٌنا بمالا ٌسالوق القضالاء

 اٌالالالالن منالالالاله ابمثالالالالال وابكفالالالالاء 

 وتلقالالالالالاه فالالالالالً النعالالالالالٌم الهنالالالالالاء

 منالال  حٌالالث النبالالًء والشالالهداء

 مالالن لالاله فالالً المقالالربٌن اجتبالالاء

 فعلالالالالالى هللا اجالالالالالالركم والجالالالالالالياء

 كٌ  ٌرجى من بعد أاله البقالاء

 راء والضالالالراءمالالالس االبالالالا السالالال

 سالالو  ٌخفٌالاله حلمكالالم والالالذكاء

 فبنالالالالالالالالالالوه جهابالالالالالالالالالالذ كرمالالالالالالالالالالاء

 بالهالالدا مالالن لهالالم إلٌالاله انتمالالاء

 وبالالالالالاله دام مجالالالالالالدهم والعالالالالالال ء

 حالالوت ابرض فضالالله والسالالماء

  بان تنهل مالا اسالتجا  الالدعاء
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فً رثاء الوالالد العالالم الجلٌالل محمالد مختالار بالن بالل بالاهلل رحماله هللا 

 .ونفعنا به آمٌن

 بد انرمحهجع
 منالالاله خالالالا  وبالالالاد مالالالا قضالالالى هللا

 لو جيعنا من القضالا او صالبرنا

 ال ٌالالالرد القضالالالاء إن هالالالو وافالالالى

 نحالالالالالالالن هلل راجعالالالالالالالون جمٌعالالالالالالالا

 أودنالالا البحالالر عنالالا( الالالداه)رجالال  

 فصالالالالالالالبرنا هلل صالالالالالالالبرا جمالالالالالالالٌ 

 ثلمالالالة الالالالدٌن والمالالالروءة والعلالالال 

 وعباد الرحمن فً ابرض من ٌم 

 وإذا الجهالالالل جالالالاء قالالالالوا سالالال ما

 وٌبٌتالالالالالالالالالون سالالالالالالالالالجدا وقٌامالالالالالالالالالا

 اتبالالالالالالالالالدلوا سالالالالالالالالالٌ تهم حسالالالالالالالالالن

 إنالالاله ناشالالال  فالالالً( الالالالداه)هكالالالذا 

 إنالالالالالاله العالالالالالالالم الجلٌالالالالالالل محمالالالالالالد

 وهالالالو ال شالالال  نافالالالذ فالالالً العبالالالاد

 سالالالالو  ٌالالالال تً تسالالالاللٌمنا بانقٌالالالالاد 

 (نالالالالالوح بالالالالالا  وال تالالالالالرنم شالالالالالاد)

 لالالٌس فالالً ذا  مالالن حالالدٌث معالالاد

 للفالالالالرادٌس داخالالالال  فالالالالً العبالالالالاد

 اعماقنالالا فالالً اتقالالادوابسالالى فالالً 

  الالم وحسالالن الثنالالا وبسالالأ ابٌالالادي

  الالالشون هونالالالا فالالالً نحالالالوة واتئالالالاد

 هالالالالالم بالالالالالواد والجالالالالالاهلون بالالالالالواد

 فالالالالالً خشالالالالالون لالالالالالربهم وانفالالالالالراد

 نالالالالاليال مالالالالالن ر  رحالالالالالٌم جالالالالالواد

 أاعالالالالة هللا فالالالالً هالالالالدا ورشالالالالاد

 وهالالالالالو مختارنالالالالالا بالالالالالدون عنالالالالالاد
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 رائالالالالد قائالالالالد إلالالالالى الخٌالالالالر هالالالالاد

 نأقالالالاله حكمالالالالة وفصالالالالل خأالالالالا 

 فالالً صالالدور الرجالالال بالالث علومالالا

 حفظ المصح  الشالرٌ  بضالبأ

 تلٌالالدا( عالالم)حالالاي حفظالالا مالالن آل 

 تقتنصالالالالالاله بمسالالالالالالالجد إن تالالالالالالالرده

 فالالالً مقالالالام بالالاله إلالالالى الخٌالالالر دان

 عالالالالالالا  هلل مخلصالالالالالالا ومأٌعالالالالالالا

 ًاجالالالالاليه الغرفالالالالالة العلٌالالالالالة ربالالالالال

 لالالم ٌمالالت فهالالو خلالال  ابثالالر الصالالا

 نحمالالالالالالد هللا صالالالالالالابرٌن ونسالالالالالاللو

 بالالار  هللا فالالالً العشالالٌر واضالالالفى

 صالالل ٌالالا ر  بالسالال م علالالى مالالن 

 بصالالالالالالالال ة تعالالالالالالالالم آال وصالالالالالالالالحبا

 

 فالً هالالوادي جٌالالل العلالالى والالالرواد

 واصالالالالالالالل نفعالالالالالالاله لكالالالالالالالل فالالالالالالالؤاد

 مالالالالالن بٌالالالالالان ومنأالالالالالق واعتقالالالالالاد 

 مقالالالالالالالالرإ واسالالالالالالالالتناد وبرسالالالالالالالالم و

 ومضالالالالالٌفا مالالالالالن أالالالالالار  لالالالالالت د

 او بنادي القالرآن صالدر النالوادي

 وإلالالالالى الرفالالالالد والعأالالالالا او منالالالالاد

 وعلالالالالالى هللا منالالالالاله كالالالالالل اعتمالالالالالاد

 حسالالالالنت مسالالالالتقره فالالالالً المعالالالالاد

 لالالالالالالالح فٌنالالالالالالالا ثوابتالالالالالالالا بالالالالالالالاأراد

 ببنٌالالالالالالالالالاله ابكالالالالالالالالالالارم ابنجالالالالالالالالالالاد

 لأفالالالالالالالالالالالالاله بالبنالالالالالالالالالالالالالات وابوالد

 سار فوق السب  الأبالاق الشالداد

 وكفالالالالالى هللا مالالالالالن نصالالالالالٌر وهالالالالالاد
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هللا ثالالالوا   يلفالالالً رثالالالاء اهالالالل أالالالائرة تجكجالالاله الفاجعالالالة ابلٌمالالالة اجالالال

 الصابرٌن ونفعنا بهم آمٌن 

 انصرب أمجم
 الصالالالبر اجمالالالل والمصالالالا  الالالالٌم

 هالالالل نحالالالن إال سالالالائرون جمٌعنالالالا

 ٌجالالالري اليمالالالان بنالالالا إلٌالالاله ك نالالاله

 ال حالالالً ٌالالالا تٌجكجالالاله بعالالالد  قالالالائم

 عالالالدم معمالالالر الالالال  عالالالام إذ ٌمالالالو

 ال ضرو إن نيل القضاء بما جالرا

 كجه اصبروا فثالوابكمٌا اهل تٌج

 حالدثا رهٌبالالا سالو  ٌقأالال  حينالاله

 إنالالا نشالالاأر فالالً المصالالا  وإنمالالا

 وعياؤنالالالالالالالا بعالالالالالالالاليائكم ف نالالالالالالالالتم

 احالالالرا الكالالالرام بنالالالو علالالالً إنهالالالم 

  –والمكالارم عالادة  –لبنً علالً 

 شالالٌم تأٌالال  بهالالا النفالالوس ك نمالالا 

 وهللا بالالالالالالالالاق ذو الجالالالالالالالال ل قالالالالالالالالدٌم

 للمالالالوت فهالالالو مصالالالٌرنا المحتالالالوم

 (مٌالالالالراج او فنتالالالالوم)فالالالالً سالالالالٌره 

 مالالالالالالالا الحالالالالالالالً إال ربنالالالالالالالا القٌالالالالالالالوم

 مالالالالر سالالالالاعة معالالالالدومت ومالالالالن ٌع

 للمرسالالالالالالالاللٌن علالالالالالالالالٌهم التسالالالالالالالاللٌم

 عنالالالالالالد اإللالالالالالاله بصالالالالالالبركم ملالالالالالاليوم

 سٌ  مالن الصالبر الجمٌالل صالروم

 بالصالالبر تضالالمد فالالً القلالالو  كلالالوم

 حمالالالالالالالالال الوٌالالالالالالالالة ابمالالالالالالالالور اروم

 صالالالبر المكالالالاره والمصالالالا  عمالالالٌم

 خلالالالالق علالالالالى مالالالالر اليمالالالالان كالالالالرٌم

 منهالالا ٌهالال  علالالى الرٌالالاض نسالالٌم
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 فالالالٌهم علالالالوم اشالالالرقت ومعالالالار  

 ٌالالالا شالالالامتا حسالالالدا لهالالالم وعالالالداوة

 وإذا اراد هللا نشالالالالالالالر فضالالالالالالالٌلة"

 الفتالالى إذ لالالم ٌنالالالوا شالال وهحسالدوا )

 كضرائر الحسناء قلالن لوجههالا)

 او امالالا راٌالالت بنالالً علالالً حٌثمالالا

 رحالالالالالم اإللالالالالاله فقٌالالالالالدهم ورفٌقالالالالاله

 واجالالار مالالن خلفالالوا وبالالار  فالالٌهم

 بمحمالالالالالد صالالالالاللى علٌالالالالاله مسالالالالاللما

 

 ورجاحالالالالالالالة وشالالالالالالالجاعة وعلالالالالالالالوم

 قالالالد جالالالاء نعتالالال  والحسالالالود ذمالالالٌم 

 :وانت كما ٌقالول حكالٌم.." ٌتأو

 (فالالالالالالقوم اعالالالالالداء لالالالالاله وخصالالالالالوم

 (حسالالالالالالدا وبغضالالالالالالا إنالالالالالاله لالالالالالالدمٌم

 كالالالالالالانوا بالالالالالالدورا وابنالالالالالالام نجالالالالالالوم

 وحالالالواه فالالالً القبالالالر الفسالالالٌح نعالالالٌم

 فالالالً ضبأالالالة لهالالالم السالالالرور نالالالدٌم

 مالالالالالن شالالالالال نه التبجٌالالالالالل والتكالالالالالرٌم 
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محمالالد بالالن حبٌالال  بالالن لمالالرابأ بالالن متالالال ( اكلالالٌكم)ٌخ فالالً رثالالاء الشالال

 رحمه هللا ونفعنا به آمٌن 

 
ْ
كم
ْ
ُ
َ
ه
ْ
 اك
 بقالالالاء المالالالرء فالالالً دار الالالاليوال

 ومالالالالن رام البقالالالالاء بالالالالدار دنٌالالالالا

 وكالالالل فتالالالى شالالالدٌد البالالال س ضالالالال

 فالالالنن المالالالوت ٌرصالالالدنا انتظالالالارا

 وٌعتالالام الخٌالالار ولالالٌس ٌرضالالى

 وهالالالالالالذا الٌالالالالالالوم وافانالالالالالالا نعالالالالالالً 

 ك ن الشمس ضابت فً كسالو  

 او البالالالالدر اختفالالالالى عنالالالالا وكنالالالالا

 فلالالالالوال صالالالالبرنا وقالالالالد احتسالالالالبنا

 م تالالالالالالالالولىگلٌگفالالالالالالالالا! فٌالالالالالالالالا هلل 

 القالالالالوم اول مسالالالالتجٌ رئالالالالٌس 

 وصالالدر مجالالالس الرؤسالالاء سالالام

 وقأالالال  ابولٌالالالاء إذا اسالالالتداروا

 محالالال فالبقالالاء لالالذي الجالال ل

 فالالالنن مرامالالاله عالالالٌن المحالالالال

 سالالالالالت خذه المنٌالالالالالة باضتٌالالالالالال 

 لٌختالالالالالار الكالالالالالرام وال ٌبالالالالالالً

 فالالالالالالداءهم بالالالالالال ال  الرجالالالالالالال

 اثالالار مضاضالالة فالالً كالالل بالالال

 فمالالالالالد هللا ظل مالالالالالات اللٌالالالالالالً

 علالالى سالالمر بالاله فالالوق الرمالالال

 مصالالالٌبتنا لتهنالالالالا فالالالالً خبالالالالال

 إلالالى الفالالردوس فالاًل دار  المالال ل

 إذا دعٌالالالالالت لحادثالالالالالة نالالالالاليال

 جد العلمالالالاء عالالالالإمالالالام مسالالالا

 وعنوان المحافل فً احتفالال
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 لالالاله فصالالالل الخأالالالا  إذا ت قالالالت 

 وإن نسر القرٌض بحسن لفالظ 

 اقبالالالالالل فاجتبالالالالالالاه( ابالالالالالاه)إلالالالالالى 

 وقالالالد جمالالال  العلالالالوم لدٌالالاله أفالالال 

 وحالالالالالاي مفالالالالالاخرا مالالالالالن ا  وام

 عنٌالالالالت محمالالالالدا علالالالالم المياٌالالالالا

 اوال  القالالالالوم اعالالالال م النالالالالوادي

 امالالالالالًاال ٌالالالالالا دٌالالالالالم الرحمالالالالالات 

 بالالالالالالالالالال كوا  ورٌحالالالالالالالالالالان وروح

 سالالالالالتذكره النوائالالالالال  إن المالالالالالت

 وتالالالالالالذكره ابرامالالالالالالل والٌتالالالالالالامى

 وتالالالالالالذكره نالالالالالالوايل كالالالالالالل علالالالالالالم

 اال ٌالالالالا تنالالالالده الكرمالالالالاء صالالالالبرا

 وصالالالالالالالبرا آل متالالالالالالالال ابعالالالالالالاليا

 وفالالالً الغالالالر البنالالالٌن لنالالالا عالالالياء

 وإن البالالالالالالالدر ننظالالالالالالالره هالالالالالالال ال

 وقالالالالد ٌتلالالالالو المقالالالالدم خٌالالالالر تالالالالال

 فصالالائل كالالل قالالوم فالالً المقالالال

 اجالالر اللسالالن بالسالالحر الحالال ل 

 على الأ   من كل ابهالً

 فنالالالال مبكالالالرا ارقالالالى الكمالالالال

 ومالالالن جالالالد ومالالالن عالالالم وخالالالال

 إلالالالالى متالالالالال ٌنمالالالالى باتصالالالالال

 واشالالالالر  اسالالالالرة واعالالالالي آل

 ضرٌح القأ  بالسالح  السالجال

 وولالالالالالدان وحالالالالالور كالالالالالال لً

 العضالالال وٌالالذكره ذوو الالالداء

 وٌالالالذكره العٌالالالال وذو العٌالالالال

 وتهالالذٌ  الجالالوا  علالالى السالالؤال

 فالالال نتم اهالالالل صالالالبر واحتمالالالال

 فالال نتم ضالالالرة الشالالالر  الالالاليالل

 فهم خلال  ابكالارم وابعالالً

 فبالالالالالدر الالالالالالتم ٌبالالالالالدا بالالالالالاله ل

 فكالالالالالالل مقالالالالالالدم ٌتلالالالالالالوه تالالالالالالال



 محمد محمود بن بل باهلل                                                 دٌوان سنابل المحبة

44 

 

 ادام هللا مجالالالالالالالالالالدكم واضالالالالالالالالالالفى

 صالالالالالالال ة هللا والتسالالالالالالاللٌم منالالالالالالاله

 

 علالالٌكم حفظالاله فالالً كالالل حالالال

 علالالالالالى أالالالالاله واصالالالالالحا  وآل
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بالالن عالالدود ٌقالالول فالالً رثالالاء االلالالم اإلمالالام الشالالٌخ الجلٌالالل محمالالد سالالالم 

 :لسان الحال

 «إوب هلل وإوب إنُه راجعىن»
 نبالالالال  هالالالالي صالالالالرح هالالالالذا الوجالالالالود 

 نبالالالال  اوقالالالالد ابسالالالالى فالالالالً البراٌالالالالا 

 نبالالالالال  قالالالالالد نعالالالالالى اإلمالالالالالام محمالالالالالد 

 نعالً الشالٌخ منبالر العلالم ابسالالمى

 قبس النور ضرة القوم صوت ال 

 ابدٌالالال  الظرٌالالال  ألالالالق المحٌالالالا

 اإلمام القاضً المصدر صدر الال 

 دعالالوانافالالذ الحكالالم علمالاله لالالٌس 

 فالالالاتق رتالالالق كالالالل مشالالالكل اعٌالالالى

 بأالالالالالل تحالالالالالت اخمصالالالالالٌه الثرٌالالالالالا

 ٌمتأالالً صالالهوة المعالالالً ارتقالالاء

 وٌمالالالالد الشالالالالٌو  بالالالالالعلم والألالالالال 

 ٌرتالالالالدي، والتقالالالالى اعالالالالي لبالالالالاس

 ٌتحالالدا والصالالبر ركالالن الصالالمود 

 مالالالالال  الصالالالالالدر وقعالالالالاله بالالالالالالوقود

 سالالالالم العالالالالم بالالالن عبالالالد الالالالودود

 علالالالالالم قالالالالالنل كالالالالالل فالالالالالن شالالالالالرود

 ق يٌن العشالٌر مال وا الوفالود ح

 نيهالالالة اليائالالالرٌن سالالالعد السالالالعود

  مجلس المستماح عالذ  الالورود

 بالالالالالل صالالالالالحٌح ببٌنالالالالالات الشالالالالالهود

 فالالالالالالاتح كالالالالالالل معضالالالالالالل مسالالالالالالدود

 ٌرتقالالالً قمالالالة العلالالالى فالالالً صالالالعود

 واقتفالالالالاء بالالالالالعلم نهالالالالر الجالالالالدود

  الالال   عاشالالالوا فالالالً ظلالالاله المالالالدود

 مالالن تقالالى هللا جالالل ابهالالى البالالالرود
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 ال تالالالالراه إال وٌتلالالالالو كتالالالالا  ال الالالال 

 اجالالالالاليه هللا جنالالالالالة الخلالالالالالد فٌهالالالالالا

 بالالالٌن حالالالور عالالالٌن وروح ورٌحالالالا

 وانلالاله الفالالردوس فالالً جنالال  أالاله

 اٌهالالالا المسالالاللمون صالالالبرا جمالالالٌ  

 لقالالالالوم آل ٌعقالالالالو  صالالالالبرااٌهالالالالا ا

 وتعالالالالاليوا اهالالالالالل المبالالالالالار  عنالالالالاله

 كٌ  ٌرجى الخلود مالن بعالد أاله 

 لالالم ٌغالال  شالالٌخنا فقالالد بالالث علمالالا

 وبنالالالالالالالالوه المهالالالالالالالالذبون ابجالالالالالالالال 

 بالالالالالالالالار  هللا فالالالالالالالالٌهم وحمالالالالالالالالاهم

 وعلالالى المصالالأفى وآل وصالالح 

 

  الالالله حاشالالالى ركوعالالاله والسالالالجود

 المعبالالالالالالود نالالالالالالاظرا وجالالالالالاله ربنالالالالالالا

 ن وسالالالالالدر وألحهالالالالالا المنضالالالالالود

 خالالالالالالدا فالالالالالً مقامالالالالاله المحمالالالالالود 

 وارد المالالالالالوت لالالالالالٌس بالالالالالالمردود

 موجال  الصالبر مالالا لاله مالن حالالدود

 لو قضى الصبر بذل كالل الجهالود

 لٌس ٌرجالى مالن بعالده مالن خلالود

 وهالالالالالو فٌنالالالالالا كحاضالالالالالر مشالالالالالهود

 خلالالالالق فالالالالً تقالالالالى وعلالالالالم وجالالالالود

 ووقالالالالاهم شالالالالر الكنالالالالود الحسالالالالود

 صالالالاللوات مالالالالن المجٌالالالال  الالالالالودود
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اء إمالام ابمالة العالالم الصالالح الحالافظ المحالدث المجالدد الوالالد فً رثال

ي تغمالالده هللا برحمتالاله واسالالكنه رصالالٌوالحنالالون الشالالٌخ بالالداه بالالن الب

 فسٌح جناته آمٌن 

 «إوب هلل وإوب إنُه راجعىن»
 إنمالالالالالالا هالالالالالالذه الحٌالالالالالالاة امتحالالالالالالان 

 خلالالالالق المالالالالوت والحٌالالالالاة ابالالالالت ء

 ما لنا ابمالن مالن صالرو  المناٌالا

 ثلمالالالة الالالالدٌن مالالالوت عالالالٌن جلٌالالالل

 ضالالالا  عنالالالا اإلمالالالام بالالالداه شالالالٌخً

 لالالالالالالالالم ال والفقٌالالالالالالالالد اعظالالالالالالالالم ريء

 لالالالو ٌكالالالون الجهالالالاد فالالالً هللا حقالالالا

 والصالالالالالفا والوفالالالالالا ٌخلالالالالالد شالالالالالٌخا

 بقالالالالً ابالالالالن البصالالالالٌر بالالالالداه فٌنالالالالا

 آمالالالر بالالالالمعرو  نالالالاه عالالالن المنالالال 

 عالالالالالامر القلالالالالال  بالمحبالالالالالة ٌرتالالالالالا

 فهالالالو فالالالً الالالالذكر مرجالالال  ومجٌالالالي

 و ٌهالالالانٌكالالالرم المالالالرء عنالالالده ا

 لالالذوي الفضالالل ربنالالا المسالالتعان

 كٌ  ٌرجى مالن المناٌالا ابمالان

 قالالالالد نمتالالالاله ابماجالالالالد ابعٌالالالالالان

 فاكتوا القل  والالدمون جمالان

 فلمالالالالن بعالالالالده الالالالالدمون تصالالالالان

 والتقالالالى واإلٌمالالالان واإلحسالالالان

 عبقرٌالالالالالا بالالالالاله اليمالالالالالان ٌالالالالاليان

 من به الرشد والهالدا ٌسالتبان

  الالالكر قالالالد أالالالا  قلبالالاله واللسالالالان

 ح إلالالى الالالذكر جسالالمه والجنالالان

 وهالالالو التفسالالالٌر والتبٌالالالان فٌالالاله
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 فسالالالر الالالالوحً للالالالورا مثلمالالالا قالالالد

 وإذا فالالالالالالالً مسالالالالالالالاجد هللا القالالالالالالالى

 ة وفصالالالالالل خأالالالالالا قولالالالالاله حكمالالالالال

 قد بدت فً اسنى المسالال  بالالقو

 عمالالالالالالل صالالالالالالالح وعلالالالالالالم اصالالالالالالول 

 وبالالالالالاله سالالالالالالنة المشالالالالالالف  عالالالالالاليت 

 فالالالً ربالالالون اإلسالالال م بالالالث علومالالالا 

 وإذا الالالالالالالذكر هالالالالالاليه فالالالالالالً مقالالالالالالام 

 وهالالالالو للأالالالالالبٌن عأالالالال  ولأالالالال 

 سو  ٌبكٌه الشرح والفالتح والكهال 

 سالالالالو  ٌبكٌالالالاله نالالالالاف  والكسالالالالائً

 فمياٌالالالالالالالالالالاه ال تعبالالالالالالالالالالر عنهالالالالالالالالالالا

 ربنالالالالا اجعالالالالل ثوابالالالاله جنالالالالة الخلالالالال 

 لالالاله السلسالالالبٌل والمسالالال  فٌهالالالاني

 فً اعالً الفالردوس فاًل جنال  أاله

 اٌهالالالالالا المسالالالالاللمون صالالالالالبرا فهالالالالالذا

 واصالالالالالبروا اٌهالالالالالا ابماجالالالالالد ابنالالالالالا

 فسالالالر الالالالوحً قبلالالاله الترجمالالالان

 خأبالالالة اذعالالالن الملالالالو  ودانالالالوا

 وبالالالالالالالالدٌ  ومنأالالالالالالالالق وبٌالالالالالالالالان

 ل السالالدٌد العالالذ  المعالالاًن الحسالالان

 وحالالالالالدٌث الرسالالالالالول والقالالالالالرآن 

 وتجلالالالالت ويال عنهالالالالا الهالالالالوان

 فاسالالتنارت مالالن علمالاله ابوأالالان

 عظالالالالالم هللا والحالالالالالوادث هالالالالالانوا

 ومالالالالالالالياح ورحمالالالالالالالة وحنالالالالالالالان

  الالال  وأالالاله والالالالنجم والالالالرحمن

 ل والتالالالالالالالاج واإلتقالالالالالالالانوخلٌالالالالالالال

 من عٌون القرٌض بكر عالوان

  الالالد وفٌهالالالا ابنهالالالار والغفالالالران

 وكالالالالالؤوس المعالالالالالٌن والعٌالالالالالالان

 تتلقالالالالالالالاه الحالالالالالالالور والولالالالالالالالدان

 موض  الصبر والصبور معالان

 ء حبٌ  الرحمن حٌث الجفالان
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 حلالالالالالة المجالالالالالد اربعالالالالالون جالالالالالوادا

 وتعالالالالالالالالالالاليوا ب هلالالالالالالالالالالاله وبنٌالالالالالالالالالالاله

 دوحالالالة العلالالالم منالالاله تسالالالقى بمالالالاء

 حفالالالالالالالالظ هللا مجالالالالالالالالدكم وجالالالالالالالالياكم

 صالالالل ٌالالالا ر  ثالالالم سالالاللم علالالالى مالالالن

 وعلالالالالى اآلل والصالالالالحابة مالالالالا فالالالالا

 

 لكالالالالم العلالالالالم والسالالالالخا عنالالالالوان

 وبابحفالالالالالالاد حبالالالالالالذا اإلخالالالالالالوان

 واحالالالالد وهالالالالً كلهالالالالا صالالالالنوان

 لالالالالالالالٌعم الثالالالالالالالوا  والسالالالالالالاللوان

 ن حسالالنه ابكالالوان قالالد تحلالالت مالال

 ض مالالن هللا العفالالو والرضالالوان
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وفً رثاء الصالح العالم الصدٌق محمد بالن علالً المعالرو  بمحمالد 

 عنا هللا به آمٌن فبن آمنة ن

 املىبَب مىبهم
 انظالالالر الكالالالون هالالالل راٌالالالت مقٌمالالالا 

 فالمناٌالالالالالالالالالا مناهالالالالالالالالالالل والبراٌالالالالالالالالالالا

 وصالالالرو  اليمالالالان تبالالالدي المياٌالالالا

 ثلمالالالالة الالالالالدٌن نعالالالالً قأالالالال  جلٌالالالالل

 حتسالالال  وتجلالالالدكفكالالال  الالالالدم  وا

 إن نعالالالالالى الفتالالالالالى محمالالالالالد خأالالالالال 

 وابالالالالالالن علالالالالالالً" ول آمنالالالالالالة"ذا  

 لهالالال  نفسالالالً علالالالى مكالالالارم فٌالالاله

 فهالالالالالو للالالالالالوحً والصالالالالال ة نالالالالالدٌم

 رضالالالالال  العلالالالالالم والوالٌالالالالالة مالالالالالن آ

 ولقالالالالد شالالالال  عالمالالالالا عالالالالام  بحالالالال 

 منفقالالالالالالالالا مشالالالالالالالالفقا تقٌالالالالالالالالا نقٌالالالالالالالالا

 كالالالالالالالام  بالالالالالالالاذال إمامالالالالالالالا همامالالالالالالالا

 وكفالالالالالالالى هللا باقٌالالالالالالالا وقالالالالالالالدٌما

 واردوهالالالا رضالالالم التهٌالالال  هٌمالالالا

 خ  الحلٌمالالالالاوالرياٌالالالالا وتسالالالالت

 فقالالالالده ٌمالالالال  الحالالالاليٌم جحٌمالالالالا

 وتحمالالالالل ذا  الفالالالالراق ابلٌمالالالالا

 بعالالده الكالالون صالالار لالالٌ  بهٌمالالا

 من حوا المجد والفخار الصمٌما

 جمعالالت حكمالالة ووجهالالا وسالالٌما

 ولغٌالالالالر القالالالالرآن لالالالالٌس نالالالالدٌما

 منالالالالة فاسالالالالتوا إمامالالالالا فأٌمالالالالا

  الالالرا ولٌالالالا حبالالالرا سالالالخٌا كرٌمالالالا

 عابالالالالدا قائالالالالدا رحٌمالالالالا حلٌمالالالالا

 مسالالالالالالالتعٌنا بربالالالالالالاله مسالالالالالالالتقٌما



 محمد محمود بن بل باهلل                                                 دٌوان سنابل المحبة

51 

 

 وثمالالالالاال ٌالالالال وي ابرامالالالالل والجٌالالالال 

 إن ٌكالالالن ضالالالا  ذلالالال  الشالالالٌخ عنالالالا

 مه وارضاله وارض عناله ربنا ارح

 اولالالاله فالالالً اعلالالالى الجنالالالان قصالالالورا

 واسقه فً الفالردوس كال س معالٌن 

 اٌهالالالالا المسالالالاللمون صالالالالبرا جمالالالالٌ 

 نحمالالالالالالد هللا حٌالالالالالالث خلالالالالالال  فٌنالالالالالالا

 خلالالال  ورثالالالوا مالالالن الشالالالٌخ نالالالورا

 حفالالالالالالالالالالظ هللا كلهالالالالالالالالالالم وذوٌهالالالالالالالالالالم 

 وإلى المصأفى مال  اآلل وابص ال 

 

 والضٌ  بالالقرا والٌتٌمالا  ران

 فهالالو بالمالالدح بٌننالالا لالالن ٌرٌمالالا

 ٌالالالا لأٌفالالالا بنالالالا رؤوفالالالا رحٌمالالالا

 وسالالالالالرورا ونضالالالالالرة ونعٌمالالالالالا 

 والرحٌالالق المختالالوم والتسالالنٌما

 فتنالالالوا بالصالالبر اجالالرا عظٌمالالا

 سالالالالادة كمالالالال  وحالالالالورا نجومالالالالا 

 وجمالالالالالالالاال ورقٌالالالالالالالة وعلومالالالالالالالا 

 والت مٌالالالذ والصالالالدٌق الحمٌمالالالا

  حا  نهدي الص ة والتسلٌما
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ل هللا صلى هللا علٌه وسلم فً الغيل والنسٌ  فقد استم  اذن رسو

علٌالاله الصالال ة والسالال م إلالالى بانالالت سالالعاد وكفالالى بهالالا تغالاليال وتشالالبٌبا 

 : للتبر 

 هٌفالالاء مقبلالالة عجالالياء مالالدبرة 

 من اللواتً إذا ما خلالة صالدقت 

 

 ال ٌشتكى قصر منهالا وال أالول

 ٌشالالفً مضالالاجعها شالالم وتقبٌالالل

 

بانالت سالعاد حالدٌث صالحٌح بن ل الفقاله إن قصالٌدة هالفقد قال اكثالر ا

 صلى هللا علٌه وسلم قررها واصلح فٌها واعأالى علٌهالا رسول هللا

الجالالائية العظمالالى علمالالا بالال ن صالالاحبها قراهالالا فالالً المسالالجد حتالالى قالالال 

بعضالالهم إنالاله قراهالالا علالالى المنبالالر وقالالد رفعالالت عنالاله اإلعالالدام والعالالدم 

  .بالعفو والحلة

 ه خمالس قصالائد مالن هالذا الفالن الالذي روي عنالهالذا الجانال  ً فو

اي الذي ال ضيل فٌه وال نسالٌ ،  "ال تمدحونً بخصً الشعر"فٌه 

 .صلى هللا علٌه وسلم
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 : المطالع

 أالالالالالر  المتالالالالالٌم الدكالالالالالار مغالالالالالان( 1

 سالالما لالال  حالال  وصالالل مالالن سالالعاد( 2

 صاح عرج معً على ربال  حالً ( 3

 حالالً ربالال  الربالالا  جنالال  الكثٌالال ( 4

 امن مرب  عا  وذكرا ظعالائن( 5

 

 لمحالالالالالاظر ومجالالالالالالس واضالالالالالان

 ا بعالالالالد البعالالالالادبقالالالالر  ميارهالالالال

 ذي أالالالال ل عرنالالالالدس ارٌحالالالالً

 قالالالد عفالالالا ضٌالالالر دمنالالالة وقلٌالالال 

 تعود إلى لهو وتأرٌال  مالاجن

 

 ثم ٌتواصل إن شاء هللا
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ذن بهمالا صاللى هللا علٌاله افً الغيل فالً الصالبوة وفالً النسالٌ  كمالا 

 وسلم 

 جىخ انجسزبن
 أالالالالالالر  المتالالالالالالٌم الدكالالالالالالار مغالالالالالالان

 دمالالن اثالالارت مالالن عقابٌالالل الجالالوا

 فغالالالالدا ٌحالالالالاور رسالالالالمها متالالالالدلها

 ا تحالالالالاول كالالالالتم مالالالالا القٌتالالالالالهعبثالالالال

 وقالالال  المتالالالٌم بالالالٌن دارات اللالالالوا

 بمرابالالال  قالالالد أالمالالالا أالالالا  الصالالالبى

 وجرا النسٌم على الرٌاض محمال 

 قالالد حمالالل الصالال  الشالالجى وقوفالاله 

 ذكراتهالالالالالا ابقتالالالالاله بالالالالالٌن ربوعهالالالالالا

 فبالالدت لالاله عالالٌن المهالالى واضالالاتها 

 وإلى الشمال راا الغالوٌر ووهالده

 منتالاليه النفالالوس وحقلالاله " البٌالالر"و

 حالالت روضالالةوعلالالى ٌمالالٌن البٌالالر ال

 ن لمحالالالالالاظر ومجالالالالالالس واضالالالالالا

 مالالا هالالد صالالبر المغالالرم الولهالالان

 ٌبكالالالالالً بالالالالالدم  واكالالالالال  هتالالالالالان

 فٌهالالالا وقالالالد نمالالالت بالالاله العٌنالالالان

 متفقالالالدا رسالالالم المعاهالالالد عالالالان

 جنباتهالالالالا فالالالالً جنالالالالة البسالالالالتان

 بشذا ٌحر  سالاكن ابشالجان 

 بجنانهالالالا مالالالا لالالالٌس باإلمكالالالان

 حٌالران فالً جالالذل وفالً هٌمالالان 

 والرٌ  اببٌض ناص  الكثبان

 وانٌاشالالوان فصالالار كالنشالالوان

 بوأالالالالالانفهنالالالالالا تلالالالالالذ محبالالالالالة ا

 تيدان من وشً الحٌالا بجنالان
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 الالال  الصالالبً بربوعهالالا ايمالالان ال 

 يمالالالن بالالاله ضنالالالى السالالالرور مغالالالردا

 اٌالالالالام ٌلهالالالالو فالالالالً نضالالالالارة دهالالالالره

 جٌالالالالل ضرائالالالالر مالالالالا لحظالالالالن متٌمالالالالا 

 لجمالالالالالالالهن ٌحالالالالالالار مالالالالالالن قابلنالالالالالاله 

 وتخالالالالالالالالهن إذا بالالالالالالالرين عشالالالالالالالٌة 

 وإذا التفالالالتن راٌالالالت اجٌالالالاد الظبالالالى

 عر  تبسم من بنالات العشالر عالن

 فالالالالٌهن فاأمالالالالة ومالالالالا ادرٌالالالال  مالالالالا 

 

  ٌخشى على ابحبا  رٌ  يمان

 اشالالعار اعالالرا  وعالالي  قٌالالان

 ب وانس بٌض الوجالوه حسالان

 إال اصالالالالالالبن فالالالالالالؤاده بسالالالالالالنان

 ابالالالدور تالالالم ام وجالالالوه حسالالالان

 ٌختلن فً مرح ضصون البالان

ن كالالالالالغيالن  ٌ  وإذا نظالالالالرن رَنالالالال

 ثغالالالالر تالالالال ب كالجمالالالالان ثمالالالالان

 هالالذي فهالالا هالالً قمالالة النسالالوان
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ل اٌضالالالا تبركالالالا ببانالالالت سالالالعاد صالالاللى هللا علالالالى يغالالاللوا وفالالالً النسالالالٌ 

 صاحبها وسلم 

 رَع األضبح
 سالالما لالال  حالال  وصالالل مالالن سالالعاد

 واٌالالالالالالام لنالالالالالالا والالالالالالالدهر صالالالالالالالفو

 لالالالالالدا نجالالالالالد القتالالالالالادة فالمنالالالالالدا

 بحٌالالث سالالحائ  الوسالالمً وأفالالا

 ف ٌنعالالالالت الرٌالالالالاض بنالالالالور يهالالالالر

 وأالعنالالالالالا اليمالالالالالان بكالالالالالل سالالالالالعد

 تالالالرا ابجٌالالالال فالالالً يهالالالو ولهالالالو

 تفٌالالالال ت الظالالالالال ل بالالالالدوح سالالالالالرح

 اظر ابلالالالواح تلفالالالىوحالالالول محالالال

 لٌالالالالالً ال ٌالالالالؤود  يورهالالالالا فالالالالً

 وقالالد اضالالنت  إذ بالوصالالل ضالالنت

 وياد السالالالالالقم ان عادتالالالالال  فٌالالالالاله

 ترٌالالالال  البالالالالدر تمالالالالا فالالالالً المحٌالالالالا

 بقالالالالالر  ميارهالالالالالا بعالالالالالد البعالالالالالاد

 وحالالالالالً سالالالالالعاد بابرٌالالالالالا  بالالالالالاد

 إلالالالالالى رٌالالالالال  ابضالالالالالاة إلالالالالالى اواد

 تعهالالالالالالالدت المعاهالالالالالالالد بالعهالالالالالالالاد

 تفتالالالالق فالالالالً ابجالالالالارن والنجالالالالاد

 ونحالالن مالالن الصالالالبوة فالالً بجالالالاد

 وشالالدو فالالً المحافالالل والنالالوادي

 وبالالالالالالالألح المنضالالالالالالد والقتالالالالالالالاد

 سالالالعاد مالالال  الالالالروائح والغالالالوادي

 لالالالداتها العالالالر  الصالالالعادجمالالالون 

 فمالالالالالالد الهالالالالالالم لٌلالالالالالال  بالسالالالالالالهاد

 تهالالالالالادا بالالالالالٌن اتالالالالالرا  العالالالالالواد

 بلٌالالالالالل مالالالالالن ضالالالالالدائرها الجعالالالالالاد
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 واضالالالالواء الجمالالالالال بجٌالالالالد رٌالالالالم

 وتسالالالقٌ  المدامالالالالة مالالالالن حالالالالدٌث

 صالالالفا جالالالو الصالالالبى تلالالال  اللٌالالالالً

 تسالالالالالالامر فتٌالالالالالالة ادبالالالالالالاء فالالالالالالاقوا

 لالالالالدا صالالالالحراء متكئالالالالٌن فٌهالالالالا

 لهالالالالم نالالالالور مالالالالن التقالالالالوا وياد

 د يانالالالالالالاله كالالالالالالالرم اصالالالالالالالٌلومجالالالالالالال

 وضول فالً عالوٌل العلالم مناله

 

 وضصن البالان ضضالا فاًل التهالادي

 تبسالالالالم فٌالالالاله عالالالالن رتالالالالل بالالالالراد

 علالالالى رضالالالم المعانالالالد والمعالالالادي

 ب ضالالالالالالة قالالالالالالح وائالالالالالالل او إٌالالالالالالاد

 علالالالى سالالالرر الرمالالالال بالالال  وسالالالاد

 مالالالن القالالالالرآن ال خضالالالر المالالالالياد

 وحلالالالالالم موصالالالالالد بالالالالالا  الفسالالالالالاد

 بصدا  تخالرج باصالأٌادحلى ا
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 :ٌ  والغيل مرة اخرا فً قصٌدة ثالثةسومن الن

 حٍ ررقً
 صاح عرج معالً علالى ربال  حالً

  –والحالالدٌث شالالجون  –إن لالاًل فٌالاله 

 راق لالالً فٌالاله مجلالالس قالالد تقضالالى 

 حالالٌن إذ نحالالن بالالاللوا فالالً ربالالون

 فاكتسالالت بالوسالالمً يخالالر  نالالور

 كالالالالل جٌالالالالل فالالالالوق الرمالالالالال ٌغنالالالالً

 واللالالالوا ٌالالالان  الرٌالالالاض تسالالالامى

 فً حً ترقى وما اد حٌن سلمى

 مالالالالا سالالالاللٌمى بالالالالٌن ابوانالالالالس إال

 قالالالالالدها ٌجالالالالالذ  العقالالالالالول اتسالالالالالاقا

 البسالالالالت ردفهالالالالا ضالالالالدائر سالالالالودا 

 تتثنالالالالالً كغصالالالالالن بالالالالالان وترنالالالالالالو

 إن سالالاللمى تسالالالبً الحلالالالٌم بجٌالالالد

 ثغرهالالالالا ابشالالالالن  ابضالالالالر جمالالالالان

 ذي أالالالالال ل عرنالالالالالدس ارٌحالالالالالً

 شالالالجنا فهالالالو بالالالرء داء الشالالالجً

 ذ فٌالالاله كالالال س الصالالالبى للصالالالبًلالالال

 قالالالالد سالالالالقاها الحٌالالالالا بكالالالالل حبالالالالً

 وتحلالالالالالالالت واليٌنالالالالالالالت بالالالالالالالالولً

 بالالالالالالقرٌض الشالالالالالعبً والعربالالالالالً

 فً رباه عالر  اليهالور الشالدي

 را  مالالا الحالالً، مالالا سالالواه بحالالً

 شمس صحو تنٌالر وسالأ النالدي

 فاسالالالالتقلت بحسالالالالن خلالالالالق ويي

 وتهالالالادت فالالالً مٌسالالالها العفالالالوي 

 بلحالالالالالالالاظ ترمٌالالالالالالال  بالمشالالالالالالالرفً

 ومحٌالالالالالالا كالبالالالالالالدر حالالالالالالر حٌالالالالالالً

 نظامالالالالاله العبقالالالالالريمبالالالالالدن فالالالالالً 
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 فالالالً ابتسالالالاماتها تالالالرا اقحوانالالالالا

 وتخالالالالالالال الخلٌالالالالالالل إن حاورتالالالالالاله

 

 بلالالالالاله الأالالالالالل بالالالالالٌن يهالالالالالر نالالالالالدي

 ثمالالال  مالالالن حالالالدٌثها الصالالالرخدي
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 :وهذه فً النسٌ  والغيل

 رثع انرثبة
 حالالً ربالال  الربالالا  جنالال  الكثٌالال 

 وتقالالال  ابأالالال ل بالالالالرب  وانظالالالر

 وتسالالالاءل عالالالن اهلالالاله اٌالالالن امالالالوا

 فلعالالالالالل الصالالالالالدا ٌقالالالالالول جهالالالالالارا

الالالالى  إن فالالالالً الحالالالالً للمحالالالال  المعن 

 إن فٌالالاله الربالالالا  وهالالالً لعمالالالري

 ن بالالالان صالالالحوابمحٌالالالى كالبالالالدر إ

 وبنالالالان ٌحكالالالً اسالالالارٌ  حالالاليوا

 وبفالالالالالالرن كاللٌالالالالالالل جعالالالالالالد اثٌالالالالالالث

 اسالالالالبلت نضالالالالرة النعالالالالٌم علٌهالالالالا

 وتحلالالالالالالالت بكالالالالالالالل خلالالالالالالالق انٌالالالالالالالق

 

 قالالالالد عفالالالالا ضٌالالالالر دمنالالالالة وقلٌالالالال 

 واسالالك  الالالدم  بالبكالالا والنحٌالال  

 واسالالالتم  منصالالالتا لالالالرد المجٌالالال  

 هم على العهد فالً مكالان قرٌال 

 لشالالالالالفاء مالالالالالن لوعالالالالالة ولهٌالالالالال 

 سالالبت القلالال  فالالً ضٌالالا  الرقٌالال 

 بالالالالالان رأٌالالالالال وتالالالالالثن كغصالالالالالن 

 إن اشالالالارت بالالاله بكالالال  خضالالالٌ 

 فالالالوق جٌالالالالد كجٌالالالالد رٌالالالالم ربٌالالالال 

 رونق الحسن والجمالال العجٌال 

 وتجافالالالت عالالالن كالالالل امالالالر مرٌالالال 
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 فً النسٌ  والغيل وذكر ابهل

 أوب مرربح
 امالالن مربالال  عالالا  وذكالالرا ظعالالائن

 بلالالى انالالا مرتالالاح بوأالالان جٌرتالالً

 فتلالالالال  تالالالال ل الرٌالالالال  تبالالالالدو ك نهالالالالا

 وهالالالذي مالالالن اعالالال م ابحبالالالة آٌالالالة

 ان احٌالالالً رسالالالمها فلالالالٌس سالالالفاها

 بخالاأري" إنٌاشالوان"اثارت ربالا 

 معاهالالد أالالا  ابنالالس فالالً جنباتهالالا

 جنان حوت شهدا مصفى ومنظرا

 وكالم ثالم مالن احالوا رمالا  بلحظاله

 لٌالالالً ال اخشالالى مالالن الالالدهر نقمالالة

 مالالالن العلمالالالاء العلالالالم اجنالالالً وتالالالارة

 فلالالو كنالالت مثلالالً حاضالالرا لعالالذرتنً

 اال حبالالالالذا تلالالالال  الربالالالالون واهلهالالالالا

 ًمعاهالالد لمالالت شالالمل احٌائنالالا وفالالال

 تعالالالود إلالالالى لهالالالو وتأرٌالالال  مالالالاجن

 وحٌالالً فالالنحن اآلن بالالٌن المالالواأن

 (عدولٌة او من سفٌن ابالن ٌالامن)

 تحالالالر  مالالالن حبالالالً لهالالالا كالالالل سالالالاكن

 وتسقى بدم  واكال  السالح سالاخن

 عقابٌالالالل حالالال  باشالالالر القلالالال  كالالالامن

 بضالالالالاحٌة ابحٌالالالالاء بالالالالٌن البسالالالالاتن

 وانهالالالالار مالالالالاء أٌالالالال  ضٌالالالالر آسالالالالن

 ر  فالالالاتنبعٌنالالً ضالالاليال فالالالاتر الأالالال

 اسالالٌر الهوٌنالالا سالالادرا ضٌالالر واهالالن

 بمجلالالالس لهالالالو بالالالٌن شالالالاد وشالالالادن

 فمالالالا سالالالام  امالالالرا كمثالالالل المعالالالاٌن

 ومالالن عمروهالالا مالالن مقالالٌم وظالالاعن

 مٌاسالالالرها أالالالا  الثالالالوا والمٌالالالامن
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 تجمالال  فٌهالالا حالالً ٌعقالالو  فايدهالالت 

 

 وفاقالالت بهالالم كالالل القالالرا والمالالدائن 
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 .وهذه قصٌدة فً وص  الحال

 وصف احلبل
 حال  خٌالر ابنالام فالً السالر اوحالى

 باشالالالالر القلالالالال  مالالالالن محبالالالالة أالالالاله

 ارتقى فالالالً فضالالالاء كالالالل جمالالالالفالالال

 ٌحتسً ك س خمرة الحال  صالرفا

 سالالالاحبا ذٌالالالل نشالالالوة مالالالن سالالالرور

 ظالالل مالالن حالال  وجالاله ربالاله ابعلالالى

 قالالالالالد ترقالالالالالى فالالالالالً حبالالالالاله فتالالالالالدلى

 فالالالالالالالنذا بالالالالالالالالقرآن حبالالالالالالالل متالالالالالالالٌن

 عالالالروة ال انفصالالالام تخشالالالاه وثقالالالى

 فاسالالالتجابت روحالالالً لالالاله بسالالالرور

 فاقتفٌت الشٌخٌن ورشالا وحفصالا

 والحشالالالاٌا عنهالالالا تجافالالالت جنالالالوبً

 هوتصالالالالالالفحت مصالالالالالالحفً وسالالالالالالوا

 ر  إن القالالالالالالرآن همالالالالالالً فٌسالالالالالالر

 مالالالالددا سالالالالاأعا وبسالالالالأا وروحالالالالا

 العالالٌن نوحالالاأالالر  منالاله تالالذر  

 واعتلى من ذرا المقامات صالرحا

 واخو الحال  لالٌس ٌسالم  نصالحا

 ٌنتحالالً صالالو  حبالاله كالالل منحالالى

 ال ٌالالرا ضٌالالره وامسالالى واضالالحى

 خاشالالالعا ٌختشالالالً ضلالالالوا وشالالالأحا

 وسبٌل تهدي إلالى الرشالد سالمحا

 دعالالوة تجالالذ  المسالالام  فصالالحى

 وتلقالالت مالالالن أٌالالال  فحالالالواه نفحالالالا

 واصأفٌت الخلٌن صحفا ولوحالا

 اتفٌالالالالالا الظالالالالال ل ألحالالالالالا وسالالالالالرحا

 كره عناله اضالر  الالذكر صالفحاذ

 حفظه لً واجعله للصدر شالرحا
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 ر  ٌسالالر للالالذكر مالالن فضالالل  القالالر

 ر  واجعل ربٌال  قلبالً كتالا  اللال  

 ر  يدنالالالالالا مالالالالالن اللالالالالالدنً علمالالالالالا

 سالالالالالالالاأعا نالالالالالالالوره بالالالالالالالوهبً ذوق

 وفٌوضالالالالالات حكمالالالالالة منالالالالال  ربالالالالالا

 وضٌوبالالالالا تثبالالالالت الحالالالالق فالالالالً البالالالالا

 ٌالالالا شالالالهود التجلٌالالالات مالالالن الرحالالال 

 وعلالالالى المصالالالأفى وآل وصالالالح  

 

 آن فهمالالالا بالفالالالاء والتالالالاء والحالالالا

  الالاله واجعلالالاله لالالالً شالالالفاء وربحالالالا

 ظالالالالاهرا باأنالالالالا ونصالالالالا وشالالالالرحا

 واردات تسالالالالالالح بالالالالالالالعلم سالالالالالالالحا

 نٌالالالالالالة تسالالالالالالتهل نصالالالالالالرا وفتحالالالالالالا

 أالالن حتالالى منالاله سالالوا هللا ٌمحالالى

  الالالمن ٌالالالا حبالالالذا واهالالال  ومرحالالالى

 صالالاللوات العلالالالً مسالالالاء وصالالالبحا
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بئمالالة المسالالاجد واسالالاتذة المحالالاظر وانالالا آنالالذا  إمالالام فالالً اول ملتقالالى 

 :كنت قلت هذا الخأا  1978مسجد فً تكند 

 اهلل أكرب
 اهلل اكبالالالالالالالر دٌالالالالالالالن هللا جالالالالالالالل كمالالالالالالالا

 اهلل اكبالالالالالالر كالالالالالالان الالالالالالالدٌن مغتربالالالالالالا

 اهلل اكبالالالالالر مورٌتالالالالالان قالالالالالد رفعالالالالالت

 هالالالالذا معالالالالالً ويٌالالالالر العالالالالدل بٌالالالالنكم

 فً ملتقى ضم من اعٌان ابمة سالا

 ائمالالالة الالالالدٌن حفالالالاظ الكتالالالا  قضالالالا

 منالالالً السالالال م علالالالٌكم والتحٌالالالة فالالالً 

 سماحة القوم اصحا  الفضالائل قالد

 انالالالالتم لعمالالالالري اهالالالالل الالالالالذكر آٌالالالالتكم 

 فالالال  تضالالالٌقوا بنالالالا فالالالالدٌن ذو سالالالعة

 وادعالالالالوا بالالالالدعوة أالالالاله ل نالالالالام بالالالالنر

 ودافعالالالالالالوا بكتالالالالالالا  هللا كالالالالالالل قالالالالالالوا

 ال دٌالالالالالن إال بتشالالالالالرٌ  الكتالالالالالا  وال

 راٌتمالالالالالالالالوه اراه الٌالالالالالالالالوم مبتسالالالالالالالالما

 عشرٌن عاما ٌعٌ  البؤس وابلما

 فوقهالالالا علمالالالامالالالن دٌالالالن ٌالالالس أالالاله 

 ٌالالالرد مالالالن حالالالق دٌالالالن هللا مالالالا هضالالالما

 دات هالالالالالالالداة دعالالالالالالالاة قالالالالالالالادة كرمالالالالالالالا

 العلمالالا: ة العالالدل وراث هالالادي ابمالالة

 اسالالمى تحاٌالالا ويٌالالر العالالدل محترمالالا

 آن ابوان بن تستنهضالالالالوا الهممالالالالا

 ونحالالالن نسالالال ل عمالالالا حالالالل او حرمالالالا

 ٌجٌ  كٌال  متالى، انالى، واٌالن، ومالا

 شالالالاد وحكمالالالة وعالالالظ تالالالذه  السالالال ما

 عمالالى نالالٌن ابولالالى وضالالعوها ضالاللة و

 عالالالالالدال وال عمالالالالال  إال بمالالالالالا رسالالالالالما
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 دور المسالالالالالاجد تعلالالالالالٌم وموعظالالالالالة

 لالالو قالالام مسالالجدنا بالالالدور مالالا بقٌالالت

 سالاللمون بحبالالل هللا فاعتصالالمواٌالالا م

 ال تحينالالوا انالالتم ابعلالالون ال تهنالالوا

 وحرروا المسجد ابقصالى ب سالرن مالا

 اهلل اكبالالالالالالالالالر توحٌالالالالالالالالالدا وتالالالالالالالالالالذكرة

 اهلل اكبالالالالالر قولوهالالالالالا معالالالالالً ولكالالالالالالم

 حمالالالدا لربالالالً علالالالى حمالالالد افالالالوي بالالاله

 وللمشالالالالالف  أالالالالاله اأٌالالالالال  الصالالالالاللوا

 

 وحكمالالالالالالة وجهالالالالالالاد ٌسالالالالالالتأٌر دمالالالالالالا

 كنٌسالالالالالالالالة ال وال نالالالالالالالالاد وال سالالالالالالالالنما

 واسالالتنفروا الشالاٌل  والشالالبان والهرمالالا

 فتلالالالالال  آٌالالالالالة حالالالالالق وعالالالالالدها ليمالالالالالا

 ترونالالالالاله مالالالالالدفعا او سالالالالالٌفا او قلمالالالالالا

 اهلل اكبالالالالالالالالر عنوانالالالالالالالالا ومعتصالالالالالالالالما

 جيٌالالالالل شالالالالكر وتقالالالالدٌر سالالالالما ونمالالالالا

 فالحمالالالالالد هلل ال احصالالالالالً لالالالالاله نعمالالالالالا

 ٌم لهالالالالا ختمالالالالات المشالالالالفعات بتسالالالالل
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فً فن التوجٌه إلى ابخال ق الجوهرٌالة فالً اهالل شالنقٌأ كنالت قلالت 

 . تذكٌرا بهذه الثوابت ابصٌلة وال فخر

 

 مشبئم األسالف
 شالالالالالر  وإحسالالالالالان وعالالالالالدل وا 

 فً مورٌتان محأ رحل المجتنً

 االحسالالالان واإلٌتالالالاء مالالالن عاداتالالاله

 شالالٌم مالالن اإلحسالالان تالالوتً اكلهالالا

 نبعالالت مالالن القالالرآن تسالالقى فأالالرة

 لالالالى بلالالالد خصالالالٌ  أٌالالال نبتالالالت ع

 شالالالالالع  تالالالالاليٌن بالالالالال َده اأٌافُّالالالالاله

 ال ٌعالالر  النيعالالات شالالع  مسالاللم

 للجاهلٌالالالالالالالالالة جفالالالالالالالالالوة وحمٌالالالالالالالالالة 

 والالالالالدٌن دٌالالالالن محبالالالالة وتسالالالالامح

 شالالالالع  اصالالالالالته جالالالالرت بدمائالالالاله

 متعالالالالدد االصالالالالنا  وهالالالالو موحالالالالد

 عنالالوان اصالالل شالالمائل ابسالال  

 درر العلالالالالالوم ونيهالالالالالة القأالالالالالا 

 ضالالٌا  فالالً ابعالالرا والبالالذل ل 

 فالالالً كالالالل جٌالالالل جالالالد بابضالالالعا 

 رضعت من البالر الاليالل الشالافً

 تالالالالالروا بعلالالالالالم دائالالالالالم التوكالالالالالا 

 متعالالالالار  ابجنالالالالاس وابأٌالالالالا 

 حالالالالر وٌكالالالالره كالالالالل قلالالالال  جالالالالا 

 تالالالدعو لفوضالالالى نيعالالالة وخالالال  

 فالالالالً وحالالالالالدة واخالالالالوة وتصالالالالالا 

 شالالالع  نقالالالً كالالالاللجٌن الصالالالالافً

 بالالالالالدٌن رضالالالالم تعالالالالدد ابصالالالالنا 
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 متالالالالالالالالالالال ثر بعروبالالالالالالالالالالالة ايلٌالالالالالالالالالالالة

 منهالالالالا تعلمنالالالالا الشالالالالهامة واإلبالالالالا

 واحالال  هالالذي ابرض مالالن إٌمانالاله

 متواصالالل الالالرح ت فالالً جنباتهالالا

 امانتالالالاله وٌحفالالالالظ عهالالالالدهٌرعالالالالى 

 ول قتصالالالاد بنالالالى فكالالالان مرشالالالدا

 وإذا تلالالالالً الالالالالذكر خالالالالروا سالالالالجدا

 وعن المضالاج  بالعبالادة والالدعا

 ورثالالوا السالالجاٌا كالالابرا عالالن كالالابر

 عن خٌالر خلالق هللا احسالن اسالوة

 لمكالالالالارم ابخالالالال ق جالالالالاء متممالالالالا

 صالاللى علٌالاله مسالالاللما مالالن خصالالاله

 

 فالالً عمقالاله كالالالدر فالالً ابصالالدا 

 حة للغرٌالال  العالالافًونالالدا السالالما

 بالالالالاهلل حبالالالالا مالالالاللء كالالالالل شالالالالغا 

 موروثالالالة مالالالالن سالالالورة اإلٌالالالال   

 حتالالالالالالى لرسالالالالالالم دارس واثالالالالالالا 

 إنفاقالالالاله ال خٌالالالالر فالالالالً اإلسالالالالرا 

 وتبالالالالالالادروا تسالالالالالالبٌحهم بالالالالالالت  

 لجنالالالالوبهم فالالالالً هللا كالالالالل تجالالالالا 

 بحماسالالالالالالالة وامانالالالالالالالة وعفالالالالالالالا 

 فالالً العالالدل واإلٌتالالاء واإلنصالالا 

 بعظالالالالٌم خلالالالالق  موأالالالالن ابكنالالالالا 

 بمحاسالالالن ابسالالالماء وابوصالالالا 
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 .محبة الوأن واالعتياي به وح  الوأن من اإلٌمان فً

 

 جىخ انصحراء
 جالالالالالودي علالالالالالً بنظالالالالالرة تلقالالالالالائً

 هٌالالالالا بنالالالالا نالالالالبن المحبالالالالة بالصالالالالفا

 إنالالالً وإن سالالاللبت تبالالالارٌح الجالالالوا

 واياح وقالالال  البالالالٌن ركالالالن تجلالالالدي

 بود ان تبقالالالالالالى المحبالالالالالالالة دائمالالالالالالالا

 القالالالى خٌالالالال  بالبشاشالالالة والسالالالخا

 ولقلمالالالالالا القالالالالالى محالالالالال  مثالالالالالل مالالالالالا

 بٌبتالالالًوارا مالالالن اإلٌمالالالان حالالال  ح

لمالالة الهالالدا  مرتالالان ٌالالا شالالنقٌأ َمع 

 مثالوا جالدودي انالالت حسالب  رفعالالة 

 انت الحٌاة لجسمً المماليوج مالن

 انالالالت الحبٌبالالالة رضالالالم كالالالل قسالالالاوة 

 ٌالالا مالالوأن ابحالالرار منتجالال  العلالالى

 وتفضالالالالالالالالاللً بتحٌالالالالالالالالالة ولقالالالالالالالالالاء

 ونقالالالالالالم تالالالالالالدانٌنا محالالالالالالل تنالالالالالالاء

 عقلً ود  الشوق فً احشائً

 ه بنبالالالالالاءوحسالالالالالام صالالالالالبري فل الالالالال

 بٌنالالالالً وبٌنالالالال  فالالالالً اعالالالالي نمالالالالاء

 سالالالٌان فالالالً السالالالراء والضالالالراء 

 القٌالالالت مالالالن شالالالح وأالالالول جفالالالاء

 بنياهالالالالالالالالالالالالة وأهالالالالالالالالالالالالارة ووالء

 بحالالر المعالالار  جنالالة الصالالحراء

 ما قد حوٌت من اعظم العظمالاء

 حصالالالبائ  الغالالالراء فالالالً اإلنشالالالاء 

 إن الشالالالدائد فٌالالال  عالالالٌن رخالالالاء

الالالالالالالالالات واآلبالالالالالالالالالاء  ومبالالالالالالالالالوا ابم 
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 شالادوا جسالور المجالد فٌال  بحكمالالة

 تيهالالالالو بواحالالالالات النخٌالالالالل جبالنالالالالا

 فمقاصالالالر ابمالالالراء اشالالالجار الربالالالا

 مالالن خٌالالرة ابقأالالا  واببأالالال والالال 

 ت فالالً التالالارٌخ مجالالدا تالالالداسالالأر

 فلكالالالالم امالالالالد  مبالالالالدن مالالالالن شالالالالعره

 السالالالابقون السالالالابقون إلالالالى العلالالالى 

 مالالن سالالامنا هونالالا نجرعالاله الالالردا

 ونحالال  مالالن اهالالدا المحبالالة نحونالالا

 واعالالالالالالي مرئٌالالالالالالة تالالالالالالروق لنالالالالالالاظر

 خضالالالالراء تيهالالالالر بالالالالاله ل ولونالالالاله

 

 وتنيهالالالالالالوا برحابالالالالالال  الفٌحالالالالالالاء

 ها الغنالالالالالالالاءورمالنالالالالالالالا برٌاضالالالالالالال

 والصالالالخر كالالالان منالالالابر العلمالالالاء

  الالالالالالالعلماء وابدبالالالالالالالاء والقالالالالالالالراء

 ببراعالالالالالالة الكتالالالالالالا  والشالالالالالالعراء

 وضنائالالالالالاله بقصالالالالالالٌدة عصالالالالالالماء

 اهل التقى والصالبر فالً الب سالاء

 ونهٌنالالالالالالالاله بتمالالالالالالالاليق ابشالالالالالالالال ء

 ونجٌبالالالالالالالالاله بمالالالالالالالالالودة وإخالالالالالالالالالاء

 وتهالالالالالاليه إن رفرفالالالالالالت بسالالالالالالماء

 وبنجمالالالالالة مالالالالالن فوقالالالالاله يهالالالالالراء
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وعالدت إلٌاله كنالت خرجالت عالن الالوأن  73فً صدمة الجفا  سالنة 

 فقلت فً فن التوجٌه 

 رفُ
 
 ك انىيفق
 ٌالالا خٌالالالً األالالق سالالراح القالالوافً

 عدت فاشال  الضالمٌر ممالا ٌ قالً

 إنهالالالالا منشالالالالئً ومسالالالالقأ راسالالالالً 

 ٌالالالا بالالال دي وانالالالت ادرا بمالالالا بالالالً

 هالالالالا انالالالالا الٌالالالالوم عائالالالالد فالالالالاقبلٌنً

 انصالالالفٌنً فٌمالالالا مضالالالى فلقالالالد عالالالد

 انالالالالالالا رٌفٌالالالالالال  الالالالالالالوفً ففخالالالالالالري

 سالالالالترٌنً فالالالالً شالالالالدة فالالالالً رخالالالالاء

 بالٌن المواشالً سابحا فالً الرمالال

 فً سواقً البستان امشً بسهل

 خالالالال  النعالالالل كالالالً اباشالالالر ارضالالالً

 شالالالر  العالالالٌ  فالالالً الحٌالالالاة لحالالالر

 فالالالنلى اٌالالالن او لمالالالن اشالالالتكً مالالالن

 بتحاٌالالالالالالا الهنالالالالالالا سالالالالالال م مالالالالالالوا 

 فتقصالالالً ابوأالالالان افضالالالل شالالالا 

 وتالالالالالالالراث اآلبالالالالالالالاء وابسالالالالالالال   

 وك نالالالالا مالالالالا مسالالالاله ضٌالالالالر خالالالالا 

 قت الصفاء وقت التجافًلٌس و

 ت وكلالالالالالالالالً محبالالالالالالالالة وتصالالالالالالالالا 

 بانتمالالالالالالائً لسالالالالالالاكنً ابرٌالالالالالالا 

 وأنٌالالالالالالالالالالا موأالالالالالالالالالال  ابكنالالالالالالالالالالا 

 مالالالن ذوات ابخالالال   وابظالالال  

 مترامالً ابأالالرا  بالالٌن السالالوافً

 هالالالً اضلالالالى نعالالالل فلسالالالت بحالالالا 

 قالالالالالان  فالالالالالوق ارضالالالالاله بالكفالالالالالا 

 سالالالالنوات مالالالالن اليمالالالالان عجالالالالا 
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 علمتنالالالً الخأالالالو  ان ايدهالالالاري

 وسالالالالالالالالال بقى مسالالالالالالالالالالما ومحبالالالالالالالالالا

 

 بالالالالالٌن رملالالالالالً قناعالالالالالة وعفالالالالالا 

 وسالالالالال حٌا حالالالالالرا بالالالالالدون خالالالالال  
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 95ابدبالالاء نالالدوة شالالعرٌة فالالً دار الشالالبا  الجدٌالالدة  نظمالالت رابأالالة

 :بعنوان

 

 أمسُبد رثُع
 قالالالد ارتنالالالا دار الشالالالبا  الجدٌالالالده

ٌمه الحجالالالا مٌسالالالها فالالالً  نالالالدوة تالالال 

 إن فٌهالالالالا مالالالالن البٌالالالالان لسالالالالحرا

 فلقٌنالالا حسالالان فالالً سالالمر الشعالال 

 قالالالد اعالالالاد التالالالارٌخ مجالالالد بالالال دي

 فلالالالالاله الشالالالالالكر والتحاٌالالالالالا وإنالالالالالً

 ملتقى الشعر والغنا قد حوا كال 

 لالالالالة الجدٌالالالالد وٌبالالالالديٌكتسالالالالً ح

 لَم  شمل اآلدا  فالً نيهالة ابحال 

 مالالالالالن نجالالالالالالوم أوالالالالالالال  وبالالالالالالدور

 فالتقى الشعر من مواهال  شالتى

 نخبالالة تحفالالظ ابصالالالة فالالً حالال ر

 موسم الشعر فالً عكالاظ وعٌالده 

 حلالالالل الشالالالعر والغنالالالا كالخرٌالالالده

ٌمر ال َجالد فالً القالرٌض حفٌالده  ص

  الالالالر ٌبالالالالالاري خنسالالالالاءه ولبٌالالالالالده

 وهو بابمس ظالن ان لالن ٌعٌالده

 ٌالالالالالالدهمعلالالالالالالن باسالالالالالالم ربنالالالالالالا ت ٌ

  الالالل فرٌالالالد مالالالن نوعالالاله وفرٌالالالده

 واجهالالالالالات مالالالالالن القالالالالالدٌم تلٌالالالالالده

  با  فً وصلة الصحا  الوأٌالده

 وشالالموس فالالً كالالل قالالول مجٌالالده

 مثلالالالالت مصالالالالر مورتالالالالان وبٌالالالالده

 ٌالالالالالالة مالالالالالالن حداثالالالالالالة مسالالالالالالتفٌده
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 من حلى الشعر نال شنقٌأ ما شن 

 نحالالن ارض الملٌالالون شالالاعر إال

 بالالالالٌن صالالالالحرا وخٌمالالالالة وبساتٌالالالال 

 ٌتغنالالالالالالالى كالالالالالالالل ببٌئتالالالالالالاله والالالالالالالال 

 وترانالالالا بالالالالرضم مالالالن ذا سالالالواء

 فشالالالالالعرنا وحالالالالالد الحالالالالال  بٌننالالالالالا 

 ضالالالالالرة الالالالالالدهر امسالالالالالٌات ربٌالالالالال 

 فالالً جنالالان اآلدا  تقأالال  يهالالوا

 مالالا نفالالوس ال تسالالتجٌ  ارتٌاحالالا

 يم ئالالً اصالالحا  ابقالال م عشالالتم

 

  الالالالالالالال  آذانالالالالالالالاله وقلالالالالالالالالد جٌالالالالالالالالده

 انالالالالالاله بٌننالالالالالالا فالالالالالالروق عدٌالالالالالالده

  الالن ونهالالر ٌجالالري ودار مشالالٌده

  الالالالالحال للعاأفالالالالالات منالالالالالا ولٌالالالالالده

 فالالً مالالدا الحالال  للالالب د المجٌالالده

 واتخالالالالالالالذنا شالالالالالالالعارنا توحٌالالالالالالالده

 إنهالالالالا سالالالالاعة اللقالالالالاء السالالالالعٌده

 ٌالالالالالان  الفالالالالالن نثالالالالالره وقصالالالالالٌده

 لسالالالالالالالالمان البالالالالالالالالدٌ  إال بلٌالالالالالالالالده

 مصدر الفكر والخصال الحمٌالده
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حول فلسأٌن الحبٌبالة  -من لم ٌهتم بشؤون المسلمٌن فلٌس منهم 

1982  

 أغىُخ انزهىر
 ابكالالالالالالالالالالالاء ترٌالالالالالالالالالالالد ام هالالالالالالالالالالالذٌانا

 ام سٌاسالالالالالالالً انالالالالالالالت ذا ام بلٌالالالالالالالغ

 القضالالالالالٌة قالالالالالوالاشالالالالالبعت قبلالالالالال  

 ظهالالالالالرت ل دٌالالالالال  مالالالالالرآة شالالالالالعر 

 ورآهالالالالالالالا السٌاسالالالالالالالٌون نجاحالالالالالالالا

 كانالالالالالالت اضنٌالالالالالالة التهالالالالالالور بكالالالالالالرا

 فاضضض الصوت قد اهنت به ابسال 

 واسالالم  القصالال  ألقالالة فانفجالالارا

 وانظالالالالالالر الجالالالالالالو شالالالالالالحنة وردارا

 والفالالالالالالالالالدائً وحالالالالالالالالالده ٌتحالالالالالالالالالدا 

 سالالالمعت صالالالرخة العروبالالالة جهالالالرا

 وانتهالالالا  المقدسالالالات جالالالرا فالالالً 

 اٌالالالالالالالن اآلذان والقلالالالالالالالو  وانالالالالالالالى

 ام تجٌالالالالالد الغنالالالالالاء وابلحانالالالالالا

 تعرض الٌالوم شالعر  الأنانالا

 الالالالال  الكالالالالل حولهالالالالا دٌوانالالالالا

 فكسالالالاها مالالالن نسالالالجه الوانالالالا

 وانتصالالالالارا لمالالالالن اذل وهانالالالالا

 اتراهالالا ترضالالى بالالذا  عوانالالالا

  مان منالا ومنال  انالت اللسالانا

 وعالالالالالالالوٌ  مقأعالالالالالالالا واُّنانالالالالالالالا

 فالالالالالالالا ودخانالالالالالالالاوضأالالالالالالالاء مكث

 بالجهالالالاد ابمالالالواج والنٌرانالالالا

 كالالالالل اذن وشالالالالالوهدت عٌانالالالالالا

 كالالالالالالل قلالالالالالال  مالالالالالاليود إٌمانالالالالالالا

 نسالالالالالالترد القلالالالالالالو  واآلذانالالالالالالا 
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 ا انبالالاء ابسالالأول واسالالتوذبالالذبته

 ٌالالالا ابالالالن امالالالً وانالالالت تالالالؤمن باللالالال 

 لالالم نصالالدق فٌنالالا حالالدٌثا عالالن ابجالال 

 بنالالالوا المجالالالد بالجهالالالاد وهالالالا نحالالال 

 ما لنالا الٌالوم والسالكوت علالى الضٌال 

 رسال  المجالد فالالً النفالوس براكٌالال 

 اٌهالالالا المؤمنالالالون مالالالا ذا التالالالوانً 

 فانصروا الحق فً فلسالأٌن فعال 

 حالالالرروا القالالالدس والخلٌالالالل وٌافالالالا

 ٌجاهالالالالالالالد فٌالالالالالالاله وعالالالالالالالد هللا مالالالالالالالن

 الجهالالالالالالالالالاد الجهالالالالالالالالالاد اهلل اكبالالالالالالالالالر

 ربمالالالالا تضالالالالر  الم ئكالالالالة ابعالالالال 

 

هالالا الالاليي الحالالدٌث ورانالالا  لالالى عٌل

  ه اترضى بال ن تعالٌ  جبانالا

  الالالداد إذ ننسالالالخ الكالالال م بكانالالالا

  ن من الذل قد م نالا اليمانالا

  الالم فالال ٌن الجهالالاد مالالاذا دهانالالا

  الالالالالن فهالالالالال  نفجالالالالالر البركانالالالالالا

 مُّ مذلالالالالالالالة وهوانالالالالالالالاارضالالالالالالالٌت

 واتركالالوا القالالول وانصالالروا لبنانالالا

 وعكالالالالا والبقالالالالالان والجوالنالالالالالا

 نصالالالالالره او شالالالالالهادة فجنانالالالالالا

 حسالالالبنا نصالالالر ربنالالالا وكفانالالالا

  الالناق مالالن كالالل معتالالد والبنانالالا
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 .وإنها لثورة حتى النصر - ر ابعوامموإلى اآلن م  فلسأٌن عبر 

 

 معكم حنه
 كٌالالالال  ال ٌهجالالالالر الجفالالالالوَن المنالالالالام

 ونكٌالال  ٌخفالالى علٌالال  فالالٌض دمالال

 واحالالالالالالالالالالت ل لغالالالالالالالالالالية وحصالالالالالالالالالالار

 لأالالالالالالالخ ابرض بالالالالالالالالدماء عالالالالالالالدو

 دمالالالالالالوي ٌغرٌالالالالالاله بالحقالالالالالالد لالالالالالالؤم

 قالالالالد تصالالالالدت لالالالاله حمالالالالاس بجنالالالالد

 والعالالالي  –كالالالل شالالالهم ٌشالالالده العالالاليم 

 قالالذ  الرعالال  فالالً قلالالو  ابعالالادي

 رد بالالالالالالالغٌظ لالالالالالالم ٌنالالالالالالل اي خٌالالالالالالر

 جلال )سل ك   الٌهود هل حرروا 

 ال وهٌهالالالالالالات لكالالالالالالن: سالالالالالالٌجٌبون

 واثالالالالالالاروا تٌالالالالالالار بغالالالالالالً ترامالالالالالالت 

 فح عمالالالالالداودمالالالالالاء ابأفالالالالالال تسالالالالال

 والم سالالالً لالالالم تحتملهالالالا ابنالالالام

 وتبالالالالالالالارٌح لوعالالالالالالالة وضالالالالالالالرام 

 واجتٌالالالالالاح وهجمالالالالالة واقتحالالالالالام

 همجالالالالالالالالً مسالالالالالالالالتهتر هالالالالالالالالدام

 موقالالال  الحقالالالد والجفالالالاء اللئالالالام

 قدسالالالالالالً لالالالالالاله القالالالالالالوي قالالالالالالوام

 ثابالالالالالالالالالالالالالالت عالالالالالالالالالالالالالاليام –ة هلل 

 تأالالالرد الجالالالٌ  ذلالالالة وانهالالاليام

 فً اندحار للموت فٌاله احتالدام 

 بالقص  ام هً ابوهالام(  عاد

 لمالالالرامكبتالالالوا خالالالا  سالالالعٌهم وا

 فٌالالالاله اشالالالال ء بتالالالالرت وعظالالالالام

 بٌالالنهم، اٌالالالن عهالالالدهم والالالالذمام
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 مجلالالالالس ابمالالالالن اٌالالالالن انالالالالت فهالالالال 

 الفٌالال )ام حقالالوق اإلنسالالان ضالالٌعها 

 ٌالالالا فلسالالالأٌن انالالالت فالالالً كالالالل قلالالال 

 شع  اإلسال م قالد دعتاله إلالى مسال 

 ضالالالية ٌالالالا نصالالالر العروبالالالة مرحالالالى

 انت معنى الشالمو  فاًل عالية النصال 

 فتعالالالالايي الحنالالالالان والعأالالالال  منالالالالا

 معكالالالالم نحالالالالن فالالالالً الجهالالالالاد قٌامالالالالا

 فاصالالبروا فالشالالهٌد فالالً جنالالة الخلالال 

 ر مالالالالالن نصالالالالالروهكتالالالالال  هللا نصالالالالال

 

 كان شج  لمالا جالرا او مال م

 فحق اإلنسالان جهالرا ٌضالام(  تو

 عربالالالالالالالالالً ٌهالالالالالالالالاليه اإلسالالالالالالالالال م

  الالالجد االسالالالرا محبالالالة واحتالالالرام

 ٌالالا حمالالاس منالالا علٌالال  السالال م

  الالالالالالر فللالالالالالاله شالالالالالالعب  المقالالالالالالدام

 والتهالالالالالانً ٌالالالالالا اٌهالالالالالا القسالالالالالام 

 كٌال  ٌغفالو عالن الكالرام الكالرام

 ح التئالالالالالام الالالالالد ٌقٌنالالالالالا وللجالالالالالرا

 وبمالالالالالا كالالالالالان جفالالالالالت ابقالالالالال م
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كنالت بجانال  المالذٌان  1982 نواكشالوأضالواحً فً لٌلة من لٌالالً 

 .فسمعت نب  مفاده ان الشعر قد مات

 حىار مع انشعر
 بٌنما الصالبح مقبالل فالً الشالرون

 وانالالالالالالا ارقالالالالالال  النجالالالالالالوم اراهالالالالالالا

 سالالالابحا فالالالً مخالالالٌ ت مصالالالٌري

 منصالالالالتا للأٌالالالالور اسالالالالم  منهالالالالا

 ونسالالالالالالٌم الصالالالالالالباح ٌرسالالالالالالل درا

 مالالالالاهٌر فالالالالً انتعالالالالا  ومالالالالدوالج

 وكالالالذا الشالالالمس شالالالاركتهم ضالالالدوا

 ما لهم حافي على الجالري والتغال 

 إذ اتالالالالى مالالالالن نعالالالالى اعالالالالي فقٌالالالالد

 إنالالاله الشالالالعر فالالالً بالالال د  قالالالد مالالالا

 قلالالت كالال  ولالالم ٌمالالت قالالال صالالدق 

 انت مثل الجمهالور فالارج  إلالى اللال 

 ف جالالا  اللسالالان مالالن ال شالالعوري

 ً تحسالالالالر ونالالالاليونوالالالالالدجى فالالالال

 فالالً بقاٌالالا الظالال م مثالالل الشالالمون

 مشالالالالالفقا فالالالالالً محبالالالالالة وخشالالالالالون

 نغمالالالالالالالات التردٌالالالالالالالد والترجٌالالالالالالال 

 من ندا البحر مثل فٌض الالدمون

 بعالالالد جالالالير فالالالً لٌلهالالالا وهجالالالون

 ولهالالالالالالالالالذا تباأالالالالالالالالال ت بالالالالالالالالالالألون 

  الالاللٌس فالالالالٌوم عألالالالة ابسالالالبون

 ودعالالالالالالالالانً النعالالالالالالالالً للتشالالالالالالالالٌٌ 

 ت فلالالم ٌبالالق بالالٌن هالالذي الربالالون

 او فكالالالالذ  فالالالالذا  قالالالالول المالالالالذٌ 

 ن فاًل الخأالو  ضٌالر جاليون ه وك

 عاد بل هال  فالً أرٌالق الرجالون
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 لالالالم ٌمالالالت شالالالعرنا وكٌالالال  تالالالردا

 نضالالال  النهالالالر او اقٌمالالالت سالالالدود

 ون شالالالالاعر بالالالالل وانالالالالىاٌالالالن ملٌالالالال

 مثالالالالالل صالالالالالبرا ب مسالالالالالنا وشالالالالالتٌ 

 اٌالالالالالن منالالالالالا تراثنالالالالالا لالالالالالو اقمنالالالالالا

 سالالالالال راه وسالالالالالو  القالالالالالً علٌالالالالاله

 وإذا الشالالعر فالالً انتفاضالالة مالالن ذا

 ف درنالالالالالا مالالالالال  السالالالالالرور حالالالالالدٌثا

 قلالالالالت ٌالالالالا فرحتالالالالً اتبعالالالالث حٌالالالالا

 قالالالال مالالالالا مالالالت بالالالالل تمالالالاوت لمالالالالا 

 كنالالت احٌالالا كثٌالالر ابضالالراض حالالرا

 بعضونً بعضً خالروج عالن المالو

 فالالرف جبالالت الحبٌالال  والحالالين وال

 اٌهالالالا الشالالالعر انالالالت شالالالعر سالالالتبقى 

 ٌتغنالالالالالى بالالالالال  الشالالالالالٌو  وتالالالالال تً

 مالالالالالن أوٌالالالالالل وكامالالالالالل وبسالالالالالٌأ 

 بالالالٌن قوسالالالٌن مهالالال : وهنالالالا قالالالال

 فالالالً ذبالالالول وعمالالالره فالالالً الربٌالالال 

 دون مجالالالرا السالالالٌول والٌنبالالالون 

 ٌقتالالالل الشالالالعر دون سالالالٌل النجٌالالال 

 ٌقتالالالل الشالالالعر ٌالالالا ل مالالالر الفظٌالالال 

 مصالالالالالالنعا للتركٌالالالالالال  والترقٌالالالالالال 

 بالالالالالٌن ابكفالالالالالان نظالالالالالرة التودٌالالالالال  

 ق ابمالالالرٌن مالالالن عالالالذا  وجالالالون 

 لست ادري اكالان فالً الموضالون

 صالالالالالدمة التروٌالالالالالال  بٌننالالالالالا بعالالالالالالد

 ارهقالالالالالالالونً بالقٌالالالالالالالد والتقنٌالالالالالالال 

 مولعالالالالالا فالالالالالً الحٌالالالالالاة بالالالالالالتنوٌ 

 ضون والبعض من مقال الشنٌ 

 :حة فً الوقالت ٌمال ن ضاللوعً

 مثالالل مالالا كنالالت فالالً المقالالام الرفٌالال 

 نبالالالالرات علالالالالى لسالالالالان الرضالالالالٌ 

 وخفٌالالالالالالالال  ووافالالالالالالالالر وسالالالالالالالالرٌ 

 انالالالالا حالالالالر ولالالالالم اعالالالالد للخضالالالالون
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 إن فالالً المحالالدثٌن مالالن حررونالالً

 قلالالالت اعأالالالا  ابقالالالدمون وشالالالاحا

 قالالالال لالالالً بعالالالد ان اعالالالدنا الع قالالالا 

 هالالالالالالذه كلمتالالالالالالً ابخٌالالالالالالرة للنقالالالالالال 

 اٌهالالالالالالا الناقالالالالالالد البصالالالالالالٌر ترفالالالالالالق

 انالالالالا بالالالالٌن الجمٌالالالال  شالالالالعر وفالالالالن

 

 واسالالتجدوا فالالً الالالنقأ والتقأٌالال 

 ووسالالالالالالالام التثلٌالالالالالالالث والتربٌالالالالالالال 

 :التالالالالً بٌننالالالالا إلالالالالى التأبٌالالالال ت 

  الالالالالالالالاد سالالالالالالالالجلتها وذا تالالالالالالالالوقٌعً

 واعتدل فالً التضالٌٌق والتوسالٌ  

 وكالالالالالالذا الفالالالالالالن دائمالالالالالالا للجمٌالالالالالال 
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فهومهالالالا بمسالالالة االعربالالالً لالالالٌس مالالالن بالالالا  السٌ االتحالالالاد المغالالالاربً

 .العصري وإنما هو حلم إس مً عربً

 وصم انصدَق
 جارتً حان وقت وصالل الصالدٌق

 جارتً مالن حلالى الجالدود تعالالً

 عالالالالرفٌن لمالالالالا التقٌنالالالالاانالالالالا مالالالالن ت

 عبالالالر اإلسالالال م والعروبالالالة نالالال تً

 بالٌن جٌالالل وفالالً العهالود لعبالالد الالال 

 وسقى عقبة الرضى واإلمام الال 

 نلتقالالالً فالالالً شالالالنقٌأ او بتلمسالالالا

 برقالالالالالالالة بالحفالالالالالالالاوة اسالالالالالالالتقبلتنا

 جسالالالد نحالالالن امالالالة العالالالر  لكالالالن

 واشالالالترا  المصالالالٌر حالالالتم علٌنالالالا

 لنالالالالالالدعم اركالالالالالالان مجالالالالالالد جدٌالالالالالالد

 ونسالالالاللح دعالالالالائم الوحالالالالدة الكالالالال 

 صالالر او تهالال وحالالدة تسالالحق المحا

 وحالالالالدة المغالالالالر  الكبٌالالالالر هنٌئالالالالا
 

 والتفالالا  الشالالقٌق حالالول الشالالقٌق

 نتحلالالالالالالالى معالالالالالالالا بخلالالالالالالالق انٌالالالالالالالق

 فالالالالالالً اتحالالالالالالاد مغالالالالالالاربً وثٌالالالالالالق

 فالالً التحالالام مالالن كالالل فالالر عمٌالالق

  الالالالقادر الثالالالالائر الشالالالالهٌد الشالالالالفٌق

  حضرمً التسنٌم ضمن الرحٌق

 ن وإن شئت أنر عنالد المضالٌق 

 ولنالالالالالا القٌالالالالالروان فالالالالالً تصالالالالالفٌق

 قأعتنالالالالالالالا ابعالالالالالالالداء بالالالالالالالالتفرٌق

 ة الملتقالالالالالى لكالالالالالل أرٌالالالالالقنقأالالالالال

 بالالالرؤا مالالالن تالالالراث مجالالالد عتٌالالالق

  الالالالالبرا بفالالالالالوالذ دقالالالالالة التنسالالالالالٌق

  وي به الرٌح فالً مكالان سالحٌق

 وانتصالالالالالارا ٌالالالالالا قمالالالالالة التوفٌالالالالالق
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 انفهرسذ

 3 اٌناشر وٍّة

 7 املقدمت

 55 توطئة

 51 إٌعاز للحب

 51 تبسم

 57 الحمى أرض إلى

 80 األولٌاء مشرب

  88 محمد

 81 المنورة

 87 الرباب هوى

 82 المامون الوالد مزار هً َتنَّمداي

 35 األمان بر

 33 األصل أشرف

 33 حبال نجل
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 30 الرباب ربع

 35 مرتاح أنا

 33 الحال وصف

 31 أكبر هللا

 37 األسالف شمائل

 32 الصحراء جنة

 75 الوفً فٌقُكر

 73 ربٌع أمسٌات

 71 التهور أغنٌة

 77 نحن معكم

 72 الشعر مع حوار

 28 الصدٌق وصل

 


